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 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 ، 
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 [ 3 صفحة - 2 جزء] 

 فصل

 واملقبول املردود بني والفرق الرسول به جاء ما لىع التأويل جناية يف

 مررن املطهرررة الشررري ة علررى جررى ومررا التأويررل ذكررر يف هللا رمحرره النررا م شررر 

  ... قال يرد وما منه يقبل ما وذكر والفنت والشرور واحملن البالاي

 ... والبطالن التحريف ذي ... أتويل من اإلسالم بلية وأصل هذا

 ... الربهان ذي قول ثالاث زادت بل السب ني قفر  قد الذي وهو ...

 فرقرة وسرب ني ثرال  علرى أمري سرتفقق وسرلم عليره هللا صلى قوله إىل يشري

 ... واالحسان النورين ذا القرآن جامع اخلليفة قتل الذي وهو ... احلديث

 ... ب ررد  اخلليفرة قتررل الرذي وهرو ... عنرره هللا رضر  عفران بررن عثمران ي ري
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 عليره فغردوا ... وأهلره احلسرني قترل الرذي وهرو ... األقرران لقات عليا أعي

 م قررل املدينررة محرى ح ... أاب حررر م يرروم يف الرذي وهررو ... اللحمرران ممزقر 

 ... القرابن سنة عيد يوم يف ... كأهنا  الدماء تلك جرت حىت ... االميان

 املري عقبة بن مسلم وجه م اوية بن يزيد أن وذلك احلرة وق ة أي

 

 

 [   4 صفحة - 2 زءج]  

 

 

 وقررتلهم فهرزمهم أهلهرا فقاترل ابملدينرة فنرزل الشرام أهرل مرن عظريم جري  يف

 لرذلك احلررة وق رة فسرمي  أايم ثالثة املدينة واستباح ذري ا قتال املدينة حبرة
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 االسررالم علررى فرراا ... واقررم حرررة يرروم تقتلرروا فرران ... الشرراعر يقررول وفيهررا

 ... قتل من أول

 ثرررال  سرررنة احلجرررة ذي مرررن بقيترررا لليلترررني االرب ررراء يررروم ةاحلرررر  وق رررة وكانررر 

 ميرل علرى واقرم ب ي رر  مبوضرع الوق رة وكانر  زهررة حرة هلا ويقال وستني

 املهررراجرين بقرررااي هبرررا فقترررل وسرررلم عليررره هللا صرررلى هللا رسرررول مسرررجد مرررن

 عشررة النرا  أخالط من وقتل وسب مائة الف وهم التاب ني وخيار واالنصار

 مرن رجرل سرب مائة القررآن محلرة مرن هبرا وقترل والصبيان ءالنسا سوى آال 

 القرربي ذكرر كرذا  وصرربا احلررب يف  لمرا جهررا قتلروا وتسر ون سرب ة قري 

 برردر للشرري  اجلرران أحكررام يف املرجرران آكررام كترراب  ويف التررذكرة يف هللا رمحرره

 احلرررة وق ررة كانرر   قررال احلنفرر  الصررفدي الشرربل  هللا عبررد بررن حممررد الرردين
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 بيبررررة ابب علررررى وسررررتني ثررررال  سررررنة احلجررررة ذي مررررن بقررررني ليررررال لررررثال 

 مررن فجميررع خليفررة قررال الصررحابة مررن ومجاعررة كثررري  خلرر  فيهررا واستشررهد

 هللا صررلى هللا رسررول ان وروي وسررتون ثالمثائررة واالنصررار قررري  مررن أصرري 

 امري خيرار هرم رجرال املكران هبرذا ليقرتلن وقرال احلرة على وقف وسلم عليه

 واخرجرروا م اويررة بررن يزيررد خل رروا املدينررة اهررل ان سررببها وكرران أصررحاي ب ررد

 ومل الغسرريل هللا عبررد بررن حنظلررة علرريهم وأمررروا أميررة وبرري احلكررم بررن مررروان

 وسرلم عليره هللا صرلى هللا رسرول أصرحاب أكرابر من أحد املدينة أهل يواف 

 يزيد اليهم فجهز فيهم كانوا  الذين
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 [   5 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 مرن اليروم ذلرك يف وقترل السهيل  قال هبم فأوقع عقبة بن مسلم م اوية ابن

 عشرررة النررا  أخررالط مررن وقتررل وسررب مائة ألررف واالنصررار املهرراجرين وجررو 

 واحلرررة وجمازفررة خسررف هررذا الررذهي هللا عبررد ابررو احلرراف  شرريانا قررال آال 

 كانر   بقريرة زهررة حررة وعرفر  زهررة حررة هلرا يقرال اليوم هذا هبا ت ر  الي

 يف كبررية  قريرة كانر   املدينرة فضرائل يف الرزبري قرال اليهرود مرن قروم زهرة لبي

 املدينرة أهرل اىل أعرذر قرد يزيرد وكران صرائ  ثلثمائرة فيهرا وكران القدمي الزمن

 يف واجتهررررد النررررا  ي طرررر  مررررا اضرررر ا  أضرررر ا  ال طرررراء مررررن هلررررم وبررررذل
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 وهللا أراد مررا اال هللا أىب ولكررن اخلررال  مررن والتحررذير الطاعررة اىل اسررتمالتهم

 يسرفكها احلجرا  لره وغدا ... انتهى خيتلفون فيه كانوا  فيما عباد  بني كمحي

 مرن ... أجلره مرن جررى مرا مبكرة وجررى ... والقررآن االميان صاح  ويقتل

 أنشررا ... مثلمررا اخلرروار  أنشررأ وهوالررذي ... ال رردوان ذي احلجررا  عسرركر

 الرسررررل ب ررررد اخللرررر  خيررررارا شررررتموا وألجلرررره ... احليرررروان أخبررررث الرررررواف 

 ... والبهتان ل دواناب

 قررد وألجلرره ... إحسران ذوو أبهنررم  نرا ... سرريوفهم البغراة سررل وألجلره ...

  أبن قرررالوا وألجلررره ... االميررران قررروى هررردت مقالرررة ل ... االعترررزا أهرررل قرررال

 اجملرو  شبه بقضائه كذب   قد وألجله ... األكوان من خل  سبحانه كالمه

 ... النريان ال ابدي
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 األواثن ك ابدي  اجلحيم يف الكبائر أهل خلدوا قد وألجله ...

 

 

 [   6 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 ... النكران غاية فيهم املاتار لشفاعة انكروا قد وألجله

 وألجلره ... الشريباي السرنة أهرل صردي  بسروبهم االمام ضرب وألجله ...

 ... األكوان هذ  خار  ال رش رب ليس جهم قال قد

 مررا ... رمحرران وال رب مررن وال رررش ... ىال لرر السررماوات فرروق وال كررال  ...

 جحردت وألجلره ... خضر ان ذي بسجود له  وي جباهنا يطا  رب فوقها
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 وجنرة اجلحريم أفرى وألجله ... الرمحن من أخلو  وال رش ... كماله  صفات

 هنايررة بغررري أزال ... م طررل االلرره قررالوا وألجلرره ... فترران كرراذب  مقالررة املررأوى

 ... الداين حكمة ه  غاية من لف له ليس قال قد وألجله ... وزمان

 وألجلرره ... اثن ليررل بنصررف السررماء حنررو ... بنزولرره كررذبوا  قررد وألجلرره ...

 ... القرآن ذلك عن وحكاية ... عبارة الكتاب زعموا

  مرراذا ... الرررمحن مررن يسررمع مل والقرررآن املالرروق سرروى شرر ء عنرردا مررا ...

 ابررن قتررل وألجلرره ... لبهتررانا ذي ويررح جمرراز لكررن ... حقيقررة قرر  هللا كررالم

 كالمره  نفرس القررآن ذا قرال إذ ... الشران ال ظريم اخلزاعر  ذاك أمحردا نصرر

 ... األكوان من خملوق ذاك ما ...

 اخلزاع  مالك بن نصر بن أمحد الواث  قتل وألجله أي
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 [   7 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 قرال ت راىل هللا رمحه امحد االمام مناق  يف اجلوزي ابن ذكرها م روفة وقصته

 برن أمحد امحد االمام مناق  يف ت اىل هللا رمحه اجلوزي ابن الفر  أبو احلاف 

 واالمرارين والصرالح الردين اهرل مرن كران  اخلزاعر  اهليرثم برن مالرك برن نصر

 آخررين يف وهشريم زيرد بن ومحاد انس بن مالك من احلديث ومسع ابمل رو 

 فأخررذ اخلالفررة يريررد أبنرره  ررما قررد وكرران وغررري  م ررني بررن حيررى عنرره روى وقررد

 هللا كرالم  قرال القررآن يف تقرول مرا له أخذت ما د  له فقال الواث  اىل ومحل
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 كرررذا  قررال القيامررة يف ربرررك أفررقى قررال هللا كرررالم  هررو قررال هرررو أخملرروق قررال

 وأمررر ابلسرريف ودعررا اجملسررم احملرردود يرررى وكمررا وحيررك قررال الروايررة جرراءت

 ميرردو  أن وأمرررهم حببررل رأسرره بشررد وأمررر مقيررد وهررو عليرره فررأجلس ابلنطررع

 ابجلانرر  فنصرر  بغررداد إىل رأسرره حبمررل وأمررر عنقرره ضرررب حررىت إليرره ومشررى

 أايما الغري اجلان  ويف أايما الشرق 

 مس ر  قرال املروذي بكر اي عن ابسناد  القزاز حممد بن الرمحن عبد أخربا

 كرران  امرر هللا رمحرره فقررال نصررر بررن أمحررد وذكررر حنبررل بررن أمحررد هللا عبررد أاب

 منصررواب نصررر بررن أمحررد رأ  يررزل ومل اخلطيرر  قررال بنفسرره جرراد لقررد اسرراا 

 برني ومجرع حر  ان اىل سرنني سر  رأى مرن سرر ب مصرلواب وجسرد  ببغداد

 يف ودفرررن ابملالكيررة امل روفررة املقررربة يف الشرررق  ابجلانرر  ودفررن وبدنرره راسرره
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 مقالتره واقال ... واألىل سينا ابن جر الذي وهو ... وثالثني سبع سنة شوال

 حبقيقررررة وحرررردوثها ... ال لررررى السررررماوات خلرررر  فتررررأولوا ... الكفررررران علررررى

 والبطالن ابلسل  وصفاته ... وقوله اإلله علم وأتولوا ... االمكان

 

 

 [   8 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 بفراقهررا ... األبرردان هلررذ  اإللرره رسررل ... برره جرراءت الررذي الب ررث وأتولرروا

 جرررر الرررذي وهرررو ... األركررران سررريطةب ت رررود حرررىت ... ركبررر  قرررد ل ناصرررر

 أتويرررل مثرررل ال ملررر  فترررأولوا ... االميررران شررررائع يترررأولون ... االىل القرامطرررة
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 اترروا حررىت ... وحزبرره النصررري جررر الررذي وهررو ... فرقرران بررال عنرردكم ال لمرر 

 ذا اىل فينررا ومخارهررا حمنررة اعظررم االسررالم علررى فجرررى ... الكفررران ب سرراكر

 ... اآلن

 وقرد النرا م زمران إىل ترزل مل التترار فرنت ان أي اآلن ذا إىل فينا ومخارها قوله

 ب ررد سرينا ابرن وأتررى ... أولره الرذي الفصررل يف ببغرداد ف لرو  مررا ب ر  تقردم

 ... ابالمكان فقال للمسلمني ... مصان ا ذاك

 أيكرل حرديثهم فران شرهري كثرري  املالعرني هرالالء مرن االسرالم علرى جررى ومرا

 ف لرره ومرا وقبلره النررا م عصرر يف جررى مرا ب رر  إىل نشرري ولكرن االحاديرث

 ترمجترره يف قرررأت جهررادهم يف البيضرراء اليررد لرره فرران هللا رمحرره االسررالم شرري 

 وق رررة كانررر   وسرررب مائة ثنترررني سرررنة رمضررران أول ويف قرررال أصرررحابه لرررب  
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 كرامرررات  مرررن فيهرررا و هرررر عظيمرررة شررردة للنرررا  وحصرررل املشرررهورة شرررقح 

 ونصررحه كرمرره  وهنايررة عتهشررجا وفرررط جهرراد  وعظرريم دعائرره وإجابررة الشرري 

 هللا سرراق مث أصررحابه ب رر  قررال الوصررف يتجرراوز مررا ذلررك وغررري لالسررالم

 بن حممد الناصر وامللك املالمنني امري صحبة املصري ال رمرم االسالم جي 

 وأعيران والسرلطان ابخلليفرة الشري  فراجتمع التترار للقراء حثيثا سوقا قالوون

 مقردار مرن أقرل التترار وبرني بينهمو  دمش  قبل  الصفر مبر  وكلمهم االمراء

 هو الشي  وبق  ساعات ثال 

 

 

 [   9 صفحة - 2 جزء]  
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 عن

 النرا  يوصر  حربرة وألمره جبهراد  قائما الغزاة من م ه ومن وأصحابه وأخو 

 أن إىل احلسررنيني إبحرردى والفرروز ابلغنيمررة ويبشرررهم النصررر وي رردهم ابلثبررات

 إىل االسررالم جرري  ودخررل حررد و  التتررار وهررزم جنررد  وأعررز وعررد  هللا صرردق

 مقبولره كلمتره  عاليرة م هرم وداخال سالحة يف شاك أصابه يف والشي  دمش 

 وأخرربي دولرة رجرل ال ملرة رجرل أنره للمرداحني يقرول م ظمرا مكرمرا شفاعته

 اللقراء يروم الشري  يل قرال قرال وصردق وأمانرة دين ذو احلجاب من حاج 

  منحردرون وهرم ال ردو مقابلة ىلإ فسقته املوت موقف أوقفي الدين فالن اي

 وحررررك السرررماء إىل برفررره فرفرررع الغبرررار حتررر  مرررن أسرررلحتهم تلررروح كالسررريل
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 رأيتره عدت وما وااللتحام القتال حال مث القتال على وأقبل انب ث مث شفتيه

 سرريو  مررن برره أنفسررهم عصررموا صررغري جبررل اىل التتررار واحنرراز هللا فررتح حررىت

 القترررال علرررى حتريضرررا يصررريحان خيرررهوأ ابلشررري  وإذا النهرررار آخرررر املسرررلمني

 هبرررذا حمصرررورون فهررراهم ابلنصرررر البشرررارة لرررك فقلررر  الفررررار للنرررا  وختويفرررا

 عليرره وأثررى هللا فحمررد قررال آخرررهم عررن يالخررذون هللا شرراء إن وفغررد السررفح

 وحكر  هللا فضرل ابرن وقرال وب رد  الوقر  ذلرك يف بركتره رأير  دعراء ودعا

 اال يسرمع مل مرا كسروان  نوبةو  شقح  نوبة احلروب مواقف يف شجاعته من

 واترة القترال يباشرر اترة احلررب وأحرال  اللقراء وأبطال الرجال صناديد عن

 إىل واستحضررر  ال رررب امررري عيسررى بررن مهنررا اىل الربيررد وركرر  عليرره حيررر 

 أمررراء  الغلرري  ابلكررالم وواجرره واسررتنفر  السررلطان إىل ب رردها وركرر  اجلهرراد
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 يشج ه وج ل احلرة قرب إىل القا   شقح إىل السلطان جاء وملا وعسكر 

 تقرل ال لره فقال الوليد بن خلالد اي قال التتار كثرة  السلطان رأى فلما ويثبته

 هللا اي قل بل هذا

 

 

 [   10 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 ن برد إايك الردين يروم مالرك اي وقرل تنصرر ووحرد  وحرد  ربك ابهلل واستغث

 ويهرديهما السرلطان علرى واترة فةاخللي على يقبل اترة صار مث نست ني وإايك

 أثبر  للسرلطان قرال أنره وحكر  والفرتح هللا نصرر جراء حرىت جأشهما ويرب 
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 هللا شرراء إن فقررال هللا شرراء إن 6قررل األمررراء ب رر  لرره فقررال منصررور فانررك

 أنرروا  مررن ف ررل غررازان نوبررة يف ذلررك وقبررل قررال كمررا  فكرران ت ليقررا ال حتقيقررا

 هررو مررا ذلررك وغررري الط ررام وإب ررام والاالمرر انفرراق مررن اخلررري وأنرروا  اجلهرراد

 برررد  مرررن الكرررون يف مرررا ومجيرررع ... عنررره ورضررر  هللا فرمحررره مشرررهور م ررررو 

 أتويرل ال الربطالن ذو التأويرل فأساسرها ... القررآن موجر  خترالف وأحدا 

 اىل م نرررا  وبيررران ... وكشرررفه املرررراد تفسرررري ذاك إذ ... واألميررران ال لرررم أهررل

 ... أوان كل  هللا عليه صلى ... بكالمه خلقه أعلم كان  قد ... االذهان

 ... برهان ذي أتويل وسجود  ركوعه عند القرآن يتأول ...

 التأويرل إىل فرانظر ... بلسران هلا عنه حكاية املالمنني أم قالته الذي هذا ...

 ... النسوان وأفقه النساء خري ... به ت ي ما
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 إىل وانظرر ... الرجحران ذي لغري القوي امل ى عن صرفا به ت ي أتظنها ...

 ... القرآن يف هللا ل بد علمه يقول حني التأويل

 عبا  ابن قوله ... ببيان له م نا  و هور ... تفسري  سوى به أراد ماذا ...

 هبتان أخ  جهم  أتويل ... ال التأويل هو

 

 

 [   11 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 أتويررل وكررذاك ... النالرربط اىل ال احلقيقررة اىل الرجررو  م نررا  التأويررل وحقيقررة

 أخربت قد الذي أتويل وكذاك ... ابلبهتان التحريف ال املرئ  حيقيقة املنام
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 يرروم ... لرردى تشرراهدها إذ احلقيقررة نفررس ... اإلميرران مررن برره اإللرره رسررل ...

 واضرح وذلرك هرذا ... يف التفسري أئمة بني خلف ال ... وعيان برؤية امل اد

 ... للقرآن التفسري وأئمة سولهر  مث هللا كالم  هذا ... الربهان

 منهم قال ما ... لألذهان املفهوم ابلظاهر ... تفسري  عندهم هو أتويله ...

 احلقيقرة نفر  وال كرال  ... الرجحران عرن صرر  أتويله ... واحد شاص ق 

 املررردود البابررل أهررل أتويررل ... فررذان اليقررني عررن النصررو  عررزل ... وال ال

 يقض  وهللا ... بطالنه يف شك ال الذي وهو ... واالميان ال رفان أئمة عند

 ... اثن ابصرطالح لرديهم م نرا  غرري م رى للف  فج لتهم ... ابلبطالن فيه

 علررى كررذب  ... حمررذوران ذاك مررن جرراءكم حررىت عليرره الكترراب لفرر  ومحلررتم

 أمررران وتالمهررا ... مقبوحرران كررذابن  قاهلررا مررن ... علررى كررذب  مررع االلفررا 
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 ... البهتان وشهادة دىاهل جحد ... منهما أقبح

 بطالن ذو وه  احلقيقة غري ... مراد  إن الزور يشهدون إذ ...

 

 

 [   13 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 و

 االحتمررال إىل الررراجح االحتمررال عررن اللفرر  صررر  هررو التاويررل ان وأصرروله

 يف املتررأخرين مررن تكلرم مررن اكثررر عنرا  الررذي وهررذا بره يقررقن لرردليل املرجروح

 او ح  او مذموم او حممود ذلك وهل أتويلها وترك الصفات نصو  أتويل
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 اصررطالح علررى الغالرر  هررو وهررذا التفسررري مب ررى التأويررل ان والثرراي اببررل

 علمرراء واختلررف املفسرررين مررن وأمثالرره جررر ابررن يقررول كمررا  للقرررآن املفسرررين

 جماهررد عررن التفسررري جرراءك إذا الثرروري قررال املفسرررين إمررام وجماهررد التأويررل

 انره ذكرر فراذا وغريمهرا والباراري الشراف   ي تمرد فسرري ت وعلى به فحسبك

 هرررو التأويرررل م ررراي مرررن الثالرررث تفسرررري  م رفرررة فررراملراد املتشرررابه أتويرررل ي لرررم

 اييت يروم أتويله اال ينظرون هل ت اىل قال كما  الكالم اليها يالول الي احلقيقة

 االعرررا  ابحلرر  ربنررا رسررل جرراءت قررد قبررل مررن نسررو  الررذين يقررول أتويلرره

 مرن يكرون ممرا فيره بره هللا أخررب مرا هرو امل راد أخبرار مرن القررآن يف مرا أويلفت

 سرجد ملرا يوسرف قصرة يف قال كما  ذلك وحنو النار واجلنة واحلساب القيامة

 وجرد مرا عرني فج رل يوسرف قبرل مرن رؤايي أتويل هذا أب  اي وأخوته أبوا 
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 الكررالم وهررو الكررالم تفسررري هررو الثرراي فالتأويررل الرررؤاي أتويررل هررو اخلررار  يف

 التأويرل وهرذا دليله او علته ت ر  او م نا  يفهم حىت اللف  به يفسر الذي

 صرلى النري كران  عائشرة قرول ومنره اخلرار  يف موجرود هرو ما عني هو الثالث

 اللهرم وحبمردك ربنا اللهم سبحانك وسجود  ركوعه يف يقول وسلم عليه هللا

 وقررول النصرر واسررتغفر  كربر حبمررد فسربح قولرره ي ري القرررآن يترأول يل اغفرر

 األمر أتويل ه  السنة عيينة بن سفيان

 

 

 [   14 صفحة - 2 جزء]  
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 املاررب املوجرود ونفرس بره االمرر أتويل هو به املأمور الف ل نفس فان والنه 

 الفقهراء وغرري  عبيرد أبرو يقرول وهلرذا وأمرر خررب والكرالم اخلرب أتويل هو عنه

 ألن الصرررماء اشرررتمال يف ذلرررك ذكرررروا كمرررا  اللغرررة أهرررل مرررن ابلتأويرررل اعلرررم

 صرلى الرسرول مبقاصرد ل لمهرم عنره وهنرى بره أمرر مرا تفسرري ي لمرون الفقهاء

 ال مرا مقاصردمها مرن وحنومهرا وسريبويه بقرراط أتبرا  ي لرم كمرا  وسلم عليه هللا

 أتويرل خبرال  م رفتره مرن برد ال والنهر  األمرر أتويل ولكن اللغة مبجرد ي لم

 املتصرفة املقدسرة نفسه عن به ت اىل هللا اخرب ما ويلفتأ ذلك عر  اذا اخلرب

 هلرا مبرا املتصرفة املقدسرة نفسه حقيقة هو والصفات األمساء حقائ  من هلا مبا

 هررو والوعيررد الوعررد مررن برره ت رراىل هللا أخرررب مررا وأتويررل الصررفات حقررائ  مررن

 مبحكمرة ي مرل احلرديث يف جير ء مرا وهلذا والوعيد الوعد من يكون ما نفس
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 ألفررا  فيرره االخررر اليرروم وعررن نفسرره عررن هللا أخرررب مررا ألن مبتشرراهبه ويررالمن

 ولبنررا حلمررا اجلنررة يف أ أخرررب كمررا  الرردنيا يف ن لمرره مررا م انيهررا يشرربه متشرراهبة

 هو ليس ولكن وم ى لفظا الدنيا يف ما يشبه وهذا ذلك وحنو ومخرا وعسال

 وبرني بينهرا كران  وان أوىل وصرفاته ت راىل هللا فامسراء كحقيقته  حقيقته وال مثله

  حقيقترره وال مثررل اخلررال  ألجلهررا يكررون ال ان تشررابه وصررفا م ال برراد امسرراء

 امل لومرررة ابالمسررراء عنررره ي ررررب مل إن يفهرررم ال الغائررر  عرررن واالخبرررار كحقيقتررره

 مرع الشراهد يف مبرا ال لرم بواسرطة الغائر  يف مرا هبا وي لم الشاهد يف م انيها

 الشرراهويف يف ممرا أعظرم الغيرر  مرن بره هللا أخررب مررا وأن املميرز ابلفرارق ال لرم

 إذا فرنحن بشرر قلر  علرى خطرر وال مس   أذن وال رأت عني ال ما الغائ 

 مرا وفهمنرا ذلرك م رى علمنرا والنار اجلنة من به اختص الذي ابلغي  أخربا
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 اخلطاب بذلك فهمه منا أريد

 

 

 [   15 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 وإمنررا ب ررد يكررن مل الرري مثررل عنهررا املارررب احلقيقررة نفررس وامررا ذلررك وفسرررا

 سرر ل ملررا وهلررذا هللا اال ي لمرره ال الررذي التأويررل مررن فررذلك القيامررة يرروم يكررون

 قررالوا برره اسررتوى ال رررش علررى الرررمحن قولرره عررن السررلف مررن وغررري  مالررك

 بدعرررة عنررره والسرررالال واجررر  بررره واالميررران جمهرررول والكيرررف م لررروم االسررتواء

 هللا ومرن جمهرول والكيف م لوم ستواءاال قبله مالك شي  ربي ة قال وكذلك
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  وإن م لرروم االسررتواء ان فبررني االميرران وعلينررا الرربال  الرسررول وعلررى البيرران

 ينفررون واألئمررة السررلف كررالم  يف كثررريا  يوجررد هررذا ومثررل جمهولررة ذلررك كيفيررة

 ي لرم فرال هللا اال هللا كيرف  ي لرم ال وأنره ت راىل هللا صرفات بكيفيرة ال باد علم

 عليررك ثنرراء أحصرر  ال وسررلم عليرره هللا صررلى النرري قررال دوقرر هررو إال هررو مررا

 احلديث يف وقال وغري  مسلم صحيح يف وهذا نفسك على اثني  كما  ان 

  يف نزلترره أو نفسررك برره مسيرر  لررك هررو اسررم بكررل أسررألك إي اللهررم اآلخررر

 عنرردك الغيرر  علررم يف برره أسررتأثرت أو خلقررك مررن أحرردا علمترره أو كتابررك

 وهرو نفريس كرالم  وهرو الكالم وأبال حامت أي وصحيح املسند يف واحلديث

 ت اىل هللا رمحه النا م كالم  م ى

 فصل
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 دعوا  لتصحيح التأويل مدع  يلزم فيما

 دليل منها ... يدان هبن لكم ليس وهللا ... أربع و ائف ذا يف وعليكم ...

 ابلربهان األصل  موضوعه ... عن للف  صار 

 

 

 [   16 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 اسرتقام فراذا ... برهران إىل حيرت  مل لألصرل ... مد  احلقيقة نفس مدعى إذ

 اللفر  احتمرال وهرو ... اثن أبمرر برولبتم هيهات ... اي الصر  دليل لكم

 أبمرر برولبتم ذاك أتيرتم فاذا ... ابلتبيان املقصود هو قلتم ... الذي للم ى
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 أخترر  دلكرم اذ ... فما كذا  املراد إن قلتم إذ ... الثاي هذا ب د من اثلث

 ... اثن م رى القصرد يكرون قد لكن املوضو  يقصد مل أنه ه  ... الكهان

 كت برد  ... م ران بردون مقصرودا اللفر  ن ... يكرو وقرد عينتمرو  الرذي غري

 هلا حتريف قصد من ... إمكان ذو وهو أنفع القصد ك ... ذا ويكو وتالوة

 ... لالذهان االت اب مع ويل ... بتأ يسمى

 حكمررررة برررل ... املنرررران املرررتكلم حكمررررة حدسررروا يف القصرررردان مرررا وهللا ...

 قصرد  تبطل وكذاك ... الرمحن حكمة حاشا التحريف قصد  تبطل الرمحن

 عررن كالمهررا  فرررقتني بريقررا ومهررا ... التبيرران واضررح م ررى غررري مررن ... إنزاهلررا

 ... منحرفان القرآن مقصد

 سربيل وال لروازم أرب رة التأويرل أهرل إلزام الفصل هذا يف النا م كالم  حاصل
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 موضرروعه عررن للفرر  صررار  برردليل املطالبررة األول هبررا قررابع دليررل إىل هلررم

 احلقيقررة عررن النقررل فاملرردع  احلقيقيررة األلفررا  يف االصررل أن وهررو األصررل 

 للصر  املوج  الدليل أقاموا فاذا قابع دليل إىل حيتا 

 

 

 [   18 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 قرد الرذي هرذا ... جران مرن جنايرة وهرو قصردال هلرذا إبطرال التأويل فتسل 

 قررد أيضررا التأويرل وبريقررة ... األذهران يف االلفررا  حلقررائ  ... نفيره مررع قالره

 احلقيقرررة ان علرررى اتفقرررا وكالمهرررا ... اخللجررران هرررذ  مرررن مشرررتقة ... غررردت
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 أريردت إن مرا ... فرريقكم ف نرد اختلفرا قرد لكرن ... ببيران مضرموهنا منتف

 مرررن عررردم  إذ الرررذهن يف ... ثبو رررا اريرررد دهمعنررر لكرررن ... ابلتبيررران قررر 

 أمررر الربهرران وبريقررة ... عنرردهم املاابرر  مصررلحة ذاك اذ ... اإلحسرران

 ... واإلميررران القرررآن علررى جنيرر  ... جنايرررة أشررد ارتكبررا فكالمهررا ... اثن

 ... اهلذاين أبسهم خرقو  قد ... هلم غرضا ألجلها النصو  ج لوا

 ابب املتكلمون فتح ملا الفالسفة املالح من الهوأمث سينا ابن أن النا م ي ي

 مل الرررب إن املتكلمررني قررول حقيقررة فرر ن النصررو  حتريررف هررو الررذي التأويررل

 أو مرردة دائمررا كررذلك  يررزل ومل لرره ممكنررا والف ررل الكررالم كرران  وال قررادرا يكررن

 وج لروا ذلك اقتضى سب  غري من وف ل تكلم إنه مث هلا هناية ال مدة تقدير

 يرررجح القررادر وج لرروا متررأخرا واملف ررول أزليررة ب لررة وإرادترره لررهف  هررو مف ولرره
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 الصررريح امل قررول خررال  هررذا وكررل مرررجح بررال اآلخررر علررى مقدوريرره أحررد

 وهررو خملرروق كالمرره  وقررالوا ورؤيترره صررفاته وأنكررروا والسررنة الكترراب وخررال 

 قررالوا الصررفات وأثبتروا املتكلمررني هرالالء اتب رروا والررذين اإلسرالم ديررن خرال 

 هررو إمنرا بره يررتكلم أو بره تكلرم كررالم  وكرل واحردة إبرادة املرررادات عمجير يريرد

 يت دد ال واحد شئ

 

 

 [   19 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 األشررياء يررر ومل يسررمع مل وإنرره م اينررة وال مواجهررة بررال رؤي وإذا يتررب   وال
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 ب رد كحالره  ويبصر يسمع أن قبل حاله بل موجود أنه به يقم مل وجدت حىت

 الصرحيح واملنقرول الصريح امل قول ختالف الي األقوال هذ  أمثال إىل ذلك

 الررذي اإلسررالم هررو هررذا وأن هررالالء علررم مبلرر  هررذا أن الفالسررفة رأت فلمررا

 جتردد أبن واحتجروا ال رامل بقردم قروهلم أ هرروا هرذا فساد وعلموا هالالء عليه

 فيكرون حراد  سرب  مرن متجدد لكل بد ال بل ممتنع يكن مل أن ب د الف ل

 وهررو فسرادها يبينروا أن أول ررك حيسرن مل كاذبرة  دعرروى ادعروا مث مرادائ الف رل

 النبروة تقريرر أرادوا ملرا مث وال ناصر األفالك قدم لزم دائما الف ل كان  إذا انه

 ال املني رب يكون أن غري من غري  أو الف ال ال قل من فا  فيضا ج لوها

 هللا واتصرررل وحممررد وعيسرررى موسررى بررني مييرررز وال م ينررا رسررروال لرره ان ي لررم

 جربيرل برل ملرك عند  من نزل وال اجلزئيات ي لم وال أمج ني عليهم وسالمه
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 الف ررال ال قررل وهررو وسررلم عليرره هللا صررلى النرري نفررس يف يتايررل خيررال هررو

 الرسرول بره أخربا مما ذلك وغري وتنفطر تنش  السماوات تكون ان وأنكروا

 إمنا وسلم عليه هللا صلى الرسول به جاء ما أن وزعموا وسلم عليه هللا صلى

 يكررون أن غررري مررن برره ينتف ررون مبررا إلرريهم خييررل مبررا اجلمهررور خطرراب برره أراد

 وعلمرر  احلقررائ  بينرر  الرسررل تكررون أن غررري ومررن كررذلك  نفسرره يف االمررر

 املرراد قرال سرينا ابن عن حكاية النا م قول م ى وهذا عليه األمر ما النا 

 إدراك ميكرررنهم ال اجلمهرررور ألن األذهررران إىل وتقريبرررا ختيررريال األلفرررا  حقرررائ 

 تقبلره حرىت احملسرو  يف امل قول الرسل فأبرزت حمسو  مثال يف إال امل قول

 نفيرره مررع سررينا ابررن قالرره قررد الررذي هررو هررذا النررا م فيقررول اجلمهررور أذهرران

 يف األلفا  حلقائ 
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 [   20 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 التأويرل حيررم وهلرذا القصرد هرذا إبطرال سريناألجل ابن عند فالتأويل االذهان

 حيرررم فلررذاك ... بقولرره ذلررك إىل النررا م وأشررار لل ررار  إال الفالسررفة عنررد

 ... ال رفان لذي حل لكنه ... أتويله عندهم

 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 ... والبهتان ابلتحريف واألرذال واألوقاح األوغاد وتسل  ...

  أتويلرر  ويقررول ... برهرران بررال بتأويررل بلرره ... قررا ابلررنص قابلترره إذا كررل  ...
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 ابلنصرني الروح  يف فظهورهرا دونره بل ... الرمحن فوقية أتولوا الذين كتأويل

 ... التبيان يف الشمس مثل

 أتويرل وكرذاك ... فرقران برال البراق  تترأولوا وال لكرم ال لو أتويل أيسو  ...

 ال لرو أتويرل وهللا ... القررآن ذي ومرلء احلرديث مرلء ... اهنا مع الصفات

 ... األبدان لقيامة أتويلنا من اشد

 مرررن وأشرررد ... االكررروان ومشررري ة ول لمررره ... حلياتررره اتويلنرررا مرررن وأشرررد ...

 ب رر  أتويلنررا مررن وأشررد ... ابإلمكرران احملسررو  ال ررامل هررذا حلرردو  أتويلنررا

 ... لكالمره أتويلنرا مرن وأشرد ... وامليرزان االنصرا  ذي عنرد ئع ... الشرا

 ... واناالك ذي ف ال من ابلفي 

 واشرد ... الشرياان حازهرا أخبارالفضرائل الررف  اهرل أتويرل من وأشد ...
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 الوحيان مراد  ابن نصا مالول كل  أتويل من

 

 

 [   21 صفحة - 2 جزء]  

 

 

  حنرن شر ء فألي ... للرمحن ابلفوق مجي ها اإلله كت   مع الوحيان صرح إذ

 فهراتوا أتولرتم قرد وأنرتم أتويلنرا إا ... االميان على أنتم بل التأويل بذا كفار

 وزران أتويلنرا علرى لنرا حيرث أجرران أتويلكرم علرى ألكرم ... الفرقران واضح

 ردوا ... عررردوان برررال نقلناهرررا منهرررا ... كتررربهم  يف لكرررم مقرررالتهم هرررذي ...

 الحتطمررررنكم ... االميرررران عسرررراكر بريرررر  عررررن فنحرررروا أو قرررردرمت إن علرررريهم
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 ... الديدان من القى ما السيل كحطم  جنودهم

 وهررو وقررح مجررع واألوقرراح بطنرره مبررلء خيرردم الررذي وهررو وغررد مجررع األوغرراد

 والفالسرفة البابنيرة مرن واألرذال واألوقراح األوغاد أن ي ي له الحياء الذي

 علررى وفوقيترره وت رراىل سرربحانه الرررب ل لررو املتكلمررني أتويررل رأوا ملررا وغررريهم

 لل لررو لكررمأتوي للمتكلمررني أول ررك فقررال ت رراىل لصررفاته أتويلهررم وكررذا خلقرره

 ومشرري ته وعلمرره سرربحانه حلياترره أتويلنررا مررن واشررد للقيامررة أتويلنررا مررن أعظررم

 أبنرره لكالمرره أتويلنررا مررن وأعظررم ابإلمكرران ال ررامل حلرردو  أتويلنررا مررن وأشررد

 فضررائل يف الري لألخبرار الررواف  أتويرل مررن وأشرد الف رال ال قرل مرن فرا 

 قرد ألنره مالول كل  يلأتو  من وأشد عنهما هللا رض  وعمر بكر أي الشياني

 وأنرتم بتأويلنا نكفر ش ء فألي ابلفوقية اإلهلية الكت  ومجيع الوحيان صرح
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 قررول م ررى وهررذا واضررحا فرقررا فهرراتوا أتولررتم كمررا  أتولنررا قررد فررنحن مالمنررون

 وهيهررات قرردرمت إن علرريهم فررردوا اخل كترربهم  يف لكررم مقررالتهم هررذي النررا م

 عن فتنحوا وإال

 

 

  [  22 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 أهنررم وذلررك األوغرراد أول ررك علررى يررردون الررذين فهررم اإلميرران عسرراكر بريرر 

 برال وتنزيهرا أتويرل برال إثباات رسوله به أخرب أو نفسه عن به هللا أخرب ما قبلوا

 واحلمرد ربنا عند من كل  به آمنا وقالوا ورسوله هللا عن جاء ما وقبلوا ت طيل
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 وحد  هلل

 النا م قال

 اجلواب وهو ... إمكان بذا لكم ليس وهللا ... رابع أبمر نطالبكم وكذا ...

 احملرال ذاعرني لكرن ... األركران سرليمة ترتم عروى ... الد به إذ امل ار  عن

 هلرا م ... يقرو ال حقرا اإلثبرات فأدلره ... لسران كرل  رب عليه عدكم ولويسا

 ووحيه ال املني رب تنزيل ... االكوان وسائر اجلبال

 ابلشربهات األذهران هرذ  كناسرة  ي ارضرها أىن ... والربهران الررمحن فطرة مع

 ... واهلذاين

 فلتهررنكم ...  مرر ن لرروارد السررراب إال ... حتتهررا مررا وفراقررع وج رراجع ...

 عررن بررل ... االحسرران اتبررع عررن لكررم ذخرررت ... قررد الررالء ال لرروم هررذي
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 لكررم ذخرررت مررا وهللا ... زمرران بررول ب ررد مررن هلررا وفقررتم مث مجي ررا مشرراخيهم

 ... النقصان أويل اي عليهم لكم ... لفضيلة

 وهرم ... شران فأعظم وشأهنم قدرا ... ذا فوق كان   القوم عقول لكن ...

 صرراهنم فلررذاك ... اهلررذاين بزخررر  يشرراب أن وأشررر  أعلررى وعلمهررم اجررل

 إحسان ذي صون وق تم فيه ... الذي عن اإلله

 

 

 [   23 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 ذا إىل أمررا وأضرفتم ... لقبان مها تنزيها ال طيل كذا  أتويال التحريف مسيتهم
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 وذا وتشربيها جتسريما اإلثبرات فج لرتم ... هبتران ذا منره وأقبح شرا ... اثلثا

 عررن قلروبكم قلبر  ... مرا مثرل احلقررائ  تلرك فقلبرتم ... ال ردوان أقربح مرن

 اسررررتكمل حررررىت ابل كررررس ... كررررذا  مررررذموما املمرررردوح وج لررررتم ... االميرررران

 ... البهتررران فرقررة اي ملرررن ن ررم   ... ابالتبرررا حتمرردوا ان وأردمت ... اللبسرران

 الروحيني وج لتم ... والقرآن اآلاثر عساكر   ... لالبتدا تنسبوا أن وبغيتم

 ... والربهان والتحقي  لل لم مفيدة غري

 ... اليوان ومنط  تفيد هلما اهلدى عن الناكبني عقول لكن ...

 مث ... الطغيرررران مرررن وذا لضرررراللا عرررني واهلرررردى كفررررا  االميرررران وج لرررتم ...

 اسررتجابوا حررىت ... القرررآن علررى تزكررو ان هللا د ... أرا مررا عقرروال اسررتافيتم

 مبرن يشر رون لرو وحيهرم اي ... اإلميران مرن هربروا قد الت طيل لدعوة مهط ني
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 ... جبان ق دوا دعا وملا دعا

 الثررةبث برالبهم ألنرره قبلره الفصررل يف تقردم  الري االمررور مرن الرابررع هرو هرذا

 أدلررة وهررو هلررم امل ررار  عررن ابجلررواب نطررالبهم اا وهررو الرابررع وبقرر  أشررياء

 القرآنيررررة النصررررو  ي ررررار  وكيررررف احملررررال عررررني عنهررررا وجررررواهبم اإلثبررررات

 واألذهان اآلراء كناسة  والفطرة النبوية واألحاديث

 

 

 [   24 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 هم
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 االعتيررا  فليهررنهم الظمرر ن للرروارد السررراب إال حتتهررا مررا وفراقررع وج رراجع

 هللا فر ن املهرديني واالئمة والتاب ني الصحابة عن ذخرت قد الي ال لوم هبذ 

 اخلذالن من ابهلل ن وذ هالالء فيه وقع الذي هذا عن ونزههم صاهنم ت اىل

 الت طيرل ومسروا أتويال حتريفا م مسوا أهنم أي اخل أتويال التحريف مسيتم وقوله

 االثبرررات مسررروا اهنرررم وهرررو واشرررنع أقررربح اثلثرررا راأمررر ذلرررك إىل وأضرررافوا تنزيهرررا

 ممرردوحا واملررذموم مررذموما املمرردوح وج لرروا احلقررائ  فقلبرروا وتشرربيها جتسرريما

 ولبسوا فدلسوا

 الكتاب ابتبا  حيمدوا ان أرادوا أهنم أي اخل ابالتبا  حتمدوا أن وأردمت وقوله

 سربوان ذلرك ومرع ملرن لكرن قولره م رى وهرذا مبراحرل ذلرك عرن وهرم والسنة

 اليقني تفيد ال الوحيني نصو  أبن وصرحوا والقرآن اآلاثر عساكر لالبتدا 
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 إذا وقرالوا اليروان ومنطر  ك قروهلم  غريمهرا مرن يسرتفاد إمنا واليقني ال لم وان

 ال قليررة القوابررع قرردمنا بررزعمهم ال قليررة والقوابررع اللفظيررة األدلررة ت ارضرر 

 الضرر يفة ال قررول أصررحاب وااسررتاف مث ضررالال واهلرردى كفرررا  االميرران وج لرروا

 وأتويلهم حتريفهم على واتب وهم لدعو م فاستجابواهط ني الزكية غري

 فصل

 أهررررل وبررررراءة مررررنهم التحريررررف وإرثهررررم ابليهررررود للنصررررو  احملرررررفني شرررربه يف

 الشبه هذ  من به رموهم مما اإلثبات

 ببيان لكم سأبديها فيهم ... مستورة بلية ومث هذا ...
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 [   25 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 ... والكتمان والتبديل التحريف أولو وهم يهود من احملر  ور 

 كرران  إذ ... ال صرريان غايرة عليرره ف صر  ... مررنهم الثالثرة مررريا  فرأراد ...

 تبرررديل فرررأراد ... اإلمكررران يف والكتمررران التبرررديل فمرررا حمفو رررا الرررنص لفررر 

 ال مرن ابرزة وهر  اليها فأتى ... لسان كل  ت بري من املقصود ه  إذ امل اي

 سروى م رى ... لفظهرا وأعطرى حقائقهرا فنفى ... كتمان  بال  اهرة األلفا 

 األلفرا  علرى وجرى ... جاحد جناية امل ى على فجى ... احلقان موضوعه

 البهتان من وذا اليهود شبه ... أعطاهم اهلدى حزب اىل وأتى ... ابل دوان
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 أسرتار هترك يف ... يلحراي الرذي فمرن مرثلهم وأنتم مشبهة إهنم قال إذ ...

 ... للقرآن التحريف فرقة من وشبههم اليهود

 وهرم اليهرود مرن التحريرف ور  املرالول أي احملرر  أن هللا رمحره النرا م مراد

 ف صر  مرنهم الثالثرة مريا  احملر  فأراد والكتمان والتبديل التحريف اولو

 قررال كمررا  هحفظرر هللا ترروىل قررد حمفررو  الررنص لفرر  ألن ذلررك ميكنرره ومل عليرره

 امل رراي التبررديل إىل ف رردل احلجررر حلررافظون لرره وإا الررذكر نزلنررا حنررن إا ت رراىل

 وأعطررى حقائقهرا فنفررى أيضرا الكتمران ميكنرره ومل ابلت برري املقصررودة هر  ألهنرا

 ابل ردوان اللفر  علرى وجى امل ى فجحد له املوضو  م نا  غري م ى لفظها

 م رى وهرذا اليهرود مثرل وأهنم بهةمش واهلدى االثبات أهل مسى ذلك ب د مث

 الذي فمن النا م قول
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 [   26 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 يف قررررال ينررررازعي يلحرررراي وم ررررى وشرررربههم اليهررررود أسررررتار هتررررك يف يلحرررراي

 أسررتار هتررك يف ينررازعي مررن أي انتهررى ازعرره وحلرراء مالحرراة الحررا  القررامو 

 ابليهررود احملقرر  همشرربه بيرران يف النررا م شررر  مث ابليهررود وتشرربيههم امل طلررة

 ... عرفران ذي وعر  وعرو  قرويل ... امس وا ربكم حب  مسلمني اي ... فقال

 ... ابلربهان الشبه هبذا أوىل الذي هذا من ب د من احكموا مث

 ... هلوان حطة وقالوا فأبوا حطة يقولوا أبن اليهود امر ...
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 ... للنقصان احلر  وزاد فأىب استوى له قيل اجلهم  وكذلك ...

 عشررون ... سريان مهرا مرا وعقرال لغرة جهله من وذا استوىل استوى قال ...

 مبصررنف أفرردت قررد ... القررآن عرن ختررر  فرال ابسرتوىل التأويررل تبطرل وجهرا

 ... رابي عامل حرب تصنيف عندا هو

 ... بيان حبسن هذا أبطل  قد بريقة أرب ني ذكرا ولقد ...

 نرررون ... ال ميررران علرررى إال تفررر خت ال حتقيقهرررا تررررد إن الصرررواع  يف هرر  ...

 ... زائداتن ال رش رب وح  يف ... مها جهم  والم اليهود

 يف اذا فهمررا ... ابلنقصرران وصررفو  قررد ويهررود ... مهررا اجلهمرر  وكررذلك ...

 ... أخوان بينته كما  ال ليا لصفاته نفيهم

 ابليهود امل طلة شبه من ذكر  ما إيضاح يف ت اىل هللا رمحه النا م شر 
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 [   27 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 البقررررة حطرررة قولررروا هلرررم قيرررل اليهرررود ان فرررذكر التحريرررف مرررنهم ورثررروا وأهنرررم

 واالعرا 

 اسررتوىل وقررالوا فررأبوا اسررتوى هلررم قيررل اجلهميررة وكررذلك حنطررة وقررالوا فررأبوا

 ان وذكرر وعقرال لغرة اسرتوى مب رى اجلهمر  جهرل من هذا ف ن كذلك  وليس

 يف االسرالم شري  أفردهرا وجها عشرين من لابب ابالستيالء االستواء تفسري

 إحررردى فصرررارت وجهرررا وزاد تقررردم فيمرررا النرررا م سررراقها وقرررد مفررررد مصرررنف
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 وجها وعشرين

 مرن ابالستيالء االستواء تفسري أبطلنا وقد أي بريقة ارب ني ذكرا ولقد قوله

 الصررواع  ب املسررمى كتابرره  يف ت رراىل هللا رمحرره النررا م ذكرهررا بريقررا ارب ررني

 والنفاسررة االجررادة غايررة يف جملرردات يف وهررو وامل طلررة اجلهميررة علررى املرسررلة

 خريا االسالم عن هللا فجزا 

 تقدم كما  االسالم شي  به ي ي اخل عندا هو مبصنف أفردت قد وقوله

 ... ابلنقصان وصفو  قد ويهود ... وصفه عطل اجلهم  وكذلك ... قوله

 سرربحانه الرررب صررفات فرروان فاجلهميررة أيضررا اليهررود شرراهبوا اجلهميررة أن أي

 يررد وأن ذلررك عررن هللا ت رراىل فقررري أبنرره فوصررفو  ابلنقصرران وصررفو  واليهررود

 إفك عن وتقد  هللا ت اىل والت   ابلندم ووصفو  مغلولة
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 [   28 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 فصل

 عنرره ال لررو مقالررة إن وقرروهلم بفرعررون االثبررات أهررل تشرربيه يف هبترراهنم بيرران يف

 فرعررون قرروهلم ال جائرر  ومررن ... أشررباهه وأهنررم بفرعررون أوىل وإهنررم أخررذوها

 اليرررره الصرررر ود بلرررر  قررررد ولررررذاك ... القرررررآن يف وذاك ال لررررو هبرررره ... مررررذ

 ... هامان من رام قد الذي ابلصرح

 مرن إذا فرامسع ... اآلذان إىل مس را أفرواههم ... ومرن بكتبهم رأينا  هذا ...
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 ... الرمحن جاحد امل طل عون ... بفر أوىل الذي

 فمرن ... الررمحن فوقيرة ادعى حني ... كاذب  موسى قال من اىل وانظر ...

 فرعونيكم أن املصائ 

   ... سرررا للررردين مبررردل ذاك ويقرررول ... االميررران صررراح  يكفرررر أضرررحى

 املولرود بره رمرى حرني فرعرون هلرم ذا املرور  ان ... البهتران مرن وذا ابلفسراد

 هررو ... النرريان اىل يقرودهم مبتبرو  وهراديهم هلرم االمرام فهرو ... عمرران مرن

 ... البهتان على انكارا والتكليم الفوق وصف الوصفني انكر

 ... النكران لذا مرقاة فالت طيل الرب ذات إنكار قصد  إذ ...

 ... بنيان على بقانون وأتى ... وآبلة بسلم جاء وسوا  ...

 االواثن ال ابد الوليد ور  ومقدرا مفكرا بذاك وأتى ...
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 [   29 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 ... واجلدران الدار  هور من ال أبوابه من الت طيل اىل وأتى

 إىل وأتررى ... ال ميرران علررى تلبيسررا والت ظرريم التنزيرره قالرر  يف برره وأتررى ...

 مرن أنشا  قد فاللف  ... ابلرمحن يلي  ليس التجسيم ذا فقال ال لو وصف

 ... املنان الواحد وصف وكسا  تلقائه

 اال ... الشررياان مررن كررانوا  ولررو يبلرر  ... مل ال قررل صرري كلهررم  والنررا  ...

 الصربيان فرأتى ... االنسران وأعقرل البلرو  اهرل ... هم للوح  سلموا ااسا
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 ... للجوابن تنقاد اذ كالشاء  ... له فانقادوا

 ... الشيطان من يلقى ما شيطان يدي يف صغري عقل إىل فانظر ...

 قلر  مرن وهرذا فرعرون مذه  ال لو ان تزعم امل طلة ان ال جائ  ومن أي

 اخل ت راىل الررب ذات إنكرار قصرد  إذ قولره ذلرك توضيح تقدم وقد احلقائ 

 بسرلم جراء وسروا  قولره ت راىل الررب ذات إنكرار الل رني فرعرون قصد إن أي

 هللا عن االنبياء به جاءت فيما القوانني وض وا النفاة هالالء ان أي اخل وآبلة

 قولره فوضرو  أو وأتولرو  يتب رو  مل خالفهرا ومرا قبلرو  القوانني تلك واف  فما

 او نفسره بره هللا وصرف فيمرا وقردر فكرر النرايف أي ومقدرا مفكرا بذاك وأتى

 يف ت رراىل هللا ذكررر  الرذي املغرررية بررن الوليرد بررذلك ور  وأنرره رسرله برره وصرفه

 نسرربتهم اسررت ظم فلقررد النررا م هللا ورحررم اآليررة املرردثر وقرردر فكررر انرره قولرره
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 وصرنف نغمرة الطنبرور يف زاد مرن زمرن إىل دفع فلو فرعون إىل ال لو ه مذ

 ذلك زعم قد عري ابن احملي  كان  وإن فرعون إميان يف مصنفا

 

 

 [   30 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 وهررو للجرروابن تنقرراد إذ قولرره املسررت ان فرراهلل مررذموم ومشررربه م لرروم فمذهبرره

 الراع 

 فصل

 لبابلاب احل  وتلبيسهم تدليسهم بيان يف
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 ... بلسررران اسرررتوى ال ررررش علرررى حقرررا ... ربنرررا اجملسرررم قرررال اذا قرررالوا ...

 ... م رران مخررس الوضررع يف لرره أيضررا ... واسررتوى م ررى لل رررش كررم  فسررلو 

 ... الشان هذا إمام فذاك عمرو ... لدى أيضا هلا م ى فكم وعلى

 ... التبيان بواضح أريد منها ... والذي امل اي تلك لنا بني ...

 هللا إن املثبترررة قالررر  إذا قرررالوا وتلبيسرررهم تدليسرررهم لشررردة امل طلرررة أن ي ررري

 لرردى هلررا م ررى كررم  واسررتوى م ررى لل رررش كررم  فسررلو  ال رررش علررى اسررتوى

 برن عثمان بن عمرو امسه ف ن النحاة إمام سيبويه وهو عمرو عند أي عمرو

 علرررى الررررمحن اجملسرررم لرررك قرررال إذا والقواصرررم ال واصرررم صررراح  قرررال قنررررب

 وجها عشر مخسة على تست مل ال رش على استوى فقل به استوى ال رش

 قررال ومررن اإلخررال  سررورة تفسررري يف االسررالم شرري  قررال انتهررى تريررد فأيهررا
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 وال فقرر  اسررتوى يقولررون فرر هنم كالمرره  امجرل فقررد مت ررددة م رران لرره االسرتواء

 واسررتوى م رى ولره كرذا  علررى اسرتوى ويقولرون م رى لرره وهرذا حبرر  يصرلونه

 صالته حبس  م انيه فتنو  م ى وله كذا  مع واستوى م ى لهو  كذا  إىل

 

 

 [   31 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 واحرد مب رى إال امل روفرة ال ررب ولغرة القرآن يف فليس كذا  على استوى وأما

 علررى واسررتوت وقررال الفررتح سرروقه علررى فاسررتوى فاسررتغل  فرر زر  ت رراىل قررال

 اسررتويتم اذا ربكررم ن مررة تررذكروا مث  هررور  علررى لتسررتووا وقررال هررود اجلررودي
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 وضرع فلمرا لريكبهرا بدابرة وسرلم عليره هللا صرلى النري أيت وقرد الزخرر  عليه

 وقرال هلل احلمرد قرال  هرهرا علرى اسرتوى فلمرا هللا بسرم قرال الغررز يف رجله

 ب رري  على استوى فلما ابحل  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول اهل عمر ابن

 فررال أيضررا واعتدالرره عليره اسررتوى مررا لررىع علرو  شرري ني يتضررمن امل ررى وهرذا

 ملررا امحررد بررن اخلليررل حررديث ومنرره عليرره مسررتواي الشرر ء علررى املائررل يسررمون

 استووا قال

 ... مهراق ودم سيف غري من ... ال راق على بشر استوى قد ... وقوله

  علررى أي عليهرا واسررتواؤ  مرروان بررن بشرر برره املرراد فرران البراب هررذا مرن هرو

  كران  لرو إذ عليهرا منره اسرتواء برل االسرتيالء جمرد بذلك يرد مل ملكها كرس 

 ال ررراق علررى أيضررا اسررتوى قررد اخلليفررة هررو الررذي امللررك عبررد لكرران كررذلك
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 ال رراق علرى اسرتوى قرد اخلطاب بن عمر ولكان االسالم مملكة سائر وعلى

 عليرره هللا صررلى هللا رسررول ولكرران فتحرره مررا وسررائر ومصررر والشررام وخراسرران

 كالمهم  يف يوجد مل أنه وم لوم فتحه مما وغريها اليمن على استوى قد وسلم

 بلرد علرى بنفسه استوى فيمن قيل وإمنا هذا من ش ء يف االستواء است مال

 علرى وق رد السررير علرى فرالن جلرس يقرال كما  ملكه سرير على مستو ف نه

 إي وقولره يوسرف سجدا له وخروا ال رش على أبويه ورفع قوله ومنه التا 

 ش ء كل  من وأوتي  متلكهم امرأة وجدت

 

 

 [   32 صفحة - 2 جزء]  
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 ملرك مب رى كرذا  علرى اسرتوى وغري  الزخمشري وقول النمل عظيم عرش وهلا

 هبررذا لكرران ذلررك قرردر ولررو ال رررب كررالم  يف شرراهد هلررا فلرريس جمررردة دعرروى

 السرررماوات خلررر  أنررره أخررررب ألنررره ال ررررش علرررى هللا اسرررتواء يف اببرررال امل رررى

 كرررران  ال رررررش أن أخرررررب وقررررد ال رررررش علررررى اسررررتوى مث أايم سررررتة يف واألر 

 والسرنة الكتراب ذلرك علرى دل كمرا  واالر  السرماوات خلر  قبل موجودا

 االسررتيالء يكرون فكيرف عليره مسررتول لره مالرك ال ررش خلرر  حرني مرن فهرو

 شرر ء لكررل مالررك فهررو وأيضررا واألر  السررماوات خلرر  عررن مررالخرا عليرره

 يف ابلربوبيرة كتاصيصره  هرذا ولريس ابالسرتواء ال ررش خيرص ال عليره مستول

 سرائر يف ذلرك جيروز ولكرن ل ظمتره خيرص قد فانه املالمنون ال رش ورب قوله
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 ابل رش املاتص االستواء وأما ش ء كل  ورب ال رش رب فيقال املالوقات

 مررن أحررد ذلررك اسررت مل وال شررئ كررل  وعلررى ال رررش علررى اسررتوى يقررال فررال

 الربوبيرة لفر  است مل كما  سنة وال كتاب  يف وجد وال ش ء كل  يف املسلمني

 األلفرا  مرن وحنرو  اخللر  لفر  وكذلك عامة ش ء كل  ويف خاصة ال رش يف

 مرن االنسران خلر  خلر  الرذي ربرك ابسرم اقررأ ت راىل كقولره  وت رم ختص الي

 ال غررري  إىل تضررا  ال ابل رررش املاتصررة االلفررا  مررن فاالسررتواء ال لرر  علرر 

 كالمه  انتهى آخر موضع يف مبسوط وهذا عموما وال خصوصا

 اهلرذاين مرن فيها الذي ما اجل اجع هذي م طل فداك فامسع ... النا م قال

 ... عرفان ذا كن   إن قلته قد ... الذي ما اعقل وحيك للمج جع قل ...

 االذهان يف للم هود والالم ... جالله جل الرب عرش ال رش
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 [   33 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 وحممرررد ... وضررر ان لررره وال اجملررراز نقرررل ... مررروهم هرررو وال إمجرررال فيررره مرررا

 عرفرو  وهم عرفنا  منهم ... الرمحن للاال  به شهدوا ... مجي هم واالنبياء

 بلقرريس سرررير منرره األذهرران تفهررم مل ... داين اسررتوى قررد عليرره رب ... مررن

 بنيران برال جلربيرل عرشرا وال حبر على عرشا وال كال  ... األركان على بيتا وال

 الررداي احلضرري  حترر  هرروى عبررد ... مررن ثررل إن الررذي ل رررشا وال كررال  ...

 لكنهررا ... بسررتان ويف حررر  يف األعنرراب وهررذ  الكررروم عرررش وال كررال  ...
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 ال املني رب وعليه ... األكوان ذي مجيع فوق الرب عرش هللا حبمد فهم 

 ... القرآن يف جاء قد كما  حقا استوى قد

 الرررب عرررش برره املررراد را األعرر ال رررش علررى اسررتوى مث ت رراىل قولرره أن أي

 ك ررش  ذلرك غرري ال رش من االذهان تفهم وال الذهي لل هد والالم سبحانه

  االركران علرى بيترا وال النحرل عظريم عررش وهلرا ت راىل قوله يف املذكور بلقيس

 يف املذكور املاء على عرشا وال البقرة عروشها على خاوية ت اىل قوله يف كما

 وسرلم عليه هللا صلى الني إىل مرفوعا تفسري  يف داود بن سنيد روا  حديث

 احلررديث وجررل عررز الرررمحن عرررش مثررل املرراء علررى عرشررا اختررذ إبلرريس إن قررال

 عرشره ثرل قروهلم يف املرذكور ال ررش وال جلربيرل عرشرا وال منكرر حرديث وهو

 كرراد  عنرره هللا رضرر  عمررر قررول ومنرره ذلررك وحنررو وجاهرره سررلطانه ذهرر  أي
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 ي رش ما م روشا عبا  ابن قال الكروم عرش وال يثل ان عرش 

 

 

 [   34 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 سم

 البيروت ه  الي ال روش وال سقفه البي  وعرش األبنية وال روش الكرم من

 اىل حتتررررا  ال الررري امل رررار  أ هرررر مرررن هللا حبمررررد وهرررذا وحنرررو  سرررقف مرررن

 واالبناب االسهاب

 ... الررذي حلررر اب املوصررول اسررتوى وكررذا ... ت رراىل هللا رمحرره النررا م قررال
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 وال لالشرقاك ... مفهرم هرو وال إمجرال فيره ال ... بيران  هرور به املراد  هر

 ... لسران كرل  بوضع ال لو يف نص االست الء حر  مع تركيبه ... اثي جماز

 وإىل ... ببيررران لوضررر ه ال لرررو م رررى ... مرررع فالقصرررد اىل مرررع تركررر  فررراذا

 علررى لكررن ... االتقرران مررع صررن تها بتمررام ... فمقيررد اسررتوى قررد السررماء

 اجلهمر  لكنمرا ... ابالركران مت قرد مرا ب رد من ... مطل  هو استوى ال رش

 كرران  امل يررة واو اقتضررى فرراذا ... املنرران مواهرر  فتلررك ذا عررن فهمرره يقصررر

 الكمرال م نرا  كران  حرر  غرري مرن أترى فراذا ... والثراي مقردم اسرتوا  م نا 

 يف الرررمحن بررني قررد ... الررذي  احلرر ابلبابررل تلبسرروا ال ... نقصرران ذا فلريس

 الفرقان

 ... الشان هذا أرابب لدى فيه ... حقيقة فه  لالست الء وعلى ...
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 انتهرى أي كرذا  اسرتوى تقرول ال ررب فر ن م ان عدة فله املطل  االستواء أما

 وكرذا اسرتوى وتقرول القصرص واسرتوى أشد  بل  وملا ت اىل قوله ومنه وكمل

 الليل واستوى بهواخلش املاء استوى قوهلم حنو

 

 

 [   35 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 حنررو وارتفاعررا علرروا إليرره قصررد إذا كررذا  إىل اسررتوى وتقررول سرراوا  إذا والنهررار

 ت رررر  وال عليرره ارتفرررع أي كررذا  علرررى واسررتوى واجلبرررل السررطح إىل اسررتوى

 هرو كمرا  م نا  غري حيتمل ال نص القكي  هذا يف فاالستواء هذا غري ال رب
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 م نررا  غررري حيتمررل ال القصررص واسررتوى أشررد  بلرر  وملررا ت رراىل قولرره يف نررص

 النررا م وقررول غررري  حيتمررل ال م نررا  يف والنهررار الليررل اسررتوى قرروهلم يف ونرص

 امل رردى سرربحانه الرررب اسررتواء ان أي اخل نررص االسررت الء حررر  مررع تركيبرره

 السرماوات خلر  علرى برثم امل طرو  ابلرالم امل رر  ب رشره امل ل  على أبداة

 فاسرتواء البتة م نيني حيتمل ال واحد أسلوب على موارد  يف رداملط واالر 

 حيتمررل ال م نررا  يف نررص علررى أبداة املوصررول برره املاررتص عرشرره علررى الرررب

 أعلم وهللا سوا 

 هللا رمحه النا م قال

 وحيره اي ... الررمحن سروى م رى حيتمل مل ... جالله جل الرمحن وكذلك ...

 ال اللفرر  أبن لقضررى ... م رران خلمررس حمررتمال الرررمحن امسرره وجررد لررو ب مررا 
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 ... يف االسررالم ائمرة قرال فلررذاك ... بلسران عنردا الررتالوة إال ... لره م رى

 عنردا هر  ... هلرم كتر   علرى أحلنراكم ولقرد ... ببيران سراءكم قرد ما م نا 

 ... ابلكيمان وهللا

 الرمحن سوى م ى حيتمل ال الرمحن اسم وكذلك هللا رمحه النا م يقول

 ا وجد لو عما  بسب  امل طل ويح اي أي ب ما  وحيه اي قوله

 

 

 [   36 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 للررمحن م رى ال أبنره حكرم أي وقضرى أل هرهرا م ان خلمسة حمتمال الرمحن
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 وهررو امل طلررة أيهررا سرراءكم مررا م نررا  يف االسررالم ائمررة قررال وقررد الررتالوة اال

 يف ال لمرراء ذكررر  مررا ب رر  ولنررذكر ابلكثرررة أي ابلكيمرران كترربهم  يف موجررود

 مرن مشرتقان امسران فهمرا النرا م ذلرك علرى أحرال كمرا  الررحيم الررمحن م ى

 مهرا إذ الرالزم منزلرة وبتنزيلره ال رني بضرم ف ل ابب إىل بنقله الزما جي له رحم

 ألن الرررحيم مررن أبلرر  والرررمحن مت ررد مررن تشررت  ال وهرر  مشرربهتان صررفتان

 الغالر  غري ومن وقطع قطع يف كما  اغالب امل ى زايدة على تدل البناء زايدة

 حرذر فران وحراذر كحرذر  املبالغرة مرن زائرد  يفيرد  ال ما البناء نقص يفيد قد

 علرى غل  مث جدا الرمحة كثري  مب ى االصل يف صفة فالرمحن حاذر من أبل 

 الكثرية الرمحة ذو والرحيم هللا وهو غايتها الرمحة يف البال 

 علرى دالرة ف هنرا ون وت أمسا  ت اىل الرب أمسا  الفوائد بدائع يف النا م وقال
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 ت ررراىل امسررره فرررالرمحن والوصرررفية ال لميرررة برررني فيهرررا تنرررايف فرررال كمالررره  صرررفات

 اسرم علرى اتب را جررى صرفة هرو حيرث فمرن ووصفيته امسيته ينايف ال ووصفه

 الرررمحن ت رراىل كقولرره  م ررى اتبررع غررري ورد القرررآن يف اسررم هررو حيررث ومررن هللا

 جنرد هرو الرذي هرذا مرن بره اسرتوى ال رش على الرمحن نالرمح القرآن علم

 هرذا كران  وملرا ال لرم االسرم شرأن وهرذا امللرك الررمحن دون من ينصركم لكم

 كرذلك  هللا امسره كمجر ء  اتبرع غرري مفرردا جمي ره حسرن ت اىل به خمتصا االسم

 صرررفة علرررى دال ف نررره هللا كامسررره  الررررمحن صرررفة علرررى داللتررره ينرررايف ال وهرررذا

 والسرميع والقردير ال لريم خبال  متبوعا بل لغري  اتب ا ق  جي ء ومل األلوهية

 اتب بل مفردة وحنوها هذ  جت ء ال وهلذا والبصري
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 الطائفرررة وامرررا قاب رررا نصرررا عنررردهم خطابررره فيكرررون الطررراء بكسرررر ابملاابررر 

 ذلرك يررون تقردم  الري اخلصال تلك يف األولني عن لنقصهم فهم االخرى

 بقرابع ولريس النرا م قرول م رى وهرذا غريهم إىل ال إليهم ابلنسبة أي  اهرا

 مبرر  يقطرع بكالمه إللفه فهو ال لماء من بكالمه مقتد هو من كالم  وأما اخل

 واضح نص عند  وكالمه

 ت اىل هللا رمحه النا م قال
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 مل ... اهلرذاين أخر  الردعوى ذي املاردو  املتسرل  مرن ال ظمى والفتنة ...

 منرره لكنرره ... الشرران هبررذا إلررف لرره وال م ... الكررال فيرره الررذي ال لررم ي ررر 

 ... واجلريان وال كال  سكانه ... من ليس غري 

 ... مبكان يصحبهم ومل منهم يكن مل قوم دع  الزنيم فهو ...

 التجرارة شرد ... االيقران إمررة عرن ومب رزل ... جممرل لديه أبدا وكالمهم ...

 الره إليه ردت إذا حىت ... بطالن ذو وهو حيحاص نقدا ... خياهلا ابلزيو 

 نقرررد يكرررن مل إذ هلرررا تصرررحيحا فرررأراد ... هررروان وسررروء خرررزي ردهرررا مرررن ...

 ابقررر  ... يف الط رررن بررردون ذا اسرررتحالة ورأى ... األمثررران يف يررررو  الزيرررو 

 وبظلمرره ... جبهلرره الصررحيح الررثمن واسررت ر  ... ابل رردوان فجرراء النقررود

 كامرررل  فررريهم ويررررو  ... الرررورى برررني نقرررد  ليسرررلم اعوجررر ... ابلبهتررران يبغيررره
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 األوزان

 

 

 [   40 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 املررردعون وهرررم ابإلمجرررال القرررائلني إىل األبيرررات هبرررذ  هللا رمحررره النرررا م اشرررار

 ليسروا منره غرابء فهم به هلم إلف وال الكالم فيه الذي ال لم ي رفوا مل الذين

 عررن ومب ررزل جممررل لررديهم فهررو مالكررال وجرردوا فرراذا جريانرره وال سرركانه مررن

 اليقني

 قرروم يف املسررتلح  الررزنيم القررامو  يف قررال اخل قرروم دعرر  الررزنيم فهررو قولرره
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 الصرحاح خمتار ويف انتهى شر  أو بلالمه امل رو  الل يم كم ظم  مزمن والدع 

 شر ء وهر  زمنرة فيهم وكأنه إليه حيتا  ال منهم ليس قوم يف املستحل  الزنيم

 ويرقك الب رري اذن مرن يقطرع شر ء أيضرا وه  كالقرط  هناآذا يف للم ز يكون

 ي رر  الل ريم هرو عكرمرة قرال القلرم زنريم ذلرك ب ردإ عترل ت اىل وقوله م لقا

 انتهى بزمنتها الشاة ت ر  كما  بلالمه

 صرررارت زيوفرررا والررردراهم القرررامو  يف قرررال اخل ابلزيرررو  التجرررارة شرررد قولررره

 الردراهم وفرالن زاي  عمجر رديرة األوىل أو وزائرف زيرف درهرم لغر  مردودة

 يظنهرا وهرو زيرو  ال لرم يف وبضراعته جتارتره ان أي هر  كزيفهرا  زيوفرا ج لها

 اهلرروان وأعظررم اخلررزي أشررد ردهررا مررن الرره عليرره ردت فلمررا صررحيحة نقررودا

 جبهلرره الصررحيحة النقررود ابقرر  يف يط ررن فصررار ذلررك وأىن تصررحيحها فرراراد
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 بررني ويرررو  النررا  بررني الزائررف النقررد ذلررك يسررلم حررىت عوجررا يبغيهررا و لمرره

 والطغام اجلهال

 ت اىل هللا رمحه النا م قال مث

 للذي نقد أهل ليسوا والنا  ...

 را  قرد ... الرذي النقرد هرو بيرنهم والزيف ... االزمان يف الفرد إال قيل قد

 والبلدان األسفار يف

 

 

 [   43 صفحة - 2 جزء]  
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 وهنالرررك ... الضررران بتلرررك تن قررره الصررروت كمثرررل  تركيررر  بغرررري واملفرررردات

 هررم فرراذا ... ابلرربطالن واالتيرران والتحريررف والتجهيررل والتشرركيك االمجررال

 القكيرر  علررى وقضرروا ... ابلتبيرران حررف قررد ملركرر  ... نقلرره رامرروا ف لررو 

 وتدليسررا وجتهرريال جهررال ... الوحرردان للمفرررد برره حكمرروا ... الررذي ابحلكررم

 ... ال يان على وتروجيا وتلبيسا

 مرررن بررره فمحفرررو  ابلقكيررر  يسررراق حرررني اللفررر  أن هللا هرمحررر النرررا م ي ررري

 أتررى فرر ذا أي اخل عليرره ينررادي جنررد قولرره م ررى وذلررك املررراد يبررني مررا القرررائن

 م ررى محلرر  قررد لفظررة منرره وأراد أركانرره وقلقررل الكررالم تركيرر  وفررك م انررد

 اثن كالم  يف آخر

 بيسالرداب واحرد كتنرور  دبو  القامو  يف قال السالق دبو  فيكون وقوله
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 وحيتمرل حيتمرل فيقرول ب نره وفرالا التحرا  ال ظرم سرل  م رب كأنه  للمقامع

 يف ذاك تقبل األلفا  أكثر ألن الورى علوم تفسد فبذاك جممل اللف  وهذا

 فرر  وإن ممتنرع التجريرد النرا م قرال كمرا  األمرر ولكرن القكي  قبل اإلفراد

 وقصردهم ابلضران تن قره الصروت كمثل  فه  املفردات وأما األذهان يف فهو

 املست ان وهللا والتحريف والتجهيل التشكيك بذلك

 

 

 [   44 صفحة - 2 جزء]  
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 فصل

 امل اي جتريد يف الفالسفة بغل  األلفا  جتريد يف غلطهم شبه بيان يف

  ... اليررررروان املنطررررر  يف وضرررررالهلم ... إضرررررالهلم مرررررن هللا هرررررداك هرررررذا ...

 هلرا أبن  نروا ... البنيران أوهن عليها قوم ... بى وقد اخليال يف كمجردات

 مشاصرررات وتلرررك أىن ... األذهررران يف صرررح لرررو ووجودهرررا خارجرررا وجرررودا

  أفرادهررا ... بابقر  إن كليررة  لكنهرا ... ب يران جزئيررة صرورة يف ... حصرل 

 مهررا امل ررى كررذا  فرررد ... م ررني وهررو الكلرر  يدعونرره ... امليررزان يف كرراللف 

 اإلمكران يف ليس قيد كل  عن ... خار  يف أو الذهن يف ذا جتريد ... سيان

 لكرن ... السكران لطيفة كاخليال  هو ... خار  هو وال ي قله الذهن ال ...

 وصرف عرن االعيران فتجررد ... إمكران برال ممتنرع وسروا  اثب  املقيد جتردها
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 كفررر  يفرضرره االذهرران مررن فررر  ... ومكرران هلررا وقرر  وعررن وضررع ... وعررن

 ... نفرضا هلا مها املستحيل   ...

 جتريررد ... زمرران قرردمي مررن التجرررد هررذا ... فاضررل مررن دهررى أكرربهم هللا ...

 الثاي امل اي جتريد وكذاك ... تركيبها عن االلفا  ذي

 

 

 [   45 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 ذا

 األذهرران يف وهررو عليرره حتكررم فررال مفرررو  الررذهن يف كليهمررا  أن واحلرر  ...
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 ف ليك ... األعيان يف للحكم متهسل ... ابلذي امل اند اخلصم فيقودك ...

 ... ابلتبيان ف ليك أمجلوا أو ... ابلقوا هم إن ابلتفصيل

 غلرر  يشرربه األلفررا  جتريررد يف اتكلمررني غلرر  أن ت رراىل هللا رمحرره النررا م ي رري

 ال قليررة اجلررواهر أن يزعمررون الفالسررفة أن وذلررك امل رراي جتريررد يف الفالسررفة

 أنره والصرواب اخلرار  يف حقيقرة هلرا صرورةوال واملرادة والنفس ال قل ه  الي

 مررن ال قررل جيردهررا الررذهن يف م قولرره أمررور هرر  وإمنررا اخلررار  يف هلررا حقيقررة ال

 كاحليوانيررة  األصررنا  بررني املشررقكة الكليررات ال قررل جيرروز كمررا  امل ينررة االمررور

 يف ال األذهررران يف كليرررات  تكرررون إمنرررا والكليرررات الكليرررة واالنسرررانية الكليرررة

 اخل م ني وهو الكل  يدعونه النا م قول م ى وهذا األعيان

  ماهيررات اخلررار  يف وان كليررات  اخلررار  يف تكررون أهنررا يظررن مررن هررالالء ومررن
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 كليرات  يثبر  مرن مرنهم وكرذلك امل ينرة املوجودات غري لألعيان مقارنة كلية

 عررن جمررردا دهرررا يثبرر  مررنهم األفالبونيررة املثررل يسررموهنا األعيرران عررن جمررردة

 ويثبرر  مبتحيررز قائمررا ال متحيررزا لرريس جمررردا خررالءا ويثبرر  واحلركررة املتحرررك

 هيويل للفضة يقال احملل مب ى لغتهم يف اهليويل الصور مجيع عن جمردة هيويل

 هرذ  فيره تصرنع الرذي احملل هذا أي الكرس  هيويل واخلش  والدرهم اخلامت

 اجلسررم ان ويرردعون االعرررا  مررن عررر  الصررناعية الصررورة وهررذ  الصررورة

 وإمنرا غلر  وهرذا بنفسه القائم اجلسم نفس غري اجلسمية الصورة لحم هيويل

 كرل  عرن جمررد وعدد ممتد كل  عن جمرد امتداد يقدر كما  النفس يف يقدر هذا

 امور كلها  وهذ  مقدر كل  عن جمرد ومقدار م دود
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 [   46 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 عرن حلقرائ ا جرردوا الذين وهالالء االعيان يف هلا وجود ال االذهان يف مقدرة

 القيرررود مجيرررع وماهيا رررا مسرررميا ا عرررن أخرجوهرررا مطلقرررة وأخرررذوها قيودهرررا

 قصررريا وال بررويال ال إنسرراا فررأثبتوا حقيقتهررا يف داخلررة جي لوهررا فلررم اخلارجررة

 هرو وال متحركرا وال ساكنا وال مكان يف وال زمان يف وال أبي  وال أسود وال

 لررره وال  فرررر وال عصررر  وال عظرررم لررره وال حلرررم لررره وال خارجررره وال ال رررامل يف

 اخلرارج  االنسران رأوا مث بقيرد يتقيرد وال بصرفة يوصرف وال  رل وال شاص
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 حقيقترره وج لرروا حقيقترره عررن خارجررة عرروار  هررذ  فقررالوا كلرره  ذلررك خبررال 

 اعتربوهرا الرذين هرالالء حلقيقرة امل رى فهر  جردوهرا الري اخلالية الصورة تلك

 اخلرار  يف إنسراا تكرون ال الري األمرور تلك وج لهم القيود سائر عن جمردة

 إال مقيردا اللفر  يكرون ال الري القيود هالالء كج ل  حقيقته عن خارجة ألهنا

 جتريرد يف هرالالء الفرريقني برني والتناسر  التشابه هذا فتأمل جملاز  مقتضية هبا

 مررن وهررالالء هررالالء علررى دخررل مررا وأتمررل األلفررا  جتريررد يف وهررالالء امل رراي

 مرا ال لروم يف الفسراد مرن دخرل الغل  هذا وبسب  مل ىوا اللف  يف الفساد

 اخل وصرف عن األعيان فتجرد النا م قول م ى وهذا ت اىل هللا إال ي لمه ال

 شررر ء هررو إمنرررا واملكرران والوقررر  والوضررع الوصرررف عررن امل رررني جترررد إن أي

 فرراايك فاضررل مررن دهرر  أكررربكم هللا قولرره املسررتحيل كفررر   الررذهن يفرضرره
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 مرا تسرمم فرال الرذهن يف مفروضران أهنمرا احل  ألن تجريدينال إىل واإلصغاء

 سرلمته الرذي هبرذا امل انرد اخلصم فيقودك فيهما والفالسفة املتكلمون ادعا 

 ا  وهللا مقهورا م ه مغلواب وتصري

 

 

 [   48 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 واعتقرردوها  واهرهررا علررى نصوصررهم محلرروا فلررذاك قصرردو  ملررا إبطرراال ذلررك

 ولكررن اجملرررى هررذا والسررنة الكترراب نصررو  أجررروا فيرراليتهم حقيقتهررا علررى

 ولررذلك اليقررني تفيررد ال لفظيررة  ررواهر والسررنة الكترراب نصررو  ان عنرردهم
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 ابلتأويرل امل رى هرو لريس هرذا وأتويلهرم أتويرال ومسو  ابلتحريف عليها سطوا

 ت راىل قولره ي ري اخل االعرا  إىل فانظر النا م قال وهلذا والسنة الكتاب يف

 هررذا أبرر  اي يوسررف سررورة يف ت رراىل وقولرره األعرررا  أتويلرره إال نظررروني هررل

 يف اخلضررر عررن الكهررف سررورة يف ت رراىل وقولرره يوسررف قبررل مررن رؤايي أتويررل

 الكهف صربا عليه تسطع مامل أتويل ذلك موسى قصة

 هللا إال أتويلررره ي لررم ومرررا ت رراىل قولررره ي رري اخل عمرررران آبل مررررت فررراذا قولرره

 عمران آل به آمنا يقولون ال لم يف والراساون

 ل طرف الرواو وتكرون م طوفرا جي لره من قول الصواب إن االسالم شي  قال

 املنفرر  والتأويررل قررراءاتن وهرر  حقررا القررولني كررال  يكررون أو مفرررد علررى املفرررد

 فيكرون اسرت نا  واو جي لهرا مرن قرول هرو الصرواب وأن املثبر  التأويل غري
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 فيه وهذا غري  ي لمها ال الي الكيفيات هو هللا غري عن علمه املنف  التاويل

 أتويلرره ي لمررون الررذين الراسرراني مررن أا قررال انرره عنرره جرراء عبررا  وابررن نظررر

 علررى التفسرري قررال انره عنرره وجراء أتويلرره ي لمرون ال الراسرراني ان عنره وجراء

 جبهالترره احررد ي ررذر ال وتفسررري كالمهررا  مررن ال رررب ت رفررة تفسررري اوجرره ارب ررة

 كراذب  فهرو علمه ادعى ومن هللا إال ي لمه ال وتفسري ءال لما ي لمه وتفسري

 ي ررل ال مررا تفسررري  مررن ي لمررون ال لمراء ان ويبررني القررولني جيمررع القررول وهرذا

 ج ررل مررن قررول الصررواب ج ررل مررن فأمررا هللا إال ي لمرره ال مررا فيرره وان غررريهم

 قوله عند الوقف
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 [   49 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 كالمه  انتهى قط ا خطأ فهذا التفسري  ىمب التأويل ج ل عمران آل هللا اال

 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 أتويرل ورأي  ... الثاي اجملاز ال احلقيقة تبيني التأويل حقيقة ان وعلم  ...

 برذا مب رى لره أنشوا هم اللف  ... جيتم ان ليس هذا جلميع ... خمالفا النفاة

 والتحريرف األمساء يف حلاداال اىل وأتوا ... دان امر وذاك االصطالح ك ...

 ال ميران علرى ليسرا ... وتد تلبيسا اللف  هذا فكسو  ... ابلبهتان لأللفا 

 ... وال وران
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... 

 األبيات هذ  م ى تقدم

 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 ومسررى بسررنتهم ذا يف ... جرراي قرمطرر  اببرري مررن ... منرراف  كررل  فاسررنت ...

 شرررربا ... كتررأويال م  بتأويررل وأتررى ... فرقرران بررال أتويررال للحرر  ... جحررد 

 يف ... الروزان اىل حنراكمكم فأتوا اولتم كما  أتولنا إا ... أبذان صارخا بشرب

 أا أقررررمت وقررد هررذا ... برروزان أتويالتكررم وكررذاك ... أتويالتنررا حترر  الكفتررني

 ... وامليزان ال دل صريح أبيدينا

 اليوان منط  ذلك ليس او ... لنا تالميذا فيه وغدومت ...
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 [   50 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 فسررررلوا ... االحسرررران منرررره جتحرررردوا ال ... شرررريوخكم وحنررررن ت لمررررتم منررررا

 جراءتكم أيرن مرن ... االركران ربرة القواعرد وسرلوا ... تفهرم سالال مباحثكم

 كفرار  حنرن شر ء فرألي ... النكرران اويل اي مرن يردي وعلى ... أصوهلا وأين

 بنرا ق  تف  مل ... لفظية أدلة النصو  إن ... متفقان وحنن مالمنون وأنتم

 مصطلحان فنحن كذاك  أيضا ... وأنتم ال قول حكمنا فلذاك ... إيقان إىل

 ... كررراألخوان  وحنرررن احلرررروب حررررب ... بيننرررا رميرررتم قرررد شررر ء فرررألي ...

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

91 

91 

 ... صنوان وانتم وحنن م زول الوح  والف  م قول االصل

 ... مصررطلحان فررنحن كررذاك  أيضررا ... وأنررتم حنررن نقررول ابلنصررو  ال ...

 فهررررم ... االضررررغان ذو الثقررررل ال رررردو ذاك ... وراءا فرررران عررررداوتنا فررررذروا

 ... سيان حرهبم يف فجمي ا ... أعداؤا وهم عدوكم

 والبابنيرررة القرامطرررة ان ذلرررك وم رررى األبيرررات هرررذ  م رررى يف الكرررالم تقررردم

 عرشره علرى ىلت را الررب علرو لنفراة يقولرون كلهم  الشري ة اعداء من وحنوهم

 ومشري ته الررب وحيراة امل راد ذكرر مرن والسرنة الكتراب يف مرا أتويلنرا وصفاته

 كفررار  حنررن شرر ء فررألي كتررأويلكم  ذلررك وحنررو ال ررامل حلرردو  وأتويلنررا وعلمرره

 ذلرك إىل املتكلمرون جيد ولن وبينكم بيننا الفرق واضح فهاتوا مالمنون وانتم

 والبابنية القرامطة ف ن سبيال
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 [   52 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 قالوا وكذاك ... االبدان مص د مرمي ابن وكذا حقيقة الرسول عر  قد واليه

 آخرر كرل  ينرزل وكرذاك ... مكران بكرل قدرتره ال ررش ق ... فرو ابلذات إنه

 أجسرام لرل وذان واالنتهراء لالبترداء ... جهتران فهاهنا السماء حنو ... ليلة

 إخروان فيرا بره الكرالم قرام ... لممرتك إنه قالوا وكذاك ... هذان من هللا أين

 ... االمكرران يف لرريس فهررذا صرروت ... بررال أم حررر  بغررري ذاك أيكررون ...

 فررذروا ... الرررمحن مشرربه قررول قبررل مررن ... عررنهم حكينررا مررا قررالوا وكررذاك
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 نسرروقهم حررىت ... الفرسرران محلررة علرريهم مج ررا ... كلنررا  وشرردوا لنررا احلررراب

 ... لحمانال ممزق  ال رين وس  ... اىل أبمج نا

 انتهررى واحليررة والررذئ  والضرربع االسررد مررأوى كررأمري  ال رررين القررامو  يف قررال

 ذا كررم  ... يرردان الزمرران أبررد بلقائهررا ... ومالنررا ابلنصررو  كررووا  ولقررد ...

 قررال قلنررا حنررن اذ ... وبنرران لنررا أعنرراق فرروق مررن ... رسرروله قررال هللا بقررال

 ذا قرال سرينا ابرن قلنرا ان وكرذاك ... الثراي ذاك قرال او اوال امل لرم آرسطو

  القرررآن يف وقررال الرسررول قررال لنررا قررالوا ... التبيرران ذو الرررازي قالرره او ...

 الرذي الضرنك املنرزل هبرذا أيضرا مرنهم أنرتم وكرذاك ... للقررآن الردفع كيف

 تراين
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 [   53 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 إا فتحرالفوا ... قررآن ومرن اثرر مرن ابلرنص ... أتوكم ابل قول ج تموهم ان

 ... فاالفنرا مرنهم فرغنرا فراذا ... سلمان وأنتم وحنن حزب ... كلنا  عليهم

 احرد فوقه ما ... وفريقكم فريقنا عند فال رش ... اخوان وأنتم فنحن سهل

 واالذهران االعيران يف شرئ ال الرذي ال ردم سوى شئ فوقه ما ... كتمان  بال

... 

 م دوم وهللا ... االكوان ذي فوق احملق  ال دم وامنا هناك موجود هللا ما ...
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 عنرد التوحيرد هرو هرذا ... الديصران مقالرة عكرس ابلرذات ... حقيقرة هناك

 يف التحقيررر  علرررى مجاعتنرررا وكرررذا ... ال رفررران وحقيقرررة وفرررريقكم ... فريقنرررا

 خلر  او الف رال مرن فري  بل هللا كالم  ليس  ... والفرقان واالجنيل التوراة

 مررن للالرر  السررما فرروق ... وال قررول هلرر فيهررا مررا فرراالر  ... االكرروان مررن

 ... مرررثالن وانررتم حنرررن ذاك يف ... كالمرره  وهررو ابلررروح  اتررى بشررر ... داين

 نرررا  اا وزعمررتم ... االمكرران يف ولرريس احملرال عررني لرره رؤيتنررا إن قلنررا ولرذاك

 غري  او ... بنفسه يقوم مرئ  كل  اذ ... االعيان يف املوجود ال امل دوم رؤية

 مفرررط ب ررد غررري مررن ... حقيقررة يرررا  مررن يقابررل ان مررن ... انالربهرر يف بررد ال

 وتدان
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 [   54 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 البليررة امررا ... قرروالن هنررا فمررا وحنررن أنررتم ... ذا ابطررال علررى تسرراعدا ولقررد

 بدا منه وكالمه قوله هو ... الرمحن من بدا القرآن قال ... جمسم قول فه 

 املاتررار اىل وأدا  منرره كالمرره  االمررني عمسرر ... يفققرران لرريس وم ررى لفظررا ...

 السررلطان ذي هللا قررول والقررول لرسرروله األدا كمررا  األداء فلرره ... انسرران مررن

... 

 ... بطالن ذو وذاك احملال عني ... إنه وانتم قلنا الذي هذا ...
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 تلرك هللا كبير   إال ... قررآن من هلل بيننا ... ما انه مجي ا تساعدا فاذا ...

 ... بيننررا فيمررا احلرررب هررذا ف ررالم ... للررداين االوصررا  ال وقاملالرر اضررافة

 ملقالررررة فتحيررررزوا سررررلمنا أبيررررتم فرررراذا ... مصررررطلحان وحنررررن الوفرررراق ذا مررررع

 مشربه ديرن إثبرات ال ديننا ... وقولوا جمسمة عودوا ... ابالذعان التجسيم

 هررذا ... وجهرران لرره إذ املنرراف  شررأن وذا مررنهم وال منررا فررال أوال ... الررداين

 قاعرد هرو قرائم هرو ... والكفرران ابلت طيرل ترميره ... وخصرومه جمسرم قولب

 ... لوان ذا تلقا  مثب  هو ... جاحد هو

 واترة يقول بتأويل يوما ...

 ابلنكران التأويل على يسطو
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 [   55 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 فصل

 اولترره مرا بررني فررق فنقررول ... وليترأ ال ومرا يتررأول مرا بررني ابلفررق املطالبرة يف

 مرن لنرا  أو التجسريم اىل يفضر  مرا فيقرول ... برهران ذي تفري  ومن ته ...

 لفر  كرذاك  النزول لف  ... هكذا التكلم مع كاالستواء  ... قرآن ومن خرب

 ... املنررران للواحرررد ينبغررر  ال ... حمرررد  جسرررم أوصرررا  هرررذ  إذ ... يررردان

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

99 

99 

 فوضر ته ... واحلرداثن التجسريم اىل ضر يف ... مبرا أيضا وصفته أن  فنقول

 حامرل واجلسرم واحرد أو ... م ان وهو النفس  وكالمه ... قدرة مع مبشي ة

 او التجسريم اىل يفضر  الرذي برني ... ابلفرقران فرأت حقرا أوصرا  ال هذ 

 يقردروا مل ... كلهرم  شريوخك نشررت لو وهللا ... الربهان بواضح يقتضيه ال

 ... الفرقان على أبدا

 ومررراال يتررأول مررا برررني الفرررق يف املتكلمررني مطالبرررة يف هللا رمحرره النررا م شرررح

 يثبرررر  املتكلمررررني ب رررر  أن وذلررررك والسررررنة الكترررراب نصررررو  مررررن يتررررأول

 والكررالم والبصرر والسررمع واالرادة والقردرة وال لرم كاحليرراة  السرب ة الصرفات

 الثابتررة الصررفات فتصررري التكرروين صررفة الصررفات هررذ  علررى يزيررد وب ضررهم

 يف القول بل ونفيتمو  أثبتمو  ما بني فرق ال هلالالء فيقال انيةمث عندهم
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 [   56 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 فكرذلك املالروقني إرادة مثرل ارادتره إن قلرتم فران اآلخرر يف كالقول  أحدمها

 لكرم قيرل بره تلير  ارادة لره قلرتم وإن التمثيرل هو وهذا وغضبه ورضا  حمبته

 وغضر  رضرى سربحانه ولره بره تلي  بةحم وللمالوق به تلي  حمبة له وكذلك

 دم غليرران الغضرر  قلررتم وان برره يليرر  وغضرر  رضررى وللمالرروق برره يليرر 

 او منف ررة جلرر  اىل الررنفس ميررل االرادة لكررم فيقررال االنتقررام لطلرر  القلرر 

 املالرروق غضرر  وهرذا لكررم قيرل املالرروق ارادة هرذ  قلررتم فران مضرررة دفرع
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 عنرره نفرروا إن وقدرترره وعلمرره وبصرر  ومس رره كالمرره  يف ابلقررول يلزمررون وكرذلك

 فهررذا املالرروقني خصررائص مررن هررو ممررا ذلررك وحنررو والغضرر  والرضررى احملبررة

 حقيقرة ال إنره قلرتم وان الصرفات ومجيرع والكرالم والبصرر السمع عن منتف

 والكرررالم والبصررر السرررمع وهكررذا لكرررم قيررل ابملالررروقني خيررتص مرررا إال هلررذا

  نفررا  فيمررا لرره يقررال وب رر  الصررفات ب رر  بررني املفرررق فهررذا وال لررم والقرردرة

 يفضر  ما فيقول النا م قول م ى هو وهذا أثبته فيما ملنازعة هو يقوله كما

 غايرررة يف عنررره وجرررواهبم تررررى كمرررا  هلرررم الزم االلرررزام وهرررذا اخل التجسررريم اىل

 يقردروا مل ... كلهرم  شريوخك نشررت لرو وهللا ... النا م قال وهلذا الص وبة

 ... الفرقان على أبدا

 برني ابلفرقران أي ابلفرقران فرأت والصواب النس  يف كذا  القرآن تفأ وقوله
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 يتأول ال وما يتأول ما

 

 

 [   57 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 فصل

 بطالنه وبيان هلم آخر فرق ذكر يف

 هرذي ... ترراين الرذي هذا سوى فرقا ... نفسه يف زعيمهم قال فلذاك ...

 صررناها فلرذاك ... نالقررآ  رراهر مرع إثبا را ... علررى دلر  عقولنرا الصرفات

 ان القرروم اعررقا  كيررف  ... وال رفرران التحقيرر  أخررا اي فاعجرر  التأويررل عررن
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 ام جتسريم ال قرل يف هرل فيقال ... ابلربهان التجسيم على دل  ... عقوهلم

 أوصرررا  ال هرررذ  فرررانفوا ينفيررره قلرررتم إن ... النقصررران كرررذا  ينفيررره امل قرررول

 ... القرآن من وانسلاوا

 ينفيره قلتم أو ... م ان ألي منها ففراركم ... له ثباتاب يقض  قلتم أو ...

 ومررا بينهمررا الفرقرران مررا فيقررال ... برهرران بررال وصررف يف ينفيرره وال وصررف يف

 حكمررة ذو ... أبنرره ال يران شررهد قررد ويقرال ... ابلفرقرران اآلن فررأتوا الربهران

 ... القررآن واتب ر  الوفراء أهرل ... ل براد  وحمبرة رأفرة مرع ... وحنان وعناية

 لنرا الردليل وهو ... الكفران وشي ة اإلله اعداء دون ابلكرامة خصوا ولذاك

 ال صيان لذي مق  مع منه وبغ  غض  على
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 [   58 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 ... القرررآن يف السرربع الصررفات مثررل ... مررع االوصررا  هبررذ  جرراء والررنص

 آحاد نف أف ... الفرقان يف فه  اليها يقض  ... ال ال قل أبن سلمنا ويقال

 علررى يرردل مطلقررة نفرر  او ... ال رفرران أويل اي نفيررا للمرردلول يكررون الرردليل

 ... سرروى وحيكررم االنصررا  ذا أفب ررد ... قرررآن ويف عقررل يف املرردلول انتفررا

 واالاثر القرررآن أويل اي الرريهم مررنكم وحتيررز ... الشرريطان وخنرروة ال نرراد حمرر 

 ... واالميان
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 وذلرك بطالنره وبرني آخرر فرقرا  ر ب دون الصرفات ب ر  ملثبي النا م ذكر

 فران النقرل مرع إثبا را علرى دل ال قرل ألن الصفات تلك أثبتنا قالوا إن أهنم

 دل واإلحكرام اإلرادة علرى دل والتاصريص القدرة على دل احلاد  الف ل

 السرررمع عرررن خيلرررو ال واحلررر  للحيررراة مسرررتلزمة الصرررفات وهرررذا ال لرررم علرررى

 جواابن اهذ عن هلم ذلك ضد او والكالم والبصر

 ان فهر  امل رني املردلول عردم يسرتلزم ال امل ني الدليل عدم يقال ان أحدمها

 ان لكرم ولريس ينفيره ال ف نره ذلرك يثبر  ال ال قلر  الردليل من سلكتمو  ما

 دل قررد والسررمع املثبرر  علررى كمررا  الرردليل عليرره النررايف الن دليررل بغررري تنفررو 

 الردليل أثبتره ما ثباتا فيج  مس   وال عقل  م ار  ذلك ي ار  ومل عليه

 املقاوم امل ار  عن السامل
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 مرررن تلرررك بررره اثبرررتم مرررا بنظرررري الصرررفات هرررذ  إثبرررات ميكرررن يقرررال ان الثررراي

 كداللرررة  الرمحرررة علرررى يررردل الررريهم ابالحسررران ال بررراد نفرررع فيقرررال ال قليرررات

 الكافرين وعقاب حمبتهم على يدل الطائ ني واكرام املشي ة على التاصيص

 

 

 [   59 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 وعقرراب أوليائره اكررام مرن واخلررب ابلشرهادة ثبر  قرد كمرا  بغضرهم علرى يردل

 تردل احلميردة ال واقر  مرن ومأموراتره مف والته يف املوجودة والغاايت اعدائه

 ال لررة لقرروة وأوىل املشرري ة علررى التاصرريص يرردل كمررا  البالغررة حكمترره علررى
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 واحلكرم الرن م مرن وقراتاملال يف مرا بيران مرن القرآن يف ما كان  وهلذا الغائية

 وهرذا املشري ة حمر  علرى الداللرة مرن فيهرا مرا بيران مرن القررآن يف ممرا أعظرم

 أعلم وهللا الفصل هذا يف النا م كالم  شرح

 فصل

 ونقال عقال االستقامة أهل لطري  بريقهم خمالفة بيان يف

  ج لرروا ... عينرران لرره ملررن املسررتقيم الطريرر  عكررس بررريقهم أبن واعلررم ...

 ال رراملني رب وكررالم ... النصرران برره مرروزوا االحكررام لرره نصررا وخهمشرري كررالم

 ... أو األصررلني ذينررك مررن فتولرردت ... مل رران مررتحمال متشرراهبا ... وعبررد 

 الوليررد برر س ... كوهنررا  نكرراح ال سررفاح مررن إذ ... والبهترران للغرر  أترر  الد

 جري  فكأمنرا ... شيوخهم كالم  على النصو  عرضوا ... األلوان وب س 
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 السررلطان رعيرة دون السرلطان اىل مرج ره واالبقراء وال رزل ... سرلطان لرذي

 والقرآن النص دون امليزان ف هنا الشيوخ أقوال وكذاك ...

 

 

 [   60 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 إمررا ... ابإلحسرران فالرردفع خالفرر  أو ... فمرحبررا الشرريوخ قررول وافقررا إن

 حمكرم لردينا نرص لرهقو  إذ ... فرالن لقرول ونقكهرا فتفروي  اعرى ف ن بتأويل

 مرا وحباله ... دوننا عليم به فهو والنص ... م ان ذات املنقول فظواهر ...

 األرسان كذي  يقودهم حىت ... مبصر أبيدي متسكهم اال ... ال ميان حيلة
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 ورأو  ... الربهران صراح  املقلرد كون  أبصروا البصائر ل ميان فاعج  ...

 الروحيني عن وعموا ... برهان وال هدي بغريها ه ... سوا من أوىل ابلتقليد

 ... احلرمان لذي عجبا م نامها ... يفهموا مل إذ

 بريرر  عكررس النفرراة بريرر  ان إىل األبيرات هلررذ  ت رراىل هللا رمحرره النررا م أشرار

 النررا م وقررول حمكمررا نصررا شرريوخهم كررالم  ج لرروا النفرراة فرر ن االسررتقامة أهررل

 وكررالم حمكمررا أي مررزةاهل بكسررر هررو االحكررام لرره نصررا شرريوخهم كررالم  ج لروا

 ورسرروله هللا وكررالم حمكمررا أي اهلمررزة بكسررر هررو االحكررام لرره نصررا شرريوخهم

 ذلرك مرن تولرد البرابلني االصرلني هرذين علرى االمرر بنوا فلما جممال متشاهبا

 خالفتها وإن قبلوها وافقتها ف ن مشاخيهم كالم  على النصو  ي رضون اهنم

 الشرري  كررالم  ويقولررون لتفوي فررا ذلررك عررن عجررزوا فرر ن ابلتأويررل إمررا دف رروا
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 برد ال واالعمرى كال ميران  وحنرن مقلدون وحنن ابلنصو  منا أعلم وهو أوىل

 ذلك وحنو قائد من له

 الربهرران صرراح  املقلررد كررون  أبصررروا البصررائر ل ميرران فاعجرر  النررا م قررال

 اوىل مقلردهم ان أبصرروا كيرف  البصرائر ل ميران عجبرا أي الرالم بفرتح املقلد

 احلرمان هلذا فاعج  املقلدين من  غري  من ابلصواب

 

 

 [   61 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 ت اىل هللا رمحه النا م قال
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 نقررل النقررل ... املنرران والواحررد ال الرروحيني علررى تبيرراا أمت الشرريوخ قررول ...

 أو كراذب  إمرا وسروا  ... التبيان غاية يف عصمة ذي ... من والقول صادق

 النهى أهل اي النقالن أفيستوي ... تبيان وذي م صوم قول يك ... مل صح

 حنرن هللا يف ... بيننا ال داوة القى الذي هذا ... النقالن يتماثل ال وهللا ...

 ... خصمان ألجله

 فكيرررف م نامهرررا يفهمرررون ال اهنرررم وزعمررروا الررروحيني عرررن عمررروا ملرررا أهنرررم أي

 نقرل الوحيني والن كالمهم  من بياا امت الوحيني ان مع الشيوخ كالم  يفهمون

 وان كررراذب  نقرررل إمرررا فهررر  الشررريوخ قررروال وامرررا م صررروم قائرررل عرررن صرررادق

 وهيهات كال  النقالن يستوي فهل م صوم غري عن فه  صح 

 ت اىل هللا رمحه النا م قال
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 ... القرررآن موجرر  نصرررا لكررن ... رأيهررم سررفاهة مررن الضرراللة نصررروا ...

 ... يلتقيان ق  منا رجالن ... فما مسلكهم ضد سلوك ولنا

 ومل عزلناهرا إا ... والبهتران اآلراء مرن دانروا ... بره مبرا ندين ان أبينا اإ ...

 ذان كفيرره  4 ي يكررن مل مررن ... الفرقرران وحمكررم الرسررول يكفرر  ... هبررا ن بررأ

 شرفا فرال ذان يشرفيه يكرن مل مرن ... األزمان حواد  شر هللا ه ... فالكفا

 أبدان وال قل  يف هللا ه ...

 

 

   [ 62 صفحة - 2 جزء]  
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 يكررن مل مررن ... واحلرمرران ابإلعرردام ال رررش رب رمررا  ذان يغنيرره يكررن مل مررن

 الكبرار مرع الكرالم إن ... واإلميان احل  سبل هللا ه ... هدا فال ذان يهديه

 ... إنتانره برل اخللر  هرذا أوسراخ ... احليروان سرفلة األراذل تلرك مرع ولريس

 ابلكفررررران ل لررررما أهررررل دمرررراء الطررررالبني ... االنترررران أخبررررث الوجررررود جيررررف

 مررع ال ليررا للسررنة ... عررداوة احلررديث أهررل الشررامت  ... والبهترران وال رردوان

 كرربا  ... االذقران مرن يقط هرا فراهلل حلوقهم ب ام مسبتهم ج لوا ... القرآن

  وراء مررن هررذا كرران  لررو ... االنسرران ملراترر  وجترراوزا ... زائرردا وتيهررا وإعجررااب

 عررن ... خملرف كرل  خلررف مرن لكنره ... الشركران رايررة محلنرا كنرا  ... كفايرة

 ... واإلحسان االميان رتبة

 وإعجرراب حجرراب ... القائررل قررول مررن مررأخوذ هررذا اخل وإعجررااب كررربا  قولرره
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  وراء مررن هررذا كرران  فلررو ... بتكلررف ال لررى حنررو يررد ومررد ... تصررلف وفرررط

 ... ختلف وراء من ولكن هلان ... كفاية

 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 وهلرم ... إحسران برال أتويرال ابلرذن  ... كفرروا  قرد خروار  بشربه يل من ...

 وخصررومنا ... ال رفرران يف التقصررري مررن فررأتوا ... فهمهررا يف قصررروا نصررو 

 واإلميان التوحيد غاية هو ... ابلذي كفروا  قد

 

 

 [   63 صفحة - 2 جزء]  
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 يف اخلرروار  ألن اخلصرروم ايهررا مررنكم حرراال احسررن اخلرروار  إن النررا م يقررول

 وقصرررت ذلررك يف أخطرالوا لكررن الوعيررد بنصرو  أخررذوا ابلررذنوب ريهمتكفر

 غريهرا علرى وقدمها هبا أخذ من وكفرمت النصو  فاالفتم أنتم وأما أفهامهم

 واالميان التوحيد غاية هو مبا كفرمت  بل

 فصل

 احملقرر  شرربههم وبيرران اخلرروار  أشرربا  أبهنررم احلرر  أهررل ورمرريهم كررذهبم  بيرران يف

 أنرتم ... والقررآن ابآلاثر حران قرد ملن قالوا أهنم ائ ال ج ومن ... ابخلوار 

 البهر  ذا اىل فرانظر ... مل ران اهتردوا الظرواهر أخذوا إهنم اخلوار  مثل بذا

 وحزبرره الرسررول سررنن علررى سررلوا ... اإلميرران شرري ة إليرره نسرربوا وصررفهم هررذا

 مرررن األىل خرررر  مثلمرررا علررريهم خرجررروا ... لسررران وسررريف يرررد سررريف سررريفني
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 أئمرررة البغررراة وهرررم هكرررذا اخلرروار  كررران  مرررا وهللا ... وال ررردوان ابلغررر  قرربلهم

 ... يلحاي فمن ملته فساق وهم سنته أصحاب كفرمت  ... الطغيان

 برني شرتان ... مسرتواين الف تران ما وهللا منكم واهدى خري هم قل  إن ...

 ... أتولرروا كررذاك  أتولنررا قلررتم ... ال صرريان مكفررر وبررني ال ليررا ابلسررنة مكفررر

 ابغيتان ف تان وكالكما

 

 

 [   64 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 علرريكم وهلررم ... والبهترران والتبررديل والتحريررف الت طيررل ميررزة علرريهم ولكررم
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 أجران أتويلكم على ألكم ... الرمحن من خو  مع والتصدي  االثبات ميزة

 ... بررل احلكررم ذا مررن هللا رسررول حاشررا ... وزران أتويلهررم علررى هلررم ... إذ

 وبينكمرا هرذا ... خمرالف فهرو للنص وكالكما ... سيان هحكم يف وهم أنتم

 ابإلحسران التوفير  يفهمروا مل ... مثله لنص نصا خالفوا هم ... الفرقان من

... 

 شرئ فرألي ... األذهران فكررة ه  الي للشبه املنصو  خالفتم لكنكم ...

 الكترا لفر  مرن املفهروم قردموا هرم ... واالميان للح  منهم وأقرب خري أنتم

 ل ... الرجررا رأي قرردمتم لكررنكم ... التبيرران املوجرر  احلررديث علررى ب ...

 الصرباح الح ... مرنكم أقررب اإلسرالم إىل هرم أم ... عدالن أفأنتم عليهما

 وامليرزان واإلنصرا  ابل دل ... اجلزا يوم بينكم حيكم وهللا ... عينان له ملن
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 ... وبيان هدى من اال برآء منكم بل فمنهم وحنن هذا ...

 أشرربا  أبهنررم احلر  أهررل رمريهم يف كررذهبم  بيران يف ت رراىل هللا رمحره النررا م شرر 

 انرتم للمثبترة قرالوا النفراة أن وذلرك ابخلروار  احملقر  شربههم وأوضح اخلوار 

 البهر  ذا إىل فانظر النا م قال كاخلوار   للم اي  تدوا ومل ابلظواهر اخذمت

 وصفوا اهنم أي وصفهم هذا

 

 

 [   65 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 وخرجروا وأهلهرا السرنة على السيو  سلوا أهنم وذلك وصفهم هو مبا املثبتة

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

119 

119 

 كفرروا  وبغيراهنم بغريهم مرع اخلروار  لكرن االمرة علرى اخلروار  كارو   عليهم

 فمرن النرا م فيقرول والسرنة الكتراب اتبرع مرن فكفرروا هرم وامرا املللة فساق

 بيررنكم وشررتان كممررن وأهرردى خررري اخلرروار  إن قلرر  إن ينررازعي أي يلحرراي

 وهرررم غريهرررا علرررى النصرررو  وتقررردمي السرررنة ابتبرررا  تكفررررون النكرررم وبيرررنهم

 ف تران كالكمرا  أتولروا كذلك  فهم أتولنا قلتم وإذ وامل اص  ابلذنوب يكفرون

 متيرزوا وهم والبهتان والتبديل والتحريف ابلت طيل عليهم زدمت ولكن ابغيتان

 إذ أجررران أتويلكررم علررى لكررمأف هللا مررن واخلررو  والتصرردي  ابإلثبررات عررنكم

 يف وهررم انررتم بررل احلكررم هررذا مررن هللا رسررول وحاشررا وزران أتويلهررم علررى هلررم

 ألهنرم كثرري  فرق بينكما ولكن للنص خمالف فكالكما هذا ومع سيان حكمه

 فارالفتم أنتم وأما النصو  بني التوفي  يفهموا مل ملا آخر لنص نصا خالفوا
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 قردموا أيضرا وهرم سرلطان مرن هبا هللا نزل ما الي والشبه ابل دوان النصو 

 واحلررديث القرررآن فاررالفتم أنررتم وأمررا احلررديث علررى القرررآن مررن فهمررو  مررا

 بيرنكم حيكرم وهللا االسالم إىل منكم اقرب فهم الرجال آراء عليهما وقدمتم

 إال برراء ومرنهم مرنكم فرنحن هذا ومع احلكيم ال ليم وهو القيامة يوم وبينهم

 وبيان هدى من

 علريهم اخلروار  وتررجيح اخلروار  وبرني بيرنهم املوازنرة بيران يف النرا م ر ش مث

 ... ميالن بال واحكم خصومنا ل قو مث اخلوار  قول إذا فامسع ... فقال

 قرال ... عرفران وذا علرم ذا كنر   إن ... أشرباههم إذا منا الذي ذا من ...

 الداين قسمة ذي وما ت دل ... فلم اعدل للرسول اخلوار 
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 الصرواب قال ... الطغيان يف زاد قد لكنه ... ذا نظري قال اجلهم  وكذلك

 ... تبيان عن وعدل  استوى قل  ... فلم استوىل أبنه

 عليره هللا صرلى للنري التميم  اخلويصرة ذو وهو قائلهم قال اخلوار  ان أي

 قررال سرر يد اي عررن الصررحيح يف كمررا  هللا رسررول اي اعرردل يقسررم وهررو وسررلم

 التميمرر  اخلويصرررة ذو هللا عبررد جرراء يقسررم وسررلم عليرره هللا صررلى النرري بينررا

 برن عمرر قرال أعردل مل إذا ي ردل ومرن ويلرك فقال هللا رسول اي اعدل فقال
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 أحررردكم حيقرررر أصرررحااب لررره فررر ن دعرره قرررال عنقررره فأضررررب يل ائرررذن اخلطرراب

 السرهم ميررق مراك  الردين مرن ميرقرون صيامهم مع وصيامه صال م مع صالته

 فلرم ال ررش علرى اسرتوىل الصرواب قرال اجلهمر  وكرذلك احلرديث الرمية من

 ينررزل قلرر  مل ... سرربحانه أمررر  ينررزل وكررذاك ... اسررتوى هللا رسررول اي قلرر 

 ... الغفران صاح 

 ... مكان وانتقال التحيز مومهة وه  ال بارة يف ب دل ماذا ...

 امررر  ينررزل بررل اجلهمرر  قررال نررارب ينررزل الرسررول قررال ملررا اجلهمرر  وكررذلك أي

 السررما يف ربررك أبن قلرر  وكررذاك ... واالنتقررال احلركررة يقتضرر  النررزول الن

 ... السرما فروق أبنره يقال أبن الصواب كان  ... اإلكوان خال  حيز أومه 

 ... سلطان ذي سلطان
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 وذلرررك السرررماء يف إنررره هللا عرررن الرسرررول أيهرررا قلررر  إنرررك اجلهمررر  قرررال أي

 يقتض 
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 سبحانه سلطانه السماء فوق أبنه يقال أبن الصواب كان  هلل واملكان التحيز

 املنان ربنا كرامة  إىل ب ... والصوا ي ر  اليه قل  وكذاك ...

 ان الصرررواب يقرررول خلقررره فررروق سررربحانه الررررب علرررو لنفيررره اجلهمررر  ان أي

 هللا إىل ال هللا كرامة  إىل ال رو 
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 مرن تنرزيال القررآن ينرزل منه أبن قل  وكذلك ... ت اىل هللا رمحه النا م قال

 ... اثن حمل من او لوحه من ... نزوله يقال أبن الصواب كان  ... الرمحن

 والصرواب الررمحن من ينزل القرآن ان ذكرت مل للرسول قال اجلهم  ان أي

 واأليرررن هللا أيرررن وتقرررول ... آخرررر حمرررل مرررن او احملفرررو  اللررروح مرررن نزولررره ان

 ... ترى كما  الصواب كان  من قل  لو ... اإلمكان يف وليس عليه فممتنع

 ... امللكان ذلك يسأل القرب يف

 ت رراىل هللا علررى ممتنررع وااليررن هللا أيررن تقررول إنررك للرسررول اجلهمرر  يقررول أي

 القررب يف امللكران يسرأل كمرا  هللا من تقول ان والصواب مبمكن وليس وحمال

 نبيك ومن دينك وما ربك من فيقوالن املي 

 ت اىل هللا رمحه النا م قال
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 السررماء حنررو ... وبنرران أبصرربع تشررري أعلررى اال الشرراهد أنرر  هللا وتقررول ...

 نبديه الذي ندري ما وهللا ... األذهان يف تلك بل حسية ... له إشارتنا وما

 لالخوان التأويل من هذا ... يف

 

 

 [   68 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 ... االركان ذي هللا كبي   داع ال قبلة ه  السما إن هلم قلنا

 بررا فالنرا  ... الربهران أبوضرح السرما فوق ... أنه دليل هذا لنا قالوا ...

 ولكرن ال ليرا القبلرة يسرألون ال ... الررمحن فطررة هرذي فروق من يدعونه إمنا
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 منزل الشهيد غري إىل إشارته كان   وما قالوا ... االحسان ذا الرب يسألون

 البهترران ذي حتريررف مررن حاشررا  مستشررهدا للسررما مسررىأ أترررا  ... الفرقرران

... 

 خطبترره يف السررماء إىل أبصررب ك تشررري إنررك للرسررول يقررول اجلهمرر  ان أي

 مررن تبديرره مررا نرردري ال وحنررن أشررهد اللهررم وتقررول ال ظرريم املوقررف يف ب رفررة

 لنرا قرالوا هللا كبير   الرداع  قبلرة السرماء ان للنرا  قلنرا ف ن هذا يف التأويل

 فطرر هرذا وعلرى فروق مرن يدعونره إمنا النا  الن السماء فوق نهأ دليل هذا

 ال أهنررم م لرروم وكررذلك القبلررة يسررألون ال أهنررم ابلضرررورة وم لرروم اخللرر  هللا

 سبحانه فوقها من يستشهدون وإمنا السماء يستشهدون

 ت اىل هللا رمحه النا م قال
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 الكلريم دىا ... ابآلذان املسرمو  وكالمره ... مرتكلم أبنه قل  وكذاك ...

 يروم اخللر  ينرادي وكرذا ... األبروان اجلنة يف الندا مسع ... قد وكذاك بنفسه

 حررر  آخرررذ الرررداين أا إي ... الرررثقالن صررروته يسرررمع ابلصررروت ... م رررادهم

 اجلاي الظلوم ال بد من مظلوم

 

 

 [   69 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 بررال قررول ... اإلمكرران يف ولرريس يقررول وكررذا ... وقائررل قررال هللا إن وتقررول

 يف أوق ررر  ... لسررران وغرررري شرررفة مرررا غرررري مرررن ... يررررى صررروت وال حرررر 
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 ... الرمحن يف قل  قد ما ينف مل من والتجسيم التشبيه

 وسررك  ... ببيرران حسررية ابشررارة ... تشررر ومل السررماء فرروق تقررل مل لررو ...

 هللا أن وذكررت ... للداين ابلفوق صرح  قد ... الي األحاديث تلك عن

 التجسريم أويل مرن أنتصرفنا كنرا  ... األكروان خار  هو وال فينا بداخل ليس

 شاؤوا ... كلما  سالحا منحتهم لكن ... هوان عبيد أسرى لنا كانوا  ... بل

 غرضررا يرموننررا ... اعطيررتهم الرري أبسرهمك وغرردوا ... ب رران أشررد مررنهم لنرا

 جفرانر  بيننرا يوجد كان  ما ... بيننا ال بارة يف ت دل كن   لو ... مكان بكل

 ... الكتمررران يغرررل الصرردور ذات ... يف وهرررو مرررنهم احلررال لسررران هررذا ...

 سريما ... ب يران يررى أوجههرم صرفحات ... ويف ألسرنهم فلترات على يبدو

 بررني فهنرراك ... القرررآن مررن شرراهد  وتلرروت ... علرريهم احلررديث قرررىء إذا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

129 

129 

 يصرررح قرائلهم ويكراد ... األلرروان كثررية  الوجرو  تلررك ... وكرورت النازعرات

 ... كتمان  ذا فقا  قابل من ... يرى لو

 متكلم سبحانه أبنه قل  هللا رسول اي إنك يقول اجلهم  ان ي ي

 

 

 [   70 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 وانرره اجلنررة يف األبرروين ادى وكررذا الكلرريم ادى انرره وذكرررت مسررمو  بكررالم

 برال قرول ميكرن وال ويقرول وقائرل قرال هللا إن وتقرول امل راد يروم اخلل  ينادي

 الرررمحن يف قلترره مررا ننررف مل حنررن فرر ذا لسرران وال شررفة وال صرروت وال حررر 
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 إليررره تشرررر ومل السرررماء فررروق تقرررل مل لرررو ولكرررن والتجسررريم التشررربيه يف وق نرررا

 هللا ان وذكرررت ابلفوقيرة صررح  الري ابألحاديرث تنطر  ومل احلسرية اإلشرارة

 اسرررى لنررا وكررانوا اجملسررمة مررن انتصررفنا كنررا  خارجرره وال ال ررامل بررداخل لرريس

 يرموننرا وغردوا املطاعنرة اشد به باعنوا شاؤوا كلما  سالحا منحتهم ولكنك

 يف قرال والغرر  مكران بكرل غرضرا هلرم وصررا اعطيرتهم الري االسهم بتلك

 بيننرا عردل  كنر   فلرو أغرا  مج ه فيه يرمى هد  حمركة الغر  القامو 

 وحترررررك كحررررر  رجررررف القررررامو  يف قررررال رجفرررران بيننررررا يوجررررد مل ال بررررارة يف

 ورجيفا ورجوفا ورجفاا رجفا شديدا واضطراب

 ولكنرره حرراهلم بلسرران هررذا يقولررون اهنررم أي اخل مررنهم احلررال لسرران هررذا قولرره

 ويررى السرنتهم فلترات علرى يبدو فهو ذلك ومع مغلول صدورهم يف مكتوم
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 مررن شراهد  وتلر  علريهم احلررديث قررىء إذا سريما ال وجروههم صرفحات يف

 احلرررديث علررريهم قررررأت إذا إنرررك أي وكرررورت نازعررراتال برررني فهنررراك القررررآن

  وتغرري تصرفر واترة تظلرم فتارة وجوههم تلون  القرآن من يصدقه ما وتلوت

 النازعرات غرقا والنازعات ت اىل قوله يف والنازعات املوت نز  يف من كحالة

 املفسررين اكثرر قرول علرى اجسادهم عن ال باد ارواح تنز  الي املالئكة ه 

 مقاترل وقرال ا لم  عبا  ابن قال التكوير كورت  الشمس إذا ت اىل وقوله

 أعلم وهللا غورت وقيل اضمحل  جماهد وقال ضوؤها ذه  والكلي

 

 

 [   71 صفحة - 2 جزء]  

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

132 

132 

 

 شرري  ذكررر بررل قررابال يرررى لررو نفسرره يف مبررا أي يصرررح قررائلهم ويكرراد قولرره

 الرسرول من يقبل ال ابنه صرح خاببه من ب   ان رسائله ب   يف االسالم

 الباب هذا يف يقوله ما وسلم عليه هللا صلى

 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 إال ... إنسرران مررن نشررهد  ومل هررذا ... علررى رؤوسرركم شرراهدا قرروم اي ...

 ... القرآن وشي ة الرسول سنن ... على غل فالاد  وحشو

 اد وفرال  اال احرد مرن نشرهد  ومل ذكررا  الذي هذا على رؤوسهم رأينا إا أي

 القرآن وشي ة وسلم عليه هللا صلى الرسول سنن على غال حمشو

 ت اىل هللا رمحه النا م قال
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 ... بيان وحسن منهم عبارة بلطف لكن كتبهم  يف الذي وهو ...

 ... الرابي ال امل فنس  وامل ى للف  نسبة اجلهالة واخو ...

 يلطفرون كرنهمل كتربهم  يف الرذي هو عنهم ذكرا  الذي هذا إن النا م يقول

 ال ررامل فنسرر  وامل ررى للفرر  نسرربة اجلاهررل ولكررن الكررالم وحيسررنون ال بررارة

 فنظررر  اجلاهررل وامررا اللفرر  يتضررمنه مررا إىل نظررر  الرررابي ال ررامل ان أي الرررابي

 اللف  على مقصور

 إىل ينسر  ال رامل ان أي البراء وضرم السرني وإسركان النرون بفتح نسبة وقوله

 النرا م اعترذر مث م هرا دائرر فهرو االلفا  اىل ينس  فهو اجلاهل واما امل اي

 فقرال إلريهم نسربه فيمرا علريهم احليرف اىل عنرد  علرم ال مرن ينسبه ل له عما

 الشان ذا عن تنبيك كتبهم  عليهم حفنا أبننا يظن من اي ...
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 [   72 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 فرانظر ... والظلرم اجلرور احليرف القامو  يف قال عليهم وجرا  لمناهم أي

 فشررباكها ... الشرريطان مصررائد عليررك حررذرا ... تركهررا لررك نرررى لكررن ترررى

 يف الطررري رأيرر  أال ... الطررريان قاصررر جنرراح ذي مررن ... هبررا ي لرر  مل وهللا

 خلالصه بالبا خيب  ويظل ... االغصان على نوح له يبك  ... الردى قفص

 يف ثمرراتال أبير  خلرى الطرري ذن  والذن  ... ال يدان فرجه عنه فتضي 

 كاحلشررررات  الفضرررالت يبتغررر  املزابرررل تلرررك اىل وأترررى ... االفنررران مرررن عرررال
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 م رروان لكررم وأخ مشررف  مررن ... نصرريحة ال ظرريم وهللا قرروم اي ... والديرردان

 ... بريان ذا وكن  الشباك ... تلك يف ووق   كله  هذا جرب  ...

 جررا أي ةالنفرا علرى أي علريهم حفنرا أبا يظرن مرن اي هللا رمحره النا م يقول

 فطال ها البسيطة  هر أثقل  وقد ذكرا عما تنب ك كتبهم  و لمناهم عليهم

 الشرريطانية شرربههم تصرريدك ان عليررك حررذرا تركهررا لررك نرررى لكررن شرر   إن

 تلررك يف وقوعرره عنررد فررقا  الطررريان قاصررر مررن الشررباك تلررك يف وقررع فكررم

 علرى هرذا لوك والشكوك احلرية مهامه يف لوقوعه يبك  ندماا حائرا املصائد

 هللا صررلى بقولره عمرال اجلرزاء خرري ت راىل هللا فجرزا  النرا م مرن النصرح برير 

 وقع وانه ذلك جرب قد انه بيي مث النصيحة الدين وسلم عليه
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 [   73 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 لرره اوضررح مررن بفضررله املرروىل لرره ااتح حررىت واملصررائد الشررباك تلررك ب رر  يف

 ذلررك إىل واشررار االسررالم شرري  وهررو الشرركوك تلررك عنرره وازاح الشرربه تلررك

 ... ولسرراي يرردي جتزيرره لرريس مررن ... بفضررله اإللرره يل أاتح حررىت ... بقولرره

 جيزيرره فرراهلل ... حررران مررن جرراء قررد مبررن أهررال فيررا حررران أر  مررن أتررى حرررب 

 فلم وسار يدي يدا  أخذت ... الرضوان مع املأوى جنة من أهله هو الذي

 نررزل ... حوهلررا املدينررة اعررالم ورأيرر  ... االميرران مطلررع أراي حررىت ... يرررم
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 زمررررة عرررن حمجوبرررة شرررأهنا عظيمرررا آاثرا ورأيررر  ... القررررآن وعسررراكر اهلررردى

 ... التيجان كاللئ  حصباؤ  صافيا أبي  املاء رأ  ووردت ... ال ميان

 حررو  ورأيرر  ...  مرر ن لرروارد النجرروم مثررل كثرررية  هنرراك أكرروااب ورأيرر  ...

 وقرول سرنته ميزاب ... ميزاابن فيه يشا  زال ال ... الذي الصايف الكوثر

 االآل  مرررن إال يردونررره ال والنرررا  ... ينيررران ال االايم مررردى ومهرررا ... إهلررره

 عررذاب أنررتم ووردمت ... هبررا أكرررم مناهررل عررذاب وردوا ... إميرران ذوو أفرررادا

 ... هوان

 وال حرراي والنسبة ابلشام موضع كشداد  حران القامو  يف قال حران قوله

 قياسا كان  وان حراي لتق

 الش ء له اتح القامو  يف قال اخل بفضله اإلله يل أاتح حىت قوله
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 [   74 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 حرررية مررن ال ظررام ومصررنفاته االسررالم بشرري  هللا أنقررذ وكررم انتهررى يتهيررأ يترريح

 السبيل سواء عن هبا خير  وكاد واألضاليل الشبهات تلك

 شررري  تالمرررذة احرررد البرررزاز علررر  برررن رعمررر حفرررص أبرررو االمرررام الشررري  قرررال

 املم نررني النرربالء الفضررالء ال لمراء مررن واحررد غرري حرردثي ترمجترره يف االسرالم

  إن اللبراب مرن القشرر ومتييرز الصرواب الصرابة املتكلمني أقاويل يف ابخلو 

 يسرتقر مل وإنه وم قوال م االصوليني أقوال جتاذب يف حائرا يزل مل منهم كال
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 احلررية يف موق رة كلهرا  رآها بل ح  مضموهنا من له ينب ومل قول منها قلبه يف

 نفسره على خائفا كان  وإنه والت طيل األدلة بتكاىفء مذعن وجلها والتضليل

 ماللفات مبطال ة عليه هللا من حىت والت طيل التشكيك يف بسببها الوقو  من

 يراتوال قل النقليرات مرن اورد  ممرا االسرالم شري  تيميرة برن امحد االمام هذا

 لل قرررل موافقرررة فرآهرررا وفهمهرررا عليهرررا وقرررف ان إال هرررو فمرررا النظرررام هرررذا يف

 الظالم من املتكلمني اقوال من غشيه قد كان  ما اجنلى حىت وعلمها السليم

 انتهى ابملرام فظفر الشك من فيه يقع ان خا  ما عنه وزال

 عرى بال أقداح وه  كوب  مجع وه  أكوااب ورأي  قوله

 املناهرل وردوا أي ابلفتح هوان وعذاب ال ني بكسر خلا عذاب وردوا وقوله

 ال ررذاب وهرر  واحلرررية الشرركوك ووردمت والسررنة الكترراب مررن ال ذبررة احللرروة
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 غضبه موجبات من ابهلل ن وذ االكرب ال ذاب اىل تفض  رمبا بل ب ينه

 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 مرن ... انابل رف والتاصيص انصا  وال ال دل ذا اعطاكم من فبح  ...

 تراين ما احلشوي ام أنتم ... ب دذا اخلوار  دين على ذا

 

 

 [   75 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 عررن فضررال ... عثمرران علررى يقرردمكم ان أهررال احلشرروي لرردى أنررتم مررا وهللا

 لررأيتم أبصررمت لرو وهللا ... والقررآن هللا رسرول عرن فضرال والصدي  الفاروق
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 اعلرى قلبره يف ... وعبرد  ال راملني رب وكالم ... اإلميان راية حامل احلشوي

 إيقران عرن ابل رزل لره يقضر  وان مواضر ه عرن حيرر  ان من ... شان واكرب

 مررن او ... صررفوان مررن املولررود او نصررر اي او سررينا البررن الواليررة ويرررى ...

 قومروا ابهلل قومنرا اي ... ال ميان من يقلدهم من او ... كفراهنم  على يتاب هم

 ... فمن منا رة ش تم وإن نظرا ... واالعالن السر يف واوتفكر  ... وانظروا

 قرررول ... إىل ادىن ذا ب رررد الطوائرررف أي ... وحررردان ومرررن هرررذا علرررى مثرررى

 تالذنروا او ت رذروا أو ... تتب روا ف مرا ذا تبرني فاذا ... القرآن وحمكم الرسول

 ... بط ان

 وهررذا واالنصررا  ال رردل اعطرراهم الررذي هللا حبرر  النفرراة علررى النررا م اقسررم

 اعظررم او اخلرروا  مثررل انررتم فهررل تقرردم مررا مس ررتم إذا أي الررتهكم بريرر  علررى
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 انكرم آخرر قسرما اقسم مث ابحلشو عندكم املنبوذ ام الدين على مضرة منهم

 الفررراروق عرررن فضرررال عنررره هللا رضررر  عثمررران علرررى يقررردمكم ان ابهرررل لسرررتم

 اعلرى وعبرد  ال راملني رب كرالم  وان والقررآن هللا رسول عن فضال والصدي 

 تفيررد ال لفظيررة نصررو  ابهنررا يرميرره وان مواضرر ه عررن حيرفرره ان مررن قلبرره يف

 صفوان من املولود او الفاراي هو نصر اي او سينا البن الوالية ويرى اليقني

 اجلهم وهم
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 فصل

 هررذا مررن املررذموم ابلوصررف اوىل مررن وبيرران ابحلشرروية السررنة اهررل تلقيرربهم يف

 البدعة اهل من السنة اهل به لق  من اول وذكر الطائفني من اللق 

 ... قرررآن ومررن أثررر مررن ابلرروح  ... اقترردى ملررن قرروهلم ال جائرر  ومررن ...

 جراهلهم ويظرن ... االنسان أمة يف فضله و الوجود يف حشوا ي نون حشوية

 ويف ال برراد فرروق قرروهلم إذ ... االكرروان بررداخل ال برراد رب ا ... حشررو ابهنرم

 للظررر  يف أبن احلمررري  ررن ... والسررلطان امللكرروت ذو الرررب ء ... االسررم

 يف قالترره ... فرقررة مررن بررذا يسررمع مل وهللا ... مكرران بظررر  حمرروي والرررمحن

 البهتران لذي تبا قوهلم ذا فما به احلديث اهل تبهتوا ال ... األزمان من زمن

  حقرا ... األكروان هذ  خال  كف  يف ... ال لى السماوات إن قوهلم بل ...
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 ب رد احملصور أترونه ... السلطان ذو هللا ت اىل ممسكها كف  يف ترى كاردلة

 ... ال دوان عن ارتدعوا قومنا اي ... السما ام

 واحلررديث السرنة اهرل وتلقيربهم النفراة عرردوان بيران يف هللا رمحره النرا م شرر 

 وغررري ابحلشروية لقبروهم كمرا  األن رام وأشربا  الطغرام لتنفرري الشرني ة اباللقراب

 خمتصر شرح يف قال واحلشوية اآلتية االلقاب من ذلك
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 امامرره البصررري احلسررن حلقررة يف جيلسررون كررانوا  ألهنررم حشرروية مسرروا التحريررر
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 ابرررن وقررال جانبهررا أي احللقررة حشررو إىل جررردوهم قررال كالمهررم  انكررر فلمررا

 الربمررراوي قرررال وكرررذلك ابالسررركان هرررو وإمنرررا غلررر  الشرررني فرررتح الصرررالح

 امل صروم كرالم  يف احلشرو بوجرود يقولرون الهنرم احلشرو مرن إما ألنه ابلسكون

 هلذا خمالفة فيه احلشو م ى يف االسالم لشي  كالما  ورأي  ذلك حنو او

 اخل وفضررله الوجررود يف حشرروا ي نررون بقولرره احلشرروية م ررى النررا م فسررر وقررد

 يف وفضررله الوجررود يف حشررو املثبتررة ان حشرروية بقرروهلم ي نررون امل طلررة ان أي

 السرماء يف سبحانه هللا ان بقوهلم اهنم احلشو م ى ان يظنون وجهاهلم النا 

 اخل احلمري  ن قوله م ى وهذا ابألكوان ال باد رب حشوا قد خلقه وفوق

 ففر  السرماء يف هللا قلنرا إذا اا  نوا اذا أي للظر  يف أبن احلمري  ن قوله

 يف قالترره فرقرة مرن برذا يسرمع مل وهللا قرال ذاوهلر ذلرك عرن هللا ت راىل للظرفيرة
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 دراب  ابررن عثمرران بررن ابررراهيم اسررحاق ابررو صررنف وقررد االزمرران مررن زمررن

 الشني ة االلقاب عن الشري ة ائمة تنزيه مسا  مصنفا الشاف  

 واحلررديث السرنة اهرل قرول ان أي اخل ال لرى السرماوات إن قروهلم برل وقولره

 كما  ممسكها كف  يف كاردلة  وعال جل الرمحن كف  يف السبع السماوات إن

 قرال انره وسرلم عليه هللا صلى الني عن هريرة اي حديث من الصحيحني يف

 امللرك اا يقرول مث بيمينه السماء ويطوي القيامة يوم االر  ت اىل هللا يقب 

 رضر  عمر بن هللا عبد عن ملسلم واللف  الصحيحني ويف االر  ملوك اين

 هللا لرسو  قال قال عنهما هللا
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 [   78 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 بيررد  أيخررذهن مث القيامررة يرروم السررماوات هللا يطرروي وسررلم عليرره هللا صررلى

 األرضرررني يطررروي مث املتكرررربون ايرررن اجلبرررارون أيرررن امللرررك أا يقرررول مث اليمررى

 الصرحيح يف لفر  ويف املتكرربون اين اجلبارون أين امللك اا يقول مث بشماله

 صرلى النري حيكر  كيف  عمر بن هللا عبد إىل نظر انه مقسم بن هللا عبد عن

 هللا اا ويقرول بيديره وأرضريه مساواتره وجرل عرز هللا أيخرذ قرال وسلم عليه هللا

 اسرفل مرن يتحررك املنررب إىل نظررت حرىت امللرك اا ويبسطها أصاب ه ويقب 

 ويف وسررلم عليرره هللا صررلى هللا برسررول هررو أسرراق  أقررول إي حررىت منرره شرر ء
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 أيخرذ يقرول وهرو املنررب علرى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأي  قال لف 

 ويقرول ويبسرطها يقبضرها وج ل بيد  وقب  وأرضيه مساواته وجل عز اجلبار

 اا املتكرررب اا اجلبررار اا ال زيررز اا املرالمن اا السررالم اا امللررك اا الررمحن اا

 اجلبررارون ايررن مللروكا ايررن أعيردها الررذي اا شري ا تررك ومل الردنيا برردأت الرذي

 وسرلم عليه هللا صلى هللا رسول ويتميل املتكربون اين اجلبارون أين لف  ويف

 حىت منه ش ء اسفل من يتحرك املنرب إىل نظرت حىت مشاله وعلى ميينه على

 وسلم عليه هللا صلى هللا برسول هو أساق  أقول إي

 ب ضرا ب ضرها يصردق أبلفرا  وغريهرا واملسرانيد الصحيح يف مروي واحلديث

 الزمرر القيامرة يروم قبضته مجي ا واالر  املنرب على قرأ قال الفا ه ب   ويف

 أيخررذ لفرر  ويف ابلكرررة الغررالم يرمرر  كمررا  هبررا يرمرر  كفرره  يف مطويررة قررال اآليررة
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 يقررول كمرا  هكرذا هبمرا يقرول مث كفره  يف فيج لهمرا بيرد  وأرضره مسواتره اجلبرار

 مررررا عنهمررررا هللا رضرررر  عبررررا  بررررنا وقررررال الواحررررد هللا أا ابلكرررررة الصرررربيان

  إال الرررمحن يررد يف بيررنهن ومررا فرريهن ومررا السرربع وألرضررون السرربع السررماوات

 كاردلة
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 م روفة اآلاثر وهذ  ال رش كتاب  يف االسالم شي  قال أحدكم يد يف

 النا م قال
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 قروم اي ... الررمحن علرى خيفى ال فالبه  ... حشوية وكم مشبهة ذا كم  ...

 إهلنرررا حبمرررد إا ... ببيررران فاشرررهدوا حشررروا املاترررار وسرررنة الكتررراب كررران  إن

 هبرذا شريوخكم مسر  من تدرون ... كتمان  وال جحد بال صر  ... حشوية

 بررن ك ... ذا هللا عبررد عبيررد ابررن برره مسرر  ... األزمرران مررن املاضرر  يف االسررم

 يسرررتوى أىن هللا ل برررد ورثررروا كمرررا  عمررررا فرررورثتم ... الشررريطان برررارد اخلليفرررة

 مرن ... بروزان احوالره مناسر  وهرو االسرم هبرذا اوىل مرن تدرون ... االراثن

 هررو هررذا ... القرررآن موجرر  ختررالف بررد  مررن واألذهرران األوراق حشررى قررد

 مناهررل عررذاب وردوا ... واإلميرران االسررالم أئمررة احلررديث أهررل ال احلشرروي

 ذي كررل  جمرررى القلرروط ووردمت ... األذهرران هررذ  زابلررة ليسرر  الرري السررنن

 رأ  ... مرررن للرررورد تصررر دوا ان وكسرررلتم ... واالنتررران واالقرررذار األوسررراخ
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 ... الكسالن خيبة الشري ة

  فر ن الصرريح والكرذب البهر  هبرذا اإلثبرات اهل تنبزون ذا كم  النا م يقول

 كتمان  وال جحد بال حشوية اا فاشهدوا حشوا والسنة الكتاب كان
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 وتنزيهرا ... صرفاته ثبروت جتسريما كران  فران ... هللا رمحره قولره هذا من وحنو

  واملالوا شهودا هلموا ... جمسم ري هللا حبمد فاي ... مفقي أتويل كل  عن

 ... حمضر كل
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 برن عمررو هرو االسرم هبرذا نطر  مرن اول أي هللا عبرد عبيرد ابرن به مس  قوله

 برن عمرر برن هللا عبرد ي ري حشرواي عمرر برن هللا عبرد كران  قرال امل تزيل عبيد

 بررارد اخلليفررة ابررن ذاك النررا م قررول م ررى وهررذا عنهمررا هللا رضرر  اخلطرراب

 عنه هللا رض  اخلطاب بن عمر ابخلليفة ومراد  الشيطان

 رآك مرررا ل مررر وسرررلم عليرره هللا صررلى قولررره إىل يشررري الشررريطان بررارد وقولرره

 فجك غري فجا سلك إال فجا سالكا الشيطان

 منره االسرم هبرذا واالحر  االوىل ان أي اخل االسرم هبرذا أوىل مرن تردرون قوله

 املاالفررررة املضررررمحلة واآلراء املضررررلة البررررد  مررررن واألذهرررران األوراق حشررررو

 وأئمرررة احلرررديث أئمرررة ال احلقيقرررة علرررى احلشررروي هرررو فهرررذا والسرررنة للقررررآن

 واإلميان اإلسالم
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 اجليم بفتح هو القرآن موج  قوله

 اهرل ان أي األذهران هذ  زابلة ليس  الي السنن مناهل عذاب وردوا قوله

 األذهررران زابلرررة ليسررر  الررري ال ذبرررة السرررنن مناهرررل وردوا والسرررنة احلرررديث

 النحلة حتمله ما وككتاب مسد  يزبله زرعة زبل القامو  يف قال والزابلة

 له امل قود الفصل يف القلوط بيان سيأيت اخل القلوط ووردمت
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 فصل
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 اوىل أهنرم وبيران ابجملسرمة واحلرديث القررآن أهرل تلقير  يف عرداو م بيان يف

 فتران جاهرل مشربة بترة ... نروا جمسرمة مشربهة ذا كرم  ... خبيرث لقر  بكل

 مسيتمرروهم ... واالميرران القرررآن واصررري احلررديث أهررل هبررا مسيررتم أمسرراء ...

 لتنفرروا سربة وج لتموهرا ... سرلطان مرا غرري مرن هبرا هبتا ... وشيوخكم أنتم

 أخررذوا ... أهنررم إال وهللا ذنرربهم مررا ... الشرريطان السرراحر كف ررل  عررنهم ...

 ومقتضررى احلررديث غررري ... ملقالررة يتحيررزوا أبن وأبرروا ... والفرقرران هللا برروح 

 ... واهلرررذاين اآلراء هرررذ  مرررن ... بررره دنرررتم ابلرررذي يررردينوا وأبرررو ... القررررآن

 كران  إن ... قررآن من مث صحيح خرب ... من النصني يف ابألوصا  وصفو 

 حبمرد جمسرمة إا ... نكرران مرن فيره مرا بره أهرال ... فيرا عندكم التجسيم ذا

 هللا أبن منررا امرررؤ قررال مررا وهللا ... الرررمحن اخلررال  صررفات جنحررد ... مل هللا
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 يف قرال قرد مرا ن رو مل ... وصرفه يف أننرا ي لرم وهللا ... البهتان أويل اي جسم

 القرآن

 

 

 [   82 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 قالرررره أو ... ابلربهرررران املصرررردوق الصررررادق فهررررو هللا رسررررول أيضررررا قالرررره أو

 ... اإلميان مطالع النجوم فهم ... ب د  من أصحابه

 ... اهلذاين لذلك جاحديه فلسنا وتشبيها جتسيما مسو  ...

 عررنهم للتنفررري قصرردا بشرر ة أبمسرراء اإلثبررات اهررل مسرروا وامل طلررة النفراة أن أي
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 أي جمسررررمة ومسرررروهم خبلقررره هللا يشرررربهون أهنررررم أي مشررربهة ميسررررموهن فررر هنم

 قرال كمرا  هرم والنوابر  نواب  ومسوهم ذلك عن ت اىل جسم هللا أبن يقولون

 وقرد صرغار نشرأ هلرم نشأ ابتة هلم ونبت  األحدا  من األغمار القامو  يف

 البررد  اهررل عالمررة الرررازي احلنظلرر  إدريررس بررن حممررد حررامت أبررو اإلمررام قررال

 وابتررة مشرربهة السررنة أهررل يسررموا ان اجلهميررة وعالمررة األثررر اهررل يف الوقي ررة

 أهرل يسرموا أن الزادقرة وعالمرة جمرربة السنة أهل يسموا أن القدرية وعالمة

 ال لو كتاب  يف الذهي عنه نقله انتهى حشوية األثر

 هبرذ  ولقبروهم األمساء هبذ  احلديث اهل مسوا اهنم أي اخل عنهم لتنفروا قوله

 احررد يقررل ومل ورسرروله هللا قررال مررا يت رردوا مل فهررم وإال عررنهم للتنفررري األلقرراب

 مرا أثبتوا ملا األثبات فأهل ذلك ومع ذلك عن جل جسم ت اىل هللا إن منهم
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 مسررر  وإن متثيرررل وال ت طيرررل وال حتريرررف غرررري مرررن لنفسررره ورسررروله هللا أثبتررره

 ي ا متشررن ألجررل جيحدونرره ال اإلثبررات فأهررل وجتسرريما تشرربيها ذلررك امل طلرة

 وهذايهنم

 ملرن ال ظيم الفرق هو بل لطيف فرق بيننا بل ... ت اىل هللا رمحه النا م قال

 عينان له
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 لررديكم لكررن ... التبيرران مررراد  وهررو ابلررنص ... مقصررودة عنرردا احلقيقررة إن
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 ... البطالن حمق  يراد أىن ... مرادة غري فه 

 آايت ذكرر يف ... األذهران اىل تبردو حتته حقيقة ال لديكم فيما فكالمه ...

 لرريس النررا  رب قررول بررل ... للقرررآن القلرر  وهرر  األوصررا  وسررائر ال لررو

 ... ان صرررح جمرررازا ذا ج لرررتم وإذا ... ال رفررران أويل اي لرررديكم فيمرررا حقيقرررة

 فيمرا ... انتفر  ابل قرل األلفرا  وحقرائ  ... واالمكران األبالق على ينفى

 عليرره دلرر  ... إن اللفرر  وانتفرراء احلقيقررة نفرر  ... لنفيررانا فاسررتوى زعمررتم

 اثبررااتن ذاك وم ررى لفظرا ... مجي رره ذاك اثبررات ونصريبنا ... نفيرران فحظكرم

 وإذا ... عردوان وال كرذب  برال لقر  ... غرريكم احلقيقة يف امل طل فمن ...

 فضرررائحكم تبررردي ... برهررران ذي وحجرررا  أبدلرررة ... فسررربنا ابحملرررال سرررببتم

 السررباب بررني مررا ب ررد اي ... ال رردوان مررع جهلكررم وتبررني ... قكمسرر و تررك
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 بظررامل لرريس ابلربهرران سرر  مررن ... والطغيرران ابلكررذب وسرربابكم ... بررذاكم

 ... عنرردكم يررك ان التجسرريم فحقيقررة ... ابلبهترران ال بررد سرر  والظلررم ...

 آايتررره ... هبررا شررهدت الرري ال ليررا بصررفاته ... الررداين اخلررال  اإللرره وصررف

 ال دالن ورسوله
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 جمسرمة اا ... مكان وكل جمتمع كل  يف ... واشهدوا الشهادة عنا فتحملوا

 اهبرررا عرررن كشررررت  أكررررب هللا ... الرررثقالن م كرررم برررذلك وليشرررهد هللا بفضرررل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

160 

160 

 ... الررررورى وانقسرررم الصرررفان وتقابرررل ... ابألقرررران وصررريح ال ررروان احلررررب

 ... القسمان لنا واتضح  قسمني

 التبيران بره واملرراد ابلرنص مقصرودة املثبترة عنرد احلقيقرة ان النرا م كالم  م ى

 علرى إال تردل مل عنردكم احلقيقرة ألن مررادة غرري فهر  النفراة أيها عندكم وأما

 كررالم  وكرذا والصرفات ال لرو آايت يف ورسرروله هللا فكرالم والتجسريم التشربيه

 يصررح مررا هررو واجملرراز جمرراز هررو بررل حبقيقررة لرريس وسررلم عليرره هللا صررلى رسرروله

 عنردكم مت أي فاسرتوى نفيهرا علرى برزعمكم ال قرل دل األلفا  وحقائ  نفيه

 اللفر  أثبتروا فهرم املثبترة وامرا عليهرا اللفر  الداللرة ونفر  احلقيقرة نفر  نفيان

 سررببتم وإذا حقررا امل طلررة فررأنتم اثبررااتن فلهررم متثيررل وال تشرربيه بغررري وامل ررى

 ألنكرررم السررربابني برررني مرررا ب رررد واي واحلجررر  ابألدلرررة فسررربنا واحملرررال ابلكرررذب
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 فلريس ابلربهران سر  فمرن ابلربهران نسر  وحنرن والطغيران ابلكرذب تسبون

 ابلبهتان الس  هو الظلم وإمنا بظامل

 كشررا  يكشرر أسرنانه عرن كشرر  القرامو  يف قرال اخل اهبرا عرن كشرت  وقوله

 وغري  الضحك يف يكون أبدى

 يف النصف ال وان الصحاح خمتار يف قال احلرب ب د احلرب ه  ال وان قوله

 ب رد مررة فيها قوتل الي احلرب من وال وان عون واجلمع ش ء كل  من سنها

 بكر االوىل ج لو كأهنم  مرة
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 فصل

 ... السلسربيل مرورد عرن ابلقلروط ت رضروا واهنرم الت طيرل أهل مورد بيان يف

 مررا أو ... واالسررنان شررفتيك علررى ذامررا ... ترررى لررو وحيررك القلرروط وارد اي

 الرورد منرك براب لرو ... واالركران واالعمال والنيات القل  يف آاثرها ترى

 مرن فراك بهرر القلروط وارد اي ... االنتران مروارد تطير  أىن ... كلهرا  باب 

 والقررآن الردين حشرو احلشروي اشرتم مث ... انتران مرن واغسله به خبث ...

 فمرا الضرالل حشرو ... وسرواهم اهلردى حشرو هبم اهال ... واالميان واآلاثر

 مهررا فمررا الشرركوك حشررو ... وغررريهم اليقررني حشررو هبررم أهررال ... سرريان مهررا

 مهررا فمررا الكنيررف حشررو ... والسرروى املسرراجد حشررو هبررم أهررال ... صررنوان
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 أيسرررتوي اجلحررريم حشرررو ... وغرررريهم اجلنررران حشرررو هبرررم أهرررال ... عررردالن

 ... القررآن منهرل وارد احلشروي تررى ول وحيك القلوط وارد اي ... احلشوان

 وترررا  ... ابلفرقرران جرراء قرد مررن كررف  مررن ... شراراب الشررري ة رأ  مررن وتررا 

 ابل إن ل ذرتره ... رحيان على مسك وختامها ... كأسه  فضلة النا  يسق 

 ال ميان مجلة مع به يشرب ... مل القلوط يف
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 منهرل هو ... دان قري  فاقصد  املاء   ... فرا تكسل ال القلوط وارد اي
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 ... الثقالن به نزل  اذا كا   ... واسع قري  سهل

 ... للظم ن الوردين أسهل هو ... بل الوردين أبص   ليس وهللا ...

 الشررام بدمشر  هنررر هرو املهملرة وابلطرراء الرالم وتشرديد القررا  بفرتح القلروط

 ابلتصرغري قليطرا الوقر  هرذا يف ويسرمى وإنتانره وأوسراخه البلرد أقرذار حيمرل

 أعلم وهللا

 فصل

 ... والقررآن السرنة نصرو  ب رزهلم واإلميران اإلسالم لقواعد هدمهم بيان يف

 التررردبر مثررل ... والقرررآن األخبررار هررذ  يف ... وتفكررروا انظررروا ابهلل قرروم اي

 يكونرروا أن شر ء فأقرل ... واحلسربان الررأي ذو قالره قرد ... للرذي والتفكرر

 زعمررائكم لرردى اسررتواي مررا وهللا ... ال رردوان أويل اي سررواء حرردا ... عنرردكم
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 نيرل ... عن ابل زل صرحوا بل عزلومها ... وال رفان والتحقي  ال لم يف ...

 علرررى حنكمهرررا لسرررنا ... لفظيررة أدلرررة وتلرررك قررالوا ... الربهررران ورتبرررة اليقررني

 محنللر  لألوصا  إثبات ل اب ال لم منها لينال أنزل  ما ... االيقان
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 فبجهرردا ... سررلطان ذي غررري مب ررزل عنرره ... وهررذ  ذاك ينررال ابل قررول بررل

 ... الصوالن لذي دف ا أكنافها ... يف والدفع أتويلها

 إفررادة عررن النصررو  عررزهلم وهررو ف لررو  مبررا اهنررم اىل هللا رمحرره النررا م أشررار
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 أي اخل انظرررروا ابهلل قررروم اي فقرررال واإلميررران اإلسرررالم قواعرررد هررردموا اليقرررني

 فأقرل املشراي  كرالم  يف وتفكركم كتدبركم  والسنة الكتاب يف وتدبروا تفكروا

 ال لم يف زعمائكم عند استواي ما أهنما أقسم مث سواء عندكم يكوا أن ش ء

 قوابررع مشراخينا وضر ه ومررا لفظيرة أدلرة تلرك يقولررون برل وال رفران والتحقير 

 وجررل عررز الرررب صررفات منهررا لررت لم تنررزل مل اللفظيررة الظررواهر وتلررك عقليررة

 فرر ن الصررائل كرردفع  دف هررا يف فنجتهررد ذلررك ومررع ابل قررل ذلررك ي لررم وإمنررا

 التفوي  األمر ف خر وإال فذاك أتويلها امكن

 ضررب مث القرامو  يف قالره والناحيرة والظرل اجلانر  الكنرف أكنافها يف قوله

 يريرد حكرم ... ذي عند يشهد جاء قوم ككبري  ... فقال مثال لذلك النا م

 فرراذهنب تصررلح لسررواك ... وشررهادة ذا فروق قرردرك فيقررول ... بليرران دفاعره
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 ... أبمان

 ... السلطان صاح  خمافة لكن ... ذا غري ش ء كان  لو وبود  ...

 والصررفات ال لررو إثبررات علررى الدالررة والسررنة الكترراب نصررو  مثررل أن أي

 ان يريرد وهرو احلكرام ب ر  عنرد يشهد جاء منص  ذي كبري  كرجل  عندهم

 عظررريم القررردر جليرررل أنررر  فيقرررول ابألسرررهل دف ررره ويريرررد شرررهادته يقبرررل ال

 يرود احلراكم ذلرك أن مرع لسرواك تصرلح والشهادة هذا فوق وقدرك ملنص 

 أن
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 الدفع هبذا يدف ه السلطان صاح  خمافة ألجل لكن الرد هذا بغري يرد 

 احلقررري وهررو ... فرريهم كبررري  عررن أاتا فلقررد ... ت رراىل هللا رمحرره النررا م قررال

 ذا مررررن حلككرررر  ... مبمكررررن ولرررريس ميكرررري كرررران  لررررو ... الكفررررران مقالررررة

 علرى ممتنرع ذاك لكرن ال ررش فروق الرب استواء ذكر ... ال ثماي املصحف

 ... االنسان

 ابرن رواهرا وقرد الشررح أول هرذ  قصرته تقردم  وقد صفوان بن جهنم ي ي

 ال لو كتاب  يف لذهيا ذكر  كما  حامت اي

 ثنرا أيروب بن حيى ثنا األسدي الفضل بن حممد بن هللا عبد ثنا حامت اي قال

 يكرمررره صررراح  جلهرررم كررران  قرررال جهمرررا أدرك قرررد وكررران البلاررر  ن ررريم أبرررو
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 كران  قرد لره فقلر  فيه ووقع به وندر به صيح قد هو ف ذا غري  على ويقدمه

 يف واملصررحف بره يقررأ هرو ابينر حيتمرل ال مرا منره جراء قرد إنره فقرال يكرمرك

 لررو قررال برره اسررتوى ال رررش علررى الرررمحن اآليررة هررذ  علررى أتررى فلمررا حجررر 

 إنره مث هرذ  فاحتملر  لف لر  املصرحف مرن أحكهرا أن إىل السربيل وجدت

 بسرم يقررأ هرو بينرا إنره مث قاهلرا إذ حممردا أ رر  مرا قرال إذ آيرة يقررأ هو بينا

 بيرررد  املصرررحف فرررعفر  موسرررى برررذكر مرررر إذ حجرررر  يف واملصرررحف القصرررص

 أخرجهرا الرذهي قرال مث ذكرر  يرتم فلرم هنا ذكر  هذا ش ء أي وقال ورجليه

 انتهى ايوب بن حيى عن الصن اي عن امحد بن هللا عبد
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 واألمرررراء والقررررآن االسرررالم هيبرررة لرروال وهللا ... ت ررراىل هللا رمحررره النرررا م قررال

 االركرران قواعررد فروق إسررالم ال ولدكرردكوا يبةمصر بكررل ألترروا ... والسرلطان

 سريما ال ... االزمران علرى حمرن من إسالم ال ألئمة جرى ما رأيتم فلقد ...

 ... سلطان مع النا  يف قدرة ذا ... جاهال استمالوا ملا

 النصيحة أن ... األميان أبغل  قامسو  بل ... بني إفك بكل إليه وس وا ...

 ... األبوان به خال حني الشيطان كنصيحة  قصدهم

 ألتر  واألمرراء والقررآن اإلسرالم هيبة لوال أنه إىل األبيات هبذ  النا م يشري
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 املرأمون اسرتمالوا ملرا أهنم هذا وشاهد اإلسالم ولدكدوا مصيبة بكل املبتدعة

 وحصرل خملروق القررآن أبن النا  ابمتحان وقام ال باس  الرشيد بن هللا عبد

 أخيه اىل فأوصى املنية أعجلته ولكن املشاقو  الكروب من حصل ما لألئمة

 وضربو  امحد االمام وحبسوا احملن من حصل ما وحصل امل تصم اسح  أي

 اإلمررام وامررتحن اخلزاعرر  نصررر ابررن امحررد قتررل الواثرر  خالفررة يف ذلررك وب ررد

 ممن كان  إن إال غري  وال قاضيا اليولون وكانوا األدرم  الرمحن عبد بن حممد

 ذلرك قبرل املأمون ان مع التواري  كت   يف مشهور وذلك نالقرآ خبل  يقول

 بذلك صد  مث املسألة هبذ  القول يف ال لماء يداري يزل مل

 أنبرأا أخرربهم الكندي أن إجازة مجاعة أخربي االسالم اتري  يف الذهي قال

 األصم ثنا احلريي بكر أبو أنبأ اخلطي  أنبأ القزاز
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 ابن حدثي احلاف  الواسط  شاذان بن احلسن أخربي بال  أي بن حيى ثنا

 هرارون يزيردون مكران لروال املرأمون لنرا قرال قرال اكثم بن حيى حدثي عرعرة

 أتقيره ال إي وحيرك فقرال يتقرى حرىت يزيرد ومرن فقيل خملوق القرآن أل هرت

 كررونوي النررا  فياتلررف علرر  فررريد أ هرترره إن أخررا  ولكررن سررلطنة لرره ألن

 املهردي برن حممد بن الرشيد هارون بن املأمون عبدهللا فهو املأمون وأما فتنة

 عنردما ومائرة سب ني سنة ولد اهلامش  اهلامش  ال با  ابو املنصور هللا عبد بن
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 ال روام برن وعبراد هشيم من ومسع صغر  يف ال لم وقرأ الرشيد ابو  استالف

 وأايم وال ربيرة الفقره يف وبرر  وببقرتهم الضرير م اوية وأي عطيه بن ويوسف

 إىل ذلررك فمجررر  فيهررا ومهررر االوائررل وعلرروم ابلفلسررفة عرري كرررب  وملررا النررا 

 هللا عبرد واألمرري أكرثم برن وحيرى الفضرل ولرد  عنره روى القررآن خبل  القول

 وعزمرا حزمرا ال برا  بري رجرال من وكان وآخرون اخلزعل  ودعبل باهر بن

 وسررية حماسن وله ومساحة وسالددا وشجاعة ةوهيب ودهاء ورأاي وعلما وحلما

 218 سرنة يف عليهرا وصرمم عنهرا يرجرع فلم القرآن خل  مسألة وأما بويلة

 رجرر  مرن بقيرر  ليلرة عشرررة الثنري مررات ميهرل ومل ف وجررل ال لمراء وامرتحن

 ت اىل هللا رمحه للذهي االسالم اتري  من ملاصا انتهى 218 سنة

 لررره حيلفرررون أي اخل قصررردهم النصررريحة نا األميررران أبعظرررم قرررامسو  برررل قولررره
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 قولره يف كمرا  األبروين ابلريس قاسرم كمرا  النصريحة قصردهم أن االميان أبعظم

 األعرا  الناصحني ملن لكما إي وقامسهما ت اىل
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 تلرررك ... علرررى أذاب ذات عمرررائم فرررريى ... ت ررراىل هللا رمحررره النرررا م قرررال

 يف أعمرى و رول ... ملبصرر  رول ال هيرويل ويرى ... األردان بويلة الفشور

 هبتران ومرن وتلبريس كرذب  ... من ملالو  بسم ة أصاخ ف ذا ... جبان ثياب

 ... واآلذان ال ينني حمنة اي ... وفشارهم فشرهم ويسمع فريى ...
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 ... ميرزان وال كيرل  برال وامحرل ... فارذ كرذب  مرع اجلهل جراب فتحوا ...

 برردا فرراذا ... أبمرران ليرردخلوا هنرراك عمررا ... ففتشرروا املطررا  قلرر  إىل وأترروا

 حنررو هرر  رأو  فرراذا ... الشرريطان كحيلررة  اليرره منرره ... برره دخلرروا هلررم غررر 

 عرن مروالا ي روق الطرير  هرويف ... فالن آل ويح وقالوا  فروا ... حديثهم

 سق  ... وا بوا ال داوة غرسوا هم ف ذا ... الشان هذا عدو وهو املقصود

 اجلرذاذ وقر  ... هلرم ودا أمثرت ما إذا حىت ... البستان ذي  لكف  الغرا 

 ب سرراكر واسررتنجدوا ... ومحيررة هلررم جرررد علررى ركبرروا ... إمكرران ذا وصررار

 االلرروان بسرائر الل رني جنررد ... مرن هللا جنرود ابتليرر  فهنالرك ... الشريطان

 ... البهتان  اهر وشتما وتب يدا تكفريا مث وحبسا ضراب ...

 اهليويل تفسري يف مالكال تقدم
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 [   92 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 وحيتمرل الظفر من املشالة ابلظاء أنه حيتمل فالن آل ويح وقالوا  فروا قوله

 ارتفا  يف الوث  وهو ابلطاء أنه

 لرره  ررد أمرررا ... مررنهم فريرر  مررن رأينررا فلقررد ... ت رراىل هللا رمحرره النررا م قررال

 وترررك احلررديث أخررذ ... وديررنهم ثاحلرردي أهررل سرربهم مررن ... اإلميرران قرروى

 ... هبروان تشرتموا هرذا األجل ... عليهم اإلله غض  أمة اي ... فالن قول
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 مث وسرببتموهم ... والقررآن هللا حرزب إسرالم ال زوامرل تشرتمون إذ لكم تبا

 رهبرم وصرية قبلوا وهم هذا ... النقصان من مسبتكم فرأوا ... كفأهم  لستم

 مبسرررربة ... مررررنهم القبيحررررة املقابلررررة حررررذر ... األواثن ملسرررربة تررررركهم يف ...

 ولكررم هلررم ضرررب  ... فرر هنم احلررديث أصررحاب وكررذاك ... والرررمحن القرررآن

 ... اإلميران وعسكر الرسول سنن ... فسببتم جهاهلم سبوكم ... مثالن بذا

 ... الطغيرررران مررررن وذا الرسررررول قررررول ... وعررررن عررررنهم سررررفهاءكم وصررررددمت

 ومل إجرابتكم فأبوا ... واحلسبان ابخلر  كمل أشياخ قالته للذي ودعومتوهم

 احلررديث أهررل مررن ال رفرران أويل وإىل ... والقرررآن اآلاثر إىل إال ... يتحيررزوا

 ... واألكوان االنسان خالصة

 أعظرم ويثلبروهنم السر  غايرة احلرديث أصرحاب يسربون امل طلة ان اىل يشري
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 تسبوا وال ت اىل قوله يف رهبم وصية قبلوا احلديث اهل وان الثل 

 

 

 [   93 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 سربحانه فراهلل األن رام علرم بغرري عردوا هللا فيسربوا هللا دون مرن يدعون الذين

 فكرررذلك سررربحانه هللا يسررربوا لررر ال املشرررركني م برررودات سررر  عرررن هنرررى قرررد

 السر  فيت ردى يسربوهم لر ال وامل طلرة النفراة مسربة تركروا احلديث أصحاب

 والسنة والقرآن الرمحن إىل

 ذي مررن الردين هرذا حلفرر  اإللره أقرامهم قروم ... ت رراىل هللا رمحره النرا م القر
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 والنقصران والتتمريم والتحريرف التبرديل من حرسا وأقامهم ... شيطان بدعة

 فهرم ... الفرقران عسراكر اليه أيوي ... له حصن بل االسالم على يزك ...

 فقبلرك مرهتته إن ... جنران خبيرث فزنردي  هلم ... متنقصا يرى فمن احملك

 اخلبيرث ا مروا قرد أيضرا ... واإلحسران اإلميان على كانوا  ... األىل السلف

 روا عرادى إذ برذاك احلقير  وهرو ... والقرآن واآلاثر وال لم ... اهلدى على

 وكتابره ... لررهبم الناصحني ذكرت فاذا ... الداين عداوة وه  الدين ة ...

 والكفرررران والتكرررذي  يرررلالت ط دم مرررن ويلرررك فاغسرررله ... بلسررران ورسررروله

 ... ابجلراي حزبره يفدي فاهلل ... بكف هم ولس  عدوا أتسبهم ... والبهتان

 التراركني برني شرتان ... لالميران منرك وأقررب أوىل ... رسوله مث ابهلل هم قوم

 ... مررن آراء ألجلهررا والترراركني ... األذهرران زابلررة ألجررل حقررا ... نصوصرره
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 اهلذاين من ضرب آرائهم

 

 

 [   94 صفحة - 2 ءجز ]  

 

 

 امروا فلرذاك ... القررآن عن رؤوسهم ثقل  ... آذاهنم يف الشيطان فسا ملا

 وصررلوا قررد والركرر  ... الصرربيان تالعرر  يتالعبررون ... أصرربحوا حررىت عنرره

 روضررررا ا اىل وأتررروا ... االميررران مطلرررع بيبرررة أر  مرررن ... وتيممررروا ال لرررى

 برردا الررنص اجررذ مررا إذا مقررو  ... القرررآن مطلررع مكررة أر  مررن ... وتيممرروا

  ... لررره اسرررتبقوا اهلررردى علرررم برردا وإذا ... والوحررردان ابجلمرررع لررره برراروا ...
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 بره صراحوا ... هرذي مببترد  مس روا هرم وإذا ... رهران يوم الفرسان كتساب 

 ابلنقصررران راح قرررد ... غرررريهم لكرررن هللا رسرررول ورثررروا ... مكررران بكرررل بررررا

 اخلسرران مرن رأسرا به يرفع ... مل ابلنصر سواهم استهاب وإذا ... واحلرمان

 كمرن  ليسروا ... مبهران لرديهم ولريس فيره ... رغبرة ابلنواجذ عليه عضوا ...

 وولروا امل رى يف عزلرو  ... فرالن برقك قصردا وترالوة ... حقيقة الكتاب نبذ

 ... السلطان خليفة الربيع كأي  ... غري 

 وسررلم عليرره هللا صررلى رسرروله وسررنة هللا كترراب  نزلرروا وامل طلررة النفرراة أن أي

 املرررذكور بويرررع وقرررد هللا ابمرررر احلررراكم برررن سرررليمان الربيرررع أي اخلليفرررة منزلرررة

 اخلليفررة الن وسرب مائة إحردى سرنة األوىل مجرادى يف أبيره مرن ب هرد ابخلالفرة

 األمرر مرن لره ولريس السركة فروق امسه ويضرب املنابر على له يدعى املذكور
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  عنررردهم وسرررلم عليررره هللا صرررلى هرسرررول وسرررنة ت ررراىل هللا كتررراب  فحرررال شررر ء

 علررى يررزك قررول األلفرر  قررالوون بررن حممررد السررلطان مررع الربيررع اي كحررال

 يقرررارب مرررر وزكرررزك وزكيكرررا وزككرررا زكرررا يرررزك زك القرررامو  يف قرررال اإلسرررالم

 الغرري  وابلضرم السررالح ابلكسرر والزكررة مقررم  زكيررك ومشر  ضرر فا خطروة

 عدته أخذ وتزكزك والغم

 

 

 [   95 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 حنبررل بررن أمحررد االمررام يف أعررني ابررن أنشررد  مررا هررذا يشرربه احملررك فهررم قولرره
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 ي ررر  امحررد وحبرر  ... مأمونررة حمنررة حنبررل ابررن أضررحى ... عنرره هللا رضرر 

 ... ستهتك ستور  أبن فاعلم ... متنقصا ألمحد رأي  وإذا ... املتنسك

 يف امسره ارقمرو  ... وبسركة منرابر فروق ذكررو  ... ت اىل هللا رمحه النا م قال

 مرثالن برذا ضررب  وملهترد ... لغرري  املطرا  والنهر  واألمرر ... األمثان  اهر

 هررذا وخمررالف ... والربهرران واآلاثر ابلقرررآن قررال مررن أيسررتوي لل قررول اي ...

 ... على فطروا الي هللا فطرة بل ... يستواين كيف  أكرب هللا ... ربه وفطرة

 ال داوة تل  ... فال هلما مصدقا ءجا والوح  ... مقبوالن وال قل مضموهنا

 سرلمان إهنمرا يشرهد وهللا ... ومصردق موفر  عنرد سرلمان ... حررابن مامها

 فال قررل ... يلتقيران لريس حررىت وال قرل ... وارد لفر  نررص ت رار  فراذا ...

 لريس الرنص ذاك أن أو ... بطرالن ذو وهرو صحيحا الرائ  ويظنه فاسد إما
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 ... ب ضرها ت رار  لريس ونصوصره ... هرانابلرب  امل صروم قاله ما ... بثاب 

 آفرة مرن ... فرذا فيهرا ت ارضرا  ننر  وإذا ... زمران علريم عنهرا فسل ب ضا

 واألذهان األفهام

 

 

 [   96 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 قرول لكرن ... ابلقررآن املب و  قاله ما ... بثاب  ليس الب   يكون أن أو

 قرررول كررل  ويطررررد إال ... جيتم رران لررريس املوحررد قلررر  ... يف واجلهررم حممررد

 ... فمقتتالن اجتم ا مها ف ذا ... ضد 
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 أن وإمرا فاسردا ال قرل يكرون أن ف مرا وال قرل النقرل ت رار  إذا النا م يقول

 الت رار  مرن فيهرا يظرن ومرا تت رار  ال والنصو  بثاب  ليس النص يكون

 صرلى الرسرول قالره مرا بثاب  ليس ب ضها أو واالذهان األفهام آفة من فهو

 وسلم عليه هللا

 املالكردة إن وأصرله للروزن النون وتسكني اهلمزة بكسر هو سلمان إهنما قوله

 إال جيتم رران لرريس املوحررد قلرر  يف واجلهررم حممررد قررول لكررن النررا م قررال مث

 أو حربرره أو ... حزبرره ثررال  علررى ب ررد والنررا  ... ضررد  قررول كررل  ويطرررد

 ... متوان فار 

 النا  ومجاعة لسالحوا والطائفة الورد احلزب اخل حزبه قوله

 مفررد ويرذكر السراكنة وابلرراء احلراء بفرتح وهرو م ررو  احلررب حربه او قوله
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 فرراخق ... وبيررنهم بيننررا صررلح ال الررذين املشررركني بررالد احلرررب ودار حررروب

 ابلت طيرل قرال مرن ... األعيان برابع لس  وهللا ... فال جت لها اين لنفسك

 سرروى لرره إلرره ال امل طررل إن ... نوالفرقررا هللا رسررل جبميررع ... مكررذب فهررو

 يف مهررا األيرردي حنيتررة املشررركني إلرره وكررذا ... األذهرران يف ابألفكررار املنحرروت

 سيان حنتهم

 

 

 [   97 صفحة - 2 جزء]  

 

 

  ينحتره حنتره القرامو  يف قرال منحوترة أي مف ولرة مب رى ف يلرة هر  حنيترة قوله
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 فوق ... الذي هو لنياملرس إله لكن ... انتهى برا  وي لمه وينصر  كيضربه

 اترى ابلبينرات ... مرن كرل  امل طل نس  قد اتهلل ... االكوان مكون السماء

 الررمحن الواحرد صرفات ايف ... م طرل املرسلني يف ما وهللا ... الكتمان إىل

 فاررذ ... هبترران ذي إفررك مررن حاشرراهم ... مشرربه املرسررلني يف وال كررال  ...

 ... سببان اهلدى بلس إىل فهما ... وكتابه عبد  من اهلدى

 فصل

 يفيرررد ال ورسررروله هللا بكرررالم االسرررتدالل إن امللحررردين قرررول بطرررالن بيررران يف

 شررري ة وكرررانوا شررري ا ... تفرقررروا الرررذين مقررراالت واحرررذر ... واليقرررني ال لرررم

 ... وبيان بنصيحة أسرارهم ... عن ينبيك عنهم خبريا واسأل ... الشيطان

 أدلرة ذاك كرل  إذ ... قررآن وال أثرر وال كرال  ... بسنة يستفاد ال اهلدى قالوا
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 ... يررررى إمجرررال مث اشرررقاك فيهرررا ... إيقررران وال علرررم عرررن تبرررد مل ... لفظيرررة

 مل الرذي واحلرذ  والتاصريص اإلضرمار وكذلك ... والنقصان ابلزيد وجتوز

 تبيان عن يبد

 

 

 [   98 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 إذ ... انبرهرررر ذا ولرررريس الرررررواة صرررردق ... علررررى فموقررررو  آحرررراد والنقررررل

 وترواتر ... إمكران ذو فهرو فريهم والقدح ... دائما يقدح الب   يف ب ضهم

 ب د السالمة وحيتا  هذا ... ابلربهان القطع فأين جدا ... واد القليل وهو

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

189 

189 

 صدقه ي ر  ابل قل الذي وهو ... السلطان صاح  امل ار  ذاك ... من

 ال قرول وولينرا زلناهراع قرد هذا فألجل ... االنسان لدى مظنون والنف  ...

 القررول هرذا ب ررد مرن ... بقرراؤ  كيرف  اإلسررالم اىل فرانظر ... اليرروان ومنطر 

 ... االيقران والية نفوذ عن لديهم م زوال القرآن إىل وانظر ... البطالن ذي

 مررا وهللا ... سررلطان ذا لرريس لررديهم م ررزوال كررذاك  الرسررول قررول إىل وانظررر

 حيكمررون إذ ليررتهم اي ... عرفرران ذو قرر  ذلررك أيظررن ... لرره ت ظيمررا عزلررو 

 ... جنكساان راايت يرف وا مل ... ب زله

 ... القررررآن علرررى قط رررا هبرررا وقضررروا ... فكررررهم نترررائ  ولررروا ويلهرررم اي ...

 نررص إىل وانظرر ... اليروان منطرر  ولروا حرني سرينا ابررن إشرارات ولرو ورذاهلرم

 واالضرمار لابالمجرا ابلط رن ... اللحمران ممرزق ال ررين وس  جمدال الكتاب
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 شراؤوا ... مرا وحرذ  وابجملراز واالشرقاك ... ابلبهتران والتأويل والتاصيص

 برهان بال بدعواهم

 

 

 [   99 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 إليره وانظرر ... شران مرن وماله اخلصوم بني ... حكمه ينفذ ليس إليه وانظر

 حكررم املقبررول لكنمررا ... للرررمحن ابألوصررا  ال لررم يف ... قولرره يقبررل لرريس

 ... وجنرود  اهلره عليره يبكر  ... احلكمان يستوي ال احكامه ... ال ال قل

 وسررروا  ... غرررري  حيكرررم لررريس قرردما عهررردو  ... األجفررران ومررردامع برردمائهم
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 ... السلطان عن م زول

 ... حكمران الروري دون مهراهلم ل ... الرسرو أقوال عنه اثب  غاب إن ...

 ... الطغيان ذي انجنكسا حكم يف ...  نهم يف يكن مامل فأاتهم

 ... وال الن الال  مث املغول من وكفران ت طيل جبنود ...

 أنقرادوا مرا وهللا ... ال ردوان مرن أبمتره ف لروا ... كمرا  وسرنته مبلته ف لوا ...

 ... عز ب د إال ولو  ما وهللا ... القرآن حمكم عن أعرضوا حىت جلنكساان

 املسرتفاد اليقرني وهرو نهسرلطا عرن عزلرو  ... إيقران وعن علم عن الوحى ل

 ابلبهتران الكفرران متموا حىت ف لو  الذي يكف ومل هذا ... السلطان من لنا

 منهررا ... النقصرران مررن م ررددة أنواعررا عضررو  إذ عضررني القرررآن ج لرروا ...

 رمحن وال رب من يبد مل ... ربنا من خروجه انتفاء
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 [   100 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 رب قالره مرا ... الثراي الرسرول أو وجربئيل ء ... ابتدا اللوح من خل  لكنه

 سررلبو  هلررم تبررا ... الغفررران ذي بوصررف الكررالم لرريس ... ال لررى السررماوات

 نسبته ابهلل يستوي هل ... والكفران الري  عضه عضهو  ... وصفه أكمل

 هللا ... صررفاته عررز للمالرروق ايررن مررن ... الرررمحن اىل ونسرربته بشررر ... اىل

 وهرذ  اإللره برني ... كمرا  خملروق وبرني الصرفات برني ... يسرتواين لريس أكرب

 ... األكوان
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 لكررن ... اإليقرران أمرررة عررن م زولررة ... نصوصرره أن عضررهو  وقررد هررذا ...

 يطراب  ال  رواهر لكرن ... ببيران مطابقرا يكرون  نرا ... وليتره الظنون غايتها

 بزايدة ... فمجازها أول  ما إذا إال ... بوزان عندا احلقيقة يف ما ...  نها

 ... الثراي اجملراز وأنروا  وتشربيه واست ارات ابلكناية أو ... النقصان أو فيها

 اذ املالمررة فلرم ... األمرران فرانتفى كرذلك  منفر  والظرن يفيرد  لريس فرالقطع

 أجروركم النصرو  يف ي ظرم فراهلل ... األذهران وفكررة ال قرول وولينا عزلناها

 وال أبررردا ... حييوهنرررا ال األقررروام ىلرررد ماتررر  ... والقررررآن اآلاثر أمرررة اي ...

 هلوان حتييهم

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

194 

194 

 [   101 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 االسررتدالل أبن القررائلني امللحرردين علررى الرررد يف ت رراىل هللا رمحرره النررا م شررر 

 وذلرك اللفظيرة ابألدلرة عنردهم املرراد وهرو اليقرني يفيرد ال ورسروله هللا بكالم

 مثررل  نيررة مقرردمات علررى موقررو  ورسرروله هللا بكررالم االسررتدالل قررالوا أهنررم

 واالشرقاك والتاصريص واإلضرمار اجملراز ونفر  والتصريف والنحو اللغة نقل

 املظنررون علررى واملوقررو  مظنررون وانتقاؤهررا للسررمع ال قررل وم ارضررة والنقررل

 مظنون

 كتابره  اول يف الررازي ذكرر والنقرل ال قرل الكتراب اول يف االسرالم شري  قال

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

195 

195 

 حبرال ميكرن ال االصرولية املسرائل يف لسرم ياتاب االسرتدالل ان ال قول هناية

 ال قلر  امل رار  دفرع وعلرى  نيرة مقدمات على موقو  هبا االستدالل الن

 دليررل األمررر نفررس يف يكررون ان جيرروز اذ ميكررن ال امل ررار  ابنتفرراء ال لررم وان

 الكرالم بسرطنا وقد املستمع ببال خيطر ومل القرآن عليه دل ما يناق  عقل 

 علرررى موقرررو  السرررم ية ابالدلرررة االسرررتدالل ان مرررن الءهرررال  زعمررره مرررا علرررى

 واالضررمار اجملرراز ونفرر  والتصررريف والنحررو اللغررة نقررل مثررل  نيررة مقرردمات

 يف صنفنا كنا  وقد ابلسم   ال قل  وامل ار  والنقل واالشقاك والتاصيص

 بيرران مررن برفررا وذكرررا سررنة ثالثررني حنررو مررن قرردميا مصررنفا الكررالم هررذا فسرراد

 األدلررة تقريررر يف كررالم  فررذاك ذلررك غررري ويف احملصررل علررى مالكررال يف فسرراد 

 كالمه  انتهى والقطع اليقني تفيد قد اهنا وبيان السم ية
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 مرن ف لرة عضروة واصرلها عضرة مجرع ال ضرني اخل عضرني القررآن ج لوا قوله

 ج لرو  الرذي هرذا علرى امل ى فيكون واجزاء اعضاء ج لها إذا الشاة عضه

 هنرا ونرذكر ذلرك وحنرو كهانرة  وب ضره سرحر ضهوب  ش ر ب ضه متفرقة اجزاء

 القرآن ج لوا الذين ت اىل قوله م ى يف املفسرون ذكر ما

 

 

 [   102 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 روى عضني القرآن امللحدين ج ل كيفية  نبني مث املشركني عن احلجر عضني

 جرزؤو  الكتراب اهرل هرم قرال عضرني القرآن ج لوا عبا  ابن عن البااري
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 أنزلنا كما  قال عبا  ابن عن أيضا وروي بب ضه وكفروا بب ضه منواف  اجزاء

 والنصررارى اليهررود بررب   وكفررروا بررب   آمنرروا قررال احلجررر املقتسررمني علررى

 برن وسر يد وعكرمرة والضرحاك واحلسرن جماهرد عرن وروي حرامت اي ابن قال

 عبررا  ابررن عررن عكرمررة عررن اابن بررن احلكررم وقررال ذلررك حنررو وغررريهم جبررري

 قرري  بلسران السحر ال ضة عكرمة وقال السحر قال عضني آنالقر  ج لوا

  وقررالوا سررحر قررالوا أعضرراء عضررو  جماهررد وقررال الكهانررة إهنررا السررحرة يقررول

 جمنررون وقرالوا سراحر ب ضررهم قرال عطراء وقرال االولررني اسرابري وقرالوا كهانرة

 وغري  الضحاك عن روي وكذا ال ضني فذلك كاهن  وقالوا

 أعظرم ونقصرو  أجرزاء القررآن ج لروا امللحردين ءهرالال إن النا م كالم  وم ى

 أنرره إمررا غررري  مررن برردأ وإمنررا سرربحانه هللا مررن يبرردأ مل قررالوا اهنررم منهررا النقصرران
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 صرلى حممرد وهرو الثراي الرسرول او جربيرل انشرأ  او احملفو  اللوح من خل 

 امل رى وهرو هللا كرالم  ب ضره ج لوا النفس  ابلكالم والقائلون وسلم عليه هللا

 مل قرررالوا إذ وصرررفه أكمرررل برررذلك فسررلبو  االلفرررا  وهرررو غرررري  كرررالم  ضررهوب 

 به هللا يتكلم

 ترنقص واي اليقرني تفيرد ال نصوصره إن قرالوا ابن نقصو  أي ايضا وعضهو 

 غضبه موجبات من ابهلل ن وذ هذا من أعظم

 مررا وسررلم عليرره هللا صررلى النرري قررال اخل ربنررا مررن خروجرره انتفرراء منهررا قولرره

 ال باد تقرب
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 [   103 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 تقررب هنترا  اي األرت برن خباب وقال القرآن ي ي منه خر  ما مبثل هللا إىل

 ابرو وقرال منه خر  مما اليه أح  بش ء إليه تقرب فلن استط   مبا هللا إىل

 إن فقرال الكرذاب مسريلمة قررآن عليه قريء ملا عنه هللا رض  الصدي  بكر

 رب ي ي ال من خير  مل كالم  هذا

 واملنقرول وامل قرول احلسرن خال  وقوهلم هذا ... ت اىل هللا رمحه النا م قال

 ... الرررمحن ربنررا وسررنة أوىل ال الفطرررة خررال  أيضررا كونرره  مررع ... والربهرران

 يردل كرل  ... التبيان ملقصد ابخلطاب هم ... التفا على ال باد فطر قد وهللا
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 قرابع املاابر  فرقى ... لسران كرل  اهرل مرن بكالمره نفسره يف الرذي على

 ... نبينررا لفرر  غررري لفر  اذكررل ... االنسرران يف التقصرري مررع هررذا ... مبرراد 

 ... نكران ذابال يف دونه هو

 والنقررل وال قررل احلررس خررال  وانرره النفرراة قررول بطررالن بيرران يف النررا م شررر 

 ابخلطرراب التفرراهم علررى ال برراد فطررر وت رراىل سرربحانه هللا ان وذلررك والفطرررة

 األلسنة مجيع من بكالمه نفسه يف الذي على يدل فكل

 مبرراد قرابع الطراء بفرتح املااب  ترى أي مبراد  قابع املااب  فقى قوله

 لفر  غرري لف  كل  إذ اإلنسان يف التقصري مع وذلك الطاء بكسر املااب 

 فهو ت اىل هللا كالم  حاشا شك بغري دونه هو وسلم عليه هللا صلى الرسول
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 [   104 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 الغايررة فهرو هللا كررالم  حاشرا ... النرا م قررال وهلرذا التبيرران يف القصروى الغايرة

 فهمروا ... كمرا  لفر  مرن الرثقالن يفهم مل ... التبيان ذرى أعلى له القصوى

 علرى حقرا كاسرتيالء  التبيان على استوىل الذي فهو ... والقرآن األخبار من

 ال ميران يف وال ير  ال مى إال ... لنا ر الرسول تبيان ب د ما ... اإلحسان

... 

 بيران كرل  فروق وسرلم عليره هللا صلى الرسول بيان أن بيان يف النا م شر  مث

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

202 

202 

 الرررمحن رؤيررة عررن صررحبه مررن ... لسررائل الرسررول قررول اىل فررانظر ... فقررال

 كالبردر  ... القمرران يررى كمرا  ال يران رؤاي ... اللقرا يوم اهلكم ترون حقا ...

 حتقير  قصرد  برل ... مرثالن مهرا مرا الظهررية حنرر ... يف والشرمس متامره ليل

 مرانع أمرر وذاك السرحاب ونفرى ... ب يران يررى ما أب هر فأتى ... له رؤيتنا

 نررع ... املروا ونفرى ابملقتضرر  أترى فر ذا ... اآلن ذا يف القمرررين رؤيرة مرن ...

 مرن بره أييت ... الرذي هرذا مرا هللا عليره صرلى ... التبيران يف التقصرري خشية

 ذا ب رد مرن ال مرى أهرل ... اي التبيران القاصرد يقول ماذا ... التبيان ذا دب 

 ... االيقران عرن م رزول اللفر  ذا ... له قلتم جاءكم لف  فبأي ... التبيان

 بليان منكم دف ا التأويل ب ساكر وجهه يف وضربتم
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 [   105 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 كررل  فرروق وسررلم عليرره هللا صررلى الرسررول بيرران ان األبيررات هبررذ  النررا م ي رري

 عنره هللا رضر  هريررة اي حرديث من وغريمها ومسلم البااري روى كما  بيان

 صرلى هللا رسرول فقرال القيامرة يروم ربنرا نررى هرل هللا رسول اي قالوا ااسا ان

 قرال رسرول اي ال قرالوا البردر ليلرة القمر رؤية يف تضارون هل وسلم عليه هللا

  ترونره فرأنكم قرال ال قرالوا حجراب دوهنا سلي الشمس رؤية يف تضارون هل

 احلديث كذلك

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

204 

204 

 اسرا ان عنره هللا رضر  اخلردري سر يد أي عن أيضا وغريمها الصحيحني ويف

 يررروم ربنررا نرررى هررل هللا رسررول اي قرررالوا وسررلم عليرره هللا صررلى النرري زمررن يف

 رويرررة يف تضرررارون فهرررل ن رررم وسرررلم عليررره هللا صرررلى هللا رسرررول قرررال القيامرررة

 القمررر رؤيررة يف تضرارون وهررل سرحاب دوهنررا لرريس صرحوا ظهررريةابل الشرمس

 تضرارون مرا قرال هللا رسرول اي ال قرالوا سرحاب فيهرا لريس صرحوا البدر ليلة

 أحرررردمها رؤيرررة يف تضررررارون كمرررا  إال القيامررررة يررروم وت رررراىل تبرررارك هللا رؤيرررة يف

 ش ء واإليضاح البيان هذا ب د فهل احلديث

 دون لرريس ان وهررو فاعررل اسررم لضررادا بكسررر هررو ابملقتضررى أتررى فرر ذا قولرره

 املقتضررى حصررل املقتضرر  مت فرر ذا الظهرررية حنررر يف والشررمس سررحاب الرؤيررة

 والت طيل التحريف أهل يف حيلة ال ولكن
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 ال لرروم أهررل ... بررذا عرراملتم وهللا أنكررم لررو ... ت رراىل هللا رمحرره النررا م قررال

 النرا  علروم وغردت ... أبسررها الوجود تصانيف فسدت ... بوزان وكتبهم

 القررآن ومنرزل الرسول مثل ... علومهم بيان يف وليسوا هذا ... هوان ذات

 واالميان ال لم سبيل قط   ... قلتم قد الذي صح لو وهللا ...

 

 

 [   106 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 غردا فر ذا ... الوحيران بره جراءت ما لكن ... تفصيلها إىل يهدي ال فال قل

 ال أفرادت علرم ال فهناك ... والرجحان انااليق عن وم زوال لفظيا التفصيل
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 ... لنررا حيصررل مل القررول ذاك صررح لررو ... احلرمرران غايررة وهررذا  نررا ... وال

 أصررل ... وفسرراد  فاسرردا التاابرر  وغرردا ... إنسرران مررن قرر  بقررول قطررع

 كرال  ووصرية ... بشرهادة علمنرا حيصرل كران  مرا ... االنسران ذا لنو  الفساد

 م ران لسربع حمرتمال كران  إذ ... فاسردا يصربح االقررار وكرذلك ... إميران وال

 أيسرو  ... الررجالن يتااب  إذ ابللف  ... أبسرها ال املني عقود وكذا ...

 غرري األلفرا  تلكرم إذ ... ببيان منهم علم غري من ... هبا شهاد م للشهدا

 شرها أبردا لشراهد يسرو  ال برل ... الرجحان ذي للضر بل لل لم ... مفيدة

 ... مررن الكفررر بلفرر  دم يررراق ال بررل ... لسرران نطرر  دلولمرر علررى دترره ...

 شرررط هررو ... الررذي ابالذن الفررر  يبرراح ال بررل ... واحلسرربان ابلظررن مررتكلم

 قابل بلف  رضي  ... أبن جزمهم للشهداء أيسو  ... النسوان من صحته
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 ... واألداين ال قل فساد ذا يف ... أبنه يقال ما ومجلة هذا ... مل ان

 لفسرردت الرروحيني برره عرراملتم مبررا وكترربهم الكترراب اهررل عرراملتم أنكررم لررو أي

 ال لم سبيل النقط   قلتمو  الذي هذا صح لو وأيضا النا  تصانيف

 

 

 [   107 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 جراء مبرا أال تفصيلها اىل سبيل وال تفصيلها إىل يهدي ال ال قل ألن واإلميان

 ال فحين رذ اليقرني عرن  زولم وهو لفظيا التفصيل صار ف ذا ورسوله هللا عن

 لنرا يصرح ومل التاابر  فسرد قلتمرو  مرا صرح لرو وأيضرا  نرا وال علمرا تفيد
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 وال ميررني وال وصررية وال بشررهادة علررم لنررا يصررح فررال إنسرران مررن بقررول قطررع

 صرحته شررط هو الذي ابإلذن فر  يباح وال كفر  بلف  دم يراق ال بل إقرار

 امل رراي قابررل ذاك إذ رضرري  أبهنررا جررزمهم للشررهداء يسررو  وال النسرراء مررن

 واخلذالن ال مى من ابهلل ون وذ واألداين ال قول بذلك تفسد بل املذكورة

 بنقرل أتر  ت ... اللغرا أن هبتراهنم ومرن هرذا ... ت راىل هللا رمحره النا م قال

 األخبررررار هررررذ  يف ... جرايهنررررا يف األلفررررا  اىل فررررانظر ... والوحرررردان الفرررررد

 ام ... وحدان ذي نقل او متواترا ... مسندا نقال حتتا  أتظنها ... والقرآن

 ... بيان ذات وه  نقال حتتا  ... ال الضرورايت جمرى جرت قد

 ... تبيان ذو وذاك الصحيح للنقل حيتا  ف نه االقل إال ...

 اآلحراد بنقرل أتر  اللغرات إن يقولرون امل طلرة ان األبيات هذ  م ى حاصل
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 مررراد منهررا يفهررم والقرررآن األخبررار مررن األلفررا  ألن وتلبرريس ترردليس وهررذا

 قررال كمررا  االقررل إال اللهررم النقررل إىل حاجررة غررري مررن مساعهررا مبجرررد املررتكلم

 الصحيح للنقل حيتا  ف نه النا م

 أ هرررر هللا أبن قرررائلهم قرررول املصرررائ  ومررن ... ت ررراىل هللا رمحررره النرررا م قررال

 سرايي ام ذاك وضع عري ...  اهر كثري  فيه وخالفهم ... بلسان لفظه

 

 

 [   108 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 مراذا واألصل ... مشهوارن قوالن جامدا أم ... يرى أمشقا اختالفهم وكذا
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 أ هرر هللا ولفر  هرذا ... األلروان ذو وذاك النحراة عنرد ... اثب  خلف فيه

 الررذي يف مرراذا هللا حبرر  فررانظر ... األزمرران مرردى هبررا اللسرران نطرر  ... لفظررة

 مردبر ال راملني رب هللا أن ال قرالء خرالف هرل ... ترانهب ومرن لبس من قالو 

 ... وضررر ان لررره وال اجملررراز نقرررل ... مررروهم وال إمجرررال فيررره مرررا ... األكررروان

 ... رجالن خيتلف مل وض ه يف ال اللف  ذاك أحوال يف واخللف

 أفبيررنهم ... م روفرران قرروالن هلررم فيرره ... مكررة بلفظررة اختلفرروا هررم وإذا ...

 بلفظرة اختلفروا هرم وإذا ... البلردان وقبلة اإلله حرم ... مرادهم ابن خلف

 رسرول منره مررادهم أبن خلرف أفبيرنهم ... مرذكوران قروالن فيدهلم ... أمحد

 مررن فاسررتحيوا قرروم اي ... كثرررة  حيصررر لرريس هررذا ونظررري ... الربهرران ذو هللا

 وعرن علرم عرن الروح    ... نصرو عزلر  قرد اهلرذاين ذا أمبثل ... الرمحن
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 فألجرل ... ال رفران ذوي اي بالكم مما ... عبد  امل اي هلل فاحلمد ... إيقان

 مهان كل  آاثر على ومضوا وراءهم الكتاب نبذوا ذا

 

 

 [   109 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 ... اضغان ذوي وأهليها جاءت الي السنن على غدوا ذاك وألجل

 ... هبتان ذي إفك من حاشاهم ... عظيمة بكل كذاب  يرموهنم ...

 خال  فيها هللا لفظة أبن قالوا إهنم امل طلة هبا تلبس الي املصائ  ومن يأ

 جامررد هررو ام مشررت  هررو هررل اخررتال  فيرره وكررذا سرررايي ام عررري هررو هررل
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 أيهررا فررانظر هبررا اللسرران نطرر  لفظررة أ هررر هللا فلفرر  هررذا ومررع مرراذا وأصررله

 ال أنره كوذلر والبهتان التلبيس من الكالم هذا يف ما الكتاب هذا يف النا ر

 واألر  السرررماوات خرررال  ال ررراملني لررررب اسرررم هللا ان ال قرررالء برررني خرررال 

 هررذا ان يف خيتلفررون ال فهررم ومليكرره شرر ء كررل  رب وهررو ومييرر  حييرر  الررذي

 وضرع اسرم كرل  مرن وأعرر  عنردهم أشرهر وهرو املسرمى هرذا بره يراد االسم

  نرا م يف بنزا  ذلك فليس اشتقاقه يف متنازعني النا  كان  وإن مسمى لكل

 سرررايي ام عررري أنرره إىل نظررر غررري ومررن جمرراز وال إمجررال ذلررك اىل يتطرررق وال

 وض ه يف ال اللف  أحوال يف خال  هذا ف ن جامد ام مشت  هو وهل

 هلرم وفيره اخل مكرة بلفظة اختلفوا هم وإذا فقال مثال لذلك النا م ضرب مث

 املسلمني وقبلة هللا حرم مرادهم أبن خال  بينهم فليس قوالن

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

213 

213 

 خلرف بيرنهم فلريس قروالن ذلرك يف وهلرم امحد بلفظة اختلفوا إذا هذا ونظري

 حتصرررى ال هرررذا ونظرررائر وسرررلم عليررره هللا صرررلى هللا رسرررول منررره مررررادهم أبن

 محرد مث اليقرني إفرادة عرن والسرنة الكتراب نصو  ت زل اهلذاين هذا أفبمثل

 نةوالس الكتاب نصو  وخال  احملنة من به ابتالهم مما امل افاة على

 

 

 [   110 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 فصل

 فرمرروهم ... الشررني ة القبيحرة األلقرراب عرن والشررري ة احلرديث أهررل تنزيره يف
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 جنرا  مبرا الرربيء يرمر  ... اجلراي ف رل عنه ليدفع أوىل ... به الرام  مبا بغيا

 ... ونوابتررررا حشرررروية مسرررروهم ... يشررررتبهان الغررررر عنررررد ولررررذاك ... مباهتررررا

 وهررررم ... وصررررحبه الرسررررول أعررررداء وكررررذاك ... نأواث وعابرررردي وجمسررررمني

 ابلنواصرر  مسرروا مث للصررحابة ال ررداوة نصرربوا ... احليرروان أخبررث الرررواف 

 الوصررفان لره فاجتمرر  ابمل ردوم الرررمحن شربه امل طررل وكرذا ... الرررمحن شري ة

 شربه وكرذاك ... تشربيهان وذان نفرا  حرىت ... بكالمنا قوله شبه وكذاك ...

 لربه الرسول وصف إىل وأتى ... ابلبهتان عنه نفاها حىت ... بصفاتنا وصفه

 هرررذا ... مرررن االسرررم هبرررذا اوىل مرررن ابهلل ... اخررروان فيرررا تشررربيها مسرررا  ...

 سررربحانه ... صرررفاته ثبررروت تشررربيها كررران  إن ... الشررريطان املابرررث اخلبيرررث

 ... شان ذي فبأكمل
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 لذياب بل ... نقصان ذي وكل ابجلامدات ... تشبيهه صفاته نف  لكن ...

 املشررربه فمرررن ... األذهررران ففررر  يفرررر  وإن م ررردوم وهرررو شررر ء غرررري هرررو

 للرمحن االوصا  مثب  ام ... أنتم ابحلقيقة

 

 

 [   111 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 أوىل هرم مبرا ولقبروهم شني ة قبيحة أبلقاب احلديث أهل رموا امل طلة إن أي

 تقرردم دوقرر اواثن وعبرراد وجمسررمة ونوابرر  حشرروية فسررموهم النفرراة أعرري برره

 للصرحابة ال داوة نصبوا وصحبه الرسول أعداء الرواف  وكذاك ذلك م ى
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 ت راىل هللا شربهوا امل طلرة وكرذلك نواص  السنة أهل مسوا مث عنهم هللا رض 

 نفسره هبرا وصرف الري ت راىل هللا صرفات مرن صرفات مرن يفهمروا ومل ابمل دوم

 فجم رروا ابمل ردوم ت رراىل هللا صرفات مرن فنفرروا التشربيه إال رسرروله هبرا ووصرفه

 قرد وهرم مشربهة ايضرا احلرديث أهرل ومسروا اثنيرا عطلروا أوال شربهوا الوصفني

 ابمل ررردوم شررربهو  برررل نقرررص ذي وكرررل ابجلامررردات وتقرررد  ت ررراىل هللا شررربهوا

 وحاشرا املثبتة ام أنتم التشبيه ي ي االسم هبذا أوىل الذي فمن النا م فيقول

 الصريح النقل عليها دل الذي احل  هو وقوهلم ورسوله ابهلل أوىل فهم املثبتة

 فصل

 األوىل وامللقبرني واملوحردين املشرركني مرن امللقبرني مرريا  تبني بدي ة نكتة يف

 اي لكررم سررأبديها عجرر  لطيفررة ومث هررذا ... بكسرررها والثانيررة القررا  بفررتح
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 حقيقرررة فررذاك واعقررل ... ومشرربه م طررل فررذاك فررامسع ... االخرروان م شررر

 خمتلفتان بائفتان النا  يف وضد  الرسول ير  أن بد ال ... االنسان

 

 

 [   112 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 لره حررب إحردامها ... ف تران لضد  والوارثون ... منهاجه على له فالوارثون

 ... ب ظررائم ألقراهبم مرن فرمرو  ... كتمرران  مرن ذاك يف عنردهم مرا ... وحلزبره

 ... الرمحن خرية ال أهلها هم

 حيقرر  هررذا ... وال رردوان ابلبغرر  وراثرره ... هبررا فرمرروا ورثرروهم األىل فررأتى ...
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 النفرراق أولررو واآلخرررون ... أذان لرره ايمررن وعرره فررامسع ... منهمررا كررل  إر 

 ... ت طيلره مضرمر امل طرل وكرذا ... بلسران غرري  وقرالوا شري ا ... فأضمروا

 الطوائرف بني ... تقسم  ال باد مواريث هذي ... للرمحن التنزيه أ هر قد

 ... ملنانا قسمة

 وضرررد  وسرررلم عليررره هللا صرررلى الرسرررول يرررر  ان برررد ال انررره امل لررروم مرررن أي

 سنته وأتبا  ورثته والثانية ولدينه له حمارب أي له حرب إحدامها بائفتان

 عليررره هللا صررلى الرسرررول أعررداء إن أي اخل ب ظرررائم ألقرراهبم مرررن فرمررو  قولرره

 مرذمم ومفرق كرذاب  وجمنرون سراحر كقوهلم  ب ظائم رمو  وقته يف الذين وسلم

 منهما كل  إر  حيق  وهذا وعدواا بغيا وراثة به رموا أعدائه ورثة وكذا

 النطر  السرتجالب السرك  هبراء وأترى الروع  مرن أمرر ف ل وعه فامسع قوله
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 أ هررر امل طرل وكرذا غررري  وأ هرروا النفراق أضررمروا املنرافقني إن أي ابلسراكن

 أعلم وهللا غري  وأضمر التنزيه

 قرد مرن سرلوان ... هبرا أخررى لطيفرة ومث هرذا ... ت اىل هللا رمحه النا م قال

 ابإلنسان هلل ومشبه ... جملسم العنا امل طل جتد ... ابلبهتان س 

 

 

 [   113 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 هررررم ... امسرررران ومررررذمم كمحمررررد  ... اهلرررردى اهررررل عررررن ذاك يصررررر  وهللا

 اإللررره صررران ... وصررريان م رررزل يف شرررتمهم عرررن ... وحممرررد مرررذمما يشرررتمون
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 عرن األتبرا  كصريانة  ... صرنوان مها وامل ى اللف  يف ... شتمهم عن حممدا

 ... هررم إذ علرريهم مرج رره والسرر  ... اإلراثن هكررذا للمشرربه امل طررل شررتم

 املوحرد واسرم ... مشربه اسرم يل رن امل طل وكذا ... وهوان مذمة لكل أهل

 هرن امل طرل ولردى ... لكرم زفر  عررائس حسران هذي ... الرمحن محى يف

 وال برررواب غرررري مرررن ... موفررر  كرررل  قلررر  يررردخل وال لرررم ... حسررران غرررري

 اي ... ابحلرمرران اللهررم التشررقنا ... خذالنرره مررن احملررروم ويرررد  ... اسررت ذان

 فررري بغرريظكم موترروا ... والكفررران ابجملررد وعلررو  ... وقولرره االلرره نفرر  فرقررة

 ورسروله ... وكتابره دينره اصرر فراهلل ... جنان وخبث منكم بسرائر ... عامل

 لررره مج ررر  ولرررو أحرررد ... هلرررد  يقررروم ال ركرررن واحلررر  ... والسرررلطان ابل لرررم

 ... الندمان توبة يقبل فالرب ... ت طيلكم من الرمحن إىل توبوا ... الثقالن
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 ... النريان فف  جهميا مات أو ... مصري  فاجلنان منكم اتب من

 دائمررا امل طلررة ان ت رراىل هللا رمحرره النررا م ابررداها الرري اللطيفررة هررذ  مضررمون

 املتب ني والسنة اهلدى اهل عن ذلك يصر  وهللا واملشبهة اجملسمة يل نون

 

 

 [   114 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 حتريررف وال متثيررل وال تشرربيه بغررري ت رراىل هللا صررفات مررن ورسرروله هللا أثبرر  ملرا

 وسررلم عليرره هللا صررلى هللا رسررول مررع قررري  حررال كانرر   وكررذلك ت طيررل وال

 ألهنرررم وسرررلم عليررره هللا صرررلى هللا رسرررول برررذلك ي نرررون مرررذمم اسرررم يسرررمونه
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 هللا مرن وصريانة سربهم عن م زل يف وسلم عليه هللا صلى وهو مذمما يسمونه

 ألهنرم امل طلرة إىل يرجرع السر  ألن فأتبراعهم للسرلف تسلية هذا فف  ت اىل

 ىمحر يف املوحرد واسرم مشربه اسرم يل رن امل طرل وكرذا وهروان مذمرة كرل  أهل

 وت اىل تبارك الرمحن

 هللا صررلى هللا رسررول تسررم  إمنررا قررري  وكانرر  سررريته يف اسررحاق ابررن قررال

 أال يقرول وسرلم عليره هللا صرلى هللا رسرول فكان يسبونه مث مذمما وسلم عليه

 حممد وأا مذمما ويهجون يسبون قري  من عي هللا يصر  ملا ت جبون

 فصل

 االنبيراء دايات مجيرع عرن للاررو  اءواالرجر واجلررب التجهم اقتضاء بيان يف

 فأذعترره ... زمرران منررذ األقرروام مررن مكتومررا كرران  عجيبررا سرررا وعرره وامسررع ...
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 جرريم مث وجرريم جرريم ... الكتمرران م رررة وخررو  نصررحا ... والرري اللتيررا ب ررد

 ... مررىت بلسررم األقرروام لرردى فيهررا ... برروزان احررر  مررع مقرونررة ... م همررا

 ابلتثليرث اجليمرات تقرارن فيره النرور رأير  فر ذا ... ال رفان ذروة حتلل حتلله

 قران شر

 

 

 [   115 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 جرربوا ... ابخلرذالن فراز قرد الرذي سرهم ... مجي هرا النحو  ان على دل 

 ... امليزان يف اجملمو  فتأمل جتهم ... جيم مث رجاء
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 يف وهر  الري مرن أصرغر واللتيرا الردواه  امسراء مرن مهرا والي اللتيا ب د قوله

 عظرم يف وذلك صلتها وحذف  املوصولة االمساء من مها مث تصغريها االصل

 يريرد وكأنره بليتهرا وتناهر  شرد ا عظمر  الري كفيتره  قال كأنه  وشدته األمر

 عرررن ي قلررره كالررردم  عظامهرررا وابلررري مالررره يف غرمهرررا أي املغرررارم صرررغار ابللتيرررا

 وحنو  القاتل

 وإرجراء جرربو أي احرر  مرع مقرونة احلبيمات تلك أي اخل وجيم جيم قوله

 وجتهم

 ابألفررالك ت لرر  هلررا خمصوصررة امسرراء وهرر  الطالسررم واحررد هررو بلسررم قولرره

 هلرذا صراحلة نفرس قروة مرع وغريهرا كامل ار   خمصوصة اجسام يف والكواك 

 أراببه زعم كما  خمصوصة احكام عندها فتحد  ال مل
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 املنجمرني عنرد شر ء اهرذ ابلتثليرث اجليمات تقارن فيه الثور رأي  ف ذا قوله

 الرثال  اجليمرات تقارنر  إذا أي النصربة ويسرمونه والقبيرع ابلتثلي  يسمى

 الثرور محرل ... قولره يف املرذكورة عشرر االثري الرربو  احد وهو الثور بر  يف

 ابلقررو  عقرررب ورمرر  ... امليررزان سررنبل الليررث ورعررى ... السررربان جرروزة

 ... احليتان بركة الدلو فمال ... جداي

 لره حصرل ملرن فراحكم املرذكور الررب  يف القررآن هرذا حصل إذا النا م قولي

 اخلرررو  كيفيررة  بيرران يف النررا م شررر  مث االميرران ربقرره مررن خبالصرره الطررالع هررذا

 فقال اجليمات هذ  له حصل  ملن األنبياء دايات مجيع عن
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 [   116 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 على فامحل ... اإلميان قةرب من خبالصه ... له حصل  ملن بطال ها فاحكم

 لنفسرك وافرتح ... اجلردران قروى علرى اجلرذو  محرل ... كله  ذنبك االقدار

 الرذنوب يشرهدك فراجلرب ... الرداين اخلال  ف ل األف ال ترى إذ عذرك ابب

 ... الرجفان ذي الشي  ارت اش مثل ... مجي ها

 واألمرر ... األكفران داخرل أدر  كاملي   ... قادر هو وال أبدا فاعل ال ...

 األعمرررى وكررأمر  ... ابلطررريان ال بررد كررأمر  فهمررا ... توجهررا اللررذان والنهرر 

 ... االحلان من حذرا شكلها أو ... مصاحف بنق 
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 مثرل وأهنرا اف راهلم علرى جمبرورون ال براد ان اجلربيرة عنرد ألن اجلرب جيم وهذ 

 برررررنق  األعمرررررى وكرررررأمر األكفررررران يف يررررردر  كامليررررر   أو املررررررت   ارت ررررراش

 شكلها أو احفاملص

 إن ... عصريان برال باعرات الكرل رأي  أخرى درجية ارتف   واذا ... قوله

 ... الرمحن إرادة أب   لكن ... قل الشر  أمر خالف  قد قيل

 ... عبدان وكالمها به يقض  ما مطيع مثل هللا أمر ومطيع ...

 ... يفققان ليس احملق  عند مشي ة عبد مثل األوامر عبد ...

 ... هبتان ومن كفر  من للجرب ... الي اجليم قادت ما إىل رفانظ ...

 يقرول احلرال هرذ  ويف باعرات الكرل رأى أخررى درجرة اجلربي ارتفع إذا أي

 باعات كله  فف ل  مي ... ختتار  ملا منف ال أصبح  ... قائلهم
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 [   117 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 مثرررل األمرررر عومطيررر واإلرادة القررردر أب ررر  فقرررد الشرررر  خالفررر  إن ويقرررول

 ذلك وحنو املشي ة عبد مثل األمر وعبد القضاء مطيع

 والبهتران الكفرر مرن اجلررب جريم قادتره مرا فهرذا برزعمهم أي احملقر  عنرد قولره

 فررارم ... االميرران كامررل  تصرربح ابمل بررود تقررر حررني االرجرراء وكررذلك ... قولرره

 واقتررل ... ال صرريان يف وجررد ال تيرر  البيرر  وخرررب احلشرروش يف املصرراحف

 مجيرع واشرتم ... والصرلبان ابلقرس ومتسرحن ... موحرد كرل  اسط   ما إذا
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 حجررارة رأيرر  وإذا ... كتمرران  بررال جهرررا عنررد  مررن ... أترروا ومررن املرسررلني

 ... جاللرره جررل هللا أن وأقررر ... واألواثن لألصررنام خررر بررل ... هلررا فاسررجد

 د عنر مرن ... أترى حقرا رسروله أن وأقرر ... األكوان لذي البادي وحد  هو

 ... والقرآن ابلوح 

 ... ابلكفران وليس عليك وزر ... ذا ومجيع مالمنا حقا فتكون ...

 ... الشرريطان أخرر  جهمرر  كررل  مررن ... غال ررم عنررد اإلرجرراء هررو هررذا ...

 لريس قرل ... ابألرسران والر  الصرفات وانرف جتهم جيم اجليمني اىل فأضف

 ال رررش فرروق لرريس بررل ... إعررالن وال منررا بسرررائر ... عررامل رب ال رررش فرروق

 م برود ال ررش فروق ليس بل ... إحسان وال عدل وال بصر ... وال مسع ذو

 األعيان يف ش ء ال الذي ال دم سوى
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 [   118 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 كلرم  وال كرال  ... وقرران وزواجرر أبوامرر ... مرتكلم من ال رش فوق ليس بل

 كحر   منره  ررشال وحر  إي ... شركران لذي عمل وال أبدا ... صاعد إليه

 فرريقهم عنرد الررمحن نسربة برل ... الرداي احلضري  عنرد الثررى حت  ... ما

 وكالمهررا ... قرردرة مجي ررا اسررتوىل ف ليهمررا ... البنيرران اىل نسرربته لل رررش ...

 وال كيررل  بررال حشرروا ... جتهررم جرريم أعطترره الررذي هررذا ... خلرروان ذاترره مررن

 ... إميان من ولديه اجيما  ... م طل عند استجم ن ما اتهلل ... ميزان
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 اإلنسان أقر إذا عندهم ان وهو اإلرجاء جيم تقضيه ما بيان يف النا م شر 

 اإلميران هرو فهرذا هللا عنرد مرن أترى حر  رسروله وأن اخلال  هو وحد  هللا أبن

 بكفر وليس ووزر ذن  فهو ف ل ما ف ل وإن عندهم

 اسرتط   نإ واقترل ال تير  البير  وخررب احلشروش يف املصراحف فارم قوله

 أقرررت إذا ذلك يضرك وال لألصنام واسجد املرسلني مجيع واشتم املوحدين

 عنرد اإلرجراء هرو فهرذا حر  وسرلم عليره هللا صلى رسوله وان اخلال  هللا أبن

 اجلهمية غالة

 وان الصرفات نفر  تقتضر  اجلريم وهرذ  جتهرم جريم اجليمرني اىل فأضرف قوله

 ال ررردم سرروى م بررود ال ررررش فرروق لرريس بررل ال ررررش فرروق لرريس سرربحانه هللا

 ش ء عند  من ينزل وال ش ء إليه يص د وال متكلم رب ال رش فوق وليس
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 سبحانه وهو سواء التحتاي واحلضي  لل رش عندهم الرمحن نسبة بل

 

 

 [   119 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 النرا م أقسرم مث الرتجهم جريم أعطتره الرذي فهرذا ابلقدرة عليهما استوىل قد

 مث اإلميرران ربقررة مررن خلررص فقررد الررثال  اجليمررات هررذ  لرره اجتم رر  مررن أن

 ... ابمليررزان النررا  يف مقسررومة ... فاغترردت مجي ررا أصررلها واجلهررم ... قررال

 لكرررن ... اإلميررران شررري ة ال أصرررحاهبا ... هرررم التحقيررر  علرررى لررره والوارثرررون

 جنررا لكررن ... والسررهمان والسررهمني السررهم ذو ... قولرره الطوائررف تقسررم 
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 قرال قرد الرذي عرفروا ... القررآن واتب روا الرسرول أتبرا  احملر  احلرديث أهل

 اجلهرررل يف وسرررواهم ... ال رفررران أولرررو فهرررم الرسرررول قرررال ... مبرررا علرررم مرررع

 بتكلررف ال لرى حنرو يردا مردوا ... اهلررذاين وكثررة ال ظريم الكررب مرع والردعوى

 مرن ال لرى حاشرا ... شرأهنم وهذا ينالوها أترى ... وتوان وتكرب وختلف ...

 ... الفاي نالزبو  ذا

 تقامسهررا ولكررن أسسرها أي الصرراد وتشرديد اهلمررزة بفررتح أصرلها واجلهررم قولره

 الثالثررة السرهام أخرذ وب ضررهم سرهمني وب ضرهم سررهما أخرذ فب ضرهم النرا 

 هررذ  مررن يررن  ومل سررهم مجررع السررني بضررم والسررهمان ذلررك مررن ابهلل ن رروذ

 علرى عضرواو  والرسرول القررآن تب روا الذين احمل  احلديث أهل إال اجليمات

 والسنة اإلسالم على هلل واحلمد ابلنواجذ سنته
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 [   120 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 عن واملثب  امل طل س ل إذا القيامة يوم وت اىل تبارك الرب جواب يف فصل

 هللا عنرد ف تران ... أترى إذا تقرول مرا امل طرل وسرل ... منهما واحد كل  قول

 األذهرران وبفكرررة ب قوهلررا ... م بودهررا علررى حكمرر  إحرردامها ... ختتصررمان

 والرررنص ... ابلربهررران املنصرررو  مرررن أوىل ... إنررره وقالررر  م قررروال مستررره ...

 لسرر  فيررك وقلنررا قالرر  ... قرروالن لنررا وفوضررنا أولنررا فررنحن يفيررد ال قط ررا

 فو فلس  منك أخلينا  وال رش ... األكوان خبار  ولس  فينا ... بداخل
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 قد ... بل القرآن بقائل لس  وكذاك ... ملكان بقابل لس  ال رش ق ...

 لرذي ت ظيمرا التشرريف بنسربة إليك حقا ونسبته ... الشان عظيم بشر قاله

 ذي صررفات النررزول إن ... الرردجى يف تنررزل لسرر  قلنررا وكررذاك ... القرررآن

 يردان فكيف بصر وال مسع ... وال وجه ذا ألس  قل  وكذاك ... اجلثمان

... 

 ... الثاي امل اد يوم وال ياالدن هذ  يف ترى ال قلنا وكذاك ...

 بزمان خصصته أجلها من ... حكمة لف لك ما قلنا وكذلك ...

 

 

 [   121 صفحة - 2 جزء]  
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 منررا لكرن ... رجحران برال مثررل علرى مرثال ... رجحر  قررد مشري ة غرري مث مرا

 اقتضرته مرا وقلنرا هرذا ... ابلررمحن قرام بوصرف ليسر  ... حبكمرة يقول من

 بظرررواهر أتخرررذوا ال لنرررا قرررالوا ... عرفررران ذوي شرررياخأ وعقرررول ... عقولنرررا

 فاقبلوا أو ... ش تم إن ب قولكم فكروا بل ... اإلميان من تنسلاوا الوحيني

 قرررآن وال خررب وال اثر ... آ لفر  حنكرم مل هرذا فألجرل ... فرالن عقرل آراء

 ... الربهان مقتضى عن م زولة ... لفظية أدلة تلك كل  إذ ...

 قالوا ... كتمان  وال حتريف غري من ... قاله قد مبا أتوا نواآلخرو  ... فصل

 ال برره حكمررا مررا فرراحلكم ... والقرررآن ابألخبررار الرروحيني عررن عقيرردتنا تلقينررا

 ا الرردين هررذا أحرردا  آراؤهررم ... احلسرربان ذي و ررن االخررتال  أهررل رأي
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 مرن الرريح تلرك أيرن املقاعرد ريح آراؤهم ... اإلميان بهارة ألصل قضة ...

 اي عرشرررك فررروق مررن ... وشرررهيدا رقيبنرررا وأنرر  قرررالوا ... رحيررران ومررن روح

 هبتان ذي إفك أو وضاللة ... ببدعة ندين أن أبينا إا ... الشان عظيم

 

 

 [   122 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 فارقنرراهم وكررذاك ... ابلفرقرران عنررك أاتا قررد مررن ... قالرره أو قلترره مبررا لكررن

 ... يومنرا يف مصرريهم نصرري كريال  ... واألعروان لألنصار النا  احتيا  حني

 لنفسرك فاخق ... أبمنه أح  منا الذي فمن ... ابلغفران منك ونطمع هذا
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 ال ظرريم ال ررر  موقرف يف ... وأنررتم حنررن نلقرا  أن بررد ال ... ال رفرران أخرا اي

 ... خمتصرررمان حنرررن قط رررا ولديررره ... ربنرررا مجي رررا يسرررألنا وهنررراك ... الشررران

 مرا بنرا فاف رل ... الوحيران ف مامنرا كذا  أيضا ... ينانب وقال كذا  قل  فنقول

 علررى أفتقرردرون ... اإلحسرران ذو وأنرر  ال بيررد حنررن ... ذا ب ررد أهررل انرر 

 رسروله قرال هللا قال فيه ما ... اثن جواب إىل ت دلون أم ... ذا مثل جواب

 ... فالن قول مثل قلنا فيه بل

 ذلكررم كرران  إن ... مليررزاناب الرروح  وزا ملررا عقولنررا إليرره أدت الررذي وهررو ...

 البيررران ب رررد مرررا اتهلل ... ال رفررران ذوي اي عليررره فامضررروا ... خملصرررا اجلرررواب

 ... اخلذالن ومرك  ال ناد إال ملنصف

 عرن واملثبر  امل طرل جواب حيك  أنه الفصلني هذين يف النا م كالم  حصل
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 ان ذكرر  مرا وم رى القيامرة يروم ت راىل الررب سأهلما إذا منهما واحد كل  قول

 ابل قررل عليررك حكمرر  إي رب اي القيامررة يرروم سررأله إذا لربرره يقررول امل طررل

 وال ال رررامل برررداخل لسررر  إنرررك وقلررر  املنصرررو  مرررن اويل وهرررذا والفكررررة

 هو بل القرآن بقائل لس  وإنك ال رش فوق لس  وإنك خارجه

 

 

 [   123 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 وسررلم عليره هللا ىصرل حممررد وهرو البشرري رسرولك هبررا عررب حكايرة أو عبرارة

 وكرذاك هللا بير  يقرال كمرا  شرريفة نسربة إليرك نسبته وإن النفس  امل ى عن
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 ال قلنررا وكررذا االجسررام صررفات مررن النررزول ألن الرردجى يف تنررزل لسرر  قلنررا

 وكرذا اآلخررة يف تررى ال إنرك قلنا وكذا يدان وال بصر وال مسع وال لك وجه

 ومرع مثرل علرى مرثال جحر ر  قرد مشري ة غري مث وليس حكمة لف لك ما قلنا

 يسرتلزم ذلرك ألن سربحانه ابلرمحن تقوم ليس  احلكمة يقول من فمنا ذلك

 قالوا قد وهم أشياخنا وعقول عقولنا اقتضته ما وقلنا ت اىل به احلواد  قيام

 وفرالن فرالن رأي فراقبلوا أو ب قرولكم فكرروا برل الروحيني بظواهر أتخذوا ال

 اليقني تفيد ال لفظية أدلة ألهنا قرآن وال رآاث لف  حنكم مل هذا فألجل قالوا

 حتريرف غرري مرن ورسروله هللا قالره قرد مبرا أتروا فر هنم املثبتة وهم اآلخرون وأما

 ال بره حكمرا مرا عنردا واحلكرم الروحيني عرن عقيردتنا تلقينا وقالوا كتمان  وال

 يف وأنررتم حنررن نلقررا  أن بررد ال قررالوا الفاسرردة والظنررون االخررتال  أهررل رأي
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 كررذا  نبينررا وقررال كررذا  قلرر  فنقررول ربنررا مجي ررا يسررألنا وهنرراك ال ررر  فموقرر

 أيهرا أفتقردرون اإلحسران ذو وأنر  عبيردك فرنحن له أهل ان  ما بنا فاف ل

 قرررال هللا قررال فيررره لرريس جبرررواب جتيبررون أم اجلرررواب هررذا مثرررل علررى امل طلررة

  نفر  عقولنا إليه أدت الذي هو وهذا فالن قول مثل قولنا تقولون بل رسوله

 املوف  وهللا عليه فامضوا لكم خملصا اجلواب هذا كان

 

 

 [   124 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 فصل
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 ال املني رب عند تالدى شهادة للم طلني اإلثبات أهل حتميل يف

 محلروك قرد ... وال ردوان والبهتان ابلظلم ... أتباعه على الباغ  أيها اي ...

 إن علرريهم واشررهد ... نالرررمح لرردى مقبرروال كنرر   إن ... هبررا فاشررهد شررهادة

 حقرا ال لرى السرماوات فروق ... واألكروان ال ررش إله قالوا ... أبهنم سأل 

 يف يسرري مث منره ينرزل واألمرر ... السرلطان ذي سربحان اسرتوى ال رش على

 ... الشان ال ظيم سبحان األقطار

 وإليره ... والشركران القرول بيبرات مرن ... أبمرر  يشراء مرا يصر د وإليه ...

 وكررذلك ... الصررلبان كاسررر  مرررمي بررن عيسررى ... وقبلرره الرسررول صرر د قررد

 ال بررد روح وكررذاك ... الررداين إىل حقررا ههنررا مررن ... دائمررا تصرر د األمررالك

 مرتكلم ... سربحانه أنه عليهم واشهد ... إميان ذو وهو اليه ترقى مما ا ب د
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 ... انابلفرق املب و  إىل ه وأدا منه كالمه  األمني مسع ... والقرآن ابلوح 

 واشررهد ... يفققرران لريس وم ررى لفظررا ... حقيقرة ال رراملني رب قررول هرو ...

 عمران من املولود كلم  قد ... سبحانه أنه عليهم

 

 

 [   125 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 واشرررهد ... اآلذان مسرررمع إليررره منررره ... كالمررره  الرسرررول عمرررران ابرررن مسرررع

 أبن قرالوا أهنرم علريهم شرهدوا ... كتمران  برال اجرا  هللا ابن قالوا أهنم عليهم

 صرروته يسررمع هللا أبن قررالوا أهنررم علرريهم واشررهد ... األبرروان قبلرره ادى هللا
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 وهللا ... الشرران ال ظريم هللا أا إي ... لرسروله بنفسره قرال وهللا ... الرثقالن

 بنفسره قرال وهللا ... الطغيران ذي فرعرون اىل إذه  ... لرسوله بنفسه قال

 مرا بكرل اإللره وصفوا اهنم عليهم واشهد ... بيان قول يس ومع به مع حم

 وال حتريررف غررري مررن حقيقررة الرسررول قررال مررا وبكررل ... القرررآن يف جرراء قررد

 التبيرران ذا ال رررش رب وكررالم ... نبرريهم قررول ان علرريهم واشررهد ... عرردوان

 علرريهم واشررهد ... ابلربهرران امل لرروم إفررادة اليقررني علررم لررديهم يفيررد نررص ...

 ... مهرا مرا واملمثل امل طل إن ... ابلنكران والتمثيل الت طيل قابلوا قد اهنم

 عابررد وهررذا أبردا ... سرربحانه ال امل ردوم عابررد ذا ... الررمحن عبررادة متيقنرني

 ... األواثن

 وكررذلك ... للررداين واألوصررا  األمسرراء أثبترروا قررد أهنررم علرريهم واشررهد ...
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 لمميان األركان وهذ  ت ... الصفا أحكام األحكام

 

 

 [   126 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 وهرو بصرري وكرذا ... واإلعرالن اإلسرار غاية وي لم علم ذو وهو عليم قالوا

 مسرررع ذو وهرررو مسيرررع وكرررذا ... األكررروان وذي مرئررر  كرررل  ويبصرررر بصرررر ذو

 ويكلررم ... وصررفه كررالم  ولرره مررتكلم ... األكرروان مررن مسررمو  كررل  ويسررمع

 اي يقردر وعليرك ... وصرفه هر  بقروة القروي وهو ... ابلرضوان املاصو 

 صررررنائع يريررررد أبرررردا ... هكررررذا االرادة لرررره املريررررد وهررررو ... السررررلطان أخررررا
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 ... االحسان

 شررهادة امل طلررة محلرروا قررد املثبتررة ان األبيررات هررذ  يف النررا م كررالم  حاصررل

 مررن رسرروله لرره أثبترره أو لنفسرره هللا أثبترره مررا ابثبررات سرربحانه رهبررم عنررد تررالدي

 هللا ك لررو  وذلررك متثيررل وال تشرربيه وال ت طيررل وال حتريررف غررري مررن الصررفات

 اليرره الطيرر  الكلررم وصرر ود سرربحانه منرره األوامررر ونررزول خلقرره علررى ت رراىل

 صر ود وكرذا هللا اىل السرالم عليره مررمي برن عيسرى ورفع اليه الرسول وم را 

 سربحانه وأنره اليره تصر د املمرات ب رد املصردق روح وكذا دائما اليه املالئكة

 الرسرررول اىل وأدا  كالمررره  مسرررع جربيرررل االمرررني وان والقررررآن ابلررروح  مرررتكلم

 واشرررهد وم نررا  لفظرره حقيقرررة ال رراملني رب قررول وأنررره وسررلم عليرره هللا صررلى

 عليرره موسررى وهررو عمررران مررن املولررود كلررم  سرربحانه انرره امل طررل أيهررا علرريهم
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 قبله ادى هللا أبن قالوا أهنم عليهم اشهد وكذا واجا  ادا  هللا وان السالم

 القيامرة يوم خلقه ينادي هللا أبن قالوا اهنم عليهم واشهد وحواء آدم األبوين

 إن قرالوا أهنرم علريهم واشرهد قررب مرن يسرم ه كمرا  ب رد مرن يسرم ه بصوت

 سبحانه وصفو  واهنم يس و به و حم بنفسه قال سبحانه هللا

 

 

 [   127 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 عردوان وال حتريف غري من الرسول قال ما وبكل القرآن يف جاء قد ما بكل

 واشررهد اليقررني علررم يفيررد نررص عنرردهم ورسرروله هللا كررالم  أن علرريهم واشررهد
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 عبرادة متيقنرني غرري واملمثل امل طل وان والتمثيل الت طيل أنكروا اهنم عليهم

 هللا ت ررراىل صرررنما ي برررد واملمثرررل عررردما ي برررد امل طرررل ألن وجرررل عرررز الررررمحن

 وصرفاته ت راىل الررب أمسراء ثبترواأ قرد أهنرم امل طل أيها عليهم واشهد وتقد 

 السررر وي لررم ي لررم علرريم سرربحانه وأنرره الصررفات أحكررام أثبترروا وكررذا املقدسررة

 أثبتروا وكرذا شر ء كل  ويبصر بصر وذو يصري سبحانه انه أثبتوا وكذا وأخفى

  ولرره مررتكلم سرربحانه وانرره مسررمو  كررل  ويسررمع مسررع وذو مسيررع سرربحانه أنرره

 وصرفه هر  بقروة القوة سبحانه له ثبتواا وكذا سبحانه شاء من يكلم و كالم

 سبحانه ويريد االرادة وله مريد ت اىل انه واثبتوا قدير ش ء كل  على وهو

 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 دلر  أمسراؤ  ... بروزان لره إعالم أمساء وال ابلذات قائم م ى والوصف ...
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 مسائررهأ علرى دلر  وصرفاته ... م ران اشرتقاق منهرا مشرتقة ... أوصرافه علرى

 تقتضر  ت ... مت لقرا إىل نسربتها واحلكم ... األمران به مرتب  والف ل ...

 ... أمررران برره ي رري آاثرهررا ... عررن االخبررار برره ي رري ولرمبررا ... ببيرران آاثرهررا

 فررراذا ... واإلمكررران الف رررال قررردرة مرررع ... حكمهرررا االرادة إعطررراء والف رررل

 البطالن بني هذا فجميع ... سبحانه أوصافه انتف 

 

 

 [   128 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 علرى تردل واألمسراء أعرالم واألمسراء بذاتره قائمرة م ان سبحانه صفاته أن أي
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 ملرا انره ذلرك وتوضريح امسائره علرى دلر  وصرفاته منها مشتقة وه  الصفات

 ابلرمحرة سربحانه اتصرف وملرا ال لريم اسرم منه له اشت  ابل لم سبحانه اتصف

 تقتضر  مت لقرات اىل نسبتها واحلكم قوله وهكذا الرمحن اسم منها له اشت 

 آاثرهررا تقتضرر  مت لقررات اىل تنسرر  الصررفات أحكررام أن ي رري ببيرران آاثرهررا

 شر ء كرل  ويبصرر بصرري شر ء كرل  وي لرم علريم سربحانه هرو نقرول أن وذلك

 األبيات يف تقدم كما  ش ء كل  ويسمع مسيع

 فجميرع نهسربحا صرفاته انتفر  اذا أي اخل سبحانه أوصافه انتف  ف ذا قوله

 للم طلرررة خالفرررا ذلرررك مجيرررع يثبترررون االثبرررات وأهرررل شرررك بغرررري اببرررل هرررذا

 ذلك وحنو بصر بال بصري قدرة بال قدير علم بال عليم سبحانه أبنه القائلني

 ت اىل هللا رمحه النا م قال
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 علرريهم واشررهد ... كتمرران  بررال جهرررا كلرره  هبررذا قررالوا أهنررم علرريهم واشررهد ...

 ... يتأولو أهنم عليهم واشهد ... شيطان حمر  كل  أتويل ... من برآء أهنم

 بره ي ري ... الرذي أتويل أهل احلقيقة يف هم ... القرآن يف التأويل حقيقة ن

 املرجررروح عرررن صرررر  ... أتويال رررم أن علررريهم واشرررهد ... اهلرررذاين قائرررل ال

 ... للرجحان

 عليره املصرطلح ابمل رى ال ولكرن يترأولون اهنرم امل طل أيها عليهم واشهد أي

 اللفر  صرر  وهرو وأصروله الفقره يف تكلمروا الرذين املترأخرين مرن كثرري  عند

 القسم فهذا به يققن لدليل املرجوح االحتمال اىل الراجح االحتمال عن
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 [   129 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 وهرذا التفسرري مب رى هرو يثبتونره الرذي والتأويل املثبتة عند اببل التأويل من

 كمررا  وذلررك اخل برره ي رري الررذي أتويررل اهررل احلقيقررة يف هررم النررا م قررول م ررى

 تفسررري  وعلررى املفسرررين إمررام وجماهررد املفسرررين مررن وأمثالرره جريررر ابررن يقررول

 فراملراد املتشرابه أتويرل ي لرم أنره ذكرر فراذا وغريمها والبااري الشاف   ي تمد

 تفسري  م رفة

 علرى   ... صوالن محلوا أهنم عليهم واشهد ... ت اىل هللا رمحه النا م قال

 ... الثاي اجملاز ال احلقيقة
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 فهنررراك ... برهرران ومررن حرررس مررن املضررطر جملازهرررا اضررطرهم مررا اذا اال ...

 ... وال دوان لالمث جتانف بغري اابحته عصمتها

 وثبوتره اجملراز يف ال لمراء كرالم  نرذكر أن األبيرات هرذ  يف به نتكلم ما حاصل

 قررال فنقررول ت راىل هللا يسررر  مبرا الثررةالث األبيرات م ررى علرى نررتكلم مث نفيره أو

 االرب ررة الفقهرراء اصررول يف التحريررر كترراب  يف املرررداوي الرردين عررالء الشرري 

 املتررواب ء إىل وردو  وغريمهررا والشرري  األسررتاذ وخررالف واقررع اجملرراز وغررريهم

 وأكثرر أمحرد عنرد القررآن يف وهرو األصح يف أبغل  اجملاز ليس األول وعلى

 وقيرل وغرريهم واخلرزي والتميم  حامد ابن اختار  ال وعنه واألكثر أصحابه

 وغررريهم األرب ررة األئمررة أن كالمرره  وم ررى كالمرره  انتهررى أيضررا احلررديث يف وال

 اسرررح  أاب الشررري  ي ررري االسرررتاذ ذلرررك يف وخرررالف اجملررراز وقرررو  اىل ذهبررروا
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 به ي ي والشي  الشاف   االسفراييي

 

 

 [   130 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 االميرران كترراب  يف م رررو  هللا رمحرره وكالمرره ت رراىل هللا همررارمح االسررالم شرري 

 هللا رمحره والنرا م ال ررب ولغرة والسرنة الكتراب يف اجملراز نفر  اخترار انه وهو

 علرررى حتمرررل النصرررو  ان وهرررو تفصررريال املسرررألة يف اخترررار املوضرررع هرررذا يف

 ازاجملر لره كرالم  يف قرال وقد اليه فتصر  اجملاز اىل االضطرار عند إال احلقيقة

 وكرررون لررره احملتمرررل الظررراهر يف يررردخل وإمنرررا النصرررو  يف يررردخل ال والتأويرررل
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 مرا والثراي وضر ا م نرا  لغرري احتمالره عردم أحدمها بشي ني ي ر  نصا اللف 

 ال م نررا  يف نررص فانرره مرروارد  مجيررع يف واحرردة بريقررة علررى اسررت ماله ابرررد

 خررب مبنزله اروص أفراد  ب   اىل ذلك تطرق قدر وان جمازا وال أتويال يقبل

 مبفرد  واحد اىل تطرق وان اليه الكذب احتمال يتطرق ال التواتر

 ابررد الري للسم يات التأويالت من كثري  خطأ على تدل اف ة قاعدة وهذ 

 يكرررون إمنرررا التأويرررل فررران غلررر  هرررذ  واحلالرررة وأتويلهرررا  اهرهرررا يف اسرررت ماهلا

 ليوافقهرا أتويلره اىل فيحترا  السرم يات مرن لغرري  خمالفرا شاذا ورد قد لظاهر

 واقرروى الررنص مبنزلررة صررارت فقررد واحرردة وترررية علررى كلهررا  ابررردت اذا وامررا

 كالمه  انتهى ممتنع وأتويلها

 إذا األدلررة إن قرالوا اهنررم وهرو ال لمرراء مرن غررري  ذكرر  قررد ذكرر  الررذي وهرذا
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 وجرر  األدلررة تلررك خيررالف واحررد دليررل ورد مث م ررى علررى ودلرر  تكرراثرت

 شري  رأي  قد يوافقها حىت الواحد الدليل ذلك وأتويل األدلة بتلك األخذ

 مل مرن ان واعلرم الدمشرقية الفتيا يف قال كالمه  ب   يف اجملاز أثب  االسالم

 ابلوضررع يكررون اترة اللفرر  مررن امل ررى  هررور ان وي لررم اللفرر  دالالت حيكررم

 مبرا واترة املركبرة يف وإمرا املفرردة األلفر  يف إمرا الشررع  او ال ريف أو اللغوي

 من املفرد ابللف  اققن

 

 

 [   131 صفحة - 2 جزء]  
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 اللفظيرة القررائن من به اققن مبا واترة نفسه يف داللته به يتغري الذي القكي 

 فيرره واملرتكلم واملاابرر  املرتكلم حرال عليرره يردل مبرا واترة جمررازا جت لهرا الري

 هررو برره راداملرر ان يبررني او اللفرر  حمررتمالت احررد ي ررني الررذي الكررالم وسررياق

 فقرد وإال الظهرور صرفة اللفر  ت طر  الري األسرباب مرن ذلرك غرري إىل جماز 

 القررررائن مرررن شرررئ قررر  ابللفررر  يقرررقن مل اذا ن رررم املواضرررع هرررذ  يف يتارررب 

 أريد فهنا منفصل لفظ  آخر بدليل مراد  علم بل املتكلم مراد تبني املتصلة

 إن قررررال ان اىل منفصررررل برررردليل املاصررررو  كررررال موم  الظرررراهر خررررال  برررره

 والكلر  والبحرر واحلمار االسد كلف   مفرد م نا  ما احدمها نوعان األلفا 

 او لل ررامل قيررل او محررار للبليررد قيررل أو رسرروله واسررد هللا أسررد قيررل اذا فهررذا

 بره اققنر  مث جماز فهذا كل   لالسد وقيل حبرا اخليل امن اجلواد او السا 
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 ان بلحرررة اي لفرررر  وسرررلم عليررره هللا صرررلى النررري كقرررول  املرررراد تبرررني قرينرررة

 املشرركني علرى هللا سرله هللا سريو  مرن سريف خالدا إن وقوله لبحرا وجدا 

 قميصا مقمصك هللا ان ل ثمان وقوله

 

 

 [   132 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 وصررافحه اسررتلمه فمررن االر  يف هللا ميررني االسررود احلجررر عبررا  ابررن وقررول

 كالمره  آخرر إىل جتروز فيره اللفر  فهنرا ذلك وحنو قال كما  أو ربه ابيع فكأمنا

 اعلم وهللا اجملاز اثبات يف  اهر فهذا
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 الررذي كالمرره  ويف الررنظم يف كالمرره  يف رأيرر  فقررد ت رراىل هللا رمحرره النررا م وأمررا

 اجملررراز أبطرررال يف املرسرررلة الصرررواع  كتررراب  يف ابلررر  قرررد ولكنررره عنررره نقلنرررا 

 مررن ازاجملرر يف كالمرره  جرري ابررن علررى ورد وجهررا مخسررني بنحررو لررذلك واسررتدل

 أعلم وهللا كثرية  أوجه

 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 انرتم اذ ... الكفرران مرن قلرتم مبرا نكم ... يكفرو ال أهنم عليهم واشهد ...

 حقيقرررة ت رفرررون ال ... إميررران وال كفرررر  أويل لسرررتم ... عنررردهم اجلهالرررة أهرررل

 قول ... ورددمت عاندمت اذا اال ... اإلميان حقيقة ت رفون ال ... بل الكفران

 ... فالن قول الجل الرسول

 ... النريان ساكي وجن انس ... من الثقلني أكفر انتم فهناك ...
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 ومررن اولره الرذي الفصرل يف ت راىل هللا شراء ان التكفرري مسرألة يف الكرالم أييت

 القرآن وشي ة احلديث اهل كفرمت  أنكم ال جائ 

 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 واشررهد ... الرررمحن مررن واردة أقرردار ال أثبترروا قررد أهنررم علرريهم واشررهد ...

 غفران ذو وهو عليهم قام  ... رهبم حجة أن عليهم

 

 

 [   133 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 واجلررب ... وال صريان الطاعرات حقيقرة ن ... فراعلو هرم أهنم عليهم واشهد
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 ان علريهم واشرهد ... الررأاين فب سر  القضراء نفر  ... هكرذا حمال عندهم

 هكرذا قط را ابلطاعرات ويزيرد ... جنران عقرد مث وف رل قول ... الورى اميان

 االمررني كاميرران  عاصررينا اميرران مررا وهللا ... نقصرران ذو وهررو ميسرر  ابلضررد ...

 ... االميررران م لرررم الرسرررول كاميررران  مالمننرررا اميررران وال كرررال  ... القررررآن منرررزل

 خيرجررون بررل ... آن محرريم يف الكبررائر اهرل ... خيلرردوا مل اهنررم علرريهم واشرهد

 ... يرى رهبم ان عليهم واشهد ... جبنان ملساكن وبدوهنا ... بشفاعة ابذنه

 خيررار الرسررول أصررحاب ان علريهم واشررهد ... القمررران يررى كمررا  امل رراد يروم

 خررررية الربيررة خرررري ... فرراهنم الكرررام النبيرررني حاشررا ... انسررران مررن هللا خلرر 

 ... ال مررران مهررا حقررا وخيررارهم ... ب ررد  مررن خلفرراؤ  وخيررارهم ... الرررمحن

 السررب  حبسرر  كررل  ... ببيرران ب رردهم ممررن ابلتقرردمي أحرر  األولررون والسررابقون

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

262 

262 

 ... للمنان والفضل الح  من ... رتبة أفضل

 وامررا الشرررح هررذا غضررون يف األبيررات هررذ  مضررمون أكثررر علررى تكلمنررا قررد

 و ونية وعمل قول وأنه االميان ومسألة ال باد اف ال خل  مسألة

 

 

 [   134 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 الكبرار االصرول مرن الهنرا البسر  ب ر  عليهرا الكرالم فينبس  وينقص يزيد

 فنقول واجلماعة السنة ألهل

 اإلثبررات اهررل ان أي اخل الطاعرات حقيقررة فراعلون أهنررم علريهم واشررهد قولره
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  درجترني على ابلقدر واإلميان وشر  خري  ابلقدر يالمنون واجلماعة السنة اهل

 اخللرر  مررا علررم ت رراىل أبنرره اإلميرران األوىل فالدرجررة ي نيشرر تتضررمن درجررة كررل

 أحرواهلم مجيرع وعلرم وأبردا أزال بره موصرو  هرو الرذي القردمي ب لمه عاملون

 اخللر  مقرادير احملفو  اللوح يف هللا كت   مث واآلجال وامل اص  الطاعات من

 اىل كرائن  مراهو اكتر  فقرال أكت  ما فقال اكت  فقال القلم خل  ما فأول

  ليصريبه يكرن مل أخطرأ  ومرا لياط ره يكرن مل االنسران أصراب فمرا القيامة يوم

 مررا األر  يف ومررا السررماوات يف مررا ي لررم هللا أن ت لررم أمل سرربحانه قررال كمررا

 مرررن أصرراب مررا ت رراىل وقررال اجملادلررة راب هررم هررو إال ثالثررة جنرروى مررن يكررون

 ديرررداحل نربأهرررا ان قبرررل مرررن كتررراب  يف إال أنفسررركم يف وال االر  يف مصررريبة

  فقررد وتفصرريال مجلررة مواضررع يف يكررون سرربحانه ل لمرره التررابع التقرردير وهررذا
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 إليرره ب ررث الررروح نفرر  قبررل اجلنررني جسررد خلرر  فرر ذا احملفررو  اللرروح يف كترر 

 سر يد أو وشرق  وعملره وأجلره رزقرة اكتر  فيقرال كلمرات  أبربع فيأمر ملك

 الثانية الدرجة وأما

 

 

 [   135 صفحة - 2 جزء]  

 

 

  هللا شرراء مررا أبن اإلميرران وهررو الشرراملة وقدرترره النافررذة ت رراىل هللا مشرري ة فهررو

 سركون وال حركرة مرن واألر  السماوات يف ما وأنه يكن مل يشأ مل وما كان

 سررربحانه وأنررره سررربحانه يريرررد  ال مرررا ملكررره يف يكرررون ال ت ررراىل هللا مبشررري ة إال
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 يف خملروق مرن فمرا وامل ردومات املوجرودات مرن قردير شر ء كرل  علرى وت اىل

 سرروا  رب وال غررري  خررال  وال خالقرره سرربحانه هللا اال السررماء يف وال األر 

 حير  سربحانه وهو م صيته عن وهناهم رسوله وباعة بطاعته ال باد امر وقد

 وال الصراحلات وعملروا آمنروا الذين عن ويرضى واملقسطني واحملسنني املتقني

 يرضرى وال لفحشراءاب أيمرر وال الفاسقني القوم عن يرضى وال الكافرين حي 

 أف رراهلم خررال  وهللا حقيقررة فرراعلون وال برراد الفسرراد حيرر  وال الكفررر ل برراد 

 علرررى قررردرة ولل بررراد واملصرررل  والفررراجر والررررب والكرررافر املرررالمن هرررو وال برررد

 مرنكم شاء ملن قال كما  وإراد م قدر م وخال  خالقهم وهللا وإرادة أعماهلم

 الدرجرة وهرذ  التكروير ال راملني رب هللا يشراء ان إال تشاؤون وما يستقيم ان

 وسرلم عليره هللا صرلى النري مسراهم الرذين القدريرة عامة هبا يكذب القدر من
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 قدرتره ال برد يسرلبوا حرىت اإلثبرات أهل من قوم فيها ويغلو األمة هذ  جمو 

 ومصاحلها وحكمها هللا اف ال عن وخيرجونه واختيار 

 أنكرروا علريهم هللا رمحره السرلف مرةائ ان اعلرم اخل احملال عندهم واجلرب قوله

 القدرية على الرد السنة كتاب  يف اخلالل قال اجلرب

 

 

 [   136 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 عرن عثمران وابرن عمرر عرن روي مث امل اصر  على ال باد أجرب هللا إن وقوهلم

 أمرر الزبيردي فقرال اجلررب عرن واألوزاعر  الزبيردي سرأل  قال الوليد بن بقية
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 وخيلرر  ويقرردر يقضرر  ولكررن ي ضررل او جيرررب ان مررن أعظررم رتررهوقد أعظررم هللا

 القررآن مرن أصال للجرب أعر  ما االوزاع  وقال اح  ما على عبد  وجيبل

 فهرذا واجلبرل واخللر  والقردر القضاء ولكن ذلك أقول ان فأهاب السنة وال

 وضر   وإمنرا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن واحلديث القرآن يف ي ر 

 والتصدي  اجلماعة اهل من رجل يراتب أن خمافة هذا

 هرررذان ذكرمهررا اللرررذان اجلررواابن فهررذان ت ررراىل هللا رمحرره االسرررالم شرري  قررال

 األجوبة احسن من التاب ني اتب   عصر يف اإلمامان

 وقدرتره اعظرم هللا امرر قال ف نه الزهري صاح  الوليد بن حممد الزبيدي أما

 اللغرة يف امل ررو  اجلررب ألن ذلركو  اجلررب فنفرى ي ضرل او جيررب ان من اعظم

 جتررب هرل النكراح ابب يف الفقهراء يقرول كمرا  رضرا  خبال  اإلنسان إلزام هو
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 جبربهررا في نررون تصررنع مرراذا الررويل عضررلها وإذا جترررب ال او النكرراح علررى املرررأة

 وختتررار  ترضررا  مبررا من هررا ب ضررلها وي نررون واختيارهررا رضرراها برردون إنكاحهررا

 جي ل ان على قادر سبحانه هللا 2 ألن ي ضل أو جيرب ان من اعظم هللا فقال

 فررال الواقررع هررو كمررا  يقكرره ملررا وكارهررا ومبغضررا يف لرره ملررا راضرريا خمتررارا ال بررد

 وال االختياريررة أف الرره وهرر  ويريررد  ويرضررا  حيبرره مررا علررى جمبررورا ال بررد يكررون

 ةاالختياري تروكه وه  يريد  ال او ويكرهه فيبغضه يقكه عما م ضوال يكون

 حيرث امل رى هرذا بره عى وإن اللف  هذا إبالق من منع ف نه االوزاع  واما

 يف  راهر مبترد  لفر  ابرالق اىل فيفض  والسنة الكتاب يف أصل له يكن مل

 يسو  ال وذلك البابل إرادة
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 [   137 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 قررال املررروذي بكررر ابررو اا اخلررالل قررال صررحيح م ررى برره يررراد إنرره قيررل فرران

 سرفيان أنكر يقول مهدي بن الرمحن عبد مس   يقول املشياة ب     مس

 صرلى النري قرول أراد أ نره املرروذي وقال ال باد جبل هللا وقال اجلرب الثوري

 إن مسررلم صررحيح يف الررذي قولرره ي رري القرريس عبررد ألشرر  وسررلم عليرره هللا

 لقررنيخ او هبمررا ختلقرر  أخلقررني فقررال واألاة احللررم هللا حيبهمررا خللتررني فيررك

 جبلري الرذي هلل احلمرد فقرال عليهمرا جبل  خلقني بل فقال عليهما جبل 
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 ال براد اف رال خلر  علرى وغرري  الباراري احرت  وهلرذا هللا حيبهما خلقني على

 اخلرري مسره وإذا جزوعرا الشرر مسره إذا هلوعرا خلر  اإلنسران إن ت اىل بقوله

 اخلليررل بقررول غررري  واحررت  الصررفة هررذ  علررى خلرر  أنرره فررأخرب امل ررار  منوعررا

 مسررلمني واج لنررا ربنررا وقولرره ابررراهيم ذريرري ومررن الصررالة مقرريم اج لرري رب

 جررواب مررن أقرروم األوزاعرر  وجررواب البقرررة لررك مسررلمة امررة ذريتنررا ومررن لرك

 قررد اللفرر  هررذا إذ إبالقرره منررع واألوزاعرر  اجلرررب نفررى الزبيرردي ألن الزبيرردي

 اخلرالل ذكرر كمرا  والبابرل احلر  نفر  يقتضر  قرد فنفيره صحيحا م ى حيتمل

 ابرو ثنرا بكرار برن حممرد ثنرا فقرال السرنة كتراب  يف امحرد برن هللا عبرد ذكرر  ما

 مررا علرى اخللرر  جيررب ألنرره اجلبرار مسرر  إمنرا قررال ك ر   بررن حممرد بررن ثنرا م شرر

 احسررن وكران احملررذور زال املشرتبه اجملمررل اللفر  إبررالق مرن امتنررع فر ذا أورد
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 امل نررني ينفررى أنرره يظررن ان خشررية سرردالفا امل ررى يف  رراهرا كرران  وإن نفيرره مررن

 احملظررور يف اجلرررب إثبررات فرر ن املررأمور عررن الطاقررة نفرر  يف يقررال وهكررذا مجي ررا

 املأمور يف الطاقة سل  نظري

 

 

 [   138 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 امليموي أنبا اخلالل قال السنة ائمة من وغري  امحد االمام يقول كان  وهكذا

 يف ي ري خرراش برن خالرد ينرا ر حنبرل برن محردا ي ي هللا عبد ااب مس   قال

 وقرال هللا أجررب تقرول ان هرذا مرن كرر   إمنرا هللا عبد فقال رجال فذكروا القدر
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 هكرذا فقرال ال براد أجررب هللا إن يقرول رجرل هللا عبرد ألي قلر  املرروذي أنبأ

 املرروذي أنبأ قال يشاء من ويهدي يشاء من يضل وقال هذا وأنكر نقول ال

 تنرز  إنره وقرال ال كرربي خلرف برن حسرن امرر يف الوهاب عبد اىل كت   قال

 امل اصرر  علررى ال برراد جيرررب مل هللا إن قررال قرردري رجررل فقررال أبيرره مررريا  عررن

 بررذلك اراد أراد مررا علررى ال برراد جرررب هللا إن فقررال رجرراء بررن امحررد عليرره فرررد

 هللا عبرد أي علرى فأدخلتره فيره حيت  كتااب  عل  بن امحد فوضع القدر إثبات

 حرني رجراء ابرن علرى مجي را عليهمرا وأنكرر كتااب  ويضع فقال ابلقصة فأخربته

 علرر  ابررن أمحررد علررى وانكررر جيرررب قررال حررني القرردري وعلررى ال برراد جرررب قررال

 علرى جير  يل وقرال الكتراب لوض ه هبجرانه وأمر واحتجاجه الكتاب وض ه

 اجلواب ماف هللا عبد ألي فقل  ال باد جرب قال ملا ربه يستغفر ان رجاء ابن
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 هرذ  يف املرروذي قرال يشراء مرن ويهردي يشاء من يضل قال املسألة هذ  يف

 رد مررن وعلررى جيرررب مل قررال الررذي علررى أنكررر ملررا هللا عبررد أاب مسررع إنرره املسررألة

 جواهبررا يف النررا  اتسررع بدعررة رجررل ابتررد  كلمررا  عبرردهللا أبررو فقررال جرررب عليرره

 مررن بشرر ء رد مررن ىعلرر وأنكررر مبحدثررة علرريهم رد الررذي ربرره يسررتغفر وقررال

 مرن أبسر  كان  فما املروذي قال تقدم إمام فيها له يكن مل إذا الكالم جنس

 عكررررب اهرررل مرررن وكتررراب مشرررياة وم رره عكررررب عرررن علررر  برررن امحرررد قرردم ان

 فقال هللا عبد اي على عل  بن أمحد فأدخل 

 

 

 [   139 صفحة - 2 جزء]  
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 علرى أقروم واا يقط ره حرىت بكرر أي اىل ادف ره الكتراب ذا هو هللا عبد أاب اي

 منره يقبلروا أن ينبغر  يل هللا عبرد أبرو فقرال وجرل عز هللا وأستغفر عبكر منرب

 كرالم  انتهرى املوضرع هرذا غري يف املقام هذا يف الكالم بسطنا وقد له فرج وا

 االسالم شي 

 مسرائل مرن املسرألة هرذ  اخل وف رل قرول الرورى اميران أن عليهم وأشهد قوله

 ابجلنرران تصرردي  اإلميرران أن واجلماعررة السررنة أهررل ومررذه  رالكبررا األصررول

 والصرراحل  جهررم وذهرر  ويررنقص يزيررد وأنرره ابللسرران وقررول ابألركرران وعمررل

 وذهبر  القلر  تصردي  هرو اإلميران أن إىل قوليره مرن املشرهور يف واألش ري

 إىل الكراميرة وذهب  القل  وتصدي  اللسان قول هو اإلميان أن إىل املرج ة
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 االم يف هللا رمحرره الشرراف   االمررام قررال فقرر  اللسرران تصرردي  هررو ناإلميررا إن

 إن يقولررون أدركنرراهم ومررن ب رردهم مررن والترراب ني الصررحابة مررن اإلمجررا  وكرران

 ابألخرى اال الثالثة من واحدة جتزيء ال ونية وعمل قول اإلميان

 عنرد وعمرل قرول اإلميران إن القرول كران  وهلرذا هللا رمحه حنبل بن امحد وقال

 السنة ش ائر ومن السنة اهل

 احلمررال هررارون بررن موسررى عررن امل رررو  إبسررناد  الطلمنكرر  عمررر أبرو وروى

 ال ويررنقص يزيرد وعمررل قرول اإلميرران أن راهويره بررن اسرحاق علينررا أملرى قرال

 واآلاثر الصرررحيحة ابلررررواايت هرررذا عقلنرررا وإمنرررا وصرررفنا كمرررا  ذلرررك أن شرررك

 والترراب ني وسررلم عليرره هللا صررلى هللا رسررول أصررحاب وأقرروال احملكمررة ال امررة

 ال واحرد شر ء علرى ال لم اهل من التاب ني ب د وكذلك ذلك على جرا هلم
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 فيه خيتلفون

 

 

 [   140 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 انررس برن ومالرك ابل ررراق الثروري وسرفيان ابلشررام االوزاعر  عهرد يف وكرذلك

 يزيررد وعمررل قررول االميرران أن وبينررا فسرررا مررا علررى ابلرريمن وم مررر ابحلجرراز

 وينقص

 املغررب اىل الظهرر وقتهرا ذهر  حرىت مت مردا الصرالة تررك من اسحاق وقال

 مل فرر ن أايم ثالثررة يسررتاب ال ظرريم ابهلل كررافر  فانرره الليررل نصررف اىل واملغرررب
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 صررلى اذا وأمرا ذلرك وقررال تركهرا ي ري عنقرره ضررب  كفررا  تركهررا وقرال يرجرع

 وصرفنا مرا علرى واتب هم قال اجتهاد مسألة فهذ  ذلك وقال وسلم عليه هللا

 االهررواء واتبررع اجلماعررة ابيررن مررن إال ال لرم أهررل هررذا عصرررا مررن ب رردهم مرن

 اجلماعة ابينوا ملا هبم هللا ي بأ ال فأول ك املاتلفة

 االميران ان علرى واحلرديث السنة اهل أن أي اخل قط ا ابلطاعات ويزيد قوله

 كمرا  قصيرن وال يزيرد يقرول مرن ومرنهم وينقص يزيد يقول ومجهورهم يتفاضل

 بررن هللا ك بررد  يتفاضررل يقررول مررن ومررنهم الررروايتني احرردى يف مالررك عررن روي

 فيرره ي ررر  ومل الصررحابة عررن منرره والنقصرران الررزايدة لفرر  ثبرر  وقررد املبررارك

 عرن سرلمة برن محراد عرن مشرهورة كثررية  وجرو  من النا  فروى منهم خمالف

 هللا صرلى هللا رسرول أصرحاب مرن وهرو حبي  بن عمري جد  عن ج فر اي
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 إذا قررال ونقصررانه زايدترره ومررا لرره قيررل ويررنقص يزيررد االميرران قررال وسررلم عليرره

 نقصانه فتلك ونسينا غفلنا واذا زايدته فتلك وسبحنا  ومحدا  هللا ذكرا

 اي عرن حممرد برن احلار  عن عثمان بن جرير عن عياش بن امساعيل وروى

 برن جريرر ثنرا زيردي ثنرا حنبرل بن امحد وقال وينقص يزيد االميان قال الدرداء

 فقرره مررن قررال الرردرداء ااب ان اشررياخنا ب رر  أو أشررياخنا مس رر  قررال عثمرران

 أيزداد ي لم ان ال بد فقه ومن منه ينقص وما إميانه يت اهد ان ال بد

 

 

 [   141 صفحة - 2 جزء]  
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 أتتيه أىن الشيطان نزعات ي لم ان الرجل فقه من وإن ينقص ام إميانه

 ربي رررة برررن هللا عبرررد عرررن عمررررو برررن صرررفوان عرررن شعيرررا برررن امساعيرررل وروى

 ثنرا حنبرل برن امحرد وقرال ويرنقص يزيرد االميران قرال هريررة اي عرن احلضرم 

 بررن عمررر كرران  قرراال ذر عررن زبيررد عررن بلحررة بررن حممررد ثنررا هررارون بررن يزيررد

 أبرو وقرال وجرل عرز هللا فيرذكرون إميراا نرزدد هلمروا ألصرحابه يقول اخلطاب

 ازداد كلمرا  القلر  يف ملظرة يبردو اإلميان إن عل  حديث يف الغري  يف عبيد

 بررن عمرررو بررن هللا عبررد بررن عثمرران عررن ذلررك وروي اللمظررة ازدادت االميرران

 حنوها او النكتة مثل اللحظة األصم   قال عل  عن احلمل  هند

 عكريم ابرن هللا عبرد عرن هالل عن شريك عن وكيع ثنا حنبل بن امحد وقال

 وفقها وايقاا إمياا زدا اللهم دعائه يف يقول مس ود ابن مس   قال
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 م راذ كان  قال هالل بن سواد عن شداد بن جامع عن الثوري سفيان وروى

 ابرررو وروى ت ررراىل هللا نرررذكر سررراعة نرررالمن بنرررا اجلرررس للرجرررل يقرررول جبرررل برررن

 بيرد أيخرذ كران  رواحرة برن هللا عبرد ان عبيد بن شريح عن صفوان ثنا اليمان

 وهرذ  ذكرر جملرس يف فرنجلس سراعة نرالمن نراب قرم يقرول اصحابه من الرجل

 وسررلم عليرره هللا صررلى النرري مرروت ب ررد واثبتوهررا الصررحابة ذكرهررا قررد الررزايدة

 فقرد فيره كرن  مرن ثال  قال أنه ايسر بن عمار عن وصح كله  القرآن ونزول

 السررالم وبررذل االقتررار مررن واالنفرراق نفسرره مررن االنصررا  االميرران اسررتكمل

 عمرر وابرن هللا عبرد برن جنردب وقرال صرحيحه يف عنره الباراري ذكرر  لل امل

 رواها كثرية  هذا يف واآلاثر إمياا فازددا القرآن ت لمنا اإلميان ت لمنا وغريمها

 عن الباب هذا يف املصنفون
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 الررب عبرد بن عمر ابو احلاف  وقال م روفة كثرية  كت   يف والتاب ني الصحابة

 عمرل وال وعمرل قرول االميران ان علرى واحلديث الفقه أهل أمجع التمهيد يف

 كلهررا  الطاعررات ابمل صررية ويررنقص ابلطاعررات يزيررد عنرردهم واالميرران بنيررة إال

 ان اىل ذهبرررروا فرررر هنم وأصررررحابه حنيفررررة اي عررررن ذكررررر مررررا إال إميرررران عنرررردهم

 زاد مرن ومرنهم واالقررار التصردي  االميران إمنرا قرالوا إمياا تسمى ال الطاعات

 الررأي اهرل مرن الفقهراء سرائر 6 وأما قال أن إىل به احتجوا ما وذكر فةامل ر 
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 بررن والليررث انررس بررن مالررك مررنهم ومصررر والشررام وال ررراق ابحلجرراز واآلاثر

 بررن واسررحاق حنبررل بررن وامحررد والشرراف   واالوزاعرر  الثرروري وسررفيان سرر د

 سررلك ومررن والطررربي علرر  بررن وداود سررالم بررن القاسررم عبيررد وابررو راهويرره

 واعتقررراد اإلقررررار وهرررو ابللسررران قرررول وعمرررل قرررول االميررران فقرررالوا سررربيلهم

 هللا يطرا  مرا وكل قالوا الصادقة ابلنية االخال  مع ابجلوارح وعمل ابلقل 

 ابلطاعررات يزيررد واالميرران االميرران مررن فهررو وافلررة فريضررة مررن برره وجررل عررز

 مرن اإلميران مسرتكمل  غرري مالمنرون عندهم الذنوب واهل ابمل اص  وينقص

 قولررره ترررى اال الكبررائر ابرتكرراهبم األميرران اقصرر  صرراروا وإمنررا ذنرروهبم لاجرر

 يريرررد احلرررديث مرررالمن وهرررو يرررزي حرررني الرررزاي يرررزي ال وسرررلم عليررره هللا صرررلى

 االمجرا  بدليل ذلك فاعل عن االميان مجيع نف  به يرد ومل االميان مستكمل
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 وانتحلروا ةالقبلر اىل صرلوا إذا للامرر والشرارب والسرارق الزاي توريث على

 واحتجرروا األحرروال بتلررك ليسرروا الررذين املررالمنني قرررااب م مررن االسررالم دعرروة

 شرر ء واالسررالم اإلميرران إن قررالوا مالررك أصررحاب وأكثررر قررال مث ذلررك علررى

 قال واحد

 

 

 [   143 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 منهرا شر ء عرن قصرر ومرن الطاعات مجا  عندهم فاالميان امل تزلة قول وأما

 املنزلرة اصرحاب ابالعتزال احملققون هم وهالالء كافر  وال المنم ال فاس  فهو
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 ويرنقص ابلطاعرة يزيرد ويرنقص يزيد االميان ان وعلى قال ان اىل املنزلتني بني

 االمصار يف يف الفتيا اهل من والفقهاء االثر أهل مجاعة ابمل صية

 عنره وروى نقصرانه يف وتوقرف يزيرد االميران ان مالرك عرن القاسرم ابن وروى

 مرذه  هرذا وعلرى ويرنقص يزيرد انره افرع وابن عيسى بن وم ن الرزاق دعب

 اهررل حجرر  مث املرج ررة حجرر  ذكررر مث هلل واحلمررد احلررديث اهررل مررن اجلماعررة

 والسررقة الرزا يف لل صراة املرذكورة ابحلردود التكفرري اخلروار  على ورد السنة

 شرري ا ذلررك اصرراب مررن الصررام  بررن عبررادة وحبررديث وابملوراثررة ذلررك وحنررو

 ب رر  فرروق ب ضررها مراترر  االميرران وقرال لرره كفررارة  فهررو الرردنيا يف برره  وقر ف

 اذا الررذين املالمنررون امنررا ت رراىل هللا قررال االميرران ككامررل  االميرران اقررص فلرريس

 وكرذلك األنفرال حقرا املالمنون هم أول ك 6 قوله اىل قلوهبم وجل  هللا ذكر
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 مرن النرا  سرلم ماملسرل من النا  أمنه من املالمن وسلم عليه هللا صلى قوله

 ال هرذا ان وم لروم إميراا املرالمنني أكمرل قولره هرذا ومرن حقرا أي ويد  لسانه

 وقوله أنقص غري  يكون حىت أكمل يكون

 

 

 [   144 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 لره امانرة ال ملرن الاميران وقولره هللا يف والبغ  هللا يف احل  االميان عرى أوث 

 روا  الرذي احلرديث وذكر ب   من وأكمل أوث  االميان ب   ان على يدل

 عمررر ألبررو ذكررر وكررذلك احلررديث هلل وأبغرر  هلل أحرر  مررن وغررري  القمررذي
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 السرنة واصرابة ونيرة وعمل قول االميان أن على السنة أهل إمجا  الطلمنك 

 ان قرررالوا أهنرررم األميررران مرررن ليسررر  األعمرررال أن علرررى اجلهميرررة حجررر  ومرررن

 ذكرر اذا الرذين املالمنرون امنرا ت راىل كقولره  هرالالء غرري عرن االميران نفى القران

 قرالوا اإلميان من األعمال هذ  ان يقل ومل االايت األنفال قلوهبم وجل  هللا

 علرى دليل انتفاءها ألن مالمنا يكن مل األعمال هذ  ي مل مل من نقول فنحن

 قلبه من ال لم انتفاء

 وجو  من هذا عن واجلواب

 يبر  مل انتفر  فر ذا القلر  الميران الزمرة األعمال هذ  أن سلموا أهنم أحدها

 نررزا  جررزء أو الزمررة فكوهنررا هررذا وب ررد املطلرروب هررو وهررذا اميرران القلرر  يف

 لفظ 
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 أو شر بة وسرب ون بضرع االميران كقولره  جرزء أبهنرا صرح  نصوصا أن والثاي

 ش بة وسب ون س 

 

 

 [   145 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 كرل  مرن خرال كافر  فهو األمور هذ  عنه انتفى من أبن قلتم أن أنكم الثالث

 فكيررف بررر  يف واخلرروار  بررر  يف وانررتم اخلرروار  قررول قررولكم كرران  اميرران

 وصروم الزكراة وإيتراء الصرالة إقرام األمرور هذ  ومن األمور هذ  يف توافقوهنم

 ال ممرررا ذلرررك وغرررري ورسررروله هللا حكرررم اىل واإلجابرررة واجلهررراد واحلررر  رمضررران
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 خلوار ا قول قولكم كان  كفرمتو   وان اترك تكفرون

 يف يكرون ال أن يسرتلزم األعمرال هرذ  ب ر  انتفراء إن القائل قول ان الرابع

 فسرررراد  ي لررررم قررررول حرررر  الرررررب أبن التصرررردي  مررررن شرررر ء االنسرررران قلرررر 

 ابالضطرار

 ومرررن امل نررروي النرررزا  فريتفرررع الواجبررات سرررائر يف ثبررر  إذا هرررذا أن اخلررامس

 كله  زواله لزم هأجزائ ب   زال إذا املرك  الش ء أن أيضا ال قلية حججهم

 االميرران يف قولره ذكرر الشراف   اإلمرام مناقر  الررازي الفارر صرنف ملرا وهلرذا

 امحرررا  أنررره الشررراف   ذكرررر وقرررد والتررراب ني الصرررحابة قرررول الشررراف   وقرررول

 ان قرد قرد كران  ألنه جدا الشاف   قول الرازي فاستشكل والتاب ني الصحابة

 واجلهميررررة وامل تزلررررة اخلرررروار  مررررن االميرررران يف البررررد  أهررررل شرررربهة نفسرررره يف
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 لررزم أجزائرره ب رر  زال إذا املركرر  الشرر ء أن وهررو املرج ررة وسررائر والكراميررة

 شبهتهم  اهر اال يذكر مل هو لكن كله  زواله

 ان لره يسرلم فانره سرهل هرو ذكرر  عمرا واجلواب هللا رمحه االسالم شي  قال

  ضررهاب زوال مررن يلررزم ال لكررن كانرر   كمررا  جمتم ررة تبرر  مل االجتماعيررة اهلي ررة

 يقولرون السرلف وسرائر والتراب ني الصحابة مع والشاف   االجزاء سائر زوال

 هرررالالء عرررن االميررران الشرررار  نفرررى وهلرررذا االميررران كمرررال  يف يقررردح الرررذن  إن

 مع جمموعا يب  مل االميان هو الذي اجملمو  فلذلك

 

 

 [   146 صفحة - 2 جزء]  
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 في ررود ذلررك غررري مرراوأ وأكثررر  أصررله إمررا ب ضرره بقرر  يقولررون لكررن الررذنوب

 لفر  مرن تنفرر املرج رة كانر   وهلرذا ب ضه ويبقى ب ضه يذه  أنه إىل الكالم

 كلررره  ذهابررره لرررزم نقرررص إذا ألنررره الرررزايدة لفررر  مرررن نفر رررا مرررن اعظرررم الرررنقص

 وامل تزلرة اخلروار  وهرم برذلك يقرول مرن عند متب ضا مت ددا كان  إن عندهم

  لره حقيقرة ال واحردا فيثبترون الت ردد يقبرل ال عندهم واحد فهو اجلهمية وأما

 مرنهم أثبتها من عند صفاته ووحدانية الرب وحدانية يف ذلك مثل قالوا كما

 ال أنرره اعتقررادهم االعتقرراد هررذا يف اوق هررم الررذي االصررل ان ال جرر  ومررن

 كفرر  هرو ومرا اميران هرو مرا او الكفرر وب ر  االميران ب ر  االنسان يف جيتمع

 وغرري  احلسرن ابرو ذلرك ذكرر كما  سلمنيامل بني عليه متف  هذا ان واعتقدوا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

291 

291 

 امجرا  احلقيق  لالمجا  خمالف هو فيما وق وا االمجا  هذا اعتقادهم فألجل

 بكفرر مرنهم واحرد غرري وصررح برل االئمرة مرن واحرد غري ذكر الذي السلف

 هللا رمحره بسر  وقرد كالمه  من املقصود انتهى االميان يف جهم بقول قال من

 الكبرري االميران كتراب  يف وعلريهم هلرم ومرا فيره النا  وكالم االميان يف الكالم

 اعلم وهللا فلرياج ه ذلك اراد فمن

  التغليرر  ابب مررن وهررذا عنهمررا هللا رضرر  وعمررر بكررر ااب ي رري ال مررران قولرره

 ال مرين سرية قالوا كما

 

 

 [   147 صفحة - 2 جزء]  

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

292 

292 

 

 ال املني رب مع املثبني عهود يف فصل

 اي ... ابلفرقران املب رو  عرن جراءت ... الري سرننوال االسرالم اصر اي ...

  صردر لردينك اشررح ... ببيران ورسروله ولقراؤ  ... وقولره املبني احل  هو من

 مبرا ال بوحيرك مالمترا واج لره ... االميران ذرى بره ينرال شررحا ... موحرد كرل

 ... بره واكتر  اهلردى حرزب بره وانصرر ... والبهتان االفك ذو قاله قد ...

 ... إحيررراؤ  قصرررد  مرررن بررره وان ررر  ... الشررريطان وشررري ة الضرررالل حرررزب

 والتبرديل الزير  اهرل عنر  حبقرك واضررب ... فتران امرر  كيرد  مرن واعصمه

 واعر  قلري وج ل  ... أوليتي الي ن متك فوح  ... والطغيان والتكذي 

 ... االميران أسرطر فيره فقررأت ... اهلردى متاب رة قلري يف وكتب  ... القرآن
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 وج ل  ... الفرقان حمكم من حببائل ... اهلوى أصحاب ح  من ونشلتي

 وعصررمتي ... الظمرر ن الروارد مرراء رأ  هرو ... الررذي ال رذب املنهررل شرري

 واألذهان اآلراء جناسة حت  املاء سفل شرب من

 

 

 [   148 صفحة - 2 جزء]  

 

 

  نبررذوا ... البهترران بشرررعة عليررك حكمرروا ... األىل برره ابتليرر  ممررا وحفظترري

 البررد  وأريترري ... اهلررذاين بزخررار  ومتسرركوا ...  هررورهم وراء مررن ككتابرر

 ... لرره ينقشررها فيظررل شرريطانه ... االنسرران اىل مزخرفررة يلقيهررا كيررف  املضررلة
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 مثررل التحقيرر  يف وهرر  حقررا املغرررور فيظنهررا ... برردهان صررورة املشرربه نقرر 

 ديرداي قتراهلم وألج لرن ... أبقيتري مرا عداك ألجاهدن ... القي ان يف اآلل

 وألكشررفن ... بلسرران أدميهررم وألفرررين ... املررال رو  علررى وألفضررحن ...

 حيرث اىل وألتب رنهم ... ببيران مرنهم خلقرك ضر فاء ... على خفي  سرائرا

 ... عبادان أب د يقال حىت ... انتهوا

 وراء لرريس امل رررو  املثررل وفيرره املوحرردة البرراء وتشررديد ال ررني بفررتح عبررادان

 يف سرراكبتني دجلرة شرر بتا هبرا احرراط جزيررة عبررادان مو القرا يف قريررة عبرادان

 بثاقرررر  املريررررد رجررررم ... اهلرررردى أبعررررالم وألرمجررررنهم ... انتهررررى فررررار  حبررررر

 ... مكان بكل وألحصرهنم ... كيدهم  مراصد هلم وألق دن ... الشهبان

 وألمحلررن ... القرررابن أعظررم نصرررك يرروم يف ودمرراءهم حلررومهم وألج لررن ...
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 والفطررات الروجهني ب ساكر ... الزحفان التقى إذا فرت ليس ب ساكر عليهم

 ابالحسان واملنقول وامل قول

 

 

 [   149 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 مث هللا وألنصرحن ... والربهران ال قرل حبكم األوىل من عقل له ملن يبني حىت

 مل أو ... حبولرره يكررون ذا ري شرراء إن ... االميرران وشرررائع وكتابرره ... رسرروله

 ... للرمحن فاألمر يشأ

 الصرور املصرور يرنق  كما  أي املصور املشبه بدهان صورة املشبه نق  قوله
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 ذلك وحنو وأصفر وأخضر امحر من ابلدهاات احليطان يف املنقوشة

 قولره انتهرى كرالتنقي   ألروان او بلرونني الشرئ تلروين الرنق  القامو  يف قال

 السراب هو اآلل

 عنهرا انفرجر  قرد مطم نرة سرهلة أر  القرا  القرامو  يف قرال القي ران قولره

 انتهى وأقو  وأقوا  بكسرهن وقي ان وقي ة قيع مجع واآلكام اجلبال

 وأفرراء كفررا   صراحلا او فاسردا شقه يفريه فرا  القامو  يف قال وألفرين قوله

 البال  ال مل ي مل أي الفرى يفري فالن يقال انتهى

 قامو  ومتمرد ومريد مارد فهو ومرادة مرودا وكرم كنصر  مرد املريد قوله
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 فصل

 وال ي برد إلره السرماء يف لريس انره الت طيل اهل على االثبات أهل شهادة يف

 هللا رسول القرب يف وال كالم  بيننا هلل

 عنرردكم مرا ... الررمحن لردى نالديهررا قلرتم ... ابلرذي الشرهادة حتملنرا أا ...

 فررررروق وال كرررررال  ... ال ررررردوان أويل اي حقرررررا هللا م ... كرررررال  قررررررآن األر  يف

 أيضا القرب يف وال كال  ... الشكران بواج  يطا  رب ... ال لى السماوات

 بردت قرد ثرال  عرورات هاتيرك ... لسران عنرد وهللا مرسرل مرن ... عندكم
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 ئمرة ... قرا االعررا  مرن عنردكم فرالروح ... روغران برال فغطوهرا مرنكم ...

 ذي حبيراة مشرروبة ... به قائمة احل  صفات وكذا ... كاأللوان  احل  جبسم

 والربهران ابل قرل مشرروبها ... فينتفر  احليراة تلرك انتفر  فراذا ... اجلثمان

 انتفر  فاذا ... واالميان ابل لم كصفاته  ... هبا مشروط املب و  ورسالة ...

 ... االذهان لدى عدم هبا مشروط فكل احلياة تلك

 لررررب   التقليررررد وذم النظررررر مرررردح يف املفيررررد القررررول كترررراب  يف رأيرررر  أقررررول

 مصنفه خ  من ونقلته الشاف ية

 االشر ري احلسرن اي الشري  عرن والنحرل امللرل كتراب  يف حرزم ابن قال قال

 هللا ي رر  ومل عانتره شر ر ونبر  الغرالم بلر  او اجلاريرة حاض  إذا ي تقد انه

 الدم حالل كافر  منهما فكل والربهان ابلدليل
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 هرذا رأير  ومرا البشراعة غايرة يف القرول وهرذا الكتراب هذا يف عنه قوله هذا

 اا ابلرع مرامل علرى ابلرع حممرد ابرو يكرون وقرد األش ري احلسن أي كالم  يف

 علررى حرر  فيرره كرران  وامنررا علمرره وكثرررة فضرريلته يف احررد يشررك ال فانرره عليرره

 وان عر  لروحا ان ي تقد كان  انه عنه ذكر فانه األش ري خصوصا ال لماء

 يلرزم انره وقرال الررأي هرذا حرزم ابرن وسرفه وجود له يب  مل مات إذا االنسان

 قررال إذا واألوليرراء االنبيرراء مررن اخللرر  مررن األكررابر سررائر وإن كثررري  خطررأ منرره
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 ألهنررم فيرره بائررل ال فاسرردا الكررالم كرران  هللا رمحهررم او علرريهم هللا صررلى احررد

 خمرالف الكرالم وهرذا البابرل ىعل جمم ني اخلل  كل  فيكون موجودين ليسوا

 ال زيرز الكتراب من آبايت القول هذا تزييف على واستشهد والسنة للكتاب

 حتسررنب وال ت رراىل فقولرره الكترراب آايت وأمررا السررنة مررن صررحيحة وأحاديررث

 آاتهرم مبرا فررحني يرزقرون رهبرم عنرد أحياء بل امواات هللا سبيل يف قتلوا الذين

 فالكالم ابحلس مشاهدة موتى ابداهنم ان شك وال عمران آل فضله من هللا

 وعشرريا غرردوا عليهرا ي رضررون النررار فرعرون آل عررن ت رراىل قرال أرواحهررم عرن

 ان شرررك وال غرررافر ال رررذاب أشرررد فرعرررون آل أدخلررروا السررراعة تقررروم ويررروم

 ومىت أرواحهم عن فهو وفنوا السمك أكثرهم وأكل موات غرقى اجسادهم

 الكرررالم هرررذا كررران  حيرررس او يررردرك الفررراي او اجلمررراد املررروات إن قائرررل قرررال
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 وسرلم عليه هللا صلى قوله من الشريفة السنة يف ورد ما ذلك وياليد سفسطة

 عتبرة اي هشرام برن جهرل أاب اي املشرركني جثث وفيه بدر قلي  على وقف ملا

 وجردمت فهرل حقرا ربنرا وعردا مرا وجدا قد فالن اي فالن اي شيبة ابي وربي ة

 مرنكم ألمسرع إهنرم قرال اجلمرادات أختابر  هللا لرسو  اي قالوا حقا وعدكم ما

 ولكن
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 وسرلم عليره هللا صرلى وقولره ألرواحهرم إال ذلك وليس الكالم يستطي ون ال
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 الررن   فرروق روحرره رفررر  ن شرره علررى امليرر  محررل إذا حررىت خطبرره ب رر  يف

 مرن املرال  ر مج ي ل بر  كمرا  الردنيا بكرم تل نب ال ولدي واي أهل  اي يقول

 قول فهذا ي حل ما فأحذروا عل  والتب ة لغريي فاملهنأة حله غري ومن حله

 عردم عنرد ل ردم  عرضرا الرروح كان   فلو الن   فوق مي  واجلسد الروح

 يرفرر  كران  فمرىت اجلسرم وهرو لره احلامرل بربطالن يبطرل ال رر  فان اجلسم

 وممررا اقررول داملفيرر القررول صرراح  قررال ميرر  واجلسررم الكررالم بررذلك ويررتكلم

 فرال االسراء ليلة ابألنبياء صلى وسلم عليه هللا صلى انه حزم ابن كالم  يشد

 فر ن أببداهنم يكون ان جائز ال ابداهنم او أبرواحهم صلى يكون ان إما خيلو

 إن يقرول كران  وان أبرواحهرم يكرون ان فبق  ابألر  مدفونني موتى األبدان

 أمج ني وعليهم وسلم عليه هللا ىصل للني امل جزة بري  على احياهم هللا
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 مبررو م القررول حيرروز ال مرراتوا عررادوا او احيرراء اسررتمروا يكررون ان إمررا فنقررول

 االوىل املوتررررة إال املرررروت فيهررررا يررررذوقون ال السرررر ادة اهررررل عررررن ت رررراىل لقولررره

 مرتبرررة اىل السررر ادة اهرررل هبرررم وصرررل مرررن ميررروت ان ميكرررن فكيرررف الررردخان

 احيرراء اسررتمرارهم يصررح وال فاسررد اهررذ واحرردة مرررة وغررريهم مرررتني السرر ادة

 عليررره وقولررره االر  عنررره تنشررر  مرررن اول اا وسرررلم عليررره هللا صرررلى لقولررره

 ابرواحهرم صلى يكون ان اال بق  فما القيامة يوم ب ثا النا  اول اا السالم

 واالش ري
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 عنره يفرى ر وال ر عرر  وأهنرا حزم ابن عنه ذكر  ما على ابألرواح يقول ال

 فسررد احلامرل فسررد فراذا اجلسرم بوجررود وجرود  ال رر  فرران األجسرام فسراد

 كالمه  انتهى احملمول

 النبروة يف القول وهذا االسالمية اجليوش كتاب  يف ت اىل هللا رمحه النا م قال

 كاحليراة  البدن أعرا  من عر  الروح ان وأفراخهم اجلهمية أصل على بناء

 بزواهلررا فزالرر  صررفاته تب هررا ابملرروت زالرر  ذافررا هبررا مشررروبة احلرر  وصررفات

 السرالم علريهم األنبيراء حبيراة القول اىل وفروا االلزام هذا من متأخروهم وجنا

 ميكرررنهم مل إذ األكررررب امل ررراد قبرررل هبرررم خيرررتص م رررادا هلرررم فج لررروا قبرررورهم يف

 املسرررألة هرررذ  علرررى الكرررالم أشرررب نا وقرررد املررروت يرررذوقوا مل أبهنرررم التصرررريح
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 انتهى الشاف ية الكافية كتاب  يف ذلك يف ما وبيان هلم ج احل واستيفاء

 ترمجررة احلنابلررة ببقررات يف رجرر  بررن الرررمحن عبررد الفررر  ابررو احلرراف  ونقررل

 يف مرا تقرول البد  اهل املنرب على يوما قال أنه اجلوزي ابن الفر  اي الشي 

 لكررم عررورات ثررال  نرري القرررب يف وال قرررآن املصررحف يف وال احررد السررماء

 حممررد ابررن هللا عبررد االسررالم شرري  االمررام ترمجررة يف رجرر  ابررن احلرراف  لونقرر

 القالنسر  امريجه بن امحد مس   قال باهر بن حممد عن احلنبل  االنصاري

 الطوسرر  الرروزير علررى للسررالم الشرري  مررع حضرررت يقررول األنصرراري خررادم

 فلمررا بلرر  مررن ورجوعرره احملنررة ب ررد وذلررك اليرره اخلرررو  كلفررو   أصررحابه وكرران

 اليروم ذلرك يف الفرريقني مرن أئمرة ال سركر يف وكران وأجلره اكرمره عليره دخل

 مسألة عن يسألو  ان على مجي ا فاتفقوا حيضر انه علموا وقد
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 مل وإن الروزير عني من سق  هراة ب به جيي  مبا اجاب فان الوزير يدي بني

 اجمللررس برره واسررتقر دخرل فلمررا مذهبرره وأهررل أصرحابه عيررون مررن سررق  جير 

 أيذن فقرال الدبوسر  ابل لروي ي رر  الشراف   أصرحاب مرن رجل له انتدب

 وأبررق فسرك  فالا تل ن مل فقال سل فقال مسألة أسأل ان االمام الشي 

 ال فقرال أجبره الروزير لره قرال سراعة ب رد كران  فلمرا جوابره مرن علرم ملا الوزير

 القررآن وان السرماء يف وجرل زعر هللا أن ي تقرد مل مرن ال رن وامنا فالا أعر 
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 يرتكلم ان احردا ميكرن فلرم وانصرر  قام مث ني اليوم الني وان املصحف يف

  أردمت هرذا م ره ومرن للسرائل الروزير فقرال وصرولته وصالبته هيبته من بكلمة

 عسرى ومرا آبذاننرا مس نا  حىت مث فاجتهدمت هراة ب هذا يذكر انه نسمع كنا

 هراة اىل فور من وخر  يقبلها فلم وصلة خلفه ب ث مث به اف ل ان

 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 فصل

 قبورهم يف االنبياء حياة يف الكالم يف

 قررررال ... اخللقرررران كثرررررة  اي ترقي رررره ... قررررولكم اصررررر رام هررررذا وألجررررل ...

 فوقرره مررن ... والرمجرران االر  فرروق كرران  قررد ... كمررا  حرر  بقرررب  الرسررول

 يف حيرا كران  لرو ... اجلردران علرى عرض  قد اللبنات و القاب ذاك أبباق
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 برل األر  حتر  كران  مرا ... فرقران مرا بغرري املمرات قبرل ... حياته الضريح

 الرمحن سنة هذي وهللا ... فوقها من
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 مررن امتره ويرريح ... االميرران بشررائع يفتريهم ... ال مث حيررا االر  حتر  أتررا 

 ... نطقرره عرن عراجزا حيررا كران  ام ... البهتران سررائرو  ال ظريم واخللرف اآلراء

 ... قرررد الرررالت احليررراة فمرررا احلرررراك وعرررن ... هلفررران لسرررائل اجلرررواب وعرررن

 ... ببيان أوضحوا أثبتموها
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 ال برل بنفسره يقروم ال وال رر  عر  الروح أبن القائلني قول النا م ذكر ملا

 كررراحلمرة  عررررا األ هررر  الررري االلررروان ان كمرررا  أي كررراأللوان  بغرررري  إال يقررروم

 تقروم ال عرضرا الرروح كان   فاذا جبسم اال تقوم ال وحنوها واخلضرة والصفرة

 صرلى للرسرول صرفة والرسرالة اجلسرم صرفات بطلر  اجلسرم وفارقر  بغريها

 انتفرر  مررات ملررا وسررلم عليرره هللا صررلى الرسررول ان فيلررزمهم وسررلم عليرره هللا

 صرلى الرسرول أبن القرول إىل فرروا الرالزم هذا شناعة رأوا فلما الرسالة صفة

 قرررول م رررى وهرررذا األر  وجررره علرررى حكياتررره قررررب  يف حررر  وسرررلم عليررره هللا

 أبن علرريهم النررا م فرراحت  اخل ترقي رره قررولكم اصررر رام هررذا وألجررل النررا م

 املرروات قبررل كحياترره  الضررريح يف حيررا كرران  لررو وسررلم عليرره هللا صررلى الرسررول

 وكيرف األحيراء يف هللا ةسن وهذ  االر  فوق يكون بل دفنه إىل حاجة فأي
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 وال ابلشرائع أصحابه يفي ال مث وجهها على كحياته  االر  حت  حيا يكون

 كررران  فررران ب رررد  حررردث  الررري ال ظيمرررة واالختالفرررات اآلراء مرررن امتررره يرررريح

 اثبتموها الي احلياة فما واحلركة واجلواب النط  عن عاجزا

 القرب وهو ابلتحريك رجم مجع هو الرمجان قوله

 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 كرران  إذ ... الفترران الفرراجر أب  يشرركون ... أصررحابه جرراء  ال ومل هررذا ...

 عيان شهود يشاهدهم ح  ... ونبيهم دأهبم ذلك
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 فأجرراهبم ... األكررون يف وهررو فتيررا سررألو  ... صررحابه أبن أثررر جرراءكم هررل

 شرافيا جروااب أجراهبم هرال ... والربهران ابحلر  إذا وأتوا ... اب  ح  جبواب

 احلجررررات عرررن ركائبررره شرردت ومرررا هرررذا ... بلسرران ابقرررا حيرررا كرران  إن ...

 إرشررادهم ... علررى لرره ال ظرريم احلررر  شرردة مررع ... البلرردان مررن للقاصرر 

 كتمران  ذا للتبيران ويكون ... وخالفهم رأيهم يشهد أترا  ... التبيان بطرائ 

... 

 إليره اصرحابه يشك مل فلم االر  وجه على كحياته  قرب  يف حيا كان  اذا أي

 املررري عقبررة بررن مسررلم قرراتلهم ملررا احلرررة وق ررة إىل يشررري الفترران الفرراجر اب 

 وذلرك أايم ثالثرة املنرورة املدينرة واسرتباح هللا شراء مرن املدينرة اهرل مرن وقتل
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 حرر  ونبرريهم دأهبررم ذاك كرران  إذا قولرره م اويررة بررن يزيررد الفترران الفرراجر أبمررر

 كررانوا  إهنررم وسررلم عليرره هللا صررلى حياترره يف دأهبررم هررذا ان أي اخل دهميشرراه

 ذلك وغري القح  هبم نزل إذا اليه يشكون كانوا  كما  اليه يشكون

 اصررررحابه أبن أثرررر جررراءكم هررررل أي اخل صرررحابه أبن أثرررر جرررراءكم هرررل قولررره

 وهررو ابرر  حرر  جبررواب فأجرراهبم وسررلم عليرره هللا صررلى موترره ب ررد اسررتفتو 

 وسررلم عليرره هللا صررلى حرصرره شرردة مررع هررذا وسررلم عليرره هللا صررلى عنرردهم

 أنفسركم مرن رسرول جراءكم لقرد بقولره وجرل عرز هللا ن ته كما  إرشادهم على

 حاشرا  التبيران ويكرتم اخرتالفهم يشراهد أبنره يقرال ان جيروز فهل التوبة اآلية

 ذلك من

 ت اىل هللا رمحه النا م قال
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 هررذا ... إحسران ذا لتكرراراب كرران  قرد ... صردقتم البيرران سرب  قلرتم إن ...

 ترررى مررا او ... زمرران كررل  علمرراء علررى أعرري ... ب ررد  اشرركل أمررر مررن وكررم

 تبيان ذا ال هد منه كان  قد ... أبنه ود الفاروق

 

 

 [   157 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 الفراروق قصرر قرد ... الفتان الرىب أبواب وبب   ... وكاللة مرياثه يف ابجلد

 ضررحيه حرول أيترون أترراهم ... األكفان يف وهو هيسل مل إذ ... فريقكم عند

 أييت وال ويسرم هم يشراهدهم حر  ونبريهم ... حصران اعز امهم لسالال ...
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 البنيرران داخررل حيررا كرران  إن ... بقولرره جييرر  ان ي جررز أفكرران ... ببيرران هلررم

 ال وهللا ... والررررمحن ابلقررررآن واملب رررو  ال قرررالء مرررن اسرررتحيوا قومنرررا اي ...

 القرردر هررذا كرران  مررن ... واالنسرران للررنفس وال كررال  ... رفتمعرر الرسررول قردر

 رسرروله أن هللا أابن ولقررد ... والكتمرران ابلصررم  فليسررتق ... علمرره مبلرر 

 قبررل القرررب يف لنررا ابعثرره هللا أن أفجرراء ... القرررآن يف جرراء قررد كمررا  ميرر  ...

 مرواتن خلقره مرن ولغرريهم ... لرسرله تكرون مواتت أثال  ... األبدان قيامة

 ... ابلربهرران قرر  حيررا األر  يف ... امرررؤ يبقررى ال الصررور نفرر  عنررد إذ ...

 ... قررروالن لكرررم هرررل ام الرررورى مرررات ... أذا يبقررروا أم الرسرررل ميررروت أفهرررل

 يقرل مل او ... أذهران ذو فرنحن ابلردليل وجيرالوا الردعوى ال ابل لرم فتكلموا

 األصروات ترف روا ال ... ابلنكرران القررب حرول األصروات للراف ر  قربلكم من
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 ... إنه يقولوا ميكنهم كان  قد ... احليوان لدى كحرمته  ميتا ... عبد  حرمة

 ابإلحسان الصوت فغضوا ح 

 

 

 [   158 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 اىل يومررا أترروا ولقررد ... االميرران وحقررائ  ورسرروله ... مررنكم أعلررم ابهلل لكرنهم

 ... يهمنبر وبرني وبيرنهم هرذا ... زمران وجردب قحر  مرن يستسرقون ال با 

 حاشرا نبريهم غرري ويستسرقون ح  فنبيهم ... النسوان وحجرة اجلدار عر 

 ... اإلميان أويل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

316 

316 

 قلنررا وسررلم عليرره هللا صررلى الرسررول مررن البيرران سررب  قلررتم إن النررا م يقررول

 املهمررة احلرواد  تلررك وق ر  ملرا سرريما ال البيران تكررار حيسررن لكرن صردقتم

 مررن ويرررحيهم الصررواب اىل سررلمو  عليرره هللا صررلى فريشرردهم املدهلمررة والبررد 

 مررن ب ررد  أشرركل وكررم وسررلم عليرره هللا صررلى االلتهرراب الشررديدة الفررنت تلررك

 ثررال  قررال عنرره هللا رضرر  اخلطرراب ابررن عمررر عررن الصررحيحني ويف األمررور

 والكاللرررة اجلرررد عرررنهن وسرررلم عليررره هللا صرررلى هللا رسرررول سرررأل  أي وددت

 فلسررران عنرردكم هللا رضررر  الفرراروق قصررر قرررد هررذا ف لررى الرررراب مررن وأبررواب

 إذ وسرلم عليره هللا صرلى هللا رسول سأل  هال عمر اي قصرت يقول حالكم

 جييبك فهو ح  عندك هو

 أي التررراء بضرررم أترررراهم اخل أمهرررم لسرررالال ضررررحيه حرررول أيترررون أترررراهم قولررره
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 يشاهدهم ح  ونبيهم يسألوهنا عنها هللا رض  عائشة امهم اىل أيتون أتظنهم

 اعظرم مرن حمرال هرذا علريهم أشركل مرا هلرم يبرني الو  يسألونه ال مث ويسم هم

 قررردر ت رفررروا مل فرررانكم ال قرررالء مرررن اسرررتحيوا قومنرررا اي قرررال وهلرررذا احملررراالت

 والكتمران لره أسرق فالصرم  علمره مبلر  كران  ومرن النفس قدر وال الرسول

 به أوىل

 إنرررك القررررآن يف قرررال سررربحانه هللا أن أي اخل رسررروله أن هللا أابن ولقرررد قولررره

 وسرلم عليره هللا صرلى الرسرول أن وثبر  صرح فراذا الزمرر ميترون هنرموإ مي 

 قلتم فاذا القيامة قبل القرب يف ابعثه هللا ان عنه جاء فهل مات قد
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 [   159 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 النف  عند انه وذلك موتتني ولغريهم مواتت ثال  للرسل يكون فهل بذلك

 أحيراء الرسرل كانر   فراذا تمرا إال أحد األر  وجه على يبقى ال الصور يف

 ابل لرم فتكلمروا النرا  مرات إذا يبقرون أم ميوترون فهرل الصور يف النف  عند

 ابلدعوى ال

 وأحصررن  فرجهررا احصررن  ومنرره عفيفررة أي احلرراء بفررتح حصرران أعررز قولرره

 واالسالم واحلرية ال فة مب ى وأتيت تزوج  أي املراة

 آخرر اىل ابلنكرران القررب حرول األصروات للراف ر  قلربكم مرن يقرل مل أو قوله
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 األبيات

 مرن الشفاء يف عيا  القاض  وراء ما إىل يشري القا  بفتح قبلكم من قوله

 مسررجد يف مالكررا املررالمنني أمررري ج فررر أبررو ا ررر قررال محيررد بررن حممررد روايررة

 ترفرررع ال املرررالمنني أمرررري اي مالرررك لررره فقرررال وسرررلم عليررره هللا صرررلى هللا رسرررول

 أصررواتكم ترف روا ال فقررال قومرا أدب ت رراىل هللا فران املسررجد هرذا يف صروتك

 يغضرررون الرررذين إن فقرررال قومرررا ومررردح احلجررررات اآليرررة النررري صررروت فررروق

 حيررررا كحرمترررره  ميتررررا حرمترررره وان احلجرررررات اآليررررة هللا رسررررول عنررررد أصرررروا م

 احلكاية آخر اىل ج فر ابو هلا فاستكان

 وإال وااللررررزام االحتجررررا  م ررررر  يف احلكايررررة هررررذ  النررررا م ذكررررر إمنررررا تنبيرررره

 ض يف محيد بن فمحمد
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 الكرالم املنكر  الصرارم يف اهلرادي عبرد برن أمحرد بن حممد احلاف  أبال وقد

 احلكايرة هرذ  فانظر قال ان اىل محيد بن حممد حال وبيان احلكاية هذ  على

 عرررن ثبررر  ملررا وخمالفتهرررا روا ررا ب ررر  وجهالرررة ونكار ررا وانقطاعهرررا وضرر فها

 انتهى ال لماء من وغري  مالك

 

 

 [   160 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 عرن البااري روا  ما اىل يشري اخل يستسقون ال با  اىل يوما أتوا ولقد قوله

 أجردبنا اذا كنرا  إا اللهم وقال ابل با  استسقى عنه هللا رض  عمر ان انس
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 أفررقاهم فيسررقون فاسررقنا نبينرا ب ررم اليررك نتوسرل وإا فتسررقينا بنبيررك توسرلنا

 األر  وجرررره علررررى كحياترررره  وسررررلم عليرررره هللا صررررلى نبرررريهم حيرررراة ي تقرررردون

 ذلك من حاشاهم بغري  ويستسقون

 فصل

 القبور يف الرسل حياة على احتجوا فيما

 ... القررررآن يف جررراء قرررد كمرررا  حررر  ... أبنررره ابلشرررهيد احتججرررتم فررران ...

 كرانوا  فلرذاك ... التبيران  راهر وهرذا شرك ... برال منره حالة أكمل والرسل

 مل نكاحررره عقرررد وأبن ... والربهررران ابل قرررل ائناشرررهد ... مرررن أحررر  ابحليررراة

 ... لغرررري  حيرررل مل هرررذا وألجرررل ... وصررريان عصرررمة يف فنسررراؤ  ... ينفسررر 

 كانر   ملرن حر  ... أنره دليرل هرذا يف أفليس ... األزمان مدى واحدة منهن
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 القرررابن ذي لصررالة قرررب  يف ... قائمررا موسررى املاتررار يررر مل أو ... أذان لرره

... 

 مل أو ... الرربطالن وواضررح احملررال عررني ... ذا وأن الصررالة يتأي أفميرر  ...

 اإلحسان مع بتسليم أييت ... الذي على أرد إي يقل

 

 

 [   161 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 جراء وقرد هرذا ... البهتان من هذا به أييت ... الذي على السالم مي  أيرد

 عليره ال براد لأعمرا وأبن ... تبيان ذا األجدا  يف أحياء ... أبهنم احلديث
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 ... يومان مج ة يف دائما ت ر 

 ... الشان ال ظيم ابلفضل خص قد الذي األثنني ويوم اخلميس يوم

 أبشررياء احتجرروا القبررور يف الرسررل حبيرراة القررائلني أن األبيررات هررذ  م ررى ...

 الررذين حتسررنب وال ت رراىل قررال كمررا  القرررآن بررنص أحيرراء فرراهنم الشررهداء منهررا

 والرسررل عمررران آل يرزقررون رهبررم عنررد أحيرراء بررل أمررواات هللا سرربيل يف قتلرروا

 أيضرا واحتجروا الشرهداء من ابحلياة اح  فهم شك بغري الشهداء من أكمل

 يف وأهنررررن أزواجرررره مررررن ينفسرررر  مل وسررررلم عليرررره هللا صررررلى نكاحرررره عقرررد أبن

 رأى وسرلم عليره هللا صرلى أنره واحتجروا لغرري  نكراحهن حيل مل وهلذا عصمته

 السررالم يرررد وسررلم عليرره هللا صررلى وأبنرره قرررب  يف يصررل   امل رررا  ليلررة موسررى

 يسرلم مسرلم مرن مرا وسرلم عليره هللا صرلى قولره يف كمرا  عليره املسلمني على
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 ابحلرديث أيضرا واحتجروا السرالم عليره ارد حرىت روحر  علر  هللا رد اال علر 

 أيضا واحتجوا قبورهم يف أحياء أبهنم جاء الذي

 

 

 [   162 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 االثنني ويوم اخلميس يوم يف عليه ت ر  ال باد اعمال نأب

 فقال حججهم عن اجلواب يف النا م شر  مث

 فصل

 املسألة هذ  يف به احتجوا عما اجلواب يف
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 إن ... بيررران ذات وهررر  علررريكم حجتنرررا ذاك يف دلررريلكم أصرررل فيقرررال ...

 نهرر ال مررع هررذا ... األركرران القررائم ابلقيررا  ال ... منصوصررة حياترره الشررهيد

 ... ب رد  مرن لنرا حرل ونساؤ  ... القرآن يف ذاك ميتا ندعو  ... أننا املالكد

 السهمان على مقسوم واملال

 

 

 [   163 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 ذاك مرع لكنه ... الديدان أمة مع وسباعها ... حلمه أتكل االر  وان هذا

 ... مرع لديه ابحلياة اوىل فالرسل ... الرمحن بكرامة مستبشر ... فارح ح 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

326 

326 

 فهررو ... وأكلهررا الررقاب يف الطريررة وهرر  ... األبرردان وهررذ  اجلسرروم مرروت

 وقرررد أيضرررا ... ذا يكرررون الرسرررول أتبرررا  ولرررب   ... ابلربهررران عليررره احلررررام

  راهر حبرر  حرفرا ... علريهم الردليل قل  إىل فانظر ... عيان رأي وجدو 

 ... التبيان

 قبررورهم يف األنبيراء حبيراة لقرائلنيا دليرل أن ت رراىل هللا رمحره النرا م كرالم  م رى

 علريكم حجتنرا هرو ذاك يف دلريلكم أصل فيقال قال وهلذا عليهم حجتنا هو

 قتلروا الرذين حتسرنب وال ت راىل قولره وهو ابلنص حياته ثبت  الشهيد ان وهو

 عمران آل أحياء بل أمواات هللا سبيل يف

 يف يقترل ملرن تقولروا وال ت اىل قوله ي ي ميتا ندعو  اننا املالكد النه  مع قوله

 الشرهيد حيراة ثبروت فمع البقرة تش رون ال ولكن أحياء بل أمواات هللا سبيل
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 ابملرريا  مقسروم ومالره ابلنكراح ب رد  مرن لنرا حل فنساؤ  ابلقيا  ال ابلنص

 والسررربا  واالر  ميترررا نررردعو  ان عرررن املالكرررد النهررر  ومرررع احليررراة هرررذ  مرررع

 يف كمرا  هللا بكرامرة مستبشرر فرارح  ح ذلك مع ولكنه حلمه أتكل والديدان

 هبرم يلحقروا مل ابلرذين ويستبشررون فضرله مرن هللا آاتهم مبا فرحني ت اىل قوله

 بريررة وهر  جسرومهم مروت مرع ابحليراة أوىل فالرسرل عمرران آل خلفهرم مرن

 قولره يف كمرا  األنبيراء اجسراد أتكرل ان االر  علرى هللا حررم وقرد القاب يف

 فررران وليلتهرررا اجلم رررة يررروم الصرررالة مرررن علررر  واأكثرررر  وسرررلم عليررره هللا صرررلى

 قالوا عل  م روضة صالتكم

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

328 

328 

 [   164 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 علررى حرررم هللا إن فقررال بليرر  أي أرمرر  وقررد عليررك صررالتنا ت ررر  كيررف

 األنبياء أجساد أتكل ان االر 

  يكرررون الرسرررول أتبرررا  ب ررر  أن أي ذا يكرررون الرسرررول أتبرررا  ولرررب   قولررره

 رؤي أي عيرران رأي ذلررك شرروهد وقررد حلمرره أتكررل ال األر  ان أي كررذلك

 وهررذا حبررر  حرفررا علرريهم الرردليل قلبنررا كيررف  فررانظر املشرراهدة ب ررني ذلررك

 هللا حبمد  اهر

 ت اىل هللا رمحه النا م قال
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 خررين ... النسروان سائر عن خبصيصة ... نساؤ  خص هللا رسول لكن ...

 ذاك هلررن اإللرره شرركر ... اإلميرران لصررحة الرسررول فرراخقن وسرروا  رسرروله بررني

 ... رمحرة أول رك علرى الرسول قصر ... شكران ذو لل بد سبحانه ... وربنا

 بررال م لرروم عليرره قصرررهن أيضررا وكررذاك ... اإلحسرران ذي وشرركر هبررن منرره

 واضررررح يقينررررا األخرررررى ويف الرررردنيا هررررذ  يف زوجاترررره ... حسرررربان وال شررررك

 اثن فررراش عررن صررون ذاك إذ ... ب ررد  سرروا  علررى حرررمن فلررذا ... الربهرران

 ... األوبان وملزم احلداد فيها ... شرعية ب دة أتني لكن ...

 ينفس  مل وسلم عليه هللا صلى نساؤ  إن قوهلم عن اجلواب اىل النا م يشري

 بررني خررريهن سرربحانه هللا أن ذلررك ووجرره غررري  علررى حرررمن وإهنررن نكرراحهن

 رسوله
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 [   165 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 فشركر إميراهنن لصرحة وسرلم عليره هللا صرلى رسرولال فراخقن سروا  من وبني

 ب رررد مرررن النسررراء لرررك حيرررل ال بقولررره علررريهن رسررروله وقصرررر ذلرررك هلرررن هللا

 زوجاتره وهرن عليره قصرهن أيضا وكذلك هلن وشكرا هبن منه رمحة األحزاب

 ملرا ذلرك مرع ولكرن ب د  سوا  من على من حرمن ولذلك واآلخرة الدنيا يف

 أعلم وهللا شرعية ب دة أتني وسلم وعليه هللا صلى تويف

 يف ... الشرران عظرريم أثررر قرررب  يف ... مصررليا الكلرريم ورؤيترره هررذا ... قولرره
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 ولرررذاك ... الربهررران قالررره قرررد مرررا فررراحل  ... قالررره هرررل حسررريكة منررره القلررر 

 والرردارقطي ... نسرريان بررال عمررد علررى عنرره ... حممررد الصررحيح يف أعررر 

 ... مصرليا الكليم رأى يقول أنس ... التبيان م لومة برواية ... أعله اإلمام

 واشروقا ابملرفرو  ولريس عليره موقوفرا فرروا  ... الفرقران لذا فاعج  قرب  يف

 ... سيان مها فما تطرحنه ال تفاوت السياق إىل السياق بني ... ال رفان إىل

 أعالم االثبات فرواته ... ببيان عند  هذا صح ممن وسوا  مسلما تقلد لكن

 ... برره خمتصررا لريس هررذا لكرن ... األزمرران يف الرردين هرذا حفررا  ... اهلردى

 خرربا ... وغرري  الصردوق حبران ابرن فرروى ... إحسران وذو فضرل ذو وهللا

 شان ذا عند  صحيحا
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 فتمثررل ... اإلميران حمقر  وهرو مرات قرد ... الرذي قررب يف ال صرر صرالة فيره

 عنرررد ... القررررابن ذي صرررالة جرررلأل عاهرررا ... يرررر كررران  قرررد الررري الشرررمس

 اصرل  حرىت ... تردعان هل للملكني فيقول ... صالته فوت خيا  الغروب

 احملقر  املروت مرع هرذا ... اآلن ب رد ذاك سرتف ل قاال ... فوا ا قبل ال صر

 ... القوالن بثبوته لنا حكي  ... الذي ال

 هللا صررلى برؤيترره احتجرراجهم وأمررا أي اخل مصررليا الكلرريم ورؤيترره هررذا قولرره
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 االمررام ان وذلررك نظررر ففيرره قرررب  يف يصررل  السررالم عليرره موسررى وسررلم عليرره

 فلم البااري عنه أعر  ولذلك أنس على موقوفا روي أبنه اعله الدارقطي

 وعلررى البارراري عررن برره وتفرررد موقوفررا فررروا  مسررلم وأمررا صررحيحه يف يرررو 

 عرن وغري  نحبا ابن روى فقد السالم عليه مبوسى خمتصا فليس رف ه تقدير

 إنره قررب  يف وضرع اذا املير  ان قال وسلم عليه هللا صلى الني ان هريرة اي

 عنرد الصرالة كانر   مالمنرا كران  فران قال عنه يولون حني ن اهلم خف  ليسمع

 الصرردقة مررن اخلررريات ف ررل وكرران مشالرره عررن والزكرراة ميينرره عررن والصرريام رأسره

 الصرالة فتقول رأسه قبل من فيالتى رجليه عند واالحسان وامل رو  والصلة

 عرن يرالتى مث مردخل قبل  ما الصيام فيقول ميينه عن يالتى مث مدخل قبل  ما

 ف ررل فتقررول رجليرره قبررل مررن يررالتى مث مرردخل قبلرر  مررا الزكرراة فتقررول يسررار 
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 لره فيقرول مدخل قبل  ما واالحسان وامل رو  والصلة الصدقة من اخلريات

 هررذا لرره فيقررول لغررروبل دنرر  وقرد الشررمس لرره مثلرر  وقررد فرريجلس اجلرس

 حرىت دعروي فيقرول عليره بره تشرهد ومرا فيه تقول ما فيكم كان  الذي الرجل

 روا  وقررد احلررديث عنرره نسررألك عمررا أخررربا ستصررل  إنررك فيقولررون اصررل 

 املسند يف أمحد االمام

 

 

 [   167 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 حمقرر  احلررديث هررذا يف املررذكور هررذا ان أي اخل احملقرر  املرروت مررع هررذا وقولره
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 خمتصررة ليسرر  القرررب يف والصررالة القرررب يف وهرر  الصررالة بلرر  وقررد املرروت

 السالم عليه مبوسى

 قررب  يف السرالم عليره موسى صالة ان أي القوالن به حكي  الذي ال وقوله

 روي أبنررره اعلررره الررردارقطي ان وتقررردم احلرررديث فيهرررا روي قرررد امل ررررا  ليلرررة

 فرررروا  مسرررلم وأمرررا صرررحيحه يف الباررراري يررررو  مل وهلرررذا أنرررس علرررى موقوفرررا

 القوالن به حكي  الذي ال النا م قول م ى فهذا مرفوعا

 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 يزال ال أن ... االيقان صادق دعوة الرمحن دعى قد البناي واثب  هذا ...

 ... إنسان من ذاك أعطى كان  إن ... قرب  يف مصليا

 قرال كمرا  قررب  يف الصالة يرزقه أن هللا دعى قد هللا رمحه البناي اثب  ان أي
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 م را الزهرد يف امحرد واالمرام املصنف يف شيبة اي وابن الطبقات يف س د ابن

 قررال البنرراي اثبرر  عررن سررلمة بررن محرراد حرردثنا قررال مسررلم بررن عفرران أخررربا

 وروى قربي يف الصالة فأعطي قرب  يف الصالة احدا أعطي  كن   إن اللهم

 هررل الطويررل حلميررد يقررول اثبتررا مس رر  قررال عطيررة بررن يوسررف عررن ن رريم أبررو

 أذنر  إن اللهرم اثبر  قرال ال قال األنبياء إال قرب  يف يصل  أحدا أن بلغك

 جبري عن ايضا وروى قرب  يف يصل  ان لثاب  فأذن قرب  يف يصل  أن ألحد

 محيرررد وم ررر  حلرررد  البنررراي اثبترررا أدخلررر  هرررو إال إلررره ال الرررذي وهللا أا قرررال

 وكران قررب  يف يصرل  بره أا فراذا لبنرة سرقط  اللرنب عليره اسوين فلما الطويل

 قرررب  يف الصررالة خلقررك مررن أحرردا أعطيرر  كنرر   إن اللهررم دعائرره يف يقررول

 دعاء  لريد هللا كان  فما فأعطنيها
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 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 يرويرررره ... األكرررروان ذي مجيررررع فرررروق امل رررررا  ليلررررة ملوسررررى رؤيترررره لكرررن ...

  ررن ولررذاك ... نكررران بررال موجبرره والقطررع ... مجرري هم الصررحاح اصررحاب

 بره أسرري أبنره عنه وأجي  ... جيتم ان ليس إذ قرب  يف ... لصالته م ارضا

 بتنرراق  ... ذا ولرريس الضررريح ويف مث فرررآ  ... ب يرران مشرراهدا مث لررريا  ...

 ... الوقتان أمكن إذ
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 أصرررحاب يرويرره السررماء يف امل رررا  لررةلي السررالم عليرره موسررى رؤيترره أن أي

 قررب  يف لصرالته م ارضرا  رن ولرذلك بصرحته مقطرو  وهو مجي هم الصحاح

 لرريا  وسرلم عليره هللا صرلى بره أسرري أبنره النرا م قال كما  عنه أجي  ولكن

 أن أي ممكرررن ذلرررك ألن بتنررراق  لررريس وهرررذا الضرررريح يف أيضرررا ورآ  هنررراك

 الرروح كتراب  يف النرا م قال وقد اعلم وهللا ممكنة القرب ويف السماء يف رؤيته

 ليلرة قررب  يف يصل  قائما موسى رأى أنه وسلم عليه هللا صلى عنه صح وقد

 وهلرررا هنررراك كانررر   فرررالروح السررراب ة أو السادسرررة السرررماء يف ورآ  االسرررراء

 ويرررد قرررب  يف يصررل  حبيررث برره وت لرر  عليرره واشرررا  القرررب يف ابلبرردن اتصررال

 شرأن فر ن األمرين بني تنايف وال االعلى الرفي  يف وه  عليه يسلم من سالم

 أعلم وهللا حسن مجع وهذا األبدان شأن غري األرواح
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 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 ذاك مرررا ... االحسررران مرررع بتسرررليم أييت ... مرررن لسرررالم نبينرررا ورد هرررذا ...

 ابلقرآن املب و  قاله قد ... كما  أيضا به خمتصا

 

 

   [ 169 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 حقرا عليره اإللره رد ... اميران ذو وهرو عليره بتسرليم فرأتى لره أخ قرب زار من

 ... بيان رد عليه يرد حىت ... روحه

 صرلى هللا رسرول ان هريررة اي عرن حسرن ابسرناد داود أبرو روا  ما اىل يشري
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 ارد حرىت روحر  عل  هللا رد إال عل  يسلم مسلم من ما قال وسلم عليه هللا

 فقرد وسرلم عليه هللا صلى به خاصا ليس ذلك أبن عنه جيابو  السالم عليه

 الني عن عنهما هللا رض  عبا  ابن حديث من الرب عبد ابن عمر أبو روى

 فيسررلم ي رفرره كرران  املررالمن أخيرره بقرررب ميررر رجررل مررن مررا وسررلم عليرره هللا صررلى

 السالم عليه ورد عرفه اال عليه

 هللا صرلى قولره علريهم أشركل لقبرورا يف االنبيراء حبيراة القرائلني ان اعلم تنبيه

 احلراف  ذكرر  أحردمها جبروابني عنه وأجابوا روح  عل  هللا رد إال وسلم عليه

 صررلى النرري ان ي ري روحرر  علر  هللا رد وقررد إال امل ررى ان البيهقر  بكررر أبرو

 يسرلم مرن سرالم ألجرل روحره عليه هللا رد ودفن مات ما ب د وسلم عليه هللا

 وسلم عليه هللا صلى  جسد يف واستمرت عليه
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 الشرررريفة روحررره تكرررون وان م نرررواي ردا يكرررون ان حيتمرررل انررره الثررراي اجلرررواب

 عليره سرلم فراذا ال رامل هرذا عرن األعلرى واملرأل االهلية احلضرة بشهود مشتغلة

 عليه وترد عليه يسلم من سالم لتدرك ال امل هذا على الشريفة روحه أقبل 

 ذكرررر  الرررذي وهرررو االول امرررا نظرررر اجلررروابني مرررن واحرررد كرررل  يف ان واجلرررواب

 وفررا م ب ررد السررالم علرريهم األنبيرراء حيرراة يف مج رره الررذي اجلررزء يف البيهقرر 

 واسررتمرارها جسررد  اىل موترره ب ررد وسررلم عليرره هللا صررلى روحرره رد فمضررمونه

 هرو وال احلرديث يف مرذكورا امل رى هرذا ولريس عليره يسرلم من سالم قبل فيه

 قوله ب د روح  عل  هللا رد اال قوله ف ن لظاهر  خمالف هو بل  اهر 
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 [   170 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 اسرتمرارها يقتضر  وال السرالم ب رد الرروح رد يقتض  عل  يسلم احد من ما

 ال املرروت ب ررد اجلسررد اىل وعودهررا البرردن يف الررروح رد ان ولرري لم اجلسررد يف

 احليراة نظرري النشرور يروم قبرل اخررى حيراة يسرتلزم وال فيه استمرارها يقتض 

 عررن تزيررل ال برزخيررة إعررادة الررربزخ يف اجلسررد اىل الررروح إعررادة بررل امل هررودة

 يف املشرهور الطويرل عرازب برن الررباء حرديث يف ثب  وقد املوت اسم املي 

 مررع جسررد  اىل ت رراد روحرره ان وحالرره امليرر  بيرران ويف ون يمرره القرررب عررذاب

 حيراة إلثبرات لزمةمسرت ليسر  االعادة هذ  وان فيه مستمرة غري أبهنا ال لم
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 انررروا  حتتهرررا جرررنس واحليررراة برزخيرررة حيررراة نرررو  هررر  برررل امليررر  السرررم مزيلرررة

 احلررديث يف كمررا  احليرراة ينررايف ال املرروت انرروا  ب رر  ف ثبررات املرروت وكررذلك

 قرال النروم مرن اسرتيق  إذا كران  أنه وسلم عليه هللا صلى الني عن الصحيح

 ابلبررردن الرررروح وت لررر  نشرررورال واليررره أماتنرررا مرررا ب رررد أحيررراا الرررذي هلل احلمرررد

 أنواعا يتنو  به واتصاهلا

 ومناما يقظة ال امل هذا يف به ت لقها أحدها

 للرسرررل فالرررذي ذلرررك يف متفررراوتون واألمررروات الرررربزخ يف بررره ت لقهرررا الثررراي

 أكمل للشهداء والذي أجسادهم تبلى ال وهلذا للشهداء مما أكمل واالنبياء

 الب رث يروم بره ت لقهرا والثالرث بشرهداء اليسرو  الرذين املرالمنني مرن لغريهم مما

 احليررراة يسرررتلزم ال الرررربزخ يف البرردن اىل الرررروح ورد اآلخرررر اليررروم يف والنشررور
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 خمالفة اببلة أمور ارتكاب لزمه هلا استلزمه زعم ومن امل هودة

 

 

 [   171 صفحة - 2 جزء]  

 

 

  رد مررن هريرررة اي حررديث يف املررذكور امل ررى وهررذا وال قررل والشررر  للحررس

 ميرر الرجل يف حنو  ورد قد عليه يسلم من على السالم وسلم عليه هللا صلى

 اعلم وهللا تقدم كما  أخيه بقرب

 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 فررانظر ... النكررران و رراهر يصررح ملرا ... بقبررورهم حيررا م ذكررر وحرديث ...
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 ... الشان هبذا علم اذا كن   ان ... حاله ت ر  االسناد اىل

 عررن والبيهقرر  ي لررى أبررو روا  مررا وهررو قبررورهم يف االنبيرراء حيرراة حررديث امررا

 قبرورهم يف احيراء األنبيراء قرال وسرلم عليره هللا صرلى انره عنره هللا رض  أنس

 صرحته تقردير علرى ولكرن صرحيح غرري أبنره عنره النرا م أجراب وقرد يصلون

 لوازمهرا مجيرع القتضر  أريردت ولرو احلقيقرة احلياة هبذ  يراد ال أنه شك فال

 هررذ  حقيقررة انتفرر  وحيررث ذلررك وغررري ونطرر  وعبررادة وتكليررف اعمررال مررن

 الدنيويررة احليرراة هررذ  مررن اإلنتقررال وحبصررول لوازمهررا ابنتفرراء الدنيويررة احليرراة

 نقرول وحنن هذا ... النا م قول م ى وهذا الربزخية احلياة تلك اىل احلقيقية

 رؤوسرهم وقوفر حترتهم والرقب ... االبردان ذي كحياة  عندا لكن أحياء هم

 ابهلل ... م رراذا قلتمررو  قررد الررذي مثررل ... اميرران عررن مث الشررمائل وعررن ...
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 الشرهداء يف قرال قرد ... مثلمرا ت راىل رهبرم عنرد برل ... هبتران ومن إفك من

 االحسان ذي عند وأكمل أعلى وحاهلم أجل حيا م لكن ... القرآن يف
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 قرد الرذي مثرل أي صرفة موصرو  هرذا األبردان ذي كحيراة  عندا لكن قوله

  عنررردا حيرررا م إن قلرررتم كمرررا  نقرررول ال أي هللا م ررراذ برررذلك نقرررول ال قلتمرررو 

 عنرد أحيراء هرم بل هبتان ومن إفك من ابهلل ن وذ األر  وجه على كحيا م

 عنرد أحيراء برل أمرواات هللا سربيل يف قتلوا الذين حتسنب وال ت اىل قال كما  هللا
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 اعلم وهللا الشهداء حياة من وأعلى أجل حياة لكن عمران آل نيرزقو  رهبم

 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 وأترى ... إمكران ذو احلر  فهرو عليره د ... ال با أعمال عر  واما هذا ...

 ... نكران ذا ليس فح  به احلديث صح فان اثر به

 يأ ف لرررى ... حسررران رويررن آباثر أيضرررا ... بررره خمتصررا لررريس هرررذا لكررن ...

 صراحلا سر يا كان  إن ... اإلخوان مع أقاربه وعلى ... س يه ي ر  االنسان

 ... حزنرروا سرري ا سرر يا كرران  أو ... الفرحرران لررذة اي واستبشررروا ... برره فرحروا

 ... روى مرن الصرحابة مرن اسرت اذ ولذا ... اإلحسان إىل راج ه رب وقالوا

 عنررد هبررا خررزيأ خزيررة مررن عائررذ إي رب اي ... بلسرران عقيبرره احلررديث هررذا

 ابلغفرررررران احملبرررررو رواحرررررة ابرررررن املرتضرررررى الشرررررهيد ذاك ... الرررررداي القريررررر 
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 ي مرررل مرررا للمصرررطفى ... والرررذي اختصرررا  ذو هرررذا لكرررن ... والرضررروان

 ... الثقالن

 أفضرل مرفوعرا عنره هللا رضر  أو  حديث من وغري  حبان ابن روا  ما يريد

 وفيه فاةالن وفيه قب  وفيه آدم خل  فيه اجلم ة يوم اايمكم
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 قررالوا علرر  م روضررة صررالتكم فرر ن فيرره الصررالة مررن علرر  فررأكثروا الصرر قة

 الصرررالة عليررره فقرررال بليررر  أي أرمررر  وقرررد عليرررك صرررالتنا ت رررر  وكيرررف
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 عنره أجراب وقرد األنبيراء أجسراد أتكل ان االر  على حرم هللا ان والسالم

 أمحررد روى كمررا  وسررلم عليرره هللا صررلى خصائصرره مررن لرريس هررذا أبن النررا م

 أعمرالكم إن وسرلم عليره هللا صرلى هللا رسرول قرال قرال أنس عن مندة وابن

  وان استبشررروا خرريا كران  فران االمروات مرن وعشرائركم أقراربكم علرى ت رر 

 احلكرررريم وروى بطاعتررررك ي ملرررروا ان أهلمهررررم اللهررررم قررررالوا ذلررررك غررررري كرررران

 عررن االميرران شرر   يف لبيهقرر وا املنامررات كترراب  يف الرردنيا اي وابررن القمررذي

 يف هللا اتقروا يقرول وسرلم عليره هللا صرلى هللا رسرول مس ر  بشرري برن الن مان

 الرردنيا اي ابررن وروى علريهم ت ررر  اعمرالكم فرران القبررور اهرل مررن اخروانكم

 عليرره هللا صررلى هللا رسررول قررال قررال هريرررة اي عررن القغيرر  يف واالصرربهاي

 مرن أوليرائكم علرى ت رر  فاهنرا عمالكمأ بسي ات مواتكم تفضحوا ال وسلم
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 القبور اهل

 واالصرربهاي املبررارك ابررن روى اخل روى مررن الصررحابة مررن اسررت اذ ولررذا قولرره

 ويسرراؤون فيسرررون مررواتكم علررى ت ررر  أعمررالكم إن قررال الرردرداء اي عررن

 رواحررة ابررن هللا عبررد برره ختررزي عمررال أعمررل أن بررك اعرروذ إي اللهررم ويقررول

 وال شر ء مرنهم يطلر  ان جيوز ال ذلك مع أبنه اأيض ذلك عن جياب ولكن

 أو استغاثة بلف  كان  سواء وفا م ب د شي ا يسألون
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 يلير  فرال األلوهية و ائف من ذلك فجميع ذلك غري أو استشفا  أو توجه

 مسررررألة وبررررني احليرررراة مسررررألة بررررني مالزمررررة وال ابل بوديررررة يتصررررف ملررررن ج لرررره

 ب رد  ممرن أو وسرلم عليره هللا صرلى زمانه يف أحدا ان به يقطع ومما االستغاثة

 هبرررذ  منررا أعلرررم وهررم والصررردق ابلنجرراة ألهلهرررا املشررهود الثالثرررة القرررون يف

 كربتره  يزيرل مبرن اسرتغا  مرا الرغائر  تلرك مثرل نيرل علرى وأحرر  املطال 

 مالك على االستغاثة يقصرون كانوا  بل سبحانه إال ازالتها على يقدر ال الي

 يف مدهلمرة وشردائد مهمرة أمرور علريهم جررت ولقرد إاي  إال ي بدوا ومل األمور

 أنررره مررنهم احررد عرررن مس رر  فهررل وفاتررره وب ررد وسررلم عليررره هللا صررلى حياترره

 اي برك مسرتغيثون إا قرالوا أو وسرلم عليره هللا صرلى املرسرلني بسيد استغا 

 ضراق  حرني برورالق سريد وهرو الشرريف بقرب  الذوا أهنم بلغك أم هللا رسول
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 أثرى فلقرد هنالرك مرا ب كرس األمرر برل ذلك هلم ميكن ال كال  الصدور منهم

 ربكررررم تسررررتغيثون إذ قائررررل مرررن وجررررل عررررز فقرررال عررررنهم ورضرررر  علررريهم هللا

 الردعاء اخرص هر  االسرتغاثة هرذ  ان سربحانه مبينرا األنفال لكم فاستجاب

 ت طيرل كربتره  عنرد ت راىل بغري  املضطرين استغاثة فف  االلتجاء أحوال وأجل

 به اخلاصة م املته لتوحيد

 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 ... الشران صر   الضرنك املقرام ذا يف ... الرورى ألقردام هناايت هذي ...

 وجلهلهرررم ... األذهررران لغلظرررة الزمررران بررري ل عقرررو حتملررره لررريس فيررره واحلررر 

 هااللر رضر  الرذي فرار  ... ابألبردان لاللرف وصرفا ا أحكامهرا مع ابلروح

 الداين حكمة تنق  أتريد به هلم
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 يف وتررررد ... جبنررران مقيمرررة الرفيررر  أعلرررى ... يف الرررروح أبن عقررروهلم يف هرررل

 زرت إن وكررذاك ... األزمرران سررائر يف أتباعرره ... مررن عليرره السررالم أوقررات

 عليررك السررالم يررردون فهررم ... لرر ن أرواحهررم هلررم ردت ... مسررلما القبررور

 مسركنها اخلضرر الطيرور وأجروا  هرذا ... األذان برذي تسم ه لس  كنل

 واعذر  تظلمه ... فال هذا عقله حيمل ليس من ... والرضوان اجلنات لدى

 الررروح شررأن  ملرره ... ال األجسررام ذي غررري شررأن للررروح ... النكررران علررى
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 يف الفرررد غررري ي رفرره ... فلررم فيرره الررورى حررار الررذي وهررو ... شرران أعجرر 

 ... زماناال

 فلررذاك ... وال رردوان ابالنكررار ابدرت ... قلترره لررو ذا فرروق وأمررر هررذا ...

 ... امليدان يف جري  الرفي  ذاك ... أرى ولو ال نان أمسك 

 القبرررور اهرررل علرررى السرررالم وامرررا نصررره مرررا لررره الرررروح كتررراب  يف النرررا م قرررال

 قبرورال أفنيرة علرى واهنرا اجلنرة يف ليسر  أرواحهم ان على يدل فال وخطاهبم

 مررع عليرني أعلررى يف روحره الررذي والسرالم الصررالة عليره آدم ولررد سريد فهرذا

 ابرو وافر  وقرد عليره املسرلم سرالم ويررد قررب  عنرد عليه يسلم األعلى الرفي 

 عنررد علرريهم ويسررلم اجلنررة يف الشررهداء ارواح ان علررى ت رراىل هللا رمحرره عمررر

 أن وسررلم يررهعل هللا صررلى النرري علمنررا كمررا  غررريهم علررى يسررلم كمررا  قبررورهم
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 ان ثبرر  وقررد احرد شررهداء علرى يسررلمون الصرحابة كرران  وكمرا علرريهم نسرلم

 كرون  عرن عطنك يضي  وال تقدم كما  شاءت حيث تسرح اجلنة يف ارواحهم

 الروح
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 عليهررا املسررلم سررالم وتسررمع شرراءت حيررث اجلنررة يف تسرررح األعلررى املررأل يف

 البردن شرأن غرري آخرر شرأن وللرروح السرالم هعلير تررد حىت وتدنو قربها عند

 لرره وسررلم عليرره هللا صررلى النرري رآ  عليرره وسررالمه هللا صررلوات جربيررل وهررذا
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 يردنو وكران واملغررب املشررق برني ما هبما سد قد جناحان منها جناح ستمائة

 ا نررك ومررا فاذيرره علررى ويديرره ركبترره يضررع وسررلم عليرره هللا صررلى النرري مررن

 هررو حيررث السررماوات فرروق االعلررى املررأل يف  ررذحين كرران  أنرره بطانررك يتسررع

 التصرردي  فرر ن الرردنو هررذا وسررلم عليرره هللا صررلى النرري مررن دا وقررد مسررتقر 

 اضري  فهرو هلرذا بطانره يتسع مل ومن مل رفته وأهل  له خلق  قلوب له هبذا

 مسواترره فرروق وهررو ليلررة كررل  الرردنيا مسرراء اىل اإلهلرر  ابلتنررزل لالميرران يتسررع ان

 وعلررو  شر ء كرل  علرى ال رايل هرو برل البترة شر ء فوقره نيكرو  ال عرشره علرى

 يروم جمي ره وكرذلك املوقرف اهرل مرن عرفة عشية دنو  وكذلك ذاته لوازم من

 حررني االر  اىل جمي رره وكررذلك بنررور  األر  وإشررراق خلقرره حملاسرربة القيامررة

 قبرل إليهرا جمي ره وكرذلك منهرا يرراد ملا وهيأها وبسطها ومدها وسواها دحاها
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 هللا صررلى النرري قررال كمررا  احررد يبقررى وال عليهررا مررن يقررب  حررني مررةالقيا يرروم

 وهرو هرذا الربالد عنره خلر  وقرد االر  يف يطو  ربك فأصبح وسلم عليه

 عرشه على مسواته فوق

 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 إهنرا وقرويل هرذا ... ابلربهران امل لوم وحدوثها ... خملوقة إهنا وقويل هذا ...

 هرر  وال فينررا داخررل ال ... والبهترران االفررك اهررل القرر قررد ... كمررا  ليسرر 

 ... الداين يف قالو  كما  عنا ... خار 

 ال رفان مدع  اي أرواحكم ... وال أثبتم الرمحن ال وهللا ...
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 ... الرمحن من عطلتم وال رش ... أرواحها من األبدان عطلتم

 الررروح كتراب  يف النرا م ذكرهررا املسرألة هرذ  اخل خملوقرة إهنررا وقرويل هرذا قولره

 ان علرى علريهم وسرالمه هللا صرلوات الرسرل أمج ر  قال انه كالمه  وحاصل

 ديرن مرن ابالضرطرار م لروم وهذا مربوبة مصنوعة خملوفة حمدثة االنسان روح

 ال رامل أن ديرنهم مرن ابإلضرطرار ي رم كمرا  علريهم وسرالمه هللا صلوات الرسل

 لره سروا  مرا وكرل اخلرال  وحرد  ت اىل هللا وأن واقع ناألبدا م اد وان حاد 

 وهررم املفضررلة القرررون وهررم واتب رريهم والترراب ني الصررحابة عصررر انطرروى وقررد
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 ابغرة نبغر  حرىت خملوقرة وأهنرا حردوثها يف بينهم اختال  غري من ذلك على

 نبغر  حرىت خملوقرة غرري قدميرة أهنرا فرزعم والسرنة الكتراب يف فهمه قصر ممن

 خملوقرررة غرررري قدميرررة اهنرررا فرررزعم والسرررنةن الكتررراب يف فهمررره صررررق ممرررن ابغرررة

 كمرا  اليره أضافها هللا وأبن خملوق غري هللا وامر هللا امر من اهنا لذلك واحت 

 ال فقرالوا آخرون وتوقف ويد  وبصر  ومس ه وقدرته وكتابه علمه اليه أضا 

 هللا عبرد أبو اصبهان حاف  ذلك عن س ل وقد خملوقة غري وال خملوقة نقول

 سربحانه هللا ج لهرا الري الرروح عرن سرأل سرائال فران ب رد امرا فقرال منرد  بن

 غرري اهنا وزعموا الروح يف تكلموا اقواما ان وذكر وأبداهنم اخلل  أنفس قوام

 أذكرر وأا قرال هللا ذات مرن وأهنرا القرد  أرواح منهرا ب ضرهم وخص خملوقة

 وأقاويرررل واألثرررر كترررابال مرررن أقررراويلهم خيرررالف مرررا وأبرررني متقررردميهم أقاويرررل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

360 

360 

  وان علرم بغرري الروح يف املتكلم خطأ وأوضح ال لم وأهل والتاب ني الصحابة

 يف اختلفروا النرا  ان فرذكر وأصرحابه صرفوان برن جهرم قول يواف  كالمهم

 قررال خملوقررة كلهررا  االرواح ب ضررهم فقررال الررنفس مررن وحملهررا األرواح م رفررة

 عليررره هللا صرررلى النررري لبقرررو  واحتجرر  واألثرررر اجلماعرررة اهرررل مرررذه  وهررذا

 ومسلم أمحد االمام روا  ائتلف منها ت ار  فما جمندة جنود االرواح وسلم
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 حررديث مررن البارراري وروا  عنرره هللا رضرر  هريرررة أي حررديث مررن داود وأبررو

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

361 

361 

 وعبرد بالر  أي برن عل  املالمنني وأمري عبا  بن هللا وعبد الفارس  سلمان

 إال تكرون ال اجملندة واجلنود عنهم هللا رض  عنسبة بن هللا وعبد عمر بن هللا

 عررن وعلمهررا حقيقتهررا هللا اخفررى هللا أمررر مررن األرواح ب ضررهم وقررال خملوقررة

 االسراء ري امر من الروح قل ت اىل هللا بقول واحتج  اخلل 

 لبقرو  واحتجروا حياتره مرن وحياة ت اىل هللا نور من نور األرواح ب ضهم وقال

 مرن علريهم القرى مث  لمرة مرن خلقره خلر  هللا إن وسرلم عليه هللا صلى الني

 أخطررأ  ومررن اهترردى يوم ررذ النررور ذلررك مررن أصررابه فمررن احلررديث ومتررام نررور 

 برن عمررو برن هللا عبرد حرديث مرن والقمرذي واحلراكم امحد االمام روا  ضل

 مرن نفصر أتول كتابره  يف املرروزي نصرر بن حممد وقال عنه هللا رض  ال ا 

 روح يف النصررارى أتولترره مررا آدم ابررن روح يف الرررواف  مررن وصررنف الزادقررة
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 وتقدسرر  ت رراىل هللا ذات مررن انفصررل الررروح ان مررن قرروم أتولرره ومررا عيسررى

 الن مجي ررا ومرررمي عيسررى النصررارى مررن صررنف ف بررد املررالمن يف فصررار أمسرراؤ 

 وقررال عنرردهم خملرروق غررري فهررو مرررمي يف فصررار هللا مررن روح عنرردهم عيسررى

 مثررل السررالم عليرره آدم روح إن الرررواف  مررن وصررنف الزادقررة مررن صررنف

 مث وقولرره احلجررر روحرر  مررن فيرره ونفارر  قولرره وأتولرروا خملرروق غررري أنرره ذلررك

  مبالرروق لريس آدم ابرن روح أن فزعمروا السرجدة روحره مرن فيره ونفر  سروا 

 يف آدم ب رد صرار مث قرالوا خملروق غرري الررب من النور إن قال من أتول كما

 بالرر  اي بررن علرر  يف صررار ان اىل ووصرر  نرري كررل  يف هررو مث ب ررد  صرر الو 

 وصرر  كرل  يف مث عنهمرا هللا رضر  واحلسرني احلسرن ابنيرة يف مث عنره هللا رضر 

 احد من يت لم ان حيتا  ال ش ء كل  االمام ي لم فيه وإمام
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 سروا  ومرن وعيسرى يرهوبن آدم يف األرواح أن املسرلمني بني خال  وال وقال

 أضررافها مث عنهرا وأخرررب وكوهنرا وأنشررأها خلقهرا هللا خملوقررة كلهرا  آدم برري مرن

 يف مررررا لكررررم وسررررار ت رررراىل قررررال خلقرررره سررررائر اليرررره أضررررا  كمررررا  نفسرررره إىل

 اجلاثية منه مجي ا األر  يف وما السماوات

 ابتفرراق مبدعررة خملوقررة اآلدمرر  روح هللا رمحرره تيميررة ابررن االسررالم شرري  قررال

 اهنرا علرى ال لمراء إمجرا  حكرى وقرد السرنة أهرل وسرائر وأئمتهرا األمرة سلف
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 االمررام املررروزي نصررر بررن حممررد مثررل املسررلمني أئمررة مررن واحررد غررري خملوقررة

 أبررو وكررذلك واالخررتال  ابالمجررا  زمانرره اهررل اعلررم مررن هررو الررذي املشررهور

 قتيبة ابن حممد

 اكررابر مررن فبوائرر املسررألة هررذ  يف تكلررم قررد الررروح كترراب  يف النررا م قررال

 أبرو احلراف  وصرنف خملوقرة غرري أهنرا يرزعم مرن علرى وردوا واملشاي  ال لماء

 املررروزي نصررر بررن حممررد االمررام وقبلرره كبررريا  كتررااب  ذلررك يف منرردة بررن هللا عبررد

 ي لرى أبرو والقاضر  النهرجروري ي قروب وأبرو اخلرار س يد ابو والشي  وغري 

 يف ذلرك يقرول مرن علرى نكرريهم واشرتد الكبرار األئمرة ذلرك علرى نرص وقد

 امحرد االمرام ذكرر  كمرا  غرري  برروح فكيرف السرالم عليه مرمي بن عيسى روح

 انتهى واجلهمية الزادقة على الرد يف حمبسه يف كتبه  فيما عنه هللا رض 
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 اخل والبهتان االفك اهل قال قد كما  ليس  إهنا وقويل هذا قوله

 حقيقررة عررن سرر ل ملررا شرررةع التاسرر ة املسررألة يف الررروح كترراب  يف النررا م قررال

 وقالر  قرال ذلرك يف النرا  مرذاه  وذكرر غريها او النفس ه  وهل الروح

 مكان يف وليس  عرضا وال جسما النفس ليس بائفة

 

 

 [   180 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 وال ال رررامل يف هررر  وال ب ررر  وال لرررون وال عمررر  وال عرررر  وال برررول هلرررا وال

 حكرررا  الرررذي وهرررو املشرررائني قرررول ذاوهررر مباينرررة وال جمانبرررة وال ال رررامل خرررار 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

366 

366 

 وال فيرره ابحللررول ال ابلبرردن ت لقهررا ان وزعمرروا أرسررطاباليس عررن األشرر ري

 فقررر  التررردبري هرررو وامنرررا ابملقابلرررة وال ابالتصرررال وال ابملسررراكنة وال ابجملررراورة

 والغررزايل ابملفيرد امللقر  الن مرران برن وحممرد البوشررنج  املرذه  هرذا واخترار

 مررررن واب ررردها وأبطلهررررا املرررذاه  ارادأ وهرررو اعررررهوأتب سرررينا ابررررن قرررول وهرررو

 مث دلرريال عشررر وسررتة مائررة حنررو املررذه  هررذا ابطررال علررى ذكررر مث الصررواب

 النرا م قرال اعلرم وهللا ذكرر  موضرع هرذا لريس مبرا املنرازعني أدلرة عن اجاب

 ت اىل هللا رمحه

 فصل

 وحصررونه االسرالم م اقررل علرى الت طيررل اهرل نصرربه الرذي املنجنيرر  كسرر  يف

 الربهرران عررن عريرر  وج رراجع وفراقرع قراقررع يفزعنررك ال ... جيررل ب ررد جريال
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 ... االركرران مقطررع املنجنيرر  ك ... ذا غررري لررك يهررو شرر ء عنرردهم مررا ...

 هرذا أرأير  ... زمران منرذ االثبرات على منصواب القكي  يدعونه الذي وهو

 احلصرون حجارتره بلغر  ... االميران م اقرل حتر  نصربو  ... فراهنم املنجنير 

 اجلدران على واستول  الشرفات هدتف

 

 

 [   181 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 مرررا وهللا ... اجلررراي املنجنيررر  ذا مرررن الكفرررار اسرررتول  عليررره حصرررن كرررم  هلل

 ان البليرة ومرن ... الشران ال ظريم احلصن على قصدا ... عربوا حىت نصبو 
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 وكررران م هرررم بررره ورمررروا ... ال ررردوان علرررى وابررروهم احلصرررن اهرررل برررني قومرررا

 ووفراق كفررهم  مرن فقكبر  ... الكفران ذي فوق منهم احلصن اهل مصاب

 حمنرة اعظرم االسرالم علرى وجررت ... الطغيران مرن أنروا  احلصرن يف ... من

  كرران  الرررمحن دينرره ترردارك أن لرروال وهللا ... الرررمحن مررن تقررديرا ذيررن مررن ...

 وانواالع االنصار من يزكا ... بفضله االله له أقام لكن ... االداين كسائر

 ... لألركان هدته وحجارة ... صواعقا املنجني  ذا على فرموا ...

 يصرولون هبا الي ال ظمى شبهتهم عن اجلواب يف ت اىل هللا رمحه النا م شر 

 ف رل يفزعنرك ال قولره القكير  حجرة وه  يهولون هبا الي الكربى وعمد م

 اخلفيفة التأكيد بنون التصاله الفتح على مبي مضار 

 وجمران  منجنيقرات مجع م ربة كاملنجنوق  احلجارة هبا ترم  آلة املنجني  قوله
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 جتنيقا وجنقوا جينقون جنقوا وقد وجماني 

 االسررالم حصررون أي وامللجررأ احلصررن وهررو م قررل مجررع االسررالم م اقررل قولرره

 إحرردى ... م رران سرر  فالقكيرر  ابلقكيرر  ي نررون الررذي مرراذا فاسررأهلم ...

 كرذا  األعضرا هرذ  مرن ... احليوان كقك   تباينم ... من القكي  هو م انيه

 األركان أربع من ركب  قد أعضاؤ 

 

 

 [   182 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 جراهلكم ول رل ... مكران كرل  فروق مرن وعلرو  ... لربنا للصفات ذا أفالزم
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 سر ر  رخريص عنردكم فالبه  ... ابلربهان االثبات الزم ذا ... مباهتا يقول

 ... زانمي وال كيل  بال حثوا ...

 سر  للقكير  ان ذكرر النرا م فران القكير  م راي مرن االول امل رى هو هذا

 األعضرراء هررذ  مررن احليرروان كقكرر   النررا م قررال كمررا  القكيرر  وهررذا م رران

 والنار والقاب واهلواء املاء وه  االرب ة االركان من األعضاء ترك  وكذلك

 ي القك هذا يلزم وال ال لى بصفاته موصو  ت اىل والرب

 قررال بررالزم لرريس أي انكررار اسررتفهام وهررذا لربنررا الصررفات ذا أفررالزم وقولرره

 ت اىل هللا رمحه النا م

 كاجلسررر  ... يفققرران اثنررني بررني وذاك ر ... اجلرروا فقكيرر  واثنيهررا هررذا ...

 امترزا تركير  املدعو واالول ... ابن من حملله جبوار  ... تركيبه الذي والباب
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 أيضررا ... صررفاته ثبرروت مررن ذا أفررالزم ... يررانتب ذو وهررو واخررتالط   ...

 ... السلطان ذو هللا ت اىل

 البراب كقكير   اجلروار تركير  وهرو القكير  م راي مرن الثراي امل رى هرو هذا

 امتزا  تركي  يسمى واألول اجلسر على

 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 األركان فردة اجلواهر يدعى ... متماثل من القكي  والثالث ...

 

 

 [   183 صفحة - 2 جزء]  

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

372 

372 

 املنفرردة اجلرواهر مرن القكير  وهرو القكير  م اي من الثالث امل ى هو هذا

 كررالب  ابررن قررول هررو ذلررك وإنكررار املتكلمررني ب رر  قررول هررو ذلررك وإثبررات

 وسرررتأيت الكراميرررة وب ررر  والضررررارية والنجاريرررة اهلامشيرررة قرررول وهرررو واتباعررره

 ... ت ررراىل هللا رمحررره النرررا م قرررال ... النرررا م كرررالم  مرررن بطالنررره ىل اإلشرررارة

 فاجلسررم ... اليرروان لررذي وصررورته ال  ... هيررو مررن املركرر  اجلسررم والرابررع

 ... بطالن ذو وذاك الفيلسو  عند ذين من مرك  فهو

 ... البطالن واضح ايضا وذاك م ... الكال ارابب عند اجلواهر ومن

 والصرورة اهليرويل مرن كير الق  وهرو القكير  م راي مرن الرابرع امل رى هرو هذا

 الفالسفة عند

 ت اىل هللا رمحه النا م قال
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 قرالوا ... واالميران الردين أصرل زعمرو  ... الذي الفرد اجلوهر فاملثبتون ...

 من القكي  ميكن هل ... ألوان ذو وهو خال  وهلم مرك  منه اجلسم أبن

 األشر ري حكا  قد عشرة س  أو ... ومثان ستة أو أربع من ... أو جزئني

 ... التبيان على مقاالت لذي

 واحلر  ... السربحان ذي سبحان وعلو  ... صفاته ثبوت من ذا أفالزم ...

 ... عدمان مها هذا وال ذا من ... مركبا ليس اجلسم أن

  لررو ... إمكرران وذا أبرردا ذا لرريس ه ... أثبتررو قررد الررذي الفرررد واجلرروهر ...

 والبهتان بطالنال لواضح ل ... احملا لزم اثبتا ذلك كان
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 [   184 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 أتكررون ... االوزان صرر وبة وألجررل جرردا ... نظمهررا وي سررر شررىت أوجرره مررن

 ... األذهان من ش ء يف األجزاء يف الطود تساوي خردلة

 وإذا ... واحلسرررربان ابل ررررد تنتهرررر  ال ... أجررررزاؤ  منهمررررا كررررل  كرررران  إذ ...

 فألجلرره ... الوسررطان احلرراجز ووهرر الوسرر  يف ... واثلثررا اجلرروهرين وضرر  

 هرو منره إحردامها مسره مرا ... فيلتقيران اذا يرزول حرىت ... يتالقيرا فال افققا

 انقسررام فهررو ... غررري  تقولرروا أو حمررال هررذا ... فرقرران بررال للثرراي املمسررو 

 ... التبيان واضح
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 هبر القرائلني ان مرع الفرد ابجلوهر القول إبطال يف ت اىل هللا رمحة النا م شر 

 واإلميان الدين أصل هو إثباته أن يزعمون املتكلمني من

 ان علرررى املسرررلمون اتفررر  وغرررري  ت ررراىل هللا رمحررره اجلرررويي امل رررايل أبرررو قرررال

 شرك فقرد هرذا ومرع أفرادا تصري حىت وانقسامها جتزئتها يف تتناهى االجسام

 الرازي هللا عبد وأبو البصري احلسن أبو فيه شك وكذلك فيه هو

 وال املسرلمني أئمرة مرن أحد يقله مل القول هذا ان وم لوم سالماال شي  قال

 املشررهورين ال لررم ائمررة مررن أحررد وال ابحسرران هلررم الترراب ني وال الصررحابة مررن

 وامل تزلررة اجلهميررة مررن بائفررة االسررالم يف ذلررك قررال مررن وأول املسررلمني بررني

 مل ملرا االمجرا  هرذا حراك  ولكرن وعابو  السلف ذمه الذي الكالم من وهذا

 برررذلك يقرررول مرررن اال جيرررد ومل الكرررالم كتررر   يف مرررا إال الررردين أصرررول ي رررر 
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 ابهليررويل والقررول اببررل الفرررد ابجلرروهر والقررول املسررلمني إمجررا  هررذا اعتقررد

 كالمه  انتهى اببل والصورة

 ابجلوهر القائلني ان أي اخل جزئني من القكي  ميكن هل قوله

 

 

 [   185 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 مثانيرة أو سرتة او أرب رة أو جرزئني مرن اجلسرم تركي  ميكن هل اختلفوا الفرد

 املقاالت يف األش ري حكا  بينهم خال  على عشر ستة أو

 بتماثررل ويقررول الفرررد اجلرروهر يثبرر  مررن االسررالم لشرري  والنقررل ال قررل ويف
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 ه  الي اجلواهر حتويل هو امنا احلواد  من ت اىل هللا حيدثه ما وأن االجسام

 ومجهرررور االسرررتحالة وينكررررون أعياهنرررا بقررراء مرررع صرررفة إىل صرررفة مرررن أجسرررام

 هللا وان قروهلم بطرالن علرى متفقرون وغرريهم الفقهراء مرن ال لم وأهل ال قالء

 فرال آخرر جرم اىل االول اجلسم حييل كان  وان ويبدعها األعيان حيد  ت اىل

 النالررة يف ابق النرواة جرررم وال االنسران بردن يف ابق النطفررة جررم إن يقولرون

 كالمه  نتهىا

 يف الرري اخلردلررة أتكررون أي اخل الطررود تسرراوي خردلررة أتكررون النررا م وقررول

 ال منهمررا كررل  أجررزاء أن جبررامع ال ظرريم اجلبررل تسرراوي واحلقررارة الصررغر غايررة

 علرى آخرر دلريال النرا م ذكرر مث االحالرة غايرة يف هرذا واحلسبان ابحلد تنته 

 فرضررنا اذا أي اخل ثرراواثل اجلرروهرين وضرر   واذا فقررال املررذه  هررذا بطررالن
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 ال او التمررا  عررن للطرررفني حاجبررا الوسرر  يكررون ان فامررا جررزئني بررني جررزءا

 ميرا  وابآلخرر اجلرزئني احرد ميا  أبحدمها برفان للوس  يكون األول ف لى

 يكرون وكرذا ومهرا ولو للقسمة قابل امتداد جهتيه بني يكون حمالة فال اآلخر

 الوسررر  اجلرررزئني ذينرررك مرررن لكررر  ميرررا  ابحررردامها جهتررران الطررررفني للجرررزئني

 يكرون ان فأما الثاي وعلى منقسمني فيكوان لقائه من فارغا يكون وابآلخر

 فررال حجررم منهمررا حيصررل فررال كليهمررا  ويف الطرررفني احررد يف متررداخال الوسرر 

 منهمرا يتصرور فرال ترتير  األجرزاء تلرك برني يكون ال أو جسم منهما يتألف

 تركناهرررا بطالنررره علرررى أخررررى أذلرررة الفررررد اجلررروهر إببطرررال وللقرررائلني تركيررر 

 اعلم وهللا اختصارا
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 [   186 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 ... اثن ابصرررطالح هرررذا أوصرررا  ال مرررع ذات مرررن القكيررر  واخلرررامس ...

 نقررر لسررنا ... قرررآن وال عررر  يف ذاك مررا ... وضرر هم وذلررك تركيبررا مسررو 

 مررن عرنهم تلقرى مررن أو ... اليروان  ةلشري ابالصررطالح ... موضروعة بلفظرة

 ال ليرا بصرفاته سربحانه وصرفه مرن ... عرفران برذي ليسر  جهميرة ... فرقة

 الفسرراد قبررل ... كلهررا  أيضررا والفطرررات وال قررل ... القرررآن مقتضررى ويررقك
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 اباللقررراب أمسرراء ال يف الشررأن فلرريس شرر تم مررا مسررو  ... الربهرران ومقتضررى

 ومررن عقررل مررن القكيرر  ذا إبطررال يقتضرر  دليررل مررن هررل ... الشرران ذات

 ... الثقالن أتى لو عليه قدروا ... ملا شيوخكم نشرت لو وهللا ... فرقان

 ذات مرن القكير  وهرو عنردهم القكير  اقسرام مرن اخلامس القسم هو هذا

 مررن وهررو اجلهميررة مررن وافقهررم ومررن اليرروان اصررطالح علررى وهررذا وصررفات

 نقررر لسررنا النررا م وقررول النررا م مكررال  يف إبطالرره وسرريأيت بطررالا األمررور أ هررر

 اإلقررار مرن ابلقرا  نقرر النس  من رأينا ما مجيع يف كذا  اخل موضوعة بلفظة

 الرررذي االصرررطالح هرررذا بسرررب  نفرررر لررريس أي ابلفررراء نفرررر اللفظرررة وصرررواب

 مرن قولره وهرو واجملررور واجلار ال ليا بصفاته سبحانه وصفه من اصطلحتمو 

 اعلم وهللا نفر ب مت ل  وصفه
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 ما ووجودها ... ماهية من القكي  والساد  ... ت اىل هللا رمحه النا م قال

 شي ان هنا ها
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 فهنراك ... األعيران فف  الثاي و الذهن يف ... فذا اعتبارمها اختلف اذا اال

  اعتبرارا احترد اذا أمرا ... غريان مها اعتبارمها ف لى ... لذا غري ذا كون  ي قل

 ... الرذي كران  ذا غري شي ا قال من ... اثن ال ذا ا هو وجودها نفس انك

 وهرو ابلتفصريل زال قرد هنرا خرب  وكرم هرذا ... الف رالن من ضرب قاله قد
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 ... ال رفات يف االصل

 الوجرررود مرررن القكيررر  وهرررو القكيررر  أقسرررام مرررن السررراد  القسرررم هرررو هرررذا

 اعتبارمهرا اختلرف اذا يرةواملاه الوجرود ان هنرا النرا م كرالم  وحاصرل واملاهيرة

 ذهنررني أخرذا وإن املاهيرة غررري فرالوجود خارجيرا واآلخررر ذهنيرا أحردمها فأخرذ

 املاهية هو فالوجود خارجيني أخذا إن وكذا املاهية هو فالوجود

  الف رالن وزن يف كلمرة  ي ري ال رني وإسركان الفراء بضرم هرو الف الن من قوله

 سرريف أخرر  راثء يف املتنرري لقررو  يف كمررا  وهررذا وحنومهررا والرربطالن كالبهترران

 ومل بكررر داير مواكبهررا متررأل مل ف لررة كررأن  ... خولررة وامسهررا محرردان ابررن الدولررة

 ...    ومل ختلع

 امسهرا عرن كرى  برل ملكره لكوهنرا اسرت ظاما ابمسهرا يصررح مل املتني أن وذلك
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 والتأنيرث لل لميرة الصرر  مرن ممتنع موزوهنا حكم حكمها ف لة فلف  بف لة

 خولة وامسها امسها عن بف لة كى  جي ابن قال ممتنع ةف ل فكذا

 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 برررل ... الفرقررران ملواقرررع يهتررردوا مل ... ب رررد  مرررن وحزبررره اخلطيررر  وابرررن ...

 حريان ملدد لكل شكا ... أوجبا وحبثا نقال خبطوا
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 تركيبرا فيكون ... شي ان إذا هماف غري  أم ... وجود  ال املني رب ذات هل
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  وجرود  صرار ذاك نفينرا واذا ... إمكران ذا فيصرري بره قلنا ... إن ذاك حماال

 وبرني أعلرى ال ذينرك ثرالاث أقراويال وحكروا ... األذهان يف املوجود كاملطل 

 إبطرررررال ... وال ابلرررررنقص كلهرررررا  عليهرررررا وسرررررطوا ... اإلمكررررران ذي وجرررررود

 ... لالنسان والتشكيك

 بررن احلسررني بررن عمررر بررن حممررد وهررو الرررازي الفاررر ي رري اخلطيرر  ابررن قولرره

 هللا عبرد أبرو التصرانيف صراح  املتكلمرني سرلطان ال المرة عل  ابن احلسن

 املفسررر خطيبهررا ابرن الرررازي مث األصرل الطربسررتاي التميمر  البكررري القرشر 

 الشرعية ال لوم يف األئمة وأحد ال قلية ال لوم يف وقته امام

 يف رأ  التصرانيف صراح  اخلطير  ابرن الفارر ت راىل هللا رمحره احلاف  قال

 مررن مسررائل علررى تشرركيكات ولرره اآلاثر مررن عررري ولكنرره وال قليررات الررذكاء
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 مررا مثرل امليرزان لسران يف حجرر ابرن احلراف  وقرال حررية ترور  الردين اصرول

 مررن األصررول يف تبحررر  مررع يقررول كرران  أنرره وزاد شررأنه يف الررذهي عررن ذكرررا

 يف ويقصرر الشرديدة الشربه ايرراد ي راب وكران الفرائز فهرو  جرائزال دين التزم

 ابرن ذكرر  وقرد نسري ة وحيلها نقدا الشبهة يورد املغاربة ب   قال حىت حلها

 الررنجم وذكررر ردي ررة أشررياء عنرره فحكررى شررامة ابررو وذكررر  وذم فمرردح دحيررة

 أمجررع التفاسرري يف رأير  مرا ملاصره مررا التفسرري علرم يف االكسرري يف الطرويف

 كثرري  أنره إال الردين فارر االمرام تفسري ومن القربي من التفسري علم ل لغا

 السرمسراج  الردين سررا  شرياه عن النصيي الدين شر  فحدثي ال يوب

 مرن الفارر تفسرري مرايف فيهمرا برني جملدين يف املأخذ كتاب  صنف أنه املغري

 والبهر  الزيف
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 علررى والرردين املررذه  يف املاررالفني شرربه يررورد ويقررول اكثررري   عليرره يررنقم وكرران

 مرن غايرة علرى واحلر  السرنة أهرل مذه  يورد مث التحقي  من يكون ما غاية

 ب ر  ا مره حرىت الكالميرة كتبره  يف دأبره هرذا إن ول مري الطويف قال الوهن

 كران  مرا مرذهبا او قروال اخترار كران  لرو ألنره حالره  راهر خرال  ولكنه النا 

 يف قرروا  يسررتفر  كرران  أنرره سررببه ول ررل عنرره يسررتق حررىت منرره ا خيرر مررن عنررد 

 مرن شر ء عنرد  يبقرى ال نفسه دليل تقرير اىل انتهى فاذا اخلصم دليل تقرير

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

387 

387 

 يف صررررح وقرررد البدنيرررة للقررروى اتب رررة النفسرررانية القررروى أن شرررك وال القررروى

 يقررر  أن خصرمه أراد لرو تقريررا خصرمه مذه  يقرر أنه ال قول هناية مقدمة

 الرررد كترراب  يف السرركوي خليررل ابررن وذكررر ذلررك علررى الررزايدة علررى قرردري مل

 إن األصررول يف كتبرره  يف قررال اخلطيرر  ابررن الرررازي االمررام اا الكشررا  علررى

 ت راىل قولره التفسرري يف وقال الصحيح املذه  هو املذه  هو اجلرب مذه 

 مررذه  أن علررى يرردل كالمررا  األنفررال وقلبرره املرررء بررني حيررول هللا ان واعلمرروا

  االمرر ان صرحة علرى ال قليرة ابلرباهرني دللنرا وقرد قرال حيرث احلر  هو اجلرب

 بقرررراء بصررررحة وقررررال ذلررررك أمثررررال مررررن ابهلل ن رررروذ جمبررررور ال بررررد أي كررررذلك

 كقرول  وإضرافات نسر  جمررد أهنرا وزعم احلقيقية هللا صفات وبنف  األعرا 

 التررا  تلميررذ  عررن ونقررل التمررانع دليررل يف أرسررطو بريرر  وسررلك الفالسررفة
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 انره عنره ونقرل فاسرتق بره ومهروا مصرر اىل فهجرر  كالمره  يف نظرر أنه رموياأل

 قالرره مررا ومنرره ال ررامل حبرردو  القررول علررى شرربهة مائررة وكررذا كررذا  عنرردي قررال

 بوجرروب القردم علرى يسرتدل واملرتكلم األرب رني آخرر يف اخلطير  ابرن شرياه

 أف الره عرن الفاعل ت طل ابستحالة قدسه على يدل والفيلسو  الف ل أتخر

 كمحبرة  البير  اهرل حمبرة يقردم شي يا كان  الفار ان الطباخ ابن عن أسند مث

 عل  وكان تصانيفه ب   يف قال حىت الشي ة
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 وملاتصرر  الغير  مفراتيح لتفسرري  تسرميته عليره وعاب غري  خبال  شجاعا

 اجملترررى مررراماال أبنررره وصرررفه يف لتالميرررذ  وتقريرررر  البينرررات اآلايت املنطررر  يف

 صردور صردر اخللر  علرى هللا حجرة آدم بري فارر ال رامل أفضرل الردنيا أستاذ

 مبدينرة وسرتمائة سر  سرنة الفارر مرات وقد كالمه  آخر هذا وال جم ال رب

 وممرا اللسران عبرارة انتهرى اعتقراد  حسرن أنره علرى تردل بوصية واوصى هراة

 فل لرره صررريح حرسرر النجرروم خماببررة يف املكترروم السررر كترراب  لرره إن فيرره قررال

 ت اىل هللا شاء إن أتليفه من اتب

 واشرتغل ثرال  سرنة وقيرل ومخسرمائة وأرب رني أربع سنة رمضان يف ولد قل 

 الكمررال علررى البغرروي تالمررذة مررن وهررو عمررر الرردين ضررياء والررد  علررى أوال

 فيهرا وبررز كثررية  علومرا وأتقرن حيرى برن حممد صاح  اجليل  واجملد السمناي
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  جملرس لره وكران كثررية  فنرون يف وصنف البالد سائر من بةالطل وقصد  وساد

 بينرره وجرررت ووجررد حررال فيرره ويلحرر  وال ررام اخلررا  حيضررر  الرروع  يف كبررري

 يف مرنهم ينال وكان بسببهم وأوذي وفنت خماصمات الكرامية من مجاعة وبني

 فقهرراء تلميررذ ثالمثائررة حنررو حولرره مشررى ركرر  إذا وكرران منرره وينررالون جملسرره

 دخولره علرى ونردم الكرالم يف احلرمني إلمام الشامل حيف  كان  وقيل وغريهم

 واملنرررراه  الكالميررررة الطرررررق أختررررربت لقررررد قررررال انرررره عنرررره وروي الكررررالم يف

 الطرررق اصررح ورايرر  علرريال تشررف  وال غلرريال تررروي أجرردها فلررم الفلسررفية

  لريس ت راىل وقولره حممرد الفقراء وأنتم الغي وهللا التنزيه يف أقرأ القرآن بريقة

 علرررى الررررمحن االثبرررات يف واقررررأ أحرررد هللا هرررو قرررل و الشرررورى شررر ء ثلرررهكم

 الطير  الكلرم يصر د اليره النحرل فروقهم مرن رهبرم خيافون به استوى ال رش
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 قال مث النساء هللا عند من كل  قل هللا عند من الكل أن يف واقرأ فابر
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 األفضرل هرو مرا كرل  أبن مقرر إي الروح داخل ومن القل  صميم من وأقول

 وكانر  عنره منرز  فأنر  نقرص او عير  هرو ما وكل لك فهو األجل األعظم

 أنره وبلغري شرامة أبرو قرال وسرتمائة سر  سرنة الفطر عيد يوم هراة ب وفاته

 ومرن ذلرك وغرري وال قرار الردواب سروى دينار ألف مثانني الذه  من خلف

 الغي  مفاتيح أمسا  كبارا  جملدا عشر اثي يف يتمه مل الكبري التفسري تصانيفه
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 والربهران والتبيران ال قرول وهنايرة االرب رني وكتراب واملنتا  احملصول وكتاب

 امل اديرررة املطالررر  يف ال ماديررة املباحرررث والطغيررران الزيرر  أهرررل علرررى الرررد يف

 امل رامل االسررار لطرائف إىل النظار إرشاد الصفات أتويل يف التقديس أتسيس

 شرررررح احلسررررى هللا امسرررراء شرررررح الفقرررره أصررررول يف  رررراملامل الرررردين أصررررول يف

 وشررح للغررايل الوجيز نصف شرح إنه ويقال الفلسفة يف امللاص االشارات

 يف وصرنف القرانون كليرات  وشررح اخلال  يف بريقة وله للم ري الزند سق 

 مصرررنفاته يف السرر ادة ورزق ذلرررك غررري اىل عنررره هللا رضرر  الشررراف   مناقرر 

 هبا االشتغال على النا  وأقبل قاآلفا يف انتشرت حىت

 ثالثرة إىل ت راىل الررب وجود يف للنا  حكوا وأتباعه الرازي الفار أن وذلك

 وجررود أن والثرراي فقرر  اللفظرر  ابالشررقاك مقررول الوجررود ان أحرردها أقرروال
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 غررري حقيقررة لرره لرريس مطلرر  وجررود أنرره والثالررث ماهيترره علررى زائررد الواجرر 

 بوتيةث ماهية كل  بسل  املشروط الوجود

 واحردا ليس احل  والقول اببلة الثالثة األقوال هلم فيقال االسالم شي  قال

 اىل ينقسررم الوجررود ان قلنررا اذا اا تررومههم هررو الغلرر  أصررل وامنررا الثالثررة مرن

 وهررو الواجرر  يف نفسرره هررو وجررود اخلررار  يف يكررون أن لررزم وممكررن واجرر 

 يناملوجود بني اخلار  يف فليس غل  وهذا املمكن يف نفسه
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 واخلرر  الررذهن يف الررذي وم نررا  الوجررود لفرر  ولكررن فيهمررا نفسرره هررو شرر ء

 فشررمول فيرره يشررقكان وي مهمررا املوجررودين يتنرراول اللفرر  علررى يرردل الررذي

 يكتر  الرذي واخل  الوجود لف  كشمول  هلما الذهن يف الذي الوجود م ى

 فامنرا اخلرار  يف يوجد ما نفس فأما هذا يف مشقكان فهما هلما اللف  هذا به

 شر ء فيهرا وصرفته هرذا نفرس تكرون ان فامرا الوجرو  ب   من فيه يشتبهان

 فيره توقرف ومرن تصرور  مرن كرل  فسراد  ي لرم ممرا فهذا وصفته هذا ذات من

 الررذات اسررم يف كررالقول  الوجررود اسررم يف فررالقول وحين ررذ لرره تصررور  فل رردم

 واجبررة حقيقررة اىل تنقسررم احلقيقررة ان وكمررا واحلقيقررة والررنفس واملاهيررة وال ررني

 لفرر  فكررذلك ذلررك وحنرو الررذات ولفرر  املاهيررة لفر  وكررذلك ممكنررة وحقيقرة

 أن يلررزم مل وممكنررة واجبررة اىل تنقسررم املاهيررة أو احلقيقررة إن قلنررا فرراذا الوجررود
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 الوجرود قيرل اذا فكرذلك املمكرن ماهية من ش ء فيها الواج  ماهية تكون

 مرررن شررئ فيهررا الواجرر  ماهيررة يكررون أن يلررزم مل وممكررن واجرر  اىل ينقسررم

 أن يلرزم مل وممكرن واجر  اىل ينقسرم الوجرود قيل اذا فكذلك املمكن ماهية

 مطلر  وجرود فيره لريس برل غرري  وجرود مرن ش ء فيه الواج  الوجود يكون

 املالرروق كرران  واذا وجررود  وهرر  حقيقترره هرر  ماهيترره بررل مطلقررة ماهيررة وال

 اخلار  يف الي وماهيته وحقيقته ذاته نفس وه اخلار  يف الذي وجود  امل ني

 وجرود  هر  حقيقتره تكرون أن أوىل ت راىل فاخلال  شي ان اخلار  من فيه ليس

 يف الثابته حقيقته ه  الي ماهيته نفس وهو أحد فيه يشركه ال الذي الثاب 

 فيهما موجود واملمكن الواج  بني املشقك الوجود أن قدر ولو األمر نفس

 مييررز كررأن  واألعجررم النرراب  يف ب ينهررا هرر  املشررقكة اجلوانيررة وأن اخلررار  يف
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 ان وكمرا ختصره حبيوانيرة االنسران يتميز كما  خا  بوجود اآلخر عن أحدمها

 عرن اخلرا  بلونره أحردمها متيرز اللرون مسرمى يف اشرقكا اذا والبيرا  السواد

 وهالالء اآلخر
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 هرذ  هر  الصرفة هذ  فيج لون واحدا واالثنني ننياث الواحد جي لون لضالون

 إن قرالوا كمرا  واحردا االثنرني فيج لرون املوصرو  ه  الصفة وجي لون الصفة

 كمررا  اثنررني الواحررد وجي لررون ال ررامل هررو وال لررم اإلرادة وهررو القرردرة هررو ال لررم
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 انسررران جرررواهر عررردة هرررو االنسررران هرررذا هرررو الرررذي امل رررني الشررر ء جي لرررون

 اجلررواهر هررذ  مررن كررال  وجي لررون ابالرادة ومتحرررك  وحسررا وابرر  وحيرروان

 بررني يفرقررون وكمررا مت ررددة صررفات لرره واحررد جرروهر انرره وم لرروم اآلخررر غررري

 امل قررول وامنررا أبنفسررهما قررائمني عقليررني جرروهرين وجي لوهنمررا والصررورة املررادة

 مثرل الصرناعية كالصرورة  ابجلرواهر واألعررا  ابملوصروفات الصفات قيام هو

 الفضررة هررو جبرروهر قررائم عررر  فانرره والثرروب والسرررير لرردرهموا اخلررامت صررورة

 اجلسرررم هرررو مبحرررل قائمررران واالنفصرررال االتصرررال وكرررذلك والغرررزل واخلشررر 

 املفارقات اجملردات يف كقوهلم  اخلار  يف اثبتة الذهنية الصورة جي لون وهكذا

 البردن فارقر  اذا النابقرة الرنفس ال مفرارق أنه يثب  ما م هم وليس للمادة

 املشاصررة االعيران مرن الرنفس جتردهرا الرري الكليرات هر  واجملرردات ابملروت
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  الرذهن يف اخلرار  يف املوجرود وجي لرون هبرا يقروم ومرا الرنفس اىل االمرر فريجع

 أصررول مررن األمررور فهررذ  املطلرر  الوجررود هررو الواجرر  الوجررود جي لررون كمررا

 ب الثا جي لوا أن ذلك من ولزم الذهن يف اخلار  يف ما ج لوا حيث ضالهلم

 يف مبسروط كلره  وهرذا ضرالهلم أجنرا  مرن األمرور فهرذ  اثبتا واملنتف  منتفيا

 كالمه  انتهى املوضع غريهذا

 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 الشان حقري بل كبري  ثور ... خرا امدا ار  من اتى حىت ...
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 هرررذا ... بيرررانالت  ررراهر فيررره والشرررك ... كلررره  ذا يف الوقرررف الصرررواب قرررال

 ... الشان ال ظيم هللا يف شك إن ... وعلومه حبثه قصارى

 الردين سريف الث لري سرامل بن حممد بن عل  بن عل  احلسن أبو هو اآلمدي

 علرررى كترررااب  وحفررر  القرررراآت بلرررد  مشررراي  علرررى قررررأ 551 سرررنة آبمرررد ولرررد

 حنبلر  اشرتغاله أول يف فكران مردة ذلرك علرى وبقر  حنبرل برن امحد مذه 

 مردة الطلر  يف وأقام ال راق اىل رحل مث الشاف   مذه  اىل انتقل  املذه

 واشررتغل الشررام اىل انتقررل مث واملنررا رة واخلررال  اجلرردل علررم وحصررل ببغررداد

 هلرذ  منه أحف  زمانه يف يكن ومل فيه ومتهر الكثري منه وحف  امل قول بفنون

 نيفهتصررا وكررل واخلررال  واحلكمررة واملنطرر  الرردين أصررول يف وصررنف ال لرروم
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 لرذلك فرا م ويهودهرا الكررخ نصرارى من االوائل علوم أخذ قد وكان مفيدة

 وحاضررر هبررا وا ررر 593 سررنة الفقهرراء مررن خوفررا مصررر اىل ففررر عقيدترره يف

 مسرتافيا القراهرة مرن فارر  عليره ت صربوا األوائل علوم يف تصانيف وا هر

 ومرن 631 سرنة فيهرا ومرات التردريس هبرا وتروىل دمشر  أو محاة استوبن مث

 أبكرررار وكتررر  جملررردات مخرررس واألواخرررر األوائرررل علررروم يف املررراهر مصرررنفاته

 الفلسررفة يف احلقررائ  دقررائ  وكترراب جملرردات أربررع الرردين أصررول يف األفكررار

 اىل نسرربة واآلمرردي 551 سررنة والدترره وكانرر  قاسرريون سررفح يف دفررن وقررد

 الروم لبالد جماورة بكر داير يف كبرية  مدينة وه  آمد

 هررذ  يف قوتررف اآلمرردي أن أي األمررر آخررر أي اخلرراء كسرررب هررو آخرررا قولرره

 أعلم وهللا املسألة هذ  يف كالمه  على اا ابلع ومل املسألة
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 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 فصل

 الستة القاكي  هذ  أحكام يف

 وكذلك ... واألذهان اللف  يف ت دومها ... ال القكي  حقيقة فاألوالن ...

 ... النوعان ذانك فيها القكي  إمنا أيضا األعيان

 أي اجلررررواد وتركيرررر  واالخررررتالط االمتررررزا  تركيرررر  مهررررا اللرررذان األوالن أي
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 ... النوعني هذين يف حقيقة القكي 

 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 ... اجلثمان ذي تركي  يف ال قالء تناز  اللذان مها واألوسطان ...

 ... بيان أمت وبينا حكيناها قد ثال  لأقاوي وهلم ...

 اجلررواهر مررن القكيرر  أي بيرران أمت وبيناهررا حكيناهررا قررد ثررال  أقاويررل وهلررم

 دارت ... عليهمررا اللررذان مهررا واآلخررران ... والصررورة املررادة ومررن املنفررردة

 فروق مرن ب لرو  ... سربحانه وصرفه ج لرتم أنرتم ... ترراين الري احلررب رحى

 ذي وامل قرررول ابلنقرررل ... لررره ثبتررر  الررري ال ليرررا تهوصرررفا ... األكررروان ذي

 برهان ما غري من مضموهنا ... نفيتم مث القكي  مجلة من ... الربهان
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 قيرل إذا لكرن ... ال ردوان مرن وذا االصرطالح هذا للت طيل املرقاة فج لتم

 هبررذا نفرريكم فنقررول ... إنسرران علررى هررذا يف حجررر ال ... حرراد  اصررطالح

 فروق ... ل لرو  بره نفريكم وكرذاك ... الربطالن أبطرل هرو صفاته االصطالح

 كرالتوراة  ابلروح  ... لكالمره بره نفريكم وكرذاك ... مكران كل  وفوق السماء

 ... القمران يرى كما  امل اد يوم ... له لرؤيتنا نفيكم وكذك ... والقرآن

  ... م رران بغررري صررفو  مررن النقررل يف ... أتررى مررا لسررائر نفرريكم وكررذاك ...
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 لرو وبرودكم ... كتمران  برال يسروؤكم أبدا ... والذي واالصابع واليد كالوجه

 أن ... قالرره ملررا وهللا وبررودكم ... ابلربهرران املب ررو  ورسرروله ... ربنررا يقلرره مل

 اىل أمج رره الكرون اسررتناد علرى الردليل قررام ... االنسران مسررمع يردخل لريس

 ذي فرروق مرن وعلررو  ... صرفاته تفرراءان علرى قرر  قرام مررا ... الررمحن خالقره

 ... اثن سررروا  رب مررراللورى ... وعلرررو  وصرررفه يف واحرررد هرررو ... األكررروان

 احملرذور وما هذا ... واهلذاين ابلفشر وصفاته ... علو  جيحدون م ى فألي

 كمالرره  صررفات عررن ي طررل أن أو ... اثن إلرره لنررا اإللرره مررع ل ... يقررا إن اال

 أرب  أوصافه ... واحد رب قيل ما إذا أما ... حمظوران حمذوران هذان ...

 احلسبان على
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 ... اإلحسان دائم بل متوحدا ... بصفاته يزل فلم القدمي وهو

 بصفاته يزل مل واحد وإنه سبحانه هلل الكمال صفات إثبات يف حمذور ال أي

 كمالررره  صررفات ت طرررلو  آخررر إلرره هللا مرررع جي ررل أن احملررذور وامنرررا واحرردا إهلررا

 حمظوران حمذوران النا م قال كما  فهذان

 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 ... االمكان يف ق  هذا ليس وقلتم ذا نفيتم برهان فبأي ...
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 الرنقص ... نقصران مرن ذاك يف فما هب  ... فذا نقص انه زعمتم فل ن ...

 أوصرررا  أتكرررون ... الررررمحن ابلواحرررد شرررركه أو ... كمالررره  سرررل  أمررررين يف

 بكثررررررة الكمرررررال إن ... قررررررآن أم ذاك عقرررررل أي يف ... نقيصرررررة الكمرررررال

 السررل  غررري الررنقص مررا ... الربهرران واضررح ذا سررلبها يف ... ال األوصررا 

 ال لرم سرل  فاجلهرل ... التبيران واضرح هذا سل  أصله نقص وكل حس 

 سرال  الررمحن مترنقص ... واالحسان ال دل سل  والظلم ... نقيصة وهو

 ... صرفاته ذكرر عليره الثنراء وكرذا ... نقصران عرن هللا ت راىل حقا ... وصفه

 مررن بصررفاته ... أدراهررم خلقرره أعلررم ولررذاك ... اوان كررل  والتمجيررد واحلمررد

 وال مالئكرررة مرررن ه ... سررروا حيصررريها لررريس صرررفات ولررره ... ابلقررررآن جررراء

 ب يان املصطفى يرا  ملا ... ساجدا القيامة يف يثي ولذاك ... انسان
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 ال بصرفاته وثناؤ  ... االزمان مدى ليحصيه الدنيا هذ  يف يكن مل محد بثناء

 ... ال رفان ال ادم يقول كما  ب ... ابلسلو

 اهنرا زعمرتم فران الصرفات نقيرتم ملاذا امل طلة أيها أنكم األبيات هذ  حاصل

 إثبرات أون الالكمر سل  إما امرين يف النقص وامنا وهب  كذب  فهذا نقص

 والكمرررال نقصرررا تكرررون أن فحاشرررا الكمرررال أوصرررا  وأمرررا ت ررراىل هلل شرررريك

 تضرمن إذا اال فيره كمرال  ال احملر  السرل  اذ سلبها يف ال األوصا  بكثرة
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 ت رراىل عنرره والط ررم واللغرروب والسررنة النرروم سررل  يف كمررا  نقررص عررن تنزيهررا

 وتقد 

 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 وثبروت ... الشران عظريم رب اىل أمج ره الكرون هراءانت على دل وال قل ...

 يشرهد والكرون ... الربهران ذا إبطرال يقتضر  ال ... لذاتره الكمرال أوصا 

 أنررره يشرررهد وكرررذاك ... السرررلطان ودائرررم الكمرررال ذو ىل ... ت رررا خالقررره أن

 امل برود سربحانه أنره يشهد وكذاك ... مكان كل  وفوق الوجود فوق سبحانه

 غايرة يف حكمرة ذو ... سربحانه أنره يشرهد وكرذاك ... االكروان من ش ء ال

 ... االحسرران دائررم علرريم حرر  ... قرردرة ذو أنرره يشررهد وكررذاك ... االتقرران

 أنرره يشررهد وكررذاك ... شرران يف ربنررا يرروم كررل  حقررا الف ررال أنرره يشررهد وكررذاك
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 نكران بال حقا أف اله ... يف املاتار
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 وكرذاك ... سرلطان مرن عليره للممرات مرا ... الرذي احلر  أنه يشهد وكذاك

 أنره يشرهد وكرذاك ... األكروان ذي ومقريم بنفسره م ... قا القيوم انه يشهد

 مررتكلم ... سرربحانه أنرره يشررهد وكررذاك ... وحنرران وحمبررة وإرادة ... رمحررة و

 األبردان هرذ  ابعرث اخلرالق سربحانه أنره يشرهد وكرذاك ... والقرآن ابلوح 

 أتملر  واذا ... الربطالن شرهادة تلك والت طيل ابلزور شاهدا جت لو  ال ...
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 قرائم حقا االثبات بشهادة ... ال ميان زمرة من تكن مل إن ... رأيته الوجود

 فسررل أيضررا ... برره شرراهدة هللا رسررل وكررذاك ... النكررران بشررهادة ال هلل ...

 حمكرررم فهرررذا أيضرررا ... بررره شررراهدة هللا كتررر   وكرررذاك ... زمررران علررريم عرررنهم

 ... اثن أبمرر خلقتهرا أصل عن ... غريت ما الي الفطر وكذلك ... لقرآنا

 أا أتررون ... الررابي اهلردى مصرابيح فيهرا ... الري املستنريات ال قول وكذا

 بلبررتم فرران الشررهود هررذي ... واليرروان اجلهمرر  لشررهادة ... كلرره  ذا اتركررو

 احل  فيظهر غبارال هذا ينجل  إذ ... زمان ب د سيقوم غريها من ... شاهدا

 ... ب يان مشاهدا املبني

 هللا حبمد واضحة االبيات هذ 
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 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 ال قلر  إن ... يلحراي فمرن تركير  ملرزوم ... إنره وقلرتم ذا نفيتم فاذا ...

 امللررزوم جي ررل هررل ... أبذان بيررنكم فيمررا وصرررخ  ... لكررم مسررع وال عقررل

 ... لردى ينفر  لنفسره لريس فالش ء ... البطالن بني هذا املنف  الالزم نيع

 خشرررية مرررن ... وعلرررو  وصرررفه نفينرررا قلرررتم ... ال رفررران ذوو اي سرررليم عقرررل

 والقكير  فالوصرف ... مركبرا لكران موصروفا كان  لو ... واالمكان القكي 
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 قررانمتف والقكيرر  فررالفوق ... مركبررا كرران  ال رررش فرروق كرران  أو ... متحرردان

... 

 بررل ... بثرران اللفظتررني إحرردى تغيررري ... مررع ابلقكيرر  القكيرر  فنفيررتم ...

 فررراذا ... برهررران ذا لررريس عقيمرررا شررركال ... شررركلها أصررربح الربهررران صرررورة

 امل ررى اىل ج نررا ... الرربطالن امررارة الصررحيح ابمل ررى القكيرر  لفظررة ج لررتم

 ... بدعيررة مقبوحررة لفظررة هرر  ... مهرران ابررراح وابرحناهررا منهررا فالصررنا 

 اللفررر  ن ... مكرررا جن لررره ابلتوحيرررد واللفررر  ... لسررران بكرررل منرررا مذمومرررة

 لره ملرن وابل لو ت ... ابلصفا اوىل ابلتوحيد واللف  ... التبيان يف ابلقكي 

 أذان
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 ... الكفران شي ة جهم أصحاب ... ال الرسل عند التوحيد هو هذا

 القكي  منه يلزم الصفات اثبات إن يقولون جلهميةوا الفالسفة ان أي

 جت لررون فكيررف القكيرر  ملررزوم إنرره وقلررتم الصررفات نفيررتم فرراذا النررا م قررال

 الصررفات إثبررات هررو الررذي الررالزم عررني الصررفات أثبررات هررو الررذي امللررزوم

 على فهم نفسه فيج  الصفات إثبات يستلزم الصفات إثبات امل ى فصار

 إبطرررال ففيررره تركيبرررا بكونرره القكيررر  نفررروا فررراذا قكيرر ابل القكيررر  نفررروا هررذا
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 عينه ينفيه ال الش ء فان حمال وهو بنفسه الش ء

 النا م قال

 ... برهان ذا ليس عقيما شكال ... شكلها أصبح الربهان صورة بل

 لكرران موصرروفا كرران  لررو امل ررى أبن الصررفات إثبررات برره ابطلرروا مررا وحاصررل

 لفظرررة ج لرررتم إذا أي اخل القكيررر  ظرررةلف ج لرررتم فررراذا قولررره فتأمرررل موصررروفا

 اللفظررة تلررك وابرحنررا منهررا الصررحيح امل ررى خلصررنا الرربطالن إمررارة القكيرر 

 التوحيرد وكأهنرا وأبردلنا مذمومة بدعية مقبوحة لفظة ألهنا القكي  لفظة وه 

 ال وأتبررراعهم الرسرررل عنرررد التوحيرررد هرررو وهرررذا وابل لرررو ابلصرررفات أوىل ألنررره

 أعلم وهللا نالكفرا شي ة جهنم أصحاب

 ت اىل هللا رمحه النا م قال
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 فصل

 ... امل طلررني النفرراة وتوحيررد املرسررلني توحيررد بررني والفرررق التوحيررد أقسررام يف

 مخسة ه  أنواعه إذا فامسع

 ببيان أقسامها حصل  قد
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 لرديهم لاللره مرا ... اليروان من آلرسطو منسوب وهو سينا ابن أتبا  توحيد

 الكمرررال أوصرررا  مسرررلوب ... الواجررردان املطلررر  الوجرررود غرررري ... ماهيرررة
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 نفررس سرروى ذات لرره أن مررا ... بفرران لرريس حسرر  وجررود لكررن ... مجي هررا

 ... وال والبصررر المسرع فلرذاك ... م ران كرل  املسرلوب املطلر  د ... الوجرو

 لوجرود وإرادة ... مشري ته مث لريس قرالوا ولرذاك ... الرمحن من والقول علم

 ... األكوان ذي

 اخترار مرا ... األزمان يف ق  عنه تنفك ... مل ابلذات له الزمة تلك بل ...

 اسررتحالة هررذا علررى وبنرروا ... إمكرران بررذي أبرردا لرره هررذا وال يف لرره قرر  شرري ا

 مرا شري ا قر  ي لرم لريس قالوا ولذاك ... األبدان قيامة يوم األفالك ذا خرق

 النجروم وكرذا ... أعردادها كرم  كاألفرال ي لرم ال ... األعيران يف املوجرود من

 يررا  ولريس كرال  ... مصروت كرل  صوت يسمع ليس بل ... القمران وذانك

 وال صريان الطاعرات مرن تفصريال االنسان حالة ي لم ليس بل ... عيان رأي
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 علررى علمررا ... األغصرران مبنابرر  أو األوراق بتسرراق  لرره علررم وال كررال  ...

 آدم نفرررس برررل ... االمكررران زموال احملرررال عرررني ... عنررردهم هرررذا التفصررريل

 األزمان سالف يف يكن ومل ل ... احملا عني عندهم
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 هرو هرذا ... وامللروان الردهر كرذاك  ينفرى ... وال موجرودا النرا  نو  زال ما

 اىل وأجلرأا قرالوا ... الثراي والنصرري سرينا ابرن مثرل ... فرريقهم عند التوحيد

 ... وال مسرع مالره قلنرا ولذاك ... البطالن ذي والتجسيم القكي  خشية ذا
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 املسرتحيل إال ال ررش فروق لريس قلنا وكذاك ... يدان فكيف علم وال بصر

 كالمهررا  يكررون حمرردود اجلسررمني كررال  جسررم علررى جسررم ... إمكرران ذا ولرريس

 الكفررران أئمررة الفحررول وهررم ... كترربهم  يف صرررحوا حقررا فبررذاك ... صررنوان

 والشررك ... اإلميران وال ينحرازوا الكفرران إىل فرال الوجود خمانيث ليسوا ...

 فصرار الوجود غري ... اثنان هناك يبقى إذ واألوصا  الذات ثبوت عندهم

 شر ء اليره يضرا  فرال الوجود نف  ... ابلربهان اثنني نفينا فلذا ... ثالثة مث

 ... إمكان ذا فيصري غري  ...

 الرررب ماهيررة إنكررار هررو الفالسررفة توحيررد بيرران يف الصررواع  يف النررا م قررال

 قردرة وال بصرر وال لره مسرع ال وأنره كمالره  صرفات وإنكار وجود  على الزائد

 يتميرررز م نيررران فيررره ولررريس يررردين وال وجررره وال كرررالم  وال ارادة وال حيررراة وال
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 جسرما وكران مركبرا لكران كرذلك  كران  لرو النره قرالوا البترة اآلخر عن احدمها

 ال الرذي الفررد اجلروهر جنس من فج لو  جهو  كل  من واحدا يكن ومل ماللفا

 يرى وال حيس
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 الواحرد وهذا وجود  ميكن الفرد اجلوهر بل جان  عن جان  منه يتميز وال

  او صرفة لره كران  لرو وقالوا وجود  يستحيل ال املني رب حقيقة ج لو  الذي

 واحرردا يكررن مل بصررر أو مسررع أو قرردرة أو حيرراة أو علررم أو مشرري ة أو كررالم
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 ومسروا التوحيرد وهرو األمسراء أبحسن الت طيل أعظم فسموا ماللفا مركبا وكان

 وهرررو األمسررراء أبقررربح الررررب صرررفات وهرررو ابلثبررروت وأحقهرررا األشرررياء أصرررح

 البابررل للم ررى الصررحيحة التسررمية هررذ  بررني مررن فتولررد والتررأليف القكيرر 

 رسررله وتكرذي  هوذاتر ماهيترره وجحرد برل وصرفاته الرررب أمسراء حقرائ  جحرد

 مرن واحلر  اهلردى اسرتفادة عرن إعراضره مرع اصرطالحهم علرى نشأ من ونشأ

 لدينره أصرال فج لرو  عليره اصرطلحوا الرذي البابرل سروى ي ر  فلم الوح 

 قرردم والنقررل ال قررل ت ررار  إذا قررال ب ارضرره الرسررل برره جرراءت مررا رأى فلمررا

 كالمه  انتهى ال قل

 يررزال وال يرزل مل االنسران نرو  نأ أي احملرال عرني عنردهم آدم نفرس برل قولره

 االنسرراي النررو  يكررون أن عررن فضررال آدم يوجررد فلررم هنايررة وال لرره بدايررة فررال
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 له نسال

 أثبتنرا إذا يقولرون أهنم أي اخل واألوصا  الذات ثبوت عندهم والشرك قوله

 الوجرود فيبقرى ابلربهران اثنرني نفينرا فلهرذا القكير  لزم ووجودا وصفات ذاات

 وهللا النرا م كرالم  يف ذلك تقدم كما  مطل  وجود عندهم بالر  فوجود فق 

 أعلم
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 فصل
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 االحلاد ألهل التوحيد أنوا  من الثاي النو  يف

 احتررادي كررل  ... البهترران أويل وشرري ته سررب ني ابررن فتوحيررد واثنيهررا هررذا ...

 الوجررو هرو هاإللرر إن توحيردهم ... احلقرران موبروؤ  م بررود  ... عنرد  خبيرث

 رب ... هاهنرا مرا ها غري ال عينها هو ... األعيان يف املثبوت املطل  د ...

  ررراهر املظررراهر ذي يف خيالررره مث ال برررد وهرررم لكرررن ... يفققررران كيرررف  وعبرررد

  رررراهر الطبي ررررة فررررابن ... افررررذ عليرررره حكمهمررررا فلررررذاك ... يلجرررران دائمررررا

 ... جتريررردان مث برررل وخيالررره ... حسررره عرررن علمررره جتررررد فررراذا ... النقصررران

 خيررررق برررل ... الشررران ذا مرررن يدنيررره ال ال قرررل فررران أيضرررا عقلررره عرررن جتريرررد 

 وحسرره منرره فررالوهم ... وان عقررل مث وحسررا ومهررا ... كلهررا  الكثيفررة احلجرر 

 فاخرقهرا الشران ذا علرى حج  ... االذهان يف وامل قول وال لم ... وخياله
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 وامل قرول احلرس بحجرا هرداوأكثفها ... ال رفران عن حمجواب كن   ... واال

 الوجرود هرذا ... تررى حقرا موحردا صررت فهناك ... الفرقان صاح  ذانك

 الداين حقيقة
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 واحررت  ... اثنرران الوجررود إن وقولنررا د ... الوجررو فتنويررع عنرردهم والشرررك

 لكنمررررا ... القرررررآن يف الشرررررك فقررررالوا شرررراص ... علرررريهم ابلكترررراب يومررررا

 ذاك كيررف  وعبررد رب ... ال رفرران اولررو فهررم ابالحترراد لقررائلنيا عنررد التوحيررد
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 ... اثن من ماله فرد موجود ... ال وامنا

 الوجوديررة توحيررد وهررو للملحرردين التوحيررد انرروا  مررن الثرراي النررو  هررو هررذا

 يف ركبهم ذكر عند مذاهبهم بينا وقد ت اىل هللا ل نهم الوجود بوحدة القائلني

 قال كما  عندهم فالتوحيد االشارة ب   هنا لكذ اىل ونشري النظم هذا اول

 غريهرا ال عينهرا وإنره األعيران يف الثبروت املطلر  الوجرود هرو االلره إن النا م

 قرررال كمرررا  الررررب هرررو وال برررد ال برررد هرررو الررررب برررل ورب عبرررد مث لررريس وإنررره

 ايليرر  ... حرر  وال بررد حرر  الرررب ... أوهلررا يف املكيررة الفتوحررات صرراح 

 أىن رب قلررر  أو ... ميررر  فرررذاك عبرررد قلررر  إن ... املكلرررف مرررن شررر ري

 ... يكلف

 عرن االنسران جتررد فراذا املظراهر يف دائمرا يلجر ن واخليرال الوهم ولكن قالوا
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 حجاب وأكثفها ال رفان هذا له حصل واخليال والوهم واحلس وال قل ال لم

 الوجرود هرذا يررى حقرا موحردا صرار احلجر  هذ  خرق فاذا وامل قول احلس

 كبريا  علوا وامللحدين الزائغني إفك عن هللا  اىلت الداين حقيقة

 هو الكالم هذا قال الذي اخل عليهم ابلكتاب يوما واحت  قوله
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 وغريمهررا والرذهي االسرالم شرري  ذكرر فقرد ت رراىل هللا ل نره التلمسراي ال فيرف

 كلره  القررآن فقرال فصوصركم خيرالف القرآن له قيل الفصو  قرأ ملا أنه عنه
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 واألم واألخر  البنر  نكراح ابل فمرا لره فقيرل كالمنرا  يف التوحيرد وإمنا شرك

 حررام فقلنرا حررام قرالوا احملجوبرون هرالالء ولكرن حرالل عنردا هو فقال حرام

 هررو هرالالء عنرد والشررك عقابره وألرريم غضربه موجبرات مرن ابهلل ن روذ علريكم

 اثنان الوجود قال وأن الوجود تنويع

 فصل

 االحلاد ألهل التوحيد أنوا  من الثالث النو  يف

 الصرفات نفر  ... إميران برال ت طيرل اجلهرم عنرد التوحيرد هو واثلثها هذا ...

 بترة ش ء عليه ليس فال رش ... والقرآن ابلوح  كالمه  نف  كذاك  ال لو مع

 خرال  مرن للرورى عليره وال يطرا  رب فوقه ما ... الرمحن من خلو لكنه ...

 التحتراي األسرفل كحر   منره ... فريقهم عند الرب شعر  ح  بل ... رمحن
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 ... م رران مجيررع وعررن الكررالم وعررن ... كمالرره  ن رروت عررن امل طررل فهررو ...

 التبيان حكاية القصيد مبدأ ... يف عنه حكينا قد ما اىل وانظر
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 لشرركوا ... البهتران مقردم  الفحرول تلرو ... فرريقهم عند التوحيد هو هذا

 وكرل ذا شركا كان  إن ... الكفران وهناية لربنا ت ... الصفا فاثبات عندهم

 ... االنسان خيبة اي به جاؤوا ... قد الرسل

 إميان بال ت طيل اجلهم عند التوحيد هو واثلثها هذا
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 عررن أغرى ممرا والقرررآن وال لرو الصرفات يف وأتباعره مررذهبهم شررح تقردم وقرد

 النظم هذا اول يف إعادته

 لفص

 أنواعه من الرابع النو  يف

 مير  ال برد ... ال رفران غايرة هرو جرربيهم ... لدى فتوحيد وراب ها هذا ...

 مررن ف لنررا فاعررل وهللا ... السررلطان ذي ف ررل هررو ترررى مررا ولكررن ف ررل مالرره

 حقيقررة ال رراملني رب ف ررل هرر  ... ال صرريان وسررائر الفسرروق ومررن ... باعررة

 ... لمنسان ق  بف ل ليس  ...

 وهررو ... األكفرران يف كامليرر   أف الرره ... علررى جمبررور وهررو ميرر  ال برردف ...

 املسرركني وحيررة اي ... النررريان جرراحم وداخررل فيرره ... إهلرره ف ررال علررى امللرروم
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  ررامل هرو أبنرره نقرول لكررن ... اجلراي الظلرروم ال برد صررورة يف ... يررى مظلروم

 الرمحن مع أداب نفسه يف ...
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 والكررل ... جنرران خبيررث جررربي كررل  مررن ... فررريقهم عنررد التوحيررد هررو هررذا

 عنردهم والشررك ... عصريان مرن التحقير  يف مث مرا ... باعاتنرا غال م عند

 عنررد التوحيررد اىل فررانظر ... الررداين املالررك اإللرره غررري ... فرراعال اعتقررادك

 ... غرري  شر ء وهللا عنردهم مرا ... والكفرران اإلشرراك من فيه ... ما القوم
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 اثن خرال  من ... رؤو  وشي ته جهل أاب أترى ... مكان بكل كتبهم  هاتيك

 لالنسرران اخلررالق وحررد  هررو ... أنرره أقررروا مج ررا كلهررم  أم ... األكرروان لررذي

  فالنررا  ... بطررالن ذا الشرررك صررار التوحيررد غايررة هررذا أن ادعيررتم فرراذا ...

 قرالوا فراهنم و اجملر إال ... اثنران لريس اخلالق وحد  هو ... أنه أقروا كلهم

 ... اثن إله خالقه الشرك أبن

 االعادة عن أغى مبا الشرح هذا أول ذلك يف الكالم تقدم وقد

 فصل

 وامل طلني املالحدة لتوحيد وخمالفته واملرسلني االنبياء توحيد يف

 هرررذ  مرررع ... امليرررزان كفرررة  داخرررل اج لررره مث هللا رسرررل توحيرررد إذا فرررامسع ...

 ابلرجحان امليزان لدى اوىل ... أيها وانظر األنوا 
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 ذو القررويل فرراألول ... برهرران ذو نوعيرره كررال  وف لرر  قررويل نوعرران توحيرردهم

  يف أيضررا نوعران وذا سرل  إحردامها ... موجررودان هللا كتراب  يف أيضرا نروعني

 نوعران مهرا عنره ... مجي ها وال يوب النقائص سل  ... مذكوران هللا كتاب

 ... الثاي أما م روفان نوعان ... مها ومنفصل ملتصل سل  ... قوالنم 

 قرويل نوعان أنه وذكر واملرسلني األنبياء توحيد بيان يف هللا رمحه النا م شر 

 نوعران وهرو سرل  أحردمها القررآن يف أيضرا نوعران القرويل أن ذكر مث وف ل 
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 نقررائصال سررل  أحرردمها أيضررا نوعرران وهررو وال يرروب النقررائص سررل  أيضررا

 أمرا بقولره وأشرار املنفصرلة وال يروب النقائص سل  والثاي املتصلة وال يوب

 مررع الشررريك سررل  ... فقررال املنفصررلة وال يرروب النقررائص سررل  اىل الثرراي

 ... الداين املالك إذن بدون الشفيع مع الظهري

 ميلكررون ال هللا دون مررن زعمررتم الررذي ادعرروا قررل ت رراىل قولرره يف كمررا  وهررذا

 مرنهم ومالره شررك من فيهما هلم وما واألر  يف وال السموات يف ذرة مثقال

 سبأ له اذن ملن اال عند  الشفاعة تنفع وال  هري من

 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 ... الصررلبان عابرردو اليرره نسرربوا ... الررذي والولررد الررزو  سررل  وكررذاك ...

 ... الغفران ذي الرمحن سوى لنا ... والويل أيضا الكف نف  وكذاك
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 الررزو  نفرر  امررا والولررد ت رراىل عنرره الررزو  سررل  املنفصررلة ال يرروب ومررن أي

 تكرن ومل ولرد لره يكرون اىن واألر  السرماوات برديع ت راىل قولره فف  والولد

 ت اىل قوله يف كما  الولد ونف  األن ام صاحبة له
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 التوبررة اآليررة هللا ابررن املسرريح النصررارى وقالرر  هللا ابررن عزيررر اليهررود وقالرر 

 ت راىل قولره ففر  الرويل نفر  وامرا االخرال  أحرد كفوا  له يكن ومل ت اىل وقال

 الشورى الويل هو فاهلل أولياء دونه من اختذوا أم
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 التنزيه واألول ... بقوله املتصلة وال يوب النقائص سل  اىل النا م أشار مث

 واإلعيررراء وتكرررامل  ... نقصررران ذي وكرررل ال يررروب وصرررف ... عرررن للررررمحن

 هرر  الرري والسررنة والنرروم ... املنرران اخلررال  اقترردار ينفرر  ... الررذي والت رر 

 تنفيرره الررذي ال بررث وكررذلك ... األكرروان يف عنرره شرر ء وعررزوب ... أصررله

 ال ... سرردى إمهرراال اخللرر  ترررك وكررذاك ... االتقرران ذي هللا ومحررد حكمترره

 داين قادر إله من عليهم هن  وال أمر وال كال  ... اثن م اد اىل يب ثون

 وكررذاك ... لالنسران والظلرم لرره فمرا ... الغري وهررو عبراد   لرم وكرذاك ...

 جررل النسرريان وكررذلك ... الرربطالن فظرراهر الغيرروب عررالم وهررو ت رراىل غفلترره

 ق ... ورز ب ررم اىل حاجترره وكررذاك ... نسرريان مررن قرر  ي قيرره ال ... إهلنررا

 ... حسبان بال رزاق وهو
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 علرى وتوكل ت اىل قوله فف  املوت سل  أما ت اىل هللا كتاب  يف  اهر وذلك

 ولقررد قولرره ففرر  والت رر  اإلعيرراء وأمررا اآليررة الفرقرران ميرروت ال الررذي احلرر 

 فرابر لغروب من مسنا وما أايم ستة يف بينهما وما واألر  السماوات خلقنا

 وال سررنة أتخررذ  ال ت رراىل قولرره ففرر  والسرنة النرروم وأمررا واالعيرراء الت رر  وهرو

 قوله يف كما  وال بث بقرةال نوم
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 تررك وامرا املالمنرون ترج رون ال الينرا وأنكرم عبثرا خلقناكم أمنا أفحسبتم ت اىل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

436 

436 

 نفر  وأمرا القيامة سدى يقك أن االنسان أحيس  ت اىل قوله فف  مهال اخلل 

 ت راىل قوله ويف اآلية يونس شي ا النا  يظلم ال هللا إن ت اىل قوله فف  الظلم

 ت راىل قولره ففر  والغفلرة النسيان نف  وأما النساء ذرة مثقال يظلم ال هللا ان

 أخترذ هللا أغرري قرل ت راىل قولره ففر  الط رم نفر  وأمرا مررمي نسريا ربك كان  وما

 ت رراىل قولرره ويف األن ررام يط ررم وال يط ررم وهررو واالر  السررماوات فررابر وليرا

 ان اريررد ومررا رزق مررن مررنهم اريررد مررا لي برردون إال واالنررس اجلررن خلقرر  ومررا

 الذارايت املتني القوة ذو الرازق هو هللا إن يط مون

 نروع  واثي هرذا ... فقرال السل  نوع  من الثاي النو  إىل النا م أشار مث

 ... االوزان يف األنوا  أول هو ... الذي السل 

 وهرررو األول فرررذكر نوعررران وذا سرررل  إحررردامها الفصرررل اول يف قولررره يف أي
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 اخل السررل  نرروع  واثي هررذا بقولرره الثرراي ذكررر مث وال يرروب النقررائص سررل 

 نشربه لسرنا ... والنكران والتمثيل التشبيه عن له الكمال اوصا  تنزيه ...

 أوصررافه مررن خنليرره وال كررال  ... األواثن عابررد املشرربه ان ... بصررفاتنا وصررفه

 النسري  فهو ... هخبلق ال ظيم هللا مثل من ... البهتان عابد امل طل إن ...

 ذا ولريس الكفرور فهرو ... أوصرافه مرن الررمحن عطرل أو ... نصرراي ملشرك

 ... إميان

 الي ت اىل الرب صفات تنزيه وهو السل  نوع  من الثاي هو هذا
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 التحريررف وعرن والتمثيرل التشرربيه عرن رسروله هبرا وصررفه او نفسره هبرا وصرف

 ابرن ن يم قال كما  ت طيل بال تنزيها وينز  تشبيه بال إثباات  ثبت بل والت طيل

 نفسره بره هللا وصرف مرا جحد ومن كفر  فقد خبلقه هللا شبه من اخلزاع  محاد

 تشبيها به رسوله وصفه ما وال نفسه به هللا وصف ما وليس كفر  فقد

 القرابررة ابلكسررر والنسرربة النسرر  القررامو  يف قررال اخل النسرري  فهررو قولرره

 املشاكلة هنا واملراد انتهى املشاكلة اسبةواملن

 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 فصل

 الثبوت وهو األول النو  من الثاي النو  يف
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 الفصل أول ذكر  الذي القويل التوحيد نوع  من أي

 ك لرو   ... الرمحن لربنا الكمال صا  ... أو إثبات توحيدهم ومن هذا ...

 بذاترره ال لرر  فهررو ... مكرران كررل  فرروق بررل ال لررى السررماوات فرروق سرربحانه

 ال رررش علررى حقرا الررذي وهررو ... ببيران ذا خررال  يسررتحيل إذ ... سربحانه

 رمحة ذو ... متكلم قادر مريد ح  ... لألكوان ابلتدبري قام قد ... استوى

 بوزان أربع ه  اببن هو ...  اهر هو آخر هو اول هو ... وحنان وإرادة
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  شر ء فوقره مرا ... السرلطان ذو ت راىل شر ء ... ب رد  مرا كرذا  شر ء قبله ما

 بتردبر تفسرري  اىل فرانظر ... الربهران ذي تفسرري وذا شر ء ... دونه ما كذا

 ال ظريم خلالقنا م رفة أنوا  من فيه ما إىل وانظر ... مل ان وت قل وتبصر ...

 ... نكران الب له فثابتة له ال لو أنوا  فكل ال ل  وهو ... الشان

 األبيات هذ  م اي على الكالم تقدم

 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 وهررو ... إنسرران مررن حيصرريه ال الت ظرريم يوجرر  م ررى بكررل ال ظرريم وهرو ...

 علرى اجلميل وهو ... بطالن بال حمققة له ل ... اجلال أوصا  فكل اجلليل

 اجلميررل آاثر ب رر  مرن ... األكرروان هررذ  سرائر ومجررال ... ال كيررف  احلقيقرة

 ... ال رفان ذي عند وأجدر أوىل ... فرهبا
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 ... ابلربهان واألمساء واألف ال واألوصا  ابلذات فجماله ...

 سرربحانه الرررب امسرراء مررن كثررريا  الفصررول هررذ  يف ت رراىل هللا رمحرره النررا م ذكررر

 الكررالم ككترراب  م روفررة مصررنفات م انيهررا علررى للكررالم ال لمرراء أفرررد وقررد

 أي للشري  احلسرى هللا أمساء شرح يف واألسى للنا م احلسى هللا أمساء على

 للحليمرر  احلسري األمسراء وشررح الغررزايل حامرد اي واإلمرام القرربي هللا عبرد

 احلسرررى هللا امسرراء وشرررح برجررران ابررن حكرريم ألي احلسرررى هللا امسرراء وشرررح

 وغريهم البيهق  بكر اي للحاف 
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 وهرررو ... البهترران ذي إفررك عررن سرربحانه ... وصررفاته ذاترره يشرربه  ءشرر ال

 السررميع وهررو ... شرران أعظررم الوصررف فشررأن ت ظرريم أوصررا  صررفاته اجمليررد

 منره صروت ولكل ... إعالن ومن سر من الكون يف ... ما كل  ويسمع يرى

 األصروات واسع منه والسمع ... مستواين واإلعالن فالسر ... حاضر مسع

 السرروداء النملررة دبيرر  يرررى البصررري وهررو ... والررداي  يرردهاب خيفررى ... ال

 كرذاك  ويررى ... بلحظهرا ال يرون خيراات ويررى ... والصروان الصار حت 

 ومرن سرر مرن الكرون يف ابلرذي علمرا أحراط ال لريم وهرو ... األجفان تقل 

 ... نسريان ذا ولريس احملري  فهرو ... سربحانه علمره شر ء وبكل ... اعالن

 وكرذاك ... اآلن ذا يف واملوجرود كران  قرد ... وما غدا يكون ما ي لم وكذاك
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 ... إمكان ذا االمر ذاك يكون كيف  كان  لو يكن مل أمر

 األزمرران مردى مفروضررا كران  أو ... واقرع محررد فكرل احلميررد وهرو ... فصرل

 أهلره هرو ... حسربان وال عردا مرا غري من ... ونظري  مج يه الوجود مأل ...

 االحسان ذي وصف حملامدا كل  ... وحبمد  سبحانه

 

 

 [   216 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 او صرفة جيرري ما االول تنبيهات الفوائد بدائع يف ت اىل هللا رمحه النا م قال

  الرررذات نفرررس اىل يرجرررع مرررا احررردها أقسرررام وت ررراىل تبرررارك الررررب علرررى خرررربا
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 كرررال ليم  م نويرررة صرررفات اىل يرجرررع مرررا الثررراي وشررر ء ووجرررود ذات كقولرررك

 والرررازق اخلررال  حنررو اف الرره إىل يرجررع مررا الثالررث والبصررري ميعوالسرر والقرردير

 يف كمررال  ال اذ ثبرروات تضررمنه مررن بررد وال احملرر  التنزيرره اىل يرجررع مررا الرابررع

 ال عديردة اوصرا  مجلة على دل ما اخلامس السالم كالقدو   احمل  ال دم

 فرران الصررمد ال ظرريم اجمليررد حنررو م رران علررى دال هررو بررل م ينررة بصررفة ختررتص

 هرذا علرى يدل ولفظه الكمال صفات من مت ددة بصفات اتصف من يداجمل

 واسرتمجد ار شجرة كل  يف قوهلم ومنه والزايدة والكثرة للس ة موضو  فانه

 وعظمتره ال رش لس ة اجمليد ال رش رب ومنه علفا الناقة واجمد وال فار املرخ

 الصررمد وكررذلك الكمررال صررفات مررن كثرررية  بصررفات اتصررف مررن وال ظرريم

 قردر وذلرك ابآلخر والوصفني االمسني احد اققاب من حتصل صفة د السا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

445 

445 

 فرران ذلررك وحنررو اجمليررد احلميررد القرردير ال فررو الغرري حنررو مفرديهمررا علررى زائررد

 كمررال  احلمررد مررع الغررى واجتمررا  كررذلك  واحلمررد الكمررال صررفات مررن الغرري

 نظائرهرا وكرذلك اجتماعهما من وثناء محد  من وثناء غنا  من ثناء فله آخر

 تكررررون ان اال ت ررراىل أوصرررافه يف تررردخل فررررال احملررر  السرررل  صرررفات وأمرررا

 مرا كرل  مرن وبراءتره نقرص كرل  مرن لسالمته املتضمن كاألحد  لثبوت متضمنة

 كقولرره  ثبرروات لتضررمنها هررو إمنررا ابلسررلوب عنرره االخبررار وكررذلك كمالرره  يضرراد

 وقيوميتررره حياتررره لكمرررال متضرررمن فانرره البقررررة نررروم وال سرررنة أتخرررذ  ال ت رراىل

 قولره وكرذلك قدرتره لكمرال متضمن فابر لغوب من مسنا وما قوله لكوكذ

 يف ذرة مثقال من ربك عن ي زب وما
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 جير  الثراي ذلك ونظائر علمه لكمال متضمن يونس السماء يف وال األر 

 أمسائره ابب يف يردخل ممرا أوسع ت اىل عنه االخبار ابب يف يدخل ما ي لم ان

 يف يردخل وال عنره به خيرب هذا فان بنفسه والقائم واملوجود كالش ء  تهوصفا

 واوصررررا  اعررررالم احلسررررى امسرررراؤ  الثالررررث ال لررررى وصررررفاته احلسررررى أمسائرررره

 مرن االسم إن مث ال باد أوصا  خبال  وهذا ال لمية ينايف ال فيها فالوصف

 حردامهاا علرى وداللرة ابملطابقرة والصرفة الرذات على داللة دالالت له أمسائه
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 اعتبررراران احلسرررى وألمسائررره ابللرررزوم األخررررى الصرررفة علرررى وداللرررة ابلتضرررمن

 األول ابالعتبررار فهر  الصرفات حيرث مرن والثرراي الرذات حيرث مرن احردمها

 آثرررت جرردا نفريس كررالم  وهرو كالمرره  انتهرى متباينررة الثراي وابالعتبررار مقادفرة

 لنفاسته نقله

 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 فصل

 كلماتررره  ... األبررروان وقبلررره اخلطررراب بتكلررريم موسرررى عبرررد  ملكلرررما وهرررو ...

 أشرجار أن لرو ... احلسبان ذي حصر عن بل والت داد االحصاء عن جل 

 أحبررر سررب ة فيرره تلقررى والبحررر ... بنرران بكررل تكتبهررا اقررالم ال مجي هررا الرربالد

 لررريس ... كلماتررره  هبرررا تنفرررد ومل نفررردت ... زمررران كرررل  الكلمرررات لكتابرررة ...
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 بفان االله من الكالم

 

 

 [   218 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 وهرررو ... سرررلطان ذو قررر  شررري ا رام مرررا ... اذا ي جرررز  ولررريس القررردير وهرررو

 بذاتره الغري وهرو ... واألزمان األكوان ذي رب ت اىل مج ا القوى له القوي

 أىن ... جنابه يرام فلن ال زيز وهو ... واالحسان كاجلود  له يت ... ذا فغنا 

 شر ء يغلبره ... مل الغرالب القراهر ال زيرز وهو ... السلطان ذي جناب يرام

 م ران ثرال  حين رذ فرال ز ... وصرفه هر  بقروة ال زيرز وهرو ... صفتان هذ 
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 ... النقصان عادم وجه كل  من ... سبحانه له كمل   الي وه  ...

 واضح هو مبا النظم نفس يف األبيات هذ  مجيع هللا رمحه النا م شرح قد

 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 حكررم ... عرردمان مهررا مررا أيضررا نوعرران اوصررافه مررن وذاك احلكرريم وهررو ...

 وكروي شررع  واحلكم ... الربهان اثبتا أيضا نوعان ... منهما فكل واحكام

 ... مفرررردا هرررذا دون يوجرررد ذاك برررل ... سررريان مهرررا ومرررا يتالزمررران ... وال

 منهمررا أو ... إحردامها مرن املربروب خيلرو لرن ... جيتم ران مث أيضرا وال كرس

 مرررن خيلرررو ولرررن أبررردا ... لررره حمبررروب الشررررع  لكنمرررا ... ينتفيررران لررريس برررل

 ... األزمرران سررائر يف بقيامره ... رسررله جراءت الررديي أمرر  هررو ... األكروان

 واإلحسان ابل دل خلقه يف ... قضاؤ  فهو الكوي لكنما
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 فلرذاك ... الشران كرل  املقضر  يف والشأن ... رضى ذو وعدل ح  كله  هو

 يرضرررى فررراهلل ... ابل صررريان يكرررون حرررني املقضررر  ونسرررا  ابلقضررراء نرضرررى

 قامر  بره صرفة فقضراؤ  ... متحردان األمرران مرا املقضر  ويسا  ابلقضاء

 وكالمهرا ... لره ومبغو  حمبوب والكون ... اإلنسان صن ه اال املقض  وما

 كرل  النرا  عليره هلكر  ... باملرا لبسرا يرليز  البيران هرذا ... الرمحن مبشي ة

 مرن ... بيان فهم فافهمه وحبوثهم ... أبصوهلم عقدوا قد ما وحيل ... زمان
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 ي ردو  ال فلذاك ... الداين باعة يواف  أفلم ... ساطه واف  الكوي واف 

 ي ردو  ال الرديي وموافر  ... رضروان ومرع أجرر مع احلمد ت ... فوا أو ذم

 ... اثنان صوابال عند له بل أجر

 وان سربحانه أوصرافه من احلكيم أن األبيات هذ  يف النا م ذكر  ما حاصل

 وكرروي شرررع  احلكررم ان ذكررر مث احكررام والثرراي حكررم احرردمها نوعرران ذاك

 ورضرا  الررب حمبرة جي رل مرن أصول على يتمشى ال وهذا يتالزمان ال وأهنما

 ورضريه أحبه فقد وقضاة ت اىل هللا شاء  ما كل  قال من فان واحدة ومشي ته

 عنرد يصح إمنا هذا وأيضا خيفى ال كما  التفصيل هذا عند  وال منه حيسن ال

 وأما السلف مذه  وهو املف ول غري والف ل املقض  غري القضاء ج ل من

 عند  هذا يصح فكيف بينهما يفرق مل من
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 ج لهم من االشكال نشأ إمنا السائرين منازل شرح يف النا م قال

 

 

 [   220 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 عرررني والقضررراء املف رررول نفرررس الف رررل جب لهرررم زادو  مث احملبرررة نفرررس املشررري ة

 رضراهم والترزم لرذلك حمبا راضيا ت اىل بكونه إلزامهم ذلك من فنشأ املقض 

 فررق مرا برني التفرير  الوربرة هرذ  مرن وينجر  الغمرة هرذ  يكشرف والرذي به

 مرا يشراء قرد برل متالزمران مهرا وال اواحرد فليسرا واحملبة املشي ة وهو بينه هللا

 وجنرررود  إبلررريس وجرررود كمشررري ته  فررراألول كونررره  يشررراء ال مرررا وحيررر  حيبررره ال
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 إميرران كمحبررة  والثرراي لب ضرره بغضرره مررع الكررون يف مررا جلميررع ال امررة ومشرري ته

  لوجد ذلك شاء ولو الفاسقني وتوبة الظاملني وعدل الفجار وباعات الكفار

 يكن مل يشأ مل وما كان  شاء ما فانه كله

 هللا وان املقضر  غرري والقضراء املف رول غرري الف رل ان األصل هذا تقرر ف ذا

 الشربهات زالر  وقرد وشراء  خلقره مرا بكرل ابلرضرى عباد  أيمر مل شأنه جل

 واجر  الشرع  الديي ابلقضاء فالرضى هذا عر  إذا االشكاالت واحنل 

 بره راضريا يكرون ان ال برد علرى فيجر  االميران وقاعردة االسرالم أسا  وهو

 يالمنون ال وربك فال ت اىل قال اعقا  وال م ارضة وال منازعة وال حر  بال

 قضرري  ممررا حرجررا أنفسررهم يف جيرردوا ال مث بيررنهم شررجر فيمررا حيكمرروك حررىت

 رسروله حيكمروا حىت يالمنون ال أهنم ت اىل هللا فأقسم النساء تسليما ويسلموا
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 الرضرى حقيقرة وهرذا حلكمره ويسرلموا حكمره مرن نفوسهم من احلر  ويرتفع

 والتسررليم االميرران مقررام يف احلررر  وانتفرراء االسررالم مقررام يف فررالتحكيم حبكمره

 بصررريته واكتحلرر  االميرران بشاشررة القلرر  خالطرر  ومررىت االحسرران مقررام يف

 االمررارة الررنفس وانقلبرر  ببي ترره ومتهرردت الرروح  بررروح وحيرر  اليقررني حبقيقررة

 الرضرى كرل  رضر  فقرد منشررح صردرب االسرالم وتلقرى وادعة راضية مطم نة

 انتهى ورسوله هلل احملبوب القضاء هبذا
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 لسرران علررى الزادقررة ب رر  أ هرهررا الرري األبيررات هنررا اذكررر ان أحببرر  وقررد

 حممد احلاف  ذكرها وقد عنها االسالم شي  جواب وب   الذمة أهل ب  

 ابرن قرال ببقاتره يف السربك  ابرن وذكرهرا الشري  مناقر  يف اهلادي عبد ابن

 أ هرر  الرذي السرالال  هر وملا الباج  الدين عالء الشي  ترمجة يف السبك 

 أاي ... وهررو الذمررة أهررل ب رر  لسرران علررى وج لرره امسرره وكررتم امل تزلررة ب رر 

 ري قضرى مرا إذا ... حجرة أبوضرح دلرو  حتري ... دينكم ذم  الدين علماء

 البراب وسرد دعراي ... حيلري وجره مراف مري يرضره ومل ... برزعمكم بكفري

 قررال مث بضرراليل قضررا ... قضرريي يل بينرروا سرربيل دخررويل ... إىل فهررل عرري

 اي ابملقضر  كنر   فر ن ... شرقويت فيره ابلرذي را  أا فما ... ابلقضا ار 

 لرريس مررا رضررى يل وهررل ... شرركيي بشررالم يرضررى ال فررري ... راضرريا قرروم
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 ري شرراء إذا ... حرررييت كشررف  علررى دلرروي حرررت فقررد ... سرريدي يرضررا 

 أن اختيرار يل وهل ... املشي ة اتبا  يف عا  أا فهل ... مشي ة مي الكفر

 ... علي ابلرباهني فاشفوا فباهلل ... حكمه أخالف

 أبرردى عاملررا أاي ... فقررال الشرراف   البرراج  الرردين عررالء الشرري  أجرراب قررال

 للحر  كنر   أن سرري دلق ... فضيلة أهيل من اهتداء يروم ... حرية دالئل

 فاجلررأ احلرر  نيررل فبرراحل  ... رمحررة سررح  مررن للحرر  نفحررة عسررى ... بالبررا

 ابلضررراللة قررردما هللا قضرررى ... حيلرررة حبائرررل واتررررك النهرررى كأهرررل  ... ببابررره

 حكمة أبحكم ف ال بقدرة واهلدى
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 ... اخلليقرة حكرم اخلرالق علرى ولريس ... خلقره ب   حتسينه بل ال قل إذا

 أجررى ولكنره ... ابحلقيقرة لنرا خل  فيهما وما ... كذواتنا  خلقه من وأف النا

 أهررل برره عرفنررا ... القدميررة األمررور تلررك علررى دليررل ... خلقرره اخللرر  علررى

 ج لرن أثرواب لبرا  ... املشري ة مبحر  فينرا شراء  كما  ... والشقا الس ادة

 مالرك تصراريف فينرا فهتصراري ... لرؤيرة وسرا  حر  حالي على ... أمارة

 ... م افيررا صررار مث وأحررى أمررات ... والسررببية الكيررف سررالال عررن مسررا ...

 ... تكررن وال القضرراء نفررس راضرريا فكررن ... الضرر يفة ال قررول حتسررني وقرربح
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 أبعرذارا ... قرابع والنهر  ابألمر وتكليفنا ... خطي ة ذا راضيا كفر  مبقض 

 تشرركيك ضرراللة ... عررن وعررد بفررتح أو بسررد ف رررب ... الرببررة ب ررث يرروم يف

 برل فيره شرك وال ... واضرحا والنهر  االمرر وجه ابن وقد ... حجة أبوضح

 ... شبهة وهم وال

 هررو كمررا  ال قليررني والتقبرريح التحسررني انكررار علررى مبرري اجلررواب هررذا قلرر 

 والشرراف   ومالررك حنيفررة أي اصررحاب مررن وافقهررم ومررن األشرراعرة مررذه 

 وغريهم احلديث وأهل وأمحد

 م انرد سرالال هرذا اي سرالالك ... فقرال ت اىل هللا رمحه االسالم شي  وأجاب

 ... ال لررى املرأل خاصررم سرالال وهرذا ... الربيررة ابري ال ررش رب ختاصرم ...

 البلية أصل إبليس به قدميا
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 فان ... ب لة االله ف ل يف اخلو  هو ... فرقة كل  من اخلل  ضالل وأصل

 إلره وذات ... اخلليقة ابري ال رش رب مشي ة ... ف له أوج  نالكو  مجيع

 شرراء قررد مل فقولررك ... قدميررة واجبررات صررفات مررن هلررا ... مبررا واجبررة اخللرر 

 يبطرررل سررالال وذاك ... األزليرررة يف كرران  قررد فلرررم يقررول ... مرررن سررالال مثررل

 كثرري  ختصريص الكون ويف ... شرعة كل  يف جاء قد وحترميه ... وجهه ال قل

 ... واحرد ب رد واحرد عرن وإصردار  ... ابرادة أنره عقل نو  له ... من يدل
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 ... حرية رمية ابلتجويز القول أو

 يف الشرأن بل ... موجبية علة من قبله مبا مسب  كل  ت لي  يف ري  وال ...

 وقولرك ... املشي ة حم  حكم عن وإصدارها ... ترى ما أسباب األسباب

 اجملررو  فرران ... حفرررة ق رر يف اخللرر  عقررول ازل ... الرذي هررو االلرره شراء مل

 الشرررر علرررة عرررن سرررالاهلم ... للمضررررة مبرررد  ورب لنفرررع ... خبرررال  القرررائلني

 ... األىل الفالسررفة مالحيررد وإن ... املثنويررة شرربهة يف رؤوسررهم ... أوق رر 

  ذا جيردوا فلم ... ان دامه ب د للكون بغواعله ... ب لة القدمي ابلف ل يقولون

 ميمونررة ملررة ذوي ... أمررة كررل  يف الشررر مبرراديء وإن ... بضررلة فضررلوا كررم

 ... لفرقة البينرات درو  وجاء ... شركهم صار ذاكم يف خبوضهم ... نبوية

 فطرة كل  لدى مردود ال ذر من ... سألته قد ما أن نقضا ويكفيك
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 ... حمجرررة عرررن خرررار  غررروي وكرررل ... كرررافر  كرررل  عرررن اللررروم كففررر   وهبرررك

 فرال ... وحرمرة ومال نفس يف النا  من ...  امل كل  عن اإلعرا  لزمكفي

 شرامت وال ... فاقة لصاح  ماال سارق وال ... دما سافك على يوما تغضنب

 قررابع وال ... غيررة وجرره علررى فرجررا اكررح وال ... عررال وان مصرروا عرضررا

 شرراهد وال ... وجهررة كررل  مررن األر  يف مفسررد وال ... سرربيلهم هنرر  للنررا 

 للحرر  مهلرك وال ... بريبرة للمحصرنات قراذ  وال ... وفريرة إفكا لزوراب
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 كرل  عرن اللروم لسران وكرف ... برشروة لل املني حاكم وال ... عامدا والنسل

 ... ت مردا الكاذبني سبيل وسهل ... ب قوبة جرمة ذا أتخذن وال ... مفسد

 ... ببرراعهم يف أو النررا  عقررول يف وهررل ... بفريررة جرراء كررل  مررن رهبررم علررى

 ... أكلرره املرروت أوجرر  سررم ك كررل  ... حيلرري وجرره مررا النررذل لقررول قيررول

 مثرل ار وت ذي  ... أكلته كسم  هذا اي فكفرك ... الربية لرب بتقدير وكل

 ابلقضرا إمرا ي اقر  ... جرى مرن الردار هرذ  يف ترى ألس  ... غصة جرعة

 البررر األخررررى يف كرررذلك  ... خرررال  بتقررردير للجررراي عرررذر وال ... بشررررعة أو

 االلرره ار مررن ينجيررك ... عسررى مبررا جترراب أن ترجررو كنرر   فرران ... مثنويررة

 حنرو يهرديك الن مريدا ... ضارعا فاقصد  ال رش رب فدونك ... ال ظيمة

 فكررررة عرررن ت رضرررن وال ... وامس رررن للحررر  الرررنفس قيررراد وذلرررل ... احلقيقرررة
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 مستقيمة
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 رضراا وأمرا ... ري رة ألقروم يردعو مرن ت رص وال ... تقكنره فرال ح  ابن وما

 ذل مث وفقرررر كسرررقم  ... املصررريبة مبثرررل نرضرررى أبن أمررررا ... ف منرررا ابلقضررراء

 لنرا كرهر   الري األفاعيرل وأمرا ... جرميرة بردون سوء من كان  وما ... وغربة

 رضرى ال ال لرم أويل مرن قروم قرال وقرد ... ملشي ة مساوبة ترتض  فال ...

 وال بقضررائه نرتضرر  فريرر  وقررال ... الكريهررة والررذنوب امل اصرر  بف ررل ...
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 فينررا ومررا اليرره ابضررافة نرتضرر  فريرر  وقررال ... خلررة ألقرربح املقتضرر  نرتضرر 

 وجرره مررن ونسررا  خلقرره هررو الررذي الوجرره مررن فنرضررى ... بسرراطه فنلقرر 

 ... حبيلة اكتساب

 تركنررا ابملقصررود والوفرراء النفاسررة غايررة يف جررواب وهررو ت رراىل هللا رمحرره وأبررال

 اختصارا مجي ه نقل

 هرذا إن أي اخل النرا  عليره هلكر  باملرا لبسرا يزيل البيان هذا النا م قول

 قوله فيها االشكاالت مجيع يزيل املسألة هذ  يف ذكر  الذي

 احلكررم يوافرر  مل إذ هللا سرراطة وافرر  الكرروي القرردري احلكررم وافرر  مررن أي

 أعلم وهللا أصاب إن أجران أو خطأ إن أجر ي دو  فال الشرع  الديي

 ت اىل هللا رمحه النا م قال
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 فصل

 الربهان بقوابع حصال أيضا نوعني على ال ليا واحلكمة
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 هررذا أحكررام ... يفققرران لرريس أيضررا نوعرران ... سرربحانه خلقرره يف إحرردامها

 غاايت أجل من وصدور  ... واالتقان اإلحكام غاية يف ... إجيادة إذ اخلل 

 ... شرررعه فحكمررة األخررى واحلكمررة ... لسران كررل  محررد عليهرا ولرره ... لره

 وفيهرا أيضرا ... وكوهنرا محردن الراليت غااي را ... الوصرفان ذلرك وفيهرا أيضا
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 ... واإلحسان اإلتقان

 وأحكامره ت راىل هللا اف رال ت ليرل يف السرنة ألهل هللا رمحه االسالم شي  قال

 تقوم ال الرب عن منفصلة ه  وهل ةواحلكم الت ليل على واألكثرون قوالن

 يتسلسررل وهرل قرروالن أيضرا فيرره هلرم املنفصرل احلكررم ثبروت مررع قائمرة أو بره

 قرال اقروال فيره املاضر  دون املستقبل يف يتسلسل أو يتسلسل ال أو احلكم

 برري علررى كتبنررا  ذلررك أجررل مررن ت رراىل بقولرره وال لررة للحكمررة املثبتررون احررت 

  الري القبلرة ج لنرا ومرا وقولره احلشرر دولة كوني ال ك   وقوله املائدة إسرائيل

 األحكرررام شرررر  حكررريم ت ررراىل ألنررره ونظائرهرررا البقررررة لرررن لم اال عليهرررا كنررر 

 واالمجرا  األنبيراء لل راملني رمحة إال أرسلناك وما ت اىل لقوله ومصلحة حلكمة

 السررنة اهررل عنررد جرروازا واملصرراح احلكررم علررى األف ررال اشررتمال علررى واقررع
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 احتجروا وال لرة للحكمة والنافون حبكمته يريد ما فيف ل  تزلةامل عند ووجواب

 علرة اىل افتقارهرا حدوثها ومن حمال وهو امل لول قدم ال لة قدم من يلزم أنه

 منرازل شررح كتابره  يف وأبنر  النرا م أجلر  وقرد التسلسرل يلزم وأنه أخرى

 دةالسرر ا دار مفترراح يف برره احررت  فممررا وغريمهررا السرر ادة ومفترراح السررائرين

 قوله
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 وعملرروا آمنرروا كالررذين  جن لهررم أن السرري ات اجقحرروا الررذين حسرر  ام ت رراىل
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 احلكرم هرذا ان علرى فردل حيكمرون مرا سراء وممرا م حميراهم سرواء الصاحلات

 كونره  جهرة مرن ال نفسره يف قبحره جهرة مرن فأنكر  عنه هللا يتنز  قبيح بش ء

 ال سدى عباد  يقك أن جوز من على سبحانه ر إنكا هذا ومن يكون ال انه

 وهللا اببرررل احلسررراب هرررذا وأن ي ررراقبهم وال يثيررربهم وال ينهررراهم وال أيمررررهم

 سررردى يرررقك ان االنسررران احيسررر  ت ررراىل فقرررال حلكمتررره ملنافاتررره عنررره يت ررراىل

 يف ج ررل مررن إنكررار سرردى يررقك أنرره زعررم مررن علررى سرربحانه فررأنكر القيامررة

 أحكررم إىل ذلررك ينسرر  أن يليرر  ال وأنرره هجانهواسررت ذلررك اسررتقباح ال قررل

 ال الينرررا وأنكرررم عبثرررا خلقنررراكم أمنرررا أفحسررربتم ت ررراىل قولررره ومثلررره احلررراكمني

 املالمنررون الكرررمي ال رررش رب هررو إال إلرره ال احلرر  امللررك هللا فت رراىل ترج ررون

 بره يلير  فرال عنره مت رال وأنره احلسربان هرذا عرن وابعردها سبحانه نفسه فنز 
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 ال كثرريا  بسرطا ذلرك يف القرول بسر  هللا رمحره إنره مث احلكمرة هومنافات لقبحه

 أعلم وهللا املوضع هذا حيتمله

 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 فصل

 ... ابل صرريان منرره التجرراهر عنررد ... عبررد  يفضررح فلرريس احليرر  وهررو ...

 فرال احللريم وهو ... الغفران وصاح  الستري فهو ... سق  عليه يلق  لكنه

 وسررع ف فررو  ال فررو وهررو ... عصرريان مررن ليترروب ب قوبررة ...  عبررد ي اجررل

 ابلسكان األر  غار لوال  ... الورى
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 لرره قررالوا ... للبهتران نسرربو  برل شررتمو  ... أعدائرره أذى علرى الصرربور وهرو

 بسررم ه وذاك هررذا ... اإلنسرران مررن وتكررذيبا شررتما ... ي يرردا ولرريس ولررد

 ... وهرم ويررزقهم ي رافيهم لكن ... هوان بكل عاجلهم شاء لو ... وب لمه

 ... والكفران ابلشرك يالذونه

 فصل

 ... ابالركران ابألف رال كيرف  حر  ... واللروا اخلروابر على الرقي  وهو ...

 اللطيرف وهو ... عان أمر كل  من حبفظهم الكفيل وهو عليهم احلفي  وهو
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 خبرربة األمرور أسررار إدراك ... نوعران أوصرافه يف واللطرف ... ول برد  ب بد 

 وال برد ... لفظره ويبردي عزتره فرييرك ... االحسران مواقرع عند واللف  ...

 ... الشان ذا عن الغفالت يف

 مرن بنروعني سربحانه أوصرافه يف اللطرف النرا م فسرر اخل اللطيرف وهرو قوله

 مواقررررع عنررررد اللطررررف والثرررراي خبررررربة األمررررور اسرررررار إدراك أحرررردمها اللطررررف

 اليررك يوصررل الررذي هررو أبنرره اللطررف فسررر مررن قررول م ررى هررذاو  االحسرران

 ابلكيفية يدرك ان عن لطف الذي هو وقيل رف  يف أربك
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 فصل

 وهرو ... أمران فروق ابلرف  ي طيهم ... بل الرف  اهل حي  الرفي  وهو ...

 يقرول ير اجمل وهرو ... االميران علرى وعابرد  ابلرداع  املاتص وقربه القري 

 اذ املضرطر لدعوة اجملي  وهو ... اداي من لكل اجملي  أا أجبه يدعو من

 مجي رره الوجررود عررم فجررود  اجلررواد وهررو ... اعررالن ويف سررر يف يرردعو  ...

 امررة مررن أنرره ولررو ... سررائال خييرر  فررال اجلررواد وهررو ... واالحسرران ابلفضررل

 ... اللهفان غاثةا جيي  وكذا ... خملوقاته لكل املغيث وهو ... الكفران

 االميان على وعابد  ابلداع  املاتص وقربه القري  وهو قوله

 قريرر  فرراي عرري عبررادي سررألك واذا ت رراىل قولرره يف املررذكور القرررب ان ي رري
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 يف كمرا  دعرا  ممرن قرير  سربحانه فهرو ابلرداع  خمرتص القرب هذا إن البقرة

 عليرره هللا صررلى النرري مررع كررانوا  أهنررم األشرر ري موسررى اي عررن الصررحيحني

 أرب رروا النررا  أيهررا اي فقررال ابلتكبررري أصرروا م يرف ررون فكررانوا سررفر يف وسررلم

 إن قريبررا مسي ررا ترردعون إمنررا غائبررا وال أصررم ترردعون ال فررانكم أنفسرركم علررى

 عليرره صرراح قررول وكررذلك راحلترره عنرر  مررن احرردكم اىل أقرررب تدعونرره الررذي

 قريرر  فقولرره جميرر   قريرر ري إن اليرره توبرروا مث ربكررم اسررتغفروا وان السررالم

 املسرررتغفرين السرررتغفار جميررر  قريررر  أراد واالسرررتغفار ابلتوبرررة مقررررون جميررر 

 القري  قرن وقد ودود رحيم انه كما  اليه التائبني
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 سررأله ملررن االجابررة وامنررا موجررود لكررل جميرر  إنرره يقررال ال أنرره وم لرروم ابجمليرر 

 ودعا 

 فصل

 ... للمنان والفضل أحبابه ... وحيبه محيبه الودود وهو ...

 هررو هرذا ... اثن حبر  وجررازاهم هبرم ... قلرو يف احملبررة ج رل الرذي وهرو ...

 شركورهم حير  لكرن ... الشركران لتوقرع وال وضره ... الم ا حقا االحسان

 يضرريع فلرن الشرركور وهرو ... للشرركران منره الحتيررا  ال ... شركورهم وهرو
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 ... واجرر  حرر  عليرره لل برراد مررا ... انحسررب بررال يضرراعفه لكررن ... سرر يهم

 كران  إن ... ضرائع لديره عمرل وال كرال  ... الشران ال ظريم االجرر اوج  هو

 واحلمررررد فبفضررررله ن مرررروا او فب دلرررره عررررذبوا ان ... واالحسرررران ابالخررررال 

 ... للمنان

 املغفرررة ابلرر  أي والررربو  الررودود الغفررور وهررو ت رراىل قررال الررودود وهررو قولرره

 قرال أوليائره من للمطي ني احملبة ابل  هبا يفضحهمم ال نياملالمن عباد  لذنوب

 الررودود م ررى زيررد ابررن وقررال فاعررل مب ررى ف ررول فهررو ألوليائرره الررواد جماهررد

 قال كذا  وحيبونه الصاحلون عباد  يود  أي املورود مب ى الودود وقيل الرحيم

 وكلتا قال هلم حمبا يكون أي فاعل مب ى ف وال يكون أن وجيوز قال األزهري

 وإن منره فضرل فهرو املطي رني عبراد  احر  إن ذكرر  جرل ألنره مدح الصفتني
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 عباد  احبه
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 احلبي  الودود عبا  ابن قال إحسانه كرمي  من عندهم تقرر فلما ال ارفون

 يشرركر شرركر مررن فاعررل اسررم الشررني بفررتح االول اخل شرركورهم حيرر  قولرره

 مصدر الشني ضمب والثاي شكور فهو شكرا

 فصل

 ألات  ... ال صرريان مررن بررل شرررك غررري مررن بقراهبررا أتررى فلررو الغفررور وهررو ...
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 مرن الترواب وكرذلك ... الغفرران واسرع هرو سبحانه ... قراهبا ملء ابلغفران

 ب رد ... وقبوهلرا عبرد  بتوبرة إذن ... نوعران أوصرافه يف والتوب ... أوصافه

 ... املنان مبنة املتاب

 رسرول مس ر  قرال أنرس عرن وحسرنة القمرذي روا  الرذي يثاحلرد اىل يشري

 مررا إنررك آدم ابررن اي وت رراىل تبررارك هللا قررال يقررول وسررلم عليرره هللا صررلى هللا

 لرررو آدم ابرررن اي أابيل وال منرررك كررران  مرررا علرررى لرررك غفررررت ورجررروتي دعررروتي

 آدم ابررن اي أابيل وال لررك غفرررت اسررتغفرتي مث السررماء عنرران ذنوبررك بلغرر 

 ألتيترررك شررري ا ي تشررررك ال لقيتررري مث خطرررااي األر  بقرررراب أتيتررري لرررو إنرررك

 مغفرة بقراهبا

 فصل
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 ابالذعان اخلل  اليه صمدت الذي ... الصمد السيد االله وهو ...
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 ... نقصان من مافيه كماله  ه ... الوجو كل  من االوصا  الكامل

  واحد غري بري  من روينا ت اىل هللا إرادة حسن مسألة يف االسالم شي  قال

 تفسررري يف وغررريهم والبيهقرر  الطررربي ج فررر واي الرردارم  سرر يد بررن ك ثمرران

 الصررمد ت رراىل قولرره يف عنهمررا هللا رضرر  عبررا  ابررن عررن بلحررة أي ابررن علرر 

 شررررفه يف كمرررل  قرررد الرررذي والشرررريف سرررالدد  يف كمرررل  الرررذي السررريد قرررال
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 والغي حكمته يف كمل  قد الذي واحلكيم عظمته يف كمل  قد الذي وال ظيم

  قررد الرذي وال ررامل جربوتره يف كمررل  قرد الرذي واجلبررار غنرا  يف كمررل  قرد الرذي

 أنوا  يف كمل  قد الذي وهو حلمه يف كمل  قد الذي واحلليم علمه يف كمل

 كفراء  له ليس له إال تنبغ  ال صفته هذ  وجل عز هللا وهو والسالدد الشر 

 اوصافه من القهار وكذلك ... لقهارا الواحد هللا سبحان ش ء كمثله  وليس

 كران  مرا ... قرادرا عزيرزا حيرا يكرن مل لرو ... ابلسرلطان مقهورون فاخلل  ...

 أوصررافه يف واجلرررب ... أوصررافه مررن اجلبررار وكررذلك ... سررلطان وال قهررر مررن

 دان منره فراجلرب كسررة  ذا ... غردا قرد قلر  وكرل الض يف جرب ... قسمان

 ... انسان من لسوا  ينبغ  ال ... الذي زابل  القهر جرب والثاي ...

 ... انسان من منه يدنو فليس ال لو وهو اثلث مسمى وله ...
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 ... بنان لكل فات  الي ال ليا للنالة جبارة قوهلم من ...

 سربحانه الررب أوصرا  يف م نرني للجررب ذكر قسمان أوصافه يف واجلرب قوله

 ومنه اخل غدا قد قل  وكل الض يف جرب أحدمها
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 ال الرذي ابل ز القهر جرب والثاي اجل  من قلوهبم املنكسرة عند أا احلديث

 سبحانه لسوا  ينبغ 

 قروهلم ومنره انسران منره يردنو ال أنره وامل ى ال لو وهو اثلث مسمى وله قوله

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

481 

481 

 اعلم وهللا املرتف ة ال ليا للنالة جبارة

 فصل

 وهرو ... أوان كرل  ال برد كرايف  واحلسر  ... ايرةومح كفاية  احلسي  وهو ...

 فهررذا حرر  وكالمهررا ... احلررريان مرشررد وربررك رشررد ... وف الرره فقولرره الرشرريد

 ... ف لره يف اوصرافه مرن وال ردل ... الثراي ذاك لالرشراد والف ل ... وصفه

 ذاك وف رال قروال ... إهلنا املستقيم الصراط ف لى ... ابمليزان واحلكم ومقاله

 ... رآنالق يف

 هررذا أوائررل يف مسررتقيم صررراط علررى ري ان ت رراىل قولرره علررى الكررالم تقرردم

 النظم

 فصل
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 ... للرمحن ابلت ظيم التنزيه ذو القدو  أوصافه ومن هذا ...

 نقصان ومن متثيل كل  من ... سامل احلقيقة على السالم وهو ...
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 عرن صردرت ... واالحسران اخلرريات رةكثر  هرو ... سبحانه أوصافه يف والرب

 بررر فهررو وف ررل وصررف ... نوعرران لرره حين ررذ فررالرب ... وصررفه هررو الررذي الرررب

 ... أمسائرره مررن الوهرراب وكررذلك ... اإلحسرران ودائررم اجلميررل مرروىل حمسررن

 ... عررن واالر  ال لررى السررماوات اهررل ... االزمرران مرردى مواهبرره فررانظر
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 يف والفررتح ... امسائرره مررن احالفترر وكررذلك ... ينفكرران لرريس املواهرر  تلررك

 اثن فرتح ابالقردار والفرتح ... إهلنرا شرر  وهرو حبكرم فرتح ... امران اوصافه

 وكررذلك ... الرررمحن مررن واحسرراا عرردال ... كليهمررا  بررذين فترراح والرررب ...

 ورسروله عبرد  يرد علرى رزق ... نوعران اف الره مرن والررزق امسائره مرن الرزاق

 امل رد والررزق واالميران ال لرم القلوب رزق ... م روفان ذان أيضا نوعان ...

 ... للمنران والفضرل رزاقره ... وربنا احلالل الرزق هو هذا ... االبدان هلذ 

 هرررذا ... برروزان سرروقه اجملرراري تلررك ... يف لألعضرراء القرروت سرروق والثرراي

 ... رزقان كالمها  احلرام من يكون كما  احلالل من يكون

 ... بيان دون ابالبالق وليس ر ... االعتبا هبذا رازقه وهللا ...

 ال لررم القلرروب رزق نوعرران الرررزق أن األبيررات هررذ  يف هللا رمحرره النررا م ذكررر
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 الثاي والنو  وسلم عليه هللا صلى حممد ورسوله عبد  يد على واالميان
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 ويكررون االعضرراء اىل يسرراق لكنرره رازقره هررو ت رراىل وهللا لألبرردان امل ررد الررزق

 فيهرا اختلرف قرد املسرألة وهرذ  االعتبرار هبرذا رازقره وهللا واحلررام احلرالل من

 التغرذي حلصرول حرامرا أو كان  حالال رزقه يستويف وكل رزق احلرام إن فقيل

 خالفرررا احلررررام أكرررل علرررى وال قررراب الرررذم يسرررتح  ال برررد ان غرررري مجي رررا هبرررا

 املالررك أيكلرره مبملرروك اترة وفسرررو  برررزق لرريس احلرررام قررالوا فرراهنم للم تزلررة
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 علررى فيلررزمهم حررالال اال يكررون ال وذلررك برره االنتفررا  عررن مينررع ال مبررا واترة

 مرن ومرا ت راىل قولره  اهر مع برزق ليس الدواب أيكله ما أن األول التفسري

 يقتضر  ألنره للقررآن مصرادما فيكرون هود رزقها هللا على إال االر  يف دابة

 الرردواب أيكلرره مررا تسررمية ان زعمهرم هميررنف  وال مرزوقررة دابررة كررل  تكرون أن

 الرررزق لفرر  فيكررون فيأكلرره االنسرران مملرروك هررو مبررا تشرربيهه علررى مبرري رزقررا

 ألا حقيقررة مرزوقررة دابررة كررل  تكررون أن يلررزم فررال الرردواب أتكلرره عمررا جمررازا

 فرال اللغرة يف املت رار  خرال  وهرو القررآن لظراهر خمرالف التأويل هذا نقول

 وال مبطررد لريس برذلك الررزق تفسرريهم إن مث ضررورة غرري مرن ارتكابره يصح

 يلزمهم واإلماء وال بيد الدواب رزق وخرو  ت اىل هللا ملك لدخول من كس

 أصررال ت رراىل هللا يرزقره مل عمررر  بررول احلررام اكررل مررن أن الروجهني علررى أيضرا
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 هللا اال رازق ال ان امل تزلة  هور قبل االمة من احلاصل االمجا  خال  وهو

 ت ررراىل هللا إىل واإلضرررافة احلررررام اكرررل علرررى والرررذم اللررروم ال برررد اسرررتح  وإن

 حرامرا او كران  حرالال نفسره رزق مسرتو  أحرد وكرل الررزق مفهروم يف م تربة

 ت راىل هللا قردر مرا ألن رزقره غرري أيكرل أو رزقه االنسان أيكل ان يتصور وال

 أعلم وهللا غري  أيكله أن وميتنع أيكله أن جي  لشاص غذاء
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 فصل
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 القيرروم احرردامها ... أمررران أوصررافه يف والقيرروم القيرروم اوصررافه ومررن هررذا ...

 غررري  عررن اسررتغناؤ  فرراألول ... االمررران مهررا برره قررام والكررون ... بنفسرره قررام

 هكررذا عظرريم شررأن ذو ابلقيرروم والوصررف ... الثرراي اليرره كررل  مررن والفقررر ...

 مهررا ل ... الكمررا فأوصررا  يتلررو  واحلرر  ... الشرران عظرريم أيضررا موصرروفه

 عنهمرا أصرال اوصرا  ال تتاتلف لن والقيوم فاحل  ... قطبان مسائها ألف 

 ... وامليرزان ابل ردل رافرع هرو ... خراف  هو ابس  هو قاب  هو ... ببيان

 ملرن املرذل وهرو ... بطرالن برال حقيقر  عرز ... وذا باعتره ألهرل امل رز وهو

 ... فضرله فهرذا م ر  مرانع هرو ... هروان وذل شرقا ذل الردارين بذلة يشاء

 ذو وهللا حبكمررة ء ... يشررا مرن برمحترره ي طرر  ... للمنران ال رردل عررني واملنرع

 ... سلطان
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 وقرام بنفسره قرام الرذي هرو القيروم إن أي اخل أمرران أوصرافه يف والقيروم قوله

 قرال اليره شر ء كرل  افتقرار والثراي غرري  عرن اسرتغناؤ  هرو فراالول الكرون بره

 املقريم بذاتره القرائم وقيرل كسرب   مبرا نفرس كرل  علرى القرائم القيروم وناملفسر 

 ال الرذي وقيرل ينام ال الذي هو وقيل وحفظه خلقه بتدبري القائم وقيل لغري 

 مجاعة وقرأ له بديل
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  فهمرا القيروم يتلو  احل  و عنه هللا رض  عمر عن ذلك وروي ابأللف القيام
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 التتالرررف فالصرررفات قطبررران الصرررفات أي مسائهرررا ألفررر  لنرررا ما قرررال كمرررا

 اخل خاف  هو ابس  هو قاب  هو قوله من به مثل كما  عنهما

 فصل

 قررال ... الربهرران ذي سرربحان اوصررافه ... ومررن ايضررا أمسائرره مررن والنررور ...

 ليرل عنرد  مرا ... نكرران برال عنه الدارم  ه ... حكا قد كالما  مس ود ابن

 ال لرى السرماوات نرور ... ذان يوجرد الفلرك حتر  قلر  ر ... والهنرا يكون

 جررل الرررب وجرره نررور مررن ... والقمررران الررنجم كيررف  واألر  ... نررور  مررن

 مرع والكرسر  ال ررش اسرتنار فبه ... الطرباي احلاف  حكا  وكذا ... جالله

 ... االكوان وسائر الطباق سبع ...

 نور من السماوات نور رهنا وال ليل ربكم عند ليس مس ود بن هللا عبد قال
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 ... ابلفرقان املب و  كذا  نور ... شرعه كذلك  نور وكتابه ... وجهه

 وحجابره ... القررآن مرع نور على نور ... الفىت قل  يف االميان وكذلك ...

 ... لالكوان السبحات ألحرق ب ... احلجا كشف  فلو نور

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال األش ري موسى أي حديث تقدم
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 عمررل اليرره يرفررع ويرف رره القسرر  خيفرر  ينررام ان لرره ينبغرر  وال ينررام ال هللا إن

 ألحرقر  كشرفه  لرو النرور حجابره النهرار قبرل الليرل وعمرل الليرل قبل النهار
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 يشررق للفصل أتى وإذا ... مسلم روا  بصر  أدركه شئ كل  وجهه سبحات

 ... االبدان قيامة ميو  األر  يف ... نور 

 القيامررة يرروم االر  ان فررأخرب الزمررر رهبررا بنررور االر  واشرررق  ت رراىل قررال

 عبراد  بني القضاء لفصل اييت سبحانه فانه نور  الذي نور  وهو بنور  تشرق

 أن هلرررا وحررر  األر  أشررررق  ت ررراىل هللا جررراء فررر ذا ابألر  كرسررريه  وينصررر 

 كرذا  االر  لره تشررق نرور له وال ءجي  وال أييت ال امل طلة وعند بنور  تشرق

 نرور ... ال لى جنات الرب دار وكذاك ... الصواع  كتاب  يف النا م أفاد 

 وهللا مامهررررا ووصررررف خملرررروق نرررروعني ذو والنررررور ... بطررررالن ذا لرررريس تررررألأل

 ... شرري ان مهررا وم قررول حمسررو  نرروعني ذو املالرروق وكررذلك ... متحرردان

 مرن ... االزمران علرى فيهرا ىهرو  قرد كرم  ... هروة رجلرك فتح  تزل أحذر
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 أنرروار لرره الحرر  ... الررداي احلضرري  ق ررر اىل فيرره رجلرره زلرر  ابجلهررل عابررد

 ... وبليرررة مصررريبة بكرررل فرررأتى ... للررررمحن االنررروار  نهرررا دة ... ال برررا آاثر

 ... هذاين ومن شطح من ماش  

 ويقابرل ... أخروان مهرا حقرا هاهنرا من ... خدنه هو الذي احللويل وكذا ...

 سيان مامها الكثيفة واحلج  الت طيل ذو جلنيالر 
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 حجروب والنرور ... الثاي هذا الت طيل وبظلمة ... و المه بب ه كثافة  ذايف
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 ... يراين  لمة من له هذا ... وال هذا فال

 شررح يف ت راىل هللا رمحره النرا م قرال اخل هروة رجلرك فتح  تزل احذر قوله

 صراح  قرول على ال ط  منزلة من الثالثة الدرجة شرح يف ئرينالسا منازل

 يف قر  ألحرد سربيل وال سرب  كرالم  ب رد انتظرار علرى دوهنرا ي رر  وال املنازل

 هررذا غررري زعررم ومررن احلرر  شررواهد اىل وصرروله وإمنررا احلرر  مشرراهدة إىل الرردنيا

 الشرربل  در وهلل وخيرراال م القرروم بقهررات  نرره وحسررن عليرره الرروهم فلغلبررة

 احلرر  شرراهد لنرا احلرر  مشرراهدة لنرا أيررن مرن فقررال املشرراهدة عرن سرر ل حيرث

 وأراد وأبينره كالمره  أحسرن مرن وهرذا امل روفرة الشرطحات صاح  وهو هذا

 ذكررر  مررن الصررافية ال ارفررة الصررادقة القلرروب علررى يغلرر  مررا احلرر  بشرراهد

 هلرا مشرهودا فيهرا حاضررا ذلرك يكرون حبيرث ووقرار  وت ظيمه واجالله وحمبته
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 يف يكرون ان وغايتره خمدو  فمغرور ذلك غري اىل أشار ومن عنها  غائ غري

 أنررروارا تشررراهد القلررروب ان ريررر  وال وعلمررره متييرررز  وضررر ف صررردقه حقرررارة

 االعمررال انرروار تلررك ولكررن أخرررى وتضرر ف اترة تقرروى اسررت دادها حبسرر 

 فران املقدسرة الرذات نرور أهنرا ال واالسرار البوابن وصفاء وامل ار  واالميان

 مررع صرر قا الكلرريم وخررر تدكرردك حررىت النررور ذلررك مررن للسررري يثبرر  مل اجلبررل

 وخيررراال م القررروم وترهرررات إايك مث فررر ايك بغرررري  الظرررن فمرررا لررره جتليررره عررردم

 فررر ن وأحكامهرررا الرررنفس حجررراب مرررن أعظرررم ال رررارفني عنرررد ف هنرررا وأوهرررامهم

 اخليررراالت هرررذ  وصررراح  احلجررراب ذلرررك يف أبنررره م رررق  بنفسررره احملجررروب

 أنوارها له جتل  قد قيقةاحل ان يرى واألوهام
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 بررال أغلرر  هررالالء فحجرراب الرررمحن كلرريم  عمررران بررن ملوسررى ذلررك حيصررل ومل

 نرور اببنره يف اشررق قرد عرار  إال هبرذا لنرا يقر وال أول ك حجاب من شك

 اخللرر  بررني أغربرره ومررا الرردنيا يف ذلررك اعررز ومررا فيرره للنررا  مررا فرررأى احملمديررة

 كالمه  انتهى ست انامل وابهلل

 الوهررردة أو االر  مرررن اهنرررب  مرررا كقرروة  اهلررروة القرررامو  يف قرررال هررروة وقولرره

 انتهى كرمانة  كاهلوانة  منها الغامضة
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 اخل نوعني ذو والنور قوله

 لره وأبن نرورا الررب بتسرمية الرنص ورد قرد املرسرلة الصرواع  يف النرا م قرال

 أرب رة فهرذ  نرور  حجابره وأبن واألر  السماوات نور وأبنه اليه مضافا نورا

 أنوا 

 اهلادي النور فانه ابالبالق سبحانه عليه يقال فاالول

 وعلمه وقدرته وعزته وبصر  ومس ه حياته اليه يضا  كما  اليه يضا  والثاي

 بنرررور اعررروذ كقولررره  فررراالول ذاتررره اىل يضرررا  واترة وجهررره اىل يضرررا  واترة

 ت رررراىل كقولرررره  يوالثررررا وجهرررره مررررن واالر  السررررماوات نررررور وقولرررره وجهررررك

 جتلرى اذا الرذي نرور  ذاك عبرا  ابرن وقرول الزمرر رهبرا بنور االر  وأشرق 

 به

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

497 

497 

 خلقره خلر  هللا وإن عمرر برن هللا عبد حديث يف وسلم عليه هللا صلى وقوله

 اىل نرررور  إضررافة وهرررو والثالررث احلرررديث نررور  مرررن علرريهم ألقرررى مث  لمررة يف

  الرابرررع النرررور واالر  اواتالسرررم نرررور هللا ت ررراىل كقولررره  واالر  السرررماوات

 االرب رة الوجرو  احرد علرى جي ء اليه املضا  النور فهذا النور حجابه كقوله

 احلرديث يف لفظره يف الرقدد وقرع كما  وارا نورا مس  به احتج  الذي والنور

 قوله وهو االش ري موسى أي حديث الصحيح
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 موسرى كليمره  هللا كلرم  الري وهر  نرور هر  النرار هذ  فان والنار النور حجابة

  إحرراق برال إشراق ثالثة فاالقسام احراق بال إشراق هلا صافية ار وه  منها

 تضر ء ال حمرقرة سروداء فاهنا جهنم ار وه  إشراق بال وإحراق القمر كنور

 االشررراق لره الشرمس نرور وكرذلك املضري ة النرار هرذ  وهر  ابحرراق وإشرراق

 وت رراىل تبررارك الررب وحجرراب املالوقرة املشررهودة األنروار يف فهررذا واالحرراق

 ال حقيقرة وجهره فنرور مراتبهرا حبس  حقيقة كلها  األنوا  وهذ  ار وهو نور

 يكررون فكيررف حقيقررة والنررار والقمررر كالشررمس  خملوقاترره نررور كرران  واذا جمرراز

 قرر  أىل ضر يف سرا  نسبة من اقل اليه املالوقة األنوار نسبة الذي نور 

 كالمه  انتهى حقيقة النور هذا يكون ال فكيف سالشم

 فصل
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 صررفات ومهررا ... اتب رران لألف ررال الصررفان ذانررك واملررالخر املقرردم وهررو ...

 غلررر  قرررد ولرررذاك ... قائمتررران ابلغرررري ال ابلرررذات ... مهرررا إذ أيضرررا الرررذات

 ... أرا قرد ولكرن هرذا يررد مل إن ... خمتلفرني نروعني صرفاته  ن حني املقسم

 املقسرم عنرد واحرد ش ء واملف ول والف ل ... االمكان ذي  لابلف قيامها د

 ... ببيران عدميرة نسربة إال لديره لريس الف رل وصرف فلذاك ... شي ان مامها

 لكررن موجرودة ... م رران ذوات اثبترة قر  ليسرر  لديره الف ررال امسراء فجميرع

 الوجدان عدمية ترى نس  ... كلها  امور

 

 

 [   242 صفحة - 2 جزء]  

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

500 

500 

 

 أن فرررراحل  ... ابمليررررزان لألوصررررا  كالت طيررررل  لألف ررررال ت طيررررلال هررررو هررررذا

 مرا التقسريم مرورد برل ... الربهران مقتضرى هرذا التقسريم مبورد ليس الوصف

 وأف ررال اوصررا  نوعرران اذا فهمررا ... الرررمحن للواحررد الرري ابلررذات قررام قررد

 الف رررل م ... قيرررا يسرررتدع  ابالف رررال فالوصرررف ... التبيررران قسرررمة فهرررذي

 ذينرك بني إن ... ما االف ال سوى ابمل ى فالوصف ... ربهانابل ابملوصو 

 دون األمسراء أثبر  مرن ... على ردوا أهنم ال جائ  ومن ... فرقان من ق 

 األذهرران لررذي م قررول غررري ل ... حمررا هررذا وصررفه هرر  مبررن قامرر  ... م رران

 ... الررداين ابلواحررد تقررم مل لرروا ... قررا الف ررل ابسررم االوصررا  اىل وأتررو ...

 هرذا كران  ان ... بروزان أقواهلم به ردوا ... الذي االصل أبطلوا اليهم ظرفان
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 ابلتقررردمي والوصررف ... إمكررران فررذو أيضرررا خصررومكم ل قرررو فكررذاك ممكنررا

 وال ونسرري حقيقرر  أمررر وكالمهررا ... نوعرران ومهررا وديرري ي ... كررو  والتررأخري

 مرن اتقرانو  ابحكرام أمج ره ذاك قدر وهللا ... األذهان أويل على املثال خيفى

 ... الرمحن

 امل تزلرررة مرررن ترررب هم ومرررن اجلهميرررة إن أي املقسرررم غلررر  قرررد ولرررذلك قولررره

 إىل أشرررا وقررد املالرروق هررو واخللرر  املف ررول هررو الف ررل إن قررالوا واالشرر رية

 النسف  قال فنقول أيضاحا ذلك ولنزد تقدم فيما ذلك
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 وكرل لل امل تكوينه وهو أزلية هلل صفة لتكوينوا املشهورة عقائد  يف هللا رمحه

 الرردين سرر د احملقرر  شررارحها قررال عنرردا املكررون غررري وهررو أجزائرره مررن جررزء

 واالجيرراد والتاليرر  واخللرر  ابلف ررل عنرره امل رررب م ررى هررو التكرروين التفتررازاي

 اىل ال ررردم مرررن امل ررردوم ابخررررا  ويفسرررر ذلرررك وحنرررو واالخرررقا  واالحررردا 

 لره مكرون لل رامل خرال  أنره علرى والنقرل ال قرل إلبباق ىلت ا هلل صفة الوجود

 االشرتقاق مأخرذ يكرون أن غرري مرن الش ء على املشت  اسم ابالق وامتنا 

 لوجو  أزلية به قائما وصفا

 ت اىل بذاته احلواد  قيام ميتنع أن األول

 خالقرا االزل يف يكن مل فلو اخلال  أبنه األزيل كالمه  يف ذاته وصف أنه الثاي
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 علررى القررادر او يسررتقبل فيمررا اخلررال  أي اجملرراز اىل ال رردول أو الكررذب لررزمل

 مب ررى عليرره اخلررال  إبررالق جرراز لررو أنرره علررى احلقيقررة ت ررذر غررري مررن اخللرر 

 االعرا  من عليه يقدر ما كل  ابالق جلاز القادر

 ويلرزم حمرال وهو التسلسل فيلزم آخر بتكوين فاما حاداث كان  لو أنه الثالث

 احملرد  عرن احلراد  فيسرتغي بدونه وإما مشاهد أنه مع تكون ةاستحال منه

 الصانع ت طيل وفيه واالحدا 

 يف أو للحررواد  حمررال فيصررري ت رراىل ذاترره يف إمررا حلررد  حررد  لررو أنرره الرابررع

 كرل  فيكرون بره قرائم جسم كل  تكوين ان من اهلذيل أبو اليه ذه  كما  غري 

 أن االدلرررة هرررذ  ومبررري اسرررتحالته يف والخفررراء لنفسررره ومكررروا خالقرررا جسرررم

 أنره علرى املتكلمرني مرن واحملققرون قرال والقدرة كال لم  حقيقية صفة التكوين
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 كرل  قبرل وتقرد  ت اىل الصانع كون  مثل ال قلية واالعتبارات االضافات من

 قرال ذلرك وحنرو وحمييرا ومميترا لنا وم بودا ابلسنتنا ومذكورا وب د  وم ه ش ء

 واإلحياء واإلماتة والقزي  لي التا مبدأ هو االزل يف واحلاصل
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 كانر   وان واالرادة القدرة سوى أخرى صفة كونه  على دليل وال ذلك وغري

 االرادة انضرررمام مرررع لكرررن السرررواء علرررى وعدمررره املكرررون وجرررود اىل نسررربتها

 ال أبنرره التكرروين حبرردو  القررائلون اسررتدل وملررا قررال اجلررانبني أحررد بتاصريص
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 قرردم لررزم قرردميا كرران  فلررو املضررروب برردون كالضرررب  املكررون برردون ريتصررو 

 التكررروين أي وهرررو بقولررره اجلرررواب اىل النسرررف  أشرررار حمرررال وهرررو املكررروات

 حسرر  علررى وجررود  لوقرر  بررل األزل يف ال أجزائرره مررن ولكررل لل ررامل تكوينرره

 كمرا  الت لر  حبردو  حراد  واملكرون وأبردا أزال ابق فرالتكوين وارادتره علمه

 قردم قردمها مرن يلرزم ال الري القدميرة الصرفات مرن وغريمهرا والقدرة ال لم يف

 مل إن ال ررامل وجررود إن يقررال مررا حتقيرر  وهررذا حادثررة ت لقا ررا لكررون مت لقا ررا

 واسرررتغناء الصرررانع ت طيرررل لرررزم صرررفاته مرررن صرررفة أو ت ررراىل هللا برررذات يت لررر 

 مررا قرردم ذلررك يسررتلزم أن ف مررا ت لرر  وإن حمررال وهررو املوجررد عررن احلررواد 

 قردميا أيضرا التكروين فليكن أوال اببل وهو ال امل قدم فيلزم به وجود  يت ل 

 املكررون وجررود بت لرر  القررول أبن يقررال ومررا برره املت لرر  املكررون حرردو  مررع
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 يت لر  مرا واحلاد  ابلغري وجود  يت ل  ال ما القدمي إذ حبدوثه قول ابلتكوين

 برره يقررول مررا علررى ابلررذات واحلرراد  القرردمي م ررى هررذا ألن فيرره فمنظررور برره

 مسربوقا يكرون أي بدايرة لوجرود  مرا فاحلراد  املتكلمرني عنرد وأما الفالسفة

 امل رى هبذا حدوثه يستلزم ال ابلغري وجود  ت ل  وجمرد خبالفه والقدمي ابل دم

 اليرره ذهرر  كمررا  بدوامرره دائمررا عنرره صررادرا الغررري اىل حمتاجررا يكررون أن جلررواز

 صردور أثبتنرا إذا ن رم مرثال كاهليويل  ناتاملمك من قدمه ادعوا فيما الفالسفة

 حرردو  علررى يتوقررف ال برردليل االجيرراب دون ابالختيررار الصررانع عررن ال ررامل

 يقرال هنرا ومرن حبدوثره قروال ت راىل هللا بتكروين وجرود  بت ل  القول كان  ال امل

 التنصيص ان
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 ب رر  قرردم زعررم مررن ىعلرر الرررد اىل إشررارة ال ررامل أجررزاء مررن جررزء كررل  علررى

 ال ابل ردم املسربوقية عدم مب ى بقدمها يقولون إمنا فهم وإال كاهليويل  األجزاء

 ابلغري تكونه عدم مب ى

 م رره وازنرره وأن املكررون برردون التكرروين يتصررور ال أنرره نسررلم ال أا واحلاصررل

 بررردون يتصرررور ال إضرررافية صرررفة الضررررب فررران املضرررروب مرررع الضررررب وزان

 هر  حقيقيرة صرفة التكروين أن بينرا وقرد واملضرروب اربالضر اعري املضافني
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  لو حىت عينها ال الوجود اىل ال دم من امل دوم إخرا  ه  الي االضافة مبدأ

 بتحققهررا القررول لكرران املشرراي  ب رر  عبررارة يف وقررع مررا علررى عينهررا كانرر 

 الضرررب ان مررن يقرال مبررا ينردفع فررال للضررورة وانكررارا مكرابرة املكررون بردون

 املف رول وجرود مرن اليره األمل ووصرول ابملف ول لت لقه بد فال قاءالب مستحيل

 خبرال  وهرو املالروق لف رل ابلنسربة وهرذا قيرل كرذا  الن ردم أتخر لو إذ م ه

 غررري فررالتكوين املف ررول وجررود وقرر  اىل يبقررى الرردوام ازيل فانرره البرراري ف ررل

 املضررروب مررع كالضرررب  ابلضرررورة املف ررول يغرراير الف ررل ألن عنرردا املكررون

 مكروا املكرون يكرون أن لرزم املكرون نفس كان  لو وألنه املأكول مع واألكل

 قررردميا فيكرررون عينررره هرررو الرررذي ابلتكررروين مكرررون أنررره ضررررورة بنفسررره خملوقرررا

 أنره سروى ابل رامل ت لر  للارال  يكرون ال وان حمرال وهو الصانع عن مستغنيا
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 ال وهرذا بنفسره تكونره ضرورة فيه وأتثري صنع غري من عليه وقادر منه أقدم

 ال ررامل خررال  أبنرره القررول يصررح فررال خملوقررا وال ررامل لل ررامل خالقررا كونرره  يوجرر 

 م رررى ال أنرره ضرررورة لالشررياء مكررروا هللا يكررون ال وأن خلرر  وهررذا وصرران ه

 يكررون ال املكررون عررني كرران  اذا والتكرروين التكرروين برره قررام مررن إال للمكررون

 أسررود احلجررر هررذا ادسررو  خررال  أبنرره القررول يصررح وإن ت رراىل هللا بررذات قائمرا

 السواد خال  احلجر وهذا
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 واحرررد ومهرررا والسرررواد اخللررر  بررره قرررام مرررن إال واألسرررود للارررال  م رررى ال إذ

 واملف رررول الف رررل بتغررراير احلكرررم كرررون  علرررى تنبيررره كلررره  هرررذا واحرررد فمحلهمرررا

 هرررو  ررلالف أبن القررول إبطرررال ي رري وهررذا التفترررازاي السرر د قررال مث ضررروراي

 ت ررراىل البررراري عرررن وصررردورها األشرررياء تكرررون أن إبثبرررات إال يرررتم ال املف ررول

 قررررال واالرادة للقرررردرة مغررررايرة ابلررررذات قائمررررة حقيقيررررة صررررفة علررررى يتوقررررف

 وجررود  لوقرر  املقرردور بوجررود االرادة وفرر  علررى القرردرة ت لرر  أن والتحقيرر 

 لررر اخل يسرررمى القرررادر اىل نسررر  واذا لررره أجياهبرررا يسرررمى للقررردرة نسررر  إذا

 بوجرررود قدرتررره ت لقررر  حبيرررث الرررذات كرررون  فحقيقرررة ذلرررك وحنرررو والتكررروين

 خصوصرررريات املقرررردورات خصوصرررريات حبسرررر  يتحقرررر  مث لوقترررره املقرررردور

 لرره هنايرة ال مررا اىل ذلرك وغررري واإلماترة واالحيرراء والتصروير كررالقزي   االف رال
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 وراء مرا علمراء بره تفررد فممرا أزلية حقيقية صفة ذلك من كل  كون  وأما قال

 ذهر  مرا واألقررب قرال متغرايرة تكرن مل وإن جردا للقردماء تكثرري وفيه لنهرا

 ابحليرراة ت لرر  ان فانرره التكرروين اىل الكررل مرجررع ان وهررو مررنهم احملققررون اليرره

 ذلرك غري اىل ترزيقا وابلرزق تصويرا وابلصورة إماتة مس  وابملوت إحياء مس 

 انتهى الت لقات خبصو  اخلصو  وامنا تكوين فالكل

 واال الكرالم علمراء النهرر وراء مرا علمراء ب ر  بره تفرد مما بقوله مراد  قل 

 الكتراب عليره دل الرذي وهرو اليه االشارة تقدم  كما  السلف مذه  فهو

 ال قائررد شررح يف ت رراىل هللا رمحره تيميرة ابررن االسرالم شري  قررال وهلرذا والسرنة

 هرو خللر ا يقولرون والرذين قرال املالروق غرري اخللر  ان الصواب االصفهانية

 القرآنيررررة اآلايت مررررن ذكررررر ومرررا فسرررراد  وجرررره وبرررني فاسررررد قرررروهلم املالررروق
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 شي ا االصل هذا على الدالة النبوية واألخبار
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 هللا اسررا  مررا اتب رروا أبهنررم ذلررك الرررمحن شررأن يف هررو يرروم كررل  مثررل كثررريا

 عرنكم غري هللا فران تكفرروا أن وقولره حممرد اعمراهلم فراحب  رضروانه وكرهوا

 باعتررره أن فرررأخرب الزمررر لكرررم يرضررره تشرركروا وان الكفرررر ل بررراد  يرضررى وال

 فرراذكروي ت رراىل وقررال وغضرربه لسرراطه سررب  وم صرريته ورضررا  حملبترره سررب 

 النري عرن الصحيح ويف السب  مع كاملسب   الشرط وجواب البقرة اذكركم
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 يف ذكرري مرن القر أنره وت راىل تبارك ربه عن يروي فيما وسلم عليه هللا صلى

 ومررن مررنهم خررري مررأل يف ذكرترره مررأل يف ذكررري ومررن نفسرر  يف ذكرترره نفسرره

 ومرن ابعرا اليه تقرب  ذراعا ايل تقرب ومن ذراعا اليه تقرب  شربا ايل تقرب

 عبررد  بتوبررة فرحررا أشررد هلل وغريمهررا الصررحيحني ويف هرولررة أتيترره ميشرر  ااتي

 حتر  فنرام وشررابه ب امره هراعلي مهلكرة دويرة أبر  راحلتره أضل ممن املالمن

 فرراهلل وشررابه ب امره عليهررا بدابتره هرو إذا اسرتيق  فلمررا املروت ينتظرر شرجرة

 اىل هللا يضررررحك الصرررحيح ويف براحلتررره هررررذا مرررن عبرررد  بتوبررررة فرحرررا أشرررد

 والسرررنن الصرررحاح ويف اجلنرررة يررردخل كالمهرررا  اآلخرررر احررردمها يقترررل الررررجلني

 ذلرك مرن ذكرر وقرد حصراؤ إ يت سرر أو يت رذر كثرري  شر ء هرذا من واملساند

 برل وأئمتهرا االمرة سرلف عليره وكران ال ظريم االصرل وهبرذا قال مث كثريا  شي ا
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 يظهرر الفالسرفة مرن حىت الطوائف مجيع من وأكابرهم ال قالء مجاهري وعليه

 انتهى اخلمسة ابلقدماء القائلني مذه  بطالن

 القرائلني ان ي ري اخل عدميرة نسربة اال ليس الف ل وصف فلذاك النا م قول

 عدميررة أمررور والنسرر  نسرربة الف ررل صررفة أن عنرردهم املف ررول هررو الف ررل أبن

 عدم  أمر والنس  نس  عندهم الف ال أمساء فجميع
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 الصفات عطلوا كما  لألف ال ت طيل منهم فهذا
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 قررام مررا التقسرريم مررورد بررل أي التقسرريم مبررورد لرريس الوصررف ان واحلرر  قولرره

 الف رررل قيرررام يسرررتدع  ابالف رررال فالوصرررف وأف رررال اوصرررا  وهررر  ابلرررذات

 ونقال عقال القاب ة ابلرباهني ابملوصو 

 ومررن أي م رران دون االمسرراء أثبرر  مررن علررى ردوا اهنررم ال جائرر  ومررن قولرره

  م انيهرررا دون االمسررراء اثبرررا م يف امل تزلرررة علرررى ردوا األشررراعرة أن ال جائررر 

 وحنررو إرادة بررال مريررد بصررر بررال بصررري مسررع بررال مسيررع قرردرة بررال قرردير كقرروهلم

 فرررأبطلوا ت ررراىل ابهلل يقرررم مل فقرررالوا الف رررل ابسرررم االوصرررا  اىل أتررروا مث ذلرررك

 أعلم وهللا امل تزلة على به ردوا الذي االصل

 وهرر  ... بقررران أتررى إذا يفررال بررل يفرررد لرريس مررا أمسائرره ومررن هررذا ... فصررل

 مرروهم ذاك إذ ... اناإلنسرر علررى خطررر أفرادهررا ... مبزدواجتهررا ترردعى الرري
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 امل طررر  كاملرررانع  ... نقصررران وعرررن عيررر  عرررن ال ررررش رب جرررل نقرررص نرررو 

 املقررون القراب  هرذا ونظري ... األمران وكماله افع هو ... الذي وكالضار

 مررع ... وخرراف  املررذل مررع امل ررز وكررذا ... مقررقان اللفظرران الباسرر  ابسررم

 قرد كمرا  قرو  ... وفمر منتقم اسم افراد وحديث ... مزدوجان لفظان رافع

 ال رفان ذو قال
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 ... نوعان وجابذو ابجملرمني ... مقيد غري القرآن يف جاء ما
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 اقرقان من حتصل صفة الساد  سب  كالم  ب د الفوائد بدائع يف النا م قال

 الغرري حنررو مفرديهمررا علررى زائررد قرردر وذلررك ابآلخررر والوصررفني االمسررني أحررد

 املزدوجرة واالمسراء املققنرة الصفات عامة وهكذا اجمليد احلميد القدير الغفور

  احلمرد مرع الغنراء واجتمرا  كرذلك  واحلمرد كمرال  صرفة الغنراء فان القرآن يف

 وكرذلك اجتماعهمرا مرن وثنراء محرد  مرن وثناء غنا  من ثناء فله آخر كمال

 امل رار  أشرر  مرن فانره فتأملره احلكيم وال زيز اجمليد واحلميد القدير الغفور

 كاملرانع  مبقابلره مقرروا بل مبفرد  عليه يطل  ال ما ومنها أخر موضع يف وقال

 ابمل طررر  مقررررون فانررره مقابلررره عرررن هرررذا يفررررد أن جيررروز فرررال واملنرررتقم والضرررار

 ألن املرذل امل ز املنتقم ال فو النافع الضار املانع امل ط  فهو وال فو والنافع

 ابلربوبيرة املنفررد أنره بره يرراد ألنره مبقابلرة  هرذ من اسم كل  اققان يف الكمال
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 وامررا وانتقامرا وعفروا وضرررا ونف را ومن را عطراء فرريهم والتصرر  اخللر  وتردبري

 األمسررراء فهرررذ  يسرررو  فرررال واإلضررررار واإلنتقرررام املنرررع مبجررررد عليررره يثررري ان

 حروفره ب ر  فصرل ميتنرع الرذي الواحرد االسم جمرى االمسان جيري املزدوجة

 جتررر ء مل ولرررذلك الوحرررد االسرررم جمررررى جاريرررة ت رررددت إنو  فهررر  ب ررر  عرررن

 أو مرانع اي ضرار اي مذل اي قل  فلو فاعلمه مققنة اال عليه تطل  ومل مفردة

 احلرديث وأمرا مقابلره ترذكر حرى حامردا وال عليره مثنيرا تكرن مل بذلك اخربت

 أعلم وهللا النا م قال كما  موقو  فهو املنتقم اسم إفراد فيه الذي
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 دلررر  ... ببيررران م لومرررة كلهرررا    ... ثررال أنررروا  االمسررراء وداللرررة ... فصررل

 الداللرة مطابقرة أمرا ... الربهان واضح التزاما وكذا ... تضمنا كذاك  مطابقة

 ... الرذي الوصرف وذلرك اإلله ذات ... مفهومان منه يفهم االسم ان فه 

 فافهمره بتضرمن ... إحردامها علرى داللته لكن ... ابمليزان االسم منه يشت 

 دان فررالتزام منهررا اشرت  مررا ... الري الصررفة علرى داللترره وكرذا ... بيرران فهرم

 اإللره ذات ... الررمحن لفظرة ذلرك فمثرال ... بينرا مثاال لذا أردت وإذا ...

 املوضرو  لذا ب   إحدامها ... مدلوالن اللف  هلذا فهما ... مدلوهلا ورمحة

 لرزوم امل رى ذلرك الزم احلر  وصرف لكرن ... لتبيرانا واضح ذا تضمن فه 

 ... تبيان ذو واحل  بني ... ابلتزام عليه داللته فلذا ... للرمحن ال لم
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 املطابقررة وهرر  الثالثررة الرردالالت أنرروا  بيرران يف ت رراىل هللا رمحرره النررا م شررر 

 فاهنررا الرررمحن لفظررة وهررو النررا م برره مثررل مررا مثررل وذلررك وااللتررزام والتضررمن

 علرى داللتره لكرن سربحانه الررب ذات وعلرى منهرا املشت  الصفة لىع دل 

 كاحليراة  اللفر  منهرا يشت  مل الي الصفة على داللتها وأما ابلتضمن أحدامها

 أعلم وهللا اباللتزام فه  وال لم
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 كما  ىلوت ا تبارك أمسائه من االسم املنازل شرح يف ت اىل هللا رمحه النا م قال
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 آخرراتن داللتران يدل فانه ابملطابقة منه اشت  الي والصفة الذات على يدل

 الرذات علرى وكرذلك ابلتضرمن مبفردهرا الصرفة على فيدل واللزوم ابلتضمن

 يردل السرميع اسم فان ابللزوم األخرى الصفة على ويدل الصفة عن اجملردة

 وحرررد  عوالسرررم وحررردها الرررذات وعلرررى ابملطابقرررة ومس ررره الررررب ذات علرررى

 يف واضرح وهرذا انتهرى اباللتزام احلياة وصفة احل  اسم على ويدل ابلتضمن

 ت اىل هللا رمحه النا م كالم  بيان

 امللحرردين انقسررام وذكررر ال رراملني رب أمسرراء يف االحلرراد حقيقررة بيرران يف فصررل

 واإلحلراد إايك ... مل ان محل  قد مشتقة ... كلها  مدح أوصا  أمساؤ  ...

 ابالشراك امليل فيها االحلاد وحقيقة ... كفران  من هللا م اذ كفر  ... إنه فيها

 من غض  ف ليهم ... بوائف ثال  اذا فامللحدون ... والنكران والت طيل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

522 

522 

 ... الرمحن

 املالوق شبهوا هم ... اثن إله قالوا أواثهنم ... هبا مسوا ألهنم املشركون ...

 ... فرراهنم االحترراد أهررل وكررذاك ... ابالنسرران اخلررالق مشرربه عكررس ابخلررالق

 اإلخوان اقرب من اخواهنم
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 ... السرررررلطان ذي هللا عرررررني كررررران  إذ ... امسررررراء  مجي ررررره الوجرررررود أعطررررروا

  ولرذاك ... ابألواثن االسرم ذا خصصروا هرم ... مرنهم شرركا أقرل واملشركون
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 ... كفران  من كان  ما عمموا لو ... عندهم شرك أهل كانوا

 فهر  مردح أوصرا  سربحانه أمسراء  أن األبيات أول يف هللا رمحه النا م ذكر

 فاهنرا ال براد اوصرا  خبرال  ال لميرة ينايف ال فيها والوصف وأوصا  أعالم

 خبررررال  املاتصررررة ال لميررررة ففاتتهررررا مشررررقكة اوصررررافهم الن علميررررتهم تنررررايف

 ت اىل اوصافه

 املصردر منره يشرت  نا جراز ت راىل عليره االسرم أبلر  إذا أي اخل مشتقة قوله

 عليره يطلر  القردير البصرري السرميع حنرو مصردرا أو ف رال عنره فياررب والف ل

 مسرع قرد حنرو ذلرك مرن ابألف رال عنره وخيررب والقدرة والبصر السمع اسم من

 مت رداي الف ل كان  إذا هذا املرسالت القادرون فن م هللا رأى وقد اجملادلة هللا

 دون واملصردر االسرم عليره يطلر  برل احلر  حنرو به عنه خيرب مل الزما كان  ف ن
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 ان ي لرم ان وينبغر  الفوائرد بردائع يف النرا م أفراد  كرذا  حر  يقال فال الف ل

 حيررث مررن واعتبررار االمسرراء حيررث مررن اعتبررار اعتبرراران هلررا احلسررى االمسرراء

 اعلم وهللا متباينة الثاي وابالعتبار مقادفة األول ابالعتبار فه  الصفات

 ال رردول هررو سرربحانه امسائرره يف االحلرراد ان اعلررم اخل فيهررا الحلررادوا إايك قولرره

 يرردل كمررا  امليررل مررن مررأخوذ وهررو هلررا الثابرر  احلرر  عررن وم انيهررا وجبها ررا هبررا

 عررن مرال قرد الررذي القررب جانر  يف الشرر  وهرو اللحرد ومنرره حلرد مرادة عليره

  السركي ابرن قرال البابرل اىل احل  عن املائل الدين يف امللحد ومنه الوس 

 مفت رل وهرو امللتحرد ومنره منره لريس مرا فيره املردخل احلر  عرن املائرل امللحد

 اجلن ملتحدا دونه من جتد ولن ت اىل قوله ذلك ومن
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 ال ررب تقرول غرري  اليره وتبتهرل اليره وتلتجر ء اليره و رب اليه ت دل من أي

 اليه عدل اذا فالن اىل فالن التحد

  هبررا االصرنام تسرمى ان احردها انروا  ت رراىل أمسائره يف فاالحلراد هرذا عرر  إاذ

 وهرذا إهلرا الصرنم وتسرميتهم ال زيرز مرن وال رزى اإللره مرن الالت كتسميتهم

 البابلة وآهلتهم اواثهنم اىل أبمسائه عدلوا فاهنم حقيقة إحلاد

 الوجررود بوحرردة القررائلني االحترراد اهررل ان أي اخل االحترراد اهررل وكررذاك قولرره

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

526 

526 

 املشررررركني الن شررررركا مررررنهم أقررررل واملشررررركون ت رررراىل امسرررراء  الوجررررود أعطرررروا

 كرانوا  وإمنرا قرالوا ابل برادة شر ء كل  عمموا وهالالء ابألواثن ال بادة خصصوا

 السرالم عليره نروح قوم يف الفصو  يف قال كما  قوهلم عن هللا ت اىل مشركني

 حلرر ا مررن جلهلرروا ونسررر وي رروق ويغررو  وسرروا  لررود عبرراد م تركرروا لررو إهنررم

 مررن ي رفرره وجهررا م بررود كررل  يف للحرر  فرر ن قررال مث هررالالء مررن تركرروا مررا بقرردر

 صرورة أي ويف عبرد مرن ي لرم فال رامل جهله من وجيهله عرفه من وجيهله عرفه

 عبد حىت  هر يظهر

 ينفرررى ... إذ الت طيررل فررذو الثرراي وامللحرررد ... ت رراىل هللا رمحرره النررا م قررال

 ذي احلقيقرررة ينفررر  ... مبرررا أولررره السرررما غرررري مث مرررا ... برهررران برررال حقائقهرررا

 ... بيران بلف  فيه فاجتهد احلقيقة م ى عن النص دفع فالقصد ... بطالن
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 للمثبتررني ... وابلكفررران بتجسرريم واقررذ  ... وانفهررا أول مث وحررر  عطررل

 عليررك احتجرروا هررم فرراذا ... والقرررآن ابألخبررار واألوصررا  االمسرراء حقررائ 

 اثن وضع وهو جماز هذا ... هلم فقل
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 ... االيقان حقيقة يستفاد ال ... هلم فقل اجملاز عن غلب  فاذا

 فرررراذا ... زمرررران منررررذ االيقرررران عررررن عزلرررر  ... لفظيررررة أدلررررة وتلررررك اي ...

 حين رررذ ف ليرررك ... ببيررران ذا تقريرررر عرررن وغلبررر  ... كثررررة  األدلرررة تضررافرت
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 ل ... يرالو أن يقبرل لريس نرص لولكر ... القررآن أدلة لدفع وض نا  بقانون

 ال قرل عنرد األمرران ومرا م قرول املنقرول عرار  قرل ... اثن مب ى وال ابجملاز

 ... يتفقان

 ذيرررن اعمرررال ... بررروزان كلهرررا  متقرررابالت ... أربرررع مرررن واحرررد إال مث مرررا ...

 وهرو النقرل أصرل ال قرل ... إمكران برذي هرذا مرا امل قرول تلغر  أو وعكسره

 إلغرراء وال للم قرول االعمرال فت رني ... التحتراي رعرهف يبطرل تبطلره أن أبرو 

 الررقك هجررر فراهجر  ... إلغائرره اىل يفضرر  إعمالره ... الربهرران ذي للمنقرول

 ... والنسيان

 جيرزي وهنراك ... خمتصرمان الرمحن لدى وهم اننا عليهم نكذب مل وهللا ...

 هرر  منرراا قلرريال فاصرررب ... ابلغفررران مث جيررزي إحلرراد ال نفرر  ومررن امللحرردون
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 حررني صررربك أجررر جترري فلسررو  ... للرررمحن األوصررا  مثبرر  اي ... سرراعة

 إثبررررات ال عرررن وسرررائلهم سرررائلنا فرررراهلل ... وال ررردوان االمث وزر الغرررري جيررري

 ذا يكرون السرالال عنرد ... كافيرا  جروااب حين ذ فأعد ... زمان ب د والت طيل

 تبيان
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 امللحردين مرن الثانيرة الطائفة احلاد هذا اخل الت طيل فذو الثاي وامللحد قوله

 وجحردوا م انيهرا مرن احلسرى االمسراء عطلروا الرذين الت طيل أهل إحلاد وهو
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 تتضرمن ال جمرردة ألفرا  إهنرا وأتبراعهم اجلهميرة مرن يقرول من كقول  حقائقها

 والررررحيم واحلررر  والبصرررري السرررميع اسرررم عليررره فيطلقرررون م ررران وال صرررفات

 إرادة وال كررالم  وال بصررر وال مسررع وال لرره حيرراة ال ويقولررون واملريررد واملررتكلم

 مقابرل وهرو وفطررة ولغرة وشررعا عقرال فيهرا االحلراد أعظرم مرن وهرذا به تقوم

 سررلبو  وهررالالء آلهلررتهم وصررفاته امسرراء  أعطرروا أول ررك فرران املشررركني إلحلرراد

 اجلهميررررة مث أمسائرررره يف ملحررررد فكالمهررررا وعطلوهررررا وجحرررردوا كمالرررره  صررررفات

 مرن وكرل واملتلرون واملتوسر  ال رايل فريهم اإلحلراد هرذا يف متفاوتون وفروخهم

 ذلررك يف أحلررد فقررد رسرروله برره وصررفه أو نفسرره برره هللا وصررف ممررا شرري ا جحررد

 ليستكثر أو فليستقل

 امللحردين مرن القسرم هرذا ان أي احلقيقة م ى عن النص دفع فالقصد قوله
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 وقررذ  والنفرر  والت طيررل ابلتحريررف احلقيقررة م ررى عررن الررنص دفررع قصرردهم

 عليرك املثبترة احتجر  إذا ويقولرون ابلكفرر ورمريهم ابلتجسريم ونبزهم املثبتة

 مثرررل الررردفع مرررن بضرررروب فادف هرررا النبويرررة واألحاديرررث القرأنيرررة ابلنصرررو 

 ال لرم تفيرد ال لفظيرة أدلرة هر  فقرل اجملراز علرى غلبر  فراذا جمراز أهنرا دعوى

 لرردفع املوضرروعة ابلقرروانني  ليرركف وتضررافرت األدلررة تكرراثرت فرراذا واليقررني

 واذا م قررول املنقررول عررار  وقررل التأويررل يقبررل ال نررص ولكررل القرررآن أدلررة

 هنملها أن وإما ن ملها أن إما أربع من واحد إال مث فما والنقل ال قل ت ار 

 النقررل أصررل ال قررل ألن ممكررن غررري وهررو ال قررل ونلغرر  النقررل ن مررل ان وإمررا

 إىل فأعمالرره برره النقررل صرردقنا ألا النقررل طلنرراأب أبطلناهررا فرران فرعرره والنقررل

 وإلغاء للم قول اإلعمال فت ني الغائه
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 علرى الكرالم هللا رمحره االسالم شي  بس  وقد الربهان ذي ابلقانون املنقول

 شر   إن اليره فرارجع والنقرل ال قل ت ار  درء كتاب  أول يف بس  أمت هذا

 املرسلة الصواع  كتابه  يف وأبن  ذلك بس  فانه لنا ما ال المة وكذلك

 عليره تردل مرا يف ... وا فنافيهرا واثلرثهم هرذا ... ت اىل هللا رمحه النا م قال

 ... رمحن وال أبدا خبال  يقر مل رأسا الرمحن جاحد ذا ... ابلبهتان

 فرىابلزل وتفوز ... نريان من ينجيك أن هللا ل ل فاحذر  االحلاد هو هذا ...
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 الررورى بررني غربررة توحشررنك ال ... والرضرروان الغفررران مررع املررأوى وجنررة لديرره

 حقا الغرابء السنة أهل أبن ماعلم  أو ... احليان يف كاألموات  فالنا  ...

 علرى هلرم والتراب ون ... وصرحبه الرسرول سرلم مرىت يل قل ... زمان كل  عند

 ... وال رردوان ابلبغرر  وحمررارب ... ومنرراف  وم انررد جاهررل مررن ... االحسرران

 وال كررال  ... الرررمحن نصرررة يف األذى ذقرر  ... ومررا هلررم وار  أنررك وتظررن

 احملرررال وهللا منترررك ... بلسررران وال بيرررد ال هللا يف ... جهررراد  حررر  جاهررردت

 ... واحلسبان الرأي ذا سوى فاستحد  النفس

 ... األلوان بسائر عدا  ورثوا ... األىل آلذتك وارثه كن   لو ...

 النفاة إحلاد وهو اإلحلاد أهل من الثالثة الطائفة إحلاد لفصلا هذا يف ذكر
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 ابهلل ن روذ النرا م قال كما  حقا اإلحلاد هو وهذا ورسله ولكتبه هلل اجلاحدين

 هرم وأهنرم السرنة أهرل ت زيرة يف النرا م شرر  عقابره وأليم غضبه موجبات من

 كرر  ... واسرنت املنكرر عرر  قرد ... قائلال أحسن ولقد زمان كل  يف الغرابء

 الكربرة اشرتدت ملرا والردين ... التقرى أهرل لألبررار فقلر  ... رتبة يف اجلهل

 ... الغربة زمن يف نوبتكم ... أت  قد أحوالكم تنكروا ال ...

 وصررف يف الكربررة كشررف  كترراب  رجرر  بررن أمحررد بررن الرررمحن عبررد وللحرراف 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

535 

535 

 الغربة اهل حال

 لتوحيررد املاررالف واملرسررلني األنبيرراء توحيررد نرروع  نمرر الثرراي النررو  يف فصررل

 منرك ال برادة حيرد ... ترو التوحيرد نروع  واثي هرذا ... واملشرركني امل طلني

 ... االميررران شرررري ة بغرررري ت بررد ... وال عبررردا لغرررري  تكرررون ال أن ... للرررمحن

 ... إعالن ويف سر يف واإلحسان واإلميان ابالسالم فتقوم

 وحقيقررة ... للبنيرران كررالركنني  التوحيررد ذلررك ركنررا  واالخررال والصرردق ...

 واحردا يبقى ال بد مراد لكن ... اثن مراد يزامحه فال املراد توحيد االخال 

 االنسان لدى تفري  فيه ما
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 كان  إن ... إحسان مع ابلتوحيد فاخصصه ... سبحانه واحدا ربك كان  إن

 وحرد  أيضا فكذاك ... اثن رب أنشأك اذ يشركه ... مل أنشاك واحدا ربك

 وهررو االرادة توحيررد والصرردق ... ال رفرران أخررا اي سرروا  ت بررد ... ال فاعبررد 

 ... فتررو لسررالكها املثلررى والسررنة ... مترروان وال كسررال  ال اجلهررد ل ... بررذ

 أعررى ... واحررد يف واحرردا كررن  فلواحررد ... السررلطان األعظررم الطريرر  حيررد

 والفضرل اهلرا قرد ... للرذي مسر دات ثرال  هذي ... ميانواال احل  سبيل

 ... للمنان
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 هلل ... مكران كرل  ال ليراء مرن بلغر  ... حررة لرنفس اجتم ر  هر  فاذا ...

 الت لرررل لررروال ... ابلطرررريان فهرررم اخليررام مرررن ق ... الرررربو هاتيرررك شرررام قلرر 

 يفينث الرجاء يبسطه وترا  ... البنيان كتصد   أعشار  ... تصدع  ابلرجاء

 ... النشوان كتمايل  متمايال ...

 ... اإلحسان رفقة عن متالفا ... لكونه االاي  يقبضه وي ود ...

 ... قطبان مسائه ألف  مها ن ... اللذا والبس  القب  بني فقا  ...

 ذايك هلل ... الرردبران العلررى عليرره مسرررا  فصررار السرر ود سرر د لرره وبرردا ...

 م برودهم اىل ركرائبهم شردت ... الرمحن من خبالصة خصوا ... فاهنم الفري 

 ... الكسالن خيبة اي ورسوله ...

 وهرو واملرسرلني األنبياء توحيد من الثاي النو  يف ت اىل هللا رمحه النا م شر 
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 م برد وبري  مذلل أي م بد ب ري يقال الذل اللغة يف وال بادة ال بادة توحيد

 األقدام وب ته قد مذلال كان  إذا
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 بره أمرر مرا ال برادة بقروهلم بائفة عرفها فقد ال لماء اصطالح يف ال بادة وأما

 احلر  كمرال  ابهنا بائفة وعرفها عقل  اقتضاء وال عريف ابراد غري من شرعا

 اخلضو  كمال  مع

 األقرروال مررن ويرضررا  هللا حيبرره مررا لكررل جررامع اسررم هرر  االسررالم شرري  وقررال
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 احلديث وصدق واحل  والصيام والزكاة كالصالة  هرةوالظا البابنة واألعمال

 ابمل ررو  واألمرر ابل هرود والوفراء األرحرام وصرلة الوالردين وبرر األمانة وأداء

 واليترريم اجلررار اىل واالحسرران واملنررافقني للكفررار واجلهرراد املنكررر عررن والنهرر 

 وأمثررال والقررراءة والررذكر والرردعاء والبهررائم اآلدميررني مررن واململرروك املسرركني

 وإخرال  إليه واالابة هللا وخشية ورسوله هللا ح  وكذلك ال بادة من ذلك

 عليررره والتوكرررل بقضرررائه والرضرررى لن مررره والشررركر حلكمررره والصررررب لررره الررردين

 ال بادة يف داخل كله  فالدين ذلك وأمثال عذابه من واخلو  لرمحته والرجاء

 واحد م ناها لل بادة الت ريفات هذ  وكل انتهى

 امل رفررررة يف توحيررررد نوعرررران التوحيررررد أن فرررراعلم ال بررررادة ىم رررر عرفرررر  وإذا

 الطلرررر  يف وتوحيررررد والصررررفات واألمسرررراء الربوبيررررة توحيررررد وهررررو واالثبررررات
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 وال بادة االهلية توحيد وهو والقصد

 الرسل اليه دع  الذي التوحيد وأما ت اىل هللا رمحه النا م قال

 

 

 [   260 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 الطلر  يف وتوحيرد واالثبرات امل رفرة يف توحيد اننوع فهو الكت  به ونزل 

 وأمسائره وأف الره وصرفاته ت راىل الررب ذات حقيقرة إثبات هو فاألول والقصد

 وقرردر  قضررائه عمرروم وإثبررات عبرراد  مررن شرراء مررن وتكليمرره بكتبرره وتكلمرره

 أول يف كمرررا  االفصررراح حرررد النرررو  هرررذا عرررن القررررآن أفصرررح وقرررد وحكمتررره
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 االخرررال  وسرررورة السرررجدة تنزيرررل وأول راحلشررر وآخرررر بررره وسرررورة احلديرررد

 ذلك وغري بكماهلا

 أهررل اي قررل ت رراىل وقولرره الكررافرون أيهررا اي قررل سررورة تضررمنه مررا الثرراي النررو 

 برره نشرررك وال هللا اال ن بررد أال وبيررنكم بيننررا سررواء كلمررة  اىل ت ررالوا الكترراب

 ناملرالم سرورة وأول وآخرهرا الكتراب تنزيل سورة وأول اآلية عمران آل شي ا

 وغالر  األن رام سرورة ومجلرة وآخرهرا األعررا  سرورة وأول وآخرها ووسطها

 بره شراهدة التوحيد لنوع  متضمنة فه  القرآن يف سورة كل  بل القرآن سور

 فهرو وأقوالره وأف الره وصرفاته وامسائره هللا عرن خرب إما القرآن فان اليه داعية

 مرا وخلرع لره شرريك ال وحرد  عبادتره اىل دعروة وإمرا اخلربي ال لم  التوحيد

 بطاعترره وإلررزام وهنرر  أمررر وإمررا الطلرري االرادي التوحيررد فهررو دونرره مررن ي بررد
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 التوحيرد أهل إكرام عن خرب وإما ومكمالته التوحيد حقوق فهو وهنيه وأمر 

 وإمرا توحيرد  أهرل جرزاء فهرو اآلخررة يف بره ويكررمهم الردنيا يف هبرم ف رل وما

 يف هبررم حيررل ومررا النكررال مررن ياالرردن يف هبررم ف ررل ومررا الشرررك أهررل عررن خرررب

 يف كلره  فرالقرآن التوحيرد حكرم عرن خرر  مرن جرزاء فهرو ال ذاب من ال قى

 انتهى وجزائهم وأهله الشرك شأن ويف وجزائه وحقوقه التوحيد

 اإلهليرة إثبرات يتضرمن إمنرا الرسرول بره جاء الذي التوحيد االسالم شي  قال

 يتوكل وال إاي  إال ي بد فال هللا اال إله ال أن يشهد أبن وحد  هلل

 

 

 [   261 صفحة - 2 جزء]  
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 وذلرررك ألجلررره اال ي مرررل وال فيررره إال ي رررادي وال لررره اال يررروايل وال عليررره إال

 إلره وإهلكرم ت راىل قرال والصرفات االمسراء مرن لنفسره أثبتره مرا أثبرات يتضمن

 اتتاررذو  ال هللا وقررال ت رراىل وقررال البقرررة الرررحيم الرررمحن هررو إال إلرره ال واحررد

 مرع يرد  ومرن ت راىل وقرال النحل فارهبون ف ايي واحد إله هو إمنا اثنني إهلني

 الكررافرون يفلررح ال إنرره ربرره عنررد حسررابه فامنررا برره لرره برهرران ال آخررر إهلررا هللا

 دون مررن أج لنررا رسررلنا مررن قبلررك أرسررلنا مررن واسررأل ت رراىل وقررال املالمنررون

 النا  دعوا أهنم بياءاألن من ني كل  عن وأخرب الزخر  ي بدون آهلة الرمحن

 يف حسرررنة أسررروة لكرررم كانررر   قرررد وقرررال لررره شرررريك ال وحرررد  هللا عبرررادة اىل

  هللا دون مرن ت بردون وممرا مرنكم برآء إا لقومهم قالوا إذ م ه والذين ابراهيم
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 وحرد  ابهلل تالمنروا حرىت أبردا والبغضراء ال رداوة وبينكم بيننا وبدا بكم كفرا

 يسرتكربون هللا إال إلره ال هلرم قيرل إذ كرانوا  مإهنر املشرركني عن وقال املمتحنة

 كثررري  القرررآن يف وهررذا الصررافات جمنررون لشرراعر آهلتنررا لترراركوا ائنررا ويقولررون

 خلرر  وحررد  هللا أن اعتقرراد وهررو الربوبيررة توحيررد جمرررد ابلتوحيررد املررراد ولرريس

 أهنرم هرالالء ويظرن والتصرو  الكرالم اهرل مرن يظنه من ذلك يظن كما  ال امل

 وفنروا هرذا أشرهدوا اذا وأهنم التوحيد غاية أثبتوا فقد ابلدليل ذلك أثبتوا اذا

 مرن ت راىل الررب يستح  مبا أقر لو الرجل فان التوحيد غاية يف فنوا فقد فيه

 يكرن مل شرئ كرل  خرال  وحرد  أبنره وأقر عنه يتنز  ما كل  عن ونزهه الصفات

 اإللررره هرررو وحرررد  هللا أبن فيقرررر وحرررد  هللا إال إلررره ال أن يشرررهد حرررىت موحرردا

 املررألو  هررو واإللرره لرره شررريك ال وحررد  هللا ب بررادة ويلتررزم لل بررادة املسررتح 
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 االخررقا  علررى القررادر مب ررى اإللرره هررو ولرريس ال بررادة يسررتح  الررذي امل بررود

 أن واعتقد االخقا  على القادر مب ى اإلله املفسر فسر فاذا

 

 

 [   262 صفحة - 2 جزء]  

 

 

  التوحيرد يف الغايرة هرو هرذا إثبرات وج رل لرهاإل وصرف اخرص هو امل ى هذا

 اي عرن يقولونره الرذي وهرو الصرفاتية متكلمرة من يف له من ذلك يف ل كما

 هللا صرلى رسروله بره هللا ب رث الرذي التوحيرد حقيقرة ي رفروا مل وأتباعه احلسن

 شررر ء خرررال  وحرررد  هللا أبن مقررررين كرررانوا  ال ررررب مشررررك  فررران وسرررلم عليررره
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 مشرركون وهرم اال ابهلل أكثررهم يرالمن ومرا ت راىل قرال مشرركني هذا مع وكانوا

 فيقولون واالر  السماوات خل  من تسأهلم السلف من بائفة قال يوسف

 كنرتم  إن فيهرا ومرن األر  ملرن قرل ت راىل قرال غري  ي بدون هذا مع وهم هللا

  فليس املالمنون تسحرون فأىن قوله اىل تذكرون أفال قل هلل سيقولون ت لمون

 مررا دون لرره عابرردا يكررون وخالقرره شرر ء كررل  رب ت رراىل هللا ابن أقررل مررن كررل

 فيرره يرروايل سرروا  مررا دون منرره خائفررا لرره راجيررا سرروا  مررا دون لرره داعيررا سرروا 

 وعامررة عنرره هنررى عمررا وينهررى برره أمررر مبررا وأيمررر رسرروله ويطيررع فيرره وي ررادي

 برره يشررركوهنم الررذين الشررف اء وابتغرروا شررئ كررل  خررال  هللا أبن أقررروا املشررركني

 كرانوا  لو أو قل شف اء هللا دون من اختذوا أم ت اىل هللا قال أندادا له  لواوج

 السرررماوات ملرررك لررره مجي رررا الشرررفاعة هلل قرررل ي قلرررون وال شررري ا ميلكرررون ال
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 يررنف هم وال يضرررهم ال مررا هللا دون مررن وي برردون ت رراىل وقررال الزمررر واألر 

 يرونس يشركون عما وت اىل سبحانه قوله اىل هللا عند شف اؤا هالالء ويقولون

 خولنراكم مرا وترركتم مررة أول خلقناكم كما  فرادى ج تموها ولقد ت اىل وقال

 لقرد شرركاء فريكم أهنرم زعمرتم الرذين شرف اؤكم م كرم نرى وما  هوركم وراء

 من النا  ومن ت اىل وقال األن ام تزعمون كنتم  ما عنكم وضل بينكم تقطع

 هرالالء أتبا  من كان  وهلذا البقرة هللا كح   حيبوهنم أندادا هللا دون من يتاذ

 ويتقرب هلا وينسك ويصوم ويدعوها والكواك  والقمر للشمس يسجد من

 اليها
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 [   263 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 فرراذا يل املرردبرة أهنررا اعتقرردت إذا الشرررك إمنررا بشرررك لرريس هررذا إن يقررول مث

 ديرررن مرررن ابالضرررطرار امل لررروم ومرررن مشرررركا أكرررن مل وواسرررطة سرررببا ج لتهرررا

 ذلررك ركنررا واالخررال  والصرردق قولرره كالمرره  انتهررى شرررك هررذا ان االسررالم

 اآلخررر ركنرره والصرردق ال بررادة توحيررد ركرري أحررد االخررال  ج ررل التوحيررد

 جررامع الصرردق ومقررام كالمرره  ب رر  يف النررا م وقررال ذكررر مبررا الصرردق وفسررر

 أن كالمره  مرن فظهرر الصردق مقرام لره يصرح فباجتماعهمرا وال زم لالخال 

 الواحرد هلل االخرال  به يريد فلواحد قوله االخال  من أعم ادةال ب توحيد
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 االرادة توحيرد وهرو الصردق بره يريرد واحردا كرن  قولره املراد توحيد هو وهذا

 م رى وذلرك والسرنة الكتاب اتبا  وهو الطري  توحيد به يريد واحد يف قوله

  مررا ف ررل هررو شررام قولرره اخل الطريرر  فتوحيررد لسررالكها املثلررى والسررنة قولرره

 ب د من نظر اذا شيما يشيم شام يقال

 الغفررران بقابررل لرريس قسررم ذا ...  رراهر فشرررك فاحررذر  والشرررك ... فصررل

 او يرردعو  ... انسرران ومررن حجررر مررن كرران  أاي للرررمحن النررد اخترراذ وهررو ...

 الداين كمحبة  وحيبه ... خيافه مث يرجو 

 

 

 [   264 صفحة - 2 جزء]  
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 هرو عنردهم فاهلل ... إحسان وال رزق وال خل  ... يف ابهلل ساووهم ما وهللا

 ... يف ابهلل سررراووهم لكرررنهم ... واإلحسرران الفضرررل مرروىل والررررزاق اخلررالق

 قر  احملبة ج لوا ... ما الرمحن مع حمبتهم ج لوا ... اميان ويف وت ظيم ح 

 وملا ... االميان على أحبته عادوا ... ما هللا ألجل حبهم كان  لو ... للرمحن

 توافر  أن احملبرة شررط ... الرضروان ومواقرع حمبوبره ... وجتنبوا اطهس أحبوا

 ... عصيان بال حمبته على حت  من

 ... هبترران ذو فأنرر  حيرر  مررا فررك ... خررال مررع احملبررة لرره ادعيرر  فرراذا ...

 ت رادي وكرذا ... إمكران يف ذاك مرا لره حبرا ... وتدع  احلبي  أعداء أحت 

 توحيررد غررري ال بررادة لرريس ... الشرريطان أخررا اي احملبررة إن ... أحبابرره جاهرردا
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 ويربغ  حير  فيما وفاقه نفس واحل  ... واألركان القل  خضو  مع احملبة

 ذي هللا وجره والقصرد ... أمرر  اتباعك نفس ووفاقه ... جبنان يرتض  ال ما

 مررن فافهمرره السرر   ل ... قبررو يف شرررط األحسرران هررو هررذا ... اإلحسرران

 ... الرربطالن وأبطررل احملررال عررني ... رسرروله شررر  برردون واالتبررا  ... القرررآن

 وختررذت ... والشرريطان الررنفس أمررر وتب رر  ... ورسرروله كتابرره  نبررذت فرراذا

 اإلميان جمان  كن   هللا كح   حتبهم أندادا

 

 

 [   265 صفحة - 2 جزء]  
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 شرركاء لره ج لروا ... التبيران  راهر شرركا اإلسالم يدعى فري  من رأينا ولقد

 ... برل ابهلل سراووهم مرا وهللا ... السرلطان ال احلر  يف به وسووهم والوهم

 يف رهبرم رم ... حمرا انتهكر  إذا غضربوا مرا وهللا ... كتمران  برال حبا زادوهم

 مرن فيره مرا يدعونره ... الرذي الروثن يف قيرل مرا إذا حىت ... واإلعالن السر

 ومرررن شرررتم ومرررن حررررب ... ومرررن غضررر  مرررن الررررمحن فأجرررارك ... نقصررران

 ... سرجان ومرن سر  ومرن وت زيرز ضررب مرن الررمحن وأجارك ... وعدوان

 لررو وهللا ... ال رردوان ذا بررب   قررابلوك مررا ... صررفاته كررل  عطلرر  لررو وهللا

 شيوخهم قول وتب   ... التبيان واضح صرحيا نصا ... رسوله نص خالف 

 الرجرا آراء خالفر  إذا حرىت ... ال رفران صاح  احملق  كن   ... غريهم أو

 ويف قرالوا ... وضراللة ببدعرة عليرك ادوا ... ابلقرآن ب و امل لسنة ل ...
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 ابلبهتران جراهرت برل ال لمراء وسرائر الكبار تنقص  قالوا ... قوالن تكفري 

 وإذا ... عررردوان وذا كرررذب  ذا ليكرررون ... هلرررم حقرررا نسرررلبهم ومل هرررذا ...

 كرران  بررل يغضرربوا مل ... كتمرران  بررال جهرررا وكالمرره ... وعلررو  صررفاته سررلب 

 ال ظريم وهللا واألمرر ... اإلحسران ومقتضرى الصواب عني ... ندهمع ذلك

 ال ميان على خيفى ال الوصف ق ... فو يزيد

 

 

 [   266 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 ينظرررون بررل ... األلرروان مكسرروفة وجرروههم رأيرر  توحيرردا هللا ذكرررت وإذا
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 همبدح ذكرت وإذا ... اجلوابن عصا اىل التيو  نظر ... ما مثل شزرا اليك

 ... دينره روائرح شرتموا ما وهللا ... الفرحان تباشر يستبشرون ... شركاءهم

 ... زمان ببي  أعي  زكمة اي

  يغفررر  ال هللا أن وذكررر الشرررك األبيررات يف هررذ  ت رراىل هللا رمحرره النررا م ذكررر

 النساء به يشرك أن يغفر ال هللا إن ت اىل قال كما

 هللا دون مررن نررد اخترراذ هررو شررركال إن أي اخل للرررمحن النررد اخترراذ وهررو وقولرره

 كمرا  وحيبره هللا خيرا  كمرا  وخيافره هللا يرجرو كما  ويرجو  هللا يدعو كما  يدعو 

 وأنرزل الرسرل هللا أرسرل الرذي األكررب الشررك هرو وهرذا ذلك وحنو هللا حي 

 وأمواهلم دمائهم واستباحة أهله وتكفري عنه للنه  الكت 

 م بروديهم سراووا مرا املشرركني إن أي اخل خلر  يف ابهلل ساووهم ما وهللا قوله
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 واخلررررو  احملبررررة يف ابهلل سرررراووهم وإمنررررا واالحسرررران والرررررزق اخللرررر  يف ابهلل

 آلهلتهم يقولون إهنم املشركني عن ت اىل قال كما  ذلك وحنو والدعاء والرجاء

 أهنرم وم لروم الشر راء ال راملني بررب نسرويكم اذ مبني ضالل لف  كنا  إن اتهلل

 وإال والت ظرريم احملبررة يف برره سرراووهم وامنررا والرررزق اخللرر  يف ابهلل سرراووهم مررا

 فيهرا ومرن األر  ملن قل ت اىل قال كما  مربوبون خملوقون أهنم ي تقدون فهم

 ليقربرروا اال ن برردهم مررا عررنهم ت رراىل وقررال املالمنررون األايت ت لمررون كنررتم  ان

 ال لبيك تلبيهم يف يقولون املشركون وكان الزمر زلفى هللا اىل
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 مرن زعمرتم الرذين ادعروا قرل ت راىل وقال ملك وما متلكه لك هو لك شريك

 سبأ االية األر  يف وال السماوات يف ذرة مثقال ميلكون ال هللا دون

 وقرد اآلايت هرذ  علرى الكرالم يف املنازل شرح يف ت اىل هللا رمحه النا م قال

 أتملرره مررن ي لررم قط ررا مجي هررا املشررركون اهبرر يت لرر  الرري االسررباب هللا قطررع

 اخترذت ال نكبروت كمثرل  فهرو شفي ا او وليا هللا دون من اختذ من أن وعرفه

 زعمرتم الرذين ادعروا قرل ت راىل فقرال ال نكبوت لبي  البيوت أوهن وان بيتا

 فيهما وماهلم األر  يف وال السماوات يف ذرة مثقال ميلكون ال هللا دون من

 سربأ لره أذن ملرن اال عنرد  الشفاعة تنفع وال  هري من نهمم له وما شرك من

 ممرن اال يكرون ال والنفرع النفرع مرن لره حيصرل ملرا م برود  يتاذ  امنا فاملشرك
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 كران  مالكرا يكرن مل فران منره عابرد  يريرد ملرا مالكا اما االربع هذ  من خصلة

 وال نام ي يكن مل فان و هريا م ينا كان  له شريكا يكن مل فان للمالك شريكا

 مررن منررتقال مرتبررا نفيررا االربررع املراتر  سرربحانه فنفررى عنررد  شررفي ا كرران   هرريا

 يطلبهرررا الررري والشرررفاعة واملظررراهرة والشرررركة امللرررك فنفرررى االدىن اىل االعلررى

 هبرذ  فكفرى ابذنه الشفاعة وه  ملشرك فيها نصي  ال شفاعة أثب  املشرك

 عقلهرا ملرن ومرواد  لشرركا ألصرول وقط را للتوحيرد وجتريرد وبرهراا نورا اآلية

 برردخول يشرر رون ال النررا  أكثررر ولكررن ونظائرهررا أمثاهلررا مررن مملرروء والقرررآن

 واراث ي قبروا ومل قبرل مرن خلروا قد وقوم نو  يف ويظنه له وتضمنه حتته الواقع

 أول رك كران  إن هللا ول مرر القررآن فهم وبني القل  بني حيول الذي هو وهذا

  هلرم القررآن وتناول دوهنم او منهم شر أو ممثله هو من ورثهم فقد خلوا قد
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 احلوائ  بل  الشرك أي أنواعه ومن قال مث ألول ك كتناوله

 

 

 [   268 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 عملره انقطرع قد املي  فان ال امل شرك أصل وهذا هبم واالستغاثة املوتى من

 هلر يشرفع أن وسرأله به استغا  ملن فضال ضرا وال نف ا لنفسه ميلك ال وهو

 عنرد يشرفع أن يقدر ال كأنه  عند  واملشفو  ابلشافع جهله من وهذا هللا اىل

 كمررال  السررب  وامنررا الذنرره سررببا وسررالاله اسررتغاثته جي ررل مل وهللا ابذنرره اال هللا

 يف اسررت ان مررن مبنزلررة وهررو االذن مينررع بسررب  املشرررك هررذا فجرراء التوحيررد
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 ابمل برود الشررك نيبر فجم روا مشررك كرل  حالرة وهذ  حصوهلا مينع مبا حاجته

 وهرم ابألمروات التنقريص اىل أهلره ونسربة التوحيرد أهرل وم رادات دينه وتغري

 وم رررادا م وعيررربهم برررذمهم املوحررردين وأوليائررره ابلشررررك اخلرررال  تنقصررروا قرررد

 وأهنرم هبرذا مرنهم راضرون أهنرم  نروا إذ الترنقص غايرة بره أشرركوا من وتنقصوا

 ومكران زمران كل  يف الرسل اعداء مه وهالالء عليه يوالوهنم وأهنم به أمروهم

 جرررد مرن إال األكرررب الشررك هررذا شررك مرن وماجنررا هلرم املسررتجيبني أكثرر ومرا

 وحررد  هللا واختررذ هللا اىل مس ررتهم وتقرررب هللا يف املشررركني وعررادى هلل توحيررد 

 هللا علرررى وتوكلررره هلل ورجررراء  هلل وخوفررره هلل حبررره فجررررد وم برررود  واهلررره وليررره

 متطلبا ألمر  متب ا هلل وقصد  ابهلل واستغاثته هللا اىل لتجاء وا ابهلل واست انته

 فهرو هلل عمل عمل واذا ابهلل است ان است ان واذا هللا سأل سأل اذا ملرضاته
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 كالمه  انتهى هللا ومع وابهلل هلل

  املنرازل شررح يف النرا م ذكرر قد اخل االسالم يدع  فري  من راينا ولقد قوله

 أكررب نوعان فهو الشرك وأما ت اىل هللا رمحه قال اهذ لكالمه كالشرح  كالما

 نرردا هللا دون مررن يتاررذ أن وهررو منرره ابلتوبررة اال هللا يغفررر  ال فرراالكرب وأصرغر

 برررب املشررركني آهلررة تسرروية تضررمن الررذي الشرررك وهررو هللا حيرر  كمررا  حيبرره

 النار يف آلهلتهم قالوا وهلذا ال املني
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 اقررارهم مرع الشر راء ال راملني بررب نسرويكم اذ مبرني ضرالل لف  كنا  ان اتهلل

 وال تررزق وال ختل  ال آهلتهم وان وملكيه وربه ش ء كل  خال  وحد  هللا أبن

 هرو كمرا  وال برادة والت ظريم احملبرة يف التسروية هذ  كان   وإمنا حتي  وال متي 

 دون مرن الوهنراويو  وي ظموهنرا م بروديهم حيبرون كلهرم  برل ال رامل مشررك  حال

 ويستبشرررون هللا حمبررة مررن اعظررم آهلررتهم حيبررون أكثرررهم بررل مررنهم وكثررري هللا

 لترررررنقص ويغضررررربون وحرررررد  هللا ذكرررررر إذا استبشرررررارهم مرررررن أعظرررررم برررررذكرهم

 رب أحرررد انرررتقص اذ يغضررربون ممرررا أعظرررم املشررراي  مرررن وآهلرررتهم م بررروديهم

 غضرر  غضرربوا وم برروديهم آهلررتهم حرمررات مررن حرمررة انتهكرر  واذا ال راملني

 هلرررا املنتهرررك قرررام اذا برررل هلرررا يغضررربوا مل هللا حرمرررات انتهكررر  واذا الليرررث

 وغرريا حنن هذا شاهدا وقد قلوهبم له تتنكر ومل عنه اعرضوا شي ا ابب امهم
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 علررى هللا دون مررن وم بررود  آهلرره ذكررر اختررذ قررد احرردهم وترررى جهرررة مررنهم

 دون مررن بررود وم  اهلره فررذكر اسرتوحى وان عثررر وان ق رد وان قررام ان لسرانه

 حاجتره ابب انره ويرزعم ذلرك ينكرر ال وهو ولسانه قلبه على الغال  هو هللا

 وهررذا سررواء األصررنام عبرراد كرران  وهكررذا اليرره ووسرريلته عنررد  وشررفي ه هللا اىل

 آهلرررتهم اخرررتال  حبسررر  املشرررركون وتوارثررره بقلررروهبم قرررام الرررذي هرررو القررردر

 عررن حاكيررا ت رراىل قررال البشررر مررن اختررذها وغررريهم احلجررر مررن كانرر   فأول ررك

 اال ن بررردهم مرررا أوليررراء دونررره مرررن اخترررذوا والرررذين املشرررركني هرررالالء اسرررال 

 شرهد مث الزمرر خيتلفرون فيره هم فيما بينهم حيكم هللا إن زلفى هللا اىل ليقربوا

  هرو مرن يهردي ال هللا ان فقرال يهرديهم ال أنه وأخرب والكفر ابلكذب عليهم

 اىل يقررب أنره يرزعم وليرا هللا دون من اختذ من حال فهذ  الزمر كفار  كاذب
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 بل هذا من ختلص من أعز وما هللا
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 وسررلفهم املشرركني هررالالء قلروب يف والررذي انكرر  مررن ي رادي ال مررن اعرز مرا

 ذلرك علريهم هللا أنكرر وقرد الشررك عرني وهرذا هللا عنرد هلرم تشفع آهلتهم أن

 ملرن اال احرد عنرد  يشرفع ال وأنه له كلها  الشفاعة أن واخرب وأبطله كتابه  يف

 مل الرررذين التوحيرررد أهرررل وهرررم وعملررره قولررره ورضررر  فيررره يشرررفع أن هللا أذن

 هلررم الشررفاعة يف يشرراء ملررن سرربحانه أيذن ف نرره شررف اء هللا دون مررن يتاررذوا
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 لره أيذن مرن بشرفاعة النرا  أسر د فيكرون دونره مرن شرف اء يتارذوا مل حيث

 هللا دون من في اش يتاذ مل الذي التوحيد صاح 

 وحرررد  ملرررن اذنررره عرررن الصرررادرة الشرررفاعة ورسررروله هللا أثبتهرررا الررري والشرررفاعة

 مرن املتارذين املشرركني قلروب يف الشرركية الشرفاعة هللا نفاها الي والشفاعة

 املوحردون هبرا ويفروز شفاعتهم من قصدهم بنقي  في املون شف اء هللا دون

 النرا  أس د من سأله وقد هريرة يأل وسلم عليه هللا صلى الني قول فتأمل

  هللا إال إلرره ال قررال مررن بشررفاعي النررا  أسرر د قررال هللا رسررول اي بشررفاعتك

 مرا عكرس التوحيرد جتريرد شرفاعته هبرا تنرال الري االسرباب اعظم ج ل كيف

 دون من ومواال م وعباد م شف اء ابختاذهم تنال الشفاعة أن املشركني عند

 سرب  ان وأخرب الكاذب زعمهم يف ما وسلم عليه هللا صلى الني فقل  هللا
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 جهرررل ومرررن يشرررفع أن للشرررافع هللا أيذن فحين رررذ التوحيرررد جتريرررد الشرررفاعة

 كمرا  هللا عنرد وينف ره لره يشفع أنه شفي ا أو وليا اختذ من أن اعتقاد  املشرك

 يشررفع ال هللا ان ي لمرروا ومل واالهررم مررن تنفررع والرروالة امللرروك خرروا  يكررون

 قولرره رضرر  ملررن اال الشررفاعة يف أيذن وال إبذنرره اال الشررفاعة يف احررد عنررد 

 ابذنره إال عنرد  يشرفع الرذي ذا مرن األول الفصرل يف ت راىل قرال كمرا  وعملره

 فصررل وبقرر  األنبيرراء ارتضررى ملررن اال يشررف ون وال الثرراي الفصررل ويف البقرررة

 وعرن الرسرول واتبرا  التوحيرد إال وال مرل القول من يرضى ال أنه وهو اثلث

 يسرأل كلمتران  ال اليرة أبرو قرال كمرا  واآلخررون األلرون يسأل الكلمتني اتنيه

 فهذ  املرسلني أجبتم وماذا ت بدون كنتم  ماذا واآلخرون االولون عنهما
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 إال شرفاعة ال وعقلهرا وعاهرا مرن قلر  مرن الشرك شجرة تقطع أصول ثالثة

 توحيررد  اال القررول مررن يرضررى وال وعملرره قولرره رضرر  ملررن إال أيذن وال إبذنرره

 ال برررادة يف غرررري  بررره ال رررادلني شررررك يغفرررر ال ت ررراىل هللا فررران رسررروله واتبرررا 

 إذ مبررررني ضررررالل لفرررر  كنررررا  إن اتهلل األخررررى اآليررررة يف كمررررا  واحملبررررة واملرررواالة

 البقررة هللا كحر   حيبروهنم البقررة آيرة يف وكمرا الشر راء ال راملني برب نسويكم

 وال هللا كحرر   حنرربهم ال يقررول فانرره قولرره وعملرره حالرره ذبيكرر املشرررك وترررى
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 هلل يغضررربه ممرررا أعظرررم انتهكررر  إذا وحلرمرررا م هلرررم يغضررر  مث ابهلل نسرررويهم

 اللهفررات إغاثررة مررن فرريهم لرريس مررا عررنهم ذكررر إذا سرريما بررذكرهم ويستبشررر

 املشررك فرقى وعبراد  هللا برني ابب وأهنرم احلاجرات وقضراء الكرابت وتفري 

 وإذا واملواالة هلم واخلضو  الت ظيم لواع  منه ويهب  قلبه حينو  ويسر يفرح

 بترنقص ورمراك وحر  وضي  وحشة حلقته توحيد  وجردت وحد  هللا ذكرت

 وبغروا ب رداو م ورمروا عيراا مرنهم وهللا هرذا رأينرا عراداك ورمبرا لره الي اآلهلة

 كمرا  قرالوا أن إال حجرتهم يكرن ومل واآلخررة الدنيا يف خمزيهم وهللا الغوائل لنا

 اىل حوائجنرا وأبرواب مشراخينا تنقصرتم هرالالء فقرال آهلتنا عاب إخواهنم قال

 املسريح ان هلرم قرال ملرا وسرلم عليه هللا صلى للني النصارى قال وهكذا هللا

 القبررور اخترراذ منررع ملررن املشرروكني أشرربا  وهكررذا وعبترره املسرريح تنقصرر  عبررد
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 ورسررروله فيرره هللا أذن الررذي لوجررها علررى بزاير ررا وأمررر ومسرراجد ت بررد أواثا

 قررد كررأهنم  حررىت قلرروهبم بررني التشررابه هررذا اىل فررانظر أصررحاهبا تنقصرر  قررالوا

 مرشرردا وليررا لرره جتررد فلررن يضررلل ومررن املهتررد فهررو هللا يهررد ومررن برره تواصرروا

 كالمه  انتهى
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 حرررروب مج ررره م ررررو  وهرررو الرررراء بسررركون يكرررون أنررره حيتمرررل حررررب قولررره

 كلرر   كفرررح  حرررب القررامو  يف قررال حرررب مصرردر الررراء بفررتح أنرره وحيتمررل
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 حرب فهو غضبه واشتد

 كاسررف  ورجررل القررامو  يف قررال املهملررة ابلسررني هررو االلرروان مكسرروفة قولرره

 عابسه الوجه وكاسف احلال س ء البال

 شررقيه احررد يف منرره نظررر يشررزر  واليرره شررزر  القررامو  يف قررال اخل شررزر قولرره

 قال ومشاال ميينا النظر او ال ني مبالخر الغضبان نظر أو ا إعر  فيه نظر وهو

 ت اىل هللا رمحه النا م

 ال رروان احلرررب رحررى واسررتدارة الصررفني وتقابررل ال سرركرين صررف يف فصررل

 يشر  مرن اي ... حررب ب رد حررب أي ال رني بفرتح ال روان األقرران وتصاول

 جنرردكم ميقرراو  أىن ... يرردان قرر  هللا حررزب بقتررال ... مررالكم جهررال احلرررب

 ودجرا كرذاب  برني مرا وجنرودكم ... القرآن وعسكر اهلداة وهم ... جلنودهم
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 جمانررر  وهرررو امل قرررول يررردع  أرعرررن كرررل  مرررن ... هبتررران وذي وحمترررال ل ...

 واالميان لل قل
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 مثلثره رعرن وقد املسقخ  األمح  منطقه يف األهو  األرعن القامو  يف قال

 قلبره يف غردا وجهمر  مبترد  كرل  أو ... انتهرى أرعنره ومرا حمركرة ورعنا رعونة

 البررني االعتررزال أهررل شرريوخ ديررن دان قررد مررن كررل  أو ... القرررآن مررن حررر 

 مرن أو ... شري ن مهرا ومرا االلره عرني ... وأنره ابالحتراد قائرل أو ... البطالن
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 مررع جربيررل وجنررودهم ... حررريان ملرردد كررل  أتبررا  ... متحررريا دينرره يف غرردا

 اىل نوح من هللا رسل ومجيع ... القرآن اصري املالئك ابق  ... مع كالمي

 األىل ال ررزم اولررو مخسررتهم فالقلرر  ... عرردان مررن املب ررو  الررورى خررري ...

 هرم ... ذكررهم أيضرا األحرزاب أول يف ... ببيران أتروا الشورى سورة يف ...

 ... إنسان من هللا خل  خري

 برره وصررى مرا الرردين مرن لكررم شررر  ت راىل هقولرر يف اخل الشرورى سررورة يف قولره

 اآليرررة وعيسرررى وموسرررى ابرررراهيم بررره وصرررينا ومرررا اليرررك أوحينرررا والرررذي نوحرررا

 وموسرى وابرراهيم نروح ومرن ومنرك ميثراقهم النبيرني مرن أخرذا وإذا االحزاب

 والكرل ... حممرد الرسرول بيرد ولرواؤهم ... اآليرة االحرزاب مرمي بن وعيسى

 اهررل االسررالم عصررابة الرسررول اصررحاب يررعومج ... الفرقرران ذي لررواء حترر 
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 األزمران سرائر يف ببقرا م ... على إبحسان هلم والتاب ون ... واالميان ال لم

 ال رفان حقائ  وأصل فتوى ... ال وأئمة مجي هم احلديث أهل ...
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 ... الرجحان يف األعمال ومرات  ... ونبيهم برهبم ال ارفون

 لردينا كالمهرم  هرذا ... هرذاين وال شرطح أويل ليسروا نبويرة سرنية يةصوف ...

 علريهم أحرال مرن حوالرة فاقبرل ... كتمران  وال كرذب  مرا غري من ... حاضر

 ... إمكان اولو أملياؤهم هم ...
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 احملررال ايهررا فاقبررل عليرره كررم  أحلنررا وقررد حاضررر لرردينا املررذكورين كررالم  إن أي

 فراذا ... فليتبرع مليرئ علرى أحيرل مرن وسرلم عليه هللا صلى قال كما  احلوالة

 ... ابلقرآن املنصور ال سكر ت ... أخراي من غارة ب ثنا

 أىن ... القي ررران يف كرررالب ر  صررررمت حرررىت للحررر  الرحرررى بحرررن بحنرررتكم ...

 ... اليوان أخو أو تنكلوشا او ... بمطم ال ساكر ذا يقاوم

 ... أو واثناأل عابررد أرسررطو أعرري ... اهلنررد فالسررفة مررن وتنكلوشررا بمطررم

 لصرررروت والثرررراي للحررررر  أوال امل لررررم ذاك ... االحلرررران م لررررم الكفررررور ذاك

 اسررا  وضرر وا ... الررذي واحلررر  الفسرر  أسررا  هررذا ... ال لمرران ب سرر 

 ... واهلذاين الكفر

 وضرررع مرررن اول ألنررره املنطررر  بررره واملرررراد احلرررر  م لرررم هرررو ارسرررطو ان ي ررري
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 نصررر أبررو حممررد بررن حممررد وهررو ايالفررار  هررو الثرراي وامل لررم املنطقررة الت رراليم

 كررران  حبيرررث ابملوسررريقى النرررا  أعلرررم مرررن وكررران الفيلسرررو  القكررر  الفررراراي

 مرررا حررررك شررراء إن مسرررتم يه مرررن احلاضررررين يف الترررأثري اىل بصرررناعته يتوصرررل

 ابرن تفقره كتبره  ومرن الفلسرفة يف حاذقرا كران  ينروم ما أو يضحك ما او يبك 

 لرررألرواح امل ررراد وختصررريص اجلسرررماي ال الروحررراي ابمل ررراد يقرررول وكررران سرررينا

 ال املة
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 سرررلفه مرررن والفالسرررفة املسرررلمني خترررالف ذلرررك يف مرررذاه  ولررره اجلاهلرررة ال

 وفاتررره كانررر   وقرررد ال ررراملني رب ل نرررة ذلرررك علرررى مرررات ان ف ليررره األقررردمني

 املاردو  ذلرك أو ... 339 سرنة يف كاملره  يف االثرري ابرن قالره فيمرا بدمش 

 ذلرررك سرررينا ابرررن أعررري ... الشررريطان خليفرررة ذاك حلررراد ... ال رايرررة حامرررل

 يف الشررررك نصرررري وكرررذا ... الكفرررران ذا األر  أهرررل أداين ... مرررن احمللرررول

 ... رأيهم سفاهة من الضاللة نصروا ... واالميان هللا رسل أعداء ... أتباعه

 جترر مل ... حمنرة أعظرم االسالم على فجرى ... والقرآن الدين جيوش وغزوا

 الت طيررل أمررة هررم ... هلررم وأتبررا  أوجهررم ج ررد أو ... األزمرران بسررالف قرر 

 واجملرران الفسرراق مقرردم ك ... ذا النظررام أو بشررر أو حفررص أو ... والبهترران

 ... شريطان مرن حيير  ال الطراق عرى ... ويرد شريطان كذاك  واجل فران ...
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 القروم يف مرا وهللا ... ابلقررآن اجلهل أهل والنجار وال ال  الشحام وكذلك

 فررذاك عسرركركم وخيررار ... فررالن برررأي بررل رأسررا ابلرروح  ... رافررع شرراص

 ... علررى أنررتم مررا وهللا لكررنكم ... الفرسرران مقرردم ذاك القرررم ... األشرر ري

 كررل  مقالررة واسررتوىل ال رررش فرروق هللا إن قررال هررو ... برهرران ذو واحلرر  إثباترره

 الشان عظيم تقريرا اإلثبات ذي قول وقرر برا كتبه  يف ... هبتان ذي
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 عسركركم فايرار ... كفرران  ذو فهرو هرذا قرال مرن وقلرتمم أكفرمتو  لكنكم
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 ... االميان من قربوا إذ برآء منهم فأنتم

 مبشررر بررن ج فررر مهررا واجل فررران الطوسرر  والنصررري سررينا ابررن ترمجررة تقرردم 

 وهرو الشراف   رينرا  كران  الرذي الفررد حفرص هرو وحفص حرب بن وج فر

 ابرراهيم هرو والنظرام املريسر  غيرا  ابرن هو وبشر النجار حسني تالميذ من

 الن مرران بررن علرر  بررن حممررد ج فررر أبررو هررو الطرراق وشرريطان النظررام سرريار برن

 كران  أنره أجرل مرن الطراق بشريطان امل ررو  الصررييف الشي   امل تزيل الكويف

 فغلبرره درهرم نقرد يف وصررييف هرو فرراختلف بغرداد مرن املاامرل بطراق صرريفيا

 تنتحلرره والرافضررة االسررم هررذا عليرره فغلرر  الطرراق شرريطان أا متبجحررا فقررال

 قرال جيرد شر ر ولره هللا رمحره حنيفة اي مع قضية وله الطاق ميمون وتسميه

 موسرى اىل ترزل مل االمامرة ان ومذهبره مري أش ر الطاق شيطان برد بن بشار
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 احلكرم ابرن هشرام ووافر  االمامرة قطرع موسرى مرات فلما الصادق ج فر بن

 ان وزعرم سرتقع أهنرا ي لرم وال وقوعهرا ب د االشياء ي لم ت اىل هللا ان قوله يف

 آدم خلرر  ت رراىل هللا إن السررالم عليرره لقولرره االنسرران صررورة علررى ت رراىل هللا

 منها عديدة كت   وله جبسم ليس الرمحن صورة على
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 أرب ررة الفرررق كبررار  أن وعنررد  تف ررل ال اف ررل تررابوك ف لرر  ملررا اف ررل كترراب

 ومرن الشي ة الفرق من اآلخرة يف فالناج  والشي ة وال امة واخلوار  القدرية
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 ربرك اىل وأن ت راىل بقولره ت راىل هللا يف الكالم عن االمساك هشام ورأي رأيه

 ولررررذلك قرررراال فأمسرررركوا ت رررراىل هللا اىل الكررررالم بلرررر  اذا أي الررررنجم املنتهررررى

 أمررا اسررتحي  أمررا وحيررك لرره وقيررل فيرره والتكفررري هللا يف القررول عررن اأمسرركن

 اثي القررآن يف قر  يقرل مل هللا إن االمامرة كتاب  يف تقول أن ت اىل هللا اتقي 

 ومائرة الثمرانني حردود يف وفاتره وكانر  برويال فضرحك الغرار يف مها اذ اثنني

 بغضررر أ أنررر  وإن ... مفربرررا األخرررالء حررر  يف تكرررن وال ... شررر ر  ومرررن

 ت رذر أو صرديقك ... مربغ  أنر  مرىت تردري ال ف نرك ... فأمجرل البغي 

 ... فاعقل عدوك

 النجرار حممرد برن احلسرني هرو والنجرار ال رال  اهلرذيل برن حممد اهلذيل وأبو

 امل رفررة يف املقرردم م نررا  اخلطرراي قررال االبررل فحررل أصررله السرريد القرررم قولرره
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 كفرروا  ألهنرم أي ابللرزوم تكفري ذاه اخل كفرمتو   لكنكم وقوله والرأي ابألمور

 القول هبذا قال من

 ودا ... جهرررة تالقرر  قررد ال سرراكر هررذي ... ت رراىل هللا رمحرره النررا م قررال

 للحررررب ... وابررررزوا وعب وهرررا اجليررروش صرررفوا ... ابألقرررران وصررريح القترررال

 الفرسان من واققبوا
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 الرريكم وهلررم ... القرررابن مررن بنررذرهم يوفرروا ... كرر   ابلشرروق لقيرراكم اىل فهررم
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 ... اللحمان موائد غري يشفيه ... فما قرم ذي شوق

 اىل الشروق يف قيرل حىت كثر  اللحم شهوة شدة حمركة القرم القامو  يف قال

 النسروان كأضر ف  اخلردور خلرف ... لكنرتم ت قلرون لرو لكرم تبا ... احلبي 

 ... ابلربهرررران وامل قررررول  والرررروح ... وأهلرررره واحلررررديث أنررررتم أيررررن مررررن ...

 هررذا ... البهترران علررى شررهادات أو وي ... والشرركا الرردعاوي اال ماعنرردكم

 ج ررتم مررا وهللا ... الصررفان يتقابررل إذ احلرررب يف ... مررنكم نلنررا وهللا الررذي

 وفرق ررررة جب ج ررررة إال ... امليرررردان يف وحنررررن الرسررررول قررررال ... أو هللا بقررررال

 أنررتم ... أهلرره وأنررتم لكررم ذاك  وحيرر ... شررنان بكررل وق ق ررة ... وغمغمررة

 مر كلكم حتمروا ... وان مناصبكم حتموا وحبقكم ... عرفان لو أو حباصلكم

 ومقتضرى الرسرول سرنن ... عرن ونرذب اهلردى حنمر  وحبقنرا ... سرنان بكل
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 ... والطغيران ال دوان على قام  ... وم كال مناصبا اإلله قبح ... القرآن

 لكرم كنرا  ... االميران ذي كف رل  الرسرول قرال ... او هللا بقرال ج رتم لو وهللا

 وج ررتم ذا هجررمت لكرن ... سررلطان لرذي كشراوي   وإجررالل ت ظريم شراوي 

 ابلبهتان الت ظيم وأردمت بدعة
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 ... ال رفران أولرو هرم الصحابة قال ... رسوله قال هللا قال ال لم ... فصل

 كررال  ... فررالن رأي وبرني الرسررول برني ... سررفاهة للاررال  نصربك ال لررم مرا
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 نفرر  وال كررال  ... والسرربحان التنزيرره قالرر  يف ... لربنررا الصررفات جحررد وال

 واهنرا النصرو  عرزل وال كرال  ... األكروان مجيرع فروق األكروان لفرابر ال لو

 فقرد علمرا ... وال ال يقينرا تفيردكم ال إذ ... االميان حقائ  تفيد ليس  ...

 األفكررررار بزابلررررة ... بغريهررررا ينررررال عنرررردكم وال لررررم ... اإليقرررران عررررن عزلرررر 

 ... واألذهان

 ملقررا  البرراء بضررم والزبلررة السرررقني وكررأمري ابلكسررر الزبررل القررامو  يف قررال

 مسيتمرررو  ... النالرررة حتملررره مرررا وككتررراب مسرررد  يزبلررره زرعررره وزبرررل وموضررر ه

 ... م ان حامالت الظواهر وه  ... عقلية قواب ا

 وأمرررا برررزعمكم عقليرررة قوابرررع الف ليرررات مرررن  وضررر تمو  مرررا مسيرررتم إنكرررم أي

 أو التسر ة االحتمراالت وهر  مل ران حمتملرة لفظيرة أدلة فه  والسنة الكتاب
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 الرجرا آراء إحصراء وال كرال  ... اليقرني تفيرد ال فلرذلك تقردم  وقرد ال شرة

 واحلسبان ابحلصر وضبطها ل ...
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 االشركال وال كرال  ... ابلبهتان للوحيني لتحريفوا والتبديل التأويل وال كال

 مررن الرري علررومكم هررذي ... عرفرران مررن فيرره مررا الررذي والوقررف والتشرركيك

 ... ال رفان أويل اي عاديتموا ... أجلها

 احلرراف  أنشررد  مررا تشررابه الفصررل هررذا النررا م هبررا صرردر الرري األبيررات هررذ 
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 ال لرم ... ت راىل هللا هرمحر الرذهي أمحرد برن حممرد هللا عبرد أبو االسالم مالرخ

 نصربك ال لرم مرا ... فيره خلرف لريس الصرحابة قال ... رسوله قال هللا قال

 اخلرال  نص  وال كال  ... سفيه رأي وبني الرسول بني ... سفاهة للاال 

 ... ت مردا النصو  رد وال كال  ... فقيه رأي وبني النصو  بني ... جهالة

 ... والتشبيه التجسيم من حذرا

 ... والتمويه الت طيل فرقة من ... به رمي  الذي من النصو  شاحا ...

 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 حرررزب االحلررراد واهرررل امل طلرررة برررني الواقرررع واألمررران اهلدنرررة عقرررد يف فصرررل

 قرروم اي ... كاملهادنررة  املصرراحلة ابلضررم اهلدنررة القررامو  يف قررال جنكسرراان

 وهنرررا وأغررررمت ... نألمرررا موجبرررا صرررلحا واألوصرررا  الرررذات نفرررات صررراحلتم
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  ... مرنهم قتيرل مرن فيها كان  ما ... بشنان هلم فيها ق ق تم ... غارة عليهم

 حبرثكم يف وأتيتم ... أوصان تم القول يف ولطفتم ... عان أسري فيها وال كال

 وامليزان ابآلداب األستاذ مع جمالسكم م هم وجلستم ... بدهان
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 مث فغرررزو ... اجلرراي سررالح أعرراروكم حرررىت ... ضررراعة كررل  لللقررو  وضرررعتم

 عنرد صران تموهم ذا وألجرل ... والقرآن واآلاثر اإلثبات ل ساكر بسالحهم

 تنفرتح مل ... هلرم خمانيثرا كنرتم  ذا وألجرل ... واإلذعران ابللطف هلم بكم حر
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  السرل  ب د ... فقون لسالحهم اسقجاعهم من حذرا ... عينان هلم منكم

 ... سوانكالن

 ملرا ترب هم ومرن وامل تزلرة اجلهميرة مرن املكلفرني أن ت اىل هللا رمحه النا م ي ي

 قررال الفالسررفة علررى الرررد بررذلك وقصرردوا امل رررو  االكرروان دليررل ابترردعوا

 ال وانرره األصررل هررذا علررى يقرروم إمنررا االسررالم ديررن إن وقررالوا االسررالم شرري 

 علرى متوقفرة الرسرول م رفرة فران األصرل هبرذا اال هللا رسول حممدا ان ي ر 

 ومرا عليره جيروز مرا وم رفرة اوال الصانع ال لم إثبات من بد فال املرسل م رفة

 مرنهم كثرري  ويقرول الطرير  هبرذا اال م رفتره ميكرن ال وهرذا قرالوا عليه جيوز ال

 قرالوا األن رام اآلفلني اح  ال قوله يف املذكورة اخلليل ابراهيم بريقة هذ  إن

 يكون ال املتحرك ان على واالنتقال احلركة وهو ابألفول لاستد ابراهيم فان

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

588 

588 

 وصررف عررن لررذلك خمالفررا الرسررول عررن ورد مررا أتويررل جيرر  وهلررذا قررالوا إهلررا

 هبررذا إال ي ررر  مل نبيررا كونرره  فرر ن ذلررك وغررري والنررزول واجملرر ء ابالتيرران الرررب

 أنرره ي ررر  فلررم نبوترره دليررل يف القرردح لررزم ذلررك يف قرردح فلررو ال قلرر  الرردليل

 السررمع عررار  إنرره نقررول الررذي ال قلرر  الرردليل هررو وحنررو  وهررذا هللا لرسررو 

 وتصررردي  وتكرررذيبهما تصرررديقهما امتنرررع وال قرررل السرررمع ت رررار  إذا ونقررول

 كران  الشرر  أصرل جررح فلو السمع اصل هو ال قل ألن ال قل دون السمع

 وألجل له جرحا
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 خملرروق القرررآن وقررالوا والرؤيررة الصررفات وامل تزلررة اجلهميررة نفرر  الطريرر  هررذا

 حركتهرا بفناء ال ال  قال وألجلها والنار اجلنة بفناء اجلهمية قال  وألجلها

 أمررا النررا  هلررم فقررال وريررح ولررون ب ررم لرره جسررم كررل  أن ألجلهررا قرروم والتررزم

 مرا فهرذا الرسرل ونبروة االسرالم م رفرة يف االصل هو الطريقة هذ  إن قولكم

 عررر  مررن لكررل امل لرروم مررن فانرره اإلسررالم ديررن مررن رارابإلضررط فسرراد  ي لررم

 النررا  يررد  مل أنرره والقرررآن االميرران مررن برره جرراء ومررا واصررحابه الرسررول حررال

 ابحسران هلرم التراب ني وال الصرحابة مرن احرد هبرا تكلرم وال أبردا الطريقة هبذ 

 مل إميراا النرا  وأفضرل ابإلميران جراء والرذي االميران اصرل هر  تكون فكيف

 مبتدعة بريقة هذ  ان علموا والذين أحد منهم سلكها وال البتة هبا يتكلموا
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 لطرول عنهرا السرلف أعرر  لكرن نفسها يف صحيحة أهنا  نوا حزب حزابن

 قرول وهرذا والتطويرل الشرك من سالكها على خيا  وما وغموضها مقدما ا

 ي لرى أي والقاضر  واحلليمر  واخلطراي الثغرر اىل رسالته يف كاألش ري  مجاعة

 هررذ  بررل يقررول مررن قررول والثرراي هررالالء وغررري البيهقرر  بكررر وأي عقيررل ابررنو 

 ائمررة قررول وهررذا عنهررا وعرردلوا السررلف ذمهررا وهلررذا نفسررها يف اببلررة بريقررة

 واي راهويررة بررن واسررحاق حنبررل بررن وامحررد والشرراف   املبررارك كررابن  السررلف

 السرلف مرن هرالالء وغرري املاجشون بن ال زيز وعبد انس ابن ومالك يوسف

 وكفرر  خملروق القررآن وقرال القرآن مسألة يف الشاف   ا ر ملا الفرد حفصو 

 عيسررى بررن حممررد عيسررى أبررو وكررذلك الطريقررة هبررذ  ا ررر  قررد كرران  الشرراف  

 وقرال الطريقرة هبرذ  القررآن مسرالة يف امحرد لالمام املنا رين من كان  برغو 
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 ي ررر  ال وانرره برره الصررانع اثبررات ادعيررتم الررذي االصررل هررذا إن النررا  هلررم

  ينراق  االصرل هرذا برل قلرتم مرا ب كس هو به إال للمالوقات خال  إثبات

 الررد وال ال رامل حبردو  القرول بره القول مع ميكن وال لل امل خالقا الرب كون

 على

 

 

 [   283 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 به وردوا االسالم نصروا به أهنم وزعموا ابتدعو  الذين فاملتكلمون الفالسفة

 مررا كرران  بررل كسررروا  ل رردو  وال نصررروا لالسررالم ال الفالسررفةك  أعدائرره علررى
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 ودينره عقلره فأفسردوا ترب هم مرن على االسالم حقيقة به افسدوا مما ابتدعو 

 إىل اباب االسررالم ل رردو وفتحرروا املسررلمني مررن ازعهررم مررن علررى برره واعترردوا

 والف ررل الكررالم كرران  وال قررادرا يكررن مل الرررب ان قرروهلم حقيقررة فرران مقصررود 

 تكلررم انرره مث هلررا هنايررة ال مرردة تقرردير او مرردة دائمررا كررذلك  يررزل ومل لرره اممكنرر

 ف لرره وج لرروا ف لرره هررو مف ولرره وج لرروا ذلررك اقتضررى سررب  غررري مررن وف ررل

 مقدوريره أحرد يررجح القرادر وجلروا مترأخرا واملف رول أزليرة قدميرة ب لة وارادته

 الكتراب وخرال  الصرريح امل قرول خرال  هرذا وكرل مررجح برال اآلخر على

 خرال  وهرو خملروق كالمره  وقرالوا ورؤيته وقالوا ورؤيته صفاته وأنكروا السنة

 املرررادات مجيررع يريررد قررالوا الصررفات وأثبترروا اتب رروهم والررذين االسررالم ديررن

 يت ردد ال واحرد شر ء هرو امنرا بره يرتكلم أو به تكلم كالم  وكل واحدة ابرادة
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 يرررررى ومل يسررررمع مل وإنرررره م اينررررة وال مبواجهررررة ال رؤي رؤي واذا يتررررب   وال

  ويبصررر يسرمع ان قبررل حالره بررل موجرود انرره بره يقررم مل وجردت حررىت االشرياء

 الصرررريح امل قرررول خترررالف الررري األقررروال هرررذ  امثرررال اىل ذلرررك ب رررد كحالررره

 هررذا وان هررالالء علررم مبلرر  هررذا ان الفالسررفة رأت ملررا مث الصررحيح واملنقررول

 ال ررامل بقرردم وهلمقرر أ هرروا هررذا فسرراد علمرروا هرالالء عليرره الررذي االسررالم هرو

 مررن متجرردد لكررل بررد ال بررل ممتنررع يكررن مل ان ب ررد الف ررل جترردد أبن واحتجرروا

 أن أول رك حيسرن مل كاذبرة  دعوى ادعوا مث دائما الف ل فيكون حاد  سب 

 ملا مث وال ناصر األفالك قدم لزم دائما الف ل كان  إذا أنه وهو فسادها يبينوا

 الف رال ال قرل مرن النري نفرس علرى يفريص فيضرا ج لوهرا النبوة تقرير أرادوا

 ي لم ال املني رب يكون ان غري من غري  أو
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 وسرررالمه هللا صرررلوات وحممرررد وعيسرررى موسرررى برررني مييرررز وال م ينرررا رسررروال لررره

 هررو جربيررل بررل ملررك عنررد  مررن نررزل وال اجلزئيررات ي لررم وال أمج ررني علرريهم

 السرماوات تكرون ان وأنكروا الف ال قلال  وهو الني نفس يف يتايل خيال

 وزعمروا وسرلم عليره هللا صرلى الرسرول بره اخررب مما ذلك وغري وتنفطر تنش 

 مبرا اجلمهرور خطراب بره أراد إمنرا وسرلم عليره هللا صلى الرسول به جاء ما ان

 ومررن كررذلك  نفسرره يف االمررر يكررون ان غررري مررن اليرره ينتف ررون مبررا الرريهم خييررل
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 مررنهم مث عليرره االمرر مررا النرا  وعلمرر  احلقرائ  نرر بي الرسرل تكررون ان غرري

 للمصرلحة كرذبوا  االنبيراء ان قروهلم وحقيقرة الني على الفيلسو  يفضل من

 مرن ذلرك غري إىل هلم قولني على جهالء كانوا  وهل النا  نفع من ادعو  ملا

 وسررلم عليرره هللا صررلى النرري علررى والكررذب الصررريح والكفررر االحلرراد انرروا 

 هللا رمحره ذكرر  ما آخر إىل أمج ني عليهم وسالمه هللا صلوات االنبياء وعلى

  ل ردو  وال نصرروا لالسرالم ال املتكلمرني ي ري إهنم االسالم شي  وقول ت اىل

 اخل غارة عليهم وهنا وأغرمت النا م قول م ى هو كسروا

 صررران تم دلررريلكم لضررر ف أنكرررم ي ررري صررران تم أو القرررول يف ولطفرررتم قولررره

 بتكرررايفء يصررررحون املتكلمرررني ب ررر  ألن علررريهم ابلررررد وتلطفرررتم الفالسرررفة

 حممررررد برررن هللا عبرررد امساعيرررل ابرررو االسررررالم شررري  االمرررام قرررال كمرررا  األدلرررة
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 ال مرررري زيرررد برررن حممرررد مس ررر  وقرررد قرررال الكرررالم ذم كتررراب  يف االنصررراري

 يقرررول بسررررخس القاضررر  احلرررارث  الفضرررل ااب مس ررر  امل ررراىف اخرررربا النسرررابة

 تكرايفء مسرألة لسرب  متحرريا فرالن ملرات شرهدا يقرول امحرد بن زاهر مس  

  يف تيميررة ابررن االسررالم شرري  ونقررل املتكلمررني أئمررة مررن إمامررا وذكررر األدلررة

 وهرو رؤوسرهم ب ر  عرن متصرل ابسرناد بلغي وقد قال والنقل ال قل كتاب

 علمرر  ومررا أمرروت املرروت عنررد قررال انرره الفررن هررذا يف غايررة مررنهم كثررري  عنررد

 الواج  ىلا يفتقر املمكن ان اال شي ا

 

 

 [   285 صفحة - 2 جزء]  

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

597 

597 

 

 االصرربهاي وكررذلك شرري ا علمرر  ومررا أمرروت عرردم  وصررف االفتقررار قررال مث

 الصرباح إىل أفكرر البارحرة بر  لره فقال يوما اجل ربي ابراهيم ابلشي  اجتمع

 قررأ مرن حردثي وكرذلك وجدتره فمرا امل ار  عن سامل التوحيد على دليل يف

 واضرع  هرري علرى واسرتلق  ابلليرل أبير  قرال أنره احلموي واصل ابن على

 وأصربح وابل كرس هرالالء أبدلة هالالء أدلة أقابل وابي  وجه  على امللحفة

 كرالم  انتهرى الفالسرفة مرن املتكلمرني أدلرة ي ري كأنره  شر ء عنردي ترجح وما

 الشي 

 مرررع الصرررل  اليررابس الشررر ء حتريررك الق ق رررة بشررنان هلرررم فيهررا ق ق رررة قولرره

 حيركوهنرا وهرم البالية القربة وهو شن مجع الشنان  وغري  السالح مثل صوت
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 مررن كأنررك  ... النابغررة قررال فتسررر  لتفررز  السررري علررى اإلبررل حررث أرادوا اذا

 يتض ضرع ال ملرن يضررب مثرل بشن رجليه خلف يق قع ... اقي  بني مجال

 النرا م كرالم  وم رى لره حقيقة ال ما يروعه وال الدهر حواد  من به ينزل ملا

 منرا رة وا رمتروهم الفالسرفة صران تم النقراة أيهرا إنكرم الفصرل اهذ يف رمحه

 كمرا  هرذا اخل هلم خمانيثا صرمت ذا وألجل قوله وإغراء االشرا تزدهم مل ض يفة

 الفالسفة خمانيث امل تزلة يقال

 ابلتكفررررري االثبررررات صرررراح  مررررع وحبثررررتم ... ت رررراىل هللا رمحرررره النررررا م قررررال

 الشيطان ب سكر عليه وأجلبتم له اجملن  هر وقلبتم ... وال دوان والتضليل

 الثريان على إال مضموهنا ... خيتف  ال رتبة هذي وهللا ...
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 ذات نفر  هرذا ... خمتصرمان الررمحن يف ف تان ... تفاوت أشد وبينهما هذا

 بكرل االلره وصرف ذا لكرن ... ابلكتمران لريس صررحيا نفيا ... ووصفه االله

 كنفيررره  وال يررروب النقرررائص ونفرررى ... الررررابي املطلررر  الكمرررال صرررا  ... او

 دون ابجلررد ... لرره حررربكم كرران  شرر ء فررألي ... ابالنسرران للرررمحن التشرربيه

 ... الرمحن م طل

 حبررثكم يف احلررد عررن خرررجتم انكررم أي اخل االثبررات صرراح  مررع وحبثررتم قولرره
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  هرر وقلبرتم قولره عليره واعترديتم وضللمتمو  وكفرمتو  االثبات صاح  مع

 وقلرر  الررق  ابلضررم واجلنرران بكسرررمها واجملنررة اجملررن القررامو  يف قررال اجملررن

 نفررى هررذا قولرره برره اشررتد أو أمررر  ملكرره أو شرراء مررا وف ررل احليرراء اسررق  جمنرره

 وهذا وصفاته سبحانه الرب ذات نفى امل طل إن أي اخل ووصفه االله ذات

 أثبرر  واملثبرر  لررزاماال سرربيل علررى سرربحانه الرررب ذات نفرر  يف النررا م مررن

 كران  شر ء فرالي وال يروب النقرائص عنره ونفرى سبحانه لربه الكمال صفات

 فصران تموهم امل طلة وأما احلرب أشد حاربتموهم أي ابحلد للمثب  حربكم

 اسررررقجاعهم خلررررو  ذلررررك وامنررررا م هررررم وأتدبررررتم البحررررث يف وداهنتمرررروهم

 سبحانه الرب صفات نف  على تسلحتم الذي سالحهم

 ... االميران كامل  ذلك أفكان ... كافر  اجملسم هذا ن م قلنا ...  مالنا قال
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 النريان أويل اي اجملسم هذا ... على غيظكم نريان تنطف  ال
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 لقرد قومنرا اي ... القررآن حمرر  احلسراب يوم ... حرها ويصل  يوقدها فاهلل

 بوفرراقكم أعررداءكم وأعنررتم ... عرفرران ذو قرر  يرتكبهررا مل ... خطررة ارتكبررتم

 ... البطالن من ش ء على هلم

 دون احلررررب اشررد للمثبترررة حررربكم كررران  شرر ء ألي للمتكلمرررني قلنررا ملررا أي

 كامررل  امل طررل فهررل هلررم فيقررال كررافر  املثبرر  إن اجلررواب يف لنررا قررالوا امل طلررة

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

602 

602 

 االميان

 أعنررررتم املتكلمررررني م اشررررر إنكررررم أي اخل بوفرررراقكم أعررررداءكم وأعنررررتم قولرررره

 او سرربحانه الرررب صررفات كنفرر   البابررل مررن شرر ء علررى امل طلررة اءكمأعررد

 ذلك وغري اآلخرة يف سبحانه هللا رؤية وإنكار القرآن خبل  وقولكم ب ضها

 ... وهروان بذلرة جتر فغدت ... وحلاكم هبا نواصيكم أخذوا ... النا م قال

 ... برهان لكم غلقوا وقد أىن ... كسرهم  ورمتم بقوهلم قلتم

 فررأتى ... واالميرران هللا رسررل أعررداء ... خلفرره مررن الررذي البرراب متوكسررر  ...

 ... يدان الزمان أبد وحبرهبم ... بقتاهلم مالكم عدو

 مررنهم علرريهم الرررد صرر   امل طلررة أقرروال بررب   قررالوا ملررا املتكلمررني إن أي

 عليهم الرد عن عجزوا فلهذا برهان هلم غلقوا قد ألهنم
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 األذقان اىل شدت أيديكم ... حبباهلم هلم أسرى فغدومت ... النا م قال
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 صرررالوا ... أرسررران ذوي م قررررة محررررا ... اسرررتقبل  كالسررربا   علررريكم محلررروا

  الينرا حتيرزكم لروال ... الفرسران صرولة علينرا أنرتم ... بره صلتم ابلذي عليكم

 ... نرراوبقول استنصرررمت بنررا لكررن ... اللحمرران ممزقرر  ال رررين وسرر  ... كنررتم

 وعررزلتم ... برره صررلتم اذ االثبررات وليررتم ... الشررج ان صررولة علرريهم صررلنا

 الت طيررررل عسرررركر مررررن ... بسرررررية تغرررزوا وأتيررررتم ... مهرررران عررررزل الت طيرررل
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 ... وال دوان ابجلهل وأحقنا ... منكم أجهل هللا حب  ذا من ... والكفران

 ... ذالنواخل اخلتم حت  والقل  ... مبصابه الفىت يدري ما اتهلل ...

 اىل يتحيرزون األحروال ب ر  يف املتكلمرني إن ي ري اخل الينا حتيزكم لوال قوله

 املصررنفات األشرر ري احلسررن أبررو االمررام صررنف كمررا  احلررديث وأهررل املثبتررة

 واصررحاب السررنة اهررل نصرررة يف امل تزلررة مررذاه  عررن رجوعرره ب ررد الكثرررية

 وغرري الثغر رسائل و االسالميني ومقاالت الداينة أصول يف كاإلابنة  احلديث

 اللرذات أقسرام كتراب  وهرو مصرنفاته آخرر يف الررازي الفارر قال وكما ذلك

 وال علريال تشرف  رأيتهرا فمرا الفلسرفية واملنراه  الكالميرة الطررق أتمل  لقد

 علرى الررمحن االثبرات يف اقرأ القرآن بريقة الطرق أقرب ورأي  غليال تروي

 فررابر يرف رره الصرراح وال مررل الطيرر  الكلررم يصرر د واليرره برره اسررتوى ال رررش
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 حييطرون وال الشرورى البصرري السرميع وهرو شر ء كمثلره  ليس النف  يف واقرأ

 م رفي مثل عر  جتربي مثل جرب ومن به علما به
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 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 مجرع األسرنة املوحدين االثبات أمراء أبسنة وامل طلني النفاة مصار  يف فصل

 ... خررال مررن مصررار  ترررى أردت واذا ... الرررمح وهررو السررني بكسررر سررنان

 غلر  أيرديهم ... شرأهنم حقرريا أسرى وتراهم ... والكفران الت طيل أمة من
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 ... ب ان فار  من فيهم ما ... دري ة الرماح حت  وتراهم ... األذقان إىل

 مشررائلهم عرن مرن ... تنوشرهم السريو  حتر  وترراهم ... الدري رة م رى تقردم

 ومقتضرررى الصرررريح وال قرررل الررروحيني مرررن انسرررلاوا وترررراهم ... اميررران وعرررن

 ... االميرران مررن سرراروا ولطاملررا ... سرراخر ضررحكة وهللا وتررراهم ... القرررآن

 ... األزمان مدى إحياشا اجلبار زادها ربو  منهم أوحش  قد

 عوأربرر وربررو  راب  مجررع كانرر   حيررث ب ينهررا الرردار الربررع القررامو  يف قررال

  الربيرع يف فيره يرتب رون واملوضرع النا  ومجاعة والنفس واملنزل واحمللة وأراب 

 رجرالن فريهم مرا ... مشلهم وشت  دايرهم وخل  ... انتهى كمق د  كاملربع

 جمتم ان
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 عطلررروا إذ ... اميرران ومررن م رفرررة كررل  مررن ... هلررم أف ررردة الرررمحن عطررل قررد

 عرررن عطلرررو  برررل ... الررررمحن مرررن أخلرررو  وال ررررش ... أوصرررافه مرررن الررررمحن

 االمرام تصرانيف فراقرأ ... والبهتران ابجلهرل كمالره  ت ... صرفا وعن الكالم

 البحرر ذلرك أمحرد ال برا  أاب أعي ... الرابي ال امل الوجود شي  ... حقيقة

 ... اخللجان بسائر احملي 

 واجلمررع خليجررا  جانبررا  وقيررل النهررر أيضررا وهررو منرره شرررم البحررر مررن اخللرري 
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 الررذي والنقررل ال قررل كترراب  واقرررأ ... الصررحاح خمتررار يف قالرره بضررمتني خلرر 

 قررررول ... رد  يف لرررره منهررررا  وكررررذاك ... اثن نظررررري لرررره الوجررررود يف مررررا ...

 حفررة يف أرادهم ... فانه االعتزال أهل وكذاك ... الشيطان شي ة الرواف 

 ... الرابي لل امل أعجوبة ... نقضه أصبح التأسيس وكذلك ... اجلبان

 الصررفات أتويررل يف الرررازي للفاررر التقررديس أتسرريس هررو املررذكور التأسرريس

 االسررالم شرري  نقرر  وقررد أيرروب بررن بكررر أي ال ررادل للملررك صررنفه اخلربيررة

 تلبرريس بيرران ايضررا ويسررمى التقررديس أتسرريس مررن التلبرريس ختلرريص بكترراب

 تلميررذ  قررال نفرريس عظرريم كترراب  وهررو الكالميررة برردعهم أتسرريس يف اجلهميررة

 الصرني اىل رجرل سرافر لرو املبسروبة ترمجتره يف اهلرادي عبرد بن حممد احلاف 

 يف ... مصرررية لرره أجوبررة وكررذاك ... قررال كمررا  هررو كثررريا  كرران  ملررا حتصرريله يف
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 مسان كتنب  أسفار س 
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 ... سفران وأنه الصدور يشف  ... ما فيه للنصارى جواب وكذا

 شرررح وكررذاك ... املسرريح ديررن برردل ملررن الصررحيح ابجلررواب املسررمى وهررو

 الرري النبرروات فيهررا ... بيرران شرررح احملصررول شررارح ي ... لالصرربها عقيرردة

 أبردا ... نظرري  الكرالم ألويل مرا وهللا ... والتبيران التقرير غاية يف ... إثبا ا

 انبير أمت يف فيره والسرفل  ال لوي ال امل حدو  وكذا ... مكان بكل وكتبهم
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 وقرررأت ... ضررامان بيننررا فيمررا سررفران ... أهنررا االسررتقامة قواعررد وكررذا ...

 نفسر  حردث  ولرو هرذا ... إميران ويف علرم يف وهللا ... فرزادي عليره أكثرها

 ... األىل الفالسرفة توحيرد وكرذلك ... الشان غري لكان ميوت قبل  ... أنه

 حبقيقررة ... مأصرروهل نقرر  فيرره لطيررف سررفر ... الكفررران غايررة هررو توحيرردهم

 ابلنفسراي قال من على رد ... له فيها تس ينية وكذاك ... والربهان امل قول

 ... الوحدان ذا النفس كالم  أعي بطالنه بين  وجها تس ون ...

 القررائلني علررى رد وهررو ابلتسرر ينية املسررمى الكترراب صررنف هللا رمحرره إنرره أي

 هررو مررا علررى ابلررنفس مقررائ واحررد م ررى ت رراىل هللا كررالم  وان النفسرر  ابلكررالم

 واحد م ى إنه أي املهملة ابحلاء الوحدان ذا وقوله م رو 
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 يتسرررع مل ... احلسررربان يف املرررائتني مرررن أوىف ... واهنرررا الكبرررار قواعرررد  وكرررذا

 اىل رسرررائله وكرررذا ... لبيررران إشرررارة ب ررر  فأشررررت ... فأسررروقها هلرررا نظمررر 

 م لومرة مبثوثرة الرورى يف ه  ... واالخوان صحابواال أبرا  وال البلدان

 عليهررا أضررحى ... الررذي فررأخربي فترراوا  وكررذا ... األمثرران مررن ابلغررايل تبتررا 

 ... نقصران برال شرهر مرن األايم عدة منها ألقا  الذي بل  ... الطوفان دائم

 ... حسبان بال منها فاتي قد ... والذي يوم كل  يقابل سفر
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 ... عررن التفسررري يقصررر ولرريس هررذا ... سررفرا الثررنيث بلغرر  فتاولرره إن أي

 فسرررفر مسرررألة كرررل  يف الررري املفاريرررد وكرررذا ... نقصررران ذا لررريس كبرررار  عشرررر

 لسررالك كررالنجوم  هرر  ... بضرر فها تزيررد أو عشررر بررني مررا ... التبيرران واضررح

 ... حريان

 نصررر ... جبرران غررري هلل قامهررا قررد ... الررورى يف الشررهرية املقامررات ولرره ...

 وبرني فضرائحهم أبردى ... والربهران ابلسريف ورسروله ... وكتابره ينهود االله

 أهررل ن رال حتر  وهللا وأصرارهم ... مكران بكرل تناقضرهم وأرى ... جهلهرم

 هرم كرانوا  ... وباملرا احلضي  حت  وأصارهم ... التيجان مالبس ب د احل 

 حتررررر  أرداهرررررم ... بسرررررالحهم أنررررره ال جائررررر  ومرررررن ... للبلررررردان االعرررررالم

 لدايا احلضي 
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 نواصرريهم فغرردت ... عرران أسررري إال منرراهلم ... فمررا أبيررديهم نواصررينا كانرر 

 ألنصررار مماليكررا ملرروكهم وغرردت ... أمرران حببررل اال يلقوننررا ... فررال أبيرردينا

 ل سراكر منقرادة ... هبرا صرالوا الري جنرودهم وأتر  ... الررمحن مبنرة الرسول

 والقردم ... الف تران ربره يف قالره قد ... مبا خرب له من ذاهب يدري ... االميان

 ... سيان ومغيبه فحضور  ... هناكم وليس يوحشنا

 وذكر االسالم شي  شياه ماللفات ب   ذكر الفصل هذا يف كالمه  حاصل
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  مناقبره يف الكثررية املصرنفات أفردت وقد له ساحل ال حبر وه  مناقبه ب  

 برن حممرد احلاف  لتلميذ  تيمية ابن االسالم شي  مناق  يف الدرية كال قود

 أي لتلميرذ  ومناقبره كررا   حنرو يف تصرانيفه أمساء وعدد جملد يف اهلادي عبد

 وهرر  الررذهي هللا عبررد اي للحرراف  املفررردة وترمجترره كراسررني  يف البررزاز حفررص

 بررن عمررر حفررص أبررو الشرري  ذكررر  وقررد توارخيرره يف ذكرهررا الرري ترامجرره غررري

 برن أمحرد ال برا  أبرو االمرام ذكرر  وكرذا ترمجتره يف وأبنر  هاترخير يف الوردي

 وأسرره  األمصررار ممالررك يف األبصررار مسررالك اترخيرره يف ال مررري هللا فضررل

 أبرو واحلراف  والنهايرة البدايرة كتاب  يف كثري  بن الدين عماد واحلاف  وأبن 

 برن حممرد والشري  احلنابلرة ببقرات يف رجر  برن أمحد بن الرمحن عبد الفر 

 واالمرام ال سرقالي حجر ابن واحلاف  خلكان ابن اتري  على ذيله يف شاكر
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 وعلومرره تصررانيفه م رفررة أراد ومررن وغررريهم الررذه  شررذرات يف ال مرراد ابررن

 يغفرر ت راىل وهللا صردر  يرثل  مرا فيها ير املصنفات هذ  اىل فلريجع ال ظيمة

 خريا االسالم عن وجيزيه ويرمحه له
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 حممرد برن حممرد الردين عالء له يقال رجل الثامن القرن آخر يف نب  قد تنبيه

 وزعم األن ام وأشبا  الطغام كالم  من هو مبا االسالم شي  يف تكلم البااري

 الضراللة هرذ  يف عليه للرد تصدى وقد كافر  فهو االسالم شي  مسا  من أن
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 عبرد ابرو احلراف  هامرةالف واحملرد  ال المرة االمرام الشري  املقالرة هرذ  وقبريح

 الروافر الررد مسرا  بكتراب ت راىل هللا رمحره الشراف   الردين اصرر برن حممد هللا

 وأفراد فيره أجاد وقد كافر  االسالم شي  تيمية ابن مسى من أن زعم من على

 هررذا مرردح وقررد لطيررف جملررد يف وهررو واملررراد الغايررة اخلصررم إفحررام يف وبلرر 

 أمرررري االسرررالم كشررري   األوام شرررف ي مبرررا وقر رررو  االسرررالم مشررراي  الترررأليف

 البراري فرتح صراح  ال سرقالي حجرر بن عل  بن أمحد احلديث يف املالمنني

 واالمررام الشرراف   البلقيرري عمررر بررن صرراح االسررالم شرري  القضرراة وقاضرر 

 مشررس القضرراة قاضرر  وال المررة احلنفرر  التفهرري الرررمحن عبررد القضرراة قاضرر 

 نرور القضراة قاضر  احلراف   المرةوال املرالك  البسراب  أمحد بن حممد الدين

 ابرن أمحرد الفهامة ال المة اهلمام واالمام احلنف  ال يي أمحد بن حممود الدين
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 حممررد بررن ابررراهيم اهلمررام ال ررامل االمررام والشرري  احلنبلرر  البغرردادي هللا نصررر

 قولره الن ريم أبرو حممد بن رضوان القاهرة مفيد ال المة االمام والشي  احللي

 فهرم وقلرة ورخراوة ثقرل يف الكرالم عرن ال ير  الفردم القامو  يف قال والفدم

 انتهى وفدومة فدامة ككرم  فدم هباء وه  فدام مجع اجلايف االمح  والغلي 
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 جهرررة مرررن والكفرررران الت طيرررل أبهرررل حلررر  الررري املصررريبة أن بيررران يف فصرررل

 ... مل امسراء بالئكرم أصرل قوم اي ... سلطان من هبا هللا أنزل ما الي األمساء

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

618 

618 

 واقتل رر  الت كرريس غايررة عكسررتكم هرر  ... سررلطان مررن الرررمحن هبررا ينررزل

 ال لرم ربرو  مرنكم وأوحشر  القصرور تلك فتهدم  ... االركان من دايركم

 ... فرقران وال تفصريل غري من ... لفظها قبلتم ذنبكم والذن  ... واالميان

 مسيرتم ... الربطالن واضرح وأمرر ح  ... من أمرين على اشتمل  الي وه 

 السرماوات فروق وج لرتم ... مبكران حتيرزا واالسرتواء ... حيزا املهمني عرش

 ... بوزان ذا نف  وسقتم جهة ... ال لى

 االمسراء جهرة من والكفران الت طيل أبهل حل الذي والبالء املصيبة أن ي ي

 حيرزا سربحانه هريمنامل عرش مسوا أهنم وذلك سلطان من هبا هللا أنزل ما الي

 وهرذا وجتسريما تشربيها االثبرات وج لرتم ... قال وجهة حتيزا االستواء ومسوا

 واأللوان واالكوان االعرا  قابل جسما املوصو  وج لتم ... البهتان غاية
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 ... النكران اىل جسر كله  وهذا عرضا أوصافه وج لتم

 بصرفاته هللا وصرفتم اذا وقلرتم وجتسريما تشربيها ممسيرت امل طلرة أيهرا أنكرم أي

 قابرررل جسرررم هللا أبن قلرررتم فقرررد رسررروله هبرررا ووصرررفه نفسررره هبرررا وصرررف الررري

 واالفررقاق االجتمرا  وهر  االرب ررة واألكروان وحنوهرا األلرروان وهر  لألعررا 

 حرواد  حلرول مسيرتم وكرذاك ... قال ذلك عن هللا ت اىل والسكون واحلركة

 مررن نفر ررا اللفرر  ذا مررن االمسررا  تنفررر اذ ... عرردوان يذ تلقيرر  أف الرره ...
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 ذي قرول قلرتم مث د  ... احلروا لفر  أف اله فكسومت ... والنقصان التشبيه

 ... للرداين لألف رال النفر  د ... واملررا احلرواد  بره تقروم ليس  ... بطالن

 كران  شئ فبأي ... سلطان ذي وعلو وكالمه ... وصفاته أف اله انتف  فاذا

 بررذا عنرره ف الرره نفرر  والقصررد ... وال رفرران التحقيرر  فرقررة اي ... عنرردكم راب

 وأغراضا علال ... مسيتم ربنا حكمة وكذاك ... الفتان الشاعر ف ل التلقي 

 علررررى حين ررررذ فيهررررون ... ضرررردها بررررل مبدحرررره يشرررر ران ال ... امسرررران وذان

 ... الشران هلرذا إنكرارا واألف الره اخلرالق وحكمة الصفات نف  ... االذهان

 وجره وكذاك ... بطالن ذو القكي  إنه قلتم ال رش فوق الرب استواء وكذا

 يدان ولف  يد لف  وكذاك ... جالله جل الرب
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 ابلنفر  وسرطومت ... االنسران جروارح مسيتمو  ... بل االعضاء كله  ذا مسيتم

 االعرررررا  عررررن ننزهرررره قلررررتم ... نقصرررران مررررع لل يرررر  كنفينررررا  عليرررره حين ررررذ

 سربحانه ... بذاته حتل أن احلواد  وعن ... واجلثمان واالب ا  واألغرا 

 ... احلداثن بارق من

 ... الرمحن وحكمة واالستواء ... وف اله صفاته نف  والقصد ...

 وت رراىل سرربحانه الرررب صررفات مسرروا امل طلررة أن ت رراىل هللا رمحرره النررا م ي رري
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 يديررره أو ويرررد  وجهررره إثبرررات ومسررروا وعلرررال أغراضرررا حكمتررره ومسررروا أعراضرررا

 واألغرررررا  االعرررررا  عررررن منررررز  وت رررراىل سرررربحانه وقررررالوا أب اضررررا سرررربحانه

 كلرره  وذلررك احلررواد  حلررول سرربحانه برره أف الرره قيررام مسرروا وكررذا واالب ررا 

 املنقرول صرحيح عليه دل الذي السلف مذه  تبع من على التشنيع ألجل

 وعلرو  وصرفاته وكالمره أف الره انتفر  فاذا النا م قال وهلذا امل قول وصريح

 عندكم راب كان  ش ء فبأي عرشه على

 حمبوسرررون اللفررر  بسرررجن أكثررررهم والنرررا  ... ت ررراىل هللا رمحررره النرررا م قرررال

 ويرررد  قالرر  يف ... مررذهبا يقبررل الفرررد إال والكررل ... السررجان م رررة خرو 

 ... اهلرذاين بذا تنفى ال واألف ال واالوصا  الذات أن والقصد ... اثن يف

 ذا كرررم  ... وم ررران مقصرررد يف برررل األمسررراء يف الشرررأن فلررريس شررر تم مرررا مسرررو 
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 ان الرق  وج لتمرو  ... والكفرران للت طيرل والتجسيم اجلسم بلف  توسلتم

 واالكوان ال رش فوق هللا ... لكم قلنا
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 ... جثمان وعن جسم عن هللا ت اىل جسم على جسم لنا قلتم

 وال كرال  ... انسران مرن يبرد مل بردا منره ... كالمه  القرآن قلنا ان كوكذا ...

 ... بيان قوله الرمحن قاله كن  ... وال لوح وال ملك

 الكررالم إن لنررا قلررتم ... بدايترره وم ررى ت رراىل منرره برردا الكررالم أن م ررى تقرردم
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 يكرن مل جسرم بغرري يقروم عرر  ... حرداثن ذو وهو أيضا ابجلسم ... قيامه

 ... األذهان لدى  قولمب هذا ...

 وال انسرران مررن يبررد مل منرره برردا ت رراىل هللا كررالم  إن قلررتم إذ النفرراة قالرر  أي

 يقرروم ال وال ررر  عررر  الكررالم النفرراة فتقررول احملفررو  اللرروح مررن وال ملررك

 ربنرا ينزل نقول حني وكذاك ... م قول غري املثبتة أيها فكالمكم جسم بغري

 لريس حمرال أجسام لغري النزول إن لنا تمقل ... اثن أو آخر ليل ثلث يف ...

 ب يران يررى كر   أجسرم قلرتم ... سربحانه يررى قلنرا ان وكذاك ... إمكان ذا

... 

 لره وأن جسرم أنره يلرزم امل طلرة قال  اآلخرة يف يرى سبحانه إنه قلنا إذا أي

 أمرا ... إنسان من يرا  فليس ذا عن ... ربنا ت اىل جهة ذا كان  أم ... جهة
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  قلنرا ان وكرذاك ... يردان كرذاك  قلنرا أو الرنقص يف ... كمرا  وجره هل قلنا اذا

 االصررابع قلنررا إن وكررذاك ... الرررمحن أصررابع بررني القلرر  إن الررنص يف كمررا

 رجفان ذو وه  ال وامل كل  ... فوقها

 

 

 [   299 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 ان وكررذاك ... قابضررتان احلشررر يف ومسائرره ... ألرضرره يرردا  قلنررا ان وكررذاك

 جيرئ قلنرا ان وكرذاك ... لألذقران اجلمع ذاك فيار ... ساقه سيكشف قلنا

 ال قيامرة كرذاك  قيامتكم قام  ... سلطان ذي ب دل ال باد بني ... لفصله
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 ... الرمحن يف القول هبذا آيت ...

 إن قلنرا أو جباللره يلير  كمرا  الرنص به ورد كما  وجها ت اىل له إن قلنا إذا أي

 ان او الررمحن اصرابع برني القلر  ان الرنص يف اكمر  قلنرا أو يردين سربحانه له

 عرن سيكشف وأنه احلشر يف ومساء  أرضه يقب  وانه ال وامل فوقها االصابع

 يف أو هللا كترراب  يف ممررا ذلررك وغررري القضرراء لفصررل جيرر ء سرربحانه وأنرره سرراق

 ت طيرررل وال حتريرررف وال متثيرررل وال تشررربيه غرررري مرررن وحسرررنها السرررنة صرررحيح

 ومدر حجر بكل ورميتموا قيامتكم قام 

 يف ورد حيرث سربحانه الررب وجره فنقرول واليردين الوجره يف الكرالم ولنبس 

 جهررة يف امل طلررة واختلررف حقيقترره علررى بررل مبجرراز فلرريس والسررنة الكترراب

 ابتغراء إال ربك ويبقى والتقدير زائد الوجه لف  بائفة فقال  هذا يف التجوز
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 أول رك قرول وهرذا الذات مب ى الوجه فرقة وقال  رهبم ويريدون األعلى ربه

 خملوقررا هرالالء فجل ره وجرزاؤ  ثوابره فرقرة وقالر  عنره الت برري يف اختلفروا وان

 وقرد الردرام  سر يد بن عثمان قال الثواب هو يراد الذي ألن قالوا منفصال

 قررام اذا وسررلم عليرره هللا صررلى النرري قررول يف قررال انرره املريسرر  قررول حكررى

 وإحسرانه بن متره عليره هللا يقبرل ان حيتمل بوجهه عليه هللا اقبل يصل  ال بد

 أي الررمحن ربرك وجره ويبقرى فقولره الثرواب مرن للمصل  أوج  وما وأف اله

 الصاحلة األعمال من ربك به توجه ما
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 فررر  ملررا الرردارم  قررال هللا قبلررة أي البقرررة هللا وجرره فررثم تولرروا فأينمررا وقولرره

 اجلررالل ذي هللا وجرره قبررل أقبررل هللا عررن ونفيهمررا يرردينال إنكررار مررن املريسرر 

 هللا وجرره إنكررار يف غايررة يررد  فلررم اليرردين عنرره نفررى كمررا  عنرره لينفيرره واإلكرررام

 أبنرره وصرفه الررذي هللا وجره ان ادعرى حررىت بره واجلحررود واإلكررام اجلرالل ذي

 إليررره هبرررا يتوجرره خملررروق أعمرررال انرره ادعرررى ألنررره خملرروق واإلكررررام اجلررالل ذو

 شررك ال هللا وقبلررة هللا قبلرة أنرره وزعررم ال امرل برره يثيرر  خملروق وإن ررام وثرواب

 ملرا قرالوا وغريمها والبيهق  اخلطاي وذكر عليه الرد يف الكالم ساق مث خملوقة

 ربررك وجره ويبقرى فقرال الوجره اىل الن ر  وأضرا  الرذات إىل الوجره اضرا 

 قولرره وأن بصررلة لرريس الوجرره ذكررر أن علررى دل الرررمحن واإلكرررام اجلررالل ذو
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 للذات صفة الوجه وأن للوجه صفة واإلكرام اجلالل ذو

 ذكررر عنررد واإلكرررام اجلررالل ذو قررول رفررع فتأمررل الصررواع  يف النررا م قررال

 فرررذو الررررمحن واإلكررررام اجلرررالل ذي ربرررك اسرررم تبرررارك قرررول يف وجرررر  الوجررره

 الوجرره وذي عنرره االخبررار القصررد كرران  ملررا واإلكرررام ابجلررالل املضررا  الوجرره

 املسرمى عرني املقصود كان  ملا السورة آخر يف واإلكرام ابجلالل اليه املضا 

 فتأمله االسم دون

 ال أنررره منهرررا أبوجررره الترررأويالت هرررذ  إبطرررال علرررى ت ررراىل هللا رمحررره اسرررتدل مث

 بره ماشربه وغاية ونفسه ذاته مب ى الش ء وجه األمم لغات من لغة يف ي ر 

 ووجره الثروب ووجره احلرائ  وجه القائل كقول  هو قال أن الرب وجه امل طل

 هرذا برل الرذات مب رى ذلرك يف الوجره لريس بره املشربه للم طرل فيقرال النهار
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 وجره هرذا ومثرل لدبر  مقابل فهو جانبيه أحد احلائ  وجه فان لقولك مبطل

 املضا  حبس  ولكنه حقيقة وجه فهو ودبرها الك بة
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 الثروب وجره وكرذلك جنسره مرن وجهره كران  بنراء اليره املضا  كان  فلما اليه

 النهرار جلميرع يقرال وال أولره النهرار وجه وكذلك جنسه من وهو جانبيه احد

 االعرراي ابرن قرال النهرار صردر قروهلم ومنره اوله النهار وجه عبا  ابن وقال

 مبقترل مسرورا كان  من ... زايد بن للربيع وأنشد هنار وصدر هنار بوجه اتيته
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 ... هنار بوجه نسوتنا يأتفل ... مالك

 حتتمرل ال اللغرة فران البابرل أبطرل مرن املنفصرل الثرواب علرى محله أن ومنها

 وقرد خملروق فرالثواب وأيضرا للمجراز وجهرا يسمى اجلزاء أن ي ر  وال ذلك

 أعررروذ فقرررال هللا بوجررره اسرررت اذ أنررره وسرررلم عليررره هللا صرررلى النررري عرررن صرررح

 واالنس واجلن ميوت ال الذي حل ا أن  أال إله ال تضلي ان الكرمي بوجهك

 الكرررمي بوجهررك أعرروذ الطررائف يرروم دعائرره ومررن وغررري  داود أبررو روا  ميوتررون

 برسرول يظرن وال واآلخررة الدنيا أمر عليه وصلح الظلمات له أشرق  الذي

 مبالوق يست يذ أن وسلم عليه هللا صلى هللا

 النظرر لرذة ألكاسر دعائره يف يقرول كران  وسرلم عليه هللا صلى الني أن ومنها

 املالوق ثواب اىل النظر لذة ليسأل يكن ومل لقائك اىل والشوق وجهك اىل
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 عرفا وال شرعا وال لغة وجها ذلك تسمية ي ر  وال

 سأل ومن فأعيذو  ابهلل است اذ من قال وسلم عليه هللا صلى الني أن ومنها

 ليررهع هللا صررلى النرري عررن جررابر حررديث مررن السررنن ويف فررأعطو  هللا بوجرره

 يكررر  براو  فكرران اجلنرة اال هللا بوجرره يسرأل أن ألحررد ينبغر  ال قررال وسرلم

 هللا بوجه االنسان يسأل أن

 قرال عنه هللا رض  األش ري موسى أي حديث من صحيحه يف مسلم وروى

 ينام أن له ينبغ  وال ينام ال هللا إن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال
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 النهرار وعمرل النهرار عمرل قبرل الليرل عمرل اليره يرفع ويرف ه القس  ف خي

 انتهرى مرا وجهره سربحات ألحرقر  كشرفه  لرو النرور حجابره الليرل عمرل قبل

 خلقه من بصر  اليه

 هنرار وال ليرل ربكرم عنرد لريس عنره هللا رضر  مسر ود برن هللا عبد قول ومنها

 هررذا يف الوجرره لحيمرر أن يصرح فهررل وجهرره نرور مررن واالر  السررماوات نرور

 وهررذا واجلهررة القبلررة مب ررى يكررون أو لرره م ررى ال صررلة يكررون أو خملرروق علررى

 الظلمررات لرره أشرررق  الررذي وجهررك بنررور أعرروذ السررالم عليرره لقولرره مطرراب 

 ف لرم الكررمي الوجره بنور واست اذ الذات اىل والوجه الوجه إىل النور فأضا 

 وهرو مسر ود ابرن قالره ذيالر وهو ذاتية صفة الوجه أن كما  له صفة نور  أن
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 املترأخرين أبقروال تشرتغل فرال النرور واألر  السرماوات نرور هللا قولره تفسري

 تفسررري فهرذا أهلره عرن ال لررم فارذ ذلرك م رفرة عررن بصرائرهم غشر  الرذين

 عنهم هللا رض  الصحابة

 واحلررديث السررنة أهررل ومجيررع والترراب ني عررنهم هللا رضرر  الصررحابة أن ومنهررا

 يررون املرالمنني أن علرى متفقرون أتبراعهم مرن االسرتقامة هلوأ االرب ة واألئمة

 وسررلم عليرره هللا صررلى النرري هبررا فسررر الرري الررزايدة وهرر  اجلنررة يف رهبررم وجرره

 يونس وزايدة احلسى أحسنوا للذين والصحابة

 للررذين قولرره يف وسررلم عليرره هللا صررلى النرري عررن صررحيحه يف مسررلم فررروى

 حقيقة أنكر فمن ت اىل هللا وجه اىل رالنظ قال يونس وزايدة احلسى أحسنوا

 في ررود وال لررو الوجرره أنكررر إذا سرريما وال حقيقررة عنررد  للنظررر يكررن مل الوجرره
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 ابلقلرر  يقروم م رى هرو قرال ال بررارة احسرن وان جمررد خيرال اىل عنرد  النظرر

 وال وجره وال نظرر عنرد  احلقيقرة يف ولريس ال رني اىل النظرر كنسربة  اليه نسبته

 للنا ر حتصل لذة
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 وتب رره كمجاهررد  السررلف ب رر  قالرره وان هللا بقبلررة هللا وجرره تفسررري أن ومنهررا

 املشرررق وهلل ت رراىل قولرره وهررو غررري ال واحررد موضررع يف قررالو  فامنررا الشرراف  

 هرررذا يف كرررذلك  هرررذا ان فهررر  البقررررة هللا وجررره فرررثم تولررروا فأينمرررا واملغررررب

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

636 

636 

 ت رراىل هللا ذكرر الري املواضرع مرن ري غرر يف ذلرك يقرال أن يصرح فهرل املوضرع

 واإلكرررام اجلررالل ذو ربرك وجرره ويبقرى قولرره يف هرذا يفيرردكم فمرا الوجرره فيهرا

 هللا لوجره نط مكرم إمنرا وقولره الليرل األعلرى ربه وجه ابتغاء اال وقوله الرمحن

 سرررائر يف كقولرره  أنررره البقرررة هللا وجرره فرررثم قولرره يف الصرررحيح أن علررى الرردهر

 مضررافا والسررنة القرررآن يف جمي رة ابرررد قررد فانرره الوجره ذكررر افيهرر الري اآلايت

 يف خمتلفان م نيان فيه فليس واحد وم ى واحدة بريقة على ت اىل الرب اىل

 وجره فرثم قولره وهرو البقررة سرورة يف ذكرر  الرذي املوضرع غرري املواضرع مجيع

 الررب وجره بره يرراد أن مينرع وال اجلهرة أو القبلة على محله يت ني ال وهذا هللا

 أوىل كلها  ونظائر  موارد  على فحمله حقيقة

 بررل عرفررا وال شررعا وال لغررة القبلررة علرى هللا وجرره إبررالق ي رر  ال أنرره ومنهرا
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 اآلخرر علرى أحردمها يردخل فرال خيصره اسرم لره والوجه خيصها اسم هلا القبلة

 هرو وجهرة ولكرل ت راىل قرال كمرا  وجهة تسمى القبلة ن م له امسه يست ار وال

 وجهرة وأصرلها جهرة تسمى وقد البقرة تكونوا أينما اخلريات فاستبقوا موليها

 الرجررل ألن ووجهررة قبلررة مسيرر  وإمنررا وعرردة كزنررة  فائهررا حبررذ  أعلرر  لكررن

 أضريف إذا فكيرف بره عهرد فال وجها تسميتها وأما بوجهه ويواجهها يقابلها

 المالكرر مررن شرر ء يف هللا وجهررة القبلررة تسررمية ي ررر  ال أنرره مررع ت رراىل هللا اىل

 وجهرا تسرميتها ي رر  وال هللا وجره عليها يطل  فكيف وجهة تسمى أهنا مع

 هللا قبلة أن امل لوم فمن وايضا
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 [   304 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 أن عبررراد  هللا أمرررر الررري القبلرررة وهررر  واحررردة قبلرررة هررر  ل بررراد  نصررربها الررري

 اىل هوجهر يرويل فانره اليهرا وجهره يرويل جهرة الكرل كرانوا  حيرث اليهرا يتوجهوا

 هللا قبلررة اجلهررات تلررك وليسرر  ذلررك بررني ومررا والشررمال واملغرررب املشرررق

 هرذا قيرل فان هللا قبلة فه  واستقبلتموها وجهتموها وجهة أي يقال فكيف

 ال اللفر  قيرل السرفر يف النافلة صالته وعند املصل  على القبلة اشتبا  عند

 ال لررم الوحرر والسررفر احلضررر يف مطلرر  عررام هررو بررل البتررة بررذلك لرره شرر ار

 املفرررررررو  االسررررررتقبال إخرررررررا  أن يوضررررررحه وال جررررررز والقرررررردرة واالشررررررتبا 
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 ومحرل املسرتقبل أحوال أكثر وهو والقدرة ال لم وعند احلضر يف واالستقبال

 ب يرد وحنرو  الغريم وحرال الراحلرة علرى التنقرل يف املسافر استقبال على اآلية

 أدوات مرن أيرن فران هبرا قصرد ومرا وعمومهرا وإبالقهرا اآليرة  راهر عن جدا

 فولروا كنرتم  وحيثمرا كقولره  ال مروم لتحقير  اراد  مبا عمومها أكد وقد ال موم

 مرن هللا وجره فرثم ال برد وىل أينما أنه يف صرحية واآلية البقرة شطر  وجوهكم

 وال للقبلررة فيهررا ت ررر  ال اآليررة أن وذلررك وغريهررا صررالة يف سررفر أو حضررر

 وسر ته ت راىل الررب عظمرة بيران وهرو آخرر مل ى سياقها بل االستقبال حلكم

 فرذكر والسرفل  ال لروي ابل امل حمي  وأنه منه وأعظم ش ء كل  من أكرب وأنه

 برذلك منبهرا البقررة واملغررب املشررق وهلل قولره يف ملكره إحابرة اآلية أول يف

 شرئ كرل  مرن وأعظرم أكرب وأنه سبحانه عظمته ذكر مث ابينهما ملا ملكه على
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 السررر ة علرررى دالرررني ابمسرررني خرررتم مث هللا وجررره مفرررث وجهررره ال برررد وىل فأينمرررا

 فأينمررا قررول عقيرر  الواسررع امسرره فررذكر علرريم واسررع هللا إن فقررال واالحابررة

 يقصد مل السياق فهذا فتأمله له والتقرير والبيان كالتفسري  هللا وجه فثم تولوا

 وسفرا حضرا اخلطاب عموم يف دخل وإن خبصوصه الصالة يف االستقبال به

 وال جز والقدرة والنفل الفر  اىل ابلنسبة

 

 

 [   305 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 خمصوصرة وال منسروخة لريس وأحكامهرا عمومها على ابقية فاآلية هذا وعلى
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 وأنره واملغررب للمشررق ملكره عرن خررب ألهنا فيها النس  دخول يصح ال بل

 دخرول ميكرن فكيرف وعلمره سر ته وعن هللا وجه فثم وجهه الرجل وىل أينما

 عظمرة لبيران ب ردها ما ذكرت اآلية هذ  وأيضا ذلك يف التاصيصو  النس 

 وهلرذا ال برادة يف م ره الشرركة خلقره مرن عردال لره ج رل مرن على والرد الرب

 ولردا الررمحن اخترذ وقرالوا ت راىل فقرال ولردا لره ج ل من على الرد ب د ذكرها

 فهررذا البقرررة فيكررون كررن  قولرره إىل واألر  السررماوات يف مررا لرره بررل سرربحانه

 عظمرة لرذكر سي  وإمنا ألجلها الكالم سي  وال للقبلة فيه ت ر  ال السياق

 شرريكا لره جت لرون فكيرف أمسائره من والواسع وحلمه علمه س ة وبيان الرب

 فهررذا خراهبررا يف تسرر ون امسرره فيهررا يررذكر ان ومسرراجد  بيوترره ومتن ررون بسررببه

 كفررر  بررني ووسرر  الولررد اخترراذ مررن النصررارى اليرره نسرربه مررا ذكررر مث للمشررركني
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 ألصررول تقريررر مقررام فاملقررام البقرررة واملغرررب املشرررق وهلل ت رراىل وقولرره هررالالء

 جزئ  م ني فر  بيان ال املشركني على والرد واالميان التوحيد

 يقرال ان الكرالم وجره لكران والقبلرة اجلهرة اآليرة يف ابلوجره أريد لو انه ومنها

 تررويل الرري فهرر  اجلهررة لوجررهاب املررراد كرران  إذا ألنرره هللا وجرره فهررو تولرروا فأينمررا

 ن يما رأي  مث رأي  واذا ت اىل كقوله  أمران كان  اذا كذا  مث يقال وإمنا نفسها

 كرران  لررو والوجرره الظررر  نفررس إنرره ال مث وامللررك فررالن يم الرردهر كبررريا  وملكررا

 لنفسره  رفرا يكون ال الش ء فان لنفسها  رفا يكن مل نفسها اجلهة به املراد

 تقرول أن يصرح ال والغررب الشررق جهرة اىل أشررت إذا أنرك تررى أال فتأمله

 جهرررة وهرررذ  الشررررق جهرررة هرررذ  تقرررول برررل الغررررب جهرررة مث الشررررق جهرررة مث

 قل  ولو الغرب
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 [   306 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 اىل إشرارة مث ألن وذلرك لغروا الظرر  ذكرر لكران والغرب الشرق جهة هناك

 آخرهرا اىل حياذيرك ممرا هةوالوج واجلهة قري  اىل هبا يشار فال الب يد املكان

 يقرال فكيرف ينتهر  حيث اىل يتصل مما القبلة ووجهة والغرب الشرق فجهة

 ف نرره وت رراىل تبررارك الرررب وجرره اىل االشررارة خبررال  الب يررد اىل اشررارة مث فيهررا

 املررراد الن حتقيقررا هللا فررثم السررلف مررن واحررد غررري قررال وهلررذا ذاترره اىل يشررار

 فروق أبنره اليره كاشرارة  مث أبنره اليه شارةواال ذاته صفات من هو الذي وجهه
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 ال امل وفوق ال رش وعلى مسواته

  وهلرذا السربيل اليه وجد ما التفاسري أوىل هو ابلقرآن القرآن تفسري أن ومنها

 القرررآن يف ذكررر ت رراىل وهللا ب رردهم واألئمررة والترراب ون الصررحابة ي تمررد  كرران

 اليرره املضررا  الوجرره سررماب الكرررمي وجهرره وذكررر والوجررو  القبلررة ابسررم القبلررة

 املت ني هو بنظائر  اآلية هذ  يف فتفسري 

 مشررتقة ل يررة مفسرررة وجررد ا الصررحيحة األحاديررث أتملرر  إذا أنررك ومنهررا

 ربه يستقبل فامنا الصالة اىل احدكم قام اذا وسلم عليه هللا صلى كقوله  منها

 فررال لصررالةا اىل أحرردكم قررام اذا وقولرره عنرره بوجهرره اليرره يقبررل هللا فرران وقولرره

 أيمرررركم هللا ان وقولررره القبلرررة وبرررني بينررره هللا فررران وقولررره وجهررره قبرررل يبصرررقن

 صرالته يف عبرد  لوجه وجهه ينص  هللا فان تلتفتوا فال صليتم فاذا ابلصالة
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 توضرأ اذا ال برد ان وقرال والقمرذي صرحيحه يف حبران ابن روا  يلتف  مل ما

 عنره ينصرر  فرال بوجهره ليرهع هللا أقبرل الصرالة اىل قرال مث الوضوء فأحسن

 النرري عررن عنرره هللا رضرر  جررابر وقررال سرروء حررد  حيررد  أو ينصررر  حررىت

 التفر  فراذا بوجهره عليره هللا أقبرل يصل  ال بد قام إذا وسلم عليه هللا صلى

 تلتف  ممن خري اا آدم ابن اي وقال عنه هللا أعر 

 

 

 [   307 صفحة - 2 جزء]  

 

 

  انتهرى عنره هللا أعرر  التفر  فراذا عليره هللا لأقب صالته على أقبل فاذا اليه
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 ابختصار النا م كالم

 قال  املائدة مبسوبتان يدا  بل ت اىل قال يدان ولف  يد لف  وكذلك قوله

 قررول األصررل يف وهررذا القرردرة أو الن مررة يف جمرراز هررذا تررب هم ومررن اجلهميررة

 االشررررر ري اىل ينتسررررر  ممرررررن املترررررأخرين وب ررررر  امل تزلرررررة وترررررب هم اجلهميرررررة

 اليرررد ويثبترررون ويبررردعوهنم هرررالالء علرررى يرررردون أصرررحابه وقررردماء واألشررر ري

 واخلصريص الشراف   جلريس املرالك  الكناي حيى بن ال زيز عبد قال حقيقة

 قررال والزادقررة اجلهميررة علررى الرررد كترراب  يف امحررد االمررام قبررل مررات وقررد برره

  رىم ولكرن ن رم فيقرول يرد ولره نفرس ولره وجهرا هلل إن أتقول للجهم  يقال

 يقرال ان واجلرواب قرال ن متره يرد  وم رى عينره نفسره وم رى هللا هو هللا وجه

  الن مرة يرد أهنا اليد يف قوله وأما قال مث والنفس ابلوجه يت ل  كالما  فذكر له
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 عمرران آل اخلرري بيردك ت راىل هللا قرال فقرد يرد عنردي لرك ال رب تقول كما

 بيررد  الرذي براركت وقررال يرس شر ء كررل  ملكروت بيرد  الررذي فسربحان وقرال

 مبسررروبتان يرردا  بررل وقرررال الفررتح أيررديهم فرروق هللا يرررد وقررال امللررك امللررك

 لرره قيررل الررذي غررري قرروال فبرردل ن مترره هللا يررد ان اجلهمرر  فررزعم قررال املائرردة

 شر ء كل  ملكوت هبا يدا له أن هللا أخرب إذ هللا كالم  يبدل أن اجلهم  فأراد

 تسرم  ال ررب لره قلنرا ن مرة دالير تسم  ال رب وقال ن مة اليد مكان فبدل

 قوهلرا علرى ج لر  الرذات يد أردت فاذا يدا االنسان يد وتسم  يدا الن مة

 الن مة يد أرادت وإذا الذات يد ارادت أهنا السامع به ي قل ودليال علما

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

648 

648 

 [   308 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 وال الن مرة يرد تريرد أهنرا كالمهرا  السامع ي قل ودليال علما قوهلا على ج ل 

 زيرردا اولر  ... الشراعر قرول ذلرك ومرن سرام ه علرى مشرتبها كالمهرا  جت رل

 ... خمض  كتااب  رمى يدهبا ... عطية بيدي

 البراء فج رل بيدي قال حني وابلباء ابملناولة الذات يد على القول هبذا فدل

 الن مرة يرد أراد حرني اآلخرر وقرال يردين غرري لره يكن مل حني لل دد استقصاء

 ... للمن م مكافيا يكون شكرا ... وأن ما عليك نال يدين أشكر ...

 فج ررل يرردين قررال مث وأن مررا قررال مث عليررك لنررا بقولرره الن مررة يررد علررى فرردل
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 لغا را يف ومرذهبها ال رب قول فهذا ال دد هبما يستقص مل الياء مكان النون

 يدا اليد سبحانه مسى يدا ن مة يسم ومل بن مة يدا كتابه  يف يسم مل ت اىل وهللا

 فقررد ويررد يرردين مررن سرربحانه ذكررر  مررا فأمررا القرررآن مجيررع يف ن مررة والن مررة

 قولره ذلرك فمرن اليرد عن ه  الي الن مة وأما الكالم صدر يف ذلك ذكرت

 هللا فمرررن ن مرررة مرررن بكرررم ومرررا وقولررره عمرررران آل علررريكم هللا ن مرررة واذكرررروا

 هللا أن رم للرذي تقرول واذ وقولره املائردة ن مري علريكم وأمتمر  وقولره النحل

 بغرري يسرمها ومل الن مرة ابسرم الرن م هللا فسرمى األحرزاب عليه وأن م  عليه

 فسررماها املالروقني أيرردي ت راىل هللا وذكرر كثررري  القررآن يف هررذا ومثرل أمسائهرا

 ت رراىل وقررال األسررراء عنقررك اىل مغلولررة يرردك جت ررل وال ت رراىل فقررال ابأليرردي

 أيررديهم ابسررطو واملالئكررة وقررال املائرردة أيررديهما فرراقط وا والسررارقة والسررارق
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 عليره هللا صرلى النري ون مرة يرد علرى ن متره وذكرر ن مرة ال أيرد فهرذ  األن ام

 ال يردان أهنمرا يديره عن سبحانه أخرب مث يدا يسميها ومل ن مة فسماها وسلم

 لل دد استقصاء الباء وج ل ثالثة

 

 

 [   309 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 الرذات يردي أهنمرا على فدل يبيد خلق  ملا تسجد أن من ك ما قال حني

 الررذات يرردي اليرردين هرراتني أن اال أشرر ارها وال لغا ررا يف ال رررب يت ررار  ال

  ت رد أو حتصرر أن مرن وأعظرم أكثر فه  هللا ن م وأما ابلباء ال دد الستقصاء
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 ابراهيم حتصوها ال هللا ن مة ت دوا وان ت اىل قال كما

 ال ررب وبلغرة القررآن بلغرة اهرلج املقالرة هرذ  قائل أن هللا رمحك واعلم قال

 خرتم اجلمرع بلفر  نفسره عرن اخلررب افتتح إذا هللا أن وذلك وكالمها وم انيها

 بلفرر  الكررالم خررتم الواحررد بلفرر  الكررالم افتررتح واذا اجلمررع بلفرر  الكررالم

 لفر  مرن كران  ما فأما مج ا اللف  كان  وان نفسه عن اخلرب يغي وامنا الواحد

 اخلررب فرافتتح األسرراء إاي  إال ت بردوا أال ربك ىوقض ت اىل قوله فهو الواحد

 االسرراء إاي  إال ت بردوا اال فقرال الكرالم ختم ومبثله الواحد بلف  نفسه عن

 االسرراء بكرم اعلرم ربكرم وقرال األسراء صغريا ربياي كما  ارمحهما رب وقال

 الكترراب يف اسرررائيل بري اىل وقضررينا قولره فهررو اجلمرع بلفرر  افتتحره مررا وأمرا

 جرراء فرراذا فقررال برره افتتحرره مررا مبثررل ختمرره مث اجلمررع بلفرر  فافتتحرره سررراءاال
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 كلمرة  ألهنا نفسه بذلك عى وإمنا االسراء لنا عبادا عليكم ب ثنا أوالمها وعد

 ملررن فقررال اقررة وم رره أعرابيررا لقرر  عبررا  ابررن ان وروي ال رررب تقوهلررا ملوكيررة

 ابررن فقررال واحررد أا فقررال أنررتم كررم  عبررا  ابررن لرره فقررال األعررراي فقررال هررذ 

 يررد واملربهم نفسره ي ري امنرا وقضينا وخلقنا  حنن ت اىل هللا قول هكذا عبا 

 تررد التوحيرد مرن حمكرم قبلهرا مجرع لفر  مرن القرآن يف كلمة  فكل احملكم اىل

 وقضررى قولرره اىل يرررد االسررراء اسرررائيل برري اىل وقضررينا قولرره ذلررك فمررن اليرره

 قولرره اىل يرررد النبررأ أزواجررا وخلقنرراكم لررهوقو  االسررراء ااي  اال ت برردوا اال ربررك

 وقوله يس أمر  امنا
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 [   310 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 أيردينا عملر  ممرا هلم خلقنا أا يروا مل أو قوله وكذلك هود ربك أمر جاء ملا

 اجلمررع بلفرر  الكررالم افتررتح فلمررا بيرردي خلقرر  ملررا قولرره إىل يرررد يررس أن امررا

 ان من رك مرا بقولره افترتح وملرا أيردينا قرال يرس هلرم خلقنرا أا يروا مل او فقال

 لقرروم بيرران فهررذا برره افتتحرره مررا علررى الكررالم خررتم بيرردي خلقرر  ملررا تسررجد

 يقرول أن أقسرم اذا وسرلم عليره هللا صرلى النري قسرم أكثر كان  وقد يفقهون

 هللا صلى الني قول وهذا الن مة به يلي  ال وهذا بيد  حممد نفس والذي ال

 ابثبرات يصررح كتبره  يف األشر ري كالمره  انتهرى هللا كتراب  يصردق وسلم عليه
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 أنكررروا وإمنرا لفظهرا ينكررر ال أحردا أن وم لروم كلهررا  كتبره  يف اخلربيرة الصرفات

 واملرررروجز االابنررررة يف موجررررود األشرررر ري وكررررالم الظرررراهرة وم انيهررررا حقائقهررررا

 االبررررالق علررررى وأجلهررررم أصررررحابه أئمررررة تصررررانيف يف وموجررررود واملقرررراالت

 والتمهيرررد االابنرررة كتررراب  يف ذلرررك ذكرررر وقرررد الطيررر  برررن بكرررر أبرررو القاضررر 

 األشرر ري وكررالم كررالب  ابررن كررالم  مررن مج رره فيمررا فررورك ابررن وذكررر  وغريمهررا

 القشرريي القاسرم ابرو وذكرر  واالعتقراد والصرفات األمسراء يف البيهق  وذكر 

 حرىت املفرقي كرذب  تبيرني كتراب  يف عسراكر ابرن وذكر  له الشكاية كتاب  يف

 اليردين أثبر  وأنه األش ري عن ذلك حكوا اآلمدي سيفوال الرازي الفار

 ليس كلها  كتبه  وهذ  ذلك يف قولني له أن  نوا حيث غلطوا ولكن هلل صفة

 خالفرره وحيكرر  وينصررر  السررنة أهررل عررن حيكيرره الررذي فهررو االثبررات اال فيهررا
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 عنرره رجررع مث امل تزلررة بقررول يقررول ذلررك قبررل كرران  ن ررم وامل تزلررة اجلهميررة عررن

  يف األش ري احلسن ابو قال مات حىت ذلك على واستمر تهممباالف وصرح

 ذكررر يف اعتمررد وعليرره كتبرره  آخررر أنرره عسرراكر ابررن ذكررر الررذي االابنررة كترراب

 يدين هلل إن أتقولون فقال سائل سألنا فان قال واعتقاد  مناقبه
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 صرلى ولقولره الفرتح أيرديهم فروق هللا يرد ت راىل هللا لقول ذلك نقول ن م قيل

 بررل ت رراىل وقررال بيررد  عرردن جنررة وغررر  بيررد  آدم هللا خلرر  وسررلم عليرره هللا
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 لسرران يف جيرروز ولرريس ميررني يديرره كلتررا  احلررديث ويف املائرردة مبسرروبتان يرردا 

 بيرردي وكررذا كررذا  عملرر  القائررل يقررول أن اخلطرراب أهررل عررادة يف وال ال رررب

  يف مفهومررا جتررد  ومررا  ررابلغا ال رررب خابرر  هللا كرران  اذا الن مررة مب ررى وهررو

 ف لرر  القائررل يقررول أن خطاهبررا يف جيرروز ال واذ خطاهبررا يف وم قرروال كالمهررا

 يف الكرررالم وسررراق الن مرررة بيررردي م رررى يكرررون أن بطرررل الن مرررة وي ررري بيررردي

 و رراهر  حقيقترره علررى اليرردين لفرر  أن وقرررر جرردا وأبالرره التأويررل هررذا إنكرار

 لسرران وقرال اجلهميررة أتولتره مررا تمرلحت ال القرررآن هبرا نررزل الري اللغررة ان وبرني

 وهرو التمهيرد كتراب  يف البراقالي الطير  برن حممد بكر أبو وأجلهم اصحابه

 ت راىل قولره قيرل ويدين وجها هلل أن يف احلجة فما القائل قال فان كتبه  أشهر

 ملرا تسرجد أن من رك مرا وقولره الررمحن واإلكررام اجلرالل ذو ربك وجه ويبقى
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 يكررون أن أنكرررمت امنررا قررالوا فرران ويرردين وجهررا هلنفسرر فأثبرر  بيرردي خلقرر 

 الن مرة مب رى تكون اللغة يف اليدين ألن بقدرته خلقه أنه بيدي خلق  امل ى

 فرالن يرد يف الشر ء وهرذا بيضراء يرد عنردي لفرالن يقرال كمرا  القردرة ومب رى

 ممررا هلررم خلقنررا ت رراىل قررال كمررا  قررادرا كرران  اذا أيررد رجررل ويقررال يررد  وحترر 

 رايررة مررا إذا ... الشرراعر وقررال بقرردرتنا عملنررا يريررد يررس أن امررا أيرردينا عملرر 

 ... ابليمني عرابة تلقاها ... جملد رف  

 الن اببرل هرذا لره فيقال قال ون مته بقدرته ي ي بيدي خلق  قوله وكذلك

 فلو له صفة مها يدين إثبات يقتض  بيدي قوله
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 ت رراىل هلل أن تزعمررون وال قرردرة لرره يكررون أن وجرر ل القرردرة هبمررا املررراد كرران

 املثبتررون املسررلمون أمجررع وقررد قرردرتني تثبترروا أن جيرروز فكيررف واحرردة قرردرة

 مرا فبطرل قردراتن ت راىل هلل يكرون أن جيروز ال أنره علرى هلرا والنافون للصفات

 علرى ت اىل هللا ن م ألن بن متني آدم هللا خل  يكون أن جيوز ال وكذلك قلتم

 وضر ته أو الشر ء رف ر  يقرول أن جيوز ال القائل وألن حتصى ال  وغري  آدم

 فالن عند يل يقال أن جيوز ال وكذلك ن مته يريد وهو بيدي توليته أو بيدي

 ال بيرردي ف لترره والن بيضرراوان يرردان عنررد  يل يقررال وامنررا ن متررني ي رري يرردان
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 يضراا أتويلهرم فسراد علرى ويردل الرذات صرفة هر  الري اليرد يف اال يسرت مل

 وأي يقررول وأن إبلرريس ذلررك عررن يغفررل مل قررالو  مررا علررى االمررر كرران  لررو أنرره

 أن ال لرم ويف خلقتري بيردك أيضرا واا له أسجد أن يقتض  عل  آلدم فضل

 قررال فرران قررالو  مررا فسرراد علررى دليررل بيديرره خبلقرره عليرره آدم فضررل ت رراىل هللا

 يررردا لرررونت ق ال كنرررتم  إذ جارحرررة ووجهررره يرررد  يكرررون ان أنكررررمت فمرررا القائرررل

 حيررا ن قررل مل اذا جيرر  ال كمررا  ذلررك جيرر  ال قلنررا اجلارحررة صررفة مهررا ووجهررا

  اذا جير  ال وكمرا هللا علرى ذلرك وأنرتم حنرن نقضر  أن جسما إال قادرا عاملا

 شراهدا يف بنفسره قائمرا جند مل وإايكم ألا جوهرا يكون أن بذاته قائما كان

 وكالمررره علمرررة كررروني أن فيجررر  قرررالوا إن هلرررم اجلرررواب وكرررذلك كرررذلك  إال

 أغيرارا أو حرواد  أو أجناسرا أجسراما أو أعراضا ذاته صفات وسائر وحياته
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 برة ... الصرحا قرال الرذي قلنرا لو وهللا ... انتهى قل  اىل وحمتاجة ت اىل له

 رجررم ب ررد مت ... قرردر ان ابحلجررارة لرمجتمرروا ... بلسرران ب رردهم مررن واالىل

 ال دوان أمة اي مقاهلم ب   قال من كفرمت  قد وهللا ... وال دوان الشتم

 

 

 [   313 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 ووضر تمم ... الربطالن ذي باغوت بطالنه ... قدرمت الذي اجلسم وج لتم

 الصرفات نفر  وبنيرتم ... لسران كرل  وضرع يف بره م ررو  غرري م رى للجسم

 ونفرر  الرسررول لغررة علررى كررذب  ... حمررذوران ذاك إذا لكررم فاجتم رر  عليرره
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 ... االكوان لفابر ال لو اثبات

 لغرررة يف امل ررررو  م نرررا  غرررري م رررى للجسرررم وضررر تم امل طلرررة أيهرررا إنكرررم أي

 املنفرردة اجلرواهر مرن أو والصرورة املرادة مرن مركر  هو ما كل  ومسيتم ال رب

 الصرحابة لغرة يف اجلسرم م رى هرذا ولريس جسما احلسية االشارة يقبل ما أو

 زيررد أبررو قررال املشرهورة حاحهصرر يف اجلرروهري قررال كمرا  القرررآن هبررا جرراء الري

 اجلسرررررم االصرررررم   وقرررررال واجلثمررررران اجلسرررررمان وكرررررذلك واجلسرررررد اجلسرررررم

 البدن الضام واألجسم قال والشاص واجلثمان اجلسد واجلسمان

 مررن بوائررف ادعررى وقررد النررزول حررديث علررى كالمرره  يف االسررالم شرري  قررال

 ماهلماسررت  وان املركرر  املاللررف هررو اللغررة يف اجلسررم أن الكررالم اهررل النفرراة

 فانره اليره يشرار مرا كل  الن قالوا للغة مواف  اليه يشار ما كل  يف اجلسم لف 
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 اجلررواهر مررن مركرر  فهررو كررذلك  كرران  مررا وكررل شرر ء عررن شرر ء منرره يتميررز

 جانر  عرن جانر  منره يتميرز وال يتجرزأ ال جرزء منها واحد كل  الي املنفردة

 ب رر  ذلررك يقررول كمررا  عقليرران جرروهران مهررا اللررذين والصررورة املررادة مررن أو

 املاللرف هرو ال ررب لغرة يف فاجلسرم ماللفرا مركبا هذا كان  واذا قالوا الفالسفة

 أكثررر إذ عمرررو مررن أجسررم وزيررد جسرريم رجررل يقولررون اهنررم برردليل املركرر 

  ملررن اال وجسرريم أجسررم قرروهلم يف ابملبالغررة يقصرردون لرريس اجلهررات يف ذهابرره

 كثررررت  يمنفررر أجسرررم يقولرررون ال ألهنرررم والترررأليف املتضرررمنة األجرررزاء كثررررت

 إذا حىت االجتما  غري تصرفاته وسائر وقدر  علومه
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 [   314 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 علرى ذلرك فردل جسريم ورجرل أجسرم قيرل اجزائره بتزايرد فيه االجتما  كثر

 علرى مبري وهرو النفراة هرالالء قرول أصرل فهرذا الترأليف يفيد جسم قوهلم أن

 أهرل أن فقوهلم لغويال السم   أما فطري عقل  ونظري لغوي مس   أصلني

 أجسرم هرو بقروهلم عليه استدلوا وهم املرك  على اجلسم لف  يطلقون اللغة

 كثرررة  اعتررربوا أهنررم يقتضرر  هررذا وإن اجلهررات يف ذهررااب وأكثررر أغلرر  كرران  إذا

 مقردار لره مرا كرل  يسمون اللغة اهل ان هو األوىل املقدمة اما فيقال األجزاء

 ال رررب لغررة يف يوجررد ال فهررذا اجسررم أصررغر أو غررري  مررن أكرررب يكررون حبيررث
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 السررماء بررني الررذي اهلررواء يسررمون اهنررم عررنهم ينقررل ان أحرردا ميكررن وال البتررة

 أهنرررم املشرررهور مرررن برررل جسرررما االنسررران روح يسرررمون وال جسرررما واألر 

 أجسررامهم ت جبررك رأيررتهم وإذا ت رراىل قررال وهلررذا والررروح اجلسررم بررني يفرقررون

 ان اللغرررة نقلررره ذكرررر وقرررد البابنرررة أرواحهرررم دون أبرررداهنم ي ررري 4 املنرررافقون

 يتضررمن اللفرر  هررذا أن اللغررة يف امل رررو  ومررن اجلسررد هررو عنرردهم اجلسررم

  لطيفررة كانرر   اذا بنفسررها القائمررة األشررياء برره يسررمون فررال والكثافررة الغلرر 

 ب رر  مررن أكررب ب ضرره يكرون مقرردار لررذلك كران  وان االنسرران وروح كراهلواء

 أجسرم الواسرع املكران هرذا لرونيقو  وال جسرما ذلك اللغة يف يسمى ال لكن

 علررى زائرردة أجررزاؤ  كانرر   وإن منرره أكرررب كرران  وإن الضرري  املكرران هررذا مررن

 عنردهم مركر  هرو ما كل  ليس األجزاء من مرك  أبنه يقول من عند أجزائه
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 صررر د وال جسرررمه قرررب  الكرررالم يف يوجرررد وال جسرررما يسرررمى األجرررزاء مرررن

 ذلرك يسرمون إمنرا يشراء كيف  أجسامنا يقب  هللا أن وال السماء اىل جبسمه

 والرروح البردن برني يفررق كمرا  اجلسرم ومسمى الروح مسمى بني ويفرق روحا

 لف  يطلقون فال والروح اجلسد بني يفرقون وكما

 

 

 [   315 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 اجلرروهري قررال اجلسررد لفرر  يشرربه عنرردهم اجلسررم فلفرر  اهلررواء علررى اجلسررد

 عرن نقلره تقردم كمرا  جتسرم سرماجل تقرول كمرا  جتسرد فيره تقول والبدن اجلسد
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 قريبران او مقادفران اللفظرني هرذين ان ف لم اجلسد هو اجلسم ان اللغة أئمة

 كران  إذا جسرم لره يقولرون كمرا  جسرد الثروب هلرذا يقولرون وهلرذا القاد  من

 كالررردم  مسرررتابثة تكرررون قرررد النجاسرررة ال لمررراء وتقرررول صرررفيقا ثاينرررا غليظرررا

 قررال كمررا  جسرردا الرردم ويسررمون ةكالرببرر  مستجسررمة تكررون ال وقررد وامليتررة

 االنصرراب علررى أريرر  ومررا ... حججررا زرترره قررد الررذي ل مرررو فررال ... النابغررة

 ... جسد من

 األجرزاء تزايرد عنرد يطلقونره هرذا إن فقروهلم ذلرك سرلم لو أنه الثانية املقدمة

 أنرره قرردر لررو وهررذا املنفررردة اجلررواهر مررن مركبررة األجسررام أن علررى مبرري هررو

 حلظروا إمنرا اهنرم ف لرم ذلرك منهم احد قال وال ي تربو  مل اللغة فأهل صحيح

 يتصررور  ال فهررذا قتلهررا او األجررزاء كثرررة  اعتررربوا كرروهنم  وأمررا وكثافترره غلظرره
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 ارادوا اهنررم قاببررة اللغررة اهررل عررن ينقررل أن عررن فضررال آدم برري عقررالء أكثررر

 ال مرا مسرما  يكرون ال اللغرة يف املشرهور وامل ى وأجسم جسيم بقوهلم ذلك

 النررا  ب رر  برره خررص امررر املنفررردة اجلررواهر واثبررات النررا  ب رر  إال فهمررهي

 املركر  وهرو النرا  ب ر  إال ي رفره ال مرا اللغرة يف اجلسم مسمى يكون فال

 فانره وهنرا هنرا أبنره إليره يشرار إمنا فقوهلم ال قل  الثاي األصل وأما ذلك من

 وأكثرر عقلر  حبرث وهرذا والصرورة املرادة مرن أو املنفرردة اجلرواهر من مرك 

 اجلررواهر مرن مركبرا ذلرك يكرون ان ينكررون الكرالم أهرل مرن آدم بري عقرالء

 الكالبية وأتباعه كالب  ابن قول ذلك وإنكار والصورة املادة من او املنفردة

 الذين وهالالء الكرامية وب   والضرارية والنجارية اهلشامية قول وهو
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 أبررد  هللا ان ابلضرررورة وال ابحلررس ال ن لررم مل اا وزعمرروا ردالفرر اجلرروهر أثبترروا

 واحليروان واملطرر السرحاب من خملوقا نشهد  ما مجيع وان بنفسه قائما شي ا

 يف أكرررواا أحرررد  أنررره فيررره فامنرررا آدم بررري وغرررري آدم بررري وامل ررردن والنبرررات

 كروني أن هرالالء وأنكرر والسركون واحلركرة والتفرير  كاجلمع  املنفردة اجلواهر

 قائمررا شرري ا او مثرررا او شررجرا أو أبنفسررها قائمررة أبررداا احررد  خلقنررا ملررا هللا

 مث موجودة تزل فلم املنفردة اجلواهر واما اعراضا عندهم احد  وامنا بنفسه
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 علمروا إهنرم يقرول مرن ومرنهم حمدثرة إهنرا يقرول مرن مرنهم حمدثرة إهنا يقول من

 اىل حرراد  فهرو احلرواد  نمر خيرل مل ومررا احلرواد  مرن خترل مل أبهنرا حردوثها

 ذلررك كرران  الصررفات مررن شرري ا احررد اثبرر  اذا النفرراة صررارت وهلررذا قررال ان

 متماثلرررة األجسرررام وعنررردهم جسرررما عنررردهم املوصرررو  يكرررون ألن مسرررتلزما

 لغررريهم ألزمررو  مررا مثررل يلررزمهم الرري املقرردمات هبررذ  مشرربها يسررمونه فصرراروا

 ممنوعرة مقردمات لهراوك صرحيح قول منها ينتظم أن يتصور ال متناقضة وه 

 هررذ  بسررببه دخررل مررا وامل قررول اللغررة تغيررري مررن وفيهررا ال قررالء مجرراهري عنررد

 عقلررره إبطررال عليرره يهرررون ال حررائرا الرجررل يبقرررى حررىت والشرربهات األغررالي 

 إثبررات علررى متطرراب  كلرره  ذلررك فرران القرررآن و االميرران عررن واخلرررو  ودينرره

 األجرزاء مرن مركبرا الررب كرون  مرن يلزمونره مرا التزام عليه يهون وال الصفات
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 جير  وجرل عرز الررب وأن هرذا بطرالن أيضا ي لم فانه للمالوقات مماثال أو

 ينف  والصمد التمثيل ينف  واألحد صمد امحد سبحانه فانه هذا عن تنزيهه

 كونره  عرن فضرال وت راىل سربحانه والب ضية والتجسيم للتفري  قابال يكون أن

 الررب بره وصرف مرا أن خياببونره مرن فيفهمرون األجرزاء مرن ألف مركبا ماللفا

 برررذلك يصررررحون وقرررد برررل االنسررران بررردن مثرررل بررردن يف اال ي قرررل ال نفسررره

 يكون ال الكالم ويقولون
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 قرال وإذا يدعونه مما ذلك وحنو االنسان فم مثل مركبة وصورة صورة من إال

 يكرون ال املرئر  ألن لفرامال  مركبرا يكرون أن لرزم يررى إنره قلرتم مرىت هلرم النفاة

 واجلسررم جسرما إال يكرون ال الرائرر  مرن جبهرة يكرون ومررا الرائر  مرن جبهرة إال

 لرزم الكرالم مرن غرري  أو ابلقررآن تكلرم إذا وقرالوا األجرزاء مرن مركر  ماللف

 الرسرول قرال مبرا ال رار  املسرلم صرار ذلرك لرزم ال ررش فوق كان  واذا ذلك

 عرن األخبرار من عند  تواتر ملا اآلخرة يف يرى أنه ي لم وسلم عليه هللا صلى

 مررن ذلررك يوافرر  مررا مررع ذلررك علررى يرردل مبررا وسررلم عليرره هللا صررلى الرسررول

 مرك  هللا أن يستلزم هذا قالوا وإذا عباد  هبا هللا خل  الي الفطرية القضااي

 إذ حمرداث هللا يكون أن فلزم مرك  من له بد ال واملرك  املنفردة األجزاء من

 غنيرا يكرن مل غري  إىل افتقر وما غري  تكون وأجزاؤ  أجزائه إىل يفتقر املرك 
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 بررره جررراء ملرررا مكرررذاب جي لرررو  مل إن وشرررككو  حرررريو  بنفسررره الوجرررود واجررر 

 مرع االميران مرن عليره كران  مرا ب ر  عرن مرتردا وسرلم عليه هللا صلى الرسول

 الرررب كررون  أمررا فيقررال وعقلرره وعلمرره ودينرره إميانرره يف تقرردح وحريترره شرركه أن

 م لرروم وهرذا فسررادا األمرور أ هررر مرن فهرذا غررري  ركبره مركبررا وت راىل انهسربح

 وأشردهم وأجهلهم النا  أكثر من فهو هذا قال ومن ال قل بضرورة فساد 

 هررو قيررل إذا وكررذلك هبررذا يقررول مررن املشررهورة الطوائررف يف ولرريس هلل حماربررة

 برني جيمرع كمرا  بينهمرا فجمرع مفرقرة أجزاؤ  كان   أنه مب ى مرك  أو ماللف

 ي تقرد  ومل وأ لمهرم النرا  اكفرر مرن فهو هللا يف اعتقد  من املركبات أجزاء

 خملوقرات أن عنردهم ال قرالء أكثرر برل األمرة يف املشرهورة الطوائرف من أحد

 املنفرردة اجلرواهر يثبر  مرن هبرذا يقرول وامنرا القكي  هذا مركبة ليس  الرب
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 واالنقسررام لتفرير ا يقبرل أنرره مب رى ماللرف مركر  الرررب ان زعرم مرن وكرذلك

 وأجهلهم النا  أكفر من فهذا والتجزئة

 

 

 [   318 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 فصررار منرره انفصررل أنرره مب ررى ولرردا هلل إن يقولررون الررذين قررول مررن شررر وقولرره

 غررري ويف أحررد هللا هررو قررل تفسررري يف هررذا علررى الكررالم بسررطنا وقررد لرره ولرردا

 هلررذ  كالشرررح  كالمرره  نمرر سررقنا  الررذي وهررذا هللا رمحرره الكررالم وأبررال ذلررك

 عنه ورض  هللا فرمحه األبيات
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 احلرررديث حتريرررف حترررريفني ذاك إذا وركبرررتم ... ت ررراىل هللا رمحررره النرررا م قرررال

  لكرررم فاجتم ررر  والتحريرررف النفررر  وزر وزريرررن وكسررربتم ... القررررآن وحمكرررم

 ... حظرران فرراتكم حررىت واإلميرران الصرردق أجررر أجررران وعررداكم ... كفررالن

 ثرروبني ولبسررتم ... مقترران فنررالكم واملررالمنني ... كررماهل مقرر  مقتررني وكسرربتم

 ... الثوابن فب س  القبيح والظلم اجلهل ثوب

 ومررددمت ... الطرررزان فب سرر  ال ظرريم والتيرره الكبررري برررز برررزين وختررذمت ...

 سرروى مررن وأتيتموهررا ... الباعرران هلررا مررنكم تطررل مل لكررن ابعررني ال لررى حنررو

 فزمت ... لكم فتحا لو اببني وغلقتم ... احليطان من تسورمت لكن ... أبواهبا

 يفتحهمرررا ... مرررن الررروح  هررذا وابب احلرررديث ابب ... و ررران بشرررارة بكررل

 مواهرررر  عليررره تفرررتح ... يفتحهمررررا مرررن اببرررني وفتحررررتم ... البررراابن فليهنررره
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 ... اليروان فمنطر  احلرير  والباب عنه هنيتم وقد الكالم ابب ... الشيطان

 النريان يف اخلزي ودار الدنيا يف اجلهل دار دارين فدخلتم

 

 

 [   319 صفحة - 2 جزء]  

 

 

  أمرين وركبتم ... اللوان فب س  ب د والتشكيك الشك لون لونني وب متم

 علررى الرجررال آراء تقرردمي ... األزمرران سررالف يف أمررة مررن ... أهلكررا قررد كررم

 األلغرررراز اىل نسرررربتهم والثرررراي ... القرررررآن وحمكررررم الرسررررول قررررال ... الررررذي

 لتفصرم  ... مترالكم لرو مكررين ومكررمت ... والكتمران والتدليس تلبيسوال
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 التحريرررف برررذا اهلرررادي وسرررنة الكتررراب نرررور أبفرررأمت ... االميررران عررررى فينرررا

 وهللا ... خمتلفران برائفتني برني را ... ا للحررب أوقردمت لكنكم ... واهلذاين

 اجملسم غرق ول وهللا ... واإلميان ابل لم خصهم قد ... األىل أبلسنة مطفيها

 را ... قد وأجل عند  أعظم فالنص ... اآلذان إىل قدم من التجسيم دم يف

 ... فالن بقول ي ارضه أن

 الثررروب علرررم ابلكسرررر والطرررراز اهلي رررة الطررررز القرررامو  يف قرررال بررررزين قولررره

 هي رة هي ترني اخترذمت أي اهلي ة النا م ومراد فتطرز أعلمه تطريزا وبرز  م رب

 أعلم وهللا هالتي وهي ة الكرب
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 [   320 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 فصل

 أهرون ... واجلرربوت امللكروت ذي صرفات بره نفوا الذي الطاغوت كسر  يف

 مررن كررم  ... والكفررران الت طيررل ذي برراغوت ... عزامسرره ال الطرراغوت بررذا

 اجلبرران وترررى ... األزمرران يف الطرراغوت ذا حترر  قتيررل بررل جررريح بررل أسررري

 يقرر  حرني املانرث وتررى ... جبران لكرل تبرا ظرهلف مرن ... قلبره خيلرع يكاد

 ... م طرررل لكرررل منكوحرررا ويظرررل ... النسررروان مشائرررل عليررره تبررردو ... مس ررره

 حرني كرالغول  ... امسره يفزعه ال قل صي وترى ... كفران  أخ  زندي  ولكل
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 ال ظرريم وسرربحان أبرردا ... سرربحانه ال االسررم هررذا كفررران  ... للصرربيان يقررال

 ... الشان

 قرال ألفرا الرواو قلبر  مث بغروت وتقردير  بغرا مرن مشت  هو تالطاغو  قوله

 واحردا يكرون هللا دون عبرد مرا كرل  الطراغوت اللغة أهل مجيع قال الواحدي

 وقرد الطراغوت اىل يتحراكموا أن يريردون ت راىل هللا قرال ويالنرث ويذكر ومج ا

  والرررذين اجلمرررع يف وقرررال الواحرررد يف فهرررذا 60 النسررراء بررره يكفرررروا أن أمرررروا

 257 البقرررة الظلمررات اىل النررور مررن خيرجرروهنم الطرراغوت أوليرراؤهم كفررروا

 قررررال 17 الزمررررر ي برررردوها أن الطرررراغوت اجتنبرررروا والررررذين املالنررررث يف وقرررال

 كرل  الطراغوت اللغرة أهرل ومجراهري والكسائ  عبيدة وأبو الليث قال النووي

 رأ  وكرل والشريطان الكراهن الطراغوت اجلروهري وقال هللا دون من عبد ما
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 ضاللال يف

 

 

 [   321 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 الترر  تبررا قولرره أهونرره مررا أي ت جرر  صرريغة هرر  الطرراغوت بررذا اهررون قولرره

 خنرث مرن مف رول اسرم هرو املانرث قولره واخلسرار الرنقص والتباب والتبي 

 القرامو  يف قرال وتشرديدها والنرون اخلراء وفرتح املريم بضرم وهرو خمنث فهو

 وختنررث كفرررح  خنررث وقررد ثنوترر تكسررر أي اخننررا  فيرره مررن ككتررف  اخلنررث

  قولره القامو  يف قاله مشائل مجع الطبع الشمل النسوان مشائل قوله واخننث
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 السرر ادات أبررو قررال وغرريالن أغرروال ومج رره اسررم الغررني بضررم الغررول كررالغول

 أن ترزعم ال ررب كانر   والشيابني اجلن من جنس وهو الغيالن واحد الغول

 أي وتغررروهلم شرررىت صرررور يف واتلررر تتلرررون للنرررا  ترررقاءى الفلررروات يف الغرررول

 انتهرى وأبطلره وسرلم عليره هللا صلى الني فنفا  و لكهم الطري  عن تضلهم

 أفزعه السن صي ال ال قل لصي ذكر اذا الغول اسم ان النا م كالم  وم ى

  مصردر هرو االسرم هرذا كفران  قوله ابلغول خو  اذا الصي يفز  كما  وهاله

 كثررررة  مزقتررره قرررد ... تررررى أمرررا ابحملررال ق التررر ذا كرررم  ... كفرررراا  يكفرررر كفررر

 ... السهمان

 والررقا  وتررو  وتررا  وترسرة أتررا  مجررع م ررو  الرق  القرامو  يف قرال

 جسرررم ... بررره التسرررق والترررق  والترررقيس صرررن ته والقاسرررة وصررران ه صرراحبه
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 ... هذاين ومن فشر من ت يون ... أما وتشبيه وجتسيم

 وج لتمررو  ... القررآن موجر  نفيرتم هبر مث الطراغوت ذلرك وضر تم أنرتم ...

 ال دوان أويل اي من على هذا ... حاكما بل شاهدا

 

 

 [   322 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 ابجلرور فقضراؤ  ... الررمحن من فاستحيوا ابهلل ... رسوله مث هللا كتاب  أعلى

 ... قضرررائه مثرررل ابلرررزور وقيامررره ... وال ررردوان ابلرررزور قيامررره مثرررل وال ررردوان

 إال ... حتتهرررا شررر ء لررريس اجل ررراجع ذا كرررم  ... والبهتررران دوانوال ررر ابجلرررور
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 ... اخلرابن يف كالبوم  الصدى

 أيضرا والصردى البروم ذكرر الصردى الصرحاح خمترار يف قال الصدى إال قوله

 كرالبوم  قولره اجلبرل أصردى وقرد وغريهرا اجلبرال يف صروتك مثرل جييبرك الذي

 وبومررة واألنثررى للررذكر كالمهررا  بررائر بضررمهما والبومررة البرروم القررامو  يف قررال

 جحرد ... وقد ملحدكم قول هذا ونظري ... احملد  سليمان بن حممد لق 

 فالوصرررف ... مركبرررا لكررران موصررروفا كرران  لرررو ... االكررروان لفرررابر الصررفات

 دايركررم هرردما ... قررد الطرراغوت وذلررك املنجنبرر  ذا ... متحرردان والقكيرر 

 ... األركان اىل

 ... اإلحسان ذي سبحان ذا بقطعو  ذا بكسر أعان قد ري وهللا ...

 اإلحسران ذي سربحان ذا وبقطرع ... ذا بكسر أعان قد سبحانه هللا أن أي
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... 

 ابحلجررر  املنجنيررر  وبقطرررع الطررراغوت بكسرررر أعررران قرررد سررربحانه هللا أن أي

 حقررا ملقررالكم ... الزم هررذا ان زعمررتم فلرر ن ... القاب ررة والرباهررني السرراب ة

 ... والتبيرران االيضرراح م لومررة ... كلهررا   ثررال جررواابت فلنررا ... بيرران لررزوم

 يرتضريها ال ... الربهران مرن جمرردة دعوى ... سوى أبيديكم وما اللزوم منع

 لزومره منرع أن زعمرتم فل ن ... فتان مفلس حيلة تلك بل ... عاقل أو عامل

 البطالن على مكابرة منكم

 

 

 [   323 صفحة - 2 جزء]  

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

684 

684 

 

 ألررزمتم امل طلررة م اشررر إنكررم األبيررات هررذ  يف هللا رمحرره النررا م كررالم  م ررى

 زعمرتم فل ن قوله والقكي  التجسيم سبحانه الباري صفات أثبتوا إذا املثبتة

 ومرا اللرزوم منرع قولره إىل ثرال  جرواابت فلنرا قولره اخل ملقرالكم الزم هرذا أن

 الزم ألن املثبتررة يلرزم ال ذلرك أن أي برهرران برال جمررد دعرروى سروى أبيرديكم

 ابثبررات قلنررا إذا أي لزومرره منررع ان زعمررتم فلرر ن قولرره مبررذه  لرريس املررذه 

 وهرو اثن جرواب فلنرا مكرابرة ذلرك ان زعمرتم فران جتسيم يلزمنا مل الصفات

  إن ... ببيرران لزومرره ترردعون مررا ... يف النفرر  امتنررا  الثرراي فجوابنررا ... قولرره

 فحر  الزمره واحلر  ... برهران ذو وهرو حر  فرامللزوم للرنص الزما ذلك كان

 عني ... فذا حقا به ملزوما ويكون ... بطالن ذا الش ء يكون أىن ... مثله
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 الرسرررول قرررول ... علرررى حين رررذ اإللرررزام فت رررني ... إمكررران ذا ولررريس احملرررال

 والكفرران التصرريح مرن خوفرا ... تسقا ما أنباء  وج لتم ... القرآن وحمكم

 فج لتمروا ... نكتمرا  برال مقالتنرا هرذي ... قالره مرا سروى قلنرا ما وهللا ...

 ... القرآن وقاية مفهوم والقصد جنة

 النصررو  عليرره دلرر  مبررا إال نقررل مل إا للنفرراة الثرراي اجلررواب النررا م يقررول

 صرح فراذا زعمرتم كمرا  التجسريم الزمها كان  فان النبوية واالحاديث القرآنية

 رسوله وسنة هللا كتاب  عليه دل ما إال نتبع مل ألا ح  فامللزوم ذلك
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 فت رني حقرا ملزوماتره وتكرون نفسره يف اببرال الش ء يكون أن احملال من ألنه

 علررى إال يرردال مل وإهنمررا القرررآن وحمكررم الرسررول قررول علررى حين ررذ إلررزامكم

 تسرقا والقكير  والتجسريم ابلتشربيه الرسول اتبا  فرميتم والتشبيه التجسيم

 اىل والسررنة الكترراب نسرربتم إذا أنكررم نمرر خوفررا تسررقا مررا قولرره م ررى وهررذا

 مبررا إال يقولرروا مل فاملثبتررة واال والضررالل الكفررر اىل نسرربتم والتجسرريم التشرربيه

 مفهرروم وقصرردكم جنررة أتباعرره علررى تشررني كم ج لررتم لكررن ورسرروله هللا قالرره

 أعلم وهللا

 اي استفسرراركم هررو برره جنيرر  مررا واثلررث هررذا ... ت رراىل هللا رمحرره النررا م قررال

 أوضررحوا ألزمتمرروا ... الررذي ابجلسررم ت نررون الررذي مرراذا ... ل رفررانا فرقررة
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 الشران ال ظريم ال ررش علرى عرال ... أو ابلرنفس قائم ماهو ت نون ... ببيان

 النقصران عدميرة الكمرال وصا  ... وأ األوصا  به قام  الذي ذا أو ...

 مررا أو ... اثن هيررويل حلرر  صررورة أو ... فررردة جررواهر برره تركرر  مررا أو ...

 مرا أو ... بلسران ختابر  عنرد الوضع يف ... أو ال ر  يف الذي اجلسم هو

 مرراذا ... األذهرران ذي ت ليمرر  يقررال ك ... ذا الررذهن يف الررذي اجلسررم هررو

 فررأتوا ... مكرران كررل  فرروق مررن علررو  ت ... ثبررو مررن يلررزم ذاك مررن الررذي

 رهرانب بربهرانني فرأتوا ... التبيران  راهر ت رني فراذا ... الزم هرو الرذي بت يرني

 ... أشرياخكم لكرم نشررت لرو وهللا ... اثنران فذان الزمه ونف  م ... اللزو

 الثقالن واباهم ولو عجزوا
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 واذا ... النسررررروان حيلرررررة الشرررركاوي ودعررررروا ... فررررابرزوا فحررررروال كنررررتم  إن

 ... السلطان وال القاض  ال الوحيني اىل الشكوى فاج لوا اشتكيتم

 للنفراة املثبترة استفسرار وهرو للنفراة املثبترة أجوبة من الثالث اجلواب هو هذا

 ما او وحنومها االنسان وروح كاهلواء  بنفسه القائم هو هل ابجلسم مرادهم ما

 وهرو الت ليمر  اجلسرم هرو او الصرفات بره قام  ما أو ال رش على عال هو

 الطرول أعرى الرثال  اجلهرات يف املمتردة الطبي ر  اجلسرم يف السرارية الكمية
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 أعري الت ليمية للحكمة موضوعا لكونه ت ليميا جسما مس  وال م  وال ر 

 مش رررة أخرررذت إذا أنرررك امل نيرررني تغررراير علرررى يررردل والرررذي الرايضرررية احلكمرررة

 واترة مك بررررا واتر كرررررة  اترة ج لتهررررا أبن خمتلفررررة أبشرررركال وشرررركلتها ب ينهررررا

 يف السرررارية يترررهكم  تغرررريت وقرررد ب ينررره ابق الطبي ررر  فاجلسرررم مرررثال اسرررطوانة

 شىت تغريات جهاته

 عنرررد املركررر  ابجلسرررم املرررراد وهرررل أي اثن هيرررويل حلررر  صرررورت أو قولررره

 أو ال رر  يف الرذي اجلسم مرادكم أو والصورة اهليويل من املشائني الفالسفة

 وهرذا املركر  ابجلرواب حين رذ أجبنراكم ابجلسرم مرادكم بينتم فاذا الوضع يف

 احلرريان هردى فيره شرافيا اب ... جروا حين رذ  ابلقكير فنجي  ... قوله م ى

 ... اإلمكررران يف ولررريس احملرررال عرررني ... ونفيهرررا الصرررفات إثبرررات احلررر  ...
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 يلزم ليس أو ... بطالن ذا وليس الصواب فهو ... لثبو ا الزم إما فاجلسم

 املقردمتني احدى يف فاملنع ... ابلبهتان االلزام فشناعة ... صفاته ثبوت من

 نكران بال إذا نالبيا م لوم
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 هرررو هرررذا ... للررربطالن املنسررروب الرررالزم ... انتفررراء أو اللرررزوم يف إمرررا املنرررع

 ... الرمحن مبنة أبصرمتو  ... كما  أضحى قد الطاغوت

 إثبررررات احلرررر  ان وهرررو املركرررر  القررررابع اجلرررواب يف هللا رمحرررره النررررا م شرررر 
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 لثبو ررا الزم إمررا فاجلسررم وحين ررذ لبابررلا وأبطررل احملررال عررني ونفيهررا الصررفات

 تشررنيع مررن برره اإللررزام وإمنررا بررالزم لرريس يكررون أن وإمررا الصررواب هررو فيكررون

 امل طلة

 م لرروم الررالزم انتفرراء أو ابجلسرم القررول ومهررا املقردمتني إحرردى يف فرراملنع قولره

 قررد والسررنة الكتراب كرران  إن ونقرول املقرردمتني إحردى مننررع وحنرن إنكررار بغرري

 اللزوم مننع حنن ولكن االعتبار هبذا ح  فهو ابهلل وال ياذ لتجسيما على دال

 اعلم وهللا الثانية املقدمة وهو

 ... امل طلرني النفاة وبني املوحدين املثبتني بني الواق ة ال داوة مبدء يف فصل

 إىل حتيرزا إا ... زمان قدمي يف ماذا أجل من ... بيننا ال داوة تدرون قوم اي

 وفطرررة الصررريح ال قررل اىل وكررذا ... القرررآن مفسررر الصررحيح والنقررل القرروم
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 صرردق  قررد ... ب ضرها متالزمررات أربرع هرر  ... االنسرران تغرري قبررل الررمحن

 أقررررمت كمررا  أبرردا ... هررذ  لررديكم اجتم رر  مررا وهللا ... ميررزان علررى ب ضررا

 بلسان
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 فنقررردم ... قررررآن ومرررن أثرررر مرررن املنقرررول ي رررار  الصرررحيح ال قرررل قلرررتم إذ

 ألفينرا  عنره عجرزا فراذا ... األلروان ذي ابلتأويرل املنقول نصر  مث امل قول

 ... االحسان اىل قصدا به ن بأ ... مل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

693 

693 

 فلمرا صردوا ... ابلقررآن لألخرذ دعوا ملا ... اتب تم هلم سلف بذا ولكم ...

 يف أصررريبوا ولقرررد ... االحسررران ذي توفيررر  ملررررادا ... أقسرررموا أصررريبوا أن

 حصررلتها اذا أبقرروال فررأتوا ... النقصرران بغايررة ال قررول تلررك ... ويف قلرروهبم

 ... اهلررردى عرررن امل رضرررني جرررزاء هرررذا ... جمررران هرررازل ضرررحكة أمس ررر  ...

 ... اهلذاين زخار  مت وضني

 مبرردء مررا امل طلررة أيهررا ترردرون يقررول انرره األبيررات هررذ  يف النررا م كررالم  م ررى

 فقرال ذلرك بيران يف أخرذ مث احردثها الرذي مراو  وبيرنكم بيننرا الواق رة ال داوة

 أخرذمت وأنرتم والفطررة الصرريح وال قرل الصرحيح والنقرل القرآن اىل حتيزا إا

 مجي ررا نردمهررا ان فامررا والنقررل ال قررل ت ررار  إذا وقلررتم ابل قررل زعمررتم فيمررا

 ال قررل ونررقك النقررل نقبررل أن وإمررا ذلررك اىل سرربيل وال مجي ررا نقبلهررا ان وإمررا
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 ألفضررى ال قرل وكررذبنا النقرل صرردقنا فلرو النقررل اصرل ال قررل نأل حمرال وهرو

 مث ال قرررل قررردمنا فلرررذلك النقرررل أصرررل ال قرررل ألن النقرررل تكرررذي  إىل ذلرررك

 وإمررا أمكررن إن ابلتأويررل إمررا وذلررك لل قررل بررزعمهم املاررالف النقررل صرررفنا

 ابلتفوي 

 ت اىل هللا ذكرهم الذي املنافقون هم السلف هالالء اخل سلف بذا ولكم قوله

 رأير  الرسرول واىل هللا أنزل ما اىل ت الوا هلم قيل واذا النساء سورة يف بقوله

 اآلايت النساء صدودا عنك يصدون املنافقني
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 أنرروا  اآلايت هررذ  ويف والنقررل ال قررل يف ت رراىل هللا رمحرره االسررالم شرري  قررال

 نفاقرة وعلرى والسرنة ترابالك غرري اىل حتراكم مرن ضرالل علرى دالرة ال ررب من

 عقليرات هرو يسرميه مرا وبرني الشررعية األدلرة برني التوفير  يريرد انره زعم وان

 وغرري الكتراب وأهرل املشرركني مرن الطواغي  ب   عن املأخوذة األمور من

 اتبرا  مرن عليره جير  فيمرا لتفريطره خطرال  كران  فمن االعتبار أنوا  من ذلك

 او عنهرا هنر  الري السربيل بسرلوك هللا حردود لت ديره أو مثال واالميان القرآن

 الوعيرررد أهررل مررن وهرررو لنفسرره الظررامل فهرررو هللا مررن هرردى بغرررري هرروا  التبررا 

 احلرررر  يطلرررر  الررررذي و رررراهرا اببنررررا ورسرررروله هللا باعررررة يف اجملتهررررد خبررررال 

 آمررن ت رراىل قررال كمررا  خطررال  لرره مغفررور فهررذا ورسرروله هللا امررر  كمررا  ابجتهرراد 
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 ورسرله وكتبره ومالئكتره ابهلل آمرن كرل  واملالمنرون ربه من اليه أنزل مبا الرسول

 كالمه  انتهى البقرة أخطأا أو نسينا إن تالاخذا ال ربنا قوله إىل

 أيىب ... اذ القرروم بشرري  مررثال هلررم واضرررب ... ت رراىل هللا رمحرره النررا م قررال

 وكررل الفسرروق ابب ... ألر قرروادا صررار ان ارتضررى مث ... بغيرران ذي بكرررب

 ... عصيان ذي

 وذلرك الل نرة عليره إبلريس بره املرراد اخل القروم بشري  مرثال هلرم واضررب قوله

 قرروادا صررار أبن ارتضررى مث وبغيرراا كررربا  ف صررى آلدم ابلسررجود أمررر  هللا ان

 عجبرر  ... نروا  أي قررول مرن مررأخوذ وهرذا ابهلل ن رروذ وعرا  فاسرر  لكرل

 يف آدم علررررى ات  ... خنوتررره مرررن أ هرررر الررررذي ويف ... كررررب   يف إبلررريس مرررن

 لذريته قوادا وصار ... جدةس
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 أي ات  قولره وكرذا وت ظرم افتارر خنروة ينارو خنرا القرامو  يف قال خنوته قوله

 والقرررآن ابلروح  أترى بشررر ... ذا كيرف  قرالوا الشرررك أهرل وكرذاك ... تكررب

... 

 ... واالواثن األحجار هذ  من ... م بودهم جي لوا أن ارتضوا مث ...

 بشررا يرسرل أن مرن وأعظرم وأجل أكرب هللا وقالوا تكربوا الشرك أهل أن أي

 مرن حراال أخرس واجلمراد واالواثن األحجرار من آهلتهم ج لوا أبن ارتضوا مث
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 والولردان النسروان مرن ركهم ... بتا محوا الصلي  عباد وكذلك ... احليوان

 ... لذكرانا من ولدا له ج لوا ... ال لى السماوات رب اىل وأتوا ...

 مث والولردان النسراء مرن بتراركهم نزهروا النصرارى وهرم الصرلي  عبراد إن أي

 عرن الناقل لوقا هو األكرب البقك قوهلم عن هللا ت اىل ولدا سبحانه هلل ج لوا

 عندهم القتي  وأصل السالم عليه املسيح عن مش ون عن يوحنا عن بولس

 صرررار حفظررره وأتقرررن ولرررهأت فررران مشرررا  وهلرررة اول مرررن لالجنيرررل القررراريء ان

 مات  فان بل  ما ال لم يف بل  وإن زوجة عند  دام ما كذلك  ويدوم قسيسا

 تنرز  فران القيسوسرية سراخل ويسرمى ال لرم مراتر  عن خر  تزو  فان زوجته

 الررروم وأمررا األرمررن مررذه  يف بقكررا صررار األرواح مررن خيررر  ومررا الزفررر عررن

 عرررن تنرررز  مرررن إال بقكرررا يكرررون نأ جيررروز ال أنررره فرررريون والنسرررطورية والي اقبرررة
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 ألنه والسمك ال سل اال عمر  أول من منها خير  وما األرواح وأكل النساء

 واملررريون االسررقف وأمررا النصررارى علررى فررر  هررالالء وباعررة املسرريح خليفررة

 السررياحة وكثررري مررريون القلررة يف فاملاكررث خاصررة للمت برردين فأمسرراء والراهرر 

 النساء واترك أسقف
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 يصرل  ال وأن الردير وخدمرة املسروح للبس مالزمته الروم وشرط راه  فق 

 ذي فرروق مررن عرشرره عررن ... ربرره نررز  اجلهمرر  وكررذلك ... الكنيسررة خررار 
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 مبكرران متحيررزا يرررى أن أو ...  نرره يف الررذي احلصررر مررن حررذرا ... األكرروان

 لكنمررا ... ناالذهررا خررار  يف متحققررا ... وجررود  ولرريس عرردما فاصررأر  ...

 ... مكان بكل وجدت قد الذات أبن قالوا قدماؤهم

 ... والقي ان واخلرابت واخلاات واألجنا  اآلابر يف ج لو  ...

 م رو  التجار وخان صاحبه او احلانوت اخلان القامو  يف قال

 عليهرا انفرجر  قرد مطم نرة سرهلة ار  القرا  القامو  يف قال القي ان قوله

 هللا نزهرروا اجلهميررة أن أي بكسرررهن وقي رران وقي ررة قيررع عمجرر واآلكررام اجلبررال

 مث متحيرزا او حمصرورا يكرون أن مرن حرذرا عرشره علرى مسرتواي يكون أن عن

 فررأوق وا منفصررل وال متصررل وال خارجرره وال ال ررامل داخررل ال ت رراىل إنرره قررالوا

 امل دوم صفة عليه
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 أبنره قرالوا ةاجلهمير قردماء أن أي اخل الرذات أبن قرالوا قردماؤهم لكنمرا قوله

 قرررول لررريس هرررذا ولكرررن ذلرررك عرررن هللا ت ررراىل مكررران بكرررل موجرررود سررربحانه

 يف ذلرك تقدم كما  والضرارية النجارية قول هذا فان مجي هم األولني اجلهمية

 اآلراء اىل حتيررزمت أنكررم والقصررد ... مسرراحمة كالمرره  ففرر  الشرررح هررذا أوائررل

 عجائررر  تلررروننيم ... أنرررتم فج رررتم بكرررم فتلونررر  ... اهلرررذاين كثررررية  وهررر 

 عررر  االشرياخ قالره قرد ... الرذي علرى الرسرول قرول وعرضرتم ... االلروان

 وزان
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 ... امليزان يف وال دل قاله قد ... ما ميزان أقواهلم وج لتم

 وامليرزان احلر  عرن جرار عرال القرامو  يف قرال جرائز عائل ميزان هذا أن أي

 ... للظمرر ن الررورد بررذاك نرضررى ... نكررن ومل ا امليرر سررفل ووردمت ... نقررص

 ... السلطان االعظم الطري  يف سرا وحنن الطري  بنيات أنتم وأخذمت

 اليره ترجع مث األعظم الطري  من وتتش   الصغار الطرق ه  الطري  بنيات

 ورميررتم ... ب رران عنررد الررق  لررذاك تبررا ... جمنررة الكررالم تررر  وج لررتم ...

 ابلروح  فتقسروا ... جبران الفرالاد موترور قرو  عن ... أبمسهم احلديث أهل

 ... للشج ان الق  ن م تتلو  ... الي والسنن

 الق  تفسري تقدم
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 وتررة وترا يق  وتر  القامو  يف قال يق  وتر  من مف ول اسم هو موتور قوله

 مالره ووترر  مبكررو  وأدركره أفزعره والرجرل كرأوترهم  وتررا شرف هم ج ل والقوم

 انتهى  إاي نقصه

 هرو ... ومالره أهلره وترر كأمنرا  ال صرر صرالة تفوتره الرذي احلرديث ومنره قل 

 أفترراركو  ... نررريان مررن الب ررث يرروم والررق  ... عرردوانكم مررن وهللا ترسررهم

 بره قلرتم للرذي ودعومتروا ... الررمحن مبنرة ذاك كران  ال ... وحمالكم لفشركم

 ... خذالن من هللا م اذ قلنا ...

 ... األمرررررران وتفررررراقم وفرررررريقكم ... فريقنرررررا برررررني احلررررررب ذاك فاشرررررتد ...

 للشيطان هللا أمر يوم من ... بيننا ال داوة تلك وأتصل 
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 التالميرذ فرأتى ... اخلروان وب قلره بقياسره ... أمرر  وعرار  ف صى بسجود 

 لمثرررر لألمررررر وم ررررار  ... واهلررررذاين ابلفشررررر أخبررررار  ... ف ارضرررروا الوقرررراح

 قرد ابمل قرول املنصرو  عرار  من ... صنوان كفرهم  يف األخبارهم م ار 

 ذاك أيضررا واجلرربي القردري أنره عررفتم مرا أو ... ال رفران أويل اي أخرربوا مرا

 ... األزمران مردى هلرم ألزيرنن ... وفتنتري أغرويتي قد قال إذ ... القرآن يف

 ذا مرررياثهم اىل فررانظر ... وزاين بغيررة منرره الف ررل أن اابن مث ابملقرردور فرراحت 
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 ... وراثرررره مرررن ابهلل فسرررألتكم ... ابلسرررهمان واملرررريا  ابلت صررري  الشررري 

 ... التبيان ذا ب د مناومنكم

 م شرر اي وبيرنكم بيننا ال داوة أصل أن األبيات هذ  يف النا م كالم  حاصل

 آلدم ابلسررجود إبلرريس هللا أمررر حررني مررن وعقلرره بقياسرره هللا أمررر عررار  مررن

 قوله وهو عنه هللا حكى فيما وذلك والقيا  ابل قل هللا أمر ر وعا ف صى

 أا وقولره احلجرر مسرنون محرأ مرن صلصرال مرن خلقتره لبشرر ألسرجد أكن مل

 وأفضرل خرري النرار ي ري األعررا  برني مرن وخلقتره ار مرن خلقتري منه خري

 والقيا  ابل قل لألمر الل ني م ارضة فهذا آدم من خري فأا الطني من

 عارضرررروا النفررراة أن أي اخل أخبررررار  ف ارضررروا الوقررراح التالميررررذ وأترررى وقولررره

 ت رررار  والقوابرررع النقرررل ي رررار  ال قرررل وقرررالوا واهلرررذاين ابلفشرررر األخبرررار
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 ذلك وحنو اليقني تفيد ال اللفظية واألدلة اللفظية
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 النررا م قررول م ررى وهررو للارررب م ارضررتهم م ررى وهررذا واهلررذاين الفشررر مررن

 اخل االخبار م ار  مثل لألمر وم ار 

 ابلقردر احرت  حرني إبلريس أن اخل قردما ابمل قرول املنصرو  عرار  من قوله

 احلجرررر أمج رررني وألغررروينهم األر  يف هلرررم ألزيرررنن أغرررويتي فبمرررا قولررره وهرررو

 يف هلرررم ألزيرررنن قرررال مث أغرررويتي فبمرررا قولررره وهرررو واجلررررب ابلقررردر أوال فررراحت 
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 وأهنررم ابلقرردر االحتجررا  يف اجملررربة القدريررة فتب ترره مج ررنيأ وألغرروينم األر 

 ال باد أف ال أن زعموا الذين وهم النفاة القدرية وتب ته أف اهلم على جمبورون

 اجملرربة فالقدريرة أمج رني وألغروينهم األر  يف هلرم ألزيرنن قولره يف خملوقة غري

 قد فالطائفتان ل بادا أف ال خل  نف  يف تب و  النفاة والقدرية اجلرب يف تب و 

 ذا مرررياثهم اىل فررانظر النررا م قررول م ررى وهررذا ابمل قررول املنصررو  عارضررتا

 مررذه  يف الكررالم تقرردم وقررد أعلررم وهللا  رراهر هررو كمررا  ابلت صرري  الشرري 

 هررذا ... اجلربيررة مررذه  رد ويف ال برراد اف ررال خلرر  يف واجلماعررة السررنة أهرل

 أصال أصلتتم ... اآلن ذا اىل واتصل  ذاك اذ ... بيننا ال داوة ألقى الذي

 فانتشر  التبراين  هرر ... األصرالن تقابل فحني اصال ... خصمكم وأصل

 ... وخرصرها الرجرال رأى أصرلتم ... ابالقران وصيح ال وان احلرب بيننا ما
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 نررررزن ... مرررن فررررربأي هلرررم رأي وكرررم هررررذا ... سرررلطان وال برهرررران غرررري مرررن

 اخرذ ومينرع يردعو ... لره  قرولوم رأي لره كرل  ... ببيان فأوضحوا النصو 

 فالن رأي
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 وبرري ... الرررمحن وفطرررة الرسررول قررول ... مررع القرررآن حمكررم أصررل واخلصررم

 جرر  شرفا وعلرى ... البنيران برذا أعظرم السرما حنرو ... بنيانره فراعتلى عليه

 بنررررائكم أسررررا  ف لرررر  ... واالميرررران الرررروح  سرررريول فأترررر  ... أنررررتم بنيررررتم
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 ... لالركان وخر السقو  تلك ... تهدم ف

 اليرره تسررمو ... دخرران كمثررل  عررال حررني البنيرران ذلررك رأيررتم لررو أكرررب هللا ...

 ... ب يان يرى ولو الوضيع وهو ... حتته من نوا ر

 ... الداي احلضي  يف قريبا نلقا  الطر  ورد وهناك له فاصرب ...

 وأن والكفرررر الزندقرررة أسرررا  الت طيرررل أن بيررران يف هللا رمحررره النرررا م شرررر  مث

 فقال واالميان ال لم أسا  االثبات

 فصل

 واالميران ال لرم أسرا  واالثبات والكفران الزندقة أسا  الت طيل ان بيان يف

 ولريس كرال  ... م ران قيرام بره يقوم ف ال ... بفاعل ليس هللا إن قال من ...

 ... االكوان مجلة من بل ابلرب ... قائما أيضا االمر
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 املررأمور هررو واألمررر املالرروق هررو واخللرر  املف ررول هررو الف ررل إن قررال مررن أي

 قيامررا أي املرريم بفررتح هررو م رران قيررام قولرره ذلررك يف الكررالم بسرر  تقرردم وقررد

 م نواي
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 خلرو عرشره بل ... عباد  فوق هللا وليس كال  ... ت اىل هللا رمحه النا م قال

 وقرد ... بروزان خرردل حبرة اميران ال من تبق  ال وهللا فثالثة ... الرمحن من

 الرسرول ومرن ... القررآن ومجلرة االلره مرن   ... الرثال هرذي م طل اسقاح
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 ... االداين مجلة من بل اسالم ال وشري ته ودينه

 خال أي اخلاء بكسر خلو قوله

 والقررول برره يقومرران ال وأمررر  ت رراىل ف لرره أبن القررول وهررن الررثال  هررذي قولرره

 جحرود  ذاك ومترام ... خرردل حبرة االميران مرن يبقر  ال وال لو لفوقيةا بنف 

 ... البطالن ذو الوصف دون والذات لصفاته

 صررفات بغررري ذات وجررود ان مررع ت رراىل الرررب صررفات جحررود ذاك ومتررام أي

 فراذا ... االكروان هذي فابر ابهلل ... الفىت إقرار االميان ذا ومتام ... اببل

 حبررة االميرران يررنقص مل ... عصرريان مررن يترروق ومل مفرررو  كررل  وعطررل أقربرره

 ... النقصان بقابل وليس أىن ... خردل

 اجلهميررررة قررررول هررررو كمررررا  وامل رفررررة التصرررردي  هررررو ابالميرررران القررررول هررررو هرررذا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

712 

712 

 قولره هرذا ومترام ... يرنقص وال يزيرد ال وأنره قوليه من املشهور يف واالش ري

 بواحرد القردمي امل ى ذلك ت ل  لكن ... ابالنسان قام وصفا ليس النبوة إن

 االنسان مجلة من
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 فت لررر  ... االذهررران يف ذاك برررل خرررار  يف ... اثبترررا الت لررر  ذاك ومرررا هرررذا

 مررا اذا هرذا ... األعيران يف الكرون عليره وقفر  ... الرذي ي طر  ال االقروال

 ... الربهان يف النفس  هو قلتم ... الذي امل ى حصل
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 مررا ... بطررالن ذو ذاك بررل ممكنررا ذا ... يررروا مل الطوائررف هررورمج لكررن ...

 بينر  وجها تس ون ... واالزمان اآلفاق يف النظار سائر من غريكم هذا قال

 ... بوزان لسقتها القري  لوال ... بطالنه

 وهرو القردمي امل رى وإن ابلنري قرام وصرفا لريس النبروة إن قولره هرذا ومتام أي

 يف هررو بررل اخلررار  يف اثبتررا لرريس فررالت ل  ذلررك ومررع برره ت لرر  النفسرر  امل ررى

 األشاعرة أثبتته الذي النفس  امل ى هو وذلك الذهن

 م شرررر غرررريكم احرررد القرررول هرررذا قرررال مرررا أي اخل غرررريكم هرررذا قرررال مرررا قولررره

 األش رية

 امل روفرة رسرالته يف االسرالم شري  سراقها األوجه هذ  اخل وجها تس ون قوله

  وجررازا  قط رره يقرضرره قرضرره القررامو  يف قررال ري القرر لرروال قولرره ابلتسرر ينية
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 الرسرررول أيرررن ... كالمررره  أيرررن الررررب ايرررن قررروم اي ... قالررره والشررر ر كقارضررره

 ... ببيان فأوضحوا

 ... القرآن من حرفا وال به ... قائل هو من الرب عرش فوق ما ...

 ... االميرررران أويل مررررع يشررررهد وهللا ... قررررولكم هررررذا ان شررررهدمت ولقررررد ...

 اميان ومن م رفة كل  من ... حظكم غبنتم لكم وارمحتا 
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 بضرراعتكم هررذي ... والقرررآن واالميرران ابهلل ... مررنكم أوىل للكفررر ونسرربتم
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 يف قررولكم هررذا ومتررام ... واخلسررران ابجلهررل ارتضررى فقررد ... يسررتامها فمررن

 ... الثاي امل اد أعي وم ادا ... مبدء

 هرذا علرى االبردان م راد يف تكلمروا وقرد الفررد اجلروهر يمثبر قرول علرى هذا

 مث ي ردمها يقرول مرن ومنهم جيم ها مث االجزاء يفرق يقول من فمنهم االصل

 وأدعرررى ي ررراد فكيرررف حيرررواا حيررروان أكرررل إذا فيمرررا ههنرررا واختلفررروا ي يررردها

 ثبوتره ي لم أن ميكن ال هذا يقول من ومنهم ال امل أجزاء ي دم هللا أن ب ضهم

 بررن واجلهررم اجلررواهر هررذي يبترردىء أن اىل يفتقررر عنرردهم وامل رراد انتفرراؤ  وال

 اهلرذيل وأبرو والنرار اجلنرة بفنراء ويقرول ذلرك ب رد ي ردمها يقول منهم صفوان

 احلركات ت دم يقول ال ال 

 هرررل االعرررادة يف السرررنة اهرررل اختلرررف الوسرررطى عقيدتررره يف ال رررري ابرررن قرررال
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 احلررمني امام اختيار وهو التوقف  واحل ال دم حم  ب د أو والتفري  ابجلمع

 التوقررف فرراالحوط ذلررك يف قررابع وال ت رراىل قدرترره يف عقررال جررائز كالمهررا  اذ

 انتهى

 أهل امجع الشيوخ ب   قال اج  ابن القاسم اي للشي  الرسالة شرح ويف

 تفرير  او عردم عرن هرل اختلفروا وامنرا أبعياهنرا اجلرواهر بررد القرول على احل 

 ابلتفرير  ال االعدام تقتض  والظواهر أبحدمها قابع دليل ال امل ايل أبو قال

 إن وأمرا واالرادة والقردرة ابل لرم واالعرادة االبترداء وكون أبعياهنا فقد وعليه

 الصرررفات فيهرررا ت ررراىل خيلررر  مث اجلرررواهر فتجمرررع ابالعررردام ال ابلتفريررر  قلنرررا

 انتهى قاعهالي صاحلة فالقدرة ممكن هو ما وكل مرة أول كان   كما  أبعياهنا

 يفرقهرررا ام ي يررردها مث البدنيرررة األجرررزاء هللا ي رردم وهرررل املواقرررف شرررارح وقررال
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 ل ردم إثبراات وال نفيا فيه جنزم فال شئ ذلك يف يثب  مل أنه احل  أتليفها وي يد

 ت اىل قوله يف وليس الطرفني من ش ء على الدليل
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  هرالك التفرير  ألن االعردام علرى يرلدل القصرص وجهره اال هالرك ش ء كل

  الترأليف وزوال منره املطلوبرة صرفاته عرن خروجره شر ء كل  فهالك كاالعدام

 عليهرا مرن كل  ت اىل بقوله االستدالل يتم فال عرفا فناء يسمى ومثله كذلك

 كالمه  انتهى أعلم ت اىل وهللا أيضا االعدام على الرمحن فان
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 وهللا عليره الكالم تقدم فقد املبدأ يف هلم قوهلم أما امل اد يف النفاة قول فهذا

 ... فانيتان فالداران اخللد ر ... دا بفناء قولكم هذا ومتام ... أعلم

 الررد أبسررر  الوجررود بلرر  قومنررا اي ... والنررار اجلنررة بفنرراء قررالوا اجلهميرة إن أي

 منررازل ء واجلررزا املنررزل واالمررر واخللرر  ... االميرران مررع األخرررى مررع نيررا ...

 والسرررهمني السررهم ذو فمررنهم ب رررد ورثررو  قررد والنرررا  ... والنررريان تاجلنررا

 هرروان لكررل اهررل ثالثررة ا  ... والررق واملررور  املررور  برر س ... والسررهمان

 بررني شررتان ... سرريان إرثهررم مررع إثكررم مررار ... بشررراكم نبرريهم وارثررني اي ...

 مرةاألئ صراح ما قوم اي ... سهمان ذي وسهام روثيهما ... مو وبني الوارثني

 ... أقوالررره مرررن عرفرررو  ملرررا اال ... أبذان أقطارهرررا مرررن ابجلهرررم ... جهررردهم

 عبرد قلر  يف ... عنردا جهرم وقرول الرسرول قرول ... ال رفان حبقيقة وم هلا
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 خروان مرن وهللا فريهم مرا ... نصريحة جهد وهللا نصحوكم ... جيتم ان ليس

... 

 ... انجبن تف لوا أن ورسوله ... ضامن فري هبديهم فاذوا ...

 أبسر  الوجود شناعاته بلغ  قد والت طيل النف  أهل قول إن أي
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 تلرك النرا  تروار  وقرد والنرار واجلنرة واجلرزاء واألمرر واخللر  واآلخرة الدنيا

 السررهمني ور  مررن ومررنهم السررهم ور  مررن فمررنهم والشررناعات الضررالالت
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 السهمان ور  من ومنهم

 يف الكبررار األئمررة تشررنيع كثررر  مررا أي اخل جهرردهم األئمررة صرراح امرر وهللا قولرره

 م هلررا مررن عرفرروا ملررا إال وأقوالرره جهررم مررن وحتررذيرهم واألقطررار املرردن مجيررع

 واليقني للح  املباين للدين املنايف

 اهلرردى اتبررع مررن علررى فالسررالم أبيررتم فرراذا ... ت رراىل هللا رمحرره النررا م قررال

 اىل املسرى بظهورها ... واج لوا ال زائم  جن على سريوا ... للقرآن وانقاد

 ... نسيان ذا ليس حال كل  يف ... ربه ذاكر وهو املفرد سب  ... الرمحن

 كرران  قرال عنرره هللا رضر  هريررة أي عررن صرحيحه يف مسررلم روا  مرا اىل يشرري

 لره يقرال جبرل علرى فمر مكة بري  يف يسري وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 رسرول اي املفرردون ومرا قرالوا املفررودن سرب  محردان ذاهر سرريوا فقال محدان

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

721 

721 

 ومرن التفريرد مرن املفرردون لفر  روي والرذاكرات كثريا  هللا الذاكرون قال هللا

 الغفرالت أخرا لكرن ... التشرديد وهرو اجلمهرور قالره الذي واملشهور االفراد

  وحرر  وكررل السرربا  صرريد ... الغرريالن ذي حترر  املفرراوز بررني ... برره منقطررع

 ... الضيفان ألعجز املضيف ب س ... كاسر

 الوقرررو  يريرررد جناحيررره ضرررم وكسرررورا كسررررا  الطرررائر كسرررر  القرررامو  يف قرررال

 كاسر  وعقاب
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 والررذكر ... اوان كررل  الرررمحن يررذكر ال ... الررذي يصررطاد الشرريطان وكررذلك

 ... املنان لربنا الصفات ذكر ... نوعه فأعلى أنوا 

 كررران  فلررذاك ... النسرريان اىل دا  هلررا والنرررايف الررذكر هلررذا صررلأ وثبو ررا ...

 علررررى والررررذاكرون ... الشرررريطان خبليفررررة مرحبررررا ال ... ذا الشرررريطان خليفررررة

 هللا حبمد قاموا اذ ال لياء بصفاته ... وال رفان االميان اولو فأعالهم مراتبهم

 صررفوة هررم هبررا أعلمهررم ابلرررمحن الررذكر أهررل وأخررص ... إعررالن ويف سررر يف

 وكرذاك ... عمرران مرن واملولرود ابرراهيم وأبرو  حممرد كان  وكذاك ... الرمحن

 حصرل  مل رار  ... انسران مرن هللا خلر  خرري هم ... عندا مرمي وابن نوح

 بسرورة الرذين ال رزم اولرو وهرم ... االنسران مرن احد يال ا مل ... بصفاته هلم

 أوصررا  ال نمرر مملرروء القرررآن وكررذلك ... ببيرران اترروا والشررورى أحررزاب ال

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

723 

723 

 لنررا مررذكورا ويصررري ... بصررفاته لنررا م روفررا ليصررري ... ابلقرررآن القصررد وهرر 

 ... جبنان

 مثررررل ... االميرررران يف االثبررررات ذا فألجررررل لرررره حمبتنررررا مررررع ايضررررا ولسرررران ...

 ... ابلبنيان فكيف االسا  هدم ... يرم فمن البناء من االسا 

 وثبرروت الصررفات ذكررر الهررافأع أنرروا  الررذكر أن ت رراىل هللا رمحرره النررا م ي رري

 خليفرة وهرو نسرياهنا اىل دا  الصرفات وايف الرذكر هلذا أصل سبحانه صفاته

 االميان أولو فأعالهم مرات  على والذاكرون الشيطان
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 وأخرص واالعرالن السرر يف هللا حبمرد قراموا ولذلك سبحانه بصفاته وال رفان

 نروح وهم الرسل من ال زم أولو كان  ولذلك بصفاته أعلمهم ابهلل الذكر أهل

 هللا خلرر  خررري هررم والسررالم الصررالة عليرره وحممررد وعيسررى وموسررى وابررراهيم

 ولررذلك غررريهم يال ررا مل حبيررث سرربحانه بصررفاته هلررم حصررل  الرري للم ررار 

 ل برراد  م روفررا ليكررون ابلقرررآن القصررد وهرر  سرربحانه بصررفاته مملرروء القرررآن

 القلرر  وهررو جبنرران هلررم مررذكورا قولرره م ررى وهررو وهبمبقلرر هلررم مررذكورا بصررفاته

 شر ء إىل قر  األرواح حاجرة وليسر  املقدمرة يف النرا م قرول هرذا مرن وحنو

 وبلررر  بررره واالبتهرررا  وذكرررر  وحمبتررره وفابرهرررا ابريهرررا م رفرررة إىل منهرررا أعظررم

  فكلمرا وأمسائره أوصرافه مب رفرة هرذا اىل سربيل وال عنرد  والزلفى اليه الوسيلة
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 هلرا كران  وكلمرا اقررب واليره أبلر  ولره أعرر  ابهلل كران  أعلرم هبرا ال برد كان

 النررا م قررال ذكررر  مررا آخررر اىل أب ررد ومنرره أكررر  واليرره أجهررل ابهلل كرران  أنكررر

 الرب امساء ذكر احدمها نوعان الذكر الطي  الكلم كتاب  يف ت اىل هللا رمحه

 نوعرران اأيضرر وهررذا برره يليرر  ال عمررا وتقديسرره وتنزيهرره عليرره والثنرراء وصررفاته

 يف املرررذكور هرررو النرررو  وهرررذا الرررذاكر مرررن هبمرررا عليررره الثنرررا إنشررراء احررردمها

 هللا سرربحان أكررب وهللا هللا إال إلره وال هلل واحلمررد هللا سربحان حنرو االحاديرث

 كرل  علرى وهرو احلمرد ولره امللك له له شريك ال وحد  هللا إال إله ال وحبمد 

 هللا سبحان حنو وأعمه لثناءل أمج ه النو  هذا فأفضل ذلك وحنو قدير ش ء

 خلر  مرا عردد هلل احلمرد وقولرك هللا سبحان حنو من أفضل فهذا خلقه عدد

 خررال  هررو مررا وعرردد بينهمررا مررا وعرردد األر  يف خلرر  مررا وعرردد السررماء يف
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 صرلى النري أن جويريرة حرديث يف جراء وهلذا هلل احلمد قولك حنو من أفضل

 وزنر  لرو مررات ثرال  كلمرات  برعأر  ب دك قل  لقد هلا قال وسلم عليه هللا

 قل  مبا
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 زنة هللا سبحان نفسه رضى هللا سبحان خلقه عدد هللا سبحان لوزنتهن اليوم

 عرن داود اي وسرنن القمذي ويف مسلم روا  كلماته  مداد هللا سبحان عرشه

 وسرلم ليرهع هللا صرلى النري مرع دخرل انره عنه هللا رض  وقا  اي ابن س د
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 أيسررر هررو مبررا أخررربك فقررال برره تسرربح حصررى او نرروى يررديها وبررني امرررأة علررى

 هللا وسرربحان السررماء يف خلرر  مررا عرردد هللا سرربحان وأفضررل هررذا مررن عليررك

 مرا عدد هللا وسبحان ذلك بني ما عدد هللا وسبحان األر  يف خل  ما عدد

 مثررل هللا إال إلرره وال ذلررك مثررل هلل واحلمررد ذلررك مثررل أكرررب وهللا خررال  هررو

 ذلك مثل ابهلل إال قوة وال حول وال ذلك

 عرز هللا قولرك حنرو وصرفاته أمسائره ابحكرام ت راىل الررب عن اخلرب الثاي النو 

 أعمراهلم مرن خافية عليه ختفى وال حركا م ويرى عباد  أصوات يسمع وجل

 أفرررح وهررو قرردير شرر ء كررل  علررى وهررو وأمهررا م آابئهررم مررن هبررم ارحررم وهررو

 مبرا عليره الثنراء النرو  هرذا وأفضرل ذلرك وحنو لراحلته الفاقد من عبد  بتوبة

 غررري مررن وسررلم عليرره هللا صررلى رسرروله عليرره اثررى ومبررا نفسرره علررى برره أثررى
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 أنرروا  ثالثررة أيضررا النررو  وهررذا متثيررل وال تشرربيه غررري ومررن ت طيررل وال حتريررف

 هعنر والرضرى حمبتره مرع كمالره  بصرفات عنره االخبرار فاحلمرد وجمد وثناء محد

 لرره جيتمررع حررىت حامردا حمبررة بررال املثرري وال حامردا السرراك  احملرر  يكررون فرال

 املررردح كررران  وان ثنررراء كررران  شررر ء ب رررد شررري ا احملامرررد كررررر  فررران والثنررراء احملبرررة

 ت رراىل هللا مجررع وقررد جمرردا كرران  وامللررك والكررربايء وال ظمررة اجلررالل بصررفات

 رب هلل احلمررد برردال  قررال فرراذا الفاحتررة سررورة أول يف الثالثررة األنرروا  ل بررد 

 عبرردي علرر  أثررى قررال الرررحيم الرررمحن قررال وإذا عبرردي محرردي قررال ال رراملني

 عبدي جمدي قال الدين يوم مالك قال واذا
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  آخرر إىل نوعران أيضا وهذا وأحكامه وهنيه أمر  ذكر الذكر من الثاي والنو 

 نفيس كالم  وهو كالمه

 سرررورة يف ت ررراىل قرررال والشرررورى االحرررزاب بسرررورة ذينالررر ال رررزم أولرررو قولررره

 وموسررى وابررراهيم نرروح ومررن ومنررك ميثرراقهم النبيررني مررن أخررذا وإذ األحررزاب

 من لكم شر  الشورى سورة ويف غليظا ميثاقا منهم وأخذا مرمي بن وعيسى

 وموسرى ابرراهيم بره وصرينا ومرا اليرك أوحينرا والرذي نوحرا بره وصى ما الدين

 اآلية فيه تتفرقوا وال الدين اقيموا أن وعيسى

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

730 

730 

 االثبرات أن ي ري البنراء مرن االسرا  مثل االميان يف االثبات ذا فألجل قوله

 االثبرات ت راىل هللا رمحره الشراف   قال وقد البناء مع األسا  مثل اإلميان يف

 ابلت طيرررل هللا رسرررل لررردين البنررراء قرررام مرررا وهللا ... اخلطررراي عنررره نقلررره أمكرررن

 ... للداين

 ... عرفان ذي تفصيل اثبا ا ... مفصال ابلصفات اال قام ام ...

 ... االاين سائر من قبله دين ولكل لديننا االسا  فه  ...

 ... ال رفان اولو ذا يشهد الت طيل أساسها ال باد زندقة وكذاك ...

 ... والنكران الت طيل من اال ... بدت زندقة األر  يف ما وهللا ...

 ... والقرآن االثبات جان  من ... بدت ندقةز  األر  يف ما وهللا

 ... مكان بكل ومصنفا م مجي هم ال باد زادقة هذي ...
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 ... االكوان على مستول ال رش ق ... فو هللا يقول أحد فيهم ما ...

 والقرآن ابلوح  متكلم ... جالله جل هللا ان ويقول ...
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 ... اآلذان بذي فأمس ه موسى ... د عب كلم  هللا ان ويقول

 ... متفقان أمران بل لل قل ... م ار  غري النقل ان ويقول ...

 ... البطالن البني احملال ال فيه ال قل حيار مبا جاء والنقل ...

 ... االميان وم اقل اهلدى أ  ... اىل أتى كيف  اجلهم  اىل فانظر ...
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 ... اميان من الت طيل على قىيب ... فما يقط ها الت طيل مب اول ...

 ... الشان هبذا مضطلع أقوال ال مب خذ عار  هبذا يدري ...

 ... عيان رأي منه وأعظم هذا لرأيتم حدثتم لو وهللا ...

 ... ال ميان يف الكحال حيلة ما غشاوة ال يون تلك على لكن ...

 رسرل لردين األسرا  قرام مرا وهللا أوله الذي البي  يف هللا رمحه النا م أقسم

 ابثبات إال قام ما وإنه ابلت طيل قام ما السالم عليهم الرسل دين إن اخل هللا

 زادقررة فررانظر الت طيررل أساسررها ال برراد زندقررة أن أخرررب مث مفصررلة الصررفات

 علرى ت راىل هللا علرو يثبر  مرن فريهم لريس فانه مكان بكل ومصنفا م ال باد

 عبررد  كلررم  هللا وإن والقرررآن ابلرروح  مررتكلم سرربحانه هللا ان يقررول أو خلقرره

 النداء فأمس ه موسى

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

733 

733 

 ال قرل إن تقرول امل طلرة إن أي اخل لل قرل م ار  غري النقل إن ويقول قوله

 مبررا أي ال قررول مبحررارات جرراء النقررل لكررن ذلررك مررن وحاشررا النقررل ي ررار 

 هللا وم اذ فكال البابل ابحملال جي ء النقل أن وأما ال قول فيه تتحري
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 واإلثبرررات التوحيرررد اهرررل رمررريهم يف والت طيرررل الشررررك أهرررل هبررر  يف فصرررل

 ... وا هللا رسررول تنقصررتم قررالوا ... وسررلم عليرره هللا صررلى الرسررول بتنقرريص

 ... والبهتان البغ  هلذا عجبا
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 ... الشان ال ظيم ابهلل ال لم يف ... بقوله ق  حيت  أن عزلو  ...

 ... كتمان  ذا ليس عزال ذاك عن ... سولهر  مث هللا كالم  عزلوا ...

 ... البطالن البني الصريح الكفر هو و اهر  حقيقته ج لوا ...

 ... القرآن  اهر حاشا والتمثيل والتجسيم التشبيه هو و اهر  قالوا ...

 ... والفرقان االخبار حقيقة عليه دل  ما الرمحن يف قال من ...

 ... الرمحن ال األواثن بدعا واجملسم واملمثل املشبه فهو ...

 ... نقصان من ق  هذا وراء فليس عقولكم مسا  قد اتهلل ...

 ... البهتان فرقة اي مبصابكم ... وجند  الرسول حزب ورميتم ...

 ... فالن رأي ذاك يواف  مل إذ ... وفاقه عني التنقيص وج لتم ...

 ... ابلقرآن واملب و  والقرآن ال رش إله تنقصتم أنتم ...
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 ... مكان كل  وفوق الكالم وعن ... كماله  صفات عن نزهتمو  ...

 البطالن ذا والتجسيم والتمثيل التشبيه كله  ذا وج لتم ...
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 ... اخلذالن لذا عجبا اي التحقي  وغاية الشفاء فيه وكالمكم

 ... والقرآن األخبار من فيها ... ما أبخذ أح  عقوهلم ج لوا ...

 ... اخلصمان يقبل ال ذا ألجل اليقني به يستفاد ال وكالمه ...

 ... اليوان املنط  مث امل قول بل اختالفهما عند حتكيمه ...
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 ... ال دوان أويل اي واجلراءة حة ... الوقا لوال ذا ب د التنقص أي ...

 جرردوا ملرا التوحيرد أهرل رمروا الت طيرل اهرل أن األبيرات هرذ  يف كالمره  م ى

 وتروكال ورجراء خوفرا ال برادة انروا  جبميرع ت راىل هللا وأفرردوا واملتاب ة التوحيد

 نرري وال مقرررب مللررك منهررا شرر ء وال ال بررادة صررر  جيرروز ال وقررالوا وخشررية

 الرسرول بتنقص رموهم ذلك فألجل غري  على الرسول أقوال وقدموا مرسل

 ت راىل هللا تنقصرهم اأمر وكتابره ورسوله ت اىل هللا تنقصوا قد ذلك مع وامل طلة

 تشربيها ذلك وج لوا والفوقية الكالم عن ونزهو  كماله  صفات سلبو  فاهنم

 وأما ابهلل ال لم يف بقوله حيت  أن عزلو  فاهنم الرسول تنقصهم وأما وجتسيما

 عارضرررتها لفظيررة أدلرررة هررو إذ اليقرررني يفيررد ال عنررردهم فانرره القررررآن تنقصررهم

 اىل يرجرع وإمنرا االخرتال  عند حيكم ال آنالقر  وأن بزعمهم ال قلية القوابع
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 عليرره هللا صررلى الرسررول حكمرروا فرراهنم االثبررات اهررل وأمررا واملنطرر  ال قررول

 الوقاحة لوال ذا ب د التنقص أي قال وهلذا واجلل الدق يف به جاء وما وسلم

 اخل واجلراءة

 يف بره ميشر  ... غردا قرد ونرور عقرل له من اي ... ت اىل هللا رمحه النا م قال

 ... زمان كل  النا 

 أبذان بينكم وق  كل  يف ... صارخ مقالة قلنا لكننا ...
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 ... اثن إله لنا وليس حقا ... ف بد  والرسول رب الرب

 ... النصراي املشرك ف ل الرمحن عبادة مثل ن بد  مل فلذاك ...

 ... الكفران حمافة لالرسو  عنه ... هنى كما  الغلو نغلوا ومل كال  ...

 ... حقان مها ح  ول بد  ... لغري  يكون ال ح  هلل ...

 ... فرقان وال متييز غري من ... واحدا حقا احلقني جت لوا ال ...

 ... القرابن ذي وذبح الصالة وكذا ... رسوله دون للرمحن فاحل  ...

 ... عصيان من ال بد مثاب وكذا ... ومييننا ونذرا السجود وكذا ...

 ... الرمحن وخشية الرجاء وكذا ... والتقى واالابة التوكل وكذا ...

 ... توحيدان ذاك ن بد أايك ... به واست انتنا ال بادة وكذا ...

 ... الركنان حبذا وأخرى دنيا ... أبسر  الوجود قام وعليهما ...
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 ... الداين إهلنا ح  والتهليل والتكبري التسبيح وكذلك ...

 ... القرآن مبقتضى للرسول ح  والتوقري الت زير الكنم ...

 ... مشقكان حقان بل خيتص ... ال والتصدي  واإلميان واحل  ...

 ... ال دوان أويل اي جتهلوها ال ... ثالثة احلقوق تفاصيل هذي ...

 ... للشيطان فذاك النفو  هبوى ... ال ابألمر عبادة اإلله ح  ...

 ... السببان فحبذا النجاة سببا ... مها شي ا به إشراك غري من ...

 الربهان صاح  هو إذ املقبول وقوله املطا  فهو ورسوله ...
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 ... إميان وذي عقل ذي عند فيه ختيري ال احلتم منه واألمر

 ... وامليزان ابلسري أقواله ... على قمنا غري  قوال قال من ...

 ... كالتيجان  تشال الرؤو  ف لى ... وحكمه لرسولا قول وافق  إن ...

 ... انسان من كان  من قاهلا من ... على ردداها هذا خالف  أو ...

 ... برهان وال علم بال جنزم ... ومل توقفنا عنا أشكل  أو ...

 ... أوان كل  هللا ندين وبه ... علمنا إليه أدى الذي هذا ...

 ... السلطان ذي وأمر الورى أمر ... على ال ايل وأمر  املطا  فهو ...

 ... والولدان واألزوا  أهلني ال على حمبتنا يف املقدم وهم ...

 ... اجلنبان ضمها قد الي النفس على حىت مجي هم ال باد وعلى ...
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 هللا حررر  أن فرررذكر ورسررروله هلل الررري احلقررروق بيررران يف هللا رمحررره النرررا م شرررر 

 والررذبح والصررالة كرراحل   وذلررك الررنفس هبرروى ال أبمررر  عبادترره هررو سرربحانه

 واخلشررية والرجراء والتقرى واالابررة والتوكرل والتوبرة واليمررني والنرذر والسرجود

 ال غري  فيه يشركه ال هلل ح  هذا فكل وحنوها والتهليل والتكبري واالست انة

 فهرو وسلم عليه هللا صلى ابلرسول املاتص وأما مرسل ني وال مقرب ملك

 وتررروقرو  وت رررزرو  ورسررروله ابهلل لتالمنررروا ت ررراىل قولررره يف كمرررا  والتررروقري الت زيرررز

 فقرررد ورسررروله هللا برررني مشرررقكة فهررر  والتصررردي  واالميررران احلررر  وأمرررا الفرررتح

 اخل الثالثة احلقوق تفاصيل هذي قوله م ى وهذا الثالثة احلقوق وضح 

 ال وربرك فرال ت راىل قولره هرذا علرى يردل اخل وقولره املطرا  فهرو ورسوله قوله

 اآلية النساء بينهم شجر فيما حيكموك حىت منونيال 
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 يررالمن ال وسرلم عليره هللا صرلى قولره اىل يشرري اخل حمبتنرا يف املقردم فهرو قولره

 عمررر وقرول أمج ررني والنرا  ووالررد  ولرد  مرن اليرره احر  أكررون حرىت أحردكم

 نفسرر  مررن إال شرر ء كررل  مررن ايل أحرر  ألنرر  هللا رسررول اي عنرره هللا رضرر 

 عمرر فقرال نفسرك مرن اليرك أحر  أكرون حرىت بيرد  نفس  والذي ال فقال

 البااري روا  عمر اي اآلن فقال نفس  من ايل اح  اآلن إنك

 النصرارى مرن املسريح أعرداء قرول هرذا ونظرري ... ت اىل هللا رمحه النا م قال
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 ... الصلبان عابدي

 ... النقصان ةغاي وذلك عبد ... بقولنا املسيح تنقصنا اا ...

 ... بوزان حقه وفيتمو  ... خال  إله ولد قلتم لو ...

 ... والطغيان ابجلهل دينهم يف ... مذغلوا النصارى أشبا  وكذاك ...

 ... واالخوان األحباب صورة يف ... ودينه الرسول م ادين صاروا ...

 مرن الصرلي  عبراد غلرو وسرلم عليره هللا صرلى الرسرول يف غلروهم ونظري أي

 عبرد املسريح ان وسرلم عليره هللا صرلى النري هلرم قال ملا املسيح يف لنصارىا

 منرازل شررح يف النرا م كرالم  مرن تقردم وقرد وعبتره املسيح تنقص  له فقالوا

 والشررك أولره الرذي الفصرل يف األبيرات هرذ  م رى يف به يتضح ما السائرين

 لشررررركاب ... توحيررررد  تبررررديلهم اىل فررررانظر ... اخل  رررراهر فشرررررك فاحررررذر 
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 ... ابلكفران واإلميان

 ... ابلرمحن الشرك كل  اسباب ... من التوحيد جتريد  اىل وانظر ...

 ... والوزان ابلنقاد واستد  ... قاله قد وما مقالتهم وامجع ...

 امليزان يف تط  ال وذا هذا ... زن مث السليمة وفطرتك عقل ...
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 ... ال دون ذو املنقو  املتنقص هو ناحزبي أي ت لم فهناك

 ... احليوان أوقح املباه  ف ل ... ومصابه بدائه الربيء رام  ...
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 ... البهتان لذا فاعج  ضربه هو ... الذي ابلزغل للنا  كم ري  ...

 وال علرررم بررال الرردعوى أمرررة اي بررل التنقرريص فرقرررة اي ... الررزاي بفررتح الزغررل

 ... عرفان

 ... لالنسان التقليد على لته مقا وماي قدمتم ما وهللا ...

 ... كتمان  بال م هم كنتم  إال وقال الشيوخ قال ما وهللا ...

 ... الربهان ومقتضى الصواب عني ... لديكم الشيوخ أغالط وهللا ...

 ... والقرآن األخبار على جهال ... به حكم  الذي قضيتم ولذا ...

 ... الطغيان غاية وهذا م صوم مثل ... لديكم اهنم وهللا ...

 ... نقصان من ال دل ت رفون لو ... ذا ب د النقص ماذا لكم تبا ...

 ... ولل دوان لشرككم ترسا ... له ج لكم يرضيه ما وهللا ...
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 ... تبيان ذو والقصد خلالفه ... جنة املشاي  ج لكم وكذاك ...

 ... اإلميان أولو يشهد  وكذاك ... قلوبكم جبذر ذا يشهد وهللا ...

  جررذر الصرحيح خمتررار يف قرال امل جمررة ابلرذال اجلررذر اخل قلروبكم جبررذر قولره

 ويف عمرررو أي عررن وبكسرررها األصررم   عررن اجلرريم بفررتح اصررله شرر ء كررل

 الرجال قلوب جذر يف نزل  األمانة إن احلديث
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 ... ال صيان فرقة اي وحمبة باعة عظمتمو  ما وهللا
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 ... م لومان للوح  وخالفكم ... وبدينه به هلكموج أىن ...

 ... األزمان سالف يف لوفاته ... خبالفهم أشياخكم أوصاكم ...

 ... متفقان خلفان لكم فغدا ... وقوله الشيوخ قول خالفتم ...

 وخرالفتم وسرلم عليره هللا صرلى الرسرول قرول خرالفتم النفراة م اشر إنكم أي

 اذا أقررواهلم خبررال  أوصرروكم فرراهنم ت رراىل هللا رمحهررم اجملتهرردين األئمررة أقرروال

 فارالفتم أقرواهلم ب ر  تقردم كما  وسلم عليه هللا صلى الرسول قول خالف 

 خالفرر  اذا أقررواهلم ترررك يف األئمررة وخررالفتم وسررلم عليرره هللا صررلى الرسررول

 قررول خرال  ومهررا متفقران خلفرران لكرم فغرردا النرا م قررول م رى وهررذا أقوالره

 وهللا ... عرنهم هللا رضر  األئمرة قرول وخال  وسلم هعلي هللا صلى الرسول

 ... يتفقان ليس فيكم ضدان ... م ج  عجي  أمركم
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 ... جيتم ان فكيف الغلو هذا ... مع عليه الرجال آراء تقدمي ...

 ... اإلميان حبقائ  منكم جهال التوحيد جرد من كفرمت  ...

 ... لشيطانا رضى يف املضلة والبد  الشرك لنصر جتردمت لكن ...

 ... الرمحن وصية ذاك للتوحيد التجريد سوى نقصد مل وهللا ...

 ... األواثن عبادة أصل الشرك غلو ال منا هللا رسول ورضى ...

 ... االذعان اىل ابدرا إاي  ... دعاءا الرسول يرضى لو وهللا ...

 ... األذقان على له خنر كنا  ... سجودا الرسول يرضى لو وهللا ...

 القرآن لذا وحتكيم اخال  غري منا يرضيه ما وهللا ...
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 ... الصلبان عابدي النصارى ف ل ... إبرائه عن اخلل  ذا هنى ولقد

 ... ابلرمحن الشرك حذار عيدا ... قرب  نصري أن هناا ولقد ...

 ... ناألواث من وثنا ضمه قد ... الذي القرب جي ل ال أبن ودعا ...

 ... اجلدران بثالثة وأحابه ... دعاء  ال املني رب فأجاب ...

 ... وصيان ومحاية عزة يف ... بدعائه أرجاؤ  اغتدت حىت ...

 وسرلم عليره هللا صرلى قولره اىل يشرري اخل إبرائره عن اخلل  ذا هنى ولقد قوله

 رسرولهو  هللا عبرد فقولروا عبرد أا إمنا مرمي ابن النصارى أبرت كما  تطروي ال
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 عليه متف 

 هللا رضر  هريررة اي حرديث اىل يشري اخل عيدا قرب  نصري أن هناا ولقد قوله

 وال قبررورا بيرروتكم جت لرروا ال وسررلم عليرره هللا صررلى هللا رسررول قررال قررال عنرره

 أبررو روا  كنررتم  حيررث تبلغرري صررالتكم فرران علرر  وصررلوا عيرردا قررربي جت لرروا

 أنرره عنرره هللا رضرر  احلسررني بررن علرر  وعررن ثقررات ورواترره حسررن ابسررناد داود

 فيردخل وسرلم عليره هللا صلى الني قرب عند كان   فرجة اىل جي ء رجال رأى

 عررن جرردي عررن اي مررن مس ترره حررديثا أحرردثكم أال وقررال فنهررا  فيرردعو فيهررا

 قبرورا بيروتكم وال عيردا قرربي تتاذوا ال قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 والقاضرر  ي لررى ابررو وروا  املاتررارة يف روا  كنررتم  أيررن يبلغرري تسررليمكم فرران

 أخرربي حممرد برن ال زيز عبد حدثنا سننه يف منصور ابن س يد وقال امساعيل
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 بالرر  اي بررن علرر  بررن احلسررن بررن احلسررن رآي قررال صرراح أي ابررن سررهيل

 اىل هلرم فقرال يت شى فابمة بي  يف وهو فناداي القرب عند عنهم هللا رض 

 علررى سررلم  فقلرر  القرررب عنررد رأيتررك يل مررا الفقرر أريررد  ال فقلرر  ال شرراء

 إن قرررال مث فسرررلم املسرررجد دخلررر  اذا فقرررال وسرررلم عليررره هللا صرررلى النررري

 وسلم عليه هللا صلى رسول
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 فررران علررر  وصرررلوا مقرررابر بيررروتكم تتارررذوا وال عيررردا قرررربي تتارررذوا ال قرررال
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 أنبيرائهم قبرور اخترذوا النصرارىو  اليهرود هللا ل رن كنرتم  حيثما تبلغي صالتكم

 برن حبران حردثنا ايضرا سر يد وقرال سرواء اال ابألندلس ومن انتم ما مساجد

 هللا رسررول قررال قررال املهررري مرروىل سرر يد أي عررن عجررالن بررن حممررد ثنررا علرر 

 علرر  وصررلوا قبررورا بيرروتكم وال عيرردا قررربي تتاررذوا ال وسررلم عليرره هللا صررلى

 الروجهني هرذين مرن املرسالن فهذان ماالسال شي  قال تبلغي صالتكم فان

 أرسرررله مرررن بررره احررت  وقرررد سررريما ال احلرررديث ثبرروت علرررى يررردالن املاتلفررني

 فكيرف هذين غري مسندة وجو  من يرو مل لو هذا عند  ثبوته يقتض  وذلك

 مسندا تقدم وقد

 البير  وأهرل املدينرة اهرل مرن خمرجها كيف  السنة هذ  اىل فانظر أيضا وقال

 الرردار وقرررب النسرر  قرررب وسررلم عليرره هللا صررلى هللا لرسررو  مررن هلررم الررذين
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 انتهى اضب  له فكانوا غريهم من أحو  ذلك اىل ألهنم

 ابلرر  وهلررذا القررربي قررال اخل ضررمه قررد الررذي القرررب جي ررل ال أبن ودعررا قولرره

 حيطران فرأعلوا وسرلم عليره هللا صرلى النري قررب يف الذري رة سد يف املسلمون

 مث وسررلم عليرره هللا صررلى بقرررب  حمدقررة وج لوهررا اليهررا املررداخل وسرردوا تربترره

 الصررالة فتصررور املصررلني مسررتقبل كرران  إذ قبلررة قرررب  موضررع يتاررذ أن خررافوا

 حررىت وحرفومهرا الشرماليني القررب ركري مررن جردارين فبنروا ال برادة بصرورة اليره

 اسرتقبال مرن أحرد يرتمكن ال حرىت الشرمال احيرة من مثلثة زاوية على التقيا

 اخل بدعائه أرجاؤ  اغتدت حىت النا م قول م ى ذاوه انتهى قرب 

 ابلل ررن ... مصرررحا الوفرراة عنررد غرردا ولقررد ... ت رراىل هللا رمحرره النررا م قررال

 أبذان فيهم يصرخ
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 ... الصلبان وعابدو اليهود وهم ... مساجدا القبور ج لوا األىل وعى

 ... ابحليطان حجبو  لكنهم ... قرب  أبرز ذاك لوال وهللا ...

 ... االذقان على له السجود ليمتنع حجرته تسنيم اىل قصدوا ...

 ... للرمحن للتوحيد التجريد وقصد  الرسول موافقة قصدوا ...

 قالر  عنها هللا رض  عائشة حديث اىل يشري اخل الوفاة عند غدا ولقد قوله

 وجهرره علرى لرره مخيصرة بفرر  بفر  وسرلم عليرره هللا صرلى هللا برسررول نرزل ملرا
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 اختررذوا والنصررارى اليهررود هللا ل ررن كررذلك  وهررو فقررال كشررفها  هبررا اغررتم فرراذا

 أن خشر  أنه غري قرب  أبرز ذلك ولوال صن وا ما حيذر مساجد أنبيائهم قبور

 أخرجا  مسجدا يتاذ

 الفرتح ف لرى وضرمها اخلراء بفرتح روي مسجدا يتاذ أن خش  أنه غري قوهلا

 املكرران يف يرردفنو  أن وأمرررهم وسررلم عليرره هللا صررلى ذلررك خشرر  الررذي هررو

 الررذين هررم الصررحابة يكررون ان حيتمررل الضررم روايررة وعلررى فيرره قررب  الررذي

 مرن ذلرك يقرع ان خشرية قرب  يربزوا فلم االمة ب   من ذلك يقع أن خافوا

 ول رن منره والتحذير عنه النه  من وأعاد أبدى مبا وت ظيما غلوا األمة ب  

 فاعله

 يف ت رراىل هللا رمحرره القررربي كررالم  تقرردم اخل حجرترره تسررنيم اىل قصرردوا قولرره
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 ... ت راىل هللا رمحره النرا م قرال كالمه  من امل ى هذا أخذ النا م ول ل ذلك

 ... اإلميان وحقيقة وقصود  ... نبيهم نصو  جهل  فرقة اي

 ... والبهتان وال دوان ابلبغ  ... وجنود  أتباعه على فسطوا ...

 جربان من فيه ما فمصابكم ... وتثبتوا ينواوتب ت جلوا ال ...
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 ... التبيان على أت  النصو  وبه ... قبلنا األئمة قال الذي قلنا

 ... األعيان على واجبة الرمحن فريضة وهو البي  ح  القصد ...
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 ... الداي كذاك  قاصيها األر    ... بقا من اليه شدت ورحالنا ...

 ... سهمان وال سهم حجه من ... فماله اإلله بي  يزر مل من ...

 ... البلدان مساجد خري النبوي للمسجد رحالنا نشد وكذا ...

 ... زمان منذ النا  عند اخللف فيه االبالق على أو مكة ب د من ...

 ... وللن مان ذا أيىب الن مان لكن فرضا النذر عند ونرا  ...

 ... اإلنسان على فر  جنسه ما ... ف نه الوجوب النايف هو أصل ...

 ... االنسان على مفق  ابلنذر ... أبنه تدل براهني ولنا ...

 ... ابالحسان ابلنذر بوفائه ... باعة اذر لكل الرسول أمر ...

 ... واألركان احلجر ذا خال ما ه ... سوا يف أبلف فيه وصالتنا ...

 ... للمنان والفضل رهاأج يف ... فك مرة قبا يف صالة وكذا ...
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 ... ثنتان أوال التحية صلينا النبوي املسجد اتينا فاذا ...

 ... االحسان ذي ف ل قل  وحضور ... وخشوعها هلا أركان بتمام ...

 ... األجفان على ولو الشريف القرب نقصد للزايرة أنثنينا مث ...

 ... نواالعال السر يف متذلل ... خاضع وقفة القرب دون فنقوم ...

 االذقان نواكس فالواقفون ... اب  ح  القرب يف فكأنه ...
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 ... الرجفان كثرة  القوائم تلك ... فاعقت املهابة تلك ملكتهم
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 ... األزمان على غاض  ولطاملا ... مبائها ال يون تلك وتفجرت ...

 ... إميان وذي علم ذي ووقار ... هبيبة ابلسالم املسلم وأتى ...

 ... األذقان على يسجد ومل كال  ... ضرحيه حول األصوات يرفع مل ...

 ... اثن بي  القرب كأن  اسبوعا ابلقرب بائفا ير ومل كال  ...

 ... األركان ذي البي  حنو هلل ... متوجها بدعائه انثى مث ...

 ... واإلميان االسالم بشري ة ... متمسكا غدا من زايرة هذي ...

 ... امليزان يف احلشر يوم وه  رة ... الزاي هاتيك األعمال افضل من ...

 ... البطالن أبعظم الرسول سنن ... به جاءت الذي احل  تلبسوا ال ...

 ... ال دوان أويل اي املضلة البد  سوى ننكر ومل زايرتنا هذي ...

 ... ابلربهان اليه املصري جي  ... اثب  نص الرحل شد وحديث ...
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 النصرو  عليره ودلر  قبلنرا األئمة به قال  مبا قلنا اا هللا رمحه النا م ادمر 

 االسالم دين من ابالضطرار م لوم وهذا فريضة البي  ح  ان فذكر

 اي حررديث مررن عليرره املتفرر  احلررديث اىل يشررري اخل اليرره شرردت ورحالنررا قولره

 ثالثرررة إىل اال الرحرررال تشرررد ال قرررال وسرررلم عليررره هللا صرررلى النررري عرررن هريررررة

 احلديث مساجد

 أقول اخل النبوي للمسجد رحالنا نشد وكذا

 بسرببها وحربس االسرالم شري  فيهرا أفرىت الري وهر  الرزايرة مسرألة هرذ  قوله

 نوى رجل عن س ل أنه وذلك املسألة يف جوابه ولنذكر احلبس يف مات حىت

 وسررلم عليرره هللا صررلى نبينررا مثررل السررالم علرريهم األنبيرراء مررن نرري قرررب زايرة

 وغري 
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 وقررد ال أم شرررعية زايرة هرر  وهررل الصررالة يقصررر أن سررفر  يف لرره جيرروز فهررل

 جفراي فقرد يرزري فلرم حر  مرن قال انه وسلم عليه هللا صلى الني عن روي

 تشررد ال قررال انرره عنرره روي وقررد حيررايت يف زاري فكأمنررا ممررايت ب ررد زاري ومررن

 ومسررجدي األقصررى واملسررجد احلرررام املسررجد سرراجدم ثالثررة إىل إال الرحررال

 هذا

 زايرة جملررد سرافر مرن أمرا ال راملني رب هلل احلمرد عنه هللا رض  الشي  أجاب
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 قرول وهرو أحردمها قرولني علرى القصرر لره جيروز فهرل والصاحلني األنبياء قبور

 ابرن هللا عبرد كرأي  امل صرية سرفر يف القصرر جيوزون ال الذين ال لماء متقدم 

 جيروز ال أنره املتقردمني ال لمراء مرن كثررية  وبوائرف عقيرل ابن الوفاء وأي بطة

 وأمحرد والشراف   مالرك ومرذه  عنره منهر  سفر ألنه السفر هذا يف القصر

 أنره الثراي والقرول فيره يقصرر ال الشرري ة يف عنره املنهر  السفر أن هللا رمحهم

 ب ر  ويقولره فرةحني كرأي  احملررم السرفر يف القصر جيوز من يقوله وهذا يقصر

 األنبيراء قبرور لرزايرة السرفر جيروز ممرن وأمحد الشاف   أصحاب من املتأخرين

 ابن حممد وأي احلراي عبدو  ابن احلسن وأي الغزايل حامد كأي  والصاحلني

 صرلى قولره ل موم مبحرم ليس السفر هذا إن يقولون وهالالء املقدس  قدامة

 احلررررديث ي ررررر  ال مررررن ب رررر  حيررررت  وقررررد القبررررور زوروا وسررررلم عليرررره هللا
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 زاري مررن كقولرره  وسررلم عليرره هللا صررلى النرري قرررب زايرة يف املرويررة ابالحاديررث

 يررذكر  مررا وأمررا ماجررة وابررن الرردارقطي روا  حيررايت يف زاري فكأمنررا ممررايت ب ررد

 يررو  مل فهرذا جفراي فقرد يرزري فلرم حر  مرن قولره مرن قوله من النا  ب  

 لره ضرمن  واحرد عرام يف أي وزار زاري مرن هقولر مثل وهو ال لماء من احد

 بره حيرت  ومل أحرد يررو  مل ال لمراء ابتفراق اببرل أيضرا هذا فان اجلنة هللا على

 الدارقطي حبديث ب ضهم حيت  وامنا أحد

 

 

 [   358 صفحة - 2 جزء]  

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

764 

764 

 أبن القبررور لررزايرة السررفر جررواز علررى املقدسرر  حممررد أبررو احررت  وقررد وحنررو 

 ال حررديث عررن وأجرراب قبرراء مسررجد يررزور كرران  وسررلم عليرره هللا صررلى النرري

 فرراهنم األولررون وأمررا االسررتحباب نفرر  علررى حممررول ذلررك أبن الرحررال تشررد

 تشرررد ال قرررال وسرررلم عليررره هللا صرررلى النررري عرررن الصرررحيحني يف مبرررا حيتجرررون

 ومسررجدي االقصررى واملسررجد احلرررام املسررجد مسرراجد ثالثررة اىل اال الرحررال

 أن الرجرل نرذر فلرو بره وال مرل صحته على ل لماءا اتف  احلديث وهذا هذا

 مل الثالثرة هذ  غري اليه يسافر أو فيه ي تكف أو مشهد أو مسجد يف يصل 

 عمررة أو حل  احلرام املسجد أييت أن نذر ولو األئمة ابتفاق ذلك عليه جي 

 هللا صررلى النرري مسررجد أييت أن نررذر ولررو ال لمرراء ابتفرراق ذلررك عليرره وجرر 

 هبرذا الوفراء عليره وجر  اعتكا  او لصالة االقصى املسجد أو وسلم عليه
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 اي عنرررد عليرره جيرر  ومل وأمحررد قوليرره أحررد يف والشرراف   مالررك عنررد النررذر

 أمرررا ابلشرررر  واجبرررا جنسررره كررران  مرررا إال ابلنرررذر عنرررد  جيررر  ال ألنررره حنيفرررة

 عليره هللا صرلى النري عرن ثب  كما  باعة بكل الوفاء يوجبون فاهنم اجلمهور

 البااري روا  احلديث فليط ه هللا يطيع أن نذر من الق أنه وسلم

 ال لمرراء مررن أحررد يوجرر  فمررل الثالثررة املسرراجد غررري بق ررة اىل السررفر وأمررا

 مسرجد اىل يسرافر ال أنره علرى ال لماء ب   نص حىت نذر  إذا اليها السفر

 كرران  ملررن زايرترره تسررتح  قبرراء مسررجد أن مررع الثالثررة مررن لرريس ألنرره قبرراء

 أترى مث بيتره يف تطهرر من الصحيح يف كما  رحل بشد ليس لكذ ألن ابملدينة

 قبور لزايرة السفر والن قالوا ك مرة  كان  فيه الصالة اال يريد ال قباء مسجد

 رسرول هبرا أمرر وال والتاب ني الصحابة احد يف لها مل بدعة والصاحلني االنبياء
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 اعتقررد نفمر املسرلمني ائمرة مرن احرد اسرتحبها وال وسرلم عليره هللا صرلى هللا

 عبرد أبرو ذكرر  مما وهذا األمة وامجا  للسنة خمالف فهذا وف لها عبادة ذلك

 الصغرى االابنة يف بطة ابن هللا
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 حممرررد اي حجرررة ضررر ف يظهرررر وهبرررذا واالمجرررا  للسرررنة املاالفرررة البرررد  مرررن

 بشررد نتكرر مل قبرراء ملسررجد وسررلم عليرره هللا صررلى النرري زايرة فرران املقدسرر 

 ابلنذر جي  ال اليه السفر ان هلم يسلم وهو رحل
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 مرن عنره جيراب االسرتحباب نفر  علرى حممرول الرحال تشد ال قوله إن وقوله

 قربرة وال صراح ب مل ليس السفر هذا ان منه تسليم هذا أن أحدمها وجهني

 ابمجرا  حمررم فرذلك باعة أهنا العتقاد سافر واذا االمجا  خالف فقد وباعة

 يسررافر ال احرردا ان وم لرروم قربررة اخترراذ  جهررة مررن التحرررمي فصررار املسررلمني

 جررائز فهررذا مبرراح لغررر  اليهررا الرحررل شررد أن قرردر اذا وأمررا لررذلك اال اليهررا

 الباب هذا من وليس

 ذكرررو  ومررا التحرررمي يقتضرر  والنهرر  النهرر  يقتضرر  احلررديث أن الثرراي الوجرره

 ابتفراق ضر يفة فكلهرا موسل عليه هللا صلى الني قرب زايرة يف األحاديث من

 امل تمردة السرنن أهرل مرن أحرد يررو مل موضروعة هر  برل ابحلرديث ال لم أهل

 املدينرة أهرل إمرام مالرك برل بشر ء منهرا االئمرة مرن احرد حيرت  ومل منها شي ا
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 زرت الرجرل يقرول أن كرر   املسرألة هرذ  حبكرم النرا  أعلرم هرم الذين النبوية

 مشرروعا عنردهم م روفرا اللفر  هرذا كران  ولو وسلم عليه هللا صلى الني قرب

 امحرد واإلمرام املدينرة عرامل يكرهره مل وسرلم عليره هللا صلى الني عن مأثورا أو

 ما عند  يكن مل ذلك عن س ل ملا ابلسنة زمانه يف النا  أعلم عنه هللا رض 

 أنره وسلم عليه هللا صلى الني عن هريرة أي حديث إال ذلك يف عليه ي تمد

 السررالم عليرره أرد حررىت روحرر  علرر  هللا رد إال علرر  يسررلم رجررل مررن مررا قررال

 عبرد عرن روى املوبرأ يف مالرك وكرذلك سرننه يف داود أبرو اعتمرد هذا وعلى

 هللا رسررول اي عليررك السررالم قررال املسررجد دخررل إذا كرران  أنرره عمررر بررن هللا

 عليك السالم بكر أاب اي عليك السالم
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 أنرره وسررلم عليرره هللا صررلى النرري عررن داود أي سررنن ويف  ينصررر  مث أبرر  اي

 ويف تبلغري صرالتكم فران كنرتم  أينمرا علر  وصلوا عيدا قربي تتاذوا ال قال

 رأى أنره بالر  أي ابرن عل  بن حسن بن حسن عن منصور بن س يد سنن

 هررذا اي فقرال عنرد  ويردعو وسرلم عليره هللا صرلى النري قررب اىل خيتلرف رجرال

 علر  وصرلوا عيردا قرربي تتارذوا ال قرال وسرلم عليره هللا صلى هللا رسول إن

 سررواء اال منرره ابألنرردلس ورجررل أنرر  فمررا تبلغرري صررالتكم فرران كنررتم  أينمررا
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 اىل املسرجد عرن منفصرلة النبويرة احلجررة كانر   ملرا والتراب ون الصحابة وكان

 ملسرح وال هنراك لصرالة ال احرد عنرد  يردخل ال امللرك عبرد ابرن الوليرد زمن

 مرررن السرررلف وكررران املسرررجد يف يف لونررره كرررانوا  امنرررا هرررذا برررل لررردعاء وال قررررب

 ومل القبلرة مسرتقبل  دعروا الردعاء وأرادوا عليره سلموا إذا والتاب ني الصحابة

 فقررال عليرره وسررالمه هللا صررلوات عليرره للسررالم الوقررو  وأمررا القرررب يسررتقبلوا

 يسرتقبل ألئمرةا أكثرر وقرال القررب يستقبل وال ايضا القبلة يستقبل حنيفة أبو

 إال ذلرك يف ولريس الردعاء عنرد القررب يسرتقبل وال خاصرة السرالم عنرد القرب

 أنره األئمرة مرن أحد يقل ومل خبالفها ومذهبه مالك عن تروى مكذوبة حكاية

 صرلى النري بقررب يتمسرح ال أنه على االئمة واتف  الدعاء عند القرب يستقبل

 أصررول مررن فرران التوحيررد علررى حمافظررة كلرره  وهررذا يقبلرره وال وسررلم عليرره هللا
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 يف السررلف مررن بائفررة قالرر  كمررا  مسرراجد القبررور اخترراذ سرربحانه ابهلل الشرررك

 وي روق يغرو  وال سواعا وال ودا تذرن وال آهلتكم تذرن ال وقالوا ت اىل قوله

 عكفروا مراتوا فلمرا نروح قروم يف صراحلني قومرا كرانوا  هرالالء وقرالوا نروح ونسررا

 ف برردوها األمررد علرريهم بررال مث متاثيررل همصررور  علررى صرروروا مث قبررورهم علررى

 ابرن حممرد وذكرر  عبرا  ابرن عرن صرحيحه يف الباراري امل ى هذا ذكر وقد

 وذكر  السلف من واحد غري عن التفسري يف وغري  الطربي جرير

 

 

 [   361 صفحة - 2 جزء]  
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 علررى الكررالم بسررط  وقررد برررق عرردة مررن االنبيرراء قصررص يف وغررري  وثيمررة

 السررفر يف األحاديررث وضررع مررن وأول املوضررع غررري يف ائلاملسرر هررذ  أصررول

 املسرررراجد ي طلررررون الررررذين وحنرررروهم الرافضررررة البررررد  أهررررل املشرررراهد لررررزايرة

 وي برد امسره فيهرا يرذكر أن هللا أمرر الري هللا بيروت يردعون املشراهد وي ظمون

 دين فيها ويبتد  فيها يشرك الي املشاهد وي ظمون له شريك ال وحد  فيها

 ال املسررراجد ذكرررر فيهمرررا إمنرررا والسرررنة الكتررراب فررران سرررلطاا بررره هللا ينرررزل مل

 كرل  عنرد وجروهكم وأقيمروا ابلقسر  ري أمرر قرل ت اىل هللا قال كما  املشاهد

 انتهى أعلم ت اىل وهللا اآلايت من ذلك وغري األعرا  مسجد

 كتابره  يف السربك  التقر  ذكرر  مرا اىل الرحل لشد اجملوزين أدلة من ان واعلم

  وسرلم عليره هللا صرلى النري قررب زايرة يف املرويرة األحاديرث من لسقاما شفاء
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 ويف الرردارقطي روا  شررفاعي لرره وجبرر  قررربي زار مررن السررالم عليرره كقولرره

 ي مله ال زائرا جاءي من والسالم الصالة عليه وقوله شفاعي له حل  رواية

 الطررباي وا ر  القيامرة يروم شرفي ا لره أكرون ان عل  حقا كان  زايريت اال حاجة

 كتر   مسرجدي يف قصردي مث مكرة اىل حر  مرن وسرلم عليه هللا صلى وقوله

 حرر  مررن وسررلم عليرره هللا صررلى وقولرره عبررا  ابررن روا  مررربوراتن حجترران لرره

 الرذي واحلرديث الردارقطي روا  حيرايت يف زاري فكأمنرا وفرايت ب رد قرربي فزار

 يف السربك  وأبنر  عمرر ابن روا  جفاي فقد يزري ومل البي  ح  من روي

 عبرد أبرو احلراف  االمرام قرال كمرا  ذلرك مجيع عن املان ون أجاب وقد األدلة

 الرد يف املنك  الصارم مسا  الذي كتابه  يف اهلادي عبد بن امحد بن حممد هللا

 ب رر  ألفره الرذي الكترراب علرى وقفر  فرراي ب رد أمرا نصرره مرا السربك  علرى
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 يف تيميررة بررن امحررد الرردين قرر ت االسررالم شرري  علررى الرررد يف الشرراف ية قضررا 

 وذكر القبور اىل املط  واعمال الرحال شد مسألة

 

 

 [   362 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 يسرميه ان اخترار أنره زعرم مث الرزايرة سرفر أنكرر مرن على الغارة شن مسا  أنه

 تصررررحيح علررررى مشرررتمال كتررررااب  فوجدترررره األام خرررري زايرة يف السررررقام شرررفاء

 وعلررررى واملكذوبررررة الواهيررررة اآلاثر وتقويررررة واملوضرررروعة الضرررر يفة االحاديررررث

 عررن حتريفهرا أو املقبولررة القويرة واآلاثر الثابتررة الصرحيحة األحاديررث تضر يف
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 ماللرف ورأي  املردودة املستنكرة ابلتأويالت  واهرها عن وصرفها مواض ها

 اىل ي تقرد  ممرا كثرري  يف ذاهبرا هلوا  متب ا برأيه م جبا مماراي رجال الكتاب هذا

 الشرررربه اىل ي تمرررد  ممرررا أشرررياء يف صرررائرا السررراقطة واآلراء الشررراذة لاألقررروا

 ومل اليهررا يسرب  مل مواضرع يف االمجرا  خررق ورمبرا الداحضرة واحلجر  املايلرة

 اترة غريرر  ونبررأ عجيرر  لررون اجلملررة يف وهررو عليهررا األئمررة مررن احررد يوافقرره

 هراداالجت ذلرك يف خمط ا فيكون اجملتهدين مسلك ويقويه ينصر  فيما يسلك

 خمط را قلرد  مرن فيكرون املقلردين مجلرة مرن أنه ويدعيه يقوله فيما يزعم ومرة

 اهلدايررررة ويرزقنررررا رشرررردا يلهمنررررا أن سرررربحانه هللا ونسررررأل االعتقرررراد ذلررررك يف

 اثبر  غرري وهرو موقوفرا أثررا أو مرفوعرا حرديثا ذكرر إن أنره مرع هذا والسداد

 كرران  اذا غررري  أو أويررلبت إمررا رد  اثبتررا كرران  وان هلرروا  موافقررا كرران  اذا قبلرره
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 رأيره يوافر  ما غري  أو كمالك  األعالم األئمة ب   عن نقل وإن هلوا  خمالفا

 ومل رد  رأيره خيرالف ممرا كران  وإن عنره صرحيح غرري فيره مط وا كان  وان قبله

 علررى ابلكررالم يت لرر  ممررا شرري ا حكررى وان عنرره اثبتررا صررحيحا كرران  وإن يقبلرره

 برن امحرد كاالمرام  والت رديل اجلررح أئمرة مرن احد عن الرواة وأحوال احلديث

 واي ال قيلر  ج فرر وأي البسي حبان ابن حامت وأي الرازي حامت واي حنبل

 البيهقرر  بكررر وأي املسررتدرك صرراح  احلرراكم هللا عبررد واي عرردي ابررن امحررد

 من وغريهم

 

 

 [   363 صفحة - 2 جزء]  
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  وان فيرره واقشرره عليرره رد و  قولره يقبررل مل اليرره ذهرر  ملرا خمالفررا وكرران احلفرا 

 عليرره األئمررة مررن غررري  ووافقرره القررول ذلررك يف أصرراب قررد االمررام ذلررك كرران

 كران  وان عليره واعتمرد به واحت  ابلقبول تلقا  اليه صار ملا موافقا كان  وإن

 وهرذا عليره األئمرة مرن غري  يتاب ه ومل القول ذلك يف خولف قد االمام ذلك

 به ون وذ التوفي  ت اىل هللا نسأل ابلقس  مالقيا وعدم والظلم اجلور عني هو

 هروا  اتبرا  وغلبرة برأيره إعجابره محلره أنره مرع هرذا اهلروى واتبرا  اخلرذالن من

 األعرالم ال لمراء مرن مجاعرة اىل النقرل يف والغلر  الفهرم سروء نس  أن على

 األحكام م رفة وحتقي  واختالفهم الفقهاء مذاه  حكاية يف عليهم امل تمد

 أي الشري  عرن مسلم شرح يف النووي زكراي أبو الشي  نقله ما أن زعم حىت
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 املسرراجد غررري اىل املطرر  وإعمررال الرحررال شررد عررن النهرر  مررن اجلررويي حممررد

 وحنررو الفاضررلة املواضررع واىل والصرراحلني األنبيرراء قبررور اىل كالررذهاب  الثالثررة

 سربيل علرى منره وقرع ممرا ذلرك ان او حممد أي الشي  فيه غل  مما هو ذلك

  يقبررل ممررن غررري  أو حممررد ااب الشرري  ي رري هررو قالرره ولررو قررال والغفلررة السررهو

 كررالم  اىل فررانظر احلررديث مقصررود يفهررم مل وأنرره بغلطرره حلكمنررا الغلرر  كالمرره

 ما وبني بينه وامجع الفاسد ابلرأي الصحيح النقل لرد املتضمن امل ق  هذا

 والكرررذب املبرررني واالفرررك ال ظررريم االفرررقاء مرررن االسرررالم شررري  عرررن حكرررا 

 وسرلم عليره هللا صرلى النري قررب زايرة ج رل أنه من عنه نقله ما وهو الصراح

 ذكرر هكرذا هبرا مقطوعرا ابالمجرا  م صرية السرالم عليهم االنبياء سائر وقبور

 الذي القول هذا قال أنه الشي  عن الشاف ية قضاة ب   عن امل ق  هذا
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 وال قر  يقلره مل مفرقى كرذب  أنره أصرحابه وغرري أصحابه من عاقل يشك ال

 وفتاويرره ومناسركه كلهرا  كتبره  برل عليرره كالمره  وألول كتبره  مرن شر ء يف يوجرد

 وأف اله وأقواله

 

 

 [   364 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 هررذا أبن يقطررع وبصرررية علررم أدىن لرره ومررن عنرره النقررل هررذا برربطالن تشررهد

 ينالرذ أيهرا اي ت راىل هللا قرال وقرد قر  يقلره مل وأنره الشري  على خمتل  مفت ل

 مرا علرى فتصربحوا جبهالرة قومرا تصيبوا أن فتبينوا بنبأ فاس  جاءكم إن آمنوا
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 املشرهور القاضر  عن نقله ما أن ي لم امل ق  وهذا احلجرات ادمني ف لتم

  الكررالم هررذا مررن االسررالم شرري  عررن املقررام هررذا يف عنرره حكايترره أحرر  ال مبرا

 مررا لسررانهب ويقررول ويررداهن يطفررف ولكررن ذلررك يف يررراتب ال مفررقى كررذب

 أن قبرل مبصرر كران  ملرا الكتراب هرذا ألف أنه الثقة أخربي ولقد قلبه يف ليس

 هرذا عنره حكرى الرذي القاضر  اىل به ليتقرب كثرية  مبدة ابلشام القضاء يل 

 القاضرر  هررذا كرران  وقررد عنررد  يتفرر  ومل املرره فارراب لديرره وحيظررى الكررذب

 هرذا زعرم وقرد يناملشرهور  الشري  أعداء من ألجله كتابه  امل ق  مجع الذي

 ابلصرردق التكررذي  مررن ارتكبرره الررذي الفظيررع األمررر هررذا مررع أيضررا امل ررق 

 بغرداد اهرل علمراء هبرا أجراب الري املشهورة الفتاوي أن ابلكذب والتصدي 

 علرم مرع زعرم هكرذا الشريابني ب ر  وض ها موضوعة خمتلقة للشي  موافقة
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 وانتشرر امرهرا شرتهروا وذا  خربهرا شرا  ممرا الفتراوي هذ  أبن واخلا  ال ام

 وغرريي أا رأير  وقرد ال لمراء مرن هبرا افىت عمن متواترة اثبتة صحيحة وه 

 أن امل رق  هرذا مع الكالم يف الشرو  قبل ولي لم قال ان اىل هبا خطوبهم

 شرئ يف املشرو  الوجه على القبور زايرة حيرم مل ت اىل هللا رمحه االسالم شي 

 ومصرررنفاته عليهرررا وحررر  اسرررتحبها برررل ايكرههررر ومل عنهرررا ينررره ومل كتبررره  مرررن

 وسرررلم عليررره هللا صرررلى النررري قررررب زايرة اسرررتحباب برررذكر بافحرررة ومناسررركه

 القبور وسائر

 وسرلم عليره هللا صرلى النري زايرة ابب مناسركه ب ر  يف ت راىل هللا رمحره قال

 فليقرل ب رد  أو احلر  قبرل وسرلم عليره هللا صلى الني مدينة على أشر  إذا

 فاذا تقدم ما
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 بردأ املسرجد دخرل فراذا امحرد االمرام عليره نص يغتسل ان له استح  دخل

 يل اغفر اللهم هللا رسول على والسالم والصالة هللا بسم وقال اليمى برجله

 هبررا فيصررل  واملنرررب القرررب بررني الروضررة أييت مث رمحتررك أبررواب يل وافررتح ذنرروي

 القررب جردار فيسرتقبل وسرلم عليره هللا صرلى النري قرب أييت مث شاء مبا ويدعو

 رأسررره علررى القرررب عنررد القبلررة يف الررذي القنررديل وجي ررل يقبلرره وال ميسرره وال

 لرو يقرف كمرا  متباعردا ويقرف وسرلم عليره هللا صرلى النري وجا  قائما ليكون
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 مستحضررررا الطرررر  غرررا  الررررأ  منكسرررر وسررركون خبشرررو  حياتررره يف  هررر

 وبركاترره هللا ورمحررة هللا رسررول اي عليررك السررالم وليقرر مث موقفرره جاللررة بقلبرره

 املرسررلني سرريد اي عليررك السررالم خلقرره مررن وخريترره هللا نرري اي عليررك السررالم

 رسرول انرك وأشهد هللا أال أله ال ان أشهد احملجلني الغر وقائد النبيني وخامت

 سربيل اىل ودعروت ألمتك ونصح  ربك رساالت بلغ  قد أنك أشهد هللا

 هللا فجرررزاك اليقرررني أاتك حرررىت هللا وعبررردت احلسرررنة واملوعظرررة مرررةابحلك ربرررك

 واب ثرره والفضرريلة الوسرريلة آترره اللهررم أمترره عررن ورسرروال نبيررا جررزى مررا أفضررل

 علررى صررل اللهررم واآلخرررون األولررون برره يغبطرره وعدترره الررذي حممررودا مقامررا

 جميرد محيرد انك ابراهيم وآل ابراهيم على صلي  كما  حممد آل وعلى حممد

 ابرراهيم وآل ابراهيم على ابرك  كما  حممد آل وعلى حممد على ابرك اللهم
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 حوضرره وأوردا سررنته علررى وتوفنررا زمرترره يف احشرررا اللهررم جميررد محيررد انررك

 هللا رضر  وعمرر بكرر أاب أييت مث أبردا ب رد  النظمأ رواي مشراب بكأسه واسقنا

 مررررع اي عليرررك السرررالم الصررردي  بكرررر أاب اي عليرررك السرررالم فيقرررول عنهمرررا

 وسرررررلم عليررررره هللا صررررلى هللا رسرررررول صررررراحي اي عليكمررررا السرررررالم الفرررراروق

 وعرررن نبيكمرررا صرررحبه عرررن ت ررراىل هللا جزاكمرررا وبركاتررره هللا ورمحرررة وضرررجي يه

 الدار عقى فن م صربمت مبا عليكم سالم خريا االسالم

 

 

 [   366 صفحة - 2 جزء]  

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

785 

785 

 الشرري  كررالم  هررذا أمكررن إن الشررهداء وقبررور البقيررع اهررل قبررور ويررزور قررال

 عليره هللا صلى الني قرب زايرة استحباب فيها ذكر كتبه  سائر وكذلك حبروفه

 ذلرك يف ذكرر وال املواضع من موضع يف زاير ا ينكر ومل القبور وسائر وسلم

 يف تكلررم وامنررا الترراب ني ب رر  عررن كتبرره  ب رر  يف ذكررر  غريبررا نقررال اال خالفررا

 قرولني ذلرك يف وذكر القبور زايرة جمرد اىل املط  وأعمال الرحال شد مسألة

 ب رر  يقولرره كمررا  ذلررك إبابحررة القررول أحرردمها واملتررأخرين املتقرردمني لل لمرراء

 دار إمررام عليرره نررص كمررا  عنرره منهرر  أنرره والثرراي وامحررد الشرراف   أصررحاب

 مجاعرة ذهر  وإليره خالفره الثالثرة األئمة عن ينقل ومل أنس بن مالك اهلجرة

 الرحررال شررد يف اخلررال  الشرري  ذكررر هكررذا وامحررد الشرراف   أصررحاب مررن

 واعمرال رحرل شرد عرن اخلاليرة الرزايرة يف يرذكر  ومل القبور اىل املط  واعمال
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 ومن أخرى مسألة سفر غري من وزاير ا مسألة القبور زايرة اىل والسفر مط 

 حبكرم عليهما وحكم واحدة مسألة وج لهما املسألة هبذ  املسألة هذ  خل 

 حررم فقرد عنره التنفرري يف وابلر  بينهما فرق من على التشنيع يف وأخذ واحد

 الرحررل شررد مبنررع قررال ملررن الشرري  واحررت  الطريرر  سررواء عررن وحرراد التوفيرر 

 سررر يد واي هريررررة اي حرررديث مرررن صرررحته علرررى املتفررر  املشرررهور ابحلرررديث

 هررررذا مسررررجدي مسرررراجد ثالثررررة إىل إال الرحررررال تشررررد ال حبررررديث اخلرررردري

 ت راىل هللا رمحه الشي  نقله الذي هو هذا األقصى واملسجد احلرام واملسجد

 متفرر  حبررديث القررولني ألحررد واحررت  ال لمرراء بررني مسررألة يف اخلررال  حكررى

 احلسررد مررن ت رراىل ابهلل ن رروذ ولكررن ذلررك يف عليرره عترر  فررأي صررحته علررى

 ملرا املسرلمني واخواننرا يوفقنرا ان املسرالول سربحانه وهللا اهلروى واتبا  والبغ 
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 ويهرردي احلرر  يقررول فانرره اجلميررل والقررول الصرراح ال مررل مررن ويرضررا  حيبرره

 انتهى السبيل

 

 

 [   367 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 أعلم وهللا تقدم  الي األبيات هذ  تضمنته ملا ذكرا  الذي وهذا

 مشررهور خررال  فيهررا املسررألة هررذ  اخل االبررالق علررى أو مكررة ب ررد مررن قولرره

 أن إىل الررروايتني ىاحررد يف وأمحرد والشرراف   حنيفررة أبرو فررذه  ال لمرراء برني

 أمحرد عرن الثانيرة الرواية وهو أفضل املدينة ان اىل مالك وذه  أفضل مكة
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 النري مسرع أنره احلمرراء برن عردي برن هللا عبرد روا  مبرا مكة فضل من واحت 

 أر  خلري انك وهللا مكة سوق يف ابحلزورة واقف وهو وسلم عليه هللا صلى

 روا  خرجرر  مررا منررك أخرجرروي قرروم  أن ولرروال هللا اىل هللا ار  وأحرر  هللا

 أبن أيضا واحتجوا صحيح حسن وقال والقمذي ماجة وابن والنسائ  أمحد

 مررن أخرجرروي إهنررم اللهررم املررروي احلررديث وأمررا أكثررر فيهررا الصررالة مضرراعفة

 ي ر  ال حديث فهو اليك البقا  أح  فأسكي إيل البقا  أح 

 ال لم أهل من أحد يرو  مل كذب  موضو  حديث هو االسالم شي  قال

 فضريلتها على ال فضلها على تدل صحيحه أبخبار املدينة فضل من واحت 

 أعلم وهللا مكة على

 اختلفروا ال لمراء ان اعلرم اخل فرضرا النرذر عنرد ونررا  هللا رمحره النرا م وقول

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

789 

789 

 بكرذا أتصردق أن ف ل  مريض  هللا شفى كأن  يرجو  بشرط باعة نذر فيمن

 عن وحك  باعة بكل الوفاء جي  أنه إىل  لماءال مجهور فذه  ذلك وحنو

 أمرا كالصروم  الشرر  ابصرل واج  جنسه مبا اال الوفاء حي  ال أنه حنيفة اي

 صرلى قولره اجلمهرور وحجة به الوفاء يوج  فال كاالعتكا   كذلك  ليس ما

 أعلم وهللا البااري روا  فليط ه هللا يطيع أن نذر من وسلم عليه هللا

 

 

 [   368 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 فصل
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 النريان من للنجاة بري  والقرآن السنة اتبا  ان ت يني يف

 اتبرع ... النرريان وموقرد اجلحريم مرن ب ... احلسرا يروم جناتره يريد من اب ...

 الصرحيحني وخرذا ... القرآن عن ختر  ال أعمال وال األقوال يف هللا رسول

 ... واسطتان واإلميان الدين ل قد مها اللذين

 ... الشرررريطان ومحيررررة وت صرررر  ... هرررروى مررررن التجرررررد ب ررررد قرأمهرررراوا ...

 واج رل ... فرالن بقرول أصرال فيهرا مرا ... علرى حتكرم وال حكمرا واج لهما

 كنصررك  مقالتره وانصرر ... أوان بكرل تنصرها أشياخ ال مقالة كب    مقالته

 ... برهان ما غري من قلدته ... للذي

 مرراذا ... تبيرران ذو اليررك منرره والقررول ... وحررد  عنرردك هللا رسررول قرردر ...

 الررذي عررر  ... إميرران وذا عقررل ذا كنرر   ان ... م نيررا عليررك فرضررا ترررى
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 الطرقرات مفررق ه  ... االمران فذلك ذاك عكس أو ... أقواله على قالوا

 مجري هم ال براد مقراالت قردر ... وال ردوان الزي  أهل وبري  ... بريقنا بني

 وتلر  حممرد صرح  بني جلوسك اج لو  ... اإلميان مطلع وراجع عدما ...

 ابإلحسان عنه م هم
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 هررذا يف أفلرريس ... وال رفرران اإلميرران مررن عنرره ... هررم تلقررو  مررا عررنهم وتلرر 

 ... احليوان وجنة اإلله يبغ  ... مسافر بال 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

792 

792 

 ال ررذاب مررن احلسرراب يرروم ينجرر  مبررا الوصررية يف ت رراىل هللا رمحرره النررا م شررر 

 األقررروال يف وسرررلم عليررره هللا صرررلى هللا رسرررول ابتبرررا  يكرررون أن وبرررني اروالنررر

 آل هللا حيبررربكم فرراتب وي هللا حتبررون كنرررتم  ان قررل ت رراىل قرررال كمررا  واألعمررال

 واختاذمها ومسلم البااري صحيح أي الصحيحني لزوم على حث مث عمران

 اهلررروى مرررن تتجررررد أن ب رررد وذلرررك عليهمرررا حيكرررم وال هبمرررا فررريحكم حكمرررا

 اج ررل أي األشررياخ مقرراالت كررب    مقالترره واج ررل قررال واحلميررة ت صرر وال

 املقلردون ينصررها الري األشرياخ مقراالت كرب    وسلم عليه هللا صلى مقالته

 تكرون أن أقوالره غايرة الرذي برهران غري من قلدته للذي وكنصرك أوان بكل

  ا االتبر واجبرة فهر  وسرلم عليره هللا صرلى الرسرول أقروال وأمرا االتبا  سائغة

 اآليررة بيرنهم شرجر فيمرا حيكمرروك حرىت يالمنرون ال وربرك فررال ت راىل قرال كمرا
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 واسررطة بررال منرره كالمرره  تسررمع وأنرر  عنرردك هللا رسررول قرردر قررال مث النسرراء

 ذلرك عكرس أو قلدتره مرن اقروال علرى أقوالره عرر  عليك فرضا ترى فهل

 بريقنرا برني الطررق مفررق مهرا االمرران وهرذان أقوالره علرى أقرواهلم عر  أي

 وال دوان الزي  أهل وبري 

 راجرع مث ال براد مقراالت قردر أي اخل عردما مجي هم ال باد مقاالت قدر قوله

 حممررد صررح  بررني جالسررا نفسررك وقرردر والسررنة الكترراب أي االميرران مطلررع

 جراء مرا اتبرا  عليرك فرر  كران  فراذا منه تسمع وأن  وسلم عليه هللا صلى

 برني حاضررا كن   لو كالمه  ىعل النا  كالم  وعر  وسلم عليه هللا صلى به

 بره جراء الرذي كتابره  تسرمع وأنر  عنرك الفرر  هرذا أسرق  الرذي فما يديه

 برية غضة الصرحية الصحيحة وسنته
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 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 ... احلسرربان يف قرر  التفرررق كرران  ... مررا اخللرر  هررذا بررني التنررافس لرروال ...

 أوضح قد ورسوله ... دان منه احل  وفهم ح  ... ابهوكت واحد رب فالرب

 حيتا  ... فال عبارته من أوضح مث ما ... والتبيان االيضاح بغاية املبني احل 

 عرن مرأخوذ وال لرم ... نصريحة كرل  فروق منره والنصح ... تبيان اىل سام ها

 اخلذالن عمى لوال قوله عن ... اهلدى الباغ  ي دل ش ء فألي ... الرمحن
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 ... قرروالن عنرردا مررا عصررمة ذي ... مررن والقررول مصرردق عنرره فالنقررل ...

 ... الررنقالن يسررتوي هرل يهترردي مرن ... اي األمرررين يف سروا  عنررد وال كرس

 ال مايرة وأخو ... ا راتن الفجر حنو عينان ... له ملن الصباح الح قد اتهلل

 لررك  رف رر قررد اتهلل ... الرررجالن أيسررتوي ب ررد الليررل ل ... يقررو عمايترره يف

 كسرالا  وكنر  جنير  وإذا ... أمران دار نل  املشمر كن   ... ان األعالم

 نفسرررك ابلوصرررل وعرررد فاقررردم ... جبررران غرررري اليررره الوصرررول حررررم ... فمرررا

 ... االنسان قابع منه املقطو  واهجر

 ... الداي القري  منه أنه ولو ... عدو  فذاك مقصد  نيل عن ...

 التفررق يوجرد مل اخلل  هذا بني التنافس والل أنه األبيات هذ  يف النا م ذكر

 هللا صرلى والرسرول يسري وفهمه واحد وكتابه واحد سبحانه الرب أن وذلك
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 عبارته من اوضح عبارة فال االيضاح بغاية احل  أوضح قد وسلم عليه

 

 

 [   371 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 لركذ عرن البراغ  ف ردول ت اىل هللا عن مأخوذ وعلمه نصحه فوق نصح وال

 الصررباح الح وقررد غررري  عنررد األمرررين عكررس أن ذكررر مث اخلررذالن عررني هررو

 ال مى من ابهلل ن وذ جهله عماية يف ال ماية وأخو عينني لذي

 فصل

 امل طلررررني علررررى وامتناعرررره املوحرررردين املثبتررررني علررررى هللا اىل السررررري تيسررررري يف
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 واملشركني

 ... النابلذم وليس الربيد سري ... أنفاسه به سارت قاعدا اي ...

 يرذمل ذمرل ال نر  فروق أو ماكان اللني السري كأمري  الذميل القامو  يف قال

 هرذا مرىت حرىت ... ذمل من ذمول واقة وذمالا وذميال وذموال ذمال ويذمل

 عزمرا م هبرم وحردت ... االحسران أويل مرع احملبة وفد ... سرى وقد الرقاد

 ... واال  ان الركبان الحادي ... ال لى حنو

 وحررداء حرردوا اإلبررل حرردا القررامو  يف قررال اخل عزمررا م هبررم وحرردت قولرره

 حنروا فما وسروا ... بظهورها واعتلوا ال زائم ركبوا ... انتهى وساقها زجرها

 ... ابلركبرران يرالم الردليل سرري ... أوال جرراؤوا مث رويردا سراروا ... ن مران اىل

 والنكران والتحريف الت طيل ال اليه الصفات ابثبات ساروا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

798 

798 

 

 

 [   372 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 فتطررايرت ... واإلميرران ابحلرر  لرره هبررم ... قلررو فررامتألت ابألوصررا  عرفررو 

 لرره حبررا وأشرردهم ... ال رفرران مررن مل رر  إذ أشررواق ابل اليرره القلرروب تلررك

 ... حبسررربه للشررر ور يتبرررع فاحلررر  ... القررررآن وحقرررائ  بصرررفاته ... أدراهرررم

 هررم أحبابرره صررفاته ال ررارفون نكررا  ولررذاك ... تبيرران ذو ذاك ويضرر ف يقرروى

 اإلميرران وبشررعة أحبابرره ... بررهبم ال راملون كرران  ولرذاك ... الشرران هرذا اهرل

 وحيراة ... شرن ن وذوي حقرا بغضراء  ... وذا برذا اجلراهلون كان  ولذاك ...
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 ... األزمان مدى حيى يرزقهما من شي ني يف ال بد قل 

 ... واإلحسران الرضوان ذا احل  ن ... يكو األخرى ويف الدنيا هذ  يف ...

 الت طيرل صراح  مرن ... فممتن ران ومهرا به اشراك غري من وحبه اإلله ذكر

 ينكرررر كررران  مرررن أحيبررره ... برررريان مرررن املقصرررو  الطرررائر   ... كامتنرررا  حقرررا

 اسرررتوى ال ررررش علررى حقرررا والررذي ال ... بقررررآن وكالمرره وعلرررو  ... وصررفه

 يرضرى ملرن تيره ... يرال هللا ضرلف ذاك أكررب هللا ... والفرقان ابلوح  متكلما

 خررص األاثيف إحرردى ... ذا تقررول الررداير يف املالررف وترررى ... حسرربان بررال

 إنسان من شاء من على يقضيه هللا عدل ذاك أكرب هللا ... ابحلرمان
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 [   373 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 محرررد ... محررردان مهرررا األخررررى ويف األوىل يف احلمرررد وهرررذا هرررذا علرررى قولررره

 ... واإلحسان ال دل محد وكذاك ... جالله لج الرب لذات

 ويررررون ... هبررروان بي هرررا غبنرررا ويررررون ... أرواحهرررم علررريهم ت رررز مرررن اي ...

 التسراب  ميردان ويررون ... ومهران قبيحرة كرل  إثرر يف ... بي هرا مبينا خسراا

 قرررد ... علررريهم ال بررراد انفرررا  ويررررون ... امليررردان تقحرررم فيتررراركون ... ابرز

 مسرر لتان هلل ... اللقررا يرروم أمررامهم أن ويرررون ... حلسرربانوا ابل ررد أحصرري 

 هراتوا ... والربهران ابحلر  أتى من أجبتم قد ماذا مث عبدمت ماذا ... شاملتان
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 لرريس ان وتيقنروا ... يرداي للجرواب صرروااب أيضرا ... وهي روا للسرالال جروااب

 ... اإلميان حلقائ  جتريدكم ... سوى ينجيكم

 عنهمرررا يسررأل كلمترران  وسررلم عليرره هللا صرررلى لررهقو  وهررو احلررديث إىل يشررري

 جتريررردكم ... املرسررلني أجبررتم ومررراذا ت برردون كنررتم  مررراذا واآلخرررون األولررون

 اتبررا  جتريررد وكررذاك ... واألواثن الشرريطان شررركة عررن ... سرربحانه توحيررد 

 ... ربرره مررن الفررىت ينجرر  مررا وهللا ... واهلررذاين اآلراء هررذ  عررن ... رسرروله

 جررر  ... را املسررركني عبرردك جررررد رب اي ... روغرران برررال هررذا سررروى شرر ء

 أن  ينساك ... ال فاج له وذكرته تنسه مل ... ال بدان أض ف منك الفضل

 ابإلحسان بدأت
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 لريس فال برد ... اجلراي اجلهرول من وابلثناء ابجلميل أوىل فكن  ختم  وبه

 وقرد بره ال لريم أنر  ... لغفررانا ذي فضل من وخوامت ... فواتح بني يضيع

 ... اىل وهروت عرال قرد عليهرا كرل  ... االركران أضر ف هر  تربرة من أنشأته

 ي لرررو ... أن  رررن حررىت النرررار عليهررا وعلررر  ... وهررروان بذلررة اجلميرررع حترر 

 حت  األبوين سيصري ... أنه  نا األبوين اىل وأتى ... نريان من اخلل  عليها

 ... االبوان بك ف ال وس تها ... الي تكرمح األبوين اىل فس   ... دخان
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 يسري جزء ... امليزان لدى حلمهما جن  يف ... منا وحلو بنومها وحنن هذا

 مرن علينرا مسرتول والض ف ... حسبان بال وأعداا هلما ... فواحد وال دو

 ... اإلميان من سيما جهاتنا مجيع

 تراب من خملوق االنسان إن أي األركان أض ف ه  تربة من قوله

 والقاب والنار واهلواء املاء وه  األرب ة األركان أي األركان أض ف قوله

 منره خرري أا الل رني ابلريس عرن ت راىل قولره ي ري اخل النرار عليهرا وعلر  قوله

 األعرا  بني من وخلقته ار من خلقتي

 يسرررري جرررزء عقلهمرررا جنررر  يف عقولنرررا ان ي ررري اخل بنومهرررا وحنرررن هرررذا قولررره

 ... يكرن فلرم اليرك م رذرة رب اي ... حسربان برال وأعرداؤا دواح وعدومها

 ال صيان ذا ركوب ال باد قصد
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 ... أمان غرور هلا ال دو هذا ... وغرها سولته نفو  لكن

 ... إحسان وذو فضل ذو الغفران واسع أنك ايرب فتيقن  ...

 ... اجلاي الظلوم  بدال مقالة قبل األبوان قاله ما ومقالنا ...

 ... خسران ذو فنحن ال ظيم الذن  تغفر مل وإن  لموا األىل حنن ...

 ... يدان محاك لوال به لنا ليس الشيطان على فانصرا رب اي ...

 فصل
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 عينرني برذي لريس مرن علرى اال التباسره وعردم الطرائفتني برني الفررق  هور يف

 ... ببيان اثب  هوج كل  من ... خصومكم وبني بينكم والفرق ...

 ... والدبران الس د بني شتان ... منكم هم وال منهم أنتم ما ...

 ... قرآن من الرأي أين للرأي ... دعومت للقرآن دعوا فاذا ...

 ... فالن قول تقليد اىل أنتم ... دعومت للحديث دعوا وإذا ...

 ... واالذعان ابحل  بقبوهلا ... نبينا نصو  تلقينا وكذا ...

 ... عرفان بال جهل ذي تفوي  ... وال جحد وال حتريف غري من ...

 ... النكران مع تلقيتم ويل ... وأت وجتهيل ابعرا  لكن ...

 نكران اىل له سبيل ال ما ... أتى فاذا جهدكم أنكرمتوها ...
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 [   376 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 ... اإلميان حلقائ  هدى منه ... تستنبطوا ومل عنه أعرضتم

 ... ال رفان العلى فوضتموها ... بسم ها مكرهني ابتليتم فاذا ...

 ... م ان وجهل اعرا  تفوي  ... له سيق  للذي جبهل لكن ...

 ... صوالن ذي دفع أوليتموها ... خصومكم ابحتجا  ابتليتم فاذا ...

 ... اجلاي عند النص ح  والتجهيل والتأويل واالعرا  فاجلحد ...

 ... االحسان ذي وفهم القبول حسن ... مع التسليم حظه لدينا لكن ...
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 فصل

 ولنرررا ... ال ررراملني رب وحررر  مرررن وامل طلرررني املثبترررني حررر  برررني التفررراوت يف

 ... الثاي اجملاز منه ونصيبكم ... إهلنا كالم  من احلقيقة

 ... األمران يستوي هل وعليكم ... لنا شاهدة الوحيني وقوابع ...

 ... الربهان اىل فقاضوا أيضا ... لنا هدةشا امل قول وأدلة ...

 ... بيان شهود أيضا لنا هدة ... شا الرمحن ربنا فطرة وكذاك ...

 وكرررذاك ... واإلحسررران ابل لرررم تب ررروهم ... واألىل الصرررحابة إمجرررا  وكرررذاك

 ... مكان بكل كالمهم  هذا ... ب دهم األئمة إمجا 

 والنكران لنف اب شاهد من ... أنتم لديكم فهل الشهود هذي ...
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 ... الشيطان ف ساكر وجنودكم ... ذكرهم تقدم قد من وجنودا

 والتررراب ني الصرررحابة وامجرررا  والفطررررة امل قرررول وأدلرررة الررروحيني قوابرررع وهررر 

 ... قرآن ومن خرب من الوحيني مبشاعر مضروبة وخيامنا ... واألئمة

 ... حريان ملدد كل  كانفالس ابلتيه مضروبة وخيامكم ...

 ... بلسان وقوهلم املمات عند ... حمصوهلم على شهادتكم هذي ...

 لقررد موترره عنررد قررال أنرره املتكلمررني ب رر  عررن تقرردم مررا هللا رمحرره النررا م ي ري
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 الرررذي يف وخضرر  وعلرررومهم االسررالم أهرررل وتركرر  اخلضرررم البحررر خضرر 

 ذا أا وهرررا لفرررالن يرررلفالو  وإال برمحتررره ري يترررداركي مل إن واآلن عنررره هنررروي

 أصرحاب املروت عنرد شركا النرا  أكثرر آخرر وقرال أمر  عقيردة علرى أموت

 يفتقررر املمكررن أن إال شرري ا علمرر  ومررا أمرروت موترره عنررد آخررر وقررال الكررالم

 وهللا ... شري ا علمر  ومرا أمروت عردم  وصرف االفتقرار قرال مث واج  اىل

 ... الرمحن ربنا شهادة تكف  ... كذا  أيضا أهنم يشهد

 ... القرآن عن اب  الي السنن وهذ  والصحاح املساند ولنا ...

 ... اهلذاين كثرية  وه  اآلراء وهذ  الكالم تصانيف ولكم ...

 ... لألركان خر زجا  من كبي   ب ضا ب ضها يكسر شبه ...

  وكررل حقررا ... ختاهلررا كالزجررا    افرر  شرربه ... القائررل قررول مررن مررأخوذ هررو
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 مكسور كاسر

 

 

 [   378 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 منطرر  أو اببررل كررالم  أو رأي غررري شرر ء مث هررل ت رراىل هللا رمحرره النررا م قررال

 تقولروا لكرن مكران وكرل تصرنيف كرل  يف ورسروله قرال هللا قال ونقول اليوان

 الفاررر هررو اخلطيرر  ابررن ال رفرران ذو وقررال اخلطيرر  ابررن وقررال آرسررطو قررال

 مرا وخيرار واإلميران دينابلر متقيردا يكرن مل سرينا ابرن يردعى لكرم شي  الرازي

 قرررال تقولرررون مرررا خيرررار أي ابلبتهررران عليررره وتشرررهدون األشررر ري قرررال أتترررون

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

811 

811 

 واالسررتواء ال لررو إبثبررات يقررول ف نرره املاالفررة عررني خررالفتمو  وقررد األشرر ري

 خالفتمو  ذلك ومع قوالن ذلك يف له وليس اخلربية الصفات إبثبات ويقول

 فاألشرر ري كبررريا  علرروا امل طلررة ليقررو  عمررا هللا ت رراىل والصررفات ال لررو نفرر  يف

 ابمل قرررول التقريررر غايرررة يف األكرروان ذي مجيرررع فرروق ال ررررش رب ل لررو مقرررر

 وحمكررم الصررحيح للنقررل اآلراء فترراركوا وحنررن هررذا الرررمحن بفطرررة مث واملنقررول

 حنررن أي البهترران ذا القررانون ووضرر تم صرررحتم قررد ابل كررس لكررنكم الفرقرران

 النصرو  لردفع وأعددمت ابل كس صرحتم وأنتم الصحيح للنقل اآلراء نقك

 واالثبات التفصيل على عندكم والنف  القوانني من وأنواعا ال دد من ضرواب

 نكران بال إماال
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 مررع القررآن فترردبروا ابلتبيران والتفصريل اإلمجررال علرى نفرر  برريقهم واملثبترون

 قرال الرذي علرى الرسول ولق وعرضتم ابلفرقان املب و  وشهادة منكما من

 لكنمرررا األذهررران يف التأويرررل يقبرررل ال قررروهلم املوافررر  الرررنص فررراحملكم الشررريوخ

 كتراب  عرضروا التأويل أهل إن أي مب ان متأول متشابه قوهلم املاالف النص

 حمكمرا لقروهلم املوافر  الرنص وج لروا شريوخهم قالره مرا علرى رسوله وسنة هللا

 ل ردة حمتمرل متاشربه عنردهم فهرو لقروهلم فاملارال الرنص أما التأويل يقبل ال
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  لررو وهللا ... فرالن رأي قروم اي أفواضرح مشرركل تقولروا أتدبرتم وإذ ... م ران

 أقروال حنرن عرضرنا لكرن ... بلسران مترأوال متشراهبا ... يكرن مل املواف  كان

 ... بره ن برأ مل النصرني خلرف مرا الوحيران بره جراءت الرذي علرى ... الشيوخ

 ... النصان وحسبنا وقلنا شي ا

 ب ردة مترأوال عنردكم متشربها يكرن مل لقرولكم موافقرا الرنص كران  لرو واله قوله

 التأويالت من

 وذلرك قرولكم عكرس قولنرا إن أي اخل الشريوخ أقروال حنن عرضنا لكن قوله

 ومرررا قبلنرررا وافقهمرررا فمرررا والسرررنة الكتررراب علرررى الشررريوخ أقررروال عرضرررنا أا

 القرول واملشركل رسروله وسنة هللا ابكت  حسبنا وقلنا شي ا به ن بأ مل خالفهما

 التبيان ال اإلشكال غاية يف عندا املاالف
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 ... كتمان  بال عندكم اآلراء اىل مرج ه واالبقاء وال زل

 ... القرآن وحمكم الرسول قول ... اىل مرج ه ذاك لدينا لكن ...

 ... ابلربهان غري ال ووفاته ... خالفه عني واالسالم والكفر ...

 ... االميان فحقيقة ووفاقهم ... شيوخكم خال  عندكم والكفر ...

 ... زمان ب د الرمحن واملوعد ... سبيلنا وتلك سبيلكم هذي ...

 ... الداين وفطرة الصريح احل  على حزبينا أي ي لم وهناك ...
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 ... الرمحن رضى فف  اصب  ف ذا ... ساعة ه  امنا قليال فاصرب ...

 ... الشيطان باعة يف وصربهم ن ... ويصربو أيملون مثلك فالقوم ...

 واآلراء الرجرال تقليد عن السماء من املنزل ابلوح  االستغناء بيان يف فصل

 ... االميان وصحة اليقني علم ... ومالثرا املبني احل  بال  اي ...

 ... اآلن حىت ش  مذ الورى عند ... الذي خرب اصح مقالة امسع ...

 ... الرمحن اىل م زرة شد قد ... إزار  يدا  عقدت مذ زال ما ...

 ... االنسان لطبي ة الزم امر لل زمات الفقات وختلل ...

 النقصان بي سائرا أوليس ... فقاته من النقصان وتولد ...
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 ... النريان من وينجيه ليهديه نورا يبتغ  املداه  با 

 ... احلريان ومذه  البهيم الليل  لمة يبغ  با  قد وكأنه ...

 ... السلطان بذا مقهور والصبح ... قوة إال يزداد ال والليل ...

 ... االميان مطلع املدينة بود ... على ار سري  يف بدت حىت ...

 ... أبمان مناهلا القيود تلك ... مع ميكنه فلم ليقبسها فأتى ...

 ... نكصان ذا ال قبني على وىل ... بلطفه االله كهتدار  لوال ...

 ... أمثان من االفال  مستش ر ... متذلال خاض ا توقف لكن ...
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 أن لروال وهللا ... الباعران له حين ذ فامتد ... قيود  عند حل جند فأات  ...

 ... الشيطان ربقة عنه وتزول ... قيود  حتل

 ... االمكان يف النار تلك دور من ... مص دا الثراي اىل الرق  كان  ...

 ... ال ينان تشوفها كاخليام  ... املدينة آبام النار بتلك فرأى ...

 ... احلريان السالك الجل نصب  ... قد األعالم برقا ا على ورأى ...

 ... واإليقان االميان اىل يدعو ... مهتد هاد كل  على هنالك ورأى ...

 ... زمان منذ املشتاق قاله ما ... متذكرا نفسه هنا فهناك ...

 ... النسيان من لذكراكم حاشا ... يزل مل احملبة على واملستهام ...

 األجفان على زايرتكم أهوى ... مبادرا لقال  وى ما قيل لو ...
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 ... الداي ابحملل منكم وحلل  بقربكم الزمان مسح ان اتهلل

 ... أجفاي بقبكم وألكحلن ... الثرى يف شكرا اخلد ألعفرن ...

 املررذاه  بررا  وأنرره وعررال جررال هللا اىل سررري  يف لرره حصررل عمررا النررا م خيرررب

 ذلرك بوافره يف لره حيصرل مل وأنره النرريان من به وينجو به ليهتدي نورا يبتغ 

 حررىت تقرروى واحلرررية تزيررد والظلمررة ذلررك يف إم انرره ومررع واحلرررية الظلمررة اال

 لره بدت حىت بقوله ذلك عن وكى والسنة الكتاب من هلدىا انوار له بدت
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 القيرود تلرك مرع ذلك ميكنه فلم ليقبسها فأتى املدينة بود على ار سري  يف

 علررى ونكررص لرجررع بلطفرره تداركرره سرربحانه هللا أن فلرروال االنقيرراد ترروهن الرري

 مقتررداي هللا اىل وسررار قيررود  احنلرر  االهلرر  اللطررف ذلررك جرراء  فلمررا عقبيرره

 مررا تبصررر رمرر  ان ... ت رراىل هللا رمحرره النررا م قررال والسررنة الكترراب وارأبنرر

 ... والقرآن اآلاثر سوى عن فا ... بر فغ  ذكرت

 ... دبران عن يغنيك ما الس د يف ... هبا الت بأ اخلل  رسوم واترك ...

 زمران برول الررأي يف حردقوا قد ... ما كمثل  النصو  يف بقلبك حدق ...

... 

 ... ال ميان كثرة  اي كحلهم  واحذر ابلوحيني القل  نجفو  واكحل ...

 ... التبيان أحسن يف ل باد  اهلدى برق فيهما بني فاهلل ...
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 ... فالن ورأي فلتان خليال م هما اخلالئ  هللا حيو  مل ...

 ... االنسان جهالة لداء شا  به ي ي للذي كا   فالوح  ...

 األبدان تفاوت قفو  للوح  أفهامهم يف ال لماء وتفاوت ...
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 ... متفقان القكي  يف أمران وشفاؤ  قاتل داء واجلهل

 ... الرابي ال امل ذاك وببي  سنة من أو القرآن من نص ...

 ... تبيان ذو واحل  رابع من ماهلا ثال  أقسام وال لم ...
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 ... للرمحن االمساء وكذلك وف له اإلله أبوصا  علم ...

 ... الثاي امل اد يوم وجزاؤ  دينه هو الذي والنه  واألمر ...

 ... ابلفرقان املب و  عن جاءت الي والسنن القرآن يف والكل ...

 ... اهلذاين من اال بسوامها متحذل  امرؤ قال ما وهللا ...

 انتهى كتحذل   عند  مما أكثر ادعى أو احلذق أ هر حذل  القامو  يف قال

 والثراي وأمسائره وأف الره الررب بصرفات ال لرم أوهلا أقسام ثالثة لمال  ان ي ي

 قولررره والسرررنة القررررآن يف والكرررل امل ررراد علرررم والثالرررث والنهررر  األمرررر علرررم

 مرررن تقريرررر أبمت فمقررررر تقريرررر  قلرررتم إن ... والسرررنة الكتررراب ي ررري يسررروامها

 ... الرمحن

 ... بيان وخري ايضاح أبمت فمبني إيضاحه قلتم أو ...
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 ... والتبيان االجياز غاية يف الذي فهو إجياز  قلتم أو ...

 ... وعيان ب ينه اخلطاب م ى فاقصدوا هذا م نا  قلتم أو ...

 ... نقصان وال شط  بال امل ى فاقصدوا القاجم حنن قلتم أو ...

 والبطالن االنكار غاية يف فكالمكم خبالفه قلتم أو ...
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 ... خمتلفان نوعان فقياسكم نظري  عليه قسنا قلتم أو

 ... بطالن ذو هللا عند وذاك ل احملا فهو نصه خيالف نو  ...
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 ... الثاي القيا  أعي غري  يف كالمنا  وليس فيه وكالمنا ...

 ... األحيان سائر يف به عملوا قد فالنا  نصه خيالف ال ما ...

 ... الفقدان ذا ب د إال إليه ر يصا ال الضرورة عند لكنه ...

 ... زمان امام من درك هلل ألمحد الشاف   جواب هذا ...

 ... بزمان حاد  من بينهم فيما إليه ال باد اضطر ما وهللا ...

 االمررام فترروى أن ذكررر أن ب ررد املرروق ني أعررالم يف ت رراىل هللا رمحرره النررا م قررال

 االمرام أصول من بعالرا األصل أصول مخسة على تدور ت اىل هللا رمحه أمحد

 يدف رره شررئ البرراب يف يكررن مل اذا الضرر يف واحلررديث ابملرسررل األخررذ أمحررد

 وال البابررل عنررد  ابلضرر يف املررراد ولرريس القيررا  علررى رجحرره الررذي وهررو

 بررل برره وال مررل اليرره الررذهاب يسررو  ال حبيررث مررنهم رواترره يف مررا وال املنكررر
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 يكرن ومل سرناحل أقسرام مرن وقسرم الصرحيح قسريم عنرد  الضر يف احلديث

 وضرررر يف صررررحيح اىل بررررل وضرررر يف وحسررررن صررررحيح إىل احلررررديث يقسررررم

 صرراح  قررول وال يدف رره أثرررا البرراب يف جيررد مل فرراذا مراترر  عنررد  والضرر يف

 مرن احرد ولريس القيا  من أويل عند  به ال مل كان  خالفه على إمجاعا وال

 احرد مرنهم مرا فانره اجلملة حيث من األصل هذا على مواف  وهو إال األئمة

 حرررديث حنيفرررة أبرررو فقررردم القيرررا  علرررى الضررر يف احلرررديث قررردم وقرررد اال

 ضررر فه علررى احلررديث اهرررل وأمجررع القيررا  حمررر  علررى الصررالة يف القهقهررة

 يضر فه احلرديث أهرل وأكثرر القيرا  علرى التمرر بنبيذ الوضوء حديث وقدم

 حم  على ابتفاقهم ض يف وهو أايم عشرة احلي  أكثر حديث وقدم
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 لردم والصرفة احلقيقرة ويف احلرد يف مسراو عشر الثالث يف ترا  فالذي القيا 

 ضر فه على وأمج وا دراهم عشرة من أقل مهر ال حديث وقدم ال اشر اليوم

 بررذل مقابلررة يف م اوضررة الصررداق بررذل فرران القيررا  حمرر  علررى بطالنرره بررل

 و  صرريد حتررمي الشرراف   وقردم كثررريا  أو قلريال جرراز عليره تراضرريا فمرا البضرع

 وخمالفتره ضر فه علرى مبكرة الصرالة جرواز خررب وقردم القيرا  علرى ض فه مع

 رعرررف او قرراء مررن حررديث قوليرره احرررد يف وقرردم البلرردان مررن غريهررا لقيررا 
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 مالرك وأمرا وارساله اخلرب ض ف مع القيا  على صالته على ولينب فليتوضأ

 القيرا  علرى يالصحا وقول والبالغات واملنقطع املرسل احلديث يقدم فانه

 واحررد أو الصررحابة قررول وال نررص املسررألة يف امحررد االمررام عنررد يكررن مل فرراذا

 القيرررا  وهرررو اخلرررامس االصرررل اىل عررردل ضررر يف او مرسرررل أثرررر وال مرررنهم

 القيرا  عرن الشراف   سرال  اخلرالل كتراب  يف قرال وقرد للضررورة فاست مله

 فراذا ... ت راىل هللا رمحره النرا م قال انتهى الضرورة عند اليه يصار امنا فقال

 ... الرمحن من عفو فسكوته ساكتا عنه النص رأي 

 ... نكران وال حر  من مافيه الذي ال فو اابحة املباح وهو ...

 ... القرآن يف الفهم وحسن وامل ى اللف  عموم هذا إىل فأضف ...

 ... حسبان وذي رأي ذي كل  عن وكفاية غى يف تصبح فهناك ...
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 إن وسرلم عليره هللا صرلى قولره علرى األرب ني شرح يف ج ر  ابن احلاف  قال

 وأمرا قرال احلرديث ت تردوها فرال حردودا وحد تضي وها فال فرائ  فر  هللا

 م فوا فيكون حترمي وال بتحليل مجلة يذكر مامل فهو عنه املسكوت
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  هاهنررا رةاملررذكو  األحاديررث هررذ  دلرر  هررذا وعلررى فاعلرره علررى حررر  ال عنرره

 ان ي لررم أن ينبغرر  ممررا ولكررن قررال ان اىل وغررري  اخلشرري ث لبررة أي كحررديث

 الكترراب نصررو  مررن فهمرره خيفررى قررد ممررا والتحليررل ابلتحرررمي الشرر ء ذكررر
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 وقررد والتصررريح الررنص بطريرر  تكررون قررد النصررو  هررذ  داللررة فرران والسررنة

  يررهوالتنب الفحرروى بطريرر  داللترره تكررون وقررد والشررمول ال مرروم بطريرر  تكررون

 هرو مرا دخرول فران االسرراء تنهرمهرا وال أ  هلمرا تقل فال ت اىل قوله يف كما

 مفهوم ذلك ويسمى االوىل بطري  يكون األذى أنوا  من التأفيف من اعظم

 عليره هللا صرلى قوله يف كما  املاالفة مفهوم بطري  داللته تكون وقد املوافقة

 غررري يف زكرراة ال أنرره لررىع مبفهومرره يرردل ف نرره الزكرراة السررائمة الغررنم يف وسررلم

 حجرة وج لرو  املاالفرة مفهروم واعترربوا برذلك األكثررون أخرذ وقرد السرائمة

 مرا كرل  اىل احلكرم يت ردى فانره غرري  يف موجرودا امل رى مرن داللتره تكون وقد

 الرذي وامليرزان ال ردل ابب من وهو ال لماء مجهور عند امل ى ذلك يف وجد

 علررى النصررو  داللررة برره ت ررر  ممررا كلرره  فهررذا برره ابالعتبررار وأمررر هللا أنزلرره
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 ذكررر  ب رردم يسررتدل فهنررا كلرره  ذلررك فيرره انتفررى مررا فأمررا والتحرررمي التحليررل

 ت راىل هللا رمحره النرا م قرال كالمره  انتهرى عنره م فرو أنه على حترمي أو إبجياب

 ... والقرآن ابلنص تبياهنا لنا يضمن مل الذهن ومقدرات ...

 ... األذهان وجولة ال جا  حت  من الرأي اعقاك فيها الي وه  ...

 ... األمران فحبذا إليه احتجنا ملا متا لو أمران هنا لكن ...

 مرتبتان والفهم بلفظها د املرا م ناها وفهم النصو  مجع ...
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 ... الثاي هذا مث لزوما أو وض ا اللف  ذاك مدلول احدامها

 ... برفان له أبدا ينضب  مل اواتتف الفهوم تفاوت  فيه ...

 ... ال رفان وذي به اخلبري عند مجة لوازم يلزمه فالش ء ...

 ... التبيان واضح وهذا زمه لوا من حيصى اخلرب ذاك فبقدر ...

 مل ولكرن كثررية  األذهان تقدرها الي األمور إن أي اخل الذهن ومقدارت قوله

 والسنة ابلكتاب تبياهنا لنا يضمن

 وفهررم النصررو  مجررع ومهررا األمرررين هررذين إن أي اخل أمررران هنررا نلكرر قولرره

 الرأي اىل حنت  مل لنا متا لو م ناها

 اللفر  مردلول فهرم أي اخل اللفر  ذاك مردلول أحردامها مرتبتان والفهم قوله

 لزوما أو مطابقة
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 ... ينضرررب  ال تفررراوات الفهررروم تفررراوت فيررره اللرررزوم وهرررو الثررراي هرررذا مث قولررره

 ... ببيان مجي ه الوجود عر  حقيقة لكتابا عر  من ولذاك

 ... زمان كل  االنسان حيتاجه الذي الشر  مجلة ي ر  وكذاك ...

 ... اثن بوح  أيضا تفصيله جممال وعلما بتفصيل علما ...

 ... التبيان بغاية ال لوم أعلى لنا ضمنا قد وحيان وكالمها ...

 ... اإلحسان ذي واألمساء واألف ال هللا صفات من ي ر  ولذاك ...

 ... الثقالن قال  ما وال أبدا غري  كتاب  من ي ر  ليس ما ...

 القرآن يف واالمجال ابلتفصيل الب ث صفات من ي ر  وكذاك ...
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 ... عيان رأي كاملشهود  ابلقل  مشاهدا ال ظيم اليوم جي ل ما

 ... ال رفان قةحبقي وصفا ا نفسه حقيقة من ي ر  وكذاك ...

 ... ببيان مربوبة خملوقة كوهنا  وي ر  لوازمها ي ر  ...

 ... والنقصان واالعدام احلاجات من فيها الذي ما ي ر  وكذاك ...

 ... نقصان وال مثل بال أيضا وصفاته ربه ي ر  وكذاك ...

 ... عرفان وذا علم ذا كن   إن هلا فافطن أوجه ثالثة وهنا ...

 ... والرمحن ابلنفس ل لمنا   ابالمتنا كذا  واألوىل ابلضد ...
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 ... نقصان ومن عي  من النفس يف ما بضد اإلله م رفة فالضد ...

 ... اإلحسان على م طيه كان  إذ كماله  ثبوت األوىل وحقيقة ...

 السررالمة ضردمها إذ والنقصران ال ير  عرن ينرز  سربحانه إنره أي ابلضرد قولره

 تقد و  هللا ت اىل والنقائص ال يوب من

 قيرررا  ت رراىل الرررب حرر  يف يسرررت مل إمنررا أي اهلمررزة بفررتح اخل واألوىل قولرره

 م طيره ألنره به أوىل سبحانه فالرب للمالوق كمال  كل  يقال أن وهو األوىل

 فاخلرال  املالروق عنره تنرز  نقرص وكل ابلكمال أوىل الكمال وواه  وواهبه

 فتمتنررع نقررص صررفة هررذ  يقررال أبن أي اخل ابالمتنررا  قولرره عنرره ابلتنررز  أوىل

 سبحانه هللا على
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 النصرني وكفايرة ... ابلروحيني واالسرتغناء النصرني كفايرة  شروط بيان يف فصل

 ... مل ان عنهما التلق  بتجريد مشروط

 ... األذقان اىل غل فقيودهم قيودهم خبلع مشروط وكذاك ...

 ... الوحيان ياهنابب أنزل  ما قواعد هبدم مشروط وكذاك ...

 ... الربهان عن عري  إن اآلراء على ابقدام مشروط وكذاك ...

 ... النصان فا ا ما إذا شي ا هبا ت بأ ال واإلبطال ابلرد ...
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 جتريررد أحرردها ثالثررة وهرر  النصررني كفايررة  شررروط ت رراىل هللا رمحرره النررا م ذكررر

 مررا وترررك عهمرراواتبا غريمهررا اىل االلتفررات وعرردم والسررنة الكترراب عررن التلقرر 

 يف االسررالم شرري  قررال كمررا  االنقيرراد ترروهن الرري القيررود خلررع الثرراي سرروامها

 بتشررديد ي ارضررا وال جررا  بقخرريص ي ارضررا ال ان هررو والنهرر  األمررر ت ظرريم

 وحكمتره هللا ألمرر يسرلم أبن وذلرك االنقيراد تروهن علة على حيمال وال غال

 حكمرة لره  هررت فران رتظهر مل أو حكمتره لره  هررت سرواء به امر ما ممتثال

 وال والتسررليم والبررذل االنقيرراد مزيررد علررى ذلررك محلرره وهنيرره امررر  يف الشررر 

 قواعرررد هررردم الثالرررث التصرررو  اىل تركررره مرررن االنسرررالخ علرررى ذلرررك حيملررره

 سررلطان مررن هبررا هللا أنررزل مررا الرري واألمررور والرربطالن الفسرراد علررى املالسسررة

 والربهان الدليل عن ال ارية
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 وهللا لكنهررا ... االميرران عرررى تسرر   ال اآلراء وهررذ  والقيررود القواعررد لرروال

 أجلهررا مررن وت طلرر  ... ترروان لررذاك االيرردي فاحتاجرر  ... ال رررى ضرريق 

 وإبرررالق مطلقهرررا تقييرررد وتضرررمن  ... بيررران ذات النصرررني مرررن أعرررداد وهللا

 للماصرو  والت ميم عمته ما ختصيص وتضمن  ... ميزان ذو وهو املقيد

 ... ابلفرقرران ومسترره للررذي ومج ررا مج رر  مررا تفريرر  وتضررمن  ... ابالعيرران

 حتليل وتضمن  ... األمران فلتنظر وعكسه وس ته قد ما تضيي  وتضمن 
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 فلرم عفروا سركو ا وكران سركت  ... النوعران فلنتظرر وعكسره حرمته قد ما

 ... كررذا  اعتررربت مررا إهرردار وتضررمن  ... بطرران ابتسررا  القواعررد ت ررف ...

 مشرروبة ... تكرن مل شرروبا أيضا وتضمن  ... حمذوران واألمران ابل كس

 بررال شرررعا ممنوعررة ... تكررن مل موانررع أيضررا وتضررمن  ... برهرران بررال شرررعا

 ... استحسان وال علم بال وتقليد وآراء أبقيسة إال ... تبيان

 لريا القواعرد مرن حصرل  الري املفاسرد بيران يف ت راىل هللا رمحره النرا م شر 

 هبرررا خرررالفوا الررري واآلراء والسرررنة الكتررراب هبرررا قيررردوا الررري والقيرررود وضررر وها

 وتضررمن  النصرني مررن أعرداد أجلهررا مرن ت طلرر  أنره فررذكر والسرنة الكتراب

 مرا وتفرير  املاصو  وت ميم ال موم وختصيص املقيد وإبالق املطل  تقييد

 وس ته ما وتضيي  بينه فرق  ما ومجع بينه النصو  مج  
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 ... النرا م ذكرر  ممرا ذلرك وغرري حللتره مرا وحتررمي حرمتره مرا وحتليل وعكسه

 مرررا ... ابالحسررران واالتبرررا  الصرررح  مجيرررع مرررن القواعرررد هرررذ  أتررر  عمرررن

 ... فالن ورأي فلتان عقل ال ... نبيهم اتبا  إال أسسوا

 نصرحا اآلراء اأنكررو  برل ... وزالتره هفواتره احملسرن وفلتات القامو  يف قال

 دل ما ... وتناق  هبا خلف يف ليس أو ... وللقرآن والداع  هلل ... منهم

 انتقضرر  وال اختلفرر  مررا الرررمحن مررن كانرر   لررو وهللا ... عرفرران وذا ذالرر 
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 علررى سررقط  وقررد حقررا ... ختاهلررا كالزجررا    افرر  شرربه ... االزمرران مرردى

 ... الشان هلذا بةبال علياء ... مهة ذو هبا يرضى ال وهللا ... صفوان

 مررن احررد عررن أتت مل القواعررد هررذ  أن بيرران يف ت رراىل هللا رمحرره النررا م شررر 

 هللا صررلى نبرريهم اتبررا  اال أسسرروا مررا القرروم وأن إبحسرران واتب رريهم الصررحابة

 فلتان ورأي فالن عقل اتبا  يالسسوا ومل وسلم عليه

 مرن كران  ولرو ت راىل قولره مرن مرأخوذ هرذا اخل الررمحن من كان   لو وهللا قوله

 اآلراء هرذ  أن علرى فالردليل النسراء كثرريا  اختالفرا فيره لوجردوا هللا غرري عند

 مل هللا عنرد من كان   فلو وتناقضها اختالفها كثرة  هللا غري عند من والقواعد

   افرر  شرربه ... القائررل قررال كمرا  ولكنهررا الرردهر آخررر اىل تنررتق  ومل ختتلرف

 ... ورمكس كاسر  وكل حقا ... ختاهلا كالزجا 
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 االميان منب  يف وثبا ا ... الفىت قل  يف وهللا فمثاهلا ... النا م قال
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 االميران وكرذلك ... نقصران ذا فرقا  النمرا فيمن ره دغرل حولره ينبر  كالزر 

 حولرره تنبرر  والررنفس ... االنسرران يف الرررمحن مررن غررر  ... الفررىت قلرر  يف

 ذاواي يبسرا الغرر  ذاك في رود ... األفنران كثررية  وهر  والشبهات الشهوات

 مررن وذا نررزر ومغلرره دائبررا حيررر  فررقا  ... أوان كررل  الثمرررات اقررص أو ...

 الشرروك لررذاك بصررر ... ذا وكرران النبررات نكرر  لررو وهللا ... اخلسررران أعظررم
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 ... حسبان بال أض افا ولكان ... مغله اجلبال كأمثال  ألتى ... والس دان

 نكر  قولره واملنرزور كرالنزير  القليل النزر القامو  يف قال ليلق أي نزر قوله

 احلمررأة مرن فيهرا مررا أخرر  وينكشرها ينكشرها الركيررة نكر  القرامو  يف قرال

 فر  ومنه أفنا  والشئ كانتكشها  والطني

 برل ... اجلراي اجلهول ف ل كلها  فيها ابالبالق الط ن وليس هذا ... فصل

 يف أو ... والفرقرران االميرران وحمكررم ل ... الرسررو قررول خالفرر  قررد الرري يف

 كررم  الرري فهرر  ... سررلطان مررن قرروم اي تقريرهررا ... يف الرررمحن أنررزل مررا الرري

 القرآن حمكم من عطل  بل ... سنة من عطل 
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 مبلرر  قررال اذ ... أجررران لرره أو أجررر ي رردو  ... فررال واضرر ها أن ونرجررو هررذا

 كالمره  قبرول عن هناا قد بل ... انسان على له قبولال اجياب غري من علمه

 من عليه   ... النصو بتقدمي أوصاا وكذاك ... برهان بال بتقليد نصا ...

 مرن هلرا السرالال عنرد ... نفسره وخلرص بذا ال باد نصح ... قرآن ومن خرب

 ألجررل النصررو  ترررك ... الررذي علررى فهررو اخلررو  كررل  واخلررو  ... الررداين

 شرران ذو لرره خصرم قالرره لررو ... مبرا أوهلررا االحسرران بغرى ذاوإ ... فررالن قرول

 ... أبذان قاله قد ما بفساد ... مناداي ال ضال ابلداء لرما  ...
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 مطلقرا الرأي ذم يتوهم ان اجلهال ب   من ت اىل هللا رمحه النا م خش  وملا

 الرررأي أن اىل أشررار اخل فيهررا ابالبررالق الط ررن ولرريس هررذا بقولرره ذلررك دفررع

 وافر  مرا واحملمرود والسرنة الكتراب خرالف مرا فاملذموم وحممود موممذ نوعان

 كترراب  أول يف مسررتوىف بسررطا ذلررك يف الكررالم بسرر  وقررد والسررنة الكترراب

 ال أي كلها  فيها ابالبالق الط ن وليس هذا قوله م ى وهذا املوق ني اعالم

 فق  والسنة الكتاب خالف فيما يط ن وأمنا كلها  فيها يط ن

 فلره فأخطرأ اجتهد إذا اجملتهد ان نرجو أي اخل واض ها ان جوونر  هذا وقوله

 الني عن البااري صحيح يف صح كما  أجران فله فأصاب اجتهد وإذا أجر

 اجتهرد وإذا أجرران فله فأصاب احلاكم اجتهد اذا قال وسلم عليه هللا صلى

 أجر فله فأخطأ
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 مببلررر  قرررالوا ت ررراىل هللا رمحهرررم األئمرررة إن أي اخل علمررره مبلررر  قرررال إذ قولررره

 بتقردمي وأوصروا النصرو  خرالف إذا كالمهرم  قبرول عرن النرا  وهنوا علمهم

 هللا فرمحة وغريهم حنيفة واي ومالك والشاف   أمحد كاالمام  عليه النصو 

 يروم هلرم ت راىل الررب سالال عند أنفسهم وخلصوا ال باد نصحوا فلقد عليهم

 القيامة

 علررى الشررديد واخلطررر ال ظرريم اخلررو  ان أي اخل اخلررو  كررل   واخلررو  قولرره
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 أولوهرا االحسران أرادوا واذا وفرالن فرالن قرول ألجرل النصو  تركوا الذين

 قررال لررو ذلررك ومررع الب يرردة االحتمرراالت علررى ومحلوهررا البابلررة ابلتررأويالت

 ال ضرال ابلرداء رمرو  يرضرونه ومرن مشراخيهم كرالم  أتويرل يف هلم خصم ذلك

 قاله ما فساد ىعل وادوا

 فصل

 مرن ... برذكر  ترراد امل رى ولروازم ... ال ام مرذه  هرو هل املذه  الزم يف

 وهر  اللروازم قصد ... حقه يف بالزم ليس وسوا  ... احلقان بلزومها عار 

 نكرران برال ي لمره كران  قد ... او اجملهول لزومها يكون قد اذ ... بيان ذات

 ... نسيان وذا سهو ذا كان  اذ بلزومها غفلة عرته لكن ...

 برهان بال مذهبهم ال لماء ملذاه  الزما يك مل ولذاك ...
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 مبذه  ليس املذه  الزم أن الفصل هذا يف النا م ذكر

 سروا  وأمرا بلزومهرا عرار  من تراد امل ى لوازم إن أي اخل امل ى ولوازم قوله

 برره عاملررا يكررون أو لزومهررا جرراهال نيكررو  قررد اذ حقرره يف بررالزم ذلررك فلرريس

 مبذه  ليس املذه  الزم فلذاك ونسيان سهو له حصل أي عرته ولكن

 مرذهبا املرذه  الزم هرل السرائل قرول وأمرا لره جرواب يف االسالم شي  قال

 مل إذا لرره مبررذه  لرريس االنسرران مررذه  الزم أن فالصررواب مبررذه  لريس أم
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 ذلرك برل عليره كرذاب  اليره إضرافته كانر   ونفرا  أنكرر  قرد كان  إذا ف نه يلتزمه

 أهنرا يظهرر الري اللروازم التزامره غرري املقرال يف وتناقضره قولره فسراد على يدل

 يلتزمهرا ال أنره ي لم أقوال يلزمها أبقوال قالوا فالذين واحملال الكفر قبيل من

 قرال مرن كرل  تكفرري للزم مذهبا املذه  الزم كان  ولو تلزمه أهنا ي لم مل لكن

 القرول هرذا الزم فران حبقيقرة لريس جمراز أنره الصفات من وغري  ءاالستوا عن

 فاملقردمون ... انتهرى حقيقرة صرفاته أو أمسائره من ش ء يكون ال أن يقتض 

 برررني فررررق ال ... ال رردوان مرررع جهررل أولرررو هررربهم ... مررذ ذاك حكايرررة علررى

 لريس كران  مرا اذا سريما ... الداي اللزوم عن يذهلون قد ... وخفائه  هور 

 مرا ... علرى وحيكرم ابلرزور تشهدوا ال ... جبنان لزومه يظن الكن ... مبالز 

 امل صرروم ونبينررا ... آهلنررا يقررول مررا الزم خبررال  ... الرربطالن شررهادة تلزمررون
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 األذهان على ختفى وخفية ... جلية النصو  دالالت فلذا ... ابلربهان
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 ... حسبان بال رزقا آايته ... يف الفهم يشاء من يرزق وهللا

 ألزمرره مررا ذكررر يف شررر  مبررذه  لرريس املررذه  أن هللا رمحرره النررا م ذكررر وملررا

 م ... الكرال ألرابب حكراايت واحرذر ... فقرال االثبرات أهرل الت طيل أهل

 ذاك لرروا ... فقررا يلررزمهم  نررو  مبررا فحكرروا ... اهلررذاين كثرررية  اخلصرروم عررن

 مررن يلررزمهم  نررو  ... مبررا هلررم ابهتررني علرريهم كررذبوا  ... برهرران بررال مررذهبهم
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 جثمران ذو هللا أبن هلرم ... قرو االثبات أويل عن امل طل فحكى ... البهتان

 امل طرل وحكرى ... ب يان لنا يرى ليس هللا أبن قالوا أهنم امل طل وحكى ...

 قرالوا أهنم امل طل وحكى ... م ان قصد غري من كالمه  ز ... جيو قالوا أهنم

 جرل األعضراء لره قرالوا أهنرم امل طرل وحكرى ... مبكران وحصر  اإلله بتحييز

 ابالنسران للارالق التشربيه هرو مذهبهم أن امل طل وحكى ... هبتان عن هللا

 امل طرل  رن ... بلسران اشياخهم وال لو  يقو مل ما عنهم امل طل وحكى ...

 ... ثرال حمراذير هرذا يف ف ليه ... وال دوان ابلزور أتى فلذا ... الزم هذا أن

 ذاك ومترررام ... بلزومررره وقرررذفهم اللرررزوم  رررن ... الررربطالن متحقررر  كلهرررا   

 ... الكفران شهادة

 أهرررل هبرررا ألرررزم ممرررا أشرررياء حيكررر  هللا رمحررره النرررا م أن األبيرررات هرررذ  حاصرررل
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 هللا إن يقولون أهنم املثبتة عن امل طلة فحك  االثبات أهل الت طيل

 

 

 [   397 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 كمرا  اآلخررة يف يررى ال هللا أن مرذهبهم أن عنهم وحكوا سمج وتقد  ت اىل

 أن يصررح ت رراىل هللا ان علررى السررنة أهررل أببرر  امل ررامل يف الرررازي الفاررر قررال

 إنكرار أمرا قرال مث ذلرك واجملسرمة والكرامية وامل تزلة الفالسفة وأنكرت يرى

 علرى قرواأبب فألهنرم واحلنابلرة الكراميرة انكرار وأمرا فظراهر وامل تزلة الفالسفة

 انتهى رؤيته امتن   مكان يف جسما يكن مل لو ت اىل هللا أن
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 يف السرول غايرة كتابره  يف الفزاري ابراهيم بن الرمحن عبد ال المة الشي  قال

 أسررر  األمرررين أي أدري ومررا هرذا الرررازي كررالم  حكرى أن ب ررد األصررول علرم

 وآخررهم أوهلرم خيتلرف ال احلنابلرة فرألن نقلره أمرا تقريرر  أو نقله فضيحته اىل

 النقررل اهررل وامجررا  رسرروله وسررنة لكتابرره جاحررد ت رراىل هللا لرؤيررة املنكررر أن يف

 المتن ر  مكران يف جسرما يكرن مل لرو أنره علرى أببقوا قوله فألن تقرير  وأما

 التقدير ألن الرؤية صحة بدليل اجلسم اثبات يقتض  استدالل هو إمنا رؤيته

 خيفرى ال هرذا فمثرل جسرما يكرونف رؤيتره متن ر  ال جسرما يكن مل لو يكون

 لبيرر  كررل  فرران وأصررم أعمررى غلرر  إذا اهلرروى هررو وامنررا الرررازي الفاررر علررى

 اوال فانرره لرره دواء ال داء احلنابلررة مرن قلبرره يف أن الرجررل هرذا كررالم  مررن ي لرم

 االسرررالم ديرررن يف ابتدعررره مرررا السرررنة يررررى فرررقا  السرررنة اهرررل عرررن أخررررجهم
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 الفيلسرروفية واآلراء ال قليرة والشرربه ةالكالمير املباحررث مرن احملمديررة والشررعة

 أبلرر  واثنيررا السررنة أهررل مررن ليسرروا أبهنررم مقررامهم يقرروم ال مررن علررى فحكررم

 الكررالم الفررزاري وأبررال مسررلم ي تقررد  ال والتجسرريم التجسرريم اسررم علرريهم

 أقرول م ران قصرد غرري مرن كالمره  جيروز قرالوا اهنرم عرنهم امل طلة وحكى قوله

 الكترراب يف لرره م ررى مرراال ورود جيرروز وال مررعاجلوا مجررع يف السرربك  ابررن قررال

 قال للحشوية خالفا والسنة
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 لوجرود  قرالوا والسرنة الكتراب يف ذلك ورود جتويزهم يف أي شرحه يف احملل 

 اضرطرب وقرد حمشيه ب   قال انتهى السور أوائل يف املقط ة كاحلرو   فيه

 يف إن يقرل مل أحردا إن والكروراي الزركشر  فقرال هرذا م رى يف هبذا القائلون

 علرى الكررمي القررآن اشرتمال يتصرور ال اآلمردي وقرال لره م رى ال مرا القرآن

 هللا اال أتويلره ي لرم ومرا آبيرة ايضرا احلشروية اسرتدل  وقد أصال له م ى ماال

 مبرا هللا خاببنرا فقرد لنرا م لروم غرري املتشابه الكون فقالوا ابلوقف عمران آل

 واآلايت السرررور فرررواتح أن وم لررروم اجلانررردي نقلررره املهمرررل وهرررو همرررهنف ال

 قائلرره مررراد ابنرره مقطررو  غررري أنرره إال صررحيح م ررى هلررا فهررم وان املتشرراهبات

 اعلم وهللا الفواتح يف قالوا حيث هذا املفسرين من كثري  سلك ولذلك ت اىل

 امل رى وانفر قائلره مرراد منره مفهروم غرري هرذا مثرل ان احلشروية رأى وملا مبراد 
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 ذكررا مرا مب رى برل موضرو  غرري أنره مب ى ال له م ى ال إنه وقالوا أصال عنه

 أر ومل األفهرام فيره اضرطرب  الرذي الكرالم هرذا توجيره من وس   يف ما هذا

 كالمه  انتهى شافيا كالما  هنا كت   ممن ألحد

 موأهنرر القرررآن يف لرره م ررى مرراال ورود جبررواز قررالوا اهنررم عررنهم امل طلررة وحكرر 

 شربهوا واهنرم اعضراء لره قرالوا أهنرم امل طلة وحكى وحصر  هللا بتحيز يقولون

 تقلررره ولرررن يقولرررو  مل ممرررا هرررذا غرررري عرررنهم امل طلرررة وحكررر  خبلقررره ت ررراىل هللا

 لقررروهلم الزمرررا هرررذا أن  نررروا امل طلرررة إن النرررا م قرررال كمرررا  واألمرررر اشرررياخهم

 وهلرذا ذه مبر لريس املرذه  الزم ألن واعتردوا علريهم وكرذبوا عنهم فحكو 

 م رراذير االثبررات اهررل اىل ذلررك نسرربة يف امل طررل علررى أي ف ليرره النررا م قررال

 شرهادته والثالرث بلزومره قرذفهم والثراي اللرزوم  ن األول اببلة وكلها ثال 
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 ابلكفر عليهم
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 يررروم ... خترررف مل وحيرررك ابلرررزور شررراهدا اي ... ت ررراىل هللا رمحررره النرررا م قرررال

 قلرررر  قررررد ... لوازمررررا غرررر  البهترررران قائررررل اي ... الررررداين سررررطوة شررررهادةال

 للررمحن واألف رال واألوصرا  الذات انتفاء الزمها وهللا ... بلسان ملزوما ا

 ذلررك ولررزوم ... واالميران واالسررالم قرررآن وال الردين انتفرراء الزمهرا وهللا ...

 الررنظم هررذا  ضرري لرروال وهللا ... واعيترران أذان لرره كانرر   ... ملررن جرردا بررني
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 لره كانر   ... ملرن يكفر  مرا منره تقردم ولقرد ... التبيران أبوضح اللزوم بين 

 سراكن الربالدة وأخرو ... يكتفر  ذلرك برب   الرذك  إن ... ا رراتن عينان

 ... اجلبان

 ت رراىل ذاترره انتفرراء منهرا ويلررزم امل طلررة تلررزم الري اللرروازم بيرران يف النررا م شرر 

 مرا تقردم وقرد والقررآن واالسرالم الردين انتفراء منهرا يلرزم برل وأف اله وصفاته

 النظم هذا غضون يف ذلك من ي ر 

 يف قالررره والصرررحراء املقرررربة مشرررددتني واجلبانررره اجلبررران اجلبررران سررراكن قولررره

 القامو 

 والقررآن االميران حبقرائ  ... شريوخكم جبهرل اعترربوا قومنا اي ... النا م قال

 إن ... فتررران جاهرررل مقالرررة فررريكم ... وقتررره أفضرررل قرررول مس رررتم مرررا أو ...
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 هررذي مررا وهللا ... خملوقران ابالمجررا  ال رررش قبرل واألر  ال لررى السرماوات

 زمان كل  االمجا  عن فضال ... عامل مقالة
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 مرا اىل فرانظر ... القررآن و اهر الصحيح واخلرب االمجا  خالف قد قال من

 اسرتوى اتويرل ان امل طرل زعرم ... طالنالرب بظراهر اإلستواء لف  أتويل جر 

 قد ... األىل لغة ذا ليس امل طل كذب  ... لسان وضع واالقبال ابخلل  ...

 مجيرع ب رد ال رش خل  قال أن إىل هذا فأصار  ... والقرآن ابلوح  خوببوا
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 ... الفرقان وحمكم اهلداة وإمجا  له الرسول تكذي  يهنيه ... االكوان ذي

 زعرم اجلاهرل القائرل هرذا ان ذلرك وم ى القول هذا قائل ت يني على أقف مل

 اجلهررل هلررذا واعجرر  ابالمجررا  ال رررش قبررل خملوقرران واالر  السررماوات ان

 للسررلف ان وذلررك القرررآن و رراهر الصررحيح واخلرررب االمجررا  وخمالفررة ال ظرريم

 والثرراي املالوقررات اول ال رررش أن أحرردمها هررو مررا املالوقررات أول يف قرولني

 ان علرررررى السرررررلف إمجرررررا  هرررررذا يف فكررررران املالوقرررررات أول هرررررو القلرررررم ان

 واالر  السررررماوات ان زعررررم اجلاهررررل وهررررذا القلررررم او ال رررررش املالوقررررات

 مرا هرو اليره أشرار الرذي الصرحيح واخلرب االمجا  فارق ال رش قبل خملوقان

 كتر   قرال مرفوعرا ال را  بن عمرو بن هللا عبد عن صحيحه يف مسلم روا 

 سرررنة ألرررف خبمسرررني واالر  السرررماوات خيلررر  أن لقبررر اخلالئررر  مقرررادير هللا
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 املاء على عرشه وكان

 امل طرل إن أي واالقبرال ابخللر  اسرتوى أتويرل أن امل طلرة زعرم النرا م وقول

 خملوقرران والسررماوات االر  أن يتضررمن ابالقبررال االسررتواء تفسررري أن زعررم

 اجلهل غاية وهذا ال رش قبل

 أي لسان وضع واالقبال ابخلل  استوى أتويل إن امل طل قول قوله
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 لغرة يف امل ررو  هرو السرماء خلر  علرى اقبرل بقوهلم االستواء أتويل أن زعم
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 واالر  السرماوات خلر  قبرل خملوقرا ال ررش كران  واذا كذلك  وليس ال رب

 ان اللغررة يف ي ررر  هررذا كرران  لررو لرره خلقرره اىل عمررد  اسررتواؤ  يكررون فكيررف

 ال اللغررة يف قر  ي ررر  ال وهرذا ف لره اىل عمررد أنره مب رى ذاكرر  علرى االسرتواء

 يف ذكررر  عمررد مب ررى اسررتوى قررال ومررن نثررر وال نظررم يف ال جمررازا وال حقيقررة

 كمرا  الغايرة حبرر  عردى ألنه فصل  دخان وه  السماء اىل استوى مث قوله

 ال اآليررة تلررك يف ذكررر مررا ان مررع عليرره قصرردت وال كررذا  اىل عمرردت يقررال

 املفسرررون بررل السررلف مفسررري مررن احررد قررول هررو وال أيضررا غررةالل يف ي ررر 

 ملرا االسرالم يف ابترد  وأمثالره القول هذا وامنا ذلك خبال  قوهلم السلف من

 واختيرررار  وقدرتررره مبشررري تة ويف لهرررا بررره تقررروم الررري الررررب أف رررال إنكرررار  هرررر

 اهرل سرائر يفسرر كمرا  ذلرك ينرايف مبرا يفسرر  مرن القررآن يفسرر صار فحين ذ
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 احررد عرن التفسررري هرذا ينقررل أن وأمرا أقراويلهم يوافرر  مرا علررى القررآن البرد 

 ال البرراب هررذا يف متفقررة عررنهم الثانيررة السررلف أقرروال بررل فررال السررلف مررن

 اختلفر  وان اآلايت ب ر  يف أحيراا خيتلفرون قرد كمرا  قروالن فيه هلم ي ر 

 النرا م قرال مث ال ررش علرى هللا علرو اثبرات وهرو واحد فمقصودهم عبارا م

 الفرقان وحمكم اهلداة وامجا  له الرسول تكذي  يهنيه التهكم سبيل على
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 فصل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

862 

862 

 اجلهرل أهرل اىل انقسرامهم وذكرر واالميران ال لم أهل تكفريهم عليهم الرد يف

 احلرررديث أهرررل كفررررمت  أنكرررم ال جائررر  ومرررن ... والكفرررران والبرررد  والتفرررري 

 والربهران الرنص ألجرل قضره ... ينا رأي له رااي خالفوا إذ ... القرآن وشي ة

 ... االميررررران فحقيقرررررة ووفررررراقكم ... خالفكرررررم عرررررني التكفرررررري وج لرررررتم ...

 ميزان ميزانكم ... والفرقان ابلربهان جاء من ... ال هللا دين ميزان فوفاقكم

 عائرل جرور ميرزان بره أهرون ... امليرزان يف ال رول كرل  وال رول ... جاهل اب 

 أو ديرن مرن مسركة وأدىن حيرا مث كان  لو ... الوزان ذا ويل طففامل بيد ...

 ... وال ردوان ابلبهتران النا  كفر  ميزان آراءكم جت لوا مل ... اميان ومن علم

 الوقاحررة هررذي ... برهرران بررال خيررالفكم مررن أيكفررر لكررم وسررا  أتولررتم هرربكم

 اترك عقوبررة ذا أكرررب هللا ... الطغيران فرقررة اي وحيكررم لرة ... واجلهررا واجلرراءة
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 ... واهلذاين ل راء الوحيني

 الرجرررررال آراء خرررررالفوا إذ احلرررررديث أهررررل كفررررررمت  انكرررررم ال جائررررر  ومررررن أي

 ف لررى ووفرراقكم خالفكررم الجررل واالميرران الكفررر فج لررتم فج لررتم للنصررو 

 هذا
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 هعلير شرهدمت خرالفكم ومرن ابالميران له شهدمت وافقكم فمن وفاقكم فامليزان

 خرب  وحقيقته مبتدأ وفاقكم وخرب مبتدأ االميان فحقيقة ووفاقكم ابلكفران
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 خمافررة الجررل فرريكم عررادل حبكررم أنيت لكننررا ... ت رراىل هللا رمحرره النررا م قررال

 يسرررررتوي هرررررل إذا وانظرررررر ... حكيمهرررررا منصرررررفا اي إذا فرررررامسع ... الررررررمحن

 كوذانرررر ال نرررراء وذوو ... جهالررررة أهررررل قسررررمان عنرررردا هررررم ... احلكمرررران

 ... جيتم رران شررك ال بدعررة يف ... مهررا نرروعني بررني وفرررق مجررع ... القسررمان

 مرن متمكنرون ... نوعران فراهنم واجلراهلون ...  اهر كفر  فأهل ال ناد وذوو

 اجلهالررة ار  إىل لكررن ... واالمكرران اليسررر ذات ابألسررباب وال لررم اهلرردى

 ... كال ميان  التقليد واستسهلوا ... أخلدوا

 األىل فهرم ... الشران هبرذا  وينا للح  ... إدراكهم يف ملقدورا ييذلوا مل ...

 فريهم عنردي والوقرف ... قروالن عندا فيه والكفر ... تفسيقهم يف شك ال

 ... مرنهم ابلبطانرة اعلم وهللا ... االميان وال أن تهم ابلكفر ... الذي لس 
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 البغ  لألج قط ا ... عقابه مستوجبون لكنهم ... االعالن حلة  هارة ولنا

 والطغيرران ابلظلررم ت ررذروا لررن ... إنكررم ابجلهالررة عررذرمت هرربكم ... وال رردوان

... 

 والبهتان ابلزور وشهادة ... ودينه الرسول قول يف والط ن ...
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 اخلوار  ان ... والكفران االشراك ذي قتل خمالفيكم قتل استحالل وكذلك

 الرسررول قررول ومس ررتم ... ال صرريان مررن ارتكبرروا املرر اال ... قررتلهم احلرروا مررا
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 ... قررتلهم أحبررتم أنررتم لكررنكم ... التبيرران واضررح وذلررك فرريهم ... وحكمرره

 مرع بتقريرر لكرن ... عليهمرا النقرري زادوا ما وهللا ... القرآن مع سنته بوفاق

 ... وال رفران واالنصرا  والتحقي  ابل لم خصكم قد من فبح  ... االميان

 يقتلون هم ... ببيان فأوضحوا الرسول قال ... ابلذي اخلوار  ما اح  أنتم

 ... األواثن عبادة أهل يدعون ... بل الرمحن ل ابد

 ... ابلربهان احل  النصو  عزل ... وال ت طيل أهل وليسوا هذا ...

 اهرل تقسريم ب رد  والرذي الفصرل هذا يف ت اىل هللا رمحه النا م كالم  حاصل

 قسررمني اىل اجلهررال قسررم مث وجهررال عنرراد اهررل سررمنيق اىل والت طيررل اجلهرل

 اخلردوا ولكرن املتيسررة ابالسرباب وال لرم اهلردى من متمكنون االول القسم

 بلو  عن عجز أهل اجلهال من الثاي والقسم التقليد واستسهلوا اجلهالة اىل
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 ميرررز م اذا وهررم قرررال مث ولقائرره ورسرروله ابهلل واميررران قصررد حسرررن مررع احلرر 

 ومل عنردهم الداينرة وأهرل األشرياخ قالتره مبرا الظرن أحسرنوا قروم األول حزابن

 لكرن احلر  فطرالبوا هرالالء مرن الثراي والضرب هبا فرضوا اقواهلم سوى جيدوا

 غررري برقررا وسررلكوا أبررواهبم سرروى مررن احلقررائ  بلبرروا اهنررم علمرره عررن صرردهم

 األول القسرم فاما حيارى وصاروا عليهم الطرق فتشاهب  اليقني اىل موصلة

 يف بقولرره ذلررك اىل أشررار وقررد بكفرررهم فحكررم ابهلل وال يرراذ ال نرراد اهررل وهررم

 قررول ألجررل الرسررول قررال وردمررا ال نرراد سرروى لرريس فررالكفر ... الررنظم هررذا

 فالن
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 ولكررنهم وال لررم اهلرردى مررن املتمكنررون وهررم اجلهررال مررن األول القسررم وأمررا

 النررا م حكررم فهررالالء احلرر  بلرر  يف وسرر هم يبررذلوا ومل التقليررد اىل اخلرردوا

 اهرل وهرم الثراي القسرم وأمرا الوقف واختار قوالن ففيه الكفر وأما بفسقهم

 واهرل املشراي  قلردوا ولكرنهم ورسروله ابهلل اميراهنم مرع احلر  بلو  عن ال جز

 ويكفررروا ... يظلمرروا مل إن م ررذورون فررأوالء ... النررا م فرريهم وقررال الداينررة

 ... نوال دوا ابجلهل

 يف والط رن والطغيران ابلظلرم م رذورين غرري فهم ابجلهالة عذروا وان إهنم أي
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 مرن خمراليفهم قترل واسرتحالل والبهتران ابلرزور والشرهادة ودينره الرسول قول

 وال حتريررف غررري مررن الصررفات مررن ورسرروله هللا اثبترره مررا اثبترروا الررذين املثبتررة

 مل اخلرروار  فرران وكفررر شرررك اهررل أهنررم ودعرروى متثيررل وال تكييررف وال ت طيررل

 هللا رسرول اصرحاب قترال واستحالل ال صيان من ارتكبو  ملا اال قتاهلم حيل

 فرريهم قررال كمررا  ال ظيمررة عبرراد م مررع علرريهم والط ررن وسررلم عليرره هللا صررلى

 مررع وصرريامه صررال م مررع صررالته أحرردكم حيقررر وسررلم عليرره هللا صررلى النرري

 الرميرة مرن السرهم ميررق كما  ماالسال من ميرقون قراء م مع وقراءته صيامهم

 صررح وقرد قرتلهم ملرن هللا عنرد أجررا قرتلهم يف فران فراقتلوهم لقيتمروهم أينمرا

 كران  فراذا وغرري  امحرد االمرام قالره كمرا  اوجره عشررة مرن اخلروار  يف احلديث

 ال ظيمررة عبرراد م مررع اخلرروار  بقتررل حكررم قررد وسررلم عليرره هللا صررلى النرري
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 ابلقترل اخلروار  من أح  املثبتة دماء استحللتم إذا املقلدة اجلهال أيها فأنتم

 برقرره غررري مررن لكررن احلرر  بلبرروا الررذين فهررم القسررم هررذا مررن الثرراي والقسررم

 كتابره  أو دينره أو هللا يف شرك غرري مرن والوقرف واحلرية الشك عليهم وغل 

 واسرررع أو احررردامها ... أو واألجررررين الرررذن  برررني فررراؤالء ... فقرررال ولقائررره

 ... الغفران

 وقد اقسام ارب ة اىل قسمهم الفصل هذا يف ذكر  ما اصلح هذا
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 اثنرا وهر  منره يتراب مرا أجنرا  ذكر يف السائرين منازل شرح يف النا م ذكر

 الشرك والثاي الكفر األول وجل عز هللا كتاب  يف مذكورة أرب ة جنسا عشر

 وكفررر التصرردي  مررع إابءو  اسررتكبار وكفررر تكررذي  كفررر  مخسررة الكفررر فررأنوا 

 االكررب الشررك وأمرا قرال مث األنروا  هرذ  وبرني نفاق وكفر شك وكفر اعرا 

 بيان أبحسن ذلك بني مث نوعان فهو

 والسرنة ال لرم اهرل كران  فلهرذا البكرري ابرن على رد  يف االسالم شي  وقال

 حكررم الكفررر ألن يكفرررهم املاررالف ذلررك كرران  وإن خررالفهم مررن يكفرررون ال

 لريس أبهلرك وزىن عليرك كذب  كمن  مبثله ي اق  أن لالنسان فليس شرع 

 ت رراىل هللا حلرر  حرررام والكررذب الررزا ألن أبهلرره وتررزي عليرره تكررذب أن لررك

 فران وأيضرا ورسروله هللا كفرر   مرن إال يكفر فال ت اىل هلل ح  التكفري وكذلك
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 الري النبويرة احلجرة تبلغره أن على موقو  قتله وجواز امل ني الشاص تكفري

 قرال أن اىل يكفرر الدين من شي ا جهل من كل  فليس وإال خالفها من فريك

 هللا يكررون أن ينفررون الررذين والنفرراة احللوليررة مررن للجهميررة أقررول كنرر   وهلررذا

 وأنرتم كفرر  قولكم أن أعلم ألي كافرا  كن   وافقتكم لو أا ال رش فوق ت اىل

 جهال ألنكم تكفرون ال عندي

 ذلرك يف األمرر وحقيقرة سرب  كرالم  ب رد له كالم  يف أيضا االسالم شي  وقال

 كرذا  قرال مرن ويقرال صراحبه بتكفرري القرول فيطلر  كفررا  يكرون قرد القول أن

 تقروم حرىت بكفرر  حيكرم ال ذلرك قرال الرذي امل رني الشراص لكرن كافر  فهو

 يقول هللا فان الوعيد نصو  يف هو كما  وهذا اتركها يكفر الي احلجة عليه

 النسرراء ارا بطرروهنم يف أيكلررون إمنررا  لمررا يتررامىال أمرروال أيكلررون الررذين إن
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 لكن ح  الوعيد نصو  من حنو  أو فهذا
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 القبلررة أهررل مررن مل ررني يشررهد فررال ابلوعيررد علبرره يشررهد ال امل ررني الشرراص

 يكرون ال فقرد مرانع ثبروت أو شررط لفروات الوعيرد يلحقه ال أن جلواز ابلنار

 يكفرر الي األقوال وهكذا ذلك وحنو احملرم ف ل من توبي وقد بلغة التحرمي

 تثبرر  مل أو احلرر  مل رفررة املوجبررة النصررو  تبلغرره مل الرجررل يكررون قررد قائلهررا

 هبرا هللا ي رذر  له عرض  لشبهة يفهمها مل أو فهمهما من يتمكن مل أو عند 
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  خطرأ  لره يغفرر هللا فران وأخطرأ احلر  بلر  يف جمتهردا املرالمنني مرن كان  فمن

 أصرحاب عليره الرذي هرذا ال مليرة أو النظرية املسائل يف سواء كان  ما ائناك

 االسالم أئمة ومجاهري وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 ب ضرهم تكفرري البرد  أهرل عيروب فمرن أجوبته ب   يف ت اىل هللا رمحه وقال

 أحرردهم أن ذلرك وسرب  يكفررون وال خيطرالون ال لررم أهرل ممرادح ومرن ب ضرا

 للرسرول تكرذي  أنره لره تبرني ألنره كفررا  يكرون وقرد كفررا  كفررب لريس ما يظن

 حبالرره ال ررامل هررذا كرران  اذا يلررزم فررال ذلررك لرره يتبررني مل واآلخررر للاررال  وسرر 

 امحررد االمررام ي رري كرران  واذا قررال حبالرره ي لررم مل مررن يكفررر أن قالرره اذا يكفررر

 ةمناقضرررر ألن وصرررفاته ت رررراىل هللا ألمسررراء املنكرررررين اجلهميرررة يكفررررر هللا رمحررره

 حقيقررة وألن بينررة  رراهرة وسررلم عليرره هللا صررلى الرسررول برره جرراء ملررا أقررواهلم
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 قروهلم حقيقرة حتى رر  هبرم ابتل  قد عنه هللا رض  وكان اخلال  ت طيل قوهلم

 السرررلف عرررن مشرررهور اجلهميرررة وتكفرررري الت طيرررل علرررى يررردور وأنررره وأمررررهم

 مررن مأعظرر القررول اىل يرردعو الررذي فرران أعيرراهنم يكفررر كرران  مررا لكررن واألئمررة

 يكفرر والرذي فقر  يردعو الرذي مرن أعظرم خمالفه ي اق  والذي يقوله الذي

 يقولرون األمرور والة مرن كانوا  فالذين هذا ومع ي اقبه الذي من أعظم خمالفه

 مررن ذلررك وغررري اآلخرررة يف يرررى ال هللا وان خملرروق القرررآن إن اجلهميررة بقررول

 وميتحنوهنم ذلك اىل النا  ويدعون وصفاته أمسائه ت طيل
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 قيررردوا إذا كرررانوا  إهنرررم حرررىت جيررربهم مل مرررن ويكفررررون جييبررروا مل اذا وي ررراقبوهنم

 يولرررون وال خملررروق القررررآن إن اجلهميرررة بقرررول يقرررر حرررىت يطلقونررره ال األسرررري

 أمحرد فاالمرام هذا ومع ذلك يقول من اال املال بي  من يرزقون وال مستول

 صرلى الرسرول يكرذبون أهنم هلم يتبني مل أهنم لمهل  هلم واستغفر عليهم ترحم

 مررن وقلرردوا فررأخطالوا أتولرروا ولكررن بره جرراء ملررا جاحرردون وال وسررلم عليره هللا

 حرني الفررد حلفرص قرال ملرا عنره هللا رضر  الشاف   االمام وكذلك ذلك قال

 مل كفررر  القررول هررذا أن بررذلك فبررني ال ظرريم ابهلل كفرررت  خملرروق القرررآن قررال

 ولررو هبررا يكفررر الرري احلجررة لرره تتبررني مل ألنرره ذلررك مبجرررد حفررص بررردة حيكررم

 االهرواء اهرل شهادة بقبول كتبه  يف صرح وقد قتله يف لس ى مرتد أنه اعتقد
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 إن القردري يف وأمحرد والشراف   مالرك االمرام قرال وكرذلك خلفهم والصالة

 بررره أقرررروا فررران ابل لرررم القدريرررة ا رررروا ب ضرررهم ولفررر  كفرررر  هللا علرررم جحرررد

 فقرال يكفرر هرل القدري عن أمحد اإلمام وس ل كفروا  جحدو  وإن خصموا

 الداعيررة قتررل وأمررا اجلهميررة جررنس مررن فجاحررد  حين ررذ كفررر  ال لررم جحررد إن

 يف يكرن مل وإن احملرارب يقترل كمرا  النرا  علرى ضررر  لكرف يقترل فقد للبد 

 وعلررى لردترره قتلرره يكررون بقتلرره الشررر  أمررر مررن كررل  فلرريس كررافرا  األمررر نفررس

 هررذا علررى يكررون قررد البررد  اهررل مررن وغررري  القرردري غرريالن قتررل يكررون هررذا

 كالمه  انتهى الوجه

 الكفرر من النا  من كثري  عليه ما ذكر يف سب  كالم  ب د ت اىل هللا رمحه قال

 واالمصرار األعصرار يف سريما ال غالر  كثري  وهذا قال االسالم عن واخلرو 
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 والظلم اجلهل ئ عجا من فلهالالء والنفاق والكفر اجلاهلية فيها تغل  الي

 يف كرران  واذا املقررال لررذكر  يتسررع ال مررا والضررالل والنفرراق والكفررر والكررذب

 إنه يقال فقد اخلفية املقاالت
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 يف يقرع ذلرك لكرن صراحبها يكفرر الري احلجة عليه تقم مل ضال خمط ء فيها

 أهنما املسلمني من ةوال ام اخلاصة ي لم الي الظاهرة األمور يف منهم بوائف

 صرلى حممردا ان ي لمرون واملشرركون والنصرارى اليهرود برل االسرالم ديرن من

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

879 

879 

 ال وحررد  هللا ب بررادة أمررر  مثررل خالفهررا مررن وكفررر هبررا ب ررث وسررلم عليرره هللا

 فان غريهم أو والنبيني املالئكة من هللا سوى احد عبادة عن وهنيه له شريك

 ومثرل واملشرركني والنصرارى اليهرود م رادات ومثل االسالم ش ائر أ هر هذا

 رؤوسرهم مرن كثرريا  جترد مث ذلرك وحنرو وامليسرر واخلمرر والرراب الفرواح  حترمي

 أو ذلرررك مررن يتوبرررون قررد كرررانوا  وإن مرترردين فكرررانوا األنرروا  هرررذ  يف وق رروا

 املشررركني ديررن يف يصررنف مررن مرنهم أن ذلررك مررن وأبلرر  قررال ان اىل ي رودون

 األدلرة وأقام الكواك  عبادة يف كتابه  ازيالر  صنف كما  االسالم عن والردة

 ابتفرررراق االسرررالم عرررن ردة وهرررذ  فيررره ورغررر  ومنف تررره ذلرررك حسرررن علرررى

 انتهى اإلسالم إىل عاد يكون قد كان  وإن املسلمني

 املقرراالت يف فقررال الظرراهرة واألمررور اخلفيررة املقرراالت بررني تفريقرره اىل فررانظر
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 الري احلجرة عليره تقرم مل الضر خمطر ء فيهرا إنره يقال قد كفر  ه  الي اخلفية

 يصرردر ومبررا مطلقررا حكمهررا الظرراهرة األمررور يف ذلررك يقررل ومل صرراحبها يكفررر

 الت ريرف ب رد شررك  قرول أو ف رل أو حمررم كاسرتحالل  جهال مسلم من منها

 هبرا اجلاهرل يكفرر فال الصفات بب   كاجلهل  جهال اخلفية ابألمور يكفر وال

 جهال ألنكم تكفرون ال عندي نتمأ للجهمية كقوله  داعية كان  وان مطلقا

 اختيرراري لكنرره عليرره جمم ررا أمرررا لرريس تكفررريهم عرردم ان يبررني عنرردي وقولرره

 من الصحيح فان املذه  يف املشهور خال  املسألة هذ  يف وقوله
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 أو الرؤيرررة نفررر  أو القررررآن خبلررر  القرررول اىل الرررداع  اجملتهرررد تكفرررري املرررذه 

 املقلد وتفسي  ذلك ووحن الرف 

 فيهرا كفررا  بدعرة كرل  ان الصحيح هللا رمحه تيمية ابن الدين جمد الشي  قال

 هللا علررم ان أو القرررآن خلرر  يف يقررول كمررن  فيهررا املقلررد نفسرر  فرراا الداعيررة

 الصرررحابة يسررر  أو اآلخررررة يف يررررى ال أنررره أو خملوقرررة امسررراء  ان او خملررروق

 شرر ء يف كران  فمرن ذلرك أشربه ومررا تقراداالع جمررد اإلميران إن يقرول أو تردينا

 علررى امحررد نررص بكفررر  حمكرروم فهررو عليره وينررا ر اليرره يرردعو البررد  هررذ  مرن

 انتهى مواضع يف ذلك

 كفررهم  عردم خيتار هللا رمحه والشي  جهلهم مع بكفرهم حكموا كيف  فانظر
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 أهررل كفسرر   االعتقرراد وفسرر  قررال فانرره النررا م قررول وحنررو  عنررد  ويفسررقون

 مررا ويوجبررون هللا حرررم مررا وحيرمررون اآلخررر واليرروم ابهلل منررونيال  الررذين البررد 

 للشرريوخ وتقليرردا جهررال ورسرروله هللا أثبرر  ممررا كثررري  ينفررون ولكررن هللا أوجرر 

 مررن وكثررري املارقررة كرراخلوار   وهررالالء كررذلك  ورسرروله هللا يثبترره مل مررا ويثبتررون

 جهمالررت غررالة ليسرروا الررذين اجلهميررة مررن وكثررري وامل تزلررة والقدريررة الرررواف 

 نصررري  االسرررالم يف للطرررائفتني لررريس الرافضرررة فكغرررالة اجلهميرررة غرررالة وأمرررا

 هررم وقررالوا فرقررة وسررب ني الثنتررني مررن السررلف مررن مجاعررة أخرررجهم ولررذلك

 للملة مباينون
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 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 ناميرا ومرع قصرد مرع احلر    ... بلرو عرن عجرز فأهرل واآلخرون ... فصل

 حسرن دهراهم قروم ... ضررابن ميرز م اذا وهم ... ولقائه رسوله مث ابهلل ...

 سروى جيحردوا مل النرا  يف وداينرة ... أسرنان ذوو اشرياخ قالته ... مبا  نهم

 بردال ... يرتضروا مل اهلردى علرى يقردرون لرو ... أبمان هبا فرضوا اقواهلم ...

 ابجلهرل ويكفرروا ... ظلمرواي مل ان م رذورون فرأوالء ... البهتران قائرل من به

 ... شرري ان علمرره عررن صرردهم لكررن احلرر  فطررالبون واآلخرررون ... وال رردوان
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 أحرردامها ... ال رفرران اىل وصرروهلم منهررا ... قصرردهم ومصررنفات حبررثهم مررع

 غرري بررق وسرلوك ... اجلردران متسروري أبواهبا ... سوى من احلقائ  بل 

 علريهم األمرور تلرك فتشاهب  ... االميان ومطلع اليقني درك ... اىل موصلة

 التيره يف ... كلهرا  حيارى أفاضلهم فقى ... ابحلريان الطرق اشتبا  مثل ...

 الطرير  أدري ... ال الطررق علر  كثررت  قرد ويقرول ... النردمان اجرذ يقر 

 السلطاي األعظم
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 غايترره فررالوقف ... حسرربان بررال حاصررلة اآلفررات هبررا خموفررات برررق كلهررا  بررل

 ورسررروله وكتابرره دينررره أو ... الرررمحن يف منرره شرررك غررري مرررن ... أمررر  وآخررر

 ... األبدان وقيامة ولقائه

 ... الغفررررران واسررررع أو إحرررردامها ... أو واألجرررررين الررررذن  بررررني فرررأوالء ...

 ... القررررآن ومقتضرررى النصرررو  جحررردوا ... وقرررد فررريهم أحكامنرررا فرررانظراىل

 يسررتوي هررل ... الوحيرران قرراد  اذ خالفهررم ألجررل فينررا أحكررامهم اىل وانظررر

 حرر  الكفررر ... االميرران ذي وعنرردي الرسررول عنررد ... أو هللا عنررد احلكمرران

 ال ررراملني رب كررران  مرررن ... فرررالن بقرررول ال يثبررر  ابلشرررر  ... رسررروله مث هللا

 اىل حنررراكمكم وحيكرررم فهلرررم ... الكفرررران ذو فرررذاك كفررررا   قرررد ... وعبرررد 

 حقرا الكفرران علرى حزبينرا أي ي لرم وهنراك ... قررآن ومن وح  من النصني
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 النصرران لره وإميران ابسرالم حكمر  مرن تكفرري فليهرنكم ... اإلميران علرى أو

 فيصرري ... اإلحسران ذا نرو  غايرة امل صروم سروى مرن كفايرة  غايته لكن ...

 مكفرر ذاك كران  ان ... الكفرالن أجلره من فاته إن ... واحدا أجرا األجرين

 واألجررررين األجرررر برررني دار قرررد ... اإلميررران علرررى هرررذا مرررن ال ررردوان أمرررة اي

 على حقا أبنه الرسول شهد من وهللا كفرمت  ... برهان بال ابلدعوى والتكفري

 اإلميان
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 ... عدالن أفأنتما عندكم من ... وخصلة الرسول قبل من ثنتان

 الصرربيان تالعرر ك  ابلرردين واإلميرران السررنة ألهررل املكفرررين تالعرر  يف فصررل

 ... الصررربيان تالعررر  مثرررل إميررران وال ابلررردين مرررنكم التالعررر  ذا كرررم  ...

 ذا كررم  ... القرررآن علررى تزكرروا فررال عقررولكم كسررف   كمررا  قلرروبكم خسررف 

 رأي اذا حرررىت ... اإليقررران عرررن عزلررر  و رررواهر ... ومفصرررل جممرررل تقولررروا

 ... برهان بال يوح  ملا فامسع ... أاتكم الرجال

  ابلدين تالعبتم والسنة للكتاب املاالفني م اشر إنكم هللا هرمح النا م يقول

 ردهرا يف حتيلتم الوحيني بنصو  االثبات أهل احت  فاذا الصبيان كتالع 

 لفظيرة  رواهر بقرولكم واترة ابلتأويرل واترة االمجال بدعوة فتارة احليل أبنوا 

 مث النصرو  منزلرة نزوهلرا الرجرال آراء جاءت فاذا ذلك وحنو اليقني تفيد ال
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  ففر  النهرا ضوء ... جاءها ان الي اخلفافي  مثل ... بقوله مثال هلم ضرب

 اىل فيهرررا هدايرررة تطيررر  ال املنررررية الشرررمس عرررن عميررر  ... احليطررران كررروى

 ... الطريان

 ... مكان بكل بظلمته جال  ...  المه جاء الليل ما إذا حىت ...

 وهوان حمنة يف ويراهم ... قوهلم يسمع حني املوحد فقى ...
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 ... واألذان ال ينني حمنة اي ... وألذنه ل ينه وارمحتا 
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 لصرغر مسر  الوبرواط كرمان  خفاش القامو  يف قال اخل اخلفافي  مثل قوله

 الكررا  بفررتح الكرروة القررامو  يف فقررال الكرروى وأمررا بصررر  وضرر ف عينيرره

 ضريقا مكراا دخرل وتكروى واءوكر كروى  مجرع احلرائ  يف اخلررق والكرو ويضم

 نصررو  مس رروا مررىت اخلفررافي  مثررل بصررائرهم لضرر ف امل طلررة هررالالء إن أي

 جراءت فراذا لضر فها بصرائرهم حتتملهرا مل والسرنة الكتاب نور ورأوا الوحيني

 وألذنره ل ينره وارمحترا  النرا م قرال وهلذا وصالوا هبا جالوا الرجال آراء  لمة

 مرن هبرا هللا أنرزل مرا الي والشبه واهلذاين اءاآلر  كثرة  من ويسمع يرى مما أي

 اببررال لرروا ... يقررو وإن كفرررو   حقررا قررال إن ... النررا م قررال وهلررذا سررلطان

 ... لالنسران الشريطان عرداوة مثرل عادو  مارد  اذا حىت ... لالميان نسبو 

 خالفر  ... للفرقران اخللرف يبرالوا ومل خ ... الشريو أقروال خالفر  لره قالوا
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 الرسرول قرول خرالفتم ... ابلقررآن جراء مرن خرالفتم ... فأنتم وخالشي أقوال

 ... فالن قول جرا  من خالف  ... وامنا

 هررم قررالوا وإن كفرررو   الرروحيني النصررو  عليرره دلرر  مبررا املثبرر  قررال إن أي

 لالنسران الشريطان عرداوة مثرل عرادو  املثبر  رد  فران لالميران نسبو  اببال

 اجلرنس مرراد  أن وحيتمرل وإبلريس آدم نواالنسرا ابلشريطان مراد  أن حيتمل

 آدم بي جلنس الشيطان عداوة مثل عادو  أي
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 وهررم الشريوخ أقروال خالفر  لره قررالوا أي الشريوخ أقروال خالفر  قرالوا قولره

 أقروال خالفر  كنر   إن املثبر  هلرم فيقرول مباالة غري من القرآن خالفوا قد

 ابلقرآن جاء من ألجل اال أخالفها فلم الشيوخ

 وسلم عليه هللا صلى الرسول أجل من أي واملد اجليم بضم جرا  من قوله

 الوفرراق عررني ... فانرره اخلررال  ذاك حبررذا اي ... ت رراىل هللا رمحرره النررا م قررال

 اخللرف عرابوا عليره ل ... الرسرو أعرداء أبن علم  ما أو ... الرمحن لطاعة

 األزمران سرالف يف أسرالفهم ... مضرى دقر عليره وملرا لشيوخهم ... ابلبهتان

 ... االذهان وفكرة الرجال رأي ... ال النص خال  يف اال ال ي  ما ...

 فليهرررنكم ... للمنرران والفضرررل توفيقنررا ... مرررن وهررو هبرررذا ت يبررون أنررتم ...

 مرررا وهللا ... اخللفررران أيسرررتوي الشررريوخ خلرررف ... ويهننرررا النصرررو  خلرررف
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 عليرره نقرردمها حررىت ... تبيرران ذا صررح نصررا األر  أهررل مجيررع عقررول تسرروى

 مررن ألجررل ... بيننررا فيمررا الررنص ان وهللا ... القرررآن حمررريف مررالولني م رضررني

 مرررن الرررنص خرررال  أبررردا ... مرررنكم علينرررا يرررنقم مل وهللا ... فرررالن كرررل  آراء

 ... انسان

 عررابوا الرسررول أعررداء أن ت لررم أن الررنظم هررذا يف النررا ر أيهررا لررك ينبغرر  أي

 آاثرهرررم علرررى وإا امرررة علرررى آابئنرررا وجررردا إا وقرررالوا مآابئهررر خرررال  عليررره

 ضرلل  لره يقولرون أهنرم وسرلم عليره هللا صرلى للرسول م ائبهم ومن مقتدون

 الرجرال آراء خرال  وأما النص خال  يف اال ال ي  ما النا م فيقول آابءا

 فهو للنصو  املاالفة
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 [   416 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 النصرو  خلرف فليهرنكم هبرم متهكمرا قرال هلرذاو  الررمحن لطاعة الوفاء عني

 وهللا أي إنسان من النص خال  أبدا منكم علينا ينقم مل وهللا قال مث ويهننا

 اىل وأشرار األشر ري خرال  وإمنرا الرنص خرال  واحردة مررة علينرا نقمرتم ما

 االنسران على أنتم وكذبتم ... بزعمكم االش ري خال  إال ... بقوله ذلك

 وخالفنرا  هذا ... كتمان  بال حقا كتبه  يف ... قاله قد من لقا من كفرمت  ...

 ... ابالسرتوا مصرر فاألشر ري ... للرمحن الفوق يف خالفكم مثل القرآن يف
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 ال رررش رب ووجره اليردين ابثبررات أيضرا ومصررح ... التبيرران بغايرة وابل لرو ء

 ... ا ررراتن عينرران سرربحانه ... لربنررا أبن أيضررا ومصرررح ... السررلطان ذي

 أيضرا ومصررح ... الرداي الرفيرع حنو لربنا ل ... النزو ابثبات أيضا مصرحو 

 هللا أبن أيضرا ومصررح ... الربهران ذو قرال قد ما مثل بع ... األصا ابثبات

 رؤاي ... مسائره فروق هللا يررون جهررا ... االميران أولرو يبصر  احلشر م ... يو

 نكران بال أييت وأنه  ءاجمل ابثبات أيضا ومصرح ... القمران يرى كما  ال يان

 أن ومصرح ... السلطان ذي بقهر لالستواء مالول قول بفساد ومصرح ...

 ... ببيان ضاللة أهل التأويل بذا قالوا األىل

 القرآن وعسكر احلديث اهل ... قاله قد الذي أن ومصرح ...
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 [   417 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 ... أوان كل  هللا يدين وبه ... ربه عليه يلق  قوله هو

 اخرتال  يف صنفه الذي كتابه  يف األش ري امساعيل بن عل  احلسن ابو قال

 واملرج ررة واخلرروار  الرررواف  فرررق فيرره وذكررر االسررالميني ومقرراالت املصررلني

 قررول مجلررة احلررديث وأصررحاب السررنة أهررل مقالررة قررال مث وغررريهم وامل تزلررة

 جراء ومبرا ورسرله هوكتبر ومالئكتره ابهلل االقررار السنة وأهل احلديث أصحاب

 شري ا يرردون ال وسرلم عليره هللا صرلى هللا رسرول عرن الثقات وماروا  هللا عن
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 ولردا وال صاحبة يتاذ مل غري  إله ال صمد فرد أحد واحد هللا وأن ذلك من

 ال آتيررة السراعة وأن حر  النرار وأن حرر  اجلنرة وأن ورسروله عبرد  حممردا وان

 الررمحن قرال كمرا  عرشره علرى هللا وأن القبرور يف من يب ث هللا وأن فيها ري 

   بيردي خلقر  قرال كمرا  كيرف  برال يردين لره وأن بره اسرتوى ال ررش على

 جترري قرال كمرا  كيرف  برال عينرني له وأن املائدة مبسوبتان يدا  بل قال وكما

 واإلكرررام اجلررالل ذو ربررك وجرره ويبقررى قررال كمررا  وجهررا لرره وأن القمررر أبعيننرا

 وأقرروا واخلوار  امل تزلة قال  كما  هللا غري إهنا ليقا ال هللا أمساء وأن الرمحن

 اال تضرع وال أنثرى مرن حتمرل ومرا قال وكما ب لمه أنزله قال كما  علما هلل أن

 امل تزلرة نفتره كمرا  هللا عرن ذلرك ينفروا ومل والبصرر السرمع واثتبوا فابر ب لمه

 قروة نهممر أشرد هرو خلقهرم الرذي هللا أن يروا مل أو قال كما  القوة هلل وأثبتوا
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 غررري هللا كررالم  القرررآن ويقولررون قررال أن اىل القرردر يف مررذهبهم وذكررر فصررل 

 مبترررد  فهررو وابلوقررف ابللفرر  قررال مررن والوقررف اللفرر  يف والكررالم خملرروق

 هللا أن ويقرررون خملرروق غررري يقررال وال خملرروق ابلقرررآن اللفرر  يقررال ال عنرردهم

 يرى كما  القيامة يوم ابالبصار يرى

 

 

 [   418 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 حمجوبررون هللا عررن ألهنررم الكررافرون يرررا  وال املالمنررون يرررا  البرردر ليلررة القمررر

 قرررال أن إىل وأشرررياء والشرررفاعة واحلرررو  واإلميررران االسرررالم يف قررروهلم وذكرررر
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 غرررري وال خملررروق يقولرررون وال ويرررنقص يزيرررد وعمرررل قرررول اإلميررران أبن ويقرررون

 وينكررون قرال أن اىل ابلنرار الكبرائر أهرل مرن أحرد على يشهدون وال خملوق

 اجلرردل أهررل فيرره يتنررا ر فيمررا واملنررا رة واخلصررومة الرردين يف واملررراء اجلرردل

 اآلاثر به جاءت وملا الصحيحة للرواايت ويسلمون دينهم من فيه ويتنازعون

 صرلى هللا رسرول إىل ذلرك ينتهر  حرىت عردل عرن عردال الثقرات هبا جاء الي

 أن ويقرون قال أن اىل بدعة ذلك نال مل وال كيف  يقولون ال وسلم عليه هللا

 يقررب هللا وأن صرفا صرفا وامللرك ربرك وجراء قرال كمرا  القيامرة يوم جي ء هللا

 قرال ان اىل الوريرد حبرل مرن اليره أقررب وحنن قال كما  يشاء كيف  خلقه من

 والنظرر اآلاثر وكتابة القرآن بقراءة والتشاغل بدعة اىل دا  كل  جمانبة ويرون

 وكررف امل رررو  بررذل مررع اخللرر  وحسررن والتواضررع كانةاالسررت مررع الفقرره يف
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 فهررذ  قررال واملشررارب امل كررل وتفقررد والسرر اية والنميمررة الغيبررة وترررك األذى

 نقرول قروهلم مرن ذكررا مرا وبكرل ويرونره اليه ويستسلمون به يالمرون ما مجلة

 يف أيضرررا األشرر ري وقررال املسرررت ان وهررو ابهلل إال توفيقنررا ومرررا نررذه  وإليرره

 لرريس احلررديث وأصررحاب السررنة أهررل قررال ال رررش يف القبلررة أهررل اخررتال 

 علررى الرررمحن قررال كمررا  ال رررش علررى اسررتوى وأنرره األشررياء يشرربه وال جبسررم

  بررال اسررتوى نقررول بررل القررول يف هللا يرردي بررني يتقرردم وال برره اسررتوى ال رررش

 الررمحن واإلكررام اجلرالل ذو ربرك وجره ويبقرى قرال كمرا  وجهرا لره وأنه كيف

 أبعيننررا جتررري قررال كمررا  عينررني لرره وأن بيرردي خلقرر  قررال كمررا  يرردين لرره وأن

 البقرة
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 [   419 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 صررفا صررفا وامللررك ربررك وجرراء قررال كمررا  ومالئكترره القيامررة يرروم جيرر ء وأنرره

 مرا اال شري ا يقولروا ومل احلرديث يف جراء كمرا  الردنيا مسراء اىل ينزل وأنه الفجر

 وسرلم عليره هللا صلى هللا رسول نع الرواية به جاءت أو الكتاب يف وجدو 

 مقررراالت وذكرررر اسرررتوىل مب رررى ال ررررش علرررى اسرررتوى هللا إن امل تزلرررة وقالررر 

 أصرول يف االابنره مسرا  الذي كتابه  يف األش ري احلسن أبو أيضا وقال أخرى

 عنره الرذب يف ي تمردون وعليره صرنفه كتراب  آخرر أصرحابه ذكرر وقد الداينة
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 قررال فرران والسررنة احلرر  اهررل قررول ابنررةإ يف فصررل فقررال عليرره يط ررن مررن عنرد

 واملرج رة والرافضرة واحلروريرة واجلهميرة والقدرية امل تزلة قول أنكرمت قد قائل

 الرذي قولنرا له قيل تدينون هبا الي وداينتكم تقولون به الذي قولكم ف رفوا

 عرن روي وما نبينا وسنة ربنا بكتاب التمسك هبا ندين الي وداينتنا به نقول

 أبرو يقرول كران  ومبرا م تصمون بذلك وحنن احلديث وأئمة والتاب ني ةالصحاب

 وملا قائلون مثوبته وأجزل درجته ورفع وجهه هللا نصر حنبل بن أمحد عبدهللا

 بره هللا أابن الرذي الكامرل والررئيس الفاضرل االمرام ألنره جمانبون قوله خالف

 وزيرر  دعنياملبترر بررد  برره وقمررع املنهررا  برره وأوضررح الضررالل برره ودفررع احلرر 

 وكبرري م ظرم وجليرل مقردم امرام مرن عليره هللا فرمحرة الشراكني وشرك الزائغني

 مفهم
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 روا  ومبررا هللا عنررد مررن برره جرراؤوا ومبررا ورسررله وكتبرره ابهلل نقررر أا قولنررا ومجلررة

 من نرد ال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن الثقات

 

 

 [   420 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 ولردا وال صراحبة يتارذ مل صرمد فررد هرو إال إلره ال واحرد هللا ون شري ا ذلك

 حر  والنرار ح  اجلنة وان احل  ودين ابهلدى أرسله ورسوله عبد  حممدا وأن

 مسررتو هللا وأن القبررور يف مررن يب ررث هللا وأن فيهررا ريرر  ال آتيررة السرراعة وأن

 قرال كمرا  وجهرا لره وأن بره اسرتوى ال ررش على الرمحن قال كما  عرشه على
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 قرال كما  كيف  بال يدين له وأن الرمحن واإلكرام اجلالل ذو كرب وجه ويبقى

 عينررني لرره وأن 64 املائرردة مبسرروبتان يرردا  بررل قررال وكمررا   بيرردي خلقرر 

 ضراال كان  غري  هللا أمساء أن زعم ومن القمر أبعيننا جتري قال كما  كيف  بال

 اناإلمي من أوسع االسالم إن ونقول قال أن إىل الفرق يف ذكر مما حنوا وذكر

 أصرابع مرن أصرب ني برني القلوب يقل  هللا أبن وندين إمياا إسالم كل  وليس

 جراءت كمرا  اصبع على واألرضني اصبع على السماوات يضع وجل عز هللا

 وعمررل قرول االميران وأن قرال أن ايل وسرلم عليره هللا صرلى النري عرن الروايرة

 الري وسرلم عليره هللا صرلى النري عن الصحيحة للروات ونسلم وينقص يزيد

 وسرلم عليره هللا صرلى الرسرول إىل ينتهر  حرىت عردل عن عدال الثقات رواها

 اىل النررزول مررن النقررل أهررل يثبتهررا الرري الرررواايت جبميررع ونصرردق قرال أن إىل
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 مسررتغفر مررن هررل سررائل مررن هررل يقررول وجررل عررز الرررب وأن الرردنيا السررماء

 فيمررا ون ررول لوالتضررلي الزيرر  أهررل قررال ملررا خالفررا وأثبتررو  نقلررو  مررا وسررائر

 م نرا  يف كران  ومرا املسرلمني وامجرا  نبينرا وسرنة ربنرا كتراب  علرى فيره اختلفنا

 ونقرول ن لرم ال مرا هللا علرى نقرول وال بره لنرا أيذن مل ما هللا دين يف نبتد  وال

 وأن الفجرر صرفا صرفا وامللرك ربرك وجراء قرال كمرا  القيامة يوم جي ء هللا إن

 من يقرب هللا

 

 

 [   421 صفحة - 2 جزء]  
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 مث قرال وكمرا ق الوريرد حبرل مرن اليره أقررب وحنن قال كما  شاء كيف  عباد 

 ذكررا  ملرا وسرنحت  قال أن إىل النجم أدىن أو قوسني قاب فكان فتدىل دا

 واسررتدل يرررى هللا أن علررى نررتكلم مث اباب اباب نررذكر  مل ممررا بقرر  ومررا قولنررا مررن

 تكلرم مث ذلرك علرى اسرتدلو  خملروق غري القرآن أن على تكلم مث ذلك على

 عليره ورد خملروق غرري وال خملروق إنره أقول ال وقال القرآن يف وقف من على

 يف تقولررون مررا قائررل قررال إن فقررال ال رررش علررى االسررتواء ذكررر ابب قررال مث

 ال رش على الرمحن قال كما  عرشه على مستو هللا إن نقول له قلنا االستواء

 يرف رره الصرراح وال مررل الطيرر  كلررمال يصرر د اليرره هللا قررال وقررد برره اسررتوى

 األر  اىل السرماء مرن األمر يدبر وقال النساء اليه هللا رف ه بل وقال فابر

 ل لر  صررحا يل ابرن هامران اي فرعون عن حكاية وقال السجدة اليه ي ر  مث
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 كرراذاب  أل نرره وإي موسررى الرره اىل فررأبلع السررماوات أسررباب األسررباب أبلرر 

 يف مرررن أأمنرررتم وقرررال السرررماوات فررروق هللا إن قولررره يف موسرررى كرررذب  غرررافر

 كران  فلمرا ال ررش فوقهرا فالسرماوات امللرك األر  بكرم خيسرف أن السماء

 عرشرره علررى مسررتو ألنرره السررماء يف مررن أأمنررتم قررال السررماوات فرروق ال رررش

 السرماوات أعلرى فرال رش مسراء فهرو عرال ما وكل السماوات فوق هو الذي

 ال رررش أراد وامنررا السررماء مجيررع  رريي السررماء يف مررن أأمنررتم قررال إذا ولرريس

 فقرال السرماوات ذكرر وجرل عرز هللا أن تررى أال السرماوات أعلى هو الذي

 ورأينرا مجي ا فيهن وأنه ميألهن القمر أن يرد فلم نوح نورا فيهن القمر وج ل

 ال رش على هللا ألن السماء حنو دعوا إذا أيديهم يرف ون مجي ا املسلمني
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 [   422 صفحة - 2 جزء]  

 

 

  ال ررش حنرو أيرديهم يرف وا مل ال رش على هللا أن فلوال السماوات فوق الذي

 مرن علرى فيره رد فصال هللا رمحه ذكر مث األر  إىل دعوا إذا حيطوهنا ال كما

 ذلرك علرى واسرتدل رد أبلر  وامل تزلرة اجلهميرة من ابالستيالء االستواء أتول

 الررذي وهررذا ذلررك تقرردم قرردو  وال قررل واالمجررا  والسررنة الكترراب مررن أبدلررة

 عنه النا م ذكر  ما مضمون هو األش ري احلسن أي كالم  من ذكرا 

 شررردة مرررع االشررر ري احلسرررن أي االمرررام إىل املنتمرررني أن ال جررر  ومرررن قلررر 
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 يف فانره امل تزلرة فيره وخرالف إليره ذهر  مرا أكثرر يف خرالفو  قرد لره ت ظيمهم

 سنة أرب ني اجلبائ  عل  أي على الكالم ودر  م تزال كان  أمر  وأول بدايته

 الررد أبلر  علريهم ورد امل تزلرة وابرذ االعترزال عرن رجع احل  له هللا بني ملا مث

 قمرررع يف امل تزلرررة حجرررز إنررره فيررره قيرررل كمرررا  هرررو برررل للسرررنة متكلمرررا وصرررار

 امل تزلررة مررذه  إىل ورج رروا عنرره رجررع مررا أكثررر يف خررالفو  قررد مث السمسررمة

 األمررر بنررزول والنررزول القرردرة أو ابلن مررة واليررد ابالسررتيالء االسررتواء فتررأولوا

 ابالنتقرام والغضر  ابالاثبة والرضى واملالئكة األمر مبج ء واجمل ء واملالئكة

 الترأويالت يف امل تزلرة علرى زادوا ل لهرم برل االن رام ارادة أو ابالن رام والرمحة

 غضبه موجبات من ابهلل فن وذ ال ابلة والتمحالت البابلة

 هللا كررالم  إن قولرره يف خالفنررا  أي اخل القرررآن يف وخالفنررا  هررذا النررا م وقررول
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 يف خرالفتمو  كمرا  امل رى ذلك عن عبارة القرآن وإن النفس  امل ى هو ت اىل

 وخالفكرم كفررا  لره خالفنرا كان  فلم اخلربية الصفات واثبات وال لو االستواء

 هتانالب ذي جهم آراء خالفنا وحنن أيضا النصو  وخالفتم إمياا له

 

 

 [   423 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 غري جواب لكم ليس أي اخل تكفري غري جواب مالكم وهللا النا م أقسم مث

 آخر جواب لكم أي اخل ال ظيم هللا استغفر منهكما قال مث علم بال تكفريا

 برهان وال علم بغري السلطان إىل الشكوى وهو
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 النصررو  وال األشرر ري  رروايتب مل إهنررم أي اخل تب ررتم لالشرر ري ال وهللا قولرره

 أعلم ت اىل وهللا ذلك تقدم كما  اليه ذهبوا ما اكثر يف امل تزلة وافقوا ولكنهم

 يف ... الررمحن بربنرا يقروم م رى ... كالمره  إن قرال قرد لكنره ... النرا م قال

 نفرس كران  لرو ... للداين واألوصا  الفوق يف ... وأنتم حنن خالفنا  القول

 لرنص وخرالفتم هرذا ... االميران مقتضى هو خالفكم ن ... وكا كفرا  خالفنا

 غرررري جرررواب لكرررم مرررا وهللا ... البهتررران ذي اجلهرررم لررررأي لفنرررا ... خرررا حرررني

 ذي غرري ب ... جروا لكرم ال ظريم هللا أسرتغفر ... ايقران وال علم بال تكفري

 اي مررنكم منتظرررون ولررنحن لررديكم اجلررواب فهررو ... السررلطان إىل الشرركوى

 ... ابالحسرران للررنص وال كررال  ... تب ررتم لألشرر ري ال وهللا ... الربهرران أوىل

 يف مرررا ... برهررران برررال والررردعوى اجلهرررل وخلررروا النفسررركم فرررانتبهوا قررروم اي
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 ترتضررروا ال ... األزمررران مررردى مرررنكم عاقرررل ضرررحكة غرررري ابجلهالرررة الرايسرررة

 ... الثريان مجلة من رؤساؤها ... الي البقر برايسة

 خالفنا أا احلمد وهلل علينا ينقموا مل النفاة نأ هللا رمحه النا م ذكر ملا

 

 

 [   424 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 الرردعوى هررذ  كرذب  يبررني أخرذ االشرر ري خمالفرة علينررا نقمروا وامنررا النصرو 

 االسرتواء ابثبرات صرح قد هللا رمحه فانه املاالفة أعظم خالفو  أهنم ويوضح

 واالصررابع الرردنيا مسرراء اىل والنررزول وال ينررني والوجرره اليرردين واثبررات وال لررو
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 اجملرر ء ابثبررات وصرررح القيامررة يرروم ابالبصررار ت رراىل هللا رؤيررة ابثبررات وصرررح

 الصررفات ابثبررات وصرررح ابلقهررر لالسررتواء التأويررل اهررل قررول بفسرراد وصرررح

 ذلررك نقررل تقرردم كمرا  احلررديث أهررل قالره مررا جبميررع يقرول أبنرره وصرررح اخلربيرة

 النفرراة م اشررر وأنررتم النفسرر  مابلكررال قولرره يف خالفنررا  قررد حنررن ولكررن عنرره

 كفررررا  لررره خالفنرررا كررران  شررر ء فرررألي الصرررفات واثبرررات الفررروق يف خرررالفتمو 

 وحنررن القط يررة النصررو  خررالفتم فقررد لرره خالفكررم ومررع اميرراا لرره وخالفكررم

 أقسررم مث الصررريح وامل قررول الصررحيح املنقررول خررال  ألنرره ذلررك يف خالفنررا 

 هلررم أن اسررتثى مث حجررة وال لررمع بغررري التكفررري إال هلررم جررواب ال أنرره النررا م

 والربهرران ابحلجررة غلرربهم اذا السررلطان اىل خمررالفيهم شرركاية وهررو آخررر جرروااب

 كثررررة  كالمهررم  فحاصررل االشررر ري وخررالفوا النصررو  خرررالفوا قررد هررذا ومررع

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

913 

913 

 اخلذالن من ابهلل ن وذ واالميان ال لم أهل وتكفري برهان بال الدعاوى

 

 

 [   425 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 فصل

 وال وخاصرته وسرلم عليره هللا صرلى هللا رسرول أنصار هم احلديث أهل نأ يف

 احلررديث أهررل مبغضررا اي ... اآلخررر واليرروم ابهلل يررالمن رجررل االنصررار يرربغ 

 هللا ديرن أنصار أبهنم علم  ما أو ... الشيطان والية ب قد أبشر ... وشامتا

 وال شك الب هم ل ... الرسو أنصار أبن علم  ما أو ... والقرآن واالميان
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 ... االميران لرروائح مردرك أو ... مرالمن عبرد األنصرار يبغ  هل ... نكران

 مرا أو ... ابلربهران الثقلرني أصردق مرن ... شرهادة وه  بذاك الرسول شهد

 إذ ذنرربهم مررا ... زمرران بكررل أبرردا هررم واألو  ... دينرره خررزر  أبن علمرر 

 كن   وخالفو  وكوافق لو ... فالن قول ألجل خالفو  ما ... لقوله خالفوك

 ... االميان أولو حقا أهنم تشهد

  دون اليره نسربوا ... ابلقررآن املب رو  إىل واحنرازوا االشرياخ اىل حتيزمت ملا ...

 نسربة التفررق أويل انتسراب هرذا ... ومكران قائل أو حالة أو ... مقالة كل

 التبيان م لومة اربع ... من
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 [   426 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 واملوافقرررة املماثلرررة وهررر  امل روفرررة النسررر  وهررر  اخل اربرررع مرررن نسررربة قولررره

 الرسرررول غررري ... إىل انتسررربوا حيثمررا غضررربتم فلررذا ... واملاالفرررة واملناسرربة

 مررن وذا تسررتقبحون ... مررا األلقرراب مررن هلررم فوضرر تم ... االحسرران بنسرربة

 ... ال دوان

 يشرهدونكم هرم ... وم انيهرا احلرديث ألهرل وضر وها الري األلقاب تقدم 

 ... البطالن على أفتشهدوهنم ... بطالهنا على

 مرن اي ... الررمحن رضرى حقرا وافقروا إذ ... هلرم بغضركم وهللا ضرهم ما ...
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 هاتيرررك  نيرررك ... االخررروان ورايسرررة ومناصررر  ... م كرررل ألجرررل ي ررراديهم

 عن وهللا غيها جتي ولسو  ... وهوان ومذلة حسرة من ... هبا كم  ال داوة

 ... وانتهر  الوسرائل تقط ر  فراذا ... االميران ذي صردق وترذكر قرب ...

 وقر  التفرري  علرى نردمان سرن تقرر  فهناك ... زمان سريع يف امل كل تلك

 سرالف يف حصرلتها ... الري بضراعتك مرا ت لرم وهنراك ... واالمكران السري

 امليررزان يف الوضررع عنررد واخلسررران واحلسرررات عليررك الرروابل إال ... األزمرران

 األذهان ذي وكل ال ناء اال ... حاصل من لهما وقال قيل ...

 

 

 [   427 صفحة - 2 جزء]  
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 مرررا وهللا ... الوحيررران بررره جررراءت الرررذي ذا إال هنررراك عليرررك جيررردي مرررا وهللا

 لررريس وهللا ... القررررآن وحمكرررم احلرررديث سررروى اجلحررريم سرررجن مرررن ينجيرررك

 بررررذي ترررذكر ولسرررو  ... احليررروان مجلرررة مرررن وسرررواهم ... أهلررره إال النرررا 

 ... بره يرفع ومل رأسا به رف وا ... الندمان اجذ وتقر  ... قرب عن مياناال

 مهبطره ابملراء ... ممثال الرسول قال كما  فهم ... اليوان ومنط  الكالم اهل

 احليرروان مررن كبررد  ذو يرعررا  ... كألهبررا  وال ميسرركه املرراء ال ... القي رران علررى

... 

 صرلى النري عرن موسرى أي حرديث من الصحيح يف الذي احلديث اىل يشري

 غيرث كمثرل  وال لرم اهلردى مرن بره هللا ب ثري مرا مثرل قرال أنره وسلم عليه هللا
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 الكثررري وال شرر  الكررأل فأنبتر  املرراء قبلرر  بائفررة منهرا فكرران ارضررا أصراب

 منهرا وأصراب وزرعروا النرا  فسرقى املراء أمسك  اجادب بائفة منها وكان

 فقره مرن مثرل فرذلك كأل  تنب  وال ماء متسك ال قي ان ه  إمنا أخرى بائفة

 رأسرا برذلك يرفرع مل مرن ومثرل وعلرم ف لرم بره ب ثري مبرا هللا ونف ه هللا دين يف

 ... الررذي الررزر  حترررق مل إذا هررذا ... برره ارسررل  الررذي هللا هرردى يقبررل ومل

 أي الررزر  ن ... زوا هررم وهررذا بررذا واجلرراهلون ... برردخان أو ابلنررار جبوارهررا

 مغرار  برني الردل    ... غرر كمثل  االله غر  لدا وهم ... شرزاوي وهللا

 ... الرمان

 الرب خيال  الذي الزوان القامو  يف قال زوان قوله

 الصغار ابلضم الدل  القامو  يف قال الدل  قوله
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 [   428 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 الواحردة شرجر الردل  الصرحاح خمترار ويف كثريتره  مدلبرة وأر  هبراء واحدتره

 ذا ... قنرروان ذا ولريس عليرره أبردا ... تضرييقه مررع الرز  اءمرر ميرتص ... دلبرة

 قبرل مرن ف ليره ... االميران فروار  الرسول أنصار ال لم أهل حال مع حاهلم

 ذا فرروق الغرررا  سررق  مررا لرروال  ... األزمرران مرردى يبقيرره وهللا ... حتيررة االلرره

 ... الشان ال ظيم للدل  املاء ك ...

 ... زمرران اهررل عنررد وحيفرر  يسررق  ... الررذي وهررو كلرره  دلرر  فررالغر  ...
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 لكنمرا ... البسرتان مصاوة امليا  فضل ... شارب احلضارة تلك يف فالغر 

 يف يضرررب ابلفررو  ... احليطرران وعرراقر الغرررا  قطررا  احلطرراب مررن البلرروى

 اعتمرد مل كراذاب  حيلرف ويظرل ... إحسران ذا ويظرن جيتثهرا كر   الغر  اصول

 ذا ب رررد مرررا حطابررره مرررن البسرررتان برررةخي اي ... لل يررردان التثبيررر  سررروى ذا يف

 كررل  ابلقطررع موكررل فهررو البسررتان علررى غررل قلبرره يف ... بسررتان مررن احلطرراب

 ... االحسرران أولررو سرراد م وال لمرراء احلرر  أهررل شرررار فاجلرراهلون ... أوان

 ... والشرررريطان الكفررررران وشرررري ة ل ... الضررررال احررررزاب خيررررار واجلرررراهلون

 ... األكوان هذ  آفة هللا خل  شر هم علماؤهم وشرارهم

 مرررنهم السرررماء أدمي حتررر  مرررن شرررر علمررراؤهم ورد الرررذي احلرررديث اىل يشرررري

 ت ود وفيهم الفتنة خرج 
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 [   429 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 فصل

 اىل االمصرار من فرضا كان   كما  سنته اىل والبد  اآلراء من اهلجرة ت يني يف

 ذا إىل ينسر  مل وهللا ... حبالره اهلجررتني فرر  قوم اي ... السالم عليه بلدته

 إعررالن ويف سررر يف إخررال  ابإلخررال  الرررمحن اىل األوىل واهلجرررة ... اآلن

  ويكررون ... واإلميرران واالعمررال أقرروال ابل هللا وجرره القصررد يكررون حررىت ...

 اللذان والبغ  واحل  ... إنسان من فيه ش ء لسوا  ما للرمحن الدين كل
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 اللررذان واملنررع االعطرراء ذاهكرر أيضررا هلل ... أصررالن وعررداوة واليررة لكررل مهررا

 ... اثن شرطر للماتار والتحكيم هللا دين شطر هذا وهللا ... يقفان عليهما

 ... إحسان بال س   من الرمحن يتقبل لن اإلحسان وكالمها

 ... واالحسان واالميان ابإلسالم املب و  اىل األخرى واهلجرة ...

 فرراهلجرة ينسرر  مل ابق اهلجرررتني فررر  أن األبيررات يف هللا رمحرره النررا م ذكررر

 القصرد يكرون وأن وال لرن السرر يف له ابالخال  وذلك ت اىل هللا اىل االوىل

 يكررون وأن هلل كلرره  الرردين يكررون وأن واالميرران واالعمررال ابالقرروال هلل وجهررة

 وشررطر  الرردين شررطر وهررذا واملنررع اإلعطرراء وكررذلك ت رراىل هلل والرربغ  احلرر 

 واهلجرة النا م قال كما  وسلم عليه هللا صلى املاتار حتكيم الثاي
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 [   430 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 واجلرل الردق يف ابتباعره وسرلم عليره هللا صرلى الرسرول اىل اهلجررة ه  الثانية

 هجررة هرذي أتررون ... لقولره فرول كل  ورد سنته إىل فيه النا  تناز  ما ورد

 يف اليره وبابلقلر املسرافة قطع ... االميان هجرة ه  بل وهللا ... ال األبدان

 ... غررررري  ال حكمهررررا إليرررره ابرررردا ... فررررذان الفرررررو  مررررع األصررررول درك ...

 ... النصان به حكم  ما فاحلكم

 اي ... واخلررذالن ابحلرمرران خررص مررن ... علررى مسررافتها بالرر  هجرررة اي ...
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 ... جهان الفالاد مناوب كسالن  ... على مسافتها بال  هجرة

 ومناوب ومنتا  كهجف  خن و  وخنبة وخن  وخن  رجل القامو  يف قال

 ... فراشرره فرروق وال بررد هجرررة اي ... انتهررى خنرر  مجررع جبرران وخنيرر  وخنرر 

 سرري ... فسرري  وهرو السرري أحرث سراروا ... الرضروان ملنرزل السر ادة سرب 

 ... ابلذمالن وليس الدالل

 كتدلل  انبس  عليه أدل القامو  يف قال الدالل قوله

 اجلبررل حمركررة ال لررم القررامو  يف قررال اللررني السررري هررو حمركررة الررذمالن قولرره

 تنشرف تكراد ال وقي رة وار  وقرا  انتهرى وعرالم أعرالم مجع عام أو الطويل

 رؤوسررها   ... النصررو هاتيررك أعررالم لرره رف رر  ... القررامو  يف قالرره املرراء

 ... النريان من شاب 
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 عينان له من إال لريا  ... يكن ومل املبني النور ه  ار ...

 

 

 [   431 فحةص - 2 جزء]  

 

 

 حنوهرا مشرر فلذاك ... واهلذاين اآلراء مبراود ... ال الوحيني مبرود مكحولتان

 أعرالم ... لررأيتم هراجرمت لرو قوم اي ... أميان وال مشائله عن ال ... يلتف  مل

 القررآن وعسركر الكررام الرسرل وحتتره اللواء ذاك ورأيتم ... ب يان رؤية بيبة

 وكرذا ... الرضروان بي رة الربيرة أزكرى ... ي روااب قرد واألىل بردر أصحاب ...

 هلرررم والترراب ون ... واالميرران الرردار أهررل األنصررار كررذا  سرربقوا األىل املهرراجرة
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 ... زمان بكل أبدا هديهم لك ... وسا ابحسان

 غررركم بررل ... االخرروان ونصرررة ابحلظررو  وابتليررتم ابالمرراي رضرريتم لكررن ...

 عسررل ونبررذمت ... الشرريطان او وسرر النفررو  لكررم ... وسررول  الغرررور ذاك

 ... األذهان بقطارة وقن تم ... وراءكم النصو 

 ... املرراء مررن والقليررل الشرر ء مررن قطررر مررا ابلضررم القطررارة القررامو  يف قررال

 النصني وعزلتم ... فالن كل  رأي يف ورغبتم ... فيهما زهدا الوحيني وتركتم

 بيننرا حيكرم لريس أن وزعمرتم ... عردوان ذي عرزل فيه للحكم ... وليا عما

 ... اليوان ومنط  ال قول اال ...

 حرىت ... السربحان ذا اللهرم سربحانك ... منهمرا أوىل احل  حبكم فهما ...

 اجنلررى واذا ... امليررزان يف اخللرر  هررذا أعمررال وحصررل  الغطرراء انكشررف أذا
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 ال ينان تناله السباق ميدان وصار الغبار هذا
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 مبيضرة ... الرداين القرادر املليرك وسرم ... مسا را الوجرو  تلرك علرى وبدت

 ... للنريان الفحم مثل والسود ... جبنة الراي  مثل

 والسنة الكتاب ومها الوحيني تركتم ملا النفاة م اشر أنكم األبيات هذ  م ى

 إال فيررره تنرررازعتم فيمرررا النرررا  برررني حيكرررم لررريس أن وزعمرررتم النصرررني وعرررزلتم

 أعمررال وحصررل  القيامررة يرروم وذلررك الغطرراء انكشررف فرراذا نطرر وامل ال قررول
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 أي مسا ررا الوجررو  علررى وبرردت السررباق ميرردان وصررار الغبررار واجنلررى النررا 

 عررررفتم النرررار يف مسرررودة ووجرررو  اجلنرررة يف مبيضرررة وجرررو  وصرررارت عالما رررا

 راكر  ي لرم فهنراك ... أصولكم لكم أوجبته ما ورأيتم وحمصولكم حاصلكم

 الرذي مرا نفرس كرل  ت لرم وهنراك ... النردمان اجرذ يقرر  ناكوه ... حتته ما

 ... واخلسران االرابح من م ها ...

 البضائع أي ... والبطالن واهلذاين والشطحات اآلراء مالثر ي لم وهناك ...

 ... الفاي الزمان يف ت و  منها ... الذي وما أضا  قد

 أفرر  حتتره مرا اكر ر  عرر  الغبرار اجنلرى إذا أي اخل راك  ي لم فهناك قوله

 م هرا الرذي مرا نفرس ت لرم وهنراك النردم اجرذ النردمان يقرر  وهناك محار أم

 املتكلمررررني وآراء الصررروفية شررررطحات مرررالثر ي لررررم وهنررراك واخلسررررران الرررربح
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 ت رو  وأنره بضراعة أعظم فاته أنه والسنة الكتاب على وأاببليهم وهذايهنم

 موجبرات مرن ابهلل ذن رو  الرربح أعظرم فاتره وأنه نصي  وأخس بضاعة أخسر

 امليرزان يف النرا  برني وال ردل ... فضله قاسم اخلل  رب سبحان ... غضبه

... 

 حريان اتئه من فيهم ما ... واحدا شي ا النا  كان  شاء لو ...
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 ال وسررررواهم ... االنسررران خالصررررة ال ظررريم ابلفضرررل خيررررتص سررربحانه لكنررره
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 هررم اجلنررات وعمررارة ... النررريان عمررارة فهررو كالشرروك  ... لصرراح يصررلحون

 ... أمررا أزمرة مرن اهلدايرة فسرل ... يسرتواين ليس أكرب هللا ... اهلدى أهل

 ... ال اي الذليل مسألة بيديه

 ربرك شراء ولرو ت راىل قرال كمرا  هرذا اخل واحردا شري ا النا  كان  شاء لو قوله

 يهردي سربحانه ولكنره اآليرة هرود خمتلفرني يزالرون وال واحردة امة النا  جل ل

 دار إىل يردعو وهللا ت راىل قرال كمرا  ب دلره يشراء مرن ويضرل بفضرله يشاء من

 وخررص ابلرردعوة ف ررم يررونس مسررتقيم صررراط اىل يشرراء مررن ويهرردي السررالم

 إن ... ضرائع لديره س   وال كال  ... واج  ح  عليه لل باد ما ... ابهلداية

 ... الواسع الكرمي وهو فبفضله ... ن موا أو له فب د عذبوا

  اخللرر  هررذا هبلررك ن ... اللتررا مهررا اثنتررني مررن ال يرراذ وسررل ... النررا م قررال
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 شررران منهمررا أعظررم وهللا ... مررا األعمررال وسررىء النفررو  شررر ... كافلترران

 ... ابلقرآن املب و  خطبة يف ... منهما الت وذ هذا أتى ولقد ...

 صلى هللا رسول اعلمن قال مس ود ابن روي ما وه  احلاجة خطبة اىل يشري

 مررن ابهلل ون رروذ ونسررتغفر  نسررت ينه هلل احلمررد احلاجررة خطبررة وسررلم عليرره هللا

 فال يضلل ومن له مضل فال هللا يهد  من أعمالنا سي ات ومن أنفسنا شرور

 ورسوله عبد  حممدا أن وأشهد هللا إال إله ال ان وأشهد له هادي
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 كران  لرو ... حسرن حرديث القمرذي وقرال االرب رة السرنن اهل روا  احلديث

 مرنهم الت روذ ج رل ... الشرران هو الدنيا هذ  يف ... مصابه أن ال بد يدري

 ... واهلروى التكررب ال يراذمن وسرل ... األكفران داخرل نررا  حىت ... ديدانه

 اخلرري ق ... برر كرل  عرن الفرىت يصردان ومهرا ... جام تران الشرر لكل فهما

 ... يشقكان مث أخرى والكرب ... اترة هوا  مين ه فقا  ... يلجان هقلب يف إذ

 لررررو وهللا ... النررررريان سرررراكي فاسررررأل هررررذين ... اتبررررع إال النررررار يف مررررا وهللا

 ...  ان كل  وفود اليك ألت  ... منهما نفسك جردت

 فصل

 بررني والفرررق ... امل طلررني ودعرروة الرسررل دعرروة بررني املبررني الفرررق  هررور يف

 ... أذان له كان   ملن جدا ... فظاهر تنيالدعو 
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 فالرسرررل ... ال ميررران علرررى إال ايضررراحه ... الخيتفررر   ررراهر مبرررني فررررق ...

 ابلصررفات أترروا وكررذا ... مكرران كررل  فرروق مررن لربنررا و ال ررل ابثبررات جرراؤوا

 ... متكلم إنه قالوا وكذاك ... بيان بكل تفصيال الرمحن لربنا محن الر لربنا

 ابآلذان املسمو  وكالمه
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 الف رال إنره قرالوا وكرذلك ... ب يران لقائه يوم املرئ  سبحانه انه قالوا وكذاك

 بشررهادة بررل والت طيررل ابلنفرر  أنررتم وأتيتمرروا ... شرران يف ربنررا يرروم كررل  حقررا
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 ... لسررران كرررل  عرررر  يف ونرررداء  ... وعلرررو  صرررفاته للمثبترررني ... الكفرررران

 أنررتم وشررهدمت ... االكرروان مبرراين السررماء فرروق ... أبنرره قرررامل ابميرران شررهدوا

 إقرررارا هللا أبيررن وأتررى ... ال رردوان أويل اي ذلررك قررال قررد ... الررذي بتكفررري

 الكررون مرا ... سررالالنا مثرل اباليررن فسرالالنا ... البهترران مرن هررذا قلرتم ونطقرا

 مررن زاللغرر ايررن ابللغررز ... فقلررتم ابلبيرران أترروا وكررذا ... شرري ان مهررا عنرردكم

 ... بلسران برنطقهم يقصردو  مل ... ووضر ه الكالم مدلول كان  إذ ... تبيان

 قرروم اي ... ذان اال النررا  عنررد اللغررز مررا ... برره مفهرروم غررري مررنهم والقصررد

 ألغرزوا قرد أترروهنم ... بيران كمرال  يف نصرحا وأمت ... مرنكم أعرر  هللا رسل

 وهرو التشربيه أ هرروا قرد مأتروهن ... ال رفان أويل اي بينتمو  ... إذ التوحيد

 ... األواثن ك بادة  لديكم
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 دعررروة برررني الفررررق اثبرررات هرررو األبيرررات هرررذ  يف النرررا م ذكرررر  مرررا مضرررمون

 والفوقية ال لو ابثبات جاؤوا الرسل أن وذلك امل طلني ودعوة املرسلني
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 سربحانه نرهوأ مسرمو  بكرالم مرتكلم سربحانه وأنره تفصريال الصرفات واثبرات

 وأمرا شرأن يف يروم كرل  وأنره سربحانه الف رال وأنره ال يران رؤية القيامة يوم يرى

 فروق سربحانه علرو  ملثبي ابلكفر شهدوا بل والت طيل ابلنف  فأتوا امل طلون

 وبينتمرو  التوحيرد ألغرزوا قرد امل طلرة أيهرا أترروهنم املالوقات عن ابئنا عباد 
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 يقولرروا مل شر ء وألي ... ابهلل وال يرراذ كمبرزعم التشرربيه أ هرروا أهنررم أو أنرتم

 ... خبالفرره صرررحوا شرر ء وألي ... الرررمحن ربنررا يف قلتمرروا قررد ... مررا مثررل

 ... كتمان  بال تفصيل تصريح

 وألي ... زمررران كررل  النفررر  دون ابالثبررات ابلوصرررف ابلغرروا شرر ء وألي ...

 الصرفات نفر  فج لرتم ... ابلقفزان والت طيل النف  يف ... ابلغتم أنتم ش ء

 جممررال أمرررا االثبررات وج لررتم ... والنقصرران ال يرر  نفرر  تفصرريل ... مفصررال

 ... ابلربهان قالو  الذي عكس ...

 صررحوا برل ت راىل هللا يف قلرتم ما مثل يقولوا مل امل طلة أيها الرسل ابل ما أي

 النفرر  يف فبررالغتم أنررتم وأمرا كتمرران  بغررري التفصرريل علرى تصرررحيا خبالفرره دائمرا

 مائرررة قررردر األر  ومرررن مكاكيرررك مثانيرررة مكيرررال القفيرررز ابلقفرررزان لوالت طيررر
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 مفصل بنف  فج تم القامو  يف قاله وقفزان أقفزة مجع ذراعا وأرب ني وأرب ة

 مفصررل ابثبررات فجرراؤوا والسررالم الصررالة علرريهم الرسررل وأمررا جممررل واثبررات

 علررى أنررتم واسررتوليتم التبيرران عررن عجررزوا أتررراهم ... قررال وهلررذا جممررل ونفرر 

 للنريان وال باد الت طيل وأمة اليهود أفراخ أترون ... التبيان
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 جهمرر  كررل  مررن ... االميرران أئمررة عنررد املررذموم البابررل الكررالم أرابب ووقرراح

 مجيررع مررن أعلررم ابهلل ... جنكسرراان حررزب مررن واالمهررا ... ومررن وم تررزل
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 ... والقرآن واالجنيل والتوراة الرسل

 أيهرا واسرتوليتم التبيران عرن عجرزوا والسرالم الصرالة عليهم الرسل ترىأ أي

 النرريان عبراد اجملرو  وأبنراء وامل طلرة اليهرود أفرراخ تررون هل أم عليه امل طلة

 حررزب مررن واالهررم ومررن وامل تزلررة اجلهميررة مررن وغررريهم الكررالم أهررل وأوقرراح

 آنوالقر  واالجنيل والتوراة الرسل مجيع من ابهلل أعلم جنكساان

 عررن هبررا جرراؤوا ... الرري كترربهم  بسررالال فسررلوهم ... ت رراىل هللا رمحرره قررال مث

  وفرروق السررماء يف أو ... أرضره يف ربكررم هرل وسررلوهم ... الشران هررذا علرم

 خرررار  أو داخرررل هرررو ... فرررال شررر ء كلررره  ذا مرررن لررريس أم ... مكررران كرررل

 ... نبيرا كل  احل  يبني فيهم ... الذي والنصح والتبيان فال لم ... االكوان

 ... الشيطان م لم ف ل والكتمان والتلبيس األلغاز لكنما
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 فصل

 الرمحن اىل هلما املاالفة واآلراء الت طيل أهل والقرآن السنة أهل شكوك يف

 السالبني اىل والسنة احلديث أهل يشكون الت طيل أهل كان  ملا
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 سربحانه الررمحن اىل ابلشركاية لسرنةا أهرل قرابلهم والبهر  ابل ظائم ويرموهنم

 ويلبسرررون ... السرررلطان إىل و لمهرررم ببغررريهم أبررردا يشررركوننا هرررم رب اي ...

 قروا يف املضرلة البد  فريونه ... االميان اصروا هم ليظنهم ... أنه حىت عليه
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 شررنيع أمررر ... يف لألوصررا  االثبررات ويرونرره ... وقرررآن نبويررة سررنة لرر  ...

 بط رران ابداهررم لرره كشررفا  ... لررو تلبيسررني عليرره سررونفيلب ... النكررران  رراهر

 لكننررررا ... هرررروان بكررررل وحييررررتم أبرررردا ... حييررررتم ال التلبرررريس فرقررررة اي ...

 شرركايتنا فررامسع ... السررلطان ذو فأنرر  اليررك ابرردا ... وصررني هم نشرركوهم

 ... البطالن عن اردد  واملبطل ... حمقنا وأشك

 احلر  تريره حرىت ... بره لطرفوا اهلردى سربل بره راجع ... اهلمزة بقطع أشك

 يف وات  الطريررر  ضرررل ... قرررد املسررركني سررر يه وارحرررم وارمحررره ... تبيررران ذا

 ... والبهترران والشررحطات اآلراء هبررذ  املصرراب عررم قررد رب اي ... القي رران

 وتلررك قررالوا ... اهلجررران بررذا ي برروا مل واآلاثر والفطرررات الرروحيني هلررا هجررروا

 اليره يصرار أن أوىل فال قرل ... الربهران  بال شي ا تغن مل ... لفظية  واهر
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 ... مرا ال قرل أبن كرل  ادعرى مث ... ال رفان ذي عند الظواهر هذي ... من

 الثاي الفري  دون قلته قد
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 وب قرل ... ابمليرزان فرأت وحيرك يزنرون ... مرن ب قرل ال براد حرار قد رب اي

 أرشردا رب اي ... والربهران مل قرولاب جراء قرد ... فكلهرم عليك يقض  من

 ... خصمان أننا التحاكم يقع ... من م قول إىل

 أمرر يف والسرنة للكتراب املاالفون مث احلموية يف االسالم شي  قال كما  هذا
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 إىل فيهرررا مضرررطر وأنررره حييلهرررا ال قرررل أن يرررزعم الرؤيرررة ينكرررر مرررن فررران مرررري 

 وحنررو خملرروق غررري المررهك  يكررون وأن وقرردرة علمررا هلل أن حييررل ومررن التأويررل

 حقيقررة ينكررر مررن بررل التأويررل إىل فاضررطر ذلررك أحررال ال قررل إن يقررول ذلررك

 أحررال ال قررل أن يررزعم اجلنررة يف احلقيقرر  والشرررب واألكررل األجسرراد حشررر

 أن يررزعم ال رررش فرروق لرريس هللا أن زعررم ومررن التأويررل إىل مضررطر وأنرره ذلررك

 قرول فسراد علرى دلريال ويكفيرك التأويرل اىل مضرطر وأنره ذلرك أحرال ال قل

 مرن مرنهم برل ال قرل حييلره فيمرا مسرتمرة قاعردة مرنهم لواحد ليس أنه هالالء

 ليرر  فيررا أحالرره ال قررل أن اآلخررر يرردع  مررا أوجرر  أو جرروز ال قررل أن يررزعم

 االمرام أنرس برن مالك عن هللا فرض  والسنة الكتاب يوزن عقل أبي ش ري

 اىل جربيرل بره اءجر مرا تركنرا رجرل مرن أجردل رجل جاءا كلما  أو قال حيث
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 بشرربهات جرراؤوا ... قولرره انتهررى هررالالء جلرردل وسررلم عليرره هللا صررلى حممررد

 ... ومرا ب ضرا ب ضره ينراق  كرل  ... األذهران ببدايرة م قولرة ... إهنرا وقالوا

 ومررا مررنهم ... وجرررأة عليررك كررذاب  هبررا وقضرروا ... خمتلفرران م قرروالن احلرر  يف

 واالميران واآلاثر القررآن حبائرل اةالنفر أوهى قد رب اي ... القرآن إىل التفتوا

 بطان فوق منه  هرا إميان وال الدين النفاة قل  قد ايرب ...
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 نصرربوا ... الشرران احلقررري والرجررل ابخليررل ... وأجلبرروا النفرراة بغرر  قرد ايرب
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 عبرادك ودعوا ... فالن قول دون بوحيك أخذوا ... لألىل والغوائل احلبائل

 يقرل مل مرن على وقضوا ... هوان شر سامو  ي صيهم ... فمن يطي وهم أن

 وحيرررك أتبرررا  علرررى وقضررروا ... والكفرررران والتضرررليل ابلل رررن ... بضرررالهلم

 وحبسرررهم وقرررتلهم ب رررزهلم وقضررروا ... الفرقررران عسررركر ال أهلررره هرررم ابلرررذي

 برال نفررت الري احلمرر تالعر  مثل ابلدين وتالعبوا ... األوبان عن ونفيهم

  هجرروا ... للثاي أول بذلك يوص  ... بينهم تواصوا كأهنم  حىت ... انارس

 لرديهم فيمرا فكأنره ... والقررآن ابآلاثر دان قد ... ملن مبتد  هجر كالمك

 ... مههرم قروم جبوار مسجد أو ... كفران  أخ  زندي  بي  يف ... مصحف

 للترربك لبر ... تردبرا يقررؤو  مل وخواصرهم ... الررمحن باعرة يف ال الفس  يف

 لررذي عوضررا تربررة أو ... ختمره يف أو السرربع يف وعرروامهم ... م رران لفهرم ال
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 ... واالحلان األنغام صوتية ... أو التجويد حرفية وهم هذا ... األمثان

 املرداد إال ... القرآن من فيها ما االسالم مصاحف أبن قالوا قد رب اي ...

 ... حيوان من سل قد الذي واجللد األوراق وهذ 

 ولقرد قرال والنحرل امللرل كتراب  يف حرزم بن حممد أبو احلاف  حكى كما  هذا

 األش رية ب   رأى أنه الصويف الصقل  املرادي محزة بن عل  أخربي

 

 

 [   441 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 الف رل هرذا تف رل وحيرك له وقل  ذلك فأكربت قال برجله املصحف ينطح
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 السراام اال فيره مرا وهللا حيركو  يل فقرال وجرل عرز هللا كرالم  وفيره ابملصحف

 وكتر  حممرد ابرو قرال م نرا  هرذا كالمرا  أو فرال ت راىل هللا كرالم  وأمرا والسرواد

 إخوانره ثقرات ب ر  أن ت راىل هللا رمحره املصرري زوار برن علر  املرجرى بو ايل

 مررن علررى مشررافهة لرره قررال االشرر رية مررن رجررال أن اخرررب  السررنن بررالب مررن

 حممرد ابرو قرال ل نرة ألرف الصمد هللا احد هللا هو قل قال ت اىل هللا ان يقول

 أنرره ينكررر مررن وعلررى ل نررة ألررف ألررف قاهلررا ت رراىل هللا ان ينكررر مررن علررى بررل

 عليره ترقى ل نرة ألف ألف وجل عز هللا كالم  ويقرأ وجل عز هللا كالم  يسمع

 االنررس مررن الصرراحلني ومجيررع وأنبيائرره مالئكترره مررن مث وجررل عررز هللا عنررد مررن

 وجرررل عرررز ابهلل الكفرررر هنايرررة املسرررألة هرررذ  يف الفرقرررة ذ هررر قرررول فررران واجلرررن

 اهرل مجيع ومضادة وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وتكذي  القرآن وخمالفة
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 كالمه  انتهى الطائفة هذ  حدو  قبل االسالم

 مررن جررزء وكررأمري ابلضررم السرربع القررامو  يف قررال السرربع يف وعرروامهم قولرره

 سب ة

 ولسرر  خملرروق والكررل ... آخررر  بلرر  ختمررا الشرر ء خررتم ختمررة يف او قولرره

 هرو وهرل خملروق قرول اال ذاك إن ... القررآن مرن حرفرا وال أصال ... بقائل

 اي أشررياخهم ... قالتهمررا قررذ مشررهوران قرروالن ... فررذان الرسررول أو جربئيررل

 ... القرآن حمنة

 الفرا  وإن النفسر  امل رى هو وجل عز هللا كالم  إن األشاعرة قول إىل يشري

 وسرلم عليره هللا صلى حممد أو جربيل أنشأها الذي هل ولكن لوقةخم القرآن

 املرررداد إال ... يطررأ مل لقررالوا رجررل داسرره لرررو ... مشررهورين هلررم قررولني علررى
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 االنسان وكاغد
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 وجرررى ... االميران وحرمرة القلروب تلررك ... مرن القررآن حرمرة زالر  رب اي

 احلكايررة إال بيننررا مررا ... قرررآن مررن هلل بيننررا مررا ... قرروهلم مررنهم االفرروا  علررى

 قرد هرم إذ ... بره عمراال التالون وما هذا ... بلسان عبارة ذاك والت بري عنه

 عقلروا مرا فبقردر ... مرنهم احلنراجر جراز قرد كان  إن ... فالن بقول استغنوا

 كتمران  برال تصررحيا عليره ل ... الرجرا رأي فقدموا والباحثون ... القرآن من
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 قرالوا ... اخلذالن إىل قائدهم ال زل ك ... ذا وكان سوا  ولوا إذ عزلو  ...

 ... االيقان عن م زول فهو يقني منه لنا حيصل ومل

 دليرررل هرررذا ... اليررروان منطررر  هرررو ميزاهنرررا ... عقليرررة قوابرررع اليقررني إن ...

 كر   حقرا أهلرو  مرن رب اي ... األزمران آخرر يف أعالمه ... وهذ  منه الرفع

  فهرو برديال منره يرتضر  ال مرن أهلو  ... االذقان على منا أقدامهم ... ىير 

 وااليقررران االميررران اىل وهررراديهم هلرررم الررردليل وهرررو ... نقصررران برررال كرررافيهم

 اي ... الربهرران وقوابررع حقيقررة اليقررني درك إىل هلررم موصررل هررو ... وال رفرران

 واألعوان األنصار قلة اي ... حببهم ال اجزون حنن رب
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 فصل

 اي ... االسرالم منابر رؤو  على جهرا بصرحيها االعالم السنة أهل أذان يف

 ابمللحرررن ال ... أبذان م لرررن فررراي فرررانتبهوا الفجرررر صرررالة حانررر  قرررد قررروم

 أجابترره حقررا الررذي وهررو ... التبيران واضررح حرر  أتذيررن ... بررل ذاك واملبردل

 ... األعيان على فر  امرىء كل  ... على

 هللا مررن وأذان ت رراىل هللا قررال االعررالم اللغررة يف األذان ألن لغرروي أتذيررن هررذا

 األكروان مرن خملوقرا ال رري كالمره  يكون أن أكرب هللا ... اآلية التوبة ورسوله
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 أن أكررب وهللا ... الررمحن عرن أنشرأ  امللكر  رسروله يكون أن أكرب وهللا ...

 ... بلسان لنا أنشأ  البشري رسوله يكون

 عرررن أنشرررأ  امللكررر  رسررروله يكرررون ان اكررررب وهللا وامل تزلرررة للجهميرررة خالفرررا

 وهللا النفسرر  ابلكررالم القررائلون يقولرره كمررا  السررالم عليرره جربيررل أي الرررمحن

 عليرره هللا صررلى حممررد أي بلسرران لنررا أنشررأ  البشررري رسرروله يكررون أن أكرررب

 لكرم التمقا هذي ... النفس  ابلكالم للقائلني القولني احد هو كما  وسلم

 ... اميان على أنتم ما التشبيه أمة اي

 التشبيه وجه بني مث تتكلم ال الي ابألصنام ت اىل الرمحن شبهوا إهنم أي
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 ممرا ... لرالواثن وذاك الكرالم عردم ... يف ابألواثن الررمحن شبهتم ... بقوله

 مرع األعررا  سورة يف ... قرآنال يف الربهان وذا هلة ... آب ليس  أبهنا يدل

 ... القرآن عن ت دل فال لثها ... واث به

 حلرريهم مررن ب ررد  مررن موسررى قرروم واختررذ االعرررا  سررورة يف ت رراىل قولرره ي رري

 ويف اآليررة سرربيال يهررديهم وال يكلمهررم ال أنرره يرررو أمل خرروار لرره جسرردا عجررال

 موسررى والرره إهلكرم هررذا فقرالوا خرروار لره جسرردا عجرال هلررم فرأخر  برره سرورة

 لكونره اجلاحردين كرون  أيصح ... اآلية قوال اليهم يرجع أال يرون أفال فنس 
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 ابجلامرردات ... م ررا وتشرربيه ت طيررل اهررل هررم ... وبيرران حبقيقررة متكلمررا ...

 ال لررررم أهررررل الرررررمحن شرررري ة مررررنكم ابلررررداء تقررررذفوا ال ... النقصرررران عظيمررررة

 ... وال رفان

 شربهتم ألنكم التشبيه أهل فانكم مشبهة والسنة احلديث أهل تسموا ال أي

 ... علررى برره االمررني نررزل الررذي ان ... الكررالم عرردم يف ابجلامرردات الرررمحن

 مهرا اذ مجي را وامل رى اللفر  ري قرول هرو ... الربهان الواضح الرسول قل 

 مررن تنسررلاوا الرررمحن وصررلها ترروىل رمحررا تقط رروا ال ... مصررطحبان أخرروان

 وجرررراء الصررررواب قررررال ... ذيالرررر شرررراعرا قررررول شررررفاا ولقررررد ... االميرررران

 االشررررياخ أبامررررل ... مثبرررر  املصرررراحف يف هررررو الررررذي إن ... ابالحسرررران

 والشبان
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 ... خملوقان والرق ومدادا ... وحروفه آية ري قول هو

 لكنرره ... اسررتوى ال رررش علررى مررن أكرررب وهللا ... الررورق الررراء بفررتح الرررق

 ... األكوان على استوىل

 ... أوان كل  االمالك ت ر  اليه من امل ار  ذو اكرب وهللا ...

 ... ببيان فوقهم من أمالكه ... جالله خيا  من أكرب وهللا ...

 من أكرب وهللا ... للركبان كالرحل  به أط ... لسرير  غدا من أكرب وهللا ...
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 مرن هللا أبمرر بره األمرني نرزل ... مثران سر  فروق مرن عند  من ... قوله أاتا

 فال د ... ال با فوق قاهر أكرب وهللا ... رمحان استوى ال رش على رب ...

 أوىل اي  ضرموها ال ... لره اثبترة تلرك وجره كرل  مرن ... الررمحن فوقيرة تضع

 والقرآن ابلربهان ال رش ق ... فو الذات واستواء قدرا و قهرا ... ال دوان

... 

 وعلرررو القررردر وعلرررو القهرررر وعلررر وهررر  سررربحانه هلل اثبترررة ال لرررو أنررروا  إن أي

 ذان فرافهم ابلرذات استوى مث ... ال لى السماوات خل  فبذاته ... الذات

 ... فرقان بال ذكرت الي للذات ي ود االستواء ف ل فضمري ...

 واألر  السررماوات خلرر  الررذي هللا ربكررم إن ت رراىل قولرره يف الضررمري إن أي

 هو استوى أي هللا على ي ود األعرا  ال رش على استوى مث أايم ستة يف
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 ذو أكرب وهللا ... بوزان كلها  هذي ابلذات ... مستو هو خال  هو ربنا هو

 ... اثبرر  وجره كررل  مرن ف لرو  ... لالنسرران ابلفطررات امل لرروم املطلر  ال لرو

 رسوله ق ... الطبا فوق رقى من أكرب وهللا ... السلطان ذو جل أكرب فاهلل

 امل رررا  تنكررروا ال ... حقيقررة الرسررول عررر  قررد واليرره ... الررداين مررن افررد

 االحسرران ذو الرررب اليرره ودا ... جاللرره جررل اجلبررار مررن ودا ... ابلبهترران

 قلررتم ... ابمليررزان امل رررا  ذلررك يف ... قلررتم قررد الررذي أحصررى قررد وهللا ...
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 فرررروق مررررا نكررررا  إذ ... الرررررمحن إىل حيصررررل مل امل رررررا  أو أكاذيبررررا أو خيرررراال

 اشرررار مرررن أكررررب وهللا ... االنسررران منتهرررى اليررره رب ... ال لرررى السرررماوات

 دون ... مبوقرف ال ظيم احل  جممع يف ... وبنان أبصبع اليه حقا ... رسوله

 ... الغفران موقف امل ر 

 ف نرد قط ر  أبصربع أشرار مرن منكم قال من ... ذلك يف احلديث تقدم قد

 ... جيتم ان هللا

 السررماء اىل أبصررب ه أشررار مررن إن امل طلررة مررن قررال مررن قررول ىلا اشررارة هررذا

 ... فوقررره مرررا  رراهر اكررررب وهللا ... اصررب ه تقطرررع خلقرره فررروق ت رراىل هللا وإن

 واالر  ... السررما وسررع عرشرره اكرررب وهللا ... شرران أعظررم هللا وشررأن شرر ء

 السررربع ق ... الطبرررا وسرررع قرررد الكرسررر  وكرررذلك ... االركررران ذا والكرسررر 
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 لربهاناب واالرضني
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 ال ... االنسرررران خرررروابر عليرررره خيفررررى ... ال والكرسرررر  ال رررررش فرررروق وهللا

 جبهلكرم نزهتمرو  ... مكران بكرل حقرا ربنرا لوا ... تقو إذ مكان يف حتصرو 

 ... اثن مكان يف وحصرمتو  ... عرشه عن

 ت رردمو  ال ... مكرران كررل  يف ت رراىل إنرره والضرررارية النجاريررة قررول اىل اشررارة

 ... األكوان خار  هو وال فينا ... داخل ال بقولكم
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 فرران خارجرره وال ال ررامل داخررل ال ت رراىل إنرره وأتبرراعهم اجلهميررة قررول اىل اشررارة

 لرره كانرر   ملررن وبرردت ... أسررتاركم هتكرر  أكرررب هللا ... امل رردوم صررفة ذلررك

 ... عينان

 ... كفران  ذي ت طيل وعن مثل ... وعن شبه عن جل أكرب وهللا ...

 ... نقصان بال كاملة  أوصا  وال األمساء له من أكرب وهللا ...

 ... أخدان وعن كفء  وعن حبه ... وصا ولد عن جل أكرب وهللا ...

 ... والكفررران الت طيررل ذي كقرول  د ... اجلمررا شرربه عرن جررل أكررب وهللا ...

 جرل اكررب هللا ... شان ذي بكامل شبهو  قد ... وليتهم ابجلماد شبهو  هم

 وكرل صرمد واحرد أكررب هللا ... ممتن ران تشربيهان فرذان د ... ال برا شبه عن

 هرو الرذي والكرفء عنره واألبروة الروالدة نف  ... الرمحن صمدية يف الشأن
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 النقصان من ساملة هلل ... مجي ها الصفات أثبت  وكذاك ... االنسان الزم
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 ... السلطان ذو عز سوا  صمد ... فال خملوق كل  يصمد واليه

 يشرربهه شرر ء ال ... االعررادة عررن يغرري مبررا الصررمد تفسررري يف الكررالم تقرردم

 وكالمره صرفاته ثبروت لكرن ... االمكران يف ذاك مرا خلقه يشبهه كيف  ت اىل

 فرقرررة اي ... لررره تشررربيها االثبرررات جت لررروا ال ... نكرررران برررال حقرررا وعلرررو  ...

 ال ميران علرى تروجيرا للت طيل التنزيه بسلم قونترت كم  ... والطغيان التلبيس
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... 

 فاسررت ار واجلهررال ال ميرران علررى للررقوي  تنزيهررا الت طيررل تسررمون أنكررم أي

 جررل كصررفاتنا  ... صررفاته تكررون أن أكرررب فرراهلل ... امل ررى هلررذا السررلم لفظررة

 مهرا فمرا الكمرال صرا  ... أو إثبات ال التشبيه هو هذا ... الشان ال ظيم

 ... سيان

 فصل

 مهرا كراا  ... مرذ والت طيرل الشررك أبن واعلرم ... والشرك الت طيل تالزم يف

 واضرح وهرذا حتمرا ... مشررك هو م طل فكل أبدا ... مصطحبان شك ال

 االنسان فاقة ويغي البلوى يكشف من إىل مضطر فال بد ... التبيان
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 انتفرر  فراذا ... ألمرران بالر  يفررز  يرهوال ... كلهررا  احلروائ  يف يصررمد واليره

 وكران سوا  إىل ال باد فز  ... مكان كل  فوق من وعلو  ... وف اله اوصافه

 م طرررل ذاك األوصرررا  فم طرررل ... والنكرررران الت طيرررل جانررر  مرررن ... ذا

 إىل نروح ... مرن الرسرل كل  بلسان عطال قد ... ت طيالن ذان حقا التوحيد

 بررذي ابرردا رابررع مررا ... بوائررف ثررال  هررذا يف والنررا  ... ابلقرررآن املب ررو 

 ... امكان
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 ... اثي اهلا دعا دعا  فاذا ... ابهله مشرك الطوائف إحدى ...

 ... الرمحن سوى يدعو جاحد لك ... ذا االقسام هذ  واثي هذا ...

 هرررذا ... قررردمان لررره وت طررريال شرررركا ... غرررري  يررردعو للررررب جاحرررد هرررو ...

 احلر  االلره يردعو ... االنسران خالصرة ذاك اخلل  خري األقسام هذ  واثلث

 الرغبررررات يف يرررردعو  ... واألزمرررران االكرررروان يف قرررر  ه ... سرررروا يرررردعو ال

 ... اعالن ومن سر من واحلاالت والرهبات

 ثرال  النرا  أن ذكرر متالزمران والت طيرل الشررك أن الفصل هذا يف ذكر ملا

 والثانيرررة خررررآ إهلرررا هللا مرررع ج لررروا الرررذين وهرررم املشرررركون أحررردها بوائرررف

 الشرررررك مج رررروا قررررد وهررررالالء وميجدونرررره هللا غررررري يرررردعون الررررذين اجلاحرررردون

 يف سرربحانه هللا يرردعون الررذين االنسرران خالصررة املوحرردون والثالثررة والت طيرل
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 علمرررر  نوعرررران توحيررررد  ... قررررال مث احلرررراالت ومجيررررع والرهبررررات الرغبررررات

 النوعان جرد قد كما  وقصدي
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 شررعا قرد ولرذاك ... ببيران أيهرا اي قرل هللا لنصر اتل مع االخال  سورة يف

 وختمره النهرار مفترتح فيكرون ... برفان مغرب سنة وكذاك ... فجرا بسنة

 لس   ختما ... وترا خبامت شرعا قد وكذاك ... للداين التوحيد جتريدك ...

 هلررذا حتقيرر  وذاك   ... الطرروا برررك ي شرررعا قررد وكررذاك ... ابآلذان الليررل
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 ... الشان

 ... ينفصرررررالن ولررررريس يتفارقررررران ... ال مصرررررطحبان أخررررروان إذا فهمرررررا ...

 أو ... الررمحن م طرل فهرو الشررك ذو ... كرذا  شررك ذو األوصرا  فم طل

 ... النكران إىل تسر  وال ذا فحق  له الكمال أوصا  ب  

 يف ىلت را رمحره النرا م ذكرر  مرا األبيرات هرذ  شررح اخل قصردي توحيد  قوله

 كرران  وهلررذا قررال الكررافرون ايهررا اي قررل سررورة علررى الكررالم يف الفوائررد برردائع

 وسرنة الفجر سنة يف احد هللا هو قل وب هبا يقرأ وسلم عليه هللا صلى الني

 نررروع  علرررى اشرررتمال وقرررد االخرررال  سرررورات السرررورتني هررراتني فررران املغررررب

 واالعتقراد ال لرم يردتوح ومهرا هبمرا اال جنراة وال لل برد فالح ال الذي التوحيد

 أحررد إلره وأنره والوالرد والولررد الشررك مرن بره يليرر  ال عمرا هللا تنزيرة املتضرمن
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 احرد كفروا  لره يكرن ومل أصرل لره فيكرون يولرد ومل فرر  له فيكون يلد مل صمد

 كلهرررا  الكمرررال صرررفات لررره اجتم ررر  قرررد الرررذي هرررذا ومرررع نظرررري لررره فيكرررون

 يلير  ال ما ونف  الكمال صفات من جبالله يلي  ما إثبات السورة فتضمن 

 ال لرررم واالرادة القصرررد توحيرررد فهرررذا ونظرررريا وفرعرررا أصرررال الشرررريك مرررن بررره

 عبادترره يف برره يشرررك فررال هللا اال ي بررد ال ان وهررو توحيررد والثرراي واالعتقرراد

 الكافرون أيها اي قل وسورة امل بود هو وحد  يكون بل سوا 
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 لره وأخلصر  التوحيرد نروع  السوراتن فانتظم  توحيدال هذا على مشتملة

 هبما وخيتم الفجر سنة يف النهار هبما يفتتح وسلم عليه هللا صلى الني فكان

  كمرا  الليرل عمرل خامترة فيكروا هبمرا يروتر كران  أنه السنن ويف املغرب سنة يف

 انتهى النهار عمل خامتة كاا

 فصل

 أخرر  مررن شررر الت طيررل أخررو نلكرر ... املشرررك مررن شررر امل طررل أن بيرران يف

 ... والربهان ابمل قول اإلشراك

 متضررمنا ... ت طرريالن هررذان لكماهلررا ... او للررذات جاحررد امل طررل إن ...

 فهرو والشررك ... نقصران مرن القردح برذاك كم  هة ... االلو نفس يف للقدح

 مررن املالرروق ب بررادة ... الشرران ال ظرريم الرررب مررن الزلفررى مقصررود  توسررل
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 قيرا مرن جبهرل ت ظريم فالشررك ... أواثن ومرن قررب ومرن بشرر ... ومرن حجر

 ن ... برردو يغشرى ال البرراب أبن  نروا ... والسررلطان ابألمرراء الررب   ...

 ... واالعوان الشف اء توس 

 هللا برني الفررق ... االنسان ببديهة فساد  املستبني القيا  ذاك ودهاهم ...

 أذان له ملن الوجو  كل  ... من والسلطان
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 والهرررم كرررال  ... أبذان الررردعا أبحررروال علرررم ... ومررراهلم ل ررراجزون امللررروك إن
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 االرادة تلرك ومرا كرال  ... زمران كرل  االنسران حيتاجره ... الذي على قادرون

 ... رمحررة اخلليقررة وسرر وا وال كررال  ... انسرران كلمررا  حرروائ  تقضرر  ... فرريهم

 ئر  ... الوسرا تلرك إىل احتراجوا ذلكفلر ... النقصان أولو هم وجه كل  من

 ... األزمان مدى منهم حاجة

 بقولره ذلرك برني مث املشررك من شر امل طل أن األبيات هذ  يف هللا رمحة ذكر

 األلوهيررة يف القردح يتضرمن وذلرك اخل لكماهلررا أو للرذات جاحرد امل طرل إن

 الررررب مرررن تقريبرررا أي الزلفرررى مقصرررود  تقررررب أي توسرررل فهرررو الشررررك وأمرررا

 وثنرا أو بشررا أو قربا أو حجرا كان   سواء املالوقات ب بادة وذلك انهسبح

 الرب قاسوا املشركني ان وذلك جبهل لكن سبحانه هللا ت ظيم الشرك وأصل

 الشررف اء بتوسرر  إال منرره القرررب حيصررل ال امللررك إن قررالوا ابمللرروك سرربحانه
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 امللوك ان وذلك ال قل ببديهة  اهر وفساد  البابل أبطل من القيا  وهذا

 وال اخللرر  حرروائ  علررى هلررم قرردرة وال الرعررااي أبحرروال هلررم علررم ال عرراجزون

 فقرررا سرربحانه هللا اىل فقررراء اقصررون عرراجزون هررم بررل رمحررة اخلالئرر  وسرر وا

 غنراء برني مث الوجرو  مجيرع مرن  راهر امللروك وبرني ت راىل هللا برني والفرق ذاتيا

 فقرراء وهرم قبضرته يف هممجري  اخلل  وان وقدرته علمه وكمال سبحانه الرب

 هرو الرذي أما ... فقال احلاجة غاية يف وهم ذاتيا غناء عنهم الغي وهو اليه

 يربرد لريس الشرف اء وختافره ... إحسران ذو شراء مرا علرى مقتردر للغي  عامل

 الشان ال ظيم جل حاجة منهم
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 ولررره ... انسررران وال ملرررك مرررن لسررروا  ... ال ف ليررره هلرررم حاجرررات كرررل  برررل

 ارتضررى ملررن ... الررداي للشررفيع أيذن ذاك يف ... الررذي وهررو كلهررا  الشررفاعة

 شفاعته سبق  ... القرآن يف جاء قد كما  شي ا به يشرك ... ومل يوحد  ممن

 هلرم ... كرامرة  الشاف ني أقام فلذا ... شان ذو وشافع اليه مشفو  فهو اليه

 الرره مرن مرا وحرد  اليره ومرج ره برردا منره فالكرل ... ال صريان صراح  ورمحرة

 مرررن اإلذن دون اليررره ه ... سررروا مرررن الشرررفاعة ج لررروا األىل غلررر  ... اثن

 ... اإلميران أخا اي عليها ت قد ... فال شرك ذي كل  شفاعة هذي ... رمحن
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  الواليررة وكررذا ... والقرررآن اآلاثر عررن ت رردل ... فررال ابطلهررا القرررآن يف وهللا

 ... انسان وال كمل من لسوا  ... ال هلل كلها

 مل وهللا ... االعرادة عرن أغرى مبرا األبيرات هرذ  م راي يف الكرالم بس  تقدم

 تضررمن قررد إذ ... النقصرران اولررو تنقيصررا ورآ  ... ذا االشررراك أولررو يفهررم

 مرن سروا  مردعو كرل  برل ... الررمحن أحديره برل الررمحن سرو يردعى من عزل

 عرا ودعراء نفسره يف برلاب هرو ... الرداي احلضري  اىل اإللره عرش ... لدن

 وال دونه من ... مالنا والوالية الوالية فله ... البطالن أبطل من له بد  ...

 األكوان من
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 ... الشان عظيم توال  برأ ... الروى دون امرؤ توال  ف ذا

 والررروا بكسرررر والثانرررة والنصرررر احملبرررة أي غرررري ال الرررواو برررتفح األوىل الواليرررة

 به يرضى ما وال  ... دونه من غري  توىل وإذا ... مجي ا أي برأ قوله االمارة

 حقرا ... األبردان قيامرة عنرد وكرذاك ... مماتره وب رد الردنيا هذ  يف ... هلوان

 واليررة يريررد ايمررن ... الررثقالن فيسررمع امل رراد يرروم ... سرربحانه نرردا ينرراديهم

 يف النررررررا  مجيرررررع فرررررارق ... واالواثن الشررررريطان واليرررررة ن ... دو الررررررمحن

 ... رمحة اخلالئ  وسع من يكفيك ... الرمحن والية تنال حىت ... إشراكهم

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

974 

974 

 يف ... احسررانه مررن ختررل مل مررن يكفيررك ... واالحسرران الفضررل ذو وكفايررة

 برمحررة اليررك أتيت ... الطافرره تررزل مل رب يكفيررك ... االجفرران تتقلرر  برفررة

 ... ابل صريان جتر ء حرني راكوير ... سرق  يف تزل مل رب يكفيك ... وحنان

 رب يكفيرك ... زمران األ جمرى منره ووقايرة ... حفظه يف تزل مل رب يكفيك

 مررع األر  أهررل يرردعو  ... واالعررالن السررر يف متقلبررا ... فضررله يف تررزل مل

 ... يدعونره مرا بكرل كفيل  وهو ... شان يف ربنا يوم فكل ء ... السما أهل

  هررراء ... وال والشررركاء الشرف اء فتوسرر  ... نقصرران مرن جرردوا  الي رقي

 البطالن بني أمر
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 قصررردهم مرررع ... البهتررران فرررأقبح وهرررو ابهلل ... هلرررم تشررربيه حمررر  اال مافيررره

 الت طيررل أخررو لكررن ... للرررمحن االوصررا  عطلرروا مررا ... سرربحانه ت ظيمرره

 إال يقرررر لررريس والقلررر  ... اميررران مرررن النفررر  ايرررن النفررر  إال ... لديررره لررريس

 ... حررية يف دائمرا امل طرل فرقى ... االكروان اىل يردعو  فهو د ... ابلت  

 مردى أبردا شرأنه ذا ... غرري  يردعو مث إهلرا يردعو ... االعيان هذ  يف متنقال

 ... واالحسران الطاعرات مبنرازل ... مترنقال دائمرا املوحرد وترى ... االزمان

 لكنمرررا ... الررررمحن اىل لررره الطريررر  وهررر  ... منرررازال الوفررراء يف ينرررزل زال مرررا
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 ... م بودان رابن عند  ما ... واحد هو م بود 

 نقصان من جدوا  ي قي ال قوله

 وجردا  ال طيرة واجلردوى ابلقصرر واجلدى اجليم بكسر اجلدا اخل جدوا  قوله

 خمتررار يف قالرره اجلردوي أعطررا  وأجردا  جرردوا  بلر  أي واسررتجدا  واجتردا 

 اي مسرلم روا  الرذي ذر اي حرديث القدسر  حلديثا يف كما  وهذا الصحاح

 مث واحرد صر يد يف اجتم روا وجرنكم وإنسركم وآخرركم أولكرم أن لو عبادي

 كمررا  اال عنرردي ممررا ذلررك نقررص مرران مسررألته انسرران كررل  فأعطيرر  سررألوي

 البحر ادخل إذا املاي  ينقص

 هرراروالن الليررل سررحاء نفقررة يغيضررها ال هللا ميررني وسررلم عليرره هللا صررلى وقولرره

 وبيرد  ميينره يف مرا يغر  مل فانره واألر  السرموات خلر  منرذ أنفر  ما أرأيتم
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 النا م ضرب مث القيامة يوم اىل ويرفع خيف  القس  األخرى
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 فقال وامل طل للمشرك مثال

 فصل

 لسرر  ... عظرريم ملررك يف قررال قررد الررذي أيررن ... وامل طررل املشرررك مثررل يف

 مسرلوبة كلهرا  ش ء امللك صفات من صفاتك يف ما ... سلطان ذا ق  فينا

 امللرررك أمرررر دبررررت ... أو امللرررك سررررير علرررى اسرررتوي  فهرررل ... الوجررردان
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 ... ببيان بلفظة نطق  ايأو ... الرعا تنفذ  مرسوما قل  أو ... والسلطان

 مسررع ذا كنرر   أو ... البلرردان مررن واىف ملررن وتكلرريم هنرر  وذا امررر ذا كنرر   أو

 مكلمرررا قررر  كنررر   أو ... رضررروان وذا سرررا  وذا علرررم ... وذا بصرررر وذا

 حقيقررة تشرراء مررا تف ررل كنرر   أو ... زمرران كررل  ابلف ررل متصرررفا ... متكلمررا

 وبقرردرة ... مبشرري ة فرراعال حيررا كنرر   أو ... ابالذهرران قررام قررد الررذي الف ررل

 لرذي م قرول غرري ل ... حمرا فاعلره بغرري يقروم ف رل ... السرلطان ذي أف ال

 ... فرقران برال كانر   الري هر  وب رد ومرع قبرل الف ال حاله بل ... االنسان

 الشان هذا منك شأنك كان  ما ... إذا شي ا بفاعل لس  وهللا
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  شر ء فباي ... االذهان يف درت خياال عنا ... خبار  ولس  فينا داخال ال

 حقيقررة ال ورمسرا إمسررا ... السرلطان قرراهر عظيمرا ملكررا ... مالكرا فينررا كنر 

 ... مليكنرا أنر  قرال واثن هذا ... الشان ذا من أجل امللوك شأن ... حتته

 ... مجي هرررا الكمرررال اوصرررا  حررزت إذ ... سرررلطان مرررن نرضرررا  ال وسررواك

 واسرتول  امللرك سررير علرى اسرتوي  وقد ... الثقالن لك دان  ذا وألجل

 جير ء مل إن ... ؤامرر  يغشرا  لريس اببك لكن ... علىالبلدان هذا مع تولي 

 القرررررب أهررررل والشررررف اء واحلجرررراب للبررررواب ويررررذل ... امل رررروان ابلشررررافع
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 نسران لردى اسرتواي مرا وهللا ... عنردكم وهرذا هرذا أفيسرتوي ... واالحسان

 ان ... الشررريطان شررري ة مرررن وكالمهرررا ... كفرررراهنم  يف أخرررف واملشرررركون ...

 ... للرمحن التنزيه قال  يف ... قائم ابل داوة امل طل

 فلسان وامل طل للمشرك مثال ضرب أنه الفصل هذا يف النا م كالم  حاصل

 علرى تسرتو مل ألنرك سرلطان ذا فينرا لس  إنك سبحانه اهله يف امل طل حال

 ولسررر  ترررتكلم وال تكلرررم ومل والسرررلطان امللرررك أمرررر تررردبر ومل امللرررك سررررير

  وب رد وم ره الف رل قبرل حالرك بل املف ول هو ف لك بل حقيقة ف ال بفاعل

 فبأي االذهان يف خيال أن  بل منه خارجا وال ال امل يف داخال ولس  سواء

 كبريا  امل طلةعلوا تقول عما هللا ت اىل مالكا فينا كن   ش ء
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 [   458 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 مليكنرا أنر  رب اي قرال املشررك إن أي املشررك هرو هرذا اخل واثن هذا قوله

 اسررتوي  وقررد مجي هررا الكمررال أوصررا  حررزت وقررد فينررا واملتصررر  وخالقنررا

 ال اببرررك ولكرررن واالكررروان املالوقرررات علرررى واسرررتولي  امللرررك سررررير علرررى

 والشرف اء واحلجراب للبرواب الرذل مرن ذلرك مرع بد وال ابلشف اء اال يغشى

 كفرراهنم  يف أخرف املشرركون برل وكرال حاشرا عنردكم هرذان أفيسرتوي املقربني

 ابل رداوة قائم أبنه الشرك ىعل يزيد امل طل ولكن الشيطان شي ة من والكل
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 التنزيه قاب يف

 فصل

 هللا صرلى رسروله وسرنة بكتابره للمتمسركني االحسران من ت اىل هللا أعد فيما

 عنرررد املاتررار بسررنة وللمتمسرركني هررذا ... الزمرران فسرراد عنررد وسررلم عليرره

 أعطررا  الررذي اال ... قرردر  يقرردر لرريس عظرريم أجررر ... األزمرران ذي فسرراد

 ... الشريباي امحرد أيضرا وروا  ... لره سرنن يف داود بروأ فروى ... لمنسان

 ... الررررمحن خررررية امحرررد صرررح  مرررن ... امرررريء مخسرررني أجرررر تضرررمن أثررررا

 ال بررادة اا ... بيرران فهررم فافهمرره مسررلم يف ... لرره ومصررداق حسررن إسررناد 

 لرك هجررة مرن فكرم هرذا ... برهران ذو وذاك ايل حقرا ... هجر  هر  ق 

 أبمان ال ابلتحقي  السي أيها
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 [   459 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 أترى ولقرد ... القررآن يف وجراء الرسرول قرال ... مبرا هلرم هجررة من وكم هذا

 فردا ماتر  سرنة حمير  أجرر يف ... واعيتان أذان له ملن القمذي يف مصداقه

 يف ... أترررى أيضرررا لررره ومصرررداق هرررذا ... جبنررران رفيقررره الرسرررول مرررع ك ...

 فمشرتبهان وآخرر  منره ... أول بغيرث أمتره تشبيه ... عينان له ملن القمذي

... 

 كمثررل  أمري مثرل يررروى الرذي واحلرديث اجوبتره ب رر  يف االسرالم شري  قرال
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 إمنرا صرحته وبتقردير اسرناد  يف تكلرم قرد أخرر  أو خرري أولره يردري ال الغيث

 النرا  ب ر  علرى يشرتبه حىت أوهلا يقارب من األمة آخر يف يكون انه م نا 

 األول أبن القطررع مرع الثروب برفرا النرا  ب رر  علرى يشرتبه مراك  خرري أيهمرا

 برد فانره عاما ليس السل  هذا ان وم لوم يدري ال قال فانه اآلخر من خري

 قرد ... منهمرا هرو الرذي يردري ال فلرذاك ... افضل أيهما م لوما يكون ان

 أعرري الطرررفني يف الفضررل أبن اثررر أتررى ولقررد ... والرجحرران ابلتفصرريل خررص

 ذا ولرريس احلررديث جرراء ... هكررذا فررأعو  ثررب  ذو والوسرر  ... لثررايوا أوال

 القرررأن يف وذاك الثلثررني يف ... لرره مصررداق الرروح  يف أتررى ولقررد ... نكررران

 ... احلسبان يف أقل والسابقون ... مثلها مع فثلة اليمني أهل ...

 إا ت رررراىل هللا قرررال وم ظمررره الشررر ء وسررر  حمركرررة الثرررب  القرررامو  يف قرررال
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 ألصحاب اترااب عراب ابكارا فج لناهن إنشاء هنأنشأا

 

 

 [   460 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 الري اجلماعرة الثلرة 40 35 الواق رة اآلخرين من وثلة األولني من ثلة اليمني

 قط ترره إذا الشرر ء ثللررث مررن فرقررة ثلررة م ررى الزجررا  قررال عرردد حيصرريها ال

 اىل آم لردن مرن وهرم نياألول من قط ة أو فرقة أو أمة أو مجاعة أهنم وامل ى

 رابح اي برررن وعطرراء وجماهرررد ال اليررة ابرررو وقررال وسرررلم عليرره هللا صرررلى نبينررا

 مرن األخررين مرن وثلرة األمرة هذ  سابق  من مب ى االولني من ثلة والضحاك
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 األمة هذ 

 عليه هللا صلى الني عن بكرة اي عن حسن بسند املنذر وابن مسدد أخر 

 األمرة هرذ  من مجي ا مها قال وعنه األمة هذ  من مجي ها قال اآلية يف وسلم

 أمرري مررن مجي ررا مهررا قررال وسررلم عليرره هللا صررلى النرري عررن عبررا  ابررن وعررن

 بسررند السرريوب  قررال وغررريهم والفرررايي عرردي وابررن محيررد بررن عبررد أخرجرره

 وجماهرد ال اليرة ابرو قرال وبره االمرة هرذ  مرن مجي را الثلثران قال وعنه ض يف

 قبرل قرال كيرف  قيرل فران الزجا  اختيار وهو الضحاكو  رابح اي بن وعطاء

 ذاك قيرل 40 الواق رة األخررين مرن وثلرة هنا قال مث اآلخرين من وقليل هذا

 اصررحاب يف وهررذا اآلخرررين مررن هبررم يلحرر  مررن وقليررل األولررني السررابقني يف

 اتب هرم ان اال ذاك ما ... مجي ا واألخرين األولني من يتكاثرون وأهنم اليمني
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 برني ابلردين ... قرائم غربرة وهللا لكنهرا ... االوبران غربرة ليسر  ءالغرراب هم

 ذو وذاك الغررربتني يف ... متبرروعهم برره شرربههم فلررذاك ... الشرريطان عسرراكر

 ... يسرتواين لريس وجره كرل  مرن ... امرورهم مجيرع يف يشبهوهم مل ... تبيان

 زمان بكل سنته ابحمليني الغرابء تفسري  اىل فانظر

 

 

 [   461 حةصف - 2 جزء]  

 

 

 برروىب ... القرررآن وحمكررم احلررديث أخررذ ... اىل حيرردوهم والشرروق هلررم برروىب

 مرنت عرل ركبروا هلرم بروىب ... االذهران بزابلرة أو األفكرار بنجاته ي بالوا مل هلم
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 اآلراء برذي شري ا ي برالوا مل هلرم بروىب ... االميان ملطلع قاصدين ئم ... ال زا

 ابالميران جراء مرن ... الرورى دون مرامهموا هلرم بوىب ... الوحيان أغناهم اذ

 يف ... ببيرران مررادهلم إذا اال ... دونرره بشرراص ائتمرروا مررا وهللا ... والفرقرران

 امجررع إذا ... األزمرران يف ال لمرراء علررى أعيرر  ... شررأهنا عظرريم آاثر البرراب

 فيره لريس ابلضررورة ذا ... االنسران بوائرف خري املاتار صحابة أن ال لماء

 امرهررا اعضررل اآلاثر ذي فلررذاك ... قرروالن برره حكيرر  مررا اثنررني بررني اخللررف

 ت جرل ... ال وافهمره أتويلهرا اذا فرامسع ... ابالحسران التفسرري وبغواهلا ...

 اىل سررب  بره علمررا ... حتر  مل شرر ء بررد البرردار ان ... نكرران او منررك بررد

 ... مرتبتان الفضل ألهل ومها ... ومقيد مطل  منه الفضل ... احلرمان

 ومقيررد مطلرر  منرره الفضررل ان ذلررك م ررى ومقيررد مطلرر  منرره والفضررل قولرره
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 اصررحابه وفضررل وسررلم عليرره هللا صررلى هللا رسررول كفضررل  املطلرر  فالفضررل

 فهرررذا بيرررد  آدم سررربحانه هللا خلررر  مثرررل املقيرررد والفضرررل ب ررردهم مرررن علرررى

 وسررلم عليرره هللا صررلى حممررد سرريدا علررى تفضرريله يوجرر  ال املقيررد الفضررل

 آدم ب د من أتى من خصائص وكذا

 

 

 [   462 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 الرذي األثرر وكرذا وسرلم عليره هللا صرلى عليره تفضريلهم اليوجر  الرسل من

 رسرول اصرحاب مرن مخسرني اجرر لره الزمران آخرر يف بدينه املتمسك أن فيه
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 هللا صرلى هللا رسرول علرى افضرلية ذلرك يوجر  ال وسرلم عليره هللا صلى هللا

 عليره وصر   امل رني عردم قرد الردين وغربرة مرانالز  آخرر يف ألنره وسرلم عليه

 أعروان ذوو فهرم عرنهم هللا رضر  الصراحبة واما الدين اعداء وجو  يف القيام

 مرن االبرالق علرى فضرال ... مبوجر  ليس التقييد ذو والفضل ... وانصار

 ابلرجحران فكيرف ابالسرتواء ... لره يقضرى أن التقييرد يوجر  ال ... انسران

 ابالحسران التقييرد ذي فوق ئل ... الفضا من حاز قاالبال ذو كان  إذ ...

 مل ... االنسرران فاضررل حيررز  مل عررا ... نررو حرراز قررد واحرردا فرضررنا فرراذا ...

 خلر  مرا ... نقصران وال مسراواة وال ... علر  فضرل من التاصيص يوج 

 مرن خصرائص وهرذا ... ابلقرآن علىاملب و  فضال ... مبوج  ابليدين آدم

 ومرا فوقرا أعالهرم فمحمرد ... ابلربهران هللا رسرل لكر  مرن ... ب رد  مرن أتى
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 يف هرا ... جيرز مل أجررا اخلمسرني فاحلرائز ... الرجحران مبزيرة هلم حكم  ...

 وبي ررة املبررني الفررتح أو احررد أو برردر يف حازهررا هررل ... االميرران شرررائع مجيررع

 أعروان أويل كرانوا  فقرد وهرم امل رني عردم قرد كران  إذ حازهرا برل ... الرضروان

 فتحمررل ... شرران مرن ألجلرره املتحملرون يتحمررل مررا يضريع لرريس لرربوا ...

 االعوان وقلة ال دو في  ... مع رضا  الض يف ال بد

 

 

 [   463 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 ... ال رفان وحقيقة وحمبة ... صادق يقني على يدل مما
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 يقينرره صرردق علررى يرردل ربرره رضررى ألجررل الشرراق ضرر فه مررع ال بررد حتمررل أي

 بررني أنصررار ... ال قلررة واغررقااب ذال يكفيرره ... برره م رفتررهو  لرره حمبترره وشرردة

 الفريرر  يوافيرره ترجررع ... ان تغررزو  فرقررة يرروم كررل  يف ... الشرريطان عسرراكر

 حسبان بال عدى بني يلقا  ... الذي عن املستضام الغري  فسل ... الثان

 ... االحسرران موجرر  هررو الررذي ال هررد وتطرراول املرردى ب ررد وقررد هررذا ...

 ... النريان ذي حر عن أحشاء  ... فسل مجرا قاب ك  كان  ولذاك

 اعلم وهللا ... اجلمر على كالقاب   دينه على فيه القاب  احلديث اىل يشري

 يقردر لريس امرر القلر  يف ... املنران الواحرد علرم يكفيره ... قلبره يف ابلذي

 ... رضررررى مررررع وصرررررب وتوحيررررد بررررو ... لمنسرررران آات  الررررذي اال ... قرررردر 

 فررذاك د ... ال بررا بررني فضررله قاسررم سرربحان ... للقرررآن كرريموالتح والشرركر
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 برررل األعمررال بصررورة لررريس هللا عنررد فالفضررل ... واالحسررران الفضررل مررويل

 ب يان لنا تبدو رتبة يف ... كالمها  ال امالن يكون حىت ... االميان حبقائ 

 

 

 [   464 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 ويكرون ... رجحران ويف فضرل يف واألر  ... السرما برني كمرا  وبينهمرا هذا

 الررب عطراء هرذا ... حسربان بال مضاعفة رت  ... ذا وثواب ذا ثواب بني

 الداين حكمة ت ر  وبذاك ... جالله جل

 حبسر  ال واليقرني االميران مرن القلروب يف مرا حبسر  هللا عند الفضل إن أي
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 بكرر ابرو سربقهم مرا املرزي هللا عبرد برن بكرر قرال كمرا  وكثر را االعمرال صور

 قلبه يف وقر بش ء ولكن صالة وال صوم ثرةبك

 فصل

 اي ... والسرررنة ابلكتررراب املتمسررركني ألوليائررره اجلنرررة يف ت ررراىل هللا اعرررد فيمرررا

 تردري كنر   لرو ... احليروان جبنرة لوصراهلن ... وبالبرا احلسران احلور خاب 

 ايرن تردري كنر   أو ... االمثران مرن حتروي مرا بذل  بلب  ومن خطب  من

 بريرر  وصررف  ولقررد ... االجفرران علررى هلررا منررك  السرر  ج لرر  مسرركنها

 السررري وحررث اسررر  ... ابلررواي تكررن فررال الوصررال رمرر  ... فرران مسرركنها

 ابلوصرررال وحرررد  فاعشررر  ... لزمررران سررراعة هرررذا مسرررراك ... امنرررا جهررردك

 ويرو لقياها قبل صيامك واج ل ... امكان ذا دم  ما مهرها وابذل النفس
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 وسرر احلرادي مجاهلرا ن روت واج رل ... رمضران مرن الفطر يوم الوصل م ...

 امان ذات وه  املااو  تلقى ...

 

 

 [   465 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 قررال كمررا  ال ررني للحررور الوصررال بلرر  علررى ت رراىل هللا رمحررة النررا م حررث ملررا

 الررردنيا ذم يف شرررر  املررروت فطررررك واج رررل الررردنيا لرررذات عرررن وصرررم ب ضرررهم

 أيرردي ... برره ل برر  منررزل كيلهينرر ال ... فقررال اآلخرررة عررن هبررا واالشررتغال

 ... االزمان سالف مذ البلى
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 ابهلررررم وتبرررردل  ... مسرررررة كررررل  عنرررره ترحررررل فلقررررد ... اليرررراء بكسررررر البلررررى

 الكفرران لرذي املرأوى جنرة لكن االميان بصاح  يضي  سجن ... واألحزان

 وألرررذهم ... السررركان اجنرررس والسرررفاهة والبطالرررة اجلهالرررة أهرررل سررركاهنا ...

 الرررداير هرررذي هبرررم عمررررت ... القررررآن حقرررائ  مث هللا حبررر  فرررأجهلهم عيشرررا

 عيشرهاالفاي ولذة الدنيا أثروا قد ... واالميان ال لم ربو  منهم ... وأقفرت

 ورضرروا ... حبظررو هم وابتلرروا األمرراي صررحبوا ... والرضرروان اجلنررات علررى

 ومرن غررم مرن فيره مرا ... عرنهم يفرق ال وكردا كردحا  ... وهوان مذهلة بكل

 ... النريان كمراجل  رأيتها ر ... الصدو هاتيك شاهدت لو هللاو ... احزان

 واالآلم واحلسرررات الشررهوات ووقودهررا ... القرردر وهررو مرجررل مجررع املراجررل

 قررد الررالء   ... النفررو هايتررك أحرردا  أبررداهنم ... األزمرران مرردى ختبررو ال
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 األبدان مع قربت

 

 

 [   466 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 هربرروا ... الرررمحن رضررى اليف كرردحها  يف ... وجسررومهم وحشررة يف أرواحهررم

 ... والشيطان النفس برق فبلوا ... له خلقوا الذي الرق من

  وحرد  هللا عبرادة وهرو لره خلقروا الرذي الررق مرن هربروا ابهلل وال يراذ إهنم أي

 فبلروا 56 الرذاراايت لي بردون اال واالنرس اجلرن خلقر  ومرا ت راىل قرال كما

 حتصررريل يف واسرررققتهم الشررريابني دمتهمفاسرررتا أي والشررريطان الرررنفس بررررق
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 ذلك فأعقبهم الفاي وحطامها اخلسيس الدنيا عر  ومجع الفانية الشهوات

 موجبررات مررن ابهلل ن رروذ األلرريم ال ررذاب ذلررك عاقبررة وصررار والندامررة احلسرررة

 ابلررررذل ارتضرررروا فقررررد ... لنفوسررررهم هررررم اختررررارو  مررررا تررررر  ال ... سرررراطه

 ذا الررررب منهرررا يسررر  مل ... ب وضرررة حجنرررا  الررردنيا سررراوت لرررو ... واحلرمررران

 ... الطريان القاصر اجلناح ذا من ... عند  احقر وهللا لكنها ... الكفران

 كررافرا  سررقى مررا ب وضررة جنرراح هللا عنررد الرردنيا سرراوت لررو احلررديث م ررى هررذا

 يف حرل منهرا فالسر د ... أصرحاهبا عرن ب رد تولر  ولقرد ... مراء شربة منها

 ... خروان غرادر مرن الوفرا أيرن ... لصربها الوفراء منهرا يرجتى ال ... الدبران

 عاشر  اي ... االمكران يف ق  أهذا صفوا ... تناهلا فكيف كدر  على بب  

 رأير  برل مس   ما أو ... زمان كل  ال شاق اله قد ... للذي أته  الدنيا
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 شبان ومن شي  من ال شاق مصار 
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 فصل

 ابلكتراب املتمسركني ألوليائره واملنة الفضل ذو هللا أعدها الي اجلنة صفة يف

 ... االحسران ربرة املنرازل تيرك ... وصرفا ا اوصرافها إذا فرامسع ... والسنة

 السرالم دار ... بفران ولريس ابق فن يمها ... ن يمها وباب باب  جنة ه 

 السررررالمة دار فالرررردار ... والقرررررآن االميرررران عسرررركر ومنررررزل املررررأوى وجنررررة
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 ... الغفران ذي واسم سالم فيها ... موخطاهب

 فصل

 اثنترني برني ومرا مائرة درجا را ... درجترني كرل  برني ومرا اجلنرة درجات عدد يف

 ذي ... هررا وبررني السررماء بررني الررذي مثررل ... للحسرربان التحقيرر  يف فررذاك

 نرر  ... كررا  فلررذاك وعلوهررا اجلنرران وسرر  ... الربهرران الصررادق قررول األر 

 جبنان ازل منه فاملنبو  االهنار سائر تفجر منها ... البنيان احسن من قبة
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 هللا صررلى هللا رسررول قررال قررال سرر يد اي حررديث مررن امحررد االمررام مسررند يف

 او الشررق  الطرالع كالكوكر   اجلنرة يف غررفهم لقى املتحابني إن وسلم عليه

 ايضرا وفيره وجرل عرز هللا ي املتحرابون هرالالء فيقرال هرالالء مرن فيقال الغري

 ال ررراملني أن ولرررو درجرررة مائرررة اجلنرررة يف إن وسرررلم عليررره هللا صرررلى حديثررره مرررن

 يقرال قرال وسلم عليه هللا صلى ايضا عنه وفيه وس تهم احداهن يف اجتم وا

 درجررة آيررة بكررل ويصر د فيقرررا واصرر د اقرررأ اجلنرة دخررل إذا القرررآن لصراح 

 وهرررذا االرواح حرررادي يف هللا رمحررره النرررا م قرررال م ررره شررر ء آخرررر يقررررأ حرررىت

 عنررد هريرررة اي حررديث وأمررا درجررة مائررة علررى تزيررد اجلنررة در  أن يف صررريح

 املائرة هذ  ان فاما درجة مائة اجلنة يف إن وسلم عليه هللا صلى عنه البااري

 در  درجرة كرل  ضرمن ويف املائرة هرذ  هنايتهرا يكرون ان وامرا الدر  مجلة من
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 الره رسرول مس ر  قرال جبرل برن م راذ ديثحر االول امل رى على ويدل دوهنا

  رمضران شرهر وصرام اخلمرس الصلوات صلى من يقول وسلم عليه هللا صلى

 رسرول اي قلر  امره ولدتره حيرث وق رد هراجرا لره يغفر ان هللا على حقا كان

 مائرررة اجلنرررة يف فررران ي ملرررون النرررا  د  ال قرررال النرررا  فرررأوذن اخرررر  اال هللا

 منهرررا درجررة واعالهررا واالر  السررماء بررني مررا مثررل درجتررني كررل  بررني درجررة

 اهنرار تفجرر ومنهرا اجلنرة يف ش ء اوس  وه  ال رش يكون وعليها الفردو 

 عبرادة عرن ايضرا وروي القمرذي ورا  الفردو  فاسألو  هللا سألتم فاذا اجلنة

 مائررة اجلنررة يف ان يرف رره سرر يد اي حررديث مررن ايضررا وفيرره حنررو  الصررام  بررن

 مجلرررة مررن فهرر  ثبو رررا احملفررو  كرران  فرران يف ةلفظررر برردون امحررد وروا  درجررة

 للررردر  املتضرررمنة الكبرررار الررردر  فهررر  سرررقوبها احملفرررو  كررران  ان و درجهرررا
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 ابخلمررس وتقررديرها ابملائررة الرردرجتني بررني مررا تقرردير بررني تنرراق  وال الصررغار

 يف السري الختال 
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 ويردل لألفهرام تقريبرا هرذا رذكر وسرلم عليره هللا صرلى والنري والب ء السرعة

 وسرلم عليره هللا صرلى هللا رسرول مس ر  قرال اخلردري س يد اي حديث عليه

 ممرا واب رد واالر  السرماء برني مرا الردرجتني بني ما درجة مائة اجلنة يف يقول

 هللا سرربيل يف للمجاهرردين قررال ملررن هللا رسررول اي قلرر  واالر  السررماء بررني
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 كالمه  أنتهى وجل عز

 فصل

 لصررراح  وهررر  الرررنص يف ... أتررر  مثانيرررة حقرررا أبواهبرررا ... اجلنرررة ابابرررو  يف

 البرررراب يرررردعى الصرررروم وابب ... اعالهررررا وذاك اجلهرررراد ابب ... االحسرررران

 ... أبمرران داخررل منرره السرر   ... ورب ابب صرراح سرر   ولكررل ... ابلررراين

 مرررنهم ... االميررران حلررى وىف اذا مج رررا ... ابواهبررا مرررن املرررء يررردعى ولسررو 

 ... ابلقرآن املب و  خليفة ك ... ذا الصدي  وه ابوبكر

 قرال وسرلم عليره هللا صرلى هللا رسول ان س د بن حديث من الصحيحني يف

 الصررررائمون اال يدخلرررره ال الررررراين يسررررمى منهررررا ابب ابررررواب مثانيررررة اجلنررررة يف

 مرن وسرلم عليره هللا صرلى هللا رسرول قرال قرال هريررة اي حرديث من وفيهما
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 عبرد اي اجلنرة ابرواب مرن دع  هللا سبيل يف االشياء نم ش ء يف زوجني أنف 

 الصالة ابب من دع  الصالة اجلنة اهل من كان  فمن خري هذا هللا
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 الصردقة أهرل مرن كران  ومرن اجلهراد ابب مرن دعر  اجلهاد أهل من كان  ومن

 فقال الراين ابب من دع  الصيام اهل من كان  ومن الصدقة ابب من دع 

 من االبواب تلك من دع  من على ما هللا رسول اي وأم  أن  أبي بكر ابو

 تكرون ان وأرجرو ن رم فقرال كلهرا  االبرواب تلرك مرن احد يدعى فهل ضرورة
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 منهم

 قال وسلم عليه هللا صلى الني عن اخلطاب بن عمر عن مسلم صحيح ويف

 الره ال أن دأشره يقرول مث الوضروء فيسرب  او فيبلر  يتوضرا أحرد من منكم ما

 لرره فتحرر  إال ورسرروله عبررد  حممرردا أن وأشررهد لرره شررريك ال وحررد  الرره اال

 يرفرع مث امحرد واالمرام داود ابرو زاد شاء ايها من يدخل الثمانية اجلنة أبواب

 مث الوضروء فأحسرن توضرأ مرن يرف ره انرس عرن امحرد وعنرد السرماء اىل نظر 

 السرلم  هللا عبرد بن عتبة وعن اخل هللا اال اله ال أن أشهد مرات ثال  قال

 لرره يترروىف مسررلم مررن مررا يقررول وسررلم عليرره هللا صررلى هللا رسررول مس رر  قررال

 أيهررا مررن الثمانيررة اجلنررة أبررواب من تلقررو  اال احلنررث يبلغرروا مل الولررد مررن ثالثررة

 امحد بن هللا وعبد ماجه ابن روا  دخل شاء

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

1007 

1007 

 

 

 [   471 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 فصل

 منهررا اثنررني كررل  بررني عامررا سررب ون ... منهررا لبررابوا البرراب بررني مررا مقرردار يف

 وذا الطويررل ابخلرررب امل رررو  لقرري  حررديث هررذا ... واحلسرربان ابل ررد قرردرت

 عرفرران مرن ب رد حروا  ولكرم ... ومهابرة جاللرة كرل  وعليره ... الشران عظريم

... 

 لقري  ابرن عاصرم عرن الطررباي م جم يف روينا االرواح حادي يف النا م قال
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 رسرول اي قلر  قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول اىل فداوا خر  عامر بن

 اال ابابن منهرا مرا ابرواب سب ة للنار أن اهلك ل مرو قال والنار اجلنة فما هللا

 اباببررن منهررا مررا أبررواب مثانيررة للجنررةن وان عامررا سررب ني بينهمررا الراكرر  يسررري

 هذ  أن نهم الظاهر وهذا بطوله احلديث عاما سب ني بينهما الراك  االيسري

 التقررردير حيتمرررل ال وبصررررى مكررة برررني ألن والبررراب البرراب هرررذا برررني املسررافة

 كالمه  انتهى ابابن منها ما بقوله م ني ابب على محله ميكن وال عاما بسب ني
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 فصل

 أرب رني مسررية بينهمرا لكرن ... منها الواحد الباب مصراع  بني ما مقدار يف

  وقرررف ... املسررلم وهررو ابلرفررع مسررند يف ... الشرريباي االمررة ربحرر روا  ...

 ال رفران ذي عند لكن األايم بثالثة تقدير  روى ولقد ... اثن بوجه كمرفو 

 ... نكران فذو راويه وحديث ... منكر هو الرضى البااري أعي ...

 فرر يت فررأنطل  وسررلم عليرره هللا صررلى قررال الشررفاعة حررديث يف هريرررة اي عررن

 وال قبلر  أحردا يقمره مل مقامرا ال املني رب فيقيمي لري ساجدا فأقع ال ر 

 أمترك مرن ادخرل حممرد اي فيقرول أمري أمي رب اي فاقول ب دي أحدا يقيمه

 ذلرك سروى فيمرا النرا  شرركا  وهرم األميرن البراب مرن عليهم الحساب من

 ذلرك سروى فيمرا مصرراعني برني مرا إن بيرد  حممرد نفرس والذي االبواب من
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 بررني لكمررا لفرر  ويف ومكررة هجررر أو وهجررر مكررة بررني كمررا  اجلنررة صرراريعم مررن

 خررار  لفرر  ويف صررحته علررى متفرر  وبصرررى مكررة بررني كمررا  أو وهجررر مكررة

 خطبة ويف وهجر مكة بني لكما الباب عضاديت بني ما ان ابسناد  الصحيح

 مسررية بينهمرا اجلنرة مصراريع مرن مصرراعني أن لنرا ذكرر لقرد غرزوان برن عتبة

 والررذي موقررو  فهررذا الزحررام مررن كظرري   وهررو يرروم عليرره وليررأتني سررنة ارب ررني

 هلم الذاكر هو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان  ف ن مرفو  قبله
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 كرران  وان األعظررم البرراب ول لرره أبواهبررا مررن ابب بررني مررا سرر ة هررذا كرران  ذلررك

 هريررة اي حرديث علرى يقردم مل وسرلم عليره هللا صرلى هللا رسرول غري الذاكر

 هللا رسررول ان ابيرره عررن م اويررة بررن حكرريم عررن امحررد روى قررد ولكررن املتقرردم

 علرى وأكرمهرا خريهرا أنرتم امره سرب ني موفرون أنرتم قرال وسلم عليه هللا صلى

 يروم عليره وليرأتني عامرا ارب رني مسرية اجلنة مصاريع من مصراعني بني وما هللا

 مصاريع من مصراعني كل  بني ما يرف ه عنه داو  اي ابن روا  وقد كظي   له

 ثنررا موسررى برن احلسررن ثنرا محيررد برن عبررد مسرند ويف سررنني سربع مسرررية اجلنرة

 عررن اخلرردري سرر يد اي عررن اهليررثم اي عررن السررمح ابررو درا  ثنررا هلي ررة ابررن

 ملسرررية اجلنررة يف مصررراعني بررني مررا ان قررال وسررلم عليرره هللا صررلى هللا رسررول

 اعلم وهللا ض يفة النساة وهذ  أصح ةهرير  اي وحديث سنة ارب ني

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

1012 

1012 

 عليرره هللا صررلى النرري ان ابيرره عررن هللا عبررد بررن سررامل عررن الشرري  ابررو وروى

 مث ثررالاث اجملرد الراكر  مسررية اجلنرة اهرل منره يردخل الرذي البراب قرال وسرلم

 وهرررذا عنررره ن ررريم ابرررو روا  ترررزول منررراكبهم تكررراد حرررىت عليررره ليضرررغطون أهنررم

 فران وبصررى مكة بني كما  املصراعني بني ما ان عليه املتف  للحديث مطاب 

 يقطررع هنررارا وال لرريال يقررر ال هجررني اسررر  علررى االجررادة غايررة اجملررود الراكرر 

 فقرد م اويرة برن حكريم حرديث وأما منه قري  أو القدر هذا يف املسافة هذ 

 ذكرر وخالرد عامرا أرب رني اجلريرري عرن ذكرر سرلمة بن فحماد رواته اضطرب

 درا  بريقره ويف عامرا أرب رون املرفرو  سر يد اي حرديث ويف سرنني سربع عنه

 لريس النسرائ  وقرال ض يف الرازي حامت ابو وقال مناكري أحاديثه امحد قال

 حررديث وال لررة والشررذوذ االضررطراب عررن السررامل املرفررو  فالصررحيح ابلقرروي
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 بظاهر فيه التقدير ليس حكيم حديث أن على صحته على املتف  هريرة اي

 غزوان بن عتبه كحديث  فيكون موقو  احلديث يف مدر  أنه وحيتمل الرفع

 يف كالمررره  فهرررذا ملاصرررا االرواح حرررادي يف النرررا ر كرررالم  انتهرررى اعلرررم وهللا

 االرواح حادي
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 أي حررديث وبررني بينرره مجررع وهلررذا اايم بثالثررة التقرردير روايررة ترررجيح و رراهر 

 ويف وبصرى مكة بني لكما املصراعني بني ام ان فيه الذي عليه املتف  هريرة
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 اعلم وهللا منكر انه الباار عن ذكر النظم هذا

 فصل

 علرى مبفتراح اال ... مبمكرن لريس البراب وفرتح هرذا ... اجلنة ابب مفتاح يف

 ... االميررران شرررهادة تلرررك والتوحيرررد االخرررال  بشرررهادة مفتاحررره ... أسرررنان

 هررذا تلغررني ال ... ابالسررنان احواملفترر اإلسررالم شرررائع وهرر  االعمررال أسررنانه

 ... ال رفان لذي إشكال حل من ... به فكم املثال

 وسرلم عليره هللا صرلى هللا رسرول قرال قرال عنره هللا رضر  جبرل برن م اذ عن

 صرحيحه يف الباراري وذكرر امحرد روا  هللا اال الره ال أن شرهادة اجلنرة مفتراح

 بلررى قررال هللا اال لررها ال اجلنررة مفترراح الرريس لرره قيررل انرره منبرره بررن وهرر  عررن

 مل واال فرتح اسرنان لره مبفتراح اتير  ف ن أسنان وله إال مفتاح من ليس ولكن
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 اال الره ال قرال اجلنرة مفتراح مرا هللا رسرول اي اعراي قال قال انس وعن يفتح

 مفراتيح السريو  أن سراربة برن يزيرد عن الشي  ابو وذكر ن يم ابو روا  هللا

 جبل بن ذم ا حديث من املسند ويف اجلنة

 

 

 [   475 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 ابررواب مررن ابب علررى أدلكررم أال وسررلم عليرره هللا صررلى هللا رسررول قررال قررال

 ابهلل اال قوة وال حول ال قال بلى قل  اخلري

 مفتاحررا مطلروب لكررل سربحانه هللا ج ررل وقرد االرواح حررادي يف النرا م قرال
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 الرررب ومفترراح حررراماال احلرر  ومفترراح الطهررور الصررالة مفترراح فج ررل برره يفررتح

 االصرغاء وحسرن السرالال حسن ال لم ومفتاح التوحيد اجلنة ومفتاح الصدق

 احملبررة الواليررة ومفترراح الشرركر املزيررد ومفترراح الصرررب والظفررر النصررر ومفترراح

 هللا دعا فيما التكفر االميان ومفتاح الدنيا يف الزهد اآلخرة يف الرغبة ومفتاح

 لرره وسررالمته القلرر  اسررالم هللا علررى خولالررد ومفترراح فيرره التفكررر اىل عبرراد 

 تردبر القلر  حياة ومفتاح والقك والف ل له والبغ  احل  يف له واالخال 

 االحسران الرمحرة حصرول ومفتراح الرذنوب وتررك ابالسرحار والتضرر  القرآن

 االسرتغفار مرع السر   الررزق ومفتراح عبيد  نفع يف والس   اخلال  عبادة يف

 قصررر ل خرررة االسررت داد ومفترراح ورسرروله هللا عررةبا ال ررز ومفترراح والتقرروى

 حر  شررب كرل  ومفتراح اآلخررة والردار هللا يف الرغبة خري كل  ومفتاح األمل
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 م رفررة وهررو ال لررم ابررواب أنفررع مررن عظرريم ابب وهررذا االمررل وبررول الرردنيا

 وتوفيقرره حظرره عظررم مررن اال ومراعاترره مل رفترره يوفرر  وال والشررر اخلررري مفرراتيح

 كمررا  اليرره منرره يرردخل واباب ومفتاحررا وشررر خررري لكررل  ررلج سرربحانه هللا فرران

 ذكررر  عررن والغفلررة رسرروله برره هللا ب ررث عمررا واالعرررا  والكرررب الشرررك ج ررل

 مفتراح الغنراء وج رل إمث كل  مفتاح اخلمر ج ل كما  للنار مفتاحا حبقه والقيام

 الكسررل وج رل والطلر  ال شر  مفتراح الصرور يف النظرر ابرالق وج رل الرزا

 الكرذب وج رل الكفرر مفتراح امل اصر  وج ل واحلرمان اخليبة حمفتا  والراحة

 مفترراح الرررحم وقط يررة الباررل مفترراح واحلررر  الشررح وج ررل النفرراق مفترراح

 غري من املال واخذ الرحم وقطي ة البال
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 كرل  مفتراح وسرلم عليره هللا صرلى الرسرول بره جراء عما االعرا  وج ل حله

 وعقرل صحيحة بصرية له من كل  اال هبا يصدق ال امور ذ وه وضالل بدعة

  ي تري ان لل برد فينبغر  والشرر اخلرري من الوجود يف وما نفسه يف ما به ي ر 

 توفيقرره وراء مررن وهللا لرره مفرراتيح ج لرر  ومررا املفرراتيح مب رفررة االعتنرراء كررل

 وهررم يف ررل عمررا يسررأل وال والفضررل الن مررة ولرره احلمررد ولرره امللررك لرره وعدلره

 لونيسأ
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 فصل

 لصاحبها به يوقع الذي اجلنة منشور يف

 فلرريس يرردخل ومرن هررذا ... السررلطان كتر   مررن خمترروم غرري كرران  مررا املنشرور

 مرن ... لدخولره للفرىت يكتر  وكرذاك ... الررمحن من بتوقيع اال ... بداخل

 ال برراد واح ... أر وعرر  املمررات ب رد إحرردامها ... مشرهوران توقي رران قبرل

 أولررو وهررم للكرراتبني ... جاللرره جررل ال رررش رب فيقررول ... الررداين علررى برره

 ... املنران جمراور اجلنران ديروان ذاك يكت  الديوان يف االسم ذا ... الديوان

 انتهررى فرر ذا ... ابلقرررآن املب ررو  وسررنة ن ... القرررا اصررحاب عليررني ديرروان

 مرن كتراب  هرذا عنوانره ... اثي كترااب  اذا الردخول ي طرى احلشرر يروم للجسر

 فالن ابن لفالن حمرا عزيز
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 هرذا ... دواي القطرو  ولكرن تف ر  ... ار الي املأوى جنة يدخل فدعو 

 ذلررك قبررل بررل ... االنسرران والدة قبررل األرحررام يف كرران  مررذ امسرره كترر   وقررد

 ذي سرررربحان ... واالحسرررران لل رررردل كالمهررررا  ن ... القبضررررتني وقرررر  وهررررو

 عرامل أكررب وهللا ... والسربحان واالكررام اجالل ... وال وامللكوت اجلربوت

 لسررررائر السررررميع هلل واحلمررررد ... ابالجفرررران واللحظررررات واالعررررالن االسرررررار

 واحلميررد واملمجررد واملسرربح املوحررد وهررو ... اعررالن ومررن سررر مررن األصرروت
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 ذا اللهرررم سررربحانك ... لررره ب رررد ومرررن قبرررل مرررن واألمرررر ... القررررآن ومنرررزل

 ... السلطان

 كترر   عليررون مررا أدراك ومررا عليررني لفرر  االبرررار كترراب  ان كررال  اىلت رر هللا قررال

 كتررراب  كتررراهبم  أن ت ررراىل فرررأخرب 21 18 املطففرررني املقربرررون يشرررهد  مرقررروم

 يكترر  أبنرره االبرررار كترراب  وخررص حقيقررة كتابررة  مكتررواب لكونرره حتقيقررا مرقرروم

  هررالالء شررهادة يررذكر ومل والنبيررني املالئكررة مررن املقررربني مبشررهد برره هلررم ويوقررع

 برني وا هرارا لره واشرهارا هلرم بره وقع وما االبرار بكتاب تنويها الفجار تابك

 وخروا  االمرراء برني مرن ت ظمره مرن تواقيرع امللوك تكت  كما  خلقه خوا 

 هللا صرلوات مرن نرو  وهرذا بذكر  واشارة املكتوب ابسم تنويها اململكة اهل

 عبد  على ومالئكته سبحانه
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 بررن الرررباء حررديث مررن صررحيحيهما يف عوانرره وابررو حبرران وابررن أمحررد وروى

 عبردي كتاب  اكتبوا وجل عز هللا فيقول مرفوعا القرب شأن يف الطويل عازب

 وجل عز هللا فيقول االر  اىل واعيدو  عليني يف

 

 

 [   478 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 داود ابرو وروا  برحا روحه وتطرح السفلى األر  يف سجني يف كتابه  اكتبوا

 الثرراي التوقيرع وهرو الثرراي املنشرور وامرا االول واملنشررور عالتوقير فهرذا بطولره

 عليره هللا صرلى هللا رسرول قرال قرال الفارس  سلمان ف ن النا م ذكر  الذي
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 مرن كتراب  هرذا الررحيم الررمحن هللا بسرم جبرواز اال أحد اجلنة يدخل ال وسلم

 م جمره يف الطرباي روا  دانية قطوفها عالية جنة أدخلو  فالن بن لفالن هللا

 الصرراط علرى جروازا املرالمن ي طرى قرال وسرلم عليره هللا صرلى الني ان وعنه

 جنرة أدخلرو  لفالن احلكيم ال زيز هللا من كتاب  هذا الرحيم الرمحن هللا بسم

 م جمه يف الطرباي اخرجها دانية قطوفها عالية

 اليمررني اصرحاب قبضرة يف وقررع املرالمن إن أي اخل امسره كترر   وقرد هرذا قولره

 ديروان يف يكتر  مث فيره الرروح نفر  يوم اجلنة اهل من كت   مث القبضتني يوم

 مرا فهرذا املسرت ان وهللا القيامة يوم املنشور هذا ي طى مث موته يوم اجلنة اهل

 الفصل هذا عليه اشتمل

 فصل
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 وهررذي م ررة ... مررع عشرررون صررفوفهم وان هررذا ... اجلنررة أهررل صررفو  يف

 الشيباي مبسند الصحيح شرط ... اسناد  بريد  عنه يرويه ... الثلثان االمة

 ابرن أعري ... زمران وحرب مس ود وابن هريرة أي حديث من شواهد وله ...

 اتقان ذي غري ض يف رجل ... اسناد  ويف عبا 

 

 

 [   479 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 قرررال إذ ... خمتلفررران اللفظررران ومرررا شرررطر ... أبهنرررم الصرررحيح يف أاتا ولقرررد

 ال ررش رب أعطرا  ... للررمحن منره الرجاء هذا ... رهمشط تكونوا أن أرجو
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 ... االحسان ذي ف ال ال طاء من د ... وزا يرجو ما

 أمرا وسرلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مس ود ابن عن الصحيحني يف

 ثلرث تكونروا أن ترضرون امرا قرال مث فكربا اجلنة اهل ربع تكونوا ان ترضون

 اجلنررررة أهررررل شررررطر تكونرررروا أن ألرجررررو أي القرررر مث فكررررربا قررررال اجلنررررة أهررررل

 اسرود ثرور يف بيضراء كشر رة  اال الكفار يف املسلمون ما ذلك عن وسأخربكم

 احلصرري  بررن بريررد  وعررن مسررلم لفرر  هررذا ابرري  ثررور يف سرروداء كشرر رة  أو

 صررف ومائررة عشرررون اجلنررة اهررل وسررلم عليرره هللا صررلى هللا رسررول قررال قررال

 شررررط علرررى واسرررناد  والقمرررذي امحرررد روا  صرررفا مثرررانون منهرررا االمرررة هرررذ 

 خالرد سرند  ويف عبرا  ابن حديث من م جمه يف الطرباي وروا  الصحيح

 قرال قرال مسر ود ابن حديث من ايضا وروا  فيه تكلم وقد البجل  يزيد بن
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 كيرف  قرال اكثرر ذاك قرالوا وثلثهرا أنرتم كيف  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 لكرم صرف ومائرة عشررون اجلنرة اهرل قرال اكثر ذاك قالوا لكم والشطر أنتم

 امحرد برن هلل عبرد وروى زايد برن خالد به تفرد الطرباي قال صفا مثانون منها

 13 الواق ررة اآلخررين مرن وثلررة االولرني مرن ثلررة نزلر  ملرا قررال هريررة اي عرن

 أهرل ثلرث أنرتم اجلنرة اهل ربع أنتم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال 14

 ابرن برف ره تفررد الطررباي قرال اجلنة أهل ثلثا أنتم اجلنة هلا نصف أنتم اجلنة

 عرن ابيره عرن حكيم بن هبز عن سليمان بن خيثمة وروى الثوري عن املبارك

 قال وسلم عليه هللا صلى الني عن جد 
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 [   480 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 صفا مثانون أنتم صف ومائة عشرون اجلنة أهل

 وصررح خمارجهررا واختلفرر  برقهررا  ررددتت قررد االحاديررث وهررذ  النررا م قررال

 وسرلم عليره هللا صرلى ألنره الشرطر حرديث وبرني بينهرا تنرايف وال ب ضرها سند

 وروى اخرر سدسرا عليره وزاد هللا فأعطرا  اجلنرة اهل شطر يكنوا ان أوال رجا

 أن أرجرو يقرول وسرلم عليره هللا صرلى هللا رسرول مس ر  قرال جرابر عرن امحد

 أن ارجرو فقرال فكرربا اجلنرة اهرل ربرع القيامرة يروم امري من يتب ي من يكون

 مسلم شرط على واسناد  الشطر يكونوا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

1028 

1028 

 فصل

 ليل كالبدر  ... فوجوههم زمرة وأول هذا ... اجلنة تدخل زمرة أول صفة يف

 اىل سررب  أويل أيضررا ... هنررا كررانوا  وقررد هررم السررابقون ... مثرران ب ررد السررب 

 ... االحسان

 فصل

 االفررر  يف ... كوكررر   كأضررروء  االخررررى والزمررررة ... الثانيرررة الزمررررة صرررفة يف

 ابذلرررة خرررالص فمسرررك ورشرررحهم ذهررر  أمشرررابهم ... ال ينررران بررره تنظرررر 

 احلرمان
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 [   481 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 أول وسرلم عليره هللا صرلى هللا رسرول قرال قرال هريرة اي عن الصحيحني يف

 الو  يبصررررقون ال البرررردر ليلررررة القمرررر صررررورة علررررى صرررورهم اجلنررررة تلرررر  زمررررة

 ورشحهم األلوة وجمامرهم والفضة الذه  وأمشابهم آنيتهم فيها يتماطون

 مررن اللحررم وراء مررن سرروقهما مرر  يرررى زوجترران مررنهم واحررد ولكررل املسررك

 واحررررد رجررررل قلرررر  علررررى قلرررروهبم تبرررراغ  وال بيررررنهم اخررررتال  ال احلسررررن

 هللا صررلى هللا رسررول قررال قررال عنرره أيضررا وفيهمررا وعشرريا بكرررة هللا يسرربحون

 الررذين البرردر ليلررة القمررر صررورة علررى اجلنررة يرردخلون زمرررة أول لموسرر عليرره
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 وال يتغوبرون وال يبولرون ال إضراءة السرماء يف دري كوكر   أشد على يلوهنم

 األلروة وجمرامرهم املسرك ورشرحهم الرذه  أمشرابهم يتماطون وال ينتفلون

 ابرريهم صررورة علررى واحررد رجررل خلرر  علررى واخالقهررم ال ررني احلررور وأزواجهررم

 السماء يف ذراعا ستون آدم

 فصل

 فروقهم مرن برذيلها الرذين ويررى ... ال لى الدرجات يف اجلنة اهل تفاضل يف

 هلرررم ... برررل هللا برسرررل خمتصرررا ذاك مرررا ... ب يررران رؤيرررة الكواكررر  مثرررل ...

 ... االميان ذي وللصدي 

 وسررلم عليرره هللا صررلى هللا رسررول ان اخلرردري سرر يد اي عررن الصررحيحني يف

 الكوكرر  تررقاءون كمررا  فرروقهم مررن الغررر  أهررل ليررقاءون اجلنررة اهررل إن قررال
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 اي قرالوا بيرنهم مرا لتفاضرل املغرب او اىل املشرق من االف  من ال ابر الدري

 رسول
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 رجرال بيرد  نفسر  والرذي بلرى قرال غرريهم يبلغهرا ال االنبياء منازل تلك هللا

 هررو الغررابر ابررني وهررو االفرر  يف ارراريالب ولفرر  املرسررلني وصرردقوا ابهلل آمنرروا

 الكواكررر  دون بررره التمثيرررل ويف للغرررروب تررردىل قرررد الرررذي املاضررر  الرررذاه 

 درجرات اجلنرة أن والثانيرة ال يون عن ب د  إحدامها فائداتن للرأ  املسام 
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 مرن املمتردة كالبسراتني  السرفلى ال ليرا تسرام  مل وان ب   من اعلى ب ضها

 أعلم اىلت  وهللا ذيله اىل اجلبل رأ 

 االرواح حادي يف النا م قال

 فصل

  يف ... ربره فنرابر وأعالهرم هرذا ... وأداهرم منزلرة اجلنرة أهرل أعلى ذكر يف

 اجلنات يف ليس إذ ... دي فيهم وما أداهم لكن ... الطرفان وقته يوم كل

 ... كاملتران  ألفران بسنيننا ... ملكه مسافة تلقى الذي فهو ... نقصان من

 مس ر  مرا أو ... الرداي القرير  ألدا  يتره ... رؤ مثل حقا قصا أ هبا فريى

 مجي را دنيراا أضر ا  ... الغفرران ذو ال ررش رب ي طيره ... أهلها آخر أبن

 ... االحسان ذي سبحان هلا أمثال عشر

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

1033 

1033 

 اجلنرة اهرل أدىن إن وسرلم عليره هللا صرلى هللا رسرول قرال قرال عمرر ابرن عن

 مسرية وسرر  وخدمه ون يمه واجهواز  جنانه اىل ينظر ملن منزلة
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 رسرول قررأ مث وعشريا غردوة وجهره اىل ينظرر مرن هللا على وأكرمهم سنة ألف

 2223 القيامرة ا ررة رهبرا اىل اضررة يوم رذ وجرو  وسرلم عليه هللا صلى هللا

 مرفو  غري عمر ابن عن وجه غري من احلديث هذا روي وقال القمذي روا 

 موقوفا اجلرب ابن وروا 
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 يف الرجررل منزلررة اجلنررة اهررل أدىن إن مرفوعررا م جمرره يف الطرررباي وروا  قلرر 

 وخدمره وسررر  ازواجره اىل ينظرر أدا  يررى كمرا  أقصرا  يررى سنة ألف  ملكة

 مرفوعا عنه ايضا ن يم ابو وروا  احلديث

 بررنا املغرررية حررديث مررن مسررلم روى اخل اهلهررا اخررر أبن مس رر  مررا أو قولرره

 منزلررة ادىن عررن ربرره سررأل موسررى ان وسررلم عليرره هللا صررلى النرري عررن شرر بة

  رب فيقرول اجلنرة ادخرل لره فيقرال اجلنرة اهرل دخرل مرا ب رد جي ء رجل فقال

 يكررون أن اترضررى لره فيقررال أخررذا م وأخرذوا منررازهلم النررا  نرزل وقررد كيرف

 ومثلره ذلرك لرك فيقرول رب رضري  فيقرول الردنيا ملروك مرن ملرك مثل لك

 منزلررة فررأعالهم رب قررال رب رضرري  اخلامسررة يف فقررال ومثلرره ومثلرره لررهومث

 ومل عني تر فلم عليها وختم  بيدي كرامتهم  غر  أردت الذين أول ك قال
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 بشر قل  على خيطر ومل اذن تسمع

 وسررلم عليره هللا صررلى هللا رسرول قرال قررال مسر ود ابررن عرن الصرحيحني ويف

 رجررل اجلنررة دخرروال اجلنررة اهررل روأخرر منهررا خروجررا النررار اهررل أخررر ألعلررم إي

 فيأتيهررا قررال اجلنررة فادخررل اذهرر  لرره ت رراىل هللا فيقررول حبرروا النررار مررن خيررر 

 اجلنة فادخل اذه  له هللا فيقول فريجع مألى أهنا اليه فيايل
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 فيقرول مرألى وجد ا رب اي فيقول فريجع مألى اهنا اليه فيايل فيأتيها قال
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 لررك ان او امثاهلررا وعشرررة الرردنيا مثررل لررك فرران اجلنررة فادخررل اذهرر  لرره هللا

 قرال امللرك وانر  بره تضرحك او ي اتسرار فيقرول قرال الردنيا امثال عشرة

 فكانره قرال نواجذ  بدت حىت ضحك وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأي 

 منزلة اجلنة اهل أدىن ذلك يقال

 فصل

 قروة هر  الري ثرني ... ثرال مرع ال ثر وسنهم هذا ... اجلنة اهل سن ذكر يف

 الولرردان سرروى مررا سررواء حررد ... علررى ذا يف وكبررريهم وصررغريهم ... الشرربان

 وكالمهرا ... عشرران ب دها عشر أبناء ... أهنم أيضا اخلدري روى ولقد ...

 ونيررف الررثال  حررذ  ... أمررران هنررا هررا بررل بتنرراق  ذا ولرريس القمررذي يف

 ... ف نردما الكرالم يف اتسرا  عنرد ... سريان عندهم ذلك وذكر ال قود ب د
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 ... فبامليزان بتحرير أيتوا

 جررردا اجلنررة اجلنررة اهررل يرردخل مرفوعررا هريرررة اي عررن امحررد روى النررا م قررال

 سررتون آدم خلر  علرى وهررم وثالثرني ثرال  ابنراء مكلحررني ج رادا بيضرا مرردا

 وروى زيرررد برررن علررر  عرررن محررراد بررره تفررررد قيرررل اذر  سرررب ة عرررر  يف ذراعرررا

 قررال وسررلم عليرره هللا صررلى النرري ان جبررل بررن م رراذ عررن واسررتغربه يالقمررذ

 يدخل
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 ابرن بكرر ابرو وروى وثالثرني ثرال  بري مكحلرني مرردا جرردا اجلنرة اجلنة أهل

 يب رث وسرلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مالك بن انس عن داود اي

 مكحلرني مرردا جرردا سرنة وثالثرني ثال  ميالد يف آدم صورة على اجلنة اهل

 يفرررى وال ثيررراهبم تبلرررى ال منهرررا فيكسرررون اجلنرررة يف شرررجرة اىل هبرررم يرررذه  مث

 شباهبم

 سرر يد اي عررن االرواح حررادي يف النررا م قررال اخل اخلرردري روى ولقررد قولرره

 اجلنررة اهرل مرن مررات مرن وسرلم عليرره هللا صرلى هللا رسرول قررال قرال اخلردري

 ابرردا عليهررا يزيرردون ال اجلنررة يف سررنة ثالثررني برري يررردون كبررري  او صررغري مررن

 مررا ينرراق  مل حمفو را كرران  فران النررا م قرال القمررذي روا  النرار اهررل وكرذلك

 يرررذكرون اترة بررريقني هلرررم فرران نيررف لررره ب رردد قرردرت اذا ال ررررب فرران قبلرره
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 مررن غررريهم وخطرراب كالمهررم  يف م ررو  وهررذا حيذفونرره واترة للتحرررز النيرف

 عليرره هللا صررلى هللا رسررول قررال قررال انررس عررن الرردنيا اي ابررن وروى االمررم

 علرى امللرك برذرا  ذراعرا سرتني آدم برول على اجلنة اجلنة أهل يدخل وسلم

 جردا حممد لسان وعلى سنة وثالثني ثالاث عيسى ميالد وعلى يوسف حسن

 وسرلم عليره هللا صرلى قرال انره هريرة اي عن وه  ابن وروى مكحلني مردا

 قط ر  ذلرك وعلرى ذراعرا ستون آدم قدر على اجلنة خلونيد اجلنة اهل إن

 ابرريهم صررورة علررى واحرد رجررل خلرر  علرى أخالقهررم الصررحيحني ويف سرررهم

 الررالم وسرركون اخلرراء بفررتح خلرر  علررى والروايررة السررماء يف ذراعررا سررتون آدم

 واملررراد ابلفررتح للالرر  مجررع فهرر  ابلضررم للالرر  مج ررا تكررون كمررا  واالخررالق

 وهلررذا واجلمررال احلسررن يف تفرراوتوا وان والسررن  ررر وال الطررول يف تسرراويهم
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 اخالقهررم وامررا السررماء يف ذراعررا سررتون آدم ابرريهم صررورة علررى بقولرره فسررر 

 زمرة اول ان هريرة اي حديث من الصحيحني فف  وقلوهبم
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 قلرر  علررى قلرروهبم تبرراغ  وال بيررنهم اخررتال  ال وفيرره احلررديث اجلنررة تلرر 

 وعشيا بكرة هللا يسبحون واحد

 فصل

 لكررن سررتون ابرريهم بررول والطررول ... وعرضررهم اجلنررة أهررل قامررات بررول يف
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 اللررذين الصررحيحني يف بغريشررك صررح الطررول ... نقصرران بررال سرربع عرضررهم

 والطررول ال ررر  هررذا برني التناسرر  خيفررى وال مل وال رر  ... مشسرران لنررا مهرا

 صرررن ه مرررتقن تقررردير ... وذا صررراحبه مقررردار علرررى كرررل  ... الشررران البرررديع

 ... االنسان

 وامرررا وغريمهرررا الصرررحيحني يف اجلنرررة اهرررل برررول يف االحاديرررث تقررردم  قرررد

 قررال امحررد روا  قررد لكررن الصررحيحني يف لرريس النررا م قررال كمررا  فهررو ال ررر 

 ابلرر  فانرره خيفررى ال مررا احلكمررة مررن والسررن وال ررر  الطررول هررذا ويف النررا م

 اللرررذة آالت عظرررم مرررع القررروة سرررن اكمرررل ألنررره اللرررذة اسرررتيفاء يف واكمرررل

 اىل الواحرد اليروم يف يصرل حبيث وقو ا اللذة كمال  يكون األمرين وابجتما 

 احردمها زاد لرو وانره وال رر  الطرول هرذا بني التناس  خيفى وال عذراء مائة
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 غلظررا او دقررة مررع برروال ويصررري اخللقرة وتناسرر  االعترردال فررات االخررر علرى

 نتهىا اعلم وهللا مناس  غري وكالمها قصر مع
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 فصل

 الشررر ور ج رررد ... حلرررى هلرررم ولررريس بررري  ألرررواهنم ... والرررواهنم حالهرررم يف

 وكرذلك وشر ورهم ... ابشرارهم يف احلسرن كمرال  هرذا ... االجفران مكحلو

 ... ال ينان
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  بررررذلك االحاديررررث تقرررردم  وقررررد بكسررررها حليررررة مجررررع الررررالم بضررررم اللحرررى

 عليرره هللا صررلى النرري ان جبررل بررن م رراذ نعرر القمررذي روا  الررذي كاحلررديث

 وثالثررني ثررال  برري مكحلررني مررردا جررردا اجلنررة اجلنررة اهررل يرردخل قررال وسررلم

 ج رادا بيضرا مرردا جرردا اجلنرة اجلنرة اهرل يدخل مرفوعا هريرة اي عن وروي

 عررر  يف ذراعررا سررتون آدم خلرر  علررى وهررم وثالثررني ثررال  ابنرراء مكحلررني

 اذر  سب ة

 فصل

 نةاجل اهل لسان يف

 يف لكررن ... لسرران خررري ال ررري ابملنطرر  ... لسرراهنم أبن اثررر أتررى ولقررد ...

 ثبتان ومامها راواين ففيه نظر اسناد 
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 ... مغموزان وذان االش ري حيى مث عمرو ابن هو ال الء أعي

 نرةاجل اجلنرة اهرل يردخل وفيه الدنيا اي ابن عند مالك بن انس حديث تقدم

 اهرل لسان قال عبا  ابن عن وروي وسلم عليه هللا صلى حممد لسان على

 الزهري قال وكذا عري اجلنة

 فصل

 وان أرب ررني مسرررية مررن يوجررد والررريح ... يوجررد كررم  مسرررية يف اجلنررة ريررح يف

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

1045 

1045 

 برره وأتررى كلرره  ذا ... ه صررح ايضررا سررب ني وكررذاروي ... فمرررواين مائررة تشررأ

 ... إمكران ذو الكرل برني واجلمرع ... مط رن نمر لنا رحاهلما يف ما ... اثران

 فهو هذا صح إن ... نقصان ما غري من ضرهبا خبمس مائة تقدير  أتى ولقد

 لرحيهررا املردركني حبسر  امررا ... االمكران غايرة يف قبلرره مرن ... والرذي ايضرا

 وذلرك ايضرا ... وعلوهرا قرارهرا خبرتال  او ... سيان مها ما وب دا قراب ...

 االنسران اباقرة بقردر أنروا  فهو أيضا السري ابختال  أو ... التبيان واضح

 واالذهان االفهام يف ذاك بل ... تناق  الرسول ألفا  بني ما ...
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 قتررل مررن قرال وسررلم عليرره هللا صرلى النرري عررن عمررو ابررن عررن الطررباي روى

 عام مائة مسرية من ليوجد رحيها وإن اجلنة رائحة يرح مل الذمة اهل من قتيال

 اي عرن القمرذي وعنرد عاما ارب ني مسرية من م ليوجد وقال البااري وروا 

 خريفرررا سرررب ني مسررررية مرررن ليوجرررد رحيهرررا وإن يرف ررره عنررره هللا رضررر  هريررررة

 شرررط علررى عنرردي واسررناد  املقدسرر  الواحررد عبررد بررن حممررد قررال وصررححه

 وعررن عرام ميسررة مرن جرديو  اجلنرة ريرح وان مرفوعرا الطررباي وعنرد الصرحيح

 اجلنررة ريرح يقررول وسرلم عليرره هللا صرلى هللا رسررول مس ر  قررال عنرد بكررة اي

 عام مسرية من يوجد

 انرس حرديث مرن الصرحيحني ويف فيهرا ت ار  ال االلفا  وهذ  النا م قال
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 فاسرتقبل احرد وسرلم عليره هللا صرلى هللا رسول مع فشهد قال عمه قصة يف

 احررد دون مررن رحيهررا ألجررد إي الك بررة ورب اجلنررة لرره فقررال م رراذ بررن سرر د

 قتل حىت فقاتلهم فقال

 ال احيراا االرواح تشرمه الردنيا يف يوجرد ريرح نوعران اجلنرة وريرح النرا م قال

 االزهررار روائررح تشررم كمررا  لألبرردان الشررم حباسررة ترردرك وريررح ال بررارة تدركرره

 يف مراوا وب رد قررب مرن اآلخررة يف ادراكره يف اجلنرة اهل يشقك وهذا وغريها

 برن انرس وجرد  الرذي وهرذا ورسرله انبيائره من هللا شاء من يدركه فقد الدنيا

 ن ريم ابرو وروى االول مرن يكرون وان القسرم هرذا مرن يكرون أن جيوز النضر

 مررن توجررد اجلنررة رائحررة قررال وسررلم عليرره هللا صررلى النرري عررن هريرررة اي عررن

 هللا صرلى هللا رسرول قرال قرال جرابر عن الطرباي وروى عام مخسمائة مسرية
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 رحرم قرابع وال عراق جيردها وال الرف مسررية مرن يوجد اجلنة ريح وسلم عليه

 عليره هللا صرلى النري عرن عمر ابن عن مسند  يف الطيالس  داود ابو وروى

 رحيها وان اجلنة رائحة يرح مل ابيه غري اىل ادعى من قال وسلم
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 الردار هرذ  يف عبراد  سربحانه هللا اشرهد وقرد اعامر مخسرني مسرية من ليوجد

 واملنرا ر املشرتهاة واللرذات الطيبرة الرائحرة مرن منهرا وامنوذجرا اجلنة آاثر من

 قرال جرابر عرن ن ريم ابو روى وقد ال ني وقرة والسرور والن يم احلسنة البهية
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 ألهلرك بيري للجنرة وجرل عرز هللا يقرل وسرلم عليره هللا صلى هللا رسول قال

 اعلم وهللا السحر يف النا  جيد  الذي الربد فذلك بيبا فتزداد

 فصل

 يف للجنرات الفقرر اهرل سب  هذا ونظري ... اجلنة اىل دخوال النا  أسب  يف

 ... حمفو رران ذاك يف كالمهررا  ارب ررني او ضررربه خبمررس مائررة ... اثررران تقرردير 

 سر حب هرذا ... صرحابيان الثراي لنرا وروى ... اوالمهرا روى قرد هريررة فرأبو

 تقراوت حبسر  ذا او ... االحسران اىل سربقهم اسرتحقاق يف الفقراء تفاوت

 ... موجودان شك ال كالمها  ء ... االغنيا يف

 وسرلم عليره هللا صرلى هللا رسرول ان عنره هللا رضر  هريررة اي عرن امحد روى

 مخسمائة وهو يوم بنصف اغنيائهم قبل اجلنة اىل املسلمني فقراء يدخل قال
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 وروى صررررحيحه يف مسررررلم هبررررم احررررت  اسررررناد  ورجررررال ذيالقمرررر وصررررححه

 ابرب ررني االغنيرراء قبررل اجلنررة امرري فقررراء يرردخل قررال أنرره جررابر عررن القمررذي

 هللا صررلى هللا رسررول مس رر  قررال عمرررو ابررن عررن مسررلم صررحيح ويف خريفررا

 يقول وسلم عليه

 

 [   491 صفحة - 2 جزء] 

 

 

 وروى خريفرررا أبرب رررني يامرررةالق يررروم األغنيررراء يسررربقون املهررراجرين الفقرررراء إن

 إن يقرول وسرلم عليره هللا صرلى هللا رسرول مس   قال هريرة اي عن الطرباي

 مخسررمائة وذلررك يرروم بنصررف أغنيرراءهم قبررل اجلنررة يرردخلون املررالمنني الفقررراء
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 ان فامرا خريفا أبرب ني هلم سبقهم أن الصحيح يف والذي بطوله احلديث عام

 حبسر  السرب  مردة وخيتلف حمفو ا مهاكال  يكون أن وإما احملفو  هو يكون

 مكرررث يترررأخر كمرررا  خبمسرررمائة يسرررب  مرررن فمرررنهم واألغنيررراء الفقرررراء أحررروال

 جزائهم حبس  النار يف املوحدين من ال صاة

 خرص قد من هللا خل  خري دخوال وأوهلم هذا ... ت اىل هللا رمحه النا م قال

 ... ابلقرآن

 ... املنان مواه  كتل التفضيل من مراتبهم على واالنبياء ...

 أنرس عرن اثبر  عرن املغررية برن سرليمان حديث من صحيحه يف مسلم روى

 يررروم اجلنرررة ابب آيت وسرررلم عليررره هللا صرررلى رسرررول قرررال قرررال عنررره هللا رضررر 

 ال أن أمرت بك فيقول حممد فأقول ان  من اخلازن فيقول فأستفتح القيامة
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 هللا رسررول قررال قررال عنرره هللا رضرر  مالررك بررن أنررس وعررن قبلررك ألحررد أفررتح

 إذا خطيرررربهم وأا ب ثرررروا إذا خروجررررا النررررا  أول أا وسررررلم عليرررره هللا صررررلى

 لرواء ي سوا إذا مبشرهم وأا حبسوا إذا وشاف هم وفدوا إذا وقائدهم أنصتوا

 فارر وال ري على يوم ذ آدم ولد أكرم وأا بيدي اجلنة ومفتاح بيدي احلمد

 والبيهقررر  القمرررذي روا  ناملكنرررو  اللاللرررال وكرررأهنم خرررادم ألرررف علررر  يطرررو 

 قررال أنررس عرن فلفررل بررن املاترار حررديث مررن مسرلم صررحيح ويف لرره واللفر 

 أول وأا القيامة يوم تب ا النا  أكثر أا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

 اجلنة ابب يقر  من
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 قبلررك ألحررد حأفررت ال فيقررول اخلررازن فيقرروم مرفوعررا أنررس عررن الطررباي وروى

 هللا رسرول عرن اخلطراب برن عمرر عن الدارقطي وروى ب دك ألحد أقوم وال

 أدخلهرا حرىت كلهرم  االنبيراء علرى حرمر  اجلنرة إن قال وسلم عليه هللا صلى

 وامرة هرذا ... غرير  الردارقطي قرال أمري تردخلها حىت األمم على وحرم 

 ابلسررررب  قهرررموأح ... جلنرررران دخررروهلم عنررررد اخللررر  قرررر  ... اب سرررباق امحرررد

 الصررردي  هرررو بكرررر أبرررو وكرررذا ... ابلقررررآن والتصررردي  اإلسرررالم اىل أسررربقهم

 ... برهان ذي قول دخوال أسبقهم
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 هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رض  هريرة أي عن مسلم صحيح ويف

 بيرد اجلنرة يدخل من اول وحنن القيامة يوم األولون اآلخرون حنن وسلم عليه

 ملرررا هللا فهررداا فرراختلفوا ب رردهم مررن وأوتينرررا  قبلنررا مررن بالكتررا أوترروا أهنررم

 عليرره هللا صررلى النرري عررن عنرره الصررحيحني ويف إبذنرره احلرر  مررن فيرره اختلفرروا

 اجلنررة دخرروال النررا  أول حنررن القيامررة يرروم األولررون اآلخرررون حنررن قررال وسررلم

 ب دهم من وأوتينا قبلنا من الكتاب أوتوا أهنم بيد

 قرال هريررة أي عرن سرننه يف داود أبرو روى اخل دي الصر بكرر أبرو وكرذا قوله

 ابب فررأراي بيرردي فأخررذ جربيررل أاتي وسررلم عليرره هللا صررلى هللا رسررول قررال

 وسرلم عليه هللا صلى هللا رسول اي بكر أبو فقال امي منه تدخل الذي اجلنة

 مررن أول بكررر أاب اي إنررك أمررا فقررال اليرره أنظررر حررىت م ررك كنرر   أي وددت
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 ال ررش إلره فحه ... يصا اوهلم أن ماجة ابن وروى ... أمي نم اجلنة يدخل

 الكفران قامع ذلك الفردو  جنة دخوال أوهلم ويكون ... االحسان ذو
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 ضر يف أثرر لكنره ... االميران وشررائع ورسروله ... قولره اصرر هللا دين فارق

 ابلصردي  املاصو  مومهع كان  صح لو ... ببيان خالدا يسمى جمروح فيه

 نكران ذي غري قط ا

 عليره هللا صرلى هللا رسول قال قال ك    بن اي عن سننه يف ماجة ابن روى

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

1056 

1056 

 بيد  أيخذ من وأول عليه يسلم من وأول عمر احل  يصافحه من أول وسلم

 اجلنة فيدخله

 بررن راود أمحررد قررال جرردا منكررر حررديث هررو األرواح حررادي يف النررا م قررال

 خمصوصرا لكران صرح لرو مث احلرديث منكرر البااري وقال ءبش  ليس عطاء

 أول بكرر أاب اي إنك أما وسلم عليه هللا صلى قوله وفيه تقدم الذي ابحلديث

 احلرراالت علررى محرراد فهررو دخرروال وأوهلررم هررذا ... أمرري مررن اجلنررة يرردخل مررن

 فحمررد الضرررا يف كرران  او ... حامرردا أصرربح السررراء يف كرران  ان ... للرررمحن

 وكررذا ... الرررابي وكمالرره وصررفاته ... ابهلرره عررار  هررو الررذي ذاهرر ... اثي

 ... االحسان بذلك اجلدير وهو ... متيقن فسبقه الشهيد

 ... توان بغري سباق ابحلقني يقوم حني اململوك وكذلك ...
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 ... وصيان عفة ذو بل ابمللحاح ليس عيال ذو فقري وكذا ...

 عنررره هللا رضررر  اشررر  اجمل محرررار برررن عيرررا  حرررديث مرررن مسرررلم صرررحيح ويف

 رحريم ورجرل موفر  متصردق مقسر  سلطان ذو ثالثة اجلنة أهل قال مرفوعا

 عيال ذو مت فف عفيف ومسلم قرىب ذي كل  القل  رقي 
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 أخرررربكم أال وسرررلم عليررره هللا صرررلى هللا رسرررول قرررال قرررال عبرررا  ابرررن وعرررن

 اجلنرة يف والشرهيد اجلنرة يف دي والصر اجلنرة يف النري اجلنرة أهرل مرن برجرالكم
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 النسررائ  اخررر  اجلنررة يف هلل اال يررزور  ال املصررر احيررة يف اخررا  يررزور والرجررل

 شربه على احلديث وابق  خاصة النساء فضل احلديث هذا من

 فصل

 ولكن جدا ... كثرية  وه  اجلنس اسم واجلنة ... وأجناسها اجلنات عدد يف

 ... بنيران ومن وآنية حل  ... من وات ح ما بكل ذهبيتان ... نوعان أصلها

 اخللرد دار لكرن ... أوان وكرل وبنيران حلر  ... من ثنتان فضة أيضا وكذاك

 اضررافتها اسرتدع  أوصرافها ... مل ران اضرافة والسرالم ن ... وعرد واملرأوى

 سرررطها ... وأو اعالهررا الفرررردو  لكنمررا ... التبيررران غايررة مرررع مدحررة اليهررا

 املب رررو  هرررو منزلرررة اخللررر  ألعلرررى منزلرررة ال أعررر ... الررررمحن صرررفوة مسررراكن

 الررمحن مرن فضال له خلص  ... رتبة اعلى وه  الوسيلة وه  ... ابلقرآن
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... 

 ألن جرنس اسرم قرال وهلرذا كثرية  أجنا  إهنا أي اخل اجلنس اسم واجلنة قوله

 شامل اسم فاجلنة أفراد  ب   على يصدق اجلنس
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 جرردا كثرررية  جنررات وهرر  والقصررور واملسرراكن البسرراتني مررن وتررهح مررا جلميررع

 اصرراب ابنررك وإن جنرران إهنررا يرف رره أنررس حررديث ويف نوعرران أصررلها ولكررن

 موسررى أي حررديث مررن الصررحيحني ويف البارراري أخرجرره األعلررى الفررردو 
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 مرن جنتران قرال وسرلم عليره هللا صلى هللا رسول عن عنه هللا رض  األش ري

 ومررا وحليتهمررا آنيتهمرا فضررة مرن وجنترران فيهرا ومررا اوحليتهمر آنيتهمررا ذهر 

 يف وجهره على الكربايء رداء إال رهبم اىل ينظروا أن وبني القوم بني وما فيهما

 عدن جنة

 قرال مث فرذكرمها الررمحن جنتران ربره مقرام خرا  وملرن ت راىل وقال النا م قال

 ربأقرر أي دوهنمررا مررن بائفررة قالرر  أربررع فهررذ  الرررمحن جنترران دوهنمررا ومررن

 ال ررب لغرة يف وهرذا حتتهمرا بائفة وقال  فوقهما فيكوان ال رش اىل منهما

 يردل والسباق منه اقرب أي هذا دون ويقال فوق نقي  دون الصحاح ويف

 مجررع الرررمحن أفنرران ذواات قولرره أحرردها بوجررو  األوليررني اجلنتررني تفضرريل علررى

 هالفواكرر مررن شررىت اصررنا  أي الصررنف وهررو فررن مجررع او الغصررن وهررو فررنن
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 ويف الرمحن جتراين عينان فيهما الثاي ب دمها اللتني يف ذلك يذكر ومل وغريها

 وهر  السرارحة واجلارية الفوارة وه  الرمحن نضاختان عينان فيهما األخريني

 فاكهة كل  من فيهما الثالث واجلراين الفوارة تتضمن ألهنا الفوارة من أحسن

 أن رير  وال الررمحن ورمران لوخنر فاكهرة فيهمرا األخرريني ويف الررمحن زوجان

 بائفرة وقالر  نظرر وفيره واليرابس الرب  الزوجان بائفة قال  أكمل األول

 يزيرردوا ومل نوعرران آخرررون وقررال غريرر  شرركل مررن وصررنف م رررو  صررنف

 الفواكره اصرنا  اختال  ألن واألمحر واألبي  واحلام  احللو أنه والظاهر

 وألذ أعج 
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 الررمحن إسرتربق مرن بطائنهرا فررش على متك ني الرابع أعلم وهللا والفم لل ني

 رفررر  علررى متك ررني األخررريني ويف وخطرهررا الظهررائر فضررل علررى تنبيرره وهررذا

 والفررررش والبسررر  ابجملرررالس الرفرررر  وفسرررر الررررمحن حسررران وعبقرررري خضررر

 دان اجلنترني وجرى اخلرامس األولرني فررش بره وصرف مبا يصفه فلم كل  وعلى

 األخرررريني يف ذلرررك يرررذكر ومل شررراؤوا كيرررف  يتناولررره سرررهل قريررر  أي الررررمحن

 غرريهم يرردن فرال أزواجهرن على أي الرمحن الطر  قاصرات فيهن الساد 

 على برفها قصرت ومن الرمحن اخليام يف مقصورات حور األخريني يف وقال
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 واملرجان الياقوت بشبه وصفهن أنه السابع بغريها قصرت ممن أكمل زوجها

 هررل الثررامن ب رردها الرري يف ذلررك يررذكر ومل وحسررنه واشررراقه اللررون صررفاء يف

 أهررل مررن أصررحاهبا أن يقتضرر  وهررذا الرررمحن االحسرران اال االحسرران جررزاء

 ج لهمرا أنره التاسرع كامرل  ابحسران جرزاؤهم فكران الكامل املطل  االحسان

 جنري فرذكر ميرني وأصرحاب مقربرون نوعران واخلرائفون مقامه خا  ملن جزاء

 الررمحن جنتران دوهنمرا ومرن قال أنه ال اشر اليمني أصحاب جني مث املقربني

 ال اليترران اجلنترران مررنهم للمقررربني فكرران فرروق نقرري  أنرره علررى يرردل السررياق

 جملمو  وقيل جنتان واحد لكل أن والراجح دوهنما اللتان اليمني وألصحاب

 انشرأ مهرا وسرلم عليره هللا صرلى قولره األول ويررجح فيهرا يشرقكون اخلائفني

 احملرررارم اجتنررراب جرررزاء والثانيرررة األوامرررر أداء جرررزاء إحررردامها اجلنرررة راي  يف
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 كالمه  انتهى

 ودار عردن وجنرات املرأوى وجنرة اخللرد دار مسير  إهنا أي مل ان إضافة قوله

 هذ  عليها تدل الي للم اي ذلك وحنو السالم
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 عطراء ت راىل قرال كمرا  عنهرا يظ نون ال أهلها ألن اخللد دار فسمي  األمساء

 أكلهررا وقررال   نفرراذ مررن مالرره لرزقنررا هررذا إن ت رراىل وقررال هررود جمررذوذ غررري

 املقامرة دار امسهرا وأمرا احلجرر مبارجني منها هم وما وقال الرعد و لها دائم
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 إن احلرزن عنرا أذه  الذي هلل احلمد وقالوا اهلها عن حكاية ت اىل قال فقد

 أنزلنرا مقاترل قرال فرابر فضرله مرن املقامرة دار أحلنرا الذي شكور لغفور ربنا

 الفررراء وقررال أبرردا منهررا يتحولررون وال ميوتررون ال أبرردا فيهررا اقرراموا اخللررود دار

 وأمرا ومقامرا ومقامرة إقامرة ابملكران أقمر  يقرال االقامرة مثرل املقامة والزجا 

 أوى مرن مف رل واملرأوى الرنجم املأوى جنة عندها ت اىل قال فقد املأوى جنة

 عبرا  ابرن عرن عطراء قرال بره واسرتقر اليره وصار املكان إىل انضم إذا أيوي

 جنررة هرر  والكلرري مقاتررل وقررال واملالئكررة جربيررل اليهررا أيوي الرري اجلنررة هرر 

 خضررر بررري فيهررا جنررة املررأوى جنررة ك رر   وقررال الشررهداء أرواح اليهررا أتوي

 الرنفس وهنرى ربره مقرام خا  من وأما ت اىل وقال الشهداء ارواح فيها يرتق 

 مرن جلنة اسم فقيل عدن جنة وأما النازعات املأوى ه  اجلنة ف ن اهلوى عن
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 قال عدن جنات فكلها اجلنات جلملة اسم أنه والصحيح النا م قال اجلنان

 جنرات ت راىل وقرال مررمي ابلغير  عبراد  الررمحن وعرد الري عردن جنرات ت اىل

 حريرر فيهرا ولباسرهم اللرالول ذهر  مرن أسراور مرن فيهرا حيلون يدخلوهنا عدن

 ابملكران عردن يقرال الصرف عردن جنرات يف بيبرة ومساكن ت اىل وقال فابر

 تررربح فلرم لزمترره كرذا  مبكرران االبرل وعرردن  توبنتره البلررد وعردن  برره أقرام إذ

 مس  ومنه االقامة جنات أي عدن جنات ومنه اجلوهري قال منه
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 كررل  ومركررز والشررتاء الصرريف فيرره يقيمررون النررا  ألن الرردال بكسررر امل رردن

 فقررد السررالم دار امسهررا وأمررا املرعررى يف املقيمررة الناقررة وال ررادن م دنرره شرر ء

 وقولره االن رام رهبرم عنرد السرالم دار هلرم قولره يف االسرم هبرذا ت اىل هللا مساها

 كرل  مرن السرالمة دار فاهنرا االسم هبذا اح  وه  السالم دار إىل يدعو وهللا

 وسرلم سرلمها الرذي السرالم سربحانه وامسره هللا دار وهر  ومكررو  وآفرة بلية

 سرررالم ابب كرررل  مرررن علررريهم يررردخلون واملالئكرررة سرررالم فيهرررا وحتيرررتهم أهلهرررا

 فاكهرة فيهرا هلرم ت راىل قرال كمرا  فروقهم من عليهم يسلم ت اىل والرب عليكم

 ولغر ال أي سرالم فيها كله  وكالمهم رحيم رب من قوال سالم يدعون ما وهلم

 سررالما إال لغرروا فيهررا يسررم ون ال ت رراىل قررال كمررا  اببررل وال فحرر  وال فيهررا

 حرادي كتابره  يف امسرا عشرر اثري للجنرة ت راىل هللا رمحره النرا م ذكرر وقد مرمي

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

1068 

1068 

 اعلم وهللا ذلك يف الكالم وبس  م انيها عن وتكلم األرواح

 ىصرل النري مسرع أنره ال را  برن عمررو عرن اخل أعالهرا الفردو  لكنما قوله

 علرر  صررلوا مث يقررول مررا مثررل فقولرروا املررالذن مس ررتم إذا يقررول وسررلم عليرره هللا

 يل سرلوا مث عشررا وسرلم عليره هللا صرلى علر  وسرلم عليره هللا صرلى من فانه

 أا أكون أن وأرجو هللا عباد من ل بد إال تنبغ  ال اجلنة يف منزلة فاهنا وسيلة

 عرن امحرد وروى سرلمم أخرجره الشرفاعة لره حلر  الوسيلة يل سأل فمن هو

 يل هللا فاسرألوا علر  صرليتم إذا قرال وسلم عليه هللا صلى الني ان هريرة أي

 واحرد رجرل إال يناهلرا ال اجلنرة يف درجرة اعلرى قرال الوسريلة ومرا قيرل الوسيلة

 تكررون أن ووجههررا هررو أا أكررون أن الروايررة هكررذا هررو أا أكررون أن وارجررو

 بررل توكيرردا وال فصررال أا يكررون وال هررافي املسررتق كرران  اسررم عررن خررربا اجلملررة
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 عليره هللا صرلى هللا رسرول قرال قرال جرابر حرديث مرن الصحيحني ويف مبتدأ

 حني قال من وسلم
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 حممرردا آت القائمررة والصررالة التامررة الرردعوة هررذ  رب اللهررم النررداء يسررمع

 الشررفاعة لرره حلرر  الا وعدترره الررذي حممررودا مقامررا واب ثرره والفضرريلة الوسرريلة

 اآليرة لفر  ليوافر  ابلتنكرري مقامرا احلرديث لفر  هرذا النرا م قرال القيامة يوم

 مبرررا فوصرررف امل رفرررة جمررررى جررررى شاصررره يف نوعررره واحنصرررر ت رررني ملرررا وألنررره
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 ويف فتأملررره بررردال وعدتررره الرررذي ج رررل مرررن لفررر  وهرررذا امل رررار  بررره توصرررف

 وسرررلم عليرره هللا صررلى هللا رسررول قررال قررال اخلرردري سرر يد اي عررن املسررند

 الوسرريلة يل هللا فاسررألوا درجررة فوقهررا لرريس وجررل عررز هللا عنررد درجررة الوسرريلة

 منهرا أعلرى درجرة اجلنرة يف ليس اجلنة يف درجة فيه وقال الدنيا اي ابن وروا 

 عليره هللا صرلى النري درجة ومسي  اخلالئ  رؤو  على ياليتنها أن هللا فسلوا

 وهرر  وت رراىل تبررارك الرررمحن عرررش إىل الرردرجات اقرررب ألهنررا الوسرريلة وسررلم

 واحررد والزلفررى والقربررة والوصررلة الوسرريلة وم ررى هللا علررى الرردرجات اقرررب

 عيرررا  برررن فضرريل قرررال نرررورا وأعظمهررا وأشررررفها اجلنرررة أفضررل كانررر   وهلررذا

 نرور عبرا  ابرن وقرال سرقفها ال راملني رب عررش ألن اجلنرة حسن  مل تدرون

 ال ررش فوقهرا ألن عردن مسير  اإمن احلسن وقال عرشه نور مساكنكم سقف
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 الوسريلة ويف احلرور سرائر علرى الفضرل ال دنية وللحور اجلنة أهنا تفجر ومنها

 ابألعمررال القربررة اليرره ابلبرروا الكلرري قررال الوسررائل أبنرروا  اليرره القرررب م ررى

 يررردعون الرررذين أول رررك بقولررره امل رررى هرررذا سررربحانه هللا كشرررف  وقرررد الصررراحلة

 تفسررري هررو أقرررب أيهررم فقولرره االسررراء أقرررب يهررمأ الوسرريلة رهبررم إىل يبتغررون

 لربره عبوديرة اخللر  أعظرم وسرلم عليره هللا صرلى هللا رسرول كران  وملرا الوسريلة

 إىل املنازل أقرب منزلته كان   حمبة له وأعظمهم خشية له وأشدهم وأعملهم

 روا  فمررن ولرره عليره يررروى عليره حلرر  وقولره اجلنررة يف درجرة أعلررى وهر  هللا

 ابلالم
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  انتهررى شررفاعي عليرره وق رر  فم نررا  علررى ب روا  ومررن لرره حصررل  فم نررا 

 مفصرال اجلنران تفضريل الررمحن سرورة يف أترى ولقد ... هللا رمحه النا م كالم

 ... مفضرررروالن ثنترررران يليهمررررا ... و فاضررررلتان ثنترررران اربررررع هرررر  ... ببيرررران

 أتملرر  واذا ... برروزان ظمهرران وي سررر عشررر ... ألوجرره الفضررليان فاألوليرران

 ... عينان له ملن تلوح فيه ... وجد ا السياق

 تفضرريل يف ال شرررة األوجرره وذكرررا االبيررات هررذ  مضررمون علررى كررالم  تقرردم

 الفرردو  جنرة يدا  غرس  من سبحان ... النا م كالم  من األوليني اجلنتني
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 أعظرم الررمحن فتبرارك ... لبنائهرا أتقنر  أيضرا ويدا  ... البنيان تكامل عند

 ... الشان هذا أجل من تفضيله ... وكالمها ك دم  اجلنان يف ه  ... ابن

 برررى هللا إن قرررال وسرررلم عليررره هللا صرررلى هللا رسرررول أن مالرررك برررن أنرررس عرررن

 بررن احلسررن روا  مخررر مرردمن وكررل مشرررك كررل  علررى وحظرهررا بيررد  الفررردو 

 وسرلم عليره هللا صرلى هللا رسرول قرال قرال احلرار  برن هللا عبرد وعرن سفيان

 يرردخلها ال وجرراليل وعررزيت قررال مث بيررد  أشررياء ثالثررة وت رراىل تبررارك هللا خلرر 

 وغريمها والنجاد الدارم  روا  الديو  وال مخر مدمن

 عمرر ابرن وقرال فيره مرتكلم م شرر أبرو وفيره موقرو  أنره احملفرو  النا م قال

 وآدم وعدن والقلم ال رش بيد  أشياء أرب ة هللا خل 
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 شري ا ميرس مل هللا إن ميسرة وعن الدارم  روا  فكان كن  اخلل  لسائر قال مث

 عرردن جنررة وغررر  بيررد  الترروراة وكترر  بيررد  آدم خلرر  ثررال  غررري خلقرره مررن

 املالمنرررون أفلرررح قرررد فقالررر  تكلمررر  هلرررا قرررال مث زاد ك ررر   عرررن وحنرررو  بيرررد 

 هللا رسررول قررال قررال دسرر ي اي عررن البيهقرر  وذكررر الرردارم  روامهررا املالمنررون

 وغرر  فضرة مرن ولبنرة ذهر  مرن لبنرة حائطهرا هللا إن وسرلم عليره هللا صلى

 منزل لك بوىب فقال املالمنون أفلح قد فقال  تكلم  هلا وقال بيد  غرسها
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 عليرره هللا صررلى هللا رسررول قررال قررال انررس عررن الرردنيا اي ابررن وروى امللرروك

 محررراء ايقوتررة مررن ولبنررة بيضرراء درة مررن لبنررة بيررد  عرردن جنررة هللا خلرر  وسررلم

 وحشيشرررها اللاللرررال وحصرررباؤها املسرررك مالبهرررا خضرررراء زبرجرررد مرررن ولبنرررة

 وعررزيت ت رراىل هللا فقررال املالمنررون أفلررح قررد قالرر  انطقرر  هلررا قررال مث الزعفررران

 ومررن وسررلم عليرره هللا صررلى هللا رسررول تررال مث خبيررل فيررك جيرراورون ال وجرراليل

  ال نايررة هررذ  فتأمررل والتغرراين شررراحل املفلحررون هررم فأول ررك نفسرره شررح يرروق

 اعتنرراء ذريترره وألفضررل بيررد  خلقرره ملررن بيررد  غرسررها الرري اجلنررة ج ررل كيررف

 يف اجلنرة فهرذ  غرري  عرن بذلك وشرفه بيد  خلقه ما لفضل وا هارا وتشريفا

 الفضرل ذا ... من لديه ليس اجلهم  لكنما ... احليوان نو  يف ك دم  اجلنان

 علرى فضال بذا يثب  ... ومل والد  ع  عقوق ولد ... نكران ذو فهو ش ء
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 إال ... يردان مث لريس املشري ة ثرري ... وأت قدرتره أتثري فكالمها ... الشيطان

 يرد  أنكرروا ملرا اجلهميرة أن أي املنان ربه بن مة كل  ... وخلقه ن متا  أو مها

 أويد القدرة يد ه  وقالوا سبحانه
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 م ناهرا كران  إذا اليرد وألن السرالم عليره آدم ألبيهم فضيلة يثبتوا فلم الن مة

 عقرروا وقررد ت رراىل هللا بقرردرة خملرروق كالمهررا  فرر ن وابلرريس آدم اسررتوى القرردرة

 قدرتررره أتثرررري كالمهرررا  والشررريطان فررر دم أي برررذلك السرررالم عليررره آدم أابهرررم
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 رب قضرى ملرا ... اعلرم وهللا ربره بن مة خملوق الكل فان ن متيه أو ومشي ته

 مرالمن هرو الرذي ال برد أفلرح قد ... ببيان فتكلم  تكلم  ل ... قا ال باد

 ... االحسان من له ادخرت ماذا ...

 صررلى هللا رسررول قررال قرال الرردنيا اي ابررن روا  الرذي أنررس حررديث إىل يشرري

 ايقوترة مرن ولبنرة بيضراء درة من لبنة بيد  عدن جنة هللا خل  وسلم عليه هللا

 وحشيشرها اللاللرال وحصرباؤها املسرك مالبها خضراء رجدزب من ولبنة محراء

 وعرررزيت ت رراىل هللا فقررال املالمنررون أفلررح قرررد قالرر  انطقرر  هلررا قررال الزعفررران

 ومررن وسررلم عليرره هللا صررلى هللا رسررول تررال مث خبيررل فيررك جيرراوري ال وجرراليل

 حقررا روى ولقررد ... والتغررابن احلشررر املفلحررون هررم فأول ررك نفسرره شررح يرروق

 عنررد ال بررد قلرر  يهتررز ... الشرران عظرريم أثرررا عررومير ك ... ذا الرردارداء أبررو
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 كران  أو ... برأيره يقرال أبردا مثلره ما ... االميان حالوة بقدر براب ... مساعه

 يف ينظررررر فاحرررداهن سررراعات ثرررال  النررررزول فيررره ... ال رفررران برررذا أهرررال اي

 ... وحنان وبرمحة وب زة ... حبكمة يشاء ما ويثب  ميحو ... الثاي الكتاب

 مثالن مامها سواها يف ويصبح حال على ميس  الفىت فقى
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 والسرراعة ... الشرران بررذاك يرردري وال لرريال ... دبرررت قررد وأمررور  ائررم هررو

 األنبيراء مث الرسل ... الرمحن صفوة هم أهله كن  ... مسا عدن إىل األخرى
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  ... رأت العرني وهللا لرذيا فيهرا ... جببان تكن فال حس  الصدي  وم هم

 هللا ت راىل له ل ... املثا خطر به قل  وال كال  ... األذان به مس   وال كال

 ... السلطان ذو

 ... نردمان اتئر  مرن هرل ويقرول ... السرما هذي إىل األخرى والساعة ...

 ... االحسان واسع إي أعطيه ... سائل أو مستغفر او دا  أو

 ... القرآن شهادة تلك األمالك مع ايشهده الفجر تصل  حىت ...

 ... الطرباي سنة يف ومتامه ... وسياقه بطوله احلديث هذا ...

 األثرررر هرررذا روى الررردرداء أاب أن أي اخل الررردرداء أبرررو حقرررا روى ولقرررد قولررره

 فيررا برأيرره قالرره كرران  أو أي كرران  أو قولرره ابلرررأي يقررال ال ومثلرره عليرره موقوفررا

 الليررل مررن يبقررني سرراعات ثررال  آخررر يف  رراىلت هللا ينررزل ولفظرره بررذلك أهررال
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 فيمحو غري  فيه ينظر ال الذي الكتاب يف األوىل الساعة يف ت اىل هللا فينظر

 الرذي مسركنه وهر  عردن جنرة يف الثانيرة الساعة يف ينظر مث ويثب  يشاء ما

 وفيهرا والصرديقون والشرهداء األنبيراء إال أحرد فيها م ه يكون ال فيه يسكن

 الليرررل مررن سرراعة آخررر يهررب  مث بشررر قلرر  علررى خطررر وال دأحرر يررر  مل مررا

 دا  أال فأعطيررره يسرررألي سرررائل أال لررره فرررأغفر يسرررتغفري مسرررغفر أال فيقرررول

 م جمه يف الطرباي روا  الفجر يطلع حىت له فأستجي  يدعوي
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 فصل

 ... خمتلفان ننوعا فضة وأخرى ذه  من اللبنات وبناؤها ... اجلنة بناء يف

 مررن وكررذاك ... ال قيران خررالص أو فضرة أو وزبرجررد لاللرال مررن وقصرورها ...

 أو خررالص مسررك والطررني ... االتقرران بغايررة البنرراء نظررم ... برره وايقرروت در

 ... مقبوالن أثران جابذا ن ... زعفرا

 ... البنيان لذاك املالط فهما ... تنكرمها ال مباتلفني ليسا ...

 قررال عمرر ابرن عررن مردويره برن بكرر ابررو روى االرواح ديحرا يف النرا م قرال

 حيرى اجلنرة يردخل مرن فقرال اجلنرة عرن وسرلم عليره هللا صلى هللا رسول س ل

 كيرف  هللا رسرول اي قيرل شربابه يفى وال ثيابه تبل  ال يبأ  ال وين م ميوت ال

 وحصرباؤها أذفرر مسرك ومالبهرا فضرة مرن ولبنرة ذهر  مرن لبنة قال بناؤها
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 تراهبررا ان األحاديررث هررذ  يف جرراء هكررذا الزعفررران وتراهبررا اليرراقوتو  اللاللررال

 صرلى هللا رسول قال قال هريرة اي عن زريع بن يزيد روى وكذلك الزعفران

 وبينهررا الزعفرران تراهبررا فضرة مررن ولبنرة ذهرر  مرن لبنررة اجلنرة وسررلم عليره هللا

 قرال وسرلم عليره هللا صرلى هللا رسول أن ذر اي عن الصحيحني ويف املسك

 مررن قط ررة وهررو املسررك تراهبررا وإذا اللاللررال جنابررذ فيهررا فرر ذا اجلنررة ادخلرر 

 هللا صررلى هللا رسرول ان اخلرردري سر يد أي عرن مسررلم وروى امل ررا  حرديث

 بيضاء درمكة فقال اجلنة تربة عن صياد ابن سأل وسلم عليه

 

 

 [   505 صفحة - 2 جزء]  
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 يف هللا عبرد برن جرابر عرن عيينرة بن سفيان وروى صدق فقال خالص مسك

 النررار أهررل خزنررة عرردد كررم  القاسررم أاب اي قررالوا جرراؤو  أن فلمررا اليهررود قصررة

 وقررب  وهكررذا هكررذا كلتيهمررا  بيديرره وسررلم عليرره هللا صررلى هللا رسررول فقررال

 تربررة مررا وسررلم عليرره هللا صررلى هللا رسررول هلررم فقررال عشررر تسرر ة أي واحرردة

 فهررذ  الدرمكررة مررن اخلبررزة لفقررا خبررزة وقررالوا ب رر  إىل ب ضررهم فنظررر اجلنررة

 أن إىل السررلف مررن بائفررة فررذهب  بينهررا ت ررار  ال تربتهررا يف صررفات ثرال 

 تراهبررا اجلنررة مسرر  بررن مغيررث قررال والزعفررران املسررك للنرروعني متضررمنة تربتهررا

 مرررن الرررقاب يكرررون أن أحررردمها آخررررين م نيرررني وحيتمرررل والزعفرررران املسرررك

 هررذا علررى ويرردل ترررااب سررمىي والطررني مسرركا صررار ابملرراء عجررن فرر ذا زعفررران
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 زايد برن ال رالء حديث يف ان عليه ويدل الطني واملالط املسك مالبها قوله

 فررأنظم بيبررا وماؤهررا بيبررة تربتهررا كانرر   فلمررا املسررك وبينهررا الزعفررران تراهبررا

 يكرررون أن الثررراي مسررركا فصرررار آخرررر بيررر  هلرررا حرررد  اآلخرررر إىل أحررردمها

 يف يكرون شرئ احسرن مرن وهذا ائحةالر  ابعتبار مسكا اللون ابعتبار زعفراا

 شربهها وكذلك املسك رائحة يف والرائحة الزعفران لون يف واالشراق البهجة

 ون ومتهرا لينهرا مرع صرفرة اىل لونره يضرب الذي الصايف اخلبز وهو ابلدرمك

 فضررة مررن اجلنررة أر  أن جماهررد عررن عيينرره بررن سررفيان ذكررر  مررا م ررى وهررو

 وروى املسرك رائحرة والرائحرة الفضرة لرون البيرا  يف فراللون املسرك وتراهبرا

 لبنرة قرال اجلنرة بنراء كيرف  هللا رسرول اي قيرل قرال عمرر ابن عن شيبة اي ابن

 واليراقوت اللاللرال وحصرباؤها أذفرر مسرك ومالبها ذه  من ولبنة فضة من
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 هللا رسررول قررال قررال ك رر   بررن اي عررن الشرري  أبررو وروى الزعفررران وتراهبررا

 اجلنرة عرن يسرألوي إهنرم جربيرل اي ي اسرري لرةلي قلر  وسرلم عليره هللا صلى

 بيضاء درة من أهنا فأخربهم قال

 

 

 [   506 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 اجلنترررني أر  فهررر  حمفو رررا كررران  فررران الرررذه  وال قيررران عقيررران أرضرررها وأن

 كالمه  آخر اعلم وهللا وأفضلها اجلنتني أبعلى أخرب جربيل فيكون الذهبيتني

 موسررى أي حررديث مررن الصررحيحني يف اخل رجرردوزب لاللررال مررن وقصررورها قولرره
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 مرن خليمرة اجلنرة يف للمالمن إن قال وسلم عليه هللا صلى الني عن االش ري

 علررريهم يطررو  أهلررون فيهررا للمررالمن مررريال سررتون بوهلررا جموفررة واحرردة لاللررال

 وعائشرة هريررة واي أوىف اي ابرن حرديث ومرن ب ضا ب ضهم يرى فال املالمن

 رهبررا السررالم أقرأهررا خدجيررة هررذ  وسررلم عليرره هللا صررلى للنرري قررال جربيررل أن

 نصرررر  وال فيرررره صررررا  ال قصرررر  مررررن اجلنررررة يف ببيرررر  يبشرررررها أن وأمررررر 

 النرري عرن هريرررة اي عرن الردنيا اي ابررن وروى اجملرو  اللاللررال ههنرا والقصر 

 وال صررد  فيرره لرريس لاللررال مررن لقصرررا اجلنررة يف ان قررال وسررلم عليرره هللا صررلى

 ابراهيم ليلهخل وجل عز هللا اعد  وهن

 فصل

 مثررل ... فضرة كارالص  مرمررة واألر  ... وتراهبرا وحصربائها اجلنرة أر  يف
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 ال ظريم وابملسرك الصرايف ابلدرمك تشبيهها مسلم يف ... ال ينان تناهلا املرأة

 ... تشربيهان هنراك صرار الرريح لطير  ذا لكن اللون حلسن هذا ... الشان

 مجان كنثر  نثرت آليلء ك ... كذا  وايقوت در حصباؤها

 

 

 [   507 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 ... غزالن من استل ما الذي املسك من أو زعفران من وتراهبا

 قبله الذي الفصل يف الفصل هذا شرح تقدم

 فصل
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 مرن والظهرر  هرهرا مرن ... بطنهرا ينظرر اجلو يف غرفا ا ... غرفا ا صفة يف

 واالحسران كلمراتال وبير  م ... الصريا مرع القيام أهل سكاهنا ... بطنان

... 

 ... ثنتان هلم أيضا وعبيد  ... سبحانه حقه خالص ثنتان ...

 وسررلم عليرره هللا صررلى هللا رسررول ان األشرر ري مالررك أي عررن الطرررباي روى

 هللا أعردها  اهرها من واببنها اببنها من  اهرها يرى غرفا اجلنة يف إن قال

 وهرر  ابررن وروا  نيررام  والنررا ابليررل وصررلى الصرريام وأدام الط ررام أب ررم ملررن

 والنرا  قائمرا وابت الط رام وأب رم الكرالم أبراب ملرن ولفظره عمرو ابن عن

 اي حرديث ويف حسرن إسرناد عنردي وهرذا الواحرد عبرد برن حممرد قرال نياما

 الغرابر الكوكر  ترراؤون كمرا  فوقهم الغر  أهل ليقاؤون اجلنة أهل إن س يد
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 هللا صررلى هللا رسررول قررال لقررا علرر  عررن واسررتغربه القمررذي وروى االفرر  يف

  هورهررا مرن وبطوهنررا بطوهنرا مرن  هورهررا تررى لغرفرا اجلنررة يف إن وسرلم عليره

 الط رام وأب رم الكرالم بير  ملرن قال هللا رسول اي ه  ملن فقال اعراي فقام

 نيام والنا  ابلليل وصلى

 

 

 [   508 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 فصل

 صرن ة هر  جوفر  قرد ... لاللال نم خيمة فيها لل بد ... اجلنة اهل خيام يف
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 ... النسوان أمجل الزوااي كل  ... يف اجلو يف بوهلا ميال ستون ... الرمحن

 ... مكرران التسررا  وهررذا ب ضررا ... ب ضررهم يشرراهد فررال اجلميررع يغشررى ...

 وخيامهرررا ... ابملرجررران زيرررن ودر ذهررر  ... مرررن األبرررواب هبرررا مقاصرررري فيهرررا

 سرروى اخليررام يف مررا ... اجلررراين ذي راألهنررا وشررواب ء ... برايضررها منصرروبة

 هبررا ... فكررم اخليررام هاتيررك هلل ... منكسررفان لقلرر  للنررريين قابلرر  لررو الري

 خرررريات الطرررر  قاصررررات حرررور فررريهن ... أشرررجان ومرررن علررر  مرررن للقلررر 

 فاحلسرررن ... أوجهرررا حسررران أخرررالق خرررريات ... حسررران خرررري هرررن حسررران

 ... متفقان واالحسان

 إن قرال وسلم عليه هللا صلى الني عن ش رياأل موسى اي حديث تقدم قد

 فيهرا للمرالمن مريال ستون بوهلا جموفة واحدة لاللال من خليمة اجلنة يف للمالمن
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 ابررن وعررن عليرره متفرر  ب ضررا ب ضررهم يرررى فررال املررالمن علرريهم يطررو  أهلررون

 ابررررن وروى جمررررو  در قرررال الرررررمحن اخليررررام يف مقصرررورات قولرررره يف مسررر ود

 در من اباب سب ون هلا واحدة لاللالة اخليمة الق الدرداء اي عن املبارك

 

 

 [   509 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 فصل

 كثرررية  احلجررال علرريهن سرررر مررن وهرر  األرائررك فيهررا ... وسررررها أرائكهررا يف

 وضرع وذاك احلجرال تيرك ... هرا دون األرائرك اسم تستح  ال ... األلوان
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 األركران ذي  البير  هر وهو ر  ... فا بلسان يدعوهنا بشاانة ... لسان

... 

 ت راىل وقرال الطرور عني حبور وزوجناهم مصفوفة سرر على متك ني ت اىل قال

 عليهرررا متك رررني موضرررونة سررررر علرررى اآلخررررين مرررن وقليرررل األولرررني مرررن ثلرررة

 عررن ت رراىل فررأخرب الغاشررية مرفوعررة سرررر فيهررا ت رراىل وقررال الواق ررة متقررابلني

 وال ب ر  خلرف هاب ضر لريس ب ر  جانر  إىل ب ضها مصفوفة أبهنا سررهم

 فرروق ب ضرره املضرراعف والنسرر  النضررة لغررتهم يف والوضررني ب رر  مررن ب يرردا

 منسرروجة موضررونة قررالوا وأشررباهه السرررير نسرر  الوضررن الليررث وقررال ب رر 

 مرن سررر عبا  ابن قال والزبرجد والياقوت ابلدر مشبكة الذه  بقصبات

 وقرال أيلرهو  مكرة بني ما مثل والسرير والياقوت والدر ابلزبرجد مكللة ذه 
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 عليرره جيلررس أن الرجررل أراد فرراذا ذرا  مائررة السررماء يف السرررير بررول الكلرري

 األرائرك وأمرا مكانره إىل ارتفرع عليره جلرس فر ذا عليره جيلرس حرىت له تواضع

 ال حجلرة بغرري سررير كان  فان احلجلة يف السرير يكون حىت اريكة مجع فه 

 إال أريكرة يكرون وال أريكرة يكرن مل سررير بغري حجلة كان   وان أريكة يكون

 والسرير

 

 

 [   510 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 احلجررال يف االسرررة هرر  جماهررد وقررال أريكررة كانرر   اجتم ررا فرر ذا احلجلررة يف
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 أبررو ابررو وقررال أريكررة والسرررير فاحلجلررة حجلررة سرررير األريكررة الليررث وقررال

 احلجال يف الفرش االرائك اسح 

 والثراي السررر أحردها أشرياء ثالثرة هاهنا قل  األرواح حادي يف النا م قال

 السرررير علررى الرذي الفررراش والثالثرة فوقرره ت لر  الرري البشراانة وهرر  احلجلرة

 سررير األريكرة الصرحاح ويف كلره  ذلرك جيتمرع حرىت أريكرة السرير يسمى وال

 احلرديث ويف حجلرة فهرو سررير فيره يكرن مل فر ذا بير  أو قبرة يف مزين متاذ

 الررذي الررزر وهررو احلجلررة زر مثررل انكرر  وسررلم عليرره هللا صررلى النرري خررامت أن

 األريكرة إن أي اخل يردعوهنا بشراانة قولره أزرارهرا مجلة من برفيها بني جيمع

 بشاانة الفر  بلسان تسمى

 فصل
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 الدنيا هذ  يف ... ماله منها نوعان أشجارها ... و الهلا ومثارها أشجارها يف

 ذوي مثرر مرن الشروك ن ... مكرا خمضرور النبر  أصرل كالسردر  ... اثن مثال

 ... لألبدان القويح ونف ه ل ... الظال خري من السدر و ل هذا ... ألوان

 األحزان ذي تفريح ب ضها من ... منافع ذوات أيضا ومثار 

 

 

 [   511 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 أنرره أو ... وبنرران أبصررابع يررد نضرردت ... كمررا  منضررود املرروز وهررو والطلررح

 وكرررذلك ... األغصررران يف شررروكال مكررران محرررال ... مررروقرا البررروادي شرررجر
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 ... دواي القطو  منها الي والنال واألعناب الرمان

 هرذ  يف نظرري مالره منهرا نوعران اجلنرة أشرجار ان الفصرل هرذا يف النا م ذكر

 لره الرذي وهرو األول ابلنرو  وبردأ الردنيا يف له نظري ال ما الثاي والنو  الدنيا

 يف اليمرني أصرحاب مرا اليمرني وأصرحاب ت راىل قرال وقرد الردنيا هذ  يف مثل

 ال كثرررية  وفاكهررة مسرركوب ومرراء ممرردود و ررل منضررود وبلررح خمضررود سرردر

 وهررو فررنن مجررع الرررمحن أفنرران ذواات ت رراىل وقررال الواق ررة ممنوعررة وال مقطوعررة

 الرمحن ورمان وخنل فاكهة فيها وقال الغصن

 نررز  أي شرروكه خضرد قررد الرذي واملاضررو  األرواح حرادي يف النررا م قرال

 وأي وقترررادة ومقاترررل وجماهرررد عبرررا  ابرررن قرررول هرررذا فيررره شررروك فرررال وقطرررع

 اللغرررة يف اخلضرررد أن األوىل حبجترررني واحتجررروا زهرررري برررن وقسرررامة األحرررو 
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 روى مرا والثانيرة وخمضرود خضريد فهو شوكة قط   الشجر خضدت القطع

 هللا صررلى هللا رسررول مررع جالسررا كنرر   قررال السررلم  عتبررة عررن داود اي ابررن

 شرجرة أعلرم ال شرجرة اجلنرة يف ترذكر أمس رك فقرال أعرراي فجاء وسلم عليه

 قد هللا إن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال الطلح ي ي منها شوكا أكثر

 لروا سرب ون فيهرا امللبرود التريس خصروة مثل مثرة منها شوكة كل  مكان ج ل

 ب ر  إىل ب ضره شر ر  اجتمع قد الذي امللبود آخر لوا يشبه ال الط ام من

 يف هللا ذكرر فقال يوما أعراي أقبل قال عامر بن سليم عن املبارك ابن وىور 

 اجلنة يف أرى كن   وما مالذية شجرة اجلنة
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 قررال مررالذاي شرروكا لرره فرر ن السرردر قررال هرر  ومررا قررال صرراحبها تررالذي شررجرة

  مكران فج رل شروكة هللا خضرد الواق ة خمضود سدر يف وجل عز يقول أليس

 هررذا أنكررروا الررذي يصرر  ومل محررال املرروقر هررو بائفررة وقالرر  مثرررة شرروكة كررل

 وج رل فأذهبره شروكه خضرد ملرا هللا أن إىل ذهبروا وأراببره صرحيح وهو القول

 ومرن القرولني جيم ران املرذكوران احلرديثان ابحلمرل أوقرر  مثررة شوكة كل  مكان

 بررالزم سررر ف فقررد أذى وال شرروك منرره اليررد يرررد ال ي قررر ال مررا املاضررود قررال

 مررن وفررردا اترة املقصررود امل ررى الزم يررذكرون املفسرررين غالرر  وهكررذا امل ررى
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 أقرررواال والسرررمني للغرررث اجلمررراعون فيحكيهرررا أمثلتررره مرررن ومثررراال اترة أفرررراد 

 وهرذا املوز شجر أنسه املفسرين فأكثر الطلح وأما بينها اختال  وال خمتلفة

 هرو برل بائفرة وقالر  درياخلر سر يد وأي هريررة واي عبرا  وابرن عل  قول

 و ررل بيبررة ورائحررة نررور ولرره الشرروك الكثررري البرروادي مررن برروال عظررام شررجر

 ابرز سراق لره فلريس ابلرورق أو ابحلمرل نضرد الرذي هرو قتيبة ابن قال  ليل

 غرري مرن جترري وأهنارها أعالها إىل أسفلها من نضد اجلنة ورق مسروق وقال

 وأصرلبه شروكا ال ضراة عظرمأ من غيالن أم شجر الطلح الليث وقال أخدود

 اجلنرة يف ولريس الرائحرة بير  نرور لره اسرحاق أبو قال صم نا وأجود  عودا

 نضررد  حلسرن بره متثيرل ابملروز التفسررري أن والظراهر األسرام  إال الردنيا يف ممرا

 هررذا ... أعلررم وهللا البرروادي مررن ال ظررام الشررجر هررو اللغررة يف فررالطلح واال
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 قررول الت ررداد مررن يكفرر  ... ب يرران يرررى  كرر  نظررري الرردنيا هررذ  يف مالرره ونررو 

 خمتلررف اللررون يف متشرراهبا برره وأتررو ... زوجرران هبررا فاكهررة كررل  مررن ... إهلنررا

 ألوان ذو فذاك الط وم
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 ... اثي قول فذاك الط وم خمتلف االسم يف متشاهبا أنه أو

 مرن جترري جنرات هلرم نا الصاحلات وعملوا آمنوا الذين وبشر ت اىل هللا قال

 قبررل مررن رزقنررا الررذي هررذا قررالوا رزقرا مثرررة مررن منهررا رزقرروا كلمررا  األهنررار حتتهرا
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 زيرد ابرن وقرال بره أشربههه مرا جماهرد قرال النرا م قرال البقرة متشاهبا به وأتوا

 والط رم اللرون يف ب ضرا ب ضره مشراهبة لشردة هرذا قيل آخرون وقال ي رفونه

 هرذا قرالوا املشراهبة ولشدة الدنيا مثار وبني ابينه الي املشاهبة من أعظم وهو

 وقترادة احلسرن قال أخرى مكاهنا عادت مثرة نزع  كلما  عبيدة أبو قال هو

 التوافر  ابملشراهبة فراملراد هذا وعلى فيه الرذل كله  خيار ومجاعة جري  وابن

 صرلى هللا رسرول أصرحاب مرن وا  عبا  وابن مس ود ابن وقال والتماثل

 وقررال الط ررم الط ررم يشرربه ولرريس واملرئرر  اللررون يف متشرراهبا موسررل عليرره هللا

 ابرن حيرى وقال أنس ابن الربيع قال وكذلك ب مه خمتلفا لونه متشاهبا جماهد

 الولررردان علررريهم ويطرررو  املسرررك وكثباهنرررا الزعفرررران اجلنرررة عشررر  كثرررري  أي

 يقرولف آنفا به ج تموا الذي هذا فيقولون مبثلها أيتون مث فيأكلوهنا ابلفاكهة
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 زيررد بررن الرررمحن عبررد وقرال خمتلررف والط ررم واحررد اللرون فرر ن كلررو  اخلرردم هلرم

 هرو ولريس ابلرمران والرمران ابلتفراح التفراح الدنيا يف كانوا  كما  امساء  ي رفون

 منرره فالفحررل كلرره  خيررار وسرر  أنرره أو ... جريررر ابررن واختررار  الط ررم يف مثلرره

 خيتلفران لريس ولرون اسرم يف ... مشربه ذي لثمرارا أنره أو ... ثنيران ذا ليس

 جتدان الذي هذا سوى أمر ... ب مها ولذة لبهجتها لكن ...
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 عبرا  ابرن قال ... ال ينان قبله من وتلذها ... مناهلا عند األكل يف فيلذها
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 ... هررذ  متاثررل ال احلقررائ  ي رري ... تررراين مررا امسرراء سرروى ال ليررا ابجلنررة ومررا

 يف ... وغرسررررها الثمررررار هاتيررررك بيرررر  اي ... متحرررردان االسررررم يف وكالمهررررا

 بيرر  اي ... بره يسرقى الرذي املراء وكرذلك ... للبسرتان الرقب ذاك املسرك

 ... للظم ن الورد ذاك

 نظري ررا أترر  الثمررار تناولرر  وإذا ... األبيررات هررذ  تضررمنته مررا شرررح تقرردم

 مررن الشررمس ل ... نررزو ترقرر  ومل أبرردا تنقطررع مل ... مبكرران دوهنررا فحلرر 

 يف للقنررررو ترتقرررر  أن ... إىل حتررررت  ومل متنررررع مل وكررررذاك ... ميررررزان إىل محررررل

 ... ال يدان

 عرن الطررباي روى الواق رة ممنوعرة وال مقطوعة ال كثرية  وفاكهة ت اىل هللا قال

 مرن مثررة نرز  إذا الرجرل إن وسرلم عليره هللا صرلى هللا رسرول قرال قرال ثوابن
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 أخرى مكاهنا عادت اجلنة

 يف تكرون ال أي ممنوعرة وال مقطوعرة ال ت راىل هللا قرال اخل أبردا تنقطع مل قوله

 فكيفمررا القطررو  تلررك ذللرر  بررل ... ارادهررا مررن مينررع وال وقرر  دون وقرر 

 ... االمكان أبسهل انتزع  ش   ...

 أي يقطرف مرا وهرو قطرف مجرع القطرو  احلاقرة دانيرة قطوفهرا ت اىل هللا قال

 عررازب بررن الرررباء قررال شرراء كيررف  فيأخررذها هلررايتناو  ممررن قريبررة دانيررة مثارهررا

 قطوفهررا وذللرر   الهلررا علرريهم ودانيررة ت رراىل وقررال ائررم وهررو الثمرررة يتنرراول

 مرا يتنراول حرىت اليره تردل  يتناوهلرا أن هرم إذا عبرا  ابرن قرال الردهر تذليال

 فهم شاؤوا كيف  مذللة اليهم قرب  غري  وقال يريد
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 وم رى احلاقرة دانيرة قطوفهرا كقولره  فيكرون ومضرج ني وق ودا قياما هنايتناولو 

 احلرال على أنه احدمها وجهان دانية نص  ويف تناوله تسهيل القطف تذليل

 حيررت  ومل متنررع مل وكررذاك ... اجلنررة صررفة أنره والثرراي متك ررني قولرره علررى عطفرا

 ... ال يدان يف للقنو يرتق  أن ... إىل

 ذللر  برل ... الطوال النال وه  عيدانه مجع وال يدان األقناء واحد القنو

 أتررى ولقررد ... االمكرران أبسررهل انتزعرر  شرر   ... فكيفمررا القطررو  تلررك
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 ... ببيان القمذي روا  ذه  ... من الساق أبن خرب

 عليررره هللا صرررلى هللا رسرررول قرررال قرررال هريررررة اي عرررن وحسرررنه القمرررذي روى

 وهاتيرك عبرا  ابرن قرال ... ذهر  مرن وساقها إال شجرة اجلنة يف ما وسلم

 ... الرذي الكررم مرن ومقط را م ... األلروان احسرن مرن زمررد   ... اجلذو

 فجرل القالل كأمثال  عجم عن فيه ما ومثارها ... ال قيان من س ة ومن فيها

 ... االحسان ذو

 اخضررر زمرررد مررن جررذوعها اجلنررة خنررل قررال عبررا  ابررن عررن املبررارك ابررن روى

 ومثرهرا وحللهرم مقط را م فيهرا اجلنرة ألهل كسوة   فهاوس أمحر ذه  وكرهبا

 مررن وألررني ال سررل مررن وأحلررى اللررنب مررن بياضررا أشررد والرردالء القررالل أمثررال

 وأىن مشسرا وال حررا ... تقر  ليسر  ممردودة و الهلرا ... عجم له ليس الزبد
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 ... ال جرالن الراكر  يسرري فيره ... واحرد أصرل بظل مس   ما أو ... ذان

 واألفنان األصل ال ظيم هذا ... تنقض  ال رتقد سنني مائة
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 تنفررتح ... نقصرران بررال مائررة قرردرها ىب ... بررو أن أيضررا اخلرردري روى ولقررد

 ... األلوان من شاؤوا مبا سهم ... لبا عن فيها األكمام

 يف إن قرال وسرلم عليره هللا صرلى هللا رسرول أن هريرة أي عن الصحيحني يف

 شرر تم ان واقرررؤو يقط هررا ال عررام مائررة  لهررا يف الراكرر  يسررري شررجرة جلنررةا
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 هللا صرلى هللا رسرول قرال قرال هريررة اي عن امحد وروى الواق ة ممدود و ل

 سررنة مائررة أو سررب ني  لهررا يف الراكرر  يسررري شررجرة اجلنررة يف ان وسررلم عليرره

 دوداملمرر الظررل قررال عبررا  ابررن عررن الرردنيا أي ابررن وروى اخللررد شررجرة هرر 

  يف عرام مائرة  لهرا يف اجملرد الراكر  يسرري مرا قردر سراق علرى اجلنة يف شجرة

 قرررال  لهرررا يف فيتحررردثون وغرررريهم الغرررر  اهرررل اليهرررا فيارررر  نواحيهرررا كرررل

 تلررك فيحرررك اجلنررة مررن رحيررا هللا فريسررل الرردنيا هلررو ويررذكر ب ضررهم فيشررته 

 قرال ياخلردر  سر يد اي عن وه  ابن وروى الدنيا يف كان  هلو بكل الشجرة

 ثيراب سرنة مائرة مسرري اجلنرة يف شرجرة قرال بروىب مرا هللا رسرول اي رجرل قال

 رجررال أن أولرره يف برزايدة عنرره حرملررة روا  وقرد أكمامهررا مررن خترر  اجلنررة أهرل

 بكررر اي بنرر  سررلمى عررن ي لررى ابررو وروى يررري ومل ي آمررن ملررن برروىب قررال
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 فقررال تهررىاملن سرردرة وذكررر وسررلم عليرره هللا صررلى هللا رسررول مس رر  قالرر 

 منهررا الفررنن يف يسررتظل قررال أو سررنة مائررة الراكرر  منهررا الفررنن  ررل يف يسررري

 وقررال القمررذي روا  القررالل مثارهررا كررأن  الررذه  مررن فررراش فيهررا راكرر  مائررة

 غري  حسن حديث وهو حيى شك
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 فصل

 ذوائرر   ررز رحيررا ... ربنررا ويرسررل عبررا  ابررن قررال ... اجلنررة أهررل مسررا  يف
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 ابألوزان كالنغمررات  انسرران ... ال ملسررمع تلررذ أصررواات فتثررري ... األغصرران

... 

 مس ر  مرا أو ... وال يردان األواتر بلرذاذة ... ألتت وضر  االمسا  لذة اي ...

 السرما  لرذايك واهرا ... واألحلران ابالصروات احلرور ء ... غنرا فيهرا مساعهم

 مرن ... وبيبره السما  لذايك اواه ... ابالحسان األذان به مل   ... فانه

 مررن للقلرر  ... برره فكررم السررما  لررذايك واهررا ... أغصرران علررى أقمررار مثررل

 لرره تصررغريا ذايك ... اقررل ومل السررما  لررذايك واهررا ... أشررجان ومررن برررب

 ... بلسان

 حنرن ... حسران اجلنان حور من األصوات ابي  بصوت سام ه  ن ما ...

 منرروت لسررنا ... واالحسرران احلسررن تكررامال  ت ... خررريا واخلوالررد النررواعم
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 لرره كنررا  ملررن برروىب ... األضررغان مررن ضررغن وال سررا  ... ومالنررا خنررا  وال

 ... وذكرها روين آاثر ذاك يف ... لفظان حظنا هو للذي ىب ... بو وكذاك

 الطرباي وم جم القمذي يف
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 ... أغان ونجيرب  للفظة تفسريا االوزاع  شي  حيى وروا 

 ذلك تفسري تقدم قد واها قوله

 وعملرروا آمنرروا الررذين فأمررا يتفرقررون يوم ررذ السرراعة تقرروم ويرروم ت رراىل هللا قررال
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 اللررذة احلررربة كثررري  اي بررن حيررى قررال الررروم حيررربون روضررة يف فهررم الصرراحلات

 وقترررادة جماهرررد وقرررول يكرمرررون عبرررا  ابرررن قرررول هرررذا خيرررالف وال والسرررما 

 عرن واسرتغربه القمرذي وروى والرن م احلربة من ابلسما  االذن فلذة ين مون

 للحررور جملتم ررا اجلنررة يف إن وسررلم عليرره هللا صررلى هللا رسررول قررال قررال علرر 

 نبيررد فررال اخلالرردت حنررن يقلررن مبثلهررا اخلالئرر  تسررمع مل أصرروا م يرررف ن ال ررني

 لنررا كرران  ملررن برروىب نسررا  فررال الراضرريات وحنررن نبررأ  فررال الناعمررات وحنررن

 حافترا  اجلنرة بول هنرا اجلنة يف إن قال عنه هللا رض  هريرة أي وعن هل وكنا

 يف يرررون مررا اخلالئرر  يسررم ها حررىت ابصرروات يغنررني متقررابالت قيررام ال ررذارى

 التسربيح هللا شراء إن قرال الغنراء ذلرك ومرا هريررة ااب اي قلنرا مثلهرا لرذة اجلنة

 ج فررر وقوفررام روا  هكررذا وجررل عررز الرررب علررى وثنرراء والتحميررد والتقررديس
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 يف إن وسرلم عليره هللا صرلى هللا رسرول قرال قال عنه ن يم ابو وروى الفرايي

 الرريح هلرا فتهر  ولاللرال زبرجرد مرن وفروعهرا ذهر  من جذوعها شجرة اجلنة

 الفررايي ج فرر وروى منره ألرذ قر  شر ء بصروت السام ون مسع فما فتصف 

 قرال وسرلم عليره هللا صرلى هللا رسرول عن امامة اي عن م دان بن خالد عن

 ال رني احلرور مرن ثنتران رجليره وعنرد رأسره عنرد وجيلرس إال يدخل عبد من ما

 وروى الشررريطان مبرررزامري ولرريس واجلرررن االنرررس مس رره صررروت أبحسرررن تغنيانرره

 ازوا  إن وسررلم عليرره هللا صررلى هللا رسررول قررال قررال عمررر ابررن عررن الطرررباي

 مما إن ق  احد مس ها أصوات أبحسن ازواجهن ليغنني اجلنة اهل
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 ممررا وإن أعيرران بقرررة ينظرررون كرررام  قرروم أزوا  احلسرران اخلررريات حنررن برره يغنررني

 فرال املقيمرات حنرن ختفنره فرال اآلمنرات حنرن متتنره فرال اخلالردات حنن به يغنني

 البرن قرري  مرن رجرل قرال أنره وهر  ابرن وروى مررمي أي ابرن به تفرد تظ نه

 ابرن نفرس والرذي إي فقال السما  ايل حب  فانه مسا  نةاجل يف هل شهاب

 يغنرني اهدات حور حته والزبرجد اللاللال محله شجرا اجلنة يف ان بيد  شهاب

 مسررع فرر ذا منرروت فررال اخلالرردات وحنررن نبررأ  فررال الناعمررات حنررن يقلررن أبلروان

 اجلرواري أصروات نردري فرال اجلواري فاجنب ب ضا ب ضه صف  الشجر ذلك
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 عرن الدنيا اي ابن وروى هذا من أعلى مسا  وهلم الشجر صواتا ام احسن

 فيرأمر  اسررافيل مرن صروات أحسرن هللا خل  من ليس أنه بلغي قال االوزاع 

 فيمكرث صرالته عليره وقطرع إال ملرك يبقرى فمرا السما  يف فيأخذ ت اىل هللا

 قردر ال براد ي لرم لرو وعرزيت وجرل عرز هللا فيقول ميكث ان هللا شاء ما بذلك

 القيامررة يرروم كرران  إذا قررال املنكرردر ابررن حممررد وعررن غررريي عبرردوا مررا عظمرري

 اللهررو جمررالس عررن وأنفسررهم أمسرراعهم ينزهررون كررانوا  الررذين ايررن منرراد ادى

 امس رررروهم للمالئكررررة يقررررول مث املسررررك راي  أسرررركنوهم الشرررريطان ومررررزامري

 ت رراىل قولرره يف دينررار بررن مالررك عررن الرردنيا اي ابررن وروى وحتميرردي متجيرردي

 مبنرررب أمررر القيامررة يرروم كرران  إذا قررال   مرر ب وحسررن لزلفررى عنرردا لرره وإن

 الرررخيم احلسررن الصرروت بررذلك جمرردي داود اي نررودي اجلنررة يف فيوضررع رفيررع
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 أهررل ن رريم داود صرروت فيسررتفر  قررال الرردنيا دار يف برره متجرردي كنرر   الررذي

 يقررول ثنرراؤ  جررل هللا أن حوشرر  بررن شررهر عررن سررلمة ابررن محرراد وروى اجلنررة

 اجلر  مرن فيدعونه الدنيا يف احلسن الصوت حيبون كانوا  عبادي إن ئكتهملال

 عبادي فأمس وا
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 عبرا  ابرن وعرن قر  مبثلره يسرم وا مل وتكبرري تسربيح من أبصوات فيأخذون

 عررام مائررة  لهررا يف الراكرر  يسررري مررا قرردر سرراق علررى شررجرة اجلنررة يف قررال
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 مررن رحيررا هللا فريسررل الرردنيا هلررو فيررذكر  ضررهمب فيشررته   لهررا يف فيتحرردثون

 هرذا مرن أعلرى مسرا  وهلرم الردنيا يف كان  هلو بكل الشجرة تلك فيحرك اجلنة

 وسالمه جالله جل الرب كالم  يسم ون حني وذلك مسا  كل  دونه يضحمل

 مل كررأهنم  منرره مس ررو  فرر ذا كالمرره  علرريهم ويقرررأ هلررم وحماضرررته وخطابرره علرريهم

 اجلنرة أهل إن قال بريدة بن هللا عبد عن الشي  أبو روى ذلك قبل يسم و 

 وقررد القرررآن علرريهم فيقرررأ جاللرره جررل اجلبررار علررى مرررتني يرروم كررل  يرردخلون

 واليراقوت الردر منرابر علرى جملسره هرو الرذي جملسره مرنهم امريء كل  جلس

 قرر  شرري ا يسررم وا ومل بشرر ء أعيررنهم تقررر فلررم والزمرررد والررذه  والزبرجررد

 مثلهررا إىل أعيررنهم قريرررة اعمررني رحرراهلم إىل صرررفونين مث منرره وأحسررن أعظررم

 ال ... األحلران هرذ  عرن الغنرا ذايك مسا  اردت ان مساعك نز  ... الغد من
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 اختيررررارك إن ... احلرمرررران ايذلررررة وذا ذا فتحرررررم األعلررررى علررررى األدىن تررررالثر

 ... النقصان من األعلى على األدىن النازل للسما 

 مررا وهللا ... األبرردان يف السررم مثررل واإلميرران القلرر  يف مسرراعهم إن وهللا ...

 الررب بير  فالقلر  ... ابلررمحن اإلشرراك مرن أبدا ... دأبه هو الذي انفك

 أصرار  ابلسرما  ت لر  فراذا ... االحسران مرع وإخالصرا حبرا ... جالله جل

 وفالن فالنة لكل عبدا ...
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 ثقررل ... جيتم رران لرريس عبررد قلرر  يف ... الغنررا احلرران وحرر  الكترراب حرر 

 ملرا عليهم خف واللهو ... االميان بشرائع تقييد  ... رأوا ملا عليهم الكتاب

 ... قرو القررآن وأمنرا النفرو  قروت ... أحلان ومن برب من فيه ما ... رأوا

 كاجلهرررال  النقصررران ذي حررر  ترررا  ولرررذا ... القرررواتن يسرررتوي أىن القلرر  ت

 أخررا فسررل الصررحيح ال قررل مررن أقلهررم فيرره لررذهموأ ... والصرربيان والنسرروان

 ... قرآن وال عقل يف األبرار كلذة  لس  الفساق لذة اي ... ال رفان

 ولل لمراء واألحلران األغراي مسرا  مرن التحرذير يف ت راىل هللا رمحه النا م شر 

 الطربوش  بكر أي كاالمام  مفردة مصنفات املسألة هذ  يف ت اىل هللا رمحهم

 مسررألة يف األمسررا  نزهررة رجرر  ابررن وللحرراف  الطررربي الطيرر  أي والقاضرر 

 مررن نصرريبه قرل مررن هبررا كراد  الرري الشريطان مكائررد مررن وهرو وغررريهم السرما 
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 املكررراء مسرررا  واجلررراهلني املبطلرررني قلررروب هبرررا وصررراد والررردين وال قرررل ال لرررم

 القررررآن عرررن القلررروب يصرررد الرررذي هرررو احملرمرررة ابآلالت والغنررراء والتصررردية

 واحلجررراب الشررريطان قررررآن فهرررو وال صررريان الفسررروق لرررىع عاكفرررة وجي لهرررا

 مررن الفاسرر  ال اشرر  ينررال وبرره والرزا اللررواط رقيررة وهررو الرررمحن عررن الكثيرف

 منرره مكرررا هلررا وحسررنه املبطلررة النفررو  الشرريطان كادبررة  املررى غايررة م شرروقة

 وحيررره النفرررو  فقبلررر  حسرررنه علرررى البابلرررة الشررربه اليهرررا وأوحرررى وغررررورا

 خشر   وقرد السرما  ذاك عنرد رأيرتهم فلرو مهجرورا القررآن ألجلره واختذت

 عليررره بكليتهرررا قلررروهبم وعكفررر  احلركرررات مرررنهم وهررردأت األصررروات مرررنهم

 انصبابة وانصباهبا
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 وال ورقصرهم حركرا م يف وتكسرروا النشروان كتمايرل  لره فتمرايلوا اليه واحدة

 فف ررل النفررو  مخررارة ل خررا وقررد ذلررك هلررم وحيرر  والنسرروان املاانيررث حترررك

 مترزق هنراك قلروب للشيطان بل هللا فلغري الكالو  محيا يف له مما أعظم فيها

 عملره يف السكر عمل إذا حىت تنف  هللا باعة غري يف وأموال تشق  وأثواب

 علرريهم وأجلرر  وحيلرره بصرروته واسررتفزهم وأملرره أمنيترره مررنهم الشرريطان وبلرر 

 أزا ابألقرردام األر  ضرررب إىل موأزهرر وخررزا صرردورهم يف وخررز ورجلرره خبيلرره
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 فيررا الرداير وسر  يرققص كالرذابب  واترة املردار حرول كراحلمري  جي لهرم فطرورا

 احلمرررري أشررربا  مرررن واسررروأات األقررردام تلرررك دك مرررن واألر  للسرررقو  رمحتررا

 قررال االسررالم خرروا  أهنررم يزعمررون ابلررذين االسررالم أعررداء ومشاترره واألن ررام

 رب هلل احلمررد السررما  حترررمي يف كتابرره  خطبررة يف الطربوشرر  بكررر ابررو االمررام

 يرينررا ان هللا ونسررأل الظرراملني علررى إال عرردوان وال للمتقررني وال اقبررة ال رراملني

 يتسرق مضرى فيمرا النرا  كران  وقرد فنجتنبره اببرال والبابرل فنتب ه حقا احل 

 اجلهررل كثررر  مث منهررا اليرره ويترروب هللا يسررتغفر مث واق هررا اذا ابمل صررية أحرردهم

 ازداد مث جهررارا ابمل صررية أييت أحرردهم صررار حررىت األمررر ننرراقصو  ال لررم وقررل

 واايهرررم هللا وفقنرررا املسرررلمني اخواننرررا مرررن بائفرررة ان بلغنرررا حرررىت إدابرا األمرررر

 الطقطقرة ومسرا  واللهرو األغراي حر  يف عقروهلم واسرتغوى الشيطان استزهلم
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 مجاعررررة برررره وجرررراهرت هللا إىل يقرررررهبم الررررذي الرررردين مررررن واعتقدترررره والتغبررررري

 الرردين ومحلررة وال لمرراء الفقهرراء وخالفرر  املررالمنني سرربيل وشرراق  ملسررلمنيا

 نولره املرالمنني سربيل غري ويتبع اهلدى له تبني ما ب د من الرسول يشاق  ومن

 احلرررر  أوضررررح أن فرأيرررر  النسررراء مصررررريا وسرررراءت جهرررنم ونصررررله ترررروىل مرررا

 رسروله وسرنة هللا كتراب  تضرمنها الري ابحلجر  البابل اهل شبه من وأكشف

 تدور الذين ال لماء اقاويل بذكر أبدأو 
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 قرررد أهنرررا الطائفرررة هرررذ  ت لرررم حرررىت وأدانيهرررا األر  أقاصررر  يف علررريهم الفتيرررا

 ف نره مالرك أمرا قرال مث التوفير  ويل وهللا بردعتها يف املسلمني علماء خالف 

 ان فلره نيرةمغ فوجردها جاريرة اشرقى واذا قرال استماعه وعن الغناء عن هنى

 إمنرا فقرال الغنراء مرن املدينرة أهل فيه ترخص عما مالك وس ل ابل ي  يردها

 مرررن وجي لررره الغنررراء يكرررر  ف نررره حنيفرررة أبرررو وأمرررا قرررال الفسررراق عنررردا يف لررره

 والشررر ي وابرررراهيم ومحررراد سرررفيان الكوفرررة أهرررل مرررذه  وكرررذلك الرررذنوب

 يف البصررة أهرل برني أيضا خالفا ن لم وال ذلك يف بينهم اختال  ال وغريهم

 أشررد مررن ذلررك يف حنيفررة أي مررذه  ت رراىل هللا رمحرره النررا م قررال منرره املنررع

  املالهر  مسرا  بتحررمي أصرحابه صررح وقرد األقروال أغل  فيه وقوله املذاه 

 يوجر  م صرية أبنره وصررحوا ابلقضي  والضرب حىت والد  كاملزمار  كلها
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  بره والتلرذذ فسر  ا السرم إن قرالوا ذلرك مرن وأبلر  الشهادة به وترد الفس 

 أن عليرره وجيرر  قرالوا رف رره يصرح ال حررديثا ذلررك يف ورووا لفظهرم هررذا كفرر

  يف فقررال الشرراف   وأمررا جرروار  يف كرران  أو برره مررر إذا يسررم ه ال أن يف جيتهررد

 اسرتكثر ومرن واحملرال البابرل يشبه مكرو  هلو الغناء إن القضاء أدب كتاب

 وأنكرروا بتحرميره مبذهبره ارفونال  أصحابه وصرح شهادته ترد سفيه فهو منه

 اسرحاق أي والشري  الطرربي الطير  أي كالقاضر   حلره اليره نس  من على

 علرى االجرارة ي ري يصح وال التنبيه يف اسحاق ابو الشي  قال الصبا  وابن

 املهذب يف وقال خالفا فيه يذكر ومل اخلمر ومحل والزمر كالغناء  حمرمة منف ة

 كامليترره  عنرره ال ررو  أخررذ جيرروز فررال حمرررم ألنرره رمررةاحمل املنررافع علررى جيرروز وال

 حمرمرة منف رة مبجررد  الغنراء منف رة أن أحردها أمرورا كالمره  تضرمن فقد والدم
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 اببل عليها االست جار أن الثاي
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 والردم امليترة عرن عوضرا أكلره مبنزلرة اببرل مال أكل به املال أكل أن الثالث

 مالره برذل فانره ذلرك عليره وحيررم للمغري مالره برذل للرجل وزجي ال أنه الرابع

 أن اخلررامس وامليتررة الرردم مقابلررة يف كبذلرره  ذلررك يف بذلرره وأن حمرررم مقابلررة يف

 هرو مبرا فكيرف حراما اللهو آالت أخف هو الذي الزمر كل  فان حرام الزمر

 وقرفيت أن ال لرم رائحرة شرم ملرن ينبغر  وال والرريا  والطنبور كال ود  منه اشد
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 ترواتر وقرد اخلمرر وشراري الفسراق شر ار مرن أنره فيره مرا فأقرل ذلرك حترمي يف

 يسرمونه الزادقرة أحدثره شري ا ببغرداد خلفر  قرال أنه هللا رمحه الشاف   عن

 وت ليلره التغبرري يف قولره هرذا كران  فر ذا القررآن عرن النرا  بره يصدون التغبري

 ب ر  فيضررب مغرن هبر يغري الردنيا يف مزهرد شر ر وهو القرآن عن يصد أنه

 يف يقرول مرا شر ري فلير  غنرا  توقيرع علرى خمدة أو نطع بقضي  احلاضرين

 فراهلل حمررم وكرل مفسردة كرل  علرى اشتمل قد حبر يف كتفلة  عند  التغبري مسا 

 فقرال امحرد االمرام مرذه  وأمرا جاهرل وعبرد مفتون مت لم كل  وبني دينه بني

 ال القلرر  يف النفرراق ينبرر  ءالغنررا فقررال الغنرراء عررن أي سررأل  ابنرره هللا عبررد

 ومس رر  هللا عبررد قرال الفسرراق عنردا يف لرره إمنرا مالررك قرول يررذكر مث ي جبري

 وأهرل النبيرذ يف الكوفرة أهرل بقرول رخصرة بكرل عمرل رجرال أن لرو يقول أي
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 أخرررذت لرررو التيمررر  سرررليمان وقرررال أمحرررد قرررال فاسرررقا لكررران املت رررة يف مكرررة

 مغنيررة جاريررة ورثرروا أيتررام يف ونررص كلرره  الشررر فيررك اجتمررع عررامل كررل  برخصررة

 سراوت مغنيرة بي ر  إذا قرالوا سراذجة أهنا على إال تبا  ال قال بي ها وأرادوا

 إال تبرا  ال فقرال ألفرني تسراوى ال سراذجة بي ر  واذا حنوهرا أو ألفرا عشرين

 كان   ولو ساذجة أهنا على
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 رمحره النرا م احسرن وقرد االيترام ىعل املال هذا فوت ملا مباحة الغناء منف ة
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 سررا  إبررراق لكنرره ... خيفررة ال فررأبرقوا الكترراب تلرر  ... قولرره يف ت رراىل هللا

 ... هللا ألجررل رقصرروا مررا وهللا ... تنرراهقوا فكرراحلمري الغنرراء وأتررى ... الهرر 

 الكتراب ثقرل ... مبالهر  عبادة شهدت فمىت ... شادن ونغمة ومزمار د 

 حروى إذ وبرقرا رعردا لره مس روا ... ونرواه  أبوامرر يرد تقي ... رأوا ملرا عليهم

 ... عررررن للررررنفس قررررابع أعظررررم ورأو  ... منرررراه  بف ررررل وختويفررررا زجرررررا ...

 ذا فألجرل ... أغراضرها موافقرا السرما  وأترى ... املتنراه  وحيهرا اي شهوا ا

 اجلهرول عنرد أسربابه ... قرابع مرن للهوى املساعد أين ... اجلا  عظيم غدا

 ومضرراه  مماثررل ال قررول مخررر ... ف نرره اجلسرروم مخررر يكررن مل إن ... السرراه 

 ... مالهرر  عنرد النشروان إىل وانظرر ... شرررابه عنرد النشروان إىل فرانظر ...

 أبي واحكرم ... الالهر  الفرالاد متزير  ب رد مرن ... أثوابه ذا متزي  إىل وانظر
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 ... هللا عند والتأثيم ابلتحرمي أح  اخلمرتني

 آثرررا ولكرن احملرد  الشريطاي السرما  هررذا علرى الكرالم ال لمراء أكثرر وقرد

 أعلم وهللا الختصار
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 فصل

 اجلنة أهنار يف

 مرن ... الفيضران عرن ممسركها سبحان ... جرت أخدود غري يف أهنارها ...
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 مث مصررفى عسررل ... نقصرران مررن للنهررر ومررا مفجرررة شرراؤوا كمررا  جتررري حتررتهم

 اللف  يف مها لكن ... كهذ   املواد تلك ما وهللا ... االلبان من أهنار مث مخر

 ... ابألذهان قام اشقاك وهو ... تشابه يسري وبينهما هذا ... جمتم ان

 اجلنررة أهنررار أن تظنررون إنكررم قررال مالررك بررن انررس عررن الرردنيا اي ابررن روى

 حافتيهرررا إحررردى األر  وجررره علرررى لسرررائحه إهنرررا وهللا ال األر  يف أخررردود

 األذفرر مرا قررة برن م اويرة قرال االذفرر املسرك وبينه الياقوت واآلخر اللالالل

 يف مروديرره ابررن روا  لرره خلرر  ال الررذي قررال األذفررر مررا قرررة بررن م اويررة قررال

 اآليرة هرذ  قررأ أنه انس عن خيثمة ابو وروى هكذا مرفوعا أنس عن تفسري 

 عطيررر أ وسرررلم عليررره هللا صرررلى هللا رسرررول قرررال فقرررال الكررروثر أعطينررراك إا

 فضررب  اللاللرال قبراب حافترا  واذا شرقا يشر  ومل جيرري هنرر هرو فراذا الكوثر
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 الثروري سرفيان وروى اللاللرال حصرباؤ  واذا أذفرر مسرك فراذا تربتره إىل بيدي

 غررري يف جتررري أهنررار قررال الواق ررة مسرركوب ومرراء ت رراىل قولرره يف مسررروق عررن

 حنوها كلمة  أو فرعها اىل اصلها من هضيم بل ها وخنل أخدود

 

 

 [   527 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 قولرره مواضررع عرردة يف الكرررمي القرررآن يف تكرررر قررد اخل جتررري حتررتهم مررن قولرره

 األهنرار حتتهرا جترري موضرع ويف بره األهنرار حتتها من جتري عدن جنات ت اىل

 أمرررور علرررى يررردل وهرررذا األن رررام األهنرررار حترررتهم مرررن جترررري موضرررع ويف التوبرررة
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 أهنررا والثالررث واقفررة ال جاريررة أهنررا والثرراي حقيقررة فيهررا األهنررار وجررود أحرردها

  رن وقرد الردنيا أهنرار يف امل هرود هرو كمرا  وبسراتينهم وقصرورهم غرفهم حت 

 وهررالالء شراؤوا كيررف  هلرا وتصررريفهم أبمررهم جرايهنررا ذلرك م ررى أن املفسررين

 حتررر  فهررر  أخررردود غرررري يف جررررت وإن أهنارهرررا فررر ن الفهرررم ضررر ف مرررن أترررو

 حترر  مررن يقررل مل سرربحانه وهررو األشررجار  وحترر والغررر  واملنررازل القصررور

 كرم  يرروا أمل فقرال الردنيا يف النرا  حتر  األهنرار جرراين عرن أخرب وقد أرضها

 السماء وأرسلنا لكم منكن مامل األر  يف مكناهم قرن من قبلهم من أهلكنا

 امل هررود علررى فهررذا األن ررام حتررتهم مررن جتررري األهنررار وج لنررا مرردرارا علرريهم

 حترري مررن جتررري األهنررار وهررذ  فرعررون قررول عررن حكررا  امرر وكررذلك املت ررار 

 قالره والفواكره ابملراء أي الررمحن نضراختان عينران فيهمرا ت راىل وقال الزخر 
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 ينضر  كمرا  اجلنرة أهرل دور علرى تنضراان وال نررب ابملسك انس وقال س يد

 النضراختني مرن أفضرل جترراين اللتران الررباء وقرال الدنيا أهل دور على املطر

 مررن أهنررار فيهرا املتقررون وعررد الري اجلنررة مثرل ت رراىل وقررال شريبة اي ابررن رواهرا

 للشرراربني لررذة مخررر مررن وأهنررار ب مرره يتغررري مل لررنب مررن وأهنررار آسررن غررري مرراء

 حممرد رهبرم مرن ومغفررة الثمررات كرل  مرن فيهرا وهلرم مصرفى عسرل من وأهنار

 الري اآلفرة منهمرا واحرد كرل  عرن ونفرى األرب رة األجنرا  هرذ  سبحانه فذكر

 أن اللرنب وآفرة مكثه بول من وأيجن أيسن أن املاء ف فة الدنيا يف له ت ر 

 قارصا يصري وأن احلموضة اىل ب مه يتغري
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 [   528 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 وهرذا تصرفيته عردم ال سل وآفة شرهبا للذة املنايف مذاقها كراهة  اخلمر وآفة

 الررردنيا يف ال رررادة جترررر مل أجنرررا  مرررن أهنرررارا جيرررري أن ت ررراىل الررررب أايت مرررن

  هبا اللذة كمال  متنع الي اآلفات عنها وينفى أخدود غري يف وجيريها ابجرائها

 واللغرو والغرول الصردا  مرن الردنيا مخرر آفرات مجيع اجلنة مخر عن نفى كما

 عمرررل مرررن رجرررس وهررر  املرررذاق كريهرررة  وهررر  الررررأ  وتصرررد  املرررال ونرررز 

 الصالة وعن هللا ذكر عن وتصد النا  بني والبغضاء ال داوة توقع الشيطان

 وتررذه  احملررارم وذوات البنر  علررى الوقرو  اىل دعرر  ورمبرا الررزا اىل وتردعو
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 االنسران نرو  أبنقص شارهبا وتلح  والفضيحة والندامة اخلزي وتور  الغرية

 األمسرررراء أقرررربح وتكسررررو  والصررررفات االمسرررراء أحسررررن وتسررررلبه اجملررررانني وهررررم

 مخرر عرن منفيرة وكلهرا را ذكر مرا أضر ا  أضر ا  اخلمرر وآفرات والصفات

 اجلنة

 فصل

 اجلنة أهل ب ام يف

 وفواكرره ... ومسرران اعررم بررري وحلرروم ... نفوسررهم تشررتهيه مررا وب ررامهم ...

 والنسررا ومخررر حلررم ... األميرران لررذي كملرر   شرري ة اي ... منرراهم حبسرر  شررىت

 عليهم يطو  ذه  وصحافهم ... رحيان ومع روح مع والطي  ... وفواكه

 الولدان من خدام أبكف ...

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

1137 

1137 

 

 

 [   529 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 لل رني ... الشريطان يف للرنفس وشرهوة ن ... لل يرو اللرذاذة ج ل إىل وانظر

 وهررو التنرراول سررب  ... واألمررران ابلررنفس شررهوا ا ... إىل ترردعو لررذة فيهررا

 ... ال ينان ال  ما سوى أخرى ... لذة يوج 

 هني را واشرربوا كلروا  يشتهون مما وفواكه وعيون  الل يف املتقني إن ت اىل قال

 مرن جترري املتقرون وعد الي اجلنة مثل ت اىل وقال املرسالت ت ملون كنتم  مبا

 وحلرم بفاكهرة وأمردداهم ت راىل وقرال الواق رة و لهرا دائم أكلها األهنار حتتها
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 صررحيح ويف الرعررد أتثرريم وال فيهررا اللغررو كأسررا  فيهررا يتنررازعون يشررتهون ممررا

 أهرل أيكرل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال رجاب حديث من مسلم

  جشراء ذلرك ب رامهم يبولرون وال يتغوبرون وال يتماطون وال ويشربون اجلنة

 صرحيح بسرند والنسرائ  املسرند ويف واحلمرد التسبيح يلهمون املسك كريح

 عليره هللا صرلى النري اىل الكتراب اهرل مرن رجرل جراء قرال ارقرم برن زيد عن

 ن ررم قررال ويشررربون أيكلررون اجلنررة اهررل أن تررزعم القاسررم أاب اي فقررال وسررلم

 والشرب األكل يف رجل مائة قوة لي ط  أحدهم إن بيد  حممد نفس والذي

 يف ولريس احلاجرة لره يكرون ويشررب أيكرل الرذي فر ن قال والشهوة واجلما 

 املسرك كريح  جلودهم من يفي  رشحا أحدهم حاجة يكون قال أذى اجلنة

 عررن عرفررة بررن احلسررن وروى بنحررو  صررحيحه يف حلرراكما وروا  بطنرره فيضررمر
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 إىل لتنظررر إنررك وسررلم عليرره هللا صررلى هللا رسررول يل قررال قررال مسرر ود ابررن

 حذيفرة عرن احلراكم وروى مشرواي يرديك مرن فيارر  فتشرتهيه اجلنرة يف الطري

 الباررايت أمثررال بررريا اجلنررة يف إن وسررلم عليرره هللا صررلى هللا رسررول قررال قررال

 من منها أن م قال هللا رسول اي لناعمة إهنا بكر أبو فقال

 

 

 [   530 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 ممرا برري وحلرم ت اىل قوله يف قتادة عن احلاكم وروى أيكلها ممن وأن  أيكلها

 ويطررا  ت رراىل قولرره يف عمرررو ابررن وعررن أخرررى بلفظررة حنررو  الواق ررة يشررتهون
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 فيهررا صررحفة كررل  صررحفة بسررب ني قررال الزخررر  ذهرر  مررن بصررحا  علرريهم

 يف قرررال أنررره مالرررك برررن أنرررس عرررن الررردراوردي وروى األخررررى يف لررريس لرررون

 فقرال لناعمرة إهنرا عمرر فقرال اجلرزر كأعنراق  أعنافها بيور فيه ويرف ه الكوثر

 علرريهم يطررو  ت رراىل وقررال عمررر برردل بكررر أبررو روايررة يف منهررا أن ررم أكلهررا

 والفرراء عبيدة أبو قال الدهر منثورا لاللالا حسبنهم رأيتهم إذا خملدون ولدان

 يف مسرررورون مقربرررون خملررردون آخرررر وقرررال يتغرررريون وال يهرمرررون ال خملررردون

 هرو اخللد األولون قال األعراي ابن وهذا األساور أيديهم ويف القربة آذاهنم

 ومج ر  والكلري ومقاترل جماهرد قرول وهرذا ميوترون ال عبرا  ابرن قال البقاء

 وشرربههم القربررة ذاهنررمآ ويف واهلرررم الكرررب هلررم ي ررر  ال القررولني بررني بائفررة

 احردامها فائرداتن منثرورا كونره  ويف اخللقرة وحسرن البيرا  مرن فيره ملرا ابللاللرال
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  إذا اللاللررال أن والثرراي وجرروائحهم خرردمتهم يف مثبوثررون بررل م طلررني غررري أهنررم

 وأهبى ملنظر  أحسن كان  حرير أو ذه  من بساط على سيما ال منثورا كان

 وسرلم عليره هللا صرلى النري عرن نرسا حديث ويف مكان يف جمموعا كونه  من

 مكنررون لاللررال كررأهنم  خررادم ألررف علررى يطررو  وفيرره ب ثرروا إذا النررا  أول أا

 األيدي تبتذله مل الذي املصون املستور املكنون

 الري اللرذاذة إىل انظرر أي اخل لل يرون اللرذاذة ج رل إىل وانظرر النرا م وقول

 وشررهوة املنثررور لاللالكررال  هررم الررذين ألرروان إىل النظررر بسررب  ابل يررون حتصررل

 ولذة النظر لذة هلم فاجتمع هبا يطوفون الي الصحا  يف ملا النفس
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 [   531 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 وهللا اللررذة هلررم فتكمررل أخرررى لررذة يوجرر  وذلررك الصررحا  يف ملررا الشررهوة

 اعلم

 فصل

 شراهبم يف

 ةمخرر  من ... الثاي كمثل  أوله ابملسك ... ختمه رحي  من فيها يسقون ...

 فهررذا الرردنيا يف واخلمررر ... نقصرران وال داء وال غررول ... بررال لشررارهبا لررذت

 أهلره هر  مرا األدواء مرن وهبرا ... السكران الشارب عقل تغتال ... وصفها
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 اخلمرر عرن أمج هرا الررمحن لنرا فنفرى ... الوجردان لرذي عدم من وخيا  ...

 ... احليوان جنة يف الي

 فليتنرررافس ذلرررك ويف مسرررك تامرررهخ خمتررروم رحيررر  مرررن يسرررقون ت ررراىل قرررال

 مسر ود ابرن وعرن ابملسرك خرتم اخلمرر أي خمتروم رحير  املطففرني املتنافسون

 ختم خبامت وليس خلطه أي مسك ختامه

 اخلامتررة مررن فهررو خيالطرره مسررك آخررر  أن أعلررم وهللا يريررد قلرر  النررا م قررال

 املسرك ب رم عاقبتهرا جيردون قرال ومسروق علقمة قول وهو اخلامت من ليس

 االاء أسفل يف يبقى ما يريد كأنه  مسك بيبه جماهد وقال
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 [   532 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 مثرررل أبررري  شرررراب مسرررك ختامررره أي هرررو الررردرداء أبرررو وقرررال الررردردي مررن

 مث فيره يرد  أدخرل الردنيا أهرل من رجال أن لو شراهبم آخر به خيتمون الفضة

 احلاكم روا  بيبها ريح وجد إال روح ذو يب  مل أخرجها

 آفرات مجيرع اجلنرة مخرر عن سبحانه هللا نفى اخل لشارهبا لذت مخرة من هقول

 مخررس فهررذ  اللررذة وعرردم واالنررزا  واللغررو والغررول الصرردا  مررن الرردنيا مخررر

 وال بررل شرررهبا علررى اللغررو وتكثررر ال قررل تغتررال الرردنيا مخررر آفررات مررن آفررات

 أ الرر  وتصرد  املرال وتنرز  نفسرها يف وتنرز  ابللغرو إال ذلرك شرهبا يطي 
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 ... أعلم وهللا اجلنة أهنار فصل يف آفا ا ب   تقدم وقد املذاق كريهة  وه 

 هرررذا ... اإلحسررران ذي شرررراب ذاك الكرررافور مزجررره سلسررربيل مرررن وشرررراهبم

 سرنام بتسرنيم يردعى ... اثي شرراب شررهبم األبرار ولكن اليمني أويل شراب

 ... لره فافص س يه املقرب صفى ... الرمحن خرية املقرب شرب ... شراهبم

   ... مررز فأهررل اليمررني أصررحاب لكررن ... تصررفيتان فتلررك الشررراب ذاك

 ذاك األعمرال هرم مزجروا كمرا  هلرم الشرراب مرز  ... ابل صيان وليس ابملباح

 الرداين لربره فيه واحلكم ... أمر  مزجى التالي  وذو هذا ... ابمليزان املز 

... 

 هبرا يشررب عينرا كرافورا  مزاجهرا كران  كرأ   مرن يشرربون األبررار إن ت راىل قال

 الررذه  قضرربان م هررم السررلف ب رر  قررال الرردهر تفجررريا يفجروهنررا هللا عبرراد
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 منها يشرب أي من مب ى الباء قيل م هم مال  مالوا حيثما

 

 

 [   533 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 للمكران اسرم وال رني الظرفيرة البراء وقيرل وألطف أصح وهذا هبا يروى وقيل

 تسرررمى فيهرررا عينرررا زجنبررريال مزاجهرررا كررران  كأسرررا  فيهرررا ويسرررقون ت ررراىل وقرررال

 ان صررفا املقربرون هبرا يشررب الري ال رني عن سبحانه فأخرب الدهر سلسبيال

 ت رررراىل هلل كلهررررا  االعمررررال اخلصرررروا اول ررررك ألن منهررررا ميررررز  االبرررررار شررررراب

 رحيرر  مررن يسررقون قولرره هررذا ونظررري شررراهبم فمررز  وهررالالء شررراهبم فررأخلص
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 عينرا تسرنيم مرن ومزاجره املتنافسرون يتنرافسفل ذلرك ويف مسك ختامه خمتوم

 بشررري ني شرررراهبم مرررزا  عرررن سررربحانه فرررأخرب املطففرررني املقربرررون هبرررا يشررررب

 هلرم حيرد  مرا الرائحرة وبير  الرربد مرن الكرافور يف فمرا وابلزجنبيرل ابلكافور

 وأبيرر  أكمررل أخرررى حالررة اآلخررر علررى أحرردمها وجمرر ء الشرررايني ابجتمررا 

 ومررا اآلخررر بكيفيررة منهمررا كررل  كيفيررة  وت رردل ابنفررراد  منهمررا كررل  مررن وألررذ

 مررز  شررراهبم فرران آخرهررا يف والزجنبيررل السررورة أول يف الكررافور ذكررر ألطررف

 األوىل غررري الثانيررة الكرأ  أن والظرراهر في دلرره ب رد  والزجنبيررل ابلكرافور أوال

 ابلزجنبيررل والثرراي ابلكررافور مررز  أحرردمها الشررراب مررن لذيررذان نوعرران وأهنررا

 مرررا مقابلررة يف وبررررد  ابلكررافور شررراهبم مرررز  عررن أخرررب حانهسرررب فانرره وأيضررا

 الري الواجبرات جبميرع والوفراء والصررب وااليثرار اخلو  حرارة من به وصفهم

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

1148 

1148 

 الوفراء علرى ابلنرذر أنفسرهم علرى أوجبرو  مرا وهو أبض افها وفائهم على نبه

 علرررى أوجبرررو  مرررا وهرررو أبضررر افها وفرررائهم علرررى نبررره الررري الواجبرررات جبميرررع

 قررال وهلررذا علرريهم هللا أوجبرره مررا وهررو ابعالهررا الوفرراء علررى ابلنررذر أنفسررهم

 الرنفس وحربس اخلشرونة الصررب يف فران الدهر وحريرا جنة صربوا مبا وجزاهم

 مرا احلريرر ون ومة اجلنة س ة من إجزائهم يف يكون ان اقتضى ما شهوا ا عن

 لمجررا وهررذا والسرررور النضرررة بررني هلررم ومجررع واخلشررونة احلرربس ذلررك يقابررل

 الدنيا يف مجلوا كما  بوابنهم
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 هللا رمحرره النررا م أفرراد  االميرران حبقررائ  وبرروابنهم االسررالم بشرررائع  ررواهرهم

 ت اىل

 فصل

 مررنهم كررل  امل كررل وتصررريف هررذا ... وهضررمه وشررراهبم ب ررامهم مصررر  يف

 ... خرل فيره مرا الرذي املسرك كرروائح  ... االبردان مرن هلرم يفيص عرق ...

 الط رام تبغ  ... ضوامرا البطون هاتيك فت ود ... األلوان سائر من غري  ط

 مررن بصرر  وال خمرر  ... وال بررول وال فيهررا غررائ  ال ... االزمرران مرردى علررى

 ابالحسرران اهلضررم متررام برره ن ... يكررو مسررك رحيرره جشرراء وهلررم ... االنسرران

 ... األثران وألمحد مسلم يف ... فواحد عنه صح وهذا هذا ...
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 يف مسرلم روا  الرذي احلرديث تقردم اخل مسرلم يف فواحد عنه صح هذا قوله

 مرن والنسرائ  أمحرد االمرام روا  الذي احلديث وتقدم جابر حديث من ذلك

 هللا صررلى النرري اىل الكترراب اهررل مررن رجررل جرراء قررال أرقررم بررن زيررد حررديث

 م كررل تصررريف أن أي اخل عنرره أصررح وهررذا هررذا قولرره احلررديث وسررلم عليرره

 ذلررك أن جررابر حررديث ففرر  وسررلم عليرره هللا صررلى النرري بينرره قررد اجلنررة أهررل

 رشرحا يكرون ذلرك أن أرقم بن زيد حديث ويف املسك كرشح  ورشح جشاء

 حديث أن أي األثران وألمحد قوله املسك كرشح  جلودهم من يفي 
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 اال يررو فلرم سرلمم وأمرا أمحرد االمرام روامهرا قرد أرقرم برن زيرد وحديث جابر

 أعلم وهللا صحيحان فهما ذلك ومع جابر حديث

 فصل

 الررؤو  تيرك ... هرا فروق األسررة علرى امللروك وهم ... اجلنة أهل لبا  يف

 نوعرران إسررتربق ... ومررن خضررور سررند  مررن ولباسررهم ... التيجرران مرصررع

 برريان ذو وعاد البيوت تلك ... فوقه من بي دود من ذاك ما ... م روفان

 ... والكتررران ابلقطرررن ثيابنرررا   ... نرررس املنررروال علرررى نسرررج  وال كررال  ...

 مث وخضرر بري  ... الن مران شرقائ  رأي  عنها ... مثارها تش  حلل لكنها

 املقرررب الرردنس تقرررب ال ... االلرروان أبحسررن كررالرابط  ر ... حررم مث صررفر
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 ... مخارهرا وهرو إحداهن ونصيف ... سلطان من فيهن للبلى ما ... للبلى

 ق ... ت رررو ال عليهرررا حلرررل مرررن سرررب ون ... االمثررران مرررن الررردنيا لررره سررر لي

 الشرراب مثرل ... كلره  ذا ورا مرن يررا  لكن ... الساقان ورا م  عن الطر 

 ... أوان زجا  لدى

 سرند  مرن يلبسرون وعيرون جنرات يف أمني مقام يف املتقني إن ت اىل هللا قال

 اا الصاحلات وعملوا آمنوا الذين ان وقال الدخان متقابلني وإستربق
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 حتررتهم مررن جتررري عرردن جنررات هلررم اول ررك عمررال أحسررن مررن أجررر نضرريع ال

 سررند  مررن خضرررا ثيررااب ويلبسررون ذهرر  مررن اسرراور مررن فيهررا حيلررون االهنررار

 املفسررررين مرررن مجاعرررة قرررال الكهرررف األرائرررك علرررى فيهرررا متك رررني وإسرررتربق

 بره املرراد آخررون وقرال منره غلر  مرا تربقواالسر الرديبا  مرارق مرن السرند 

 والبري األخضرر األلروان وأحسرن احلرير من نوعان مها الزجا  وقال الصفي 

 وبررني برره ال ررني والتررذاذ اللبررا  منظررر حسررن بررني هلررم فجمررع احلريررر ملالبررس

 صرلى النري عرن هريررة أي عرن مسرلم صرحيح ويف بره اجلسرم والتذاذ ن ومته

 يفرى وال ثيابره تبلرى ال يبرأ  فرال يرن م اجلنرة دخلير مرن قرال وسرلم عليره هللا

 قرال بشر قل  على خطر وال مس   أذن وال رأت عني ال ما اجلنة يف شبابه

 وحيتمل البلى يلحقها ال امل ينة الثياب أن والظاهر االرواح حادي يف النا م
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 يف أكلهرا ينقطرع ال أهنرا كمرا  اجلردد الثيراب عليه تزال ال بل اجلنس املراد أن

 اي عررن أمحررد وروى أعلررم وهللا آخررر مررأكول خيلفرره مررأكول كررل  بررل جنسرره

 اجلنرة مرن أحردكم سروط قيرد وسرلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هريرة

 م هرا ومثلهرا الردنيا من خري أحدكم قو  ولقاب م ها ومثلها الدنيا من خري

 قرال فالنصري ومرا قلر  م هرا ومثلهرا الدنيا من خري اجلنة من امرأة ونصيف

 هللا صرلى هللا رسرول قال قال اخلدري س يد اي عن وه  ابن وروى اخلمار

 أنتيرره مث يتحرول أن قبرل سررنة سرب ني ليتكرىء اجلنررة يف الرجرل إن وسرلم عليره

 وان املرررآة مررن أصررفى خرردها يف وجهرره فيظهررر منكبيرره علررى فتضرررب امرررأة

 السرالم فرريد عليره فتسرلم واملغررب املشررق برني ما لتضىء عليها لاللالة ادىن

 اداهرا ثرواب حلرة سرب ون عليهرا ليكرون وانه املزيد اا فتقول أن  من ويسأهلا
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 ذلررك وراء مررن سرراقها مر  يرررى حررىت بصررر  فينقردها برروىب مررن الن مرران مثرل

 واملغرب املشرق بني ما لتضىء عليها لاللالة ادىن وان التيجان عليها وان

 

 

 [   537 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 أخرربي فقرال أعرراي أي آخرر فقرام وفيره مرفوعرا عمررو ابرن عرن أمحد وروى

 فقرال القروم ب ر  فضحك نسجا تنس  أو خلقا أختل  اجلنة أهل ثياب عن

 صرلى النري فسرك  عاملرا يسرأل جاهرل من تضحكون وسلم عليه هللا صلى

 قررال هللا رسررول اي ذا هررو هررا قررال السررائل أيررن قررال مث سرراعة وسررلم عليرره هللا
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 النرري عررن هريرررة اي عررن البيهقرر  وروى مرررار ثررال  نررةاجل مثررار عنهررا تشررق 

 وحيررل والنهرار الليرل آاء بره فقرام القررآن قررأ مرن قرال وسرلم عليره هللا صرلى

  واذا الرربرة السرفرة رفير  وج لره ودمره بلحمره هللا خلطره حرامره وحيرم حالله

 يف ي مررل عامررل كررل  رب اي فقررال حجيجررا لرره القرررآن كرران  القيامررة يرروم كرران

 وحيرل والنهرار اليرل آاء ي يقروم كران  فرالا اال الردنيا مرن ب ملره أيخذ الدنيا

 مرن يكسرو  مث امللرك ات  هللا فيتوجره فأعطره رب يقول حرام  وحيرم حاليل

 هررذا مرن أفضررل يف أرغر  رب اي فيقررول رضري  هررل يقرول مث الكرامررة حلرل

 اي من رر فيقرول رضري  هرل يقرول مث بشررماله واخللرد بيمينره امللرك هللا في طيره

 عليرره هللا صررلى هللا رسررول ان اخلرردري سرر يد اي عررن وهرر  ابررن وروى رب

 ان فقررال الكهررف ذهرر  مررن اسرراور مررن فيهررا حيلررون ت رراىل قولرره تررال وسررلم
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 قولرره واملغرررب املشرررق بررني مررا لتضررىء فيهررا لاللررالة أدىن إن التيجرران علرريهم

 وخشررربه السرررفينة وحبرررل السرررائل الررروادي والنرررول القرررامو  يف قرررال املنررروال

 كالمه  انتهى أنوال مجع واملنوال كاملنوال  احلائك
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 يتب ها وما فرشهم يف فصل

 مرفوعرة ... لبطران بظهرارة  رنكم مرا ... بطن  قد إستربق من والفرش ...

 األرائرك علرى يتحرداثن ... وأمان خبلوة واحلبي  هو ... يتك  األسرة فوق
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 ... ومنرررارق زريبرررة وكرررم هرررذا ... ينتحبيررران اتاخللرررو  يف حبرررني ... تررررى مرررا

 ... حسبان بال صف  ووسائد

 ت ررراىل قرررال الرررمحن إسرررتربق مررن بطائنهرررا فرررش علرررى متك ررني ت ررراىل هللا قررال

 يرردل وهررذا ابالسررتربق مبطنررة بكوهنررا الفرررش فوصررف الواق ررة مرفوعررة وفرررش

 لرررألر  ألهنرررا بطانتهرررا مرررن وأحسرررن أعلرررى بهار رررا أن احررردمها أمررررين علرررى

 قولره يف هللا عبرد عرن الثروري سفيان قال واملباشرة والزينة للجمال و هائرها

 الثراي ابلظهرائر فكيرف عنهرا خرربمت قد البطائن هذ  قال إستربق من بطائنها

 مسكهررا يف روي وقررد والظهررارة البطانررة بررني وحشررو مسررك هلررا عاليررة فرررش أهنررا

 عرن القمرذي روى كمرا  حملهرا ارتفرا  فاملراد حمفو ة كان   إن آاثر وارتفاعها

 وفررررش ت ررراىل قولررره يف وسرررلم عليررره هللا صرررلى النررري عرررن اخلررردري سررر يد اي
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 بينهمررا مررا ومسرررية واالر  السررماء بررني كمررا  ارتفاعهررا قررال الواق ررة مرفوعررة

 للردرجات املرذكور االرتفرا  ان م نرا  وقيرل القمرذي واسرتغربه عام مخسمائة

 الني عن عنه وه  ابن وروى عليها والفرش
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 أشربه وهرذا واألر  السرماء بني كما  الفراشني بني قال وسلم عليه هللا صلى

 وعرن سرنة أرب رني مسررية قال ك    عن الطرباي وروى احملفو  هو يكون أن

 الفررش عرن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول س ل قال الطرباي عند امامة اي

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

1160 

1160 

 رفرع ويف خريرف مائرة قرارها اىل لوقع أعالها يف فراش برح لو قال املرفوعة

 مرا سرق  أعالهرا أن لرو قرال عنره الردنيا اي ابرن روى فقرد نظر احلديث هذا

 علرى متك رني ت راىل قرال فقرد والرزراي البسر  وأمرا خريفرا ارب رني أسفلها بل 

 وأكرواب مرفوعرة سررر فيها ت اىل وقال الرمحن حسان وعبقري خضر رفر 

 قررال جبررري بررن سرر يد عررن الغاشررية مبثوثررة وزراي صررفوفةم ومنررارق موضرروعة

 وبرره البسرر  هرر  احلسررن وقررال الررزاري عترراق وال بقررري اجلنررة راب  الرفررر 

 منرقررة واحرردها الوسررائد هرر  الواحرردي فقررال النمررارق وأمررا املدينررة أهررل قررال

 وزراي الطنرافس علرى مصرفوفة الوسرائد هر  مقاترل قال وكسرها النون بضم

 والتفسررري اللغررة أهررل مجيررع قررول يف زريبررة واحرردها طنررافسوال البسرر  ي رري

 سررررير مجرررع االسررررة اخل يتكررر  األسررررة فررروق قولررره منشرررورة مبسررروبة مبثوثرررة
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 متكأ له ج ل وامنا واعتمد حتامل عليه توكأ القامو  يف قال متك ني

 املرررنكم  جالسررا أي متكرررأ آكررل فرررال أا أمررا وسرررلم عليرره هللا صرررلى وقولرره

 لألكررل جلوسرره كرران  بررل األكررل لكثرررة املسررتدعية هلي رراتا مررن وحنررو  املقبررع

 يظنره كمرا  شر  علرى امليرل املرراد ولريس مرتمكن وال تربرع غرري مق يا مستوفزا

 البردن املترن م القلر  الفرار  الصرحيح حرال ألنره االتكراء وذكر الطلبة عوام

 املهموم املري  خبال 

 فاعرل مرن الاحلر علرى منصروب الررمحن اآليرة فررش علرى متك ني ت اىل وقوله

 وقيرررل مرررن م رررى علرررى محرررال مجرررع وامنرررا الررررمحن ربررره مقرررام خرررا  وملرررن قولررره

 أي متك ررني يتن مررون والتقرردير حمررذو  عاملهررا وقيررل املرردح علررى منصرروب

 مقب ني أو مضطج ني
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 فصل

 اجلنة اهل حل  يف

 ذاك مررا ... نال قيررا مرن أسررورة وكرذاك ... وزبرجررد لاللرال أصررفى واحللر  ...

 يف لباسرره الترراركني ... للررذكران كررذاك  لررالا  هررو ... وامنررا االا  خيررتص

 حيررث ... اىل حليررتهم أبن مس رر  مررا أو ... جبنرران لباسرره ألجررل الرردنيا هررذ 

 بررره فرررازت ... قرررد كررران  هريررررة اي وضررروء وكرررذا ... بررروزان وضررروئهم انتهررراء
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 موضررع السرراق مررا ... قررائال عليرره ذا أنكررر وسرروا  ... والسرراقان ال ضرردان

 السررررراقان ال زنررررردي  وال الك برررررني موضرررررع اال مررررراذاك ... االنسررررران حليررررره

 ... وال ضدان

 مرررن أجرررر نضررريع ال إن الصررراحلات وعملررروا امنررروا الرررذين ان ت ررراىل هللا قرررال

 مرن فيهرا حيلرون األهنار حتتهم من جتري عدن جنات هلم اول ك عمال أحسن

 تكرون وان لاللرال مرن أسراور ونيكر أن حيتمرل األيرة الكهرف ذهر  من أساور

 عرز هللا ان قرال وهر  عرن الردنيا اي ابرن وروى أعلرم وهللا م را منهمرا مركبة

 علرى اجلنرة يف احللر  احلسرن وعرن اجلنة أهل عل  يصو  خل  يوم منذ وجل

 اي ابررن سرر د عررن منيررع ابررن أمحررد وروى النسرراء علررى منرره أحسررن الرجررال

 اجلنة اهل من رجال أن لو قال وسلم عليه هللا صلى الني عن وقا 
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 النجروم ضروء الشرمس تطمرس كمرا  الشرمس ضوء لطمس سوار  فبدا ابلع

 حرردثهم وسررلم عليره هللا صررلى هللا رسرول أن امامررة اي عرن وهرر  ابرن وروى

 علريهم ابلردر مكللون والفضة ابلذه  مسورون فقال اجلنة اهل حل  وذكر

 جررررد شرررباب امللررروك كترررا   ات  وعلررريهم متواصرررلة توايقرررو  در مرررن أكاليرررل

 أي خلرف كن   قال حازم اي عن ملسلم والسياق الصحيحني ويف مكحلون

 هريررة أاب اي فقلر  إبطره يبلر  حرىت يرد  ميرد وكران للصرالة يتوضأ وهو هريرة
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 مرررا هنرررا هرررا أنكرررم علمررر  لرررو هاهنرررا أنرررتم فرررروخ بررري اي فقرررال الوضررروء هرررذا

 احلليرة تبلر  يقرول وسرلم عليره هللا صرلى خليلر  مس   الوضوء هذا توضأت

 هررذا ... يف خمتلفررون الفقرره أهررل وكررذاك ... الوضرروء يبلرر  حيررث املررالمن مررن

 كرذلك  للمرفقني ... وضوئنا انتهاء األقوى والراجح ... قوالن عندهم وفيه

 ... القرآن عن ت دل ال القرآن يف الرمحن حدد قد الذي هذا ... الك بان

 ... النقصررران اىل جتررنح ال وكرررذاك ... تت رردها ال الررررب حرردود واحفرر  ...

 ومررن ... ابلتبيرران وجرراء املررراد أبرردى ... قررد جتررد  الرسررول ف ررل اىل وانظررر

 هريررة فرأبو ... الفوقراي هرو الرراوي على قو  ... فمو غرته يطيل استطا 

 شرك قرد لره الرراوي ون ريم ... ال رفان اولو مييز  فغدا ... كيسه  من ذا قال

 ... مبمكرن لريس الغررات وإبالرة ... الشيباي روى كذا  احلديث رفع ... يف
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 ... التبيان غاية يف وذا أبدا

 وقرررد املتقررردم هريررررة أي حرررديث سررراق وقرررد االرواح حرررادي يف النرررا م قرررال

 أنه والصحيح وإبالته ال ضد غسل استحباب يرى من هبذا احت 

 

 

 [   542 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 علرى يردل ال واحلديث روايتان امحد وعن املدينة هلا قول وهو يستح  ال

 والكترف ال ضرد يف ال وامل صرم الساعد يف زينا تكون امنا احللية فان االبالة

 يف مدرجرة الرزايدة فهذ  فليف ل غرته يطيل أن منكم استطا  فمن قوله وأما
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 ذلرك بني وسلم عليه هللا صلى الني كالم  من ال هريرة أي كالم  من احلديث

 فرال ن ريم قرال احلرديث هذا يف امحد االمام مسند ويف احلفا  من واحد ريغ

 هللا صرلى النري كالم  متام من فليف ل غرته يطيل أن استطا  فمن قوله أدري

 يقررول هللا رمحرره شرريانا وكران عنررد  مررن هريرررة أبرو قالرره شرر ء أو وسررلم عليره

 فرران وسررلم عليرره هللا صررلى النرري كررالم  مررن تكررون أن ميكررن ال اللفظررة هررذ 

 تردخل إذ ممكنرة غرري وإبالتهرا الوجره يف اال تكرون ال اليرد يف تكرون ال الغررة

 غرة ذلك يسمى وال الرأ  يف

 فصل

 ومهورهن وصاهلن ولذة ومجاهلن وحسنهن اجلنة عرائس صفة يف

 ... واالركران احلجرر برذاك حفر  ... الري احلصرن الك بة يطو  من اي ...
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 ويررروم ... ال لمرران ال مسرر ا  وحمسررر ... الصررفا حررول دائمررا يسرر ى ويظررل

 حمرمرا تررا  فلرذ ... القررابن عرن حيجبره واخليرف ... مى على الوصال قرابن

 ... حبره عرن مفردا التمتع يبغ  ... بدان فليس منه حله ضع ... ومو أبدا

 قران شفيع يبغ  متجردا
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 قررد والنررا  ... زمرران وكررل كهمناسرر هررذي ... قلبرره يرمرر  ابجلمرررات فيظررل

 هلرم مهم هبم وخدت ... األوبان اىل ركائبهم حثوا ... وقد مناسكهم قضوا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

1169 

1169 

 ... األزمان أول املنازل حنو ... وعزائم

 ذلرك اىل أشرار كمرا  السرالم عليهمرا وحرواء آدم أسركنها الري اجلنرة اىل ي ي

 االوىل نازلركم ... فاهنرا عردن جنرات علرى وح  ... بقوله امليمية يف النا م

 ونسرلم أوباننرا إىل ن رود ... تررى فهرل ال ردو سري ولكننرا ... املايم وفيها

... 

 ل ... الوصرا أعرالم السرري يف هلم رف   ... االست ارات هبذ  النا م واشار

 ت ... مشررررررفا خيامرررررا ب رررررد علرررررى ورأوا ... الكسرررررالن خيبرررررة اي فشرررررمروا

 أقمررارا فرريهن ... ف نسرروا اماخليرر تلررك فتيممرروا ... والربهرران النررور مشرررقات

 سررائر مررن حمبوهبررا ... سرروى تبغرر  ال الطررر  قاصرررات مررن ... نقصرران بررال

 الوجررره ذا يف والطرررر  ... حسرررنه مرررن برفهرررا عليررره وقصررررت ... الشررربان
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 للررذكران فررالطر  حسررنها مررن ... برفرره عليرره قصرررت أهنررا أو ... للنسرروان

 ... القرررآن  رراهر عرن حتررد فرال ب ... اخلطررا وضرع مررن امل هرود واألول ...

 ... اللم ان اشارة فتلك الثاي على اشارته دل  ولرمبا

 مل الطرررر  قاصررررات فررريهن ت ررراىل هللا قرررال اخل الطرررر  قاصررررات مرررن قولررره

 واملرجان الياقوت كأهنن  الرمحن جان وال قبلهم انس يطمثهن
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 والثراي هرذا أحردها اضرعمو  ثال  يف الطر  بقصر سبحانه وصفهن الرمحن
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   سرورة يف قولره والثالث عني الطر  قاصرات وعندهم الصافات يف قوله

 قصرررر امل رررى ان علرررى كلهرررم  واملفسررررون أترررراب الطرررر  قاصررررات وعنررردهم

 قصرر النرا م قرول م رى وهذا غريهم اىل يطمحن فال أزواجهن على برفهن

 يرردعهم فررال علرريهم أزواجهررن بررر  قصررر وقيررل اخل حسررنه مررن برفهررا عليرره

 دون امل ررى جهررة مررن صررحيح وهررذا غررريهن اىل ينظررروا ان ومجرراهلن حسررنهن

 قرررول م رررى وهرررذا متطل رررات وال متربجرررات هرررن مرررا وهللا جماهرررد قرررال اللفررر 

 اخلطاب وضع من امل هود واألول قوله اخل برفه عليه قصرت أهنا أو النا م

  راهر هرو نهحس من برفها عليه قصرت امل ى ان وهو األول القول أن أي

 صرنفان اذا فهمرا مقصورة ... غدت كمن  القاصرات وليس هذا ... القرآن

... 
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 قالرره اخليررام يف حمبوسررات أي الرررمحن اخليررام يف مقصررورات حررور ت رراىل قررال

 ازواجهن على حمبوسات الفراء وقال اخليام يف خدرن عبيدة أبو وقال مقاتل

 الطررر  قاصرررات م ررى هررذا قلرر  النررا م قررال سررواهم مررن اىل يطمحررن ال

 الطررررر  مطلرررر  اي ... النررررا م قررررال اخليررررام يف هررررن أي مقصررررورات وهررررالالء

 صرورة تسربينك ال ... احسران وعرن حسرن عرن جردن ... األىل يف امل ذب

 ... ف لهررا وقربح خالئقهرا قحر  ... ابخلسرران تبروء الردوي الرداء حتتهرا مرن

 مرن اكفاؤهرا ... هرم واالرذال لألنرذال تنقراد ... االنسران صورة يف شيطانة

 االحسان ذي دون
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 زور ومجاهلرا ... الررمحن مرن خرو  وال خلر  ... وال عقل وال دين من مث ما

 احلفررا  ترررك علررى بب رر  ... ال ينرران هلررا تطمررح مل تركترره ... فرر ن ومصررنو 

 ... سراعة عليهرا الساع  قصر إن ... يدان ق  الب ل ح  بوفاء ... فماهلا

 تقبررل ... ومل است صرر  هلررا تقوميررا أورام ... احسرران مررن أوليرر  وهررل الرر ق

 حررار قررد ... الررذي والكيررد املكررر يف أفكارهررا ... والنقصرران الت رروي  سرروى

 ومرن عير  مرن شر   ما ... حتته رقي  قشر فجماهلا ... االنسان فكرة فيه

 ... االمثرران مررن برره يظررن شرر ء ... فضررة مررن فوقرره ردىء نقررد ... نقصرران
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 ... ال ميان من أكثرهم والنا  ... حتته ماذا يرون الناقدونف

 تسرربينك ال فقررال الرردنيا نسرراء عيرروب ذكررر يف ت رراىل هللا رمحرره النررا م شررر 

 مرررن حيصرررى مرراال فتحتهرررا حسرررن  وان صررور ا إن أي اخل حتتهرررا مرررن صررورة

 والنررذيل النررذل القررامو  يف قررال اخل واالرذال لالنررذال تنقرراد قولرره القبررائح

 ونرذال ونرذالء ونذول انذال مجع أحواله مجيع يف احملتقر النا  من يساخلس

 الردون واالرذل والرذيرل والررذال والررذل قرال ونذولرة نذالرة ككررم  نذل وقد

 وأرذلون ورذال ورذالء ورذول أرذال مجع ش ء كل  من الردىء أو اخلسيس

 أي اخل اكفاؤهرا هرم قولره انتهرى ابلضرم ورذولرة رذالرة وعلرم ككررم  رذل وقرد

 احلفا  ترك على بب   قوله واألرذال لالنذال تنقاد ورذالتها لنذالتها اهنا
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 [   546 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 عليهرا السراع  قصر إن قوله الزو  حب  الوفاء عدم على بب   أهنا أي اخل

 وسرلم عليره هللا صلى قوله وهو الصحيح احلديث ذلك على يدل اخل ساعة

 أكثرر فرأير  النرار يف ابل ر  فراي حليكن من لوو  تصدقن النساء م شر اي

 انكررن قررال هللا رسررول اي ذلررك ومل فقالرر  جزلررة امرررأة فقامرر  النسرراء أهلهررا

 اىل يشرري اخل است صر  هلرا تقوميرا رام أو قولره الل رن وتكثررن ال شري تكفرن

 هللا صرلى هللا رسرول قرال قرال عنه هللا رض  هريرة اي عن الصحيحني يف ما
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 مرا اعرو  وان ضرلع من خلق  املرأة فان خريا ابلنساء استوصوا وسلم عليه

 فاستوصروا أعرو  يرزل مل تركته وان كسرته  تقيمه ذهب  فان أعال  الضلع يف

 كسر ا  أقمتها إن كالضلع  املرأة الصحيحني يف رواية ويف عليه متف  ابلنساء

 كسرررر ا  تقيمهرررا ذهبررر  وان عرررو  وفيهرررا هبرررا اسرررتمت   هبرررا اسرررتم   وان

 ب روهلن ت ... فاائنرا الوجرو  مجريالت أمرا ... النرا م قرال بالقها سرهاوك

 ... لألخذان وهن

 ومرن الصراح  وكرأمري ابلكسرر اخلردن القامو  يف قال خدن مجع األخدان

 قررال السررر يف هبررن يزنررون االحبرراب واالخررذان واببررن  رراهر أمررر يف خيادنررك

 بواحرد خترتص يأ خردن وذات تب ته دعاها من كل  ان ه  املسافحة احلسن

 الغيررر  واحلافظرررات ... الثانيرررة وجتررروز االوىل حتررررم وال ررررب م ررره اال ترررزي ال
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 يليرك مرن مصرار  فرانظر ... النسروان مرن فرردا أصبح  قد الي ... منهن

 تبيررع أن ب قلررك وارغرر  ... شرربان ومررن شرري  مررن قبررل مررن ... خررال ومررن

 فاي هو الذي االدىن بذا ابق  ... ال ال ايل

 

 

 [   547 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 فاخطرر  ... اآلن ذا اىل تظفررر ومل تبغرر  ... مثلمررا خررود أعيرراك قررد كرران  ان

 عليرك النكراح ذاك ... إمكران ذا دمر  مرا مهرهرا قردم مث خرودا الرمحن من

 للرذة الردنيا اىل خترر  مل وهللا ... واالميان لل لم نسبة لك ... يكن إن أيسر
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 أخرررى ... لررل الررزاد ت ررد لكرر   خرجرر لكررن ... الفرراي للحطررام او عيشررها

 الرذي فرات ... برل فرات حرىت الزاد مجع أمهل  ... اخلسران أبقبح فج  

 مررن اسرفا لتقط ر  ... سرليمة القلروب ان لرو وهللا ... الشران ذا عرن أهلراك

 ... زمان ب د تفي  وسو  الدنيا حيا ا حب  سكرى لكنها ... احلرمان

 أي للغيرر  واحلافظرات قولرره الناعمرة الشررابة اخللر  احلسررنة اخلرود خررود قولره

 حافظررات وقيررل لسرررهم حافظررات وقيررل االزوا  غيبررة يف للفرررو  حافظررات

 هللا صرلى هللا رسرول قرال قال عنه هللا رض  هريرة اي وعن هللا حبف  للغي 

 أباعتررك أمر ررا وان سرررتك اليهررا نظرررت ان امرررأة النسرراء خررري وسررلم عليرره

 النسراء على قوامون الرجال تال مث نفسهاو  ماهلا يف حفظتك عنها غب  واذا

 مصررار  انظررر أي اخل خرال ومررن يليررك مرن مصررار  فررانظر قولره األيررة النسراء
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 حممرد أي للشي  ال شاق مصار  ك ذلك يف ال لماء صنفه ما واقرأ ال شاق

 القلرروب أن لررو وهللا قولرره الصررور عشرراق علررى جرررى مررا ترررى السرررا  ج فررر

  مثبترا ب ردها ما كان  فاذا غري  المتنا  الش ء  امتنا  على تدل لو اخل سليمة

 واذا أكرمته جاءي لو حنو منفيا كان
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 فم ررى النحرراة ذكررر هكررذا أعاقبرره مل يسرر ء مل لررو حنررو مثبتررا كرران  منفيررا كرران

 أعلرم وهللا مثبر  لرو ب د ما ألن بسليمة ليس  القلوب إن هذا على البي 
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 ال رفران أخرا اي لنفسرك اخرق مث اجلنرات عرائس صفات فامسع ... فصل -

 ... النسوان أمجل من وحماسنا ... خالئقا كملن  قد حسان حور ...

 املرررأة وهرر  حرروراء مجررع احلررور الرردخان عررني حبررور وزوجنرراهم ت رراىل هللا قررال

 فيهرا الطرر  حيرار الري ال رني سرواد شرديدة البيضراء اجلميلرة احلسناء الشابة

 احلرور من مأخوذ احلور أن والصحيح جماهد قاله اللون وصفاء اجللد رقة من

 ت راىل وقرال األمرين يتضمن فهو سوادها قوة مع بياضها شدة وهو ال ني يف

 قالر  سرلمة أم عرن الطررباي روى الواق رة املكنرون اللاللال كأمثال  عني وحور

 بري  حرور قرال عرني وحرور وجرل عز هللا قول عن أخربي هللا رسول اي قل 

  قولرره عرن اخررربي قلر  النسررر جنراح مبنزلرة احلرروراء شرفر ال يررون ضراام نيعر

 األصردا  يف الردر صرفاء صرفاؤهن قرال 49 الصرافات مكنون بي  كأهنم
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 الرررمحن حسرران خررريات فرريهن قولرره عررن أخررربي قلرر  األيرردي متسرره مل الررذي

 برري  كررأهنن  قولرره عررن أخررربي قلرر  الوجررو  حسرران األخررالق خررريات قررال

 ممررا البيضررة داخررل يف رأيترره الررذي اجللررد كرقررة  رقررتهن قررال تالصررافا مكنررون

 احلديث القشر يل 
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 ... كرراحلريان  فررالطر  ألبسرر  قررد ... الررذي احلسررن يف الطررر  حيررار حررىت

 ... واالحسررران احلسرررن م طررر  سررربحان ... حسرررنها يشررراهد أن ملرررا ويقرررول
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  ... النشررروان الشرررارب مثرررل فرررقا  ... مجاهلرررا كرررالو   مرررن يشررررب والطرررر 

 ... مثررران ب رررد السررر  ليرررل كالبررردر  ... حسرررنها وأكمرررل خالئقهرررا كملررر 

 ... األغصرران ذوائرر  حترر  والليررل ... وجههررا حماسررن يف جتررري والشررمس

 فيقرول ... جيتم ان كيف  ومشس ليل ... من ذلك موضع وهو ي ج  فقا 

 يردرك الليل ال ... االنسان صن ة متقن سبحان ... صن ه ذا الذي سبحان

 بطرررد أتيت ال والشررمس ... الثرراي الصررباح حررىت جمي ررة عنررد فتغيرر  مشسررها

 مرا ... إذا صراحبه مررآة وكالمهرا ... أخروان كالمها  يتصاحبان ... بل الليل

 بره حماسرنها وتررى وجههرا يف وجهره حماسرن فرريى ... يراين وجهه يبصر شاء

 ... ب يان

 عليرره هللا صررلى هللا رسررول القرر قررال اخلرردري سرر يد اي عررن وهرر  ابررن روى
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 امررأة أتتيره مث يتحرول أن قبرل سرنة سرب ني ليتكرىء اجلنرة يف الرجرل ان وسلم

 وروى احلرديث املررآة مرن أصرفى خدها يف وجهه فينظر منكبه على فتضرب

 هللا رسول حدثنا قال هريرة اي عن األنصار من رجل عن املوصل  ي لى ابو

 وفيره الصرور حرديث فرذكر أصرحابه مرن بائفة يف وهو وسلم عليه هللا صلى

 مرن ومسراكنكم أبزواجكرم أبعرر  الردنيا يف أنرتم مرا نبيرا ابحلر  ب ثي والذي

 زوجرة وسرب ني اثنرني على منهم رجل فيدخل ومساكنهم أبزواجهم اجلنة أهل

 هللا ل باد مرا هللا أنشرأ مرن علرى فضرل هلمرا أم ولرد من وثنتني هللا ينشىء مما

 وجل عز

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

1184 

1184 

 [   550 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 ذهر  مرن سررير علرى ايقوترة من غرفة يف منهما األوىل على يدخل الدنيا يف

  برني يرد  ليضرع وانره وإسرتربق سرند  مرن حلرة سرب ون عليهرا ابللاللرال مكلل

 وإنرره وحلمهررا وجلرردها ثياهبررا وراء مررن صرردرها مررن يررد  إىل ينظررر مث كتفيهررا

 كبرد   اليراقوت قصربة يف السرلك إىل أحردكم ينظرر كمرا  سراقها م  إىل لينظر

 بررره تفرررد الررذي الصررور حرررديث مررن قط ررة هررذا احلرررديث آخررر إىل مرررآة هلررا

 ضرر فه القمررذي وقررال ماجررة وابررن القمررذي لرره روى وقررد رافررع بررن امساعيررل

 احلديث مقارب ثقة هو يقول البااري ي ي حممد ومس   ال لم اهل ب  
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 عرردة مررن جممررو  احلررديث هررذا احلرراف  احلجررا  ابررو شرريانا قررال النررا م قررال

 ومررا مفررد كتراب  يف مسرلم برن الوليرد وشررحه وغرري  امساعيرل سراقه احاديرث

 ... آلأل ثغررورهن اخلرردود محررر ... أعلررم وهللا األحاديررث يف م رررو  تضررمنه

 فيضر ء ... ثغرهرا يبسرم حرني يبردو والرربق ... األجفران فرواتر ال يرون سود

 عنره فيسرأل يبردو ... اسراب  برقرا أن روينا ولقد ... ابجلدران القصر سقف

 تررراين كمررا  ال ليررا اجلنررة يف ... ضرراحك ثغررر ضرروء هررذا فيقررال ... جبنرران مررن

 ... أمان كل  إدراك لثمه يف ... الذي الثغر ذلك المث هلل ...

 وسررلم عليرره هللا صررلى هللا رسررول قررال قررال مسرر ود ابررن عررن ن رريم أبررو روى

 وجرره يف ضررحك  حرروراء ثغررر هررو فرراذا رؤوسررهم فرف رروا اجلنررة يف نررور سررطع

 زوجها
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 مل اجلنرة يف سرطع نرورا أن بلغري قرال الرقاشر  يزيرد عرن الردنيا أي ابرن وروى

 هذا ما فقيل فيه النور ذلك من دخل إال اجلنة يف موضع يب 
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 احيررة مررن رجررل فشرره  صرراح قررال زوجهررا وجرره يف ضررحك  حرروراء قيررل

 يرذكر ومل مرفوعرا اترخيره يف اخلطير  روا و  مرات حرىت يشه  يزل فلم اجمللس

 جرراين ذو ابملراء فغصرنها ب ... الشربا مراء مرن األعطرا  راينة ... الشه 

 فررالورد ... األلرروان كثرررية  الثمررار محررل ... بغصررنها الن رريم مرراء جرررى ملررا ...
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  منهررررا والقرررردر ... البسررررتان غررررار  ت رررراىل غصررررن ... يف والرمرررران والتفرررراح

  مغررررر  يف ... الغضرررربان كأوسرررر   القرررروام حسررررن ... يف اللرررردن كالقضرررري 

 يلحقهررا الظهررر ال ... الكثبرران واحررد او النقررا عررايل ... أنرره حتسرر  كال ررا 

 ... ونواهررد كواعرر   لكررنهن ... برردوان أو للرربطن بلواحرر  ... ثررديها ولرريس

 ... الرمان كألطف  فثديهن

 مررن النقررا الرمررل مررن التررل الكثيرر  القضرربان واحررد وهررو الغصررن القضرري 

 وكسررر الثررا بضررم هررو ثررديها ولرريس وقولرره ال ضررد عظررم والنقررا والنقررور مررلالر 

 لرريس واعترردل   ... بيرا يف وحسررن بررول ذو واجليرد ... ثرردي مجررع الردال

 ... اهلجرران مرن وسروا  األايم مدى فهل ب اد  احلل  يشكو ... نكران ذا

 ... كفان  عليهما بسبيكتني ... شبههما تشأ فان وامل صمان
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 والصردر ... بروزان دورت در أصردا  ... ملمرس ن ومرة يف نالي كالزبد  ...

 سررة أحسرن وعليه ... مثان ذات خصران به حف  ... هلا بطن على متسع

 اسرررتدار ال ررا  مرررن حرر  ... األعكرران مرررن غررارت قررد اخلصررررين جممررع هرر 

 االتقان ذو جل مسك حبات ... وحوله
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 ال ... سرررلطان مرررن عليررره للصرررفات مرررا ... ائالهررر أمررررا رأيررر  احنررردرت وإذا

 قد فاذان ... النسوان يف اآلفات من ش ء ... وال بول وال يغشا  احلي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

1189 

1189 

 ... وصيان غرة يف فجنابه ... له حرسا به حفا

 وأنره وحسن بول ذو أبنه الرقبة وهو اجليد وصف اخل بول ذو واجليد قوله

 لريس الرئم كجيد  وجيد ... سالقي امرؤ قال كما  ابلقصري وال ابلطويل ليس

 ... مب طل وال رضته ه  اذا بفاح 

 الزنررد مررن السرروار موضررع وهررو م صررم تثنيررة امل صررمان اخل وامل صررمان قولرره

 اللحم عنه احنسر الذي الذرا  بر  والزند

 مرن أخنرث املشرهور املثرل علرى تكلم ملا امليداي ال المة قال مثان ذات قوله

 ان فسرل الطرائف علريكم هللا فرتح إن اميرة أي نبر هللا ل بد قوله وذكر هي 

 صررف ثنررا جنررالء مشررو  هيفرراء متبلررة فاهنررا سررلمة بررن غرريالن بنرر  ابديررة تنفررل

 ق ررردت وان تثنررر  قامررر  ان الوسرررامة يف م تررردال وجتررررأ القسرررامة يف وجههرررا
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 أقبلر  أقبلر  اذا كثير   وأسرفلها قضري  أعالهرا تغنر  تكلم  وان تبن 

 اخل ثمانب أدبرت أدبرت وإذا أبربع

 أبررا  ي ري بثمران وتردبر وقولره بطنهرا يف عكرن أبربرع ي ي أبربع تقبل قوله

 ابلطررفني حتري  ال كرن ألن برفران عكنرة لكرل جنبهرا يف األربرع ال كرن هذ 

 عرردد هرر  وامنررا بثمرران وقررال املرررأة مررالخر مررن ابملتنررني تلحرر  حررىت واجلنبررني

 يف سرربع الثرروب هررذا كقرروهلم  هررذا ألن مررذكر وهررو بررر  وواحرردها لألبرررا 

 انتهى األشبار نية على مثان
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 أمرري  املطرا  وهرو ... السرلطان باعة وح  بينهما السلطان هو خبدمته قاما

 ... لصرربها الشررفاء فهررو ومجاعهررا ... جببرران عنررد  هررو وال عنرره ... ينثرري ال

 بغرري بكررا ...  أتر كمرا  ت ود جيام ها وإذا ... ابلضجران ليس منه فالص 

 بررال بررذا احلرديث جرراء ... ينثري ال وعضررو  الشره  فهررو ... نقصران وال دم

 ... نكران

 عليررره هللا صرررلى هللا رسرررول قرررال قرررال اخلررردري سررر يد أي عرررن الطررررباي روى

 أبرو وروى ي لى به تفرد أبكار عدن نساءهم جام وا إذا اجلنة أهل إن وسلم

 أهرل ميرس هرل سر ل أنره وسرلم عليره هللا صرلى النري عرن هريررة اي عن ن يم

 ... تنقطررع ال وشررهورة خيفررى ال وفررر  ميررل ال بررذكر ن ررم قررال أزواجهررم اجلنررة
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 شررررغل ... بيرررران دون يررررس يف جرررراء قرررد ... الررررذي شررررغلهم أن روينررررا ولقرررد

 ال ابهلل ... زمرران بررول األشررواق برره عبثرر  ... مررا ب ررد مررن ب رسرره ال رررو 

 ... شان ذو أنهش الليايل تلك ... أشغاله عن تسأله

 أي يسن فاكهون شغل يف اليوم اجلنة أصحاب أن ت اىل قوله يف عكرمة قال

 ابررن عررن أمحررد ابررن هللا عبررد وروى منصررور بررن سرر يد ورا  األبكررار افتضررا 

 عررن احلراكم وروى ال رذارى افتضرا  شررغلهم قرال املرذكورة اآليرة يف مسر ود

 ابررن قررال ومثلرره بكرراراأل افتضررا  شررغلهم قررال املررذكورة اآليررة يف األوزاعرر 

 ... عررن غراب بصر  مرثال هلرم واضررب ... الردنيا اي ابرن روا  فيهرا عبرا 

 البلدان شاسع يف حمبوبه
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 ب رد اليره واىف ... االمكران مرن سرب  بلقائره ... ومالره اليره يزعجره والشوق

 بره شرغل ذا رصا أن أتلومه ... إمكان ذا الوصل وصار عنه ... مغيبه بول

 اي ... أقالمنررا بغرر  قررد غفرررا رب اي ... حسرربان بررال أعطررى والررذي ال ...

 ... الطغيان من م ذرة رب

 التغطيررة والغفررر غفرررا اغفررر أي منصرروب مصرردر الغررني بفررتح هررو غفرررا قولرره

 وقري ذني عل  اسق يل اغفر رب قول وم ى سق  أي ذنبك هللا غفر يقال
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 اآلخرة يف عقوبته

 ت اىل هللا رمحه  مالنا قال

 فصل

 السرراق ... ملتفرران سرراقان فوقهررا مررن ... ركبرر  قررد فضررة مررن أقرردامها ...

 مسرررك والرررريح ... ب يررران وراء  ال ظرررام مررر  ... يررررى ملمررروم ال رررا  مثرررل

 ال قررول يسرري وكالمهررا ... واملرجرران كاليرراقوت  واللررون ... نررواعم واجلسرروم

 وبرردهلا بشرركلها ال ررروب  وهرر ... وال يرردان األواتر علررى زادت ... بنغمررة

 حركا را ... يف تزيرد اجلمرا  عنرد الري وهر  ... أوان كرل  للرزو  وحتب  ...

 واألذان لل ني
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 احلرالوة تلرك ... ال رفران ذي تفسرري وحتبر  ... وتغرن  تب رل وحسرن لطفا

 صررويرالت فمالحررة ... لسرران وضررع اللفرر  هررذا ابررالق ... أوجبررا واملالحررة

 وامر  لصر  اجتم ا مها ف ذا ... الثاي احملل وه  أول ه  ... غناجها قبل

 ... مكان كل  اللذات به بلغ  ...

 أبكرارا فج لنراهن إنشراء أنشرأاهن إا ت راىل هللا قرال اخل ال رروب وهر  قولره

 ابرن وزاد أزواجهرن إىل املتحببرات وهرن عرروب مجرع عرراب اآليرة الواق رة عراب
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 حسررن يريررد التب ررل احلسررنة عبيررد أبررو وقررال ألزواجهررن  رراتاملطي األعررراي

 وذكرررر لزوجهرررا ال اشرررقة هررر  املررربد وقرررال اجلمرررا  عنرررد ومالبفتهرررا مواق تهررا

 الشررركالت الغنجررات املتحببررات ال واترر  اهنررن ال رررب تفسررري يف املفسرررون

 عرراب صرحيحه يف الباراري قرال ألفرا هم مرن ذلرك كرل  املغنوجات الغلمات

 وأهرل الغنجرة املدينرة وأهرل ال ربرة مكرة أهرل تسميها بعرو  واحدها متصلة

 غايرة وهذا عشر ا وحسن صور ا حسن بني سبحانه فجمع الشكلة ال راق

 يطأها مل الي ابملرأة لذته فان هبن الرجل لذة تكمل وبه النساء من يطل  ما

 القررامو  يف قررال تب ررل قولرره هرر  وكررذلك بغريهررا لذترره علررى فضررل هلررا سرروا 

 له تزين  أو ب لها ع أبا تب ل 

 غنجر  الشركل وكغراب وبضمتني ابلضم الغن  القامو  يف قال تغن  قوله
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 يف النرا م ذكرر مرا شررح وهرذا وغنجرة مغنرا  وهر  وتغنجر  كسرمع  اجلاريرة

 اعلم وهللا االبيات هذ 
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 فصل

 فلرم بكرر ... الشربان ألمجرل الشباب سن ... متماثل واحد سن أتراب ...

 حرار  عليره حصرن ... جران مرن وال انرس مرن احملبروب سروى بكار ا أيخذ

 وىل للحصرن برداخل احرس فر ذا ... شران ذو شرأنه أبسرا احلررا  اعظرم من
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 كررذا  فهررو منرره خيررر  احلصررن رب حررني وهنررا وي ررود ... إم رران ذا فررقا  هرراراب

 الثرراي مررا للج بكررا تنصررا  ... إهنرا هريرررة أبررو روا  وكرذا ... األزمرران مردى

... 

 هرررذا ... االتقررران أولرررو يضررر فه ... فيررره الرررذي السرررمح أاب دراجرررا لكرررن ...

 دون فحديثرررره ... حبرررران مررررن كرررراملولود  التفسررررري يف عنرررره يصررررح وب ضررررهم

 املائة قوة اجملامع ي طى ... إتقان ذا وليس الض يف فوق ... وإنه الصحيح

 قرد إذ هكرذا فتضراع قوتره أن ال ... االنسران واحرد ألقروى اجتم   الي

 واألعمرال اإلميران مرن نقرص ذا منره أقوى ويكون ... األركان أض ف يكون

 ... واالحسان

 وهررو الشررباب سررن قولرره االنسرران لرردة وهررو ترررب مجررع االتررراب أتررراب قولرره
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 تقدم كما  سنة وثالثون ثال 
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 مل أي الرررمحن جرران الو  قرربلهم إنررس يطمررثهن مل ت رراىل هللا قررال اخل بكرررا قولرره

 ابلتدميرة النكاح وهو االفتضا  الطمث الفراء وقال عبيدة أبو قاله ميسهن

 ومل يطررررأهن مل املفسررررون قرررال احلررررائ  هررر  والطامرررث الرررردم هرررو والطمرررث

 اجلنرة يف أنشر ن اللروايت هرن ب ضرهم وقرال ألفا هم هذ  جيام هن ومل يغشهن

 آخررر خلقررا أنشرر ن الرردنيا نسرراء ي رري يقررول وب ضررهم مقاتررل قالرره حورهررا مررن
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 هررن عبررا  ابررن قررال خلقررا أنشرر ن منررذ ميسسررن مل وزاد الشرر ي قالرره أبكررارا

 أبكارا منت الاليت اآلدميات

 وإمنرا الردنيا نسراء مرن لريس النسوة هالالء أن القرآن  اهر قل  النا م قال

 قررد اجلررن ونسرراء االنررس بمرثهن فقررد الرردنيا نسرراء وأمرا ال ررني احلررور مررن هرن

 الرري عليرره ويرردل اسررحاق أبررو قررال كمررا  ذلررك علررى ترردل اآليررة اجلررن بمررثهن

 ال ال ررني واحلررور امحررد االمررام قررال الرررمحن اخليررام يف مقصررورات حررور ب رردها

 اليره ذهر  ملرا دليرل اآلية ويف للبقاء خلقن ألهنن الصور يف النفاة عند مينت

 عليرررره وبررروب النررررار يف كرررافرهم  أن كمررررا  اجلنرررة يف اجلررررن مرررالمي ان اجلمهرررور

 واحرد غرري عليره ونرص وعقراهبم اجلرن ثواب ابب فقال صحيحه يف بااريال

 السلف من
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 عررن هريرررة اي عررن وهرر  ابررن روى مررا هررو اخل هريرررة أبررو روا  وكررذا قولرره

 ن رم قرال اجلنرة يف أنطرأ هللا رسرول اي قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 أن النرا م ذكررو  بكررا مطهررة رج   قام فاذا دمحا دمحا بيد  نفس  والذي

 منرراكري أحاديثرره عامررة أمحررد قررال ضرر يف وهررو السررمح أاب دراجررا اسررناد  يف

 ومررقوك ضرر يف والرردارقطي حررامت أبررو وقررال احلررديث منكررر النسررائ  وقررال

 وساق ابلقوي ليس أيضا النسائ  وقال
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 عنره وأخرر  حيرى ووثقره عليهرا يترابع ال عامتهرا وقرال أحاديرث عردي ابرن له

 ثقة املديي ابن وقال صحيحه يف حبان ابن

 حبرررران ابررررن حررررامت أبررررو املررررراد اخل التفسررررري يف عنرررره يصررررح وب ضررررهم قولرررره

 أعلم وهللا الض يف وفوق الصحيح دون حديثه أن النظم يف وذكرالنا م

 هللا صرلى هللا رسرول قرال قرال أنس عن ن يم ابو روى اخل اجملامع ي ط  قوله

 أولرره هللا رسررول اي فقلنررا زوجررة وسررب ون ثررال  اجلنررة يف المنللمرر وسررلم عليرره

 حفررص بررن أمحررد اسررناد  يف رجررل مائررة قرروة لي طرر  انرره قررال ذلررك علررى قرروة

 مرررن مائرررة واحرررد م ... بيرررو يغشرررى أنررره روينرررا ولقرررد ... منررراكري لررره السررر دي

 ... الطررباي م جرم يف وذا فيره هلرم رووا الصحيح شرط ورجاله ... النسوان

 تروهم يرزول وبره ... االميران بتفراوت متفراوت ... نسائهم قدر أن دليل هذا
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 حصرل  الري املائرة وبقروة ... الررمحن مبنة النصو  تلك ... عن االشكال

 األقرروى هررو الرردنيا هررذ  يف وأعفهررم ... خرروران بررال مائررة إىل أفضررى ... لرره

 ةساع واصرب ال ينني وغم  هناك ملا قواك فامجع ... الفاي يف لزهد  هناك

 ... جبنران تررى واحردة  فرر مرة ... قرال يسروى مرا وهللا هاهنرا مرا ... لزمان

 دائرم وغرم هرم ... نقصران ومع عي  مع األخالق وس ء النقار اال ماهاهنا

 الثاي وابلفراق الطالق حىت ... ينته  ال
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 الترالثر ... ل ايا وهو الب ل فأضحى شرعا ... عوانيا النساء ج ل قد وهللا

 ... وهوان بذلة رج   تف ل ... فان األعلى على األدىن

 يف نسررائنا اىل نصررل هررل هللا رسررول اي قيررل قررال هريرررة أي عررن الطرررباي روى

 اجل فر  بره تفررد عرذراء مائة اىل الواحد اليوم يف ليصل الرجل ان فقال اجلنة

 وروى الصرحيح شرط على عندي رجاله املقدس  الواحد عبد بن حممد قال

  اجلنرة يف نسرائنا اىل انفضر  هللا رسرول اي قيل قال عبا  ابن عن الشي  ابو

 ليفضر  الرجرل ان بيرد  حممرد نفرس والرذي قرال الدنيا يف اليهن نفض  كما

 قرال ال مر  وهرو احلرواري أي ابرن زيد فيه عذراء مائة اىل الواحدة الغداة يف

 حديثرره يكترر  ضرر يف رةمرر وقررال الشرر ء مرررة وقررال صرراح م ررني ابررن فيرره

 السررر دي وقرررال النسرررائ  وضررر فه الررردارقطي زقرررال حرررامت ابرررو قرررال وكرررذلك
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 متماسك

 فيهررا إمنررا الصررحيحة االحاديررث عنرره شرر بة روايررة وحسرربه قلرر  النررا م قررال

 االحاديرث هرذ  فان ذلك على زايدة الصحيح يف وليس زوجتان منهم لكن

 الرررزوجني علرررى ايدةز  السرررراري مرررن واحرررد لكرررل هبرررا يرررراد أن فامرررا حمفو رررة

 والولرردان كاخلرردم  والكثرررة القلررة يف منررازهلم حسرر  علررى ذلررك يف ويكونررون

 احملفرو  هرو هرذا ويكرون ال ردد هرذا جيامع من قوة ي طى أن به يراد أن وأما

 القمرذي روى وقرد قرال زوجرة وكرذا كرذا  لره فقرال ابمل رى هرالالء ب   فروا 

 كرذا  قروة اجلنرة يف املالمن طىي  قال وسلم عليه هللا صلى الني عن أنس عن

 هرذا مائرة قروة ي طرى قرال ذلرك يطير  أو هللا رسرول اي قيرل اجلمرا  من وكذا

 روا  من فل ل صحيح حديث
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 حبسررر  النسررراء عررردد يف تفررراو م يكرررون أو ابمل رررى عرررذراء مائرررة اىل يفضررر 

 أعلم وهللا الدرجات يف تفاو م

 أي حرديث مرن الصرحيحني يف ملرا اثنيترني مرن اكثر منللمال  أن ري  وال قال

 وسرلم عليره هللا صرلى هللا رسرول قرال قرال ابيره عن قيس بن عبدهللا بن بكر

 لل بررد مرريال سررتون بوهلررا جموفررة لاللررالة مررن خليمررة اجلنررة يف املررالمن لل بررد ان

 كالمه  انتهى ب ضا ب ضهم اليرى عليهم يطو  أهلون فيها املالمن
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 ألهنرم النسراء ال رواي القرامو  يف قرال اخل عوانيرا النساء لج  قد وهللا قوله

 ينتصرن فال يظلمن

 ... النشرروان كتمايررل  ومتايلرر  ... لبسررها مررن حلررة يف برردت وإذا ... فصررل

 يف وتبارررقت ... رمرران علرررى وتفرراح ورد ... ومحلررره الربيرر  كالغصرررن   تررز

 ... احليوان جنة يف ملثلها ك ... ذا وحي  مشيها

 ومهررا الصردر يف والرمرران الوجنرات يف والتفراح اخلرردود يف الرورد خلا ورد قولره

 النهدان

 واجلسرم املشر  احلسرن والباقي حسنة مشية والتباق اخلقة وتبارت قوله

 ... وأمامهررا خلفهررا مررن ووصررائف ... القررامو  يف قالرره كررالباتري  واملاتررال

 أميان وعن مشائلها وعلى
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 فلسرانه ... امليرزان بكواكر  الردجى غسر  ... يف حرف قرد مته ليلة ركالبد

 قبررررل فالقلرررر  ... سرررربحان ويف وإعجرررراب دهرررر  ... يف والطررررر  وفررررالاد 

 واجهترره مررا إذا حررىت ... متصررالن ال ررر  إثررر وال ررر  ... عرسرره يف زفافهررا

 ... عرن الصررب حيرل هل املتيم فسل ... القمران يتقابل إذ أرأي  ... تقابال

 أم واد أي يف ... صررب  خلرف أيرن املتريم وسرل ... فلتران وعرن تقبيلو  ضم

 وال ينران األذان لره مل ر  ... وقرد حالتره كيرف  املتريم وسرل ... مكان أبي
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 وسررل ... جررراين مررن للشررمس برره كررم  ووجرره حواشرريه رقرر  منطرر  مررن ...

 آلل ررا يتسرراقطان ... خلرروان فرشرريهما علررى ومهررا ... إذا عيشررته كيررف  املتريم

 ... مجان كنظم  منظوم بني من ... رةمنثو 

 يف قالره مجانرة الواحردة فضة من اللاللال اشكال وهنوات اللاللال كغراب  مجان

 القامو 

 مررع جملسرره كيررف  املترريم وسررل ... اجلرروزاء كوكرر   أي امليررزان بكواكرر  قولرره

 أبكررف ... عليهمررا الرحيرر  كاسررات  وترردور ... رحيرران ويف روح يف احملبرروب

 يتك ان مث اخرى واخلود ... مرة هذا الكأ  يتنازعان ... الولدان من أقمار

 يلتقيان الب د ب د م شوقني أرأي  وتضمه فيضمها ...
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 أترامهرا ... مشتمالن الوصل بثوب ومها ... منكد كل  وغاب الرقي  غاب

 كررل  ويزيررد ... ضررجران مهررا مررا ربررك وحيرراة ... ال ال رري  ذا مررن ضررجرين

 ب رد  حبا يكسو  ووصاله ... األزمان سائر جديدا حبه ... لصا حبا مامنه

 وبالحر  ... سراب  حبر  حمفرو  فالوصرل ... بزمان ينته  ال متسلسال ...

 هبررذا شررغل ذو يدريرره ... ذا وبررني ذاك بررني لطيررف فرررق ... صررنوان وكالمهررا

 امللكررررروت ذي سررررربحان ... حاصرررررل وقررررر  كرررررل  يف ومزبررررردهم ... الشررررران
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 فلسرررر  الرحيررررل جررررد ... انتبرررره لرررره خلقرررر  عمررررا غررررافال اي ... والسررررلطان

 اخلسرريس احلرر  بررذا قن رروا ... األىل مررع وخلفرروك الرفرراق سررار ... ابليقظرران

 ... ابحلرمران ورضري  فتب رتهم ... متالفرا تررى مرن أكثرر ورأي  ... الفاي

 نفسرك منترك ... أمران كل  وصحب  ذا ب د وجهل عجز خبطي أتي  لكن

 حرني ت لرم ولسرو  ... األبردان وراحرة املسرري عن د ...  والق مع ابللحاق

 إمكان ذا وكن  صن   ماذا ... الغطا ينكشف
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 والنا  ... ال أم اجلنة أهل نساء حتبل هل النا  بني اخلال  ذكر يف فصل

 بررراوو  فنفرررا  ... قررروالن هلرررم هرررذا ويف حبرررل ... هبرررا هرررل خرررال  بيرررنهم

 رزيرن أبرو الصردوق ال قبلر  وروى ... ال رفران أولرو وهرم جماهرد مث وابراهيم

 ال ظريم حممد ت ليقا روا  اجلنان يف توالد ال أن ... ابلقرآن املب و  صاح 

 ال ... االتقران ذو ابراهيم بن اسحاق وقال القمذي عنه وحكا  ... الشان

 وروى ... االمكررران حمقررر  ذاك لكررران ه ... اشرررتها ولرررو هبرررا ولررردا يشرررته 

 املرررن م ان ... سرررنان برررن سررر د عرررن اجررر  عرررن ... عرررامر عرررن البنررره هشرررام

 مث الوضرع مث فاحلمرل ... االنسران نساة هو الذي الولد اشتهى إذا ابجلنان

 قرد صرحيح عنردي اسرناد  ... األزمران يف السراعات من فرد  ... يف السن

 يف ... مهبر حمرت  االسرناد ذا ورجرال ... الشيباي وامحد القمذي ه ... روا
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 االسرناد برذا فررد ... شراهد مرن ماله غري  لكن ... إتقان اولو وهم مسلم

 بثان ليس
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 ولررذلك ... التبيران يف منرره يقررب كررالنص  ... ذا كران  رزيررن اي حرديث لروال

 بني اجلمع رام وبذاك ... الوجدان منتفى هو الذي ابلشرط ابراهيم ابن أوله

 اذا فررران نظرررر أتويلررره ويف هرررذا ... إمكررران ذو وهرررو رزيرررن وأي ... حديثررره

 ذاك ان يف وال كررس ... حتقرر  لغررري جرراءت ولرمبررا ... إتقرران وذي لتحقيرر 
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 ... لسان وضع

 كالمررره  ولنرررذكر األرواح حرررادي يف النرررا م ذكرررر  قرررد الفصرررل هرررذا حاصرررل

 روى ووالدة محررل اجلنررة يف هررل النررا  اخررتال  ذكررر يف فصررل قررال ملاصررا

 عليره هللا صرلى هللا رسرول قرال قال اخلدري س يد اي عن واستغربه قمذيال

 كمرررا  سررراعة يف وسرررنه ووضررر ه محلررره كررران  اجلنرررة يف الولرررد اشرررتهى إذا وسرررلم

 مجرا  اجلنرة يف ب ضرهم قرال يشرته  ال ولكرن ابراهيم بن اسح  قال يشته 

 عليرره هللا صررلى النرري عررن ال قيلرر  رزيررن اي عررن روي وقررد ولررد يكررون وال

 ولد فيها هلم يكون ال اجلنة أهل إن قال وسلم

 هبررم حمررت  ورجالرره الصررحيح شرررط علرى سرر يد اي حررديث قلرر  النررا م قرال

 اي عررن ن رريم أبررو وروى نظررر فيرره اسررحاق وأتويررل جرردا غريرر  ولكنرره فيرره
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 متررام مررن الولررد فرران اجلنررة ألهررل أيولررد هللا رسررول اي قيررل قررال املررذكور سرر يد

 فيكرون أحردكم يتمرى مرا كقردر  هرو مرا بيد  فس ن والذي ن م فقال السرور

 قررال عنرره أيضررا مثلرره احلرراكم وروى واحرردة سرراعة يف وشرربابه ورضرراعه محلرره

 أشرار الرذي الطويرل رزيرن أي حرديث ويف مبررة ضر يف إسرناد وهرذا البيهق 

 منررد  وابررن الشرري  وأبررو والطرررباي امحررد روا  توالررد ال أن غررري البارراري اليرره

 وغريهم  يمن وأبو مردويه وابن
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 الولد انتفا  يف صريح حديث فهذا والتسليم القبول سبيل على

 امل لر  وال امل لر  وقرو  الت لير  مرن يلرزم وال ابلشررط م لر  اشتهى إذا قوله

 مررن األعررم الت ليرر  جملرررد تسررت مل فقررد احملقرر  يف  رراهرة كانرر   وان واذا برره

 النا م ذكرها مث عشرة بوجو  ذلك يتبني املوضع ذاه ويف قالوا وغري  احملق 

 أي حلرديث ولكرن قلروهبم يف لزير  ينفوهرا مل اجلنرة يف للروالدة النرافون قال مث

 واخللرف للسرلف قرولني ذلرك يف القمرذي حكرى وقرد توالرد ال أن غرري رزين

 قالره قرد وسرلم عليره هللا صرلى هللا رسرول كران  فران غرير  القمذي وحديث

 أن غرري رزيرن أي حرديث وبرني بينره تنراق  وال فيره شرك ال لذيا احل  فهو

 الولررد محررل والدة ينفرر  ال الرردنيا يف امل هررودة للتوالررد نفرر  ذلررك إذ توالررد ال

 كالمه  انتهى واحدة ساعة يف وشبابه وسنه ووض ه
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 أول تقررردم الرررذي سررر يد أي حرررديث هرررو هرررذا اخل البنررره هشرررام وروى قولررره

 الفصل

 اخلرردري سررنان بررن مالررك بررن سرر د سرر يد ابررو هررو سررنان بررن سرر د عررن قولرره

 عنه هللا رض 

 شررررهوة سررررائر اجلنررررات ريف أن الرررروالدة نصررررر مررررن واحررررت  ... النررررا م قررررال

 يف الشررهوات أعظررم مررن ... النسررا مررع البنررني ج ررل قررد وهللا ... االنسرران

 النسوان من حبال وال ولدا ... يشته  ال أبنه عنه فأجي  ... القرآن
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 املي وإنزال حي  ... ممتن ان أمرين ملزومة ... أهنا الوالدة منع من واحت 

 أن هللا رسرررول عرررن صررردي وروى ... مفقرررودان اجلنرررات يف األمرررران وذانرررك

 هررو سررليمان يررروي هكررذا منيررة وال مرري ال بررل ... فقرردان ذو ذاك إذ منريهم

 ... النسوان من الدنيا يف امل هود سوى نو  أبنه عنه وأجي  ... الطرباي

 خرال  وهللا ... اثي نرو  واالثبرات االيرالد من الدنيا يف للم هود فالنف  ...

 ضررد  هررو والررذي وأنثررى ذكررر ... برروزان كلهررا  متقررابالت ... أربررع مررن نوعنرا

 هر  ... أمنرا حروا مثرل أيضرا وال كرس ... ذكرران برال أنثرى مرن وكذلك ...

 وال حري  بال أييت ... أن جيوز اجلنان ولودم وكذاك ... التبيان م لومة أربع

 ... برهان بال ممتنع والقطع ... نفسه يف ممكن ذا يف واألمر ... فيضان
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 اجلنة يف ابلوالدة القول نصر من احت  أي اخل الوالدة نصر من واحت  قوله

 مرن الشرهوات حر  للنرا  زيرن ت راىل قال كما  الشهوات مجيع اجلنة يف أبن

 اآلية عمران آل والبنني النساء

 وحبال ولدا يشته  ال أبنه الوالدة منع من أجاب أي اخل عنه وأجي  قوله

 يلزمها أبنه الوالد مان و احت  أي الوالدة منع من واحت  قوله
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 املي وانزال احلي  ومها اجلنة يف ممتن ان أمران
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 هللا رسرررول عرررن النعجررر برررن صررردي امامرررة ابرررو روى أي صررردي وروى قولررره

 مبررل ال بررذكر قررال اجلنررة أهررل يتنرراكح هررل سرر ل أنرره وسررلم عليرره هللا صررلى

 منيرة وال المري ولكرن دمحرا دمحرا عنره لفر  ويف دمحرا دمحا تنقطع ال وشهوة

 أنكرر مرن فراحت  اجلنرة يف املري انتفراء يف صرريح فهرو موت وال إنزال ال أي

 يف للم هررود فررالنف  النسرروان مررن الرردنيا يف امل هررود سرروى نررو  ابنرره الرروالدة

 آخر نو  واالثبات االيالد من الدنيا

 ارب رة مرن االنسران نرو  خلر  هللا إن أي اخل اربرع مرن نوعنرا خرال  وهللا قوله

 عليرره كرر دم  أنثررى وال ذكررر مررن وال آدم كبرري  وأنثررى ذكررر مررن متقابلررة اشررياء

 السرالم هعلير ك يسرى  ذكرر برال أنثرى ومرن أمنرا كحواء  أنثى بال وذكر السالم

 النا م ذكر  كما  أربع فهذ 
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 حري  برال يوجرد أن جيروز اجلنان مولود ان أي اخل اجلنان مولود وكذاك قوله

 اعلم وهللا صاحلة هللا وقدرة مي أي فيضان وال

 فصل

 الكرمي وجهه إىل ونظرهم وت اىل تبارك رهبم اجلنة أهل رؤية يف

 هررذا ... القمررران يرررى اكمرر  ال يرران رؤاي ... فرروقهم مررن سرربحانه ويرونرره ...

 االميان فاسد إال ينكر  ... مل هللا رسول عن تواتر

 

 

 [   568 صفحة - 2 جزء]  

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

1222 

1222 

 أتر  قد الزايدة وه  ... نوعان بسياقه مها وت ريضا تصرحيا القرآن به وأتى

 ... بصررحيحه مسررلم عنرره وروا  ... ابلقرررآن جرراء قررد تفسررري  ... يررونس يف

 هررو بكررر ... أبررو فسررر  كررذاك  املزيررد وهررو ... كتمرران  بررال ذا صررهي  يررروي

 ... االيقان ذو الصدي 

 ... االحسان تب ية ب دهم هم ... واتب و الرسول أصحاب وعليه ...

 وت راىل تبرارك رهبرم اجلنرة أهل رؤية الفصل هذا يف ت اىل هللا رمحه النا م ذكر

 ومجيرع نواملرسرلو  األنبيراء عليهرا اتفر  وقرد القمرر يررى كمرا  جهرة أببصارهم

 وامل تزلررة كاجلهميررة  البررد  أهررل وأنكرهررا االسررالم وأئمررة والترراب ني الصررحابة

 والرافضة والبابنية

 وجرو  ت راىل قولره يف كمرا  التصرريح اخل وت ريضا تصرحيا القرآن هبا وأتى قوله
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 واعلمروا هللا اتقروا ت راىل وقولره 23 22 القيامرة اضررة رهبرا إيل اضرة يوم ذ

 44 االحرررزاب سرررالم يلقونررره يررروم حتيرررتهم وقولررره 223 ةالبقرررر  مالقرررو  أنكرررم

 أهنرم يظنرون الرذين وقوله 110 الكهف ربه لقاء يرجو كان  فمن ت اىل وقوله

 إىل نسرر  مررىت اللقرراء أن علررى اللسرران أهررل وأمجررع 249 البقرررة هللا مالقررو

 كررال  ت رراىل كقولرره  والت ررري  امل اينررة اقتضررى واملررانع ال مررى مررن السررليم احلرر 

 أحسرررنوا للرررذين ت ررراىل وقولررره 15 املطففرررني حملجوبرررون يالم رررذ هبرررمر  عرررن إهنررم

 يف اخل يررررونس يف أترررر  قررررد الررررزايدة وهرررر  قولرررره 26 يررررونس وزايدة احلسررررى

 أحسرنوا للرذين وسرلم عليره هللا صرلى هللا رسرول صرهي  عرن مسرلم صحيح

 ادى النرار النرار وأهرل اجلنرة اجلنرة أهرل دخرل إذا قرال يونس وزايدة احلسى

 لأه اي مناد
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 يثقررل أمل هررو مررا فيقولررون ينجزكمررو  أن يريررد موعرردا هللا عنررد لكررم إن اجلنررة

 احلجرراب فيكشررف النررار مررن وجيرررا اجلنررة ويرردخلنا وجوهنررا ويبرري  موازيننررا

 الررزايدة وهرر  اليرره النظررر مررن الرريهم أحرر  شرري ا أعطرراهم فمررا اليرره فينظرررون

 للرررذين قرررال وسرررلم عليررره هللا صرررلى هعنررر انرررس عرررن عرقرررة برررن احلسرررن وروى

 ت اىل هللا وجه إىل النظر والزايدة اجلنة وه  احلسى الدنيا يف ال مل أحسنوا

 فيهرا يشراؤون مرا هلرم ت راىل قوله ي ي اخل بكر أبو فسر  كذا  املزيد وهو قوله
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 مرررن وقالررره ت ررراىل هللا وجررره إىل النظرررر هرررو وأنرررس علررر  قرررال ق مزيرررد ولررردينا

 وغري  وه  بن زيد التاب ني

 هرو سربحانه رؤيتره اثبرات إن أي اخل واتب روهم الرسرول أصحاب وعليه قوله

 ولقرد ... ابحسران واتب ريهم وسرلم عليره هللا صرلى هللا رسرول أصرحاب قول

 رؤيته ك 1 ذ إذ ولقاؤ  ... الفرقان من سور يف الرمحن لربنا اللقاء ذكر أتى

 لغرة ... مجي هم احلديث أصحاب وعليه ... ببيان مجاعة فيه اإلمجا  حكى

 ... خيتلفان ليس وعرفا

 حتيررتهم ت رراىل وقولرره البقرررة مالقررو  أنكررم واعلمرروا هللا واتقرروا ت رراىل قولرره ي رري

 نسر  مرىت اللقراء أن على اللسان أهل أمجع وقد األحزاب سالم يلقونه يوم

 هررذا يترنق  وال وامل اينرة الرؤيررة اقتضرى واملرانع ال مررى مرن السرليم احلر  إىل
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 دلرررر  فقررررد التوبررررة يلقونرررره يرررروم إىل قلرررروهبم يف نفاقررررا فررررأعقبهم ت رررراىل ولررررهبق

 القيامررة عرصررات يف يرونرره املنررافقني أن علررى الصرررحية الصررحيحة األحاديررث

 القيامة يوم التجل  حديث يف الصحيحني يف كما  ايضا والكفار
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 أهرل مجيرع يررا  والثراي ملالمنرونا إال يررا  ال أنره أحردها أقروال ثالثة هذ  ويف

 والثالرث ذلرك ب د يرونه فال الكفار عن حيتج  مث وكافرهم مالمنهم املوقف

 هلرررم تكليمرره يف ب ينهرررا الثالثررة االقررروال وكررذلك الكفرررار دون املنررافقون يرررا 
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 ... سرربحانه أنرره ويكفرر  هررذا ... مفرررد مصررنف ذلررك يف االسررالم ولشرري 

 شررك ال ... وذا نظرررا وصررفها أيضررا ادوأعرر ... جبنرران بنظرررة الوجررو  وصررف

 ترقرر  كرذاك  فكرر ... مررن الروهم لرفرع إىل أداة وأترر  ... ب يران رؤيرة يفهرم

 اتهلل ... ال ينران بره قامر  إذ الوجره برذكر رؤيرتهم حملرل وأضافه ... االنسان

 انتظرار مرن اجلنران يف ما ... جلنان رؤية أو مغي  ر ... وانتظا بفكر هذا ما

 فيره فلريس الكتراب لفر  تفسردوا ال ... ال رفران لذي أياب  واللف  ... مالمل

 برره أييت ... الررذي مررا شرر ء التصررريح ذا فرروق مررا ... الروغرران فرقررة اي حيلررة

 مرن فيره مرا جممرل هرو ... لقلرتم يقرال مرا ابني قال لو ... التبيان ذا ب د من

 ... تبيان

 اضررة يوم رذ وجو  ت اىل قوله على الكالم يف األرواح حادي يف النا م قال
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 مواضر ها عرن حتريفهرا مرن اآليرة هرذ  أجررت إذا وأن  القيامة ا رة رهبا اىل

 هللا إن صررحيا نرداء مناديرة وجرد ا منهرا أراد فيمرا هبرا املتكلم على والكذب

 يسرميه الرذي حتريفهرا اال أبير  وإن القيامرة يروم ابالبصار عياا يرى سبحانه

 دامل ا نصو  فتاويل أتويال احملرفون
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 نررص كررل  وأتويررل أتويلهررا مررن أراببرره علررى أسررهل واحلسرراب وامليررزان والنررار

 اآلن وامسررع والردنيا الردين أفسرد الرذي وهررذا كرذلك  والسرنة القررآن تضرمنه
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 وأئمرررة والتررراب ني وأصرررحابه وسرررلم عليررره هللا صرررلى النررري تفسرررري السررري أيهرررا

 هللا رسررول قررال وقررال عمرررو ابررن عررن يررهمردو  ابررن روى اآليررة هلررذ  االسررالم

 مررن قررال القيامررة اضرررة يوم ررذ وجررو  ت رراىل قولرره يف وسررلم عليرره هللا صررلى

 عرز رهبرا وجره اىل تنظر عبا  ابن وقال القيامة ا رة رهبا إىل واحلسن البهاء

 كرل  قرول وهذا نظرا تنظر ا رة رهبا اىل الن يم من اضرة عكرمة وقال وجل

 عليرره هللا صررلى النرري عررن االحاديررث وأمررا واحلررديث السررنة أهررل مررن مفسررر

 الصرردي  بكرر اي حررديث منهرا فمترواترة الرؤيررة علرى الدالررة وأصرحابه وسرلم

 فراذا فيره جردا بويرل وهو ني اىل ني من النا  استشفا  ذكر يف أمحد عند

 يف سرر يد واي هريرررة اي حررديث ومنهررا سرراجدا خررر وجررل عررز ربرره إىل نظررر

 هرل فقرال القيامرة يروم ربنرا نررى هرل هللا رسرول اي قالوا اأاس أن الصحيحني
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 الشمس رؤية يف تضارون هل قال ال قالوا البدر ليلة القمر رؤية يف تضارون

 ويف احلرررررديث كرررررذلك  ترونررررره فرررررانكم قرررررال ال قرررررالوا سرررررحاب دوهنرررررا لررررريس

 عليره هللا صرلى النري مرع جلوسرا كنرا  قرال هللا عبرد برن جرير عن الصحيحني

 كمررا  عيراا ربكرم سرقون انكرم فقرال عشررة اربرع ليلرة القمرر اىل فنظرر وسرلم

 قبررل صررالة علررى تغلبروا ال أن اسررتط تم فرران رؤيتره يف تضررامون ال هررذا تررون

 وهر  كثررية  برذلك واألحاديرث احلرديث فراف لوا غروهبرا وقبل الشمس بلو 

 مث واجلمرال احلسرن واملرراد جبنان بنظرة الوجو  وصف قوله تقدم كما  متواترة

 لرفع اىل أداة وأت  قوله ابل يان الرؤية وه  ا رة رهبا اىل قال
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 لردفع اىل أداة وأتر  ت راىل الررب اىل النظر امل ى أن أي اخل فكر من الوهم

 قولرره الثررواب تنتظررر ا رررة م ررى إن املالولررة يقررول كمررا  وذلررك االنتظررار ترروهم

 اضررررة يوم رررذ وجرررو  قرررال ت ررراىل إنررره يأ الوجررره برررذكر رؤيرررتهم حملرررل وإضرررافة

 سررورة يف أتررى ولقررد ... فيرره ال ينرران ألن الوجررو  اىل النظررر فاضررا  القيامررة

 املررالمنني ان ابملفهرروم فيرردل ... الرررمحن عررن حجبرروا قررد القرروم أن التطفيررف

 مرررن وسرروامها ... وامحررد الشرراف   اسررتدل وبررذا ... احليرروان جنررة يف يرونرره

 عرررن خترررد  فرررال خرهرررا ... آب تصررررحيا املفهررروم ذابررر وأترررى ... األزمررران عرررامل 
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 ... الررررمحن بشررري ة السررراخرين للكرررافرين مكرررذاب برررذلك واترررى ... القررررآن

 ... االميررران علررى مررنهم هررم ضررحكوا ... كمرررا  يوم ررذ الكفررار مررن ضررحكوا

 فسرر  فلرذاك ... الكفرران اولرو فريهم قالره قرد ... مرا ضرد اليره نظرا وأاثهبم

 الررذي يالتيرره الفهرم ذاك هلل ... الشرران ال ظرريم الررب اىل نظررر ... انرره األئمرة

 ... ابالحسان جاد من اهله هو ...

 يوم رذ رهبرم عرن اهنرم كرال  الكفرار عرن املطففرني سورة يف ت اىل قوله إىل يشري

 سبحانه يرونه املالمنني أن فمفهومه املطففني حملجوبون

 عررن أي ونحملجوبرر يوم ررذ رهبررم عررن اهنررم كررال  األرواح حررادي يف النررا م قررال

 ويسم وا املالمنون ير  مل فلو كالمه  ومسا  رؤيته
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 األئمرة مرن وغرري  الشراف   هبرذا احرت  وقرد عنره حمجروبني أيضرا كانوا  كالمه

 كالمه  انتهى

 آمنروا الرذين فاليوم ت اىل قوله ي ي اخل آبخرها تصرحيا املفهوم بذا وأتى قوله

 الررب اىل ينظررون أي املطففرني ينظررون األرائرك ىعل يضحكون الكفار من

 مرررن كرررانوا  الررردنيا يف الكفرررار أن وذلرررك برررذلك األئمرررة فسررررها كمرررا  سررربحانه

 ج لهررم أبن ت رراىل هللا فجررزاهم يتغررامزون هبررم مررروا وإذا يضررحكون املررالمنني
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 يف علرريهم يضررحكون كررانوا  كمررا  األرائررك علررى وهررم الكفررار علررى يضررحكون

 أعلم وهللا الدنيا

 ت اىل هللا رمحه النا م قال

 ... القرررآن ففرر  وشرراهد  خررربا ... جررابر عررن مسررندا ماجررة ابررن وروى ...

 سرابع بنرور وإذا ... و ان لذة يف ون يمهم ... وسرورهم عيشهم يف بيناهم

 نرو فررأو  رؤوسرهم اليره رف روا ... والرداي قصيها اجلنان منه ... أشرق  قد

 جرراء قررد ... فرروقهم ت رراىل برررهبم وإذا ... انسرران علررى خيفررى ال الرررب ر ...

 ذو الررب ت راىل جهرا ... فريونه عليكم السالم قال ... ابالحسان للتسليم

 ... رمحران هبم رب من القول عند ضمنته قد يس ذا مصداق ... السلطان

 احلررديث ذا يف ... يلتقيرران هللا عنررد وسررو  رد هللا رسررول ف لررى ذا رد مررن
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 ب يان يرى ىتح وكالمه ... وجمي ه علو 
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 ... البهتان صاح  جهم قول ال ... مضمونه يف الدين أصول هذي

 قرال جرابر عرن ماجه ابن روى يس رحيم رب من قوال سالم ت اىل قوله ي ي

 هلرم سرطع اذ ن ريمهم يف اجلنرة أهرل بينرا وسرلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

 فرروقهم مررن علرريهم أشررر  قررد جاللرره جررل لررربا فرراذا رؤوسررهم فرف رروا نررور

 رب من قوال سالم وجل عز هللا قول وهو اجلنة أهل اي عليكم السالم فقال

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

1236 

1236 

 اليره ينظررون دامروا مرا الن ريم من فيه هم مما ش ء إىل يلتفتون فال يس رحيم

 ذلرك هريرة أي حديث وكذا ... ونور  بركته فيهم ويبقى عنهم حيتج  حىت

 وجمي رره ... جاللرره جررل الرررب جتلررى فيرره ... الشررياان برره أتررى الطويررل اخلرررب

 ... االنسران امرة مرن خيترار  ... ملرن وتكلريم رؤيتره وكرذاك ... ببيران وكالمه

 وحكررى ... الشرريطان شرري ة عنرره خترردعك ... فررال أمج هررا الرردين أصررول فيرره

 ال زم أهل إمجا  ... السلطان ذي للرب الذي الغض  جتدد فيه هللا رسول

 احلررديث عررن خترردعن ال ... الربهرران علررى إمجررا  وذاك ... لررهاإل رسررل مررن

 قرر  ... والتنررا التاررر  اهررل أصررحاهبا ... اهلررذاين كثرررية  فهرر  اآلراء هبررذ 

 ... البهتان قائلو والتهاتر

 عررن ملسررلم واللفر  الصررحيحني مرايف هررو اليره أشررار الرذي هريرررة اي حرديث
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 اليرره فرفررع بلحررم يومررا موسررل عليرره هللا صررلى هللا رسررول أتررى قررال هريرررة اي

 القيامررة يرروم النررا  سرريد أا فقررال هنسررة منهررا فررنهس ت جبرره وكانرر  الررذرا 

 واحد ص يد يف واآلخرين األولني القيامة يوم هللا جيمع ذاك مب تدرون وهل

 

 

 [   575 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 الغررم مررن النررا  فيبلرر  الشررمس وترردنو البصررر وينفررذهم الررداع  فيسررم هم

 مرا تررون أال لرب   النرا  ب ر  فيقرول حيتملرون وال يطيقرون ال ما والكرب

 فيقرول ربكرم اىل لكرم يشرفع مرن تنظررون أال بلغكم قد ما ترون أال فيه أنتم
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 هللا خلقررك البشررر أبررو أنرر  آدم اي فيقولررون آدم إيترروا لررب   النررا  ب رر 

 ربرك إىل لنرا لشرفع لرك فسرجدوا املالئكرة وامرر روحره مرن فيرك ونفر  بيد 

 غضرر  ري إن آدم فيقرول بلغنرا قرد مرا إىل ترررى أال فيره حنرن مرا إىل تررى أال

 عرررن هنررراي وإنررره مثلرره ب رررد  يغضررر  ولرررن مثلرره قبلررره يغضررر  مل غضررربا اليرروم

 نوحرا فيرأتون نروح إىل اذهبروا غريي إىل اذهبوا نفس  نفس  ف صيته الشجرة

 شرركورا عبرردا هللا ومسرراك األر  أهررل إىل الرسررل اول انرر  نرروح اي فيقولررون

 إن هلرم فيقرول بلغنا قد ما ترى اال فيه حنن ما إىل ترى اال ربك إىل لنا شفعا

 وإنره مثلره ب رد  يغضر  ولرن مثله قبله يغض  مل غضبا اليوم غض  قد ري

 ابرررراهيم اىل اذهبررروا نفسررر  نفسررر  قررروم  علرررى دعو رررا دعررروة يل كانررر   قرررد

 لنررا اشرفع االر  اهررل مرن وخليلره هللا نرري أنر  فيقولررون ابرراهيم اىل فيرأتون
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 قررد ري ان هلررم فيقررول بلغنررا قررد مررا ترررى اال فيرره حنررن مررا ترررى أال ربررك إىل

 كذابتره  وذكرر مثلره ب رد  يغضر  وال مثله قبله يغض  مل غضبا اليوم غض 

 اي فيقولررون موسررى فيررأتون موسررى إىل اذهبرروا غررريي إىل اذهبرروا نفسرر  نفسرر 

 لنرا اشرفع النرا  علرى وبتكليمره برسراالته هللا فضرلك هللا رسول أن  موسى

 موسرى هلرم فيقرول بلغنرا قرد مرا إىل تررى اال فيره حنرن مرا إىل ترى اال ربك إىل

 مثلره ب رد  يغضر  ولرن مثلره قبلره يغضر  مل غضربا اليروم غضر  قد ري ان

 فيأتون عيسى إىل اذهبوا نفس  نفس  بقتلها أومر مل نفسا قتل  واي
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 منره وكلمرة املهرد يف النا  وكلم  هللا رسول أن  يسىع اي فيقولون عيسى

 تررى اال فيه حنن ما إىل ترى أال ربك إىل لنا فاشفع منه وروح مرمي إىل ألقاها

 قبلره يغضر  مل غضربا اليروم غض  قد ري إن عيسى هلم فيقول بلغنا قد ما

 حممررد إىل اذهبرروا نفسرر  نفسرر  ذنبررا يررذكر ومل مثلرره ب ررد  يغضرر  ولررن مثلرره

 مررا لررك هللا وغفررر النبييررني وخررامت هللا رسررول أنرر  حممررد اي فيقولررون ونيفيررأت

 تررى أال فيره حنرن ما إىل ترى اال ربك إىل لنا اشفع أتخر وما ذنبك من تقدم

 علر  هللا يفتح مث لري ساجدا فأقع ال رش حت  ف يت فأنطل  بلغنا قد ما اىل

 اي يقرال مث قبلر  ألحرد يفتحه مل شي ا عليه الثناء وحسن حمامد  من ويلهمي

 أمرري رب اي فررأقول راسرر  فررأرفع تشررفع اشررفع ت طرره سررل راسررك ارفررع حممرد
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 البراب مرن عليره حسراب ال مرن امترك مرن اجلنرة ادخرل حممرد اي فيقرال أمي

 األبررواب مررن ذلررك سرروى فيمررا النررا  شررركاء وهررم اجلنررة ابررواب مررن االميررن

 مكررة بررني لكمررا نرةاجل مصرراريع مررن املصررراعني برني مررا إن بيررد  نفسرر  والرذي

 ... تررى فلرن حرصر  لرو أنك يكفيك ... وبصرى مكة بني كما  أو وهجر

 مررن جرريال فقامهررا ... لسرروامها قلرردا مررا اذا اال ... يتفقرران قرر  مررنهم ف تررني

 فررالن خلرف ال ميرران حمنرة اي ... كمبصررر  يظرن أعمررى ويقرودهم ... ال ميران

 مررا أو ... سررتوايني كيررف  أكرررب هللا ... رشررد  ومبصررر هررذا يسررتوي هررل ...

 لردى لكرم أهلهرا اي ... احليروان جنرة منرادي عرن خيررب االميران منرادي مس ر 

 بضمان لكم منجز  وهو وعد الرمحن
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 قرد وكرذاك ... امليرزان ففر  ثقلر  أعمالنرا ... كرذا  أوجهنرا بيض  أما قالوا

 قرد موعرد عنردي فيقرول ... النرريان مردخل مرن أجرتنا حني اجلنات أدخلتنا

 ... حجابره كشرف  ب رد من فريونه ... وحناي برمحي أعطيكمو  ... أن آن

 ... ببيان مسلم ذا روى جهرا

 اذا قرال وسرلم عليره هللا صرلى الني أن صهي  عن صحيحه يف مسلم روى

 عنرد لكرم إن اجلنرة أهرل اي مناد ادى النار النار وأهل اجلنة اجلنة أهل دخل
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 يبررري  أمل موازيننرررا يثقرررل أمل هرررو مرررا فيقولرررون ينجزكمرررو  أن ريررردي موعررردا هللا

 اليرره فينظرررون احلجرراب فيكشررف النررار مررن وينجينررا اجلنررة ويرردخلنا وجوهنررا

 يف أاتا ولقرررد ... اليررره النظرررر مرررن الررريهم أحررر  شررري ا هللا أعطررراهم مرررا فرروهللا

 الصرردوق الثقررة بروايررة ... قررران ب ررد الكترر  أصررح مهررا اللررذين الصررحيحني

  ال يران رؤاي ... سبحانه يرونه ال باد أن ... ابلقرآن جاء عمن البجل  رجري

 ... القمران يرى كما

 الرؤية يف جرير حديث تقدم قد

 فرران ... كررالربدين  وال شرر  الغررداة األبررردان القررامو  يف قررال الررربدين قولرره

 ولقرد ... األزمران مردى عشرتم مرا الرربدين ... فراحفظوا وقر  كل  استط تم

 هذا أخبار ... الرمحن خرية امحد صح  من ... امرءا وعشرون بضع روى
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 للقلروب شر ء وألرذ ... كتمران  برال تفصريال ابلوح  ... اتى قد عمن الباب

 االميان هبجة ه  امثاهلا مع أخبار ... ال فهذ 
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 عرن روى ممرن البراب يف فتحصل الطرباي قال االرواح حادي يف النا م نقل

 سررد مث نفسرا وعشررون ثالثرة الرؤيرة حرديث وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 عشررر سررب ة عنرردي قررال م ررني بررن حيررى عررن الرردارقطي وروى قررال أمسرراءهم

 اي عررن الرؤيررة اثبررات يف روينررا البيهقرر  وقررال صررحاح كلهررا  الرؤيررة يف حررديثا
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 لنقررل لفرنيخمت فيهرا كرانوا  ولرو نفيهرا احرد عرن يررد ومل غرريهم تقردم ومرن بكرر

 اآلخررررة يف ابألبصرررار برؤيتررره القررول علرررى كرررانوا  أهنررم ف لمنرررا الينرررا اخررتالفهم

 االسرررالم وائمررة الصررحابة وامجررا  املترررواترة والسررنة القرررآن دل وقررد متفقررني

 هللا صررلى هللا رسررول وخاصررة االميرران ويررزك االسررالم عصررابة احلررديث واهررل

 القمرر يررى كمرا  البصراراب القيامرة يروم يررى سربحانه هللا أن علرى وسرلم عليه

 هللا اخررررب ملرررا كررران  فررران الظهررررية يف الشرررمس تررررى وكمرررا صرررحرا البررردر ليلرررة

 أن السرتحاله فروقهم مرن إال يررو  أن ميكرن فال حقيقة ذلك من عنه ورسوله

 بره أخررب ملرا يكن مل وان مشائلهم عن أو وأمامهم خلفهم أو منهم أسفل يرو 

 وامل تزلرررة والفرعونيرررة واجملرررو  سرررفةوالفال الصرررائبه فرررروخ تقولررره كمرررا  حقيقرررة

 هبرذ  جراء الرذي فر ن والقررآن الشرر  بطرل البرد  أهل من وغريهم والرافضة
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 بلرر  الررذي هررو بلغهررا والررذي والشررري ة ابلقرررآن جرراء الررذي هررو االحاديررث

 ويكفرر برب   يرالمن حيرث عضرني ورسروله هللا كالم  جي ل أن جيوز فال الدين

 وفهررم االحاديررث هررذ  علررى االبررال  ب ررد ال بررد قلرر  يف جيتمررع فررال بررب  

 هرداا الرذي هلل واحلمرد أبردا هللا رسرول حممردا أبن والشرهادة انكارها م ناها

 ابحلرررر  ربنررررا رسررررل جرررراءت لقررررد هللا هررررداا أن لرررروال لنهترررردي كنررررا  ومررررا هلررررذا

 يرى أنه يزعم من أحدمها نوعان وت اىل تبارك الرب رؤية ابب يف واملنحرفون

 يزعم من والثاي مرويسا وحياضر الدنيا يف
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 وأمجرع ورسروله هللا بره أخررب ومرا عبراد  يكلرم وال البترة اآلخررة يف يررى ال أنه

 رؤيررة لرروال وهللا ... التوفيرر  وابهلل الفررريقني يكررذب واالئمررة الصررحابة عليرره

 وجهره رؤيرة ن ريم الن ريم أعلرى ... ال رفران لذي باب  ما اجلنات يف الرمحن

 سربحانه ... حجابره ال ذاب يف ش ء وأشد ... احليوان جنة يف وخطابه ...

 الرر  ممرا فيره هرم ... الرذي نسروا املالمنرون رآ  وإذا ... النرريان سراكي عرن

 ... ال ينان

 ن ريم هرو اجلنرة اهرل ن يم أعلى ان أي اخل وجهه رؤية ن يم الن يم أعلى قوله

 رسول قرأ قال مسلم روا  لذيا صهي  حديث يف كما  ت اىل رهبم وجه رؤية

 فما اليه فينظرون احلجاب يكشف وقال اآلية هذ  وسلم عليه هللا صلى هللا
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 الررذي احلررديث ويف الررزايدة وهرر  اليرره النظررر مررن الرريهم أحرر  شرري ا أعطرراهم

 فرف رروا نررور هلررم سررطع اذ ن رريمهم يف اجلنررة أهررل بينررا مرفوعررا ماجررة ابررن روا 

 السرالم فقرال فروقهم مرن علريهم اشرر  قرد جاللره جرل الررب فاذا رؤوسهم

 يرس رحريم رب مرن قروال سرالم وجرل عرز هللا قرول وهرو اجلنرة أهل اي عليكم

 حررىت اليرره ينظرررون دامرروا مررا الن رريم مررن فيرره هررم ممررا شرر ء اىل يلتفتررون فررال

 قوله احلديث عنهم حيتج 

 يوم رذ رهبرم عرن اهنم كال  ت اىل قوله دليله اخل حجابه ال ذاب يف ش ء وأشد

 سرررائر مررن لررذا م ... اىل عررادوا عرررنهم ترروارى فرراذا ... املطففررني جوبررونحمل

 األلوان
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 مس ر  مرا أو ... األمرران فحبرذا الن ريم هذا ... سوى رؤيته عند ن يم فلهم

 النظررر ولررذة اليرره شرروقا ... ابلقرررآن املب ررو  جباللرره ... خلقرره أعررر  سررالال

 هررذ  يف روحرره لررذة فالشرروق ... السررلطان ذي ربالرر وجرره جبررالل ... الررذي

 اجلروارح دون ... به فازت الذي ابلنظر تلتذ ... االبدان القيامة ويوم الدنيا

 ... ال ينان هذ 

 زيررد حررديث مرن صررحيحه يف واحلراكم امحررد االمررام روا  الرذي احلررديث ي ري

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

1250 

1250 

 وهللا ... لقائرك اىل والشروق وجهرك إىل النظرر لرذة وأسرألك وفيره اثب  بن

 وجهررره رؤيرررة وكرررذاك ... الررررمحن ال برررد اشرررتياق مرررن ألرررذ الررردنيا هرررذ  يف مرررا

 وذا ذا ينكررر اجلهمرر  لكنمررا ... لالنسرران اللررذات أكمررل هرر  ... سرربحانه

 ولقراء  ... وجهره أنكرر املاردو  له تبا ... احلداثن خشية أيضا والوجه ...

 ... لررمحنا مرن عطلره وال ررش ... وعلرو  وصرفاته وكالمره ... الداين وحمبة

 الكفران أعظم من وذا واد ... يف هللا ورسل واد يف فقا 
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 فصل

 اجلنة أهل مع جالله جل الرب كالم  يف

 جررل فيقررول ... جبنرران حزبرره يكلررم حقررا ... سرربحانه أبنرره مس رر  مررا او ...

 وقرد نرضى ال كيف  أم ... رضوان ذو حنن قالوا راضون ... أنتم هل جالله

 أفضرل فيكرون ذا غرري شر ء مت هل ... انسان من ق  ينله مامل ... أعطينا 

 سرا  يغشراكم ... فرال رضرواي منره أفضرل فيقول ... املنان من نسأله منه

 األزمران سرالف منره كران  قرد ... مبرا واحردهم الررمحن ويرذكر ... الرمحن من

 ي رفره لكرن ... الررمحن مرن توبيارا ذاك مرا ... وسرابة مث لريس اليه منه ...

 جرررل الرررمحن ويسررلم ... واالحسرران وال فررو فضرررله مررن ... الرره قررد الررذي

 ... القرآن يف وهو عليهم حقا ... جالله
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 هللا صرلى هللا رسرول قرال قرال اخلردري سر يد أي حرديث مرن الصحيحني يف

 لبيررك فيقولررون اجلنررة أهررل اي اجلنررة ألهررل يقررول وجررل عررز هللا إن وسررلم عليره

 مل مرا أعطيتنا وقد نرضى ال لنا وما فيقولون رضيتم هل يقولف وس ديك ربنا

 ربنا قالوا ذلك من أفضل أعطيكم أا فيقول خلقك من أحدا ت  

 

 

 [   582 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 ومرن أبردا أسرا  فرال رضرواي علريكم احل قال ذلك من أفضل ش ء وأي

 فيره وسراق نرةاجل أهل مع وت اىل تبارك الرب كالم  ابب عليه البااري تراجم
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 السرالم ذلرك وأن اجلنة أهل على يسلم أنه سبحانه أخرب وقد أحاديث عدة

 هللا صررلى النرري فسررر وقررد يررس رحرريم رب مررن قرروال سررالم قولرره وهررو حقيقررة

 فرروقهم مررن علرريهم يشررر  وأنرره الرؤيررة يف جررابر حررديث يف اآليررة وسررلم عليره

 الرؤيررررة بررراتاث هرررذا ويف عيرررراا فريونررره اجلنرررة أهررررل اي علررريكم سرررالم ويقرررول

 ويف هبررا القائررل وتكفررر الثالثررة األمررور هررذ  تنكررر وامل طلررة وال لررو والتكلرريم

 يبقررى وال وسررلم عليرره هللا صررلى النرري قررال اجلنررة سرروق يف هريرررة أي حررديث

 يررروم أترررذكر فرررالن اي فيقرررول حماضررررة هللا حاضرررر  إال اجمللرررس ذلرررك يف احرررد

 إال احررد مررن نكممررام حررامت بررن عرردي حررديث ويف احلررديث وكررذا كررذا  ف لرر 

 إال أحرررد مرررن مرررامنكم حرررامت برررن عررردي وحرررديث القيامرررة يررروم ربررره سررريكلمه

 تبرررارك فيقرررول وفيررره الرؤيررة يف هريررررة أي وحرررديث القيامررة يررروم ربررره سرريكلمه
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 املزيرررد يررروم يف انرررس وحرررديث احلرررديث وأسرررودك أكرمرررك أمل لل برررد وت ررراىل

 أكثرهرا يف جترد ؤيرةالر  أحاديث فتأمل وابجلملة مرارا اجلنة ألهل فيه وخماببته

 ... الفرقرران بررتالوة سرربحانه ... خطابرره لذيررذ يسررم هم وكررذاك ... التكلرريم

 مطل  مسا  هذا ... الطرباي احلاف  روا  هذا ... ذا قبل يسم و  مل فكأهنم

 وبردوهنا ... بوسابة قوله يسمع وهللا ... اثي فنو  الدنيا يف القرآن ومساعنا

 بتوسررر  ومساعنرررا ... بوسرررابة يكرررن مل ىموسررر فسرررما  ... م روفررران نوعررران

 والقرآن لل قل فماالف ... واحدا نوعا النوعني صري من ... االنسان
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 أهررل إن قررال بريررد  بررن هللا عبررد عررن حيرران بررن صرراح عررن الشرري  ابررو روى

 وقرد القررآن عليهم فيقرأ جالله جل اجلبار على مرتني يوم كل  يدخلون اجلنة

 واليراقوت الردر منرابر علرى جملسره هرو الرذي جملسره مرنهم امرىء كل  جلس

 وال أعظررم قرر  شرري ا يسررم وا ومل بشررىء أعيررنهم تقرررأ فلررم والزمرررد والزبرجررد

 مرن مثلها إىل بشىء أعينهم قريرة اعمني رحاهلم اىل ينصرفون مث منه أحسن

 الغد

 هللا كالم  عمس السالم عليه موسى ان أي بوسابة يكن مل موسى فسما  قوله

 بوسابة فهو هللا كالم  مساعنا وأما وسابة بغري ت اىل

 لل قرل وخمرالفتهم وأتبراعهم كاجلهميرة  أي واحردا نوعرا النروعني صرري من قوله
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  اهرة والقرآن

 فصل

 الكرامة من فيه هلم هللا أعد وما املزيد يوم يف

 وميرر هررو ... الشرران عظرريم شررأن وأنرره املزيررد يرروم بشررأهنم مس رر  مررا أو ...

 هرم الصرالة إىل والسابقون ... وأذان صالتنا وق  الرمحن زايرة ويوم مج تنا

 ... هاهنررا واملررالخر بسررب  سررب  ... ابالحسرران السررب  بررذاك فررازوا ... األىل

 فهرا هنراك الزلفرى أولرو فهرم االمام إىل واألقربون ... امليدان ذلك يف متأخر

 الداين حكمة بب د ب د ... مثله واملباعد بقرب قرب ... قرابن هنا
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 ومرا وأداهرم هرذا ... وال قيران اليراقوت ومنرابر ... وزبرجرد لاللال منابر وهلم

 املنرررابر أهرررل عنررردهم مرررا ... كالكثبرران  املسرررك ذاك فررروق مرررن ... دا فرريهم

 نظرر ... جهررة ت راىل رهبرم فرريون ... االحسران مرن هبرم يرون مما ... فوقهم

 احلبير  ضررة ... حمرا واحردهم الررمحن وحياضرر ... القمران يرى ماك  ال يان

 ابلررذن  مبررارزا فيرره كنرر   قررد الررذي اليرروم تررذكر هررل ... فررالن بررن اي يقررول

 ... الغفران واسع فانك قدما ... بغفرة منن  أما رب فيقول ... وال صيان

 ... الداي احملل إىل أوصلتك قد ... الي مغفريت الرمحن فيجيبه
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 جربيرل أاتي وسرلم عليره هللا صلى هللا رسول قال قال أنس حديث إىل يشري

 جربيرل اي هرذا مرا فقلر  سوداء نكتة فيها بيضاء مرآة يد  ويف السالم عليه

 ولقومررك عيردا لرك لتكرون وجرل عرز ربرك عليرك ي رضرها اجلم رة هرذ  قرال

 لنرا مرا قلر  ب ردك من والنصارى اليهود وتكون االول ان  تكون ب دك من

 لرره قسررم خبررري فيهررا ت رراىل هللا دعررا مررن سرراعة فيهررا خررري فيهررا لكررم قررال هررافي

 هررذ  مررا قلرر  منرره أعظررم هررو مررا لرره ذخررر إال قسررم لرره لرريس او ااي  أعطررا 

 االايم سرريد وهررو اجلم ررة يرروم تقرروم السرراعة هرر  قررال فيهررا السرروداء النكتررة

 ان قرال املزيرد يروم تدعونره وما قل  اآلخرة يف املزيد يوم ندعو  وحنن عندا

 نررزل اجلم ررة يرروم كرران  فرراذا ابرري  مسررك مررن أفرريح واداي اجلنررة يف اختررذ ربررك

 مث كرسيه  على عليني من وت اىل تبارك
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 حررف مث عليهررا جيلسرروا حررىت النبيررون جرراء مث نررور مررن مبنررابر الكرسرر  حررف

 مث ليهاع جيلسوا حىت والشهداء الصديقون جاء مث ذه  من بكراس  املنابر

 حررىت وجررل عرز رهبررم هلرم فيتجلررى الكثر  علررى جيلسروا حررىت اجلنرة أهررل جراء

 وهرذا ن مري علريكم وأمتمر  وعردي صردقتكم أا يقرول مث وجهه إىل ينظروا

 مرا ذلرك عنرد هلرم فيفرتح رغبرتهم تنتهر  حرىت ويسرألونه فيسألونه كرامي  حمل

 صرررر من أوان اىل بشرررر قلررر  علرررى خطرررر وال مس ررر  أذن وال رأت عرررني ال

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

1260 

1260 

 الصررررديقون م رررره ويصرررر د كرسرررريه  علررررى يصرررر د مث اجلم ررررة يرررروم مررررن النررررا 

 نظرم وال فيهرا فصرم ال بيضراء درة غررفهم إىل الغرر  أهرل ويرجع والشهداء

 أهنارهررا فيهرا مطرردة وأبواهبرا غرفهرا فيهررا خضرراء زبرجردة أو محرراء ايقوترة أو

 إىل مررنهم أحررو  شرر ء إىل فليسروا وخرردمها أزواجهررا فيهرا مثارهررا فيهررا متدليرة

 فلررذلك وجهرره اىل نظررا وليررزدادوا وجرل عررز كرامتره  مررن ليرزدادوا اجلم ررة يروم

 السنة كتاب  يف امحد ابن هللا عبد أخرجه املزيد يوم دع 

 قرررالوا ومجاعرررة النضررر وأبرررو ن ررريم أبررو روى اخل الصرررالة اىل والسرررابقون قولرره

 قررال هللا عبررد عررن عبيرردة أي وعررن عمرررو بررن املنهررال عررن املسرر ودي حرردثنا

 كرافور  مرن كثر   يف مج رة كل  يف اجلنة ألهل ينزل هللا فان اجلم ة اىل سارعوا

 اجلم ة إىل تسارعهم قدر على القرب يف منه فيكونون ابي 
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 فصل

 مبثرل أتيت ... سرحابة منره ذاك إذ ويظلهرم ... هنراك يصيبهم الذي املطر يف

 مرررن منشررريها سررربحان ... اغشررريتهم إذ لنرررورا يف بينررراهم ... اهلتررران الوابرررل

 األزمرران سررالف يف لرره شرربها ... رأوا مررا بطيرر  متطرررهم فتظررل ... الرضرروان

 ... املنان مواه  وتلك هبم ... ما فوق مجاال هذا فيزيدهم ...

 هريررة ااب لقر  أنه املسي  بن س يد عن السنة كتاب  يف عاصم اي ابن روى
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 أو سر يد قرال اجلنرة سروق يف وبينرك بيي معجي أن هللا اسأل هريرة أبو فقال

 إذا اجلنرة أهل أن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أخربي ن م قال سوق فيها

 اايم مررن اجلم ررة يرروم مقرردار يف هلررم فيررالذن أعمرراهلم بفضررل نزلوهررا دخلوهررا

 مررن روضررة يف هلررم ويتبرردى عرشرره هلرم فيررربز وت رراىل تبررارك هللا فيررزورون الردنيا

 زبرجررد مررن ومنررابر لاللررال مررن ومنررابر نررور مررن منررابر هلررم فيوضررع اجلنررة راي 

 ومررا أداهررم وجيلررس فضررة مررن ومنررابر ذهرر  مررن ومنررابر ايقرروت مررن ومنررابر

 الكراسررر  أصرررحاب ان يررررون مرررا والكرررافور املسرررك كثبررران  علرررى دي فررريهم

 هرل ن رم قرال وجرل عرز ربنرا نررى وهرل هريررة أاب اي قرال جملسا منهم ابفضل

 يف مترارون ال فكرذلك قرال ال قلنرا البدر ليله والقمر شمسال رؤية يف متارون

 حاضر  اال أحد اجمللس ذلك يف يبقى وال ربكم رؤية

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

1263 

1263 

 

 

 [   587 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 فيرذكر  وكرذا كرذا  ف لر  يروم أترذكر فالن بن فالن اي يقول حىت حماضرة هللا

 بلغر  ريتفبمغفر بلرى فيقول يل تغفر أفلم بلى فيقول الدنيا يف عذراته بب  

 علريهم فرأمطرت فوقهم من سحابة غشيتهم ذلك على فبيناهم هذ  منزلتك

 مرا اىل قومروا وت راىل تبرارك ربنرا يقول مث قال ق  شي ا رحيه مثل جيدوا مل بيبا

 هبرا حفر  قد سوقا فيأتون قال اشتهيتم ما فاذوا الكرامة من لكم أعددت

 علرررى خيطرررر ومل اآلذان عتسرررم ومل مثلررره اىل ال يرررون تنظرررر مرررامل فيررره املالئكرررة
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 السروق ذلرك ويف يشررى وال يبرا  لريس اشرتهينا مرا لنرا فيحمل قال القلوب

 هررو مررن فيلقررى املرتف ررة البررزة ذو فيقبررل قررال ب ضررا ب ضررهم اجلنررة أهررل يلقررى

 آخرر ينقضر  فمرا واهلي ة اللبا  من عليه يرى ما فريوعه دي فيهم وما دونه

 حيررزن أن ألحررد ينبغر  ال أنرره وذلررك ذلرك مررن أحسررن لره يتمثررل حررىت حديثره

 ج تنرا لقد وأهال مرحبا فيقلن أزواجنا فيلقاا منازلنا اىل ننصر  مث قال فيها

 اليروم جالسرنا اا فيقول عليه فارقتنا مما أفضل والطي  اجلمال من بك وإن

 القمذي وروا  انقلبنا ما مبثل ننقل  ان لنا وحي  وجل عز اجلبار ربنا

 فصل

 اجمللس ذلك من اليه ينصرفون الذي اجلنة قسو  يف ماجة وابن

 االحسان من لكم ذخرت قد ما ... اىل قوموا له جالله جل فيقول ...
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 اسرررلف قررد ... أمثرران بررال منرره فارررذ فيرره ... ويشررقي يبررا  ال سرروقا أيتررون

 املررال تررهاقام قررد سرروق هلل ... الرضرروان بي ررة يف ب قرردهم املبيررع أمثرران التجررار

 كررال  ... رأت عررني ال وهللا الرذي فيهررا ... احسرران مرا بكررل الكرررام ئكرة ...

 م ررربا عنرره فيكررون امرررىء قلرر  علررى خيطررر ومل كررال  ... أذان برره مس رر  وال

 ... ال ينرران تنظررر مررا فريوعرره ... هي ررة يف فوقرره مررن امرررءا فررريى ... بلسرران

 السوق لذا واها ... ناألحزا من ش ء أهلها يلح  ليس اذ مثلها عليه فاذا
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 فيره مرا ت رار  بسروق يردعى ... أبمران كلهرا  التهراي ال ... حلره من الذي

 ات ... ر جترا تلهيره لريس مرن وجتارة ... اميان وال غ  وال صا  ... من

 كرل  للررمحن والرذكر ... والتقرى والفتروة املروءة أهل ... الرمحن عن بيع وال

 ... الشريطان راية لديه ركزت ... يالذ ابلسوق عنه ت و  من اي ... أوان

 الفاي الكساد سوق اىل ... تركن مل السوق ذاك قدر تدري كن   لو
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 فصل
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 ومنازهلم أهليهم اىل رجوعهم عند حاهلم يف

 قررالوا ... الرررمحن مررن حصررل  مبواهرر  ... اهلرريهم اىل رج رروا هررم فرراذا ...

 ازددمت ال وهللا ... الثراي اجلمرال ذا من أعطيتم ... الذي ما ورحبا اهال هلم

 أنشرأكم والرذي وأنرتم قرالوا ... اآلن هرذا قبرل عليره كنتم  ... ما فوق مجاال

 جلسراء ... اذا كنرا  وقد لنا حي  لكن ... االحسان على حسنا زدمت قد ...

 حمر  مرن قرا ... شرو أشرد املزيرد يروم اىل فهرم ... الرضوان ذي ال رش رب

 ... لدايا للحبي 

 قبلهمرا الفصرل يف الفصرالن هرذا تضرمنه مرا شرح يف هريرة اي حديث تقدم

 أعلم وهللا

 فصل
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 واملوت النوم واستحالة وشباهبم ون يمهم صحتهم ودوام اجلنة أهل خلود يف

 والرضوان اخللد بدار ابدا ... خلودهم الن يم وخامتة هذا ... عليهم

 

 

 [   590 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 مرا حيراة لكرم ... بيران حبسرن منراديهم عرن خيررب االميران منادي   مس ما أو

 ... وما بال  به ما ن يم ولكم ... أحزان وال سقم بال فية ... وعا موت هبا

 ومروت نروم ... ذا يكرون هنراك نروم وال كال  ... األزمان مدى هرم لشبابكم

 قتضرررىم فررافهم هللا ب ... كتررا  مررن اضررطرارا علمنررا  هررذا ... أخرروان بيننررا
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 بررد ... الفتران اجلاهرل لرذاك تبرا ... اهلهرا وأفي أفناها واجلهم ... القرآن

 اهلرررذيل وابرررو ... األزمررران مسرررتقبل ويف املاضررر  يف الررررب ف رررل دوام النفررر 

 مرع اخللرد دار وتصرري ... للسركان احلركرات مرن فيهرا ... ما كل  يفى يقول

 رب ... لنرا يثب  مل ذاك ولوال قالوا ... البنيان كحجارة  ومثارها ... سكاهنا

 منكررررون أو ... لررررهبم جاحررردون إمرررا فرررالقوم ... األعيررران تسلسرررل ألجرررل

 ... االميان حقائ 

 وسلم عليه هللا صلى الني عن هريرة واي اخلدري س يد اي عن مسلم روى

 فرال حتيروا ان لكرم وان أبردا تسقموا فال تصحوا أن لكم إن مناد ينادي قال

 تبأسروا فرال تن موا ان لكم وان أبدا  رموا فال تشبوا أن كمل وان أبدا متوتوا

 كنررتم  مبررا اورثتموهررا اجلنررة تلكررم أن ونررودوا وجررل عررز هللا قررول وذلررك أبرردا
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 خمتصرا شيبة اي بن عثمان حنو  وروى األعرا  ت لمون

 تلكم ان ونودوا ت اىل قوله ي ي اخل اضطرارا علمنا  هذا قوله

 

 

  [  591 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 رسرول قال قال جابر عن مردويه ابن وروى ت ملون كنتم  مبا اورثتموها اجلنة

 وروى ينرررامون ال اجلنرررة وأهرررل املررروت أخرررو النررروم وسرررلم عليررره هللا صرررلى هللا

 أهرل أينرام فقيرل وسرلم عليره هللا صرلى هللا نري سر ل قرال بلفر  عنه الطرباي

 ينامون ال اجلنة وأهل املوت اخو النوم فقال اجلنة
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 اجلهميرة عنرد والنرار اجلنرة فنراء م رى يف الكرالم تقدم اخل أفناها واجلهم قوله

 االعادة عن أغى مبا اهلذيل اي عند حركا ما وفناء

 فصل

 املرروت مللررك الررذبح ان قرال مررن علررى والرررد والنرار اجلنررة بررني املرروت ذبرح يف

 له حقيقة ال جماز ذلك وان

 حاشررا ... الضرران كررب   كررذبح  نياملنررزل بررني للمرروت بذحبرره مس رر  مررا أو ...

  منرره ينشررىء وهللا ... لالنسرران احملترروم موتنررا هررو ... وامنررا الكرررمي امللررك لررذا

  أجسراما االعررا  مرن ينشر  ... ب يران لنرا يررى امل راد يوم ... املحا كبشا

 ... االمكان قابل كل  ابل كس ... كذا

  ابملروت جيراء وسرلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال اخلدري س يد اي عن
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 ت رفررون هررل اجلنرة أهررل اي فيقررال والنرار اجلنررة بررني فيتوقرف أملررح كررب   كأنره

 هرل النرار أهرل اي يقرال مث املروت هرذا ن رم فيقولرون وينظررون فيشررئبون هذا

 برره فيررالمر قررال املرروت هررذا ن ررم ويقولررون وينظرررون فيشرررئبون هررذا ت رفررون

 لأه واي موت فال خلود اجلنة أهل اي يقال مث فيذبح
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 يرروم وأنررذرهم وسررلم عليرره هللا صررلى هللا رسررول قرررأ مث مرروت فررال خلررود النررار

 هللا صرلى هللا رسرول قرال قرال عمرر ابرن وعرن عليره متفر  اآليرة مررمي احلسرة
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 ابملرروت أيت النررار إىل النررار وأهررل اجلنررة إىل اجلنررة أهررل صررار إذا وسررلم عليرره

 مرروت ال اجلنررة أهررل اي منرراد ينررادي مث يررذبح مث نرراروال اجلنررة بررني جي ررل حررىت

 اي وعن حزهنم اىل حزا النار أهل ويزداد فرحهم اىل فرحا اجلنة أهل فيزداد

 اجلنررة اجلنررة أهررل دخررل إذا قررال وسررلم عليرره هللا صررلى هللا رسررول ان هريرررة

 اجلنرة أهرل برني الرذي السرور علرى فيوقرف ملببرا ابملروت أيت النرار النار وأهل

 النرررار أهرررل اي يقرررال مث خرررائفني فيطل رررون اجلنرررة اهرررل اي يقرررال مث النرررار لواهررر

 هررل النررار واهررل اجلنررة ألهررل فيقررال الشررفاعة يرجررون مستبشرررين فيطل ررون

 بنررا وكررل الررذي املرروت وهررو عرفنررا  قررد وهررالالء هررالالء فيقولررون هررذا ت رفررون

 واي مرروت ال خلررود اجلنررة أهررل اي يقررال مث السررور علررى ذحبررا فيررذبح فيضررجع

 حسرررن حرررديث وقرررال والقمرررذي النسرررائ  روا  مررروت ال خلرررود النرررار أهرررل
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 صحيح

 وم اينرررة والرررذبح واالضرررجا  الكرررب  وهرررذا األرواح حرررادي يف النرررا م قرررال

 خطررأ النررا  ب رر  فيرره أخطررأ كمررا  متثيررل وال خيررال ال حقيقررة ذلررك الفررريقني

 ال وهررذا يررذبح أن عررن فضررال يتجسررم ال وال ررر  عررر  املرروت قررال قبيحررا

 مرن ينشىء كما  يذبح كب   صورة املوت من وينش ء سبحانه هللا فان يصح

 األعررررا  مرررن ينشرررئ ت ررراىل وهللا وي اقرر  هبرررا يثررراب م اينرررة صرررورا األعمررال

 ومرررن أعراضرررا األجسرررام مرررن وينشرررىء هلرررا مرررادة األعررررا  تكرررون أجسررراما

 وال وت رراىل تبررارك للرررب مقرردورة ممكنررة األرب ررة فاألقسررام أجسرراما األجسررام

 قرال مرن تكلرف اىل حاجة وال احملال من شي ا وال النقيضني بني مج ا يستلزم

 هللا على الفاسد االستدراك من كله  فهذا املوت مللك الذبح إن
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 ملرراد الفهرم قلرة وسببه نقل وال عقل يوجبه ال الذي البابل والتأويل ورسوله

 نفررس أن علررى دل ديثاحلرر لفرر  أن القائررل هررذا فظررن كالمرره  مررن الرسررول

 جسرم مكانره ويصرري ويرزول ي ردم ال رر  أن آخرر غال  و ن يذبح ال ر 

 مث ذكررر  مررا آخررر اىل ذكرررا  الررذي القررول هررذا اىل الفريقرران يهتررد ومل يررذبح

 فقال أخرى وتثقل اترة فتاف توزن ال باد أعمال أبن ذكر  ملا النا م احت 

 ... امليرررزان يف ال رررر  ميرررو  حتررر  د ... ال برررا أعمرررال أن تصررردق أفمرررا ...
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 كفترا   لسران وله ... تبيان ذو القرآن يف ذاك اخرى وختف اترة تثقل وكذاك

 احملسررو  هررو بررل م نررواي أمرررا ذاك مررا ... ا ررراتن اليرره والكتفرران ... تقيمرره

 ... االميان ذي عند حقا

 وخترف اترة فتثقرل القيامرة يروم تروزن األعمرال أن النرا م ذكرر  ملرا يردل أقول

 نفررس تظلررم فررال القيامررة ليرروم القسرر  املرروازين ونضررع ت رراىل قررال كمررا  أخرررى

 أمرررر وذلرررك اآليرررة األنبيررراء هبرررا أتينرررا خرررردل مرررن حبرررة مثقرررال كررران  وان شررري ا

 برل م نرواي أمررا ذلرك ولريس ولسران كفتان  له مبيزان األعمال فتوزن حمسو 

 وذكرررهم د ... ال بررا تسرربيح أبن مس رر  مررا أو ... أعلررم وهللا حمسررو  هررو

 قيامررة يرروم عنرره دل ... جتررا صررور يف ال رررش رب ينشرريه ... القرررآن وقررراءة

 وذو صروت ذو الررب ش ... عرر حرول ذلرك أبن مس ر  مرا أو ... األبدان
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 االحسان بصاح  ويذكرون ... جالله جل الرب عن يشف ن ... دوران

 

 

 [   594 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 يف ... األكفررران يف للملفرررو  القررررب يف ... مرررالنس ذلرررك أبن مس ررر  مرررا أو

 ... الشباب كأمجل  الشباب سن ... يف الوجه اجلميل الرجل صورة

 يت رابفن و ليلره وحتميرد  وتسبيحه هللا جالل من تذكرون ما أن احلديث يف

 وكرذلك أمحرد ذكرر  بصراحبهن يرذكرن النحرل كردوي  دوي هلرن ال رش حول

 أنرر  مررن ولفيقرر يراهررا الرري للصررورة ون يمررة القرررب عررذاب حررديث يف قولرره
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 ولكررن خيرال ال حقيقرة وهرذا السررىء عملرك وأا الصراح عملرك أا فيقرول

 ني 0 أن بلغنا قتادة وقال قبيحة وصورة حسنة صورة عمله من له أنشأ هللا

 يف عملره لره صرور قررب  من خر  اذا املالمن ان قال وسلم عليه هللا صلى هللا

 أا لره فيقرول الصردق رأامر ألراك إي فروهللا أنر  مرن لره فيقرول حسنة صورة

 صرور قررب  مرن خرر  اذا الكرافر وأمرا اجلنرة إىل وقائردا نورا له فيكون عملك

 أمرررأ ألراك إي فرروهللا أنرر  مررا فيقررول سرري ة وبشررارة سرري ة صررورة يف عملرره لرره

 أبن مس ر  مرا أو ... النرار يدخلره حرىت بره فينطلر  عملرك أا فيقول السوء

 احلشررر يرروم عنررك جيررادل أييت ... قرررآن نمرر ال مررر هررذا أايم ... يف نتلررو  مررا

 اي ... شراح  هرو الرذي الرجرل صرورة يف ... نرريان من ينجيك ك   للرمحن

 يف ... أتررى قررد صرردق حررديث مس رر  مررا أو ... الررداي الشررفيع ذاك حبررذا
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 ومنرره شرررق ... بينهررا صرروا  بررري مررن فرقرران ... القرررآن اول مررن سررورتني

 مثالن لذا مها بغيايتني ... تشأ وان بغمامتني شبههما ... تبيان ذو الضوء
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 ... ابالحسان القرآن كتالوة  ف النا وهو األجر مثال هذا

 ... ب يان يرى حىت خالقة صورة يف لنا ينشيه فاملوت ...

 ... األلوان سائر يقبل واملالوق الوح  بنص خملوق واملوت ...

 ... واأللوان األعرا  خال  رة بقد أخرى وبنشأة نفسه يف ...
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 ... ألوان إىل لون من األعيان سبحانه بقلبه مس   ما أو ...

 ... إمكان ذو والكل أعياهنا رهبا يقل  األعرا  وكذلك ...

 ... البطالن ذي بتأويالت فأتوا كله  هذا اجلهال يفهم مل ...

 ... االميان حالوة ب م ذاق ما وحمري ومالول فمكذب ...

 ... القرآن تدبر دون أعمو  آذانه يف اجلهال فسا ملا ...

 ... اهلذاين حلة يف وتباقا تكربا منه ال طفني لنا فثى ...

 ... فالن قول أين جهال فيقول رسوله قال هللا قال قل  إن ...

 عليره هللا صرلى النري مس ر  قرال الكالي مس ان بن النوا  عن الصحيح يف

 تقدمرره برره ي ملرون كررانوا  الرذين وأهلرره القيامررة يروم ابلقرررآن يرالتى يقررول وسرلم

 ثالثرة وسرلم عليره هللا صرلى هللا رسرول هلمرا وضرب عمران وآل البقرة سورة
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 شررق بينهمرا سروداوان  لتران أو غمامتران كأهنمرا  قال ب د نسيتهن ما أمثال

 شررح يف النووي قال صاحبهما عن حتاجان صوا  بري من فرقان كأهنما  أو

 من رأسه فوق االنسان أ ل ش ء كل  والغياية الغمامة غةالل أهل قال مسلم

 وقولرره كغمررامتني  أييت ثواهبمررا أن املررراد ال لمرراء قررال وغريمهررا وغررربة سررحابة

  األخررى الروايرة ويف صروا  برري مرن فرقران كأهنمرا  أو وسرلم عليه هللا صلى

 كأهنما
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 احلراء بكسرر واحلزقران الرراء انوإسرك بكسرر الفرقران صرا  بري من حزقان

 يف يقرررال ومجاعتررران قطي ررران ومهرررا واحرررد وم نامهرررا الرررزاي واسررركان املهملرررة

 مجاعة أي وحزيقة وحزق فرق الواحد

 ضرياء أي واسركاهنا الرراء بفرتح الشرق شرق بينهما سوداوان  لتان أو قوله

 يرروم عمرران وآل البقررة جترر ء وسرلم عليره هللا صررلى عنره الصرحيح ويف ونرور

 فران غمرامتني ت راىل هللا ينش ها القراءة فهذ  احلديث غمامتان كأهنما  القيامة

 املبرارك ابرن وذكر هلا مادة وجي لها أجساما األعرا  من ينش ء سبحانه هللا

 عملره لره يتمثل املالمن أن بلغي قال أسلم بن زيد عن رجل أخربا رقائقه يف

 رحيررا وأبيبرره وثيررااب وجهررا هللا خلرر  مررا أحسررن صررورة أحسررن يف القيامررة يرروم

 فيقرول عليره هون شي ا ختو  وكلما أمنه ش ء أفزعه كلما  جنبه إىل فيجلس
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 يف صرحبتك وقرد ت ررفي أمرا فيقرول أنر  مرن خريا صاح  من هللا جزاك له

 بيبررا وكرران حسررنا ترررا  فلررذلك حسررنا وهللا كرران  عملررك أا دنيرراك ويف قررربك

 سرربحانه قولره وهررو الردنيا يف ركبتررك فطاملرا فرراركبي ت راىل بيبررا ترراي فلرذلك

  إن رب فيقرول ربره إىل أييت حرىت 61:  الزمر مبفاز م اتقوا الذين هللا وينج 

 قرد وصرانع جترارة صاح  وكل عمله أصاب قد الدنيا يف عمل صاح  كل

 وت راىل تبرارك الررب فيقرول نفسره يف شرغل قرد صراحي غرري جتارته يف اصاب

 يكسرى مث لره غفررت فر ي فيقرول هرذا حنرو أو والرمحة املغفرة قال تسأل فما

 مث يرومني مسررية مرن تضر ء لاللرالة وفيره الوقرار ات  عليه وجي ل الكرامة حلة

  قررد وجتررارة عمررل صرراح  وكررل عنهمررا شررغل كرران  قررد أبويرره إن رب اي يقررول

 عمله للكافر وميثل أعط  ما مثل في طيان عمله من ابويه على يدخل كان
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 أفزعرره كلمرا  جنبره إىل فرريجلس رحيرا وأنتنره وجهرا هللا خلرر  مرا أقربح صرورة يف

 أنرر  الصرراح  برر س فيقررول خوفررا زاد  شرر ء مررن ختررو  وكلمررا زاد  شرر ء

 فلرذالك قبيحرا كران  عملرك أا فيقول ال فيقول ت رفي وما فيقول أن  ومن

 ملررافطا أركبررك رأسررك فطررأب ء منتنررا تررراي فلررذلك منتنررا كرران  قبيحررا تررراي

 النحل القيامة يوم كاملة  أوزارهم ليحملوا ت اىل قوله وهو الدنيا يف ركبتي

 أو ... الصراح وال مرل الطير  الكلرم اغراسها وان قي ان اجلنة أن يف فصل
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 وغراسرررها ... الفررراي الزمرران برررذا تشررراء مررا فررراغر  القي ررران أبهنررا مس ررر  مررا

 الذي ماذا غرسه لتارك بات ... للرمحن والتوحيد والتحميد والتكبري التسبيح

 قرل ابهلل ... لره يسر ى وال برذا يقرر مرن اي ... االمكان مدة من فاته قد ...

 جتي الذي ما   ... غرا من أرضك عطل  لو أرأي  ... جيتم ان كيف  يل

  يكررررون املغرررل ترجرررو ... برررذرها مرررن عطلتهررررا لرررو وكرررذاك ... البسرررتان مرررن

 القرررآن مقتضررى فراجررع هررذا ... وعبررد  ال رراملني رب قررال مررا ... كالكيمرران

... 

 قررال قررال عنرره هللا رضرر  مسرر ود برن هللا عبررد حررديث مررن القمررذي جرامع يف

 حممد اي فقال ي أسري ليلة إبراهيم لقي  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
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 وأن انقي ر وأهنرا املراء عذبرة القبرة بيبرة اجلنرة أن وأخربهم السالم امتك أقرأ

 القمررررذي قررررال أكرررررب وهللا هللا إال إلرررره وال هلل واحلمررررد هللا سرررربحان غراسررررها

 أي حرديث مرن القمرذي ويف مسر ود ابرن حرديث مرن غرير  حسرن حديث

 هللا سرربحان قررال مررن قررال وسررلم عليرره هللا صررلى النرري عررن جررابر عررن الررزبري

 وروى صرحيح حسرن حرديث القمرذي قرال اجلنة يف خنلة له غرس  وحبمد 

 وهررو برره مررر وسررلم عليرره هللا صررلى هللا رسررول ان هريرررة اي عررن ماجررة ابررن
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 علرى أدلك أال قال غرسا قال تغر  الذي ما هريرة ااب اي فقال غرسا يغر 

 يغرر  أكررب وهللا هللا إال إلره وال هلل واحلمرد هللا سربحان هرذا مرن خرري غرا 

 سرب  ... نر عي قرد الري البراء وأتمرل ... اجلنرة يف شرجرة واحدة بكل لك

 احلرديث ذاك ... يف غرترك قرد النفر  ابء وأ رن ... الفرقران حلكمرة الفالح

 ولررو منرره ابلسرر   ... كررادح  أصررال اجلنررات يرردخل لررن ... الشررياان برره أتررى

 عررن مصرردرها والكررل ... ت ررار  النصررو  بررني مررا وهللا ... األجفرران علررى

 والفررق ... مثرانابأل للنفر  الري والبراء والتسربي  ابالثبات لكن ... الرمحن

 ... ال رفان من حف  ذو يدريه ...  اهر ففرق بينهما

 مس رر  قررال جررابر حررديث مررن ن رريم أبررو روى األرواح حررادي يف النررا م قررال

 وال اجلنرة عملره مرنكم أحردا يردخل ال يقرول وسرلم عليه هللا صلى هللا رسول
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 يف أصررلهو  مسررلم شرررط علررى واسررناد  هللا بتوحيررد إال أا وال النررار مررن جيررري 

 هللا برمحررة ترردخل إمنررا اجلنررة أن وهررو عليرره التنبيرره جيرر  أمررر وههنررا الصررحيح

 دخوهلررا هللا أثبرر  وهلررذا نبيررا كرران  وان برردخوهلا مسررتقال ال بررد عمررل ولرريس

 يف ابألعمال
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 دخوهلرا وسرلم عليره هللا صرلى هللا رسرول ونفرى النحرل ت ملرون كنرتم  مبرا قولره

 األمرررين بررني تنررايف وال ب ملرره اجلنررة مررنكم أحررد يرردخل لررن قولرره يف الابألعمرر
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 النررار مررن النجرراة يقولررون كررانوا  قررال وغررري  سررفيان ذكررر  مررا أحرردمها لرروجهني

 ويرردل ابألعمررال والرردرجات املنررازل واقتسررام برمحترره اجلنررة ودخررول هللا ب فررو

 فضررلب فيهررا نزلرروا دخلوهررا إذا اجلنررة أهررل أن هريرررة أي حررديث هررذا علررى

 امل ارضررة ابء هرر  الرردخول نفرر  الرري البرراء أن الثرراي القمررذي روا  أعمرراهلم

 هر  الردخول أثبتر  الري والبراء ل خر مقابال ال وضني أحد فيها يكون الي

 مسررتقال يكررن مل وان لغررري  عليرره دخلرر  مررا سررببيه تقتضرر  الرري السررببية ابء

 سررددوا قولرره يف يناألمررر  بررني وسررلم عليرره هللا صررلى النرري مجررع وقررد حبصرروله

 هللا رسرول اي أنر  وال قرالوا ب ملره ينجرو لرن مرنكم أحدا أن واعلموا وقاربوا

 مشرررهد وشرررهد سررربحانه هللا عرررر  ومرررن برمحتررره هللا يتغمررردي إال أا وال قرررال

 ذلرك عرر  بقلبره املشرهدين هرذين وأبصرر وذنوبره تقصرري  وشهد عليه حقه
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 كالمه  انتهى املست ان وهللا به وجزم

 كررل  كمق ررد  املررأمت السررابقني رفقررة عررن املتالفررني علررى املررأمت أقامررة يف فصررل

 عرذر مرا ابهلل ... القرامو  يف قالره ابلنساء خا  او فرح او حزن يف جمتمع

 فرراذا رقرردة يف قلبرره بررل ... ابليقظرران لرريس هبررذا حقررا ... مررالمن هررو أمررريء

 الكسالن حلة هو فلبسه ق ... استفا
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 يف جهردك وسر ي  ... األمثران بنفائس بلبتها الن يم جنات شاقتك لو هللات
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 عررائس عليرك جلير  ... حسران الوجرو  بري  وكواعر  ... نرواعم وصال

 ... لوقتره وعاد حواشيه رق  ... الصوان من صار على جتلى ... لو وهللا

 الصررار حررد جراز القسرراوة يف قلبرك لكررن ... الكثبران مررن نقرى مثررل ينهرال

 ملرررا حسررن ... ذا وكنرر  املقرريم الشررروق هررزك لررو ... اشررجان يف صررباءواحل

 ذا كنررر   قلررر  حيررراة الصرررفات منرررك صرررادف  أو ... ابألدوان اسرررتبدل 

 احلسررررناء حمنرررة اي ... مق رررد ضرررررير اىل ترررز  خرررود ... الشرررران هلرررذا بلررر 

 ... الغشيان يف ال نني حيلة ذا ... ما اليه تز  مشس ... ابل ميان

 فلرررو عرائسرررها ون ررروت اجلنرررة صرررفات عليرررك تلررروا أا النرررا م كرررالم  وم رررى

 وآثررت بلبهرا يف جهردك لسر ي  واميران منرك قلر  حيراة أدىن لك صاد 

 حنرن ولكرن الصرار مرن أقسرى قلبرك لكرن الفراي اخلرز  على الباق  الن يم
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 املررأة وهر  خرودا ز  مرن مبنزلرة وعرائسرها اجلنرة صرفات مرن لك وصفنا مبا

 اىل كالشرمس  ه  الي النساء أمجل ز  أو مق د ضرير إىل الناعمة البيضاء

 أنرر  بررل ... رخيصررة لسرر  الرررمحن سررل ة اي ... اجلمررا  عررن عرراجز عنررني

 واحرد اال األلف يف ... يناهلا ليس الرمحن سل ة اي ... الكسالن على غالية

 االميان مع التقوى اولو اال ... كفالها  ماذا الرمحن سل ة اي ... اثنان ال
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 سررل ة اي ... احليرروان سررلفة األراذل بررني ... كاسررد  سرروقك الرررمحن سررل ة اي
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 الرررمحن سررل ة اي ... االمثرران أبيسررر عرضرر  فلقررد ... املشررقي أيررن الرررمحن

 كيرف  الررمحن سرل ة اي ... إمكران ذو املروت قبل فاملهر ... خاب  من هل

 ... أهنرررا لررروال محنالرررر  سرررل ة اي ... اميررران ذوو وهرررم عنرررك اخلطررراب تصررررب

 ... متالررررف مررررن قرررر  عنهررررا كررران  مررررا ... االنسرررران مكررررار  بكررررل حجبررر 

 عنهررا ليصررد ... كريهررة  بكررل حجبرر  لكنهررا ... الثرراي اجلررزاء دار وت طلرر 

 الررمحن مبشي ة ال لى رب ... اىل تسمو الي اهلمم وتناهلا ... املتواي املبطل

... 

 قررال أنررس عررن ومسررلم ريالباررا روى اخل كريهررة  بكررل حجبرر  ولكنهررا قولرره

 النرررار وحفررر  ابملكرررار  اجلنرررة حفررر  وسرررلم عليررره هللا صرررلى هللا رسرررول قرررال

 ابلشهوات
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 اال اليره يتوصرل ال الرذي بره احملري  ابلشر ء الدائر احلفا  أصل حف  قوله

 برذلك والشرهوات املكرار  وسرلم عليره هللا صرلى النري فمثل يتاطى أن ب د

 اال منها ينج  ال والنار عليها والصرب كار امل مفاوز بقطع إال تنال ال فاجلنة

 أنره وسلم عليه هللا صلى الني عن وروي عنها النفس وفطام الشهوات بقك

 بربرروة حررزن اجلنررة بريرر  فقررال آخررر بتمثيررل النررار وبريرر  اجلنررة بريرر  مثررل

 املكران والربروة املسرلك الروعر الطرير  هرو واحلزن بسهوة سهل النار وبري 

 هرررو املهملرررة ابلسرررني والسرررهوة الررررواي يف يكرررون مرررا أعلرررى هبررر وأراد املرتفرررع

 علررى يشرر  مررا كررل  واملكررار  وعررورة وال فيرره غلرر  ال الررذي السررهل املوضررع

 من وغريها السربات يف كالطهارة  عمله عليها ويص   ف له النفس
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 كرل  توالشرهوا املكروهرات ومجيرع املصرائ  علرى والصررب الطاعات اعمال

 حجر  يف ال لرة النا م وذكر ويوافقها إليه وتدعو ويالئمها النفس يواف  ما

 املترواي املبطرل اجلنرة عرن ليصرد وذلرك ابلشهوات النار وحف ابملكار  اجلنة

 األدىن علرى األعلرى وترالثر األمرور م ايل اىل تسمو الي اهلمم وتناهلا املتقاعد

 األدىن م رادك ليروم فات   ... أعلم وهللا املشقة أعظم ذلك من حصل ولو

 مث فا مهرا نفسرك الشرأن ذا أبر  واذا ... الثراي امل راد يروم راحاتره ... جتد
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 عنرره انشرر  مررا ... وصرربحه ب ررد الليررل رأيرر  فرراذا ... االميرران مطلررع راجررع

 الشرمس بلرو  وانتظرروا الصربح صرالة صرلوا قرد والنرا  ... ألذان عمود 

 امل ررررو  ربرررك شرررد ... فنرررا عميررر  قرررد ال رررني أبن فررراعلم ... زمررران قررررب

 ... ابالحسان

 بلررو  وقررب الصرربح صرالة صررلوا قرد والنررا  بلرع قررد الصربح كران  إذا أي

 مل الليررل أن وتظررن الفجررر بطلررو  ت لررم ال وغفلتررك جلهلررك وأنرر  الشررمس

 سرربحانه ربررك فاسررأل بصررريتك عررني أي عميرر  قررد عينررك أبن فرراعلم يررزل

 عنرره احملجرروب قلبررك يباشررر إميرراا واسررأله ... احملجرروب قلبررك يباشررر اميرراا

 ... ال ينان لتنظر

 مرا وهللا ... أوان كرل  اليره املسرري برق ... يف يهديك هاداي نورا واسأله ...
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 أخشرررى لكنمرررا ... والغفرررران ال فرررو بريررر  ل لرررى ... فاهنرررا الرررذنوب خرررويف

 الرجرال آبراء ورضرى ... والقرآن الوح  هذا حتكيم ... عن القل  انسالخ

 الرمحن مبنة ذاك كان  ال ... وحرصها
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 وعزلتره ... زمران برول الروح  ذا عن أعرض  ... اذا ري ألتق  وجه فبأي

 ال يقيننرررا أن صررررح  ... كتمررران  برررال حقيقيرررا عرررزال ... ألجلررره أريرررد عمرررا

 وتفويضررا وحتريفرا وأتويرال هجرررا أوليتره ... إتقران مرن لديرره ولريس بره يسرتفاد
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 رأي تقليرررد ال ب ررررا  ... ممسرررك عقوبرررة يف جهررردي وسررر ي  ... برهررران برررال

 ... فالن

 وعفرررو مت رررددة غفراهنرررا أسرررباب ألن الرررذنوب أخشرررى مرررا وهللا النرررا م يقرررول

  مررن املبررني الرروح  حتكرريم عررن قلرري انسررالخ اخشررى وامنررا واسررع ت رراىل الرررب

 اذا اىلت ر هللا ألقرى وجره فبرأي األمرني الصرادق نبيره وقرول ال راملني رب كالم

 الرجرال آبراء ورضري  السرماء مرن املنرزل الوح  عن وأعرض  ذلك ف ل 

 ألجلرره أريررد عمررا القرررآن وعزلرر  ورسرروله هللا كررالم  علررى وقرردمتها وخرصررها

 ال أبنره صررح  اذا هللا عنرد حجري فمرا واليقرني اهلردى ابنزالره أريد أنه وهو

 جهردي سر ي  ذلك ومع وتفويضا وحتريفا وأتويال هجرا وأوليته اليقني يفيد

 واآلراء التقليرد علرى وقدمره السرماء مرن النرازل ابلروح  متسك من عقوبة يف
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 اي ... ذلررك مررن ابهلل عيرراذا املبترردعني مررن ف لرره مررن ذلررك ف ررل كمررا  اهلررراء

 يضرحك جرذالن ... داي فمنتهرا  املسرري جرد ... وقرد بره يرراد عما م رضا

 حلره يف أو عليره السررور عخلر ... أمران عقد ال قد وكأنه ... متباقا آمنا

 مرررا ... اسررريا املسررررة حلرررل يف خيترررال ... واالحرررزان اهلرررم مجيرررع برررردت ...

 األكفان حلة من ب دها
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 بير  اب  قد ... النريان اىل أفضى ولو الدنيا يف ال ي  لطي  اال س يه ما
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  تصردق ال أ نرك اي ... الفراي املضرمحل احلطرام برذا الن ريم دار يف ال ي 

 ... جنرة قرالوا النرا  مس ر  قرد برل ... إيقران بال  ن بل ابلقرب ... كونه

 انتهررى واذا ... ختتررار  الررذي مررذهبك والوقررف ... قرروالن هلررم بررل وار أيضرا

 علرى اسرت ل  الري الرنفس وقالر  عليه األدىن تالثر أم ... للرجحان االميان

 األكروان ذي وبر  املمرات ب رد ... بنسري ة حاضررا نقدا أتبيع ... الشيطان

 مس ر  مرا د  ... اثن م راد يف لكن األمر ن ... هلا الدنيا بنسي ة أنه لو ...

 جالسررر  لرررو وهللا ... ب يررران مشررراهد رأيررر  قرررد مرررا ... وخرررذ قرررالو  النرررا 

 ... ولرو فيهرا كامنرا  هرذا لرأي  ... روغان بال حبثا وحبثتها ... خاليا نفسك

 عليره اختارت ... أجله من الذي السر هو هذا ... ناآلذا اىل أللقته أمن 

 هبروان هلرا حيصل ومل منها ... حاجة اليه اشتدت قد نقد ... املتداي ال اجل
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 وان هرررذا ... األبررردان قيامرررة ب رررد الررردار هرررذي غرررري يف بنسررري ة أتبي ررره ...

 هلرررا قط ررر  ذاك مرررا ... االمكررران حيرررز يف حظهرررا ولكرررن قط رررا هبرررا جزمررر 

 وشربهتها شرهو ا برني مرن فتألفر  ... عيران بررأي مشهود داملوجو  واحلاصل

 البطالن من قياسات

 

 

 [   605 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 مرن وأترى ... زمان ب د املوعود على األدىن ابل اجل رضى منها واستنجدت

 أهررل شرربهات اىل وصررغ  ... االميرران رقررة اي ملرادهررا ... مالئررم كررل  التأويررل
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 ورأ ررم التقرى اهررل واستنقصر  ... ل رفرانا مررن نقرص مررع والت طيرل الشررك

 ... علرررى دائرررة النرررا  عقررول ورأت ... البلررردان يف كررالغرابء  النررا  يف ...

 األحبرراب وعشرررة وامللرريح املليحررة وعلررى ... السررلطان وخدمررة احلطررام مجررع

 بره تلذ عوضا ... جتد ومل اجلميع ترك فاستوعرت ... واالخوان واالصحاب

 ذو اجلسررم دون فهررو ء ... إا يف إال يقررر لرريس فالقلرر  ... االحسرران مررن

 فيحر  ... احلرريان الوالره شبه فقا  ... بقربه يلذ سكنا له يبغ  ... جوالن

 مليحررة كررل  ال لررو ... االزمرران مرردى منررتقال فيظررل ... غررري  يهرروى مث هررذا

 ... ملررا الرردنيا أبسرررها ينررال لررو بررل ... دوران ذا وكرران يطمرر ن مل ... ورايسررة

 واخرق ... اهلروى مرن شر   حيرث فرالادك نقرل ... ال ينران اله قد مبا قرت

 يغنيرره فررال األعلررى حمبوبرره اىل مضررطر فالقلرر  ... االنسرران أحسررن لنفسررك
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 ... للرررمحن احلرر  هررذا جتريررد ... ون يمرره وفالحرره وصررالحه ... اثي حرر 

 هيمان ذا الكون ذا يف وي ود ... حائرا أصبح منه ختلى فاذا

 

 

 [   606 ةصفح - 2 جزء]  

 

 

 فهرو فررح وكفررح ونبر  انتصر  جذوال جذل القامو  يف قال جذالن قوله

 انتهى وجذالن جذل

 الفراي اخلز  على الباق  الذه  وايثارهم واالميان ال لم أهل زهد يف فصل

 بيرف كايرال  ... فراي هرذا وكرل كرالظالل  هذا ان ي لم االميان ذا لكن ...
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 ... ابذان لهرحي وصبح اال ... زايرة استتم ما

 وكزهررة ... زمران بقرب منسوخ فالظل ... صائف بيوم بل   وسحابة ...

 يلررروح كالسرررراب  أو ... اخررروان فكالمهرررا الم رررا او ... حبسرررنها الربيرررع واىف

 منهررا برراب كاألمرراي  أو ... القي رران مبسررتوى اهلجررري وسرر  ... يف للظمرر ن

 املفررا أمرروال رؤو  الغرررور وهرر  ... جبنرران واستحضررارها ابلقررول ... ذكرهررا

 لكررن ... مسرراغه عنررد يلررذ كالط ررام  أو ... أمثرران بررال جتررروا األىل لرريس ...

 يف وذا هلررا ل ... الرسررو ضرررب الررذي املثررل هررو هررذا ... جترردان كمررا  عقبررا 

 ... التبيان غاية

 سرررفيان برررن للضررحاك قرررال وسررلم عليررره هللا صرررلى النرري أن املسرررند يف كمررا

 بلرى قرال واملراء اللرنب عليره تشررب مث حوقرز  ملرح وقرد بط امك تالتى ألس 
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 مثل ضرب وجل عز هللا فان قال علم  قد ما اىل قال يصري ما فاىل قال

 

 

 [   607 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 ... فاررذ حقيقتهررا ترررى أردت واذا ... آدم ابررن ب ررام اليرره يصررري مبررا الرردنيا

 ت قلرره مررا وانظررر الرريم يف أصررب ا جبهرردك أدخررل ... شرران ذا واحرردا مثرراال منرره

 ... تبيان ذو واحل  ممثال ... الرسول قال كذا  الدنيا هو هذا ... ب يان إذا

 اصرب ه أحردكم جي رل كمرا  اال اآلخررة يف الردنيا مرا وسرلم عليره هللا صلى قال

 احلررور وقر  ... يف الردوح بظرل مثلهرا وكرذلك ... يرجرع مب فلينظر اليم يف
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 ... الركبان لقائل

 قرال راكر  كمثرل  والردنيا أا إمنرا وللردنيا مرايل لموسر عليره هللا صلى قوله يف

 عنرد ... ب وضرة جنراح عردل  ولرو هرذا ... وتركهرا راح مث شرجرة  ل حت 

 أحرر  وكرران مرراء ... شررربة مررن كررافرا  منهررا يسرر  مل ... امليررزان يف احلرر  االلرره

 ... ابحلرمان

 وسرلم عليره هللا صرلى هللا رسرول قرال قرال عنره هللا رضر  س د بن سهل عن

 مراء شرربة منهرا كرافرا  سرقى مرا ب وضرة جنراح هللا عنرد ت ردل الردنيا كانر   ول

 ... مرا اب  قرد امرريء عقرل ما اتهلل ... صحيح حديث وقال القمذي روا 

 مرن ابحلجرر ... حاكمرا يقضر  مث ويفرىت هذا ... فاي مضمحل هو مبا يبقى

 هررذ  مررن ي تاضرره ... الررذي فرروق قرردر  شرري ا اب  اذ ... االنسرران لررذا سررفه
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 للسكران ال قل واين عقل ... ذا كن   ان حقيقة السفيه فمن ... األمثان

 

 

 [   608 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 قيمتررره مررن أبقررل شرري ا اب  إذا عليرره ابحلجرررر حيكررم السررفيه أن كالمرره  م ررى

 عنرد تسراوي ال وهر  ابلردنيا قردرها هرذا الري اآلخررة اب  مرن ابلسرفه فأوىل

 هررذا غررري شررأن كرران  منررا شررهدن القلرروب ان لررو وهللا ... ب وضررة جنرراح هللا

 الطويررل ابل رري  قسررنا  ... ان ال رري  هررذا االنفررا  مررن نفررس ... الشرران

 اهلجرران مرع جفو را وبرول ء ... الوفرا عردم مرع الشركاء خسة اي ... الثاي
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... 

 لكررن ... زمرران كررل  ال شرراق مبصررار  ... عاشرر  فيسررلو م ررق فيررك هررل ...

 وأخرررو ... النسررريان أكنرررة القلررروب وعلرررى ... غشررراوة ال يرررون تلرررك علرررى

 ذاك اىل يسرررمو ... ال ميررران زمررررة عرررن متفررررد ... متررريق  حاضرررر البصرررائر

 وإن فصربيان كلهرم  والنا  ... للصبيان الل   وخلى األعلى األرفع الرفي 

 ... مرررو قرررال يشرررتهيه مرررا رأى واذا ... والوحررردان االفرررراد سررروى بلغررروا ...

 ابل لررم ... أعاضررها اجلمرراح اال أبرر  واذا ... األمثرران يف وجررد اجلنرران عرردك

 ذلرررة اي بررره البررراق  الررردائم بيرررع اخلسرررران مرررن ويررررى ... االميررران حقرررائ  ب رررد

 ... النرريان كمراجرل  وقلوهبم ... حوله من أهلها مصار  ويرى ... اخلسران

 جرراؤوا ... الثرراي ابلوقررود سرر ريا زادت ... خبرر  فرران الوقررود هررن حسرررا ا
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 اخوان وال أهل وال مال ... بال لقواخ ما مثل فرادى

 

 

 [   609 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 هبررم تسرر ى ... جلنرران او للنررار مترراجر فهرر  االعمررال سرروي شرر ء م هررم مررا

 فاسرقاحوا قلريال صرربوا ... ابلركبران اخليرل سروق الردارين إىل سروقا أعماهلم

 السررى ذاك  املمات عند التقى محدوا ... لالنسان التوفي  عزة اي ... دائما

 ... ال لررى حنررو عزمررا م هبررم وخرردت ... احلمرردان فحبررذا الصررباح عنررد ...

 بردائم اخلسريس اخلرز  مرن يفرى الذي ابعوا ... ن مان اىل نزلوا فما وسروا
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 اي واهلردى دة ... السر ا أعرالم اليسرر يف هلرم رف ر  ... ال قيان خالص من

 رهران يروم الفرسران كتسراب   ... هلرا وابتدروا االقوام فتساب  ... احلريان ذلة

 ... الكسالن خيبة اي شكله مع ... خملف الداير يف اهلوينا وأخو ...

 كمشر   بقوائمره يرمر  أن أو االسررا  للب رري الوخد اخل مهم هبم وخدت قوله

 ووخراد واخرد فهرو كوعرد  وخد وقد والوخيد كالوخدان  اخلطو س ة أو الن ام

 مررن عمررل مررا وكررل اجلررر حمركررة اخلررز  خررز  قولرره القررامو  يف قالرره ووخررود

 القامو  يف قاله فاارا يكون حىت ابلنار وشوي بني

 

 

 [   610 صفحة - 2 جزء]  
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 يتجررد ان واالميران ال لرم اهرل مرن عليهرا يقرف مرن إىل قائلها رغبة يف فصل

 عليه هللا ومحد قبله حقا رأى فان والربهان الدليل يوجبه مبا عليها وحيكم هلل

 جملررس اجلررس هلررا القرراري أيهررا اي ... اليرره وأرشررد برره عررر  اببررال رأى وإن

 ال قررل يشررهد حكمررا هللا هررداك واحكررم ... اخلصررمان لرره أتررى األمررني احلكررم

 ت ارضرها حىت ... كفر   عن برهة لسانك واحبس ... القرآن مع به الصريح

 ... الفرسران دعروة آخرر فنرزال ... أمثاهلا ف ند  ف ل  فاذا ... عدوان بال

 فرانظر ... فرالن لقرول به الرسول جاء ... ما ورد ال ناد سوى ليس فالكفر

 مشرررس فررراحل  ... ابخلسرررران فتفررروز قاهلرررا قرررد ... الرررذي دون هكرررذا ل لرررك

 هردا  عرن ي مرى والقلر  ... ال ميران علرى اال ختتفر  ال ... نروا ر وال يون

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

1312 

1312 

 ... ال ينان هذ  وأعظم ... ت مى مثلما

 احلكررم جملررس اجلررس املباركررة املنظومررة  هلررذ القرراريء أيهررا اي النررا م يقررول

 ال قرررل لرره يشررهد حكمرررا واحكررم اخلصررمان اليرره جلرررس اخلررائن غررري األمررني

 برهرة لسرانك احربس برل قائلهرا بتكفرري تبرادر وال القررآن حمكرم مرع الصرريح

 بغري قاله ما ت ار  حىت هواك مبجرد بكفر  حتكم أن عن أي

 

 

 [   611 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 واملنازلة املبارزة إىل يدعوك األمر وآخر أمثاهلا ف ند   ل ف فاذا اعتداء
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 وهرو وحنومهرا وقطرام كحرذام  الكسرر علرى مبري اسرم وحنرو  هذا فلنزال قوله

 قرول ألجرل الرسرول قرال مرا ورد ال نراد إال لريس الكفرر أن برني مث أوله بفتح

 قرول ويررد ي انرد ممرن ل لرك أي اخل هكرذا ل لرك فرانظر قرال مث وفالن فالن

 الشركاية يف النرا م أخذ مث النا  أقوال ألجل وسلم عليه هللا صلى الرسول

 وكلهرم ب رة ... أبر ممرتحن ب رد وإي هرذا ... فقال ذكرهم الذين األرب ة من

 األردان واسرع ال مامرة ضام ... متم لم جاهل غلي  ف  ... أضغان ذوو

 مزجر  ... ال رفران مرن جلرح وذو ضرلع ... ذو ابجلهرل متضلع متفيه  ...

 هللا إىل يشررركو ... واهلرررذاين االيهرررام مرررن زا  ... وإنررره ال لررروم يف البضررراعة

 يفري متطبر  جاهرل مرن ... األبردان كشركاية  جهلره مرن ... تظلمرا احلقوق

 ... الرمحن قضا على ذاك وحييل ... الورى
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 فمره بره مرأل كأنه  وتوسع تنطع كالمه  يف تفيه  القامو  يف قال متفيه  قوله

 يف قالرررره أضرررالعه املرررراء بلررر  حرررىت راي أو شررررب ا امرررتأل تضررررلع عمتضرررل قولررره

 جرررار وجنرررف مرررال كمنرررع  ضرررلع القرررامو  يف قرررال ضرررلع ذو قولررره القرررامو 

 اجلائر والضالع اعو  كفرح  السيف وضلع ضل ه ضرب وفالا

 

 

 [   612 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 قولره ابلروجهني ضرل ك ألقيمن ومنه ويسكن خلقه االعوجا  حمركة والضلع

 النفرراذ والزجراء صررالحها يرتم ومل قليلررة مزجراة وبضرراعة القرامو  يف قرال ا ز 
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 النرا  قرال اخل متطبر  جاهرل مرن قولره نفراذا أشرد منره أزجى وهو األمر يف

 ونصرف متطبر  ونصرف متفقره ونصرف مرتكلم نصف الدنيا يفسد ما أفسد

 ... اللسررران يفسرررد وهرررذا االبررردان يفسرررد وهرررذا األداين يفسرررد هرررذا حنررروي

 علررم عنررد  مررا ... الررداين إىل منرره وحقرروقهم دمرراؤهم مث اخللرر  و فررر  عجرر 

 عنرد املغلروب أنره تريقن فر ذا ... والبهتران والتضرليل والتبرديع التفكري سوى

 حكمروا ... هرم فران القضراة إىل اشرتكو  قال ... امليدان يف الفرسان تقابل

 يزيررل هررذا ... بررل امللررك حيررل هررذا لرره قولرروا ... السررلطان إىل أشرركوا وإال

 األتبرررا  بقررروة منررره األمرررر اشرررتداد قبرررل مرررن فررراعقر  ... فرررالن مثرررل امللرررك

 فررالن لرررأي كلكررم  فررادعو  ... وحكمرره للرسررول دعرراكم وإذا ... واألعرروان

 ... ابلقرآن احت  ما إذا والغوا ... فالغطوا اجملالس يف اجتم تم وإذا ...
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 علررى خيشررى هررذا إن اجلاشررنكري لبيرررب  املنبجرر  نصررر الشرري  قررال كمررا  هررذا

 االسررالم شرري  ي رري املغرررب صرراح  التررومرت البررن جرررى كمررا  منرره الدولررة

 ابلرفرر  اصررلح  قررد ... وشررهادة مبحاضررر واستنصررروا ... ت رراىل هللا رمحرره

 واالتقان

 

 

 [   613 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 وارفرروا ... مكرران أبي بررل وقرر  وأبي ... حتملرروا كيررف  الشررهداء تسررألوا ال

 شرهدوا هرم فر ذا ... االمكران غايرة أصلحوها بل ... حاهلا ومشوا شهاد م
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 قط يرة مرنهم ال دالرة قولروا ... الط ران اجلرارح لقرول تصغوا ... وال فزكوهم

 ... فالن بقول ن ارضها لسنا ...

 وقولررروا لررره تصرررغوا وال لقولررره تلتفتررروا فرررال شرررهودكم يف قرررادح قررردح إذا أي

 هبرا حكمروا برل حلكراما علرى ثبتر  ... ذلرك وحنرو ال دالرة النرا  يف االصل

   هررا ... فليتارذ فريهم يقردح جاء من ... إمكان ذا ليس فيها فالط ن ...

 ب ررداوة أتردهررا ... فجررواهبم اسرت داهم هررو وإذا ... الصرروان حجررارة كمثرل

 ... األداين

 األداين ب داوة ال دول شهادة ترد ال قولوا أي

  ب رداويت ... ر صرد يغلر  ابت قرد حاسد أو ... الثاي ال دو حال يف فصل

 يكررون السررراب هررذا مكررذاب قررال البحررر هررذا قلرر  لررو ... املرر ن كاملرجررل
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 ذا إىل تطلرع مل الشمس ... مباهتا قال الشمس هذي قل  أو ... ابلقي ان

 ابلكتمان وجاء اخلبيث غض  ... رسوله قال هللا قال قل  أو ... اآلن

 

 

 [   614 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 صررررال ... القرررررآن علررررى كررررذاب  حتريررررف عهموضررررو  عررررن القرررررآن حررررر  أو

 يف فكالمرره ... والديرردان ابلرردأب متوكررل ... برردف ها فهررو عليرره النصررو 

 النص دفع فالقصد ... الط ان الصائل دفع ابب من ... خالفه عند النص

 ... الزحفان التقى إذا يصول ال ك   ... مدلوله عن
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 قائرد الرجلني ذينك املقلد األعمى والثالث ... الثالث ال دو حال يف فصل

 ابل رردوان والتفسرري  والتضررليل والتبررديع والتكفررري فررالل ن ... ال ميرران زمرررة

 ... الرجالن قاله ما امس وا قال ... له مستندا سألو  هم وإذا ...

 اجلاهررل ومهررا تقرردما اللررذين لل رردوين املقلررد اجلاهررل وهررو الثالررث ال رردو هررذا

 واحلاسد اجلاهل ابلرجلني املراد اخل امس وا قال قوله واحلاسد املتم لم

 

 

 [   615 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 حاشرررا ... بكلررربهم ولررريس وراب هرررم هرررذا ... الرابرررع ال ررردو حرررال يف فصرررل
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 متسررررو  ... ابرررر  خليقررررة يف ببررررع خنزيررررر ... االنترررران اآلكلرررر  الكررررالب

 ... والبهتان ابلكذب

 ... للحمررررران والقررررروم يرموهنرررررا ... أعظمررررا ميشرررررم  يترررررب هم كالكلرررر   ...

 يف فضرلة هرو ... أمثران وال عرو  برال ميترا ... سر رها رخيصرا هبرا يتفكهون

 حترررك شرررا رأى فرر ذا ... سررلطان ذي متكررني وال ديررن ... وال علررم ال النررا 

 ... الث بان حترك كمثل  ذكرا ... يبتغ 

 األعررداء يتبررع الرابررع ال رردو هررذا أن مررراد  أن الظرراهر يتررب هم كالكلرر   قولرره

 رأى فراذا قوله هبا والتفكه والسنة الكتاب أتبا  ال لماء حلوم اكل يف الثالثة

 كتحرررك  ذكرررا يبتغرر  وحترررك رأسرره رفررع شرررا رأى إذا ال رردو هررذا إن أي شرررا

 او خاصررة الررذكر او الطويلررة الضررامة احليررة القررامو  يف كمررا  وهررو الث برران
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 الضرران ذكررور علررى ال قررور الكلر  فينفرر  الكسرراد أذى عنرره ليررزول ... عرام

 ... غازان إىل ي زى عسكر من ... حمنة أعظم النا  يف بقاؤ ف ...

 بضرراعته نفرراق عرردم مررن التشررك  يف النررا م أخررذ مث التتررار ملرروك مررن غررازان

 عن سافروا قد هلا أهل هم الذين ال لماء وان هذ 

 

 

 [   616 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 يف كمررررا  وهررررم الصرررر افقة اال جيرررردوا ومل مرررراتوا أي واالوبرررران البلرررردان هررررذ 

 التجررار اشررقى فرراذا مررال رأ  بررال للتجررارة السرروق يشررهدون قرروم القررامو 
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 صر افي  مجرع ابلفرتح صر فوق ووصر في صر فق  الواحرد م هرم دخلوا شي ا

 ابألمثرران يبتررا  اتجرررا يبغرر  األر  يف ضررارب بضرراعة هررذي ... انتهررى أيضررا

 الإ ... واالوبران البلردان هرذ  عرن ... سافروا قد مجي هم التجار وجد ...

 هلررا الزبررون فهررم ... أمثرران بررال فينررا يتجررروا أن ... تكلفرروا الررذين الصرر افقة

 ... مداين مفلس من بي ه من ... ارمحوا فباهلل

 قررد التجررار فرراذا ببضرراعة جرراء قررد اتجرررا ارمحرروا املسررلمني م شررر اي ابهلل أي

 مفرراليس هررم بررل هلررم مررال ال الررذين الصرر افقة هررالالء اال جيحرردوا ومل سررافروا

 ... والبلدان ابآلفاق با  قد ... اتجرا حبقك فارزقها ايرب ... ننيمديو 

 وكرررذا ... ال قيررران خرررالص يررررا  ذهبرررا ... أصرررفر لديررره منقررروش كرررل  مرررا ...

 ... مثالن مها إن ما متييز  ... يف الغوا  ودرة الزجا 
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 كتابررره  ينصرررر أن وصرررفاته أبمسائررره وسرررالاله هللا اىل ابلتوجررره الكتررراب خرررتم مث

 وعسرررركر الضررررالل حررررزب علررررى االميرررران حررررزب ينصررررر وأن نررررهودي ورسرررروله

 فقال الشيطان

 

 

 [   617 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 ورسرروله وكتابرره دينرره ينصررر ان ال رراملني رب اىل السررنة أهررل توجرره يف فصررل

 علررى بررل للكفايررة ال ... الزم فررر  الرردين ونصررر هررذا ... املررالمنني وعبرراد 

 ... جبنران والردعا فبالتوجره ت ... عجرز فر ن ابللسان وإما بيد ... األعيان
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 خررري وجهررك حبيرراة ... االميرران اصررر اي خررردل حبررة لالميرران وهللا ذا ب ررد مررا

 ... الشان عظيم اي وجهك وبنور ... به مسالول

 قرال جرابر عرن داود ابرو روا  مرا ي رار  هرذا يقال ال اخل وجهك حبياة قوله

 يف ورد ألنره اجلنرة اال هللا بوجه يسأل ال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

 أهرررل كذبررره  حرررني الطرررائف مرررن منصررررفة وسرررلم عليررره هللا صرررلى النررري دعررراء

 وسررلم عليرره هللا صررلى النرري فرردعا مكررة اهررل مررن الطررائف يف ومررن الطررائف

 علررى وهررواي حيلرري وقلررة قررويت ضرر ف اشرركو اليررك اللهررم املررأثور ابلرردعاء

 بنرور أعروذ آخرر  يفو  تكلري مرن اىل ري وأنر  املستض فني رب أن  النا 

 اللهررم األذكررار يف املررروي واحلررديث اخل الظلمررات لرره أشرررق  الررذي وجهررك

 الرررذي وجهررك بنرررور أعرروذ آخرررر  ويف عبررد مررن وأحررر  ذكررر مرررن أحرر  أنرر 
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 الكررررمي هللا بوجررره أعررروذ آخرررر حرررديث ويف واألر  السرررماوات لررره أشررررق 

 خلق  ما شر ومن والالمة السامة شر من التامة وبكلماته القدمي هللا وابسم

 واآلخررررة الررردنيا شررر ومرررن ب ررد  مرررا شرررر ومررن اليررروم هررذا شرررر ومررن رب أي

 واآلخرررة الرردنيا أبن ذلررك عررن فيجرراب املرفوعررة األحاديررث يف ذلررك وأمثررال

 ذلك من ورد ما أبن ذلك عن فيجاب املرفوعة حديث يف ذلك وأمثال

 

 

 [   618 صفحة - 2 جزء]  

 

 

 اجلنررة مررن متن رره الرري االعمررال مررن مين رره أو اجلنررة مررن يقرررب مررا سررالال أنرره
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 احلررديث يف كمررا  اجلنررة إىل يقرررب مررا وجهرره وبنررور هللا بوجرره سررأل قررد فيكررون

 برك وأعروذ وعمرل قول من اليها يقرب وما اجلنة أسألك أي اللهم الصحيح

 املرال كسرالال  ابلردنيا خيتص ما وأما وعمل قول من اليها يقرب وما النار من

 أراد كونررره  عرررن النظرررر قطرررع مرررع الررردنيا يف رغبرررة امل يشرررة يف والسررر ة والررررزق

 مرن املنرع علرى يردل احلرديث أن رير  فرال اآلخررة عمل على ي ينه ما بذلك

 اىل يقرررب مررا هللا بوجرره سررأل إمنررا والنررا م هللا بوجرره دنيررا  حرروائ  يسررأل أن

 هرذا وعلرى ودينره ورسروله هللا كتراب  نصررة وهرو اجلنة اىل بري  هو بل اجلنة

 أوليتهرا الري ن متك وحب  ... اعلم وهللا خيفى ال كما  حاديثاال بني ت ار 

 اخللر  مجيرع وسر   الري رمحترك وحبر  ... أمثران وال عرو  مرا غري من ...

 املردح ن روت فيهرا ... م را احلسى لك أمساء وحب  ... اجلاي كذاك  حمسنهم
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 األكروان ذي أضر ا  برل األكروان واسرع محد وهو محدك وحب  ... للرمحن

 م برود كرل  برل ... اثن عرن متقرد  الرورى م برود احلر  االلره هللا أبنكو ...

 مرالذ وال امل راذ وبرك ... التحتاي للثرى عرشك دون من ... فبابل سواك

 سرروا يسررم ه للمضررطر ذاك مررن ... هلفرران ملرردد كررل  غيررا  أنرر  ... سرواك

 ترضرريك ... حلاجررة اليررك توجهنررا إا ... ال صرريان مررع دعوترره جييرر  ك ...

 علينررا سرربغ  ... الرري أن مررك ب رر  قضرراها فاج ررل ... م رران احرر  هررابالب

 زمان كل  منك

 

 

 [   619 صفحة - 2 جزء]  
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 دينرا واخقتره ... ابلربهران أنزلر  الذي ال ايل ودينك والرسول كتابك  أنصر

 ... ترضرا  ملرن دينرا ورضريته ... االنسان أمة من مقيمه واصطفي  لنفسك

 ابلررردين املب رررو  رسرررولك عرررني وأقرررر ... ايناألد قررريم هرررو الرررورى هرررذا مرررن

 كنرر   قررد ... مررا كمثررل  ال زيررز ابلنصررر وانصررر  ... املتررداي بنصررر  احلنيررف

 الضررالل حررزب ... علررى حزبينررا خررري وانصررر رب اي ... زمرران بكررل تنصررر 

 ول سركر خليرارهم ... فردا حزبينرا شرر واج رل رب اي ... الشريطان وعسكر

 اي ... وتردان وتواصرل تراحم أهل املنصور حزبك واج ل رب اي ... القرآن

 رب اي ... زمرران كررل  الرردين يف أحرردث  قرد ... الرري البررد  مررن وامحهرم رب

 بنرور واهدهم رب اي ... النريان إىل بسالكها تفي  ... الي برائقها جنبهم
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 ... اصرا وليا هلم كن  رب اي ... جبنان فيظفروا اليك يصلوا ... ك   الوح 

 اي أنزلتررره ... الررذي ابحلررر  رب اي وانصرررهم ... الفترران ةفتنررر مررن واحفظهررم

 ذو وأنرررر  اليرررك جلرررالوا ... قرررد الغررررابء هرررم إهنرررم ايرب ... القررررآن منرررزل

 االميرران صررادق إال اخللرر  هررذا كررل  ألجلررك عررادوا قررد رب اي ... االحسرران

 ... الرررمحن رضررى يف الرريهم دينررا ... هررم مررا أحررو  فيررك فررارقوهم قررد ...

 أمان كل  وال األمان ال ... اهلا من يال والتيك ورضوا

 

 

 [   620 صفحة - 2 جزء]  
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 رب اي ... اهلرذاين ذي آراء مرن بسوا  ارتضوا وما سوا  من بوحيك ورضوا

 النفاة حزب على وانصر ... احلريان التائه هداة واج لهم االميان على ثبتهم

 األنصرار النبويرة السرنة ألهرل وأقرم ... وال رفران احلر  أهرل اإلثبرات عساكر

 مرررع صرررربا وارزقهرررم ... أئمرررة للمتقرررني واج لهرررم ... زمررران بكرررل وانصررررهم

 ابل رردوان النررا  اليرره ودعرروا ... أحرردثوا قررد مبررا ال أبمرررك هنرردي ... االيقرران

 واغفر ... السلطان ذو أن  عزيزا نصرا ... به وانصرهم ابحل  وأعزهم ...

 كلهرا  احملامرد ولك ... والغفران ال فو أهل فألن  ... شأهنم وأصلح ذنوهبم

 ال لرررى السرررماوات مرررلء ... األزمررران علرررى يفرررى ال يرضررريك ... كمرررا  محررردا

 كلره  ذلرك وراء تشراء ممرا ... االمكران ومنتهرى ب د موجود ... وال واألر 

 والتسررليم الصررلوات أفضررل رسررولك وعلررى ... بزمرران هنايررة بغررري محرردا ...
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 ب رد مرن تب روهم ... واألىل ي رامج صرحابته وعلى ... الرضوان وأكمل منك

 ... ابالحسان

 وحيرره علررى وأمينرره خلقرره مررن وخريترره ورسرروله عبررد  حممررد علررى هللا وصررلى

 وسلم عباد  وبني بينه وسفري 
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