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اف!صضلرحمىتجصالله

مخلوقاته.جميع)1(بالربوبيةلهشهدتالذيللهالحمد

جميعالشهادةلهدتو.مصنوعاتهجميعبالعبوديةلهقرتو

صنعهلطيفمنودعهابماهوإلاإلهلاالذياللهانهالكائنات

نفسه،ورضا،خلقهعددوبحمدهاللهوسبحان.اياتهوبديع

الاحد،اللهالاإلهولا)3()4(.كلماتهومداد،عرشهوزنة
)2(

)1(

)2(

)3(

)4(

غيرحديثف)بخطوفي."بربوبيته":طع(،الاصلخطغيرد)بخطفي

".بربوبيته"شهدت:وغيرها(الاصلخط

المعبودعون.عرشهبمقداراوعرشهبثقلحمدهواسبحهأي"عرشه"زنة

4/936.داودابيسننشرح

مابمقدارأيوالكثرةالزيادةوهوالمددمثلمصدرالمداد:كلماتهد1مد

وهوكلامهوهيتحصرولاتعدلاتعالىوكلماته،الكثرةفييساويها

الكثيرالعدديحصرهماأولاذكرلانهالكثرةفيمبالغةالمرادفإن،صفته

لاكماعديحصيهمالاأيمنهأعظمماهوإلىارتقىثمالخلقعددمن

بشرحمسلمصحيح4/936،037-المعبودعون.اللهكلماتتحصى

التسبيحباب-والاستغفاروالتوبةوالدعاءالذكركتاب-1744/جالنووي

.-النوموعندالنهارأول

رضيالمؤمنينأمجويريةعنعنهاللهرضيعباسابنحديثمناقتباسهذا

فيوهيالصيحصلىحينبكرةعندهامنخرجغ!النبيأنعنهاالله

الئيالحالعلىمازلت:فقالجالسةوهيأضحىبعدمارجعئم،مسجدها

ثلاثكلماتاربعبعدكقلت"لقد:ع!ي!النبيقال،نعم:قالتعليها؟فارقتك

خلقه=عددوبحمدهاللهسبحان:لوزنتهناليوممنذقلتبماوزنتلومرات
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ولاأفعالهفيلهشبيهولا،ربوبيتهفيلهشريكلاالذيالصمد)1(،

بهوجرى،علمهبهحاطماعدد،أكبروالله.ذاتهفيولا،صفاتهفي

بالله،إلاقوةولاحولولا.برياته)2(جميعمنحكمهفيهونفذ،قلمه

(3 ).ِ
ولا،حياةولاموتا،ولانفعاولاضرالنفسهيملكلاعبدتمويض

ناوأشهد.ونهاياتهامرهمبادىءفي()اللهوإلى)4(باللههوبل،نشورا

ولا،لهولدولاله)7(،صاحبةولاله)6(،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

كتاب-نووي44()17/مسلمرواه."كلماتهومدادعرشهوزنةنفسهورضا

.النوموعندالنهاراولالتسبيحباب-والدعاءالذكر

من"الصمد:اللهرحمهالقيمابنقال،تعالىاللهاسماءمناسمالصمد:

لهذافيهالخيرخصاللكثرةوذلكوالرهبةبالرغبةالقلوبنحوهتصمد

العالموهوسؤددهكملالذيالصمد:عباسابنمنهمالسلفجمهورقال

حلمه،كملالذيالحليم،قدرتهكملتالذيالقادر،علمهكملالذي

الصواعقمختصر".جودهكملالذيالجواد،رحمتهكملتالذيالرحيم

تفسيروانظر،1/158جالجوزيةقيملابنوالمعطلةالجهميةعلىالمرسلة

اشتقاق2/316،عبيدةلابيالقرانمجاز15/03،342/جمجلدالطبري

.252صللزجاجالاسماء

اللسان.خلقهمايالخلقاللهبرا:يقالالبريةجمع،مخلوقاته:برباته

/1.31

.7012/اللسان.فيهالحاكموجعلهإليهردهإذاإليهامرهفؤضمن:تفويض

.بنصرهمتقوإليهلاجىءبهمعتصماي:بالله

يديه.بينمنتهاهفيواقف،إليهعائد:اللهإلى

.بمنسقطت"له":

.بمنسقطت"له":



مناحدعليهيثنيماوفوق،نفسهعلىثنىكماهوالذي،لهكفؤ

برياته.جميع

منوخيرته،وحيهعلىوامينه،ورسولهعبدهمحمداانواشهد

بالهدىارسله.خلقهعلىوحجته،عبادهوبينبينهوسفيره،بريته

بإذنهاللهإلىوداعياونذيرا،بشيرا)1(الساعةيديبينالحقودين

منوطموس)4(،الرسلمن)3(فترةحينعلىارسله.منيرا)2(وسراجا

وتطاير،ناره)6(اضطرمتقدوالكفر.الكتبمن()ودروس،السبل

،العقاببهميحلانالارضاهلاستوجبوقد.شرارهالافاقفي

بقاياإلاوعجمهمعربهمفمقتهمإليهموتعالىتباركالجئارنظروقد

علىوحكموا،ارائهمظلمإلىقومكلاستندوقد.)7(الكتاباهلمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

سعدبنسهلحديثفيجاءكمااولعة،ضبعلاهـاتمنعصتممعثه

كهاتين،والساعةأنا"بعثت:والسلامالصلاةعليهقال:قالعنهاللهرضي

فيمدهما".باصبعيهويشير

فتح.-11/347البخاريرواه

!وداعياونذيراشههاومبمثحراأزسلتكإناالنبىجمايها>:تعالىقولهإلىيشير

.[64-54/لاحزابا]!<فنيراوسراجانه-بإدأللهإلى

انقطعتالذيالزمانمنوجلعزاللهرسلمنرسولينكلبينما:الفترة

.544/اللسان،الرسالةفيه

.6126/اللسان.اثرهوامحىدرس:يطمسالطريقطمسمصدر:الطموس

6.97/اللسان.وامحىعفاأي،يدرسالشيءدرسمصدر:الدروس

12.354/اللسان.والتهبتاشتعلت:اضطرمت

مججفه:قال:قالعنهاللهرضيحماربنعياضحديثمناقتباسهذا



ظلامه،1(مدلهمالكفروليل.واهوائهمالباطلةبمقالاتهمسبحانهالله

)4(.اعلامهمطموسة،اثارهعافيةالحق)3(وسبيلقتامه)2(.شديد

الآفاقملأحتىفاضاء،الايمانصيحلمج!بمحمدسبحانهاللهففلق

منيرا،سراخاالطلم(حنادلس)فيالرسالةشمسبهوأطلعنورا،

العمى،منبهوبصر،الجهالةمنبهوعلم،الصلالةمنبه6ى

بهواغنى،الذلةبعدبهوأعز،القلةبعدبهوكثر،الغيمنبهوارشد

وآذاناعميا،اعينابهوفتح،الهلكةمنبهواستنقذ)7(،العيلةبعد

غلفا)8(.وقلوبا،صما

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

أهلمنبقاياإلاوعجمهمعربهمفمقتهمالأرضاهلإلىنظراللهوإن..."

هلها.ونعيمهاوصفةالجنةكتاب،نووي،17/302مسلمرواه."الكتاب

مدلهمة:وليلة،سوادهكثف:والطلامالليلادلهمالاسود،:المدلهم

.12602/اللسان،بهمبالغ:مدلهموأسود،مطلمة

.21/461اللسان.الغبارهو:القتام

."أعلامها...ثارهاا...سبل":ط

القاموسبه،ليهتدىالطريقفيينصبماوهو،العلمجمع:اعلامه

1472.ص

السواد،شديد:حندسسودو،مطلم:حندسوليلالظلمة:الحندس

.6/58اللسان.لظلمتهنالشهرمنليالثلاث:والحنادس

".الله"فهدى:ط

يغنيكمفسؤفعيلةخفتم>فىان:تعالىقولهومنه،الفاقة:والعالةالعيلة

اللسان[28/]التوبة!(حيمعليؤاللهإنشآحإنتفضلهمنلله

11/488.

لا=فهوبغلافغشيكأنه،الغلفةبينأغلفقلب:يقال،مغلفةيعففا



حقاللهفيوجاهد)1(الامةونصح،الامانةوادى،الرسالةفبلغ

له)3(اللهوشرح]2/أ[ربه)2(.مناليقيناتاهحتىاللهوعبد،جهاده

والصغارالذلةوجعل،4وزرهعنهووضع،ذكرهلهورفع،صدره

.()امرهخالفمنعلى

ذكرفاذا،باسمهاسمهوقرن.المبينكتابهفي)6(بحياتهواقسم

ولاخطبةلاحديصحفلا.والتأذينوالتشهدالخطبفيكما،معهذكر

شهادةورسولهعبدهانهيشهدحتىصلا!7(،ولاذانولاتشهد

كما،عليهحلقهوجميعورسلهوانبياؤهوملائكتهاللهفصلى.اليقين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

اللسان88[لبقرة/]<قلوبناغتفتوقالو>:تعالىقولهومنهشيئا،يعي

/9.271

".الغمةوكشف":زيادةط،حفي

!<آئيقيهنيأتيكحتئرتكوأعبد>لهتعالىاللهلامرمطيعاع!ب!فكان

.الموت:واليقين[99]الحجر/

له.وشرح:بفي

!ووضععاعثصذركلك>ألضثشرح!ي!:رسولهعلىممتثاتعالىقالكما

.4[-1/]الشرح!<كرك!ورفعنالكنقضطقركىا*وزرك

منعلىو[لصغارالذلةوجعلرمحيظلتحترزقي"جعل!ي!:قالكما

كتابفتح،6/89معلفاعمرابنعنالبخاريرواه([.أمريخالف

.4/92احمدوالإمام،الرماجفيقيلما88بابالجهاد

واقسام72[]الحجر/!(يعمهونسكر!تملىإنهملعترك>:تعالىقالكما

وتكريم.!ك!ي!لهتشريفبهتعالىادله

تكفي،فلاالشهادتينبينبالجمعإلاتصحلاالمذكورةالأمورانيعني

غ!م!.لمحمدالرسالةشهادةبهايقرنحتىالتوحيدشهادة



.كثيراتسليماوسلم،إليهوهداناباللهعرفنا

بعد:أما

بمعرفته،عبدهيكرمأنأرادإذاأسماؤهوتقدستئناؤهجلاللهفان

منوتلقيهاالعلا،صفاتهلقبولصدرهشرح،محبتهعلىقلبهويجمع

وتلقاه،بالقبولقابلهمنهاشيءعليهوردفاذا)1(.الوحيمشكاة

لهواتسع،قلبهبهفاستناربالانقياد.لهوأذعن،والتسليمبالرضا

اللهتعريفاتمنتعريفانه)2(وعلم.ومحبةسرورابهوامتلأ،صدره

منزلةقلبهمنالصفةتلكفأنزل،رسولهلسانعلىإليهبهتعرف،تعالى

حاجة.إليهكانماأشذالشفاءومنزلة)3(،فاقةإليهكانماأعظمالغذاء

إليهاواطمأنت،معرفتهبهاوقويت،)4(غناهبهاوعظم،فرحهبهافاشتد

عين()وأسام،ميادينهافيالمعرفةمنفجال.قلبهإليهاوسكن،نفسه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

>كمشكؤؤ!امقحباج<:تعالىقولهومنه،نافذةغيركوةكل:المشكاة

وهيفيها،يستصبحالتيالزجاجةقصبةايضاوالمشكاة35[]النور/

المؤلفومراد.167القاموس14،441/اللسان.الفتيلةموضع

والسنة.الكتابمنالوحينوربالمشكاة

"غد".:ط

والحاجة.الفقر:الفاقة

.""غناؤه:ط،حفي

إذاسامهاو،شاءتحيثرعتسوما:تسومالماشيةسامتمن:أسام

المصنفومراد12/311،اللسان.ترعىوخلاهاالرعيإلىأخرجها

والبساتينالرياضهذهفيبصيرتهعينارعىالناظرهذاان:اللهرحمه

وعلما.معرفةواقتبسمنهااستفادحتى



لشرفتابعالعلمشرفبانلتيقنهوبساتينها،رياضهابين)1(بصيرته

وذوهو،صفتههذهممنواجل)3(اعظممعلومولا)2(،معلومه

الحاجةبحسبايضاشرفهوان)4(العلا؛والصفاتالحسنىالأسماء

معرفةإلىمنهااعظمشيءإلىقطالأرواححاجةوليست،إليه

الوسيلةوطلب،بهوالابتهاج،وذكره،ومحبتهوفاطرها،(بارئها)

اوصافهبمعرفةإلاهذاإلىسبيلولا.عنده)6(والزلفى،إليه

وإليه،اطلبوله،اعرفباللهكاناعلمبهاالعبدكانفكلما،سمائهو

ابعد.ومنه،اكرهواليه،اجهلباللهكانانكرلهاكانوكلما.اقرب

نفسه.منالعبدينزلهحيثنفسهمنالعبدينزلتعالىوالله

نافرامعرضا)7(وعنهامبغضا،وصفاتهاسمائهلذكركانفمن

حتى،مقتااكبروله،إعراضااعظموعنه،بغضااشدلهفالله،ومنفرا

قلبين:على)8(القلوبتعود

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.رياضها"في":ط،حفي

كاناشرفالمعلومكان"فكلما)معلومه(:بعدزيادةظ)الحاشية(د،في

".اشرفبهالعلم

عطم(".و"اجل:ب

"وكذلك".د:،بفي

"ربها".:سفي

بالتىاولدكىمولكؤولا>وما:تعالىقال،والمنزلةوالدرجةالقربة:الزلفى

.37[]سبأ/تقرك!عندنازلفع(

صح.خ:وفوقها،وحدهالاصلفي)معرضا(كلمة

"إلى".:ط



وقرةونعيمه،وحياتهقوته)2(والصفاتالاسماءذكرقلب)1(

القلوبمقلبيا:لاستغاث)4(ساعةومحبتهاذكرها)3(فارقهلو،عييه

:يقولحالهفلسان.دينكعلىقلبيثبت

()الناقلعلىالطباعوتأبىنسيانكمالقلبمنيراد

:ليقوو

شحاحا)6(بذاكاحشائيألفيتتناسياالفؤادتقاضيتواذا

.)7(-
يمولو

فننتكس)8(احياناالذكرفنتركبذكركمتداوينامرضناإذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)ص(.بالكسرويجوز،بالضمالأصلفيضبطكذا

.والاسماء"الصفات":ظد،،ب

."عينطرفةذكرها":طع

لحطا".ومحبتها":طتوقي.لاستغاث"ومحبتها"ذكرها:ظد،،بفي

.""لحطات:طعوقي.""لحظة:طه،ف،حوفي

يستطيعفلاحبكمعلىمطبوعقلبيأنومعناهالمتنبيالطيبلابيالبيت

.217/المتعبيديوانانطر.للعاذلالاستجابة

تناسيإلىدعيتواذا12(:ه)صديوانهفيوصدره،الفارضلابنالبيت

ذلكابىالحبيبيهاينساكانالقلبمنطلبتإذاني5ومعنا.)ص(عهدكم

تفارقه.انتستطيعلافهيأحشائيخالطقدحبكإنبل،الإباءاشدعلي

.الاخر"ويقول":الأصلفي

القسوةبهوتحيطالرانويغطيهيمرضالقلبن5ومعنا،قائلهعلىاقفلمالبيت

حاله=إلىورجعالقلبانتكسبهذكركمعنغفلنافإذا،بهمافيذهبفنذكركم
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نافر،لصفاتهمحاربهومنالقلبيذكرأنالمحالومن]2/ب[

ذلك)2(.فيالسلامةأنزاعمعنها،بكليتهمعرضسماعها،من)1(

العزيزعنوالاعراض)3(،والخذلانالجهالةإلاهوإن،واللهكلا

معرفةإلىمنهأشوقشيءإلىقطالصحيحالقلبفليس،الرحيم

كفرحهقطبشيءفرحولا،وأسمائهوأفعالهوصفاته،تعالىربه)4(

)6(سرادققلبهعلىيضربانند(بالعبد)وكفى.بذلك

ينفعلمحفاكانلوبماوالاشتغالوالتنفير)7(،والنفرةعنهاالاعراض

وأسمائه.وبصفاتهبهوالايمانتعالىاللهمعرفةبعدإلا

ربهمعرفةعنفهو،الجهالةبسياطمضروبقلب:الثانيوالقلب

عليهأنزلتكماوصفاتهأسمائهمعرفةوطريقمصدود،ومحبته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

عين.طرفةذكركمعننغفلانينبغيلالذلك،والقسوةالمرضمنالاول

."عن":حفي

عنها.معرضلصفاتهمنكروهو،للهذاكراالقلبيكونانيستحيلانهالمراد

اللهوخذلان،وعونهنصرتهترك:وخذلاناخذلايخذلهعنهوخذلخذلهيقال

اللسان.ذلكمنباللهنعوذفيها،فيقعالشبهمنيعصمهلاأنالعبد

.11/202

."وتعالىتبارك":دفي

.وخذلانا""عمى:طفي

وامضرباوحائطمنبالشيءحاطماكل:الدالوكسرالسينبضمالسرادق

.01/571اللسان.سرادقاتوالجمع،خباء

التشريدالشيء:عنلتنفير1وشرد،أيالظبينفرويقال،التفرق:الانفرة

.462القاموس55220/اللسان،عنهوالتفريق
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اجن)2(ما؟منرتوىو،الباطلالكلاممنشبهاقمشقد)1(مسدود،

وتضجعجيجا)3(،اللهإلىوأحاديثهاالصفاتاياتمنهتعج،طائلغير

وتعطيلا)7(،تحريفا)6(يسومهامما(،ضجيجا)منزلها)4(إلىمنه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ههنامنالوضيعءالردىالشيءجمع:القمشومعنى."وقد":طعفي

6/338.اللسان.وههنا

13/8.اللسان.واللونالطعمالمتغيرالماءهو:آجن

:فقالالتهذيبفيوقيده،وصاحصوتهرفعوعجيجا:عخايعبئعبئ

2/318.اللسان.والاستغاثةبالدعاء

وجل.عزاللهوهوالميمبضممنزلها:

للسان.مستغيث!وصاحوغلبشيءمنفزعإذاضجيجايضجضج:

.2/312

العدولالاصطلاحوفي.امالهالشيء:حرفمناللغةفيالتحريف

وتحريفلفظهتحريف:نوعانوهو.غيرهإلىوصوابهوجههعنبالكلام

وهمفيهماالراسخونفهماليهودعنالأصلفيماخوذانوالنوعان،معناه

غلبواوماالتوراةالفاظمنكثيراحرفوافانهم،وسلفهمالمحرفينشيوخ

بهماشبهفهمالرافضةآثارهمعلىودرج.معناهحرفوالفظهتحريفعن

فيالواردةالنصوصتحريففيسلكوافانهموالجهمية،بالقذةالقذةمن

نصوصتحريفمنيتمكنوالمولمااليهود،منإخوانهممسالكالصفات

.216-1215/القيملابنالمرسلةالصواعق.معانيهحرفواالقران

هنابهوالمراد،والتركوالفراغالخلوهوالذيالعطلمنماخوذ:التعطيل

التحريفبينوالفرق.تعالىبذاتهقيامهاوإنكارالإلهيةالصفاتنفي

اما،والسنةالكتابعليهدلالذيالحقللمعنىنفيالتعطيلنوالتعطيل

والنسبةعليها.تدللاالتيالباطلةبالمعانيالنصوصتفسيرفهوالتحريف

التحريف-منمطلقااعتمالتعطيلفان،المطلقوالخصوصالعمومبينهما
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وهيا،العددمنانواعالدفعهااعدقد.وتبديلاتغييرامعانيهاويولي،)1(ء
:وقال،واستكبربىتحكيمهاإلىدعيوإذا،القوانينمنضروبالردها

)4(التأويلاتخذ)3(قد.)2(اليقينمنشيئاتفيدلالفظيةادلةتلك

)1(

)2(

)3(

)4(

يوجدانوبذلك،العكسدونالتعطيلوجدالتحريفوجدكلمانهبمعنى

بدونالتعطيلويوجد،الحقالمعنىونفىالباطلالمعنىأثبتفيمنمعا

ظاهرهاأنوزعموالسنةالكتابفيالواردةالصفاتنفىفيمنالتحريف

انظر.بالتفويضيسمونهماوهواخرمعنىلهايعينلمولكنهمراد،غير

العقيدةعلىاللطيفةالتنبيهاتبعدها،وما54/والنقلالعقلتعارضدرء

هراسخليللمحمدالواسطيةالعقيدةشرح17،صللسعديالواسطية

للسلمانصالواسطيةمعانيعنالجليةالكواشف02،21-ص

.بؤول"":ط

هوالعبارةهذهقائل"اليقينمنشيئاتفيدلالفظيةادلة"تلك:قوله

بالعقلعندهثبتماإلاالصفاتمنيثبتلاالذيالصفاتنافيالمعطل

وانظنثا.ويعتبرهيثبتهفلاالنقلعليهدلماأمايقينئا.ثبوتاويعتبره

درءانظر.النقلعلىالعقلقذمونقلعقل-لهيظهر-فيماتعارض

التقديسأساس4،أ/جتيميةابنالإسلاملشيخوالنقلالعقلتعارض

.022صللرازي

الاصل.حاشيةفيذلكإلىأشاروقدأعد،:وطالنسخسائرفي

رجعه.:الشيءإليهوأول،الرجوعأيالاولمنأصله:اللغةفيالتأويل

:معانثلاثةفلهالاصطلاحفياما

الثاني.اللفظإليهيؤولالذيالامرحقيقة:ورسولهاللهكلامفيالأول

المتكلمين:اصطلاحفيالثالث.والبيانالتفسير:المفسريناصطلاحفي

انطر=.ظاهرهيخالفومامجازهإلىوحقيقتهظاهرهعناللفظصرف
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وس-)1(و)2(-
إثباتوجعل،والقرانالسنةسهاممواقعمنبهايتترسجنه

طريقعنالقلوببهيصدوتشبيهاتجسيما)3(الجلالذيصفات

)1(

)2(

)3(

التدمرية،-1/177178القيملابنالمرسلةالصواعق11/32،اللسان

الناظمومراد230/عيسىابنبشرحالنونية،19صتيميةابنالاسلاملشيخ

عنه،تعالىاللهصفاتلنفيالمتكلمونيتبعهالذيوهوالمذمومالتأويلهنا

جنايةفيفصلفيوخطرهالتاويلمعنىعنبيانمزيدالناظمكلامفيوسياتي

.والمقبولالمردودبينوالفرقالرسولبهجاءماعلىالتأويل

.1349/اللسان.منهبهواستترتالسلاحمنواراكما:[لجئة

6.32/اللسان.السلاحمنبهيموقىماوهوبالترسالتستر:والتترس

شيءوالتشبيهوهو،الاجساممنجسمتعالىاللهبأنالقولهو:التجسيم

تعالىاللهشبهواالذينهموالمشبهة،العلمأهلمنكثيرقولعلىواحد

عناللهتعالى.المخلوقكرجلورجلالمخلوقكيديدلهفقالوا:بخلقه

:صنفانوالمشبهة.كبيراعلواذلك

،غيرهبصفاتصفاتهيشبه:وصنف،الذواتمنبغيرهذاتهيشبهمنهمصنف

قالواالذينالروافضمنالسبئيةهمالامةهذهمنالتشبيهفيأفرطمنولو

الجواليقي،سالمبنهشامالمشبهةرووسومن،عنهاللهرضيعليبإلاهية

:ويقولالانسانأعضاءجميعلمعبودهيثبتكانالذيالجواربيوداود

منوعامتهم،وغيرهما،ذلكوراءعماواسألونيواللحيةالفرجعنأعفوني

العلمأهلمنجمععنمنهوالثحذيرالتشبيهذمجاءوقد.الروافضرؤوس

ومنكفرفقدبخلقهاللهشبهمن:قالحيثهـ(228)تحمادبننعيمكالامام

رسوله،ولانفسهبهاللهوصففيماوليسكفر،فقدنفسهبهاللهوصفماأنكر

يد:قالإذاالتشبيهإنما:هـ(238)تراهويهبنإسحاقالإماموقال.تشبيه

هـ(241)تاحمدالاماموسئل.سمعمثلاوكسمعسمعاويدمثلاوكيد

فقد=،كقدميوقدمكيديويدكبصريبصر:قالمن:فقال؟المشبهةمن
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.والايمانالعلم

الرسلخاتمعنالموروثالنافعالعلممنالبضاعةمزجى)1(

عليهخلع.والمراءوالجدالوالشبهبالشكوكمليءلكنهوالانبياء،

اذيالفي)3(يتعثرفهو،والتجهيلالجهلحلعة)2(الباطلالكلام

والتضليل.لهموالتبديعالحديثلاهلالتكفير

اربابها،)4(يتكفف،والمذاهبالآراءابوابعلىطافقد

العاليةالابوابعنعدل)7(.والمطالب)6(المواهبباخس(فانثنى)

علىبالوقوففابتلي،الاحسانوغايةالمراد)8(بنهايةالكفيلة

حلةلبسقد)01(.والحرمانبالخيبة)9(المليئةالسافلةالابواب

الفرقبينالفرق1/29،للشهرستانيوالعحلالمللانطر.بخلقهاللهشته

تعارضدرء،701صللاسفرائينيالدينفيالتبصير237،صللمغدادي

.126صللذهبيالعلو2،32/والنقلالعقل

قولهومنهصلاحها.يتملماوقليلة:مزجاةوبضاعة،القليل:المزجى)1(

.1666القاموس88[،]يوسف/مزج!ؤ(بضنعؤ>درجئنا:تعالى

.876/اللسان،تطرحهلمأواخرعلىفطرحتهخلعتهما:الثيابمنالخلعة)2(

"باذيال".:طفي)3(

9/303.اللسان.الناسيسألكفهيمد:يتكفف)4(

.6361القاموس.رجع:انثنى)5(

.183القاموس.العطيةوهي،الموهبةجمع:هب1[لمو)6(

.1332القاموس.حاد:عدولايعدلعنهعدل)7(

"لنهاية".بفي)8(

"الملانة".:طه،طت)9(

"وقد".:ط)01(
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النصيحة،لهبذلتفاذاوالعناد،والشبهوالتقليدالجهلمنمنسوجة

.المهاد)1(ولبئسجهنمفحسبه،بالاثمالعزةاخذته،الحقإلىودعي

بهالجنايةاشدوما!الايمانعلىوامثالهبهذاالمصيبةاعظمفما

إلىواللسانواليدبالقلبجهادهاحبوما!والقرآنالسنةعلى

!الميزانفيالجهادذلكاجراثقلوما!الرحمن

بالسيفالجهادعلى)2(مقدموالبيانبالحجةوالجهاد]3/ا[

باليدجهادلاحيثالمكيةالسورفيتعالىبهامرولهذا.والسنان

بهوجهدهماثفريفتطعفلا>:تعالىفقال.وتعذيرا)3(إنذارا

المنافقينبجهادتعالىوأمر52[.]الفرقان/(!كبيراجهادا

والمسير،المقامفيالمسلميناظهربينكونهممععليهم)4(والغلظة

ومآولهتمواغل!علئهخلمتفقينلكفاروجفدلنبئياايها>:تعالىفقال

جهادوالحجةبالعلمفالجهاد73[ه]التوبة/لمصحير(ولثسجهنم

)1(

)2(

)3(

)4(

ادلهلذلياودشهدلحيةةفىق!لهيعجبكمنالتاسوين>:تعالىقولهمناقتباس

قولهلىإ..!يهاليفسدالأر!قفيسعينوئ!دماذا!الخصامألذوهوقتيهءفىماعلى

وللسجهغفحسبوبالايصالعزةأضذتهللهاتقلهقيلوإذا>:تعالى

.2[60-402/]البقرة!(المحهاد

."يتقدم":د

الاعذار،بمعنىالتعذيرالمؤلفاستعملفهل.النسخجميعفيبالعينكذا

ويرى.فيهالتقصيروالتعذير:الامر،فيالمبالغةفالاعذار:،ضدانوهما

.()صاشبهوهو،بالحاء"تحذيرا(":الصوابانالعريفيسعودالشيخ

الغلظ.:ب
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والتوفيقبالهدايةالمخصوصينعبادهمنوخاصتهورسلهاللهأنبياء)1(

علىماتبغزو)2(نفسهيحدثولميغز،ولمماتومن،والاتفاق

.النفاقمنشعبة

السنةوجنود،الايمانعساكريرىانوخذلاناعفىبالعبدوكفى

وأخذوا،عدتهله(وأعدوا)،)4(لأمتهللحربلبسواقد)3(،والقران

رحىودارت،)6(الوطيسحميوقد،مواقفهمووقفوا،مصافهم

فيوهو)8(،نزالنزالالافران)7(وتنادت،القتالواشتد،الحرب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

."ورسلهانبيائه":ط

ناهريرةابيعنماجاءإلىهنااللهرحمهالقيمابنويشير."بالغزو":ط

شعبةعلىمات،بغزونفسهيحذثولميغزولممات"من:قال!سماللهرسول

بهيحدثولميغزلممنباب-الجهادكتاب6/94مسلمرواه."نفاقمن

نفسه.

"وقد(".:ط

.21/532اللسان.اداتها:الحربولامة،السلاح:وقيلالدرع:اللامة

."تخذواوا":د

لانالمعركة:والوطيس،ودقهكسرهوطسا:الشيءوطسمن:الوطيس

وجدتالضرابحميي:الوطيسحميوقولهمبحوافرها،تطسهاالخيل

.6552/اللسان.واشتدتالحرب

منوهي،انزلبمعنىوحذارقطاممثلونزال.التزال".."التزالطد،ح

عنالفريقانينزلانالحربفيوالمنازلة،الارضإلىالتزولمنلاالمنازلة

.1372القاموس،1/1657اللسان.فيتضاربواخيلهماإلىإبلهما
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واذا)4(.كمينالخوالف)3(مع)2(والمدخل)1(والمغاراتالملجا

ينظر،الناظرينمعالتلفوق)6(قعدالخروجعلىوعزم(القدر)ساعد

جهدباللهيقسموهوياتيهمثم،المتحيزينمنإليهمليكونالدائرةلمن

.)7(الغالبينانتمتكونوااناتمنىوكنتمعكمكنتإني:أيمانه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

اللسانالغار.وهيالجيلفيالكهفوهيمغارةجمع:لمغارات1

.5/35

قولهومنه،الدخولمنمفتعلوهوفيه،يدخلالغارشبه:المدخل

اللسان.[57/]التوبة(مدخلأأومغرلتىأوملخايحدوتلو>:تعالى

11/042.

يكونوأبأن>رضو:تعالىوقوله.البيوتفيالمتخلفاتالنساء:الخو[لف

منالفاسدمع:وقيلالنساء،مع:قيل87[]التوبة/(آلخوالفمع

.919/اللسان.الناس

بمعنىوكمينواستتر.استخفىكمونا:يكمنكمنمنفعيل:كمين

13/935.اللسان.المختفيوهو:كامن

إليه.ووفقهلهويسرهذلكلهتعالىاللهقدرإذايعني

"على".:طع

التيالحالوهي،المعاركفيالمنافقينحالإلى-اللهرحمهيشير-

أوثبالخاهروأحذر!غخذوءامنوااثذينفييها>:بقولهتعالىاللهذكرها

أكنلمإذعكأللهأنعمقدقالمصيبةأ!بتكلفانليبالقلمنمنكلد!ان*جميعاأنفرو

مودبروبئنهبئتبهمتكنمالخكأنليقولناللهمنفضلأصئغولئن!شهيدافعهغ

وقوله71-73[]النساء/(!عظيمافوزافافوزمعهمكنتيخلتتني

كانوانمعكتمنكن!قالواللهمنفمغلكخكانفانلمحكميزئصونلذين>:تعالى

يومتئن!خ!يمفاللهتمؤمنينمنونقنغكمعلتكمنستتودألزقالوانصيمبرلبهقرين

.[14]النساء/!(سبيلاالموصمينعلللبهفريناللهغعلولنالقيمة
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،الاثمان)1(بأخسيبيعهالاأنوقيمةقدرعندهلنفسهبمنفحقيق

وأن،والهوانالخزيلمواقفورسولهاللهيديبينغدايعرضهالاوأن

.)2(-ء
مقالةإلىيتحيزلاوأن،والايمانالعلمأهلصفوففيددمهيثبت

.والقرانالسنةفيجاءماسوى

اهلوجوهعنوابان،الغباروانجلىالغطاء،كشف)3(قدفكان

،غبرةعليهاالبدعةأهلوجوهوعن،)4(مستبشرةضاحكةمسفرةالسنة

رضيعباسابنقال.وجوهوتسودوجوهتبيفقيوم،قترةترهقها

أهلوجوهوتسود،)6(والجماعةالسنةأهلوجوهتبيضق:عنهماالله

.)7()8(والفرقةالبدعة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

"باخسر".:حوفي،"بابخس":طفي

"قدميه".:طفي

،انكشف".حفي

يومذعليها!ووجوٌمشتبشؤ!ضاحكه>وصٌيومزئسفز:تعالىقولهإلىيشير

41[.38-]عيس/*تزهقهاقئرهـ!م!<.غبرة

وجوههخأشودتالذفيفاقاوجوبرودشودوجؤتتضيوم>:تعالىقولهإلىيشير

.[601/عمران]ال!(تكفرونبماكنغائعذابفذوقوبعدإيمنكمأكفرئم

.طمنسقطت"والجماعة"

".والضلالةوالفرقة":طهوفي[(،الضالة"والفرقة:طع،طتفي

عنجبيربنسعيدعنبسندهحاتمأبيابنرواهعنهاللهرضيعباسابناثر

]آلوجوبر(ودشوذوجؤتبيضئؤم>:تعالىقولهتفسيرفيقالانهعباسابن

البدعةاهلوجوهوتسودوالجماعةالسنةاهلوجوهتبيض601[:/عمران

فيهلانجداضعيفإسنادهانحاتمابيابنتفسيرمحققوذكر،والفرقة

=2/جحاتمابيابنتفسير.بالذتبعضهمورماهمتروك-عمروبنمجاشع
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مناسهلالدارهذهفي)1(والبدعالاهواءأهللمفارقةفوالله

.[22/]الصافات(وازوجهتمطلموأالذينخشروأ!>:قيل)2(إذامرافقتهم

احمد)3(الاماموبعدهعنهاللهرضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميرقال

تعالى:قالوقد.)4(ونظراؤهماشباههم:ازواجهم:تعالىاللهرحمه

)1(

)2(

)3(

)4(

-4649113.0114/حص

والاهواء".البدع"د:في

.بمنسقطت"قيل"

عبدالله.ابوالشيبانياسدبنهلالبنحنبلمحمدبنبناحمدالامامهو

سائرإلىورحلصغير،وهوالعلموطلبهـببغداد،164سنةولد

شهرتهوبلغت.والاتقانبالحفظاشتهرحتىعلمائهاعنخذوالاقطار،

هوأحمدوالامام.القرانبخلقالقولبدعةأماموقفبعدماخاصةالآفاق

الحديث،فيالمستدأشهرهامؤلفاتوله،الفقهفيالحنبليالمذهبإمام

325.343-01/كثيرلابنوالنهايةالبدايةهـ.241سنةاللهرحمهتوفي

:قالعخهاللهرضيبشيربنالنعمانعنبسندهاللهرحمهالحاكمرواهالاثر

همالذينأمثالهم:قال<وازؤجهتمظلمو(الذين>!"أخشرو:يقولعمرسمعت

ورواه.الذهبيووافقه،مسلمشرطعلىصحيح:الحاكموقال،مثلهم

عن-حجرلابنالعاليةالمطالبفي-كمامسندهفي-بسنده-منيعبنأحمد

ظلمولذين>!أخثرو:تعالىقولهفييقولعمرسمعانهبشيربنالنعمان

عبدالرزاقورواه.صحيحإسناده:حجرابنقال،أشباههم:قال(وازوجهم

انظر.مثلهمالذينأمثالهم:قالبشيربنالنعمانإلىبسعدهتفسيرهفي

المطالب،الصافاتسورةتفسير-9036ح467/ص2/جالحاكممستدرك

تفسير،الصافاتسورةتفسير-التفسيركتابأ45ق2حجرلابنالعالية

البيانأضواء،الصافاتسورةتفسير148ص2/جالصنعانيعبدالرزاق

تفسير-15،73/القرطبيتفسير،44/كثيرابنتفسير،6816للشنقيطي

02



معالحقصاحب)1(فجعل7[،]التكوير/<هزوجتالنفوسولمذا>

واللههنالك.درجتهفينطيرهمعالباطلوصاحب،درجتهفينطيره

الدارهذهفيماكانحقيقةلهحصلتإذا،يديهعلىالظالميعفق

تخذلؤلعتنييخ!ئلتئسبيلا!الرسولءاتخذتينثتنيصيقول>]3/ب[عليه

الشيطنوكاتجاءنيذلغدألذئحرعنضعلنىلقد!!ملأفلالا

.[92-72/نالفرقا]!(صو،ل!!من

)1(

أحمدالإمامقولمنالاثرعلىأقفولم.1223/47/جمجلدالطبري

المؤمنينأميرإليونسبه693صالهجرتينطريقفيساقهالناظمنإلا

هنا.كما،اللهرحمهأحمدوالإمامعنهاللهرضيالخطاببنعمر

".فيجعل"قالوا:طفي
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فصل

)1(مثبتبينالمذاكرةمجلسجمعأنوقضائهاللهقدرمنوكان

المثبتالمعطلفاستطعم،لذلك)2(ومعطلوالعلوللصفات

بضاعتهعرضغرضهولكن،إليهجائعغيراستطعام)3(الحديث

المثبت:فقالالاستواء؟ومسالةالقرانفيتقولما:لهفقال،عليه

ل)5()4(..- لمجم.محمد)6(نبيناقالهوماوتعالىتباركربناقامالمحيهمالمول

غيرمنرسولهبهوصفهوبما)7(نفسهبهوصفبماتعالىاللهنصف

لهنثبتبل)9(.تمثيلولا)8(تشبيهغيرومن،تعطيلولاتحريف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

مثبتبينوقعتلمناظرةصورةالفصلهذافياللهرحمهالناظمذكر

وعرضالمناظرةهذهعلىمنطومتهبنىوقدلها.ومعطلللصفات

ولعلهاعنها،البحثفياجتهدتوقد.النظمفيومحاكمتهمااقوالهما

فوقفت.اللهرحمهمانفسهالقيملابناوتيميةابنالاسلاملشيخوقعت

اعلم.والله.المناظرةهذهعنتختلفصورهاولكنعدةمناظراتعلى

".معطل"وبين:طفي

.سد،منسقطت"الحديث"

"فيها".:وطالنسخسائروفي.بفيكذا

"قاله".:طح،ف،في

.وبالاصلفيإلاتردلم"محمد"كلمة

.بمنسقطت"بما"

معنوية،أوذاتيةبينهماجامعةلصفاتشيءمقامشيءإقامة:التشبيه

د.السوكهذادالسووهذا،الدرهمكهذاالدرهمهذانحو:فالذاتية

انظر.وبلادتهشدتهفيايكالحمار،اوكالاسدزيدنحو:والمعنوية

81.صللجرجانيالتعريفات،176صالتعريفمهماتعلىالتوقيف

=مشتركلمععىاخرجزئيفيلثبوتهجزئيفيواحدحكمإثبات:التمثيل



عنهوننفي،والصفاتالاسماءمنلنفسهثبتهماوتعالىسبحانه

بلاوتنزيها)3()2(تمثيلبلاإثباتا،المخلوقاتومشابهة)1(النقائص

)1(

)2(

)3(

أصلا،:والثانيفرعا،:الاولوالجزءقياسا،يسمونهوالفقهاءبينهما.

402،صالتوقيف19،صالتعريفاتانظر:وجامعا.علة؟والمشترك

غيرالتشبيهأنوالصحيح.6/1344-1345الفنوناصطلاحاتكشاف

الحقيقة،منشيءفيتماثلبدونيقالقداللغةفيالتشبيهلأن،التمثيل

كانتوان،الحيوانتشبهإنهاالحائطفيالمرسومةللصورةيقالكما

"لا:اللهعنيقالأنيمنعونالسنةأئمةكانولهذا.مختلفتينالحقيقتان

انظر:معدوما.يكونأنهذامقتضىلأن"الوجوهمنبوجهالأشياءيشبه

الفتاوىمجموع)ضمنوالتدمرية1/476-477،الجهميةتلبيسبيان

.)3/71-73

"والعيوب".:"النقائص"بعدزيدتبحاشيةفي

أنهذلكعلىقدمبل"تمثيلبلا"إثباتاقالبأناللهرحمهالمصنفيكتفلم

وأتشبيهبلاالاثباتلانوذلك،المخلوقينومشابهةوالعيوبالنقائصينفي

تشبيهدوننقصايثبتقدوأنهتعالىاللهعنالنقائصنفيفييكفيلاتمثيل

يكفيلاالمثبتأنمعلوم:اللهرحمهتيميةابنالاسلامشيخقال.تمثيلولا

نألجازالتشبيهنفيمجردإثباتهفيكفىلوإذالتشبيهنفيمجردإثباتهفي

مععليهممتنعمماهويحصىيكادلابماوالافعالالأعضاءمنسبحانهيوصف

لوكماالتشبيهنفيمععليهتجوزلاالتيبالنقائصيوصفنو،التشبيهنفي

لووكما،التشبيهنفيمعوالعطشوالجوعوالحزنبالبكاءعليهمفتروصفه

لاويحزنويبكيكشربهملاويشربالعبادكأكللايأكل:المفتريقال

لاويتكلمكفرحهملاويفرحكضحكهملايضحكيقالكماوحزنهمكبكائهم

.136صهـالتدمرية.أ.ككلامهم

باعده-:الرجلونزه،عنهورغبةتكرماالشيءعنالنفسرفعة:التنزهأصل
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اللهوصفماجحدومن،كفرفقدبخلقه)1(تعالىاللهشبهفمن.تعطيل

تشبيها.رسولهبه)2(وصفهاونفسهبهاللهوصفماوليس،كفرفقدنفسهبه

واحداإلهايعبدوالموحدعدما،يعبدوالمعطلصنما،يعبدفالمشبه

.[11/]الشررىلبصير(الشميبعوهو-دئفءكمثلهلثس>،صمدا

لاذاتانثبتانافكما،الذاتفيكالكلامالصفاتفيوالكلام

فليس.الصفاتتشبهلاإنها)3(صفاتهفينقولفكذا،الذواتتشبه

نشبهفلا.افعالهفيولا،صفاتهفيولا،ذاتهفيلاشيءكمثله

المخلوقين.بصفاتاللهصفات

وتلقيب،المشنعين()شناعةلاجلصفاتهمن(صفة)4سبحانهعنهنزيلولا

لنا)6(الروافضلتسميةلمجماللهرسولاصحابنبغضلااناكما.المفترين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

منبهيليقلاعماتعالىالربتبعيد:الاصطلاحفيوالتنزيه،القبيحعن

العقلتعارضدرء.سبحانهلهالكمالصفاتإثباتمعوالنقائصالعيوب

.79صللجرجانيالتعريفات،88-786/لنقلو

وحدها.بمن"تعالى"

."وصفهما"أو:طه،دبفي

صفاتها.د:،بفي

صفة"."عنه:ب،ففي

فهوقبح:الامرشنعيقال،الفطاعةهيالشينبفتحوالشاناعة،"تشنيع"طهفي

.8186/اللسان.قبحه:الامرعليهوشنع،شنيع

الذينعلىالحسينبنعليبنزيداطلقهلقبوهوالرافضةهم:الزوافض

بنوعمربكرابيفيالطعنعليهملانكارهبالكوفةبايعوهممنعنهتفرقوا

منعلىاللقبهذاالمقالاتفيالاشعريطلقو،عنهمااللهرضيالخطاب

=أصحابمعطميسبونالشيعةكثرو،الشيعةمنوعمربكرابيخلافةيرفض
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(1نواصب)

مشيئته

كمالونجحدتعالىاللهبقدرنكذبولا،

)3(،مجبرةلنا)2(القدريةلتسميةوقدرته

)1(

)2(

)3(

مقالاتانظر.عليهمعلماالوصفهذاصارحتىويتنقصونهمع!ي!اللهرسول

الملل36،صالاديانهلعقائدمعرفةفيالبرهان1/88،الاسلاميين

السنةاهلعقيدة،1/701للقفاريالشيعةمذهباصول،1144/والنحل

إثباتفيالمجهودبذل،3298/الشيخلعاصرالكرامالصحابةفيوالجماعة

السنةبينالتقريبمسالة1/85،الجميليلعبداللهلليهودالرافضةمشابهة

.1/911للقفاريوالشيعة

الشرناصبهيقال،العداوةإعلان:لغةوهيالنصبمنماخوذ:لنؤاصب1

عنهاللهرضيعليببغضيتدينونقومهم:واصطلاحا،اظهره:والبغض

علىوعمرابابكرقدممنيسمونوالشيعة،الروافضمنالنقيضعلىوهم

البلاغةاساس،487للزبيديالعروستاجانظرناصبئا.الخلافةفيعلي

هلعقيدة25.103/الاسلامشيخفتاوىمجموع63،صهللزمخشري

احكامفيالناضرةالحدائق،3/3012الكرامالصحابةفيوالجماعةالسنة

.01/036هـ(ج1831)تالبحرانيليوسفالظاهرةالعترة

الذيهوالعبدانيزعمونوهمالقدرلانكارهمبذلكسموا:[لقدريّة

لان،المجوسبذلكفاشبهوا،اللهمعخالقافاثبتوااستقلالا،فعلهيخلق

علىهوالقدريةولو،والظلمةالنور:خالقينبإثباتقالواالمجوس

مسلمبنغيلانذلكعلىوتبعههـ،08سنةالمقتولالجهنيمعبدالارجح

اللهانيزعمونوالقدرية،مروانبنعبدالملكعهدفيالمقتولالدمشقي

انظر.القدرفيالمعتزلةمذهبهووهذا،غيرهمقدوراتعلىيقدرلا

26،صالادياناهلعقائدفيالبرهان،154/للشهرستانيوالنحلالملل

.151-1015/للنوويمسلمصحيحشرح07،صالفرقبينالفرق

للعبد=يثبتونلافهمالجبر،إلىنسبةبذلكوسموالجبريةهم:المجبرة
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ولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)4(والمعتزلة)3(الجهميةلتسمية)2(وتعالىتباركربناصفاتنجحد(

والعبد،تعالىاللهإلىالفعليضيفونبلأصلا،الفعلعلىقدرةولافعلا

المرتعشكحركاتوحركاتهالريحمهبفيكالريشةفهولهفعللاعندهم

.صفوانبنالجهم:بذلكقالوممنالفعلعلىقدرةولاإرادةلهليس

ولافعلاللعبدتثبتلاالتيوهي:الخالصةالجبرية:اصنافوالجبرية

قدرةللعبدتثبتالتيوهي:المتوسطةوالجبريةاصلا،الفعلعلىقدرة

،1/801للشهرستانيوالنحلالمللفيمذهبهمتفاصيلانظر.مؤثرةغير

والمشركينالمسلمينفرقاعتقادات126-013،الفرقبينالفرق

.301صللرازي

"فلا".:طع،حفي

".لتسمية"ربنا:وفالاصلفي

أحوزبنسلمقتلهالذيصفوانبنجهمإلىنسبةبذلكسموا:الجهمئة

متابعوبهاويقصدالخاصبالمعنىأحياناالجهميةتطلقوقدهـ.128سنة

الصفاتنفاةبهاويقصدالعامبالمعنىتطلقوقد،ارالهعلىصفوانبنجهم

اللهعنوالصفاتالاسماءبنفييقولونوالجهمية-الاغلبوهو-عامة

والكفرفقطالمعرفةهوالايماننو،وتفنيانتبيدانوالنارالجنةنو،تعالى

أفعاله،علىمجبوروالانسانوحدهاللههوالفاعلنو،فقطبادلهالجهلهو

علىالعقلتقديم:أصولهمومن.مجازاإليهمأفعالهمتنسبإنماالناسوأن

بذاتهاقالمةفرقةتعتبرلاالجهميةإنوقيل،القرانبخلققالواكما،النقل

وانماوالنحلالمللفيكتبممنكثيرعندكفرقةتذكرلمولذا،كالمعتزلة

لابنوالنحلالمللفيالفصلانظر.المرجئةاوالمعتزلةفرقضمنتذكر

عقائدفيالبرهان،013-127/للشهرستانيوالنحلالملل،4402/حزم

.1/338الاشعريالحسنلابيالاسلاميينمقالات،18-17الاديانأهل

بذلكسمواعبيدبنوعمروالغزالعطاءبنواصلأتباعهم:المعتزلة

أوائل-فيالكبيرةمرتكبحكمفيمعهاختلفوالماالبصريالحسنلاعتزالهم



كماحشوية)3(،)2(مشبهة)1(مجسمةلنا

)1(
)2(
)3(

المعنزلة.أولئك:وغيرهقتادةفيقول،معتزلينيجلسونوكانواالثانيةالمائة

وتابعهالمعتزلةمذهبأصولوضعالذيهوعطاءبنواصلإنوقيل

لهمصبفالرشيدهارونزمنكانفلما.البصريالحسنتلميذعبيدبنعمرو

العدل-1:وهيالخمسةالاصولعلىوبناهمذهبهموبينكتابينأبوالهذيل

إنفاذ3-،اللهصفاتنفي:وحقيقتهالتوحيد-2القدر،نفي:وحقيقته

المتزلتينبينالمنزلة-4،أوعدهفيمنوعيدهإنفاذاللهعلىويوجبون:الوعيد

-5الكفر،فييدخلولاالايمانمنيخرجالكبيرةمرتكبأن:وحقيقته

وضمنوالتزموهماغيرهمإلزام:وحقيقتهالمنكرعنوالنهيبالمعروفالامر

.الاصولهذهفيبالباطلالحقولبسوا.الائمةعلىالخروججوازذلك

شرح1/235،الإسلاميينمقالات912،صالفرقبينالفرقانطر

.13،31131/الفتاوىمجموع،2/304العزأبيلابنالطحاويةالعقيدة

مذهبهم.بيانسبق:المجسمة

مذهبهم.بيانسبق:المشبهة

مافيهفليسالحشويةلفظأما:اللهرحمهتيميةابنالإسلامشيخقال:الحشوية

أولإنقيلوقدهؤلاء،هممنيدرىفلامعينةمقالةولامعينشخصعلىيدل

هذاوكانحشويا،عمربنعبداللهكان:فقالعبيدبنعمرواللفظبهذاتكلممن

عنالرافضةتقولكماحشوةهمالذينالعامةبهيريدقالهمناصطلاحفياللفظ

تيميةابنالاسلاملشيخالسنةمنهاجالجمهور.مذهب:السنةأهلمذهب

قولحشويةالاثباتلاهلتبعهمومنالجهميةتسميةمثلةومن2/052.

قومهموفتحهاالشينبسكون"الحشوية:الفنوناصطلاحاتكشاففيالتهانوي

السبكيقال،الضالةالفرقمنوهموغيرهالتجسيمإلىفذهبوابالظواهرتمسكوا

يجرونالسبيلسواءعنضلواطائفةالحشوية:الحاجبابنأصولشرحفي

حلقةفيكانوالانهمبذلكسمواالمراد،انهويعتقدونظاهرهاعلىاللهآيات

=،الحلقةحشاءإلىهؤلاءردوا:فقال،كلافايتكلمونفوجدهمالبصريالحسن
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قيلر

)1(

)2(

)3(

.)1(

)3(مجسمعبااليومفاني)2(تعالىصفاتهثبوتتجسيماكان

المجسمةمنهملانبذلكسمواوقيل،الشينبفتححشويةفهمحشاءإلىفنسبوا

إلىنسبةالشينبسكونفالحشويةالقياسهذافعلىحشووالجسم،هموهم

يتعذرالتيالصفاتاياتفيالبحثيرونلاطائفةبالحشويةالمراد:وقيل،الحشو

مراد،غيرالظاهربأنجزمهممعاللهأرادهبمايؤمنونبل،ظاهرهاعلىإجراوها

مادةوانظر،1/693الفنوناصطلاحاتكشاف."...اللهإلىالتاويلويفوضون

والرداللفظهذابيانالناظمكلامفيوسيأتي.الاسلاميةالمعارفبدائرةالحشوية

."..اللقببهذاأولىمنوبيانبالحشويةالسنةأهلتلقيبهم"في:فصلفيعليهم

علىالله"ورحمة:طفيومكانها.وفالاصلغيرفيقيل""كمايردلم

المتن:فيالمذكورالبيتقبلالغريبةالزيادةهذهثم"القائل

مثبتلهااللهبحمدفإنيصفاتهثبوتتجسيماكانفان"

...".إلى

لديكم.:ط،بفي

منقريببلفطالبيتهذاأوردوقد،اللهرحمهالقيمابنهوالقائللعل

ينسبهالمأبياتضمن3،049/المرسلةالصواعقكتابهفياللفظهذا

هناك:ولفظهلاحد،

لمجشمإذاإنيعرشهعلىاستوائهثبوتتجسيماكانفان

المصنف:كلام"ومن:الاتيةالحاشيةبفيوجاءت

مفترتأويلكلعنوتنزيههاصفاتهثبوتتجسيماكانفان

محضر"كلواملأواشهوداهلموامجسماكنتاللهبحمدفإني

وبيتالشافعيبيتفيهأوردوقد2/19.السالكينمدارجوانظر

فيه:الثانيالبيتوصدر.هذينوبيتيهالاسلامشيخ

مجشمرئياللهبحمدفاني
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:)3(يقولإذ)2(الشافعيعن)1(اللهورضي

)4(رافضيانيالثقلانفليشهدمحمدالحبرفضاكانإن

:يقولإذ([)تيميةابنالاسلامشيخ]وهوالقائلروحاللهوقدس

ناصبي)6(انيالثقلانفليشهدمحمدصحبحبنصباكانإن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

".الامامعنتعالىالله"رضيد:في

بغزةولد.الاربعةالائمةاحدالمشهورالامام:الشافعيإدريسبنمحمد

واللغةالادبفيبرعفطناذكياكان،مكةإلىامهبهسافرتثمبفلسطين

و"الرسالة"،"الام":اشهرهامصنفاتوله.والفقهالحديثعلىاقبلثم

367.صالتذكرة،2/56بغدادتاريخهـ.402سنةبمصرتوفي

".يقول"حيث:طه،طتوفيقال"."حيث:طعفي

.117صالشافعيديوانفيالبيت

هو:تيميةابنالاسلاموشيخايضاهط،حفيوردتوقد.بمنزيادة

نزيلالحرانيتيميةبابنالمعروفعبدالسلامبنعبدالحليماحمدبن

يومولدمثلها،إلىاحديسبقهلمالتيالكثيرةالتصانيفوصاحبدمشق

سجينوهووتوفيهـبحران661سنةمنالاولربيعشهرعاشرالاثنين

سنةمنالقعدةذيشهرمنخلتلعشرينالاثنينليلةدمشققلعةفي

الزاهرةالنجومانظر.اللهرحمهجنازتهفيكلهادمشقفخرجتهـ،728

حجرلابنالكامنهالدرر1/74،08-الوفياتفوات9،271-272/

.014-1435/كثيرلابنوالنهايةالبداية.1154-017/

اللفطهذامنقريببلفظ1024/والنقلالعقلتعارضدرءفيبيتورد

قوله:وهو

ناصبيزعمواكمافإنيالصحاسهولاءنصباكانإذا

جانبيمنالرفضبرحفلاالجميعولاءرفضاكانوإن
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)1ء
بدأمنه،مخلوقغيرمنزل،اللهكلامإنهأقولفانيالقران(اماو

وبلغهحقا،منه)2(جبريلوسمعهصدقا،بهاللهتكلميعود،وإليه

حو!و>،[1/]مريمنر،(كهيعص>وان.وحياء!يممحمدا)3(

<و>ن1[،]ق/(و>ث2[)4(،-1الايتان/]الشورى!!عسق

بالقرانتكلماللهوان.حقيقة)6(تعالىاللهكلام(عين)1[،]القلم/

كلام)7(جميعهلمج!.اللهرسولمنالصحابةسمعهالذيالعربي]4/ا[

يصليهواللهكفر،فقدالبشرقولإنهقالومنالبشر،قولوليسالله

محمدرسالةجحدفقدكلامالارضفيلله)9(ليسقالومن.سقر)8(

مرسله.كلاميبلغإنماوالرسول،كلامهعنهيبفغ)01(بعتهاللهفان،عفيم

.()11الرسولرسالةانتفتالمرسلكلامانتفىفاذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

.ط،حفيوكذا.بحاشيةفي"فصل"كلمةزيدتهنا

طه.،حمن"منه"وسقطت."جبريل"منه:ب،ففي

محمد.د:،ف

سورةمنالاولىالايةوهي."والر"السطر:فوقبقيبعدهاوزيد

.طفيوكذا،ويوسفوالحجرمهبإبر

شيء:كلوعين.اعيانوالجمع،واصلهوشخصهنفسهلشيء:1عين

13.503/اللسان.وشاهدهوحاضرهنفسه

الاصل.غيرفييردلم

.ط،حفيوكذا.جميعهوان:السطرفوقبفي

.فمنسقطت"سقر"

.ط،ح،سفيوكذا"بيننا".زيادةبحاشيةفي

"ليبلغ".:طعفي

تعالى-اللهكلامليسالقرآنوانالقرانبخلقالقولعلىيترتبمماهذا
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منبائن،عرشهعلىمستوسماواتهفوقتعالىاللهإن:ونقول

منشيءذاتهفيولا،ذاتهمنشيءمخلوقاتهفيليس،حلقه

الملائكةوتعرج)1(،الطيبالكلميصعدإليهتعالىوإنه.مخلوقاته

.)3(إليهيعرجثمالارضإلىالسماءمنالامريدبروانه.)2(إليهوالروح

)1(

)2(

)3(

تعالىاللهعنالكلامصفةونفيالقرآنخلقببدعةالقولإنإذ،حقيقة

الناظم،كلامفيذلكتفصيلوسياتيوتعطيلها،الرسالةنفيإلىيؤدي

]الابيات"الكلامصفةانتفتإذاالرسالةبنفيالقولإلزامهمفي"فصلفي

.[بعدهوما496

[01]فاطر/يرفعه-<الصنلحوالعملل!الطيبيقحعدإقه>:تعالىقالكما

إلىالاسفلمنيكونالصعودفانخلقهعلىتعالىاللهعلوادلةمنوهذا

وتحميدهوتسبيحهالعبدذكر:هوالطيبوالكلم374القاموس.الأعلى

الاحباروكعبعباسابنعنجاءكما.تعالىربهعلىوثناوهوتكبيره

البيتينوانطر.22012/ص12/جمجلدالطبريتفسير.عنهماللهرضي

.بعدهوما9359118،

الفخمسينممدار5كانيؤ!فإقهوالروحالمليهة>تقرج:تعالىقالكما

خلقه،علىتعالىاللهعلوادلةمنايضاوهذا4[المعارج/أسنؤ!(

.بعدهوما9151و036:الابياتوانطر.الصعودهووالعروج

كانيولمفىإلتهيعرجثؤالازض!إليالشمامنالأقريدبر>:تعالىقالكما

اللهان:إجمالاالايةومعنى5[/السجدةأ*<ضماتعذونسنؤمقدار!ألف

كماالسابعةالارضتخوماقصىإلىالسمواتاعلىمنامرهيتنزلتعالى

ئينهن(الائىينزلمثلهنألارضوصمن!ودخستعخلقائذى>الله:تعالىقال

والارضالسماءبينما:والضحاكومجاهدقتادةوقال12[الطلاق/أ

ابنتفسير.عينطرفةفييقطعهالكنهويرقىالملكفينزلعامخمسمائة

.1/1/2819الطبري،1457/كثير
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اللهإلىبهعرجع!يماللهرسولوان)1()2(اللهإلىبذاتهرفعالمسيحوإن

فتعرض)4(،الوفاةعنداللهإلىتصعدالمؤمنينارواحوإن.حميمه
-ء)ص!(-

فوقالقاهرهوتعالىوإنه(.)يديهبينوتقف،عليه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

تعالى.الله:ب

وماقنلوهوماادلهرسولصيمابنعيسىاتسيحقتلناإناوقولهخ>:تعالىقالكما

لظانانجاعإ،علممقده-الممامنهشقلقىفياخنلفوالذينولنلهخشبهولبهنصلبوه

]النساء/!(حكيياعسيزاالله؟نليةاللهزفعهبل*يقيناقنلوهوما

الايتينهاتينتفسيرفياللهرحمهمالمفسرونذكروقد-158[،157

رحمهالطبريرجحهماأقربهالعلعديدةأقوالاالسلامعليهرفعهوكيفية

فيالحواريينمعاجتمعلماالسلامعليهعيسىأنوهوتفسيرهفيالله

ورفع،الحواريينأحدعلىشبههألقيليقتلوهاليهودوحاصرهالبيت

عيسىفظنوهاليهود،إلىالشبيههذاوخرج،تعالىربهإلىعيسى

1/574.كثيرابن6/14،الطبريتفسير.وصلبوهوقتلوهفأمسكوه

.3630012،البيتينوانطر

وحديث،والمعراجالاسراءحادثةفيالسماءإلىجمتعروجهإلىيشير

وفيه:عنهاللهرضيمالكبنانسعنالبخاريأخرجهوالمعراجالاسراء

فتح--13/478أبوابها"،منبابافضربالدنياالسماءإلىبهعرج"ثم

موسىاللهكم>وجلعزقولهفيجاءما37بابالتوحيدكتاب

تعريض"حقيقة"::اللهرحمهالمؤلفوقول164[]النساء/تحليما(

انهوالصحيح،جسدهدونلروحهكان!شروعروجهإنقالمنعلىبالرد

علىالكلاموسيأتي1/027،الطحاويةشرحانطر.وروحهلجسده

.1157البيتوانطر362[،البيت]تحتالناظمكلامفيالمعراج

.الموافاة:س،ظ،ب،ففي

ذكر-فيعنهاللهرضيعازببنالبراءعنالطويلالحديثفيجاءكما

32



بل

و!ن

)1(

)2(

)3(

)2(-.0)1(
فودهممنربهميخافونالمقربينوالملائكةالمؤمنينوإنده

وإنه.عليهتعرضوحوائجهم،)3(إليهترفعالسائلينايدي

خرحت"فاذا:المؤمنعنع!يمقالوفيه.الموتعندوالكافرالمؤمنحال

إلىبهيصعدثملثقلين1إلاوالأرضالسماءبينملككلعليهصلىنفسه

فيداودوابو4/592مسمدهفياحمدالامامرواهالحديثالسماء"،

القبر،عندالجلوسبابالجنائزكتاب3212،ح213/ص3/جالسنن

الجنائز-فيجاءماأبواب،9154ح1/283/صجالسننفيماجهوابن

صحتهإلىالقيمابناشاروالحديثالمقابر،فيالجلوسفيجاءماباب

القيمابنحاشيةمعالمعبودعونفيكماداودأبيسننعلىحاشيتهفي

ماجهابنسننصحيحفيكماالألبانيوصححه9/31.ج

1/925.9125/حج

الزيادةوهذه.طفيوكذا"الاعلىالعلي"وهو:بحاشيةفيهنازيدت

.الفقرةاخرفيستأتيفإنها،تصحلا

وهتململائكةودائؤمنالارضفوماالشمؤتفىمايسدهـلله>:تعالىقالكما

.[05-94/لنحلا](!نومرونماودفعلونفئقهممنرئهم!فافون!يستكبريئلا

الداعييرفعأنالدعاءفيالسنةومن،الداعيوهوسائلجمعالسائلون

جم!قال:قالعنهاللهرضيسلمانعنجاءكما،الاجابةأسبابمنوهذايديه

رواه،صفرا"يرذهماأنإليهيديهرفعإذاعبدهمنيستحيكريمحييربكمإن"

2/78،سننهفيبوداودو،تحفة5443627/ح9/صجوحسنهالترمذي

باب-الدعاءابواب2/934سننهفيماجهوابن،الدعاءباب-الوتركتاب

الذهبيووافقه.شرطهماعلىصحيح:وقالوالحاكم،الدعاءفياليدينرفع

صحيحفيكماالالبانيوحسنهالدعاء،كتاب1/674المستدركفيكما

.26602/ح10ص/1جللألبانيوزيادتهالصغيرالجامع
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اعتبار)2(.بكلالاعلىالعلي)1(سبحانه

وخلا،نفسهفيأسرهاثم،امسكذلكمنهالمعطلسمعفلما

المكرأصنافبعض)3(إلىبعضهموأوحى،جنسهوبنيبشياطينه

البدعاهلمننطرائهمإلىبه(يستحمدون)أمراوراموا)4(،والاحتيال

مناللهيرضاهلاما)7(ليلتهمساءفيبئتوا)6(مجلساوعقدوا،والصلال

.)8(محيطيعملونبماوالله،القول

()01واللغطالهذيانمنعليهقدروابماذلك)9(مجلسهمفيوأتوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

".العليهوسبحانه"فإنه:طوفي.وتعالىسبحانه:ب،ف

العلومبحثفيوستأتيتعالىاللهعلوأنواعإلىيشيراعتبار""بكل:قوله

مفصلة.

القول"زخرف:طوفي"القول"زخرف:الحاشيةفيبعضهمزادبفي

.غرورا"

.وارادواطلبوا:راموا

عليه.يحمدوهمانيطلبوناي:يستحمدون

ومنهليلادبرهاوليلاعملهالامر:بيت:يقالومكروا،دبرواايبيتوا:

بيت>وقوله[801]العساء/<الق!لامنيرضىلامايبئتونإذ>:تعالىقوله

.261/اللسان،8[1]النساء/تقو+(الذىغئرم!نهمطآلحفةٌ

."يومه":ط،حفي

إذمعهغوهوللهمنيستخفونولاالئاسمنيستتخفون>:تعالىقولهمناقتباس

.[801]النساء/لمحيطا!(يعملونبماللهوكانالق!لامنيرضىلامايبيتون

طع.منسقطت"ذلك"

القاموس.تفهملامبهمةأصواتأووالجلبةالصوت:و[للغطاللغط

.885
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،عقدوهالذيمجلسهمإلىالمثبتاستدعاءوراموا،والتخليط

ونمقوه.)2(الكذبمنلفقوهماعليهمقدومهعند)1(نزلهليجعلوا

اللهورد،عليهيتجاسروافلم،لسنتهموايديهمعنه)3(سبحانهاللهفحبس

()فمزق)4(المطاعوخذلهم،إليهبالسوءيصلوافلمنحورهمفيكيدهم

بادكلمنعليهموجندهاوليائهقلوباللهوقلب،المحاضرمنكتبوهما

ومنكمائنها،)7(المخباتمنلهم)6(الناسواخرجوحاضر.

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

يأالنزللحسنفلاناإن:ويقال،عليهنزلإذاللضيفماهيىء:النزل

.1/1658اللسان.الضيافة

منالحاشيةفيوصححط،حفيوكذاوتمموه"المكر"من:الاصلمتن

كتبتالصوابلتوكيدبل.س،ففيالصوابعلىوكذا،الاصلنسخة

منو:"بيان:هكذامضبوطةمفردةبحروففحاشيةفي"ونمقوه"كلمة

محرفة."تمموه"فيهافهيظد.،بنسخأماه"وق

خطأ."عن":طعفي

شيخذاتهااللفظةبهذهعبروقدقومهيطيعهالذيوالزعيمالكبير:المطاع

أنهمفذكرالبطائحيةطائفةمعمناظرتهعنتكلمعندمااللهرحمهالاسلام

غلمانبعض"جاءهم:حتىويتراجعوايتوبواأنكادواوعظهمبعدما

وحضروا"فاطاعواالاجتماعلموعدحضورهممنلابدانهوذكرالمطاع

.1/1455الفتاوىمجموع

."فمزقوا":ط،حفي

".الناس"لهمد:في

الناسأنوالمقصودالخفايا.:والكمائن،المستورةالامور:المخب!ت

لكراهيةوالبغضاءلهمخرجواو،أمرهمافتضحلماالمعطلةعلىغضبوا

أنهمعلىيدلربماالمؤلفكلاموسياق.لهمالنفوسفيكامنةكانتالتي

.الجراحاتعلىتدلألفاظاذكرلانهضربا،عليهمانهالوا
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المثبت،جاش)4(اللهوقوىدفائنها)3(.والمنقلات)2(الجوائف)1(

8)5(
مجلسعقدفيفسعى.بنيانهالمحمديةبالسنةوشيد،لسانهولبت

القومشيوخكتبنفسهعلىوحكم،السلطانعندخصومهوبينبينه

مذهبهاهلمنيستنصرلانهو)7(.المتقدمينوائمتهم)6(،السالفين

قلدتموه،منأقوالوبينكم)8(بينهجعلنهو،انسانولابكتاب

بذلكالمثبت)9(وصرح.قدمتموهالأئمةمنغيرهعلىمنونصوص

لذلكيذعنوافلم]4/ب[لقاصيهمدانيهمبلغهحتىظهرانيهمبين

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)8(

)9(

إلىتصلالتيالجراحةوهي،الجراحاتأنواعمنوهيجائفةجمع:الجوائف

لابنالمغنيانظرالديةثلثوفيها.وركأونحرثغرةأوظهرأوبطنمنالجوف

.6173/للزركشيالخرقيمختصرعلىالزركشيشرح،9486/قدامة

موضعه،عنوتنقلهالعظمتكسرالتيوهي،الجراحاتانواعمنايضاالمنقلات

.6172/الزركشيشرح،9646/المغنيانطر.الإبلمنعشرةخمسوفيها

اعظمهاوالمراد،4541القاموس.كالكنزيدفنماوهيدفينةجمع:الدفائن

بلغها.وشدهاو

قويوفلان،القلبوقيلالنفس:الجاشومعنىعقد"،"جأش:طفي

ويكفهاالفرارعننفسهيربط:الجأشرابطرجلويقال،القلبأي:الجأش

.6926/اللسان.وشجاعتهلجرأته

."ولسانهقلبه":ط،حفي

.سد،منسقطت

فإن،الاشاعرةأئمةمتقدميإلىهنايشيرالمؤلفولعل.""المقدمين:ففي

.الصفاتمنكثيرإثباتفيخالفوهممنهمالمتأخرين

."وبينه"بينكم:د،ففي

"."صرخ:طد،وفي.الراءبتشديدففيضبط

36



:ثلاثخلالمنبواحدةالمثبتفطالبهمعقدهمنواستعفوا)1(

تحضر،والانصافالعلمشريطةعلىعام)2(مجلسفيمناظرة

اهلمنالمتقدمينأئمتكموكتب،السلفيةوالاثارالنبويةالنصوصفيه

هذافيبهاتسابقونلكم)3(مراكبلا:لهمفقيل.والدينالعلم

.)4(يدانفرسانهبمقاومةومالكم،الميدان

قبلهحالاكانفإن،إليهيدعونبما)6(()مكاتبةإلىفدعاهم

لكموتبين،المثبتجوابسمعتمذلكغيركانوان،عليهوشكركم

.الاستعفاءغايةواستعفوا،الإباءأشدذلكقأبوا.مالديهحقيقة

فيقياما)7(والمقامالركنبينالقيامإلىفدعاهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ذلك.منالاعفاءطلبوااياستعفوا:

خطا.وهو"عالم"،:طوفي.بمنسقطت"عام"

الدابة.وهيمركبجمع:مراكب

الصحاح.طاقةاي،يدانبفلانمالي:يقال.بمقاومتهملكمطاقةلااي

البيتمثلاانظر،الناظمكلامفيالتعبيرهذاتكرروقد6/0254.

وغيرها.36801،122،والابيات،الاول

ليقيم،المراسلةهنا:بالمكاتبةويعني"مكاتبته"،:طه،طع،حد،في

والمكاتبة،بالمراسلة-والمناظرةالمقابلةعنضعفوابعدما-عليهمالحجة

كتابة.يجيبهمثم،يرونمالهفيكتبون

"فيما".:طه،طعفي

هذاواختار.السلامعليهإبراهيمومقامالحجرالاسودبينالكعبةعنداي

اللهقدروتعظيموالرهبةوالوجلالخوفمنللقلبيحدثلماالمكان

فيه.تعالى
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بأهلبأسهينزلأنالله)3(نسألالرؤوس)2(حاسري،الابتهال()1مواقف

هذا،إلى()يجيبونالقومأنواللهالمثبتوظنوالصلال)4(.البدع

ماويعرضنفسهيحاسبوبات،التوطينغايةعليهنفسه)6(فوطن

خاتمسنة)8(وعلى،العالمينربكلامعلى)7(وينفيهيثبته

ويهوي،المبينالوحييخالفهوىكلعنويتجرد)9(،المرسلين

منوأتوا،أيضاذلكإلىيجيبوافلم.السافلينأسفلفي)01(بصاحبه

والابصار.الأيديأولىمنليسواالقومأنعلىدل)11(بما،الاعتذار

"موقف".:طه،طعفي)1(

الرووس.كاشفياي"الرووس"حاسري:قوله)2(

.يسال:بفي)3(

ناوصورتها.الملاععةوهي"مباهلة("يسمىالخصومبينالفعلوهذا)4(

منا.الظالمعلىاللهلععهفيقولوا:شيءفياختلفواإذاالقوميجتمع

بعدماضاةكمنفيهحفيفمن>:غ!م!لنبيهتعالىقولهومنه.131/72اللسان

ننتهلثصوأنفسكموأنفسناوثنسايهتمناولنسآوإشاءكؤناأبتإندغتعالوافقلالعلممن

.6[1/عمران]ال!(ائدبينعلىأللهلعنتفنخعل

"يجيبونه".:طفي)5(

له.وذلتفتحملتعليهحملها:فتوطنتولهالشيءعلىنفسهوطن)6(

.13451/اللسان

خطأ.وهو"عن":طعفي)7(

.فمنسقطت"وعلى")8(

".والمرسلينالأنبياء":طفي)9(

إلى.:ط،ح،بفي)01(

"دله".:طفي)11(
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وبينبينهمجلساددهوعقد،عزمهساقعنالمثبتشمرفحينتذ

والبليد.الذكيمضمونهعلىويقفوالبعيد،القريبيشهده.خصمه

المرميوالمثبتالجاحدالمعطلبينالتحكيممجلسعقدوجعله

بالتجسيم.

مناللهإلىءوبرى،إليهوحاكمباللهالمجلسهذافيخاصموقد

كانوما!يواللهرسولغيرفئةإلىوتحيز،وضلالةوبدعةهوىكل

إلىولانفسهإلىيكلهلاان)1(المسؤولسبحانهوالله.عليهاصحابه

فان5،ويرضايحبهلماحالاتهجميعفييوفقهوان،لديهمماشيء

بيديه.الأمورازمة

قيامللهيقومان)2(الحكومةهذهعلىيقفمنإلىيرغبوهو

ويعيدهامتفكرا،يقراهاثم5؛مولالرضاقاصدا،هواهعنمتجرد

المؤمنين،وعبادهورسولهاللهيرضيبمافيهايحكمثم؛متدبراويبدئها

والمعاندين.الجاهلينكفعلوالشتمبالسبيقابلهاولا

قائلهعلىردهباطلاراى)4(وإن،عليهوشكر)3(قبلهحالاراىفان

كلمةتكونانوالقصد،ورسوليللهالحقفان،إليهالصوابواهدى

."المسؤول"هو:ط،حفي()1

اصحاباراء-اللهرحمهفيها-بينالتيالمباركةالمنطومةهذهيعني)2(

واوضححجةباقوىباطلهمالباطلاهلعلىوردبينهمحكمثمالمذاهب

.عبارة

."تبعه":طه،طعفي)3(

.بمنورقةسقطتهعامن)4(
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قائلكللسانعندوالله.سبيلهوفياللهفيجهادا،العلياهي)1(السنة

التعطيلأهلكانوما]ه/ا[.وكسبهنيتهعلى)2(المطلعوهو،وقلبه

عملواوقل>.المصدقونالمؤمنونالمتقونإلاأولياوهإن،أولياءه

فينتئكووالشئهدةلغيفع!إكوستردوتوالمؤمنونورسولإعل!للهفسيرى

.[501/لتوبةا]!<)3(تعملونكضغلما

)1(

)2(

)3(

".الله"سنةفيها:التيدنسخةإلاوطالنسخجميعفيكذا

"مطلع".د:في

فيالشافيةبالكافيةالمجلسهذاسميت"وقد:الاصلفيالايةبعدوجاء

لمحاشيةوكتبت،العبارةعلىخطثم".الناجيةالفرقة)كذا(اعتقاد

فيليستالعبارةهذهانإلىاشارتولعلها.الصورةفيجيداتتضج

الشيخ.نسخة
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فصل

والموحدلمشبهوللمعطل)1(مضروبةحسانامثالوهذه

بهيانسمماالامثالضربفإنالمقصود،فيالشروعقبلذكرتها)2(

.المشهود)3(منالمعقوللتقريبهاالعقل

وقواطعالحججاعظمعلىالمشتملوكلامه-)4(تعالىقالوقد

تعابون(إلايعق!هاوماللناس!نضربهاألأ!لوتر>-البراهين

وكانمثلا،واربعينبضعةعلىمنهااشتملوقد43[.]العمكبوت/

لست:ويقول،بكاؤهاشتد)6(يفهمه(لم)مثلاقرأإذاالسلفبعض

لاسرارهامتضمئاستقلاكتابااللهشاءإنلهاوسنفرد.)7(العالمينمن

.الايمانوحقائقالعلم)8(فنونمنتضمنتهوماومعانيها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

".حسان"مضروبة:ف

."ذكرناها":طه

الماثلهووالمشهود:،والذهنبالعقلالمتصورالامرهو:المعقول

بالعين.المشاهد

"الله".:ف

([.يفهمه"ولم:ف

"يشتد".:الاصلعداما

مررتما:قالمرةبنعمروعنبسندهحاتمابيابنمارواهذلكومن

وتد>:يقولاللهسمعتلانيحزننيإلااعرفهالااللهكتابمنبآية

.[43/]العنكبوت(!اتعدونالايعقلهاومالناس-نضربهاالاتثل

.5/278المعثورالدرفيوالسيوطي،3414/التفسيرفيكثيرابنذكره

."كنوز":غيرهماوفي.""مكنون:ف
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.التكلان)2(وعليهالمستعان)1(وبالله

وشرابه،التحريفبعذرة)3(ملطخةالمعطلثياب:الأولالمثل

التشبيه،بدم4(متضفخةالمشبهوثياب.التعطيلبنجاسةمتغير

والقلبالثوبطاهروالموحد.التمثيل(بفرث)متغيروشرابه

.)6(للشاربينسائغاخالصالبناودمفرثبينمنشرابهيخرج،والبدن

هار)7(.جرفشفاعلىمغروسةالمعطلشجرة:الثانيالمثل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

."والله":طه،طت

"امثالبعنوانمصنفالهاناللهرحمهالقيملابنالمترجمينعامةذكر

:وقالذلكذكر)1/168(حليفةلحاجى"الظنون"كشفوفي،"القرآن

مبحث"الموقعين"اعلامكتابوفي"،ونستعينهنحمدهلله"الحمد:أوله

علماءبعضفردهاوقد1،091/إلى1015/منالقرانامثالفيمهم

فيوطبعت"القرانامثالتفسيرفيالبيان"دررسماها:رسالةفينجد

جامعها.اسميذكرولمتاريخبلابمصرالسلفيةالمطبعة

المفسرينوطبقات2/448،رجبلابنالحنابلةطبقاتذيلوانطر

.13هصزيدأبولبكرالجوزيةقيمابن،239/للداودي

.4/455اللسان.الغائط:العذرة

متلطخة.:متضمخة

حاشيةفيإليهشيروقد"بدم[(،:النسخسائروفي.الأصلفيكذا

الاصل.مافيمإلىفحاشيةفياشيركماايضا،الأصل

فرثبئنمن-بالونهفافىفشقيكولعتربرالالغمفيلكم>دن:تعالىقولهمناقتباس

.[66/النحل]!<!مربينسابغالصاخائبئامود

ضيزورضونيدئهمفتقوىعلىلمجنإأستسررأفمن>:تعالىقولهمنقتباس

.[901/]التوبة(جهغنارفيبه-فانهار3هاجرتشفاعلىسنه-أشسمنأم



وشجرة.قرارمنلهاماالارضفوقمناجتثتقدالمشبهوشجرة

بإذنحينكلاكلهاتؤتيالسماء،فيوفرعهاثابتأصلهاالموحد

.)1(يتذكرونلعلهمللناسالامثالاللهويضرب،ربها

السليمةفالحلوقالزفوم)2(،شجرةالمعطلشجرة:الثالثالمثل

لا)4(المستقيمةفالنفوس،)3(الحنظلشجرةالمشبهوشجرة.تبلعهالا

لاعاممائةظلهافيالراكبيسير()طوبىالموحدوشجرةتتبعهاه

يقطعها)6(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

كشجروطيبةمثلأ!ةدئهضربكيفترألم>:تعالىقولهمناقتباس

ولصربرنهاباذنحيهنمأ!لهاصتوتيالسئضا!فىوفرعهاثابتأضلهاطيبة

خبيثةكشجو2نجيثة!!ومثل*يتذكرونلعلهزفظسلأمالادله

.2[6-42/إبراهيم21*<قرامنلهامالأرضفوقمناممجتثت

قالكما،بادلهوالعيافي،جهنمفيشجرةوهيالنار،اهلطعام:الزقوم

اتجالون!فىيغلى*كالمفللألثصطعام!الزقومشجوتإن>:تعالى

انهاشبرة>:تعالىقالوكما.46[-43]الدخان/!(الحميصكغلى

[56-46/لصافاتا1!(الشنظينوسرطلعهاكاتمم!اتجحيصأصظفىتخرج

.401/كثيرابنتفسير

الشريهو::الجوهريقال،حنظلةوواحدتهالمرالشجر:الحنظل

.11/183اللسان

تحريف.،""السقيمةد:

.3141/النهاية.فيهاشجرةهيوقيلالجنةاسم:طوبى

لاعاممائةظلهافيالراكبيسيرلشجرة[لجنةفي"انع!ي!قولهإلىيشير

6/9313252/ححعنهاللهرضيهريرةبيعنالبخاريرواه.يقطعها"

ومسلم-،مخلوقةوأنهاالجنةصفةفيجاءمابابالخلقبدءكتاب-فتح
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والبردالحرلوقايةقلبهاتخذ)2(قد:المعئى)1(الرابعالمثل

فييتجلجل)4(فهو،بعقلهخسفقدوالمشبه.العنكبوتبيت)3(

العرشحوليطوفالموحدوقلب(.البهموت)إلىالتشبيهارض

)6(.يموتلاالذيالحيإلىناظرا

)21

)3(

)4(

)6(

وصفةالجنةكتاب-نووي17/167جسعدبنسهلعن-لهواللفظ

هلها.نعيمهاو

.س:منسقطت"المعطل"

"اعد".:ط،ح،ظ

"كبيت".:طفي

.11121/اللسان.ودخلفيهاساخ:الأرضفيتجلجل

البهموتكلمةاستعملالمعنىوبهذا.الارضأعماقاخرإلىيعني

"لانه:النحاسالخيرأبيعنفقال004()15/الزاهرةالنجومصاحب

فياليوموصار،والافلاسوالذلالفقرمنالبهموتفيبالأمسكان

بالاوج،البهموتفقابل."السلطانمنوالتقربوالمالالرئاسةمنالاوج

هـ(:583)تالتعاويذيابنقولومنه.بالحضيضالأوجيقابلونكما

البهموتإلىبتغفيلهاللهحطنارفعةزادكلما

المعربكتبفيالاستعمالهذايذكرولم16/748(.والنهاية)البداية

الحوتاسمالبهموتأنالاسرائيلياتزعمتممامأخوذولعله.والدخيل

التاجفيالزبيديونقله18/147(.القرطبي)تفسير.الارضيحملالذي

غلطهماأنوالحق.بالموحدةضبطهمنغلطنهوالخفاجيعن)يهت(

صلةولها،العبرانيةمنالعربيةفيدخيلةكلمةوهي.الصوابهو

الدخيلمنالعربيةفيماإلىالسبيلسواءوانظر)بهيمة(.العربيةبالكلمة

)ص(..021-902صعبدالرحيم.فللدكتور

=قالكما.والعبادةوالتعظيمبالخشيةتعالىربهمنقربهشدةعنكناية
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التعطيل،أهويةعليهعصفتقدالمعطلمصباح:الخامسالمثل

التشبيه،عكر)1(فيفتيلتهغرقتقدالمشبهومصباحنار.ومافطفىء

شجرةمنيتوفد)3(الموحدومصباح]ه/ب[هالانوارمنهيمتبس.
)2(

تصسسهلمولويضيءزيتهايكاد،غربيةولاشرقيةلازيتونةمباركة

نار)4(.

الحقير.أحقرفهو،بالعدممتعلقالمعطلقلب:السادسالمثل

والتقدير.بالتصويرنحتقدالذي()الصنمعابدالمشبهوقلب

البصير)7(.السميعوهو،شيءكمثلهليسلمنمتعبدقلبهوالموحد)6(

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

وبضاعة.عليناتروجفلازيوف)8(كفهاالمعطلنقود:السابعالمثل

.[91/لعلقا]!<5فزبوسجدو>:لىتعا

.4/006اللسان.وخاثرهاخره:والدهنوالماءالشرابعكر

.ففيالمضارعحرفينقطولم"تقتبس":ط،ح،ظد،

يوقد.:ط،ب

فيهانورلم-كممثكؤؤمثلوالازصض!السمؤتنورأدئه!>:تعالىقولهمناقتبا!

لازيتونؤمبر!ؤشجرؤمنيوقددزيكؤكمب؟ئهاالزجاجةزجاجؤفيالمقباحمقحباح

.35[]النور/نوز(عكنوزنارلؤتمس!هولويضىءزيتهايكادولاغرسةشزقئة

."للصنم":ط

.الموحد"وقلب":ففي

.[11/الشورى]

.9241/اللسان.زيفجمعمغشوشةرديئة:زيوف
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يومعليهاينادىالموحدوتجارة.لديناتنفقفلا،كاسدة)1(المشبه

.إلينا)2(ردتبضاعتناهذه:الاشهادرووسعلىالعرض

نواما،ثيابكيحرقنإماالكير)3(كنافخالمعطل:التامنالمثل

نواما،يسكركأنإماالخمركبائيعوالمشبه.خبيثةريحامنهتجد

واما،يبيعكنوإما،يحذيكنإماالمسككبائيعوالموحد.ينجسك

.)4(طيبةرائحةمنهتجدان

ولم(،)النجاةسفينةعنتخلفقدالمعطل:التاممعالمثل

فهو)6(،اللجةفيبهانكسرتقدلمشبهو.الطوفانفادركهيركبها،

بهصاحوقد،نوحسفينةركبقدوالموحد.بالعيانالغرقيشاهد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.كاسدةكلها:ب

-بضخعئعاهديهأبانامانبشقالو>:يوسفإخوةعنتعالىقولهمناقتباس

يديهبينقدممنأناللهرحمهالمؤلفومراد65[،يوسف/1إلئانا<ردت

قدممماخيراالقيامةيوملهردتالصالحةالأعمالوهيصالحةبضاعة

الأشهاد.رووسعلىبهافيفرح

.806القاموسالحداد،فيهينفخالذيالزق:الكير

والسوءالصالحجليس"مثل:قال!شي!النبيعنموسىابيعنماجاءإلىيشير

وإمامنهتبتاعانوامايحذيكأناماالمسكفحامل،الكيرونافخالمسككحامل

ريحامنهنجدأنواماثيابكيحرقانإماالكيرونافخ،طيبةريحامنهتجدان

المسك.-بابوالصيدالذبائحكتابفتح-9066/البخاريرواه"خبيثة

السلفمنكثيرعنجاءوقد،السنةسفينةالنجاةبسفينة-اللهرحمه-يعني

والبدعالاهواءمننجاإليهاوانحازركبهافمننوحبسفينةواتباعهاالسنةتشبيه

.والمخالفاتالبدعفيغرقعنهاتخلفومن،والصلالات

2.354/اللسان.معظمه:الماءولجة،قعرهيدركلاحيث:البحرلخة
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رجم(لغفورردانومرسنهائحيرنهااللهتجمفعهااض!بو>:)1(الزبان

41[.]هود/

ماءالطمانيحسبهبقيعةكسرابالمعطل)2(منهل:العاشر[لمثل

ومشربحسيرا.خاسئا)4(فرجعشيئا،)3(يجدهلمجاءهإذاحتى

ومشرب.تغييرابالنجاسةوريحهولونهطعمهتغيرقدماءمنالمشبه

اللهعبادبهايشربعيناكافورا،مزاجهاكانكاسمنالموحد

.(تفجيرا)يفجرونها

وهذا)6(الناجيةللفرقةالانتصارفيالشافيةبالكافيةسميتهاوقد

حولولا،التكلانوعليه،المستعانوالله،المحاكمةفيالشروعحين

.)7(باللهإلاقوةولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.13175/اللسان.يجريهاالذيالسفيعةقائد:الربان

اللسان.المشربفيهالذيالموضع:المنهلومعنى.تحريف"مثل"د:

/11.681

الظمانتحسبهبقيعةكم!ابماضلهم!فرواوالذفي>:تعالىقولهمناقتباس

.3[9النور/](حسابوفوفعهعده-اللهووجدشئالؤمجذهه-جاءإذاحتئ+ما:

."ئباخا":ف

مزاجهاكاتكأيسىمنيشربرتاقأترار>إن:تعالىقولهمناقتباس

.[6-5/نلاوراا1*<تفج!بميفخرونهاللهعبادبهايمربعينا*كافورا

بإزاءالاصلحاشيةفيجاءتالعبارةهذه".الناجية..سميتها."وقد

هذافيإثباتهافيفاتبعنا،المتنفياللحقعلامةتظهرولم،الاولالبيت

)ص(..النسخسائرالموضع

:ط،سوفي."مجيبقريبإنهسالواياهحسبي"وهو:بفيزاد

".العظيمالعلي"بادله
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الأوكانثابتالمحبةحكم-1

حكمهانفذالحشنوقاضيانى-2

يدانذاكبفشخللصدودما

الخصمانبذلكاقزفلذا

-1

-2

منالمطلقالكماللهالذيتعالىاللهمحبةهنابالمحبةالمراد:المحبة

بهاتمسكلمنجالبةالقصيدةهذهموضوعاتلان،الوجوهجميع

لاجتماعاركانهاتثبتالتيالوحيدةالمحبةهيوهذه،تعالىاللهمحبة

الشيخشرحانظر:.المحبوبفيوشروطهاالمحبةاوصافجميع

السعديالشيخشرح3،ق-مخطوط-الشيخالحسنبنعبداللطيف

صه.

".للوشاة"ما:نسخةفيانإلىدحاشيةفياشارللصدود:ما

قولهم:تفسيرتقدموقد.الحكمذلكفسخعلىالصدوديقدرلا:اي-

الناظم.مقدمةفي"يدانبفلانلي"ما

العقل":الحسن"قاضيبقولهالمقصودولعل".الحكم"قاضيد:في

العقلىوالتقبيحوالتحسين،ضروريةالاثباتادلةلان،والمقبحالمحسن

السنةاهلائمةالحسنبقاضييرادوقد.والجماعةالسنةاهلعندثابت

بنعبداللطيفللشيخالنونيةشرحنظروائمتها.الامةسلفمنوالحديث

شرح8/22،والنقلالعقلتعارضدرء،مخطوط-4قالشيخالحسن

1/93.عيسىبناحمدللشيخالنونية
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3

4

6

7

8

/61]19

أنهتشهدالوصلشهودتتو

يجدفلمالعزيزالحكمفتأكد

لاتداعتالعذولحكمذاولاجل

الذيالحكمفصادفواالوشاةتىو

اسىهوولاالمحكالحكمصادفما

مخضراأثبتالحسنقاضيفلذاك

ونقضهالمحالالحكمللشاوحكى

برهانمابغيرالوشاةحكم-

الإحسانمجلسفيجرىحقا

سلظانمنإلئهالوشاةفسن

للأركانفخرمنهأركان

البظلانمتيقنبهحكموا

بظلانذافصارالشروطضوفى

والسلوانالهجرحكمبفساد

أذنانلهمنياإذافاسمع

لدانوالصدودالمحبهأن

-1

وعدمالوصلحكموأحقيةبرجحانتشهدالتيالشهوداي:الوصلشهود

1711.هراسحليلمحمدللشيخالنونيةشرح.والهجرانالقطع

"حق".:وطتالأصلفي-

.المضارعحرفينقطلمظف،في"تجد".:طعد،ب،

المحبةحكم-الحكمهذالقوةانهوالمعنى.العمام:هوالواشي:الوشاة

يفسدوه.أنالوشاةيستطعلمورجحانه-الهجروعدم

لاالمحبةهذهاناللهرحمهالعاظمويعني.الفوم:ايالعذلكثير:العذول

عليهوحكمذلكعلىلامهالذيالعذولوانفيهاالوقوععلىالمحبيلام

حكمهيثبتلملذا،عادلولاحكمهفيمصيبغيرعنهاوالإقلاعبقطعها

.للأركانفخرالمحبةهذهامام

طه.منساقطوالبيت،للأذقان:وطعطتفي:للأركان

لم:الثاني.محلهيصادفلم:الأول:لسببينباطلاالوشاةحكمصار

الصحيح.الحبهمشروطيستوف

نسيه.:وعنهالشىءيسلوسلامصدر:السلوان

"يحكي".:حفي

3946.اللسان،ولدونلداتوالجمع،لدانوهما،وسنهتربه:الرجللدة

وظنوا=يحبمنيهجرأنالمحبهذامندواأرالوشاةأن:الناظمومراد
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مقسطبحكمهذامالله-و11

تردفإنالحالتئنبينشئان-12

نفسهعليههانتلها1ويا-13

طائعانفسكتهواهمنآلبيع-41

وقدرهالمبيعاوصافأجهلت-15

داطيرهيفارقلالقلبها1-و16

هجرانذيوصدالغراماين

يجتمعانالضدانفماجمعا

هوانبكلغئنأباعهاإذ

لهجرانولتعذيبوبالضد

الالمانبذيجهلذاكنتام

الكثبانعلىقائمةأغصان

-11

12-

13-

-15

-16

عندهموالهجرالمحبةلانالمحبهذاعلىيشقلاالهجرهذاان

.مستويان

".الهجران"ذي:ف

الصدودحالة:والثانية،والقربالمحبةحالة:الأولى:بالحالتينيعني

.والإعراض

التعريفات.والبياضكالسواديرتفعانوقديجتمعانلااللذانهما:الضدان

917.صللجرجاني

والهوامراةوالهرجليقال،الحبيبلفقدانالعقلوذهابالحزن:الوله

561113.اللسان.ووالهة

1573.القاموس.خدعهغبنا:يغبنهالبيعفيغبنه

وجنتهاللهرضىمنتعالىاللهبمحبةالإنسانينالهماهوبالمبيعالمقصود

يأتئولهموأ!سهمالمؤضمنبنتاشترىألله>إن:تعالىقولهبدليل

وهانتعالىاللهمحبةفيالانسانفر!فإذاا[اا:]التوبة<الجنةلهم

.وهانخسرفقدوالجنةالرضاهوالذيالمبيعهذاعليه

للتلهف.هنا"واها"

إدنيئ>و!ل:تعالىقال،والإرادةوالكسبالهمهنا:بالطائرالمقصود-

الشيخ-العبداللطيفالشيخشرح13[.]الاسراء:ء<عنقهفىطيه!ألزمنه

91.البيتحاشيةفيإيضاحهوسياتيا.اق

.المحدودبالمجتمعالرملوهو،كثيبجمع:كثبان



ولغيرهفوقهايشجعويظك-17

ضاحلشوالمواصليئكيويبيت-18

معلقالجمالانولوهذا-91

دانقطفوكلالثمارمنها

شكرانذووهويشكوويظل

بالطيرانإليههمبالنجم

17-

18-

91-

إذاالحمامةوسجعت،حدةوجهةعلىهدلسجعا:يسجعالحمامسجع

18015.اللسانصوتها.فيوطربتدعت

يقطف.ساعةالعنقودايضاوهو،وقطفالثمرمنقطعما:القطف

ي:23[:]الحاقة*<داية>قطوفها:تعالىقال.القريب:لي1و[لد

92851.اللسان.لقائموالقاعديقطفهاالتناولقريبةثمارها

".هجران"ذو:طهفي

لهذهشرحهفي-اللهرحمه-الشيخالحسنبنعبداللطيفالشيخقال

"أراد"بالطيران["::قولهإلى.".لقلب"واها:قولهمنالاربعةالابيات

يظفرفلموالاطلالالرسومعلىإرادتهقعدتلقلبوالتشبيهالاستعارةالناظم

الأغصانلازمبطير،الأعمالوصادقالايمانحقائقمنذلكوراءمابنيل

الثماريانعمنعليهاماإلىيصلولموالكثبانالافنانتلكعلىووقف

عليه.تعذروالوصولعليها،ويحنفوقهايسجعدائمافهو،الشهيةوالفواكه

واللطائف.والثمازالمقاصدمنفيهماونالعليهواستحوذبهفازقدوغيره

والمواصليشكووظل،ضاحكوالمواصليبكيالمحرومباتولذلك

لوحتىوالكمالبالجمالالتعلقشديدهووالحالالحرمانهذاومعشاكر،

يتجاوزولمنفسهقيدقدذلكومع،إليهبالطيرانلهمبالثريامعلقاكان

هذهأحسنفماوالفوائد.المطالبتلكلنيلينهضولمالمعاهدتلكرسوم

اكرهوما،العبارةولطيفالمعنىدقيقمنعليهاشتملتوماالاستعارة

المرادعينإلىوقصدهسيرهفينفذمنأعزوما،القلوبهذهأصحاب

.والمطلوب

علىوقوفهمحالفيالكلامأهلقلوبتشبيهقصدالناظمبأنخبيرنتو

والايمانالعلمحقائقمنفيهابماالانتفاععدممعوالسنةالكتابنصوص

وورثة-والقرانالعلماهلمعهذافيوحالهموالاحسانالتوحيدومقاصد
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السجانومزصدالاميرعسستخفلئمبليلزائرة02-لله

بخلعوفازواوالأحكامالمعارفأنواعأدركواالذينالانسانوخلاصةالرسل

الاستعارةفهذه.العلامالملكمنبخالصةوخقحوا،والاسلامالايمان

الشيخالعبداللطيفالشيخشرحا!،".إشارةبألطفالفريقينحالانتظمت

13.ق

للتعجب."زائرة"لله:قولهفياللام

قال،السنةلاتباعوالتوفيقالالهيةالعلوم:بالزائرةاللهرحمهالمولفأراد

البيت:لهذاشرحهفياللهرحمهالشيخالحسنبنعبداللطيفالشيخ

المخصوصوالشأنالموصوفالحالتلكعلىزارتمحبوبةبذكر"عرض

إليهتشتاقمابذكرإنشادهمومطالعأشعارهمفيعادتهمبهجرتماعلى

والمواصل،والوصل،والمحبوبالحبذكرمنالطباعإليهوتميلالنفوس

زهير:بنكعبقالكماوالبعاد،والتشتيتوالفراقالهجرعلىوالتوجع

مكبوليقدلمإثرهامتثثممتبولاليومفقلبيسعادبانت

اللهركبعماخرجحتىفهمهوغلظطبعهكثفبمنهناعبرةولا...

محلهوالذيالنوعهذاإلىالطبيعيالميلمنعليهوجبلهمادمبنيعليه

النفوستلكعلىأفيضماهوحقيقةوالمراد،النفوسومستراحالشهوة

إلهامهجفهاوأعظمهاالتيالربانيةوالمواهبالالهيةالعلوممنالمطمئنة

هذايؤيد.والجماعةالسنةأهلالناجيةللفرقةللانتصارللتصديوتوفيقه

"...العقيقواديعلىتت"و:قولهوكذا"البيتالشامبلاد"قطعت:قوله

ماعلىدالةهذهكلوالصفا،ومحسروعرفةالأراكواديذكرمنبعدهوما

لمريدبدولاالمظمئنةالنفوسعلىفيضماالمرادنمنذكرهتقدم

".والموارد.الفجاجهاتيكفيوالمرورالمشاعربتلكالوقوفمنالنسك

14.-13قالشيخالعبداللطيفالشيخشرحا!.

العاسيحرسبالليلطاف:ايوع!أعسسايعسقعسقمن:[لعسس

لعاسق.جمعايكونوقد،كالطلبمنهاسموالعسس،الريبةأهلويكشف

6/913.اللسان

السجن.قيم:والسخان.والمراقبةالرصدموضعلمرصد:1
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تيممتثئمالشامبلادقطعت-21

فجاوزتالعقيقواديعلىوآلت-22

يسرولملنبالارديوعلىوأتت-23

محشرثمعرفاتعلىوأتت-24

الإيمانمطلعطئبةأرضرمن

نكرانبلاحلاميقاته

سترانيبأنفالألهاقصدا

فربانمننحرتهفكمومنى

-21

22-

23-

24-

:قصدت.تيممت

.!الرسولمدينةاسم:طيبة

بهاتصلوقد،مكةإلىالطريقويخترقه،المدينةغربيقع:العقيقوادي

مزينةبلادفييقعقديماوكان،المدينةاوديةاشهروالعقيق،المدينةبنيان

منالحجكتابوقي،المزنيالحارثبنلبلالاقطعهقد!الرسولوكان

احاديثجملةوفيه"مباركو[د"العقيق!:التبيقولبابالبخاريصحيح

4/156،البلدانمعجم529،صاستعجممامعجم.فضلهعلىتدل

وتاريخ458،لهمالباريوفتح454،صطابةمعالمفيالمطابةوالمغانم

991.صالمدينةمعالم

حج.ولابعمرةإحرامغيرمن:سنيحلا:

مامعجم.الشامناحيةمنمواقفهاومن،بعرفةموضع:الأراكدي1و

1/164.البلدانمعجم134،صاستعجم

مريضاالوجليكونان:الفألومثالالخير،وتوقعباللهالظنحسن:[لفال

ضدوالفال،مرضهمنيبرأنهبذلكفيتفاءلسالميايقولاخرفيسمع

11/513.اللسان.الطيرة

الارضمنفسيحوهي،الحجمشاعرمنالمعروفالمشعر:عرفات

4/117،البلدانمعجم.عرنةواديوترهيكونالجبالمنبقوسمحاط

]ضبطنا182.صالبلاديغيثبنلعاتقوالأثريةالتاريخيةمكةمعالم

آخر،وجهوقيهد.ظ،فيكماتنوينغيرمنالتاءبكسر"عرفات"

مىأفضتم>فإذا:تعالىقولهفياماوالجر.النصبفيفتحهاوهو

فأجمعا[89]البقرة:<الحراما!معرعساللهفاذ!رواعرفمخ

لمكيالقرانإعرابمشكلانطر:.العربيةقياسوهوتنوينه،علىالقراء

)ص(.1/124[
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تيفمتثمالجمراتعلىتت-و25

ولااستلمتولاطافتوماهذا-26

فتيممتالضفاأعلىعلىوعلت-27

الاركانورئةالشتورذات

لقرانسعتولاالجماررمت

العانيللمحمبهنالكدارأ

-25

26-

27-

ثقبةطرفمنالأعطملثبيرالشرقيةالجهةمنيأتيصغيروادمحسر:

فيتجهبينهماالحدكانومزدلفةمنىبينمزفإذا،عرنةواديإلىويذهب

بينالحاجفيهيمرماللعامةمنهوالمعروفمكةأحياءمناليوموهوجنوبا،

معاذم7415،البلدانمعجم،0911صاستعجممامعجم.ومنىمزدلفة

248.صمكة

الجمراتوفيهمكة،إلىقربهاوالحجمشاعرأحدوالتنوينبالكسر:منى

مكةمعالم15922.البلدانمعجم،وغيرهالخيفومسجد،الثلاث

092.ص

66511.اللسانوغيرها.الذبائحمناللهإلىبهيتقربما:قربان

معى:فيالثلاثالمشاعرتلكوهي،بمعىالجماررميموضع:الجمرات

،18812البلدانمعجم.الصغرىوالجمرة،الوسطىوالجمرة،العقبةجمرة

66.صمكةمعالم

المشرفة.الكعبة:يعنيالستور:دات

فيوالحجالعمرةبينيجمعأنوصفته،الثلاثةالاحرامأنواعأحد:القران

المغني.الطوافقبلالحجعليهايدخلثمبالعمرةيحرمأوحد،1وإحرام

مجموعفيوهوتيميةابنالاسلامشيخمعسكسه!238،الكبيروالشرح

.126001الفتاوى

غبارلاصحيحلانهالاصلفيماواخترنا"رقت([.:العسخسائرفي:علت

فيفهو"رقي"الفعلأما،البيتفيواللامالعينتكرارفيالزيادةإلأعليه

كتبفيثبتالذيالمعلومالفصيحهووهذا.القافبكسرالصعودمعنى

فيسيأتيكما"إلى"بحرفيتعدىإتهثم.طيئلغةإلىذهبإذاإلأاللغة

)ص(.235.البيت

.111501اللسانوالعبد.والخاضعالاسير:التاني
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اثوابهاعارهاالدليلأترى-28

مكانهاالدليلنلو-و]لله92

ماالريحمسيرسارتولوهذا03-

سئرهافيدليلهاوكانسارت31-

الخفقانمناعطتهاوالريح

إمكانفيمنهذلككانما

نعمانإلئلئلابهوصلت

بالدبرانوليسالسعودسعد

28-

31-

وقال،وتختفقتخفقراياتهميقالالعريضالشيءاضطراب،بالفتح:الخفقان

الشاعر:قالجريهادوفيأيحفيفهاوهو،خفقانأالريحخفقت:الازهري

طوالأعلامبينخريقريحخفقانهوئهاكأن

هذهأناللهرحمهالناظمومراد01108،81،اللسان.سريعة:خيفقوريح

دليلإلىتحتجولم،إليهحثيثاسريعامسيراسارتشوقهالشدةالزائرة

الطريق.إلىيرشدها

بمكة،تحيطالتيالاوديةمنفحلوادوهو،الاراكنعمانهو:نعمان

الحرمحدودعلىمرعرنةمعاجتمعفاذاتقريباشرقاكيلا()24عنهاويبعد

معجم1316،صاستعجممامعجم.مكةجنوبكيلا(،)12بعدعلى

03.صمكةأودية15933،البلدان

اسمها؟و"سعد"،لكانمقدمخبر"دليل"أنعلىف،فيالبيتضبطكذا

)ص(.د.فيلضبطهخلافا

وقيل،دونهوالاخرنيراحدهماكوكبانوهما،الجوزاءكواكبمن:السعودستد

وسقوطهشباطمنتمضيليلةعشرةلاثنتيوطلوعه،بهلتيمنهمالسعودسعدله

نضر،السعودسعدطلع)إذا:العربساجعيقول،ابمنتمضيعشرةلاربع

.القعود(الشمسفيالناسوكره،مجمودكلوذاب،الجلودولانت،العود

لقطربالجاهليةوتلبيةالازمنة،82صقتيبةلابنالعربمواسمفيالانواء

.51191للمرزوقيوالأمكنةالازمنة،9161سيدهلابنالمخصص،28،42ص

النجم،وتاليالنجمتابعويسمىالثريايتلومنيرأحمركوكبالدبرا!:

العربوكان،ليلة:ويقال،ليالثلاث5ونوودبرانا،سضيالثرياوباستدباره

2،صهلقطربالأزمنة،41صالعربمواسمفيالانواء.يبغضونه

18811.للمرزوقيوالازمنة،9101المخصص
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غزيرةوهيالدمعجفار]وردت-32

وتزودتالهوىمتنعلىوعلت33-

بالذيفاوفتبزورتهاوعدت-34

ادوهيإلاالمشتاقتفجألم35-

ماالحسننقابكشفتوقدقالت36-

خلتهحديثاعنديوتحذثت37-

[الفانوروداحتاجتمافلذاك

المتدانيووصلهالحبيبذكر

الاجفانبملتقىوكانوعدب

استئذانمابغيرالشتورخلة

يدانأراكانعنليبالصبر

العينانبهكذبتوقدصدقا

32-

33-

34-

36-

37-

4/143.اللسان.المستديرةالواسعةالحفرةوهي،جقرةجمعالجقار:

أنها:ذلكمععىفيهراسحليلمحمدالشيخقال:"الضان"ورود:قوله-

النونيةشرح.سواها"وردكلعنبهافاكتفتغزاراالدمعاباروردت

،ظد،في)الصاني(والياءالمهملةبالصادكتبت"الضان"]وكلمة1/02.

)ص(.بالمعجمة[نسخةفيأنوذكر،ففيياءوبدون

قيأما.الحاشيةفيكتبغيرهاوقيد.فيإلاالمتنفيالبيتهذايردلم-

علامةغيرومن،والمقابلةالنسخخطعنمختلفبخطفكتب،وفالاصل

)ص(..المعسوخةالابياتمنأنهأعلمواللهليويبدو.اخرهفيصج

ماشوقهالشدةنهاو،الزائرةهذهشوقشدةبياناللهرحمهالناظممراد

لتتغذىوشرابطعاممنزادحملإلىولاتنقلهادابةركوبإلىاحتاجت

عنوصلهوقرببذكرهواغتنتالحبيبلهذاوحبهاهواهاحملهاوانما،به

.والشرابالطعام

تصحيف.،بزورتها""غدت:ب

.المنامفيحصلاللقاءهذاأن:يعنيلأجفان":1"ملثقى

بالتحتية."يفجأ":ط،س-

1/768.اللسان.الانفمارنعلىالقناع:النقاب

"فتحدثت".:طع

ظننته.:خلته

بنعبداللطيفالشيخقال.المعامفيوإنماالحقيقةفيلقاءيكنلملانه-

.41ق"الجسمنوملاالغفلةنومالمقصود":البيتهذاعلىكلامهعندعبدالرحمن
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بهفرحيمنوقلتمنه38-افعجبت61/ب[

حذثتني(الذيكاذبةكنت)إن93-

الالىوشيعتهصفوافيبنجهم-04

دهانيالمنامولكنطمعا

الفئانالكاذبإثمفعليك

المنانالخالقصفاتجحدوا

38-

93-

يأمن.كانحيثمنصابهلامر:1دهاه

ثابت:بنحسانقولمنمأخوذالاولالشطر

هشامبنالحارثمئجىفعجوتحذثتنيالذيكاذبةكنتإن

كما،والسنةبالكتابإلاحدثتهماالناظميتصورهاالتيالزائرةهذه-

ليس"كاذبةكنت"إنلها:لناظمفقول02.رقمالبيتحاشيةفيسبق

فيوالمجاراةالتقديربابمنهووإنماكلامها،فيشكاأولهاتكذيبا

إلك(ألزلآمئاشكفىكنت>دان!:لرسولهتعالىقالكما،الكلام

49[.:]يونس

هذاوقي،بعدهالذيالبيتفيكماصفوانبنجهميعني:الفتانالكاذب

تخلص.حسن

الكاتب،رالسببنيمولى،السمرقنديمحرزابو:صفو[نبنالجهم

"الضال:الذهبيعنهقال."الجهمية"بالمعروفةالفرقةتنسبإليه،المتكلم

شيئاروىعلمتهوما،التابعينصغارزمانفيهلكالجهميةرأس،المبتدع

النبلاءأعلامسيرص.128سنةسياربننصرقتلهاص.عظيمأ("شرازرعلكنه

أقوالهتفصيلوسيأتي2/142.الميزانلسان2/426،الاعتدالميزان6/26،

أبيات.منيأتيفيماوضلالته

شيعة.فهممرعلىاجتمعواقوموكل،نصارهواولياؤه:الرجلشيعة

8/188.اللسان

الذين.:الألى

2/451.الصحاج.لعلممعالإنكاروالجحود:الجحد

مذهببذكراللهرحمهالناظمافتتح(".الديان"الخالق:الاصلغيرفي-

أصلالتعطيلفيالجهممذهبولانوأشدها،الفرقأغلظلأنهالجهمية

الاشاعرة=ومتأخريوالفلاسفةكالمعتزلةالضالةالفرقمنكثيرعنهتفرع
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العلىالشماواتمنهعطلوابل-41

جلالهجكالزبكلامونفوا-42

ولاسمعلربعاولئسقالوا-43

قدرةمنلربناليسوكذاك-44

سوىبهيقوموصفولا-كلأ45

وكلامهنفسههيوحياته-46

الرحمنمناخلوهوالعزش

والحدثانبالخلقلهوقضوا

يدانفكيفوجهولابصر

وحنانرحمةأووإرادة

معانبغئرمردةذاقي

البهتانلذافاعجبغيرههو

-41

42-

43-

44-

-45

46-

ثمبالأخفيبدأمنفمنهمترتيبها،فيطرقالفرقفيوللمصنفين.وغيرهم

المصنفينومنوغيرهما،بطةوابنأحمدالامامبنعبداللهفعلكماالاغلط

فتاوىمجموع:انظرهنا.الناظمفعلكماالاخ!ثمالأغلطبذكريبدأمن

05.-13/9!االاسلامشيخ

>ولها:بلقيسعنتعالىقالكماللملكالذيالسرير:اللغةفي:الترثر

الملائكةتحملهقوائمذوسرير:الاصطلاحوفي23[:لنمل]عظير<عركط

الفتاوىمجموعانظر:.المخلوقاتسقفوهوالعالمعلىكالقبةوهو

وسيأتي36612،الطحاويةالعقيدةشرح1/903،كثيرابنتفسير16/204،

وعرضالعرشعلىوالاستواءالعلومسألةتفصيلقادمفصلفياللهشاءإن

(.بعدهوما4601البيت)انظر.المخالفينعلىوالردإثباتهاأدلة

منمخلوقهووإنماسبحانهبذاتهقائمةصفةليستعالىاللهكلامإنقالوا:أي

الله،وناقةاللهبيت:يقالكماتشريفإضافةتعالىاللهإلىوإضافته.المخلوقات

متكلماصاراللهوأن،يكنلمأنبعدحادثتعالىاللهكلامإن:أيضاوقالوا

الكلامصفةتفصيلاللهشاءإنوسياتي.كذلكيكنلمانبعدمخلوقبكلام

.بعدهوما982البيتانظر.ذلكفيالسلفعقيدةوبيانالمخالفينعلىوالرد

.الصفاتنفاةمنسبيلهمسلكومنالجهمية:أي

13/128.اللسان.والعطفالرحمة:الحنان

.الصفاتعنمجردة:اي

احياةاصفة:فيقولونالمتماثلاتبينيفرقونانهمالجهميةتناقضمن

=كلامفيوسيأتيعنها،منفصللذاتهمغايرفهوالكلامأما،بذاتهقائمة
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النفسانيخليلهيكونأحدخلقهمنلهماقالواوكذاك-47

47-

.بعدهوما878البيتانظر:.ذلكتفصيلالناظم

قولحكايتهعنداللهرحمهالاسلامشيخقال:"غيرههو"كلامه:قوله-

فيكلامأخلقبل،يتكلملاتعالىاللهإنأولأيقولون:اللهكلامفيالجهمية

موسهب(رئبثنادى>وإذ:تعالىقولهوأن.عنهيعثرغيرهوجعل،غيره

بقياذاليلةكلالدنيالسماء1إلىينزلالله"ان:!زوقوله01[:]الشعراء

منفاعطيه؟يسالنيمنله؟فاستجيبيدعونيمن:فيقول،الليلتلث

الفتاوىمجموع.ععهذلكيقولملكاأنمعناهله؟"فاكفريستغقرني

بعضفييخلقهمخلوقاللهكلام:يقولون:اخرموضعفيوقال112903،

ولاكلامبادئهعندهميقومولا،اللهمنلاابتدالجسمذلكفمنالاجسام

تخريجهسيأتيذكرهالذيوالحديث،163112الفتاوبدمجموع.إرادة

.بعدهوما982البيتانظر.الكلاممبحثفيذلكتفصيلوسياتيموسعأ،

وبهتالافتراء،:والبهتان،بطلانهمنيتحيرالذيوالباطلالكذب:[لبهتان

1312.اللسان.عليهكذب:أيفلانأفلان

خلالهفصاربالقلبتخللتالتيوالمحبةالصداقةوهيالخأةمنالخليل

قولهومنه،خللمحبتهفيليسالذيالمحب:والخليل،باطنهفيأي

قال218111.اللسان125[.]النساء:ظيلأ(إئرهيصالله>وائخذ:تعالى

كمالالعبدمنالمستلزمةالمحبةكمالهي"والخأة:تيميةابنالإسلامشيخ

ويحبونه.يحبهمالذينلعبادهالربوبيةكمالسبحانهالربومن،للهالعبودية

إذامتئمقلب:يقولونفإنهمالحبوكمالالذلكماليتضمنالعبوديةولفظ

علىوهذا،عبده:اللهوتيمالمتعبد،:والمتيم،للمحبوبمتعبداكان

منلهيكنلمولهذاوالسلامالصلاةعليهماومحمدلإبراهيمحصلالكمال

المعنى:فيقيلكمافإنهالشركةتحتمللاالخلةإذ،خليلالارضأهل

خليلاالخليلسميوبذامنيالروجمسلكتخللتقد

أماهوالمحسنينالمتقينيحبنهأخبرفالله،الحبأصلبخلافوالخلة

402.-031102الفتاوبدمجموعملخصأ.انتهى.فخاصةالخلة

ان=منهمزعمأالطرفينبينالمحبةحقيقةالجهمية"وانكرت:اخرموضعفيوقال
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وفيعندفمالمحتاجوخليلة-48

لذاتهإليهمفتقرفالكل-94

داخالدبجعدضحىذاولاجل-05

الاوثانعابذيدخلالوصفذا

عانذليلقبضتهاسرفي

الفزبانذبائحيومعشري

48-

القديمبينمناسبةلانهو،والمحبوبالمحببينلمناسبةإلاتكونلاالمحبة

بحيثالغيروتقدمالمزاحمةتنافي"فالخلة:قالثم.([المحبةتوجبوالمحدث

لئهإلاتصلحلامحبةوهذهغيرهفيهايزاحمهلامحبةلذاتهمحبوباالمحبوبيكون

يحبماوكللذاتهمحبوبوهوالمحبةمنيستحقهفيماغيرهيشركهأنيجوزفلا

باطلة،فمحبتهلغيرهحبماوكللاجلهيحبفانما-بحقمحبوباكانإذا-غيره

فمنكذلكالخلةكانتواذا،تعالىللهكانماإلافيهاماملعونملعونةفالدنيا

أنكرإنأيضاوكذلك،مخالتهينكرلذاتهمحبوبأاللهيكونأنأنكرمنأنالمعلوم

العبدويحبهالربيحببحيثحليلايتخذهنينكرفهوعبادهمنلاحدمحبته

96.-01/66الفتاوىمجموع.ا!للعباد"يصلحماأكملعلى

شيخقال.والفقرالحاجةبمععىالخاءبفتحالخلةمن:المحتاجخليله

الفقرغيرالخفةنوخليلاإبراهيماتخذاللهأن"ونعتقد:اللهرحمهلإسلام

5/77.الفتاوىمجموع:انظر.اص."البدعأهلقالكما

جمع."عابدو"غيرهما:وفيود.الاصلفيكذاعابد:

إبراهيميتخذلماللهانزعم،ضالمبتدع،المواليمندرهمبنالجعد

مؤذبالجعدوكان،القرانبخلقوقالتكليما،موسىيكلمولمخليلا

بخلقالقولأظهرحتىبدمشقأقام.أميةبنيحلفاءاخرمحمدبنمروان

بنخالدقتلهوبها.الكوفةوسكن،منهمفهرب،ميةبنوفتطلبه.،القران

البداية1/993،الاعتدالميزان.النحريومص118سنةنحوالقسريعبدالله

.2012/الأعلام،13/71!ا(التركي.)طوالنهاية

ص66سنةولدالهيثمابوبجيلةمنالقسرياسدبنيزيدبنعبداللهبنخالد

،البدعأهلعلىوشدةوكرممروءةفيهوكان،دمشقأهلمنالاصليماني

العراقين،اميركان،عنهاللهرضيطالبأبيبنعليفييقعكانانهإلا

201،-صه!101التهذيبتهذيبهـ.126سنةيزيدبنالوليدأيامفيقتل

71292.الاعلام2/226،الاعيانوفيات
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الدانيالكليمموسىولاكلاخليلهلئسإبراهيم:قالإذ-51

قرباناخيمندركللهسنةصاحبكلالفمحئةشكر-52

***

ف!يفو

بفاعلفليسعندهموالعئد-53

نائمتحركاوريحوهبوب-54

الرجفانكتحركفعلهبل

للميلانالاشجاروتحزك

-51

-53

-54

ناوفيهادرهمبنللجعد-اللهرحمه-القسريخالدقتلقصةإلىيشير-

الناسايها:فقالبالكوفةالاضحىعيديومالناسخطبالقسريخالد

لماللهانزعمإنه،درهمبنبالجعدمضحفإني،ضحاياكماللهتقبلضخوا

بنالجعديقولعمااللهتعالىتكليمأ،موسىيكلمولمخليلا،إبراهيميتخذ

المنبر.اصلفيفذبحهنزلثمكبيرأ،علوادرهم

التاريخفييضأورواها8،صالعبادفعالحلقفيالبخاريرواهاالقصة

علىالردفيوالدارمي602،-01/502السننفيوالبيهقي1/64،الكبير

الاسنادينانالقصةلهذهطريقينساقبعدماالالبانيوذكر113.صالجهمية

مختصر.القصةبهذهالعلماءجزملذلكولعله.ويقويهالاخراحدهمايشذ

الفتاوىمجموع:وانظر134.-133صالالبانيتللذهبيالعلو

3/7101.القيملابنالمرسلةالصواعق12/035،

القريب.:الداني

الجهمية.عند:اي:عندهم

وامرضمنارتعشت:ترجفيدهرجفتمن،المرتعشيعني:الزنجفان

الشيخارتعاش"مثلاخر:موضعفيقالكماوهذاالمنير()المصباحكبر

الجيم.بفتحايضاهنايضبطانويحتمل)2654("الرجفانذي

علىمجبورالعبدإنيقولونفإنهمالعبادافعالفيالجهميةقولمجملهذا

الاضطرار،سبيلعلىمنهتصدرافعالهوإناختيار،فيهالهليسافعاله

إليه-تعسبوانماللعبدوليستاللهافعالالحقيقةفيهيالافعالإنوقالوا:
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الانيالحميمحرأفعالهمنلئسماعلىيصليهوالله-55

الإحسانذواللهتعالىفيهافعالهعلىيعاقبهلكن-56

لسلطانذوعنهينزهانىلذاتهالمحالعندهملظلم1-و57

الأذهانلدىبمعقولهذاماالتنزيهذلكمدحاويكون-58

***

-55

-56

-58

لذلكامثلةالمؤلفوضربالماء.وجرىالجدارسقط:يقالكمامجازا،

المعلومومنالاشجار،وتمايلالنائموحركةالريحوهبوبالرجفانبتحزك

الفتاوىمجموع79.صالدينفيالتبصير.اضطراريةافعالهذهكلأن

الفرقبينالفرق287،صالعليلشفاء1/49،للجيلانيالغنية444،ا8

1/338.الاسلاميينمقالات1/73،للشهرستانيوالنحلالملل221،ص

:ايالحميموانى،الحرارةفيوبلغسخنالماء:أنىمن:الاني""الحميم

44[.:]الرحمنءان<حميموتينبينها>بظو!ؤن:تعالىقولهومنهحرهانتهى

1/8!ا.!االلسان

منفعلهمنليسماعلىالعبديعاقباللهانايضا:الجهميةقولمنوهذا

ظلماليسهذاإنوقالوا:،فيهفعلهعلىيعاقبهاللهوأنوالذنوبالمعاصي

فكللذاتهممتنعمنهالظلملان،وسلطانهملكهمحضفيتصرفلانه

ملكفيالتصرفالطلموقالوا:ظلما،فعلهليسالقدرةتحتيدخلممكن

فيممتنعهذينمنوكل،طاعتهتجبمنطاعةمنالخروجاوالغير

المحالعندهموالظلم:بقولهقولهمالناظمأوضحوقد،تعالىاللهحق

مختصر29،صالقيملابنالهجرتينطريق8/805،الفتاوىمجموع.لذاته

222.-1/221المرسلةالصواعق

المقدمة.علىالتعليقفيمعناهعلىالكلامسبق:التنزيه

"بمقبول[(.:طه-

.الاذهانلذي:طد،،ب-

محالاالظلمكانفاذا،الجهميةقولعلىاللهرحمهالناظممنرذهذا-

>ولا-:تعالىقولهفيكمايطلملابأنهنفسهيمدحفكيفتعالىاللهعلى
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ف!ار

حكمةمنلهماقالواوكذالب-95

رجحتقدمشيئةغئرلم-ما06

والاتقانللأمرغايةهي

رجحانبلامثلعلىمثلا

ذإ92[:]قئمبيد<بظفرأنا>وما:وقوله94[:]الكهفأحدا(رفييظلم

وافعلهفياختيارلهوليساصلاعليهمحالشيءبتركنفسهيمدحكيف

بعدمااللهرحمهالاسلامشيخقال؟يعقللاشيءعنينزهوكيف،تركه

والنطار:والحديثالسنةاهلمنكثير"وقال.المتقدمالجهميةقولحكى

المحسنيبخسانذلكومن،موضعهغيرفيالشيءوضعهوالطلمبل

اللهنزهالذيالطلممنوهذاغيرهسيعاتمنعليهيحملاوحسناتهمنشيعأ

:قالثم،اللهعنالظلمنفيعلىالأدلةذكرثم.(".تعالىكقولهعنهنفسه

لاالممتنالذيبهاينفلمتعالىادلهانومعلومكثيرةالنصوصهذهومثل

فيوليسوجودهاخديتوهملمهذافإنالضدينبينكالجمعالوجوديقبل

لاوانهاللهعدلبيانالمرادفإن،الخطابمقصودبهيحصلمانفيهمجرد

:قالثم94[:]الكهفأحدا(رنبيظلم>ولا:تعالىقالكمااخدأيطلم

ليسعنهنفسهاللهنزهالذيالطلمانتبينوهيكثيرةالنصوصهذهومثل

الفتاوىمجموع.اص.وافقهمومنالجبريةتقولهماولاالقدريةتقولهماهو

8/705-.905

الربنزهالذيللطلمحقيقةلاعندهم"والجبرية:اللهرحمهالقيمابنوقال

إنهحتىبطلمفليسعندهمممكنوكل،لذاتهالمحالهوبلالبتةعنهنفسه

وحملهمحسناتهمجميعوابطلالابدينابدواولياءهوانبياءهرسلهعذبلو

الامورمنالطلمفإنمحضاعدلاذلكلكان.عليها.وعاقبهمغيرهماوزار

القولهذا"واصحاب:قالثمله".مقدورغيروهوحقهفيلذاتهاالممتنعة

هذاانومعلوموجودهيتصورلاالذيلذاتهالمستحيلعناللهنرهواإنما

الصواعقمختصراصلا(".احدبهيمدحولااحدكلفيهيشتركالتنزيه

.4915البيتوانظر223.-1/222

شيخقال،حكمةبلايفعلإنهوقالواحكمةتعالىللهانالجهميةانكرت

حكمة-فنقىقابلهممن"وكذلك:القدريةمذهببعضحكىبعدماالاسلام
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وصفهالمشيئةتلكوماهذا-61

مفكانغئراكانمذ-اوكلامه62

بانهالعبادوإقرارقالوا-63

قولانفعلهأوذاتهبل

71/ا[الاكوانجملةمنلهطوقا

الايمانمنتهىهوخلاقهم

61-

62-

63-

علىحرمهوماالرحمةمننفسهعلىكتبوماوأمرهحلقهفيالثابتةالرب

بنالجهممنمأخوذاصلهاالاقاويلهذهفإن:قالثمالطلم[".مننفسه

الجذمىإلىويخرجالربرحمةيعكروكانالمجبرةغلاةإمامصفوان

إرادةإلاثمماأنهبذلكيريدهذا؟!مثليفعلالراحمينأرحم:فيقول

الفتاوىمجموع".رحمةولالحكمةلامرجحبلاالمتماثليناحدبهارجح

417.صالعليلشفاءفيالشبهةهذهعلىالناظمرذوقد177117.

الذاتنفستارةيجعلهابل،بهقائماتعالىللهوصفأالمشيئةيثبتلاالجهم

مرادهوإنمابهيقومفعلالجهمعندتعالىللهوليس،بالفعليفسرهاوتارة

،بالذاتتفسيرها:الأول:المشيئةفيللجهمقولانفهما،المفعولبالفعل

بالفعل.تفسيرها:الثاني

.بعدهوما916البيتانظر.تعالىاللهأفعالفيالجهمقولتفصيلوسيأتي

اللهشاءإنوسيأتيمخلوقا،كانالذاتغيرالكلامكانلما:الجهميةقالت

.بعدهوما837البيتانظرمفصلأ.قولهمبيان

نأ-الجهمأي-"وزعم:البغداديقال،الايمانفيالجهمقولهذا

الفرقبينالفرقفقط".بهالجهلهووالكفرفقطبادئهالمعرفةهوالايمان

"ومنها:الجهممعتقداتعنكلامهمعرضفيالشهرستانيوقال221.ص

والمعرفةالعلملأنبجحدهيكفرلمبلسانهجحدثمبالمعرفةأتىمن:قوله

ينقسملا:أي،يتبعضلاوالايمان:قال،مؤمنفهوبالجحديزولانلا

وإيمانالأنبياءفإيمانفيهاهلهيتفاضلولا:قال،وعملوقولعقدإلى

وقال7411.والنحلالملل."تتفاضللاالمعاوفإذواحد،نمطعلىالأمة

وإن،فقطبالقلبعقدالإيمانإن:يقولانوالاشعريجهما"فإن:حزمابن

(".تقيةبلاالاسلامديارفيالصليبوعبد،بلسانهوالتثليثالكفرأظهر

الجهم:عنالجيلانيوقال26612،والنحلوالأهواءالمللفيالفصل

فقط"-عندهمنجاءماوجميعورسولهباللهالمعرفةهوالايمان:يقول"وكان
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حدو4شئيالإيمانفيوالناس-64

ومنوشيعتهجهلبا65-فاسال

مشركأقلفوكلاليهردوسل-66

قئلهمسلبلوعادثمودسال1و-67

داتعرفاللعينالجناباواسأل-68

الاسنانتماثلعندكالمشط

الاوثانعابديمنوالاهم

الصلبانمقئلالمسيحعبد

الطوفانامةنوحأعداء

نكرانذااصبحتأمخلاق

-65

66-

68-

أنهعصرهوواقعالجهمسيرةيطالعلمنيظهروالذي1109.صالغنيةاهـ.

الايمانيعدولاالذينالزنادقةمنالمتفلسفةكلاممنالقولهذاركب

الذينالفقهاءالمرجئةكلامومن،اللهبوجودالنظريالإقرارمجردعندهم

.الايمانفيالاعمالدخولنفيعلىصروا

الحواليعبدالرحمنبنسفرللدكتورالإسلاميالفكرفيالإرجاءظاهرةانظر

العقيدةلقسممقدمةالكاتبةالالةعلىمطبوعةدكتوراهرسالة927-273ص

.القرىامبجامعة

به،ويقزونباللهيعترفونولكنهمالاصناميعبدونوقومهجهلابوكان

إلانعبدهتم>ما:الاصنامعبادةفيحجتهمبيانفيعنهمتعالىقولهوالدليل

الاقرارهذاينفعهملمبالتهإقرارهمفمع3[]الزمر:زلفع(الئهإلىليقربونا

عبادته.فيشركهمبسبب

يختتنونلافإنهمالعصارى:الوصفبهذاالناظمويعني،مختونغير:أقلف

لبطارقته:قال(النبوهعهدفيالنصارى)ملكهرقلنالبخاريروىكما

منيختتنفمنظهرقدالختانملكالنجومفينطرتحينالليلةرايتإني

6سه!ح311البخاريرواهالحديث.اليهود.إلايختتنليسقالوا:؟الامةهذه

فتحانطر.يختتنونلاالنصارىانعلىيدلفهذا،الوحيبدءكتاب-فتح

.11001قدامةلابنوالمغعي،211!االباري

قالكماويعرفونهبادلهيقرونلانهممؤمنونالجهممذهبعلىوالنصارىاليهود-

18[.:]]لمائدة!وأحبؤأللهأبنثرانحنوالنصرىاليهود>وقالت:عنهمتعالى

تعالىقالكمابهمقرللهعارفلانهالمومنينمنالجهممذهبعلىإبليس

93[.]الحجر:أغوتيني<بمأرث>قال:عنهحاكيا



الذكرانناكحوهئملوطثةفةأعنيالخلقشرارسأل1-و96

هامانمعقارونمعفرعونمعطلكلإمامكذاكو]سأل-07

الاكوانمكونالعظيمبالزللخالقمنكرفيهمكانهل71-

الإيمانكاملوجهمعندهثمكافرمنفيهممافليئشروا72-

**صهال!ه

نت!مار

معطلاكاناللهبأنوقضى73-

لهمقدوراوصاراستحالثئم-74

إمكانبلاممتنعوالفعل

بالذيانقامأمرغئرمن

96-

73-

قاللوطاانتعالىاخبركماويعرفونهباللهيقرونكانواكذلكلوطقوم

لمفهم166[]الشعراء:أزؤجكم(منريكملكمخلتىما>وتذررن:لقومه

فاحشتهم.عننهيهموانمابالربإقرارهعليهينكروا

.1517والبيت،947البيتوانظر

!ا%قرون>إن:فيهتعالىاللهقالالذيوهوإسرائيلبنيتاجر:قارون

76[.:]القصصعلتهتم(فبنىموسىقويرمن

لىاتنيهمنفرعؤن>وقال:بقولهتعالىاللهذكرهوقد،فرعونوزير:هامان

36[.]غافر:!<الالشئباتبئلعلىصزحا

ويعرفونهبادلهيقرونلانهمالمؤمنينمنالجهممذهبعلىوقومهفرعون-

]النمل:وعلابم<ظلماأنفسهموااشتبقنتهآبها>وجحدوأ:عنهمتعالىقالكما

.]14

أوللاحوادثلامتناعمبدالهايكوننيجبالحوادثأنالجهميدعي

والكلامالفعلعلىقادراصارتعالىإنه:قالالمبداهذاعلىوبناءلها،

كانانبعدممكناو[لكلامالفعلصارلكونهعليهقادرايكنلمنبعد

الطحاويةشرح.الذاتيالامكانإلىالذاتىالامتناعمنانقلبنهومصنعا

وما569البيتانظر.المسألةهذهتفصيلالناظمكلامفيوسيأتي،2/301

.بعده
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ذاتهفيسبحانهحالهبل75-

ولاتخلقلمالنارباروقضى76-

معادناليومخلقاهمافإذا77-

أتباعهمنالعلافوتلالف-78

لاالحركاتفييكونالفناء:قال97-

سيهانوبعدهالحدوبقئل

عدمانهمابلعدنجنات

فانيتانالأوقاتعلىفهما

مجانجاهلبضحكةفاتى

الهذيانلذاواعجباالذاتفي

-75

76-

77-

78-

97-

1673.القاموس.مستويانمثلان:سيان

الجيلانيقال.القيامةيومتخلقانوانماالانموجودتينغيروالنارالجنةأنالجهميزعم

والنارالجنةوكون،القبروعذابالموازينوأنكروا":الجهميةمقالةذكرلماالغنيةفي

للنوويمسلمصحيحشرح:وانظر،09صالجيلانيلعبدالقادرالغنية.مخلوقتين([

.121صللبيهقيوالنشورالبعث،بعدهاوما111941الباريفتح31113،

دخولبعدتفنيانوالنارالجنةإنقولهموهيالجهميةباعمنأيضاهذا

انظر:بجحيمها.النارأهلوتألمبنعيمهاالجنةأهلوتلذذفيهماأهليهما

89،الدينفيالتبصير221،صالفرقبينالفرق7411،والنحلالملل

18711.الصواعقمختصر،16712الاسلاميينمقالات09،الغنية

تهكما.قاله.لهالترفقللأمر:التلطف

شيخ،مكحولبنعبيدادلهبنالهذيلبنمحمدالهذيلأبوهو:لتلا!1

الاعتزالاخذ:الذهبيقال،مذاهبهمفيالكتبومصنفعصرهفيالمعتزلة

الخطيب:وقال،الغزالعطاءبنواصلتلميذالطويلخالدبنعثمانعن

هـ.235هـوقيل227سنةت،المسلمينإجماعفارقالقولخبيثوكان

41315.الميزانلسان054211،النبلاءأعلامسير3663،بغدادتاريخ

يباليلاالذي:وقيل،بالهزلالجديخلطالذيوهوالماجنمبالغة:مخان

113004.اللسان.استحيائهلقلةلهقيلماولاقالما

حركاتإنبحيث،ينتهيالناروعذابالجنةنعيمأنوهوالعلافقولهذا

لاكلهاالحركاتلانتاما،سكوناتسكنالنارأهلوحركاتالجنةأهل

اعلامسير4712،167،الاسلاميينمقالات،إليهتنتهياخرلهابل،تبقى

18711.الصواعقمختصر054211،النبلاء
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08

81

82

83

84

85

86

87

البنيانكحجارةوجحيمهئمجناتهمفيالخلدأهلأيصير

الحيوانتحركانقضاءعندأهلهيغشىكانقدمنحالما

وخوانصحفةمنأكلة5يدارفعتالذيحالماوكذاك

الاسنانتفتحعندللفموصولهاقبلالحركاتفتناهت

القنوانمنقنوإلىمنهيدامتدتالذيحالماوكذاك

الازمانسائركذلكيئقىهلالأخذقبلالحركاتفتناهت

الابدانعلىمسختقدلله1وفإنهاالعقوللهاتيكتئا

]7/ب[والقرانوالاخبارآثارارعلىيقدمهاأضحىلمناتئا

***

تغر

ثانيوجوداويقلبهعدماخلقهيجعلاللهبأنوقضى-88

08-

82-

84-

86-

88-

.العلافمذهبمناقشةفياللهرحمهالمصنفمنشروعهذا

11/91.اللسان.الطعاممناللقمة:ا!لة

>يطاف:تعالىقالوقدصحافوجمعهاالطعامفيهيوضعطبق:الضحفة

9/187.اللسان71[ه:]الزخرفذهملا<منبصعافيعلتهم

الاكل.عندالطعامعليهيوضعوماالمائدةوضمها:الخاءبكسر:ن1الخو

.13/146اللسان

15/402.اللسان.الرطبمنفيهبماالعذقوهوالقنو،جمع:القتو[ن

وهلاكا.خسرانأاللهلزمه:ومعناه،عليهدعاء:لهوتبأالخسار،:الت!ب

1/226.اللسان

ومراد3،55االلسانمنهااقيحصورةإلىصورةتحويلالأصلفي:المسخ

سليمة.ابدانعلىركبتقدممسوخةعقولهمأدالناظم

وسفليهعلويهكلهالعالمانالجهميرى."وجودأ"دنعتثانيأ،اصله:ثاني

هذه=فيواتباعهالجهماوقعوالذيمخضا،عدمأويصيرالقيامةيومسيفنى
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واووالأوواحوالكرسيئالعرثر-98

داوسائرالمحيطوالبحروالأوض-09

والقمرانوالأفلاكاملاك

جثمانومنعرضمنكوان

98-

الفردالجوهرإثباتعلىوالمعادالخالقإثباتفيدينهمبنواانهمالجهالات

منفمنهم:قولينعلىفصاروا،القسمةولاالتجزويقبللاالذيوهو

بل:قالمنومنهم،الجهمقولهوكماتعاد،ثمالجواهرتعدم:يقول

إنكارإلىالمتفلسفةقادالمعادفيهذاوقولهم..تجمعثمالأجزاءتفرق

.الأبدانمعاد

إلىحالمنتنقلبالأجسامانالعقلاء:وجمهورالسلفعل!الذيوالقول

الأولىالنشاةفياستحالكما،اخرىنشاةاللهينشئهاثمترابافتستحيلحال

ثمولحما،عظاماصارثم،مضغةصارثم،علقةصارثم،نطفةكانفانه

إلاكلهيبلي!انبعدتعالىاللهيعيدهالإعادةوكذلكسويا.حلقااللهنشاه

895،-71295الطحاويةشرح17/248،الفتاوىمجموع.الذنبعجب

34.-3311لهراسالنونيةشرح،184صللقرطبيالتذكرة

41.رقمالبيتحاشيةفيتعريفهتقدم:[لعرش

قولهفيعباسابنعنوجاء،غيرهائهوالصحيحالعرشهوقيل:[لكرسي

الكرسي:قالنه255[:]البقرة<والارضالسمؤ!كزسنه>وسبع:تعالى

فيالذهبياخرجه.تعالىاللهإلاقدرهيقدرلالعرشو،القدمينموضع

صحيح:وقالالمستدرلنفيوالحاكم،"ثقات"رواته:وقال،201صالعلو

0131اص2جالمستدرك.الذهبيووافقه،يخرجاهولمالشيخينشرطعلى

ورجالهالطبرانيرواه:وقال32316الزوائدمجمعفيوالهيثمي3116،ح

الطحاويةالعقيدةشرح11903،كثيرابنتفسير:وانظر،الصحيحرجال

211604.الفتاوىمجموع12936،

المحساجكاللونبهيقوممحلإلىوجودهفييحتاجالذيالموجود:العرض

الذاتقار:نوعينعلىوالأعراض،بهويقوميحلهجسمإلىوجودهفي

الذاتقازوغيروالسواد،كالبياضالوجودفياجزاوهتجتمعالذيوهو

التعريفات.والسكونكالحركةالوجودفياجزاوهتجتمعلاالذيوهو

.لأولا:ع،المصىومراد،1ص39للجرجانو!
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لاالمحضالفناءسيفنيه-كل19

ثانياايضاالمعدوم1ذويعيد-29

لدىالمثداوذلكالمعادهذا-39

فانكظلاثرلهيئقى

بزمانإعادةالوجودمحض

للقراننسبوهوقدجهم

19-

39-

انهموالمراد7/227،اللسان.غيرهيخالطهلاالذيالخالص:المحض

بقاء.نىادفيهليستامافناءتفنىالاشياءهذهإنقالوا:

.الموتبعدالذيالبعثيعنيلمعاد:1

.للحياةالظهورقبلالذييعنيالمبدا:

فاسداصلعلىالمعادفيقولهمبنواوانهموشيعتهالجهمقولحكايةتقدم-

وتتفرقتعدمموتهعندالإنسانومنهالعالماجزاءوانالفردبالجوهرالقولوهو

جهلاقالواحتىوالاعراضالصفاتبكامليعنيبأعيانهاالقيامةيومتعودثم

قولمعنىوهذا.بعينهالاولللوجودمقارناكانالذيالاولالزمانبإعادة

حتىللأشياءمقارناكانالذيبالزمانمقرونةإعادةيعني"بزمانإعادة":الناظم

وذلكحيوانيأكلهقدالإنسانانعليهماوردوقد.الاولعينالثانييكون

هذا،منتعدلمهذامنالأجزاءتلكاعيدتفإذااخرإنسانيأكلهالحيوان

الذيفماحياتهاثناءفيجسمهويتغيرويتحلليكبرالإنسانانعليهمواورد

وهوضعيفةصورةعلىيعادأنذلكمنفيلزمالموتوقتكانالذيأهويعاد

مناولىالأبدانبعضفليسذلكغيركانوان،النصوصبهجاءتماخلاف

إلاهالذشى:>ص:تعالىبقولهبالفناءقولهعلىالجهمويستدل،بعض

ويستدل،المحضالفناءهوهناالهلاكانوزعم88[،:لقصص]1وجهمد<

لعودون(كئمبد>كما:تعاليبقولهمحضعدممنتكونالإعادةبأنقولهعلى

[401]الانبياء:لغيد(خقؤأؤلبدأتآ>كما:وقوله92[:]الاعراف

عدممنيعيدهافكذلكمحضعدممنالاشياءبداتعالىاللهأنكما:وقال

ذلك:منوجوهمنعليهالرداللهر-حمهالاسلامشيخبسطوقد.محض

الفرد.بالجوهرالقولوهواصلهمأبطل-1

فالاولى.قبلهالتيالاولىاالنشأةعنتختلفالموتبعدالثانيةالنشأةأن-2

نشأةانعلىالنصوصودلت.دائمةباقيةبلفاسدةلاكائنهوالثانيةفاسدةكائنة

الاولى.عنيختلفماوالغائطالبولكعدمالطبائعمنفيهاالثانيةالانسان
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والألىسيناابنقادالذيهذا-49

وتوهمواذاالأذهانتقبللم-59

الكفرانإلىمقالتهقالوا

بالإيمانعناهالرسولان

49-

-59

كماومجاهد:الحسنقال92[:]الاعرافكئم<بد>كصا:تعالىقوله-3

أحياءالقيامةيومتعودونكذلكشيئاتكونواولمالدنيافيفخلقكمبدأكم

.يعودونالترابوإلىالترابمنبدأهم:قتادةوقال

وماقبلهامابينالوجوهجميعفيالاتفاقالإعادةلفظمنيلزملا-4

17/246الفتاوىمجموع.اللهرحمهالحججمنذكرمااخرإلى..بعدها.

بعدها،وما1/028الإسلاملشيخالجهميةتلبيسبيانوانطر:026،-

35.-1/34لهراسالنونيةشرح

سيناابنعبداللهبنالحسينعليأبوالمشهورالفيلسوفهوسينا:ابن

أشهرها:منوالفلسفةالطبفيالتصانيفصاحبهـ(،428-)037

تتبعوقد.والفلسفةالمنطقفيوالإشاراتوالشفاء،الطبفيالقانون

العقلتعارض"درءكتابهفيتيميةابنالإسلامشيخعليهاورذسقطاته

للفلاسفةالثالثالمعلم،الملحدين"إمام:القيمابنعنهوقال".والنقل

ماإلىيصلفلمالإسلامدينمنالفلسفةتقريبحاولالذيوهو.المشائين

أسدومذهبهمغلوهمفيفإنهم،التجهمفيالغاليةالجهميةإليهوصلت

17/531،النبلاءأعلامسيروانطر2/261،اللهفانإغاثة.منهمذهباوأصح

11/571.12/22،الفتاوىمجموع2/192،الميزانلسان

وحشرها،الاجسادبعثنكرووحدها،للنفسإنهالمعادفيسيناابنقول

فيالاضحويةكتابهفيقالفقدوالسنةالكتابنصوصبذلكوخالف

للبدنيكونأنوبطلوحدهللبدنالمعاديكونأنبطل"فإذاالمعاد:

للنفسإذافالمعادالتناسخسبيلعلىللنفسيكونأنوبطلجميعاوالنفس

ماوانظر126.صسينا،لابنالمعادفيالاضحوية.تقرر"ماعلىوحدها

.بعدهوما8301البيتفييأتي

بعينهيعادالمعدومأنهوالبعثمعنىأنتصوروالماصحابهوسيناابنأنأي

ذلكتصديقهانهمواذعقولهمتتحمللمالقيامةيوموزماناوعرضاصفة

والسنة.الكتابقيالمابتالبعبمعنىهوهذاأنيظنونوهم،فأنكروه
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ذا؟قالانىاللهكتابهذا-69

تابعاوبعدهمنصحبهاو-79

بانهالمبئنالوحيئصزحبل-89

العلىتالسماواللهفيبدل-99

التلساكنيالجلودكتبديلوهما-001

؟بالبرهانالمئعوثعئدهاو

؟لإحسان1والايمانعلىلهم

الاكوانهذهمغيرحقا

تئديلانذانأيضاوالارض

نيرانمنالنضجعندجران

هوليسوالسنةالكتابنصوصبهصرحتالذيان-ادلهرحمه-يعني-89

معالكيفيةفيوتبديلهاتغييرهاولكنالجهميقولكماالاكوانهذهإعدام

منياتيفيماذلكعلىالدالةالنصوصإيرادوسياتي،والاعيانالذواتبقاء

.ابيات

تحريف.،""ذات:طه،طع:ذان-99

وفي8!ا[،:]إبراهيملسموت<والأرضغيزالأرضتبدل>يوم:تعالىقال

سمعت:قالعنهاللهوضيسعدبنسهلحديثمنالصحيحين

عفراءبيضاءارضعلىالقيامةيوملناس1"يحشر:يقول!داللهرسول

عنهاللهرضيسعيدابيعنوقيهمالأحد"،معلمفيهاليسالنقتيكقرصة

يتكفؤهاواحدةخبزةالقيامةيومالأرض"تكون!:اللهرسولقال:قال

اللهيقبضبابالرقاقكتاب-الفتح-11/372البخاريهمارو"بيدهالجئار

بابالقيامةصفةكتاب-النووي-17/135مسلم،القيامةيومالارض

اما،تبدلالارضانفينصالاحاديثوهذه.القيامةيومالارضصفة

قالكما،للكتابالسجلكطيتطوىانفهو:السماواتتبديلمعنى

401[.]الانبياء:!تم!<السجلكطىالسماءطوى>يؤم:تعالى

وما501الابياتفيذلكتفصيلوسياتي218،صللقرطبيالتذكرة

بعدها.

ت!ءلهانارانضلهخسوفئاياتناكفروأالذينن>:تعالىقولهإلىيشير-001

<*صكيما!بزاكانادلهإتالعذافيليذوقوغيرهاجلو؟ابدهخجلودهم

يبغيرهابدلناهمفاحترقتجلودهمانشوتكلما:اي56[،]النساء:

1/514.كثيرابنتفسير،4/142جريرابنتفسير.اخرىجلودا
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وسماءهارضهيقبضوكذاك-101

بهاكناالتيالارضوتحدث-201

بالذيعدذوهيتشهدوتظك-301

كاسمههوالذيالعدمأقيشهد-401

ثمنستئسطثمتسوىلكن-501

ديمنامدمثلايضاوتمد-601

مقبوضانلعدمانمابيديه

للزحمنالحشرقيأخبارها

الئقلانأحدثقدفوقهامن

الإمكانقيلئسهذاشيء،لا

كيانذاتوهيتئدلثمصهد

كثبانولااوديةغيرمن

101-

-201

501-

601-

الأبياتاخرفيكثيراوستاتي،تميمبتيلغةعلىمهملةناقيةهنا"ما"

)ص(.إليهاالقافيةلحاجة

:قال!اللهرسولعنعتهمااللهرضيعمرابنعنالصحيحينفي-

انا:يقولثمالبمنىبيدهيأخذهنثمالقيامةيومالسماواتيطويالله"ان

أنا:يقولثمبشمالهالأرضيطويثم؟المتكبرونأينالجبارونأين،الملك

يوم.يقبض".:اليخاريلفظوفي؟"المتكبرونأينالجبارونأين،الملك

13/393البجاريرواه."،.بيمينهالسماواتوتكونالأرضالقيامة

مسلمرواهبدي<.خلفت>لما:تعالىقولهبابالتوحيدكتاب7412ح

نأومعلوم.لمسلمواللفظ24.بابالمتافقينكتاب-النووي-17/131ج

موجود.شيءعلىإلايقعلاوالاخذوالقبضالطي

هريرةأبيوعن4[،:]الزلزلة(أخبارهأتحذن>بومبؤ:تعالىقولهإلىيشير

"أتدرون:قالأخبارهأ(،تحذن>يومبؤ:!اللهرسولقرأ:قالعنهاللهرضي

عبدكلعلىتشهدأناخبارها"فان:قالاعلمورسولهالله:قالواخبارها؟"ما

رواهأخبارها"،فهذهوكذا،كذاعمل:وتقولظهرها،علىعملبماوأمة

والحاكم7،بابالقيامةصفةبابو،تحفة2546/ح161/ص7جالترمذي

أبيابنيحيىستدهفي:التلخيصفيالذهييوقالالاسناد،صحيح:وقال

693./حه058/عم!2جالمستدرك.الحديثمنكرسليمان

تعدمولمووجودماهيةذاتتزاللاصفتهاتغيرمعالارصلأنالناظممراد

الجهم.يزعمكما

3[=:]الانشقاقدن<الارف!>وإذا:تعالىقولهإلىيشيروهوالجلد،:الأديم
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اكبادهاذاالعرضيوموتقيء-701

وعيانهبعينهيراهكل-801

محكمأفئأتفثالجبالوكذا-901

الاثماننفائسكالاسطوان

يدانمنهبالاخذلامرىءما

الكثبانذيالرملمثلفتعود

قال:قالومأجوجياجوجخبرذكرفيعنهاللهرضيمسعودبنعبداللهوحديث

فيماجهابنرواهالحديث"..الأديممدالأرضوتمدلجبال1تنسف"ثم:!

فيالبوصيريوقال،4132/ح204/ص1ج32بابالفتنابواب-سننه

.2/416الحاكموصححه.ثقاترجالهصحيحإسناده:2623الزوائد

.[701:]طهأشا<ولاعوجافيهاترى>لا:تعالىقولهإلىيشيرالثانيالشطر-في

الاصلفيضبطوقد،بهمفعولكبادها[(:و".العرضيومإلىإشارة:"ذا"-701

اكبادها"."من:ط،حوفي.الدالبفتج

للنوويمسلمشرحوالعمود.الساريةوهي،اسطوانةجمع:ن1الأشطو

بالصاد."كالاصطوان":بوفي7/89.

عيانأفلاناورايت،رويتهفييشكلمعيانأ:وراهويشاهد،إليهينظراي-801

.211303اللسان.مواجهة:اي

ماذلكودليل.صنهالاخذعلىاحديقدرلاأي.".لامرىء."ما:قوله-

"تقيء!:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةبيعنمسلمرواه

القاتلفيجيء،والفضةالذهبمنالأسطوانامئالكبادهاافلاذالأرض

رحمي؛قطتتهذافي:فيقولالقاطعويجيء؛قتلتهذافي:فيقول

منهيأخذونفلايدمحونهتميدي،قطعتهذ[في:فيقولالسارقويجيء

.الزكاةكتاب،نووي789اجمسلمرواهشيئأ"،

فيواشار".الرملكمثلتبقىكيالتربفت"تفت:وفالاصلفي-901

وهومثل([فتعودمحكما"فتأ:الاصلنسخةفيانإلىالاصلحاشية

.الاخرىالعسخفيوردالذي

002.القاموس.بالاصابعوالكسرالدق:[لفسي

<*مهيلاكثي!ااتجال؟لتواتجبالالارضترخف>يرم:تعالىقولهإلىيشير-

14[.:]المزمل
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ألوانهاثذيكالعهنوبكون-011

فئنثنيذالبمثلبشاونبس-111

مشجورةقإنهاالبحار-اوكذا121]8/ا[

ربنايأذنالقمرانوكذلك-131

خاسفوهذامكورةهذي-411

الألوانسائرمنوصباغه

الانسانلناظرالهباءمئل

سلطانذيتفجيرفجرتقد

يلتقيانفيجتمعانلهما

مطروحانالنارفيوكلاهما

-011

111-

112-

113-

114-

القارعة:1*<اتمنفوشكالعقنالجبال>وتكون:تعالىقولهإلىيشير

711392.اللسانألوانا.المصبوغالصوف:هووالعهن5[

بسثا!الجبالولمجمثت!رضاالأرضرجت>إذا:تعالىقولهإلىيشير

لمباء:1و،فتتهالشيء:وبسق6[،-4:الواقعة1*<ئنثأهباف!نت

شررمنتطايرماهو:وقيلالغبار،كهيئةالكوةمنيدخلالشمسشعاع

ومنبثأ:.الرياحتذروهالذيالشجريبيسهو:وقيل،لهعينلاالذيالنار

916.-13/168الطبريتفسيرمفرقا.اي

ومعنى6[،التكوير:1*<سجرتنجار>وإذا:تعالىفولهإلىيشير

فيتعالىاللهوصفهاكماوسالتفانفجرتفاضتحتىملئت:سجرت

تقولوالعرب3[الانفطار:1*<فخرتآلبحار>وإذا:بقولهاخرموضع

تفسيرنارأ.وقدت:سجرتوقيلمسجور،ماءالمملوء:للركيأوللنهر

48114.كثيرابنتفسير03،68/ص/ج15مجلدالطبري

والقمر.الشمس:اي:ن1[لقمر

تعالى:قالكمايجتمعانلاكانانبعدفيجتمعانالقيامةيومربنالهمايأذن:اي

تعالى:قولهاجتماعهماودليل04[]ير:القمر<تدركأنلهآينبغىالشمس>لا

الطبريتفسير:الجمعتفسيرفيوانطر:9[:]القيامة*<لقمروالمخس>وجمع

91/69.القرطبيتفسير،018ص92/ج411مجلد

صلهوالتكوير1[]التكوير:*<كؤرتآلمحس>إذا:تعالىقولهإلىيشير

وجمعها،لفها:اييكورهاراسهعلىالعمامةكارمنماخوذالجمع

القرطبيتفسيربها.يرمىثمضوؤهاويمحىتكورالقيامةيومفالشمس

4/475.=كثيرابنتفسير6،/صه03/ج15مجلدالطبريتفسير91/227،
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كلهاتنثرالافلاكوكواكب-151

نلاهراشقاتشقالسماءوكذا-161

هـكمثلالانشقاقبعدوتصير-171

مئدانعلىنثرتكلالىء

مورانيماأيضاوتمور

كدهانوردةتكاوالمهلرزا

ضوءذهب:ي8[:]القيامة*<المر>وخسف:تعالىقولهإلىويشير-

018./ص92/ج14مجلدجريرابنتفسيرالقمر.

:!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبورواهماودليله-

بدءكتاب،فتح6/792البخاريرواه،"القيامةيوممكورانوالقمر"الشمس

فييجعلانأنهماالرواياتبعضوفيوالقمر،الشمسصفةباب،الخلق

"إن!ز:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيحديثفيكماالنار

فيالطحاوياخرجه."القيامةيومالنارفيمكورانن1ثورو[لقمرالشمس

"ثوران:بلفط)3021(مسندهفيوالطيالسي67،-1/66الاثار""مشكل

الصحيحةالأحاديثسلسلةفيكماالألبانيصححهوالحديثعقيران"

124./ح1/291

[2]الانفطار:*<اتزتآآكواكب>وإذ:تعالىقولهإلىهناالناطميشير-115

4/481.كثيرابنتفسير15/85،الطبريتفسير.تساقطت:ي

:أي1[:]الإنشقاقإ*<النثصقتالمحاء>إذا:تعالىقولهإلىيشير-116

15/92/112.مجلدالطبريتفسمر.تصذعت

ي:9[]الطور:*<موراألسماءتمور>يوم:تعالىقولهإلىويشير-

ابن02،/ص27/ج13مجلدالطبريتفسيردورانا،وتدورتحركاتتحرك

4/024.كثير

ي:8[:]المعارج*<كاتمقلالسماءتكون>يؤم:تعالىقولهإلىيشير-117

الطبريتفسير.أسفلهفيركدماوهوالزيتكدرديأوالمذابكالشيء

4/042.كثيرابنتفسير14/73،

]الرحمن:!<؟لدهانوزدصفكانتالشماءالشفت>ذإذا:تعالىقولهإلىويشير-

جهنمحرارةمنوذابتالقيامةيوموتفطرتوتصدعتالسماءانشقت:ي37[

،421-13/411الطبريتفسير.الدهنوجريانالوردحمرةفيصارتحتى

-5/137.138للشوكانيالةديرفتح،17/173القرطبيتفسير
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118-و

911-و

012-و

118-

911-

012-

يفنيهمالاو]لكرسيئالعرش

داجنةكذلكتفنىلاالحور

انهاجهمقالهذالاجل

لمخلوقانوإنهماأيضا

الولدانمنفيهاوماحأوى

الانذاإلىتخلقولمعدم

41.رقمالبيتحاشيةفيتعريفهتقدم:العرش

98.رقمالميتحاشيةفيتعريفهتقدم:الكرسي

الفوقية.بالمثناة"تفنيهما[(:سوفي"يغنيهما"،:حفي-

واللهالجنةسقفلانهالفناءإليهايتطرقلاالتيالمخلوقاتمنالعرش-

بهيستدلوممابل،فنائهعلىيدلماياتولمعليهمستووتعالىسبحانه

عنهاللهرضيهريرةابيعنالطويلالصورحديثفيجاءمافنائهعدمعلى

منوغيرهجبريليميتبعدماالقيامةيوميقولتعالىاللهان!أخبروفيه

تتالىاللهويامرعرشيتحتكانمنكلعلىالموتكتبت"اني:الملائكة

وسياتي،وغيرهالطبرانيرواهالحديثاسرافيل"منالصورفيقبضالترش

هوأيضاوالكرسي014.رقمالبيتحاشيةفيمفصلاتخريجهعلىالكلام

التذكرة.فنائهعلىيدلمايأتولمجلالهجلالرحمنقدميموضع

11/037-6/444،حجرلابنالباريفتحبعدها،وما188صللقرطبي

05،صالقيملابنالروج24/92،/ج12مجلدالطبريتفسير371،

والردالتنبيه2/216،للحكميالقبولمعارج36،-16/33الفتاوىمجموع

137.صللملطي

للبقاءخلقتالجنةلان،تفنىلاوولدانعينحورمنقيهاوماالجنة

رواياتبعضفيوجاءابدا،فيهايموتلايدخلهاومنللفناء،لا

يومالارواحجميعيقبضتعالىاللهانذكربعدماالطويلالصورحديث

الحديثالنار"لأهلموتولالجنة1اهلعلىموت"لا:قالالقيامة

الكلاموسياتي،وغيره386/ح826/ص3العطمةفيالشيخأبورواه

أجملتوقد014.البيتحاشيةفيمفصلاالحديثتخريجعلى

،هناكوتفصيلههناالناظملاجمالمتابعةهناكوفصلتههناالتخريج

السابقة.المراجعوانظر

77.البيتتحتذلكفيالجهممذهبعرضتقدم
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الثرىتحتفإنهموالأنبياء-112

وجسومهمبلحومهمللبلىما-122

بلىيبلىلاالنلهرعجبوكذاك-123

الديدانمنحفتلتأجسامهم

يدانالترابتحتوهئمأبدا

الإنسانخلقةتركبمنه

122-

123-

عنهاللهرضياوسبناوسعنجاءماإلىيشيرهناوهوالفناء،:لبلى1

وفيهآدمخلقفيه،الجمعةيومأيامكمأفضلمن"ان!:قال:قال

فإن،فيهالصلاةمنعلتيفأكثروا،الصعقةوقيه،النفخةوفيهقبض،

عليكصلاتناتعرضوكيفاللهرسولياقالوا:"،علتيمعروضةصلاثكم

اجسادالأرضعلىحزمالله"ان:قال،بليتيقولون:قالأرمت؟وقد

بابالصلاةإقامةأبواب7101ح911اصهاجماجهابنرواه.لانبياء"1

-الصلاةكتاب4701ح127صه11جداودوأبو،الجمعةفضلفي97

وصححه29-جلمه!19والنسائيالجمعةوليلةالجمعةيومفضلباب

8022.برقمالجامعصحيحفيكماالالباني

لاأنهفيحتملتغير،دوندفنهبعدجسدهبقيمنالشهداءمنأيضاووجد-

وقعتوقد،يفنىثمشهادتهبحسبيفنىلامدةيبمىجسدهأنأويفعى

عبداللهبنجابرحديثفيجاءماذلكومن،ذلكعلىتدلحوادث

إلارانيما:فقالالليلمنابيدعانياحدحضر"لما:قالعنهاللهرضي

أعربعدياتركلاواني!،النبياصحابمنيقتلمنأولفيمقتولا

واستوص،فاقضديناعليئوإن!،ادلهرسولنفسغيرمنكعليئ

لمثمقبر،فياخرمعهودفن،قتيلأولفكانفاصبحنا،خيرا،باخو]تك

كيومهوفإذاأشهر،ستةبعدفاستخرجتهاخر،معأتركهأننفسيتطب

الجنائز-كتاب-فتح-215-لمه!214البخاريرواه"أذنهغيرهيئتهوضعته

اجسادبقاءفيوردوقد؟،لعلةواللحدالقبرمنالميتيخرجهلباب

القبولمعارج55812،الطحاويةشرحانظر.كثيرةاثارمدةالشهداء

.218-21712للحكمي

رأسوهوالعجزعندالصلبأسفلفيالذياللطيفالعظم:العجب

21189.للنوويمسلمشرح،دمه!184النهاية.العصعص

)ص(..فلينظر341البيتفيوكذا"بل"موقعفيهناوقع"بلى"الناظمقول-
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كماتئلىلاالأرواحوكذلك-124

بادالجهميقرلمذلكولأجل-125

بهااعراضبعضمنلكنها-126

اللحمانبلىولاالجسومتئلى

الأبدانعنخارجةأرواح

البطلانغايةفيوذاقامت

124-

126-

النفختينبين"ما:قال!اللهرسولعنهريرةابورواهماإلىيشير-

شهرا؟اربعون:قالوا،أبيت:قاليوما؟أربعونهريرةبايا:قالوا،"اربعون

ماءالسماءمناللهينزل"ثم،ابيت:قالسنة؟اربعون:قالوا،ابيت:قال

عظماإلأيبلىإلأشيءالانسانمنوليس:قال،البقلينبتكمافينبتون

البخاريرواه."القيامةيومالخلقيركبومنهالذنبعجبوهوواحدا

ورواهأفواجا،فتأتونالصورفيينفخيومبابالتفسيركتاب،فتح8/968

النفختين.بينماباب-الفتنكتابنووي29-18/19مسلم

تموتلافهيالأرواح:يفنىولاالبقاءيعمهومما.لحمجمع:لحمان

علىكلامهعنداللهرحمهالقيمابنقال،بفعائهتفنىولاالجسدبموت

ماتفاذا،إليهرجعتاستيقظفاذا،منهخرجتنامكلماالعبد"فان:الروح

بعثفاذا،خرجتسئلفاذاإليهعادتدفنفإذاكليا،خروجاخرجت

192.292،،94صالروح."إليهرجعت

فيالناسمذاهبعرضبعدمااللهرحمهالعزأبيابنالطحاويةشارحوقال

منهاوخروجهالاجسادهامفارقتهاالنفوسموتيقالأن"والصواب:الروح

وتفعىتعدمأنهاأريدوانالموتذائقةفهيالقدرهذابموتهاأريدفإن

فيأونعيمفيحلقهابعدباقيةهيبلالاعتباربهذاتموتلافهيبالكلية

للنوويمسلمشرح:وانظر571،-2/057الطحاويةشرح."عذاب

.13/31

09.رقمالبيتحاشيةفيتعريفهتقدموقد،عرضجمع:اعراض

تحريف.،"قامت"لها:ف

روحهناكليس:ويقولالابدانعنالمستقلةالأرواحوجودالجهمينكر-

عندهالحياةولكن،الموتعندمنهوتصعدالولادةعندالبدنإلىتنزل

وفنيالعرضذلكيطلالحيماتفاذا،بالبدنالقائمةالأعراضمنعرض

والسنة-الكتابعليهيدلوالذيالجسد.بفناءوالبصرالسمعيفنىكما
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قراقهابعدللأرواحفالشأن-127

دائمنعيماوعذابإما-128

شكلهامعسارحاطئراوتصير-912

بهالأنهاوودت1ووتنلل-013

استشهدواالذينارو]جلكن-131

شاناعظملله1وابداننا

والريحانبالروجنعمتقد

الحيوانبجنةالئمارتجني

الجثمانلذلكتعودحتى

ويانخضرطئبرجوففي

الجسملهذابالماهيةمخالفجسمالنفسانالعقلدلةوالصحابةواجماع

جوهرفيينفذمتحركحيخفيفعلوينورانيجسموهوالمحسوس

الفحم،فيالناروسريانالورد،فيالماءسريانفيهاويسريالاعضاء

الجسمهذامنعليهاالفائضةالاثارلقبولصالحةالاعضاءهذهدامتفما

الاثارهذهفادهاوالاعضاءهذهفيساريأاللطيفالجسمذلكبقياللطيف

الروحفارقواثارهاالاعضاءهذهفسدتواذا.والارادة،والحركةالحسمن

شرح52،-94صالقيملابنالروح.الروحعالمإلىوانفصلالبدن

1104.هراسالنونيةشرح022.-12921القبولمعارج56512،الطحاوية

.بدانها"":ط-127

نعيموجذتورتحانفروحء*المقربينمنكانإن>فأئآ:تعالىقولهإلىيشير-128

نإوأئا*اليمينأمح!منلكنسلم*اليمينا!بمقكان!انوائآ*

]الواقعة:*<جميموتضلية*حميرفقفترلم!الضالينالمكدلينمنكان

88-.]49

"إئما!ز:قال:قالعنهاللهرضيمالكبنكعبرواهماإلىيشير-912

يومجسدهإلىاللهيبعثهحتىلجنة1شجرفييتلؤطائرالمؤمننسمة

11903والترمذي1192،والنسائي3،455ااحمدالامام51رو."يبعثه

صحيحفيكماالالبانيصححهوالحديث،صحيححسنحديثوقال

9236.برقمالجامع

"بأنهار(".:ح،سط،-013

قال!داللهرسولانعنهاللهرضيمسعودبنعبداللهرواهماإلىيشير-131

=بالعرشمعلقةقناديللهاخضرطيرجوففي"ارو[حهمالشهداء:في
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عيشهمفيمزيةبذانبفلهم-132

فأعاضهملربهمالجسومبذلوا-133

تنتهيإلئهاقناديلولها-134

حالةاكملالموتبعدقالروح-135

الذيمنشدأشقاهاوعذاب-136

لابدانوللروحونعيمهم

بالإحسانالطيرتلكاجسام

الإنسانكمساكنلهاماوى

جثمانفيالداربهذيمنها

بصارنابعيانقدعاينت

رواهالحديث"،القناديلتلكالىتأويتم،شاءتحيثالجنةمنتسرح

فيالشهداءارواحانبيانباب-الأمارةكتاب،نووي-31113مسلم

الجنة.

نأمنالجنةفيالشهيدبهاختصماذكرلمااللهرحمهالقيمابنقال-133

جعلسبحانهاللهأنهذاعلى"ويدلخضر:طيرجوففيتكونروحه

حتىللهإنفسهمبذلوالمافإنهمخضر،طيرأجواففيالشهداءإرواح

إلىفيهاتكونمنهاخيراأبداناالبرزخفيمنهااعاضهمفيهاعداوهأتلفها

الارواحنعيممنإكملالابدانتلكبواسطةنعيمهاويكونالقيامةيوم

ونسمةكطير،أوطيرصورةفيالمؤمننسمةكانتولهذاعنها،المجردة

طير"المؤمن"نسمة:قالفإنهالحديثينلفظوتاملطير،جوففيالشهيد

طير"جوففي"مي:قالبأنالشهيدخصثموغيرهالشهيديعمفهذا

اهـالروحطير"أنهاعليهاصدقطيرجوففيكانتإذاأنهاومعلوم

136.ص

.المصباحأوالسراجوهوقنديلجمع:قناديل-134

"جسمان".:ف-135

وأالنعيمأنوذلكالدنيا،فيمنهإعظمالقيامةيومتعذبهاوالروجتنعم-136

القيامةفيماالروجعلىيقعالبرزخوفيالجسدعلىالدنيافييقعالعذاب

فيالروحمعالجسديشتركانالحالاتاكملوهيوالبدنالروحعلىفيقع

عند-اللهرحمه-الحكميأحمدبنحافظالشيخقال.العذابأوالنعيم

والمستورشهادةوالغيبعياناالخبريكونلأنه"ذلك:البيتهذاعلىكلامه

اليقين=كعيناليقينعلمولاكالمعاينةالخبرفليسظاهراوالمخبأمكشوفا
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ابواعرضبائهاوالقائلون-137

الووىإخراجاللهاواد-/وإذا138

تحتهاهئمالتيالارضعلىالقى-913

متتابعاأبيضاغليظامطرا-041

نكرانلذيتباكلهذا

]8/ب[الثانيالمعادإلىالمماتبعد

سلطانوذومقتدرللهو

عشرانبعدهاوعشراعشرا

137-

014-

بشرىفيزدادوتيقنهعلمهكماالنصبهجاءمامصداقويجديرىفالمصدق

جناهماوغب،بذلكتكذيبهحورويجديرىوالمكذبوسرورا،وفرحا

2/022.القبولمعارج."أمرهوبالويذوقنفسهعلى

09.البيتحاشيةفيالعرضتعريفتقدم

يفنى)وصف(عرضوأنهاالبدنبموتوتتلاشىتعدمالروحبانالقائلون-

إليهتعودثمتفارقهنهاوبنفسهاتقومانهاانكرواالأعراضكسائرالبدنبفناء

حرببنوجعفرالعلافالهذيلأبوهؤلاءومن.وتنعمتعذبوانها

مقالاتفيالأشعريالروحفيالناسمقالاتساقوقدوغيرهما،

.03-2/28الاسلاميين

هريرةأبيعنمتعددةطرقمنرويالذيالطويلالصورحديثدليله

منالناسوخروجالصورفيالنفخ!اللهرسولذكروفيه،عنهاللهرضي

تحتمنماءعليكماللهينزل"ثم:وقال،القيامةيوموأحوالقبورهم

يكونحتىيومااربعينتمطرانالسماءاللهيأمرثم،لرجال1كمنيالعرش

كنباتاوالطراثيثكنباتتنبتانالأجساداللهويأمرذراعا،عشرثنا1فوقهم

والطراثيث،الحديث.".كانتكماقكاتتاجسادهمتكاملتإذاحتى،[لبقل

جنسمنكانهلهورقلاالذراعطولعلىنبتوهوكبرغوثطرثوثجمع

.دمه!117النهاية،2/165اللسان.الكمأة

966،/ح326صوالنشورالبعبكتابفيالبيهميالحديثروىوقد

بوو36،/ح49صالطوالالأحاديثفيهذامنقريببلفظوالطبراني

مجلدتفسيرهفيالطبريجريروابن386،/ح821/ص3العطمةفيالشيخ

فيكثيرابنوذكرومختصرا.مطولا،لمه!0186/ج17/011،15/ج01

على-الجميعومدارمتعددةطرقاللحديثان224-1/223البدايةنهاية
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فيوقالاهـ،.بسببهفيهتكلموقدالمدينةاهلقاصرافعبنإسماعيل

وثقهمنفمنهم:رافعبنإسماعيل:أيفيهاختلفوقد:2/914التفسير

وأبيكأحمدالائمةمنواحدغيرحديثهإنكارعلىونص،ضعفهمنومنهم

ابنوقال،متروكهو:فيهقالمنومنهم.الفلاسوعمروالرازيحاتم

اهـ.الضعفاء.جملةفيحديثهيكتبانهإلانظرفيهاكلهااحاديثه:عدي

منبترجيح936-11/368الباريفتحفيحجرابنالحافطوصرح

علىمداره:فقالالسندفيبالاضطرابورماهالحديثهذاضعف

كعببنمحمدعنفرواهضعفهمعسندهفيواضطربرافعبنإسماعيل

هريرةأبيعنومحمد،مبهمرجلبواسطةوتارةواسطةبلاتارةالقرظي

الشيخوصرحاهـ.،مبهمالأنصارمنرجلبواسطةوتارةواسطةبلاتارة

"إسناده:فقالبتضعيفه26صهالطحاويةشرحعلىتعليقهفيالألباني

وكلاهمازيادأبيبنيزيدعنرافعبنإسماعيلطريقمنلأنهضعيف

الناظم-لكلاميشهدولكن.يسم"لمالأنصارمنرجلعنضعيف

بينيكون:قالعنهاللهرضيمسعودبنعبداللهعنجاءما-اللهرحمه

منهالأرضوفيإلاادمبنيمنفليس،يكونأناللهشاءماالنفختين

فتنبت،الرجلكمنيمنياالعرشتحتمنماءاللهفيرسل:قالشيء،

التوحيدكتابفيخزيمةابناخرجه.ذلك"منولحمانهماجسادهم

فيوالطبري7619،/ح9/4213الكبيرفيوالطبراني252،/ح2/428

4/641/المستدركفيوالحاكم،911/ص22/ج12مجلدالتفسير

احتجاما:بقولهالذهبيفتعقبه،الشيخينشرطعلىصحيح:وقال8772ح

علىالذهبيالحافظاستدراكمختصرفيالملقنابنوذكرهالزعراء،بأبي

عنحجرابنوقالوالبيهقي،1178/ح3564/ص7جالحاكممستدرك

الضعفاءفيوالعقيلي037،-11/936الباريفتح.قوي:البيهقيإسناد

عنالثوريسفيانطريقمنكلهم2/314،ءهانىبنعبداللهترجمةفى

بوالثوريوسفيانمسعود،بنعبداللهعنالزعراءأبيعنكهيلبنسلمة

كهيل-بنوسلمة244،التقريب.حجةعابدفقيهحافظثقة:عبدالله
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الورىاجساممنهتنبتفتظك-411

ولادهاحانالأمماإذاحئى-421

فتشفقتالسماربلهاأوحى-143

الريحانكمنابتولحومهم

متدانفنفاسهاوتمخضت

الشبانكاكملالجنينفبدا

الكنديءهانىبنعبداللههوالزعراءوأبو248،التقريب.ثقةالحضرمي

وابنعمرعنيرويالثقاتفيحبانابنوذكرهوالعجليسعدابنوثقه

يتابعلا:عنهالبخاريقولأما.الحسندرجةعنينزللافحديثهمسعود

فيهاألفاظهبعضفإنمسعودابنعنهذاحديثهقصدفلعله،حديثهفي

ابنأثرإسناديكونهذاوعلى،الصحيحةالاحاديثفيجاءلمامخالفة

للمزيالكمالتهذيب6/56،حجرلابنالتهذيبتهذيبحسنا.مسعود

327.التهذيبتقريب5/14،حبانلابنالثقاتكتاب16/024،ج

الاثر:هذاعنالطحاويةشرحعلىحاشيتهفيالالبانيالشيخقال:تنبيه

لمالوليدبنيحيىواسمهالزعراءبيبينمنقطعلكنهالمرفوعحكمله

الطحاويةالعقيدةشرح.التابعينبعضعنبلالصحابةمنأحدعنيرو

فيالحميدعبداللهبنسعدالشيخذلكعلىالشيخوتابع464،ص

علهوالاثرضعفحيثالذكرالمتقدمالملقنابنلكتابتحقيقه

7/جالحاكممستدركعلىالذهبيالحافظاستدراكمختصر.بالانقطاع

هوهذاالزعراءأباأنوالصوابمتهما،وهموهذا1178،/ح3564ص

وقد،التابعينوكبارمسعودابنأصحابمنالكنديءهانىبنعبدالله

الانقطاعيزولهذاوعلى،تقدمكماترجمتهفيالحديثالعقيليذكر

الأثر.هذاضعفبسببهالذي

2/288.النهاية!المشمومأنواعمنالريحطيبنبت:الريحان-141

قريب.:ن1متد-142

فيهذاإلىوأشير،"الورى"ردتغيرها:وفي.وطوفالاصلفيكذا-143

الاصل.حاشية

".الشبان"كأجمل:ف

الأرضفىومرالسمؤتفىمنفصعقالضورفى>ونفخ:تعالىقولهإلىيشير-

68[.]الزمر:!<يخظرونفيامهمفإذاأخرىفيهنفخثمادلهشامنإلا
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ذكرانومنأنثىأثقالهاخرجتوالولودالائمونخلت-441

الفرقانفيقالقدكماأخرىنشاةفيخلقهينشىءوالله-451

الإيمانعلىفاحرصبهطاديادوسنةالكتابجاءالذيهذا-461

الحيرانالجاهلكقولطزاخلقهيعدماللهإنقالما-147

***

نتعؤ

برهانبلابهيقومقعلابفاعللئسالفهبأروقضى-148

144-

145-

147-

148-

>وأخرجت4[:لانشقاق]1*<وبديخهاما>وائتت:تعالىقولهإلىيشير

منبطنهافيماالأرضأخرجت:ي2[:]الزلزلة*<أثقالهاالارض

كثيرابن12/266،الطبريتفسيرظهرها.علىوألقتهمأحياءالموتى

.3953

الاخربر<ألئشاين!ثئألله>ثم:تعالىقولهإلىيشيرهناوهو"القران".:ط

47[.:]النجماياخرئ<الئنثأةعلين>وان:وقوله02[،:الععكبوتأ

جميعا.1:طز

حافطالشيخقال،و[فقهومنن1صفوبنالجهمهوالحيرانالجاهل-

ولاتعالىاللهيقللمأي:البيتهذاعلىكلامهعنداللهرحمهالحكمي

منغيرالمثابإقولابغيرهمويأتيالمحضالعدميعدمهمإنه!رسوله

..المعاصيعلىتمردمنغيرالمعذبإنولاالدنيا،فيالطاعاتعمل

]طه:*<أخرىتارةنخرجكمومنهانعيدكئموفيهاخلقنبئ>منها:تعالىقالبل

يخرجونالذينوهمفيهااعادهمالذينهمالأرضمنخلقهمفالذين55[

وقد2/223،القبولمعارج.اللهقبحهمالزنادقةيقولهكماغيرهمليسوامنها

.بعدهوما88البيتراجع.عليهوالردالمعادفيالجهممذهبحكايةتقدم

ولاعليهلهحجةغيرمنحكم:يعنيبقضى،متعلق"برهان"بلا:قوله

العبادأفعالفيالجهميةمذهبعناللهرحمهالناظمكلامتقذموقد،دليل

فلا-الصفاتينفيالجهمأنفذكرتفصيلا،مذهبهمهناعرضوقدإجمالا،
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ذاتهخارجالمفعولفعلهبل-941

بهقرتابذندمذهبهوالجبر-015

ذإالعصيانمنوجلعلى-كانوا151

الحشبانفيالذاتغيركالوصقث

الشيطانوشيعةالعصاةعئن

للانسانلذنب1وفعلهمهو

-015

-151

هوبفعلفاعلاليساللهأنيزعمفهولذا،اللهبذاتقائمعندهوصف

نأجهمونفى،ذاتهعنالخارجمفعولههوفعلهبل،بهقائملهوصف

منمخلوقةفعالهو،للصفاتولاللأفعالمحلاليسلانهفعلباللهيقوم

إلىتنسبولااللهأفعالعينهيالعبادأفعالبأنوقال،المخلوقاتجملة

فيفاعلهاهوواللهعليهامجبرالعبدلانالمجاز،سبيلعلىإلاالعبد

4411.لهراسالنونيةشرح،901صالعليلشفاءانظر:.الحقيقة

فيلهتأثيرولاعليهامقهوروهوأفعالهعلىمجبورالعبدأنالجهميزعم

الرعدةبمثابةهيمنهتصدرالتيوالحركاتالافعالبل،البتةوجودها

901،العليلشفاءانظر:دفعها.فيولاإحداثهافيلهاختيارلاوالرعشة

35412.الحكميلحافطالقبولمعارج،591للجويعيالارشاد

وأولياءالعصاةأعينبمذهبهقرتأفعالهعلىمجبورالعبدبأنالجهمقاللما

بأنهالعلمهم،والذنوبالمعاصيعاقبةمنخوفعلىكانواالذينالشيطان

منوشيعتهجهمأراحهمحتى،وإرادتهمبقدرتهمعنهمالصادرةأفعالهم

الجهممقالةبعدفأخذواذنبا.حدثواكأمانفسهمعلىباللائمةعودهم

أفعالنالاأفعالهمنإنهاويقولونمنها،ويتبرؤون،شأنهجلربهميحملونها

901،صالعليلشفاءختيار.ولالناقدرةلاإذدفعهافيلناحيلةولا

45.-4411لهراسالنونيةشرح

يعتذرمنهؤلاءمنإن"حتى:مذهبهمحكىلمااللهرحمهالقيمابنقال

ظلمهإلىتعالىربهوينسب،بجهدهعذرهويقيملهويتوجعإبليسعن

لغيرالسجودعنوجههصانوقد،ذنبهما:ويقول،والمقالالحالبلسان

السجوديمكنهكيفثم،منهوإرادتهفيهومشيئتهحكمهوافقوقد؟خالقه

إلااللهلغيرالسجودتركفيكانوهل؟وبينهبينهوحالمنهمنعهالذيوهو

ولكن!محسنأ؟

ذنوبإلاحسناتهفماحطقليللمححثكانإذا
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فاعلهوإذيعدوهلالوم1و-152

اللمنوشئعتهجهمفاراحهم-153

علىذنوبهمحملوالكنهم-154

إنهالواوقامنهاوتبرؤوا-551

وسعهانفسأالجباركلفما-156

الحيوانوبفدوةبإوادة

بأمان1قضووماالعنيفصم

مانوبعزةالعبادرب

الانسانحيلةماأفعاله

العصيانعلىجبلتوقدانى

-152

-156

نائحمنهمناحواذا،واخوانهحباؤهوإبليسوأولياءحقا،اللهأعداءوهؤلاء

السالكينمدارجاهـ.."عجبا.أمراوالحنينالبكاءمنرأيتإبليسعلى

.1/804

وقدرته.لارادتهفعلهلانهلعاصييعدولاالذنبعلىاللوم:أي

علىوأجبلهوجبله"جبرت"غيرها؟وفي.ظد،،وفالاصلفيكذا

)ص(.9125.صالقاموس.عليهجبرهالشيء:

القدرةمنهمنزعإذيطيقونلاماعبادهكلفقدتعالىاللهأنالجهميزعم-

وتركالطاعاتبفعلأمرهمئموالمعاصيالطاعاتعلىوجبرهموالاختيار

اللهرحمهالاسلامشيخسئل.فيهله]ختيارولاللعبدقدرةلاوهذاالمعاصي

يتركانأرادوإذالا؟امارادإذاالطاعةيفعلانيقدرهلالعبدعن

أرادإذا،نعم،لله"الحمد:فأجابلا؟أمتركهاعلىقادرأيكونالمعصية

إذاوكذلكعليهاقادراكانجازمةإرادةعليهاللهأوجبهاالتيالطاعةالعبد

مماوهذا،ذلكعلىقادرأكانجازمةإرادةعليهحرمتالتيالمعصيةأراد

معلومهذابل،الجبريةأئمةحتىالمللأهلوسائرالمسلمونعليهاتفق

".الجبريةغلاةبعضذلكفيينازعوانما،الاسلامدينمنبالاضطرار

السلف)يعني"واتفقوااخر:موضعفيوقال8/437،الفتاوىمجموع

المستطيعنو،مستطيععلىإلاتجبلاالعباداتانعلى(اللهرحمهم

الصلاةمنبهمرمااستطاعكمنفعلهوعدممعصيتهمعمستطيعايكون

وأئمتهاالامةسلفباتفاقمستطيعفإنهيفعلهولموالحجلصيامولزكاة1و

علىلا،يفعلهولماستطاعهالذيالمأمورتركعلىللعقابمستحقوهو

048.-8/947الفتاوىمجموع."يستطعهلمماترك
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157

158

915

016

161

162

163

164

165

157

161

162

164

غدتقدايضاالطاعاتعلىوكذا

نعامةشئهالتحقيقفيلعئدو

علئهماتدلصورتهاكانإذ

الورىطاعاتبأرقالفلذاك

أفعالهملاالربفعلعينهي

اولاعلئهالقدرتهمنفي

ولاصلواولاصاموامافيفال

ولاقتلواوماشربواما/وكذاك

منهماختياراياتوالموكذاك

جئراإذافلهامجبورة

والطيرابالحملكلفتقد

يدابذاكلهاولئسهذا

عصيامنفعلوهماوكذاك

نفياذاعندعنهمفيصح

ثابنفيمنهموصدورها

الفربامسذبحواولازكوا

ازغويفيهمولاسرقوا

لايماووالإسلامبالكفر

فيه،لهاختيارولاالفعلعلىلهقدرةلاالعبدإنقاللماالجهمأنيعني

علىالجبر:الثاني.الطاعةعلىالجبر:الأول:جبرينالعبدعلىأوقع

السابقة.المراجعانطر:.المعصية

القائلينعلىردهذكرمعرضفياللهرحمهتيميةابنالاسلامشيخقال

محلفيصفةخلقإذاتعالىاللهأنالمعقولبصريجعلم"وقدبالجبر:

فإذاالفاعلهوالعبدكانلعبدفعلاحلقواذا..المحللذلكصفةكانت

لهخلقوإنالكافر،الظالمالكاذبهوالعبدكانوكفراوظلماكذباخلق

لاتعالىوالله،الحاجالصائمالمصليهوالعبدكانوحجاوصوماصلاة

أصولعلىمطردوهذا،بذاتهقائمةصفاتهبلمخلوقاتهمنبشيءيوصف

الفتاوىمجموعاهـ.."وغيرهمالسنةهلمنالمسلمينوجمهورالسلف

.901العليلشفاء:وانطر،8/126

نفي:الأول:شيئينالعبدعنينفيحيثالجبرفيالجهمقولأصلهذا

الفعللانالعبدلفعلنفي:الثانيأصلا.عليهمجبورلانهالفعلعلىقدرته

انطر:المجاز.سبيلعلىالعبدإلىينسبوإنمااللهفعلهوالحقيقةفي

112.صالعليلشفاء

سرقوا("."وما:ط
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لا!سهاالمجازوجهعلىإلا-166

خلاقهمشاءهماعلىجبروا-167

ميشروغئرمجبورالكر-168

تقئملئمالمهئمنفعال-وكذاك916

والالوانكالطعمبهمقامت

معانوغئرعونذوئئمما

الاكفانداخلأدرجكالميت

الحدثانمنخوفأبهأيضا

166-

167-

168-

916-

إمابينهما،لمناسبةغيرهإلىلهالموضوعمحلهعنوتعدىجازماالمجاز:

القربحيثمناوالمشهوراللازمالمعنىحيثمنأوالصورةحيثمن

256.التعريفاتهوالمجاورة

هووانهوحدهاللهإلاالحقيقةفيلاحدفعللاانهالجهميزعم-

تحركت:يقالكماالمجاز،علىافعالهمإليهمتنسبالناسوانالفاعل

والفلكبالشجرةذلكفعلوإنماالشمسوزالتالفلكودارالشجرة

لهوخلقالفعلبهاكانقوةللإنسانخلقنهإلاسبحانهاللهوالشمس

طويلابهكانطولألهخلقكمابذلكمنفردالهواختيارأللفعلإرادة

واالفعلاختيارذلكمنشيءفيلهليسوهومتلونأبهكانولونأ

شفاء1/338،الاسلاميينمقالات2/638،الطحاويةشرحانظر:.الترلن

901.صالعليل

الكلبل،يعينهلاومناللهيعينهمنفيهمفليسمجبورونكلهمالعباداى

الاختيار.ونفيوالقهرالجبرفيسواء

عليحديثفيجاءماخالفواانهمإلىميسر""غير:بقولهالناظميشير

منمقعدهعلموقدالاأحدمنمنكم"ما!:قال:قالعنهاللهرضي

علىونتكلالعملندعافلا:للهرسولياقالوا:لنار"،1منومقعدهالجنة

8/494البخاريرواه.له"خلقلمامي!رفكلعملو[1"لا،:فقال؟الكتاب

نمدورا(.قدااللهأمر>بمبابالقدركتاب-فتح-

،والنزولوالاستواءكالكلامتعالىاللهعنالفعليةالصفاتينفونالجهمية

قال.بحادثإلاتقوملاوالحوادثالحوادثمنهذهانذلكفيوشبهتهم

الصفاتنفاةشبهةعنكلامهمعرضفي-اللهرحمه-الاسلامشيخ

على=دليلنالانالصفاتنفيناإنما:النفاةقالت"فإن:الفعليةالاختيارية
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انتجامقالتئهجمعتفإذا-017

إلهنافعلالافعاللئستإذ-171

وفعلهالالةصنسةانتنستفإذا-172

ولاامرولاخلقلافسناك-173

بحدوثهااسمائهعلىوقضى-174

البهتانواضحوزوراكذبا

العصيانبفاعللئسوالرب

الانسانوفعائلوكلامه

فانعئدتكليفولاوحيئ

الاكوانجفلةمنوبخلقها

017-

173-

174-

بحدوثأئبتناهالصانعفإننفيها.علىدلالصانعوإثباتالعالمحدوث

أثبتناإنماوالاجسام،الاجسامبحدوثأثبتناهإنماالعالموحدوث،العالم

حدوثهاأثبتناإنماقالوا:أو.الأعراضهيالتيالصفاتبحدوثحدوثها

لاومامنها،يخلولالهاالقابلنو،الحركاتهيالتيالأفعالبحدوث

كانوالنزولوالاتيانالمجيءقبلمانأو.حادثفهوالحوادثمنيخلو

هوالذيالسكونمنومنهايخللمبالحركةاتصفوما،بالحركةموصوفا

الأجسامحدوثثبتفاذا.حادثفهوالحوادثمنيخلولاوماضدها،

وصفناهفلوبهذا.الصانعفأثبتنامحدثمنلهبدلاالمحدثإنقلنا

بالقديم،والصفاتالافعالتقومأنلجازبهالقائمةبالافعالأوبالصفات

إثباتدليلفيبطلالأجسامحدوثعلىدليلايكونفلاوحينئذ

فيمفصلادليلهموسيأتي05،-6/94الفتاوىمجموع.([...الصفات

.بعدهوما8001البيت

فيلهفعللامقهورمجبورالعبدأن:الاولىالمقالة:بالمقالتينيعني

به.قائماولاللربفعلاليسالفعلأن:الأخرىالمقالة.الحقيقة

عدمإماذلكمنيلزمإذوزورهما،كذبهماتبينالمقالتينهاتينجمعتفإذا

خالق.ولافاعلبلاوخلقفعلأووالخلقالفعل

فعلذلكمعونفىوكلامهوفعلهالربصفاتنفىإذاأنه:المعنى

سياتي،تكليفولاوحيولاامرولاخلقلاانذلكانتجالعبد

496رقمالبيتانظر،اللهرحمهالناظمكلامفيموسعاهذاتفصيل

.بعدهوما

غير=والاسم،مخلوقةاللهأسماء:يقولون"الجهمية:الاسلامشيخقال
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والالاوصافتعطيلهإلىفانظز-175

منالتعطيلذاضمنفيالذيماذا-176

هبذاالمفالةابدىلكنه-177

فصاغهالعظيمالكنرإلىواتى-178

والحليالجواهرانواعوكساه-917

فاصابهمالورىثيرانفراه-018

للرحمنوالاسماءافعال

كفرانومنجحل!ومننفي

للرحمنالتنزيهقالبفي

الثيرانأمةليفتنعجلا

عقيانومنصافلؤلؤمن

زمانفديمإخوتهمكمصاب

177-

178-

917-

018-

سفىإنهويقولون..مخلوقفهوغيرهكانوما،غيرهاللهسماءو،المسمى

الفتاوىمجموعاهـ.."غيرهفيخلقهاأنهبمعنىالاسماءبهذهنفسه

.6/186

لمامثالأليكونالجواهرفيهتفرغالذيالشيءوكسرها،اللامبفتح:القالب

1/968.اللسانلتشكيلها.منهايصاغ

تنزيهأهذافيأنمنهزعماوالاسماءالصفاتإنكارالجهممذهبانتقدم-

دائماالبدعأهلدأبوهذا،والحدوبوالتجسيمالتشبيهعنتعالىلله

كما،الناسعوامعليهاليتبعهمسليمةحسنةصورةفيباطلهميظهرون

تأويلا.والتحريفتنزيهأالصفاتنفيسموا

.والضلالالجهلاهل:اي:الثيرانامة

منيحصا!مماوليسنباتاينبتماهو:وقيل،الخالصالذهب:العقيان

15/81.اللسان.الحجارة

وشيعتهالجهممنوالتزيينالكلامحسنرأوالماالناسمنالجهلةأنيعني

صاغهالذيبالعجلاليهودكافتتانبهوافتتنواعليهاتبعوهمالباطللمذهبهم

تعالى.ربهلموعدوذهبالسلامعليهموسىعنهمغابلما،السامريلهم

خليهزمنبعد-منموسىقوم>وأتخذ:فقالعنهمذلكتعالىاللهحكىوقد

ائخذوهسبيلايهديهمولايكيهئملاأئهيروأألزخوارله-جسداعخلأ

الذين>إن:تعالىقالثم1[،8!ا:]الاعراف!(طتونبانوا

نجزىكذلكلدياطيؤةفيوذلةرئبنمنغضمبسيناكمالعتلاتخذو

=الطبريتفسير1/247،كثيرابنتفسير152[،:]الاعراف*<المفزين



بصونهلعباد:فتناقد-عجلان181

نلواهرفأهلأكثرهملناسو-182

قوامهئموبالقشورالقشورفهم-183

قولهاللرائفنقسمتولذا-184

سوىطراأقوالهمنينجلم-185

الثانيذاوبحرفهإحداهما

معانبأهللئسوالهمتئدو

الإنسانخلاصةحأوالل!ث

السهمانذيإرثوتوارثوه

القرآنوشئعةالحديثأهل

181-

183-

184-

185-

انظر.العجلمعلخبرهمالناظمتفصيلوسيأتي62،اص9ج16مجلد

203.رقمالبيتحاشية

تكرروقد.العجلوهوللمذكر،هناإحدى")1كلمةاللهرحمهالناظماستعمل

262،028،866،1148،:الاتيةالابياتمثلاانظر.المنظومةفيذلك

)ص(.1225.0992،

بصوتاليهودففتنالسامريصاغهالذيالحسيالعجل:بالعجلينيعني-

إلنيمهذافقالوأخوارل!جسداع!لهخ>ف!خرج:تعالىقالكماخواره

88[.:]طه*<فنسىموسئل!إلة

وتحريفهاوالصفاتالأسماءتعطيلوهومعنويعجل:الثانيوالعجل

يابحرفهافتتنواالناسجهالراهفلما.الجهمصاغهالرحمنتنزيهبدعوى

وتمويهه.تحريفه

جوفه.فيما:ونحوهماللوزوالجوزولب،وخيارهخالصه:ولبابهشيءكللب

الجهممذهبأنوجدالإسلامإلىتنتسبالتيالفرقمعتقداتفيتأملمن

والفلاسفةكالمعتزلةالضلالفرقمنكثيرعنهتفرعاصلوالجبرالتعطيلفي

بالحلولالقائلينالصوفيةوملاحدةالباطنيةوالقرامطةالاشعريةومتأخري

1/23.لهراسالنونيةشرح،والوحدة

والصفاتالاسماءفيالجهمقولبينهافيماالفلالفرقاقتسمت:يعني-

قلدتهوقدإلاقولاقوالهمنيبقولموغيرها،والناروالجنةوالايمانوالجبر

ماليورثكماشيئامنهايتركواولممنهاقوالهفورثوا،الفرقمنفرقةفيه

النصيب.ايسهمجمع:والسهمان.الميت

جميعها.طرا:
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عمرانمنالمؤلودوبراءةحئدربراءةمنهافتبزؤو]-186

الحيتانمحللياليهودوصفوصفهخبيمثشيعيكلمن-187

**صهالال!

186-

187-

منفريقفيهغلاوقدعنه،اللهرضيطالبأبيبنعليلقبهوحيدر

عنه،اللهرضيوعمربكربيعلىوقدموه،لهوتشيعوا،الناس

فيهفادعىبعضهمغلوواشتدإمامتهما،ورفضواوسذوهما،وتنقصوهما،

ادعواالذينبإحراقمروجميعا،هؤلاءمنعنهاللهرضيتبرأوقد.الالهية

أنتفقالوا:هذا؟ما:لهمفقاللهفسجدوايومذاتخرجفانه.الالهيةفيه

هذاويحكم:فقالهو،إلاإلهلاالذياللهأنتقالوا:نا؟من:قالهو،

والمالثالثانياليومفيبهفصنعوا،أعناقكمضربتوالآعنهارجعواكفر

عندفخدتنارمنباخاديدامريرجعوالمفلما.ايامئلاثةفاخرهم،كذلك

:قالأنهعنهورويالنار.تلكفيوقذفهم،كندةباب

قتبراودعوتناريأججتمنكرامراالامررأيتلما

1/603.تيميةلابنالنبويةالسنةمنهاج

فوقفيهاكتبالتيبنسخةإلآ"عثمان"،:النسخجميعفي:عمران

وكذاصح""نسخ.وفوقه"عمران"،:الحاشيةفيأثبتئم"نسخة":عثمان

عمرانبنموسىوالمقصود،الصوابهونهوالطاهر،طعفي"عمران"

امر"عثمان"علىوفالأصلسيماولاالنسخاتفاقولكن،السلامعليه

)ص(.!غريب

عليتبرأكما،البراءةأشدقوالهوالجهممنتبروواالحقأهلأنوالمعنى

منالسلامعليهموسىتبرأوكما،فيهغلواالذينالشيعةمنعنهاللهرضي

فيللعجلاليهودعبادةخبرحكايةتقدموقد،لعجل11عبدوالذيناليهود

018.رقمالبيتحاشية

علىيجتمعونالذينوهمنصارهووحزبهالرجلجماعة:اللغةفيلشيعة1

علياشايعواالذينوهم،الشيعةفرقةبهاأريدأطلقت1إذوهيواحد.رأي

لاالإمامةأنواعتقدوا،ووصيةنضاوخلافتهبإمامتهوقالواعنهاللهرضي

.=عندهمنتقيةأوغيرهمنيكونفبظلمخرجتوإن،أولادهمنتخرج



نأللرسليجوزولا،العامةباختيارتناطلاأصوليةقضيةالامامةإنوقالوا:

الكبائرعنوجوباوالائمةالانبياءبعصمةويقولون.العامةإلىيكلوها

الملل.التقيةحالةفيإلاوعقداوفعلاقولاوالتبريبالتوليلصغائر1و

للقفاريالشيعةمذهبصول1/65،الاسلاميينمقالات،14411والنحل

جليمحمدأحمدللدكتورالمسلمينتاريخفيالفرقعندراسة1/04،

151.ص

وصفهماللهرحمهالناظملكن،الشيعةفرقجميعيشملجنساسمالشيعة-

ذكروقد.الرافضةوهمغلاتهمإلىينصرفوهذااليهود،وصفلهمبأن

ذلك:ومنواليهود،الرافضةبينللشبهكثيرةأوجهاتيميةابنالاسلامشيخ

تصلحلا:الرافضةوقالتداود،الفيإلاالملكيصلحلااليهود:قالت

علي.ولدفيإلاالامامة

وينزلالدجالالمسيحيخرجحتىاللهسبيلفيجهادلااليهود:وقالت

يخرجحتىاللهسبيلفيجهادلا:الرافضةوقالتالسماء.منسيف

السماء.منمنادويناديالمهدي

يؤشهـونالرافضةوكذلك.العجوماشتباكإلىالصلاةيؤخرونواليهود

.النجوماشتباكإلىالمغرب

الرافضة.وكذلكشيئا،القبلةعنتزولواليهود

الرافضة.وكذلك،الصلاةفيأثوابهاتسدلواليهود

الرافضة.وكذلك،الخفينعلىالمسحيرونلاواليهود

الرافضةوكذلك.الملائكةمنعدوناهو:ويقولونجبريلتبغضواليهود

.!محمدعلىبالوحيجبريلغلط:يقولون

خيرمناليهود:سئلت:بخصلتينالرافضةعلىوالنصارىاليهودوفضلت

أهلخيرمن:النصارىوسئلت،موسىأصحابقالوا:؟ملتكمأهل

قالوا:؟ملتكمأهلشرمن:الرافضةوسئلت،عيسىحواريو:قالو؟ملتكم

فيالمجهودبذلوانطر27،-125السنةمنهاج!.محمدأصحاب

الجميلي.لعبدالله-لليهودالرافضةمشابهةإثبات
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التحكيمقبلنافعةمقدمؤفي

معوانناصحمقالةاسمعنجاتهالمريدالرجل-ايايها188]9/ب[

الهذيانبزخارفلابالوحيمتمسكاكلهااموركفيكن-918

بالفزقانالمئعوثعنجاءتالتيوالسنناللهكتابوانصر-091

188-

918-

!انتالتىالمرَيةعن>وشتهم:تعالىقولهإلىيشير:الحيتانمحللي

ستتهمتوحيتانهمسايهزإذالنستفييعدورسإذادفحاضرة

<!يفسقونكانوأبمانجلوهم!ذلكتاتيهزلا!مبنوتلاويومشزعأ

فقلناالسبتفىمنكخاعتدوالذينعئغ>ولقد:وقوله163[،:]الاعراف

اللهذكرالايتينهاتينوفي65[،:]البقرة*<نسقرد"كونولهم

والطوريلةبينإنها:قيلالبحر،عندقريةفيكانواالذيناليهودخبرتعالى

تعالىاللهفحرم،ويتجرونفياكلونالسمكيصطادونوكانوا،مدينتسمى

فسقهمبسببوامتحانامنهابتلاءالسبتيومفيالسمكصيدعليهم

فلمغيرهفيويقلالسبتيومفييكثرالسمكجعلثم.وعصيانهم

فيالحفرويحفر،الشباكينصبفجعل،لصيدهبعضهمفاحتاليصبروا،

علىفاحتالوا،بالحيتانامتلأتوقدالأحديومياخذهاثم،الجمعةيوم

قردةومسخهمعليهمتعالىادلهفغضبينتهوا،فلمصالحوهمفنهاهمالصيد

قردةكونوألمئمقفاعنهنهوأئاعنعؤ>فلما:سبحانهقالكماوخنازير

333،-1/932الطبريتفسيرانظر166[،:]الأعراف!(خشرن%

701.-1/501كثيرابنتفسير

1571.صالقاموسكثيرها.اوالمعونةالحسن:المعوان

سميثمالاصلهذا،الذهب:الزخرف:سيدهابنقال،الزينة:الزخرف

133.-9/132اللسان.بهمزؤرممؤهكلشئهثمزخرفأ،زينةكل

هذيأيهذيهذى:يقال،المعتوهكلاممثلمعقولغيركلام:الهذيان

15/036.اللسان.يفهملابكلامهذى:ايوهذيانا:
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191

291

391

491

591

691

791

891

991

191

491

791

891

991

معطلككالوحيبس!فضربو

مخلصحملةالصدقبعزمواحمل

الهدىلويةتحتبصبركواثبت

التيوالشنناللهكتابجعل1و

نفسهفليقدميبارزذامن

تخفولاالرسولقالبماصدعو

وكتابهدينهناصرفالفه

ومكرهمالعدؤكئدمنتخشلا

ملائكالرسولاتباعفجنود

بنانكلفوقالمجاهدضزب

جبانغئرلفهمتجزد

الرحمنرضاففياصئتقاذا

بجنانصحثئمسلاحكثبتت

المئدانفييئديسابقمناو

والاعوانالانصارقلةمن

بامانعئدهكافوالله

والبهتانبالكذبفقتالهم

الشئطانفعساكروجنودهئم

ءامنوأالذيتفثثؤأمعكمأنيالملبهكةإلىرئكيوحى>إذ:تعالىقولهإلىيشير-

منهمواضنرلوالاشئهناقفوقفاضربواالزعبكفروأالذلىقلوبفيسألقى

والرجلين.اليدينأصابعاطراف:والبنان12[،:]الأنفال*<نجان!ل

13/431.)شاكر(الطبريتفسير

ومراد.يصيحصاحمنامرفعلو"صح":.القلب:لجنان1-

ولاواهنغيرجريءقويبقلبالأبطالصرخةبهماصرخ:الناظم

خائف.

"كافي".د:ب،-

".والبهتان"بالزور:ب-

تعالى:قالكماالمؤمنينمعلتقاتلالملائكةينزلتعالىاللهأن:أي-

قلوبفىسألقىءامنوأالذيتفثبؤ(معكمأنيالملبكةإلىرئكيوحى>إذ

نجان<كلمنهمواضنرلوالاغناقفولىفاضربواالرعبكفروأالذلى

12[.:]الأنفال

لهمزلق>وإذ:بدريومالكافرينعنتعالىقالكما"..."وجنودهم:قوله-

قلضال!خجاروإتيالناسمفائيزملحغالبلاوقالأنحلهمالشيطن

48[.:]الأنفالضنم(بريبوإقوقالعقبتهعكلبهصالفئتانتراءت
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يكنفمنالعسكرينبينشتان-002

الهدىراياتتحتوقاتلواثبت-102

الهدىلفرلسانمقاتلهمواذكر-202

العدانحرفيالنصبلفنلوادرأ-302

الورىهمجفهمكثرتهمتخشلا-402

الفثتانفليننارمتحئزا

دانربلناللهفنصرو]صبر

الفرسانمقاتلدرلله

الشهبانبئواقبرجمهمو

ذئانمنأتخافوذبابه

انضم:فنةإلىالرجلوتحيز.تصحيف،المهملةبالراء"متحيرأ":طه،طت-002

202-

302-

-402

إليها.

مفعولمثنىالفئتينلفظلان،"الفئتين"فلينظر:يقولانلغةالاصل:الفئتان

الالفالمثنىيلزممنلغةعلىبهجاءولكنهالياء،نصبهوعلامةمنصوببه

العنبروبنيكعببنالحارثوبنيكنانةإلىتنسبمشهورةلغةوهيمطلقأ،

63[،:طه1لساحران<ن1هذ>إن:قراءةعليهاوخرجت،العربمنوغيرهم

تحفة--468ح574/ص2/جالترمذيرواه"ليلةفيوترانلا":!وقولى

4/528،احمدوالامام؛غريبحسن:وقال،113باب،الوتركتاب

344،الوترنقضفيبابالوتر،كتاب،9143/ح67/ص2جداودوابو

الشاعر:قولاللغةهذهومن)1011(خزيمةابنوصححه

عقيمالترابهابيإلىدعتهطعنةأذناهبينمناتزود

هشاملابنالمسالكاوضح95-1/58مالكابنلفيةعلىعقيلابنشرح

568،657،الابياتمثلاانظر.النونيةفياللغةهذهوستتكرر1/46

،979.9902

يقتلونالتيالمواضع:ايالأعداءهؤلاءمقاتلعلىالحقجنددل:اي

التيوالمداخلالبدعاهلبعيوبالحقاهلاخبر:الناظمومرادمنها،

كيدهم.ورذلهزيمتهمخلالهامنعليهميدخل

فيواقوىأسرعلانهالنحروخصق.صدرهأعلىفيدفعه:نحرهليدراه

.2/901النهاية.المدفوعمنوالتمكنالدفع

الغنموجوهعلىيسقطكالبعوضصغيرذباب:وهيهمجةجمعاصله:الهمج

393.-2/293اللسان.ورذالهمالناسرعاع:والهمج،وأعيعهاوالحمر
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502

602

702

802

902

021

211

212

213

214

215

ببعضهمالجدالعندشغلهم1و-

تكنفلاعلئكحملواهموإذا-

فماجندبلاتحملولاواثبت-

قدالإسلامعصابةرأيتفإذا-

تكنولاالصفوففاخترقفهناك-

يلبشهمامنثوبئنمنوتعر-

فوقهالمركبالجهلمنثوب-

حلةافخربالإنصافوتحك-

معالرحمنخشيةشعاركجعل-/و

وبوحيهبحئلهوتمشكن-

لاصراطهوهوالزثوصففالحق-

للفرسانالحزمفذاكبعضا

بجبانولالحملتهمفزعا

الشجعانلدىبمحمودهذا

السلطانمععساكرهاقت1و

لفزعانولاالوانيبالعاجز

وهوانبمذمةالردىيلق

الثوبانبئستالتعصبثوب

والكتفانالأعطافبهازينت

101/!الأمرانفحبذاالرسولنصح

الثكلانحقيقةوتوكلن

الإيمانلصاحبإلئهطادي

802-

902-

-021

-211

212-

215-

وأقبلت.أتت:وافت

الضعيف.:الواني

أثبتما.ماوالصواب"يلقى":وطالنسخجميعفي

.جزهويجوز.بالرفعالاصلفيمضبوطكذا:ثوث

وهووهدىعلمعلىانهصاحبهيحسبالذيالجهلهو:الموكب[لجهل

أنهوجهلهالاصليجهله:جهلانلهفيجتمعوالضلالالجهلأهلمن

.هصهالقيملابنالاسلاميةالجيوشاجتماع.جاهل

فيومثله.للضرورة-الثوبوهو-المذكرللفاعلالفعلأنث:لثوبان"1"بئست

2788،،2372،2462:مثلاانظر.المنظومةفيذلكوتكرر3754.البيت

.)ص(للمذكربئست""فعلجاءالمواضعهذهكلوفي9355،37553763،

منوشقاه،وشماليمينعنجانباه:الرجلوعطفا،عطفجمع:الأعطاف

9/025.اللسان.وركهإلىرأسهلدن

ا!لم!ين<الحقهوأدئهأندرلعلمونالحقدينهماللهيوقبهم>يوميز:تعالىقالكما

الحق.بانهنفسهسبحانهاللهفوصف25[]النور:
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16

17

18

91

23

16

18

91

02

21

23

باالعرشربعلئهالضراطوهو-

فلاوممتحنمنصوروالحق-

حربهمنحزبهيظهروبذاك-

وارالرسلبئنالحربذاكولاجل-

نإالحقلاهلالعقبىلكنما-

تنمولاهجرتينلقلبكجعل-و

بادالرحمنإلىالاولئفالهجرة-

وادبالاقوالاللهوجهفالقصد-

القزانفيجاءقدوذاذاضا

الرحمنسنةفهذيتعجب

طائفتانالناسذاكولأجل

سجلانالووىقاممذممفاو

الديانلدىكانتهنافاتت

فرضانامرىءكلعلىفهما

إعلانوفيسمفيإخلاص

والشكرانوالطاعاتاعمال

،عبادهمنشاءمنإليهيهديالذيوطريقهاللهصراطهوالحقان:يعني-

للحق<يهدىاللهقلالمحقإلييهدىمنشركاب!منهل>قل:تعالىقال

35[.:]يونس

اللهإن:ي56[،]هود:مستميم(صرفىعلىربئ>إن:تعالىقولهإلىيشير

كثيرابنتفسيرانظر.جلالهجلوحكمهوفعلهقولهفيالحقعلىتعالى

11206.اج7مجلدالطبريتفسير12045،

تصحيف."،حزبه"من:طد،في

الحروب:يقال.سجالوجمعهماءالمملوءةالضخمةالدلو:السجل

هؤلاءينتصر:أيهؤلاء،علىواخرهؤلاءعلىمنهاسجل:اي،سجال

325111.اللسان.مرةوهؤلاءمرة

لمإنالحقلأهلدائماالعقبىإن:يقول.المجازيالمحاسب:الديان

الأرض>ان:سبحانهقالكما،الاخرهفيلهمفهيالدنيافييحصلوها

128[.:]الأعرافلئمتقين(والعاقبةعبادهمنلمحمآءمنيورثهادده

132[.:]طهللئقوى<>والفقبة:وقال

إلىالبدعةاوالرياءيشوبهالذيالعمليتركان:القلببهجرةالناظممراد

والمتابعة.،الإخلاص:العملقبولشرطافيهتوفرالذيالصالحالعمل

".الاقوال"في:سد،،ب
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226

227

228

922

023

231

232

233

234

إشراكهمنالعئدينجوفبذاك-

بالالمبعوثإلىالاخربدلهجرة1و-

وفعلهالرسولقولمعفيدور-

الذيعلىالمبينالوحيويحنبم-

وكلمابدابباطليحكمانلا-

حاكماعدلاللهكتابوهما-

رسولهكلامالثانيلحاكم1و-

فلاحكمهمالغيردعوكفإذا-

ولانعمىولالاكرامةلا:قل-

لهمفقلالرسولإلىدعيتوإذا-

وصيحواالخصومتكاثرتوإذا-

الرحمنعابدحقاويصير

البزهانضحووالمبينحق

روغانبلاوإثباتأنفيا

حكمانفعندهالشيوخقال

الحكمانبهجاءتقدالعدل

الحئرانوهدايةالشفافيه

إيمانلذيغيزهماثمما

والعصيانالكفرلداعيسمعا

طغيانإلىيدعولمنطؤعا

عصيانذالشتوطوعاسمعا

دخانكمثلفصئحتهمفاثبت

والاكبر.والأصغرمعهاالخفيالشركأنواعجميعمنيعجو:ي-224

.فتدور"":س،د،ب،ف-226

."وتحكم":د،ف-227

والسنة.،الكتاب:حكمانالحقصاحبعند:اي-

وستراه،الحكموهوالمذكر،للفاعلالفعلتانيثفيهلحبدمان":1"جاءت-228

)ص(.211البيتعلىالتعليقوانظر262،البيتفياخربدمرة

."الايمان":س-023

بعينك.وإنعامالككرامةذلكفعلايقزتها،:عيننعمىمن"نعمى":-232

ياطيعكولاعيناشقزولااكرمكلا:الناظمومراد581112،اللسان

.والطغيانالكفرداعي

ورسوله-اللهإلىدعوآإذاالمؤِمينقولكان>إنما:تعالىقولهإلىيشير-233

]النور:*<المفلحونهموأؤل!كطعنأوسمغنايقولوأأنلجن!ليحكم
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وبعدهالزفيعالأوجإلىيرقى-235

باراللهحزبقتالوإنهذا-236

بكئرةالبلادفتحواماوالله-237

رابهذهالفلوبفتحواما-اوكذاك238].ا/ب[

فيالزهدنفسالفرسانوشجاعة-923

زهـوالعلماءالحكاموشجاعة-024

الدانيالحضيضقعرإلىيهوي

الشجعانبكتائبلااعمال

حشبانبلاوأعداهئمانى

والإيمانبالعلمبلاراء

جبانكسمحذوروذانفس

بطلانذيكلمنالمنافيول

235-

236-

237-

238-

923-

"هو:الخوارزميقال،المنجميناصطلاحاتمن،معربفارسي:لاوج1

ومقابله.الأرضمنأبعدهأعنيالمركز،الخارجالفلكمنموضعأرفع

هـ(9014بيروتالعربيالكتاب)دار244صالعلوممفاتيح".الحضيض

.الارتفاعدرجاتأقصىبمعنىوالكتابالشعراءاستعملههناومن

)ص(.

والسفح:أسفلهفيهو:وقيل،الجبلسفحععدالأرضقرار:الحضيض

القريب.:والداني،7/136اللسان.الحضيضوراءمن

1/107.اللسان.الجيشمنالعطيمةالقطعةوهيكتيبةجمع:كتائب

)024(.الاتيالبيتفيومثله،للضرورةالممدودقصر،اعداؤهم:أعداهم

كثرةعلىاعدائهمقتالفييعولونلاالحقأهلأن-اللهرحمه-يريد

لربوالذلالعبادةوصالحالاعمالجليلعلىبلعدتهمتنوعاوعددهم

ماوهمالبلاديفتحواأناستطاعوالماقوتهمعلىاعتمدواولو،العالمين

الأمرلكن،والعدةالعددفييفوقهمالعدووهذاإلاعدوايواجهونيكادون

7[.]محمد:اقدامكز<وبئبئتينصريهئماللهو>إن:تعالىاللهقالكما

الاراء"."بكثرةد:

أهلآراءجميعوهي،والسنةالكتابفيجاءلماالمخالفةالاراء:يعني-

الاسلامإلىالناسيدعواولمبها،الناسيهدوالمالحقأهلفإن،البدع

.والايمانبالعلمبلالفلسفيةالمناهجأوالكلاميةبالطرق

فيوكذاأثبتنا،بماالحاشيةفيوصححهالزهد"،"عين:الاصلمتنفي

النسخ.جمييم

201



صادقلقلبجتمعاهما241-فإذا

اطرافهالاالاقرانإلىقصدو-242

بماخئرلهمننصيحة-واسمع243

ماغيرخئزللهوعندهئمما-244

فزيةاوفبدعةبعدلكل1و-245

الورىتخشلااللهبامرفاصدع-246

الزحمنإلىركائبهثرت

الاقرانمقاتلتحتفالعز

الجولانكثرةمنلوربد1عند

بالقرانجاءعفنأخذوه

فلانورايتشكيكبحثأو

بامانتفزو]خشاهاللهفي

المجتمعين:بالامرين-اللهرحمه-يعني-241

الحق.علىدامماوالقتلبالموتوالاستهانةالنفسفيالزهد:الأول

جلالهجلالسماءفيالذيدامماومدحهمالناسثناءقيالزهد:لثاني1

راضيا.

الاصلفيضبط:و"شذت".المركوبةالإبلوهي،ركابجمع:الركائب

هئئت:المعنىكانبضمهاضبطناهواذا.أسرعت:بمعنىفيكونالشينبفتح

)ص(.للسفر.رواحله

شدةفي:وقيل.كانشيءايفيلكالمقاوم:وقرنكقرنجمع:ن1[لأقر-242

والشجاعةالقوةلديكتوفرتإذاأنك:يعني13/337.اللسان.فقطالبأس

اطراففيغالبايكونونالذينوالجبناءالضعفاءبقتالتنشغلأنينبغيفلا

العدوصفقلبفيبنفسكاقذفبلووسطها،مركزهافيلاالصفوف

خلفهم.منبهملتشزدقاتلهمثموالشجعانالابطالفيهيكونالذي

4/227.اللسان.العالم:والخبير،بهالتامةوالدرايةبالشيءالعلم:الغبر-243

بعضفيوقعقدأنهقصيدتهمناخرموضعفي-اللهرحمه-الناظمبين-

بمتهتعالىاللهلهأتاححتى،الباطلمنقيهاماوجزبالمتحرفةالمذاهب

فدام-روحهاللهقذس-تيميةابنالإسلامشيخالعالمبالعلمالاتصالوكرمه

.بعدهوما2287:البيتانظر.الهدبدطرقراهوالطريقعلى

الصحيحة.العقيدةضدوالشبهالشكوكإثارةمنهيقصدبحث:أي-245

<*المشركينعنو3عرضقتؤمربما>فاصدع:تعالىاللهقالكما-246

49[.]الحجر:
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ذاتهفيالووىسلولوواهجر-247

وشكايةتسخطبغيرواصبز-482

اذىبلاالجميلالهجرواهجرهم-924

بماجاويةالاقداوإلىنطزو-025

كلاهمامقلتينلقلبكواجعل-251

بهاواوحمهمالحكمبعينفاننرر-252

علىواحملهمالامربعينوانطز-253

الشيطانوذخوةهواكفيلا

جانهومنعتاببغئرواصفح

الهجرانمنبديكنلئمإن

إيمانومنغيمنشاءقد

باصرتانالخلقذافيبالحق

الديانمشيئةتردلاإذ

نظرانإذافهمااحكامه

247-

248-

-251

-253

ولكنامر،فعللأنهلعلةحرفبحذف"واخشه":يقولانالاصل-

الصحيح.مجرىالمعتلفاجرىاضطر،

>الذين:تعالىقالكماالقيامةيومم!العذابمنوالسلامةبالامنتفز:اي-

82[.:]الانعام<مهتدونوهملاشنلمماوليهكبظلصدصيدبسوولننءامنوأ

.رضاهوطلبسبيلهوفيتعالىاللهلاجلاي:ذاتهفي

:الشيطانبعخوةالناظمومراد15/312،اللسان.والفخروالكبرالعظمة:النخوة

عمله.ويحبطنيتهليفسدوكبرتعاظممنالعاملقلبفيالشيطانيلقيهما

عليهيوجبمماالإنسانيفعلهوماوالجرمالذنبوهي،الجنايةمن:الجاني

14/154.اللسان.والاخرةالدنيافيالقصاصاوالعقاب

.للضرورةالمؤنثذكرولكنهكلتاهما،:الصوابوكان.العين:المقلة

)ص(.2541174،:البيتينقيخرىمرةوسياتي

صادتحتصغيرةصادافناسخوكتب.وفالاصلفيكذا:باصرتان

بقلبكوتفكرتدبر:الناظممراد.ناظرتانغيرهما:وفيلها.تاكيداالكلمة

نظرين.فيهلكواجعلالخلقهذاحالفيبصيرتكوعين

"الارادةالامروعين"الكونية"الإرادةالحكمبعين-اللهوحمه-يعني

:نوعانالإرادة:فيقولون،الإرادتينبينيفرقونالحقهلو"،الشرعية

المشيئةترادفها(الحكمعين:بقولهالمقصودة)وهيكونيةإرادة:[لاول

شيئاارادإذاسبحانهفهو.وإحداثهفعلهاللهيشاءمابكلتتعلقانوهما

اراد=إذآزأمره>إنما:سبحانهقالكمالهإرادتهعقبووقعحدثوشاءه
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كلاهمامقلتينلوجهكواجعل-254

مثلهمايضاكنترئكشاءلؤ-255

باكيتانالرحمنخشئةمن

الرحمناصابعبينفالقلب

شاملةالارادةفهذه82[،:]يس*<فيكونكنله-يقولانشما

وشر.خيرمنالحوادثلجميع

اللهيامربماتتعلقالامر(عين:بقولهالمقصودة)وهيشرعيةإرادة:لثاني1

لله>يرلد:تعالىقولهمثلفيالمذكورةوهيويرضاهيحبهمماعبادهبه

تكونلاالارادةوهذه185[،:]البقرةلسر<بكميرلدولاالنربصم

مثلفيالمذكورةهيالارادةوهذهالخير،منويرضاهاللهيحبهفيماإلا

يحبهلاما:اياللهيريدهلامايفعلهذا:القبائحيفعللمنالناسقول

.يرضاهولا

الأخرىبهتتعلقلابمامنهماكلتتعلققدبلالارادتينبينتلازمولا

إيمانفيكماالارادتانهاتانتجتمعوقد،وجهمنوخصوصعمومفبينهما

اللهععدمرضيمحبوبلانهشرعاومرادوقعلانهكونامرادفهوبكرأبي

مرادوغير،وقعلانهكونامرادفهوجهلبيككفرتفترقانوقد.تعالى

تعالى.اللهعندمرضيغيرمبغوضلانهشرعا

فترحمهمالحكمبعينإليهمتنطرانك-:اللهرحمه-الناظمكلامومعنى

علىفتحملهمالامربعينإليهموتعظرترد،لافيهموارادتهاللهمشيئةلان

وقعافاذا.كونامنهمارادهماوانوالسرقةالزناعليهمحرمفقداللهاحكام

مرادهذاانبحجةالشرعيالحكمتعطلولاالسارقواقطعالزانيفحد

121،صللذهبيالاعتدالمنهاجمنالمنتقى1/08،الطحاويةشرحكونا.

132،-1/131عيسىابنشرح52-صاهلهراسالواسطيةشرح

1/448.الأفغانيالسلفيللشمسالماتريدية

251.البيتعلىالتعليقانظركلاهما:-254

اللهمنومتةفضلالمنحرفةالطرقمنونجاتهالسويالطريقإلىالانساناهتداء-255

لستالمبصبماليمألتئلمربنقولو>ولا:سبحانهقالكماوحدهتعالى

كذلئ!نبثيرةمغانمادلهفعندالانياالحيؤةعرضنتبتغونمومنا

يدل=نللعبدينبغيفلا49[]النساء:عدت!م<اللهفمىبرقئلمنصنتم



متىاللاتينفسككمائنواحذر-256

بغىكمنتكونلهاانتصرتوإذا-257

قائلأصدقوهوأحبروالله-258

مهانكسركسرتعليكخرجت

النيرانبموقدالدخانطفي

بأمانيعئدهينصرليسان

-256

-257

-258

بعمله.يعجبأوتعالىاللهعلى

النبي!عنعنهاللهرضيالعاصبنعمروبنعبداللهرواهماإلىيشير-

واحدكقلبالرحمناصابعمناصبقينبينكلهاادمبنيقلوب"ان:قال

صزفالقلوبمصزف"اللهم!:اللهرسولقالثميشاء"حيثيصرفه

بابالقدر،كتاب402-16/302مسلمرواه"طاعتكعلىقلوبنا

شاء.كيفالقلوبتعالىاللهتصريف

الظهوروحبوالكبركالعجب،المحرمةوشهواتهاوغرائزهاخفاياها:يعني

فقدالإنسانعلىغلبتمتىوهذه.ذلكوغيرالدنياوحبوالرياءوالشهوة

فيصبح،اللهديننصرةأجلمنوالعملتعالىاللهإلىوالالتجاءالإخلاص

:قالتعالىاللهلاناللهينصرهلاوهنا.هواهأجلمنولقاتليجادل

نصروإئمااللهينصرلمهناوهو04[:]الحجج<بنصرهمنادئه>ولينص!

لمسه.

)ص(.لهبهاذهبالنار:طفئتمنطفء،:صلهو،الهمزةبتسهيل:طفي

"فانت".:طفي:تكون

إضافةبابمنوهو.القافوفتحالميمبضمففيضبطتكذابموقد:

البيت:ومعنى)ص(ميميا.مصدرايكونأنويجوز.الموصوفإلىالصفة

ولجتفاذاطغيانهاويدافعنفسههوىيحاربأنالمسلمعلىالواجبن

ذلك،عنويخذلهايردعهابللهاينتصرفلاتقصيرفيوفعتأوباطلفي

يطفىءأنأرادكمنشأنهويكونبلةالطينزادكمنفهولهاانتصرفإن

.النيرانبموقدالدخان

مكتوبة"بأمان"كلمةرأىناسخمنتغييرولعلهينصر""سوف:ط،حفي

)ص(.الأمنمنفظنهاياء،بدونالنسخبعضفي

وحديثفيهالمرغوبحصولتشهيوهوالتمنيمنأمنيةجمع:الأماني

15/492.اللسان.يكونلاومايكونبماالنفس
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بجنانيفزالحسنىيعملاومثلهاسيجزىىالسويعملمن-925

الاخوانلسائروبعدوصىولنفسهناصحوصئةهذي-026

ص!ه**

غمر

التحكيممجلسعقد*ا(4أووهذا

و]لشيطانللنفسلاحمنللزالحكمئنمجلسفيإذا-فاجلسق261

]11/4الرحمنوفطرةالضريححقلالوبعدهالصحيحالنقل-/إحداهما262

-925

)1(

-261

262-

)ص(.للضرورةالشرطجوابمنالفاءحذف

بامانئكم>لتس:تعالىقولهإلى-اللهرحمه-ويشير.الجنات:يعني:بجنان

ولئااللهدونمنلا!ذولابه-تحزسوصايعملمنالحنمثأهلأمافئولا

فأؤلائكمومنوهوأنثىأؤذ!يرمنالصبختمنيعملومى!لضيراولا

124[.،123]النساء:*<نقيرايظلمونولاالجنةيدخلون

ولابالتحليليسالدينانالايةهذهفي"المعنى:الايةتفسيرفيكثيرابنقال

شيئاادعىمنكلوليس،الاعمالوصدقتهالقلوبفيوقرماولكن،بالتمني

ذلكبمجردقولهسمعالحقعلىإنهقالمنكلولادعواهبمجردلهحصل

لكمليسيبأمانيكم<>لتس:تعالىقاللهذابرهاناللهمنلهيكونحتى

ابنتفسير.هـ.ا"شرعهواتباعسبحانهاللهيطاعةالعبرةبلالتمنيبمجردنجاة

5/288./ج4مجلدالطبريتفسيرانطريسير،بتصرف1/557كثير

الاصل.فيليست"عقد"كلمة

وغيرهاوالإخلاصوالإنصافالعدلمنتقدمتالتيبالصفاتتتحلىبعدما:اي

لذلك.اهلاصبحتقدهذهبصفاتكلانكالطوائفهذهبينللحكمفاجلس

فيجاءلماتغييرولعفه،النسخلجميعمخالفوهو"،النقل"الاول:ط

)ص(.228البيتفيمثلهمروقدالمذكر،تأنيثمنالمتن

السنة.منثبتوماالقران:الصحيحبالنقليعني-
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263-

-264

-265

264-

265-

سافرواقدرفقةفيإذاواحكئم

ونفاوقواسيرهئمفيفنرافقوا

وجدتهقالثمفريقفاتى

الاكوانهذهفاطريبغون

بالحئرانالطرقافتراقعند

وعيانبعينهالوجودهذا

.والشهواتالشبهاتمنالسالمالعقلهو:الصريحالعقل

وقال21.صهللجرجانيالتعريفات،الدينلقبولالمتهيئةالجبلة:لقطرة1

الهدايةيعممابهافأريدالفطرة"أما:المعلمييحيىبنعبدالرحمنالعلامة

ضرورياتالنظرأهليسميهاالتيوالقضاياالفطريوالشعورالفطرية

لمممنونحوهمللأميينيتيسرمابهوأعنيالعاديالعقليوالنظروبديهيات

منالكوثريتأنيبفيوردبماالتنكيل".الفلسفةولاالكلامعلميعرف

.21812الاباطيل

"فقد:الفطرةفيالناسقوالعرضبعدما-اللهرحمه-القيمابنوقال

مفطورونالخلقأنعلىالسلفواتفاقوالاثاروالسنةالكتابدلالةتبين

ذلكوأن،لهوالخضوعومحبتهبهوالاقرارمعرفتههوالذياللهدينعلى

نو،يعارضهمايحصللمإنفيهاحصولهيجبومقتضاهافطرتهمموجب

يسير،باختصار295صالعليلشفاء."المانعانتفاءعلىيقفذلكحصول

11291.للمعلميالتنكيل،127714القيملابنالمرسلةالصواعقوانظر

منهمكلواعتزازالمذاهبوأهلللطوائفمثلا-ادلهرحمه-الناظمضرب

الحق،إلايطلبونلاواحد،وقصدهمالسفر،فيشرعوابرفقةبقوله

إلىوصلواالسيربهمجذفلما،سيرهممبتدأفيواحدأطريقأفسلكوا

طريقغيرطريقاالركبهذمنفريقكلسلكفحينئذ،الطرقاتمفترق

فيحصلوهوماتجارتهموعرضواآئبينسفرهممنرجعواثم.صاحبه

الموافقبالحكمبينهمليحكمالعادلالعالمعلىسعيهموثمراتسفرهم

22.صالسعدي-النونيةشرح.والفطرةوالعقلللنقل

بالاتحادية.أيضاويسمونالوجودبوحدةالقائلونهمالأولالفريقهذا

وعندهمهو،هوصارحتىبالمخلوقاتحدالخالقأنيزعمونقوموهم

فيوقرأمذهبهمعرفمنعلىيخفىلاماالعظيموالكفرالضلالمن

وزيغا=ضلالأالفرقاشدلانهمبهم-اللهرحمه-الناظمبداوقد.كتبهم
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والعفيفسبعينوابنالفارضوابنعربيابنكبارهمومن.باددهوالعياذ

الصانعتعطيلقولهموحقيقة.والزندقةالضلالةتجمعهموكلهم،التلمساني

هوالكائناتوجودإن:يقولونوهم.الطبيعيةالدهريةبقولوالقول،بالكلية

وجودحتى.البتةسواهشيءولاغيرهوجودهاليس،تعالىاللهوجودعين

والكفروالنجاساتوالخنازيروالكلابوالفاسقينوالكافرينوالشياطينالجن

كانوانذاتهعنمنفصلأنهلا،الربوجودعينوالعصيانوالفسوق

درء،14212الفتاوىمجموعانظر.بهوقائمالهمصنوعامربوبالهمخلوقا

،116الدينفيالتبصير،11311الاستقامة،11816والنقلالعقلتعارض

273.753،الفرقبينالفرق

علم..قررناهماعرف"ومن:عربيابنالدينمحييكبيرهماقاويلومن

78.صالحكمفصوص.".المشبهالخلقهوالمنزهالحقأن

رأى..باددهمعرفتهكملتبالتجليالمعرفةاللهأعطاه"واذاأيضا:وقال

ويرىإلاصورةلهبقيتوما،والعنصريةالطبيعيةالصورفيالحقسريان

منالمنزلةالشرائعبهاجاءتالتيالتامةالمعرفةوهذهعينها،الحقعين

كاملاالتماممعكانالنفسشهدفإن.".:وقال328.الفصوص"اللهعند

الفصوص"المرئيعينالرائيفيرىيرىماكلعينفياللهإلايرىفلا

فيلهمأتجلىتراني"ألا:لهفقالكلمهتعالىاللهأن:وزعم934،ص

فحينئذ..ربوبيتيفينكرونوالعلامةيعرفونهاالتيالصورةغيرفيالقيامة

أنفسهموعلىبالربوبيةليفيقرونلديهمالتيالصورةفيعليهمأخرج

فتخيلهصورةدونبصورةقيدنيفمن..عابدونلعلامتهمفهم،بالعبودية

وهويعبدنيأنهيتخيلفهوالمستووةقلبهفيالممكنةالحقيقةوهوعبد

منيعقلونولاسوائيعندهملهميظهرلا..والعارفونيجحدني

المسبحأنتقالوا:وتجلىلهمظهرشيءفكلأسمائيسوىالموجودات

عربي:ابنشعرومن1194.المكيةالفتوحات".الاعلى

الخلقعنوتعريهالحقإلىتنظرفلا
الحقسوىوتكسوهالخلقإلىتنظرولا

.11صهالفصوص
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وإنماسواهموجودثئمما-266

ونجومهابعينهاالشماءفهو-267

والىلثلجوبعينهالغماموهو-268

والفوالماءبعينهالهواءوهو-926

تركبتومنهبسائطههذي-027

ظهورهلأجللهاالفقيروهو-271

لانهإليهافتقرتالتيوهي-272

موجودانفقالالفسانغلط

و]لقمرانالأفلاكوكذلك

حشبانومعبردمعأمطار

النيرانذيونفسالثقيلزس

شيئانهناماالمظاهرهذي

للأبدانالروجكفقرفيها

الحقانيووجودهاذاتهاهو

268-

926-

272-

:شعرهومنشيراز،مشايخمنالبليانيأيضارووسهمومن

ذائقههومنالسزهذاويفهمعينهأنتبلالكونغيرأنتوما

2/473.الفتاوىمجموع

وحبالغمامحمثويسقىصغاراقطعاالسحابمنينزلالجامدالماءالبرد:

(.الوسيط)المعجمالمزن

59.:القاموس.لعجاجووالبردالصواعق:الحسبان

والترابوالهواء)الماءالاربعالبسائطهذهأنالوجود:بوحدةالقائلونيزعم

ويزعمونالقدماء(.الطبيعيين)كقولالموجوداتسائرتتركبمنهالنار(و

منفأوجد)فضاء(عماءقيكانالمخلوقاتإيجادقبلتعالىاللهأقأيضا

والطبيعة.والنفسوالعقلالملائكةوفيه،العالمصورجميعالعماءهذا

فتنفسوالنار،لترابووالهواءالماء:أربعةعناصرالعماءهذاومادة

ثمعماء،إلايبقولماللهذاتفيالعماءهذافيكانمافدخل،الرحمن

عالممنجسمانيوجسدجسمكلظهرالطبيعةفمن،الرحمنأخرجها

فهو،الكونفيظهرتالرحمننفسمنوهي،والسفليالعلويالأجسام

المكيةالفتوحاتانظر.الرحمةعينهوبل،الرحمةفيه،الرحمنبخار

1/56،723،2/042.043،عربيلابن

6/931.العروستاج.الرفيإلىكالرئاني،الحقإلىمنسوب:الحقاني

المظاهرهذهإلىمحتاجتعالىاللهأنلوجود:بوحدةالقائلونيزعم

جوهرها=هولأنهإليهوفقيرةمحتاجةوهيفيها،يظهرلأنهلعوالمو

011



واوذاوتخلعهتلبسهوتفلل-273

وذاويخلعهايلبسهاويظل-274

اوانكراوالاعدامإيجاد

بعيانيرىكيئالمظاهرحكم

273-

274-

الله"إن:"ويقولونهؤلاء:أقاويليحكيوهوالاسلامشيخقالوروحها.

غذاوهاوهو،والاحكامبالاسماءغذاؤهالأشياءلانشيءكلأيضايعبد

46812.الفتاوىمجموع"إليهفقيرةوهيإليهافقيروهوبالوجود،

منهإلاكلهاالاحكامظهرتفماالعالمهويةالحقكانوإذا":عربيابنوقال

اللهأوجده،الرحمنصورةعلىلانهالعالمهذامنأبدعالامكانفيفليس..وفيه

الطبيعية.الصورةبوجودالإنسانظهركما،العالمبظهورتعالىوجودهظهرأي

كانفما،لهاالمدبرةالصورةهذهروحتعالىوهويته،الطاهرةصورتهفنحن

3034.03،الفصوصمنه[(إلايكنلمكما،قيهإلاالتدبير

مشروطاوجوده"جعل:عربيابنكلاميحكيوهوالإسلامشيخوقال

مشروطالعيننورأنكماالعالمغيرماوجودلهكانوانالعالمبوجود

إلىمفتقرااللهيكونهذافعلى.بالحدقةقائماكانوانالاجفانبوجود

>لقد:تعالىقالوقد.الجفنينإلىالعيننوركاحتياجإليهمحتاجاالعالم

فإذا181[:عمران]الاغنيآء<رنخنفقيرللهإنقا!رالدربقولأللهَسمع

قولهفكيفالفقراءليعطيهاأموالهمإلىفقيربأنهوصفهفيمنقولههذاكان

ذاتهلانتشرتمخلوقاتهلولابحيثمخلوقاتهإلىمفتقرةذاتهجعلفيمن

مجموعالحفن"عدمإذاويعدمويتفرقالعيننورينتشركماوعدمتوتفرقت

.187-2/186الفتاوى

.والمخلوقاتلمظاهر1والعوالميعني:."..تلبسه"وتظل

.ففيالمضارعحرفينقطولم،"ترى":الاصلفي

باعتباروالتعيناتالمظاهرتلكأن"يعني:هراسخليلمحمدالشيخقال-

فيعليهتتواردتزاللافهيلهاالحاملقوامهاهوالمطلقالوجودذلكان

ولبستهالوجودذلكحلعتصورةفنيتكلمامستمرواعدامإيجادعملية

اقتضاهحكموهذا،انقطاعبلاويخلعهايلبسهايظلهووكذلك،أخرى

"للعيانوظهورهرؤيتهأمكنلماإطلاقهعلىداملوفإنهالوجودهذاظهور

1/61.النونيةشرح
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وافيكالاعضاءالموجودوتكثر-275

حد1وذلكالنفسفيكالقوىأو-276

اجزاوههذهكلافيكون-277

فيالانواعكتكثرأنهااو-278

وجزلياتهكايافيكون-927

حيوانومنبشرمنححسوس

الامرانبهقامتمتكئر

العرفانمدعيمقالةهذبد

الثانيالفريققالكماجنس

قولانفهذهالوجودهذا

275-

276-

277-

278-

927-

متنوعةكثيرةالمشاهدةالموجوداتبأنالوجودبوحدةالقائلينعلىاحتجلما

وهذهواحدالموجودإنقالوا:واحد؟الوجودإن:تقولونفكيفمتعددة

الاعضاءكنسبةالمطلقالوجودلهذابالنسبةوهيلهأجزاءالموجودات

إليهاالمختلفةالنفسقوىكنسبةاوإليهوالحيوانالإنسانلجسمالمختلفة

6111.هراس-النونيةشرحانظر.كلهإلىالجزءكنسبةأنها:أي

عبدحتىظهرصورةأيوفيعبدمنيعلمبالله"فالعالم:عربيابنوقال

فيالمعنويةوكالقوىالمحسوسةالصورةفيكالأعضاءوالدبرةالتفريقنو

وانظر72.صالفصوصمعبود"كلفياللهغيرعبدفما،الروحانيةالصورة

46712.الفتاوىمجموع

228البيتعلىالتعليقوانظر،للضرورة-مذكروهو-"الأمر"لفظأنث

)ص(.

أنه:الثانيالأمرمتعدد،غيربذاتهواحدأنه:الأوللأمر1:بالأمرينمراده-

كلفهوالأمرانهذانبهقامقدعندهمفالالهكثيرةوقوىأعضاءمنمركب

أجزاء.لهولكنمتعددغيرواحد

عربي.ابنقولهذا

تصحيف."لتكثر"،:طه،بوفي.وافقهومنسبعينابنوهو

المثنىوافرادالمذكرتانيثوفيه،النسخجميعفيكذا"قولان"فهذه

)ص(.3263.90550575،الاشارةاسمإفرادفيمثلهو]نظر.للضرورة

حد1وشيءنفسهفيالوجودأنعلى]لوجودبوحدةالقائلوناتفقأنبعد-

تلكإلىالواحدالوجودذلكنسبةفياختلفو]التعيناتفيهيالكثرةنو

اجزاله=إلىالكلنسبةمنانهاإلى-تقدمكما-عربيابنفذهب،التعينات
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-028

028-

القولانوماسبعينابنقولوبعدهالفصوصنصولاهما

إلىسبعينابنوذهبإليها.النفسقوىكنسبةأوإليهالجسمأعضاءكنسبة

الكليالمطلقالوجودهذاأن:بذلكيعنيجزئياتهإلىالكلينسبةمنأنها

فيالباديةالكثرةهذهفتكونلهأنواعالمتعينةالموجوداتوهذه،جنس

هيأنواعتحتهجنسالحيوان"إنمثلا:يقالكمانوعيةكثرةالموجودات

418،صالاسلاملشيخالمرتادبغيةانطرإلخ"...والجملوالفرسالانسان

6211.هراس-النونيةشرح،471صخلدونابنمقدمة

المقروءةالنسخةعلىقابلهمنبخطالاصلوحاشيةففيكذا"أولاهما"

.للضرورةالقوللفطالناظمنثو"إحداهما".غيرهما:وفي.المؤلفعلى

)ص(.228البيتعلىالتعليقوانطر1682،2792،8948،:فيومثله

275.البيتتحتانفأالفصوصنصقنقلناوقد-

بنمحمدبنعليبنمحمدالدينمحييالفهلحكم"1"فصوصوكتاب

بنالدينبمححيالمعروف،الاندلسيالطائيالحاتميبكرأبو،عربيبنأحمد

مقالاتولهالوجودبوحدةالقائلينرووسمنوهو056!،سنةولد،عربي

بادلهمؤمنيقولهالا،والنبوةوالولايةالتصوفوقيتعالىاللهوجودفي

بوحدةالقائلينمذهبحكايةعندذلكبعضتقدموقد-الاخرواليوم

.الوجود

أيضاالطحاويةوشارحمواضععدةفيكفرهالاسلامشيخحكىوقد

المكية،الفتوحاتمنها:كثيرةمؤلفاتعربيولابن.العلمأهلمنوغيرهما

638!.سنةدمشقفيتوفيشعر،وديوان

مجموع28116،282،للزركليالاعلام،4812394،النبلاءعلامسير

745.-74412الطحاويةشرح34212،الفتاوى

-مطبوعوهو-صفحةالاربعمائةقرابةمجلدفييقعالحكمفصوص:وكتابه

فيرآهلما!العبيمنبامراتفهانهويزعموضلالاتهكفرياتهفيهجمع

قال،عليهوردوافيهكتبهماوفندواالكتابهذاالعلماءذئموقد.المنام

كفرلاكانفإن"الفصوص"كتابتواليفهأردأومن:-اللهرحمه-الذهبي

94.-48123السيرأ.!.كفر.الدنيافيفمافيه
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لبهتان1والكفرفيغايةهوالذيالتلمسافيالعفيف-عند281

281-

فصوصفيماعلىالاقوم"الردفيتيميةابنالاسلامشيخ:عليهردوممن

بنإبراهيمبنأحمدوالإمام451(،-2/362الفتاوى)مجموع"الحكم

النصوص"أشعةكتابهفيالحزاميينشيخبابنالمعروفالواسطيعبدالرحمن

العيزريمحمدبنمحمدالدينشمسوالامام"،الفصوصأستارهتكفي

"،الفصوصتهوراتعلىالنصوص"تسوراتكتابهفيالسبكيالتاجتلميذ

الخياطابنالدينجمالوالحافط،القاريمحمدبنعليالملاوالعلامة

الحماني،الموزعيالديننوربابنالمعروفعليبنمحمدوالفقيه،اليمني

1/167.عيسىابن-النونيةشرح.وغيرهم

الإشبيليسبعينابننصربنمحمدبنإبراهيمبنعبدالحق:سبتين[بن

بوحدةالقائلينرووسومنالفلاسفةزهادمنهـ،614سنةولد.الرقوطي

ذلكمنفتولدوالفلسفةالاوائلبعلم"اشتغلكثير:ابنفيهقالالوجود.

كتبه:من،عربيابنأقوالمنوأكفرأقبحقوالهوأ.هـ.الإلحاد"مننوع

مطبوعة،رسائلوله"النصيحة"،،"المشرقيةالحكمة"أسراراللهو"،"كتاب

لسانلهه!261،والنهايةالبدايةهـ.966سنةتوفي،بالسبعينيةيعرفونواتباعه

2/131.الفتاوىمجموعلهه!028،الاعلاملهه!293،الميزان

التلمسانيثمالكوفيعليبنعبداللهبنعليبنسليمان:[لتلمسانيلعفيف1

النحوفيالعلوممنكثيرفيمشاركةلهشاعر.الربيعأبوالدينعفيف

القائلينرووسمنوهو،مصنفاتذلكفيوله،والأصولوالفقهوالادب

باللهمؤمنيقولهلاماوالزندقةالضلالفيالاقوالمنولهالوجود.بوحدة

وابنسبعينابنذكربعدما-اللهرحمه-الاسلامشيخقال.الاخرواليوم

بها،انفردواالتيوالاتحادالزندقةلهذهتحقيقأأعظمهم"والتلمساني:عربي

رأيتمالكن..الآخرليومو،وشرائعه،ورسله،وكتبه،باددهكفرهمو

أ.هـومشى([التلمسانيمثلقطأحدكفرهماالذيالكفرهذاكفرمنفيهم

أيضأهذا:الشيرازيفقالميتأجرببكلبفمزاتلميذهالشيرازيمعمرة

بكلب،شخصومعهالتلمسانيومزعنه؟خارجوثم:فقال؟اللهذاتمن

،-الفصوصشرح:كتبهمن.منهفإنهتركضهلا:فقال،برجلهالاخرفركضه
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وفيحسلفيالأغلاطمنإلا-282

نفسهفيواحذشيءوالكس-283

واحدشيءلماكول1وفالضيف-284

والىالواطعينالموطوءوكذلك-285

الانسانطبيعةوتلكوهم

سلطانمنفيهللتعددما

شيئانههنايحسبوالوهم

اثنانذانيقولالبعيدصهم

7212،الوفياتفوات3263،والنهايةالبداية.شعروديو]ن،لعروضو

،17512الفتاوىمجموع،3013والاعلام،41215الذهبوشذرات

،903.472

ولاتكثرلانفسهفيواحدشيءكلهالوجودأنإلىالتلمسانيذهب-283

لانفوسنافينتخيلهاوبأعيننانراهاالتيالكثرةوهذهأصلا.فيهتغذد

الواحدالشيءيرىقدالذيالحسأغلاطمنهيبللها،حقيقة

وذلك.متعددةصورالواحدةالصورةيتخيلقدالذيوالوهمكثيرا،

هراس-النونيةشرحانظر.الانسانطبيعةمنوالوهمالحسفيالغلط

،6211.63

يفرقفلاونحوهالتلمسانيما"و:-اللهرحمه-تيميةابنالاسلامشيخقال

غيرولاسوىثمماعندهبل،ومعينمطلقبينولاووجودماهيةبين

البحرأمواجبمنزلةلهوأبعاضمنهجزاءالكائناتوإنما،الوجوهمنبوجه

فيأحذقهوالقولهذاأنريبولا..البيتمنالبيتجزاءوالبحرفي

12916.الفتاوىمجموع."والزندقةالكفر

منللتخلصذلكولعل.النسخجميعفيلمامخالفوهوء".الوط"عين:ط-285

)ص(..الياءحذفثمالواطىءفيالهمزةتسهيلوهي.فيهاالتيالضرورة

..ملائكتهلهوأسجدصورتهعلىحلقهمنأحبالله"فان؟عربيابنقال-

إلاالحبوقعفماصورتهعلىهومناددهحئماكماالنساءربهإليهفحبب

أحبولما..الحقوهوعنهتكونلمنحبهكانوقدعنه،تكونلمن

كلهاجزاءهالشهوةتعمولهذا،النكاحوهيالوصلةغايةطلبالمرأةالرجل

حصولعندفيهاالفناءعمكماالطهارةفعمتمنهبالاغتسالأمرولذلك

الرجل=شاهدفاذا،بغيرهيلتذنهيعتقدأنعبدهعلىغيورالحقفانالشهوة



كمامقالتهقالاولرئما-286

مظاهروقالذاهئم1سوبى-/و287ا/ب[]ا

واحد2شيالمجلوفالظاهر-288

فرقانبلاقولهماقالقد

ومثانتوحدذاتتجلوه

حشبانبلامظاهرهلكن

286-

288-

فيشاهده..نفسهفيشاهدهواذامنفعلفيشهوداكانالمرأةفيالحق

هوحيثمنالحقيشاهدلانهكملوأتمالمراةفيللحقفشهوده..فاعل

ومنإلهىحبفهوالحدهذاعلىالنساءأحبفمن...منفعلفاعل

فلو،المسألةروجعنهغاب..الخاصةالطبيعيةالشهوةجهةعلىأحبهن

438-433الفصوص.كاملا"وكانالتذومنالتذبمنلعلمعلمها

باختصار.

ويدعيابنهيأتيكانأنهبعضهمعن"ويذكر:اللهرحمهالاسلامشيخقال

موطوءهاهوتعبدهالذيإلههايكونطائفةاللهفقذح..العالمينرباللهأنه

2/378.الفتاوىمجموعاص"تفترشهالذي

التلمساني.مقالةسبعينوابنعربيابنقال:يعني

فإنهابينهاالفرقكانومهمامتقاربةجدالثلاثةالاقوالهذهلانوذلك

فتارةسبعينابنما"و:الاسلامشيخقالالوجود.بوحدةالقولفيمشتركة

يجعلهوتارة..الجسميةالمادةبمنزلة-وتعالىتباركالحقي-يجعله

+الموجوداتويجعلالمعيناتالموجوداتعليهتتعاقبالذيالمطلقالوجود

147،صالسبعينية"،العدمفيثابتةيجعلهالموانالماهياتبمنزلةالمعينة

القاللينجميحإلىونسبهالتلمسانيقولالإسلامشيخذكروقد،152

154.صالسبعينيةانظرالوجود.بوحدة

هذهانوهي،للاتحاديةرابعقولوهذا.عديحصرهالاكثيرةاي:حسبانبلا

توحدذاتالمطاهروهذهواحد،لشيءوتجلياتمطاهرهيإنماالموجودات

معرضفيالقولهذاالاسلامشيخأوردوقد.تعددأيمثانت1وذانفرادأي

وهوالروميالفخرالصدرإلىونسبهالوجود،وحدةأهللاقوالحكايته

وقد.الاتحاديةئمةوعربيابنتلامذةكبارمن،القونويإسحاقبنمحمد

بعضفيمكاتباتالطوسيالديننصيروبينوبينه.ورتاهأمهعربيابنتزوج

=الذيالمطلقالوجودهوالله"إن:يقولوهو6/03.الاعلام.الحكميةالمسائل
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مضمونهالهئمعباواتهذي-928

ولاإنسعنصانوهمافالقوم-092

ولاسفلولاعلوولا-كلأ192

ولاريحولاطعمولا-كلا292

والىوالملموسالمطعوملكنه-392

والىالمنكوحإنهقالواوكذاك-492

الاعيانفيقطغيرثئمما

حيوانولاشجرولاجن

كثبانولاجبلولاواد

الألوانمنلونولاصوت

بالاذانوالمسموعصشموم

الزانيالغويعينبلحذبوح

928-

092-

292-

392-

492-

واالالهيةمرتبةفيتعينسواءالخلقفهووتميزتعينإذاوانهيتميزولايتعينلا

.14211هراس-النونيةشرح،16112الفتاوىمجموعغيرها"

فإنكلامهمظاهرواختلفعباراتهمتنوعتوإنالوجودبوحدةالقائلون

هذافياللهغيرثمماانهوهوواحدشيءكلامهموحاصلمقصودهم

.الوجود

وملكوحيوانوشجروصخرةوارضسماءهذا:"فيقال:عربيابنقال

354.صالفصوص"وفيهشيءكلمنواحدةوالعين،وطعامورزق

قبله.الذيعلىالبيتهذاقدمحوفيريح"،ولا"صوت:ظد،،ب

تحريف.وهو،"الملبوس":ط،حوفي."الممسوس":سفي:الملموس

الخلقهوالمنزهالحقانعلم..قررناهماعرف"ومن:عربيابنقال

العيونوهوالواحدالعينهوبللاواحدةعينمنذلككل..المشبه

[201:]الصافاتلؤ!ر(ماأفعليابتقاللزلمحثماذا>فانظز،الكثيرة

(!عظيمبذج>وفدشهنفسهسوىيذبحراىفماابيهعينوالولد

فصوص..!([إنسانبصورةظهرمنكبشبصورةفظهر701[:]الصافات

78-97.صالحكم

اسمائهومن"ويقولون:قولهمحكايتهاثاءاللهرحمهالإسلامشيخوقال

محدثاتفالمسمى؟غيرهثموماماذاوعلىهو؟إلاثموماماذاعنالعلي

سوىذبحوما،نفسهسوىنكحوماهو،إلاوليستلذاتهاالعليةوهي

285.رقمالبيتعلىالتعليقوانظر46812.الفتاوىمجموع.!([نفسه
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انهولوهدىعندهموالكفر-592

وإنماسواهعبدواوماقالوا-692

كلهاوقالواعمواانهمولو-792

الاوثانوعابديالمجوسدين

الاعيانمنخصوبماضفوا

كفرانمنكانمامعبودهب

المجوسحتى،حقعلىالمللاهلجميعانالوجودوحدةاصحابيرى-592

لأنهمضلالأ،ولاكفاراليسواوالأصنامالأوثانعبادوالمشركينالنارعبدة

فييتجلىاللهلان،اللهإلاعبدواماوغيرهاوالحجارةالنارعبدواحينما

عربي:ابنقال،صورةوكلالنارصورةوفيالحيوانصورة

يدريهليسو!كنالالهوهيحاجتهعينراهاموسىكنار

سياقفياللهرحمهتيميةابنالاسلامشيخوقال941،صالفصوص

الأصنامفعباد،اللهإلاليسكلماتهم"ومن:الاتحاديةمذهبعلىكلامه

تعالى:قولهجعلواولهذاغير،ععدهممالانه،عندهمغيرهيعبدوالم

لاوقدرحكمبمععى23[]الاسراء:<إياهإلاتعبدوأالأرئك>وقفى

إنماصنمعابدفكلعبادتهتتصورلهغيزعندهمليسإذأمر،بمعنى

السالكينمدارجوانظر2/124،912467،الفتاوىمجموع"اللهعبد

.3:947

شيءكلوتعظمتعبدانوالايمانالهدىانالوجود:وحدةاصحابيزعم-792

فيوقعتشيءدونشيئامنهاخصصتإنواناششيئا،منهاتخصصولا

سبعينابنانالثقةحدثني"ولهذا:اللهرحمهالإسلامشيخقال.الضلال

الهندلأنتسعهلاالاسلامارضإن:وقالالهند،إلىالذهابيريدكان

قولحقيقةوهذا،والحيوانالنباتحتىشيءكليعبدونمشركون

"فإن:قولهمحكايةاثناءاخرموضعفيوقال2/478،الفتاوى"الاتحادية

منإلااخطؤواماالأصامعبادوإنخصصوالأنهمكفرواإنماالنصارى

مجموع.شيء"كليعبدوالعارفالمظاهربعضعبادةعلىاقتصارهمحيث

!ا.68-!ا2/67الفتاوى

قديموجودعندهم"والشرك:لمذهبهمحكايتهعنداللهرحمهالقيمابنوقال

947.ولالمدارجوعبد".وربومخلوقوخالقوحادث
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بالفالمعبودحقيقةسترفالكفر-892

قولهفيكافرايكولمقالوا-992

عفكانإذقولهحقاكانبل0-03

!تالبحرفيتغريقهغداولذا1-03

ربانيمحققعندخصيص

الطغيالنذوفرعونربكئمانا

الشانبهذامضطلعاالحقش

والحشبانالاوهاممنهيرا

892-

992-

-003

-103

شيءعبدفمااللهإلاعابدكلبعبادةالمقصوديكن"فلم:عربيابنقال

لمخاصبطريقعبادةلعفسهنصبحينالمشركاخطاوانمااللهإلالعينه

51104.المكيةالفتوحاتأ.ص"لذلكفشقيالحقجانبمنلهيشرع

رسولاالسلامعليهموسىجاءهلمافرعونعنتعالىاللهحكاهماإلىيشير

:وقالالربوبيةوادعىوكفربادلهفكذبإليهودعاهبربهوعرفهاللهعندمن

فقل!معلضتمالملأ>يهأئها:وقال24[:]النازعاتالاشكلى<ردبهم>أنا

لاخعلنكغيزيإلهااتخذت>لبن:لموسىوقال38[:]القصصغيز!رو<إله

92[.]الشعراء:ألم!بر!ن<من

نهوالوقتصاحبالتحكممنصبفيفرعونكان"ولما:عربيابنقال

الاشكلى<رليهم>أنا:قاللذلكالناموسيالعرففيجاروإنبالسيفالخليفة

بمامنهمالاعلىفانامابنسبةارباباالكلكانوان:ي24[:]الازعات

لممقالهفيصدقهالسحرةعلمتولما.فيكمالتحكممنالظاهرفيأعطيته

نتمافاقضالدنياالحياةهذهتقضيإنما:لهفقالوابذلكلهواقرواينكروه

الحقعينكانوانالاشكلى<رلبهم>أنا:قولهفصح،لكفالدولةقاض

الفتاوىمجموع414،-413صا.هـالفصوص."لفرعونفالصورة

912.الاسلاملشيخالسبعينية11312،124،

22818.اللسان.عليهوقويبهنهضبالامر:اضطلعمن"مضطلعا":

فلم.".:فرعونإيمانصحةبيانفيطويلكلاماثناءعربيابنيقول

بالذيفامن،بهيلحقلاحتىالمحتضربخلافآمنإذبالهلاكفرعونيتيقن

غيرعلىلكنتيقنكمافكان،بالنجاةالتيقنعلىإسرائيلبنوبهامن

قالكمابدنهونجىنفسهفيالاخرةعذابمناللهفنجاهاراد،التيالصورة

لو=لانه29[:]يونسءاية<!فكلمنلتكوتيدنكننخيك>فايخوم:تعالى



لماموسىمنكرايشولمقالوا203-

بعابدليسكانمنعلىإلا303-

لمحيثالاخبلحيةجرولذاك4-03

الخورانلدىعجلمنعبدوه

الاعطانضئقواصبجمعهئم

لبطانقومهفيسعا1ويك

-203

303-

-403

ليعلمميتأالمعهودةبالصورةفظهر،احتجب:قومهقالربمابصورتهغاب

العذابكلمةعليهحقتومن،ومعنىحسأالنجاةعفتهفقدهو،نه

يذوقواأيالاليمالعذابيرواحتىآيةكلجاءتهولويؤمنلاالاخروي

الحكمفصوصأ.هـ.الصنف"هذامنفرعونفخرج،الاخرويالعذاب

417-.418

غيرهما:وفي."لدى"ايضاظوفي،الدالبفتحمضبوطا"لدى"ففيكذا

تصحيف.ولعله"لذي"،

في"الخوران("اجدولم.البقرصوتوهوالخوار،يعني:الخوران

.)ص(المعجمات

أياما،السلامعليهموسىتركهملماإسرائيلبنيمنوقعماإلىيشير-

وكانوعلا.جلربهلقاءإلىوذهب،السلامعليههارونعليهمواستخلف

عجلا،وصاغهاالسامريإليهافعمدكبير،شيءالمصريينحليمنمعهم

تعالى:قالكماخوار،لهخرجالهواءبهمزإذاالعجلوكان،لهمونصبه

]طه:نذمى(موسئوإلهإلنحهذآنقالوأخوارئه-جسداعظلهخ>فدرج

غضبالشركمنعليههمماورأىإليهمالسلامعليهموسىرجعفلما88[

وأضذالألواحلقى>و:سبحانهقالإذعنهتعالىاللهحكىمافكانفعلهممن

لتمثمتفلايقنونقوكادو(اشمضعفوفيالقومإنأئمأبققالإلةيبره7أيخهبرأس

ابنتفسيرانطر015[:]الاعرافالظلمين<القوممعععلنيولالأغداب

7/284.القرطبيتفسير9/32،/ج6مجلدالطبريتفسير2/247،كثير

)ص(.الاحتمالوقأةالصدرضيقعنكنايةالعطنضيق

لموسى:قالهاروننتعالىحكىكما،السلامعليههارونلحية:يعني

49[.برأمى(]طه:ولابلختيتاضذلا>يبنؤم

رخي:ايالبطانعريضرجل:يقال.البطنيليالذيالحزام:البطان

الصدر.واسعبمعنىهناوهو13/52،اللسان.البال



بينهممنهالانكارفزقبل503-

فاهـعارفهمإبليسرأىولفد-603

هلففال؟صنعتماذالهقالوا703-

شئتمإنفاسجدواشرثمما803-

غئرانوهمهفيسرىلما

خضعانذيهوىبالسجود!ى

عمياننتماوالإلهغير

و]لشيطانلاصناموللشمس

503-

603-

703-

803-

ف،ب:فهمه.

بلحيتهوجره-السلامعليهما-هارونلامموسىأنالاتحاد:أهليزعم-

هارونإنوقالوا:،عليهمانكروانماقومهقعلهلماصدرهيتسعلملانه

وصلالتيالعارفيندرجةإلىيصللملانهعبادتهمالعجلعبادعلىأنكر

علواذلكعناللهتعالى،العجلهذافيتجلىالإلهأنفيدركموسىإليها

إلىرجعلماالسلامعليهموسىمنوقعماذكربعدماعربيابنقالكبيرا:

منبالأمرعلمموسى"فكان:هارونللحيةوجرهالالواحإلقالهمنقومه

إلايعبدألاقضىقداللهبأنلعلمهالعجلأصحابعبدهماعلملأنههارون

وقعلماهارونأخاهموسىعتبفكان،وقعإلابشيءاللهحكموما،إياه

شيء،كلفيالحقيرىمنالعارففإناتساعهوعدمإنكارهفيالأمر

لماولذا،السنفيمنهأصغركانوإنعلمتربيةهارونيربيموسىفكان

]طه:بشمرئ<خظبديَ>فما:فقالالسامريإلىرجع،قالماهارونقال

الاختصاصعلىالعجلصورةإلىعدولكمنصنعتفيما:يعني59[

لماللتعليمالتنبيهبطريقإلهافسماه79[:]طه<إلهكإك>وانبهر:لهوقال

362،-036صالحكمفصوصا.هـ."الالهيةالمجاليبعضأنهعلم

468.،2/124الفتاوىمجموع

8/72.اللسان.كالخضوع،خضعمصدر:لخضعان1

وسياتي،للجماعةهناالتثنيةوردتوكذا.الاعمىبمعنى"عم"تثنية:عميان

)ص(.6914البيتفيمثله

الشيطانذكراكبر،والشيخالعارفيسمونهالذيعربيابنهوالساجدهذا

شرح؟اللهغيرثموهل:فقالذلكفيلهفقيلساجدا،فخزمجلسهفي

1/165.عيسىابن1/66،هراس-النونية
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العرفانليمعبودوالكلمحققعنداللهعينفالكل903-

السثحانذااللهمسئحانكفقلعندهمالمعبودهوهذا0-31

الطعلنوثغرةالالهأينمؤطوؤهامعبودهاامهبيا1-31

الكفرانجملةيسيراجزءاكفرانهامنصارقدأمبم312-/يا]12/7

***

تممممو

خر1ركبقدومفي

مكانبدرموجودابالذاتوجدتهقالثمفريقتى313-و

-311

-312

-313

الفرجة،:وبالفتحالنحر.نقرةومعناها:بالضمففيضبطكذا:ثنرة

وارادالوطء.موضععنكنايةولعلها401-4:301اللسان.والثلمة

.الواطىء:بالطعان

يسيراجزءألضلال1والكفرجميعصارالوجودوحدةأهلكفرلشدة:يعني

كفرهم.من

بيانفيشرعالوجودوحدةأهلمقالةبيانمناللهرحمهالناظمفرغلما

.الحلولاهلمقالة

:قسمانوهم

ونحوهمالنصارىمنالنسطوريةوهمالخاصبالحلوليقولقسم:لأول1

فيالماءكحلولبهوتدرعالناسوتفيحلاللاهوتإن:يقولممن

الذينكالسبئيةالرافضةغاليةمنالنصارىوافقمنقولوهوالاناء،

فيحل:يقولونالذينوالخطابية،بيتهاهلئمةوعليفيحلإنه:يقولون

ومنالاولياءفيبالحلوليقولونالذينالنساكوغالبية،الصادقجعفر

الولاية.فيهيعتقدون

المتقدمينالجهميةمنطائفةقولوهوالعامبالحلوليقولقسم:لثاني1

كل=فيبذاتهاللهإن:يقولونالذينوعبادهمعوامهمقولوهوكالنجارية



عينهلابعينهكالهواءهو314-

ولابئرعنصانوهماوالقوم315-

تشبيههراىقدمنمنهمبل316-

بداخلليسقالمنفيهمما317-

ولمهذاعلىحاموالكنهم318-

احمدالائمةردوعليهم931-

بعيانيرىولاالخلوملأ

عطانولاحشولاقبر

الأبدانهذهداخلبالروج

الابرانجملةعنخارجأو

الايمانعسكرمنيتجاسرو]

عزفانذيكلمنوصحابه

-314

315-

316-

317-

318-

931-

هذافيقولهم-اللهرحمه-الناظمحكىالذيهوالقسموهذا.مكان

تيميةابنالاسلاملشيخالايمان،2/171،172الفتاوىمجموع.الفصل

334.ص

الخلو"."ملء:ففي

الذيكالهواءيرىأندونمنمكانكلفيتعالىاللهانهؤلاء:يزعم-

احد.يراهولاالخلاءيملأ

فيحوائجهميقضونكانوالانهمحشاوسميالمخرج،مثلثة:الحش

6/286،اللسان.الحاجةقضاءاماكنوهيحشوشوالجمع،البساتين

13/287.اللسان.الابلمبارك:والأعطان761،القاموس

هذافيالكامنةالروحهوتعالىواللهكبيرجسمالعالمهذاإن:يقولمنمنهم

الانسانيالبدنفيالروحكحلولاجزائهجميعفيسارقهو،لهالمدبرةالجسم

.24صالسعدي-النونيةشرح،1/68هراس-النونيةشرح.والحيواني

حالولافوقههوولاخارجهولاالعالمداخلفيلي!الله"إن:القولهذا

تفصيلوسياتي،وغيرهموالضراريةوالمعتزلةالجهميةجمهورقولهوفيه"

التالي.الفصلفيمذهبهم

خوفابهبالتصريحيجرووالمولكن،وظلبوهقصدوهيعنيهذا:علىحاموا

.الايمانعسكرمن

التعليقفيترجمتهتقدمتوقدعنهاللهرضيحعبلبناحمدالامام:يععي

المقدمة.على

"صحابهم".:ظه،س،ظ،ب-
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القرانلمنزلالخصوموهمسنةصاحبلكلالخصومفهم0-32

الأوزانفيالجهمذكرتلمااصولهاذكرتمقالاتولهم321-

***

نو

اخرركبقدومفي

النكرانقيجدولكرهذاوصفهقاربثمفريقتىو322-

للزحمنالتنزيهقالبفيومكذبمعاللقولفأسر323-

الله-رحمه-حنبلبنأحمدعبداللهأبوالسئةأهلإمامعليهمرذممن-

بنعبدالرحمنوالإمام"والزنادقةالجهميةعلى"الرد:كتابهفيهـ(24ا)ت

أبوالحافظوالامام"،الجهميةعلى"الرد:كتابهفيهـ(327)تحاتمأبي

الحجةوالامام"الجهميةعلى"الرد:كتابهفيهـ(93)تهمندةابنعبدالله

والامام"،الجهميةعلى"الرد:كتابهفيص(028)تالدارميسعيدبنعثمان

الجهمية"على"الرد:كتابهفيهـ(276)تقتيبةبنمسلمبنعبدالله

وبيانعليهمللردكتبهممنفصولأيفردونكانواالعلماءمنوكثير.وغيرهم

ضلالهم.وكشفكفرهم

فيومقالاتهالجهمعلىالقصيدةأولفيكلامهإلى-اللهرحمه-يشير-321

فيضلالهممعالجهميةفهؤلاء،ذلكوغيرالعبادقعالووالقدرالصفات

وما04:البيتراجع.وغيرهالصفاتتعطيلفيوقعوابالحلولقولهم

.بعده

اللهرحمهالناظمبينلما."الكفران"فيغيرهما:وفي.وفالاصلفيكذا-322

ليبينالفصلهذاعقدوعبادهمالجهميةعواممذهبالماضيالفصلفي

صرحوالكنهمعوامهمقولمنقريبوقولهم.ومتكلميهمنظارهممذهب

.العوامبهيصرحلمالذيبالكفر

المقدمة.علىالتعليقفيوالتنزيهالتعطيلتعريفتقدم-323
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ولافينابداخلليسىقالإذ324-

ولاعنهاببائنلبسقالبل325-

العلىالسمواتفوقولا326-كلا

لاسوىمعبودعليهليسوالعرثز327-

الثرىحظوبهمنحظهبل328-

الاكوانجملةعنخاوجهو

ببيانعئنهاهوولافيها

رحمنولاربمنوالعرش

الاعيانفيشيءلاالذيحدم

البنيانقواعدوحطمنه

الاشاعرة،متأخريوبعضوالمعتزلةالجهميةنظاوهمالفريقهذا-

وليسفوقهولافيهحالأولاخارجهولاالعالمداخلليساللهإن:ويقولون

إلىوالحاجةالحيزأوبالجسماللهوصفمنفرارأ،الامكنةمنمكانفي

ساس،23711الإسلاميينمقالات،27215الفتاوىمجموع.مكان

بعدها.وما036صللرازيالمحصلبعدها،وما48صللرازيالتقدي!

مفصلا.عليهمالردوسياتي

."خارجأ":ف-432

وجلعزللهوالتعطيلالتكذيبيبطنالفريقهذاأن:الناظميعني-

وسيأتي.عنهالنقائصونفيتعالىاللهتنزيهإلابذلكرادماأنهويظهر

البيت:فيبتوسعالقولهذاعلىالرداللهرحمهالعاظمكلامفي

.بعدهوما4701

منفصل.ولابمفارقليس:ي-325

بل،رحمنولاربوالعرشالعلىالسمواتفوقليسأتهقولهمحقيقة-327

الفتاوىمجموع.الخارجفيلهحقيقةلاالذيالعدمإلاالعرشفوقليس

218.طهلم

اللسانلازبأ.طينأيصرلمبلإذاالذيأو،النديالترابهو:الثرى-328

.111114

بهأحظىالمخلوقاتبعضليسقالوا:هذابوصفهمتعالىاللهوصفوالما-

الترابكحظرئهمنالعرشفحط،إليهبالنسبةسواءهيبل،بعضمن

البنيان.وقواعد
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واكهذهكانالعرشفوقكانلو932-

مقامنهئملفاضلوجدتولقد033-

الشانالعفليمسبحاناجسام

زمانمنذالناسفيقامهما

932-

033-

فوقكانلوانهوهو:العرشفوقتعالىاللهانإنكارفيلشبهتهمبيانهذا

ولا،بخلقهلهتشبيهوهذامحدودأ،مركبأوجسمأمحصورالكانالعرش

5/112.الفتاوىمجموعانظر.تعالىللهيجوز

.بعدهوما8401:البيتفي،شبهتهمعلىالناظمردوسياتي

المعاليابوالحرمينإماموهو،"الجويني"هو:""لفاضلكلمةتحتبفي

اصحابمنالمتاخرينهـاعلم478تالجوينييوسفبنعبداللهبنعبدالملك

ابوعنهوروى،وغيرهماالنصروبيسعيدوابيابيهمنسمع.الشافعيالامام

هفواتوله،ندمثمالكلامبعلماشتغل،وغيرهماالشحاميوزاهرالفراويعبدالله

الظلم.والتياثالاممغياث:اشهرهامنمصنفاتله.تابثمبسببهاهجر

18/468،النبلاءاعلامسير5/165،للسبكيالشافعيةطبقاتانظر:

عساكرلابنالمفتريكذبتبيين،167لمهلمالاعيانوفيات،4/016الاعلام

285.-278ص

عنمتعالهولا:فقالجهة؟فيالباريهل:سئلانهالمذكورمقامهوقصة

تفضلوني"لا:!زالنبيقولعليهالدليل:قال؟عليهالدليلما:لهقيل،ذلك

اقولهلا:فقالالخبر؟هذامنالدليلوجهما:لهفقيلمتى"بنيونسعلى

علينا.هي:فقالارجلانفقامدينا،بهايقضيدينارالفهذاضيفييأخذحتى

نإ:فقال،عليهيواحد:فقال.عليهيشقلأنهاثنينبهايتبعلا:فقال

فيالبحرقعرفيوصارالحوتفالتقمهالبحرقيبنفسهرمىمتىبنيونس

ألظالمين<منكنتإنيسبخنكائتإلاإله>لا:ونادىثلاثظلمات

الرفرفعلىجلسحين!زمحمديكنولم،اللهاخبركما87[]الأنبياء:

الاقلامصريففيهيسمعموضعإلىبهانتهىحتىصعدابهوارتقىالأخضر

ظلمةفييونسمناللهإلىبأقربوحىماإليهوحىوبهناجاهبماربهوناجاه

بكرابيالقاضيعننقلا391صالتذكرةفيالقرطبيالقصةساقا.!.البحر

منشيءفيعليهااقفولم.المخطوطتفسيرهفيذكرهاولعأه،العربيابن

استقلالا.عنهكتباولهترجمممنذكرهااحداأرولم،الجوينيكتب
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نبيكئمإنقوميااسمعواقال331-

علىاصلاليبالفضلتحكموالا332-

قولهالمجسمعلىيردهذا333-

البزهانواضحقولاقالقد

الفضبانذلاشيونسالنوندي

والأكوانالعزشفوقالله

رجلبينما:قالعنهاللهرصيهريرةأبيحديثفيجاءماإلىيشير331-

اصطفىوالذيلا:فقالكرههشيئابهاأعطيسلعتهيعرضاليهودمن

:تقولقال،وجههفلطمالأنصارمنرجلفسمعهالبشر،علىموسى

بين!داللهورسولالبشر،علىالسلامعليهموسىاصطفىوالذي

القاسمبايا:فقال!راللهرسولإلىاليهوديفذهب:قالاظهرنا؟

لطمت:اللهرسولفقال،وجهيلطمفلان:وقالوعهدا،ذمةليإن

السلامعليهموسىاصطفىوالذي،اللهرسوليا:قال.قال؟وجهه

عرفحتى!لراللهرسولفغضبأظهرنا،بيننتوالبشر،على

رواية:وفي"،اللهانبياءبينتفضلوا"لا:قالثموجههفيالغضب

الىونسبهمتى،بنيونسمنخيرأنايقولانلعبدينبغي"لا:قال

ومسلم.البخاريرواه"ابيه

بابالأنبياء،احاديثكتاب،فتج3414/ح6/0453413/حالبخاريرواه

ومسلم913[:]الصافات!<اتمرسلينلمنيونس!>وإن:تعالىاللهقول35

.السلامعليهموسىفضائلباب،الفضائلكتاب،15/013،134

علتهنقدرلنأنفظنمغمحباذهبإذلثون>وذا:تعالىقولهإلىيشير-332

ألطنمينمن!نتانيستخنكائتإلاإلهلاانالظلمتفىفنادي

قومهيدعومكثأنهالسلامعليهيونسغضبوسبب87[]الانبياء:!<

انطر.عندهممنوخرجعليهمودعافغضبلهيستجيبواولمبهيؤمنوافلم

4/895.للسيوطيالمنثورالدر،3/291كثيرابنتفسير

.قالماعلىدليلنهزاعماالمتقدمالحديثإلىبهيشير"هذا":قوله-333

عرشه.علىمستوالسمواتفوقتعالىاللهأنالمثبتهنا:بالمجسميعني-

بهاينفرونبألفاظللصفاتالمثبتينالسنةأهلينبزونالبدعأهلأنتقدموقد

علىالتعليقفيذلكتفصيلوسيأتي،والحشويةكالمجسمةعنهمالناس

375.البيت
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334

335ب[/]12

336

337

338

933

034

334

336

338

034

سئحانهإلهناانويدذ-

فلئمهذالنابينله-اقالوا

فيفقالالعتيقالذهبمنالفا-

تحىالبحرقرارفيبونسكانقد-

الس!وجاوزالسماءصعدومحفد-

ربهمنقربهفيوكلاهما-

كلاهمااللذانوالسفلفالعلو-

مكانبكليلفىوبحمده

الاثمانمنفاعطوهيفعل

التئيانلذافاسمعتئيانه

الحيتانمنقبرفيالماءت

عنانكلوجازالطباقيع

مشتويانذاكإذسئحانه

طرفانضدهمنبعدهفي

فيالحرفينقطولميوجد.:ومعناه.وفالأصلفيبالفاءكذا:يلقى

)ص(..بالقاف"يلقى("غيرها:وفي،ظ

علىعالتعالىاللهأنينكرونالأشاعرةصحابهوالجوينيالحرمينإمام

زعمهم-في-يقتضيهذالانعرشهعلىمستوسماواتهفوقخلقه

ومن-تقدمكما-،والمكانالحيزإلىالحاجةأوبالجسمبوصفهاللهتنقيص

إلىالافتقارعنمتعالبنفسهقائم"الباري:قولهذلكفيالجوينيعبارات

متقدستعالى"الرب:وقال53،صالارشادأ.ص"يقفهمكانأويحلهمحل

تكتنفهولاالاقطاربهتحيطلابالمحاذاةوالاتصافبالجهاتالاختصاصعن

.701صالادلةلمعأ.صوالمقدار"الحدقبولعنويجلالأقتار،

للهالذاتيالعلونفيصولهمعلىيتضمن-عنهاللهعفا-هذاوكلامه

المذهبهذاعلىالناظموسيرد.خارجهولاالعالمداخللانهو،تعالى

.بعدهوما4601الابياتفي

01/236.اللسان.والحسنالجودةفيالنهايةالبالغ:العتيق

اسعريعندما:يعنيهناوهو،13092/اللسان.السحاب:بالفتحالعنار

والتعليق362البيتفيوالمعراجالاسراءحادثةتفصيلوسياتي!ه!،به

عليها.

عنبعيدطرففيمنهمافكلمتضادانمتباعدانوالسفلالعلوأن:أي

الاخر.
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-341

-342

-343

-344

-345

-346

-347

عنهمانزهللهينسباإن

فيهمامقيمااضحىمنقربفي

دونهميونسخمقهذافلأجل

اصحابهمنعلئهالنثارفأتى

ذإالشنيئأيهاإلهلشفاحمد

خائفبهذايرضىماوالله

!اهوبلحقاالإلحادهوهذا

سيانهمابلىبالاختصاص

مثلانفكلاهماربهمن

الشانلهذاتحقيقابالذكر

حشبانبلاناحيةكلمن

بهتانذيتحريفمنعافاك

الايمانعلىأمسىربهمن

الهذيانأبردمحضاصحريف

-341

342-

343-

344-

347-

)ص(.123البيتفيمثلهسبقوقد.للضرورة"بل"موقع"بلى"وقع

همابلسفلاوعلوبهيختصانينزهتعالىاللهان:القائلهذاومراد

وتعالى.سبحانهحقهفيسواء

القربفيالسفلفيكانمنمعويتساوىيتماثلالعلوفيكانمن:اي

قربمعالسفلفيوهوالسلامعليهيونسقربتساوىكماتعالىاللهمن

العلو.فيوهوالسلامعليهمحمد

والسين.الخاءبضم"يونس"خصالأصلفيضبطكذا

منبالذكرالسلامعليهيونسخصق!زاللهرسولان:القائلهذايزعم-

احدهمايفضللممتساوربهمامنقربهماانبيانلاجلالانبياءجملة

كماباطلالكلاموهذا،اللهحقفيمستويانوالسفلالعلووانالاخر،

نانهىبلالانبياءجملةمنيونسيخصلم!النبيانالعلمميع،تقدم

ذللشبيانتقدموقدالانبياء،جملةوعلى-بالنص-ايضأموسىعلىيفضل

331.رقمالبيتعلىالتعليقفي

رمى:بيدهالشيءنثرمصدروهو.ففيضبطوكذا،النونبكسرلئثار:1

هناالناظمويعني5/191.اللسانوغيرهما.واللوزالجوزنثرمثلمتفرقابه

تحريف.،"الثناء":طهوفي.بهكافؤوهالذيالذهببالنثار:

إلىبهميللانهلحدأاللحدوسميالشيء،عنالميلالاصلفيالالحاد:

الكفرجهاتمنجهةإلىالقويمالشرععنمالومنالقبر،جوانباحد

.(=..أشممهفيئمحدونالذين>وذرو:تعالىقولهومنهملحد.فهو



إلخذلانبذيمسىولاجلوىادذيقطالمجشمبليما348-والفه

الأديانإلىسرىحيناديانارهذهافسدالتاويلذامثال934-

الاركانقوىمنهلتهدمتدينهحافظاللهلولاوالله0-35

348-

934-

91اج6الطبريتفسير،12512دريدلابناللغةجمهرة018[.:]الأعراف

134.ص

المقدمة.علىالتعليقفيتعريفهتقدم:[لتحريف

7/227،اللسان.غيرهمنشيءيشوبهلاالذيالصافيالخالص:[لمحض

لاخالصوباطلوتحريفإلحادقالوهماأن:اللهرحمهالناظمومراد

الحق.منقدرأدنىيخالطه

وهيئاتهاكيفياتهاوتصويرربهصفاتتحديدفيالغاليالمج!مأن:يعني

لم-الضالةنفسهلهصؤرتهوثنايعبدالحقيقةفيوكونهطريقتهفسادمع-

شيخقالكما،منهبلوىاشدهمبل،المعطلةهؤلاءبلوىبمثليبتل

13/154.الفتاوىمجموع("التجسيممرضمنشرالتعطيل"مرض:الإسلام

منللصفاتالمثبتوهوالبدعأهلبمفهومالمجسميعنيإنه:يقالوقد

الحق.لأهلالانتصارمعرضفيهناالناظملانوالجماعةالسنةاهل

الكلاموسياتي،المقدمةعلىالتعليقفيمعناهبيانتقدمقد:التجسيم

علىالتعليقفيوالحشويةبالمجسمةالسنةلأهلالبدعأهلنبزعلى

375.البيت

المقدمة.علىالتعليقفيواصطلاحألغةالتأويلمعنىبيانتقدم

والمعطلة"الجهميةعلىالمرسلة"الصواعقكتابهفياللهرحمهالناظمتكلم-

اللهرحمهذكرومما.غيرهعنديوجدلاقدتفصيلافيهوفصلالتاويلعلى

وفسادالعالمخرابوأنالرسلأديانعلىالتأويل"جناياتبعنوانفصل

كانالتأويلأن:اللهرحمهذكرثم.التأويل"بابفتحبسببوالدينالدنيا

وغيرالأنبياءوقتلالعجلوعبادتهملكتبهمتغييرهمفياليهودضلالسبب

وغير=للشريعةوإبطالهمبالتثليثقولهمفيالنصارىضلالوسبب،ذلك
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فصسر

اخرركبقدومفي

الميزانفيعلئهوزادهذاوصفهقاربثمفريقواتى-351

امانيشرهنالامانيهدينلهيكملاقرميااسمعوا:قال352-

أعيانيوقدمجهوديوبذلتمطيتيوككراحلتياتعئت-353

ايمانمعيسارثئمووراءامامناثموتحتفوقفتشت354-

هدانيإلئهبشرولاكلاهناكمعلمهاحددلنيما-355

القرآنإلىمذاهبهاتعزىتمنسكتبالحديثطوائفإلا356-

-352

-353

-355

-356

ولعنه،إبليسلطردوسبب،والإسلامالإيمانأصوللهدموسبب،ذلك

التيوالحروبالحوادثمنلكثيروسبب،الجنةمنادملخروجوسبب

هذا.يومناإلى!النبيموتبعدوقعت

وكتابهدينهحقوأخذ،وأهلهالباطلالتأويلالله"فقاتل:اللهرحمهقالثم

ركانهمنوهدواالإسلاممعاقلمنهدموافماذا،منهمنصارهوورسوله

تطاولتالذيالباليالخلقالثوبمناردتئتركوهولقد؟قواعدهمنوقلعوا

وماوحدهالفصلهذابسطنالو.والرياحالأهويةعليهلتوتوالسنونعليه

أ.هـ.أسفار"عدةفيهلقامالعالموخرابوالشرائعالأديانعلىالتأويلجناه

هذهفياللهرحمهالناظمعقدوقد381،-34811المرسلةالصواعق

بينوالفرقالرسولبهجاءماعلىالتاويل"جنايةبعنوانفصلأالقصيدة

والمسلمين.الإسلامعلىالتأويلجنايةوبين"والمقبولالمردود

بالكسر.ففيوضبط،بالضمالاصلفيضبطكذا:قوميا

وأعيا.تعب:كل

تحريف.وهو"مهجتي"وكلت:ط،-ح

إلههعلىيدلهحدأيجدفلمالجهاتوكلمكانكلفيبحثأنه:يعني

.بعدهالبيتفيسيأتيكما،الحديثأهلإلا

تنسب.:تتزى
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عبادهفوقنئغيهائرب:قالوا-357

استوىالعرشعلىحقاالذيوهو358-

طئبقولكليصعد935-وإلئه

تنزلتمنهوالاملاك-اوالروح036]13/أ[

توجهتالسائلينايديوإلئه361-

مكانكلوفوقالسماءفوق

الاكوانعلىاستولىلكنه

الشكرانذيسعيئيرفعوإلئه

أوانكلعندتعرجوإلئه

الرحمنبفظرةالعلؤنحو

وانظر16[:]الملكايأرض<بكمئحسفأنالسماءفيمن>ءأمنم:تعالىقال-357

.9123-1227:الأبيات

استواءهسبحانهوذكر5[:]طه*<اشتوىانعرشعلى>الرحمن:تعالىقال-358

استولى"لكنه:الناظموقول.كتابهمناياتسبعفيصريحأعرشهعلى

الاستيلاءبأنبالاستيلاءالاستواءاولمنعلىبالردتعريض"الأكوانعلى

ذلكتفصيلوسياتي.بالعربرفخاصالاستواءاماالمخلوقاتلجميععام

النقليةالطرقإلى"الإشارة:فصلفي،المعطلةعلىوالردالعلومبحثفي

-1113:الأبيات"عرشهعلىسماواتهفوقسبحانهاللهانعلىالدالة

1123.

]فاطر:يرنجمه-<الفخلحوالعملالطيبالكللضعد>إله:تعالىقولهدليله-935

.بعدهوما9118:البيتوانظر01[

<*أميصمنرئهمبإدنفيهالزوحوالملامكة>لنزل:تعالىقولهدليله-036

4[.:]المعارج(إلبهوالروحالملبه!ة>لقرج:وقوله4[]القدر:

!لى:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيالفارسيسلمانعنجاءكما361-

يردهمااناليهربمرفع1إذعبدهمنيستحيكريمحييربكم"ان

الدعاء،بابالوتر،كتاب2/78،داودابيسننداود،ابورواهصفرا"

ابنسننماجهوابن،تحفة3627/ح544اص9جوحسنهوالترمذي

والحاكمالدعاء،فياليدينرفعبابالدعاء،ابواب2/934ماجه

675//ص1جالمستدرك،الذهبيووافقهشرطهماعلىصحيح:وقال

الجامعصحيحفيالألبانيحسنهوالحديثالدعاء،كتاب0183،ح

6602.اح102اص1ج
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362-!ا

362-

قؤسانربهمنقزبهمنفقدرتالرسولعرحقدلئه

عروجإلىيشيراللهرحمهوالمؤلف8911.البيتفيمئلهوسيأتي

الاسراءوحديث،والمعراجالاسراءحادثةفيالسماءإلى!النبي

بنأنسعنعبداللهبنشريكحديثمنالبخاريأخرجهوالمعراج

جاءحتىاللهإلااحديعلمهلامماذلكفوقبهعلا"ثم:وفيهمالك

واقوسينقابمنهكانحتىفتدلىالعزةربالجبارودنا[لمنتهىسدرة

13/البخارياخرجهالحديث.[(.إليهيوحىفيماإليهاللهفاوحىادنى

وجل:عزقولهفيجاءما37بابالتوحيد،كتاب،فتح478ص

164[.]النساء:تليما<موسىالله>كلم

فيالواردة"ادنىاوقوسينقابمنهكانحتىفتدلىلجبار1"دناوعبارة

بها.تفردالتيأوهامهمنوهيعبداللهبنشريكزيادةمنهيالحديث

الحديثهذافياضطربنمرأبيبنعبداللهبن"شريك:كثيرابنقال

علىانتقدوقد253،-4/247كثيرابنتفسير".يضبطهولمحفظهوساء

اللهإلىوالتدليالدنونسبتهمنهاأشياءعشرةالحديثهذافيشريك

فياللهرحمهحجرابنالحافظبتوسعالمسالةهذهحرروقد،وجلعر

السالكينمدارجوانظر،487-13/483الباريفتج.الحديثلهذاشرحه

.الاتصالفصل003عم

]النجم:*<دقىاوفوستنقابفكان*فمدكدنا>ثم:تعالىقولهأما

:قولان*<فنددنا>ثم:قولهفيالضميرفيفللعلماء9[8،

مندناالذيهوسبحانهوأنهوجلعزالربإلىيعودالضميرأن:الأول

بعضوذكره،أدنىوقوسينقابالنبيمنفكانفتدلى!النبي

مجلدالطبريتفسير.بالحديثاستدلالهمضعفبيانتقدموقد،المفسرين

4/247.كثيرابنتفسير13/27/44،

وأن،تعالىاللهعلىلاالسلامعليهجبريلإلىيعودالضميرأن:الثاني

قابمنهفكانالحقيقيةصورتهعلىوهو!النبيمندناالذيهوجبريل

الناظمرجحهماوهذا،أوحىبماإليهتعالىاللهأوحىثم،نىاذأوقوسين

ورجحه=وجها،عشرستةمنونصرهالسمالكين""مدارجكتابهفياللهرحمه
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بعيانيرىكيئينزلولسوفحقيقةالمسيحرفعقدوإلئه363-

363-

الصحيحينقيالثابتوهو"،القراناقسامفي"التبيانوفيالمعاد""زادفي

عنهما.اللهرضيمسعودوابنالمؤمنينأمعائشةعن

<*أد!وقؤسينقاب>فيانبابالتفسير،كتاب،فتح18061البخاري

الله:قولمعنىبابنوويلهه!3ومسلم،النجمسورةتفسيرباب61806

السالكينمدارجوانظر،اللهرويةإثباتباب38ا*<أخرفىنزلةؤاه>ولقد

الاسراءمبحث38ا3المعادزاد،الاتصالفصل3003االقيملابن

317.:القراناتسامفيالتبيان،والمعراج

الأ(ورافعكمتوفيفانييعيسعدثهقال>!:تعالىقولهرفعهدليل

55[.:عمران]ال

157،]النساء:إله(ادلهرفعهبلهايقيعاقنلوه>رما:تعالىوقوله

.]158

وانوحدهالروحهكانالرفعانزعممنعلىللرد"حقيقة":الناظموقول

.النصارىمعتقدوهوباطلزعموهو،ودفنماتجسده

رفععلىالكلامتقدموقد323،-32214الفتاوىمجموعانظر

مقدمةعلىالتعليقفيذلدبفيالعلماءكلامونقلالسلامعليهعيسى

المؤلف.

:قال!رالرسولانعنهاللهرضيهريرةابورواهفمانزولهدليلاما

فيكسرعذلاحكمامريمابنفيكمينزلانليوشكنبيدهنفسيلذي1"و

حتىأحد،يقبلهلاحتىالمالويقيضالحربويضعالخنزيرويقتلالصليب

"واقرؤوا:هريرةابويقولثمفيها[(وماالدنيامن1خيرلو[حدة1السجدةتكون

يكوناتقيمةويومموتهقبلبهليؤمذإلاالكنتأقلئن>وإن:شئتمإن

عليه.متفق915[]النساء:شهيها(علئهم

نزولبابالانبياء،احاديثكتاب،الفتح،194-16094البخاري

نزولبابنووي191-2/918مسلم،السلامعليهمامريمابنعيسى

حاكما"السلامعليهمريمابنعيسى

=نزولثمالدجالخروجذكوفيالطويلسمعانبنالنواسحديثوفي
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مصدقكلروحيصعدوإليه364-

رجهتالعيادامالوإلئه365-

بفطروالئمالتياللهفطرةبل366-

بأمانفينثنيالمماتعند

ثانتواصبلاالعلونحو

والثقلانالخلقعلئهاإلا

364-

366-

عندفينزلمريمابنالمسيحاللهبعث"إذ:!قالالسلامعليهعيسى

ملكين"اجنحةعلىكفيهواضعأمهرودتينبيندمثقشرةى[لبيضاءلمنارة1

باب،الساعةشراطوالفتنكتاب،نووي68-67118مسلمرواهالحديث

.الدجالذكر

غيرهاوفي.وظوفالاصلفيمذكركلاهماوينثنييصعد:الفعلان

1012البيتوانظر282.:القاموس.ويؤنثيذكر"و"الروح.بالتانيث

.)ص(

،جسدهإلىعائدةتنثنيثمتعالىاللهإلىتصعدالمؤمنروحان:يعني-

ذكرفيالطويلعنهاللهرضيعازببنالبراءحديثفيجاءماذلكودليل

المؤمن:روحعن!قولهوفيه،وبعدهالموتعندوالكافرالمؤمنحال

ردوا:وجلعزلرب1فيقولعليينفيكتابهكتب[لعرشإلىانتهى"فإذا

ومنهااعيدهموفيهاخلقتهممنهاانيوعدتهمفإنيمضجعهإلىعبدي

البيتتحتتخريجهوسياتي"مضجعهالىفيرد،اخرىتارةأخرجهم

.1735

البيتتحتالسماءإلىالمؤمنروحعروجفيهريرةابيحديثوانظر

الاستغاثةاوالدعاءعندالعلوإلىتتجهبفطرتهاالخلققلوبان:اي

الذهبيذكرهمالذلكويشهدذلك،علىاحديدتهااندونتعالىبادئه

سمعت:قاللهمذانيجعفرابيعن"العلو"كتابهفياللهرحمه

انعرشعلى>الرحمنوجل:عزقولهعنسئلوقدالجوينيالمعاليابا

فييتخبطوجعلعرترولااللهكان:فقال5[:]طه*<اشنوى

حيلة؟منللضروراتعندكفهلإليهشرتماعلمناقد:فقلتالكلام

قالما:فقلت؟الإشارةبهذهتعننوماالقولبهذاتريدما:فقال

لا=قصدباطنهمنقاملسانهيتحركانقبلإلارباهيا:قطعارف

135



و-367

367-

بالديانشكلاإوضارهئمعلىفطرواآنهمهذانظير

عندكالضروريالقصدلهذافهلالفوق،يقصديسرةولايمنةيلتفت

الخلق.وبكى،وبكيت،والتحتالفوقمننتخلصفنبئنا؟حيلةمن

عليهكانماوخرق،الحيرة:وصاحالسريرعلىبكفهالاستاذفضرب

..حبيبيياإلا:يجبنيولمونزلالمسجد،فيقيامةوصارت

أصحابهذلكبعدفسمعت.الدهشة..والدهشة،الحيرة..الحيرة

للذهبيالعلومختصر.الهمذانيحيرني:يقولسمعناه:يقولون

مسلسلصحيحالقصةهذهإسناد:الالبانيمحققهوقال276،ص

والسير52،صالمنطقنقض4/44،61،الفتاوىمجموع،بالحفاظ

.بعدهوما0113:البيتوانظر475-18/474للذهبي

يعني-كان"وإن:الحادثةلهذهحكايتهبعدالاسلامشيخقال:تنبيه

وعجائزأمهدينعلىومات،العقيدةهذهعنرجععمرهاخرفي-الجويني

52.صالمنطقنقضنيسابور.

الناسفطرأئتىدئهفطرتحنيفالدينوجهك>فاقص:تعالىقولهفيكما

لاافاسأكزولكنائقئمالذجمتذلفاللهلضفقلئديللاعلتها

03[.:]الروم(يعلمون

وانه1ينصراويهودانهفابواهالفطرةعلىيولدمولود"كل!ز:وقوله

بابالجنائز،كتاب،فتح1358/ح3921االبخاري،عليهمتفقيمجسانه"

كتاب،نووي15/702ومسلم،عليهيصلىهلفماتالصبيأسلمإذا

.الفطرةعلىمولودكلمعنىبابالقدر،

القيمابنالامامقال،الاسلامدين:هيوالحديثالايةفيوالفطرة

الكتابدلالةتبين"فقد:لفطرةفيالأقوالعرضبعدما-اللهرحمه-

اللهدينعلىمفطورونالخلقأنعلىالسلفواتفاقوالاثاروالسنة

موجبذللشوأنله،والخضوعومحبتهبهوالإقرارمعرفتههوالذي

بلشرطوجودعلىيقفلافيهاذللشحصوليجبومقتضاهافطرتهم

شفاءقيالتفصيلوانظر295،صالعليلشفاءأ.!."المانعانتفاءعلى

=-8/935والنقلالعقلتعارضودرءبعدها،وما955صالعليل

136



اصبحوامنهئمالتعطيلأولولكن368-

حئتيورفقتيعنهمفسالت936-

فقدلهميفالومنهؤلاءمن037-

صالهاماصولةعلئناولهم371-

والخذلانالجهلبداءمزضى

جنكسنانحزبجهمصحاب

الاذانءمالىبامر1جاوو

البزهانصاحببلباطلذو

936-

037-

371-

وذكرالفطرةتعريفتقدموقدبعدها،وما1/33الطحاويةشرح593،

البيتعلىالتعليقفيذلكفيالعلماءكلامونقلمعناهافيالراجح

262.رقم

خربالذيالاولوسلطانهمالتتارملك:خانجنكيز:ويقالجنكسخان

هـ.995عامكانظهورهوأول.الممالكعلىواستولىالعباد،فنىوالبلاد

كتابهلشعبهوضعوقد.ومكرودهاءوافر،وعقل،مفرطةشجاعةوله

بدينيتقيديكنلم.قتلمنهاشيئأخالفمنوحدودتشريعاتفيه"الياسا"

بلادغزا،البرغوثقتلمنأهونعندهالمسلموقتلبغيرهولاالإسلام

كانإنهحتىاللهإلايحصيهملاماالخلقمنهـوقتل616عامالاسلام

624!.سنةهلكبأكملها.مدنأيفني

013،-89127،-13/49كثيرلابنوالنهايةالبداية22:243،السير

اللهرحمهالناظمولعل153.-12/137الاثيرلابنالتاريخفيالكامل

بلاددخللماجنكسخانلانلجنكسخانحزباصحابهوالجهمجعل

أهلهمالدخوللهسهلواالذينعوانهوأنصارهكانوغيرهاالشامالإسلام

وسيأتي6/372.374،السنةمنهاج.وغيرهموالرافضةالجهميةمنالبدع

982.البيتفيالجهميةعلى"المغول"لفظةإطلاقأيضأالناظمكلامفي

واللهلهم"يقال"ما-لييظهرفيما-والصواب.وطالنسخجميعفيكذا

)ص(.اعلم

ووضوححجتهمبقوةبهرالسنةأهلقولسمعلماالركبهذاأنأي-

جاؤوافقدهؤلاءمنالجهميةمنأحبابهفسأل،دليلهموصراحةعبارتهم

.الاذانيملأبامر

11/387.اللسان.المواثبة:والمصاولةوسطا،وثب:صال

137



وكلامهمقولهمسمعتئممااو372-

تيتموفوقكنممنجاووكم373-

جثنملكنبالوحيجاؤوكم-374

فلامجشمةمشبهةقالوا375-

لجبانذالئسالصواعقمثل

سئانانتمماتحتهممن

والاذهانالافكاربنحاتة

حيوانمجشممقالتشمع

374-

375-

عبارتهوتقويةحجتهإثباتعلىيجرولاالباطلصاحبأن:يعني-

والخور.الجبنيغلبهبلوالبرهانالحقكصاحب

اللسان.البرايةوهي،الخشبمنوقشرنشرأينحتما:النحاتة

منهجمذهبهمإثباتفييسلكونالحقأهلأن:يعني89،-2/79

علىفيعتمدونالباطلأهلأما،المنزلبالوحيويستدلونوالسنةالكتاب

لاثباتوالبراهينالحججبكناسةويأتونأفكارهمونحاتةالناقصةعقولهم

مذاهبهم.

علىالتعليقفيوالمجسمةالمشبهةتعريفتقدموقد"،مشبهة"مجسمه:س

المقدمة.

سألهمالذيالركبلهذاجنكسخانوحزبجهمأصحابجوابهوهذا-

والجماعة.السنةأهلعن

اللهمرادعلىللصفاتالمثبتينالسنةأهليلمزونالبدعأهلأنتقدموقد

في-اللهرحمه-الناظمقولوتقدم.عنهمالناستنفرشنيعةبألفاظورسوله

الجهميةلتسميةوتعالىتباركربناصفاتنجحد"ولا:النثريةالمقدمة

حشوية".مشبهةمجسمةلعاوالمعتزلة

لمثبتيهاالصفاتنفاةيسمي"كما:اللهرحمهتيميةابنالاسلامشعيخوقال

وحشوية"ومجسمةمشبهةللصفاتالمثبتةجميعسمواحتىومجسمةمشبهة

الحق:المذهبإلىورجعتابلماالمعتزلةأحدحالعنكلامهأثناءوقال

هولاءعليهفيماإلاالحقماوالله:قالبذلكعليهتعالىاللهفتح"فلما

>الرخمن:قالمن:لهقيلإذاالكبيرالشيخهذاوكانوالمجسمةالحشوية

حينئذأنيفخذ:يقولمجسمفهو5[:]طه*<اشتوىالعرشعلى

7/432.،4/148والنقلالعقلتعارضدرء."مجسم
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جبانغيرالتعطيلبعساكرواغزهئمكثيرالعناوالعنهم376-

الأوطانعنفشزدهئملاأووبحئسهئمدمائهمبسفكواحكئم377-

الصلبانوعابدياليهودمنمأضالفهممنهمصحابك378-حذر

بهوانفتنثنيالرسولقالأواللهبقالتجادلهئمواحذر937-

لأبدان1والاذهانقوىفيهأنفدواقدبهأولىوهئمنى-038

والقرآنللأخبارويلطاثعلىفغالطهمبهئمبليتفإذا381-

أصلانلصحبنطذاناحادللالتكذيبعلىغالطهموكذاك382-

376-

038-

381-

382-

الثاني.الحرففيهينقطفلمالاصلاما"كبيرا".:ط،ح

.افنوا:ايوانفدوا،.تصحيفوهو،"انفذوا[(:طد،،ب

"ابتليت".غيرهما:وفي.وفالاصلمن

والسنة،الكتابمنحججهمإقامةفيوالسنةالحقهلشرعإذا:يعني

..فغالطهممفراولامخلصالكتجدولم

المقدمة.علىالتعليقفيالتاويلمعنىفيالتفصيلوتقدم

واحد،شخصيرويهما:لغةوهوالواحد،خبرجمعالاحادخبار

فتح8،صالنطرنزهةانطر.المتواترشروطيجمعلمماواصطلاحا:

السنة،16البغداديللخطيبالروايةعلومفيالكفاية13/2330الباري

167.صالسباعيمصطفىللدكتورالاسلاميالتشريعفيومكانتها

الاستدلاللدفعأعدواقدالبدعاهلانإلى-اللهرحمه-الناظميشير

اصلين:والسنةبالكتاب

.المتواترةوالاحاديثللاياتالتاويل:الأول

وليستظنيةدلالتهاإنوقالوا:بهاكذبوااحادأالاحاديثكانتإن:لتاني1و

قطعية.

وعشرونواحد558-055صالمرسلةالصواعقمختصرفيذكروقد

الناظمرذوقد.اليقينيالعلميفيدالواحدخبرنعلىللدلالةوجها

نإالملحدينقولبطلان"بيانفصلفيالاحادخبربردقولهمعلى

في=عليهمرذكما"،واليقينالعلميفيدلاورسولهاللهبكلامالاستدلال
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]13/ب

383

384

]385

386

387

388

938

385

386

387

388

938

شياخهماشياخنابهااوصى

مجلسبىبمشهدوهئماجتمعتوإذا

واوبالاثارعلئكيملكوهالا

وإنمثلهموافقتإنفتصير

جاهلهذايقالسكتوإذا

بهاوصاناواللهالذيهذا

لصاحبيوقلتسفريمنفرجعت

والاسنانبيديكفاحفظهما

زمانوشغلبإيرادفابدر

للفرقانوالتفسيراخباو

كفرانأخازنديقأعارضت

والهذيانبالفشرولوفابدر

الازمانسالففياشياخنا

بحراناذنتقدومطيتي

الرسولبهجاءماعلىالتاويلجنايةفي"فصلفيبالتاويلقولهم

حاشيةفيالتاويلخطربيانوسبق"والمقبولمنهالمردودبينوالفرق

934.البيت

حتىبذلكالوقتواشغل،الدينعلىوالشبهالاعتراضاتبإيرادبادر:يعني

والاخبار.بالاياتعليكوالاحتجاجللقولفرصةيجدوالا

.""للقران:طد،-

زنديقالعربكلامفيليس:يحيىبناحمدوقال.معربفارسي:[لزنديق

.دهريملحدقالوا:العامةتقولهمامعنىالعربارادتفإذا

يبطنمنفالزنديقالكفر،وإبطانالاسلامإظهاروهو،النفاق:و[لزندقة

الدارميالإماموذكر.العكسوكذامنافقزنديقفكل،الايمانويظهرالكفر

شرح،014711العربلسانانطر.المنافقمنشرالزنديقاناللهرحمه

116.-11صهللدارميالجهميةعلىالرد358،صالطحاوية

الهذيانبمعنىالعافةتستعملهالذي"الفشار587:القاموسفي:الفشار

".العربكلاممنليس

طع:في

والازمان"الاوقاتسالففيأشياخنابهاوصىالذي"هذا

جريهااستدزإذاالتيوهي،حرونفهيوحرانأحرانأتحرنالدابةحرنت

1534.القاموس.الحوافربذواتخاصق.وقفت
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سيرهامنواسترحركابكعطل0-93

خالقربللأكوانكانلو193-

الورىذاعنبائنربكاناو293-

بادالخلقولىالناسعندولكان393-

رؤوسهمفوقالحزبهذاولكان-493

حملتهاالتياليكاليففدع593-

الاكوانذيغئرشيءثمما

البرهانصاحبالمجشمكان

الإيمانصاحبالمجشمكان

والإحسانوالإيمانإسلام

اثنانعلئهمنهميختلفلم

بالارلسانوارمعذاركواخلع

093-

193-

493-

593-

المذاهببأصحابطؤفبعدمافإنهالاحمقالراكبهذاسفرمحصلةهذه

الجهمي،صاحبهإليهبهوسوسمالولاوالجماعةالسنةأهلمقالةعجبتهو

فقدوالتجوالالبحثإلىلكحاجةلا:لهوقالصاحبهإلىسفرهمنرجع

اليقين.بالنبأسفريمنجئتك

السنةأهليعبزونالمبتدعةأنوتقدم.السنةأهلمنللصفاتالمثبت:يعني

375(.البيت)انظر.بالتجسيم

والجماعة.السنةأهل:يعني

الجحودمنقررهماعلىالخاسرهذايدللالابياتهذهفي

المجسمةمذهبلكالبخالقربللأكوانكانلو:فيقولوالانكار،

برهاناقواهاوالمذاهباصحهو(والجماعةالسنةأهل:بهم)ويعني

عنبائنبأنهالقوليقتضيبوجودهالقولفإن،بالقبولولاهاو

ولاالعالمداخللاأوالمخلوقاتفيبأنهالقولأما،المخلوقات

مذهبأنصخواذا،والتناقضالهذيانمنكلهفهذاإلخ..خارجه

استحقوالبرهانوالنقلللعقلالموافقهو(السنةأهل:)يعنيالمجسمة

ولامنازعدونالخلائقفوقأهلهويكونالحقالمذهبيكونأن

مخالف.

:ايعذارهخلع:وقولهم.الدائةخديعلىمنهوقعما:[للجاممنلعذار1

055.-4/954اللسان.الغيفيوانهمكالطاعةعنخرج

اللسان.وغيرهالبعيربهيقادالذيالحبلوهورسنجمع:الأرسان

.13/018
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ولئمربمنالعرشفوقثئمما693-

ناظررثالعرشفوقكانلؤ793-

بالقرآنالرحمنيتكلم

مكانوافتقارالتحيزلزم

زائدااويشغلهلمامساوياكانسواءمطلقا،الفراغوهوالحئزمنالمحيز:-793

الفنوناصطلاحاتكشاف.المكانهوالحيزوقيل.عنهناقصاأوعليه

:فيقولونتعالىاللهعنالعلونفيفيالجهميةيستعملهاللفظوهذا1/892.

ينبغيلاعليهمالردوعتدمتحيزا،يكونأنللزمالسماءفيكانلوإنه

التيالمجملةالألفاظمنالحيزلفظلانتعالىاللهعنالحيزنفيإطلاق

الاستفصالبعدإلاتعالىاللهعنتنفىأوتثبتولامتعددةمعانبهايراد

منهقبلوالسنةللكتابموافقامعنىبهاأرادفإنبها،مطلقهامرادعن

والمعنى.اللفظرذخالفوإناللفظدونالمعنى

تحوزهاللهانبهأرادإنالتحيز"لفظ:اللهرحمهالاسلامشيخقال

هـان..والأرضالسمواتكرسيهوسعقدبلكبروأعظمفاللهالمخلوقات

فيهاحالاليسعنهامنفصللهامباين:أيالمخلوقاتعنمنحازأنهبهأراد

منبائنعرشهعلىسماواتهفوق:السنةأهلأئمةقالكماسبحانهفهو

347،-17/343الفتاوىمجموعوانطر3،42االفتاوىمجموع."خلقه

)الاشعري(للرازيالتقديساساس،1/001،401الجهميةتلبيسبيان

.112ص)المعتزلي(للهمذانيالخمسةالأصولشرح37،-03ص

مكانإلىافتقارهيقتضيالعلوفياللهأنإثباتإنالجهميهذاقول-

محتاجأنههذامعنىلكانعرشهعلىالعلوفيكانلوتعالىادلهأن:يعني

كذلكالمكانولفطاللهإلىيعسبلانقصوهذا،فيهيكونمكانإلى

اللهإن:يقولالذيالقائلما"و:الالوسينعمانالعلامةقالالحيز،كلفظ

،المخلوقاتجوففيينحصرلااللهأنبهأرادإنمكانفيينحصرلا

فوقليستعالىاللهانارادهـان،اصابفقدمعهاشيءإلىيحتاجلانهو

إلههناكوليسبذاتهلائقااستواءالعرثرعلىمستوهوولا،السماوات

".معطلفرعونيجهميفهذاتعالىربهإلىيعرجلم!ومحمديعبد،

4/58الفتاوىمجموعوانظر38،صهالالوسينعمانللعلامةالعينينجلاء

السابقة.والمراجع95.-
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كلامهعبرالقزانذاكانو893-

لذى1ماوهذاهذاانتفىفإذا993-

لاهلهالحراممعالحلالفدع-004

ضمنهفيترىادخلثمقاخرقه-104

محجبيراهلامابهوترى-204

قيدتقدالتيعلائقكواقطع-304

جثمانذاكانوصوتاحزفا

إيمانمنالنفيذاعلىيئقى

البستانعلىلهملسياجفهما

الالوانسائرلكهيئتقد

زوجانبهتهوىماكلمن

الأزمانسالفمذالورىهذا

893-

993-

004-

204-

304-

هذهإلىشيرو،كان""لوغيرها:وفي.ح،ف،الاصلفيكذا:"اوكان"

الاصل.حاشيةفيالنسخة

اللهعنالكلامصفةنفيفيالجهميةشبهمنايضاوهذا.جسم:جثمان

..الأجسامخصائصمنوصوتبحرفالكلامانزعموا:حيث،تعالى

)انظر.ادلهشاءإنالكلاممبحثفيعليهاوالردالشبهةهذهتفصيلوسياتي

(.بعدهوما982:البيت

".العفي"ذي:الاصلفي

انتفتإذا:لهيقولحيث،لصاحبهالجهميمنموصولاالكلاميزاللا-

يتوصلانبذلكيريدوهو،إيمانالنفيهذامعيبقلموالكلامالعلوصفتا

سياتي.كماوعلا،جلالالهإنكارإلى

:ويقال،والبستانالكرمحولتجعلالشجرمنالحظيرة:لسياج1

اللسانيتسور.لئلابالشوكحائطهيسيجانوهوبالسياجكرمهحظر

.2/303

المحرمة.الدنياملذات:بالبستانيعني-

بها"."وترى:ط

.والحرامالحلالفيتعالىاللهبشرعالمتقيد:بالمحجبيعني-

به.منهنيلاوالرجلبهتعلقماوهي-العينبفتح-علاقةجمع:علالق

01/265.اللسان

"من".غيرها:وفيد.،ف،الاصلفيكذا"مذ":
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مر1اوتحتلشتحزالتصير-404

ترىإذنفسكحجابجعلتلكن-504

مدئرالشماءفوقماقلتلؤ-604

لعبادهمكلمالنسوالله-704

لهولايفولولاقطقالما-804

بكنزهوفزتطفشمالحللت-904

فرقانولانهيولاكلأ

ديانمنللناسالشمافوق

الزحمنمنتخييهوالعزش

بقرانمتكفماولاكلا

انسانإلىمنهبداقول

هذيانفيالناسأنوعلمت

404-

804-

904-

قولهبمثل،تعالىاللهلكحدهاالتيوالنهيالامرحدودإلىتنطرلا:يعني

للهحدود>تلك:وقوله922[:]البقرةتعتدوهأ(فلاللهصدود>ظك:تعالى

مننفسكوحرروتعذهاالحدودهذهجاوزبل187[:]البقرةتقربوها<فلا

فاتركه.تشتهلمومافافعلهاشتهيتفماهواكتبعوكنوالنهيالامرقيود

للهوالفوقيةالكلامصفتيالبدعاهلمنوغيرهموالمعتزلةالجهميةتنكر

والعلوالكلاممبحثفيكلهذلكتفصيلوسياتي،لهيثبتونهماولاتعالى

الله.شاءإن

الطاءبكسروقيل،المخففةاللاموكسرالطاءبفتح:الطلسم."طلسمه":ط

".اللامشيخنا"وشدد:قالكسبطر،الزبيديوضبطه،المشددةواللام

كتابةوخطوط:الاصلفيوهو،المشددةواللامالطاءبفتحففيوضبط

والعقدالسرهو:والطلسممؤذ،كلبهايدفعانهويزعمالساحريستعملها

كبريلطاشالسعادةمفتاحانظر.معزبةيونانيةكلمةوهي،ينحللاالذي

8/381.العروستاج37129،الفنوناصطلاحاتكشاف1/316،زاده

إلهالسماءفوقليس:قلتإذاإنك:لصاحبهيقولالخاسرهذاأنوالمراد:

الكلامونفيتمدبر،للخلقولا،رحمنالعرشعلىولا،الناسيحاسب

وفزتالكثيرونعنهعجزالذيالسراكتشفتقدتكون،صورهبجميعمنه

وغيرهمالمثبتةمنالناسيقولهماانوعلمت،الكثيرونحرمهالذيبالكنز

،الكلامهلوالمبتدعةطوائفظنوهذا.وهذيانتخليطالبابهذافي

القاصرقكرهعلىواعتمد،والسنةالكتابهديعنأعرضمنكلوشأن

جلاله-جلالربعلىالحكمفيبل،الشريعةمسائلتقريرفيالسفيهوعقله



بعقلهانهيظنالسفيههذاانالعظمىوالمصيبة.عليهيمتنعومالهيجوزوما

الاوائلإليهيصللمماإلىيتوصلونتائجمقدماتمنيستعملهوماوفكره

وئمئياالمجؤهفىسعيهتمضل>الذينمنفهوئمتها،والامةسلفمنالسابقون

أكثرتعالىاللهحاطولقد401[،:]الكهف*<سبغاتحسنونا!ميخسبون

الافهام،وضقت،الاقدامبهمفزلت،الاخرةقبلالدنيافيبالخسرانهؤلاء

علمعظمواانهموذلك،الانامرووسعلىالفلالمهاويفيوتردوا

بالكنوز.ويفوزونالطلاسميحلونبهأنهموظنوا،الكلام

فيالطويلالكلاميتكلمأحدهمانحالهموسوءضلالهمعلىدلالةويكفي

وإنماحديثولابايةكلامهفييستشهدلاثمخصمجواباومسالةتقرير

وخالفهأرسطووقرر.والجوهر.والعرضوالصورةالهيولىعلىكلامهيدور

اللهكلامويدع،الخاصةخاصةمنبذلكنفسهويرىإ!سقراطوقالإفلاطون

.للعوامورسوله

والنطروالبحثالكلامعلممنمنتهاهإلىوصلواإذاهؤلاءعقلاءوعامة

والسنةالكتابهديإلىالرجوعإلايملكوالمبالطلاسميسميهماوحل

الله.حدودعندوالوقوف

حقيفيالكلامعلميكن"ولمهـ(:05)تهالغزاليحامدأبوقالكما

المتكلمينكتبفييكنولمشافيا،منهأشكوكنتالذيلدائيولاكافيل،

الضلالمنالمنقذوالفساد".التناقضظاهرة،مبددةمعقدةكلماتإلا

.17-1هصللغزالي

مهاويفيزلالذيهـ(606)تالرازيالفخرأيضاالمتكلمينكبارومن

9:ص"التقديس"أساسلكتابهتقديمهفيقالإنهحتى،والتعطيلالتأويل

وأسماوه،صفاته،والتعطيلالتشبيهشوائبعنالمتعالي..لله"الحمد

،وقضاؤهحكمه:ومجيئه،وعطاوهبره:ونزوله،ستيلاوهوقهره:فاستواوه

إذنهأوعفوه:وضحكه،واجتباوهحفظه:وعينه،وحباؤهجوده:ووجهه

مليئةوكتبه،والتعطيلالتأويلمنقالماإلخ."..إنعامه:ويده،وارتضاوه

-الطرقتأملت"لقد:موتهعندقالوقد،عظموهذامناطمهوبما
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بائنرباشبانزعمت-الكن041]14/لى

والىالعزشفوقاللهانوزعمت-114

خلقهيشمعاللهانوزعمت-412

موجودانقلتإذخلقهمن

الفدمانفوقهحفاممزسيئ

ثمانسبعفوقمنويراهم

نأإلى.غليلا.ترويولاعليلاتشفيرأيتهافماالفلسفيةوالمناهجالكلامية

النبلاءأعلامسير"معرفتيمثلعرفتجربتيمثلجزبومن..:قال

3715.للسبكيالشافعيةطبقات112105،

المتكلمين.منوغيرهماوالشهرستانيالجوينيعنأيضاذلكمثلوجاء

(الأبياتفيالناظمذكره)الذيالمتحللالزنديقهذاوصيةأنهذامنفتبين

الطلاسملهتنحلأنأجلمنالصفاتوانكارالدينربقةبخلعلصاحبه

.خاسرةباطلةوصيةبالكنوزويفوز

بهممختلطغيرخلقهمنبائنعرشهفوقتعالىاللهفإنحقهذا-041

العلومبحثفيذلكتفصيلوسيأتي،منهمشيءفيحالولا

الله.شاءإن

5[.:]طه*<اشنوىآلعرثدعلى>ألرحمن:تعالىقولهدليلهحقوهذ-411

41(.رقمالبيت)حاشية.العرشتعريفتقدموقد-

رقمالبيت)حاشية.تعالىالربقدميموضعنهوالكرسيتعريفتقدم-

.)98

عليهتخفىولاسبحانهشيءكلويرىيسمعتعالىاللهفإن،حقوهذا-412

ألشمواتغئب>ل!:تعالىقولهمنهاكثيرةأدلةهذاعلىويدل.خافية

موجودلكلأبصرهما:ي26[:]الكهفسغ(وبهءال!روالأضند

92321،الطبريتفسير.ذلكمنشيءعليهيخفىلامسموعلكلسمعهو

038811.القرطبيتفسير

وفيطه.طت،وس،المعتمدةالخمسالنسخفيكذا":ثمان"سبع

برقمالبيتبهذاشبيهبيتفيجاءالذيوهو"،ثمان"ستطع:ح،

وبينهعبادهيرىي":ثمان"سبعقوله)ص(.!472برقمواخر523

تعالىاللهفإنالعرشمعهاحسبإذاثمانبلسمواتسبعوبينهم

فوقه.

146



بدامنهكلامهن-وزعصت413

الذيوالبصربالسمعووصفته-414

وبقدرةبإرادةووصفته-154

لازماناآخريزجعوإلئه

الجثمانلذيإلاينبغيلا

وحنانومحبةوكراهة

بدأ،منه:السلفقول"معنى:اللهرحمهالاسلامشيخقال:بدا""منهقوله-413

قالواالذينفإن،بهالمتكلمهوأيبدأمنه:اللهرحمهحنبلبنأحمدقال

السلف:فقال،المخلوقذلكمنفبدأ،غيرهفيحلقهقالوا:مخلوقإنه

المحللذلككلامافيكونغيرهفييخلقهلمبهالمتكلمهوأيبدأمنه

12/04.الفتاوىمجموع.فيه"خلقهالذي

!زاللهرسولعنعنهاللهرضيحذيفةلحديث،حقوهذا(":يرجع"وإليهقوله

ولاصياممايدرىلاحتىالئوبوشييدرسكمالاسلام1"يدرس:قال

يبقىفلاليلةفيوجلعزاللهكتابعلىوليسرى،صدقةولانسكولاصلاة

القرانذهابباب،الفتنكتاب،ماجهابنرواهالحديثاية"منهالأرضفي

صحيحإسنادهذا:254لمهلمالزوائدفيالبوصيريوقال،2/8904،والعلم

ماجهابنسننصحيحفيكماالالبانيالحديثوصحح.ثقاترجاله

بينمنالقرانلينزعن:عنهاللهرضيمسعودبنعبداللهوقال2/3272،

منهالارضفييبقىفلا،الرجالاجوافمنفيذهبليلاعليهيسرىأظهركم

معقلبنشدادغيرالصحيحرجالرجاله:الهيثميوقالالطبرانيرواهشيء،

033.-7/932الزوائدمجمع.ثقةوهو

يعود":"واليه:السلفقولمعنىبيانفي-اللهرحمه-الاسلامشيخوقال

منهالصدورفييبقىفلاوالصدورالمصاحفمنالزماناخرفيبه"يسرى

991،-3/89الفتاوىمجموعحرف([منهالمصاحففيولاكلمة

.12/274

تعالى:قال،سبحانهبهاللائقالوجهعلىتعالىللهثابتانوالبصرالسمع-414

الكلامتقدموقد11[:]الشورىالبصير(السميعوهوشف-كمثله>ليس

893(.البيت)حاشيةالشبهةهذهعلى

قولهمنهاكثيرةبأدلةتعالىللهثابتةوالشرعيةالكونيةبنوعيها:الارادةصفة-415

=يتوبأنيريد>وأدده:وقوله26[النساء:1لكم<ليبيهتألله>يرلد:تعالى
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-416

-417

-416

-417

ماكليعلماللهانوزعمت

ذاتهعنزائدوصفوالعلم

إعلانومنسرمنالكونفي

جثماننببغيريفومعرض

كنلهردقولأنشئاأرادإذازأقره>إنمآ:وقوله27[]التساء:علتحخ(

التيتحاشيةالإرادةنوعيتفصيلفيوراجع82[:؟لس!<يخكوت

.253

علىدذه>إن:تعاليقولهمنهاكثيرةبادلةتعالىللهثابتةالقدرةصفة-

رحيم<غفوروادلهقديرلله>و3:وقوله148[:]البقرةقدير<2شئص

7[.:]الممتحنة

الله!ره>ولبهن:تعالىقولهمنهاكثيرةبادلةتعالىللهثابتةالكرهصفة-

.46[:]التوبة<ايخاثهم

يحمتادله>،ن:تعالىقولهمنهاكثيرةبادلةتعالىللهثابتةالمحبةصفة-

502[.:]البقرةا!ساد(يحمثلا>وادله:وقولها[59:]البقرةالمخسنين<

فيالحنانمعنىأنتقدموقد،قبلهالذيعلىالبيتهذاقدمطعفي-

44(.البيت)حاشية.الواسعةبالرحمةموصوفتعالىواللهالرحمةاللغة

ومايسرو%مانعلمإناقؤلهريحزنك>فلا:تعالىقولهدليله،حقوهذا

ومايسرولتمايعلمأللهأنجرم>لا:وقوله76[؟س!:!(يعلنون

وغنهو+إلايعلمهالاالغيبمفاتح>ويخده:وقوله23[:]النحليعلنوف!<

ايأرضظلمتفيحثزولايعلمهاإلاورق!منقستقظوماواتجخرالبرفما

95[.:]الانعام*<بيهؤكنففىإلايابمسيىولارظيولا

علىزائدةهيهل"الصفا!-:اللهرحمه-تيميةابنالاسلامشيخقال

فيالموجودةالذاتبهااريدإنالذاتانالأمروحقيقةلا؟امالذات

وإذا.الصفاتتلكبدونوجودهايمتنعلصفاتها،مستلزمةفتلكالخارج

فيالموجودةالذاتفرضيمكنفلاالملزوم،عدملزماللازمعدمفدر

لكن،زائدةليسوزائدةهي:يقالحتىلوازمها،عنمنفكةالخارج

يقدرمابالذاتاريدفإذا.الثانيالقسموهوالذهنفيتقديراذلكيقدر

هذهعلىزائدةالصفاتانريبفلاالصفاتعنمجرداالنفسفي

-الصفاتإن:السنةاهلمتكلمةمنقالومن.النفسفيالمقدرةالذات
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الرحمنندافأسمعهموسىعئدهكذماللهأنوزعمت-184

الاذنانبهخصتالذيصوتوادالحرفغيرالاذنانأفتسمع-914

لسانكلواهلالنحاةحاعبإبصوتفإنهالنداءوكذا-042

صوتانكلاهماللنبصاءمضدوهورفيعصوت-لكنه421

418-

941-

042-

421-

منالمنازعوناثبتهماعلىزائدةانهاقولهفتحقيقالذاتعلىزائدة

علىزائدةصفاتهانثبتونحنالصفاتعنمجردةذاتأاثبتوافإنهمالذات

الصفاتونجعلبنفسهاقائمةذاتأالخارجفينجعلانالاهم،ثبتوهما

لهتكونكيفحيأإلايكونلاانيمتنعالذيالحيفإنعليها،زائدة

".الحياةعنمجردةذات

بعدها.وما8119الطحاويةشرجوانطر21،-.2لممالتعارضدرء

09(.رقمالبيت)حاشيةتعريفهتقدموقدالوصفهوالعرض-

نفوابالاجسامإلاتقوملاالصفاتانقرروالماالنفاةهؤلاءانوالمراد:

نإ:السنةاهللهمفقال،بالأجساميشبهوهلاحتىتعالىاللهعنالصفات

)الصفات(الأعراضبهتقومقدالاجسامغيرإنإذلازمغيرالتقييدهذا

الأعراضبهتقومفكيفتناقضهذاإن-:الناظمذكركما-هؤلاءفقال

.بعدهوما6601:البيتفيمفصلأالرذوسياتي؟بجثمانليسوهو

رثبم(وذمه-لميفنداموسىجا>ولضا:تعالىقولهدليلهحق،وهذا

01[.]الشعراء:(موسمبردفينادي>رإذ:وقوله1[3!ا:]الاعراف

".الاذان"افتسمع:ط،حد،

)انظر.ذلكتفصيلوسيأتي،مسموعوصوتبحرفتعالىاللهكلام-

(.بعدهوما686والبيت442،البيتحاشية

اندىوفلاننداء،ناديتهوقد،الصوتبارفعالدعاء1ء:الند:اللسانفي

وهو316(-)315115صوتا.رفعومذهباابعدايفلانمنصوتأ

.للضرورةمقصورأ418البيتفيسبقوقدممدود،

وتناجى،سازهونجاء:مناجاةالرجلناجىيقالالسز،:النونبكسرالئجاء

.481103اللسان.تسازوا:القوم
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وناناداهاللهأنفزعمت-422

بلوالصوتوبعدهالمكانقرب-423

بهاسرىمحمداانوزعمت-424

محذورانالزعمذاوفيجاه

ممتنعانمحذوراننؤعاه

دانمنهفهوإلئهلئلا

422-

423-

424-

الأيمنالظورجانبمن>وندية:موسىعنتعالىقولهدليله،حقوهذا

أناني*دموسربمنودىأننها>فلئا:وقوله52[:]مريم*<نجياوقرتنه

لمافاشتمغاختزتكناو*طوىالمقدسبالوادإنكنعل!كفاخلغرئبن

فيكماالسلامعليهموسىلغيرالنداءوثبت13[-11:]طه*<يوحع

لثخرة<تلكماعنائهكماالمرئهمآ>ونادلفماوحواء:ادمعنتعالىقوله

التيالاياتاوردبعدما-اللهرحمه-الاسلامشيخقال22[.:]الاعراف

صوتهوالعربلغةفي"والنداء:ولغيرهالسلامعليهلموسىاللهنداءفيها

مجموعمجازأ"ولاحقيقةلابصوتليسماعلىالنداءيطلقلا،رفيع

53116.الفتاوى

للهالكلامإثباتان:الباعاهلويزعموالنجاء.النداءيعني:الصوتنوعا

محذوران:فيهوالنجاءبالنداءتعالى

وبعدهللنجاءالربمنالحسيالعبدقرب:ايوبعدهالمكانقرب:الأول

بزعمهم.التجسيميستلزموذلكللنداء،عنه

فيالمحذورينهذينمناقشةوسياتي.تعالىللهالصوتإثبات:الثاني

.بعدهوما678:البيت

الفه.بهاسرى:يعنيللمعلوممبنيأالهمزةبفتعففيضبطكذا:"اسرى"

الم!جدمفللابعتده-اشرىألذي>سبحن:تعالىقولهدليله،حقوهذا

السميعهوإنمالئنامنلنرلهحول!بركناادبالأقصاألمحمتدلىالحرام

1[.]الإسراء:*<البصير

صعصعةبنمالكعنمالكبنأنسروايةمنهوالطويلالاسراءوحديث

الحطيم"فيأنا"بينا:فقالبهاسريليلةعنيحدث!العبيسمعأنه

يقعابيض[لحماروفوقالبغلدونبد[بةأتيت"ثم:وفيهالحديثوذكر

بيأتىحتىجبريلبيفانطلقعليهفحملت:قالطرفهاقصىعندخطوه

السماء-بلغحضىالسمواتفيصعوده!ه!ذكصشمفاستقتح"الدنياالسماء



اللقايوممحفداا!وزعمت-425

قاعداحفاالمختاريرىحتى-!42

ضوانبالمالعزلشربيدنيه

الشانالزفيعالعرشعلىمعه

المعمور".البيثليرفعثمالمنتهىسدرةإلىرفتت"ثم:قالثم،السابعة

صريففيهاسمعلمستوىظهرتحثىبيعرج"ثم:مسلمروايةوفي

ذكرباب،الخلقبدءكتاب،فتح21603حالبخاري.عليهمتفق"الأقلام

الله!برسولالإسراءبابالإيمانكتاب،نووي21712ومسلم،الملائكة

.الصلواتوفرض

فيها:جاءالعرشعلىنبيناجلوسمسألة-426

ربكيخعثكن>دمي:تعالىقولهفيعباسابنعنالذهبيأخرجهما-أ

إسناده:الذهبيقال.العرشعلىيقعده:قال97[]الإسراء:ئخمودا(مقاما

أ.هـالعلو.باطلوهومرفوعاويروىمجاهدقولمنمشهوروهذا،ساقط

99.صللذهبي

حدثناالاسدييعقوببنعبادحدثنا:قالتفسيرهفيالطبريأخرجهما-ب

رئكيجثكن>عسع:تعالىقولهفيقالمجاهدعنليثعنفضيلابن

الطبريأخرجه.العرشعلىمعهيجلسه:قال97[]الإسراء:ئخمودا(مقاما

كلاهما241،أثر21311السنةفيوالخلال91451151مجلدالتفسير،قي

بنمحمدهو:فضيلوابن،بهمجاهدعنالليثعنقضيلابنطريقمن

التهذيبتقريب،التاسعةمن،بالتشيعرميعارفصدوقغزوانبنفضيل

أيمنأبيهواسمزنيمبنسليمأبيابنهووالليث62271.ترجمة205ص

التهذيبتقريب.فتركحديثهيتميزولمأخيرااختلطصدوق،ذلدبغيروقيل

بنمحمدترجمةعندأحمدالإمامعنالذهبيوذكر5685.اترجمة464ص

الإمامذكر:قالحيثنصفيهيثبتلم!النبيقعودأنالعابدمصعب

علىنبيعاقعودقضيةأماهو،رجليوعنهكتبت:فقالمصعبابناحمد

وقال124.صالعلو،واهحديثالبابفيبلنصذلدبفييثبتفلمالعرش

عندمهجورينقولينلهفإنبالتأويلالائمةأحدكانوإنمجاهدعبدالبر:ابن

بمظر!ركاإلى*ناضر"يومز>وصهتأويلفيوالثانيهذا،أحدهماالعلمأهل

القدير=فتحفيالشوكانينقله.الثوابتنتطر:قال22[،:]القيامة!(
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عجلانبراكباطكالزحلبهاطالعرشهانوزعمت-427

علىكلامهاثناءالاسلامشيخوقال01/311.تفسيرهفيوالقرطبي2،هصه!ه

ولياوهوالمرضيونالعلماءحدثفقدهذاتبين"إذا:تعالىاللهعبادتفاضل

ذلكروى،معهالعرشعلىربهيجلسه!اللهرسولمحمدأان:المقبولون

مقامارئكيتعثكن>عسيتفسير:فيمجاهدعنليثعنفضيلبنمحمد

لمامناقضأليسوهذا(:الاسلاملشيخالكلاميزالالاجريرابنقالئخمودا(

منالائمةباتفاقالشفاعةهوالمحمودالمقامانمنالاحاديثبهاستفاضت

منكر-العرشعلىإجلاسهإنيقوللا،ويذعيهالاسلامينتحلمنجميع

.هـمجموعمنكر([الايةتفسيرفيذكرهولا،الجهميةبعضنكرهوإنما

يقعداللهانمنمجاهدقالهوماايضا:جريرابنوقال4/374،الفتاوى

نظر،ولاخبرجهةمنلاصحتهمدفوعغيرقولعرشهعلى!محمدأ

عنولاصحابهمناحدعنولا!اللهرسولعنخبرلالانهوذلك

الباريفتحوانطر9/15/147مجلدالطبريتفسيراهـ.ذلك"بإحالةالتابعين

4/358.للسيوطيالمنثورالدر،11/426-427

:العرشعلى!النبيإقعادمسألةذكرلمااللهرحمهالقيمابنوقال

ثم"العرشعلىإقعادهفيهوذكر!النبيفضيلةفيكتابأالمروزي"صنف

وهو(القيمابن)اي"قلت:قالثم،السلفمنبهقالمنالقيمابنذكر

ابيقولوهوالتفسيرإماممجاهدكلهمهؤلاءوإمامالطبريجريرابنقول

فيه:شعرهومنالدارقطنيالحسن

مسندهالم!طفىاحمدإلىاحمدعنالشفاعةحديث

نجحدهفلاايضأالعرشعلىبإقعادهحديثوجاء

يفسدهمافيهتدخلواولاوجههعلىالحديثامزو

يقعدهانهتنكرواولاقاعدأنهتنكرواولا

1758[.:البيتعندسياتيما]وانطر04.-4/93الفوائدبدائع

ومسالة7/256اللساناحمالها.ثقلمنوالابلالرحلصوت:الأطيط-427

فيها:جاءومما،نصوصفيهاوردجلالهجلبالرحمنالعرشاطيط

=امرأةانعنهاللهرضيالخطاببنعمرعنخليفةبنعبداللهحديث-ا
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كالكثبانعادحتىللطوربعضهابدىاللهانوزعمت-428

الربفعظم:فقال،الجنةيدخلنيأنتعالىاللهادع:فقالت!النبيأتت

كأطيطلأطيطالهوانسمواتسبعفوقعرشه"إن:وقالوتعالىتبارك

السنةفيعاصمبيابنأخرجهالحديث".ثقلهمنركبإذاالجديدالرحل

لضياء1و،015/ح24/صهاالتوحيدفيخزيمةوابن574/ح25/صاا

أبيعنيونسبنإسرائيلطريقمنكلهم1/95المختارةفيالمقدسي

بنوعبدالله.بهعمرعنخليفةبنعبداللهعنإسحاقبنيوسفإسحاق

كثيرابنالحافظوقال،حبانابنغيريوثقهلمالكوفيالهمذانيهوخليفة

وقالنظرعمرمنسماعهوفيالمشهوو،بذاكليس1/031:التفسيرفي

العللفيالجوزيابنوقال2/414.الميزان"،يعرفيكاد"لا:الذهبي

الله!وسولعنيصحلاحديثهذا:الحديثلهذاسياقهبعدجا/5

ابنيرويهفتارةالصحابةمنليسحليفةبنوعبداللهجدامضطربواسناده

علىيوقفوتارةعمرعلىيوقفهوتارة!اللهرسولعنعمرعنخليفة

/2الضعيفةالأحاديثسلسلةفيالألبانيعنهقالوالحديث،خليفةابن

منكر.257:ص

إلىجاءاعرابيأأن:جدهعنابيهعنمطعمبنجبيرحديث-ب

وهلكتالعيالوضاعالانفسجهدتاللهرسوليا:فقال!زاللهوسول

ونستشفعاللهعلىبكنستشفعفانالنا،اللهفاستسقالانعاموهلكتالأموال

اللهوسولفسئح؟"تمولماأتدوي"ويطش!:اللهوسولفقال.عليكبادته

لاويلكة:قالثم،أصحابهوجوهفيذلكعرفحتىيستحزالفما

اتدريويحك،ذلكمناعظماللهشان،خلقهمناحدعلىبالئهيستشفع

القبةمثلباصابعهوقالهكذا"وارضيهته1سماوعلىعرشهان؟اللهما

بهليئط"وانه-هكذاوقالاليمنىوأصابعهكفهوأمالوهبذلكوصف-

بالر[كب".الرخلأطيط

الشريعةفيوالاجري،4726/ح232/ص4داودأبوأخرجهالحديث

العرشكتابفيشيبةأبيوابن656/ح493/ص3جواللالكائي392ص

بن=محمدسندهوفي57./حه252/صاالسنةفيعاصمأبيوابن56،ص
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-942

942

الرحمنمكلمالكليمموسىالزضاتكييميومتجفىلما

العلوفيالذهبيقال9/38التهذيب،بالسماعيصرحلممدلسوهوإسحاق

حجةإسحاقوابنفرد،جداغريبحديث"هذا:الحديثهذاعن23ص

هذا!النبيأقالأعلمفالله،وعجائبمناكيرولهأسند،إذاالمغازيفي

عنخليفةبنعبداللهحديثتضعيفعلىكلامهبعدكثيرابنوقاللا؟ام

كماالعرشصفةفيمطعمبنجبيرحديثمنهغرب"و-:السابق-عمر

ضعيف"إسناده:الالبانيوقال1/031،كثيرابنتفسيرداود("أبورواه

صرحإذاإلابهيحتجلاومثلهمدلسإسحاقابنلكنثقاتورجاله

57./حه252/ص1جالالبانيتحقيقعاصمأبيلابنالسعة،"بالتحديث

الوهم"تبيان:اسمهالحديثهذاتضعيففيجزءعساكرابنوللحافظ

ابنالحسنولابيالاطيط".حديثمنداودأبوأخرجهفيماوالتخليط

الزاغونيابنترجمةفيرجبابنذلكذكر،تصحيحهفيجزءالزاغوني

1/181.الحنابلةطبقاتذيلفي

أطيطأحاديثبعضأوردبعدمااللهرحمهتيميةابنالإسلامشيخوقال

تردهالحديثأهلمنطائفة..المشهورخليفةبنعبدالله"حديث:العرش

جاءقدالاطيطولفط..قبلوهالسنةاهلاكثرلكن..الجوزيكابنلاضطرابه

الطعنعمدةوجعلجزءافيهعملعساكروابن،مطعمبنجبيرحديثفي

وغيرهماداودبيوكأحمدالسنةعلماءرواهقدوالحديث،إسحاقابنفي

.غيرهفيجاءالاطيطولفطاخرىروايةمنشاهدلهماإلامنهوليسى

كلامأننقلأنهناويحسن.باختصار943-434116الفتاوبدمجموع

بذاتالواقعالاطيط)1:قالحيث23صالعلوكتابهفيادلهرحمهللذهبي

،وللعرشللرحلصفةفذاكالرحلفيالحاصلالاطيطجنسمنالعرش

0172[.البيتتحتياتيما]وانظروجل"عزللهصفةنعدهاناللهومعاذ

وجهانفيهايجوزهنااللام:مكلم-

تعالى.ربهكلمالسلامعليهموسىأن:بمعنىتشديدهامعاللامكسر:الأول

.السلامعليهموسىكلمتعالىاللهان:بمععىتشديدهامعاللامفتح:الثاني

.ففيضبطوهكذا
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يدانزعصتبليمينولهباقياوجهاللمعبودوزعمت-043

نظرأرقرفي>قال:السلامعليهموسىعنتعالىقولهدليله.حقوهذا-

فلثاترلقفسؤف!انه-ئنرفانالجبلإلىانظرولبهنترلنيلنقالإلتث

ترابامدكوكاصبحاي143[:]الاعرافدلمخا<جعلهرلهِللجبلتجلى

تفسير2/244،كثيرابنتفسيرانطرمتماسكا،عطيماجبلاكانأنبعد

تثبتلاالدارهذهفيلبشرية"القوة:القيمابنوقال5/278.القرطبي

تجل"ادنىسبحانهربهتجليعنددكاالجبللصيرورةعياناومشاهدتهلرويته

99.لمهلمالسالكينمدارجا.!

الجللذرربكوضهويئفن*فانعليهامق>كل:تعالىقولهدليله.حقوهذا-043

وجهه-<إلاهالذشىء>ص:وقوله27[26،:]الرحمن*<والابمرام

الايات.منوغيرها88[:]القصص

"لما:قالعنهاللهرضيجابرحديثفيكماايضاالسنةفيالصفةهذهوثبتت

منعذاباعليهغيتعثأنعلى+القادرهر>قل!اللهرسولعلىالايةهذهنزلت

تحتتمن>أؤ:قال"بوجهك"اعوذ:!النبيقال65[:]الانعامفؤقكغ<

يلبسكم)أؤ:قال"الكريمبوجهك"اعوذ:!النبيقال65[:]الانعامأرجلكئم(

البخاريرواهوايسر"اهون"هاتان65[:]الانعامبئس(باسبعضكمرفييقشيعا

هر>قل:تعالىقولهبابالانعامسورةتفسيرالتفسير،كتاب،فتج8/191ج

65[.:]الانعامفؤقكغ<منعذاباعليهغيتعثأنعلالقادر

جميعا>والأزض:تعالىقولهدليله.حقوهذا:."..يمين"وله:قوله-

>بل:وقوله67[]الزمر:!سمينهمظوئتوالسمواتالقئمةيؤم!ضحت!

لمادتتحدنمنعك>ما:وقوله64[:]المائدةدثانن<يهفينفقمئسوطتانيداه

عنهاللهرضيعمروبنعبداللهرواهماالسنةومن75[:]صيدفى(خلقت

الرحمنيمينعننورمنمنابرعلىاللهعند"المقسطون:!قال:قال

مسلمرواه1"ولووماواهليهمحكمهمفييعدلونلذين1،يمينيديهوكلتا

.العادلالامامفضيلةباب،الاماوةكتابنووي12/211

"تكون:قال!اللهرسولانععهاللهرضيالخدريسعيدابووروى

-بيدهاحدكميتكفاكمابيدهلجبار1بتكفوهاواحدةخبزةالقيامةيومالأرفر
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العلىللشبعيديهأنوزعمت-431

رامنملأىيمينهاروزعمت-432

بهاالأخرىفيالعدلاروزعمت-433

عندماطراالخلقا!وزعمت-434

قابضتانالحشريوموالارض

الازمانعلىغاضتماخئرات

بالميزانوهووخفضرفع

الرحمنأصابعفوقيهتز

431-

432-

433-

434-

44باب،الرقاقكتاب،فتح372/ص11جالبخاريرواهالسفر"فيخبزته

.الارضاللهيقبض

الله"يطوي!:قال:قالعنهاللهرضيهريرةابورواهمادليله.حقوهذا

اين[لملكانا:يقولثم،اليمنىبيدهياحذهنثمالقيامةيومالسموات

انا:يقولثمالاخرىبيدهالأرضينيطويثم؟المتبدبروناين؟الجبارون

372/ص11جالبخاري.عليهمتفق[لمتكبرون"اين؟الجباروناين[لملك

كتاب،نووي17/131مسلم،الارضاللهيقبض44بابالرقاقكتابفتح

البيتفيذلك]وتقدم.القيامةيومالارضاللهيقبضبابصفة[القيامة

نقصت.:غاضث

قال:قالعنهاللهرضيهريرةابيعنجاءمادليله،حقوهذا

ارايتملنهار،1والليلسحاءنفقةيغيضهالاملأىالله"يمين!د:اللهرسول

وعرشه:قاليمينهفيمايغضلمفإنهوالأرفرالسماءخلقمذانفقما

يرفع(الميزان:البخاريرواية)وفيالقبضالأخرىوبيدهالماءعلى

كتابقتح7411/ح13/393البخاري.لمسلمواللفظعليهمتفق"ويخفض

كتاب،نووي7/08مسلميدي<خلقت>لما:تعالىاللهقولبابالتوحيد،

بالخلف.المنفقوتبشيرالنفقةعلىالحثباب،الزكاة

الصبدائمة:ايالحاءوتشديدبالمهملتين"سحاء":الحديثفيوقوله

بالعطاء.والهطل

7/08.للنوويمسلمشرح13/593،الباريقتح2/345،النهاية

جميعأ.طرا:

الخلق-كونزعمتانك:فالمعنىصحفإن.النسخجميعفيكذا"عندما":



ماالعبدقلبانايضا-اوزعمت435

عندمايضحكاللهانوزعمت-436

111/ب[عانالاصابعمناثنتئنبئن

يقتتلانالصفانيتقابل

.لانخبرا"فوق"كلمةفتكون.الرحمنأصابعفوق-اهتزازهمعند-جميعا

وتبعه،التقدمطبعةناشرمنتصحيحولعلهظاهروالمعنى"عنده":طوفي

)ص(..القيامةعندأي"عندها":الاصولفيماإلىالأقربولكن.غيره

"جاء:قالعنهاللهرضيمسعودبنعبداللهعنجاءمادليلهحقوهذا-

اللهجعلالقيامةيومكانإذا"إف:فقال!دصاللهرسولإلىاليهودمنحبر

أصع،علىو[لشجروالجبالأصععلىو[لارضينأصععلىالسموات

:يقولثميهزهنثم،أصبععلىكلهاوالخلائقأصبععلىوالترىوالماء

بدتحتىضحك!اللهرسولرايتفلقد:قال"الملكأنا[لملكأنا

حقللهفدروأ>وما!:اللهرسولقالثم،لهوتصديقألهتعجبانواجذه

ستحنهسميتةمظوئتوالسمؤتالقنمةيوم!ت!جميعاوالأرضقذرهص

فيفتح6/32البخاري.عليهمتفق67[]الزمر:*<يمثركونعماوتعلى

131-17/013ومسلمقذره-<صادلهقدروأ>رما:قولهبابالتفسيركتاب

والنار.والجنةالقيامةصفةكتابفينووي

بنعمروبنعبداللهحديثدليله،حقوهذا.والخاضعالاسير:العاني-435

255.رقمالبيتحاشيةفيسبقوقدعنهمااللهرضيالعاص

قال:قالعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيعنجاءمادليلهحقوهذا-436

لرجل1و،الصلاةفيالصف:تلاثةإلىليضحكالله"إن!:اللهرسول

ابنرواهلكتيبة"1خلفقال()أراهيقاتلوالرجل،الليلجوففييصلي

الزوائدفيالبوصيريوقال،الجهميةنكرتفيما13باب1/93،ماجه

محقمهوفال،الستةفيعاصمأبيابنورواه.مقالفيهإسناده1/87:

056،/ح247/ص1سعيدبنمجالدأجلمنضعيفإسناده:الالباني

إسناده:الحاشديعبداللهمحققهوقال.والصفاتالاسماءفيوالبيهقي

89./حه2/041جسعيد.بنمجالدفيهضعيف

قال:قالعنهاللهرضيهريرةابيبحديثايضاهنايستشهدانويمكن

يدخل-كلاهماالاخرأحدهمايقتللرجلينالله"يضحك!:اللهرسول
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نحرهفيبدييأتيعبدهمن-437

الفتىيثبعندمايضحكوكذاك-438

عبادهقنوطمنيضحكوكذاك-943

جنانلنئلطلبالعدوه

القرانلتلاوةفرشهمن

دانمنهئموالغئثأجدبواإذ

اللهيتوبثمالجنةفيلجهذا"يقتل:قال؟اللهرسولياكيفقالوا:لجنة"1

مسلمرواهفيستشهد"اللهسبيلفييجاهدثملإسلام1إلىفيهديه[لأخرعلى

الاخراحدهمايقتلالرجلينبيانباب،الامارةكتاب،نووي-36113

ايضاالناظملقولويشهد318،/ص2احمدوالإمام،الجنةيدخلان

.بعدهالبيتفيالاتيالحديث

:!اللهرسولفال:قالعنهاللهرضيالدرداءأبيعنجاءماإلىيشير-438

انكشفتإذاالذي،بهمويستبشرإليهميضحكوجلعزاللهيحبهم"ثلالة

وجلعزاللهينصرهانوإمايقتلانفاماوجلعزللهبنفسهوراءهاقاتلفئة

حسناءامراةلهوالذي.نفسهليصبركيفعبديإلى1نظرو1:فيقولويكقيه

شاءولوويناجينيفيذكرنيشهوتهفيذر[لليلمنفيقومحسنلينش1وفر

فقامهجعواثمونصبوافسهرواركبمعهوكانسفرفييكونوالذيرقد.

2/804/والصفاتالاسماءفيالبيهقياخرجهضراء"او1ءسرفيالسحرفي

فيوالحاكم.ضعيفإسناده:الحاشديعبداللهمحققهوفال839ح

الهيثميوذكره،صحيححديثهذا:وفال،الايمانكتاب1/25المستدرك

ثقاتورجالهالكبيرفيالطبرانيرواه:وقال2/255الزوائدمجمعفي

لهصدوقوهوالنميريسليمانبنفضيلعلىتدورالحديثوطرقأ.هـ،

فيله"وليس:الباريفتحمقدمةفيالحافطوفال447التقريبكثير،خطا

435صالباريفتحمقدمةالساريهديعليها"توبعأحاديثسوىالبخاري

البيتعلىالتعليقفيالمتقدمسعيدأبيحديثللحديثيشهدولكن

السابق.

عنهاللهرضيعامربنلقيطعنطويلحديثفيجاءمادليلهحق،وهذا-943

يضحكفيظلمشفقينازلينعليكميشرفالنيثيوم"وعلم!ر:قالوفيه

4/13مسندهفياحمدالاماماخرجهالحديث"قريبإلىكوتكمانعلمقد

أبي=وابن،0112اح2/485السنةفياحمدالامامبنوعبدالله،14-
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الىوليعنيرضىاللهانوزعمت-044

صوتهيشمعاللهانوزعمت-144

لاالديانانايناديهملما-442

العصيانوليعنويغضبحشنى

والدانيبعيدهمالمعاديوم

الثقلانفيشمعلدفيظلم

ثمالصواعقمختصرفيالقيمابنوأورده945،/ح1/002السنةفيعاصم

تناديصفحاتهعلىباديةالنبوةجلالةمشهور،كبيرحديثهذا:بعدهقال

فيرووه:قالثمرواهمنذكرثمالحفاظبعضصححه،بالصدقعليه

الله،رحمهكلامهإلخ..والتسليمبالتصديقوتلقوهبالقبولوقابلوهالسنة

وضيق.شدةفيأي"أزلين"441-2/044المرسلةالصواعقمختصر

1752.:البيتعندسيأتيماوانظرهاليأسشدة:والقنوط

>لدوعلا:جلقولهفيكماتعالىللهثابتةالمؤمنينعنالرضاصفة-044

18[.:]الفتحالش!(تختيايعونفإداتمؤنبنعناللهرضى

قولهفيكماأيضأ،تعالىللهثابتةوالعاصينالكافرينعلىالغضبوصفة

6[.:]الفتح<جهنملهزعدوولعنهرعلتهمالق>وغضبوعلا:جل

علىهنادحلتولكنها،الماضيالفعلعلىبالدخولتختصالحينية""لما-442

)ص(.1012،8103:البيتينفيمثلهوسيأتي.المضارع

بنعبداللهعنعنهاللهرضيعبداللهبنجابرعنجاءمادليله،حقوهذا-

يومالئاس"يحشر:يقول!اللهرسولسمعت:قالعنهاللهرضيأنيس

"ليس:قالبهما؟وماقلنا::قالبهمأ([كرلاة1عرلعباد1:قالاولقيامة1

أنا:قربمنيسمعهكمابعدمنيسمعهبصوتيناديهمثمشيء،معهم

أحدعندولهالناريدخلأنالنارأهلمنلأحدينبغيلا،الملكأنا،لديان1

يدخلأنالجنةأهلمنلأحدينبغيولا،منهأقضهحتىحقالجنةأهلمن

قلنا::قالللطمة"1حتىمنهأقضهحتىحقعندهالنارأهلمنولأحدلجنة1

".والسيئات"الحسنات:قالبهما؟غرلأعراةنأتيوإنماكيف

برقمالمفردالادبفيالبخاريورواه94،لمهلمهالمسندفياحمدالامامرواه

137،صالعبادأفعالخلقوفي،حسن:الألبانيالعلامةمحققهوقال079

"يخرجاهولمالإسناد"صحيح:وقال438-2/437المستدركفيوالحاكم

1/173-صحيحهمنالعلمكتابفيالبخاريوعلقه.الذهبيعليهوسكت



نورهيشرقالفهنوزعمت-443

ساقهيكشفالفهانوزعمت-444

والميزانالفصليومالأرضفي

للأذقانالجمعذاكفيخر

التمريض،بصيغة،فتح13/453التوحيدكتابوفيالجزمبصفة،فتح

الزوائدمجمعوثقوا،رجاله:وقالالزوائدمجمعفيالهيثميواورده

ثمصالحبإسناداخرطريقا1/174الفتجفيالحافطوذكر01/345،ج

فيالحديثهذاالقيمابناوردوقداهـ.للحسنبهالحديثفيتقوى:قال

ورذشواهدهواوردتقويتهعنتكلمبعدماقالثمالمرسلةالصواعقمختصر

وهضمامنهظلماالجهميةبعضبهاعلهماإلىالتفات"ولا:ضعفهمنعلى

468.-2/66المرسلةالصواعقمختصر"للحق

الخدريسعيدابيحديثممهااخراحاديثفيالصوتلفظوثبت

القيامة:يوموجلعزلئه1"يقول:!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضي

نايامركاللهإن:بصوتفينادي،وسعديكربنالبيك:فيقول،آدميا

كتابفتح8/441جالبخاريرواهالحديثلنار"1إلىبعثاذريتكمنتخرج

العبادافعالخلقوانظرسبهرى<الناس>وتريباب،الحجسورةالتفسير

137.ص

وجأكطءالكتنبووضعربهابنورألارض>وأشرقت:تعالىقولهدليلهحقوهذا-443

96[ه]الزمر:!<يظدونلاوهمبالحىبتخهمو!ضىوالشهد!بالنبنن

ومنوالأرضالسمواتنوروتعالىتبارك"هو:اللهرحمهالقيمابنقال

يوموتعالىتباركجاءفإذا..وجههلتورالظلماتواشرقتالنورأسمائه

الصيبالوابل،إلخ.".الارضبنورهواشرقت،عبادهبينللفصلالقيامة

الارض>وأشرقت:تعالىقولهفيوالطبريكثيرابنوقال201.-101ص

للخلائقوعلاجلالحقتجلىإذاالقيامةيوماضاءت:ايربها<بور

24//ج12المجلدالطبريتفسير1/64،كثيرابنتفسيرالقضاء"لفصل

32.ص

فلاالمئحودإلىويذعونساقعنيكشف>يوم:تعالىقولهدليله،حقوهذا-444

:قالعنهاللهرضيالخدريسعيدابيوعن42[:]القلم!(يشتطيعون

مؤمن=كللهفيسجدساقهعنربنا"يكشف:يقول!راللهرسولسمعت
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كفهيبسطاللهانوزعمت-445

الشمانطوييمينهانوزعمث-446

الدجىفيينزلاللهانوزعمت-447

فاجيبهسائلمنهل:فيقول-448

عصيانمنليتوبلمسيئنا

بيانكتابعلىالشجالطيئ

ثانأواخرلئلثلثفي

نادانيمنمجيبالقريبفانا

فيعودليسجدفيذهب،وسمعةرباءالدنيافيبسجدكانمنويبقىومرمنة

كتاب،الفتج664-663ا8البخاري،عليهمتفقواحدا"طبقأظهره

معرفةبابالايمانفي183رقممسلمساق(عنيكشف>يومبابالتفسير،

الرفدة.طريق

النبيصأنعنهاللهرضيالأشعريموسىأبيعنجاءمادليله،حقوهذا-445

يدهويبسطالنهار،مسيءليتوببالليليدهيبسطوجلعزالله"إن:قال

76117مسلمرواهمغربها"منالشمستطلعحتىالليلمسيءليتوببالنهار

.تكررتوانالذنوبمنالتوبةقبولباب،التوبةكتاب،نووي

]الزمر:!بيمينهمطوئثلسموات>و:تعالىقولهدليلهحق،وهذا-446

]الأنبياء:كتمخ<ألسجلكطىلسماءنطوى>يوم:وقوله67[

:!اللهرسولقالقال:عنهاللهرضيهريرةابيحديثوفي401[،

الملكأنايقولثمبيمينهالسماءويطويالقيامةيومالأرضالله"يقبض

قوله:بابالتفسيرفي3316البخاري.عليهمتفق"الأرضملوكفأين

سبحنهيمينةمطويئتوالسمؤتأأقنمةيؤع!!ض!ته-جميعا>والأرض

القيامةوصفكتاب-نووي17/131ومسلميمثركون<عماوتعلى

431.البيتحاشيةوانظرلنار.1ووالجنة

1212.البيتوانظر"اجيب"غيرهما:وفي.وفالاصلفيكذا:"مجيب"-448

الدنياالسماءإلىليلةكلينزلتعالىاللهن!النبيأخبرفقدحق،هذا-

أشاركثيرةبرواياتوردوقدالحديث.".فأعطيهسائلمن"هل:فيقول

تعالىاللهأنفثبت،ثانأواخرليلثلثفي:بقولهاللهرحمهالناظمإليها

نأعنهاللهرضيهريرةأبيحديثفيكماالاخرالليلثلثفيينزل

حين=الدنياسماءالىليلةكلوتعالىتباركربنا"يتنزل:قال!اللهرسول
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يسالنيمن،لهفاستجيبيدعونيمن:فيقولالاخر،الليلثلثيبقى

كتاب،فتح111912البخاري،عليهمتفقله"فاكفريستغفرنيمن،فاعطيه

صلاةكتاب،نووي3616مسلم،الليلنصفالدعاءبابالدعوات

الليل.اخرمنركعةوالوترمثنىالليلصلاةبابوقصرهاالمسافرين

حديثفيكماالثانيالليلثلثفيينزلتعالىانهالرواياتبعضفيوثبت

الدنياالسماءإلىالله"ينزل:قال!راللهرسولانععهاللهر!يهريرةابي

اذمنالملكأناالملكأنا:فيقولالأولالليلثلثيمضيحينليلةكل

الذيذامن،فاعطيهيسالنيالذيذ[من،لهفاستجيبيدعونيالذي

3716مسلمرواهالفجر"يضيءحتىكذلكيزالفلا،لهفاكفريستغفرني

والوترمثنىمثنىالليلصلاةبابوقصرهاالمسافرينصلاةكتاب،نووي

([ثلثاهأوالليلشطرمضى"اذا:ياتالروبعضوفي،الليلاخرمنركعة

ذلكتوجيهفيالعلماءأقوالاختلفتوقد،نووي38-3716مسلمرواه

البخاريلاتفاقالرواياتأصحهيالأخيرالثلثروايةانعلىاتفاقهممع

الرواياتدونالعلمهلاعتمدهالذاإخراجها.على-اللهرحمهما-ومسلم

.الاخرى

علىالنبويالحديثفيالمذكور"والنزول-:اللهرحمه-الإسلامشيخقال

واتفقومسلمالبخاريالشيخانعليهاتفقالذيوالسلامالصلاةا!لقائله

روايةماو.الأخير"الليلثلثبقي"اذاهو:صحتهعلىالحديثعلماء

اصحإن:الترمذيقالوقدطرقهبعضفيمسلمبهافانفردوالثلثينالنصف

حديثشرحاهـ،الاخر"الليلتلثبقي"إذا:هريرةأبيعنالروايات

الله:رحمهعياضالقاضيوقال323.صاللهرحمهالاسلاملشيخالنزول

وهوالحديثشيوخقالكذاالاخر"الليلثلثيبقى"حينرواية"الصحيح

3716.للنوويمسلمشرح"،ومعناهبلفظهالاخبارعليهتظاهرتالذي

الربنزولفيالرواياتاختلافعنبديعجواباللهرحمهلقيمولابن

الاخيروالثلثوالشطرالاولالثلثيكونأن.".:قالومما،جلالهجل

حد=ووقتفيالنزولويكون،ذلكفيالاسلامبلاداختلافحسبعلى
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الثانيللقضاءالقيامةيومثانيانزولالهانوزعمت-944

غيرهمعندالاولوثلثهآخرينعندووسطهقومعندالاخيرالليلثلثهو

هذاوعلىواحد.وقتفيحاصلوهو،الثلاثةأوقاتإلىنسبتهفيصح

قدالالفاظهذهتكونالنزولحديثالنفاةبهاعارضالتيالعقليةفالشبهة

كونهالاخيرالثلثفيكونهينافيلاالنزولهذافإنعنها،الجوابتضمنت

رقعةكانتولما،المطالعإلىبالنسبةالثانيالشطرفيأوالاولالثلثفي

كانالارضمنالمعمورمنوالمغربالمشرقطرفيبينماالاسلام

2/431.صالمرسلةالصواعقمختصرأ.!.."القدر.هذامنقريباالتفاوت

البيتوانظر234.-2/232المرسلةوالصواعق3/31الباريفتحنطر1و

1725.والبيت9012

قالكما،عبادهبينالقضاءلفصلالميامةيومينزلسبحانهفإنهحقوهذا-944

وقطنىؤألملسطنةاتغماممنظللىفىأدلهياتيهمأنإلآيخظرون>هل:تعالى

الاولينبينالقضاءلفصلالقيامةيومفيوهذا021[:]البقرةالائر<

للهوإلىلأشر>وقفى:سبحانهقاللذابأعمالهمالناسفيجزيوالاخرين

1/248.كثيرابنتفسير2/327،الطبريتفسيرانظرالأمور<تزجع

صفاوالمالثرنكوجا!دكابمالأزضندكتذا>ص:تعالىوقال

عبادهبينالقضاءلفصلسبحانهجاء:ي22[21،]الفجر:*<صفا

تفسيرانطر!ز،محمدبالنبيويستشفعونمقامهميطولبعدماوذللشط

4/051.كثيرابنتفسير،185/ص03/ج15المجلدالطبري

ادله"ان:يقول!اللهرسولسمعت:قالعنهاللهرضيهريرةأبيوعن

فأولجاثيةأمةوكلبينمطمليقضيالعبادالىينزلالقيامةبومكاناذاتعالى

بابالزهد،كتابفيالترمذيرواهالحديث"القرآنجمعرجلبهيدعومن

حسنحديثهذا:الترمذيوقال2382/ح4والسمعةالرياءفيجاءما

2/جالترمذيسننصحيحفيكماالالبانيصححهوالحديث.غريب

الارضإلىالنزول"وهذا-:اللهرحمه-القيمابنوقال،4291/ح281ص

مختصرصريحا"القرانعليهودلوالاثارالاحاديثبهتواترتقدالقيامةيوم

!ا.2/3!االصواعق
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بعيانيرىحتىلعبادهجهرةيئدواللهانوزعمت-045

ناظرتانإليهفالمقلتانويرونهكلامهيشمعونبل-451

النيرانعلىواضعهااللهموأنقدمالربناأن-وزعمت452

وكفانيحاجتيقطقطوتقولبعضهامنبعضهايدنوفهناك-453

-451

-453

والسنةالكتابمنكثيرةنصوصعليهدلتحقتعالىلربهمالمؤمعينروية

<*لمحضلونيومذرجهمعنإنهم>صالكفار:عنتعالىقولهذلكفمن

ربهم،عنمحجوبينليسواالمؤمنينانعلىيدلوهذا15[:]المطففين

23[.22،:]القيامة*<ناظر!رتهاإك*ناض"يومبز>وصه:تعالىوقوله

أهلدخل"ادا!ر:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيصهيبحديثوفي

تبيضألم:فيقولونأزيدكمشيئاتريدون:وتعالىتباركاللهقالالجنةالجنة

فماالحجابفيكشف:قال[لنار؟منوتنجناالجنةتدخلناألموجوهنا؟

الحديثهذاففيوجل([عزربهمالىالنظرمناليهمأحبشيئأأعطوا

سيحانه.إليهونظرهملعبادهتعالىاللهتكليمإثبات

فيالمؤمنينرويةإثباتباب،الايمانكتاب،نووي317امسلمرواه

تعالى.لربهمالاخرة

منونةوبكسرهافيهماالطاءبإسكان:لغاتثلاثفيها،القافبفتح:قطقط

النهاية،182117للنوويمسلمشرح.وكفانيحسبي:اي،منونةوغير

.7814

!ضلىاللهرسولانععهاللهرضيهريرةابيعنجاءمادليله،حقوهذا-

والمتجبرين،بالمتكبرينأوترت:النارفقالتوالنارالجنة"تحاجت:قال

تباركاللهقال.وسقطهمالناسضعفاءإلايدخلنيلاليما:الجنةوقالت

إنما:للناروفال،عباديمنأشاءمنبكأرحمرحمتيأنت:للجنةوتعالى

فأماملؤها،منهماواحدةولكلعباديمنأشاءمنبكأعذبعذابأنت

ويزوىتمتلىءفهنالكقطقطقط:فتقولرجلهيضعحتىتمتلىءفلاالنار

اللهفإنلجنة1أما1،أحدخلقهمنوجلعزاللهيظلمولا،بتضإلىبعضها

عليه.متفقخلقا"لهاينشىءوجلعز
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مزيدهميومالناسانوزعمت-454

صادهامعوجاضادمعبالحاء-455

ويدانيربهيحاضركار

محفوظاناللفظذافيوجهان

-454

-455

ومسلممزيد"منهل"وتقولبابالتفسير،كتاب،الفتح8/595البخاري

يدخلهاالنار13بابوأهلها،نعيمهاوصفةالجنةكتابفينووي17/018

الضعفاء.يدخلهاوالجنةالجبارون

زيارةذكرفيعنهاللهرضيهريرةأبيحديثفيجاءمادليله،حقوهذا

"ولا!ز:اللهرسولقالوفيهالجمعةيومالمزيديومفيلربهمالجنةأهل

حتى(المعجمة)بالضادمحاضرةاللهحاضرهإلارجلالمجلسذلكفييبقى

ببعضفيذكرهوكذاكذاقلتيوماتذكر:فلانبنفلانيامنهمللرجليقول

مغفرتيفبسعةبلى:فيقوللي؟تغفرافلمربيا:فيقولالدنيا،فيغدراته

إلانعرفهلاغريبحسن:وقالالترمذيرواهالحديثهذه"منزلتكبلغت

جاءماباب2673/ح925/ص7جتحفة،الترمذيسنن.الوجههذامن

صفةباب2943/ح2/456ماجهابنسننماجهوابن،الجنةسوقفي

الحافطأوردهوالحديث785.برقمالسنةفيعاصمأبيوابن،الجنة

أبيبنحبيببنعبدالحميدسندهفي:وقالوالترهيبالترغيبفيالمنذري

901/ح4/264والترهيبالترغيب.ئقاترواتهوبقيةفيهمختلفالعشرين

بنبعبدالحميدعلهوالالبانيالعلامةالحديثوضعف.الجنةسوقفيفصل

1722،/ح4/211الضعيفةالاحاديثسلسلة،العشرينأبيبنحبيب

الاصولجامععلىحاشيتهفيكما،الارناؤوطعبدالقادرالعلامةوضعفه

اخرفي-اللهرحمه-الناظمذكروقد5208،/ح01/051جالاثيرلابن

5541:البيتانطر.عبدهتعالىالربومحاضرةالمزيديومالقصيدةهذه

.بعدهوما

لفطجاء:يعنيصادها"معو"جا.الصوابوهو،طد،فيكذا

ضادها"معوحاصادمع"بالخاء:غيرهماوفيأيضا.بالصاد"المحاضرة"

)ص(..تصحيفأنهوالطاهر

"محاصرةالله"حاصره:!كقولهفيهاالترمذيعندأخرىروايةإلىيشير-

ضيق-:أي5،وحاصر9254./ح4/685حالترمذيسنن.المهملةبالحاء
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-456

-457

-456

-457

وسواهماومشندالترمذفيفي

فاعلحيبصفاتووصفته

كتمانبلاتجسيمكتبمن

الاصلانوذانلشبالاختيار

مالهويشهد.والمحاورةالمخاطبة:بالمعجمةوالمحاضرة.بهحاطوعليه

قال:قالعنهاللهرضيحاتمبنعديعنالصحيحينفيثبت

"ترجمانوبينهبينهليسربهوسيكلمهإلاأحدمنمنكم"ما!:اللهرسول

نوقشمنبابالرقاقكتاب،فتح11/004جالبخاريرواهالحديث

علىالحثبابالزكاةكتاب،نووي7/101جومسلم،عذبالحساب

7/261.الأحوذىتحفةوانظرالنار،منحجابنهاونواعهاوالصدقة

1368.البيتتحتترجمتهستاتي:[لترمذي

مختصراالمزيدويومالجنةأهلسوقحديثمسندهفيأحمدالإمامروى-

من75ليموفي،عنهاللهرضيعليحديثمن1/156المسندفيكما

الامامرواياتمنأيفيليسولكن،عنهاللهرضيهريرةأبيحديث

بعزوهالناظممرادولعلتعالىلهوكلامهلربهالعبدمحاضرةذكرأحمد

أعلم.واللهالمسند،فيأصلهنالمسندإلىالحديث

للصفاتالمثبتينالسنةأهلينبزونوغيرهمالجهميةمنالبدعأهلأنتقدم-

كتبتعالىاللهصفاتإثباتفيهاالتيالسنةكتبوبانمجسمةمشبهةبانهم

اللهلصفاتالتعطيلمنعندهمماهوالتنزيهأن:ويزعمون،وتشبيهتجسيم

375[.البيتحاشية]راجع،تعالى

:قسمانتعالىاللهصفات

البدعأهلبعضأنكرهاوهذهوالبصر،والسمعكالحياةذاتيةصفات:الاول

.بالأجسامتشبيههإلىيؤديبهاتعالىاللهوصفأن:لزعمهم

وهذه،كالنزولومشيئتهتعالىبقدرتهتتعلقاختياريةفعليةصفات:[لثاني

وقد،بحادثإلاتقوملاوالحوادثحوادثأنهالزعمهمالبدعأهلأنكرها

الصفاتفيوقولهمالجهميةعنالناظمتكلمعندماكلهذلكتفصيلسبق

الصفاتهذهجميعيثبتونالسنةوأهل[،بعدهوما04:]البيتوشبهتهم

علىذلكفيالسبلبهمفتفرقتالبدعهلما!،ورسولهاللهمرادعلى

الناظم.!عرضسوفما
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دافيالخلقهذابينالتفزقصلا-458

ناقضابدينكتلعبفلالااو-945

مثبتاومعطلبينفالناس-046

بلىلهمبرابعلشت-اوالفه461

جبانغيرالنفيفيفكسجاوي

فرقانبلابإثباتنفيا

صفعانمتناقفب!ثالثأو

1/الم]هالثيرانمناوحماراإما

-458

046-

".التفرق"أصل:ط

.جبانغيرالصفاتتعطيلفيجريئأيكونبأنصاحبهالمبتدعهذايوصي-

فيافترقواالناسأنإلىالمبتدعهذالسانعلى-اللهرحمه-الناظميشير

:فرقثلاثإلىتعالىاللهصفات

ومن،كالجهميةوالصفاتالاسماءجميعنفواالذينالمعطلة:الأولى[لفرقة

والمعتزلة.الفلاسفةمننحوهمنحا

اللهمرادعلىوالصفاتالاسماءجميعاثبتواالذينالمثبتة:الثانيةالفرقة

والجماعة.السنةاهلهموهؤلاء!ورسوله

ففرقواالاخرالبعضونفواالصفاتبعضفاثبتواتناقضواقوم:الثالثةالفرقة

الله-رحمه-الناظمإليهميشيرالذينوهم،كالاشاعرة،دليلبلاالمتماثلينبين

6/51.الفتاوىمجموعوانطر،الات!ةالابياتفي

واالانسانقفابهافيضربكفهيبسطانوهو،يصفعصفعمن:صفعان

8/002،اللسان.ذلكبهيفعلمن:ومصفعانيصفعانورجل.بدنه

بعضأثبتالثالثهذاأن-اللهرحمه-الناظمومراد529.القاموس

التناقضفيفوقعللمعطلةموافقةبعضهاونفىللمثبتةموافقةالصفات

بالصفعالمتناقضالفريقلهذانقدهماومثل.الطائفتينردودعليهفانهالت

منهما.

الصفاتفيالناسأنواعإن:لصاحبهيقولحيثللمبتدعالكلاميزاللا-461

تستطيعلاوانتبعضا،وينفيبعضأيشبتمتناقضومثبتاومعطل:ثلاثة

لانهالإثباتتختارناحذرولكنواحدا،اختربللهؤلاءرابعأتكونان

ولامعطلاكنولكنعقلا،متصورولامقبولغيرلانهالتناقضولاتجسيم

471.البيتانطر.والثيرانكالحميرفتكونمذهببغيرتبقى
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تكنولاالجميعبإنكارفاسمح-462

أثبئهمابينففمقلاأو-463

والىالنفيفيواحدبابفالباب-464

مثبتذلكببعضأقزفمتى-465

مثلهوأثبتستانفىومتى-466

وجهانلهرجلامتناقضا

والبرهانبالنصقونفيته

نميزلوفيعقلفيإثبات

بالفرقانلئتاوالمحجميعلزم

ديصانيمتناقضرفمجشم

462-

464-

465-

466-

كالقولالصفاتبعضفي"القول-:اللهرحمه-تيميةابنالاسلامشيخقال

قديربعلمعليمبحياةحياللهبأنيقرممنالمخاطبكانفإن،بعضفي

كلهذلكيجعل،بإرادةمريدبكلاممتكلمببصربصيربسمعسميعبقدرة

قيل.مجازا.ذلكفيجعلوكراهيتهوغضبهورضاهمحبتهفيوينازعحقيقة

فيكالقولاحدهمافيالقولبل،اثبتهماوبيننفيتهمابينفرقلا:له

ورضاهمحبتهفكذلك،المخلوقينإرادةمثلإرادتهإن:!تفإن.الاخر

للمخلوقأنكمابهتليقإرادةله:قلتوإن.التمثيلهووهذا،وغضبه

به"تليقمحبةوللمخلوقبهتليقمحبةلهوكذلك:لكقيل،بهتليقإرادة

32.-31صالتدمرية

التشبيهفيالوقوعمخافةالصفاتمنشيئانفىمنأنعلىالكلامتقدم

وتفريقاتناقضاقولهفيإنإذ،نفىفيمايلزمهمااثبتفيمالزمهوالتجسيم

وقبله،العقللذلكويشهدالناطمذكركماواحدفالباب،المتماثلاتبين

رسلناأزسلنا>لقد:تعاليقولهومنه.والعدلالشرعوهوالميزانيشهد

25[،]الحديد:باسد(الناسليقوموالميزانالكتتمعهموأنزلنابالينث

6/258،للسيوطيالمنثورالدر27/236،/ج13مجلدالطبريتفسيروانطر

336.صالقيملابنالسعادةدارمفتاج

فيكمابالفتحضبطهمنأرجحولعله.ففيبالضم"الجميع"ضبطكذا

)ص(.الأصل

لاثباتهممجسمةأنهممنالسنةأهلبهنبزالذياللفطعليهينطبق:أي

.الصفاتبعضأثبتلأنهمجسماأيضاهوفيكونالصفات

:=لهيقالرجلاصحابوهم،الفرسمجوسفرقمنفرقة:الديصالية
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467-

468-

946-

047-

467

468

لابمذاهبوصزحوا]لمراء1فذرو

و]تالتشبيهامةمعقاتلواو

بعقولكئمتتلاعبوافلالاو

بصفاتهصزحتقدفجميعها

الإيمانمنوانسلخواغدماء

القزآنذيلواءتحتجسيم

الاديانوبسائروكتابكم

ببيانوعلوهوكلامه

فمنشرمنكانوماالنورفمنخيرمنكانفماوظلمةنوراأثبتواديصان

والنحلالملل.بالطلمةاختلطالنورأنفزعمواوتناقضوا،الظلمة

474.صالنديملابنالفهرس927،-27812للشهرستاني

الثنويةعن:ي)عنهمالمقالاتأرباب"وحكى:اللهرحمهالقيمابنوقال

طينةكانتالعالمطينةأنزعمواالديصانيةلهميقالقوماأن(:المجوسمن

بها،فتأذىزماناعندهمالباريهوالذيالنورجسمتحاكيوكانتخشنة

منفتركببهاواختلطفيهافتوحلعنهتنحيتهاقصدعليهذلكطالفلما

فمنالصلاحجهةمنكانفماوالظلمةالنورعلىالمشتملالعالمهذابيعهما

الشيطانمصايدمناللهفانإغاثة"الظلمةفمنالفسادجهةمنكانوماالنور

24512-.246

وهمالصفاتفيالمتناقضينإلىالمعطلالنافيهذامنموجههناالخطاب

لهم:فيقول،البعضونفيالصفاتبعضإثباتفيوافقهمومنالاشاعرة

كلوانفواالملاحدةالفلاسفةبمذاهبوصرحواوالمراوغةالجدلعنكمدعوا

المثبتينالسنةأهل:بهمويعني.كالمجسمةتاماإثباتاأثبتواوشيء

.للصفات

278115.اللسان.والجدلالمماراةالمواء:

منشيءعرضتقدموقد،الفلاسفةمذاهبالقدماء:بمذاهبالمراد-

وما49:الابياتفي،جلالهجلالباريوانكارجحدوهومذهبهمحقيقة

:الأبياتفيالصفاتمنوغيرهالكلامفيمذهبهمعرضوسيأتي،بعده

.بعدهوما786

)ص(.تحريف،"ائمة":طفي

الوجهعلىوصفاتهاللهلاسماءالمثبتينوالجماعةالسنةأهل:بهميعني-

375(.البيت)انظر.سبحانهبهاللائق
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471

472

473

474

475

476

477

471

472

475

476

477

جاحدأومصدقببنوالناس

محكماترساالثنزيهمنفاصنع

بالفالاثباتمذهبلقبوكذاك

واحدبوصفلهمسمحتفمتى

متلبطاغدامنصرعةفصرعت

الفمخافةالجميعانكزنافلذاك

منالاديانربقةخلعناولذا

اتانشبيهأوذلكبينو

وبيانبصنعةالجميعوانفث

الاقرانعلىاحملثمجسيم

الفرسانبحملةعلئكحملوا

اللحمانممزقالعربنوسط

القزانإلىصرناإنجسيم

الازمانسالففيأعناقنا

السعة.اهلمنالمثبتوهو:مصدق

الجهمية.كغلاةتاماتعطيلاالمعطلهوجاحد:

كالاشاعرة.بعضهاواثبتالصفاتبعضنفىمنهو:ذلكبين

فصارواالايمانمنوانسلخواالباريجحدواالذينالفلاسفةهم:اتانشبيه

الحمار.أنثى:والاتان،أضلهمبلكالانعام

نقصعنوابعادهوتعظيمهالخالقلتنزيهإلانفوهاماانهمالصفاتنفاةيزعم

الرصثوصفوهوالصحيجالتنزيهمعنىبيانتقدموقد،المخلوقينمشابهة

وما11925،الطحاويةشرحانطرواثباتأ.نفيأنفسهبهوصفبماتعالى

.القصيدةمقدمةفيتقدم

.تقدموقدالضرباتبهيتقيالمقاتليتخذهما:الترس

38817.اللسان.وتقلبتمزغ:تلئط

282113.اللسانالاسد.مأوى:العرين

تأويلدونالصريحةنصوصهبظواهروأخذناالقرانإلىتحاكمناإن:يعني

.-زعمهفي-التجسيمقيوقعناتحريفولا

حلعنا"."ولقد:ظ

فلان:ويقالتمسكها،يدهااوالبهيمةعنقفيتجعلحبلفيعروة:الربقة

اللسان.الدينمنوخرجالجماعةفارقيعنيعنقهمنالإسلامربقةخرج

.01/113
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الألىالزسلقاومواملوكولنا-478

ونصوقارونفزعونالفي-947

الالىكالفلاسفةالائفةولنا-048

إلىشيعتهثئمارسطوبم-481

كمانيالصفاتبإثباتجاووا

وجنكشخانوهامانشود

الاديانبذيأصلأ1يعبؤولئم

أوانكلوعندن1الاوهذا

ماني"اسمه.كذبا...الزنديق"أي:يأتيمامنهاظهرحاشيةالأصلفي-478

وماني.لكذابون1والزنادقةيعاملكماالرسلعاملواملوكناأنالناظمومراد

المجوسيةبينديناأحدث.م217و216سنةبابلفيولدالمانويةزعيم

حكم.السلامعليهعيسىبهبشرالذي"فارقليط"أنهوادعى،لنصرانية1و

فيماتحتىوعذبفسجن،الدينعنبالخروجالزردشتيةالمجوسعليه

فيتباعوروساءلديانتهوكان.م277أو276سنةهرمزبنبهرامعهد

الملل193،104،الفهرستانظر.درهمبنالجعدومنهمالاسلاميالعهد

)تحقيقللتبريزيقاطعوبرهان245الفكر(:دار)طللشهرستانيو[لنحره

)ص(.4/991(طهران،معينمحمد

وقي.ونمرود"وقارون"وهامان:طه،بوفي.س،ف،الأصلفيكذا-947

ونمرود".وهامان"وقارون:طع،طت،حد،،ظ

فهوئمرودما07،البيتحاشيةفيوهامانوقارونبفرعونالتعريفسبق

طاغيةوكان،رفيفيوحاخهالسلامعليهإبراهيمناظرالذيبابلملك

5/21الفتاوىمجموعانظر.المشركينالكنعانيينالصابئةملكوكانجبارا.

(.التراث)دار1/313كثيرابنوتفسير

المصادرفيوتاتي،المهملةبالد]لأصولنافيجاءتنمرودوكلمة-

)ص(.أيضاهبالمعجمة

07.1517،:البيتينوانظر936،البيتحاشيةفيجنكسخانترجمةتقدمت-

اليونانفلاسفةمن.م(ق322-)384أرسطاطاليس:أيضأويقالارسطو-481

المدرسةومؤسس،المقدونيالاسكندرومعفمأفلاطونتلميذطبائها.و

الكبير""العالمكتابذلكمنوغيرهماوالطبالفلسفةفيكتبله،المشائية

2،=صهجلجللابنوالحكماءالاطباءطبقات."والعالمو"السماء
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فواللهإنقالمنفيهمما-482

إلهنابأنقالواولاكلا-483

علىفرعون3رهذاولأجل-484

متكلمربناموسىقالإذ-485

ولامنكئميكنلمسيناابن-/وكذا486]ها/ب،

غداانلماالالوسيوكذلك-487

الادبوانهذهخارجالعرشق

لقزان1وبالوحيمتكلم

الإيمانعلىيقدرولئمموسى

ذادانيوإذهالشماءفوق

بدهانصانعوابلاتباعه

سلطانمنيخشلئمقدرةذا

482-

484-

485-

486-

487-

ودائرة86،صأصيبعةأبيلابنالأنباءوعيون703،صوالفهرست

61211.الإسلاميةالمعارف

والجحود.الانكارفيمذهبهذهبواالذينوحزبهجماعتهأرسطوبشيعةيريد-

وما265:)البيت.وجلعزالباريفيالباعأهلمذاهبتفصيلتقدم

(.بعده

بخصائصيتصفأنينبغيلاالالهأنفرعوناعتقادأجلمن:يعتي

وانه،العالمفوقربهإنفولهالسلامعليهموسىعلىفرعونأنكرالاجسام

فرعونيؤمنلمالاثكارهذاولأجل،ناداهوانه،بالاذانيسمعبكلاميتكلم

.السلامعليهبموسى

والازض!السمواترث*نالالغدرثومافرغؤن>قال:تعالىفولهفيكما

غيريإلهااتخذتلبن>ظل:تعالىقولهإلى*<ضوينينكنتمإنبتنهضاوما

92[.-23]الشعراء:*<المسبر-نمنلاخعلنك

علىالادلةذكرتقدموقد."متداني":طه،طت،س،ظ"ناداني":

(.بعدهوما418:)الابياتالسلامعليهلموسىتعالىاللهتكليم

49(.)البيتسيناابنترجمةتقدمت

الشخصإظهارأيضاوهي،والمخادعةوالمصانعةالمداراة:والمداهنةالدهان

162113.اللسان.يبطنماخلاف

ولد،الطوسيالديننصيرجعفرأبوالحسنبنمحمدبنمحمد:الطوسي

هولاكوإلىمقرباوكانالعقليةالعلومفيرأساكانفيلسوف795!،بطوس

=الصفاتوإنكارالمعادوبطلانالعالمقدمفيهانصركتبأوصنفالتتر،قائد
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واوحامليوالقضاةالخييفةقتل-488

ومامجشمةمشبهةهئمإذ-948

البلدانفيلفقهاء1وغران

اليونانأكابربديندانوا

ابنإشاراتوجعلمدارسللملاحدةواتخذيعبد،إلهالعرشفوقليسوأنه

من،الاصناميعبدساحراوكان.الخواصقرانهي:فقالالقرانمكانسينا

سنةببغدادتوفي،بالفارسيةكثيرشعرولهسينا،ابنإشاراتشرحكتبه

-7/03الاعلام13/283،والنهايةالبداية2/267،اللهفانإغاثةهـ،672

.31

488-

948-

القيمابنقال،اللهقتحهالطوسيمنعظيمشرالاسلامعلىوقعوقد

.الملحد.والكفر،الشرك"نصير:الطوسيعناللهفانإغاثةفياللهرحمه

الخليفةفقتل..السيفعلىفعرضهمدينهواهلالرسولأتباعمننفسهشفى

وكان-هـ656سنةبغداددخلواالذينالتترقتلهحيثبادلهالمستعصم

الفلاسفةواستبقى،والمحدثينوالفقهاءوالقضاة-ومشيرهموزيرهمالطوسي

2/267.اللهفانإغاثة.والسحرةوالطبائعيينو[لمنجمين

الخاصعنداشتهرقدالطوسيالرجل"هذا:اللهرحمهالاسلامشيخوقال

قدملماثم،بالألموتالاسماعيليةالباطنيةالملاحدةوزيركانانهوالعام

هذاكانالخلافةداربغدادإلىوجاؤواالمسلمينبلادإلىالمشركونالترك

وقتلالخليفةبقتلعليهفأشارهولاكوالمشركينالتركلملكمشيرامنجما

فيينفعونهالذينوالتجاراتالصناعاتهلواستبقاءوالدينالعلمأهل

فيبالمسلمينفعلهماذكروسياتي446.-44صه!هالسنةمنهاجالدنيا"

.بعدهوما039:الابيات

مشبهةأنهمللصفاتالمثبتينالسنةأهليتهمونالباعأهلأنتقدموقد

375(.)البيتوحشويةومجسمة

"مصارعةاسمهللطوسيكتابعلىوقفأنه-:اللهرحمه-القيمابنذكر-

أيامستةفيوالأرضالسمواتيخلقلمتعالىاللهأنفيهنصر"المصارعة

فيمنيبعثولاواختيارهبقدرتهشيئايفعللانهوشيئايعلملانهو

بادتهالكافرينالملحدينمنتباعهوهوالملحدهذافكانوبالجملةالقبور،

2/267.اللهفانإغاثةالاخر"ليوم1وورسلهوكتبهوملائكته
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الفائضةالفحولالملاحدةولنا-094

غالئتمبهاتصانيفولنا-194

سناناللسكينو!طيل

الإخوانورسائلالشفامثل

094-

194-

مذهبوالالحاد.والعدولالميلاللغةفيوالإلحادملحد،جمع:الملاحدة

دونبالاقتناعيتطاهرالذيالمتشكدبعلىيطلقوقد،اللهوجودينكرمن

388.عهلماللسان02،174،291،صالفلسفيالمعجم.عقيدة

طع:وفي.طهطت،فيوكذا"التسكين"،:الاصلفي"السهكين(":-

بكسرففيضبطوقدغيرها،منثبتناماالصوابولكن"والتشبيه"

أئمةبأنهم:اللهرحمهالناظموصفهموقد.الكافوتشديدالسين

عظيمة،وقوةسطوةلهمكانوأصحابهسلمانبنسنانلانالسكين

وصانعوهمالاكابرخافهمحتىوالرؤساءالملوكمنخلقاوقتلوا

انظرهبالسكاكينالناسيغتالونكانوابأنهماشتهرواوقد.بالاموال

الاتي.التعليقفيالمذكورةالمراجع

البصيريراشدبنمحمدبنسلمانبنسناناتباعهم:سنان[ل

وصاحبالاسماعيليةمقدمالجبلوبشيخالدينبراشدالملقب

صلاحمعلهوجرتسنةثلاثينبالقغواقام،الشامقلاعفيدعوتهم

ماكللاصحابهوأباجوالكفر،الإلحادومذهبه،وقصصوقائعالدين

سنةهلدبهالعباداتعنهمونسخوشرابولحمفرجمنيشتهونه

ص.958

21/182،الاعلامسير592،-4/492العمادلابعنالذهبشذرات

5/23.التعارضدرء303،-592الإسماعيليةأعلام،3/141الاعلام

.المغالاةمن"غاليتم"غيرها:وفي.المغالبةمنطهووفالاصلفيكذا

يفتخربدأالملاحدةمنسبقهبمنافتخربعدماالمبتدعهذاأن:الناظمومراد

لا:لاصحابهفيقولوضلالهمبدعتهمتنصرومصنفاتكتبمنتركرابما

تقريرفيعليهاتعتمدواولاوالسنةالكتابنصوصإلىتلتفتواانلكمحاجة

بهاونغالبمنهاونتلمىعليها،نعتمدأوائلناتصانيفعندناأنإذتريدونما

غيرنا.بهاننافسأننا"غاليتم[(:ومعنىخصومنا.

.مطبوعوهو،والفلسفةالمنطقعلمفيسينالابنكتابالشفاء:
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عندكئمهيالتيالإشاراتوكذا-294

الففيجاءممابالضدصرحتقد-394

البرهانلقواطعضمنتقد

والفرقانلإنجيلوصراة

رسالة،وخمسونإحدى:وهيالصفاإخوانرسائليعني:الإخوانرسائل

لها.ترويجاالصادقجعفرإلىنسبوهاوربما.القرامطةمذهبأصلوهي

وابوبالمقدسيالمعروفالبستينصربنمحمدسليمانابوملاهاوقد

الفلسفةطريقعلىصنفوهاوقدوغيرهما،الزنجانيهارونبنعليالحسن

"هذا:الرسائلهذهعنالإسلامشيخقال.الشريعةمسلكعنالخارجة

جعفرا:)يعنيإليهذلكفينسبونالفلاسفةالقرامطةمذهبأصلهوالكتاب

الكذبأقبحمنوهذا.البيتأهلعنميراثاذلكليجعلوا(الصادق

بعدصنفتإنماالصفاإخوانرسائلأنالعقلاءبيننزاعلافإنه،وأوضحه

يضا:عنهاوقال."القاهرةبناءمنقريبابويهبنيدولةفيالثالثةالمائة

السنةمنهاج"الاسلامتناقضأنهاالإسلامويعرفيفهمهاعاقلكل"يعلم

135.-ليه!5133الفتاوىمجموع،99،001صالسبعينية،46512

فيمطبوعوهوسينا،لابنوالحكمةالمنطقفيوالتنبيهاتالإشاراتكتاب-294

دنيا.سليمانالدكتوربتحقيقمجلداتثلاثة

)ص(.للضرورةاللامزاد.بهمفعول،قواطع:أصله:"لقواطع"-

الادلةبخلاف،اليقينتفيدالتيالعقليةوالادلةالقاطعةالبراهينفيها:أي

صاحبهإلىالجهميمنموصولاالكلاميزالولا.الظنتفيدالتيالشرعية

المتخيل.

السماويةالكتبلجميعبلوالسنةللكتابالمخالفةمنالتصانيفهذهفي-394

يتفاخرالتيالتصانيفهذهأحدعنتيميةابنالاسلامشيخقال.عظيمشيء

ممنأحدينكر"فهل:الصفا"إخوان"رسائلكتابوهو،الزنديقهذابها

"رسائلأصحابيقولهماأنالنصارىأواليهودأوالمسلميندينيعرف

فيماالرسلمخالفةذلكفيفإن..الثلاثللمللمخالفالصفا"إخوان

الرسلشرائعوتبديل،بهجاءتممابكثيروالتكذيببهمرتوأخبرت

المللعنخارجونفهولاء،المللمنبملةعارفعلىيخفىلابماكلهم

.ليه!5134الفتاوىمجموع"الثلاث
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وفوقهاالنصوصمثلعندكئمهي-494

إلئهمفإنتحاكمناواذا-594

نصوصهبانتساعدناقدإذ-694

وانتمعلئهحكمنافلذاك-794

والالىدرهموابنجهمويحيا-894

وبيانفطعيةحجةفي

القزانإلىلاالتحاكميقع

الايقانعنعزلتلفظية

والثانيولاالمعلمقول

الخورانمنبقولهماقالوا

594-

694-

794-

894-

وارائهمكتبهمفيوننظر،نتحاكمالتصانيفهذهصحابإلى:أي"إليهم"

والسنة.الكتابإلىلالها،ونطيعونسمع

وقد.القرانلفاظحجيةعدمعلىالبدعأهلمنوأصحابههواتفق:يعني

ولااحادأخبارأنهابحجةالسنةنصوصمنكثيرايردونالبدعأهلأنتقدم

أنهابحجةتعالىاللهكتاباياتدلالةيردونكذلكوهمالعقائد،بهاتثبت

)انطروالنظر.والعقلبالكلامعندهميثبتإنماواليقين،اليقينتفيدلالفظية

(.عليهوالتعليق381البيت

فاطلقاليونانفلاسفةبينشانلهصار،ارسطوطاليس:الاولبالمعلميعني

أهلاراءانظر4810رقمالبيتفيترجمتهوتقدمت،الاولالمعلمعليه

184-26182،-22صالقفطيلابنالحكماءأخبار،الفاضلةالمدينة

الفارابي.عنكلامهعند

بنطرخانبنمحمدبنمحمدوهوالفارابينصرأبا:الثانيبالمعلميعني-

نهرعلىفارابهـفي026سنةولدتركيأصلهالاذكياء.أحد،أوزلغ

أرسطوكتبلشرحهالثانيالمعلمسميفيها،ونشأبغدادإلىوانتقلجيحون

"النجومأحكامو"إبطال"الموجودات"مبادىءكتبهمن.الأولالمعلم

للأرواحالروحانيبالمعاديقولوكان.سيناابنتخزجوعليهاوغيرها،

والنهايةالبداية02،ا7الاعلامهـ،933سنةتوفي،الجاهلةلاالعالمة

2612.اللهفانإغاثة416115،السير238111،

05(.)البيتدرهمبنوالجعد04()البيتصفوانبنالجهمترجمةتقدمت

والانكسارالضعفوهوالخور،ويعني،ففيضبطكذا:"الخور[ن"

-الضالهذايتهكم)ص(..المعاجمفيالمصدرهذاأجدولم.والجبن
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بقيةفيهالتشبيهمن-بقيت994

لاالتجسيممخافةالصنساتينفي-005

الأركانمنقواعدهنقضت

قرانولاخبرعلىيلوي

994-

-005

بقولقالاإنهما:ويقولوالجعدالجهموهماالماضينأسلافهمنباثنين

نصرحكمايصرحواأنيجرؤواولموالخورالخوفإليهدفعهممتناقض

ثلاثعلىالجهميةوكذلك-:اللهرحمه-الاسلامشيخقال،نحن

الحقيقةفيفهو..وصفاتهاللهأسماءينفونالذينالغاليةفشزها:درجات

يثبتونلانهمالناستبينذلكفعند.قادر.ولاعالمولابحيليسعندهم

قيلفإذا،العلانيةفييقرونبماالشنعةأنفسهمعنيدفعونلكنهمشيئا

يدبرالذيفهدافقلنا:،الخلقهذايدبرمننعبدقالوا:؟تعبدونفمن:لهم

أخذوهقولوهذا.نعمقالوا:؟بصفةيعرفلامجهولهوالخلقهذاأمر

بعالمليسيزللمصانعاللعالمأنيزعمونالذينالمتفلسفةمنإخوانهمعن

..ذلكعلىيزيدواولميزللمعيننقولقالوا:بأنعنهوعبرواقادر.ولا

نأيستطيعوالمالصفاتفيالمعتزلةمنقولهموصفناالذينهؤلاءأنغير

الخوفولولا..معناهفأظهرواتطهرهالفلاسفةكانتماذلكمنيظهروا

منيممعهمالخوفنغيربهولافصحواتظهرهالفلاسفةكانتمالاظهروا

الردوانظر،1/144تيميةلابنالتسعينية.يسيرأ.هـباختصارذلك"إظهار

.601-01صهأحمدللامامالجهميةعلى

المقدمة.علىالتعليقفيالتشبيهتعريفتقدم

فييقيعذلكبعدهوثممطلقا،الصفاتنفيهيالجهمقاعدةأن:يعني-

وأن،صدورهمتكنماويعلمويراهمخلقهيسمعتعالىاللهأنبإثباتهالتشبيه

مشيئنه.عنكائنيخرجفلاالشاملةوالقدرةالعامةالمشيئةسبحانهله

التيقاعدتهنقفستثبتهاالتيالصفاتوهذهحادثالعالمنيثبتوالجهم

فيويصرخالتجسيمونفيالصفاتتعطيليدعيذلكبعدهوثمبها،حكم

فيماذلككلاللهرحمهالناظمبينوقد.التناقضفيفوقعبذلكالناس

ابيات.منسياتي

المقدمة.علىالتعليقفيالتجسيمتعريفتقدم

)ص(.عندهيتوقفولاإليهيلتفتلا:ايخبر،علىيلويلا
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جنانكلسريعلموكذاكيرىاويشمعاللهإنويقول-105

لاكوانلهذهمنكائنهوابذدشاءقداللهإنويقرذ-205

الحدثانإلىينسبهوالكؤنلهمقدورالفعلإنويقول-305

يتفقانهذانماواللهالورىفييصرخالئجسيموبنفيه-405

والإمكانالتجسيممنحذراذاكلمحالقلنالكننا-505

ص!ه**

-105

305-

-405

-505

.سمنالسقطبدايةالبيتهذامن

كانالجهمفإن،صفوانبنالجهممنونفياتعطيلاأشدالمتأخرونالجهمية

ذلكلأنخلقهبهايوصفبصفةتعالىالبارييوصفأنيجوزلا:يقول

خالقاموجدأفاعلاقادرأكونهوأثبتعالماحيأكونهفنفىتشبيها،يقتضي

المشيئةيثبتلكنه،والخلقوالفعلبالقدرةخلقهمنشيءيوصفلالانه

المتأخرونأما.بقدمهقاللمنخلافأالعالمبحدوثويقولبالجبرقولهمع

ممنخوفأأثبتماأثبتبأنهالجهمعلىيتحسرالذيالزنديقهذاأمشال

المللانظرشيئأ.يثبتونولامطلقأنفيأينفونفهمالسنةأهلمنحوله

وسيأتي221،الفرقبينالفرق79،صالدينفيالتبصير7311،والنحل

اللهوجودإنكارحقيقتهأنوبيانمفصلامذهبهمعرضالناظمكلامفي

(.بعدهوما0601:البيت)انظر.سبحانه

نفىقدالجهمان:والمعنى."متفقان"غيرها:وفيد.،ف،الاصلفيكذا

فيهعندهيقعلاماوأثبت،بالمخلوقيناللهتشبيهمنخوفاالصفاتمننفىما

بعضبإثباتهالجهمإن:الزنديقهذافيقول.والقدرةوالايجادكالخلقتشبيه

فكيفالاجسامعلىإلاتقعلاالصفاتإذ،التجسيمفيوقعقدالصفات

التناقض.منهذافيه؟يقعثموالتجسيمالتشبيهبنفيالجهميصرخ

".التشبيه"منطيع:

التصريحعننجبنولمالجهممنوقعكمانتناقضأونترددلمأننا:يعني-

في=نقعلاحتىمحالهوالصفاتمنشيءإثباتإنقلنابل،الشاملبالنفي
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.لو
لمغ

)1(القرانوعسكرالإيمانركبقدومفي

الايمانمطلعمنجئتكئمقداسمعواالاقالثئمفريقتى-و605

لتئيان1وو]لبرهانبالحقاحمدمهاجرمنطيبةأرضمن-705

القرآنومحكمعلئهطاديارفذلنيالإلهطلبفيسافزت-805

بنيانيفاعتلىعقلوصريججلالهجكالزحمنفطرةمع-905

إيمانيفيلمنقول1وحمنالزوفطرةالضريحالعقلفتوافق-051

161/7لشلطان1وبالملكمتفودجلالهجكاللهبان1-/شهدو151

الشانالعظيمالاعلىوجههمإلامعبودلاالحقالإله512-وهو

الذانيالحضيضحتىعرشهمنفباطلسواهمعبودكلبل-513

قطبانهماعابدهذلمعحئهغايةالزحمنوعبادة-451

)1(

905-

-051

-514

.المخلوقخصائصمنهوالذيوالامكانالحدوثإلىاللهنسبةأوالتجسيم

أمرين:فيالوقوعمنخوفاينفونهاأنهميزعمونالصفاتفنفاةوبالجملة

بجسم.ليسواللهالاجسامخواصمنالصفاتلانالتجسيم:لاول1

الصفاتلانالوجودواجبلاالوجودممكناللهجعل:ايالامكان:الثالي

916.البيتفيذلكتقدموقد.بحادثإلاتقوملاو]لحوادثدث1حو

طه.منالفصلعنوانسقط

262(.)البيت.الفطرةتعريفتقدم

طه:فيوبعده"عقلي"غيرهما:وفي.وفالاصلفيكذا"عقل":-

"إ.ببيان"فاعقلي

ووصف.السابقينالبيتينفيذكرلماصعوديترتيبوفيه.ففيكذا

غيرها:وفي.النسخةهذهفيمايرجحالسابقالبيتفيبالصريحالعقل

)ص(."والمعقولالرحمنوفطرةالصريح"الوحي

بين=كوكب:والقطب،الزحىعليهاتدورالتي]لقائمةالحديدة:القطب
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دائرالعبادةفلكوعليهما-515

وسولهأمربالأمرومداوه-516

ووبالإخلاصاللهدينفقيام-517

ونارهالإلهغضبمنينجلنم-518

بإلههفمشرذبعدلناس1و-951

القطبانقامتحئىدارما

والشيطانوالنفسبالهوىلا

اصلانلهإنهماإحسان

الاصلانبهقامتالذيإلا

الوصفانلهأوابتداعذوأو

و"أبدا.مكانهيبرحلاأبيضصغير،الفلكعليهيدوروالفرقدينالجدي

ملاكه.شيء:كلقطبومنه.عليهتدورالكواكبلانالرخىبقطبشبه

682.-1/681اللسان

فعليهما.:س،ظ،ب-515

في"الاصل"كلمةنثوكذلك،للضرورةهناالناظموأتثهمذكر،القطب-

)ص(.228البيتعلىالتعليقوانطر518.برقمالاتيالبيت

استمسكفقدمحسنوهواللهإلىوتجههؤلمجتلئم>ومن:تعالىقولهلذلكيشهد-518

عملأفليعملرلهلقايرصاكان>فن:وقوله22[:]لقمانالؤتفئ(بالمحرؤ،

011[.:]الكهفلد(<رئصبعبادهي!ثركولاصنيا

،الشركفيوقعتعالىللهالاخلاصوهوالعبادةشرطيمنالاولالشرطفقدمن-951

يومبشفاعتكالناساسعدمناللهرسوليا:قالأنهعنهاللهرضيهريرةأبيعن

هذاعنيسالنيلاانهريرةاباياظننت"لقد:اللهرسولقال؟القيامة

الناساسعد،الحديثعلىحرصكمنرأيتلما،منكاولاحدالحد!ث

البخاريرواه"نفسهأوقلبهمنخالصااللهالاالهلا:قالمنالقيامةيومبشقاعتي

وعن.الحديثعلىالحرص33،باب،العلمكتاب،فتح99/ح391/ص1ج

نتذاكرونحن!اللهرسولعليناخرج:قالعنهاللهرضيالخدريسعيدأبي

المسيحمنعنديعليكماخوتهوبمااخبركم"ألا:فقالالدجالالمسيج

فيصليالرجليقومان،الخفي"الشرك:فقال،اللهرسوليابلى:فقلنا؟"الدجال

الزوائد:فيالبوصيريوقالماجهابنهرو"الرجلنظرمنيرىلماصلاتهفيزين

والسمعة،الرياءباب،4257/ح427/ص2جماجهابنسنن.حسنإسناده

9338./ح041/ص2جماجهابنسننصحيح،حسن:الالبانيوقال

018



فعلنابكثرةيزضىلاوالله-052

إحسانهمرادهئمفالعارفون-152

وذاللهبانشهدواقدوكذاك-522

خلقهويشمعيرىالعليئوهو-523

الدجىغسقفيالنملدبيبفيرى-524

الإيمانمعباحسنهلكن

الاحسانعنعمواوالجاهلون

صفتانهمابصروذوسمع

ثمانستفوبنعزثبىفوننمن

الاجفانتقلبكذاكويرى

-052

-521

522-

523-

524-

فيوقعوالسنةالكتاباتباعوهوالعبادةشرطيمنالثانيالشرطفقدومن

خطب!اللهرسولانعنهااللهرضيعباسابنعن.والضلالالابتداع

فلنبهاعتصمتمانمافيكمتركتقد"إني:فقالالوداعحجةفيالناس

ووافقهإسنادهوصححالحاكمرواهالحديث"نبيهوسنةاللهكتاب1ابدتضلوا

318./ح171/ص1جالمستدرك.الصحبحبنفياصلهوالحديثالذهبي

الضينوهوعلأأنبأي!ليبلوكئموألحعؤةلضؤتخلق>ائذى:تعالىقالكما

عملا("."اكثر:يقلفلم2[:]الملك!(نغفور

الإخلاص:شرطيهبتحقيقالعملإحسانعلىيحرصونوالمعرفةالعلماهار

.الصلالفيفوقعواذلكعنغفلوافقدوالتفريطالجهلاهلاما،والمتابعة

]الشورى:البصحير(السميع!هوشفءءكمثله>ليس:تعالىقولهعلبهيدل

.]11

مافويعلمهوإلايعلمهآلاالستمفايغ>وجمنده:تعالىقولهعلبهيدل

ولاالأزضظلمتفيحثزولايعلمهاإلاورقةمنقسسقظوماواتبخرلبز

95[.:]الانعام*<بيهزكننيفىإلايابسولارطي

لضرورةالواووحذفت،وثمانست:يقولأنالأصل"ثمان"ست:وقوله-

والارضونالسبعالسمواتوهيعشرةاربعفتكونالجمعوالمرادالشعر،

ماوانظر.السابعةالارضتحتماعرشهعلىوهوسبحانهفيرى،السبع

412.البيتفيسبق

.الشديدةالليلظلمةفيالتملمشي:يعتي

تعالى:قولهعلبهيدلبها.والتلفتبالعبنالإيماءأى":الأجفان"تقلب-

91[.]غافر:الاصتهين(خآينة>يعلم
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بسمعهالعبادأصواتوضجيج-525

عبدهيوسوسبماالعليموهو-526

رامجالذانيعلمهفييشتوبنبل-527

وماغدايردبماالعليموهو-528

كفكانلويكنلئمشيءوبكل-952

مففهوشيءفكلالقديروهو-053

الضوتانيتشابهلاولديه

لساننطقغئرمننفسهفي

والإعلانالإسراروذوعاصي

الانذافيوالمعلومكانقد

الاعيانلذيموجودايكونف

عصيانبلاطوعالهولور

-525

526-

527-

952-

053-

2/312،اللسان.والجزعوالمشقةالمكروهعندالصياح:الضجيج

المختلطة.العاليةالاصواتهنا:والمقصود

المضارعحرفنقطالاصلوفي.طهد،ظ،فيكذا"يتشابه":

طحطت،ب،وفيف،فينقطهواهملمعأ،والتحتانيةبالفوقانية

الصحيحوهو،مذكر421البيتفيالصوتلفظسبقوقد.بالفوقانية

)ص(.اللغةفي

وقوله:31[:]يونسؤالأبصر(السمعيملك>أمن:تعالىقولهعليهيدل-

ناتحسبون>أتم:وقوله1[:]المجادلةبصيى(حمغمأللهانتحاوكاي!تمع>وادله

08[.:]الزخرف*<يكنبونلديهمدرسلنابكونخولهمسرهملضئمعلا

]ق:به-+لفسإ(لوسوسمارنعلمألادنسنخلقنا>ولند:تعالىقولهعليهيدل

تخفيهماعليهيخفىفلاالنفسبهتحدثمايعلمتعالىاللهان:اي16[

13/مجلدالطبريتفسير4/022،كثيرابنتفسير.القلوبوتضمرهالسرالر

لديهمورسلنابلىونجولهصسرهتمدضممعلائاتحسبون>أتم:وقوله26/156،ج

08[.:]الزخرف*<ينببون

هوومنبه-جهرومنالقولأسزمنمنكم>سوآ!و:تعالىقولهعليهيدل

01[.]الرعد:!(بالنهاروسارس!بالسزمستخغ

كمايكونكيفكانلويكنلممايعلم!انهتعالىاللهعلمسعةمنوهذا

وقوله:47[:]التوبةخبالا(إلازادكتممافيكمخرص>لو:تعالىقال

28[.:]الانعامعنه<نهوالماولعاوأر>ولو

02[.:]البقرةقديى(شئصعكدئه>إبر:تعالىقولهعليهيدل
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بانهيدلقدرتهوعموم-531

لهموإفعالحقاخلقه-هي532

بالىوالتكذيبالجئراهللكن-533

فاتهمإذعوربعئنيئنظروا-534

للحيوانالافعالخالقهو

الامرانيتناقضولاحقا

عئنانلهمانفتحتمااقدار

العئنانوغارتالبصيرنفلر

531-

532-

533-

534-

"تدل".:غيرهوفي.ففيكذا

الجهميةعلىوالردالعبادلافعالتعالىاللهخلقعلىالكلامتفصيلتقدم

(.بعدهوما015:البيت)راجع

العبادبانالقائلونوافقهمومنالجهميةمنالجبريةهمالجبر:أهل

منههيبلاختيارهبغيرالعبدمنتصدرالافعالوانافعالهمعلىمجبورون

.بعدهوما015البيتفيذلكتفصيلتقدموقد،المرتعشكحركة

افعالفيوقولهم.وافقهمومنالمعتزلةمنالقدريةهم:بالقدرالمكذبون

خالقغيرتعالىاللهإن:يقولونفهم،الجبريةقولمنالضدعلىالعباد

همالناسأنزعمواوقد.الحيواناتاعمالمنلشيءولاالناسلافعال

فيوجلعزللهليسنهوافعالهمخلقواوانهماكسابهمعلىيقدرونالذين

القولهذاولاجل.وتقديرصنعالحيواناتسائراعمالفيولااكسابهم

1/93،والنحلالملل،132صالفرقبينالفرق.قدريةالمسلمونسماهم

15813.حسنصديقلمحمدالخالصالدين

الجبريةانإلى-اللهرحمه-الناظميشير.الراسفيدخلت:العينكارت

وجعلوه،واختيارهقدرتهالعبدفسلبواوالمشيئةالقدرةعمومإلىنظروا

القدريةاما.والنهيوالامرالتكليفجانبعنوعموا،افعالهعلىمجبورا

افعالخلقعنوعموا،والعقابوالثوابوالنهيالامرجانبإلىفنطروا

نإفقالوا:الامرينبينفجمعواالحقاهلاما.السابقالقدروعنالعباد

ارادإذاسبحانهفالله،فيهاللهجعلهاالتيوإرادتهالعبدبقدرةتقعالحركة

العبدقدرةإلىالفعلفيضاف.فعلهإلىوالداعيالقدرةلهخلقالعبدفعل

إلىالمخلوقإضافةالربقدرةإلىويضاف،سببهإلىالمسببإضافة

وخلقالقدرعلىالكلاموتقدم147.-146العليلشفاءانظر.الخالق

.بعدهوما015:البيتفيالعبادفعال
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الرحمنقدرةهوسانهفيالورىحارالذبدالقدرفحقيقة-535

الربانيالرضاعنحكاهلمااحمدمنذاعفيلابن-اوالستحسن536]16/![

بيانذاتوهياختصارذاتبلفظةالقلوبشفاالامامقال-537

!**!!اليه

تن!يار

سلطانمنعلئهللمماتمااذفلأجلكمالهاالحياةوله-538

536-

537-

538-

عقيلبنمحمدبنعقيلبنعلي:عقيلوابن.للضرورة"عقيل"صرفمنع

هـ(.513-)431الوفاءأبوالاصوليالحنبليالمقرىءالظفريالبغدادي

ثمحياتهأولفيمعتزلياكان،الاعلامالائمةأحدوقتهفيالعراقعالم

عليهم.الردفيصنفثمتوبتهوصحتذلكعنتابأنهنفسهعلىأشهد

علىو"الجدل"الاصولفيو"الواضجأشهرهاوهو"الفنون"مصنفاتهمن

14211،الحنابلةطبقاتذيل944311،النبلاءأعلامسيرالفقهاء"طريقة

31314.الاعلام24314،الميزانلسان

عنوسئل:أحمدالاماممسائلفيالنيسابوريءهانىبنإبراهيمبنإسحاققال

وإناللهفبقدرزنىإن:الرجلقالالعباد،علىاللهقدرةالقدر:فقالالقدر

لابنأحمدالإماممسائل،عليهقدرهوجلعزالله،نعم:قال؟اللهفبقدرسرق

مختصرةأحمدالإماممقولة-اللهرحمه-الناظمأوردوقد،1ههاص2جءهانى

وقالجدأالكلامهذاعقيلابن"واستحسن:قالثم"العليل"شفاءكتابهفي

الدين،أصولمعرفةفيوتبحرهأحمدعلمدقةعلىيدلهذا(:عقيلابن)يعني

61.صالعليلشفاءالوفاء"أبودالكماوهو

".بيان"كلد:

وحياته،الوجوهمنبوجهنقصإليهايتطرقلاالتيهيالكاملةالحياة

فناء،يلحقهاولاعدميسبقهالمالتيالكاملةالحياةهيوحدهسبحانه

!بحمدهوسمحيموتلاالذىالحىعلى>وتوكل:تعالىقالكما

58[.:]الفرقان
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اوصافهمنالقيوموكذلك-953

جميعهاالكمالوصافوكذاك-054

ووو]لافعالالاوصاف-فمصحح541

بانهالحديثجاءذاولاجل-542

غشيانمنلديهللمنامما

الوصفانومدارهالهثبتت

الاصلانذانكحقااشماء

عمرانوذيالكزسيآيةفي

953-

-054

-541

542-

لؤأ(ولاسنةتأخذهلاالقيوئمالحيهوإلاإلهلآ>الله:تعالىقال

والقيوم:111[:]طهالقيومى(للحىالوجوه>وعنت:وقال255[،:]البقرة

كلبأمروالقائمبنفسهالقائمالحياةكاملوهوالعظيمةتعالىاللهأسماءمن

فيالناظموسيفسره.قدرتهفيوصرفهوتدبيرهعنهوالدفعرزقهفيشيء

الكريموتيسير2713،القرطبيتفسيروانظر3353(.)البيتاخرفصل

5/303.للسعدبدالرحمن

06[.:]النحلالكيم<ائعرجمفوهوالاشكلىالمل>ولله:تعالىتال

"على:لقيوموالحياسميعلىكلامهأئناء-اللهرحمه-الطحاويةشارحقال

الحياةفان.معانيهاترجعواليهماكلها،الحسنىالاسماءمدارالاسمينهذين

،الحياةلضعفإلامنهاصفةعنهايتخلففلاالكمالصفاتلجميعمستلزمة

يضادكمالكلإثباتإثباتهااستلزمتفهاوحياةأكملتعالىحياتهكانتفإذا

القائمفإنهقدرتهوكمالغناهكمالمتضمنفهوالقيومماو.الحياةكمالنفيه

إلالغيرهقيامفلالغيرهالمقيم،الوجوهمنبوجهغيرهإلىيحتاجفلابنفسه

أ.!."انتظامأتمالكمالصفاتالاسمانهذانفانتظمبإقامته

1/002.الصواعقمختصروانظر29.-1/19الطحاويةشرح

.""الوصفان:ط،ح

.""فلأجل:ف

سمعت:قالتالسكنبنيزيدبنتأسماءعنجاءماإلىيشير-

<القيومالسهوالاإلهلآ>الله:الايتينهاتينفييقول!راللهرسول

:عمران]ال*<القيعالحئهوإلاإلهلآأدد*و>اثر255[:]البقرة

من6/461احمدالامامرواهالحديث،"الأعظماللهاسمفيهما"إن2[،1

عن-حوشببنشهرعنزيادابيبنعبيداللهعنبكربنمحمدطريق
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اسىاشتملاعلىالاعظمالإلهاسم-543

يدالاسمئنإلىمرجعهافالكل-544

والزضاوالكراهةالإرادةوله-545

مقترنانوالقثومالحيئ3

الشانبفدابصبرذوذاكرند

الإحسانذووهوالمحئةوله

البرساني،عثمانابنهوبكربنومحمد.به!زاللهرسولعنأسماء

أبوالقداحهوزيادأبيبنوعبيدالله047.التقريبكثيرأ،يخطىءصدوق

مولىهوحوشببنوشهر371.التقريب.بالقويليسالمكيالحصين

926.التقريب.والاوهامالارسالكثيرصدوقالسكنبنيزيدبنتسماء

يخفى.لاكما،حجةبهتقوملاالحديثفإسناد

عنيحدثأنسبنغيلانطريقمن2093،اح34612ماجهابنوروى

إذاالذيالأعظمالله"اسم:قال!ه!اللهرسولعنامامةأبيعن:القاسم

البوصيريوقالوطه".عمرانل1والبقرة:ثلاثسورفي،أجاببهدعي

وثقه.منولاجرحهمنأرلمغيلان،مقالإسنادهفي402:لممالزوائدفي

وشاهدا.متابعةلهذكرثم

111[،:]طهألقيو!<لقحىائوجوه>وعنت:طهسورةمنلشاهدو

443.التقريب.مقبولالدمشقييزيدابوالكلبيهوأنسبنوغيلان

يغربصدوقأمامةأبيصاحبالدمشقيعبدالرحمنابنهووالقاسم

عن1093،/ح356اص2ماجهابنوروى045.التقريبكثيرأ.

3:402االزوائدفيالبوصيريوقالموقوفأ.نحوهعبدالرحمنبنالقاسم

حجةبهتقوملاالحديثأنيطهروبهذا.موقوفوهوثقاترجاله

نفسهعلىوموقوفاتارةمرفوعايرويهولانهعبدالرحمنبنالقاسملضعف

أعلم.والله.تارة

بغسمبرلدولاالنسبنبمالله>يرلد:تعالىقولهعليهيدل"الارادة":-545

415.البيتوراجع185[:]البقرةئم!ر<

]التوبة:انحعاثهم<اللهسبره>ولبهن:تعالىقولهعليهيدل"الكراهة(":

15!ا.البيتوراجع6!ا[

[911:]المائدةعئه<ورضوأعنهمادله>زصى:تعالىقولهعليهيدل"الرضا(":

!ا!ا.0البيتوراجع
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546

547

548

954

055

551

552

546

547

954

055

552

الفعنالعاريالمطلقالكمالوله

لنفسهالكمالعطىمنوكمال

لهوماالكمالإعطىقدايكون

مبصرأسميعاإنسان!يكون

وإرادةوقدرةالحياةوله

هـوليسذاكاعطاهقدوالله

جماعهثمالعئدنومبخلاف

بالإذسانوالتمثيلصثمبيه

شاناعظموهوواقدماولى

إمكانذواذاكالكمالذاك

وبيانبمشيئةمتكلما

والاعيانبالكليئلعلم1و

البهتانمنفاعجبوصفهتا

الابدانوحاجةمنهلاكلو

سبيله-فييقنلونلىيحمثألئهن>:تعالىقولهعليهيدل"المحبة([:

415.البيتوراجع4[:]الصف*<مرصوص!بنينكانهمصفا

]القصص:(ئكاللهأخس!ما>وأخسن:تعالىقولهعليهيدل:"الاحسان"

01[.0:]يوسف(السجنمنأخرجنيإذبىصأحسن>وفد:وقوله77[

ولاتثبيهيعتريهولاالوجوهمنبوجهنقصفيهليسالذي:المطلقالكمال

شرح.العاليةالكاملةالثبوتيةوالمعانيالوجوديةالاموريتضمنبلتمثيل

والتمثيلالتشبيهتعريفوتقدم11016.الصواعقمختصر،1/911الطحاوية

المقدمة.علىالتعليقفي

.سمنالسقطنهاية-

06[:]النحلالاعتهلى(لمل>ودئه:تعالىقالبعدها.بمامتعلقة"لنفسه":

للممكنثبتكمالوكل،قعالهوصفاتهجميعفيالاعلىالمثلسبحانهفله

وكل،بهاولىالقديمفالواجبالوجوهمنبوجهفيهنقصلاالمحدثأو

المدبرالمربوبللمخلوقنوعهثبتالوجوهمنبوجهفيهنقصلاكمال

التعارضدرءانطر.منهبهاحقفهوومدبرهوربهخالقهمناستفادهفإنما

792.لهمالفتاوىمجموع1/87،الطحاويةشرح03،-1/92

بالرفع."متكلممبصر"سميعغيرها:وفي.وطفوحاشيةالاصلفيكذا

خصائصومعرفةالعموموجهعلىوماهيتهاالاشياءبحقائقالعلم:اي

.الخصوصوجهعلىوجزئياتهااعيانها

الله-إلىينسبلاالنقصإليهويتطرقالمخلوقإلىيعسبالذيالكمال
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!مالعئدكونملزوماتتلكإذ-553

نعئمجسداكونهلوازموكذا-554

جلالهجلالزحمنيتقدس-555

متكلمايزللئمربيوالله-556

كلماتهاحكمتوعدلاصدقا-557

منبالكلماتعاذقدورسوله-558

النقصانلوازموتللشضاجا

لامكانوالإحداثولوازم

بصثمانذبدأعضاءوعنعنها

بالاذانالمسموعوكلامه

نقصانبلاوإخباراطلبا

شئطانومنعئنومنلدغ

-554

555-

556-

-557

-558

حقفيكمالاتفهذهونحوها.والشربوالاكلوالجماعكالنومتعالى

لهمكملةوهيناقصلانهالمخلوقينمنبهايتصفلممنيعابالمخلوق

فهوجلالهجلالخالقبخلاف،ممكنحادثجسدلأنهلهلازمةوهي

راجع.تكملهصفاتإلىمعهيفتقرلاالذبدالمطلقالكماللهسبحانه

6.اص2التعارضدرءوانطر547،رقمالبيتحاشية

يكن.لمانبعدكائنامحدثاكونهلوازميعني"الإحداث":

واجبلاعدمويلحقهعدميسبقهالوجودممكنكونهيعني:"الامكان"

تعالى.اللهإلاالوجودواجباحدوليسالوجود،

"جسمان".:طه

مع،فيهالحقالقولوإثباتالكلامصفةإثباتفياللهرحمهالناظمشرع

ذلك.فيالمذاهبلاختلافالتعرض

]الانعام:!لكلمتهمبدللاوعذلاصذقارئبنكلمت>وتمت:تعالىقال

16712.كثيرابنتفسير.الاحكامفيوعدلاالاخبار،فيصدقا:اي115[

:نوعانالعربلغةفيالكلام-

لذاته.والكذبالصدقيحتملوهوزيد،كجاءالخبر:الأول

الصدقيحتمللاوهوتركطلباوفعلكطلبالطلبوهوالإنشاء:الثاني

يطابقه.لااوبطابقهخارجيمدلوللهليسلانهلذاتهوالكذب

5511.جالقزوينيللخطيبالبلاغةعلومفيالايضاحانطر

يعوذكان!داللهرسولنعنهمااللهرضيعباسابنحديثإلىيشير

،-وهامةشيطانكلمن،التامةاللهبكلمات"أعيذكما:يقولوحسيناحسنا
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دامنحاشاهبالمخلوقايعوذ-955

صفاتهوهيبالكلماتعاذبل-056

الىكلامهعئنالقرانوكذلات-561

بعضهلاكلهربيقول-اهو562

وقولهالعالمينربتنزسل-563

لإيمانمعلموهوإشراك

الاكوانمنلئستسئحانه

ببيانحقيقةمنهحشموع

171/أ[خلقانهماماومعنىلفتلا

روغانبلاوالمعنىاللفظ

.01بابالانبياء،كتاب،فتح6/804البخاريرواه"لامةعينكلومن

بالمخلوقيستعاذلا:السنةائمةمنوهوالبخاريشيخحمادبننعيمقال

هذا"وفي:عقبهالبخاريوقال،والملائكةوالانسوالجنالعبادبكلامولا

132.صالعمادافعالحلقحلق"سواهوانمخلوقغيراللهكلاماندليل

وفي.جيدوكلاهما،"افعاذ":ظ،فوفي"الاصل"فيكذا:ايعوذ""-955

.أيعاذ"":غيرها

فيمخلوقتعالىاللهكلامبانالقائلينوغيرهمالمعتزلةقولببطلانيعزض-561

تعالىاللهبنفسيقومفلااللهمنلاالجسمذلكمنوابتداؤهالأجسامبعض

.حروفولامعنىلاكلام

القولهذاذكرالناظمكلامفيوسياتي2/473،الصواعقمختصرانظر

.بعدهوما982:البيتانظر.قائلهعلىوالرد

والكلابيةالأشاعرةقولببطلانالبيتينهذينفي-اللهرحمه-الناظميعرض-563

وليسوالعلمالحياةكقيامبهيقومنفسيكلامتعالىاللهكلامبانالقائلين

غيربعضهالكلاموجعلوااللفظونفواالمعنىفاثبتوااصواتأ،ولاحروفا

اللفظ.وهومخلوقوبعضهالمعنىوهومخلوق

2/313،والنقلالعقلتعارضدرء،474،477صالصواع!مختصرانظر

للباقلانيالقرانإعجاز،911-131صللباجوريالتوحيدجوهرةشرح

مقالاتمجرد،901صالبراهينامعلىالدسوقيحاشية،261-026ص

43.-42صللتفتازانيالنسفيةالعقائدشرح،62-95صفورلبلابنالأشعري

وما757:البيتانظر.عليهموالردمذهبهمتفصيلالناظمكلامفيوسياتي

.بعده
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وفعلهمالعبادأصواتلكن-564

الكلاولكنللقاريفالصوت-565

وساطةثمكانماإذاهذا-566

مثلماالولساطةتلكانتفتفإذا-567

لاالشمعنفسالمخلوقفهنالك-568

مخلوقانلرقوكمدادهئم

الإحسانذيالعزشربكلامم

للفرانالمخلوبنكقراءة

عمرانمنالمولودكفمقد

ذانفافهمالمشموعمنشيء

564-

-565

567-

568-

وكتابتهم.قراءتهم:يعنيفقلهم

به.يكتبالذيالحبرالمداد:

فيه.يكتبرقيقجلد:الزق

والقراءةوالملفوظاللفظبينالتفريقإلىالبيتهذافياللهرحمهالناظميشير

انطر.بعدهوما764:البيتفيذلاتتفصيلالناظمكلامفيوسياتي،والمقروء

.138112الفتاوىمجموع،بعدهاوما294صالمرسلةالصواعقمختصر

عنمتولدةاوافعالهممنالعباد"اصوات":المرسلةالصواعق"مختصرفي

حقيقةاللهكلاموالكلامحقيقةالعبدصوتفالصوتافعالهممنفهيافعالهم

ا.هـ("مخلوقفالعبدبصوتهوغيرهالرسولكلاميؤديكمابصوتهالعبداداه

المؤدىوالمتلومخلوقةوتلاوتهوصوته،مخلوقةوافعالهمخلوقةوصفاته

أفعالخلقوانطر،483-482صالصواعقمختصر.مخلوقغيربالصوت

وما12031والنقلالعقلتعارضدرء،17هص463رقمالاثرالعباد

138112.الفتاوىمجموعبعدها،

وهواد!هكلاملسماعالأولالنوعالسابقةالابياتفياللهرحمهالناظمذكر

موسىحقفيانتفتكماالواسطةانتفتإذااما،بواسطةكانماإذا

والفاظصوتمنكلهالمسموعفيكون،تعالىاد!هكلمهلماالسلامعليه

.المخلوقالسامعسمعنفسهووالمخلوقحقا،اللهكلامومعان

764:البيتفيمفصلاذلكشرحوسياتي137112الفتاوىمجموعانطر

.بعدهوما

.السلامعليهموسىسمعهناوهوالمخلوقسمعبهيعني:"السمع"قوله

تعالى.اللهكلامهنابالمسموعويعني
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.صيرء،،ءص
طائفتانبعدمنوخصومهمومحمداحمدمقالههدي-956

."...مقالة"هذا:ف-956

رجلفيتقولما:أبيسألتاللهكأحمهماأحمدالإمامبنعبداللهقال-

وليسوجلعراللهكلاموالقرانمخلوقةوألفاظنامخلوقةالتلاوة:قال

يجانب،هذا:فقالمبتدعا؟يسمىوهل؟مجانبتهفيترىوما؟بمخلوق

/1أحمدالإمامبنلعبداللهالسنة.الجهميةكلاموهذا،مبتدعقولوهو

1.261/التعارضدرءوانظر.178/رقم163ص

تحتترجمتهتي)وستأاللهرحمهالبخاريإسماعيلبنمحمدلإماما:بهالمراد:"محضد"

منأسمعزلت"ما:قولهسعيدبنيحيىعنأسندانبعدقالحيث1434(،البيت

وأصواتهم"حركاتهم:البخاريقال"مخلوقةالعبادأفعالإن:يقولونأصحابنا

المصحففيالمثبتالمبينالمتلوالقرآنفأما،مخلوقةوكتابتهمواكتسابهم

العبادأفعالخلق."بخلقليسادلهكلامفهوالقلوبفيالموعىالمكتوبالمسطور

نفسه.الكتابمن76صكذلكوانظر،صحيحإسناده:محققهوقال34ص

انهمابالذكرالجليلينالامامينلهذين-اللهرحمه-الناظمتخصيصسبب

ماتأييدظاهرهايوهمالفاظعنهمارويتوقدوالجماعةالسنةأهلإماما

اللفظوهومخلوقبعضهتعالىاللهكلامأنمن،اللفظيةالكلابيةإليهذهب

البدعأهلالرواياتبهذهتمسكوقد،المعنىوهومخلوقغيروبعضه

الامامعنرويوقدإليهما،المذهبونسبواالإمامينهذينإلىوانتسبوا

الإمامعنوروي"مخلوقبالقران"لفظي:قالانه-اللهرحمه-احمد

مخلوقة"أفعالنا:بالقراناللفظعنسئلوقدقالأنه-اللهرحمه-البخاري

"ألفاظنا:قالأنهالذهلييحيىبنمحمدعنهوأشاعفعالنا"منوألفاظنا

والردالإمامينهذينعنالذبالسنةأهلأئمةتولىوقد".مخلوقةبالقران

مجموعانظرهنا.لتفصيلهمجاللامماإليهماالمذهبهذانسبمنعلى

بعدها،وما486صالمرسلةالصواعقمختصربعدها،وما12/264الفتاوى

العبادأفعالخلق،12/458النبلاءعلامسير،094صالساريهدي

الحجة247،-233صالبريةربكلامفيالسلفيةالعقيدة34،76،ص

.بعدهوما078:البيتوانظر691-2/491المحجةبيانفي



كلامهبأنزعمتإحداهما-057

شطرهوقالواأبوالاخرونو-571

وحكايةعبارةالفرانزعموا-572

كمامخلوبننتلوهائذيهذا-573

ومعانيألفانلهلهخلق

بالرحمنقاموشطرخلق

قرانانزعموهكمافلنا

الفئتانوبعدهالوليدقال!

انظر.مذهبهمتفصيلالناظمكلامفيوسيأتي،والمعتزلةالجهميةهم-057

.بعدهوما982:والبيت،بعدهوما623:البيت

شطر:شطرانتعالىاللهكلامأنزعمواوقد،والكلابيةالاشاعرةوهم-571

المعنى.وهوتعالىللهصفةهوبلمخلوقغيروشطر،اللفطوهومخلوق

5563البيتراجعإجمالأ.مذهبهمحكايةتقدموقد

سيبينهيسيرأاختلافابينهمانإلاواحدايكونيكادوالكلابيةالأشاعرةقول-572

النفس،فياللهكلامإن:تقولوالأشاعرة،بياتمنيأتيفيماالناظم

وعندهم.عنهحكايةالالفاظإن:فيقولونالكلابيةأما،عنهعبارةوالالفاظ

563،البيتعلىالتعليقفيتقدمكما-مخلوقةالالفاظهذهأنكلهم

474.صالصواعقمختصر

تصحيف.وهو"قلنا"،غيرهما:وفي.وفالاصلفيكذا"فلنا":-

قرانان:هناكيكونأنقولهمعلىيلزم-

ونكتبها.ونقرؤهانتلوهاالتيالالفاظ:الأول

تعالى.اللهبنفسالقائمالقديمالمعنى:الثاني

العربقضاةمن.شمسعبدابومخزومبنعمروبنعبداللهبنالمغيرةبنالوليد-573

بثلاثةالهجرةبعدهلك،قريشكفارزعماءمنهـ،.ق59سنةولد،الجاهليةفي

.8/122الاعلام.عنهادلهرضيالوليدبنخالدوالدوهوبالحجونودفنأشهر

القوانسمععندماالوليدعنحكايةتعالىاللهقولإلىهناالناظمويشير-

<*اتبشرقولإلاهذا>ان:قولهإلى*<وقدرفكر>إن!:بهفكذب

.25[-18:]المدثر

وسيأتي،القرانبخلققالواحيثوالمعتزلة،الجهمية:بالفئتينيعني-

623.982،البيتينفيمذهبهمتفصيل
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فقائمالقديمالمعنىوالاخر-574

واستقهامهالنهىعئنوالأمر-575

وإتتوراةوعئنالربوروهو-576

نفسهفيواحدمعنىالكل-577

لفطولابعضولاكللهإنما-578

الدئانمنيشمعلمبالنفس

وحدانيوذاإخبابىعئنهو

لفزقانوالذكروعئنجيل

الاذهانفيالتبعيضيقبللا

عئرانيولاعربيولاحزفولا

-575

576-

577-

578-

"وحدان"غيرهما:وفي.اولهبفتحففيضبطوقد.وفالأصلفيكذا

:طوفي.النسخفيالشائعةالأخطاءمنزيادتهااوالياءوحذفياء،دون

الاتيالبيتوانظرواحد.لبدالوحدةإلىنسبة:والوحداني".وحدان"ذو

)ص(.852برقم

لذا،الانقسامولاالتبعيضيقبللاواحدمعنىالقرآنقالوا:نهموالمراد:

البيت..واحد.معنىالكل:مذهبهمبيانفيبعدهاالناظمقال

ألذكأنزلنانخن>إئا:تعالىقالكماالكريمالقرآنسماءمنوالفرقانالذكر

علىالفرقاننرلالدب>تبارك:وقال9[،]الحجر:*<لجفظونلهوإنا

.[1:]الفرقان(غد

.واحد([شيء":ط

"ولاعلىضربالقراءبعضانغيرايدينا،بينالتيالأصولجميعفيكذا

وقد.للنصإصلاحذلكولعل.طفيأيضاوحذف.ظ،بفيلفط"

يستقيمزائدأركناالبيتفيانشكولاتغيير،دونالأصولفيمااثبتنا

قرينة.بلا"حرف"كلمةتبقىإذالألفاظتوازنيختلولكن،بحذفهالوزن

الوجه:هذاعلى851برقماخرموضعفيالبيتهذاجاءوقد

العبرانيولاحقيقتهصربياهـولابعضولاكللهإنما

الكاملالبحرامواجساقتهاللهرحمهالناظمولعل.ومعنىوزنامستقيموهو

تكررتوقد.الزيادةلهذهيفطنفلم،بالمعانيالفكرمشغولوهومعها،

406،0402،:الأبياتفىالزيادةانظر.المنظومةفينقصهاوركنزيادة

.)ص(.وغيرها5702،0،3250،3263356

قائم-واحدمعنىالكلامانإلىالكلابيةمنوافقهمومنالأشاعرةذهب-
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فطلهبيتذاكفيودليلهم-957

فيقبلالنصارىغلطقدقؤميا-058

مإل!!المسيحظنواذاولاجل-581

النصرانيالاخظليقالفيما

لبياناهتدواوماالكلاممعنى

رحمنخالتيكلمةقيلإذ

957-

581-

وعينالعهيعينلامروأجزاءلهولايتبعضولايعقسملا..الرببذات

والانجيلالتوراةعينوهوواحد،معنىال!لالاستخبار،وعينالخبر

المعنىلذلكصفاتواستخباراوخبراونهياامرأوكونهوالزبور.والقران

جزء.ولابنوعينقسملافإنهالكلابيةعند!4وأنواعالاشاعرةعندالواحد

ذلكعنعئرإذابللذاتهلاعنهللعباراتتنسيموانجيلاوتوراةقراناوكونه

عنهعبروان،توراةكانبالعبرانيةعنهعئرن1واقرانأ،كانبالعربيةالمعنى

الاشعريمقالاتمجردواحد.والمعنىإنجيلاا،اسمهكانبالسريانية

47.صهالمرسلةالصواعقمختصر63،ص

اميةبنيعهدفياشتهرشاعر،العصرانيالت!لبيغوثبنغياث:الاخطل

فحولطبقاتهـ.09تمطبوعشعرديوانله.الملوكمدحمنوأكثربالشام

الاغاني،1/483قتيبةلابنوالشعراءالشعر،2/451جسلاملابنالشعراء

5/123.الاعلام8/092،

الأخطل:إلىالمنسوببالبيتاستدلالهمإلىيشير-

دليلاالفوادعلىاللسانجعلوانماالفؤادلفيالكلامإن

الاخطلإلىنسبتهتصحلاالبيتهذاأنوغيرهماللغةأئمةمنكثيروذكر

."..البيان"إن:البيتأصلأنمنهمكثيرجزمبل،ديوانهفييوجدولم

مذهبهم.علىبهليحتجواحزفوهالبدعأهلنو

-132صالاسلاملشيخالايمانفيبهالاستدلالورذالبيتهذاعلىالكلامانظر

المرسلةالصواعق،2/85التعارضدرء،792-6/692الفتاوىمجموع،134

البريةربكلامفيالسلفيةالعقيدة،1/991الطحاويةشرح345،-1/344

.441لمه!والصفاتالاسماءتوحيدمنوموقفهمالماتريدية336،-332ص

."المسيحجعلوا":ط

إلا=اللهعلىتقولوولاديانحمفىلقلولاا!نب>جمأقل:تعالىقال-



582-

583-

-584

-585

585

ولاناسوتاجعلوهذاولأجل

كلامهيقولمنهذاونظير

حروفهوتلكمخلوقلشطر1و

فإنهالاتفاقذاإلىفانظز

متحدانبعدقديماهوتا

حدثانذيغئرقديئممعنى

غئرانهمالكنناسوته

الرحمندسنةوطالععجمث

وروحصيمإلىالقمهاو!لممه،للهرسوهـع!يمتنعشىالس!يحإنماال!تئ

أيدالقرانأنعلىالايةبهذهالنصارىاحتجوقد171[]النساء:منه<

ي-أنهالقرانشهدقدوقالوا:وناسوتا.لاهوتاالمسيجفيإن:قولهم

اللهبكلمةولاهوتمريممنأخذالذيبالناسوتمثلناإنسان-المسيح

نحنمثلناالخالقةوروحهاللهكلمةتكونأنوحاشا،فيهالمتحدةوروحه

المخلوقين.

حلتالتياللهكلمةوهيالهيةطبيعة:طبيعتينالمسيحفيجعلواوالنصارى

مريممناستفادهاانسانيةوطبيعة"اللاهوت"منهالجزءهذاوسموافيه

،مخلوقببعض!خالقبعضعندهمفاتحد،"الناسوت"الجزءهذاوسموا

بولسهووالناسوتاللاهوتالسلامعليهالمسيجشأنفيابتاعمنوأول

دينهم.عليهمفسدالذيالشمشاطي

4/27تيميةابنالاسلاملشيخالمسيحدينبدللمنالصحيحالجوابانظر

القيملابنوالنصارىاليهودأجوبةفيالحيارىية1هد،282/168،-

317.-316صاللهرحمه

عيسى1جعلوالنصارىن:النصارىمعلاشاعرة1والكلابيةاتفاقوجه

وهومخلوقغيروشطرا،]لناسوتوهومخلوقاشطرا:شطرينالسلامعليه

جعلواوالاشاعرةالكلابيةوكذلك.الناسوتفيحلفاللاهوت.اللاهوت

غيروشطرا،والالفاظالحروفوهومخلوقاشطرا:شطرينتعالىادلهكلام

الذيالقديمفالمعنى.جلالهجلالرصثنفسفيالذيالمعنىوهومخلوق

المعنىهذالأنالناسوتهيالتيوالالفاظالحروففيحلاللاهوتهو

والالفاظ.الحروفبواسطةيفهمإنماالقديم

ابن=معاجتمعالمعتزليالبغداديالحسينبنأحمدالمجالدأباأنحكيوقد



اذإنوقالتاخرىوتكايست-586

جامعومعنئذكرتالتي-اتلك171587/![

نظيرهئموعندانواعافتكون-588

معانخمسوهومحالقول

للبنيانكالاسلجميعها

فمئفقانوهمااوصافه

586-

587-

588-

ي:)مرديتو:بالفارسيةلكقالرجلفيتقولما:لهفقاليوماكلاب

جهةمنإلاوصفكفياختلفاهل،رجلنت:الاخروقالرجل(،نت

لأنهم؛النصارىمعسبيلكفكذا:فقاللا،:كلابابنفقال؟العبارة

أقانيم.ثلاثةواحدجوهرتعالىإنه:يقولون

الخمسةالأصولشرح307،-007حلممالإسلاملشيخالتسعينيةانظر

التوحيدجوهرةشرح592،-492صالهمذانيعبدالجبارللقاضي

العقيدةفيالأدلةلوامعفيالعقائدقواعد،911-113صللباجوري

علىالتعليقفيسبقماوانطرل!1.001الدينعلومإحياءفيوهوللغزالي

563.البيت

خلقه.فيتعالىاللهسنةجريانفيتأمل:أي.".."وطالع:قوله

تطاهرتو"تكاي!ست":"الكلابية"أي"أخرى(":كلمةفوقكتببفي

.والطرفوالفطتةالعقلوهو،بالكيس

لضرورةذكروإنماالعدد،بتأنيث"معان"خمسة:العربيةفيالصواب-

وغيرها.206،9256،32641113،:الابياتفيمثلهوانظرالشعر،

)ص(.

،والاستفهاموالخبروالنهيالامروهيسبقتالتيالأربعةالانواعإلىيشير

575.البيتراجعلها،الجامعالمعنىهووالخامس

الاصل،فينقطهوأهمل.بالتحتية"فيكون":طع،طت،ح،ظ،ففي

وصافالمعانيتلكأنيعني"أوصافه"هالمذكورةالمعانييعني"فبكون("

)ص(..نظيرهمعندللكلام

خمسةالكلامانالاشعريةعنبهتميزتالذيالكلابيةقولهذا-

فهوجميعايعمهاخامسومعنىوالخبروالاستفهاموالنهيالامر:انواع

أوصافهذهإن:فيقولونالاشاعرةأما.للبنيانكالأسلهابالنسبة

قولي-بينالظاهريالخلافهذاوجودومع.لهأنواعاوليستللكلام
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فمفبهالرسرلجاءالذيأر-958

محفدفقيلبئنهموالخلف-095

إنماوقالواابؤاوالاخرون-195

الدئانمنيشمعولمطوق

الفزانعنتعببرانشاه

المنانعنانشاهجئريل

ناعلىمتفقانفكلاهماواحدأ،يكونقولهمايكادوالاشاعرةالكلابية-

الكيلانيةانظر(،الالفاظ)ايمخلوقالسلامعليهجبريلبهجاءما

الاسلاميينمقالات12/376،الفتاوىمجموعفيوهي،الاسلاملشيخ

2/257-.258

"لمخلوق[".:طح،ظ،-958

النفسيالكلامتعالىللهأثبتواأنفبعدوالاشعريةالكلابيةمنطائفةقولهذا-095

قيلبهتكلمأنهاللهيوصفولااللهكلامهوليسالقرانهذاإنوقالوا:

هومحمدفقالوا:؟تعالىاللهمنتكنلمإنالالفاظهذهانشأفمن:لهم

.!محمدمنوالالفاظاللهمنفالمعنىأنشأها،الذي

فيوقاعدة12/364،الفتاوىمجموعفيوهيالاسلاملشيخالكيلانيةانظر

للإيجيالمواقف12/35،الفتاوىمجموعفيوهياللهوكلامالقران

013.صللجوينيالإرشاد392،ص

يتكلملمتعالىاللهأن:والاشعريةالكلابيةمنأخرىطائفةقولهذا-195

فأنشأاللهنفسفيالذيالمعنىأدركالسلامعليهجبريلولكنبالقران

كتابهفيالباقلانيقال!ز،محمداوعلمهاوالاياتالالفاظهذه

هوإنماتعالىاللهكلامقراءةهوالذيالعربيالنظمإن"الإنصاف":

نإ"الارشاد":كتابهفيفقالالجوينيوتابعه.السلامعليهجبريلقول

سبعفوقمقامهفيوهوتعالىاللهكلامأدركعليهاللهصلواتجبريل

سدرةعندفهمهما!الرسولفأفهمالارضإلىنزلثمسماوات

الارشاد79،صالإنصافأ.هـ،"الكلاملذاتنقلغيرمنالمنتهى

مجموعفياللهرحمهتيميةابنالاسلاملشيخالكيلانيةوانظر013،ص

تيميةابنالاسلاملشيخاللهوكلامالقرانفيوقاعدة12/364،الفتاوى

اللهرحمهالقيملابنالصواعقومختصر12/35،الفتاوىمجموعفي

91!ا.ص
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الشانالرفيعاللوحمننفلإنهوقالتاخرىوتكايست-295

حدثانذافيهخلقاأنشاهقداللوحوربمبداهفاللوح-395

عئنانلهمنياكتبهمفي!رىفانظزلهئممقالاتهذي-495

الرحمنعنبلغهجئريلإنماقالواالحقأهللكن-595

بالبزهانالمصدوقللصادقربهمنلهمشموعاألفاه-695

**!!هه

يتكلملمتعالىاللهان:والأشعريةالكلابيةمنثالثةطائفةقولهذا-295

قالكماالمحفوظاللوحفيكتابهفيوانشاهاالالفاظحلقولكنهبالقران

22[21،:البروج1*<ثحفوقلوحفي!ثحيدقزءانهو>بل:تعالى

علىبهوينزلالمحفوظاللوحمنياحذهالسلامعليهجبريلإنثم

اللهعندمنمنزلاوليسإنزالهمبداهوفاللوحعليهويتلوه!زالنبي

تعالى.

فيوقاعدة364112،الفتاوىمجموعفيالإسلاملشيخالكيلانيةانظر

لوامع941،صالصواعقمختصر12/35،الفتاوىفياللهوكلامالقران

الإشاعرةمنتيميةابن]موقف16811للسفارينيالبهيةالأنوار

.]4/9132

"مبدؤه".:ط-395

".العرش"رب:س

الصحيحمجرىالمعتلاجرىلكنه،للطلبجوابألكونه"تر":اصله-495

)ص(.246البيتفيسبقماوانظرايضا.لغةوهو،للضرورة

ومعانيالفاظابالقرانتكلمتعالىاللهانوهوالحقاهللمذهببيانهذا-695

هوولاالمحفوظاللوحمننقلهلا!الرسولإلىفبلغهجبريلوسمعه

العالمينرثالنزيل>وزثم:تعالىقال،البدعاهليزعمكماالفاظهصنعمن

عربئبلسان!المنذرينمنلتكونففبكعلى!الأمينال!بهنزل*

هـ91[.-291]الشعراء:!(ئين
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795

895

995

006

106

206

306

406

795

995

006

206

406

نغر

أطرقمجامعفي

فيختلافهم1و

التيالطرقمجامعاردتوإذا

علئهماقامصلانفمدارها

وهللاامبمشيئةقولةهل

الىفيالارضاهلجميعاختلافاصلا

مشيئةبغيرقائواالالىئم

قائمامعنىجعلتةإحدافما

كئيالالفاظهذهاحدثوالله

واهيلئستإنهاقالواولذانب

ضلأر[هل

لقرانا

القرانفيالناسافتراقفيها

ركنانلههماالخلافهذا

هذانخارجامذاتهفي

البرهانمقتضىفاطئبغرآن

فطائفتانمنهوإرادة

معانبخمسقالوااوبالنفس

الاذهانإلىمعقولاتبديه

القزانعلىدلتبلغران

([هالكلامبحثفيالقول"تحقيق:بفيحاشيةهنا-

لا"."او:سد،-

".خلاف"اصلا:ف"اختلافصل":طد،-

586.البيتفيسبقماانظر":معان"خمس-

واحدامعنىاللهكلامالاشاعرةجعلتوقد.والكلابيةالأشاعرة:يعني-

هوماعلىالنفسيالكلاموهومعانخمسةجعلتهوالكلابيةبنفسهقائما

الاشاعرةقولتفصيلالماضيالفصلفيتقدموقدمذهبهممنمعروف

[.بعدهوما563:]البيت،الكلامفيوالكلابية

قالوا"."وكذاك:طد،،ب-

مخلوقة""بلغيرهما:وفي.وطهالاصلفيالصوابعلىالبيتوردكذا

،ظنسخةفيعليهاوضرب.الزيادةهذهكتبتايضاالاصلحاشيةوفي

)ص(..البيتوزنلاختلالسببلانها



-506

-606

-706

-806

-906

-061

506-

606-

706-

تش!القرآنبهاسثيولرئما

حكايةفقيلاختلفواولذلك

وهـكمحكييحكىماكانإذ

بعئنهالحديثحكىيقالولذا

حكايةنقوللاقالوافلذاك

لفالبحثهذايرونوالاخرون

ثانوضعوذاكالمجازحية

لبيانعبارةوقيلعنه

فمختلفانوالمعنىاللفظرزا

الثانينظيرأؤلهكانإذ

لفزقانعبارةذاكونقول

معانكبيرفيهوماظيا

***

وهوالمجازبابمنهوالالفاظعلىالقرآناسمإطلاقإنقالوا:

بنفسالقالمالمعنىعلىالقرانإطلاقهوالاولوالوضحثان،وضح

الاسلامشيخفتاوىمجموعانطر.حقيقيوضعوهوتعالىالرب

.12/35

"وكذلك".غيرها:وفي.ظ،ف،الاصلفيكذا:"ولذلك"

الله،كلامعنعبارةالقرانالفاظإن:لقولهمالاشاعرةمنتوجيههذا

فيقول.اللهكلامعنحكايةإنهقولهمفيالكلابيةعلىمنهمورذ

لاناللهكلامعنحكايةالقرانالفاظإننقولانيصحلا:الاشاعرة

حكيت:تقولكماتماما،المحكيعينتكونانبدلاالشيءحكاية

تاخير،اوتقديمأوتغييردونالحديثنصنقلت:ايبعينهالحديث

الصواعقمختصرانظر.اللهكلامعنعبارةالألفاظ:نقولولكن

الاسلامشيخفتاوىمجموع2/268،الإسلاميينمقالات2/475،

.12/552
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الاقترانيةمذهبفي

]18/7ينفصلانلئسومعنىلفطإنهفقالتالأخرى-/والفزقة161

الحدثانبقابلليسبالنفسقائثمقديثمكالمعنىواللقط-612

مقترنانحرفانهمالكنمشبوقةلالباء1عندفالشين-613

نبالاذالشمعفيتزتيبهاإنمايقولوابذاوالقائلون-461

611-

613-

614-

792!تسالمبنأحمدبنمحمدعبداللهبياتباع،السالميةهم:الاتترائية

أصحابمنعبدادلهبووهـ.035تمحمدبنأحمدالحسنبيبنه1و

السنةأهلكلامبينمذهبهمفيالسالميةويجمع.التستريعبداللهبنسهل

بالاقترانية1وسمو،اتحاديةصوفيةونزعةالتشبيهإلىميلمعالمعتزلةوكلام

.الحروفباقترانيقولالذيمذهبهمإلىنسبة

الطبقات416،-414صالصوفيةطبقات36،عهلمالذهبشذراتانظر

032.-12/931الفتاوىمجموع،001-99صللشعرانيالكبرى

نأومذهبهمالاقترانية:همبالمشيئةيتعلقلاالكلامبأنالقائلينمن:أي-

بالزمانتقدملاحدهافليس،الازلفيببعضبعضهااقترنقدالقرانحروف

ينفصللاومعانألفاظوالقرآن.الازلفيوبعدقبليوجدلاإذ،غيرهعلى

يقبللاتعالىبذاتهقائمقديموالمعنىاللفطمنوكلالاخر،عنأحدهما

اللهبسممنفالسينمجتمعةمقترنةوجدتالالفاطإنوقالوا:،الحدوث

عندالترتيبيقعوانماتاخر،ولاالحرفينبينتقدملاالباءعندتكون

فيكافالمذهبهذاتصور:يقولونالعقلاءوجمهور،بالاذانالسمع

ببطلانه.الجزم

2/476.الصواعقمختصر321،-12/931الفتاوىمجموع

984.البيتوانظر.الموحدةبالباء:"مقتربان":ظ

الشعر.لضرورةحذفهالكنه،النونبإثبات"يقولون":الأصل

"بالسمع".:طه،طت،ح-
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لهذيانوالئخييطلذافاعجبلذواتهاثابتاقترانولها-615

غثرانووجودهاذواتهامإنقالقدزاغونيم616-لكن

الاذهانوزيغةللعقولياذاتهالابوجودهافترئبت-617

الاعيانهذهفيبلذهانالىلدىحفيفتهاسوىالوجودلئس-618

-616

-617

-618

الزاغونيابنالسريبننصربنعبيداللهبنعليالحسنأبو:الزاغونيابن

المسلمةبنجعفرأبيمنسمع.الفنونذوالحنابلةشيخ527!تالبغدادي

وابنناصروابنالسلفيعنهوحدثوغيرهما،المأمونبنوعبدالصمد

وغيرهما.والواضحالاقناعمنهامصنفاتله.وغيرهمالجوزيوابنعساكر

1/018،رجبلابنالحنابلةطبقاتوذيل91/506،النبلاءأعلامسير

4/31.الاعلام01/32،الجوزيلابنالمنتظم

لانبوجودها،مترتبةلكنهابذواتهامقترنةالحروفأنالزاغونيابنيزعم

وتفريقه،وقدرتهبمشيئتهيتعلقمابذاتهيقوملا-زعمهفي-تعالىالله

ابنالاسلامشيخقال.يعقلولاباطلوجودهاوترتبذواتهااقترانبين

ونحو..البصريالحسينوأبوالزاغوني"وابن:لهكلاممعرضفيتيمية

واالقرآنمسالةفييذكراحدهمتجدالمصنفينالفضلاءأعيانمنهؤلاء

السلفعنالثابتوالقولمنها.واحداويختارللأمةأقوالعدةنحوها

درء"منهمالواحديذكرهلاالألمةمنونحوهاحمدكالاماموالائمة

النفاةقولوافقالزاغونيابنأنآخرموضعفيوذكر2/703.التعارض

السنةمنهاجوانظر2/8،التعارضدرء،مثالهموكلابابنأصحابمن

.2/064

بخطهالحسنلابي"ورأيت:الزاغونيابنترجمةفياللهرحمهالذهبيوقال

سكت"ليتهفيالهيغفرواللهماخذ،فيهاعليهوالصوتالحرففيمقالة

فيماالزاغونيابنقولعنالناظمأجابوقد91/706النبلاءأعلامسير

بيات.منياتي

بالالفالاصلفيوكتب.الدالبفتحمضبوطاوفالاصلفيكذا"لدى":

"لذي".:غيرهماوفي."لدا"
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فمختلفانذهناووجودهاخارجاالحقيقةأخذإذاكر-961

شئئانيكسلماعتبارأحدااثهمافإذاذامثلايضاوالعكسى-062

الرحمنووجودهذاتهفيإشكالاتهمجميعتزولوبذا-162

*ص!ه*

غر

و[لإر[دة)1(بالمشيئةمتعلقبأنهالقائلينمذ[هبفي

صنفانفهئمايضاوإرادةبمشيئةبانهوالفائلون-622

062-

621-

)1(

فبينالزاغونيابنقولعلىالرذفي-اللهرحمه-الناظممنشروعهذا-

قدرتسواءالحقائقهذهبينفرقولاواحد،شيءوحقيقتهالشيءذاتن

احدفيوتعاقباترتيباالذاتاقتضتفإذا،الاذهانفياوالاعيانفي

131.-4/127التعارضدرءانظر.الاخرالوجودفيكذلكفهيالوجودين

وجودهاغيرللحقيقةالخارجيالوجودبانالقوليمكنانه-اللهرحمه-الناظميذكر

:فيقال،العكسيمكنوكذلك.بالاعتبارلنفسهامغايرةالحقيقةفتكون،الذهنفي

نايمكنالذاتانيعنيلاهذاولكن،الخارجيللوجودمغايرالذهنيالوجود

والذهنالخارجاعتباراتعنمجردةالحقيقةاخذتإذاما،الوجودعنتنفصل

.شيئانلاحينئذواحدشيءفهيالوجوداختلافعلىالمترتبة

.127-4/261التعارضدرءانظر

غيرهما:وفي.الاصلفيالحرفينقطولمبالتاء،ففيكذا:"تزول"

)ص(.صحيحوكلاهما"يزول"

:الفرزدققولفيكما،"وجوده"فيالضميرمنبدل"الرحمن"لفط-

حاتمبالماءجادماجودهعلىحاتماالقومفيأنلوحالةعلى

-)الصحاح"جودهفيالهاءمنالبدلعلىخفضه"وإتما:الجوهريقال

)ص(.حتم(

.الصورةفيتظهرلمكلمات"الإرادة"بعدالاصلفي
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ذاتهخارججعلتهإحداهما-623

الفبإضافةكلامهوصار:قالوا-624

قائلهوولاعندهمقالما-625

قائملديهممفعولفالقول-626

وهئمجهميكلمقالةهذي-627

قديمهمالاعتزالأهللكن-628

لاالرضاالحسنعناعتزلواالألىوهم-962

والاكوانللخلقكمشيئة

الأركانذيالبيتمثلصثتربت

الديانمنيشمعلملقولو

والالوانكالاعراضبالغئر

الصئيانمعلموالشيوخفيها

الشئطانيالمذهبذايذهبوالم

الرئانيالعالمذاكجصرفي

623-

626-

628-

962-

السمواتحلقكمااللهخلقهمخلوقالقرآن:المعتزلةومتأخروالجهميةقالت

.للكلامخالقأتهمتكلمااللهكونومعنى،المخلوقاتوسائروالأرض

القرآنإعجاز473،الصواعقمختصر34112،،18416الفتاوىمجموع

والتوحيدالعدلأبوابفيالمغني،917ص)المعتزلي(الهمذانيلعبدالجبار

جوهرةشرح952،صلعبدالجبارالخمسةالاصولشرح7/49،لعبدالجبار

26811.الاسلاميينمقالات،113صللباجوريالتوحيد

09.البيتعلىالتعليقفيتعريفهتقدم:الأعراض

."والاكوان":ط،ح-

فيفعلهاللهيكونأنومحال،مفعولعرضالقرآنانهؤلاءيزعم-

فعلالقرانانوزعموا.للهفعلاالأعراضتكونانيحيلونلانهم،الحقيقة

سمعوحيثمالها،فعلفهوشجرةمنسمعإن.منهيسمعالذيللمكان

623.البيتفيالسابقةالمراجع.فيهحلالذيللمحلفعلفهو

بنعبيدبنهـوعمرو013تالبصريعطاءبنواصلمثلالمعتزلةقدماء

لاهلموافقينكانوابلالقرآنبخلقالقوليبتدعواهـلم144تالتيميثوبان

صولفيالستةلاهلمخالفتهممعمخلوقغيرمنزلالقرآنأنفيالسعة

43.-1/04والنحلالملل.الكبيرةمرتكبكحكمخرى

.حمنسقطت"عن"

شيخهـتابعي.11تسعيدابوالبصرييساربنالحسن:البصريالحسن

الفصحاء=الشجعانمنكانوعملا.علمأزمانهأهلوسيدالبصرةأهل
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منهاجهمعلىاتباعوكذاك-063

بعدذمتاخروهئملكنما-631

اعتزااهلجهمئةبذافهم-632

الحدثانصاحبجهمقئلمن

الكفرانعلىجهمأوافقوالك

علمانلهاضحىثوبهمل

063-

632-

منوخلقشعبةبنوالمغيرةحصينبنعمرانعنروى،القضاةالنساك

له.وغيرهمديناربنومالكالطويلوحميدعونابنعنهوروى.الصحابة

مكةهفضائلوفيالتفسيرفيكتاب

7/156،سعدابنطبقات202،الفهرست4/563،النبلاءاعلامسير

2/226.الاعلام2/3،جوكيعللقاضيالقضاةاخبار

الحسنمجلسفيكانلماعطاءبنواصلمنوقعماإلىالمصنفيشير-

مرتكبحكمعنوسألهالحسنعلىووقفرجلفجاء.اللهرحمهالبصري

ويحكمونيكفرونهكانواالخوارجلان-كافرأومؤمنهووهلالكبيرة

وقبل-معصيةالايمانمعيضرلا:يقولونكانواوالمرجئةالنارفيبخلوده

ولكنهكافراولامؤمنااسميهلااناعطاء:بنواصلقالالحسنيجيبان

اعتزلثم.النارفيبخلودهقولوفاسقاوأسميهالمنزلتينبينمنزلةفي

اعتزلنا:الحسنفقال،مذهبهيقررخذوعبيدبنعمروومعهالحسنحلقه

سببفيأخرىرواياتووردتعبيد،بنلعمروالقصةإن:وقيل،واصل

التبصير41،صالفرقبينالفرق1/42،لنحلوالملل.بالمعتزلةتسميتهم

خطط37،صوالمشركينالمسلمينفرقاعتقادات62،صالدينفي

.2/346المقريزي

يستقيملازيادةوهي"لهم"،أيضا:الاصلحاشيةوفيلهم"."أتباع:ف

)ص(.البيتوزنمعها

الذين-المعتزلةمنالمتأخرون،1472القاموس،ورقمهالثوبرسم:الملم

الهذيلأبيأمثالمن-وغيرهاالصفاتنفيبدعةالجهمإظهاربعدجاؤوا

هـ،2هتهالجاحطبحربنوعمروهـ،235هـوقيل226تالعلاف

بنواصلابتدعهالذيالاعنزالبينجمعواص231تالنطامسياربنوابراهيم

الجهم،ابتدعهالذيوغيرهالكلاممناللهصفاتونفيالتعطيلوبينعطاء

.اعتزالأهلجهمية:الناظمقالكمافصاروا
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البددانفيالعدماءمنعشرفيخمسونكفرهئمتفلد-/ولد181633/ب[

الطبرانيقبلهحكاهبلطئمعفحكاهالإمامواللألكائيئ-634

***

634-

-138صالفرقبينالفرق66،-5365.-1/44والنحلالمللانظر

المسلمينفرقاعتقادات64،74،الدينفيالتبصير،165،187-091

.04،14والمشركين

الشاقعيالرازيالطبريمنصوربنالحسنبناللههبةالقاسمأبو:اللالكائي

المخلصطاهرباوالوزيرعليبنعيسىهـسمع418تاللالكائي

مصنفاته:من،وجماعةمحمدبنهوالخطيببكرأبوعنهوروى.وجماعة

وغيرهما.الاولياءوكرامات،السنةهلعقيدةشرح

8/71.الاعلام17/941،النبلاءأعلامسير14/07،بغدادتاريخ

اقوالذكربعدما-اللهرحمه-اللالكائيالقاسمأبوالحافطالامامقال-

تكفيرمنعنهموردومامخلوقغيراللهكلامالقرانبأنوالالمةالسلف

التابعينمناكثرونفساوخمسونمائةخمس"فهولاء:ذلكيقولمن

اختلافعلىالخيرينالصحابةسوىالمرضيينوالأئمةالتابعينتباعو

وأاستتابوهقولهمأنكر"ومن:قالثموالاعوام".السنينومضيالاعصار

والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح"صلبهأونفيهأوبقتلهأمرو]

.2/312

رحلعصرهحاقظالطبرانياللخمياحمدبنسليمانالقاسمابو:[لطبراني

منهامصنفاتلهالكثير،وسمعسنة33الرحلةفيوأقامالحديثطلبقي

وفيات.سنة001هـوله036توالصغير،والاوسطالكبيرالثلاثةالمعاجم

16/911.النبلاءعلامسير129،صلمالحفاظتذكرة2/704،الأعيان

ذكروقد،"السنة"كتابهفيذكرهأنهوالاقرب،الطبرانيكلامعلىأقفلم

مجلد.فيإنهوقال16/128النبلاءأعلامسيرفيالذهبي:الكتابهذاله

عدةكتابهفيأيضاعنهنقلوقد1441.البيتفيالناظمعليهحالو

منعلىأقفولم58(:المعارفطالقيمابن)موارد238:الصابرين

مطبوعا.أومخطوطأوجودهإلىأشار
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ف!غ

)1"الكراميةمذهبفي

نوعانفهمايضاذاتهفيبمشيئةبانهوالقائلون-635

الأعيانتسلسلحذارنوعابهمبدوءاجعلتهإحداهما-636

الاكوانهذهخالقإثباتزعمهمفيعلئهمذاكفيسد-637

سلطانمنعلئهللفناءماولذوإنهقالوا-فلذاك638

"1(

636-

638-

فيالسلفيوافقونهـوهم2ههت،السجستانيكرامبنمحمداتباع:الكرامية

وكذلك.والتجسيمالتشبيهحدإلىذلكفييبالغونولكنهمالصفاتإثبات

فيالمعتزلةيوافقونولكنهمبالحكمةوالقولالقدرإثباتفيالسلفيوافقون

منيعدونوهم.العقليينوالقبحالحسنوفيبالعقلتعالىاللهمعرفةوجوب

الفرق.القلبدونباللسانوالتصديقالاقرارهوالإيمانبأن:لقولهمالمرجئة

فرقاعتقادات،601-001الدينفيالتبصير236،-227الفرقبين

75.-7415حزملابنالفصل88،-87والمشركينالمسلمين

الرببذاتقائموالقدرةبالمشيئةمتعلقتعالىاللهكلامأنالكراميةمذهب

كلامافأثبتوا.يكنلمأنبعدحادثمسموعةصواتوحروفوهو،تعالى

القولمنفراراأولا،لهماوجعلواالفاعلالمتكلمبذاتقائمينحقيقةوفعلا

الذيدليلهميطللهااوللابحوادثقالواإنلأنهملها،اوللابحوادث

وقد.المتكلمينبينالمشهورالاعراضردليلوهوالصانعلإثباتبهاستدلوا

التسلسلتعريفوسيأتي916.البيتحاشيةفيالدليلهذاشرحتقدم

.بعدهوما569البيتفيعليهوالكلام

023،صالفرقبينالفرق7515،حزملابنالفصل،475الصواعقمختصر

17311.الظحاويةالعقيدةشرح،101-001صالدينفيالتبصير

بان:قولهمعلىالناظموسيرد،عامةالفعلبل،الكلاميعني"إنه":قوله

.بعدهوما876:الأبياتفي،ذاتهفيمبدألهالفعل

"ف".منسقطالبيتهذا-
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وكلاهماكفعالهوكلامه-963

جعجعواخصومينصفولمقالوا-064

أفعالهفيقالوهكماقلنا-641

ينتهيانليسبلمبدأذو

بزهانبلابتشنيعواتوا

الفرقانمنبونبئننابل

قالوا؟ذاتهفيولاوابتداءواحادانوعاتعالىاللهلكلامالكراميةجعل-963

وقدرتهبمشيئتهمتكلماالازلفيكانأنهقيمتنعلهاأوللاحوادثلامتناع

وجودمعوهووقدرتهبمشيئتهيفعلصاركماوقدرتهبمشيئتهيتكلمصاربل

بهقامتلووالفعلكالكلامالحوادثلان،والزوالالفناءعليهيستحيلأول

منهايخللملذلكقابلاكانواذاوزوالهالحدوثهاقابلاكانعنهزالتثم

نأزعمهمعلىالصانعيقبلوانما،حادثفهوالحوادثمنيخللموما

نإقالوا:فإنهمالكلامأهلمنغيرهمبخلاف،فقطالحوادثبهتقوم

أهلقولتفصيلوسيأتي،بذاتهقائماليسولكنهأوللهوالفعلالكلام

.أبياتمنيأتيفيماالكراميةوقولقولهمبينوالتفريقالكلام

مجموعفيوهوتيميةابنالاسلاملشيخوالباطلالحقبينالفرقانانظر

السابقة.المراجع،155-13/154الفتاوى

الكرامية.:أي:قالوا""-6دا0

.الكلاماهلمنخصومهم:يعني"خصوم":

رىولاجعجعة"أسمع:المثلوفيونحوها،الرحىصوت:الجتجتة

يفعل،ولايعدوللذييعملولاالكلاميكثرالذيللرجليضربطحنا"،

8/51.اللسان.أزعجه:بهوجعجع

8/187.اللسان.قبحهالامر:عليهوشنع،التقبيح:التشنيع

.الفرقيعني:والفرقان.الشيئينبينمامسافة:البون-641

فإنناينصفوالمالمتكلمينمنعليناوشنعخالفنامنإن:الكراميةقالت-

الفعلفيويلزمهم.أفعالهبحدوثهمقالواكماذاتهفيكلامهبحدوثقلنا

إلىمنهمقربنحنبل،الأزلفيمعطلاكاناللهانالكلامفيألزموناما

عنفعطلوههمما،بذاتهقائمتينصفتينلفعلوالكلامجعلنالانناالحق

شر=والفعلالقولتعطيلأنشكولا،مخلوقانإنهماوقالوا:وفعلهقوله
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642

643

644

645

646

647

648

647

648

قائمتانباللههماقلناإذبالحقمنهمأسعدنحنبل-

فتعطيلانقولولافعللاباللهيقئملثمفقالواوهم-

ببيانحوادثحلولمنطلوابشرومقالهلفعاله-

بالهذيانالتشنيعمنشروكلامهفعلهعنتعطيله-

بالبرهانقطعلئهردواوماكزامابنمقالاتبى-

والقرآنلآثاروللعفلمنهمأقربقالقدوماانى-

بشنانوقعاقعوفراقعبجعاجعلهجاؤوالكنهئم-

***

لفرقان47512،الصواعقمختصرانطر.ذاتهفيالحوادثبحلولالقولمن

154113،الفتاوىمجموعفيتيميةابنالاسلاملشيخوالباطلالحقبين

174.-168صللرازيالاربعين

الكراميةقالتهوما،الكراميةعلىبحجتهمالكلاماهليتغلبانيبعد:يعني

للعقلموافقةواكثروغيرهمالاشاعرةقولمنالحقإلىاقرب-فسادهمع-

موافقةكثرو(والكلامالفعلبهقاممنإلافاعلاولامتكلمايعقللاالأنه

متعلقالرببذاتقائمالكلامانعلىدلتالنصوصلأنوالقرانللاثار

الناظمكلامفيوسياتي،مسموعةواصواتحروفوهووقدرتهبمشيئته

.بعدهوما667:البيتفيذلكعلىالادلةعرض

فيسبقتوقدالمفيد،غيرالكثيرالمزعجبالكلاماتوايعنيبجعاجع":"اتوا

064.البيت

وكل.صوتلمفاصلهايسمعحتىغمزهاوهوالأصابعتنقيض:الفرقعة

8/251.اللسان.فرقعة:يسمىيضربانشيئينبينصوت

قعقعتوغيرهاهوالحجارةاليابسةوالجلودالسلاحاصواتحكاية:القعقتة

المثل:وفي.الباليةالقربةوهي،الترجمع:والشنان.حركته:وبهالشيء

تحريكمنصلهو.يروعولايخدعلاايبالشنان"لهيقعقعلا"فلان

28618.13/241،اللسان.ليفزعللبعيراليابسالجلد
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964

065

651

652

653

654

655

656]91/لا

964

652

653

656

الحدي!ءأهلمذهبذكرفي

الايمانوأئمةومحفدكاحمدالحديثاولووالاخرون

وبيانبمشيئةمتكلمايزللمحقااللهبانقالوا

؟إمكانبلاأزلفيعنهطويففكئفالكمالهوالكلامان

؟الامكانمنلهاقتضاهماذامتكلمايزللمفيماويصير

الازمانتعاقبمثلللذاتثابتأمزالكلماتوتعاقب

قرانبغير"طه"مع"حم"حقيقةقالالعزشرثوالله

الانسانمشمعفيرتبتقدمثلمامترتباتأحرفبل

نافييوجداأيضاحزفانهكذامحاذوقتفي/وقتان

بنمحمدوالإمامحنبلبناحمدالاماميعنيومحمد""أحمد:قوله

عرضالناظمكلامفيتقدموقد،تعالىاللهرحمهماالبخاريإسماعيل

956.البيتراجحمذهبهما.

تعالى،ذاتهفيأولذوالكلامبأنالقائلينالكراميةعلىهناالناظميرد

ولم،الأزلفيالكلامبصفةموصوفتعالىاللهإن:اللهرحمهفيقول

فييتجددلمإذ،الكراميةيقولهكما،عليهممتنعةكانتأنبعدلهتحدث

ذلك،بيانتقدموقدعدمها.بعدوجودهايستدعيشيءسبحانهذاته

.بعدهوما876:البيتفيمفصلاعليهمالردوسيأتي

بعداناالتعاقبسبيلعلىتوجدبلمجتمعةتوجدلاالزمانأجزاءأنكما

مجتمعةبهاالنطقيمكنلاالكلماتأجزاءهيالتيالحروففكذلكآن

علىوجودهامنبدلابلواحدانفيالثانيمعبالاولالنطقيكونبحيث

.حرفبعدحرفاوالتسلسلالتعاقبسبيل

.بعدهوما611:البيتفيالاقترانيةمذهبتفصيلتقدموقد

"صح=:وفوقه"حرفان":فوقهفكتب"لفظان".:الأصلفيكان"حرفان":
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657

658

965

066

661

657

658

965

066

661

يوجدابلمتكلمواحدمن-

الاقمرااماالمعقولهوهذا-

متكلمسوىمنكلالموكذا-

فذابهالكلامقاملمنإلا-

مئصراأوسامعأحيايكون-

الرجلانبتكلماوبالزسم

الاذهانلدىمعقولافليسن

إمكانفيليسمحاذايضا

للانسانالمعقولكلامهك

عيانوغئرلسمعماغيرمن

)ص(.المؤلفعلىالمقروءةالنسخةيعني."الشيخنسخة

.()ص.للضرورةالرفعنونبحذف،التاليوالميتالبيتهذافي"يوجدا["كذا-

نأمحالفكذلكواحد،وقتفيوقتانيجتمعانمحالأنهكما:اي-

فيحرفانيوجدأنيمكنولاواحد،متكلممنواحدانفيحرفانيجتمع

واحد.انفيبحرفينيتكلمانمتكلمينمناوبالرسمإلاواحدان

بالكتابة.:أي:"بالرسم[(-

وإلا،وجزاونصبارفعادائماالالفالمثنىيلزممنلغةعلى:[(الرجلان"بتكلم

.002البيتحاشيةفيسبقماانظر.("الرجلين"بتكلم:يقولأنحقهكان

(".الأذهان"لذيغيرهما:وفي.ظ،ففيهذا-

كونهمعنىبأنالقائلينوالمعتزلةالجهميةعلىهنا-اللهرحمه-الناظميرد-

بكلامبلبهقائمكلامبلامتكلمافيسمونهغيرهفيالكلامحلقانهمتكلما

.بغيرهقائم

فيوسيأتي،بعدهوما623:البيتفيالكلامفيمذهبهمثفصيلتقدموقد

أصلفيتقدحلوازممنقولهمعلىهؤلاءيلزممابيانالناظمكلام

.بعدهوما496:البيتانظر.الشريعة

فيبإزائهكتبولكن،النسخسائرفيوكذا"الاذهان"في:الاصلفيكان-

"صح".:وتحته"،الشيخ"نسخة:وفوقه"للانسان"،:الحاشية

"حيا".:ط،ح-

:يقالفلا،بهتقملمبصفةالشيءيوصفأنيعقللاأنهاللهرحمهيعني-

منشيءتفصيلتقدموقد.منهمفقودانوالبصروالسمعومبصر،سامعهذا

.بعدهوما04:البيتفي،تعالىاللهصفاتفيوالمعنزلةالجهميةمذهب
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البهتانوواضجالمحالهذابغيرهقاملإبصارووالشفج-662

الهذيانمنهذالهوصفاتكنلملإرادةومريدوكذا-663

البطلانواضجمنبهقامتقدرةمنمالهقديزوكذا-664

والبزهانوالمعقولبالنقلمتكلمجلالهجلوالله-665

رجلانأتباعهممنينكرهلئمعلئهالإلهرسلأجمعتقد-666

بقرانمتكلمأيكنلئمموإلابهيقومحقا667-قكلامه

بالفانيكلامهليسالحقليقووكذاوقائلقاللله1و-668

662-

665-

668-

."وضحا":ط،ح

الذيالبيتفيذلكالناظمذكركماأيضابالاجماعثابتتعالىاللهكلام

.بعده

ينفد،ولاينتهيولايفنىفلاتعالىاللهكلاآأما.وينتهيينفدالمخلوقكلام

بعد-منيمذهلخروقبصشجرؤمنالارخمىفىأنما>ولو:تعالىقالكما

27[،:]لقمان*<حكيمعريزاللهإندئهكلنتنفدتمابحرستعة

ولوربىبمتلمدأنقيالبحرلعفدلصفىلكلتمدادالخر؟نثو>قل:وقال

هذا"معنى:اللهرحمهالقيمابنقال901[.:الكهف1*<مدصايمتله-جمنا

أشجاروجميعمدادا،كفهاتمدهأبحرسبعةوبعدهمدادا،البحرفرضلوأنه

وغيرالمثمرةوالاشجارالنباتمنساقعلىمنهاقامماوهوأقلاما،الأرض

لاالربوكلمات،والاقلامالبحارلفنيتالمداد،بذلكوتستمد،المثمرة

ومدادعرشهوزنةنفسهورضاخلقهعددوبحمدهاللهفسبحانتنفد.ولاتفنى

بهيقومولايتكلمولاتكلممابانهيصفهمنوصفمنهذافاين.كلماته

يتجزا،ولا،ينقضيلاواحدمعنىبانهكلامهوصفمنوقولأصلا،كلام

المنار"وكلماتحروفولاواياتسورهوولا،كلولابعضلهولا

علىالدالةكلماته<ادله>كلمت:تعالىفولهومعنى38،-37صالمنيف

/11مالطبريتفسير،451سمكثيرابنتفسيرانظر.وجلالهوصفاتهعظمته

5/322.للسيوطيالمنثورالدر08،/ص21ج
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معادهئميومالثقلئنويكلم-966

لاجنةفيحزبهيكلموكذا-067

اللقايوموسلهيكلموكذا-671

جلالهجكالتكليمويراجع-672

الثقلانقولهفيشمعحقا

لرضوانوبالتسليمحيوان

التئيانعنفيمسالهئمحقا

الإنسانمنلهالجدالوقت

يقصونمنكمرسسليأتمألموالالنسالجن>يمعشر:تعالىقولهعليهيدل-966

الحبوةوغيئقصأنفسن!على+يثهذناقالواهدأيومكغلةآولنذرونكرءاينيعاي

013[،:]الانعام!<نحفربفكانوألفمأنفسهغكل+وشهدوالدتا

القيامةيوميناديتعالىالله"إن:وفيهعمهاللهرضيأنيسبنعبداللهوحديث

فيتخريجهتقدمالحديثقرب"منيسمعهكمابعدمنيسمعهبصوت

678.البيتفيالناظمإليهشارو442البيتحاشية

فبههونشغلفيانيؤملحئةأضخب>إن:تعالىقولهعليهيدل"بالتسليم":قوله-067

يذعون*ماولهمفبههةفيهالمم*متيهونالارآيكعلىظظفىوأزوجؤفنم*

عبداللهبنجابرحديثوانطر58[،-55:؟لس!*<زحيصربئتنقولاسبم

5462.،1743لبيتينفيالناظمسيذكرهالذي،ععهاللهرضي

:قالعنهاللهرضيالخدريسعيدابيحديثعليهيدل"والرضوان":قوله-

الجنة،اهليا:الجنةلأهليقولوتعالىتباركالله"ان:!اللهرسولقال

نرضىلالماوما:فيقولون؟رضيتمهل:فيقول،وسعديكربتالبيك:فيقولون

ذلك،منافضلاعطيكمانا:فيقول.خلقكمناحداتعطلممااعطيتناوقد

قلا،رضوانيعليكماحل:فيقولذلك؟منافضلشيءوايربيا:قالوا

،الرقاقكتاب،فتح11/415البخاري.عليهمتفق.ابدا"بعدهعليكماسخط

نعيمهاوصفةالجنةكتاب،نووي17/168ومسلموالنار،الجنةصفة51باب

واهلها.

لناعدلاقالوأأجتتم!مافيقولالرسلاللهتحمع>يوم:تعالىقولهعليهيدل-671

أزسلالذجمت>فلنشلن:وقوله901[:]المائدة*<الغيوبعتصأنتإئك

6[.:]الاعراف*<المرسلينولنش!التهم

عند-كنا:قالعنهاللهرضيمالكبنانسعنجاءماإلىيشير-672
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توالعرصاتفيالكفاوويدلم-673

الجحبفيايضاالكفارويكلم-674

وقئلهالكليمنادىقدوالله-675

غفرانبلاوتقريعابيخا

هوانبكلفيهااخسؤواان3

الأبوانالجنةفيالنداسمع

673-

674-

675-

ورسولهاللهقلنا:؟"أضحكممتدرون"هل:فقالفضحك!راللهرسول

لظلم؟1منتجرنيالمربيا:يقولربهالعبدمخاطبة"من:قال،اعلم

منيشاهدأالانفسيعلىاجيزلافإني:قيقول:قال،بلى:يقول:قال

:قالشهودأ،لكاتبين1وبالكرامشهيداعليكاليومبنفسككفىفيقول:قال

يخليثم:قال،باعمالهفتنطق:قال،انطقي:لأركانهفيقالفيهعلىفيختم

رواهاناضل"كنتفعنكنوسحقالكن1بعد:فيقول:قالالكلاموبينبينه

العقلتعارضدرءوانظر،نووي-الزهدكتاب501-18/401جمسلم

اللهمخاطبةفيهااحاديثجملةالاسلامشيخساقفقد146-2/141والنقل

.لعبادهتعالى
هنابهاويعنيفيهبناءلاواسعموضعكلوهيعرصةجمع:لعرصات1

3/802.النهاية.القيامةيومالمحشرارض

335،:القاموس.والتثريبالتعنيف:والتقريع.والتهديداللوم:التوبيخ

.969

رثهمعلىوقفوأإذتري>ولو:القيامةيومالكفارعنتعالىقولهعليهيدل-

<*تكفرونكانتتمبماالعذابفذوقوقالورئابكقالوبآلحقهذاأليسىقال

03[.:]الانعام

ولافيها>اخشوامنها:الخروجطلبواإذاالعارلاهلتعالىقولهعليهيدل

.[801:]المؤمنون<تكمون

التعليقفيالسلامعليهلموسىتعالىاللهنداءفيهاالتيالاياتسياقتقدم

.بعدهوما418:البيتعلى

التيالشجرةمنكلالماالسلامعليهماوحواءادمتعالىاللهنادىوقد

<الشجرةتلكماعنأنهكماأورثهمآ>ونادئهما:تعالىقالعنها،نهاهما

.22[:]الاعراف
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لهآياتتشعفيالئداتىو-676

بأمرهجئرئئليطبوكطا-677

القزآنمنفراجعهاوصفا

مكانبكاطينسطهحتى

676-

677-

وهي:اياتعشرفيبل

22[.:]الاعرافط<الشجرةتلكماعنانهكماالمربهما>ونادلفما:تعالىقوله

52[.:]مريم*<مجاوقرتنهالأيمنالطورجانبمن>وندية:وقوله

65[.:]القصص!<المرسلينأجبتمأمافحنوليادحط>ويرم:وقوله

.47[:]فصلتشحهيد<منمناماءاذتكقالوايشرتحذاتنياديهم>ويوم:وقوله

01[.لشعراء:]*<الطبمينالقؤمأئتأنموسى+رئكنادي>وإذ:وقوله

]القصص:!(تزعمونكانترألذينىشركليئفيقولياديهم>ويؤم:وقوله

،62.]74

46[.:]القصصنادئنا<إدالطوربجانجاكنت>وما:وقوله

501[.،401:]الصافاتالرولإ<صذقت*قذيإنرهيمأن>وندينه:وقوله

<*طويا!دسبالوادرن!دادنهإد!موسىحديثأننك>طط:وقوله

.[15،16:]العازعات

!لر:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيسمعانبنالنواسحديثدليله

منهالسمواتاخذت،بالوحيتكلمبالأمريوجيانوجلعزاللهاراد"إذا

ت1السمواهلبذلكسمعفإذا،اللهخوفشديدة-رعدة:قالاو-رجفة

مناللهفيكلمه،جبرائيلراسهيرفعمناولفيكون1،سجدللهوخرواصعقوا

سالهبسماءمزكلما،الملائكةعلىجبرائيليمزتماراد،بماوحيه

العليوهوالحققال:جبرائيلفيقول؟جبرائيلياربناقالماذاملادكتها:

بالوحيجبر[ئيلفينتهيئيل،1جبرقالمامثلكلهمفيقولون:قالالكبير،

فيعاصمابيوابن1/348،التوحيدفيخزيمةابنرواهدئه"1امرهحيث

1/236،الصلاةقدرتعحليمفيالمروزيذصربنومحمد1/227،السنة

الشريعة،فيوالاجري19،/ص22/ج12مجلدتفسيرهفيجريروابن

فيكما،حاتمابيوابن1/621،تاريخهفيالدمشقيزرعةوابو492،ص

43،/جه51211والصفاتالاسماءفيوالبيهقي537،لممكثيرابنتفسير

من-5/092،تفسيرهفيوالبغوي،162/ح2/105،العظمةفيالشيخوابو
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محفدصحيحفيحديثا-واذكز678

معادنايوماللهنداءفيه-967

الشانالعظيمالبخارفيذاك

والذانيقاصيايبلغبالصوت

ابوالخزاعيالحارثابنهوحمادبنونعيم.بهحمادبننعيمعنطرق

فيهخطأماعديابنتتبعوقدكثيرا،يخطىءصدوقالمروزيدئه1عبد

التهذيبتقريب،045811التهذيبتهذيب،مستقيمةأحاديثهباقي:وقال

الحديثهذاعرضأنه62111تاريخهفيالرازيزرعةأبووذكر935.ص

ابنوقال،لهأصللا:فقال-دحيما:يعني-إبراهيمبنعبدالرحمنعلى

:يقولأبيسمعت5373التفسيرفيكثيرابنعتهنقلكما،حاتمأبي

مسلم.بنالوليدعنبالتامالحديثهذاليس

به.مسلمبنالوليدعنالراسبيمالكبنعمروعناخرطريقوللحديث

.العاشرةمنضعيفالبصريعثمانبوهوالراسبيمالكبنوعمرو

262.صالتهذيبتقريب59،ا8التهذيبتهذيب2853،الاعتدالميزان

أبيلابنالسنةلكتابتحقيقهفيالالبانيالعلامةالحديثضعفوقد

عنالبخاريرواهماللحديثيشهدولكن51.اجه22711عاصم

فتج-18038جمنهقريببلفط!النبيعنعنهاللهرضيهريرةإبي

عباسابنعنمسلمرواهوماالسمعاسترقمنإلاباب-التفسيركتاب

باب،السلامكتاب-نووي225114جمنهقريببلفظ!اللهرسولعن

أحاديثتتبععديابنأنإلىبالاضاقةالكهانواتيانالكهانةتحريم

يدلمماضمنهافيالحديثهذايوجدولافيهاأخطأالتيحمادبننعيم

باقييكونأن"وأرجو:تتبعهبعدقاللانهصحيجعندهأنهعلى

وبماتقدمااللذينالحديثوبطريقي7،2485االكامل"،مستقيمةأحاديثه

دئه1و،لغيرهالحسنرتبةإلىالحديثيرتقيالشيخانرواهممالهيشهد

أعلم.تعالى

فيعنهمااللهرضيأنيسبنعبداللهعنعبداللهبنجابرحديثإلىيشير-967

بعدمنيسمعهبصوتيناديهم"ثم!:قولهوفيه.القيامةيومالناسحال

علىالتعليقفي،عليهلكلام1وسياقهتقدمالحديثقرب"منيسمعهكما

442.البيت
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بثابتلئساللفظهذان068-هب

المجممىالبخاويعندكم5ووو-681

ذدانقلوفيعقلفيأيصح-ا682

سيانحذفهمعذكرهبل

فوقانيمجشمرواهبل3

191/ب[كأذانلنارئموعاليسء

النداءلفظفان،الحديثفيالواردة"بصوت"لفظةتثبتلموإن:يعني-068

بعدسيأتيكماوالنقلالعقلبدلالةصوتاإلايكونلاالنداءفإنعنهايغني

فيمنهاجملةذكرتكثيرةأحاديثفيثبتتقد"صوت"لفظةأنمع،قليل

ذلك،منشيءذكرتقدموقد471-44612جالمرسلةالصواعقمختصر

442.البيتعلىالتعليقفي

منبعضهمبهتكلمماإلىيشيرالبيتهذافيوهو،مستويان:سيان

الصواعق"مختصركتابهفياللهرحمهالناظمقال،الحديثتضعيف

الباردةالعللهذهتأمل"ومن:للحديثالمضعفينكلاموردبعدما"المرسلة

ذلكمنفيلزم،معلولالحديثهذاأنفهب،التعنتبابمنأنهاعلم

وكلام،القرانونصوص،المرفوعةوالاحاديث،الموقوفةالاثارسائربطلان

46812.ج؟"الاسلامائمة

المثبتينالسنةهلعنيقولونفهم،الكلامأهلباعتبار"المج!م":يعني-681

اللهرحمهالذهبيقال.وحشويةمجسمة:الحقيقةعلىوصفاتهاللهلاسماء

لهذكرإنه:"قيل:شيعيمعتزليوهوعبادبنالصاحبترجمةفي

النبلاءعلامسير."عليهيعوللاحشوي؟البخاريومن:فقال،البخاري

375.البيتعلىالتعليقوراجع512116،

فممنالحديثروىالذيالصحابيإما:الفوقانيبالمجسميعنيلعله-

الائمةمنرواهمناو،عنهاللهرضيانيسبنعبداللهوهو!اللهرسول

أحمدالاماموهوهـ(256)تالبخاريالامامقبلمصنفهفيوسطرهوأثبته

رواهثم5394،بسندهالمسندفيرواهفقد،تعالىاللهرحمهما241!()ت

137.صالعبادأفعالخلقوفي079برقمالمفردالأدبفيبسندهالبخاري

صوتايكونأنبدلاالنداءأناللهرحمهالناظمومراد."بأذان":طد،-682

ابن-الاسلامشيخقال.مسموعرفيعبصوتنداءفإنهكالأذانمسموعأرفيعا
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منالعقلاءاجمعأم-683

وصدهالرفيعالصوتالنداان-684

حقيقةبذاكموصرصوالله-685

صربمشعودلابنحديئاواذكز-686

الىمنعشرالجزافيمنهللحرف-687

لسانكلواهلالفسانهل

صوتانكلاهماالنجاءفهو

القرانومحكمالحديثهذا

بميانحرفذوانهحا

نقصانمنفيهنماحسنات

النداءيطلقلا.رفيعصوتهوالعربلغةفي"والنداء:اللهرحمهتيمية

6/531.الفتاوىمجموع([مجازولاحقيقةلابصوتليسماعلى

فيمثلهوسياتي.منهركنلنقصالوزنمختلوالبيتهالنسخجميعفيكذا-683

وانظرو[(."العلماء:الوزنلاستقامةطفيزيدوقد.وغيره721البيت

)ص(.578البيتعلىالتعليق

042.421،:البيتينعلىالتعليقانظر-684

عنجاءكما،عبادهمنشاءلمنتعالىاللهمناجاةالصحيحةالسنةفيثبت-685

الله!رسولسمعتكيفعمر:ابنسألرجلاانمحرزبنصفوان

؟فيقولعليهكنفهيضعحتىربهمناحدكم"يدنو:قال؟النجوىفييقول

نعم،:فيقولوكذا؟كداعملت:ويقول،نعم:فيقولوكذ[؟1كذاعملت

متفق[ليوم".لكاغفرهاوانيالدنيافيعليكسترتإني:يقولثمفيقرره

الربكلامباب-التوحيدكتاب-فتح7514،اح475113جالبخاري،عليه

حسناته،صحيفة"فيعطىوزاد:،ومسلم.وغيرهمالانبياءمعالقيامةيوم

كذبواالذينهؤلاء:الخلائقرؤوسعلىبهمفينادىوالمنافقونالكفارماو

علىتعالىاللهرحمةسعةباب،التوبةكتاب،نووي86117ج"اللهعلى

المومنين.

قالكماعبادهمنشاءلمنتعالىاللهمناجاةالكريمالقرانبدلالةثبت-

نجئاوفربنهاقيلمنالطورجانبمن>ونسه:السلامعليهموسىعنتعالى

52[.:]مريم*<

.""الحرف:غيرهاوفياللامبكسرففيضبطتوقد،طع،ف،الاصلفيكذا-687

سمعت-:قالعنهاللهرضيمسعودبنعبداللهحديثإلىيشير-
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بأحىافتتحتالتيالشورإلىواننذز-688

تىالابسورةقطياتلم-968

وفيعنهابهإخباراكانإذ-096

الشانعظيمسزاترىسفها

القرانعنخبرإثرهافي

الإيمانلطالبالشفاءهذا

حسنةبهفلهاللهكتابمنحرفاقرا"من:يقول!اللهرسول-

حرف،الفولكنحرف*<>الصاقوللاامثالها،بعشروالحسنة

الإسنادصحيححديث:وقالالحاكمرواهحرف"وميمحرف،ولام

ثقةصالح:التلخيصفيالذهبيوقالعمر.بنبصالحيخرجاهولم

8/741/جالمستدرك.ضعيفمسلمبنإبراهيملكنمسلملهخرج

صحيححسنحديثهذا:وقالصحيحباسنادالترمذيورواه0402.ح

حرفاقرامنفيجاءماباب،تحفة-703/حه226/ص8جغريب

صحيحقيكماالالبانيصححهوالحديثالاجر.منلهماالقرانمن

9646.حالجامع

"فانجظر".:س،ظ-688

)ص(.495البيتعلىالتعليقانطر:"ترى"

وهما.القراناقسامكتابهفياللهرحمهالناظمقالكما،سورتينخلاما-968

.القرانعنخبرالأحرفبعدفيهماياتلمإذ،القلموسورةمريمسورة

عتد0رئكرحمتدتجر*>!هيعمحمريمسورةافتتاحفيتعالىقال

وماوالد>دت:القلمسورةافتتاحفيوقال2[1،:]مريم*<ز!رئآ

الحاشيةانظر2[1،:]القلم*<بمخشدزربكبنعمةألتما*يسلرون

الاتية.

حروفمنو"ص"و"ق""ن"ان"الصحيح:تعالىاللهرحمهالقيمابنقال-096

اولفيقطتذكرولم.السور.بعضسبحانهالرببهايفتتحالتيالهجاء

خلاما،عنهمخبروامابهمقسماإماالقرانبذكروعقبهاإلاسورة

ذإوجلالتهاقدرهاوعظمالحروفهذهشرفعلىتنبيههذاففي.سورتين

بهاوهدى،رسلهعلىنزلهاوبها،سبحانهتكلمالتيوكتبهكلامهمبانيهي

=ووعيدهونهيهوامرهوافعالهوصفاتهواسماءهنفسهبواسطتهاوعرفهم،عباده
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نفسهاهوكلامهانويدل-196

داوبعدهاالكتابمبداإلىفانظر-296

تئيانذووالحقغيرهالا

لقمانإلىكذاثماعراف

196-

296-

التكلمعلىواقدرهم،والقبيحوالحسنوالشرالخيربهاوعرفهم،ووعده

بانعبادهعلىوامتربيتكلملاإلهاعبدمنعلىسبحانهعابولهذا.بها.

علىالتنبيهالحروفهذهذكرفيفكان.بالتكلمبهاالبيانعلىاقدرهم

وحدانيتهعلىدلالةاظهردالةفهي،وإنعامهإحسانهوكمالربوبيتهكمال

ناشهادةادلةاظهرمنفهي،رسلهوصدقوكلامهوكمالهوحكمتهوقدرته

حقا،بهتكلمادلهكلامالقرانوان،ورسولهعبدهمحمداواناللهإلاإلهلا

فيالفكرةتهملولاصدقا،إليهوحيكماوبلغهوحيا،رسولهعلىنزلهو

المطالبهذهاياتعلىواشتمالهاالحروفبهذهافتتحتسورةكل

.وتقريرها"

-1/154القرطبيتفسيروانظر921.-602القرآناقسامفيالتبيان

-3511كثيروابن69،-1/86/ح1مجلدالطبريوتفسير158،

.93

نفسها.الاحرفهذههوتعالىاللهكلام:اي

."وانظر":ظ،ف

افتتاحفىتعالىقال،:عمبرانالوبعدهاالبقرةسورة:الكتاببمبدايعني-

<*للمئقينهدىيخهرشالاألكتفذالك!>الم:البقرةسورة

هوإلآإلهلآألله*>اثم:تعالىقال،عمرانالوبعدها2[،1:]البقرة

2[.،1:عمران]ال*<القيومألش

فىيكنفلاإلكأتزل*كننب>المضق:الاعرافسورةافتتاحفيتعالىوقال

يونس،:سورولقمانالاعرافوبين2[،1:]الأعرافئة(حرجصذرك

،والشعراء،وطه،ومريم،لحجرو،وابراهيم،والرعد،ويوسف،وهود

خبربعدهامقطعةبحروفمفتتحةوكلها.والعنكبوت،والقصص،والنمل

.القرآنعن

ألسءايتلك*>لص:لقمانسورةافتتاحفيتعالىوقال

2[.،1:]لقمان*<آلحاكيم
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القرانمقتضىوافهم("يس"مع""حمومعأيضاتلوهامع-396

***

فميفر

)1(الكلامصفهانتفت[ذاالرسالةبنفيالقول[لز[مهمفي

لبيانمرسلمنحبناهامرموصوجلعزلئه1-و496

396-

496-

تفريل*>الم:السجدةسورةافتتاحفيتعالىقال،السجدةسورة:يعني

2[.1،:]السجدة!(ألعنمينزبمنفيهرلبلاال!تت

،والزخرف،والشورى،وفصلتغافر،:هي"حم"بافتتحتالتيالسور-

خبرالمقطعةالأحرفبعدياتيكلهاوفي.والاحقاف،والجاثية،والدخان

.القرانعن

؟سى:*<ألحكيموالقؤان*>يس:"يس"سورةافتتاحفيتعالىقال-

1،.]2

)ص(.خطاوهو.هناكالعنوانوهذا،التاليالفصلعنوانهناوضع:طعفي

قيديخمناكئميأوتوالذينوضتنا>ولقد:تعالىقولهعليهيدل:"موص"

به-<وض!نكم>ذلكم:تعالىوقال131[.]النساء:أدله!واتقواانفىاياكتم

.[151،152،153:]الانعام

04[.:يوسف1<إياهالألعبدوأالامر>:تعالىقولهعليهيدل:"آمر"

09[ه:]النحلواد!ر(الفحشاعن>ويت!:تعالىقولهعليهيدل:"ناه"

لانهتحريفا،الأصلفيجاءماظنالشارحولعل"مثيب"،:طع:"منب"

هنا،تصحلا"مثيب"كلمةولكن.التاليالبيتفيمكررةالصفةهذهراى

،الهمزةبإثباتمنبىء:"منب"وأصل)ص(..الكلامبصفةلهصلةلالانه

تعالى:قولهبذلكتعالىاللهوصفعلىويدلتسهيلا.الهمزةحذفولكنه

3[.:]التحريمالخبير<تعليمنباني>قال

فومه-بلسانإلازسولمنأزسفنا>وما:تعالىقولهعليهيدل:"مرسل"

4[.:إبراهيم1<لهمليبغن
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ومنئىءومحاسبومخاطب-596

قائلبلمتكلئم-ومدأ696

خلقهمزشدالحقيقولهاد-796

بالشانومخئرومحدث
بامانومبشرومحذرر?
والايمانللحقبكلامه

596-

696-

796-

وهماوخطابامخاطمةبالكلامخاطبهوقدالكلاممراجعة:والمخاطبةلخطاب1

عنهاللهرضيمالكبنانسحديثعليهويدل1/361،اللسان.يتخاطبان

672.البيتعلىالتعليقفيسياقهتقدموقد

تخفوهوانفسكمفىماتتدوأ>وإبئ:تعالىقولهعليهيدل"محاسب":

284[.:]البقرة<اللهبهيطستكم

"منمث"لصفةتكراراكانصحإنولكنه،النسخجميعفيكذا:"منبئ"

تكونأنفأخشى.التكرارهذافيفائدةغيرمن،السابقالبيتفيالمذكورة

الكريم،القرانفيكثيراالصفةهذهوردتوقد."مبئن"عنمحرفةالكلمة

)ص(.المقامهذافيذكرهاالناظميفوتأنينبغيفلا

87[.:لنساء]حديثا<اللهمنأصدق>ومن:تعالىقولهعليهيدل:"محدث"

لزيارةليلا!خروجهفيعنهااللهرضيعائشةحديثعليهيدل:"مخبر"

رجعلمالعائشةقال!أنه:وفيهتبعتهعائشةوأنلهملدعاءوالبقيعهل

شيء،لا:قلت:قالتر[بية"حشياءعائشةيالك"ما:النفسرابيةفراها

7/43مسلمرواه.الحديث."[لخبير.اللطيفليخبرنياو"لتخبرني:قال

لاهلها.والدعاءالمقابردخولعنديقالمابابالجنائز،كتابفينووي

وما665:الابياتعلىالتعليقفيتعالىاللهكلامعلىالادلةسياقتقدم

بعدها.

:وقال4[:]المنافقونفاخذزتم<اتعدؤ>هم:تعالىقولهعليهيدل"محذر":

03[.:عمران]ال<نفسهألله>ويذر-

وحبورضونمنهبرخمةرئهم>يبمثرهم:تعالىقولهعليهيدل"مبشر":

21[.:]التوبة*<مقيمنعيمفيهافم

".يقول"ابداد:

.ففيأولهيضبطولم"،الحق"بقول:ظ،ب
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هـفككالبمصفةانتفتفإذا-896

!اكذلكالكلامصفةانتفتوإذا-996

كلاتبليغالمبعوثفرسالة-007

خطابهنفسالإوسالوحقيقة-107

ككلامهوساطةبنسبرنؤع207-

حجابهوراءمناليهمنه-307

البطلانمتحققمنتفتا

فزقانبلامنفيئإرسال

نقصانبلاالداعيالمرسلم

نوعانوإنهللمزسيين

الدانيالقريبوجئريلموسى

العئنانههناتراهلاإذ

4[.:]الاحزابالشبيل(يهدىوهرالحقيقوللله>و:تعالىقولهعليهيدل-

قولهعليهيدل)ص(.."يرشد":غيرهوقي.الأصلفيكذا"مرشد":

2[.1،:]الجنالزسثد<إلىيهدي*جمب!قزانا!عنانا>:تعالى

لاالكلاملصفةالفاقدلأنالكلامصفةبانتفاءتنتفيكلهاالمتقدمةالصفات-896

لصفةاللازمةالصفاتمنبشيءيقومولايحاسبولايخاطبولايوصي

عنه(.الناتجة)الصفاتاللازمانتفى)الكلام(الملزومانتفىوإذا.الكلام

2/471.الصواعقمختصرانظر

،للكلامتبليغالحقيقةفيالرسالةلانوالكلامالارسالبينفرقبلا:يعني-996

سياتي.كما

تعدلزوإنزبكمناليثأنزلمابلغالرسول>جمأيها:تعالىقولهعليهيدل-007

انتفىبتبليغهأمرالذيالكلامانتفىفإذا67[:لمائدة]رسالتئل<ئلنتفا

مرسله.كلاميبلغإنماالرسوللأنرسولاكونه

السلامعليهماوجبريللموسىتعالىاللهتكليمعلىالادلةسياقتقدم207-

واسطةغيرمنأيضاالكلاموثبت675.677،البيتينعلىالتعليقفي

اللهرحمهالناظمولعل،والمعراجالالممراءحادثةفيكما!محمدلنبينا

تعالىاللهتكليمبينالبيتفييجمعأنأرادلأنههنا!يذكرهلم

وجبريلموسىبذكرفاكتفىوالملائكةالناسمنرسلهلنوعي

الصواعىمختصرانظرالاستقصاء.لاالتمثيلمرادهولأنالسلامعليهما

2/947.المرسلة

الدنيا.فييعتيههنا:-307

223



ضزبانعندهأيضاوهوطةبالوسامنهالئكليم07-و]لاخر4

التئياناحسنفياتىصرىالش!فيوذاكإلئهوإرسالوحيئ-507

/نت!

الناقصبالجمادللربالتشبيه[لزامهمفي

الكلامصفةانتفت[ذا

النقصانغايةوذللتخرسفضدهاالكلامصفةانتفتوإذا-607

-407

507-

-607

سبحانه.الربعند:اي"عنده":

فيالمعنىإلقاءوهو،وحي:الأول:ضربانالارسالانواعمنالثانيالنوع

الله.شاءماإليهالمرسلإلىفيوحيالمللتإرسال:والثاني!.النبيقلب

مجلدالطبريتفسير،1/91الباريفتح12/004،الفتاوىمجموعانظر

الاسلاملشيخالنبوات،12114كثيرابنتفسير،4/صه2/جه13

272.ص

جمابورآيمنأووخياإلاادلهيكلمهأنلبمثسكان>وما:تعالىقوله:يعني

51[.:الشورى1ححيم<علةإنهيشآءمابإدنه-فيوحىرسولالرسلأؤ

6/62.اللسان.خلقةوعيُاالكلامذهاب:الخرس

كانالكلامبصفةمتصفايكنلمإذاتعالىاللهانيضاالنفاةهؤلاءيلزم

الكلامنفيانالنفاةزعموقد.نقصوالخرس،الخرسوهوبضدهامتصفا

ثبوتاللهعنالكلامصفةنفيمنيلزملاوقالوا:نقصايستلزملااللهعن

وانمااصلا،الكلاملصفةقابلالي!تعالىالربلأن،الخرسوهوضدها

عليهمالردالناظمتولىوقد.كالمخلوقلهاقابلهوممننقصانفيهايكون

تعارضدرء159،-3/149المرسلةالصواعقانظر.أبياتمنياتيفيما

الرد8،6/054،-12/2853/7،الفتاوىمجموع51292،والنقلالعقل

76.صللأشعريالابانة84،صالدارميسعيدبنلعثمانالجهميةعلى
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707

807

907

071

711

712

713

714

907

711

712

713

714

الذيفيذلكانزعمتمفلمن

الكلاصفةبقابللئسوالزث

وقبولهكلامهسلبفيقال

حالةأكملالإنسانأخرسإذ

كامخافةالكمالاوصاففجحدت

بالجامداتشبيههفيووقعت

استاركئمهتكتاكبرالله

فمغ

الحيوانأفةمنقابلهو

نقصانمنفيهمافنفيهام

للنقصانأتمالكلامصفة

البزهانباوستالجمادذامن

بالإنسانلتشبيه1وجسيم

الخذلانمنوذاالناقصاتت

الضئيانضحكةغدوتئمحتى

حقهالخلقكلامبأنبالقولىإلزامهمفي

سبحانهاللهكلامعينهو*ا(وباطله

الرحمنخييقةالعبادحال!افبانالذليلقامقذلئمسأو

صفةسلبإن:لهمفيقالشبهتهمعلىاللهرحمهالناظممنجوابهذا-

منالاخرسفإن،للنقصانأتمالصفةهذهقبولهوسلبتعالىاللهعنالكلام

يقبللاالذيالجمادمنحالةأكملالكلامصفةعنهامتنعتالذيادمبني

السابقة.المراجعانظرصلا.بهاالاتصاف

تعريفهما.تقدموقد."والتجسيم"التشبيه:طه،طت-

مخافةتعالىاللهعنالكمالأوصافجحدتمإنكميضا:النفاةلهؤلاءويقال-

وهيبالجماداتتشبيههفيفوقعتمبالمخلوقوالتشبيهالتجسيمفيالوقوع

السابقة.المراجعانظر.أنقص

البيت:فيعليها،والردالشبهةهذهتفصيلاللهرحمهالناظمكلامفيسيأتي-

2/223.والنقلالعقلتعارضدرءنظرو،بعدهوما6301

.وفالاصلفيإلاتوجدلا"هو"كلمة

تعالىاللهخلقعلىالكلامتقدموقد،جلالهجلىالرحمنخلقها:أي-

.بعدهوما148:البيتفيالعباد،لافعال



!يالألفقريباووجهالفمن715-

عبالخلقهذاكلامكلفيكون716-

كلامهإليهمنسوباكانإذ717-

قالهقدقولكئمولازمهذا718-

الشانبهذايعنىللذيصيها

السلطانذيسئحانكلامهش

الاركانذياللهكبيتخلقا

ببيانمصزحاالاتحادذو

715-

717-

أفعالأنعلىدليلمائةنحو"العليل"شفاءكتابهفياللهرحمهالناظمساق

القرانفيدليلفكل"وبالجملة:قالثم014(.-901)صمخلوقةالعباد

بعضأيضأساقثمالعباد"،أفعالوخلقالقدرعلىدليلفهوالتوحيدعلى

العبادلافعالتعالىاللهحلقعلىوالفطرةوالعقلوالاثاروالسنةالكتابلةاذ

أدلةاستقراءعندأنهشكولا935.-28صهمنمتفرقةمواضعفي

وغيرهاوالحسوالفطرةوالعقلالسلفأقوالمنوالاثاروالسنةالكتاب

تزيد.وقداللهرحمهالناظمذكركمادليلألفإلىستصل

كان"."إن:ب

قد:لهمقيلغيرهفيحلقهتعالىاللهكلامإن:والمعتزلةالجهميةقالإذا-

محلفيمخلوقأكانفإن،اللهكلامالقرانأنالدينمنبالاضطرارعلم

لتماثلهمااللهكلامهومحلفياللهحلقهكلامكليكونأنلزمغيرهاخر

الجلودكلاممنتعالىاللهيخلقهمايكونأنويلزم.اللهإلىبالنسبة

شىءصأنطقالذى"اللهنطقنا>قالوا:فإذا.اللهكلاموالارجلوالايدي

كلامكلفيكون،المنطقهوالناطقكان21[:]فصلت<خلقكموهو

بهصرحقدوهذالكفر.والفحشأهلقولحتىاللهكلامهومخلوق

ومنوغيرهالفصوصكصاحبونحوهمالاتحاديةمنالجهميةحلولية

قولهم:

ونظامهنثرهعليناسصاءكلامهالوجودفيكلاموكل

المكيالكعانيلعبدالعزيزالحيدة25212،والنقلالعقلتعارضدرء

للدارميالجهميةعلىالرد472،صالمرسلةالصواعقمختصر،154ص

البيت:فيالاتحاديةمذهببيانوتقدم76،صللبيهقيالاعتقاد69،ص

.بعدهماو265
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الكفرانغايةفيطردهممنولىتناقضتئمإذالتناقضحذر971-

خلقانوكلاهماكبيتهنالقراتخصيصأنزعمتئمفلئن0-72

الاكوانذيكربمالعموينفيلاالتخصيصذافيقال721-

القرآنلإضافةتخصيصههكذا،ايضاالعرنرربويقال-722

والتبيانالإيضاحغايةفيوذاالباقيفيالتعميميمنعلا723-

***

-971

721-

723-

ويدخل،كلامهفهواللهخلقهكلامكلإنقالوا:الاتحاديةانيععي

أمايتناقضوا،لمنهمإلاقولهمفسادومعوغيرهالقرانذلكفي

نسبتهوإنغيرهفييخلقهماهواللهكلامإنفقالوا:والمعتزلةالجهمية

الخلقهذاكلامكليكونانفلزمهم،خالقهإلىمخلوقنسبةإليه

انظر.لاتحاديةمنهفزالذيالتناقضفيفوقعواذلكفنفوا،كلامه

السابقة.المراجع

.والمطبوعمنهاالمخطوط،النسخجميعفيالوزنناقصالبيتوردكذا

وهي،الوزنلاستقامة"الخصوص"ولا1/313:طعفيالناشرزادوقد

683.و578:لبيتينعلىالتعليقوانظرهنا.لهامعنىلازيادة

علىاللهإلىاضيفلكنهمخلوقوهواللهكلامالقرانإن:النفاةقالإذا

كلامسائربانالقولإلزامهممنهذايمنقولهمفلا،التخصيصجهة

"رب:تقولانيصحفإنه.العمومسبيلعلىاللهإلىمضافالخلق

جملتهامنالتيالأكوانرب:تقولثم،التخصيصسبيلعلى"العرش

ميع-إليهبإضافتهالقرانتخصيصهفكذلك.العمومجهةعلىالعرش

زيادةوسياتي،المخلوقالكلامباقيعنالتعميميمنعلا-بخلقه:قولكم

منوتعالىسبحانهالربإلىيضافمابينالتفريقفي"فصلفيلذلكبيان

والنقلالعقلتعارضدرءوانظر،بعدهوما737:البيت"والأعيانالأوصاف

اللههو>قلانلايمانوالعلماهلجواب027،-2/487/257،

الفتاوىمجموعفيوهيالإسلاملشيخالقرانثلثتعدلحد<

1/262.الصواعقمختصر17/376،
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ف!ملسر

والأمرالخلقبينالتفريقفي

الفزقانفيوذاكالضريحامروادالخلقبئنالفرقانأتىولقد-724

ستانهناماخلقلكر1وواحدالمنارخعندوكلاهما-725

القرانفيوذاكعلئهنؤعمنالفزدكعطفعندهموالعطف-726

724-

726-

بينالصريجالفرقجاء:يعني،للفرقاننعتلانهبالضمضبطته"الصريح":

)ص(.الكريمالقرانفيوالامرالخلق

ستةفيوالأرننالسنخلتىالذىأللهرئبهم>إن:تعالىقولهإلىيشير-

لنجومونقمرووالشمسحثيتبابطل!النهارإلشريغمثىادتعلىاشتوىثئمأئام

]الاعراف:*<العلمينرباللهتباركوالامرالخلقلهألابامي"مسخرغ

نإبل.مخلوقغيروهوكلامههوالذيالامروبينالخلقبينففرق54[

يمولنشئاأرادإذا،أمره>إنتآ؟تعالىقالكمابالأمرإلايكونلاالخلق

وما2/317والنقلالعقلتعارضدرء82[.:؟سى*<فيكوتكنله-

مختصر223،-221صللجوينيالإرشاد54،-53الحيدةبعدها،

الاصبهانيالقاسملأبيالمحجةبيانفيالحجة471،صالمرسلةالصواعق

وما1/164جللبغويالسنةشرج13/533،443،الباريفتج،2/391

اجتماع،مخلوقالقران:قالمنعلىالردباب،الإيمانكتاببعدها،

الجهميةعلىالرد54،2/923،/ص1المحققمقدمةالإسلاميةالجيوش

التوحيد223،-7/221القرطبيتفسير،113-112صأحمدللامام

خلقبعدها،وما72صللأشعريالإبانة393،-1/193خزيمةلابن

76.للبيهقيالاعتقاد03،-92صالعبادأفعال

والزوحالملحكن>لنزل:تعالىقولهمثاله،النوععلىالنوعمنالفردعطف

فقالعليها،عطفهذلكومعالملائكةافرادمنفردفالروج4[لقدر:]1فيها<

الناظمعليهمفردالنوعهذامنهوالخلقعلىالامرعطفإن:النفاة

ابنتفسير،9/183السعودجابيتفسيروانظر،بياتمنياتيبمااللهرحمه

1/193.خزيمةلابنالتوحيد223،-7/221القرطبيتفسير2/022،كثير
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ظاهرمتناعذوهذافيقال727-

أنهاأخبرالخلقبعد-افالله728

لسئحانهتشخيرهاعنبان972-و

مفكانأومصدرإما073-و]لامر

كاوللأمرقابلهومأموره731-

كالالمأمورانتفىالأمرانتفىفإذا-732

بهتجدالشياقنظمإلىنظز733-و

تبيانذوالئفريقآيةفي

102/ب[للجريانبالامرسخرتقد

بالتبيانلخلقبعدبالامر

مستويانذاكفيهماحولا

الزحمنصنعةقابلحصنوع

الحدثانلانتفاينفىحخلوق

البزهانواضحعجيباسرا

الامرأنالنفاةزعمعلىالردفيالبيتهذافياللهرحمهالناظمشرع-728

أنهاخبرتعالىاللهاناللهرحمهفبين.مخلوقانوهماواحدنوعوالخلق

السمواتعلىوالنجوموالقمرالشمسعطفثم،والارضالسمواتحلق

ثم<يامره>مسخرغ:قولهفيبالامرالجميعسخرأنهأخبرثموالارض

سخرتحلقهاتملماأنهعلىذلكفدلوالامر<الخلقلهلا>:تعالىقال

التوحيد223،-7/222القرطبيتفسير2/022،كثيرابنتفسير.بالامر

الباريفتع74،-72صللأشعريالإبانة393،-1/193جنيمةلابن

03.صالعبادأفعالحلق533،443،-13/532

خطا.وهو،"والتبيان":طع-972

الخلق:يقالكماالمأموربمعنىمصدرالايةفىالامرإن:النفاةيقولقد-073

الايةفيالعطففيكونمخلوقا،إلايكونلاوالمأمور،المخلوقبمعنى

الايةفيالامربأناللهرحمهالناظمعليهمفرد.مخلوقعلىمخلوقعطف

فيسواءفهمامفعولاكاناوالاوامرحدبمعنىمصدراجعلسواء

كالمصنوعامرمنلهبدلاالمأمورلأنوذلك،والمخلوقللخلقمخالفتها

انتفىإذاالخلقأنكماالمأمورانتفىالامرانتفىفاذا،صانعمنلهبدلا

انطر.الاحوالكلعلىللخلقمغايراالايةفيالامرفيكون،المخلوقانتفى

السابقة.المراجع

خلقهذكرتعالىاللهفإن،الأعرافسورةمنالمذكورةالايةسياق:يعني-733

والقمر=للشمستسخيرهذكرثمالخصوصوجهعلىوالأرضللسموات
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متقدماوفعلهالخصوصذكر734-

وبأمرهخلقهبنوعيئفأتى-735

الهدىرمتإنالقرانفتدبر-736

فمي

الثانيذافيلتعميمووالوصف

ببيانموجزاوونسنسافعلا

القرانتدبرتحتفالعلم

*1(تعالى[لربإلىيضافمابينالتفريقفي

)3(والأعنبان[لأوصاف*2(هر

نوعانبمنومجرورمنهبانهالكتابفياخبروالله737-

734-

)1(

)2(

)3(

737-

والتسخيرالخلقبفعليفيهاوصرحايضاالخصوصوجهعلىبأمرهوالنجوم

جهةعلىلهوصفينوالامربالخلقاتىسبحانهإليهالفعليننسبوبعدما

بينجمعقدوجلعزفيكونوالأمر<الح!دقله>ألا:تعالىفقالالتعميم

عبارةابلغفيوالوصفيالفعليالامرونوعيوالوصفيالفعليالخلقنوعي

-.2/صه8/جهمجلدالطبريتفسير:فيالايةتفسيروانظرواوجزها،

223،-7/218القرطبيتفسير221،-2/022كثيرابنتفسير602،

-2/021للشوكانيالقديرفتح168،عمالسيوطيالدينلجلالالمنثورالدر

288.-2/272للشنقيطيالبياناضواء213،

سائروفي.الكلامعليهيدلالذيالصوابوهو،الاصلفيكذا:"فعله"

)ص(..تحريفوهو"وبعده":والمطبوعةالخطيةالنسخ

من"."الرلث:ف."وتعالى"سبحانه:ب

كالعلم،بغيرهإلايقومولابذاتهيقوملاماوهو،وصفجمع:لاوصافث1

الله.ورحمةاللهعلم:يقالوإنمابنفسهاتقوملافإنهاونحوهماوالرحمة

9138.دسهلمللتهانويالفنوناصطلاحاتكشافانظر

وعمروكزيدجسمااوكانجوهرابمفسهقامماوهيعينجمع:[لاعيان

.7401-7301ليمالسابقالمرجع.ونحوهاوالشجرةوالبيت

-2[.]غافر:*<العليمالعريزالله!الكمب>تنزيل:تعالىقولهفيكما
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فاوبالغيرقائمووصنسعبر738-

لانهقامبالمجرورلوصفو973-

يضاماسواءايضاذاونظير-074

لمنثابتةالاوصاففإضافة-741

لهثابتةالاعيانوإضافة-742

وعلمهالإلهبيتإلىفانظز-743

الزحمنالخالقخلقاعيان

لسانكلعزففيبهأولى

أعيانومنصفةمنإلئهف

الزحمنكإوادةبهقامت

سيانهماماوخلقاملكا

يفترقانكئفاضيفالما

738-

973-

743-

:نوعاناللهمنبانهعنهالمخبر-

فيمالكر>وسخر:تعالىقولهفيكماالأعيانمنعينايكونأن:لاول1

هوانهاللهمنكونهومعنى13[:]الجاثيةمنه<جميعاالازضفيوماالئسرت

سبحانه.خالقه

مماخيرورحمةاللهمن>لمغفربر:تعالىقولهفيكماوصفأيكون:الثاني

العلبم<العريزدئهمنااس>تنزيل:وقوله157[:عمران]اللمجمعو%<

العقلتعارضدرءانظر.سبحانهلهصفةانهاللهمنكونهومعنى2[]غافر:

266.-7/264والنقل

.)ص(.تحريفولعله،"بالعين":غيرهماوفي.وفالاصلفيكذا:"بالغير"

تعالى:كقولهبها،بالمجروريقوم"من"يسبقالذيالوصفأن:اي

تعالى.باللهقائمةصفةفالمغفرة157[:عمران]ال<ادلهمن>لمغغر!و

:نوعانوجلعراللهإلىالمضاف

تعالى:قولهفيكما،اللهوكلاماللهوفضلاللهكعلموصفايكونأن:الأول

ادق(كلميسمع>حتئ:وقوله01[:]الجمعة<ادلهفصلمن>و؟دنغوأ

به.موصوفتعالىاللهانادلهإلىالوصفإضافةفمعنى6[:]التوبة

تعالى:قولهفيكمااللهوناقةاللهكبيتالاعيانمنعينايكونأن:الثاني

اللهإلىالعينإضاقةقمعنى73[:]الاعرافءاية<لحماللهناقة>هذه-

للاختصاصاللهإلىنسبتهاوتكونيملكهاوهوخلقهاهوسبحانهانه

والجواب266-7/264والنقلالعقلتعارضدرءانظر.والتشريف

1/241.الصحيح
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وصفانهماإذالإضافةذيفيوكعلمهكحياتهوكلامه744-

ذاتانهماأيضافكعئدهإلهناوبئتناقتهلكن745-

النسرقانوواضحالمبينحقالىفاتهلماالجهميئإلىفاننذز746-

عينانلهلمنلاحوالصبحواحدابابالدبهالجميع747-كان

***

ف!يفر)1(

اثنانولاقرانللناسمافقالذاكبعدحرمابنتىو748-

البطلانبينقولموذاكنبالقرايسمىكلاربعبل-974

745-

746-

747-

)1(

748-

974-

5".ب:"كعبيد

".البرهان"واضح:طه

.والاعيانالاوصاف:أي"الجميع"

طه.منسقطت"فصل"كلمة

الفقيهمحمدابو،الظاهريحزمبنسعيدبناحمدبنعلي:حزمابن

هـ،384سنةبقرطبةولد،عصرهفيالأندلسعالم،الأديبالمتكلمالحافظ

فيجريئاوكانبالظاهر،والاخذالقياسبنفيقال،ومنصبرئاسةلهكانت

كثيرةكتبله،ذلكبسببأوذيحتىالعلماءانتقادفيسليطأرأيهإثبات

توفيوغيرهما.الفقهفيو"المحلى""والنحلالمللفي"الفصلشهرهامن

4/254.الأعلام،18/184المبلاءأعلامسير.ص456سمة

:معانأربعةعلىيطلقالقرانإن:يقولحزمابنأناللهرحمهالناظمذكر

والثالث:.المصاحففيالمكتوب:والثاني.بالألسنةالمتلو:لأول1

القائمالمعتىفهوالرابعأما.مخلوفةكلهاالثلاثةفهذهالصدورفيالمحفوظ

عليهوففتفيماوجدتهوالذي.مخلوقغيروهو،علمهوهو،اللهبذات

المتلو:الأول:معانخمسةعلىيطلقالقرانإن:فولهحزمابنكتبمن

في=المحفوظ:وال!الث،المصاحففيالمكتوب:والتادي،بالالسنة
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ثابتواخريتلىالذيهذا0-75

صدورنابزنالمحفوناوالثالث-751

العتمانيالمصحفيدعىالرسمفي

الرحمنخليقةالئلاثهذي

مخلوقة،كلهاالاربعةفهذه،التلاوةمنالمفهومالمعنى:والرابعالصدور،

.مخلوقغيروهواللهكلاموهواللهبذاتالقائمالمعنىفهو:لخاص1أما

نهأو،معانأربعةأنهفيهذكرحزملابنمؤلفعلىاطلعالناظمفلعل

لانهماالمحفوظوهوالثالثالمعنىفي(المفهوم)وهوالرابعالمعنىخلاد

أربعة.بذلكالمعانيفتكون،المعنىفيقريبان

التوفيق-وبادثه-بهنقول"والذي:قال.اللهرحمهحزمابنكلامنصسياقوهذا

القرانالقائلقولانوهو.شيئاذلكعلىنزيدلا،-!لىونبيهاللهقالهماهو

الصوتفيسمى:اشياءخمسةعنبهيعئرمشتركلفطتعالىاللهكلاموقولنا

ادله<بمميسمع>حتى:تعالىقال،اللهوكلامقرآنابهالملفوظالمسموع

القرانويسمى،اللهوكلامقراناالصوتذلكمنالمفهومويسمى6[.:]التوبة

فى*ئحدقزءانهو>بل:تعالىقال،اللهوكلامقراناكلهالمصحفالمكتوب

قرانالصدورفيالمستقرويسمى22[.21،:]البروج*<ئخفوفيلوح

العلر(أزبتوأيفاصددرفيلبتءاسآهو>بل:تعالىقال.اللهوكلام

وهو،يزللمفهواللهعلموأما،مخلوقةكلهاالاربعةفهذه94[،:]العنكبوت

أشياءخمسةعلىيقعالقران"اسم:قالثم"مخلوقغيرالقرآنوهو،اللهكلام

"فهذه:قالثم.".مخلوقغيروواحدمخلوقةأربعةمنهاصحيحأمستوياوقوعأ

قالهماولاوجلعزاللهقالهمافيهنتعذلمالذيالمسألةهذهفيالبيانحقيقة

برددهوالحمدالضرورةوجبتهوجملتهعلىكلهاالامةوأجمعت.!زرسوله

حزملابنوالنحلوالاهواءالمللفيالفصلمنملخصأ.هـ،أ"العالمين

حزموابن257.-2هصهحزملابناعتقادهيجبفيماوالدرة،18-431ج

القائمالمعنىإن:قالأنهجهةمنوالاشاعرةالكلابيةقولشابهالقولهذاقي

والكلابية،مخلوقوالمقروءوالمحفوظوالمسموع،مخلوقغيرالرببنفس

المتلولكنمخلوقغيرتعالىاللهنفسفيالذيإن:يقولونوالاشاعرة

وقد،اللهكلامعنحكايةأوعبارةوهومخلوقالالفاظمنالمحفوظالمكتوب

.بعدهوما057:الابياتفيمذهبهمبيانتقدم
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21/2707[

753

754

755

756

757

753

755

756

757

بالقرانعنهيعبركلكعلمهالقديمالمعنى-/والرابع

ببيانناطقعبارةعنهيجدلمشيئام1رقدظنه-و

إنسانعلىتخفىفلاعقلتاربعمراتبذوالمعينان-

ببنانتخطهحينالرسممثماللفظثمالذهنثمالعئن-في

الاعيانفيالموجودبهأولىاولكنيصدقالاسمالجميعوعلى-

للاذهانالوضعإنقال!قدفإنهالخطيبابنقولبخلاف-

قصد.:يعني:"رام"

مراتبلهالمعينالشيءانوتقسيمهبكلامهارادحزمابنانالناظميعني

الخارجيالقرانووجود:الخارجيالعيعيوجودهاولها:الوجود:منأربعة

ذهني،وجودوتانيها:،جبريلمنهوسمعهبهفتكلمسبحانهبذانهالقائمهو

يارسميوجودورابعها:،والقراءةاللفظفيايلفظيوجودوثالثهما:

العقلاء.عليهاأجمعقدالأربعالمراتبوهذه،الصحففيلخطوبالكتابة

اللهوكلامالقرآناسمعليهيطلقالمراتبهذهمنمرتبةكلفيوالقران

المرسلةالصواعقمختصرانظر.العينيالوجودهوالقرآنباسمأولاهاولكن

2/594-.105

لكن"."يطلق:ط

المشهورالبكريالقرشيعليبنالحسينبنعمربنمحمد:الخطيبابن

وكبارالاشاعرةرؤوسمن،الفنونذوالكبيرالعلامة،الرازيبالفخر

والمباحث،العاليةالمطالبكتبههـمن544سنةالريفيولد.المتكلمين

موتهعندكتب،والمتاحرينالمتقدمينأفكارومحصل،والاربعين،المشرقية

فيتوفي،السلفطريقوالتزام،الكلامعنورجوعهمعتقدهفيهابينوصية

والنهايةالبداية21،005:النبلاءأعلامسيرانطرهـ.606سنةهراة

6/313.الأعلام،43614الميزانلسان،13/55

النفسفيأيالذهنقيلماموضوعإنه:القرانفيالرازيالفخرقول-

معنىوأنهالاشاعرةمذهبمنمعروفهوماعلىالنفسيالمعنىوهو

:=القرانفيوالأشاعرةالمعتزلةخلافعلىكلامهمعرضفيفقالواحد.
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-758

-975

-076

-761

-762

-758

-975

076-

761-

762-

أوبعلاحدوشيءفالشيء

سبحانهانهاخبروالله

كلامهبأرأخبرناوكذاك

فيالمكتوبأنهاخبروكذاك

روالمتلؤانهأحبروكذاك

الفرقانقلةحزمابنقدهى

والفزقانبالوحيمتكلم

والايمانالعلمأهلبصدور

الشيطانمنمطهرةصحف

الانسانتلاوةعندحقروء

للقدرمغايرمعنىبالنفسالقائمالكلامأنثبتقالوا:فقدأصحابنا"وأما

بهذاموصوفتعالىالبارينوندعي،والاعتقاداتوالعلوموالارادات

معوهوواحد،معنىأنهوندعي،قديمالمعنىهذاأنوندعي،المعنى

ينازعونوالكراميةوالمعتزلةونداء.واستخباروخبرونهيمرواحداكونه

وانظر1/924.الاربعين"الأربعةالمواضعهذهمنواحدكلفيأصحابنا

804،-304صوالمحصل258،-1/244الاربعينفيمحرراقوله

فيالأشاعرةمذهبعرضتقدموقد702،-لسه!102العاليةوالمطالب

.بعدهوما057:الأبياتفيوالقرانالكلام

)ص(..تحريف،"العرفان":طعوفي.والتفريقالتمييزقلة":الفرقان"قلة

الادلةوبيانحزمابنمقالةعلىالردفياللهرحمهالناظممنشروعهذا

القرانأنهفيهاالقرانعلىيطلقالاربعالمراتبمنمرتبةكلأنعلى

اللهكلاموهوقرانهوالخارجيالعينيفالوجودمجازا،لاحقيقةاللهوكلام

6[.:]النوبة<الله!فىيسمع>حتى:تعالىقالكما

".كتابه"بأر:طه

كتابه:عنتعالىقالكمااللهوكلامالقرانهوكذلكالذهنيالوجودوقي-

94[.:]الععكبوتالعلر(اوتوأالذيفصدورفيلئمفءالئتهو>بل

".الرحمن"من:ط

تعالىقالكمااللهوكلامالقرانكذلكهوالخطيالرسميالوجودوفي-

14[.13،عبس:1*<طفقمم!نوعة*ئكرئةمحنى>في:كتابهعن

والمتلو".المقروء"أنه:ف

ما->فاقزوا:تعالىقالكمااللهوكلامالقرانأيضاهواللفظيالوجودوفي-
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انهلاواحدشيءلكل763-و

لنافعاللقران764-وتلاوة

واووالمكتوبالمتلؤلكنما-765

طئببصوتيقروهوالعئد-766

جئدبخطيكتبهوكذاك767-

وأداتناومدادنااصواتنا-768

نطمهفيبصوابهاتى]ولقذ976-

واثنانوثلاثةازبعهو

بنانخطفهىالكتابةوكذا

المنانالواحدقولصحفوظ

صوتانلهفهماوبضده

خطانلهفهماوبضده

القزآنكتابةثئموالزق

جبانغئرالحققولقالمن

اللهدسبضلونالذين>إن:تعالىوقوله02[:]المزملالقزءان(منتيشر

92[.]فاطر:(...الضحلؤةواقاموا

فيماوالمكتوبوالكتابةوالمتلوالتلاوةبينالفرقفيالقولالناظمسيفصل-764

915.صللبخاريالعبادأفعالحلقوانظر،أبياتمنيأتي

"نسخة:وفوقه،""المنان:الاصلحاشيةفيولكن،"الرحمن":النسخجميعفي-765

.)ص(طعفي""المنانوكذا.المؤلفعلىالمقروءةالنسخة:يععي،"الشيخ

حسنتفاوتعنكلامهمعرضفياللهرحمهالبخاريعبداللهأبوالامامقال-767

ودراستهموقراءتهمالخلقأصواتأن!صالنبي"فبين:لقرانبقراءةالصوت

وألحنوأرتلوأصوتوأخلىوأزينأحسنبعضهامختلفةوألسنتهموتعليمهم

[801:]طهالاضراتِللرئهن(>وخشعت:وقال،وأخشعغضووأخفعلىو

العبادأفعالخلقاهـ.بعض"منواخفضوالينوامدمهروخفىوجهرو

2/194،الصواعقمختصرفياللهرحمهالقيمابنونقله226،/برقم183ص

كتابفيصحيحهفياللهرحمهالبخاريوقال.عليهوعلق294-394

حناجرهم،تجاوزلاوتلاوتهموأصواتهم،والمتافقالفاجرقراءةباب:التوحيد

فتح.-التوحيدكتاب،57/باب53ه/ص13ج

.11الصحاحمختار.بهايكتبالتيالآلةهي:والاداة"واداؤنا"،:طه-768

.والاوراقالصحففيلهالناسخكتابة:يععي:"القران"كتابة

فأصلح=.الوزنناقص"نظمهفي"اتىغيرهما:وفي.ظوحاشيةسفيكذا-976
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077

771

772

773

774

775

776

772

773

774

776

مثبتالمصاحففيهوالذي)إن

وحروفهايهربيقولهو

ومص!متلوبينوفزقفشفى

راكلامهولئسمخلوقالكل

فاروالئمييزبالثفصيلفعليك

لاوخبطاالوجودهذاافسداقد

تعريفهافيالقرآنوتلاوة

لشبان1والاشياخبأنامل

(مخلوقانوالرقومدادنا

[العرفانحقيقةوذاكضوع

شئئانهمامخلوقاحتلو

بياندونلاجمالوإطلاق

زمانكللاراءواذهان

شئئانبهايعنىقدباللام

"والانصاف"بزيادةطهوفي"،الحق"قولبعدوهو""فيهبزيادةطعفي

)ص(5.المعنىيستقملمولكنالوزنفاستقام

القحطانيالاندلسيمحمدبنعبداللهمحمداباقال":ب"منالناظميععي-

طويلةنونيةقصيدةوله(ترجمةعلىلهأعثر)ولماللهرحمهالمالكي

مطلعها:القحطانيبنونيةاشتهرت

القرآنحرمةوبينكبينيوالفرقانالاياتمنزليا

التاليين.البيتينالمؤلفنقلومنها

جمعهاقصائدمجموعة.الحسانالغرالقصائدمنالانسانكفايةانظر

6.صهاحمدسيداحمدبنمحمد

حذفولعله.فولاالاصلفييوجدلاالمعقوفينبينما

ذإ،الناظمكلاملسياققاطعهناالابياتهذهوضعثم.الاخيرةالنسخةمن

البيت:فيجاءالذيللمبتدخبر773البيتقي."..مخلوق"الكل:قوله

القحطانيبيتيأوردالناظمأنالحذفويؤيد."..ومدادنا."أصواتنا768

)ص(..بعدهوما4716البيتانطراخر.موضعفي

".شيئان"هناغيرها:وفي.طع،ف،الأصلفيكذا

".والتبيين"بالتفصيل:ف

راجع،يوضحهبماعليهوالتعليقذلكفياللهرحمهالناظمتفصيلتقدم

.بعدهوما565البيت
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كلامهفهولمتلوبهايعنى777-

كصوتهمالعبادأفعالويراد-778

لاائمةعليهنصتالذيهذا977-

المضاالبخارفيقصدابذيوهو-078

عنالافهامكفقاصرفهمه-اعن211781/ب[

عفالضذيننفىنلمااللفظفي782-

الاكوانكذيمخلوقغئرهو

خلقانوكلاهماوأدائهم

والعرفانالعلماهلإدسلام

الاذهانقاصرتقاصرلكن

الشئبانيالاعظمالامامقول

عزفانذوللنفيواهتدى،

778-

078-

781-

782-

."داتهم"و:ف

المبتدعةاحتجاجعلىوالكلاماللهرحمهالبخاريالامامقولذكرتقدم

.بعدهوما956:البيتراجع،كلامهبمجمل

علىلردوكلامهحكايةتقدموقد،اللهرحمهحنبلبنأحمدالاماميعني

.بعدهوما956:البيتراجع،بدعتهعلىبكلامهاحتجمن

فهومخلوقبالقرانلفظي:قال"من:اللهرحمهأحمدالامامقولإلىيشير

فيالتفصيلمنشيءتقدموقدمبتاع"فهومخلوقغير:قالومنجهمي

956.:البيتعلىالتعليقفيذلك

أحمدالإمامعبارةعلىالكلاممعرضفيالمرسلةالصواعقمختصرفيوجاء

وإثباتانفياالمخلوقلفظإطلاقمنعحيثالذريعةسدأحمد"الامام:المتقدمة

ابنمنهمطائفةوقالت.ذلكفيالكلامبابسذأراد:طائفةفقالت،اللفظعلى

لفظ:يقال،والإسقاطالرمياللغةفياللفظلانومنعهذلكأحمدكرهإنما:قتيبة

علىذلكإطلاقأحمدفكره،بهرمىإذايدهمنالشيءولفظفيهمنالطعام

منإن:قالفلذلكالملفوظغيراللفظأنأحمدمرادإنما:طائفةوقالت.القران

غيربالقرانلفظي:يقالأنمنعهوأما،جهميفهومخلوقبالقرانلفظهأنزعم

القران:قالوافإنهم،السلفقولنفسعنعدوللانهذلكمنعفإنما،مخلوق

غيربكونهاللفظخصفإذا،والمعنىاللفظيتناولاسموالقران،مخلوقغير

غيركلهالقرانفإن،المعنىمننقصاأوالكلامفيزيادةذلككانمخلوق

والاثباتالنفيفيالمنعوهذا..خاصةبألفاظذلكلتخصيصوجهفلا،مخلوق

به=يمتحنلممابهامتحنفإنهالبابلهذاوتحقيقهوالسنةباللغةعلمهكمالمن
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القرانبتلاوةكتلفطفعدناهومضدرايضدحفاللفظ783-

محتملانفذانالقرانوهوبهملفوفينفسيضلحوكذاك-784

فزقانبلاثباتوانفيفيالاطلاقاحمدائكرفلذاك-785

***

فار

جلالهجلالزبكلامفي*2(والقرامطةالفلاسفة*أ(مقالاتفي

بهتانذيبإفكللمشلمينمصانعاالفزمطيئسيناابننىو786-

783-

)2(

786-

:أمرانبهيراداللفطنأحمدقصدهوالذي..غيره

له.فعلولاللعبدمقدورغيروهونفسهالملفوظأحدهما:

العبد.فعلوهولهوالاداءبهالتلفط:الثاني

نفيواطلاقخطا،وهوالاولالمعنىيوهمقداللفظعلىالخلقفإطلاق

اهـ..الاطلاقين"فمنعخطأوهوالثانيالمعنىيوهمقدعليهالخلق

2/948.الصواعقمختصرمختصرأ،

لفظنا[(."هو:ف

"مقالة".غيرها:وفي"كلام".:طتوفي.وطعالاصلفيكذا

الباطنيةدعاةأحدإليهصارمتواريارجلاوكانالقرمطيحمدانأتباعهم:مطة1القر

كثير،حلقبسببهوضلإليهاالناسيدعوصارئم،دعوتهفقبلمعتقدهإلىودعاه

هـ،317سنةمكةودخلواالمعتضد،خلافةهـفي281عامفيظهورهموكان

الاسودالحجرعيدوقد.الحرمفيالمسلمينوفتلوا،الاسودالحجرواقتلعوا

المزكييحيىبنمحمدبنإبراهيمإسحاقبييدهـعلى933سنةمكةإلى

،801صوالمشركينالمسلمينفرقاعتقاداتانظر.اللهرحمهالنيسابوري

مقالات،زكارسهيل.د:ودراسةوتحقيقجمعالاحساءفيالقرامطةخبارو

السنةمنهاج،بعدهاوما02صللملطيوالردالتنبيه،101-1001/الاسلاميين

123.-12اصإبليستلبيس603،صالفرقبينالفرق8/258،

49.البيتعلىالتعليقفيسيناابنترجمةتقدمت
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شيخعنهذكركما،بذلكيصرحوهوالقرامطةمذهبعلىسيناابنكان-

هؤلاء"ولكن:قالالفلاسفةعلىتكلملمااللهرحمهتيميةابنالاسلام

،الاسلامإلىالمنتسبينالمتفلسفةمنوهم،الباطنيةالقرامطةمسلكسلكوا

كتبقرأتولذلك،دعوتهمأهلمنأبي"كان:يقولسيناابنوكان

183.صالمرتادبغية.اص"الفلاسفة

وأبيانا:قالنفسهعنأخبركماسيناابن"وكان:اللهرحمهالقيمابنوقال

ولابمبدأيؤمنونلاالذينالباطيةالقرامطةمنفكان،الحاكمدعوةأهلمن

وانظر26612،اللهفانإغاثةاهـ.مبعوب"رسولولاخالقربولامعاد

تيميةابنالاسلاملشيخالمنطقنقض،1101والنقلالعقلتعارضدرء

143،-141صتيميةابنالاسلاملشيخالمنطقيينعلىالرد133،ص

سيناابنكلامنصوانطر(.المحقق)حاشية3صالاسلاملشيخوالصفدية

للكاشي.سينا"ابنالرئيسالشيخأحوالفي"نكتكتابفي

والمخادعة.المداهنة:المصانعة

والفلسفةالدينبينالجمعحاولأنهللمسلمينومصانعتهسيناابنكيدمن

معيتفقبماالشرعيةالنصوصبتأويلفقام،للفلسفةالشديدالتعصبمع

معيتمشىكيالحقيقيمعناهعنويخرجهالنصيلويفهو،الفلسفةروج

وتأويلالنبواتإثباتفيخاصةرسالةذلكفيأفردوقد.الفلسفيةالمعاني

العقلإفاضة:أنهيفسرهسينافابن،اللهوكلامالوحيذلكومثال،رموزهم

المادية،الصورفيالتفاضلإليهينتهيالذيالنبينفسعلىالفعالالكلي

عبارةيعلىوحياالمسماةالافاضةمنقبلما:هيعندهوالرسالة

المبلغهولرسول1و.وسياسةعلماوالفسادالبقاءعالميلصلاحاستصوبت

بارائهليحصلاستصوبتعبارةعلىوحياالمسماةالافاضةمناستفادما

إثباتفيرسالةانطر.بالعلمالعقليوالعالمبالسياسةالحسيالعالمصلاح

لابنرسائلتسعمجموعضمن84صسينالابنرموزهموتأويلالنبوات

الرسولاستصوبهالفاظإلاهيماالوحيعباراتانهنافيصرحسينا،

معانيالفعالالفيضعنتلقىقدالرسولن:أيإليهوحيعمابهاللتعبير

.عندهمنبألفاظعنهاعبر
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اوهوعقلمنفاضرفيضافراه787-

فاضلربيتلفاهحتى788-

الاكوانهذهعلةغعال

التئيانجئدالئخئلحسن

787-

788-

نورو-ثلوالازض!افسموتنور>أدئه:تعالىقولهتفسيرعنتكلموعندما

لثمجرؤمنيوقددري!كمبكانهاالزجاصةزجاجةفيا!ضباحمقحباحيخهاكمشكزؤ

نار<نمس!هلؤولويضىءزينهاي!دغربتيئولاشرقيؤلازتتولؤمبر!ؤ

الايةألفاظجعلفقدالفلسفيمقصدهمعتتفقتأويلاتذكر35[،]النور:

)النور(:فجعلالفلاسفةعنهايتحدثالتيوالعقولللنفوسوإشارةرمزا

تعبيروهو-الكل(:والارضو)السمواتالخير،هواللهليكونللخيررمزا

النطقكاستعدادالهيولانيالعقلو)المشكاة(:-،العالمعنالفلاسفة

المستفادالعقلو)المصباح(:إرسطو،عندالعقلأقساممنوهووالادراك

الفعالالعقلوهيالواسطةو)الزجاجة(:،استعدادهمنالتحولبعدبالفعل

القوة(:المباركةو)الشجرة،بالفعلالمستفادوالعقلالهيولانيالعقلبينالتي

إلىإشارة(:غربيةولاشرقيةوالا،العقليةالافعالمادةهيالتيالفكرية

للقوةمدحنار(:تمسسهلم)ولوللوحيالمتلقيةالفكريةالقوةاعتدال

يمسلموانفهوالمشاهدللعالمالمدبرالكليالعقلهيفالنارالفكرية

منالحقائقتعرفأنتكادصفائهالقوةفهيوالافاضةبالاتصالالفكريةالقوة

إفاضة.غير

الاسلاميالتفكيرفيالإلهيالجانب87،-8صهالمذكورةرسالتهانطر:

لشيخالمرتادبغيةلكتابالتحقيقمقدمة214،-213صالبهيمحمدد.

76.-72صالاسلام

هذهعلةوبسمونهوجلعزالرب:"الفعال"العقلبمصطلحالفلاسفةويعني

للتهانويالفنوناصطلاحاتكشافانظر.لهمعلولةوالمخلوقاتالاكوان

.طه!3601

12:صالعرشيةرسالتهفيقال.اللهكلامفيسيناابنمذهبهذا

أحاديثإلىولاتالعبارترديدإلىيرجعلامتكلمابكونه"..فوصفه

فيضانبلعليها،دلائلالعباراتالتيائمختلفةالمتخيلةوالفكرةالنفس

يعبر=الذيالنقاشالقلمبواسطة!النبيقلبلوحعلىمنهالعلوم



خطابهللعالمينبهفاتى978-

بلبالحقاحبالأصرحتما-097

البرهانعنعريتومواعظا

لمعانإشارةإلئهرمزت

العلومعنعبارةفالكلام.كلامههوالمقربوالملكالفعالبالعقلعنه=

وحدةالأأمرنآ>ومآكثرةولافيهتعددلاوالعلم!زللنبيالخاصة

واالنفسحديثفييقعنإماالتعددبل05[]القمر:باتجصر(كلضج

الملك،بواسطةالحقمنالغيبعلميتلقىفالنبي.والحسالخيال

المختلفة،والاشكالالحروفبصورةوتتصورهاتلكتتلقىالتخيلوقوة

منهافيسمعفيه،والصورالعباراتتلكفتنتقشفارغاالنفسلوحوتجد

الشيءإلقاءلأنه،الوحيهوفذلكبشريا،شخصاويرىمنطوما،كلاما

والملقىالملقىصورةالصافيةنفسهفيفيتصور،زمانبلاالنبيإلى

ذلكعنيعبرفتارة.المقابلصورةالمجلوةالمراةفييتصوركما

والمظهرواحدفالمصور،العرببعبارةوتارةالعبريةبعبارةالمنتقش

بعبارةعنهعبرماوكلورويتها.الملائكةكلامسماعهوفذلكمتعدد.

بعبارةعنهعبرماوكل،الكتاباياتهوفذلكالصور،بنفسواقترنت

لهراسالسلفيتيميةابنكتابا.هـعن"النبوةاخبارهوفذلكنقشية

113.ص

ويحركالجمهورفييؤثرخطابيبكلاماتواالرسلان:الفلاسفةيزعم!978

منياتيفيماذلكتفصيلوسياتي،براهينولاادلةغيرمنعواطفهم

ابيات.

نه-سيناابنكلاممنتقدمكما-تعالىاللهكلامفيالفلاسفةمقالة097-

بحسبالزكيةالفاضلةالنفوسعلىالفعالالعقلمنفاضفيض

منه،قبلتهمابحسبوتصديقاتتصوراتبسببهلهافحدثاستعدادها

فتدركالتعبيروقوةالتخيلوقوةالتصورقوة:قوىثلاثالنفوسولهذه

شكلتخيلهابقوةوتدركغيرها،عنهيعجزماالمعانيمنتصورهابقوة

تخاطبهانورانيةصوراالمعقولفتصور،المحسوسصورةفيالمعقول

فيلهحقيقةولا،اللهكلامعندهموهو،الاذانتسمعهبكلاموتكلمها

به=جاءماأنوزعموا:.الوهميةالخياليةالقوةمنذلكوإنماالخارج



إمكانذيفغيرالصريححقباووالجمهورالخلقهذاوخطاب197-

والأعيانالحسقمثالفيمإلاالمعقولحقائقيقبلونلا297-

باوانلهموضعتإذاإلايردونهالاالعقلاءومشارب397-

الجثمانيالعالمذافيححسوساومنطباعهمألفتماجنسمن497-

الاذهاناهلىوتخييل!سيموتهصوتمثياهبتشبيهفاتوا-597

العرفانلذيحللكنهتأويلهعندهئميحرمولذاك-697

197-

397-

497-

597-

697-

به-ينتفعونمماإليهميخيلبماالجمهورخطاببهرادإنما!ه!الرسول

بينتالرسلتكونانغيرومن،كذلكنفسهفيالامريكونانغيرمن

شرح305،511،،12711،47312الصواعقمختصرانطر.الحقائق

الرحمنأولياءبينالفرقان421،ص(الخميس)تحقيقالنزولحديث

تعارضدرء66،-6صهتيميةابنالإسلاملشيخالشيطانولياءو

رموزهموتأويلالنبواتإثباتفيرسالة503،-41203والنقلالعقل

فيذلك،فيسيناابنكلامنفلتقدموقد87-84صسينالابن

786.البيتعلىالتعليق

تحريف.وهو"،الحق"هذا:طع

كما،الحقائقفهميستطيعونالذينفإنهمنفسهمبالعفلاءالفلاسفةيعني

كلامهم.نقلسياتي

إناء.جمعوالانية،انيةجمع:ني1لاو1

المبينالواضحبالحقالناسلجمهورالرسلخطابأن:الفلاسفةيزعم

بدفلاالعقليةالحقالقفهمعنقاصرةالعامةعقوللانممكنغيرالصريح

المراجعانطر.عقولهموتدركهاطباعهمتألفهاصورفيلهمتصويرهامن

097.البيتفيالسابقة

يعني"فأتوا"للمجهولبالبناءيضبطأن"لجوز.الرسل:يعني"فأتوا":

)ص(..العامة

)ص(..للعامةالانبياءكلامتأويليحرم:يعني:"تأويله"
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جنايةكانتأؤلناهفاذا-797

أتواقدانقولهمحقيقةلكن897-

لديهمالرسولوذاوالفئلسوف-997

عوامهمففئلسوفالزسولأما-008

البشتانذاسياجورتمنا

الإنسانمصالحفيهبالذب

عدرهماومامتفاوتان

البزهانذينبىوالفئلسوف

ناهنا:والمقصود.بالبستانيحيطالذيالسورهوالاصلفي:السئج-797

تعبيركلهوهذا.الشرعبستانلسياحخرقالعامةأمامالرسلكلامتأويل

وتلبيسأللمسلمينمصانعهيقالوهوماوامثالهسيناابنموقفعنالاظم

)ص(..الخادعالقولهذاحقيقةعنالتاليالبيتفيكثفولذلك،عليهم

)ص(.الناسلمصلحةبالكذبأتواقدالانبياءانالفلاسفةقولحقيقة:أي-897

".الإنسانمصالح"عند:ط

.مثلان:عدلان-997

)ص(..للضرورة"عوانم"منالشدةحذف-008

للعامةهوإنماالنبيلان،النبيمنمرتبةاعلىالفلاسفةعندالفيلسوف-

اصحابمنالخاصةيربيالذيفهوالفيلسوفاما،ويربيهميدعوهم

المعدنفإنوكذلك.والحقائقالبراهينلهمويكشفوالمداركالعقول

يسمونهاالتيالفعليةوالقوةالفعالالعقلهوعندهمالنبيمنهياخذالذي

بقوةيختصوالنبيالفعليةبالقوةيختصفالفيلسوف،القدسيةالقوة

واكتسابالعبياكتسابعنكلامهمعرضفيالفارابيقال،المخيلة

مافيكونالفعالالعقلبتوسطإليهيوحيوجلعرالله"فيكون:الفيلسوف

عقلهإلىالفعالالعقليفيضهالفعالالعقلإلىوتعالىتباركاللهمنيفيض

منهيفيضبمافيكونالمتخيلةقوتهإلىثمالمستفادالعقلبتوسطالمنفعل

إلىمنهيفيضوبما،التمامعلىومتعقلأفيلسوفاحكيمأالمنفعلعقلهإلى

الجزئياتمنالانهوبماومخبرأسيكونبمامنذرأنبيأالمتخيلةقوته

بغيةوانظر78،صالفاضلةالمدينةاهلاراء"الإلهيفيهيعقلبوجود

421،صالنزولحديثشرح227،صتيميةابنالاسلاملشيخالمرتاد

132.-131صالمنطقنقض
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قالهففيماعندهموالحق-108

أفةالمقالةهذيعلىومضى-208

أصحابهقيالكفرنصيرمنهئم308-

تلقاهمخئرةذابهمفاسأل4-08

تلقاهمخئرةذابهم-ا]واسأل508

اليونانمنطقصاحبأتباع

بلبانفاغتذواسيناابنخلف

الشئطانلملةالناصرين

وبانيموحدكلأعداء

[221/أ[والقراناللهوسلأعداء

منالانتقالطرقمعرفةتفيدبقوانينعلمبانهالتهانويعرفه:المنطق-108

الفكر.فيالغلطيعرضلابحيثوشرائطهاالمجهولاتإلىالمعلومات

بهايعرفقوانين:بقولهحلدونابنوعرفه3311.الفنوناصطلاحاتكشاف

المفيدةوالحججللماهيةوالمعرفةالحدودفيالفاسدمنالصحيح

ارسطو.:اليونانمنطقبصاحبوالمقصود809.صالمقدمة.للتصديقات

بمقدماتوالاعتدادوقياساتهاعقولهمتحكيمفيالمنطقاصحابغلاوقد

ينجفلم،الدينوضوابطالشريعةاحكامإلىالنطردونإليهاتوصلواونتائج

وفتدتيميةابنالاسلامشيخعليهمرذوقد.والزندقةالالحادمنأكثرهم

المنطق".و"نقض"المنطقيينعلى"الردكتابيهفيقوانينهموهدماقوالهم

بعدها.وما527لمموالنحلالمللوانظر

سينا.ابنمشربعلىكانواانهم:يعني.الرضاع:اللبان-208

البيت:علىالتعليقفيترجمتهتقدمتوقد،الطوسيالديننصير:يعني-308

للاسلامكيدمنالطوسيبهقاممااللهرحمهالناظمكلامفيوسياتي487،

.بعدهوما039:البيتفيوالمسلمين

الشيخبنسخةقابلهمنوكتب،السابقالبيتقبلالاصلفيالبيتهذاورد-508

صحعلامةمع"رباني"،:لقران""وتحت،موحد""كل[(:الله"رسلتحت

هوالذيالثانيالبيتفوقكتبثمبينهماه"الشيخو"نسخة،الكلمتينتحت

هذاويدل(".قبلهالذيالبيتمعنىوهوالشيخنسخةعن"زائدهنا:الاول

"،والقراناللهرسل"اعداءاولا:فكان،البيتعجزغيرالناظمانعلى

كلاهماالبيتانوردولكن."ربانيموحدكل"اعداءبعد:فيمابهفاستبدل

)ص(..النسخسائرمثلايضافنسخةفي



واالمطلقالوجودعئدصوفيهم-608

ثالايدينبالائحادملحدأو708-

يرىفيهموطوؤهمعبوده-808

واالمذهبذاعلىكئمأكبرالله-908

الاعيانفيالعقلعندحعدوم

الاديانمنمنسلخ،صحيد

الاح!سانومنذهرالجمالوصنس

شيخانمنالناسبئنحلعون

608-

708-

808-

908-

انهوالاقربالتسميةهذهسببفياختلفوقدالصوفيةإلىنسبة:لصوفي1

والمراد،وغيرهالإسلامشيخذكركماالصوفبلبساشتهارهمإلىنسبة

منالقلبوتفريغالدنيافيوالزهدوالعبادةالتنسك(:الاصل)فيبالتصوف

وكان،واحدةتكنلمإنمتقاربةصولهامتعددةطوائفوهم،اللهسوى

تحولثممبتدعةومظاهرحركاتصارثموعبادةزهدأبدايتهفيالتصوف

حركاتصارتثمإشاراتللقومكان:الواسطيقالكماوزندقةإلحادإلى

فقالوا:اللهدينعنالصوفيةمنفريقضلوقد،حسراتإلايبقلمثم

الباطن.وعلمالواجباتوتركالمحرماتواباحةالوجودووحدةبالحلول

قرقاعتقادات02،-791،-6111تيميةابنفتاوىمجموعانظر

بعدها.وما91صللبقاعيالتصوفمصرع79،صوالمشركينالمسلمين

)ص(..الصوابوهو،خبرأنهعلىبالرفعفنسخةفي"عبد"ضبطكذا-

ولاصفةولاباسملابشيءيتقيدلاالذيهوالصوفيةعندالمطلقالوجود

ولاالذهنفيإلالهوجودلاالحقيقةفيوهذا،مخصصاومقيدباي

خصصهواذاالوجود،هذايعبدمنعندهموالعارف،الخارجفيلهوجود

692.:البيتفيالناظمذكركما،الصلالفيوقعبشيء

تقدمماوراجع،السابقةوالمراجعصه!438،والنقلالعقلتعارضدرءوانظر

بعدهما.وما92وه928:البيتينفيعربيابنكلاممن

البيت:فيباطلهمعلىوالردكلامهمونقلالاتحاديةبمذهبالتعريفتقدم

.بعدهوما928

فماواحد،شيءوالموطوءالواطىءانيرىنهوعربيابنكلامحكايةتقدم

285.البيتانظركبيرا.علوأذلكعناللهتعالى،اللهغيرثم

صه!31.اللسان.وضيفانضيفمئلشيخجمع:شيخان
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-081

-811

-812

-813

-814

الغفرانرجامنهماياديانويقئلودعوةمنهميبغون

بالصوانشكلارجموهمأمرهئمحقيقةعرفواانهمولو

الأتبانمنكفالهموافرشكشفهئمتئغيكنتإنلهمفابذر

النكرانصاحببمظهرتطهزولامنهمقابلبمظهرواظهر

بالجريانالسيفلولاوتهمفجرتكفرانهارإلىوانظر

***

-081

-811

812-

814-

يعني:)ص(،"العرفان":نسخةفيأنالاصلحاشيةفي"الغفران":

الزهدمنيطهرونلماالشيوخبهؤلاءيغترونوجهلتهمالناسعامةأن

إلىيتقربونوقد،طريقتهموضلالمعتقدهمفسادعنويغفلونوالتعبد،

لرجموهمأمرهمحقيقةعلمواولووالتبجيلالقرببأنواعالمشايخهؤلاء

.بالحجارة

13/251.اللسان.وتشققتفقيعاففعالنارمستهإذاصلبةحجارة:الصوان

القمحسيقانمنتهشمماوهو،تبنجمع:والأتبان.نثره:الحببذر

مذهبهمتكشفأنأردتإذايعني.الماشيةتعلفه،درسهبعدوالشعير

الموافقةوأظهرفدارهموالعجائبالحقائقمنعندهمبمالكويفضوا

داراهامنكلتتبعالتيبالانعاماللهرحمهالناظمشبههموقد،والتصديق

حتفها.لهاتباعهافييكونوقدطعامهالهاونثر

لككشفواأتباعهممنأنكووثقواالموافقةلهمأظهرتإذاأنك:يعني

منوالاذىالقتلمنخوفهمولولا،المحضالكفرهيالتيسرارهم

أحمدالإمامقال.صراحةإليهالناسودعوامذهبهملكشفواالحقأهل

أنفسهمعنيدفعونولكنبشيءيؤمنون"لا:الجهميةعناللهرحمه

وقال01.صهالجهميةعلىالرد".العلانيةفييقرونبماالشنعة

خوف"فمنعهم:الجهميةعنكلامهأثناءالإبانةفيالاشعريالحسنأبو

كلامنقلوتقدم113،صالإبانةذلك"نفيإظهارهممنالسيف

رقمالبيتعلىالتعليقفيالمعنىهذافيتيميةابنالاسلاملشيخ

.894

247



مر

كلامفيالاتحاديهطو[ئفمقالاتفي

جلالهجلالزب

لسانكلقالماعلىطمتبملةالاتحادطوائفتت-و815

إنسانومنجنمنالخلقتاهـكلامكلاللهكلامقالوا-816

البطلانواضحوكذباصدقاوصحيحهزورهونثرانظما-817

غاننوعوكلللمحصناتوقذفهمالقبيحوالشتم818-فالشحث

112037.اللسان.وغلبتوكثرتعلت:طفت-815

الطوائفمقالاتوالضلالالكفرفيفاقتالاتحاديةمقالةان:الناظمومراد

.الاخرى

انظروعلا.جلالخالقفيالاتحاديةمذهبعرضالناظمكلامفيتقدم-

الذيأصلهمعلىمبنيفهوالكلامفيمذهبهماما.بعدهوما265:البيت

وكلامهاللهصفاتهيفصفاتهالوجود،هذاعينسبحانهاللهأنوهواصلوه

فإنهموالعلوالمباينةمسألةإنكارالملعونالمذهبهذاواصل،اللهكلامهو

امرينبينصارواالمحسوسالعالملهذامباينغيرتعالىاللهأناصلوالما

لكانموجودأكانلوإذ،لهوجودلامعدومأنهأحدهما:لهما:ثالثلا

فانه،العالمهذاعينهويكونن:الثاني.عنهخارجأوإماالعالمداخلإما

ولالهمباينأولاخارجهولاالعالمداخلليسإنهحينئذفيهيقالأنيصح

خيرهذاانفراوايحايثهاولانفسهينافيلاوالشيء.عينههوإذفيهحالا

47212،الصواعقمختصرانظر.معدومبانهعليهوالحكموجودهإنكارمن

.بعدهوما265:الابياتفيمذهبهمعنتقدمماوراجع

عربي:ابنعارفهمقالحتى-816

ونظامهنثرهعليناسواءكلامهالوجودفيكلاموكل

47212.الصواعقومختصر،14114المكيةالفتوحات:انظر

1/793.النهاية.العفيفةالمصونةالمرأةوهيمحصنةجمع:[لمحصنات-818

248



981

082

821

822

823

824

825

826

827

المببوالشحرلتعزيم1ووالنوح

جلالهجكاللهقررعئنهو

اصلهمإليهىادالذيهذا

حقيقةالإلهانأصلهماذ

قولههووصفاتهافكلامها

بالفالموصوفانهقالواولذاك

بالكماايضاوصفوهقدولذاك

كلهاالطوائفمقالاتهذي

ماالناسكتبفتشتلوظنو

و]لهذيانالبهتانوسائرش

نكرانبلاحقاوكلامه

البنيانمكشحقاموعلئه

الاكوانذيوعئنالوجودعئن

غئرانههناماوصفاته

اجسانومنقئحمنعين

النقصانسائرمنوضدهل

الاثمانرخيصةإلئكحملت

التئيانبذاابداالفئتها

981-

821-

823-

824-

825-

827-

2/627.اللسان.الميتعلىبالبكاءالصوترفع:لنوح1

لتكفوالارواحالجنعلىبهايعزمالتيالرقيةوهيالعزيمةقراءة:التتزيم

لسان،16صهالحميدالعزيزتيسير.بادئهالشركانواعمنوهياذاها

.112004العرب

الانسانفيمشي،الزجللهتضعفداءوهو،بالكساجالمصاب:المك!ح

جمل:يقالايضا.الابلامراضمنوهويكنسها.أيالارضيكسحكانه

الوسيطالمعجم2/571،اللسان.الضلعشذةمنيمشيلا:مكسوح

هذاعلىقائمذلكمعوهومنهارضعيفبنيانهمأن:الناظمومراد)كسح(،

ضعفه.إلىضعفافازدادالفاسدالاصل

".قولانههنا"ما:ط

تحريف.وهوقالوا""وكذاكغيرها:وفي.ظ،ف،الاصلفيكذا

بالضدينموصوفاصارالوجودهذاعينهوالاتحاديةعندتعالىاللهكانلما-

مجمععندهمفهوشيءكلعينلانه،ونقصانوكمالواحسانقبحمن

.بعدهوما092:الابياتفيذلكتفصيلتقدموقد،والمتقابلاتللأضداد

"وكذاك".غيرهما:وفي.ف،الاصلفيكذا

وجدتها.:الفيتها

924



ناظزلكيكسفإنإلئكزفت828-

الالىالمغلالجهمئةعلى982-/فاعطف]22/ب[

واكسرهمخلفهممنبهمشزد-083

واولمنقول1والمعقولأفسدتم-831

والإحسانالحسنذاتأبصرت

لقرانوالعقلسياجخرقوا

بأذانناديهمفينادبل

لسانبكللغةمنحشموع

828-

982-

083-

831-

التعصبمنخاليامنصفاكنتإنالقارىءأيهاأنك-اللهرحمه-يعني

فصارتالناسلمذاهبوصياغتهاجمعهاوبديعالمنظومةهذهحسنأبصرت

غيرها.إلىوأحسنتنفسهافيفحسنت،واحسانحسنذاتبحق

غزوهمبعدالتتارلانبذلكوصفهمولعلهالتتار،وهمالمغولاي:المغل

فيمنهمفريقودخلالمسلمينوقتلوافساداالناسقيعاثواالإسلاملبلاد

الطوسي،الديننصيربتأثيروالتعطيلالتجهمأهلأنصارمنفكانواالدين

والنهايةالبدايةانظر.بعدهوما039:البيتفيالناظمكلامفيسيأتيكما

2/267.اللهفانإغاثة13/283،

لهما.أقوالهمبمناقضةوالنقلالعقلخالفواأنهم:يعني-

وجلعرالربكلامفيالطوائفمقالاتذكرمنادلهرحمهالناظمفرغأنبعد-

وغيرهم.المعتزلةمنتبعهمومنبالجهميةفبدأ،ورذاتفنيداعليهاعطفوصفاته

خلفهم<منبهمفشزدالحربفيلثففنهم>فإما:تعالىقولهمناقتباس

هووالتشريد:،بهميتعظواكيخلفهممنبهمنكل:أي57[:]الانفال

2./صه01/ج6مجلدالطبريتفسير،لمه!236اللسان.والتبديدالطرد

قوةبكلبهماصرخ:الناظمومراد13/9،اللسان.والإخبارالإعلامالأذا!:

واللغة.والتقلالعقلخالفوابأنهموجرأة

واهبلأنالعقلفخالفوا،واللغةوالنقلالعقلللصفاتبنفيهمالجهميةخالف

وخالفوا،للمخلوقويثبتونهاالكمالصفاتاللهعنينفونوهمبهأولىالكمال

تعالى،للهالكمالصفاتإثباتعلىتدلجميعهاالشرعيةالنصوصلأنالنقل

وسلبوابالمشتقفوصفوهقدرةبلاوقديرعلمبلاعليم:بقولهماللغةوخالفوا

الفتاوىمجموعفيوهيالإسلاملشيخالاكمليةالرسالةانظر.عنهمعناه

بعدها.وما202527،-91صهالخمسةالاصولشرح6/88،ج
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832

833

834

835

836

837

838

983

للبالمشتقالشيءوصفيصخ

لهصئرولاصبارايصح

لهعلمولاعلامويصح

مئصراوسامعهذاويقال

النقووفيالعقولفيمحاذهذا

متكلمانهزعمتمفلئن

باطلهذافيقالغئرهأو

!مللموجوداللفطاشتقاقذفيئ

؟الاذهانلدبمعناهحشلوب

شكرانبلاشكارويصح

غفرانبلاغفارويصح

مفقودانوالإبصارلسمع1و

إتبانذيوغئراللغاتوفيل

بالاذسانقامبقوللدر

محذورانذاكفيوعلئكم

للثانيوثبوتهبهخاه

".الاذهان"لذي:ط،ب-832

بهذاموصوفاالشيءذلكيكونانيجبشيءعلىالمشتقإطلاقعند-

نهأوعندهعلملاوهوعالمبانهزيداتصفانيصحفلااصلاالاشتقاق

أوردفلما،تعالىاللهصفاتنفواالجهميةلكن،للعقلفاقدوهوعاقل

نقولقالوا:والقدرةكالعلمالكمالبصفاتلنفسهتعالىاللهوصفعليهم

منياتيبماالناظمعليهمرذوقد،إلخ..قدرةبلاوقديرعلمبلاعليم

مجموعفيوهيالاسلاملشيخوالمسمىالاسمقيقاعدةوانظر.ابيات

18.صالتدمرية،18516الفتاوى

انهمتكلمااللهكونمعنىإنقالوا:حيثالكلامفيشبهتهمعلىردهذا-837

المحل،لذلكوصفهووإنمالهوصفاالكلامفليسغيرهفيللكلامخالق

عليهموسيرد.بعدهوما42:البيتفيمجملالقولهمالناظمذكرتقدموقد

.بعدهوما865:الابياتفيخرىمرةوسيرد،ابياتمنياتيفيماالناظم

.بالشجرةقامالكلامإن:الجهميةبعضكقولالإنسانغير:يعني-838

غيرهفيللكلامخالقانهمتكلمااللهكونمعنىإنقولهمعلىالجهميةيلزم-983

:محذوران

تعالىفقوله،فيهووجدمعناهبهقامعمنالمشتقاللفطنفي:الأول

المتكلم=فهوبادلهقامالكلامان:معناه12[:]طهربك<أنا>إفى:لموسى
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بهمعناهقاممااذياعني0-84

مئصرهذااخوانذاونظير-184

أخوإذبصيراالاعمىسفئتم-842

ثابتذلكنزعمتئم843-فلئن

بإلهنابقائمليسلفعل844-و

خالقمنهيشتقأنويصح845-

وكتابهلكلامهفاعلهو-846

البهتانأقبحالحقائققلب

العميانمنمعدودخوهو

الثانيفيوبعكسهمئصر5

للاكوانكالخلقفعلهفي

حدثانذيمحليكونلاإذ

الوحدانيالمتكفمقكذلك

معانبوصفلهالكلاملئس

842-

845-

846-

فيالكلامحلقأنه-هنا-المتكلمهواللهكونمعنىفيقولونالجهميةأما

هالشجرة

منهيشتقولماصلاالوصفبهيقململلذيالمشتقاللفظإثبات:الثاني

الناظمكلامفيذلكتفصيلتقدموقد،للشجرةالكلامأثبتواكما،اللفظ

.بعدهوما832:الابياتفيعليهوالتعليق

للامامالجهميةعلىالرد69،-85صللدارميالجهميةعلىالردوانظر

013.صأحمد

"مبصرا".:غيرهاوفي.الصوابوهويضأ،ط،حوفي،فنسخةفيكذا

أعمى.البصيرسمواأي:"بعكسه"-

)ص(.575البيتوانظرالواحد.:"الوحداني"

ذإ،المعتزلةمنتبعهمومنالجهميةمنمعارضةهنااللهرحمهالناظمأورد

بهالكلامقيامعدممعبالكلاماللهوصفلكميصحلا:لهمقيللما

بغيرهقيامهامعبهايوصفسبحانهاللهصفاتبعضإنقالوا:سبحانه

فكذلكرازقخالقبانهاللهوصفذلكومعبغيرهقائمفإنهلرزقوكالخلق

يكونندونللكلامفاعلانهبمعنىمتكلمانهيوصفأنيصحالكلام

سبحانه.بذاتهقائمأالكلام

.بعدهوما865،:الأبياتفيعليهمالرداللهرحمهالناظموسيتولى

حجتهمتفصيلوسيأتي،سبحانهبذاتهقائممعنىوصفالكلامليس:أي-

.بعدهوما865:الابياتانظر.عليهمالناظمردعند
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-847

-848

-984

-085

-851

-852

-853

-854

واووالمنقولالمعقولومخالف

سئحانهكلامهإنقالمن

بعدهاليستالباءعندلشينو

سئحانهكلامهإنقالاو

!ولابعضولاكرلهإنما

واستفهامهالنهيعئنوالامر

مفذاكماكحياتهوكلامه

واوالمعقولخالفتذالذيهذا

للإنسانوالمشموععطرات

ومعانياحرفاقديموصف

مقترنانحرفانهمالكن

بالرحمنقامقديممعنى

العئرانيولاحقيقتهصربيئ

فرقانبلاإخبارعئنهو

الرحمنلازمبللهررورا

للانسانوالفطراتصنقول

847-

848-

984-

-085

-851

-852

-853

-854

262.رقمالبيتعلىالتعليقراجع،الفطرةتعريفتقدم

مخالفةمنفيهاماوذكرواالأخرىالمذاهبإلىالجهميةمنالتفاتهذا

شرحتقدموقد-الاقترانيةبمذهبفبدؤوا،واللغةلفطرةووالنقلالعقل

611:الأبياتراجع،عليهوالتعليقالناظمكلامفيتفصيلاالاقترانيةمذهب

.بعدهوما

معا.والنصببالرفعضبطظوفي،بالرفع"أحرف":ط

613.البيتوانطر.تحريفوهي"مفترقان"حرفان:س

الناظمكلامفيمذهبهمتفصيلتقدموقدوالكلابيةالأشاعرةمذهبهذا

.بعدهوما571:الابياتراجع،عليهوالتعليق

خطأ.وهو"حقيقة"،:ظ،ب،فوفي578.البيتانظر

575.البيتوانظر.تحريفوهي"النفي"عين:س

أزلالهالازم،تعالىلذاتهوصفإنه:اللهكلامفيوالكلابيةالأشاعرةقول

عندهمالكلامصفةبل،والقدرةبالمشيئةيتعلقولاعنهاينفكلاوابدا،

في،مذهبهمعلىالناظمكلامعندذلكتفصيلتقدموقد.الحياةكصفة

571.البيت

الاشعريةومذهبالاقترانيةبمذهبالمعتزلةمنتبعهمومنالجهميةيتهكم

فلمنحنأما،والفطرةوالنقلالعقلخالفواقدإنهم:ويقولونوالكلابية

ذلك.نخالف
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كلامهإنقالقد]لذيافاإ1[231/

وإرادةبمشينةوكلامه

رايعلمقولاقالقدائذيفهو

قلتمقدماكانشيءفلأي

كفرتمدائماشيءولاي

بت!معناوابحثواالدعاويفدعوا

خزقهاوسدوامذاهبكئموارفوا

ففدبئنهماللههداكفاحكم

ببيانرتبتترخرفذو

لسيانكلاهمامنهكالفعل

نكرانبلاصحتهحقلاء

للبرهانمنهواقرباولى

بالعدوانالقولهذااصحاب

عدوانبلانصافوإصيق

الإمكانفيالزفوذاككانإن

وبيانبحخةإلئكادلوا

نأ:يعني.تصحيف"شيئان":ظ،بوفي.متماثلان،مستويان:"سيان"

وارادته.بمشيئتهمتعلقفعلهنكماوإرادتهبمشيئتهمتعلقسبحانهكلامه

كلامهإن:قولهمالمعتزلةمنتبعهمومنالجهميةعلىينكرلاانهشكلا

ولكن،الأفعالكسائروالمشيئةبالقدرةمتعلقوانهوالفاظحروفتعالى

بلسبحانهبادتهقائمةصفةليسالكلامارزعمهمهوعليهمالانكارموضع

تقدحالتيوالالزاماتالباطلمنهذاقولهمويتبع.عنهمنفصلمخلوقهو

.بعدهوما496:الأبياتفيتفصيلهسبقماالشريعةصلفي

فيمذهبهميعرضونانهموجدوالاشاعرةالكلابيةكتبفيتاملمنإن

أهلمنبلوالمعتزلةالجهميةمنالمخالفينشبهبإيراديشتغلونثمالكلام

انظربها.القائليكفرونوقدعليها،ويردونوالجماعةالسنةأهلالحق

الديناصولفيالاربعينكتابهفي)الأشعري(الرازيذكرهما-مثلا-

.الأشاعرةمذهبقررثموغيرهمالمعتزلةرأيناقشفقد1/247-258

843.البيتفيالواردة"زعمتم"فلئنجوابهذا":الدعاوي"فدعوا

1663.القاموس.أصلحته:الثوبرفوت:منمذاهبكمأصلحوا:أي

فيالمتنازعةالطوائفهذهبينليحكمالحقأهلمنحكمااللهرحمهالناظمينتدب

ربهمفيمعتقدهمفيبينهميحكمحكماطلبلماالنظمبدايةفيفعلكما،الكلام

.بعدهوما261:الأبياتفي"الحكمينمجلسفيإذا"فاجلس:بقولهتعالى



هلهوالحديثسوىتنصرنلا-863

غئرهملاإليهموتحيزن-864

علىعياقدالفدوهذافتفول865-

مفعولهفعلهفرإحداهما866-

عئنهبربانهوالفائلون-867

لايمان1والقرانعشكرهئم

الرحمنلدىمنصورالتكون

اصلانوقادهالكلاماهل

قولانلهمفهماغئرهاو

بالحدثانالاوصافمنفرو]

863-

865-

866-

867-

".والقران"الايمان:طه،طت

،ف،الاصلفيالمضارعحرفينقطولم.طه،طتد،،بفيكذا

)ص(.خطأوهو"فيقول(":سوفي"فنقول([.:طعوفي.ظ

غيرأمبالربقائمالكلامهل:مسألةوهيالمسألةهذهالقدر:بهذايعني-

به؟قائم

)ص(.262518،،181:الابياتوانظر.للضرورةالاصلأنث

منتبعهمومنالجهميةأوردتهماعلىاللهرحمهالناظممنجوابهذا-

نإ:وقولهم،الفعلعلىبقياسهالكلامقيمذهبهملتصحيحالمعتزلة

وصفهيقتضيلاكما،بهالكلامقياميستلزملابالكلامتعالىاللهوصف

بنيأصلينفيعليهمالرذاللهرحمهالناظمفصلوقد.بهالفعلقيامبالفعل

.الخلافعليهما

مفعولههووغيرهاوالرزقوالإحسانالخلقمنتعالىاللهفعلأنأحدهما:

هوفعلهوانماومخلوقوخلقومرزوقورزقومفعولفعلهاكوليس

تعالى.بذاتهقامفعلهناكوليسنفسهالمفعول

.المفعولغيرالفعلأن:لثاني1و

والنقلالعقلتعارضدرء،175-168للبخاريالعبادأفعالخلقانظر

الاسلاملشيخالكلامصفةفينافعةقاعدة124،-1/256،2/12123،

النبويةالسنةمئهاج6412،جالمئيريةالرسائلمجموعةضمنوهيتيميةابن

للقاضيالخمسةالاصولشرح527،صالعليلوشفاءبعدها،وما37612

953.صالمعتزليالهمذانيعبدالجبار

والمعتزلة=الجهميةوهم،المفعولهوالفعلبأنالقائلونهمالاولالفريق
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وصريحهقولهمحقيقةلكن-868

مفعولهفعلهإذفعلهعن-986

راإذفعللهماالحقيقةفعلى087-

لهغئربانهوالقائلون-871

قائمقديم:قالتإحداهما-872

قالهقديماتكويناسفوه-873

الأكوانهذهخالقتعطيرا

بالرحمنقاممالكنه

الديانعنمنفصرامنعول

فطائفتانوهئممتنازعون

المنانكقدرةوهوبالذات

النعمانالعالمشئخأتباع

087-

871-

873-

قياممنعوهوأصلوهالذيأصلهمذلكإلىوجرهم.والكلابيةوالاشاعرة

للهصفاتوالرزقكالخلقالافعالجعلنالووقالوا:،سبحانهبذاتهالحوادث

،حادثفهوللحوادثمحلاكانوما،للحوادثمحلااللهلكانبهقائمة

حدوثهعدمعلىاستدللناإنمالانناالصانعإثباتطريقيضاعليناويمتنع

موضعفيهذاأصلهمشرحتقدموقد.بهالحوادثحلولعنبامتناعه

الناظمكلامفيوسيأتي.السابقةالمراجعوانظر،916البيتراجع،سابق

.بعدهوما899:الابياتفيالصانعإثباتفيدليلهمعلىمفصلاالرد

هوكانإذاالفعللانوذلك،أفعالهعنتعالىاللهتعطيلهؤلاءقولحقيقة

فيللهيكنلم،عنهمنفصلللهمخلوق-أصلا-والمفعول،المفعول

اللهتعطيلذلكعنفينتج،صفاتهمنصفةويكونبهيقومفعلالحقيقة

السابقة.المراجعانظرهتا.الناظمبينهكما،أفعالهعنتعالى

:طائفتانالمفعولغيرالفعلبأنالقائلون

ألبتواحيث،الحنفيالماتريديمنصورأبيأتباعوهمالماتريدية:الأولى

الفعلية،الصفاتمنوغيرهماوالإماتةكالاحياءتعالىللهالافعالصفات

اللهبذاتقائمةازليةصفةعندهموهي،التكوينصفةإلىيرجعونهالكنهم

875.البيتفيالثانيةالطائفةوستأتي.القدرةكقيامتعالى

-33صللقاريالاكبرالفقهشرح94،-47صللماتريديالتوحيدكتاب

42412.،41811والصفاتالاسماءتوحيدمنوموقفهمالماتريدية34،

العدممنالاخراجمبداوهي،الماتريديةعنداللهصفاتمنهي:التكوين

والخلق=الإيجادعنعبارةوهيإليها.راجعةالافعالوصفاتالوجود،إلى

256



ردهفيينصفوالموخصومهم-874

حادثأمرا5راووالاخرون-875

ببيانتواماكابروهئمبل

نوعانوإنهمقامبالذات

بالئهقائمةأزليةصفةالماتريديةعندوالتكوين.والاماتةوالاحياءلرزق1و

منفرارا،حقيقيةصفاتوليستبالتكوينمتعلقةالفعليةلصفات1و،تعالى

السابقة.المراجعانظر.تعالىبادئهالحوادثقيام

بنالنعمانالفقيهالاماموهو.اللهرحمهحنيفةاباالاماميعني"النعمان":

التابعين.طبقةفيويعدهـ،08سنةولد،الكوفيالتيميزوطيبنثابت

حتىوالرأيالفقهفيوبرعوغيرهما،والشعبيرباحأبيبنعطاءعنروى

6/093.النبلاءأعلامسير015!.سنةبغدادفيتوفيإماما،فيهصار

:كتابفيمفصلةاللهرحمهحنيفةأبيللامامالماتريديةانتسابمسألةتحقيقانظر

الافغاني.السلفيللشمسوالصفاتالاسماءتوحيدمنوموقفهمالماتريدية

فيالاشاعرةوافقتالماتريديةلانوذلك،الاشاعرة:الماتريديةبخصوميعني-874

إليها1أرجعوالتيالتكوينصفةعليهاوزادوا،تعالىللهالسبعالصفاتإثبات

الأفعالصفاتوانماالتكوينبصفةيعترفونفلا،الاشاعرةأما.الفعليةالصفات

فيوالماتريديةالاشاعرةبينالخلافأنوالأقرب.بهااللهيوصفلاحادثةعندهم

ليستالفعليةالصفاتانيرونجميعالانهموذلك،لفظيخلافالمسالةهذه

871.البيتفيالسابقةالمراجعانظر.سبحانهبهقائمةولاالحقيقةعلىللهصفات

حادثاللهفعلانقالوا:المفعولغيرالفعلبأنالقائلينمنالثانيةالطائفة-875

:نوعانوهم،والمشيئةبالقدرةمتعلقبذاتهقائم

يكنلمنه:بمعنىذاتهفيابتداءلهجعلواحيثالكرامية:الأولالئوع

فيبالتسلسلالقولمنفرارهمالقولهذاإلىدفعهموقدفعل،ثمفاعلا

زعمهم-في-عليهمذلكفيسد،المفعولاتأنواعقدمفيلزم،اللهأفعال

بعدمتكلماللهأن:أيسيانعندهموالفعلوالكلام.الصانعإثباتطريق

متكلما.يكنلمأن

878.البيتعلىالتعليقفيسيأتيالثانيوالنوع

عندسبقماوراجع،148-2/91،147والنقلالعقلتعارضدرءانظر

.بعدهوما636:الأبياتفيالكلامفيمذهبهمعلىالكلام
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بهمفتتحاجعلتهإحداهما876-

كزافبقالتهالدبهلا-877

كأحمل!الحديثاولووالآخرون-878

يزللئمحقااللهإن:قال987-قد

فائمفعلصفاتالبم088-اجعل231/ب[

بادالفعلدوامعلىنصلوكذاك-881

إمكانذالئسالتسلسلحذر

سيهانوكلامهففعاله

الشيبانيالرضاحنبلابنذاك

إحسانذوشاءإنمتكلما

الرحمنمنيفقدلمبالذات

ثانمكانفيايضاإحسان

وما569:الابياتفيتفصيلاعليهوالكلامالتسلسلتعريفسياتي-876

بعده.

الناظمردوسيأتي635.البيتعلىالتعليقراجع،بالكراميةالتعريفتقدم-877

.بعدهوما898:البيتانظر،عليهم

الرببذاتقائمحادثالفعلبانالقائلينالطائفةمنالثاليالنوع878-

الكلامانعلىنصواحيث،الحديثاهل:هموالمشيئةبالقدرةمتعلق

بمشيئتهمتعلقأالرببذاتقائمايزالولايزللمكليهماوالفعل

فيالاولالنوعوتقدم.الكراميةقالتكمااوللهوليس،وقدرته

875.:البيت

فياحمدالامامترجمةتقدمتوقد("الشيبانيحنبلبنالرضى"ذاك:ب

المقدمة.علىالتعليق

ولاشاء،إذامتكلمأيزللماللهإن:"نقول:اللهرحمهاحمدالامامقال-987

133.صالجهميةعلىالرد"الكلامخلقحتىيتكلمولاكانإنه:نقول

964:الأبياتراجع،تعالىاللهكلامفيالسعةاهلقولحكايةتقدموقد

.بعدهوما

يقدرولاالاوقاتمنوقتفيكانقدإنه:نقول"لا:اللهرحمهقولهوهو-881

فيكانقد:نقولولا.عاجزهوقدرةلهليسوالذبد،قدرةلهخلقحتى

هويعلملاوالذي،فعلمعلمألهخلقحتىيعلمولاالاوقاتمنوقت

علىالردكيف"ولامتىلاقادرأ،عالمأاللهيزللم:نقولولكن،جاهل

134.صالجهمية
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قولهفراجععئالبرابنوكذا-882

الىالنساددتىالامامبصعفروكذاك-883

محسناالمهيمنيزللئمقال884-قد

القزآنمسائلاجابلفا

العرفانذوالخلقعندصقبول

اوانكلعندجوادابزأ

وإمامالامةحبر!اللهرسولعمابن،عبدالمطلببنعباسبنعبد[دئه-882

عنه،وروى!زاللهرسولوصحبسنينبثلاثالهجرةقبلولد.التفسير

النبلاءأعلامسير.سنة71العمرمنهـوله68:وقيلهـ،67سنةتوفي

3/339.الاستيعاب3/331،

نأ:جبيربنسعيدعنصحيحهفيالبخاريرواهماإلىاللهرحمهيشير-

فذكر،عليتختلفأشياءالقرانفيأجدإني:قالعباسابنسألرجلا

69[،]النساء:رجما<غفورالله>وكان:تعالىوقال:قالومنهامسائله

]النساء:بصيرم(سميعادئه>وكان158[]النساء:حكيها<عسيزاالله>؟ن

رجما<غفورالله>وكان:وقوله:عباسابنفقال،مضىثمكانفكأنه134[

رواه،كذلكيزللم:ايقولهوذلك،ذلكنفسهسمى69[]النساء:

.السجدةحمسورةبابالتفسير،كتابفتح8/555البخاري

السبطالحسينبنالعابدينزينعليبنالباقرمحمدبنالصادقجعفر-883

ساداتمنالاماميةعندعشرالاثنيالائمةأحدعبداللهابوالقرشيالهاشمي

كبيرصادقبر:الذهبيقال.التابعينأتباعفيمعدودوهوالبيتأهل

مثلهعنيسأللاثقة:حاتمأبووقالأ.هـ،.البخاريبهيحتجلم،الشأن

رباحابيبنوعطاءالزبيربنوعروةالباقرجعفرابيابيهعنحدثا.هـ،

الانصاريسعيدبنويحيىالكاظمموسىابنهعنهوحدث،وغيرهم

.148!ت،وغيرهمحنيفةوابو

ميزان،127صالامصارعلماءمشاهير،6/255للذهبيالنبلاءأعلامسير

2/126.الاعلام،2/487والتعديلالجرح،1/414الاعتدال

أنما>اخستم:قولهعنسئلأنهالصادقجعفرعنجاءماإلىيشير-884

الخلق؟خلقلم115[:]المؤمنون!(لزجحونلاالئناوأنكئمعبثاخلقانبهئم

،يزللمماإلى،يزللمفيمايزللمبمامحسناكانالله"لان:فقال

لجر=يخلقهملم،عنهمغنياوكان،خلقهإلىإحسانهيفيضاناللهفاراد
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فإنهالدارميئالاماموبذا-885

كلاهماالنعالمعالحياةقال-886

الحئرانهدىفيهماقالقد

يفترقانفلئسمتلازمان

885-

886-

حتىالرسلإليهمرسلوإليهموأحسنخلقهملكن.مضرةلدفعولامنفعة

كافأهعصىومن،بالجنةكافأهأحسنفمنوالباطلالحقبينيفصلوا

1/035.عيسىابنشرحعننقلا،بسندهتفسيرهفيالثعالبيرواه.بالنار"

فراجعتالاثر،أجدولمالاربعةمجلداتهفيالثعالبيتفسيراستعرضتوقد

ولمالامامبجامعةميكروفيلممصورةلهويوجدمخطوطوهوالثعلبيتفسير

السلفصنفهاالتيوالعقيدةالتفسيركتبمنكثيرأوراجعتالاثر،جد

فيفوجدتهالشيعةكتبفراجعت.عليهأعثرولم،الائمةأقوالفيهاونقلوا

فيولفظه،المتقدماللفطمنقريببلفط"الشرائعو"علل"الصافي"تفسير

الصادقسألت:قالأبيهعنعمارةبنمحمدبنجعفر"عن:الكتابينهذين

اللهإن:فقال؟الخلقاللهخلقلم:لهفقلتالسلامعليهمحمدبنجعفر

لاظهارخلقهمبل،سدىيتركهمولمعبثأحلقهيخلقلموتعالىتبارك

منهمليجلبحلقهموما،رضوانهبذلكفيستوجبواطاعتهوليكلفهمقدرته

نعيمإلىويوصلهم،لينفعهمخلقهمبل،مضرهبهمليدفعولا،منفعة

1/02.للقمي"الشرائع"علل،412صمللكاشاني"الصافي"تفسير."أبدي

سعيد،أبوالسجستانيالدارميسعيدبنخالدبنسعيدبنعثمان:رمي1لد1

تصانيف.ذلكفيوله،بالمناظرةبصيرابالسنةلهجأكانناقد،حافطإمام

عنهوحدث.وغيرهممسرهدبنومسددحرببنوسليماناليمانأباسمع

"النقض:كتبهمنوغيرهما.الهروييوسفبنومحمدالحسينبنمؤمل

للذهبيالنبلاءأعلامسيرهـ.028ت"المسند"وله"المريسيبشرعلى

4/502.الأعلام،6/153والتعديلالجرح13/931،

اللهصفاتمنصفةعنكلامهعنداللهرحمهالدارميالإمامقولإلىيشير

إذاويتحركيشاء،مايفعلالقيومالحي"لان:قالالنزولوهيالفعلية

لأنشاء،إذاويجلسويقومويبسطويقبضشاء،إذاويرتفعوينزلشاء،

ميتوكل،محالةلامتحركحيكل،التحركوالميتالحيبينماأمارة

وهو="المريسيبشرعلى"النقضكتابهمقا.هـ،"محالةلامتحركغير
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887

888

988

098

198

298

398

498

598

888

198

498

598

!ففهوحيفكلالامامصدق

موانعثئمكانماإذاإلا

مانعمنلفعلهلئسوالرث

لهلازمةالزحمنومشيئة

عبادهالالهفطروقدهذا

موحدكلقولتشمعلشتاو

الىودائمالكثيرالاحسانوقديم

فطرةعلئهمإنكارغئرمن

وصفهتابعالزبفعلليسأو

التئيانغايةفيوذاطل

الحيوانقالسرأوافةمن

الديانبقدرةكانشاءما

الرحمنربناقدرةوكذاك

الإحساندائمالمهئمنان

؟والسلطانالمعروفدائميا

؟الغفرانوصاحبالعظيمجود

ثانتواصلاعلئهافطرو

؟حدثانذوأفذاكوكماله

العبادأفعالخلقوانظر937،صالسلفعقائدمجموعضمنموجود

712.2514،التعارضودرء،701ص

اللسان.عليهاكرههكذا:علىقسره:يقال،الكرهعلىالقهر:القسر

إذاإلافعالفهوحيفكلمتلازمانوالفعلالحياةأن:الناظمومراد1159.

مكروهأوالفعلعنتعجزهآفةمنالفعلمنالحيهذايمنعمانعوجد

سبحانهحياتهفإن،تعالىادلهحقفييتصورلاوهذا،عنهويمنعهيقهره

.أرادهفعلعنأحديمنعهنأوافةعليهتطرأنويستحيل،حياةأكمل

السابقة.الحاشيةفيالمذكورةالمراجعانظر

وكلامهتعالىاللهفاعليةدوامفيالسلفمذهباللهرحمهالناظمقرربعدما

والعقل،بالفطرةذلكعلىالاستدلالفيشرع،السلفعنوالنقولبالادلة

أهلعناللهرحمهالبغويذلكحكىكمايضابالاجماعذلكثبتوقد

157.اصاجللبغويالسنةشرح،السنة

وكماله.فعالهوتعالىاللهصفاتبفطرتهالإنسانإدراكعلىالكلامفيانظر

995.صالعليلشفاء

للهالكمالصفاتإثباتعلىالعقليالدليلسياقفياللهرحمهالناظمبدأ

=كمالوكلالنقائصعنمنزهالكمالبصفاتموصوفالله"أن:وذلكتعالى
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وخلقهالفعالسببوكماله698-

كمالهعئنالزبفعالماإو798-

يزللئمفيماصارانإلىازلا898-

ذإالقومعقولضفتفدتالله-998

متجددالهأصحىالذيسماذا-009

الثاني؟الكمالسببأفعالهم

؟المنانعلىممتنعافذاك

إمكانذووالفعلمتمكنا

البطلانذيالقولبهذاقالوا

؟ببيانفانطقواتمكنحتى

698-

798-

898-

نزهنقصوكل،بهأولىفالخالقلنقصاستلزامهغيرمنالمخلوقبهوصف

والقدرةكالكلامكمالصفةوالفعل،عنهينزهبانأحقفالخالقالمخلوقعنه

فدل،القدرةوعدمالكلامكعدمنقصصفةالفعلوعدم،نقصصفةلا

تيميةابنالاسلامشيخكلاممناهـ،"الشرععليهدلماصحةعلىالعقل

بيانهسبقماوانظر195،صالعليلشفاءوانظر2/6.جالتعارضدرءفي

:الابياتراجع،الكلامصفةنفىلمنالشريعةأصلقيتقدحإلزاماتمن

.بعدهوما96!ا

واللهنقصالفعلعدمأن:الأول:وجهينمنتعالىاللهلكماللازمالفعل

تعالىاللهأن:الثاني.وتعالىسبحانهالمطلقالكمالوله،النقصعنمنره

فواهب،أفعالهمخلقبل،كمالوهيالفعلصفةعبادهفيجعلقد

12313.التعارضدرءنظر،بهأولىالكمال

يكنلمتعالىاللهبأن:القائلينالكراميةعلىاللهرحمهالناظممنردهذا

فرد.الفعليةصفاتهسائروكذامتكلمايكنلمأنبعدقتكلم،فعلثمفاعلأ

هذايصيروكيف،كمالصفةوالفعل،نقصالكمالصفاتفقدبأن:عليهم

؟.الإمكانهذاوجبسببتجددغيرمنممتنعاكانأنبعدممكناالفعل

لشيخالأصبهانيةشرح2/225،بعدها،وما174اص2التعارضدرءانظر

بعدها،وما،017اص1للرازيالاربعين،913صتيميةابنالاسلام

مفصلارداالاربعينكتابهقيالرازيعرضوقد63.-62للجوينيالإرشاد

درءفياللهرحمهالإسلامشيخرذهناقشوقد1/017قيكماالكراميةعلى

.2/702التعارض

تحريف.وهيزال""ان:ف
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فعلهعنمعاللاليس-والزث109

كمالهوصفوالبكوينوالافر-209

موتمامبعدالتاثيروتخلف-309

قدرةذاليزلربيوالله-409

وهذهالحياةوصفمع-/العلم509

بدونجهالئس!الفعلتماموبها-609

فعلهتاخرقدشيءفلأفي-709

بلالفعلعليهممتنعاكانما-809

شانفيربنايومكلبل

سيانووجودهذافقدما

الامكانفيلئسمحاذجبه

وصفانويلمهماومشينة

241/7المنانالخالقذاتاوصاف

البزهانبواضحيممفعل

بالاركان؟تمقدموجبمع

إمكانذااللهفعلزالما

-109

-209

309-

709-

-809

قال92[:]الرحمنشان(فيهويومصوالازصيئالمثضتنيمن>يمئل!:تعالىقال

ويكشفكربا،ويفرجذنبا،"يغفر:الايةلهذهسياقهبعداللهرحمهالقيمابن

كسيرا،ويجبرفقيرا،ويغنيعانيا،ويفكظالما،وياخذمظلوما،وينصرغما،

ويعطيعزيزا،ويذلذليلا،ويعز،عورةويستر،عئرةويقيلمريضا،ويشفي

127.صالهجرتينطريق.!.ا"باخرىوياتيبدولةويذهبسائلا،

مابيانتقدموقد،وفعلهخلقه:وبالتكوين،تعالىاللهكلامبالأمر:يعني

.بعدهوما724:الابياتراجع،الكمالصفاتمنالوصفينهذينفي

لظهورالمستلزمةتعالىاللهصفاتمنوالتكوينالامراناللهرحمهيعني

وتمامتاثيرهمنالمانععدممعالتامالموثروجودلأن،الفعلوهوتاثيرها

لاوتعالىسبحانهوالله،المفعولوهواثرهظهورإلامعهيمكنلاالموجب

71.-4/67التعارضدرءانظروالتاثير.الفعلمنيمنعهشيء

ونفوذالقدرةبتمامموصوفاللهإن:تعالىاللهفعللنفاةكذلكويقال

وجل،عزللهذاتيةصفاتوهي،المحيطلعلم1والكاملةوالحياةالمشيئة

للقيامالصفاتمنغيرهاإلىالفاعليحتاجولاالفعلتماميستلزمووجودها

درءانظر.ومقوماتهاركانهوجودمعالفعلتخلفشيءفلأي،بالفغر

.125-412لمم،442-2/432التعارض

وهم-فعل،ثمفاعلايكنلماللهإن:قالمنعلىالناظممنردهذا
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909

019

119

129

139

149

159

169

179

189

بانهمالمشركينعابللهو

بخالئستكونهاعليهمونعى

منوالتكييمالفعلأنفأبان

مشلوبهافمافقداهماوإذا

دائماحقإلهفهووالله

غايةمنلفقدهاولئسأزلا

يزللمحقاالعرشربكانإن

متكلمايزللئمايضافكذاك

لذايقضيماالعقلفيمالفهو

ثبوتهغيرالمعقولفيليسبل

الشيطانرضافيالحجارةعبدوا

بياننطقذاتولئستلقة

مفقودانشذلااوثانهم

بطلانذووهوحقبإله

مشلوبانالوصفانذاافعنه

البطلانوأعنامالمحالهذا

سلطانذاالحقإلهابدا

إحسانذاشاءمافاعلابل

لنكرانولإبطالوبالزد

الإحسانذيالازليئللخالق

-019

129-

149-

189-

فيذلكعلىالكلامتقدموقد،الكلامهلمنوافقهمومن،الكرامية

.بعدهوما875:الابيات

واتخذوأ>:وقال[191:]الاعراف<!لقونونمشئا!فلقلاما>أيمثركون:تعالىقال

الذينعلىناعياوقال3[:]الفرقان<يخلقونوهمشئايخلقونلأءالهةدون!من

سبيلا<يهديهمولايكيهملاأنه-يروأ>ألز:موسىقوممنالعجلعبدوا

.بعدهوما987:الابياتفيذلكعلىالكلامتقدموقد[481:]الاعراف

يكنلمالالهمنسلبتاإذاوالتكليمالفعلصفتيان-:اللهرحمه-يعني

نقص.سلبهمالانحقأإلها

ولمأزلاوالفعلالكلامصفتيتعالىادلهسلبواالنفاةأن-:اللهرحمه-يعني

عظممنهذاونفيهم،غايةولالهنهايةلاالأزلانومعلوم،لهيثبتوها

درءانظر.لهالصفتينهاتينثبوتكمالهومنحقإلهتعالىاللهفانالباطل

ابنالإسلاملشيخالاصبهانيةشرح،124صم2/243،والنقلالعقلتعارض

312.صتيمية

انظر،وفطرةوعقلاشرعادئهالكمالصفاتثبوتعلىالكلامتقدم

.بعدهوما109:الأبيات
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حادثالمهيمندونوماهذا-919

غيرهشيئءكلسابقوالله-029

غيرهشيئءولئسكانوالفه-129

الزالملحديقولكمانقوللشنا-229

الاكوانفيهسوالقديملئس

مقترنانوالخلقربناما

الشانالعطيمجلسئحانه

اليونانمنطقصاحبنديق

-919

029-

219-

229-

]الحشر:المهئمن(>ألمؤمن:سبحانهقالكماتعالىاللهاسماءمن:المهيمن

الطبريتفسيرانظر.خلقهعلىالشهيدالحفيظالرقيب:المهيمنومعنى23[

32.صللزجاحالأسماءتفسير4/343،كثيرابنتفسير،6/172

ولكن،بالقديمتعالىلتهتسميةالنصوصمنشيءفييثبتلم:القديم

علىالمتقدمالأولأنه:أيالخبربابمنتعالىاللهعلىذلكإطلاقيجوز

شرحانظر.بالحادثقابلهأنهبدليلاللهرحمهالناظممرادوهذا..غيره

5/05.التعارضدرء78،-7511الطحاويةالعقيدة

بقدمالقائلونالفلاسفة:الأول:فريقينعلىالردفياللهرحمهالناظمشرع-

يستلزمتعالىللهأزليةصفاتإثباتبأنالقائلون:الحانيوالفريق.العالم

فيالشبهتينهاتينعلىالرداللهرحمهالناظموسيفصلالقدماء،تعدد

94.-4515والنقلالعقلتعارضدرءوانظر.التالىالفصل

!كل:اللهلرسولقالوااليمنأهلان:عنهاللهرضيحصينبنعمرانعن

الحديث"غيرهشيءيكنولمالله"كان:فقالالامر،هذاعننسألكجئنا

تعالى:قولهفيجاءماباب،الخلقبدءكتاب،الفتح28616البخاريرواه

علئه<.اهونوهويعيدأثمالخققيتدؤأأئذى>وهو

منوأتباعهسيناابنعلىبالرد"مقترنانوالخلقربنا"ما:بقولهيعرض-

أبيات.منبعدهفيماذلكوسيفصل،العالمبقدمالقائلينالفلاسفة

المخلوقاتوأولاللهسوىماحدوثعلىالكلام-اللهرحمه-الناظمسيفصل

.116-11111الطحاويةالعقيدةشرحوانظر،بعدهوما879:الابياتفي

لاأزليةفعالهوتعالىاللهصفاتإن:نقولعندماأنناهنا:الناظمويعني

ذلكيقولكماالأزلفيلهمقارنأوأزليتعالىاللهغيرشيثأأننعني

،=لهاوللاازليقديمالعالمانيرونالذينالفلاسفةمنواتباعهارسطو
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وادالمشهودالعالمهذابدوام-239

الالىالملاحدةمقالاتهذي-249

مصانعاذاكبعدسيناابنواتى-259

بمحدثلئسالازليئلكنه-269

ببطائفتئنبئنبصلحتى-و279

بفانولئسازلفيارواح

الأكوانهذهبخالقكفروا

بالإمكانفقالللمشلمين

فانهوولامعدوماكانما

سلمانهماوماالحروبضهما

259-

269-

ذلككلفيعليهمالردالناظموسيتولى.بفانليسباقفهوقديمأنهوكما

.بعدهوما479569،:الابياتفي

15953،الفتاوىمجموع،153-12211،12015التعاوضدرءوانظر

العقلفيوسالة132،-124125،-98صللغزاليالفلاسفةتهافت

الرسائلمجموعةضمن26-2صهتيميةابنالاسلاملشيخوالروح

414.صالنزولحديثشرح،المنيرية

486.786،:البيتينوانظر49.البيتعلىالتعليقفيترجمتهتقدمت

وبينوأزليتهالعالمبقدمالقائلالفلاسفةمذهببينيوفقأنسيناابنراد

:فقال،حادثمخلوقتعالىاللهسوىماكلإنالقائلالحقهلمذهب

يزللمأزليأقديمأيكونقدوالممكن،وممكنواجبإلىينقسمالوجودإن

،النوعهذامنوالعالموالفلك،بغيرهواجبوهو،عدمهيمتنع،يزالولا

وأنيوجدأنيمكنممكنأالشيءيكونكيفإذالعقلاءجميعبذلكفخالف

الوجودواجبالعدمممتنعأبديأأزليأقديمأيكونذلكمعثميوجدلا

عبرلكنه،وقدمهالعالمبأزليةالقولفيالفلاسفةوافقسينافابن،بغيره

المسلمين.إلىاللفطبهذاليتقرببالامكان

الإسلاملشيخوالروحالعقلفيرسالة،12611والنقلالعقلتعاوضدرء

والاشارات،124-911للغزاليالفلاسفةتهافت26،-2صهتيميةابن

فيعليهالرد-اللهرحمه-الناظموسيتولى4853،جسينالابنوالتنبيهات

بعدها.وما479الأبيات

"فليس".:ب

هو"."وما:ف
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راوشيعةالمشلمونيكونانى-289

وبئنهمالانبياءبئنوالسئف-929

الضرببالحربالطوسيئاتى-/ولذا039

؟الايمانفيقطصلحاجونان

عوانفحرببئنهموالحزب

]24/ب[لسانوسلمنهبصارمح

289-

929-

039-

والانصار.والاتباعالجماعة:[لشيعة

قال.والمستقبلللحاليستعملولا،الماضيالزمانلاستغراقظرف:"قط"

233:اللبيب)مغنيلحن"وهو،قطأفعلهلا:يقولون"والعامة:هشامابن

هناكما-الزمخشريكلامفيالماضيلغيروردوقد(.المباركمازننشرة

"قط([الزمخشرياستعمال"وكثرالبحر:فيحيانابوفقال-الناظمكلامفي

)42318ذلكفيالعربلكلاممخالفوهو.ماضغيرفيهلعاملوظرفا

مئلاانطر.المنظومةفيالاستعمالهذاتكرروقدص(.1413الفكردارطا

.)ص("2871.،579،1238،0016،7917:الابيات

بعدمرةفيهاقوتلالتيللحربقيلذلكومن،الثيبالمراة:ن1العو

الشاعر:قال."عوان"حرب:أخرى

حوللعنلقحتعواناحربا

جهل:لابيبريابننشدو

مئي؟العوانالحربتنقمما

لا،وصفيتركيبالعوان""الحربأنفتبين113992(.)عوناللسان

)ص(.اللهرحمهالناظمبيتفيجاءكمااضافي

أتى"."وكذاغيرهما:وفي.وفالاصلفيكذا

487.البيتعلىالتعليقفيالطوسيترجمةتقدمت-

نا:يعني.برفقاخرجه:غمدهمنالسيفوسل،القاطعالسيف:الصارم

"أسل:فنسخةوفي.المسلمينلمحاربةجميعاولسانهسيفهسلالطوسي

السنانطرف:والاسلة،والنبلالرماح:السينبفتحوالأسل."لسان

السينإسكانوجبالناسخمنخطأففيجاءمايكنلمفإن.واللسان

.)ص(.للضرورة

إلىمنهاهـوخرج795سنةالايرانيةطوسمدينةفيالطوسيولد-

28-زهاءللاسماعيليةوزيراوعملطوسإلىعادثمفيهاودرسنيسابور،
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المغولتوسعكانهـحتى065سنةسراالمغولكاتبوزارتهواثناء.سنة

هولاكوبقيادة)الالموت(الإسماعيليةقلاعفاجتاحوا،الغربيةالبلادلإخضاع

عندهم،فحطيالانتصار،فيوساعدهم،إليهمالطوسيفمال654!،سنة

إلايسافرولايركبلافكان،عقلهعلىاحتوىحتىلهولاكووزيراوصار

وكانبغداداجتياحمنتهيبواالتتاركانوقد.الطوسيبهيأمرهوقتفي

وأمنهشجعهالطوسميلكن،ذلكعاقبةمنهولاكويحذرونالمنجمون

كثيروجندوالوزراءوالامراءالطوسيومعههولاكوانطلقحتىبهزالوما

وكان،باللهالمستعصمهوبغدادفيالخليفةوكان656ص،سنةبغدادإلى

ابنوكان،خبيثرافضيشيعيوهوالعلقميابنوزيرهإلىركنقد

بينوقعماوبسببالباطنيمذهبهبسببالسنةأهلعلىحاقداالعلقمي

علىالرافضةأصابحربهـمن655سنةبغدادفيوالرافضةالسنةأهل

ويلغيالجنديسرحأنالخليفةعلىالعلقميابنفأشار.وأذىخزيإثرها

وقدالافعشرةإلامنهميبقولمالجندوسرحالخليفةفأطاعهإقطاعاتهم

وأبوابالاسواقفيالناسيسألونمنهمكثيررئيحتىألفمائةكانوا

الرافضيهذاإليهمبرزمنأولكانبغدادإلىالتتارأقبلولماالمساجد،

رجعثمأراد،ولمنلنفسهواستوثقبهولاكوفاجتمع،العلقميابنالخبيث

بكرأبيابنكمنابنتهيزوجأنرغبقدالملكإن:وقالالخليفةإلى

منراكبسبعمائةفيالخليفةفخرج،إليهفاخرجالخلافةفيويبقيك

رفساالخليفةوقتل،اخرهمعنهولاكوفقتلهموالامراءوالفقهاءالعلماء

بغدادالتتاراجتاحثم.واشارتهالطوسيبتشجيع-خنقا:وقيل-بالأقدام

منكليقتلونزالواوما656صسنةمحرممنعشرالحاديالاثنينيومفي

الناسقتلعلىيشرفالطوسيوكانالناسوعامةالجندمنعليهوقفوا

وكانعظيمةمقتلةبالناسووقعت،ذلكعلىالتتارجندويشجعبنفسه

منشاؤوامنالتتاريختارثمالشاةتذبحكماوبناتهنسائهأماميذبحالرجل

وتعطلتالقرانوحملةوالائمةالخطباءوقتل،الباقيهـلذبحوننسائه

يستثنيه=كانمنإلاالقتلمنينجولم،والجمعاتوالجماعاتالمساجد

268



اصلهيهدمالالسلامإلىوآلى-319

الالىللفلاسفةارسالملمعمر-329

الدينباهلاوقافإلىتىو-339

التيالاشاراتتحويلرادو-349

البنيانوقواعدأسهمن

والفراناللهبدينكفروا

اضغانذيفعلإلئهمعلها

الفزقانموضعسينالابنهي

319-

339-

349-

لاجلوالسحرةوالمنجمينوالفلاسفةالرافضةمنالعلقميابناوالطوسي

والقتلىخاويةبغدادبقيتيومااربعونانقضتولماهولاكو.يخدمواان

ماتحتىالهواءوفسد،الجيفتغيرتوقد،التلولكانهمالطرقاتفي

فاجتمع،بالرياجالاوبئةوانتقالإليهمالهواءسريانمنالشامفيكثيرحلق

ببغدادنوديولما.والطاعونوالطعنوالفناءوالوباءالغلاءالناسعلى

كانهموالمقابرالمطاميرفيالأرضتحتمختبئأكانمنخرجبالامان

اخذهمانيلبثوافلمبعضأ،بعضهمانكروقدقبورهممننشرواموتى

يعلمالذيبأمرالثرىتحتواجتمعوا.مضىبمنولحقوافتفانواالوباء

إليهوانادتهفانا،الحسنىالاسماءلههوإلاإلهلااللهخفى،والسر

جعون.ر

15933العمادلابنالذهبشذرات217،-213113والنهايةالبداية:انظر

23،-11صالاعسمعبدالاميرللدكتورالطوسيالديننصير034،-

مقال39،صفهدبدريللدكتورالاخيرالعباسيالعصرفيالعراقتاريخ

جاسممحمدللدكتورلبغداد"المغوليالغزوفيالطوسي"دوربعنوان

هـ9014عشرةالرابعةالسنة37العددالعربيالمؤرخمجلةفيالمشهداني

بغداد.العربالمؤرخينلاتحادالعامةالامانةعنتصدر

".راسه"من:س

.بمنسقطت"أهل"

294.:البيتانظرسينا.لابن"والتنبيهات"الإشارات:يعني

فيوالتتبيهاتالاشاراتكتابالطوسيشرحوقدالعزيز،القران:الفرقان

اللهفانإغاثةانطر،إياهوعلمهمالناسبينونشرهوعظمهكباراجزاءثلاثة

487.البيتعلىالتعليقفيسبقماوراجع26712،
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بالنواالشريعهتحويلرادو-359

هـبأناللعينعلملكنه-369

والقضاالخييفةقتلإذاإلا-379

بادالمقدوروساعدلذاكفسعى-389

سيوفهمالتتاريضعأنفأشار-939

الدصنائعأهليئقون-لكنهئم049

فيالالفالئتارسبفعلىفغدا-419

لفهافيمئينهاثمان429-وكذا

اليهواعداهالإسلامبكىحثى-439

اليونانلدىكانتالتيميس

والإمكانالمقدورفيلئمسرزا

البلدانفيالفقهاءوسائرة

الرحمنحكمةهوالذيأمر

والقزانالإيمانعشكرفي

الابدانمصالحلاجلنيا

بوزانمضروبةلهامثل

والحشبانبالعدمضروبة

الصلبانوعابدوالمجوسكذاد

359-

389-

939-

419-

429-

439-

وقوانيتهم.اليونانأنظمة:يعني

غرضهتحقيقعلىوساعدالمسلمينقتلمنرادهمالتحقيقسعى:ابد

يفعلعمايسأللاسبحانهوهوتعالىاللهأرادهالحكمةلهالاقدارموافقة

يسالون.وهم

"واشار".:ف

".والايمان"القران:س-

)ص(.سماعيتحريفولعلهلها"،"مصر:ب

العد"."في:ف

سقوطفيالمسلمينمنقتلمنعددأنالمؤرخينمنجمعذكروقد-

الجنانمرآةالف(.وثمانمائةمليون)ايالفوثمانمائةالفالفبلغبغداد

13/202،كثيرلابنوالنهايةالبداية378،لممللذهبىالعبر،4/137لليافعي

النجوم"سمط:فيالعصاميوذكر27115،العمادلابنالذهبشذرات

بغدادخططوانظر.ألفاوسبعينثلاثمائةبلغواالقتلى:أن386لمم"العوالي

أحمدصالحد.:ترجمةليتسر،يعقوبد.،الاولىالعباسيةالعهودفي

بعدها.وما274صالعلي

.للضرورةالهمزةحذفت،أعداوه":"اعداه
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-449

-459

-469

-479

-489

-949

-059

-519

الرسوحزبمنالنفساللعينفشفى

وقدحدفيكانلووبوده

نذرهواوفىاعينهئملأقر

علىظاهرةالاحداثوسؤاهد

كلهاتشهدالتوحيدوأدلة

جلالهجكاللهغيركانلو

مشتغنياإلعلىربعنكاناو

متوحدباستقلالهوالزب

والقزانالإيمانوعشكرل

سفيانابيمعالوقيعةشهد

اللحمانمتمزقيرىأناو

بالبرهانالمخلوقالعالمذا

الرحمنسوىماكلبحدوث

ثانيرباكانقديمامعه

ربانلناحينئل!فيكون

؟اثنانيشتقكانافممكس

479-

949-

-059

العالمبقدمالقائلينالفلاسفةعلىالردإلىاللهرحمهالناظممنعودهذا

فالموت،عليهظاهرةالعالمهذاحدوبعلىالدالةالشواهدإن:فقال

.حادثمخلوقالعالمهذاانعلىدالةكفهاوالامطاروالزلازلوالولادة

ولرمناللهاتخذ>ما:تعالىقولهعلىكلامهعنداللهرحمهالقيمابنقال

لغفىعلىبعفحهمولعلاخلقبماإلة!لذهبإ"اإلةمنمعبما!انوما

فالالهالبرهانهذا"تامل19[::]المؤمنون*<يصفونعمااللهستحن

احدمنبدفلاإلهسبحانهمعهكانفلوفاعلا،خالقايكونانبدلاالحق

علىبعضهميعلوانوإما،وسلطانهبخلقهإلهكليذهبانإما:ثلاثةامور

يتصرفونولافيهميتصرفواحدإلةقهرتحتكلهميكونواانوإما،بعض

أدلمنالعالمامروانتظام.مقهورونوهمالحقالالههووحدهفيكون،فيه

خالقهانعلىالتمانعدليلدلكما،غيرهإلهلاواحدمدبرهانعلىدليل

-2/463جالمرسلةالصواعقمنملخصاا.هـ."غيرهلهربلاواحد

عنالكشفبعدها،وما9/336والنقلالعقلتعارضدرءوانظر464،

ضمنمظبوعوهو66-6صهرشدلابنالملةعقائدفيالأدلةمناهج

فياللمع156،صللأشعريالثغراهلإلىرسالةرشد،ابنفلسفةكتاب

22.-21صللأشعريوالبدعالزيغاهلعلىالرد

تحريف.،كان""إذ:ط،ب
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ممتنعانعدمانهمافإذاوتساقظاتنافياذاككانلو-529

عدلانهمالصاحبهكلمنهمايشهدوالئوحيدلقهر-و539

القرانفيذاكفانظزاللهتصفافيجميعااقترناولذلك-549

ذاتانبهتحظىأرإمكانادفيليسحقاالقفار-افالواحد102/7009

***

فعر

)1(الرثفاعليهبدوام[لقولعلىاعتراضهمفي

عنهو[لانفصالوكلامه

إمكانذووهوصدقتئمقلناتسلسلذاكانزعمتئمفلئن-569

-529

-549

)1(

-569

.وتناقضا"تنافيا":ف

الهر<لؤحدوهويثئ/كلخدقادله>قل:تعالىقولهمنهاعدةاياتفيذلكجاء

4[.]الزمر:القهار<الوخدللههو>ستحئه-:وقوله16[]الرعد:

".تعالى"الرب:وفالاصلعداما

النافينللمتكلميناخرىشبهةعنالفصلهذافياللهرحمهالناظميجيب

التسلسليستلزمذلكإثباتإن:قولهموهيأزلاوالكلامبالفعلاللهاتصاف

:نوعانوهو،نهايةغيرإلىأمرعلىمرترتيب:لتسلسل1و.الماضيفي

وللفاعلفاعلللفاعليكونبأنوالموثراتالفاعلينفيالتسلسل:[لاول

العقلاء.بينامتناعهعلىمتفقوهذا،نهايةلاماإلىفاعل

قبلهحادثعلىموقوفاالثانيالحادثيكونبأنالاثارفيالتسلسل:والثاني

قولانجوازهفيفهذاجرا،وهلمذلكقبلحادثعلىموقوفاالحادثوذلك

يجوزونه.والفلاسفةالتظارمنوكثيروالحديثالسعةوأئمة،للعقلاءمشهوران

-1/3212/261،والنقلالعقلتعارضدرء84،صللجرجانيالتعريفات

الين:وانظر968،سمالفنوناصظلاحاتكشاف993،-288342،

،436.876
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مشتقبلفيالئاثير-كتسلسل579

ولاعقللذيافترقامالله-و589

ضدهفيولاامكانسلبفي-959

فارقهومنبالفرقانفليات-069

الىكذابئنهماالجهمسوىولذاك-619

باطلبحكمحكماذاولأنجل-629

؟فرقانمنقطذينكبينهل

بزهانولانظرولانقل

ذهانذوونحنالعقولهذي

الاذهانلصالحيبينفرقا

والبطلانالانكاوفيصلاف

والنيرانالجناتعلىقطعا

-959

619-

وهمامتماثلينبينفرقوانهمالنفاةهؤلاءعلىاللهرحمهالناظماحتج

الثاني،ثبتواوالاولنفوافإنهمالمستقبلفيوالتسلسلالماضيفيالتسلسل

والامكان.الحكمفيمتماثلانهماإذعقلا،ولانقلاالتفريقلهذاوجهولا

لابنالأصبهانيةشرحانظرالآخر.فييلزمهماأحدهمافيالمتكلمفيلزم

44.صللجوينيالإرشاد926،-268صتيمية

"إمكانذو"وهو:قولهفيانفأمزكماللمفرد،"ذو"ذهان":"ذو-

"همنحوالناظمكلامفيوردوكلاهماو"أولو"،"ذوو":وجمعه)569(.

الناظماستعملهناولكن)1146(.[[الاذهانو"أولو)4935("العرفانذوو

0913،:البيتينفيوكذاذهان"،ذو"نحن:فقال،الجمعموقعقي"ذو"

وذ)نحن4162الوجد(،ذو)نحن1503:الأبياتوانظر2873.

)ص(..(رضوانذو)نحن5516(،خسران

تحريف.،سوبد""وكذاك:ط،ح،س

04.البيتعلىالتعليقفيالجهمترجمةتقدمت-

78.البيتعلىالتعليقفيالعلآفترجمةتقدمت-

الحوادثتسلسلبامتناعقالاالعلافالهذيلبووصفوانبنالجهم-

الفعلعنمعطلاتعالىالربوجعلاوالمستقبلالماضيفيوالائار

والنارالجنةعلىبالفناءالجهمحكملذاوالابد.الازلفيوالكلام

وما76الأبياتفيتقدمكماأهلهما.حركاتبفناءالهذيلأبووحكم

.بعده

913.268،صتيميةابنالاسلاملشيخالأصبهانيةشرحانظر

273



الثورانقالهأفنىحركاتللىوالعلافالذاتأفنىفالجهم-639

الرثانيالطيهبابنوبعدهموالأشعرفيو]بنهعليبو649-و

والنار.الجنةفيمذهبهماتفصيلتقدموقد،والعلافالجهم:بالثورينيعني-639

الجنةأهلخلودفصلفيسيأتيماوانظر.بعدهوما76الأبياتفي

(.بعدهوما0557)البيت.0.فيها

المعتزلة،شيخعليابوالجبائيسلامبنعبدالوهاببنمحمد:عليابو-649

أبوابنهعنهوأخذ،الشحاميعقوبأبيعنأخذ،الجبائيةفرقةتنسبواليه

303!.سنةتوفيالكبير،والتفسيرالأصولكتابمنهامصنفاتله.هاشم

الأعلام،301صللسيوطيالمفسرينطبقات،14/183النبلاءأعلامسير

الأصولشرحفيالحوادثتسلسلمسألةفيالمعنزلةمذهبوانظر6/256.

سياقوسيأتي117.-011صالمعتزليالهمذانيعبدالجبارللقاضيالخمسة

669.البيتعلىالتعليقفيبإيجازمذهبهم

قال،المعتزلةشيخالجبائيعبدالوهاببنمحمدبنعبدالسلام:هاشمابو

"البهشمية"سميتفرقةوتبعتهاص،بهاانفردآراءلهشيئا،روىما:الذهبي

لسان2/618،الاعتدالميزان.321صسنةتوفي،هاشمأبيكنيتهإلىنسبة

!ا/7.الاعلام،!ا/16الميزان

أبوالبصرياليمانيالاشعريإسحاقبنإسماعيلبنعلي:الأشعري

كان،عنهاللهرضيالأشعريموسىأبيالجليلالصحابينسلمن،الحسن

وطبقتهما.نوحبنوسهلالجبائيعليأبيعنأخذ،المتكلمينأئمةمن

الهرويزيدوأبوالكرمانيالحسنوأبوالباهليالحسنأبوعنهوأخذ

المعتزلة،علىيردواخذمنهتبراثمالاعتزال!مذهبفيبرع.وغيرهم

الاشعريالمذهبعنهانشأ،مستقلةاراءلهوكانت،كلابابنوتابع

قولإلىكلابابنأقوالمنكثيرعنرجعحياتهاخروفي.المعروف

ومن(الديانةأصولفي)الإبانةمصنفاتهاخرفيذلكوأوضح.السلف

هـوتوفي026سنةولداشهرها،وهو"الاسلاميين"مقالاتايضامصنفاته

32!.!اسنة

للسبكي=الشافعيةطبقات4/263،الاعلام15/85،النبلاءأعلامسير
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واالباطلالكلاماربابوجميع-659

يزللئمفيماذاكوقالوافرقوا-669

والالازفيتنافضلأجل:قالوا-679

الإيمانائمهعندحذموم

إمكانبلاازلوفيحق

يجتمعانهذانماإحداث

669-

679-

المفتريكذبتبيين2/49،فرحونلابنالمذهبالديباج444،-لمه!347

الاشاعرةمنتيميةابنموقفعساكر.لابنالأشعريالإمامإلىنسبفيما

فيمطولاالناظمإليهيشيرالذيالأشعريكلاموانطر946.-356ص

669البيتعلىالتعليقفيوسيأتي264-1/255الإسلاميينمقالات

مختصرا.معناهسياق

الباقلاني،جعفربنمحمدبنالطيببنمحمدالقاضي:لباقلاني1بكرأبو

بنمحمدوأباالقطيعيجعفربنأحمدبكرأباسمع،الكلامعلماءكبارمن

كتبهمن.وغيرهالفوارسأبيبنالفتوحأبولهوخرجوغيرهما،ماسي

17/91،النبلاءأعلامسيرهـ.304سنةتوفي،والانصاف،القرانإعجاز

في-مطولا-الناظمإليهيشيرالذيالباقلانيكلاموانظر6/176.الاعلام

مختصرا.معناهسياقالتاليالتعليقفيوسيأتي44،-41صالتمهيد

لمفيماوتسلسلها)الماضي(الأزلفيالحوادثتسلسلبينالكلامأهلفزق

فيوشبهتهمالمستقبلفيوجؤزوهالماضيفيفمنعوه)المستقبل(يزل

بتسلسلالقولإنفقالواالعالمجميعحدوثعلىقامالدليلأن:ذلك

يجتمعانلاوالحدوثوالقدم،العالمبقدمالقول:معناهأزلاالحوادث

اللهغيرشيءقدماثبتناوإذاالمفعولقدميستلزمالماضيفيالفعلودوام

بينوقدجائز،فهوالمستقبلفيالحوادثتسلسلأماالمحذور،فيوقعنا

بيات.منيأتيفيماشبهتهمالناظم

الملل602،صالفرقبينالفرق1/255،264،الإسلاميينمقالات

-2/261والنقلالعقلتعارضدرء07،-1/96للشهرستانيوالنحل

-013صالفلاسفةتهافت،47-4صهللجويميالإرشاد،لمه!288158،

-41للباقلانيالتمهيد268،صالإسلاملشيخالاصبهانيةشرح،131

117.-011صالخمسةالاصولشرح44،

)ص(.العميرمحمدبنعبداللهالأستاذنشرةمنساقطالبيتهذا
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مستقبلفيالفعلدواملكن-689

تزالفرقذافيالتلبيسىإلىفانظر-969

وذالفردبانعفكذوقالما-079

بفرمسبوقفهوفردككبك-719

ملفهوفزدككهذاونظير-729

النكرانمنمحذورفيهما

والعميانالعورانعلىويجا

اعيانولاذهنلذيازلي

حشبانبلاأبداقبلهد

بكمانبعدهبفردحودتى

689-

969-

079-

729-

قدقالوا:انهموهيشبهتهماللهرحمهالناظمبينقبلهوالذيالبيتهذافي

بتسلسلوالقول،اجزائهجميعوحدوثالعالمحدوثعلىالدليلقام

بحدوثقلناوإذا،العالمبقدمالقول:معناهبدايةبلاالماضيفيالحوادث

منعوالذا،نقيضينبينجمعناقدنكونالماضيفيالتسلسلوبجوازالعالم

تسلسلما،المفعولقدممنيلزمهلماالماضيفيوالفعلالحوادثدوام

فيه،محذورلافهذانهايهغيرإلىلمستقبلفيالفعلودوامالحوادث

السابقة.المراجعانظر.ابياتمنيأتيفيماشبهتهمعلىالناظموسيرد

738.:القاموس،والتدليسالتخليط:التلبيس

تسلسلبينالتفريقفيالمتكلمينشبهةعلىالردفياللهرحمهالناظمشرع

وإنالعقلاءجميعإن:فقالالمستقبلفيوتسلسلهاالماضيفيالحوادث

فرادمنشيئأإنيقولونلافإنهموالمستقبلالماضيفيبالتسلسلقالوا

بلاقبلهبفردمسبوقحادثفهوفردكلإن:يقولونبلقديمالمخلوقات

اما.ونهايةبدايةلهاالمخلوقاتفاحاد،نهايةبلابعدهبفردوملحوقبداية

فقدجائزوهذاانتهاء،ولاابتداءبلابداوازلامستمرفهو)الجنس(النوع

>أنيلها:وقال54[:]ص*<نفادمنل!مالرزقناهذا>ان:تعالىقال

الرزقجنمس:)ايالنوعهولهنفادلاوالذيفالدائم35[]الرعد:دآبم<

والماكولات.الرزقأعيانمنواحدكللاوالاكل(

لابنالاصبهانيةشرح892،،62391،-صه!56والنقلالعقلتعارضدرء

311.صتيمية

للاحاد،حكم:و[لثاني،للنوعحكم:لاول1الحكم:بالحكمينيعني

.بعدهالبيتفيوسيبينهما
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وم!مسبوقوالاحادللنوع-739

لافهواخيرايفنىلاوالنوع-749

ثابتامزالاناتوتعاقب-759

اهـأولوقلتمذاابئتئمفإذا-769

يرىمشبوقاالانذاككانما-779

هلبالاناتتعنونمافيقال-789

فانمنهافهووكلحوق

ببياناولاكذلكيفنى

الاعيانفيكذاكوهوالذهنفي

نكرانبلامفتتخانات

الحقانيوجودهبسلبإلا

الازمانهذهمدةتعنون

."النوع":ط-739

>ان:تعالىقولهفيجاءما:النوعومثالنهايةولابدايةلهليسالنوعأنيعني-749

والله،يزالولايزللمالرزقفنوع54[،:ص1*<نفادمنلومالرزقناهذ

وأفرادهالرزقاحادأما،سبحانهكمالهتماممنهذالأنيرزقيزالولايزللم

079.البيتعلىالتعليقفيذلكتفصيلتقدموقدونهايةبدايةفلها

13/04.اللسان،وأواناتكأوانالزمانمنالحينوهوانجمع:لانات759-1

وهوفيهمحذورولاجائزوالمستقبلالماضيفيوتعاقبهاالاعيانتسلسل

بعدهبزمانوملحوققبلهبزمانمسبوقوهوإلازمانمنفماالازمنةكتعاقب

زمانجزءكلولكن،نهايةولاالازمنةلهذهأولهناكفليس،غايةغيرإلى

زمانين.بينواقعلانهونهايةبدايةله

وما5/96للرازيالعاليةالمطالب7392،والنقلالعقلتعارضدرءانظر

بعدها.وما2/018التفتازانيالدينلسعدالمقاصدشرحبعدها،

بدايةبلاوالمستقبلالماضيفيالحوادثتسلسلاللهرحمهالناظمقاسلما-769

وقالوا:القياسهذاعلىالكلامأهلاعترضالزماناناتبتعاقبنهايةولا

وجود،بعدمسبقومانماقبلهبانيسبقلمالاناتوأول،بدايةلهاالاناتإن

الناظمردوسيأتيمطلقأ،الماضيفيالتسلسلمنعيثبتوبذلكقالوا:

السابقة.المراجعانطر،أبياتمنيأتيفيماعليهم

عرضفيوتوسعالزمانمبحثالعاليةالمطالبفيالرازيعرض:تنبيه

وجها.عشراثنيمنالاعيانبتسلسلقالمنمذهبونصر،فيهالاقوال

91.-5/9العاليةالمطالبانطر
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العلىالشمواتإحداثحين-امن251979/-،

يكنولمذاكتعنونونظنكم-089

ومنثرمنذاكفيجاءكم819-هل

وادالاثاروهذهالكتابهذا-829

شئتمماإلىنحاكمكئمإنا-839

كاالايامفيالكونخلقليساو-849

؟والقمرانوالافلاكوالارض

الأكوانمنسيءقبلهامن

؟بزهانومننطرومننص!

والاذهانالفطراتفيحعقول

تئيانذوالحقفحكممنها

؟القرآنمنماخوذكوذن

ماانطردائما.الالفالمثنىيلزممنلغةعلىالجر،حالةفي:"القمر[ن"-979

)ص(.002البيتفيسلف

تعنونماذا:الناظمسالهموالازمنةالاناتفيالتسلسلالخصوممنعلما-089

ولالأرض؟والسمواتحلقمنذالكائنةالازمنةمدةبهاتعنونهلبالانات

ثمالافلاكبحركةالزمانتقيسونانكمبدليل،ذلكإلابالزمانتعنوننظنكم

المخلوقاتمنشيءوالأرضالسمواتحلققبليكنلمانهقررتمقدانتم

نالكماينفمن،عليهدليللاكلهوهذا،للاناتاولوجودبذلكواثبتم

سيبينكما،خلقسبقهقدبلخلق؟يسبقهلموالأرضالسمواتخلق

أبيات.منيأتيفيماالعاظم

علمفيالمواقف003،-3/092والنقلالعقلتعارضدرءانطر

للرازيالعاليةالمطالب112،-011صالإيجيلعبدالرحمنالكلام

.5/15

".تبيان"في:طع،طتوفي."الحق"فكل:طه-839

اللهان:الأول:دليلانخلقسبقهوالارضالسمواتخلقانعلىيدل-849

السنوابخلقالذى>وهو:تعالىقال،ايامستةفيخلقهاانهاخبرتعالى

خلققبلموجودةكانتالايامفتلك7[،]هود:<إلامستةفىوالأزض

والقلمالعرشحلقانالسنةفيثبتقدانه:لثاني1و،والأرضالسموات

انظر.الناظمكلامفيالوجههذاوسياتي،والارضالسمواتخلققبلكان

.بعدهوما879:الأبيات
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بمدةالزمانذلكملئسو-859

حادثنشبةالازمانفحقيقة-869

والفللتقديرالشبقحديثذكزو-879

الىعدهاسنينيمنالفاخمسين-889

منالماءفوقالربوعرشهذا-989

الذيالقلمفيمختلفونوالناس-099

؟بعدههواوالعرشقبلكانهل-199

؟زمانعينوهوشيءلحدوث

الازمانحقيقةتلكلسواه

الاعيانذيجميعقبلصقيت

الاكوانلذيسابقةحختار

وزمانبمدةالسنينقبل

الدئانمنبهالقضاءكتب

الهمذانيالعلاأبيعندقولان

859-

869-

879-

989-

199-

شيء"."كحدوثغيرها:وفي.ط،ف،الاصلفيكذا

والقمرالشمسبسيرتقدرلموالارضالسمواتفيهااللهحلقالتيالايام-

هراسشرحانظر.ذلكبغيرقدرتوإنمااصلاموجودينيكونالملانهما

17711.النونيةعلى

وفمرشمسمنالافلاكتوجدلموإنالزمانتقديريمكنأنه:يعني

حادثنسبةهيوانماالفلكدورانهيليمستالزمانحقيقةفإنوغيرها،

759.البيتفيذلكبيانتقدموقد،لحادث

:قالعنهاللهرضيالعاصبنعمروبنعبداللهعنجاءماإلىيشير

يخلقانقبلالخلا"لقمقاديرالله"كتب:يقول!اللهرسولسمعت

مسلم،رواهالماء"علىوعرشه:قال،سنةالفبخمسينلأرنر1والسموات

،نووي311602جالسلامعليهماوموسىادماحتجاجبابالقدر،كتاب

2157.حديث،18بابالقدر،فيوالترمذي

عرشبماو!اتإئامستةفيوالأزضالشمؤتخلقائذى>وهو:تعالىتال

السابق.التعليقفيالمتقدمالحديثأيضاوفيه7[]هود:اتمآ!على

41.البيتعلىالتعليقفيالعرترتعريفتقدم

بنالحسنبناحمدبنالحسنالإسلامشيخهو:الهمذانيالعلاءابو

هـ،488سنةولد،همذانشيخالعطار،الهمذانيسهلبنمحمدبنأحمد

في-المسافر""زاد:تصانيفهومن،حسعةسيرةلهمقرئأمتقناحافظاكان
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لانهقبلالعرشا!لحق1-و

تعقبتلشريفالقلموكتابة-

كذااكتبقالاللهبراهلما-

إلىأبداكائنهوبمافجرى-

جلالهجكالعرنرربفكان-

مفوالفعلقدرةذايزذلنمأنم-

الذيهذاماوقلتيسالتفلئن-

إنهيقولوالمشيءولافي-

اركانذاكانالكتابةقئل

زمانفصلغيرمنإيجاده

جريانذااللهبامرفغدا

الزحمنبقدرةالمعاديوم

؟نقصانوذاعجزذاقئلمن

؟إمكانوذوأبدالهررور

؟التبيانذالخلافاداهمس

؟الإحساندائمهوسئحانه

النهايةغاية21/04،النبلاءأعلامسيرهـ.956سنةتوفيمجلدأ.خمسين

.1402/للجزري

"وقد:فقالتيميةابنالاسلامشيخالمخلوقاتأولفيالقولينعنهنقل-

هذهأولفيبعدهمومنوالتابعينالصحابةمنالمسلمينعلماءتكلم

،وغيرهالهمذانيالعلاءأبوالحاقطحكاهماقولينعلى،المخلوقات

لما،الاولالقولورجحوا،القلمهوأنه:والثاني،العرشهوأنهأحدهما:

1/361.النبويةالسنةمنهاجأ.ص..".والسنةالكتابعليهدل

سمعت:قالعنهادلهرضيالصامتبنعبادةعنجاءماعليهيدل

بر:قال،اكتب:لهفقالالقلماللهخلقما"اول:يقول!اللهرسول

فيداودأبورواه"الساعةتقومحتىثيءكلمناديركتب1:قالمكتب؟وما

71رقمبابالقدر،فيوالترمذي12/468،جالقدرباب،السنةكتاب

9174./ح228/ص2جالترمذيسننصحيجفيكما،الالبانيوصححه

الهمز.وأصلهحلقه:براه

"ذو:قولهيناسبلانهالنسخسائرفيماواخترنا"مقدورأ":وفالاصلفي

)ص(.النسخعليهأجمعتالذي"إمكان

:الابياتراجع،الكلاماهلعلىلرد1وتعالىاللهفعالعلىالكلامتقدم-

.بعدهوما298

"ولئن".:ف
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اشسوالماالقومبانفاعلم-0001

بلالمعقولومقتضىالحديثوعن-1001

ففادهئمعليهقواعدهئموبنوا-2001

حادثأمرلبرالقيام-نفيئ3001

القرانعنعمواالكلامأصل

والبزهانالرحمنفطرةعن

والبطلانالتعطيلإلىقشرا

الأغيانتسلسلخوفبالرث

-0001

2001-

3001-

العقليةالكلاميةالادلةعلىقواعدهمأسسواالمتكلمينأناللهرحمهيعني

إثباتفيدليلهمهنا:الكلامبأصلويعني،والسنةالكتابمنالخالية

وقد.أبياتمنيأتيفيمااللهرحمهالناظموسيبينهوتعالىسبحانهالصانيع

916.البيتعلىالتعليقفيمجملاتقدم

".والبهتان"التعطيل:طع"وقادهم"،:ب

)ص(.إلخالقيامنفيالاصلذلك:يعني.بالرفعففي"نفي"ضبطكذا

اللهصفاتنفيفيمذاهبهمعليهبنواالذيالمتكلمينصلهوهذا-

لوإذ،بذاتهالحوادثقيامبامتناعحكمواحيث،والفعلكالكلامالاختيارية

قبلشيئاالوجودفيمتعاقبةمتسلسلةلكانتالافعالمنالحوادثبهقاصت

وبذلك،المفعولاتهيالتيالاعيانبتسلسلالقولإلىيؤديوهذاشيء،

إلىالطريقلان،الصانعإثباتطريقحينئذفينسد،قديمةالمفعولاتتكون

دليليطلالمخلوقاتمنشيءتسلسلفاذا،لغيرهالحدوثلزومهوإثباته

.والنوعالفردبينتفريقدونالتسلسلببطلانقالواهذالاجل.حدوثه

الصفاتنفاةشبهةعنكلامهمعرضفياللهرحمهالإسلامشيخقال

الصانيعإن:النفاةقالت"فإن:الصانعإثباتفيالكلامأهلودليل،الاختيارية

لاجسامو،الاجسامبحدوثأثبتناهإنماالعالموحدوث،العالمبحدوثثبتناه

هيالتيالافعالوالاعراضهيالتيالصفاتبحدوثحدوثهاأثبتناإنما

.حادثفهوالحوادثمنيخلولاومامنها،يخلولالهاوالقابل،الحركات

الصانعفاثبتنامحدثمنلهبدلاالمحدثإنقلعا:الاجسامحدوثثبتفاذا

شرحوانظر،05-6/94الفتاوىمجموعيسير،.هـبتصرفأبهذا"

للجوينيالإرشاد،44صللباقلانيالتمهيد،264صتيميةلابنالاصبهانية

.بعدهوما1201:الابياتفيالدليلهذاعلىالردوسيأتي05.-94ص
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]26/ا[

الاكوانهذهصانحإثباتزعمهمفيعليهمذاكفيبد-01

حدثانعنتنفكفلادثةحاالأجسامذيبكوناثبتوهإذ-ا01

بزهانمنذاكإذلحدوثهايكنلئمالحوادثتسلسلتفإذا-01

الحدثانعنيخلولالجسم1وباطلالتسلسلقالواذافلأجل-01

البزهانبواضحالدليلهذامنالجسمحدوثحينثذفيصح-01

الأعطانالضيقالمقامذافيالورىلاقدامنهاياتهذي-01

؟الحئرانغمرةمنالورىينجيبئنبفتحياتيالذيفمن-01

نالرضومعالماوىجنةمناهلههوالذييجزيه-فالئه01

***

فممفر

الغفرانذووهداكومشئةمعطلفذاكوافهمإذافالسمع-01

-01

-01

01-

(.وتعالىسبحانه)اللهالصانعثبتوا:يعني

العالم.بقدمالقولمنخوقاالحوادثتسلسلينفونالكلامأهلان:يعني

خطأ.وهو"الذيذا"فمن:ب،ف

.والضلالوالجهلالحيرةشدةهناوهيالكثير،الماء:الاصلفيالغفرة

في:يعني63[:المؤمنون1<هذمننحرهفيقلوبهتم>بل:تعالىقولهومنه

03.-1592اللسانانظر.وغفلةعماية

بيانوقيه،أبياتمنيأتيلمااللهرحمهالناظممنالتشويقبابمنهذا

عليها.والكلامفيهاالجوابلفهمالقارىءلهفةوحفزالمسالةهذهلاهمية

نفىلانهمعطل(الصانعإثباتفيالكلامأهل)دليلالدليلبهذاالمستدلان:يعني

مفصلا.التعطيلتعريفتقدموقد.تعالىاللهعنالصفات

وهو:،منهفرمماشرفيوقعتعالىاللهعنالصفاتنفىلمالانهمشبهايضاوهو-

.916البيتفيذلكبيانتقدموقد،والممتنعاتبالجماداتربهشئهأنه

".غفران"ذو:الاصلفي-
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أرداهمالذيهوالدليلهذا-1301

المردودتالباطلالدليلوهو-4101

إلىمعتدلاالناسأمرزالما-1501

بقلوبهمأجزاوهوتمندنت-1601

اشهونختقواعدهرفعت-1701

القرآنقواعدكلهدبل

والعرفانالثحقيقأئفةرر

و]لاذهانالاوراقفيداران

الايمانإلىلوازمهفاتت

للأركانوخزالبناءفهوى

-1301

-1401

1601-

-1701

البيتفيعرضهتقدموقد،الصانعإثباتفيالكلامأهلدليل:يعني

عليه.والتعليق3001

الربالكلامأهلعطلبسببهالذيالاصلاللهرحمهالناظمأوردأنبعد-

علىأفسدالذيهووأنه،الدليلهذافساديبينأنأراد،أفعالهعنتعالى

بمنهجالتزمواأنهمولو،والضلالالزيغمهاويإلىوجزهمدينهمالناس

الحق.عنقلوبهمزاغتلماوالسنةالكتاب

حديثشرح2/224،بعدها،وما1/93والنقلالعقلتعارضدرءانظر

الصواعق،1/015المرسلةالصواعقمختصر،042-4اصهالنزول

18.صهالثغراهلإلىرسالة879،-لهه!849المرسلة

فهذه":الدليلهذاعلىكلامهعند-اللهرحمه-تيميةابنالاسلامشيخقال

بالخالقالاقرارإلىبهاالناسياعلم!محمداأنبالاضظراريعلممماالطريقة

ليستبانها-وغيرهكالاشعري-الكلاماهلحذاقاعترفولهذا،أنبيائهونبوة

بل،عندهممحرمةأنهاوذكروائمتها،والامةسلفولاتباعهموالرسلطريقة

1/93.والنقلالعقلتعارضدرء."باطلةطريقةأنهاعلىالمحققون

بلالكلامصفةكنفيوعلاجلبادلهتليقلالوازمدليلهمبسببالكلامأهليلزم

يجيءولايتكلملاعندهملانهبالنقصادلهووصف،الاختياريةالصفاتجميع

التحقيق،عندمنهأكملالجمادبل،كالجمادفصار،إلغيستويولاينزلولا

.بعدهوما496:الابياتفياللوازمهذهبيانتقدموقد،كالممتنعاتوصار

دليلهملوازمان:يعني.الاساس:والأسق.التنحيةمنأزالت:لحث

مكانه،عنالإيمانأساسزالالتزموهافلماالإيمانأصولتخالف

قلوبهم.منالايمانورفع،بناؤهفانهدم،قواعدهوتحركت
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جنايةكلالإسلامعلىوجنوا-1801

فخانهمالمحالبأسلحةحملوا-9101

فقاسلاحهمإلىالعدوتى-و0201

منوالقزانالاسلاممحنةيا-2101

بالعدوانلاعداءاسلطواإذ

بطعاناشتفوافماالبتذاك

الفرسانغئبةفيبهتلهم

طغيانذيوبغيالصديقجهل

،ككتاببكسرها،هناانهوالطاهر،الميمبضمففيضبط"المحال":-9101

111961.اللسان،والجدالوالتدبيروالمكرالكيد:وهو

الفلاسفةمنللزنادقةالبابفتحواونشروهلدليلهمالكلامهلانتصرلما-0201

بإيطالإلاعنهلهممحيدلاماالعظيمالكفرلوازممنفالزموهم،وغيرهم

بقدمهالقوللانالعالمبقدمالقولالزموهمانهمذلكومن،الدليلهذا

بل،سبحانهبذاتهالاختياريةالفعلصفاتقيامبامتناعالقولمقتضىهو

فيقولوناقوالهمبمثليقولواانالمتكلمينهؤلاءيلزمونالملاحدةصار

مشبهاجسمايكونوالقدرةالعلمبهقامماانعلىوافقتناانت:للمعتزلي

مشبهاجسماإلايكونلاقادراعالماسميمافكذلك،ممتنعوذلكبخلقه

ويقولون.الصفاتنفيتكماالأسماءتنفيانعليكفيجب،للخلق

مافإن،حادثفهوالحوادثبهقامتماأنعلىوافقتنانت:للكلابي

لها،أوللاحوادثلامتناعحادثافيكونمنهايخللمالحوادثبهقامت

الصفاتتنفيانعليكفيجب،محدثجسمفهوالاعراضبهقامتوما

ولانبجسمإلاتقومفلااعراضالصفاتهذهلان،والقدرةالعلموتنفي

عقلوهذاهذابينيفرقولا،الحوادثبهقامتالأعراضبهقامتما

وهكذا.تناقضالحوادثدونالأعراضبهتقومإنه:فقولك،نقلولا

الكتابهديعنالمنحرفةالطوائفكلوعلىهؤلاءعلىالملاحدةتسلط

عليهم.تغلبواحتىبسلاحهمفقاتلوهموالسنة

شرح،04صالتدمريةبعدها،وما1193والنقلالعقلتعارضدرءانظر

85139.المرسلةالصواعق033،-932صالاصبهانية

تحريف.،"الصديق"جهد:طع-2101

شبهاتهم-وكثرتعداوتهماشتدتلماالاسلامأعداءان:اللهرحمهيعني-
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دينهناصراللهلولالله-و2201

حناارواعداوهلتخذنت-2301

اهتدىوماالدليلذاحقاابكون-4201

فيحرموهإذللحقوفقتم-2501

و]لبزهانبالحقوكتابه

الإيمانعرىمناولقطعت

ذانمحاللهالقرونخير

العرفانومفعداليقينأصل

2301-

2401-

ليستبطريقةعليهميردالسنةإلىالمنتسبينبعضبدا،بدعهموظهرت

المطهرينالوحيينفيبماعلمهلقلةوذلك،والسنةالكتابهديعلى

فصارابتدعها،ببدعةهؤلاءبدعةفرد،والمذاهبالاراءعلىواعتماده

نا:ذلكومثال.الإسلامعلىالأعداءلهؤلاءحجةزيادةكلامه

دليلافاخترعواللصانعالمنكرينالملاحدةعلىالردارادواالمتكلمين

للملاحدةسلاحافصاروالسنةالكتابمنيؤخذلمالصانعلإثبات

علىالنواصبوردت،ببدعةالجبريةعلىالقدريةردتومثلما،عليهم

هذافكل،إلخ..ببدعةالخوارجعلىالمرجئةوردت،ببدعةالروافض

بلالمطهر،بالشرعالمدافعالصديقوجهلوصولتهالعدوطغيانسببه

يمكنوالتي،النقلتخالفلاالتيالصحيحةالعقليةبالطرقايضأوجهله

محنذلكبسببالاسلامفيحدثحتىهؤلاء،كيدعلىبهاالرد

.الاسلامايامعرفمنيعرفها

331.صالاصبهانيةشرحانظر

ونحوهما،والكوزالدلومنالمقبضوهي،كقدوة:عروةجمع:العرى

لدينهونصرتهتعالىادلهمدافعةلولاأنههنا:والمعنى45115،اللسان

ونزعهإيماننااصولالعدوولقطعودينا،نفسأللعدوسلبألكنالهوحفظه

قلوبنا.من

يصحانيمكنلاالذيالباطلالشيءوهو،مستحيل:الميمبضمالمحال

11/186.اللسان.الوجوهمنوجهباي

فبينوبطلانهالدليلهذاسفاهةبيانفيادلهرحمهالناظممنشروعهذا-

خيرحقا(كان)إنإليهيهتديلاوانحقادليلهميكونانيستحيلانه

عنهم.ادلهرضيواصحابه!زاللهرسولالقرون
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يهتدوالمللذيوهديتمونا-2601

ومابابمنللحقودخلتم-2701

ودلعلم1والهدىطرق-وسلكتم2801

ووبالاجسامالزحمنوعرفتم-9201

لامنبلمنهاعرفوهفما-/وهم2610301/ب[

الحرمانشدة1وبهأبدا

الخذلانلذاعجبا1ودخلوه

البهتانلذاواعجباالقومن

والالوانلحركات1وأعراض

بزهانذيفغئروهيآيات

2601-

9201-

0301-

بهذاباعتباركمالكلامهلياأنتمتكونواانيستحيلنه:اللهرحمهيعني

خيربينما،إليهودعوتموناهديتموناثمللحقوققتمعليهواعتمادكمالدليل

إليه.يدعوهموالناسيهدواولمإليهيوققوالمالقرون

والعرضالطول:ايالثلاثةللأبعادقابلجوهروهو:جسمجمع:الأجسام

،801الجرجانيتعريفاتانظر.الجوهرمنالمركبهواو،والعمق

1/256.الفنوناصطلاحاتكشاف

البيتعلىالتعليقفيتقدموقد.الوصفوهو:عرضجمع:الأ9عر[ض

والناظم.تحريف،"الاكوان":غيرهاوفي.ط،ح،بمن"الالوان":

بحدوثتعالىاللهوجودإثباتعلىالاستدلالفياعتمادهمإلىهنايشير

منالشرعيةالادلةعنوإعراضهموالالوانوالحركاتوالاعراضالاجسام

1/04.التعارضدرءانظر.والسنةالكتاب

،للضرورة"ذي"قالولكن.للاياتلانها"برهان"ذات:يقولانالاصل

)ص(.

صولإثباتفييعتمدونالمتكلمينأنمنتفصيلهتقدمماإلىيشير-

النقلودلالةقطعيةالعقلدلالةويعتبرونالنقلدونالعقلعلىالدين

فيوالهذيانالكلامبكثرةيريدونماإثباتفيويتوسعون،ظنية

احكمهذهطريقتهمانويزعمون،المنطقيةوالقضاياالعقليةالمقدمات

والنقلالعقلتعارضدرءانظر.اللهرحمهمالسلفطريقةمنوأعلم

السابقة:الابياتوراجع1/91الطحاويةالعقيدةشرحبعدها،وما1/1

.بعدهوما381
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علىهئمأوأنبسمإكبرالله-3101

لنابدىقداللهاليسذادع-3201

وتظاهرتصرفتمبسنوعات-3301

مشهودةاوللعقلمعلومة-3401

خشران؟وفيغيوفيحق

؟القزانفيوهيالادلةحق

افنانذوفهيوجهكلمن

لرحمنفطرةفياوللحسق

3101-

3201-

3301-

.الكلاماهليعنينتم":"

عنهم.اللهرضيالقرونخيريعني"هم":

فيقول،الكلامأهلوهمالخصومإلىالناظممنموجهاالكلاميزاللا-

منوهذا؟والتابعونصحابهو!اللهرسولأمانتمحقعلىيكما:لهم

بهجاءفيماالحقأنبهالمسلمفمنوإلاالخصممعالتنزلباب

من>قل:تعالىكقولهالاسلوبوهذا،اصحابهعليهوتبعه!راللهرسول

فىوهديلعكإثاستتمأووإناادلهنروالأرضنالتممواتئفيررقكم

هذاولكنقطعاالمؤمنينمعالحقأنمع24[سبأ:1*<ئايتصدذ

الناظموقول12/41229.مجلدالطبريتفسير.الخصممعالتنزلبابمن

لكنهاغي"فياوحق"على:يقولانالاصلغي"وفيحق"على

الشعر.ضرورة

نأوهوعليهمالردفياخروجهإلى-اللهرحمه-الناظممنانتقالهذا

والسنة.القرانفييردلمدليلهم

اهلعنتغنيسبحانهاللهوجودإثباتفيمتعددةأساليبالكريمللقران-

لابناليوناناساليبعلىالقراناساليبترجيح:انظر.ودليلهمالكلام

ابنالاسلاملشيخالمنطقيينعلىالرد73،-07ص084()تالوزير

للدكتورالمتكلمينخلصعندالتوحيدعلم345،-344صتيمية

للدكتورالإسلامفيالفلسفيالتفكير148،-144صالعربعبدالحميد

1/64.محمودعبدالحليم

مثله،انفامزوقد،للضرورةللمؤنثخبراجعلهالناظمولكنللمذكر"ذو"

)ص(.وغيره4601البيتفيوسيأتي
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بعضهافيلدليلكئمالسمعتم-

الهدىتمماالدينأصلأيكون-

يحطلئممنبموجبليسوسواه-

بئناقدرسولهثموالله-

ولمعنهاعرضاشيءفلأفي-

تانابعدخئرقروننا-لكن

وحزبهجاءالجهملسانوعلى-

علئهمالنكيراشتدولذلك-

رموابلقطركلمنبهمصاحوا-

؟ببيانلهاحسشتمأوخبرا

؟الإيمانقوىوبهبهإلا

؟كفرانمنينجلمبهعلما

التئيانغايةفيالهدىطرق

؟قرآنولااثرفينسمعه

الشئطانمنأحداثوطهور

حئرانبدعةصاحبكلمن

البلدانفيالعلماءسائرمن

الشهبانبثواقبإثرهئمفي

الصانعإثباتانوقررواشانهورفعدليلهمتعظيمفيالكلامأهلبالغلما-

مستنكرأ:الناظملهمقال،الدليلبهذاإلايتملاالملاحدةعلىوالرد

الضروراتاشدمعرفتهإلىوالضرورة،الاهميةبهذهدليلكماندامما

لهداية!ررسولهارسلتعالىادلهأنمع،والسنةالكتابفييردلمفلماذا

ذلكومعلها،وبينهعليهالامةدلإلاوخيرهدىطريقيتركفلمالناس

إلاهذاوما-تزعمونكما-إليهالحاجةشدةمعهذابدليلكميخبرلم

؟!اللهرسولإليهيهتدولمإليهتهتدونكيفإذوبطلانهالدليلهذالفساد

...الديناصلدليلكمايكون:يعني-

القطعتفيدلاالشرعيةوالنصوصالادلةانزعمهمإلى-ادلهرحمه-يشير-

منإنفقالوا:دليلهميفيدهكماالكفرمنوالنجاهالايمانوكمالواليقين

.الإيمانحقيقةلهتحصللمبدليلناعلمايحطلم

."بطهور":طه،طت،ح،"فطهور":طع،ب-

)ص(.،تحريف"جاوا":طه،طتوفي.الباءبكسرففيضبطكذا:"حزبه"-

خطا.وهو""وكذلك:د،ظ-

منالشعلة:الاصلفيوهوشهابجمع:والشهبانالمضيء،:الثاقب-

=يسترقونالذينالجنبهايرجمالتيالمشتعلةالكواكبعلىويطلقالنار،
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العزفانبحقيقةودليلهمقولهمإلئهيفضيالذيعرفوا-4401

الكفرانمنينجيتروالجهلجهلهخفارةفيالجهالةخوو-4501

**ص!!

<*ثافبشهايفألبعولخلهخظفمن>إلا:تعالىقالكما،السمع

11024،اللسان،12304اج12مجلدالطبريتفسير01[:]الصافات

هؤلاءعلىالسنةهلمنالعلماءردودأنهنا:الناظمومراد051.

كالشهبانقوتهافيصارتحتىمفحمةواضحةقويةجاءتالمتكلمين

والصواعق.

المتكلميندليلعلىردهفياللهرحمهتيميةابنالاسلامشيخاوردوقد

انظر.اوجهعدةمنعليهردثم،الامديساقهاحججاالصانعإثباتفي

بعدها.وما2714والنقلالعقلتعارضدرء

"بل:الدليلهذافساديبينوهو-اللهرحمه-تيميةابنالاسلامشيخقال-4401

والترموالنار،الجنةفناءلاجلهاجهمالنزمباطلةطريقةأنهاعلىالمحققون

لاجلهاقوموالتزم،الجنةأهلحركاتانقطاعالهذيلابولاجلها

ونحووريحولونطعملهوالترابوالهواءالماءن-وغيرهكالاشعري-

واللونكالطعمالاعراضجميعانغيرهاولاجللاجلهاقوموالتزم،ذلك

منالكلاماهلمنطوائفوالتزم..بحالبقاؤهايجورلاوغيرهما

إلى.بعضها.نفيومطلقاالربصفاتنفيلاجلهاوغيرهمالمعتزلة

جعلهاالتيالحجةهذهمقدماتطردمنالتزمهاالتياللوازممنذلنبأمثال

والنقلالعقلتعارضدرءأ.هـباختصار"دينهمأصلاتبعهمومنالمعتزلة

1193-.41

25314.اللسان،والذمةالامانالخاء:بتثليثالخفارة-4501

منبعضنإلى"الكفرانمنيعجيقد"والجهل:بقولهاللهرحمهيشير-

قدالكفروالشركصوربعضفيوقوعأوالدينلاوامرمخالفةمنهيقع

ولعلي،العلملاهلطويلكلامفيهابالجهلالعذرومسألة،بجهلهيعذر

خرجتبذلكعتبرولاوالتفصيلالتوسعمنبشيءالمسألةهذهعنأتكلم

الجهمية=عنيعتذرالناسبعضلانوذلكالاصليالموضوعصلبعن
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منيجدواولمجهالهؤلاء:ويقولالضلالفرقمنوغيرهموالمعتزلة

فيالمسالةهذهافصلانورايت،ذلكونحو،بجهلهمويعذرون،يعلمهم

النقاط:هذه

لله>و:سبحانهقالكما،العلممنالعفسحلو:بالجهلالمقصود:الأولى

78[.:]النحلشئا<لغلمو%لاأئهعكمبالونمنأخرجكم

ابنالإمامقال،الاستطاعةحسبرفعهينبغياصليامرالجهل:الثانية

عبدالبرلابنالتمهيداثم"يتعلمولمالتعلمامكنه"ومن:463!تعبدالبر

"القاعدة:684صتالمالكيإدريسبناحمدالقرافيالإماموقال،4/014

للجاهلحجةيكونلادفعهالمكلفيمكنجهلكلانعلىدلتالشرعية

يعلموهاانكافةعليهموأوجببرسائلهحلقهإلىرسلهبعثتعالىاللهفان

وبقيوالعملالتعلمتركفمن،واجبانبهاوالعملفالعلمبها،يعملواثم

4/264.للقرافيالفروق"واجبينبتركهمعصيتينعصىفقدجاهلأ

عليهيغلبلمنبالنسبةالتكفيرمسالةفياعتبارلهبالجهلالعذران:الثالثة

الإمامقالونحوها،الباديةفينشأومنحديثأأسلمكمنبهالتلبس

يعلمفإنهمخلوقغيرانهبكلامهاللهيعرفلممنكلص:256تالبخاري

قالمعاندا.كانبهالعلمبعدابىفمن،والسنةالكتابإلىجهلهويرد

يسيلغئروسبئالهدىلهتبينمابعدمنماالرسوليثاقق>ومن:تعالى

115[،]النساء:<!مصيروسابجهنمرنضله-تولما-نولهافن

دعا"من:728صتتيميةابنالإسلامشيخوقال61.صالعبادافعالخلق

يكونلاقدلكنكفر،فعلهوالذي،مشركفهواللهغيرإلىوحجاللهغير

منالاسلامفيدخلواالناسمنكثيرأانكمامحرمشركهذابانعالما

ولاويعظمونها،إليهايتقربونوهملهماصناموعندهم،وغيرهمالتتار

ولاايضاالنارإلىويتقربون،الإسلامدينفيمحرمذلكانيعلمون

منبعضعلىيخفىقدالشركانواعمنفكثير،محرمذلكانيعلمون

-61صالاخنائيعلىالردا.هـ.شرك"انهيعلمولاالإسلامفيدخل

قتله-وجوازالمعينتكفير"إناخر:موضعفيوقاليسير.باختصار62



كلفليسوالاخالفهامنيكفرالتيالنبويةالحجةتبلغهانعلىموقوف

258.صالبكريعلىالرديكفر".الدينمنشيئاجهلمن

منالصحيحينفيثبتماعذرأالجهلاعتبارفيالادلةاظهرمنولعل

لمرجلا"إن:قال!اللهرسولانعنهاللهرضيهريرةابيحديث

ونصفهالبرفينصفه[ذرواثمفاحرقوهماتإذالأهلهفقال،قطخيرأيعمل

منأحدأيعذبهلاعذابأليتذبنهعليهاللهقدرلئنفواللهالبحر،في

مافخمعالبراللهفامر،أمرهمكمابهفعلوا،الرجلماتفلما،العالمين

فعلتلم:قالثم،يديهبينقائمهوفاذا،فيهمافجمعلبحر1وأمر،فيه

البخارياخرجهله"اللهفغفرأعلموأنتربياخشيتكمن:قالهذا؟

-نووي11707جومسلمالانبياء،حاديثكتابفتح3478،ح51416

الله.رحمةسعةباب،التوبةكتاب

إعادتهعلىاللهقدرةجهلالرجلهذا"فإن:تيميةابنالاسلامشيخوقال

مؤمناكانلماهذاومع،الاعادةمنبهاخبرمابجهليعيدهلاانهورجا

جهلابذلكجهلهوكان،عذابهمنخائفا،ووعيدهووعدهونهيهوامرهبالله

فيكثيرهذاومثل،لهاللهغفر،مثلهكفرتوجبالتيالحجةعليهتقملم

لهذهعبرةذلكليكونالأولينباخباريخبركان!والنبي،المسلمين

23311.الصفدية"الامة

يعنيلاالتكفير،مسالةفياعتبارابالجهلللعذراننقررعندما:لر[بعة1

بجهله،يعذرلامنالناسمنبل،ادعاهمنلكلمقبولالجهلانهذا

مغلوبغيربالغايسعلاماالعلممن"إنص:402تالشافعيالامامقال

شهرصومالناسعلىللهوانالخمسالصلواتمثلجهلهعقلهعلى

الزناعليهمحرموانهاموالهمفيوزكاة،استطاعوهإذاالبيتوحجرمضان

ومن357.صالرسالةهذا("معنىفيكانوماوالخمروالسرقةوالقتل

المجهولة،المسالةنوعيةمنهاامورعدةبهتتعلقبالجهلالعذرانالمعلوم

العهدكحديثالجاهلحالوكذلك،الخفيةالمسائلمنتكونكأن

وجود-بينففرقالبيئةحالحيثومن،الباديةفيالناشىءاوبالإسلام
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6012!:تعبدالوهاببنمحمدالاسلامشيخوقال.عدمهأوالعلممظنة

نشأوالذيبالإسلامعهدحديثالذيهوالحجةعليهتقملمالذي"إن

يكفرفلا،والعطفالصرفمثلخفيةمسألةفيذلكيكونأو،ببادية

اللهحجةفإنكتابهفيادلهأوضحهاالتيالديناصولوأما،يعرفحتى

بنمحمدالشيخمؤلفاتمجموع"الحجةبلغتهفقدبلغهفمن،القرانهي

المعينالشخص"إن:آخرموضعفيوقال)فتاوى(،،311اعبدالوهاب

التيالحجةعليهتقومحتىبكفرهيحكملافإنهالكفريوجبماقالإذا

بعضعلىدليلهايخفىقدالتيالخفيةالمسائلفيوهذاتاركها،يكفر

الدينمنيعلمماأو،الجليةالظاهرةالمسائلفيمنهميقعماوأما.الناس

تدفععكازةالكلمةهذهتجعلولا،قائلهكفرفييتوقفلافهذابالضرورة

بلوغبعدوالصفاتالعبادةتوحيدعنالممتنعةالبلدةكفرمننحرفيبها

24418.السنيةالدرر"المحجةووضوحالحجة

نفييعنيلاالشركاوالكفرفيوقعوافيمنبالجهلالعذران:الخامسة

كفارأنهمالدنيويوحكمهم،عليهمظاهروهوعنهموالشركالكفر

قالأنههودعنتعالىالله"أخبر:تيميةابنالاسلامشيخقال،ومشركون

]هود:مفتروت(إلاإشمإنغيزهإلهمنليخماادله>اعبدوأ:لقومه

اللهمعجعلوالكونهميخالفونهبحكميحكمأنقبلمفترينفجعلهم05[

به،ويعدلبربهيشركفإنه،الرسالةقبلثبتالمشركفاسماخر،إلهأ

التعذيبوأما..الرسولقبلأندادالهويجعل،أخرىالهةمعهويجعل

هـ:751تاللهرحمهالقيمابنوقال38،-03712الفتاوىمجموعفلا"

فهوالإسلامدينغيربديندانمنكلأنيعتقدأنالعبدعلى"الواجب

عليهالحجةقيامبعدإلاأحدايعذبلاوتعالىسبحانهاللهنوكافر،

فيهذا،وحكمهاللهعلمإلىموكولوالتعيين،الجملةفيهذا،بالرسول

ظاهرعلىجاريةفهيالدنياأحكامفيماو،والعقابالثوابأحكام

أوليائهم"حكملهمالدنياأحكامفيكفارومجانينهمالكفارفأطفالالامر،

413.صالهجرتينطريق

العربية-بالمملكةوالإفتاءالعلميةللبحوثالدائمةللجمه!!ىفهـبوجاء



ف!يفر

بأنهالقائلينالمعطلةالجهميةعلي[لردفي

يصلى[لةالسماء)1(فوقولايعبد،[لةالمرشعليليس

وفطرةولغهونقلاعقلاقولهمفسادوبيانويسجد)2(،له

حدثانذووهيالبريةوبرىغئرهشيءولئسكانوالله-4601

)1(

)2(

4601-

فيبهجاءماوسائر!رمحمدنبينابرسالةامنمن"كل:يليماالسعودية

طريقشيخاوقبروصاحبوليمناللهلغيرذلكبعدسجدإذاالشريعة

نطقولو،العبادةفيغيرهاللهمعمشركأالإسلامعنمرتدأكافرايعتبر

الله،لغيرسجودهمنقولهينقضبمالاتيانه،سجودهوقتبالشهادتين

الحجةعليهوتقاميعلمحتىالعقوبةبهتنزلفلالجهلهيعذرقدولكنه

علىاصرفإنيتوب-انعسىنفسهليراجعإليهإعذاراايامثلاثةويمهل

إليهللإعذارالحجةوإقامةفالبيان..لردتهقتلالبيانبعدادلهلغيرسجوده

حدثبماكافرايسمىفإنه،البيانبعدكافراليسمىلا،العقوبةإنزالقبل

والإفتاءالعلميةللبحوثالدائمةاللجنةفتاوىمثلا".اللهلغيرسجودمنمنه

يسير.باختصار11022

ينجيقد"والجهل:بقولهاللهرحمهالناظمفقهمقدارلنايتبينسبقفمما

احواللانمطلقا،الكفرمنينجيالجهلبانيجزمفلم"الكفرانمن

ذلكتقرركما،تتفاوتالجهلعليهايقعالتيوالمسائل،تختلفالجهال

اعلم.تعالىواللهسبقفيما

العذر،هزاعمحمدبنلشريفالسلفعقيدةفيبالجهلالعذرانظر

نواقض،فراجالالحسنبنلمدحتالشرعيالمجهرتحتبالجهل

-95صعبداللطيفالمحمدبنعبدالعزيزد.:والعمليةالقوليةالإيمان

287.صقريشيعبدالعزيزبنعمرد.التكفير:شبهات07،

"السماوات".:غيرهماوفي.وفالاصلفيكذا

يدقي.بينالتيالصورةفيواضحغيروالاصل.ففيتوجدلا"يسجد"كلمة

:=قال!لراللهرسولانعنهاللهرضيحصينبنعمرانحديثعليهيدل
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خارجابراهاهلالمعصلفسل-4701

ائهاأواحداهمامنبدلا-4801

وماوخالفهمخلوقثمما-9401

ذان،حلتفيهامذاتهعن

موجودانثمماعئنههي

الاكوانهذهمغايرشيء

4701-

9401-

الذكرفيوكتبالماء،علىعرشهوكان،غيرهشيءيكنولمادده"كان

بدءكتاب6/286البخاريرواه"والأرضالسمواتوخلقشيءكل

يعيده-ثصالخفقيبدؤلذى>وهو:تعالىاللهقولفىجاءماباب،الخلق

029.البيتفيسبقماوانظر27[:الروم1علئه<اهونوهو

خلقها.يعتي:"البرية"برى

يكن،لمأنبعدوقعأيالأمر:حدثمصدركالحدوب:الحدثان

انطر"ذات"مكانجاء"ذو"وقوله2/131.اللسان.أؤله:الشيءوحدثان

)ص(.3301البيتعلىالتعليق

تصحيف.،رأىمن"يراها":ب

هناادلهرحمهالناظموبدأ،التاليالبيتفيخبرهمبتدأ،"ذان"قوله-

خلقلماسبحانهاللهانفبين،تعالىاللهعلوعلىالعقليالدليلبسياق

:حالاتثلاثمنالخلقهذايخللمالعالم

ولاحقفهذا،فيهيحلولم،سبحانهنفسهخارجحلقهيكونان:الأولى

.غيرهتعالىبالئهيليق

يحلأنعناللهويتعالى،محالوهذا،نفسهفيخلقهيكونأن:الثانية

حلقه.شيءمنفيه

ومخلوقخالقهناكفليسسبحانهاللهعينهوالعالمهذايكونأن:المالثة

عظيم.كفروهوالاتحاديةمذهبوهذاالمخلوقعينالخالقبل

الجهميةعلىالرد913،-138صأحمدللامامالجهميةعلىالردانطر

مجموع،915-6/158والنقلالعقلتعارضدرء،91-18للدارمي

-1/12تيميةابنالاسلاملشيخالجهميةتلبيسبيان5/792،الفتاوى

915.-11صهالدويشموسىللدكتورحلقهعلىاللهعلو،13

".الاعيان"هذه:التسخسائروقي،الاصلفيكذا
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01

01

01

01

01

لهاماثلاثإحدىمنبدلا

الذيالقوممحقققالولذاك

بغئرهلئس!الكونهذاعئنهو

لهاأيضامحايثأوليسىكلأ

رئهاالخلائقفوقيكنلمإن

انهالابعديعقلليس/اذ

جلالهجكالحقذاتلروحو

الزوغانعنخفوارابعمن

العزفانمدعيالقواعدرفع

الاكوان؟مباينوليسانى

وعيانبعئنهالوجودفهو

الميزانفيالقولهذافالقول

]27/ا[كالابدانوهيفيهاحكقد

النصرانيكمقالةبهاحفت

ونصرهالاتحاديةمذهبأسسالذيوهوعربيابنالدينمحيي:يعني

علىالتعليقفيترجمتهتقدمتوقدالاكبر""الشيخويسمونه،فيهوالف

028.البيت

اتحدتعالىاللهانوهو:بالاتحادالقائلينمنواتباعهعربيابنمذهبهذا

كلامهم،ونقلمذهبهمتفصيلتقدموقدعينها،هوصارحتىبالمخلوقات

.بعدهوما274البيتراجع

البيتوانظر"حيث"منمأخوذوهو،ح،ف،الاصلفيكذا:"محايثا"

)ص(.،تصحيفوهو"مجانبا"غيرها:وفي6401.

ذاتهخارجالخلقخلقانهالامريننفيتمإنالجهميةايهاأنكم:اللهرحمهيعني

عقلا.المتوجههوحينئذلانه،الاتحاديةقوللزمكمذاتهداخلخلقهمنهو

المباينةنفاةمناحداتجدتكاد"لا:اللهرحمهتيميةابنالإسلامشيخقال

والاتحاديةالحلوليةمناقضةيمكنهالمباينةفيالواقفةمنأوجميعاوالمداحلة

وكانتبمثلها،عارضوهعليهمبهااحتجحجةايبل،قولهمبهايبطلمناقضة

6/915.والنقلالعقلتعارضدرء..صا"حجتهمناقوىحجتهم

.المخلوقاتفيحلقدتعالىالربأن:اي

:أقوللا:وقالالناظمعرضهمااللذينالاولينالقولينالجهميأنكرإذا

إليهذهبتماإلىيذهبأنإلالهفليس،خارجهولاالعالمداخلالله

فيه،الساريةالروحهوسبحانهواللهكبيرجسمالعالمانمنالحلولية

أن=النصارىقولالقولهذاويشابهكبيرا.علوأذلكعناللهتعالى



بخاوحلئسقالمنعلى-فاحكئم5701

وووالاجماعالوحيئسبخلافه-5801

بلىمعدومحداوقعفعليه-9501

مخبرانفيتمإذاللعقوليا-0601

وخروجهدخولهنفيئكانإذ-6101

نفيهصريحعدمعلىإلا-6201

النهىهلياالمعقولفيايصح-6301

بيانبحكمفيهاولاعنها

الرحمنوفطرةالضريحصقل

فرقانمابغيرالمحالحد

؟إمكانفيذاكهلونقيضه

الإمكانلدىمعايصدقانلا

الإنسانببديهةمتحقق

قائمتانبالغئرلاذاتان

عنيغنيبمامفصلاذلكشرحتقدموقد.الناسوتفيحلاللاهوت

وما265:الابياتفيالاتحاديةمذهبعلىالناظمكلامعندالاعادة

مجموعة،152،162-16914والنقلالعقلتعارضدرءوانظر،بعده

بعدها.وما1492الإسلاملشيخوالمسائلالرسائل

)ص(.123البيتفيسبقماانظر،للضرورة"بل"موضع"بلى"وضع-9501

العالمداخللابانهتعالىاللهوصفعندماالجهميأن-:اللهرحمه-يعني-

وصفقد،إلخ..لهمحايثاولالهمبايناولاتحتهولافوقهولاخارجهولا

هذا،غيروصفاوجدلماالعدملناصف:لهقيلولو.المحالبلالمعدوم

.11001الجهميةتلبيسبيان،914-14816التعارضدرء

وفي.الاصلفيالدالبفتحوضبطت،الاصولفيكذا:"الامكان"لدى-0601

عنهمخبرانفيتم:يعني."الامكان"لذي:طهوقي[(.إمكان"لذي:طع

هما:والنقيضان.العالمخارحأنهأيضانقيضهونفيتمالعالمداخلبانه

917.التعريفاتوالوجود.كالعدميرتفعانولايجتمعانلااللذان

".الانسان"ببداهة:طه،طت-6201

ولاالعالمداخلليساللهبان:المعطلةقولانعلىالعقلاءاتفق-

ولايجتمعانلاوالنقيضان،للنقيضينرفعلانهالبطلانبينقول،خارجه

النقيضيننفييصحولاالاخر،وانتفاءاحدهماثبوتمنبدلابليرتفعان

سبحانه.اللهوجودإنكارهؤلاءقولحقيقةكانلذا،العدمعلىإلا

بعدها.وما14416والنقلالعقلتعارضدرءانظر
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لاكأذاتمنهماتباينليست-6401

ذافهومحالالدثيافيكانإن-6501

الذيفيذلكأنزعمتمفلئن-6601

دخولهفنفيكذاليسوالرث-6701

قولكئممناولاهذا:فيقال-6801

؟فتجتمعانتحايئهااوسى

والبزهانالمعقولإلىفارجع

جشمانأوجشممنقابلهو

بطلانمنفيهماوخروجه

برهانبلامجردةدعوى

6401-

6601-

6701-

6801-

وهواثبتنا،كماطتوفي.وفالاصلفيالمضارعحرفينقطلم

انه:اللهرحمهيعني)ص(.بالياء"فيجتمعان"غيرها:وقي.الصواب

ذلكومعبغيرها،لابنفسهاقائمةمنهماكلذاتانتوجدانيستحيل

ومتصلةولاالأخرىعنمنفصلةغيرمنهماواحدةكلإن:يقال

تعارضدرءانطر.محالوهوللنقيضرفعهذافإنبها،مختلطة

تلبيسبيان28715،الفتاوىمجموع145،-14416والنقلالعقل

119.الجهمية

"جثمان".:طع

بينالجمعاستحالةعليهموردلماالمعطلةجوابإلىالناظميشير

للاتصافقابلهوفيمايستحيلذلكإنفقالوا:معارفعهمااوالنقيضين

رفعفيجوزكالجمادالاتصافيقبللامااما.كالاجسامنقيضهاوبالشيء

داخليكونانيقبلفلالذلكاصلاقابلاليستعالىوالرب،عمهالنقيض

الامران،عنهينفىانحرجفلاكالاجسامليسلانهخارجهولاالعالم

رفعمنيلزمفلاوالملكةالعدمتقابلتعالىحقهفيمتقابلانلانهما

22312،3614،والنقلالعقلتعارضدرءانطر.الئانيثبوتاحدهما

راجععليها،والردالشبهةهذهمنشيءشرحتقدموقد37،صالتدمرية

بعدها.وما607:الأبيات

اوجه:عدةفذكر،حجتهموإيطالعليهمالردفياللهرحمهالناظمشرع

فاللغةوالااليونانفلاسفةعناخذتموهلكماصطلاحهذاان:الأولالوجه

،الاصطلاحاتمجردفيهايعتبرلاالعقليةوالمعانيفيها،فرقلاالعربية

ء-الشيفإنالصفاتبهذهالاتصافيقبلماالاعيانفياننسلمولابل
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وافارقوافريقمناصطلاحذاك-9601

قابلعننفيهيصدقوالنبيء-0701

دا:وفولكعنهالظلمنفيأنسيت-7101

التيلشنةوالنومنفي-ونسيت7201

اذوليسعنهالطعمنفيونسيت-7301

زوجةأوولادةنفيونسيت-7401

باع!نهالجمادوصفقدوالله-7501

اليونانلحكمةالمبين!حي

لسانكلمعهودفيوسواه

؟إمكانذاوليسالمحالظلم

؟الامكانفيالعزشلرثلئست

؟القرانقيلنفيئ1ومقبوله

ممتنعان؟الرحمنعلىوهما

عئنانلهوماأصممئت

-7101

7201-

7301-

7401-

7501-

مجردإلىبالرجوعبذلكحكمواوهم،يقبلهلاومايقبلهعمانفيهيصج

-جمادوهي-موسىعصاقلباللهبأنصدقمنأماالعادةمنشاهدوهما

العقلتعارضدرءانظر.الدعوىهذهيطردأنيمكنهلمعظيماثعبانا

163.،016صالتدمرية2/222،4/38،5/274،والنقل

.7801البيتفيسيأتيلثاني1والوجه

وتقدم04[]النساء:<ذرةمعقاليبالملاالله>إن:تعالىقولهإلىيشير

راجع.لهممكنوغيرأصلااللهممتععلىالظلمإن:يقولونالمعطلةأن

.بعدهوما57:الابيات

والسنة:255[:]البقرةلؤأ(رلاسنه!تاخذ؟>لا:تعالىقولهعليهيدل

63./ج3مجلد-الطبريتفسير.النعاسهي

بتاء"مقبولة"الكلمةتكوننيبعدولا.يقبلهمماذلكليسأي"مقبوله":

فيالمنظومةفيالتجوزلكثرةمذكرا،اسمهاكانوإن،ليسخبر،التأنيث

)ص(..التسخفيالتأنيثهاءواهمال،لتأنيثوالتذكير

.[41:]الانعاميظعر(ولالطعموهووالأرضالشمؤت>فاطر:تعالىقولهعليهيدل-

ئاتكنولمولاءلميكونأقىوألارضىالشئوات>بدفي:تعالىقولهعليهيدل

ولاسخهتخذمانرلضاجدتنل>وأذ!:وقالا[10:]الانعام<صحبة

3[.:]الجنولدا(

>والذين:دونهمنالمشركونعبدهاالتيالاصنامعنتعالىقولهعليهيدل

تدعوهم=وإن*ينصرونانفسهمولانضركئمل!تشطيفونلا-دونهمنتدعون
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ونطقهالشعورعنهننسىوكذا-7601

للذيقبوللهاوليسهذا-7701

هـصحلوثانياايضاويقال-7801

كلاهمااللذينالنقيضئنفيلا-9701

التبيانواضحنفياوالخلق

الحيوانجملةمنولاينفى

ضدانهمالماكانالشرطتا

يزتفعانولئسيثبتانلا

7601-

7701-

7801-

9701-

]الاعراف:!(يبقرونلاوهمإليكيخظرونوترمهميعمئمعوألاأفدىإلى

>ألهتمالاصنالأعبادةعليهمإنكارهمعرضفيتعالىلمقال891[،791

لهضأتمبهاي!وتأعيه!لهمأمبهالظشونأتدلهئمامبهايمشونأرجل

591[.:]الاعرافبها(ليمممعونءاذان

لااللهدونمنيدعون>والذينالكفار:اصنامعنتعالىقولهعليهيدل

<*يتعثونأيانبنعرونرماأخياغيزأقوث*يخلقونوهتممثئايخلقون

21[.02،:]النحل

ولافولاإليهميزجع(لايرؤنفلا>:إسرائيلبنيعجلعنتعالىوقال

98[.:]طه*<نفعاولاضرالهميملك

بهآباشونأتدلهمأمبهآيمشونأرجللهم>الكفار:آلهةعنتعالىوقال

591[.:]الاعرافبها(يعممعونءاذانلهمائمبهآيبصروتأغينلهزأم

قابلةليستوهيالصفاتهذهعنهانفيتالجماداتهذهان:يعني

الاحياء.جملةمنليستلانهااصلابهاللاتصاف

جهةمنلذاتيهماواحدمحلفياجتماعهمايستحيلشيئينكل:[لضد[ن

لاالنقيضينأنوالنقيضينالضدينبينوالفرق،والبياضكالسوادواحدة

يرتفعانوقديجتمعانلاوالضدينوالوجود،كالعدميرتفعانولايجتمعان

2/038.التعارضدرء،917صالتعريفات.والبياضكالسواد

الربعنالنقيضيننفيهمفيالجهميةعلىالردفيلثاني1الوجههوهذا

إذاإلايتحققلاالشيءعنالمتقابلينارتفاعإن:لهميقالأنوهوتعالى

المتقابلانكانإذاماوالسواد،كالبياضضدينالمتقابلانالوصفانكان

دخولهبينالتقابلانومعلوممنهما،واحدعنالشيءفيمتنحلونقيضين

يتم=فلا،المتناقضينبينالتقابلقبيلمنهولهومباينتهالعالمفيسبحانه



لقبولهنفيكئميضا-ويقال0801]27/ب،

وأبالنفسقيامهكنفيذابل-8101

قيامهإنقالالمعطلفإذا-8201

لاذينكمنواحدايقبللئسإذ-8301

كذاايضابنفسهيقومجشم-8401

بواجبوليسإمكانحدمفي-8501

الإمكانحقيقةيزيللهما

والأذهانالفطراتفيبالغئر

بطلانذوبالغئرأوبالنفس

إمكانذووهوإلامرين

أخوانبغيرهتمعرض
الإمكانحقيقةفيهكانما

8101-

8201-

8401-

8501-

-151التدمريةانظر.اللهرحمهالناظمذلكحرركما،قرروهمالهم

الاولالوجهوتقدم12038.والنقلالعقلالتعارضدرءبعدها،وما016

6801.البيتفي

اللهعننفيكم"إن:يقالانوهوعليهمالردفيالثالثلوجه1هوهذا

خارجه،ولاالعالمداخللا:المتناقضينالوصفيناحدقبولتعالى

،الممتنعاتبلالمعدوماتقبيلمنويجعلهسبحانهوجودهإمكانينفي

مع،بغيرهوقيامهبنفسهسبحانهقيامهوصفينفيالفسادفييشبهوهو

يكونانبدلاموجودفكل،والفطرةبالعقلباطلعنهرفعهماان

درء.لهالوصفيناحدثبوتمنبدفلا،بغيرهقائمأاوبنفسهقائما

تلبيسبيان71592،الفتاوىمجموع22312،27415،التعارض

للدويشخلقهعلىاللهعلو36،صالتدمرية13،-1211الجهمية

121.ص

لوازممنقولهمعلىيلزموماوغيرهمالكلاماهلتناقضإلىالناظماشار

الاجساممنالممكناتعلىإلاتقعلاالاوصافوهذهفقالوا:،باطلة

حكمنافقدبغيرهقائماوبنفسهقائمبانهتعالىاللهوصفنافإذا،والاعراض

المتناقضين،الوصفينعنهفرفعواالوجود،واجبلاالوجودممكنانه

تلبيسبيانانظر:.وجلعزالالهوجودإمكاننفيقولهمحقيقةفكان

بعدها.وما512بعدها،وما1/331الجهمية

09.البيتعلىالتعليقانظر،الوصف:[لترض

الممكن.صفاتمنشيءفيهكانمنالوجودواجبليتمبى:اي
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حقيقةالإلهينفيفكلاكما-8601

مثلههومنعلئهيرذماذا-8701

بعدمالكبممكنليس-والفرق8801

قلتهقدماالنفيهذا-فوزان9801

قابلهوماأنيزعملخصم-و0901

سياننفيهفيوكلاكما

؟عدلانهماإذصزفاالنفيفي

البطلانفيالنفيهذاضاهئت

صنوانانتمابحرفحرفا

لمكانفكقابللكلئهما

8701-

9801-

0901-

علىوغيرهمالمعتزلةمنالجهةنفاةأنكرلما.ونطيرانمثلان:عدلان

هذاإن:وقالواتعالىاللهعنبالغيروالقيامبالتفسالقياموصفينفيهمالفلاسفة

تنفونأنتم:فقالنفسهابالحجةعليهمالناظماحتج،الالهنفيحقيقتهالقول

،الممكناتمشابهةعنلهتتزيهاخارجهوأنهالعالمداخلنهتعالىادلهعن

النفيفيمثلانقأنتماأيضاالإلهنفيقولكموحقيقة،النقيضينعنهفترفعون

ينخدعوافلمالجهميةقولحقيقةهذاأناللهرحمهمالسلفعلموقد.وعلته

أبيكان:القطانسعيدبنيحيىبنمحمدقالكما،وزيفهمعباراتهمبحسن

انظر.شيءالسماءفيليسأنتدورالجهمية:يقولانمهديبنوعبدالرحمن

،13211الصواعقمختصر28،-2614الاسلاملشيخلمسائل1والرسائل

فيبطةابنأخرجهوالاثر،111-901صللدويشخلقهعلىاللهعلو147.

معمرابيإلىونسبهالعلوفيالذهبيخرجهو255،ارقم5612الإبانة

وذكره،188صالعلو،حاتمأبيروايةمنالقطيعيإبراهيمبنإسماعيل

.69،برقمحمادبنوهبعنالعبادأفعالحلقفيالبخاري

.مثلان:صنوان

الفلاسفة.:بالخصميعني

لأنتعالىاللهعنبالغيروالقيابمبالنفسالقياموصفينفواأنهمالفلاسفةيزعم-

فرقولا،المكانيةعنمنزهواللهالمكانفيالحلوليقبلأنبدلالهماالقابل

العالمداخللااللهإنوغيرهمالمعتزلةمنالجهةنفاةقولوبينالقولهذابين

وهمقولهمالفلاسفةأولمكعلىينكرونالمعتزلةهؤلاءانمع،خاوجهولا

الجهميةتاسيسنقض71592،الفتاوىمجموعانظر.سواءالامرحقيقةفي

.115-113صللدويشخلقهعلىاللهعلو،13-1211الاسلاملشيخ
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بالبزهانلتعطيل1وإثباتاومواقعيبينفزقالنافافربن-1901

الهذيانوكثرةعنكالفشرموخلباريهاالقوسفأعطلااو-2901

***

نو

خر1وجيماعلى)1(الدليلهذاسياقفي

الأركانمنقواعدهتزديخمستبمسائرعنالمعئىوسل-3901

؟الأذهانخارجحفاحعبودالىإلهناتقولهل:للمعاللقل-4901

2901-

)1(ا

3901-

بأهلعملكعلىاستعن:معناهمشهور،مثلباريها"القوس"أعط

المعطلأنوالمقصود:2/345.للميدانيالأمثال.فيهوالحذقالمعرفة

اهلهامنهوليسوطرقمساعفيالناقصوعقلهالقاصربفكرهسعى

والدينالحقأهليتبحولم،قدرهيعرفولمبمسالكها،علملهولا

لامايتركأنالناظمفأمره،والسنةالكتاببنصوصاستنارواممن

والدينالحقبأهلخالقهوإثباتربهمعرفةعلىويستعين،يحسن

باريها.القوسفيعطي

387.البيتانظر.الكذبلفشر:1

عرشه.علىمستوخلقهمنبائنتعالىاللهأنعلىالدليل:ي

فيعقلاوعلوهللربالمعطلقولفساد-اللهرحمه-الناظمأئبتأنبعد

السبربطريقةاخروجهمنقولهبطلانيبينأناراد،السابقالفصل

لتقسيم.1و

لتقسيم1والسبرومعنى.التجزئة:لغةوالتقسيمالاختبار،:لغةوالسبر

الفاسدوإبطالاختبارهاثمالحكمبهاعللالتيالعللحصراصطلاحا:

2/281،بدرانلابنالعاطرالخاطرنزهةانظر.الصحيحختيار1ومنها

154،للجرجانيالتعريفات264،سمللامديالأحكامصولفيالإحكام

4/034.اللسان
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معطلفذاكهذانفىبدا-5901

ثانيا:فسلهبهأقردماذا-6901

بانهوقالهذانفىفإذا-7901

مصزحابالاتحادارتدىففد-8901

مثلهيكونواأنالنصارىحاشا-9901

مهوبالمسيحخصصوه-هئم0011

الكفرانبالغحقاللرلث

الاكوان؟ذيجميعغيرأتراه

غئرانههناماعئنهاهو

الزحمنربهجاحدبالكفر

الضلبانوعابدوالحميروهم

حيوانعنصانوهماواولاء

5901-

6901-

0011-

الأذهانخارجموجودتعالىاللهبأنتقزهل:للخصميقالأنلأول1الوجه

إنسانالذهنفيإلالهوجودلاما)ومثالالذهنقيإلالهوجودلاأم

ويتصورهالذهنفييوجدقدفهذا،ذلكونحوأيدعشرأورؤوسبخمسة

الربإن:المعطلقالفإذا(.الواقعفيوجودولالهحقيقةلاولكن

نفىفقدلاذهانخارجفيوجودلهوليسالاذهانفيموجودتعالى

وإذا.ذلكمنيفروهووالالحاد،التعطيلفيووقعالصانعوجودوجحد

انظر.وسيأتيالثانيالسؤالفيسألالأذهانخارجوجوداتعالىدنهبأنأقز

1/16.الجهميةتلبيسبيان

هلثائيا:يسأل،الاذهانخارجموجودتعالىاللهبأنالخصمأقزإذا

عينهاهو:قالفإنعينها،أنهأمالاكوانهذهوجودغيرسبحانهوجوده

عينهوالخالقإنبقولهالاتحادفيووقعالعظيمبالكفرصرحفقد

بالسؤالفيواجه،الاكوانهذهغيرسبحانهوجوده:قالوإن،المخلوق

كفرمنفيهماوبيانالاتحاديةمذهبعرضتقدموقد،وسيأتيالئالب

والمسائلالرسائلمجموعةانظر.بعدهوما265:الابياتراجعوالحاد،

287.للاجريالشريعة21،-4/02الاسلاملشيخ

قسام:أربعةالحلولأناللهرحمهتيميةابنالاسلامشيخذكر

حلاللاهوتأنالنصارىمنالنسطوريةقولوهوالخاصالحلول:الأول

الاناء.فيالماءكحلولبهوتدرعالناسوتفي

والناسوتاللاهوتأنالنصارىيعقوبيةقولوهو،الخاصالاتحاد:الثاني

بالماء.اللبنكاختلاطوامتزجااختلطا
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الورىغيربانهاقرفإذا-1011

ذاتهفيالورىهذاهل:فاسأله-2011

لاذينكمنبواحل!أقرفإذا-3011

شئئانهماومعبودعئد

؟امرانهنافيهذاتهم

النصرانيخدهقبلأمرين

-1011
2011-

بذاتهاللهنالمتقدمينالجهميةمنطائفةقولوهو،العامالحلول:الثالث

.مكانكلفي

عينانهيزعمونالذينالملاحدةهؤلاءقولوهوالعامالاتحاد:[لرابع

وجهين:منوالنصارىاليهودمناكفروهؤلاءالكائناتوجود

عيسىبعبدهيتحدالربإنقالوا:النصارىاولئكان:الأوللوجه1

هؤلاءاما،متحدينيكونالمانبعدواصطفاهقزبهالذيالسلامعليه

هوليس،المخلوقاتمنوغيرهالعبدهوالربزالما:فيقولونالاتحادية

غيره.

فيساريأجعلوهوهؤلاءبالمسيحذلكخصوااولئكان:الثانيالوجه

قالوالذلىنيفر>لقذ:قالتعالىاللهكانهـاذا..والخنازيرالكلاب

:قالبمنفكيف72[17،:المائدة1م!يم<تنائمسيحهوللهان

ا.هـباختصارشيء.وكلوالانتانوالانجاسوالمنافقونالكفارهواللهإن

تقدموقد4/03،الاسلاملشيخوالمسائلالرسائلمجموعةمنيسير

في،الاتحاديةمذهباللهرحمهالناظمعرضعندماذلكمنشيءتفصيل

.بعدهوما265:الأبيات

الخلق.و"الورى":"وإذا".:غيرهوفي.الاصلفيكذا"فاذا"

المعبودعينليس!العبدنوالمخلوقاتغيراللهبأنالخصماقزإذا

حلتسبحانهذاتهامسبحانهذاتهفيالمخلوقاتحلتهلثالتأ:يسال

فيالنصارىفاقالامرينهذينمنبواحداقرفاذا،المخلوقاتهذهفي

فجعلهوامابالمسيحالحلولخصوافإنهم،بالحلولوقولهمكفرهم

احمدللإمامالجهميةعلىالردانطر.المخلوقاتجميعفيحالأربه

287.صالشريعة18،صللدارميالجهميةعلىالرد913،-138ص

:الابياتعلىالتعليقفيذلكفيالاسلامشيخكلامنقلتقدموقد

.بعدهوما313
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مثلناهوبالذياهلا:ويقول-4011

:إذافاسألهالامريننفى-/واذا5011

بالىقامامبنفسهقام-فلذاك6011

قائمهوبل:وقالاقزف!ذا-7011

الحفافيوحبيبناشنا1خشد

]28/7؟الاكوانعناستغنتذاتههل

لالوان؟وكالاعراصرأعيان

ذاتان:وقلفاسالهبالنفس

4011-

5011-

6011-

7011-

وخجداشخوشداش:ويقال-خشداشومعنىشنا"1"خوجد:ف

كبير،سيدخدمةفياخرمملوكمعكانمملوك:الاصلفي-وخوجداش

معربةوالكلمة.والصداقةالإخاءبرباطالمملوكينهذينبينتربطوالحالة

العربيةالمعاجمتكملة.والزميلالرفيقعلىوتطلقتاش""خواجهمن

4/26.ج

انهاوالمخلوقاتفيهحلتاللهبأناقرإذاالمعطلهذاان:الناظمومراد

صاربلباللاهوتالناسوتباتحادقولهمفيالنصارىفاقفقدفيهاحل

وقد.ورفاقهمأحبابهممنويعتبرونهالتصارىبهفيفرح،منهم1غلوأكثر

.0011البيتعلىالتعليقفيوالحلولالاتحادأنواعتفصيلتقدم

وحلولالعالمفيحلوله:الحلولنوعيتعالىاللهعنالخصمنفىإذا

عنوجودهفيمستغنبعفسهقائمسبحانهاللههلرابتا:يسال،فيهالعالم

)الاوصاف(كالاعراضفيكونإليهوجودهفيمفتقربغيرهقائمهوأم،غيره

به؟لتقومغيم-هاإلىتفتقرالتيو]لبياضكالسوادوالالوان،والإرادةكالعلم

المتكلمينخلصعندالتوحيدوانظر:1/335،الجهميةتلبيسبيان

علىتعليقات69،صللباجوريالتوحيدجوهرةشرح،174-171ص

.701-01صهالتوحيدجوهرة

تحريف.،"لاكوان"ا:طه،طت،س،د،ب

خامسا:يسأل،غيرهعنمستغنبنفسهقائمتعالىاللهبانالخصمأقزإذ]

نأيمكنولا؟مغايرةأملهمضادةأمالعالملهذامماثلةتعالىاللهذاتهل

التقاريرهذهمنواحدايوعلى،الثلاثةالفروضهذهعنالنسبةتخرج

عنه.متفصلللعالممباينتعالىاللهبأنالقوليلزمالثلاثة

لشيخالجهميةتلبيسبيان277،792،-5/276الفتاوىمجموعانظر

115.-112صللدويشخلقهعلىاللهعلو1/13،الاسلام
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غئران؟أوضدانأومثلانهماأخبرنيقائمتانبالنفس-8011

شئئانيكنلملتباين1لولافإنهالثلاثالتقاديروعلى-9011

متحدانشكلاهمابلناكاوغئرينمثلينو-ضذين0111

بابانبليقولبالاتحادلمنبابإنكئمقلنافلذاك-1111

الصبيانكمعذملكئمنقطعلىخطواوهئملهم-نقطتم1121

***

8011-

111-

1112-

كالسوادينصاحبهمسداحدهمايسداللذانالمتفقانالمتساويان:المثلان

لضدان:1و.44صللباقلانيالتمهيد،ههصللجوينيالارشاد.والبياضين

.7801البيتفيتقدموقد،والبياضكالسواديوتفعانوقديجتمعانلاما

5/93.اللسان،والبياضكالسوادالمفترقانالمختلفان:لغيران1و

فإنهم،الاتحادية:الأول:فريقانبسببهضلالعلونفاةالمعطلةقول

ادلهانحكمواخارجهولاالعالمداخللاموجودايعقلوالملما

اللهانالجهميةوافقوافإنهم،الحلولية:الثاني.العالمهذاعينتعالى

ايضاداخلهيكونلاانيعقلوالملكمهمالعالمخارجليستعالى

شيخقال.العالماجزاءجميعفيوسريانهسبحانهبحلولهفحكموا

مناتواإنماوامثالهمالاتحادية"وهؤلاء:للهرحمهتيميةابنالاسلام

وقلة،المخلوقاتعنبهايتميزالتياللهبصفاتوالايمانالعلمقلة

ماالتجهممنيعتقدونقدبلذلك،فيالسلفوطريقةالسنةاتباع

الذيهووهذا..متكلماومتفلسفعنلذللثتلقيا،السنةينافي

ا.هـباختصار.".الموجوداتنفسهو:قولهمفيالاتحاديةاوقع

الاتحاديةمذهبيبيانتقدموقد05"-94صالمنطقنقض

.بعدهوما265الأبياتراجع.والحلولية

الصبيانعليهايخطنقطاالورقعلىينقطكماالمعلمان:اللهرحمهيعني

وقالواالعلونفواالذينالمعطلةهؤلاءفإنيتقنوها،حتىللكتابةالمتعلمون

الاتحاديةجزوا،خارجهولاالعالمداخللا:للعقلالمنافيبقولهم

والزندقة.الكفرإلىوالحلولية
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الدالةالثقليهالطرق[ليالإشارةفي

عرشهعلىسماواتهفوق)1(سبحانهالفهن1على

دامنانواععشرأتاناولقد-1311

بواحدتزيدايصامثلهامع-1114

فيالعرثرفوقالزثاستواءمنها-1511

الرصنفوقثةقيحنقول

كتمانبلانشردهانحنها

القزانمحكمفياتتسئع

الحتيني.يحيىبنناصرتحقيقمن2615البيتإلىالفصلهذابدايةمن)*(

"تعالى".:طه،طت،حوفي.فمنساقطة"سبحانه":)1(

586.البيتعلىالتعليقانظر:-1113

هي:عرشهعلىاللهاستواءفيهاوذكر،الناظمإليهايشيرالتيالسبعوالايات-1115

ستةفيلأزضوالشمواتخلقالذىاللهربكم>إن:تعالىاللهقول-ا

لقمرووالنسخيثايطبهدالضهارالبديضثملصش!اسنوىثئمأئام

<*العالمينرباللهتباركوالأمرالخلقلهلابامرهمسخرله!لنجومو

54[.:]الاعراف

ثمأئامستةفيلأرضوالشنواتخلقالذياللهرلكل>ان:تعالىقوله-2

أللهذلحإذنةءبعدمنماالاشفيجمنمالأتريدبرالعزلث!علىستوى

3[ه:]يونس*<نذكروتفلافاتجدوهرئبم

العرشعلىاستولىئمتروضهاعدبغترانترخلذى>أللهقولتعالنئ3-

بلقآءلعل!الأيتيفضلالأمريدئرمسمىلأجلتحرلىكلوالقمرالشمسوسخر

2[.]الرعد:*<نوقنونرئبهم

5[.:]طه*<أشتوىالعرشعلى>الرحمق:تعالىقوله-4
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الاذهانفي""اللامبمعنىكانتو!ر"لام"بلااطردتولذلك-1611

الثانيبالبيانعلئهاجاقياديحملكيئموضعفيبهالاتت-1711

التئيانفيالمذكورعلىحفلاموضعفيإضمارهمذاونظير-1811

1116-

1117-

1118-

ثمأئامستةفىبتنهماوماوالازضالستلط>الدى:تعالىقوله-5

95[.:]الفرقان*<خبيرادهءفمتثلالزحمنالعردثنكلأشتوى

ئامستةفيبدنهماوماؤالأرضالسمواتخلقائذى>الله:تعالىقوله-6

<*نخذكرنافلاشفيجولاولزمندلرنه-منلكمماأتعرش!علىاستوىثض

!ا[.:]السجدة

كلاشتو!طثمأيامستةفيلأرضوالسمؤتخلقاثذى>هو:تعالىقوله-7

وهوفيهايعرحوماالشمامنينزلومامنهاصيرجوماالأرضفييلغمايعلمائعسدث!

4[.]الحديد:*<بصل!ل!لونبماللهوبهتئمماأيقمعكز

"وكذلك".غيرهما:وفي.وفالاصلفيكذا

بهذاوالسنةالقرانفيالمواضعجميعفيجاء"استوى"لفظن:والمعنى

علىأنهاعلىيدلوهذا"استولى"،:فيالتي"اللام"زيادةغيرمن،اللفظ

فياللفظبهذاصريحةلاتت"استولى"بمعنىكانتلوإذ؛حقيقةمعناها

التيالأوجهمنلسابعالوجهانظر:.عليهالباقييحملكيالمواضعأحد

الصواعقكتابهفي"استولى"بمعنى"استوى"تأولمنعلىالناظمبهارذ

703(.صالصواعق)مختصر.المرسلة

ذكردونباستمرار،يضمرونلاأنهمعادتهممنالعربأن:والمعنى

ويضمرونيحذفونبل،عليهالباقييخملحتىواحدةمرةولوالمضمر

.الكلاميقرأأويسمعلمنمألوفاصبحووتكرركثرإذاالظاهر،

الحاديالوجه)في314صالصواعقمختصر:فيهذاتفصيلانظر

.(والعشرين

على>الرحمن:تعالىقولهاظرادذلك.ومثال.".:الصواعقفيالناظموقال

في54[:]الاعراف(العرشعلىاستوى>ثم5[:]طه*<آشتوىالعركط

"استولى"-بفتأويلهاللفظهذاعلىاخرهاإلىأولهامنمواردهجميع
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بياندونالمحذوفالمضمرسذ!دوناطرادمعيضمرونلا-9111

لسانإلفالفوههمفإذاذكرهيكثرالحذفمحلفيبل-0121

الانسانعلىبهالمراديخفىفلاوايجازاتخفيفاحذفوه-1121

العزفانلذي""استؤلىب!سيرالفيئطلوجهاعشرينومنهذا-1221

الحرانيالعالمبحرالشأناتهـلإمامبمصنفافردتقد-1231

صهالإهصهالإه*

1122-

1123-

يخرجئم"استولى":بلفطمجيئهأكثركانلويصحكانوإنما،باطل

"باستولى"تأويلهيصحكانفهذا"استوى":بلفظويردنطائرهعنموضع

وماالمتكلمكلاممنيمتنتأويلهفيماقاعدةواجعلهالموضعلهذافتفطن

أيضاوانظر)1/386(.القيملابنالمرسلةا.هـالصواعق"تأويلهيجوز

.)1/691(

كتابهفيوجهأأربعينمنأكثرمنالقولهذاعلىالناظمرذقدبل

)2891(.رقمالبيتفيإليهايشيروسوف"الصواعق"

علىالاستواءمسألةفيتيميةابنالإسلاملشيخمصنفإلىالناظميشير

وقدوج!ا،عشرينمنباستولى"استوى"تاولمنعلىردوانهالعرش

ابنإليهشارو83.صالصقيلالسيففيالسبكيالمصنفهذاإلىأشار

غيرالتاظمإليهأشارالذيوالكتاب)1/893(،المقاصدتوضيحفيعيسى

مجموعضمنرسالةلهولكن،الشيخمؤلفاتمنعليهاطلعتفيماموجود

تأولمنعلىالردفيفقطوج!اعشراثنيفيهاذكر)5/144(الفتاوى

.""استولىبمعنى""اسموى

)2791(.رقمالبيتععداخرىمرةالكتابهذاإلىالناظميشيروسوف

(.الرباني)العالم:طه
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علؤهصريحوثانيهاهذا-4121

معر"الأعلى"ولفنذة""العليئلنسظ-5211

لفظانصريحهبحكموله

بيانلقصد[فيه]أتتفة

منها:ايةماغيرفيبهمصزحأجاءماوهو"العلي"::قوله-1125

255[.:]البقرةأتدم<العلىوهوحفظهمأئو"ولا.>.:تعالىقوله

ألعكهوادئهناالظرهو-دونهمنيدعوتما>وأن:تعالىوقوله

.62[:]الحجاايبير(

<*العظيمالعلىوهرالارفىفيوماالسنؤتفىما>له-:تعالىوقوله

.4[:]الشورى

نها)1663(رقمالبيتفيالناظماشارالعلؤبلفظصرحتالتيوالايات

سياتي.كمااكثرانهاوالصوابمواضعخمسةفي

منها:ايةماغيرفيبهمصرحأجاءماوهو"الاعلى"::قوله-

1[.:]الاعلى!(اي!علىرئكاسم>سغ:تعالىقوله

رلهوقياتئغاء!!*تجز3نغمزمنعنده!حد>وما:تعالىوقوله

2[.0-91:]الليل*<الأغك

الاطلاقيفيدانهالتعريفوفائدة"،واللام"بالالفيعني:"معرفة"-

ويقول.يليهالذيالبيتفيالناظماشاركماسبحانهللهالعلوفيوالعموم

"الاكرم"مثل"التفضيلفعل"وزنعلى""الاعلى":الاسلامشيخ

فإنهاكبر""الله:قيلإذامابخلافالتعريفباداةمذكوروهو،و"الاكبر"

العلومعانييجمعو"الاعلى("،بهيتميزيخصهمعنىولهذامنكر،

الفتاوىمجموعا.هـ.العلو"معانيبجميعالاعلىوانه..جميعها.

)بتصرف(.111116-911

وفي)ف(.فيالقراءبعضبخطحاشيةمنزيادةالمعكوفتينبينما-

وكلهنا("."اتتك:المحققزادطعوفي.ايضأ"تت":السطرفوق)ظ(

التعليقانظرناقصا،النسخجميعفيجاءالذيالبيتوزنلاقامةذلك

)ص(.)683(البيتعلى
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الفعلىبمطلقهلهالعلوأن-1126

جميعهاالوجوهمنالعلؤوله-1271

!اسلبوهعلوهنفاةلكر-1281

وسلبهمالنفاةإفكمن-/حاشاه9121

كلهاالخييقةفوقوعلؤه-0131

تئديلهامعظليستظيعلا-1311

يرىامزنابهمااذاكل-1321

خلفهيطلبفلئسالعلونحو-1133

بالبرهانوالإطلاقصميم

الشانعلومعوقهراذاتا

نقصانذافصارالعلوحال

281/ب[الرئانيالمطلقالكمالفله

والمقلانالخلقعليهفطرت

الزحمنيسنةوذلكابدا

لإنسان1بضرورةمتوجها

الإنسانجانباومامهو

1128-

0113-

1133-

الصفة:هذهحولالربعنالتعطيلهلنفاهماومثال

الغيب""مفاتبحبالمسمىالكبيرتفسيرهوخاصةكتبهفيالرازيقررهما-

لاانه"واعلملمظيم<:لعلى>وهو:تعالىقولهتفسيرعنديقولحيث

الغيبمفاتبحمختصراا.هـ.."..بالجهةالعلومنهالمراديكونأنيجوز

.4/313

<:الأعلىرفيشم>يمبح:تعالىقولهتفسيرعنداخرموضعفيوقال-

أننحوسبحانهحقهفيثبوتهيصحلابمااسماءهيفسرلاأن.وثانيا:.".

العلويفسربلبالاستقرار،والاستواء،المكانفيبالعلو"الاعلى"يفسر

نظر1و8/377،الغيبمفاتيحبالاستيلاء"والاستواءوالاقتدار،بالقهر

6/055،الغيبمفاتيحفيبالعلوالمصرحةللنصوصالرازيتأويلات

7/16،،292".7/372

فيالاسلامشيخالامرهذاقرروقد)366(،البيتفيسبقماانظر

الصواعقفيلناظمو275.،15026152،،5/15الفتاوىمجموع

فيعبدالبروابن37،صالجهميةعلىالردفيلدارميو،614013

134.علمالتمهيد

اللهأنفيأيضاالحجة"ومن-:اللهرحمه-عبدالبرابنالاماميقول

من=أجمعينالموحدينان،السبعالسماواتفوقالعرشعلىوجلعر
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ونحتشكبكالشبهاتونهاية-1341

والالمعلومتعارضتستطيعلا-1351

بالش!المعلومفيالقدحالمحالفمن-1361

المفهذهقابلتهاالبدائهوإذا-1371

الإيمانعلىوتغبيرحيش

الاذهانبدائهعندصعقول

البظلانبيهنهذاجهات

بطلانإلىتحتجلئمجهات

1134-

1135-

1136-

إلىوجوههمرفعوا،شدةبهمنزلتاوامركربهمإذاوالعجمالعرب

الخاصةعندعرفواشهروهذا،وتعالىتباركربهميستغيثونالسماء

احدعليهيؤنبهملماضطرارلانهحكايتهمناكثرإلىيحتاجانمنوالعامة

فيسبقماوانظر:7/134.ا.هـالتمهيد."..مسلمعليهمنكرهولا

علىوزد،الجوينيالحرمينإمامقصةمن)367(البيتعلىالتعليق

2/446،التاسيسنقض،1/167الاستقامة:هناكالمذكورةمراجعها

شرح041،-904صالعينينجلاء5/091،للسبكيالشافعيةطبقات

2/093.العزابيلابنالطحاوية

"تخميش".:نسخةفينإلىالحاشيةفيواشار"تخمين".:ف

وخموشأ،خمشاويخمشهيخمشهوجههخمش:يقال:و[لتخميش

واللسان76،هصالقاموس:انظر.وضربه،ولطمهخدشه:وخفشه

.6/992

57،صهالقاموس.بالغبارلطخه:وغئره،الغبارثارغئر:مصدرالتغبير:

76.هصالصحاج

(".يستطيع"لا:طد،،بوفي.الشبهاتبهايعني":تستطيع"لا:قوله

نظرعلىحصولهيتوقفلاماوهوالبديهيومعها،بديهةجميع:ئه1البد

إلىالعقلتوجهبعديحتاجلامابهيرادوقد،الضروريفيرادف،وكسب

،والبرودةالحرارةكتصور،الضروريمناخصفيكوناصلا،شيء

التعريفات:انظر.يرتفعانولايجتمعانلاوالاثباتالعفيبأنوالتصديق

012.صللمناويالتعاريفمهماتعلىالتوقيف63،صللجرجاني

".الانسان"بدائه:طه،طت-

2/193.الطحاويةشرحفيالامرهذاتفصيلانظر:
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للثانيأولأليعضبعضبهاأوصىمفالةبترشنلان-1381

عدلانهماماعلئهاحقاعبادهالالهفطرومقالبما-9131

***

نت!يلر

ممىالفوقصربحوثالثهاهذا-0141

لوالتأويلقابلهوإحداهما-4111

مدعذلكتأويلادعىفإذا-4211

ثابقابلليسالمجرورلكنما-1431

نوعانوبدونها"منب"حوبأ

بييانوحدهاالحفيقةأصل

بزهانبلاالدعوىتقبللئم

لسانوعزفلغةفيويلط

1138-

9113-

0114-

1141-

1142-

1143-

.)ص(اوذ"":طوفي،النسخوسائرالاصلفيكذا

.مثلان:عدلان

مقرونامرةوجلعزللهبالفوقمصرحاجاءما:الدليلهذاوخلاصة

05[.:]النحلدؤقهز(تنربهم>!فافون:تعالىكقوله"من"ب

فيوهوعبادحفؤقلقاهر>وهو:تعالىكقوله"بمن([مقرونغيرومرة

.[18:]الانعام*<الحير

"الفودتى"لفظفيهجاءماالذاتفوقيةبغيرالتأويليحتملالذيان:اي

إثباتوهو-حقيقتهعنيصرفلاولكن"من"،الجرحرفعنمجردأ

انظر:.الادلةفيقرينةولاعليها،تدلبقرينةإلا-سبحانهللهالذاتفوقية

356.-35هصالصواعقمختصر

."ادعى"فلو:ظ

دؤقهم<ثنربهم>صفالؤن:قولهفيكما"من"بالمصحوبالفوقلفظأن:اي

فيلانه،والقهروالغلبةوالقدرالرتبةبفوقيةيتاؤلانيمكنلا05[:]]لنحل

فلا،والقدرالرتبةفوقيةفي"الفوق("لفطمع"من"تستعمللاالعربلغة

فوقيةعلىدل"من"بمقترنأجاءإذاولكن"الفضةفوقمنالذهب":يقال

356.صالصواعقمختصر:انظر.اللغةاهلعليهالذيهووهذاالذات
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11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

قدرهاجلمللفائدؤصخو

بسياقةأتىاذاالكلامان

ثايقبللاقاطعكنم!اضحى

واشواهدمثلالألفاظفسياقة

بهامشهوداللعئناحداهما

سياقؤبعدالبلأتىفإذا

داشواهدبعدالكتمانأتى!ماذا

اثذيماو]نظزالالفاظقتأفل

منبالذاتثابتوص!لسرنو

بهوفوامالفوقنفاةلكن

لعزفا1وللتحقيقتهديك

أذنالهلمنالمرادتئدي

الاذهااولوذايعرفويلط

صنوالناإنهمال1أحو

الإنسالمشمعذاكلكن

ايستهجاعلىاتىالمرادتئدي

الكتماكاقبحكاناحوال

عرفاذاكنتإنلهسيقت

الاكوالفاطرالوجوهكل

للدئاالفوقكمالجحدوا

نصت.واستمع:اصخ

النمقصوابولكرب،مستقيموالكلاممذكرا،"يبدي":النسخجميعفي

سياقة"بعد:فيهجاءالذي9114البيتويويدهئبتنا،ما-اللهشاءإن-

حرفنقطأيضاوهناك،الاصلقيكمابالتاءإلاهناكيصجولا!،تبدي

تاءنالخطأوسبب.ظف،فيوأهملبالياء،د،،بفيالمضارع

هكذا:النقطبدون"سياقة"فجاءت،النسخفينقطهأهملماكثيراالتأنيث

)ص(.الضمير،الىمضافة"سياق"كلمةأنفظن"سياقه"

الذيالقاطعكالنصويجعلهالمتكلممراديحددالكلامسياقأنوالمعنى

حالةعلىالشواهدمنالباصرةبالعيننشاهدهمامثلالتأويل،يقبللا

معينة.

"سياقه:طعوفي.طهطت،فيوكذا1145،البيتعلىالتعليقانظر:

)ص(."،تبدي

أنواععشرةساقثمأنواعالباطلالتأويلأنالصواعقفيالناظمذكر-

السياقمندليلعليهيدللمبمعنىاللفظ"تأويلالعاشر:النوعفيوقال

1/102.الصواعقا.!.."..تقتضيهقرينةمعهولا
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]92/7للزحمنالذاتبفوقلاطىاهـاللهقدربانفشروه-/بل1541

العقيانخالصمنئرىذهبفيالناسقولمنلوهذاقائوا-1551

الاثمانمقتضىفيبلبالذاتلاالبئضاءالفضةجنمسفؤقصؤ-1561

نكرانبلاثابتةللهكلهاثلاثانواعوالفوق-1571

ن1الاكوعلىالعلياسرقيةواوالقهروفؤققائواائرىهذا-1581

**!هالالى

ف!سر

الرحمنإلىصاعدةأملاكدوالروجغروجورابعهاهذا-9151

1154-

-1155

1156-

1158-

ومقدمهمالمتأخرينالاشاعرةإمامالذاتعلويثبتولمالمعنىبهذافسرهاوممن

]النحل:لؤقهم<ئنرئهم>يحافون:تعالىقولهعندتفسيرهفيقالفإنه""الراز!

وقد:قالنإلى..لقهر.1وبالقدرةالفوقيةعلىالفوقيةهذهحمليجب":05[

"...والقوةوالقدرةوالشرفبالرتبةالفوقيةعنعبارةالفوقيةهذهأنبالدليلبينا

تعالى:قولهعندالقرطبيويقول-318()5/317الكبيرالتفسيرمنبتصرفص.ا

علولالمنزلة1والقدرعلوبهيرادوالعلي":255[:لبقرة]1لمظيص<لعلى>وهو

للقرطبيالقرانلاحكامالجامع"إلخ....التحثزعنمنزهاللهلانالمكان

98.صالصقيلالسيفكذلك:نظر1و)6/993(،يضانظر:1و)2783(،

917.البيتعلىالتعليقفيسبقماوانطر:.الخالصالذهب:لعقيان1

فوقالذهبذاتبأنوليسبالقيمةالفضةعلىالذهبفوقيةأن:يعني

الفضة.ذات

لرتبة.1والقدرفوقية:يعني"هذا":

معترفونالمعطلةالجهمية"إن:1325-4/1324الصواعقفيالناظمقال

لوازممنفانهنقصلاكمالذلكنوالقدروعلوالقهربعلوتعالىبوصفه

حجةبعينههوو[لفوقيةالعلومنالنوعينهذينيهأثبتمما:فيقال،ذاته

علوبهنفيتموما،سبحانهلهالذاتعلوإثباتفيعليكملخصومكم

مختصرا.ا.ص."..العلومنالوجهينذينكتنفواأنيلزمكمالذات
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اش!كلاهماسورتينفيأتىولقد-0161

قدرتالمعارجفيهاسورةفي-1611

قدرتلفاالتنزيل-وبسجدة1162

ذكرهالمعارجبذيالمعاديوم-1631

واحدفيوثمعنديوكلاهما-1641

بالازمانالتقديرعلىضملا

الحشبانكاملألفاخمسين

يومانهماقالواذافلأجل

الانذافي""تنزيلفيواليوم

الديانإلئفيهوعروجهم

0116-

1161-

1162-

1163-

1164-

)ص(.،للضرورة"كلاهما":قالولكن،"كلتاهما"موضعهذا

اليهفوالروحائملاس!ة>تحرج:المعارجسورةفيتعالىقولههيوالاية

036.البيتوانظر:4[.:]المعارج*<شؤألفخمسينمقدارلمكانيؤم

إليالمسامنالأنر>يدئر:السجدةسورةفيتعالىقولههيوالاية

<*تعدوةرمضاسعةألفمقدارهكانيوميفىإلتهيعرجثؤالازض!

5[.:]السجدة

يومهوالمعارجسورةفيالمراداليومانالمسالةهذهفيالأولالقولهوهذا

المفسرين.جمهورقولوهوالدنيا،فيهوالسجدةسورةفيواليوم،القيامة

تحريف.وهو[(،الديان"على:ب

يومفيهوالايتينفيالعروجانالناظماختياروهوالثانيالقولهوهذا-

العروجقدرتالتيفالاية.المسافةفيهوإنماالاختلافولكنواحد،

التيالايةاما،العرشإلىالارضاسفلمنفيهافالمرادسنةالفبخمسين

إلىالارضمنونزولهمالملائكةصعودفيهافالمرادسنةبالفالعروجقدرت

إلىيحتاجوالنزولفالصعود،عامخمسمائةبينهماالمسافةلان،الدنياسماء

تفسيرهفياللهرحمهالطبريالإمامواختارهالقولبهذاقالوممن.سنةالف

عنديذلكفيالاقوالولى"و:المسالةهذهفيالخلافساقبعدماقالفانه

يومفيإليهيعرجثمالارضإلىالسماءمنالامريدبرمعناه:قالمنقول

مماسنةالفالأرضإلىونزولهإليهالامرذلكعروجفيذلكمقداركان

اظهرذلكلانالصعودفيوخمسمائةالنزولفيخمسمائةايامكممنتعدون

)21/39(.القرآنايتاويلعنالبيانا.هـجامع"التنزيلبطاهروأسبههامعانيه

"كان=شؤ<:ألف!خمسينمقدارهكانيؤم>ف:تعالىقولهعندالطبريوقال
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-1165

1166-

1167-

1168-

9116-

1165

1166

1167

9116

لنزولهئممسافةفيهفالألف

قدرتقدف!نهاالشماءهذي

دامسافةالفلخمسونلكنما

الشرىإلىالعالمينربعزثومن

الىتفسيرهفيالقولهذاختارو

الذانيالرقيعنحووصعودهئم

ضعفان1وذعشرفيخمسين

الاكوانذيوبعدالالباقصسئع

التحتانيالاسفلالحضيضعند

الرئانيالعالمذاكجغوفي

وذلكسنةألفخمسينالخلقمنلغيرهميومفيذلكصعودهممقدار

منأمرهمنتهىإلىالسابعةالارضاسفلمنأمرهمنتهىمنتصعدأنها

ابنترجيحهووكذلك)91207(.البيانجامعا.ص"السبعالسماواتفوق

كما.(..الدرخت>هـفيع:تعالىقولهعند:قالحيثدئه1رحمهكثير

نابياناللهشاءإنوسيأتي.(..*المعايجذيالله>من:تعالىقال

منجماعةقولوهوالسابعهالارضإلىالعرثربينماالمسافةهذه

)7414(.كثيرابنتفسيرا.!"اللهشاءإنالارجحوهووالخلفالسلف

بالفاء،"الرفيع":غيرهوقي،الصوابوهوبالقاف"الرقيع"الاصلفيكذا-

والجمع،رقيعلهايقالسماءكل:وفيلالدنياالسماء:والرقيع.تصحيف

)ص(.4484البيت:وانظرالدنيا،السماءهوالدانيفالرقيع،ارقعة

)ص(."،الداني"الرقيعمنبدلالسماء""هذي-

تحريف.(،صنفان)ذا:طه-

)ص(.للضرورة)ألفا(منالتنوينحذف-

واحد.يومبأنهماالقولأي":القول"هذا-

مسيرةوقدرالدنياأياممنواحديومفي"أي:تفسيرهفيالبغويقال-

قوله:ماو:قالأنإلى...صعودهوخمسمائةنزولهخمسمائة:سنةألف

<*سنؤألفخسينمقداره-كانيؤ2فإلةوالزوحئملابحه>لغرج

وهذاقالثم..المنتهىسدرةإلىالارضبينمسافةأراد4[،:]المعارج

للبغويالتنزيلمعالمانظر:مختصراا.صوالضحاك"مجاهدقولمعنىكله

مشكلتأويلفيكماقتيبة]بنأيضاالقولهذااختاروممن)16003(.

353.صالقران
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-0117

0117-

الشانالجييلإشحاقابنممندالقولهذاقالقدومجاهد

البغويالفراءبنمحمدبنمسعودبنالحسينمحمدابوهو:البغوي

التنزيل"و"معالم"السنة!"شرحالتصانيفصاحبالمفسر،الشافعي

إماماوكان،الدينوبركنالسنةبمحيييلقبكانوغيرها.و"المصابيح"

محمدبنحسينالقاضيالشافعيةشيخعلىتفقهزاهدأ.عالما

وممن،الفقهفيالمديدوالباعالتفسيرفيالراسخالقدمله،المروروذي

وكانت.الطائيمحمدالفتوحبووالعطاريمحمدمنصورأبوعنهحدث

911943،السير.سنةوسبعينبضعأوعاشص،516سنةالروذبمرووفاته

7517.للسبكيالشافعيةطبقات611202،لنهايةوالبداية

السالبأبيبنالسائبمولىالاسودالمكيالحجاجأبوجبربنمجاهدهو

أخذوعنهعباسابنعنالروايةكثر،والمفسرينالقراءشيخ.المخزومي

أبيبنوسعدوعائشةهريرةأبيعنكذلكوأخذ،والفقهوالتفسيرالقران

بنعمرووأبو،الداريكثيرابنعليهتلاممن.الصحابةمنوغيرهموقاصر

وغيرهم.وعطاءوطاووسعكرمةعنهوحدب.محيصنوابنالعلاء،

غيروقيلومائةثلاثسنةمات،وتوثيقهوإمامتهجلالتهعلىالعلماءجمع

)14944(،السير)8/931(،والتعديلالجرح.الثمانينجاوزوقد،ذلك

)9/232(.والنهايةالبداية

عنحميدابنعنبسندهتفسيرهفياللهرحمهالطبريجريرابنروى-

مقدارهكانيوم")فيمجاهد:عنليثعنمعروفبنعمروعنحكام

إلىالارضومنالارضإلىالسماءمنالامرنزولبذلكيعنيسنة(ألف

السماءإلىالارضبينمالانسنةألفمقدارهوذلكواحديومفيالسماء

ا.هـسنة"ألففذلكذلكمثلالارضإلىالسماءبينوماعامخمسمائة

تفسيركذلكوانظر)16003(.البغويتفسيروانظر)11219(الطبريتفسير

71(.)92/الطبري

الحافظالعلامةخياربنيساربنإسحاقبنمحمدهو:اسحاقابن

المدني،مولاهمالمطلبيالقرشي،عبداللهأبو:وقيلبكر،بوالإخباري

سعيد-وعنأبيهعنحدبثمانينسنةولد،النبويةالسيرةصاحب
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داذاوالعزشبئنناالمسافةقال-1711

وقوعكرمةقولالاولوالقول-1721

الانسانمنسئرفيحقدار

علمانلناوهماقتادةل

1171-

1172-

كانت.وغيرهموالثوريوشعبةالانصاريسعيدبنيحيىوعنه،المقبري

والشذرات)7/33(،السيرانطر:.ومائةوخمسينإحدىسنةببغدادوفاته

.)1/023(

الارضبينمامسافةفيادمبنوسخر.لو.".:إسحاقابنمقالةونص

خمسينإليهمادواقرارهبهوجعلعرشهعلىبهاستقلالذيمكانهإلى

العظمةفيالشيخابواخرجه.بطولهالاثر."..يقطعوهانقبلسنةألف

)146(.برقم)2/475(،

حيثقتيبةابنقالوبنحوه،بمعناه)8/022(تفسيرهفيالبغويوردهو

مابعدلان،سنةألفوعدوناسيرناقدرعلىفيهالسيرمقدار"يريد:قال

الملائكةقطعتهفإذا،ادملابنعامخمسمائةمسيرةوالارضالسماءبين

واحد"يومفيسنةألفمسيرةقطعتفقدواحد،يومقيوعائدةبادئة

353.صالقرانمشكلتأويلا.ص.

المقدرالمعارجسورةفيفاليوميومانبأنهماالقولأي:"الاول"القول

بألفالمقدرالسجدةسورةفيواليوم،القيامةيومهوسنةألفبخمسين

الدنيا.فييومهوسنة

اصله.المدينيالهاشميعباسابنمولىعكرمةعبداللهابوهو:عكرم!

علامة.مفسرحافظ،التابعينكبارمنوهو،المغربأهلمنبربري

إبراهيموعنه.وغيرهمهريرةوأبيعائشةوعنعباسابنعنوأكثرحدث

السننوأصحابالبخاريبهاحتج.وغيرهمالشعثاءوأبووالشعبيالنخعي

جبير،بنبسعيدمقروناواحدحديثسوىلهيخرجفلممسلموتركه

الفتحمقدمةفيالحافظعنهدافعوقد،فيهمالكلكلاممسلملركهوإنما

انظر:.ستوقيلخمسوقيلومائةاربيعسنةتوفي.الائمةمنوغيره

واللغاتالاسماءتهذيب)5/12(،السير،446صالباريفتحمقدمة

.34(10/)للنووي

عن-عبدالرحمنعنبشارابنعنبسندهالطبريأخرجهفقدقولهوأما-
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1173-

1173-

القرانمفشرالعلومبحرعنورواهالرضاالحسنواختاره

(..سنةالفخمسينمبداره-كانيو2>فعكرمةعنسماكعنسفيان

ابنالحافظالروايةهذهصححوقد)97112(.التفسير"،القيامة"يوم:قال

)14941(.تفسيرهفيكثير

عنسفيانعنأبيهعنبسندهالسجدهايةتفسيرعندالطبريوقال

التفسيرالدنيا"ايام"من:قال<تعدونشماسعةلف!>عكرمةعنسماك

.)21/19(

قدوةالعصرحافط،عكابةابنوقيلعزيزبنقتادةبندعامةبنقتادةهو-

الأكمه.الضرير،،البصري،السدوسيالخطابأبووالمحدثينالمفسرين

وعكرمةالكنانيالطفيلوأبيمالكبنأنسعنروى،ستينسنةمولده

قال.وغيرهموشعبةراشدبنومعمرالسختيانيأيوبوعنه.وغيرهم

بذلك،معروفمدلسفإنهالسماعبينإذابالاجماعحجة"وهو:الذهبي

صدقهفيأحدتوقففماهذاومع-العفولهادلهنسأل-القدريرىوكان

تعظيمبهايريدببدعةتلبسممنأمثالهيعذراللهولعلوحفطهوعدالته

عمايسألولابعبادهلطيفعدلحكمواللهوسعهوبذلوتنزيههالباري

واتسعللحقتحربهوعلمصوابهكثرإذاالعلمأئمةمنالكثيرإنثم.يفعل

نضللهولازلتهلهيغفرواتباعهوورعهصلاحهوعرفذكاوهوظهرعلمه

لهونرجووخطئهبدعتهفيبهنقتديولانعم،محاسنهوننسىونطرحه

)5/926(،السيرانطر:.ومائةعشرةثمانيسنةتوفيا.صذلك"منالتوبة

)5712(.واللغاتالاسماءتهذيب

سعيدعنيزيدعنبشرعنبسندهتفسيرهفيالطبريذكرفقدقولهماو-

<*سنؤألفخمسينمقدارهكانيؤ2فإلةوالروحالملاجم!ة>تحرجقتادةعن

ساسنة>آلفىالسابقبسندهوكذلك)97112(،"القيامةيوم"ذاكم:قال

التفسيرانطر:ا.هـمختصرا.".الدنيا.ياممنأيامكم"من:قال(تعدون

.)11219(

962.البيتعلىالتعليقفيترجمتهتقدمتوقد،البصريالحسنيعني

وابن-)8/022(،التفسيرفيالبغويذكره"القيامةيوم"هو:مقولتهونصق
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قالهقدالذيالقولويرجح-1741

لمانحالصحيحفيماإحداهما-1751

ظهرهالقيامةيؤمبهايكوى-1761

فياليومذاكقدرالفأخمسون-1771

امرانفزقهئمفيلساداتنا

الاعيانهذهمنلزكاته

الجنبانوكذلكوجبينه

تئيانذووذاكالحديثهذا

1174-

1175-

)8/028(.المنثورالدرفيوالسيوطي)8/09(،المسيرزادفيالجوزي

.ا.ص"مكتوبةكصلاةعليهم"يكون:بلفطحميدبنعبدإلىوعزاه

يعني"رووه"غيرها:وفي.ط،ح،ب،الاصلينفيكذا:"رواه"-

.الاولالقولاصحاب

تقدمتوقدعنهما.اللهرضيعباسبنعبداللهيعني":العلوم"بحر-

882.البيتتحتترجمته

معاويةعنصالحأبيعنعلي"عنبسندهالطبريرواهفقدقولهماو-

فهذا.(..إلئهوالر،جالليه>تغرج:قولهفي،عباسابنعنعليعن

ا.هـتفسيرسنة"ألفخمسينمقدارالكافرينعلىاللهجعلهالقيامةيوم

عنبسندهالطبريقولهوذكر)8/022(.البغويوانظر:)92/71(الطبري

[4:]المعارج.(.سنزالفخمسينمقداره-كانيو2>ف:قولهعندعكرمة

)21/19(.الطبريانطر:...هذهأيامكممن:قال

المفسرينجمهورقولوهو،يومانأنهماوهوالاولالقوليرجحومماأي

الايتين.سياق:لثاني1و،وسياتيالزكاةمانعحديثالاول:امران

الأبياتفيسبقماانطر:.للضرورة-الامروهو-للمذكر"إحدى"وردت

)ص(.228،276،،181

من"ما!:اللهرسولقال:فالعنهاللهرضيهريرةأبيحديثهو-

صفائحفيجعلجهنمنارفيعليهاحميإلازكاتهيؤديلاكنزصاحب

مقدارهكانيومفيعبادهبيناللهيحكماحتىوجبينهجنباهبهافبكوى

اخرجه-لمسلمواللفظعليهمتفق.الحديث."..سنةالفخمسين

خرجهو)2014(،برقمالزكاةمانعإثمباب-الزكاةكتابفيالبخاري

)879(.برقمالزكاةكتابفيمسلم
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يوالوجهينفياليومانفالظاهر-1781

وايبينالشياقوإيراد-/قالوا9171]93/ب[

يرونه""ضمنالإضماوالىفانظز-0181

عذامنأولىبالتفسيرفاليوم-1811

الدهذهفيعروجهئمذكرويكون-1821

ثابتهنالكايضافنزولهم-1831

يومانهماإدماواحدم

التئيانباوضحمنهحقصود

ببيانتفسيرهما"و"نراه

والجيرانللقربواقعب

الأبدانقيامةويومنيا

للشانهناأيضاكنزولهئم

1178-

9117-

1181-

1182-

1183-

سورةفيالايةوفيالزكاةمانعحديثفيالمذكوريناليومينأنيعني

القيامة.يومبهاالمقصودالمعارج

منه(.)المضمون:ط،ح

.الأولالقوللاصحابالثانيةالحجةهيوهذه-

لي"والطاهر:الأبياتهذهعلىشرحهفيالسعديعبدالرحمنالشيخيقول

تقديرهوأماذلكعلىيدلوالسياقالقيامةليومفيهاالتقديرالمعارجايةأن

فيفانهعليهيدلأيضاالسياقلانالدنيافيفانهالسجدةسورةفيبالألف

أعلم"واللهتدبيرهونفوذوكبرياءهاللهعطمةليعرفواالدنيافيبيانهسياق

64.صالشافيةالكافيةتوضيح،بتصرفا.!

وقوله!(بعيدايرونم>إنهتم:تعالىقولهفيالضميرينإلىانظر:أي

منأولىالمعاديومإلىيعودبأنهتفسيرهفإن*<قريا>ونرله:تعالى

مذكور.أقرباليوملأن"واقع"عذابإلىعوده

فيالعروجيكون-الجمهورقولالأولالقولوهو-التفسيرهذاوعلى

مذكورهوماالاخرةفيوالعروج،السجدةسورةفيمذكورهوماالدنيا

.المعارجسورةقي

فينزولولهمعروجا،لهمأنكماالقيامةيومأيضانزولولهم:أي

بقولهإليهالمشاوهوالقيامةيومفيفالنزولعروجا،لهمأنكماالدنيا

25[.:]الفرقان*<تنزيلأأدهؤلرلبالغممالمحاءتشقق>ويؤم:تعالى

قال-كماخلقهشؤونمناللهيكلفهمبماللقيامالدنيافينزولهموأما
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84

85

86

87

88

98

09

19

84

86

88

98

19

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

شأنانإذافلهئمهناايضاكعروجهمالقضابعدوعروجهم-

والزحمنللعرشفعروجهممعادنايومالسقفهذاويزول-

القزآنلمنزلبعدحوكولاروعلمهالدينضجتوماهذا-

الامكانغايةوهذاعلمبلاجزممنبالرحمنعوذو-

بالفرقانالمئعوثورسولهبقولهبالمراداعلموالله-

***

فمغ

كلامناصعودوخامسهاهذا-

الصالحاالباقياتصعودوكذا-

طيبمنتصدقصعودوكذا-

والإحسانإلنهبالطيبات

الايمانذياعمالمنإليهت

أوانكلعندإلئهأيضا

حتئهيسذز*أضمصئنرئهمبإد!فيهاوالروعالملبهكة>لنزل:تعالى

21611.هراسشرحانطر:5[،4،]القدر:*<الفخرمطلع

الدنياهذهفيعروجهممثلالرحمنإلىالقضاءفصلبعدوعروجهم:أي-

عروجان.إذافلهمسبحانهإليه

المسالةههذهيعني(،اتضحت)ما:طه،طت-

إلىيميلكانوإنشيءلديهيترجحلمالمبحثهذانهايةفيوالناظم-

اختاروقد،بهيجزملمولكنهواحديومبهماالمرادانوهوالثانيالقول

"يوم:قالحيثالجمهورقولوهويومانبأنهماالقولالشنقيطيالشيخ

الخمسينويوم،إليهوعروجهالامرسيرمقدارهوالسجدةسورةفيالالف

اضواء)ضمن702.صالاضطرابإيهاما.هـدفح"القيامةيومهوألفا

.الصوابهوهذاولعلالعاشر(الجزءالبيان

يرفعه-<الفخلحوالمملألطجبالكلبقحعد>إيى:تعالىقولهإلىيشير-

935.البيتوانطر01[.]فاطر:

:=قالعنهاللهرنحيهريرةابيعنصحتهعلىالمتفقالحديثإلىيشير-
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وكلواقدملائكعروجوكذا-2911

وعشئةئكرةتعرجفإلئه-3911

بادإليهويعرجون،يشهدوهكيئ-4911

الزإلىيرفعهالفيلسعيوكذاك-5911

بدلانوهئمبأعمالطمنا

لقزآنعلىيجمعهملصئحو

الشانالعفليمسئحانعمالط

الثانيالنهارقئلمنحمن

2911-

3911-

4911-

5911-

يصعدولا،طيبكسبمنتمرةبعدلتصدق"من!:اللهرسولقال

يربيكمالصاحبهايربيهاثمبيمينهيتقبلهااللهفإن،لطيب1إلااللهإلى

كتابفيلهواللفظالبخارياخرجه"الجبلمثلتكونحتىفلؤهاحدكم

برفم<اليهرالروحانم!ب!ة>تغ!في:تعالىاللهقولباب-التوحيد

)1401(.برقمالزكاةكتابفيبنحوهمسلمخرجهو)0743(،

:قالعنهاللهرضيهريرةابيعنصحتهعلىالمتفقالحديثإلىيشير

بالنهاروملا"لكةبالليلملالكةفيكم"يتعاقبون!:اللهرسولقال

فيكم،1باتولذين1يعرجثمالفجر،وصلاةالعصر،صلاةفيويجتمعون

تركناهم:فيقولون؟عباديتركتمكيف:فيقول،بهماعلموهو،فيسالهم

التوحيد-كتابفيالبخارياخرجه"يصلونوهمواتيناهم،يصلونوهم

خرجو)9742(،برقمالته<والروحلمحي!ة>تغائي:تعالىاللهقولباب

)632(.برقمالمساجدكتابفيمسلم

ويدلالفجر.صلاةفييجتمعونالاعمالبرفعالموكلينالملائكةانأي

:قالعنهاللهرضيهريرةابيعنالبخاردطالامامصحيحفيوردمالهذا

وحدهاحدكمصلاةالجماعةصلاة"تفضل:يقول!اللهرسولسمعت

الفجر"صلاةفيالنهاروملاءلكةالليلملاتكةوتجتمعجزءا،وعشرينبخمس

ممثهودا(كا%اخرفؤان>إن:شئتمإنفاقرؤوا:هريرةابويقولثم

فضلباب-الأذانكتابقيالبخاردطاخرجهالحديث78[.]الاسراء:

54(.)لممكثيرابنتفسيروانظر:)648(.برقمجماعةفيالفجرصلاة

غيرهما:وفيالفجر.قرانيشهدواكي:يعنيد(،،)فنسختيفيكذا

)ص(."يشهدون"،

الاتي-البيتوقيهناطه(طت،ب،و)قط،الأصلفيكذا"يرفعه(أ:
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الانسانحافطليلقبلمنلهيزفعهاليومسعيئوكذاك-6911

نكرانمنقيهماثابتمحفأإلئهالزسولمعراجوكداك-7911

قؤسانقدرتأنالىمنهدناوقدالالباقالسئحجاوزبك-8911

الحشبانفيالفزضعدادخمساصاعداإليهموسىمنعادبل-9911

في"ترفع([غيرها:وفي."الانسان"حافط:الثانيالبيتفيالفاعلفيكون

)ص(.-)طع(الاولالموضعفيأو)د(الموضعين

صحيحفيالذيالحديثإلىيليهوالذيالبيتهذافيالناظميشير-

بخمساللهرسولفيناقام:قالعنهاللهرضيموسىأبيعنمسلم

القسطيخفضينامانلهينبغيولايناملاوجلعزالله"إن:فقالكلمات

اللبل،عملقبلالنهاروعملالنهارعملقبلالليلعملإليهيرفع،ويرفعه

وجههسبحاتلأحرقتكشفهلوالنار(بكر:أبيرواية)وفيالنورحجابه

)917(.برقمالايمانكتابفيمسلمأخرجه"خلقهمنبصرهاليهلتهى1ما

)ف(.منساقطةاله(-6911

كماسبحانهادلهإلى!النبيمعراجسبحانهعلوهعلىالادلةومنأي-7911

نأيحدثذرأبوكان:قالعنهاللهرضيأنسعنالصحيحينفيثبت

ففرججبريلفنزلبمكةوانابيتيسمفعن"قرج:قال!اللهرسول

ا[لماناحكمةممتلىءذهبمنبطستجاءثمزمزمبماءكسلهثمصدري

"..الدنيا.السماءالىبيفعرجبيدياخذثماطبقهثمصدريفيفافرفه

كيفباب-الصلاةكتابفيلهواللفطالبخاريأخرجهبطولهالحديث

كتابفيمسلمواخرجه)934(،برقمالاسراءفيالصلواتفرضت

)162(.برقمالايمان

بعض.فوقبعضهالانبذلكوصفت،السماواتأي:"الطباق"السبع-8911

روايةفيوردماعلىبناءوجلعراللهإلىيعود"منه"قولهفيالضمير-

362.البيتتحتعليهاالكلامتقدموقدالبخاريصحيحفيشريك

فراجعالصلاةفرضتحينماالاسراءحديثاخرفيوردماإلىيشير-9911

.صلواتخمسأصبحتحتىربه!رالنبي
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المزتضىعيسىالروحرفعوكذاك-0012

مصذبكلروحتصعدوكذاك-1012

بقربهتفوزكيئإلئهحقا-2012

صاعدايضاالمضطزدعاوكذا-3012

القرانفيجاءإلئهحقا

الابدانبفزقةنفوزلما

للجثمانالعرضيوموتعود

اوانكلعندإلئهأبدا

363.البيتتحتسبقماانطر-0012

جميعفيالمضارعمعلحينيةلفاجاءتوكذا.المصذبيعني"يفوز":ف-1012

)ص(.442،البيتعلىالتعليقانطر.النسخ

قال:قالعنهاللهرضيهريرةابيعنالصحيحالحديثإلىيشير-

قالوا:صالحالرجل1كانفاذاالملالكةتحضرهالميت"إن!:النبي

وابشريحميدةاخرجيلطيب1الجسدفيكانت!الطيبةالنفسايتهاخرجي1

بهايعرجثمتخرجحتىلهايقاليز[لفلاغضبانغيروربوريحانبروح

."..السماء.الى

وابن)16014(،)36412(،المسندفياحمدالامام:أخرجهالحديث

برقم)12044(لهوالاستعدادالموتذكرباب-الزهدكتابفيماجه

وابن)01/78(،الاشرافتحفةفيكماالكبرىفيوالنسائي)4316(،

برقمالعلوصفةفيقدامةوابن)27711(،)176(برقمالتوحيدفيخزيمة

فيالبيهقيواخرجه،والخلالوالطبرانياحمدإلىوعزاههصه)24(

وقال8(،صه)مختصرالعلوفيوالذهبي)35(،برقمالقبرعذابإثبات

12934(،الزجاجة)مصباح."ثقاتورجالهصحيح"إسناده:البوصيري

)3437((.برقم)12042(ماجهابنصحيح)انظر:.الالبانيوصححه

البيتتحتسبقكماعازببنالبراءطريقمنكذلكوردوالحديث

رقمالبيتعندعليهوالكلامتخريجهياتيوسوفصحيحوهو364،

.)1735(

ولكئا،وجهوله"صاعدا"،:يليهالذيالبيتوفيهناو)د(الاصلفي-3012

)ص(.وغيرها،)ف(نسخةفيجاءمااخترنا

السوء-ولكشفدعاهفياالمضثظريجيب>أمن:تعالىقولهإلىيشير-
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ول7]0الاكوانقاطعإلئهحقاصاعدأيضالمظلوم1دعا-/وكذا4012

**صهالالى

قأفيصريحأنضأاجدولم62[:]النمل.(..الازضنخلفاءويخملحئم

السماء.إلىترفعلمضطر1دعوة

قال:قالعنهمااللهرضيعمرابنعنالصحيجالحديثإلىيشير-4012

شرار"،كأنهااللهإلىتصعدفإنهاالمظلومدعوة"اتقو:!اللهرسول

لحديث1و.كذلكالذهبيعندوهيالسماء""إلى:بلفطالحاكموعند

وقال.جيد""واسناده:مختصرهفيالذهبيعنهوقالالحاكمأخرجه

الاحتجاجعلىمتفقوالباقونكليببنبعاصممسلم"احتج:الحاكم

للألبانيالعلوومختصر)1/92(،المستدركانظر:الذهبيوو[فقهبهم"،

)871(.برقمالصحيحةفيكماالالبانيوصححه86،ص

هريرةأبيعن:الناظمقصدهالذيالمعنىيويدآخرحديثورد

الامام:دعوتهمتردلا"ثلاثة!:اللهرسولقال:قالععهاللهرضي

لهاوتقتح،الفمامعلىتحمللمظلوم1ودعوةيقطر،حتىلصائم1و،العادل

حين".بعدولولأنصرنك:وجلعزالربوبقوللسماء،1ب1ابو

والعافيةالعفوفيباب-الدعواتكتابفيالترمذي:أخرجهالحديث

لاالصائمفيباب-الصومفيماجهوابن،وحسنه)8935(،برقم

بوو)2/503(،المسندفيأحمدوالإمام)2584(،برقمدعوتهترد

فيخزيمةوابن)2584(،برقم337،صالمسندفيالطيالسيداود

برقم..الصؤامدعاءوجلعزاللهاستجابةباب-الصومفيصحيحه

01/88(،34،8/162،)سمهالكبرىالسننفيلبيهقي1و)1091(،

-)16/693)3428(،برقم215()8/214-صحيحهفيحبانوابن

7(،-6)سمالمصنففيشيبةابيوابن)7387(،برقم793(

برقمالدعاء،فيوالطبراني)5913(،برقم)5/691(و[لبغوي

علانلابنالاذكار)شرححجرابنالحافطح!نهلحديث1و)1315(،

.)4/338
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ف!غ

النزووسابعهاوسادسهاهذا-21

كتابهبأنأخبرناوالفه-12

منكلاموليستنزيلاأيكون-12

والرالرحمنمنتنزيلاأيكون-12

جلالهجلالزبنزولوكذا-12

بأ!غيريبسائللشتفيقول-12

سؤلهفيعطىيشألنيذاكمن-12

ذنبهفأغفريشألنيذاكمن-12

للقرآنالتعزيلكذلكل

والبرهانبالحقتنزيله

إمكانذواذاكالعبادفوق

الأكوانمباينلئسحمن

الثانيوذاكلئلمنالنصففي

الشانالعظيماناالعباد!ال

عصيانمنإلييتوبذامن

الغفرانالوالسعالودودفانا

12-

12-

12-

12-

12-

12-

عندهمنمنزلاللهكتابانمنايةماغيرفيبهمصرحاوردماإلىيشير

2[،]غافر:*<العليمالعريزاللهمنالكتث>تنزيل:قولهفمنهاسبحانه

>قل:تعالىوقوله42[،:]فصلتحمير(حكيممن>تترلل:تعالىوقوله

201[.:العحل1<بالحقزبلثمنالقدسروحنزل!

ذاك".م"و)ف(:الاصلفي

.للأكوانمبايتأاللهيكونانيستلزمكما،المتزلعلويستلزمالتنزيلناي

عليهوالكلامتخريجهسبقوقد.عليهالمتققالنزولحديثإلىيشير

البيتعلىالتعليقفيالنزولفيالرواياتاختلافعنالناظموجواب

4917.ثم1725البيتفيياتيماوانظر448.

العباد"."بافعالد:

فيوردماإلى..."غيريبسابل"لست:بقولهالمولفيشير-

لا:فيقولالدنياالسماءالىوجلعزالله"ينزل:النزوللحديثرواية

اخرجهاالروايةوهذه.الحديث."..غيرياحداعباديعناسال

الشريعةفيالاجريوكذلك)4/16(،المسندفياحمدالإمام

27.صه

)ص(.بفيتاليهعلىمؤخرالبيتهذا
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نادانيمنمجيبالقريبفأناسقمهمنشفاءهيريدذامن-1213

ثانيفجراالفجريكونحتىوبحمدهسئحانهشانهذا-4121

عدمانهمابللديكمحقاوعلؤهنزولهليزقوميا-1215

ثانسواهقولولاذالاعندكمشيئايقوللئسوكذاك-1216

برهانبلاوانقصوزدوذتحتهحقيقةلامجاز-كر1217

*!ه5صهه

1213-

1214-

1215-

1216-

1217-

)ص(.448.البيتوانطر"أجيب"غيرها:وفي.ط،ف،الاصلفيكذا

أبيعنولفظها:النزولحديثرواياتبعضفيوردماإلىالناظميشير-

!رالرسولسمعت:قالعنهاللهرضيعليعن:قالعنهاللهرضيهريرة

ولأخرتصلاةكلعندبالسواكلامرتهمأمتيعلىاشقان"لولا:يقول

اللههبطالاولالليلثلثمضى1إذفإنهالأولالليلتلثإلىالاخرةعشاء

ألا:قائلفيقولالفجريطلعحتىهناكيزلفلم[لدنيا[لسماءإلىتعالى

يستغفرمذنبالا،فيشفىيستشفيسقيمالا،يجاب1عدالايعطىسائل

شرحفيواللالكائي)11012(،المسعدفياحمدالإماماخرجه.له"فيغفر

علىالردفيوالدارمي)974(،برقم438()لممالسنةاهلاعتقادأصول

شاكرأحمدالشيخصححهوالحديثآ،7-66ص)131(برقمالجهمية

الصواعقفيالناظموأورده)679(،برقم21202،المسندعلىتحقيقهفي

السنة.فيالطبرانيإلىوعزاه372(ص)المختصر

مسلمعندوردتوقد،النزولحديثرواياتفيوردماإلىالناظميشير

منها:بألفاظ

ينفجر"حتى:بلفظومنها)916(،برقمالفجر"يضيء"حتى:بلفظ

)172(.برقمالقجر"ينفجر"حتى:بلفظومنها)017(.برقم"الصبح

.والنزولالعلونفاةالناظميخاطب

ليس".يقول"وكذا:طه،طت"ولذاك".:الاصل

مجاز:أنهاالتعطيلأهلادعىالتيالامثلةمنالصواعقفيالمؤلفذكر

،-الصواعق)مختصر.وجهاعشرأربعةيقارببماعليهاورذ"النزول"
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غر
غافربسورةوثامنهاهذا-1812

كمعارحمرفوعةدرجاته-9112

فاعلمعنىلئسفيها-وفعيل0122

للزحمنالدرجاترفعةهو

رفعانوكلاهمالهايضا

التئيانذويأباهوسياقها

1218-

9121-

0122-

عشرسبعةمنكذلكعليهورذللعلوتأويلهموذكر367(.-363ص

أنهيظنمماذكروكذلك.365(-35صه،الصواعق)مختصر.وجها

وناقشهمبالمجازالقائلينعلىوردسبحانهالربكلامبمجازوليسمجاز

453(.-104)ص.ذلكفيالنفسطالو

]غافر:ثعرش(ذوالدرجت>ريخيج:غافرسورةفيتعالىقولهإلىيشير

ا[.5

المعارج!ذيادله>من:تعالىقولهمنالمعارجسورةفيوردكماأي

<*سنؤالفخمسينمقداره-كانيؤمفإلثهوالروحالملاص!ةتحرج

4[.3،:]المعارج

تعالى"قال:قال.(..الدربخت>ريجغافر:ايةتفسيرعندكثيرابنقال

جميععلىالعاليالعظيمعرشهعلىوارتفاعهوكبريائهعظمتهعنمخبرا

الاية"..!(.المعارجذياد!ه>منتعالىقالكمالهاكالسقفمخلوقاته

)4/74(.كثيرابنتفسيرمختصرا.ص

المعارجسورةفيكالرفعغافرسورةفيالرفعأنأي:"رفعان":قوله-

الله.إلىيعودانرفعانوكلاهما

مفعولبمعنىولكنهيأباهالسياقلان"رافع"بمعنىليس"رفيع":قولهأي

بمعنيين:"الرفيع"الرازيف!روقد.درجاتهمرفوعةأي

ورحمةوفضيلةدرجةكليكونالمعنىهذاعلىإن:وقالرافعبمعنى:الأول

ورحمته.وفضلهوتكوينهبإيجادهحصلتفإنماسواهلشيءحصلتومنقبة

صفاتجميعفيوأعلاهاالموجوداتأرفعأنهأيمرتفعبمعنى:والظني

.والإكرامالجلال

492(.-)7/392الغيبمفاتيح
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1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1223

1224

1225

1226

1227

الاكوانعلىوفعتهلكمالدوجاتهمرفوعةلكنها-

القرانفيمعناهوخذعنهتحدفلاالصحيحالقولهوهذا-

يفترقانلئسالمعارجذيفيتفسيرهالناالمئديفنظيرها-

السلطانذوجلإلئهرجهمعافيتصعدوالأملاكلروجو-

شئهانهمااوسواءإلاهماماحفاالذرجاترفعةذا-

للقرانالعلماهلتفسيركذابعضاببعضهالكتابفخذ-

!ه!هه*

نت!

حشبانبلاوذاالسماءفوبنبانهالنصوصطوتاسعهاهذا-

"رفيعبلمرادتفسر<المعارجذيادله>منالمعارجسورةفيالايةانأي

غافر.ايةنظيرةفهي.المرفوعةالدرجاتصاحبأنهوهو"الدرجات

"أي:الذرخت<>رييع:تعالىقولهعندالسعديعبدالرحمنالشيخويقول

ارتفاعادرجاتهوارتفعت،بهواختص،العرشعلىاستوىالذي،الاعلىالعلي

إليهيتقربأنذاتهوتعالتأوصافهوجلت،قدرهبهوارتفع،مخلوقاتهبهباين

أصحابهدرجاتيرفعالذيالإخلاصوهوالمطهرالطاهرالزكيبالعملإلا

.)51516(الرحمنالكريمتفسير!.ا"خلفهفوقويجعلهمإليهويقربهم

قوله:معنىوهذا،سبحانهإليهالمعارجفيتصعدوالملائكةالروحانأي

*<.المعار!آذيادله>من

.المعارجوايةغافرآيةإلى"هما":قولهفيالضميريعود

أها!السلفطريقةهيوهذه،القرانهوالقرانبهيفسرماخيرأنيعني

.والإيمانالعلم

سبحانه--اللهأنمنوالستةالكتابنصوصفىبهمصرحاجاءماإلىيشير

السماء.في

:القرانفيوردمافاما
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نلذاكوانظرالوحيينفاستحضر-1228

قربعنذلكبعضنذكرولسوف-9122

مشتوحشاتكنلا"في"اتتوإذا-0123

إلهناانحصارعلىندذليست-1231

التئيانواضحمبيناعاه

الإيمانشواهدتقومكيئب

بجبانعندهاتكولامنها

بلسانولاعرفاولاعقلا

9122-

0123-

1231-

منامنتمائم!هـتمورفإذاالأرضبكمتحشف!السماءفىمن>ءامعغ:تعالىكقوله

17[.،16:]الملك*<نذيريهففستعلمونحاناعلتكتميرسلأنالسماءفي

مندليلاخرفيالناظميشيروسوفجدا،فكثيرةالسنةفيوردماواما

ولمكمثالواحداحديثأهنانذكرولكق،السنةمنالأدلةإلىالعلوادلة

بنعمروبنعبداللهعنوالحديثالعلو.لةاذآخرفيالناظمإليهيشر

يرحمهم"الراحمون!ن!:اللهرسولقال:قال-عنهمااللهرضي-العاص

السماء".فيمنيرحمكملأرض1فيمن[رحموا،لرحمن1

)4194(،برقمالرحمةفيباب-الادبفيسننهفيداودابواخرجه

)2491(برقمالمسلمينرحمةفيجاءماباب-والصلةالبرفيوالترمذي

والبخاري)2/016(،المسندفيواحمد[(،صحيححسن"حديث:وقال

)195(،برقم)2/268(مسندهفيوالحميدي)9/64(،الكبيرالتاريخفي

فيوالبيهقي،الذهبيووافقهوصححه)4/915(،المستدرلبفيوالحاكم

علىالردفيوالدارمي)398(،برقم)2/328(،والصفاتالاسماء

قدامةوابن،401صالمريسيعلىالردوفي.4،ص)96(برقمالجهمية

فيكماالالبانيصححهوالحديث،وصححه4صه)15(رقمالعلوفي

)259(.برقمالصحيحةالسلسلة

هذااخرفيالعلوادلةمنوالعشرينوالحاديالعشرينالدليلانظر:

(.بعدهوما1683ثم،بعدهوما1657)الابياتالمبحث

تكن".فلا"اتتك:ط

السماءفياللهكونانتوهم"ومن:ملخصهماكلامفيالإسلامشيخقال

وضالى-غيرهعننقلهإن-كاذبفهووتحويهبهتحيطالسماءانبمعنى

هذا-علىفهمهولانقلهحدارايناولاسمعناوما-ربهفياعتقدهإن-
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!مبأنالكرامالشلفاجمعإذ-ا1232

بهيعنىسمائهلفطناو-1233

[]03/ببالبرهان"فوق"كمعنىخاها

الحقانيالمطلقالعلونفس

ذإواحد"العرشعلى"وهوالسماء"فيالله"انالناسعندبلالفهم

جذغفي>ولاضفجنيهئم-:سبحانه-قالوقدالعلو،بهيرادإنمالسماء

كلاموهو،ذلكونحوعلى:بمعنى(الأرضفي>فسيروأ:وقالالئخل(

الفتاوىمجموعمنا.هـمختصرأإلخ"..مجازأ.لاحقيقةعربي

)1/558(.التاسيسنقضوانطر:256(،،)5/68:وانظر)5/601(،

.()الفوق:طه،ح-1232

"قوله:زيد:بيابنلرسالةشرحهفيالمالكيموهببنمحمدبكرابوقال-

وفيواحد،العربجميععند،وعلىفوقمعنى،بذاتهالمجيدعرشهفوقإنه

قول"وهذا:قالثم،المصوصذكرئمذلك"،تصديقرسولهوسعةاللهكتاب

فيماالصحابةمنفهموافيماالتابعينمنادركممنجماعةعنفهمهفيمامالك

ا.هـ،إلخ"..وعليها.فوقهابمعنىالسماءفياللهان!دالنبيعنفهموا

وقال.156صالاسلاميةالجيوشواجتماع311،صالصواعقمختصر:انظر

علىالسماءفوقأيالسماء(في)منالأخبارهذهفيقوله"ومعنى:البيهقي

الفتاوىمجموع:وانطر2،033/والصفاتالاسماءهـ..اإلخ"..العرش

للشوكانيالقديروفتح،601صالمريسيبشرعلىالدارميورد،5/291

.18141/القرطبيوتفسير،لمه!376

المطلق،العلونفسبالسماءالمرادانالسماء(""في:لقولهالثانيوالمعنى-1233

الاشعريويقول،الاسلامشيخراسهمعلىالعلماءمنجمعهذاقرروقد

السماواتفوقالعرشكانفلما،العرشفوقها"فالسماوات:الإبانةفي

وكلالسماواتفوقالذيالعرشعلىمستولأنه!الئممافيمن>ءامنم:قال

شارحويقول79،صالابانة"السماواتاعلىفالعرشسماءفهوعلاما

منالمفسرينعندوهذاالسماءفيتعالىبانهالتصريح:"التاسع:الطحاوية

يرادنواما"على("بمعنى"في"تكونانإما:وجهيناحدعلىالسنةاهل

شرح"غيرهعلىالحمليجوزولا،ذلكفييختلفونلاالعلوبالسماء

.5/601و16/101الفتاوىمجموع:وانظر2/383.الطحاوية
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السلطانذوعزشيءحخلوقالىمنيحصرهولئسفيهوالرث-1234

ببيانفوقهاهوحفهفيعدمئةباسرهاالجهات-كل1235

الأكوانبخالقيحاطولاطالمحبفهوكلهاعئهابانقد-1236

الرحمنلربناالعلؤوصفمنلتعطيلذوبعدينفمذاكما-1237

الأذهانأوليياالتصؤربعدذاقطساييمعفلذويرذ-1238

الشئطانبحميهأوالجهلسبغفهذاامروردماوالله-9123

***

شيءفوقهلي!بلحقهفيعدميةالعلوفيهيالتيالجهاتأنأي-1235

يقولالمعنىهذاوفي.سبحانهفوقهوجوديةجهةأيتوجدفلا

أردتمإن(الجهةعن)ننزهه:قولهم.وكذلك.".:الصواعقفيالناظم

الظرفإحاظةوتحصرهوتحويهبهتحيطوجوديةجهةعنمنزهأنه

أمرابالجهةأردتموإنذلك،منأعظمهوفنعملهوحصرهللمظروف

عرشهعلىواستواءهحلقهعلىوعلوهللمخلوقالخالقمباينةيوجب

منزهوقلتمجهةالعالمفوقمافسميتم...باظلالمعنىلهذافنفيكم

)عه!479(.المرسلةعق1الصومنبتصرفا.ص.إلخ"...الجهاتعن

مرفهووجهةحيزايسمىماكلأننسلم"لا:الإسلامشيخويقول

يكونمامنهوالحيزبالجهةالمسمىإن:يقالقدبلوجودي

والقمرالشصسمثلالعالمداخلمثلالوجوديةالامكنةوهووجوديا،

أحيازفيكلهاالاشياء،هذهونحووالشجروالحجروالارضوالافلاك

ماومنهتحتها.ومافوقهاماوهو،وجوديةجهاتولها،وجودية

وأحيزفيإنهقيلإذاالعالمفان،العالموراءمامثلعدميا،يكون

الوجوديذلكلان،وجوديوحيزوجوديةجهةفيهوفليسجهة،

ذلكيثبتلمواذا.التسلسلإلىيفضيذلكولانأيضا،لعالم1هو

أمرفيكانوجهةحيزفيكانإذاالباريإنيقالأنيجبلم

2/115.الجهميةتلبيسبيانا.!."..وجودي
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ف!غ

منالبعضاختصاصوعاشرهاهذا-0124

بعفرحمتهكتاباختصاصوكذا-1241

للرحمنبالعنداملاكه

تئيانذوالعرلشفوقاللهول

بعضاختصاصأثبتتالتيوالاحاديثالاياتمنوردماإلىالناظميشير-0124

الايات:بعضواليكمثلا،كالملائكةعندهبأنهاالمخلوقات

602[.:]الأعراف!تهعاعنيستتكبردنلارفيعندائذين>إن:تعالىقال

والكرامة"بالفضلالمقربينالملائكة"يعني:الايةهذهتفسيرفيالبغويقال

القرطبي:وقال91681.الطبريتفسيروانطر:3.321االتنزيلمعالما.!

35617.القرانلاحكامالجامعا.ص"بإجماعالملائكة"يعني

تهءعباعنلمجمتتكبرونلاعندهومنوالأزض!السمؤتفىمن>ولي:تعالىوقال

91[.الانبياء:1!<يمثنخسرونولا

175.لممالعظيمالقرانتفسيرا.!"الملائكة"يعني:كثيرابنقال

وهموالنهاربالتلل!يسئحونرئبعفدفائذيناستبمؤ>فإن:تعالىوقال

.38[:فصلت1*<يمئموندلا

العاصبنعمروبنعبداللهعن:الصحيحالحديثفيوجاء

منابرعلىاللهعندالمقسطين"ان:قال!كلالنبيعن-ععهمااللهرضي-

فييعدلونالذين،يمينيديهوكلتا،وجلعزالرحمنيمينعننور،من

الامارةكتابفيصحيحهفيمسلماخرجه.1"ولووماوأهليهمحكمهم

)1827(.برقم

عندهناكاللهشاءإننذكرهاوسوفالعنديةلةاذإلىالناظميشيروسوف

)1672(.رقمالبيت

:قال!رالنبيأن-عنهاللهرضي-هريرةأبيعنالصحيحالحديثإلىيشير-1241

تغلبرحمتيان:العرشفوقعندهفهوكتابهكتبالخلقاللهخلق"لما

لمجدؤاائذى>وهو:تعالىقولهباب-الخلقبدءفيالبخارياخرجه(".عصبي

)7453(")7422(")4074("وبرقم)4931("رقم(...يعيل!ثمالخفق

)2751(،برقمالتوبةفيلهواللفظمسلموأخرجه.)7554()7553(،

)5916(.رقمالبيتعندأخرىمرةالحديثهذاإلىالناظميشيروسوف
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الورىفوقسئحانهيكنلملو-1242

وجفإبليساللهعندويكون-1243

الرمحبةارالفولذالنوتمام-1244

ومرادهمحبوبهوكلاهما-1245

السلطانذيعندجميعاكانوا

مشتويانالعندفيهماسيل

الاكوانإرادةعئنحمن

سيان5عندهووكلاهما

1242-

1243-

1244-

1245-

اللهعلوعلىتدلانهاعلىالعنديةبادلةالناظماستدلالوجههووهذا

يبين.ومما..".:اللهرحمهالدارمييقولالاستدلالهذاوفي،سبحانه

عنيم!تتكبرونلارفيعندائذين>إن:تعالىقوله-للهالعلويعني-ذلك

فوقفإنهللحد،ادعينامالتحقيقبيانالايةهذهففي،الاية000(ته-عا

،مكانكلفياللهانادعواالذيندعوىولابطال،خلقهمنبائنالعرش

ربك()عند:انهمالملائكةلخصوصكانمامكانكلفيكانلولأنه

في-ربكعندكلهمالخلقوسائروالانسوالملائكةالجنكانتبلمعنى

شيخويقول8.صهالجهميةعلىالرد.("...واحدةبمنزلة-دعواهم

عندالدن>إن:تعالىكقولهبالطاعة5عندعمن.ويخبر..".:الاسلام

كدخولهمعامامعنىالعنديةموجبكانفلوتهء(عاعنيستكبردنلارفي

احديكنولمعندهمخلوقكللكانذلكوامثالومشيئتهقدرتهتحت

5/165،الفتاوىمجموع.".وساجدا.لهمسبحابلعبادتهعنمستكبرا

.5/504:وانظر

،.تحريف،"هم":ب

علوهعلىدالأهذايكنلملوانه:الدليلبهذاالاستدلالوخلاصة

فيسبحانهعندهالذواتوجميعوادناهامخلوقاتهاشرفلكان-سبحانه-

للشيخالكافيةتوض!يح:انظر.باطلوهذاسواء،والإكراموالمحبةالقرب

6.صهالسعديعبدالرحمن

سواء.اللهعندالخلقجميعانالباطلالقوليعني":القول"ذالن

تحريف.وهو)غير(،:طع،طت،سد،،ب:"عين"

فرقلادثهوالإرادةالمحبة"انالمعروفةقاعدتكمإلىهذاقولكمينتهياي

نفاة-التعطيللاهل)والخطابالقدرفيضلالكماصلهووهذابينهما"
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فالذالئكوينعئدئةقلتمإن-1246

تفالئقريبعندئةفلتماؤ-1247

نفسهاالمشيئةعندكم-فالحمث1248

مخلوقا)نالفهعنداتان

عدلانهماوماالحبيبسيب

مثلانحكمهافيوكلاهما

1246-

1247-

ومنعندهمنفكذلك-عندكم-لديهمحبوبللهمرادهومافكلالعلو(.

سواء.الفاسدنظركمفيعندهليس

لابنالكافيةوتوضيح1/324،العزأبيلابنالطحاويةالعقيدةشرحانطر:

6.صهسعدي

متصل.والكلام"وجبريل"إبليسيعني"فالذاتان":

يأالتكوينعندية:بالعنديةالمرادإنالمعطلةمعشرياقلتمإن:يقول

كلإذبعضدونالمخلوقاتبعضعلىلاطلاقهامعنىفلا،الخلق

كلاماأجدولم.كونهالذيهوواللهللهمخلوقالكونفيما

الاسلاملشيخكلاماإلاالتكوينبعنديةالعنديةتأويلفيالبدعلاهل

قدرتهعندبمعنىيؤولونهاأنهمذكر5/121الفتاوىمجموعفي

ومشيئته.

بأنقولكمانتقضوإكرامومحبةقربعنديةبهاالمرادإنقلتمإن:أي

بالمحبةالمخلوقاتبعضيخمقلانمعنىفلاسواء،ومشيئتهاللهمحبة

له.محبوب-زعمكمفي-اللهرادهماكللان

يجوز"فلا:يقولكتبهفيالرازيقررهما:بالقربالعنديةتأويلهمأمثلةومن

التقديسأساسا.!"...الشرفبهاالمرادبل،الحيزبالعنديةالمراديكونأن

4/345،6/19،،79لمهلم:"الغيب"مفاتيحالكبيرتفسيره:وانظر.164ص

همرئث(:عندالذين">إن:الزمخشريويقول362،497.8/168،ول

"...وفضلهاللهرحمةمنوالقربالزلفةدنو:"عند"ومعنى،الملائكة

جهةعلى-العنديةيعني-هذاوقيل..":القرطبيويقول.2/112الكشاف

فيلاالكرامةفيقربهمعنعبارةفهو،المكرمبالمكانوأنهمالتشريف

2.08/الثعالبيتفسير:وانظر7/356،القرانلاحكامالجامع!ا."المسافة

.مثلان:عدلان
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روغانبلاحقاعنديةبانهايقولمنازعكملكن-9124

الاحسانوكرامةذاتهمنوقزبهالالهحمثلهجمعت-0125

التئيانظاهرقربوالعندمشيئةغئروهووصفوالحب-1251

*!الهه*

فمار

إشارةعشرهنوحاديهذا-1252

غئرهلاجلالهجللله-1253

رامجمعفيرسولهاشارولقد-1254

وبنانبإصبعالعلونحو

الإنسانمنإشراكذاكإذ

الغفرانبموقفالعظيمحج

9124-

0125-

1253-

1254-

كمافيهامجازلاحقيقيةعمديةبانهايقولونالذينالسنةاهل:يععي

.تفسيرهتقدموقد،وتهزبانحرافغيرمن:ايروغان(""بلا.تزعمون

حقيقةإثباتهامعاللهمنوالقربالمحبةلوازمهامنالحقيقيةالعنديةيعني

الله.ععدهولمن

بالدعاءيتوجهنشركالكاناللهغيرالعلؤإلىبإشارتهالمرادكانلويعني

.!فوقإلىفاشارسبحانهاللهارادانهإلأيبقفلماللهغيرويقصدويشير

12944.التاسيسنقض:انظر

!رالنبيحجصفةفيالطويلالصحيحالحديثإلى-اللهرحمه-يشير

الناسخطبعرفةإلىقدملماانهوفيه-عنهاللهرضي-جابررواهالذي

نإبعدهتضلوالنمافيكمتركت.وقد.".:قالماضمنمنوكان

نشهدقالوا:؟"قائلونانتمفما.عنيتسالونوانتم.اللهكتاببهاعتصمتم

السماءإلىيرفعهاالسبابةبإصبعهفقالونصحتواديتبلغتقدانك

اشهداللهم-الموحدةبالباء"يتكبها"داودابيوعند-العاسإلىويتكتها

)1218(،برقمالحجكتابفيمسلماخرجهالحديث."..مراتثلاث

)5091(.برقم!رالنبيحجصفةباب-المناسككتابفيداودوابو

8916.البيتوانظر
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الرحمنللواحدمشتشهداكرمتقدبإصبعالشماءنحو-1255

اطبيالقصدنحوهمويشيربفغتهماننيفاشهدربيا-1256

]31/أ[الغفرانذواللهعلئكصلىومصوبامرفعاالبنان-افغدا1257

الطكرانالواجبالبلاغحقبلغتناإذنصحتثمأذيت-1258

ص!ه5!:ص!ه

ف!يطر

الطهووصفعشرهاوثانيهذا-9125

فوقهماالذيالعاليوالظاهر-0126

تفمسيرهذااللهرسولحقا-1261

القزانفيجاءقدكمالهر

البزهانذوقالقدكماشيء

بضمانمشلمهروولقد

1257-

9125-

1261-

إصبعهرفعانبعدانهوالمراد136.صالقاموس.خفضه:راسهصؤب

العاس.إلىبهاوأشارخفضهاالسماءإلى

عليم<شئءفيوهووالباطنوالظهروالأخرالأول>هو:تعالىقولهإلىيشير

"وقوله:الايةهذهتفسيرفي-اللهرحمه-جريرابنقال.3[]الحديد:

شيء"كلفودتىالعاليوهودونهنىءكلعلىالطاهروهو:يقوللطاهر()و

)21403(.كثيروابن)3118(،البغويوانطر:215127.الطبريتفسير!..ا

عنزهيرطريقمنمسلمالإمامرواهالذيالصحيحالحديثإلىيشير

ن،ينامانأحدناارادإذايامرناصالحابوكان:قالسهيلعنجرير

لارض1وربالسماواترب"اللهم:يقولثم.الايمنشقهعلىيضطجع

التوراةومنزلو[لنوىالحبفالقشيءكلوربربناالعظيمالعرشورب

للهم1،بناصيتهاخذأنتشيءكلشزمنبكأعوذ،والفرقانوالإنجيل

الظاهروأنتشيء،بعدكفليسالاخروأنتشيء،قبلكفليسالأولأنت

وأغنناالذينعنااقضشيءدونكفليسالباطنوأنتشيء،فوقكفليس

مسلماخرجه،!علك!!د.النبيعنهريرةابيعنذلكيرويوكان.لفقر"1من

)2713(.برقموالدعاءالذكركتابفي

=القشيريوردبنمسلمبنالحجاجبنمسا3الحسينابوهو:مسلمالامام
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التفامنسواهتقبللافاقبله-1262

علوهمنهيتماحينوالشيء-1263

وعلوهاالسماهذيترىمااو-1264

فسفولهثابتأيضاوالعكس-1265

خذهوالمحبطعلوإلىفانظز-1266

ووهـالأدنىالمركزخفاءوانظر-1267

بزهانبلاقيلتالتيسير

التئيانغايةفيفظهوره

القمرانوكذلكوظهورها

مصظحبانذاكإذوخفاؤه

تبيانذووذاكالظهورصفة

تحتانيوكونهمنهالسفلف

الحجةالمجؤدالحافظهـ،402سنةولد،الصحيحصاحب،النيسابوري

أبووعنهوغيرهما.منصوربنوسعيدراهويهبنإسحاقعنروىالصادق

سنةبنيسابوروفاتهكانترغيرهما.السراجالعباسوأبو،خزيمةبنبكر

1.1/36والنهايةالبداية،12/557السير:انظر.ص261

الرازيبهفسرما:برهانولادليلبلاقيلتالتيالتفاسيرهذهومن-1262

عليه.دتتالتيالدلائلبحسب"الظاهر"وكذلكالغالببأنه"الطاهر"

البغويونقل17/236.للقرطبيالقرانأحكام8/85،الغيبمفاتيح:انظر

بكشفالطاهرومنها،الحليممنها:الطاهر،فيأقوالاالمفسرينبعضعن

5/244.الفتاوىمجموعوانظر:8/31،التنزيلمعالم:انظر.الكروب

منباتفاقالمعلوم"فمن:الإسلامشيخقال،الارضمحيطيعني:المحيط-1266

جهةهيالعلياالجهةنوالشكلكريةمستديرةالافلاكأنهذايعلم

17.صالعرشيةا.ص."..المحدود.وهيالمحيط

وسطها،فيوهيالأرضأوالفلكمنالسفلىالجهة:الأدلىوالمركز-1267

إلاللأفلاكوليسالمركزهو:السفلى"والجهة:الاسلامشيخيقولولهذا

فالمحيطولذلك،17صا.هـالعرشيةإلخ"...فقطلسفلوالعلوجهات

أسفله.يعنيالمركزمنالفلكمنالعلوعلىيطلق

من"وكلوالمركز:بالمحيطالمرادهوماموضحاالاسلامشيخويقول

كلفىالمركزعلىالعاليهوالمحيطأنيعلممستديرةالافلاكأنيعلم

1/425.للنونيةعيسىابنشرحوانظر:18.صا.!."..جانب

"فيه".غيرهما:وفي،وفالاصلفيكذا"منه"-

034



1268-

9126-

0127-

1271-

1272-

1273-

صفتانلهفهماعلوهلىهـبالذاتسئحانهوظهوره

بهتانذانكونالكمالصافاوالجهمجحودنجحدنهمالا

ببيانلظهورهوعلوهلعلوهمقتضهووظهوره

الشانبهذامؤذنةصئمبيبلكالفاءهناكدخلتقدولذاك

بالقرانجاءمنبصفاتهخلقهأعلمتفسيرفتافلن

الإتيانتطرقإلئكأبدالضدهفلنسكذاأنتقالاذ

***

9126-

0127-

1271-

1273-

04.البيتتحتالجهمترجمةتقدمت

رفعهولكن"تكن"،مجزومايكونانفحقه،النهيجواب"تكون"-

.)ص(،للضرورة

نأفنفىشيء(فوقكفليسالظاهرنت)و:"فقوله:الاسلامشيخيقول

ظهورا،شيءاكملوتعالىسبحانهانهيقتضيوذلكشيءاللهفوقيكون

يكونأنأبداالعاليشانومن:قالأنإلى...العلو.يتضمنوالظهور

حققهالذيالقسمفي87صالجهميةتلبيسا.هـبيان.".متجليا.ظاهرا

الكتابهذالتحقيققدمتدكتوراهرسائلثماني)ضمناللاحمد.محمد

لكمالموجباالظهوركمال"فجعل:القيمابنويقول(الإمامبجامعة

السالكينمدارجوانطر:357.صالصواعقا.هـمختصر."..الفوقية

5/244.245،الفتاوىمجموع1/551،التاسيسنقزز1/04،

"وكذاك".غيرها:وفي،ظ،ف،الاصلفيكذا"ولذاك":

والمرادشيء".فوقكفليسالظاهرانت"اللهم!ز:قولهفييعني-

انظر:"عليهالمعطوفعنمتسببابالفاءالمعطوفيكون"أن:بالتسبيب

هشاملابنالتوضيحعلىالتصريح39،صمالاشمونيعلىالصبانحاشية

.2/138

شيءفوقهليسأنمنهيلزمالظاهرهواللهكونانهذا:علىفالمعنى

والعكس.

أعلم.وادله.إتيانهابداإليكيتطرقلاالظهورضدان:والمعنى
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نغر

الحيوانبجنةنراهاناإخبارهعشرهاوثالثهذا-1274

فيلربهمالمؤمنينرويةعلىالدائةوالاحاديثالاياتفيوردماإلىيشير-1274

الجعة.

(!ناظر!ربهاإك*ئاضرلمبومذ>وصه:تعالىقولهفمنهاالاياتفافا

26[.:]يونسوزلادبو<لمحستى(حسنو>ئقذين:وقواط23[.22،:]القيامة

الزيادةوفسرت35[.:]ق*<مزلدولدئناف!يهايشآءونفا>لهم:وقوله

فيذلكجاءكماوتعالىسبحانهاللهوجهإلىبالنظرالايتينفيوالمزيد

"واولى-:اللهرحمه-جريرابنقال.الصريحةالصحيحةالاحاديث

عبادهمنالمحسنينوعدوتعالىتباركاللهإن:يقالنبالصوابالاقوالا

تبيضوان،بالجنةإياهظاعتهمعلىيجزيهمانالحسنىإحسانهمعلى

إدخالهمعلىالزيادةومنعليها،الزيادةالحسنىمعووعدهموجوههم

وانظر:11/801.البيانجامع."..إليهبالنظراللهيكرمهمانالجنة

كثيرابنوتفسير7/363،،4/013البغويتفسيروانظر:،26/173

،2/414.4/228

"واما:اللهرحمهالناظمفيقولالتواتر،حدوتبلغكثيرةفهيالأحاديثواما

عنه:رواهافمتواترةالرؤيةعلىالدائةواصحابه!ضالنبيعنالاحاديث

عبداللهبنوجرير،الخدريسعيدبوو،هريرةبوو،الصذيقبكربو

بوو،ظالبابيبنوعليمسعود،بنوعبدالله،الروميوصهيب،البجلي

بنوبريدة،مالكبنوأنس،الظائيحاتمبنوعدي،الأشعريموسى

منعددأذكرثم.("...عبدادلهبنوجابر،اصعقيليارزينبوو،الحصيب

والسننوالمسانيدأصحاحامنحاديثهمسياق.فهاك.".:قالثمالصحابة

وضيقوالتبديلبالتحريفلأالصدروانشراحوالتسليمبالقبولوتلقها

منربهوجهإلىيكنلمبهاكذبفمنبها،تكذبولا،العطن

بلادإلىالارواححاديالمحجوب!ين"منالقيامةيومعنهوكان،الناظرين

3/137،014،6/431،104الفتاولىمجموع:وانظر338.صالافراح

-.704
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نحتنامنيرىهلالمعئىفسل-1275

سبحانهمامناوفأفنانم-1276

ذادبر4شىالأمرفيماقوميا-1277

الرمنمقابلةفيلارويةاذ-1278

!دكانذاسوىشنثاادعىومن-9127

أيمانوعنشمائلناعنم

ببيانفوقنامنيرىهلام

إمكانبلارويتهأناو

الإمكانفيلئس!محاذائي

الاذهانعلىمكابرة!اه

1277-

9127-

عندجلوسا"كنا:قال-عنهاللهرضي-جريرحديث:الأحاديثهذهومن

ترونكماربكمسترون"إنكم:قال.البدرليلةالقمرإلىنظرإذ!النبي

التوحيد-فيالبخارياخرجه"الحديث...رؤيتهفيتضائونلاالقمرهذا

)7434(.برقم*<بمظر!ركاإك*ناضرلميومذ>وص0:تعالىقولهباب

فيالناظمإليهيشيرسوفالعلومسألةفيالرؤيةباحاديثالاستدلالووجه

الاتية.الأبيات

تكوننبدلاأنه:العلودلةمنكونهاعلىبالرؤيةالناظماستدلالوخلاصة

وعنيمينوعنوتحتوخلفأماممنتكونأنبطلإذالأنه،فوقمنالرؤية

المرسلةالصواعقفيالمعنىهذاتقريرانظر.الفوقجهةإلأيبقلمشمال

038.صالأرواححاديوانظر.ويكفييشفيبمافيهالقولبسطفقد،4/1331

كان"."سواهد:

تقرير:انظر.جهةفيلاالرؤيةيثبتونفهم،الأشاعرةمذهبإلىالناظميشير-

.164صللجوينيوالإرشاد08،-97صفوركلابنالمجردفيمذهيهم

16/84الفتاوىمجموعفيالرؤيةبابفيالاشاعرةعلىالاسلامشيخردوانظر

بعدها.وما2/904التأسيسونقض،1/245التعارضودرء،بعدهاوما

ومكابرمعاندفهوالعلويثبتولمبالرؤيةقالمن"وأما:الناظمويقول

يكونأنادمبنيجميععندالمعقولةالرؤيةلأن،الصريحالواضحللحق

ذلك،غيررويةالأممتعقللا،عنهبائنا،لهمواجهاللرائيمقابلاالمرئي

فلالهمباينافوقه-اللهوهو-المرئييكونأنبدفلاذلكثبتفاذا

مختصر:منا.هـبتصرفوالمباينة("الفوقيةوانكاربالرؤيةالاقراريجتمع

038.صالارواححاديوانظر172.صالصواعق
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لاهـمنكممحقققالولذاك-0128

الفلدىوبئنكمخلفبينناما-1281

حملةلنحماسبأجمعنا-أنسدوا3111282/![

يرىحقاإلههإنقالإذ-1283

نواظراالعبادابصارونسصير-1284

بأمانمقالةالاعستزالاس

إفرانيفيامعنىفيحقيتس

هواناذلفيالمجسمتذر

القمرانيرىكماالمعادسوم

بعيانرؤيةإلئهحقا

0128-

1281-

1282-

1283-

كلامه.نقليأتيسوفكماالرازيبهيعني

نفاةالمعتزلةقولهوقولهممالأنويبين،الاشاعرةالناظميخاطب-

التعريفوتقدم.السنةاهلعلىوحربهماجتماعهمويبين،بالكليةالرؤية

المؤلف.مقدمةعلىالتعليقفيبالمعتزلة

تصحيف.ولعله"لذي"،وغيرهالاصلوفي.طسع،ففيكذا:"لدى"

معيلتقيبتفسيرالرؤيةف!رالذي،الرازيكلامنصهووهذا-

منبنوعف!رهافقدلفظيا،وبينهمبينهالخلافويكونفيهالمعتزلة

فيالرأيلهذاتقريرهانظر".العلم"زيادةبوفسرها"التام"الكشف

أفكارفيوالمحصل1/403،الدينأصولفيالاربعين:كتابه

الخلافانعلىالرازينصقدبل918،صوالمتأخرينالمتقدمين

علىيقولإذالاسلامشيخعنهنقلكمالفطيالمعتزلةوبينبينه

الخلافأنالمسألةهذهفيالتحقيقأنأيضا"واعلم:الرازيلسان

شيخويقول2/404.التأسيسنقضلفظيا"يكونأنيقربفيها

فيالمعتزلةوبينبيعهمالنزاعبأنالرازيهذايعترف"ولهذا:الاسلام

الرازيوافقوممن2/693.التأسيسنقض"اللفظيمنقريبالرؤية

:الاسلامشيخذلكعلىنصكماالغزالي:الأشاعرةمتأخريمن

الفتاوىمجموع1/025،التعارضدرء1/036،التأسيسنقضانظر:

.16/85

بالتجسيم.نبزهوقد،للصفاتالمثبتيعني

)إلهنا(.:ط

)1274(.رقمالبيتعندذكرهالمتقدمجريرحديثنصإلىيشير-
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285

286

287

288

928

092

192

292

285

286

287

928

092

292

الاكوانلفاطرالعلولزمبذاقالواإذاانهمريبلا-

خصمانوحزبهمنحنفلذاكجلالهجلالعزشفوقويكون-

الرحمنلربناالعلونفيعلىعدناتساإذوأنتئمسلملكننا-

ديانولاربمنالعرشقفوولئسالمحالعئنفعلوه-

سلمانوأنتمفنحنطعملهفماالخلافمعناتنصبوالا-

عئنانلهمنياترىفانظركتبهئممودعواللهالذيهذا-

***

ف!غ

ساإقرارعشرهاورابعهذا-

بعدمارزبنأبورواهولقد-

للرحمن""الاينبلفظئله

بوزانبلفظهالرسولار

عنه.الناظميحكيهكماللمعطلزالماالبيتهذافيالكلام

الاشاعرة.حزبه-الرازيوهو-القائليعني"نحن(":

السنة.اهليعني:"حزبهم"

المعتزلة.يعني:"انتم"

ركنوفيه،والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيالوزنمختلكذاالبيت-

)ص(.578،البيتعلىتعليقناوانطرزائد.

الاشاعرة.منالمعئىكلامحكايةانتهت

كشيخعنهانقلومنالرازيكتبمنانفانقلناوقد)كتبكم(.:ظ

.الاسلام

وافد،العقيلي،العامريعامربنعقيلبنعامربنلقيطهو:رزينأبو

حاجببنوعبدالله،حدسبنوكيعاخيهابنعنهروى،المنتفقبني

بن"لقيطغير)وهو.عنهاللهرضيصحبةوله.الثقفياوسبنوعمر

أنهماالاصابةفيالحافظورجحواحد،أنهمازعملمنخلافا"صبرة

4/366.الاثيرلابنالغابةوأسد033،لممالاصابة:انظر(.اثنان
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نكرانبلابهاقرلماومقزرالهتئلمغاورواه-3912

العقيليرزينأبيعنحدسبنوكيععنالمشهورالحديثإلىيشير-

يخلقأنقبل-وتعالىتبارك-ربناكانأين،اللهرسوليا:قلت:قال

خلقثمهو[ءتحتهوماهواء،فوقهماعماء،في"كان:قال؟العرش

الماء".علىالعرش

سننهفيوالترمذي12.،1114المسندفيأحمدالامامأخرجهالحديث

وابن،وح!نه)9031(برقم15926،هودسورةباب-التفسيركتابفي

داودوابو)017(،برقم3511،الجهميةانكرتفيما-المقدمةفيماجه

أحمدالإمامابنوعبدالله)3901(،برقم،147صالمسندفيالطيالسي

أبيوابن4112،التفسيرفيوالطبري)045(،برقم24511،السنةفي

27111،السنةفيعاصمأبيوابن54،ص)7(،برقمالعرشفيشيبة

فيحبانوابن)468(،971101الكبيرفيوالطبراني)612(،برقم

الاسماءفيوالبيهقي)6141(،برقم8114(،الإحسانفي)كماصحيحه

برقم36411،العظمةفيالشيخوابو)108(،برقم23512،والصفات

فيوالذهبي)31(،برقم98،صالسنةأصولفيزمنينأبيوابن)83(،

13717.التمهيدفيعبدالبروابن،وح!نه186(ص)المختصرالعلو

الألبانيضعفهقدولكن.والذهبيالترمذي:حسنهمزكماوالحديث

مدارلأن186(،صالعلومختصر27111،عاصمأبيلابنالسنة)انظر:

التقريبفيالحافظعنهوقالحدسبنوكيععلىالحديثطرق

الحديث:هذاعنقتيبةابنوقال(.توبعإذا:)يعني"مقبول"581:ص

الحديثمختلفتاويلا.هـبتصرف.".يعرفلاووكيع،فيه"مختلف

015.ص

برقمالتوحيدفيالبخاريصحيحفيوردماالحديثلهذايشهدولكن

شيءيكنولمالله.كان.).:وفيهمرفوعاحصينبنعمرانعن)7418(

البيتينعلىالتعليقفيسبقوقدالحديثالماء(علىعرشهوكان،قبله

هذابصحةتشهدوالسنةالكتابمنالعلوأدلةبقيةوكذلك4601.و029

يستتكر.ممافيهوليس.الحديث
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"من"جوابالجوابكانوماهذا-4912

فيقطدخول"من("وولئس-كلا5912

بنفسهالزسولقالفقدذادع-6912

!مغيرالمخاطبقصدماوالله-7912

بالميزاناللفظجوابلكن

اذنانلهلمنالشياقهذا

بلسانلعالم؟"الإله"اين

الحقانيلهوضعتالذيضاها

4912-

6912-

7912-

سبحانهيكونالمعنىهذاوعلى،السحاببهالمرادعماء(في)كان:قوله

انظرالشاء(.فىمن>ءامنم:قالكماعليهوعاليالهمدبراالسحابفوصت

بالقصر)عمى(كانواذا2/236.والصفاتالاسماءفيالبيهقيكلام

الذيحصينحديثرواياتإحدىفيكما،معهشيءليس:بهفالمراد

3/403،الأثيرلابنالحديثغريبفيالنهايةانطر:.البخاريفي

للناظمالإسلاميةالجيوشواجتماع،7/137عبدالبرلابنوالتمهيد

8/952.للمباركفوريالأحوذيوتحفة،162ص

معناه"بأين"السؤالبأنالحديثلهذاالعلونفاةتأويلإلىالناظميشير

166.-16صهالتقديساساسانظر.الرازيذلكقرركما"بمن"السؤال

ايهامعكتنزلاالدليلهذادع:للمعطلالناظممنموجهالخطاب

!لص:النبيقولوهوذلكمنأصرحدليلإلىولننتقلالمعاند،الخصم

السلميالحكمبنمعاويةعنالصحيحالحديثفي؟"الله"اين

قبلليغنماترعىجاريةلي.وكانت.".:فيهوجاء-عنهاللهرضي-

غنمها،منبشاةذهبقدالذئبفإذايومذاتفاطلعب،والجوانيةأحد

فأتيتصكة"،صككتهالكني-يأسفونكمااسفادمبنيمنرجلوأنا

:قالأعتقها؟أفلااللهرسوليا:قلت،عليئذلكفعظم!اللهرسول

:قالالسماء.في:قالت"؟الله"أينلها:فقالبها.فاتيتهبها،ائتني

اخرجهمؤمة؟"فإنها"اعتقها:قال.اللهرسولانت:قالتانا"؟"من

برقم،الصلاةفيالكلامتحريمباب-المساجدكتابفيمسلمالامام

.)537(

العربية.باللغةاي:باللسانلعالم1

للمعنى.صفة"و"الحقاني!ن!النبيوهو،فاعلاسم:الطاءبكسر:""المخاطب
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غئرهالمخاطبفهمماوالفه-8912

الرعلىممتنع"الاين"لفطقوميا-9912

بهيكفرناقائلكئمويكاد-0013

بيانلقصدموضوعوالففط

بطلانوذوعندكمحمن

العدوانغايةوهذاقدبل

8912-

9912-

0013-

الجارية.والمقصود:،مفعولاسمالطاء،بفتح:"المخاطب"

كانإذاتجوزلا؟("الله"اينلفظانيرونالعلونفاةالمعطلةانيعني

يقولهذاوفي-زعمهمحدعلى-المكانعنالسؤالبهاالمقصود

منلقولتكذيب؟"الله"اين!:النبيقول.وفي.".:الدارميالامام

مكانمنهيخلولاشيئالان،باينيوصفلامكانكلفيهو:يقول

فيهولمنإلأ؟"الله"ايمن:يقالولاهو؟"،"اين:يقالانيستحيل

175،وانظر:93،صالجهميةعلىا.هـالرد"مكانمنهيخلومكان

24.صلهالمريسيعلىالردوانظر:

منانفي:الثالث"الفصل:قالفإنه،الرازيانهالظنعلىالغالب

يحكمهلمعينةبجهةمختصامتحيزاجسماتعالىكونهيثبت

وهوكافرانهاحدهما:.قولانفيهللعلماءلا؟امبكفره

للرازيالغيبمفاتيحوانظر:691.صالتقديسا.هـاساس.".الأظهر.

.)22414(

اللهصفوةوهوهـ-الله"ورسول:قولهكلابابنعنالإسلامشيخونقل

ويقوله،"الأين"يجيز-جميعاواعلمهمبريتهمنوخيرتهخلقهمن

ذلك.عندبالايمانلهويشهدالسماء،فيإنه:القائلقولوبتصوب

"....بهالقولويحرمونالأينيجيزونلاواصحابهصفوانبنوجهم

17،صهللدارميالجهميةعلىالرد:وانظر5/931.الفتاوىمجموع

بيانفيوالحجة5/24،للنوويمسلموشرح318،صالصواعقومختصر

)11512(.للأصبهانيالمحجة

كفرنا".قد"بل:يعني،محذوفتقديرعلىقد":"بل

يكفرونانهمعلاماتهموابرزالبدعاهلصفاتمنوهذه":العدوان"غاية

51691.التعارضدرءانظر.خالفهممن
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نوعانهماواقراراقولاالورىخئرعنجاءصريحلفط-1013

حرفانانهامع"من"لفطعنبعاجزالرسولكانمالله-و2013

التئيانغايةفي"و"منلئسذووهيثلاثاحرفها"والاين"-3013

يسلانالورىربمنالقئرفيإذمنهفصحالملكانماوالله-4013

متحداناللفظانماواللهفلامن""يعني؟اللهأين:ويقول-5013

إنسانولاولاأشرعلغةلذيايضامعناهماولا-كلا6013

ص!إهص!!!اليه

1013-

3013-

4013-

5013-

6013-

رزين.أبيحديثفيكماوالإقرار،الجاريةحديثفيكما!صمنهالقول

.317/135،هلمالتعارضدرءوانطر

البيتفيسبقماانظر.للضرورةلبس""ذاتمكانلبس""ذو:قال

)ص(.33041

(.التبيانغايةهي)من:طه4-ح

السما(.)رب:ط،ح

قبلهاماعلىحركتهاوألقى3الهمزحذف،يسألانأي"يسلان":

.)ص(4للضرورة

"منكرالملكينسؤالذكرفيهاجاءالتيالاحاديثفيوردماإلىيشير-

الحديثفيجاءكما؟نبيكومن،دينكوما،ربكمن:للميتونكير"

الناظمإليهيشيرعندماكاملاتخريجهوسيأتيعازببنالبراءعنالمشهور

تخريجهمضىوقدهريرةأبيحديثوكذلك)1735(.رقمالبيتفي

)1012(.رقمالبيتتحت

فقدالمكانعنسؤالايجعلكما"أين"لفظ"أن:الرازييقولهذاوفي

السؤالفلعل؟فلانمنفلانأين:يقال،والدرجةالمنزلةعنسؤالايجعل

."..جدا.القدررفيعهوأيالسماء4إلىبهاوأشارالمنزلةعنكان

166.-16صهالتقديسأساس

الفاسد.التأويلهذايعرفلاالناسعرففيحتى:يعني
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/نتار

المنانالواحدالإلةرسلمنالإجماععشرهاوخامسهذا-7013

للرحمنبالفوقصرحواقدكتبهممعجميعهمفالمرسلون-8013

الكيلانيعئدالقادروالذينالورىشئخإجماعهملناوحكى-9013

الثاني"رشد"ابنأعنيإجماعهمحكىايضاالمالكيالوليدوابو-0131

9013-

0131-

والدلالاتبالاياتالصانحمعرفة"اما:قالحيثالطالبينغنيةكتابهفي

نا)إلى..احد.واحداللهانوتتيقنتعرفانفهو:الاختصاروجهعلى

ارسلنبيكلعلىانزلكتابكلفيمذكورالعرلنىعلىوكونهقال(:

الجيوشاجتماعوانظر:57،صرالطالبينا.هـغنية."...كيفبلا

)المختصرللذهبيئالعلو8615،الفتاوبدمجموع277،صالإسلامية

284(.ص

بنعبداللهصالحابيبنعبدالقادرمحمدابووهو."الجيلاني":ط-

مولدهكان.الحنبلي(الكيلانياوالجيلاني)اوالجيليدوستجنكي

فيهوغلا.واشتهرصيتهوذاع،والعبادةبالزهداشتهرهـ.471سنةبجيلان

ماواكثر،بالقادريةتعرفطريقةلهصارتحتىالصوفيةمنبعدهجاءمن

حسنعلىتدلنقولاتوله،عليهكذبالصوفيةاقوالمنإليهيعسب

ذيل12943(،)0السيرهـ.561سنهوفاتهكانت.اللهرحمه،اعتقاده

)112027(.والنهايةالبداية)3/092(،الحنابلةطبقات

الوليدابيالمالكيةشيخبناحمدالقاسمابيبنمحمدالوليدابوهو:

الحفيد"رشد"ابنبويعرف،المالكي،القرطبيششدبناحمدبنمحمد

وتفقه052!،سنةبشهرجدهموتقبلولادتهوكانت،جدهعنلهتمييزأ

واشتغل،بالطبعلملهوكان،الفنونشتىفيوالفالمذهبفيوبرع

مصنفاته:ومن،والفارابيسينا،وابنرسطو،كتبوخاصةكثيرابالفلسفة

وفاتهكانتكثير.وغيرهاالتهافتوتهافت،الأدلةومناهجالمجتهد،بداية

)14032(.الذهبشذرات703(،)21/لمالسير595!.سنة

فلم-الصافةهذهوأما:الجهةفي"القولالأدله":"مناهجكتابهفيقال-
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حكىقدايضاالعباسابوودرا-1131

قئلهمنيكنلماطلاعوله-1312

نهايضانحنونقلعهذا-1313

بإثجاوواانهمنقطعوكذاك-4131

الحرانيالهدىعلمإجماعهم

ولسانمتكبلممنلسواه

البرهانعلىقطعاإجماعهم

الاكوانلخالقالصفاتجات

1311-

1312-

1313-

1314-

قال(:ان)إلى...سبحانهللهيثبتونهاالامراولمنالشريعةاهليزل

بالوحيالملائكةتنزلمنهوانالسماء،فياللهانعلىمبنيةكلها"والشرائع

بالنبي!الاسراءكانوإليهاالكتبنزلتالسماواتمننو،النبيينإلى

اللهانعلىاتفقواقدالحكماءوجميع،المنتهىسدرةمنقربحتى

مناهج."..ذلكعلىالشرائعجميعاتفقتكماالسماء؟فيوالملائكة

التعارضودرء)2/258(،للناظماللهفانإغاثةوانطر176.صالادلة

.)6/212(

ابنرفيقهوالذيالأولعن"احترازنصها:القراءلبعضحاشيةبفي-

الثافي.جذهوالذيالاولعناحترازهووإنماخطا،وهو.سينا"

بالفطرةثبت"قد:قالالذي،تيميةابنالعباساباالاسلامشيخيعني

المرسلينعنالمتواترةوبالنقول،السليمةالفطراهلعليهااتفقالتي

المؤمنونعليهاتفقوما،تعالىاللهكتببهنطقتوماالأخبار،من

الجهميةتلبيسبيان"العالمفوقاللهان:البدعحدوثقبلبالرسل

الرسائل)ضمنعليمحمدحسند.رشيدحققهالذيالجزء045،ص

التعارضدرءوانطر(.الامامبجامعةالكتابتحقيقفيالثمانيه

.)6/924(

.القومعنالمتكلمبمعنىهناو"لسان")س(.غيرالنسخجميعفيكذا

.البيانوجودةالفصاحةوهو،اللسنمنمبالغةصيغة"ملسان"،:سوفي

)ص(."بلسان".:طعوفياظهر.كانفيهاماصحفإن

والصواعق9،صهالاسلاميةالجيوشاجتماعفيكلامهنص:انظر

.1/368()المرسلة

نفسه-نزه"وقد.الناظمقال.اللهعندمنجاءتالتيوالكتبالرسليعني
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بإثجاؤواانهمنقطعوكذاك-1315

بإثجاؤواأنهمنقطعوكذاك-1316

بتوجاؤواانهمنقطعوكذاك-1317

الرحمنلربتاالكلامجات

الأبدانلهذهالمعادجات

ثانمنلهوماالإلهحيد

1315-

1316-

1317-

:فقالالمرسلونبهوصفهماإلأالعبادبهيصفهعماوتعالىسبحانه

915،:]الصافات!(آلمخلصيناللهعبادلا!يصفونضاالله>ستحن

المرسلةالصواعق."..الرسل"هم:السلفمنواحدغيرقال016[.

928(.)5/33،الفتاوىمجموع:وانظر153(.-)1/152

ورفعاللهكمتنمنهمبعفقعلىبعضهتمفضلناالرسل>تلك:سبحانهقالكما

كموسىاللهكلمهبعضهمفالأنبياء253[،:]البقرة.(.درجثبعضمهم

للهالصفةهذهباثباتالناساولىفهم!ر،ومحمد،وادمالسلامعليه

ومختصربعدها،وما12/22،الفتاوىمجموع:انظر.وتعالىسبحانه

.124ص،الصواعق

هذاوفي.والابدانللأرواحالمعادإثبات:اللهرسلبتقريرهجاءومما:اي

محمدقبلالرسلانموضعغيرفيذكرنا.وقد..":الاسلامشيخيقول

مجموع.[(...المتفلسفةمنذلكنفىلمنتكذيباالكبرىبالقيامةانذروا

المللاهلوسائرالمسلمينسائر"مذهبايضا:ويقول)26614(.الفتاوى

.[(..هناكوالعقابوالثوابقبورهممنالناسوقيامالكبرىالقيامةإثبات

في-الناظمويقول)4/284(.ايضاوانظر)26214(،الفتاوىمجموع

فيالحدواانإلىالامربهم.فال.".-:الصفاتنفاةعلىردهمعرض

الرسلجميعبهاوجاءت،المللجمييععليهااتفقالتيلثلاثةالاصول

الصواعق."..الصالحةوالاعمالالاخر،واليوم،بادلهالايمان:وهي

.11936():وانظر(،01)3/69

واتجتنوأاللهاغبدوأأترسولاأثة!لفىبعثنا>ولقذ:سبحانهقالكما

منقتلثمنارسلنا>وماوعلا:جلويقول36[.:]النحلالطغوت<

فزبدة25[.]الأنبياء:*<فاعبدونأناإلاإلهلاأنوإلخهلؤحمآإ،زسول

إلىالدعوةهوواساسهادعوتها،ولب،السماويةوالكتبالوسالات

له.شريكلاوحدهللهالعبادةانواعبجميعاللهإفراد

352



بإثجاؤواأنهمنقطعوكذاك-1318

اصوفيقطعامئفقونفالزسار-9131

وذاومنهاجشرغله-كار0132

قولانلهموماالقضاءبسات

الإيمانشرائعدونالديسل

ذانفافهمالتوحيدلاالامرفي

بالقضاءالايمان:السماويةالرسالاتعليهواتفقتالانبياء،بهجاءومااي-1318

لميشألموماكاناللهشاءماوآد،ومشيئتهبقدرتهشيءكلوآدوالقدر،

عليهمالرسلدعوةفيمستقراهذايلحظاللهكتابتدبرمنولهذا.يكن

>ولا:عنهتعالىاللهحكاهفيماالسلامعليهنوحفولذلكومن،السلام

]هود:يغوليهم<أنيرلداللهكانإنلكئمألضحأنأردتإننقحىينفع!

يأبت>قالإسماعيلابنهيذبحآدالسلامعليهإبراهيماللهامرولما34[.

فعلق201[.:الصافات1الضخبرين<مناللهشاإنستجدقتومرماأفعل

سبحانه.مشيئتهعلىالأمرالسلامعليهإسماعيل

منبهاتسافئنتكإلاهي>إن:السلامعليهموسىقولادلهحكىوكذلك

.(01)618الفتاوىمجموع:انظر.[551:]الأعراف(..تشآءوتهدهـمنتشاء

91[،:عمران]آلاقيسئلض(دثهنحدالبرنن>:سبحانهقالكما-9131

الطغوت<واجتفبوااللهاعبدوترسو،أمة!لفيبعثا>ولقد:وقوله

نوحابه-رئماالدينمنلكم>شريع:سبحانهقالوكما36[.:]النحل

ولاالدينأ!وأأنوعيسئوموسىإترهيمبه-وصيناوماإلكؤحيئآوالذي

يشآءمنإلتهئحتبىاللهإلتهلدعوهتمماالممثركينعلىكبرفيهلنفردوأ

13[.:]الشورى*<ينجبمنإلهوتهدى

لاوحدهاللهعبادةهوكلهمالرسلبهجاءتالذي"والدينكثير:ابنقال

لؤحىإلازسولمنقبلفمنأزسلنا>وما:وجلعرقالكمالهشريك

العطيمالقرآنتفسير25[[(]الأنبياء:ةا(فاغبدونأناإلاإلةلاأن!إليه

.)3613(:وانظر.(1)1490

وهذه48[،:]المائدةومنهاجأ(شرعةمنكتمجعلنا>دئ:سبحانهقالكما-0132

الأزمنةبحسبتتغيرالتيهي،الأممباختلافتختلفالتيالشرائع

)21116(،القرطبيتفسيرانطرفلا.والتوحيدالدينصولأما،والأحوال

)12003(.السعديوتفسير)6612(،كثيرابنوتفسير
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واحددينالئوحيدفيفالدين-1321

لعبادهاختارهالإلهدين-1322

لرسلهيكونبأنالمحالفمن-1323

بعدجاوواانهمنفلحوكراك-1324

اثنانعليهمنهميختلفلم

الأديانقئمهوولنفسه

مختلفانخبرانوصفهفي

الإنسانئف1طوبيناللهل

1321-

1322-

1323-

1324-

قال:قال-عنهاللهرضي-هريرةأبيعنصحيحهفيالبخاريروىكما

،والآخرةلدنيا1فيمريمابنبعيسىالناساولى"انا:اللهرسول

كتابفيأخرجهواحد".ودينهمشتىامهاتهم،لعلاثإخوةوالأنبياء

برقم.(..مريمالكتبفى>وابمر:تعالىاللهقولباب-الأنبياءأحاديث

منالاخوة:العلاثولادوالضرائر،:المهملةبفتحلعلات1و)3443(.

التوحيدهوواحددينهمأصل)أن:الحديثومعنى،شتىمهاتهموالأب

)6/564(.الباريفتح(الشرائحاختلفتوان

]التوبة:(نقس!ئم(فهنتظلموفلاالقملدين>ذلك:سبحانهقالكما

]يوسف:القئم<الديئذلكإياهالألغبدوأالا)أمر:تعالىوقال36[.

يلس<لاالاسأكثررلبهنالقئمالدين>ذلك:تعالىوقال04[.

لأيوميأقانقتلمنالقيمللذيئوتجهك>فاقر:تعالىوقال03،.:]الروم

43[.:ووم]<اللهمنلمرذ

هو-بالعبادةإفرادهوهو-اللهعندمنالمنزلالحقالدينأن:والمعنى

وانظر:.حسنهووأقومهدينأعدلفهو،لعبادهاللهاختارهالذيالدين

)4/537(.كثيرابنتفسير)"658(،السعديتفسير)12/305(،اللسان

)ص(.للضرورةالمبتدأعلىالباءخلاذ":يكون"بأن

منأوالدينصولمنهومماسواءيبلغوهنبهاللهأمرهمماأنأي

علىدعوتهموأساس،الناسبينالعدلعلىقائمكلهالشرعيةالأحكام

بينيعدلأنرسولهأمرسبحانه)واللهعليهم!،وسلامهاللهصلواتالعدل

وقلهئماهوإنئبغولاأمرت!ماستقموفاخ>ظذلك:فقالالطواف

15[.:]الشورىئتبهم(لأعدلمرتو!تن!مناللهانزلبمآءامنت

ن=و،أمرهكمانفسهفييستقيمنووكتابهدينهإلىيدعوأنسبحانهفأمره
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دعواايضااأنهمنفطعودداك-1325

برسلهثئمباللهإيماننا-1326

الالىالملائكةوهموبجنده-1327

الأصولاحفاالديناصؤلهدي-1328

الايمانقواعدوهيللخمس

الابدانوقيامةوبكتبه

الاكوانلمصالحرسلههئم

الهمذانيهوللقاضيالخمسل

بينيعدلوأن،جميعهبالحقيؤمننو،الفرقمنأحدهوىيتبعلا

ويقول،113صالقيملابنالعليلشفاء.ا.هـبتصرف(المقالاتارباب

نطقتالالهيةالكتبلانبعدلهيقرونكلهمالمللهل"و:الإسلامشيخ

ا.هـجامع."..ذرةمثقالالناسيطلملانهوبالقسطقائموانه،بعدله

.()12511الرسائل

ءامنوءامنوالذين>يائها:تعالىقولهفيالمذكورةهيالخمسوالقواعد-1325

ومنقبلمنانزلالذىوالكنب-رسولهعلىنزلالذىوالكتتءورسولهبالئه

(!ابعياضنلأضلفقدالأخرواليومورس!-كنبهءوملبهكته-يالئهيكفز

خمسةالايمانأصولنإلىالصواعقفيأشاروالناظم136[.]النساء:

فيبهصزحكماالسادسالركنوهوبالقدرالايمانيذكرولم)36511(،

بالقدرالايمانلأن؛باللهالايمانتحتداخللانهالمشهور،جبريلحديث

للدكتوروالقدرالقضاءانطر:.ذلكفيشكولاباللهالايمانلوازممن

63.صالمحمود،عبدالرحمن

(.اصولالا:ط،ح-1328

بناحمدبنعبدالجباربناحمدبنعبدالجبارالقاضيهو:[لهمذاني

صاحب،المتكفم،مذهبهفيالعلامة،الهمذانيالحسنابو،خليل

وقزوينالريقضاءولي،لمعتزلةشيخ،المذهبشافعي،التصانيف

بنالصاحببعنايةبويهابنالدولةلفخركانتالتيالاعمالمنوغيرهما

البدعةإلىداعولكنهحديثهفيثقةوكان،عنه"كتبت:الخليليقالعباد،

الاصول"شرح:الناظمإليهشارالذيوكتابهعنه"يةالروتحللا

الميزانلسان)244117(،السيرهـ.415سنةوفاتهكانت".الخمسة

)21302(.الذهبشذرات)3/386(،
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لهاوكئمللاعتزالالاصولتلك-9132

ونفيهمالإلهأوصافوجحود-0133

لهلرؤيتنانفيهموكذاك-1331

الذيوالفدرالرثقضاءاونفرا-1332ب[ول31

وخلدوا،الاصولهاتيكأجلمق-1333

للقرانالخلقفمنهفزع
لم
للزحمنلفوقولعلوه

الفمرانيرىكمااللفاءيوم

حتمانهمابهالكتابسبق

النيرانلظىفيالكبائرأهل

المولف.مقدمةعلىالتعليقفيذكرهاسبققدالخمسةالمعتزلةأصول-9132

تعالىاللهكلامالقرانأن:فهوذلكفيمذهبنا"وأما:القاضييقول-

528.صالخمسةالاصولشرح.([...محدثمخلوقوهوووحيه

128،صالخمسةالاصولشرحفيهانظر:"الإلهأوصاف"وجحود:قوله-0133

فانطرالعلؤنفياما)1/335(.الإسلاميينمقالات)1/44(،والنحلالملل

)5/122(،الفتاوىمجموع226،-921صالخمسةالاصولشرحفيه

177.صرشدلابنالأدلةمناهج)6/227(،التعارضدرء

الخمسةالاصولشرح.".الروية:اللهعننفيهيجب"ومما:القاضييقول-1331

الرؤيةيؤولونوالمعتزلة)1/266(،للرازيالاربعين:وانظر232.ص

2/693(.)1/934،الجهميةتلبيسبيانانظر:.بالعلم

همالعبادبل،للهمخلوقةليستالعبادافعالإن:يقولونوالمعتزلة-1332

وعلى،فيهمخلقهالذيهوأمرمحلىدئهيعذبهملاحتىلها،الخالقون

القدر.مراتبمنالخلقمرتبةينكرونفهمهذا

116،-112صالعليلشفاء323،صالخمسةالاصولشرحانظر:

.402صوالقدرالقضاء

منهما.مفزلالازمانواجباناي:حتمان

)طه(.منساقطة"وخلدوا"منالواو-1333

فيها،ويخلدونالنارفييعذبونالعصاةانأخبر"فادئه:القاضييقول

لانهعليهما؛حملهفيجبجميعاوالكافرالفاسقيتناولاسموالعاصي

657،صالخمسةالاصولشرح".لبينهالاخردونأحدهماأرادلوتعالى

.()1/45والنحل11:وانظر
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-و1334

و-1335

و-1336

1334-

1336-

بطعانحديثهاةروورمؤافيهمالشفاعةنفوالاجلها

لئماللهبأنقالوالاجلها

لئماللهبانقالوالاجلها

العصيانذيإصلاحعلىيقدر

الكفرانذيإيمانعلىيقدر

القاضي:يقولهذاوفيالنار،فيالكبائراهلتخليدفياصلهمعلىبناء

منالفساقدونللمومنينثابتةالشفاعةبانالعلممنالجملةبهذه"فحصل

مقالات:وانظر096.-688صالخمسةالاصولشرح."...الصلاةاهل

.()2/166الاسلاميين

كابرواالمعتزلةولكنقطعيأ،ثبوتاوثابتةمتواترةالشفاعةحاديثو

بدولا،الظنإلاتفيدلاوالاحاداحاد،احاديثانهاواذعواوعاندوا

تعلقوا"وقد:القاضييقولهذاوفيالعقائد.امورفيالقطعمن

"شقاعتيقال:انه!رالنبيعنرويبما-الشفاعةمثبتةيعني-

ماصريحعلىنصقد!المبيإنوقالوا:امتي"،منالكبائرلأهل

صحولواولا،صحتهتثبتلمالخبرهذاان:والجواب،إليهذهبنا

يصحفلاالعلمطريقهاومسألتنا،النبيعنالاحادبطريقمنقولفإنه

الفتاوىمجموعوانظر096،صالخمسةالاصولشرحبه".الاحتجاج

،11611(،)148.)11/184(

علىيقدرلااللهإن:يقولونالمعتزلةانقبلهوالذيالبيتهذاومعنى

عند-يقدرلاسبحانهاللهانعلىبناءالمهتديإضلالولاالضالهداية

الظلمنفسهعلىحرماللهإن:يقولونالسنةواهل،الظلمعلى-بعضهم

والشيء،نفسهعنالظلمسبحانهنفىوقد،عليهقادرولكنهعنهمنزهوهو

ينفى.لاالمحالإذ؛عليهمقدورالمنفي

عليهيقدرمابجميع-يعنهولمالعبدامرإذاإنه"قالوا:المعتزلةفإنولهذا

كماضالأيهديانيقدرلاانهوالتزموا،لهظالمأكان-الاعانةوجوهمن

)ضمنالاسلاملشيخذرابيحديثشرحمهتديأ".يضلانيقدرلاانه

)1/123(،الرسائلجامع:وانظر602(،3االمنيريةالرسائلمجموعة

)1324(.الاشاعرةمنتيميةابنوموقف)1/461(السنةومنهاج
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البهتانشريعةالمحالصعبالمث!الزحمنعلىحكمواولاجلها-1337

الإمكانفيالموجودللأصلحرعايةيوجبونهئمولأجلها-1338

السئحانذااللهمسئحانكبعقولهمالورىربعلىحقا-9133

***

غر

أهـإجماععشرهاوسادسهذا-0134

لهشهدتسنةصاحبكلمن-1341

ولولهمبمخالفعئرةلا-1342

العلىالسمواتفوقالذين-1343

الأزمانحجةأعنيالعلمل

القرانوعشكرالحديثهل

والبعرانالشاءعديدكانوا

الاكوانمباينوهووالعرش

1337-

1338-

1341-

1342-

وهوالسابقينالبيتينفيمامضمونهياللهإلىنسبوهاالتيالبهتانوشريعة

مهتديا.يضلانولاضالايهديانيقدرلااللهن

فعلبوجوبالقول:الفاسدةاصولهمعنالمتفرعةالامورومن:أد

زعمهم-حدعلى-بخيلاظالما،اللهكانوالأ،اللهعلىالاصلح

ادلهعلىالاصلحفعلبوجوبيقولونبغدادفمعتزلة:مختلفونوهم

فيالاصلحفعلوجوبيرونالبصرةومعتزلةوالدنيا،الدينأمورفي

تقتضيهماوفقيفعلادلهبانيقولونالسنةواهل.فقطالدينامور

فيهعماونهاهمصلاحهمفيهبماالعبادمرإنمانهوحكمته

مصلحةالرسلإرسالهوأن،عامةمصلحةالمأمورفعلنو،فسادهم

منهاج.لمعصيتهالناسبعضعلىضررفيهكانوإن،عامة

والقدرالقضاء)1/54(،والنحلالمللوانظر:)1/462(.السنة

176.ص

"منأيدبنا:بينالتيالاخرىالنسخوفيو)ط(الاصلفيكذا:كل""من

)ص(."كل":نسخةفينإلى)ف(حاشيةفيشيروكان"

بعير.جمع:والبعران،الغنممنالواحدةوهي،شاةجمعالشاء:
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وبحمدهسبحانهربناهو-1344

علبواشهداقوالهمإذافاسمع-1345

داذاكريالأئمةتفاسيرواقرا-1346

بتفعباسابنقولإلىوانظر-1347

بعدهمناصحابهإلىوانفلر-1348

الرحمناستواالعردشعلىحقا

لإيمانوبالكفربعدهاطم

الحئرانهدايةفهيإسناد

عزفانذاكنتإن(""اسنوىصسير

حئرانومقاتلكمجاهد

1344-

1347-

1348-

وفي.الرحمنإلىمضافوهو،للضرورة"استواء"منالهمزةحذفت

ماضيا،فعلا"استوى"يكونانويجوز،مضبوطغير"استوى":النسخ

)ص(."بحمده"فيالجزضميرمنبدلأو"الرحمن"

)882(.رقمالبيتعندعباسابنترجمةتقدمت

فيماليضلفلذي">هو:تعالىقولهتفسيرعندالبغويالامامقال-

]المقرة:.(.سمؤتستعفسؤلهنالشمآالىاستويثنمجميعاالارفى

السماء".إلىارتفيعاي:السلفمفسريكثرو،عباسابنقال92[.

)1/254(،للقرطبيالقرانلأحكامالجامع:وانظر)1/78(.التنزيلمعالم

)5/594(.الفتاوىمجموعوانظر:

علا:"استوى:مقالتهونص)0117(.رقمالبيتعندمجاهدترجمةتقدمت

باب-التوحيدكتابفيتعليقأصحيحهفيالبخارياخرجها"العرثزعلى

الفريابي"وصله:الحافظوقالاتمآ!.علىعرشبما>و!ات:تعالىاللهقول

)5/344(.التعليقتغليق)13/416(،الفتح.عنه"نجيحابيعنورقاءصت

الامامالخراز،البلخيالنبطيبسطامابوحيانبنمقاتلهو:مقاتل

والضحاكومجاهدالشعبيعنحدث.خراسانعالم،الثقة،المحدث

المباركوابن،دهمبنوابراهيم،معروفبنبكيروعنه.وعكرمة

)وهو،واتباعسنةصاحبالقدر،كبيرخيرأناسكأصادقأكان.وغيرهم

له،معاصروهو،العلماهلضعفهالذيالمفسرسليمانبنمقاتلغير

ومائة.الخمسينحدودفيتوفي(.لذلكفليتنبه

التهذيبتهذيب)1/174(،الحفاظتذكرة)6/034(،السيرانظر:

)2/932(.للداوديالمفسرينطبقات)01/248(،
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لذيوأيضاالكلبيئإلىنظزو-9134

أجلهئمالتابعيئوفيعوكذا-0135

نكرانماغئرمنقالهقد

الشانالعنذيمالزياحيئذاك

9134-

0135-

<العرشعلىاستوئ>ئئم:تعالىقولهعندالبغويقال:مقالتهونص

235(.)طمالتنزيلمعالماستقر"؟ومقاتلالكلبي"قال54[::]الاعراف

قبلالاولهو:وجلعرقولهفي-أعلموالله-"بلغناأيضا:مقاتلوقال

يعنيوانماشيء،كلمنقربوالباظنشيءكلبعدوالاخرشيءكل

أخرجه."عليمشيءبكلوهوعرشهقوقوهو،وقدرتهبعلمهبالقرب

مجموع:وانظر)019(.برقم)2/342(والصفاتالاسماءفيالبيهقي

925،،013صالإسلاميةالجيوثرواجتماع694(،-)5/594الفتاوى

معاصرإمامثقةهذامقاتلالاثر:هذاعقبوقالالعلوفيالذهبيوأخرجه

العلومختصر.بثقةليسمبتدعذلك،سليمانبابنهوما،للأوزاعي

913.ص

062.صالصحاج،العالموهووقتحهاالحاءبكسرحذر،تثنية:حبران

وكانالمفسر،،الكلبيبشربنالسائببنمحمدالنضرأبوهو:الكلبي

صالجأبيعنروى،الحديثمتروكشيعيأنهإلاالانسابفيرأسا

:الثوريقالوغيرهما.هشامبنه1والثوريوعنه،وجماعةوالفرزدقوجرير

الثوريسفيانأنالنبيلعاصمأبووذكر."الكلبيعنيرويلمن"عجبت

فهوعباسابنعنصالجأبيعنعنيحدئت"ما:قالالكلبيأنزعم

الجرح)6/248(،السير.الائمةمنواحدغيركذبهوقد."تروهفلاكذب

)7/027(.حاتمبيلابنوالتعديل

".الذي"والقول:ب-

]الاعراف:<العرشعلىاستوئ>ئئم:تعالىقولهتفسيرعندالبغويقال-

وانوالكلبي235(.)طمالتنزيلمعالم.استقر":ومقاتلالكلبي"قال54[:

جريركابنالائمةعنهنقلهاالتفسيرفيقوالهولكنالروايةفيمضعفاكان

السنة.أهلفيهوافقهذاوقوله،و[لبغوي

العاليةبو،مهرانبنرفيعوهو"العاليةأبوهو"رفيع:الاصلحاشيةفي

من=لامرأةمولىكانالمفسر،الحافظالمقرىء،الامام،البصريالرياحي
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علمهإليهألقىصاحب-كنم1351

يوالمإذسبهقدمن-فليهن1352

اربععليهاعباراتفلهنم-1353

راوكذلكعلاوقذاشتقروهي-1354

رابغهوالدىصعدفدوكذاك-1355

اثنانعلئهاختلفتمافلذاك

البهتانذيتحريفقولهفق

الطعانللفارسحضلتقد

نكرانمنفيهماالذيتفع

الشئبانيصاحبعبئدةوأبو

1351-

1355-

،شابوهو!النبيزمانركاذ،تميمبنيمنثميربوعبنرياحبني

وعليعمرمنوسمع،عليهودخل،الصديقبكرابيخلافةفيوأسلم

.-عنهماللهرضي-وغيرهمعباسوابنوعائشةمسعودو[بنذربيووأبيئ

أبووقال.وغيرهمسيرينوابنهند،بيبنوداودالحذاء،خالدوعنه

،عباسوابنوزيدبيئعلىعرضاالقراءةالعاليةأبو"أخذ:لداني1عمرو

السير.وتسعينثلاثوقيلتسعينسنةوفاتهكاثتعمرلما.علىقرأويقال

للشيخ،112صالاسماءضبطفيالمغني)1/528(،الاصابة)4/702(،

الهندي.طاهرمحمد

فيالبخاريأخرجه"ارتفعالسماء:إلى"استوى:العاليةأبوقال

عرشبما>و!ات:تعالىقولهباب-التوحيدكتابفي-تعليقا-صحيحه

وفي)13/416(،الفتحفيالحافطووصله)13/414(.الفتح10الماعلى

فيالطبريجريرابنإلىالموضعينفيوعزاه)5/344(.التعليقتغليق

فيالسيوطيوأورده)1/501(،تفسيرهفيحاتمأبيابنخرجهوالنفسير.

والبيهقي.حاتمأبيبن1وجريرابنإلىوعزاه)1/701(المنثورالدر

الصحابةمنكبيرعددمناستفاداللهرحمهلعالية1أباأنالمعنى

عنهم.اللهرضي

الكتابناشرمنتصرفوهواختلفا[(،"ما:طعوفي،الأصولفيكذا-

)ص(.للمذكر،الفعلتأنيثمنتخلصا

صاحب،النحويالبصريمولاهم،التيميالمثعىبنمعمر:عبيدةابو

،البصريالحسنفيهاتوفيالتيالليلةفيومائةعشرسنةولد،التصانيف

بن=عليعنهوحدثالعلاء.بنعمرووأبيعروةبنهشامعنحدب
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1356-

1356-

بالقزآنالجهميمنادرىتفسيرهفيالقولهذايختار

عنيحكي"لا:المدينيابنعنهقال.سلامبنالقاسمعبيدوأبو،المديني

مؤلفاته:من.الخوراجرأييرىكان:وقيل،"الصحيحالشيءإلأالعرب

السير.عشر:وقيلومائتينتسعسنةمات.الحديثوغريب،القرآنمجاز

)2763(.للقفطيالرواةإنباه)951!ا!ا(،

للغوي،،الشيبانيعمروابو-الميمبكسر-مراربنإسحاق:الشيباني

بالولاء،إليهمفنسبأحيائهمفييؤدبكانلأله،شيبانلبنيمولىوهو

موثقا،باللغةالناسأعلممنوكان،لأولادهموالتعليمبالمجاورةويقال

بنأحمد:وعنه،الشاميوذكنالعلاءبنعمروأبيعنروى.يحكيهفيما

أبووقالكثير.وغيرهمعمروبنهوسلامبنالقاسمعبيدوأبوحنبل

ماأضعافعشرةوالسماعالعلممنعمروأبيمع"كان:ثعلبالعباس

كانأحمدالاماماناحمد:الامامابنعبداللهوذكر".عبيدةابيمعكان

كتابمؤلفاتهمنكثيرا.عنهويكتبالشيبانيعمروأبيمجالسيلازم

ومائتين.عشرسنةوفاتهكانت."القرانو"غريب"الجيم"

النديملابنالفهرست)16932(،بغدادتاريخ)25611(،الرواةإنباه:انظر

74.طر

فيتزاملاوقد،عبيدةلابيمعاصرأكانالشيبانيعمروأبافإنهذاعلى

وقتفيوفاتهماكانتوكذلكالعلاءبنعمروكأبيالشيوخعنالاخذ

)44111(.عيسىلابنالنونيةشرحانظر:تقريبأ.متساو

"هو:كتبالشيبانيكلمةوعند"،سلامبنالقاسم"هو:بحاشيةوفي

ذكرنا.ماوالصواب.أحمد"الامام

معنىإنعبيدةأبوقالأنه235()لمم"التنزيل"معالمتفسيرهفيالبغويذكر

عبيدةأبواختارهالذيالمعنىأنذلكعلىيشكلولكنصعد.:استوى

:العرثرعلى"استوى:قال"علا".ايالثانيالمعنىهوالقرانمجازفي

57(.)1512،)1/273(،المجازانظر:"عليهوعلاالعرثطرعلىظهر

وعزاه264صالاسلاميةالجيوشراجتماعفيالقولهذاالناظمأوردوقد

جرير.ابنإلى
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ايستولىتفسيريقول-/والاشعري1357

تاوقولالاعتزاللبرقولهو-1358

موجزمنذاقالقدكتبهفي-9135

]33/11البهتانمناستولىبحقيقة

بطلانذووهولجهمجاع

ببيانومقالةوإبانة

1357-

1358-

9135-

649.البيتحاشيةفيالاشعريترجمةتقدمت

)04(.رقمالبيتتحتترجمتهتقدمت:الجهم

وقدإلينا،يصللموهو،الاشعريالحسنابيمؤلفاتمن:الموجز

ابو-"وذكر:بقوله912صالمفتريكذبتبيينفيعساكرابنوصفه

اثنيعلىيشتملانهوذلكالموجز،سقاهالذيالكتاببعده-الحسن

الملةعنالخارجينمنالمخالفينمقالاتتنوعحسبعلىكتاباعشر

الصديقإمامةإثباتفيتكلمالامامةكتابواخرهفيهاوالداخلين

كلفيمعصوممنبدلانهوبالنصقالمنقولوابطل-عنهاللهرضي-

ا.!..".عصر.

اطلعبانه286صالإسلاميةالجيوشاجتماعفيالقيمابنصرحوقد

الموجزكتابفيلفظه.وهذا.".)4/1234(:الصواعقفيوقال.عليه

".المتوسطاتكتبهاجلمنهوإذ

إليه،نسبوهالعلماءوجل،كتبهاشهرمنهو:الديانةاصولعنالابانة-

اصولفيالتبيين:)واسماهالفهرستفيالنديمابن:إليهاشاروممن

.(الدين

)5/39(،الفتاوىمجموع،إليهويشيرالاسلامشيخعنهينقلماوكثمرا

)4/1243(،الصواعق286،صالجيوشاجتماع،القيمابنوكذلك

238(.ص)المختصروالعلو)15/09(،السيرفيوالذهبي

.طبعاتعدةمطبوعوالكتاب

فيتقولونما:قائلقال"إن:الابانةكتابفيالاشعريمقالةونص

بهيليقاستواءعرشهعلىيستويوجلعراللهإننقول:لهقيلالاستواء؟

المعتزلةمنقائلونقالوقد-قالانإلى...ستقرار.ولاطولغيرمن

آشتوى<ألعرشعلى>الرحمق:وجلعراللهقولانوالحروريةوالجهمية

أن-وجحدوا،مكانكلفيوجلعزاللهنووقهر،وملكاستولى:انه
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القرانبمعالمعنهئم5حكاقدايضاالبفوفيوكذلك-0136

الاستواءفيوذهبوا،الحقأهلقالكماعرشهعلىوجلعراللهيكون

.301-79صالابانة.."..القدرةإلى

المصلين.واختلاتالاسلاميينمقالات:كتابهبهيعني"ومقالة":قوله-

الاسلامشيخيقولوطوائفها.الفرقمقالاتذكرفيالكتبأقدممنوهو

الكتبهذهجميعللأشعري"المقالات""وكتاب:الكتابهميةمبينا

نقلوقدغيرها.فييوجدلاماوتحريرهاالاقوالمنوقيهوأبسطها،

يقولأنهوذكر،قولهموظنه،قهمهمابحسبوالحديثالسنةأهلمذهب

.مطبوعوهو)6/303(.السنةمنهاج."..عنهمنقلهمابكل

عليأبيشعخهسيماولاوارائهمالمعتزلةاقوالعلىالاشعريفيهركزوقد

)1/345(:فيهمقالتهونص"الحديث"أهلالسنةأهلعلىويطلق.الجبائي

سبحانه--اللهوأن....السنةهلوالحديثأصحابقولجملةحكاية"هذه

."..*<.اشنوىلعرنرعلىلرحمن>:قالكماعرشهعلى

)9116(.رقمالبيتتحتترجمتهتةدمت:البغوي-0136

للعلو.المثبتينالحقأهلعلماءعن:أي"عنهم":-

عليهأثنىوقد(،التنزيل)معالمالبغويتفسير:يعني":القران"معالم-

الجيوش)اجتماعالقيموابن)13/386(،الفتاوىمجموعالاسلامشيخ

264(.صالاسلامية

54[::]الأعراف(العرشطاستوى>ثم:تعالىقولهعندالعلوفيمقالتهونص

الاستواءالمعتزلةولتوصعد،:عبيدةأبووقال،استقر:ومقاتلالكلبي"قال

بلاتعالىللهصفةالعرشعلىالاستواء:فيقولونالسنةهلوأما،بالاستيلاء

ثم....-وجلعراللهإلىفيهالعلمويكلبهالايمانالرجلعلىيجب،كيف

،الثوريسفيانعنوروي:وقال-الاستواءفيمالابالامامأثرذكر

وغيرهم،المباركبنوعبدالله،عيينةبنوسفيان،سعدبنوالليث،والاوزاعي

كماأمزوها:المتشابهةالصفاتفيجاءتالتيالاياتهذهفيالسئةعلماءمن

اجتماعوانظر.)2353(التنزيلمعالم.هـمختصرا.ا"...كيفبلاجاءت

)1/78(.التنزيلمعالم:أيضاوانظر.991صالاسلاميةالجيوش
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مالكهوإمامناكلاموانظز-1361

لالمعلومبانهالاستواءفي-1362

إتفاندىقولعنهصحقد

الاذهانعلىخافكئفهممن

1361-

1362-

بو،المدنيالاصبحيعامرابيبنمالكبنانسبنمالكالامامهو:مالك

ابنمولىنافععنروى،المعروفالمذهبصاحب،الهجرةدارإمام،عبدالله

وابن،الشافعيوعنه.كثيروغيرهم،والزهري،المقبريوسعيد،عمر

نقدفيإماماوكان،سنةوعشرونإحدىولهللإفادةوجلسوالقطان،المبارك

"انهفتواهبسببالمنصورجعفرابىزمنوامتحنمتقنا،مجودأحافظاالرجال

لمولكنه،الاسواقفيبهوطيفبالسياطوضرب."طلاقمستكرهعلىليس

917!.سنةوفاتهكانت-.اللهرحمه-قولهعنيرجع

)011018(.والنهايةالبدايةله(،مطولةترجمة)وفيه48ا8السيرانطر:

اظهرغيرهفيماولكنووزنا،معئىمتجهوهوهو""كيف:الاصلفي

تصحيفاالاصلفيمايكونانواخشى.مالكالاماملفطإلىواقرب

)ص(.سماعيأ

بايا:فقالانسبنمالكإلىرجلجاء"انه:رويفيماقولهونص

مالكفأطرق:قالالستوى؟كيف،استوىالعرشعلىالرحمن،عبدالله

غيروالكيفمجهولغيرالاستواء:قالثمالرحضاءعلاهحتىراسه

مبتدعا،إلااراكوما،بدعةعنهوالسؤال،واجببهوالايمان،معقول

([.يخرجانبهفامر

،هصه)401(برقمالجهميةعلىالردفيالدارمياخرجهاالقصة

)664(،برقم893()لسمالسنةاهلاعتقاداصولشرحفيواللالكائي

)867(،)866(،برقم503(-)41203والصفاتالاسماءفيوالبيهقي

العلوصفةإثباتفيقدامةوابن326(،-)6/325الحليةفينعيمبوو

-018صالسلفعقيدةفيوالصابوني،911ص)401()09(،برقم

)المختصرالعلوفىوالذهبى)7/151(،التمهيدفيعبدالبروابن،183

)5189(.09(،-98ا)8السيروفي141(،ص

فيالحافظوقال،141صالمختصر("مالكعنثابت"وهذا:الذهبيقال

ثم=وهببنعبداللهعنجيدبسندالبيهقي"واخرح)417113(:الفتح
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سماعهالضدوقنافعابنوووى-1363

وعلمهالشماءفيحفاالله-1364

لاتقان1والتحقيقعلىمنه

مكانبكراحفالسئحانه

1363-

1364-

الاسلامشيخوردهاو.الناظمصححهاالابياتهذهفيوهنا."،.ذكرها.

وعزاها)5/365(،وكذلك)5/04(،الفتاوىمجموعفيكماالحمويةفي

المختصرفيكماالالبانيكذلكوصححهاالاصبهاني،الشيخأبيإلى

141.ص

من،مخزومبنيمواليمنوهو،الصائغنافعبنعبداللههو:نافعابن

وقال،البخاريسوىالستةالكتبفيمخزجوحديثه،المدينةفقهاءكبار

".الفقهفيبارعاكانبلجدا،الحديثفيبالمتوسعهو"وليس:الذهبي

ا.هـ.أحدا"عليهيقدملاوكانشديدا،لزومامالكا"لزمسعد:ابنوقال

منسماعهماو(.الذهبيعليهنبهكماالزبيرينافعبنعبد]دئهغير)وهو

:قالثمفذكرهم؟مالكفيالثبتمن:سئللمامعينابنفقالمالك

اعلمنافعبنعبدالله"كانأحمد:الاماموقال.فيه"ثبتنافعبن"وعبدالله

باخرهدخلهثمكلهمالكحديثيحفطكان،وحديثهمالكبرأيالناس

السيرانظر:."بمالكعالماعبدالله"وكانداود:أبووقالشيء".

)6/46(.التهذيبتهذيب)5/183(،والتعديلالجرح)01/371(،

"اللهن!:بنمالكقال:قالنافعبنعبداللهرواهماهوالقولوهذا

>ما:الايةهذهوتلاشيء،منهيخلولامكانكلفيوعلمهالسماءفي

سادسهئم<هوإلانهسةولارابعهمهوإلاثنع!نخوىمنيكوت

برقم)1/601(السنةفيأحمدالامامابنعبداللهأخرجه7[.:لمجادلة]

برقم104()!ممالسنةأهلاعتقادأصولشرحفيواللالكائي)11(،

الحلوليةمذاهبمنالتحذيرباب-الشريعةفيلاجري1و)673(،

عبدالبروابن11،صه)29(برقمالعلوصفةفيقد]مةو]بن256،ص

014(،صالعلو)مختصرالعلوفيوالذهبي)7/138(،التمهيدفي

وردهو262(.-6/261التعارض)درءالاسلامشيخإسنادهوصحج

المختصرفيكماالالبانيوصححه141،صالجيوشاجتماعفيالناظم

014.ص
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والىالذاتبينالتفربوالىفانفذر-1365

الىوإنمابالشماءخصتفالذات-1366

ردهمنماللشعسثابتذا-1367

بجامعالترمذفيقالوكذاك-1368

علمهلكنالعرنرفوقالله-9136

حكىابضااوزاعيهموكذاك-0137

الربانيالعالمذامنحعلوم

الاكوانذيجميععمحعلوم

بهوانمالكايلقىفلسوف

والإيمانالعلمأهلبعضعن

إيمانذيتفسيرخلقهمع

البلدانفيالعلماءسائرعن

1367-

1368-

9136-

0137-

أنس.ابنيعني:"مالك"

)1/444(.عيسىابنشرحانظر:.النارخازنبهيعني:"مالكا"

فيولد،الضرير،الترمذيسورةبنعيسىبنمحمدعيسىابوهو:الترمدي

بنوعليراهويهبنواسحاقسعيد،بنقتيبةعنروى،ومائتينعشرسنةحدود

قال.وغيرهما،لمروزيحامدوابو،السمرقنديبكرأبووعنه،وغيرهمحجر

قبولفييترخصولكن،وفقههوحفظهبإمامتهلهقاض"جامعه:الذهبي

تسعسنةوفاتهكانت."..رخوالتضعيففيونفسهيشذد،ولا،الاحاديث

7111(.)1والنهايةالبداية)113027(،السير.بترمذومائتينوسبعين

أبيحديثعقب-الحديدسورةباب-التفسيركتابفيجامعهفيالترمذيومقالة

الحديثهذاالعلمأهلبعض"وفسر:عيسىأبوقال.)8932(برقمهريرة

كلفيوسلطانهوقدرتهاللهعلم،وسلطانهوقدرتهاللهعلمعلىهبطإنما:فقالوا

القيمابن]نقل)5/377(الجامع5"كتابهفيوصفكماالعرنرعلىوهو،مكان

انظر.الجهميةتأويلاتجنسمنبالعلمالإدلاءحديثتأويلأنشيخهعن

.57416[الفتاوىومجموع،9126:(السلفأضواء)طالصواعقمختصر

عالم،الاوزاعيعمروأبويحمد،بنعمروبنعبدالرحمنهو:الأوزاعي

وشعبةالزهريوعنه،وغيرهموقتادةومكحولعطاءعنروى،الشامأهل

وكان،أمهحجرفييتيمأوثمانينثمانسنةولدكثير،وغيرهموالثوري

سنةوفاتهكانت.زمانهأهلأعلمكانبل،والروايةوالزهدالعلمفيإمامأ

)01/18(.والنهايةالبداية701(،)7االسير.ومائةوخمسينسبع

.()بالبلدان:ف-
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جميعهملئابعونوقزنهمن-1371

سبحانهبعلؤهإيمانهم-1372

عفحكاهالشافعيئقالوكذاك-1373

العزفاناولووهممتوافرون

الاكوانذيوفوقالعبادفوق

الرتانيوشيخهالبيهقيئ،

1371-

1372-

1373-

زمنه.وفيطبقتهفيهمممناي:قرنه

)ص(..خطأولعله،"متوافرين..."والتابعينو)ف(:الاصلعداما-

-ذكرهتعالى-اللهإن:نقولمتوافرونوالتابعون"كنا:مقالتهونص

اخرجهاوعلا".جلصفاتهمنبهالسنةوردتبماونومن،عرشهفوق

السيرفيوالذهبي)865(،برقم)2/403(والصفاتالأسماءفيالبيهقي

)المختصرالعلووفي182(،-)1/181الحفاظتذكرةوفي)7/012(،

وقي)5/93(،الفتاوىمجموعفيالاسلامشيخوردهاو137(،ص

ابنالحافطوردهاو،الموضعينفيوصححها)6/262(التعارضدرء

اجتماعفيالناظموردهاوإسنادها،وجود*13/417(الفتحفيحجر

البيهقي"وروى:وقال*4/7912(،الصواعقوفي،ا!1صالجيوثر

الصواعق*مختصراخرموضعفيوقال."....صحيحبإسناد

الحفاظتذكرةفيالذهبيوصححها"،ثقاتكلهم"رواته935(:ص

.)1/182(

عبداللهابو،شافعبنعثمانبنالعباسبنإدرش!بنمحمدهو:الشالتي

اهلامام،المعروفالمذهبصاحب،المكيالشافعيالمطلبيثمالقرشي

الحسن،بنومحمد،أنسبنمالكعنروى.الفقهفيزمانه

عبيدبووحنبلبنحمدوالحميديوعنه.وغيرهمعلئةبنواسماعيل

يبعبالله"إن:حديثعنأحمدالإمامقال.وغيرهمسلامبنالقاسم

علىعبدالعزيزبنفعمردينها":امرلهايجددمنسنةمائةكلراسعلى

".الثانيةالمائةرأسعلىوالشافعي،الاولىالمائةرأس

وفاتهكانت.الفقهفيو"الأم"،الفقهأصولفي"الرسالة":مؤلفاتهأهممن

)01/262(.والنهايةالبداية*01/5(،السير.ومائتينأربعسنة

الخسروجرديموسىبنعليبنالحسينبنأحمدبكرأبوهو:البيهفي

=،المحدث،الفقيه،الثبت،العلامةالحافطهـ،384سنةولد،الخراساني
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رئناالخلافةاللهقضىحقا-1374

بعدهمنوقائمالزسولحئا-1375

دالأوضنىفيالمبنضيإلى-فاذظز1376

العئدانلاصدقالشماءفوق

متوانولافشللابالحق

السلطانذيقضاءالسماءفيممن

1374-

1375-

1376-

باليسير،قانعاوكان،والجمعالتأليفعلىمقبلاكانالتصانيفصاحب

صاحبعبداللهأبيالحاكمأصحابكبارمن،وورعهزهدهفيمتجملا

الأسماءوالاثار،السننمعرفة،الكبرىالسنن:مؤلفاتهأهممن.المستدرك

)18/163(،السير.ص458سنةوفاتهكانت.الشافعيمناقب،والصفات

)4/8(.للسبكيالشافعيةطبقات

محمدبنعبداللهبنمحمدعبداللهبو:الحاكمهو:الرئاني""شيخه-

علىالمستدركصاحب،النيسابوري،الضبي،البيعابنحمدويه

،حبانابنعنروىهـ.321سنةولد،المذهبشافعيوكان،الصحيحين

وغيرهما.والبيهقيالدارقطنيوعنه.وغيرهماالاصميعقوببنومحمد

والتعديلالجرحئمةومنالعلمبحورمنكان،شيخألفينحومنسمع

علىالمستدرك:مصنفاتههمومن،التصنيفمنوأكثر.والحديث

سنةوفاتهكانت.نيسابورتاريخ،الحديثعلوممعرفة،الصحيحين

)4/155(.للسبكيالشافعيةطبقات)17/162(،السيرهـ.504

بكرابيخلافة:"قالنصها:الشافعيومقولةعبد.جمع:العبدان

أصحابقلوبعليهاوجمعسمائهفياللهقضاهاحق-عنهاللهرضي-

وشيخ،124ص)901(برقمالعلوصفةفيقدامةابناوردها.!ن!"نبيه

الجيوشاجتماعفيوالناظم)5/53(،الفتاوىمجموعفيالإسلام

013(.)4/0الصواعقوفي،16صهوصححهاالاسلامية

)ص(.،جزهويجوز،بالرفعالأصلفيضبطكذا":الرسول"ح!ث

1346.صالقاموس.وجبنوتراخىوضعفكسل:فشلفهو،كفرح،فشل-

والكلالوالفتورالضعفوهوالونىمنقصر،:حاجتهفيتوانى-

)2531(.الصحاج.والإعياء

عنه.اللهرضيالصديقبكربيخلافةبالمقضيئيعني

(.سلطان)ذي:ف-
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ينفصللملهوصفوقضاوه-1377

وبعدهقالالنعمانوكذلك-1378

سبحانهبعرشهيقرلممن-9137

لاالعزنوفؤقاللهأن-ويقز0138

تكفيرهفيشكلاالذيفهو-1381

البزهانضح1ووهذا،عنه

للنعمانوالالفاظيعقوب

مكانكلوفوقالسماءفوق

الاذهانهواجسىعلئهيخفى

زمانإماممندركلله

1377-

1378-

0138-

1381-

فيالمقضيأن"ومعلوم16(:)صهالجيوشاجتماعفيالناظمقال

.ا.!"وقدرتهلمشيئتهالمتضمنوتعالىسبحانهفعلهوالقضاء،الارض

873.البيتتحتترجمتهتقدمت:النعمان

الانصاريحبيشبنحبيببنإبراهيمبنيعقوبيوسفأبوهو:يعقوب

،وتلميذهحنيفةأبيصاحب.المحدثالعلامةالمجتهد،الامام،الكوفي

،الانصاريسعيدبنويحيىعروةبنهشامعنروىهـ،113سنةولد

كتبتما"اولاحمد:قالحعبل،بنحمدومعينبنيحيىوعنه

حنيفةأبيمنالحديثإلىأميلوكان،يوسفأبيإلىاختلفتالحديث

ومحمد".

أحفظولاالحديثفيأثبتالرأيأصحابفيرأيت"ما:معينابنوقال

سنةوفاتهكانت.ستةصاحبوكان."يوسفأبيمنروايةأصجولا

254(.)سملوكيعالقضاةأخبار535(،)8االسير182ص.

الخواطر.:الهواجس

أعرفلاقال.ومن..":قالالاكبر،الفقهفي-اللهرحمه-كلامهونص

على>الرحمن:يقولتعالىاللهلانكفر،فقدالارضفيأمالسماءفيربي

إنهقالفإن:قلت،سماواتسبعفوقوعرشه5[،:]طهاشتوى<العزدثيى

فيمالسماءفيالعرشأدريلا:يقولولكعه،استوىالعرشعلى

فيتعالىلانهالسماء،فييكونانانكرلانهكافرهو:قال؟الارض

اكبرالفقهشرح."..سفلمنلااعلىمنيدعىنهو،عليينأعلى

2،صهالماتريدي(منصورلابيمنسوبا)المطبوعالسمرقنديالليثلابي

=واجتماع)4615(،الفتاوىمجموعضمن-الحمويةالفتوىو[نظر:
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عندهئمالاكبرالفقهفيالدى-/هذا1382

ونصوصهأحمدمقالةنظز1و-1383

بعلوهصزحتقدفجميعها-1384

تقعلمو]وداتنصومقوله-1385

]+/ب[لبيانعدةشروجوله

حشبانبلاتلقاهاذاكفي

للمحمنوالفوقلاستواوبا

الشانهذافزسانمنلسواه

1382-

1383-

1384-

1385-

المختصرفيكماالعلوقيالذهبيالاثرهذاوروى913،صالجيوش

الصواعقفيالناظموأورده)38712(.الطحاويةشرحوانظر،136ص

".وغيرهالبيهقي"ذكره:وقال8912(،-)714912

منهم:واحد،غيرإليهونسبه،حنيفةابيمؤلفاتمن1!بر""الققهكتاب

شرحفيالحنفيالعزأبيوابن256،صالفهرستفيالنديمابن

والدرء)4615(،الفتاوىمجموعفيالإسلاموشيخ)28712(،الطحاوية

فيخليفةوحاجي138(،صالجيوش)اجتماعفيالقيموابن)26316(،

)128712(.الظنونكشف

.مقالفيهحنيفةأبيإلىالكتابسندلاننسبتهفييشككوبعضهم

ذلكعلىنمقكماالبلخيمطيعأبيراويهإلىبعضهمينسبهولذلك

68.صالبهيةالفوائدفيواللكنوي136(،صالعلو)مختصرالذهبي

حنيفةأبيعندالدينأصولفيالخميسمحمدالدكتوركتبهماوانظر:

العقيدةقسمفيالدكتوراهدرجةلنيلمقدمة)رسالة123(-)11711

(.الإمامبجامعة

)128712(.الظنونكشففيالاكبرالفقهشروحوانظر

المولف.مقدمةعلىالتعليقفيأحمدالامامترجمةتقدمت

الشعر.لضرورةالهمزةحذفت"بالاستوا":قولهفي

قولهالمثالسبيلعلىمنها،للهالعلوإثباتفيكثيرةأحمدالإمامنصوص

نأالجهميةأنكرتما.بيان.."13(:)صهالجهميةعلىالردكتابهفي

،العرشعلىاللهيكونأنأنكرتملمفقلنا::قال:العرشعلىاللهيكون

يعلىأبووقال."...*<.اشتوىانعرشعلى>الرحمق:تعالىقالوقد

والله=:عبداللهلابي"قيل43111(:)الطبقاتموسىبنيوسفترجمةفي
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الحدبباعداءممتحناكانإذ-1386

إلىفانطرنصوصهاردتوإذا-1387

و]لكفرانالثعطيلوشيعةث

لإتقان1ذولخلال1حكىقدما

1386-

1387-

:قال؟مكانبكلوعلمه،خلقهمنبالنعرشهعلىالسابعةالسماءفوق

)1304(اللالكائيوانظر:"علمهمنشيءمنهيخلولاعرشهعلىنعم،

)674(.برقم

-002)صللناظمالاسلاميةالجيوشاجتماعفيالعلوفيكلامهوانظر:

[(العميدةفيأحمدالامامعنالمرويةوالرسائل"المسائلوكتاب213(،

.)1/318(

الفتنةمنوالواثقوالمعتصمالمأمونزمنفيلهحدثماإلىالناظميشير

وقد،القرانبخلقالقولإلىلهم-اللهرحمه-إجابتهعدمبسببلمحنة1و

انظر.اللهرحمه،يهلككادحتىوجلدوضرب-،اللهرحمه-صبر

لابنأحمدالإماممناقب)01/345(،والنهايةالبدايةفيالمحنةتفاصيل

بعدها.وما416صالجوزي

العلأمة،[لنذالبغدادييزيدبنهارونبنمحمدبنأحمدبكربوهو

بنالحسنمنسمعهـ،234سنةولد،وعالمهمالحنابلةشيخ،الفقيه

عبدالعزيزبكرأبوغلامهوعنه.الفسويويعقوبالكرمانيوحربعرفة

و]لامر،السنة:مصنفاتهمنكثير.وغيرهمالمظفربنمحمدلحسين1بوو

311!.سنةوفاتهكانت.الفقهفيوالجامعالمنكر،عنوالنهيبالمعروف

.5/112بغدادتاريخ،2/12الحنابلةطبقات14/792،السير

وقد.طبعوقدنصفهموجودوالكتاب"السنة"كتابهفيحكاهما:يععي-

قال.لفروع1والاصولفيأحمدالامامأقوالبجمعالخلالعنايةاشتهرت

منذلكعلىوالدليلأحمدألفاظفيالسنةكتاب"وألف:الذهبي

يكنولم،علمهوسعةإمامتهعلىتدل،مجلداتثلاثفيالاحاديث

بعدوبرهنهاودؤنهاأحمدنصوصهوتتبعحتىمستقلمذهبللامام

5/112(:)التاريخالبغداديالخطيبوقال)14/892(.السير".الثلاثمائة

لمكتبا،وصنفهاوكتبهالاجلهاوسافروتطلبها،احمدعلومالخلال"جمع

منه".لذلكجمعأحد-احمدمذهبينتحلفيمن-يكن
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فإنهالإمامإسحاقوكذاك-1388

شافياقولاقالالمباركوابن-9138

ربنانعرفذاكمالهقالوا-0913

الحئرانهدىفيهماقالقد

البهتانعلىعلم5إنكار

إيمانذالنكونبهحقا

المروزي،الحنظليثمالتميميإبراهيمبنمخلدبنإبراهيمبنإسحاقهو-1388

ابن:عنحدث.الحفاظوسيدالمشرقشيخهويه"1ر"ابمنبالمعروف

حنبل،بناحمد:وعنه.كثيروغيرهمووكيع،والفضيل،المبارك

الدنيافيلاسحاقاعرف"لااحمد:الامامعنهقال.ومسلموالبخاري

بنسعيدسمعتمامونثقة،الائمةاحدراهوبه"ابن:النسائيوقالنظيرا("،

عنوقالا.هـ."إسحاقمثلالارضوجهعلىعلمما:يقولذؤيب

السيرهـ.238سنةمات("قلبيظهرعنحديثالفسبعين"احفظ:نفسه

)11901(.الحنابلةطبقات)358111(،

5[،:]طهأستوى(ئعرثرعلى>آلرحمن:تعالىالله"قال:إسحاققال-

اسفلفيشيءكلويعلم،استوىالعرشفوقانهالعلماهلإجماع

واورده491(،ص)المختصرالعلوفيالذهبياخرجه.("..السابعةالأرض

الجيوشاجتماعفيوالناظم)16026(،)3412(،الدرءفيالاسلامشيخ

.الكلامذمفيوللهروي،السنةفيللخلالوعزوه226،ص

التركيمولاهمالحنظليعبدالرحمنابو،واضحبنالمباركبنعبداللههو-9138

وحميدالاعمشعنهـحدث118سنةولد،الإسلامشيخالمروزيثم

مهديوابنوهبوابنمعمروعنهكثير.وغيرهموالثوريالطويل

"،بالاجماعحجة"وحديثه:الذهبيقال.زمانهعالموهو،وغيرهم

مجاهد،جوادعالمفقيهثبت"ثقة:التقريبفيحجرابنعنهوقال

التقريب378(،ا)8السيرهـ.181سنةماتالخير".خصالفيهجمعت

032.ص

قد"إيمان"ذاوقوله)د(.غيرالاخرىوالنسخالاصلفيالبيتوردكذا-0913

اخرىابياتفيوسياتي."اذهانذو"نحن959:البيتفيمثلهسبق

،الإشكالهذاعليهيردولا"لتكون..ربنا."تعرف)د(:وفي.ايضأ

)ص(.،القصةيوافقلاولكنه
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علوهبوصفنعرفهفاجاب-1913

داعلىحفاسئحاذهوبانه-2913

خزيمةابنشجعقدالذيوهو-3913

علؤهالمنكرينبقتلوقضى-4913

فوالقتلبعديلقونوبانهئم-5913

الذيالحئرالعالمالامامفشفى-6913

الاكرانمباينالسماءفرب

السلطانذوفجلالرفيعصرش

والعزفانالحقسئفدسلإذ

الكفرانمناستتابتهمبعد

والانتانالميتاتمزابلق

الازمانأئمةإماميدعى

2913-

3913-

فوق"بانه:قالربنا؟نعرفبماذا:لهوقيلسئلانه:عنهالمقالةونص

هاهناإنه:الجهميةتقولكمانقولولا،حلقهمنبائنعرشهعلىسماواته

)11111،السنةفياحمدالامامابنعبداللهاخرجهوالائر"الارضفي

)67(،برقم93،صالجهميةعلىالردفيوالدارمي703(،،175

العلوفيوالذهبي)13(،برقم،1صهالعبادافعالخلقفيوالبخاري

)33512،والصفاتالاسماءفيوالبيهقي151،صالمختصرفيكما

.)636

-)5/51الفتاوىمجموعضمنالحمويةفيكماالاسلامشيخصححهوقد

حيث214-213صالجيوشاجتماعفيكماالقيموابن184(،52،

العلوفيالذهبيوكذلك.."التواتر.منقريبةصحةعنهصح"وقد:قال

151.صالمختصرفيكما

بنصالحبنالمغيرةبنخزيمةبنإسحاقبنمحمدهو:خزيمةابن

الائمة،إمام،الحجةالحافظ،الشافعي،النيسابوريالسلميبكرأبوبكر

وغيرهما.حجربنوعليبشاربنمحمدعنروىهـ.223سنةولد

صاحبوهو،واتباعسنةصاحبكانوغيرهما.ومسلمالبخاريوعنه

الله-رحمهم-السلفمنهجفيهقررالذيالتوحيدوكتاب،الصحيح

طبقات)365114(،السيرهـ.311سنةوفاتهكانت،اللهرحمه،باسانيده

خزيمةابنشجعمماانالناظمومراد901(5)3اللسبكيالشافعية

علىاللهعلوإثباتمنالمباركابنبهصزحماالعلولمنكريللتصدي

عرشه.
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الزضاالعذلالحاكمحكاهولقد-7913

تمهيدهفيعبدالبرابنوحكئ-8913

نكرانبلاعنهكتبهفي

جبانغيرالاستذكاروكتاب

7913-

8913-

)1373(.رقمالبيتتحتالحاكمترجمةتقدمت

اللهبأنيقزلم"من:اللهرحمهخزيمةابنإسحاقبنمحمدالإمامقال-

فان،يستتاببربهكافرفهوسماواتهسبعفوقاستوىقدعرشهعلىتعالى

المسلمونيتأذىلاحيثالمزابلبعضعلىلقيوعنقهضربتوالاتاب

ذإالمسلمينمنأحديرثهلافيئأمالهوكان،جيفتهريحبنتنوالمعاهدون

علوممعرفةفيالحاكمأخرجه.."..قالكماالكافريرثلاالمسلم

مجموعةفيكماالسلفعقيدةفيالصابونيوأخرجه84.صالحديث

العلوصفةإثباتفيقدامةابنخرجهو)1/111(،المنيريةالرسائل

المختصرفيكماالعلوفيالذهبيوذكره)112(،برقم127،-126ص

ضمنالحمويةفيكماالإسلامشيخالاثرهذاصحجوقد22،صه

وكذلك)6/264(،الدرءفيكذلكوذكره)5/52(،الفتاوىمجموع

الصواعقفيالناظموأورده)2/728(،الحفاظتذكرةفيالذهبي

عثمانابو"وذكره:وقالللحاكمنيسابورتاريخإلىوعزاه)4/3013(

491.صالجيوشاجتماعوقي."،.المشهورةرسالتهفيالنيسابوري

بنعبدالبربنمحمدبنعبداللهبنيوسفعمر،بوهوعبدالبر:ابن

حافظ،العلامةالامام،المالكي،القرطبي،الاندلسي،النمريعاصم

أبيمنسمعهـ،368سنةولد،الفائقةالتصانيفصاحب،المغرب

الحافطسهلبنالقاسمبنوخلفعبدالمؤمن،بنمحمدبنمحمد

عبداللهبووالغ!انيعليأبووالحافطحزمبنمحمدأبووعنهوغيرهما.

علامة،متقنأ،ثقةدينأ،إماما"كان:الذهبيقال.وغيرهمالحميدي

والاستذكار،التمهيد،:مصنفاتهأجلمن..".واتباعستةصاحبمتبحرأ،

)18/153(،السيرهـ.463سنةوفاتهكانت.وفضلهالعلمبيانوجامع

.المطبوعالتمهيدومقدمة

:قالالنزوللحديثشرحهعند915(-)7/128التمهيدفيونصه-

سبع=فوقمنالعرشعلىالسماءفيوجلعرادلهأنعلىدليل.وفيه.."
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9913-

-0014

-1014

-2014

-3014

-4014

فوالأهأنالعلمهلإجماع

الهدىأهلشنسىبماهنانبتىو

فإنهالأشعريعليئوكذا

ومقالةوإبانةموجزمن

فوالرباستواءبتقريروأتى

الفبأحسنالعلوبتقريرتىو

إيمانذوينكرهلمالعرثرق

العميانعلىمرضقلكنه

بالتئيانجاءقدكتبهفي

بيانذاتللثغرورسائل

لبزهان1وبالإيضاجالعزثرق

بعيانكتبهقانفلر!رير

9913-

1014-

2014-

4014-

علىوالردالقرانمنالادلةذكرثم."..الجماعةقالتكماسماوات

العرشعلىوجلعرنهفيايضأالحجة.ومن..":قالانإلىالمعتزلة

كربهمإذاوالعجمالعربمناجمعينالموحدينان:السبعالسماواتفوق

تباركادلهيستغيثونالسماءإلىوجوههمرفعواشدةبهمنزلتاوامر

والحموية،143صالجيوشاجتماعوانطر.ا.هـمختصرأإلخ"...وتعالى

268.صالعلوومختصر)5/86(،الفتاوىمجموعضمن

هذا"وفي:قالالنزولحديثذكربعد)8/148(الاستذكارفيونصه-

سبعفوقمنالعرشعلىالسماءفيوجلعراللهانعلىدليلالحديب

الفقهاهلالسنةاهلالجماعةقالتكمامكانكلفيوعلمه،سماوات

فيلمامشابهأكلامأوذكر"،القرانمنذلكعلىالادلةوذكروالاثر"

التمهيد.

(.والبرهانبالايضاح)العرش:طه،طت

)649(.رقمالبيتتحتالأشعريترجمةتقدمت

مننهعلىنصوممن.الثغر"اهلإلى"رسالةبعنوانمطبوعةوهي

:قالحيث136صالمفتريكذبتبيينفيعساكرابن:مؤلفاته

مذهبمنسالوهماتبيينفيالثغراهلإلىبهاكتبمسائل.وجواب.."

الكتباما)7/186(.التعارضدرءفيالاسلاموشيخ.([،.الحقهل

)9135(.البيتتحتعليهاالكلامفتقدمهناذكرتالتيالاخرى

فينصهنذكرانبقيولكنوالعلو،الاستواءفينصوصهنقلتقدموقد

انه-علىواجمعوا:التاسع"الاجماع:قالحيثالثغراهلإلىرسالته
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مامثلالمجشمقالما-و]لله5014

بهتزموابماويحكبفاوموه-6041

حزازةثئمإنفقولوالاو-ا7041

العضاالداءذاشفاءالإلهفسلوا-8041

حكىوإجماعحزدبإلىننذرو-9041

الزئانيالعالمذاقالهقد

نالعدوأوليياالمجسمهذا

341/ا[حزانمنالضعداءوتنفس

والايمانالاسلاممجانبل

كزمانيفتىمندركلفه

5014-

6014-

7014-

9014-

تعالى.وانه..".:قالانإلى."...لهالطائعينعنيرضىوجلعر

منمنم>ء:بقولهذلكعلىدلوقد،ارضهدونعرشهعلىسماواتهفوق

الكليصحعد>إلة:وقال16[،:]تباركالأزض!(بكميخسفنالسماءفي

ائعرشعلى>الرحمق:وقال01[،]فاطر:يرفعو(الصخلحوادرالطيب

أهلقالكمااستيلاءالعرتزعلىاستواوهوليس5[،:طه1*<آستوى

منباختصارا.ص.".شيء.كلعلىمستوليايزللموجلعرلانهالقدر،

234.-231صالثغراهلإلىرسالة

ياإمامكمقررهمماباقلليسالعلوإثباتمنالسنةاهلقالهمااقيعني

بهذاالاشعريترمونولا،بالتجسيمالمثبتترمونفلماذاالاشعريةمعشر

المثبت.قالهممااكثرقالانهمعاللقب

الشعر.لضرورةالنونحذفولكنبه"ترمون"بما:يقولانالاصل

الكلابي:الحارثبنزفرقال،ونحوهغيطمنالقلبفيوجع:الحزازة

هياكماالنفوسحزازاتوتبقىالثرىدمنعلىالمرعىينبتوقد

الصحاح.بالعداوةنغلوقلبهمودةيظهرلرجلمثلاضربه:عبيدةابوقال

873.ص

374،صالقاموسممدود.طويلتنفس)كالبرحاء(:الضعداءتنفس

89!ا.الصحاح

17814.اللسانانظر.والحرقةالغيظمنالصدرملتهب:الحزان

الإمامتلميذ،العلامةالفقيهمحمد،ابو،الكرمانيإسماعيلبنحربهو

بيوالحميديبكربيوالطيالسيداودابيعنروى.حنبلبناحمد

من-وغيرهما.الخلالبكروابو،الرازيحاتمابووعنه.وغيرهمعبيد
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-0141

0141

الميزانفيالشفسمشل!لماءادوحدوهبابنقؤلإلىنظزو

مجلدين،فيكبيروهو،الحنابلةكتبأنفسمنوهو"المسائل"كتبهأشهر

السير.ومائتينثمانينسنةوفاتهكانت.الذهبيذلكعلىنصكما

)1/145(.الحنابلةطبقات)13/244(،

علىواللهالماءعلىوالعرشالسابعةالسماءفوق.والماء.".:حربقال-

الجيوشاجتماعفيكلامهعلىمعقباالقيمابنقال."..العرش

سائرمنالسنةلاهلإجماعاوحكاهمسائلهمنلفظههذا"قلت234(:)ص

)1/942(:الجهميةتلبيسبيانفيالاسلامشيخوقالالامصار".أهل

هذاكلها:المسائلفيكتابهاخرفيإسماعيلبنحربذكر.وقد.."

بهمالمقتدىبهاالمعروفينالسنةهلوالاثرصحابوالعلمأئمةمذهب

نأإلىبعضفوقبعضهاسماواتسبعاللهوخلق:قالأنإلى..فيها.

يعلمالعلياالسابعةالسماءفوقالعرشعلىوتعالىتباركالله"لأن:قال

،عرشودئه،مكانعلمهمنيخلولا،خلقهمنبائنوهو،كلهذلك

العلومختصر:كذلكوانظر."كلامهإلخ....يحملونهحملةوللعرش

213.صللذهبي

:غيرهوفي.بالتنوين"فتى"وضبط،الاصلفيكذا":كرماني"فتى-

.)ص(،"كرمان"

،المصريمحمدأبو،مولاهمالفهريمسلمبنوهببنعبداللههو

ابنوعنهكثيروغيرهماوالليثمالكعنروىص.125سنةولد،الحافظ

ابنقالفاضلا،ئقةوكانكثير،وغيرهماالليثييحيىبنويحيىمهدي

ماتثقة".عنهحدبإذامنكرأ،حديثألهعلملاالثقاتمن"هو:عدي

)1/463(.الجزريلابنالنهايةغاية)9/223(،السيرص.791سنة

الاستواءفيكلامهمالكعنروىولكنالعلو،فينصالهأجدولم-

البيهقي"وساق141(:ص)مختصرالعلوفيالذهبيقال،عنهسأللمن

مالكعند"كنت:قالوهبابنعنالرشدينالربيعأبيعنصحيحبإستاد

كيف*<اشتوىآلعرثدعلى>الرحمندئه1عبدبايافقالرجلفدخل

بطولها.القصة.دا..؟.استوى
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فيعبداللهقالماإلىوانظر-1411

وبحمدهسئحانهأنهمن-4121

فيالكرجيئقالهماإلىوانظز-1413

ببيانمفصحاالرسالةتلك

والاكوانالعرشفوقبالذات

ربانيامرىءلتصنينتشرح

1411-

1412-

1413-

فقيه،،محمدأبو،المالكي،القيروانيعبدالرحمنبنزيدأبيبنعبداللههو

الدينرئاسة"حاز:عياضقال.الصغير"مالك"الامامبيدعىكان،مفسر

الاعرابيبنسعيدبيوالعسالعنروى.الاقطار([منإليهورحل،والدنيا

الخولانيبكربوو،السبتيعبدالرحيمالفقيه:منهمكثيرخلقوعنه.وغيرهما

الذهبي:قال.والجامع،الرسالة:مصنفاتهأهمومنالتصنيفمنأكثر.وغيرهما

.يتأؤل[(ولاالكلاميدريلا،الأصولفيالسلفطريقةعلى-ادثهرحمه-وكان

.)6119(الزكيةالنورشجرة،(1)1170السير386!.سنةوفاتهكانت

مذهبمسائلتقريرفيكتابوهوزيد،ابيابنمؤلفاتاشهرمن"الرسالة"-

ومختصر.موجزبشكلالسلفعقيدةتقريرفيمقدمتهوجعل،مالك

الخبير.العالم.".57(:-56)صللرسالةمقدمتهفيزيدأبيابنقال

وهوبذاتهالمجيدعرشهفوقنهوالكبيرالعليالبصيرالسميعالقديرالمدبر

وانطر.".احتوىالملكوعلىاستوىالعرشعلى..بعلمهمكانكلقي

141.صالجامعكتابه

بنمحمدوهو،تصحيفبالخاء،"الكرخي"غيرها:وفي.بفيكذا

بنالحسنأبو-والراءالكافبفتح-الكرجيعمربنمحمدبنعبدالملك

القسامبيو،الكرجيعلانبنمكيمنهـسمع458سنةولد،طالبأبي

المذهب،شافعيوكان،المدينيموسىبووالمسعانيابنعنهالرزاز،

من،الأشعريةوخاضةالبدعأهلعلىشديداوكان،واتباعسنةصاحب

،الفحولالائمةاعتقادفيوالفصول،الشرائععلمفيالذرائع:تصانيفه

للسبكيالشافعيةطبقاتهـ.532سنةوفاتهكانت،السئةفيوقصيدة

)14001(.الذهبشذرات)112922(،والنهايةالبداية)13716(،

الباعلذويالزاماالفحولالأئمةعنالأصولفي"القصولهوالكرجيوكتاب-

للكرجي:نسبتهعلىنصوممن.السنةاهلمذهبفيهقرروقد."والفضول

البداية=كثيرابن،)5129(التعارضدرء،17514الفتاوىمجموعالاسلامشيخ
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.(001)4/الذهبشذرات،الحنبليالعمادوابن)112922(،والنهاية

منعشرةعنالنقلفيالكتابهذافياقتصرانهالاسلامشيخوذكر

عيينةبنوسفيانوالبخاريوالثوريوالشافعيومالك"أحمد:همالسلف

الفتاوىمجموعانظر."راهويهبنواسحاقوالليثوالاوزاعيالمباركوابن

.)5129(التعارضدرء(،177-)17514

علىوانهالسماء،فيتعالى.وانه.".:ادلهعلوعلىالدالةمقالتهونص

كلفيوعلمهالسماءفياللهإن:مالكقالكماخلقهمنبائنعرشه

)4/181(.الفتاوىمجموع.."..مكان

شموسفىالقصائد"عروس:بعنوانالسلفواعتقادالسنةفيقصيدةوله

أبياتها:ومنبيت)002(علىتزيدبائيةوهيالعقائد"

المراتبأسنىاللهدينبأربابسمتفقدالحديثأصحابعقيدة

بالغوائبعلمهمععرشهعلىبذاتهالالهأنعقائدهم

الشهاربجهلالكيففيهويجهلكونهيعقلالرباستواءنو

136112.للذهبيالعلو143(،،)14116السبكيطبقاتانظر

الشافعيةشيخالاسفرايينيحامدلابي"الكبرى"التعليقة:بالتصنيفيريدلعله-

ابيتعليقةيقصدبأنهيوحيومما،الثانيالشافعيعنهقيلحتى،وقتهفي

حامد،بيإلىينسبهانقولعدةالكرجيعنذكرالإسلامشيخانحامد:

:-الكرجييعني-قال:)17814(الفتاوىمجموع،الاسلامشيخقال:فمثلا

هؤلاءمذاهباندراجفيوالبيانالتفصيلهذاعلىوقعتأينفمنقيل"فان

هيالتيالاسفرايينيحامدأبيللشيخالتعليقةمنقلت؟الأئمةمذاهبتحت

وأصولوالاعلامالعلماءومذاهبالاحكامبيانفيالبدائعوأمالشرائعديوان

أباانالقيمابنذكروكذلك.هـ.ا"والمؤتلفالمختلففيالعظامالحجج

شيخذكروكذلك.للصفاتالمثبتينالسنةأئمةكبارمنكانالاسفرايينيحامد

الاعتقاد.مسائلبعضفيالاسفرايينيعنللكرجينقولاتالإسلام

الجيوشاجتماع،()4/178الفتاوىومجموع،-89()2/59التعارضدرء:انظر

.()12/4والنهايةالبداية،)8312(المنيريةالرسائلمجموعة،291صالاسلامية
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شزحههوالذيالاصلإلىوانظز-4411

الذيماعبدتفسيرإلىوانظز-4151

حئرانلملددالهدىفهما

الشانذافيالاثارمنفيه

1414-

1415-

قلت:)المحقق(.الإسفرايينيحامدلابي"الكبرى"التعليقةذكرناكمالعله

مجلدا،خمسينمننحوفيالشافعيالمذهبفقهفيحامدأبيتعليقة

قصلاعقدحامدأبافلعلالاعتقاد،فيالكرجيوكتاب)17/491(السير

"المحلى"فيحزمابنفعلكماالاعتقاد،فياخرهأوالكتابأولفي

)ص(.وغيرهم"الارشاد"فيموسىأبيوابن

وشمالا،يميناتلفَتو"تلدد":"لمبلد".:نسخةفيأنفحاشيةفي-

ينصقفلمحيرهبمعنىلددهأما،04صهالقاموس.وتلبثمتبفدا،وتحئر

الشعراءاستعملهولكن(.الوسيطالمعجم)غيرالمعاجمأصحابعليه

ص(:428)تالديلميمهيارفقال.وحيرتحيرعلىقياساالمتأخرون

ملذدصباحداعياوتصققسلافةلاصطباحإماويوماه

3542،)3403،الابياتمثلاانظر.المنظومةهذهفيالكلمةتكررتوقد

)ص(.4187(،

ابو،والإعجامبالفتح-الكشي:لهويقال،الكسينصربنحميدبنعبدهو

بنيزيدعنحذثهجؤالحخةحافظإمامعبدالحميد،:اسمهويقالمحمد،

كان،وغيرهما-تعليقا-والبخاريمسلموعنه.وغيرهماوعبدالرزاقهارون

سنةوفاتهكانت.والتفسيرالمسند،:مصنفاتهأجلمن.الثقاتالائمةمن

012(.)2/الذهبشذرات)12/235(،السيرهـ.924

والتابعين،والصحابةالنبيعنالمأثورةالتفاسيرمنفهوتفسيرهأما

شيخعليهحالوقد،السلفعنوالاثارالنقولمنكثيرافيهوردوقد

الاختياريةالافعالقيامعنتكلمحينما22()2/21،"الدرء"فيالاسلام

.العرشعلىالاستواءمنهاوذكربالئه

العلو:علىالذالةالاثارمنالتفسيرهذافيوردومما

منقصلاخرفيتخريجه)وسيأتيالعباسرواهالذيالاوعالحديث-

801(-)1/701المنثورالدرفيالسيوطيإليهعزاهالعلو(.أدلةمبحث

92[.:]البقرة.(..السمآإلىاشتوي>ثئم:تعالىقولهتفسيرععد
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الفالفاصلذاكتفسيرإلىوانطر-4161

وشنخهالإمامابنالإمامذاك-1714

الربانيالمتضلعالرضاجت

رازيانسنيانوأبوه

1416-

1417-

الضش<!اسنوى>ثثم:تعالىقولهتفسيرعندأثراالسيوطيأوردوكذلك-

لماملكا"إن:قالالتيمييحيىعيسىأبيعن)لمه!474(54[:]الاعراف

تقومحتىراسهيرفعولاراسهيرفعلمسجدعرشهعلىالرباستوى

حميد.بنعبدإلىوعزاه."،..الساعة

وابن)254(،برقم)12963(العظمةفيالشيخأبو:أخرجهالأثروهذا

اجتماعفيالقيمابنوقال)224(،برقم7،صهالزهدفيالمبارك

أبوورواه،ثقاتأئمةكلهمالإسناد"وهذا261:صالإسلاميةالجيوش

(".المعرفةكتابفيالعسالأحمد

"وله)263113(:السيرفيعنهالذهبيقال"حاتمأبيابن"تفسيريعني

التفاسير".أحسنمنبأسانيدهآثارعافتهمجلداتعدةفيكبيرتفسير

وابنكالبغويبالآثاريعنونممنالمفسرينغالبينقلالتفسيرهذاوعن

درء،كذلكالإسلامشيخعنهوينقلالمنتور،الدرفيوالسيوطيكثير

)11044(.الجهميةتلبيسوبيان26516(،)2212،التعارض

شبعاامتلأ:تضلعمنوالمتضلع.)المضلع(:د(،)المتطلع:طت،ظ،ب-

العلم.منالمتضلعهناوالمقصود589.القاموس،أضلاعهالماءبلغحتىوريا

حاتمابيالكبيرالحافظبنلرحمن1عبدمحمدأبوهو":الامامابن"الإمام

الناقدالحافظ،الرازي،الحنظليالتميميالمنذربنإدريسبنمحمد

واكثرالرازيزرعةوابيابيهمنسمع.ومائتينأربعينسنةولد،الامام

أحمدوأبوحيانبنالشيخأبووعنهكثير.وغيرهمعرفةبنوالحسنعنهما

"،الرجالومعرفةالعلومفيبحرا"كان:الخليليقالوغيرهما،الحاكم

الحفط".فيالمنيفةبالرتبةلهيقضيوالتعديلالجرح"وكتابه:الذهبيوقال

علىالردفيكبيرومصنف،والتعديلوالجرحالتفسير،:مصنفاتهمن

)263113(،السير.وثلاثمائةوعشرينسبعسنةوفاتهكانت.الجهمية

طبقات)324//3(،للسبكيالشافعيةطبقات)لمه!982(،الحفاظتذكرة

.(255/)الحنابلة
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،الرازيفزوخبنيزيدبنعبدالكريمبنعبيداللهزرعةأبوهو"شيخه":-

وغيرهما.سابقبنومحمدحنبلبنأحمدمنسمع،مائتينسنةولد

قال.والاتقانالحفظفيايةكان،وغيرهموالطبريو]لنسائيمسلموعنه

أربعسنةوفاتهكانت."زرعةبيمنأحفظيتر"ما:شيبةأبيابن

السير.بوالدهمقروناغالباحاتمبيابنعنهينقل.ومائتينوستين

)32811(.لتعديل1والجرح)13/65(،

الامام،الرازيالحنظليالمنذربنإدرشىبنمحمدحاتمأبوهو"أبوه":-

عبداللهبنومحمدموسىبنعبيداللهمنسمع،المحدثينشيخ،الحافظ

قالكثير.وغيرهموالبخاريزرعةوأبوابنهوعنهكثير.وغيرهماالانصاري

بحورمنوكان،شيخالافثلاثةمنأكثرمنسمعإنهالخليليعنه

وجزحوصنفوجمعوالاسناد،المتنفيوبرعالبلاد،طوف،العلم

قدميعلىمشيتبني"يا:عبدالرحمنلابنهقال.وعللوصخج،وعدل

وسبعينسبعسنةوفاتهكانت."فرسخألفمناكثرالحديثطلبفي

)247113(.السير)1/934(،لابنهوالتعديلالجرح.ومالمين

كاناوشيخهأباهأنويقصد،تحريفوهو)سفيان(:ط،حد،في:"سئيان"-

سنيتهماتأكيدسببولعل:قلت.)المحقق(الاعتقادفيالسئةأهلطريقةعلى

والنسبة،الكنيةفييشاركهإسماعيلئامعاصرألابيهنأيضا-لده1وسيماولا-

)ص(.،الزينةكتابصاحبص322سنةالمتوقىالرازيحاتمبووهو

ذان(.فانطر:الاصل)قي:"طع"حاشيةوقي)فرازيان(،:ط-

السنة"أصلكتابهفيقالفقدحاتمبيلابنالعلومقالةنصوأما-

أهلمذاهبعن-عنهمااللهرضي-زرعةباوأبي"سألت":الدينواعتقاد

ذلك؟فييعتقدانوماالامصارجميعفيالعلماءعليهدركاوماالسنة

ومصرا،وعراقا،حجازا،-الامصارجميعفيلعلماء1ركناادفقالا:

بائنعرشهعلىوجلعرالله.وأن...:مذاهبهممنفكانويمنأوشاما،

بلا!اللهرسوللسانوعلىكتابهفينفسهوصفكماخلقهمن

=كتابضمن)مطبوع3،صهالسنةأصلمنا.هـمختصرا."..كيف
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معانجليلسفرعندناهوتفسيرهفيالنسأصبىلى-وانظز1418

1418-

هذاخرجوالحداد.محمودجمع.الرازيزرعةوأبيحاتمأبيعقيدة

)321(،برقم)1/176(السنةأهلاعتقادأصولشرحفياللالكائيالأثر،

العلوفيلذهبي1و،12صه)011(برقمالعلوصفةإثباتفيقدامةوابن

والناظم)6/257(،الدرءفيالاسلامشيخوردهو402(،ص)المختصر

وصحح،4/0912والصواعق233،صالاسلاميةالجيوشاجتماعفي

فيأخرىنصوصولهم502(،-402ص)المختصرالألبانيإسناده

)مختصرللذهبىوالعلو)323(،برقماللالكائيانطر:العلو.إثبات

302(.ص

بحذفإلآالوزنيستقيمولاالنسخ،جميعفيكذا"النسائي":

الثانيةهذهالناظماختارولوونسوقينسائيئثسا:إلىوالنسبة.الألف

وفيبالفسوي.تحريفهاخشيلعلهولكن،البيتوزنلهلاستقام

عبدالرحمنأبوهو)ص(.،الوزنلاقامةذلكولعل"الن!اء"،:طت

الئسائي،،الخراسانيبحربنسنانبنعليبنشعيببنأحمد

راهويه،بنإسحاقمنسمعهـ،215سنةولد،السننصاحب

جعفروأبوالدولابيبشرأبووعنهكثير.وغيرهماعماربنوهشام

والاتقانالفهممعالعلمبحورمنوكانكثير.وغيرهماالطحاوي

عبدالرحمن"أبو:الدارقطنيقال،التأليفوحسنالرجالونقدوالبصر

مصنفاته:هممن"عصرهأهلمنالعلمبهذايذكرمنكلعلىمقدم

14/125،السيرص.303سنةوفاتهكانتوالتفسير،والضعفاء،،السنن

2/923.تالشذر11/131،والنهايةالبداية

>ثئم:تعالىقولهتفسيرفيذكرفقدمقالتهأما،مطبوعوهو"تفسيره":-

حديثذكرثم،الجاريةحديث11[:]فصلت"الشماإلىاسموي

إلىخارجابعيرهعلىاستوىإذاكان!اللهرسول"أنعمربنعبدالله

مقرنين*له-نبناوماهذافاسشرالدب>سبخن:وقالثلاثاكبرسفر

مسلمأخرجهوالحديث14[.،13:]الزخرف*<لمنقلبونرئاإكلما

2/925.النسائيتفسيرانظر)1342(0برقمالحجكتابفى
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الرضاتصينفالعرشكتابقر-و9141

ومصنفمشندصاحبخوه-و0142

عثمانإمامناالصدوقنجل

شمسانبلنجميناتراهما

9141-

0142-

بنمحمدللحافظفيه"رويوماالعرش"كتاب:واسمه:"العرش"كتاب

نأيقولونالجهميةأن"وذكروا:مقالتهونص.العبسيشيبةأبيبنعثمان

هويكوننوالعرشنكرواو.حجابخلقهوبينوجلعراللهبينليس

العرشفوقهوبل...مكانكلفياللهإنوقالوا،السماواتوفوقفوقه

لاحلقهفيعلمهمنهمبئنخلقهمنمتخلصبالعرشمحيظقال،كما

وانظر05،-94صالعرشا.هـمختصرأ.إلخ"05..علمهمنيخرجون

022.صللذهبيالعلومختصر:فيالمقالةنص

سمعجعفر،أبو،الكوفي،التبسيشيبةأبي[بنعثمانبنمحمدوهو-

والسفاكصاعدابنوعنه.وغيرهموالقاسمبكرأبي:وعميهأبيهمن

الحديثكثيركان:الخظيبقال،العلمأوعيةمنحافظأكانوغيرهما،

كانت.الرجالمعرفةفيكبيرتاريخوله،وفهممعرفةذاالروايةسعو

)423(.بغدادتاريخ)14/21(،السير.ص792سنةوفاته

غيرها:وفيفيها(.تحريف)معد،وفالاصلفيالبيتوردكذا-

".عثمانمنالمولودمحمدوهوللعبسي.العرش.".

".ومصنفعمهلمسند"واقرأغيرها:وفيد،،وفالاصلفيكذا

أبيابنهيم1إبربنمحمدبنعبداللهبكرابوهو.عثماناخا:يععي""أخوه-

كثير.وغيرهماعيينةوابنالمباركابنمنسمع.الحفاظسيد،الكوفيشيبة

"ما:الفلاسعليبنعمروقال،كثيروغيرهمامخلدبنوبقي،زرعةأبووعنه

والمصنف،المسند،:مصنفاتهمن"شيبةابيابنبكرابيمناحفطاحدارايت

)2/85(.الشذارت(،1/122)1السير.ص235سنةوفاتهكانت،والتفسير

كتابهماو.منهالاجزاءبعضأخيرأوجدوقدمفقودأ،كانالمسندوكتابه

)8/705(فيهاخرجوقد.مطبوعفهووالاثار"الاحاديثفي"المصنف

!ز:النبيأنشدثابتبنحسانأنثابتأبيبنحبيبعنبسنده

علمنالسماواتفوقالذيرسولمحفداأناللهبإذنشهدت

متقبل-دينهفيعمللهكلاهماويحيىيحيىابانو

385



للزضاالاستقامةكتابقراو-1421

الرضاالئقةالحافطكتابواقرا-4221

رئانيحاففلأصرمابنذاك

لشيبانيفتىالعلياالشنةفي

1421-

1422-

أشهد"."وانا!:النبيفقال

)37(،برقم68،-67صالعلوصفةإثباتفيقدامةابنكذلكوأخرجه

الزوائدمجمعفيالهيثميوأوردهالمختصر،فيكماالعلوفيوالذهبي

وابن،117صالاسلاميةالجيوشاجتماعفيالقيمابنوذكرها)2411(،

)37612(.الطحاويةشرحفيالحنفيالعزابي

تذكرة."البدعاهلعلىفيه"يرد:الذهبيقال:صرملابن"الاستقامه"كظب

كتاب"والف:حجرابنالحافظوقال1120.25السير:وانظر،11255الحفاظ

عليهويطلق.123()لممالتهذيبتهذيبالاهواء([،أهلعلىالردفيالاستقامة

،(1)7/80الدرءانطر:.السنةكتاب-ادلهرحمهما-القيموابنالاسلامشيخ

الاسلامشيخذكرولكن،أجدهفلممقالتهنصواما.901صالجيوشاجتماع

901(.-)7/801الدرءفيكما"السنة"كتابهضمنالعلوقررانه

الحافظ.النسائي،عاصمابوالأسودبناصرمبنخشيشهو:اصرمابن

داودابووعنهوغيرهما.السهميبكربنوعبدالله،عبادةبنروحعنروى

سنةوفاتهكانت.واتباعسئةصاحبكان،حجةحافظوغيرهما،والنسائي

123(.)لممالتهذيبتهذيب)112025(،السير253!.

بابااوفصلافيهيعقدولممطبوعاحمدالامامابنلعبدالله"السنة"كظب

بنمالكعنالكتاببدايةفيذكرولكنالعلو،مسألةعنللكلاممستقلا

لامكانكلفيوعلمهالسماءفيوجلعر"الله:قوله-اللهرحمه-نس

علىالكلاموتقدم)11(.برقم)1/701(،السنة..".شيء.منهيخلو

)1364(.رقمالبيتعندالاثرهذا

نعرفنلنايتبغيكيفسئلحينماقولهالمباركابنعننقلوكذلك

الجهميةقالتكمانقولولاعرشهعلىالسابعةالسماء"على:قالربنا؟

تقدموقد)22(،برقم)11111(السنةكتابا.هـ،"الارضفيهاهناإنه

ايضااخرىاثاراونقل)9138(.رقمالبيتتحتالاثرهذاعلىالكلام

انفا.ذكرناكمامستقلابابالهايفردلمولكن

386



قدالحفاظاوحدأحمدابنذاك-4231

الرضاالعدلالاثرمكتابواقرا-4421

المرتضىالامامبنالإماموكذا-4251

بالإتقانالحفاظلهشهدت

زمانإمامالاولىالسنةفي

العرفانذيداودابيحفا

1424-

1425-

الحافظالامام،الشيبانيحنبلبنمحمدبنأحمدلامام1بن1دئه1عبدهو-

وعنكثيرشيئاأبيهعنروى.عبدالرحمنابوبغداد،محدثالناقد،

والاسفرايينيو]لبغويالنسائيوعنه.يحصونلاوخلائقمعينبنيحيى

صادقأ،دئناصئنأ"وكان:الذهبيقالهـ.213سنةولد.كثيروغيرهم

وهو،والعلل،السنة:مصنفاتهمن."بالرجالوبصرواتباعحديثصاحب

وفاتهكانت.أبيهغيرعنرواياتهمنزياداتولهالمسندأبيهكتابراوي

)1/018(.الحنابلةطبقات)13/516(،السير.092!سنة

الكلبي،:وقيل،الاسكافيءهانىبنمحمدبناحمدبكرابوهو:[لاترم

بنومسدداحمدالإماممنسمع.الحافظالعلامةاحمد،الإمامتلميذ

"كان:الخلالوقالوغيرهما،والزنجانيالنسائيوعنهوغيرهمامسرهد

مصنفاته:من.عجيبتيقظفيهذكيأوكانحافظأ("،القدر،جليلالاثرم

سنةوفاتهكانت.السنةوكتاب،الحديثفيالعللوكتاب،السننكتاب

الحنابلةطبقات)12/623(،السير.حدودهافياوومائتينوستينإحدى

38.هصالفهرست)1/66(،

الفتاوىمجموعضمن"الحموية"فيالاسلامشيخعليهنص"السنة"كتابه

والردالسنة"كتابوسماه7/801(،)2/23،الدرءوفي42(،)5/24،

العلومسالةقررانهالإسلامشيخذكرولكنمفقود،وهو"،الجهميةعلى

926.صالجيوشاجتماعفيوالناظم901(،-)7/801الدرء.كتابهفي

بنسليمانداودأبيالحافظالامامابنعبداللهبكرأبوهوداود:أبيبن1

ابيهعنروى،ومائتينثلاثينسنةولدهالسننصاحبالسجستانيالاشعث

حمدبووحبانابنمنهمكثيرخلقوعنهوغيرهما،بشاربنومحمد

العلم،بحورمنكان،التصانيفصاحب،وغيرهموالدارقطنيالحاكم

الزمونيالفأ،وثلاثينبستةباصبهانحفطيمن"حدثت:نفسهعنوقال

منها=خمسةكتابيفيوجدت،انصرفتفلما،احاديثسبعةفيفيهاالوهم
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واضعونظمانثراتصنينسه-1426

الذيالاولىالشنةكتابواقرا-4271

نجمانهماالمثلىالشنةفي

الإيمانمنمسرطلعابداه

لتفسيرووالسننالمسندمصنفاتهمنا.هـ،به"حدثتهمكنتماعلى

السيرهـ.316سعةوفاتهكانت،حائيةالسنةاهلاعتقادفيومعظومة

288.صوالفهرست)2/51(،الحنابلةطبقات)13/221(،

"ذوغيرها:وفي.فوحاشيةوطالأصلفي"العرفان"ذيكذا-

)ص(.داود،ابيابن:يعني،"العرفان

عنهمتواترةوهي،السنةاهلعقيدةفيالحائيةقصيدتهالنظمفيتصنيفه-1426

الحعبلي،البناوابن،الاجريشرحها:ومفنالعلماءبهااعتنىوقد

فيوالقصيدة،مطبوعوهوالسعية"الأنوار"لوائحكتابفيوالسفاريعي

ايضا.مفردةطبعتوقدبيتا،اربعين

قولي"هذا:القصيدةهذهعقبقالداودابيبنبكراباانيطةابنوذكر

لموممنالعلماهلمنادركنامنوقول،حعبلبناحمدوقولابيوقول

العلومختصمرانظر:كذب".فقدهذاغيرقالفمنعنهبلغناممنندرك

مقدمة)1/945(،عيسىابنشرح)2/53(،الحنابلةطبقات228،ص

09.صالأنوارلوائحمحقق

فيها:جاءومما

تفلحلعلكبدعياتكولاالهدىواتبيعاللهبحبلتمسك

:قالانإلى

المتمدحالواحدجلكيفبلاليلةكلفيالجبارينزلوقل

وتفتحالسماءبوابفتفرجبفصسلهيمنالدنياطبقإلى

المؤلففيهااوردالتيالسنةكتبمنعاصمابيلابن"السنة"كتاب-1427

.مطبوعوالكتاب،السنةاهلعقيدةتقريرفيوهوبسندهالاحاديث

..".ارضهدونسمائهفيتعالىاللهانذكرما"بابفيهالمؤلفعقدوقد

إلىوتعالىتباركربنانزولذكر"باب:قالثمالجاريةحديثذكرثم

مختصر:وانظر224.-21صهالنزولاحاديثذكرثم"،...السماء

217.صللذهبيالعلو
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-ذ1428

1428-

البرهانواضحنبيلايضأكتابهالنبيلائنالئبيلاك

خطا.وهو،()التي:طه،طت-

أرواه(.)الذي:طع-

معنىأرادالناظمولكن،عليهقوييالامر،بهذامضطلعفلان:يقال-

1251.صالصحاحانظروريا.شبعاامتلأ:الرجلتضلعمن،المتضلع

مخلدبنالضحاكبنعمروبناحمدبكرأبوهو":النبيلابن"النبيل

التبوذكيسلمةأبيمنسمعهـ،602سنةولد،عاصمابي[بن،الشيباني

فقيهاوكانوغيرهما،حيانبن1والعسال:وعنهوغيرهما،خالدبنوهذبة

مصنفاته:منحافظا،زاهدأوكان،أصبهانقضاءوليالمذهبظاهري

السيرهـ.287سنةوقاتهكانت،والسنة،والمثانيوالاحادالكبير،المسند

)2/591(.الذهبشذرات)13/043(،

بنمسلمبنالضحاكبنمخلدبنالضحاك،النبيلعاصمابوبوه-

سنةولد،المحدئينشيخالحافظالامام،مولاهمالشيباني،الضحاك

وعنه.وغيرهموسفيانوالاوزاعيعجلانابن:عنحدثهـ،122

كانت،وغيرهمالمثنىوابنوبنداركبرهم(،وشيوخهأجل)وهوالبخاري

)2/28(،الذهبشذرات)9/048(،السير.الراججهـعلى214سنةوفاته

)4/463(.لتعديل1والجرح

:أقوالثلاثة"النبيل"بتسميتهسببفيالذهبيذكر

ابنلهفقالإليهينظرونالناسفذهبالبصرةقدمفيلاإن:قيل-1

نبيل.أنت:قالعوضامنكاجدلا:قالتنظر؟لالكما:جريج

ابنقالأقبلإذاوكان،الثيابوجيدالخزيلبسكانلأنه:وقيل-2

."النبيل"جاء:جريج

أبوفقصدهشهرأالحديثأصحابيحدثألاحلفشعبةلأن:وقيل-3

كفارةاللهلوجهحزالعطاروغلامي"حدث:وقال،مجلسهفدخل،عاصم

ذلك.فاعجبه"يمينكعن

فهوبالضمنبلوقد،والفضللنجابة1والذكاءوهو."النبل"من:لنبيل1و

11/064.اللسان.نبيل
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سفيانالرضاقوليإلىوانظرالزضاأسباطابنقولإلىوانظز-9421

الزاهد،،الكوفيالشيبانيواصلبناسباطبنيوسفهو:اسباطبن9142-1

أبووعنهوغيرهما،شريحبنوعامرالثوريسفيانعنروى،الواعظ

وقال"ثقة"،:معينابنقالوغيرهما،موسىبنومحمدالأحوص

،الشاماهلعبادمن"كان:حبانابنقال.وخير"سنة"صاحب:العجلي

السير)11/358(،التهذيبتهذيبهـ.591سنةوفاتهكانتوقزائهم"

)8/237(.الاولياءحلية)9/916(،

فيالشيخابوأخرجولكنالعلو،فيلهمقالةعلىنصقأحدأأجدولم

"تجتمع:قولهأسباطبنيوسفعنبسنده)514(برقم)2239(العظمة

ملائكةفترتفعالعصر،وصلاةالظهرصلاةفيالنهاروملائكةالليلملائكة

هريرةأبيحديثمعنىوهذا."يطولهالاثر..النهارملائكةوتبقىالليل

)2911(.رقمالبيتعندتخريجهتقدموقد

القاسمأبوالسنةقوامرواهما،السنةأئمةمنكانأنهعلىيدلومما

:قالضح1وبنالمسيبعنبسنده)2/014(الحجةكتابهفيالأصبهاني

منمعنامنبقيةإنكمحمد:أبايا:لهفقلتأسباطبنيوسف"أتيت

منكأسمعاتكولم،سنةامامنتو،لقيتمنعلىحجةوأنتالعلماء،

)وذكر:الحديثهذاجاءوقدتفسيرهاعنأسألكأتيتولكنالأحاديث

الفرقهذهفما)0177(رقمالبيتعندتخريجهوسيأتيالافتراقحديث

،والخوارجلشيعة1ولمرجئةوالقدرية:أربعة"أصلها:قالنجتنبهم"؟حتى

".الشيعةفيمنهاعشرفثمانية

العلوفيالاقوالبعضعنهنقلالذيوهو،الثوريسفيانلعله:سقيان

بنسفيانهووالثوري.ذلكفيصريحانصالهأجدفلمعيينةابنبخلاف

زمانهفيالدنياأهلإمام،الكوفيدئهعبدأبو،الثوريمسروقبنسعيد

وبلغ،شيخستمائةشيوخهعددبلغيقال،والعملوالزهدالعلمبينجمع

السيرهـ.161سنةوفاتهكانت.الالفقريبعنهروواالذينعدد

)9/151(.بغدادتاريخ)6/356(،الاولياءحلية)7/922(،

هو-إلآثنث!قيىمنيكون>ما:تعالىقولهعنسئلأنهعنهنقلومما
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الثانيالاماموحمادطدحفذاكزيدابنقؤلإلىنظر1و-0431

0143-

بنعبداللهأخرجه.كانوا"أينمامعهموعلمهعرشهعلى"هو:قال.(.ابعهم

والصفاتالاسماءفيوالبيهقي)795(،برقم)71103(السنةفيأحمد

أصولشرحفيواللالكائي،الشريعةفيوالاجري)809(،برقم)34112(

برقمالعلوصفةفيقدامةوابن)672(،برقم104()3االسنةأهلاعتقاد

قيوالذهبي142(،)7االتمهيدفيعبدالبروابن،113،115عر49()98،

".معدانعنثابت"هذا:وقال913()المختصرالعلو

من،البصري،الأزديإسماعيلابو،درهمبنزيدبنحمادهوزيد:ابن

ديناربنعمروعنروى،وتسعينثمانسنةولد،مالكالامامأقران

سفيانوعنهكثير،وغيرهمهندأبيبنوداودالنجودأبيبنوعاصم

قال،زمانهأهلإمام،الثبتالعلامةكثير،وغيرهمالمباركوابنوشعبة

حنبل:بنأحمدوقالزيد"بنحمادمنأثبتأحد"ليس:معينبنيحيى

بنحمادمنإليأحبهوالدينأهلمنالمسلمينأئمةمنزيدبن"حماد

:المباركابنفيهوقال."سلمة

زيدبنحمادإيتعلماالطالب"أيها
بقيدقيدهثموعلمأحلمأتقتبس

عبيد"بنوكعمرووكجهمكثورلا
21192.الذهبشذرات،456ا7السير.ص917سنةوفاتهوكانت

:يقولزيدبنحمادسمعت:قالحرببنسليمانعن:مقالتهونص

ابنعبداللهاخرجهشيء".السماءفيليسيقولواانيحاولونإنماالجهمية"

أفعالخلقفيوالبخاري)41(،برقم118(-)11711السنةفيأحمدالإمام

الأثرمروايةمنالعلوصفةفيقدامةابنوذكره)01(،برقم،14صالعباد

المختصرفيكماالعلوفيالذهبيوذكره)201(،برقم،118صعنه

الإسلاموشيخ214،وص،136صالجيوشاجتماعفيوالناظم،146ص

184(.-183،)13815الفتاوىمجموعقيكماالحمويةفي

فيكماوالالباني،السابقالمصدرفيكماالاسلامشيخصححهوقد

147.صالمختصر
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الهدىعلمقالهماإلىواتغلز-1431

كتالهماياوالزذنقضه-/في4321أ،ولب[

الرئانيالدارميئذاكعئمان

علمانلناوهماسنةبا

1431-

1432-

)ص(.زيدابنعلىمعطوفوهو،ففيبالكسر"حذاد"ضبطكذا-

زيد،بنحمادأقرانمن،البصريسلمةأبوديناربنسلمةبنحمادوهو

المباركوابنجريجابنوعنهوغيرهما.وقتادةالبنانيثابتعنروى

فيساروكان...العلمبحورمنبحر"كان:الذهبيعنهقالوغيرهما،

التهذيبتهذيب444(،)7االسيرهـ.167سنةوفاتهكانت".السنة

1(.)طه!ا

حدئنا،المغيرةبنعبدالعزيز"روىالعلو:فيالذهبيقال:مقالتهونص

هذاينكررأيتموهمن:فقالجلالهجلالربنزولبحديثسلمةبنحماد

.144صالعلومختصر"فاتهموه

أنهماالسجزينصرأبوحماد(وابنسلمةابن)أيعنهمانقلوكذلك

الفتاوىمجموع246،صالجيوشاجتماعانطر:.سبحانهدئهالعلويثبتان

)17/656(.للذهبيالسير025(،)6/التعارضدرء091(،)5/

)885(.البيتتحتترجمتهتقدمتوقد.للوزنالياءلإسكان"الدارمي":

العنيد،[لجهمي[لمريسيبشرعلىسعيدبنعثمان"نقض:الأولالكتاب

شبهاتعلىردتالتيالكتبمنوهوالتوحيد".فيدثه1علىافترىفيما

.مطبوعوالكتاب،والجهميةالمعتزلةوخاصةالمعطلة

"باب:بعنوانبابافيهعقدفقدالكتابهذافيالعلوفيمقالتهأما

وعقد91،صالدنياالسماءإلىونزولهالربعلوفيهوقرر"النزول

"وقد:اللهرحمهقالهومما23،ص"والعرشالحد"باببعنوانبابا

إلأبذلكوحذوهالسماءفياللهأنوالكافرينالمسلمينكلمةاتفقت

قدالحنثيبلغوالمالذينالصبيانحتىصحابهوالضالالمريسي

يدعوهربهإلىيديهيرفعشيءالصبيحزبإذابذلكعرفوه

الجهمية"منأعلموبمكانهباللهأحدفكلسواهمادونالسماءفي

2.صه

وقد-.مطبوعيضاوهو.الجهميةعلىالردكتاب:الثانيالكتابسم1و
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1433-

1434-

1433

1434

جهمئةفزقةقواعدهدمت

محمدصحيحفيماإلىوانظز

الحيطانعلىسقوفهمفخوت

الشانالعظيمالبخاريذاك

وارتفاعهالعرشعلىوتعالىتباركالرباستواء"باب:بعنوانبابافيهعقد

والاثاروالاحاديثالاياتفيهوذكر33،ص"الخلقمنوبينونتهالسماءإلى

والتابعينصحابهودتهرسولعن"والاحاديث:قالومماالعلوعلىالدالة

مناختصرناقدأناغيرهذاكتابنايحصيهاأنمناكثرهذافيبعدهمومن

لمقبلهاالسالفةوالاممكلهاالامةأن،الالبابأولوبهيستدلماذلك

.([..نجلقهمنبائنالسماءفوقأنهتعالىاللهمعرفةفييشكونيكونوا

54.-53ص

.وكتاباه.".:الكتابينهذينعن231صالجيوشاجتماعفيالناظمقال-

مرادهسنةطالبلكلوينبغينفعها،والسنةفيالمصتفةالكتباجلمن

وكان.كتابيهيقرأأنوالائمةوالتابعونالصحابةعليهكانماعلىالوقوف

وفيهماجدا،ويعظمهماالوصيةأشدالكتابينبهذينيوصيالاسلامشيخ

غيرهما".فيليسماوالنقلبالعقلوالصفاتوالاسماءالتوحيدتقريرمن

قواعدهدمتالكتابانتضمنهاالتيالسنةأنيعنى:"هدمت":قوله

)ص(....فرقة

المؤلف.مقدمةعلىالتعليقفيالجهميةتعريفسبق-

منتصرفوهو)خرت(:طعوفي.تحريف)فخرت(،:طه،طت-

>فهى:تعالىقولهومنه.سقطتإذاخواء،الدارخوت:يقالالناشبر.

2332.صالصحاجسقوفها.علىساقطة:ايعروشها(علىخاودة

ابو،البخاري،المغيرةبنإبراهيمبنإسماعيلبنمحمدهو:البخاري

سنةولدالصحيحصاحبالحفاظوشيخالحديثفيالمومنينأمير،عبدالله

،الورعفيورأسا،العلمفيورأساالذكاءفيرأساوكان،ومائةوتسعينربع

حلقوعنهكثير،وغيرهموبندار،المدينيابنمنهمشيخألفنحومنوسمع

السماءأديمتحت"ما:خزيمةابنقالوغيرهما،ومسلمالترمذيمنهمكثير

ومائتين.وخمسينستسنةوفاتهكانتا.هـ."البخاريمنبالحديثأعلم

)11/27(.والنهايةالبداية)9/41(،التهذيبتهذيب)12/193(،السير



بالفالمجهميقالهمارذهمن-1435

الذيماالتراجمتلكإلىوانظز-4361

ال!ففيالطبريقالهماإلىوانظز-4371

البزهانالواضحالضحيح!ل

عرفانذاكنتإنضمنهافي

سفرانعندكئمهوالذي!زح

1435-

1437-

وذكرالتوحيد"،"كتاباسماهكتاباصحيحهاخرفيالبخاريالإمامعقد

الصحابةواقوالوالاحاديثبالاياتمؤيداالسنةاهلاعتقادوقررفيه

وتراجمهأبوابهضمنمنوكان.أبوابعلىورتبه،بعدهمومنوالتابعين

باب)22(رقمالبابمنها:والاستواءالعلومسألةإلىفيهاأشارأبواب

اتعظير(،اتعرشرث>وهواتمآ<علىعرشبما>و!ان:تعالىاللهقول

انطرإلته(.رالريرجالملبنبة>تعرج:تعالىاللهقولباب)23(رقموالباب

427(.-)414113الباريفتح

كتابعنوانإلىيشيرفهو."..الجهميقالهمارده"من:الناظمقولوأما

التوحيد"كتاب:المستمليروايةففي.البخاريالإمامصحيحفيالتوحيد

التينوابنبطاللابن"ووقع:الحافظقال"،وغيرهمالجهميةعلىوالرد

التوحيد.كتاببدايةفي)357//13(الباريفتحانطر."الجهميةرد"كتاب

"قال:العلوفيالذهبيوقال236.-23صهالجيونناجتماعوانظر

"...الجهميةعلىالردكتابفيالصحيحالجامعاخرفيالبخاريالامام

.202صالمختصرانطر:

القاسم،ابو،اللالكائيالطبريالرازيمنصوربنالحسنبناللههبةهو

وأبيالوزيرعيسىمنسمعالشافعيالفقيه،الحافظالإمامبغدادومحدث

قال،اللههبةبنمحمدوابنه،البغداديالخطيبوعنهالمخلصطاهر

.ا.ص"المنيةوعاجلتهالسنهفيكتاباصنف،ويحفطيفهم"كان:الخطيب

)11407(.بغدادتاريخ)117941(،السير.ص418سنةوفاتهوكانت

السنةأهلاعتقادأصول"شرحالمسمىكتابهيعنيأصمرح""ا:قوله-

قولهفيرويما"سياق:مقالتهونص.مطبرعوالكتاب."والجماعة

السماء،فيعرشهعلىاللهوأن*<،اشتوىأتعرك!على>الرحمن:تعالى

:وقال<،لرفعهالفخلعوالغرالطيبالكليقحعدليه>:وجلعروقال

2-ءبادفؤقالقاهر>وهو:وقال(الأرضبكميخسف!انالشمافيمن>ءامننم
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اللألكاالشافعيئالفقيهعني-1438

ثاالهدىعلمقالهماإلىنظز1-و9143

والفالئرغيبصاحبهوالذيذاك-0144

الإيمانناصرالمسددفي

وبيانإيضاحهفيخميئ

لسانبسبلممدوح!زهيب

9143-

0144-

بكلوعلمهالسماءفيتعالىأنهالاياتهذهفدلتحقظة<،عليتكتمويرسل

مسعود،وابنعمر،:الصحابةمنذلكوروىوسمائهأرضهمنمكان

أهلاعتقادأصولشرحإلخ".....التابعينومن،سلمةمو،عباسوابن

891.صالجيوشاجتماعنظرو388(،-)3873السنة

القرشيعليبنالفضلبنمحمدبنإسماعيلالقاسمأبوهو:التيمئ

الترغيبصاحبالسنةبقوامالملقب،الاصبهاني،الطلحيثم،التيمي

وغيرهما،الحافطوسليمانمندهبنعبدالوهابعمروأباسمع،و[لترهيب

سبعسنةولدوغيرهما،الهمذانيالعلاءوأبو[لسمعانيسعدأبو:وعنه

"أبو:المدينيموسىأبوقال،التصانيفصاحب،وأربعمائةوخمسين

السنةهلوقدوة،عصرهعلماءوأستاذ،وقتهإمامالحافظإسماعيلالقاسم

ما:يقولونبغدادئمة"سمعت:كوتاهعبدالجليلوقال."،..زمانهفي

من"إسماعيلمنأحفظولافضلأحمدالامامبعدبغدادإلىرحل

خمسسنةتوفي،النبوةودلائل،لترهيب1ولترغيب1و،الحجةمصنفاته

)4/501(.الذهبشذرات)02/08(،السير:انظر.وخمسمائةوثلاثين

وهو"،السنةاهلعقيدةوشرحالمحجةبيانفي"الحجة:كتابههناويعني

.مطبوع

تعالى:اللهقال:العرشعلىوجلعراللهاستواءبيان"باب:مقالتهونص

فوقالله:السنةأهل"قال:قالأنالى...شتوى<.لعزدفيىعلى>ألرحمق

الخلقأن:ذلكعلىالدليلومن،خلقهمنخفقيعلوهلاالسماوات

نأإلى...أبصارهمإليهويرفعونويدعونهبأصابعهمالسماءإلىيشيرون

وجلعراللهوأنالسماواتفوقالعرشأنبيانفيفصل:قال

-)2/81الحجةالعلومسألةفيوالاثارالأحاديثوذكر."..العرشفوق

.)127

.مطبوعأيضاوهووالمرهيب""الترفيب:كتابهيعني
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1441-و

1442-و

1441-

1442-

داالسنةفيقالهماإلىانفلز

الهدىشيخقالهماالىانظز

لطبراني1هوسلئمانممئرى

شانذوبطلمنكئهميدعى

فيالإسلامشيخعليهنصوممنإليناهيصللمللطبراني"السنة"كتاب

السنةومنهاج801(،)ولوالدرء)5/24(،الفتاوىمجموعضمنالحموية

)1439(،الحفاظوتذكرة)16/138(،السيرفيوالذهبي)2/365(؟

ذلكعلىنصمجلد،فيالكتابويقع246.صالمختصرفيكماو]لعلو

الذهبيه

علىتعالىاللهاستواءفيجاءما"باب:"قال:السنةكتابهفيمقالتهونص

العقيلي،رزينأبيحديثالبابفيفساق-خلقهمنبائن،عرشه

وحديث،عرشهعلىاللهعلوفيعمرعنخليفةبنعبداللهوحديث

المقامفيمجاهدوقول،فوقهاللهنو،ظهورهنعلىالعرشوأنالاوعال

246.صللذهبيالعلومختصرالمحمود"

الشامياللخميمطيربنايوببناحمدبنسليمانهو:ني1و[لطبر

المعاجمصاحبالحافطالإمامهـ.026سنةولد،القاسمأبو،الطبراني

وأشيخألفنحومنسمعطويلا.دهراوعفروصنفجمع،الثلائة

ابن:وعنهوغيرهما.والخياطوأحمدالطبرانيهاشممنسمع،يزيدون

السنة،:مصنفاتهمن.مردويهبنبكربووعقدةابنوالحافظمنده

سنةوفاتهكانتكثير.وغيرهاالنبوةودلائل،الشاميينومسندلدعاء،1و

)303(.الذهبشذرات)16/911(،السيرانظر:.ص036

الأندلسي،المعافريعيسىابيبنعبداللهبنمحمدبنحمدهو

الحافطعمر،أبو(،للضرورةالبيتفيسكنتو،اللام)بفتحالطلمنكي

منطلمنكهمنأصله،والحديثبالتفسيرعالماكان،قرطبةنزيلالمقرىء،

:بشكوالابنعنهقال.زمانهفيالمالكيةئمةمن،الشرقيالاندل!ثغر

الشريعةعلىغيووالهمقامعا،و]لباعالأهواءأهلعلىمجرداسيفا"كان

معرفةإلىوالوصول،القرانتفسير:مصنفاتهمن..".اللهذاتفيشديدا

الذهبشذرات)17/566(،السيرهـ.942سنةوفاتهكانت.الاصول

.)2433(
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الرضاالطحاويقولإلىوانظز-4431

باهوبكرابوالقاضيوكذلك-4441

بهنانذيتحرينتمنجرهو

الفرسانقائدالباقلانيش

منالمسلمون":"اجمعالاصولمعرفةإلى"الوصولكتابهفيمقالتهونص

اهل"اجمعايضأ:وقال"،بذاتهعرشهعلىاستوىاللهانعلىالسنةاهل

وقال."،.المجاز.علىلاحقيقتهعلىالعرلشعلىاللهانعلىالسنة

>وهو:تعالىقولهمعنىانعلىالسنةاهلمنالمسلمون"واجمعايضأ:

فوقاللهنو،علمهذللشانالقرانمنذلكونحوبهتئم(ماينمعكز

الجيولشاجتماع:انظر.(".شاء.كيفعرشهعلىمستوبذاتهالسماوات

،()15918الفتاوىومجموع(،)128414المرسلةوالصواعق،421ص

264.صالمختصرفيكماللذهبيوالعلو)16025(،)3512(،والدرء

،الطحاوي،المصريالازديسلامةبنمحمدبناحمدهو:الطحاوي-1443

هـ،923سنةولدالكبير،الحافظالعلامةالإمامجعفر.ابو،الحنفي

"طحا"قريةاهلمنالتصانيفصاحبوفقيهها،،المصريةالديارمحدث

البصريسنانبنويزيد،عبدالاعلىبنيونسمنسمع.مصراعمالمن

وغيرهماالحافظالمطفربنومحمدالطبرانيالقاسمابووعنهوغيرهما.

قالهفيهإمامأوصارالحعفيالمذهبإلىتحولثمشافعيأوكانكئير.

وسعة،العلممنمحفهعلمالامامهذاتواليففينظر"من:عنهالذهبي

كانتالاثار،ومشكل،الاثارومعاني،القراناحكام:مصنفاتهمن"معارفه

)186111(.والنهايةالبداية)27115(،السير.ص321سنةوفاته

عنمستغن.وهو..".:المختصرةرسالتهفيالعلوفيمقالتهونص

خلقه"الاطالةعناعجزوقد،وفوقهشيءبكلمحيطدونهوما،العرلش

-247صالجيولشاجتماع:وانظر)37212(،الطحاويةشرح.كلامهإلخ

236.-23هص)المختصر(للذهبيالعلو،482

كلامهحزفمنإلىإشارة(بهتانذيتحريفمن)واجره:الناظموقول

الماتريدية.شراحمن

)تجفيفالباقلانيابنجحفر،بنمحمدبنالطيببنمحمدبكرابوهو-1444

هـ،-338ستةوله،التصانيفصاحب،العلأمةيشددها(،وبعضهم،اللام
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بيانجليئفيهماوالشرحورلسائلتمهيدهفيقالقد-1445

1445-

وأبيالمسندراويالقطيعيبكرأبيمنسمع،الاشاعرةأئمةكبارمن

بوو،الهرويذرأبووعنهوغيرهما.الصوفيخفيفبنمحمدعبدالله

،والإنصافالتمهيد،:مصنفاتهمنوغيرهما.الصوفيالسلميعبدالرحمن

وفاتهكانت،سبحانهللهوالعلوالاستواءيثبتممنوكان،للقرانوالانتصار

الأعيانوفيات)15937(،بغدادتاريخ)117091(،السيرهـ.304سنة

.)14926(

عضدلابنالباقلانيالفهوقد"الدلائلوتلخيصالأوائل"تمهيدالكتاباسم

هذاويعتبر،السنةاهلمذهبيعلمهأنمنهطلبلماعهدهووليالدولة

علىعقليةمطولةردودعلىيشتملوهوالاشاعرةكتبأهممنالكتاب

واليهود،،والبراهمة،لمجوسو،والديصانية،والثنوية،المنجمين

وفقعلىوالقدرالصفاتمسائلتفصيلفيأخرىأبوابمع،والنصارى

:طبعاتعدةلهوالكتاب.الاشاعرةمذهب

)وهو"اليسوعيمكارثييوسف"رتشاردبتصحيحم5791سنةطبعةمنها

فيالحكمجامعةمنشورات،بيروت،الشرقيةالمكتبةنشر-(نصرانيرجل

العلوإثباتعلىالنصفيهاوالتيالكاملةالطبعةهيالطبعةوهذهبغداد.

هذامنهاسقطفقدالاخرىالطبعاتبخلاف-سيأتيكما-والاستواء

النص.

.ريدةأبوومحمد،الخضيريمحمودبتحقيقهـ،1366سنةطبعةوهناك

نأوالعجببابا،عشرينعلىيزيدوحذفكبيرنقصفيهاالطبعةوهذه

بأنهماالاسلاموشيخالقيمابناتهما-معهماوالكوثري-الكتابمحققي

من26صه)انطرأنفسهماعندمنالباقلانيأثبتهالذيالاستواءنصأضافا

(.الطبعةهذه

الثقافية،الكتب.مؤسسةطحيدر،الدينعماد:بتحقيقطبعةوهناك

وهي،المكتباتفيالانالمنتشرةالمتوقرةهيالطبعةوهذه،بيروت

إثباتفيهالذيالنصمنهاأيضاوحذفكسابقتها،بالسقطمليئة

القيم-وابنالإسلامشيخعلىالكتاتحواشيفيتهجموقدالاستواء،
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استوىالعرشعلىحقابعضهافي-1446

"ادوأبطلالعلوبتقريرواتى-4741

كتبهفيوذاشتىاوجهمن-4481

الاكوانعلىاستولىلكنه

القزانعلىزيدتالتي"مط!

عئنانلهكانتلمنباد

الاعتقاد.فيمذهبهيخالفانلانهما-اللهرحمهما-

الاشاعرة"منوموقفهتيمية"ابنفيالمحمودد.عبدالرحمنكتبهما:انظر

(.الكاتبةالالةعلى)مطبوعة568-567ص558،-557ص

يجبفيما"الانصافباسمالمطبوعة"الحرة"رسالةمنها"ورسائل":قوله-

الكتب،عالمنشرحيدر،الدينعمادبتحقيقبه"الجهليجوزولااعتقاده

عياضالقاضي"الحرة"باسمعليهانصوممنهـ،7014سنة.الاولىط

303صالجيوشاجتماعفيوقعوقد)7/07(،المداركترتيبفي

وله.تحريفوكلاهما"الحيدة"،)7/301(:السننتهذيبوفي"الحيرة"،

مقدمة07،-7/96المداركترتيب)انطر:مؤلفأ)55(تبلغأخرىكتب

د.عبدالرحمنكتبهماوانظر37(.صصقرحمدللسيدالقرانإعجاز

بعدها.وما557صالاشاعرةمنوموقفهتيميةابنفيالمحمود

لمالكتابوهذا"الأشعريالحسنلأبياللمع"شرح:كتابهبالشرحيعني-

الدرءانظر،مواضععدةفيالاسلامشيخمنهنقلولكنإلينا،يصل

،)7/403(،8/315(.)334

36(صالانصافبعنوان)المطبوعةالحرةالرسالةفيبذلكصرحكما-1446

جميععلىومستوليالعرشعلىمستوثناؤهجلا)بئ.وان.".:قالحيث

مماسةبغير5[،:]طهآشتوى<ألعرشعلى>ألرخمق:تعالىقالكماخلقه

".بذلكاخبركماإلهالارضوفيإلهالسماءفيوانهمجاورةولاوكيفية

"استولى"كلمةفيالزائدةفاللام."استولى"ب"استوى"دتأويلهميعني-1447

الله.كتابفيليست

قالوا:"فان(:اليسوعي.مكارثيط262،-026)صالتمهيدكتابهفيقال-1448

،العرشعلىمستوهوبل،اللهمعاذ:قيل؟مكانكلفيإنهتقولونفهل

=وقال5[،:]طهآشتوى<ألعرشعلى>الرحمن:فقالكتابهفياخبركما
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الزحمنلمعطلبهيقضيوماكلأبابنقؤلإلىوانظز-9441

9144-

ا[،0]فاطر:يرفعو(الصخلحوالعملالطيبالكليضعد>إلية:تعالى

ولا...16[.:]الملك<الأرضبكميخسف!افممافيمن>ءأمنم:وقال

قالكماعليهاستيلاؤههوالعرشعلىاستوائهمعنىيكونانيجوز

الشاعر:

مهراقودمسيفغيرمنالعراقعلىبشراستوىقد

عزيزاقاهراقادرايزللمتعالىواللهوالقهر،القدرةهوالاستيلاءلأن

مختصرا..صا"...مقتدرا

الدرء)1599(،الفتاوىمجموع0،03-992صرالجيوشاجتماعانظر

258(.ص)المختصرللذهبيالعلو)61602(،

فيقولنا.وكذلك.".:الاشعري"الحسنابيعن"الذبكتابفيوقال

إثباتمن-صحإذا-اللهصفاتفي!راللهرسولعنالمرويجميع

،الغماممنظللفيالقيامةيومياتيإنهونقول،والعينينوالوجهاليدين

علىمستووانهلأالحديثفيكماالدنياالسماءإلىينزلوانه

925(.ص)المختصرللذهبيالعلو."....عرشه

)1599(،الفتاوىمجموعانظر."الإبانة"كتابهفيالمعنىنفسوقرر

258(.ص)المختصرللذهبيالعلو303،صالجيوشاجتماع

ويلقبمحمد،ابو،البصريالقطانكبابنسعيدبنعبداللههو

يجتذبالمناظرةفيلقؤتهكانلانه،ومعنىوزنا-خطافمثل-"كلابا

التصانيفصاحبء"،الشيالكلابيجتذبكماإليهويجرهيناظرهمن

الذهبي:قال،زمانهفيبالبصرةالمتكلمينراس،المعتزلةعلىالردفي

معلومحلقهعلىالباريعلووانالصفاتواثباتالتوحيد،في"وصنف

المنسوبةالمعروفةالفرقةإماموهو"،النصوفقعلىوالعقلبالفطرة

علىوالرد،الافعالوخلق،الصفات:مصنفاتهمن"الكلابية".:إليه

قبلباقياكانوقد،كلابابنبوفاةاقع"لم:الذهبيقال.المعتزلة

لسان023،صالفهرست174111،للذهبيالسير".ومائتينالاربعين

3092.الميزان
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وعقلهالضحيحالئقلمنخرفي-0145

خلقهفيبداخلالإلهلئس-4511

الففيالطبريقالهماالىنظز-و1452

والبهتانالزورقورقالمن

اكوانجملةعنخارجو

معانقولوالئهذيبصسير

من(.)خارج:طع-1451

منقولوالخبرالنظرمن"وأخرج:الناظمإليهاأشارالتيمقالتهونص-

له:قيللولانهمستويا،نفيافنفاهمنه(،خارجولاالعالمفيالا:قال

فيوقالنضااللهأخبارورد،منهأكثرفيهيقولأنقدرما،بالعدمصفه

6/911،التعارضدرء."...معقولولاخبرفييجوزلاماذلك

للسفارينيالانوارولوامع283.-282صللناظمالجيوشجتماع1و

.1/902

الجيوشاجتماع،1/391الدرءانظر:العلو:إثباتفيأخرىنصوصوله

284.-282ص

الحافط،الامامجعفر،أبو،الطبريكثيربنجريربنمحمدهو:الطبري-1452

ابنمنسمعهـ،224سنةولد،الاطلاقعلىالمفسرينشيخ،المورخ

بووالطبرانيالقاسمأبووعنه.وخلائقالسريبنوهنادالشواربأبي

أحدفيهيشاركهلمماالعلوممنجمعكثير.وغيرهم،حمدانبنعمران

منهاكثيرةمصنفاتله،البغداديالخطيبذلكذكركماعصرهأهلمن

لحفاظ1تذكرةهـ.031سنةوفاتهكانت.الاثاروتهذيبوالتاريخالتفسير

2/162.بغدادتارلخ2/071،

فسؤلهنالسماإلىاستوبن>ثئم:تعالىقولهعندالتفسيرفيمقالتهونص

:ثناؤهجلاللهبقولالمعانيولى"و:قال92[،:]البقرةسمؤت(سئع

سبعوخلقهنبقدرتهفدبرهنوارتفععليهنعلا<السماإلىاستوء>ثئم

الجيوشاجتماعوانظر24/89،:وانظر،1/291البيانجامعت".1سماو

224.صالعلوومختصر491.ص

!زاللهرسولعنالثابتمتانيوتقصيلالآثار،"تهذيباسمه:التهذيب-

ترتيب=علىبسندهالاحاديثفيهيذكرحديثكتابوهوالاخبار"من
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1453-و

1453-

سب!نومعطهمعاعرافالسورةفيقالهماإلىانظز

أجزاءستةفيوطبعتمسانيد،ثلاثةمنهوجدتوقد.الصحابةمسانيد

مسانيدعلىيحتوياخرجزءوجدثمشاكر.محمودالشيخبتحقيق

أيضا.وطبع،خرى

ولعل"معاني"،بالياءكتبتولكنففيالميمبضم"معان"ضبطكذا-

الطبريقولأنيعني،الاعانةمنمفعولاسم"معان"،بدونهاالصواب

)ص(.،ووفقهاللهأعانهرجلقول

54[::]الاعراف<العرشعلىاستوى>ثم:تعالىقولهتفسيرفيقولهوهو

عنأغنىبماقبلمضىفيمافيهالناسواختلافالاستواءمعنىذكرنا"وقد

تعالى:قولهفي-اللهرحمه-قولهتقدموقد8/502.البيانجامع".إعادته

ناذكرإذ92[:]البقرة(سموتسبعفسؤلهنالسمدالىشتوى>ثئم

1/291.التفسير.وارتفععلاشتوى<:>:بقولهالمعانيأولى

5[::طه1*<اشتوىالعرتنعلىلرخمن>:تعالىقولهعند-اللهرحمه-وقال-

.138115البيانجامع.وعلا"ارتفععرشهعلىالرحمن:ذكرهتعالى"يقول

بهءفتهخدالنز>ومن:تعالىقولهتفسيرفي-اللهرحمه-وقال-

ما97[.]الاسراء:*<تحمودامقامارئبثيعثكندمعلكنافلة

ملخصه:

أهلاكثرفقالالمحمود،المقامذللنمعنىفيالتأويلأهلاختلف"ثم

للناسللشفاعةالقيامةيوم!يقومههوالذيالمقامهوذلك:العلم

عنوهوالاخرالقولذكرثم."...فيههمماعظيممنربهمليريحهم

القولرجحثم.عرشهعلىمعهيجلسهنهوالمحمودالمقامأنمجاهد

يعني-الايةتأويلفيالقولمنالصحيحهوكانوان"وهذا:وقالالاول

خبرجهةمنلاصحتهمدفوعغيرقولمجاهدقالهمافإن-الاولالقول

احدقولفيمحالغيرانهقلنابماإذاتبين"فقد:قالانإلىنظر("،ولا

محمدايقعدوتعالىتباركاللهانمنمجاهدقالهماالإسلاميتمثلممن

الناظمهذاإلىوأشار،148-15/143البيانجامع:انظر".عرشهعلى

)1757(.البيتفيأيضاإليهيشيروسوف491،صالجيوثزاجتماعفي
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فيالبغوفيقالهماالىوانظر-1454

الاستواعندالأعرافسورةفي-4551

سنةذوقالهماإلىوانفلز-1456

بالاحسانلشرح1وتفسيره

القرآنمنالاولىوفيفيها

الدانيالامامذالثوقراءة

-1454

1455-

-1456

السنةصريحكتابهفيجاءكماالعلوفيهاقررأخرىنصوصوللطبري

)35(.برقم27ص

)المختصرللذهبيالعلوانظر:."الدينمعالمفي"التبصيركتابهفيوكذلك

225(.-223ص

)9116(.رقمالبيتتحتترجمتهتقدمت:البغوي

باب-الايمانكتابفياللهرحمهقال.السنةشرح:كتابهبالشرحيعني

باللهنستشفع"فانا:قالالذيالاعرابيحديثوردبعدماالجهميةعلىالرد

"والواجبمعلقأ:قال"عرشهعلىسماواتهلفوقإنه:فيهوجاء...عليك

فيهالتصرفوترلثوالتسليم،الحديثفيجاءبماالايمان:وامثالههذافي

1/177.السنةشرح."الموفقوالله،بالنقل

اسنوى!>ثئم:تعالىلقولهالبغويتفسيريعني:"الاعرافسورة"في

)0136(.البيتتحتنقلهسبقوقد54[:لاعراف]1<العرش

قولهتفسيرفي-اللهرحمه-وقال،البقرةسورةيعنيدا:الاولى"في-

كثروعباسابن"قال92[::]البقرةالشمآ!إلىاشتوبن>ثئم:تعالى

1/78.التنزيلمعالمالسماء".إلىارتفعأي:السلفمفسري

عمربنسعيدبنعثمانبنسعيدبنعثمانعمروأبوهو:لدائي1

"بابنقديماويعرف،الدانيثمالقرطبي،الاندلسيمولاهم،الاموي

سنةولد،الاندلسعانمالمقرىء،المجودالحافطالامام"،الصيرفي

الزاهدالقشيريوعبدالرحمنالكاتبمسلامأبيئمنسمعهـ،371

قالوغيرهما،التجيبيعبداللهوأبوالعربيابنالقاسمأبووعنهوغيرهما.

الذهبي:قال."المذهبمالكي،الدعوةمجابعمروأبو"كان:المغامي

مع،المصاحفوعلم،القراءاتعلمتحريرفيالمنتهىعمروأبي"إلى

علىسنياوكانذلك"وغيروالنحو،والتفسيرالحديثعلمفيالبراعة

والارجوزة=،السبعفيالبيانوجامعالتيسير،:مصنفاتهمن.السلفمذهب
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حئانمنالمشتلالزضا-خالش!ابايكنىجعفرسنة-/وكذاك3/"1457]ه

سنةوفاتهكانتكتابا،وعشرينمائةتواليفهبلغت،الديانةأصولفي

.11511الزكيةالنورشجرة34112،الرواةإنباه77118،السير.ص444

الديانة""عقود:المسماةأرجوزتهضمنهيالناظمإليهايشيرالتيومقالته

فيها:وجاء

حكيمامدبرايزلولمتكليماعبدهموسىكلم

العطيمعرشهفوقوهوقديموقولهكلامه
:قالانإلى

وانتشرقديماالناسفيوشاعالخبربهاتىماصحيحومن

السماءإلىليلةكلفيامتراءبلاربنانزول

267.صالعلوومختصر18/82،النبلاءأعلامسيروانظر:

السنة)منهاجفيتيميةابنالاسلامشيخذكرهالشيخلأبي"السنة"كتاب-1457

)مختصرالعلووفي)16/278(،السيرفيوالذهبي7/47(،2/365،

مفقود.والكتاب248(،ص

العظمةكتابفيجاءماوهو،وجلعردثهالعلوإثباتيفيدنصالشيخولابي

وعظموكرسيهوتعالىتباركالربعرش"ذكر:قال653(-)54312

والاثارالاحاديثذكرثم"...عرشهفوقوتعالىتباركالربوعلو،حلقهما

.247صالعلوومختصر،24هصالجيوشاجتماع:وانظر.ذلكفي

."الشيخأبيالاصبهانيسنة":غيرهاوفي.د،ف،الاصلفيالبيتوردكذا-

ابو،الأنصاريحيانبنجعفربنمحمدبنعبدالله[لشيخابوهو-

مسندص،274سنةولد،أصبهانمحدث،الصادق،الحافطالإماممحمد،

السنة،:مصنفاتهمن،واتباعسنةصاحبوكان،التصانيفصاحب،زمانه

16/276،السيرهـ.936سنةوفاتهكانت!،النبيأخلاق،العظمة

96.لممالذهبشذرات49،هلممالحفاظتذكرة

إليهوينسبالشيخأبيجدوهو،نسلهمن:يعني"،حيانمن"المستل-

حجرلابنالمنتبهتبصير2/926،للسمعانيالانساب."الحئاني":فيقال

.1/092
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1458-و

9145-و

1458-

9145-

راسريجابنقالهماإلىانظز

الهدىعلمقالهماإلىانظز

الثانيالشافعيئالخضمجحر

العمرانيالرضاالخئرابااعني

القاضي،البغداديسريجبنعمربناحمدالعباسأبوهو:سريجابن

منسمع،ومائتينربعينوبضعسنةولد،العراقينفقيه،الامام،الشافعي

أبووعنهوغيرهما،السجستانيداودوأبيالزعفرانيمحمدبنالحسن

علىيفضلوكانوغيرهما،الجرجانيالغطريفاحمدبووالطبرانيالقاسم

مصنفاتهبلغت.الاشهب""الباز:لهيقالوكان،الشافعيأصحابجميع

المزنيبينالتقريب،القياسفيداودعلىالردمنها:مصنفأربعمائة

طبقات14/102،السير.وثلاثمائةستسنةوفاتهكانت،والشافعي

266.الفهرست21،عمالسبكي

وفي".يدعىالبحر"ذاكد:،فوفي.طه،طت،ح،الاصلفيكذا-

،بالوزنفأخلنسختينبينحلطكأنه("الخضمالبحر"ذاك:طع،ظ،ب

)ص(.

جاءجوابأقالتعالىاللهصفاتعنسئللماأنهالعلو:فيمقالتهونص-

والجماعةوالسنةالديانةأهلجميععندواتضحوتقررصح.وقد.".:فيه

ذاتهفياللهعنالواردةالايجميعأن.....الماضينوالسلف

كمامنهواحدبكلالايمانالموقنالمؤمنالمرءعلىيجب....وصفاته

وقوله:....تعالىقولهمثلامر،كماسبحانهاللهإلىامرهوتسليمورد،

والنفسكالفوقيةالقرانبهنطقمماونطائرهااشتوى<انعرشعلى>الرحمن

مختصرا،.ا.ص("إليهوالروحالملائكةوعروجالكلاموصعود....واليدين

226.صالعلومختصر017،صالجيوشاجتماعانظر.الزنجانيعنهنقله

اجتماعمنبرليننسخةفيوكذا،النسخجميعفيكذا[لخير:ابو

بنيحيىالحسينأبووهو)ص(الخيرأبيابنوالمقصود:،الجيوش

شيخ،باليمنقريةعمرانمن،العمرانيأسعدبنسالمبنالخيرأبي

ورعازاهداإمامأكان،وأربعمائةوثمانينتسعسنةولد،باليمنالشافعية

أبيبتصانيفالارضأهلأعرفمن،وأصولهبالفقهعارفأخئرأ،

في-"البيان":مصنفاتهأجلمنالعماد.ابنقالكماالشيرازيإسحاق



بيانهوهوالفقهفيوكتابه-0146

واصنفقدالتيالسننإلى-وانظز1461

مفردامنهاالمائتينعلىزادت-4621

مؤجودةعدلأحمدمنها-4631

الإيمانمنمسبانتهيئدبد

لقرآنوبالاثارصلماء

الحشبانفيالخمسينمناوفى

الاخوانإلىرسائلهفينا

0146-

1462-

1463-

الفروعشافعيالعقيدةحنبلي"كانالعماد:ابنقال،مجلداتعشرنحو

كتابوله".الشريعةصاحبكالاجري-الاهدلابنقالكما-

طبقات558!.سنةوفاتهكانتالاشرار"القدريةعلىالردفي"الانتصار

واللغاتالاسماءتهذيب4/185،الذهبشذرات7/336،السبكي

2/278.للنووي

تحريف.النعمان(،)الرضا:ط،ظ-

فيللشيرازيالمهذبلكتابشرحوهوالخيرلابي[لبيان""كتابيعني

بتصنيف"وابتدأ:وقال)7/337(الطبقاتفيالسبكيذكره.الشافعيالفقه

ثلاثسنةتصنيفهمنوفرغ،وخمسمائةوعشرينثمانسنةفي"البيان"

الجيوشاجتماعفيالناظموذكرأخيرا.طبعوقد،"وخمسمائةوثلاثين

فيهصرحالحديثأهلمذهبعلىالستةفيلطيفاكتابالهأن187ص

حقيقة.والاستواءوالعلوالفوقيةبمسألة

)025(علىزادتالاعتقادمسائلفيالمفردةالسننأنالمؤلفيقصد

الاعتقادأبوابفيهاالتيالحديثيةمصنفاتهمضمنالائمةذكرهماغيرمصنفا

)الحمويةفيمشابهاكلاماالاسلاملشيخوانظر.الدينمسائلمنوغيرها

5/24(.الفتاوىمجموعضمن

الاماملفهماالاعتقادمسائلفيهاقررالتيالمؤلفاتضمنمنأي"منها":

وهي:حنبلبنحمد

تلامذته:عنهرواهاالتيوالمسائل،والجهميةالزنادقةعلىالردكتاب-

مسالل،صالحابنهروايةأحمدمسائل،عبداللهابنهروايةأحمدمسائل-

مسائل،السجستانيداودأبيروايةأحمدمسائلء،هانىابنروايةأحمد

الكوسج.روايةأحمد
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التيالتصانيفضمنفي-واللأء4641

راغبابلشفمنجدافكثيرة-4651

لاالإسلامحافظوهئمأصحابها-1466

سائرعئدلكلالنجوموهم-4671

الظربقطاعواللهوسواهم-4681

انفاعنهئمحكئتالذينفيما-9146

حشبانإلىتحتجفلمشهرت

الحئرانهدىفيهايجدفيها

الكفرانحافظوجهماصحاب

الحيوانوجنةالإلهيئغي

النيرانإلىتدعوائثةش

بضمانواحدحنبليمن

1465-

1468-

9146-

وهي:أحمدالامامرسائلإلىبهيشير:"الاخوانإلى"رسائله:قوله-

مناقب34111،الحنابلة)طبقاتمسرهد:بنمسددإلىأحمدالامامرسالة

224(.صالجوزيلابنحمد

11023(.الحنابلة)طبقات:مالكبنعبدوسإلىاحمدرسالة

241(.صأحمد)مناقب:الربيعيإسماعيلبنالحسنإلىاحمدرسالة

الاندراني:حبيببنمحمدأوالسرخسييونسبنمحمدإلىأحمدرسالة

222(.صالمناقب11932،الحنابلة)طبقات

الاحمدالمنهج2411،)الطبقات:الإصطخريجعفربناحمدرسالة

26(.صبدرانلابنالمدخل35311،للعليمي

الاحمدالمنهج31111،)الطبقات:الطائيعوفبنمحمدإلىرسالة

.)32411

34811(.)الطبقات:يحيىبنمهناروايةالصلاةرسالة

تحريف.،()الحيوان:طع

.س:منساقطة)أئمة(:

الكرمانيوحرباوالخلالالاثرمفإن،عيسىابنالشيخالبيتهذااستشكل

يعنيفهو"انفا":قالالاظمولكن1/947(.)طعالحنابلةمنوغيرهم

يقولالمعنىهذاوفي.والشوافعوالمالكيةالاحنافمنذكرهممناخر

"وهذه-:العلوفيالأئمةعننقلهبعد-)514013(:الصواعقفيالناظم

كتابفيأضعافهاضعافذكرناوقدكثير،منقليلحكيناهاالتيالنقول

من-كذبتبينوهي"الجهميةالفرقةغزوعلىالإسلاميةالعساكرجتماع"
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أحمدشيعةواللهكلهنمبك-0471

صزحواقدلهنمكتبفيوبذاك-4711

جفلئةلفظئة-أتظنهئم1472

هئمواللهبلذاكمقحاشاهم-4731

لعلوهتقريرهئمإلىفانظز-4741

موئدبالنصوصعفلعقلان-4751

سئانصولهموفاصوله

عئنانلهماالعمايةخوو

بالارسانتقادالحميرفل

الأذهانوصحةالعقؤذهل

لبزهان1ولمعقولوبالنقل

اليونانيبالمنطقوموئد

."...والحنبليةالكراميةإلأبذلكيقللمإنهقال

علىوردودومناظراتمواقفلهكانتالذيبالرازييعرضالناظموكأن

أعلم.والله،عصرهفي[لكرامية

منبعدهالجائينالسنةلاهلعلماأحمدالامام"وصار:الاسلامشيخيقول-0147

حفطلانه،مذاهبهصولو،أقوالهجملفييوافقهكلهم.الطوائفجميع

يحرفهاأنأرادممنالنبويةوالاصول،الموروثالايمانالامةعلى

سائريقولهالذيهوقالهوالذي.بهاللهيأذنلمدينأيشرعولمويبدلها،

جمعلكنعيانهمعنمنصوصةأقوالهاعيانإنحتى،الاعيانالائمة

ومقالاتهعليها،والسنةالكتابدلالةظهرومخالفها،وجاهدمتفرقها،

الفتاوىمجموع".مشهورةكثيرةالجهميةفيوبعدهقبلهالأئمةومقالات

.12/358

خطأ.وهو،"لفظية"مكانالطيفة(:ظ-1472

ألفاظيرددونممن1ليسوالسنةأهلعلماءأنيقررأنالناظميريد-

يثبتونهمبلفيها،الفقهوعدمبمعانيهاالجهلمعو[لسنةالكتابنصوص

كبرومنها.تفهمالتيمعانيهامعرفةمعبهاويؤمنون،والنصوصالالفاظ

الاعتقادمسائلمنولغيرهللعلوتقريرهمهوذلكعلىشاهدأودليل

بالألفاظيؤمنممنليسوافهم.العقليةبالادلةوكذلكلنصوص1وبالنقل

الباطل.التأويلأهلمنخالفهممنيزعمكماالمعانيمعرفةدون

أنفعلىزماممنكانوما،الحبلوهو-،محركة-رسنجمع:الأرسان

9154.صالقاموس،الدابة
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476

477

478

947

048

481

482

483

484

485

486

487

476

947

481

482

486

487

يتلاقياولناستويامالله1-و1

اضعافهئمبلاولاءافتقذفون-1

لف1ولتجسيمووالتشبيهبالجهل-1

إسلامكئمفيللهقومنا-يا1

خلامنبمصرع1اعتبروقومنايا-1

ومحالهمكذبهمعنهميغنلم-1

عفوالتدليسالتلبيسولا-/كلا1

غطائهمنكشاف1عندلهئموبدا-1

داحقائقانكشافعندلهموبدا-1

شكايةغئرواللهعندهمما-1

عاجزهوالذيإلايشتكيما-1

لكئميقضيالذيماذااسمعوثم-1

الغربانمفارقتشيبحتى

زمانكلالعلماءسادةمن

لبهتان1ولتضليل1وخديع

الشئطانلنخوةتفسدوهلا

الازمانهذهفيقئلكممن

والبهتانبالزوروقتالهم

03/ب[ل!لطادا1ووالحكامالناسرر

حئفبانفيللقوميكنلئمما

البطلانعلىأنهمإيمان

ببياننطقوا1وبعلمفاتوا

القزانإلىلنعذركئمفاشكوا

الفرقانفيفالحقوعليكم

-1

-1

-1

-1

-1

-1

وهوالراسوسطوهو-وفتحهاالراءبكسر-ومفرقمفرقجمع:لمفارق1

منهجالتقاءان:الناظمومراد.154.صالصحاحالشعر،فيهيفرقالذي

.الغرابشعربياضكاستحالةمستحيلالباطلوأهلالحقاهل

".الله"اتقوا:يعني

البيتفيتفسيرهاسبقوقد.والعظمةالكبر:لنخوة1و)بنخوة(.:طع-

.)247(

)9101(.الميتفيتقدموقدوالمكر،الكيد:لمحال1

".والتلبيس"التدليس:الاصلماعدا

تشتكوافلابهوقعتمفيماوتعذرونشكواكمتسمعأنأردتمإن:و[لمعنى

اعتراضية."لنعذركم"وجملة.القرآنإلىإلأتحتكمواولا

:بوفي.إليهتتحاكمونسوفالذيالقران:يعنيلكم""يقضي

."والحق"
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وقولناالنصوصمعنىلبشتم

لافكئفالصريحالنصلحزفمن

أسأتمالعظيمواللهقوميا

ماقالقدونبيهمذنبهئمما

لديكمللنصوصإلأالذنبما

بهنطقتماقالقدمنذنبما

لصحبهالخبيثقالكماهذا

عتالرفضحديثفيفاضوالما

ومصابكمبلائكمأصلقومبا

تلبيسانللحقلكئمفغدا

إنسانعلىبتحريفياتي

الشانيظنالاسلامبأئضة

القرانمنزلكذاك،قالوا

صنفانشبهتبلجشمتإذ

عدوانولاتحريفغئرمن

الحيوانأخبثالروافضكلب

إنسانمنيخشونلاالقئررر

تريانالذبدالقبرصاحبمن

-1

-1

-1

-1

-1

-1

".الحق"في:نسخةفيأنإلىفحاشيةفيأشار

)ص(.أبغضه:شنأهمنفاعلاسمالشانىء:

.()الفرقان:ط،د،ظ،ب

إثباتهإنقلتمصنفصنفانالصفاتإثباتفيهاالتيالنصوصانأي

تشبيه.إثباتهوصنف،تجسيم

المؤلف.مقدمةعلىالتعليقفيبهمالتعريفتقدم:الروافصل

نوردأنيمكنولكنالقصةهذهأصلولا،الرافضيهذااسمإلىأهتدلم

:الجزائرياللهنعمةقالهما:ذلكفمنالمعنىهذافيللرافضةنصاهنا

نبي،علىولاإله،على-السنةهليعني-معهمنجتمعلم"....إنا

!د-محمدكانالذيهوربهمإن:يقولونأنهموذلك،إمامعلىولا

النبي؛بذلكولا،الرببهذانقوللاونحنبكر،أبوبعدهوخليفتهنبيه

النبيذلكولاربناليسبكرأبونبيهخليفةالذيالربإن:نقولبل

.البواحالكفرهذامنبادتهنعوذ)27812(النعمانيةالانوار.نبينا"

.!النبيبهيعني

فيالالتفاتلهذامثالسبقوفد.الاثنينبضميرجاءثمالقومخاطب-

)ص(.)4803(،البيتفيخرىمرةوسيأتي)703(،البيت
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غدابلقحافةابيابنقذم-كئم7914

يؤمكئمالوفاةمرصلفيويفول-8941

غئرهإمامةمنيمنعويظل-9941

لواحدالخليلكنتلوويفول-0015

وصاحبيوالرفيقالأخلكنه-1015

شكرانذيثناءعليهيثني

روغانبلابكرابوعني

الغضبانصورةفييرىحئى

الدانيالخليلهوكانالنالسفي

الاحسانمنةعلئناوله

7914-

-9914

-1015

عنه.اللهرضيالصذيقبكرأبايعني

!نلرالنبيمرض"لما:قالت-عنهااللهرضي-عائشةعنالصحيحالحديثإلىيشير

قلت:."بالناسفليصلبكرابا"مروا:فقالبالصلاةيؤذنهلبلاهاتافيهماتلذيامرضه

بكرابامروا":قال.القراءةعلىيقدرفلايبكيمقامكيقمإن،أسيفرجلبكرأباإن

مروا،يوسفصواحب"إنكن:الرابعةاوالثالثةفيفقال.مثلهفقلت."بالناسفليصل

."الحديث...رجلينبينيهادى!العبيوخرج،فصلى."بالناسفليصلبكرابا

)712(،برقمالامامتكبيرالناساسمعمنبابالاذانكتابفيالبخاريأخرجه

)49(،رقممكرر(4)18برقمالصلاةكتابفيومسلم)716(،)713(،

.)6/69(،361()5/المسندفيوأحمد،(101)،)59(

(.الثاني)الخليل:س

وهيالخاء،بتشديدففي)الاخ(وصبط"الرفيق"الأخ:حد،،ففي

)ص(.،لغة

الخدريسعيدأبيعنالصحيحالحديثإلىقبلهوالذيالبيتهذافيالناظميشير

ماوبينالدنيابينعبداخيرالله"ان:وقال!النبيخطب:قال-عنهاللهرضي-

يخبرانلبكائهفعجبنا،بكرابوفبكى:قال،"اللهعندماالعبدذلكفاختار،عنده

بكرأبووكانالمخئر،هو!اللهرسولفكان،خيرعبدعن!الرسول

ولو،بكرابوومالهصحبتهفيعلتيالناسامن"إن:!اللهرسولفقال،اعلمنا

يبقينلا،ومودتهالاسلاماخوةولكن،بكرابالاتخذتر.يغيرخليلامتخذاكنت

فضائلكتابفيالبخاريأخرجه.بكر"ابيبابالاسذإلابابلمسجد1في

،365()4برقمبكر"ابيبابإلاالأبوابسدوا":!النبيقولباب-الصحابة

.للبخاريواللفظ)2382(برقمالصحابةفضائلكتابفيومسلم،()466
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لاالغاويومللسذيقويفرل-2015

فضيلةوتلكثالثناالله-3015

ذابعدالئواصبذنبماقوميا-4015

كلهمالزوافضتلكفتفرقت-5015

رضيعهمذاكالجهميئوكذللش-6015

اثنانلاثلاثةفنحنتحزن

عثمانفتىإلاحازهاما

الشانكبيرإلايدهكئملم

الشفتانسنانهأطبفتقد

بلبانكفرهئمرضيعافهما

2015-

3015-

4015-

-5015

6015-

ثاتكفروالذينأخرجهإذاللهنصؤفقدننصروه>إلا:تعالىقولهإلىيشير

اللهفأنزلمعناأللهإنتحزنلالععخبو-يقولإذالغارفهماإداثنين

فيجاءوكذلك.[04:]التوبة(...تروهالتمبجنو،علهـوألدلم!ينتم

حدثه-عنهادلهرضي-الصديقبكرأباأن-عنهاللهرضي-أنسعنالصحيحالحديث

اللهرسوليا:فقلتالغارفيونحنرووسناعلىالمشركينأقدامإلى"نظرت:قال

اللهباثنينظنكمابكرابا"يا:فقالقدميهتحتابصرناقدميهإلىنظراحدهمأنلو

برقمالمهاجرينمناقبباب-الصحابةفضائلكتابفيالبخارياخرجه.ثالثهما"

له.واللفط،2381()برقمالصحابةفضائلكتابفيومسلم،)3653(

ماأنأي.عثمانوالدهفانعنهادلهرضيبكرأبايعني:"عثمان"فتىفوله

فضائلهمنهوالغارفيكاناحينمابكربيو!النبيشأنفينزل

ادلهمعيةوهيألا.الفضيلةهذهفيأحديشركهلمبل-،عنهاللهرضي-

والرضابالمحبةلهماموافقاللهبأنالمتضمنةوالنصرةبالتأييدلهماوجلعر

)6/121(.)8/381(،السنةمنهاجانظر:.فعلاهفيما

المؤلف.مقدمةعلىالتعليقفيبالنواصبالتعريفتقدم

ذكرومابكرأبيتقديموهيالداهيةبهذهيصبكملم:الرافضيهذايقول-

النبي.يعنيالقبرصاحبوهوالشأنكبيرإلآفضائلمن

والحقد.الغيظشدةمنشفتيهعلىبأسنانهيغصلوكلهمتفرقوا:أي

ومعنى.وزناكالزضاع-اللامبكسر-للبان1

منرضعاكأنهماواحد،لرافضة1والجهميةاعتقادمصدرأنالناظمومراد-

ردتفالجهمية،النصوصردفياشتركتاالطائفتينكلتالانو]حد،ثدي

الشيخين.فضائلنصوصرذتوالرافضةلعلو،1و،الصفابنصوص
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61*لىثوبانفماتلبسقلاعريانياالمنوالعلىنسجاقد-/ثوبان7015

علمانوالشقاالضلالةاهلعلىفهمامنهماشزلله1-و8015

***

تم!يلسو

إخبارهعشرهاوسابعهذا-9015

وحزبهالكليمموسىعبدهعق-0151

بقؤلهالكلممموسىتكذيبه-1151

اعتقاانقولهمالمصائبومن-1512

القزانمحكمفيسئحانه

والطغيانالتكذيبذيفرعون

نئانيالشمافيربيالله

الكفرانذيفزعونمنالفؤقد

7015-

8015-

-1511

1512-

إذاللقوميقالذلكومن،الثوبالحائكعليهيل!الذيالخشب:[لمنوال

الناظميقول1836.صالصحاجواحد.منوالعلىهم:أخلاقهماستوت

واحد.منوالعلىنسجاكثوبينوالتجهمالرفضإن

تلبسفمنوالرافضةالجهميةمذهبهولانسان1يعتقدهاعتقادشزأنأي

بادده.والعياذوالشقاء،الصلالهلزمرةفيدخلبهما

قولهفيجاءماإلىالناظميشيرالشعر.لضرورةالهمزةبتسهيل"نباني"

لىغيزهـفاوقدإلهمنلستمعلمتماالملأجمأئهافرعؤن>وقال:تعالى

لاطنيولمنيموسفإلةإكطلعلعلىصفحالىفاجعللظينعلىيهئن

38[.:]القصص*<البهذبينمن

أقمبب*الاسئئباتلغفعقصزحالىابنيخهمنفرعؤن>وقال:تعالىوقوله

37[.36،]غافر:لمجذجم!(لاطئه-وإنيموسئإلفإلى+فأطلعالشئؤت

الايةبهذهاحتجواالذينلعلو1نفاةمنوافقومنالرازيقولإلىيشير

يقولهذاوفي،لهملاالسنةلاهلدليلالحقيقةفيوهيالعلو،نفيعلى

فياللهأنإثباتفيالايةبهذهالمشبهةمنالكثيرالجمج"احتج:الرازي

هؤلاءأن:والجواب-ذكرها()ثم-وجوهمنذلكوقررو[السماوات

حجة-اللعينفرعونجعلواأنوالضلالالخزيكمالفييكقيهمالجهال
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لهفأشياعذااعتقدتئمف!ذا-1513

بفرأولىالذيذامناذافاسمع-4151

التيالقصصفيجاءماالىوانفلز-1515

قدوةالفملالةجعدواقدوالله-1516

نفيهفيمعطلدل-ف!مام1517

البهتانأعنرممنوذاأنتئم

الرحمنجاحدالمعاللعون

ببيانإمامهممقالتحكي

النيرانإلىتدعوبأئمه

هامانمعنمرودمعفزعون

1514-

-1515

-1516

1517-

كانبالعلو()يعنيبالاولقالفمن:قالأنإلى...دينهمصحةعلىلهم

دينعلىكان-العلو(نفي)يعنيبالثانيقالومن،فرعوندينعلى

65127.الغيبمفاتيحمختصرا.ا.!."..موسى

916،صهلمللزمخشريالكشاف253،-252124الغيبمفاتيح:وانظر

314115.للقرطبيالقرانلاحكامالجامع

)3691(.برقمبنصهالبيتهذاسيتكرر

نفانقلناهاالقصصسورةمن)38(رقمالكريمةوالاية.فرعون:يعني

)1511(.البيتتحت

،فحاشيةفيالنسخةهذهإلىشارو،الأصلفيكذاجعلوا"قد"والفه

معجعل""قد:الاصلغيروفي.للقسمالواوانعلىالجلالةلفطوضبط

الجلالةلفظأنعلىالبيتهزاسفسروقد.سبقكماالجلالةلفظضبط

)ص(.،مبتد

قدالايةصريحمنوهامانفرعونفلأنالثلاثةلهؤلاءالناظماختيارأما

:فرعونوقالإليهالصعودفطلباالسماءفياللهأناعتقادهفيموسىكذبا

معطل.لكلقدوةفهماكاذبا"لاظنه"واني

اتخذ-إبراهيمفرعون-نمرود"وكذلك:الدارميفيقولنمرود:ماو

معرفتهإلىإبراهيميدعوهكانلمااللهإلىالاطلاعوراموالنسور،التابوت

العرائسكتابفيالثعلبيويقول37.صالجهميةعلىالردالسماء".في

:قالربهفي-السلامعليه-إبراهيمحاجهلماالجبارالنمروذ"أن57:ص

فبنىالسماءفيمنأعلمحتىأنتهيقلاحقاإبراهيميقولماكان"إن

إله=إلىينظرالسماءإلىالصعودمنهورامببابلعالياعظيماصرحا
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مكذباالشماءإلىالضعودطلب-1518

زعمهفيكاذبموسى:قالبك-9151

لعلنيالرفيعالضزحليفانجنوا-0152

قولهفيكاذباموسىواظن-1521

إلههبانكدبهوبداك-1522

بالبنيانالالحزحورامموسى

السلطانذوالربالشماءفوق

الإنسانبحيلةإلئهأرقى

سلظانذوالعزشفوقالله

عياندونبالتدليمناداه

-1521

1522-

يريدفيهاوصعدتابوتومعهانسوراربعةاخذانه)وذكروا....ابراهيم

.بتصرفا.ص.لما.(.اللهفأهلكهالسماء

البيتينفيسبقماوانظرللعلو،نافمعطللكلالقدوةهمالثلاثةفهؤلاء

و)947(.)07(

فيالاياتمنتقدمماإلىالناظمويشير"السلطان".:طه،طت،ظ

فيموسىكذبفرعونان:الاستدلالووجه.وغافر[لقصصسورة

إلى+>فاطلع:بقولهفرعونبهصرحماهي؟المقالةهذههيوما،مقالته

فيادلهأنخبرهموسىأنعلىدليلللصعودفرعونفطلبمومى<إلة

تعالى:اللهقالكماالمقالةهذهفيموسىكذبفرعونولكنالسماء،

نفاةالباطلوأهل،موسىقدوتهمالحقفأهللمجرا(.لاذم>د!ني

.فرعونقدوتهمالعلو

علىنظر1والدليلهذايذكرونالعلولمسألةليستدلواجاؤو[1إذلائمة1و

:المثالسبيل

79،صالاشعريالحسنلابيالابانة37،صللدارميالجهميةعلىالرد

1/264،خزيمةلابنالتوحيد)02/94(،)24/43(،للطبريالبيانجامع

1/177(،المنيريةالرسائل)مجموعةللجوينيوالفوقيةالاستواءإثبات

للمقدسيالعلوصفةإثبات،2/115للاصبهانيالمحجةبيانفيالحجة

لذهبي1و5/13(.الفتاوىمجموع)ضمنالاسلاملشيخوالحموية44،ص

2/385.الحنفيالعزأبيلابنالطحاويةشرح08(،ص)مختصرالعلوفي

إثماوالرسالةبها،وكذبموسىرسالةجحدفلأنهللتكليمفرعونإنكارأما

704.صعق1الصوانظر.يرسلهلمناللهتكليمعلىمبناها
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والفوقيةوالئكييمأنكرهو-1523

اذابفزعوناولىالذيفمن-4152

لفولناإنو]للهقومنايا-1525

لاالفطرةصريحمعونقلاعقلا-1526

صفوانذيالجهمكقولحليا

التئيانذابعدومنكئممنا

مائتانبلعلئهتدلمائة

القزانحلاوةوذوقأولى

)04(.البيتتحتصفوانبنالجهمترجمةتقدمت-1523

.(..لقولنا.العظيم)والله:طع-1525

إلىحاشيتهمافييشرولمو)ف(،الأصلفيكذا"مائتانبل..."مائة-

وهو:غيرهمافيوردماإلىميلنامعنصهمافأثبتنا،أخرىرواية

فيكماوغيرهالصواعقفيالناظمقوليؤيدهلما(الفانبل...)ألف

علىبالرفعضبطهويجوزبالنصب)ف(في)مالة(ضبطوقد.الاتيالتعليق

)ص(.،محذوفضمير"إن("اسمان

وقال،الالفتقارببأنها)1/368(الصواعقفيالناظمصرحوقد-

يعني-المسألةهذهعلىلاتيناشئنا"ولو33:صاالجيوشاجتماعفي

الفتاوى)مجموعالإسلامشيخويقول."...دليلبألف-العلو

قالحتىكثيرةاياتفياللهكتابفيوالفوقية"والاستواء5/121(:

علىتدلزيدأودليللفالقرانفي:الشافعياصحابأكابربعض

الفتاوىمجموعوانظر".عبادهفوقوأنهحلقهعلىعالتعالىاللهأن

المعانيروحفيالالوسيويقول7/26،التعارضودرء5/12،

عليهنصكماالفوقيةإثباتالسلفمذهبانتعلمنت"و)7/114(:

هذاويوضح".دليلألفبنحولذلكواستدلواوغيرهالطحاويالامام

تتبيعمنبعض"وقال:بقوله)4/9127(الصواعقفيالناظمالمعنى

ألف،علىتزيدوجدهاإنه:السلفيةوالاثارذلكفيالنبويةالنصوص

ارادالاولفإنبينهماتنافيولاألف،مائةعلىتزيدإنها:غيرهوقال

المباينةعلىيدلمارادوالثانيوالاستواءالعلونصوصعلىيدلما

".خلقهمنبائنسبحانهاللهنو

(.الإيمان)حلاوة:طع-1526
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1527-

1528-

9152-

-0153

-1531

1532-

1533-

سبحانهبانهيدلكل

كلهذاتاوكوأناأترون

الىشيءعلىنتمماقرميا

ودقهالجييلفيوتحكموه

بنفسهالعظيماللهأقسمقد

محكمايكونمنيؤمنليسى/ان

راحكمقدمنغيريؤمنلئسبل

الاكوانمباينالسماءفوق

والهذيانالئعطيللجعاجع

بالإذعانللوحيترجعواان

الرضوانمعتشليمتحكيم

الإيمانحقيقةيبينقسما

361/ب[البزهانالواضحالرسولغئر

إيمانذوفذاكحشب!حيئن

1528-

9152-

1531-

)064(.البيتفيالجعجعةتفسيروسبق)البهتان(.:ب

1547.صالقاموسوالانقياد.والذلالخضوع:الإذعان

قولهإلى)1535(رقمالبيتنهايةإلىالبيتهذافي-ادلهرحمه-يشير

لاثمئهضشجرفيمايحكموكحتييومنودتلاورئب>فلا:تعالى

65[.]النساء:*<دتمئليماويمصلموأقضئتمماحرجاأنفسهغفييجدو

،الحرجبانتفاءالصدروسعة،التحكيم:مراتبثلاثتضمنتالايةفهذه

اللهتحكيميلتزملمعمنالايمانبنفياقسمقدوجلعرفادته،والتسليم

اللهإلىامرهيسلملمعمنبل،صدرهوضاقيرضلمعمنبل،ورسوله

كاملا.تسليماوجلعر

ينفونالذينلهؤلاءيقالنهنا.والمقصود..":الاسلامشيخويقول

انتمبهتجيبونبمانجيبكماننرضىلانحنالصفاتبعضويثبتونالعلو

مابلغهمنعلىقائمة!ونالرسولحجةنايضاوتبين...الصفاتنفاة

كلعلىبل،وهواهبرايهكلامهمنشيئأيعارضانلأحدليس،بهجاء

يحكموكحتييؤمنودتلاورئك>فلا:تعالىقالكمامعهيكونناحد

:-اللهرحمه-كثيرابنويقول014.-7913االدرء."..الاية.(00.

يحكمحتىاحديؤمنلاانهالمقدسةالكريمةبنفسهتعالى"يقسم

الانقياديجبالذيالحقفهوبهحكمفماالامورجميعفي!ه!الرسول

السالكينمدارجوانطر:11052.كثيرابنا.هـتفسير.".وظاهرا.باطناله

132.-13115السنةمنهاج،15212
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مؤمناالمحكمذاكوماهذا-153

يسذحئىبمؤمنوليسهذا-153

نشدتكئمالعظيمباللهقوميا-153

بذاانفسكئمقطحدثتكئمهل-153

وجندهالعالمينرثلكن-153

منأعداءبأنكميشهدونهم-153

خصمكئمأحمدكانشيءولاي-154

خصومكمبعدكانشيءولأي-154

خصمكئمايضاكانشيءولاي-154

بطانوضيقحرجذاكانإن

الوحيانبهيقضيللذي3

والقرانالإيمانوبحرمة

الإيمانعننفودسكمفسلوا

بالقزانالمبعوثورسوله

زمانبكلأبداسأنهذا

الشنبانيالرضاجنبلابناعني

القزانوعشكرالحديثأهل

الحرانيالعالمالوجودشئخ

-153

-153

-154

-154

)ص(.)403(،البيتفيسبقماانظرالصدر.ضيق:البطانضيق

عدممعبحكمهماوالرضاالوحيينتحكيمعلىيعود"ذا"الإشارةاسم

والتسليم.،والحرحالضيق

و"اهل"،التاليينوالبيتينالبيتهذافيبالعصب)ف(في"خصمكم"ضبط

لأن،العكسيقتضيالسياقولكن،الثانيالبيتفيبالرفعو"عسكر"

الناظم:لهمفيقول.يعادونهمنلا،السنةاهليعاديمنعلىالكلام

غيرالعباسأبيذنبوما؟العباسباوالحديثهلوأحمدعاديتملماذا

)ص(.؟الشركعنالتوحيدتجريد

يبغضهوالذيالسنةأهلمنأحمدالاماميحبالذييغذونالسلفكان-

وصدع،المحنةوقتوثبت،السنةأظهرالذيهولانه،البدعأهلمن

أبوقالهماذلكومن.البدعأهلشبهاتعلىورد،السنةأهلباعتقاد

صاحبأنهفاعلمحنبلبنأحمديحبالرجلرأيت"إذا:اللهرحمهداود

184.صالجوزيلابنأحمدالإماممناقب.سنة"

ممنالمتقدمينمن-اللهرحمه-خصومهكثرولقد.تيميةابنالاسلامشيخيعني

عوارهموكشفباطلهمفضح-ذكرناكما-لانه،المتأخرينمنأوعاصروه

.هيهاتولكنمنهللنيلأقلامهمسيوفجردوافلذلك،أستارهموهتك
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الىسنةناصر]لعباسأباعني-1543

سوىشئئاذنبهيكلموالله-1544

كذاشزكعنالنوحيدجزدإذ-1545

لهقصدمعالمفصودفتجرد-1546

الشئطانسنةقامعحخنار

الإيمانلحقيقةتجريده

بهتانعنللوحيتجريده

إنسانإلىينضفلمفلذاك

1546-

"شيخالسبكيالدينتقي:الاسلاملشيخبعدائهعرفمنأشهرومن

يطولمواقفالاسلامشيخمعلهجرتوقد."وقتهفيوالشافعيةالاشعرية

الفرعية.الاحكامبعضوفيالاعتقادفيمسائلحولذكرها

"هذا:الإسلامشيخعنقالحيث"مخلوف"ابنالمالكيالقاضيومنهم

"يجب:قالالسجنفيإليهيترددونالناسأنبلغهولما،."..عدوي

."...كفرهثبتفقدوالا،يقتللمإنعليهالتضييق

منمجموعةوأوراق،14/141والنهايةلبداية1/67،الطالعالبدرانطر

142،166.916،صللشيبانيالاسلامشيخحياة

دعاوىحولالدكتوراهدرجةلنيلمقدمةرسالةالامامبجامعةالعقيدةقسموفي

الغصن.صالحبنعبداللهالشيخأخونابهاتقدمالاسلاملشيخالمناوئين

)ص(.قصد""عن:طوفي،الاصولجميعفيكذاقصد":"مع

طه:،طتوفي،الأصولجميعفيالمعجمةبالضادكذاينضف""لم-

معطهفيالبيتشرحهذاوعلى،الانصافمنبالمهملة"ينصف"

)ص(..إياهاستشكاله

معنيين:البيتهذايحتمل-

نالثمرةكانتالشركشوائبمنللهالتوحيدجزدحينماأنهالمراديكونأن-أ

سبحانه.وحدهللهخالصةهيبلالبشرمنأحدإلىتضفلموالتوحيدالعبادة

.والعبادةالتوحيدوهوالمقصودإلى"ينضف"لم:قولهفيالضميريرجعهذافعلى

المقصودتجردالشركعنالتوحيدجزدلماأنهالمراديكونأو-ب

يقصدالتيالعبادةوهيلهقصدمعوالمثيلالشريكعن-سبحانهاللهوهو

والعبادةالقصديعنيينضففلم،سبحانهلهخالصةفأصبحتتعالىاللهبها

وجل.عزاللهسوىاحدايإلى
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47

48

94

52

53

55

56

57

05

53

56

57

لمقالةدعاأحدمنهمما

الهدىغيرإلىيدعوالئمفالقوم

فحشبكئمالدعوتينبئنشتان

إلىدعوناهئملفالناقالوا

واوحزمةالشيوخمقاديرذهبت

وماهدراأقوالهموتركتم

ولمحزمتهمنحنحفظنالكن

كذبتمالعظيمواللهقوميا

الذيللأمرالعلماءونسئتم

تتركوااناوصوكمماوالله

بلىهذاكتبهمفيولاكلا

الفرقانومقتضىالحديثغئر

فلانلرأيأنتئمودعوتم

الخذلانمنبكمماقوميا

ملانهوىذيمقالةهذا

العئنانعبرتهمبلصلماء

اذنانمنكمإلئهاأصغت

بنانقدرقالوهالذينعد

والبهتانبالزورتئتمو

مانوبراءةأهلمنههم

بلسانلقولهمالرسولقول

كتمانبلاأوصوكئمبالعكس

مقالةبأنهالشيوخهمالمتعصبينالتعطيلاهللمقولهالناظممنوصفهذا

مقولتهموبداية.بهوامتلأوقلبهعقلهفيالهوىاستحكمقدهوىصاحب

رقمالبيتنهايةإلى...الشيوخمقادير"ذهبت:التاليالبيتمن

1(".ه)صلا

حزنا.عليهمبكت:يععي

قدرها.تقدرواولماقوالهماسقطتمايهدرا:

المتعصبين.المقلدةمقالةانتهتوهنا.انملةقدركلامهمنتجاوزلمأي

لكم(.)أوصوا:سد،

)ص(.)123(،البيتانظر.مثلهسبقوقد"بل"،موضع"بلى"وضع

تتبعلاانكتبهمفياوصواقدالائمةانالناظميقررأنيريدوهنا-

الامةسلفعليهجمعمااووالسنهالكتابلنصوصمخالفتهاعندأقوالهم

ذلك:فمن

مقولاتعنهصحتفقد-:اللهرحمه-حنيفةابيالإمامعنثرما-1

منها:كثيرة

042



بالبزهانبمعصومينليشواانهممنهمالعلمحاطقدذ-1558

)1/63(،عابدينابنحاشيةا.ص"مذهبيفهوالحديثصح"إذا:قوله-أ

62.صللفلانيالهممإيقاظ

".أخذناهأينمنيعلملممابقولنايأخذأنلأحديحل"لا:قوله-ب

الموقعينإعلام،14صهلبر1عبدلابنالفقهاءالأئمةفضائلفيالانتقاء

يوسف.أبيإلىوعزاها)2/291(القيملابن

الله!رسولوخبرتعالىاللهكتابيخالفقولاقلت"إذا:قوله-%

62.ص05،صللفلانيالهممإيقاظ".قوليفاتركوا

كذلككثيرةومقولاته-اللهرحمه-أنسبنمالكالإمامعنثرما-2

منها:

وافقمافكلرأييفيفانظروا،وأصيبأخطىءبشرأنا"إنما:قوله-أ

أخرجه."فاتركوهوالسنةالكتابيوافقلمماوكلفخذوهوالسنةالكتاب

العلمأصولمعرفةبابفيوفضلهالعلمبيانجامعفيعبدالبرابن

.(1)435برقم،1/775وحقيقته

!".النبيإلاويتركقولهمنيوخذإلاالنبيبعدحد"ليس:قوله-ب

)2/259(،ومجاهدعتيبةبنالحكمعنجامعهفيعبدالبرابنأخرجه

إرشادفيعبدالهاديابنمالكإلىوعزاه)1762(،)1761(،برقم

26(.صللألبانيالصلاةصفة)انظر:)227/1(.السالك

الله:رحمهالشافعيالامامعنأثرما-3

فحديث،يصجمماقوليخلاف!النبيعنوكانقلتما"كل:قولهأ-

ومناقبهالشافعيآدابفيحاتمأبيابنأخرجه.تقلدوني"ولاأولى!النبي

1/63.للنوويالمهذبشرحالمجموع:وانظر68.-67ص

الله!رسولسنةلهاستبانتمنأنعلىالمسلمون"اجمع:قوله-ب

وانظر:،301-58صالهممإيقاظاحد".لقوليدعهاانلهيكنلم

"الحاشية".68صحاتمأبيلابنالشافعيمناقب

1/63،المهذبشرحالمجموع"مذهبيفهوالحديثصح"إذا:قوله-%

701.صالهمموايقاظ
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/371!9155

0156

1561

1562

1563

1564

1565

1566

9155

1564

1566

مابكلاحاطمنهئمومااكلا

تجعلوالابأناوصوكئمفلذاك

توافإنبالنصوصزنوهالكن

أفوالهئمقدمتملكنكئم

نفالعلماءلوصيةلاوالله

الفتركتمثمالجهلينوركبتم

أماقلتئمفتعلموالكمقلنا

فاستحواأنتمو]لعلماءأينمن

بالقرانالمئعوبقالهقد

الميزانفيكالنم!أقوالهم

الاوزانصحيحةفتلكفقها

الشانالعظيمالنم!علىأبدا

الرحمنلوصيهولا!ذتئم

عدوانومعظلممع!ضئن

الازمانفاضلوالائثةنحن

التحتانيالثرىمنالنجومأين

التمسكفيالسنةلاهلعلموهو:اللهرحمهحنبلبنأحمدالامام-4

أقواله:ومنواسعةرحمةاللهفرحمهالتقليدوتركبالائر

الاوزاعي،ولاالثوريولامالكاتقلدواولا،تقلدوني"لا:قوله-ا

الهممإيقاظ21291،الموقعينإعلاماخذوا".حيثمنوخذوا

113.ص

وهورأيكلهحنيفةابيورأيمالكورايالاوزاعي"راي:وقوله-ب

عبدالبرلابنالعلامبيانجامع.الاثار"فيالحجةإنماسواء،عندي

)7021(.برقم821201،

حنبلبنحمدمنأفضلعينيرات"ما:الميمونيعبدالملكوقال-جى

وسعةوجلعزاللهلحرماتتعظيمأأشدالمحدثينمناحدأرايتوما

الجوزيلابنالمنافب.منه"اتباعأشدولاعندهصحتإذا!نبيه

243.ص

(.متهم)ولا:س

انكموجهلكم،بهوالايماناتباعهيجبالذيبالحقجهلهميعني

المركب.الجهلهووهذا،تجهلونه

حاشيةفيإليهاشيرو)السفلاني(،غيرها:وفي،طب،،الاصلفيكذا

.ظ،فحاشيةفيالاصلفيماإلىاشيركما،الاصل
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567

568

956

057

571

572

573

574

575

567

956

057

571

573

575

انتمإلاالعلماءيشبهلم

ولادينولاعلملاوالله

دعوكمحينالعلماءعاملتم

راىإذاالذبابإلاأنتمإن

قلبهتطايرفزعازاىوإذا

كاالبرهانإلىدعوناكئموإذا

كذاالفواالالىالمقفدةنحن

لكئموماتكفرونفكيفقلنا

مقلداادالعلماءاجمعإذ

الاذقانفيالعلماءأشبهتم

الإنسانبمروءةولا،عقل

والعدوانبالبغيبلللحق

الذبانلمساقطفياطعما

بالعقبانيساقالبغاثمثل

بزهانبلاجهلاجوابكئمن

الازمانسالففيآباءهم

إيمانولابتكفيرعلم

أخوانهماكالاعمىللناس

اللحى.فيإلاالعلماءشبهتمما:يعني

بالمروءةالعلماءتعاملوالم:اي."الانسان"بمروءةعلىمعطوف"بالبغي"

)ص(.،بالبغيبل

ذبابة.جمع:بالكسروالدئان.الطعام:بالضم،الطعم

قلبه.طارواخافهافزعهشيئاراىإذايعتي

بارضناالبغابإن:المثلوفيمعها،يصيدلاوماشرارهاالطير:بغاث

الناظموصفهم،عقابجمع:والعقبان911.-2/118اللسانيستنسر.

راىإذاكالذبابالدنيا،لحطامويسعونجشعاهلبانهمالسابقالبيتفي

والبغاثالرخممثلجبناءبانهمالبيتهذاوفي،وسقطعليهتهافتالطعام

وضعفه.لجبنهوتسوقهالجارحةالطيورتطاردهالذي

علئهلفئنامانئبعبلقالوأاللهانزلماتبعوألهمقيل>وإذا:سسحانهقالكما

لى.

017[.:]البقرة(ئدونولاشيايغقلوتلاءالبأوهم؟تأولوءابأءنا

.)والاعمى(:طه

فيقولالتقليدحولالاجماعمنعبدالبرابننقلهماإلىالناظميشير-

يختلف"ولم099(:-ا/989)2وفضلهالعلمبيانجامعفي-اللهرحمه-

-:-وجلعر-اللهبقولالمرادوننهموعلمائها،تقليدعليهاالعامةانالعلماء
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مشتويانلئقييد1وذاكمابدليلهالهدىمعرفةلعلم1و-1576

للبزهانتنقادونحلماءادمعانتملالدهوبكئمحزنا-1577

الثيرانمننحسبكم؟تدعونترىفمنمتعفمونولاكلا-1578

دورانوفيحزثفيللأرضمنكمانفعواللهلكنها-9157

عدوانومنبغىمنحعهودالمنكمونالتخئرابهئمنالت-0158

بالبرهانالعيرانامأنتئمللورىوانفعخيزالذيفمن-1581

**!!ه

ف!غ)1(

النقصانموجبعنسئحانهتنزيههعشرهاوثامنهذا-1582

نأعلىواجمعوا43[،:]النحللعلمون(لاكنترإنالذكرأدذ>!تئلو

عليه،أشكلتإذابالقبلةبميزهيثقممنغيرهتقليدمنلهبدلاالاعمى

تقليدمنلهبدلابهيدينمابمعنىبصرولالهعلملامنفكذلك

وذلكالفتيا،لهايجوزلاالعامةأنالعلماءيختلفلموكذلك،عالمه

فيوالمولوالتحريمالتحليليجوزفيهاالتيبالمعانيلجهلها-اعلموالله-

العلم.

بعدها(.وما)2/99التقليدحولللناظمالموقعينإعلاموانظر:

.الحيرةمنحزنا:-1577

تحريف.،()تدعوه:طع-5781

ولاالعلماءمنلستمكنتمإذا:المعطلةيسألالبيتهذافيهناوالناظم-

نظنهالذيفالظاهر(الفعلينفيللمجهول)بالبناءتدعونترىفمنمتعلمين

.الثيرانمنانكم

منكمتجدفلمأنتمأما.بالثيرانانتفعتالارضأن:يعني.بالثيران:بهم-0158

)ص(.،والعدوانالبغيإلا

والمثيل=والعيبالنقصعننفسهنزهقدسبحانهاللهأن:الدليلهذاخلاصة()1
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والفالئمثيلوموجبالعيوبوعن-1583

سبحانهنفسهنزه-/ولذاك1584

الوربدفيظهيرلهيكوننأو-1585

1ألسلطانذواللهجل!شبيه

371/ب[ثانشرياشلهيكونأدعن

بهتانذبدإفكعنسئحانه

قيلتفبعضها،والتعبوالغشيانوالسنةوالنوموالولدوالزوجةوالظهيروالشريك

لسانوعلىكتابهفيونصقصزحكلههذاومع.أحدبهايقللموبعضهافيه

مشارقفيالغفيرالجمبهاوقالظاهرةالعلوومقالة.سبحانهعنهابالتنزه!رسوله

إنهاتقولونأنكممععنها-سبحانه-نفسهينزهلمذلكومع،ومغاربهاالارض

الاوثان،عبادمقالةوبمنزلة،المثلثةالصليبعئادمقالةبمنزلةنهاووتشبيهتجسيم

!زالرسولحاديثوالقرانوايات،لاكيف،للهثابتةأنهاعلىيدلهذافكل

.(128-)7/127التعارضدرء:انطر.إثباتهافيوتعيدتبدي

المؤلف.مقدمةعلىالتعليقفيوالتشبيهالتمثيلتفسيرسبق-1583

خطأ.وهو"السلطان"ذي:الاصلفي-

ا[.1:]الشورىالبصحير(الشميعوهرشف!و-كمثله>ليس:سبحانهقال-كما

ابنتفسير13(،-)25/12الطبريتفسيرفيعليهاالمفسرينكلامانظر

)4/801(.كثير

ادعوأ>قل:تعالىقولههياللهعنوالظهيرالشريلثنفيمجمعتالتيوالاية-1585

الأرضفولاالسمؤتفيذئقرمثقاليملحونلااللهونمنخمتمالذين

22[.]سبا:*<ظهيرئنمتهملهوماشركمنفيهمالهموما

فيقول،الايةهذهحول)2/461(الصواعقكتابهفينفيستعليقوللناظم

التيالطرقبمجامعالمشركينالايةهذهأخذتكيف"فتأفل:اللهرحمه

إنماالعابدفإن،بلغهوسذأحكمعليهموسدتهاالشركإلىمنهادخلوا

يتعلقلممنفعةمنهيرجلمفلووالا،نفعهمنيرجولمابالمعبوديتعلق

بهاينفعالتيللأسبابمالكاالمعبوديكوننبدفلاوحينئذ،بهقلبه

حرمةذاوجيهاأولهمعاوناأووزيراأوظهيرأأولمالكهاشريكاأو،عابده

وبطلت،وجهكلمنالاربعةالامورهذهانتفتفإذا،عندهيشفعوقدر

تملكأنالهتهمعنسبحانهفنفى،موادهوانقطعتالشركاسبابانتفت

للمالك=شريكةهي:المشركيقولفقد،والارضالسماواتفيذرةمثقال
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1586-

1586-

وهولنذلةأوحاجةمنسئحانهخلقهيوا!ل!نو

ومعاوناووزيراظهيراتكونقد:المشركفيقول،لهشركتهافنفىالحق

الهتهم،عنفنفاهاالشفاعةإلايبقفلمذم<منتهمل!>وما:فقال

ياذنلمفإن،للشافعياذنالذيفهوبإذنهإلااحدعندهيشفعلاانهوأخبر

."...المخلوقينحقفييكونكمايديهبينبالشفاعةيتقدململه

)37211(.السالكينمدارجفيالايةهذهحولالمعنىلنفستقريرهوانظر

منها:كثيرةالشريلشعناللهتنزيهفيوالآيات

شيلأ<الضسذىإلىلإئنغؤإصايقولونكماءالهةمعهزكانلؤ>قل:تعالىقوله-

)46212(.الصواعقفيالايةهذهحولالناظمكلامانظر42[.]الاسراء:

هولاإلةلاوحذأإلهالمجدواإلاأمروأ>وما:تعالىقوله-

31[.:]التوبةلمجثمركون(عماسبخنه-

بمثراالريحيرسلومنتبخروالبرظلنتفىيفديحئممن>:تعالىوقوله-

63[.:النمل1يمثر!ون<عمااللهتعالىاللهءأءلهٌرختهطيدئبتن

كفاية.ذكرناوفيما،كثيرةهذافيوالايات)32111(.المجيدفتجانظر:

فىشرلكل!ليهنو!ولدايئخذلمالذيدئهألحضد>وقلا:تعالىقولهإلىيشير

انه:والمعنى111[،]الاسراء:تاكبيزا(كبنالذذمنولى!ول!ليهنولؤألملك

ليستسبحانهموالاتهولكن،ويحبهمالمؤمعينايخلقهيواليسبحانه

شيخيقول.أجمعينالخلقعنغنيواللهلحاجةالمخلوقينكموالاة

يتولىفإنهللعداوةالمخالفةالولاية"واما03(:ا7السنة)منهاجفيالإسلام

عادىومن،عنهويرضونعنهمويرضى،ويحبونهفيحبهم،المومنينعباده

كولايةليستوإحسانهرحمتهمنالولايةوهذه.بالمحاربةبارزهفقدولياله

يئخذلؤالذيددهالحضد>وقل:تعالىقالإليهلحاجتهللمخلوقالمخلوق

<*تاكبيزاكئقالذلمنولى"ل!ليهنولؤألمقكفيشرفيلوليهنولىولدا

كان>من:القائلهوبلالذلمنوليلهليستعالىفادده111[]الإسراء:

ممنوغيرهمالملوكبخلاف01[،فاطر:1جميعا<تع!"فددهاتعزةيرلد

35215،السنةمنهاجوانظر:".ينصرهوليلهيكنلمإذالذاتهيتولاه

96(.)ليمكثيرابنتفسير918(،-)188115الطبريتفسير
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شافغأضلديهيكونناو-1587

والدعننفسهنزهودذاك-1588

زوجةعننفسهنزهودذاك-9158

المئانالواحدبإذنإلأ

نسبانهماولدعنوكذاك

مدانييكونكفميعنودراك

1587-

9158-

كمابإذنهإلاالشافعنفيإلىأشارتالتيالآياتبعضفيجاءماإلىيشير

255[.:]البقرة(...نهحل!الا،عندهيمثتبفعالذىذا>من:تعالىقال

3[.:]يونسدبنحمء<بعدمنإلاسثفيعمنما.">ه:تعالىوقوله-

قولا(ل!ورندالزئمنلهأدنمنإلاالشقعةلنفعلايومبذ..>.:وقوله-

901[.:]طه

23[.]سبأ:.(..للأأد%لمنالأعند!الشمعةنعفع>ولا:تعالىوقوله-

يشآءلمناللهيأدنأنئعدمنإلاشئاشفعنهمتفئلا>...:وقوله-

26[.:]النجموطرض-<

ولذلك،عنهرضيوإذابإذنهإلااللهعنالشفيعنفيعلىدلتالدالةفالايات

شيئابالله1يشركولمالذينوالتوحيدالايمانلاهلمثبتةشفاعة:نوعانالشفاعة

اللهقالكمااللهمعأشركواالذينالشركأهلعنمنفيةوشفاعة،بإذنهوتكون

عنه.مرضيغيروهذا(ارتضىلمنإلايمثفعو%>ولا:تعالى

الطحاويةشرح)1/936(،السالكينمدارجوأنواعها:الشفاعةفيانظر

362(.-)1/353المجيدفتح)1/022(،اللهفانإغاثة)1/282(،

الولدعننفسهفيهانرهالتيالآياتبعضفيجاءماإلىالناظميشير

المداني.والكفووالزوجةوالوالد

يلدلم*لنسمد1]دئه*حداللههو>فل:تعالىقالكما-

لإخلاص[ه]*<أحدم!قؤالأيكنولم*يولذولم

ئاتكنرلزولا!ل!يكونأقىوألارضىالشئوات>بدج:تعالىقولهوكذلك-

101[.:]الانعام*<عليمشئءدبهلوهوشئصكاوضلقصنحبة

<*ولداولاصحبةا!ذمانرتاجذتفلىف!>و:تعالىقولهوكذلك-

3[.:]الجن

)2/481(.المرسلةالصواعقوانظر:
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يقللمعفاالتنزيهاتىولفد-0915

ولئمطعمعنالتنزيهإلىفانظر-1915

وعنموتعنالتنزيهوكذللش-2915

الانسانبخاطريدورلاكيئ

إنسانمنقطإلئهينسب

غشيانوعنسنةوعننوم

0915-

1915-

2915-

تحريف.وهويقم(لمإعما:طه،طت

تحريف.يزور(،إلا:طه-

يدورلاانالبشرمناحدفيهيقلهلمعمانفسهاللهتنزيهفيوالعلة:اي-

سبحانه.اللهحقفيالاشياءهذهمثلحدبخاطر

منها:اية،ماغيرفياللهكتابفيالتنزيههذاجاء

57[.:]الذاريات(يطعمونأنأرلدومآزر!منمئهمارلد>ما:تعالىقوله

.[41:]الانعاميطعر(ولايطعموهووالارضالسنفاطررلاأتخذأدئواغتر>قل:وقوله

عليهما-مهوالمسيحبالوهيةالقائلينعلىالردمعرضفيتعالىوقال

الزسلقتلهمنخلتقدرسولإلامريماتننمسح>ئاالسلام

الأيتلهمنبتنكبفانظزالطعاثمكلانيةكاناصذيقةوأم!

75[.:]المائدة*<يؤفكوتأفانظرثض

21/482(.الصواعقفيعليهاالناظمتعليقوانظر

:قال-عنهاللهرضي-هريرةابيعنالصحيحالحديثفيوردماوكذلك

وغسل،طعمفلما،معهفانطلقنا:قال!لر،النبيالانصارمنرجلدعا

طعمناوفهداناعلينا،مق،يطتمولاأطعمالذيلله"الحمد:قال،يده

منوسقى[لطعاممنأطعملذي1للهالحمدأبلانا،حسنبلاءوكلوسقانا،

علىوفضل،العمىمنوبضرالضلالةمنوهدى،العزيمنوكساالشر[ب

ابواخرجهالحديث.التالمين"ربدلهلحمد1تفضيلا،خلقممنكثير

)103(برقموالليلةاليومعملفيوالنسائي6/242،الحليةفينعيم

الذهبي،ووافقهوصححه1/546المستدركفيوالحاكم027،-926ص

)9521(.برقم12/23الاحسانفيكماصحيحهفيحبانوابن

.الجماع:والنشيان953(.)538،البيتينفيسبقماانظر

.الجماععنالتنزيهيتضمنوالولدالصاحبةعننفسهاللهوتنزيه-
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نشيانهعنالئنزيهوكذلك-3915

لاوفيظلمعنالئنزيهوكذلك-4915

وعنتعبعنالتنزيهوكذلك-5915

نشيانإلىينسبلملربو

بطلانوعنعبحبعنافعال

لرحمن1قدوةينافيعجز

ولاربىيضحللاكتنبفىرزعدعلمهاقال..>ه:تعالىقالكما-3915

52[.:]طه*<ينممى

64[.:]مريمدنسئا<رئككان>وما:وقوله

04[.]النساء:<ذرةمثقاليظلملاادله>إن:سبحانهقالكما-4915

انفسهمالاسولبهنشئاالئاسيظلملاالله>إن:سبحانهقالوكما

44[.:]يونس*<يظلمون

.94[:]الكهفا(أحارفييظلمولاحاضمراعملوأما>ووجدو:سبحانهقالوكما

لظالأميليسادلهوأنأيديكئممذمتبما>ذلك:سبحانهقالوكما

182[.:عمران]ال!<لعميد

فيما!التبيعن-عنهاللهرضي-ذرابيعنالقدسيالحديثفيوجاء

علىالظلمحرمتانيعبادي"يا:قالانهوتعالىتباركاللهعنروى

فيمسلماخرجهالحديث.".تظالموا.فلامحرمأبينكموحملتهنقسي

فياحمدوالإمام)2577(،برقموالادابوالصلةالبركتابفيصحيحه

لمسلم.واللفظ5/016.المسند

27[.:]صبخطلأ<بينهماوماوألارضلسمماخلقنا>وما:سبحانهقالكما:عبث"-"عن

<*لعبببيخهماوماوالأرضالسئؤتخلقنا>وما:سبحانهقالوكما

.38[:]الدخان

<*لعبننبئنهماوماوالارضالسماخلقنا>وما:سبحانهقالوكما

16[.:]الأنبياء

<*لزجعونلاإلتنانكئموعبعاظقنبهئمأتما>أفحسئتم:سبحانهقالوكما

.[151:]المؤمنون

"نسخة"!:)تعب(كلمةفوقوكتب،صخب()وعن:"تعب"عنقبلبفيزاد-5915

ولاقالممئمواتفىد!ءمنلينجز،اللهكات>وما:سبحانهقال-كما

44[.]فاطر:*<قديرالجماكانن!الازضن



قالهقولاالرحمنحكىولقد-6915

اهـونحنالفقيرهوالإلهإن-7915

والكفرانالبهتانذوفنحاص

والامكانالوجدذوالغنىحاب

2[.:]التوبةادله!معجرىغيرأنبهم>واغلموأ:سبحانهقالوكما

(ئامسئةفىبذنهماوماوالارضالسمواتصلتما%>ولقد:سبحانهقالوكما

والنصب.التعب:واللغوب38[.:]ق*<لغوبمنسسناوما

]البقرة:<العظيملعكوهو!همأيو"ولا..>.:سبحانهقالوكما

.]255

7915-

عليهسهلذلككلبلحفطهمايكترثهولايثقلهلا:يؤودهلاومعنى

كثيرلبنتفسير1/313،البغويتفسير79،صالمفردات:انظر.ويسير

.1/031

للجمع،هنا-مفردوهو-"ذو([الناظمواستعمل.الغنى:مثلثة[لوجد،

)صن(.)959(،البيتعلىالتعليقانظر.مثلهسبقوقد

قولللهصسمع>لتصذ:تعالىقولهنزولسببفيجاءماإلىالناظميشير-

بغئرالأنجدياوقتلهمقالوماسنكتبأغنياةونخنفقيرادلهلصقالوالذيف

ليسادلهوأنأيديكتمددمتلمحماذلك*الحريئصدابوقوأونقولحق

182[.181،:عمران]ال!<فعبيدبطلأم

منفوجد،المدراسبيتبكرابو"دخلعنهما:اللهرضيعباسابنقال

منكان"فنحاص"لهيقالمنهمرجلإلىاجتمعواقدكثيراناسايهود

لفنحاص:بكرابوفقال"اشيع"،:لهيقالحبرومعه،واحبارهمعلمائهم

قد!طصمحمداانلتعلمإنكفوالله،سلمواللهاتقفنحاصيا"ويحك

والإنجيل،التوراةفيعندكممكتوباتجدونه،اللهعندمنبالحقجاءكم

ومالفقير،إلبناوإنهفقر،مناللهإلىبنامابكراباياوالله:فنحاصقال

استقرصزماغنياعناكانولولأغنياء،عنهوإناإلينايتضرعكماإليهنتضرع

ماعناغنياكانولو،ويعطيناهالرباعنينهاكم،صاحبكميزعمكمامنا

:وقال،شديدةضربةفنحاصوجهفضرببكر،أبوفغضبالربا،عطانا

اللهعدؤياعنقكلضربتوبينكبينناالعهدلولا،بيدهنفسي"والذي

-طصاللهرسولإلىفنحاصفذهب".صادقينكنتمإناستطعتممافاكذبونا
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مشتقرضاربناضحىولذالش-8915

قومهمنقائلمقالةوحكى-9915

الإحسانذبدسبحاناموالنا

الرحمنمنابنالعزيرن

8915-

9915-

لأبياللهرسولفقال،صاحبكبيصنعماانظرمحمديا:فقال

قالاللهعدوإناللهرسوليا:فقال؟"صنعتماعلىحملك"مابكر:

للهغضبتذلكقالفلماأغنياء،عنهنهموفقير،اللهأنزعمعظيما،قولا

ذلك،قلتما:وقالفنحاصذلكقجحد،وجههفضربتقالمما

بكر:لابيوتصديقاعليهرذافنحاصقالفيماوتعالىتباركاللهفأثزل

...(".أغنيالمونخنفقيرللهإنقالولذبفولاللهسمع>لقدَ

الدرفيوالسيوطي)41491(،تفسيرهفيالطبريأوردهااللفطبهذاالقصة

فيحاتمأبيوابنالمنذروابنإسحاقابنإلىوعزاها)61493(المنثور

)12002(.هشامابنسيرةوانظرتفسيره

منالجملةهذهلان،تحريفوهو،"كذاك":غيرهاوقي.طع،ظ،ففيكذا

.)ص(،"الاحسانذيسبحان":بقولهالناظمعليهوعقب.فنحاصكلام

اللهأماتهالذيهونهونبيأنهعلىوالاكثر،نبوتهفياختلف"التزير":

هوأنهالمفسرونفذكر"،الله"ابنإنهقولهمسببماو.بعثهثمعاممائة

أعلممنفكان،الناسونسيهاالعلماءانقرضبعدماالتوراةلهمجددالذي

".اللهابن"إنه:عنهفقالواللتوراةوأحفظهمزمانهأهل

291.-91اصللثعلبيالعرائس43(،-)1204والنهايةالبداية:انظر

بفالم!يحالمجرىوقالتأللهئتعرئزأليهود>وقات:تعالىقال

قنيصفبلمن!فرولذينقوليضهونبأفومحضفولهمذلفدل!

013.:]التوبة*<إلودونأرشألله

قولين:علىتعيينهفيفاختلفوالشنيعةالقبيحةالمقولةهذهقائلماو

عنمحكيوهوالمذكور،عازوراءبنفنحاصأنه:الاولالقول-

عمير.بنعبيدبنعبدالله

التنزيلمعالمفيالبغويوانظر)011011(،التفسيرفيالطبريأخرجه

)42214(.الغيبمفاتيحفيوالرازي37(،-)3614

بن=سلام:وهم!النبيأتوااليهودمنجماعةقولأنه:الثانيالقول-
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مقالةقطالقولانوماهذا-0016

الورىفوقكونهمقالةلكن-1016

وغزبهاالبلادشزقطثقتقد-2016

نفسهينزهلمشيءفلأي-3016

أمرهاتفاقممعالمقالةذي-عن4016

وزمانمببفيمنصووة

الاكوانمباينوهووالعرش

الأذهانلدىمقررةوغدت

القرانمحكمفيسئحانه

الاديانسائرفيوظهورها

0016-

2016-

4016-

وحكى،الصيفبنومالك،قيسبنوشماس،أوفىبنونعمان،مشكم

.عباسبنعبداللهالقولهذا

)4/36(،البغوي:وانظر111(،-011)01/التفسيرفيالطبريوأخرجه

)4/442(.للرازيالغيبومفاتيح)8/117(،للقرطبيالقرآنلاحكامالجامع

القرطبيقال.الايةهذهفيالخطابفيالعمومالاصلأنوالراجح

لانه،الخصوصومعناهالعمومعلىخرجلفط"هذا117(:-)8/116

لهمقال>الذيئ:تعالىقولهمثلوهذا،ذلكقالوااليهودكلليس

عندالمعنىهذانفستقريروانظر.."..الناسكلذلكيقلولمالتاس<،

98(.-)7/88التعارضدرءفيالاسلامشيخ

لهماينتصرلم(اللهابنوعزيرفقير،الله)إناليهودمقولتيأنوالمعنى

يبق"لم:"اللهابن"عزيراليهودقولفيالنقاشابنقالكمابلأحد،

قالوكما)8/117(.القرانلاحكامالجامع.".انقرضوا.بليقولهايهودي

اللهفحكىانقطعثمفيهمفاشياكانالمذهبهذا"لعل)4/422(:الرازي

."...أصدقعنهماللهحكايةفانذلكاليهودبإنكارعبرةولاذلكعنهم

"الاذهان"لذيغيرها:وفي.اللهشاءإنهناالصوابوهو،ففيكذا

فيسبقماانظر.الاذهانمع"لدى"كتابةفيالنسخقيالخطأكثروقد

)ص(.،أخرىأمثلةوستأتي832(،ه)8البيتين

9147.صالقاموس.عظم:الأمرتقاقم

إجماعمنذكرهتقدمماإلىيشير"الاديانسائرفي"وظهورها:قوله-

الخامسالدليل)انظرسبحانهلهالفوقيةإثباتعلىالسماويةوالكتبالرسل

العلو(.أدلةمنعشر
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إثباتهالنايئديدائمابل-5016

عندكئمالمقالةتلكسيمالا-6016

لمثلثكمقالةائهااو-7016

بهاموصوفكلجشماكانإذ-8016

استوىالعرشعلىلمن-افالعابدون9016

لدىاوثانعثادلكنهم-0161

كفرهئمالمعطلجعلقدولذاك-1161

التئيانبأدلةويعيده

الاوثانبعبادةمقرونة

النصرانيالمشركالصليبعئد

الفرقانمنزلالإلةلئس

381/ا[الديانعابدي1لئسوبالذات

الرحمنجاحدالمعطلهذا

لبزهانولمعقولمقتضىهو

8016-

0161-

1611-

"والشبهة176(:)صالأدلةمناهجفيرشدابنقال."القران":بفي

إثباتيوجبالجهةإثباتأناعتقدواأنهمنفيهاإلىالجهةنفاةقادتالتي

الصواعقانطر.."...الجسميةإثباتيوجبالمكانواثبات،المكان

)37717(.للرازيالغيبومفاتيح1336(.،)132414

وأالاوثانعبدةالمشركينكمقالة-لمعطلةعند-العلومقالةأن:يعني

،واحدقديمأنثبتنحن:يقولونلأنهم،النصارىمنالتثليثأهلكمقالة

قدماءثلاثةأثبتواالنصارىإنوقالوا:قدماء،عدةيثبتونالصفاتومثبتو

الجهميةوحجةمقالةهيوهذهذلك؟مناكثراثبتبمنفكيف،اللهمع

درء379،ليمالصواعق)انطر.الصفاتنفيعلىوافقهمومنوالمعتزلة

الخالقيشبهون.والنصارى".:الاسلامشيخويقول122(.7االتعارض

صفاتفيبالمخلوقالخالقتشبهليهودو،الكمالصفاتفيبالمخلوق

التوراةفيماكانفلو،الطائفتينمنكلعلىالقرانأنكرولهذا،النقص

والصحابة!النبيولكان،اللهلانكرهالبابهذامنالصفاتإثباتمن

النصارىبهاقالالتيالصفاتفهذهأيضأ،لذلكالمنكرينأعظممن

ذلك.عنمنزهوالله،والتكييفوالتجسيدوالتشبيهالتجسيمتقتضيواليهود

هذاكانفلو؟التجسيمتستلزمبأنهاالصفاتهذهيردونلصفاتنفاةوعامة

بتصرف."..اسبقذلكإنكارإلى!رالرسوللكانإنكارهيجبتجسيمأ

.5179(التعارض)درء

تحريف.،"اكوكذ":س،د،ظ،ب
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البهتانذيفعلعلبكمنكذبولمبكتبكم-هذارايناه1612

خطأ.وهو"بكتبهم".:طع-1612

نأوهيالاشاعرةثمالمعتزلةوتبعهمالجهميةالشبهةهذهقرروممن-

والعلوالصفاتإثباتنووالقدماء،الالهةتعددإلىيؤديالصفاتإثبات

التجسيم.منهيلزموكذلكالاحديةينافي

معنىأثبت"ومن:عطاءبنواصلمذهبهمومؤسسإمامهمفيقولالمعتزلةفأما

.(1)2217الدرء:وانطر.(4611)والنحلالملل."إلهينأثبتفقدقديمةصفة

نأفسدلما"إنه:قالحيثالخياطالحسينأبوأئمتهممنصرحوممن

نأيضاوفسدبيا،لمامحدثبعلمعالما-ثناؤهجل-القديميكون

عالمايزللمأنهوثبتصح،الاثنينقدملفسادقديمبعلمعالمايكون

"سواهبعلملابنفسهحقائقهامنعليههيماعلىوجليلهادقيقهابالامور،

المعترلةشبهةحاكيأالرازيويقول171.صالخياطالحسينلابيالانتصار

قولهفيالنصارىكفرقدتعالىاللهأن:السادسة"الشبهة:الصفاتنفيفي

فلا73[،:]المائدةثبثز(ثالثاللهإنقالوأالذين!فر>لقد:تعالى

وابنفسهاقائمةقديمةثلاثةذواتااثبتوالأنهمكفرهمتعالىانهإمايخلو

لاالنصارىلانباطلوالاول،متباينةبصفاتموصوفةذاتاأثبتوالانهم

نأاستحالبذلكيقولوالملمابأنفسها،قائمةقديمةثلاثةذواتأيثبتون

أنهوهوالثانيالقسمثبتالأولالقسميطلولما،ذلكبسبباللهيكفرهم

النصارىكفرولما،متباينةبصفاتموصوفةذواتاأثبتوالانهمكفَرهمتعالى

فقدالثمانيةالصفاتمعالذاتاثبتفمنثلاثةصفاتأثبتواأنهملأجل

".مراتبثلاثالنصارىكفرمناعظمكفرهموكاناشياءتسعةاثبت

22411.الديناصولفيالاربعين

مواضع:عدةفيالرازيالعلونفيفيشبهتهمقررفقدالأشاعرةواما

ثبتت"وإذا534(:ا)8*<احداللههو>قلتفسير:عنديقول-

ليساره،مغايرةيمينهفإنمتحيزكللانمتحيزايكونلاأنوجبالأحدية

لمواذامتحيزا،يكونأنيستحيلفالاحد،منقسمفهوكذلككانماوكل

=يكونلاانويجبوالجهاتالأحيازمنشيءفييكنلممتحيزأيكن
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بببانشانهاوهذاعنهاخلقهيحذولمشىءولأي-1613

الاذهانعلىلنايحالحتىبمبثنفسادهاولئسهذا-1614

للانسانالوهمفيبظهورهالهاافاضلكئمشهدتقدولذاك-1615

للبرهانيحتاجبرااذهانادعلىنفيمنقالوهماوخفاء-1616

***

1613-

1614-

1615-

1616-

درءوانظره(.-)6/4)4/226(،أيضاوانظر."..شيء.فيحالا

.(1091/)الصواعق(،111)7/التعارض

النصارىقولمثلالعلوإثباتبأن)القائلينلعلونفاةيخاطبوالناظم

الدرجةبهذههيالتيالمقولةهذهمنحلقهيحذرلملماذاالاوثان(وعبدة

والقباحة.الشناعةمن

القائلينمذهبفسادأن(:المعطلة)أيهاقولكميطلانعلىيدلومماأي

والبديهةبالعقليفهمبحيثوواضحيطاهرليس-زعمكمحدعلى-بالعلو

عليهما.فيحال

تحريف.و)كذاك(،:سد،ظ،ب،

.والصفاتالعلونفيفيبهمتقتدونالذينرؤساءكم:يعني-

(.الإنسانفياللوهم:ط-

السنة.أهلطريقةإلىعنهاورجعواطريقتهمبفسادالمتكلمينرؤوسشهدوقد

المعاليكأبيطريقتهممنأفصلوالسنةالقرآنطريقةبأنمنهمعددصرحوقد

متأخريإمامسطرهماذكرعلىهناونقتصر.والرازيوالغزاليالجويني

الفلسفيةوالمناهجالكلاميةالطرقتأملت"لقد:يقولحيث)الرازي(الاشعرية

،القرانطريقةالطرققربورايتغليلا،ترويولاعليلاتشفيرايتهافما

واقراالظيب<الكليصحعدليهو>آشتوى<لععشعلى>الرخمن:الإثباتفيأقرا

جزبومنعلما<،بهءيحيظوتو>ولا،شئ9ءكمثله>لتس:العفيفي

167.صاللذاتأقسام.".معرفتيمثلعرفتجربتيمثل

التعارضدرء966(،-)2/664الصواعق:فيالكلامأهلتوباتوانظر

247(.-)243//1الطحاويةشرح166(،-)1/158
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الفذبيإلزامعشرهاوتاسعهذا-1617

مقتضهوفولهلازموفساد-1618

مسائلثلاثعنالمعطلفسل-9161

ربهيعرفأكانتقولماذا-0162

لنانصيحتهكانتوهللا؟م-1621

ببيانلازمأفسد!عطيل

بالبرهانالقولذاكلفساد

بالبطلانالتعطيلعلىتقضي

العزفانحقيقةالزسولهذا

بالخؤانلئس!النصيحةكل

هوبربهالخلقأعلمأنوهو:بهللعلمحذفه،محذوفوالجواب-0162

.!الرسول

لهذا:ويدل

صنع:قالت-عنهااللهرضي-عائشةعنالصحيحالحديثفيجاءما-

فخطب!رالعبيذلكفبلغ،قومعنهفتنزه،فيهفرخصشيتا!زالنبي

إنيفوالله،اصنعهالشيءعنيتنزهوناقوامبال"ما:قالثماللهفحمد

باب-الادبكتابفيالبخارياخرجه."خشيةلهواشدهمباللهلأعلمهم

)1061(.رقمبالعتابالناسيواجهلممن

!لراللهرسول"كان:قالتحيث-عنهااللهرضي-عائشةروتهماوكذلك-

اللهإن،اللهرسولياكهيئتكلسعاإناقالوا:يطيقونبماالاعمالمنأمرهمإذا

فيالغضبيعرفحتىفيغضبتأخروماذنبكمنتقدممالكغفرقد

كتابفيالبخارياخرجه.انا"باللهواعلمكماتقاكم"إن:يقولثموجهه

)02(.برقم"باللهاعلمكم"انا!:النبيقولباب-الإيمان

عارفغيرالرسولانمنهيلزمالعلوبنفيقولكمانهو:الأولفاللازم

سبحانه.لهأثبتهالانهبربه

الامانةدىوالرسالةبلغقدنهوهو،بهللعلمحذفه،محذوفوالجواب-1621

أعظمفيالصحابةاستشهدولهذا.وضحهووأبينهنصحأكملالامةونصح

مافيدمتركت،وقد:قالحينماالوداعخطبةفيالاكبرالحجيوممجمع

انتم-فماعنيفالونوانتم،اللهكتاببهاعتصمتمإنبعدهتضلوالن
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طوعان؟لهوالمعنىفاللفظكفهاالبلاغةحازوهللا؟ام-1622

السبابةبإصبعهفقالونصحتواديتبفغتقدانكنشهدقالوا:؟"قائلون

".مراتثلاث.اشهد."اللهم:العاسإلىويعكتهاالسماءإلىيرفعها

)1218(.برقمالحجكتابفيجابرحديثمنمسلماللفظبهذااخرجه

بكرةبيوعمروابنعباسابنعنالبخاري:بمعناهواخرجه

)9173(،برقممنىايامالخطبةباب-الحجكتابفي-عنهماللهرضي-

،)1741(.)1742(

صفةالعلوإثباتإنقلتموانتمالعلو!النبياثبتإذاانه:الثانيفاللازم

لمحيثلهمغانروانهلامتهينصحلمانهمنهفيلزماللهحقفينقص

سبحانه.بهلائقغيرهذاانلهميبين

وهوالعلوإثباتظاهرهكلامايقول!ه!انهوهو:الثالثاللازمهووهذا-1622

إيضاجعنوعجزهبلاغتهعدمعلىيدلوهذا،نفيهيريدالحقيقةفي

لذلكويدلبالضاد.نطقمنافصحهوصولكنه.للناسوبيانهمقصوده

يسرد!داللهرسولكان"ما:قالت-عنهااللهرضي-عائشةروتهما

".إليهجلسمنيحفظهفصل،بيُنبكلاميتكلمكانولكنههذا،كسردكم

صفةباب-المناقبكتابفياولهمنبلفظهالبخارياخرجهالحديث

الصحابةفضائلفي(البخاريلفظ)بنفسومسلم)3568(،برقم!النبي

)3924(.برقم

فيالنهايةانطر.والباطلالحقبينيفصلظاهربئناي:"فصل"قولها:

451.ليمالحديثغريب

يحدثكانصزالنبي"إنبقولها:-عنهااللهرضي-روتهماوكذلك-

صفةباب-المناقبفيالبخارياخرجهلاحصاه([.العاذعدهلوحديثا

)3567(.برقم!النبي

تكلمإذاكان"إنه!:النبيعن-عنهاللهرضي-انسرواهماوكذلك-

باب-العلمكتابفيالبخارياخرجه.عنه"تفهمحتىثلاثأاعادهابكلمة

)59(.برقمعنهليفهمثلاثاالحديثاعادمن

.!بياناوأوضحهمكلامأوابلغهمالناسافصحانهعلىتدلالاحاديثفهذه
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1623-

1624-

1625-

1626-

1627-

1628-

9162-

0163-

كافيهالثلاثةهذيانتهتفإذا

كاتمافيناعاششيءفلأفي

داحقيقةمنهبالفمدمفصحابل

بالذييصزحلمشيءولأكب

تقصيرهامذاكعنلعجزه

ثافةياوصفكئمذابلحاشاه

اذضديذكركانشيءولأفي

الص"قولهعنعاجزااصبحتراه

النقصانمنمبراةملة

الازمانفيلتعطيل1وللنفي

بيانبكلموضحةإفصاج

الزحمنرئنافيصزحتم

؟الشانهذالخفاءأمالنصحفي

بالقرآنالمئعوبلا!طيل

زمانوكلمجتمحكلفي

"فلانو""أمره"وينزل("ضولى

1623-

1624-

1627-

0163-

هذانفسيقرركلامالاسلامولشيخ،السابقةالصفات"الثلاثة":بيعني

بذلك،غيرهمنأعلم!اللهرسولنللمومنين"ومعلوم:فيقولالمعنى

الخلقأعلمهوبلوبيانا،عبارةغيرهمنفصجو،للأفةغيرهمننصجو

العلمكمالحفهفياجتمجفقد،وأفصحهم،للأمةالخلقوأنصجبذلك

5/03(.الفتاوىمجموعضمن)الحموية.ا.ص."..والارادةلقدرة1و

.اللوازمهذهنفسعلىالناظمنصفقد)1/324(المرسلةعق1الصووانظر

.(اللازمان:ح

السابقة.اللوازموفصلهناالناظمأعاد

ذلك:فمنالصفاتلنصوصالمعطلةالباطلأهلتأويلاتإلىالناظميشير

تفسيرهفيالرازييقولهذاوفي"استولى":بمعنى"استوى"أنقولهم

والاستيلاء،لاستقرار1إلااللغةفيللاستواءمعنىلاكان"وإذا)6/5(:

تعطيلوالالزامالاستيلاءعلىحملهفوجبالاستقرارعلىحملهتعذروقد

."..جائز.غيرنهواللفظ

"ينزلأوربنا"أمر"ينزل:يعنيربنا""ينزلقولهتأويلإن:قولهم-

".الملك

يقولهذاوفي،المتكلمينجمهورإلى37()سمالفتجفيالحافظنسبهفقد

على=تعالىاللهإلىمضافاكانوإنالنزولحملوالوجه...":الجويني
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31

32

33

34

35

36

37

38

93

31

32

34

37

93

بلف""منيعني؟"الله"اين:ويقول-

ماككالالمةقالماوالله-

زمانهمأهلعقوللانلكن-

تىكخفاشبصائرهئم-اوغدت

ظلامهجاءاللئلماإذاحتى-

استشعرتملوعقولسبوكذا-

لهاوماالظلامبإيحاشانست-

معطليقولماحقاكانلو-

فارتؤواثلاثشنعلزمتكم-

التئيان؟منهذاهل(""الاينظ

كتمانماغئرمنقالهقد

الايماندقائقبحملضاقت

381/ب[طيرانعنفكفالنهارضوء

مكانبكليشعىابصرته

والفثرانكالحشراتقوميا

يدانقطالانواربمظالع

الرحمنوصفاتهلعلؤه

ثنتاناومنهنخلةأو

ومماقال(:أن)إلى..بعيد.غيرسائغوذلك،المقربينملائكتهنزول

مععبادهعلىنعمائهإسباغعلىالنزوليحملأنالحديثتأويلفييتجه

151.صالإرشاد."..العصيانعلىوإصرارهمالعدوانفيتماديهم

منعشرالرابع)الدليلفيالكلامتقدموقد)طه(.منساقطالبيتهذا

الجارية،لحديثالمعطلةتأويلعلىالعلو(أدلة

)ص(."كلها":سوفي"غيرما"،:طهوفي،بالضمففي"كل("ضبط

يبلغوالماي،!،النبيقالهماكليقولوالمالأئمةأنالبيتومعنى

منهم،كتماناذلكيكنولم.ذلكفيمنهأجرأكانواولاالبيانفيدرجته

اهلانراوالانهم،."..يعرفونبماالناص"حدثوا:بحديثعملابل

الصورةكحديثالأحاديثبهصزحتمماكثيرايحتملونلازمانهم

(.العريفي)سعود0168.البيتفييأتيماوانطر.ونحوه

.الوطواط:لخفاش1

بعضهم:وقال،الناسعنهذهب:المنزلوأوحش،الوحشةمن:إيحاش

36816.اللسان.إنسكلواستوحشوحشكلاستأنسالليلأقبلإذا

9123.صالصحاح.الفظاعةوهي،الخ!شاعةمن،شنعهجع:شنع

)ص(.،وتفكروافانطروا:أي1(""فارتؤو-

943



نصحهئمفيأوالعلمفيتقديمهم-0164

فقدحقاقلتمقدماكانار-1641

وماقلتئمالدندضدفيهماإذ-1642

منهمايعطلأنأولىكانبل-1643

"اكعلىأوو"جعد("""جهمعلىإما-4164

الفلاففعلهئمتباع-وكذاك1645

؟إمكانذواذاكالبيانفىاو

والقرانبالوحيالورىضل

يجتمعانالمعقولفيضدان

عزفانوفيعلمفيويحال

اليونانيالمذهبذياو"!ام

العميانتابعووبكمصم

تحريف.ك"،ذ"إذغيرها:وفي،طع،طه،ح،وفالاصلفيكذا-0164

تحريف.،"إذ":ف-1164

خطاوهو"صح"،ثم"قد"كتبايضأالاصلحاشيةوفي".قلتم"قد:ف-1642

)ص(.شك،بلا

رقمالبيتتحتجعدوترجمة)04(رقمالبيتتحتجهمترجمةتقدمت-1644

.)05(

بنالحارثالمولىءهانىبنسياربنإبراهيمإسحاقابوهو:النظام

وهو،التصانيفصاحب،المعتزلةشيخالمتكلم،البصري،الضبعيعباد

الطلمعلىيقدرلاالله"إن:يقولوكانأديبا،شاعراوكان،لجاحطشيخ

الذهبيقالجهنم"مناحدإخراجعلىيقدرلااللهوانالشر،علىولا

عنويزجرانهمهؤلاءيكذبانالصحيحوالعقلالقران"قلت-:معلقا-

كفرهوقد،والفهمالعلمنفعهممنالنظاميكنولم،علمبلاالقول

المعتصمخلافةفيفماتسكرانوهوغرفةمنسقطأنهوروي"،جماعة

الفهرست542،-01/541السير.ومائتينوعشرينبضعسنةالواثقاو

602.-لأ0صلالنديملابن

شرحهانطرسينا.ابن:هراسالشيخعندهو":اليونانيالمذهب"ذي-

هناالمقصودفلعل،القرامطةفراخمنسيذكرهالناظمولكن1/265

)ص(.،بالعمومالفلاسفةاوالفارابي

منالرخوةالبيضاء:والقفعالصحراء.وهي،الفلاةجمع-القلا:1645

-الدوابلانقرقر("فقع"هو:فيقالالذليلالرجلبهيشبهالكماة،
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الألىالقرامطةأفراخوكذاك-1646

لوهم1ووالالىكالحاكمئة-1647

اهـنصيروالنصيرسيناابنوكذا-1648

الزحمنبعداوةجاهرواقد

سنانالثئمسعيدكابي

والكفرانلتكذيبوالشزكل

1646-

1647-

1648-

لهاصوللالانهاواجتناه،منعلىيمتنعلالانهوبأرجلهاتنجله

للميدانيالامثالمجمع9125،صالصحاحانظر:.أغصانولا

.)2/18(

ولااجتناهمنعلىيمتنعلاالذيبالفقعالمعطلةأتباعشبههناوالناظم

هولاء.وكذلكأغصانولالهأصول

)786(.البيتفيالقرامطةذكرسبق

عليهمويطلق،العبيديةالاسماعيليةالباطنيةفرقمن:لحاكمية1

ويقال،"درزي":لهويقالإسماعيلبنمحمدموسسهاإلىنسبةالدروز،

ومن،العبيدياللهبأمرالحاكمبألوهيةيعتقدونلانهم"الحاكمية"لهم

والثوابالقيامةيوممنبهاللهخبرماكلجحدوأنهم:اعتقاداتهم

المعروفحورانجبلفيالانينتشرونوهم،بالتناسخوقالوا،لعقاب1و

وفلسطين.لبتانوفيسوريا،فيالدروز""جبلب

عقيدة،عواجيعليلغالب1/365،للاسلامتنسبمعاصرةفرقانظر:

الخطيب.لمحمدالدروز

رأس،القرمطيالجنابيسعيدبو،بهرامبنالحسنهوسعيد:أبو-

تاركأخبيثاعتقادعلىوكان،البحرينبلادفي-اللهقبحه-القرامطة

علىمقتولامات،ويسئحهاللهيذكرمنعلىينكروكان،لزكاة1وللصلاة

توضيح،013-11/128لنهاية1والبدايةهـ.103سنةخدمهحديد

.1/805المقاصد

)094(.البيتفيذكرهمسبقسنانال-

)الحاكمية(.:الأصلهامشفي-

)49(.البيتتحتترجمتهتقدمتسينا:ابن

)487(.البيتتحتترجمتهتقدمتالنصير:
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وشبههمالمجوسأفراخوكذاك-9164

وجندهاللعينإبييسإخوان-0165

دوالئنزيلعلىحوالتهأفمن-1651

علىحوالتهأضحت-كمحير1652

بمصابهتائهيضعركيفأم-1653

فؤقهالمركبالجهلمنقفل-1654

بهتانذيوككوالضابئين

الشئطانبعساكرمرحبالا

القرانومحكمالمبين!حي

يشتويانكئفأمأمثاله

قفلانلهجعلتقدوالقلب

ينفتحانكئفالتعضبقفل

9164-

0165-

1651-

1653-

1654-

طلعت،إذاللشمسويسجدونالعار،يعبدونالذينهم:المجوس

ولاواحدرسولأإلايرسللماللهإنوقالوا:،ونوحادمنبوةوينكرون

ويستحلون،والظلمةالنور:أصلينبإثباتويقولونهو،منندري

اعتقادات09،صللسكسكيالبرهان1/023،والنحلالملل.المحارم

012.صللرازيالمشركينفرق

وكانواالسلامعليهالخليلإبراهيمفيهمبعثالذينهم:الصابئون-

هذامدبرةإنهاويقولونالسبعةالكواكبيعظمونوكانوا،حرانيسكنون

.والرازيكثيرابنرجحهكمافيهمالاقوالرجحهووهذا،العالم

والنجوم،الكواكبعبدةوهممشركون:قسمانبانهميقولوبعضهم

دعوته.أهلإبراهيمقوموهمالمرانفيذكرهمجاءالذينوهموحنفاء:

29،صالبرهان،12صهالمشركينفرقاعتقادات2/5،والنحلالملل

1/401.كثيرابنتفسير2/924،اللهفانإغاثة

عطفاوجزه)أفراخ(علىعطفاضمهويجوز،النسخفي"كل([يضبطلم-

)ص(.)الصابئين(،على

."وحزبه":س

"الفرقان(".غيرها:وفي،ط،س،الاصلفيكذا

فيسبقماانظر.للضرورة"جعلت"الفعلأنثولكنمذكر،"القفل"

)ص(.)228(،البيت

الجهل:نوعانوهو،عليههوماخلافعلىالشيءاعتقادهو:الجهل

عن-عبارةوهو،المركبوالجهلأصلا.بالشيءالعلمعدموهو،البسيط
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655

656

657

658

965

066

661

662

663

066

661

662

663

الشانالعظيمسبحانصريفالفلهمنيدفيالاقفال-ومفاتح

بالاسنانالفتجإنأسنانادعلىمجتهداالقفلفتحفاساله-

***

فممفر

بسوالعشرينهذهوخاتمهذا-

نؤعتقدفإنهاالنصوصسزد-

الستيفائهامنيمنعنيلنظم1-/و

لمواضعإشارةبعضفاشير-

فإنهاالاستواءنصوصفاذكر-

ثلافيايضاالفوقنصوصذكر1و-

خمسةفيعلوهنصوصذكز-و

الاذهانإلىاقربهاوهوطا

بياناتمفيالادلةطرق

193/7بالميزانالالفاظوسياقة

خلجانمنالبحرينومنها

القزانمنايالتىدسئحفي

التبيانمعلومةغدتقدلث

النفصانمنبرئتمعلومة

به.هوماخلافعلىالشيءتصورهوأو،مطابقغيرجازماعتقاد

بانهوجهلا،بالمدركجهلا:جهلينفيهلاقمركباجهلاالجهلهذاوسمي

جاهل.

التعاريفمهماتعلىالتوقيف،801صللجرجانيالتعريفاتانظر:

99.صللماردينيالزاهراتالانجم026،ص

حليح.جمع:الخلجان-

)1115(.رقمالبيتتحتالمواضعهذهذكرتقدم-

)0114(.رقمالبيتعاندالمواضعهذهذكرتقدم-

)1124(البيتينتحتمواضعخمسةذكرناوقدكثرانهاوالصواب-

هي:الباقيةوالموا.و)1125(،

هوادئهنوالذردونهمنئذعونما،نالحقهوالله>ذلكبمن:تعالىقوله

03[.:]لقمان*<ااسالعك

23[.]سبا:الكببر<العلىوهوالحققالؤارئبهنمقالماذا>قالؤا:وقوله
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-1664

1665-

1666-

1667-

1668-

9166-

0167-

1664-

1668-

0167-

تضمنتالكتابفينصوصاواذكر

داعليهماقاماصلئنفتضمنت

محئحانهكلامهالكتابكون

واتعدحينسئعودوعدادها

وم!رفعاضمنتنصوصاذكزول

واوبالعدمعلومةخمسةهي

التيالملكسووةفياتىولقد

الرحمنربنامنتنزيله

كالبنيانوالإيمانإسلام

مكانكلفوقمنوعلؤه

الحشبانفيالسئعينعلىزادت

الديانإلىصعاداوإساجا

القرآنمنفاطلئهاحشبان

النيرانمنلقارئهاتنجي

12[.]غافر:الكيير(ألعلىدئهفالحكمتؤصئنوابه-يشرك>وإن:وقوله

ح!مم<فئإنهويشاما-بإذنهفبوحىرسولايرسل>أؤ:وقوله

51[.:]الشورى

)5012(.رقمالبيتفيالدليلهذاإلىالاشارةتقدمت

الرفع:نصوصمن

158[.]العساء:!(حكيياعسيزااللهوكانلهاللهزفعه>بل:تعالىقوله

55[.:عمران]الإك(ورافعكمنويخفانييعيسئاللهقال>إد:وقوله

:المعراجنصوصومن-

4[.:المعارج1اله<رالروحالم!بة>تغرج:تعالىقوله

تعذوةر<ساسعةآلف!مقدارهكانيومفيإلةينرج>ثؤ:تعالىوقوله

5[.:]السجدة

الله:إلىالاصعادنصوصومن-

01[.]فاطر:(يرفعهالفخلحلعملوالطيبالكليضعديى>:تعالىقوله

:الابياتفيسبقماوانطر.الناظمذكركمامواضعخمسةوهذه-

،935(،363،1161.)9118

منقارئهاتنجيوانهاالملكسورةفضلفيوردماإلىالناظميشير

:قال-عنهمااللهرضي-عباسبنعبداللهعنوردفقدالقبرعذاب

قبر،=انهيحسبلاوهوقبرعلىخباءه!النبياصحاببعض"ضرب



1671-

1672-

1671

1672

سمائهفوقاللهان:نصان

الذيبالعندالتخصيصاتىولقد

نصانهماماالمحزفعند

بثماناتىبلبسئعقلنا

فأتىختمها،حتىالملكبيدهالذيتباركسورةيقرأإنسانفيهفإذا

حسبلاوأناقبرعلىخبائيضربتإنياللهرسوليا:فقال!النبي

فقالختمهاحتىالملكتباركسورةيقرأإنسانفيهفإذاقبرأنه

القبر".عذابمنتنجيهالمنجيةهيالمانعة"هي!ر:اللهرسول

تباركسورةفضلباب-القرانفضائلكتابفيالترمذي:أخرجهالحديث

الحليةفينعيموابو".الوجههذامنغريب"حسن:وقال)0928(برقم

إلامجودأمرفوعانكتبهلمالجوزاءأبيحديثمن"غريب:وقال)3/81(

)12/174(.الكبيرفيوالطبراني."ابيهعنعمروبنيحيىحديثمن

برقمالقبرعذابإثباتفيوالبيهقي)7/502(.الكاملفيعديوابن

بنيحيىبه"تفرد:وقال)7/41(،النبوةدلائلوفي99،ص)015(

مسعود"بنعبداللهعنشاهدالمعناهأنإلاضعيفوهو،النكريعمرو

.)وسياتي(

وابنمردويهابنإلىوعزاه)8/231(المنثورالدرفيالسيوطيواورده-

نصر.

عنه-اللهرضي-مسعودبنعبداللهعنفهوالبيهقيإليهأشارالذيالشاهدوأما

.اخرىالفاظوله"المانعة!ف!اللهرسولعهدفينسميها"كنا:فيهوجاء

فيوالحاكم،9/014والطبراني3/937،المصنففيعبدالرزاق:وأخرجه

عذابإثباتفيوالبيهقي،الذهبيووافقهوصححه)2/894(،المستدرك

)711(برقموالليلةاليومعملفيوالنسائي99،ص)914(برقمالقبر

)526(،برقم4/01المحدثينطبقاتفيالشيخوأبو434،-433ص

وجؤدمردويهابنإلىوعزاه)8/231(المنمورالدرفيالسيوطيوأورده

.إسعاده

تأويلوانظر)1227(،رقمالبيتعندالموضعينإلىالاشارةتقدمت-

)917//8(.تفسيرهفيللنصينوتحريفهالرازي

والمواضع-)0124(رقمالبيتعندالدليلهذاإلىالإشارةتقدمتوقد-



دابسورةموضعانصريحمنها-1673

الربماوانطزالنصينفتدبر-1674

ثالثايضاالتحريموبسورة-1675

بينتقدمزملفيولديه-1676

الثانيالانبياءثئمأعراف

النضانتقتضيلئستلسواه

اذنانلهلمنالظهوربادي

ببيانوقيدتالمرادنفس

1673-

1674-

1675-

1676-

مافلعلهاالأخرىالاربعةماومنهاربعةإلىالناظميشيرسوفالثمانية

يلي:

]البقرة:(اللةعندتجدوهصترمنلالقس!ئقدمو>وما:تعالىقوله-1

.]011

مليلؤعتدصدقمفعدفي!ونهمجنمخفىالمقين>إن:وقوله-2

.[45،55:لقمرا]!(ئق!دبى

ربهمععدأخيا!بلأئولأاللهسبيلفىقتلوااتذينتخسبن>ولا:وقوله-3

916[.:عمران]ال!(تزقون

وهموالنهاربالئلله-يسبحونرفيعندفالذيناشت!بروأ>فإن:وقوله-4

38[.:]فصلت!<!يسمونلا

ولهويسثحونه-عادتهعني!مئكبردنلارلب!عندائذينن>:تعالىقولهوهما

.2[60:]الاعراف!<!خ!ت

عبادتهءعنلمجشتكبرونلاععدومنوالأرضالسمؤتفىمن>وله-:تعالىوقوله

91[.]الانبياء:!(ي!تخسرونولا

تحريف.وهو(،التعيين)فتدبر:طه،طت

)228(.البيتفىسبقماانظر.للضرورة-مدكروهو-للنصالفعلأنث-

)ص(.4561(،،)4446:البيتينفيأخرىمرةالتصتأنيثوسيأتي

ربقالتإذفرغؤنامرأتءامنوللذيفمثلاالله>وضرب:تعالىقولهوهو

القوممنونخنىوعملهفرعؤنمنوئحنىالجثةفىبتتاعندكلىاتن

11[.:]التحريم!(الطفين

أجرا!وعظموخيراهواللهعدتجدوهخيرثنلأنفممكملقذموأ>وما:تعالىقولهوهو

02[..]الممل
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لمعطلفماالباقيتنقضلا-1677

مزمسلوفيالشورىوبسورة-1678

يردفمنالسماءتفطيرذكرفي-9167

بنفلهالمتأخرونيشمحلئم-0168

تبئانولافيهاراح!من

شانذوشانهل!-.ص2 عبليسمسر

الدانيالقريبفهوبهعلما

الايمانفيعنهوضعفأجئنا

1677-

9167-

0168-

ذلكيصحولا،للمجهولبالبناء)ف(في(قيدت،)بينتالفعلانضبط-

)ص(.،الاولفي

لا":تفسيرهفيوقال،المهملةبالصادالشارحوقيده،(""تنقص:طعد،في

)1/513(.بعضها([إلايذكرلملانه،الناظمذكرهاالتيالسبعةالمواضعتنقص

لمالمضارعحرفانإلا،المعجمةبالضادوغيرهماو)ف(الاصلفيلكن

قيدتالتيالمزملايةأنيعني،بالتاءنقطغيرهاوفي.ظفيولافيهماينقط

)ص(.،لمعتىفيهاراحةفلا،الاخرىالمواضعتنقضلاببيانالمراد

لمعطل(.)ولا:ف-

يسبحونوالمليهكةنؤِدهنمنيتفظرتالسمؤت>تكل:تعالىقولهإلىيشير

<*الرحيمالغفورهواللهإنألاالارضنفىلمنولمحتشغفرونربهمبحمد

5[.:]الشورى

الرلدبئحعللوماكفزنمإنت!قون>فكيف:المزملسورةفيتعالىوقوله

18[.،17:]المزمل!(مفعولاوعده-؟نبهءمنفطرالسماء!شي!ا

عنجبنممنللسنةالمنتسبينبعضبالمتأخرينيقصدالناظمأنالظاهر

أما.والتشبيهبالتجسيملهالمتكلمينلاتهامتجنباالمروياتهذهمثلإيراد

منبتفظرتالسمؤت>تكل:تعالىقولهتفسيرعندقالالذي3الراز

السماوات)تكاد:قالأنهعباسابنعنعكرمة.روى."..(:..فؤفهن

عليها(،اللهثقلمنيتفطرنتكادأنهاوالمعنىقالفوقهنمنيتفطرن

."..عنهعباسابنببراءةالقطعويجبسخيفالقولهذاأنواعلم

فلاالسلفطريقةغيرعلىكانممنوأمثاله7/372.الغيبمفاتيع

عمومأ.العقائدفيالاحادبنقليسمحون

المفسرين=منالمتأخرينأنالأبياتلهذهشرحهفيالهراسالشيخذكروقد
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النبانهذاأمراءهئمإسلامالفوارلسالمتقدمونقالهباس-1681

الفولانبهحبسيتتنسسيرهفياللسبرفيجريربنومحمد-1682

***

نغر

الذبسوعشرونوحاديهاهذا-1683

جلالهجاسإلعرشربإتيان-ا1931684/!(

والتسزانالأخبارفيجاءقد

بالميزانللفصلومجيئه

1682-

1683-

1684-

ابنذكرلعل)27211(.الثانيالقولهذاإيرادعنجبنواوغيرهكثيرابنمثل

القيمابنتلميذفإنههنا،المقصودهوانهلا،للتمثيلالبيتهذاشرحفيكثير

.القولبهذايقصدهحتىتفسيرهعلىالقيمابنيطلعولم

اللهثقلمنتنفطرالسماواتبانالشورىسورةفيتعالىقولهالطبريفسر

وقتادةوالسديوكعبعباسابنإلىواسنده.وجلالهوعطمتهوجاسعر

7125.البيانجامعانظر.وغيرهم

اليومبذلنبمثقلةالسماءبانففسرهالمزملسورةفيتعالىقولهاما

ينزلحينالسماءتشقق"يععي:عباسابنقولتاييدهفيوردو.متصدعة

البيانجامعانطر:به"مثقلة:به"منفطرمجاهد:وقولوعزا"جلالرحمن

راجعوالضمير،للظرفيةالطبريعند"به"فيالباءانفالظاهر913812.

اختلافإلىالطبرييشرولم.الشورىايةتفسرهالانفطاروسبباليومإلى

)ص(.كثير،ابنتفسيرفيالمزملسورةتفسيروانظر.الايةتاويلفي

"وعشرين".:وغيرهالأصلوفي.طه،ففيكذا

صفاوالملكرئك>وجا:تعالىقولهإلىالناظمويشير"والميزان".:ب

22[.الفجر:1*<صفا

بعضياتأؤرئكباقىأؤالمل!كةتاتيهمأنإلاينظرون>هل:تعالىوقوله

158[.:]الأنعامرثك(ءايت

والمل!حة(الغماممنظللفىاللهيايهمأنالأيخظرون>هل:وقوله

)944(.البيتوانظر021[.:البقرة1
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1685-

1686-

1687-

1688-

9168-

-0916

-1916

دافيوالتنويعالتقسيمإلىفانظر

مرهلالذاتهالمجيءان

وبفذكراقدالامرانذانكإذ

مجيسوىالمجيءاحتملماوالله

نإالمعقولو!ل!ياياتياينمن

خلفنا[و]تحتنااوفوقنامن

تحتهممنياتيهملاوالله

بيانصريحتلفيهعران

الشانعظيمملكولاكلا

الغفرانذيالربمجيءضهما

البرهانتبينبعدالذاتء

العزفانمجعقلذوندكنتئم

ايمانوعنشمائلناعناو

السلطانذواللهتعالىابدا

1685-

1686-

1687-

0916-

الصحيحمجرىالمعتلواجرى.وجدته:الشيءألفيتمن)تلفيه(:

)ص(.)592(،البيتفيسبقماانظر.للضرورة

عشرةمنمجازإنهوقالسبحانهاللهمجيءتأؤلمنعلىالناظمردوقد

"الرابع::قولهذلكفمن692.-492صالصواعقمختصرفيكماأوجه

قولهوهو(الملكأوبالامر)يعنيالتقديرهذايبطلماالسياقفيإن

يدلسبحانهمجيئهعلىالملكمجيءفعطفوالملث(ربلث>وجا:تعالى

الملكمجيءأنكما،حقيقةسبحانهمجيئهوأن،المجيئينتغايرعلى

الملك.مجيءمنحقيقةيكونأنأولىسبحانهالربمجيءبل،حقيقة

يآفأورلثيآقىأؤتمليكنتآتيهمأ،+ينظرون>هل:تعالىقولهوكذلك

الربوإتيانالملائكةإتيانبينففرق158[.:]الانعامرئبث(ءايتبعض

يكونيمتعانالتقسيمهذاومع،ونوعفقسم،ربكاياتبعضواتيان

492.صالصواعقمختصرفتأفله"واحداالقسمان

للقاضيالقرانمتشابه:فيسبحانهلمجيئهالتعطيلأهلتأويلوانظر

.121-1012/عبدالجبار

الذكر.الانفةالأنعامايةإلىيشير

ناشروزاد"صح"علامةمعظحاشيةفيجاءتزيادةالمعكوفتينبينما

ولعلخلف""ومنشمائلنا":"عنبعد)طه(وفي"وأمامنا(".:مكانها)طع(

علىالتعليقانظر.ركنمنهنقصالذبدالبيتوزنلاصلاحكلهذلك

)ص(.)683(،البيت
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الأيمانعنوالشمائلوعنوامامهمخلفهممنولا-كلا2916

مكانكلفوقهوالذيحلواهـمنإلايأتيهملاوالفه-3916

*يههه!هه

تر

السنةمنذلكإلىلإشارة1في

البهتانذيتكذيبكلماتهتضفنتالصحيحفيحديثاواذكز-4916

الاحسانذيكتابيداهكتبتربنا[لخليقةاللهقضىلفا-5916

3916-

4916-

5916-

للهالمجيءثبتإذاانهوذللب:الدليلبهذاالناظماستدلالوجههووهذا

غيرها،جهةمنياتيانيستحيلإذغير؛لاالعلوجهةمنيكونانفيلزم

سبحانه.بهاللائقةالجهاتاشرفهيإذ

وغيرها.)ف(فيماواثبتنا".بهتان"ذي:الأصلفي

ان-عنهاللهرضي-هريرةابيعنصحتهعلىالمتفقالحديثإلىالناظميشير

تغلبرحمتيان:العرشفوقفهوكتابهكتبالخلقاللهخلق"لما:قال!النبي

تخريجه.هناكوتقدم،(1412)البيتعندإليهالناظمإشارةتقدمتوقد."عصبي

وهوالحديثهذاالفاظبعضفيوردماإلىالناظميشير:"يداه"كتبت:قوله

كتبالخلقخلقلمادئه1"ان:فيهوجاءماجهابنعندهوكماالصحيحغيرفي

فيماجهابناخرجهاللفظوبهذا."غضبيتغلبرحمتيإن:نفسهعلىبيده

واحمد،2/447)9434(برقمالقيامةيوماللهرحمةمنيرجىماباب-الزهد

برقم1/592السنةفياحمدالإمامابنوعبدالله،2/793433،المسندفي

فيوالدارقطني)6145(،برقم،14/14صحيحهفيحبانوابن)571(،

29(.ص)مختصرالعلوفيوالذهبي)16(،برقمالصفات

)9162(،الصحيحةالسلسلة)انظر::الالبانيصححهاللفظبهذاوالحديث

)الاحسانالأرناؤوطوحسنه)3467((.برقم،2/427ماجهابنصحيح

)14/14((.بلبانلابن
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6916

7916

8916

9916

0017

1017

2017

7916

8916

2017

داعلىوضععندههووكتابه-

رحمتيتشبقلرحمنأناإني-

خطبةفينبيناأشارولفد-

العلىالشمواتربمشتشهدا-

مشتشهداللسماأمسىتراه-

داعنالمزضىرقيةفيأتىولقد-

سمائهفوقاللهباننص-

الاركانالثابتالمجيدصرش

وحنانيلرأفتيوذاكغضبي

وبنانبإصبعلسماءنحو

الثقلانقولهويشمعليرى

الاكوانذيفؤقهوللذيأم

تبيانماأتمالمبينطادي

الاذنانلكسمحتإنفاسمعه

فيالحنانفإن،بالرحمةسبحانهاللهاتصافإلىيشير"وحناني([::قوله

)44(.البيتوانظر.الرحمة:بهويراديطلقاللغة

.الوداعحجةفي!خطبتهفي:يعني

)1254(رقمالبيتعندالحديثهذاإلىالناظمإشارةتقدمتوقد-

تخريجه.وتقدم

تصحيف.وهو)سمعت(:طه،طت،ب

الدرداءأبيحديثإلىقبلهوالذيالبيتهذافيالناظميشير-

منكماشتكى"من:يقول!اللهرسولسمعت:قال-عنهاللهرضي-

امرك،سمك1تقدسالسماءفيلذي1اللهربنا:فليقللهأخشتكاه1اوشيئأ

لأرض،1فىرحمتكفاجعلالسماءفيرحمعككماوالأرضالسماءفي

وشفاءرحمتكمنرحمةأنزل،الطيبينربأنتوخطايانا،حوبنالنااكفر

فيبرا"..الوجعهذاعلىشفائكمن

برقميرقىكيفباب-الطبكتابفيسننهفيداودابوأخرجه

برقموالليلةاليومعملفيوالنسائي6/21،المسندفيوأحمد)2938(،

41،ص)07(برقمالجهميةعلىالردفيوالدارمي3801(،-)3501

برقموالصفاتالاسماءفيوالبيهقي،401صالمريسيعلىالردوفي

برقم938عمالسنةأهلاعتقادأصولشرحفيواللالكائي2/327،)298(

في=والحاكم82101(،برقم2/6013الدمحاءفيوالطبراني)648(،
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3017-و

3017-

الإحسانذوابيهصنوحباسالىعمهوواهخبراتىلقد

العلوصفةإثباتفيقدامةوابن921(،)21814،)34411(،المستدرك

فيحبانوابن791(،ا)3الكاملفيعديوابن48،ص)18(برقم

)42(.برقم)8412(الحجةفيوالاصبهاني)41103(،المجروحين

13913(.الفتاوى)مجموعالإسلامشيخح!نه:والحديث

"وسنذكر.قالحيث401صالمريسيعلىرذهفيالدارميوصححه-

هذامنهاوذكر.".صحيحةأخباراالمسألةهذهفيحجتكإبطالفي

الحديث.

الصحيحةالأحاديث"ذكر:قالحيث4صهالعلوفيقدامةوابن-

الحديث.هذاوذكر.".السماء.فيتعالىاللهأنفيالصريحة

الذهبي.يوافقهولم)14921(المستدركفيالحاكموصححه-

21113(المعبود)عونالسننتهذيبعلىتعليقهفيالناظموردهو-

)17414(.المعادزادوفي،بهمحتجا

)1555(.برقمالمشكاة:فيكماالالبانيضعفهوالحديث-

("الأنصاريمحمدبن"زيادة:الحديثطرقأحدفيأنضعفهمنوحجة-

الطريقوفي221،صالتقريبفيالحافظقالكماالحديثمنكروهو

فيكماضعيفوهو("الغسانيمريمأبيبنعبد[للهبكر"أبوالاخر:

623.صالتقريب

28812.الاعتدالميزان"الرقيةبحديثانفرد"وقد:زيادهعنالذهبيوقال

17116.الميزان1204،عديلابنالكامل933،!ممالتهذيبانطر:

حيث)11031(الحديثلهذااخرطريقاالإصابةفيالحافظذكرولكن

أبيهعنالشامأهلمنرجلعنطلقعنيون!عنشعبة"ورواه:قال

برقموالليلةاليومعملفيالنسائيعندالطريقوهذاا.هـ،اصح"وهو

.اخرىطرقاالنسائيلهواورد)3601(

يستنكر.مافيهوليس،حسنحديثإنه.الإسلامشيخقالكمافهو

كلاببنقصيبنمنافعبدبنهاشمبنعبدالمطلبابنهو:[لعباس

من-اسنكان،ابيهوصنو!هم!،اللهرسولعم،الفضلأبو،القرشي
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ل1فؤقهامنالعلاالسفواتان-4017

خلقهيبصرالعرثنفوقللهو-5017

للزحمنالعزشعليهممرسيئ

العئنانلكدسمحتإنفانظره

5017-

واليهقريشفيرئيساالجاهليةفيوكان،بثلاثوقيلبسعتين!الرسول

لماالعقبةبيعةاللهرسولمعشهد،والسقايةالمسجدعمارةكانت

وثبتحنينا!الرسولمعوشهد،أسلمحينئذيكنولمالانصاربايعه

غزير.وعقلسديدرأيذاإليهممحسناقريشلارحاموصولاوكان،معه

)7812(.النبلاءأعلامسير)3901(،الغابةأسد)27112(،الاصابة

لك"."شخصتب:"."ينطرخلقهطه:

عنوردالذيالاوعالحديثإلىالثلاثةالابياتهذهفيالناظميشير-

فيهمعصابةفيبالبطحاء،"كنت:قالعبدالمطلببنالعباس

هذه؟"تسمون"ما:فقالإليهافنظرسحابةبهمفمرت!،اللهرسول

:قالوا،!والتعان":قال،والمزن:قالوا،"والمزن":قال،السحاب:قالوا

،ندريلاقالوا:؟"والأرضالسماءبينمابعدتدرون"هل:قال،والعنان

تم،سنةوسبعونثلاثاواثنتاناوواحدةإمابينهمامابعد"إن:قال

بينبحرالسابعةفوقثمسماواتسبععذحتى،كذلكفوقهالسماء1

بيناوعالثمانيةذلكفوقثمسماء،إلىسماءبينمامثلواعلاهاسفله

ماالعرشظهورهمعلىثمسماءإلىسماءبينمامثلوركبهماظلافهم

فوقوتعالىتباركاللهثمسماءإلىسماءبينمامببلواعلاهأسفلهبين

ذلك".

فيداودبوو702(،-)61102المسندفيأحمدالامام:أخرجهالحديث

ماجهوابن)4723(،برقمالجهميةفيجاءماباب-السنةكتابفيسننه

والترمذي)181(،برقمالجهميةأنكرتفيماباب-لمقدمةفيسننهفي

)0332(،برقم)51593(الحاقةسورةباب-التفسيركتابفيسننهفي

علىالردوفي42،ص)72(برقمالجهميةعلىالردفيوالدارمي

)144(برقمالاستواءذكرباب-التوحيدفيخزيمةوابن19،صالمريسي

برقم)25311()123(باب-السنةفيعاصمابيوابن235(،-)1/234

والكرسي=العرشفيجاءماباب-والصفاتالاسماءفيوالبيهقي)577(،
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،هصه)9(برقمالعرشفيشيبةأبيوابن)847(،برقم)2/285(

اللهأنعلىالعقلاءدلتالتيالسننذكربابفي-الشريعةفيوالاجري

اعتقادأصولشرحفيواللالكائي2،ه9صسماواتهسبحفوقعرشهعلى

المستدركفيوالحاكم)651(،6(،ه)0برقم093(-938)لممالسنةأهل

برقم)1/114(التوحيدفيمندهوابن105(،،ه41200،)2/288،

برقم)2/566(العظمةفيالشيخوابو)642(،برقم187()لمم)21(،

فيقدامةوابن8(،ه)2برقم)2/284(الضعفاءفيوالعقيلي)402(،

)7/014(،التمهيدفيعبدالبروابن)92(،برقم95صالعلوصفةإثبات

)1/77(والمناكيرالاباطيلفيوالجوزقاني)8/021(،التفسيرفيلبغوي1و

)72(.برقم

)2/412(،الحاكموصححه)ه/593(،سننهفيالترمذيحسنه:و[لحديث

مسلام"،شرطعلىصحيج"حديث)2/005(:آخرموضيعفيوقال

ابنوصححه)1/97(،صحيج"حديث"هذا:وقالالجوزقانيوصححه

فيالاسلامشيخوصححه)12/217(،الاحوذيعارضةفيالعربي

فيوالناظم.ضعفهمنعلىورذ291(.-191)لممالفتاوىمجموع

بشكلضعفهمنعلىورد13/6(المعبود)عونالسننتهذيبعلىتعليقه

بإسنادداودأبو"رواه356:ص)مختصرالصواعقفيوقال.مطول

جيد"(.

احمدالاماممسندعلىتعليقهفيشاكرأحمدالشيخطرقهبعضوصحح

البدايةفيالحديثتصحيحإلىكثيرابنومال)771(،برقم402()لمم

27(.،)1/17لنهاية1و

الحافط"وقال)2/854(:المجيدفتجفيحسنبنعبدالرحمنالشيخوقال

حسن".بإسنادداودأبورواهالذهبي

لهالحديثوهذا"قلت213:صالموحدينعيونقرةفيأيضاوقال

عبرةفلاالقرانصريحعليهيدلمامعوغيرهماالصحيحينفيشواهد

".ضعفهمنبقول
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الفالمنذربنحصئنحديثواذكز-6017

لرغبتيالسماءفيرئيقالإذ-7017

عمرانأباأعنيالزضا!ة

نأوكلأدعوهولرهبتي

6017-

7017-

وهوالمنذر،إلىنسبهاحدأأجدولمالنسخجميعفيالمنذر""ابنكذا

إسلامه،فياختلف،عمرانوالد،الخزاعيخلفبنعبيدبنحصين

انظر:.الحافظقالكماصحاحباسانيدذلكلثبوتاسلمانهالراجحولكن

33112.التهذيبتهذيب2/25،الغابةأسد1/337،الاصابة

عنهما-اللهرضي-حصينبنعمرانعنالحديثفيوردماإلىالناظميشير

ابي:قالإلهأ؟"اليومتعبدكمحصين"يا:لأبي!رالنبيقال:قال

لرغبتكتعبد"فايهم:قالالسماء،فيوواحدا،الارضفيستة،سبعة

اسلمتلوانكأماحصين"يا:قالالسماء،فيالذي:قالورهبتك؟([

اللهرسوليا:قالحصينأسلمفلما:قالتنفعانك"،كلمتينعفمتك

وأعذني،رشديالهمنياللهم"قل:فقال،وعدتنياللتينالكلمتينعلمني

".نفسيشرمن

برقم)48515()07(باب-الدعواتكتابفيالترمذي:أخرجهالحديث

عملفيوالنسائي24،صالمريسيعلىالردفيوالدارمي)3483(،

والامام548،-547ص)499()399(،برقممختصراوالليلةاليوم

-)1/277التوحيدفيخزيمةوابن)44414(،المسعدفيمختصراأحمد

والطبراني)498(،برقم)12932(والصفاتالاسماءفيوالبيهقي278(،

برقم1(51!ا-1)305!االدعاءوفي)693(،برقم17()118!االكبيرفي

)11051(،مختصراالمستدركفيوالحاكم)4913(،)3913(،

صفةإثباتفيقدامةوابن)54(،برقم)2/89(الحجةفيوالأصبهاني

برقم)6/347(الاثارمشكلشرحفيوالطحاوي،94ص)91(برقمالعلو

181(لمهلم)الاحسانصحيحهفيحبانوابن،لغيرهمخالفولفظه)2525(،

3صه)701(برقمالعبادأفعالخلقفيالبخاري5وأورد)998(،برقم

به.محتجا

التهذيب:وانظر)33711(.الاصابةفيطرقهبعضصححوالحديث

)11051(.المستدركفيالحاكموصححه)33112(،

455



8017

4/79017.[

0171

1711

1712

1713

1714

8017

9017

0171

1711

1712

1713

1714

يقلولئمالبشيرالهاديفأقره-

]بلشئهتبلجفئتبل-احئزت

ماقالقدلمنمقالتهم-هذي

ومنمنهئمحفهياخذفالله-

ثوقالقذلمنشهادتهواذكز-

للذيالمعطلالعدلوشهادة-

وإننيتشاءبأئهماواحكنم-

بمكانقائلالمجشمأنت

الرحمنبعارفلشت[جسمت

عمرانأبوحقاقالهقد

للديانفالحقأتباعهم

الايمانبحقيقةالسمافيص

الثنرانبحقيقةذاقالقد

البطلاننثاهدتقبللاراك

اللهأنذكرأنهوهو:عمرانحديثمنالاستدلالوجهإلىيشيرلناظم1و

.!العبيعليهينكرولمالسماءفي

منهبدولاغيرهما،منوزدناه.وفالاصلفيالحاصرتينبينمايردلم

)ص(.،الوزنلإقامة

شئهتهبلجهة،فيبلحيز،فياللهجعلت!:النبيلهيقللم-

جسم.إنهقلتبل،بالمخلوقات

العلو.نقاة:يعني

الذكر.الانفالخزاعيحصينهو:":عمران"أبو

"للرحمن".غيرها:وفيد(،و)فالاصلفيكذا

الحكمبنمعاويةالجليلالصحابيلجارية!زالنبيشهادةيعني

رقمالبيتتحتتخريجهتقدموقدمشهور.وحديثها،السلمي

.)6912(

به.لسخرية1والتهكمبابمنبالعدلالمعظليصفهناالناظم

عشرالرابع)الدليلعندالعلوأئبتلمنالبدعهلتكفيرعنالكلامتقدم-

العلو(.أدلةمن

)ص(.وغيرها،)ف(فيماواثبتنا."فانني":الأصلفي

."لاظنك"ي:""لأراك-

خطا.(،البطلان)شهادة:ف-
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الفصاحبجهمتباعمنكنتإن-1715

الزضااسحاقلابنحديثاذكرو-1716

يشتشفعواستشفائهمتسةفي-1717

شاوقالذاكالمختارفاسمعظم-1718

سمائهفوقالعرشفوقالله-9171

مامثلأطيطمنهولعرشه-0172

ن1والعدولبهتان1و!طيل

الزئانيالحافطالضدوقذاك

المنانبربهالرسولإلىن

شانأعظمالعزشرثاللهن

والشلطانالملكوتذيسئحان

العجلانالراكبرحلأطقد

1715-

1716-

1718-

9171-

0172-

)04(.رقمالبيتتحتجهمترجمةتقدمت

ويقولالتعطيلاهلبكلاماغترمنيخاطبقبلهوالذيالبيتهذافيوالناظم

أهلأتباعمنكنتوان،جهمأتباعمنكنتإذاكلامهمتقبللاظنك"إني:له

بالكفر".السنةأهلعلىالباطلةوشهادتهمكلامهمتقبلفلنالحق

ترجمتهتقدمتوقدخيار،بنيساربنإسحاقبنمحمدهو:إسحاقابن

)0117(.رقمالبيتتحت

.!النبيهو:"المختار"

خطأ.)سبحانه(،:ف

فيسبقماانظرثقلها.منوالإبل،والرحل،الأقتابصوت:الأطيط

)427(.البيت

إسحاقبنمحمدرواهالذيالحديثإلىالابياتهذهفيالناظميشير-

عنأبيهعنمطعمبنجبيربنمحمدبنجبيرعنعتبةبنيعقوبعن

جهدت،اللهرسوليا:فقال!النبيإلىأعرابي"جاء:قالجده

اللهفاستسق،الانعاموهلكت،الاموالونهكت،العيالوضاعت،الانفس

:!اللهرسولقال،عليكبادئهونستشفعاللهعلىبكنستشفعفانالنا

عرفحتىيسبحزالفما!،اللهرسولوسيح؟"تقولماأتدري"ويحك

منأحدعلىباللهبستشفعلاانه)ويحك:قالثم،أصحابهوجوهفيذلك

علىعرشهان؟اللهمااتدريويحك،ذلكمنأعظماللهشان،خلقه

أطيطبهليئط)وانه-:عليهالقبةمثلباصابعهوقال-لهكذ["سماواته

كب".1بالرالرحل
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23214الجهميةفيباب-السنةفيسننهفيداودابو:اخرجهالحديث

وفي41،ص)71(برقمالجهميةعلىالردفيوالدارمي)4726(،برقم

912(-)12812الكبيرفيوالطبراني،98501،صالمريسيعلىالرد

56،ص)11(برقمالعرشفيشيبةابيوابن)1547(،)1546(،برقم

اهلاعتقاداصولشرحفيواللالكائي026،صالشريعةفيوالاجري

برقم)25211(السنةفيعاصمابيوابن)656(،برقم493()3أالسنة

فيوالبيهقي52،ص)93()38(،برقمالصفاتفيوالدارقطني)575(،

العظمةقيالشيخبوو)883(،برقم931(-)31712والصفاتالاسماء

)147(،برقم)11923(التوحيدفيخزيمةوابن)891(،برقم)55412(

صفةإثباتفيقدامةوابن)643(،برقم188()!ممالتوحيدفيمندهوابن

)14117(،التمهيدفيعبدالبروابنآ،1-آ0ص)03(برقمالعلو

)17511(.السنةشرحفيوالبغوي

:الحفاظمنجماعةصححهقدصحيحوالحديث

بناحمدباسناد"والحديث:الحديثهذاعقبقالفقدداودابوصححه

بنوعليمعينبنيحيىمنهمجماعةعليهوافقه،الصحيحهوسعيد

ا.!.أحمد"قالكماإسحاقابنعنجماعةورواه،المديني

الأوعال(.حديثفيذكرنا)كماالدارميوصححه-

غيريخرجلاانكتابهاولفياشترطالانهخزيمةابنوصححه-

(.الصحيح

،وغيرهسليمانبنبكررواهالحديث"وهذا:وقال،مندةابنوصححه-

)التوحيد."والنسائيعيسىابيرسممنمتصلصحيحإسنادوهو

.)1883

تضعيفهفيعساكرابنعلىوردتصحيحهإلىكثيروابنالحافظومال-

119(.لنهايةو)البداية

تعليقهفيشافيارداضعفهمنعلىوردالحديثلهذاالناظمانتصروقد-

11113(.المعبود)عونالسننتهذيبعلى
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ادمنإسحاقابنلقيمالله-1721

الذيكانإذايمدحهويظل-1722

بالعدوانيرميهإذجهمي

الطعانمذهبيوافقيروي

الجهميةتلبيس)بيانانطر:.ضعفهمنعلىوردصححهالاسلاموشيخ-

436(.-16/435الفتاوىمجموع5!/225،التعارضدرء1/057،

تلبيسبيانفيالاسلامشيخعنهنقله)فيماحزمابنوصححهبهواحتج

1/571(.الجهمية

"قال)2/083(:المجيدفتحفيحسنبنعبدالرحمنالشيخوقال-

."...حسنبإسنادداودأبو"رواه:الذهبي

فيالواقعوالتخليطالوهم"تبيان:بعنوانرسالةعساكرابنلفوقد

1/9(.والنهايةالبداية)انظر:الاطيط".حديث

حديثتصحيح"فيرسالةالبغداديالحنبليالزاغونيابنالحسنأبووالف

للعليميالمنضدالدز،181لممرجبلابنالطبقاتذيل)انظر:الاطيط":

427[.البيتتحتسلفما]وانظر1/243(.

حديثراوي"إسحاقبن"محمدفيالبدعاهلبهقدحماإلىالناظميشير-1722

هؤلاء:ومن"الاطيط"

وقد"الاطيط"حديثتضعيففيكتابالفذكرناكمافإنهعساكر:ابن

16/435(:الفتاوى)مجموعالاسلامشيخيقول،الامامهذافيطعن

فيداودأبورواهالذيمطعمبنجبيرحديثفيجاءقدالاطيط"ولفظ

ابنفيالطعنعمدةوجعلجزءا،فيهعملعساكروابن،السنن

)1/057(.الجهميةتلبيسبيان:وانظر."...إسحاق

"وصاحبا:قالحيث032(-)2/931والصفاتالاسماءفيالبيهقي

إسحاقبنبمحمدالحجاجبنمسلماستشهدهـانما،بهيحتجالمالصحيح

فيالبخاريوذكره،غيرهرواهنقدخمسةأظنهنمعدودةأحاديثفي

بنويحيى،يرضاهلاأنسبنمالكوكان،روايةغيرمنذكراالشواهد

بحجة،هو"ليس:يقولمعينبنويحيى،عنهيرويلاالقطانسعيد

-المغازيفييعني-الاحاديثهذهعنه"يكتب.يقولحنبلبنوأحمد

لا-كانفإذا-منهأقوىيريد.هكذا".قوماأردناوالحرامالحلالجاءفإذا
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الشانالعبايمللهفالحكمذاأمثالمنهمرايناقد-كئم1723

سبحانهاللهصفاتفيبهيحتجلاانفأولىوالحرامالحلالفيبهيحتج

الناسضعفاءعنثم،الكتابأهلعنروايتهفيعليهنقمواوإنما،وتعالى

."..أساميهموتدليسه

مطولارداالقيمابنعليهردوقدل!11(13المعبودعون)انطر:والمنذري

إليه.فليرجع

علىتعليقهفيالقيمابنفيقولإسحاقابنفيطعنعمنالجوابواما

15(:-3ل!11المعبود)عونالسننتهذيب

الذيبالموضعإسحاقابنان:فجوابه:إسحاقابنعلىفحهحملكم"اما

صحيح،ععديحديثه:المدينيبنعليئقال.والأمانةالعلممناللهجعله

هو:أيضاوقال،الحديثفيالمؤمنينأميرإسحاقابن:شعبةوقال

منكرين.حديثيقسوىلهأجدلمأيضا:المدينيبنعليوقال،صدوق

إلآ-روىماكثرةعلى-لهيجدلمإذاوالمدحالثناءغايةفيوهذا

أحداسمعتما:يقولعيينهابنسمعتأيضا:وقال،منكرينحديثين

عصرهاهلانريبولاالقدر،فيقولهفيإلاإسحاقابنفييتكلم

عبدالحكم:بنعبداللهبنمحمدوقال،بعدهمفيهتكلمممنبهأعلم

بهادامماعلمالحرةبهذهيزاللا:الزهريقال.يقولالشافعيسمعت

بنيحيىسألت:شيبةبنيعقوبوقال،إسحاقابنيريد،الأحولذلك

حديثهمننفسكففيقلت،بذاكليس:قال؟إسحاقابنكيف:معين

:يقولشعبةسمعت:هارونبنيزيدوقالصدوقا،كانلا،:قالشيء؟

قد:عديابنوقال،المحدثينعلىإسحاقابنلآفرتسلطانليكانلو

نقطعأنيتهيأماحديثهفياجدفلمالكبير،إسحاقابناحاديثفتشت

فييتخلفولم،غيرهيخطىءكما،وهمأوأخطأوربما،بالضعفعليه

إسحاقابن؛العجليوقال،بهباسلاوهووالائمةالثقاتعنالرواية

مختصرا.ا.!."..ثقة

ماإلى)ف(حاشيةفيواشار"،الشان"العلي:غيرهوفي.الاصلفيكذا-1723

)ص(.،الأصلنسخةفي
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فيالتطفيفلاالتطفيفهو-هذا1724

الدجىنصفنزولهحديثواذكر-1725

سمائهفوقلي!سربفنزول-1726

حةروابنالصادقحديثذكزو-1727

فواللهعزثرأنالشهادةفيه-1728

جلالهجلالعرشفوقو]لله-9172

ميزانولاكئلولاذرع

ثانأوآخرلئلثلثفي

القزلنوفيممتنعالعقلفي

الغشيانلدىجاريةشانفي

الاكوانهذهخارجالماءق

البهتانذبدنقىعنسئحانه

1724-

1725-

1726-

1727-

9172-

وشبهه.والوزنالكيلفيالنقص:التطفيف

.بالذراعالقياس:لذرع1

وهو)9012(.البيتثم)447(البيتفيإليهالعاطمإشارةتقدم!

الدنيا.السماءإلىالربنزولفيالمشهورالحديث

.الفرقان:ب

القيسامرىءبنعمروبنالقيسامرىءبنثعلبةبنرواحةبنعبداللههو:

محمد"،"أبيبيكنىالمشهور،الصحابيالشاعر،الخزرجي،الانصاربد

بمؤتة.واستشهدبعدها،ومابدرا،شهد،العقبةليلةالنقباءأحدكان

492(،-2/392الاصابة)بهامشالاستيعاب703(،-)2/603الإصابة

.()صه!156الغابةاسد

معرواحةبنلعبداللهالمشهورةالقصةإلىالابياتهذهفيالناطميشير

بها،خلاوقديومازوجتهفأبصرتهجاريةلهكان"أنهومجملها:زوجته

كنتإن:فقالت،ذلكفأنكرحزتك؟علىأمتكخترتلقد:فقالت

هذهعلىلقرآن1يقرلاالجنبأنتعلموكانت-القرانمنايةفاقرأصادقا

:الأبياتهذهفأنشد-الحالة

الكافرينامثوىالنارنوحقاللهوعدبأنشهدت

العالمياناربالعرشوقوقطافالماءفوقالعرشوأن

مسوميناالالهملائكةكرائمملائكةوتحمله

حتىالنبي"فضحك:ية1رووفي.البصر"وكذبتبالتهامعت:فقالت

".نواجذهبدت
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استيعابهفيعبدالبزابنذكر-0173

فئابتالزسولمعراحوحديث-1731

عروجهكانالعرشإلهوالى-1732

جرىحكماخندقبقضةواذكز-1733

نكرانبلاوصححههذا

التئيانبغايةالصريحوهو

رجلانصحبهمنيختلفلم

الزئانيسعدمنلقريظة

47،-46ص)82(برقمالجهميةعلىالردفيالدارميالقصةهذهأخرج

تاريخفيعساكربن1و99،ص)67(برقمالعلوصفةإثباتفيقدامةوابن

طبقاتفيوالسبكي)7/593(،بدرانلابندمشقتاريخ)تهذيبدمشق

)1/238(.السيرفيوالذهبي)1/264(،الشافعية

(.سيأتي)كماطرقهاوصححالاستيعابفيعبدالبرابنوردهاو

356.357-صالصواعقومختصر،112صالجيوشاجتماعفيالناظموأوردها

وشارح5/14(،الفتاوىمجموع)ضمنالحمويةفيالإسلامشيخوردهاو

.368(-)2/367الطحاوية

وهي:للأبياتاخربلفظالقصةهذه09()8/5مصعفهفيشيبةأبيابنخرجو

علمنالسماواتفوقالذيرسولمحمدأأناللهبإذنشهدت

متقبلربهمنعمللهكلاهماويحيىيحيىأبانو

فيوالذهبي001،ص)68(برقمالعلوفيقدامةابناللفظبهذاخرجهو

7/693(.)التهذيبتاريخهفيعساكربنو923(،-)1/238السير

قيها.شاهدلاأخرىبأبياتالقصةهذهالدارقطنيوأخرج

فيمقولتهونص)8913(.البيتتحتعبدالبرابنترجمةتقدمت-0173

فيزوجتهمع.وقصته.":قالحيث2/692(الاصابة)بهامشالاستيعاب

."...صحاجوجوهمنرويناهامشهورةامتهعلىوقعحين

إشارةتقدمتقدوجلعراللهإلىالرسولمعراجفيالصحيحالحديث-1732

)7911(.رقمالبيتفيإليهالناظم

قريظة.بنيغزوةكانتبعدهاالتي،الخندقغزوةيعني-1733

،السلامعليهماموسىأخيهارونإلىونسبهماليهود،قبائلمن:قربظة

وظاهروا=!،النبيمعالعهدنقضواوقد،القرظيكعببنمحمدمتهم
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104/![بوزانوفقهسئعفؤقمنإلهناحكمبانالزسول-اشهد1734

معاذ.بنسعدفيهمفحكم،الخندقيومالمشركينعليه

.)15925(العروستاج،1771صالصحاح،(23141)والنهايةالبداية:انظر

سيد،الانصاريزيدبنالقيسامرىءبنالنعمانبنمعاذابنهوستد:

ذلكبعدفعاشالخندقيومبسهمورميوأحدا،بدراشهد،الاوس

منكان،خمسسنةذلكبعدومات،قريظةبنيفيحكمحتىشهرا،

ونسائكمرجالكم"كلام:اسلمحينلهمقال،قومهعلىبركةالعاساعظم

الاستيعاب)3712(،الاصابةجميعا.فأسلمواتسلموا"حتىحرامعليئ

)61292(.الغابةأسد2812(،الإصابة)بهامش

طلبحيئماقريظةبنيمعمعاذبنسعدقصةإلىالابياتهذهفيالناظميشير-1734

احكم"فاني:سعدفقالمعهعهدهمنقضواأنبعدفيهميحكمان!النبيمنه

:!الئبيفقال"اموالهموتقسم،والنساءالذريةوتسبى،المقاتلةتقتلأنفيهم

."سماواتسبعفوقمنبهحكمالذيتتالىاللهبحكمحكمت"لقد

)885(،برقم)32112(والصفاتالاسماءفيالبيهقي:اللفظبهذاأخرجها

)61213(.الطبقاتفيسعدوابن

حكمت"لقد:بلفط96ص)93(برقمالعلوفيقدامةابنوأخرجها-

أرقعة".سبعةفوقمنبهاللهحكمحكمافيهم

"هذا:وقال87(ص)المختصرالبيهقيلفظبنفسالعلوفيوالذهبي-

)37812(،الطحاويةشارحوصححها".النسائيأخرجهصحيححديث

)مختصرالالبانيوحسنها114(،)7االمعانيروحفيالالوسيوصححها

87(.صالعلو

"سماواتسبعفوق"من:لفظةغيرمنالصحيحينفيالحديثواصل

الشاهد:موضعهوالذي

برقمالاحزابمن!النبيمرجعباب-المغازيفيالبخاريفأخرجه-

)1768(.برقموالسيرالجهادفيومسلم)4121(،

035(،71،)2213،المسندفيأحمدأخرجها:الصحيحينلفظوبيفس

74.ص)0224(برقمالمسندفيوالطيالسي
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و-1735

1735-

الشئبانيمنهمالمساندحاباهـرواهللبراءحديثاذكز

،الانصاريالاوسيجشمبنعديبنالحارثبنعازببنالبراءهو

معوغزابدريوم!زالنبياستصغره،صحبةولأبيهله،عمارةأبايكنى

الإصابة.وسبعيناثنتينسنةوفاتهكانت،غزوةعشرةخمس!رالنبي

)1/171(.الغابةأسد)1/142(،

عازببنالبراءعن:الحديثونصأحمد.الإماميعني"الشيباني":

منرجلجنازةفي!دالنبيمع"خرجنا:قال-عنهمااللهرضي-

حوله،وجلسنا!دالرسولفجلسيلحدولماالقبرإلىفانتهيناالانصار،

ناإلى.....الأرضفيينكتعوديدهوفيالطيررووسناعلىوكأن

منواقبال[لدنيامنانقطاعفيكانإذالمومن1العبد"ان:قال

."...الاخرة

الملائكةمنملأعلىيمرونفلا(الروح)يعنيبهافيصعدون:"قال:وفيه

[لسماءإلىبهاينتهي"حتى:قالانإلى.".الطيبالروحهذاماقالواإلا

."..عليينفيعبديكتاباكتبوا:تعالىاللهفيقولالسابعة

-288592،-)4/287المسندفيأحمدالامام:أخرجهبطولهالحديث

السنة-فيداودوابو،201ص)753(رقمالمسندفيوالطيالسي692(،

والنسائي4/923،)4753(برقمالقبروعذابالقبرفىالمسألةفيباب

باب-الجنائزفيماجهوابن)4/78(،للجنائزالوقوفباب-الجنائزفي

الردفيوالدارمي)1548(،برقم)1/284(المقابرفيالجلوسفيجاءما

ذكرباب-الشريعةفيوالاجري8،صه)011(برقمالجهميةعلى

المصنففيوعبدالرزاق327،صونكيرمنكربمسألةوالتصديقالإيمان

الإيمانفيمعدهوابن382(،038،)طهلمشيبةابيوابن058(،)طهلم

()4/111المعجمفيالاعرابيوابن)6401(،برقم639(-)2/629

فيالمستدركفيوالحاكم)9/56(،الحليةفينعيموأبو)788(،برقم

)02(برقمالقبرعذابإثباتفيوالبيهقي38(،-)1/37الايمان

فيوالأصبهاني)1518(،برقم)5/804(السنةشرحفيوالبغوي37،ص

)05(.)94(،برقم69(-)2/98الحجة
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الرئانيالحافظنعيمبوولرضطحاكمناثمعوانةبوو-1736

الاسفراييني،،لنيسابوري1يزيدبنإبراهيمبنإسحاقبنيعقوب:هوعو[نةابو-1736

كان،المسندصاحب،الكبيرالجوال،الحافطالامام،ومائتينالثلاثينبعدولد

وغيرهما.الرازيزرعةبيوالذهليمنسمع،الحديثطلبفيالرحلةكثير

إسفرايينإلىادخلمناول-ادلهرحمه-وكان،وغيرهماعديوابنالطبرانيوعنه

وثلاثمائة.عشرسنةوفاتهكانت.وكتبهالشافعيمذهب

)2/274(.الذهبشذرات)6/393(،الاعيانوفيات)14/417(،السير

إليهعزاهوقد،الحديثهذااخرجقدنة1عواباانإلىيشيرهناوالناظم-

عوانةابو"ذكره:فقال9/31(المعبود)عونالسننعلىتعليقهفي

الفتاوى)مجموعفقالالاسلامشيخوكذلك."صحيحهفيالاسفراييني

الحديثخرجوقد.."..بطولهصحيحهفيعوانةابو"ورواه5/438(:

.وغيرهالأصبهانيعوانةابيطريقمن

البيتعندترجمتهتقدمتوقد،عبداللهأبوالحاكمهوالرضا":"حاكمنا-

)1373(.رقم

الحديث.تخريجفيمعنامركمامستدركهفيالحديثهذاروىوقد

،مهرانبنموسىبنإسحاقبناحمدبنعبداللهبناحمد:هونعيمابو-

الامام،وثلاثمائةوثلاثينستسنةولدالحليةصاحب،الزاهد،الاصبهاني

الخطيبوعنهوغيرهماوالطبرانيالعسالمنسمع،المحدثالثقة،الحافظ

تفردالاسناد،عاليمبرزأحافظأوكانوغيرهما،المالينيسعيدوابوالبغدادي

مصنفاته:من،الحفاظلقئهإلىهاجر،العواليمنكثيربشيءالدنيافي

وغيرها.النبوةدلائل،الصحيحينعلىالمستخرج،الحلية

سنة.وتسعوناربعوله.واربعمائةثلاثينسنةوفاتهكانت

)2453(.الذهبشذرات)1/19(،الاعيانوفيات)17/462(،السير

)عونالسننعلىتعليقهفيالحديثهذانعيمابيإلىالناظمعزاوقد-

.9/31(المعبود

نعيمابواخرجهوقد5/943(،الفتاوى)مجموعفيالإسلامشيخوكذلك

مختصرأ.)9/56(الحليةفي
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نالعدوأولويحزفهلمم!ظاهزنمقوفيهصخحوهقد-1737

صححه:وممن،لهالائمةتصحيحإلىالناظميشير-1737

)9/31(،السننعلىتعليقهفيالناظمتصحيحهنقلوقدنعيمأبوالحافظ

ونصه:نعيمأبيكلام5/943(الفتاوى)مجموعفيالاسلامشيخونقل

واستفاضته".شهرتهعلىالاثررواةاجمعحديث"وهو

الشيخين،شرطعلى"صحيح:قالحيث)1/93(المستدركفيوالحاكم

لأهلكثيرةفوائدالحديثهذاوفي،وزاذانعمروبنبالمنهالاحتجافقد

الذهبي.ووافقهللمبتدعة"وقمعالسنة

صحيحكبيرحديث"هذا:قالحيث93()صالقبرعذابإثباتفيوالبيهقي

".السننفيداودأبووأخرجهالاعمشعنالثقاتمنجماعةرواهالاسناد

رواهمشهورمتصلإسناد"هذا:قالحيث)2/659(الايمانفيمندهوابن

عمرو،بنالمنهالوعنالأعمشعنعدةرواهكذلكالبراءعنجماعة

وهومسلمعنهأخرجوزاذان،بهتفردماالبخاريعنهأخرجوالمنهال

وابيهريرةوابيجابر،عنالحديثهذاوروي،الجماعةرسمعلىثابت

".عنهماللهرضيوعائشةنسوسعيد

مجموعفيالاسلامشيخذلاشعنهنقلكما:صحيحهفيعوانةبوو

)5/438(.الفتاوى

هذاموجبإلىوذهب":)2/576(الطحاويةعلىشرحهفيالعزأبيابنوقال

ذكرها.ثم"..الصحيحمنشواهدوله،والحديثالسنةأهلجميعالحديث

".صالح"إسناده79(:ص)المختصرالعلوفيقالحيثالذهبيوالحافظ

943(.-)5/438الفتاوىمجموعفيالإسلاموشيخ

".صحيححديث.وهذا..")1/233(:الموقعينإعلامفيقالحيثوالناظم

منجماعةصححهقدصحيح"وهو:111صالجيوشاجتماعفيوقال

)9/31(.السننعلىتعليقهوانظر:."الحفاظ

79.صالعلومختصر202،صالجنائزأحكام:فيوالألباني

عندتخريجهتقدموقدهريرةأبيحديثوهوصحيحشاهدوللحديث

)1012(.رقمالبيت
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1738

9173

0174

1741

1742

1743

1744

1745

1746

1747

وداعهاعندالعئدروحشلرفي

فوقهاسماءفيتصعدفتظل

ربهاسماءإلىتصيرحتى

!توفيهالضحيحفيحديثاواذكر

ائتيعلىالشماءفيربسخطمن

جابر5رواقدحديثاواذكز

وماالعلياالجنةاهلشأنفي

ونعيمهمعئشهمفيبئناهم

رؤوسهئمإلئهرفعوالكنهم

جلالهجلالجئارفيسلم

الابدانلمساكنوقراقها

الرحمنخلاقهاإلىاخرى

باماننصهوهذافيها

هجرانمنالبعللذات!ير

عدوانولاذنببلاهجرت

الإيمانلطالبالشفاءفيه

إحسانومنفضلمنيلقون

الغشيانساطعبنوروإذا

الغفرانذوالرحمنهوفإذا

الاحسانذووهوعلئهمحقا

1738-

1742-

1743-

1747-

.نزاعها()عند:ظ

:قال-عنهاللهرضي-هريرةبيعنالصحيحالحديثإلىالناظميشير

إلىمرأته1يدعورجلمنما،بيدهنفسيلذي1"و!ور*ز:اللهرسولقال

يرضىحتىعليهاساخطاالسماءفيلذي1كانإلا،عليهفتابىشها1فر

)1436(برقمالنكاحكتابفيمسلم-اللفظبهذا-اخرجهعنها(".

زوجهافراشمهاجرةالمراةباتت"اذا:بلفطالبخاريواخرجه120601.

المراةباتتإذاباب-النكاحكتابفي."ترجعحتىلملا"لكة1لعنتها

95102(.)الفتح)3951(برقمزوجهافراشمهاجرة

،الانصاريغنمبنكعببنحرامبنعمروبنعبداللهابنهو:جابر

منالمكثرينمنمحمد،وابيعبدالرحمنوابيعبداللهبأبييكنى،السلمي

سنةوفاتهكانت!،النبيمعغزوةعشرةتسعشهد،الحديثرواية

)25611(.الغابةاسد)21311(،الإصابة.اربعوقيلوسبعينثمان

جابرطريقمنوردالذيالحديثإلىالابياتهذهفيالناظميشير

ذإنعيمهمفيالجنةأهل"بينا:!اللهرسولقال.قال-عنهاللهرضي-

عليهم=أشرفقد-وجلعز-الربفإذارؤوسهمفرفعوانور،لهمسطع
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اللهقولذلك:وقال،الجنةاهلياعليكم[لسلام:فقالفوقهم!،من

فينظر:قال58[،:]يس*<زحيمرثقنقولا->سلنموجلعز-

اليهينظروندامو[ماالنعيممنشيءإلىيلتفتونولا،إليهوينظرونإليهم

".ديارهمفيعليهموبركتهنورهويبقىعنهميحتجبحتى

الجهمبةأنكرتفيماباب-المقدمةفيسننهفيماجهابنأخرجهالحديث

اللهإلىبالنظرالتصديقكتاب-الشريعةفيوالاجري)172(،برقم3611

صفةوفي902(،-)81602الحليةفينعيموأبو238،صوجلعر

أهلاعتقادأصولشرحفيواللالكائي36،-3صره)19(برفمالجنة

برفم)24112(الحجةفيوالأصبهاني)836(،برفم482()3االسنة

والدارفطني924،ص)394(برفموالنشورالبعثفيوالبيهقي)216(،

العلوصفةإثباتفيفدامةوابن،ط166-16صه)51(برفمالرؤيةفي

)237(،برقم275(-)27412الضعفاءفيوالعقيلي82،ص)46(برفم

عيسىبنالفضلترجمة)في14(.-)6/13الكاملفيعديوابن

>سغ:تعالىفولهتفسير)عند23(.)7اتفسيرهفيوالبغوي(،الرقاشي

برفمالجنةصفةفيالدنياأبيوابن58[،:]يس!(زحيمزتقنفولا

45.-44ص)79(

وابنالبزارإلىوعزاه66(-65)7االمنثورالدرفيالسيوطيوأورده-

مردويه.وابنحاتمابي

نظر".5إسناد"في:وفال57()لممهتفسيرهفيكثيرابنالحافطوأورده-

حديث"هذا:وفال262(-026)لممالموضوغاتفيالجوزيابنوأورده

الرفاشي،عيسىبنالفضلعلىطرفهومدار!اللهرسولعلىموضوع

ا.هـ"الحديثيضعكان:حبانابنوفالسوء،رجلكان:يحيىفال

.بتصرف

إسناد"هذا)67(:برفم)6811(الزجاجةمصباحفيالبوصيريوفال-

".عيسىبنالفضللضعفضعيف

)2363((.برقمالصغيرالجامعضعيفنظر:)الالبانيوضعفه-
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اليفطانأبوفيهطريقهمالشافعيئرواهقدحدبثا-وادبر1748

النصانلهشهدتقدبالفضلالذياليومالجمعةيومفضلفي-9174

1748-

9174-

المرسلة)الصواعق:فيبهمحتجاالناظماوردهالحديثهذاولكن

فياخرىمرةوسيذكره036(.-935صالأرواححادي،133214

5(.)62!االبيت

هذافيمضى"وقد:الحديثعقبوالنشورالبعثفيالبيهقيوقال-

.ا.ص("الحديثهذافيرويمايؤكدماالرؤيةكتابفيالكتاب

)17711(،للطحاويةشرحهفيالحنفيالعزابيابنبهواحتج-

.)37612(

منجابرلحديثشاهدا4(آ)112المصنوعةاللالىءفيالسيوطيواورد-

ابيابنإلىوعزاه324()7االمنثورالدرفيإليهواشار،هريرةابيحديث

تاريخه.فيالنجار

رقمالبيتعندالناظمإليهاشاركماالسابقةالرويةاحاديثلهتشهدوالحديث

بهذهالحسنإلىيرتقيفلعلهيستنكرماالحديثفيوليس)1274(،

.تقدمكماالعلوإثباتفيكافيةالصحاحفيالثابتةالرويةواحاديثالشواهد،

.بعدهوما54(آ)آالبيتفياخرىمرةالحديثهذاالناظموسيذكر

)1373(.رقمالبيتتحتالشافعيترجمةتقدمت

الاعمى،،الكوفياليقظانابو،البجليعميربنعثمانهو:اليقظانابو

وهببنوزيدانسعنروىحميد،ابيابن:ويقال،قيسابنويقال

وهو،وغيرهموشعبةوالثوريالاعمشوعنه،وغيرهمالطفيلوابي

التشيع،فيغالياوكان،يدلمسوكان،الحديثونقلالروايةفيضعيف

)16815(،عديلابنالكامل"ضعفهعلىحديثه"يكتب:عديابنوقال

447.لممالاعتدالميزان،7132االتهذيبتهذيبوانطر

فيسبقماانظر،للضرورةالنصأنثوقد)د(.منساقطالبيتهذا

1674(.)228،البيتينعلىالتعليق

فيوافاضاستوعبها،كئيرةواحاديثاياتفضلهفيوردالجمعةويوم-

36(.)11!االمعادزادفيالناظمذكرها
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الشانالعظيمالعرشعلىحقابلالىجلالرباستواءيؤم-0175

:قال-عنهاللهرضي-أنسعنرويماإلىالأبياتهذهفيالناظميشير-0175

فيها[لبيضاءة1كالمركفهفيجبريل"اتاني:يقول!رواللهرسولسمعت

وما:قلت.[لجمعة:قاليدك؟فيالذيهذاما:فقلت1ء،السودكالنكتة

يومنسميهونحن،لايام1سيدعندناوهوخير،فيهالكم:قال؟الجمعة

تخذ1-وتعالىتبارك-الربلان:قالذاك؟ولم:قلت"المزيد([،القيامة

علىينزلالجمعةيومكانفإذا،أبيضمسكمنأفيحديا1والجنةفي

بطوله.الحديث."..كرسيهعلىعليينمننزلاو،عليينمنكرسيه

والحسينيللزواويالمسند)ترتيببنحوهمسندهفيالشافعيأخرجه

الردفيوالدارمي)18511(،لهالأمكتابوفي37(،)!ابرقم12611(

قيشيبةأبيوابن76،77،ص145()144،برقمالجهميةعلى

أبيبنومحمد256(،)لممالمصنففيوعبدالرزاق)12015(،المصنف

السنةفيأحمدالإمامابنوعبدالله9،صه)88(برقمالعرشفيشيبة

)61(،)06(،)95(،برقمالرؤيةفيوالدارقطني)11025(،)06!ا(برقم

)593(برقمالجنةصفةفينعيموأبو917،-172ص)63(،)62(،

برقمالجهميةعلىالردفيمندهوابن72(،)لممالحليةوفي914،ص

237،صبالنظرالتصديقبابفيالشريعةفيوالاجري،101ص)29(

الجنةصفةفيالدنياأبيوابن07،ص)04(برقمالعلوفيقدامةوابن

-41491الاستار)كشفمسندهقيوالبزار،42-41ص)09(برقم

.)591

"رواه:وقال164(،-)16312الزوائدمجمعفيالهيثميوردهو-

".ثقاتورجالهالاوسطفيالطبراني

طرقعدةالحديث"ولهذا:وقال)11041(المعادزادفيالناظموأورده-

".الرؤيةفيلدارقطعي1ذكرها

أبوجمعهاطرقعدةالحديث"ولهذا:وقال401صالجيوثزاجتماعوفي

جزء".فيداودابيبنبكر

،-الشأنعظيمكبيرحديث"هذا:وقال354صالارواححاديفيوأورده
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-و1751

1751-

المنانالواحدالشماءفؤقمنامينالشتمقالتهاذكر

لابنوعزاه."..مسندهالشافعيبهوجمل،بالقبولوتلقوهالستةأئمةرواه

الإبانة.فييطة

مجموع)انظر:وصححه،وشواهدهطرقهذكرفيالاسلامشيخوأطال

.اليقظانأبيطريقغيرطرقوللحديث941(.-16041الفتاوى

.وشواهدهبمتابعاتهحسنتقديرأقلعلىفالحديث

.!النبيقوليعني"مقالته":

الخدريسعيدأبيعنصحتهعلىالمتفقالحديثإلىالناظميشير-

إلى-عنهاللهرضي-طالبأبيبنعلي"بعب:قال-عنهاللهرضي-

ترابها،منتحصللممقروظاديمفيبذهيبةاليمنمن!كلاللهرسول

وزيد،حابسبنوأقرعبدر،بنعيينةبيننفر:أربعةبينفقسمها:قال

منرجلفقال،الطفيلبنعامروإما،علقمةإما:والرابع،الخيل

"الا:فقال!غ!العبيذلكفبلغهؤلاء،منبهذااحقنحنكنا:اصحابه

:قال.ومساء"صباحا[لسماءخبرياتينيالسماء،فيمنأمينوأناتامنوني

اللحية،كث،الجبهةناشر،الوجنتينمشرف،العينينغائررجلفقام

:قال،ادلهاتق:اللهرسوليا:فقالالازار،مشمر،الرأسمحلوق

الرجل،وئىثم:قال؟"اللهيتقيانالأرضاهلاحقلستاو،"ويلك

نالعله"لا،:قال؟عنقهاضربالااللهرسولياالوليد:بنخالدقال

قلبه،فيليسمابلسانهيقولمصلمنوكمخالد:فقال"،يصلييكون

اشقولاالناسقلوبانقبأناؤمرلم"إني!:اللهرسولقال

قومهذاضئضىءمن"يخرج:فقالمقفوهوإليهنظرثم:قال"،بطونهم

يمرقكماالدينمنيمرقونحناجرهميتجاوزلارطبا،اللهكتابيتلون

لمود"هقتللأقتلنهمأدركتهم"لئن-:قالظنهو-."الرميةمنالسهم

طالبأبيبنعليبعبباب-المغازيفيالبخاريأخرجهالحديث

فيومسلم)4351(،برقمالوداعحجةقبلاليمنإلىالوليدبنوخالد

)6401(.برقمالزكاة

(.الرحمن)الواحد:طه،طت،س،حد،،ف-
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عزفانمنفيهكئمبطوله،سفثئمرزينابيحديثواذكر-1752

)2912(.رقمالبيتتحترزينأبيترجمةتقدمت-1752

وهو،المنتفقبنيوفدفيالعقيليرزينأبيحديثإلىالناظميشير-

الأرضملءونحنكيفاللهرسولياقلت:"قال:فيهوجاءطويلحديث

فيهذابمثل"انبئك:قال؟إليهونعظرإليناينظرواحدشخصوهو

ولاواحدةساعةويريانكمترونهاصغيرةمنهآيةوالقمرالشمس:ادلهآلاء

يطوله:الحديث.".رؤيتهما.فيتضارون

فيجاءماباب-والنذورالأيمانكتابفي)مختصرا(سععهفيداودابوأخرجه

المسندعلىزوائدهفيأحمدالإمامابنوعبدالله،)3266(برقم!رالنبييمين

برقمالسنةفيعاصمأبيوابن(،0121)برقم)2/485(لهالسعةوفي،()4/13

فيخزيمةبنو،)بتمامه(286ص)636(وبرقم)مختصرا(،231ص)524(

-056)4/المستدركفيوالحاكم،271()برقم(047-1046/)التوحيد

الكبيرفيوالطبراني،287ص(191)برقمالرؤيةفيوالدارقطني،564(

.61ص()168برقم)مختصرا(الجنةصفةفينعيموأبو21(،112-4)91/

عبدادله"رواه:وقال34(0-1/338)0الزوائدمجمعفيالهيثميوأورده-

والإسناد،ثقاتورجالهامتصلإسنادهاعبداللهطريقيوأحدبعحوهوالطبراني

ا.!."...لقيطاأنلقيطبنعاصمعنمرسلالطبرانيوإسعادالاخر

".يخرجاهولم،مدنيونكلهمالاسعاد،"صحيح)4/564(:الحاكموقال

العسالإلىوعزاه677(-)لا/673المعادزادفيبطولهالناظمواورده-

مردويه،ابنوإلى،مندهابنوإلى،السنةفيالشيخبيوإلى،المعرفةفي

جلالته،تنادي،جليلكبيرحديث"هذا677(:)لهمالحديثعقبوقال

أهلأئمةورواه...النبوةمشكاةمنخرجقدأنهعلىوعطمتهوفخامته

يطعنولموالانقياد،بالتسليموقابلوه،بالقبولوتلقوه،كتبهمفيالسنة

.بتصرفا.!"رواتهمناحدفيولافيهمنهمحد

يعكره"ولم:فيهوجاء678()لهمالزادفيمندهابنكلامالناظمونقل-

ولا،والتسليمالقبولسبيلعلىرووهبل،إسنادهفييتكلمولمأحد،

".والسنةللكتابمخالفأو،جاهلأوجاحدإلاالحديثهذاينكر
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بسماعهلمعطلماوالله-1753

أنتفيهنبينادينفاصول-1754

إمامناابنساقهقدوبطوله-1755

لهبتاردخبكرأبووكذا-1756

النكرانعلىإلاقوىابدا

والتئيانالإيضاحغايةفي

الطبرانيلحافظ1وسنةفي

الزبانيزهيرذاكبوهو

1755-

1756-

)1422(.رقمالبيتتحتترجمتهوتقدمتاحمد،الإمامابنعبداللهيعني

)0112(.برقم948(-)48512السعةكتابهفييعنيسعة":"في

فيأخرجهوالحديث)1441(،رقمالبيتعندالطبرانيترجمةتقدصت-

فيالناظمعليهأحالوقد214(.-)921111انفأذكرناكماالكبيرمعجمه

أبو،أوانهومحدث،زمانهحافظ.ومنهم..":قالحيث)3/678(الزاد

".كتبهمنكثيرفيالطبرانيأحمدبنسليمانالقاسم

سمع،الاصلنسائيشداد،بنحرببنزهيرخيثمةابيبناحمدهو

البغويالقاسمابووعنهكثير.وغيرهمحعبلبنواحمدنعيموابيابيهمن

كثير.وغيرهمالصفاروإسماعيل

."للأدبراوية،الناسبأيامبصيراحافظأمتقنأعالمأثقة"كان:الخطيبقال

وسبعينتسعسنةوفاتهكانتكبير.وهو،ألفهالذيالتاريخبكتاباشتهر

ومائتين.

.()4/162بغدادتاريخ،4(411)الحنابلةطبقات،(11/294)النبلاءاعلامسير

)16314(:بغدادتاريخفيالخطيبعنهقالالكبير(.)التاريخكتابهإلىيشير-

فوائدأغزرأعرففلا،فائدتهكثروتصنيفهأحسنالذي"التاريخكتاب"وله

)1/2/152(.سزكينلفؤادالعربيالتراثتاريخانظر.منه"

خيثمة،أبو،البغداديثمالنسائيالحرشيشذاد،بنحرببنزهير-

القطانويحيىسفيانعنحدثالحديثأعلامأحد،الحجةالحافط

التطوافمنأكثر،وغيرهمماجهوابنداودوأبوالشيخانوعنهوغيرهما،

أربعسنةوفاتهكانت.الشأنهذافيوبرعوصنفوجمع،العلمفي

شذرات482(،ا)8بغدادتاريخ)11/948(،السير.ومائتينوثلاثين

.08()2/الذهب
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فولهفيمجاهدكلامواذكز-1757

لاحمدالمقامتفسيرذكرفي-1758

سبحانفيوتلك"الصلاةأقم"

والحشبانبالزأيذاقيلما

1757-

1758-

)0117(.رقمالبيتعندمجاهدترجمةتقدمت

رقزاناللعقإكالشمسلدلوكالمحلؤة>أقم:تعالىقولهإلىيشير-

عـعلكنافلةبه-فتهخدالل!ين*مشهو"اكا%الفخرقزانإنالفجر

اسمو"سبحان":97[.78،]الاسراء:*<تحمودامقامارئبنتتعنكن

18928(.)الفتج.إسرائيلبنيسورةعليهاويطلقالاسراء،لسورة

.!للنبيالمحمودالمقامتفسيرفييعني

مجاهد:ثرو

يعقوببنعباد"حدثنا:قال)145115(تفسيرهفيالطبريأخرجه

>عـع:قولهفيمجاهد،عن،ليثعن،فضيلابنحدثنا:قال،الاسدي

".عرشهعلىمعهيخلسه:قالتحمو،ا<مقامارئبنتتعثكن

علىومدارها265(-902)صالسنةفيكئيرةطرقمنالخلالخرجهو-

سليم.ابيبنليث

وعزاهحميد،بنعبدإلىوعزاه)25218(الفتحفيالحافطوأورده-

السنة.فيالطبرانيإلى256(ص)المختصرالعلوفيالذهبي

للخبر.تصحيحهإلى)147115(تفسيرهفيالطبريأشاروقد

ونقلالبابهذافيالاثاريثبتالدارقطنيأنسياتيفيماالناظمونقل-

الاثر.لهذاالدارقطنيتصحيح)34312(الرياضنسيمفيالخفاجيالشهاب

بعض"رواه)23715(:التعارضدرءفيفقالالاسلامشيخصححهوقد-

عنأنهالثابتوانماموضوعةكلهاوهيمرفوعةكثيرةطرقمنالناس

ينكرونهولايروونهوالأئمةالسلفوكان،السلفمنوغيرهمجاهد

".بالقبولويتلقونه

)27314(.الفتاوىمجموعوانظر

صاحبداودوأبيسلامبنلقاسم1وأحمدالامامتصحيحالخلالونقل-

)انظر:.ياتيسوفكماالاثرلهذاكثيروغيرهمراهويهبنوإسحاقالسنن

)311(.)283(،)244(،برقمللخلالالسنة
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)1761(.رقمالبيتعندنذكرهاسوفشواهدوللأثر

ذلكذكركماالسنةاهلعليهواجمعبالقبولالأمةتلقتهمماالاثروهذا

...وغيرهالإسلامشيخ

العلمهلبعضضعفهوقد":سليمابيبن"بليثيعفهالاثرضعفومن

وقدصالحةاحاديث"له)6/09(:الكاملفىعديابنعنهقالولكن

".حديثهيكتبفيهالذيالضعفومعوالثوريشعبةعنهروى

الكواكبعنه"الناسحدثولكن،الحديث"مضطرباحمد:الاماموقال

ينجبرقدشديداليسضعفهنيعني394.صالكياللابنالنيرات

سياتي.كماالأخرىبالشواهد

امور:عدةالأثرهذانقوييجعلناومما

وتضليلهرذهفيمنوالطعنالخبرهذاقبولفيالسلفعننقلما-1

:-26(صهإلى902صمنللخلالالسنة)انطر:-الامثلةوإليكوتبديعه

الناسزالما:وقال،متهمعندنافهوهذاانكر"منداود:ابوقال

ينكرونالجهميةانوذلك،الجهميةمغايظةيريدونالحديثبهذايحدثون

شيء".العرشعلىان

جهمي".فهوالحديثهذارذ"من:راهويهبنإسحاققال

ومائةستينمنذالعلماءبهحدثالحديث"هذا:الأصبهانيإبراهيمقال

الحديثهذاعنعليبنحمدوسألت:قال،البدعاهلإلأيردهولاسنة

".البدعهلإلايردهولاسنةخمسينمعذكتبته:فقال

اهلزعمكما-والتجسيمالتشبيهيوهماويستنكرماالأثرفيليس-2

علىنصفيهفهذا([العرشعلىمحمدا"يجلس:قالالأثرلان-،البدع

يستشنعهحتىالاستواءلهذاكيفيةفيهوليسحقيقةالعرشعلىالرباستواء

الجهمية،مغايظة"يريدونداود:ابيقوللهذاويدل،يسمعهمنبعض

إيرادهمحينالسنةواهل،شيء"العرشعلىانينكرونالجهميةانوذلك

ممانهوغير،لافقطوالاستواءالعلولاثباتبهيستدلونالحديثلهذا

الخلق.سائرعلى!النبيبهاختص
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معافاةلاانهوذكرواالاثرهذااثمتواالاسراءايةتفسيرعندالائمةان-3

علىمعه!للنبياللهوإجلاسالمحمودالمقاموأنهاالعظمىالشفاعةبين

كلامهم:نصواليكأيضاالمحمودالمقاممنهوالعرش

اللهأنمنمجاهدقاله"ما148(:-)15/145تفسيرهفيالطبريقال

ولاخبرجهةمنلاصحتهمدفوعغيرعرشهعلى!دمحمدايقعد

أحدقولفيمحالغيرأنهقلنابماإذاتبينفقدقال(:أن)إلى..نظر.

محمدايقعدوتعالىتباركاللهأنمنمجاهدقالهماالإسلامينتحلممن

مختصرا.ا.ص"عرشهعلى

المحمودالمقامتفسيرفيالناسأقوال)01/435(الفتحفيالحافظوذكر

إعطاءهفإن،العامةالشفاعةإلىكلهاالاقوالرد.ويمكن.".:قالثم

كرسيه،علىوجلوسه،يديهبينوكلامه،ربهعلىوثناءهالحمد،لواء

فيهيشفعالذيالمحمودللمقامصفاتذلككلجبريلمنأقربوقيامه

بخبرواحتجاجهبقبولهيوحيهذاالحافط)وكلام("الخلقبينليقضي

مجاهد(.

تأويل"وهذا312(:-)01/311القرانلاحكامالجامعفيالقرطبيوقال

نفسهعناخبركماعرشهعلىمستوهو"بلايضا:وقال"،مستحيلغير

واالربوبيةصفةلهموجباالعرشعلىمحمداإقعادهوليمس،كيفبلا

".خلقهعلىلهوتشريفلمحلهرفعهوبل،العبوديةصفةعنلهمخرجا

لكلاممشابهاكلاماوأوردواالمعنىهذاأثبتواالذينالمفسرينمنوكذلك

جرير:وابنحجروابنالقرطبي

>وتخمسى:تعالىقولهتفسيرعند1542()لممالقرانأحكامفيالعربيابن-

صديق)لمه!252(،القديرفتحفيالشوكاني37[،:]الأحزاب.(..الثاس

المعانيروحفيالالوسي)7/044(،البيانفتحفيخانحسن

الشهاب.ط)3/947(الوجيزالمحررفيعطيةابن)5/15/142(،

345(.-)2/343الرياضنسيمفيالقاريعليوملاالخفاجي

به=جاءبماوالإيمانتاويلهوعدمظاهرهعلىالقولهذاإثباتان-4
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أثبتهاقدحقيقةواستوائهعرشهعلىتعالىاللهعلوعلىيدلوأنهحقيقة

منهم:السنةأئمةمنالعلمأهلمنالغفيرالجم

كتاباالمروزيصنف:القاضي"قال)4/93(:الفوائدبدائعفيالناظمقال

قولوهوالقاضيقال،العرشعلىإقعادهفيهوذكر!،النبيفضيلةفي

وأبيحمادبنبكروأبيطالبأبيبنويحمصأصرمبنواحمدداود،أبي

الوراقوعبدالوهابراهويهبنواسحاقالدوريوعياشالدمشقيجعفر

بنومحمدمعروفبنوهارونالحربيوإبراهيمالاصبهانيوإبراهيم

بنومحمدصدقةبنبكروابيالعابدمصعببنومحمدالسلميإسماعيل

وأبيعبدالنوربنعبداللهوأبيسهلبنوعلي*بةوأبيشريكبنبشير

إبراهيمبنواسماعيلالهاشميالعباسبنوهارونفضلبنوالحسنعبيد

البصرييونسبنومحمدالزاهدالفارسيعمرانبنومحمدالهاشمي

الكلام-)قلت(انتهى.الحافيوبشروالمروزيأحمدالامامابنوعبدالله

إماممجاهدكلهمهؤلاءوامامالطبريجريرابنقول"وهو-:القيملابن

للذهبي.العلووانظر."..الدارقطنيالحسنأبيقولوهوالتفسير

)انطر:المسألةوهذهللهالحدفيهثبتكتاباالدشتيالقاسمأبوألفوقد

(.مصورةالطاهريةمننسخة)وعندي(.التذكرةذيل

183(صالعلو)مختصرفيوالذهبي)4/93(،الفوالدبدائعفيالناظمذكر

مسألةفيهأثبتالنبيفضيلةفيكتاباأحمدالامامصاحبللمروزيأن

.الاجلاس

نأيمكنلامجاهدأثرأنإلىبهيشير."..بالرأيذاقيل"ما:قوله-

يكونهذافعلى،المرفوعحكميأخذبالرأييقاللاوالذي،بالرأييقال

مجاللاالذيكانإذاإلامرفوعبأنهللحديثيحكمولامرسلا،الحديث

ابنإلآيخالفولمالحديثعلماءهذاوعلىالصحابيقولهوفيهللرأي

التابعيأنقررحيثأنس"بنمالكموطأشرج"القبسكتابهفيالعربي

فتحانظر:.المرفوعحكميأخذفإنهفيهللرأيمجاللاقولاقالإذا

2/053.حجرلابنالنكت1/152،للسخاويالمغيث

477



مجاهدافإنتجسيماكان-/ان411/79017

وفيبهالجلوسذكرأتىولفد-0176

الفوقانيشئخهبلشئخهمهو

الزبانيجعفر51روأثر

9175-

0176-

عباسابنعنأخذهمماهوبلرأيهمنليسأنهنتوقعيجعلنامماولكن

ايةكلعندأقفهعباسابنعلىالقرآن"عرضت:قالأنهعنهثبتما

)4/045(.السير"كانتوفيمأنزلتفيمأسأله

مجاهد".بالتفسيربقيمن"أعلم:قتادةويقول

العلونصوصلهتشهدومعناهبالشواهد،يعتضدفإنهمرسلاكانوان

.بالقبوللهالائمةتلقيذكرناكماوكذلك،الاخرىوالاستواء

يدلنهوالخبرهذايثبتمنعلىالباعأهلبعضتهجمإلىالناظميشير

هؤلاء:ومنالتجسيمعلى

)جامعةالمغاربةرواق-الازهرمخطوطة((ال)126البسيطتفسيرهفيالواحدي

عنورويالعرشعلىمعهيجلسه:قالمجاهدعنوروي":1/ف(940الإمام

معه""مجاهدوقول،رذذوقولفاسدتفسيروهذا،العرشعلىيقعدهمسعودابن

."...التفسيرهذابفساديناديالكتابونص،فظيعموحشقول

)5/431(.الكبيرتفسيرهفيوالرازي

مجاهدخبرأثبتلمنالمعطلةقولمنيلزميعني:"شيخهم"هو:قوله-

المجسمة.شيخهومجاهديكونأنمجسمبأنه

.القرانتفسيرعنهأخذالذيعباسابنهو:"الفوقاني"شيخه-

مجاهد.عنالسابقالاثرفييعني

أبو،قصيبنعبدمنافبنهاشمبنعبدالمطلببنطالبأبيابنجعمر:

هريرةأبووكان،الاسلامإلىالسابقينوأحد!ز،النبيعمابن،عبدالله

وطىءولاالمطايا،ركبولا،النعالاحتذى"ما:يقول-عنهاللهرضي-

الحافطعزاه"طالبأبيبنجعفرمنافضل!زاللهرسولبعدالتراب

الحبشة،إلىهاجرممنوكان.إسنادهوصححوالنسائيالترمذيإلى

عبداللهولدهعلىيسلم-عنهاللهرضي-عمروكان،موتةفيواستشهد

مؤتة.فيقطعتايديهلان"الجناحينذيابنياعليك"السلام:فيقول

)1/286(.لغابةسد)1/237(،الاصابة
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عنالزبيرأبيعنعيينةبنسفيانعنجاءالذيالاثرإلىالناظميشير-

تلقاهالحبشةأرضمنطالببيبنجعفرقدم"لما:قالجابر

:سفيان)قالحجل!اللهرسولإلىجعفرنظرفلماثيماعثؤ!ر،اللهرسول

اللهرسولفقبل!زاللهلرسولمنهإعظاما(واحدةرجلعلىمشى:حجل

الطينةمنوخلقت،وخلقيبخلقيالناساشبهانت:لهوقالعينيهبين

أنتبأبينعم:قال،الحبشةأرضعجائببعضحدثنيمنها،خلقتالتي

علىبعجوزفإذاطرقاتها،بعضفيسائرأنابينا:اللهرسولياوأمي

بوجهها،فألقاهافزحمها،،لهفرسعلىيركضشابفأقبل،مكتلرأسها

له:تقولوهيالنظروأتبعته،قائمةفاسترجعترأسها،عنالمكتلوألقى

قال،الظالممنللمطلومفاقتصكرسيهعلىالملكجلسإذالك"الويل

قالثم،كالجمانلحيتهعلىدموعهوإنادلهرسولإلىفنظرت:جابر

غيرالظالممنحقهالمظلومياخذلاأمةاللهقدس"لا!:اللهرسول

الحديث.متشع"

كتابهفيالدشتيالقاسمأبيبنمحمودمحمدأبو:اللفطبهذاأخرجه-

901(.الللهالحذإثبات

الامرباب-الفتنكتابالسننفيماجهابن:بمعناهجابرعنوأخرجه-

"سو!:بلفظولكن)2/383()9504(برقمالمنكرعنوالنهيبالمعروف

."...الكرسياللهوضعإذاغدرياتعلم

تاريخهفيالخطيبواخرجه8(،)4/7،المسندفييعلىابوواخرجه-

ابنبلفطالعلوفيوالذهبي،الجلوسلفظذكرغيرمنمختصرا693(ا)7

601(.ص)المختصرماجه

المسندةالمخطوطةالعاليةالمطالبفيكمامسندهفيعمرأبيوابن-

لهذاوورد(.للبيهقيوالصفاتالاسماءمحققعن)نقلا922023،ص

كرسيهالملكيضعيوملك"ويل:بلفظبريدةحديثمنشاهدالحديث

)2/792والصفاتالاسماءفيالبيهقيأخرجه".الظالممنللمطلومفيأخذ

73،-صالمريسيعلىالردفيبنحوهوالدارمي)086(،برقم992(-
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-أ1761

1761-

تبيانذووالحقأتىائضاوبغئرهنبيهناعئمابنعني

شيبةابيبنبكروأبو257،ص)582(برقمالسنةفيعاصمابيوابن

ابنوقال227صالمسعدةالمخطوطةالعاليةالمطالبفيكمامسعدهفي

(.والصفاتالاسماءكتابمحققعن)نقلا.حسن"إسناده:حجر

مخيصربلفظ-عنهاللهرضي-عليحديثمنشاهدلهكذلكوالحديث

)81101(.احمدللامامالمسندفيكما

المستدركفيكماالحارثبنسفيانوابيخولةحديثمنشاهدوله

256(.)طم

ابيبنجعفرعنعميسبنتأسماءعنموقوفشاهدالجلوسوللفظ

73.صالمريسيعلىالردقيالدارميعندوهيالقصةوذكرطالب

601صالعلو)مختصر:الالبانيصححهالجلوسلفظةبغيروالحديث

عاصمابيلابن)السنةالجنةظلالوفي(،صالحإسناده:الذهبيوقال

257(.ص

فيهالواردة"الحجل"لفطةإلى333(:)لممالمعادزادفيالناظمإليهواشار

البيهقي.إلىوعزاه.الجلوسلفطةإلىيشرولم

واللهالحسنإلىيرتقي-يستنكرمافيهوليس-بشواهدهالحديثولعل-

اعلم.

تفسيرفيمجاهدغيرعنالاجلاسمسالةحولاتىماإلىالناظميشير

وابن،سلامبنوعبدالله،عباسوابنمسعود،ابن:عنوردفقد،الاية

عمر.

مسود:ابنعنوردمافأما

المحمودالمقاملاقوم.!الي..":وفيهطويلمرفوعحديثفيجاءفقد

جيء"إذا:قالالمحمود؟المقامذاكوما:الانصاريفقال،"القيامةيوم

خليلي،اكسوا:يقول،ابر[هيميكسىمنأولفيكونغرلأحفاةة1عربكم

اوتىثم،العرشفيستقبليقعدثمفيلبسهمابيضاوينبريطتينفيؤتى

بهيغبطنيغيرياحديقومهلامقامأيمينهعنفاقومفالبسها،بكسوتي

الحديث."..والاخرونالاولون
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التفسيرفيجريربن1و993(،-)1/893المسندفيأحمدالامامأخرجه

الساعةنزولشأنباب-الرقائقفيالسننفيوالدارمي)15/146(،

برقم)2/595(العظمةفيالشيخبوو)28(،برقم941(-)2/418

)2/364(.المستدركفيلحاكم1و)225(،

[لمقامما:رجل"قال:أولهفيوالحاكمالشيخبيوالدارميولفظ

الرحليئطكمابهفيئطعرشهعلىادلهينزليومذلك:قالالمحمود؟

".تضايقهمنالجديد

وابنالمنذرابنإلىوعزاه)5/326(المنثورالدرفيالسيوطيوأورده-

مردوله.

على"يقعده:بلفظ)5/431(تفسيرهفيوالرازيالواحديإليهشارو-

."العرش

التقريبفيكماضعيفوهوعميربنعثمانسندهفيالحديثوهذا

386.ص

موقوقا.طالبأبيبنعليحديثمنشاهدوله

أبيوابن)084(،برقم2/287والصفاتالاسماءفيالبيهقي:أخرجه

428(.)1/427،المسندفييعلىبوو)14/117(،المصنففيشيبة

وردهوالمحمودالمقامتفسيرفيمسعودابنعنالاثرهذاإلىشاروقد

7/044(.البيان)فتج.وائلأبيإلىوعزاهخانحسنصديقكذلك

:عباسبن1عنوردماوأما

ن>دمئ:قولهفيعباسابنعنالضحاكعنبسندهالخلالخرجفقد

)592(برقمالسنةلعرش"1على"يقعده:قالتحمو،ا(مقامارئبنيبعثك

252.-251ص

ضعيف.الاثروهذا-

:سلامبنعبداللهعنوردماوأما

على-وجلعر-الربيديبينالقيامةيوم!محمدا"إن:قالفإنه

".وتعالىتباركالربكرسي
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جبانغئرالبابذافياثاراديثبتالاماموالدارقطنيئ-1762

1762-

السنةفىوالخلال)148115(،التفسيرفيالطبري:اخرجهاللفطبهذا

902.ص)236(برقم

.مجهول،السدوسيسيف.إسنادهوفي-

اللهيديبينفاقعدبنبيكمجيءالميامةيومكان"إذااخر:بلفظعنهوورد-

كانإذاالسند(:رواةاحدالجريري)وهومسعودابايا:فقلتكرسيهعلى

الدنيا".فيلعينيحديثاقزهذاويلكم:قالمعه؟هوفليسكرسيهعلى

فيوالخلال351،ص)786(برقمالسنةفيعاصمابيابن.اخرجه

211.ص)237(برقمالسنة

اجده".فلمالسدوسيسيفغيرثقات"إسناده:الألبانيوقال-

:وقال956(-)56814المستدركفيبمععاهالحاكماخرجهوقد-

وقدالصحابةمنسلامبنعبداللهفإنبموقوفوليسالإسناد"صحيح

الذهبي.ووافقه"موضعغيرفي!راللهرسولبذكرأسنده

القيامةيومالناساقربإنبيدهنفسي"والذي:بلفظعنهوورد-

".الكرسيعلىيمينهعنجالسر!كرصزمحمدا

ضعيف.والاثر258.ص)583(برقمعاصمابيابناحزجه

المحمودالمقامتفسيرفيسلامبنعبداللهعنتفسيرهفيالبغويواورد

لعرش".1على"يقعده:قوله

:-مرفوعا-المحمودالمقامتفسيرعند-عمرابنعنوردماواما

وعزاه)32615(المنمورالدرفيالسيوطياوردهالسرير"على"يجلسه:قال

مردويه.لابن

للديلمي.وعزاهالترش"علىمعه"يجلسني:بلفظ)32815(كذلكواورده

وائل.ابيإلىوعزاه)5415(المسيرزادفيالجوزيابناوردهوكذلك

،البغداديمهديبناحمدبنعمربنعليالحسنابوهو:الدارقطني

إسماعيلمنسمع،الحديثفيالمؤمنينامير،المحدث،الحافطالإمام

عبداللهابوالحافظوعنهكثير،وغيرهماداودابيبنبكروابيالصفار

"دار-محلةهلمنكثير،وغيرهمالاسفرايينيحامدابووالفقيه،الحاكم
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نكرانذاللمزويلشت:طاوفبهذاضمنتقصيدوله-1763

1763-

الدنيا،أئمةومن،العلمبحورمن"وكان:الذهبيعنهقالببغداد،"القطن

القراءاتفيالتقدممعورجالهالحديثعللومعرفةالحفظإليهانتهى

وغيرالناسوأياموالمغازيوالاختلاف،الفقهفيالمشاركةوقوةوطرقها،

وكان،والرؤيةوالنزولوالصفات،والعلل،السنن:مصنفاتهمنذلك".

وثلاثمائة.وثمانينخمسسنةوفاتهكانتالاعتقاد.فيالسلفطريقةعلى

)سه!116(،الذهبشذرات)12/34(،بغدادتاريخ)16/944(،السير

)سه!792(.الاعيانوفيات

والاثارالاحاديثمنكتبهفيالدارقطنيخرجهماإلىيشيرالناظملعل-

كتابوقيلهوالنزولالصفاتفيكماو]لجلوسللهالعلوإثباتفيهاالتي

.ومتداولمطبوعوجميعها،الرؤية

اللهإقعادفيمجاهدخبرفيالدارقطنيأنشدهاالتيالابياتإلىالناظميشير

الله:رحمهفيقولالعرنرعلىمعهلنبيه

نسندهالمصطفىأحمدإلىاحمدفيالشفاعة"حديث

نخحدهفلايضاالعرثرعلىبإقعادهحديثوافا

يفسدهمافيهتدخلواولاونجههعلىالحديثأمزوا

يفعده"أنهتنكرواولاقاعدأنهتنكرو]ولا

والدشتي253(،ص)المختصرالعلوفيالذهبي:الابياتهذهخرجوقد

الفوائدبدائعفيالناظموأوردها(،مخطوطال)113(للهالحدإثباتفي

)2/343(الرياضنسيمفيالخفاجيالشهابوردهاو04(،)4/93،

الضياءفيسحمانبنسليمانالشيخوردهاو،الدارقطنيعلىفيهثنىو

القبولمعارجفيالحكميحافظالشيخوردهاو،018-917صالشارق

.)1/891(

برقمالضعيفةالسلسلة)انظر:.الدارقطنيإلىإسنادهاالالبانيوضعف-

.))865(

الخفاجيوالشهابالقيمكابنالدارقطنيعنأثبتوهاالعلماءولكن

وغيرهما.
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والعدوانالتعطيلفزقةمنوقتهفيفتنةلذلكوجرت-1764

الأزمانسائرفيورسولهوكتابهدينهناصروالفه-1765

الفئتانكانتمذحكمهذاحزبهمنحزبهبمحنةلكس-1766

والحشبانللعدفائتصكثبمنيسيرعلىاقتصرتوقد-1767

المحمنمنفاستحيواحريفبالفالئاويراقابراهذاكراما-1768

*!لأه*

)53311(.عيسىلابنالمقاصدتوضيحوانظر:

هلذكرهاوقد،فتنةوالاقعادالجلوسمسألةلأجلوجرت:يعني-1764

سنةحوادثفي)174111(والنهايةالبدايةفيكثيرابنيقول.التاريخ

المروزيبكرأبيأصحاببينببغدادفتنةوقعت"وفيهاهـ(:)317

ن>ع!ئ:تعالىقولهتفسيرفياختلفواالعامةمنطائفةوبين،الحنبلي

وقال،العرثرعلىمعهيجلسه:الحنابلةفمالت،تحمود<مقامارئكلتعتا

بينهموقتل،ذلكبسببفاقتتلوا،العظمىالشفاعةبذلكالمراد:الاخرون

)فيللذهبيالإسلامتاريخوانطر:.."..راجعونإليهوانادلهفإنا،قتلى

-)7412المؤيدللملكالبشرخبارفيوالمختصرهـ(،317سنةحوادث

)21318(.الاثيرلابنالتاريخفيوالكامل75(،

بأثريقوللاكانجريرابنأن128صالصقيلالسيففيالكوثريذكر

:يقولكانوأنهاذوهوأنهمالحنابلةمنفتنةلهوجرتمجاهد،

جليسالعرشعلىلهولاانيسلهليسمنسبحان

أعلم.واللههذا.يكذبتفسيرهفيماولكن

:طوفي.الصوابوهو،والميمالحاءبضمففيضبطكذا"حكمه":-1766

وكتابهدينهدائماينصرتعالىاللهأنالمؤلفويعنيخطأ.وهو.حكمة

وتلكحكمهوذلك.أعدائهقبلمنأولياؤهيمتحنبعدماولكنورسوله

التأنيثتاءأنطفيالخطأوسبب.الباطلوأهلالحقأهلوجدمنذسنته

)ص(.،النسخفيتنقطلا

العلو.لةاذبهيعني-1767
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الرسولبهجاءماعلىالقويلجنايةفي

و[لمقبول)1(منهالمردودبينو[لفرق

والبطلانالتحريفذيتاويلمنالالسلامبلمهصلوهذا-9176

البرهانذيقولثلاثازادتبلالسئعبنفرقفذااذيوهو-0177

)1(

0177-

)37611(.المرسلةالصواعقفيوزيادةالجناياتهذهالناظمكر

المردود.الباطلالتأويليعني":الذي"وهو

عددعنوالمروي،الأمةافتراقفيالمشهورالحديثإلىالناظميشبر-

كالتالي:وتخريجهالصحابةمن

!ر:اللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-هصيصةأبيعنوردما

النصارىوتفرقت،فرقةوسبعين-ثنتيناو-احدىعلىاليهود"افترقت

وسبتينثلاثعلىأمتيوتقترق،فرقةوسبعين-ثنتينأو-إحدىعلى

".فرقة

برقمالسنةشرحباب-السنةكتاب:سننهفيداودابواخرجه

افتراقفيجاءماباب-الايمانكتاب:سننهفيوالترمذي)6945(،

ماجهوابن"،صحيححسن"حديث:وقال)0264(.برقمالامةهذه

)37712(،)9304(برقمالاممافتراقباب-الفتنكتاب:سننهفي

العلمكتابفيالمستدركفيوالحاكم)33212(،المسندفيحمدو

"يخرجاهولممسلمشرطعلىصحبححديث"هذا:وقال)12811(

برقم14/014()الإحسانصحيحهفيحبانوابن،الذهبيووافقه

والمروزي)3311(،)66(برقمالسنةفيعاصمأبيوابن)6247(،

افتراقذكرباب-الابانةفيبطةوابن23،ص)58(برقمالسنةفي

الشريعة-فيوالاجري375(،-)37411)273(برقمدينهافيالأمم

2.صهالاممافتراقذكرباب

-الاعتصامفيالشاطبيصححه:هريرةابيروايةمنالحديثهذا
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)1/94(.الصغيرالجامعفيوالسيوطي)2/918(،

له.حبانوابنوالترمذيالحاكمتصحيحمعناومر

:!اللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-مالكبنعو!عنوردما

قيل:وفيه)الحديث("فرقةوسبعينإحدىعلىوالنصارىاليهود"افترقت

"الجماعة".:قالهم؟مناللهرسوليا

برقم)2/377(الاممافتراقباب-الفتنفيماجهابن:أخرجه

واللالكالي)63(،برقم)1/32(السنةفيعاصمأبيوابن)0404(،

السنةوقوام)914(.برقم)1/101(السنةأهلاعتقادأصولشرحفي

برقم)1/901(الناجيةالفرقةذكرفيفصل:الحجةفيالاصبهاني

.)91(

:!اللهرسولقال:قال-ععهاللهرضى-اسىعنوردما

[لجماعة"وهيواحدةإلا[لنارفيكلها.وفيه"..:وقيهالحديث

الحديث.

)4104(،برقم)2/377(الاممافتراقباب-الفتنفيماجهابن:أخرجه

برقم)1/001(واللالكالي)64(،برقم)1/32(السنةفيعاصمأبيوابن

الناجيةالفرقةذكرفي-الحجةفيالاصبهانيالسنةوقوام)148(،

14(،)لممه012(،)لممالمسندفياحمدوالامام)18(،برقم)1/801(

و[لعقيلي26،صدينهمفيالاممافتراقذكرباب-الشريعةفيوالاجري

)815(.برقم)2/262(الضعفاءفي

عزيزحديث"هذا:وقال)283(برقم)1/203(الاباطيلفيوالجوزقاني

وأقمار".بدوركأنهمأئباتثقاتكلهمرواتهمشهورحسن

برقم)1/273(دينهمفيالاممافتراقذكرباب-الابانةفيبطةوابن-

.)027(

إلاالنارفي"كلهافيه(:)وجاء-عنهاللهرضي-أمامةأبيعنوردوما

".الاعظمالسواد

في=والمروزي)68(،برقم)1/34(السنةفيعاصمأبيابن:أخرجه
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والاحسانالنورينذاغرانادجامعالخليفةقتلالذيوهو-1771

1771-

328(327،)8/321،الكبيرفيوالطبراني22،ص)56(برقمالسنة

أهلاعتقادأصولشرحفيواللالكائي5408(،و5108و)3508برقم

السنهأصولفيزمنينأبيوابن)152(،)151(،برقم)1/201(السنة

"في)1/933(أصبهانتاريخفينعيموأبو)224(،برقم492ص

الكبربدالسننفيوالبيهقي)961(،برقمالاصبهاني"حزورترجمة

)8/188(،البغيأهلقتالفيالخلافباب-البغيأهلقتالكتاب-

الطبراني"رواه:وقال)6/234(الزوائدمجمعفيالهيثميوأورده

".ثقاتورجاله

:-عنهاللهرضي-وقاصأبيبنستدعنوردما

فيوالمروزي27،صالاممافتراقذكرباب-ال!ريعةفيالاجرياخرجه

)284(،برقم)4/79(الاستاركشففيوالبزار22،ص)57(برقمالسنة

برقم)1/037(دينهمفيالأممافتراقذكرباب-الابانةفيبطةوابن

.)267(

:-عنهاللهرضي-مسعودبنعبداللهعنوردما

ابيوابن)35701(،برقم)01/211(الكبيرفيالطبراني:اخرجه

)54(برقمالسنةفيوالمروزي)71(،برقم)1/35(السنةفيعاصم

21.ص

"هذا:وقال)2/048(الحديدسورةتفسيرباب-التفسيرفيوالحاكم-

".يخرجاهولمالاسنادصحيححديث

حاتمأبيابنإلىوعزاه)4/316(تفسيرهفيكثيرابنالحافظوأورده-

وقؤاه.يعلىبيو

بنعمروبنعبداللهوعنسفيانأبيبنمعاويةعنالحديثوردوقد

أيضا.-عنهماللهرضي-العاص

عنه.اللهرضيعفانبنعثمانالثالثالراشدالخليفةبهيعني

أهلذكرمافهوعثمانالخليفةقتلمنتأؤلهالذيالفاسدالتأويلوأما-

منها:الخلافةتوليهاثناءامورعدةعليهنقمواأنهمالتاريخ
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بعدهالخليفةقتلائذيوهو-1772

هلهوالحمسئنقتلالذيوهو-1773

الاقرانقاتلعيئااعدي

اللحمانممزقيعلئهفغدو

واحد.مصحفعلىوجمعهمالمصاحفحزقأنه

الصحابة.اكابروتركاميةبعيمنالأحداثولىنهو

بقتلأمرنهو،بختمهوختملسانهعلىزؤرالذيالخطاببسبب:وقيل

البداية)4/034(،الطبريتاريخ:انظر.عليهناقمينالمدينةإلىأتواالذين

.()7/178والعهاية

نقمواالخوارجأن-عنهاللهرضي-قتلهفيالفاسدالتأويلمنوكان-1772

معه،ومنفكفروهللهإلأحكملاوقالوا:،الحكمينتحكيمعليه

ابنقتلهوقد،دماءهمواستباحوامعه،ومنمعاويةكذلكوكفروا

"لا-:اللهقبحه-قالهممافكان،الصبحلصلاةخارجوهو،ملجم

اللهقوليتلووجعلصحابك([،ولاعلييالكليسدئهإلاحكم

دئهوذمخحاتاضآنفسهيسثرىمنافاحى>ومف:تعالى

702[.:]البقرة!<باتعبادروفط

)7/335(.والنهايةالبداية)5/143(،الطبريتاريخانطر:

ابو،القرشيالهاشميعبدالمطلببنطالبابيبنعليابن:الحسين-1773

وقيلستوقيلأربعسنةولد،وريحانته!زاللهرسولسبط،عبدالله

وستينإحدىسنة-ظلما-قتل،الجنةشبابسيداوالحسنوهو،سبع

البداية)2/18(،الغابةأسد)1/322(،الاصابة.العراقأرضمنبكربلاء

.2(0)8/6والنهاية

بناءفأصبحوايعني،المشددةالزايبفتحففيضبطكذا"ممرقيا":-

بالعين"فعدوا(":وظالاصلوفي.لحومهممزقتقدالتأويلعلى

)ص(.،تصحيفكليهماولعل"ممرق"د:وفي.المهملة

معاوية،بنليزيدالبيعةمنامتنعأنه-عنهاللهرضي-قتلهسببوكان-

بنعبيداللهاميرهاوكان،ليبايعوهأهلهاكاتبهانبعدالكوفةإلىوذهب

الطبريتاريخ:انظر.بيتهأهلمنعشروتسعةقتلهحتىفقاتلهزياد،

22(.-)2/02الغابةأسد)8/152(،والنهايةالبداية)5/004(،
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أباحزتهميؤمفيابذدوسر-1774

كانهاالدماءتللشجرتحمى-1775

ويفيشفكهاالحخاجلهوغدا-1776

اجلهمنجرىمابمنةوجرى-1777

الإيمانمعقلالمدينةحمىح

القزبانسنةعيديومفي

لقرانوالإيمانصاحبضل

ن1العدوذيالحخاجعشكرمن

1774-

1776-

1777-

تصحيف.وهو"حربهم"يومغيرها:وفي.طع،ح،ففيكذا

معاوية،بنويزيدالمدينةأهلبينوستينثلاثسنةالحرةوقعةوكانت-

جيشاإليهمفأرسلعاملها،وطردوايزيدحلعواالمدينةأهلأنوسببها

قتالأفقاتلهمفأبواطاعتهفيبالدخولمرهمو،المزنيعقبةبنمسلمبقيادة

أيامثلاثةلمدةستباحها1وكثيرا،حلقامنهموقتل،المدينةأهلفهزمشديدا

.المستعانوالله.عظيمفسادوحصل

)8/022(.والنهايةالبداية)5/482(،الطبريتاريخانظر:

الفاسد.التأويللاجلأي"له":

شيعةمنوأبوههوكان:الثقفيعقيلأبيبنيوسفبنحجاجهو-

وعدوانا،ظلماكثيراخلقاقتل،الظلمةولاتهممنوكان،أميةبني

الذهبي:عنهقال-،اللهرحمه-جبيربنسعيد:الجليلالتابعيمنهم

فيمغمورةحسناتله،للقرانمعظماللدماءسفاكأجباراظلوما"كان

التهذيبتهذيبانظر:.وتسعينخمسسنةمات،ذنوبهبحر

الحجاجأنإلىالناظميشير)4/343(.النبلاءأعلامسير)2/184(،

العالمالتابعيرأسهمعلىوكان،العلمأصحابالعلماءمنكثيراقتل

الله.رحمهجبيربنسعيدالمف!ر

الخليفة-مروانبنعبدالملكجندمحاصرةإلى-اللهرحمه-يشير

لهبالخلافةبويعالذي-الزبيرابنفيهاوكان،مكةالحجاجبقيادة-الاموي

يدخلواأنيريدهمعبدالملكأنذلكوسبب.معهومن-الحجازأهلمن

ابنقتلوفيهاكثير،خلقوقتل،بالمنجنيقالكعبةفضربتفأبوا،طاعتهفي

وسبعين.ثلاثسنةذلكوكانالزبير،

.)8/334(والنهايةالبداية،)61594(الطبريتاريخ:انظر



مثلماالخوارجأنشاالديوهو-1778

!بالخفقخيارشتمواولاجله-9177

سيوفهمالبغاةسكولاجله-0178

الاعتزلأهلقالقدولاجله-1781

الحيواناخبثالزوافضانشا

والبهتانبالعدو]نالرسلول

إحسانذووبانهمظنا

الإيمانقوىهدتمقالةل

1778-

9177-

0178-

1781-

الفاسد.التأويليعني":الذي"وهو

.للوزنالهمزةبتسهيل:"أنشا"-

رضيلانه-عنهاللهرضي-عليعلىلخروجهمبذلكسموا:الخوارج

منوكلوعببمانومعاويةعليافكفروا-زعمهمفي-الحكمينبتحكيم

النار،فيوتخليدهالكبيرةمرتكببتكفيرويقولون،بالتحكيمرصي

شهرمن.والشراةالحرورية:لهمويقال،بالسيفالأئمةعلىوالخروج

)16711(،الاسلاميينمقالات.الاباضية،الازارقة،النجدات:فرقهم

94.صالفرقبينالفرق)11411(،والنحلالملل

المولف.مقدمةعلىالتعليقفيبهمالتعريفتقدم:الروافض-

وأرضاهم.عنهماللهرضيالصحابةهم:الرسلبعدالخلقخيار

أبوقالكماهووتكفيرهمللصحابةشتمهمفيالفاسدفضةالروتأويل

الرافضة-يععي-مجمعون"وهم)1198(:مقالاتهفيالاشعريالحسن

ذلكواظهرباسمه"علي"استخلافعلىنص!ونالنبيانعلى

بعدبهالاقتداءبتركهمضلواالصحابةأكثروانواعلعه،

."...!وفاته

".والعدوان"بالبهتان:ف-

"سلوا".:سد،،ب

خلعهويرومون،الامامقبضةعنيخرجون،الحقاهلمن"قوم:[لبغاة-

المغنيا.!جيش"جمعإلىكفهمفييحتاج،منعةوفيهم،سائغلتأويل

العربلساندهه!53(،)5الفتاوىمجموع:وانظر)05211(.قدامةلابن

.)78114(

المولف.مقدمةعلىالتعليقفيبهمالتعريفتقدمالاعتزالأهل
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كلامهبأنقالواولاجله-1782

بقضائهكذبتقد-/ولاجله1783

الاكوانمنخلقسئحانه

]41/ب[النيرانالعابديالمجوسشبه

1782-

1783-

وانظر،القرانحلقفينصوصهمذكر)9132(رقمالبيتتحتتقدموقد

)26711(.الاسلاميينمقالات

الأصلعلىمبنيالقرآنبخلقوالقول،الصفاتفنفيالفاسد:تاويلهمما

سبقوقد.الصانعإثباتفيوغيرهمالمعتزلةمنالكلاماهلعندالفاسد

.بعدهوما)1201(البيتانظر.مستقلفصلفيعليهالناظمرد

:القرانبخلققالوالأجلهاالتيتاويلاتهمومن

يدخلوالقران16[]الرعد:شئ/(كلخدق>الله.تعالىبقولهاستدلالهم

يلي:بماعليهمالسنةاهلردوخلاصةشيء"."كلعمومتحت

الكلامقرينةمنيفهمتقييدمنلهابدولا،بحسبه"كل"عمومان-

فالريح25[،:]الأحقافربها<انر3شئبر>تدمر:تعالىقالكما

>فاضبحوأبعدها:قاللأنهشيء""كل:قالانهمعالمساكنتدمرلم

كانإنماالتدميرانعلىفدل25[:الأحقاف1سعبهنهتم(إلايرخلا

لثئ(كلمن>و(وتيتسبا:ملكةعنقولهوكذلكالكفار،على

قولهوكذلك،سليمانملكتؤتلمانهاومعلوم23[،:]النمل

فيسبحانهاللهنفسإدخاليمكنفلااقولت(%لقةنفس>بر:تعالى

.العمومهذا

كفاية.ذكرتهفيماولعلعليهاوالردبذكرهاالمقاميطولكثيرةوشبهاتهم

528،صعبدالجبارللقاضيالخمسةالاصولشرح:فيذلكتفصيلانظر

الفتاوىمجموع)17811(،الطحاويةشرح،43صهالصواعقمختصر

لابنوالقواصمالعواصم)1299(،التعارضدرء)41218(،)522112(،

الجديعلعبداللهالبريةربكلامفيالسلفيةالعقيدة)4/385(،الوزير

692.-283ص

نفسهفعليخلقالعبدإنوقالواالقدر،نفواحينماالمعنزلةإلىالناظميشير

العبدجعلوا323(،صعبدالجبارللقاضيالخمسةالأصولشرح)انظر:

الخلق-صفةوهيالربوبيةصفاتاخصفيدذهشريكا-هذابقولهم-
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-و1784

-و1785

1784-

1785-

الكبااهلخلدواقدلاجله

الىلشفاعةانكرواقدلأجله

الاوثانكعابدندالجحيمفيئر

النكرانغايةفيهمحخنار

والظلمة.النوربإلهينالقائلينالمجوسفشابهوا

لافعالالخالقهواللهنثبتنالوقالوا:أنهمذلكفيالفاسدوتأويلهم

حيلةفيهلهمليسخلقههوأمرعلىيعاقبهمأنالظلممنلكانالعباد

لابنالعليلشفاء)1/45(،والنحلالملل:انظر"عدلأ".ذلكوسفوا

114.صالقيم

)1332(.رقمالبيتتحتذكرهتقدمماوانطر:

)1333(.رقمالبيتعلىالتعليقفيسبقماانظر

جمعغيرمنالوعيدبأحاديثأخذواأنهمأيضا:الفاسدةتأويلاتهمومن-

فيهاخالداالنارأهلمنالكبيرةمرتكبإنوقالواالوعد،أحاديثمعلها

انطر.السعيرفيوفريقالجنةفيفريق:فريقانإلاالاخرةفيليسإذ

الفرقبينالفرق)1/48(،والنحلالملل657،صالخمسةالاصولشرح

82.ص

الكبائرأهلخروجعلىتدلالتيالأحاديثتواترعليهمالردفيويكفي

النار.من

تحريف.كلاهماللمختار""الشفاعة:ظوفي،"الشافعية":الاصلفي

أمتهمنالكبائرلاهل!النبيلشفاعةالمعتزلةإنكارعلىالكلامتقدم-

)1334(.رقمالبيتتحت

جعلوهاالكفارفيوردتالتيالنصوصبعضأنذلكفيالفاسدوتأويلهم

ئفممىعننفشتخزىلايوما>وأتقوأ:تعالىكقولهالقبلةأهلعصاةحقفي

لاالتيالايةفيالنفسأنومعلوم48[.:]البقرة(شفعةمنهايقبلولاشئا

نأعلىالمفسرون"أجمع:القرطبيقالالكافر،نفسهيالشفاعةتنال

القرانلأحكاما.هـالجامعنفس"كللاالكافرنفسهيبالنفسالمراد

)1/268(.الطبريتفسير:وانظر)1/937(،

الفتاوى)مجموعمتواترةالشفاعةاحاديثانالاسلامشيخوذكر

.))1/914(
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التبئبانيالسنةاهلصدسقبسوطهمالإمامضربولانجله-1786

الاكوانهذهخارجالعرشمرثلئسجسمقالقدولأجله-1787

رحمنولاربمنوالعرشالعلىالشمواتفوقولا-كلا1788

خضعانذيبسجودلهتهويجباهنايطاعربفوقهاما-9178

الرحمنمنأخلوهو]لعزشكمالهصفاتجحدتولأجله-0917

1786-

1787-

1788-

9178-

0917-

ترجمتهتقدمتوقد،السنةأهلإمامالشيبانيحنبلبنأحمدالاماميعني

المولف.مقدمةعلىالتعليقفي

يقوللكيالمعتزلةقبلمنأحمدالامامبهامتحنماإلىالناظميشير-

وثبت،صبرولكنه،وذيووسجنبالسياطضربوقد،القرانبخلق

)1386(.رقمالبيتانظر:.محنتهعلىالكلامتقدموقد.اللهرحمه

)04(.البيتتحتجهمترجمةتقدمت

واستوائهحلقهعلىاللهلعلوجهمإنكارإلىالبيتينهذينفيالناظميشير

.العرثرعلى

السماءفيأنيثبتقلمجهمأأستاذهمكلمتأنا)1:المدينيبنعليقال-

16.ص)23(برقمالعبادأفعالخلقفيالبخاريعنهنقلهإلها"

عن)191(برقم)1/168السنةفيبسندهأحمدالامامابنعبداللهخرجو-

رئاالسماءفيأنيثبتفلمجهما"ناظرت:قالعليبنعاصمبنعلي

".وتقدسوجلعزربناجل

لونهيتمنىجهمأأنإلى)2024(رقمالبيتعندالناظميشيروسوف

سير603،صالصواعقمختصرانظر:.المصحفمنالاستواءايةحك

)2616(.للذهبيالنبلاءأعلام

كالخضوع.،خضعمصدر:خضعان

كثيرةوتأويلاتلشبهاللهعنالصفاتنفواوقد،جهمأتباعالجهميةيعني

انطر.الصفاتنفيإلىجزتهمفاسدةبطريقةاللهوجودأثبتواأنهمأهمها:

)3001(.البيتفيعليهاالكلام

=المقالاتفيالأشعريعنهنقلهماالصفاتنفيهفيجهمقالهومما
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لاوجنةالجحيمأفنىولاجله-1917

معطلالإله:قالولأجله-2917

لفعلهلئسقالقد-ولاجله3917

بنزولهكذبواقدولاجله-4917

فئانكاذبمقالةحأوى

وزماننهايةبغئرأزلا

الديانخبمةهيغايةمن

ثانلئلبنصفالسماءنحو

1917-

2917-

3917-

4917-

بالاشياء".لهتشبيهذلكلانشيءاللهإناقول"لا)1/338(:

مختصر)1/276(،التعارضودرء،915صالفرقبينالفرقوانطر:

124.صالصواعق

بنالجهمبهتفردمماوهذاوالنار،الجنةبفناءالقول:جهمضلالاتومن

التنبيهوانظر:)1/338(،مقالاتهفيالاشعريذلكعلىنصكماصفوان

!يالتسلسلمنعانه:ذلكفيالفاسدوتاويله112.صللملطيوالرد

ينقطيعحتىفناءمنبدلاإنه:فقالالمستقبلفيوالتسلسلالماضي

88(،-)1/87والنحلالمللانظر:.المستقبلفيالحوادثفيالتسلسل

فيسبقماوانظر)1/621(.الطحاويةشرح،158صالفرقبينالفرق

.بعدهوما)77(البيت

)قالوا(.:طع

.بعدهوما)569(البيتثم)73(البيتفيسبقفيماعليهالكلامانطر-

)95(.البيتفيسبقماانطر

ادلهإنويقولونالاشاعرةعليهاالجهمتابعاللهافعالفيالحكمةونفي

نامنهيلزمالحكمةإثباتان:ذلكفيوشبهتهمالمشيمةبمجرديفعل

نقص.وهذاالامرلهذامحتاجاادلهيكون

فيالشبهةهذهعلىالقيمابنورد77،صالثغراهلإلىرسالةانظر:

417.صالعليلشفاء

لكانصفةبهقاملو"إنه124(:ص)المختصرالصواعقفيالناظمقال

انكرواالطريقةهذهوعلىقال(،ان)إلىحادثالكانجسماكانولوجسما

الدنياسماءإلىونزولهبالابصارورويتهبالقرانوتكلمه،عرشهعلىعلوه

".ليلةكل
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عبارةالكتابزعمواولاجله-5917

واوالمخلرقسوىشيئءعندناما-6917

حقيقةقطاللهكلامذاما-7917

القرانذللشعنوحكاية

الرحمنمنيشمعلمغرآن

البهتانذيويحمجازلكن

5917-

6917-

7917-

نزولبشأنمرفوعاهريرةأبيحديثمنالصحيحينفيوردماإلىيشير-

الناظمإشارةتقدمتوقدالليلمنالاخيرالثلثفيالدنياسماءإلىالرب

البيتينوانظر.عليهوالكلامتخريجهوتقدم)447(رقمالبيتفيإليه

9012(،.)1725

أقوالهمتفصيلسبقوقد."زعم":الاصلوفي.والكلابيةالاشاعرةيعني

.بعدهوما)571(البيتفي

فيالموجودن،اللهكلامفيالاشاعرةمذهبهووهذا:"عبارة":قوله-

واجبريلمنفهيألفاظهماو،ادلهكلامعنعبارةهوإنماالمصاحف

127،صللجوينيالارشاد64،صفوركلابنالمقالاتمجردمحمد.

1(.)2/70التعارضدرء،41اصالصواعقمختصر

الموجودإنقالواالذين:كلابابنأتباعالكلابيةمذهبوهذا:"وحكاية":قوله-

.()2/17التعارضدرء،014صالصواعقمختصر.اللهكلامعنحكايةهو

ن":قولهمفيالمعتزلةعلىللردجاؤواأنهم:ذلكفيالفاسدوتأويلهم

إضافةنفسهإلىوأضافهأحدثهلهخلقتعالىاللهإلىالمضافالكلام

قال".اللهوعبد،الله"خلق:تقولكماتشريفإضافةخالقهإلىمخلوق

عندالنفسوأضرابهكلاببابن"فضاق:السجزيلكلامنقلاالإسلامشيخ

مجردإلىالعنانوتسليمهمقبولهاوتركهمبالسننمعرفتهملقلةالإلزامهذا

.)2/84(التعارضدرء"...العقل

مخلوقة.القرانألفاظأنفيوالكلابيةالاشاعرةقولإلىيشير

"عندهمالفاسد:مذهبهمحاكيا413(ص)مختصرالصواعقفيالناظمقال

إلىاضطرهوانما،موسىيكلملمتعالىاللهأن-والكلابيةالاشاعرةي-

وانظر:".واحدةكلمةمنهيسمعأنغيرمنبالنفسالقائمالمعنىمعرفة

)2/114(.الدرء

)ذا(.:طه،طت
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أحمدنصبرابنقتلولاجله-8917

كلامهنفسالقزانذاقالإذ-9917

لالىوسيناابنجزاادىوهو-0018

العلىالشمواتخلقفتأولوا-1018

وقولهالالةعلمونأؤلوا-2018

الندانالعظيمالخزاعيئذاك

الاكوانمنمخلوقاذاكما

الكفرانعلىمقالتهقالوا

الامبسانبحقيقةوحدوثها

لبطلان1وبالشلبوصفاته

8917-

0018-

1018-

2018-

دته:1عبدأبو،"المروزي،الخزاعيالهيثمبنمالكبننصربنأحمدهو

،القرانبخلقالقولإلىيجبهلملانهبيدهالواثققتلهالشهيد،الكبيرالامام

علىللخروجببغدادكثيرخلقمعهاجتمعإنهوقيل،بالمعروفأفاراوكان

إحدىسنةوفاتهوكانت.اعلمفاللهذلكقبلعليهقبضولكنهعاملها،

الانساب)11/166(،السير)01/316(،والنهايةالبداية.ومائتينوثلاثين

)2/358(.للسمعاني

خطا.وهو)احمدا(،:طع-

.للضرورةالهمزةسهلتولكن"جرأ"أصلها::"جزا"

)49(.رقمالبيتتحتترجمتهتقدمتسينا:ابن-

إنهويقولونالعالمبقدمتبعهمومنالفلاسفةاعتقادإلىالناظميشير

افتقارلامكاناللهإلىمفتقرالعالمنو،قديمةلعلةمعلولأي:محدث

ولامعلولهايقارنهاأنيجبالتامةالعلةإنوقالوا:،علتهإلىالمعلول

المعنىهذاعنالحدثبلفظالتعبيرإن:الاسلامشيخوقالعنها،يتأخر

الذينالفلاسفةهؤلاءمنإلاغيرهمولااللغاتاهلمنحدعنيعرفلا

.ابتدعوه

)1/126(،التعارضدرء448(،)صمسينالابنوالتعبيهاتالاشارات:انظر

)1/01(.الإسلاملشيخالصفدية)4/247(،916(،)صم

عليم،،حيإنه:يقولونفهم،وعلمه-سبحانه-صفاتهنفواأنهموالمعنى

حد،1وشيءكلهذلكإن:ويقولونبصير،،سميع،متكلممريد،قدير،

ذاته.عينوعلمه،علمهعينوقدرته،قدرتهعينفإرادته

:=كقولهمسلبإماصفاتهبلثبوتيةصفةلهليسأنه:ذلكفيصلهمو
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بهجاءتالذيالبعثوتأولوا-3018

ركبتقدلعناصربفراقها-4018

الالىالفرامطةجراالذيوهو-5018

الابدانلهذهالإلهرسل

الاركانبسيطةتعودحئى

الايمانشرائعيتاولون

3018-

4018-

5018-

منهمامؤلفواما"،وعلة"مبدأ:كقولهمإضافةواما"،بجسم"ليس

كما-وأمثالهاالعباراتهذهومضمون([،وعقلوعاقل"معقول:كقولهم

موجوديقولوا:أنمنتهاهموهؤلاء،الصفاتنفي-الاسلامشيخقال

تباعه.وسيناابنقالكماالثبوتيةالأمورنفيبشرطأو،الاطلاقبشرط

)28511(،التعارضدرءبعدها،وما924،صسينالابنالنجاةانطر:

)8611(.الصفدية

دونفقطللأرواحأنهللمعادسيناابنرأسهموعلىالفلاسفةوتأويل

ن.الأبد

،وحدهللبدنالمعاديكونأنبطل"...فاذاسينا:ابنيقول

سبيلعلىللنفسيكونأنوبطل،والنفسللبدنيكونأنوبطل

سينالابنالمعادفيالأضحويةوحدها"للنفسإذافالمعاد،التناسخ

-21614الفتاوىومجموع119،التعارضدرءوانظر:126،ص

اللهفانإغاثة12958،الطحاويةشرح26612،الصفدية311،

.56212

الابداندونللأرواحمعادبأنهللمعادالفلاسفةتأويلأن:الناظمومراد

"بسيطة:قولهمعنىوهوالمادةعنمجردةوهيللبدنالروحبفراقيكون

."الاركان

)786(.رقمالبيتتحتبهمالتعريفتقدم:القرامطة

باطناوالقرانللاسلام"إن:يقولونفهمالايمانلشرائعالقرامطةتأويلوأما

وعند،المعروفةالصلاةهيالعامةعندالصلاة:فيقولونالظاهريخالف

أسرارنا،كتمان:والصيامأسرارنا،معرفة:حقهمفيفالصلاةالخاصة

ا.هـ"الباطنيةتأويلاتهممنإلخ..شيوخنا.زيارةإلىالسفر:والحج

)38315(،التعارضدرء،بعدهاوما)236113(الفتاوىمجموع.بتصرف

)63812(.المرسلةالصواعق
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6018

7018

8018

9018//،21

0181

1811

1812

1813

6018

7018

8018

9018

1811

1813

داتأولمثلالعمليئ-فتأؤلوا

وحزبهالنصيرجراالذيوهو-

محنةاعظمالاسلامعلىفجرى-

!وبدعمنالكونفيما-/وجميع

لاالبطلانذوالتأويلفأساسها-

وكشفهالمرادتفسيرذاكإذ-

بكلامهخلقهاغلمكانقد-

ركوعهعندالقزانيتأؤل-

فزقانبلاعندكمحلميئ

اليسفرانبعساكرأتواحتى

الانذاإلىقيناوخمارها

القرانموجبتخالفرراث

لايمان1والعلماهلتاويل

الأذهانإلىمعناهوبيان

نأوكلاللهعلئهصلى

بزهانذيتأويلوسجوده

الصفاتكإثبات،النظريةالاعتقاديةالامور:العلميةبالامورالناظمومراد

وغيرها.لرويدة1و

للأمورتأويلكموان:الصفابونفاةالتأويللاهلالناظميقول

الشرائجفيالتأويلعلىوجرأهمالبابلهولاءفتحالريهوالعلمية

العملية.

176صرشدلابنالادلةمناهج)63901(،)2/004(،الصواعقانظر:

بعدها.وما

الناظمذكروقد)487(.رقمالبيتتحتترجمتهتقدمت:الطوسيالنصير

.بعدهوما)039(البيتفيبالمسلمينالطوسيقعلهما

منالعارضو]لداءوالصداعال!كر،بقية:الاصلفي-بالضم-لخمار:1

العربلسان.عصرهإلىباقيةزالتماآثارهاأنالناظمومرادالخمر،

992.صللراغبالمفردات25(،)4/ه

.)ص(،المقتضى:بالفتح،الموجب

التفسير.وهو:الحقأهلعندالتأويلمعنىإلىالتاظميشير

التأويلمعنىإلىبعدهوما)9602(البيتفيخرىمرةوسيشير

.وشواهده

عنها=اللهرضيعائشةعنالصحيحالحديثإلىالناظمويشير."البرهان":ب
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المؤمفأئمقالتهالذيهذا-4181

بهتعنيماالئاويلالىفانظز-1815

الىعنصرفابهتعني-أتظنها1816

علىيقولحينالتاويلإلىوانظز-1817

بلسانلهاعنهحكايةش

لنشوانوأفقهالنساءخئر

الزجحانذيلعبرالقويحعنى

القرانفياللهلبد!ه

1814-

1816-

-1817

ربنااللهم"سبحانك:وسجودهركوعهفييقول!النبيكان:قالت

-الاذانكتابفيالبخارياخرجه.القرانيتاوللي"اففر[للهموبحمدك

الصلاةكتابفيومسلم)817(،برقمالسجودفيوالدعاءالتسبيحباب

2/992(.)الفتحفيهبهمرمايفعلأي01لقرآن1يتأول)484(.برقم

رتكبمد>فسيح:تعالىقولهمنالعصرسورةفيجاءماوالمقصود

عائشةعنجاءكما3[.]النصر:*<لؤابا!انإن!و6ستغفق

جاه>إذاسورةباب-التفسيركتاب-البخاريفي-عنهااللهرضي-

)6794(.برقم..(هللهنصر

حبو!ر،النبيزوج،عبداللهم،الصديقبكرابيبنتعائشةهي

،سماواتسبعفوقمنالمبرأةوهيغيرها،بكرايتزوجولم،إليهجه1أزو

بأربعالبعثةقبلولدت،الكنانيةعويمربنعامربنت"رومان"أممهاو

وهيبهاوبنىسنينستبنتوهي!النبيوتزوجها،خمسأوسنين

كثير،ابنالحافظذلكقالكماالاطلاقعلىالنساءأعلموهي،تسعبنت

الاكثر-عند-وخمسينثمانسنةوفاتهاكانت.الناظمإليهأشاروكما

.-رضاهاوعنهااللهرضي-سبعوقيل

)8/59(.والنهايةالبداية)4/935(،الاصابة

الاحتمالعناللفط"صرفوهو:المتكلميناصطلاحفيالتاويلإلىيشير

به".يقترنلدليلالمرجوحالاحتمالإلىالراجح

الفتاوىمجموع)5/383(،602(،،)1/14التعارضدرء:انظر

)1/255(.الطحاويةشرح)13/288(،

النبي!قيهدعاالذيالصحيحالحديثإلىالبيتهذافيالناظميشير

التاوبل".=وعلمهالدينفيفففه"اللهم:فقالعنهمااللهرضيعباسلابن
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تفسيرهسوىبهارادماذا-1818

لاالأويلهوعباسابنقول-9181

الرجو5معناالتاويلوحقيقة-0182

الىحقيقةالمنامتاويلوكذاك-1182

اخبرتقدالذيتاوللوكذاك-1822

لدىتشاهدهاإذالحقيقةنفس-1823

ببيانلهمعناهوظهور

بهتاناخيجهميتاويل

البطلانإلىلاالحقيقةإلىع

بالبهتانالئحريفلاحرئيئ

الايمانمنبهالالهرسل

وعيانبرؤيةالمعاديوم

1821-

1822-

1823-

أخرجهالتأويل"."وعلمهزيادةغيرمنالصحيحينفيأصلهوالحديث

ومسلم)143(،برقمالخلاءعندالماءوضعباب-الوضوءفيالبخاري

)2477(.برقمالصحابةفضائلفي

)31411،المسندفيأحمدأخرجهالناظمإليهأشارالذياللفطبهذا

الكبيرفيوالطبراني)1858(،الصحابةفضائلوفي335(،266،328،

المعرفةفيوالفسوي)71191(،الصغيروفي12(،ه)60)61401(،برقم

531115)الاحسانصحيحهفيحبانوابن494(،-)31194والتاريخ

بنعبداللهمسندفي)263(برقمالاثارتهذيبفيوالطبري)5507((،برقم

.(الاول)الجزءعباس

حولالقرآنبهاجاءالتيالأمثلةمنمثالإلىالبيتهذافييشيروالناظم

وقوعهاهوالرؤيافتأويل،اللفطإليهيؤولماحقيقةهوالذيالتأويلمعنى

تآولليهذا>يهأبت!:قالحينمايوسفعنادلهاخبركمامشاهدةحقيقة

سجودمنوقعمااي001[:]يوسفحقا<ربىجعلهاقدقبلمنرةيى

الفتاوىمجموعانظر.رؤياهإليهالتالذيالامرهووإخوتهأبويه

.بعدهوما)9602(البيتانظرو.)11309!()365117(،

خطأ.وهو()التي:ظد،،ب

بهأخبرتما:الكلامإليهايؤولالتيالحقيقةبمعنىالتأويلأمثلةومن

ذلكفيتشاهدهمانفسهوكلامهمتأويلفيكونالاخراليومعنالرسل

انظر53[.:]الاعرافتاوي!<إلايخظرون>هل:تعالىقالكما.اليوم

)61102(.التعارضدرء)364117(،الفتاوىمجموع



824

825

826

827

828

982

083

831

832

833

824

826

827

728

982

833

فيالتفسيرائمةبئنخلفلا

رسولهثماللهكلامهذا

تفسيرهعندهم!وتاويله

ؤاحدشسخصقطمنهمقالما

ولابرلأالمحقيقةنميولاكلأ

المردويىسدالباطلأهلتأوياس

بطلانهفيشذلاالذيوهو

!مغئرمعنىللفظفجعلتم

حفعلئهالكتابلنسظوحملتم

علىكذبمعالالفاظعلىإكذب

التبيانواضحوذلكهذا

للقرانالتفسيروأئمة

للأذهانالمنسهومبالطاهر

الرجحانعنصرفتاويله

فذاناليةسينعنالنصوصعزل

والعرفانالإيمانأئمةول

بالبطلانفيهيقضيوالفه

ثانباصطلاحلديهمخاه

مخذورانذاكمنجاءكئمص

]2،/!1مةسبوحانكذبانقالهامن

)طه(.فيالسابقالبيتعلىمقذمالبيتوهذا(.البرهان)واضح:ط

كلامفي"والتاويل254(:-)25311الطحاويةشرحفيالعزأبيابنقال

،معناهوبيانالكلامتفسيربهيريدون،ونحوهجريركابنالمفسرينمنكثير

التاويلوهذا،معروفاصطلاحوهذا،خالفاوظاهرهوافقسواء

ا.!."باطلهويرد،حقهيحمدكالتفسير

)17811(.الصواعق)288113(،الفتاوىمجموع:انظر

الذيبالمعنىبالتأويلالقولعدمعلىالسلفإجماعأنإلىالناظميشير

الصواعقفيقدامةابنإلىالاجماعهذاعزاوقدالمتكلمونعليهاصطلح

04.صالتأويلذمكتابهفيقدامةابنعندموجودوهو018(،-)11917

لفظيةأدلةالنصوصبأنأو،مجازبأنهاالالفاظحفائقبعفيمانهمأحديقللمي

.مراراهذاإلىالاشارةتقدمتوقدالباطلللالتأوأهلقالكمااليقينتفيدلا

".والايمان"العرفانغيرهما:وفيو)ف(.الاصلفيكذا

عنديلزمهمالمعطلةأنإلىأبياتمنيليهوماالبيتهذافيالناظميشير

محذورين:البيتهذافيوذكرمحاذيرأربعةللعصوصتأويلهم

عتر=وقدظاهرهاعنوصرفهابتأويلهاوذلك،الألفاظعلىكذب:الأول-
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البهتانوشهادةالهدىجحدمنهمااقبحامرانوتلاهما-1834

بطلانذووهيالحقيقةغئرمرادهانالزوريشهدونإذ-1835

***

ففر

دعو[ه)1(لتصحالتأويلمدعييلزمفيما

يدانبهنلكملئسواللهاربعوظائفذافيوعليكم-1836

1834-

1835-

)1(

1836-

الثاني:"المحذور:بقوله)61192(الصواعقفيالناظمالمحذورهذاعن

ولابهميليقالذيالفهمذلكعلىمنهمبناءحقائقهافعطلواالتعطيلوهو

".جلالهجلبالربيليق

المعنىورسولهاللهإلىنسبوابانوذلكقالهامنعلىالكذب:[لثاني-

إليه.وحرفوهاالنصوصاؤلواالذيالباطل

والرابع.الثالثالمحذورينإلىالبيتهذافييشيروالناظم

.النصوصعليهادلتالتيالحقةوالمعانيللهدىجحدكمهو:فالثالث-

الحقةالمعانيهذهيردلمبانهالقائلعلىوالبهتانالزورشهادة:بع1والر-

مفصلةالمحاذيرهذهانظر.الكاملوالعلمالتامالبيانبعدمإياهواتهامهم

792(.-)61192المرسلةالصواعقفي

تحريف.(،الحقيقة)عيند:

)3301البيتفيمثلهسبقوقد."ذات"مكان"ذو"هناالناظماستعمل-

.()ص،وغيرهما(4601و

.""لتصحيح:ط

هذافيوسيذكرالتاويلمدعيتلزماموراربعةإلىالابياتهذهفيالناظميشير

.()1884رقمالبيتفيالقادمالفصلفييذكرهسوفوالرابعمنهاثلاثةالفصل

الصواعقفيوظيفةلكلالامثلةوذكربالتفصيلعنهاالناظمتكلموقد

16036.الفتاوىمجموع:وانظر592(-)28811المرسلة

دفعها.علىقدرةلكمليس:يعني"يدانبهنلكم"ليس:قوله-
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837

838

983

084

841

842

843

844

838

983

084

841

842

843

عنللفظصارفدليلمئها

مأعالحقيقةنفس!مدعيذ

ياالصرفدليللكنماستقامفإذا

الذيللمعنىاللفظاختمالوهو

باهـطولئتئمذاكاتيتمفاذا

فماكذاالمرادإنقلتمإذ

المؤضوعويقصدلمنههب

يكووقدعئنتموهالذيغير

بالبزهانالاصليئموضوعه

بزهانإلىيحتجلمللاصل

ثانبأمرطولبتمهيهات

بالتئيانالمقصودهوقلتئم

الئانيهذابعدمنثالثبر

؟الكهانأتخرص؟دلكمذا

ئانيمعنئالقصديكونقدممن

معانبدونمقصودااللفظن

-1

-1

-1

-1

-1

-1

معنىعنالصارفبالدليلالاتيان:التأويلأهليلزمالذيالاولفالامر

علىعمللانهللنصوصالمثبتيلزملاوهذا،منهالمفهومالظاهرالنص

.الصارفبالدليليأتيالذيهوفالمخالف،الاصل

معناهعناللفطصرفدليللكميستقيمأنجذابعيدأي:هيهاتيا

الحقيقي.

ذلكفيتأولهالذيللمعنىاللفظاحتمالبيان:الالزامهذاخلاصة

.عندهمنوصعامنشئااللغةعلىكاذباكانوالا،فيهوقعالذيالتركيب

فييحتملهلافقداحتملهوانلغة،المعنىذلكيحتمللاقداللفظف!ن

11928.الصواعقانطر.الخاصالتركيبذلك

وكلاهما"أبيتم"د:،ظوفيبالثاء،أئبتم""فإذا:وفالاصلفي

تصحيف.

(.قلتم)إن:ف

والافتراء.الكذب:المخرص

عنأخرجإذافانهالمعنىذلكتعيين:وخلاصتهالثالثاللازمهوهذا

انطر.دليلإلىيحتاجالمعنىذلكفتعيينعدةمعانلهيكونفقدحقيقته

هذالهوضعالذيالمعنىيعني"الموضوع"قوله)21192(.الصواعق

اللفط.
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اذويكونوتلاوةلتعئد-1845

بتايشمىلهاتحريفقصد-من1846

سواحافيالقصدانماوالله-1847

كاقصدهتئطلالرحمنحكمةبل-1848

إمكانذووهوانفعالقصدك

للأذهانالإتعابمعويل

المنانالمتدرمحكمةفي

الرحمنحكمةحاشا!ريف

1845-

1847-

1848-

تحريف.)كتعبد(،:ط،ظ،فحاشية

تتعبأنلاجلإنزالهامننفعوالتلاوةالتعبدبقصدإنزالهايعني

الضلالفيالناسمنكثيريقعوقدوتحريفهاتأويلهافيالاذهان

معقدهوبلاحدكلإليهيهتديلالانهالحقعنوالانحراف

الذهن.إعمالإلىويحتاج

بهاالتعبدلاجلوإنزالها،والتحريفالباطلالتأويل:بالقصدينالمقصود

وإن،المتكلمحكمةفيسواءحدفيليسافإنهما،المعنىفهمغيرمن

يأتي.كماصحيحغيركلاهماكان

الإسلامشيخعنالمعنىهذانفس)1/316(الصواعقفيالناظمنقل

"ومنها:الإسلامشيخقالهممافكاناللوازمببعضللمتأولينإلزامهضمن

وأقربأنفعكانالنصوصهذهإنزالمنالناستركأن-اللوازممنأي-

يستفيدواولمللضلالالتعرضغيربنزولهااستفادوامافإنهم،الصوابإلى

منيستفادوإنماذالب،إذعليهويمتنعللهيجببماعلماولايقينامنها

وارائها.الرجالعقول

هذا:قيلبها،الصلاةوانعقادتلاوتهاعلىالثوابمنهااستفدنا:قيلفإن

إثباتعلىوالدلالةوالإرشادالهدىوهو،الأولبالقصدبهاللمقصودتابع

وانعقادالتلاوةلمجردينزللمالقرانفإنبها،والإيمانومعانيهاحقائقها

منويبصروعملا،علمابهويهدى،ويعقلليتدبر،أنزلبلعليهالصلاة

إلىويهدى،العيئمنويشفىالجهلمنويعلم،الغيمنويرشد،العمى

الباطلةبالتأويلاتوتأويلهتحريفهقصدينافيالقصدوهذا.مستقيمصراط

الهدىقصديجتمعفلا،والاحاجيالالغازجنسمنهيالتيالمستكرهة

."..أبدا.يضادهماوقصد
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التبيانو]ضحمعنىغئرمنإنزالهاقصدهتذروكذانب-9184

منحرفانالقزانمقصدعركلاهمافرقتئنطريقاوهما-0185

!ال!ه**

التأويلفيالملاحدةمنوذويهسينا[بنطريقهفي

الكفرانمنيانفولماخرىبطريقةذابعدسيناابنتى-و1851

الاذهانإلىوتفريباجيلاتفالالفاظحقائقالمرادقال-1852

إنزالقصدتبطلالرحمنحكمةان:قبلهوالذيالبيتهذاومعنى-9184

لاجلإنزالهاقصدتبطلوكذاكالباطلوالتأويلالتحريفلاجلالنصوص

التفويضاهليدعيهكماللمعنىفهمغيرمنفقطبالتلاوةالتعبد

.للنصوص

أهل:الاولى:طائفتانللنصوصالحقيقيةالمعانييثبتونلاالذيناناي-0185

التفويضاهل:والثانية.الباطلةبالمعانيللنصوصوالتحريفالتأويل

علىولاهدىعلىلتدلنزلتماالنصوصإنيقولونالذيوالتجهيل

الطريقعنمنحرفتانالطريقتينأنشكولا،والتلاو.ةللتعبدهيبلبيان

.2(30-102)1/التعار!ضدرء:انظر.المستقيم

لمأي:"يانفو"لم)49(.رقمالبيتتحتسيناابنترجمةتقدمت-1851

.المكفرةالتأويلاتهذهفيالوقوخيكرهولم،يستنكف

ناكلههذا"فظاهر:301صالاضحويةفيسيناابنيقولالمعنىهذافي-1852

إلىيفهمونلامامقربا،يفهمونبماالجمهورلخطابواردةالشرائيع

البتة،الشرائيعاغنتلماذلكغيركانولو،والتحشيلبالتشبيهفهامهم

سينالابنالنجاةوانظر".البابهذافيحجةالشرعظاهريكونفكيف

المرسلةالصواعق،1/8()التعارضدرء،1/237()الصفدية03،هص

2/91()4.
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كالصئيانالحسقمثالفيمالاللمعقولالإدواكعنعجزت-1853

الاذهانلدىمقبولاححسوساومنصورفيالمعقوليئرز-كيئ1854

جانمنجنايةوهوالقصدتالىإبطاذالتاويلفتسلط-1855

الاعيانفيالألفاظلحقائقنفيهمعقالهقداذي-/هذا431/76018

الخلجانهذهمنمشتقةغدتقدأيضاالتاويلوطريقة-1857

ببيانمضمونهامنتفصةالحفانعلىئفقا-وكلاهما1858

1853-

1854-

1855-

1856-

1857-

1858-

تحريف.(،الحسن)مثال:طع،س

يعني-وقالوا":421()2/الصواعقفيالناظميقولالمعنىهذاوحول-

عقولمنأضعفالحقائقهذهإلىبالنسبةالجمهوروعقول"-:الفلاسفة

إذاوالحكيم-،منهمالحكمةأهل-الرجالعقلاءيدركهماإلىبالنسبةالصبيان

".وطبعهفهمهيناسببماورخاهخؤفه،أملهيبسطأوالصغيريخوفأنأراد

.""لذي:غيرهاوفي.الصوابوهو،المهملةبالدال،طع،طه،ففيكذا

.إبطالا"التأويلفتسفط":غيرهاوفي.ط،دفيوكذا،الاصلفيالبيتضبطكذا

نإ:يقولونفهمالفلاسفةمنتباعهوسينالابنالبيتهذافيالكلام-

عنتعجزعقليةلأمورمضروبةأمثالهذهأنيعلمونالذينهمالخاصة

واةرارهاوالحكمةالشريعةعلىجنايةفتأويلهاالجمهور،عقولإدراكها

وما89صسينالابنالمعادفيالاضحوية:انظر.لحكمة1وللشريعةإقراو

421(.-)2/042المرسلةلصواعقوبعدها،

سينا.ابنيعني

ومعنى"الاذهان".غيرها:وفيد(.،و)فالأصلفيكذا"الاعيان":-

الرسلبهأخبرتالذيأن:عندهمالامرحقيقةتباعهوسيناابنأن:البيت

به،خبروامايطابقلهحقيقةلاالاخراليوموعنوأفعالهوصفاتهاللهعن

.الامثالبضربوتفهيموتخييلأمثالولكنه

خليج.جمع:الخلجان

نقطةعلىواتفقااجتمعاقدوالموولينالفلاسفةمنالفريقينكلاأنيعني

.النصوصمنالمرادةالالفاظحقائقنفيوهيواحدة
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فريقكئمفعنداختلفاقدلكن-9185

ثبوتهااريدعندهملكس-0186

عندهئمالمخاطبمصلحةذاانبذ-1861

جنايبماشدارتكبافكلاهما-1862

لهمغرضألأجلهاالنصوصجعلوا-1863

بالتئيانقطأريدتإنما

الأعيانمنعدمتاذالذهنفي

ثانامرالبرهانوطريفة

لإيمان1والقرآنعلىجنيت

الفديانباسهمضرقوهقد

)42112الصواعقفيالناظميقولوالفلاسفةالمؤولةبينالفرقبيانوحول-9185

بماتأويلهاسؤغواأوأوجبوا-التاويلأهليعني-هؤلاء"لكن422(:-

منذلكقصدتالرسلأنوظنواوظواهرهاحقائقهاعنيخرجها

وأتأويلهافيالجهدببذلالجزيلالثوابإلىلهمتعريضاالمخاطبين

حزموا-الفلاسفةيعني-وأولئكعليها.وحملهابهاتليقمعاناستخراج

متفقتانوالطائفتان.بالايطالالأنبياءقصدتهماعلىعائداورأوه،التأويل

الامر(.نفسفيمنهاالمفهومةحقائقهاانتفاءعلى

(.الاحسان)من:ط-0186

تضربأنالجمهورمنالمخاطبمصلحةمنالفلاسفةعندأن:لمعنى1و-1861

قبولوعدمبرذهاويسارعالأمورحقائق"ستيعابيستطيعلالانهالأمئلةله

وهي،البرهانطريقة-الحكمةأهلوهم-الخواصطريقةولكن.الرسالة

،201صالأضحويةانظربذاتها.المعقولاتهذهإدراكإلىتوصلالتي

)14511(.السعادةدارمفتاح)2/042(،الصواعق

قسمين:علىالتخييلأصحابلفلاسفة1و

منوانعليههيماعلىالحقائقيعلملمالرسا-لإنيقولمنهمقسم

والباطتية،الفلاسفةمنالملحدينغلاةمقالةوهذهعلمها.من[لفلاسفة

المتصوفة.وباطنيةالشيعةباطنية

يناقضهابماتكلموانمايبينهالمولكنعلمهاالرسولبل:يقولاخروقسم

مجموعانظر.الحقتطابقلاالتيالاعتقاداتهذهفيالخلقمصلحةلان

.422(-4)1812الصواعق)5/31(،الفتاوى

على"."حصلت:الأصلفيكأن-1862
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1864

1865

1866

1867

1868

9186

0187

1864

1865

1867

1868

9186

0187

واووالاوقاحالأوغادوتسلط-

قابالنم!قابلتهإذاكل-

الذبكتأويلتاويليويقول-

بالفالوحيفيفظهورهادونهبل-

ولالكئمالعلوتاويلايسوغ-

انهامعالضفاتبأويلوكذاك-

منأشدالعلوتاويلوالله-

والبهتانبالتحريفأرذال

بزهانبلابتأويلبله

الرحمنفوقيةتاولواش

التئيانفيالشمسمثل!حئن

فرقانبلاالباقييتاول

القرآنذاوملءالحديثملء

الأبدانلقيامةتأويلنا

القاموس.الرجالمنوالدنيالضعيفالأحمقوهووغد،جمعالأوغاد:

104.ص

316.صالقاموسالحياء.قليلاي،وقحجمع:والأوقاح

التأويلأهلانيبينأنوبعدهقبلهوالذيالبيتهذافيالناظمومراد

وغلاةوالباطنيةالفلاسفةمنوزنديقضاللكلمصراعيهعلىالبابفتحوا

كلهالشرعصارحتىيشاءكيفويحرفهابالنصوصيتلاعبلكيالجهمية

مجموعانظركسروا.للفلاسفةولانصرواللإسلامهمفلا،عندهممؤولا

.()157113الفتاوى

"وظهورها":الاصلفيوكأن.خلقهعلىوعلوهالرحمنفوقيةيعني

بالواو.

وفي.سماعيتصحيفولعله،"يتاؤلوا":الأصلوفي)ف(.فيكذا

تتأولون.أي"تتأؤلوا":غيرهما

أهلللمعطلةالتخييلهلالفلاسفةمنوالإلزامالبيتهذافيوالخطاب-

اللهوعلمللمعادتأويلاتهممنقبحأأشدوالصفاتالعلوتأويلبأنالتأويل

الوحى.نصوصفيووضوحهالطهورها،سيأتيكماوغيرهاوحياته

تحريف.(،القران)ذي:طع،ح،س

نصوقد،التعطيلاهلإلىوالفلاسفةسيناابنمنموجههناوالخطاب

الصواعقفيالناظمقالوقد301(،-)79الاضحويةفيولمحررهعليه

رأس=بلالملحدهذاكلام"فتأملسينا:ابنكلامعلىمعقبأ5011()3ا
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1871-

1872-

1873-

1874-

1875-

هـلحدوثتأويلنامنواشد

لحياتهتأويلنامنوأشد

الشرابعضتاويلنامنواشذ

لكلامهتأويلنامنواشد

احفالرفضاهلتاويلمنواشد

بالاركانالمحسوسالعالمات

الاكوانومشيثةولعلمه

والميزانالإنصافذيعندئع

ن1الاكوذيفعالمنبالفئصن

لشئخانحازهاالفضائلجاو

1871-

1872-

1873-

1874-

فيوتسلطه،الصفاتنفيبابمنالإلحاد!!ودخوله،الملةملاحدة

يكونأنلهموإلزامه،النفيمنعليهوافقوهبماالنفاةالمعطلةعلىإلحاده

نصوصفيقالواكمااستعارةاومجازاأويأجمهو!بالمعادالخطاب

كثرأنهاميعوتجسيماتشبيهاتسميتهافيوهمهواشتركالتيالصفات

نألكمساغفإذاالمعاد،نصوصمندلالةوأ-تمعنىوأظهرتنوعا

ظواهرهاعنهذهفصرف،اللغةتحتملهلابماظاهرهاعنتصرفوها

كا.."..اسهل

علىالبيتهذاخرغيرهاوفيط(.و)د،الااصلفيالابياتترتيبكذا

البيتفيوحياتهاللهلعلمالفلاسفةتأويلإلىالإشارةتقدمتوقد.يليهما

)2018(.رقم

فيبقدمهيقولونوأنهمالعالملحدوثالفلاسفةتأويلإلىالاشارةتقدمت

259.1018،البيتين

فيالعمليةالشرائعلبعضوالباطنيةالفلاسفةتأويلإلىالاشارةتقدمت

)5018(.رقمالبيت

وما)787(البيتانظر.الناظمكلامفيهذاقولهمتفصيلتقدم

بعده.

بكرأبيفضلفيالمتواترةالصريحةالنصوصتجاهالرافضةموقفكان-1875

أمرين:فييتمثلعنهماادلهرضيوعمر

رواتها.فيوالطعنبعضهاإنكار:الأول

:المثالسبيلعلىذلكومنمستقبحةمستهجنةتاويلاتتاويلها:الثالي

>الا-:تعالىقولهفي-عنهادلهرضي-بكرأبيفضلفيوردماتأويلهم



ب[]43/

1876-

1877-

1878-

9187-

0188-

1881-

1882-

مؤؤلكلتاويلمنشذو

الاككتبمعالوحيانصرحإذ

الفبذاكفارنحنسيءفلأفي

تاوقدوانتمتأولناإنا

حفاجرانتاويلكئمعلىلكئم

كتبهمفيلكممقالتهم/هذي

فنفاوقدرتمإنعلئهمردوا

الوحيانمرادهأباننصا

للرحمنبالفوقجميعها،

؟الإيمانعلىأنتمبلويلث

الفرقانواضحفهاتوللتم

؟وزرانتاويلناعلىلناث

عدوانبلانقلناهامنها

الإيمانعساكرطريقعسصا

1876-

1877-

1878-

1881-

1882-

همافإذاثنينثاتكفروأالذينخرجهإذاللهنصرهفقذشصروه

04[.:]التوبةمععآ(اللهإتتخزنلالصححبهءيقولاذأتغار

نإوقالوا:،منهحذراأمرهيظهرلئلامعهاستصحبه!رالعبيإنفقالوا:

خورهعلىيدلفإنه<تخزن>لا:تعالىلقولهنقصهعلىدلتالايةهذه

بالله.يقينهوعدمصبرهوقلة

الإسلاملشيخالسنةمنهاج:فيعليهاوالردالتأويلاتهذهتقريرانظر:

441(،-)14044للرازيالغيبمفاتيح:وانظر944(،،372433،ا)8

فيالسنةاهلوعقيدة147(،-146ا)8للقرطبيالقرانلاحكامالجامع

749(.)لممالشيخعليبنناصرللدكتورالصحابة

تحريف.(مراده)بأن:طع،طت،حد،،ب

والكتبالرسلمنالإجماعالعلوادلةمنعشر""الخامسالدليلفيتقدم

.بعدهوما)7013(البيتانظر.للهالعلوإثباتعلىالسماوية

.الصفاتنفاةالتاويلاهلإلىالفلاسفةمنموجهالسؤال

نفاةالتأويللأهلوإلزامهمالفلاسفةكتبعلىاطلاعهإلىالناظميشير

نصوقدالأضحويةفيسيناابنقررهماإلىالإشارةتقدمتوقدالصفات

وما89صالأضحوية:وانظر5901(،)3االصواعق:فيئالناظمذلكعلى

.2(2110)التعارضودرء،بعدها

لهم.الفلاسفةإلزامعلىبالردالصفاتنفاةالتأويلاهلالناظميطالب

051



1883

1884

1885

1886

1887

1888

9188

0918

1918

كح!جنودهمتحطمنكملا-

رابعبأمرنطالبكموكذا-

الذبهإذالمعارضعنالجوابوهو-

يساولوالمحالعئنذالكن-

تقولاحقالإثبات-فأدلة

ووحيهالعالمينربتنزيل-

داهذهكناسةيعارضهاانى-

تحنهاماوفرافعوجعاحع-

قداللاءالعلومهذيفلتهنكئم-

الديدانمنلاقىماالشئل3

إمكانبذيلكئملئسوالفه

الاركانلسليمةتنمعوى

لسانربكلعلئهعدكم

الاكوانوسائرالجباللهام

والبزهانالرحمنفطرةمع

لهذيان1وبالشبهاتاذهان

ظمآنلواردالشرابإلا

الاحسانتابعيعنلكمذخرت

تعالى:قولهومنهالشيء،كسر:الحطموأصل،وشدتهدفعته:السيلحطم-1883

0091.صالصحاح18[،:]النملوجودلم(سلئئنمجطنكم>لا

خطأ.وهو"،إمكان"بذا:طد،،ب-1884

وقد،التأويلمدعييلزمالذيالرابعالأمرإلىالبيتهذافيالناظميشير-1885

السابق.الفصلفيالسابقةالثلاثةالالزاماتإلىإشارتهتقدمت

المثبت،معالتيلعقليةوالسمعيةالادلةعنالجواب:هوالالزامهذاوخلاصة

لدوماالمطهرالشرعبهجاءمايتعدونلاالاثباتاهللانمستحيلامروهذا

592(.-)31192الصواعقانظر.السليمةوالفظرةالسليمالعقلعليه

فإنالأصلفيمالصوابو"لسانكل"رب:غيرهوقي.الاصلفيكذا-1886

)ص(.،وفصاحةلسنذيكلالمعنى

".يقوملا"حقا:ط-1887

القمامة.:الكناسة-9188

سبقوقد.الاصابعتنقيض:و[لفرقعةونحوها.الرحىصوت:الجعجعة-0918

.مرةغير

وإنما،التابعونبهايفزلمالتيالعلومهذهلثمهنيئاأي"تابع".:ط-1918

بهم.والسخريةالتهكملابمنوذلك،لكمادخرت
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2918

3918

4918

5918

6918

7918

8918

9918

0091

1091

3918

4918

5918

7918

9918

1091

فوثئمجميعامشايخهمعنبل

لفضيلةلكمذخرتماوالله

اذفوقكانتالقومعقوللكن

دفوأعلىوعلمهمأجلوهم

الذيعنالإلهصانهمفلذاك

الفكذاتاويلاالتحريفسميتم

ثالثاذاالىامراضفتمو

وتش!تجسيماالإثباتفجعلتم

مثلماالحقائقتلكفقلبتم

كذامذموماالمفدوجوجعلتم

زمانطولبعدمنلها!تئم

النقصانأويىياعليهئملكم

شانفاكملوشانهمقدرا

الهذيانبزخرفيشابانسف

إحسانذيصونوفعتئمفيه

لقبانهماتنزيهاصطيل

بهتانذامنهوأقبحشرا

العدواناقبحمنوذاجيها

الإيمانعنقلوبكمقلبت

الابسانتمتحئىبالعكس

د:)عليها(.

فيهليسوالفلسفةالكلامبعلماشتغالهمأنللمعطلةيبينأنالناظميريد

وعار.خزيهوبلمنقبةاوفضيلة

.-ععهماللهرضي-الصالحالسلفيعني

شان(.)فاعظم:ط-

علممتاهاتمنفيهدخلتمفيمايدحلواأنعنترفعواالسلفأن:والمعنى

علمهمبل،المستقيمالطريقعنوالانحرافالضلالسببهيالتيالكلام

اراءعلىلافحسبوالسنةالكتابعلىاعتمادهملانشرفوأعلى

مجراهم.جرىومنوالفلاسفةالمتكلمين

علىالتعليقفيالبيتهذافيالمذكورةالمصطلحاتتعريفسبققد

المولف.مقدمة

)وجعلتم(.د:

مقدمةعلىالتعليقفيلتمثيل1ووالتشبيهالتجسيمعلىالكلامتقدم-

المولف.

غيرها:=وقي،"أشكل":ظوقي.الأصلينفيكذا"تمت":قوله
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بالاتباتحمدواأنردتمو-2091

للابتداتنسبواانوبغيتم-3091

مفيدةغئرالوحيئنوجعلتم-4091

الهدىعنالناكبينعفوللكر-5091

والهدىكفراالإيمان-/وجعلتم6091

راماعقولااستخفيتئمثم-7091

البهتانفزقةيالمنالكن(نعئمع

والفرانالاثاوعساكرع

والبرهانوالثحقيقللعلم

اليونانومنطقتفيدلهما

41،/ا[الطغيانمنوذاالضلالعئن

القرانعلىتزكواناللهد

2091-

3091-

4091-

5091-

7091-

فيسبقماانظر.المنظومةفيكثيرةنظائرالمذكرولتأنيث."استكمل"

.)ص(.وغيره)228(البيت

"نعم".كلمةفيهاتردلمالتيفنسخةإلآغيره3والاصلفيالبيتوردكذا

"لكن"كلمةولعل."طع"فيكما،"لكن"بحذفإلأالبيتوزنيستقيمولا

)ص(.،البيتمنجزءاوليسالمعنىلتوضيحالمتشدمنزيادة

الناسقبلمنيحمدواأنأرادواالتأويلأهلأنيبينأنالناظمومراد-

هذالمنولكنالاتباعاهلانتمنعم:لهمفيقولللاثارالاتباعأهلبانهم

الاراءمنعقولكمعليكمتمليهولمالمشايخكمهوإنما:الجواب؟الاتباع

.الفاسدة

."والايمانالاثار":ف

)ص(.،"مفيدين"غير:يقولأنوالاصل،للضرورة("مفيدة"غير:قوله

>وإنتعالىقال.المستقيمالطريقعنالمائلوهو،ناكبجمع:الناكبين

74[،:]المؤمنون*<لناكجو%القزطعنبالأخرةيومنو%لااتذين

)1/077(.اللسان

جعلواالتأويلأهلأنإلىقبلهوالذيالبيتهذافيالناظميشير-

عندهمذلكتفيدوانما،واليقينوالتحقيقالعلمتفيدلاالشرعيةالنصوص

للعجب!فياوالمتكلمينالفلاسفةمنالضالينعقول

إذا:فلاناستخفه:يقال،الاستخفافمناستخففتمأصله:استخفيتم

قؤمه->فاستخف:تعالىقولهومنهغئهفياتباعهعلىفحملهاستجهله

08(.)9/اللسان.54[:]الزخرف<فاطاعوه
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الايمانمنهربواقدصطيلا!لدعوةمهطعيناستحابواحتى-8091

جبانقعود1قعدودعاولمادعابمنيشعرونلوويحهميا-9091

***

فممفو

وارثهمباليهودللنصوصالمحرفين*ا(تشبيهفي

*2(الشبههذامنبهرموهممماالاثباتأهلوبراءة،منهمالئحريف

ببيانلكئمسابديهافيهممشتورةبييةوئئمهذا-0191

والكتمانوالئبديل!ريفاكأولووهئميهودمنالمحزفورث-1191

العصيانغايةعليهفعصستمنهمالئلاثةميراثفاراد-1291

اللسان8[.]القمر:الداع<إلي>مقظعين:تعالىقال،مسرعين:مهطعين-8091

.)8/372(

(.المن:ب-9091

دعاهممنبحاليعلمونلوالتعطيللدعوةاستجابواالذينأن:والمعنى-

المعطليناتباععنالجبانقعودلقعدواالضلالمنإليهدعاهمماوحال

.الهلاكإلىالمؤديالسبيلهذاوسلوك

"شبه".غيرهما:وفي.الأصلينفيكذا)1(

".الشبه"هذه:طع،طت،فوقي.الاصلصورةفيالكلمةتتضحلم)2(

"التشبه".:ظوفي

جعل:والتبديل.المؤلفمقدمةعلىالتعليقفيتعريفهسبققد:التحريف-1191

مطلقأللتغييريقالقدوالتبديل،العوضمنأعموهواخر،مكانالشيء

111.صالمفردات.ببدلهيأتلموان

.والكتمانوالتبديلالتحريفيعني"الثلاثة":-1291

هذابحفطتكفلقداللهلأنسبيلاذلكإلىالمؤولاستطاعفما:أي-

358(.-)1/356عق1الصوانطر:.ذلكعلىيتجرألاهووكذلك،الدين
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19

19

19

19

19

19

19

29

29

19

19

19

19

29

!افمامحفوظاالنم!لفطكانإذ

الىهيإذالمعانينديلفلواد

دامنبارزةوهياليهافاتى

لفظهاعطىوحقائقهافنفى

جاحدجنايةالمغنىعلىفجنى

اعطاهمالهدىحزبإلىوأتى

تومشبهةإنهمقالإذ

وشبههماليهودأيستارهتكفي

اسمعوارئكمبحقمشلمينيا

الإمكانفيوالكتمانخديل

لسانكلتعبيرمنحقصود

كتمانبلاظاهرةالفاظ

الحفانيموضوعهسوىمعنى

بالعدوانالالفاظعلىوجنى

البهتانمنوذاليهودشبه

يلحانيالذيفمنمثلهمضئم

للقرانالتحريففرقةمن

عزقاننيوعيوعوهقويى

خطا.وهو(الازمان)في:ب

له.اللفظوضعالذيالحقيقيمعناهغيرمعنىاللفظأعطىيعني

أي-البشاراتتلكعلى-اليهوداي-"فسطوا-:اللهرحمه-القيمابنقال

وما،كتمانهإلىالسبيلوجدوامابكتمان-!محمدبنبوةالبشارات

لفظهتحريفعن1عجزووما،عليههوعمالفظهحرفواكتمانهعنغلبوا

هذهفيالملةإلىالمنتسبينمنأشباههموور-ثهم،بالتاويلمعناهحرفوا

الرافضة،:طوائفثلاثذلكفيلهمالوارثينعصبةوكان،الثلاثةالامور

هذهلضلالهمالمخالفةالنصوصفياعتمدوافإنهموالقرامطة،والجهمية

.358(-)1/357الصواعق.إلخ"...الثلاثةالامور

وكان.مثلهمنتمو،مشبهةاليهودإن:الهديلحزبالمعطلقوليعني

اليهودفرقمنأن942()!ممتفسيرهفيقروقدفانهالرازيإلىيشيرالناظم

نصه:ماقال8صاالمشركينفرقاعتقاداتكتابهوفي،مشبهةهممن

ذلكبعدتهافتثمقال(أن)إلى...مشبهةأكثرهماليهودأن"اعلم

".المعقولاتعلممننصيبلهميكنلمممنالمحدئون

نفسه.الناظميقصد.يلومني:يلحاني

(.مسلمون)يا:طهطت،
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الذندهذامنبعدمناحكمواثئم-2291

"حطة"يفولوابأراليهودامر-2391

"استوى"لهقيلالجهميوكذلك-2491

جهلهمنوذا""استولىاستوندقال-2591

بالبزهانالشئهبهذاأولى

لهوان"حنطة":وقالوافابوا

للنقصانالحرفوزادفابى

لسيهانهماماوعقلالغة

2391-

2491-

2591-

ظاهر.خطأوهو(لهوان)حطة:طع

آلق!يةمداذظؤاظنا>وإد:بقولهاليهودعنسبحانهاللهأخبرماإلىالناظميشير-

خفيبهغل!دقفرحظهوقولؤاسخدأانبابوآدخلؤارغابمشئتميخثمنهافكلوا

كلفأنزقالمحضالذهـقيلغئرقولاظلموالذبفبذل*المخسانينوستريد

95[.58،:]البقرة*<يفسقونكانوألباالشمامنرجزاظلمؤاالذيئ

أبيعن)9447(،برقم)5(باب-التفسيركتابفيالبخاريوروى-

دخلو>و:إسرائيللبني"قيل:قال!النبيعن-عنهاللهرضي-هريرة

فيحبةوقالوا:فبدلواأستاههمعلىفدخلواحظه<وقودؤاسخداالباب

".شعرة

يعرفلابهمتعبدلفطإنه:وقيلخطايانا،عنااحطط"حطة":ومعنى

انظر:.شعرةفيحبةأوحنطةوقالوا:وبدلوهإسرائيلبنوفعيره،معناه

)8/154(.الباريفتح)1/89(،كثيرابنتفسير

تفسيريعنيأيضا.فحاشيةفيالنسخةهذهإلىوأشير(،اللام)زاد:ح

ناقصاكانالنصقوكأن،استولىبمعنى(>استوى:تعالىقولهالجهمي

.اللامحرفوهوحرفافيهفزاد،عنده

الائمةإماملليهود:والاستواءالصفاتنفاةالمعطلةمشابهةإلىأشاروممن

"فنحن)1/233(:"التوحيد"كتابهفيقالحيث-اللهرحمه-خزيمةابن

نبدللا،عرشهعلىمستوخالقناأن-وعلاجل-اللهبخبرنؤمن

إنهالجهميةالمعطلةقالتكمالناقيلالذيغيرقولانقولولا،ادلهكلام

كمااليهودكفعللهمقيلالذيغيرفبدلوااستوىلاعرشهعلىاستولى

وعلا-جل-اللهلامرمخالفين"حنطة"فقالوا:"حطة"يقولوا:أنأمروا

".الجهميةوكذلك
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2691

2791

2891

9291

0391

3191

3291

2791

2891

9291

3191

القزانعنتخرجفلاخولىباس!التاوي!!تئطلوجهأعشرون

ربانيعالمحبرتصنيفعندناهوبمصنفافردتقد

بيانبحسنهذابطلتقدهـهـيفةأوبعينذكزناولقد

العميانعلىإلاتختفيلاتحقيقهاتردإنالصواعقفيهي

زائدتانالعرشربوحيفيهماجهميولاماليهودنون

]44/ب[بالنقصانوصفوهقدويهودصفهوعطلالجهميئاوكذلك

اخوانبينتهكماصلياالىلصفاتهنفيهمفيإذافهما

***

تيميةابنالإسلامشيخائفهالذيالمصنفهذاإلىالناظمإشارةتقدمت

)1123(.رقمالبيتفي-اللهرحمه-

وانظر:وجها.واربعيناثنينالمرسلةالصواعقفي-اللهرحمه-ذكر

322.صإلى603صمنالصواعقمختصر

الترتيبيقتضيوالسياق،وفالاصلفيتاليهعلىمؤخرالبيتهذا-

)ص(.،النسخسائرفيالوارد

كتابلناظمها:الأصلهامشفيوجدتها)حاشية:فطزةفيجاء

علىالمرسلةالصواعق:سقاهالمبتدعةعلىالردفيحافلجليل

طبعوقد(.الصواعقفيهي:بقولهارادفإياه-والمعطلةالجهمية

اربعةفياللهالدخيلمحمدبند.عليبتحقيقالكتابهذامنالموجود

ذكروقد.قلاوالعصفإلاالاصلمنيبلغلاولكنه،مجلدات

ولكن.منهالثانيالجزءعلىيعثرلمانه912صمقدمتهفيالمحقق

وقد.متداولمطبوعوهوكاملا،إليناوصلمختصرهانعلىاللهنحمد

.العلويعبدالرحمنبنالحسند.بتحقيقمتهطبعةاخيرأصدرت

سهو.وهو(،تخفىالا:ف-

-يقولونعمااللهتعالى-مغلولةيدهوانبالفقرادلهاليهودوصفإلىيشير

كتابه.فيعنهمعلينااللهقصهمماوغيرها
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إن

3391-

3491-

3591-

3691-

3791-

3891-

متعسمسر

وقولهمبفرعونالإثباتأهلتشبيهفيبهتانهمبيانفي

)1(
أشباههوهمبفرعونأولىوأنهمأخذوها،عنهالعلومقاله

القزانفيوذاكالعلوهبهمذفرعؤن:قؤلهمالعجائبومن

هامانمنرامقداثذي-حبالم!إلئهالطعودطلبقدولذاك

الاذانإلىسمعاههمأفوومنبكتبهمرأيناههذا

الرحمنجاحدالمعظلعؤنبفزأولىالذيذامناذافاشمع

المحمنفوقيةاذعىحينكاذبموسىقالمنإلىوانظز

الإيمانصاحبيكفراضحىفزعونيكئمأنالمصائبفمن

(.)1(طع:)انهم

فيالرازينصوصذكرناوقد،الموضوعهذاإلىالناظمإشارةتقدمت-3391

)9015(رقمالبيتفيعشرالسابعالدليلعندبفرعونالاثباتاهلتشبيهه

.بعدهوما

الالشنبأئلغلعلىصرحالىابنيهمنفرعؤن>وقال:تعالىقولهإلىيشير-3491

]غافر:لمجذبم<لاطئةولمنيموسىإلهإلى+فاطلعالشمؤتأستبب

،36.]37

لىغيرهـناؤيدإلهمنل!معلمتماالملأيهاتهانرعون>وتال:وقوله

لاظان!!نيموسفإلهإكطلعلعلىصرمحالىفاجعلالظينعلىيهمن

38[.:]القصص*<البهذبينمف

وجعلهمالايةلهذهالمووليننصوصذكر)1512(رقمالبيتتحتتقدم-3591

،والزمخشري،الرازيذلكعلىنصكما.العلولصفةمثبتافرعون

وغيرهم.لقرظبي1و

)1514(.برقمتقدمقدبنصهالبيتهذا-3691

مذهبنهوالعلونفيعلىبهاستدلواالذيلدليلهمقلبالناظممنوهذا-3891

كذجم!<،-لاطة-ولمنيموسىإلةإلى+>فاطلع:قالفرعونأنبدليللفرعون
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ساللذينمبدذذاك:ويقول-9391

حبفرعونلهمذاالموزثن-0491

!ووهاديهملهنمالإمامفهو-4191

و]كالفوقوصفالوصفينائكرهو-2491

فاتالربذاتإنكارقضدهإذ-4391

البهتانمنوذابالفسادع

عمرانمنالمولودبهرمىش

الئيرانإلىيقودهمجوغ

البهتانعلىإنكارا!ليم

النكرانلذامزقاة!طيل

0491-

4191-

4291-

4391-

كاذبا،لاظنكواني:بقولهفرعونفكذبهالسماءفياللهأنأخبرهموسىلأن

أئمةأن)1521(رقمالبيتتحتتقدموقد)13/173(،الفتاوىمجموعانظر

العلو.إثباتعلىدليلافرعونعنقصهماجعلواقدالسنة

رئإ،ولدخموسئأقتوذروقفزعون>وقال:تعالىقولهإلىالناظميشير

26[ه]غاقر:القساد(الأضضفييظهرأنأؤديتميبدلأناخافإني

)بمتبوع(.:ط

الوردوبثسافارفاوردهمالقئمةيرمقؤمه>يقدم:عنهسبحانهقالكما-

.89[:]هود*<المورو

منفيؤخذللتكليمإنكارهأما.تقدموقدفواضحللفوقفرعونإنكارأما

إليهيوحيومالهاللهتكليمعلىمبناهالانودعوتهموسىلرسالةإنكاره

704.صالصواعقمختصرانظرالاوامر.من

ذات"."إنكاس:نسخةفيأنإلىلاصل1طرةفياشار

قول"وحقيقة)13/185(:الفتاوىمجموعفيالاسلامشيخيقول-

كلامهوتعطيل،الخالقجحدوهو،فرعونقولهوالمعطلةالجهمية

جلاله،جلالخالقيجحدفكان،يفعلفرعونكانكما،ودينه

:ويقول*<المسبر-شمنلاخعلنكغيرىإلهااتخذتلبن>ظل:ويقول

يكونناوموسىكلماللهيكونأنينكروكانالاعتهلى<،رئبهم>يب!

ويكونوطاعتهاللهعبادةيبطلأنويريد،السماواتفوقإلهلموسى

إلىيؤولالنفاةالمعطلةالجهميةقولكانفلما،المطاعالمعبودهو

عبادته،وانكارالعالمينربإنكارقولهممنتهىكانفرعونقول

.ا.ص.".كلامهوانكار
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491

491

491

491

491

491

591

591

491

491

491

591

591

وبالةبسلمجاءوسواه

ومقدرامفكرابذاكوأتى

ابوابهمنالتعطيلإلىتىو

لفوالتنزيهقالبفيبهوأتى

الفذافقال!العلؤوصفالىتىو

تلقائهمنأنشاهقدفاللفظ

لمالعقلصبيئكلهموالناس

همللوحيسلمواأناساإلا

بنيانعلىبقانونوأتى

الأوثانالعابدالوليدورث

والجدوانالذاوظهوومنلا

العميانعلىتلبيسا!ظيم

بالرحمنيليقلئسجسيم

المنانالواحدوصفوكساه

الشيخانمنكانواولويئلغ

الإنسانوأعقلالبلوغأهل

فيمانينقووضعواالذينالتأويلأهلالنفاةإلىالبيتهذافيالناظميشير

لمخالفهاوما،قبلوهالقوانينتلكوافقفما،اللهعنالانبياءبهجاءت

.فوضوهاووتاولوه،يتمعوه

)1292(.عيسىلابنالمقاصدتوضيحانظر:

)بذلك(.:ف

)573(.البيتفيسبقماانظرالمغيرةبنالوليديعني-

يطلقونأنهمالتعطيلهلعادةمنأنيبينإنالأبياتهذهفيالناظممراد

أهلأئبتهماعلىويطلقون،الناسبينيروجحتىتنزيهاتعطيلهمعلى

انظر.عنهمالناسينفروالكيتجسيماللهالصفاتوجميعالعلومنالسنة

113.صالصواعقمختصر

سبق.وقد،شيخجمع:الشيخان

إلاهوماالبطلانالواضحالتأويلأهلكلاماتبعمنأن:الناظمومراد

الرجلبخلاف،ويخدعهبهيغررأنأحدلكليمكنالذيالصغيركالصبي

وتركواالوحياتبعواالذينالحقأهلوهم،والفهمالعقلصاحبالبالغ

التعطيل.أهلقوال
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للجؤبانتنقادإذكالسباءله1فانقادوالصنيانإلىفاتى-5291

]ه،/!الشئطانمنيلقىماشيطانيديفيصغيرعقلإلى-/فائظز5391

***

ف!مفر

يالياطلالحقوتلييسهمتدليسهمييانفي

بلساناستوىالعزثنعلىحفاربناالمجشمقال1إذ:1قالو-5491

معانخمسالوضعفيلهأيضاواستوىمعنىللعرشكئمفسلوه-5591

الشانهذاإمامفذاكعمرولدىأيضالهامغنئفكئمو"على"-5691

5291-

5491-

5591-

5691-

فارسي.والراعيالحارس:الجيمبضموالجويان.الشاةجمعالشاء:

حاشية2/966،هـ(1342)طهرانللتبريزي"قاطع"برهانانظر.معزب

)ص(.،المحقق

الباطل.التأويلأهليعتي

لاستواء.1ووجلعرللهالصفا!مثبتبالمج!ميعنون-

)586(.البيتعلىالتعليقانظر

مولى"سيبويه"،بالملقبقنبربنعثمانبنعمروبشرأبوهوعمرو:

عنالتحوأخذبالتحو،التاسأعلممنكان،كعببنالحارثبتي

من،وغيرهالكبيرالاخفشعناللغةخذو،ولازمهأحمدبنالخليل

ومائة،ربعينوئمانسنةولد.بابهفيمثلهيصنفلم"الكتاب"مصنفاته

)2/922(،الوعاةبغية)2/346(،الرواةإنباه.ومائةثمانينسنةوتوفي

)8/351(.السير

صاحبإلى931صالصواعقمختصرفيالسؤالهذاالتاظمنسبوقد-

لاالقرانفيالعرشعلىالاستو]ءأنبينمابعدفقاللقواصم1والعواصم

وأثلاثةعنفضلا"،البتةمعنيينيحتمل"لاحدا:1ومعنىإلايحتمل

:=المجسملكقال"اذا:والقواصمالعواصمصاحبقالكماعشرخمسة
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وائذيالمعانيتلكلنابين-5791

الجعاهذيمعذرفدااب-فاشمع5891

الذيذااعقلويلكللمجغجعقل-9591

جلالهجلالزبعرشالعزش-0691

موهثمهوولااجماذفيهما-6191

التئيانبواصسحأويدمنها

الهذيانمنفيهاالذيماجح

عرفانذاكنتإنقلتهقد

الاذهانذيللمعهود"و"اثلام

وضعانلهولاالمجازنقل

5891-

9591-

-0691

6191-

"العرشعلى"استوى:فقل5[،:]طه*<آستوىاتعربثيىعلى>الرحمق

فيقالهماهذامنوأصرحتريد".فايّهاوجهأعشرخمسةعلىيستعمل

الجهميقولهذا"ومثل:البيتهذامعنىحول)1/491(الصواعق

[5:]طه*<استوىالعرثدعلى>الرحمقالمشبهلكقال1إذ:الملئس

ذلكقاي،معانخمسةلهوالاستواءمعانسبعةعندنالهالعرش:لهفقل

وانظر:..".مؤونتهويكفيكيقولمايدريولايتحيرالمشبهفإنالمراد؟

-)4/228لهالغيبمفاتيجفيوالاستواءالعرشلمعانيالرازيتاويل

.)922

وهو"فذاك"،:طه،طتوفي.لكفدىاي:بحاشيةفي"فداك"قسر

للمثبت.الناظممنخطاب"فاسمع":وقوله.تصحيف

)0918(.رقمالبيتتحتقريباتفسيرهاسبق:الجعاجع

(.الذي)ما:طعاللجعيجع(:ب

المعطل:مخاطباالبيتهذامعنىحول)1/591(الصواعقفيالناظمقال

فتلبيسمعانخمسةوللاستواءنحوها،اومعانسبعةللعرش:قولكما"و

الذيالرحمنلعرشليسفإنهظاهروكذبالجهالعلىوتمويه،منك

معانعدةالجملةحيثمنللعرشكانوانواحد،مععىإلاعليهاستوى

جلالهجلالربعرشوهومعينا،العرشبهاصاروقدللعهد،فاللام

نابذمنإلاالاممبهقرتوالرسلعليهاتفقتالذي،ملكهسريرهوالذي

182(.صهلم)3الفتاوىمجموع032،صالصواعقمختصرنظرو".الرسل

بهيرادأيهايدرىلامعانعدةلهليسالعرشانيقرر:انالناظممراد

=واللامبالألفمعرفاالنصوصفياطلقإذابل،المعطلادعىكما
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جميعهئملأنبياءواومحرذ-2691

منعرفوهوهئمعرفناهمتهم-6391

بدسريرمنهالأذهانتفهملئم-6491

ولابحرعلىعزشاولا-كلا6591

الرحمنللخالقبه1شهدو

دياناستوىقدعليهرب

اركانعلىبئتاولاعيسيى

بنيانبلالجئريلعزشا

6491-

6591-

إلىمعهيحتاجإجمالهذافيولي!سبحانهالربعرشهوفالمعهود

لهوليس،حقيقتهعنيصرفحتىمجازفيهوليس،وبيانتفصيل

للام.1وبالالفمعرفاهكذاجاءإذااللغةفيمعنيانأي:وضعان

علىسبحانهفقالعرشهاوعنعنهااللهخبرناالتيسباملكةهي:بلقيس

ولهايفىش!لمنوأوتيتنمليهةانروجدت>إني:سليمانهدهدلسان

23[.:]العمل*<عظيمعرئى

بلقيس،عرش"العرشلما:لفظإظلاقعندتفهملاالافهامأنوالمعنى-

الرحمن.عرشلاعرشهاأنهفهمببلقيسمقيداالعرشذكر1إذولكن

سقفه.وهوالبيتعرشمنهتفهمولاأي:"اركانعلىبيتا"ولا:قوله-

.()الاركان:ط،س-

الذيإبليسعرشالاطلاقعندالاذهانتفهمولميعنيبحر":على"عرشا

عمه-اللهرضي-جابرعنالصحيحالحديثفيجاءكماالماء،على

يبعثثمالماء،علىعرشهيضعابليس"ان!:اللهرسولقال:قال

مسلماخرجه.بطولهالحديث."..فتنةاعظمهممنزلةمنهفأدناهم،سراياه

)67(.برقممكرر)2813(برقمالمنافقينصفاتكتاب-صحيحهفي

عرشالعرشلفظةإطلاقعندالاذهانتفهمولماي":لجبريل"عرشا-

:-عنهاللهرضي-جابرعنالصحيحالحديثفيجاءكماكرسيهأو"جبريل"

ذإامشيانا"بينما!:اللهرسولقال:قال(الوحيفترةعنيحدب)وهو

1ءبحرجاءني[لذيبالملكانا1فإذبصريفرفتتالسماءمنصوتأسعت

بطوله.الحديث."..منهفرعبتوالارضالسماءبينكرسيعلىجالس

إلىالوحيبدءكانكيفباب-الوحيبدءكتابفيالبخاريأخرجه

.()4برقم!اللهرسول
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الذانيالحضيضتحتهوىعئدمنثكإنالذيالعرشولاكلأ

بشتانوفيحزثفيأعنابالوهذهالكرومعزشولاكلا

الاكوانذيجميعفؤقالزثشعزاللهبحمدفهمتلكنها

القرآنفيجاءقدكماحقااستوىقدالعالمينوبوعليه

بيانظهوربهالمرادظهرالذيبالحزفالموصرل)افشرىاوكذا

ثانمجازولاللاشتراكمفهمهوولااجماذفتهما

لسانكلبوضعالعلوفينممالاستعلاءحزفمعتزكيبه

ببيانلوصفهالعلومعنىمعفالقصدإلى""معتركبفلنا

وسلطانه،وملكهعزهذهبأي:"عرشه"ئل:وقولهم،وزالهدمأي:ثل

سقط.:هوى)11/09(.اللسان،وهلكذلإذاللرجليضربمثلوهو

سبق.وقد.القريب:والداني.الأرضقرار:والحضيض

الاخشابأي:الكرومعرثنالعرثنلفظإطلاقعتدالأذهانتفهمولمأي

له.فتعملنموهأئناءالعتبعليهايعتمدالتي

)1115(.رقمالبيتتحتذكرهامزوقدمواضعسبعةفي

يحتمللافإنه""علىالاستعلاءحرفمعموصولاجاء([استوى":الفعلأنأي

عليه.الناظمكلاموسيأتي،سبحانهاللهعلوعلىالدالالحقيقيمعناهغير

فيه(.الا:ط

:فقالالبيتهذامعنىعلى603صالصواعقمختصرفيالناظمنص

فى>لتسئتو-:تعالىكقولهبعلىمقيدالاستواء(:معانيمن)يعني"والثاني

44[،]هود:الجو،فى(علىستوث>و:وقوله13[،:]الزخرفظهورو،

العلومعناهأيضاوهذا92[،:]الفتحء(سوقهعلى>فاشتوى:وقوله

".اللغةأهلبإجماعوالاعتدالوالارتفاع

052(.-)5/951الفتاوىمجموعوانظر

"لوضعه".غيرهما:وفيالأصلينفيكذا

العلو=معكذاإلىالقصدأيضافمعناه"إلى"بحرفمقيداالاستواءجاءإذا-
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فمقيد"استوىقدالسماءإلىو"-7491

مطلتحهو"استوىالعردتر"علىلبر-7591

فهمهبقصرالجهميئلكنما-7691

!مكان"المعئة"واواقتضى-افإذا7791

!مكانحزفغحبرمنأتىفإذا-7891

الإتقانمحعصتعتهابتمام

بالاركانتمقدمابعدمن

المنانمواهبفتلكذاعن

[4/ب]هوالثانيمقدماستواء!ناه

نقصانذافلئسالكمالضاه

7491-

7591-

7691-

7791-

7891-

جميعاغالأرضىفيمالكمط!اتذي>هو:تعالىقال!كماوالارتفاععليه

وهيالسبماالىاستوي>ثم:تعالىوقوله92[،:البقرة1<الشمآالىاستوي

بمعنىفسروهاالموضعينهذينفيالسلفوأكثر11[،:]فصلت(لح

ومجاهد،العاليةأبيتفسيرإلىالناظمإشارةعندمركماوالارتفاعالعلو

الأبياتانظر.المعانيهذهالسلفعنونقلهالبغويكلامإلىأشاروعندما

،11993()6،(522-5)1815الفتاوىومجموع،1347-0135،0136

691(.-)51191المرسلةوالصواعق603،صالصواعقومختصر

تصحيف.وهو)صيغتها(:ب

ثمحميعاالارضىفيمالكمطحائذبح>هو:تعالىقولهإلىيشير-

92[.:]البقرة(عليمشىهلكلوهوسمؤتستعفسولهنالشمدالىاستوي

5[.:طه1*<اشتوىآلعرتحعلى>الرحمن:تعالىقولهإلىيشير

.العرتريعني("بالأركان"تم:وقوله-

العلو.بمعنىكانإذاالاستواءمعانيمنتفصيلهتقدمعماأي:ذا""عن

الليل1)استوى:يقالكماالمعيةواومع"استوى"الفعلجاءإذا:والمعنى

بعدهللذيمساوالواوقبلالذيأن:أيالمساواةبمعنىفيكونوالنهار"

الصواعقمختصرانظر(.والثانيمقدم)استواء:الناظمقولمعنىوهو

)114041(.العربلسان)51191(،الصواعق603،ص

وأالاستعلاءبحرفمقترنغيرمفرداجاءإذا"استوى"لفعلأن:والمعنى

القصص:1واشتوى(اشدلمبلغ>ولما:تعالىقولهفيجاءكماحرفاي

.نقصانغيرمنوتئمكمل:بمعنىيكون14[

603.صالصواعقمختصر)14/041(،العربلسانانظر:
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الفرقانفيالزحمنبينقدالدبالحقبالباطلتلبسوالا

الشانهذاأربابلدىفيهحقيقةفهيللاستعلاء"و"على

الرحمندسوىمعنىيحتمللمجلالهجلالزحمنوكذلك

معانلخمسمحتملاحمنالزاسمهوجدلوبعماهويحهيا

بلسانعندناالتلاوةإلالهمعنىلااللفظبانلقضى

ببيانساءكئمقدمامعناهفيالإسلامأئمةقالفلذاك

بالكيمانواللهعندناهيلهمكتبعلىاحلناكئمولقد

!هه*ص!ه

المعانيحروفشرحفيالمبانيرصففيالمالقيقال،العربيةأهليعني

".حقيقةالعلؤومعناهاللأسماءجزحرف-"على"يعني-"وهي:433ص

ألفيته:فيمالكابنوفال

فطن"قدمنعنىتجاوزأبعنو"عن""في"ومعنىللاستعلاعلى

للاستعلاء"على(["وتستعمل)2312(:الالفيةعلىشرحهفيعقيلابنقال

المنيرالكوكبشرحفيالنجارابنوقال."السطحعلى"زيدنحو:كثيرا

نحوذاتياكانسواءلاستعلاءتكونأنمعانيهاأشهر"على)24711(:

فيها(".عليهم)وكتبنانحومعنوياأو(الجوديعلى)استوت

.المؤوليعني،الحىعنعماهبسببأي

المراد،أيهايدريفلامعانعدةوالاستواءللعرشجعللمنالناظممنإلزاموهذا

مثليقولوابأنفألزمهم،حقيقةعرشهعلىالربباستواءالصريحةالاياتفيحتى

بأنهيقولواأنللزممعانلخمسةمحتملاكانفلو""الرحمناللهاسمفيالكلامهذا

.معناهفهمدونبهوالتبركوتلاوتهلقراءتهأنزلوانما،لهمعنىلا

عرشه.علىاللهاستواءمععىفياي

.بعدهوما)1346(البيتانظر.والجماعةالسنةأهلمنالعلمأهلكتبأي

ورفعه.جمعهالشيء:كؤممن،المشرفالتلوهو،كومجمع:الكيمان-

الكتب.كأ!ةهناوالمراد)9521(التاج)12/952(،اللسان
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غعر

عليهاوالحكمالألفاظفيغلطهمسبببيانفي

بهاالاستدلالسقطوا1حتىمعانعدةباحتمال

سيانهمافماالاعتباروقيومركمثمفردمنهواللفط-8691

بالتئيانمنهالمخاطبقصدالذيفينصبالتزكيبدلفظ1-و8791

والاذهانالافهامإلىجتهنش!حئثمنوذافيهظاهزاو-8891

8691-

8791-

8891-

الواو.سقطتغيرهاوفي.سد،،وظالاصلينفيكذا"وفي":

(.التركيب)في:طد،،ف

؟مله<عشزه>تالث:تعالىكقولهاحتمالغيرمنبنفسهيفيدما:[لنص-

"وقد:قدامةابنوقال،معناهفيالصريجهو:وقيل691[،:]البقرة

إليهتطرقفإن،دليليعضدهاحتمالإليهيتطرقلاماعلىالنصيطلق

نصا[(.كونهعنيخرجهفلاعليهدليللااحتمال

)1/385(،للغزاليالمستصفى)2/056(،قدامةلابنالناظرروضة:انظر

)1/138(.يعلىلابيالعدة

الطاء.بكسرففيضبط:المخاطب-

وفي."للتبيان":الاخرىالنسخوفي.وحالاصلينفيكذا"بالتبيان":-

".التبيان"في:ط

،غيرهتجويزمع،معنىالاطلاقعندمنهالفهمإلىيسبقماهو[لظاهر:

أظهر.أحدهمافيهومعتييناحتملما:وقيل

إلاتركهيجوزولاالظاهرمعتاهإلىيصارأن"وحكمه:قدامةابنقال

بتاولل".

)لهه!945(.التجارلابنالمتيرالكوكبشرح)2/563(،التاظرروضة:انظر

حسبعلىنسبيأمرهوالمركباللفظفيالسابقينالقولينأن:والمعنى

عتدوظاهراطائفةعتدنظافيكوناللفظهذامنطائفةكلهاناذتفهمهما

عليه.الكلاموسيأتي.طائفة
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وعفطائفةعندنضافيكون-9891

يئضحلئممجمللسواهئمولدى-0991

التئيانظاهرهوسواهمول

بيانائضاجبهالمرادلهم

الألفاظمثلوذلك،معنىالانطلاقعندمنهيفهملاماهو:المجمل-0991

وغيرهما،الناظرةوالعينالذهببينالمشتركة"العين":كلفظةالمشتركة

نفسفييدركلابحيثمنهالمرادوخفيدلالتهتتضحلمماهو:وقيل

المخمل.ببيانإلااللفظ

التوقيف)لهه!413(،المنيرالكوكبشرح)12057(،الناظرروضةانظر:

963.صللمناويالتعاريفمهماتعلى

الاقسامهذهحول672(-)12067الصواعقفينفيسكلاموللناظم

ثلاثةوالسنةالقرانألفاظأن:والعشرونالسادس"الوجه:فيقولالثلاثة

معناهاغيرتحتملوظواهرواحدا،معنىإلاتحتمللانصوص:أقسام

عرضةالبيانبدونفهي،بيانإلىتحتاحوألفاظمرجوحا،بعيدااحتمالا

.الاحتمال

فبهم>فلبث:تعالىكقولهقطعابمدلولهاليقينيفيدفهو:الأولالقسمفأما

14[.:]العنكبوتعا،(خمسب%إلاشةالف

منالقرانألفاظوعامةقال:ثم،القسملهذاأمثلةذكر...ثم

وجوهأصحفجاءتركيبهماو،مفرداتهشأنهذا،الضربهذا

نأإلى....للمعنىمطابقةوأشدها،اللبسمنوأبعدها،التركيب

قدولكنمنها،الظاهرةمعانيهاغيرتحتملقدظواهرلحاني:1والقسم

النصوصمجرىفجرتواحد،معنىعلىاستعمالهامواردفياطردت

بمرادوالقطعاليقينيفيدانوالقسمانمسماها،غيرتحتمللاالتي

المتكلم.

المتكلممرادعرفقبلهالقسمينإلىردهأخسنإذا:لببالث1القسمواط

استعماله،مواردفيباطرادهيفيدوالثاني،بنفسهاليقينيفيدفالأولمنه،

وانظر:.ا.هـبتصرف."..قبلهالقسمينإلىردهبإحسانيفيدهوالثالث

252.صالصواعقمختصر
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الخطاذاكلإلفهمفالاولون-1991

ايفكمالمعناهلهنمالمراسطال-2991

همإذبالمخاطبمنهم-و]لعلم3991

بكلامهعنايةتم-ولهئم4991

قاطغلديهمنم!فخطابه-5991

لمذاكفيدونهمهومقلكن-6991

بقاطعولئسذايظهرويقول-7991

مقتدهومقلكلامولإنفه-8991

فكلامهبمرادهقاطغهو-9991

زمانطولمعناهوالفهمب

الشانبذاكعنايتهمضدت

الإنسانسائرمنبهأولى

العرفانصحةمعوقصوده

التئيانمنبهريدفيما

البرهانعلىبقطعهميقطع

الاذهانسائرلاذهنهفي

الازمانعالممنبكلامه

التبيانضحولديهنص

1991-

2991-

3991-

6991-

8991-

9991-

لليقينمفيدةالوحينصوصفيالمركبةالالفاظعندهمكانتالذينيعني

وغيرها.والعلوالصفاتكأحاديث

السنة.أوالقرانمنإماالنص":الخطاب"ذاك

والمزاولة.الممارسة:س1المر

القرانكانفإنالرسولأوسبحانهاللهوهوالطاء،بكسر:المخاطب

بسنتهالناسأعلمفهمالرسولكانوإن،باللهالناسأعلمفهم

وبكلامه

ظاهرةوالسنةالكتابألفاظإنيقولونالذين:الثانيالقسمأصحابيعني

القاطع.العلميقيدنصاوليست

(.يقطعالا:ف-

"بكلام".غيرهما:وفي،الاصلينفيكذا"لكلام":

وضبط(.تحريف"غالب"،فيهاالتيد)غيرالنسخجميعفيكذا"عالم":-

ولعل.الزمانعلماءالمقصود:إذبعيد،وهو"عالم"اللامبفتحظ،ففي

الانشادفيتطهرلاالياءكانتولماالعلماء.يعنيبالياء،"عالمي":الصواب

)ص(.،أعلموالله.الكتابةفيوحذفهاالمستمليأخطأو]لاملاء

=.خطا،"ومراده"بكلامه:ح،دوفي."وكلامه":غيرهماوفي.الأصلينفيكذا
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الىالمتسلقمنالعظمىلفتنة1-و

الكلافيهالذيالعأميعرف-/لئم

منليسغريمثمنهلكنه-

يكنلمقومدعيئالزنيمفهو-

مجملإليهأبدافكلامهم-

يخالهابالزيوفالتجارةشد-

نالهعليهردتإذاحتى-

يكنلئمإذلهانصحيحافاراد-

فيالطعنبدونذااستحالةوراى-

الهذيانأخيالدعوىذيحخدوع

الشانبهذاإل!لهولام

الجيرانولاكلاسفانه

بمكانيصحبهمولممنهم

الإيقانإمرةعنوبمعزل

بطلانذووهوصحيحانقدا

هوانوسوءخزفيردهامن

الاثمانفييروجالزيوفنقد

بالعدوانفجاءالنقودباقي

فيجاءبمايقطعوالمالذينالثانيالقسمأصحابأنالناظممراد

لاقاطعانضاوعلمائهمشيوخهمكلاميجعلونتجدهمالشرعيةالنصوص

خبرةالناسأكثروهمالعلمحقمرادهميعلمونبزعمهملانهمالتأويليقبل

.بعدهوما)0602(البيتوانظر.وبكلامهمبهم

ورسولهاللهكلامجعلالذي-الطوائفشروهو-الثالثالقسمهووهذا

البتة.معنىمنهيفهملامجملكلامهوبليقيناولاعلمايفيدلا

144.صهالقاموس.لدعي1و،منهمليسقومفيالمستلحق:الزنيم

منهم،ليسالذيالدعيئإلىالموجهالقومكلاميعني"وكلامهم":ط،ب

)ص(.،صحبهمولا

"لديه".غيرهما:وفي.الاصلينفيكذا"اليه":-

بالدراهمقواها:يعنيبالزيوف(لتجارة1)شد:وقولهلتجارة(.)نشد:طه

جيدا.نقدظثهاالتيالزائفة

"خزي".مكان"حرج":نسخةفيأنإلىالاصلحاشيةفيأشار

التأويلفيهالذيالباطلكلامهالحقأهلعلىعرضلماالدعيئهذاأنأي

هونالهعليهورذالكلامهذاعليهميرجلماللهصفاتفيبالمجازوالقول

في=طعنبأنكلامهلترويجأخرىطريقةفاتخذ،و]لهوانالخزيوأصحابه
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بجهلهالصحيحالثمنواستعرض

الورىبئننقدهليشلمعوجا

للذينقداهللئسوالناسو

الذيالنقدهوبئنهموالزينت

رتضواوعلئهاصطلحواقدهئمإذ

انهولو5غئرأتاهئمفإذا

نقودهئمبأنواعتذروارذوه

غئرهبنقدتعاملنافإذا

ولئمذاسمعناقدمنهئموالفه

منتنجيهتجارةيريدمنيا

واوبالجناتالارباجونفيده

نعيمهاودامطابتجنةفي

بمثلهتباعثمنالهاهيىء

بالبهتانيئغيهوبظلمه

الاوزانكاملفيهمويروح

الأزمانفيالفزدإلاقيلقد

والبلدانالألسفارفيراحفد

كتمانبلاجهرأبجوازه

العقيانخالصمصفىذهب

السلطانبمراسمغئرهمن

الديوانمنجوامكناقطعت

البهتانذيويحعلئهمنكذب

النيرانوموقدالالهغضب

الزحمنورؤيةالحسانحور

سلطانمنعلئهللفناءما

ئمانمنبالزيفتشترىلا

والتشبيه،بالتجسيمورماهم،والسنةالكتابعلىالمعتمدالحقاهلكلام

.الناسبينيروجحتىللنصوصوتعظيمأتنزيهأكلامهوسقى

.)استعوض(:طه،طت-

)1155(.البيتوانظر)917(البيتتحتتفسيرهتقدم:العقيان-

منيرتبماتعنيفارسيةكلمةوهيجامكية،جمعالجوامك:-

تطلقواصبحت،السلطانلمماليكذلكوغيروملبسومطعممال

اصحابويتناولها:يستحقهالمنويقالللجنود،يرتبماعلى

الجوامك.

الجبرتيتاريخمنالمختار،لدوزيالعربيةالمعاجمتكملة:انظر

)!(.حاشية)2/014(للصفديالألبابذويتحفة،6201ص

بمثلها"."يباع:طه،طت-
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نبوتةسكةعليه-نقدا2202

الذيبائعهامغرووياأظننت-2302

نأالنفسالمحالواللهمئتك-2402

الفومنشاالصلالسببإذا-فاشمغ2502

عاوفالمركبباللفظ-/يحتبئ4612602/ب[

!مبالئزكيبيساقحينواللفظ-2702

مفعليهبالبيانيناديجند-2802

منبالمقصودالإعلاميحصل-كيئ9202

البلدانأشرفالمدينةضرب

جنكسخان؟ضرببنقديزضى

بالشئطانوخدعتبذاطمعت

الخصمانيتناظرإذخليط

لبيانبسياقهمضمونه

والتئيانللفهمبهغوف

واذانباقامةندائنال

الاذهانفيولصيرإيراده

2202-

2302-

2402-

9202-

القاموس.الدراهمعليهاتضرب،ممقوشةحديدة-بالكسر-:سكهي

1217.ص

ودرهمالاميرضزبدرهمهذا:يقال،ونقشهطبعه:لدرهم1ضرب

)1/035(.[لعروستاج.بالمصدروصفوه،ضزث

مصدرهاالتيالصحيحةبالتقودفعليهونعيمهاالجنةيريدمنأن:والمعنى

التمسكشئهوالماظم،لايمان1ووالهدىالعلممصدرهيالتيالنبويةالمدينة

الغالية.السلعبهاتشترىالتيالصحيحةبالنقودوالسنةبالكتابو[لعلم

الجنة.:و[لمبيبع،سبحانهادلههوبائعها:

ترضيه.أي)ترضي(د:،ف-

)936(.البيتتحتجنكسخانترجمةتقدمت-

إذامحالهذاولكن،والنعيمبالجنةصاحبهاتمنيالنفسأن:و[لمعنى

الهديوبغيرالاثمانمنبالزيفترضىالجنةتمنيهامعالنفسكانت

الردىطريقلهينينبانللإنسانالشيطانمخادعةمنهذافإن.النبوي

المنخدع.هذانظرفيالجنةإلىيوصلالذيهوويجعلهوالانحراف

الوضوحأشدضحة1وومفهومةمعانيهاتكونالمركبةالالفاظأنوالمعانى

الالفاظبمعانييناديجندوكائهاالمراد،وتعينبهاتحفالتيللقرائن

والاقامة.بالاذانللصلاةننادينحنكماللملأويعلنها
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معاندالكلامتركيبفيفك-0302

حفلتقدلففاةمنهويروم-3102

وعدةالشلاقدتوسفنكون-3202

!موالانظمخملهذافيقول-3302

الورىفيعلمكليفسدوبذاك-3402

الاركانمنيقلقلهحتى

ثانكلامفيذاسوىمعنى

الفتانالجاهلفعلللذفع

البهتانأعنفممنوذاضمل

قزآنومنخبرمنوالفهم

0302-

3102-

3202-

3402-

1357.صالقاموس.حزكهالشيء:قلقل

)سواها(.:طه،طتفي(،)سواه:طع

معنىأييحتمللاالذيالمركبالكلاميفكالمعاندأن:والمعنى-

معنىمنأكثرتحتمللفظةمنهاويأخذ،مفردةألفاظإلىتركيبهاأثناء

الحقةالمعانيلدفعحجةالمفردةاللفظةتلكفيجعلتفردها؟عند

وشقوالفرقالشقاقإلىذلكويؤدي،الوحينصوصمنالمفهومة

الصف.

منفأثبتتاماالصوابولعل"يكون"،:وبالاصلفي

البيتفيإليهاأشارالتيالمفردةاللفظةوالمقصود:وغيرها.

)ص(.،السابق

"وأراه:الجوهريقال،وغيرهحديدمنللمقامعالدبابيسواحد:دئوس-

269.صالصحاج)4/145(،لعروستاجانظر:معزبا".

)الشقاق(.:طه،طت.المهملةبالسين)السلاق(:طع،ف-

لمولكن،منهشالقمصدرفالشلاق،وغيرهبالسوطالضرب:الشفق-

والدفعالطعنبمعنىفهوالمهملةبالسينالسلقأما.اللغةكتبعليهتنصق

العروستاجانظر.المعجماتقيأيضاالسلاقلفطأجدولم.والصدم

)ص(.6/382،993،

إلىالنظرئموتراكيبهالكلامفكوهو،المنحرفالاعوجالمنهجبهذاأي

كانسواءكلاميفهمأنيمكنلاتراكيبها،عنمجردةالالفاظمعاني

محددمعنىمنهيفهملالانهعلمكلفيفسدالبشر،كلاماواللهكلام

26.صهالصواعقمختصرانظر.مفيد
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02

02

02

02
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لتبيانوالعقدقئلإفرادادفيذاكتقبلالالفاظكثرإذ

الوحدانيلذامحتملاكانقدالذيزالركبتماإذالكن

ثانكلامفياومرادهسلغفمحتملاكانتجردفإذا

الاذهانفيشكلايكنيفرضفإنممتنعالتجريدذالكن

الضانبتلكتنعقهالصوتلكمفتركيببغيروالمفردات

بالبطلانو]لاتيانجهيلوالثوالئشكيلشالإجمالوهناللش

بالتئيانحنتقدلمركبنقلهراموافعلوههمفإذا

الوحدانيللمفردبهحكمواالذيبالحكمالتركيبعلىوقضوا

العميانعلىوتزويجاجيساوتلوتدليساوتجهيلاجهلا

!ال!ه!ال!ه*

والتأويل.الاحتماليعني:ذاك""تقبل

،فوفيالمفرد.اللفظلذلك:يعني.الأصلفيكذا:الوحداني""لذا

وفيالواو.بضمبفي"الوحدان"وضبطالوحدان""لدى:ط،ظ،ب

."لذي":غيرها

المعاني.عنالألفاظتجريديعني

صاحونعاقا:ونعيقانعقاكمعوضرببغنمهونعق."ينعقه":الاصلفي

بضأنكانعق:يقالالشاء،الراعيدعاء"النعيق:اللسانفيوزجرها،بها

)035611(.اللسانادعها"هأي

"،والتحريف"التجهيل:غيرهوفي.الصوابعلىالاصلفيكذاالبيت

)ص(.،بالوزنمخلوذلك

الصواعقفيالناظميقولالأخيرةالثلاثةالأبياتهذهمعنىوحول

فياستعمالهألفما:"الخامس:الباطلالتأويللانواععدهعند)21191(

فيالمتأولفيحملهالنصبهوردالذيالتركيبغيرفيلكنالمعنىذلك

منوهذايحتملهآخرتركيبفىمجيئهعلىيحتملهلاالذيالتركيبهذا

.ا.ص"والتلبيسالغلطأديح
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نمر

بغلطالألفاظتجريدفيغلطهمشبهبيانفي

)1(المعانيتجريدفي[لفلاسفة

الإنسانمنطقفيوضلالهمإضلالهممناللههداكهذا-4402

البنيانأوهنعلئهاقومبنىوقدالخيالفي-كمجزدات4502

الاذهانقيصحلوووجودهاخاوجاوجودالهاباأرظنوا-4602

بعيانجزئيةصورةقيحصلتمشخصاتوتلكانى-4702

)1(

-4402

-4502

4702-

تجريدهمفيالصفاتنفاةالمتكلمينضلاليبينان:الفصلبهذاالناظممراد

الذينالفلاسفةلضلالمشابهوانهمجردةعليهاالحكمثمتراكيبهاعنالالفاظ

فيوجودألهاجعلواتصورهايمكنلاالتيالمجردةالكليةالمعانيجعلوا

هذاواطلقوا،وصفةقيدكلعنالاطلاقبشرطمطلقاوجودأفاثبتوا،الخارج

.الإطلاقبشرطموجودهوفقالوا:سبحانهاللهعلىالكلام

.)28611(التعارضدرء،26صهالصواعقمختصر:انظر

".اليوناني"المنطق:طع

فيحالأولالجوهرمحلايكونلاماوهو:مجرد؟جمع:مجردات

التعريفات:انظر،الفلسفةاهلاصطلاحعلىمنهمامركباولااخر،جوهر

026.صللجرجاني

التيالكليات:هي"المجردات)لمه!449(:الصواعقفيالناظمويقول

".المشخصةالاعيانمنالنفستجردها

الفلاسفة.:بالقوميعني-

فيالمجردةالكليةالمعانيتصورواحينماالفلاسفةهؤلاءان:والمعنى

بهيقولولاومحالممتنعوهذاالخارجفيوجودالهاانظنواالذهن

وأبشيءمحددةليستمشتركةالذهنفيالتيالكليةالمعانيإذ،عاقل

.الخارجفيوجودهيمكنلاوهذامعينبشخص

منهاج،)1/288(التعارضدرء(،)132414)لمه!499(،الصواعق:انظر

.533(،2)2/30السنة
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طابقتانكليةلكنها-4802

معثنوفوالكليئيذعونه-9402

خارجفياوالذهنفيذا-/تجريد710502،/!

خارجهوولايغقلهالذفنلا-5102

الميزانفيكاللفظأفرادها

سيهانهماالمعنىدرافزد

الإمكانفيلئسقئدكلعن

سكرانلطيفهكالخيالهو

9402-

-0502

5102-

وأالانسانكلفظفيهالشركةوقوعمنيمعتصورهلاماهو:الكلي

كشاف906،صالتعاريفمهماتعلىالتوقيفانظر:.الحيوان

)1/192(.التعارضدرء1258(،)طمالفنوناصطلاحات

تصحيف."شيئان"،:بفي"سيان":-

تجريدهمفي-سابقأذكرناكما-المعطلةمنهجيبينانالناظمومراد

)1/13(:تفسيرهفيالرازييقولالمعنىهذاوحول.لمعاني1والالفاظ

عبارةالمعنىلان.الخارجيةالموجوداتلاالذهنيةللصوراسم"المعنى

الامورهوبالذاتوذلكالقاصد،وقصدهالعانيعناهالذيالشيءعن

هذااللفطبهذاارادالقائلإن:قيلفاذاالخارجيةالاشياءوبالعرضالذهنية

المقصود".الامرذلكتعريفاللفظذلكبذكرقصدانهفالمرادالمعنى

26.صهالصواعقمختصرنظر:1و

خطأ.وهوتجريدأ"":طه

ووصف.قيدكلعنالمجردو[لمعنىاللفظيعني

قيفإلاالهاءتنقطولم"سكران"لطينه:يدقيبينالتيالخمسالنسخفي-

هكذا:الشطرفيقرأ،الموحدةبالباء"كالخبال":فيهاثمتنقطها.قلماالتي

سكران:لطينةكالخبالهو

الخمريشربمنالقيامةيوميسقاهاالتيالخبال""طينةالناظمأرادفهل

الصوابكانواذا؟اثنينسكرينوطينتهالخبالوجعلالدنيا،هذهفي

كما،النونمكانبالفاءو"لطيفه"،النسخسائرفيكمابالمثناة"الخيال"

طيفلكونسببلافإنهمشكلا،المعنىظلالقسمهذامحققرجحه

عنابتعادهمعالصوابانإليئويخيل.سكرينصاحبهيسكرالخيال

النسخ:رسم
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5202

5302

5402

5502

5602

5702

5802

5202

5502

5602

5702

5802

ئابتالمقئدتجردهالكن-

وعنوصفعنالاعيانفتجزد-

كفريفرضهالأذهانمنفزض-

فاضلمندهىكئماكبرالله-

تركيبهاعنالالفانلذيتجريد-

مفالذهنفيكليهماانلحق-و

بالذيالمعاندالخصمفيقودك-

إمكانبلاممتنعوسواه

ومكانلهاوقحتىوعنوضع

فرضانلهاهماالمشتحيلض

زمانقديممنالئجردهذا

الثانيالمعانيتجريدوكذاك

الاذهانفيوهوعلئهتحكمفلاسوضق

الاعيانفيللحكمسامته

بال!كرانيطيفكالخيالهو

أنهوالظاهر"السكران"لطيفة:الثلاثالطبعاتفيوردوقد.أعلموالله

)ص(.النسخفيلماإصلاح

التعارضدرءفيالاسلامشيخيقولالابياتهذهمعنىوحول

الخارجفيموجودالطبيعيالكليإنقال"ومن192(:-)1/092

الذهنفيكليهوماأنبذلكأرادفإنوباطلاحقابهيريدفقد

للأعيانمطابقةالذهنيةالصورةتلكأنأيمعينا:الخارجفيموجود

الذهنيوالمعنى،مسماهالاسميطابقكماالخارجفيالموجودة

فيالموجودنفسأنبذلكأرادوإن،صحيحفهذاالخارجيالموجود

للح!قمخالفباطلفهذاالخارجفيوجودهحينكليالخارج

022.صسينالابنالنجاةوانظر:...".والعقل

تحريف.لها"،"كم:ب

بينوالتناسبالتشابههذا"فتأمل:26صهالصواعقمختصرفيالناظمقال

فيوهؤلاء،المعانيتجريدفيهؤلاء(والفلاسفةالتأويلأهل)يعنيالفريقين

اللفطفيالفسادمنوهؤلاءهؤلاءعلىدخلماوتأمل،الالفاظتجريد

".اللهإلايعلمهلاماالعلومفيالفسادمندخلالغلطهذاوبسبب،والمعنى

)ص(.زائدركنوفيهجميعا،والمطبوعةالخطيةالنسخفيالبيتوردكذا

تحريف."الخصمدل"فيقول:ب
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9502

0602

6102

6202

6302

6402

6502

6602

9502

6602

بالتبيانفعليكاجملواأوأطلقواهئمانبالتفصيلفعلئك-

صهاله!**

تمدر

بينالفرقعنوعجزهمتناقضهمبيانفي

يجبلاوماتأويلهيجبما

العميانكتمشكشياخهمعنالمنقولبظواهروتمسكوا

الفذنمنواعجباصئنالفبظواهريتمشكوبانبواو

لتبيان1وللشرحقصدهئمإذتأويلهمحزئمالشيوخقؤل

بزهانبلاراموالماطالاإبكانعليهمتأؤلنافإذا

لبيانحفلهاالحقيقةوعلىنصوصهمتمرظواهرهافعلى

والقزانالاثارمنحجرىادذاالوحينصوصأجرؤالئتهنميا

الايقانعنعزلتلفظئةظواهزالنصوصتلكعتدهنمبك

وتقول،واطلاقهالكلامإجمالإلىالمعطلعمدإذابالتفصيلعليكأي-

فمسلم،تجردهفرضعلىالذهنفيلهحكمهذاأنأردتمإنللمعطلة

نإوكذلك،فممنوعالاعيانفيالتركيبحاللهحكمهذاأنأردتموان

والايضاح.بالبيانفعليكأجملوا

أقوالبخلافلفظيةادلةهيبلاليقينتفيدلاالوحينصوصيعني-

مرادهاعنوصرفهاتأويلهايجوزولااليقينتفيدفهيشيوخهم

أهلبههدمالتيالطواغيتمنالاولالطاغوتهووهذا.الحقيقي

الصواعقفيالمؤلفذلكذكركما،الدينمعاقلالباطلالتأويل

2/632.المرسلة

الدلاللمنشيئاأن"فثبت182(:)صالتقديسأساسفيالرازيقال

قطعيا".يكونأنيمكنلااللفظية
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الذيالحقطالبساتسولئم-6702

ذإبالتحريفالوحييوعلىوسطوا-6802

لمايوسف"دثئم""الأعرافإلىفاتظز-9602

فه!"عمرانب"المروتفإذا-0702

البزهانومقتضىالدليليبغي

ثانبوضعتأويلاسموه

القرآنمقتضىفهئموو"الكهف"

ربانيموفقفهمالفصدت

6802-

9602-

0702-

البيتفيسبقماوانظر.يليهالذيعنمتاخر)طه(:فيالبيتهذا

قبله.وما1831

سورةفيجاءكماالباطلةتاويلاتهملاالحقيقيبمعناهالتاويلإلىانظرأي

جمتآيقولتمويلهياقيومتاويلهإلايظرون>هل:تعالىقولهعندالاعراف

53[.:]الاعراف.(..باخيرئنارسلاسقدتجلمنلن!و0

مواضع:ثمانيةوهييوسفسورةفيجاءوكما

6[.:]يوسفلاحاديث<تاويلمنهـلعلمكرئكتحنبيك>كنزلك:تعالىقوله*

تأرللمنولنعلمهلأرضى1فيليرسفامكئا>ومحدلك:تعالىقوله*

21[.:]يوسفالأحاِيث<

36[.:]يوسف<المحسنينمنلزنفإنابتآويله->نئئانا:تعالىفوله*

أنقبلبتآولجه-نئأتكماإلاتززقانه-طعامداتيكمالا>قال:تعالىفوله*

37[.:]يوسفيات!ياكمأ<

44[.]يوسف:يفلمين<لأخلنمبتاويلنخن>وما:تعالىقوله*

45[.:يوسف1فأرسلودؤ<بتاويلهنئثسح>إلا:تعالىفوله*

حقا(رئيجمالاقدفئلمنرةيئىتآوللهذايهإسق>وقال:تعالىقوله*

001[.:يوسف1

101[.:]يوسفالماحاديث<ناويلمن>وعلمتنى:تعالىقوله*

<*صنراغليهقم!تتظعلضمابخاوللي>سأننثك:تعالىفقولهالكهففيما*

78[.:]الكهف

82[.:الكهف1*<صنزاغتهدتمتطعلضماتاويل>ذلك:وقوله

.بالفرقانالحاشيةفيبعضهموصححه"البرهان"،:ف-

)واذا(.:ح،ف
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تبالتأويلحقيقةأنوعلرن-7102

مخالفاالنفاةناويلورايت-7202

بذامعنىلهأنشواهئماللفظ-7302

والفالأسماءفيالإلحادإلى-/وأتؤا7402]7"/ب[

وتدنلبيسااللفظهذافكسؤه-7502

ومكذبمنافقكلفاستن-7602

جحدهوسفىبسنتهمذافي-7702

الئانيالمجازلاالحقيقةجين

يجتمعانلئسهذالجميع

دانامروذاكالاصطلاحك

بالبهتانللألفاظحريف

والعورانالعميانعلىلئسا

جانقزمطيباطنيئمن

فرقانبلاتأويلاللحق

7302-

7402-

7602-

القولعلى7[:عمران]ال<ادلهإلاتاويله،يبن>وما:تعالىقولهوهو-

ذلكوقوعوحقيقةالعاقبةبمعنىهنافالتأويل،الجلالةلفظعلىبالوقف

المخبرالأمورتأويلأنفالمرادهذاوعلى،اللهإلايعلمهلاممافهذاالامر

سبحانه،اللهإلاوكيفيتهوقوعهوقتيعلملاالغيبأمورمنهيلتي1وبها

وفي،حقيقةاللهخبركماواقعةبأنهاونؤمنوالتسليمالايماننحنوعلينا

محمدجلمدةوانقضاء،الساعةقياموقتيعلم"وما:الطبرييقولهذا

علمإدراكأملواالذينالبشر،منسواهمندوناللهإلاكائنهوومامتهو

-181)سمالطبريتفسيرا.ص."والكهانةوالتتجيمالحسابقبلمنذلك

277(.-)13/272الفتاوىمجموعوانظر:182(.

.للضرورةالهمزةوسهلتأنشأوا،:أصله

المبادرةالمعانيغيروالألفاظالنصوصلتلكبمعانيأتونأنهملمعنىو

نأبعدالأسماءفيويلحدونوالمعانيالألفاظيحرفونثمومنللذهن

.والايمانالعلمضعافعلىويدلسونهيلبسونهبماالمعنىذلكيقرروا

.)فاتوا(:ف

.اللتحريف(:ب-

مصراعيهعلىالبابفتحواالذينهمالموولةانالناظمبيانتقدموقد

سيناابن"طريقة:فصلوانظر.الشنيعةتأويلاتهمفيلقرامطة1وللفلاسفة

لتاويل".فيالملاحدةمنوذويه
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7802

9702

0802

8102

8202

8302

8402

8502

!860

7802

9702

0802

8302

8402

كتأويلاتهئمبتأويلتىو

ؤلتمكماتاؤلناإنا

تأويلاتناتحطالكفتئنفي

بأبأنااقررتموقدهذا

لناتلاميذافيهوغدوتم

شيوخكمونحنتعلمتممنا

تنمسؤالمباحثكمفسلوا

صولهاوأينجاءبكأينمن

توكفارنحنشيئءفلأي

باذانصارخابشئرشئرا

الوزانإلىنحاكمكمفأتوا

بوزانتاويلاتكمودذاك

والميزانالعدلصريحررينا

اليونانمنطقذلكلئساو

الاحسانمنةتجحدونالا

الاركانربةالقواعدوسلوا

النكرانولييامنيديوعلى

متفقانونحنمومنونضئم

خطأ.وهوويلاتنا()كتا:ب

الكفةترجحلمنيحكمثموكلامكمكلامناويزنبالموازنةيقومالذييعني

الباطعيالقرمطيالفيلسوفذلكهوالخطابوصاحب.الحقمعهومن

وغيرهم.الصفاتيةمنالتأويلاهلعليهانكرهاالتيالباطلةالتأويلاتصاحب

،دفي"تحط"وكذ.بالرفع"تأويلات"وضبطبالتاء"تحط"الاصلفيكذا

.بالنون"نحط":غيرهاوفي.طع،طت

وجهين:علىذلك"ويقال:الراغبقال.الثقيلةالنعمة:المئة

اثقلهإذافلانعلىفلانمن:فيقالبالفعلذلكيكونناحدهما:

:عمران]الالمومنين(علىادلهمن>لقد:تعالىقولهذلكوعلى،بالععمة

تعالى.للهإلايكونلاالحقيقةعلىوذلك164[،

كفرانعندإلأالناسبينفيمامستقبحوذلكبالقوليكونأن:والثاني

ا.هـ17[":]الحجراتأسلموأ(أنلجك>يمنون:تعالىقولهومنهالععمة

777.صالمفرداتبتصرف

القواعداسألواالباطنيةتأويلاتناعليناتنكرونمنيا:للموولةالباطنييقول

اتيتموهلاسسها؟ومن؟جاءتكماينمن:تأويلاتكملتاييدوضعتموهاالتي

وغيرهما.سيناوابنكأرسطوالفلاسفةمعاشرنحنكتبنامنإلابها
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88

98

09

19

29

39

49

59

98

19

29

49

59

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

لفظئةادلةالنصوصإد

وأنتمالعقولحكمنافلذاك

بئنناوميتئمقدشيئءفلأفي

!مالوحيولفظمعقوذالاصل

نتمونحننقولبالنصوصلا

وراءنافإنوتنا1عدفذروا

عداوناوهئمعدؤكمفهم

مبأنقالواالالىالمجشمةتلك

وفعالناقولنايصعدل!اليه

إيقانإلىبناقطتفضلئم

مصظلحانفنحنكذاكأيضا

كالإخوانونحنالبسوسحزب

صنواننتموونحنشول

مصظحبانفنحنكداكأيضا

]لاضغانذولثقلالعدوذاك

سئانحربهمفيفجميعنا

الأكوانذيجميعفوقالله

الايمانذيروجتزقى!الئه

،المشهورةالجاهليةحروبمنالبسوسوحرب.(الحروب)حرب:ط،ب

ناقةلهاكانت،الشيبانيمرةبنج!اسخالة""البسوساسمهاةامرإلىمنسوبة

قدكانطيربيضكسرتوقدحماهفيوائلكليبفراها"سراب":لهايقال

بكرحربفهاجت،فقتلهكليبعلىج!اسقفوثب،بسهمضرعهافرمى،أجاره

.الشومفيالمثلبهاالعربضربتحتى،سعةأربعينبسببهاوائلابنيوتغلب

)2816(.العربلسانانظر:

"مصطلحان"،غيرها:وفي.الصوابوهو.سود،الاصلينفيكذا

)8802(.البيتلشطرتكرارافيكون

8511()1اللسان،خمالوحملمثلالثقيلالحملوهوالاثقالواحد:[لثقل

يحاربونهسوفالذيالعدوأن:هنابهويريدهخطأالاضغان"،"ذي:طهوفي

.جهادهفيومشقةجهدإلىيحتاحوشديدكبيرهوبلبالهينليسأمره

بهمالتعريفسبقوقد.بخلقهاللهشبهواالذينهم:المشبهةاوالمجسمة

لنفاةوالباطنية،الفلاسفةقولمنوهذا.المولفمقدمةعلىالتعليقفي

السنة.أهلبالمجسمةويقصدون.الصفات

العلو.لادلةسردهعندادلهإلىوالافعالالأقوالصعودإلىالناظمإشارةتقدمت

السماء.إلىالملائكةبهاوتصعدتخرحععدماالمؤمنروحصعودوكذلك
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حقيقةالزسولعرجقدوإليه-6902

فوبالذاتإنهقالواوكذاك-7902

الابدانمصعدمريمابنوكذا

مكانبكلقدرتهالعرشق

6902-

7902-

وتخريجه.المعراجحديثإلىالاشارةتقدمت

علىالمؤلفونصالسماء.إلىالسلامعليهمريمابنعيسىرفعوكذلك

هوبلفقطبالروحيكنلمعيسىوصعودالعروجأنإلىإشارةالأبدان

مناما.لاويقظةحقيقةمعالبدن1وبالروح

مؤلفاتهم،فيالسلفمنكثيرأطلقهاقد"بذاته"العرشفوقاللهإن:قوله

بذلك:صرحمننصوصبعضواليك

زيدبنوحمادعيينةوابنومالككالثوريئمتنا"و:السجزيقال*

علمهنوبذاتهالعرشفوقاللهأنعلىمتفقونواسحاقحمدووالفضيل

الفتاوىمجموع246،صالاسلاميةالجيوشاجتماع:انظرلما.مكانبكل

السجزيوقال)17/656(.السير)6/025(،التعارضدرء)5/091(،

أهلإلىرسالتهوهي"والصوتالحرفأنكرمنعلى"الردكتابهفينفسه

فوقبذاتهلخلقهمباينسبحانهاللهأنالحقأهل"وعند:912صزبيد

."...العرش

"ولم:وقالالذاتبلفظكتبهفيالهرويإسماعيلأبوالإسلامشيخوصرح*

927.-278صالجيوشاجتماع:انظر."بذلكتصرحالسلفأئمةتزل

"ثم51:صالعرشكتابهفيشيبةابيبنعثمانبنمحمدوقال*

خلقثمبذاتهعلمهفاستوىالعرشخلقتعالىاللهأنالاخبارتواترت

العرشإلىالسماءومنالسماءإلىالارضمنفصاروالسماواتالارض

علمهمنهمبائناحلقهمنمتخلصابذاتهالعرشوفوقالسماواتفوقفهو

".علمهمنيخرجونلاخلقهفي

281(.صالجيوش)اجتماعالاشعريالحسنأبيقولوهو*

281(.صالجيوش)اجتماعالخطابيسليمانأبيقولوهو*

56(.صرسالته)مقدمةالقيروانيزيدأبيابنقولوهو*

281(.،142،147صالجيوش)اجتماعالطلمنكيعمرأبيقولوهو*

281(.-028صالجيوش)اجتماعالباقلانيبكرأبيقولوهو*
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ليلةاخرككينرلوكذاك-8902

لدوذانوالانتهاءللائتداء-9902

متكلمانهقالواوكذاك-0012

بلاأمحزفبفيرذاكايكون-1012

جهتانفهاهناالشماءنحو

هذانمناللهيناجسام

إخوانيفيابهالكلامقام

الامكانفيلئسفهذاصوت

8902-

9902-

-1021

281(.صالجيوش)اجتماعفوركبنالحسنبنمحمدقولوهو*

الجيوش)اجتماعزيدأبيابنرسالةشارحموهببنمحمدقولوهو*

188(.187،ص

164،صالجيوش)اجتماعالمالكينصربنعبدالوهابقولوهو*

،918،028.)281

791(.صالجيوش)اجتماعالزنجانيسعدقولوهو*

183(.018،صالجيوش)اجتماعالتميميالفضلبنمحمدقولوهو*

277(.276،صالجيوش)اجتماعالجيلانيعبدالقادرقولوهو*

028(.صالجيوش)اجتماعالقرطبيفرجبنمحمدقولوهو*

)5012(.البيتئم)448(البيتانظر.التزولحديثعلىالكلامتقدم

ماانظردائما.الألفالمثنىيلزممنلغةعلىجز،محلفيهنا"هذان"

فيالتعطيلأهلحججمنوهذه)ص(.979(،)002،البيتينفيسبق

صفاتمنأنهابحجةوالنزولكالاستواءاللهعنالاختياريةالصفاتنفي

.الأجسام

منشيءحطبالانزالالمعنىليس"ثم:013صالإرشادفيالجوينيقال

".والأجرامبالأجساميتخصصالانتقالبمعنىالانزالفان،سفلإلىعلو

وانظر)2/127(.الغيبمفاتيح،901-801صالتقديسأساسوانظر

،113ص،الاسلاملشيخالنزولحديثشرح)5/351(،الفتاوىمجموع

124.صالصواعقمختصر

".حروف"بلاغيرها:وفي.طوج،الأصلينفيكذا

صفةإئباتهمالسنةأهلعلىينكرالمعطلأن:والمعنى)بالامكان(.:-ح

=الحروفأنذلكفيوحجتهموأصواتبحروفمتكلموأنهللهالكلام
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21

21

21

21

21

21

عنهمحكيناماقالوا/وكذاك

كلناوشدوالناالحرابفذروا

إلىبأجمعنانسوفبحتى

لناومابالنصوصكوونافلقد

رسولهقالاللهبقالذاكئم

المعلىآرسطوقالقلنانحنإن

اذقالسيناابنقلناانوكذاك

دافيوقالالرسولقاللناقالوا

]48/7الزحمنمشبههقولقبلمن

الفرسانحملةعليهمجمعا

اللحمانممزقيالعرينودسط

يدانالزمانأبدبلقائها

وبنانلنااعناقفوقمن

الثانيذاكقالأوأولا-

لتئيان1ذوالزازفيقالهاو

؟للقرانالدفعكيفغزآن

.الحوادثحلولعنمنزهسبحانهوادلهحادثةو[لأصوات

السنة(اهل)يعنيالحشوية"ذهبت:12صهالارشادفيالجوينييقول

حروفانهزعمواثمأزليقديمتعالىاللهكلامانالظاهرإلىالمنتمون

."...وأصوات

411.-041صالصواعقمختصر95،صفوركلابنالمجردوانظر:

)1282(.البيتوانظرمحاربتنا.اتركواأي-21

)475(.البيتفيسبقوقدالاسدماوى:العرين-21

)ولقد(.:طع-21

.معروفوهوالكيمن"كوونا":

تصحيف."الله"يقالغيرها:وفي.طع،وظالاصلينفيكذا-21

تحريف.)إذ(،:ط-12

هللضرورةالهمزةومذت)481(.البيتتحتأرسطوترجمةسبقت-

سبقتوقدالثانيبالمعلمالملقبالفارابينصرابايعني"الثاني"ذاك

)794(.البيتتحتترجمته

)49(.البيتتحتسيناابنترجمةتقدمت-21

)757(.البيتتحتترجمتهتقدمت.الريخطيبابنالرازيالدينفخر-

اهلاحتجالفلاسفةمنالضلالةبرؤوساحتجواإذاالباطلأهلنوالمعنى-21

دفعها.يستطيعونفلاوالسعةبالكتابالحق
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21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

بيأيضامنهمأنتئموسذاك

أتوكمبالعقولجئتموهئمإن

كلناعليهمإنافتحالفوا

فخلافنامنهمفرغنافإذا

وفريقكمفريقناعندفالعزش

الذيالعدمسوى4شيفوقهما

داوإنماهناكمؤجوداللهما

حقيقةهناكمعدوم]والله

فريقناعندالئوحيدهوسذا

تريانالذيالصنكالمنزلرزا

قزانومناثرمنبالنص

سلمانوأنتمونحنحزب

أخوانوأنتمونحنسهل

كتمانبلاأحدفوقهما

لاعيانوالاذهانفيشيءلا

اكوانذيفؤقالمحفقحدم

الديصاني[مقالةعكسبالذات

العزفانوحقيقةوفريقكئم

معيشةلهفإنذتحريعنأعرض>ومق:تعالىقولهفيكماالضيق:الضئك

الستة-اهليعني-المجسمةإن:للمؤؤلةالباطمييقول.ضيقةأيضنكا<

نعلينافيجبايضا،ضايقوكم،والسنةالكتاببنصوصضايقوناكما

قبلمنمزكما،للجمعجاءتالتثنيةصيغة"تريان"وقولهونتازر.نتحالف

)6914(.البيتفي

)فنحن(.ط:

أصلنافيماإلىفطرةفيشارورحمان(.منللخلقفوقه)ماد:،ف

.د،فنسختيفيماإلىالأصلحاشيةفيأشاركما،وغيره

فيشاروعيان"ولاذهن"فيغيرها:وفي.ط،وجالأصلينفيكذا

النسخة.هذهإلىفطزة

)ف(.منساقطالبيتهذا

اللهرحمهالناظمأن-أعلموالله-ليويظهر.الاصلفييردلمالبيتهذا

)ص(.،السابقالبيتبهواسشبدلالاخيرةالنسخةمنحذفه

.بالوزنمخلوهو"قالهقد"ما:ف-

)466(.البيتفيالمعطللسانعلىبالديصانيالمثبتتشبيهسبققد-

.تقدمكماالمجوسفرقمنلديصانية1و
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الففيالتحقيقعلىجماعتناوكذا-9121

دامنفئضبلاللهكلام-لئست0212

ولاقوللهفيهامافالأرض-2121

كلامهوهوبالوحياتىبشر-2122

لهرؤيتناإنقلناوكذاك-1232

اهـرؤبلةنراهأناوزعمتم-1242

لقرانووالانجيلوراة

الاكوانمنخلقاوععال

ديانمنللخلقالسمافوق

مثلاننتمونحنذاكفي

الإمكانفيولئسالمحالعئن

الاعيانفيالموجودلاحعدوم

-9211

0212-

2122-

2123-

2124-

"الفرقان".:غيرهماوفي.الاصلينفيكذا

.بعدهوما)787(البيتفياللهكلامفيالفلاسفةمذهبعلىالكلامتقدم

القائليناوالفعالالعقلمنفيضبانهالقائلينالكلامنفاةكلامينقلالناظم

جبريلاومحمدمنألفاظهإنيقولونالذينالاشاعرةويلزمونمخلوقبانه

القولينهذينوغاية،حقيقةاللهكلامليسالمصاحففيالموجودهذاوان

.الاختلافوعدمالتوافق

خطا.،"ولذاك":ط

لو:وحجتهم،والجهميةوالمعتزلةالفلاسفةمذهبهومطلقأالرؤيةونفي-

ماو،جسمفهوجهةفيكانوماجهةفيلكانالاخرةفييرىاللهكان

عنولاخلفهولاالرائيامامولاجهةفيلايرىاللهإنفقالوا:الاشاعرة

إجماعالاسلامشيخنقلوقد.تحتهولافوقهولايسارهعنولايمينه

بعدها،وما24511الدرء:وانظر.وجلعراللهرويةإثباتعلىالأمة

النزاعإنوقالوابالعلمالرؤيةاؤلواالاشاعرةمتاخريان:تنبيههناولكن

الفتاوىومجموع11025،الدرء:انظر.لفظيالمعتزلةوبينبينهم

.)16/85(

97،صفوركلابنالمجرد:الرؤيةفيالأشاعرةمذهبتقريروانطر:

مجموعفيعليهمالردالاسلامشيخبسطوقد،163صللجوينيالارشاد

)1281(.رقمالبيتعندتقدمما:وانظربعدها،وما)84116(الفتاوى

هوجهةبلاالرؤيةإثباتكمان:والمعنىخطا.وهو(،البرهان)في:طه

.-حقيقةيراهمنيقابلانالموجودرؤيةحقيقةإذالمعدوملرؤيةإثباته
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بنفسهيقوممرئيكلإذ-2125

حقيقةبراهمنيقابلانمن-2126

اذإبظالعلىتساعدناولقد-1272

مجشمقولفهيالبلمةأما-ا2128]8،/ب[

بدامنهوكلامهقولههو-9212

البرهانفيبذلاغئرهأو

وتدانمفرطبعدغيرمن

قولانهنافماونحنانتئم

الرحمنمنبداالقرانقال

يفترقانلئسومعنىلفظا

2126-

2127-

2128-

9212-

إذالاننا-الناظمعليهسينصكما-نفيهاإلىوقولكمقولنامؤدىولهذا

مقابلاالرائييكونوانجهةفيكانإذاإلاالشيءيرىانيمكنلاقلنا

والكلامكبير.بينناخلاففلاالجهةنفيعلىوأنتمنحناتفقناوقدللمرئي

بالكلية.لرؤيةنفاةوالجهميةللفلاسفة

القوم"وهؤلاء:الرؤيةفيالاشاعرةاعتقادقسادمبيناالاسلامشيخويقول

والجماعةالسنةاهلمذهبنصرحبواو،رؤيتهيمكنلامااثبتوا

ولاالعالمداخليكونلامافان.متناقضينأمرينبينفجمعوا،والحديث

موجوداالخارجفيكانلوبالعينيرىأنيمتنعإليهيشارولاخارجه

لهيكونأنغيرمن،الأذهانفييقذروإنماممتنعوهوفكيفممكنا

الفتاوىمجموع(".الباطلوالخيالالوهمبابمنفهو،الاعيانفيوجود

.)161/87

خطأ."تراه"غيرها:وفي.وطالاصلينفيكذا

ومعاينتهلهالرائيمقابلةأوالعلوجهةسواءجهةفياللهأنإبطاليعني

رؤيته.عند

قول"."فهو:ح،ب

نأ:وجلعزاللهكلامفيوالجماعةالسنةأهلاعتقادإلىالناظميشير

اخرفييعودوإليهبدأمنهمخلوقغيرمنزلادلهعندمنومعانيهألفاظه

السلفعنتواترتقديعود("وإليهبدأ"منهأعنياللفظةوهذه،الزمان

"أدركتدينار:بنعمرووقال،والسنةالكتابفيجاءلمامقررةوهي

وإليهبدأمنهاللهكلامالقران:يقولون-سنةسبعينمنذ-مشايخنا

يعود".
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وأدمنهكلامهالأمينلسمع-0213

لرسولهالاداكماالأداءفله-1312

إنهوأنتمقلناالذيهذا-1322

نهجميعاتساعدنافإذا-2133

واإضافةتلكاللهكبئتإلا-2134

بالقرانالمبعوثإلى51

الفرقانمنزلقولوالقول

بطلانذووذاكالمحالعئن

قزآنمنللهبئنناما

للرحمنالأوصافلاحخلوق

برقمالسنةصريحفيالطبريجريرابنأخرجهصحيحالاثروهذا

163،ص)344(برقمالجهميةعلىالردفيوالدارمي91،ص1()آ

الاسماءفيوالبيهقي117.-116صالمريسيعلىالردوفي

وفي84،صالاعتقادوفيه(،)32)531(،برقم)2/795(والصفات

)1(برقمالعبادأفعالخلقفيوالبخاري)01/502(.الكبرىسننه

اصولشرحفيواللالكائي)1/2/338(،الكبيرالتاريخوفي11،ص

فيالمقدسيوالضياء)381(،برقم)2/234(السنةأهلاعتقاد

26ص)14()13(،برقمالرحمنالرحيمإلىبعودهالقراناختصاص

حاشيةفيوأشار"إنسانمنالمختار"إلىغيرهما:وفي،لاصلينفيكذا-0213

النسخة.هذهإلىف

اللهمنومعانيهألفاظهالقرانأنفيالسنةأهلاعتقادإلىالناظميشير-2131

منإماالألفاظبانالقائلينوالكلاميةالاشاعرةمذهببخلافوجلعر

ادلهكلامفيالحديثأهلمذهبذكرفصلوانطر.جبريلمنأومحمد

.بعدهوما)562(والبيت،بعدهوما)964(البيت

".السلطانذيالله"قول:الاصلينعداما-

حقيقةاللهكلامهوالمصاحففيالانالموجودبأنالأولالقوليعني-2132

منوافقهمومنالفلاسفةمنالنفاةعندباطلوهذا.اللهمنومعناهبلفطه

.الكلاماهل

هواللهإلىالكلامإضافةإنقالواحيثالكلاملصفةالنفاةتلبيسمنوهذا-2134

.-اللهوناقةاللهبيتتقولكماوتكريمتشريفإضافةالمخلوقإضافةبابمن



2135

2136

2137

2138

9213

0214

2141

2142

2143

2135

2137

0214

2141

مصطلحانونحنالوفاقذامعبيننافيماالحزبهذافعلام-

بالإذعانالتجسيملمقالةفتحيزواسلمناابئتمفإذا-

الذئانمشبهدينإثباتاددينناوقولوامجشمةعودوا-

وجهانلهإذالمنافقشانوذامنهمولامنافلالااو-

والكفرانبالئعطيلتزميهوخصومهمجشميقولهذا-

ألوانذاتلقاهمثبتهوجاحدهوقاعدهوقائئمهو-

بالنكرانالتاويلعلىيشطووتاوةيقولبتاويليؤما-

***

نت!او

4يتاولاوما4يتأومابينبالفرقالمطالبةفي

بزهانذيتفريقومنعتهأؤلتهمابئنفروفنقول-

قزآنومنخبرمنلناهاوالئجسيمإلىيفضيمافيقول-

منتعالىالربإلىيضافمابينالتقريقفي"فصلفيسبقماانظر

.بعدهوما)37(البيت"والاعيانالاوصاف

.فحاشيةفيإليهوأشير"للديّان"غيرهما:وفي.الاصلينفيكذا-

)ص(."،الحرب"هذي:يقولأنلاولىو.النسخجميعفيكذا-

المولف.مقدمةعلىالتعليقفيوالمشبهةبالمجسمةالتعريفتقدم-

(.الديانمشبه)دوند:-

(.لونان)ذا:طع-

النفيإفاالطريقينأحديسلكوابأنالتأويللأهلالفلاسفةمنإلزاموهذا-

الحق،أهلطريقويسلكوامطلقاالاثباتوإما،طريقهمويسلكوامطلقا

وبقوليتكرهوتارةبالتأويليقولفتارةيتلودالذيكالمتافقفشأنهموالأ

.بالاثبات
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2144

2145

2146

2147

2148

9214

0215

2151

يدانلفظكذاكالنزوللفظهكذاالتكلممعكالاستواء

المنانحدللوتنبغيلامحدثجشماوصافهذهإذ

لحدثان1والئجسيمإلىيفضيبماأيضاوصفتهأنتفنفول

الأكوانذيوعلمالحياةنفسمعلإبصار1وبالشمعفوصفته

معانوهوالنفسيوكلامهقدرةمعبمشيئةووصفته

بالفزقانفأتحفاأوصافادهذهحاملو]لجشمحدواو

البرهانبواضحيقتضيهلااوالتجسيمالىيفضيالذيبين

قزقانعلىابدايقدروالمكفهمشيوخكنشرتلوللهو

***

حدعلى-والحدوثالتجسيمإلىيفضيماأنالتأويلأهلشبهةوخلاصة-2145

منوغيرهاوالكلامكالاستواءسبحانهللهيثبتوهولممعناهأؤلوا-زعمهم

إشارةأثناءالتجسيمشبهةعلىمستوفىالكلامتقدموقد.الافعالصفات

إليها.الناظم

كذلكنتم:لهميقالبأنفقهم1وومنالاشاعرةذكرهالذيالفرقهذاعلىوالرد-4612

بالصفاتوصفتموهكماالفاسدةقاعدتكمعلىالتجسيمإلىيفضيبماوصفتموه

التيالصفاتبينإذافرقفلاالاجسامبهاتوصفممافكلهاعندكمالمقروةالسبع

.()2/453الصواعق:فيالالزامهذاانظر.أؤلتموهاو]لتيأثبتموها

)طع(.منساقطالبيتهذا-2147

المقالاتمجرد:السبعالصفاتائباتفيالاشاعرةمذهبتقريرانظر-2148

فيالمواقف39،صالادلةلمع29(،-)51للجوينيالارشاد44،ص

692(.-)927الإيجيالدينلعضدالكلامعلم

.586(،)575البيتينفيسبقماانظر.خمسةأوالكلابيةععدمعاناربعةوللكلام-

لاأنهفعندهمالرببذاتقالمالاشاعرةعندواحدمعنىوللكلامأي-9214

)575(.البيتفيسبقماانظرأجزاء.لهولاأبعاضلهولاينقسم

)الفرقان(.:طع-2151
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تم!مفر

بطلانهوبيانلهم)1(اخرفرقذكرفي

ترياناثذيهذاسوىفزقانفسهفيزعيمهمقال-/فلذاك2021]9،/7

القرانظاهرمعإثباتهاعلىدلتعقولناالصفاتهذي-2153

والعزفانلثحقيقاخاياجبفا!التاويلعنصناها-فلذاك2154

بالبزهانالتجسيمعلىدلتعقولهمانالقوماعتراف-كئف2155

للنقصانذاكينفيحعقولادامتجسيثمالعقلفيهلفيقال-2156

اخر"."لهم:طهوفي)ظ(.منساقطة"لهم")1(

السبعالصفاتأنالاشعريةمتقدميمنتبعهومنالاشعريالحسنأبوقرر-2153

والنقل.بالعقلتثبت

صدوراستحالةنعلمالعقولببداهة"إننا:فيقولونعليهاالعقلدلالةفأما

الافعالوكذلك،القدرةلهنثبتأنمنبدفلاعنهاالعاجزمنالأفعال

عالما،كونهثبتفإذالها،مريدبهاعالممنإلاتصدرلاالمتقنةالمحكمة

فإن؛الحياةبصفةاتصفمنعلىإلاتكونانيمكنلافانهامريداقادرا،

نأيمكنلامريدا؛قادرأ،عالما،حيا،كانواذابها،يوصفلاالميت

كلامولابصرولاسمعلاالذيإذ؛وكلاموبصرسمعلهلمنإلاتكون

فيممتنعوهذا،والصمموالعمىالخرسمنبضدهايتصفأنبدلا،له

".الربحق

للجويتيالادلةلمع213،صللأشعريالثغرأهلإلىرسالةانظر:

)5/328(.التعارضدرء)12/32(،الفتاوىمجموع49،ص

الفتاوىمجموعانظر:.والعقلبالسمعالاسلامشيخكذلكأثبتهاوقد

.)16/353(

تحريف."اخي"غيرها:وفي.الصوابعلىط،ح،الاصلينفيكذا-2154

طه:،طت."النقصانكذا"ينفيه:طع"،النقصانكذي"ينفيهد:،ح-2156

التالي.البيتفيأيضأو"ننفيه""،النقصانكذا"ننفيه
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2157

2158

9215

0216

2161

2162

2163

2164

2165

لاهذهفانفواينفيهقلتمإن

لهبإثباتيقضيقلتماو

ولاوصففيننفيهقلتماو

داومابينهمالفرقانمافيقال

بانهالعيانشهدقدويفال

لعبادهومحبةرافةمع

!ادونبالكرامةخصواولذاك

وبفغضبعلىلناالدليلوهو

مفالاوصافبهذهجاءوالنض

القزانمنوانسلخوااوصاف

معانلأفيمنهاففرازك

برهانبلاوصففيننفيه

بالفزقانالآنفاتواجزهان

وحنانوعنايةخكمةذو

القزآنوتابعيالوفاءاهل

الكفرانوشيعةالإلهاءول

العصيانلذيمقتمعمنه!!

القرآنفيذاكايضاالشئعل

لانهاالسبعالصفاتعداماينفيالعقلكانإذايقالبأنلهمالأولالإلزاموهذا-2157

ينفيالعقللأنلسبعالصفاتمنأثبتموهمانفيفيلزمكمالتجسيمعلىتدل

.22(4-)1/222الصواعق:فيللمؤلفبعينهالإلزامهذاوانظر،التجسيم

.""نقضي:طه،طت-1582

فرقبلاغيرهاوإثباتلهالسبعإثباتيقتضيالعقلكانفإن:والمعنى

الثاني.الإلزاموهذاالباقيإثباتمنتفرونفلماذا

بعضإثباتعلىدلالعقلوكذلك:نقولأننا،وملخصه.الثالثالإلزاموهذا-1642

بالكرامةالتخصيصفإنوالبغضوالمحبةالحكمةمثلنفيتموهاالتيالصفات

المتقينلعبادهوجلعراللهمحبةعلىدليلبعضدونالناسلبعضوالاصطفاء

والفجار.العصيانلأهلومقتهبغضهعلىالدليلوهو،الابرار

)1/224(.الصواعق)16/354(،الفتاوئمجموعانطر:

فيفجاءغيرهما.فيتحرفوقد.الصوابعلىالاصلينفيكذاالبيت-2165

فيقبلهزيدبالوزنأخلفلما"،القرانفيالسبعالصفات"مثل:ظ،ب

"الصفات".كلمةأقحمتولكنالاصلينفيكمادوفي."مع":طح،

-دلكماأنهوالمعنى"المتكلمونأثبتهاالتيالسبعالصفاتيعني":فحاشيةفي
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2166

2167

2168

9216

0217

2171

2166

2167

2168

0217

)2(

)3(

الفرقانفيفهيإلئهائفضيلاالعقلبانسلئسناويقاذ

العزفانأولييانفياحدئوللديئدونالذليلاحادأفنفيئ

قرانوفيعقلفيحدلولاوانتفاعلى4يدسطلقهذفيئو

الشيطانونخوةالعنادمحضسوىويحكمالإنصافذاأفبعد

والإيمانوالاثاربسزانادالىاوالنهممنكنموتحئز

**!هالال!

فمم!

أهللطريقطريقهممخالفة)1(بيانفي

3(وعقلالمئقلا)2(الاستقامة

عئتانلهلمنالمشتقيم!الطربعكسطريقهئمبانواغلئم

كماأيضاعليهاالقراندلفقدالسبعالصفاتغيرالاخرىالصفاتعلىالعقل

والسئة.الكتابنصوصفيلماالتسليمفوجبالسبعفيذلكذكرتم

فإنالصفاتمنذكرناماثبوتعلىيدللاالعقلأنسلمتاوانأي-

وشاهدا.دليلابهوكفىمستقلادليلابهجاءقدالقران

إذايعتيالمعينالمدلولعدمعلىيدللاالمعينالدليلعدمفإنوكذلك-

علىيدلفلاالصفاتمننثبتهماعلىوضعتموهالذيدليلكميدللم

عليه.دلتواضحةبأدلةأتيتاقدالتيالصفاتانعدام

.للوزن"انتفاء"منالهمزةحذفت-

فيولاالعقلفيلاالمدلولانتفاءعلىيدللاالدليلمطلقنفيأي

يسواء.سواءبالدليلالمثبتيطالبكمابالدليليطالبالنافيلانالشرع

(.القرانإلىالا:طه".القرانأولي"يا:طع-

".مخالفة"فيغيرها:وفي.ط،وجالاصلينفيكذا

".الاسلام"أهل:نسخةفيأنإلىالاصلحاشيةفيأشار

ونقلا"."عقلاغيرهوفي.الاصلفيكذا
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دالهنضاشيوخهمكلام-جعلوا2172

رسولهوقولرئهموكلام-1732

وأالأصلينذبنكمن-/فتولدت2174

كونهانكاحلاسفاحمنإذ-2175

شيوخهمكلامعلىالنصوصعرضوا-1762

النضانبهموزوناإفكام

لمعانمتحملأمتشابها

]94/ب[لبهتان1وللغياتتلاد

الابوانوبئستالوليدبئس

سلطانلذيجئشفكأنها

2172-

2173-

2175-

2176-

البين:الاصطلاحفيوالمحكم،واحسانهالشيءإتقان:اللنةفيالإحكام

.غيرهباعتبارأونفسهباعتبارإما،الدلالةالظاهرالمعتىالواضج

القرانعلومفيالاتقان)2/68(،للزركشيالقرانعلومفيالبرهانانظر:

الاستدلالمنهج)1/314(،للشوكانيالقديرفتح4(،-3)لهمللسيوطي

2/472(-.)477

ردث"وكلام:الاصلغيروفي.فحاشيةفيإليهشارو،الاصلفيكذا

(.رسولهموقولباريهم)وكلام:طه،طتوفي".وعبدهالعالمين

ودقغمضماكل:وقيل،وجهعدةاحتملما:لاصطلاح1في[لمتشابه-

غيركانما:وقيل،كثيرةمعانيواحتملوتأملتفكرإلىويحتاجمعناه

(.الاولالناظم)ومراد.بعلمهاللهاستأئرماهو:وقيل،المعنىمعقول

منهج4(،)لهمللمسيوطيالإتقان07(،-)2/96للزركشيالبرهانانظر:

،(477-)2/473الاستدلال

أنهمالاول:الباطلأهلتأويلاتسببكانااللذانهماالاصلانوهذان

والثاني،المعنىواضجلأنهالتاويليقبللامحكماالشيوخكلامجعلو[

]لمرادهوالمعانيأييدرىلاالمعنىمتشابهورسولهاللهكلامجعلواأنهم

،للضرورةالناظمفعكسه،الابوينكلمةفيالمونثعلىالمذكرالعربغلبت

المواضعفيالمذكرليسولكنكثيرا،كلامهفيالمذكرتانيثوردوقد

)ص(.262(،228،)211،الابياتمثلاانظرهتاكماحقيقياالاخرى

حيثمنالشيوختصرفتحتأصبحتالنصوصكأنيعني."السلطان"لذي:ب

.فيطاعويتهىيأمرحيثبالجيشالسلطانيتصرفكمابهاوالتلاعبوالردالقبول



السىإلىمرجعهوالإبقاءوالعزل-1772

وافإنهاالشيوخقوالوكذاك-2178

فمرحباالشيوخقولوافقاإن-9217

فتفأعيافإنبتاويلإما-0182

السلطانرعيةدون!طان

والقزانالنصقدونحيزان

بالاحسانفالدفعخالفااو

فلانلقولونتر!3!ا!يض

2178-

9217-

0218-

"والفرقان".:نسخةفيأنإلىفحاشيةفيأشار

خطأ.،"الشيوخقوال":فوفي.والسنةالكتابيعني:وافقا""إن

".خالفت"أوغيرهما:وفي.الاصلينقيكذا-

لسان،فيهالحاكموجعله،إليهرده:الأمرإليهفوض:اللغةفيالتفويض

.2(7101/العرب

تعالى:اللهإلىوالمعادالصفاتبنصوصالعلمردهو:الاصطلاحوفي

:طائفتانوهمالسلفعليهكانماخلافوهو،وكيفيةمعنى

يعرفولاالظاهر،مدلولهاخلافالنصوصبهذهالمرادإن:تقولالأولى

اللهرادماالأمةمناحدولاالصحابةولاالملائكةولاالانبياءمناحد

بها.

يعلمفلاهذاومع،عليهوتحملظاهرهاعلىتجرىبل:تقولوالثالية

ظاهرهايخالفتأويلالهاأثبتواحيثفتناقضوا:.تعالىاللهإلاتأويلها

علمحيثمنطائفتانأيضاوهم-ظاهرها.علىتحملإنهاهذامعوقالوا

وعدمه:النصوصبمعاني!الرسول

يبينهالملكنهالنصوصهذهمعانييعلمكان!الرسولإن:تقولالأولى

للناس.

ولاالرسوليعلمهاولااللهإلايعلمهالاالنصوصمعانيإن:تقولالثانية

البشر.منأحد

منوقراءتهابتلاوتهاوللأجرللتبركنزلتإنماالنصوصأنالطائفتينوعند

)1/502(:التعارضدرءفيالاسلامشيخيقوللمعانيها.فقهولافهمغير

منلسلفوللسنةمتبعونأنهميزعمونالذينالتفويضأهلقولأن"فتبين

والالحاد".البدعاهلاقوالشر
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81

82

83

84

85

86

87

88

98

81

83

85

86

87

98

محكمنملديناقولهإذ

دونناعل!مبهفهووالنمق

مبصربأيديتمشكهمإلا

أبصرواالبصائرلعميانفاعجب

سوامنأولىبالثقييدورأوه

يفهموالمإذالوحيينعنوعموا

وامنتبياناأتلمالشيوخقؤل

منوالقولصادقنقلالنقل

لمصخأوكاذبإفاوسواه

معانذاتالمنقولهر1وظو

العميانحيلةماوبحاله

الارسانكذييقودكمحثى

البرهانصاحبالمقلدكؤن

بزهانمابغئر5
الحزمانلذيعجبامعناهما

الزحمنلواحد1ولا،!حيئن

التئيانغايةفيعصمةذي

تئيانوذيمعصومقوليك

66،)سهلمالفتاوىمجموع402(،،16،)1/15التعارضدرء:وانظر

-)2/418المرسلةالصواعق442(،،)6816/441(،)7،4/67!(،

582(.-)2/957الاستدلالمنهج425(،

"نضأ".:الأصلفي-

".تمسكتم"الأ:ف-

الذياما.أوضحوهو،"يقودهم":غيرهماوفي.الأصلينفيكذا"يقودكم"-

معلقته:منعنترةقولفيكماالخطابإلىالغيبةمنالتفاتففيهالاصلينفي

)ص(.مخرمابنةطلابكعليئعسرافاصبحتالذحرضينبماءشربت

بعضأصلحهوقد.وطتالخطيةالنسخجميعفيالوزننافصكذاالبيت-

"بصر:طهفيوزاد)برهان(.قبلولا""نصقبزيادةفنسخةقرأمن

)ص(.)683(،البيتعلىتعليةناوانطر.ولا""هدي:وطعولا".

)ص(.جيد،يضاوهو"لذا"غيرها:وفي.ط،وسالاصلينفيكذا-

خطا."الوحيين"على:طع-

علىالمولفمنقسم"الرحمنوالواحد"لا:وقوله"المنان".:طع-

الاتي.البيتفيياتيماوصحةالمعطلةكلامبطلان

=-الصحيحةوالسعةالكتابهوالذي-الصادقالنقلهذاسوىوما:المعنى-
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105/لا

09

19

29

39

49

59

69

79

89

99

09

19

39

59

89

99

النهىأهلياالنقلانأفيشتوي

بينناالعداوةألقىالذيهذا

رأيهمسفاهة!نالضلالةنصروا

فمامشلكهمضدسلوكولنا

بهبمانسنانأبيناإنا

بهانعباولمعزلناهاإنا

كفافلاذانيكفيهيكنلممن

شفافلاذانيشفيهيكنلممن

مرثرماهذانيغنيهيكنلممن

هدافلاذانيهديهيكنلم/من

معوليسالكبارمعالكلامان

النقلانيتماثللاوالفه

خصمانلاجلهنحناللهفي

القرانموجبنصرنالكو

يلتقيانقطمنارجلان

لبهتان1والاراءمندانوا

القرآنومحكمالرسوليكني

الازمانحوادثشرالله5

ابدانولاقدبفيالله5

والحرمانبالإعدامالعزش

لإيمان1والحقسئلالله5

الحيوانسفلةالاصاغرتلك

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

عرضةولكنهصادقايكونوكاذبانقلايكوننإمافهوالرجالأقوالمن

الوحيين.بخلافبمعصومليسلانهللخطا

يتمائل"."لنغيرها:وفي.ط،وجالاصلينفيكذا

الحقنصرثاونحن،وأهلهالباطلناصرتمانكم:العداوةسببنأي

فان.وإياكمنحننلتقيأنيمكنفلا،والسنةالكتابعليهيدلوماوأهله

الله.مرضاةولاجلاللهفيالعداوة

)ص(.)289(،البيتانظر.مثلهسبقوقد،"ابدا"موضع"قط"وضع

"الفرقان".غيرها:وفي.وجالاصلينفيكذا

الفقر.:الإعدام

.بمنساقطة"يكنلما

بينهماوجمع."الاراذل":الأصاغرمكانغيرهماوفي.الأصلينفيكذا

ل".اذ"الاصاغر:ظوفي.بفي

الذينوالرأيالعقلأهلفهمورؤسائكمكباركممعوالمناظرةالحججعرضأنوالمعنى

.بالحيواناتأشبههمالذينوالغوغاءالصغارمعوليسمذهبكملنصرةيتصدرونكم
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22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

الانتانخبثوالوجودجيفأنتانهبلالخلقهذا-أوساخ

ن1لعدو1ولبهتانوممفرانبادالعلمأهلدماءالالالبين-

القزانمعالعلياللسنهعداوةالحديثهل-الشاتمي

الاذقانمنيقطعهافاللهحلوقهمطعاممسئتهمجعلوا-

الإنسانلمراتبوتجاوزازائداوتيهاوإعجابا-كئرا

الشكرانرايةحملناكناكفايةوراءمنهذاكانلو-

لاحسانوالإيمانرتبةعنتخلفكلخلفمنلكنه-

إحسانبلاتأويلابالذنبكفرواقدخوارجبشئهليمن-

العزفانفيالتقصيرمنفأتؤافهمهافيقضروانصوصقولهم-

والإيمانالتؤحيدغايةهوبالذيكفروناقدوخصومنا-

***

وتاخير.تقديم"والبهتان"العدوان:ط

)ص(.،ورزقهمطعامهمذلككأنالحديثاهلبسمثيتلذذونأي

6016.صالقاموسوالكبر.الصلفبالكسر:التيه

بالعلموامتلاءكفايةعنبالرأيو]لاعجابالحقورذالتكبرهذاكانلوأي

أهلمنازلعنوتخلفجهلعنأنهالحقيقةولكن،ذلكلهملشكرنا

.والإحسانالايمان

".مخلف"كل:طع

ولكنبهاوعملواالنصوصقبلوالانهممنهمحالاأحسنالخوارجأنيعني

هؤلاءماو،منهمتأويلاالكبيرةمرتكبوكفروافهمهافيأخظووا

فاللهوالايمانالتوحيدومعنالسنة1وبالكتابنتمسكالذيننحنفكفرونا

.المستعان

)0013(.رقمالبيتفيتقرممانظرو
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أشباهبأنهمالحقأهلورميهمكذبهمبيانفي

بالخوارجالمحققشبههموبيانالخوارج

والقرانبالاثاردانقدلمنقالواأنهمالعجائبومن

لمعاناهتدومالطواهر1اخذوإنهمالخوارجمثلبذاأنتئم

الإيمانشيعةإلئهنسبواوصفهئمهذاالبهتذاإلىفانظز

لسانوسئفيدسيفسئفئنوحزبهالوسولسننعلى1سلو

نو]لعدوبالبغيقئلهممنالالىخرجمثلماعلئهمخرجوا

الطغيانئمةالبغاةوهمهكذاالخوارجكانماوالله

يلحانيفمنملتهفشاقوهنمسنتهاصحابكفرتم

تشتويانالفئتانماواللهمنكمواهدىخئزهئمقلتإن

تحريف."حان":طعوفي.بمن"قد"سقطت-

.البهتان:البهت-

المتمسكينهلهاوالسنةعادواالذينهمالباطلالتأويلأهلهولاءأنيعني-

إذابانهميشهدوالتاريخ.والسعانباليدوتارةباللسانتارةوعداوهمبها،

.المستعانوالله،واذوهمالسنةاهلعادواتمكنو

السنةأهلعادواالتأويلأهلأنوالمعنى.تحريف)بالغي(،:طع،س-

بالبغيوقاتلوهمالسنةأهلعلىالخوارجخرجكماعليهموخرجوا

.والعدوان

قبلهمالدلالةمحذوفوالفعل،محمدملةف!اقكفرو]وهميعني-

عليه.

"مستويان".غيرهما:وفيالأصلينفيكذا-
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الىبالشنةدفربينشتان-9221

تاولواكذاكتاؤلناقلتئم-0222

والفالتعطيلميزةعلئهم-ولكئم2221

واثالإثباتميزةعلئكئمولهم-2222

ذإأجرانتاويلكئمعلىألكم-ا2223

بلالحكمذامناللهرسولحاشا-2224

العصيانمكفروبئنحليا

باغيتانقثتانوكلاكما

والبهتانوالتئديل!ريف

الرحمنمنخوفمع!صديق

[ه/ب]ه؟وزرانتاويلهمعلىلهم

سئانحكمهفيوهمانتئم

9221-

0222-

2222-

2224-

وتقولونالصفاتيثبتمنتكفرونالتأويلأهلياأنتمانكمالناظمومراد

أشذوالسنةبالكتابويتمسكيكفرمنأنشكولا،ومجسممشبهإنه

والكبائر.المعاصيارتكابلاجليكفرممنجرما

خطا."كلاهما"،:س،ظ،ب

ولمإثباتاهلكانوافإنهمالمحندمةالأولىالخوارجإلىهناالناظميشير

منهمالمتأخرينولكن،والصفاتالاسماءبابفيانحرافعنهمينقل

المقالاتفيالاشعريذلكعلىنصكماالتوحيد،بابفيكالمعتزلة

.)1/302(

،بالنصوصالتصديقمنالخوارجبهتميزماإلىكذلكالناظمويشير

باطلهم،لتأييد!زاللهرسولعلىالكذبوعدماللهجةصدقوكذلك

والجرحالحديثاهلقبلولذلكالكبائر،منكبيرةالكذبيرونلانهم

رواياتهم.والتعديل

الاحتجاجتجويزفيعليهيعتمد"والذي:البغداديالخطيبقال

ومن،وشهاداتهمالخوارجأخبارالصحابةقبولمناشتهرمابأخبارهم

والخالفينالتابعينعملاستمرثم،بالتأويلالفساقمنمجراهمجر!

".الكذبوتعظيمهمالصدقتحريهممنرئيلما.ذلكعلىبعدهم

للسخاويالمغيثفتحوانطر:ص.102الروايةعلمفيالكفاية

.)2/67(

المساواةوعدموتأثيمهمالخوارجتأويلوابطالتأويلكمتصحيحيعني

بيعكما.
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مخالففهوللنصوكلاكما-2225

مثلهلنمقنضاخالفوا-هئم2226

بال!فالمنصوصخالفتم-لكنكئم2227

وأتخئرأنتمشيءفلأي-2228

الكتالفظمنالمفهومقدموا-هئم9222

الزجاوأيقدمتملكنكئم-0223

منكماقربالإسلامالىهئمأم-2231

الفرقانمنوبئنكماهذا

بالاح!سانالنرقيقيفهموالئم

الاذهانفكرةهيالتيجه

؟والايمانللحقمنهمسب

التئيانالموجبالحديثعلىب

؟عدلانافانتمعلئهمال

عئنانلهلمنالضباحلاح

2226-

2227-

9222-

0223-

2231-

النصوصبعضأخذواأنهموهوالخوارجضلالوجهإلىيشيرلناظم1و

الوعد.بنصوصياخذوولمالوعيدنصوصفاخذواالاخرالبعضوتركوا

الكفارفيالتيالاياتنرلواأنهمالنصوصبينتوفيقهمعدمأمثلةومن

نزلتاياتإلىانطلقوا"إنهمعمر:ابنقالكما،المؤمتينفيفجعلوها

".المؤمنينعلىفجعلوهاالكفارفي

المرتدين-استتابةكتابفيتعليقاصحيحهفيالبخاريالأثرهذاأخرج

.الخوارجقتلباب

عليمسندفيالطبري"وصله)12/892(:الفتحفيالحافطوقال

سنده:وقالالأشجعبداللهبنبكيرطريقمنالاثارتهذيبفي

صحبح".

"للشبه".غيرهما:وفي.الاصلينفيكذا

العقليةالشبهاتلأجلالنصوصخالفواأنهمالتاويلأهلضلالووجه-

الاخر.البعضوتركواالنصوصببعضعملواالذينالخوارجمنشرفهم

إلايحتجونولابالسنةيعملونلاأنهمالخوارجعندالضلالأوجهومن

حدعلىالقرانفيذكرلهليسلانهالرجمحداسقطوامثلافهمبالكتاب

للشهرستانيوالنحلالمللانظر.فرقهمأشهرمنوهيالازارقةزعم

)13/48(.الفتاوىمجموع)1/121(،

"فانتما".:طه

وظهر.بدا:لاح
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2232

2233

2234

2235

2236

2237

2238

9223

2236

2238

9223

0224

الجزايومبئنكئميحكمو]لله

منطدمبلفمنهمونحنهذا

قوثئمالخوارحقولإذافاسمع

اسباههمإذامناالذيذامن

فلماعدلللرسولالخوارحقال

ذانظيرقالالجهميئوكذلك

فلم""استولىبانهالصوابقال

سئحانهامرهينزلوكذاك

مووهيالعبارةفيبعدلماذا

لميزانووالانصافبالعدل

وبيانهدىمنإلابراء

ميلانبلاواحكمخصومعال

؟عرفانوذاعلمذاكنتإن

الذيانقشمةذيوماتعدل

الطغيانفيزادقدلطدنه

تئيان؟عنوعدلت"استوى"قلت

؟الغنطرانصاحبينزلقلتلم

مطدانوانتقالالتحركهمة

عنه-اللهرضي-الخدرطدسعيدأبيعنالصحيحالحديثإلىبذلكيشير

الخويصرةذوأتاهإذقسمايقسموهو!ن!اللهرسولعندنحن"بينما:قال

ومن،"ويلك:فقال،اعدلاللهرسوليا:فقالتميمبنيمنرجلوهو

عمر:قالأعدل"،اطكنلمإنوخسرتخبتقد،أعدللمإذايطمدل

يحقراصحابالهفان"دعه:فقال،عنقهفاضربفيهليائذناللهرسوليا

يجاوزلا[لقر[نيقراون،صيامهممعوصيامه،صلاتهممعصلاتهاحدكم

الحديث.."..الرميةمنالسهميمرقكماالدينمنيمرقون،تراقيهم

قتالتركمنباب-المرتديناستتابةكتابفيصحيحهفيالبخارطدأخرجه

فيمسلموأخرجه)3396(،برقمعنهالناسينفرولئلاللتألفالخوارج

1(.)8طابرقممكرر601()!ابرقمالزكاةكتاب

.(الاولالدليل)فيالعلوأدلةمبحثفيباستولىاستوىتأويلهمعلىالكلامتقدم

العلو.قسمفيالنزوللاحاديثتأويلهمعلىالكلامتقدم

تحريف.،التحيز(["موصبمة:ظيع

خصائصمن-عندهم-والحركةالانتقاللان"مكان"وانتقال:قوله-

.النزولعناللهتنزيهمنبدفلاالاجسام

104(.-)5/004الفتاوىمجموع،013صللجوينيالارشادانظر:
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الشمافيرئكبانقلتوكذاك-1224

بأنهيقالبأنالصوابكان-4222

والصوايعرجالئهقلتوكذاك-4322

الاكوانخالقحئزاوهمت

الشلطانذيسلطانالسمافوق

المنانربناكرامةإلىب

2241-

2242-

2243-

الاسلامشيخنقلوقدلا؟أمبالحركةاللهيوصفهل:مسألةوهنا

أحمدأصحاب"واختلف:ملخصهماكلامفيفقالذلكفيالخلاف

والمجيءوالاتيانالنزولفيوالحديثالسنةإلىالمنتسبينمنوغيرهم

بغيريقالووالنفيالإثباتعنيمسكأووانتقالبحركةإنهيقالوهل

،وغيرهبطةلابنوالاثباتالنفيعنبالامساكالقولونسب،وانتقالحركة

بنفيوالقول،وغيرهحامدبنعبداللهأبيقولهووالانتقالبالحركةوالقول

مجموعبتصرف."بيتهواهلالتميميالحسنأبيقولهووالانتقالالحركة

.(204)5/الفتاوى

فيتردلمالتيالمجملةالالفاظمنوالانتقالالحركةلفظأنوالصحيح

النصورودلعدمإثباتاولانفيااللهعلىيطلقفلا،السنةفيولاالكتاب

والانتقالبالحركةأرادإنفيقالذلكفيفيستفصلالمعنىوأماذلكفي

غيربهأرادوإن،ينفىولايثبتفهذاالنصوصفيالواردالالهيالنزول

الله.عنينفىفإنهسبحانهباددهيليقلامماذلك

)7/136(.التمهيد)1/72(،الاستقامة:انظر

يلزمالعلوإثباتأنوهيبهااحتجواالتيالعلونفاةشبهةعنالكلامتقدم

اددبما.حقفيممتنعوهذاالتحيزمنه

معناهابأنالسماءفوقاللهبأنالمصرحةللأدلةتأويلهمإلىيشيروالناظم

تعالى:اللهقولبهالرازيف!رماذلكومنوملكهاللهسلطانالسماءفوق

]الملك:*<هـتمورف!ذاالأرضبكميخسف!السمافيمن>ءأمنحم

مفاتيح.."..وقدرتهوملكهسلطانهالسماءفيمن:الاية"تقدير:قال16[

98.صالصقيلالسيفوانطر:)8/917(.الغيب

أدلةفيبعضهاتقدموقد،العروجلادلةالنفاةتأويلإلىيشيروالناظم

العلو.
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الىينزلمنهبأرقلتوبداسب-2244

نزولهيقالبانالصوابكان-2245

مىوالتابين؟الدةابنوتفرق-4622

ترىكماالصوابكانمن؟قلتلو-2247

الرحمنمنتنزيلأغرآن

ثانمحلمناولؤحهمن

الإمكانفيولئسعلئهضنع

الملكانذلكيشالالقئرفي

يؤ/فإلةوالروحاتملبه!ة>تغرج:تعالىلقولهالرازيتأويلذلكومن

في"إلى"حرف"وأما:قال4[،:]المعارجسنؤ<الفخمسينمقدارلمكان

انتهاءالمرادبلالمكانمنهالمرادفليسإلته<والروحالمثب!ه>تغرج:قوله

إلىالانتهاءوالمرادكله-<الأقريرخع>!لته:كقولهمرادهإلىالامور

نأإلىإشارةهذاويكونربى(إكذاسق>ادق:كقولهوالكرامةالعزموضع

مجموعوانظر802(5ا)8الغيبمفاتيح.وأرفعها"الامكنةأعلىالثوابدار

.(1596)وىلفتاا

نتريلأ(ونزلتهمكمخعلىالاسعلىلنقراهفرقة>وقرانا:تعالىقولهإلىيشير-2244

.[601:]الاسراء

201[.:]النحل(بالحقزبفمنالقدسروحنزلهد>قل:تعالىوقوله

علىالدالةالقراننزولأيالنزوللادلةالنفاةتأويلإلىالناظميشير-2245

وأالمحفوظاللوجمنالقراننزولالمرادقالواتأويلاتهمومن،اللهعلو

جبريل.مناوثانمحلمن

*<الرحيمالركنمن>حص*تترللي:تعالىلقولهالرازيتأويلذلكومن

فيكتبهاتعالىاللهأنمنزلاكونهامن"والمراد:قال2[،1:]فصلت

علىبهاينزلثمالكلماتتلكيحفظبأنجبريلوأمرالمحفوظاللوج

)33217(.الغيبمفاتيح."..!محمد

013.صللجوينيالارشاد64،صفوركلابنالمجردوانطر:

الأين(.)ذاك:طه(.ممتن)الاين:طع،طت-2446

رقمالبيتعندعليهالكلامتقدموقدالجاريةلحديثالنفاةردالىيمممير1)

.السرالذلكهنا:والمقصود"ذانك".د:،ظ،ب-2247
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10/7[2248

9224

0225

2251

2252

2253

2254

2255

لاالشاهدأنتاللهئم:اوتقول

لهإشارتناوماالشماءنحو

فينئديهاأديندريماوالله

الداقبلةهيالشماإنلهمقلنا

أنهدليلهذالناقالوا

يدعونهانماطرافالناس

دوالعلياالقئلةيشألونلا

إلىإشارتهكانتوماقالوا

وبنانبإصبعتشيراعلى

الاذهانفيتلكبلحشية

للاخوانالتأويلمنهذا

الأركانذياللهكبئتعي

البزهانباوضحالسماءفوق

الرحمنفطرةهذيفوقمن

الإحسانذاالرثيسألونممن

الفرقانمنرذالشهيدغئر

الدليلعندللأينالنفاةتاويلوإلىالحديثهذاإلىالناظمإشارةتقدمت-

العلو.أدلةمنعشرالرابع

)1252(.رقمالبيتعندالحديثهذاإلىالناظمإشارةتمدمت-2248

هيبلمحسوسمرإلىالإشارةليستفعندهمالجهةاللهعنينفونلانهم-9224

الذهن.فيمر

هذاكلالسماءإلىوالإشارةبالدعاءالناستوجه"أن:الشبهةهذهتفرير-2251

الكعبةأنكماالداعيقبلةهيالسماءلانولكنالسماءفياللهلانليس

".صلاتهفيالمصليقبلةهي

الشبهةهذهعلىالرذاستوفىوقد77.صللرازيالتقديسأساسانظر

205(-)2/431وجهأأربعينمنالجهميةتلبيسبيانفيالاسلامشيخ

058،-5/576الفتاوىمجموعوانظربعضها.إلىالناظميشيروسوف

.25-712/التعارضودرء

السنة.أهلوهمللعلوالمثبتينيعني-2252

جميعأ.:بالضمطزأ-2253

يقولهذاوفي،سبحانهاللهإلىالاشارةإلابهايقصدلمالاشارةاناي-2255

تلبيسبيانفيالرازيعلىردهفيالخامتسالوجهفيالاسلامشيخ

المشير=قصدتتبعالاشارةأن"ومعلوم:ملخصهما)2/446(الجهمية
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56

57

58

95

06

61

62

63

58

95

06

61

62

63

مشتشهداللشماأمسىاتراه

متكلمبانهقلتوكذاك

قدوكذاكبنفسهالكليمنادى

معادهئميومالخلقيناديوكذا

مفحقآخذالديانآناني

وقائلقالاللهإنوتفرل

يرىصوتولاحزفبلاقول

منوالئجسيمالئشبيهفيوقعت

البهتانذيتحريفمنحاشاه

بالاذانالمشموعوكلامه

الابوانالجنةفيالنداسمع

الثقلانصوتهيشمعبالصوب

الجانيالظلومالعبدمنطوم

الإمكانفيولئسيقولوكذا

لسانوغيرشفتنماغيرمن

الزحمنفيقلتقدماينفلم

تكنلمإياهإلامريدينولااللهإلاقاصدينيكونوالمفاذا،وارادته

فييكونلاالحالتلكفيفإنه،وسألوهقصدوهماإلىإلاالإشارة

باليدالاشارةهذهأنومعلوم،منهوالمسؤول،المسؤول:شيثانإلاقلوبهم

يبقفلم،بقلوبهمخطرولااللهمنالمطلوبالمسوولالشيءإلىليست

.بتصرفا.!"سبحانهإليهإلاالاشارةتكونن

.بعدهوما)675(البيتفيسبقماانظر

"تسمع".:ب

أنيسبنعبداللهعنجابررواهالذيالمشهورالحديثإلىالناظميشير

سبقوقد.الحديث..بهما.غرلاحفاةالتاسحشرفيعنهمااللهرضي

)967(.البيتوانظر)442(،البيتتحتتخريجه

يتكلماللهإن:قالالذيالرسولعلىيعترضالمعطلأنلمراد:1و

)وهذاسنانولاشفةغيرومنصوتولاحرفبغيريمكنلاالكلامفان

(.المعطلزعمحدعلى

حرف(.ولاصوت)بلا:ح

والصوتالحرفبإثباتكإنك:يقولالرسوليخاطبللمؤولزالمالخطابو

للمخلوقاتمشابهةوفيهاالاجسامصفاتمنوهذهللسانوالشفةمنهيلزمالذي

والتجسيم.التشبيهفياللهعنوالصوتالحرفيعفولموافقكمنأوقعت
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11./ب[

2264

2265

2266

2267

2268

9226

0227

2271

2272

2273

2274

تشزولنمالشماءفؤقتقللملؤ

التيالأحاديثتلكعنوسكت

بداخلليسالفهأنوذكزت

بلالئجسيمأوليمنانتصفناكنا

كلماسلاحامنحتهملكن

اعطيتهمالتيبأسهمكوغدوا

بينتاالعبارةفيتعدلكنتلو

فيوهومنهمالحاللسانهذا

وفيألسنهمفلتاتعلىيندو

عليهمالحديثقرىءإذا/سيما

وكورتالنازعاتبينفهناك

ببنانحسيةبإشارة

للدئانبالفؤقصزحتقد

الاكوانخارجهوولافينا

هوانعبيدأسرىلناكانوا

ظعانأشدمنهملنا1شاوو

مكانبكلغرضايزموننا

زحفانبئننايوجدكانما

بالكتمانيغلالصدورذات

بعيانيرىاوجههمصفحات

القرانمنشاهدهوتلوت

الألوانكئيرةالوجوهتلك

)2267(.البيتفيانتصفناكنا"لو":جواب-2264

وبعضالجهميةغلاةقولهوخارجهولاالعالمداخللااللهبانوالقول-2266

1451(.)324،البيتتحتسبقماانظر.الاشعريةمتاخري

836.صالقاموس.اغراض:جمعه،فيهيرمىهدف:[لغرض-9226

والزحفان:،تصحيفوهووالجيمالمهملةبالراء)رجفان(:وطالاصلفي-0227

القاموس.يتقابلانجيشانبينناليسوالمعنى،الجيشوهوزخفتثنية

.5301ص

للناظم.البيتهذامنالكلام-2271

تحريف.)أنفسهم(،:طه-2272

لاسيما.ي2273-"سيما":

(:وكورتالنازعاتبينهي)التيعيسسورةفيتعالىقولهالىالناظميشير-2274

*<]عبس:لفجزكفرةكم*اؤلوتزهقهاقئرة*>-وصءيومهذعليهاغبر

]04-42
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275

276

277

278

927

028

281

282

283

275

927

028

281

283

يرىلويصرحقائلهمويكاد

علىرؤوسكمشاهدناقوميا

علىغلفؤادهوحشوالا

بل!لكنكتبهمفيالذيوهو

واد،للفظصيدهالجهالةخوو

علفحفنابانناينلنمنيا

تركهالكنرىلكنترىفانظز

بهايعلقلمو]للهفشباكها

الردىقفصفيالطيررأيتإلا

بفتمانذافتراهقابلمن

إنسانمننشفرهولنمهذا

القرانوشيعةالزسولسنن

بيانوحشنمنهمعبارةف

الزبانيالعالمفصيدحعنى

الشانذاعنتنبيككتبهمهسئم

الشئطانمصايدعلئكحذرا

الطيرانقاصرجناحذيمن

الاغصانعلىنوحلهيئكي

فيبماوباطلهكلامهيقبلللذيويصرحيصرخيكادالمعطلادوالمعنى

التيوالنصوصللأدلةبرذهويصرحالهدىحزبعلىوغلحقدمنصدره

لله.والصفاتالعلوبإثباتالتصريحفيها

هووالسبيفسبي"والمعنىللفظ"سبيهغيرهما:وفي.الاصلينفيكذا

هذالكونالاخيرةالنسخةفيالصيدبهاستبدلالناظمولعلالاسر.

[(فنسب..."نسبة:طوفي)2/71(،نسبه:عيسىابنوضبط.أوضح

)ص(.،تصحيفوهو

معانيهافيوينطريتفكرادغيرمنالالفاظإلىينطرالجاهلادوالمعنى-

باللفظ.المقصودهوفانهبالمعنىيهتمالذيالمحققالعالمبخلاف

حدإلىالحكمفيوالميلوالجور،الظلموهو:الحيفمن"حفنا"

266.صالمفردات،3701صالقاموس.الجانبين

والتاويلالكلاماهلكتبفيالنظرعدموهي،غاليةنصيحةيوجهوالناظم

جربهافدلأنه،شباكهمفيويقعبشبهاتهمالإنسانينخدعلاحتىالباطل

مجربنصيحةفنصيحته،المنحرفةالمذاهبتلكفيحياتهمنفترةوعاش

ضلالها.ومنمنهاعانىفد

-نائحاتاينوحونساء.الاصلينفي"يبكي"المضارعحرفينقطلم
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84

85

86

87

88

98

09

19

84

85

87

88

98

09

19

لخلاصهطالبايخبطويظل-

!ااطيبخلىالطيرذنبوالذنب-

وايبتغيالمزابلتلكالىتىو-

نصيحةالعظيمواللهقؤميا-

فيووقعتكلههذاجربت-

بلطفهالالهليآلاح-حتى

فياحزانيأرضمناتىحبو-

هلههوالذييجزيهفالله-

العيدانفزجةعنهفتضيق

الافنانمنعالفي!مرات

والديدانكالحشراتغضلات

نمعولكئموأخمشفقمن

طيرانذاوكنتالشباكتلك

ولسانييديتجزيهلئسمن

حزانمنجاءقدبمناهلا

الزضوانمعالماوىجنةمن

فيوقعالذيالطائرلهذاوتبكيالأغصانعلىتنوحالطيورأنوالمراد

)ص(.1/036،الهراسشرحانظر.الشباك

بالياء."فيضيق"غيرهما:وفي.الأصلينفيكذا-

،الورقالغضقالغصنوهوفننجمع:والأفنانطيب""أخلى:طه-

64.صهالمفردات

.ففيبالنصبضبطكذا"نصيحة"-

نهوحياتهبدايةفيالسلفطريقةغيرعلىكانأنهالمولفمننصوهذا-

بهخبيروهومذهبهمعنيتكلمولذلك،المؤولةهؤلاءاراءعلىمطلع

.بعدهوما)4226(البيتقيياتيماانطر.قربعنعليهومطلع

"بفضله".غيرهما:وفي.الاصلينفيكذا"بلطفه":-

جائز.وكلاهما،"يجزيه"غيرها:وفي،ففيكذا:"تجزيه"-

منمشهورةعظيمةمدينةكاثت،حزانيأوحرنانياليهالنسبة1و:خران-

"الرقة"وبين،يوم"الزها"وبينبينهامضر،ديارمنوهي"أقور"جزيرة

الصابئةمنازلوكانت،والروملشاموالموصلطريقعلىوهييومان

الحرانيين.

277.صحماةلصاحبالبلدانتقويم)2/235(،البلدانمعجمانظر:

."والله":ظ،""الله:ف-
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-2922

3922-

-4922

-5922

-6922

7922-

نرمفلئموساربدييداهقبضت

حؤلهاالمدينةاعلامورايت

شاأنهاعفليمااثارانتور

صافياابيصنالماءرأسووردت

كثيرةهناكأكوابايتور

الذيالضافيالكوثرحؤصلورايت

الايمانرللعارانيحئى

القرانوعساكرالهدىيزك

العميانزمرةعنمحجوبة

التيجانكلاكحصباؤه

ظمانردلوالنجوممثل

ميزابانفيهيشخبزاللا

"أخذت".غيرهما:وقي،الاصلينفيكذا"قبضت":-2922

منوهو"يرم".غيرهما:وفي"ترم":الاصلوفي،ففيكذا"نرم":-

9391.صالصحاح،برحهأيريمأ،المكانرام

.معربفارسي.الجيشطلائع:واليزك.تحريفوهو"نزل":طفي-3922

2432،:للتبريزيقاطعبرهانانظرأيضأ.والعسسالحرسعلىويطلق

)ص(.54:الصيبالوابلوانطر2438،البيتفيخرىمرةوستأتي

.زا(1)أكو:طه،طت-6922

النبي!حوضصفاتبعضإلىيليهاوماالابياتهذهفيالناظميشير

حولالقادمالبيتفيالسنةفيوردماإلىالاشارةوسيأتيالكوثروهو

صفته.

انظر.الحلبحينمتصلاالاناءإلىالضرعمناندفع:للبن1شخبمن-7922

)ص(.286،دمماللغةمتن

ميازيبعلىويجمع،معربفارسيالمثعب:"المئزاب:الجوهريقال-

منالماءبهايصرفأنبوبةأوقناةوهو232.صالصحاحيهمز".لمإذا

)أزب(.الوسيطالمعجم.عالموضعأوبناءسطح

الكوثرصفةفيوردمابعضإلىيشيرقبلهوالذيالبيتهذافيوالناظم-

:قال-عنهاللهرضي-ذرأبيحديث:ذلكومن.النبيحوضوهو

كثرلانيتهبيدهمحمدنفسإوالذي:قال؟الحوضانيةمارسولياقلت

الجنة=انيةالمصحيةالمظلمةلليلة1فيالاوكو[كبها.السماءنجومعددمن
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إلههوقول!يسنته/ميزاب

دامنإلايردونهلاوالناس

بهاكرممناهلعذابوردوا

وادالعدل!ذاأعطاكممنفبحق

اذبعدالخوارجدينعلىذامن

!الحشويلدىنتمماوالله

ففوالصديقالفاروقعنفضلا

الىلرأيتمأبصرتملووالله

وعبد5العالمينربوكلام

نومواضعهعنيحزفأنمن

ينيانلاالازمانمدىوهما

إيمانذووأفرادالاف

هوانعذابانتئمووردتم

بالعرفانوالتخصيصإنصاف

؟تريانماالحشويامأنتئم

عثمانعلىيقدمكئمان*

لقرآنواللهرسولعن*

الإيمانرايةحاملحشوي

شانوأكبراعلىقلبهفي

إيقانعنبالعزللهيقضى

من،الجنةمنميزابانفيهيشخب.عليهمااخريظمالممنهاشربمن

اشذماؤه.أيلةالىعفانبينماطولهمثلعرضهيظمأهلممنهشرب

برقمالفضائلفيمسلماخرجه.لعسل"1منواحلىاللبنمنبياضا

.)0023(

".الايام"مدى:ط

يفتران.لا:ايونىمنينيان""لا

.أفرادا:ط

.عذبجمع:العينبكسر:مناهل""عذاب

"والتخصيص":قبلغيرهافيوزاد.طع،طه،ح،وسالأصلفيكذا

.الوزنفاختل"والتحقيق"

)ص(.و)6914(،)703(البيتينفيسلفماانظر.التثنيةبصيغةالجمعخاطب

)ص(.،تحريفعلى""فصلا:غيرهاوفي.الصوابوهو،طد،فيكذا

بناؤهماويجوز،للمجهولبالبناءففىو"يقضى""يحرف"ضبطكذا

)ص(.للمعلوم
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8023

9023

0231

2311

2312

2313

2314

2315

8023

9023

2311

231!

2315

صفوانمنالمولودأونصربيوسينالابنالولايةويرى

العميانمنيقلهدهئممنأوكفرانهمعلىيتابعهممنؤ

والاعلانالشرهفيوتفكرو]وانظروقومواباللههقؤمنايا

وحدانومنهذاعلىمثنىفمنمناظرةشئتئموإننظرا

القزانومحكمالزسولقولالىأدنىذابعدالالوائفأفي

بطعانتؤذنواأوتعذرواأوتتبعوافإكاذاتبثنفإذا

***

نه!مفر

مرهتهبهنانهبالينتيهالنهذهأهلتلقيبهمفي

الطائفنهيرهمرهالفقبدهاهرالمدهمومبالوصفأولى

)1(البدعهل1هرالسذةأهلبهلقبهرأولىدر

قرانومنأثرمنبالوحياقتدىلمنقولهئمالعجائبومن

الانسانمةفيوقصهلةدالوجوفيحشوايعنونحشوية

)49(.رقمالبيتتحتسيعاابنترجمةتقدمت

)794(.رقمالبيتتحتترجمتهتقدمتوقد،الفارابينصر:بابييعني-

04(.)رقمالبيتتحتترجمتهتقدمتوقدالجهمهو"صفوانمنالمولود"-

"يشايعهم".غيرها:وفي.ط،وجالاصلينفيكذا:"يتابعهم"

ثموفردىثنيللهنهقوموأنبوحدهاعظدهإنضآ>هر:تعالىقالكما

46[هأسبا:به(منبصاحبكرمائئيهرواأ

بان)تتبعوا(الفعلنصبوقد،وحختكمعذركمتقذمواأي1:تغذرو

.)ص(،المحذوفة

)ص(.بيننا،فيمابالحربتعلنوادهبطعان":"توذنوا-

خطا.وهو"البدعةاهلام"السنة:طهوفي."البدعة":طع،طتفي

المؤلف.مقدمةعلىالتعليقفيتقدمماالحشويةفيانظر
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حشوابانهمجاهلهمويظن-2316

الشماوفيالعبادفؤققولهماذ-2317

لزوللظزف"في"بانالحميرظن-2318

فرقةمنبذاننسمعلئموالله-9231

فمابهالحديثاهلتبهتوالا-0232

العلىالنسمواتإنقؤلهمبرا-2321

مفكنتفيترىكخزدلة-/حقا5212322/ب[

الاكوانبداخلالعبادوب

والشلطانالملكوتذوالزثء

مكانبظرفمحوفيحمن

الازمانمنزمنفيقالته

البهتانلذيتئاقولهمذا

الاكوانهذهخالقكففي

لسلطان1ذواللهتعالى!سكها

2316-

2318-

9231-

2322-

السنةأهلنبزفياللقبهذاالبدعأهلبعضاستعمالإلىالناظميشير

سماواته.فوقعرشهفوقنهوللهالعلويثبتونلانهم

فيادلهبانالمصرحةللنصوصالمعطلةمنالباعأهلتاويلإلىيشير

فىمن>ءامانم:قولهتفسيرعندالرازيقررهماإلىيشيرولعلهالسماء

إئباتعلىاحتجواالمشبهةأن"والعلم:قالا[6:]الملكالسماء<

الايةهذهأن:عنهوالجواب<السماءفيمن>ءامنم:بقولهتعالىللهالمكان

السماءفيكونهلانالمسلمينباتفاقظاهرهاعلىإجراوهايمكنلا

السماءمنأصغرفيكونالجوانبجميعمنبهمحيطأالسماءكونيقتضي

)18917(.الغيبمفاتبح."..و.

بمعنىالنصوصفيمعناهاولكنفباطل"للظرففي"إن:قولهمماو-

علىاي71[:]طه(الخلجذخفي>ولاضفبنيهئم:تعالىقالكما"على"

العلو.أدلةعندعليهالكلامتقدموقد،النخلجذوع

بالياء."يسمع"غيرها:وفيد.،وظالاصلينفيكذا"نسمع":

تصحيف.(،فرقةمن)ندا:طه-

يضرب1282.صالقاموس،معروفحمتوهو،لخردلحدة1و:الخردلة

.وصغرهالشيءقلةفيالمثلبه

أنه-عنهماادلهرضي-عباسابنعنالمرويالاثرإلىالناظميشير-

كخردلةإلاالرحمنكففيالسبعوالارضونالسبعتالسماو"ما:قال

".احدكميدفي
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2323

2324

2325

2326

2327

2328

9232

2324

2326

2328

الشما؟أمبعدالمحصورأترؤنه-

حشويةوكئممشئهةذا-كئم

داوسنةالكتابكانإنفؤميا-

حشويةالهنابحمدئا-

!بشيوكبسمتمنتدرون-

اذلعبداللهعمروبهسمى-

لعبورثواكماعمرأقورثتم-

العدوانعنارتدعواقومنايا

الرحمنعلىيخفىلافالبهت

ببيانفاشهدواحشواحختار

كتمانولاجحدبلاصرف

الازمانمنالماضيفيالاسمتا

النبئطانطاردالخليفةابنك

الارثانيشتويانىررالفه

)24/25(.تفسيرهفيجريرابن:أخرجه-

ولفظه)135(برقم)2/446(العظمةفيالشيخأبو:بمعناهخرجهو-

الخلائق،منفيهنبماالسبعالسماواتوجلعرالله"يطوي:قال

عندمنيرىفلابيمينهذلككليطوي،الخلائقمنفيهنبماوالارضين

كفهفىكلهذلكفيكونشيءالخعصرعندمنيرىولاشيء،الابهام

".خردلةبمنزلة

وابنحميدبنعبدإلىوعزاه)5/336(المعثورالدرفيالسيوطيوردهو-

التنديدإبطالفيعتيقبنحمدالشيخونقل.الشيخبيوحاتمابي

قوله:.عبدالوهاببنمحمدبنعبداللهبنسليمانالشيخعن257ص

".صحيحنقديفيالاسناد"وهذا

النبي!عنعمرابنعنالصحيحالحديثفيجاءماالاثرلهذاويشهد

انا:يقولثمليمنى1بيدهياخذهنثمالفيامةيوملسماوات1الله"يطوي:قال

فيمسلمأخرجه.الحديث..؟".المتكبروناين؟الجباروناينالملك

)2788(.برقمالمنافقينصفات

ن.1والعدوبالبهتانالسنةأهلعلىاللقبينهذينتطلقونماكثرماأي

9601.القاموسشيء،كلمنالخالص:صزف

أبو،مولاهم،التيمي-كيسانابن:ويقال-ثوبانبنعبيدبنعمرو:هو

الزهدفيايةكان،والمعتزلةالقدريةشيخ،فارسأبناءمن،البصريعثمان

يمشي-"كلكم:يقولوكانبهاغترالمنصورجعفراباإنحتىوالتقشف
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؟بوزاناحوالهمناسمث!وهـالاسمبهذاأولىمنتدرون-0233

القرآنموجبتخالفبدعمنوالأذهانالاوراقحشاقدمن-2331

والايمانالاسلامائربنثالحدبهللاالحشوفيهوهذا-2332

الاذهانهذهزبالةليستالتيالشننمناهلعذابوردوا-2333

والانتانوالاقذارأوساخادذيكلمجرىالقلوطووردتم-2334

الكشلانخيبةالشريعةسرمنللوردتضعدواأن-وكسلتم2335

***

2331-

2334-

2335-

الامامعنهقالعبيد"،بنعمروغير..صيد.يطلبكلكم..رويد.

كانتوالتوحيد،،العدلكتابله،عنهيحدثأنباهل"ليسأحمد:

السير)01/81(،والنهايةالبداية.ومائةربعينوثلاثسنةوفاته

عمربنعبدالله"كان:فقال.الحشويةلفظأطلقمنولوهو)6/401(.

ومجموع2/052،السنةمنهاجفيالاسلامشيخهذاعلىنصحشويا"

1/211.الذهبشذراتوصاحب،12/176الفتاوى

أدخلهازائدة"لعبدالله"فيواللام.الاصلينفيكذا":لعبدالله"عمرو-

)ص(."عبداللهعبيدابن"بهغيرهما:وقي،للضرورةبهالمفعولعلى

صفاتمنالصحبحفيوردماإلىالتاظميشير":الشيطان"طارد:قوله-

قالكمامنهيفرالشيطاننو-عنهاللهرضي-الخطاببنعمر

الشيطانلقيكمابيدهنفسيوالذي،لخطاب1ابنيا.ايلها.".:النبي

الصحابةفضائلفيالبخارياخرجهفجك".غيرفجاسلكالافخأسالكا

)3683(.برقمالخطاببنعمرمناقبباب-

.القرانمقتضىأي:بالفتج"موجب"

بالصاد:الزبيديذكرهالاقذار،إليهتنصثجارنهربالتشديد:القلوط

كصبور.وضبطهبالطاء،يسمونهالشامأهلإن:وقال"القلوص"

قليطاالوقتهذافي"ويسمى:قالثمبالتشديدعيسىابنوضبطه

2/86.وطع؛4/438،5/211التاجانظر.-"بالتصغير-

المورد.رأسمنأي":الشريعةرأس"من
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تمر

القرانأهلتلقيبفيغدوانهمبيانفي

خبيثلقببكلىأولىأنهموبيانبالمجسمة،والحدي!ء

فتانجاهلمسثةبتةنوامجشمةمشئهةذا-كئم2336

لإيمان1والقزانوناصرندثالحدباهلبهاسفئتئمسماء-2337

سلطانماغئرمنبهابهتاوشيوخكئمانتمسثئتموهئم-2338

الشيطانالشاحركفعلعنهم1لتنفروسئةوجعلتموها-9233

2336-

2337-

9233-

المؤلف.مقدمةعلىالتعليقفيسبقماوالمجسمةالمشبهةتإريففيانظر

نشألهمنشأإذانابتةلهمونبتتالاغمار،:الاحداثمنالنوابت:نو[بتة-

العربلسان602،صالقاموسشر.لنابتةفلانبنيوانصغار

شرحانظر.بدعيةل1باقوالاسلامفينبتوانهمهناوالمراد563(.)صم

الرافضة"وعلامة:قالأنهحاتمبيعنجاءوقد1/367.للنونيةهراس

للآلكائيالسنةأهلاعتقادأصولشرح."ناصبةنابتةالائرأهلتسميتهم

.1/917

)ص(.،للضرورة"أسماء"صرفمنع

شيخعندفاعهمعرضفي)2/19(السالكينمدارجفي:الناظمقال-

الاسلامشيخمنالكلام"وهذا(:السائرينمنازل)صاحبالهرويالاسلام

أعداوهبهرماهممابريءنهو،العلممنومقداره،السنةمنمرتبتهيبين

والسنةالحديثأهلرميفيعادتهمعلى،والتمثيلالتشبيهمنالجهمية

حشوية.نوابتبأنهموالمعتزلة،نواصببأنهملهمالرافضةكرمي،بذلك

أصحابهورميرميهفي!اللهرسولأعداءمنميراثوذلك

لاهلوميراثمحدئأ.دينأابتدعواقدصبأةبأنهم-عنهماللهرضي-

أجمعين-عليهماللهرضوان-صحابهو!نبيهممنوالسنةالحديث

المذمومة.بالالقابلهمالباطلأهلبتلقيب

"ستة".مكان)شبهها(د:
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0234

2341

2342

2343

2344

2345

531//2346

2347

2348

2342

2345

2346

نهمإلالله1وذنبهمما

لمقالةيتحئزوبانوأبؤا

بهدنتمبادديدبنوابواو

منالنضئنفيبالاوصافوصفوه

فياعندكمالتجسيمذاكانإن

مداللهبحمدمجشمبهانا

بانممناامروقالما/والله

وصفهفيننا1يعلموالله

!فاللهرسولأيضاقالهأو

لفرقان1واللهبوحيأخذوا

القرانومقتضىالحديثغئر

والهذيانالاراءهذهمن

قزانمنثمصحيحخبر
نكرانمنفيهمابهاهلا

الزحمنالخالقصفاتنجحد

البهتانأويىياجشمالله

القرانفيقالقدمانعدلم

بالبزهانالمصدوقالضادق!

)ص(.المحذوفةبأنمنصوب"يدينوا"

.()الدئان:طه،طت

مقولاتمنهيبلالسنةأهلعنتعرففلم"جسم"اللهأنمقالةأما

الحكمبنهشامهو:جسماللهبأنقالمنولو.الاوائلالرافضة

اللهأنويزعمون"الهشامية"::لهميقالقولهعلىأتباعلهوكان،الرافضي

عمقه.مثلوعرضه،عرضهمثلوطوله،وعمقوعرضطولولهجسم

ستبالتجسيمقالتالتيالرافضةفرقأنالمقالاتفيالاشعريذكروقد

الجواليقي.سالمبنهشام:قولهعلىالحكمبنهشامتبعوممن،فرق

البرهان)18411(،والنحلالملل)61101(،الإسلاميينمقالاتانطر

72.ص

القائلةالستفرقهمذكرفيالاشعريكلامعلىمعلقاالإسلامشيخويقول

بالتجسيمالقولمنالشيعةقدماءعنالاشعريذكرهالذي"وهذا:بالتجسيم

النوبختيكابنالشيعةنفسحتىالمقالاتأربابعنهمنقلهعلىاتفققد

)12022(.السنةمنهاج.(وغيره

305،-022105،-)7321712(،-)7211السنةمنهاجننذر:و

617-.)618
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9234

0235

2351

2352

2353

2354

2355

2356

2357

2358

9235

بعدهمنأصحابهقالهأو-

فلش!وتشبيهاتجسيماسموه-

هوادبللطيففزونبئننابل-

مقصودةعندناالحقيقةإن-

مرادةغيرفهيلديكئملكن-

حقبلالديكئمفيما-فكلامه

داوسائرالعلؤاياتذكرفي-

حقيقةليسالناسربقول-بل

حصعلىالعالمينرب]وكلام-

نأصخمجازاذاجعلتئمواذا-

انتفتبالعقلالألفاظوحقائق-

الايمانمطالعالنجومفهم

الهذيانلذلكجاحديهضا

عئنانلهلمنالعظيمفضزق

التئيانمرادةوهيبالنص

البطلانمحققيرادانى

الاذهانإلىتئدوتحتهقضة

للقرانالقلبوهيأوصاف

العزفانوصلييالديكمفيما

بزهان[ذووهولديناصته

والامكانالاطلاقعلىينفى

النفيانفاستوىزعمتمفيما

خطأ."التبيانمراده"وهوغيرها:وفيود.الاصلينفيكذا-2352

المرادةالحقيقيةمعانيهافيمستعملةالسعةهلعندالعصوصاني-

غيرمعلوماصبحومعناهاتضححقيقتهعلىاستعملإذاالنصلانمانها،

.قرأهلمنمجهول

النص.حقيقةيعني"فهي":-2353

خطأ.وهو"فكلامكم"،:الاصلينفي-2354

حقيقة.بهتكلضاللهصفاتمنصفةتثبتونهلالأنكم-2356

".العرفان"اولي:قولهيعني(التهكمبابمن)هو)ف(:هامشفي-

.دنسخةفيإلاالبيتهذايردلم-2357

بابمناللهإلىإضافته-النفاةالمعطلةععد-اللهكلامانالناظمومراد-2358

إمكانتقديرعلىأوبالكليةاللهعننفيهصحمجازاصارفإذاالمجاز،

ولى.بابمناللهمنوقوعه

وقدعليهااللفظدلالةونفي،النصمنالمفهومةالحقيقةنفيهما:النفيان-9235

يليه.الذيالبيتفيإليهماأشار
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531/ب

0236

2361

2362

2363

2364

2365

2366

2367

2368

9236

0237

2371

2372

2362

2363

2365

2371

2372

نفيانفحظكئمعلئهدلتإناللفظوانتفاءالحقيقة-نفيئ

جميعهذاكإثباتونصيبنا-

غيركئمالحقيقةفيالمعئىفمن-

فسبنابالمحاللسبئتئموإذا-

ستركئموتهتكفضائحكمتئدي-

بذاكمالسباببئنمابعديا

بظالملئسبالبرهانستثمن

عندكئمتكإنالتجسيمفحقيقة

بهاشهدتالتيالعليابصفاته

واشهدواالشهادةعنافتحملوا

وواللهبفضلمجشمةأنا

وانابهاعنكشرتأكبرالله

الورىوانقسمالضفاناوتقابل

إثباتانذاكومعنىلفظا

نعدولولاكذببلالقمث

بزهانذيوحجاجبادلة

العدوانمعجهلكموتبين

والطغيانبالكذبوسبابكم

بالبهتانالعئدسبوالظلم

الديانالخالقالإلهوصف

العدلانورسولهاياته

مكانوكلمجتمحكلفي

الثقلانمعكمبذلكجشهد

بالأقرانوصيحالعوانحزب

القشمانلناواتضحتقشمئن

**!إه

لاجلعدوانولاعليكمكذببلا"المعطل"لقبتستحقونانكموالمععى-

سبحانه.بهاللائقةالواجبةالصفاتاللهعنتعطيلكم

والمجادلة.المحاجة:الحجاج-

ماولعل"بالطغيان"،:التاليالبيتآخروفي"والبهتان"هنا:الأصلفي-

)ص(.،أقربوغيرهافمناثبتنا

)929(.البيتفيتفسيرهاتقدم:"العوان"-

فيسبقماانظر.للضرورة("القسمان"اتضحت:قولهفيالمذكرائث-

.)ص(،وغيره)262(البيت
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2373

2374

2375

2376

2377

2378

9237

0238

2381

2382

2383

تغر

تعوضواوأنهمالتعطيلأهلموردبيانفي

السلسبيلى)2(موردعنبالقلوط)1(

لأسنان1وشفتنكعلىماذاترىلوويحكالقفوطوارديا-

والأركانلأعمالوصاتواتالقلبفياثارهاترىماو-

الأنتانمواردتطيبانىكفهاطابتالوردمتكطابلو-

أنتانمنغسله1وبهخبثٍمنفاكطهرالقفوطردويا-

والايمانلاثار1وعزانوادالدينحشوالحشوفياشتمثم-

سيانهمافماالضلالحشووسواهملهدى1حشوبهمافلا-

صتوانهماقماالشكوكحشووغئرهئمليقين1حشوبهمهلا-

عدلانهمافماالكنيفحشووالشوىالمساجدحشوبهمأهلا-

؟الحشوانأيشتويالجحيمحشووغئرهئمالجتانحشوبهمهلا-

الفزقانمنهلرد1وحشويادترىلوويحكالقلوطرد1ويا-

بالقرانجاءقدمنكفمنشارباالشريعةراسمنوتراه-

)2334(.رقمالبيتتحتبهالتعريفتقدم:لقفوط1)1(

اسمسلسبيل:الزجاجقال.الحلقفيالمدخلالسهلالعذب:[لسلسبيل)2(

11/344.اللسان.السلاسةغايةفيكانلمااللغةفيوهوالعين

علىعقيدتهمتقريرفياعتمدواالذينالكلاملاهلالتاظممنتشبيهوهذا

تعوضكمنفهمالوحيينعلىيعتمدواولموالمنطقالفلسفةأهلكلام

الصافي.التقيالعذبالماءعنالعفنالخبيثبالمورد

.9901صالقاموس،المرحاض:[لكنيف-0238

.سمنوساقطب،فيسبقهماعلىمقدمالبيتهذا-

"القران".غيرها:وفي.طه،طت،وحالاصلفيكذا-2382

"بالفرقان".غيرهما:وفي.وسالاصلفيكذا-2383
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384

385

386

387

388

938

093

193

293

386

387

938

093

193

293

ريحانعلىمشاثوختامهاكاسهفضلةالناسيشقيوتراه-

العميانجملةمعبهيشربلمالقفوطفيبالإنلعذرته-

دانقريتبفاقصدهالماءسفراتكسللاالقفوطوارديا-

الثقلانبهنزلتإذاكافسع1وقريبسسامنسل-هو

للظمآنالوردينأسهلهوبلالوردينبأصعبلئسللهو-

***

والايمانالإسلاملقواعدهدمهمبيانفي

والقزانالشنهنصوصبعزلهم

والقزانالاخبارهذهفيوتففرو]انظرواباللهقوميا-

والحشبانالرأيذوقالهقدللذيوالئفكرالتدئرمثل-

العدوانأويىياسواءحداعندكئميكوناأنشيءفأقل-

والعزفانو]لحقيقالعلمفيزعمائكئملدىاستوياماوالله-

.بمنساقطالبيتهذا-

عنويغنيهماجميعاالثقلينيكفيواسعوالسنةالكتابمنهلأن:والمعنى-

المتاهل.منغيرهبخلافارادهلمنقريبسهلوهو،منهلكل

دثه(.)و:طه-

والسنةالكتابأخباريتدبروابأنوينصحهمالتأويلأهلالناظميخاطب-

كلامفيوتفكيرهمتدبرهممثلعليهدلتومامعانيهافيويتفكروا

فيهم.الرأيوأهلوعقلائهممشايخهم

لسنة.1والكتابدلةوالشيوخأقواليعني-

عنهم.النقلوسيأتيوأضرابهكالرازي-
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3923

4923

5923

6923

7923

8923

9923

0024

1024

2024

عنبالعزلصزحوابلعزلوهما

لفطئةأدلةويللشقالوا

بال]لعلممنهالينالنزلتما

وهذهذاكينالبالعقولبل

فيلدفع1وتأويلهافبجهدنا

يذعنديشهدجاءقومككبير

وشهادةذافؤققدركفيقول

ذاغيرشيئءكانلؤوبوده

فيهمكبيرعنآلانافلقد

بممكنوليسيمكننيكانلو

البزهانورتبةاليقيننيل

الايقانعلىنحكمهالشنا

أ"ه/،للرحمنللأوصافإثبات

سلطانذيغئربمعزلعنه

الصولانكذيدفعاأكتافها

بلياندفاعهيريدحكم

بأمانفاذهبنتصلجلسواك

السلطانصاحبمخافةلكن

الكفرانمقالةالحقيروهو

العثمانيالمصحفذامنلحككت

4923-

6923-

7923-

8923-

-0024

-1024

وغيرها.8702(6602،)694،الابياتفيسبقماانظر

)السلطان(.:طه

الجانب.أي،كنفجمعوهي"اكنافها"،:غيرهوفي.الاصلفيكذا

قرنه:علىصالمصدر:والصولان"الصولان"لذي:الاصلينعداما-

1323.صالقاموس.و[ستطالسطا

ريجوز،كالفينلانمصدروهو.ففياللامبفتحضبطكذا:"بليان"

)ص(.،الملاينةبمعنىاللامبكسرضبطه

العذرشهادةردبمنالوحينصوصردراالذينالكلامأهلهناالناظمشئه

نالهذكربانوذلانب،رلطيفلئنباسلوبولكنقومهفيالكبيرالثقة

الشهادةرذالذيهذاوبودأولىغيرهمنالشهادةولكن،عندهعالقدره

بطشمنيخافولكن،والملاطفةوالملاينةاللينهذاغيرأسلوبهيكونن

الكبراء.منالرجلهذالانالسلطان

سياتي.كماصفوانبنالجهموهو
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والعرنرفوقالزباستواءذكر-3042

وادالإسلامهئبةلولالله1-و4024

داولدكدكوامصيبةبكللأثوا-5042

لالأئمةجرىمارأيتئمفلقد-6024

الانسانعلىممتنغذانبممن

لشلطانووالامراء!رآن

الاوكانقواعدفوقإسلام

الازمانعلىمحنيمنإسلام

:فقال)07(برقم26صالعبادأفعالخلقفيالبخاريخرجهاالقصةهذه-3024

البلخينعيمأباسمعت:قال،أيوببنيحيىثنىجعفر،أبوحدثني

لم:لهفقيل،وجفاهقطعهثملجهمصديقامروأهلمنرجل"كان:قال

نسيها-وكذاكذاآيةيوماقرأت،يحتمللامامنهجاء:فقالجفوته؟

فلماطهسورةقراثمفاحتملتها،محمدأ،اظرفكانما:فقال-يحيى

وجدتلوواللهأما:قال5[،:]طهاشتوى(العرشعلى>الرحمق:قال

سورةقرأثمفاحتملتها،،المصحفمنلحككتهاحكهاإلىسبيلا

موضعفيقصةذكرهذا؟ما:قالموسىذكرإلىانتهىفلما،القصص

حجرهمنبالمصحفرمىثميتمها؛فلمهاهناذكرهاثميتمها،فلم

".عليهفوثبتبرجليه

لذهبيو)091(.برقم)16711(السنةفيأحمدالإمامابنعبداللهأخرجها

خلقكتابومحقق،الألبانيوصححها163(،ص)المختصرالعلوفي

السنة.وكتابالعبادأفعال

ابنكاتبجداربنجعفرقولفيكماهدمأيدك،مبالغة-دكدك:5024

:طولون

وعماأعلامعافخصقالرزايامنسهئمأقبل

شماالسماءفيشامخةجبالذرىمئادكدك

:الجبالتدكدكت:المعاجمفيعليهنمقوالذي1505؟(،الفريد)العقد

التاجانظر.بالترابوطقهادفنهاودكدكتها:البئرودك.دكاواتصارت

)ص(.7013:

)س(.:منساقطالبيتهذا-6024
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جاهلااستمالوالماسيمالا-7024

بئنإفكبكلإليهوسعوا-8024

الش!كنصيحةقصدهئمالنصيحةإن-9024

علىأذنابذاتعمائمفيرى-0241

لمئصربنهوللاهيولىويرى-1241

سلطانمعالناسفيقدرةذا

الأيمانباغلظقاسموهبل

الأبوانبهخلاحينخطان

الأردانطويلةالقشورتلك

جبانثيابفيأعمىوتهول

7024-

9024-

-0241

2411-

ويغزونهمبالدينالجهلةالسلاطينيستغلونالبدعأهلبأنيشهدوالتاريخ

يعرضالناظمأنظنو-وأوضحهمثالكبرو.الاسلامأئمةفييقعواكي

العباسبنيخلفاءمنبعدهومنالمأمونغرواحينماالمعتزلةفعلهما-به

بقولهميمولوالكيالسنةأهلعلماءمنمعهومنأحمدالإماميؤذولكي

أكبرفيهتيميةابنالإسلاملشيخحصلماوكذلك،القرانخلقالباطل

أهلعلىإنكارهبسببوسجنأوذيفقد،الناظمإليهأشارماعلىشاهد

عصرهفيالبدعأهلواستعانوإظهارها،والسنةبالحقوصدعهالبدع

المستعانوالله،حدثمافحدث،إليهمأصغواالذينالجهلةبالسلاطين

التكلان.وعليه

إنهوحواءلادماللعينإبليسإقساممنعلينااللهقصماإلىالناظميشير

لكماإفئ>وقاسمهما:تعالىفقال،قسمهفيكاذبوهوالنصحلهمايريد

21[.:]الاعراف*<الئصحبلمن

والقشور:غيرهما.منثبتناماالصوابولعل،"الشعور":الاصلينفي

الاثير:ابنقالقشرملبوسوكل،يلبسالذيالثوبوهوقشر:جمع

القشر:قشر"وذارواءذارجلارأيتإذا"فكنت:قيلةحديث"وفي

)4/64(.الحديثغريبفيالنهاية)5/39(،اللسان:انظر."اللباس

القاموس،يليهوماالكمهو:ويقال،الكمأصلوهوردنجمعلارد[!:1

.)13/177(اللسان،1548ص

الفلسفة:اهلاصطلاحوقي،والمادةالاصلبمعنىيونانيلفط:الهيولى

محلوهو،معينةبصورةتخصيصغيرمنمطلقاللصورةقابلشيء

التوقيف=321،صللجرجانيالتعريفاتانطر:.لنوعية1والجسميةللصورتين
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2412

2413

2414

2415

2416

2417

2413

2414

2415

2416

2417

منملووهبسمعهأصاخفإذا

ولباسهملبسهمويشمعفيرى

فخذرتمعالجهلجرابفتحوا

ففتشواالمطاعقلبالىوأتوا

بهدخلوالهمغرضبدافإذا

حديثهمنحوهش!رأوهفإذا

بهتانومنوتلبيس!كذب

والاذنانالعئنئنمحنةيا

ميزانولاكيلبلاواحمل

بأمانليدخلواهناكعما

الشئطانكحيلةإلئهمنه

فلانالويحوقالوا1ظفرو

)سه!1534(.الفنوناصطلاحاتكشاف74،صهالتعاريفمهماتعلى

وترعب.تخيفلاأي:تهوللا-

.)ص(،للضرورةبهالمفعولعلىحلهاادزائدةلمبصر""فيواللام"بمبصر":ب-

وهيئاتهموأشكالهمالمعطلةهؤلاءأجسامرأيتإذاأنك:والمعنى-

يعلمالوحيبنورفالمستضيءمنظرهميهولنكولاتخففلاوعمائهم

منظرهم.يهولهالذيفهوالعلمالقليلالجبانوأما،مقدارهمويعرف

تخليطهمويسمعلباسهميرىأي.فوحاشيةالأصلفيكذا:"ولباسهملبسهم"

.)ص(،بمعنىوكلاهما"وفشارهمفشرهم":غيرهماوفي.الكلامفي

منلغةعلى"الأذنانو"،المشهورةاللغةعلى"العينين":النسخجميعفي-كذا

)ص(.2(،0)99البيتفيقريباسلفماانظر.دالماالألفالمثنىيلزم

85.:القاموس.الوعاء:الجراب

.والحكامالامراءبالمطاعيعني

الحاكمذلكقلبإلىللدخولمناسبةفرصةوجدواإذاأنهم:المعنى

علىيحتالحينماالشيطانكفعلعليهولبسواإليهدحلوابحديثهمالمغتز

.ادمبعي

إليهخففتإذا،هشاشةأهشق-بالكسر-بفلانهششت:يقال:هث!ق

.2801صالصحاج.لهوارتحت

ذلكيبغضونالباطلأهلأنالمراد،والسنةللكتابالمتبعذلكويحأي-

عنالسلظانيعوقأنهويشعرونهبكلامهمالمنخدعالحاكمذلكإلىالسني

له.عدووأنهومحبوباتهمراداته
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2418

9241

0242

2421

2422

2423

2424

2425

2426

2427

داعنمولانايعوقالطريقفيهو

ظبواوالعداوةغرسواهمفإذا

لهمودناثمرتماإذا/حتى

وحميةلهمجزدعلىركبوا

مناللهجنودابتليتفهناللش

وتفتكفيرالموحئساضزبا

منهمفريقمنرأينافلقد

وذنبهمالحديثأهلسبههممن

عليهمالإلهغضبأمةيا

دازواملتشتمونإذلكئمتفا

الشانهذاعدووهوحقصود

البشتانذيكفعلالغراسسقي

[541/بإمكانذاوصارالجدادوقت

الشئطانبعساكرواستنجدوا

الالوانبسائراللعينجند

البهتانظاهروشتمارريعا

الإيمانقوىلهتهدأمرا

فلانقولوتزكالحديثأخذ

؟بهوانتشتمواهذاألأجل

لقزآنوالفهحزبإبم

2418-

0242-

2421-

2423-

2424-

2425-

2426-

2427-

الحاكم.يعتي:"مولانا"

ولعلهالجذاذ،:ط،بوقي.ثمرهقطعايالنخلصراملجداد:1

)ص(.تصحيف

الشعرقصيراجردفرس:ويقال،السباقالفرسوهواجرد،جمعجرد:

4.هصهالصحاح347،صالقاموس،مدحوهورقيقه

تصحيف.وجيشا"حزبا":ب

)ولقد(.:ف

وابتلاءاتفتنمنلهوقعماإلىيشيرالابياتهذهفيالناظمولعل-

.والاعتقالالحبسمنالاسلامشيخلشيخهوقعماوكذلك

تصحيف.اخذ"،"ديعهم:ط،ح

مع"قول":حاشيتهفيولكن،الاصلمتنفيوكذا."راي":ففي-

صح.علامة

)ص(.،للضرورة"تشتمون"منالنونحذف

وطعامهمتاعهيحمل،الرجلبهيستظهربعيروهي؛زاملةجمع:الزوامل

الدين.حملةلأنهمبالزواملالعلماءشبه،1718صالصحاح،عليه
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28

03

31

32

33

34

35

36

37

03

32

33

34

36

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

كفأهئملشتمثئموسببتموهئم

ربهموصيةقبلواوهئمهذا

منهمالقبيحةالمقابلةحذر

فإنهمالحديثأصحابوكذالنب

فسبئتمجهالهمسئوكم

وعنعنهمسفهاءكئموصددتم

اشىقالتهللذيودعوتموهئم

يتحئزواولئماجابتكمفأبوا

الحدبأهلمنالعزفانأوليوإلى

هـلحفظالإلهأقامهمقوم

النقصانمنمسئتكمفرأو

الأوثانلصسئةتزكهمفي

والزحمنالقرانبمسبة

مثلانبذاولكئملهمضربت

الإيمانوعشكرالزسولسنن

الطغيانمنوذاالرسولقول

والحشبانبالخزصلكئمجاخ

والقزانالاثارإلىإلا

لانسانوالاكوانخلاصةث

شئطانبدعةذيمنالدينونا

:فقالالسثمركينالهةسبعننهىحينما-تعالىقولهإلىالناظميشير-

زشاكذلكعلمبغيزعدواأللهفيسبوأدئهدونمنيدعونالذيفلشئوأ>ولا

<*ئقملونكانوأبمالهنئئهم!جحهزرئهمإكثمعلهزأفةلكل

801[.:]الأنعام

!زلرسولهناهياالله"يقول)2/164(:تفسيرهفيكثيرابنالحافظقال

عليهيترتبنهإلامصلحةفيهكانوإنالمشركينالهةسبعنوالمومنين

لاالله>وهوالمؤمنينإلهبسبالمشركينمقابلةوهيمنهاأعظممفسدة

هو<".إلاإله

)أكلونيلغةعلىجقالهم""ستوكم:وقوله.الحديثأهلوعوامجهالأي-

.(البراغيث

.الرسولوجندالايمانعسكرعنأي-

الحديث.اهلعوامأي-

و]لحسبان"."بالخوض:ف-

والاكوان(.)الانسانغيرهما:وفي.وبالاصلفيكذا-
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2438

9243

0244

2441

2442

2443

2438

9243

0244

2441

2442

و]ثالثئديلمنحرساقامهمو

لهحصنبلالإسلامعلىيزك

متنقصايرىفمنالمحكفهم

الالىالسلففقبلكتئهمهإن

الهدىعلىالخبيثاثهمواقدأبضا

وواعادىإذبذاكالحفيقوهو

و]لنقصانوالتتميمحريف

الفرقانعساكرإلئهياوي

جانخبيبفزنديقلهم

لإحسانوالإيمانعلىكانوا

والقرآنوالايمانلعلمو

الديانعداوةوهيلدينة

التأويلأهلتبديلمنالدينهذالحفظالسنةعلماءأقاماللهأن:و[لمعنى

لانهمالدينفيباعمنيزيدونهماأوالنصوصلمعانيوتحريفهم

نامنيحفظونهوكذلك،إتمامهفيريدوناللهيتمهلمالدينكانبابتداعهم

اللهنزلماكلالناسيعلمونبليجحدأوشيءاللهشرعمنينقص

.نقصانولازيادةغيرمنوجلعر

)3922(.رقمالبيتانظرتفسيرها.تقدموقد،حرس:يزك

)386(.رقمالبيتانظر."الزنديقا"تفسيرتقدم

الدينفييطعنفهوفيهمويطعنوعلماءهالاسلامأئمةيتنقصالذيلان-

يحملونه.الذي

تسميتهم:الزنادقة"وعلامة:قالحينماحاتمأبوصدقولذلك

للصابونيالسلفعقيدةالاثار"إبطالبذلكيريدونحشويةالاثرأهل

الدين،فييطععواانلاجلإلافيهمطعنوامالانهم403.ص

صفةوهذهواهلهالإسلامعلىيحقدرجلإلاهذايفعلولا

الزنادقة.

".جنان"خبيث:الأصلينعداما-

اتهمهفقدبالزندقةتتهمهإنوالسنةالعلمأهليتنقصالذيالمعطليعني

.أسوةفيهمفلك،قبلكالسلف

غيرهما:وفي"،والإيمانلائار1و"والعلم:فوفي.الاصلفيكذا

".والقرآنوالائار"والعلم

958



]55/لا

46

47

48

94

52

53

44

46

94

52

53

لربهمالناصحينذكرتفإذا-

واكالئعطيلدممنويلك-/فاغسله

بكفئهمولشتعدوااتسبهئم-

رسولهثمبالفههمقوم-

نصوصهالتاركينبئنشئان-

مناراءلأجلهاوالتاركين-

اذانهمفيالشيطانفسالما-

صبحواحتىعنهناموا-فلذاك

وتيممواالعلىوصلقدوالزكب-

وتيفمواروضاتهاإلىتواو-

بدانم!ناجذاماإذاقوم-

بلسانورسولهوكتابه

والبهتانوالكفران!ذيب

بالجانيحزبهيفديفالله

للايمانمنكواقرباولى

الأذهانزبالةلأجلحفا

البهتانمنضزباراوهم

القرانعنرؤوسهمثقلت

الصئيانتلاعبيتلاعبون

الايمانمطلعطيبةأرضمن

القرانمطلعمكةأرضمن

لوحدان1وبالجمعلهطاروا

الحديثهليتنقصالذيالجهميالمعطلإلىالناظممنموخهوالخطاب

والسنة.بالكتابوالمتمسكين

إلخ....والتكذيبالتعطيلدممنفيهولغفيمالسانكاغسلاي

لهم.فداءيكونبانالستةاهلعلىاعتدىمنعلىالناظممندعاء

"الهذيان".غيرهما:وفي.الاصلينفيكذا

رؤوسهم""لؤوا:بفي

.)وصلوا(:ط،حد،

يليه.الذيالبيتشطروهو(القرانمطلعمكةاوض)مند:

)د(.:منساقطالبيتهذا

"ضحك:يقالكلها،الاضراسهي:وقيل،الاضراساقصىالنواجذ:

بهتمسك:بناجذهالشيءعلىوعض.فيهاستغرقإذا"نواجذهبدتحتى

514.-513دمهلماللسان.عليهوحرص

لان-للبيتإصلاحولعله"،النص"ناجذ:طوفيالنسخجميعفيكذا-



-2455

-2456

-2457

-2458

-9245

-0246

-2461

لهاستبقواالهدىعلمبداوإذا

هذىبمئتدعسمعواهموإذا

غئرهئملكناللهرسولورثوا

لمبالنصسواهماستهانوإذا

رغبةبالنواجذعلئهعضوا

حقيقهالكتابنبذكمنلئسوا

غئرهوولواالمعنىفيعزلوه

رهانيومالفرسانكتسابق

مكانبكلطرابهصاحوا

والحزمانبالنقصانراحقد

الخشرانمنرأسابهيرفع

بمهانلديهمولئسفيه

وفلانتبزكقصدوتلاه

السلطانخييفةالربيعكأبي

2455-

0246-

2461-

:يقولأنفالاصلالناجذينإلىراجعالفاعلوالضميرمفرد،"بدا"الفعل

المضافعلىالضميراعادالناظمولعل،الوزنيقسدذلكولكن"بدوا("

الحماسي:قولإلىناظروالبيت)ص(..إليه

ووحدانازرافاتإليهطاروالهمناجذيهابدىالشزإذاقوم

السنةأهلتمسكشدقيبينأنيريديليهوالذيالبيتهذافيوالناظم-

سرعةيبينأنيريدوكذلكغيرهمبخلافبهايعملوالكيبالنصوص

!ز.رسولهوأوامراللهلاوامروتعظيمهماستجابتهم

1551.صالقاموس.الخيلعلىالمسابقة:الرهان

اهلان:والمعنى.تحريفوهو"فلانبتركقصدا"وتلاوة:ط،حفي

غيرمنوالتلاوةالتبركلمجرديقرووهاولمالكتاببنصوصعملواالحق

التاويلأهلمنالبدعأهلذلكفعلكمابمقتضاهاعملولالمعانيهافهم

)67212(.الصواعقوانظر.الباطل

السنة.اوالكتابمنالنصيعني"عزلوه":

وأبو(".الازمانهذهفي"كخليفة:نسخةفيانإلىالاصلطزةفيشار

العباسي،باددهبالمستكفيالملقباللهبامرالحاكمبنسليمانهو:الربيع

سنةابيهوفاةبعدوالمصريةالشاميةالبلادفيالمنابرعلىلهخطب

إنهثمقليلا،بالعلماشتغلجدأ،الخطحسنجوادأفاضلأ،وكانهـ.107

وبينبينهوكانتالناصر،السلطانإلىوالعقدالحلمنبهيتعلقمافؤض

فأمر-شديد؛خلافووقعبينهما،العلاقاتساءتئمعظيمةمحبةالسلطان
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]55/ب

462

463

464

465

466

467

468

946

047

471

472

463

465

467

468

946

471

472

وبسكبمامنابرفوقذكروه

لغئرهالمطاعوالنهيئوالأمر

بالقالمنأيشتويللعقوليا

ربهوفطرةهذاومخالف

علىفطرواالتياللهفطرةبل

فلالهمامصدقاجاءوالوحي

ومصدقموفقعندسلمان

واردلفطنصتعارضفإذا

الرويظنهفاسدإماافالعقل

بثابتلئسالنمقذاكاناو

بعضهايعارضلئستونصوصه

الاثماظاهرفياسمهرقموا

مثلابذاضربتولمهتد

والبزهالاثاروعران

يشتوياكئفاكبرالله

مقبولاوالعقلمضمونها

حرباهماماالعداوةتلق

سلماإنهمايشهدلفهو

يلتقيالئسحئىوالعقل

بطلاذووهوصحيحاائي

بالبرهاالمعصومقالهما

زماعليمعنهاف!سلبعضا

إلىنفاهثم،بالناسالاجتماعمنومنعه،البرجفيباعتقالهالناصرالملك

اربعينسنةبهاتوفينإلىبهاواستمر،واولادهوأهلههو"قوص"

حبسه.زمنحتىالمنابرعلىلهيخطبمدتهبطولوكان،وسبعمائة

الكامنةالدرر484،صللسيوطيالخلفاءتاريخ)14/891(،والنهايةالبداية

144(.-)2/141حجرلابن

المذكرتانيثفيه،العسخجميعفي"ضربت("وكذا)المثلان(،:ف

)ص(.)228(،البيتانظرمرارا.سلفوقد،للضرورة

والاثار.القرانيعني:"هذا"

في"سلمان"قولهذلكيؤكد،تصحيفوهو،بالزابد"حزبان":الاصلفي

)ص(.،التاليالبيت

"إئها".:فوفي.إننونخففتوقد،"إنهما":اصله

نص(.الفظ:س،حد،

هنا.وردماإلىالحاشيةفيشارو)بالقران(،:ظ

"تعارض".غيرهما:وفي،الاصلينفيكذا
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2473

2474

2475

2476

2477

2478

2474

2475

2476

2477

2478

فذافيهاتعارضأظننتوإذا-

بثابتليسالبعضيكونن-او

فيلجهم1ومحمدقوللكن-

ضدهقولكلويطردإلا-

حزبهئلاثعلىبعدلناس1و-

فلاتجعلهاأينلنفسك-فاختز

لاذهان1والافهامافةمن

بالقزانالمئعوبقالهما

يجتمعانلئسالموخدقلب

قمقتتلاناجتمعاهمافإذا

متوانقارغأوحزبهأو

الاعيانبرابعلشتلله1و

بينتعارضاأحدرأىإذاأتهوهي،مهمةقضيةإلىهناالناظمأشار

شيئين:أحدمنالأمريخلوفلاالعقلوبينالشرعيةالعصوص

عقولهمأدحلواالذينالمتكلمةعقولفيالحالهوكما،فاسداالعقليكونأنإما

المعارضالعصذلكيكونناو؛الغيبأمورمنإدراكهالعقليستطيعلافيما

:083()طمالصواعقفيالناظمقال.!المبيعلىومكذوباثابتغيرللعقل

وما،البابهذافيالعقليخالفواحدحرفالسنةفيولاالقرانفييجىء"فلم

حلقنفسهيخلقأنأرادلماادلهإن":كحديثومفترىمكذوبفهوذلكمنجاء

.إلخ".....العرقذلكمننفسهفخلقفعرقتفأجراهاخيلا

ميزان)1/3(،المصتوعةاللالىء:انظر.موضوعإليهالمشارالحديث

والنقلالعقلتعارضدرء:فيالمععىهذاتقريروانطر)5/25(.ل1الاعتد

بعدها.وما914(-)1/146الاسلاملشيخ

)04(.البيتتحتالجهمترجمةوسبقت.الجهموقولالنبيقوليعني

)فيقتتلان(.:ف

)ص(.بالجزويجوز،بالرفعففيضبطكذابعدهاوما"حزبه"

الباطلالتأويلأهلوقولبالاثارالمتمسكينالحقأهلقولأنالناظمقررأنبعد

علىذلكبعدفالناس،والقتالالحرببينهماحصلاجتمعاإن:قال،يجتمعانلا

عنهويذبرايتهتحتيقاتلفهو،وجعدهالحقحزبهومنفمنهم:أقسامثلاثة

فارغهومنومنهم،خصومهصفوففييقاتلعليهحربهومنومنهم،أعداءه

لتوانيهالمتحاربينالفريقينمنلاحدينتصرولالهايكترثلاالحربهذهمناللب

.93(10/)الهراسشرح:انظر.ينجيهماتحصيلعن

395



9247

0248

2481

2482

2483

2484

2485

2486

2487

9247

2483

2484

مكذبفهوبالئعطيلقالمن

داسوىلهالهلاالمعاللان

دانحيتةالمشركينإلهوكذا

ائذيهوالمرسيينإلهلكن

منكلالمعطلنسبقدلله1و

معطلالمرسيينقيماوالله

مشئهالمزسلمنفيولاكلا

وكتابهعئدهمنالهدىفخذ

و]لفزقاناللهرسللجميع

الاذهانفيبالافكارصنحوت

سياننحتهمفيهماأيدي

الاكوانمكونالشماءفوق

الكتمانالىأتىبالبئنات

الرحمنحدالوصفاتناف

بهتانذيإقكمنحاشاهم

سببانالهدىسبلإلىفهما

فر

اللهبكلامالاستدلال[نالملحدينقولى[بطالى)1(في

واليقينالعلميفيدلاورسوله

الشيطانشيعةوكانواشيعاتفزفواالذينمقالاتواحذر

"بجميع".غيرهما:وفي،الاصلينفيكذا-

العلو-أدلةمنعشرالخامسالدليلعندتقدمكما-الرسلجميعلان-

اللهعنذلكينفيحينمافالمعطل،سبحانهللهوالعلوالصفاتبإثباتجاووا

.!محمدعلىالمنزلوالقرآناللهرسلجميعكذبفكانه

"تاددبما".:غيرهوقي.الأصلفيكذا-

إلىبعدهممنوالعلماءالرسلإلىنسبقدوتعطيلهبنفيهوالمعطل-

منقالهمافيالحقكانإنلانهأدائها،فيالامانةوعدمالرسالةكتمان

اللهصفاتمنواحدةصفةعتىانهمنهماحدعنيثبتلمفانهالتعطيل

الخلقيرشدوالموهم،الحقهوالتعطيلكانفإذا.سبحانهيستحقهاالتي

الاداء.حقيؤدوهاولمالرسالةكتموافقدإليه

.صوابوكلاهما،"نافي":غيرهوفي.بالتنوينمضبوطاالاصلفيكذا-

".بطلان"بيان:طعوفي."بطلان"غيرهما:وفي.الاصلينفيكذا
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88

98

09

19

29

39

49

88

98

09

19

29

49

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

عنينبيكعنهمخبيراسأل1و

بسنةيشتفادلاالهدىقالوا

لفظيةدلةذاككلإذ

يزدإجمالثماشتراكفيها

والوالئخصيصالاضماروكذلك

علىفموقوفاحادوالعفل

دائمايقدحالبعضفيبعضهمإذا

وبيانبنصيحةأسرارهئم

قرانولاثرولاكلا

إيقانولاعلمعنتئدلم

والنقصانبالزيدوتجوز

تئيانعنيئدلمالذيحذف

برهانذاولئسة1الروصدق

]56/ا[إمكانذوفهوفيهموالقدح

قبلالتاويلاهلمسلكعلىكانتقدمكمالأنهنفسهيعنيالناظمكان

تيمية.ابنالاسلامشيخيدعلىوتوبتهاتصاله

يستفيد"."لا:ب

التيالتاويلاهلمقولةإلىيشيرسوفيليهاوماالأبياتهذهفيوالناظم

اليقين"تفيدلالفظيةادلةالنصوص"ان:وهيالاالدينمعاقلبهاهدموا

هوكتبهغالبفيوسطرهالهاواحتجالمقولةلهذهانتصرمنشهرو

بعينها.اقوالهإلىالناظموسيشير"الرازي"

."التزييد":طه،طت

مجاز:نوعانوهوالمجاز(:والنقصانبالزيد)وتجوز:بقولهالناظمومراد

ومجازشفء(،-كمثله>لتس:تعالىبقولهلهويمثلونبالزيادة

الورقات:انظر.القريةاهلايالمرلة<>وشل:تعالىكقوله:بالنقصان

12.صللجويني

التخصيص.مكان"التحقيق":طه،طت

فيهالقدحجؤزناإذالأنناالواحدبنقليقطعلاانه:عندهموالمعنى

الخبربهذاالاستدلاليصحلافإنهوالنسيانللخطاعرضةنهو

.المظنون

عند)2/252(الديناصولفيالأربعينكتابهفيلهذاالرازيتقريرانطر

."...الثانية"المقدمة:قوله
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ونادزالقلسلفهووتواترا-5924

منبعدلشلامةويحتاج6924-هذا

صدقهيعرفبالعقلالرىوهو-7924

وودقدعزلناهاهذافلأجل-8924

بقاؤهكيفالإسلامإلىفانظز-9924

بالبزهان؟القطعفاينجدا

السلطانصاحبالمعارضذاك

الانسانلدىمطنونوالنفيئ

اليونانومنطقالعقولخنا

البطلانذيالقولهذابعدمن

5924-

6924-

7924-

8924-

فهوتواتراوالنقل:أي.المعتمدةالنسخجميعفيبالنصبكذا"تواترا":

)ص(.،بالرفع"تواتر":طوفي.القليل

(.القليل)وهو:ط-

العقلي.الدليلبهيعنون

.)يفرض(:طه.)يعرض(:طت

المقدماتمنكتبهفيالرازيقررهماإلىالسابقةالابياتفيالناظمأشار-

:الرازيقال.اليقينالشرعيالنصيفيدحتىمنهابدلاالتيالعشر

عصمة:عشرةأمورتيقنعندإلااليقينيفيدلااللفظيالدليل:"مسألة

والمجاز،،الاشتراكوعدموتصريفها،واعرابها،الالفاظتلكمفرداترواة

والتأخير،الإضمار،وعدم،والازمنةبالاشخاصوالتخصيص،و[لنقل

ذإعليهلرجحكانلوالذيالعقليالمعارضوعدم،والنسخ،والتقديم

النقلفيللقدحالمستلزمالعقلفيالقدجيقتضيالعقلعلىالنقلترجيح

أفكارمحصل"بالنتيجةظنلشفماظنياالمنتجكانواذاإليهلافتقاره

لهالدينأصولفيالاربعينفيوشرحهاتفصيله!نظر1و51،صالمتقدمين

254(.-)2/252أيضا

شيخردونقل634(.-)2/633الصواعقفيالناظمكلامهنقلوقد

كلامنصيجدلمأنهالصواعقمحققوذكر.المقدماتهذهعلىالاسلام

"شرح:بعنوانمفقودلهمولففيولعلهالمطبوعةكتبهفيالاسلامشيخ

".المحصلأول

قدمواالرازيعليهانصالتيوالمقدماتالعشرةالامورهذهلأجلأي

الشرعية.النصوصعلىالعقول
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25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

لدبمعزولاالقزانإلىوانظز

!مكذاكالزسولقولإلىوانظز

لهتعظيماعزلوهمالفه1و

بعزلهيحكمونإذلعتهميا

فكرهئمنتائجوثواونحهميا

سبابن""إشاراتوثواورذالهنم

مجدلاالكتابنصإلىوانظز

والفوالإضماربالإجمالبالطعن

ماوحذفوبالمجازوبالاشتراك

حكمهينفذليسإليهوانظز

قولهيقبلليسإلئهوانظز

الإيقانولايةنفوذعنطئم

سلطانذالئسلديهمشولا

عزفان؟ذوقطذلكايظن

جنكشخانرايات1يرفعولم

القرانعلىقطعابهاوقضوا

اليونانمنطقوثواحينضا

الثحمانممزقالعرينوسط

بالبهتانوالتأويلخصيص

برهانبلابدعواهئم1شاوو

شانمنلهوماالخصومبئن

للرحمنبالأوصافالعلمفي

"عنف."قطسقطت

ولموالسنةالكتابنصوصعزلوالناالسلهؤلاءأن:والمعنى-

نهاوقلوبهمفيلهاتعطيمهمعدمعلىذدواليقينالعلمتفيديجعلوها

.الفاسدةوعقولهمآرائهمعلىومقدمةمحترمةليست

"بعزلهم".:ف

)936(.رقمالميتتحتترجمتهتقدمت"جنكسخان":-

".ويلهم"ياغيرها:وفيود.الأصلينفيكذا

البيتفيذكرهسبقوقدسينا،لابن"والتنبيهات"الاشارات:كتابيعني

فانجدلوجذلهجدلهمنصريعاأي"ومجدلأ"خطا.وهو:4)(مجندلا"طه

0126.القاموس.الارضعلىايالجدالةعلىصرعه:وتجدل

.(لاشتراك1)و:ط،ح

.الكتابنصإلىيعني"اليه"
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2511

2512

2513

2514

2515

2516

2511

2512

2513

2514

2515

2516

لاالعقلحكمالمقبول-لكئما

وجنودهاهلهعليهيبكي-

غئرهيحكمليسقدماعهدوه-

الزسواقوالعنهنابتغابان-

ظنهمفييكنلمما-فاتاهم

دامنوكفرانتعطيلبجنود-

الحكمانيشتويلاأحكامه

الاجفانومدامعبدمائهم

اليلطانعنمعزوذوسواه

حكمانالورىدونلهئمهمال

الطغيانذيجنكسخانحكممن

والعلانالاصثثمصغول

هذا"وأصحاب)2/772(:الصواعقفيالمعنىهذاحولالناظمقال-

كلهالقرانوجعلوا،العقلياتمنيدعونهماالمحكمالاصلجعلواالقانون

عنديبقولم،المحكمفهووافقهوما،متشابهفهوخالفهفما.إليهمردودا

الكتابأمهوولاالمتشابهإليهيردمحكمالقرانفيالقانونأهل

."...وأصله

التأويل.أهلطعناتمنصريعاوقعالذيالكتابنصقعلىيعني:"عليه"-

7002.صالصحاحقديما.قذما:-

الله.كتابنصقيعنيغاب":"إن-

)936(.رقمالبيتتحتجنكسخانترجمةتقدمت-

حكم"."فيغيرهما:وفي.الأصلينفيكذاحكم":"من-

وفي.للوزنالغينبتشديدوضبطناه،وطعالاصلينفيكذا"المغول"-

تحريف.وهو"المفعول":طه،طتوفي.بميمين"الممغول"غيرها:

جنوبمنغوليايسكنونكانواالاصفر،الجنسمنقبائل:المنلاوالمنول

وبعضهم،التركيةبالقبائلاختلطواوقد،الصينحدودعلىسيبيرياشرق

الهمذاني:اللهفضلالدينرشيدالمغولمؤرخويقول،التركمنجعلهم

لقبالاصلفيعليهمطلقويتشابهونوشعبهموالمغولالأتراكأن"ومع

شاسع"ختلافوتفاوتوبينهمالاتراكمنصنفالمغولفإنحد،1و

الاثيرلابنالتاريخفيالكاملنظر:1و)2/1/212(،التواريخجامع

)4/576(.الاسلاميةالمعارفدائرة)12/361(،

)اللآص(.:طه،طت-
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كماوسنتهبملتهفعلوا-2517

حفلجنكشخانانقادوامادله-و2518

عزبعدإلاوئوهمادله-/و9251

اليقسوهوسلطانهعنعزلوه-0252

ثفعلوهازبيكفولئمهذا-2521

تاعضوهإذعضينالقرانجعلوا-2522

ن1العدومنبامتهفعلوا

القزانمحكمعنأعرضواى

]56/ب[إيقانوعنعلمعنالوحيل

الشلطانمنلناالمشتفادش

بالبهتانالكفرانتممواص

النقصانمنمعددة!اعا

2517-

-2518

2522-

والعجم.التركأقواممنلقومبلادوهيالنهر،وراءماأقاليممن:والأص

"الاس":لهمويقال،التركمدنمنوهيقزقز،الإقليمهذاوقاعدة

يضا.بالسين

-)14046الاعشىصبح302،215،صالفداءلابيالبلدانتقويم:انظر

)أصق(.مادةاخر)37214(العروستاج)46514(،461(،

ابنويقولالتتار،أوالتركمنقوموهم)اللان(لهمويقال:لتلان1-

الذكر()الانفيالاصلبلادمجاورونوهم،التركمنجنسإنهمخلدون

النهر.وراءمافيبلادهمانأي

تقويم)36611(،الاعشىصبح)15943(،خلدونابنتاريخ:انظر

302.صالبلدان

معهمجاؤوابللاموالوالانفسعلىبالاعتداءيكتفوالمالمغولأناي

المحمدية.لسنةولملةعلىالعدوانفيسبباكانتالتيوالصلالاتبالبدع

منإليهدعوهملماوالمغولالتتارلحكمينقادوالمالاسلامأهلأنأي

عزتهممصدركانالذيربهمكتابعنأعرضواأنبعدإلاالضلال

وقوتهم.

.للوزنالهمزةبتسهيل:"القران"

التجزئةوهي،التعضيةمن:وعضوه)عضهوه(.د:،بهامش،طه،-ح

يأ19[:]الحجر:عضين(القزان>جعلؤا:تعالىقولهومنه،والتفريق

انظر.الاولينأساطير:وقالوا،كهانة:وقالوا،سحر:فقالوامفرقا

571.صالمفردات

995



523

524

525

526

527

528

952

053

531

524

526

528

053

531

رجمنامنخروجهانتفاءمنها

ابتدااللوجمنخلقلكنه

العلىالشمو]ترثقالهما

وصفهأكملسلبوهلهنمتئأ

إلىنشبتهباللهيشتويهل

صفاته؟عزللمخلوقاينمن

كمامخلوقيوبئنالصفاتبين

نصوصهأنعضهوهوقدهذا

ولئتهالظنونغايتهالكن

رحمنولاربمنيئدلئم

الثانيلرسولاوجئرئيلاو

الغفرانذيبوصفالكلامليس

والكفرانالزيبعضهعضهوه

الزحمنإلىويشبتهبشر

يشتويانلئسأكبرالفه

الاسرانوهذهالإلهبين

الايقانإمرةعنمعزولة

ببيانمظابقايكونظنا

خطأ.وهو.()معدودة:طع،ظ،ب،ف-

غيرجعلوهأنيكفهمفلم،اللهكتابفيأقاويلهمفزقواأنهم:والمعنى-

حقيقة،بهيتكلملماللهأنمنها:أخرافتراءاتفيه1زادوبلللعلممفيد

الربصفاتأكملمنالصفةهذهأنمعمحمدأوجبريلمنألفاظهنو

سبحانه.

.القرانيعني"لكنه":

مذهبإلىيشيرهناوالناظم!،محمداالنبييعني":الثاني"الرسول

وأجبريلمنوالالفاظاللهمنالمعنىإنيقولونالذينوالكلابيةالأشاعرة

هذا.إلىالاشارةتقدمتوقدمحمد

224.اصالصحاح.بالبهتانرماه:عضها-كمنعه-محضهه

طه.فيوكذا"عين"،:نسخةفيانإلىفحاشيةفياشار"عز":

أيضأ.الاصلحاشيةفيالنسخةهذهإلىوأشار)وصفوه(.:ف

نأويجوز،لكانمقدمخبروهو،المعتمدةالنسخجميعفيكذا"ظتا":

اللبيبمغنيانظر.أصحابهوبعضالفراءمذهبعلىليتخبريكون

)ص(.376،الفكر(:دار.)ط
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2532

2533

2534

2535

2536

2537

2538

9253

2543

ظنهايطابقلاظواهرلكن

فمجازهاولتماإذاإلا

وتش!ستعارات1وبالكنايةاو

مفلظنويفيدهليسفالقطع

ووذعزلناهاإذالملامةفلم

أجوركئمالنصوصفييعظمفالله

يحيونهالاالأقواملدىماتت

د1والحسمخلافوقولهمهذا

داالفطرةخلافأيضاكؤنهمع

التفاعدىالعبادفطرقدفالله

نفسهفيالذيعلىيدلكل

بمرادهقاطعاالمخاطبفترند

بوزانعندناالحقيقةفيما

النقصانوقيهابزيادة

الثانيالمجازنواعوجيه

الامرانفانتفىكذلكعي

لاذهانوقكرة]لعقولخنا

والقرآنالاثارمةيا

لهوانتحييهمولاأبدا

لبزهان1و[لمنقود1]وحعقول

الرحمنربناوسنةأولى

التبيانلمقصدبالخطابهم

لسانكلأهلمنبكلامه

الإنسانفيالتقصيرمعهذا

(.يطابق)ما:طه-2532

تفيدوانماالعلمتفيدلاالادلةانقررواانبعدالتاويلأهلان:والمعنى-

غيرلكنها،الظنتفيدإنهاقلناوإنوقالوا:،اخربدفزيةإلى1انتقلوالظن

عليهاظاهرهادلماغيرمعنىوإيجادتاويلهامنبدفلاللحقيقةمطابقه

النصوص.عنوالظنالقطعنفواأنالامرفغاية

عزلماها"."إق:ب-2536

الحقةمعانيهاعنعطلتفاذامنهاالمرادةبمعانيهاهيإنماالنصوصأنأي-2538

هذافعلواوهميقرؤها.منتحييفكيفمئتةبروجبلاكالجسدأصبحت

لها.تعظيمهموعدمعندهملهوانها

الاصلين.غيرمنزيادةالحاصرتينبينما-9253

)وادله(.:طع-2541

بمرادقاطعايكونالخطابإليهوجه]لذيوهوالطاء:بفتحالمخاطب-2543

.الخطابلقىالذيوهو:المخاطب
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571/25444

2545

2546

2547

2548

9254

0255

2551

2544

2547

9254

نبئنالفظغيرلفظذكل-ا

دا]دغايةفهواللهكلامحاشا-

كمالفومنالثقلانيفهملنم-

كالفالتبيانعلىاستولىالذيفهو-

لناظبرالزسولتئيانبعدما-

لسائلالزسولقولإلىفاتظز-

اللقايومإلهكمترونحفا-

فيوالشمستمامهليل-كالبدر

نكرانبلاذافيدونههو

التئيانذرىاعلىلهعصوى

و]لقرانالاخبارمنفهمو]

الإحسانعلىحقاضيلائه

العميانفيلعيبوالعمىإلا

الرحمنرؤيةعنصحبهمن

القمرانيرىكماالعيانرؤيا

مثلانهماماالظهيرةنحر

الناسأبلد"إن:المعنىهذافي)2/644(الصواعقفيالناظمقال-

للبلاغةالعادمالركيكبالكلاميخاطبهمنأكثرمراديعلمفهماوابعدهم

مرادوأفهاماهانااذصحهموالناسكىاذيعلملافكيف،والفصاحة

بالعلماليقينلهمويحصلالمراد،علىدلهوبينهوالكلامبأفصجالمتكلم

ا.!."المحالمحلمنإلاهذاوهل،بمراده

نبينا".لفظ"دون:الاصلفي-

يكونأنلاحديمكنولاتبيانأالكلامأحسنهوالقرانأن:الناظممراد-

.القرانبيانمنأجودبيانه

عنه-اللهرضي-هريرةأبيعن،صحتهعلىالممكقالحديثإلىالناظميشير-

تضارون"هل:فقال؟القيامةيومربنانرىهلاللهرسولياأناسقال:قال

"هل:قال،اللهرسوليالا:قالوا"؟سحابدونهاليسالشمسفي

الله،رسوليالاقالوا:؟"سحابدونهليسالبدرليلةلقمر1فيتضارون

الحديث."..كللكالقيامةيومترونه"فانكم:قال

برقمجهنمجسرالصراطباب-الرقاقكتابفيالبخاريأخرجه

متواترةالرؤيةحاديثو)992(،برقمالايمانكتابفيومسلم)6573(،

وما)1274(البيتانظرالعلو.لةاذعندبعضهاإلىالإشارةتقدمتوقد

.بعده
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2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

9255

0256

لهرؤيتناتحقيققصدهبل

مانعأمروذاكالسحابونفى

المواونفىبالمقتضيإذافأتى

الذيهذامااللهعليهصلى

ياالتبيانالقاصديقولماذا

لهقلتمجاءكئملفظفبأي

الفبعساكروجههفيوضربتم

بذاعاملتمواللهأنكئملو

بأسرهاالوجودتصانيففسدت

بعيايرىماباظهرفاتى

الاذافيالقمرينرؤيةمن

التئيافيالتقصيرخشيةنع

ببياذابعدمنبهياتي

التبياذابعدمنالعمىأهل

الايقاعنمعزولاللفظذا

بليامنكمدفعاويلث

بوزاوكتبهمالعلوماهل

هواذاتالناسعلوموغدت

-2552

-2554

2555-

2556-

-9255

0256-

كمابالمرئيالمرئييشئهولم،بالرؤيةالرويةشئه!الرسولأنإلىيشير

الحديث.هذافيفهمهساءممنالتأويلأهلبعضيزعم

أتى(.)فاذا:طع

الظهيرةنحرفيالشمسكونوهوفاعلاسم-:الضادبكسر-المقتضي

الشهر.منتصففيبدرأيصيرحيتماواضحامكتملاالقمروكون

وغيرها.،والطلمة،كالسحاب:الرؤيةمنلموانع1

."التبيان"ذا:طع

منأمثلةوذكر793(-)1/938الصواعقفيهذاإلىالناظمأشاروقد

إليهشارالذيالرؤبةحديثالامثلةمنوذكر،ورسولهاللهكلامفصاحة

هنا.

توفرعتدإلااليقينيفيدلاالكلامأنوهيوضعتموهاالتيبالقاعدةأي

ذكرتموها.التيالعشرالمقدمات

بهعاملوالووالعلماليقينيفيدلاورسولهاللهكلامبأنالقولانأي

فائدةأيلهايعدولمتصانيفهملفسدتوالعلماءالمصنفينسائركلام

تذكر.
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علومهمبيانفيولبسسواهذا-2561

قلتمبسدالذبسصحلووالله-2562

تفصيلهاإلىيهديلافالعقل-2563

وم!لفظتاالتنسصيلغدافإذا-2564

ولالاافادتعلمالا-فهناك2565

لنايحصللمالقولذابسصخلو-2566

القزانومنزرسالرسورسمثل

لايمانوالعلمدسبيلقطعت

الوحيانبهجاءتمالكن

والرجحانالايقانعنشولا

الحرمانغايبسوهذاظنا

إنسانمنقطبقولقطع

2561-

2562-

2563-

-2565

يحصللااليقينإن:قال"فمن)2/652(:الصواعقفيالناظمقال

قدحهمنأعظمبيانهفيقدحهكانكلماتهمنالعلميستفادولا،باسلفاظه

واليقينالعلمحصولفيقدحهومن،المصنفينالعلماءسائرمرادفي

معرفةفيوقدحهأقربالادميينعامةمرادفيقدحهكانوإلابمرادها،

منقولهكان،اللوازملهذهمستلزماقولهكانومن،قربلغاتهافيالبهائم

لشرعياتوالعقلياتفيقدحاقولهوكان،ادمبتيأقوالأفسد

."والضروريات

وتعالى.سبحانهاللهوهو

واليقين.العلمتفيدلاوالستةالكتابنصوصأنمنقلتموهما:يعني

.والايمانالعلمأهلسبيلتفصيلإلى:يعني

أيضاوانظر)4091(.البيتفيسبقماانظر.للضرورةالوحيأنث-

.)محس!(،(دا625،دا203،دا012)بياتلأا

تفيدلااللفظيةالدلالةباسنالقائل"إن)2/973(:الصواعقفيالناظمقال

لا:قالفانظنا،ولاعلماتفيدلاوظناتفيدإنها:يقولأنإما،اليقين

منالانسانيةوالفطرةوالسمعللعقلمكابرتهمعفهوظنا،ولاعلماتفيد

يقينا،تفدلموإنغالباظناتفيدبل:قالوانوالحادا،كفراالناسأعظم

إلايدبعون>إن:تعالىفقالوأهلهالمجردالطنذمقدسبحانهفالده:لهقيل

يوافقلاظنانهفأخبر28[:]النجمشئا(لحقمنيغنيلاالظننوالظن

إلخ"...يطابقهولاالحق
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2567

2568

9256

0257

2571

2572

2573

وفسادهفاسداالئخاطبوغدا

بشهادةعلمنايحصلكانما

فاسدايصبحالاقرار/وكذلك

بأسرهاالعالمينعفودوكذا

بهاشهادتهئمللشهدايسوغ

مفيدةغئرالالفاظتلكمإذ

شهابدالشاهديسوغلابل

الانسانذالنوعالفساداصل

إيمانولاكلاووصية

571/ب،معانلسيبمحتملاكانإذ

الرجلانيتخاطبإذباللفظ

ببيانمنهمعلمغئرمن

الرجحانذيللظنبلللعلم

لساننطقمدلولعلىدته

!567-

2568-

9256-

0257-

2572-

.(الاحسان)ذا:ب

"الفصل:بعنوانفصلتحت-347(-)1/342الصواعقفيالناظمقال-

بالايطال":اللغاتوضعمنالمقصودعلىيعودالتأويلأنفيعشرالرابيع

الدالةبالألفاظإلاصاحبهضميرفيمايعلملاالعبدأن.والمقصود.."

لهوضعماخلافعلىالمتكلمكلامالسامعحملفإذا،ذلكعلى

ولم،بالابطالاللغاتمقصودعلىعادالتخاطبععدمعهيفهمماوخلاف

تعطيلمنأقبجذلكوكان،المخاطبمصلحةولاالمتكلممقصوديحصل

."..كلامهعناللسان

وقد،...غيرهاأورؤيةأونكاجأوبيعفيسواءالشهودشهادة:يعني

)2/481(،السبيلمنار)انطر:كتبهمفيمستقلاباباالفقهاءلهماعقد

)12/2(.المغعي

فقهانطر:".التبرعبطريقالموتبعدماإلىمضاف"تمليك:والوصية

)2/34(.السبيلمنار)3/414(،سابقللسيدالسنة

والقسم.الحلفوهو،يمينجمع:الأيمان

عليهالحذيوجبمابفعلالاعترافسواءبالحقالاعترافهور:1[لاقر

)2/505(.السبيلمتارانظر:.وغيرهوالقتلوالسرقةكالزنا

خطأ.وهو(،يتخاطبلم)إذا:ف

تحريف.للضر()بل:طع
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2574

2575

2576

2577

2578

9257

0258

2581

2574

2576

2577

2578

منالكفربلفظدميراقلابل

الذيبالاذنالفرحيباجلابل

بأنجزمهمللشهداءأيسوغ

بانهيقالماوجملةهذا

اللغاأنبهتانهمومنهذا

جريانهافيالالفاظإلىفانظز

مشندانقلاتحتاجأتظنها

لاالضرورياتمجرىجرتقدام

والحشبانبالظنمتكلم

النشوانمنصحتهشزطهو

لمعانقابلبلفظرضيت

والاديانالعقلفسادذافي

والوحدانالفزدبنقلأتتت

والقزانالاخبارهذهفي

وحدانذينقلأومتواترا

بيانذاتوهينقلاتحتاج

تلفظالذيالمرتدبقتليحكملاالفاسدةالتأويلاهلقاعدةعلى:والمعنى

الكفرمنعليهدلبماواليقينالعلميفيدنالاكلامهلأنالكفر،بكلمة

به.نطقالذي

لمخطوبة.المراةيعني"رضيت":

يفسدالتأويلان"في:بعنوانفصلا)12993(الصواعقفيالناظمعقد

نأالامممنامةيمكنولابالكلامالثقةويرفععليهاسلطإنكلهاالعلوم

".عليهتعيش

اتتاللغاتانمنكتبهمفيتبعهومنالرازيقررهماإلىالناظميشير

الاحاد.بعقل

التمسكانفهيالاولىالمقدمة"اما)25212(:الأربعينفيالرازيقال

الاحادبروايةمنقولةواللغات،اللغاتمعرفةعلىموقوفاللفظيةبالدلائل

والاصمعيكالخليلالادباءمنمعينونجمعاللغاترواةفإنبالتواترلا

إلاتفيدلاالروايةهذهومثلمعصومينكانواماأنهمشكولاوغيرهما

753(.746،748،)74212،الصواعق:فيعليهمالردوانظر."الظن

اللغاتاكثرانشك"لا)1511(:الكبيرتفسيرهفيكذلكالرازيوقال

الرواةاحوالاعتبارعندالظنتفيدإنماالواحدوروايةبالاحادمنقول

إلخ"....والتعديلبالجرحاحوالهموتصفح



تبيانذوكوذالضحيح!لللفيحتاجفإنهالاقلإلا-2582

بلسانلفظةأظهر""اللهمبالرقائلهمقولالمصائبومن-2583

سريانيامذاكوضععربيئظاهركثيرفيهوخلافهئم-2584

مشهورانقولانجامدااميرىامشتقااختلافهموكذا-2585

"الوجه:ونصه)74212(الصواعقفيقالهالمؤلفمنالردهذاوخلاصة-2582

نقلعلىموقوفاللفظيةالادلةبمدلولالعلمإن:قوله:والاربعونالتاسع

جنسمنمعانيهاعلىوالسنةالقراندلالةفإن،البطلانظاهركلاماللغة

يخصلاوهذا،اللغةتلكمنويعتادونهيعرفونهماعلىقومكللغةدلالة

".كلامهإلخ...ادمبنيلجميعضروريامرهوبلالعرب

بالتواترمنقولبعضهاإليناالمنقولة"اللغات)1511(:تفسيرهفيالرازيقال-2583

الالفاظاشهر:فقالمتواترةكونهافيبعضهموطعنبالاحاد.منقولوبعضها

عبرية،هيبلعربيةليستإنها:فقيلفيهااختلفواقد"الله([:قولناوهو

اشتقاقهافيوذكروا،المشتقةالاسماءمنإنها:وقيل،علماسمإنها:وقيل

إلخ"...الانإلىموقوفاالاختلافاتهذهفيالأمروبقيعشرةوجوها

ناوبعد)12974(الصواعقفيعليهاوالردالشبهةلهذهالناظمتقريرانظر-2585

هذا.فتامل.":قالاللغاتإبطالعلىبهذااحتجواوانهمفيهخلافهمنقل

وجهالهمعلماءهمالارضاهلجميعفانوالتلبيسواللبسوالايهامالوهم

"الله"أنيعلمونوعجمهموعربهم،يعرفهلاومنالاشتقاقيعرفومن

وأعرفعندهمظهروهو...والارضالسماواتخالقالعالمينلرباسم

فيمتنازعينالناسكانوإن،مسمىلكلوضعاسمكلمنشهرو

يسير.بتصرفا.ص"معناهفيمنهمبنزاعذلكفليساشتقاقه

:فقالمشتقغيرالجلالةلفظان)8111(تفسيرهفيالرازياعتمدوقد

وهوالبتةبمشتقليسنهوتعالىللهعلماسماللفطهذاانعندنا"المختار

...:وجوهعليهويدلوالفقهاءالاصولييناكثروقولوسيبويهالخليلقول

.ا.صذكرها"ثم

"الله([=لفظيكوناننفواالعربيابنبكرابووشيخهالسهيليوقبلهوالرازي
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ثابتخلففيهماذا؟والاصل-2586

لفظةأظهر""اللهولفظهذا-2587

اذيفيماذااللهبحقفاذظر-2588

براللهانالعقلاءخالفهل-9258

موهمهوولاإجمالفيهما-0925

لااللفظذاكأحوالفيوالخلف-1925

"مكة"بلفظةاختلفواهموإذا-2925

الوانذووذاكالنحاةعند

الازمانمدىبهااللسانذطق

بهتانومنلئسمنقالوه

الأكوانمدبرالعالمينم

وضعانلهولاالمجازنقل

رجلانيختلفلموضعهفي

معروفانقولانلهمفيه

واسمهاسمهمنهاشتقمادةلهتكونانذلكمنيلزمانمنخوفأمشتقا

الناظمعليهمردوقدالاشتقاقفيستحيللهمادةلاوالقديم،قديمتعالى

بهذاأريدإنريب"ولا:ونصهنفيسأكلامافقال)2211(الفوائدبدائعفي

الذينولكن،باطلفهواخراصلمنمستمدنهوالمعنىهذاالاشتقاق

دالأنهأرادواوانما،بقلوبهملئمولاالمعنىهذايريدوالمبالاشتقاققالوا

..والقديركالعليمالحسنىأسمائهكسائر"الإلهية("وهيتعالىلهصفةعلى

كانفما،قديمةوهيريببلامصادرهامنمشتقةالأسماءهذهفإن،إلخ

)إلى...اللهاسماءباشتقاقالقائلينجوابفهوالأسماءهذهعنجوابكم

سميتلازماشتقاقهووانماماديااشتقاقاهوليسهنافالاشتقاققال(:أن

محذورولا،منهمشتقأ-بالفتح-والمتضفنمشتما،-بالكسر-المتضمن

.بتصرفا.!"المعنىبهذااللهأسماءاشتقاقفي

باشتماقه؟قيلإذاهوما()اللهالجلالةلفطاصليماذا""والاصل:الناظمقول-2586

ايضأ.فحاشيةفيالنسخةهذهإلىواشار"وصفه":الاصلفي-1925

تمككتمنمشتقة:قالفبعضهم،اللغويمعناهاصلفياختلفوا:مكة-2925

يبهاظلممنتمككانتلأنهابذلكوتسميتها،مخهأخرجت:العظم

وتهلكه.تدقه

الراجز:قولومعه

وعكامذحجاتمكيولامكامكيالفاجر،مكةيا

يستخرجونه.ايفيهاالماءيمتكونانهموذلك،مائهالقلةبذلكسميتوقيل
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3925

4925

5925

6925

7925

8925

9925

0026

1026

البلدانوقبلةالإلهحرممرادهئمبأنخلفسافبينهم

!80/7مذكورانقؤلانلهمفيهاحمد""بلفظةاختلفواهم/واذا

البزهانذواللهرسولمنهمرادهئمبأنخلفافبينهم

الزحمنمنفاستحيواقومياكثرةيحصرليس!هذاونظير

إيقانوعنعلمعنالوحيصنصوعزلتقدالهذيانذاأبمثل

العرفانذوييابلاكئممماعئدهالمعافيللهفالحمد

مهانكلاثارعلىومضواوراءهئملكتابنبذوذافلأجل

أضغانذويهييهاوجاءتالتيالشننعلىغدواذاكولاجل

بهتانذيإفلتمنحاشاهمعظيمةبكلبهتايزمونهم

صهالالى**

هوالذيكالمغالارضوسطلانهابذلكسميت:كالخليلبعضهموقال

العظم.فيماأصل

772.صالمفردات،1231صالقاموس)01/094(،العربلسانانظر:

تحريف.وهو،لهم""فيهمكان"فيدلهم"،:طع-4925

وأالمفعولاسمبمعنىهوهل"أحمد"!النبياسمفيالخلافيعني-

"محمدا""سمي89:صالافهامجلاءفي-اللهرحمه-فقالالفاعلاسم

فالاسمانغيرهيحمدمماوأفضلغيرهيحمدمماأكثريحمدلانهو"أحمد"

ولو،معنىتمومدحهقيأبلغوذلكالمختاروهوالمفعولعلىقعان1و

"محمدا"سميكماالحمدكثيروهو"الحماد"لسفيالفاعلمعنىبهأريد

إلخ"....كثيراالمحمودوهو

)18/83(.للقرطبيالقرانلاحكامالجامعنظر:1و

.)العدوان(:ف-8925

بعدبفيوزاد"كذبا"،:فوقهالأصلوفي.الاصلينفيكذا:"بهتأ"-1026

.الوزنفافسد"بهتا":"كذبأ"
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عنالشريعة)1(وحملةالحديثأهلتنزيهفي

لشنيعة1ولقبيحه1لألقاب1

الجانيفعلعنهليدفعاولىبهالراميبمابغيافرموهم-

يشتبهانالغزعندولذاكمباهتاجناهبماالبريءيرمي-

أوثانوعابديومجشمينونوابتاحشوئةسفوهم-

الحيواناخبثفض1الرووهموصحبهالزسولاعداءوكذاك-

الرحمنشيعةبالنواصبصاسصثئمللصحابةالعداوةنصبوا-

الوصفانلهفاجتمعتحعدومباوالرحمنشبهالمعطلوكذا-

الهذيل.عبدالرحمنبنعبدادلهتحقيقمن8041البيتإلىالفصلهذابدايةمن

.ط،حمنساقطة

تحريف."وكذاك"،:سد،،ظ-

لسان.لهتجربةلاالذيالشابهووالغرير،المعجمةالغينبكسرالغر:

)غرر(.مادة5/16العرب

مقدمةعلىالتعليقفيتقدمماوكذلك،بعدهوما2315البيتانطر-

المؤلف.

2336.البيتفيالنوابتتفسيرسبق-

المؤلف.مقدمةعلىالتعليقفيبالمجسمةالتعريفسبق-

المؤلف.مقدمةعلىالتعليقفيبالرافضةالتعريفسبق-

فيمثلهوسيأتي.للضرورةالمذكرانثوقد.والتشبيهالتعطيلوصفي-

)ص(.228البيتعلىتعليقتاوانظر5567.البيت
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تشبيهانوذان!اهحتىبكلامناقولهشبهوكذاك-8026

سالبهتانسفنفاهـاحتىبصفاتناوصفهشبههوكذاك-9026

إخوانيفياتشبيهاسماهلربهالرسولوصفإلىتىو-0261

الشئطانالمخبثالشيثهذامنالالسمبهذااولىمنبالله-1261

شانذيفبكاملسئحانهصفاتهثبوتتشبيهاكانإن-2612

نقصانذيوكلات!اد!ام!تشبيههصفاتهنفيلكن-2613

الاذهانففييفرضروانررومم!وهولثيئءغئرهوبالذيبل-4261

للرحمن؟الاوصافمثبتامانتمالحقيقةفيالمشبهفمن-2615

8026-

9026-

0261-

2611-

2612-

2615-

)ص(.غيرهامنثبتناماالصوابولعل"يشتبهان"،:وبالاصلينفي

خطا.وهو،"نفاه":طه،طت

قلوبهم،فيحرمتهالضعفوالسثةالكتابنصوصعلىتعديهممنوهذا

عنهموالنقول،ذلكوأمثالوالجبروالتشبيهوالكذبالتلبيسإلىفنسبوها

268.صالخمسةالاصولشرحمثلا:انظر،متضافرةذلكفي

الخبيثعبيد:ابوقال،الخبثالناسوعلموشر،خبثذاصار:أخبث

اللسانخبثاء.وأعوانهأصحابهالذي:والمخبث.نفسهفيالخبثذو

.2/142

كانإنسبحانهاللهصفاتإثباتانوالمعنى"فباكمل([.:طه،طت

فتشبيهالصفاتنفيأما،كاملةصفاتذيبكاملتشبيهفهوتشبيها

كونفرضرعلىالمثبتمنأضلفالنافيوالمعدومات،بالنواقص

مشنها.المثبت

"بالحقيقة".:ط
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616

617

618

961

062

621

622

623

624

625

626

)2(

617

618

621

623

[لملنرمير[ثتربدنمبذكتةفي

>2(والموحدتر[لونمن>1(والملنر

الإخوانمعشريالكئمرريهاسأبعجبلطيفةودمهذا

الانسانحقيقةفذاكواعقلومشبهمعطلفذاكافاسمع

مختلفانطائفتانالناسفيوضذهالرسوليرثأنبدلا

فئتانلضدهوالوارثونمنهاجهعلىلهرثونفالول

كتمانمنذاكفيعندهئمماولحزبهلهحزبإحداهما

الرحمنخيرةلاأهلهاهئمبعطائمألقابهممنفرموه

والعدوانبالبغيوراثهبهافرمواورثوهمالألىفأتى

أذنانلهمنياوعهفاسمعمنهماكلإرثيحققهذا

بلسانغئرهوقالواشئئافأضمرواالنفاقأولووالاخرون

للرحمنالتنزيهأظهرقدتعطيلهمضمرالمعطلوكذا

المنانقشمةالطوائفبئنتقسصتالعبادمواريثهذي

نإ:قالالذيعيسىلابنخلافا،الصوابوهو،الاصلينفيضبطكذا

.11112المقاصدتوضيح:انظربكسرها.والثانيةالقافبفتحالاولى

.)ص(واضحةغيروالصورة،يبدوفيماايضاالأصلفيوكذا،""الملحدين:ف

".الايمان"حقيقة:س-

)ص(..الاشكاللزال"تختلفان"قالولو."مختلفتان":والاصلكذا،-

ذلك.ونحووالشعروالكهانةوالجنونكالسحر"بعظائم[(،:قوله-

المختار.وبمعنى،واختارهالشيءتخيرمناسم:الخيرة-

لسان.للوقوفعمادوالهاء.والفهمالحفظ:والوعي،وعىمنامرفعل-

793.-611593العرب
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بهااخرىلطينبوثمهذا-2627

لمجشملاعناالمعاللتجد-2628

الهدىاهلعنذاكيصرفدله1و-9262

ومحفدمذفمايشتمونهئم-0263

شتمهمعنمحفداالإلهصان-2631

المع!شتمعنالاتباعكصيانة-2632

همإذعلئهممزجعهلسب-و2633

مشبههاسميلعنالمعئىوكذا-2634

لكمزفتعرانسحسانهذي-2635

بالبهتانسبقدمنسلوان

بالانسانللهومشبهه

اسمانومذممكمحمد

وصيانمعزلفيشتمهمعن

صونانهماوالمعنىاللفظفي

الارثانهكذاللمشبهه!

وهوانمذمةلكلاهل

الرحمنحمىفيالموحدواسم

حسانغيرهنالمعطلولدى

2628-

0263-

2631-

2632-

2633-

."تجدوا":ب

ناعنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنالبخاريرواهماإلىإشارة

ولتنهم؟قريششتمعنياللهيصرفكيفتعجبون"الا:قال!النبي

محمد".وأنامذمما،ويلعنونمذممايشتمون

الله!رسولاسماءفيجاءماباب-المناقبكتابفيالبخارياخرجه

)3533(.رقم-

لهب:ابيامراةجميلامقولومنه

ابين!وامرهعصينامذمما
قلينطودينه

.2/01هشامابنسيرةانظر:

.""صنوان:طد،،ح

ويلعنونهم،مشبهةمجسمةيسمونهمالسنةلاهلولمزهمسبهمفيالمعطلةاناي

عنهمالسبذلكفينصرفمشبهةولامجسمةليسواالحقيقةفيوهم،الاسمبهذا

المخلوقين.كصفاتتعالىاللهصفاتجعلواالذينحقامشبهةهممنإلى

"إليهم".:طهفي

13/438.اللسان.والذلالخزي:ن1الهو
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استئذانولابوابغنرمنموفقكلقلبيدخلوالعلم-

بالحرماناللهمتشقنالاخذلانهمنالمحرومويرذه-

والكفرانبالجحدوعلؤهوقولهالإلهنفتفزقةبا-

جنانوخئثمنكئمبسرائرعالمقربيبغئظكمموتوا-

والسلطانبالعلمورسولهوكتابهدينهناصرفالله-

الثقلانلهجمعتولوأحدلهدهيقوملاركنلحقو-

الندمانتوبةبةبلفالربتعطيلكئممنالزحمنإلى-اتوبوا

النيرانففيجهمياماتأومصيرهفالجنانمنكنمتابمن-

***

نغر

و[لإرجاءوالجبرالتجهماقتضاءبيانفي

[لأنبياءدياناتجميععنللخروج

زمانمنذالأقواممنضومام!كانعجيباسزاوعهواسمع-

الكتمانمعرةوخوفنصحاوالتياللتيابعدفاذعته-

".قلب-ب:"كل

سبق.وقد،القلب:الجنان-

تصحيف.وهو،"لهذه":طهوفي،3432االلسانالشديد.الهدملهذ:1-

تعطيلكم"."عن:ف-

".نصيبه"فالجنان:ف-

04.رقمالبيتتحتترجمتهسبقتوقدصفوانبنالجهمإلىنسبة:"جهميا"

ذلككتمنه:الناظمومراد11504.2العربلسان.الداهيةاسماءمنوالتياللتيا-

.الكتمانعاقبةمنوخوفااللهلعبادنصحااعهاذإذاعتهمصلحةلهتبينلماثم،مدة

55614.اللسان.الجنايةوقيل،الاثم:[لمعرة
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2646

2647

2648

9264

0265

2647

2647

2648

9264

0265

معهماجيمثئموجيم-جيم

متىطلشمالاقواملدىفيها-

داتقارنفيهالثوريترفإذا-

جميعهاالنحولسأنعلىدلت-

تجهموجيموإرجاءجئر-

بوزاناحرفمعمقرونة

العرفانذروةتحللتحلله

قرانشربالتثليثجيمات

بالخذلانفازقدالذيسهم

الميزانفيالمجموعفتامل

904.البيتفيالطلسمتفسيرتقدم

".يحلل"يحللهد:

وفي"مقارن([.د:،بوفي.ط،ح،وظالاصلينفيكذا:"تقارن"

.""يقارن:س

زحلاجتماع:والقران.عشرالاثنىالسماءبروجمنبرج:الثور-

بذكرهما.قيداخرينكوكبينقرانعنيفإذا،اطلقإذاخاصةوالمشتري

ولعل021،232،(:فلوتنفان)تحقيقللخوارزميالعلوممفاتيحانطر

الإرجاءاعتقاداجتماع:وبالقران،يفهملاالذيالبليد:بالثورهناالمقصود

و!ررية.ت!فيهفالبيتواحد.قلبفيوالتجهموالجبر

22716.اللسانالسعد.ضدوهو،نحسجمع:[لنحوس

والجبرية،تعالىالربإلىوإضافتهالعبدعنحقيقةالفعلنفي:هوالجبر

المؤلف.مقدمةعلىالتعليقفيسبقماانطر.اصناف

عنالعمللتاخيرهمالمرجئةسميتومنهالتاخير،:اللغةفيالارجاء-

الايمانيجعلونالذينكالجهميةالغلاةفمنهماصنافعلىوهم،الإيمان

يجعلهمنومنهم،القلبفيالتصديقيجعلهمنومنهم،المعرفةمجرد

وقولالقلبتصديقيجعلهمنومنهم،الكراميةوهمباللسانالقولمجرد

مقالات،1/913والنحلالملل:انظرالفقهاء.مرجئةوهماللسان

شيخفتاوىمجموع211،صالفرقبينالفرق21311،الاسلاميين

14/311.)رجا(مادةالعربلسان،591ا7الإسلام

علىالتعليقفيالجهميةعلىالكلامسبقوقدخطا.جيم""ثتم:طع-

)04(.البيتوانطرالمؤلفمقدمة
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58

95
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51

52

57

58

95

لهحصلتلمنبطالعها-فاحكئم

كلهذنبكالاقدارعلىفاحمل-

داترىإذعذركبابلنفسكوافتح-

جميعهاالذنوبيشهدكفالجبر-

قادرهوولاابدافاعللا-

توجهاالفذانوالنهيئوالأمر-

مصاحفبنقطالأعمىوكامره-

رأبأخرىدريجةارتفعتواذا-

قلالشرعأمرخالفتقدقيلإن-

مامطيعمثراللهأمرومطيع-

مشيئةعئدمئلمر1الأوعبد-

الايمانربقةمنبخلاصه

الجدرانقوىعلىالجذوعحمل

الذيانالخالقفعلافعال

الزجفانذيالشئخارتعاشمثل

الاكفانداخلدرجكالمئت

بالطيرانالعئدكامرفهما

الالحانمنحذراشكلهاأو

عصيانبلاطاعاتالكلت

الرحمنإرادةاطعتلكن

عئدانوكلاهمابهيقضي

يفترقانليسالمحققعند

تمسكها.يدهاأوالبهيمةعنقفيتجعل،حبلفيعروةأصلها:لربقة1

01/113.اللسان.الإيمانعرىمننفسهالمسلمبهيشدماهناوالمراد

هنا:والمععى8/45.اللسان.العخلةساقوهو،جذعجمع:الجدوع

النخل-جذوعمنوهو-السقفيحملكماالأقدار،علىذنوبكاحمل

.بعدهوما154البيتوانظر.الجدرانقوىعلى

53.البيتوانظر91121.اللسانالشديد.الاضطراب:الرجفان

"اعمى".:بوفي.فمن)الأعمى(كلمةسقطت

طاعةولايشهدالعبد:فيقولون،ثلاثعندهمالمراتبأنوذلك

فاما،معصيةولاطاعةلاثم،معصيةبلاطاعةثمومعصية

الشهودهوفيهاالشهودبينما،للعوامفيجعلونهاالاولىالمرتبة

الثالثةالمرتبةوأماالقدر،شهودبهافيعنونالثانيةالمرتبةأما.الصحيح

الفرقانانظر:.والتعطيلالإلحادغايةوهي]لوجود،وحدةعينفهي

1/91.العليلشفاء237،الشيطانولياءوالرحمنأولياءبين

85.:الهجرتينطريقوانطر
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التيالجيمفادتماإلى-فانظز2662

بالىتقرحينالإرجاءوكذلك-2663

واوخربالحشوشفيالمصاحففار!-2664

موخدكلاسظعتماإذاواقتل-2665

أتواومنالمرسيينجميحشتم1-/و2666

لهافاسجدحجارةرأيتواذا-2667

جلالهجلالفهأنوأقر-2668

تىحفارسولهأنقز-و9266

اذوجميحمؤمناحفافتكون-0267

غلاتهئمعندالإرجاءهوهذا-2671

تجهمجيمالجيمينإلى-فأضف2672

بهتانومنكفرمنللجئر

الايمانكاملتصبححعبود

العصيانفيوجدالعتيقجئت

لصلبان1وبالقنزوتمسحن

195/ب[كتمانبلاجهراعندهمن

والاوثانللأصنامخزبل

ن1الاكولذيالباريوحدههو

والقرانبالوحيعندهمن

بالكفرانولئسعلئكوزر

الشئطانأخيجهميكلمن

بالأرسانوألقالصفاتنف1و

."قادك":د،ظ،ب-2662

خطا."الجيم"اصل:ظ-

خطا."الذي":طه،طت،-ح

قضاءومواضعالكعف:وهيوفتحها،الحاءبضمحشجمعالحشوش-2664

فييتغوطونماكثيرأكانوالانهم،البستانوهوالحشمنصلهو،الحاجة

6/286.اللسان.البساتين

اللسان.والعلمالدينفيالنصارىرئي!هوكالق!ي!سالقافبفتجالقسق-2665

.6/173

"والصلبان".:حفي-2667

المهملة.بالدال"البادي":طع-2668

."كفران"ذا:ح-0267

خطا.وهو،"الجهمي":ف-2672

الناظم:ومراد.سبقكما،وغيرهالبعيربهيقادالذيالحبل:الزسن-

النفي.فيالايغالعنالكناية
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675
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677

678

967

068

681

675

674

676

678

967

068

681

عالمربالعزشفؤقليسقل

ولاسمعذوالعزشفؤقليسبل

واسوىمعبودالعرشفوقليسبل

متكفممنالعزشفوقليسبل

صاعدإليهكلمولاكلا

لم
ماكحظمنهالعزثنوحظانى

فريقهئمعندالرحمننشبةبل

قدرةجميعااستولىفعليهما

تجهمجيماعطتهائذيهذا

إعلانولامئابسرائر

إحسانولاعدلولابصر

الاعيانفيشيئءلاائذيحدم

وقرانوزواجرباوامر

شكرانلذيعملولاأبدا

الدانيلحضيض1عندالئرىتحت

البنيانإلىنشبتهللعرثن

خلوانذاتهمنوكلاهما

ميزانولاكيلبلاحثوا

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

السابقين.البيتينعلىفيهامقدمالبيتوهذاليس"."قل:ف

327.البيتتحتسبقماالبيتمعنىفيانظر-

يليه.ماعلىالبيتهذاتأخرغيرهاوفي.ط،وجالأصلفيكذا

علىفنثهالناسخ،منسهوايليهماعلىالبيتهذاتأخر)ب(في

ذلك.

328.235،:البيتينفيوالحضيضالثرىتفسيرانظر

الناسخ.منسهووهو"العرش"إلى:ف

بقربالامكنةيصفونلاانهماي328،البيتفيالمعنىهذاسبقوقد-

كحط،ربهمنالعرثنفحظء،سوإليهبالنسبةهيبل،تعالىمنهبعدأو

.والبنيانالتراب

1115البيتبالاستيلاءالاستواءتأويلهمفيوانظر.والبنيانالعرثن:اي

.بعدهوما2491و،بعدهوما

14/923.اللسان.خاليانالخاء:بكسرن1خلو-

14/164.اللسان.هالهحثوأ:الترابعليهحثا.تصحيف"حشوأ"،:ط
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2682

2683

2684

2685

2686

2687

2688

9268

0926

إيمانمنولديهجيماتهامعظلعنداستجمعنماتالله-

بالميزانالناسفيمقسومةقاغتدتجميعااصلهاوالجهم-

الإيمانشيعةلاأصحابهاهئمالتحقيقعلىلهلوارثون1و-

لسهمان1وو]لشهمئنلسهمذوقؤلهالطوائفتقشمتلكن-

الفرانوتابعوالرسولجاعاتالمحضالحديثهلنجالكوب-

العزفانأولوفهمالرسولقالبماعلممعقالقدالذيعرفوا-

الهذيانوكثرةالعظيمممئرالىمعلدعوى1والجنوفيوسواهم-

وتوانوتكئروتخلفبتكلفالعلىنحويدأمذوا-

الفانيالزبونذامنالعلىحاشاشانهموهذاينالوها-لرترى

!هالهى**

2683-

2685-

2687-

0926-

ثموالارجاء.والجبرالتعطيل:الجهممذهبفياجتمعأنهوذلك

مابقدرمنهافرقةكلحظفكان،الفرقفيالضلالاتهذهتفرقت

الجهميةاسميطلقالسلفمنكثيركانلذلكفيها.أسهممنضربت

انظر:.الضلالةلتلكالموسسباعتبارالصفاتنفىمنكلعلى

مجموع372(،-6/037الكبرىالفتاوى)اخرالاسلاملشيخالتسعينية

8/227.الفتاوى

.بعدهوما184البيتنظر1و."تقاسمت":س

الجهم.أي:قال"قد"الذي

.للضرورةالنونحذفينالونها.:صله"ينالوها":

للمجبيالسبيلقصد،1552القاموس.مولدةكلمة.الغبي:[لزبون

.2/81

"الغاني".:طهوقي،"الثاني":-ح
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1926

2926

3926

4926

5926

6926

7926

)2(

)3(

1926

3926

4926

5926

/تس)1(

اذاالقيامةيوم)2(وتعالىتباركالربجوابفي

منهماواحدكلقولعنوالفثبت)3(المعطلسأل

تختصماناللهعندفئتانأتىإذاتقولماالمعطلوسل-

الأذهانوبفكرةبعقولهامعبودهاعلىحكصتإحداهما-

بالبرهانالمنصوصمناولىإنهوقالتمعقولاسمته-

قؤلانلناوفوضنالنااوفنحنيفيدلاقطعاوالنص-

الأكوانبخار!ولشتكلأبداخللشتفيكوقلناقالت-

لمكانبقابللشتالعرشقفوفلشتمنك5اخلئتاوالعزش-

الشانعظيمبشرقالةقدبلالقزآنبقائللشتوكذاك-

بنسخةمقابلةهناإلى"بلغ)فصل(:فوقالصفحةاولفيالأصلفيكتب

".عليه...الشيخ

(".القيامةيوم"الرب:ف

تصحيف.وهو"المشبه"،طه،طت

ويقولتقولأيمعا،تحتومنفوقمنالمضارعحرفنقطالاصلفي

فقط."تقول"غيرهما:وفي.ففينقطهواهمل.صحيحكلاهما

عندهمالعمدةفهي،النقلعلىمقدمةالمعطلةعندالعقليةالادلةاناي

مطنونهظواهرفهيالنقليةالأدلةاما،الصحيحةوالدلالةالقاطعالحكمولها

سبق.كما،بحالالعقلعلىتقدمفلا،الاحتماليطرقها

كماالصفاتنصوصتجاهالكلاماهلاعتمادالقولينهذينوعلى

المعارضونهؤلاءإليهينتهيما)غاية:تيميةابنالاسلامشيخعنهمقال

التفويض(اوالتاويلهوبالإسلامالمشهورينمنبارائهمورسولهاللهلكلام

0218.البيتفيسبقماوانطر1/102.التعارضدرء

"فينا".غيرهما:وفي.الأصلينفيكذا"كلا":

.بعدهوما)324(البيتانطر-
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تابنشبةإليكحفأونسبته-8926

الدجىفيتنزللشتقلناوكذاك-9926

ولاوجهذالشتقلناوكذاك-0027

الدهذهفيترىلاقلناوكذاك-1027

الفزانلذاتعظيماصئمريف

الجثمانذيصفاتالنزولإن

؟يدانفكئفبصرولالسمع

الثانيالمعاديومولانيا

".القران"لذيغيرهما:وفيالاصلينفيكذا-8926

بل،لموصوفصفةنسبةليستتعالىللهعندهمالقراننسبةأنأي-

ذلكونحووالناقةالبيتكنسبةتعالىاللهإلىونسبته،مخلوقعندهمالقران

745.البيتفيسبقماانظر.والتشريفللتعطيم

الارشاد،،41-93صالاقتصاد،98،-87ص،التقديسأساسانظر:-9926

بعدهما.وما0121و448البيتينوانظر.151-015ص

".ألست"قلت:طعفي-0027

للباقلانيالتمهيد227،صالخمسةالاصولشرح:الوجهنفيفيانظر-

1/265،الاسلاميينمقالات59،-19صالتقديسساس286،ص

.011-901صللبغداديالدينأصول،146صالارشاد

تبعاوافقهمومنالمعتزلةمذهبمنتعالىاللهعنوالبصرالسمعنفي-

أنهتعالىاللهعلىيطلقونقدأنهممع.تعالىاللهعنالصفاتلنفيهم

فهيوهكذا.بصر،بلاوبصير،سمعبلاسميعيقولونلكنبصير،سميع

به،افهلاحياكونهإلىمرجعهاولكن،تعالىبذاتهقائمةمعانيليست

1/45،والنحلالملل،174صالخمسةالاصولشرحانظر:.ذلكونحو

للبغداديالدينأصول73،-71صالاقتصاد98،-86صالارشاد

392.-292صالمواقف،201-69ص

401،-201301،-79صالتقديسأساساليد:نفيفيانظر-

الاسلاميينمقالات228،صالخمسةالاصولشرح،146صالارشاد

43.البيتوانظر112.-011صللبغداديالديناصول1/092،

علىمبنيوذلك،فقهم1وومنوالمعتزلةالجهميةمذهبهوالرؤيةنفي-1027

.بعدهوما1274البيتانظر:.الجهةنفيفيأصلهم
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2027

3027

4027

5027

6027

7027

8027

2027

4027

5027

6027

حكمةلفعلكماقلناوكذاك-

رجحتقدمشيئةغيرثئمما-

بحكمةيقولمنمنالكن-

عفولنااقتضتهماوقلناهذا-

لابظواهرتاخذوالالناقالوا-

شئتمإنبعقولكئمفكروابل-

لفظآنحكئملئمهذافلأجل-

بزمانخضصتهأجلهامن

رجحانبلامثلعلىمثلا

بالزحفنقامبوصفلئست

عرفانذويأشياخوعقول

الايمانمنتنسلخوا!حيئن

فلانعفلآراءفاقبلوااو

قرانولاخبرولاثار

تعلللاتعالىاللهفعالنإلىوالأشاعرةالجهميةمنالجبريةيذهب

والمشيئة،الارادةبمحضيفعلسبحانهإنهبل،والغاياتبالأغراض

الاقدامنهايةانظر:.الحكمعلىتتوقفلاأفعالهوأن

للامديالمرامغاية11035،للرازيالأربعين793،صللشهرستاني

والشرالخيرقضية332،-331صللإيجيالمواقف224،ص

95البيتعلىالتعليقفيسبقماوانظربعدها.وما091صللجليند

.بعدهوما

للهصفةأنهاعلىلا،الحكمةيثبتونإنهمحيث،المعتزلةمذهبإلىإشارة

إلىالاحسانإلىومرجعها،عنهمنفصلةمخلوقة-عندهمهيبل،تعالى

التوحيدأبوابفيالمغني:انظر.ذلكونحومصالحهمومراعاةالخلق

11119.،4816عبدالجبارللقاضيوالعدل

.""العرفان:س

وغيروالتشبيهالتجسيم-عندهم-النصوصظواهرمقتضىأنوذلك

بعضهمصرحلذلكوجل؛عزالباريحقفيتنقصهومماذلك

غيرمنوالسنةالكتابظواهربمجردالدينأصولفيالتمسكبأن

مأشرحانظر:الكفر.أصولمنيعدالعقليةالبراهينعلىعرضها

هدمهمبيان"فيفصلفيسبقماوانظر217.صللسنوسيالبراهين

9238)البيت"والقرآنالسنةنصوصبعزلهموالإيمانالاسلاملقواعد

(.بعدهوما
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907

071

711

712

713

714

715

716

717

718

971

907

)1(

071

713

714

715

718

البرهانمقتضىعنمعزولةلفظيةادئةتلككلإذ-

***

أنن!يار!

قالهقدبماتواوالاخرون

الىعنعقيدتناتلفيناقالوا

اهـرايلابهحكمامافالحكم

ذاالدينهذاحداثآراوهم

تلأينالمقاعدريحاراوهئم

وشهيدنارقيبناوأنت/قالوا

ببدعةنديننأبئناإنا

قالهأوقلتهقدبمالكن

اختياحينفارقناهمولذاك

يؤمنافيمصيرهثمنصيركئلا

)1(

كتمانولاتحريفغيرمن

والقزانبالاخبار!حيين

الحشبانذيوظنالاختلافل

الإيمانطهارةلأصلقضة

ريحانومنروجمنالريح!

106/ب[الشانعطيمياعزشلنفوقمن

بهتانذيإفكاووضلالة

بالفرقانعنانأتاناقدمن

والاغوانللأنصارلناسج

بالغفرانمنكونطمعهذا

.بمنساقطة"كل"-

اخيرا.حذفهالمؤلففلعل،الأصلينفي"فصل[(كلمةهناتردلم

"والاخرين".:طهوفي.المثبتين:بالاخرينيريد-

الحدثنكما،الإيمانطهارةتعقضاحداثالاختلافاهلاراءاناي-

الوضوء.يعقض

وا،الرائحةطيبنبت:لريحان1و،الريحنسيمبرد-:الراءبفتح-الزوح-

282،صالقاموس،945-2/458اللسانانطر:.كذلكنبتكل

)روح(.مادة371،-936صللراغبالمفردات

.ورقيبنا""شهيدنا:ب-

"وكذاك".غيرهاوفي.الصوابوهود،،وظالأصلينفيكذا-
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72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

73

73

72

72

72

72

73

بأمنهأحقمناالذيفمن

نتمونحننلقاهنبدلا

ربناجميعايشألناوهناك

نبئناوقالكذاقلتفنقول

ذابعدأهلأنتمابنافافعل

اذمثلجوابعلىفتقدرون

رسولهقالاللهقالفيهما

عقولناإلئهأذتالذيوهو

مخلصاالجوابذلكمكانإن

لمنصنسالبيانبعدماتالله

العزفاأخايالنفسكفاختر

الشاالعظيمالعزضموقنتفي

مختصمانحنقظعاولديه

الوحيافإمامناكذاأيضا

الاحساذووانتالعبجدنحن

ثاجوابإلىتعدلونم

فلاقولمثلقلنافيهبل

بالميزاالوحيوزنالما

العرفاذويياعلئهفامضوا

الخذلاومركبالعنادإلا

*!ه!*

نت!غ

شهادةللمعطلنو[لإثباتأهلنوفي

[لعالتررتعذدتؤديد

نوالعدولبهتانوبالظلمأتباعهعلىالباغييهايا-

الرحمنلدىمقبولاكنتإنبهافاشهدشهادةحفلوكقد-

خطأ."العرفانخي"يا:س،ب-

وهو"،ثانيجوابإلىتعدلون"ام:البيتعجزمكانالناسخكتبدفي-

اسقطه.الديالتاليالبيتعجز

".تعدلون"او:ب-

خطأ.وهو"الزمان"بعد:ب-

.الرسولاتباع:اتباعه-
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بأنهمسئلتإنعليهمشهد1-و2732

الىعلىحفاالعلىالشمواتفونن-2733

لافييسيرثئممنهينزل-و]لامر2734

بأمرهيشاءمايصعدوإليه-2735

وقبلهالرسولصعدقدواليه-2736

دائماتصعدالاملاكوكذلك-2737

و]لاكوانالعرشإلةقالوا

الشلطانذيسئحاناستوىحزش

الشانالعظيمسئحانأقطار

والشكرانالقولطئباتمن

الصلبانكاسرمريمابنعيسى

الديانإلىحقاههنامن

2733-

2734-

2735-

2736-

2737-

>وهو:وقوله05[:]النحلفوقهز(قنربهم>يفافون:سبحانهقولهفيكما

اتعرلثيىعلىلرحمن>:وقوله61[،و18:]الانعامعبادح!فوقالقاهر

التاظمذكرومتنوعةكثيرةحلقهعلىتعالىاللهعلودلةو5[.:]طهاشتوى(

.بعدهوما1113البيت:انظر.قبلمناستوقاهاوقدمنها،طرفاهنا

يو!فيإلةئعرجثمالأرضإلىلشمامفالأنر>يدبر:تعالىقولهفيكما

ائذى>الك:سبحانهوتوله5[:]السجدةتعذون<مضاسنؤأصلفمقدار!كان

ا[.2:]الطلاق(بينهنالأضينرلمثلهنالارضوصمن!ولخسبعخلق

يرفعه<المنلحوامرالظيبالك!يقحعد>اليه:تعالىقولهفيكما

1668.،9359118،الأبيات:وانظر01[]فاطر:

.7911والبيت362البيتانظر:ذكرها.سبقوقد.المعراجقصةفيكما

إك<ورافعكمتوفيثإنييعيسىاللهقال>!:تعالىقولهفيكما-

363.0012،:البيتينفيسبقماوانظر:55[:عمران]آل

حديثمنوغيرهماالصحيحينفيماإلىإشاوة(:الصلبان)كاسرقوله-

ناليوشكنبيدهنفسي"والذي:قال!العبيانعنهاللهرضيهريرةابي

سبقوقد.الحديث.".الصليبفيكسرعدلأ،حكمامريمابنفيكمينزل

363.البيتتحتتخريجه

خطاهوهو"الديان"على:طه،ط

خمسينمفدارهكانيؤ/فإلئهوالروحالملايه>تفرج:تعالىقولهقيكما-

9115البيتفيفيهاالقولالناظمفصلوقد4[،:]المعاوجسنؤ(الف

036.البيتنظر1و.بعدهوما
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إيمانذووهوإليهتزقىمماتهابعدالعئدروحوكذاك-

والقزانبالوحيمتكلمسئحانهانهعليهمشهد1-/و

بالفرقانالمئعوثإلى51دومنهكلامهالأمينسمع-

يفترقانلئسومعنىلفظاحقيقةالعالمينربقولهو-

عمرلنمنالمؤلودكلمقدلسئحانهأنهعلئهمواشهد-

الاذانمشمعإلتهمنهكلامهالرسولعمرانابنسمع-

كتمانبلاناداهاللهمبا!قالواائهمعلئهم-]واشهد

.بعدهوما436،1021البيتين:انظر

]التكوير:*<امينثم>مطاع:عنهتعالىقالكماالسلامعليهجبريل!و

.]21

معناهبأنللقائلينخلافا،تعالىاللهعندمنومعناهلفظهالقراننأي

انظر:!.محمدأوجبريلأحدثهفقدلفظهأما،تعالىاللهعندمن

هذهعلىبالتفصيلالناظمتكلموقد.بعدهوما561البيتفيسبقما

المسالة.

وانظر:164[،النساء:1ت!ليما<موسىالله>3طم:تعالىقولهفيكما

418.البيت

2746.البيتبعدبفيالبيتهذا

أثبتهاوقد.الأصلينفيتردلمألحاصرتينبينوضعتالتيالثلاثةالابيات

.حمنساقطمنهاالاولوالبيت،فحاشيةفيبعضهم

وطت:وح(الأصلين)غيركلهاالنسخوفي.بمنساقط"الله"بان-

طع:وفي"ناجاه"،:طهفيفحذف،بالوزنمخلوذلك"وناجاه"ناداه

.""ناداه

الأبمن<ألطورجانبمن>وندتة:تعالىقولهفيكما:""ناداه:قوله-

422،676.2258،الأبياتفيسبقماوانظر:52[،:]مريم
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-2745

-2746

-2747

-2748

-9274

0275-

2751-

2752-

الابوانقئلهنادىاللهمبأنقالواانهمعليهمواشهد

[الثقلانصوتهيشمعاللهمبانقالواانهمعليهمواشهد

الشانالعظيم]للهاناإنيلرسولهبنفسهقالوالله

الطغيانذيفزعونإلىاذهبلرسولهبنفسهقالوالله

بيانقوليسومعطهمعحمبنفسهقالوالله

القرانفيجاءقدمابكل،الإكوصفواانهمعلئهمواشهد

عذوانولاتحريفغيرمنحقيقةالرسولقالماوبكل

التئجانذاالعزشربوكلامنبئهمقولانعلئهمواشهد

2745-

2746-

2747-

2748-

نإلكماوأفلالمسجرةتلكماعنانهكماأررئهما>ونادلهما:تعالىقولهفيكما

هوسبحانهاللهانالمرادأنوالطاهر22[،:]الاعرافئين(عدؤلكمالشتطن

محلفيبهمفعولا"الابوان"فيكون،الايةفيكماوحواءادمنادىالذي

كلامفيمثلتهمرتوقددائما،الالفالمئنىيلزممنلغةعلى،النصب

)2258(:اخرموضعفيالناظموقال9902.البيت:انظر.الناظم

الابوانالجعةفيالعداسميعقدوكذاكبنفسهالكليمنادى

يليه.الذيالبيتبعد)س(فيالبيتهذا)ص(.إشكاللاوهنا

يقصونمنكغرسليأتملزدنسواقيالجن>يمضثر:تعالىلمحولهفيكما

عنجابرحديثوفي013[،:]الانعامالاية.(.0ءايتىعي!م

وانظر:442،البيتتحتتخريجهسبقالذيالمشهورانيسبنعبدالله

967.9225،البيتين

النظر.انتقالبسبب)د(منسقطالبيتهذا

]النمل:!<الحكمالضيناللهانا>ي!وس!+إنهز:تعالىقولهإلىإشارةفيه-

ممتالمنر!ةانقعهفىالايتنالوادشطيىمنلؤديأتنها>فلما:وقوله9[،

03[.:]القصص*<ألعالمينرباللهأناإدثيموصىأنالثصجرة

24[،:]طه*<طىإفيفرغؤنإك>ادهمث:تعالىقولهإلىإشارة

.[17:]النازعات
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2753

2754

2755

2756

2757

2758

9275

0276

2753

2755

2756

2758

0276

اليصعلملديهمنميفيد

الفقابلواقدأنهمعليهمواشهد

هماماوالممئلالمعطلإن

سئحانهلاالمعدومعابدذا

لاأئبتواقدأنهمعليهمواشهد

الصفااحكامالاحكاموكذلك

وي!علمذووهوعلمئمقالوا

ويببصرذووهوبصيزوكذا

بالبرهانالمعلومإفادةش

بالنكرانلتمثيل1وصطيل

الزحمنعبادةمتيقنين

الاوثانعابدوهذاابدا

للدثانلأوصافوأسماء

للايمانالأركانوهذهت

والاعلانالاسرارغايةطم

الالوانوذيمزئيئكلصر

الاهواء،لاهلخلافااليقينيالعلمتفيدوالسنةالكتابنصوصأنأي

بأدنىمعانيهاعنفيصرفونهاالاحتماليطرقهاظنيةدلائليرونهاالذين

مرارا.المعنىهذاسبقوقد.صارف

"مستيقعين".:حفي

المعطل.هو:"المعدوم"عابد

الممنر.هو:الاوثان!"عابد-

ثلاثة:تعالىاللهبأسماءالايمانأركانأنأي

بالاسم.الايمان:الأول

اشتقالتيوالصفةالذاتعلىدلالةفله،معنىمنعليهدلبماالايمان:لثالي1

.بالالتزامأخرىصفاتوعلى،بالتضمنإحداهماوعلى.بالمطابقةمنها

بالخلق،تتعلقكونيةكانتسواءالاثار،منبهيتعلقبماالإيمان:الثالث

تجاههاوله،بالحكمعنهايعبرالاثاروهذه.بالقلبتتعلقإيمانيةأو

2/09،السعادةدارمفتاحانظر:قريبا.الناظمسيذكرهكماإطلاقان

التنبيهات425،-424صللسلمانالواسطيةمعانيعنالجليةالكواشف

للأسماءالكليةالقواعد02،صللرشيدالواسطيةالعقيدةعلىالسنية

74.صللبريكانالسلفعندوالصفات

اكوان"."ذيغيرهما:وفي.الاصلينفيكذا
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2761

2762

2763

2764

2765

2766

2767

2768

9276

2761

2762

2763

2764

2765

2767

9276

ويش!سمعذووهوسميعرذا

وصفهكلامولهمتكلم

وصفههيبقؤةالقويوهو

هكذاالإرادةلهالمريدوهو

والبالموصوفقاممعنىوالوصف

أوصافهعلىدلتاسماؤه

سمائهعلىدلتاوصفاته

متعلقاإلىنشبتهاوالحكم

عنالاخباربهيعنىولربما

الاكرانمنمسموعكلحع

بالرضوانالمخصوصويكلم

السلطاناخايايقدروعليك

الاحسانصنائعيريدبدا

بوزانلهاعلاماسماء

معاناشتقاقمنهامشتفة

611/!االامرانبهمزتبطوالفعل

ببياناثارهاتقتضيت

أمرانبهيعنىاثارها

)ص(.ايضا021صالعميرطبعةومنبمنساقطالبيتهذا

الاسماءفيالشانلانالحسنىالاسماءمن)المتكلم(انالناظميقصدلا

دونالاوصاففيدخولهعلىالدليلجاءوقد،التوقيفوالصفات

مراديكونفلذلكالأسماء،بابمناوسعالأوصافوبابالاسماء،

فيالمعنىهذافيكلامهانظر.تكونماأكملعلىالوصفيةبهالناظم

.6111!االفوائدبدائع

هذاتكررثمالعمير،طبعةفيوكذاتحريفوهويقدر""ومليك:طهفي

)ص(.فيهاالبيت

المتكلم.فيقيلما)المريد(فييقال

تحريف.("،الانسان"صنائع:سفي-

".بالذات"قائمغيرها:وفيد.وفيالاصلينفيكذا

كماله.عنسبحانهففعاله،وصفاتهاسمائهعنصادرةسبحانهافعالهاناي

.سمنساقطالبيتوهذا14711.الفوائدبدائعانظر:

:معنيانلهالحكماناي

فالمعلومات،بهتعلقهاحالفيهتؤثربحيثبمتعفقهاالصفةتعلق:الأول

معلومة=تكونبحيثالمعلوماتإلىالعلمفنسبة.العلمصفةمتعفقمثلا
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حكمهاالإرادةإعطاءوالفعل-0277

سئحانهأوصافهانتفتفإذا-2771

!بقالواأنهمعلئهمواشهد-2772

منبراءأنهمعلئهئمواشهد-2773

يتأؤلوانهمعليهمواشهد-2774

الذبدتأويلأهلالحفيقةفيهئم-2775

تأويلاتهئماأدعلئهئمواشهد-2776

النصوحملواأئهمعلئهمواشهد-2777

دالمجازهااضطرهئمماإذاإلا-2778

بغبإباحتهعصمتهافهناك-9277

لإمكانوالفعالقدرةمع

البطلانبينهذافجميع

كتمانبلاجهراكلهتا

شئطانمحرفكستأويل

القزانفيالتأويلحقيقةن

الهذيانقائللابهيعنى

للزجحانالمرجوحعنصرف

الثانيالمجازلاالحقيقةعلىص

بزهانومنضومنحضطر

نوالعدوللاثمتجانفس

0277-

2775-

2776-

9277-

وغيرها.والقدرةوالبصرالسمعوهكذاحكمأ،يسمىالعلمبذلكبالفعل

42211،للهراسالنونيةشرح:انظر.الصفةاثارعنالاخبار:ال!اني

49.صوالصفاتللأسماءالكليةالقواعد

وهوالفاعلفيشرطمعبالمراد،الارادةتعلقهوالفعلأنأي

42211.الهراسشرحانطر:.الامكانوهوالمفعولفيوشرط،القدرة

يكونأنيقتضي"أهل"علىوعطفه.النسخجميعفيكذا"الهذيان"قائل

)ص(5فيجز"الذي"علىمعطوفايكونأنإلاجمعأ،

والسنةالكتابعليهدلالذيالحقالتأويليتأولونالسنةأهلأنيعني

هلحدئهالذيالتأويللاالتفسير،تأويلفتأويلهم،اللغةبهوجاءت

منها.أريدتالتيمعانيهاعنوصرفهاالنصوصعلىجنايةمنالباطل

(.بعدهوما9176)البيت..."التأويلجنايةفي"فصلانطر

"عصمته".د:

إباحةفيالنصوصعصمةأنيالتاء،بضمففيضبطكذا:"إباحته"-

المضطرأكلفيكما،وعدوانبغيغيرمن،المذكورةالحالةفيالمجاز

)ص(.له""إباحتها:بوفي1/423.الهراسشرحانطر:.للميتة
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إبطالفي)الصواعق(كتابهفيالنفس-تعالىاللهرحمه-الناظمأطال

فيكلامهظاهرولكنوجها،خمسينمننحواذلكفيوذكرالمجاز،

النصوصفيالاصلأنوهوالمجاز،مسألةفيالتفصيل:الابياتهذه

إلىصرفهاتوجبوبرهانحسمنضرورةتقملمماالحقيقةعلىحملها

مرين:بأحدالصواعقفيوكلامههناكلامهبينالجمعويمكنالمجاز.

الصفاتنفاةعلىالردمعرضفيالصواعقكتابهفيكانلماأنه:الأول

والصفاتالاسماءحقائقإنكارفيلهممطية)المجاز(مناتخذواالذين

اتخذوها؛التيالمطيةلتلكوابطالهعليهمنكيرهاشتد،وجلعزللباري

الجهميةوضعتهالذيالثالثالطاغوتكسرفي)فصل:هناكقاللذلك

هناكلامهأماالمجاز(.طاغوتوهووالصفاتالاسماءحقائقلتعطيل

محمولافيكون،الصفاتبنصوصفيهاختصاصلاعامةالنصوصفعلى

الاسماءفيالسلفمذهبقررلمالذلك،الصفاتنصوصغيرعلى

والتأويلالمجازتطرقإلىيشرلمبقليلالابياتهذهقبلوالصفات

لبعضها.ولالنصوصها

الضرورةوجودعندالنصلظاهرالصرفذلكسمىيكونان:لثافي1

عنالنصصرففيالضرورةتلكفقياموإلا،التنزلبابمنمجازا

.الضرورةتلكوجودمعمنهفهمتالتيحقيقتهعلىللنصحملظاهره

يدلماالقرائنمنبهويحيط،والاضافةالتركيبمنفيهيكوناللفطفإن

النونيةشرح2/274،الصواعقمختصر:انظر.حقيقةالمتكلممرادعلى

423.للهراس

)المجازالفوائد:بدائعفيقالهماالابياتهذهفيالناظمكلاميوضحومما

له،المحتملالظاهرفييدخلوانما،المنصوصفييدخللاوالتأويل

بشيئين:يعرفنصااللفظكونأنوهي-لهاالتفطنينبغيبديعةنكتةوهنا

كالعشرة.وضعامععاهلغيراحتمالهعدماحدهما:

نصفانه،مواردهجميعفيواحدةطريقةعلىاستعمالهاطردما:والثاني

،=أفرادهبعضإلىذلكتطرققدروإنمجازا،ولاتأويلايقللامعناهفي
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-0278

2781-

2782-

2783-

يكفرولاانهمعليهمواشهد

عندهمالجهالةاهلأنتمإذ

بلالكفرانحقيقةتعرفونلا

ورددتمعاندتمإذاإلا

الكفرانمنقلتئمبمانكم

إيمانولاكفرأوليلشتئم

الايمانحقيقةتعرفونلا

فلانقوللأجالالزسولقول

تطرقوان،إليهالكذباحتماليتطرقلاالمتواترخبربمنزلةهذاوصار

هبمفردهافرادهمنواحدكلإلى

التي،السمعياتفيالتاويلاتمنكثيرخطاعلىتدلكنافعةعصمةوهذه

التأويلفإن،غلط-هذهوالحالة-وتأويلهاظاهرها،فياستعمالهااطرد

إلىفيحتاجالسمعياتمنلغيرهمخالفاشاذأوردقدلظاهريكونإنما

النصبمنزلةصارتواحدةوتيرةعلىكلهااطردتإذافأماليوافقها،تأويله

1511.الفوائدبدائعهذا(فتأمل...ممتنعوتأويلهاوأقوى

أربعةمنفيهبدلاظاهرهاعنالنصوصصرفأنالاسلامشيخذكروقد

امور:

وجوبعلىالنقليأوالعقليالدليلوقيام،الحقيقةإرادةامتناعبيان-ا

.مجازهإلىحقيقتهعناللفظصرف

.المجازيللمعنىاللفظذلكصلاحيةبيان-2

.المعارضعنالصارفالدليلسلامة-3

للأمةيبئنانبدفلاظاهرهخلافبهوارادبكلامتكلمإذاالشارعان-4

وأعقليظاهردليلبنصبوذلك،مجازهأرادوانماحقيقتهيردلمأنه

المراد.يبينسمعي

أمورربعةأيضاالناظمذكروقد361،-16036الفتاوىمجموع:انظر

بيانوهو:اخرأمرأذكربلهنا،المذكورالرابعالامرمنهاليسولكن

بدائعانظر:.السياقفيالواردالتركيبفيالمجازيللمعمىاللفظصلاحية

أبياتسبقتوقد392،-28811المرسلةالصواعق،4/173الفوائد

دعواه"لتصحالتأويلمذعييلزمفيما"فصلفيالمعنىهذافيالناظم

(.بعدهوما1836)البيت
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النيرانساكنيوجنإنمبرمنالثقلينأكفزانتئمفهناك-2784

".وانس"جن:ف-2784

أهلقولحقيقةأنالابياتهذهفيتعالىاللهرحمهالناظمكلامحاصل-

بهووصفهنفسهبهتعالىاللهوصفلمانفيلانهكفر؛والتعطيلالتأويل

يكفرونهملاالسنةفاهلهذامعولكن،الكمالصفاتمن!رسوله

الحجةبقيامالعارضذلكانتفاءمعأما،فيهمالجهلعارضلقيامبذلك

بكفرهم.يحكمفهناوالسنةالكتابومخالفةالعنادعلىلاستمرار1و

وصفاتاسماءتعالى"لله:تعالىاللهرحمهالشافعيالاماميقولهذاوقي

عليهقامتاللهخلقمنأحدايسعولا،امتهنبيهبهاوأخبر،كتابهبهاجاء

بهاالقول!زاللهرسولعنوصخبها،نزلالقرآنلانرذها،الحجة

فهوعليهالحجةثبوتبعدذلكبعدخالففإن،العدولعنهروىفيما

يقدرلاذلكعلملان،بالجهلفمعذورعليهالحجةثبوتقبلفأماكافر،

بعدإلاحدابهابالجهلنكفرولاوالفكر،والقلببالرويةولابالعقل

177،ص[الالباني]اختصارللذهبيالعلوعننقلا."إليهالخبرانتهاء

16.صهالإسلاميةالجيوشاجتماع

واحوالهم،أصحابهباختلافيختلفالجهلأنيعلمانينبغيومما

لاالتكفيرمسألةفيمعتبراعذراالجهلفكون،المجهولةالمسائلواختلاف

المكلفيسعلاماالعلممنفهناك،ادعاهمنكلمنمقبولأنهيعني

وبباديةنشأكمنالعلممظنةعنبعيداكانمنيستويلاوكذلك،جهله

ونشأالعلمسبللهتيسرتومن،الاسلاممعالمعنهغابتبلدفيعاش

قيمراعاتهامنبدلااموربهوتتعلقتكتنفهفالجهل.المسلمينديارفي

قدامةلابنالمغني357،صللشافعيالرسالةانظر:التكفير.مسإلة

311.صالإسلاملشيخالمرتادبغيةعه!351،

وما1044)البيتالقصيدةهذهفيالجاهلينلاحوالالناظمتقسيموسيإتي

الاسلامشيخفتاوىمجموع:بالجهلالعذرمسألةفينظر1و(.بعده

والعمليةالقوليةالإيماننواقض،413-28/10511/904،عه!231،

07.-95ص،عبداللظيفاللعبدالعزيز
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لااثبتواقدانهئمعليهمواشهد-2785

ربهمحجةأنعلئهمواشهد-2786

فاعلوهئمانهئمعلئهمواشهد-2787

هكذامحالعندهموالجئر-2788

الرحمنمنواردةاقدار

غفرانذووهوعليهئمقامت

والعصيانالطاعاتحقيقةن

الرأيانفبئستالقضاءنفيئ

2785-

2786-

2787-

2788-

وقوله94[،]القمر:*<2يقدخلقتهشئ:!نا>:تعالىقولهفيكما

جبريلحديثوفي2[،:]الفرقانلفد7إ<فنندرهئئءنر>وخلق:تعالى

"وشرهخيرهبالقدر"تومنمنهذكرالايمانعن!رالمبيساللماالطويل

)1(،رقموالاحسانوالاسلامالايمانباب،الايمانفيمسلمخرجه

الايمان!دللنبيجبريلوصففيجاءماباب،الايمانفيوالترمذي

رقمالقدر،فيباب،السنةفيداودبوو)2613(،رقم،والاسلام

وغير)0994(.رقم،الاسلامنعتباب،الايمانفيوالنسائي)5946(،

القدر.إثباتفيالمتوافرةالادلةمنذلك

<*أتجعينلهدلبهغشاءفلوألنلغةالحخةطئه>قل:تعالىقالكما

ولا،تركهواجبفيتعالىاللهعلىحجةلاحدفليسا[،94:]الانعام

الفتاوىمجموعانظر:.عبادهعلىالبالغةالحجةللهبل،فعلهمحرم

18612.كثيرابنتفسير8/452،

واختيار،ولالهقدرةلاالعبدنوللهالفعلينسبونالذينللجبريةخلافا

227،ص(هراس)بشرحالواسطية:انظر.مؤثرةغيرقدرةلهيجعلون

374.-1/373العليلشفاء8/945،صالفتاوىمجموع

)ص(.228البيتفيسبقماانطر.للضرورةالمذكرانث

ضلالمنبراءفهم،الوسطالمنهجهوالقدرفيالسنةاهلمنهجاناي-

ياتيفيمامجبورأويجعلونهقدرةولافعلأللعبديثبتونلاالذينالجبرية

انفالامربانالقائلينللقدرالنافينالقدريةضلالمنوبراءويذر،

فيالسنةاهلمذهبتقريرفيانظر.نفسهلفعلخالقأالعبدفيجعلون

شرح78،-7صهللصابونيالحديثأصحابالسلفعقيدة:ذلك

الواسطية-بعدها،وما3/958للالكائيوالجماعةالسنةاهلاعتقاداصول
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الورىإيمانانعليهمواشهد-9278

هكذاقطعابالطاعاتويزيد-0927

كإبعاصيناإيمانماوالله-1927

كإبمؤمنناايمانولا-/كلأ2927

1يخلدولمانهمعلئهمواشهد-3927

جنانعفدثموفعلقول

نقصانذووهويمسيبالضد

الفرانمنزلالامينحان

621/1الإيمانمعلمالرسولحان

ناحميمفيالكبائرأهل

0927-

3927-

وما1/033العليلشفاء023،-921صهراسبشرحالاسلاملشيخ

حافطللشيخالقبولمعارج032،صالعزأبيلابنالطحاويةشرحبعدها،

للدكتوروالسنةالكتابضوءفيوالقدرالقضاء049،سمالحكمي

248.صالمحمود،صالجبنعبدالرحمن

قطعادا."مكان"قول":ب

الإسلامشيخنقلوقد،قاطبةالايمانفيوالجماعةالسنةأهلقولهذا-

عبيدلابيالإيمانكتابعننقلا592(-392)صالايمانكتابفي

أهلعلماءمنعالماربعينومائةمنيقربماتسميةسلامبنالقاسم

كتبت:قالالبخاريالامامعنبسندهاللالكائيوروى،ذلكيقررونالسنة

قولالايمان:قالعمنإلااكتبولموزيادةالعلماءمننفرألفعن

1/591(.5/959،والجماعةالسعةأهلاعتقادأصول)شرحوعمل

بن1و93،-1/38السنةشرحفيالبغوي:ذلكعلىالإجماعحكىوقد

شرح،911صللآجريالشريعةوانظر:9/238.التمهيدفيعبدالبر

والجزءبعدهاوما4/988للالكائيوالجماعةالسنةأهلاعتقادأصول

592.-292صتيميةابنالاسلاملشيخالايمانكتاب،الخامس

آن"."جحيم:ب

ومماالنار،فيالكبائرأهلبخلودالقائلينوالمعتزلةللخوارجخلافاوهذا-

ذلكو4ماولغفربهيشركأنيغفرلاالله>إن:تعالىقولههذاعلىيدل

السنةكتابفياحمدالإماموقال116[،48،]النساء:يشافي(لمن

ولا،القبلةهلعن)والكف3(:صهالجهميةعلىالردكتاب)ضمن

ذلك=فييكونأنإلابعملالاسلاممننخرجهولابذنبمنهماحدانكفر
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-4927

-5927

-6927

7927-

4927-

5927-

7927-

بشفاعةبإذنهيخرجونبل

يرىربهمأنعلئهمواشهد

الرسوأصحابانعلئهئمواشهد

فإنهمالكرامالنبيينحاشا

بجنانلمساكنوبدونها

القمرانيرىكماالمعاديوم

إنسانمناللهخلقخيارل

الرحمنخيرةالبريةخئر

آيةعلىكلامهفي)14912(تفسيرهفيجريرابنوقالأ.هـ،.(.حديث

الله،مشيئةففيكبيرةصاحبكلأنالايةهذهابانت"وقد:السابقةالنساء

وقد".باللهشركاكبيرتهتكنلمما،عليهعاقبهشاءوإن،عنهعفاشاءإن

ذلك.علىالسنةأهلإجماع)22117(التمهيدفيعبدالبرابنحكى

الطحاويةالعقيدةشرح،918ص(هراس)بشرحالواسطية:وانظر

371.-36611للسفارينيالبهيةالأنوارلوامع524،ص

نأعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيحديثمنالصحيحينفيجاءكما

القيامة؟يومربنانرىهلاللهرسولياقالوا:!غ!اللهرسولزمنفيناسا

بالظهيرةالشمسرؤيةفيتضارون"هل:قال"نعم"!ر:اللهرسولقال

الله"فيقول:اخرهوفيالحديثوذكر."..سحابمعهاليسصحوا

ارحمالايبقولمالمؤمنونوشفعالنبيونوشفعالملاءدكةشفعت:وجلعز

قدقطخيرايعملوالمقومامنهافيخرجلنار1منقبضةفيقبضلراحمين1

فيخرجونالحياةنهرلهيقالالجنةأفواهقينهرفيفيلقيهمحمماعادوا

الحديث.."..السيلحميلفيالحبةتخرجكما

رقمناضر؟<،يؤمبز>وصه:تعالىاللهقولبابالتوحيد،فيالبخاريأخرجه

رقم،الرؤيةطريقمعرفةباب،الايمانفيله()واللفطومسلم)9743(،

.)183(

سبقوما،1274البيتعلىالتعليقفيالمذكورةوالأحاديثالاياتانطر:

038.-326ص،الأرواححاديوانطر:.بعدهوما2546البيتفي

الصحابةفضلفي!رنبيهوسنةوجلعزاللهكتابمنالأدلةتوافرتقد

ينوأاددزسول>محئد:تعالىقولهالكتابفمن،عليهمتعالىاللهرضوان

الله-منفضلايبتغونسخداركعاترلهمببنهمرحمآءالكفارعلىأشذآءمعهز
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العمرانهماحقاوخيارهئمبعدهمنخلنساؤهوخيارهئم-8927

فىوجهدووهاجرواءافوأ>والذجمت:تعالىوقوله92[،:]الفتحورضونا<

كريم(ورزنمغفرةفمحقاأئمؤمونهمأوليكؤنصرواءاوواوألذينللهسبيل

74[.:]الأنفال

الخدريسعيدأبيحديثمنوغيرهماالصحيحينفيجاءماالسنةومن

بيدهنفسيفوالذي،اصحابيتسبو["لا:قال!النبيانعنهاللهرضي

اخرجهنصيفه"ولاأحدهممذأدركماذهبااحدمثلانفقاحدكمانلو

خليلا"متخذاكنت"لو!:النبيقولباب،الصحابةفضائلفيالبخاري

رقم،الصحابةسبتحريمبابالصحابةفضائلفيومسلم3(،آ)73رقم

أصحابسبعنالنهيباب،السنةفيداودوابو)0254(،

منفيباب،المناقبكتاب:والترمذي)4658(،رقم!ر،اللهرسول

38(.آ)0رقم!،النبيأصحابسب

كقولهالأممسائرعلىالأمةهذهفضلعلىالدالةالنصوصهذامعجمعوإذا

أخرجتأمةخير>كنتم143[:]البقرةوسطا<أثةجعلنبهخ>ودنلك:تعالى

تبين،الأمةهذهأفضلهموالصحابة011[،:عمران]الالاية(000للناس

.الكرامالعبيينحاشاإنسانمناللهخلقخيرعليهماللهرضواننهم

.بمنساقط"وخيارهم"-8927

علىيدلومما،التغليببابمنوهذاوعمر،بكربوهما[لعمران-

!د:النبيسألعنهادلهرضيالعاصبنعمروأنالصحابةافضلانهما

"ابوها":قال؟الرجالفمن:قال."عائشة":قال؟إليكاحبالناسأي

فضائلفيالبخاريأخرجهرجالا.فعذعمر([،"ثم:قالمن؟ثم:قال

،المغازيوفي3(،آآ)2رقمعنهاللهرضيبكرأبيفضلباب،الصحابة

الصحابة،فضائلفيومسلم)4358(،رقم،السلاسلذاتغزوةباب

وكذلك4/302.وأحمد)2384(،رقم،عنهادلهرضيبكرأبيفضلباب

زمانفيالناسبيننخير"كناعنهما:اللهرضيعمربنعبداللهقول

فيالبخاريأخرجه"عثمانثمعمر،ثمبكرأبانخيرد!،ادلهرسول

-وباب3(،آ)55رقم،عنهاللهرضيبكرابيفضلباب،الصحابةفضائل
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ببيانبعدهمممن!ديمبالفاحقالأؤلونوالسابقون-9927

للمنانوالفضللاحقمنرتبةأفضلالشئقبحشب-كل0028

5ص!ه*!هه

ف!هق

)1(العالمينلربالمثبتينعهودفي

بالقرانالمبعوثعنجاءتالتيوالشننالإسلامناصريا-1028

ببيانورسولهولقاؤهوقولهالمبينالحقهومنيا-2028

الإحسانذرابهينالشزحاموحدكلصدرلدينكاشرح-3028

فيباب،السنةفيداودوابو)7936(،رقم،عنهاللهرضيعثمانمناقب

عثمانتقديمباب،المناقبفيوالترمذي4628(،)4627،رقماضل

2/26.واحمد)7037(،رقم!كا!ر،الرسولحياةفي

؟!اللهرسولبعدخيرالناسأي:لابيقلت:الحنفيةبنمحمدوقال

منثمأقولأنوخشيت.عمر:قالمن؟ثم:قلتبكر.أبو:قال

المسلمين.منرجلإلااناما:قالانت؟ثم:فقلت.عثمان:فيقول

عنه،اللهرضيبكرابيفضلباب،الصحابةفضائلفيالمخارياخرجه

)9462(.رقم،التفضيلفيباب،السنةفيداودوابو)3671(،رقم

آئجحوهموائذفيوالألفحارالمفجرفيمنالأولون>والشبفون:تعالىقولهفيكما-0028

سبحانه:وقوله001[،:]التمبةالاية<عتهورضوعتهخاللهرضىباخسن

ائذفيمتدرجةغظماول!كوقلالفنغقتلمنانفقمنمنكميمتتوى>لا

01[.]الحديد:الايةوفتلوأ<بندمنأنفقو

".العالمينرب"مع:غيرهوفي،الاصلفيكذا)1(

"بالفرقان".غيرها:وفي.طهود،الاصلفيكذا-1028

خطأ."الحق"لهس:2028-

".الايمان"ذراط:3028-ح،
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-4028

-5028

-6028

-7028

-8028

-9028

-0281

-2811

بمالابوحيكمولماواجعله

بهواكبتالردحزببهنصز1و

إحياوهقصدهمنبهوانعش

لف1]والزيغاهلعنهبحقكو]صرف

اوليتنيالتينعمتكفوحق

الهدىمتابعةقلبيفيوكتبت

الهوىصحاببئرمنونشلتني

الذيالعذبالمنهلشزبىوجعلت

لبهتان1ولافك1ذوقالهقد

الشئطانوشيعةالفلالحزب

فئانامرىءكيدمنعصمه1و

لطعيان1ووالتكذيبخديل[

القرانعي1وقلبيفجعلت

الايمانألسطرفيهفقرات

القرانمحكممنبحبائل

الفرمآنالواردماءراسهو

،وكسره،وصرفه،خزاهو،صرعه:يكبته"كبته202:صالقاموسفي-5028

.له"واذ،بغيظهالعدؤورد

".رفعه:وانعشهنعشاينعشهالله"نعشه6/355:اللسانفيقال-6028

".الزيغأهل"عنق:طوفي."بحقكضرب1"و:ط،ح-7028

)ص(..بدونهاالوزنيستقيملا،الاصلينغيرمنزيادةالحاصرتينبينما-

بحققسم"هذا:نصهماالنونيةمننسختهفيزيدأبوبكرالشيخعلقهنا-8028

،والجوارحللسان1والقلوبأعمالمنعملوالشكرالشكر،وحقها،النعمة

بالنهيالصحيحةالاحاديثلثبوتبهيقسملاوالمخلوق،مخلوقوذلك

".وعنهعنااللهعفا،معصومغيروهو،المصئفمنزلةهذهفتكون.عنه

)ص(.3058البيتفيأخرىمرةالنعمةبحقالقسموسيأتي

2818.البيتفيالقسمجوابوسياتي"وجعلت":ط،-ح

)11/661(.العربلسان.نزعهأسرعنشلا:ينشلهالشيءئشل-0281

النسخةهذهإلىشيرو.بالجيم"جحت":غيرهماوفيالاصلينفيكذا:بئر"من"-

.)ص(.بالحاءححث""إلىطفيتصحفتوقد.ايضافحاشيةفي

"الفرقان".:وحالاصلينعداما-

المورد.:الباءبكسر"الشرب"-2811
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2812

2813

2814

2815

6216128/ب[

2817

2818

9281

0282

2816

2817

2818

9281

!نالماءسفلسربمنوعصفتني

الالىبهابتليتمماوحفظتني

ظهورهئموراءمنكتابكنبذوا

يدكيفالمضلةالبدعوأريتني

لهينقشهافيظلاشيطانه

الففيوهيحفاالمغرورفيظنها

أبقئتنيماعداكلاجاهدن

الملاراسعلىولافضحنهم

علىخفيتسرائراولاكشفن

والاذهانالاراءنجاسةت

البهتانبشزعةعلئكحكمو]

الهذيانبزخارفوتمشكوا

الإنسانإلىمزخرفةعيها

بدهانصورةالمشبههنقش

القيعانفيالالمثلحقيق

ديدانيقتالهئمولاجعلن

بلسانييمهمادولافرين

ببيانمنهمخلقكضعفاء

)ص(..فاحشخطاوهوالمشثة""نقش:ففيضبط

السماءبينكالماءضحىيكونالذيهوالال:وقيل.السراب:الأل

لاطئاالنهارنصفيكونالذيفهوالسرابفأما.الشخوصيرفعوالأرض

11/36.العربلسانجار.ماءكانهبالأرض

لسان.السرابيكونوقيهالأرضمنانبسطماوهو،قاعجمع:القيتان-

.8/403العرب

.(...وليتنيالتينعمتك)فوحق؟قولهفيالقسمجوابهذا

ذلكعلىاستمرارهالناظمومراد،1543صالقاموس.العادة:الديدان

عليه.ومداومته

للضرورةالهمزةوسهل،الجماعةبمععىهناوالملا"رؤس":ط،ح

)ص(.

152115.العربلسان.فسدهوشقه:وفزاهفريا،يفريهالشيءفرى-

الباطل،اهلسيفضحأنهتعالىاللهرحمهالناظمومرادالجلد.:الأديم-

،يخفونماحقيقةليظهر،باطلهموراءهيسترونالذيجلدهمويشق

أعلم.والله.يبطنونعماالستاروينجلي
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2821

2822

2823

2824

2825

2826

2827

2828

9282

0283

2821

2826

2828

9282

)2(

0283

انتهواحيثإلىولأتبعنهم

الهدىبأعلامولأرجمنهم

كئدهئممراصدلهمولاقعدن

ودماءهئملحومهمولاجعلن

بعساكرعلئهمولأحملن

بادوالفظراتالوحيئنبعساكر

اذمنعقللهلمنيبينحئى

رسولهثئماللهولأنصحن

بحولهيكونذاربيشاءإن

عبادانابعديقالحتى

الشهبانبثاقبالمريدرجم

مكانبكلولأحصرنهم

القزبانأعظمنصركيومفي

الزحفانالتقىإذاتفرليست

بالاحسانو]لمنقولحعقول

والبزهانالعقلبحكمأولى

الإبصمانوشرائعوكتابه

للرحمنفالأمريشألمأو

ف!مفر

ليسأنه[لتعطيلهلى1على[لاثباتأهلىشهادةفي

)2(رسولالقبرفيولاكلامبيننالفهولاا(إلنما[لشماءفي

الزحمنلدىنؤديهاقلتئمبالذيلشهادة1تحملناإئا

للميدانيالامثالمجمع:انظر(قريةعبادانوراءاليسالمعروفالمثلإلىإشارة

دجلةشعبتابهاأحاطجزيرة:"وعتادان:المحيطالقاموسصاحبوقال،2/257

فضاثحهم.تتبعفيالمبالعةالناظميعني937،ص"فارسبحرفيساكبتين

الاخيار.الامةسلفعنالمتقولأد

"لله".:نسخةفينمتاخربخطفحاشيةفي

خطا.وهو"يكون"لاد:

يشا".لم"إن:طهطت،-

يعبد"."إله:ط

".الله"رسول:ط

علامةمعالاصلحاشيةفيوردولكن"،الرحمن"إلى:وبالاصلينفي

"لدى".ايضا:وطالاخرىالعسخوفيلدى"الاصل"في:صح
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كلاقزانالارضفيعندكئمما-2831

العلىالسمواتفوقولا-كلأ2832

عندكئمأيضاالقبرفيولا-كلأ2833

بدتقدثلاثعورات]هابنيلش-2834

قاالاعراضمنعندكمفالروج-2835

العدواناويىياحفااللهم

الشكرانبواجبيطاعرلث

لسانعندواللهمرسلمن

[روغانبلافغطوهامنكم

كالالوانالحيبجنسمئمة

2834-

2835-

ابنوالحافط،186-18صه(الإسلاميةالجيوش)اجتماعفيالناظمذكر

طاهربنمحمدالفضلأبيعننقلا1/54،(الحنابلةطبقات)ذيلفيرجب

شديداكانالهرويالأنصاريعبداللهإسماعيلأباالاسلامشيخأنالمقدسي

باتلعنلم:الطوسيالحسنعليأبيالوزيربحضرةلهفقيلالاشاعرةعلى

اللهأنيعتقدلممنألعنوإنما،الاشعريلعنلاأنا:فقالالاشعري؟الحسن

أ.!..نبياليوم!النبيوأن،المصحففيالقرانوأنالسماء،في

كتابهفيذلكذكرطاهربنمحمدأنإلىرجبابنالحافطأشاروقد

إلىأشاروقد1/51،الذيلانطر:والسؤالات(.الحكاياتمن)المنمور

8/023.الفتاوىفيكماتيميةابنالاسلامشيخالقصةهذه

،الجوزيابنالإمامترجمةفي1/304الذيلفي-أيضا-رجبابنوذكر

فيولاأحد،السماءفيماتقولالبدع)أهلالمنبر:علىيوماقالأنه

أ.!.لكم(.عوراتثلاث،نبيالقبرفيولا،قرانالمصحف

الاصلين.فيالبيتهذايردلم-

09.البيتفي"العرض"تفسيرسبق

2/28المقالاتقيالاشعريالحسنأبوذكرهعرضالروحبأنالقول-

معرفةبعدمالقولحرببنجعفرإلىنسبنهإلالأحد،ينسبهولم

عرضالنفسبأنالقولإليهنسبثم،عرضوجوهرهيهلالروح

الهذيلأبيإلى202(-5/102)الفصلفيحزمابنونسبه)2/03(،

قولأنهوذكر،الاشعريةمناتبعهومنالباقلانيبكروأبي،العلاف

8.صهلهوالفروعوالأصول،4/121الفصل.الحكيمجالينوس

وهي=عرضالروحأنإلىالاشعريةبعضوذهب:يعلىأبوالقاضيوقال
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الجثمانذيبحياةمشروطةبهقائمةالحيئصنساتوكذا-2836

والبزهانبالعقلمشروطهافينتنسيالحياةتلكانتفتفإذا-2837

والإيمانبالعلمكصفاتهبهامشروطالمئعوثورسالة-2838

الاذهانلدىعدمبهاسوطم!ثفكالالحياةتلكانتفتفإذا-9283

**ص!ه

2836-

2838-

9283-

69.صالدينأصولفيالمعتمد.الحياة

ليستبالموتللبدنالمفارقةالنفسالجملة)ففي:الإسلامشيخويقول

وائمتها،الامةسلفعندالبدنصفاتمنصفةولاالبدناجزاءمنجزءا

أتباعمنالمحدثالمبتدعالكلامأهلمنيقولهمنوهذاهذايقولوإنما

مجموع)ضمنوالنفسالعقلفيرسالة(.ونحوهموالمعتزلةالجهمية

.9/272(الفتاوى

يأ-مستقرهاقالمنقول)وأما:182صالروحكتابفيالناظموقال

وهوالبدنأعراضمنعرضإنهاقالمنقولفهذا،المحضالعدم-الروح

:العلافالهذيلأبوقالوكذلك،اتبعهومنالباقلانيابنقولوهذا،الحياة

272.ص:وانظرإلخ(...الحياةبأنهيعينهولمالاعراضمنعرضالتفس

الهامش.فيومذكور)س(،منسقطالبيتهذا

الهامش.فيومذكور)س(،منسقطالبيتهذا

ولعله،"لذي"وغيرهالاصلوفي.الدالبفتحمضبوطا"لدى"ففيكذا

)ص(.تصحيف

وهوالاعراضمنعرضاعندهمالروحكانتلماأنهذلابمعنى-

ولازممطلقا،بحياةتوصففلاالعدمبحكمالموتبعدفإنها،الحياة

ذلكومنبها.والمشروطةبالحياةالمتعلقةالمعانيجميعتنفىأنهذا

)1/161(الفصلكتابهفيحزمابنالإمامعقدوقد!.النبيرسالة

اليومانبياءليسواالسلامعليهمالأنبياءانزعممنعلىالردفيفصلا

هوعليهالقولهذالاصحابالحاملانوبينرسلا،اليومالرسلولا

.عرضالروحبانقولهم
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قبورهمفيالأنبياءحياةفيالكلام/في63111/

الخلقانكثرةياترقيعهقولكمناصررامهذاولاجل-0284

والرجمانالأرضفوقكانقدكماحيئبقئرهالرسولقال-2841

0284-

2841-

اللسان.البالىاي،واللامالمعجمةالخاءبفتحخلقجمع:الخلقان

.01/88

القبرهو:وقيلالقبور،علىالمجموعةالحجارة)بالتحريك(:الخم

لانه)رجمان(علىجمعهويصح12/228.اللسان،ارجاموجمعه،نفسه

مالك:ابنقالوقد.العينصحيح)فعل(وزنعلىاسم

شملفعلانالعينمعلغيروفعلوفعيلأاسمأوفعلا

14048.عقيلابنشرحمعالألفيةانطر:

!رالنبينبوةنفيالأعراضمنعرضالروحبانالقوللازمكانلما-

اللازمهذامنالقولهذااصحابفر،الحياةوهوشرطهالانتفاءموتهبعد

الجيوشاجتماع:انظرالدنيا.فيكحياتهقبرهفي!دالنبيبحياةبالقول

187.-186صالإسلامية

صاحبهيكونانقبورهمفيالأنبياءبحياةالقولمنيلزملاولكن:قلت

قبورهمفيالأنبياءحياةقررمنهتاكفإن،عرضالروحبأنيعتقدممن

البيهقيكالإمام،الروحعرضيةبعدماعتقادهمعذلكعلىحملهالأدلة

بحياةيتعلقما177()صالاعتقادكتابهفيقررفقد-تعالىاللهرحمه-

وسؤالالقبرعذاب)إثباترسالتهفيوكذا،ونعيمعذابمنالبرزخ

بعدعليهمادلهصلوال!الأنبياء)حياةكتابصثففقدهذاومع(.الملكين

اللهينزلهمحيثيكونونالأحياء،كسائريصيرونبانهمفيهصرح(وفاتهم

وانظر:،الغامديعطيةبناحمدالدكتوربتحقيق77صانطر:.تعالى

237.صالاعتقادكتاب

)المفهم-عرضالروحانيرىفلا-المفهمصاحب-القرطبيوكذلك



-2842

-2843

-2844

-2845

-2846

-2847

-2848

واللىالتربذاكأطباقفوقهمن

حياتهالضريحفيحياكانلو

فوقهامنبلالأوضتحتكانما

لاثمحئاالأوضتحتاتراه

واوالاراءمنامتهولريج

نطفهعنعاجزاحثاكانأم

قداللاتالحياةفماالحراكوعن

الجدوانعلىعرضتقدينات

فرقانمابغئرالمماتقئل

الرحمنسنةهذيوالله

الايمانبشرائعيفتيهم

البهتانودسائرالعظيمخلف

لهفانلسائلالجوابوعن

ببياناوضحوااثبتموها

قبورهمفيالانبياءبحياةالقوليختارإنهثم574(،-57312

انتقالهووإنمابعدمليسالموت)إن:قالحيثالدنيافيكحياتهم

نأذلكعلىويدل،تقدمفيماذلكذكرناوقدحال،إلىحالمن

مستبشرين،فرحمنيرزقونربهمعندأحياءوموتهمقتلهمبعدالشهداء

الانبياءكانالشهداءفيهذاكانوإذاالدنيا،فيالأحياءصفاتفهذه

:قالثم،لذلكالاستدلالاتبعصرذكرثم...وأولىأحقبذلك

هوإنماالأنبياءموتبأنالقطعجملتهمنيحصلبحيثكثيروهو

موجودينكانواوإنندركهم،لابحيثعناغيبواانهمإلىراجع

234.-23316مسلمكتابتلخيصمناشكللماالمفهماحياء(.

الصدور)شرحعرضاالروحتكونأنينكرفنجده،السيوطيوكذلك

موتهم،قبلكانواكماقبورهمفيالانبياءحياةيقررإنهثم416(،ص

ضمن)موجودةالانبياء"بحياةالاذكياء"إنباءاسماهارسالةلهإنحيث

المسألةهذهعلىالادلةفيهاجمع155(.-14711للفتاويالحاوي

قولنقلهمااصرحومن،بذلكيقولمنبعضعننقولأوذكر

الدنيا.فيكحياتهمالقبرفيوالشهداءالأنبياءحياة:السبكي

يقظة!لرالنبيرؤيةإمكانقررإنهحتىذلكفيبالغقدالسيوطيإنبل

لاربابيكونذلكوأن،ومخاطبتهمعهوالالتقاء،موتهبعدالدنيافي

النبيرويةإمكانفيالحلك)تنويرأسماهارسالةذلكفيوله،الاحوال

926.-2/255الحاويضمن(والملك
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أصحابهجاءهلاولمهذا

ونبئهمدأبهمذلككانإذ

صحابهبانأثزجاءكئمهل

ناطقحيبجوابفأجابهم

شافياجواباأجابهمهلا

داعنركائبهشدتوماهذا

علىلهالعظيملحزص1شدةمع

وخلافهمرأيهميشهداتراه

صدقتمالبيانسبققلتمإن

بعدهاشكلأمرمنوكئمهذا

بانهودالفاروقترىماأو

وكلالةميرائهفيبالجد

الفئاالفاجربأسيشكون

عياشهوديشاهدهئمحيئ

الاكفافيوهوفتياسألوه

و]لبرهابالحقإذافأتوا

بلساناطقاحياكانإن

البلدامنللقاصيحجرات

التبيابطرائقإرشادهئم

كتماذاللتئيانويكون

إحساذابالئكراركانقد

زماكلالعلماءعلىأعني

تبياذاالعهدمنهكانقد

الفتاالزباأبوابوببعض

وقعةإلىهناالاشارةأن)15612(النونيةشرحفيعيسىابنالشيخذكر

بنيزيدمنبامرايامثلاثةالمدينةعقبةبنمسلمفيهااستباجالتيالحرة

تفاصيلفيانظروالانصار.المهاجرينابعاءمنقتلمنفيهاوقتل،معاوية

لابنالباريفتح227(،-)18022كثيرلابنوالنهايةالبداية:الحرةوقعة

76.-13/75حجر

تحريف."اكون":طعفي

ععتزماعلتهعئيزأنفس!ثمرسوهـمنجاء->لقد:تعالىقالكما

128[.:]التوبة*(زجيمرءوتبالمؤفينعلئ!محرلفى

"علماء".:ط

عمربنعبداللهحديثمنوغيرهماالصحيحينفيماإلىإشارة

"إنه:فقال!اللهرسولمنبرعلىعمرخطب:قالعنهمااللهرضي

والحنطة=والتمرالعنبأشياء:خمسةمنوهيالخمرتحريمنزلقد
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فريفكئمعندالفاروققضرقد-2861

ضريحهحردياترراتراهم-2862

بسويشاهدهئمحيئونبيهم-2863

بدرلهيجيبنيعجزأفكان-2864

واوالعقلاءمناستحيواقرمنا-ايا2865

الاكفانفيوهويسلهلئمإذ

حصاناعزامهملسؤال

ببيانلهمياتيولاحعهم

البنيانداخلحتاكانإذ

]63/ب[والرحمنبالقرانحئعوث

2862-

2865-

الله!رسولأنوددتوثلاث،العقلخامرماوالخمر،والعسلوالشعير

اخرجهالربا"منبوابووالكلالةالجدعهدا:إلينايعهدحتىيفارقنالم

منالعقلخامرماالخمرأنفيجاءمابابالاشربة،فيالبخاري

تحريمنزولفيبابالتفسير،فيومسلم)5588(،رقم،الشراب

رقمالخمر،تحريمباب،الاشربةفيداودبوو)3203(،رقمالخمر،

.)9366(

"اترونهم".:س

"يأتوه".د:-

".ضريحه"عند:سد،-

عنهاللهرضيحسانفيهاقالكماعنها،اللهرضيعائشةبهاالمقصود-

الغوافللحوممنغرثىوتصبحبريبةتزنمارزانحصان

2/163.للذهبيالعبلاءاعلامسير3/252،هشامبنسيرةانطر:

1536.صالقاموس.العفيفةهياللغةفيوالحصان

عنهاللهرضيموسىأبيحديثمنالترمذيرواهماالبيتمعنىيؤيدومما-

إلاعائشةفسألنا،قطحديث!محمدصحابعلينااشكل"ما:قال

عائشةفضلباب،المناقبفيالترمذيرواهعلما"منهعندهاوجدنا

وفي"،صحيححسنحديث"هذا:وقال)3877(،رقمعنها،اللهرضي

السنن،علىتعليقهفيالدعاسإليهاشاركما)غريب(زيادةالنسخبعض

الاحوذي.تحفةفيمثبتةوهي

قوم"."يا:ب

".الرحمنمن"والمبعوث:ب
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866

867

868

986

087

871

872

873

866

867

868

087

871

872

873

عرفتمالزسولقدرلاوالله

علمهمبلغالقدرهذاكانمن

رسولهانلللهابانولقد

لناباعثهالفهانأفجاء

لرسلهتكونبتاتأثلاث

امرؤيئقىلاالضورنفخعندإذ

إذايئقوامالزسليموتافهل

وجبالذعوىلابالعلمفتكلموا

والإنسانللنفسولاكلا

والكتمانبالصمتفليشتتر

القزانقيجاءقدكمامئت

الأبدانقيامةقئلالقئرقي

موتانخلقهمنولغئرهئم

بالبرهانفطحثاالاوضقي

قولانلكمهلامالورىمات

أذهانذوفنحنبالدليلصوا

."نلايماوا":ح

."لقدااهذ":د

03[.]الزمر:!<ميتونوإنهممتت>إنك:تعالىقولهفيكما

فهلبذفصبنافاعترفناثنتينوأخييتنااثنتينأمتنارئنآ>قالو:تعالىقالكما

تكفروت>كيف:تعالىوفوله11[،]غافر:!<سبيلمنخروجإك

28[.:]البقرةتحييكغ<ثميميتكمثمفاخنكئمأقوتاو!نتخبألله

إلالأرضفيومنالشنواتفيمنفبفالصورفى>ونفخ:تعالىقالكما

68[.]الزمر:<اددهنتآمن

614،656،الأبياتفيسبقوقد،للضرورةالنونحذف"يبقون":أصله

.)ص(وغيرها6041

.""فمن،""هلسقطت-

الننحعنديموتونفهل،قبورهمفياحياءعندكمالرسلأندامماأي-

؟!.يبقونأنهمأم،موتاتثلاثلهمفتكونالصورفي

وطه:طتوفي"فجيئوا".غيرها:وفي.طع،حود،الأصلينفيكذا

تصحيف.،"وجيبوا"

0913.و959البيتينفيمثلهسبقوقد"هاناذ"ذوو:يقولنالصواب-

)ص(."إذعان":نسخةفيانمتاخربخطفحاشيةوفيهذا،
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داللرافعيقبلكئممنيقللمو-2874

عئدهحرمةالاصواتتزفعوالا-2875

بالنكرانالقئرحولاصوات

الحيوانلدىكحزمتهمئتا

ائذين>جمايها:تعالىقولهفيكما!النبيعندالصوترفععنالنهيجاءقد-2875

لبعض!تمكجفربالقؤللمتخهروولاالنىصؤتفوقاضوتكمنرفعوألاءامنوأ

علىوتعالىسبحانهواثنى2[،:]الحجراتدتشعسدن(لاننروأعصنكمتحبطأن

يغصونالذين>إن:سبحانهفقال!لىادلهرسولعنداصواتهميغضونالذين

واتجرمغفرةلهرللئقوىقلربهمأدئهائتحنالذينأؤلبهكادلهرسولعدضرتهم

عنالنهيجاءلذلك،موتهبعدحرمتهتبقىوالميت،3[:]الحجرات<غس

منحرمةاعظم!روالنبي.ذلكونحوعليهاوالمشيالقبورعلىالجلوس

الحرمة.لتلكمراعاةقبرهعندالصوتيخفضانيجبفلذا،غيره

:قاليزيدبنالسائبعنالبخاريصحيحفيجاءماذلكعلىيدلومما

،الخطاببنعمرفإذافنظرت،رجلفحصبنيالمسجدفيقائمأكنت

؟-انتمااينمناو-انتمامن:قالبهمافجئته،بهذينفأتنياذهب:فقال

ترفعانلاوجعتكما،البلداهلمنكنتمالو:قال.الطائفاهلمنقالا:

باب،الصلاةفيالبخاريخرجه!؟اللهرسولمسجدفياصواتكما

)047(.رقمالمسجد،فيالصوترفيع

ابيمعمالكللإمامقصة)4412(الشفاءفيعياضالقاضيروىوقدهذا

فيالصوترفععنجعفربانهىمالكأالامامأنوفيها:المنصورجعفر

حيأهكحرمتهميتأحرمتهإن:وقال!،اللهرسولمسجد

غرابةولوجود،وانقطاعهإسنادهالضعفبتمامهاتصحلاالقصةوهذه

الاسلاملشيخوالوسيلةالتوسلتضعيفها:فيانظرمتنها.بعضفيونكارة

264(.-ص)925عبدالهاديلابنالمنكيالصارم78(،-ص)77

الصوترفيععنبالنهييتعلقماوهوصحيحاالقصةاصليكونقدولكن

شيخيقولذلكوفيحيا،كحرمتهميتأ!زالنبيحرمةوانالمسجدفي

رفععننهىقدمالكويكونصحيحااصلهايكونقد"نعم:الاسلام

عنهادلهرضيعمركانكما،للسنةاتباعا!الرسولمسجدفيالصوت

ص)98(.والوسيلةالتوسل.("..مسجدهفيالصوترفععنينهى
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2876

2877

2878

9287

0288

2881

2882

2883

2876

2878

2881

بالإحسانالصؤتفغصو]حيإنهيقولوايمكنهمكانقد-

الايمانوحقائقورسولهمنكمأعلمباللهلكنهئم-

زمانوجدبقحطمنضسقونيش!العثاسالىيؤماأتواولقد-

النشوانوحجرةالجدارعرضنبيهموبئنوبئنهمهذا-

الإيمانويىحاشانبيههمسغثويشتشقونحي-فنبيهم

***

فعر

القبورفيالزسلحياةعلىبهاحتجوافيما

القزانفيجاءقدكماحىباثهبالشهيداحتججتئمفإن-

التبيانظاهروهذاشأبلامنهحالةأكمللزسلو-

لبرهانوبالعقلشهدائنامنحقبالحياةكانوا-فلذاك

)ص(.،للضرورةالمحذوفةبارمنصوب"يقولوا"الفعل

"طه".:من،"يوما"سقطت

3017.البيتتحتالعئاسترجمةتقدمت-

عنه:اللهرضيانسحديثمنالبخاريصحيحفيماإلىإشارةالبيتفي-

عبدالمطلب،بنبالعباساستسقىقحطواإذاكانعنهاللهرضيعمرار

نبينابعمإليكنتوسلوإنافتسقينا،بنبيناإليكنتوسلكناإنا"اللهم:فقال

الناسسؤالبابالاستسقاء،فيالبخارياخرجه.فيسقون":قالفاسقنا،

ذكربابالصحابةفضائلوفي)0101(،رقمقحطوا،إذاالاستسقاءالامام

)0371(.رقم،عنهاللهرضيعبدالمطلببنالعباس

احتججتم"."فإذا:س

ولبهنأضاي!بلأموتمأدئهسبيذفييقتللمنئقولوأ>ولا:تعالىقولهقيكما

سبيلفىقتلوأائذينتحسبن>ولا:تعالىوقوله154[،:]البقرةلتمثمرون<،

ا[.96:عمران]اليززقون<ربهغعند4أحيابلأموتالله
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2884

2885

2886

2887

2888

9288

0928

2884

2887

9288

ينفسخلئمنكاحهعقدوبأن

لغيرهيحكلئمهذاولأجل

انهدليلهذافيافليس

قائماموسىالمختاريرلئماو

اذنوإالصلاةيأتيافميت

الذيعلىاردإنييقللئموا

الذيعلىالسلامميتأيرد

وصيانعصمةفيفنساؤه

الأزمانمدىواحدةمنهن

اذنانلهكانتلمنحيئ

القربانذيلصلاةقئرهفي

البطلانوواضحالمحالعين

1،6/1(الإحسانمعبتسييميأتي

البهتانمنهذابهياتي

"نكاحه".:نسخةفيانإلىطرتهافيشيرو"،نسائه"عقد:ف-

أزوجوشبهحؤآ!ولآرسوهـاللهتؤدوأأنلكمكا%>وما:تعالىقال-

53[.:]الاحزابعظيما(ادلهعند!انذالكتمإنأبذاءبغدهمن

"يرى".كلها:النسخفي-

على"مررت:قال!دالنبيانعنهاللهرضيانسحديثإلىإشارة-

اسريليلةموسىعلى"مررت:روايةوفي،"قبرهفييصليوهوموسى

فيمسلماخرجه"قبرهفييصليقائموهوالأحمرالكثيبعندبي

قيامفيوالنسائي)2375(،رقم،ء!كموسىفضائلمنباب،الفضائل

رقم،السلامعليهموسىاللهنبيصلاةذكربابالنهار،وتطوعالليل

1595.،13012حمدو(،)1637رقمإلى(1631)

"ما:قال!دالنبيانعنهاللهرضيهريرةابيحديثإلىإشارة-

"السلامعليهارذحتىروحيعلياللهرذإلاعلتييسلماحدمن

)4102(،رقمالقبور،زيارةبابالمعاسك،فيداودأبوأخرجه

قبرزيارةباب،الحجكتابفيالكبرىفيوالبيهقي52712،واحمد

)02701(.رقم!النبي

لغيرهمتابعأيكونانصالجوهو،مقاربإسنادهانعبدالهاديابنوذكر

بنعبداللهبنيطيدعنبهزيادبنحميدصخرابيلتفردوذلك؛لهوعاضدأ

791.-918صالمعكيالصارمانطر:.هريوةابيعنقسيط



-1928

2928-

1928-

بانهئمالحديثجاءوقدهذا

!تعلئهالعبادأعمالوبان

تبيانذاالاجدإثفياحياء

يومانلمجمعةفيدائماسض

الإحياء)حاشيةالإحياءتخريجفيالعراقيالحافظإسنادهجودلكن

وصححه81،صوالوسيلةالتوسلفيتيميةابنالاسلاموشيخ11031(،

سلسلةفيالالبانيوحسنه)9014(،رقم،الصالحينرياضفيالنووي

)2266(.رقم،الصحيحةالأحاديث

)ص(.للضرورةصرفهمنالناظموقد،مصروف"احياء("

احياء"الأئبياء:قال!دالنبيانعنهاللهرضيانسحديثإلىإشارة-

كتاب،للهيثميالأستاركشففي)كماالبزاراخرجه"يصلونقبورهمفي

رقم،وسلمعليهمادلهصلىالأنبياءمنتقدممنذكرباب،النبوةعلامات

المدائنيقتيبةبنالحسنترجمةفي،الكاملفيعديوابن0234(،

طريقمن)1(رقم(قبورهمفيالأنبياء)حياةفيوالبيهقي)12973(،

بنالحجاجعنالثقفيسعيدبنالمستلمثناالمدائنيقتيبةبنالحسن

به.مرفوعاانسعنالبنانيثابتعنالأسود

عنولا،الحجاجإلاانسعنثابتعنرواهنعلم"لا:البزاروقال

هذا".إلاثابتعنالحجاجروىنعلمولا،المستلمإلاالحجاج

بنالحسنطريقمن)9233(رقمالأستار،كشف-ايضا-البزارواخرجه

"لا:البزاروقال.بهانسعنعبدالعزيزعنسلمةبنحمادحدثنا:قتيبة

حماد".عنروايتهعلىقتيبةبنالحسنتابعأحدانعلم

بنالأزرقالجهمابوحدثنا)3425(:رقم،مسندهفييعلىابوواخرجه

البيهقيطريقهومن،بهسعيدبنالمستلمثنابكيرابيبنيحيىثناعلي

)2(.رقم(،قبورهمفيالأنبياء)حياةفي

بنإبراهيمبنعبداللهطريقمن)8312(إصبهاناخبارفينعيمابوواخرجه

به.بكرابيبنيحيىثنابكرابيبنيحتىبنمحمدبنعبداللهعنالصباح

والبزار،يعلىابيإلىوعزاه)21118(الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره

الأحاديثسلسلةفيالألبانيواورده.ثقاتيعلىابيورجال:وقال

.62(1)رقم،الصحيحة
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الشانالعظيمبالفضلحنصقداثذيالاثنينويومالخميسيوم-3928

*!الإه!الإه

ابنرواه،وخميساثنينكلفي!لىالنبيعلىالاعمالعرضحديث-3928

يا-الحسنثنا)3/459(:عبداللهبنخرأشترجمةفيالكاملفيعدي

ذكرثم،...عنهاللهرضيمالكبنأنسمولايثناخراشثنا-العدوي

حيروموتيلكمحير"حياتي!:اللهرسولقالمعها،حديثاعشراربعه

عشيةأعمالكمعليفتعرضموتيوأما،لكمفاحدبحياتيأما،لكم

منكانوما،عليهاللهحمدتصالحعملمنكانفما،والخميسلاثتين1

لكم".استغفرتسيءعمل

حدثاعلموما،بمعروفليسمجهولهذا"وخراش:عديابنقالثم

نتهمهكناهذاوالعدوي-قالانإلى-..الضعفاء.إلاصدوقاوثقةعنه

".الكذبفيالامرظاهروهو،الحديثبوضع

الكلامفي-4/148(الاحياء)حاشيةالاحياءتخريجفيالعراقيالحافطوقال

مسندهفياسامةبيبنالحارثورواه-:ذكرهالاتيمسعودابنحديثعلى

الحديث.هذاإلىإشارةوهذه.ضعيفبإسنادبنحوهانسحديثمن

إسنادهأن)2/604(والموضوعةالضعيفةالاحاديثسلسلةفيالالبانيوذكر

.موضوع

عنهاللهرضيمسعودبنعبداللهعنالبزارمسندفيالحديثجاءوقدهذا

موسىبنيوسفحدثنا:البزارقالففد،والخميسبالاثنينتخصيصهدون

السائببنعبداللهعنسفيانعنرؤادابيبنعبدالعزيزبنعبدالمجيدثنا

يبلغونيسياحينملالكةلله"ان:قال!ه!!دالنبيعنعبداللهعنزاذانعن

تحدثون،لكمخير"حياتي:!اللهرسولوقال:قال"السلامأمتيعن

خيرمنرأيتفما،أعمالكمعلنيتعرضلكمخيرووفاتي،لكمويحدب

لكم".اللهاستغفرتشرمنرأيتوما،عليهاللهحمدت

كتابالاستار،كشف.الاسناد"بهذاإلاعبداللهعنيروبدنعلمه"لا:البزارقال

.)845(رقم،وفاتهوبعدحياتهفيمنه!لأمتهيحصلماباب،الجنائز

ورجاله-البزار،"رواه:وقال)6/24(الزوائدمجمعفيالهيثميوأورده
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فمهم

المثلةهذهفيبهاحتجواعماالجوابفي

بيانذاتوهيعليكمخناح!ذاكفيدليلكئماصلفيقال-4928

الاركانالقائمبالقياسلامنصوصةحياتهالشهيدإن-5928

القرانفيذاكميتاندعوهأنناالمؤكدالنهيمعهذا-6928

السهمانعلىمقسوموالمالبعدهمنلناحلونساؤه-7928

)4/148(:الاحياءتخريجفيالعراقيالحافظقالولكن"،الصحيحرجال

مسلملهأخرجهـانروادابيبنعبدالمجيدنإلاالصحيحرجالورجاله

.ا.!.كثيرونضعفهفقدوالنسائيمعينابنووثقه

)759(برقمالضعيفةالأحاديثسلسلةفيالالبانيالحديثوردوقد

آخردونسفيانعنالحديثروايةعلىالثقاتمنجماعة)فاتفاق:وقال

علىعندييدلمماذلكعلىالاعمشمتابعةثم."،.."حيايالحديث

متكلموهوسيمالابها،عبدالعزيزبنعبدالمجيدلتفردالزيادةهذهشذوذ

.ا.صإلخ(...حفطهقبلمنفيه

رواهمرسلا،المزنيعبداللهبنبكرعنصحيحبسندالحديثجاءوقد

12ص!دالنبيعلىالصلاةفضلكتابفيإسحاقبنإسماعيلالقاضي

المزنيعبداللهبنوبكر)2/491(.الطبقاتفيسعدوابن26()25،رقم

به.يحتجلامرسلفالحديث،التابعينئمةمن

الذيالحديثهذا"فلعل:السابقةعبدالمجيدروايةتوجيهفيالألبانيوقال

فيهاخطابكر،عنالمرسلهذااصلهمسعودابنعنموصولاعبدالمجيدرواه

".اعلموالله-عنهالاولبحديثهإياهملحقامسعودابنعنفوصلهعبدالمجيد

أخافيأموتأدنهسبيلفييقتللمننقولوأ>ولا:تعالىقولهفيوذلك-6928

154[.:]البقرة!<ق!ثعرونلارلبهن

علىمقسومالمالان:فالمعنى،والنصيبالحطوهوسهمجمع:السهمان-7928

والقاموس12/803،903،اللسان.منهنصيبهقدرعلىكلالورثة

)سهم(.مادة،4521ص
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لحمهتاكلالأوضنوهذا-8928

فارححيئذاكمعلكنه-9928

معلديهبالحياةولىفالرسل-0092

كلهاوالترابفيالطريةوهي-1092

اذبكونالرسولتباعولبعض-2092

الديدانامةمعوسباعها

الرحمنبكرامةمشتئشر

الابدانوهذهالجسومموت

بالبزهانعلئهالحرامفهو

عيانرأيوجدوهوقدأيضا

9928-

1092-

2092-

لمبالذينويستئشرونفضح!-منادئااتيهم5بمآ>فرحين:تعالىقولهفيكما

017[.:عمرانل11يخزنوت<همولاعلتهخخوئألاطفهخمنبهميقحقوأ

من"إد:قال!النبيانعنهاللهرضياوسبناوسحديثإلىإشارة

وفيه،النفخةوقيه،قبضوفيه،آدمخلقفيه،الجمعةيوماياداأفضل

:قال"علتيمعروضةصلاتكمفإن،فيهالصلاةمنعلنيفكثروا،الصعقة

يقولون:قالارمت؟وقدعليكصلاتناتعرصلوكيف،اللهرسولياقالوا:

رواهالأنبياء"،اجسادالأرضعلىحزموجلعزالله"إن:فقال،بليت

)4701(،رقمالجمعةوليلةالجمعةيومفضلباب،الصلاةفيداودبو

رقم،الجمعةيوم!زالنبيعلىالصلاةإكثارباب،الجمعةفيوالمسائي

رقم!ز،ودفنهوقاتهذكربابالجنائز،فيماجهوابن)1374(،

)1572(،رقم،الجمعةفضلفيباب،الصلاةفيوالدارمي)!163(،

)019(،رقم،الادعيةباب،الرقاقفي)الاحسان(صحيحهفيحبانوابن

الذهبي،ووافقهوصححه27811،الجمعةكتابفيمستدركهفيوالحاكم

814المسندفياحمدالامامورواه،154صالأذكار،فيالنوويوصححه

إقامةفيماجهابنورواه،عنهاللهرضيالثقفيحذيفةبناوسحديثمن

حديثمن)8501(رقم،الجمعةفضلفيبابفيها،والسنةالصلاة

"وذلك)2/456(:الأشرافتحفةفيالمزيقاللكن،اوسبنشداد

منه".وهم

.ظب،منسقطت"ايضأ"

أحدحضرلما:قالعنهاللهرضيجابرعنالبخاريرواهماذلكمن-

من=يقتلمنولفيمقتولأإلاارانيما:فقالالليلمنابيدعاني



عليهمالذليلقلبإلىفانظز-3092

نساؤهخمقاللهرسوللكن-4092

فاكأوسواهوسولهبينخيزن-5092

التبيانظاهربحرفحزفا

النشوانسائرعنبخصيصة

الإيمانلصحةالزسولضرن

5092-

نفسغير،منكعليئعزبعديأتركلاواني!،النبيأصحاب

فأصبحنا.خيرابأخواتكواستوص،فاقضدينا،عليئوإن!،اللهرسول

معأتركهأننفسيتطبلمثم،قبرهفياخرمعهودفن،قتيلأولفكان

نه.اذغير،هنيةوضعتهكيومهوفإذاأشهر،ستةبعدفاستخرجتهالاخر،

لعلة،واللحدالقبرمنالميتيخرجهلبابالجنائز،في،البخاريرواه

)1351(.رقم

أنهصعصعةأبيبنعبدالرحمنعنالموطأفيمالكرواهماذلكومن

ثمالانصاريينجابر()والدعمروبنوعبدالله،الجموحبنعمروأنبلغه

وكانا،السيليليمماقبرهماوكانقبرهما،السيلحفرقدكاناالسلميين

مكانهما،منليغيراعنهمافحفرأحديوماستشهدممنوهماواحدقبرفي

يدهفوضعجرحقدأحدهماوكان،بالأمسماتاكأنمايتغيرا،لمفوجدا

أرسلتثم،جرحهعنيدهفأميطت،كذلكوهوفدفن،جرحهعلى

وأربعونستعنهماحفريوموبينأحديومبينوكان،كانتكمافرجعت

،ضرورةمنواحدقبرفيالدفنبابالجهاد،كتابالموطأ،.سنة

.2/047

الموطأقيالحديثهذا"هكذا)91/923(:التمهيدفيعبدالبرابنوقال

بمعنىصحاحوجوهمنيتصلوهو،فيهمالكعلىيختلفلممقطوعا

مشارع1/502،للقرطبيالتذكرة:هذافيوانطراهـ.(متقاربواحد

407.-2/007النحاسلابنالعشاقمصارعإلىالاشواق

الدئياالحيةهتردنكنتنإنلازوفيقلافى>يأيها:تعالىقولهفيكما

اللهتردتكنتنولن*جميلاس!احاسرمخنصأمتغكنفتعالنروزلنتها

<*عظيمااتج!امنكنللمخستتأعذاللهف!نالأخرهوالدارورشولمر

92[.28،:]الاحزاب

-.الاخرةوالدارورسولهاللهكفهنفاخترن،ذلكفي!النبيخيرهنوقد
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ورئناذاكلهنالإلهشكر

رحمةأولئكعلىالزسولقصر

!معلئهقصرهنايضاوكذاك

داوفيالذنياهذهفيزوجاته

بعدهسواهعلىحرمنفلذا

شزعيةبعدةأتئنلكن

مصلياالكلممورويتههذا

قالههلحسيكةمنهالقلبافي

محفدالضحيحفيأعرضولذاك

شكراذوللعبدسئحانه

الإحساذيوثكربهنمنه

حشباولاشأبلاطوثم

البرهاو]ضحيفيناأخرى

ثافراشبرصوناذاكإذ

الاوطاوملزمالحدادفيها

الشاعظيمأثزقئرهفي

البرهاذوقالقدماقالحق

نشيابلاعمدعلىعنه

641/ب[ن

(...ورشول!اللهتردتكنتن>وكبابالتفسير،فيالبخارياخرجه

لاامراتهتخييرأنبيانباب،الطلاقفيومسلم)4786(،رقم،الاية

-048لمهلمكثيرابنتفسيروانطر:)1475(.رقم،بالنيةإلاطلاقايكون

.481

..و"قصر."قصر"ويجوز.ب،ففيالبيتضبطوكذا."إحسان"د:

)ص(.شكر"...رحمة

أ!جمنبهنتدلانولآبغدمنالنسدلكيحل>لا:تعالىقولهفيكما

52[.:]الاحزاب(يمينكملكتماإلاحسنهنأغجببرولو

تحبهحوأأنولآرسوهـاللهتؤذوأأنلكمكالت>وما:تعالىقولهفيكما

53[.:]الأحزابعطيما(ادلهعند!انذلكتمإنأبدابغدتمنأزرجه-

واحدةالحسكةتصغيروهو.ففيالسينوفتحالحاءبضمضبطكذ

بمعنىوالحسيكةالحسكومنه،معروفصلبشوكوهو،الحسك

)ص(.الشك:هناوالمقصود01/141اللسان.الحقد

"هالبرهان"قاله:طع-

ترجمته،تقدستوقد.اددهرحمهالبخاريإسماعيلبنمحمدالإماميعني

.4341البيتانطر:
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اعلهالإماموالدارقطنيئ-1592

مصلياالكليمىويفولأسس-1692

بادوليسعليهموقوفافرواه-1792

تفاوتالسياقإلىالسياقبين-1892

التئيانمعلومةبرواية

العرفانلذافاعجبقئرهفي

العزفانإلىواشوقاحزفوع

سيانهمافماتطرحهلا

1762.البيتتحتترجمتهانظر-1592

سلمةبنحماد"يرويه:الحديثهذاعنالعللفيالدارقطنيالإمامقال

عنأنسعنالتيميسليمانعنزيدأبويزيدبنوثابتالثوريوسفيان

عنفرووه،هارونبنويزيدالمفضلبنوبشرالمعتمروخالفهم!،النبي

.المحفوظوهويسئملم!النبيأصحاببعضعننسعنالتيميسليمان

ههريرةابيعنأنسعنالتيميسليمانعنالقاضيحبيببنعمرورواه

فصيحا-وكان-الجراحأحمدبنمحمدالجوزجانيعبدالرحيمأبوورواه

ووهم،أنسعنمجلزبيعنالتيميسليمانعنهارونبنيزيدعن

أنسعنقولهوفيمجلز،أبيذكرفيموضعينفيهارونبنيزيدعلى

!دالنبيأصحاببعضعنأنسعنالتيميرواهوإنما!ز،النبيعن

بمكتبةمخطوط-النبويةالاحاديثفيالواردةالعلل:انظر"الصوابوهو

93.قالرابعالمجلد،4755/خرقم-الامامجامعة

الجليلالصحابىالخزرجيالانصاريضمضمبنالنضربنمالكبنأنس-1692

وعنجماعلما!لرالنبيعنروى!.اللهرسولخادمحمزةابو

وابنالحسنمنهمكثيرحلقعنهوروى،وغيرهموعثمانوعمربكرأبي

وغيرهم.عبدالعزيزبنوعمروالشعبيسيرين

هـ،19سنةعنهاللهرضيتوفي.وولدهمالهيكثربأن!لرالنبيلهدعا

9/49.والنهايةالبداية593،لممالسير.39!وقيل29!،وقيل

.""الفرقان:ط،ح،س،ف-

وهو"أشواقا"،:الواوبحذفطهفيفأصلحخطأوهو"وأشواقا"،:طت-1792

)ص(.للنسخمخالف

"تطرحنه".:طع-1892
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مفوسواهمشلماتقفدلكن-9192

الهدىاعلامالاثباتفرواته-0292

بهمختضالئسهذالكن2192-

وغئرهالصدوقحبانابنفروى-2292

ببيانعندههذاصح-
إلازمانفيالدينهذاحفاظ

إحسانوذوفضلذووالله

شانذاعندهصحيحاخبرا

9192-

2292-

.بالنون"نقلد":ف

وج:الاصلفي-

هذا،.للمجهول

)ص(.

بالبناء"يقلد"قبلهالفعلكانصعفإن"مسلم"

1261البيتتحتمسلمالامامترجمةتقدمتوقد

السجستاني،البستيالتميميحاتمابوحبانبناحمدبنحبانبنمحمد

أبيمنسمع،ومائتينوسبعينبضعسنةولد،المتقنالحافطالعالمالامام

وغيرهم،الموصلييعلىوأبيالساجيوزكرياحباببنالفضلخليفة

الحاكم:عنهقالوغيرهما،والحاكم،مندهبنعبداللهأبوعنهوحذث

ومن،والوعظوالحديثواللغةالفقهفيالعلمأوعيةمنحبانابن"كان

أربعسنةشوالفيبستبمدينةبسجستانوفاتهوكانت،"الرجالعقلاء

بالوفياتالوافي16/29،السير.الثمانينعشرفيوهووثلاثمائةوخمسين

3/131.للسبكيالشافعيةطبقات2/317،

!ف!النبيانعنهاللهرضيهريرةابيحديثمنصحيحهفيروىوقد

عنه،يولونحيننعالهمخفقيسمعإنهقبرهفيوضعإذاالميت"إن:قال

وكانت،يمينهعن[لصياموكان،راسهعندالصلاةكانتمؤمناكانفإن

والمعروفوالصلة[لصدقةمنت1الخيرقعلوكان،شمالهعنالزكاة

ما:الصلاةفتقول،راسهقبلمنفيؤتى،رجليهعندالناسالىوالاحسان

يوتىثم،مدخلقبليما:الصيامفيقول،يمينهعنيوتىثم،مدخلقبلي

فتقول،رجليهقبلمنيوتىبم،مدخلقبليما:لزكاة1فتقوليسارهعن

قبليما:الناسإلىو[لاحسانوالمعروفو[لصلةالصدقةمنالخيراتقعل

أدنيتوقدالشمسلهمثلتوقد،فيجلس.اجلس:لهفيقال،مدخل

وماذا-فيه؟تقولمافيكمكانالذيالرجلهذاأرأيتك:لهفيقال،للغروب



الذيقئرفيالعصرصلاةفيه-2392

يركانقدالتيالشمسفتمثل-2492

صلاتهفوتيخافالغروبعند-2592

فواتهاقئلالعصرأصليحئى-2692

الذيلاالمحققالمربمعهذا-2792

الابمانمحققوهوماتقد

القزبانذيصلاةلاجلعاها

تدعانيهلللملكئنفيقول

الانبعدذاكستفعلقالا

القولانبثيوتهلناحكيت

2492-

2592-

2692-

2792-

اخبرنيستفعلإنك:فيقولون،اصليحتىدعوني:فيقول؟عليهبهتشهد

الحديث.."..عنهنسالكعما

فيالميتأحوالفيفصلالجنائز،كتابفي)الاحسان(حبانابنأخرجه

حسن.إسناده:محمقهوقال)3113(،رقم،قبره

الجنائزفيشيبةبيوابن)3067(،برقمالمصنففيعبدالرزاقواخرجه

جامعفيجريروابن258،ليمالكافرونفستخرجكيفالمؤمننفسفي

لمابت<بالقولءامنواالذيفالله>لثت:تعالىقولهتفسيرفيالبيان

مسلمشرطعلىصحيح:وقال،المستدركفيوالحاكم944،-7/448

بعذابالايمانبابالاعتقاد،فيوالبيهقي381،-1/937الذهبيووافقه

917.-178صالقبر

جابرعن)الاحسان()3116(برقمأيضاصحيحهفيحبانابنوروى

مثلت[لقبرالميتدخل"إذ[!:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضي

إسناده:محققهقال".اصليدعوني:فيقولكروبها،عندالشمسله

حسن.

وابن)4272(،رقم،والبلىالقبرذكرباب.الزهد،فيماجهابنورواه

جيد.إسناده:محققهوقال)867(برقمالسنةفيعاصمابي

خطأ.وهو"الذي":طه،طت،ح،ب

تدعانني.هلأي

"يصلي".د:وفي.للضرورة"اصلي([منالياءفتحةحذفت

البيتفيمثلهسبقوقدالمذكر،تانيثفيه"حكيت"وقوله"قولان":ف

)ص(.1682
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الردعاقدالبنانيوثابتهذا-2892

قبرهفيمصليايزاللاان-9292

رالئلةلموسىرؤيتهلكن-0392

جميعهمالصحاجاصحابيزويه-3192

الإيقانصادقدعوةحمن

إنسانمنذاكأعطيكانإن

الاكوانذنيجميعفبحعراج

نكرانبلاموجبهوالفطع

فيولد،القدوةالاماممحمد،ابوالبصريمولاهمالبنانيأسلمبنثابت-2892

الزبيربنوعبداللهمعفلبنوعبداللهعمربنعبداللهعنوحدث،معاويةخلافة

رباجابيبنعطاءعنهوحدث.وغيرهممالكبنوانسالاسلميبرزةوابي

العلمأئمةمن"وكان:الذهبيقال.وغيرهمجدعانوابنوقتادة،تقدمهمع

هـ.127وقيلهـ،123سنةفقيل،وفاتهفيواختلف("عليهاللهرحمةوالعمل

31812.الأولياءحلية،232ا7سعدابنطبقات،15022السير

1299:والتاريخالمعرفةكتابهفيالفسويسفيانبنيعقوبيوسفأبوقال-9292

البنانيثابتاسمعت:فالشوذبابنعنضمرةحدثناأسدبنسعيد"حدثنا

فأعطنيه"قبرهفييصليخلقكمنأحداأعطيتكنتإناللهم:يقول

استجيبتالدعوةهذهإن"ويقال:وفيه)34814(،الكمالتهذيب:وانظر

السير:وانظر"قبرهفييصليموتهبعد-المنامفيأي-رئيوإنهله

.)22215(

"فاتينا:وفيه،المعراحفيعنهاللهرضيصعصعةبنمالكحديثفيكما-3192

قيل:معك؟ومن:قيل.جبريل:قيلهذا؟منقيل،السادسةالسماءعلى

فاتيتجاء.المجيءنتم،بهمرحبأ؟إليهأرسلوقد:قيل!.محمد

الحديث.."..عليهفسلمتموسىعلى

مناقبوفي32(،)70رقم،الملائكةذكرباب،الخلقبدءفيالبخاريأخرجه

الإسراءباب،الايمانفيومسلم)3887(،رقمالمعراحباب،الأنصار

فيوالنسائي)164(،رقم،الصلواتوفرضالسماواتإلى!نه!اللهبرسول

.021-81402وأحمد،4()48رفم،الصلاةفرضباب،الصلاة

)3343(رقم،نشرحألمسورهومنبابالتفسير،فيالترمذيوأخرجه

.اص.طويلةقصةالحديثوفي:فالولكنهالمعراحقصةيذكرولم



3292

3392

3492

3592

3692

3792

]651/13892

3492

3592

3692

3892

لصلاتهمعارضاظنولذاك

بهأسريبانهعنهوأجيب

اذولبسالضريحوفيثمفرآه

منلسلامنبيهناوردهذا

كماايضابهمختصاذاكما

بففاتىلهأخقئرزارمن

روحهحقاعلئهالالةارد

يجتمعانلئسإذقئرهفي

بعيانمشاهداثمليراه

الوقتانامكنإذبتناقض

الإحسانمعبتشليمياتي

بالفرقانالمبعوثقالهقد

إيمانذووهوعليهطيم

بيانردعلئهيردحتى

قائماموسىرأىأنهعنهصح"وقد86:صالروحكتابفيالناظمقال

كانتفالروح.السابعةأوالسادسةالسماءفيوراهالاسراء،ليلةيصلي

فييصليبحيث،بهوتعلقعليهوإشرافالقبرفيبالبدناتصالولهاهناك

بينتنافيولا،الأعلىالرفيقفيوهيعليهيسلممنسلامويردقبره

الفتاوىمجموعوانطر:."...الأبدانشأنغيرالأرواحشأنفان،الأمرين

78.صالالوسيلنعمانالأمواتسماععدمفيالبيناتالايات)14932(،

"التسليم".:طه،طت

"بالقرآن".:غيرهوفي.الاصلفيكذا

من"ما:قال!النبيانعنهمااللهرضيعباسابنحديثإلىإشارة

وردعرفهالاعليهفسلالدنيا1فييعرفهكانالمومنأخيهبقبرمرأحد

".السلامعليه

الاشبيليعبدالحقوصححه)16512(،الاستذكارفيعبدالبرابنخرجه

أهوالفيرجبابنوأورده)34511(،الصغرىالشرعيةالأحكامفي

الاشبيلي:عبدالحقوقالعبدالبر،ابن"احرجه:وقال901(،)صالقبور

غريب،نهإلاكذلكوهو،ثقاتكلهمرواتهانإلىيشير،صحيحإسماده

عنذلكثبت:المباركابن"قال:الاسلامشيخوقالمنكر"،بل

24/331.الفتاوىمجموع!ر".النبي

من"ما:قال!كالنبيأنعنهاللهرضيهريرةأبيعنشاهدوللحديث

-،"السلامعليهوردعرفهإلا،عليهفيسلميعرفهكانرجلبقبريمزعبد
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-9392

-0492

0492-

بقبورهئمحياتهمذكروحديث

حالهتعرفالإسنادإلىفانظز

النكرانوظاهريصخلما

الشانبهذاعلمذاكنتإن

رجبابنالحافظوأورده،13716بغدادتاريخفيالبغداديالخطيبرواه

أسلمبنزيدبنعبدالرحمنطريقمن011،-901صالقبورأهوالفي

بن"عبدالرحمن:قالثم،بههريرةابيعنيساربنعطاءعنابيهعن

".إسنادهفيخولفوقد،ضعففيهزيد

أجوبةفياللمعةفيوالسيوطيص)25(،الروجكتابفيالناظموأورده

فيالدنياأبيابنإلىوعزواه12017(،الحاوي)ضمنالسبعةالالسئلة

)8052(.رقمالجامعضعيففيالالبانيوضعفهالقبور،

من"ماقال:!النبيأنعنهااللهرضيعائشةحديثمنوروي

حتىعليهوردبهستانس1إلاعندهويجلسأخيهقبريزوررجل

تخريجفيوالعراقي111،صالأهوالفيرجبابنأورده"،يقوم

فيلسيوطيو2،صهالروجكتابفيوالناظم11494،الاحياء

فيالدنياأبيابنإلىكلهموعزوه12017(،الحاوي)ضمناللمعة

.متروكوهوسمعانبنعبداللهسندهفيأنرجبابنوذكرالقبور.

وقال".حالهعلىأقفولمسمعانبنعبدالله"وفيه:العراقيوقال

"متروك،هذا:سمعانبنعبداللهعن705صالتقريبفيحجرابن

".وغيرهداودأبوبالكذباتهمه

فيالبيهقيذكروقد،المدائنيقتيبةبنالحسنجهةمنالاسنادتضعيف

قال.قتيبةبنالحسنأفرادفييعدالحديثهذاأنح)1(الأنبياءحياة

:عديابن"قال:قتيبةبنالحسنترجمةفي)11951(الميزانفيالذهبي

قال.هالكهوبل-:الذهبيالقائل-قلت.بهباسلاانهارجو

ضعيف.:حاتمأبووقال.الحديثمتروك:البرقانيروايةفيالدارقطني

".الوهمكثير:العقيليوقال.الحديثواهي:الازديوقال

سبقكماالحسنطريقغيرمننعيموابويعلىأبورواهالحديثولكن

)003(.رقمالبيتعندتخريجه

-ثقاتكلهمرجالهجيد،إسناد"وهذا:يعلىأبيطريقعنالألبانيوقال

663



-4192

-4292

-4392

-4492

-4592

-4692

-4792

-4892

-9492

-0592

4192

4792

كحياءهئمنرلونحنهذا

رووسهموفوقتحتهملتربو

معاذناقلتموهقدالذيمئل

مامثلتعالىربهمعندبل

وحالهماجلحياتهملكن

العبااعمالعرضفاوهذا

الحدبصحفإناثربهتىو

بهمختضالئسهذالكق

سعيهيعرضالإنسانبيفعلى

بهفرحواصالحاسعياكانإن

الابدانذندكحياةعندناممن

ايمانعنثئمالشمائلوعن

بهتانومنإفكمنبالله

القزانفيالشهداءفيقالقد

الاحسانذيعندوأكملأعلى

إمكانذوالحقفهوعلئهد

نكرانذالئسفحقبهث

حسانروينبآثارايضا

الإخوانمعاقاربهوعلى

الفرحانلذةياواستبشرو]

صدوق:التقريبفيالحافطقال-عليابنيعني-هذاالازرقغير

قويةمتابعةفهذه:قالأنإلى،نعيمأبواخرجهفقدبهيتفردولم.يغرب

الصحيحة،الاحاديث)سلسلة"يغربولمحفظقدأنهعلىتدلللأزرق

)621(.رقم

ليستبرزخيةحياةالحديثهذاأثبتهاالتيالحياةأنيعلمأنينبغيومما

-2/091للألبانيالصحيحةالسلسلةانظر:شيء.فيالدنياحياةمن

.191

:فحاشيةفيفكتب"عندنا"كلمةبعضهمواستشكل،الاصولفيكذا

لا"لكن:حوفيغيرما"."لعله:بحاشيةوفي"ينظر".:يعني"ظ"،

كماربهمعندأحياءأنهموالمعنى.صوابالاصولفيوالذي."كحياة

الترابكونمعالاجسامهلكحياةعندنااحياءانهملاالشهداء،فيجاء

هذامنبادتهنعوذ،تقولونكماوشمائلهميمانهموعنوتحتهمفوقهم

مثلنابيننافيماأحياءيكونواأنولكنأحياء،إنهمفنقول.والبهتانالإفك

)ص(..كذبفذلك

)3928(.رقمالبيتعندتخريجهسبق
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لأحمسان1إلىراجعهربلواوقاحزنواسيئاسعياكانأو-5192

ذلك:فيجاءتالتيالائارمن-5192

يزيدبنثورأخبرنا:قال)443(،رقمالزهد،فيالمباركابنرواهما-ا

نفسقبضت"إذا:قالالانصاريأيوببيعنالسماعيرهمأبيعن

فيقبلونالدنيافيالبشيريلقونكمااللهعبادمنالرحمةأهلتلقاهالعبد

كانفإنه،يستريححتىأخاكمانظروا،لبعضبعضهمفيقول،ليسألوهعليه

هل؟فلانةفعلتما؟فلانفعلما:فيسالونهعليهفيقبلونكربفي

هلك.قدإنه:لهمقال،قبلهماتقدالرجلعنسألوافإذا؟تزوجت

الامفبئست،الهاويةأمهإلىذهب،راجعونإليهوانادئهإنا:فيقولون

فرحواحسنأوارفإذا،أعمالهمعليهمفيعرض:قال.المربيةوبئست

قالوا:سوءأرأواوإنفأتمها،عبدكعلىنعمتكهذه:وقالواواستبشروا،

رواه-:المباركابنعنالزهدراوي-صاعدابنقالبعبدك".راجعاللهم

ا!..فرفعهثورعنالطويلسلام

أنهإلاثبت"ثقة091(:)صالتقريبفيالحافظعنهقاليزيد(،بنو)ثور

فيالحافظقالأسيد،بنأحزاباسمه(السماعيرهمو)أبوالقدر"يرى

ثقة".مخضرمأنهوالصحيحصحبتهفي"مختلف121(:)صالتقريب

)2/175(.الميزانانظر:،فيهفمتكلمسلامأما

لاغيبيامرفيالحديثلانالوقفيضرهولا،صحيحالموقوففإسناد

الرفع.حكمفله،الرأيجهةمنيقال

)2758(.رقم،الصحيحةالاحاديثسلسلةفيالالبانيصححهوقد

.هذهالمباركابنطريقمن3()رقمالمناماتفيالدنياأبيابنرواهوالحديث

بكرأبوحدثني:قال)1(،رقم،المناماتفيالدنياأبيابنرواهما-ب

صالحبنيحيىأنبأناقالاالقاسمبنوهاشم،الكلوذانياللهرزقبنمحمد

:يقولأدىبنمالكسمعت،السكونيإسماعيلأبوأنبأنا:قالالوحاظي

!داللهرسولسمعت:يقولالمنبرعلىوهوبشيربنالنعمانسمعت

اللهفالئهجؤها،فيتمورالذبابمثلإلاالدنيامنيبقلمإنه"الا:يقول

".عليهمتعرضاعمالكمفإنالقبور،أهلمناخو[نكمفي
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بلسانعقيبهالحديثهذاروىمنالصحابةمناستعاذولذا5292-

)71(باب،الشعبفيوالبيهقي)71403(،المستدركفيالحاكمورواه

يحيىطريقمنكلاهما7،261ا)24201(برقمالاملوفصرالزهدفي

به.الوحاظيصالحبن

.مجهولانفيه:فقالالذهبيوتعقبه،يخرجاهولمالاسنادصحيح:الحاكموفال

4243،الميزانانظر:.السكونيإسماعيلبووأذىبنمالكهما:فلت

93361.حاتمأبيلابنوالتعديلوالجرح11494،

سمععمنسفيانطريقمن)1653(مسندهفيأحمدالإمامرواهما-%

علىتعرضأعمالكم"ان:قال!النبيأنعنهاللهرضيمالكبننس

غيركانوان،بهاستبشرو[خيراكانفإن،الامواتمنوعشائركمأقاربكم

ضعيفالإسنادوهذاهديتنا".كماتهديهمحتىتمتهملااللهمقالو[:ذلك

عنه.اللهرضينسوسفيانبينالواسطةلجهالة

بنالصلتحدثنا)4917(:برفممسندهفيالطيالسيداودأبورواهما-د

"ان!:اللهرسولفال:فالعبداللهبنجابرعنالحسنعندينار

خيراكانفإن،قبورهمفيوأقربائكمعشائركمعلىتعرضاعمالكم

".بطاعتكيعملو[أناللمم1:قالوذلكغيركانوإن،بذلكاستبشرو[

4.هصهالتقريبفيقاله،ناصبيمتروكديناربنوالصلت

ضعفه.لشدةبهيستشهدلاساقطفالحديث

هريرةأبيعن)2(،رفم،المناماتفيالدنيابيابنرواهماهـ-

اعمالكم،بسيئاتموتاكمتفضحوا"لا:قال!العبيانعنهاللهرضي

القبور".اهلمناوليائكمعلىتعرضفإنها

الدنياأبيابن"أخرجه)71494(:الإحياءتخريجفيالعرافيالحافطفال

".ضعيفبإسنادوالمحاملي

"أخباري:الميزانفيالذهبيفال.الربعيشبيببنعبداللهعلته:فلت

واه".لكنه،علامة

يقلبأنهحبانابنوعن.الحديثذاهبأنهالحاكمأحمدأبيعنونقل

943.-43812الاعتدالميزان:انظرويسرقها.الاخبار
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خزيةمنعائذإنيربيا-5392

داحةروابنالمزتضىالشهيدذاك-5492

لذي1وختصاص1ذوهذالكن-5592

الووىلاقدامذهاياتهذي-5692

عقوتحملهليسفيهوالحق-5792

احكامهامعبالروجولجهلهم-5892

الدانيالقريبعندبهاخزى

لرضوانوبالغفرانححبو

الثقلانيعملماللمصطفى

الشانصعبالضنكالمقامذافي

الأذهانلغلظةالزمانبنيل

بالابدانللالفوصفاتها

1727.البيتتحتعنهاللهرضيرواحةبنعبداللهترجمةتقدمت-5492

".والغفران"بالرضوان:-ح

بنمحمدحدثنا)4(:رقم،المناماتفيالدنياأبيابنرواهماإلىإشارة-

عن،المباركبنعبداللهحدئنا،شقيقبنالحسنبنعليحدثنا،الحسين

لدرداءأباأننفيربنجبيربنعبدالرحمنعنعمرو،بنصفوان

فيسرون،موتاكمعلىتعرضأعمالكم"إن:يقولكانعنهاللهرضي

عملاأعملأنبكأعوذإني"اللهم:يقولالدرداءأبووكانويساؤون"،

".رواحةبنعبداللهبهيخزى

9/88،الثقاتفيحبانابنذكره،البرجلانيهو(الحسينبنو)محمد

ذكريقولأبي"سمعت)7/922(:والتعديلالجرحفيحاتمبيابنوقال

عليك:فقالالزهدحديثمنشيءعنحنبلبناحمدسألرجلاأنلي

"ارجو522(؛)صهلمالميزانقيالذهبيوقال.البرجلاني"الحسينبنبمحمد

عنهسئللكنتجريحا،ولاتوثيقافيهرأيتما.بهبأسلايكونن

خيرا".إلاعلمتما:فقالالحربيإبراهيم

"ثقة296(:)صالتقريبفيقال(،شقيقبنالحسنبنو)علي

حافط".

"ثقة".454(:)صالتقريبفيقالالسكسكي(،عمروبنو)صفوان

"ثقة".573(:)صالتقريبفيقالنفير(،بنجبيربنلرحمن1و)عبد

أعلم.والله.صحيحفالاسنادهذاوعلى

".للأبدان"بالالف:ب-5892
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106/ب[

959

069

619

629

639

649

659

669

959

629

639

649

669

بهلهمالإلةرضيالريفارض

فيالروحبأنعقولهمفيسر

منعليهالسلاماوقاتوترد

مسفماالقبورزرتإنوكذاك

عليكرالسلاميردونافهم

مشىالخضرالطيورجوافوهذا

فلاهذاعقلهيحملليسمن

لاالأكوانذيغيرشأنللروج

الرحمنحكمةتنقضأتريد

بجنانمقيمةالرفيقأعلى

الازمانسائرفيأتباعه

للانأرواحهملهمردت

الاذانبذيتشمعهلشتممن

والزضوانالجناتلدىممنها

النكرانعلىواعذرهتظلمه

شانعجبالروجشأنتهمله

-3

-2

."نيالدا":ط

اصلح.ثمالاصلفيكانوكذا"بالان"،:ف

"الاذنان".غيرهما:وفي.الصوابوهو،الاصلينفيكذا

ابن)هوعبدادلهسألنا:قالمسروقعنمسلمرواهالذيالحديثفيكما

أخيابربلاتوتااللهسبيلفىقتلواالذينتخسبن>ولا:الايةهذهعنمسعود(

ذلكعنسألناقدإنااما:قال916[،:عمران]اليرزفون<رئهغعند

تسرح،بالعرشمعلقةقناديللهاخضر،طيرجوففيحهم1"أرو:فقال

ربهمإليهمفاطلع،القعاديلتلكإلىتاويثم،شاءتحيثالجنةمن

مننسرحونحننشتهيشيءأيقالو[:شيئا؟تشتهونهل:فقال،طلاعة1

يتركو1لنانهمراوافلما.مراتثلاثبهمذلكفقعلشئنا.حيثالجنة

نقتلحتىاجسادنافيارو[حناترداننريد،ربياقالوا:بسالوا،انمن

".اخرىمرةسبيلكفي

وانهمالجنةفيالشهداءارواحانبيانباب،الايمانفيمسلماخرجه

ومنبابالتفسير،فيوالترمذي)1887(،رقم،يرزقونربهمعنداحياء

)1103(.رقم،عمرانالسورة

".الأجسام"ذيغيرهما:وفي.الأصلينفيكذا

"اعطم".غيرها:وفي.ط،سود،الأصلينفيكذا:"اعجب"-
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فلمفيهالورىحارالذيوهو-6792

قلتهلوذافوقمزو-هذا6892

رىولوالعنانأمسكتفلذاك-9692

مخلوقةإنهاوقوليهذا-0792

كمالئستانهاوقوليهذا-7192

خارجهيولافيناداخللا-7292

الأزمانفيالفردغيريعرفه

ن1والعدوبالإنكاربادرت

المئدانقيجريتالزقيقذاك

بالبزهانالمعلوموحدوثها

والبهتانالإفكاهلقالقد

الدئانفيقالوهكماعنا

9692-

0792-

7292-

أعئة.:وجمعه،الدابةبهتمسكالذياللجامسير-:العينبكسر-العنان

111392.اللسان

في"."خرجت:-ب

فيالاحياءمعالامواتأرواحتلاقيمنالروحكتابفيذكرهماإلىهنايشيرلعله-

.المنامفيروحهتأثرمنالنائملبدنيحدبقدوما،الامورببعضواخبارهم،المنام

رواحوالاحياءأرواحتلاقيفيوالقصصالاثاربعضذكرلماقالفقد

بتصديقه،نفسكتسمجلمفإنجدا،طويلباب"وهذا63(:)صالامو[ت

وقريباأولهصاحبارأىمنفتأمل،معصومةغيروهي،مناماتهذه:وقلت

حذرهأو،دفنهبمالخبرهأوالرؤيا،صاحبإلايعلمهلابأمرفأخبرهغيره

بعضأوهويموتبأنهخبرهو،قالكمافوقعيوجدبأمربشرهأويقعأمرمن

وأعدوأو،جدبأوبخصبخبرهأوخبر،كمافيقعوكذاكذاإلىأهله

يحصيهلاذلكمنوالواقع،خبرهكمافوقعلهبغرضأومرضأو،نازلة

".عجائبذلكمنوغيرنانحنرأيناوقد،فيهمشتركونوالناس،اللهإلا

492(.-63928،-ص)94الروحكتاب:انظر

ص)226(.الروحكتابانظر:

الروجإنيقولونفهم،وغيرهمالجهميةمنتبعهمومنالفلاسفةقولوهذا

عمقولاعرضولاطوللهاولامكانفيولاعرضا،ولاجسماليست

غيرإلى،مجانبهولامباينهولاخارجهولاالعالمداخلهيولالونولا

الفصلانظر:.وجلعزالخالقحقفييستخدمونهاالتيالسلوبتلك

.وغيره324البيتفيسبقماوانظر،27صهالروح21502،
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7392

7492

7592

7692

7792

7892

)1*

)2(

)3(

7592

7692

7792

العزفانمدعيياأرواحكمولاثبتمالزحمنلاوالله-

الرحمنمنعطلتموالعرشارواحهامنالابدانعطلتم-

،!هه*ءعلهه

تر

التعطيلىأهلنصبهالذي*ا(المنجنيقكسرفي

جيلبعدجيلاوحصونه*3(الإيمان*2(معاقلعلى

البرهانعنعربسوجعاجعوفراقعقعاقعيفزعنكلا-

الاركانمقطعالمنجنيقكذاغئريهولكشيءعندهمما-

زمانمنذالاثباتعلىصوبامفالتزكيبيدعونهالذيوهو-

الايمانمعاقلتحتنصبوهفإنهمالمنجنيقهذاارأيت-

كلمةوهي.الحجارةبهاترمىالتيالقذافوكسرها:الميمبفتحالمنجنيق

033811.اللسان.معربةأعجمية

465111.اللسان.الحصونوهيمعقلجمع:المتاقل

."الإسلام":طع

فيوالقعقعةالفرقعةوتفسير064،البيتفيالجعجعةتفسيرسبققد

648.البيت

"والاركانالافخاذ"مقطع:طع،حغيروالمطبوعةالخطيةالنسخجميعفي

بغيرنسخةفىأنإلىالاصلحاشيةفياشاروقد،للوزنمفسدوهو

.أفخاذ""

لبعضوليس،الواحداسمعليهايطلقبحيثالكئيرةالاشياءجعلهو:التركيب

ص)97(.للجرجانىالتعريفات:انظر.وتاخراتقدمابعضإلىنسبةأجزائه

ينطبق.لاوماعليهينطبقوما،معناهتفصيلفيالناظمكلاموياتي
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979

89؟

819

829

839

849

859

869

879

889

989

979

819

829

879

989

المثىفهدتالحصونحجاوتهبلغت

وااستولتعليهحصننكئملله

عيرواحتىنصبوهماوالله

!بئنقوماأنالبلفةومن

هـمصابوكانمعهمبهووموا

منووفاقكفرهممنفتركبت

محنةاعظمالإسلامعلىوجرت

الردينهتداركإنلولاوالله

بفضلهالالةلهأقام/لكن

صواعقاالمنجنيقذاعلىفرموا

بالفيعنونالذيماذافاسألهم

الجدرانعلىواستولت!رفات

الجانيالمنجنيقذامنممفار

النفانالعظيمالحصنعلىقصدا

العدوانعلىواظوهئمالحصنل

الكفرانذيفوقمنهمالحصنل

الظغيانمنأنواعالحصنفي

الرحمنمنتقديرأذينمن

الاديانكسائركانحمن

661/ا[والاعوانالانصارمنيزكا

للأركانهدتهوحجارة

معانستفالتركيب-كيب

-س:"فهزت".
اللسان.والمدنالقصوراعاليعلىيوضعماوهيشرفةجمع:الشرفات

.91711

:حد،ب،وفي.المشددةوالياءالمهملةبالعينالاصلينفيكذا-

وماصوبوا.عيروا:مععى)ص(."عبروا"،غيرها:وفي"غيروا"،

(.العريفي)سعودالعيار(.)ضبطواالمعنىبهدامستعملةالكلمةزالت

)ص(.للضرورةالهمزةفسهل"واطؤوهم":الاصل-

3922.البيتفي"اليزك"تفسيرسبق-

)ص(.صحيحوكلاهما"تعنون"،:غيرهوفي.الاصلفيكدا-

الصواعق:معانيهوتفصيلالتركيبلفظفيمناقشتهمفيانظر-

حديثشرح112،صالصواعقمختصربعدها،وما3449االمرسلة

لشيخالاكمليةالرسالة88،ص،الخميسبتحقيقالاسلاملشيخالنزول

وما34416الفتاوىمجموع16901(،الفتاوىمجموع)ضمنالإسلام

بعدها.
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0992

1992

2992

3992

4992

5992

6992

7992

8992

9992

0992

1992

4992

5992

6992

9992

منالتركيبهومعانيهإحدى

أعضاؤهكذا،الأعضاهذهمن

لربناللصفاتذاأقلازم

مباهتايقولجاهلكمولعك

سعرهرخيصعندكمفالبهت

الجوافتركيبوثانيهاهذا

دركيبهالذيوالبابكالجشر

امتزاتزكيبالمدعووالأول

صفاتهثبوتمنذاأفلازم

متماثلمنالئركيبوالثالث

الحيواكتركبمتباين

الاركاأربعمنركبتقد

مكاكلفوقمنوعلوه

بالبرهاالاثباتلازمذا

ميزاولاكئلبلاحثوا

يفترقااثنينبيسوذاكر

بامنلمحلهبجواره

تئياذووهوواختلاطح

السلطاذواللهتعالىأيضا

الاكوافزدةالجواهريدعى

المعنىلأن،"معانيه"احدوهنا:"معان"ستة:الماضيالبيتفيالصواب

)ص(.للضرورةهكذاوردولكنمذكر،

أعضاوه".ركبت"قد:ظ

هراسشرحانطر:.والناروالترابوالهواءالماء:هيالأربعةالأركان-

الاربعةهذهمنواحدكلانيعتقدونالطبيعيينقدماء"وكان:قال2/25،

منها".ابسطعناصرمنتركبهاعنالحديثالعلمكشفحتىبسيطعنصر

سبق.وقد،التقولهو:البهت

"يقترنان".غيرها:وفي.ط،حد،والأصلينفيكذا

فيوكذا،اللامتحتواحدةبكسرةالاصلفيالكلمةضبطت"لمحله[(:

مثلاالمؤلف"ضرب:طهصاحبوقال"لمحلة"،:طه،طتوفي.طع

،اقربالأصلفيما)ص(.له"المجاوروالمابالجسرمنالمحلةبتركب

(.العريفي)سعودلهالمناسبمحلهفيركبهقدالبانيانوالمعنى

.دفيالأولالحرفينقطولم."ثاني"من:ف-

وهيتتجرا،لاالتيالصغيرةالأجزاءهي:المتكلمينعندالمفردةالجواهر

جزء-إلىبالقسمةينتهيالعالمفيجسمفكل،الأجساممنهاتتكونالتي
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هيومنالمركبالجشموالرابع00-03

ذينتمنمركبفهووالجشم10-03

الكلاأربابعندالجواهرومن20-03

الذيالفزدالجوهرفالمثبتون30-03

اليونانلدىوصورتهلاه

بطلانذووذاكالفيلسوفرر

البطلانواضحايضاوذاكم

والإيمانالدينأصلزعموه

0003-

1003-

-2003

3003-

الجسممنهايتألفالتيللأجزاءالادنىالحدفياختلفواوقديتجزأ،لا

قريبا.الناظمإليهسيشيركما

1412،الاسلاميينمقالات-:عندهم-الفردالجوهرإثباتفيانظر

للايجيالمواقف3،صهللبغداديالدينأصول37،صللباقلانيالتمهيد

الحكماءألفاظشرحفيالمبين،91صللغزاليالاقتصاد182،ص

.111-011صوالمتكلمين

".الاركان"فردة:طعفي-

2411.البيتحاشيةفيالهيولىتعريفسبق

فيوكذاالياء،تحتوالنقطتينالمعجمةبالذال"لذي":الأصلفي-

كما"لدى":والصوابالياء.تحتوالنقطتينالمهملةبالدالبوفي،غيره

)ص(.للاشكالحسمأ"لدا"بالالفففيكتبتوقدأثبتنا،

ذلكوفي.والصورةالهيولىمنمركب-الفلاسفةععد-الجسمانأي

وبالقسمة،الكميةبالقسمةمتكثرفهومحسوسجسم"وكلسينا:ابنيقول

الطوسي-نصيربشرح-الاشارات:انظر"وصورةهيولىإلىالمعنوية

بشرح-اليونانيزينونرسالة:وانظر،476ص،والرابعالثالثالقسم

للايجيالمواقفص)5(،،خيريحمدمجموعةضمن-الفارابي

391.ص

المتكلمين.أكثرقولهوالمفردةالجواهرمنالجسمتركبأني

فجعلوهوالمعاد،،العالموحدوث،الصانعإثبا!عليهبنواانهموذلك

وان،المسلميندينهوبهالقولوجعلواالاخر،واليومباللهللايماناصلا

منهاج284،-11028التأسيسنقضانظر:.الملحدينقولهونفيه

13812.السنة
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ألوانذووهوخلافولهممركبمنهالجشمبانقالوا40-03

وثمانستةاوازبعمنأوجزاينمنالتركيبيمكنهل50-03

التبيانعلىمقالاتلدىمالاشعريحكاهاقدعشرةلسثأو60-03

الشئحانذيسبحانوعلوهصفاتهثبوتمنذافلازم70-03

-4003

-6003

"فلهم[(.غيرها:وفي.ط،حود،الاصلينفيكذا

"حكاه".:ط

649.البيتحاشيةفيالاشعريترجمةتقدمت-

فيوكذاالياء،تحتوالنقطتينالمعجمةبالذال"لذي":الاصلفي-

تكرروقدأثبتنا.كما،الدالبفتحمضبوطاالدى"1ففيولكن.غيره

البيتفيانفارأيناكما،وغيرهالاصلفي"لدى"كلمةفيالتصحيف

.0003

مقالاتكتابهفيالمقالاتذكرعند:يعني"مقالات"لدى:وقوله-

)ص(."لذوي"،بمعنىكان"لذي"صحوان.الاسلاميين

العملأهلجواب:وانظربعدها،وما2412الإسلاميينمقالات:انظر-

315117.(الفتاوىمجموع)ضمنوالايمان

الجسم،تألففيلازمةيراهاكلاعتباراتإلىراجعالاختلافوهذا-

والعرضبالطولأو؟جزئينمنالتركبفيكفيفقطبالطولالاعتبارفهل

أجزاءستةمنالتركبفيلزموالعمقوالعرضبالطولأو؟أربعةأجزاءفيلزم

؟المسدسأوالمربعأوالمثثفييكونهلالأخيرهذاثم؟ثمانيةأو

.وهكذا

الارشاد-:فيهأصحابهاختلافعلى-التركيبأجزاءأقلمسألةفيوانظر

للرازيالتقديسأساس28،صللغزاليالاقتصاد93،صللجويني

للقاضيالخمسةالأصولشرح،18صهللايجيالمواقف24،ص

111.،011صللامديالمبين217،صعبدالجبار
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8003

9003

0103

1103

1203

1303

8003

9003

0103

1203

1303

مركباليسالجشمانوالحق

اثبتوقدالذيالفردوالجوهر

المحالزمثابتاذلككانلو

نظمهاويعسرشتىوجهمن

دافيالطودتساويخردلةتكونا

اجزاوهمنهماكلكانإذ

عدمانهماهذاولاذامن

إمكانذالئس5

والبهتانالبطلانالواضحل

الاوزانصعوبةلاجلجدا

]66/ب[الاذهانمنشيءفياجزاء

والحشبانبالعدتنتهيلا

فكلا،المفردةالجواهرمنولا،والصورةالهيولىمنمركباليسأنهأي

قولينقضالفريقينمنواحدكلأصبحوقد.وينقضهيردهمالهالقولين

الايجيذكروقد.ببعضبعضهمقولتعالىاللهردحتىبطلانهويبينالاخر

891.-186المواقف.الاخرعلىمنهماكلوإجابةالفريقينلةاذبعض

حتىالادلةأمامهمتعارضتالفردبالجوهرالقائلينأنالاسلامشيخوذكر

اخرفيالتوقفإلىحذاقهممنكثيرفصارلشكوالحيرةإلىذلكقادهم

14112.السنةمنهاج.أمرهم

أيدينابينالتيالنسخمنوغيرهماالاصلينفيالوزنناقصالبيتوردكذا

أصلحوقدخطأ.وهوالواوبزيادة"وليس":ظ،بفيأنإلا،طتوفي

أبدا()ذالزيادةمعنىولا"إمكانوذاأبداذا"ليسهكذا:طعفيالبيت

وفيجيد.إصلاحوهو[(،إمكانذاليسالحقيقة"في:طهوفيهنا.

علىالتعليقانظر:.البيتفينقصهأوركنلزيادةأمثلةعدةالمعظومة

)ص(.683،البيت

)ص(.خطأوهو"لواضح"غيرها:وفي،وجالاصلينفيكذا

2322.البيتفيسبقوقد،معروفالحبوبمننوع:الخردل

)طود(.مادةص)378(القاموس.عظيمهاو،الجبلالطود:

جزاءإلىينقسمالجسمبأنالقائلينعلىالردفيوجةقبلهوالذيالبيتهذا

أنه:الردومعنى186(.ص)المواقفوالفلاسفةالنطامقولوهو،متناهيةغير

الخردلةتكونانيقتضيهذافإن،نهايةغيرإلىتنقسمالاجسامكلكانتإذا

أجزاوه.تنتهيلامنهماكلاإنإذالاجزاء،فيالعظيمللجبلمساوية
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وثالثاالجوهرينوضعتوإذا-4103

يتلاقيافلاافترقافلأجله15-03

ادهومنهإحداهمامسهما16-03

غئرهتقولوااومحالهذا17-03

لامعذاتمنالتركيبوالخامس18-03

وضعهئموذلكتزكيباسفوه91-03

الوشطانيالحاجزوهوالوسطفي

فيلتقيانإذايزولحئى

فزقانبلاللثانيحمسوس

التئيانواضحانقسائمفهو

ثانباصطلاحهذااوصاف

فرانولاعزففيذاكما

-1503

-1603
-1703

-1803
-9103

امثلةوله،جازماوناصبغيرمنالنونبحذف"يتلاقيا"الفعلوردكذا

قالولو614،656.6014،الابياتمثلا:انطر،المنظومةفياخرى

)ص(.الإشكالوذهبالمعنىلصحيتلاقيا""فلنهنا:

)ص(.وغيرها262028،،181الأبياتفيسبقماانظر:"إحداهما"

"تقول"،:طتوفي.ففيضبطهواهملبالتاء.وطعالأصلفيكذا

"يقولوا".غيرها:وفي".بغيره"تقول:طهفيفاصلحه

منمركبالجسمبانالقائلينعلىالردفيوجهقبلهوالتلاثةالبيتهذا-

لاأنهبمعنى،ينقسملا-عندهم-الفردالجوهرانذلك،المفردةالجواهر

فإنجوهرينبينجوهراوضعناإذا:لهمفيقال،جهةعنمنهجهةتتميز

حقيقةلهكانلماوإلاالآخريصم!الذيغيرمنهأحدهمايمسالذي

يمينه،عنالذيبهايمسجهة،جهتانلهتكونانذلكمنفلزمبينهما،

فإناخرىعنجهةلهتميزتانهوبما،شمالهعنالذيبالاخرىويمس

يتجزا.لاجزءبانهقولكمفبطل.للانقسامقبولهيعنيذلك

تحريف.وهو"الاوصاف"من:طه

المعطلة،منوافقهمومنالفلاسفةوضعهالتركيبمنالنوعهذااناي

وجل،عزالباريعنوالجلالالكمالصفاتبهينفوناصطلاحافجعلوه

فالفلاسفة،الصفاتمنينفيهمابقدربسهامهفيهيضربمنهموكل

فيينقسملاانهبحجةوجوديةصفةكلمنالباريبهعطلواوالجهمية

ذاتاواثبتواهو،هيسبحانهصفاتهجعلواوالمعتزلة.الكمفيولاالمععى

من=الأشاعرةنفاهماوكذلك.والتركيبالتكثرخشيةصفةكلعنمجردة
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موضوعةبلنسفلةنفرلشنا0-203

فرقةمنعنهمتلقىمناو2103-

وابصنسانهسئحاذهوصنسهفي2203-

كلهاايضاوالفطراتوالعفل23-03

اليوذانلشيعةبالاصطح

عرفانذويلئستجهمية

القرآنمقتضىونترك،حليا

البزهانومقتضىالفسادقئل

-0203

-2103

2203-

2306-

التحيزيستلزمذلكانعلىمبناهونحوهماوالاستواءكالعلوالصفات

وهكذا...التركيبتقتضيوالجسمية،التجسيمإلىيفضيوهذاوالجهة

سبيلالهمليكونتركيبا!ررسولهلهواثبتهلنفسهتعالىاللهثبتهماسموا

نفيه.إلى

وتجعلهبالتركيبيثبتهمنترميشيئا،تنفيطائفةكلانالعجيبومن

القسمسينا،لابنالاشارات:انظر.المتماثلاتبينفرقوإلالهلازما

الاصولشرح19،-09صالاقدامنهاية،473-472صوالرابيعالثالث

24.صالتقديساساسبعدها،وما217صالخمسة

حرفمعالمعنىويصح،لمطبوعةوالخطيةالنسخجميعفيبالقافكذا

وهو2203(،)البيت"سبحانهوصفه"في:فنسخةفيكما"في"الجر

النسخمنرايناماجميعفي"كذا:عيسىابنوقال"نقر(".بالفعلمتعلق

بسببنفرلسنا:ايبالفاء،)نفر(اللفطوصوابالاقرار،منبالقاف)نقر(

والجارالعليا.بصفاتهسبحانهوصفهمناصطلحتموهالذيالاصطلاحهذا

)ص(.2/186"اعلمواللهب)نفر(متعلق(وصفه)منقولهوهووالمجرور

)ص(.(الاصطلاح)في"في"بزيادةطهفيفاصلح،طتفيالباءسقطت-

"بذي"غيرها:وفي"بذوي"،:ظوفي.الصوابعلىودالاصلينفيكذا

)ص(.

غيرهاوفيسلفنا،كما،بالقاف"نقر"معنىيصحوعليه،ففيكذا

)ص(.ايضافحاشيةفيإليهااشيروقد"من"

"وشرك".:ط-

"والفطرة".:طه

السلامة.فيهماالاصللان،والفطرةالعقلفسادقبلاي-
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24

25

26

27

28

92

03

31

24

25

26

27

92

03

31

ادفيالشانفليسشئتئمماسموه

ثاذاإبطاليقتضيدليلمنهل

لماشيوخكمنشرتلووالله

ماهتبمامنالتزكيبوالسابر

فذااعتبارهمااختلفإذاإلا

لذيغيراذاكونيعفرفهناك

نفكاناعتبارااتحداإذااما

الذيكانذاغيرشئئاقالمن

الشانذاتالالقابمااسماء

فرقانومنعفلمنصكيب

الثقلانأتىولوعلئه1قدرو

شئئانههناماووجودها

الاعيانففيلثانيوالذهنفي

غئرانهماعتبارهمافعلى

ثانيلاذاتهاهووجودهاصس

الغفلانمنضزباقالهقد

."لقابلابالاسماءا":ط

.("نقرا":ف

التركيب.هذاإبطاليقتضيالذيالدليلعلىاي

هو()ماقولهممنماخوذةفهيهو؟ماجوابفيالمقول:الماهية

الكيفيةيقولونكما،الاستفهاميةالجملمنالمأخوذةالاسماءكسائر

لشيخالمنطقيينعلىالرد251،-025ص،التعريفات.والاينية

.6صه،ملاسلاا

"لذا".:ط،حوفي.الماهيةغيرالوجودكوناي

تحريف.نفس"،"كل:طه

عينوماهيته،ماهيتهعينهوشيءكلوجودأن:ذلكمعنى-

فأخذاعتبارهما،اختلفإذاإلااختلافهمايتصورلاوأنه،وجوده

ابنشرحانظر:.المفارقةتعقلفهناكخارجيأ،والاخرذهنيأ،احدهما

ابنرسائلمنمجموعة)ضمنالشافيةالكافيةتوضيح18712،عيسى

81.ص(سعدي

"شيء".:وطعالاصلينعداما

"ضرب".:ط-

الاصل=وفي1343.صالقاموس،الغفلةبمعنىوالغفلان،ففيكذا-
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بالفزالقدهناخبطوكئمهذا3203-

بعدهمنوغيرهالخطيبوابن3303-

اوجباوبحثانسبلاخئطوابل3403-

العرفانفيالاصلوهو!صيل

الفرقانلمواقع1يهتدولئم

حئرانملددلكلشكا

يا"ظ":الاصلحاشيةفيوكتب،العينثمبالفاء"الفعلان":وغيره

الفعلانوزنفيكلمة"يعنيالنلظمبانعيسىابنالشيخوفسرانظر.

اخترثاءفيالمتنبيقولفيكماوهذاونحوهما،لبطلانوكالبهتان

خولة:واسمها،حمدانابنالدولةسيف

تهبولمتخلعولمبكرديارمواكبهاتملألمفعلةكان

بفعلة،اسمهاعنكنىبل..استعظامأ.باسمهايصرحلمالمتنبيانوذلك

)ص(.18712.عيسىابنشرح."..موزونها.حكمحكمهافعلةفلفظ

خطأ."،هناك"خبط:ف3203-

تصحيف.ولعله"الفرقان"غيرها:وفي.ط،حود،الاصلينفيكذا-

757.البيتحاشيةفيترجمتهتقدمتوقد،الرازيالدينفخروهو-3303

"حزبه".غيرها:وفي،وظالاصلينفيكذا:"غيره"-

التفريق:هنابالفرقانالمقصودفإن،تحريفوهو"،القران"لمواقع:ظ-

)ص(..والباطلالحقبين

)ص(.1414البيتحاشيةفي"ملذد([تفسيرسبققد-3403

فيهايصلواولموالماهيةالوجودمسالةفيخبطواتباعهوالرازيناي-

فاصبحواوالشكالحيرةلهمذلكاوجببل،نفوسهمبهتطمئنماإلى

افكارمحصل:فيالمسالةهذهعلىالرازيكلامانظرفيها.متناقضين

المشرقيةالمباحث،148-1/143الاربعين67،صلمتاخرينوالمتقدمين

علىزائدالوجودبانالقولانالاسلامشيخرجحوقدهذا،11012

انظر:.كتبهاكثرفيرجحهالذيهوبل،الرازيقولياحدهوالماهية

.4241/الدرء

كتابهفيقالهماالمسالةهذهفيالرازيحيرةعنيذكرمما-ايضا-ثم

العلمالعلوماعرفنوالعلمنهاو،العقليةاللذةذكرلما(اللذاتقسام)

ذلك=منواحدةكلوعلى،والافعالوالصفاتبالذاتالعلم"لكنه:بالته
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وجودهالعالمينرثذاتهل3503-

نإذاكمحالاتركيبافيكون-3603

وجودهصاوذاكنفينا3703-/وإذا671/"

لاذينكثلاثاأقاويلاوحكوا-3803

لاالواجببينالتفريقوالثالث-9303

وادبالنقضنأهاعليهاوسطوا04-03

اخراامدرضمنتى4103-حئى

شئئانإذافهماغئرهام

إمكانذافيصيربهقلنا

الأذهانفيالموجودكالمطلق

فرقانبلاإطلاقاصولئن

الامكانذيوجودوبئنأعلى

للاذهانلإشكالوإبطال

الشانحقيربلكبيرثور

3803-

9303-

-0403

-4103

الذاتعلىزائدةالصفاتوهلزائد؟قدرامالماهيةهوالوجودهل:عقدة

هذاإلىوصلالذيومن:قالثم؟محدثأومقارنالفعلوهللا؟أم

12811.التأسيسنقضعننقلا.اص؟"الشرابهذامنذاقأو؟الباب

البيتأسقطثمسهوا،التاليالبيتمنالثانيالشطرهناوضعطعفي

التالي.

العطف.حرفدون"الثالث":طه

ثلاثة:المسألةهذهفيأقوالهمحاصلأي-

والممكن.الواجبفيالماهيةنفسالوجودأن:الأول

والممكن.جبالوفيعليهازائدأنه:لثاني1

الممكن.فيوغيرهاالواجبماهيةنفسالوجودأن:الثالث

للايجي،المواقف:لغيرهونقضهفريقكلوحجةالاقوالهذهفيانطر

52.-48ص

وفيجيد.وهو"التشكيك"غيرهما:وفي،الأصلينفيكذا:"الإشكال"

تحريف.،""التشكيل:طت،ب

."للانسان":ط،ح-

قالذكرا،شهرهاوقدراوأجلهابكرديارأعظمكانت،الميمبكسرامد:

دجلةنشزعلىالسودبالحجارةمبنيركينحصينقديمبلد"وهو:ياقوت

فتح...قريبةوابارعيونوسطهوفي،كالهلالبهمستديرةباكثرهمحيطة

5611.البلدانمعجم."الهجرةمنعشرينسنة
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-4203

-4303

-4403

4203

4403

التئيانظاهرفيهلشكوكلهذافيالوقفالصوابقال

الشانالعظيماللهفيشكانوعلومهبحثهقصارىهذا

*صهالإه!!ه

تممغ

السته[لتر[كيبهذهحكام1في

والأذهاناللفظفيتعدوهمالاالتزكيبحقيقةفالاولان

بنعليالحسنأبووهو:الامديالدينسيفإلىيشيرهناوالناظم

وخمسينإحدىسنةبامدولد،الثعلبيسالمبنمحمدبنعليأبي

فيهاقدرسالقاهرةإلىوانتقل،والشامبغدادفيوتعلم،وخمسمائة

مستخفيأفخرج،الفلسفةفيلتوغلهالاعتقادبفسادرميولكنهواشتهر،

وكان.وستمائةوثلاثينإحدىسنةبهافتوفي،دمشقثم،حماةإلى

مصنفاته:منالكبار،المسائلفيحتىوالوقفالحيرةعليهيغلب

)غايةالافكار(،)أبكاراددتول(،)منتهى(،الاحكامصولفي)الاحكام

الأعلام،13/151والنهايةالبداية22/364،السيروغيرها.(،المرام

.4/332

)آخز(.:ح،س،ف-

الثانية"المسألة51(:ق1)جقالحيثالافكارأبكارفيذلكعلىنص

زائدهوأو،ذاتهنفسهلالوجودواجبوجودنوهيالاولالنوعمن

الفريقين،عمدة"فهذه:قالثم-ذلكفيالقولينذكرثم-؟"ذاتهعلى

الماهية-نفسالوجودأنالقائلونوهم-الاولالمذهبحجةكانتوان

".الطرفيناحدتحقيقغيريعنديكونانوعسى،اشبه

الحججأنبينا"فقد158(:ق1)جالكتابنفسمناخرموضعفيوقال

منمتنافيةمتعارضةتعالىاللهذاتعلىزائدهوهلالوجودصفةنفي

".زائدةصفةبكونهالجزممعهيتعذرمماوذلك،ترجيحغير

الجوار.وتركيب،الامنزاجتركيباي
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الفإنماأيضاالأعيانوكذلك45-03

لاتنازعاللذانهماوالأوسطان46-03

حكفقدثلاثأقاويلولهم47-03

عليهمااللذانهماوالاخران48-03

يسئحانهوصفهجعلتئمأنتئم94-03

لهثبتتالتيالعلياوصفاته0503-

نفئتمثمالئركيبجملةمن5103-

هـللثعطيلالمرقاةفجعلتم5203-

حادباصطلاحقيلإذالكن5303-

الاصطلابهذلنفيكمفنقول5403-

لعلوهبهنفيكموكذاك55-03

لكلامهبهنفيكموكذاك56-03

لهلرويتنانفيكموكذاك5703-

النوعانذانكفيها-كيب

الجثمانذيتزكيبفيحقلاء

بيانأتموبيناضاها

تريانالتيالحربرحىدلرت

الاكوانذيفوقمنبعلؤه

البرهانذيوالمعقولبالنقل

بزهانماغيرمنمضمونه

العدوانمنوذاالاصطلاحرزا

إنسانعلىهذافيحجرلا

البطلانابطلهوصفاتهح

مكانكلوفوقللسماءفوق

والقرانكالئوراةبالوحي

القمرانيرىكماالمعاديوم

.والصورةالهيولىمنوالتركيب،المفردةالجواهرمنالتركيب:الأوسطان-4603

."تنازعا":طه،طت،د-

.الكلاماهليقولهكما،المفردةالجواهرمنالتركيب:الأول:وهي-4703

الفلاسفة.يقولهكما.والصورةالهيولىمنالتركيب:الثافي

رجحهالدىوهوهذا.منولاهذامنمركباليسالجسمأن:الثالث

الحق.أنهوبينالماظم

والماهية.الوجودمنوالتركيب،والصفاتالذاتمنالتركيباي-4803

(".والمعقول"بالعقل:طه،طت-0503

"مضمونها".:ط،حد،-5103

1664.صالقاموس.لدرجةوفتحها:الميمبكسر:الموقاة-5203

.""والفرقان:ظ-5603
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580

950

060

610

620

630

640

650

660

670

680

960

070

710

أتىمالسائرنفيكموكذاك3-

لذي1ولاصابع1وليد1و3-كالوجه

رئنايقلهلملؤوبودكئم3-

قالهلفالفه1و3-/وبودكئم

بأالكوناستنادعلىالدليلقام-3

صفاتهانتفاءعلىقطقامما3-

وعلوهوصفهفيواحدهو3-

علوهتجحدونمعنىفلأفي-3

يقاأنإلاالمحذوروماهذا3-

كمالهصفاتعنيعاللن3-أو

حد1وربقيلماإذاأفا3-

بصفاتهيزلفلمالقديموهو3-

وقلذانفئتمبزهانفبأممب3-

فذانقصأنهزعمتمفلثن3-

معانبغئروصفمنالنقلفي

كتمانبلايسوءكمبدا

بالبزهانالمئعوثورسوله

671/ب[الانسانمشمعيدخللئسأن

الزحمنخلاقهإلىصعه

الاكوانذيفوقمنوعلوه

ثانسو]هرثللورىما

والهذيانبالفشروصفاته

ثانإلهلناالالهمعل

محظورانمحذورانهذان

الحشبانعلىأزبتأوصافه

الإحساندائمبلمتوخدا

الامكانفيقطهذاليسخئم

النقصانمنذافيفمابهت

-6103

6403-

-6503

6603-

6803-

9603-

0703-

7103-

طت،ط:"قالها".

."وحدههو":س

387.الميتفيسبقوقد.الهذيانبمعنىالفشر

.011صوالمختصرلمه!389،المرسلةالصواعقانطر:

أعظموجلعرصفاتهان:والمعنى14/503،اللسان.زادتأي:ازيت

ويحسبوها.الخلقيحصيهانمنكثرو

اسما.وليسالاخباربابمن"القديم":قوله

.الصفاتإثباتأي

التركيب.يستلزملانهالخالقحقفينقصالصفاتإثباتن1زعموأي

"فما=متنها:وفي.فحاشيةفيالنسخةهذهإلىوأشير،الاصلفيكذا-
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75

77

78

97

08

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

كمالهسلبأمرينفيالنقص

نقيصةالكمالاوصافأتكون

لاالأوصافبكثرةالكمالإن

نفوكلقطالشلبغئرالنقصما

نقيصةوهوالعلمسلبفالجهل

وصفهسالبلزحمن1متنفص

صفاتهذكرعليهالثناءوكذا

راهمادخلقهأعلمولذاك

سوابحصيهاليسصفاتوله

الرحمنللواحدشركةأو

؟قزانامذاكعقلايفي

البزهانواضحذاسلبهافي

التئيانضجووهذاسلبأصله!!

لإحسانوالعدلسلبلظلم1و

نقصانعناللهتعالىحقا

ناوكلوالتمجيدلحمدو

بالقرانجاءمنبصفاته

إنسانولاملائكةمن5

)ص(."نقصانمنذاكفي"فماغيرهما:وفيهذا"

بالجر.ويجوز،بالرفعالاصلينفيو"شركة""سلب"ضبطكذا

"بالواحد[(.:سود،الاصلينعداما-

منوالمئبت."صح":ففيفوقهوكتب"،البرهان"أوضح:الاصلينفي

فيكذاأنهاعلىتدلإشارةفحاشيةفيالعسخةهذهإلىوأشيرغيرهما

"ص".،المصنفنسخة

بينجمعالنسخبعضوفي"حسب"،غيرهما:وفي.الاصلينفيكذا

)ص(.289البيتحاشيةفيسبقما"قط"فيوانظر.الكلمتين

لمزائد،ركنوقيه،لمطبوعة1والخطيةالنسخجميعفيالبيتوردكذا-

حاشيةفيكتبناماانظر.لنقصوالزيادةتكررتوقد،الناظملهيفطن

)ص(.578683،البيتين

التالي.البيتعجزالشطرهذامكانطهفي

تحريف.،"والتحميد":سد،،ظ

طه.منساقطالبيتهذا-

"وكذاك".غيرها:وفي.وطالاصلينفيكذا

"ومن".:س

684



ساجداالقيامةفييثنيولذانب8103-

الدهذهفييكنلمحمدبثناء8203-

بعيانالمصطفىيراهلما

الازمانمدىليحصيهنيا

8103-

8203-

"ما:قال!النبيأنعنهاللهرضيمسعودابنحديثلذلكيدل-

وابن،عبدكوابن،عبدكانياللهم:فقالحزنولاهمقطأحداأصاب

بكلأسألك،قضاؤكفنيعدلحكمكفتيماض،بيدكناصيتي،أمتك

منأحداعقمتهأوكتابكفيأنزلتهأو،نفسكبهسميت،لكهواسم

ربيعالعظيمالقرانتجعلان:عندكالنيبعلمفيبهاستأثرتاوخلقك

الحديث."...قلي

كتاب،مستدركهفيوالحاكم1/193،مسندهفيأحمدالامامأخرجه

الرقائق،كتاب)الاحسان(،)729(صحيحهفيحبانوابن1/905،الدعاء

برقمالصحيحةالاحاديثسلسلةفيالالبانيوصححه.الأدعيةباب

.)991(

فقد"،عندكالغيبعلمفيبهاستأثرت"أو:قولهالحديثمنوالشاهد

علىدالةأسماءهانتقررومما،بعلمهاستاثرماأسمائهمنانعلىدل

تتضحوبهذا،بعلمهاستاثرماصفاتهمنيكونفإذامنها،ومشتقةصفاته

أعلم.والله.للبيتالحديثدلالة

"وكذاك".غيرها:وفي.ط،وحالأصلينفيكذا

فيمثلهسبقوقد،المضارععلىالحينيةلقاأدخل:"يراه"لما:قوله-

)ص(.4421012،البيتين

فأقع،لعرش1تحتفاتي"فأنطلق:وفيهالطويلالشفاعةحديثإلىإشارة

عليهلثناء1وحسنمحامدهمنعلتياللهيفتحثم،وجلعزلربيساجدا

الحديث.."..قبلياحدعلىيفتحهلمشيئأ

كانإنهنوحمححملنامن"ذريةبابالتفسير،فيالبخاريأخرجه

أهلأدنىباب،الايمانفيومسلم)4712(،رقمشكورأ"،1عبد

لرقائق1والقيامةصفةفيوالترمذي)491(،رقمفيها،منزلةالجنة

-2/435وأحمد)2436(،رقم،الشفاعةفيجاءماباب،والورع

.436

685



/6817

بالسلولابصفاتهوثناوه

!االكونانتهاءعلىدلوالعقل

لذاتهالكمالاوصافوثبوت

تعاخالقهنيشهداوالكون

سئحانهانهيشهدوكذاك

داسئحانهانهيشهدوكذاك

سئحانهانهيشهدوكذاك

سبحانهأنهيشهدوكذاك

حفالفعالأنهيشهدوكذاك

فيالمختارانهيشهدوكذاك

الذيالحيئانهيشهدوكذاك

قاالقيومانهيشهدوكذاك

رحمةذوانهيشهدوكذاك

لسئحانهنهيشهدوكذاك

راسئحانهنهيشهدوكذاك

والفبالزورشاهداتجعلوهلا

رايتهالوجودتاملتواذا

العزفانالعادميقولكماب

الشانعظيمربإلىحعه

البزهانذاإبطاليقتضيلا

السلطانودائمالكمالذولى

مكانكلوفوقالوجودفوق

الأكوانمنشيئءلاحعبود

الإتقانغايةفيحكمةذو

الإحساندائمعليمحيئقدرةذو

شانفيربنايومكلط

نكرانبلاحقاافعاله

سلطانمنعلئهللمماتما

الاكوانذيومقيمبنفسهم

وحنانومحبهوإرادة

و]لقرآنبالوحيمتكلم

الأبدانهذهباعثخلأق

البطلانشهادةتلك!عطمل

العميانزمرةمنتكنلمإن

الكونانتهاءإبظاليقتصىلاسبحانهلهالكمالوصافثبوتأنأي-

ذلك.بعكسالامربل،إليهباجمعه

طع،سفياصلحوقدزائد،ركنوفيهالاصولفيالبيتوردكذا-

البيتفيانفاسبقوقد."قدرة"ذوبحذفحوفي"سبحانه"بحذف

)ص(..المنظومةفياخرنظائروللنقصولها،للزيادةاخرمثال7503

.بعدهوما)3353(رقمالبيتفي()القيوماسممعنىتفصيلعلىالناظمكلامسيأتي-
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قائماحقاالإثباتبشهادة

بهشاهدةاللهكتبوكذاك

بهشاهدةالفهرسلوكذاك

غيرتماالتيالفطروكذلك

التيالمشتنيراتالعقولوكذا

كفهذاتاركوائاأترون

شاهداطلئتئمفإنالشهودهذي

الىفيظهرالغبارهذاينجليإذ

إنهوقلتئمذانفيتئمفإذا

لكملسمعولاعقللاقلتإن

الىاللأزمعينالملزوميجعلهل

لدىينفيلنفسهلئسافالشيء

وعلوهوصفهنفئناقلتم

مركبالكانموصوفاكانلو

النكرانبشهادةلالله

القرانمحكمفهذاأيضا

زمانعييمعنهمفسلأيضا

ثانبأمرخلقتهاأصلعن

الرئانيالهدىمصابيحفيها

واليونانيالجهميئلشهادة

زمانبعدسيقومغئرهامن

بعيانمشاهداالمبينحق

يلحاثيفمنتركيبملزوم

بأذانبئنكمفيماوصرخت

البطلانبئنهذاصنفيئ

681/ب[العرفانذويياسايمعقل

والإمكانالتركيبخشيةمن

متحدانوالتركيبوالوصف

"قائم".غيرها:وفي.طه،وطتالاصلينفيالصوابعلىكذا-

.طفيبعدهالذيعنمؤخرالبيتهذا-

الشهود"."هذاغيرها:وفي.ط،وحالأصلفيكذا-

.بمنساقطالبيتهذا-

1991.البيتفيسبقوقد.يلومعي:يلحاني-

عقل".ولاسمع"لا:سب،-

التركيب.هوواللازم،الصفاتإثباتهوالملزوم-

للمجهولبالبناء"ينفى"الفعلضبطالتسخةهذهوفي"بنفسه":ف-

)ص(.

"فالوصف".:ط-
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3114

3115

3116

3117

3118

9311

0312

3121

3122

3123

3114

3115

مركباكانالعزشفوقكاناو

معبالتركيبالتركيبفنفيتم

شسذااصبحالبرهانصورةبل

موكذاكلكانموصرقاكانلو

بادالتركيبلفظةجعلتئمفإذا

مففخلصناهالمعنىإلىجئنا

بدعيةمقبوحةلفظةهي

مكانجعلهبالتوحيدوالففظ

بالصفاولىبالتوحيدللفظو

متفقاوالتركيبفالعرش

بئااللفظتئنإحدىتغيير

بزهاذالئسعقيماشكلا

البزهاحاصلوهذاصوفا

البطلاامارةالصحيححعنى

مهااطراحطرحناهاوها

لسابكلمنامذمومة

التئيافيبالتركيباللفطن

أذنالهلمنوبالعلوت

الكفراشيعةجهماصحابلاالرسلعندالتوحيدهوهذا

**!!الإه

".والتركيب"فالفوقغيرها:وفي.سد،،وظالاصلينفيكذا-

فنفوا،التركيبيستلزمإثباتهاوجعلواتركيبا،الصفاتسمواأنهمأي-

التركيب،وهواللازمهذالاجلتركيباسموهاالتيالصفاتوهوالملزوم

فيالناظميقول.العقولفساددليلوهذا،بالتركيبالتركيبفنفوا

التركيبهذامركبأكانالعرثرفوقكانلو:بقولكمأردتم"فان:الصواعق

فاجتمعمتفرقاكانأنهاو-الجواروتركيبالامتزاجتركيبيعني-المعهود

أردتموإن.العقلوعلىالشرعوعلىاللهعلىوبهت،وفرية،كذبفهو

علىمستويا،منهمبائنأخلقهعلىعاليالكانعرشهفوقكانلوأنه

فوقكانلو:قلتوكأنك،حقالمعنىفهذاشيء،فوقهليس،عرشه

عبارةإلىوقلبهاعنهالعبارةبتغييرالشيءفنفيت،العرشفوقلكانالعرش

3/459،المرسلةالصواعق."مطالبكماكثرفيشأنكموهذا،خرى

.1/121الصواعقمختصر
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3124

3125

3126

3127

3128

9312

0313

3131

3124

3125

3128

0313

3131

فصل

توحيدبينوالفرقالتوحيدأقسامفي

المعطلينالنفاةوتوحيدالمرسلين

ببياناقسامهاحصلتقدخمسةهيانواعهإذافاسمع-

اليونانمنلارسطوسوبمنوهوسيناابنأتباعتوحيد-

الوحدانيالمطلقالوجودغئرماهثةلديهمللالهما-

بفانلئسحشبوجودلكنجميعهاالكمالأوصافمشلوب-

معانكلالمشلوبالمطلقدالوجونفسسوىذاتلهإنما-

الرحمنمنقولولاعلمولابصرولاسمعلا-فلذاك

الاكوانذيلوجودوإرادةمشيئةثملئسقالواوكذاك-

الأزمانفيقطعنهتنفكلئمبالذاتلهلازمةتلكبل-

الصواعقمختصر3،929االمرسلةالصواعق:فيالتقسيمهذاانطر

61101.

49.البيتحاشيةفيسيناابنترجمةتقدمت

.للضرورةالهمزةومد481،البيتحاشيةفيارسطوترجمةوسبقت-

معنىايلهيثبتونفلا،تعالىاللهفياعتقادهمفيالفلاسفةيقررهماهذا

البساطةغايةفيعندهمفهو،الذهنيالوجودوهوالوجودمطلقعلىزائد

واجبذاتالتام"لوسينا:ابنيقولهذاوفي،جهةأيمنفيهتكثرلا

كلأومنهاالواحدولكانبها،لوجبتجتمعأشياءأوشيئينمنالوجود

لاالوجودفواجبالوجود،لواجبومقؤمأالوجود،واجبفبلمنهاحدو

472ص،والرابعالثالثالقسم،الإشارات"الكمفيولاالمعنىفيينقسم

25.اصالنجاةوانطر:473.-

"ولذاك".غيرها:وفي.وسالاصلينفيكذا

كقدمه=قديمة،بالذاتتعالىللهلازمة-الفلاسفةعند-الأكوانهذهانأي
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ولايفعلهقطشبئااختارما3132-

واذيخزقاستحالةهذاعلىوبنوا3133-

شفقطيعلمليسقالواوكذاك3134-

أعدادهاكئمالأفلاكيعلم-/لا3135]96/لم

صوتهيسمعليسادمابنوكذا3136-

بتفعلمأحالهيعلمليس3137-بل

دابتساقطلهعلثمولا3138-]كلأ

إمكانبذيأبدالههذا

الابدانقيامةيومأفلاك

الاعيانفيالموجودمنماصا

القمرانوذانكالنجوموكذا

عيانرأييراهوليسكلا

لعصيان1والطاعاتمنصيل

الاغصانبمنابتأوأوراق

3133-

3134-

3136-

3137-

3138-

موجب-عندهم-الصانعلانإيجادها،فيفعلولااختيارلهوليس

منشيءعنهيتاخرلملمعلولها،مستلزمةأزليةتامةعلةوهوبالذات

252.صسينالابنالنجاةانطر:معلولها.

بقدمه،قديمةفهي،لهومعلولةبالذاتلهلازمةالأفلاكهذهانبماي

بدوامه.ودائمة

زالتماالسمواتهذهأرعندهم"وهؤلاء:الاسلامشيخيقول

الابد،إلىالازلمنالوجههذاعلىمتحركةهكذاتزالولاهكذا،

-هذااوهذا-بالقلميسمونهالذيالفغالاوالاولالعقليزالولا

بغيةوتنفطر".السمواتفيهاتنشققيامةعندهموليسلها،مقارنا

703.صالمرتاد

"ولذاك".:ط

)ص(.289البيتحاشيةفيسلفما"قط"فيانطر-

كلصوتيسمعليس"بلغيرهما:وفي.الاصلينفيكذاالاولالشطر

)ص(..الاخيرةالنسخةفينسخولعله"مصوت

من".تفصيلاالانسانحالة"يعلمغيرهما:وفي.الأصلينفيكذا

الاصلين.فييردلمالحاصرتينبينما

".الاوراق"بمساقط:س-

.دمنساقطالبيتهذا-
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9313

0314

3141

3142

3143

3144

9313

0314

3141

3142

3144

عندهئمهذاالتفصيلعلىعلما-

محاأمرعندهئمادمننسسبل-

ولاموجودلالناسنوعزللما-

فريقهمعندالئوحيدهوهذا-

الثخشيةذاإلىوألجاناقالوا-

ولاسمعمالهقلعا]ولذاك-

[الإمكانولازمالمحالعئن

الأزمانسالففييكنلمل

والملوانالذهركذاكيفنى

الشيطانيوحزبهالنصيرمثل

البطلانذيوالتجسيمصكيب

يدانفكئفعلمولابصر

،متغيرةفالجزئيات،وحدانيتهينافيبالجزئياتعلمهأنعندهمذلكصلو

حدوثيقتضيبالجزئياتوعلمه،فيهتغيرلاجهةكلمنواحدوهو

بها.علمهينفىأنفيجبفيه،التغير

لهذهعاقلا-الوجودواجباي-يكونانيجوز"ولاسينا:ابنيقول

معدومة،غيرموجودةنهامنهايعقلتارةيكونحتىتغرهامعالمتغيرات

صورةالأمرينمنواحدولكل،موجودةغيرمعدومةأنهامنهايعقلوتارة

واجبفيكون،الثانيةمعيبقىالصورتينمنواحدولا،حدةعلىعقلية

نحوعلىشيءكليعقلإنماالوجودواجببل،الذاتمتغيرالوجود

المللعننقلا"،شخصيشيءعنهيعزبفلاذلكومعكلي،فعلي

288.ص،المواقف:وانظر18512للشهرستانيوالنحل

يكن".ولمالمحالعين"عندهمغيرهما:وفي.الاصلينفيكذا

قديم،للهملازمنهوالعالمأزليةفيمذهبهممنتقدمماعلىمبنيوهذا-

مبدأيجعلهولم،بيديه-عندهم-ادميخلقلمتعالىفالله،كقدمه

موجودا.يزللمالناسنوعإنبل،الإنسان

87.-8صهالالوسيلحساموالمتكلمينالفلاسفةبينحوار:انظر

طرفاهما.أووالنهارالليل:ن1و[لملو،بالنصبففي"الدهر"ضبط

1721.صالقاموس

وقد"،الثانيوالنصيرسيناابن"مثلغيرهما:وفي.الأصلينفيكذا

487.البيتحاشيةفيالطوسيالنصيرترجمةتقدمت

الاصلين.فييردلمالحاصرتينبينما

.""وكذاك:سد،-
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3145

3146

3147

3148

9314

0315

3151

3152

إمكانذاوليسالمشتحيلمإلاالعرشفوقليسقلناولذاك

[صنوانكلاهما،يكونررودام!الجشمينكلاجشمعلىجشم

الكفرانأئمةالفحولوهمكتبهمفيصزحواحفافبذاك

الإيمانولاينحازواممفرانادإلىفلاالوجودمخانيثليسوا

اثنانهناكيبقىإذوصافدوالذاتئبوتعندهموالشرك

بالبزهاناثنيننفينافلذاثلاثةثئمفصارالوجودغير

إمكانذافيصيرغئرهءشيئإليهيضاففلاالوجودبقي

نتفر

الإلحاد)1(لأهلالنيتدذو[ع1منالثاذيالذوعفي

البهتانأويىوشيعتهحينسبابنفتوحيدوثانيهاهذا

-3145

3146-

3148-

-3151

)1(

-3152

."كاوكذ":ط،س،د

"محدود"،:طوفي"يكون"،خبرانهعلى"محدودا":النسخفيكذا

الالفالمثنىيلزممنمذهبعلى"يكون"خبر"صنوان"يكونوحينئذ

959.البيتحاشيةانظردائما.

واحد.أصلهماأناي.سبقوقد،المثل[لصنو:-

مشيتها.فيالمتكسرةاللينةالمراةوهي،المخنابجمع:المخانيث

)ص(.المخنثجمعهناقصدالناظموكان1/258،الوسيطالمعجم

غيرمثلهسبقوقد.للضرورةالمرفوعالمضارعالفعلمنالنونحذف-

)ص(.!614،656،6014،426الابيات:مثلاانظر.مرة

لمفهم،تلبيسدونبكفرهمصزحواالفلاسفةهؤلاءأنالناظمومراد-

صراحة.الكفرإلىانحازوابلوالكفر،الايمانبين1يترددو

تصحيف.وهو،الوجود""نفي:ط

.الاتحاد"":س

028.البيتحاشيةفيسبعينابنترجمةتقدمت

296



3153

3154

3155

3156

3157

3158

3153

3155

3156

3157

3158

عندهخبيثاتحاديكل-

الوجوهوالإلهانتوحيدهئم-

ههناماغئرهالاعئنهاهو-

خيالهثمالعبدوهملكن-

نافذعليهحكمهما-فلذاك

حشهعنعقلهتجزدفإذا-

الحقانيمعبودهموطوؤه

الاعيانفيالمبثوثالمطلقد

يمترقانكبفوعئدرب2؟
يلجاندائماالمظاهرذيفي

النقصانظاهرالطبيعةفابن

تجريدانثمبلوخياله

265.البيتحاشيةالاتحاديةفيانظر

."موطوؤهمعبوده":ط،ح-

خاطب"إن:تعالىاللهعن1/42الفتوحاتفيعربيابنقولهذاومن

ولما،المطيعالمطاعفهوبفعلهأمرمافعلوإن،السميعالمسمعفهوعبده

الحليقة:الطريقةحكمعلىانشدتالحقيقةهذهحيرتني

المكلفمنشعريليتياحقلعبدوحقالرب
يكلف"أنىربقلتأوميتفذاكعبدقلتإن

الحقيقة،علىواحدولاالاطلاقعلىموجود"فلا:سبعينابنويقول

إلا،إليهالمنسوبإلاالهو،الهوإلا،الكلإلا،الحقإلا،اللهإلا

سبعين،ابنرسائل."الواحد.إلا،الأصلإلا،الايسإلا،الجامع

.بعدهوما265البيتفيسبقماوانظر12.ص،الفقيريةالرسالة

.الدخولوهوالولوجمن:يلجان

الوجودهذايرىفلذاكالانسانعلىغالبوالخيالالوهمحكمأناي

خيالحولهمنيراهماكلأنعلمإذاإلاالعرفانإلىيصلفلامتكثرا.

التوحيدحقيقةإلىيصلوعندها،إليهيلتفتولافيطرحه،خيالفي

تدركهماوجميع،خيالأنك"فاعلم:عربيابنيقولهذاوفي.عندهم

والوجود،خيالفيخيالكلهفالوجود،خيالأنا:ليسفيهتقولمما

".أسماؤهحيثمنلاوعينهذاتهحيثمنخاصةاللههوإنماالحق

.1/401الفصوص

".علمه"تجردغيرهما:وفي.الأصلينفيكذا
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196/ب

95

06

61

62

63

64

65

66

67

06

62

63

64

65

66

31

31

31

31

31

31

31

31

31

الشانذامنيدنيهلاالعقلمفإنايضاعقلهعنتجريده

نيوعقلاثئموحساوهماكلهاالكثيفةالحجبيخرقبل

الاذهانفيوالمعقولوالعلموخيالهوحسهمنه]فالوهم

[العرفانعنمحجوباكنتموإلافاخرقهاالشانذاعلىحجب

الفزقانصاحباذانكحعقولوارالحسحجابكثفهاوهذا

الدئانحقبقةالوجودهذابرىحقاموحداصارفهناك

اثنانالوجودإنوقولنادالوجوفتنويحعندهملشركاو

القرآنفيالشزكفقالواشخصعلئهمبالكتاببوماحتج]و

العزفاناولوفهمبالاتحادشالقائلبعندلتوحيدلكنما

لسانوالاعياء.والكلالوالفتورالضعفوهو،الونىمن"وانيا":أصله-31

"عقل".:طه،طعوفي15/415.العرب

الاصلين.فييردلمالحاصرنينبينما-31

عطمها([."و:سد،-31

"صاحب".:طح،س،د،-

بعدالسياقمقتضىوهود،،وبالأصلينفيكذايرى":.."صار.-31

ترى"...."صرتغيرها:وفي3161.3162،:البيتينحذف

"فتقسيم".:سد،،ظ-31

)الفرقانفيالاسلامشيخذكرهاوقد،التلمسانيالعفيفمقولةإلىيشير-31

عليهقرىءلماالتلمسانيأنوهي(،الشيطانولياءوالرحمنأولياءبين

وانما،شرككله"القران:فقال.قولكميخالفالقران:لهقيل،الفصوص

الزوجةكانتفلمواحداالوجودكانفإذا:لهفقيلكلامنا".فيالتوحيد

هؤلاءولكن،حلالعندنا"الكل:فقالحراما؟والاختحلالأ،

الرحمنأولياءبينالفرقان".عليكمحرام:فقلنا،حرام:قالواالمحجوبون

023.-922صالشيطانولياءو
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3168

9316

0317

3171

3172

3173

3174

3175

3176

3168

9316

0317

3171

3172

3173

3175

3176

[ثانمنلهمافزدصؤجودالىوانماذاككيفوعئذرب-

الإلحاد)1(أهلتوحيدمنالثالثالنوعفي

عفالتوحيدهووثالثهاهذا

نفكذاكالعلومعالالحفاتنفيئ

بتةشيءعليهلئسفالعرش

علبولايطاعربفوقهما

فريقهئمعندالرتعرشحط]بل

كمالهنعوتعنالمعطلفهو

فيعنهحكيناقدماإلىنظز1و

فريقهئمعندالتوحيدهوهذا

إيمانبلاتعطيلالجهمول

لقران1وبالوحيكلامهب

الزحمنمنخلولكنه

رحمنخالقمنللورى،
الئحتاني[الاسفلكحأمنه

معانجميعوعنالكلاموعن

التئيانحكايةالقصيدمئدا

البهتانمقدميالفحولتلو

الاصلين.فييردلمالحاصرتينبينما-

"من:طه،طترفيالاتحاد"،"أهل:الاصلرفيد.،ظ،ففيكذا

وفيالالحاد"لأهلالتوحيدأنواع"من:طعوفيالالحاد".لاهلالتوحيد

-."رغيره"الالحاد:غيرها

.هناكالجهميةمذهبعلىللكمرسبق،(04)رقمالبيتتحتترجمتهسبقت-

تحريف.،"كلامه"نفس:طه،طت-

من"."خال:سد،-

".ديان"خالق:سد،-

2678.البيتنظر:و.الاصلينفيالبيتهذايردلم-

.بعدهرما04البيتانظر-

تحريف.،"الفحول"تلدب:طه-

".السبحانذااللهم"سبحانك:سد،-

596



الكفرانويهايةلربناتالصفافإثباتعندهموالشزلب-3177

[الإنسانحثبةيابهجاؤواقدالرسلوكلذاشركاكان]إن3178-

*صهال!ه*

ذو[عه1من[لر[بعالذوعفي

9317

0318

3181

3182

3183

3184

3185

3186

3187

لدىفتوحيدورابعهاهذا

ولىفعللهمامثتالعئد

طاعةمنفعلنافاعلوالله

حقيقةالعالمينربفعلهي

علىمجبوروهومئتفالعئد

إلههفعالعلىالملوموهو

يرئمظلومالمشكينويحهيا

ظالمهوبأنهنقوللكن

فريقهمعندالتوحيدهوهذا

العزفانغايةهوجئريهئم

السلطانذيفعلهوترىماممن

العصيانوسائرالفسوقومن

للانسانقطبفعللئست

الأكفانفيكالجشمحركاته

النيرانجاحموداخلفيه

الجانيالظلومالعئدصورةفي

الرحمنمعادبانفسهفي

جانخبيثجئرفيكلمن

خطأ."شرك":طهطت،-3178

الاصلين.فيالبيتهذايردلم-

البيتثم،المؤلفمقدمهعلىالتعليقفيوالجبريةالجبرعلىالكلامانظر-9317

.بعدهوما2652والبيت،بعدهوما154

".كالميتافعاله"علىغيرهما:وفي،الاصلينفيكذا-3183

مقالات.الحقيقةعلىلاالمجازبابمنهوإنماإليهالطلمنسبةأى-3186

1/87.والنحلالملل1/338،الإسلاميين

"جنان".:ط،س،ظ-3187
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3188

9318

0931

1931

2931

3931

4931

5931

6931

م!188

2931

6931

طاعاتناغلاتهمعندوالكل

فاعلااعتقادكعندهموالشرك

ماالقومعندالئوحيدإلىفانظز

غيرهشيءواللهعندهئمما

رأواوشيعتهجهلأباأترى

انهقزواجمعاكلهمم

الفغايةهذاأنادعئتمافإذا

أنهاقرواكلهم]فالناس

مبأنقالوافإنهئمالمجوسإلا

عصيانمنالتحقيقفيثئمما

الديانالمالكالإلهغئر

وللكفرانالإشراكمنفيه

مكانبكلكتبهمهاتيك

الاكوانلذيثانخالقمن

للانسانالخلأقوحدههو

107/أ[بطلانذاالشركصارصحيد

اثنانليسالخلاقوحدههو

[ثانإلهخالقهالشز

***

.بعدهوما)2658(رقمالبيتانطر:-

الناساشد،القرشيالمخزوميالمغيرةبنهشامبنعمروجهل:أبو-

الجاهلية،فيقريشساداتاحد.الاسلامصدرفي!رللنبيعداوة

كنيةفاصبحتجهل""ابا!النبيفسماه"الحكمبو"لهيقالكان

عنيفترولا،صحابهو!رالنبيعلىالناسيثيروكان،عليهغالبة

السنةفيبدرغزوةفيتعالىاللهاهلكهحتىلهم،والكيدإيذائهم

5/87.الاعلام.الهجرةمنالثانية

حاشيةفيسبقماانظر.والطلمةالنور:بالأصلينالقائلونهم:[لمجوس-

9164.البيت

تحريف."،الشرك"بان:طع-

الأصلين.فيالبيتانيردلم-
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نر)1(

والمرسلينالأنبياءتوحيد)2(بيانفي

والمعطلينالملاحدةلتوحيدومخالفته

الميزانكفةداخلاجعلهمثماللهرسلتوحيدإذا7931-فاسمع

بالزجحانالميزانلدىأوفىائهانظزوالأنواعهذهمع8931-

برهانذونوعئهكلاطيئوف!قوليئنوعانتوحيدهئم9931-

"س".منصاقطالفصلعنوان)1(

"طع".منصاقطة)2(

".اولى"ايها:ط8931-

والسنة.الكتابنصوصمنالاستقراءهوالتقسيمهذافيالأصل-9931

العطيمالقراناستقراءدل"وقد:اللهرحمهالشنقيطيالأمينمحمدالشيخيقول

.014صه!البياناضواء"...اقسامثلاثةإلىينقسماللهتوحيدانعلى

لان؛ثلاثةإلىقسمهومننوعينإلىالتوحيدقسممنبينخلافولا

اعتبار.إلىتقسيمهفينظروكلمتوافقالمعنى

وضربفيهما،وفصل،نوعينهناجعله-تعالىاللهرحمه-والناظم

.نوعلكلالأمثلة

:ذكرهالذيالتقسيميوضحجدولوهذا

والرسبنالانبباءنوحبد

ثلم

نعليفولي
العمادةتوحيدوهو

ثبوتيصلبي

تعالىللهالكمالاوصافإثباتوهو

رصوله!لهثبتهاولممهثبتهاكما

لهالكمالأوصافتزيهالنقائصصلب

والتعيمالتصثيلعنصبحانهجميعهاوالعيوب

صذلنفصللمتصلسلمت

والولدوالزوحةوالظهيرالريكنفيوهوعهوالعيبالقصأوصا!نفيوهو

ذلكونحوإذنهيخرمنوالمغوالطلموالعحركالة،صبحانه

دلكولحووالعبث
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32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

مؤجوداناللهكتابفيضابنوعينذوالقوليئفالاول-

مذكورانفيه!اأبنوعانوذاسلبإحداهما-

معقولاننوعانهماعنهجميعهاوالعيوبالنقائصسلب-

الثانيأمامعروفاننوعانهماومنفصللمتصلسلب-

الديانالمالكإذنبدونحالشفبمعالظهيرمعالشريكسلب-

لصلبانعابدوإلئهنسبواالذيلولدوالزوجسلبوكذاك-

الغفرانذيالرحمنسوىلناموالوليئأيضاالكفءنفيئ-وكذاك

وعلىواعتقادها،اعترافهاوهوالقلوبأقوالعلىمشتمللانهقولياسمي

الواضحالحق:انظر.وتمجيدهتعالىاللهعلىالثناءمناللساناقوال

.صه(سعديابنرسائلمن)مجموعةضمنسعديلابنالمبين

الخطيةالعسخمنوغيرهماالاصلينفيالوزنناقصكذاالبيتعجز

"فيه":مكانطعوفي"فيه"،بعد"حقا"بزيادةطهفياصلحوقد.وطت

)ص(.683البيتعلىالتعليقفيسبقماوانظر"اللهكتاب"في

معةولان"."سلبان:س

".الديان"الخالق:طه

يملحونلااللهدونمنخكمتمالذينادعو>قل:تعالىقولهإلىإشارة-

منهملهومالثركمنيفيهماهموماالأزصيىفىولاالشمواتفيذرؤقثقال

عنفرغإذاحتئلملأذ%لمنإلاعند!الشقعةتانفعولا*ظهيرمن

22،]سبأ:*<البهيرالعلىوهوالحققالؤارتبهتمقالماذاقالؤاقلوبهم

1587.البيتثم1584،البيتحاشيةفيسبقماوانظر23[،

لاتكنولؤولا!لميكونأنلازض!والشمؤت>بدج:تعالىقالكما

9158.،1588البيتينوانظر101[،:]الاتعامصئحبة(

"نسبوا":وقولهخطا.وهو)طه(،فيقبلهالذيعلىمقدمالبيتهذا-

)ص(2432البيتفيسبقماانظر(،البراغيث)أكلونيلغةعلى

4[.:]الإخلاص*<أحدمكفوالمليكن>ولم:تعالىقولهفيكما

على=وهراتمؤد!يحئىوهوالوليهوفاللهأؤلاه-دونهمناتخذوأ>أم:تعالىوقوله
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عنللرحمنالتنزيهلاولو70-32

الذيلتعبولاعياءو32-كالموت80

أصلههيالتيلسنة1ووالنوم90-32

!حتنفيهالذيالعبثوكذلك0-321

سدىإهمالاالخلقتزكوكذاك11-32

نقصانذيوكلالعيوبوصف

المنانالخالقاقتدارينفي

الاكوانفيعنهشيءوعزوب

الاتقانذياللهوحمدحته

ثانمعادإلىيئعثونلا

دونمنله-مجذ>ولا:تعالىوقوله9[،:]الشورى*<قديرلثئءص

لولايةاما.العامةالولايةفيوهذا123[،]النساء:دضيرا(ولاولماالئه

ءامنوأالذينولندئه>:تعالىقولهعليهاويدلللمؤمنينفهيالخاصة

يخرصنهمالظغوتأوليآوهمكفرؤأوالذينالنورلىالظلمتمنيخرجهم

257[.:]البقرةالظلمت<إلىالؤرمى

أتجظذورنكوضهويفئ*فانعيهامن>كل:تعالىقولهفيكما8032-

.27[،26:]الرحمن!<قيكرامو

بخلقهتيىولموالارضالسمؤتخلقائذياللهأتيرو>أولم:تعالىوقوله-

]الاحقاف:!<قديرشىءصعكإن!بلىالمؤقئتحىأنعكبقديى

.]33

وماأئامستةفىبينهماوماوالأزضالسنواتظضا>ولقد:تعالىوقوله-

5915.-2915الابياتوانطر38[:]ق*<لغوبمنمسنا

"الديان".:طهفي

255[.:]البقرة(تومولاسنهوراظ>لا:تعالىقولهفيكما-9032

فىولاالأزضفذرةمثقالمنرئكعنيعزب>وما:تعالى!رلهوفي-

61[،]يون!س:ئين<كتففيإلااكبرولاذلكمنأضغرولالشتا

سماء.اوارضمنكانحيثشيءعلمعليهيذهبلاانه:والمعنى

57316.الطبريتفسير

لاإلتناوأنكتمعبثاظقنبهمأئما>أفحستتم:تعالىقولهفيكما-0321

.[151:]المؤمنون*<لزجعون

36[.:]القيامة*<سذىيتركانالإنسنن>اتحسب:تعالىقولهفيكما-3211
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321

321

321

321

321

321

321

321

322

322

دئانقاهرإلهمنطئمعلفنهيئولاافزولاكلا

للانسانوالظلملهفمامالغنيئوهوعبادهظلموكذاك

البطلانفطاهرالغيوبمعلأوهوتعالىغفلتهوكذاك

نشيانمنقطيعتريهلاإلهناجكالنشيانوكذلك

حشبانبلارزاقوهوقورزطعمإلىحابصتهوكذاك

الاوزانفيالانواعولهوالذيالشلبنوعيوثانيهذا

والنكرانوالتمثيل!ثمبيهاثعنلهالكمالأوصافتنزيه

الاوثانعابدالمشبههإنبصفاتناوصفهنشبههلشنا

107/ب[البهتانعابدالمعطلإناوصافهمننخايهولا/كلأ

نصرانيلمشركالنسيبفهوبخلقهالعظيماللهمثلمن

"ف".منساقطة"اله"لفظة-321

ديّان"."قادر:ط-

46[.:]قصلتللعبيد<بظفررئك>وما:تعالىقولهفيكما321-

الحفقعنكئاوماطرآيقسبعفوق!ضهخلقنا>ولقذ:تعالىقولهفيكما321-

17[.:لمومنون]*<غفلل!

64[.:]مريمدنسئا(رئككان>وما:تعالىقولهفيكما-321

ادلهان*يطعمونأنأرلدومآززقمقمنهمارلد>ما:تعالىقولهفيكما-321

البيتوانظر:58[،57،:]الذاريات*<المتينلقوةذوالزأقهو9

]الشورى:الصير(لشميعوهو2"شف-كمثله>ليس:تعالىقولهفيكما-321

مقدمةعلىالتعليقفيوالتمثيلالتشبيهمعنىعلىالكلامتقدموقد11[،

المولف.

0248.البيتانظر-322

بالخالق،المخلوقشئهواالنصارىلانوذلك.لصلبان""لعابد:سد،-322

الربوبية.صفاتعليهوحلعوااللهابنالمسيحفجعلوا
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3222

3223

3224

3225

3226

3227

3222

)2(

3224

3226

3227

إيمانذاوليسىالكفورفهوأوصافهعنالرحمنعطلاو-

***

مت!هسر)1(

الكبوتي)2(وهوالأولالنوعمنالثاثيالنوعفي

الزحمنلربناالكمالصافاوإثباتتوحيدهئمومنهذا-

مكانكلفؤقبلالعلىواتالسمافوقسئحانه-كعلوه

ببيانذاخلافيشتحيلإذسئحانهبذاتهالعليفهو-

للأكوانبالئدبيرقامقداستوىالعرشعلىحقاالذيوهو-

وحنانوارادةرحمةذومريدقادزمتكلم-حي

وصاقه"."من:طس،د،ط،-

)س(.منساقطالفصلوعنوان)ظ(،منساقطة"فصل"لفظة

."الثبوت":ط

تقدمتوقد05[،:]التحلفوقهم<ئنربهم>!فافون:تعالىقولهفيكما-

1768.-1113الابيات:انظر،بالتفصيلالعلؤلةاد

ثمأصئامستةفيوالأرضاالسموتخلئيااللهرئكل>ان:تعالىقولهفيكما-
-ِ

3[،:]يونسء<اذنهبعدمنالاشفيجمنمالاقريدبرالعزشعلىستوئ

.بعدهوما1346البيتوانظر:

65[.]غافر:هو<إلاإلةلاالى>هو:تعالىقولهفيكما"حيئ":-

قال.سمائهمنوليس،تعالىلهالارادةصفةعنإخبارهذا:"مريد"-

>ففالم:سبحانهوقال253[،:]البقرةيرلد<مايفعلدئه>ولبهن:تعالى

16[.:]البروجيرلد<ئما

والازض!السموتخلقالذىأللهأنيروا>أولم:تعالىقولهفيكما"قادر":-

99[.]الاسراء:مثلهر<ئحفقأنعلىقاصر
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ومما،اسمائهمنوليس،لهالكلامصفةعنإخبارايضأوهذا"متكلم":-

164[.]النساء:تنيليما<موسىالله>3فى:تعالىقولهعليهايدل

]الانعام:الزخمة(والغنى>وريبن:تعالىقولهفيكما":رحمة"ذو-

ولاوسعةرحمةذوزلننيمفنرنبذبوك>فارز:سبحانهوقوله133[،

147[.:]الانعام!<المخرمبالقومعنباسريرذ

13[.:]مريم<وزكؤةتدئامن>وحنانا:تعالىقولهفيفكما"الحنان(":اما-

وقدصبيأ،الحكماتيناهلهومحبةمنا"ورحمة:تفسيرهفيجريرابنقال

الرحمة،:معناه:بعضهمفقال،الحنانمعنىفيالتاويلاهلاختلف

بإسنادهذلكنسبثم"،إليهوجهناهالذيالمعنىنحوإلىالكلامووجهوا

معنى:اخرون"وقال:قالثم.والضحالبوقتادةوعكرمةعباسابنإلى

مجاهد،إلىبإسنادهذلكونسب،ذلك"فعلنا،عليهعندنامنوتعطفا:ذلك

إلىبإسنادهذلكونسب،"المحبة:الحنانمعنىبل:اخرون"وقال:قالثم

ذلكونسب،.".لهمناتعظيمأمعناه:اخرون"وقال:قالثم.عكرمة

معرفةعدمعباسابنعنبإسنادهذكرثم.رباحابيبنعطاءإلىبإسناده

فلانحن:القائلقولمن-الحناناعني-ذلك"واصل:قالثممعناها،

إذا،فلانعلىفلانتحنن:يقالثم،واشتاقإليهارتاجإذاوذلككذا،إلى

الشاعر:قالكما،لهوالرحمة،بهوالرقةعليهبالتعطفوصف

مقالا"مقاملكلفإنالمليكهداكعليتحنن

317.-8/316الطبريتفسير:انظر

معطوف>وحنانا<:تعالىقولهنإلىذهبمنالمفسرينمنكانوإن

رجحهماوهذاجئا(.الحكماتتنه>و:قولهفي(>الحكم:قولهعلى

113.صمتفسيرهفيكثيرابنالحافظ

الخدريسعيدابيحديثمن11()لمممسندهفياحمدالإمامروىلكن

حسكعليهجهنمظهريبينالصراط"يوضع:قال!ه!رالنبيانعنهاللهرضي

علىبرحمتهاللهيتحنن"ثم:قالاخرهوفي،الحديث"...السعدانكحسك

منها".احرجهإلاللمانمنحبةمثقالقلبهفيعبد[فيهايترلنفمافيها،من
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ظاهرهواخرهوأولهو3228-

بعدهماكذاشيءقئلهما9322-

دونهماكذاشيءفوقهما0323-

بوزاناربعهيباطنهو

السلطانذواللهتعالىشيء

البزهانذيتفسيروذاشيء

التوحيدفيخزيمةوابن(،مريم)سورة368ا8تفسيرهفيجريرابنورواه

مكتبةنسخةفيأنمحققهذكرلكن)يتحنن(،بدل)يتجلى(بلفظ76612

"يتحنن".:برلين

)راويالمروزيالحسنبنالحسينزياداتمنالمباركلابن)الزهد(فيوهو

58514،المستدركفيالحاكمورواه،1268برقم(المباركابنعنلزهد

فيشيبةأبيابنورواه.الذهبيعنهوسكت،مسلمشرطعلى:وقال

.31801وشدتهالنارلاهلأعدفيماذكرماباب،النارذكركتاب،مصنفه

137.صالشفاعةكتابفيالوادعيمقبلالشيخإسنادهحسنوالحديث

تسميتهأما،تعالىللهالحنانصفةثبوتعلىنستدلسبقومما:قلت

أبيحديثفيوردوقد،ذلكفيئابتدليلعلىأقففلم،بالحنان

للخطابيالدعاءشانانظر.رفعهيصحولاالاسماء،فيالطويلهريرة

المحجةبيانفيالحجة،14711للبيهقيوالصفاتالاسماء،01صه

لعلويوجلعراللهصفات26511،للقرطبيالاسنى،16411السنةلقوام

.301ص،السقاف

علجغ<شئءبكلوهووادلوالطهروالأخرالأؤل>مر:تعالىقولهفيكما-3228

3[.]الحديد:

يامرنا!اللهرسول"كان:قالعنهاللهرضيهريرةأبيحديثإلىإشارة-0323

[لعرشورب،والأرضالسمواترباللهم:نقولأنمضجعناأخذناإذا

والانجيلالتوراةومنزل،و[لنوىالحبفالقشيءكلوربربنا،العظيم

الأولأنتاللهم،بناصيتهخذ1أنتشيءكلشرمنبكأعوذ،لفرقان1و

فليسالظاهروأنتشيء،بتدكفليسالأخروأنتشيء،قبلكفليس

عنوأكنناالدينعنااقضشيء،دونكفليسالباطنوأنتتيء،فوقك

[لققر".
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لمعانوتعقلوتبصربتدثرتفسيرهإلىفانظز-3231

الشانالعظيملخالقناسفةم!انواعمنفيهماإلىوانظر3232-

نكرانبلافثابتةلهمالعلوانواعفكلالعليئ3233-وهو

إنسانمنيحصيهلا!ظيما!يوجبمعنىبكلالعظيموهو3234-

برقم،المضجعوأخذالنومعنديقولمابابطالذكر،فيمسلمأخرجه

)5105(،برقم،النومعنديقولماباب،الأدبفيداودوأبو)2713(،

)7933(،برقم،النومعندالادعيةمنباب،الدعواتكتابفيوالترمذي

رقم،فراشهإلىأوىإذابهيدعومابابالدعاء،كتابفيماجهوابن

38112.404،المسندفيحمدو)3873(،

"بخالقنا".:سد،-3232

بعدها.وما43صللناظمالسعادتينوبابالهجرتينطريق:وانظر-

اتفاقهاولكنوتأخيرا،تقديمافيهأنوالظاهرله"،"فثابتة:النسخجميعفي-3233

أثبتناهكماطهطت،وفي،غريبمرالخطأهذاعلى

ثابتةكلهاوهي؛الذاتوعلوالقدر،وعلوالقهر،علو:ثلاثةالعلوأنواع-

الاولينالنوعينيثبتونالمعطلةنإلا،والسنةالكتاببنصوصتعالىلله

حجةوالقهرالقدرلعلوإثباتهمإنإذ،تناقضهممنوهذا،الثالثدون

وانظر:،916صالصواعقمختصرانظر:.الذاتعلوإثباتفيعليهم

أدلةمنالثانيالنوعفيالقصيدةهذهفيالعلوأنواععنالناظمكلام

1(.127)البيتالفوقية

255[ه:]البقرةألعظيص(العلى>وهو:تعالىقولهفيكما-3234

السنةقوامقالكلها.الاحوالفييعظموتعالىسبحانهأنهأي-

اللهصفاتمنصفةالعطمة:العظيمتعالىأسمائه"ومن:الاصبهاني

بهايعطمعظمةالخلقبينحلقتعالىواللهحلق.لهايقوملاتعالى

لفضل،يعظممنومنهم،لماليعظممنالناسفمنبعضا،بعضهم

يعظممنومنهم،لسلطانيعظممنومنهم،لعلميعظممنومنهم

والله-،معنىدونلمعنىيعظمإنماالخلقمنواحدوكل،لجاه
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الجلااوصاففكرالجلياروهو3235-

لاكئفالحقيقةعلىالجميلوهو3236-

بطلانبلامحققةلهل

الأكوانهذهلسائروجمال

المحجةبيانفيالحجةكلها..".الأحوالفييعظموجلعز-

.)1/013(

فعلىمنهمعظمفمنالبشرواما،التعظيمفيالمطلقالكماللهتعالىفادله

للهالثابتةالتعظيممعانيانسعديابنالشيخذكروقد.يناسبهماقدر

ذلكمنوله،كمالصفةبكلموصوفانهأحدهما::نوعانوحدهتعالى

ناالخلقمناحديستحقلاانه:والثالي.واوسعهعظمهواكملهالكمال

مجموعة)ضمنالمبينالواضحالحقانطر:.تعالىادلهيعظمكمايعظم

16.ص(سعديابنرسائلمن

وقفتفيما-الصحيحةالسنةاوالكتابفياللفظبهذاالاسميردلم-3235

>ويتقن:تعالىقالكما،تعالىادلهإلىالجلالإضافةوردوإنما-،عليه

اشم>تنرك:سبحانهوقال27[،:]الرحمن!<والاكرامالجدنذررئبنوضه

لهذاتيةصفةفالجلال78[.:]الرحمن!<ؤالاكراصمألحلذىرئك

سمحانه.

الدعاءشانفيالخطابي:تعالىاللهأسماءمن)الجليل(عدوممن

فيالخطابيوقال)1/55(،والصفاتالأسماءفيوالبيهقي07(،)ص

وعظمالقدرةجلالإلىمنصرفومعناه،والعظمةالجلالمن"هو:معناه

".رفيعكلمعهويتضع،جليلكلدونهيصغرالذيالجليلفهو،الشان

07(.صالدعاء)شأن

من(والإكرامالجلال)ذوفجعلالاسميةبمعنىالإضافةجعلمنوهنالب

فيوالقرطبي)1/015(،المحجةفيالسنةقوامومنهم،تعالىاسمائه

.()1/133الاسنى

جميلالله"إن:قال!لرالنبيانعنهاللهرضيمسعودابنحديثفيكما-3236

رقم،وبيانهالكبرتحريمباب،الإيمانفيمسلماخرجهلجمال"1يحب

)0002(.رقمالكبر،فيجاءماباب،والصلةالبرفيوالترمذي)19(،

عنه.اللهرضيريحانةابيحديثمن4/133مسندهفياحمدالإمامورواه
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فربهاالجميلآثاربعضمن3237-

وادوالاوصافبالذات]فجماله3238-

وصفاتهذاتهيشبهشيءلا9323-

!تاوصافصفاتهالمجيدوهو04-32

العرفانذويياوأجدرأولى

بالبرهانوالاسماءافعال

[البهتانذيإفكعنلسئحانه

شانأعظمالوصففشأنظيم

3237-

3238-

9323-

0324-

".العرفانذي"عندغيرهما:وفي.الاصلينفيكذا

،الذاتجمال:مراتبربععلىسبحانه"وجمالهالفوائد:فيالناظمقال

حسنى،كلهافأسماوهالاسماء.وجمال،الأفعالوجمال،الصفاتوجمال

ورحمة.وعدلومصلحةحكمةكلهاوافعاله،كمالصفاتكلهاوصفاته

،غيرهيعلمهولاسواهيدركهلافأمر،عليههووماالذاتجمالواما

اكرمهمنإلىبهاتعزفتعريفاتإلامنهالمخلوقينمنحدعندوليس

الرداءبسترمحجوبالاغيار،عنمصونالجمالذلكفإن،عبادهمن

والعظمة،ردائي"الكبرياء:عنهيحكيهفيما!درسولهقالكماوالازار

فإنهالرداء،باسماحقكانتوسعواعظمالكبرياءكانتولماري([،1إز

".العظيمالعليسبحانهفهو،المتعالالكبيرسبحانه

الافعالمعرفةمنفيترقى،المراتبهذهمعرفةفييترقىالعبدأنذكرثم

الفوائد:انظر.الذاتمعرفةإلىالصفاتمعرفةومن،الصفاتمعرفةإلى

026.-925ص

".بهتان"ذي:طه

الاصلينهفيالبيتانيردلم-

>ذو:سبحانهوقوله73[،]هود:ثحد<حمدن!>:تعالىقولهفيكما

كلامفيالمجدصلو،الرفعقراءةعلى15[:]البروج!<ألمجيدالعرش

53،صللزجاجالحسنىاللهاسماءتفسير:انظر.والسعةالكثرة:العرب

المحجة74،صللخطابيالدعاءشأن076،صللراغبالمفردات

للناظمالأفهامجلاء1/97،للبيهقيوالصفاتالاسماء،1/134للأصبهاني

1/144.الفوائدبدائع،174ص

707



ماكلويسمعيرىالسميعوهو1-324

حاضرسمعمنهصوتولكل3242-

لاالاصواتواسعمنهوالشمع3243-

الم!الدملةدبيبيربدالبصيروهو3244-

اعضائهافيالقوتمجاريويرى-4532

التحتانيمععاليهالكونفي

مشتويانو]لإعلانفالشز

والدانيبعيدهاعلئهيخفى

والصوانالصخرتحت!داء

بعياننياطهاعروقويربد

11[.:]الشورىالبصير(السميع>وهو:تعالىقولهفيكما-3241

ومنسزمنالكون"فيغيرهما:وفي.الاصلينفيالبيتوردكذا-

أبيات.خمسةبعدتكررلكونهغيرهالناظمولعل"،إعلان

".مستويانوالاسرار"فالجهر:سد،-3242

سمعهوسعالذيلله"الحمدعنها:اللهرضيعائشةالمؤمنينأمقالت-3243

ليخفىوإني!،اللهرسولإلىتشكوالمجادلةجاءتلقد،الاصوات

فىتخدلكائتيتولالدهسمع>تذ:تعالىاللهفأنزلكلامها،بعضعلي

.["1:]المجادلةالايةزؤجها...(

سميعاادله>وكان:تعالىاللهقولبابالتوحيد،فيتعليقاالبخاريرواه

وابن)0346(،رقمالظهار،باب،الطلاقفيالنسائيووصلهبصير،(،

،الطلاقوفي)188(،رقم،الجهميةأنكرتفيماباب،المقدمةفيماجه

وصححه،2/481والحاكم،6/46وأحمد)6302(،رقم،الظهارباب

الذهبي.ووافقه

وقد،1563صالقاموسشديد.الحجارةمنضرببالتشديد:الصؤ[ن-3244

811.البيتفيسبق

وكذا،تحريفبياضها""عروق:ح،بوفي.سود،الاصلينفيكذا-245!

وفي.طهفيوكذاعروقها""نياط:متأخربخطفحاشيةوفي.طعفي

كذا.الوتينإلىالقلببهنيطغليطعرق:والنياطعروقها"،"بياض:طت

الرئتينإلىالقلببهعلق:الوسيطالمعجموفي298.:القاموسفي

)ص(.
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-3246

-3247

-3248

-9324

-0325

3251-

-3252

711/1،الاجفانتقدببكذاكويرىبلحنلهاالعيونخيانات/ويرى

إعلانومنسرمنالكونفيبالذيعلمااحاطالعييموهو

نشيانذاوليسالمحيطفهوسئحانهعلمهشئيءوبكل

الآنذافيلموجودوكانقدوماغدايدرنمايعلموكذاك

إمكانذايكونفكبكانلؤيكنلئممروكذاك

**!هه

غنمغ

واقعحمدفكلالحميدوهو

ونظيرهجميعهالوجودملأ

الأزمانمدىمفروضاكانو

حشبانولاعدماغئرمن

3246-

3247-

3248-

0325-

3251-

3252-

عباسابن"قال:تفسيرهفيكثيرابنالحافطقال."بلحظة":طه

هوالضدور(:تخفىوماالاعكينخآبة>يعلم:تعالىقولهفيعنهمااللهرضي

وبهمبهتمرأوالحسناء،المرأةوفيهمبيتهمالبيتأهلعلىيدخلالرجل

غفلوافإذاعنها،غضفطنوافإذاإليها،لحطغفلوافإذاالحسناء،المرأة

علىاطلعلوأنودأنهقلبهمنتعالىاللهاطلعوقد،غفقفطنوفإذالحظ

وقولالغمز،هو(الاعين)خائنةالضحاكوقال،حاتمأبيابنرواه.فرجها

7514.كثيرابنتفسير.رأى"وقدأرلمأو-يرولمرأيتالرجل

تعالى:وقوله36[،:]فصلت(العليمالسميعهو>إن!:تعالىقولهفيكما

22[.]الحشر:والخيهدح<الغتب>علم

126[ه]النساء:ئحيالا(شى/بكلأدئه>وكات:تعالىقولهفيكما

طعفيأصلحوقدوغيرهما.الأصلينفيالوزنناقصوردكذاالبيت

)ص(."إمكان"ذاقبلالأمر""ذاكبزيادة

والحميد15[،]فاطر:البد(الغنىهو>والله:تعالىقولهفيكما

اللسانانطر:.مفعولبمعنىفعيلوهو،حالكلعلىالمحمودبمعنى

)حمد(.مادة1563

".إحسان"ولا:بفي
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الإحسانذيوصفالمحامدكلوبحمدهسئحانههله3253-هو

)1(افمم!أ

ن1الابووقئلهالخطابلجيمبت!موسىعئدهالمكفموهو3254-

الحشبانذيحصرعنبل!دادوالتالإحصاءعنجأت3255-كلماته

بنانبكلتكتبهاأقلامادجميعهاالبلادشجارأنلو3256-

منالاعتدالعنددعائهفي!قولهمنمأخوذالثلاثةالابياتهذهمعنى-3253

بينهماوماالأرضوملءالسمواتملءالحمدلكربنا"اللهم:الركوع

."..بتد.شيءمنضئتماوملء

رقم،الركوعمنرأسهرفعإذايقولماباب،الصلاةفيمسلمرواه

،الركوعمنرأسهرفعإذايقولماباب،الصلاةفيداودبوو)478(،

رقم،ذلكقيامهفييقولماباب،الافتتاحفيو[لنسائي)847(،برقم

عنهما.اللهرضيعباسابنحديثمن)6601(

والفضاء،المخلوقاتيملأحمدأالحمدسبحانه"فله:معناهفيالناظمقال

نأاللهيشاءمماذلكبعديقدرماويملأ،والارضالسماواتبينالذي

مبدعادلهيخلقهمايملأأنأحدهما::أمرينيحتملوذلك،بحمدهيملأ

بعدتخلقهماوملءخلقتهماملءالحمدانوالمععى،لارض1والسموات

يملوهبعدشيءمنشئتماملء:المعنىيكونأن:والثالي.ذلك

موجودا.يكنلموإن،بحمدكمملوءايقدرأي،حمدك

بعد"شيءمنشئت"ما:قولهلان،اقوىالاولالمعنىيقالولكن

ملءبمجردلابعينهمتعلقةوالمشيئة،كانشاءوما،يشاوهشيءأنهيقتضي

302.-202صالهجرتينطريقانظر:.له"الحمد

الاصلين.في"فصل"هنايردلم)1(

كذلك:وانظر418.675،البيتينوانظر:2742،البيتفيقريبامزكما-3254

2258.والبيت2745،البيتحاشية

)1524(.القاموسطرافها.أوالاصابع:[لبنان-3256
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32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

ابحرسئعةفيهيلقىلبحرو

كلماتهبهاتنفدولمنفدت

إذايعجزهفليسالقديروهو

تعاجمعاالقوىلهالقويوهو

اذفغناهبذاتهالغنيئوهو

جنابهيرامفلنالعزيزوهو

لئمالغلابالقاهرالعزيزوهو

وصفههيبقوةالعزيزوهو

زمانكلالكلماتلكتابة

بفانالإلهمنالكلاملئس

سلطانذوقطشيئارامما

الاكوانذيربلى

لإحسانوكالجودلهتي

السلطانذيجنابيرامانى

صفتانهذهشيءيغلئه

معانثلاثحينئذفالعز

منيمد؟والبحرأقذصشجرلممنالارخم!فىأنما>ولو:تعالىقولهإلىإشارة-

]لقمان:*<حكيصعريزاللهإنللهمممتنفدتماأبحرسبعةبعد-

668.البيتحاشيةفيسبقمانظر1و27[،

284[.:]البقرةقديز<يثىصصلعلى>وألله:تعالىقولهفيكما-

"وليس".غيرهما:وفي.الاصلينفيكذا-

91[.:]الشورىنعريز(لقوث>وهو:تعالىقولهقيكما-

فيانفامثلهمزوقد.الوزنقيناقصاوغيرهماالاصلينفيالبيتوردكذا-

بزيادةطعناشرصلحهوقد683.البيتعلىالتعليقوانظر0325.البيت

"،والسلطانالاكوانذوادده"تعالى:طهوفي،البيتاخرفيلازمان"1"و

"الاقدار"حاشيتهافيكتبموضعغيرفيفسدهاوفنسخةقرامنوبعض

)ص(.الوزنلاقامةالاكوانقبلزيادتهايعني،"صح"مع

24[.]الحديد:لحميد(الغتيهوالله>فات:تعالىقولهفيكما-

24[.]الحشر:<الحكيمنعزدر>وهو:تعالىقولهفيكما-

586.البيتحاشيةفيسبقما"نت"تذكيرفيانظر-

اعدائه،منيرومهمنعلىالامتناعمعنى:الناظمذكركماالعزومعاني-

لاعدائه،القاهرفهو.والغلبةالقهرومعنى.يغلبلاالذيالمنيعفهو

وقد=2/97.هراسشرح:وانظر.والشدةالقؤةومعنى.يغلبونهولايغلبهم
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سئحانهلهكملتالتيوهي3265-

اوصافهمنوذاكالحكيموهو-3266

منهماوكلوإحكامحكم3267-

ولاوكونيشزعيئوالحكم-3268

مفرداهذادونيوجدذاكبل-9326

إحداهمامنالمربوبيخلولن-0327

النقصانعادموجهكلمن

عدمانهماماايضانوعان

البزهانثابتاأيضانوعان

سئانهماومايتلازمان

يجتمعانثمايضاوالعكس

ينتفيانليسبلمنهمااو

احدها:اوجهثلاثةعلىالعربكلامفيالعزاناللهرحمهالخطابيذكر

القدرنفاسةبمعنىوالثالث،والقوةالشدةبمعنىوالثاني،الغلبةبمعنى

نظير.ولالهمثللاالذيأنههذاعلىالعزيزمعنىويتأول

48.-47صالدعاء،شأنانظر:

83[.:يوسف1الح!بم<اتعليرهو>إن!:تعالىقولهفيكما-3266

الحاكمبمعنىيكونفالحكيم،الحكيمبلفظمرادكلاهماوالإحكامالحكم-3267

الذيوهومحكمبمعنىويكون،فاعلبمعنىفعيلفهو،القاضيوهو

12/014،اللسانانظر:.مفعلبمعنىفعيلفهوويتقنها،الاشياءيحكم

.)حكم(مادة

"فكل".غيرها:وفي.سود،الاصلينفيكذا-

يتعلقوهذا:الكونيالحكم:الأول:نوعينعلىتعالىاللهحكمانأي-3268

قولهعليهيدلومماوقضاها.تعالىاللهقدرهاالتيالكونيةبالحوادث

<*تصحفونماعلىالمستعانالرحمنورئنابالحقاضكررت>ئل:تعالى

التيالدينيةبالامورمتعلقوهو،الشرعيالحكم:الثائي112[.]الانبياء:

تعالى:قولهعليهيدلومماأصحابها.ويثيبويرضاهاتعالىاللهيحبها

الفتاوىمجموعانظر:01[.:]الممتحنةبتنكتم(ئحكمأدلهحكم>ذلي

شرحبعدها،وما71ص،الهجرتينطريق2/287،العليلشفاء8/58،

658.ص،الطحاويةالعقيدة

181البيتحاشيةفيسبقماانظر.للضرورة-مذكروهو-"الحكم"انث-0327

)ص(.
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لهمحبوبالشزعيئ3271-/لكنما

رسلهجاءتالدينيئامرههو3272-

قضاؤهفهوالكونيئلكنما-3273

رضىذووعدلحقكلههو3274-

7/ب[]االاكوانمنيخلوولوأبدا

الازمانسائرفيبقيامه

والاحسانبالعدلخلقهفي

الشانكلالمقضيئفيوالشأن

فهذهحدهما،مناوالحكمينهذينمنيخلولاالمخلوقنوالمعنى-

منالوجودفيوقعماوهو،الحكمانبهتعلقمااحدها::حالاتثلاث

والحكموقوعها،حيثمنالكونيالحكمبهافتعلق،الصالحةالاعمال

ما:الثانية.المؤمنإيمانومثالها:.لهاتعالىاللهمحبةحيثمنالشرعي

الصالحةالاعمالمنبهتعالىاللهمرماوهو.فقطالشرعيالحكمبهيتعلق

ما:ال!الث!.الكافرإيمان:ومثالها.وغيرهموالفجارالكفارذلكفعصى

لمالتيالحوادثمنوشاءهاللهقدرهماوهو،فقطالكونيالحكمبهيتعلق

الكافر.كفرومثالهاونحوها.والمعاصيكالمباحاتسبحانهبهايأمر

الحكميناجتماعفيالرباعيةالقسمةلاكمالتذكررابعةحالةوهناك

الحكمبهيتعلقلمما:وهيبمخلوقتتعلقلاكانتوانوافتراقهما،

والمعاصيالمياحاتأنواعمنيكنلمماوهو،الكونيولا،الشرعي

المؤمن.كفر:ومثالها،ونحوها

فيجتمعمطيعامؤمنايكونن1إمافالمخلوقالأحوالهذهمعرفةعلىوبناء

حقهفيفينفردكافرااوعاصيايكونانواما.لكونيوالشرعيالحكمفيه

مخاطبتهحيثمنالشرعيالحكموينفرد،الوقوعحيثمنالكونيالحكم

مجموع:انظر.تعالىاللهرحمهالناظمذكرهمامععىوهذا.وقوعهدونبه

.)2/287(العليلشفاء،918-8/188الفتاوى

للهمحبوبالشرعيالحكمانالمعنىولعلد.،ظ،وبالاصلينفيكذا-3271

العاصيفيكما،لهالموافقالكونيالحكممعهيجتمعلمولو،تعالى

الحكمبأنهراسالشيخوقسره،يخلو""ولن:ط،ح،سوفي.والكافر

امرااللهيزللمبل،الاوقاتمنوقتفيالوجودعنهيخللمالشرعي

.)ص(2/82شرحه:انظر."...ناهيا
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لاويشخطبالقضاءيزضىفلذاك-

لاويشخطبالقضاءيرضىفالله-

لاوماقامتبهصفة-ففضاؤه

لهومئغوضمحبوبوناحوا-

طالمالئسايزيلالبيانهذا-

باصولهئمعقدواقدماويحك-

سخطهوافقالكونيوافقمن-

بالعصيانيكونحينصقضيئ

متحدانالأمرانماصقضيئ

الانسانصنعةإلاحقضيئ

الرحمنبمشيئةوكلاهما

زمانكلالناسعليههلكت

بيانفهمفافهمهوبحوثهم

الديانطاعةيوافقلثمإذ

فيالثانينقطهملوبالياء،الأصلفيكلاهماوبسخط""يرضىالفعلان

ونسخط"."نرضى:بالنونغيرهماوفي.ف

"والله".:سفي

وعليه"،الرحمن"صنعة)8311(:طهفيولكن.النسخجميعفيكذا

)ص(.البيتفسر

".زمان"منذ:سد،

وكوني،ديني:نوعانوالقضاء"الحكم:المعنىهذابيانفيالناظميقول

يجبمامنهوالكوني.الإسلاملوازممنوهو،بهالرضايجبفالديني

ماومنهبها،الرضاشكرهاتمامومنشكرها،يجبالتيكالنعم،بهالرضا

بقضائهكانتواناللهيسخطهاالتيوالذنوبكالمعايببهالرضايجوزلا

كلههذا،قولانوجوبهوفي،كالمصائببهالرضايستحبماومنه،وقدره

سبحانهوصفههوالذيالقضاءوأما.المقضيهوالذيبالقضاءالرضافي

رئابادلهالرضاتماممنبهفالرضا،ومشيئتهوتقديرهوكتابتهكعلمه،وفعله

هذهفياللبسويزولالصوابيتبينالتفصيلفبهذاومدبرا.ومالكاوالها

العليلشفاءانظر:".الناسبينطرقمفرقهيالتيالعظيمةالمسألة

.28212

ولعله"يوافقلم"أو:طت،سد،،وظالاصلوفي.ب،ففيكذا

)ص(.الناشرينمنتصرف"أفلم":طيعوفي،"إن":طهوفي."لو"تحريف

".الرحمن"طاعة:س-
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3282

3283

3284

3285

3286

3287

3288

9328

3282

3283

3285

9328

رضوانومعاجرمعالحمدتفواأوذميعدوهلافلذاك-

اثنانالضوابعندلهبلسأ!يعدوهلاالدينيئوموافق-

**صهالالى

فصفر

بأنوعينعلىالعلياوالحكمة-

سئحانهخلقهفيإخداهما-

إيجادهإذالخلقهذاإحكام-

لهغاياقيجلمن-وصدوره

شزعهفحكمةالأخرىلحكمة-و

وكونهاحمدناللاتيغاياتها-

البزهانبقواطعحصلاضا

يفترقانلئسأيضانوعان

والاتقانالاحكامغايةفي

لسانكلحمدعليهاوله

الوصفانذانكوقيهاايضا

لاحسانوالاتقانغايةفي

الكوني،حكمهوافقنهولوتعالىاللهسخطاستحقالعاصيأنأي-

حمدقواتأوذميعدوهلافلذلك،الشرعيحكمهيوافقلملأنه

.ورضوان

فإن،حالكلعلىالاجرفلهالشرعيالحكمموافقةفياجتهدمنأنأي-

إشارةوهذا،اجتهادهأجرفلهأخطأهوإن،أجرانفلهالحكمذلكأصاب

حكمواذا،اجرانفله،فأصابفاجتهدالحاكمحكم"اذا:قولهالى

اجر".فلهفأخطافاجتهد

خطأ،أوقأصاباجتهدإذاالحاكمأجرباب،الاعتصامفيالبخاريرواه

اجتهد1إذالحاكمأجربيانباب،الاقضيةفيومسلم)7352(،برقم

القاضيفيباب،الاقضيةفيداودبوو)1716(،برقمأخطأ،أوفأصاب

يجتهدالحاكمباب،الأحكامفيماجهوابن)3574(،برقميخطىء،

عنه.اللهرضيالعاصبنعمروحديثمن)2314(رقم،الحقفيصيب

"ف".منساقطة"سبحانه"لفظه-

تعالى=اللهحكمةفيالتأملفيفيهأسهبمصنفتعالىاللهرحمهللناظم-
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ف!غ)1(

بالعصيانمنهالتجاهرعندعئدهيفضحفلئسالحييئوهو0932-

الغفرانوصاحبال!ستيرفهوسترهعلئهيلقيلكنه1932-

)1(

0932-

فينفيسفإنهإليهفليرجع"،السعادةدار"مفتاحوهووشرعهخلقهفي

منمجموعة)ضمنسعديلابنالمبينالواضحالحقوانطر:.معناه

.92-27ص(رسائله

طه.منساقطة

!داللهرسولأنعنهاللهرضيالتميميأميةبنيعلىحديثعليهيدل

اللهفحمدالمنبرفصعدإزار،بلا-الفضاءأي-بالبرازيغتسلرجلارأى

وال!تر،الحياءيحبستيرحصيوجلعزالله"إن!ز:قالثمعليهواثنى

فليستتر".أحدكماغتسلفاذا

1304(،)1204برقم،التعريعنالنهيباب،الحمامفيداودأبورواه

حمدو)604(،برقم،الاغتسالعندالاستتارباب،الغسلفيوالعسائي

)1756(،برقمالجامعصحيحفيالالبانيوصححه22414،المسندفي

)2335(.برقمالغليلإرواءوفي

ربكم"ان:قال!دالنبيانعنهاللهرضيالفارسيسلمانحديثوكذلك

يردهماأناليهيديهرفع1اذعبدهمنيستحييكريمحييوتعالىتبارك

صفرا".

فيوالترمذي)1488(،برقمالدعاء،باب،الصلاةفيداودابورواه

:وقال)3551(برقم،عبادهدعاءاستجابتهفياللهكرمفيباب،الدعوات

بابالدعاء،فيماجهوابن،يرفعهولمبعضهمهوروغريبحسنحديث

الفتحفيالحافظوقال)3865(.برقمالدعاء،فياليدينرفع

جيد.وسنده)11/147(:

التاء،وتشديدالسينبكسرتضبطو"الستير"،السابقيعلىحديثعليهيدل-1932

بذلانظر:.والصونالسترشأنهمنأيفاعلبمعنىفعيلعلىتكونأو

2/341.الاثيرلابنوالنهاية116933،المجهود
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2932

3932

4932

5932

6932

7932

8932

2932

3932

4932

8932

عصيانمنليتوببعقوبةعئدهيعاجلفلاالحييموهو-

بالسكانالارضغارلولاهالورىوسعفعفوهالعفووهو-

للبهتاننسبوهبلشتموهأعدائهأذىعلىلضبور1وهو-

الإنسانمنوتكذيباشتمايعيدناوليسولدلهقالو-

721/7هوانبكلعاجلهمشاءلووبعلمهبسمعهك1وذ-/هذا

والكفرانبالشزكيؤذونهوهئمويرزقهميعافيهملكن-

**ه*

فممار)1(

بالأركانبالافعالكيفحطللواوالخواطرعلىالزقيبوهو-

95[ه:]الحجطير<لملإ،الله>ولى:تعالىقولهفيكما-

06[.:]الحجغفور(لعفؤالله>ات:تعالىقولهفيكما-

2/87.طه.ظهرهاعلىالمعاصييرتكبمنلكثرة"...الارضلغار":قوله-

علىمنهاصبراحدلانهو،تعالىللهالصبرصفةإثباتفيالحديثورد-

اعلم.والله،فيهثابتنصعلىاقففلمالصبوراسمما،سمعهىاد

عنهاللهرضيالاشعريموسىابيحديثإلىإشارةبعدهوالثلاثةالبيتوهذا

سمعهأذىعلىاصبر-شيءليساو-احد"ليس:قال!النبيأن

وبرزقهم".ليعافيهموانهولدا،لهليدعونانهم،اللهمن

وقي)9906(،رقم،الاذىفيالصبرباب،الادبفيالبخاريرواه

<*المنينالقوةذوالرزاقهوالله>إن:تعالىاللهقولبابالتوحيد،

أصبرأحدلاباب،حكامهموالمناققينصفاتفيومسلم)7378(،رقم

)4028(.رقم،وجلعراللهمناذىعلى

"طه".منساقطة

تعالى:وقوله1[،لنساء:]1رقيبا<عليكخكانالله>ان:تعالىقولهفيكما-

117[.:]المائدةعيئهغ(الزييبأنتكنتنوفيتني>فلئا
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الكفبوهوعليهمالحفيظوهو9932-

ولعبدهبعئدهاللطيفوهو0-033

بخبرةالأموراسرارإدرانب-1033

عانامركلمنبحفتلهمل

نوعانأوصافهفيواللطف

لإحسانلمواقععندواللطف

9932-

0033-

1033-

57[.]هود:حفيط<شئءكلعكربى>إن:تعالىقولهفيكما

اسم"عان"قوله.عليهويشقبهينزلمكروهامركلمناي:عان"امركل"من-

)ص(.611501العربلسان.نزل:يعنيالامربهعنىمنفاعل

رفقإذالطفايلطف-بالفتح-ولهبهلطف:"يقال:اللسانفيقال

وذكر93161.اللسانودق"صغرفمعناهيلطفبالضملطفوأمابه،

المتعلقةالداخليةأمورهفييكونبعبدهلطفهانسعديابنالشيخ

ويسوقفيسوقهعنه،الخارجيةالامورفييكونلهلطفهماو،بنفسه

المبينالواضحالحقانطر:يشعر.لاحيثمنصلاحهبهماإليه

33.ص

".أفعاله"في:س-

تحريف.عند([،"واللفظ:طحفي

أمرين:علىيدل)اللطيف(اسمه-

وهذا.وتضاءلتولطفتدقتوانالاشياءعليهتخفىلاإنه:[لاول

تكنإنها>يبنئ-:لابنهلقمانوصيةفي-تعالىقولهعليهيدل

الأزضفيأوالشنواتفيوصششفيفتكنخردلمنحثسؤمثقال

تعالى:وقوله16[،:]لقمان*<خبيرلطي!ادلهإناددهبهايات

<*الخبيراللطيفوهوالأتصريدركوهولأبقخرتدرصه>لا

301[.:]الأنعام

لاطرقمنواحسانهبلطفهمصالحهمإليهمالموصل،بعبادهالبزأنه:الثاني

منيرزق-بعبادهلطيف>أدثه:سبحانهقولهعليهيدلوهذابها،يشعرون

اللهاسماءمعانيانطر:91[،:]الشورى!(اتعريزالقوتوهويشا

33صالمبينالواضحالحق62515(،تفسيره)ضمنسعديلابنالحسنى

244.-24311للحمودالأسمىالعهج34،-
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الشانذاعنالغفلاتفيو]لعبدلطفهويئديعزتهفيريك2033-

***

تم!هفر

بلالمفقهليحمثالزفيقوهو3033-

بالدالمختمقوقزبهالقريبوهو4-033

مانيفوقبالزفقيعطيهم

الإيمانعلىوعابدهاعي

2033-

3033-

4033-

تحريف."،لفظه"يبدي:طعفي

:-البيتهذامعنىفيجميللهكلامفي-سعديابنالشيخيقول-

لطفه""ويبدي،تكرهبمابامتحانكأي"عزته"فيريكالمصنفقال"ولهذا

ولاالأفهامتدركهلاوكرملطفمنللهفكم،السارةالحميدةالعواقبفي

منالدنيامطالبمنمطلبعلىالعبداستشرفوكم،الأوهامتتصوره

ويصرفهاعنها،اللهفيصرفه،المحبوبةالأسبابمنسببأورئاسةأوولاية

معرفتهوعدمجهلهمنحزيناالعبدفيظلدينه،فييضرهلئلابهرحمةعنه

وشكرهاللهلحمدفيهإصلاحهوأريدالغيبفيلهذخرماعلمولو،بربه

الواضجالحق.بأوليائه"لطيفرحيمرووفبعبادهاللهفإن،ذلكعلى

34(.)صالمبين

رديقالله"ان:قال!النبيأنعنهااللهرضيعائشةحديثفيكما

يعطيلاوما،العنفعلىيعطيلاماالرفقعلىوبعطيلرفق،1يحب

".سواهماعلى

بسمثغيرهوالذميعرضإذاباب،المرتديناستتابةفيالبخاريأخرجه

فضلباب،والصلةالبرفيومسلم)2696(،رقم،يصرحولم!النبي

التسليمفيجاءماباب،الاستئذانفيوالترمذي)3925(،رقم،الرفق

رقم،الرفقباب،الادبفيماجهوابن)2027(،رقم،الذمةأهلعلى

3716.وأحمد،)9368(

وهو،عاملاخاصتعالىقربهوأن)القريب(.:سبحانهأسمائهمنأنأي

قوله=مثلعليهيدلوهذا،بالاجابةداعيهمنقربه:الأول:نوعينعلى
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جببدعومنبقولالمجيبوهو5033-

ذإالمضطزلدعوةالمجيبوهو6033-

الوجوعمفجودهالجوادوهو-7033

نادانيمنلكللمجيب1انا،

إعلانوفيسزفيببدعوه

والإحسانبالفضلجميعهد

دعان(إذاالداعدعوةأجبقريثفإقعئئعبادىسألف>داذا:تعالى

>إن:تعالىقولهفيكمابالإثابةمطيعهمنقربه:الثاني186[.:]البقرة

الصواعقمختصرانظر:56[:]الاعرافالمخسنين(منقرديبللهرحمتَ

243.-8/232الفتاوىمجموع2/693،

قولهفيكمافالعام،وخاصعامتعالىقربهأنيرىمنالعلمأهلومن

عليهفيدلالخاصوأما16[.:]قلورلد<حنرمنإفيقرب>ونحق:تعالى

المبينالواضحالحقفيسعديابنالشيخاختارهماوهذا،سيقما

وتوجيههالصواعقفيكلامهفانظر.الاوليرجحالناظمولكن3.صه

2/593.القولهذاأصحابلدليل

سيحانه:وقوله61[،]هود:لمجممب(ق!لبريى>إن:تعالىقولهفيكما-5033

سيذناونعبادقعنيم!ئتكبرلنائدتإنل!ستنئدعونيردنسيم>وقال

06[.]غافر:*<داخربتجهخ

"س".منساقطالبيت-

ولخعلخ(السوءولكشفدعاهفياالمضحطزمجيب>أمن:تعالىقولهفيكما-6033

62[.:]النمل

:نوعانوتعالىسيحانهإجابتهأنالناظمكلامومعنى

قالكما،مسألةدعاءأوعبادةدعاءدعاهمنلكلعامةإجابة:الأول

06[.]غاقر:لتم(ستخسادعوقرلسنيم>وقال:تعالى

وطولكالاضطراريقتضيهاسببلهاقامماوهي:خاصةإجابة:الثالي

لابنالمبينالواضحالحقانظر:.ذلاسونحو،المظلومودعوةالسفر

36(.-3صهرسائلهمنمجموعة)ضمنسعدي

الله"بقول:قال!النييأنعنهاللهرضيذرأبيحدبثعليهببدل-7033

"ذلكوفيه،الحديث."..نفسيعلىالظلمحزمتانيعبادييا:تعالى

اريد".ماأفعلماجدجوادبأني
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الكفرانمةمنآنهولوسائلايخئبفلاالجوادوهو8033-

اللهفانغاثةيحبولذامخلوقاتهلكلالمغيثوهو9033-

***

8033-

9033-

رقم)94(باب،والورعوالرقائقالقيامةصفةفيالترمذيرواه

)4257(،رقم،التوبةذكربابالزهد،فيماجهوابن)7924(،

5/154.حمدو

حسن".حديث"هذا:الترمذيوقال

الظلم،تحريمباب،والصلةالبرفيمسلمصحيحفيصلهو:قلت

ذكرغيرمنذرأبيعنالخولانيإدريسأبيطريقمن)2577(رقم

الشاهد.

.بمنساقط"جميعه"-

بالفضلالورى"عمد:وقي.بعدهالذيعنبفيمؤخرالبيتهذا-

".والاحسانوالانعام

لدعاءإجابتهعنتعالىخبرفقد،والحسالنضلعليهدلمشهودأمروهذا

وغيهمكفرهمإلىيعودونكيفثمالضراء،فيإليهيلجأونحينالكافرين

ثزأللهفمنلغمةمنبكم>وما:تعالىقالكماعنهمالكربتفريجبعد

من!فريقإذاعمبهتملضزبنفإذاثز*تخروبئف!لةالنرمسكمإذا

54[.53،]النحل:*<يشركونبربهم

تحريف.ولعله"كذا"غيرها:وفي.ح،ظد،،ففيكذا:"لذا"

."...إغاثة"يجيب.وجالاصلينعداما

ولكن،تعالىللهالمغيثاسمعلىيدلثابتنصعلىأقفلم-

رئبهئمدتمتتغيثون>إذ:سبحانهقولهفيكماتعالىلهصفةثبت

في!النبيدعاءوكذلك9[،:]الأنفاللحم<ظسئتباب

اغثنا"."اللهمالاستسقاء:

غيرالجمعةخطبةفيالاستسقاءبابالاستسقاء،فيالبخاريأخرجه

فيالدعاءبابالاستسقاء،صلاةفيومسلم)1401(،رقم،القبلةمستقبل

عنه.اللهرضيأن!حديثمن)798(،رقمالاستسقاء،
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فميفو

ويحبهيحبهمالودودوهو-0331

قلوفيالمحئةجعلالذيوهو1-331

معالاحقاالإحسانسوفذا3312-

لاحتيالاشكورهئميحبلكن3313-

سعيهميضئعفلنالشكوروهو3314-

للمنانلفضلوأحبابه

ثانبححبوجازاهئمبهم

الشكرانلتوقعولاوضة

لايمان1وللشكرانمنهج

حشبانبلايضاعفهلكن

0331-

،1331-

3313-

3314-

منوالودود14[،:]البروج*<الودودالغفور>وهر:تعالىقولهفيكما

،مفعولبمعنىفعول:الناظمأشاركماوهوالشيء،محبةوهوالود

سبحانهوهو،أولعائهقلوبفيمودودوجلعرفالله،فاعلبمعنىوفعول

عنمنكخيرتذمنءامنوأالذين>يهائها:سبحانهقالكما،الصالحينعبادهيوذ

انظر:54[.:]المائدة.(..ويحبونه،يحبهمبقو2أللهياققسوفديه

الواضحالحق،453عماللسان74،صالدعاءشأن086،صالمفردات

1/104.الاسمىالنهج37،صالمبين

ثم،ومنةمنهفضلاأوليائهقلوبفيالمحبةجعلالذيهوسبحانهأنهأي

تلكعلىوإثابتهمشكرهممقتضاهامنهمحبةالمحبةهذهعلىجازاهم

منللعبادوليسوآخرأ،أولاالفضلفلهحقأ،الاحسانهوفهذا.المحبة

والقصور.النقصإلاأنفسهم

غيرها:وفي.وسالاصلينفيالبيتوردكذا

للشكرانمنهلاحتياجلاوشكورهمشكورهميجحتلكن

الحاشية:فيوكتب،فمن"والايمان"كلمةبعضهممحاوقد

وبضمها:الشكر،الكثيرالشاكر:الشينبفتحوالشكور."وشكووهم"

)ص(.كالشكر،مصدر

سبحانهوشكره17[.:التغابن1خليم<ثمكوو>وادله:تعالىقولهفيكم!

اليسيرعلىيجزيهمبل،لوجههالصالجسعيهميضيعلابأنهلعباده

سبعمائةإلىأمثالهابعشرالحسنةيجزيأنهأخبركمامضاعفةبأضعاف

وأرحمه.وسعهمافسبحانه،كثيرةأضعافإلىضعف
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الشانالعظيمالاجراوجبهوجمثوحقعلئهللعبادما3315-

والإحسانبالإخلاصكانإنضائعلديهعملولا3316-كلا

السلطانذيسبحانفبفضلهنعمواأوفبعدلهعذبواإن3317-

***

نؤ

الزحمنرئهموخدخطابقرابهاأتىفلوالغفوروهو3318-

3315-

3316-

3317-

3318-

فله،تعالىالربشكرما"و031(:)صالصابرينعدةفيالناظميقول

هوبلشكور،كلمنالشكربصفةأولىفهو،صبرهكشاناخر،شان

."..عليهيشكرهلماويوققهالعبد،يعطيقانه،الحقيقةعلىالشكور

38.ص،المبينالواضحالحق6،صهالدعاءشان:وانظر

"."فلايضيعس:-في

54[.:]الأنعامالزحمه<نعسهطرئبهغ>كتب:سبحانهقالكما

012[.:]التوبةلمحسنين(أجريضيعلاألله>إدث:سبحانهقالكما

".للرحمن"والحمد:وطتالأخرىالنسخوفي.وسالاصلينفيكذا

"للمئان".:طه،طعوقي

يرويهفيما!النبيعنعنهاللهرضيذرأبيحديثإلىوالاشارة-

نفسيعلىالظلمحرمتإنيعبادي"يا:قالوتعالىتباركاللهعن

انماعبادي"يااخرهوقي،الحديث.".تظالموا.فلامحرمأبينكموجعلته

اللهفليحمد1خيروجدفمنللاها،أوفيكمثملكمأحصيها،أعمالكمهي

البرفيمسلمرواه".نفسهإلايلومنفلاذلككيروجدومن،وجلعز

البيتعلىالتعليقانظر:)2577(.برقم،الظلمتحريمباب،والصلة

)607(.رقم

94[.]الحجر:*<الرحيمألغفورأناأثعبادي>يئئ:تعالىقولهفيكما

منبلشركغير"منغيرها:وقي.وسالأصلينفيالبيتعجزكذا-

)ص(.الارضبقراب:يعني"بقرابها".المنسوخمنولعله،"العصيان
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الغفرانسع1وهوسبحانهقرابهاملءبالغفرانلائاه9331-

نؤعاناوصافهفيوالئؤباوصافهمنالئؤابوكذلك0-332

المنانبمنةالمتاببعدوقبولهاعبدبتوبة3321-/إذن721/ب[

*!**

9331-

0332-

3321-

".بالغفرانلاقاه":طه،طت

يستقيمولا،بالفتحفيهماالهمزةضبطتوقدملء""مغفرة:الاصلينفي-

"على".إلىسفيتحرفتالتيهيولعلها"بملء"،بقراءةإلاالوزن

)ص(..الأخرىالنسخفيمافأثبتنا"مغفرة"،ايضا:وفيها

الله"يقول:قال!النبيأنعنهاللهرضيذرأبيحديثفيكما

"ومن:واخره،الحديث.".امثالها.عشرفلهبالحسنةجاءمن:وجلعز

."...منفرةبمثلهالقيتهشيئا،بييشركلاخطيئةالأرضبقرابلقيني

اللهإلىوالتقربلدعاءوالذكرفضلبابوالدعاء،الذكرفيمسلمأخرجه

برقمالعملفضلباب،الأدبفيماجهوابن)2687(،برقم،تعالى

018.،5/147،148،153،155،916المسندفيحمدو)3821(،

1/664.اللسان.قدرهيقاربماالشيء:وقراب

118[.:]التوبةالرحير(ألوابهوالله>إن:تعالىقولهفيكما

"س".منساقطالبيتهذا-

.[181:]التوبة<ليتولوعلئهزتاب>ثز:تعالىقولهالنوعينهذينعلىيدل

والرجوعطاعتهإلىالانابةرزقهم"ثم)6/305(:تفسيرهفيجريرابنقال

أمرهإلىوالانتهاءطاعتهإلىويرجعوا،إليهلينيبوا،عنهميرضيهماإلى

".ونهيه

محفوفةاددهإلىالعبد"وتوبة)1/931(:السالكينمدارجفيالناظمويقول

سابقةربه،منتوبتينبينفتوبتهبعدها،منهوتوبةقبلها،عليهاللهمنبتوبة

عليهفتابالعبد،فتابوالهاما،وتوفيقاإذناأولاعليهتابفإنه،ولاحقة

فيهتديالاهتداء،قبللعبدههدايتههذاونظير...وإثابةقبولاثانيا،

إلى=هدايةبهااللهيثيبهأخرىهدايةالهدايةتلكلهفتوجب،بهدايته
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و3322-

3322-

ففر

بالإذعانالخلقإليهصمدتالذيالضمدالسئدالالههو

وهوالمعذفهووالاخر"الاول)1اسميهسرمنالقدروهذا...هدايته

قالكما،بنفسهنفسهمنيعيذالذيوهو،والمسببالسببومنهالممد،

فتوبة،توابوالله،تؤابوالعبدمنك"،بكعوذ"و:بهالخلقأعرف

وقبول،وتوفيقإذن:نوعاناددهوتوبة.الإباقبعدسيدهإلىرجوعهالعبد:

اهـ.وإمداد[(

الزجمم<الرخمنهوإلاإلةلأواحدإله>وإلفكم:تعالىقولهفيكما

ا[.63:]البقرة

وفدفيانطلقت:قالعنهاللهرضيالشخيربنعبداللهحديثفيوكما-

."الله"السيد:فقالسيدنا.نتفقلنا:!اللهرسولإلىعامربني

حمدو)6048(،برقمالتمادحكراهيةباب،الادبفيداودأبوأخرجه

)0037(.برقمالجامعصحيحفيالالبانيوصححه4/25،

تعددتو"الصمد"2[.:]الاخلاصالصمد<لله>1:تعالىقولهفيوكما-

له:يشهدمامنهالكلبلبيعها،تعارضولا،معناهفيالسلفأقوال

مسعودابنعنمعروفوهذا.لهجوفلاالذيهو:قالمنفمنهم-

وغيرهم.ومجاهدوالحسنعباسوابن

الذيالسيدفهو،الحوائجفيإليهيصمدالذيالسيدهو:قالمنومنهم-

قدالذيوالعظيم،شرفهفيكملقدالذيوالشريف،سؤددهفيكملقد

كملقدالذيوالعليم،حكمتهفيكملقدالذيوالحكيم،عظمتهفيكمل

أنواعفيكملقدالذيوهو،حلمهفيكملقدالذيوالحليم،علمهفي

سلمة.بنشقيقوائلبيوعباسابنعنمرويوهذاوالسؤدد.الشرف

انظر:.القولينهذينحدإلىقولهمرذلكن،ذلكغيرقالمنومنهم-

المفردات4/057،كثيرابنتفسير744،-12/741الطبريتفسير

مجموع)ضمنالاسلاملشيخالإخلاصسورةتفسير294،صللراغب

الدعاءشأن،17/143الفتاوىمجموعبعدها،وما17/214(الفتاوى

1/145.الفوائدبدائع85،صللخطابي
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3323-

-3324

3325-

-3326

3327-

3328-

-9332

0333-

نفصانمنفيهماكمالههالوجوكرامنالاوصافالكامرا

بالشلطانمقهورونفالخلقاوصافهمنالقهاروكذلك

سلطانولاقهرمنكانماقادواعزيزاحئايكرلملو

قشمانأوصافهفيوالجئروصافهمنالجباووكذلك

دانمنهفالجئركشرةذاغداقدقلبوكلالضعيفجثر

إنسانمنلسواهينبغيلاالذيبالعزالقهرجئرلثان1و

إنسانمنمنهيدنوفليسمالعلووهوثالثمسفى]وله

[بنانلكلفاتتلتي1حلياالىللنخلةجئارةقولهممن

***

والقهر:48[.:]إبراهيمالقهار(الؤحددئه>وبرزوأ:تعالىقولهفيكما-3324

687.صالمفردات،5/161الطبريتفسيروالعلو.،لتذليلو،الغلبة

وغيرها.فمنوالمثبتعليما"،"حيا:الاصلفي-3325

".سلطان"ومن:طهفي-

فاسماوه.وقدرتهوعزتهحياتهعلىاللزومبدلالةيدل)القهار(اسمه-

عليهاالناظمكلامويأتي،واللزوموالتضمنبالمطابقةدلالاتلهاسبحانه

)3415(.وقمالبيتعند

23[.]الحشر:المتكئز<>الجتار:تعالىقولهفيكما-3326

"نوعان".:طهفي-

.وسالاصلينفييردلمالحاصرتينبينما-9332

:معانثلاثةله)الجبار(اسمنهناالناظمذكر-0333

الكسيرفيجبر،لاجلهمنكسرقلبوكلالضعيفيجبرالذيأنه:الأول

إصلاحالجبرهذافحقيقة،المصابويجبرالمعسرعلىويشرالفقيرويغني

لهدانالذيشيء،لكلالقهارأنه:الثاني.عنهالمكاوهودفعالعبدحال

فالجبرشيء،كلعلىالعليئأنه:الثالثشيء.كللهوخضعشيء،كل

.=الجبارةطولا:اليدتنالهالاالتيالعاليةللنخلةقولهممنالعلو،بمعنى
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فممار

وحمايةكفايةالحسيبوهو-3331

وفعالهفقولهالرشيدوهو3332-

وصفهفهذاحقوكلاهما3333-

فعلهفيوصافهمن3334-والعدل

اوانكلالعئدكافيوالحشب

الحيرانمرشدوربكرشد

الثانيذاكللإرشادوالفعل

بالميزانلحكموومقاله

3331-

3332-

3333-

3334-

48،صالدعاء،شأن34،ص،للزجاجالحسنىادلهأسماءتفسيرانظر:

لهراسالنونيةشرح41،ص،المبينالواضحالحق31211،العليلشفاء

.41201

86[،]النساء:حسيبا<شئءكلعك؟نالله>إن:تعالىقولهفيكما

93[.:الاحزاب6،]النساء:حسيبا<بأدده>كفئ:تعالىوقوله

الطبريتفسير:انظر.والمحاسب،والحفيط،الكافيهووالحسيب

07،-96صالدعاء،شأن234،ص،المفردات،40631491،لمهلم

41.ص،المبينالواضحالحق

".وكفاية"حماية:طهفي-

يفيدماوردوقد،تعالىددهالرشيداسمإثباتفيثابتدليلعلىأقفلم

واكفرالأئمةأرشد"اللهم!:قولهفيكمابهتعالىادلهوصف

تعاهدمنالمؤذنعلىيجبماباب،الملاةفيداودابورواه."للمؤذنين

ضامنالامامأنجاءماباب،الصلاةفيوالترمذي)517(،برقمالوقت

من37712513،المسندفيحمدو)702(،برقممؤتمنوالمؤذن

عنه.ادلهرضيهريرةأبيحديث

صحيححديثوهو)51104(:الترمذيعلىتعليقهفيشاكرأحمدقال

تصحيحه.أوجهبينثما!،.ثابت

للحيران.إرشادهوالثانيرشدا،وفعلهقولهكونالاول"كلاهما":

فيعنهادلهرضىمسعودابنحديث:بالعدلتعالىادلهوصفعلىيدلمما

فيهاعدلماالقسمةهذهإنوالله:قالرجلاان،حنينيوم!رالنبيقسمة

يعد!"دمن!:النبيفقال!النبيبهاعبداللهفاخبر.اللهوجهبهاريدوما
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القزانفيذاكوفعلاقولاإلهناالمشتقيمالصراطفعلى3335-

**صهالاله

ف!يلسو

للزحمنبالئعظيمخزيهالفذوالنذوساوصافهومنهذا-3336

نقصانومنتفثيلكلمنسالمالحقيقةعلىالشلاموهو3337-

لإحسان1والخبراتكثرةهوسفحانهأوصافهمنوالبر-3338

نوعانلهحينئدفالبروصفههوالذيالبزعنصدرث9333-

الاحسانودائمالجميلموصبمحسنبزفهووفعلوصف0-334

الازمانمدىمواهبهفانظزوصافهمنالوهفابوكذلك3341-

رواهفصبر"هذ[منبثثرأوذيقد،موسىاللهرحم؟ورسولهدثه1يتدللمإذا

قلوبهمالمؤلفةيعطي!النبيكانماباب،الخمسفرضفيالبخار!

إعطاءباب،الزكاةفيومسلم)0315(،برقم،ونحوهالخسسمنوغيرهم

)6201(.برقمالاسلامعلىقلوبهمالمولفة

خطأ."الميزان"في:طهفي-

56[.]هود:تشقيم(صرفىعلىربئ>إن:تعالىقولهإلىإشارة-3335

23[،:]الحشر<القدوسالملك>:تعالىقولهقيكما،سبحانهأسمائهمنوهو-3336

ونقص.عيبكلمنالطاهرالعطيم:هوفالقدوس،والتعطيمالتطهيرهووالتقديس

.6/168اللسان،04صالدعاءشان،066صالمفردات،1/248الطبريتفسير

23[.]الحشر:(المؤمن>السلام:تعالىقولهفيكما-3337

".أوصافه"في:ط-3338

البزهو>إفي:سبحانهقولهعليهويدل،وتعالىسبحانهأسمائهمنالبز-0334

.28[:]الطور<الرخيم

8[.:عمران]الالؤهاب(أنت>إنك:تعالىقولهفيكما-3341

إليهشيرو"أسمائه"،غيرها:وفيود.الاصلينفيكذا":أوصافه"من-

أيضا.فحاشيةفي
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عنوالارضالعلىالسماواتأهل-33

أسمائهمنالفتاجوكذلك-33

إلهناشزعوهوبحلمفتح33-

كلئهمابذينفتاجوالرب33-

أدسمائهمنالززاقويدلاش-33

ورسولهعبدهيدعلىرزق33-

والوالإيمانالعلمالقلوب33-/وزق

ورئناالحلالالرزقهوهذا-33

فيللأعضاءالقوتسوقلثان1و33-

ينفكانلئسهب1الموتلك

امراناوصافهفيلفتحو

ثانيقتخبالاقداووالفتح

الرحمنمنوإحساناعدلا

نوعانأفعالهمنوالززق

معروفانذانايضانوعان

]*/7الابدانلهذهالمعدشزق

للمنانو]لفضلرزاقه

بوزانسوقهالمجاريتلك

33-

33-

33-

33-

26[.]سبأ:اتمليم<امنلاع>وهو:تعالىقولهفيكما

فيمزكماوهذا،كونيوقدريدينيشرعي:نوعانسبحانهفتحهأنأي

الحكم.

المكلفونيحتاجهماكلمنرسلهألسعةعلىشرعهماهو:الشرعيففتحه

بصارهموقلوبهمبذلكفيفتح،المستقيمالصراطعلىبهويستقيمون

الحق.لمعرفة

وعطاءوضر،ونفعوشر،خيرمنعبادهعلىيقدرهماهو:القدويوفتحه

ومالهآممسكفلارحمؤمنللناسأللهيفتح>ما:تعالىقولهفيكماومنع

ادح!انظر:2[،]فاطر:*<الحكيمالضلنروهربعدمنلبمامرسلفلابضسك

45(-44ص،رسائلهمنمجموعة)ضمنسعديلابنالمبينالواضح

56.ص،للخطابيالدعاءشأنوانطر:

58[.:]الذاريات<المتينالقؤةذوالرزاقهوالله>ان:تعالىقولهفيكما

هذهإلىشيرو"أفعاله"قيغيرها:وقي.ط،حود،الاصلينقيكذا-

أيضا.فحاشيةفيالنسخة

:نوعانتعالىاللهرزقأن،الرزقتنويعفيالناظمذكرهماحاصل

على=أنزلهالذيشرعهطريقعنيكونوهذا،خاصرزق:الأولالنوع
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رزقانكلاهماالحراممننيكوكماالحلالمنبكونهذا3351-

بياندونبالاطلاقوليسرالاعتبابهذارارتهوالله3352-

***

فمهسر

وادالفيوماوصافهومنهذا-3353

بنفسهقامالميومإحداهما3354-

غئرهعناسبنناؤهفالاول-3355

أمراناوصافهفي!يوم

الامرانهمابهقاموالكون

الثانيإليهكلمنوالفقر

3352-

3353-

3354-

3355-

الثاني:.والإيمانبالعلمالقلوبرزق:احدهما:نوعانالرزقوهذا،رسله

مرضاته،منويقرب،طاعتهعلىيعينالذيالحلالالرزقالابدانرزق

سبيله.قيمنهوينفقون،طاعتهفيأولياؤهبهيستعينفهذا

وأمشربأومأكلمنالعبدبهينتفعماكلوهو،عامرزق:الثانيالنوع

الناظمعنهعبرالجوفإلىمرذهالرزقهذاغالبكانولما،ذلكنحو

الجسم.أعضاءإلىالقوتبسوق

صاحبه.إلىساقهتعالىاللهأنباعتباررزقايسمىالعامالنوعهذاانأي

الحكمباعتبارلاالاعتباربهذارزفايسمىالعبدبهيتغذىالذيفالحرام

فيالحجة56،-هصهالدعاءشأن:انظر.فيهمأذونغيرفإنهالشرعي

546.-8/541الفتاوىمجموع،1/137السنةلقوامالمحجةبيان

رزقا،يسمىلاالحرامالمالإنفقالوا:ذلكقيالمعتزلةخالفتوقدهذا

شرحانطر:.واكتسابهإنفاقهمنمنعنالانه،الحراميرزقلااللهإنوفالوا:

788.-784صالخمسةالاصول

255[.؟]البقرة(اانوم>الحي:دعالىقولهفيكما

"الامران".غيرها:وفي.الصوابوهو،ط،وحالاصينقيكذا-

181.البيتعلىالحاشيةانطر

)ف(.منساقطة"غيره"عن

معنى:كلومقتضى"القيوم"معنييهناالناظمذكر-
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هكذاعظيمشانذوبالقيوموالوصف3356-

الكمافأوصافيتلوهوالحيئ3357-

لاتتخلفلنوالقيوم3358-فالحيئ

خافضهوباسطهوقابضهو9335-

الشانعنليمأيضاموصوفه

قطبانسمائهالافقهمال

ببيانعنهمااصلااوصاف

والميزانبالعدلرافعهو

3356-

3358-

9335-

سبحانهأنهذلكومقتضى.زوالبلاالدائمبنفسهالقائمأنه:الاولقالمعنى

.سواهعمنغني

ونحوورعايةوحفظاوتدبيرارزقاخلقهعلىالقائمأنه:الثانيوالمعنى

:القيوممعنىفيوانظر.إليهفقيرسواهمنكلأنذلكومقتضى،ذلك

1/19.الطحاويةشرح81(.-)08الدعاءشأن3/7،الطبريتفسير

زائدركنوفيهأيضا.وطعطتوفي،النسخجميعفيوردكذاالبيت

هذاعلىطهناشرأصلحهوقد.البيتوزنليستقيمحذفهمنبدلا

)ص(.578البيتحاشيةفيسلفماوانظر.كذا"شأن"ذو:الوجه

"-القيوم"الحييعني-الاسمينهذين"فعلى:الطحاويةشرحفيالعزأبيابنيقول

لجميعمستلزمةالحياةفإن،معانيهاترجعواليهما،كلهاالحسنىالاسماءمدار

حياتهكانتفإذا،الحياةلضعفإلامنهاصفةعنهايتخلففلا،الكمالصفات

.الحياةكمالنفيهيضادكمالكلإثباتإثباتهااستلزم،وأتمهاحياةأكملتعالى

فلابنفسهالقائمفإنه،قدرتهوكمالغناهكمالمتضمنفهوالقيومماو

بإقامته،إلالغيرهقيامفلالغيرهالمقيم،الوجوهمنبوجهغيرهإلىيحتاج

العقيدةشرح:انظر."انتظاماتمالكمالصفاتالاسمانهذانفانتطم

29.-119/الطحاوية

يقبضدئه>و:تعالىقولهمثلعليهيدلوالبسطبالقبصلتعالىاللهوصف

245[.:]البقرة!<تزجحو%وإلتهوشبهنذ

:قالعنهاللهرضيأنسحديثعليهفيدلالباسطبالقابصلتسميتهوأما

سغرت،لواللهرسوليافقالوا:!،ادلهرسولعهدعلىالسعرغلا

نألأرجووانيالمسعر،الرزاقالباسطالقابضلخالق1هوالله"ان:فقال

اخرجه=مال"ولادمفيللاهظلمتهابمظلمةاحديطلبنيولااللهألقى
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وذاطاعتهلأهللمعز1وهو0336-

الدبذلةيشاءلمنالمدلوهو3361-

فضلهففذامعطمانغ3362-هو

بطلانبلاحقيقيعز!صه
هوانوذلشقاذلارين

للمنانالعدلعئنوالمنع

،البيوعفيوالترمذي)3451(،رقمالتسعير،فيباب،البيوعفيداودأبو

ماجهوابن،صحيححسن:وقال)1314(،رقمالتسعير،فيجاءماباب

156.صهلمحمدو)0022(،رقميسغر،أنكرهمنباب،التجاراتفي

."مسلمشرطعلىإسناده":(1)158رقم،41صهلمالحبيرتلخيصفيالحافطوقال

نالهينبغيولايناملاالله"إن!:قولهفيفكقا"الرافع"الخافضاما

باب،الايمانفيمسلمرواه.الحديث."..ويرفعهالقسطيخفض،ينام

فيماباب،المقدمةفيماجهوابن)917(،رقم"يناملاالله"إن:قوله

موسىأبيحديثمن4/504وأحمد)591(،رقم،الجهميةأنكرته

وأما.تعالىاللهأفعالفيورداالرافعفالخافض.عنهاللهرضيالأشعري

صحيح.نصقفيعليهأقففلمسبحانهللهاسمينإثباتهما

".والاحسان"بالعدل:طه-

26[،:عموان]ال<تشآمنوتذذلتشآءمن>وتعز:تعالىقولهفيكما-0336

أعلم.فيما،تعالىللهاسمين-والمذلالمعزأي-يرداولم

!ز:قولهفيكما-أعلمفيما-اسماوليستعالىللهالمنصفةورد-3362

فيالبخاريرواه"منعتلمامعطيولا،اعطيتلمامانعلا"اللهم

ومواضعالمساجدفيومسلم)844(،رقمالصلاةبعدالذكرباب،الاذان

من)395(رقم،صفتهوبيانالصلاةبعدالذكراستحبابباب،الصلاة

عنه.اللهرضيشعبةبنالمغيرةحديث

قولهوكذلك،تعالىللهصفةكونهعلىيدلالسابقفالحديثالعطاءوأما

فإنوكذلك،ذلكونحو1[،]الكوثر:الكؤثر<أعظنر>إنا:تعالى

سفيانأبيبنمعاويةحديثفيكما،سبحانهأسمائهمن)المعطي(

الدين،فييفقههخيرأبهاللهيرد"من:قال!النبينعنهاللهرضي

الخمس،فرضفيالبخاريرواه.الحديث."..القاسموائاالمعطيوالله

)3116(.برقم<وللرسولخسه-لله>فانتعالىاللهقولباب
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سلطانذوواللهبحكمةءيشامنويمنعبرحمتهيعطي3363-

***

نو

ومنايضاا!سمائهمنوالنور3364-

حكاقدكلامامشعودابنقال3365-

البرهانذيدسئحانأوصافه

نكرانبلاعنهالدارميئه

)ف(.منساقطة"ويمنع"3363-

وقي35[،النور:1ؤالازض!<السمواتنوردله>:تعالىقولهفيكما-3364

:يقولكان!النبيأنعنهماادلهرضيعباسابنحديثمنالصحيحين

."...فيهنومنوالأرضالسمواتنورانتالحمدلك"اللهم

وفي)0112(،رقم،بالليلالتهجدبابالتهجد،فيالبخاريأخرجه

التوحيد،وفي)6317(،رقم،الليلمنانتبهإذاالدعاءباب،الدعوات

رقميالحق(والأرضىالشمواتالذهـخلف>وهر:تعالىاللهقولباب

)7442(رقم!(،ثاضر"يومز>وصه:تعالىاللهقولوباب)7385(،

)9974(،رقم<،اللهكلمسذلوا!>يرلدون:تعالىاللهقولوباب

وقيامه،الليلصلاةفيالدعاءبابوقصرها،المسافرينصلاةفيومسلم

)976(.رقم

لهوبأننورا،الرببتسميةوردقدالنص"إن:عقالصوفيالناظمقال

فهذه.نورحجابهوبأن،والارضالسماواتنوروبأنه،إليهمضافانورأ

والثاني.الهاديالنورفإنهبالاطلاقسبحانهعليهيقالفالاول.أنواعأربعة

وهووالثالث.وعزتهوبصره،وسمعهحياتهإليهيضافكماإليهيضاف

والازض!<السمواتنور>ادله:كقوله،والارضالسماواتإلىنورهإضافة

يجيءإليهالمضافالنورفهذا،النور""حجابهكقولهوالرابع35[.]النور:

وانظر:348،ص،الصواعقمختصرانطر:".الاربعةالوجوهحدعلى

937.-37416الفتاوىمجموع:وانظر344.ص

الهذلي=شمخبنحبيببنغافلبنمسعودبنعبداللهالجليلالصحابي-3365
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نهاولاسبونليلعندهما3366-

نورهمنالعلىالشماواتنوو3367-

جلالهجلالزبوجهنوومن3368-

ذانيوجدالفلكتحتقلتر

والقمرانالنجمكيفوالأرض

الطبرانيالحافظحكاهوكذا

3366-

3368-

النجباءومن،الاولينالسابقينمن.زهرةبنيحليفبكر،ابوالمكي

وكان؛!لىالنبيولازمبعدها،ومابدرأوشهد،الهجرتينهاجر،العالمين

وبينبينه!رالنبياخىكثيرأ،!النبيعنحدس.نعليهصاحب

حتىالصحابةأقرأمنوكانمعاذ،بنسعدوبينبينهالهجرةوبعدالزبير،

علىفليفرأهنزلكماغضاالقرآنيقرأانسره"من!:النبيفيهقال

اثنتينسنةمات.وغيرهاحمدرواه-عبداللهيعني-عبد"امابنقراءة

4/891.الاصابة،46111السير.الهجرةمنوثلاثين

885.البيتتحتالدارميسعيدبنعثمانالامامترجمةتقدمت-

.للضرورةهنااللامسكن.واللامالفاءبفتح:لفلك1

1441.البيتحاشيةفيالطبرانيالقاسمأبيالحافطترجمةتقدمت

المريسي،بشرعلىردهفيالدارميرواهعنهاللهرضيمسعودابنثرو-

الزبيرءق-سلمةابنهو-حمادحدثناإسماعيلبنموسىحدثنا:فقال

عنهاللهرضيمسعودابنعنالفهريعبداللهبنأيوبعنعبدالسلامأبي

نورمنالسماواتنورنهار،ولاليلعندهليسربكم"ان:قال

الشيخبتعليق،المريسيبشرعلىالدارميالامامرد.الحديث،.".وجهه

19.ص،الفقيحامدمحمد

أبيعنسلمةبنحمادطريقمن)8886(الكبيرفيالطبرانيورواه

.وذكرهعنهاللهرضيمسعودابنعنمكرزبنعبداللهعنعبدالسلام

أبووفيهالكبيرفيالطبراني"رواه)8511(:الزوائدمجمعفيالهيثميقال

،الثقاتفيحبانابنذكرهوقد،مجهول:حاتمأبوقال،عبدالسلام

".ذكرهمنأرلم-الشكعلىعبيداللهأبو-مكرزبنوعبدالله

بنعبداللهبنأيوبولعلهمكرز،بنلعبداللهترجمةعلىأعثرلم:قلت

روايةفينحوهأوسقطوقعلكن،الدارميروايةفيالمذكورمكرز

في=كما،عنهعبدالسلامابيروايةيذكرلأيوبترجممنلان؛الطبراني
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معوالكزسيالعزشاستنارفبه-9336

شرعهكرلكنوروكنابه-0337

الفتىقلبفيالايمانوكذلك3371-

الحجاكشففلونوروحجابه3372-

الاكوانوسائرالطباتنسئع

بالفرقانالمئعوثكذانور

القزانمعنورعلىنور

للأكوانالسبحاتلاحرقب

9336-

0337-

3371-

3372-

تهذيب)1/092(،الميزان)2/251(،حاتمأبيلابنالتعديلالجرح

أعلم.والله)1/704(التهذيب

)الثقاتحبانابنوثقه،عبدالسلامبيعلىالحديثمدارأن:والحاصل

وقال9/604(،والتعديل)الجرح.مجهول:حاتمأبوقاللكن6/333(،

)الكنى.ضعيف:الدولابيوقال4/548(،)الميزان.يعرفلا:الذهبي

أعلم.والله.هذاعبدالسلامأبيبسببضعيففالحديث2/72(والأسماء

،ب،فمنوالمثبت.تصحيفاستنار"،"فيه:طهد،والاصلفي

)ص(..طع

ماتدرىكتماأترناينروحااليكاوخنا>كدلك:تعالىقولهفيكمانور""كتابه-

52[.:]الشورىعبادنأ(مقلتئمامنبه-تهدىتوراجعلتهولبهنقيبمنولاالكنف

بأقرههزللهدؤريلموأن>يريدون:تعالىقولهفيكمانور""وشرعه-

32[.:]التوبة*<البهفردن!رهولودؤرهشمأنالادلهويأب

ومبمثراسمداأزسلئكإناالنبى>يايها:تعالىقولهفيكمادور""ورسوله-

6!ا[.،5!ا:]الاحزاب!(ئنيراوسراجابإدنه-اللهإليوداعيا*ونذيرا

يخمهاكمشكؤؤنورو-ملوالازض!السمواتنور)أدله:تعالىقولهفيكما

مثل:المعنى:المفسرينمنجماعةقال35[.النور:1الاية0(.0مقحباح

عليهمفطورهووماالمؤمنقلبفشبه،كمشكاةقلبهفيالذيالمؤمننور

تفسيرانظر:.عليهمفطورهولماالمطابقالقرانمنيتلقاهوماالهدىمن

3092.كثيرابنتفسير322،-9/321الطبري

تخريجهتقدموقد.عنهاللهرضيالاشعريموسىأبيحديثإلىإشارة

لأحرقتكشفهلوالمور،"حجابهاخرهوفي)9335(،رقمالبيتعند

".خلقهمنبصرهاليهانتهىماوجههسبحات
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نورهيشرقللفصلأنى-/لىاذا3373]كا/ب[

العلىجناتالزبداروكذانب-3374

ووهـمخلوقنوعينذولنور1و-3375

!منوعينذوالمخلوقوكذلك-3376

الابدانقيامةيومالارضفي

بطلانذالئسلاتلأنور

متحدانواللههماماف

شئئانهماومعقولصسوس

96[.]الزمر:ربها(بنورالأرض>وألثزقت:تعالىقولهفيكما3373-

نأعنهادلهرضيزيدبنأسامةحديثمنماجهابنرواهماإلىيشيرلعله-3374

خطرلاالجنةفإن؟للجنةمشمر"الا:لاصحابهيومذاتقال!زالنبي

مظرد،ونهرمشيد،وقصرتهتز،وريحانةيتار،نورالكعبةوربهيلها،

الحديث.."..كثير،وحلل،جميلةحسناءوزوجة،نضيجةكثيرةوفاكهة

حبانوابن)4332(،برقمالجنةصفةبابالزهد،فيماجهابنأخرجه

فيباب،الصحابةمناقبعن!إخبارهكتابفي)الاحسان(صحيحهفي

بسببمقالإسنادهفيوالحديث)7381(.برقمهلها،والجنةوصف

.مجهول:عنهالذهبيوقالحبانابنغيريوثقهلم،المعافريالضحاك

036.-2/935للبوصيريالزجاجةمصباح2/327،الميزان:انظر

الجنةأنعلىيدلهلهاوالجنةوصففيجاءتالتيالنصوصمفهومولكن

نأقبلأهلهاحالهوكمافيهاالتنعممقتضىوهذالاصحابها،يتلألانور

بتننورهميتعئوألمؤِمتتالمؤمنينتري>بوم:عنهمتعالىاللهقالحيثيدخلوها

12[.]الحديد:الانهر(تخئهامنتجرىجنتاليومبسثرلبهمربائمنصأيبتم

الايمانكنورمعقولاويكون،ونحوهاكالنارمحسوسأيكونالمخلوقالنورأنأي-3376

و]لأبصار.والاسماعالقلوببهتستنيرمعنىنهإلابالحسيشاهدلموانفهذا،والهدى

المخلوقالنور":الاسلامشيخقالكمانوعينعلىيكونالمحسوسوالنور

هو()فالأعيان،واعراض،أعيان:نوعانلكنه،كيفيةبيانإلىيحتاجلامحسوس

،وغيرهالزجاجةفيالذيوالمصباحالسراجنور،كانتحيثالنارجرمنفس

...نوراسماهاللهفإنالقمرومثل،المثلبهاللهضربالذيالنوروهي

الصقيلةالاجسامعلىوالناروالقمرالشمسشعاعمنيقعمامثلعراض()و

6/383.الفتاوىمجموع:انظر.وغيرها"
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هوةرجللشفتحتترلاحذر3377-

رجلهزلتبالجهلعابدمن3378-

العباائارانوارلهلاحت9337-

وبليةمصيبةبكبرفاتى0338-

خدنههوالذيالحلوليوكذا3381-

الازمانعلىفيهاهوىقدكم

الدانيالحضيضقعرإلىفهوى

للرحمنالانوارظنهادة

هذيانومنشطحمنشثتما

الاخوانهماحقاههنامن

3377-

3378-

0338-

3381-

"طه".منساقطة"فتحت"

374115.اللسان.عميقةوهدةوكلالقعر،البعيدةالحفرة:لهؤة1-

تحريف.إلى""فهى:طع

القلوبأنريب"ولا:السالكينمدارجفياللهرحمهيقولهذاوفي

تلكولكن،أخرىوتضعفتارةتقوىاستعدادها،بحسبأنوارأتشاهد

أنهالاوالاسرار،البواطنوصفاء،والمعارفوالايمانالاعمالأنوار

حتىالنورذلكمنلليسيريثبتلمالجبلفإن،المقدسةالذاتأنوار

فإياك؟بغيرهالطنفماله،تجليهعدممعصعقا،الكليموخزتدكدك

منأعظمالعارفينعندفإنها،وهامهمووخيالاتهمالقوموترهاتإياك

ذلكفيبأنهمعترفبنفسهالمحجوبفإنوأحكامها،النفسحجاب

لهتجلتقدالحقيقةأنيرىالخيالاتهذهوصاحب،الحجاب

فحجاب،الرحمنكليمعمرانبنلموسىذلكيحصلولمأنوارها،

نوارفيفالصادقون...،ولئكحجابمنشكبلاأغلظهؤلاء

وتعالىتباركالربذاتوأنوارإلا،ليسوأحوالهموعباداتهممعارفهم

فيهزئتكموللهالظريق،مقاطعمنالموضعوهذاكله،ذلكوراء

،البصيرةصادقمنهونجا،أوهامفيهوحارت،أفهامفيهوضلت،أقدام

مدارجانظر:".التوفيقوبالئه.النبوةبمشكاةمتصلعلمه،المعرفةتام

)3/67(.السالكين

313.البيتحاشيةفيالحلوليةعنسبقماانظر

113913.اللسان.والصاحب،الصديق:الخدن-

"أخوان".غيرها:وفيد.ونسخةفوحاشيةالاصلفيكذا-
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3382

3383

3384

3385

3386

3387

3388

9338

0933

3384

3385

3387

3387

سئانهماماالكثيفةحجبوارالتعطيلذوالرجلئنويقابل-

الثانيهذاالتعطيلوبظلمةوظلامهطئعهكثافةفيذا-

يريانظلمةمنلههذاولاهذافلامحجوبوالنور-

***

غعغ

تابعتانللأفعالغتانالفذانكوالمؤخرالمقدموهو-

قائمتانبالغئرلابالذاتهماإذايضاالذاتصفاتوهما-

مختلفاننوعينصفاتهمظنحينالمقسمغلطقد-ولذاك

الإمكانذيبالفعلقيامهاداراقدولكنهذايردلئمإن-

شئئانهماماالمقشمعندواحدشيءوالمفعولوالفعل-

ببيانعدمئةنشبةمإلالديهلئسالفعلوصف-فلذاك

)ص(.المعئىولا،الحلوليوأخوهالاتحاديلايريانهفلاللنور،أيله-

لاالموخروالتالمقدمالت..."التهجد:دعاءفي!قولهعليهمايدل-

عندتخريجهالسابقعنهما،اللهرضيعباسابنحديثوهوانت"،إلااله

)3364(.رقمالبيت

وطه.وطتالخطيةالمسخمنوغيرهماالأصلينفيكذا"الصفتان"ذانك-

ناشروأراد"ذانك".تقتضىهناضرورةولا"،الصفتان"تانك:والصواب

"تابعان(مطبعيخطأ)الصفانالوصفان"ذانك:فغيرهالخطاإصلاحطع

)ص(..الوزنفاختل

"وكذاك".غيرها:وفي.الصوابوهو،وطالاصلينفيكذا-

كما-"مختلفان"نوعان:قالولو.وطعالخطيةالعسخجميعفيكذا-

ويمكندائما.الالفالمثنىيلزممنلغةعلىلكان-وطهطتفيأصلح

لذهب"يختلفان":قالولو.مختلفانهمااي،محذوفالمبتدابانتوجيهه

.)ص(.الاشكال
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لفلديهالفعالأسماءفجميع1933-

كلهاأمورلكنموبسودة-2933

كالفللأفعالالتعطيلهوهذا-3933

الفبموردلئسالوصفانفالحق4933-

بالذقامقدماالتقسيمموردبل5933-

وافوصافنوعانإذا6933-فهما

معانت1ذوثابتةقط!ست

الوجدانعدميةترىنسب

بالميزانللأوصاف!طيل

البرهانمقتضىهذابنسيم

الرحمنللواحدالتيات

التئيانقشمةفهذندحال

ادلهصفاتتقسيمفيالأشاعرةمذهبإلىالابياتهذهفيالناظميشير-2933

قسمين:إلىتعالى

الصفاتوبقية،والقدرةكالعلمتعالىدئهقديمةصفةعلىدلما:الأول

هذهويقولون،بالمشيئةمتعلقأمنهاشيئايجعلونولايثبتونها،التيالسبع

.غيرهإنهايقالولاهوإنهايقاللاصفات

والتأخيروالتقديموالرزقكالخلقسبحانهلهفعلعلىدلما:الحاني

لأنهعنه،منفصلةهيبل،بذاتهمتعلقةصفاتيثبتونهافلا،ذلكونحو

هوالفعلفيجعلون،ومشينتهبقدرتهتتعلقأفعالبهعندهميقوملا

وجدذلكأنالمتعديةأفعالهويفسرون،المخلوقهووالخلق،المفعول

يخلقأنقبلحالهبل،بذاتهقامفعلمنهيكوننغيرمنبقدرته

امروهي،ونسبةإضافةإلاعندهميتجددولمسواء،خلقوبعدما

.وجوديلاعدمي

لشيخالنزولحديثشرحوانظر:137.صللجوينيالارشادانطر:

12012.لهراسالنونيةشرح،156ص،الاسلام

فجعلوه،الوصفهوالتمسيمموردجعلواالأفعاللصفاتالنافينأنأي-5933

منفصلفهوبهايقوملافعلوصفوإما،بالذاتقائممعنىوصفإما

تعالى.بادلهالأفعالصفاتتقومأننفواوبذلكعنها.

معانصفاتبهافيقوم،بالذاتيقومماهوالتقسيمموردأنالحقولكن

تلكوكل،والمشيئةبالقدرةمتعلقةفعالصفاتبهاوتقوملها،لازمة

تعالى.دئهاوصاف
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33

33

33

34

34

34

34

34

34

33

34

34

34

34

قيايشتدعيبالأفعالفالوصف

ماالأفعالسوىبالمعنىاكالوصف

علىرذواذهمالعجائبومن

محاهذاوصفههيبمنقامت

قاالفعلباسمالأوصافإلىواتوا

الذيالاصلابطلواإليهمفانظر

قوفكذاكممكناهذاكانإن

كووالتاخيربالئقديموالوصف

ونش!حقيقيئامروكلاهما

بالبرهانبالموصوفالفعلم

فرقانمنقطذينكبئنلر

معاندونالاسماءأثبتمن

الاذهانلدىمعقولغئرل

الديانبالواحدتقململوا

بوزانأقرالهمبهردوا

إمكانفذوأيضاخصومكمل

نوعانهماودينيئنيئ

الأذهاناوليعلىالمثاليخفىولاجى

خطأ."فالوصف":طعفي

".الاذهان"لذيغيرها:وفي.ففيكذا

تحريف."العقل"باسم:طهفي

الدثان"."بالفاعل:ففي-

.الاخرىالنسخفيماإلىالحاشيةفيشارو"خصومهم":ف

المعتزلةعلىردهمفيالأشاعرةتناقضإلىالابياتهذهفيالناظميشير-

عليماللهإنقالوا-المعتزلةأي-إنهمحيث،المعانيدونالأسماءإثباتهم

أوصافاللهنستوا-الاشاعرةي-إنهمثموهكذا،سمعبلاسميععلمبلا

مماثلةوهذا.الافعالصفاتوهيونحوهما،والرزقكالخلقبهتقوملا

خلق،بلاخالقتعالىاللهأنثبتواهنافإنهم،ردوهالذيالمعتزلةلقول

وهكذا.رزقبلاورازق

أذنان"لهلمنالمثال..".غيرها:وفيوطعوطتالاصلينفيكذا

الوجهينعلىوالبيتأيضا.الاصلينحاشيةفيالنسخةهذهإلىشيرو

هكذا:كلمتينبحذفطهفيأصلحوقدزائدا.ركنافيهفإن،الوزنمختل

)ص(.578البيتعلىالتعليقوانظر:".الأذهانعلىيخفى"ولا

فالتقديم-دينيا،ويكونكونيايكونوالتأخيرالتقديممنكلاأنوالمعنى-
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الرحمنمنواتقانممامب!!اجمعهذاكقدروالله60-34

***

نر)1(

بقرانأتىإذايقالبلسديفلئسماسمائهومنهذا7034-

الإنسانعلىخطرإفرادهابمزدوجاتهاتدعىاكتيوهي80-34

نقصانوعنعيبعنالعزشمربجكنقصنوعموهمذاكإذ9034-

الامرانوكمالهنافعهوالذيوكالفحارالمعطي341-كالمانع0

-6034

)1(

7034-

-9034

0341-

الأنبياءكتقديموالشرعيمسبباتها،علىالأسبابكتقديمالكونيوالتأخير

العلماءوتقديم،الكافرينوتأخير،المؤمنينوتقديم،الفضلفيالخلقعلى

ذلك.ونحوالجاهلينوتأخير

والمكانالزمانفيوالتأخيركالتقديمحقيقياوالتأخيرالتقديميكونوكذلك

انظر:.المعنويةوالاوصافالفضائلفينسبياويكون،الحسيةوالاوصاف

-51ص،سعديابنرسائلمنمجموعة)ضمنالمبينالواضجالحق

)59(.المجموعةنفسضمن-سعديلابنالشافيةالكافيةتوضيح52(،

الشيخنسخة...مقابلةهناإلى"بلغ:البيتهذابإزاءالاصلحاشيةفي

".عليهالمقروءة

"طه".منساقطة

يطلقلاما-تعالىاللهسماءمنأي-"ومنها:البدائعفيالناظميقول

يفردأنيجوزفلا،والمنتقموالضاركالمانعبمقابلهمقرونابلبمفردهعليه

يقابله،بماهذهمناسمكلاقترانفيالكماللأن،...مقابلهعنهذا

ومنعا،عطاءفيهوالتصرفالخلقوتدبيربالربوبيةالمنفردأنهبهيرادلانه

وانظر:،15111الفوائدبدائع:انظر..".وانتقاما.وعفواوضرا،ونفعا

11711.القبولمعارج58،-57صالدعاء،شأن

"يوهم".د:في

)ص(.للضرورة"الضاز("منالشدةحذفت
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باس!المقرونالقابضهذاونظير1-341

وخافضالمذلمعالمعزوكذا3412-

فمؤمنتقماسمافرادوحديث3413-

مقترناناللفظانالباسط3

مزدوجانلفظانرافعمع

العرفانذوقالقدكماقوف

اخبرنايعقوببنإبراهيمحدثنا:سننهفيالترمذيرواهماإلىإشارة-3413

حمزةأبيبنشعيبأخبرنامسلمبنالوليدأخبرناصالحبنصفوان

قال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعنالاعرجعنالزنادأبيعن

احصاهامنواحدةكيرمائةاسماوتسعينتستةلله"إن!:اللهرسول

سردثم."..الرحيمالرحمنهوإلاإلهلاالذياللههو،الجنةدخل

باب،الدعواتفيأخرجه.المنتقمفيهاوذكرالحسنى،الاسماء

غريب.حديثهذا:وقال)2035(،رقم،بالتفصيلالحسنىاللهأسماء

اص.

السننفىوالبيهقي)366(،برقمالتوحيدكتابفيمندهابنخرجهو

وفي)81791(،رقمثعاوهوجلعزاللهأسماءباب،الإيمانكتابالكبرى

والصفاتالاسماءوفي،وصفاتهاللهأسماءذكرباب34()صالاعتقاد

ردهفيوالدارمي،الجنةدخلأحصاهامنالتيالاسماءبيانباب)1/28(

ذكرالأذكار،باب)الاحسان(حبانوابن12(،)صالمريسيبشرعلى

فيوالبغوي)808(،برقمالجنةمحصيهااللهيدخلالتيالاسماءتفصيل

برقم،وتعالىسبحانهاللهأسماءباب،الدعواتكتاب،السنةشرح

طريقمنكلهم)1/16(،الايمانكتاب،مستدركهفيوالحاكم)1257(

به.مسلمبنالوليد

إلىالطرقأقربهيالطريقهذهأنحجرابنالحافظذكروقد

مسلمبنالوليدبتفردعلهاو،الحسنىالاسماءسردفيالصحة

نأوذكر،الادراجواحتمال،وتدليسه،والاضطراب،فيهلاختلاف1و

الباريفتحانظر:عنها.يعرضانالشيخينجعلتالتيهيالعللهذه

.)11/921(

كلاممنليسالحسنىالاسماءسردأنالعلمهلمنحد1وغيرذكروقد

.الرواةبعضمنمدرجهوبل،العبي
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نوعانبهوجابالمجرمينمقئدغيرالقزانفيجاءما3414-

***

-3414

الحسنى،الاسماءعددفيهالذي"والحديث:تيميةابنالإسلامشيخقال

ذكرههذابل!ز،النبيكلاممنبالحديثالمعرفةاهلعندهوليس

أقوماهـ."شيوخهبعضعناوعبدالعزيز،بنسعيدعنمسلمبنالوليد

الفتاوىمجموعضمنوالتعليلوالحكمةوالقدرالقضاءفيقيلما

.)8/69(

انطر:.العلماهلبعضعنذلكفينقولاحجرابنالحافطذكروقد

)11/022(.الباريفتح

القيدعن)المنتقم(اسمإفرادنإلىالبيتهذافييشيرفالناظمإذا

إلىرفعهايصحلمالتيالروايةهذهفيإلايردلمالإضافةاو

.!النبي

عليهعلقوقد.الصوابوهوالاصلين،فيوكذا،نوعانبهجاءي

انهمرادهان"الظاهر:فقالنسختهفياللهحفظهزيدبوبكرالشيخ

فينئقمعا>ومن:تعالىقولهفيكما،الفعلولفطالاسمبلفظورد

>فلضآ:الفعلومن59[:]المائدةاشقام<ذوحميزللهومتهالله

وردالتيالاياتومن:قلت.55[":]الزخرفمنهز<أشقمناءاسفونا

]السجدة:منمقمزين<المجرمينمن>إنا:تعالىقولهالاسمبلفطفيها

النسخوفي*<.مننقمونإناالدياذشتجطش>يؤم:وقوله22[،

إلاالقرآنفييستعمللمبانههراسالشيخففسره"جابذو"،:الاخرى

من>فانتقمعا:تعالىكقولهبالمجرمينمقيدايكونانإما:نوعينعلى

يكونانوإما،السجدةسورةفيوكقوله47[،:]الروم<اخرموالذين

1/123.شرحهانظر:ننتام<.ذو!يز>وألله:كقولهذوإلىمضافا

ايضاجاء"انتقام"ذوولانالاصلين،فيثبتلما،الاولهووالصواب

)ص(.المجرمينسياقفي
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3415

3416

3417

3418

9341

0342

3421

3416

0342

3421

نغر

ببيانمعلومةكلهاثثلاانواعالأسماءودلالة

البرهانواضحالتزاماوكذالضمناكذاكمطابقةدلت

مفهومانمنهيفهمالاسممأنفهيالذلالةمطابقةأفا

بالميزانالاسممنهيشتقالذدالوصنسوذلكالإلهذات

بيانفهمفافهمهبتضمنإحداهماعلىدلالتهلكن

دانفالتزاثممنهااشتقماالتيالصفةعلىدلالتهوكذا

الرحمنلففلةذلكفمثالبيهنامثالالذااردتوإذا

."لزوما"وكذا:د

وضعإنهحيثمنلهوضعماتمامعلىاللفظدلالة:هيالمطابقةدلالة

معا.والسقفالجدارعلى)البيت(لفظدلالةمثل،له

كلضمنفيلهوضعماجزءعلىاللفظدلالة:هي[لتضمنودلالة

.وحدهالسقفوعلى،وحدهالجدارعلى)البيت(لفظدلالةمثل،المعنى

)السقف(لفظدلالةمثل،معناهخارجعلىاللفظدلالة:هيالالتزامودلالة

كتابانظر:.عنهينفكلاولكته،السقفمنجزءاليسإذالجدار،على

التعريفات48،-47ص،للامديوالمتكلمينالحكماءألفاظشرحالمبين

.041ص،للجرجاني

الذاتعلىدالفالاسم،الثلاثالانواعبهذهدلالاتلهاالحسنىفالأسماء

علىودال،بالتضمناحدهماعلىودال،بالمطابقةمنهااشتقالتيوالصفة

انظر.الناظميذكرهالذيالمثالويوضحه،بالالتزاملهلازمةاخرىصفة

معارج،1/147الفوائدبدائع55،-1/54السالكينمدارج:هذافي

السلفعندوالصفاتللأسماءالكليةالقواعد،012-1/911القبول

84.-81ص،للغصنالحسنىاللهاسماء!24،-23صه،للبريكان

خطأ."دلالته"لكن:طهفي

)ظ(.منساقطالبيتهذا
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3422

3423

3424

3425

3426

3427

3428

9342

0343

3431

3423

3427

0343

مدلولاناللفظلهذافهمامدلولهاورحمةالإلهذات-

1،7/ب(التئيانواضحذاتضمنيفهـالموضوعلذابعضإحداهما-ا

للرحمنالعلملزومحعنىارذلكلازمالحيئوصفلكن-

تبيانذولحقوبئنمبالتزاعلئهدلالتهفلذا-

***

ف!ار

العالمينردأسماءفي[لإلحادحقيقةبيانفي

الملحدين)1(أقسامودر

لمعانحملتقدمشتقةكلهامدحاوصافاسماؤه-

كفرانمناللهمعاذكفرإنهفيهاوالالحادإياك-

والنكرانوالتعطيلإشراكبادالمئلفيهاالإلحادوحقيقة-

الرحمنمنغضبفعلئهمطوائفثلاثإذافالملحدون-

ثانإلهقالواوثانهمبهاسموالانهمالمشركون-

بالانسانالخلاقمشبههصع!بالخلاقالمخلوقشبهوا-هئم

لضرورةللمذكر"إحدى"استعمالتكرروقد.المدلوليناحداي"إحداهما"-

)ص(.181البيتحاشيةانظر:،الوزن

"انقسام".غيرهما:وفي.الأصلينفيكذا

هوتعالىاللهاسماءفيفالالحادالقصد.عنالميل:اللغةفيالالحاد-

فيالالحادعنكلامهوانطر:.الناظمذكركما،الحقعنفيهاالميل

154.-15311الفوائدبدائعفيوانواعهتعالىاللهاسماء

الهة.الأصتاموتسميتهمالعزيز،منوالعزى،الالهمناللاتكتسميتهم-

.15311البدائع:انظر
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فإنهمالاتحادأهلوكذاك-3432

اسماءهجميعهالوجوداعطو3433-

منهمشركااقللمشركون1و3434-

عندهئمشزكأهلكانواولذاك-3435

ذإلتعطيل1فذوالثانيوالملحد-3436

بماأولهالاسمغيرثمما3437-

الحقبمعنىعنالنمقدفعفالقصد3438-

وانفهاولثئموحزفعطل9343-

د1والاسماءحقائقللمثبتين0-344

فقلبهاعليكاحتخواهمفإذا3441-

لهئمفقلالمجازعنغلبتف!ذا3442-

لفظئةأدبتوتلكئى3443-

الإخواناقربمنإخوانهم

السلطانذياللهعينكانإذ

بالاوئانالاسمذاخضصواهئم

كفرانمنكانماعمموالؤ

بزهانبلاحقائقهاينفي

البطلانذينفيالحقيقةينفي

بيانبلطففيهقاجتهدغة

وبالكفرانبتجسيمقذف1و

والقرآنبالاخبارأوصاف

ثانوضعوهومجازهذا

الإيقانحقيقةتشتفادلا

زمانمنذالإيقانعنعزلت

3432-

3433-

3437-

3438-

3441-

3442-

3443-

)265(.رقمالبيتحاشيةفيبهمالتعريفسبق

منالامرفعلانهوالصوابالطاء،بفتحففيضبط"أعطوا"

لماالمعطلةقولحكىكماالاتحاد،أهللقولحكايةالإعطاء،

بيتين.بعدذكرهم

والصو[بماض،فعلأنهعلىوالثانيالأولبفتجففي"أؤله"ضبط

"ذي:طهطت،وقي.التاليالبيتعليهويدلالامر،فعلأنه

".بطلان

تحريف.وهو،"بلفظ":ط،جفي

لهم".فقل"عليكغيرها:وفي.وظالاصلينفيكدا

اليقين.هنا:المرادفان،تحريفولعله"الايمان":ج،ب

.8702البيت:انظر
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34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

كثرةالادلةتظافرتفإذا

وض!بقانونحينئذفعليك

يؤؤانيقبللئسنم!ولكل

داومامعبلالمنبلعاوضبل

أربعمنواحدإلاثمما

دانلغياووعكسهذينإعمال

نإابوهوهوالنقلأصلالعقل

والللمعقولالاعمالفتعئن

إلغائهإلىيفضيإعماله

إنناعليهمنكذبلموالله

ببيانذاتقريرعنوغلئت

القرانأدلةلدفعضاه

ثانبمعنىولابالمجازل

751/1(يتفقانالعقلعندأمران

بوزانكلهامتقابلات

إمكانبذيهذاماحعسل

التحتانيفزعهيئطلتئطله

البرهانذيبالقانونللمنيلإلغاء

لنشيانوالتزكهجرفاهجزه

مختصمانالزحمنلدىوهم

"تلغي".:غيرهاوفي"يلغي":بوفيود.الاصلينفيبالنونكذا-

بينجمعوهذا،التعارضعندجميعاوالمنقولالمعقولإعماليعني-

للنقيضين،رفعوهوجميعا،إهمالهماايو"عكسه".محالوهو،النقيضين

إبطالإلىيؤديلانه،يمكنلاأيضاالمعقولوالغاءأيضا.محالوهو

12812.طهانظر:.بالعقلإلايثبتلمالشرعفإن،الشرع

وطت.الخطيةالنسخمنوغيرهماالاصلينفيالوزنمختلالبيتوردكذا-

التعليق:وانظر،والنقصللزيادةأمثلةعدةسبقتوقدزائد.ركنوفيه

طهوفي"بالقانون"بحذفطعفيالبيتأصلحوقد578.البيتعلى

)ص(."بالبرهان"للمنقول:الوجههذاعلىالنصبتغيير

التقديسأساس:عنهمالناظمذكرهالذيالقانونهذاتقريرفيانظر-

04.ص،للإيجيالمواقف71،ص،لهالمحصل013،ص،للرازي

وما7811والنقلالعقلتعارضدرء:وتفنيدهعليهالردفيوانظر

-697المرسلةالصواعق،الكتابمنكثيرةمواضعوفيبعدها،

الطحاوية،العقيدةشرحبعدها،وما8311الصواعقمختصر،1551

233.-227ص
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دانفىومن،الملحدونيجزىوهناك

ساعةهيإنماقليلافاصبر

يحيحينصئركأجرتجنيفلسوف

كاعنوسائلهمسائلنافالله

كافياجواباحينئذفأعد

ونافنافيهاوثالثهمهذا

يقرملئمرأساالرحمنجاحدذا

لعلمفاحذرهالإلحادهوهذا

داوجنةلديهبالزلفىوتفوز

الورىبينغربةتوحشنكلا

داالشنةاهلبانعلمتمااو

وصحبهالرسولسلممتىليقل

ومنافقومعاندجاهلمن

ومالهموارثانكوتظن

جهادهحقجاهدتولاكلأ

فايم!النفسالمحاللفهومنتك

بالغفرانثميجزىإلحاد

للرحمنالاوصافمثبتيا

والعدوانالإثموزرالغئرضي

زمانبعدوالئعطيلإثبات

تئيانذايكونالسؤالعند

بالبهتانعلئهتدلمافي

رحمنولاأبدأبخالق

نيرانمنينجيكأنالله

لزضوان1والغفرانمعحأوى

الجبانفيكالامواتفالناس

زمانكلعندحقاخرباء

الإحسانعلىلهموالتابعون

والطغيانبالبغيومحارب

الرحمنفيقطالاذئةذقت

بلسانولابيدلااللهفي

والحشبانالرأيذاسوىضحدث

"فاعتد".:ففي-

"الحيان":وطعطتوفي.153.صالقاموس،المقبرة:و[لجبانهالجبان-

)ص(.تحريف،"الحسبان":طهوفي.تصحيفوهووالياءبالحاء

.بفيقبلهالذيعلىمقدمالبيتهذا-

"والعدوان".:طعفي-

".الرحمننصرةفيالأذى"ذقتغيرهما:وفي.الاصلينفيكذا-

تصحيف.وهوسوى"،"فاستنجدت:ففي-
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047

471

472

473

474

475

476

477

478

947

048

047

472

476

478

048

الالوانبسائرعداهورثواالالىلاذاكوارثهكنتلو-

***

نت!مق

[لأنبياءتوحيدنوعيمن[لثانيالنوعفي

]والمشركين*1([المعطلينلتوحيدالمخالفو[لمرسلين

751/ب(للزحمنمنكالعبادةحيدتوالتوحيدنوعيوثانياهذا

الإيمانشريعةبغئرتعبدولاعبدالغئرهتكونالا

إعلانوفيسمفيإحسانوادوالإيمانبالإلسلامفتقوم

للبنيانكالركنينصحيدا!ذلكعركناوالإخلاوالصدق

ثانمراديزاحمهفلادالمراعتوحيدالإخلاوحقيقة

الانسانلدىتفريقفيهماواحدايئقىالعئدمرادلكن

إحسانمعبالتوحيدفاخصصهلسئحانهواحداربككانإن

ثانرلثانشاكإذيشركهلئمانشاكواحداربككانو

العزفانأخاياسواهتعبدلافاعبدهوحدهايضافكذاك

متوانيولاكسلالاالجهدلبذوهوالإرادةتوحيدوالصدق

".الأكوان"بسائر:س،ظ،ففي"لاذتك".:طعفي-

".والمعطلين"المشركين:طه،طتوفي.الاصلغيرمنالحاصرتينبينما

يسثركولاعمصنلحافقيعملرئإءلقايزجوأكان>لمحن:تعالىقولهفيكما-

011[.:]الكهفف!د!ا(رئم!بعباده

النسخة.هذهإلىاشيرحاشيتهاوفي"القلب":ففي-

.للوزنالهمزةوسهلأنشاك"،"إن:طع،ففي-

".وحده"ربك:نسخةفيانإلىالاصلحاشيةفيشير-

."متوانيأ":اصله-
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3481

3482

3483

3484

3485

3486

3487

3488

فتولسالكهاالمثلىوالسنة

واحدفيواحدادنفلواحد

دلذيمشعداتثلاثهذي

حزةلنفساجتمعتهيفإذا

البروهاتيكشامقلبلفه

لتصذعتبالرجاالتعلللولا

فينثنيالزجاءيئسطهوتراه

لكونهالاياسيقبضهويعود

السلطانيالاعظمالطريقحيد

والإيمانالحقسبيلاعني

للمنانوالفضلنالهاقد

مكانكلالعلياءمنبلغت

بالطيرانفهمالخياممنق

البنيانكتصدعاعشاره

النشوانكتمايلمتمايلا

الاحسانرفقةعنمتخلفا

للهالعبادةإخلاصوهو،المرادثوحيدبهيعنياخرهإلى"..."فلواحد:قوله-3482

.!النبيسنةوهو،الطريقوئوحيد.الصدقوهو.الارادةوتوحيد.وجلعز

".ثلاث"هى:الاصلينفي-3483

للمتنبيأصلهوالبيت"أمان"كلغيرها:وفي.طود،الاصلينفيكذا-3484

يسير.تصرفمعالناظمضفنه

112033.اللسانانطر:.يمطروأينيقصدأينإليهنطر:البرقشام-3485

علىالثناءهوبعدهوالابياتالبيتهذافيالناظمكلاموحاصل

<*دنستعينوإداكنغبد>إئاكمتزلةأنوارلهلاحتالذيالقلب

بينفهو،والخوفالرجاءيحدوهفيها،وسارعإليها،الخطافسابق

بإخلاصالحقةالعبوديةسبيلفيفسار.الخوفوقبضالرجاء،بسط

المدارجانظر:.أعلموالله!.لنبيهالاتباعوصدق،تعالىللهالنية

8112-.86

تنبيه.دون)طه(منحذفتالفصلنهايةإلىهنامنالابيات-

أعشاره"و"تصدعت."تصدعت"بالرجاءغيرهما:وفي.الاصلينفيكذا-3486

اجزاؤه.تشققت:يعني

فيفضبطوقد114.صهالقاموس.ترافقهمجماعة:مثلثة،لرفقة3488-1

بالضم.
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9348

0934

1934

2934

3934

4934

5934

9348

0934

1934

3934

5934

قطبانسمائهلافقهماناللذاوالبشطالقئضبئنفتراه-

الدبرانعلىلاعلئهساهمشىفصارالشعودسعدلهوبدا-

الرحمنمنبخالصةخصوافإنهمالفريقذياكلله-

الكشلانخئبةياووسولهمعبودهئمالىركائبهمشدت-

!ه**

ف!غ)1(

الغفرانبقابللئسىالقشمذاظاهزفشزكفاحذزهوالشرك-

إنسانومنحجرمنكانطأبللرحمنالنداتخاذوهو-

الديانكمحبهويحئهيخافهثئميرجوهبليدعوه-

ضرورةغيرمن،"اللذين"مكانوغيرهماالاصلينفيكذا:"اللذان"

)ص(.

الاصلين.منسقطت"له"

تحريف.وهو"يراه"فصار:ففي-

والجوزاء،الثريابيننجم:والدبرانمعفرد،نيركوكبالسعود:سعد-

31.البيتحاشيةفيعنهماسبقماوانظر:

طريقإنهحيثتفاؤلأالخيرطريقعنهناالسعودبسعدالناظمكنىوقد

عنبصاحبهاتدبرإنهاحيثالشرطريقعنوبالدبران،والنجاةالسعادة

الجملة.فيمذموموالادبار.المهالكوتورده،النجاة

خطا."ذاك":فوقي.ذاكتصغير:"ذيّاك"

.فمنساقطيليهالذيوالبيتفصل"

يشا!لمنذلكونماولغفربه-يشركأنيففرلاالله>إن:تعالىقالكما

116[.48،]النساء:

)ظ(منساقطة"القسم"ذا-

".يرجوه"أو.الاصلينعداما
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فيباللهساووهممالله69341-/و]76/7

والرالخلاقهوعندهمفالله7934-

فيباللهساووهملكنهم8934-

ماالزحمنمعمحبمهمجعلوا9934-

مااللهلأجلحبهمكان035-لؤ0

وتجنبواسخطهأحبواولما-1035

تحتممنتوافقأنالمحبة2035-شزط

خلامعالمحبهلها؟عيتفإذا3035-

وتذعيالحبيبأعداءاتحمث-4035

أحبابهجاهداتعاديوكذا-5035

المحفتؤحيدغيرالعبادةلتس60-35

يحبمفيماوفاقهنفسلحمث70351-و

أمرهاتباعاينفسووفاقه-8035

إحسانولارزقولاخلق

لإحسان1والفضلموليزاق

إيمانوقيوتعظيمحب

للرحمنقطالمححةجعلوا

الايمانعلىاحئتهعادو

الزضوانومواقعمحبوبه

عصيانبلامحئفعلى

بهتانذوفانتيحبمافك

إمكانفيذاكمالهحئا

الشئطانأخاياالمحئةأين

لاركان1والقلبخضوعمع!

بجنانيرتضيلاماوبغض

الاحسانذياللهوجهلقصد1و

6934-

7934-

9934-

-4035

-5035

وانقمرالشمسوسخروالأزضالسمواتخلقمنسألتهم>ولئن:تعالىقالكما

الايات.منوأمثالها25[.:ألقمان<اللهليقولن

"والله".:ففي

ث!عوثتمأندادماللهدونمنينخذمنلاس>ومن:تعالىقالكما

165[.:]البقرة<الله

حادمنيوآدوتالأخرتيوموباللهيؤنونقوماتجذ>لا:تعالىا،قاكما

عشيرتهم<أوإخوانهزاوتنآءهتمأوءابآءهم!انوولوورسولهالله

.22[:]المجادلة

"جاهرا".:سفي
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قبوفيشرطالإحسانهوهذا

رسولهشرعبدونو]لاتباع

رسوله،كتابهنبذتفإذا

كحبمنحئهمانداداوتخدت

الميذعيفريقمنرايناولقد

وسؤوالوهئمشركاءلهمجعلوا

بلباللهساووهمماوالفه

محاانتهكتإذاغصبواماوالله

الذيالوثنفيقيلماإذاحئى

القرانمنفافهمهالسعيل

البطلانبطلوالمحالعئن

لشئطانوالنفسامروتبعت

الايمانمجانبكنتالفه

الئئيانطاهرشركاإسلام

الشلطانلاالحمثفيبهوهم

كتمانبلاحبالهمزادوا

والاعلانالسزفيربهمرم

نقصانمنفيهمايدعونه

محسن(وهوللهوخه!أسلممئنديناأخسن>ومن:تعالىقولهفيكما

أسبييئلتلوكتموالحيؤةاتموتخلق>ائذى:تعالىوقوله125[]النساء:

2[.:]الملكعملأ(

شجرفيمايحكموكحتئيومنوتلاورئك>فلا:تعالىقولهفيكما

<*قمئليماويسدوقضئتمماحرجانفسهمفىيجدوألاثمدس

65[.]العساء:

البيتعجزمكانعجزهناسخهاكتببعدما)د(منسقطالبيتهذا

السابق.

مناتخذواقدوهم،الاسلامويدعونويصومونيصفونالذينإلىإشارة

لاماالعبادةمنلهميصرفون،وغيرهمالقبورأصحابمنأولياءاللهدون

وتلك،وجلعزاللهإلىيقربونهمأنهمويزعمون،تعالىدتهإلايكونأنينبغي

352.-1/348المدارجفيالناطمكلامانطر:.الاولىالجاهليةأهلسيرة

شركاءلانفسهماتخذواأنهموالمعنىوغيرهما.الاصلينفيكذا"لهم"

)ص(."له":ط،حوقي.الحمتفيباللهسووهم

"زادوهم".:طعفي

وعجز.نقصمنفيهبماوئتهموصفإذا:يعتي
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ب[]76/

3518

9351

0352

3521

3522

3523

3524

3525

3526

3527

ومنغضبمنالرحمنفاجارك

وت!ضزبمنالرحمنواجارك

صفاتهكلعطلتلووالله

رسولهنصخالفتلو/والله

غئرهماوشيوخهئمقولوتبعت

الرجاآراءخالفتإذاحئى

وضلالةببدعةعلئكنادوا

الوسائرالكبارتنفصتقالوا

لهمحفاتسلئهمولمهذا

وكلامهعلوهسلئتوإذا

عدوانومنشتمومنحزب

سجانومنسحبومنشير

نالعدوذاببعضقابلوكما

التئيانواضحصريحانصا

العرفانصاحبالمحققكنت

بالقرانالمئعوثبسنةل

قولانتكفيرهوفيقالوا

بالبهتانجاهرتبلحظماء

نعدووذاكذبذالتكون

كتمانبلاالعلياوصفاته

3518-

-9351

-0352

3523-

-3525

3526-

2527-

حاشيتهاوفي"كلب".:وكتبعليهضربثم"شتم"،:فناسخكتب

"شتم".:نسخةفيانإلىإشارة

".سخانومنوتعزيروتغريم"ضربد:

بينالتيالاخرىالعسخفيوكذا،بالشدةمضبوطاففيكذا:"سجان"-

طتفيكماتسجاناوسخانانهاالاصلصورةفييتضحولمايدينا.

)ص(.اللغةكتبفي"تسجان"يردولمهذا،.وطه

".بهوان"ذا:ظ،ب

"لسعة".:ط،حد،في

.العلماء""سائر:ط،حد،

"حقا".نسخةإلىحاشيتهافيواشيرلهم""شيئا:فقي

:غيرهوفي.الصوابوهو،الأصلفيكذا":لتكون..."تسلب-

.الاولالفعلفيالمضارعحرفيعجملمفوفي".ليكون..."نسلب

:ظوفي.الاصلينفيكذا

كتمانبلاجهراوصقاتهوعلوهكلامهسلبتوإذا

.""وكلامهوسقط"وصفاته"علؤه:بوفي،"وكلامهوعلؤه"صفاته:ط،دوفي
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يرضيهمبكنلمإذ،بغضبوالم3528-

فويزيدالعظيمواللهوالأمر9352-

رابتوحيدااللهذكزتوإذا-0353

مامثلشزراإليكينظرون]بل3531-

شركاءهئمبمدحةذكزتوإذا-3532

دينهروائحشمواهاوالله3533-

الجانيالفرسوذاكحبذالا

العرفاناولويعرفهالوصفق

الالوانمكسوفةوجوههمت

الجوبان[عصاإلىالتيوسنظر

الفرحانتباشريشتئشرون

زمانطبيباعيتزكمةيا

2528-

9352-

0353-

3531-

3532-

3533-

سلبتإذاأنكوالمعنى"إن"غيرهما:وفى.الأصلينفي"إذ"وردكذا

ممايكنلمذلكإثباتلأنيغضبوا،لمالأخرىوصفاتهوكلامهاللهعلو

سبحانه.اللهصفاتبنفيكوافقتهمفأنت،يرضيهم

:ط،حب،فيالبيتهذاونص

الاحسانومقتضىالصوابعينعندهمذلككانبليغضبوالم

كما،مستقلبيتنهعلى"الجاني...يرضيهميكنلم"إن:بفيأثبتثم

غيرالناظمولعل.مستقلابيتأ"الاحسان...ذلككان"بل:س،د،ظفياثبت

.)ص(اخربيتأحدهماأنعلىالوجهينالنساخفأثبت،البيتفي

"هالعميانعلىيخفى"لاغيرها:وفي.ح،سود،الاصلينفيكذا

سوءمنعابسه:الوجهكاسفورجل.والتغيرالصفرة:الوجهفيلكسو!1

9/992.اللسان.الحال

غيرعلىنظرهو:وقيل،المبغضالمعاديكنظرإعراضفيهشزر:نظر

يكونماوأكثر.وشماليمينعنالنظرهو:وقيل،العينبمؤخراستواء

4/404.اللسان.الغضبحالفي

)ص(.5291البيتحاشيةفيسبقماانطر،والحارسالراعي:[لجوبان-

الأصلين.فيالبيتهذايردلم-

."...تباشر"يتباشرون:ط

لاائذينقلوبآشمازتوصدهاللهدبهر>وإذا:عنهمتعالىاللهقالالذينكحالوذلك-

[.5!ا]الزمر:بثون<هم!!ا!وفءمنالذينذ!و!ذابالاخرهبؤمنون

.اشتفوا""ما:د
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3534

3535

3536

3537

3538

9353

0354

3541

فصار

واستداوةالصدووتقادلالعسكودوصففي

الأقرانوتصاول[لعو[نالحربوحي

يدانقطاللهحزببقتاللكئمماجهلاالحربيشبمنيا

لرحمن1وناصروالهداةوهملجنودهئمجندكئميقاومئى

بهتانوذيومحتاللطود!كذاببئنماوجنودكئم

لأيمانوللعقلمجانب!وهـالمعقوليدعيأرعنكل]من

القزآنمنحرجقلبهفيغداوجهميمئتدعأوكل

البطلانالبينالاعتزالأهـفىشيوخديندانقدمنكلأو

شيئانهناوماالالهعئنوإنهبالاتحادقائلو

[حيرانملددكلأتباعمتحئرادينهفيغدامنأو

وفيها:،فحاشيةفيبعضهمائبتهوقد)ف(منساقطالبيتهذا-3534

".الله"جند

".جنودكمتقوم"ائى:طه،طت-3535

.""لجنوده:حفي-

.دحاشيةفيالنسخةهذهإلىأشيروقدالزحمن""عسكر:طعفي-

".القرآن"ناصرو:طعفي-

"معأ(".وفوقها:،المعجمةوالخاءالمهملةبالحاءففي"محتال"ضبط-3536

13/182.اللسان.المسترخيوالأحمق،منطقهفيالأهوج:[لارعن-3537

.بمنساقطة"أهل"-9353

المؤلف.مقدمةعلىالتعليقفيالاعتزالباهلالتعريفسبق-

265.البيتحاشميةانظر:-0354

".شيئان"هما:طعظ،في-

1414.البيتحاشميةفيتفسيرهسبق"ملدد":-3541
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42

43

46

47

48

94

52

43

44

45

94

معميكالمعجبريلوجنودهئم

إلىنوحمنالفهرسلوجميع

الالىالعزماولوخمستهئمفالقلب

ذكرهئمايضاالاحزابأولفي

محفدالزسولبيدولواوهئم

داعصابةالزسولأصحابوجميع

علىباحسانلهموالتابعون

دائفةوجميعهئمالحديثاهل

ونبئهمبربهمالعارفون

نبويةسنية/صوفئة

حاضزلديناكلامهمهذا

القرآنناصريالملائكباقي

عدنانمنالمئعوثالورىخير

ببيانأتواالشووىسووةفي

إنسانمناللهخلقخئرهئم

الفرقانذيلواءتحتلكلو

والإيمانالعلماهلإسلام

الازمانسائرفيطبقاتهم

العرفانحقائقوأهلعتوى

الرجحانفيالاعمالومراتب

]77/7هذيانولاشطحاوليلئسوا

كتمانولاكذبماغئرمن

فيحذفهاالمؤلفأنوالظاهر،الاصلينفيالخمسةالأبياتهذهتردلم-

.فحاشيةفيبعضهمكتبهاوقد.الأخيرةالنسخة

.!النبييعني

أوحتنآوأئذينوحابه-وصىماالدينمنلكم>ش!خ:تعالىقولهفيوذلك

فية(لئفرفواولاالدينأقصاأنوعيسئوموسىإبنهيمبهءوضتاوماإلك

13[.:]الشورى

وإتنهيمةجومنوفثميثقهمالنبتنمنأخذنا>وإذ:تعالعقولهيرودلك

7[.:]الاحزاب(مستجابنلرعيممىومولئ

تحريف."،حقائق"أصل:ظعفي

بها-تعالىاللهرحمه-الناظمومراد،النسحجميعفيهكذا"صوفية":

ولاشظحأوليليسواأنهممنذكرهمابدليلالزهادمنالاستقامةأهل

.هذيان
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عليهمأحالمنحوالةفاقبل3553-

اخريامنغارةبعثنافاذا-4355

حفللحمثالزحىطحنطحنتكم3555-

طمطمالعساكردييقاومأدى3556-

إمكانوصاحبواملياءهئم

بالقرانالمنصورالعشكرت

القيعانفيكالبعرصزتم-

اليونانأخوأوتنكلوشاأو

نأ"يعني:هراسالشيخيقول.الغنيالثقةوهو:المليء،جمع"املياء":-3553

عتدناموجودوجلعراللهصفاتإثباتفيالاخيارالسادةهؤلاءكلام

منهيكتمواولم،الكذباللهعلىفيهيفتروالم،عتهمالصحيحبالنقل

فإنهاترفضها،ولاالحوالةتلكفاقبلمتهمأحدعلىأحلتفإذاشيئا،

فليتبع"مليءعلىأحدكماحيل"إذا!:قالوقدمليء،غنيعلىحوالة

.)ص(461-2/451شرحه:انظر

".إمكان"أولوغيرهما:وقي.الأصلينفيكذا":إمكان"صاحبوا-

."طحنتهم":الأصلقي-3555

اذطحنالنخالة"لكن:أخرىنسخةفينإلىفحاشيةفيأشير-

".الطحان

النونيةشرحفيعيسىابننإلا،ترجمةعلىلهاقفلم:طمطم-3556

كتابفياسمهعلىوقفتإنيثمالهند.فلاسفةمنأنهذكر)2/274(

هناكأنالكتابصاحبذكرحيث(،العربيةالمنظوماتفيالعقلية)العلوم

مكتبةمخطوطةفيأنهاوذكر،الهنديلطمطمالزايرجهعلمفيمنظومة

ضمنالثانيةالرسالة)2(،409مجاميع:رقم،بالقاهرةالكتببدارطلعت

المنظوماتفيالعقليةالعلومانطر:72/أ.-65/أ:الصفحات،مجموع

752.ص،شوقيلجلالالعربية

الفلك)درجكتابوله،الفلكعلماءأحدتنكلوشا:"تنكلوش":حفي-

الفهرستفيالتديمابنوذكره1/745.الظنونكشفانظر:(.الأحكامفي

إليهمرذالذينالعلماءالسبعةاحد"هذا:وقال(،البابلي)تينكلوسباسم

منوله،السبعةالكواكبأسماءعلىبنيتالتيالسبعةالبيوتالضحاك

433.صالفهرست.والحدود"الوجوهكتاب:الكتب
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3557

3558

9355

0356

3561

3562

3563

3564

3565

3566

وأالاوثانعابدأرسظوعني

و]لفللحزفاولاالمعلمذاك

اثذيو]لحزفالفشقاساسهذا

دارايةحاملالمخدوعذلكأو

منالمحلولذلكسيناابوهأعني

تباعهفيالشركنصيروكذا

رايهمسفاهةمنلفحلالة11نصرو

محنةمنهمالإسلامعلىفجرى

لهتباعوجهمأوجعداو

اذلنظام1أوبشزأوحفصأو

الالحامعلمالكفورذاك

العلمابئستلصوتطني

والهدياالهدفرأساهووضعوا

الشئطاخييفةذاثهإلحاد

الكفراذاالارضاهلاديان

والايمااللهرسلأعداء

لإيما1والدينجيوشوغزو

الازمابسالفقطتجرلم

لبهتا1والتعطيلامةهئم

والمجاالفشاقمقدمك

-3557

-3558

-9355

-3561

3562-

3564-

-3565

3566-

)481(.رقمالبيتعمدأرسطوترجمةسبقت

حاشيةفيترجمتهسبقتوقد،الفارابينصرأبا:الالحانبمعلميعني-

794.البيت

الحرفية.التعاليمللفلاسفةوضعإنهحيثأرسطوهيععي":المعلم"ذاك

الصوتية.التعاليموضعالذيالقارابييععي:لثاني"1"و-

)ص(.228البيتحاشيةانظرهللضرورة"العلمان"بئستفيالمذكرنث-

الموسيقية.الصوتيةالتعاليمي"هذا":

المنطقية.التعاليمأي:.".."والحرف-

)49(.رقمالبيتحاشيةفيترجمتهتقدمت

)487(.رقمالبيتحاشيةفيترجمتهتقدمت

الهامش.فيومثبت)س(،منساقطالبيتوهذا-

".الازمان"بسائر:سفي

05.رقمالبيتانظر:جعد.ترجمةتقدمت

)04(.رقمالبيتعندجهمترجمةتقدمت-

أكابر=منوهوعمرو،ابايكنى،كلامصاحبمبمدعضالالقرد:حفص
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ويدشيطاندداكلجعفرانو3567-

و]دوالنجارالتبام]وددلك3568-

شئطانمنحئيتلاالطاقعى

بالقرانالجهلأهل!لاف

الهذيلبأبيفسمعالبصرةقدممصر،أهلمنكانللنجار،نطيرالمجبرة

بخلققالثممعتزليااولاوكان،الهذيلابوفقطعهوناظرهمعهواجتمع

ميزان314،صالفهرست.المعتزلةعلىالردفيمصنفوله،الافعال

1/564.الاعتدال

شيخالمتكلم،المريسيعبدالرحمنأبوكريمةأبيبنكياثبنبشر-

فأخذ،الفقهمنشيءفيأولأينظركان،المأمونضلمنوأحد،المعتزلة

عيينةبنوسفيانسلمةبنحمادوعنعنهالحديثوروى،يوسفبيعن

الكلامعلمتعاطيعنالشافعينهاهوقد،الكلامعلمعليهغلبثم،وغيرهم

منالمريسيةإليهتنسبمرجئا،وكان،القرانبخلقيقولكان،منهيقبلفلم

،218سنةبشرمات.بالكوفةصئاغايهودياكانأباهإن:ويقال،المرجئة

01/991.السير01/492،والنهايةالبداية.للهجرة022سنةوقيل

1644.البيتانظر.النظامترجمةتقدمت-

بنوجعفر،ومائتينالثلاثينبعدالمتوفىالهمذانيحرببنجعفر:الجعقران-3567

المعتزلة،رؤوسمنوكلاهما.ومائتينوثلاثينأربعسنةالمتوفىالثقفيمبشر

،182-018صالفرقبينالفرق.المعتزلةمنالجعفريةفرقةتنسبواليهما

73.76،صالمعتزلةطبقات،1/504،414الاعتدالميزان

جعفرأبووهو("الطاق"يقال:نسخةفيأنفحاشيةفي:الطاقشيطان-

تلقبهوالرافضة،الطاقبشيطانالملقبالنعمانبنمحمدواسمه،الأحول

تنسبوإليه،مدةبعدهوعاشالصادقجعفرزمنفيكان،الطاقبمومن

98،صالفرقبينالفرقانظر:.الرافضةالاماميةمنالشيطانيةفرقة

803.صالفهرست

صغارمن،الشحامإسحاقبنعبداللهبنيوسفيعقوببوهو:الشحام-3568

الجبائي،كضلالاتوضلالاته،الجبائياستاذوهو،الهذيلابياصحاب

الشحاميةفرقةإليهوتنسب،وقتهفيالبصرةفيالمعتزلةرئاسةانتهتواليه

091.صالفرقبينالفرق71،صالمعتزلةطبقات.المعتزلةمن
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رافعشخصالقومفيماوالله9356-

الاشعرفيفذاكعسكركئموخيار0357-

علىأنتئمماواللهلكنكئم3571-

واس!العزشفوقاللهإنقالهو3572-

دانيقولوقزوطراكتبهفي3573-

فإنكماكفرتموهلكنكئم-3574

اننذرواثئمجهلكمفيكئركممن3575-

[فلانبرأيبلراسابالوحي

الفرسانمقدمذاكالقرم

برهانذووالحقإثباته

بهتانذيكلمقالةضولى

الشانعظيمتقريراإثبات

فدعاني،ذاقالمناكفرتم

ببيانكفروااواعذرواثم

9356-

-0357

3573-

3574-

-3575

طرازفيحائكاكان،النجارعبداللهبنمحمدبنالحسينعبداللهابو:النجار-

فرقةإليهوتنسب،ومتكلميهمالمجبرةجلةمن،الهاشميمحمدبنالعباس

وكتاب،المخلوقوكتاب،الاستطاعةكتاب:الكتبمنوله،النجارية

.217صالفرقبينالفرق313،صالفهرست.وغيرها،والأسماءالصفات

ولد،المعتزلةراس،العلافالبصريالهذيلبنمحمدالهذيلابو:العلاف-

نعيمانيزعموكان.الطويلخالدبنعثمانعنالكلامواخذهـ،131سنة

ينطقونلاحتىتسكنالجنةهلحركاتإنبحيثينتهيالناروعذابالجنة

وقيل227،سنةومات،المائةوقيل،التسعينجاوزحتىعمرهطال.بكلمة

44.صالمعتزلةطبقات28،صهالفهرست054211،السير2350سنة

البيتبعدسد،،ظ،بفيورداوقد.الاصلينفيالبيتانيردلم

)ص(.ط،حفيكمااثبتناهماوقدخطأ.وذلك،التالي

)649(.رقمالبيتعندترجمتهتقدمت:الأشعري

473112.اللسان.المعظمالسيد:لرجال1منالقرم

232.صالثغراهلإلىرسالة79،صالديانةأصولعنالابانةمثلا:انطر

9135.-1357:الأبياتفيسبقماوانطر

غيرهما:وفي.الاصلينفيالبيتهذاوردكذا

كفرانذوفهوهذاقالمنوقلتمأكفرتموهلكنكم

الأصلين.فيإلاالبيتهذايردلم
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3576

3577

3578

9357

0358

3581

3582

3583

3584

3585

3586

3576

0358

3581

3586

منهمفانتمعشكركئم]فخيار

جهرةتلاقتقدالعساكرهذي

وابرزواوعئثوهاالجيوشصفوا

كيئبالشوقلقياكمإلى/فهم

فماقرمذيشوقإليكئمولهنم

لكنتمتعقلونلولكمتئا

وأهلهلحديثوأنتمأينمن

لشكا1والدعاوىإلاعندكمما

منكمنلناواللهالذيهذا

وأاللهبقالجثتمماوالله

وغصوفرقعةبجعجعؤإلا

[الإيمانمنقربواإذبراء

بالاقرانوصيحالقتالودنا

الفزسانمن1قتربووللحزب

القزبانمنبنذرهميوفوا

اللحمانموائدغئريشفيه

النشوانكأضعفالخدورخلف

بالبزهانلمعقول1ووالوحيئ

البهتانعلىشهاداتأووى

الصفانيتقابلإذالحربفي

المئدانفيونحنالزسولقال

شنانبكلوقعقعةخمة

الأصلين.فيالبيتهذايردلم-

".إليكم"وهمد:،ظفي-

12/473.اللسان.اللحمإلىلشهوة1شدة:بالتحريكالقرم

فيواشار"تستحون"،:وكتبعليهاضربثم"تغفلون":فناسخكتب-

تصحيف.وهو،تغفلون:نسخةفينإلىالحاشية

)064(.رقمالبيتتحتتفسيرهاسبق:جعجعة-

)648(.رقمالبيتتحتتفسيرهاسبق:فرقعة-

الذعر،عندالثيرانأصوات:وقيل،يبينلاالذيالكلام:و[لتفمفمالغمغمة

12/444.اللسان.القتالعندالوغىفيالابطالوأصوات

وهو"لسان"بكل:طه،طتوفي648.البيتانظر::.".."قعقعة

تحريف.
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عزفاناولوبحاصلكمأنتماهلهنتئمولكمذاكويحق-

لسنانبكلماكلكئمتحمواوانمناصبكئمتحمواوبحقكم-

القرانومقتضىالرلسولسننعنونذبالهدىنحميوبحقنا-

والعدوانالبهتانعلىقامتومآكلامناصباالإلهقبح-

الايمانذيكفعلالرسولقالاواللهبقالجئتئملووالله-

سلطانلذيكشاويشبىطرالو!!تعظيمشاويشلكم-كنا

بالبهتانالتعظيمواردتمبدعةوجئتمذاهجزتملكن-

**صهه

ف!ي!

رسولهقالاللهقالالعلم-

سفاهةللخلافنصبكالعلمما-

لربناالصفاتجحدولا-كلأ

ادلفاطرالعلونفيولا-كلأ

نهاوالنصوصعزلولا-كلا

العزفانذووهمالصحابةقال

فلانرايوبينالرسولبين

والسئحانالتنزيهقالبفي

الاكوانذيجميعفوقاكوان

الايمانحقائقتفيدليست

المحذوفة.بأنمنصوب"تحموا":-

"علىغيرها:وفي".والعدوانالطغيان"علىد:وفيالاصلينفيكذا-

(".والطغيانالعدوان

بمععىالاصلوفي،عسكريةلرتبةتركيلفط)جاويش(معرب:[لشاويش-

51.:دهمانللأستاذالتاريخيةالألفاظمعجم.الحاجب

والأبياتالبيت]هذا"العرفان"أولو:طوفي.خطأوهو"العرفان"ذوي:ففي-

الموقعينإعلامفيوردت-الألفاظوبعضالقافيةفيخلافمع-التاليةالأربعة

الصفديذكرالاولانوالبيتان.01هصالفوائدوانطر"العلمأهل"لبعض1/97

شمس.عزيرمحمد492[4/العصرأعيان.لنفسهإياهماأنشدهالذهبيأن
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الإيقانعنعزلتفقدعلماولالايقيناتفيدكملاإذ9935-

و]لاذهانالافكاربزبالةبغيرهاينالعندكملعلم1و-0036

معانحاملاتالظواهروهيعقيئةقواطعاسمئتموه1-036

لحشبان1وبالحصروضئطهالالزجااراءاحصاءولا2036-كلا

بالبهتانللوحيئنحريفلفووالتئديللئاويل1ولاكلا3036-

عزفانمنفيهماالذي!قفوالىلتشكيك1والإشكالولا036-/كلا781/74

!العرفانوصبياعاديتموناجلهامنالتيعلومكمهذي5036-

***

تم!م!

المعطلةنو)1(الواقعو[لأمانالهدنهعقدفي

جئكسخان)2(حزبالإلحادوأهل

لامانموجباصلحاأوصافوادلذاتنفاةصالحتئمقوميا6036-

بشنانلهمفيهاقعقعتمغارةعلئهموهناغرتم7036-و

عانأسيمفيهاولاكلامنهمقتيلمنفيهاكانما8036-

.9881البيت:انظر-0036

"تنفي"،:طهفيفأصلحه"ونفي"،:طتوفي.النصوصي:و"هي"-1036

)ص(.تحريفوكلاهما

"الواقعة(".:ففي)1(

936.البيت:انظر.ترجمتهتقدمت)2(

هووقيل،منهساعةبعد:وقيل،الليلنصفمننحوعلىيطلق:الوفن-7036

13/455.اللسان.الليلمنتمضيساعةالوهن:وقيل،الليليدبرحين

)648(.رقمالبيتحاشيةفيبيانهاسبق"قعقعتم":قوله-

27.البيتفيمضىوقدوالعبد.،الخاضع:العاني-8036
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صانعتماوالقولفي9036-ولطفتم

دامعمجالسكممعهم0361-وجلشتم

ضراعةكلللقوموضرعتم1-361

والعساكربسلاحهمفغزوتم3612-

حزعندصانعتموهئمذاولاجل3613-

لهممخانيثاكنتمذاولاجل3614-

لسلاحهئماستزجاعهممنحذرا3615-

بائالاثباتصاحبمعوبحثتم3616-

جىولهالمجنظهر3617-وقلئتم

يختفيلاريبةهذيوالله3618-

تفاوتأشدوبئنهماهذا9361-

بدهانبحثكئمفيواتئتم

والميزانبالاداباستاذ

الجانيسلاحاعاروكئمحتى

والقزانوالاثارإثبات

والإدهانباللطفلهمبكم

عئنانلهممنكئمتنفتحلئم

كالنشوانالسلببعدفترون

و]لعدوانلتضليلو!فير

الشئطانبعشكرعلئهطئتئم

الثيرانعلىإلامضمونها

تختصمانالرحمنفيفئتان

9036-

-3611

3612-

3613-

3614-

3616-

3617-

3618-

9361-

486.البيتفيمروقد،واللينالمصانعة:والادهانهنة1لمد1والدهان

تحريف."للقول":طعفي

)ص(.للضرورةالزائدةاللامعليهأدخل،بهمفعول"لعساكر"قوله

"الإذعان".غيرهما:وفي.الاصلينفيكذا

.3148البيت:انظر

صوابه:"لعل:الحاشيةفيوكتب"التعطيل":الاصلناسخأثبت

الحاشية:فيوكتب"التضليل"المتنفيفأثبتفناسخاما"،التضليل

كما"التضليل":الاخرىالنسخوفيأصل"."كذا:وفوقها"والتعطيل"

اثبتنا.

لصاحبهكانلمنمثلالمجن"ظهرله"قلب:وقولهم،الترس:المجن

13/49.اللسان.ذلكعنحالثم،ورعايةمودةعلى

تصحيف."رتبة"هذه:طع،ظ

غيرها:وفي.يختصمان:طه،طتوفي.حد،،ظ،ففيكذا

"مختصمان".
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ووصفهالالهذاتنفىهذا0-362

وأبكلالالهوصفذالكن3621-

الفكنفيهوالعيوبالنقائصونفى3622-

لهحزبكمكانشيئءفلأي3623-

كافرالمجشمهذانعئمقلنا3624-

علىغئظكمنيرانتنطفيلا3625-

حزهاويصلييوقدهافالله3626-

خطةارنكئتئملقدقومنايا3627-

بوفاقكئمأعداءكئمعنتم-او3628

ولحاكمبهانواصيكئمأخذوا9362-

كشرهئمورمتئمبقولهمقلتئم-0363

بالكتمانلئسصريحانفيا

الربانيالمطلقالكمالصاف

بالإنسانللزحمنصثمبيه

الرحمنمعطلدونبالجد

الايمانكاملذلكأفكان

النيرانأوليياالمجشمهذا

القرانمحزفالحسابيوم

عزفانذوقطيزتكئهالم

البطلانمنشيئءعلىلهم

وهوانبذلةتجزفغدت

برهانلكئمغلقواوقدانى

"الحد"وكيرها:فوفي.طع،ح،وظالاصلفيبالجيمكذا:"بالجد"-3623

المهملة.بالحاء

معكم.وتنزلا،بزعمكمأي:كافر"المجسم"هذا-3624

".الامكان"كامل:ففي-

تصالحوهحتىعندكمالايمانكاملالملحدالفيلسوفذلكأكانأي-

وتلاطفوه؟

!ضوقد7/928اللسان.والخطبوالامر،،الحال:الخاءبضملخطة3627-1

خطأ.وهوالخاء،بكسرالاصلينفي

النسخمناثيتناماالصوابولعل.المهملةبالعينعلقوا""قد:الأصلينفي-0363

فقدالرهنالراهنفكفإذا،الفكضد:[لرهنفيوالغلق.وطالاخرى

يوجدلمإذاغلوقايغلقالرهنغلق:ويقال.مرتهنهعندوثاقهمنأطلقه

اللسان.تخليصهعلىراهنهيقدرلاالمرتهنيدفيوبقي،تخلصله

لمأيأغلقوا،بمعنىاللامبفتحالبيتفي"غلقوا"ولعل01/292،

به.فأمسكواعتدهمرهنتموهماتخليصمنتتمكنوا
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3631

3632

3633

3634

3635

3636

3637

3638

9363

0364

3641

3634

3636

3638

3641

والايماناللهرلسلاعداءخلفهمنائذيالبابوكسرتم-

يدانالزمانابدوبحزبهمبقتالهملكئمماعدؤفاتى-

الاذقانإلىشدتايديكمبحبالهملهماسرىفغدوتم-

ارسانذويمعفرةحمرااستقبلتكالشباععلنكنمحملوا-

الفرسانصولةعليناانتئمبهصلتئمباثذيعلنكنمصالوا-

الفحمانممزقيالعرينوسطكنتمإلنناتحئزكئملولا-

الشجعانصولةعليهمصلتئموبقولنااستنصزتمبنالكن-

مهانعزلالتعطيلوعزلتمبهصلتئمإذالإثباتولئتم-

لكفرانوالتعطيلعشكرمنبسرئةتغزونناوآلئتم-

والعدوانبالجهلحقناومنكماجهلاللهبحقذامن-

والخذلانالختمتحتوالقلببمصابهالفتىيدريماتالله-

***

قطع:بالسيفوالبعيرالفرسوعقر.جرحه:وعقرهعقرهمن:معقرة-

21495.اللسان.نحرهقبلالبعيرقوائمإحدىقطعأو،قوائمه

فيسبقوقد.وغيرهالبعيربهيقادالذيالحبلوهورسنجمع:أرسان

593.البيت

.وغيره475البيتفيالتعبيرهذامزقد-

تحريف."،الإثبات"واليتم:طهفي-

معالتعطيلاهلاتفق"لماانهالفصلهذاابياتفيالتاظمكلامحاصل-

علىعلىبهماالاستدلالعنوالسنةالكتابعزلعلىالفلاسفةملاحدة

الوحي،بهرذواالذيالاصلعلىووافقوهم،الاصولشرفوالمطالب

مناعطوهمبمامقاومتهمعنوعجزوا،اصولهممنكثيرفيلهموخضعوا

السنةأهلمقاومةعلىواتفقوا،الهدنةوبينهمبيعهمعقدو،سلاحهم

الفلاسفة=وزنادقةالجهميةعرفالجمعانالتقىفلما،ومحاربتهم،والجماعة
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3642

3643

3644

3645

3646

3647

3648

9364

3642

3643

3644

3645

3646

9364

ف!سر

الموخدينالإثباتأمراءباسئة)1(المعطلينالثفاةمصاوعفي

لكفران1والثعطيلامةمنخلامنمصارعترىاردتوإذا-

الاذقانالىغلتأيديهمشاثهمحقيراأسرىوتراهم-

طعانفارسمنفيهممادريئةالزماحتحتوتراهم-

أيمانوعنشمائلهمعنمنتنوشهمالسيوفتحتوتراهم-

القرانومقتضىالضحيححقلووالوحيئنمنانسلخواوتراهم-

الإيمانمن1سخروولطالماساخبرضحكةواللهوتراهم-

الازمانمدىإيحاشأجبارالىزادهاوبوغمنهمأوحشتقد-

مجتمعانرجلانفيهمماشملهموشتتديارهموخلت-

أهلسرايامنسريةأنولوكيف،الحقأهلمقاومةفيلهمسبيللاأنه

إذاالحقشواهدمنواحدأوأن،سحقتهبأجمعهالباطلقابلتإذاالحق

الشافيةالكافيةتوضيحمنبتصرفاصوأتلفه"محقهالباطلشبهبجميعوزن

001.-99ص(رسائلهمنمجموعة)ضمن.سعديلابن

"والمعطلين".:طفي

3653.البيتفي"إذا"وجواب"والبهتان"د:في-

خطأ."حقيز":طه،طت-

بنعمروقالعليها.والرميالطعنالرامييتعلمالتيالحلقة:هيالدريئة-

:يكربمعد

وفزتجرمأبناءعنقاتلدريئةللرماحكأنيظللت

1/74.اللسان

6/361.اللسان.القتالفيالمناولة:والمناوشة.والطلبالتناول:لنوش1-

".الصريح"العقل:طعفي-

البيت:هذابعدنسخةفيانإلى)ف(هامشفيأشير-
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0365

3651

3652

3653

3654

3655

3656

3657

لهمفئدةالزحمنعطلقد

اوصافهمنالزحمنعطلواإذ

صفاوعنالكلامعنعطلوهابل

حقيقةالامامتصانيففاقرا

الذلكأحمدالعباسباعني

الدبوالنقلالعقلكنابواقرا

ردهفيلهمنهاجوكذاك

فإنهالاعتزالاهلوكذاك

إيمانومنمعرفةكلمن

لرحمنلمناخلوهلعرش1و

197/1(والبهتانبالجهلكمالهت

الزئانيالعالمالوجودشئخ

الخلجانبسائرالمحيطجحر

ثاننظيرلهالوجودفيما

الشئطانشيعةالزوافضقول

الجبانحفرةفيارداهم

3652-

3653-

3654-

3655-

3656-

3657-

الرحمنعرشهمنعطلواقدبماناديهمالرحمنعطلقد

لفظةأنوهوخطأ،وفيه،غيرهأوالاصلفيالبيتهذايذكرولم

البيتبعدنفسهالمعنىهذاجاءثم.النصبوحقهامجرورة"الرحمن"

)ص(..التالي

تحريف."عطلوه"قل:ف

."...ترىأردت"وإذا:الفصلأولفيلقولهجواب"فاقرأ"قوله

مقدمةعلىالتعليقفياللهرحمهتيميةابنالإسلامشيخترجمةتقدمت

المولف.

..خليحجمع:الخلجان-

الدكتورالشيخحققهوقد،مطبوعلنقل"1والعقلتعارض"درءكتاب

"ماالناظموقولمجلدا.عشراحدفيتعالىاللهرحمهسالمرشادمحمد

بابه.فيالمصنفاتمنأي"،ثانينظيرلهالوجودفي

ايضا،مطبوع،"والقدريةالشيعةكلامنقضفيالنبويةلسنة1"منهاجكتاب

ثمانيفيتعالىاللهرحمهسالمرشادمحمدالدكتورالشيخحققهوقد

.للفهارسوتاسعمجلدات

3463.البيتفيمروقد.المقبرة:لجبانة1و[لجبان
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نقضهاصبحالئأسيسوكذلك-3658

مصريةلهاجوبةوكذاك-9365

مافيهللنصارىجوابودذا0366-

للأصبهاعقيدةشرحوكذاك3661-

الزبانيللعالمأعجوبة

سمانكتبنأسفارستفي

سفرانوإنهالصدوريشفي

بيانشزحالمحصولشارحنيئ

3658-

9365-

0366-

3661-

الإسلامشيخنقضهوقد.الرازيالدينلفخر"التقديس"أساسكتابيعني

وشمى"،الكلاميةبدعهمتاسيسفيالجهميةتلبيس"بيانالعظيمبكتابه

مجلدينفيمنهالاولالقسمطبعوقد"،الجهميةتأسيس"نقضأيضأ

قاسم.بنعبدالرحمنبنمحمدالشيخوتعليقوتكميلبتصحيحكبيرين

دكتوراهرسائلثمانيفيالامامبجامعةالعقيدةقسمفيكاملاحققوقد

كلها.نوقشت

"،الحمويةالقتياعلىالمصريةضات1الاعتر"جوابإلىهنايشيرالناظملعل

الناظمذكروقد.العقديةالمصنفاتذكرفيالكلاملانالذكرفيأنسبوهو

الإسلامشيخمؤلفاتأسماءفيرشيقابنوذكرأسفار،ستةفيأنهاهنا

الدريةالعقودفييضاعبدالهاديابنوقال،مجلداتأربعفيأنها91()ص

ولا،أقل"فيمنهالنسخ"وبعض:قالبل،مجلداتأربعفيأنها92()ص

أسفار.ستةفيكتبتالاجوبةلهذهنسخةفلعلذلكفيغرابة

أنها38()صالدريةالعقودفيعبدالهاديابنذكرفقد،المصريةالفتاوىأما

سبعفيأنها)2/304(الذيلفيرجبابنوذكر،كثيرةمجلداتتبلغ

العقدية،المصنفاتذكرفيالكلاملانهنامرادةتكونأنويبعد،مجلدات

أعلم.والله.الفقهيةالابوابعلىمرتبةالمصريةالفتاوىأنحينفي

أجزاءأربعة،مطبوعوهولمسيح"،1دينبدللمنالصحيحب1"الجوكتاب

رسائلثلاثفيالامامبجامعةالعقيدةقسمفيحققوقد،مجلدينفي

.مجلداتستفيوطبعتكلها،نوقشت،دكتوراه

."للأصفهاني":ب

متكلم،،اصوليفقيه،السلمانيعبادبنمحمودبنمحمد:الأصبهاني

بغداد،=إلىورحلبها،ونشأباصبهانولدو]لشعر،والعربيةبالادبعارف
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-3662

-3663

-3664

-3665

-3666

-3667

-3668

-9366

إثباتهاالتيت1النبوفيها

نظيرهالكلاملاوليماوالله

ل!ت!والعلويالعالمحدوثوكذا

إنهاالالستقامةفواعدوكذا

فزادنيعليهاكثرهاوفرات

أنهنفسيحدثتولوهذا

الالىالفلاسفةتوحيدوكذاك

اصولهمنقضفيهلطيفسفز

لتئيان1والتقريرغايةفي

مكانبكلوكتبهمابدا

بيانأتمفيفيهصلي

ضخمانبئننافيماسفران

إيمانوفيعلمفيللهو

الشانغيرلكانيموتقئلي

الكفرانغايةهوتوحيدهئم

والبزهانالمعقولبحقيقة

مصنفاته:ومن،وستمائةالخمسينبعددمشقوقدم،الرومبلادإلىوسافر

فيوتوفيمصرإلىرحلهنا.المرادوهو،للرازيالمحصولشرح

13/333،والنهايةالبدايةهـ.688سنةرجبمنالعشرينقيالقاهرة

المؤلفينمعجم7/87،الاعلام،8/001للسبكيالكبرىالشاقعيةطبقات

.6307

الأصبهاني.صنفهاالتيللعقيدةالاسلامشيخشرحإلىيشيرهناوالناظم

رسالةفيالسعويعودةبنمحمدالدكتورحققهاوقد،مطبوعةوهي

.الامامبجامعةالمعاصرةوالمذاهبالعقيدةبقسمدكتوراه

"،والكراماتوالمعجزاتونفلاعقلاالنبوات"ثبوتبعنوانالصفديذكره-3662

بعنوانمطبوعوهو292.315،:الاسلامشيخلسيرةالجامعانظر:

.)ص(النبوات

اللهرحمه-سالمرشادمحمدالدكتورحققهوقد،مطبوع،لاستقامة1كتاب-3665

مجلدين.في-تعالى

ناسخكتبوقد.منهوالاستفادةعليهالقراءةفيالشانغيرالشانلكانأي-3667

صح.:"غير"كلمةفوقف

منها:الملاحدةالفلاسفةعلىالردقيكتبعدةالاسلاملشيخ-9366

العقلية.الجواهربإثباتقولهمإبطال-
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لهفيهاتشعينئةوكذاك0367-

بطلانهبينتوجهاتشعون3671-

وإنهاالكبارقواعدهوكذا-3672

فاسوقهالهانفلمييئسعلم3673-

بالنفسانيقالمنعلىرد

الوحدانيذاالنفسكلامأعني

الحشبانفيالمائتسنمنأوفى

لبيانإشارةبعضفاشزت

0367-

3671-

3672-

واحد.إلاعنهيصدرلاالواحدأنفيقولهمإبطال-

العالم.بقدمقولهمإبطال-

الصفدية.-

)السبعينية(أيضاوتسمىالمرتاد(،بغية)أوالاسكندرانيةالمسائل-

شيخمولفاتأسماء37،-36صالدريةالعقودانظر:وغيرها.

21.-02صالاسلام

مطبوعةوهي.النفسيبالكلامقولهمفيالاشاعرةعلىالردفي:لتسعيئية1

بنمحمدالدكتورحققهاوقد،الكبرىالفتاوىاخرقيومطبوعة،مستقلة

.الامامجامعةفيالعقيدةقسمفيالدكتوراهرسالةفيالعجلانإبراهيم

عيسىابنشرحانظر:الواحد.المعنىذاأي.ب،ففيبالياءكذا

)ص(.2/192

".أوفى"فانهاد:في

القواعد:تلكمن

التدمرية.-

الاولياء.كراماتإثباتفيقاعدة-

والشكر.الصبرفيقاعدة-

والرضا.الشكرفيقاعدة-

قوله.فسادعلىدليلففيهامبتدعبهايحتجايةكلأنفيقاعدة-

للعبد.اللهمحبةفيقاعدة-

والتوكل.الإخلاصفيقاعدة-

شيخمؤلفاتأسماءبعدها.وما93ص،الدريةالعقود.كثيروغيرها

.92-02ص،الاسلام
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3674

3675

3676

3677

3678

9367

0368

3674

3676

3677

9367

0368

0368

وادالبلدانإلىرسائلهوكذا-

معلومةمئثوثةالورىفيهي-

اأديفأخبرنيفتاواهوكذا-

لاعذةمنهاالفاهاأدي-ابلغ

واادييومككيقابكسفر-

عنالتفسيريقصروليسهذا-

مش!ككفيالتيالمفاريدوكذا-

والاخوانوالاصحاباطراف

الاثمانمنبالغاليتئتاع

الطوفاندائمعلئهاأضحى

]97/ب[نقصانبلاشهرمناثام

حشبانبلامنهافاتنيقد

نقصانذالشنكبارعشر

التئيانواضحفسفزلةلح

-منها:

الدباهي.الدينشمسالشيخإلىكتبها،المدنيةالرسالة-

المنبجي.نصرالشيخإلىكتبها،المصريةالرسالة-

.البصرةاهلإلىرسالة-

مسافر.بنعديالشيخبيتإلىكتبها،العدويةالرسالة-

بغداد.اهلإلىرسالة-

05ص،الدريةالعقود.عدةمجلداتعلىتحتويالسجنمنرسائلوله-

03.ص،الاسلامشيخمؤلفاتاسماء51،-

الدريةالعقودفيعبدالهاديابنعنهقالالذيرشيقابنعبداللهابولعله-

وحرصالكلامهكتابةكثرهموشيخنااصحاباخصمن"وكان27(:)ص

".جمعهعلى

مجلدا.ثلاثينبلغتاي-

".نقصانذا"ليسغيرها:وقي.س،وظالاصلفيكذا-

العظيم،القرانتفسيرفيالاسلامشيخجمعهماانعبدالهاديابنذكر-

بلغكتبهمفيالأسانيديذكرونالذينالسلفمفسرياقوالمنجمعهوما

26.صالدريةالعقودمجلدأ.ثلاثين

في:لهاامثلةوانظر.الاربعهالمذاهبعنبهاانفردالتيمفرداتهيعني-

322.صالدريةالعقود504،-41204الحنابلةطبقات

القلم.سبقولعله"الذي"،:وسالاصلينفي-

773



3681

3682

3683

3684

3685

3686

3687

3688

9368

0936

1936

2936

3936

بضعفهاتزيداؤعشربئنما

الورىفيالشهيرةالمقاماتوله

وكتابهودينهالإلهنصر

جهلهموبينفضائحهمأثدى

أهـنعالتحتوالفهوأصارهم

وطالماالحضيضتحتوأصارهئم

بسلاحهمأنهالعجائبومن

فمابأيديهمنواصيناكانت

فلابأيدينانواصيهمفغدث

لاتمماليكاملوكهموغدت

بهاصالواالتيجنودهموأتت

بماخئرلهمنبهذايدري

هناكمولئسيوحشناوالفدم

حيرانلسالككالنجومهي

جبانغئرللهقامهاقذ

والبزهانبالسئفورسوله

مكانبكلتناقضهموارى

التيجانملابس!بعدالحقل

للبلدانالأعلامهمكانوا

الدانيالحضيضتحتأرداهم

عانسميرإلالهممنا

أمانبحئلإلايفقوننا

الرخمنبمنةالرسولصار

الإيمانلعساكرمنقادة

الفئتانربهفيقالهقد

سيانومغيبهفحضوره

الدريةالعقودبعدها،وما2/493الحنابلةطبقاتذيل:فيلهاأمثلةانظر-3682

بعدها.وما491ص

"زمان".غيرها:وفي.وطعالاصلينفيكذا-3684

مصمفاته:منذلكيوضحماامثلةمن-3687

قوله.فسادعلىدليلففيهامبتدعبهايحتجايةكلأنفيقاعدة-

قوله.يطلانعلىدليلففيهمبتدعبهيحتجعقليدليلكلانفيقاعدة-

93.صالدريةالعقود21،صالإسلامشيخمؤلفاتأسماءانظر:

يلقوننا"."فما:طهفي-9368

فهم،وقلةورخاوةثقلمع،والكلامالحجةعنالعيي:[لناسمنالفدم-3936

12/045.اللسان.الجافيالأحمقالسمينالغليطايضاوهو

خطا.وهوهناكم"،"ولكن:طهفي-
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36

36

36

36

36

36

37

37

37

36

36

37

37

37

نتمهار

حلتالتيالمصيبهن1بيانفي

الأسماءجهةمنوالكفرانالتعطيلبأهلى

سلطانمنبهااللةنزل1ماالتيى

لمأسماءبلائكئمأصلقوميا

وافالئعكيسغايةعكستكئمهي

وأوحشتالقصورتلكفتهذمت

لفظهاقبلتئمذنبكموالذنب

منأمرينعلىاشتملتالتيوهي

حئزاالمهيمنعزشسميتم

العلىالشماواتفوقوجعلتم

وت!تشبيهاالإثباتاوجعلتم

لاقابلجشمأالموصوفوجعلتم

سلطامنالزحمنبهاينزل

الاركامندياركمضلعت

والإيماالعلمربوعمنكئم

فزقاولاتفصيلغئرمن

البطلاواضحوأمرحق

لمكاتحيزاءوالاستو

بوزاذانفيوسقتمجهة

البهتاغايةوهذاصسيما

والالوالاكوان1واعراض

ن

ن

ن

108/7ن

ن

)ص(.للضرورة"اسماء"صرفمنع-

غيرهما:وفي"كذا"فوقها:فناسخوكتبالجربلامالاصلينفيكذا-

"بمكان".

793.البيتحاشيةفيوالتحيزالحيزتقسيرانظر-

92،صللغزاليالافتصادبعدها،وما24صالتقديسأساسمثلا:انظر-

701.صللجوينيالأدلةلمع

"البطلان".د:في-

و]لافتراق.لاجتماعولسكونوالحركة:هيلاربتة1ا!وان-

الخمسةالاصولشرح1/303،التعارضدرء93.صالارشاد،

69.ص
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037

037

037

037

037

037

037

371

037

037

037

371

وهـعرضاأوصافهوجعلتم

حوادثحلولسميتئموبذاك

نفاللفظذامنالاسماعتنفرإذ

الحوالفطأفعالهفكسوتم

والمراالحوادثبهتقومليست

وصفاتهافعالهانتسشفإذا

عندكئمرئاكانشيئءفبافي

ثابذاعنهفعالهنفيئلقصدو

النكرانإلىجشزكلهررا

ن1عدوذيتلقيبأفعاله

والنفصانالئشبيهمنستها

بذرذيفولقلتئمثمدث

للديانللأفعالالنفيئد

السلطانذيوعلووكلامه

لعزفانوالتحفيقفزقةيا

الفتانالشاعرفبل!قيب

فيولكن.التصحيفخشيةنقطثلاثالسينتحتالاصلناسخوضع

الراء.وتشديدالجيمبفتحففيوضبط"جر":ظ،ف

الباريعنالصفاتنفيإلىجسراالاطلاقاتهذهجعلواالمعطلةأنأي-

لاالأعراضإنوقالواأعراضا،تعالىاللهصفاتعلىفاطلقواوجلعز

ذلك.عنمنرهتعالىوالله،حادثفهوجسموكل،بالأجسامإلاتقوم

فيأصلايجعلونهاحيث-عندهم-الكبرىالمسائلمنالاعراضومسالة

916.البيتحاشيةانطر:.الصانعإثبات

"ولذاك".:الاصلوفيوغيرها.ففيكذا

ذاتهفيللحوادثحلولاتعالىاللهافعالإثباتسمواالمعطلةأنأي-

منبهيتعلقمانفوافلذا.حادثفهوالحوادثبهخلتماوأن،تعالى

901،-701ص،للجوينيالأدلةلمعمثلا:انظر.الفعليةالصفات

1/168.للرازيالاربعين19،ص،للغزاليالاقتصاد

خطأ."سلطان"،طع:في

أحدئوهاالتيالمجملةوالالفاظالالقابهذهجعلواالمعظلةهؤلاءانأي

الكتابفيالثابتةقعالهوتعالىاللهصفاتنفيمنباطلهمتقريرإلىجسرا

ليتحصلالشنيعةبالالقابالح!ورموا،لباطلهمالقولزخرفوافهم.والسنة

بزينة=المذموميمدحونالذينالشعراءصمأنذلكفيوشأنهم،مرادهملهم
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سفئتموئناحكمةودذاك1-371

ضدهابلبمدحةيشعرانلا3712-

وادالخلاقوحكمةالصفات3713-ذفيئ

قلالعرشفوقالرباستواءوكذا-4371

جلالهجكالزبوجهوكراك3715-

بلالأعضاءكلهذاسميتم3716-

اسمانوذانغراضاوعللا

الاذهانعلىحينتذفيهون

الشانلهذاإنكاواافعال

لبطلان1ذوالتركيبإنهضئم

يدانولفظيدلفظوكذاك

الإنسانجوارحسمئتموه

3711-

3712-

3713-

3714-

3715-

3716-

يمدحونقدبل،عليهالسوءألقاببإلقاءالممدوحويذمون،القولمن

القائل:قالكماوذلكعنهالتعبيربتنويعويذمونهالواحدالشيء

الزنابيرقيءذاقلتتشأوانتمدحهالنحلجنيهذاتقول

تعبيرسوءيعتريهقدوالحقوصفهماجاوزتوماوذمامدحا

تعالىاللهحكمةعلىفيطلقون،تبعهمومنوالاشاعرةالجهميةمذهبوهذا

بذلك.فينفوثهاالافتقارمعنىفيهاوهذهوأغراضاعللا

لاوأبدعهالعالمخلقتعالىالباريانالحقأهل"مذهب:الامدييقول

أبدعهماكلبلعليها.الخلقيتوقفلحكمةولاإليها،الابداعيستندلغاية

أوجبلمقصودولا،إليهقادهلغرضيكنلموضر،ونفعوشر،خيرمن

1/035،للرازيالاربعين:وانظر224.صالمرامغاية،"عليهالفعل

للشهرستاني،الاقدامنهاية692،صلهوالمتأخرينالمتقدمينأفكارمحصل

331.ص،للايجيالمواقف793،ص

)طه(.منساقطة"بمدحة"

كالعلل،بضدهبلبالمدحتشعرلاالتيوالالقابالاسماءلتلكأي

ونحوهما.والأغراض

.بعدهوما)7892(رقمالبيتتحتالتركيبعلىالكلامانظر

"بطلان".غيرها:وفي،وبالأصلينفيكذا-

".الوجه"لفط:نسخةفيانفحاشيةفي

وذكر،العينوذكرالوجهذكرالقرانفيورد"أنه:الرازيقولذلكومن

بالظاهر=أخذنافلو،الواحدةالساقوذكر،الايديوذكرالواحد،الجنب
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108/ب[

7

8

9

3

ه

6

7

8

علبحينئذبالنفيوسطوتم371-

وادالاعراضعنننزههقلتئم-371

بذاتهتحلأنالحوادثوعن371-

وفعالهصفاتهنفيئوالقصد372-

!ماللفطبسجنأكثرهئم372-و]لناس

مذهبايقبلالفزدإلالكل372-و

د1ووالاوصافالبراتأنوالقصد372-

دافيالشأنفليسشئتئمماسموه372-

لف1والجشمبنفيتوسلتئمذا372-كئم

لكئمقلناإنالتزس372-/وجعلتموه

تعاجشمعلىجشملنا372-قلتئم

كلامهالقرانقلناإنوكذاك-372

نقصانمعللعئبكنفينا،

والجثمانوالابعاضأغراض

الحدثانطارقمنسئحانه

الرحمنوحكمةلاستواءو

لشجان1معزةخوفجوسون

ثانفيولردهقالبفي

الهذيانبذاتنفىلاأفعال

ومعانمقصل!فيبلأسماء

لكفران1وللتعطيل!سيم

والأكوانالعرشفوقالله

جثمانوعنجشمعناللهلى

إنسانمنيئدلئمبدامنه

وله،كثيرةأعينالوجهذلكوعلىواحد،وجهلهشخصإثباتيلزمنا

شخصاالدنيافينرىولا،واحدةساقوله،كثيرةأيدوعليهواحد،جنب

ربهيصفبأريرضىعاقلاأنعتقدولا،المتخيلةهذهمنصورةاقبح

كيفانظرئمالتعبير،شناعةفتامل67،صالتقديسأساس."الصورةبهذه

المحكمة.القواطعالثوابتتلكنفيالنفسعلىسهل

14/384.اللسان.البطشوشدة،التطاول:السطوة-3717

".طارق"عن:ففي-9371

"مسجونون".:طهفي-3721

.المشددةبالجيمففيوضبطوغيرهما،الاصلينفيكذا"السخان":-

)ص(.التنزيهبمعنىوقسره،"السبحان"أئبت)2/916(طهشارحولكن

".الجسم"بلفظغيرهما:وفي.الاصلينفيكذا-3725

".للةرار"للتعطيلد:-
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بيانقولالزحمنقالهممنوولوحولاملكولا3-كلأ

حدثانذووهوايضابالجشمقيامهالكلامإنلناقلتئم3-

الاذهانلدىبمعقولهذايكنلمجشمبغئريقومعرض3-

ثاناواخرليلثلثفيربناينزل!نقول!حينوكذاك3-

إمكانذالئ!سمحال!سامأبلغيرالنزول!إنلنا3-قلتئم

بعيانيرىكيئاجشمقلتئمسئحانهيرىقلناإنوكذاك3-

إنسانمنيراهفلئسذاعنربناتعالىجهةذاكانأم3-

يدانكذاكقلنااوالنصفيكماوجهلهقلناإذاافا3-

الرحمنأصابعبئنالقلبمإنالنصفيكماقلناإن3-وكذاك

رجفانذووهيالعوالمكلفوقهاالأصابعقلناإنوكذاك3-

-3

-3

-3

-3

-3

-3

اتبعناوقد،الاخرىالمواضعوفيهنا"الاذهان"لذي:وغيرهالاصلفي

خذلتنافوقد9283.البيتمثلا:انظر"لدى"،اثبتتالتيفنسخةفيها

فيالمعقوللدى"هذا:الوجههذاعلىالعجزفيهاجاءإذالبيتهذافي

واحد.بيتبعدستتكررالإمكانقافيةلانسهوا،فيهولعل"الإمكان

)ص(.

448،9012.1725،الابياتفيسبقماانظر

تحريف.وهو"أجسم"مكان،"اجبتم":ففي

اعلم-والله-"يريد:حاشيةفيوقال،"صح":فوقهوكتب""تراه:ففي

فيوكلماتهاالاسطرتقاربسببه.تصحيفنهالطاهرولكن"العينإنسان

)ص(.أصلنايشبهولعله،فمنهنسختالذيالاصل

سبقوقدعنهما،اللهرضيالعاصبنعمروبنعبداللهحديثفيكما

435.البيتوانظر255.البيتحاشبةفيذكره

"وهينحو،مثلهسبقوقد.المعتمدةالنسخمنوغيرهماالاصلينفيكذا

"وهو":حوفي)4601(،"حدثانذو"وهي3301(،)البيتفنان"ذو

)ص(..النسخفيجاءلماإصلاحولعله
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لأرضهيداهقلناإنوكذاك-9373

ساقهسيكشنسقلناإنوكذاك0-374

لفصلهيجيءقلناإنوكذاك-1374

قابضتانالحشرفيوسمائه

للأذقانالجمعذاكفيخز

سلطانذيبعدلالعبادبئن

حبرجاء:قالعنهاللهرضيمسعودابنحديثإلىالناظميشير-=

اللهأننجدإنامحمد،يا:فقال!اللهرسولإلىالأحبارمن

علىوالشجر،أصبععلىوالأرضين،أصبععلىالسمواتيجعل

:فيقول،أصبععلىالخلائقوسائر،أصبععلىوالثرىوالماء،أصبع

الحبر،لقولتصديقانواجذهبدتحتى!النبيفضحك.لملكأنا

جميعاوالأرضقذرهءصاللهقدرو>وما!:اللهرسولقرأثم

عحاوتعلىستخن!يمين!مطوئتوالئممؤتالقئمؤيومتجضهت!

67[.]الزمر:*<يشركون

برقمه"قد2حقاللهقدروا"ومابابالتفسير،فيالبخاريأخرجه

برقميدي<خلقت>لما:تعالىقولهبابالتوحيد،وفي)4811(،

أنؤالأضضالسنواتيضسثاللهن>:تعالىقولهوباب7415(،)7414،

الانبياءمعالقيامةيوموجلعرالربكلاموباب)7451(،برقمتزولأ<

القيامةصفةباب،المنافقينصفاتفيومسلم)7513(،برقم،وغيرهم

سورةومنبابالتفسير،فيوالترمذي)2786(،برقموالنار،والجنة

.)3238(برقم،الزمر

..".فيهاذكرالتيالروايةإلىإشارة(،رجفانذو)وهي:الناظموقول

رقمالبخاريروايةوهي.الحديث."..الملكأنا:فيقوليهزهنثم

)2786(.رقمومسلم)7513(،

يؤم!ضثت!جميعاوالأرض-قدرهصدئهفدرو>وما:تعالىقولهفيكما-9373

<*يشركونعضاوتعلىستخنهيميعلأمطوئتوالسمواتآلقئمؤ

67[.]الزمر:

<*يشتطيعونفلاالسخودإلىويدعؤنساقعنيكشف>يوم:تعالىقالكما-0374

444.البيتحاشيةفيسبقمانطر1و42[:]القلم

22[.]الفجر:*<صفاصفاوالملكرئك>وجا:تعالىقالكما-3741
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3742

3743

3744

3745

3746

3747

3748

9374

0375

3751

3752

3753

داقيامةكداكقيامنكئمقامت-

الضحاقالالذيقلنالو-والفه

قدرإنبالحجارةلرجمنمونا-

!بقالمنكفرتمقدوالله-

قررتمالذيالجشموجعلتم-

!مغئرمعنىللجشمووضعتم-

فاجىعلئهالصفاتنفي-وبنئتم

ثإونفيالزسوللغةعلىكذب-

!تتحريفينذاكإذوركئنم-

والفالنفيوزروزرين-اوكسئنم

وادالالدقأجرأجرانوعداكم-

إلهكممقبمقتين-وكسئنم

الرحمنفيالقولبهذااتي

بلسانبعدهئممنوالالىبة

والعدوانالشنمرجمبعدتم

البهتانفةيامقالهم!!

البطلانذاطاغوتبطلانه

لسانكلوفبفيبهشوف

محذورانذاكإذلكمضمعت

الاكوانلفاطرالعلوجات

القرانومحكمالحديثسيف

8/ا[]اكفلانلكئمفاجتمعتحريف

حنهانفاتكئمحنىإيمان

مقتانفنالكئموالمؤمنين

3742-

3743-

3744-

3745-

3746-

374!-

0375-

3751-

3752-

:الصوابولعلايدينا،بينالتيوالمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا

الاباء.منو"الابي("..".لهذا.الابيقيامة"لذاك

"ببيان".د:في

الاصلين.منساقطة"قدرتم"إن

"العدوان(".:غيرهاوفيود.الاصلينفيكذا

تحريف."قدرتم"،:طفي

)ص(.228البيتحاشيةفيتقدمماانظر.للضرورةالمذكرتانيثفيه

)ص(.ذاك""في:نسخةفيانإلىإشارةفحاشيةفي-

)ص(."القرآن"وظاهر:نسخةفيانإلىالاصلينحاشيةفياشير

3748.البيتفيانفامزماانظر

،""نسخة:وفوقها"والايمانالصدقحظحظين"وعدمتم:الأصلحاشيةفي

حذاءهههناخرجماحذاءنسخةفيمخرجأهذا"كان:وبعده،فحاشيةفيوكذا

.()ص"الحظان"فاتت:وفيها،دفيالبيتوردوكذا"نسخةوعليه

)س(.فيبعدهالذيعنمؤخرالبيتهذا-
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3754

3755

3756

3757

3758

9375

0376

3761

3762

3763

3764

3765

و]ل!الجهلثوبثؤبينولبشتم-

توالكبرطززطززينوتخذتم-

باعينوالعلىنحوومددتم-

أبوابهاسوىمنتيتموها1و-

لكمفتحالوبابينوغلقتم-

منالوحيهذاوبابالحديثباب-

يفتحهمامنبابينوقتحتم-

واوعنهنهيتموقدالكلامباب-

الدفيالجهلداردارينفدخلتم-

توالشكلونلونينوطعمتم-

اهلكاقدكئمأمرينوركبتم-

الذيعلىالمجالاراءتقديم-

الثوبانفبئستالقبيح!لم

الطرزانفبئستالعظيمجه

الباعانلهامنكئمتطللئمممن

الحيطانمنتسورتئملكن

وتهانبشارةبكلفزتم

البابانفليهنهيفتحهما

الشيطانمواهبعليهتفتح

اليونانفمنطقالحزيقجاب

النيرانفيالخزيودارنيا

اللونانفبئستبعد!شكيك

الأزمانلسائرفيأمةمن

القزآنومحكمالرسولقال

3754-

3755-

3756-

3761-

3763-

3764-

)ص(.التاليالبيتوانظر211،البيتفيمثلهانظر

:أيهذاطرزهذا:يقال.والهيئةالشكل-:وقتحهاالطاءبكسر-لطرز1

لى5/368.اللسان.شكله

مذكر،و"الباع".المضارعحرفيعجملمفوقي.وغيرهالأصلفيكذا

)ص(.66المنير:المصباج.السجستاثيحاتمابوعليهنصق

بمعنىهنا"الحزيق"ولعلبالراء،غيرهماوقي،الأصلينفيبالزايكذا

معظملأنالحريقبابالمؤلف"سماه)2/176(:طهشارحوقال.الضيق

سوءبسببوإيمانهمدينهمأحرقلعلمهمآلةواتخذوهمنهدخلوامن

"بابيسمهلمالمؤلفلأنالشرحهذايستقيملا:قلتله".استعمالهم

)ص(."الحريق"الباب:لكانالاخرىالنسخفيماصجولو"الحريق

3754.البيتانظر

".الازمان"سالفوغيرها:فوفي،الاصلفيكذا
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37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

والكتمانوالتدلي!س!بيسواثالالغازالىنشبتهموالثان

الإيمانعرىفينالتفصمتلكئمتفالومكرينومكزتم

والهذيانالتحريفبذاطادياووسنةالكتابنوراطفاتم

مختلفانطائفتينبينراناللحزبوقدتملكنكئم

والإيمانبالعدمخضهمقدالالىبألنةيطفئهاوالله

الاذانإلىقدممن!سيمالفدمفيالمجشمغرقلوللهو

فلانبقوليعارضهأنراقدجلوعندهأعظمفالنصق

***

فمغ

صفاتبهنفواالذيالطاغوتكسرفي

والجبروتالملكوتذي

والكفرانالتعظيلذيطاغوتاسمهعزلاالظاغوتبذاأهون

أنهمإلىورسلهسبجانهاللهنسبةوالمراد:خطأ.وهو"فنسبتهم":ففي

سبق.كما،ولتسوهالحقكتموا

ناغيرمنكسره:فانفصميفصمهفصمهخطا.وهو،لانفصمت:طهفي

12/453.اللسان.فتفصمفطمهومثله.يبين

نسخةمنبابيات)؟("مرصع:البيتهذابجوارالاصلحاشيةفيكتب

منزيدت3846البيتإلىهنامنالابياتأنإلىتشيرولعلها".الشيخ

)ص(.المذكورالبيتتحتالحاشيةانظر.الشيخنسخة

المؤنثتذكيروفيه،والمطبوعةالخطيةالنسخمنوغيرهماالاصلينفيكذا

لذهب"تختلفان"قالولو،الاعرابفيوالنعتالمنعوتواختلاف

.)ص(.الإشكالان

مطفيها"."والله:الاصلينعداما

)ظ(.منساقطالبيتهذا
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قفبلجريحبلاسيرمن3774-كئم

قلبهيخلعيكادالجبان3775-/وترى

اسمهيفزعهحينالمخنثوترى3776-

معطللكلمنكوحا3777-ويظل

اسمهيفزعهالعقلصبيئوترى3778-

سئحانهلاالاسمهذا9377-كفران

ترىامابالمحالالتتزسذا0378-كئم

وتفتجسيمثئموفشرجشم3781-

الأزمانفيالطاغوتذاتحتلى

جبانلكلتبالفظهمن

النشوانشمائلعلئهتئدو

كفرانأخيزنديقولكل

للصئيانيقالحينكالغول

الشانالعظيموسئحانابدا

السهمانكثرةمزقتهقد

هذيانمنتعيوناماصشير

3774-

3776-

3778-

9377-

3781-

".زمان"معذد:في

".سمعه"يقرعغيرهما:وفي.بيتبعدذلكتكرروقد،الأصلينفيكذا

11/365.اللسان.والخلقالطبعوهو،شمالجمع:شمائل

تزعمالعربكانت،والشياطينالجنمنجنسوهيالغيلاناحد:الفول

صورفيتلوناتتلونأيتغولا:لهمفتتغولالفلاةفيللناستتراءىأنها

مسلمصحيحفيكماذلك،!زالنبيفأبطل.الطريقعنوتضلهم،شتى

ولاعدوى"لا:قال!العبيانعنهاللهرضيجابرحديثمن)2222(

نفيالحديثمنالمرادليس:العلماهلبعضوقال.عول"ولاطيرة

بالصورالغولتلونمنالعربتزعمهماإبطالمعناهوإنما،الغيلانوجود

احدا،تضلانتستطيعلااي:كول""ولاومععىوقالوا:.المختلفة

الجنسحرةوهم"السعاليولكنغول"لاالاخرالحديثلذلكويشهد

بشرحمسلمصحيحلمه!693،الاثيرلابنالعهايةانظر:.وتخييلتلبيسلهم

04.1/436النووي

".الطاغوتذا"كفراند:في

منتعيونأماوتشبيهوتجسيم"جسمغيرهما:وفي.الأصلينفيكذا

والفشر."هذيانومنفشرمن..".:ط،سوفي.نقصوفيه"هذيان

)ص(.التفشير.ومنه،وغيره387البيتفيمركما،الهذيانبمعنى
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3782

3783

3784

3785

3786

3787

3788

9378

3782

3783

3784

3785

3786

9378

ثئممالطاغوتذلكوضعتمأنتم

حاكمابلشاهداوجعلتموه

رسولهثماللهكتابعلى

قضائهمثلبالزورفقيامه

تحتهاشيءلئسالجعاجعذيكئم

وقدملحدكئمقولهذاونظير

مركبالكانموصوفاكانلو

قدالطاغوتوذلكالمنجنيقذا

القرآنموجبنفيتمبه

العدواناولييامنعلىهذا

الرحمنمناستحيوبالله

والبهتانلعدوانوبالجور

الخزبانفيكالبومالصدىإلا

الاكوانلفاطرالضفاتجحد

متحدانوالتزكيبفالوص!ف

الاركانإلىدياركمهدما

الاصل.منساقط"به"

.""العرفان:ب

فيواشار،موزونغيروهواستحييتم"ما"تالله:فوفي.الاصلفيكذا

"فاستحيوا".غيرهما:وفي.الاصلروايةإلىالحاشية

.""وقيامه:ط

:دوفي.س،ظ،وبالأصلينفيالبيتوردوهكذا-

والبهتانبالزورقيامهلهـوالعدوانبالجورفقضاؤه

النسخفيوردلماناسخايكونبانواجدرالتقسيمحسنبيتوهو

بوضعآثبتناهالذيالبيتقبلطفيالبيتهذاخلاذوقد.الاخرى

.)ص((""البهتانمكان("العدوان"

سبقتوقد.طهفيوكذاثبتنا،ماوالصواب"ذا"وغيرهما:الاصلينفي

)ص(.وغيره064البيتفيوالجعاجعالجعجعةكلمة

اللغةكتبفيالجمعهذااجدولم.العمرانضد:الخرابجمع:الخربان

)ص(.

.بعدهوما)7892(،البيتانطر:.التركيببهيعني:"المنجنيق"

الفصل.هذافيمرادهوهو.والتشبيهالتجسيمبهيعنيو"الطاغوت"
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0937

1937

2937

3937

4937

5937

6937

7937

8937

9937

ذاببسرعانقدربيوالفه

لازمهذاانزعمتئمفلئن

كلهاثلاثجواباتفلنا

سوىبأيديكئمومااللزوممنع

عاقلأوعالميزتضيهالا

لزومهمنعانزعمتمفلئن

فبالنفيامتناعلثانيفجوابنا

واوللنصلازماذلككانإذ

مثلهفحقلازمهوالحق

فذاحقاملزوماتهوتكون

الاحسانذيسئحانذاوبقطع

بيانلزومحقالمقالكئم

والتئيانالايضاحمعلومة

البرهانعنمجردةدعوى

فتانمفلسحئلةتلكبل

البطلانعلىمكابرةمنكم

ببيانلزومهتدعونصا

برهانذووهوحقحلزوم

بطلانذاالشيءيكونألى

الامكانفيولئسالمحالعئن

التركيب.ومنجنيق.والتشبيهالتجسيمطاغوتيعني-0937

أنسب.ولعله"لمقالنا"،د:وفيوغيرهما.الأصلينفيكذا-1937

".البرهان"من:طع-3937

لاإذ،ممنوعالصفاتلإثباتالتجسيملزومأن:وهوالاولالجوابهذا-

.برهانغيرمنمنكممجردةدعوىسوى،عليهدليل

أنسب.ولعله،"منا"د:-5937

لاوأنهللاثباتالتجسيملزومعلىإصرارهمعندالثانيالجوابهذا-6937

نصوصمقتضىهوالذيبالحقنقولبأنا:لهمفيقالبينهما،انفكاك

ذإ،بهونقولنثبتهفإناللحقلازماتدعونهماكانفإن،والسنةالكتاب

مثله.حقالحقلازم

كان"."إن:طه،ط،ح-7937

"فالملزوم".:طع-

تحريف.به"ملزوكحا"ويكون:ط،ح-9937

".إمكان"ذا:طع-
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علىحئنثذالإلزام038-افتعين0

نسترامااتباعهوجعلتم1-038

قالهماسوىقلناماوالله038-!

مفوالقصدجنةفجعلنمونا3038-

الىهوبهنجيبماوثالثهذا4-038

الذيبالجشمتعنونالذيماذا5038-

821/لىالقرآنومحكمالرسولقول

بالكفرانالنصريحمنخوفا

نكرانبلامقالتناهذي

الفرانوقايةفنحنطوم

العرفانفزقةياضفساركئم

ببيانأوضحواالزمنمونا

1038-

2938-

4038-

"اتباعهمافيها:التي)ح(عداما:والمطبوعةالخطيةالنسخجميعفيكذا

اذوجعلتم-اعلموالله-لعله)1:بقولهحاشيتهافيبعضهموعلق.نسترا"

والتاءالنونبفتحففي"نسترا"كلمةضبطتوقدبعيد.وهوتسترا"الاتباع

"اتباعهما:الصوابولعل"تشترا[(:بوفي.الراءتنويندونوالراء،

بإشباع"هما"هاءوتقرا4/344()اللسانبهيسترما:والمستر،مسترا"

منفصلة."ما"لكتابةسبباكانالذيهوالاشباعولعل،الوزنليستقيمالضمة

الصفاتاثبتناحينالمعطلةبهالزمناالذيالالزامهذاان:الناظمومراد-

بل،بذلكيصرحوالمولكنهم!زورسولهاللهلكلامإلزامحقيقتهفيهو

قولاي-قولكمإنفقالوا:،ذلكدونسترأوالسنةالكتاباتباعجعلوا

حقيقتهفييتجاوزلمالاتباعقولانمع.والتشبيهالتجسيملازمه-الأتباع

والسنة.الكتابنص

قوله:ويوضحه

القرانوقايةفنحن!وممفوالقصدجنةفجعلتمونا

".والكفران"التصريح:ب-

".كتمان"بلاوغيرها:فوفيود.الاصلفيكذا

الجسممعنىعنالاستفساروهو،الثالثالجوابوهذا"العدوان"د:

التمييزمنبدفلا،وباطلحقعلىمشتمل،مجمللفظلأنه،عندهم

الباطلويردالنصوصعليهدلتالذيالحقفيؤخذبالاستفسار،بينهما

السنةمنهاج237،صالنزولحديثشرح.العالمينلربتنقيصفيهالذي

.011ص،الصواعقمختصر939،لهمالمرسلةالصواعق2/211
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6038

7038

8038

9038

0381

3811

3812

3813

وابالنفسقائمهوماتعنون

واالأوصافبهقامتالذيذااو

فزدةجواهرمنتركبمااو

واالعرففيائذيالجشمهومااو

ذاالذهنفيالذيالجسمهومااو

ثبومنيلزمذاكمنالذيماذا

لازمهوالذيبتعيينفاتوا

اللزوبرهانببرهانينفاتوا

النسانالعظيمالعزشعلىعال

النقصانعديمةالكمالصاف

ثانيهيولىحلتصورةأو

بلسانتخاطبعندالوضعفي

الأذهانذيتعليميئيقالك

مكانكلفوقمنعلوهت

التئيانظاهرتعينفإذا

اثنانفذانلازمهونفيم

9038-

0381-

3811-

3813-

الطبائعوتلقته،العقولبشهادةعليهالنفوساستقرتماهو:العرف

391.صالتعريفات.بالقبول

تخصيص:الاصطلاحوفي.المعنىبإزاءاللفظجعل:اللغةفيلورغ1

الثاني.الشيءمنهفهمالاولالشيءاحساواطلقمتىبشيءشيء

326.ص،التعريفات

طولاالانقساميقبلالذبدهو:التعليميوالجسم""تعليم:طه،طت،س،ب

جسماويسمى،الطبيعيالجسمنهايةوهو،السطحونهايته،وعمقاوعرضا

الكمأحوالعنالباحثةالرياضيةأبد،التعليميةالعلومفيعنهيبحثإذ،تعليميا

فيبهايبتدئونكانوافإنهم،والرياضةالتعليمإلىمنسوبة،والمنفصلالمتصل

للجرجاني،التعريفات.إدراكالسهللأنها،الصبيانلنفوسورياضتهمتعاليمهم

.131ص،للامدبدالمبين،184ص،للايجيالمواقف،401ص

".الأذهان"لذي:طه-

ذاك("."في:طه

وهي:قولهمليصحأمورثلاثةمنلهمبدلاانهالمعنى

بالتحديد.ويبينوهاللازمذلكيعينوانأولا:

.الصفاتلإثباتلزومهعلىيبرهنواأنثانيا:

لزومه.تقديرعلىاللازمهذانفيعلىيبرهنواانثالثأ:
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3814

3815

3816

3817

3818

9381

0382

3821

3822

3823

أشياخكملكئمنشرتلووالفه-

1فابرزوفحولأانتئمكنتمإن-

داإلىالشكوىفاجعلوااشتكيتئموإذا-

جواحينئذبالتركيبفنجيب-

ونفيها،الصفاتإثباتالحق-

لثبوتهالازمإفافالجشم-

صفاتهثبوتمنيلزملئس!أو-

!مالمقدمتئنإحدىفيفالمنع-

انتفاأواللزومفيإماالمنع-

كماأمسىقدالطاغوتهوهذا-

الثقلانطاهموولوعجزو

النشوانحيلةالشكاوىودعوا

السلطانولاالقاضيلاجزهان

الحئرانهدىفيهشافيابا

الامكانفيولئسىالمحالعئن

بطلانذاولئسالصوابفهو

بالبهتانالإلزامفشناعة

نكرانبلاإذاالبيانطوم

للبطلانالمنسوباللازمء

الرحفنبمنةأبصزتموه

***

3814-

3816-

3817-

3818-

9381-

0382-

3821-

3823-

:دفيالبيتنص

الثقلانواطاهمولوقدروالماشيوخكمنشرتلووالله

فيناشراوناسخمنتغييرولعله([،الوحيين"إلى:ط،ح،بحاشيةفي

)ص(.السياقهذافيخطاوهو،البيت

"حيران".ف

خطأ.،"المحال"ليس:س

.وصوابحقفهوللإثباتلازمأالجسمكانإناي

بهتانبهالسنةاهلعلىفالتشنيع،للاثباتلازمأالجسمدنلمإنأي

.دعوىومحض

".نكرانبلا"إذابدل"نكرانذا"وليسد:

"اضحى".غيرهما:وفي.الاصلينفيكذا"أمسى"
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4382]82/ب[

3825

3826

3827

3828

9382

0383

3831

3832

3833

السيدينالمثبتوبتوالواقعةالعداوةمبدأفي

المعطلترالذفاةسبتو

زمانقديممنماذاأجلمنبئنناالعداوةتدرونقوم-/يا

القزانمقسرالصحيح!لوالفالقرانإلىتحئزناإنا-

الانسانتغيرقبلحمنالروفطرةالضريحالعقلإلىوكذا-

ميزانعلىبعضاصدقتقدبعضهامتلازماتربغهي-

بلسانأقررتمكماابداهذهدديكئمجتمعتمادله1-و

قزآنومناثرمنحنقولاديعارضالضحيحالعقلقلتمإذ-

الالوانذيبالتأويلحنقولالىنصمفثمالمعقولفنقدم-

الاحسانإلىقصدابهنعبألمألقئناهعنهعجزنافإذا-

بالقرآنللأخذدعوالماتابعتملهمسلفبذاولكئم-

الاحسانذيتوفيقلمرادناأقسمواأصيبوانفلما1صدو-

3824-

3827-

9382-

3833-

".زمانقديم"فيغيرها:وفي.وسالاصلينفيكذا

كلمةمنهاسقطتاي"متلازمات"من:فوفي"،اربع"من:الاصلفي

نويبدوهن"،"لعله:الحاشيةوفي"كذا"،:منفوقوكتب"أربع"،

.الاخرىالنسخفيوردتالتي"هي"تحريف"من"

:ففيوفوفها"إذ":صوابهلعل:الاصلحاشيةوفي"او[(،:الاصلينفي

.الاخربدالنسخفيكماالصوابوهو،إذ""لعله:الحاشيةوفي"كذا"

"الصريح".د:وفي."كذا":ففيفوقها:"الصحيح"-

عنهم:تعالىاللهفالكماالمنافقينحالإلىالناظمويشير"الاحسان":ط

يصدونالمنفقينرأيتالرسوللىوللهأنزلماالتتعالؤلهمقيل>وإبا

ئمايذيهخقدمتلمامصيبةاصبتهمإذافكئف*صدوداعنث

62[.61،]النساء:*<وتؤفيقاإخشناإلاأردنااقبأللهيحلفونجاءوك
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3834

3835

3836

3837

3838

9383

0384

3841

3842

3835

3837

3838

9383

3841

وفيقلوبهمفيأصيبواولقد-

!لاضلتهاإذاباقوالفاتوا-

الهدىعنالمعرضينجزاء]هذا-

ذإالقومبشيخمثلالهمواضرب-

لأرقؤاداصارنارتضى-ثئم

اذكئفقالواالشركأهلوكذاك-

معبودهئميجعلواأنارتضواثئم-

بتاحمواالضييبعبادوكذاك-

العلىالشماواتربالىتواو-

النقصانبغايةالعقولتلك

مجانهازلضحكهأسمعت

الهذيانزخارفمتعوضين

[طغيانذيبكبرالشجوديابى

عصيانذيوكلالفسوقباب

والقرآنبالوحيأتىبشز

والاوثانالاحجارهذهمن

لولدان1والنشوانمنركهم

الذكرانمنولدالهجعلوا

78.البيتفيسبقوقد،الماجنمبالغة-

الاصلين.منساقطانالبيتان-

:نواسابيقولمنماخوذانالبيتانوهذان.إبليس:القومبشيخيعني-

نيتهمنأظهرماوخبثكبرهفيإبليسمنعجبت

لذريتهقوادأوصارسجدةفيادمعلىتاه
12.صهنواسأبيديوان

قالواأإلالهدى-ضامإذيؤنوانالناسمنع>وما:عنهمتعالىقالكما-

49[.]الاسراء:*<زسو،بش!يماللهأبعث

القرنمنذإطلاقهافيوبدىء،النصارىمقدموهو،بتركجمع:بتارك-

وهي،الكبرىالنصرانيةالكراسيأساقفةعلىالميلاديالخامس

بعدالقسطنطينيةإليهاوضمتوروما،،ورشليمو،وأنطاكية،الاسكندرية

واسيا.اوربابلادفيالاساقفةرؤساءمناكبرعددعلىالانوتطلق،ذلك

الكبيرالمعجم:انظر.والبطريركوالبطريق،والبطركالبطرقويسمى

صيغةذكرالكبيرالمعجمفاتوقد2/382.هـ(2014القاهرة)مجمع

والنهايةالبدايةفيوالبتاركةالبتركوانظر،والبتاركةالبتاركوجمعه"بترك"

)ص(.18/716(التركي)نشرة
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/8311

384

384

384

384

384

384

384

385

385

384

384

384

385

رثهنزهالجهميوكذلك-

ظئهفيللذيالحصرمنحذرا-

وجودهولئسعدمافاصاره-

بانمقالواقدماؤهئم-لكنما

دووالانجاسالابارفيجعلوه-

واإلىتحئزتمانكموالقصد-

انتمفجئتمبكمفتلونت-

الديعلىالرسولقولوعرضتم-

ماميزاناقوالهئم-اوجعلتم

الاكوانذيفوقمنعزشهعن

بمكانمتحبرايرىأنأو

الأذهانخارجفيمتحفةا

فكانببروجدتقدالذات

والفيعانوالخرباتخانات

الهذيانكثيرةوهىاراء

الألوانعجائبمتلونين

وزانعزضالأشياخقالهقد

الميزانفيوالعولقالهقد

ماانظر"،زائدةهناإلىالشيخ"نسخة:البيتهذابجوارالاصلفيكتب-

)ص(.3768،البيتتحتسلف

تيميةابنالإسلامشيخوذكر34.ص،للدارميالجهميةعلىالردانطر:-

والتحقيقالمعرفةوأهلوعبادهمعامتهمعلىالغالبهوبالحلولالقولأن

خارجهولاالعالمداخللاأنهمنالمتقابلينالوصفينبسلبوالقول،منهم

فيهم.والقياسمنهمالبحثوأهلومتكلميهمنظارهمعلىالغالبهو

الوصفينبسلبيقولوبحثهنظرهحالففي،القولينبينيجمعمنهموكثير

منهيخلوولامكانكلفيبأنهيقولوتألههتعبدهحالوفي،المتقابلين

5/272.الفتاوىمجموعانظر:شيء.

دكانوهو،الحانوت:معناه،معربفارسيوهو،خانجمع:الخانات-

جمعالمهملةبالحاء"الحانات":فوفي13/146،2/26اللسان.الخمار

13/133.اللسانالخمر،بيعموضمعأيضاوهي،حانة

تحريف.،""الاكوان:طه-

النسخقيماوالصواب."والعدل":طعوفي،"والقول":طه،طت-

،مال:الميزانعال:يقال.الجورإلىالحكمفيالميل:لعول1و.الخطية

482.-11/481اللسان.الاخرعنطرفيهأحدوارتفع
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نكنولئم5المياسفلووردتم

الطرببنتاتأنتموأخذتم

مجنةالكلامتزسوجعلتم

بأسهمالحديثأهلورمئتم

التيلمسننوبالوحيفتتزسوا

عدوانكئممنواللهتزسهمهو

ومحالكئملبهتكمأفتاركوه

بهقلتئمللذيودعوتمونا

فريقنابئنالحزبذاكفاشتد

بينناالعداوةتلكوتاصلت

أمرهوعارضفعصىبسجوده

وعارضواالوقاحالئلاميذفأتى

للظمانالوردبذاكنرضى

الشلطانيالاعظمالطريقفيسرناونحن!

طعانعندالترلسلذاكتبا

جبانالفؤادموتورقولسعن

للشجعانالتزلسنعمتتلوه

نيرانمنالبعبيوملئردس1و

الزحمنبمنةذاككانلا

خذلانمناللهمعاذقلنا

الأمرانوتفاقموفريقكئم

للشئطاناللهأمريوممن

ن1الخووبعقلهبقياسه

والهذيانبالعقلأخباره

سفل"."وعرضتمد:-

علىالتعليقانطر:.زائدةتفعيلةوفيه،النسخجميعفيالبيتوردهكذا-

578.683،البيتين

.الترسهيوالمخم"مجنكم":طه،طت-

اللسانالوتر.صاحبهو،بدمهيدركفلمقتيللهقتلالذبدالموتور:-

.5/274

،بوحاشيةحمناثبتناهلماتصحيفانهوالطاهر،"بنهيكم":الاصلفي-

"لفشركم".وغيرها:ففيجاءلمامععاهفيالمقاربوهو

المتان"."برحمةغيرها:وفي.ط،حود،الأصلفيكذا-

الحياء.قليلصلبه:ووقاحهالوجهوقيحرجل:يقال.وقيحجمع:الوقاح-

2/637.اللسان

."فعارضوا،:طه،طع-

"بالفشر".غيرها:وفي.وبالأصلينفيكذا:"بالعقل"-
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3864

3865

3866

3867

3868

3864

3867

3868

صنوانكفرهئمفيهئمأخبارادمعارضمثلللأمرومعارض-

العرفانوليياأخبروناما؟قدبالمعقولالمنصوصعارضمن-

القرانفيذاكايضاجئريوالىالقدريانهعرفتمماو-

الازمانمدىلهملازيننوفتنتنياغويتنيقدقالإذ-

وزيانبغيةمنهالفعلمأنأبانثئمبالمقدور-فاحنبئ

البيت.وزنعليهيستقيمولا"الامر"،د:،ظ،ب،ف

الباطلة،الاقيسةعلىبالاعتمادوالمعطلةإبليسبينالمشابهةهناالناظممراد-

اللهاخبركما-قالبانالفاسدبقياسهلادميسجدانلهتعالىاللهامرعارضفإبليس

12[.:]الاعراف<طينمنوخلقت!ئالممنظقئنيئةخيرنا>-:عنهتعالى

بانالباطلةباقيستهملصفاتهالمثبتةتعالىاللهاخبارعارضواالمعطلةوهؤلاء

ذلك.ونحووالتحيزوالتجسيمالتشبيهيستلزمإثباتها

نزلثم،البيتهذامنقال""إذ:الناسخكتبإذبمنالبيتهذاسقط

)ص(.واستمز.التاليالبيتمن"بالمقدور"وكتببصره

ولاغوينهئمألارضفيلهئملأفئننأغوتينىبمآرث>قال:تعالىقولهإلىإشار

إنهحيث،إبليسهووالجبريبالقدريالناظمومراد93[،]الحجر:(أجمعين

ناابانثمجبريا،فكاناغويتني"بما"رببقولهوجلعزربهإلىغوايتهنسب

بالأمر،إقراربينجمعفهوقدريا،فكانوإغوائهبتزيينهتقعالعبادمعاصي

والقدرية.الجبريةضلالفياصلافكان.بهذاهذاعارضثمبالقدروإقرار

يقرونالذينفهمالإبليسيةالقدريةما"و:تيميةابنالإسلامشيخيقول

منه،والقدرالقضاءبوجودذلكمعويقرون،اللهمنوالنهيالأمربوجود

وبماوسفها،جهلايكونبتناقضهفإنه،وظلمجهلفيههذايقولونلكن

:قالفإنه،إبليسحالوهذاظلما،يكونفيهخلقبماالعبدعقوبةمنفيه

ثم،اغواهاللهبانفأقرأخعين(ولاغوينهتمالأرضفىلهئملأفلننأغوينني>بمآ

الفتاوىمجموعآدم"ذريةهويغويانيقتضيداعياعندهذلكجعل

لابنالنونيةشرح026،،8/114الفتاوىمجموع024.-16/923

2/091.لهراسالنونيةشرح2/233،عيسى
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9386

0387

3871

3872

3873

3874

3875

3876

3877

3878

9387

0388

3881

3873

3874

3878

9387

0388

بالبالشيخذاميراثهمإلىفانظز-

وزاثهمنباللهفسألتكئم-

بينناةالعدوألقىالذيهذا-

خصمكئمصلوأصلاأعلتم-

لابيننامافانتشتالتفاوتظهر-

وخرصهاالزجالرأيأصلتم-

منفبرأيلهمرأيوكئمهذا-

لهومعقولرأيله-/كل

معالقزآنمحكمأضللخصم-و

بنيانهفاعتلىعليهوبنى-

أنتمبنيتئمجرفشفاوعلى-

فتهدمتبنائكئمأساسقلعت-

اهـذلكرأيتئملوأكبرالله-

بالسهمانلميراثوصصيب

التئيانذابعدومنكئممتا

الانذاإلىوائصلتذاكاذ

الاصلانتقابلفحينأصلا

بالاقرانوصيجالعوانحزب

سلطانولابزهانغئرمن

ببيانفأوضحوالنصوصنزن

831/ب[فلانرأيأخذويمنعيدعو

الزحمنوفطرةالزسولقول

البنيانبذاأعظملشمانحو

والإيمانالوحيسيولفأتت

للاركانوخزالشقوفتلك

دخانكمثلعلاحينجنيان

".التباين"ظهرغيرهما:وقي.الاصلينفيكذا-

"وحكى:اللسانفيقاليعشو.نشا،منوهي.نشاتأي:فانتشت

مادة327-15/326اللسانينشا".نشافيلغةينشونشا:قطرب

)نشا(.

".الرجال"آراطه:-طت،

97.صهالقاموس.بالظنقولوكل،الكذب:الخرص

".ببنائه"فاعتلىد:-

تجزفتهماأو،الأملسالجبلعرض:والجرفالشيء،حرفالشفا:-

.حفرةطرفاوجبلحرفعلىوالمراد:.الارضمنكلتهوالسيول

9/25.،1/436!اللسان

."فخز"د:-
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لعنانرقيولوالوضيعوهوتحتهمننواظرإليهتشمو3882-

الدانيالحضيضفيقريباغاهتذالطرفوردوفنالهفاصبر3883-

ص!هص!ه*

هنمهؤ

و[لير[ن،[لردهأساهو[لهر)1(أنبنانفي

لإيمان1و)2(العلمأساسو[لإثبات

معانقيامبهيقومفعلابفاعللئساللهإنقالمن3884-

الاكوانجملةمنبلبالربقائماأيضاالامرولئس3885-كلا

الرحمنمنخلوعرشهبلعبادهفوقاللهوليس3886-كلا

بوزانخزدلحبةإيمانالىمنتئقيلاوالفهفثلاثة3887-

القرانوجملةالالهمنثالثلاهذيمعاللاستراحوقد3888-

الاديانجملةمنبلإسلامالىوشريعةودينهالرسولومن9388-

كماطيىء،لغةعلى"رقى"يكونانويجوز.للضرورةالياءبسكون"رقي"-3882

)ص(."رقا":فناسخكتب

يرى"ولو:طوفي"،كعنانيرى"ولو:حوفي.السحاب:العنان

بعيان".

وقد7036،البيتحاشيةفيسبقكماالليلمنبساعةخاص:الوهن-3883

ورد""وهناك:طعوفيعموما.الوقتمنساعةبمعنىهناالناظماستعمله

)ص(.خطاوهو

جديلا"."تلقاه:-ح

".التعطيل"اهل:س)1(

".العلم"اهل:س)2(

(".الإسلام"وشرائع:ح-9388
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0938

1938

2938

3938

4938

5938

6938

0938

1938

2938

4938

ص!598

لصفاتهجحودهذاكوتمام-

الفتىإقراوالايمانذاوتمام-

مفككوعطلبهاقرفإذا-

خردلحئةلايمانينفصلم-

النبؤإنقولهمهذاوتمام-

القدبالمعنىذلكتعلقلكن-

ثابتاالثعلقذاكوماهذا-

بطنذوالوصفدونوالذات

الأكوانهذهفاطربالله

عصيانمنيتوقولمسوض

النقصانبقابلوليسانى

بالإنسانقاموصفالئسة

الانسانجملةمنبواحد3

الأذهانفيذاكبلخارجفي

1835.البيتفيسبقماوانظر"البطلان":طعد،

أصلها.فيكذايعني"صح"،فوقهوكتب"،الإيمان"ذاك:ف

)2663(.رقمالبيتانظر-

".عصيان"عن:ف

"قوله".:طح،د،

".الشيخنسخةمنزائدهنا"من:البيتهذابجوارالاصلحاشيةفي-

7093.البيتحاشيةوانظر

".القديم"الوصف:س

،العبوةإثباتفي-تباعهموالاشاعرةمن-المتكلمينطريقةإلىإشارة-

تعالىاللهقولإلىترجعولكنها،بالنبيقائماوصفأليستعندهموأنها

792.صالارشاد،."رسولي"أنت:يصطفيهلمن

فتكون.وارادتهبمشيئتهيكونلا،بنفسهقائمقديممعنىعندهماللهوكلام

بذلك"رسولينت"اللهقولوهوالقديمالمعنىذلكتعلق-بهذا-النبوة

فيوجودلهيكونأندونالذهنفيمتصور،عدميأمرالتعلقوهذا.النبي

.النبوةإنكارحقيقتهفتكون-وصوتبحرفيتكلملاعندهماللهلان-الخارج

804(:-704ص:)النبوا!كتابهفيالاسلامشيخيقولالمقامهذاوفي

ليستطائفةوقال،النبيفيصفةإنهاالناسمنطائفةقالقد)"والنبوة

=الرببقول،بهالإلهيالخطابتعلقمجردهوبل،النبيفيثبوتيةصفة
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8/7،[

7938

8938

9938

0093

1093

2093

3093

4093

5093

7938

8938

0093

1093

3093

الذييعطيلاالاقوالفتعلق

الذيالمعنىحصلماإذاهذا

1يرولئمالظوائفجمهورلكن

اتسائرمنغيركئمهذاقال/ما

بطلانهبئنتوجهأتشعون

كلامهاينالرثاينقوميا

قائلهومنالعرشربقوبنما

قولكئمهذاأنشهدتمولفد

حظكئمغبنتملكموارحمتاه

الاعيانفيالكونعليهوقفت

بالبزهانالنفسيئهوقلتئم

بطلانذوذاكبلممكناذا

لازمانوالافاقفيظار

بوزانلسقتهاالقريضلؤلا

ببيانفاوضحواالرسولاين

القرآنمنحرفاولاطه

الايمانأوصرمعيشهدوالله

إيمانومنمعرفةكلمن

الشرعية:الاحكامفييقولونهكماإضافيةصفةعندهمفهي،أرسلتك""إني

تجمحالنبوةأنوالصحبح،حقيقيةصفاتلاللأفعالإضافيةصفاتإنها

مجردهيإضافيةوصفة،النبيفيثبوتيةصفةتتضمنفهيوهذا،هذا

الصواعقوانظر:أرسلتك"(."إنيالرببقولبهالالهيالخطابتعلق

728.8739،-2/727المرسلة

لابشيءالاقوالتعلقأنلمراد1و"وقعت"لعله:فحاشيةفي:"وقفت"

)ص(.2/491طهانظرعدميا.تعلقادامماالوجوديكسبه

".البرهان"فيغيرهما:وفي.الاصلينفيكذا

ذكرحيث)6/631(،الكبرىالفتاوىضمنالاسلاملشيخالتسعينيةانظر:

سائرعنبهانفردوابنفسهفائمواحدمعنىتعالىاللهكلامبأنقولهمأن

.الفرق

.الإسلاملشيخالتسعينيةكتابإلىيشير-

"رب"وضبط.ففيالقافبضم"فوق"وضبطد.،وظالاصلينفيكذا-

الفوق.جهةفيليسالعرشرلثأنوالمعنى.الاصلينفيالباءبضم

)ص(.واضحومعناه،"الرت"عرش:الاخرىالنسخوفي
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منكماولىللكفرونسئتم6093-

يشتامهافمنبضاعتكئمهذي7093-

مئدافيقولكمهذاوتمام8093-

ادبفناءقولكئمهذاوتمام90-93

باسرهالوجودبلغقومنايا0-193

والقرآنوالإيمانبالله

لخشرانوبالجهلارتضىفقد

الثانيالمعاداعنيومعادنا

فانيتانفالدارانالخلدر

الإيمانمعوالدنيالذين1و

7093-

8093-

9093-

-0193

فيها.غالىإذاعليهاواستامالسلعةواستام.تصحيف،يشتاقها""فمن:طه

.)سوم(112031اللسان

زائد"الشيخنسخةمنهنا"إلى:البيتهذابجوارالاصلحاشيةفي-

4938.البيتحاشيةفيسلفماوانظر

:اخرىوفي"قولكم"،:نسخةفينإلىالحاشيةفيواشار"قولهم":ف

يليه.والذيالبيتهذافي"قوله"

اللهبانقرروافقدوالمعاد.المبدافيواتباعهالجهمقولإلىإشارة-

لها،اوللاحوادثلامتناع،والكلامالفعلعنمعطلاكانوتعالىسبحانه

وانقلباصلا،امرتجددغيرمنفاعلايكنلمانبعدفاعلاصارثم

ومعالفعلقبلالفاعلوذات،الذاتيالامكانإلىالذاتيالامتناعمنالفعل

الذيالفردبالجوهر!ولهمعلىمبنيوهذاهواحدةالفعلوبعدالفعل

الصانع.إثباتفياصلأجعلوه

ثمالجواهرتعدم:قالمنفمنهمالمعادامرفيالتخبطإلىالاصلهذاقادهمثم

جميعبانالجهمقرروقد.تجتمعثمالاجزاءتتفرق:قالمنومنهمتعاد،

اخر.وجودأيقلبثم،محضأعدماويصيرالقيامةيوميفنىوسفليهعلويهالعالم

17/246(،الفتاوىمجموع)ضمنالاسلاملشيخالاخلاصسورةتفسير

895.-795ص،الطحاويةشرح،889-3/879المرسلةالصواعق

.""قولهم:طه.[(قوله":ف

77.البيتفيسبقماانظروالنار.الجنةبفناءالجهمقولإلىيشير-

عليه=وعلقايدينا.بينالتيوالمطبوعةالخطيةالنسخجميعفي"بلخ"كذا
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12

13

14

15

16

17

18

91

02

21

12

14

16

17

18

21

والجزاالمننرلأمر1ووالخلق

فمنهمبعدورثوهقدلناس1و

لئرا1ولموزث1والمورثبئس

بشراكمنبمهئمرثين1ويا

مؤوبينالوارثينبينشتان

جهدهئمالأئمةصاحماقوميا

أقوالكممنعرفوهلماإلا

عندناجهموقولالرسولقول

نصيحةجهدواللهنصحوكم

ضامنفربيبهديهمفخذوا

منعلىفالشلامأبيتموإذا

والنيرانالجناتومنازل

والشهمانوالسهمينالشهمذو

هوانلكلأهلثلاثةث

لسئانإرثهممعإرثكئمما

السهمانذيوسهامروثئهما

باذانأقطارهامنبالجهم

العزفانبحقيقةومالها

يجتمعانلئسعئدقلبفي

خوانمنواللهفيهمما

بجنانتفعلواإنورلسوله

للقرانوانقادالهدىاتبع

يعنيفلغا":صوابه"لعل:نسختهفياللهحفظهزيدابوبكرالشيخفضيلة

سماعيا.تحريفاالنسخفيمافيكون!بالصوابأحراهومااللغو،من

)ص(.

والدنيا(.)والدينبدل"الأخرىمع"الدنيا:ط،-ح

.بعدهالتيالابياتبدلالةصفوانبنالجهميععي

"نبيكم".د:

".سهمان"ذي:غيرهوفيالاصلفيكذا

الجهميةعلىالرد:لهوتكفيرهمالجهممنالائمةتحذيرفيانظر

وما1/201أحمدالامامبنلعبداللهالسنةكتاب018.-171ص،للدارمي

الناظمكلاموانظربعدهاهوما7ص،للبخاريالعبادأفعالخلقبعدها،

(.بعدهوما633)البيتالقصيدةهذهفيتكفيرهمفي

"أقواله".غيرهما:وفي،الاصلينفيكذا

".الشيخنسخةمن"زائد:الاصلحاشيةفيبجواره

".أبيتم"فاذا:ط
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واجعلواالعزائمنجبعلى1سيرو-2293

رئهذاكروهوالمفردسبق2393-

بهمنقطغلغفلاتأخولكن2493-

كاسروحشوكلالشباع2593-/صند

الذييصطادالفيطانوكذللت2693-

نوعهقاعلىأنواعوالذكر-2793

لفوالذكرلهذااصلوثبوتها2893-

اذالفيطانخليفةكانولذاك9293-

الرحمنإلىالمشرىبظهورها

نشيانذاليسحالكلفي

الغيلانذيتحتالمفاوزبيس

841/ب[الفحيفانلاعجزالمضيفبش!

نأوكلالرحمنيذكرلا

المنانلرئناالصفاتذكر

النشيانإلىداعلها،في

التسيطانبخييفةمزحبالا

كريماعتيقاكانإذاوالبعيرالفرسعلىويطلق،نجيبجمع:[لنجب-2293

نأإلىالسنةهلدعوةالناظمومراد1/748.اللسانسريعا.قوياخفيفا

المقصود.بلوغإلىوأسرعها،العزائموجيادالهممركائبيمتطوا

فييسير!اللهرسولكان:قالعنهاللهرضيهريرةأبيحديثإلىإشارة-2393

سبق،جمدان1هذ"سيروا،:فقال،جمدانلهيقالجبلعلىفمرمكةطريق

كثير1الله"[لذاكرون:قال؟اللهرسولياالمفردونوما:قالواالمفزدون"،

تعالىاللهذكرعلىالحثباب،والدعاءالذكرفيمسلم51رو."والذاكرات

)6935(.رقملعافية1والعفوفيباب،الدعواتفيو[لترمدي)2676(،برقم

-5/293اللسان.القفروالبريةالصحراء:وهيمفازةجمعلمفاوز:2493-1

3778.البيتفيسبقماانظر.الغولجمع:[لغيلان393،

هوشئطنالونقيفىالرثهنتجرعنيعس>ومن:تعالىاللهقولعليهيدل2693-

36[.:]الزخرف*<قرينله

181.-178ص،للناظمالصيب()الوابل:انظر-2793

"لربه".:ح

.الصفاتنافييعني-9293

ولحكادلهبمر،دن!همالشئيالنعلئهص>اشتضذ:تعالىقولهإلىإشارةوفيه-

91[.:لمجادلة]1*<لمحئرونمالشت!النحرتإنالآلشئظق1حزب
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0393

3193

3293

3393

3493

3593

3693

3793

3893

9393

0493

4193

4293

4393

فأ!مراتبهمعلىلذاكرونو-

بحصقامواإذاالعليا-بصفاته

!بالزحمنالذكرأهلوأخمق-

بإوأبوهمحمدكانولذاك-

عندنامزيموابننوحوكذاك-

بصفاتهلهمحصلتلمعارف-

وابسورةالذينالعزمأولووهم-

دامنمملوءالقزانولذلدب-

بصفاتهلنامعروفاليصير-

لهمحثتنامعأيضاولسان-

يردفمنالبناءمنالاساسمئل-

رلصلدينالبناءقاممالله-و

مفصلابالصفاتإلاقامما-

بدولكللدينناالأساسفهي-

والعزفانالايماناولوطلاهم

إعلانوفيسرفياللهرر

لرحمن1صفوةهمبهاطمهم

عمرانمنلمولود1وساهيم

نالاكوفياللهخلقخئرهئم

الانسانمنأحديؤتهالم

ببيانأتواوالشورىأحزاب

بالقرآنالقصدوهيأوصاف

بجنانلنامذكوراويصير

الايمانفيالاثباتذافلأجل

بالبنيانفكيفالاساسهدم

للدئانبالتعطيلاللهل

عزفانذيتفصيلإثباتها

الاديانسائرمنقئلهش

."هافاعلا":ف-0393

تحريف."اكوكذ":طه،طت،س،د-3393

."اكولذ":طع،ظ،ب-4393

".إنسان"منغيرهما:وفي.الأصلينفيكذا:"الأكوان"في-

)ح(.منساقطالبيتهذا-3593

غيرها.فيماإلىحاشيتهافيشيرو"،ببيان"حكوا:ف-3693

3544.3545،البيتينفيسبقماوانظر-

".القرآن"وكذلك:الأصلينغيرفي-3793

يرم"."فمن:طهطت،:-ح0493
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الفاساسهاالعبادزندقةوكذاك493-لم

بدتزندقةالارضفيماوالله4593-

تتزندقةالارضفيما4693-والله

جميعهئمالعبادزنادقةهذي4793-

فواللهيقولاحدفيهمهل4893-

جلالهجلاللهإنويقول9493-

عبدهكلماللهإن0593-/ويقول

معارضغبرالنفلإنويفرل5193-

فبالعقليحاربماجاءوالنقل5293-

إلىاتىكئفالجهميإلىفاننلز5393-

العرفانذووذايشهدعطيل

والكفرانالثعطيلمنإلا

لقزآنوالاثباتجانبمن

مكانبكلومصنفماتهم

الأكوانعلىمشنولالعزشق

والقرآنبالوحيمتكل

8/أ[]هالآذانبدىفأسمعهموسى

متفقانامرانبلللعقل

البطلانالبئنالمحاللا،

الإيمانومعاقدالهدىاس

4493-

4593-

4693-

4793-

4893-

9493-

5293-

5393-

."كاولذ":ف

386.البيتحاشيةفيالزنديقتفسيرانطر:-

."أولو":طه،طت،حد،-

أيضا.فحاشيةفيذلكإلىشيرو"النكران":غيرهوفي.الأصلفيكذا

من"."بدت:طهطت،

".زنادقة"فاسالغيرها:وفي.حود،فوحاشيةالاصلفيكذا

".زمان"بكلغيرها:وفي.وجفوحاشيةالاصلفيكذا-

".فيهم"ما:طه،طت،حد،

"الفرقان".:نسخةفيأنإلىفحاشيةفيشير

قدولكنهقطعا.امتناعهويعلم،العقليحيلهبمايأتلمالنقلأن:معناه

التعارضدرء.تفصيلاتهإدراكعنوتعجز،العقولفيهتحاربمايأتي

مجموع03،-5/92-الفتاوىمجموعضمن-الكبرىالحموية،1/147

2/094.للشاطبيالاعتصام3/933،الفتاوى

".الهدى"رأسد:

".الايمان"معاقل:ط
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549

559

569

579

589

959

069

619

629

639

549

569

)1(

)2(

069

629

إيمانمنالئعطيلعلىيئقىفمايقلعهاالتعطيلبمعاول

الشانبهذامضطلعقوالاوبماخذعارفبهذايدري

عيانرايمنهعظموهذالرايتمحذقتملووالله

العميانفيالكحالحيلةماغشاوةالعيونتلكعلىلكق

***

نبممق

أهلرميهمفيوالتعطيلالشركأهلبهتفي

)2(الرسولبتنقص)1(والإثباتالتوحيد

والبهتانالبغيلهذاعجباوااللهرسولتنفصتئمقالوا

الشانالعظيمباللهالعلمفيبقؤلهقطيحتبئانعزلوه

كتمانذالئس!عزلاذالبعنرسولهثثماللهكلامعزلوا

البطلانالبئنالضريحممفراوهووظاهرهحقيقتهجعلوا

القزآنظاهرحاشاوالتفثيلجسيملفوالثشبيههووظاهره1قالو

والفزقانالاخبارحقيقة،عل!دلتماالزحمنفيقالمن

:"يقطعها".-طت،طه

0.1193اللسان.بالحدقة[لنظرشدة:لتحديق1-

."بتنقيص":ح،ط

(.السلام)عليهزيادة)ف(في

زائد"الشيخنسخةفيهنا"من:البيتهذابإزاءالاصلحاشيةفيكتب-

7193.البيتحاشيةنظر1و

والممثلو]لمجسمالمشبهذكرذلكويويد.حغيرالنسخجميعفيكذا-

أخرىامثلةمزتوقد،البيتوزنلأجلهاختلزائدركنوفيه.بيتبعد

)ص(.578683،البيتينعلىالتعليقانظر.نقصهأوركنلزيادة

408



والمجش!والممئلالمشبهفهو-

فلبعقودكممسختقدتالله-

وجندهالرسولحزبورميتم-

وفاقهعينالئنقيصوجعلتم-

د1والعرثرإلهتنفصتمأنتئم-

كمالهصفاتعن-نزهتموه

والفالئشبيهكلهذاوجعلتم-

الفوغايةالشفاءفيهوكلامكئم-

مابأخذأحقعقولهمجعلوا-

اليصبهيشتفادلاوكلامه-

وابلاختلافهماعند-/تخكيمه

الوقالولاذابعدالتنسطوأفي-

غداقدونوزعقللهمنيا-

الرخمنلاالاوثانعابد3

نقصانمنقطهذاوراءصى

البهتانفزقةيابمصابكئم

فلانرأيذاكيوافقلئمإذ

بالقرانوالمبعوثغزآن

مكانكلوموقالكلاموعن

البطلانذالتجسيم1وصثيل

الخذلانلذاعجباياحقيق

والقزآنالاخبارمنفيها

الخصمانيفصللاذالأجلش

8/ب[]هاليونانيالمنطقثئمحعقول

ن1العدوويىياوالجراءةحة

زمانكلالناسفيبهيمشي

.بمنقبلهوالذيالبيتهذاسقط-

"واعجبا".د:-

0693.البيتحاشيةوانظرزائد"هنا"إلى:الاصلحاشية-

المنطق"...المعقول..."تحكيمهففيوضبط،الاصلينفيكذا-

يلزممنلغةعلىبهمفعولنصبمحلفي"الخصمان"فكلمة.بالرفع

لماانهموالمعنى."تحكيمه":والفاعل.الاحوالجميعفيالالفالمثنى

بينتحكيمهيفصلأنيمكنلملليقينمفيدغيرالرسولكلامجعلوا

النسخوفي.والمنطقالعقلإلىالرجوعوجببل،الاختلافعندالفريقين

.)ص("يقبل":الاخرى

ليتموذلكوبهتانهم"،زورهمإلى"انطرهو:مقدرجوابالبيتهذابعد-

".الشيخنسخةفي"زائد:البيتبجوارالاصلحاشيةوفي.المعنى
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صارخمقالةقلنا7793-لكننا

فعئدهوالرسولربالرب7893-

الرعبادةمثلنعبدهلم9793-فلذاك

نهىكماالغلؤنغلولم0893-كلا

لغئرهيكونلاحقلله8193-

حداوحقاالحقينتجعلوالا8293-

رسولهدونللرحمنفالحخ-8393

ويمينناونذرناالشجودوكذا-8493

باذ]نبينكموقتكلفي

ثانالهلناولئسحقا

النصرانيالمشركفعلحمن

الكفرانمخافةالزسولعنه

حفانهماحقولعئده

فزقانولاتمييزغئرمن

القربانذيوذبحالضلاةوكذا

عصيانمنالعئدمتابوكذا

ن".1باذ"فيكمد:7793-

"إلها".:ف7893-

دوتمنأر%لاباورئئنهئمأضارهئم>ائخذوا:عنهمتعالىاللهقالكما-9793

31[.:]التوبة.(..مزيمابنوالمسيحدله

عبد،انافإنما،مريمابنالنصارىاطرتكماتطروني"لا!:قالكما-0893

اللهقولبابالأنبياء،كتابفيالبخاريأخرجه."ورسولهاللهعبدفقولوا

عن)3445(برقمأهلها"منانتبذتإذمريمالكتابفي"واذكر:تعالى

عنه.ادلهرضيالخطاببنعمر

إليؤأستطاعمنائبيتحبئالاسعلى>ولله:سبحانهقالكما"للرحمنفالحج":قوله-8393

.79[:عمران]السبيلا(

."القربانذا":طه،طت-

ومحيايودفعكلصلاقإن>قل:سبحانهقالكما."..الصلاة"وكذا:قوله-

162[.:]الانعام(الفلمينردئللهوساف

62[.:]النجم<عدوولله>فاجمدو:سبحانهقالكما:"السجود"-8493

اللهأثنىلذلك.تعالىدلهإلاتكونانينبغيلاعبادةالنذرلان:"نذرنا"

كانيوماوظلؤنبالذر>يوفون:سبحانهفقالالعبادةبتلكالموفينعلىتعالى

نذزتم=أؤئفقةئنأنفقتم>وما:سبحانهوقال7[:]الانسانم!تظير<شزه-

608



والثقىوالانابةالئزصلوكذا-8593

بهواستعانتناالعبادةوكذا-8693

بأسرهالوجودقاموعلئهما8793-

الرحمنوخشيةالزجاءوكذا

توحيدانذاكنعبدإياك

الركنانحبذاواخرىدنيا

8593-

8693-

ولصسِصصبرءس
027[.:]البقرة<يعلمهاللهفات2سدمن

كانفمنبآبائكمتحلفو[أنينهاكماللهإن"ألا:!زقالكما"ويميننا":-

تحلفوالاباب،الأيمانفيالبخارياخرجه"ليصمتأوبالئهفليحلفحالفا

)9267(،برقميستحلفكيفبابالشهاداتوقي)6646(برقم،بابائكم

وفي)3836(،برقم،الجاهليةأيامباب!،النبيأصحابفضائلوفي

)8061(،برقمجاهلا.أومتأولاذلكقالمنإكفاريرلممنباب،الادب

فيومسلم)1074(،برقم،تعالىاللهبأسماءالسؤالبابالتوحيد،وفي

داودوابو)1646(،برقم،تعالىاللهبغيرالحلفعنالنهيباب،الايمان

فيوالترمذي)9324(،رقمبالاباء،الحلفكراهيةباب،الايمانفي

والنسائي)1534(،رقم،اللهبغيرالحلفكراهيةفيجاءماباب،الأيمان

عمر،بنعبداللهعن)3767(رقمبالاباء،الحلفبابوالنذور،الايمانفي

عنهما.اللهرضيعمرعنعمرابنعنداود:أبيوعند

".عصيان"عنغيرها:وفي.ط،ح،الأصلينفيكذا-

لعلكماثمؤِمنونأئهجميعااللهإلى>وتولبرا:تعالىقالكماالعبد""متاب-

31[.]النور:(...تفلحون

11[.:]المائدةاثمومنون(فيشوكلالله>و!:سبحانهقالكما

الغدابيأتيصمأنقتلمنلهواسئموارتبهمإك>وأنيتوأ:سبحانهوقال-

!اه[.]الزمر:وت<لاثتم

ادله>أفغير:تعالىوقال41[:]البقرةفاتقوق(>وإتى:سبحانهوقال-

52[.:]العحل(تتقون

57[.]الإسراء:عذابهح(ويخادؤنرخمت!>وتيزصق:سبحانهوقال-

015[.:]البقرةواخشوفي(تخسوهم>فلا:تعالىوقال-

توحيدان"."ذانغيرها:وفي.وطعالأصلينفيكذا

5[.:]الفاتحةلمحصغ(وإئاكنغبد>إيال:تعالىقولهإلىإشارة-
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الديانإلهناحق!ليلواابلئكبير1والئشبيحوكذللش8893-

القرانبمقتضىللرسولمحقو]لئوقيرالتعزير9893-لكنما

مشتركانحقانبليختصلاوالتصديقلإيمانووالحب-0993

نالعدوأويىياتجملوهالاثلائةالحقوقتفاصيلهذي1993-

للشئطانفذاكالنفوسبهوىلابالامرعبادةالإلهحق2993-

الشببانفحمذالنجاة1سبباهماشئئابهإشراكغئرمن3993-

البرهانصاحبهوإذحقبولالىوقولهالمطاعفهوووسوله4993-

8893-

9893-

1993-

3993-

4993-

>وكئز:وقوله3[،]النصر:رلبن<مجمد>قسبح:سبحانهقولهفيكما

واستغفراللهلآإلةلآأئمر>فاعلم:وقوله111[،]الاسراء:تكبيزا(

للهلحمد1واللهسبحان:اقول"لأن!:النبيوقول91[،]محمد:لذنجك<

مسلمدرواه"الشمسعليهطلعتمماإلتياحبكبر،واللهاللهإلاإلهولا

من)5926(برقموالدعاءوالتسبيحالتهليلفضلبابوالدعاء،الذكرفي

عنه.اللهرضيهريرةابيحديث

باللهلتومنو*ونذيراومبشراشهد!ازسلتلث>إنآ:سبحانهقالكما

9[.8،]الفتح:*<وأصيلابرصوق!مبحوهوتويررهوتعزروهورسولمه

11/337،الطبريتفسير.وتعظموهتجلوه:أي"وتوقروه"وتعزروهومعنى

4/185.كثيرابنوتفسير

"هذا".:س،ظ

فياللهرحمهبازبنعبدالعزيزالشيخسماحةوصؤبهتجهلوها"،"لا:ط-

)ص(.نسخته

يمسوكولاصبداعملأففيعملرئ!لقآءيزجواكان>فن:سبحانهقولهفيكما

011[.:]الكهفيدأ<رئيهبعبادِ

08[،]النساء:(الله(طاعفقدالرسوليظع>من:تعالىقولهفيكما

]النساء:ألله!داذتليطاعإلازسولمنأزسلنا>وما:وقوله

فانهوا<عنهضهبمومافخذوهالرشولءاننكم>ومآ:وقوله64[،

7[.]الحشمر:
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69

79

89
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20

30

59

89

20

.3

93

93

93

93

93

93

93

04

04

04

فبتخييرلاالحتممنهوالامر

علىقمناغيرهقولاقالمن

وحكمهالرسولقولفقت1وإن

علىرددناهاهذاخالفتأؤ

ولمتوقفناعناأشكلت/أو

علمناإليهأذىائذيهذا

علىالعاليمرهوالمطاعفهو

داعلىمحئتنافيالمقدموهو

الفعلىحتىجميعهئمالعبادوعلى

إيماوذيعقلذيعند،

والميزابالسئراقواله

كالتيجاتشالالرؤوسفعلى

إنسامنكانمنقالهامن

بزهاولاعلمبلانجزم

أوكلاللهندينوبه

السلطاوامروالورىأمر

والولداوالأزواجأهيين

الجنباضمهاقدالتيبز

8614/ن

ن

ن

ن

ن

نأنرأورشولهزاللهقفىإذامؤمنةولالمؤمنكان>وما:تعالىقولهفيكما

36[.:الاحزاب1مرهتم<منالخيرةالميكون

".إنسانماكل"من:ح،سوفي"،إنسانكل"من:ظ،ب

.للوزنمفسدوهو"،السلطانذيمر"و:طع

."الأزواج"مكان"الأرواح":د

والدهمنإليهاحبادونحتىاحدكميؤمن"لا!:قولهإلىإشارة-

الرسول!حبباب،الإيمانفيالبخاريأخرجه"اجمعينلناس1ووولده

محبةوجوبباب،الايمانفيومسلم)15(،برقم،الإيمانمن

،الإيمانعلامةباب،الايمانفيوالنسائي)44(،برقم!،اللهرسول

)67(.برقمالمقدمةفيماجهوابن)1305(،برقم

وهو!النبيمعكما:قالعنهاللهرضيهشامبنعبداللهحديثفيكما

إلياحبلانت،اللهرسولياعمر:لهفقال،الخطاببنعمربيدآخذ

حتى،بيدهنفسيو[لذي"لا!:النبيفقالنفسيمنإلاشيءكلمن

إليئاحبلانتلله1والانفإنهعمر:فقال"،نفسكمناليكاحبكون

الايمانفيالبخاريأخرجهعمر".يالان"1!:النبيفقال.نفسيمن

)6632(.برقم!،النبييمينكانتكيفبابوالنذور،
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4004

5004

6004

7004

8004

9004

0104

4004

7004

8004

0104

المسبأعداءقولهذاونظير-

بقولناالمسيحتنفصناإنا-

خالقإلهولذقلتم-لؤ

غلؤامذالنصارىأشباهوكذاك-

ودينهالرسولمعادينصارو-

تؤحيدهتبديلهئمإلىفانظز-

منالئوحيدتجريدهإلىنظز1و-

الصلبانعابديالنصارىمنح

النقصانغايةوذلكعئد

بوزانحفهوفيتموه

لطغيان1وبالجهلدينهمفي

لإخوان1والاحبابصورةفي

بالكفرانلايمان1وبالشزك

بالرحمنالشرككلأسباب

الغلوبعدم!الرسولتنقصتمإنكمالسنةلاهلالمعطلةقولنظيرأي-

بقولكممريمبنعيسىالمسيحتنقصتمإنكمللمسلمينالنصارىقول:فيه

تعالى.دلهابنايكونانوإنكاركم،ورسولهاللهعبدإنه

غلوا"."قد:طه-

حتىوالصالحين!النبيتعظيمفيغلواالذينولئكإلىالناظميشير-

دئهإلايكونلاماالعبادةمنلهموصرفوا،الالهيةخصائصعليهمحلعوا

ذريعةكلسذالذيودينه!للرسولأعداءبذلك1فصارو،تعالى

وتعظيما.محبةذلكسمواوان،للشرك

بالنظر!للنبيتباعهموالغلاةأولتكعداوةمدىهناالناظميقرر-

كالاستغائةالشركمننواعفيوخوضهموضلالهمحالهمإلى

الكونفيالصالحينتصرفواعتقاد،قبورهمعلىوالعكوفبالأموات

ماإلىالنطرئم،الصريحالشركانواعمنذلكغيرإلى،موتهمبعد

وحمايته،الشركإلىتفضيذريعةكلسذهمن!النبيبهجاء

قبرهيتخذنو،إطرائهعن!كنهيه،حمايةأشدالتوحيدلجناب

ونحو"وشئتاللهشاء"ما:يقالوأنمساجد،القبورتتخذنو،عيد

.كثرةيحصىلامماذلك

الرسول!تنقصأهلهمالغلاةأولئكأنيعلمهذا،اللبيبتأملفإذا

2/211.هراسشرحانظر:.وتهعدوأهل
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04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

والوزابالنقادواستدعقالهقدومامقالتهمواجمع-

الميزافيتطغلاوذاهذازنثمالسليمهوفطرتكعقل-

العدواذوالمنقوصحتنقصادهوحزبيناأيتعلمفهناك-

الحيواأوقحالمباهتفعلومصابهبدائهالبريءرامي-

البهتالذافاعجبضربههوالذيبالزغلللناس-كمعيهر

عرفاولاعلمبلاعوىالدمةيابلالتنقيصفرقةيا-

للانساالتقليدعلىلتهمقايؤماقذمتمماوالفه-

كتمابلامعهئمكنتممإلاوقالالشيوخقالما-والفه

بالبرهاالمعصوممنأولىلديكمالشيوخأغلاطوالفه-

فيانالاصلحاشيةمنيظهرولكن"وانظر"د:وفوحاشيةالاصلفي-

تحريف."راجع(":طهوفيوغيرها.ففيكما"واجمع":الشيخنسخة

ماالصوابانوالظاهر"مقاتلهم"،:س،ظوفي"مقابلهم(":الاصلفي-

وغيرها.فمناثبتنا

النسخ.في"الوزان"وواو"النقاد"نونتضبطلم-

فيوردماعليهورجحناهفحاشيةفيإليهاواشار"حزبيها":الاصلفي-

وغيرها.ف

بمعنى.وكلاهما"المستنقص"غيرها:وفي.ط،وحالاصلفيكذا-

واقواله،!ن!الرسولاستنقصلماانه:والمعنى.مفعولاسم:المنقوص

يضروما.عليهعائدالاستنقاصذلكفوبالمغبونا.منقوصابذلكاصبح

شيء.منواقواله!الرسول

هذايععي"،زيادةالشيخنسخةمن"بيتين:البيتبجوارالاصلحاشيةفي-

يليه.والذيالبيت

)35717(.العروستاج.الغش:محركةالزغل-

".البهتان"لذي:ظه،ظت،س،ب-

".البرهانومقتضىالصواب"عين:طيعفيالبيتعجز-
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ب[861/

02

21

22

23

24

25

26

27

28

02

21

23

24

25

26

28

بهحكمتبالذيقضئتئم]ولذا

!ممثلدديكئمإنهمدله1و

ذابعدالئنفصماذالكئملبا

لهجعلكميزضيهماوالله

جنةالمشايخجعلكموكذاك

قلوبكئمبجذرذايشهدلله/و

طاعةعطمتموهماللهو

وبدينهبهوجهلكمألى

بخلافهمانياخكئموصادب

[والقرآنالاخبارعلىجهلا

الطغيانغايةوهذاصوم

نقصانمنالعدلتعرفونلو

ن1وللعدولشرككمتزسا

تبيانذولقصد1ولخلافه

الايماناولويشهدهوكذالت

العصيانأفةياومحئة

معلومانللوحيوخلافكم

الازمانسالففيلوفاقه

.بف،حاشيةفيبعضهمثبتهو.وبالاصلينفيالبيتهذايردلم

غريب.وهو،بالسكونالنونضبطمعهم""إن:ف

".معصوم"شبه-د:

باسمالعبادةمنأنواعألهتصرفوابأنللشركترسالهجعلكميرضيهلاأي

تعالى.اللهشاءإنبيانهسيأتيكما.وتعظيمهمحبته

بهم.واقتداءللمشايخاتباعأسميتموهوانلهمخالفتكميرضيهولاأي

".يعلم"والله:حد،

أصلفي:والمعنى463،ص،القاموسالشيء.أصلهولجذر:1-

قلوبكم.

"عطلتموه".د:

".فرقة"يا:ط،حد،-

لكم"."أوصى:س

بمتابعةأوصواقدوغيرهمالأربعةكالأئمةالعاملينالأمةعلماءأنأي-

تعرضنو،الرجالآراءأجلمنأقوالهتخالفلانو!،النبي

عننقلوممافلا.خالفتهاوإنبها،خذوافقتهافإنسنتهعلىأقوالهم

يفتي=لمنيحل"لا:تعالىاللهرحمهحتيفةأبيالامامقولذلكفيالائمة
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9204

0304

3104

3204

3304

3404

3504

3604

3704

9204

3604

3704

متفقانخلفانلكمفغداوقولهالشيوخقولخالفتم

يتفقانلئسفيكمضذانمعجبعجيبامركموالله

يجتمعانفكئفالغلوهذامععلئهالرجالآراءتقديم

الإيمانبحقائقمنكمطرجيالتوحيدجزدمنكفرتم

الشئطانرضافيالمضلةجدعووالشركلنصرتجزدتملكن

الرحمنوصيهذاك!وحيدللفالئجريدسوىنقصدلموالله

الاوثانعبادةأصلالشزكمغلؤلامنااللهرسولورضا

الاذعانإلىبادوناإياهدعاءناالزسوليزضىلووالله

الاذقانعلىلهنخزكناسجودناالرسوليزضىلوو]لله

عبدالبرلابنالانتقاء.قلت"اينمنيعلمحتىيفتيأنكتبيمن

14(.)صه

فكلرأصىص،فيفانظروا،صيبوأخطىءبشرأنا"إنما:مالكالإماموقول

والسنةالكتابيوافقلمماوكل،بهفخذواوالسنةالكتابو[فقما

2/32.عبدالبرلابنوفضلهالعلمبيانجامع".فاتركوه

للنوويالمجموع"مذهبيفهوالحديثصح"إذا:الشافعيالإماموقول

.1/63

جاءماهولاء،منأحدادينكفيتقلد"لاداود:لابيأحمدالاماموقول

2/181.للعاظمالموقعينإعلامبه"فخذوأصحابهالنبيعن

4338.البيتيضاوانظر،1557البيتتحتسبقمانظر1و

"منتفيان".:ب

دعاؤنا"الرسول"يرضي:ففيوضبطالياء.بفتحالاصلفيضبطكذا

الاصل.ضبطإلىالحاشيةفيوأشار

.ظب،منالبيتهذاسقط-

)ف(.منساقطة"الرسول"كلمة
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إكأغئرمنايزضيهماوالله-3804

إطرائهعنالخلقذانهىولقد-9304

قئرهنصئرننهانا-ولقد0404

الذيالقبريجعلبألاودعا-4104

دعاءهالعالمينربفاجاب-4204

بدعائهاوجاوهاغتدتحئى-4304

القرآنلذاوتحببمطرص

الصلبانعابديالنصارىفعل

بالرحمنالشركحذارعيدا

الأوثانمنوثناضمهقد

الجدرانبثلاثةواحاطه

وصيانوحمايةعزةفي

3804-

9304-

-0404

4104-

منوالمثبت".طغيانبلالتوحيدتجريد"غير:س،ظ،وبالاصلينفي

الناظم،نسخةفيكذايعني"،الشيخ"نسخةبجانبها:وكتبالأصلحاشية

ط،حد،فيالبيتنصوكذاأيضا،فحاشيةفيذلكإلىشيرو

)ص(.

)0893(.رقمالبيتتحتتقدموقد،.".تطروني"لاحديثإلىإشارة

14الشيخنسخةمنزيادةهنا"من:البيتهذابجانبالاصلحاشيةفي-

الفصل.اخرإلىيعنيبيتا"،

تجعلوا"لا:قال!كالنبيانعنهاللهرضيهريرةابيحديثإلىإشارة

حيثتبلغنيصلاتكمفانعلتي1وصلوعيدا،قبري1تجعلوولاقبورابيوتكم

)4202(.برقمالقبور،زيارةباب،المعاسكفيداودابواخرجه."كنتم

154.صالاذكار،فيالنوويوصححه2/367.المسندفيحمدو

لا"[للهم:قال!ن!النبيأنعنهاللهرضيهريرةابيحديثإلىإشارة

مساجد".أنبيائهمقبوراتخذواقوماادلهلعنوثنا،قبريتجعل

والحميدي2/242،الطبقاتفيسعدوابن2/246،احمدالاماماخرجه

يسار،بنعطاءعنمرسلا1/172الموطأفيمالكورواه)2501(،برقم

سعيدأبيعنعطاءعن43(-)5/42التمهيدفيعبدالبرابنووصله

عنه.اللهرضيالخدري

أحكام:انظر.فيهشكلاصحيح:هريرةابيحديثعنالالبانيوقال

277.ص،للألبانيوبدعهاالجنائز
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-4404

-4504

-4604

-4704

-4804

-9404

-0504

مصزحاالوفاةعندغداولقد

مساجداالقبورجعلواالألىوعنى

قبرهأبرزذاكلولاوالله

ليصحجرتهتسنيمإلىقصدو

الفوقصدهالزسولموافقة1قصدو

عنبيهمنصوجهلتقزقةيا

وجنودهأتباعهعلى/فسطؤا

نباذفيهميصرخباللعن

الصلبانوعابدواليهودوهم

بالحيطانحجبوهلكنهم

الاذقانعلىلهالسجودضنع

للزحمنللئؤحيدجريد

الايمانوحقيقةوقصوده

871/4لسرانووالبهتانبالبغي

4404-

4704-

0504-

".س:"للعن

الذيمرضهفيقال!النبيأنعنهااللهرضيعائشةحديثفيكما-

وفي-مسجداانبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهودالله"لتن:فيهمات

يتخذانأخشىأنيغير،قبرهلأبرزواذلك"ولولا:قالتصأ،مساجدلفظ

مسجدا".يتخذأنخشياوخشيأنهغير:لفطوفيمسجدا.

القبور،علىالمساجداتخاذمنيكرهمابابالجنالز،فيالبخاريأخرجه

برقموعمر،بكروأبي!النبيقبرفيجاءماوباب)0133(،برقم

)4441(،برقمووفاتبما،!النبيمرضبابالمغازيوفي)0913(،

برقمالقبور،علىالمساجدبناءعنالنهيبابالمساجد،فيومسلم

برقممساجدالقبوراتخاذعنالنهيبابالمساجد،فيوالنسالي)952(،

وأحمد)4602(،برقممساجدالقبوراتخاذبابالجنائزوفي)307(،

،1/218،6/34،08.255

-12/603اللسانالبعير.سناممثلوجعله،وتعليتهالشيءرفع:لتسئيم1

جدرانجعلهنا:والمراد)سنم(،مادة1452صالقاموس703،

الشماليين،القبرركنيمنجدارانبنيفقدزوايا،ئلاثذات!حجرته

كالسنام،فكانت،الشمالناحيةمنمثلثةزاويةعلىالتقياحتىوحزفا

منأشكللماالمفهمانظر:.قبرهاستقبالمنأحديتمكنلاحتىوذلك

2/128.للقرطبيمسلمكتابتلخيص

".والبهتان"والعدوانغيرها:وفي.س،وظالاصلينفيكذا
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وتثئتواوتبئنواتعجلوالا-1504

قئلناالائمةقالالذهدقلنا-5204

الرفريضةوهوالبئتحجالقصد-5304

بقامنإلئهشدت-ورحالنا5404

لهفماالالهبفتيزرلممن-5504

الفللمشجدرحالنانشدوكذا-5604

فبالاطلاقعلىاومكةبعدمن-5704

جئرانمنفيهمافمصابهفئم

التئيانعلىأتتالنصوصوبه

الاعيانعلىواجبةحمره

الدانيكذاكقاصيهاالارضع

سهمانولالسهمحبهمن

البلدانمساجدخئرجوي

زمانمنذالخلف،

وقدهالوزنناقصوهو،وطتالخطيةالنسخجميعفيالبيتوردكذا-5704

بعضهموكتب"،القوم"بينبزيادةوطه"الناس"عندبزيادةطعفيأصلج

)ص(.683البيتعلىالتعليقوانطرالناس("."بين:فحاشيةفي

والمسجد،والمدينهمكةبينالتفضيلمسألةفىالخلافإلىالناظمأشار-

مكة،تفضيلإلىالعلمأهلجمهورذهبفقد!غغه:النبيومسجدالحرام

عنهماللهرضيوجابرعمروابنمسعودوابنوعليعمرقولوهو

اجمعين.

إلىبعضهمنسبهوقد،المدينةتفضيلإلىالمدنيينمنوكثيرمالكوذهب

64126(،7/231،)الاستذكارعبدالبرابننصلكن،عنهاللهرضيعمر

عنه.الاولثبوتعلى5/332()المحلىحزموابن

:قالعنهاللهرضيحمراءبنعديبنعبداللهبحديثالجمهورواستدل

انك"والله:فقال[بمكة]موضعالحزورةعلىواقفا!اللهرسولرايت

مامنكأخرجتأنيولولا،اللهالىاللهأرضوأحب،اللهأرضلخير

".خرجت

)8031(،المناسكفيماجهوابن)2593(،المناقبفيالترمذيأخرجه

الذهبي.ووافقهوصححه7(،)3أمستدركهفيوالحاكم)4/503(،وأحمد

أهليختلفلاحديث"وهو)26/16(:الاستذكارفيعبدالبرابنوقال

(".صحتهفيبالحديثالعلم

في-عبدالبرابنقالحتىفيها،وفاصلالمسألةفيصريحالحديثوهذا
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وذكر-.".!ر.النبيقوليتركممنلأعجب"وإني)2/288(:التمهيد

تأويلإلىويمال،الثابتالنصهذامثليترك"فكيف:قالثم-الحديث

".عليهمتأولهيجامعلا

:قال!النبيأنعنهاللهرضيهريرةأبيبحديثأيضاواستدلوا

المسجدإلا،سواهفيماصلاةألفمنخير1هذمسجديفي"صلاة

م".1الحر

وغيرهما.)705(الحجفيومسلم)0911(،الصلاةفيالبخاريرواه

نأعنهمااللهرضيالزبيربنعبداللهعن)4/5(أحمدالإمامعندوجاء

سواهفيماصلاةألفمنافضلهذامسجديفي"صلاة:قال!النبي

مائةمنأفصلم1الحر[لمسجدفيوصلاة،م1الحرالمسجدإلاالمساجدمن

1".هذفيصلاة

.الحراموالمسجدمكةفضلعلىالدالةالنصوصبعمومأيضاواستدلوا

أخرجتنيانك"اللهم:حديثأدلتهماشهرفمنالمدينةبتفضيلالقائلوناما

".اليكالبقاعأحبفسكني،إليالبقاعأحبمن

الاستذكارفيعبدالبرابنقال،باطلموضوعحديثبأنهعنهوأجيب

يختلفونولا،بالحديثالعلماهلعنديصحلاحديث"وهذا)7/237(:

"وهذا)5/334(:المحلىفيحزمابنوقالاهـ."ووضعهنكارتهفي

بنمحمدعن-المذكور-زبالةبنالحسنبنمحمدروايةمنموضوع

فيكماالاسلامشيخوقال".مرسلوغيره،بريدةبنسليمانعنإسماعيل

منأحد5يرولمكذبموضوعحديث"فهذا)27/36(:الفتاوىمجموع

".العلماهل

يصحلابأنهعنهواجيب،مكة"منخير"المدينةبحديثايضاواستدلوا

قال.العامريالردادبنعبدالرحمنبنمحمدعلىفمداره،بهالاحتجاج

عن"وهذا:الحديثهذالهروىلما)6/8921(الكاملفيعديابن

ماغيرالردادولابنالرداد،ابنغير5يروولمالإسنادبهذاسعيدبنيحيى

المحلى=فيحزمابنوصرح".محفوظغيريرويهماوعامة،ذكرت
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"ليس623(:)ديمالميزانفيالذهبيوقال.مكذوبانه)5/334(

".خلافهمكةفيصحوقد،بصحيح

:وقال)1444(،برقمالضعيفةالاحاديثسلسلةفيالالبانيوردهو

"باطل".

جيبوبها،والسكنىالمدينةفضلعلىالدالةبالنصوصايضاواستدلوا

فضلأنكرمنعلىبهويحتج،الافضليةعلىلاالفضلعلىدليلبأنها

مكة.بعدالبقاعخيروأنهابفضلها،قرمنعلىلاوكرامتها،المدينة

2/092(.)التمهيد

وابنعبدالبرابنذكرهكماالمدينةعلىمكةبتفضيلالقوليترجحوبهذا

وغيرهم.والشوكانيالاسلاموشيخحزم

على!زالعبيبهادفنالتيالتربةتفضيلعلىالاجماعحكىمنواما

فقولهوغيرهما،العبويسوالمسجدالحرامالمسجدذلابفيبماالبقاعسائر

فيعياضالقاضيالإجماعذللشحكىوممن.عليهلهدليلولامردود،

)2/69(.الشفاء

التيالتربةما"و-:)27/37(الفتاوىمجموعفيكما-الإسلامشيخقال

الحرامالمسجدمنافضلإنهاقالالناسمناحدأاعلمفلا!ندفيهادفن

ذلكفذكر،عياضالقاضيإلاالأقصىالمسجداوالنبويالمسجداو

بل،عليهحجةولا،علمناهفيماأحدإليهيسبقهلمقولوهوإجماعأ،

فلادفنفيهماأوخلقمنهماوأماالمساجد،منأفضل!النبيبدن

مسألةفيانظر(".افضلخلقمنهمايكونانافضلهوكانإذايلزم

)0926/17(-)2/287عبدالبرلابنالتمهيد:والمديعةمكةبينالتفضيل

67(،-17،63-)23726/11(-)7/225لهالاستذكار37(،-

نيل)27/36(،الفتاوىمجموع933(،-)5/325حزملابنالمحلى

592(،-)01/492الاحوذيستحفة001(،-)5/89للشوكانيالاوطار

للعونيةعيسىابنشرح4/85،المربعالروضعلىقاسمابنحاشية

الجاسر=عبدالرحمنبنعبداللهللشيخالظلامونورالاناممفيد!/367،
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الفلكنفزضاالنذوعندونراه-5804

فإنهالوجوبالناقيهواصل-9504

بانهتدلبراهينولنا-0604

طاعبماناذرلكلالزسولأفر-6104

وللنعمانذايابى!مان

إنسانعلىفزضاجنسهما

الإنسانعلىمفترضبالنذر

بالاحسانبالنذربوقائه

5804-

9504-

0604-

6104-

بنصالحللدكتورالمدينةفضائلفيالواردةالاحاديث216،-211ص

-)13/271العربيلابنالاحوذيعارضة364،-934صالرفاعيحامد

المسألةهذهفيرسالةوللسيوطي.المدينةتفضيليرجحممنوهو276(،

والمدينة.مكةبينالتفضيلفيالمبينةالحججأسماها:

873.البيتحاشيةفيترجمتهتقدمتوقد،حنيفةأباالاماميعني

شرعاواجبجنسهمنيكونفيمايصجإنمابالنذرالالتزامأنوهو

المريضعيادةبمثلالنذريصحفلا،ذلكونحووالحجوالصومكالصلاة

الصنائعبدائع،4/013للسرخسيالمبسوط.ذلكونحوالجنائزتشييعأو

6/2864.للكاساني

ليسالزيارةجنسانوالمعنى.نافيةو"ما".النسخكثروالاصلفيكذا-

وفي"فرض":طع،ح،فوفي.بهالعذريفترضحخىإنسانعلىفرضا

)ص(..موصولة"ما"تكونالحالةهذه

."الانسان":ط،ح،س-

."مفروض":د

اللهيعصياننذرومن،فليطعهاللهيطيعاننذر"من!:قولهإلىإشارة

بتص".فلا

وفييملكلافيماالنذربابوالنذور،الايمانفيالبخاريأخرجه

فيجاءمابابوالنذور،الايمانفيداودبوو)0067(،رقم،معصية

منباب،والايمانالنذورفيوالترمذي)9328(،رقم،بالمعصيةالنذر

والنذور،الايمانفيلنسائي1و)1526(،رقم،فليطعهاللهيطيعأننذر

من6/36،41،224،وأحمد)6038(،رقم،الطاعةفيالنذرباب

عنها.اللهرضيعائشةحديث
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سوافيبالففيهوصلاتنا-6204

فكعمرةقبافيصلاة-وكذا6304

و]لاركانالحجرذاخلاماه

للمنانلفضلوأجرهافي

6204-

6304-

فيماصلاالفمنافضلهذامسجديفي"صلاة!:قولهإلىإشارة

عليه.متفقالحر[م"،[لمسجدإلاسواه

)5704(.رقمالبيتحاشيةفيتقدموقد

وظ.الاصلينمنساقطةاجرها""في

كعمرة".قباءمسجدفي"صلاة!:قولهإلىإشارة-

رقمقباء،مسجدفيالصلاةفيجاءماباب،الصلاةفيالترمذيأخرجه

الصلاةفيجاءمابابفيها،والسعةالصلاةإقامةفيماجهوابن)324(،

والبغوي)1/487(،المستدركفيوالحاكم)1411(،رقمقباء،مسجدفي

حديثمن)057(،رقمالكبير،فيوالطبراني2/344،السنةشرحفي

عنه.اللهرضيظهيربنأسيد

ظهيربنلاسيدنعرفولا،غريبحسنحديثأسيد"حديثالترمذيقال

".الحديثهذاغيريصخشيئأ

الابردأباأنإلايخرجاهولمالإسناد،صحيجحديث"هذا:الحاكموقال

".مجهول

منكر".حديث"وهذا)2/69(:الميزانفيالذهبيعنهوقال

الذهبي:قولعلىتعقيبأ)2/236(الاحوذيتحفةفيالمباركفوريوقال

منكرا".كونهوجهمادري"لا

:قالالعبيأنعنهاللهرضيحنيفبنسهلحديثمنشاهدوله

عدللهكانفيهفصلى-قباءمسجد-لمسجد11هذياتيحتىخرج"من

".عمرة

رقم،فيهوالصلاةقباءمسجدفضلبابالمساجد،فيالنسائيأخرجه

مسجدفيالصلاةفيجاءماباب،الصلاةإقامةفيماجهوابن)996(،

المستدركفيوالحاكم487،صهلمالمسندفيوأحمد)0141(،رقمقباء،

)5558(.رقم،الكبيرفيوالطبراني،12صهلم

الذهبي.ووافقه"،يخرجاهولمالاسعاد"صحيح:الحاكموقال
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6404

6504

6604

6704

6804

9604

0704

7104

صلالنبوفيالمشجدأتيناف!ذا

وخشوعهالهاأركايخبتمام

دانقصدللزيارةانثنيناثئم

خاضعوقفةالقبردونفنقوم

ناطقحيالقبرفيفكانه

فاعترتالمهابةتلكملكتهم

بمائهاالعيونتلكوتفخرت

بهيبةبالشلامالمسفمتىو

ثنتانأؤلا]لئحئةجنا

الإحسانذيفعلقلبوحضور

الاجفانعلىولوالشريفعبر

لإعلانوالشزفيمتذلل

الاذقاننواكسفالواقفون

الزجفانكثرةالقوائمتلك

الازمانعلىغاضتولطالما

إيمانوذيعلمذيووقار

النبي!أنعنهاللهرضيعجرةبنكعبحديثمنيضأشاهدوله

،غيرهيريدلاقباءمسجدإلىعمدثمالوضوء،فأسبغتوضأ"من:قال

،ركعاتاربعفيهفصلىقباء،مسجدفيالصلاةالاالغدؤعلىيحملهولا

".اللهبيتإلىالمعتمركاجرلهكان،القر[نبامركعةكلفييقرا

فيالهيثميوقال)931(،رقم،91/146الكبيرفيالطبرانيأخرجه

".ضعيفوهو.النوفليعبدالملكبنيزيد"فيه:4/11الزوائدمجمع

.بشواهدهصحيحفالحديث

)ص(.ثنتانالتحيةصلاة:اي-6404

ناظر"."حيد:-6804

)ص(.غيرهمامنأثبتناماوالصواب،"فاغتدت":الاصلينفي-9604

اللهرحمهالناظمكلام"إن:تعالىاللهحفظهالراجحيعبدالعزيزشيخناقال-

الاذقانوتنكيسوالخضوعفالتذلل،فيهمافيه-قدرهجلالةعلى-تعالى

لكانغيرهابهااستبدلفلو،العبادةمعانيفيهاذلكونحوالرجفانوكثرة

!".النبيمعالتادبوهو،معلومالناظمفمرادوالا.أولى

نقصغيضا:يغيضالماءغاض:يقال،وذهبدمعهانقصاي:كاضت-0704

>ويخيض:تعالىقولهومنه.غاضهواللهغاضه:ويقال.فذهبغارأو

.7102/اللسان.[44:]هود<انماء
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7204

7304

7404

7504

7604

7704

7804

9704

0804

7204

7304

7604

7704

7804

9704

)1(

]لاذقاعلىيشجدولمكلاضريحهحؤلالأصواتيزفعلم

ثابئتالقئركأنجوعاأس!بالقئرطائفايرولمكلا

الاركاذيالبئتنحوللهمتوجهابدعائهانثنىثم

لايماوالإسلامبشريعةمتمشكاغدمنزيارةهذي/

الميزافيالحشريوموهيرةالزياهاتيكالأعمالأفضلمن

البطلابأعظمالرسولسننبهجاءتالذيالحقتلبسوالا

العدواأويىياالمضلةجدعادسوىننكرولمزيارتناهذي

بالبرهاإلئهالمصيريجبنمثابتالمحلشدوحديث

***

فغر

)1(النيرانمنللنجاةطريقاوالقرانالسنناتباعتعئنفي

النيراوموقدالحميممنبالحسايؤمنجاتهيريدمنيا

)ظ(.منساقطانبعدهوالذيالبيتهذا-

.اشواطسبعة:بالاسبوعيعني-

)ف(.منساقطةبعدهوالبيتانالبيتهذا-

ذلك.ونحوموتهبعدبهلاستغاثةوا،!النبيكدعاءالشرك:هوالبطلانبأعظممراده-

".العدوانذوي"يا:ح-

لمسجد1مساجد:ثلائةالىالاالرحالتشذ"لا!:قولهإلىإشارة-

."الأقصىومسجد،!لرسول1ومسجد،لحرام1

والمدينة،مكةمسجدفيالصلاةقضلباب،التطوعفيالبخاريأخرجه

ثلاثةإلىإلاالرحالتشدلاباب،الحجفيومسلم)9118(،برقم

عنه.اللهرضيهربرةأبيحديثمن)7913(رقممساجد،

طع:وفي،.".هالنجاةطريقةلقران1والسنةاتباعأنتعيين"في:طه،طت

".النجاة"طريق
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والالاقوالفياللهرسولاتبع-

لعفهمااللذينالصحيحئنوخذ-

هوىمنالتجردبعدواقرأهما-

علىتحكئمولاحكماواجعلهما-

وامقالةكبعضمقالتهواجعل-

للذيكنصركمقالتهوانصز-

وحدهعندكاللهرسولقدر-

معيناعلئكفزضاترىماذا-

قوالهعلىقالواالذي-عزض

طريقنابئنالطرقاتمفرقهي-

جميعهمالعبادمقالاتقدر-

محمدصحببئنجلوسكواجعل-

همتلقوهماعنهموتلق-

مسافربلاغهذافيافلئس-

ماالخلقهذابئنالئنافسلولا-

وكتابهواحدربفالرب-

المببالحقأوضحقدورسوله-

القزانعنتخرجلاأعمال

واسطتانوالإيمانالدينول

الشئطانوحميةوتعصب

فلانبقولأصلافيهماما

أوانبكلتنصرهاأشياخ

بزهانماغئرمنقلدته

تئيانذوإلئكمنهوالقول

إيمانوذاعقلذاكنتإن

الامرانفذانكذاكعكسأو

والعدوانالزيغأهلوطريق

الايمانمطلعوراجععدما

بالإحسانعنهمعهموتلق

لعزفان1والايمانمنعنه

الحيوانوجنةالالهيئغي

الحشبانفيقطالتفرقكان

دانمنهالحقوفهمحق

والتئيانالايضاجبغايةش

والاقوال("."الاعمالد:-

الامران("."فذلك:طع-

اظن.فيما،الشيخنسخةمنحاشيتهفيوصححه"التناقص("،:الاصلفي-

فاصلحه"التناش":وطت.المعجمةبالضاد"التناقض":فحاشيةوفي

)ص(."التعاوش":طهناشر
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فلاعبارتهمناوضحثمما

نصيحةكلفوقمنهاوالنصح

الهدىالباغييعدلشيءفلأي

منوالقولمصدقعنهفالنقل

ياالامرينفيسواهعندو]لعكس

لهلمنالصباحلاحقدتالله

يقوعمايتهفيالعمايةخوو

نإالاعلاملكرفعتقدتالله

فماكشلاناوكنتجبنتوإذا

اوواهجرنفسانبالوصلوعدأقدم

عدوهفذاكمقصدهنيلعن

تئيانإلىلسامعهايحتاج

الرحمنعنماخوذلعلمو

الخذلانعمىلولاقولهعن

قولانعندناماعصمةذي

القولانيشتويهليهتديمن

ناظرتانالفجرنحوعئنان

؟الرجلانأيشتويبعداللئلل

اماندارنلتالمشمركنت

جبانغئرإلئهالوصولحرم

الإنسانقاطععنهحقطوع

الدانيالقريبمنهانهولو

ص!ه*ص!ه

".عبارته"منبدل"منه":طه-

"النقلان".وغيرها:فوفي.الاصلفيكذا-

تحريف.ولعله،"الليل"مكان"إليك"د:-

".امانيدار"تلك:ف-

تصحيف."،جنيت"وإذا:طع-

وعد"."فاقدم:ط-

منه"."المقطوع:-ط
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المثبتينعلياللهإلي)1(السيرتيسيرفي

والمشركينالمعطلينعلىوامتناعه،الموحدين

انفاسهبهلسارتقاعدايا-9041

لسرىوقدالرقادهذامتىحتى-0141

العلىنحوعزماتهمبهموحدت-1141

بظهورهاو]عتلواالعزائمركبوا-1214

بالذملانولئسالبريدسئر

الاحسانأوصبمعلمحبهةوفد

والاظعانالركبانحاديلا

نعمانإلىحلوافماوسروا

المساعد.عليبنفهدتحقيقمنالكتاباخرإلىالفصلهذابدايةمن)*(

"كذا".:ففيوكتب.الأصلينمنساقطة"إلى")1(

صه!86.العربلسانالبريد،دوابعلىالرسلالبريد:-9041

،كانمااللئنالسيرهو:قيل،الابلسيرمنضرب:والذميلالذملان

111925.العربلسان،العنقفوقهو:وقيل

1643.عىالقاموسوساقها.زجرهاوحداء:حدوأوبهاالإبلحدا-4111

الصحيحمجريالمعتلجريو."عزمات"علىمعطوف"حادي":-

.)عى(للضرورة

نحوتحثهمعزائمهمان:اي.الهودجفيالمراةوهيظعينةجمع:الأظتان

الله.وهوالأعلىالحبيبهوهمهمبلدنياحبيبرحيلإلىيلتفتونلاالعلى

رقمالبيتفيقالكمانزلوا،:ايو"حقوا"وغيرهما،الاصلينفيكذا-4112

:5737
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4114

4115

4116

4117

4118

9411

0412

4121

4122

4123

4118

9411

4121

أولاجاوواثمرويداساروا

الفلااليهالصفاتبإثبات1سارو

قلوفامتلأتبالأوصافعرفوه

بادإلئهالقلوبتلكفتطايرت

راهمادلهحئاوأشدهئم

بقدرهللتبعوريتبعفالحب

صفاتهالعارفونكان]ولذاك

تربهمالعالمونكانولذاك

داهملهاالمنكرونكان]ولذاك

وذابذاالجاهلونكانولذاك

منشيئينفيالعبدقلبوحياة

بالركبانيؤمالذليلسئر

و]لنكرانوالتحريفحطيل

والايمانبالحبلهبهم

العرفانمنملئتإذأشواق

القرانوحقابوبصفاته

تبيانذوذاكويضعفيقوى

[الشانهذاأهلهئمأحبابه

الإيمانوبشزعةحبابه

[الشنانأولوهئمحقاأعداء

شنانذويحقابغضاءه

الازمانمدىيحيايززقهما

نمانإلىنزلوافماوسرواالعلانحوعزماتهمبهموحدت

أشكلتإذ،النسخفيوردلماإصلاحولعله"حنوا"،:طوفي

الميل.معنىتضمينعلىفيهإشكالولا"إلى"،بحرف"حل"تعدية

)ص(.

الاراك،بنعمانالمشهورالواديوهو،النونبفتحففيضبط:ئعمان

)ص(.03البيتفيذكرهسبقوقد

سبقتوقد.اصخوهوالشعور"،"يتبح:فوقي.وغيرهالاصلفيكذا-

1785،،0167الابياتمثلاانظر:.بهالمفعولعلىاللامزيادةأمثلة

)ص(.3612

"بحسبه".غيرهما:وفي.الاصلينفيكذا"بقدره"-

)ص(.نسخهتاليهولعل،الاصلينفيالبيتهذايردلم-

والشنان:)ص(.بتاليهمنسوخولعله،الاصلينفيالبيتهذايردلم-

.وغيره648البيتفيمضىوقدالبغض
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124

125

126

127

128

912

013

131

132

133

134

135

136

137

138

913

128

013

913

يكوالأخرىوفيالدنياهذهفي-

إدفغيرمنوحبهالإله-/ذكر

كامتناحقاالثعطيلصاحبمن-

وصفهينكركانمنأيحثه-

استوىالعرشعلىحقاوالذيلا-

يؤاللهفضلذاكأكبرالله-

اذتقولالديارفيالمخلفوترى-

يفاللهعدلذاكأكبرالفه-

دافيالحمدوهذاهذاعلىوله-

جلالهجلالزبلذاتحمد-

حهم1أروعليهمتعزمنيا-

بيعهامبيناخشراناويرون-

بارزاالئسابقمئدانويرون-

عليهمالعبادأنفاسويرون-

اللقايوممامهماأرويرون-

جبقدماذاثئمعبدتئمماذا-

لإحسانونالمضوذاالحيئن

[881/بفممتنعانوهمابهساك

طيرانمنالمقصوصالطائرع

بقرانوكلامهوعلوه

لفزقان1وبالوحيمتكلما

حشبانبلايزضىلمنتيه

بالحرمانخصقالاثافيإحدى

إنسانمنشاءمنعلىضيه

حمدانهماالاخرىوفياولى

والإحسانالعدلحمدوكذاك

بهوانبئعهاغئناويرون

ومهانقبيحةكلإثرفي

المئدان؟تقحمأفيتركون

والحشبانبالعدأحصيتقد

شاملتانمشألتانلله

و]لبزهانبالحقأتىمنضئم

."نلقراا":ف-

[(.يقول...المعطل"وترىد:-

القدر،عليهتوضعالحجروهيويكسر.بالضمالاثفيةحمعلأثافي1

1636.صالقاموس:انظراحجار،ثلاثةمنالاثاقيوتتكون

.65[:]القصصالمرسلد((جبتمماذافيقوليادم>ويرم:تعالىقولهلذلكويدل-

كنتمماذا:والاخرون]لاولونعنهمايسال"كلمتان:العاليةابوقال-

(.السلفية)ط792:الهجرتينطريق؟"المرسليناجبتموماذا؟تعبدون
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/1983

014

141

142

143

144

145

146

147

148

914

014

144

145

147

914

015

151

وهئئواللسؤالبا1جوهيوا

سوىينجيكئملينأنوتيفنوا

سئحانهتوحيدهتجريدكم

وسولهانباعنجريدوكذاك

ربهمنالفتىينجيماوالله

اوالمشكينعبدكجزدوبيا

لافاجعلهوذكزتهتنسهلم

بالجمبأولىفكنتختمتوبه

فواتحبئنيضيعلئسفالعئد

أنشاتهوقدبهالعييمأنت

إلىوهوتعلاقدعليها/كل

نأظنحتىلناو1عليهاوعلت

يدانيللجوابصواباأيضا

الإيمانلحقائقتجريدكئم

والاوثانالشيطانشزكةعن

والهذيانالاراءهذهعن

روغانبلاهذاسوىشيء

العئدانأضئعفمناشالفضلجي

بالاحسانبدأتأنتينساك

الجانيالجهولمنوبالببناءل

للغفرانذيفضلمنتم1وخو

الاركانأضعفهيتزبةمن

وهوانبذلةالجميعتحت

نيرانمنلخلق1علئهايعلو

"هاتوا".:طوقي.الشعريةللضرورةهعاالهمزةوسهلهيئوا،:اصله

المتابعة.وتجريدالتوحيدتجريد:السابةينالامرينيعني

الناظماخذهناومن"اضعف"غيرها:وفيد.،وبالاصلفيكذا

2/922.طه:انظر.وضراعةذلأتفيضرائعةبابياتربئيناجي

.72[:]الاحزابجهولا(طلوما؟نإن!قيلشن>وحملها:تعالىاللهقولإلىيشير

الالنسنوظقعنتميخففنأدله>لرلد:تعالىاللهقوللذلكيشهد

.الترابوهوالعناصرأضعفمنمخلوقفالانسان28[]النساء:ضعيفا<

والماءوالهواءالناروهيالبئةالععاصركل:أيالارضإلىيعودالضمير

.ادممتهخلقالذيالترابعلىعلت

علىسيعلونهمنهاالمخلوقإبليسظنحتىالناروعلت:البيتمعنى

منوخلقت!نالممنخلقتئئةختر>أنا:تعالىقولهإلىالمؤلفيشيرالبشر.

.[12:]الاعراف(طين

828



4152

4153

4154

4155

4156

4157

4158

9415

0416

4161

4162

ائهظناالأبوينإلىتىو-

التيرحمتكالابوينإلىفسعت-

وحلومنابنوهماونحنهذا-

فواحدلعدو1ويسيرجزء-

جمبمنعلينامشتول-و]لضعف

يكنفلمإلئكمعذرةربيا-

وغرهاسؤلتهنفوسلكن-

داواسعانلكربيافتيقنت-

قفالأبوانقالهما-ومقالنا

الذتغفرلئموإنظلمواالالىنحن-

لفالسيطانعلىفانصرناربيا-

دخانتحتالابوينسيصحر

الابوانبكفعلاوسعتهما

الميزانلدىحلمهماجنبفي

حشبانبلانا1عدولهما

الايمانمنسيماجهاتناح

العصيانذاركوبالعبادقصد

امانيغرورلهاالعدوهذا

إحسانوذوقضلذوخفران

الجانيالظلومالعئدمقالةل

خشرانذوفنحنالعظيمنب

يدانحماكلولابهلناصس

وحواء.آدم:أي-4152

العزيزالتنزيلوفي.وحلومأحلاموجمعه،والعقلالاناة:بالكسرالحلم-4154

12/146.اللسانانطر:32[]الطور:بهذا(أضئممتامرهم)أم

ؤنا.عداأ:أي"ناعداا"-5514

سيما.لاايو"سيما":"جميع"في:طه-4156

".ثانيغرور"ولها:ف-4158

خطا.وهو"ومقاله":طه-0416

لناتغفرلزرإنأنفسنالساربنا>قالا:تعالىقولهإلىالمؤلفيشير-

23[.:الاعراف1*<الخسرينمنلنكونوترحمنا

959،الابياتفيسبقما:انظر.للضرورة"ذوو["مكان"ذو"استعمل-4161

)ص(.1503.،0913،7915

مقدمةفيالتعبيرهذاسبقوقد،عليهلناقدرةلا:اي"؛يدانبهلنا"ليس-4162

)ص(..أحرىوابياتالمنظومةومطلعالمولف
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ف!يار

التباوعدم،الطائفتينبينالفرقظهورفي

خصومبسئموبئنبئنبسموالنسرق-4163

منكمهئمولامنهئمنتم-ما4164

دعوتمللقراندعونافإذا-4165

دعوتمللحديثدعوناوإذا-1664

نبينانصوصتلقئناوكذا-4167

ولاجحدولاتحريفغئرمن-4168

وتأوتجهيلبإعراضلكن-9416

أتىفإذاجهدكئمنبسرتموها-0417

تشتنبطواولمعنهعرضتم-4171

بسمعهامكرهينابتلتتئمفإذا-4172

لهسيقتللذيبجهللكن-4173

عينينبذيليسمنعلىإلاسه>أ(

ببياثابتوجهكلمن

والدبراالسعدبئنشتان

قزآنمنالرايأينللراي

فلاقولتقليدإلىانتئم

والإذعابالحقبقبولها

عزفابلاجهلذيتفويض

النكرامعتلقئتئمويل

نكراإلىلهسبيللاما

الايمالحقابقهدىمنه

العرفاعلىلافوضتموها

معاوجفرإعراضتفويض

،""التباسهم:وغيرهاففيولكن،واضحغيرالاصلصورةفيالعنوان(1)

.طمناثبتناماوالصواب

31.البيتحاشيةفيسبقماانظر.النجوممنوالدبرانالسعد-4164

الناسخ.منسهووهوقول"،"نصوص:الاصلفي-4167

النونيةمننسختهفيالبيتهذاعلىاللهرحمهبازبنعبدالعزيزالشيخسماحةعفق-4173

بهاوالإيمانبالمعانيالعلممعاللهإلىوكنههاكيفيتهاعلمتفويض"فاما:بقوله

قولوهو،الواجبهوبل.بذلكباسفلابهاللائقالوجهعلىتعالىللهوإثباتها

إلخ.مجهولوالكيفمعلومالاستواء:المشهورمالكقولذلكومن،السنةاهل

منالمفوضةرايوهو.هناالمؤلفانكرهالذيفهوبالمعانيالعلمتفويضواما

اللهينزهسوءقولوهذا.يعرفونلابماالناسخاطباللهانويزعمون،المبتدعة

."بطلانهعلىتدلوالسمةالكتابمنوالنصوص،عنه

083



]98/ب[صولانذيدفعاوليتموهاخصومكئمباحتجاجابتليتم-/فإذا4174

الجانيعندالنصحظويلعوالفوالئفويضوالاعراضفالجحد-1754

الإحسانذيوفهمالقبولحشنمعالتشليمحظهلدينالكن-4176

صهالإه**

ففر

والمعطلينالمثبتينحظبينالتفاوتفي

العالمينربوحيمن

الثانيالمجازمنهونصيبكمإلهناكلاممنالحقيقةولنا-4177

؟الامرانيشتويهلوعليكملناشاهدةالوحيئنوقواطع-4178

البرهانإلىفقاضوناايضالناشاهدةالمعقوروأدلة-9417

4174-

4175-

4178-

المعطلة.أيها:"ابتليتم"فاذا

،حوقيلتأويل"ووالتجهيل"والاعراض:غيرهماوفي.الاصلينفيكذا

".والتجهيلوالتأويل...":ط

ثلاثالسلفطريقةعن"والمحرفون:اللهرحمهأحمدالاماميقول-

همالتخييلفأهل.التجهيلوأهلالتأويلهلوالتخييلأهل:طوائف

نإ:يقولونفانهمومتفقهومتصوفمتكلممنسبيلهمسلكومنالمتفلسفة

للحقائقتخييلهوإنماالاخرواليومباددهالايمانأمرمنالرسولذكرهما

فيالواردةالنصوصإن:فيقولونالتأويلأهلماو..الجمهوربهلينفع

لهاقصدولكنالباطلبهاالناسيعتقدأنالرسولبهايقصدلمالصفات

قولوهذا.امتحانهمومقصودهعليهادلهمولاذلكلهميبينولممعاني

للاسلاملاوهم،السنةبنصرتظاهرووإنوالمعتزلةالجهميةمنالمتكلمة

237.-236للكرميالثقاتقاويلكسروا"للفلاسفةولانصروا

والظن.اليقينتفيدالتيالأدلة:لقو[طع1
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0418

4181

4182

4183

4184

4185

4186

4187

4182

4186

4187

شاالزحمنوئنافطرةوكذاك

والالىالصحابةإجماعوكذاك

بعدهئمالائفةإجماعوكذاك

انتملديكنمفهلالشهودهذي

ذكرهئمتقذمقدمنوجنودنا

دابمشاعرمضروبةوخيامنا

فالمىالتيهفيمضروبةوخيامكئم

محصولهمعلىشهادتهمهذي

بيانشهودأيضالناهدة

لاحسانوبالعلمتبعوهم

مكانبكركلامهمهذا

لنكران؟وبالنفيشاهدمن

الشئطانفعساكروجنودكئم

قزانومنخببرمن!حيئن

حئرانملددكلمحان

بلسانوقولهمالمماتعند

واشار"كتمان"بلاغيرها:وفي.ط،وجالاصلينفيكذا":مكان"بكل-

أيضا.الاصلحاشيةفيالنسخةهذهإلى

بها.يهتدىفيهاعلامةلاالتيالمفازة:والتيه."بالتيه":ط،ح-

1414.البيتقي"الملدد"تفسيرسبق-

."محصولكم...شهادتكم":س-

فلوبالكلامتشتغلوالاصحابنا"يا:يقولالجوينيالمعاليأبوفهذا-

موته:عتدوقالبه".اشتغلتمابلغماإلىبييبلغالكلامأنعرفت

ودخلتوعلومهمالإسلامأهلوتركتالخضمالبحرخضت"لقد

فالويلبرحمتهربييتداركنيلمفإنوالانعنهنهونيالذيفي

أهلعجائزعقيدةعلىأميعقيدةعلىأموتذاأناوهاللجويني!

والسنةالكتاببنصوصالاستدلالمنالمتكلمينموقفانظر:نيسابور".

علمفيالإقدام)نهايةكتابصاحبالشهرستانيكقولوذلك1/301.

(:الكلام

المعالمتلكبينطرفيوسيرتكلهاالمعاهدطفتلقدلعمري

نادمستقارعأأوذقنعلىحائيركفواضعأإلاأرفلم

متكلميشهروالمشهورالتفسيرصاحبالرازيالخطيبابنوكقول

الاشعرية:
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88

98

09

19

29

39

49

59

69

79

89

99

49

69

89

كذاايضاإنهميشهدوالله-4

المىوهذهوالصحاحالمساندولنا-4

داوهذهالكلامتصانيفولكم-4

كبفبعضابعضهايكسرشبه-4

كلااويرغئرشيءثئم-هل4

رسولهقالاللهقالونقول-4

وقاارسطوقالتقولوالكن-4

يكنلمسيناابنيدعىلكئم-شثخ4

الاشعريمقالتاتونماوخيار-4

رتملعلومقرر-فالاشعري4

وادبالمعقولالتقريرغاية-/في4

للفالاراءفتاركوونحنهذا-4

صزحتمقدبالعكسلكنكئم-4

الزحمنربناشهادةتكفي

القزانعننابتالتيخن

الهذيانكثيرةوهياراء

للأركانخرزجاجمنت
؟اليونانمنطقاوباطلم

مكانوكلتصنيفكلفي

لعرفان1ذووقالالخطيبابنل

والإيمانبالدينمتقئدا

بالبهتانعلئهوتشهدون

الاكوانذيجميعفوقالعزش

]09/1(الرحمنبفطرةثمحنقول

الفرقانومحكمالنفحيح!ل

البهتانذاالقانونووضعتم

ضلالالعالمينسعيواكثرعقالالعقولإقدامنهاية

ووبالاذئدنياناوحاصلجسومنامنوحشةفيوارواحنا

وقالواقيلفيهجمعناانسوىعمرناطولبحثعامننستفدولم

ودرء،11912الجهميةوتلبيس،17311للشهرستانيوالنحلالملل:انظر

11016.والنقلالعقلتعارض

الشعرية.للضرورةالنونحذفولكن"تقولون":الأصل-4

481.البيتحاشيةفيارسطوترجمةسبقت-

757.البيتحاشيةفيالرازيالخطيبابنترجمةسبقت-

49.البيتتحتسيعاابنترجمةانطر-4

649.البيتتحتالأشعريترجمةانطر-4

.بعدهوما1357البيتفيسبقماانطر-4
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والىالتفصيلعلىعندكموالنفيئ-

ذاعلىنفيطريقهموالمثبتون-

منكمامنمعالقرآنفتدبروا-

الذيعلىالرسولقولوعرضتم-

قولهمالموافقالنضلفالمحكم-

قولهمالمخالفالنصلكنما-

مشكلتقولواتأدبتئموإذا-

يكنلئمالموافقكانلووالفه-

الشيوقوالنحنعرضنا-لكن

بهنعبألمالنصينخالفما-

عندناالمخالفالقولوالمشكل-

داإلىمرجعهوالابقاءوالعزل-

نكرانبلاإجمالإثبات

بالتئيانوالتفصيلإجمال

بالقزآنالمئعوثوشهادة

الفزقانومحكمالشيوخقال

الأذهانفيالتأويليقبللا

بمعانمتأولمتشابه

؟فلانرأيقومياأفواضح

بلسانمتأؤلامتشابها

الوجيانبهجاءتالذيعلىخ

النصانحسبناوقلناشئئا

التئيانلاالإشكالغايةفي

كتمانبلاعندكماراء

.إجمالا"":ط-

اهلطريقةعكسمجملأوالنفيمفصلاادلهكتابفيللصفاتالإثبات-

شرح:انظر.المجملوالإثباتالمفصلبالنفيياتونفإنهمالمذمومالكلام

1/96.الطحاويةالعقيدة

.بالفرقان:طيع-

.القران:طيع-

الشعرية.للضرورةالنونوحذف"تقولون"،:الاصل-

بعدةمتاولأععدكممتشابهايكنلملقولكمموافقاالنصكانلووالله:اي-

2/937.عيسىلابنالنونيةشرح:انظر.التأويلاتمن

المذكرتانيثوفيه2604.البيتفيقريبامثلهسبقالوحيان([:"جاءت-

)ص(.228البيتعلىالتعليقانظر.للضرورة
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القزانومحكمالرسولقولإلىمرجعهك1ذلدينالكن-4213

بالبزهانغيرلاووفاقهخلافهعننلإسلام1ووالكفر-4421

الإيمانفحقيقةووفاقهمشيوخكئمخلافعندكموالكفر-4215

زمانبعدالرحمنو]لموعدسبيلناوتلكسبيلكمهذي-4216

الديانوفطرةالصريححقالىعلىحزبينافييعلموهناك-4217

]لرحمنرضاففيأصئتوإذاساعةهيإنماقييلافاصبز-4218

الشئطانطاعةفيوصبرهئمنويصبرويألمونمثللشفالقوم-9142

***

ف!مسو

السماءمن[لمنزلبالوحي[لاستغناءبيانفي

والار[ءالرجالتقليدعن

الايمانوصحةليقين1علمومؤثراالمبينالحقطالبيا-0422

الانحتىشبمذلورىعندالذيخبرناصحمقالةاسمع-4221

[109/بالرحمنإلىمئزرهشدقدإزارهيداهعقدتمذزال-/ما4222

وفاقهماهعينوالاسلام،والسعةالقرانخلافعينالكفرأديعني-4214

.بمنساقطالبيتهذا-4217

"فإذا(".:طد،-4218

حكمعلىحزرهنا"إلىنصها:،فنسخةفيحاشيةالبيتهذابجانب-

)ص(."الجديدةالنسخة

دا.لقوموا":د-9124

حديثفيكمااللهإلىسيرهفيالتشميرعنكنايةهناالمئزرشد-4222

انظر:.لمئزر"1وشداهلهايقظالاواخرالعشردخلإذا"كان:الاعتكاف

4/16.العربلسان
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4223

4224

4225

4226

4227

4228

9422

0423

4231

4232

4233

4234

4227

4228

0423

4231

4233

4234

هـللعزماتالفتراتوتخلل

فتراتهمنالنقصانوتولد

لي!نورايئتغيالمذاهبطاف

الذظلمةيئغيطافقدنهو

قوةإلايزدادلاوالفيل

علىنارلسيرهفيبدتحئى

معيمكنهفلئمليقبسهافاتى

بلطفهالإلةتداركهلولا

متذتلاخاضعاتوففلكن

قيودهعنهحكجندفاتاه

قيودهتحلأنلولاوالفه

مصعداالثرياإلىالزقيئكان

الانسانلطبيعةلازمس

؟النقصانبنيسائرنالئسأو

النيرانمنوينجيهوليه

الحئرانومذهبالبهيمخل

السلطانبذامقهورلصئحو

الإيمانمطلحالمدينةطور

بأمانمنالهاالقيودتلك

نكصانذاالعقبئنعلىولى

أثمانمنالإفلاسمشتشعر

الباعانلهحينئذفامتد

الشئطانربقةعنهوتزول

الامكانفيالنارتلكدونمن

57112.اللسان.الصباحإلىفيهضوءلا:بهيمليل

لا:اللغةاهلبعضوقالالجبل:العربكلامفيوالطور"طود([.:طع

الجبل)بالدال(:والطود51814.اللسان.شجرذايكونحتىطورايسمى

027.لهماللساناطواد.والجمعالعظيم

ورجعأحجمثماراده:الأمرعنونكوصانكصاينكصنكص:"نكصان"

حكاهماوانظر.اللغةكتبفي"نكصان"اجدولم7،101االلسان.عنه

الاسلامشيخشيخهيدعلىاهتدائهمنبعدهوما9228البيتفيالمؤلف

)ص(..اللهرحمهتيميةابن

"إيمان".:ظ

"ويزال".:ف

477.البيتفي"الربقة"تفسيرسبق-

تلكإلىالوصولمنسهلالثرياإلىالصعودلكانحلتقيودهانلولا

)ص(.24112.طهانطر:.المديتةطورعلىبدتالتيالنار
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المدباطامالناربتلك-فراى4235

قدالأعلامطرقاتهاعلىىور-4236

مهتدهادكلهنالكورأى-4237

متذكرانفسههنأفهناك-4238

يزللئمالمحبهعلى-)والمشتهام9423

العينانتشوفهاكالخيامضة

الحئرانال!سالكلاجلنصبت

والإيقانالإيمانإلىيدعو

زمانمنذالمشتاققالهما

النشيانمنلذكراكئمحاشا

هو:وقيل.بحجارةمبنيحصنوهو،الأطمجمع.والاطام."اكام":طه-4235

قال.المدينةحصونالاسمبهذايسمىماوأكثر.مسطحمربعبيتكل

الطائي:الخيلزيد

طائرالليلفوقهايغتيوعشراأربعاالمدينةباطامأنيخت

11921.البلدانمعجم،11291اللسانانظر:

اهلينصولمونظر("اشرف:"شاف)شوف(:الوسيطالمعجمفي:تشوفها

تطاولإذافلاناشتاف:المعجماتفيوالذي.المعنىبهذا"شاف"علىاللغة

"شافوردو!د.91851للسان:انظر.تطلع:ايالشيءإلىوتشؤف،ونظر

ص(:457-)388حصينةأبيابنقولنحوالمتأخرينكلامفيبناظره"

الأفقعلىوأنافإلأبتاظرهشافماملك

.()ص27111:ديوانه

.!الرسولاتباعوهم-4237

تكبرا.ولافخرالااللهبنعمةمتحدثا:أي"متذكرا"-4238

الصرصرييوسفبنيحيىزكرياأباالمشهورالشاعربالمشتاقعنى-

هـوقتله588سنةولد،السائرةالنبويةالمدائحصاحبالحنبليالبغدادي

التركي()طوالنهايةالبدايةفيترجمته:انظرهـ.656سنةشهيداالتتار

للصرصريأبياتاهناالناظمضفنوقد81492.الوفياتوفوات377117،

)ص(.

.وغيرهالعشقمنذهب:يهيموجههعلىهاممن،هائم:[لمستهام-9423

)هيم(.627-626112اللسان.مذهبهالفؤاد:مستهام

)ص(.("لذكراهحاشايحللمالمودة"عن4/403:الوفياتفواتفي-
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]19/لم

0424

4241

4242

4243

4244

4245

4246

4247

4248

0424

4242

4244

4245

4248

مبادرالقالتهوىماقيللو

بقربكئمالزمانسمحإنتالله

الثرىفيشكرأالخدلأعفرن

طرفغضذكزتماتئصررمتإن

بهاتعبألاالخلقرسومترك1و

ماكمنرالنصوصفيبفلبكحدق

واحىبالوحيينالقلبجفونكحلو

الهدىطرقفيهمابئن/فالله

معهماالخلائق]للهيحوجلم

الاجفانعلىزياوتكئماهوى

الذانيبالمحلمنكموحللت

أجفاني(بتزبكئمولاكحلن

لقرآنوالاثاوسوىعنفا

دبرانعنيغنيكماالشعدفي

زمانطولالرايفيحذقواقد

العميانكثرةياكحلهمتو

التئياناحسنفيلعباده

فلانورايفلتانلخيال

هذا":نقحهاحاشيةالبيتهذابجوارفنسخةوفي.اجفاني([":الوفياتفواتفي-

لعل:قلت.بعدهما"البيتينعنبدلوكانهما،الاخيرةالنسخةمنقبلهوالذيالبيت

نأيبدوولكن.متكررةالاجفانقافيةرأىلانهذهبماإلىذهبالحاشيةصاحب

)ص(.يضأاخرينبيتينقبلهمازادثم،فقطبيتيناولاضذنالناظم

:الفواتفيالبيتهذانمق-

بالصوانالخدينعفَروالثرىذاكلاجلكملاقتلن

)ص(.العاظمغيرهأمالصرصريلبيتأخرىروايةأهذهريادولا

قريببمكانمنكمونزلتبوصلكمليجادالزمانن"لو:المعنى-

ترابمنالاجفانولاكحلنالترابفيخديممرغاشكراللهلاسجدن

ولكنالفعلحقيقة-اللهرحمه-الشيخيقصدولا2/242طهالاحباب"

والطاعة.والمحبةالشكرفيالمبالغةالقصد

.البدععنكافالسعةلزومانوالمراد31،البيتانظر:-

طه:،طتوفي5793.البيتفيمزوقد،بالحدقةالنظرشدة:التحديق-

تحريف.وهوحذقوا"...لقلبك"حذق

النشيط:معانيهومن.للام1والفاءبفتح،الفلتان:اللغةكتبفيالذي-

كما-اللامبسكونالفلتاناما2/66.اللسانالشز.إلىوالمتفلتلجريء1و
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بهيعنىللذيكاف-فالوحيئ9424

افهامهمفيالعلماءوتفاوت-0425

وشفاؤهقاتلداءلجهل1و-4251

سنةمناوالقراننممن-4252

لهاماثلاثقسام-والعلم4253

وفعلهالإلهباوصافعلثم-4254

دينههوالذيوالنهيئلأمرو-4255

التيلشنن1والقرانفيلكل1-و4256

متحذلقامرؤقالمالله1-و4257

الانسانجهالةلداءشاف

الابدانتفاوتفوقللوحي

مئفقانالتركيبفيامران

الرئانيالعالمذاكوطبيب

تبيانذووالحقرابعمن

للرحمنالاسماءوكذلك

الثانيالمعاديوموجزاوه

بالقرانالمئعوثعنجاءت

الهذيانمنإلاهما1بسو

4252-

4256-

-4!57

القيودمنالمتفلتبمعنىعاميأنهفالظاهر4318،البيتوقيهناورد

جاءوكذا.فلانبلفظالموضعينفياقترنأنهوالملاحط.المتمسكوغير

776!(:-)725حجلةأبيابنقولفي

فلتانقالماولافلانيرويبماالغرامفياباليلالذي1نا

الاصلفي4318البيتفيضبطوقدهذاا.43:الصبابةديوانانظر.

)ص(.لفلانإتباعاكانصخفإن"فلتان"الفاءبضم

العلمبصغارالناسيغذوالذي،المعلمالعالم:الاعرابيابنقال:الرباني

عالم:ثلاثة"الناس:قالأنهعنهادلهرضيعليعنروي.كبارها.قبل

ابنوقال."ناعقكلأتباعرعاعوهمج،النجاةسبيلعلىومتعلم،رباني

هو:وقيل.للمبالغةوالنونالالفبزيادة،الربإلىمنسوبهوالائير:

و،والدينالعلمفيالراسخالعالمهووالرباني.التربيةبمعنىالربمن

1/404.اللسانانظر:.اللهوجهبعلمهيطلبالذي

."الفرقان":ط

وتحذلق:وحذلق.قدرهعلىيزدادانيريدالذيالمتكيس:المتحلىلق

01/41.اللسان.عندهمماأكثردعى1أوالحذقظهر

والسنة.القرانبسوىأي"بسواهما"-
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4258

9425

0426

4261

4262

4263

4264

4265

4266

4267

4268

4258

4262

4264

4266

4267

4268

فمقرزتقريرهقلتمإن

فمبئنإيضاحهقلتمو

الذيفهوإيجازهقلتمو

فاقصدو]هذامعناهقلتماؤ

دافاقصدواالئراجمنحنقلتماو

فكلامكئمبخلافهقلتمأو

نظيرهعليهقشناقلتمأو

المحافهونصهيخالفنوغ

كلامناوليسفيهوكلامنا

قدفالناسنصهيخالفلاما

يصالاالضرورةعندلكنه

الزحمنمنتقريرباتم

بيانوخيرإيضاحباتم

والتئيانالايجازغايةفي

وعيانبعئنهالخطابمعنى

نقصانولاشططبلاحعنى

والبطلانالانكارغايةفي

مختلفاننوعانفقياسكئم

بطلانذولله1عندكوذل

الثانيالفياسأعنيغيرهفي

الازمانسائرفيبهعملوا

الفقدانذابعدإلاإلئهر

يحتاجلافهو،والسنةالكتابفيلماتقريرهذاكلامناإنقلتمإن:يعني-

2/244.طهتقرير.أعظمورسولهاللهقررهفقد،تقريركمإلى

12/922.اللسان:انظر.المفسروهووالترجمانالئرجمانجمع:التراجم-

نأيجوزلاالالهيالعلم"إن-:اللهرحمه-تيميةابنالاسلامشيخيقول-

شموليبقياسولا،والفرعالاصلفيهيستويتمثيليبقياسفيهيستدل

يمثلأنيجوزفلاشيء،كمثلهليسسبحانهاللهفإنأفرادهفيهتستوي

أفرادها.تستويكليةقضيةتحتوغيرههويدخلأنيجوزولا،بغيره

المطالبفيالاقيسةهذهمثلوالمتكلمةالمتفلسفةطوائفسلكلماولهذا

كانسواءالاولىقياسيستعملولكن..اليقينإلىبهايصلوالمالالهية

1/92.والنقلالعقلتعارضدرء.شمولا"أوتمثيلا

"فكلامنا".د:-

".الاحيان"سائر:طع-

الأكلوجودعدمعندالميتةبمتزلةفهوالقياسنستعملالنصفقدإذ:أي-

الماء.عدمعندوالتيمم
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9426

0427

4271

4272

4273

4274

4275

4276

9426

4271

4275

4276

لاحمدالشافعيئجوابهذا

هـإليهالعباداضطزماوالله

ساكماعنهالنمقرايتفاذا

الذيالعفوإباحةالمباحوهو

لى1واللفظعمومهذاإلىفاضف

وكفايةغنىفيتصبحفهناك

لنايضمنلمالذهنومقدرات

منالرأياعتراكفيهاالتي/وهي

زمانإماممندركلفه

بزمانحادثمنبئنهمحا

الزحمنمنعفؤفسكوته

نكرانولاحرجمنفيهما

القزانفيالفهموحشنحعنى

حشبانوذيرأيذيكلعن

والقزانبالنم!تئيانها

[119/بالاذهانوجولةالعجاجتحت

المسألةفيأحمدالامامعنديكنلم"فاذا:الموقعينإعلامفيالناظمقال

إلىعدلضعيفأومرسلثرولامنهمأحداوالصحابةقولولانص

كتابفيقالوقد،للضرورةفاستعمله-القياسوهو-الخامسالاصل

.الضرورةعندإليهيصارإنما:فقالالقياسعنالشافعيسألت:"الخلال"

1/28.القيملابنالموقعينإعلام."معناههذاماأو

كتابهفياللهاحل"ما:اللهرسولقال:وقالالدرداءأبورواهماإلىيشير

قال.الحديث"...عفوفهوعنهسكتوماحرامفهوحزموماحلالفهو

حسن،واسناده،الكبيرفيوالطبرانيالبزاررواه:الزوائدمجمحفيالهيثمي

بنحوهسننهفيداودأبوورواه.1171/الزوائدمجمع:انظر.موتقونورجاله

والحاكم4/534،مصنفهفيشيبةأبيوابن9/033سننهفيوالبيهقي354سم

.12814،يخرجاهولمالاسناد،جيدهذا:وقالالمستدركفي

"تضمن".:وظالاصلينفي

تبيانهالنايضمنلمولكنكثيرةالاذهانتقدرهاالتيالامورأن:أي-

لسنة.1وبالكتاب

اعتلجوا،:والخصومةالمعركةفيالقوماعتركمن:الراياعتراك

01/465.اللسانانطر:بعضاهبعضهموعركوازدحموا،

2/931.اللسان.الريحئورتهماالغبارمنهو:وقيلالغبار،:العجاج
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42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

4277

9427

4282

4283

4284

4285

4287

4288

!الماتفالوأمرانهنالكن

المرامعناهاوفهمالنصوصجمع

فواللفطذاكمدلولإحداهما

تفاوتاالفهومتفاوتتفيه

جفةلوازميلزمهفالشيء

لوامنيحصيالخئرذاكفبقدر

حقيقةالكتابعرفمنولذاك

الذيالشرعجملةيعرفوكذاك

مجملاوعلمابتفصيلعلما

لناضمناقدوحيانوكلاهما

واداللهصفاتمنيعرفوكذاك

غئرهكتابمنيعرفليسما

.والقياسالرأبدإلى:أي"إليه"

.اللزومدليل:اي

:تقولبالشيء:العلملخ!ر:1

.4/227

الأمرانفحبذاإلئهضجنا

مرتبتانوالفهمبلفظهاد

الثانيهذاثملزومااوصا

طرفانلهأبداينضبطلم

العزفانوذيبهالخبيرعند

البرهانضحووهذازمه

ببيانجميعهالوجودعرف

زمانكلالانمسانيحتاجه

ثانبوحيأيضاتفصيله

التئيانبغايةالعلومأعلى

الاحسانذيوالاسماءافعال

الثقلانقالتماولاابدا

اللسان.علمبهلي:ايخحر،بهلي

.ظمنساقطة1942البيتإلىالبيتاهذامنوالابيات"التبيان".:طد،-

)ص(.طمناثبتناماالصوابولعل"وكذاك"،وغيرهما:الأصلينفي

".الدين"جملة:حد،

السنة.وفصلتهااجملهااموروهعاكالقرانفصلهااموراهناكأن:اي

."ولذالب":ط،ب

.""نعرف:ف-

".الإحسان"بذيد:-

والانس.الجنيعني
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79
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بالفالبعثصفاتمنيعرفوكذاك

مشاهداالعظبماليؤميجعلما

نفسهحقيقةيعرفمنوكذاك

كونهاويعرفلوازمهايعرف

لامنفيها]لذيمايعرفوكذاك

وصفاتهوئهيعرففبسذاك

لهافافطنأوجهئلائةوهنا

بالامتناكذاو]لأولىبالفمد

مابضدالإلهمعرفةفالضد

كمالهثبوتالأولىوحقيقة

القرآنفيلاجمالوصصيل

عيانراىكالمشهودبالقلب

العرفانبحقيقةوصفاتها

ببيانمزبوبةمخلوقة

لنقصان1ولاعدام1وحاجات

نقصانولامثلبلاأيضا

عزفانوذعلمذاكنتإن

والرحمنبالنفس!لعلمناع

نقصانومنعئبمنالنفسفي

الإحسانعلىمعطيهكاناذ

-ف:"نعرف".

)ص(.خطا.ولعله"،حقيقةمنيعرف"وكذاك:ط-

.فمنسقطت"مخلوقة"-

12/393.اللسان.يجدهلم:الشيءوأعدمهافتقر،:أعدممصدر:الإعدام-

."وكذاك":طد،-

."إيمان"ذا:س-

اللهنو،ونقصانعيبمننفسكبهتعرفمابضدوبكتعرفأن"المعنى-

الشيخسماحةقاله."الكمالمنبضدهوموصوف،ذلكعنمنزهسبحانه

)ص(.النونيةمننسختهعلىتعليقهفيبازابنعبدالعزيز

فالخالقالكمالصفاتمنللمخلوقئبتما"كل:يقالأنالاولىطريق-

فالمعطي،الكمالذلكأعطاهالذيهولانه،منهبهحرىوولىوبهأحق

الجهميةتلبيسبيانبه"موصوفايكوننحرىوأولىلغيرهللكمال

.بعدهوما547البيت:وانظر1/327

:يقال"باناللهرحمهعيسىابنوشرحه،الامتناعطريقالناظميفسرلم-

باز=ابنالشيخوقال2/388طع"سبحانهاللهعلىفتمتنعنقص،صفةهذه
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فمهسر

النصينكفايهشروطبيانفي

بالوحيينوالاستغناء

لمعانعنهماالتلقيسيدبتبمشروطالنضئنوكفاية-9942

الأذقانإلىغلفقيودهئمقيودهنممشروكابخلع-/وكذاك219/70043

الوحيانببنائهاأنزلتماقواعدبهدممشروطوكذاك-1043

البزهانعنعريتإناراءادعلىبإقداممشروطوكذاك-2043

لنضانفاتهاماإذاشيئابهاتعبألاوالإبطال-بالزد3043

الايمانعرىلاتسعتاراءادوهذهو]لقيودالقواعدلولا-4043

ثوانيلاكالايديفاحتاجتالعرىضيقتدله1ولكنها-5043

0043-

1043-

4043-

5043-

تعرفان-اعلموالله-فمعناهالامتناع"واما:نسختهحاشيةفياللهرحمه

إنمابلوكيفيتها،وصفاتهذاتهبكنهيحيطانعنعاجزعلمكبانرثك

غيرمنعليهاالعربيةواللغةالكلامسياقدلالتيالمعانيذلكمنتعرف

)ص(."أعلموالله،تكييفولاتمثيل

غيرعلىيكسرلا،أغلالوالجمعاليد.اوالعنقفيتوضعجامعة:الغل

1/14055اللسان.ذلك

الاعتقاد،بابفيالواحدخبرقبولكعدمالباطلةقيودهمبخلع:أي-

النقل.علىالعقلوتقديم

"ببيانها".غيرهما:وفي.الاصلينفيكذا"ببنائها":

،زرهمدخل:لقميص1وعروة،ونحوهوالكوزالدلومقبضوهي،عروةجمع

بهيعتصملمامثل256[:]البقرةالوثق<بالع!وةاشتمسد>فقد:تعالىوقوله

لاتسعتوالاراءالقيودلولانهوالمعنى:قلت،46-15/45اللسان.الدينمن

فالاشاعرة،العرىضيقتالباطلةالمعطلةفقواعد.وقواعدهالإيمانأركان

تحصى.لاسبحانهاللهوصفات،صفاتسبعإلايثبتوالموقيودهمبقواعدهم

المربوطة.بالتاء"ضيقة":طه،طت
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6043

7043

8043

9043

0431

4311

4312

4313

4314

4315

4316

4317

8043

0431

4311

4312

4315

4316

أهـواللهأجلهامنوتعطلت

وإ!مطلقهاتقييدوتضثنت

لفوعمتهماتخصيصوتضفنت

وج!جمعتماتفريقوتضفنت

وشتقدماتضييقوتضفنت

حزهـقدماتحييلوتضمنت

فلئمعفواسكوتهاوكانسكتت

كذااعتبرتماإهداروتضثنت

تكنلئمشروطاأيضاوتضفنت

تكنلئمتوابحأيضاوتضفنت

وتفو]راءبأقيسةإلا

جمبمنالقواعدهذيأتتعفن

بيانذاتالنضئنمنرراد

ميزانذووهوالمقيد*ق

بالاعيانللمخصوص!ميم

بالفرقانوسمتهللذيحا

الأمرانفلينظروعكسه،

النوعانفلينظروعكسه،

بطانباتساعالقواعدتعف

محذورانوالامرانبالعكس

بزهانبلاشزعامشروطة

تئيانبلاشرعأممنوعة

استحسانأوعلمبلالجيد

؟بالإحسانلاتباع1والصحبح

:بوفي.معناهلييتضجولموغيرهما،الأصلينفيكذا"ثواني":-

)ص(..المثناةبالتاء"توان":وط"توانى":ظوفيخطا.وهو"ثوبان"

)ظ(.منساقطالبيتهذا

فيينقطولم.للمجهولبالبناءففيضبطوقد،وجالاصلينفيكذا

"فلتنظر".غيرها:وفي.ظ،ب

مكانهنا"النوعان":فكتب،التاليالبيتفافيةإلىظناسخبصرنزل-

التالي.البيتسقطو"الأمران"

السابقة.الحاشيةانظر"فلينظر":

4272.البيتفيسبقماانظر:

"موانع".:طوفيد.،وبالأصلينفيكذابع":1"تو

".استحسانولا"علم:طع
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4318

9431

0432

4321

4322

4323

4324

4318

9431

4321

4322

4324

نبيهمائباعإلااسسواما-

منهمنصحاالاراءانكروابل-

وتناقضبهاخلففيلئساو-

احفماالرحمنمنكانتلووالله-

تخالهاكالزجاجتهافتشبه-

هفةذوبهايزضىلاوالله-

الفتىقلبفيوالله-فمثالها

فلانورايفلتانعقللا

وللقرانوالداعيلله

عرفانوذالبذادلما

مانالاشمدىانتقضتولاضلفت

صفوانعلىلسقطتوقدحقا

الشانلهذاطالمةعلياء

الايمانمنبتفيونباتها

بضمالاصلفيهناضبطوقد4248.البيتحاشيةفيسبقماانظر:

)ص(.."فلتان"الفاء

يقرونولا،الرجالباراءالنصوصمعارضةعليهميشتدالسلفكانوقد

الله!رسولبسئةالحجمتعةفييحتجعباسابنوكان.ذلكعلى

يتمتعاولمبالحجافرداوعمربكراباإن:لهفيقولونبها،لاصحابهوامره

:اقولالسماء.منحجارةعليكمتنزلان"يوشك:قالعليهاكثروافلما

،عباسابناللهفرحموعمر؟"بكرابوقال:وتقولون،!اللهرسولقال

وافلاطونارسطوبقول!لراللهرسولقوليعارضونقومأراىلوكيف

لعلافالهذيلبيوالمريسيوبشرصفوانبنوجهموالفارابيسيناوابن

168.صالصواعقمختصرواضرابهم؟

اخئئفافيهلوجدوللهغيرعدمن؟ن>ولؤ:تعالىقولهإلىالناظميشير

82[.]النساء:صثيرم(

".وقعت"وقد:ح

الشاعر:قولالبيتهذااصل-

مكسوركاسزوكلحقأتخالهاكالزجاجتهافتشبه

4/28.5/911،الفتاوى.القافيةاجلمنالثانيالشطرهناالناظمغيروقد

14/464.اللسان.الاملسالحجركالصفا:ن1لصقو1و

"بيانها"د:وفي"ثباتها(".غيرها:وفي.عوسالاصلينفيكذا:"نباتها"

تصحيف.
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4325

4326

4327

4328

9432

0433

4331

4332

4325

9432

0433

4332

219/ب[نقصانذافتراه]لنماضعهفيفدغلحؤلهينبت-/كالزرع

الإنسانفيالزحمنمنغرسقالفتىقلبفيالإيمانوكذلك-

الأفنانكثيرةوهيجهاتف1والشهواتحولهتنبتوالنفس-

ن1اوكلالثمراتناقصوذاويايبساالغرزذاكفيعود-

النسراناعظممنوذنزرومغفهدائبايحرثفتراه-

والشعدانالشوكدذاكبصرذاوكانالنباتنقىلووالله-

حشبانبلااضعافاولكانمغلهالجبالكامثاللأتى-

***

اف!م!أ)1(

الجانيالجهولفعلكلهاطاهـبالإطلاقالظعنولئسهذا-

اللسان.وكثرتهالنبتاشتباكهو:وقيل،الملتفالكثيرالشجر:لذغل1

وتزاحمه.الزرعحولتنبتالتيالطفيليةالنباتاتهناوالمراد11/244

ولكن،للمجهولبالبناء"يحرث":الاصلفيوضبط،"يحرب":ففي

.بعدهجاءلماللمعلوممبنيايكونأنالاولى

يتعبالغرسصاحبترى:يعني.وتعبجد:عملهفيفلاندأبمن:دائبأ

لحشائش.والاشواكتلكبسببقليلةتكونغفتهولكنلزرعوالحرثفي

المفعولاسمبضقها،بالصوولعل،الميمبفتحففيضطكذا:مئل

)ص(.الغلةأعطت:الضيعةأغلتمن

.أفناهالشيء:نكشمن"نكش"غيرهما:وفي.الاصلينفيكذا"نقى"

6/935.اللسان.وأفنوهعليهأتوا:أيفنكشوهعشبإلىانتهوا:يقال

فينطريستلقيفلكةكانهشوكذونبت:والسعدان،النخلشوك:السعدان

21.سمهاللسان.الارضسهولومنبتهييسإذاكالحاشوكهإلى

الاصلين.فيهنا"فصل"كلمةتردلم

رأياثلاثةأقسامالهأنوبينالرأيعنالموقعينإعلامفيالناظمتكلملقد

1/55.الموقعينإعلام.مشتبهاورأيا،صحيحاورأيأ،باطلا
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والفرقانالايمانومحكملالزسوقولخالفتقدالتيفيبل-4333

سلطانمنقومياتقريرهافيالرحمننزلماالتيفياو-4334

القرانمحكممنعطلتبلسنةمنعطلتكمالتيفهي-4335

أجرانلهأوأجريعدوهفلاواضعهاأنونزجوهذا-4336

إنسانعلىلهالقبولجابإبغيرمنعلمهمئلغقالإذ-4337

بزهانبلابتقييدنصاكلامهقبولعننهاناقدبل-4338

قرانومنخبرمنعلئهصالنصوبتقديمأوصاناوكذاك-9433

الدئانمنلهاالسؤالعندنفسهوخلصبذاالعبادنصح-0434

فلانقؤللاجلالنصوصتركالذيعلىفهوالخوفكلوالخوف-1434

شانذولهخصمقالهلوبماأولهاالاحسانبغىفإذا-4342

ن1بأذقالهقدمابفسادمنادياالعضالبالذاءلرماه-4343

4334-

4336-

4338-

4342-

4343-

."قوم"يامكان""والله:د

فاجتهدالحاكمحكم"إد[:يقول!اللهرسولسمعانهالعاصبنعمروعن

كتاب6/2676البخاريرواهأجر"فلهفأخطاحكم1وإذأجرانفلهأصابثم

فيمسلمورواه.واخطافاصاباجتهدإذاالحاكماجرباب،الاعتصام

اخطأ.اوفأصاباجتهدإذاالحاكماجربابالأقضيةكتاب،12/13صحيحه

فيلبيهقيو3574،:3/992سننهفيداودبوو2/776،ماجهابنورواه

8/223.المجتبىفيوالنسائي،01/118:13802الكبرى

تقليدهم،عنالأربعةالائمةنهى"وقد:الموقعينإعلامفيالناظمقال

ذلك.فيالأئمةبعضاقوالساقثمحجة"بغيراقوالهماخذمنوذموا

وحاشيته.2804البيتفيسمقماوانظر:2/426الموقعينإعلام

طلب.:ايوبغىخطأ."،الإحسان"بلغ:ففي

اللسان.لهدواءفلاالأطباءيعجزالذيالمرضهو:العضال1ءالد

.11/453
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4344

4345

4346

4347

4348

9434

0435

4351

4345

4347

4348

0435

4351

هلالمذهبلازمفي

بذكرهترادالمعتىولوازم

حقهفيبلازمليسوسواه

واالمجهوللزومهايكونقدإذ

بلزومهاغفلةعرتهلكن

اهـلمذاهبلازميكلمولذاك

مذذاكحكايةعلى/فالمقدمون

وخفائهظهورهببرفزقلا

بلازمليسكانماإذاسيما

لاأمدبهو

الحفانيبلزومهاعاوفمن

بيانذاتوهياللوازمقصد

نكرانبلايعلمهكانقد

نشيانوذاسهوذاكانإذ

بزهانبلامذهبهمحلماء

319/7العدوانمعجهلاولوهبهم

ني1الداللزومعنيذهلونقد

بجنانلزومهيظنلكن

بكلمة"ذات"منالتاءوصلبسببتحريفوهو"تبيان"ذا:طتفي

)ص(.تبيان""ذو:طهفيفصححه"بيان"،

44115.اللسان.وأصابهغشيه:يعروهالامرعراهمن"محرثه"

لازما.:طوفي.الصوابوهووغيرهما،الاصلينفيكذا"لازم":

المذهبلازمهل:السائلقول"وأما:لهجوابفيالإسلامشيخقال-

بمذهبليسالانسانمذهبلازمأن:فالصواب؟بمذهبليسأم،مذهب

كذباإليهإضافتهكانت،ونفاهأنكرهقدكانإذافإنه،يلتزمهلمإذا،له

لازمكانولو...المقالفيوتناقضهقولهفسادعلىيدلذلكبل،عليه

إنهالصفاتمنوغيرهالاستواءعنقالمنكلتكفيرللزممذهبا،المذهب

منشيءيكونلاأنيقتضيالقولهذالازمفإن،بحقيقةليسمجاز

021712.الفتاوىمجموع."...حقيقةصفاتهأوأسمائه

سبق.وقد،القريب:الداني

سيما.لا:أي"سيما"

مزة.غيرسبقوقد،القلب:الجنان
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4352

4353

4354

4355

4356

4357

4358

9435

0436

4361

4362

4363

4364

4365

4366

علىويلكمبالزور1تشهدولا-

الهنايقولمالازمبخلاف-

جلمةالنصوصدلالاتفلذا-

فيالفهميشاءمنيززبنوالله-

الكلالاربابحكاياتحذرو-

فقايلزمهمظنوهبمافحكوا-

بمالهمباهتينعليهم-كذبوا

قوالإثباتذويعنالمعئىفحكى-

بأنمقالواأنهمالمعطلوحكى-

يجوقالواأنهمالمعئىوحكى-

بت!قالواانهمالمعئىوحكى-

الىلهقالواائهمالمعاللوحكى-

هوالبمذهبهمانالمعطلوحكى-

يقولئمماعنهمالمعطلوحكى-

لازمهذاأنالمعاللظن-

.""ولحكم:طد،-4352

.البطلان:طع-

.البهتانمن:"باهتين"-4358

"اولي:غيرهوفي.الاصلفيكذا-9435

.فمنساقط"لنا"-0436

وفي.ح،طود،الاصلينفيكذا-4361

حاشيةفيوالتحئزالحيزتفسيرانظر-4362

)ظ(.منساقطالبيتهذا-

التعليقفيسبقماالتشبيهفيانظر-4364

البهتانشهادةتلزمونما

بالبرهانلمعصومونبئنا

الاذهانعلىتخفىوخفية

حشبانبلارزقااياته

الهذيانكئيرةالخصومعنم

بزهانبلامذهبهمذالبلوا

البهتانمنيلزمهمظنوه

جئمانذواللهبأنلهم

بعيانلنايرىليسالله

معانقصدغئرمنكلامهز

بمكانوحصرهالالهجيز

بهتانعناللهجلأعضاء

بالإنسانللخلأقصئمبيه

بلسانأشياخهمولالوه

والعدوانبالزورأتىفلذا

."ثباتلاا

يليه.ماعلىالبيتهذاتاخرغيرها

793.البيت

المؤلف.مقدمةعلى
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4367

4368

9436

0437

4371

4372

4373

4374

4375

4376

4377

4367

9436

0437

4371

4373

4374

4375

4376

4377

ثلامحاذيرهذافيوعليه

بلزومهوفذفهماللزومظن

تخفلمويلكبالزورشاهدايا

لوازماغطالبهتانقائليا

وادالذاتانتفاءلازمهاوالله

واذالدينانتفاءلازمهاوالفه

لمنجدابئنذلكولزوم

ببالنظمهذاضيقلولالله1/و

لمنيكفيمامنهتقدمولقد

يكتفيذلكببعضاللبيبإن

شيوخكئمبجهلاعتبرواقومنايا

البطلانمتحققكلهاث

الكفرانشهادةذاكوتمام

الذيانسطوةالشهادةيوم

ببيانملزوماتهاقزرت

للؤحمنوالافعالاوصاف

لإيمانووالإسلامغران

واعيتاناذنانلهكانت

319/ب[التئيانباوضحالفزومخت

ناظرتانعئنانلهكانت

الجبانساكنالبلادةوأخو

والقرانالإيمانبحقائق

د،ح،ط:فعليه.

هذا"."من:الاصلفي-

بالعين.معاذير"":طه،طت،ح-

.وبحك"":ط

قلت"."قدغيرهما:وفي.الاصلينفيكذا:"قزرت"

.فمنساقطالبيتهذا

قافيةإلىبصرهنزلاصلهاناسخأوناسخهاولعلناظرتان""عينان:ف

)ص(..قبلهوالذيالبيتهذامنهاسقطثمومن4375،البيت

.ظمنساقط5346البيتإلىالبيتهذامن

النظم.هذامنيعني"منه":

"الذكي".رغيرها:فرفيرد.الاصلفيكذا"اللبيب":

.وغيره3463البيتفيسبقوقد.المقبرة:الجبان

الاصل،فيهناوضعتوريقةفيمكتوبالفصلاخرإلىالبيتهذامن

النص.منبمكانهاالناسخرصزج
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4378

9437

0438

4381

4382

4383

4384

4385

4386

وقتهافضلقولسمعتئمماأو

قبوالأرضالعلىالشفواتان

عالممقالةهذيماوالله

والىالإجماعخالفقدذاقالمن

لفتأويلجرهماإلىفانظز

استوىتأويلأنالمعطلزعم

الألىلغةذاليسالمعطل]كذب

خلىقالأنإلىهذافاصار

وإجىلهالزسولتكذيبيهنيه-

فتانجاهلمقالةفيكم

مخلوقانبالإجماعالعزترل

زمانككالإجماععنفضلا

القزانوظاهرالصحيجخبر

البطلانبظاهرالاستواءظ

لسانوضعوالاقبالبالخلق

لقران[وبالوحيخوطبواقد

اكوانذيجميعبعدالعزترش

القرانومحكمالهداةحاع

***

1115،1343البيتينفيوشواهدهالاستواءمعاني:وانظر"الإيمان".د:-4384

بعدهما.وما

الاصلين.فيالبيتهذايردلم-

هذا"."فأحاره:طه،طت-4385

لسموات1يخلقانقبلالخلالقمقاديرالله"كتب:الرسولقول-4386

فيمسلمرواهلماء"1على"وعرشه:قالسنة"الفبخمسينوالأرض

989.البيتحاشيةفيسبقوقد16/4القدركتاب

العتىلثن<علىاشتوىثمايايرسمةفيلأرضوالشمؤت>خلق:تعالىقال-

4[.لحديد:]1

خلقفيالسلفيختلفولم.لهو]لقرآنالاجماعتكذيبوليهنهيعني-

الذيالقلمأنفيخلافهمنقلوانما،والارضالسمواتخلقفبلالعرش

ورجحوا،القلمقبلالعرشخلقأوالعرشقبلخلقالمقاديربهاللهكتب

)ص(.199البيتحاشيةانظر:.الثاني

852



غنممار

،والإيمانالعلمهل1تومعليهمالزدفي

والبوانوالبدعةوالدرتطالبلأهل[لىانقسامهمدر

القزانوشيعةالحديثأهلكفرتمأنكئمالعجائبومن-4

والبرهانالنصلاجلقضهينارأيلهرأياخالفواإذ-4

الايمانفحقيقةووفاقكئمخلافكمعئنالتكفيروجعلتم-4

بالقرآنجاءمنلااللهشدبميزانوخلافكمفوفاقكم-4

الميزانفيالعولكلوالعولجاهلباغميزانميزانكم-4

الوزانذاويلالمطففبيدعائلجورميزانبهأهون-4

إيمانومنعلمأودينمنمشكةنىوادحياثئمكانلو-4

والعدوانبالبهتانالناسسكفميزاناراءكئمتجعلوالم-4

بزهان؟بلايخالفكممنعرأي!لكموساغتأولتئمهئكم-4

الطغيانفزقةياويحكئملةوالجهاوالجراءةالوقاحةهذي-4

-4

-4

-4

-4

-4

فهووافقكمومنكافرقهوخالفكممنانالمعطلةايهاميزانكمان:اي

حقيقة.مؤمن

"بالفرقان".:ففيانإلأ،الاصلينفيالبيتوردكذا

:حس،د،وفي

والبرهانبالفرقانجاءمنلااللهدينميزانفوفالكم

:طوفي"،والقرآن"بالبرهان:البيتآخرفيانإلأبفيوكذا

.""والفرقان

3851.البيتفىسبقوقد.مال:عائلفهوعولا،الميزانعالمن

.للضرورةالممدودقصرالحياء،:اي

01/488.اللسان.بقية:أيخير،منمسكةفيه:قولهممن:مسكة-

خطا.وهوانكفرو[(":ف
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1،9/7

واتاركعقوبةذااكبرالله-7943

عادلبحكمنأتيلكننا-8943

حكميهمامنصفأياإذافاسمع-9943

جهالةأهلقشمانعندناهئم-0044

همانوعئهمبئنوفزق-جمغ1044

ظاهبركفبرفأهلالعنادوذوو-2044

بادلعلم1والهدىمنمتمكنون-3044

خلدواالجهالةارضإلىلكن-4044

إدراكهمفيالمقدوريبذلوالم-5044

تفسيقهئمفيشكلاالألىفهم-6044

الذيلشتفيهمعنديوالوقف-7044

منهمبالبطانةأعلملله-و8044

لهذيانوللآراء!حيئن

الرحمنمخافةلاجلفيكئم

الحكمانيشتويهلإذاو]نظر

القشمانوذانكالعنادوذوو

يجتمعانشكلابدعةفي

نوعانفإنهمو]لجاهلون

والإمكاناليشرذاتأسباب

كالعميانالئقلمدستشهلوا1و

الشانلهذاتهويناللحق

قولانعندنافيهو]لكفر

إيمانولاأنعتهمبالكفر

الإعلانحلةظهارةولنا

7943-

9943-

1044-

5044-

7044-

8044-

فيلجهالةووالجراءةالوقاحةاللهيؤتيهانفعقوبتهالوحيينتركمن:أي

اللهكلامتدبرعنالاعراضالضلالوسبب.والايمانالعلماهلتكفير

العقيدةشرح.المختلفةوالاراءاليونانبكلاموالاشتغالرسولهوكلام

.1/242الطحاوية

العناد.واهلالجهلأهلالتعطيلاهلمنالنوعينحكميعني

بدعة.اهلأنهمفييجتمعونوالعنادالجهالةأهلأن:أي

تصحيف.،بالتاء"تبذلوا":ف

"بهذا".:الاصلينعداما-

2784.البيتتحتسلفماوانظر

"الايمان".غيرهما:وقي.الاصلينفيكذا-

ما:والظهارة.إخفاؤهالناسشانمنوكانالثوبمنبطنما:لبطالة1

وظاهرهم.باطنهمهناوالمراد13/56اللسان.ممهظهر
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9044

0441

4411

4412

4413

4414

4415

4416

4412

4413

4414

4415

4416

عقابهمشتوجبونلكنهم-

إنكئمبالجهالةعذوتمهبكئم-

ودينهالزسولقؤلفيوالطعن-

مخالفبقتلاستحلالوكذلك-

قتلهمأحلواماالخواوجإن-

وحكمهالزسولقولوسمعتم-

قتلهمابحتئمنتئم-لكنكئم

عليهمالنقير11زادوماوالله-

لعدوانوالبغيلاجلقطعا

والطغيانبالطلمتعذرولن

لبهتان1وبالزوووشهادة

والكفرانالاشراكذيقتلممم

العصيانمناوتكبوالماإلا

التئيانضحووذلنبفيهم

القرانمعسنتهبوفاق

الإيمانمعبتقريرلكن

."نلعدواوا":ظه-

1778.الميتحاشيةفيبهمالتعريفتقدم-

"فسمعتم".د:-

الله!رسولسمعت:قالعنهاللهرضيعليحديثإلىيشير-

يقولونلاحلام1سفهاءالأسنانحدثاءقومالزماناخرفي"ياتي:يقول

لاالرميةمنلسهم1يمرقكماالاسلاممنيمرفونالبريةفولخبرمن

لمنأجزفتلهمفإنفاقتلوهملقيتموهمفاينماحناجرهمللمانهميجاوز

راءىمنباب،القرآنفضائلكتاب.البخاريرواه"القيامةيومقتلهم

بقتالهم!النبيأمرالذينالمارقون"والخوارج236لممالقرانبقراءة

واتفقالراشدينالخلفاءأحدظالبأبيبنعليالمومنينأميرقاتلهم

يقاتلهمولم..بعدهمومنوالتابعينالصحابةمنالدينأئمةقتالهمعلى

فقاتلهم،المسلمينأموالعلىغارواوالحرامالدمسفكواحتىعلي

يغنمولمحريمهميسبلمولهذاكفار.لانهملاوبغيهمظلمهملدفع

282.دممالفتاوىمجموع"أموالهم

السعة.أهلقتل:أي"قتلهم"-

ماعلىشيئازادواما:ي22815اللسان.النواةظهرفيالنكتةالنقيو:-

والسنة.الكتابفيورد
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417

418

941

042

421

422

423

424

425

426

417

418

941

042

421

426

لعزفانولانصاف1وحقيقواتبالعدلخضكمقدمنفبحق-

؟البرهانالصادقالزسولقالبالذيالخوارجأمأحقأنتم-

الاوثانعبادةأهليدعونبلالزحمنالعابدييقتلونهئم-

إيقانعنالحقالنصوصعزلولاتعطيلأفلوليسواهذا-

***!

تم!غ

بلوعنعجزفاهلوالاخرون-

ولقائهرسولهثمبالله-

بماظنهمحشندهاهئمقؤم-

سوىيجدوالمالناسفيوديانة-

يزتضوالمالهدىعلىيقدرونلو-

يظلموالمإنمعذورونفاولاء-

إيمانومعقصدمعالحقغ

ضزبانميزتهمإذاوهم

سنانذووأشياخقالته

بامانبهافرضواأقوالهم

البهتانقائلمنبهبدلأ

لعدو]ن1وبالجهلويكفرو

".بالعلم"حضكم:طح،د،-

".ببيانفأوضحواالرسول"قالغيرهما:وفي.الأصلينفيكذا-

خطا.وهو،"تدعون...يقتلون"هل:الأصلفي-

"لعابد".:طوفي"لعابدي":س،ف-

.يتركون:أي،الدالبفتحففيضبطكذا"يدعون":-

."بالبرهان":ط،حد،-

العجز.أهلوهمالجهالأنواعمنالثانيالنوع:أي-

لمالحقعلمواولو،الحقعلىيدلهممنيجدوالمهؤلاءأن-أي:

تمكنهملعدممعذورونأثهموحكمهم.الكاذبةالأقوالبهذهيأخذوا

بالجهليكفروهمولاالحقأهليظلموالاأنبشرطالهدىمن

والعدو[ن.
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4271

4281

942

043

431

432

433

434

427

043

431

432

433

434

الحقوفطالبونوالاخرون

قصدهمومصنفاتبحثهممع

سوىمنالحقائقطلبإحداهما

إلىموصلةغئرطزقيوسلوك

علئهمالامورتلكفتشابهت

كلهمحيارىأمائلهمفترى

لاالالرقعليئكثرتقدويقول

دابهامخوفاتطرقكفها/بل

شئئانعلمهعنصذهئمممن

العزفانإلىوصولهممنها

الجدرانمتسوريأبوابها

الإيمانومطلعاليقيندرك

بالحئرانالطناشتباهمثل

الندمانناجذيقرعالتيهفي

الشلطانيالاعظمالطريقادري

419/ب[حشبانبلاحاصلةافات

خطأ.وهوفطالبوا"":طه-

)ص(.01/0941اللسان:انظر.الادراكمناسم:لذركوالذرك-

نأ"واعلم:الاسلامشيخيقول.والسنةالكتابتركمنكلجزاءوهذا-

اللهكتاببنبذهم؛المتأخرينمنكثيرعلىاستولىإنماوالتهوكالضلال

،والهدىالبيانمن!محمدابهاللهبعبمماواعراضهم،ظهورهموراء

5/12.الفتاوىمجموع"والتابعينالسابقينطريقةعنالبحثوتركهم

"أفاضلهم".:الاصلينغيرفي-

"كلها".:ط-

4187.البيتفىسبقماوانظر.والسعةالكتابطريقوهو-

خطأ.وهو"كلهم"،:ط-

،والحيرةالشكإلىيؤديالكلامعلمأنعلىواضحةدلالةسبقفيما-

ابنوكان.الكلامأهلالموتعندشكاالناسأكثر:الغزاليحامدأبو"قال

وجهي،نصفعلىالملحفةضعوقفايعلىأستلقي:يقولالحمويواصل

حتىوهؤلاءهولاءعلىعترضووهولاء،هؤلاءوحججالمقالاتأذكرثم

الاستدلالمنالمتكلمينموقف:انظرشيء"عندييترجعولمالفجريطلع

تلامذةأجلمنوكان-شاهيالخسرووقال1/98.والسنةالكتاببنصوص

ما=:قال؟تعتقدهما:يوماعليهودخلالفضلاءلبعض-الرازيالدينفخر
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4435

4436

4437

4438

9443

4437

9443

4441

الرحمنفيمنهشكغيرمنأمرهو]خرغايتهفالوقف-

الابدانوقيامةولقائهورسولهوكتابهدينهأو-

الغفرانسعواوإحداهماووالأجرينالذنببينفأولاء-

القرانومقتضىالنصوصجحدواوقدقيهمأحكامناالىفانظز-

الوحيانقادهإذخلافهئمفىلأ!فينااحكامهمالىنظر1و-

؟إيمانذيوعنلم]لرسولعندأواللهعندالحكمانيشتويهل-

فلانبقوللايثبتبالشرعرسولهئئماللهحقالكفر-

كماأوبه؟!مستيقنلذلكالصدرمتشرجنتو:فقال،المسلمونيعتقده

ماادريماواللهولكني،النعمةهذهعلىاللهاشكر:فقال،نعم:فقال-قال

الخونجيوقال.لحيتهاخضلحتىوبكىعتقد،مادريماواللهأعتقد،

1/09.السابقالمصدرشيئا.عرفتوماأموت:موتهعند

الكتابطريقغيرطرقاسلكواالذينالاشياخمنالحيارىهؤلاءأن:أي-

الحقدينهوالإسلامأنولاالرحمنوجودفييشكونلاولكنوالسنة

نأبينمرددفأمرهمالقيامةووقوع،اللهلقاءأوالرسولأوالكتابفيولا

لهمنهمأصابفمن،اجتهادهمعلىيؤجرواأنوبينبالذنبيؤخذوا

وعطيماللهمغفرةلواسعيتركواأنواماأجرمنهمأخطأولمن،أجران

1/267.طه:انظر.رحمته

السابقهالمرجع:انظر.الوحيينمعوقوفناإليهاضطرناخلافأخالفناهميعني-

".يثبت"بالنصطه:طت،ح،د،-

شيخيقول.لرسول1وللهحقالتكفيرمسألةأنوهيمهمهقاعدةهنا-

فيه،أخطأبخطأولافعلهبذنبالمسلمتكفيريجوز"ولا:الإسلام

فيوقال282لممالفتاوىمجموع"القبلةأهلفيهاتنازعالتيكالمسائل

القبلةأهليكفرونلاذلكمع-السعةأهلأي-"وهماخر:موضع

معثابتةالإيمانيةالاخوةبل،الخوارجيفعلهكمالكبائر،والمعاصيبمطلق

فانئاعيثقبهأخيهمقلهعنى>فمن:القصاصايةفيتعالىقالكماالمعاصي

.1513الفتاوىباتمروف<
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42

43

46

47

48

94

42

43

46

47

05

51

الكفرانذوفذاككفراهقدوعئدهالعالمينرفيكانمن-4

قزآنومنخبرمن!حيينالإلىنحاكمكئمويحكمفهلم-4

الايمانعلىأوحقاممفراناوعلىحزبئنافييعلموهناك-4

النصانلهوإيمانلإمبإسىحكمتمنتكفيرفليهنكئم-4

الإنسانذانوعغايةحعصوماوسوىمنكغايةغايتهلكن-4

الكفلاناجلهمنفاتهإنواحداكفلاالأجريصيرخطا-4

الإيمانعلىهذامنحدواناومةيامكفراذاككانإن-4

بزهانبلابالدعردمحفيروالفوالأجرينالأجربئنداوقد-4

؟عدلانأفانتماعندكممنوخصلةالرسولقبلمنثنتان-4

الإيمانعلىحقابانهلالرسوشهدمنوالله-كفزتم4

***

!ه!!ر.الرسوليعني"عبده":-4

المصين"."إلى:ط،حد،-!ا

خطأ.وهووحي""من:ط،-ح

)ص(.وغيره228البيتفيسبقما:انظر.للضرورةالمذكرتأنيثفيه-4

".الاحسان"ذا:ط-4

واحدا"أجراالاجرين"فيصير:طعفيوالشطرواحدا"."أجرا:ط،حد،-4

خطأ.وهو

السنةأهلمنكفرتموهمنعلىبهالحكميمكنماغاية:أي."كفلان"د:-

واحدا.أجراأصابأجرانخطئهأجلمنوفاتهأخطأفإن،معصوماليسأنه

أهلنحنولنا.أجرانأوجرإما،ثنتان!الرسولمنلنافصار:أي-4

اجتهدناإذاعلينابالكفرانالحكموهيواحدةخصلةعندكممنالسنة

لناالمعطلةأيهاكحكمكماجتهادنابعدلناورسولهاللهحكمفهلفأخطأنا.

بتكفيرنا؟

.أصابوخطأسواءالمجتهد:أي-4
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519/لا

نتعف

والإيمانالسنةلأهلالمكفرينتلاعبفي

الضبيانكتلاغببالذين

؟الصبيانتلاعبمثلإيمانوالمبالدينمنكمالئلاعبذا-كئم4452

القرآنعلىتزكوفلالكمعقوكسفتكماقلوبكمخسفت-4453

الإيقانعنعزلتوظواهرومؤؤلمجملتقولواذا-كئم4544

بزهانبلايوحىلمافاسمعأتاكمالرجاليرإذاحئى-4554

الحيطانكوىففيالنهارضؤءجاءهاإنالتيالخفافيشمثل-4456

الطيرانإلىفيهاهداية!تظسلاالمنيرةالشمسعن-/عميت4457

مكانبكلبظلمتهجالتظلامهجاءاللئلماإذا-حتى4458

وهوانمحنةفيويراهمقولهميشمعحينالموحدفترى-9445

والاذنانالعئنئنمحنةياولأذنهلعئنهرحمتاهوا-0446

هنا.ماإلىالحاشيةفيوأشير"كسفت"كذا:ف-4453

".خسفت"كما:طع،طت،-ح

لشعر.1لضرورةالنونحذفت"تقولون"،:أصله-4454

بأنواعردهافيتحيلتمالوحيينبنصوصالاثباتأهلاحتجإذا:ي-

لفظيةظواهر:بقولكموتارة،بالتاويلوتارة،الاجمالبدعوىفتارة،الحيل

منزلةنزلوهاالرجالاراءجاءتفإذا.ذلكونحو،اليقينتفيدلا

2/5413عيسىلابنالنونيةشرح.النصوص

اللسان.ونحوهالبيتفيوالثقبالحائطفيالخرق:بالضم[لكوةممردها-4456

.15/236

دالما.الالفالمثنىيلزممنلغةعلىوذلكوالاذنان"."العينان:ف-0446

"والآذان":بوفي2413.البيتفيبعينهالشطرهذاسبقوقد

)ص(.
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461

462

463

464

465

466

467

468

946

047

471

472

473

474

يقووإنكفروهحقاقالإن-

مفعادوهرذهماإذاحئى-

الشيوأقوالخالفتله-قالو

فأنتمالشيوخأقوالخالفت-

وإنماالزسولقؤلخالفتم-

فإنهالخلافذاكحئذايا-

الزسوأعداءبأنعلمتماأو-

مضىقدعليهولمالشيوخهم-

لاالنصخلاففيإلاالعيتما-

منوهوبهذاتعيبونانتئم-

ويهنناالنصوصخلففليفنكم-

أهـجميععقولتشوىماللهو-

معرضبعليهنقدمهاحتى-

بئننافيماالنمقإنوالله-

للايماننسبوهباطلالوا

للانسانالشئطانعداوةلى

للقرانالخلفيبالواولئمخ

بالقرانجاءمنخالفتم

فلانقولجزاهمنخالفت

الرحمنلطاعةالوفاقعئن

بالبهتانالخلفعابواعلئهل

الازمانسالففيأسلافهم

الاذهانوفكرةالزجالرأي

للمنانلفضلوتوفيقنا

الخلفان؟أيشتويالشيوخخلف

تئيانذاصجنصاالأزضلى

القزانمحزفيمؤؤلينش

الطغيانأويىياقدرالاجل

حاشيةففيشيرو"للفرقان"وغيرها:فوقي.حود،الاصلفيكذا-4463

مخالفتهمعلىالإثباتأهليعيبونانهمالبيتومعنىصلنا.فيماإلى

.للةرآنمخالفتهمفيأنفسهميعيبواولمالمعطلةشيوخلاقوال

."بالفرقان":حد،-4464

4/912.اللسان.أجلهمن:جزاهمن-4465

الذين!الرسولءأعدمثلشيوخهمبمخالفةيعيبونناالمعطلةأن:اي-4468

سلافهم.واباءهمخالفانهعليهعابوا

.تعيبوننا"":أصله:"تعيبونا"-0447

الله.فضلمنوهذاللهطاعةهيالشيوخلاقوالمخالفتناأن:اي-

".فلانكلاراءمن"لاجلغيرهما:وفي.الاصلينفيكذا-4474
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75

76

77

78

97

08

81

76

77

78

97

08

81

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

منكمعليناينقئملموالله-

بزعمكئمالأشعرفيخلافلكن-

قالهقدماقالمن-كفزتم

مفالقرانفيوخالفناههذا-

بالاستوامصزحفالأشعري-

الأصابإثباتأيضاومصزح-

اليدببإثباتايضاومصزح-

إنسانمنالنصخلافأبدا

الإنسانعلىانتئموكذبتم

الايقانذيتصريجكتبهفي

للرحمنالفوقفيخلافكئمل

التئيانبغايةوبالعلوء

البرهانذوقالقدمامثلبع

الشلطانذيالعزشربووجهش

.بمنساقطالبيتوهذا.الأشعريأي"الإنسان"على."خلاف"إلأ:طع

الثغر.أهلإلىورسالة،الديانةأصولعنوالإبانة،الاسلاميينكمقالات

لأهلوموافقتهللمعطلةالاشعريمخالفةعلىيدلالكتبهذهفيماكل

المؤلفأحالأنسبقوقد.التاليةالأبياتفيذلكالناظموبين.السنة

.بعدهوما1357البيتفيعليها

".كتمانبلاحقاكتبه"في:الأصلينعداما-

القرانوان،النفسيالمعنىهوتعالىاللهكلامإن:قولهفيخالفناه:أي

واثباتوالعلو،الاستواء،فيخالفتموهكما،المعنىذلكعنعبارة

النونيةشرحإيمانا.لهوخلافكمكفرالهخلافناكانفلم،الخبريةالصفات

2/422.عيسىلابن

.9135البيتحاشيةفيالابانةكتابمننقلناهاالتيالاستواءفيمقالتهانظر

يقلباللهبأن"وندين02:صالابانةكتابفي-اللهرحمه-قولهوهو

يضعوجلعزاللهوأن،أصابعهمنإصبعينبينالقلوبوأن،القلوب

".إصبععلىوالأرضينالسموات

عرشهعلى-سبحانهالله"وأن:(الاسلاميين)مقالاتكتابهفياللهوحمهقال

:قالكما،كيفبلايدينلهوأن5[،:]طه*<اشتوىالعرشعلىلرحمق>

>تخرى:قالكما.كيفبلاعينينلهنو..و.75[:]صيدئ<>خلفت

لجظذورئكوتجه>ديئتئ:قالكماوجهالهنو14[]القمر:بأعيدنا(

=-سبحانه-اللهإن:ويقولون،والبصرالسمعوأثبتوا27[:]الرحمن*<والاكرام
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4482

4483

4484

4485

4486

4487

4488

9448

0944

4483

4485

4486

4488

0944

لربنابانيضاومصرج

النزوبإثباتأيضاومصرج

يواللهبا!أيضاومصزح

سمائهفوقاللهيرونجهرا

المجيبإثباتايضاومصزح

مؤولقولبفساد/ومصزح

تابذاقالواالالىانومصرح

قالهقدالذيأنومصزح

رئهعليهيلقىقولههو

ناتذرتانعئنانسئحانه

الدانيالرقيعنحولربنال

الايماناولويئصرهالحشرم

القمرانيرىكمالعيان1رويا

نكرانبلايأتيوأنهء

السلطانذيبقهرللاستواء

ببيانضلالةاهلويلع

القرآنوعسكرالحديثاهل

أوانكلاللهيدينوبه

519/ب[

سبحانه--اللهأنويقرون...البدرليلةالقمريرىكماالقيامةيومبالأبصاريرى

سبحانهاللهوأن*<صفاصفاوالمكربك>وجا:قالكماالقيامةيوميجيء

348.-1/345الاسلاميينمقالات"...الدنياالسماءإلىيتزل

وقدبالفاء."الرفيع"وغيرها:فوفي.بالقافالاصلفيكذا:الرقيع-

)ص(.1165البيتحاشيةانطر:الدنيا،السماءهوالدانيالرقيعانسبق

يوبموجلعراللهيرونالمؤمنينانعلى"وأجمعوا-:ادلهرحمه-قولهوهو-

ناضرةيومز>وصه:تعالىقولهفيتعالىبهأخبرماعلىوجوههمبأعينالقيامة

227.صالثغرهلإلىرسالة23[22،:]القيامة*<ناظرةركاإك*

صفاصفاوالملكالقيامةيوميجيءوجلعرانهعلى"وأجمعوا:قال-

227.صالثغرأهلإلىرسالةوثوابها"وعقابهاوحسابهاالامملعرض

9135.البيتحاشيةفيسبقماانطر-

المعتزلةقولأنكرتمقد:قائللناقال"فان-:اللهرحمه-الحسنأبوقال-

بهالذيقولكمفعرفونا،والمرجئةوالرافضةوالحروريةوالجهميةلقدريةو

.تدينونبهاالتيوديانتكم،تقولون

ربنا-بكتابالتمسكبها:ندينالتيوديانتنا،بهنقولالذيقولنا:لهقيل
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1944

2944

3944

4944

5944

6944

7944

8944

كلامهإنقالقدلكنه

وأنتمنحنخالفناهالقؤلفي

وكاكفراخلافنانفسكانلثم

خالنمحينوخالفناهذا

!تغئرجوابلكمماوالفه

جوالكئمالعظيماللهاستغفر

هـولنحنلديكمالجوابفهو

تبعتمللأشعريلاوالله

ببيانبنفسهيقوممعنى

بالبرهانالانفأتواالفوقفي

؟الايمانمقتضىهوخلافكمن

ذانسواءلالرايلفتم

إيقانولاعلمبلاعيبر

!السلطانإلىالشكوىذاغئزب

البزهان!اويىيامنكئمضظروه

بالإحسانللنصولاكلا

ئمةووالتابعينالصحابةالسادةعنرويوما!،نبيهوبسنة،وجلعز

43.الابانة"معتصمونبذلكونحنالحديث

نأالمعلومومن."الرحمنبربنا"يقومغيرهما:وفي.الاصلينفيكذا-1944

بهيقومنفسيكلامنهتعالىاللهكلامفيفقه1وومنالاشعريمذهب

إلخ،.صوتا.ولاحرفاوليسأزليةقديمةصفةوهو،والعلمالحياةكقيام

562.البيتحاشيةفيسبقماانظر:

للديّان"."والاوصافغيرهما:وفي.الاصلينفيكذا-2944

فهموالماالنمقفيتغييرذلكولعل،لرأي"خالفنا..لنمق"خالفتم:طفي-4944

أننالمعنى1و،زائدةليستهنااللامأنوالصواب،مفعولانلرأي1والنصأن

)ص(.الآراءمنيرأجلمنخالفتموناوأنتم،النصقأجلمنخالفناكم

".البهتانذيالجهم"لرأي:غيرهماوفي.الاصلينفيكذاذان"سواءلا"-

غيرمنالتكفيرإلاالمثبتةعلىردلهمليسالمعطلةأنعلىالناظميقسم-5944

بل:ويقولبهميتهكمالتاليالبيتفيثم،إيقانولاعلمإلىمستند

،والبرهانبالحجةغلبناكمإذاالسلطانإلىالشكوىوهواخر،جوابلكم

!.الجوابلهذامستعدونمنتظرونفنحن

خطأ.وهو"،الشكوى"ذي:طع-6944

.""منتظرون:طع-7944
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وخدلأنفسكئمفانتبهوقوميا-9944

!ضغئربالجهالةالوياسةفيما-0045

التيالبقربرياسةتزتضوالا-1045

فصار

بزهانبلالدعوى1والجهل1!و

الازمانمدىمنكمعاقلممة

الثيرانجملةمنرؤساؤها

وخاصته!اللهرسولأنصازهمالحديثأهلأنفي

الاخر*1(واليومباللهيؤمنرجذالأنصاريبغضولا

وشاتماالحديثهلمنغضايا-2045

دبأنصاربأنهمعلمتماأو-3045

الزسوانصاربأنعلمتمااو-4045

مؤمنعبدالأنصاويبغضهل-5045

سماد"وهيبذاكالرسولسم-6045

دينهخزرجبأنعلمتماأو-7045

الشيطانولايةبعقدأبشر

لقزان؟1ووالايماناللهش

؟نكرانولاشكبلاهمل

؟الإيمانئج1لرومدركأو

بالبزهانالثقلئنأصدقمن

؟زمانبكلأبداهئملاوس1و

)1(

2045-

7045-

:قالعنهاللهرضيالبراءفعنالانصار،حبفيالنبيحديثإلىيشير

ولامؤمنإلايحبهملا"الأئصار:!النبيقال:قالأو!النبيسمعت

البخاريرواهدته"1ابغضهابغضهمومندته1احبهاحبهمفمن،منافقالايبغضهم

33.الباب1/86،ومسلم2/031،الانصار،حبباب،الخلقبدءكتابفي

حبالأيمان"اية:قال!النبيعنانسأسمعت:قالجبيربنعبداللهوعن

علامةباب،الايمانكتاب،البخاريرواهالأنصار"بغضلنفاق1وآيةالأنصار

33.الباب1/86مسلم.1/12الانصارحبالايمان

خسرفقداللهدونمنوصلتاالشلنخ>ومن:تعالىقال

911[.لنساء:]1شينا<خسرانا

نسختهفيالبيتهذاعلىاللهرحمهبازابنعبدالعزيزالشيخسماحةعلق

كل-فيلخزرج1وكالاوساللهدينأنصارهمالحديثأهل:"يعني:بقوله
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/6197

80

90

12

13

14

90

01

11

13

14

لقولهخالفوكإذذنبهئمما-4

تشىكنتوخالفوهفقوك1ولو-4

توالأشياخالىتحئزتملما-4

مقالةكلدونإلئه-انسبوا4

نشبةالئفزقأولياذتسابهذا-4

إلىانتسبواماحيثغضئتئمفلذا-4

ماالألقابمنلهم-فوضعتم4

بطلانهاعلىيشهدونكمهئم-4

فلانقوللاجلخالفوهما

لإيمانأولوحفااذهم!د

بالفرقانالمئعوثالىحازو

ومكانحالةأوقائراو

التئيانمعلومةاربعمن

الاحسانبنشبةالرسولغير

العدوانمنوذاتشتقبحون

؟البطلانعلىافتشهدونهم

-4

-4

-4

-4

-4

الدينخزرجهمالحديثأهلجعلالمؤلفأنذلكوايضاح.زمان

)ص(."بينهمالمشتركةالديننصرةبجامع،زمانكلفيوسهو

لمنهمو،نبيهمقولأجلمنالمعطليهاخالفوكأنهمذنبهمكل:أي

ووافقوكخالفوهلوولكنهم.الناسمنأحدقولأجلمنقولهيخالفوا

2/275.طه.بالايمانلهمتشهدكنتأنت

"بالقرآن".:الاصلينغيرفي

إليهنسبتهمصارتإليهوانحازواالرسولاتبعوالما،الحديثأهليعني

مقالةأوقائلإلىفنسبوا،مقالاتهمواختلفتأشياخهماتبعواللذينخلافأ

.مكانأوحالةأو

".قائلأوحالة"أو:الاصلينغيرفي-

"حينما".:طهد،

فيو"ما".محضصوابوهو،النسخجميعفيكذا:"الرسول"غير-

الرسولغيرإلىانتسابهملعدمغضبتم:أي.نافيةانتسبوا""ماقوله

منهتغييرذلكولعل،البيتف!رهذاوعلى"الرسولخبر"إلى:طهوفي

)ص(."حينما"فيصلة"ما"انظتلانهالنصفي

فصولفيسبقكما.ومجسمةحشويةوأنهم،الخوارجاشباهبانهمكرميهم

2372.البيتإلىبعدهوما2211البيتانظر:.مستقلة
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4516

4517

4518

9451

0452

4521

4522

4523

4524

4525

لهمبغضكملله1وضزهئمما

ماكللاجليعاديهئممنيا

بهاكئمالعداوةهاتيكتهنيك

عنواللهغبههاتجنيولسوف

نتهت1والوسائلتقطعتف!ذا

التعلىندمانسنتقرعفهناك

التيبضاعتكماتعلموهنااب

د1ولحسرات1وعليكالوبالإلا

حاصلمنلهماوقالقيل

إلامهناكعليكيجديماللهو

لمحمنارضاحقافقواواذإ

الإخوانورياسةومناصب

وهوانومذلةحشرةمن

الإيمانذيبروتذكرقزب

زمانسريعفيالماكلتللب

لامكان1واليشروقتفريط

الأزمانسالففيحضلتها

الميزانفيالوضععندخشران

الاذهانذيوكدالعناءإلا

الوحيانبهجاءتالذيذا

4517-

9451-

0452-

4521-

4523-

4524-

هموكانواالسوء...علماءالابياتهذهفيالمؤلف"ينادي

الافتاءمناصبيتولونحيثأيامهفيالجهلدولةفيالحظوةاهل

،الكثيرةوالاحباسالجرياتعليهموتجريلقضاء1ووالتدريس

والامراءالسلاطينويجالسونوالمشاربالمآكلبأطيبويتمتعون

لهراسالنونيةشرح"والسنةالحديثأهلمنبخصومهمويغرونهم

.2/276

1/634.اللسان.واخرهعاقبته:ومغئتهالامرذبئ

".الإيمانذي"صدق:الاصلينعداما-

نسخةفيأنإلىالحاشيةفيشاروبالصاد،"الوصائل":الاصلفي

.ففيذلكوعك!س"الوسائل[(.

)ص(.3044البيت:وانظر.تحريف،السير""وقت:ط

نفسىنطلمفلاالفيمةيومالفس!المورين>ونضع:تعالىقولهإلىيشير

.47[:]الانبياءالاية(.0.شثا

".الاذهانذي"كل:ط

4187.البيتحاشيةفيسبقماوانظر:-
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الجحبسجنمنينجيكمالله-و4526

أهلهإلاالناسليسوالله-4527

عنالإيمانذيبزتذكرولسؤف-4528

بهيرفعولئمراسأبهرفعوا-9452

ممملاالزسولقالكمافهم-0453

بهاكلاولاتفسكهالماءلا-4531

الذيالزرعيحرقلماذاهذا-4532

القزانومحكمالحديبسوى3

الحيوانجملةمنوسواهم

الندمانناجذوتقرعقرب

اليونانومنطقالكلامهل

القيعانعلىمهبطهبالماء

الحيوانمنكبدذويزعاه

بدخاناوبالناربجوارها

إلىفحاشيةفيشيرو".ينجيك"لاغيرهما:وفي.وطالاصلفيكذا-4526

الاصل.فيما

.حفيوكذا"القيعانفي"كالبعر:نسخةفيأنإلىفحاشيةفيأشير-4527

الكلامإلىانتسبمنكل-الاطلاقعند-السلفعرففيالكلامأهل-9452

بمااللهفيتكلممنكل:الجملةفيوهم،عتهلمجادلة1وباعتقادهالمذموم

موقف.اللهرحمهمالسلفدنمالذينهمفهؤلاء،لسنة1والكتابيخالف

1/28.والستةالكتاببنصوصالاستدلالمنالمتكلمين

الاصلين.حاشيتيفيإليهشيرو"بالغيث"ممثلاد:-0453

القيعان:صوابهأنفوقهالاصلفيوكتب،"البلدان"على:الاصلينفي-

".القيعان"خ"البلدان":بجانبففيكتبوكذا

لهدى1منبهاللهبتثنيما"مثل:قالحيث!الرسولحديثإلىيشير-4531

فأنبتت[لماءقبلتبقيةمنهافكانارضااصابالكثيرالغيثكمثلوالعلم

الناسبهااللهفنفعالماءامسكتاجادبمنهاوكانت[لكثير.والعشبالكلأ

تمسكلاقيعانهيإنمااخرىطائفةمنهاواصابوزرعوا.وسقوا1فشربو

فعلمبهاللهبعثنيماونفعهاللهدينفيفقهمنمثلفذلككلأتنبتولاماء

به"ارسلتالذياللههدىيقبلولمراسابذلكيرفعلممنومثل.وعفم

1/26،وعلمعلممنفضلبابالعلمكتابصحيحهفيالبخاريرواه

)5(.الباب4/1787ومسلم

"تحرق".:طعد،،ب-4532
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33

34

35

36

37

38

93

33

34

35

37

38

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

1زوهئموهذابذاوالجاهلون

غزكمثلالإلهغزسلدىوهم

تضييقهمعالزرعماءيفتمق

تالعلماهلحالمعحالهئم/ذا

تحئةالغراسقبلمنفعليه

ذافسوقالغراسسقيمالولاه

الذيوهوكلهدلبفالغرس

شاربالخفارةتلكفيفالغزس

نزوشزواللهإيالزرعن

الزمانمغارسبئنالدلبس

قنوانذاولئسعلئهأبدا

619/ب[الايمانفوارسالزسولصار

الازمانمدىيئقيهوالله

الشانالعظيمللدلبالماءك

زمانأسلعندويحفطيشقى

لبشتانمصاوةالمياهفضل

الله.دينأنصارالحديثأهلبمنزلة:أي"بذا"-

.!الرسولضربهالذيبالمثل:أي"وهذا"-

الخبزخالطواذا،البنيةفيسقيفعله،المضرةالنباتاتمن:ن1الزو-

ينفثلمابالمزروعاتويضروسباتا،وغثيانادواراأحدثدقيقهمنشيء

.زوان9/692المعارفدائرة.السميةالمادةمنعليها

1/377.اللسانثمر.ولالهنورولا،ويتسعيعظمشجر:لدلب1-

ثبتنا.ماإلىفحاشيةفيشارو"،الغرس"ماءد:،ف-

ثمر.لهليسأيقنوان"ذا"ليس-

ذلكأنالمعنىولعل.الرسولأنصارالحديثأهلوهم،الالهغرس:أي-

)ص(.الاخرىالغراسمنتحيةيستحقالغرس

)ص(.النصفيتغييرولعله"الالهقبل"من:طفي-

"للركب".:الاصلينفي-

تحريف.ولعله"الحضارة":طوفوفي.وغيرهالاصلفيكذا-

)ص(.4/253اللسان.والأمانالذقة:لخفارة1و

فيالمصاوةكلمةعلىاللهحفظهزيدابوبكرالشيخفضيلةعلق:مصاوة

لغةفيالمجاريفيلمياه1بقايا:"المصاوة:بقولهالعميرطبعةمننسخته

".الشامأهل
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4542

4543

4544

4545

4546

4547

4548

9454

قطاالحطابمنالبلوىلكنما

كيئالغرسصولفييضرببالفؤس

اعتمدلمكاذبايحلفويظل

حطابهمنالبشتانخيبةيا

فيالبشتانعلىغلقلبهفي

واوالحقاهلشرارفالجاهلون

الفحلااحزابخياروالجاهلون

خلشزهئمعلماوهئموشرارهئم

الحيطانوعاقرالغراسع

إحسانذافيطويجتثها

للعيدانالتئبيتسوىذافي

بشتانمنالحطابذابعدما

او]نكلبالقطعموكل!

الاحسانأولوسادتهمحلماء

لشئطانوالكفرانوشيعةل

الاكوانهذهافةاللهش

فمم!

سنتهإليوالبدعالاواءمنالهجرةتعئينفي

)1(بلدتهإليالأمصاومنفرضاكانتكما

الانذاإلىينسخلملله1وبحالهالهجرتئنفزضقوميا-

4541-

4542-

)1(

9454-

الحاءبضم"قطاع"الحطاب:ففيوضبط"عاقري"،:الاصلينفي

.الاخرىالنسخمنئبتناهمايقتضيلسياق1و.والقاف

7/08.اللسان.العخيلمنالبستانوهوحائطجمع:الحيطان

.4402/لعروس1تاج:انطر.للضرورةوسكنت،الهمزةبضم،فؤس:صله،فاسجمع

."ولظن":ط،د-

لاانيحاولفهوالاصوللهذهوتدميرهقطعهفيالحطابيشبهفالمعطل-

عليهاتدلالتيمدلولاتهاعنالنصوصفيعطلقائمالسنةلاهليقوم

اهليثبتهامرقكل،الصفاتنفيويحاولالنقلعلىالعقلتقديمويحاول

ذلكتفعللماذا:لهقيلوإذا.بالفاسعليهيعملويزرعونهويسقونهالسنة

قطعا.كاذبوهو،العيدانلائبتإلاذلكأعمللاحالفا:قال

"إلىنضها:ففيحاشيةوبإزائه."السلام"عليه:"سنته"بعدطفيزاد

".الاصلفيكتبكذاالاخيرةالنسخةعلىحزرهنا

الله=إلىهجرة:هجرتانوقتكلفي"وله:اللهرحمهالقيمابنالإماميقول

087



05

51

52

53

54

55

56

57

58

53

54

55

57

إعلانوفيسمفيإخلاصبادالرحمنإلىالأولىفالهجرة

لإيمانووالاعمادأقوالباداللهوجهالفصدسدحتى

إنسانمنفيهشيءلسواهماللرحمنالدينككويكون

أصلانوعداوةولا!زملكلهمااللذانلبغضووالحمث

يقفانعلئهمااللذانحنعو1والإعطاءهكاتاايضالله

ثانشطمللمختارحكيمواتاللهدينشطرهذالفه1و

إحسانبلالسعيمنحمنالريتقبللنالإحسانوكلاهما

لإحسانووالإيمانإسلامبادالمئعوثإلىالأخرىوالهجرة

الايمانهجرةهيبلواللهلاالأبدانهـجرةهذيآلرون

والخوفوالتفويضوالتسليموالانابةوالتوكلوالعبوديةوالمحبةبالطلب

إلىوهجرة،إليهنفسكلفيوالافتقاراللجاوصدقعليهوالاقبالوالرجاء

لشرعهموافقةتكونبحيث،والباطنةالطاهرةوسكناتهانهحركافيرسوله

سواه،دينأأحدمناللهيقبلولا،ومرضاتهاللهمحاب،تفصيلهوالذي

الهجرتينطريق.المعاد"زادلاوحطهاالنفسفعيشسواهعملوكل

7.ص

"والهجرة".:طع-

بالجز،ففي"والبغض"الحبوضبط،"اللذين"وفي!رهما:الاصلينفي-

ولكن.السابقالبيتقبلالذيالبيتفيالايمانعلىمعطوفالحمثكأق

البيتفي"لله"خبرهمبتدأأوكاناسمعلىمعطوفالحمبئأنالظاهر

)ص(.طفيالبيتصححوكذا،التالي

خطأ.وهو"اللذين"،:حد،-

والبغض.الحبإلىيعودالفمير"عليهما":-

الا-خلاص.يعنى:"هذا"-

.الرسولاتباعيعني:للمرتار""التحكيم-

.بمنساقطالبيتهذا-
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/7197

9455

0456

4561

4562

4563

4564

4565

9455

0456

4561

4562

4563

4564

4565

فيإلئهبالقلوبالمسافةقطع-

غئرهلاحكمهاإلئه-/أبدا

علىمسافتهاطالتهجرةيا-

علىمسافتهاطالتهجرةيا-

فراشهفوقوالعئدهجرةيا-

فسيرهوهوالسيرحث-سارو

كاوالركبأماموننطرههذا-

ن1وذالفروعمعالاصولدرك

النصانبهحكمتمافالحكم

والخذلانبالحزمانخصقمن

جبانالفؤادمنخوبكشلان

الزضوانلمنزلالسعاةسبق

بالزملانوليسالذلالسئر

القيعانفييشافالعظيمحلم

فيسبقوقد01/941اللسان.الادراكمناسموهو.اللحاق:الدرك

0443.البيت

"إليها".:ف

4445.البيتفيسبقماانظر:-

تاليه.بعدالبيتهذاوردبف،في

الفؤاد،معتزعكانه،جبان:منخوبورجل،القلبوضعفالجبن:لنخب1

1/752.اللسان.لهفوادلا:اي

مضمارهافيويسبق،فراشهعلىنائموهوبهايقومقدالعبدأن:أي

2/282.طه:انظر.و]لرضوانالرحمةمنازلإلىالساعين

نمقوالذي،2/444اللغةمتنانظر:والوقار.السكينةبمعنىهناالذلال

)ص(.الذلهو:المعنىبهذااللغةأهلعليه

"صح".فوقها:فناسخوكتب،الاصلينفيكذابالراء،"الرملان":-

الزملانأما9041.البيتفيسبقوقد،بالذال"الذملان"غيرهما:وفي

اللسان.منكبيهوهرالمشيفيأسرعإذاالطائفرملانومنه،الهرولةفهو

)ص(.11/592.

السائر.العبد:أي

12/042.اللسان.الطويلالجبل:محركةالتلم

إليه.يتطلح:ويمثماف.يرقع:أيباللام"يشال":ف-
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566

567

568

956

057

571

572

573

574

575

576

566

568

956

572

573

574

575

576

النصوهاتيكاعلاملهرفعت

يكنولمالمبينالنورهينار

لاالوحيئنبمزودمكحولتان

يلتفتلمنحوهاشمرفلذاك

لرايتمهاجزتملوقوميا

الروتحتهاللواءذاكورايتم

بايعواقدلالى1وبدرصحاب

داكذاسبقواالالىالمهاجرةوكذا

وسابإحسانلهئموالئابعون

وابتدبالامانيرضيتئملكن

وسؤلتالغرورذاكغزكنمبل

النيرانمنشابترووسهاص

عئنانلهمنإلاليراه

والهذيانالاراءبمراود

أيمانولاشمائلهعنلا

بعيانرؤيةطيبةأعلام

القرآنوعشكرالكرامسل

الزضوانبيعةالبرئةزكى

لايمان1والداراهلأنصار

زمانبكلابداهديهملك

الاخوانونصرةبالحظوظضئم

الشئطانوساوسالنفوسلكم

خطأ.،"إليه"رفعت:ف

1391.اللسان.بهيكتحلالذيالميللمرود:1

"شمايلها".د:

تخمتيايعونكإذاتمؤيخينعناللهرضى>لقذ:فيهمتعالىاللهانزلوقد

<*قرسافتحاوأثئهمعلتهتمالشكينةفالزلقثوبهمفيمافعلمالثتجوؤ

]الفتح:18[.

هاجرمنمجنونقبلؤمنوالايمنرالدوتبو>والذين:تعالىقولهإلىيشير

كانولوأنفسهمعلىويؤثرونونومماحاجةصدورهمفى!محدونولاإلييئ

9[.]الحشر:*<المفلحونهمفاولئكنفسه-شحيوقومنضاصةبهتم

وغيرها.دمنوتصحيحه"والتابعين"،:وبالاصلينفي

المعطلة.منإخوانكمنصرة:أي

>ولا:تعالىقولهمعتىفيعباسابنقال.الشيطان:أي"الغرور"

تفسير.كذابغرارفإنهالشيطانهوالغرورالغرو<:باللهيفرئسبم

5483.كثيرابن
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ب[719/

4577

4578

9457

0458

4581

4582

4583

4584

4585

4577

4578

9457

4582

4585

وراءكئمالنصوصعسلونبذتم-

فيهمازهداالوحيينوتركتم-

ولياعفاالنضينوعزلتم-

بئننايحكمليسانوزعمتم-

منهماولىالحقبحكم-فهما

وحصلتالغطاءانكشفإذاحتى-

مفوصارالغبارهذاانجلىواذا-

سماتهاالوجوهتلكعلىوبدت-

لجنةالزياطمثل-/مبيضة

الأذهانبقطارةوقنعتم

فلانكلرايفيورغئتم

عدوانذيعزلفيهللحكم

اليونانومنطقالعقولإلا

السئحانذاالاهلسئحانك

الميزانفيالخلقهذاأعمال

العينانتنالهالشباقرران

الدثانالقادرالمليكوسم

للنيرانالفحممثللشود1و

الاراء:أي،الاذهانوقطارة،5/501اللسان.منهقطرمالشيء:1قطارة-

9188(.)البيت"الاذهان"كناسة:قبلمنسماهاكماوالافكار،

اللهرضوانالصحابةقوالمنجملةالموقعينإعلامكتابهفيالناظمذكرلقد-

05.-1/44الموقعينإعلام.يللرذفهمفيعليهم

للحكمعليهالولايةلهماجعلتعماوالسنةالكتابمنالنصينعزلتم:أي-

2/284.طه.فيه

أكفرئموجوههماسموذثالذيئففاماوجونروقسودوجوءتتيض>بوم:تعالىقال-

فقىوجوههغاشضحتالذيئوأنا*تكفرونكنتمبماالعذابفذوفوإيممكمبعد

701[.601،:عمران]ال*<خلدونلبهاهغأدئهرحمة

لفقين،تكنولمواحدةقطعةكانتإذاالملاءةوهي،ريطةجمع:لرياط1-

:طوفي7/703.اللسانبيضاء.إلاالريطةتكونلا:الازهريقال

تحريف.ولعله"الرياض"،

تحريف."بجتة"،:ط-

يوموذلكالغطاء،انكشف"إذا:الناظميقولالسابقةالاربعةالابياتوفي-

،السباقميدانوصارالغبار،وانجلى،الناساعمالوحصلت،القيامة

في=مبيضةوجوهوصارتعلاماتها،:أيسماتها،الوجوهعلىوبدت
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86

87

88

98

09

19

29

39

49

59

69

79

86

87

98

09

19

29

59

تحتهماراكبيعرففهناك

الذيمانفسكلتعلموهناك

والمفالآراءمؤثريعلموهناك

الذيومااضاعقدالبضاعةأفي

فضلهقاسمالخلقربسئحان

واحداشئئاالنالسكانشاءلو

باويختصسئحانهلكنه

لصالحيصلحونلاوسواهم

الهدىاهلهمالجناتوعمارة

امرناازفةمنالهدايةفسل

الفتاهمااثنتئنمنالعياذوسل

ماالاعمالءوسيئالنفودسشر

الندمانناجذيقرعوهناك

لخشرانوالارباحمنمعها

و]لبطلانوالهذيانغلحات

الفانيالزمانفيتعؤضمنها

بالميزانالناسبئنوالعدل

حئرانتائهمنفيهمما

الإنسانخلاصةالعظيمغضل

النيرانعمارةفهوكالشوك

يشتويانلئساكبرالله

العانيالذليلمفالةبيديه

كافلتانالخلقهذابهلكن

شزانمنهماأعظمللهو

ماورايتم،ومحصولكمحاصلكمعرفتمالنار،فيمسودةووجوه،الجنة

2/432.عيسىلابنالنرنيةالةصيدةشرح.اصولكملكملوجبته

".يعلم"فهناك:الاصلينعداما

.بمنساقطالبيت

[(.البضائع"اقي:ط

".الميزان"في:طع

يزالونولاوصدأمةالاسلجعلربكشآء>ولو:تعالىقولهإلىيشير

118[.]هود:*<نحنلفين

501[.:]البقرة<يسثهآةمن-برحمته>يخنص:تعالىقولهإلىيشير

زمامبيديهالذياللهمنالهدايةنسالبانالناظمينصحوبعدهالبيتهذافي

نعوذولد،سبحانهلهوتضرع،وخشوعبذلةالهدايةسؤالويكونامورنا،

.والهوىالكبرومن،الاعمالوسيءالنفوسشرمنبه
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8945-

9945-

-0046

-1046

-2046

-3046

-4046

-5046

بالفرقانالمئعوثخطبةفيمنهماالتعؤذهذااتىولقد

الشرانهوالدنياهذهفيمصابهانالعئديدريكانلو

الاكفانداخلتراهحتىديدانهمنهماالئعؤذجعل

جامعتانالشرلكلفهماوالهوىالتكئرمنالعياذوسل

يلجانقلبهفيإذالخئرقطزكلعنالفتىيصدانوهما

يشتركانثماخرىوالكبرتارةهواهيمنعهفتراه

النيرانساكنيفاسالهذينتابعإلاالنارفيماوالفه

تهانكلوفودإلئكلاتتمنهمانفسكجردتلووالله

*!مم!إه*

8945-

9945-

0046-

1046-

."لقد"مكان"كذا":ب

وهي:اصحابهيعلمها!راللهرسولكانالتيالحاجةخطبةإلىيشير-

سيئاتومنانفسناشرورمنباللهونعوذونستعينهنحمدهدلهلحمد1"إن

."...اعمالنا

شاكر.احمد3721ح5/272،حمدو1/061ماجهابنخرجهاوقد

وورد1/061،ماجهابنسنن،صحيح:ماجهابنسندعنالالبانيوقال

مسلم.صحيحفيالخطبةهذهمنطرقذكر

رواه:الهيثميوقال1/952،والنسائي1/287،داود،بوخرجهاو

4/288.الزوائدمجمع:انظر.وغيرهداودابو

الشزان"."هما:طه

خطأ."منهم":طع

2818.البيتفيسبقوقد،وعادتهديدنه:"ديدانه"-

."نراه":طع-

هذامنربناحذرناوقدالشروتجلبالحقعنتصدالتيالامورمنالتكبر

بغترادلهءايتفىنحدلونالذين>إن:تعالىقال.الكريمكتابهفيالداء

56[.]غافر:بئلغيه<همما!ترإلاصدورهمفيإنأتحهمسطد
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غن!مسر

الرسلدعوةبينالفبينالفرأقظهورفي

المعطلينودعوة

-6046

-7046

-8046

-9046

0461-

4611-

4612-

4613-

أذنانلهكانتلمنجدافظاهرالدعوتئنبئنوالفزق

العميانعلىإلاإيضاحهيختفيلاظاهرمبينفزق

مبسانكلقوقمنلرئنامالعلوبإثباتبساوونافالرسل

بيانبسبلتفصيلاحمنالزلرئنابالصفاتابوناوسبذا

ن1بالاذالمشموعوكلامهمتكفثمإنهقالووكذاك

819/3بعيانلقائهيؤمحرئيئالىلسئحانهإنهقالوا/وكذاك

شانفيرئنايؤمكلمحقاالفعالانهقالواوسبذاك

الكفرانبشهادةبل!طيلث1وبالنفيأنتموأتئتمونا

8046-

0461-

4612-

4613-

المق<بغيرلأرضفيييهننتئذينءايتىعن>ساضرف:تعالىوقال

146[.:]الاعراف

ادده<مفهدببغئرهوسهاتبعممنأسل>ومن:تعالىوقال

05[.]القصص:

.الهوىواتباعالكبرشركلأصلأنوبينالهوىمتبعيالناظمذتمولقد

.1/601الموقعينإعلام

7013رقمالبيتالعلو،لةاذمنعشرالخامسالنوعفيسبقماانظر:

.بعدهوما

"فكلامه".:ب

.بعدهوما556البيت:انظر-

92[.:]الرحمنشان<فيهريوم>كل:تعالىقولهإلىيشير

يرىوانهمتكلموانهالعلوفياللهإنقالمنكليكفرونالمعظلةأن:أي

.شانفييومكلوانه

877



4614

4615

4616

4617

4618

9461

0462

4621

4622

4614

4615

4617

4618

9461

4621

4622

وعلؤهصفاتهللمثبتين

بااثهالمقمبايمانشهدوا

الذيبتكفيرانتئموشهدتم

ون!إقراوا"الفه"اينبوآلى

سؤالنامثلبالاينفسؤالنا

فقلتمبالبيانآلوناوكذا

ووضعهالكلاممدلولكاناذ

بهمفهومغيرمنهو]لقصد

منكماعرفاللهرسلقوميا

لسانكلعزففيونداءه
الأكوانمباينالسماءفوق

ن1العدوأويىياذلكقالقد

البفتانمنهذاقلتم!ا

سيانهماعندكماللونما

تئيانمناللغزأينباللغز

بلسانبنطقهئميقصدوهلم

ذانإلاالناسعنداللغزما

بيانكمالفينصحاوأتم

".الاذهانفيالمعقول"وثداءه:فوقي،وغيرهالاصلفيكذا

الرسل.يعني"شهدوا":

قالت:"الله"اين:للجارية!النبيقولفيهوردالذيالحديثإلىيشير

فانها"اعتقها:قال،اللهرسولانت:قالتانا؟""من:قالالسماء،في

6912.البيتحاشيةفيتقدموقد"مؤمنة

".الكون"ما:ط

"؟الله"اين!:قولهجعلواالمعطلةانيععي"سيان".مكان"شيثان":ط-

4912البيتفيسبقماانظر:.عندهمسواءومافاين"،الله"مابمعنى

.بعدهوما

لنا.بينواالرسلأقيعتي:"أتونا"

بالكلاميقصدلاأنأحدهما:بامرينيكونالناسكلامفياللغزأنيعني

منهيفهمماغيرالقصديكوننوالثاني،اللغةفيلهوضعالذيمعناه

2/092.طهانظر:؟النوعهذامنالرسلكلامفهل،الاطلاقعند

لهم.دعوةاولهوالخالصالتوحيدكانوالسلامالصلاةعليهمفالرسل

الآإلهلائ!إلةنوحىإلازسولمنقبلثمنأزسلنا>وما:تعالىقال

زسو،أئؤكلفىبعثنا>ولثد:تعالىوقال25[،]الانبياء:فاعبدون(أئا

36[.:]النحلالظغوت<جتبوواللهعبدوت
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4623

4624

4625

4626

4627

4628

9462

0463

4631

4632

4623

4624

4625

4628

0463

4631

ذاالئؤحيدلغزواأقديرتراهم-

وهـالئشبيهظهرواقديرتراهم-

مامثليقولوالمشيءولأي-

بخلافهصزحواشيءولأي-

بادالوصففيبالغواشيءولأي-

بالغتمأنتمشيءولأي-

مفضلاالصفاتنفيفجعلتم-

مجملاأمراالإثباتوجعلتم-

لىوالتبيانعنعجزوااتراهم-

التفةواليهودأفراخاترون-

العزفان؟اوصل!يابثنتموه

لاوثان؟1كعبادةلديكم!

الرحمن؟ربنافيقلتمقد

؟كتمانبلاتفصيلتصريح

؟زمانكلالنفيدونإثبات

بالقفزان؟لتعطيل1والنفيفي

لنقصان1والعئبنفيتفصيل

بالبرهانقالوهاذسعسر

التبيانعلىانتئمضوليتم

للنيرانلعثاد1و!عطيل

"أترونهم".:طوقي"أتروهم"،د:،الاصلوفي.ب،ففيكذا-

.ن"1العدو":س-

"أترونهم".:ح،طوفي"اتروهم"،د:وفي.ب،الأصلينفيكذا-

".التشبيه"أثبتوا:ح-

مامثليقولواولمالرسلتوافقكملمفلماذاحقاتقولونماكانإذا:أي-

طه.منساقطالبيتوهذا؟قلتم

والقفزان:.تصحيفولعله،"بالفقدان":فوفي.وغيرهالاصلفيكذا-

اللسان.العراقأهلعندمكاكيكثمانيةقدرهكانمكيالوهوالقفيز،جمع

فيهوتقصواكيلاووفوهوالتعطيلالنفيفيبالغواأنهميعني5/593.

2/192.طهانظر:تقضيا.

والنفيمفصلااللهكتابفيالصفاتإثباتالصالحوالسلفالرسلمنهج-

المفصلبالنفيياتونفإنهم،المذمومالكلامأهلطريقةعكسمجملا

1/96.الطحاويةالعقيدةشرح.المجمللإثباتو

."أتروهم":د-
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ب[819/

4633

4634

4635

4636

4637

4638

9463

0464

4641

4633

4634

4636

9463

0464

)1(

4641

الايمانأئمةعندحذمومالالباطلالكلاموباب-ووقاح

جنبنخانحزبمنلاهما1وومنومعتزلجهميئبلمن-

لقزان؟ولانجيل1و!راةو]تالزسلجميعمنأعلمبالله-

البنانهذاعلمعنبهاجاوواالتيكتبهمبمسؤال-/فسلوهم

مكانكلوفوقالشماءفياوأرضهفيرئكئمهلوسلوهم-

الأكوانخارجأوداخلهوفلاشيءكلهذامنليسأم-

بيانسلالحقيبينفيهماذدوالنصحلتئيانوفالعلم-

الشئطانمعلمفعلممتمانوادوالثلبيسالالغازلكنما-

نعر

التعطيلأهلوالقرانالسنةأهلشكوىفي

الرحمنإلىلهما)1(المخالفةوالاراء

السلطانإلىوظلمهمجهمببفأبدايتبونناهئموبيا-

2/637.اللسانالحياء.قليل:ايوقيحجمع:وقاح

936.البيتحاشيةفيترجمتهانظر

خلالمنالامورهذهعنوالسلامالصلاةعليهمالرسلهؤلاءسلوا:أي

جانبفيكانكلامهمأنتعرفواحتىاللهعندمنبهاجاؤواالتيكتبهم

292.-2/192طهانظر:.الاثباتجانبفيأوالنفي

بماجاؤواوالرسلالحقهوالكتبهذهفيالموجودالعلمأنالمقصود

المعطلةقالتهمايخالففيهاجاءفالذيوبالطبع.الكتبهذهفيمايوافق

مذهبهم.بطلانعلىدليلأكبروذلك

ومعلمهمالمعطلةأفعالمنهوإنماوالتلبيسالالغازأسلوبأنالناظميبين

إبليس.هوالاول

".للرحمنالمخالفين...":طه،طت

عنهم=عجزواإذاالحقوأهلالسنةأهليشكونالبدعوأهلالتعطيلأهل
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4642

4643

4644

4645

4646

4647

4648

4642

4644

4645

4647

4648

إنهحئىعلئهويلئسون-

قوافيالمضلةالبدعفيرونه-

فيللأوصافالإثباتولرونه-

لؤتلبيسئنعلئهفيلبسون-

حئيتملاالتلبيسفزقة-يا

وصنيعهمنشكوهملكننا-

محفناشكوشكايننافاسمع-

الإيمانناصريهئمليظنهم

وقراننبويةسئةلب

الكفرانظاهرشنيعأمر

بطعانناداهملهكشفا

هوانبكلوحييتئمأبدا

الشلطانذوفانتإلئكأبدا

البطلانعنارددهوالمئطل

حيثد1دوأبيابنفعلكماومكانزمانكلفيدأبهموهذاالسلطانإلى

.القرانبخلقالقولمسالةفيالمأمونإلىاللهرحمهأحمدلإمامشكا

:طوفي.الفصلضميرقبلهوالضميردإظن(،ثانمفعول"ناصري":

النص.فيتغييرولعله"ناصرو"

"النكران".غيرهما:وفي،الأصلينفيكذا

التلبيسان:

سنن.قوالبفييجعلونهاحيثالبدعتحسين:الأول

شنيع.مرالرحمناوصافإثباتأنيرونه:الثاني

فيالنقطهملو."كذا":ففيوفوقهود،الأصلينفيكذا"ناداهم":-

اللسانبها.جاهر:بالعداوةبادىمنبالباء،"باداهم":طوفي.ب

إص(.14/66

"سلطان".:ب

14/943.اللسان.شكواهأزلتإذا:الرجلاشكيت

فيهاوالقرانالسنةأهلفشكاية،الشكايةودلكالشكايةهذهإلىانظر:

باطلهمعنيردهمبأنالتعطيلأهلاللهإلىيشكونفهم،ورحمةلطف

السنةلاهلالتعطيلأهلشكايةأما.لهممصلحةفيهافالشكاية،ويهديهم

:قاليعذبكانحينماأحمدلإمام1و.عليهمضررفيهاإنماالسلطانعند

أهلحالفهذا.للاماملصرفتهاالانتستجابدعوةليأنأعلمكنتلو

.البدعأهلمعالسنة
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9464

0465

4651

4652

4653

4654

4655

4652

4653

4655

بهو]لطفالهدىسبلبهراجع

قدالمشكينسعيهرحئمووارحمه

دابهذهالمصابعمقدربيا

و]دوالفطراتالوحيينلهاهجروا

لفظئةظواهروتلكقالوا

منإليهيصارنأولىفالعقل

ماالعقلبانكلاذعىثم

تئيانذاالحقتريهحتى

القيعانفيوتاهالظريقضل

والبهتانلشظحات1واراء

الهجرانبذايعبوالئماثار

البرهانطالبشنئاتغنلم

العزفانذيعندالطواهرهذي

الثانيالفريقدونقلتهقد

.للضرورةالهمزةوسهلتيعبووا،لم:أصله-

السلفواثارعليهاالتاسفطرالتيوالفطراتلستةوالكتابهجروا:أي-

.الهجرانبهذامبالينغير،الصالج

والاثر.والستةالكتاب:أي-

الذينمنأي-متهمطائفة"كل:الصواعقمختصرفيالمؤلفيقول-

يدلالعقلإنخصومها:لةاذفيتقول-والسنةبالكتابياخذونلا

دلالةفيطائفةكلمعالسمعهلوصحتها،علىلافسادهاعلى

انتهى."للسمعالمخالفةالاخرىالطائفةتلكقولفسادعلىالعقل

المخالفون"ثم:الاسلامشيخويقولا.16صالصواعقمختصر

العقلأنيزعمالرؤيةأنكرمنفإنمريج،أمرفيلستة1وللكتاب

مخلوقغيركلامهيكونوأنوقدرةعلماللهأنيحيلومنيحيلها..

ليساللهأنيزعمومن...ذلكأحالالعقلإن:يقولذلكونحو

فسادعلىدليلاويكفيك..ذلكاحالالعقلأنيزعمالعرشفوق

بل،العقليحيلهقيمامستمرةقاعدةمتهملواحدليسنههؤلاءقول

العقلأنالاخريدعيماوجبوجؤزالعقلأنيزعممنمتهم

مجموعضمنتيميةابنالاسلاملشيخالكبرىالحمويةالفتوى"أحاله

عدمن؟ن>ولؤ:تعالىقولهذلكويصدق92.-5/28الفتاوى

82[.]النساء:!ثإ<اخئنفافيهلوجدوأدئهغير
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منبعقلالعبادحارقدربيا

فكلهمعليكيقضىمنوبعقل

منمعقولإلىارشدناربيا

إنهاوقالوابشبهاتجاوو]

ومابعضابعضهيناقض/كل

وجرأةعليكإفكابهاوقضؤا

لاحبائلالنفاةاوهىقدربيا

د1والدينالنفاةقلبقدرفييا

وأجلبواالنفاةبغتقدربيا

للألىوالغوائلالحبائلنصبوا

بالميزانفاتوحيكيزنون

لبرهانوبالمعقولجاءقد

خصمانإنناالتحاكميقع

الاذهانببدائهمعقولة

199/7مختلفانمعقولانالحقفي

القرانإلىلتفتوا1ومامنهم

والإيمانوالاثارغزان

بطانفؤقمنهظهراإيمان

الشانالحقيرلرجلوبالخئل

فلانقولدونبوحيك1أخذو

باي:فقالالصفاتبابفيالعقلحكممنعلىالناظميردالبيتهذافي-

ليت"فيا:تيميةابنالاسلامشيخيقول؟يمتنعوماللهيئبتمانزنعقل

أنسبنمالكالامامعناللهفرضي؟والسنةالكتابيوزنعقلبأيشعري

إلىجبريلبهجاءماتركعارجلمناجدلرجلجاءناكلمااو:قالحيث

5/92.الفتاوىمجموعهؤلاء"لجدلمحمد

".عليك"كذبا:ط-ح،

".الفرقان"إلى:ب

15/417.اللسان.أضعف:واوهى.ضعف:واهفهووهيأالشيءوهى-

والايمانوالاثارالقرآنوشائجوهنواوأضعفواقدالمعطلةهؤلاءأن:أي

وعلا.جللربهالناظممنشكوىفيهالبيتوهذا

تحالثصكلتهم>واتجلمث:تعالىلهقالحيعمابالشيطانالنفاةهناالناظمشئه-

.64[:]الإسراءورطف(

.11/705اللسان.الدواهي:ئل1لغو1-

أهلأخذ:لدواهيوالغوائلالحقلاهلالتعطيلأهلنصبسببأن:أي

قوالهم.والرجالاراءوتركوالسنةبالقرانالحق
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4666

4667

4668

9466

0467

4671

4672

4673

4674

4675

فمنيطيعوهئمأنعبادكودعوا

بضلالهميقللئممنعلىوقضوا

بالذيوحيكتباععلىوقضوا

وحبوقتلهمبعزلهموقضوا

داتلاعبمثلبالدينوتلاعبوا

بئنهمتواصواكاأنهمحتى

لمنمئتدعهجركلامكهجروا-

مصحفلديهئمفيمافكانه-

بسمقومبجوارمشجدأو-

تدترايفرووهلئموخواصهم-

هوانشرساموهيعصيهم

لكفرانووالتضليلباللعن

الفرقانعشكرلااهلههئم

الاوطانعنونفيهم!سهم

ارسانبلانفرتالتيحمر

للثانياولبذلكيوصي

والفزآنبالاثاردانقد

كنسرانأخيربيقبئتفي

الرحمنطاعةفيلاالفشقفي

معانيلفهملاللتبركبل

خطا."،يقم"لمف:-4667

هموالكفرالتضليلمنالسنةهلعلىالمعطلةبهقضتالذيانيعني-4668

به.السنةاهلمناحق

الفتيافيالوظائفجميعمنوالحرمانبالعزلعليهم"قضوا-9466

وبسجنهم،دمائهمواستحلالبقتلهموقضوابلوالقضاء،والتدريس

الاسلاملشيخحصلبماحافلةالتراجموكتب.الاوطانعنونفيهم

لهراسالنونيةشرح"الالوانهذهمنوأمثالهاللهرحمهتيميةابن

.2/592

وقد.انفعلىزماممنكانوماالحبلهو:رسنجمعارسان:-0467

سبق.

."نقالفرا":ب-دا276

."نكفراخاا":ب،ف-6734

التالي.البيتفي"عوام"منوكذا،للضرورة"خواصق"منالسذةحذفت-4675
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4676

4677

4678

9467

0468

4681

4676

4677

9467

0468

4681

ختمةفياوالسبعفيوعوامهم-

والتجويدحزفئةوهئم-هذا

لامصاحفبانقالواقدرب-يا

هـ1والأوراقوهذهالمدادالا-

بقائلولشتمخلوقوالكل-

وهلمخلوققولإلاذاكإن-

الاثمانلذيعوضأتزبةاو

والالحانالانغامصوتية

القزانمنفيهاماإسلام

حيوانمنسلقدالذيجلد

الفرقانمنحزفاولاأصلا

فذانالزسولأمجبرئيلهو

طه:،طت،سوفي75129.القاموس.سبعةمنجزء:بالضم[لسبع

عوامأنوالمعنى.تصحيفوهو،طهفيالبيتفسروعليه"الشبع"،

وكذلكسبعةويقروونفيجتمعونبدعيةقراءةالقرانيقرأونالمعطلةهؤلاء

تدبردونبالقرانعملهمهذا.الميتعنديقرؤونهأوختمةفييجتمعون

وفهم.

إلى"تهدىغيرها:وفي.ط،ح،الأصلفيكذا"الأثمانلذي"عوضا-

أيضا.الأصلحاشيةفيإليهاشيروالجتان"

به.العملدون،صوتهوتحسين،حروفهبإقامةاهتمامهميعني

11/338.اللسان.رفقفيوإخراجهالشيءانتزاع:السل

.""القران:ط،ح،ف

عقيلبنالوفاءأبوقال:عق1الصومختصرفياللهرحمهالقيم[بنيقول-

اثارها،عفتقدالحقسبيلفإنبعد،أما:القرانفيكتابهخطبةفي

غرضم1العوبينوجلعراللهوكتاب.شعارها.انحطقدالدينوقواعد

جدالاباياتهاياتهوتضرب،يبتذلالاحترامبعدالطغامألسنةوعلى،ينتضل

فيليس:قيلحين،المحالبأنواعالجهالنفوسفيهؤنقد.وخصاما.

النارعليهسلطتوإن،المخلوقالمستحدثوالخطالورقإلاالمصحف

بقيمته،واستهانة،بحرمتهإزراء،لفتقدقرطاسفيشكالو،احترق

لكانناطقاحياالقرانكانلوحتى،لفضيلتهوجحودا،حقوقهفيوتطفيفا

542.صالصو]عقمختصرمتألما"متوجعاالبدعةهذهومنمتظلما،لذلك

"أو".:ط،ح
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قالتهماقدمشهورانقولان-4682

يطالئملقالو]رجلداسهلؤ-4683

منالقرآنحزمةزالتربيا-4684

قولهممنهمالأفواهعلى-/وجرى1994685/ب،

واثعنهالحكايةإلابينناما-4686

بهعمالاالئالونوماهذا-4687

القرآنمحنةياأشياخهم

الانسانوكاغدالمدادإلا

الايمانوحزمةالقلوبتلك

قرآنمنللهبئنناما

بلسانعبارةذاكصبير

فلانبقولاستغنؤاقدهئمإذ

4682-

4683-

4686-

4687-

ذكرحيثبالقرانالعبادتكلممسألةعنحديثهمعرضفيالقيمابنيقول

حقيقة،الملكيالرسولقولالمسموعهذاأن"فععدهم:الكلابيةقول

لماناقلالملكيالرسولأما.سمعهكمافأداهالبشريالرسولمنهسمعه

عنلهناقلالبشريوالرسول،اللهمنلهسامعغيرالمحفوظاللوجفي

البيتفيتقدمماوانظر:052صالصواعقمختصر"وألفاظهقولهجبرائيل

.بعدهوما095

فيه،لغةوهي،الاصلينفيالغينبكسرضبطكذا.القرطاسالكاغد:

5/97.اللغةومتن038،سماللسانانظر:.بالفتجوالمشهور

بنعلي"أخبرني:والنحلوالاهواءالمللكتابهفيحزمابنالحافطقال-

برجله.المصحفينطحالاشعريةبعضرأىأنهالصوفيالمراديصخرة

وقيهبالمصحفالفعلهذاتفعلويحك:لهوقلت،ذلكفأكبرت:قال

وأماد1والسوالسخامإلافيهماواللهويحك:ليفقالوجل؟!عزاللهكلام

بعضأن..المرجيأبوليوكتبمحمد:أبوقالفلا.تعالىاللهكلام

منعلى:مشافهةقالالاشعريةمنرجلاأنأخبره...إخوانهثقات

<*الضمدادله*حداللهفر">قل:قالتعالىاللهإن:يقول

1/135.-4/016والنحلوالمللالاهواءفيالفصل"لعنةألف

606.و572البيتينفيسبقماانظر:

".فلان"برايد:

هووالسبببهيعملونلاللقرانالتدبرتركهممعالمعطلةأن:أي

وارائهم.الرجالبأقوالاستغناؤهم
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منهمالحناجرجازقدكانإن-4688

الزجارايفقدمواوالباحثون-9468

اذوكانسواهوئواإذعزلوه-0946

يقبمنهلنايحصلولئمقالوا-1946

عفليةقواطعاليقينإن-2946

وهذهمنهالرفعدليلهذا-3946

القزانمنعقلوامافبقدر

كتمانبلاتصريحاعلئهل

الخذلانإلىقائدهئمالعزلك

الايقانعنمعزولفهوش

اليونانمنطقهوميزانها

الازماناخرفياعلامه

.القرانعزلوا:اي-!ا096

يأ-بهإلاتقوملاالعلومإن:الناسبعض"وقال:الاسلامشيخقال-2946

أماوشرعا.عقلاعطيمغلطفهذاحامدأبوذلكذكركما-بالمنطق

العلمفيالمتكلمينأصنافجميعمنآدمبنيعقلاءجميعفإنعقلا:

المعلوممنفإنهشرعاوأما،اليونانيالمنطقبدونعلومهمحرروا

اليونانيالمنطقهذاتعلميوجبلماللهأنالاسلامدينمنبالاضطرار

91926.الفتاوىمجموع".والإيمانالعلماهلعلى

يصحلاأنهالبدعأهلغالبيةمنقوم"ويزعم-:اللهرحمه-ويقول

نأعلىبناءمطلقا،القطعيةالمسائلعلىوالحديثبالقرآنالاستدلال

والمسائل،الرسائلمجموعةزعموا"بمااليقينتفيدلااللفظيةالدلالة

18.ص"والكراماتالمعجزاتفيقاعدة)1

وتقديمبهالعملوتركالقرانتركأنإلىالناظميشيرالبيتهذافي-3946

فيوهوالقرآنرفععلىدليلاللهشرععلىاليونانيوالمنطقالعقل

منالقران"لينزعن:عنهاللهوضيمسعودبنعبداللهقال.الزماناخر

يبقىفلا،الرجالأجوافمنفيذهبليلا،عليهيسرىأظهركم؟بين

غيرالصحيحرجالورجاله،الطبرانيرواهشيء"منهالارضفي

شيخقال033،-7932االزوائدمجمع.ثقةوهو،معقلبنشداد

والصدورالمصاحفمنالزمانآخرفيبه"يسرى:تيميةابنالاسلام

انظر:حرف"منهالمصاحففيولا،كلمةمنهالصدورفييبقىفلا

991.-3/891الفتاوىمجموع
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الاذقانعلىمناأقدامهمترىكيئحفاأهلوهمنرثيا-

نقصانبلاكافيهمفهوطلابدبمنهيزتضيلامنأهلوه-

لعرفان1ووالايقانإيمانالإلىوهاديهملهمالدليلوهو-

المزهانوقواطعحقيقةشاليقبدركإلىلهمموصلهو-

والاعوانالأنصارقلةيابحئهمالعاجزوننحنرفييا-

***

نتمي

جهراوتياالأعلامالسئهأهلأذانفي

الإسلاممنابررؤوسعلى

بأذانمعلنف!نيضبهوافاتالفجرصلاةحانتقدقؤميا-

التئيانواضححقتاذينبل]ذاك[والمبدلبالملحنلا-

الاعيانعلىفزضقامرىءكلعلىإجابتهحفاالذيوهو-

به.العاملينلاهلهوالاحترامالتقدير:الناظممقصود-

خطا."،والعرفان"والقران:ف-

الحاشية:فيوكتب"لحيهم":فوفي.وغيرهالاصلفيكذا"بحبهم":-

"لحربهم".:سوفيانطر.:يعني"ظ"

لامرين:هعاالفجرخصق-

.نومبعدتأتيلأنها-1

الصبح.يظهرعندهاأن-2

ليكونفنسخةفيبعضهموغير.ط،حمنزيادةالحاصرتينبينما-

.الوزنليستقيمبحق""بتاذين:النص

>وأذن:تعالىاللهقال.الاعلاماللغةفيالاذانلان،لغويتأذين"هذا-

2/443.طع3[:]التوبة.(..ورشولهأدئهشف
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واكلامهيكوناناكبرالله-47

وارسولهيكوناناكبروالفه-47

دارسودهيكونانأكبروالله-47

تاافةيالكممقالاث-هذي47

فيبالأوثانالزحمنشئهتم-47

باليستبأنها4بد-مفا47

وتاطهمعالأعرافسووةفي-47

لكونهالجاحدبسأن-/أفصخ47

معاوتشبيهتغطيلأهل-هنم47

الاكوانمنمخلوقا!ربيئ

الرحمنعنانشاهحلكيئ

بلسانلناأنشاهجشرفي

إيمانعلىأنتئمماصثمبيه

للاوثانوذاكالكلامعدم

القرانفيالبرهان1وذلهة

الفرقانعنتعدلفلاليها

1.ـ.1/4وبيانبحقيقةمتكلما

النقصانعظيمةبالجامدات

47-

47-

47-

47-

حيث.المعتزلةمذهببينثمأكبر،الله:بقولهبالاذانبدالبيتهذافي

نأتزعمالمعتزلةمنالثالثة"الفرقة:الصواعقمختصرفياللهرحمهقال

511.الصواعقمختصرلله"مخلوقالقران

سابقه.علىفنسخةفيالبيتهذاتقذم

."الفرقان":طه،طت

"ثالمها".وغيرها:فوفي،الصوابعلىوجالاصلفيكذا"تاليها":

"بلغ:حاشيةالبيتهذابجانبالاصلفي"القران".:طح،س،-

الناظمواشارة".الشيخعلىوقرئتسماعطبقةعليهانسحةعلىمقابلة

خليهزمنبعد-منموسىقوم>وائخذ:تعالىقولهإلبمالبيتهذافي

0اثخذوسبيلأيهديهمولايكمهملاأنبمايروآلزخوازله-جسداعخلأ

عجلألهخ>فاخ:تعالىوقوله148[،:]الاعرافطت(وكانوأ

يرجع(لأيروفي!افلافنسىموسىوإلهإلخمفذآفقالوضارلملجسها

!انوألمن>فشلوهتم:تعالىوفوله98[،88،:]طهفولا<إلتهر

لاينطقلامنانعلىتدلالاياتفهذه63[]الانبياء:يطقون<

إلها.يكونأنيصلح
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الزشيعةمتكئمبالذاءتقذفوالا-4711

علىبهالأميننزلالذيإن-4712

جمبلمعنى1واللفظربيقولهو-4713

الروصلهاتولىرحماتقطعوالا-4714

]لذيشاعرناقولشفاناولقد-4715

مثبتالمصاحففيهوالذي-)إن4716

وحروفهايهرئيقولهو-4717

استوىالعزشنعلىمنأكبروالفه-4718

إلبمنلمعارج1ذوأكبرلله1و-9471

جلالهيخافمنأكبروالله-0472

لسريرهغدامنأكبرللهو-4721

لعرفان1والعلمأهلحمن

البرها/نالواضجالرسولقلب

مصطحبانخو]نهماإذحا

الإيمانمنتنسلخواحمن

بالإحسانوجاءبالصوقال

لشئان1والاشياخبأنامل

(مخلوقانلزق1وومدادنا

الاكوانعلىاستولىلكنه

ن1أوكلالاملاكتعرج،

ببيانفؤقهممنأملاكه

للركبانكالزحلأكابه

4711-

4713-

4714-

4715-

4717-

9471-

0472-

4721-

."نيمالاوا":س

دونالمعنىاللهكلامإنقالواحيثالأشاعرةعلىردالبيتهذافيهنا

اللفط.

نسحةفيمقابلةهناالى"بلغنصها:الاصلفيحاشيةالبيتهذابجانب

".الشيخعلىقرئت

".القحطاني"يععي:الاصلحاشيةفي

الاقتباسسبقوقد.اللهرحمهالقحطانينونيةمناقتباسالقوسينبينما

)ص(.بعدهوما976البيتانظر:.الكلاممبحثفينفسه

وما9115)البيتالقوقيةادلةمنالرابعالنوعفيسبقماانظر:

(.بعده

<*!بؤمرونماديلفعلونفوقهممنزبهم>يفافون:تعالىقولهإلىيشير

.1143البيتو[نظر:05[:]النحل

.طمنثبتناماوالصواب"اطا"،د:،وبالاصلينفي

427.1721،:البيتينفيسبقوقدالاطيطحديثإلىيشير-
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4722

4723

4724

4725

4726

4727

4728

9472

0473

4731

4722

4723

4725

4726

4728

0473

4731

قولهاتانامنأكبروالله

مناللهبامربهالأميننزل

العبافوققاهوأكبروالله

لهثابتةتلكوجهكلمن

فوالذاتواستواءوقذواقهرا

العلىالشمواتخلقفبذاته

للذيعودالاستواءفعلفضمير

مشتوهوخالقهووبناهو

الىالمطلقلعلؤ1ذوأكبروالله

ثابتوجهكلمنفعلؤه

ثمانستفوقمنعندهمن

رحمناستوىالعزشعلىرب

الزحمنفوقيهةتضعفلاد

البهتاناويىياتهضموهالا

بالبزهانالعزشق

ذانفاقهمبالذاتاستوىثئم

فرقانبلاذكرتالتيات

بوزانكلهاهذيبالدات

للانسانبالفطراتحعلوم

لشلطان1ذوجلاكبرفالله

523.البيتفيمثلهسبقوقد"صح"،ف:في"ست"فوقكتب

والسماواتالسبعالارضينفوقمنوالمقصود:412.البيتأيضاوانظر:

السبع.

"الرحمن".:طه،طت

"العدوان".غيرها:وفي.طه،طت،وجفوحاشيةالاصلفيكذا

.مرةغيرمثلهسبقوقد.الوزنناقصوهووغيرهما،الاصلينفيكذا

الوزنلإقامة"والقرآن":وطعطهفيوزاد683.البيتحاشيةانظر:

)ص(.

ستةفيلأزضوالسمواتخلتىالذىاللهربكم>إت:تعالىقولهإلىيشير

كماالمذكورةللذاتيعودفالضمير3[:]يونس<العرش!استوىثمأئام

علىالمستويوهو،الخالقوهوالربفهو.الخلقفعلضميرإليهايعود

سبحانه.بذاتهعرشه

أكبر"."فاللهغيرها:وفي،وجالاصلينفيكذا

".والايمان"بالفطرات:طه،طت-

.بعدهوما1124البيتفيسبقماانظر:
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1001/ب[

الطبافوقرقىمنأكبروالله-4732

حقيقةالرسولصعدقدوإليه-4733

جلالهجلالجئارمن-/ودذا4734

قلتمقداذدأحصىقدوالله-4735

و]أوكاذيباوخيالا-قلتنم4736

العلىت1الشماوفرنماكانإذ-4737

رسولهاشارمناكبرلله1و-4738

بموقفالعظيمالحجمجمعفي-9473

باصبعشارمنمنكمقال-من0474

فوقهماظاهراكبرللهو-4741

الشماويسععزشهأكبروالله-4742

الديانمنفدنارسولهق

بالبهتانالمعراجتنكروالا

]لإحسانذوالربإلئهودنا

بالميزانالمعراحذلكفي

الرحمنإلىيحصللمحعراح

الإنسانمنتهىإليهرب

وبنانباصبعإليهحقا

الففرانموقفالمعرفدون

يجتمعاناللهفعندقطعت

شانأعظماللهوشانشيء

الاركانذاوالكزسيئوالارض

4732-

4733-

4737-

9473-

0474-

8911.والبيت362،البيتحاشيةفيشقماانطر:

"عرج".غيرها:وفي.طه،وطتفوحاشيةالاصلفيكذا"صعد":

النسخةفي"كذا:فحاشيةوفي"مقتدى"لامه)رفي(:بعدالاصلينفي

وقيمفتدي([(اليؤفهوأظنه:الاصلكاتببخطالهامشوقيمنها،المنقول

)ص(."ينظر"ايضا:الاصلحاشية

عرفة.:المعزف

النبيحجصفةفيالطويلالصحيحالحديثإلىاللهرحمهيشير-

خطبعرفةإلىقدملماأنه"وفيه:عنهاللهرضيجابررواهالذي

بلغتقدانكنشهدقالوا:؟"قائلونانتم"فماقال:ثم...الناس

الىوينكتهاالسماءإلىيرفعهاالسبابةبأصبعهفقال،ونصحتذيتو

فيسبقوقد.الحجكتاب2/098صحيحهفيمسلمرواه"الناس

1253.البيتحاشية

فوقهااللهنوالسماءإلىبأصبعهاشارمنأنوهو:المعطلةقولإلىيشير

تقطع.إصبعهفإن
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الطباوسعقدالكزسيئوكذلك-4743

لالكزسي1والعزشفؤقوالزب-4744

تقوإذمكانفيتحصروهلا-4745

عرشهعنبجهلكم-نزهتموه4746

داخللابقولكمتعدموهلا-4747

أستاوكئمهتكتاكبرالام-4748

وعنشبهعنجلأكبروالله-9474

و1والأسماءلهمنااكبرلله1-و0475

الجماشبهعنجلاكبرلله-و4751

ولئتهمبالجمادسموههئم-4752

وصاولدعنجكاكبرللهو-4753

بالبزهانلاوضين1والشئعق

الانسانخواطرعلئهيخفى

مكانبكلحقاربنالوا

ثانمكانفيوحصرتموه

الأكوانخاوجهوولافينا

عئنانلهكانتلمنوبدت

كفرانذبدتعطيلوعنمثل

نقصانبلاكاملةأوصاف

والكفرانالتعطيلذبدكقولد

شانذيبكاملشبههوهقد

أخدانوعنكفووعنحبة

والارضالسعاوا!كزسته>وسح:الكرسيايةفيتعالىقولهذلكعلىويدل!4743

255[.:]البقرةتعظيم<العلىوهوحفظهمأئو؟ولا

غيرها:وفي:طه،طتود،فوحاشيةالاصلفيكذالرلث":1"و-744!

."والله"

)س(.فيساقطالمشركمنشرالمعطلانبيانفيفصلإلىالبيتهذامن-

.للضرورةالنونحذف،تقولون:صله"تقولوا":-4745

:يقولونالحلولفاهلمكانكلفيحالاللهبان:قالمنكلإلىيشير-4746

44.صالثمرقطفانظر:.مكانكلفيبذاتهإنه

بالعدموصفهإلىىادخارجهولاالعالمداخللااللهبانوصفكمن:ي-4747

مزة.منأكثرالمعنىهذاسبقوقد.منهأعظمشرإلىشرمنفهربتم

324.البيتمثلا:انظر

سابقه.علىففيمقذمالبيتهذا-0475

ترتيبوكذا13/913.اللسان.الصاحبوهو،الخدنجمع:الأخدان-4753

السابقين.البيتينقبلوردوغيرهافوقي.الاصلفيالابيات
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ممتنعانتشبيهانفذاندالعباشئهعنجلاكبردله1-و4754

الزخمنصمديةفيالشأنمقكلصمدواحدأكبر-والله4755

الانسانلازمهوالذيممفوواوعنهلأبوة1والولادةنفت-4756

النقصانمنسالمةللهجميعهاالصفاتأثبتتوكذاك-4757

السلطانذوعزسواهصمذفلامخلوقككيصمدلىالئه-4758

الإمكانفيذاكماخلقهجهي!فكئفتعالىيشبههشيئء-/لا1101/79047

نكرانبلاحقوعلوهوكلامهصفاتهثبوتلكن-0476

4755-

4756-

9475-

0476-

متعددةأقوالللسلففيه"الصمد"والاسم:اللهرحمهالإسلامشيخيقول

منهوالمشهور،صوابكلهابل؟كذلكوليستمختلفةأنهايظنقد

:قولان

له.جوفلاالذيهوالصمدأناحدهما:

الحوائج.فيإليهيصمدالذيالسيدأنه:والثاني

اللغة.أهلمنوطائفةوالتابعينالصحابةمنالسلفأكثرقولهووالاول

مجموع.اللغويينوجمهور،لخلف1والسلفمنطائفةقولوالثاني

.152-17/412الفتاوى

الصمدية.:أينفت""

الايةهذهنزولسببفيالمأثورالحديثوفي:الاسلامشيخيقول-

سعدأبيحديثمنوغيرهالمسندفيأحمدالامامرواه-الصمدسورة-

عنالعاليةأبيعننسبنالربغعنالرازيجعفرأبوحدثنا:الصغاني

ربكلناانسب!:اللهلرسولقالواالمشركين"أن:كعببنأبي

.السورةاخرإلى*<الصمدادله*احدادلههر>قل:اللهفأنزل

،سيموتإلايولدشيءليسلانهيولد؛ولميلدلمالذيالصمد:قال

مجموع"يورثولايموتلااللهوأنسيورثإلايموتشيءوليس

.921-17/215الفتاوى

11[.:لشورى]1الصير<السميعوهوشف-كمثله>ليس:نعالىقولهإلىيشير

"حقأ".:طه،طت
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4761

4762

4763

4764

4765

4766

4767

4768

9476

4764

4766

4768

9476

و]لطغيانالتلبيسفزقةيالهتشبيهأالإثباتتجعلوالا-

العميانعلىتزويجا!عطيللدالتنزيهبسلمتزتقون-كئم

الشانالعظيمجلكصفاتناصفاتهتكونأنكبرفالله-

عدلانهمافماالكمالصافواثباتلاالتشبيههو-هذا

***

ف!مار

والشركالتعطيلتلازمفي

مصطحبانشاشلاهماكانامذوالئعظيلالشزكبارعلنمو-

التئيانو]ضحوهذاحتمامشركهومعاللبا-أبدا

الإنسانفاقةويغنيجلوىاويكشفمنإلىمضطوفالعئد-

لأمانطالبايفزعوإلئهكفهاالحوائجفييصمدوإليه-

مكانكلفوقمنوعلؤهوفعالهأوصافهانتفتفاذا-

وإنما،فيهشكلاحقالاثباتفإن،الصفاتإثباتالتشبيهليس:أي-

علمله:يقالكأن،المخلوقينصفاتمثلاللهصفاتأناعتقادالتشبيه

شيئاتجعلوهاحتىلهالكمالإثباتمنهذافأين.كقدرتنا.وقدرةكعلمنا

71203.لهراسالنونيةشرح.مختلفانشيئانإنهماحدا؟1و

."عدلان"مكان"سيان":ط،ح

معطل،مشركفكل،أخوانوالتعطيلالشركأنالفصلهذافيالناظميبين-

غيرهفعبداللهيوحدفلماللهتوحيدعطلفالمشرك.مشركمعطلوكل

الله.غيرفعبد،لغيرهثبتهاواللهصفاتعطلحينماوالمعطل،فأشرك

"طالب".:ط

عندالنفسفإنمربهايشتدعندماالبشريةالنفسلانهناالعلوخصق-

العلو.نحوتتجهمضرةدفعأومصلحةلجلبالدعاء
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0477

4771

4772

4773

4774

4775

4776

4777

0477

4772

4774

4776

اذوكانسواهإلىالعبادفزع-

الفمعئىذاكالاوصاففمعئى-

منالرسلكلبلسانعطلاقد-

طوائفثلاثهذافيوالناس-

بإلههمشرابالطوائفإخدى-

اذالأقسامهذهوثانيهذا-

غيرهيدعوللزبجاحدهو-

خبالاقسامهذهوثالثهذا-

والنكرانالئعطيلجانبمن

تعطيلانذانحقاصحيد

بالقرانالمبعوثإلىنوح

إمكانبذيبدارابغما

ثانيإلهادعادعاهفإذا

الزحمنسوىيدعوجاحدلك

قدمانلهوتعطيلاشزكا

الانسانخلاصةذاكالخلقس

عاطلاخالقناكانفادا،شانهجلالرحمنأوصافعتىمنكلنهايةفهذه-

بصيرسميعاغيرهإلهايدعونسوفالعبادفانوالعلووالبصرالسمععن

مشركين.يكونونوحينمذاللهغيرإلىفيفزعون

جميعبعثقدتعطيلانوهماالتوحيدتعطيلإلىيؤديالاوصاففتعطيل-

طهلانكارهما.محمدنبيناإلىنوحمنوالسلامالصلاةعليهمالرسل

.2/803

ثلاثإلىمعبودهمفيالناسانقسامالابياتهذهفيالناظمذكر-

ئف:1طو

كثرشركوهذااخرالهااللهمعجعلواالذينالمشركونإحداها:

المشركين.

قدوهؤلاء،كمالهوصفاتوجودهينكرونالذينالجاحدون:والثالية

اللهمعيدعومنفإن،الفريقينشروهولاءوالتعطيلالشركبينجمعوا

.سواهيدعوبل،يدعوهلاممنأهونإياهدعائهمعغيره

والرهباتالرغباتفياللهيدعونالذينالانسانخلاصةالموحدون:لثالثة1

2/803.طهانطر:.غيرهيدعونولاالحالاتوجميع

الثانيللفريقتلازمهمافيكالقدمينبانهماوالشركالتعطيلالناظمتشبيه-

.وإلحادهكفرهعليهمايقومبحيث
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سوايدعولاالحقالالةيدعو-4778

واووالرهباتالزغباتفييدعوه-9477

وقمىعلميئنوعاننوحيده-0478

لنصتالمعالإخلاصسورةفي-4781

فجرنابسنةشرعاقدولذاك-4782

الأكوانفيقط5
إعلانمنسممنحالات

النوعانجردقدكماندول

ببيانيائهاقلاللهس

طرفانمغرببسنةوكذا

4778-

0478-

4781-

4782-

:الوزنلاقامةطعفيوزادوغيرهما.الاصلينفيناقصاالبيتوردكذا

".والأكوان"الاشياء:طهوفي"والأزمان("

طلبيفصديوالماني،والصفاتوالأسماءالربوبيةتوحيدوهوخبريعلمي

الألوهية.توحيدوهو

شئت"وإن:عبدالوهاببنمحمدبنعبداللهبنسليمانالشيخيقول

الربوبيةتوحيدوهو،والاثباتالمعرفةفيتوحيد:نوعانالتوحيد:قلت

الالهيةتوحيدوهووالقصد،الطلبفيوتوحيد.والصفاتوالاسماء

17.صالتوحيد،كتابشرح".القيموابنالاسلامشيخذكروالعبادة

البي!فيوالمرسلينالأنبياءتوحيدبيانفيالتفصيلمنسبقماوانظر

.بعدهوما7931

ائفرون<يايها>قلفتكون،البقرةإلىالناسمنالانسانبداإذا:اي

توحيدجردتالإخلاصفسورة(والفتحأللهنضحرجاء>إذابعد

توحيدجردتالكافرونايهاياقلوسورة،والصفاتوالأسماءالربوبية

"يايها"بيقرا!دالنبيكان"ولهذاالفوائد.بدائعفيالمؤلففال.العبادة

نوعيعلىاشتملتافقد..المغربوسمةالفجرسنةفياحد"اللههوو"قل

منبهيليقلاعماادلهتنزيهالمتضمنوالاعتقادالعلمتوحيدوهماالتوحيد

مشتملةالكافرونايهاياقلوسورة.والإرادةالقصدتوحيدوالثاني.الشرك

فكانلهواخلصتالتوحيد،نوعيالسورتانفتضمنتالتوحيدهذاعلى

".المغربسعةفيبهماويختمالفجرسعةفيالمهاربهمايفتتح!كالنبي

451.-2/045عيسىلابنلنونيةشرحانظر:

"وكذاك".د:
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]!/101[4783-

4784-

4785-

4786-

4787-

4788-

وختمهالنهارمفتتحأليكون

وترنابخاتمشرعاقدولذاك

الطوابركعتيشرعاقدولذاك

لامصطحباناخوانإذافهما

كذاشركذوالاوصاففمعطل

فحفلهالكمالاوصافبعضاو

للديانالتوحيدتجريدك

بالاحساناللئللسعيختما

الشانلهذاتحقيقوذاكف

ينفصلانولئسيتفرقان

الزحمنمعطلفهوالشزكذو

النكرانإلىتسرعولاذاص

!بما!!بما!ة!:!

تر

الفرمنشز[لفلأنبتبانفي

والبزهانبالمعقولإشراكاداخيمنشرالتعطيلأخولكن-9478

الفجرركعتيفيقرار!نهبراللهرسولانهريرةابورواهمالذلكويدل-

.الصلاةكتاب21105،مسلمرواهاحد.اللههووقلالكافرونايهاياقل

يقراوث!نؤاللهرسولسمعتمااحصيما:قالمسعودابنعنرويولما

الكافرونايهاياقلبالفجرقبلالركعتينوفيالمغرببعدالركعتينفي

بعدالركعتينفيجاءماباب61292الترمذيرواهاحد.اللههووقل

تقويه.شواهدوله.غريبحديث:وقال،المغرب

.""وكذاك:ط-4784

خطأ.وهو،(""بالإحسانمكان""بالاذان:ط،ح-

."وكذاك":ط-4785

امحلمهولا-يقولابيكان:قالعنهاللهرضيجابررواهماإلىيشير-

وقلالكافرونأيهاياقلالركعتينفييقراكان-!النبيعنإلاذكره

الصفا.إلىالبابمنخرجثمفاستلمهالركنإلىرجعثماحداللههو

!ه!هةصنر.النبيحجةباب88812مسلمرواه

.""الديان:ح-4787
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واللذاتجاحدالمعطلان

الائونفسفيالقدحمتضمنان

الزمقصودهتوسلفهووالشرك

ومنحجرمنالمخلوقبعبادة

قيامنبجهلتعظيمفالشزك

بدويغشىلاالباببانظنوا

المشتببالفياسذاكودهاهم

منوالسلطانالفهبينالفزق

لهئمومالعاجزونالملوكإن

تعطيلانهذانلكمالها

نقصانمنالقدحبذاككمهة

الشانالعظيمالربمنلفى

اوثانوبرقمروبربشر

والسلطانبالامراءالرثس

والاعوانالشفعاءتوسطن

الانسانببديهةفسادهش

اذنانلهلمنالوجوهكل

دانالزعايابأحوالعلم

المشركلانالالوهيةذاتفيقدحفيهليسالشركأنالناظميبينالبيتهذافي-

بعبادةالخالقإلىبالتوسلإلا5منايبلغلاانهيظنولكنالرببإلهيةمقر

الإلهيةللذاتجاحدفهوالمعطلاما.غيرهاوقمراوبشراوحجرمنالمخلوق

بالله.الاشراكمناشرالتعطيلانوهذانالكماللصفاتمعطلأو

حاشيةففيشيرو"شمس"،:ب،فوفي.الاصلفيكذاقمر":"من-

"قبر".غيرها:وفي.الاصلفيماإلى

.""والشرك:د-

تحريف.وهو"والسلطان"بالامران:طه-

قياسعننشأبجهلتعطيمالشركانوالمعنى.)س(فيساقطالبيتهذا-

هؤلاءعلىيدخللافكماوالسلاطينبالامراءسبحانهالربقياسوهو،فاسد

.والشفعاءالشركاءباتخاذإلايسأللاكذلكادلهانظنوا،بطانةبواسطةإلا

.("ودعاهم":ف-

.""ببداهة:طه،طت-

تحريف.وهو"،بأذانالدعا"بأحوال:طوفي."ذان":ح.سد.-

لقوله:وصفوهو،قريب:اي"دان":وقوله،الملوكرعاياوالمقصود

الرعايا.بأحوالقريبعلملهموماوالمعنى."علم"
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9947

0048

1048

2048

3048

4048

5048

6048

7048!/2101

8048

0048

3048

5048

6048

7048

8048

الذيعلىقادرونهئمولاكلا

فيهمالإرادةتلكوماكلا

رحمةالخلمقةوسعواولاكلا

الوساتلكإلىاحتاجوافلذلك

مفللغيبعالمهولذيأكا

مفيريدليسالشفعاءوتخافه

لافإليهلهمحاجاتكلبئ

الذيوهوكفهاالشفاعةوله

ولئميوحدهممنارتضى/لمن

ممث!فهوإليهشفاعتهسبقت

زمانكلالإنسانيحتاجه

إنسانماكلحوائعلقضا

النقصانولوهئموجيماكلمن

الازمانمدىمنهمحاجةئط

إحسانذوشاءماعلىضدز

الشانالعظيمجلحاجةطئم

إنسانولامللثمنلسواه

نيالدللشفيعيأذنذاكفي

القرانقيجاءقدكماشيئابهيشرك

شانذووشافغإليهعوغ

".حوائج"تقضي:طع

"بالغيب".د:

".سلطان"ولاد:

44[.]الزمر:جميعآ<لسقعةدته>قل:تعالىقولهإلىيشير

255[.:لبقرة]1نه-<ب!إلا+عندهيممثفعالذيذا>من:تعالىوقال

وفيه،والمطبوعةالخطيةالنسخمنوغيرهماالأصلينفيالبيتوردكذا

وانظر:.استقامشيئا""بهحذففإذا،البيتوزنبهاختلزائدركن

)ص(.آ57883،البيتينعلىالتعليق

الرحمتلهأذنمقالأالشفعةننفعلا>يومبؤ:تعالىاللهقولإلىيشير-

وهما.الشفاعةشرطيإلىيشيرفالناظم901[:]طه*<قولالهورض

للشافع.واذنهلهالمشفوععنرضاه

ورضاهباذنهصارتلانهاكلهارخرعزللهالشفاعةأنأي:

سبحانه.
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9048

0481

4811

4812

4813

4814

4815

4816

4817

4818

9481

كرامةالنبافعينأقامفلذا-

إلبومرجعهبدامنه-فالكل

سوامنالتبفاعةجعلواالألىغلط-

فلاشزكذيكلسناعةهذي-

فلاأبطاهاالقزانفيوالله-

لاللهكفهاالولايةوكذا-

اذالإشراكاولويفهملموالله-

الزسوىيدعىمنعزلتضثنقداذ-

لدنمنسواهمدعرنكلبل-

عاودعاءنفسهفيباطلهو-

لنامالولاية1والولايةفله-

العصيانصاحبورحمةلهم

ثانإلهمنماوحده،

رحمنمنالإذندونإلئه5

لإيمان1خاياعلئهاتعقد

والقزانالاثارعنتعدل

إنسانولاملكمنلسواه

النقصانولوتنقيمطوراه

الرحمنأحديةبلحمن

الذانيالحضيضإلىالإلهعزش

البطلانأبطلمنلهبده

الاكوانمنل1ودونِهمن

بدونتقعانهاويزعمونالمشركونيذعيهاالتيلشفاعة1هناالناظميريد-4811

سبحانه.اللهبطلهاوقد.إذنه

لثسفعه<منهايفبلولاشئائفسعننفستجزىلايوما>وأتفوأ:تعالىكقوله-4813

48[.:]البقرة

48[.]المدئر:*<أدثنفعينشفعةشفعهم>فما:تعالىوقوله-

الايات"."عن:ف-

ابنيقول44[.:]الكهف(الحقللهالولنة>هانالك:تعالىقولهإلىيشير-4814

هنالك:المعنىفيكونالولايةمنالوارفتحمن-:اللهرحمه-كثير

موالاتهوإلىاللهإلىيرجعكانراومومنأحدكلهناك:يدئهالموالاة

:اد،الولايةمنالواوكسرمنومنهم...العذابوقعإذالهلخضوع1و

85.لممكثير:ابنتفسير.الحقللهالحكمهنالنب

النظلدوفيمنيدعونما،نالحقهواللهبان>ذلك:تعالىقولهإلىيشير-4818

03[.:]لقمان*<البيرالعلىهوادلهوأن

109



82

82

82

82

82

82

82

82

82

82

83

83

83

82

82

82

82

82

83

83

الورىدونامروتولاهفإذا

دؤبهمنغيرهتولىواذا

مماتهوبعدالدنياهذهفي

سبحانهندايناديهمحبنا

ودالزحمنولايةيريدمنيا

إشراكهمفيالناسجميعفارق

رحمةالخلائقوسعمنيكفيك

إحسانهمنتخللممنيكفيك

الطافهتزللمربيكفيك

سترهفيتزللمربيكفيك

حفظهفيتزللمربيكفيك

فضلهفيتزللمربيكفيك

الشمااهلمعالأرضأهل/يدعوه

الشانالعظيمتولاهطرا

لهوانبهيزضىماولاه

الأبدانقيامةعندوكذاك

الثقلانفيشمعالمعاديوم

لاوثانوالشئطانولايةن

الرحمنولايةتنالحتى

والاحدسانالفضلذووكفاية

الأجفانبتقلبطزفةفي

وحنانبرحمةإلئكتاتي

بالعصيانتجيءحينويراك

الأزمانمدىمنهووقاية

والاعلانالسزفيمتقلبا

شانفيربنايؤمفكلء

العظيمالفهتولآهجميعاالخلقدوناللهتولىمنيعنيجميعا.طز[:

.الشان

عنهما.اللهرضينيسبنعبداللهعنعبداللهبنجابرحديثإلىيشير

966.678،:البيتينوانظر442.البيتحاشيةفيتخريجهسبقوقد

.فمنساقط"وكفاية"

.بمنسقطايليهوالذيالبيتهذا

.فمنساقطالبيتهذا

أمرمنتحملونهظفه-وينيدثهئئنمنمعقئت>له-:تعالىقولهإلىيشبير

.1[1:]الرعدألله"<

92[.:]الرحمنشأن<فىهويوم>ص:تعالىقولهإلىيشير



نقصانمنجدواهيعتريلايدعونهمابكلالكفيلوهو-4833

البطلانبئنأمر!راءوالندوالشركاءالشفعاءفتوشط-4834

البهتانفأقبحوهوباللهلهمتشبيهمحضإلافيهما-4835

للرحمنالاوصافعطلواماسئحانهتعظيمهقصدهئممع-4836

إيمانمنالنفيئأينالنفيئمإلالديهلئسالئعطيلخو-لكن4837

الاكوانإلىيدعوهفهو!بالئعفإلايقزليسلقلب1و-4838

الاعيانهذهفيمتنقلاحيرةفيدائماالمعطلفترى-9483

الازمانمدىأبداشانهذاغئرهيدعوثئمإلهايدعو-0484

والاحسانالطاعاتبمنازلمتنقلادائماالموحدوترى-1484

المحمنإلىلهالطريقوهيمنازلاالوفاءفيينزلزالما-4842

معبودانربانعندهماحدوهومعبودهلكنما-4843

**صهالال!

هريرةأبيحديثإلىيشير.نقصعطاءهيصيبلا:ي،العطية:لجدوى4833-1

نفقة،تفيضهالاملأىالله"يد؟قال!اللهرسولانعنهاللهرضي

؟والأرضالسمو[تخلقمنذانفقما"ارايتم:وقاللنهار".1ولليل1سخاء

الميزانالأخرىوببدهالماءعلى"عرشه:وقاليده".فيمايغفقلمفإنه

بابالتوحيد،كتاب)4/927(صحيحهفيالبخاريرواه"ويرفعيخفض

<.عينيعلى>ولنقحنع:تعالىقوله

ممقاليملحونلاادلهدورمنكمملذيتادعو>قل:تعالىقولهإلىيشير-4834

منمنهمل!وماشركمنفيهمإلمموماالازض!فىولاالسمواتفيذرؤ

فنفى23[22،]سبا:له!(أ%لمنإلاعند!الشقعةنمفعولا*ظهير

جدواهم.وعدمالثلائةهؤلاءتوسط

.بالمخلوقالخالقتشبيهيعني-4835

وهذهاجرإلهإلىإلهمنالانتقالإلىالمعطليدعوالمعطلقلبأن:أي-4838

وعلا.خلادلهصفاتعطلمنكلثمرة
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نت!هق

المشركمثلفي

طبعملكفيقالقدالذيأين

شيئالملكصفاتمنصفاتكفيما

وأالملكسريرعلىاستويتفهل

الزعاتنفذهمزسوماقلتأو

وت!نهيوذاأمرذاكنتأو

وذابصروذاسفعذاكنتأو

متكلمامكلماقطكنتأو

بمشيئةفاعلاحئاكنتاو

واحقيقةتشاءماتفعلكنتأو

محافاعلهبغيريقومفعل

وب!ومعقبلالفعالحالةبل

لمعطلوا

سلطانذاقطفئنالشت3

الوجدانمشلوبةكلهاء

والشلطان؟الملكأمردبزت

؟ببيانبلفظةنطقتأويا

البلد]ن؟منفىولمنلجيم

؟رضوانوذاسخطوذاعلم

؟زمانكلبالفعلمتصزفا

؟سلطانذيفعالوبقدرة

؟بالأذهانقامقدالذيععل

الإنسانلدىمعقولغئرل

فزقانبلاكانتالتيهيول

.مفقودةكلها:يعتي-4

التفي.بمعنىأبياتمنيليهوالذيالبيتهذافيالاستفهام-4

التعطيلاهلأنكرهاالتيالامورالناظميبينبعدهوالذيالبيتهذافي-

الاستواء.بانكارهموبدأ

15/993.اللسان.أتى:فلانفى1و-4

."السلطان":دط-4

سابقه.علىالبيتهذاتقدم:طهطت،في-4

:وغيرهالاصلوفي.اللامبفتحمضبوطاالمهملةبالدالففيكذا"لدى"-4

"لذي:طوفي4865.البيتفيالخطأوسيتكررظاهر،خطاوهو"لذي"

."الانسان

ويعده!ومعهالفعلقبلحقيقةفاعلاللهأن:اي-4



إذاشئئابفاعللشتوالله

بخارحولشتفيناداخلاالا

مالكافئناكنتشيئءفباي

تحتهحقيقةلاورسمااسما

مليكناانتقالوثانهذ!

جميعهاالكمالاوصافحزتإذ

والصالملكسريرعلىاستويتوقد

امرؤيغشاهلئسبابكلكن

وال!ث!والحجابللبوابويذل

عندكئموهذاهذاافيشتوي

كفرانهمفياخفوالمشركون

الشاهذامثلشانككانما

الاذهافيدرتخيالاعنا

السلطاقاهرمطاعاملكا

الشاذامناجلالملوكشان

سفطامننزضاهلاوسواك

الثقلالكدانتذاولاجل

البلداعلىهذامعضولئت

المعوابالشافعيجىءلئمإن

والإحساالقرباهل!فعاء

إنسالدىاستوياماوالله

الشئطاشيعةمنوكلاهما

ن

ن]301/1[

ن

ن

تحريف.هذا""متك:ط،ح-

"داخل".:ب-

4747.البيت:انظر-

قاهر"عظيما:طعوفي."معاندونبالاسمنعم"ملكا:س،ب-

".السلطان

وهوللثانيالمثلالانيضرب،المعطلوهوللأولالمثلضرببعدما-

.المشرك

.""فلأجل:د-

.العبادةتوحيدفيلإشراكهمبيانالبيتهذافي-

ثبتناماحاشيتهفيوكتبمعوان"،شافعذايكنلم"ما:الاصلفيكان-

وغيرها.ففيالواردوهو"،الشيخ"نسخةمن

.والمشركالمعطل:اي-

والمعطلبزعمهاللهيعظمالمشركلانالمعطلةمنكفرااخفالمشركون-

.والمعاديالمعظمبينوفرق،التتزيهباسمدلهمعاد



للرحمن[التنزيهقالبفيقائمبالعداوةالمعطل]إن-4866

***

ف!غ

[لإحسانمنتعالىاللهأعدفيما

الزمانفسادعندرسولهوسنةبكتابهللمتمسكين

الأزمانذيفسادعندحختارالىبسنةوللمتمشكينهذا-4867

للانسانأعطاهالذيإلاقدرهيقدرليسعظيماجر-4868

الشئبانيأحمدابضأورواهلهسننفيداودابوفروى-9486

الرحمنخئرةاحمدصحبمنامرءاخمسيناجرتضمناثرا-0487

الاصلين.فيالبيتهذايردلم-4866

:قال،الخشنيثعلبةابااتيت:قال،الشعبانياميةابيحديثإلىيشير-9486

ءامنوالذين>يائها:قلتاية؟اي:قال؟الايةهذهفينصنعكيف:قلت

سألتخبيراعنهاسالت:قالاقتديتر<إذاضلبري!حزكملاأنفسكتمعلنكتم

حتىالمنكرعنوتناهو[،بالمتروتائتمرو["بل:فقال!اللهرسولعنها

رايذيكلوإعجاب،مؤثرةودنيامتبتأ،وهوىمطاعاشحاراسحإذا

قإن،م1[لعوعنكودعبنفسكفعليك،بهلكن1يدلاامراورايت،برايه

للتامل.الجمرعلىقبضمثلعلىفيهنالصبرالصبر،ايامورائكممن

يا:قالغيرهوزادني."عملهمثليعملونرجلاخمسيناجرمثلفيهم

رواهالحديثهذا"منكمخمسين"اجر:قال؟منهمخمسينأجراللهرسول

وابن)4331(حديثوالنهيالأمرباب333116المعبودعونفيداودابو

ءامنوالذين>يايها:تعالىقولهباب،الفتنكتاب1331-120133ماجه

سورةتفسيربابالقرانتفسيركتاب1504،الترمذيورواه<أنفسكمعلنكتم

حسنهوكذلك.غريبحسنحديثهذا:الترمذيوقال5803المائدة

019.!ا12093:احمدورواهالناظم

609



4871

4872

4873

4874

4875

4876

4877

4871

4872

4874

4875

4876

4877

بيانفهمفافهمهمشلمفيلهومصداقحسنإلسناده-

بزهانذووذاكإليئحقاهجرةهزجوقتالعبادةإن-

بامانيلابالئحقيقضيئاثأيهالكهجرةمنفكئمهذا-

[القرانفيوجاءالزسولقاللمالهمهجرةمنوكم]هذا-

واعيتاناذنانلهلمنمالترمذيفيلهومصداق-هذا

بجنانرفيقهالرسولمعكفذاماتتسنةمحيياجرفي-

عينانلهلمنالترمذيفياتىأيضالهومصداقهذا-

بالاحسان"."فافهمه:طه،طت،ح

بنمعقلروىماوهوالسابقللحديثشاهداالناظمذكرالبيتهذافي

فيمسلمرواهإلتي"كهجرةالهرجفي"العبادة:قال!اللهرسولانيسار

:النوويقال.الهرجفيالعبادةفضل،الفتنكتاب88118صحيحه

الناس.واختلاطالفتنة:بالهرجوالمراد

!ر.الرسوللأتباع:ي"لهم"

قال"."بما:ط-

السابقالبيتبهاستبدلالمؤلفولعل.الاصلينفيالبيتهذايردلم-

)ص(.بيعهماجمعواالن!اخولكن،الأخيرةنسختهفي

".الترمذيفيمصداقهأتى"ولقدغيرهما:وفي.الاصلينفيكذا

أبيهعنالمزنيعوفبنعمروابنهوعبداللهبنكثيرحديثإلىيشير

ياعلمما:قالعلم""1:الحارثبنلبلالقال!ن!النبيانجدهعن

"إنه:قال؟اللهرسوليااعلمما:قال،"بلاليا"اعلم:قال؟اللهرسول

عملمنمثل[لاجرمنلهفان،بعديأميتتقدسنتيمنسنةاحيامن

لاضلالةبدعةابتاعومنشيئا.أجورهممنينقصانغيرمنبها،

منذلكينقصلابها،عملمنآثاممثلعليهكانورسولهاللهترضي

الاخذفيجاءمابابالعلمكتاب،4415الترمذيرواهشيئا"الناسر1اوز

حسن.حديثهذا:الترمذيقال.البدعواجتناببالسنة

لا=المطرمثلأمتي"مثل!:اللهرسولقال:قالانسحديثإلىيشير
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فمشتبهانواخرهمنهاوذبغئثمته-تشبيه4878

منهماهوالذبديدربدلافلذالب-9487

ال!فيالفضلباداثراتىولقد-0488

هبذافاعوحثبجذووالوسط-4881

لهمصداقالوحيفياتى-اولقد4882]301/![

والرجحانبالتفضيلخصقد

والثانياولااعني-فئن

نبرانذاولئسالحديثجاء

القزانفيوذاكالثلتينفي

4881-

4882-

:باب،الأمثالكتاب15014الترمذيرواهاخره؟"امخيراولهيدرى

عمر،وابنعمروبنوعبداللهعمارعنالباب"وفي:وقال6"9286"

عبدالرحمنعنوروي:قال.الوجههذامنغريبحسنحديثوهذا

منهو:يقولوكان،الأبحيحيىبنحماديثتتكانانهالمهدي

شيوخعا".

فيتكلم"قد:اجوبتهبعضفيالحديثهذاعنالإسلامشيخقال

اولهايقاربمنالأمةآخرفييكونانه5معناإنماصحتهوبتقدير5،إسناد

طرفاالناسبعضعلىيشتبهكمااخير،ايهماالناسبعضعلىيشتبهحتى

ومعلوميدرىلا:قالفإنهالاخر،منخيرالأولبانالقطعمع،الثوب

شرح"افصلايهمامعلومايكونانبدلافإنهعاما،ليسالسلبهذاان

12945.عيسىلابنالنونيةالقصيدة

ليقال:قالالسعديبنعبداللهوعنالزوائد:مجمعفيالهيثميقال

منيليسواثبجذلكوبينواخرها،أولهاأمتي"خيار:!اللهرسول

وهو،ربيعةبنيزيدوفيه.الطبراني5روا:الهيثميقال"منهمولست

وبين..."61102:النهايةوفي01711.الزوائدمجمع:انظر.متروك

بينوما،الوسط:بانهالثبجوفسرمنه"ولستمنكليسأعوجثبحذلك

الطهر.إلىالكاهل

السابق.للأثراي:"له"

<*الأختلنصوثفة*الأولينت>ثثة:تعالىقولهإلىيشير-

04[.93،:قعة]الو
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مثلهامعفثلةاليمينهل-4883

واهمتابعهمنإلاذاكما-دا88!ا

قائمغزبةواللهلبهنها-4885

متبوعهمبهمشبههمفلذاك-4886

الحشبانفياقلوالسابقون

الاوطانغزبةليستخرباء

الشيطانعساكربئنبالدصين

تبيانذووذاكالغزبتينفي

4883-

4884-

4885-

4886-

جنتفى*المقربونولبهك*الشبقون>والشبفون:تعالىقولهإلىيشير

14[.-01:]الواقعة*<الآخرينمنوقيل!الأوصلينقنثفة*الئعير

"بدا!:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةبيحديثإلىيشير

ياالغرباءومن:وقيلللغرباء"فطوبىغريبأوسيعودغريباالإسلام

-1/013مسلمرواه"الناسفسدإذايصلحون"الذين:قال؟اللهرسول

غريبأ.وسيعودغريباالاسلامبدابابالايمانكتاب131

ماجهابنعندروايةففيذكرتهاالتيغيررواياتوردتالغرباءهؤلاءوفي

:ضفقالعنهاوسئللقبائل"1من"النزاع:قالضالرسولسئللماانه

انظر:"يطيعهمممنكثريتصيهممنكثير،ناسفيقليلصالحون"اناس

3/185.السالكينمدارج

المغبوطون،الممدوحونالغرباءهم"فهؤلاء-:اللهرحمه-القيمابنيقول

هذهغيرعلىالناساكثرفإنغرباء،سفواجدأالناسفيولقلتهم

الاسلاماهلفيوالمؤمنونغرباء،الناسفيالاسلامفأهل.الصفات

منيميزونهاالذينالسنةواهلغرباء،المؤمنينفيالعلمواهلغرباء،

المخالفيناذىعلىالصابرونإليهاوالداعونغرباء،فهموالبدعالاهواء

186.لمالسالكينمدارج.".غربةهؤلاءاشدهم

"به".:طه،طت

ضر.الرسول:اي"متبوعهم"

.آخرهفيالثانيةوالغربةالاسلامبدايةفيالاولىالغربة-

كريبايعود"ثم!:وقوله-:اللهرحمه-تيميةابنالاسلامشيخيقول-

ثمبينهمغريبأيعودوازمنةمكعةفيانهاحدهما:شيئينيحتملبدا"كما

كريبا"سيعود:قالولهذاظهر.ثمغريباالامراولفيكانكمايطهر،

يعود-فكذلك،وعرفظهرثميعرفلاغريباكانبدالماوهوبدا"كما
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أمووهئمجميعفييشبهوهئملئم-

باوالغرباءتفسيرهإلىفانظر-

إلىيحدوهئموالشوقلهئمطوبى-

وابنحاتةيعبؤوالئملهمطوبى-

العزامتنعلىركبوالهمطوبى-

دابذيشئئايعبؤوالئملهمطوبى-

الووىدونهـامامهملهمطوبى-

دونهبشخصائتمواماوابه-

يستويانلئسوجهكلمن

زمانبكلسنتهححيين

النسرآنومحكمالحديثأحد

الأذهانبزبالةأوأفكاو

الإيمانلمطلعقاصدينئم

الوحيانأغناهمإذاراء

والةسرآنبالإيمانجاءمن

ببياندلهمماإذاإيلا

كانكماالامراثناءفييعرفهمنفيقل.ويعرفيظهرثميعرفلاحتى

اولا.يعرفهمن

بعديكونإنماوهذا.قليلإلامسلميبقىلاالدنيااخرفيأنهويحتمل

تقبضريحااللهيبعبوحينئذ،الساعةقربعندومأجوجويأجوجالدجال

-18/592الفتاوىمجموع("الساعةتقومثمومؤمنةمؤمنكلروح

.692

نغريباصارإذاأنههذايقتضي"ولا:تيميةابنالإسلامشيخقال-

الحديث:تمامفيقالكماالناسأسعدهوبلشرفييكونبهالمتمسك

ئاب(وح!نلهم>طوب:تعالىقالالطيبمنوطوبى.للغرباء""فطوبى

مجموعغريبا"كانلمااتبعوهالذينالأولينالسابقينجنسمنيكونفإنه

211892.الفتاوى

الاراء:والمقصود.سبقوقد،البراية:والنحاتة.يبالوالم1:يعبؤولم-

النصوص.تعارضالتيالمجردة

الاصلين.منساقطة"على"-

"الفرقان".:الاصلينعداما-

يدلهمرجلاكانإذاإلا!اللهرسولغيرإمامايتخذونلاانهم:اي-

!ه!.طريقهإلىويهديهم!الرسولبهامرماعلى
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نصانهاعصليمآثارالبابفي-

داصحابةانالعلماءاجمعإذ-

بفالخلففيهليسبالضرورةذا-

امرهااعضلالاثارذيفلذاك-

لاوافهمهتاويلهاإذافاسمع-

تحطلمشئيءبرذالبدارإن-

ومقثدمطلقمنهالفضل-

بموجبلئسالتقييدذووالفضل-

الازمانفيالعلماءعلىاعيت

الانسانصلوائنثخئرحنصتار

قولانبهحدصيتمااثنئنش

بالاحسانالتاويللهاوبغوا

نكراناومنكبردتعجل

الحرمانإلىسبببهعلما

مرتبتانالفضللأهلوهما

إنسانمنالإطلاقعلىفضلأ

4/925.اللغةمتن.لوجههيهتدولمعجز،لامر:1عليهأعيا

".نصمان"كلد:-

علىدلتالتيالعطيمةالاثارهذهتفسيرفيعصركلفيالعلماءحار"لقد

كانواإذ،عنهماللهرضيالصحابةعلىالزماناخرفيالعاملينأجرنصيادة

فلذلك..النبيينبعداللهخلقافضلهمالصحابةنعلىاجمعواقد

متفقهوماوبينبينهاالتوفيقوحاولواالعلماءعلىالاثارهذهأمراشدصل

2/326.لهراسالنونيةشرح.([..عليه

)ص(.228البيتحاشيةفيسبقماانطر:.للضرورةالقولأنث

غلبه.:الأمروأعضله.الحيلفيهعليكضاقتإذاالأمر،بيأعضل

11/452.اللسان

."بالإحسان"التفسير:ط،ح-

"تفسيرها".:ح

الرذ.فيالتسرعيعني:"البدار"

!لصالرسولكفضلفالمطلقومقيد،مطلق:منهالفضلانذلكمعنى

،بيدهلادماللهخلقمثلالمقيدوالفضل.بعدهممنعلىالصحابةوفضل

وكذا..!رمحمدنبيناعلىتفضيلهيوجبلالادمالمقيدالفضلفهذا

من=خمسينأجرلهالزماناخرفيبدينهالمتمسكانالمتضمنالأثر
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لهبقضىانالتقييديوجبلا

الفضامنحازالاطلاقذوكانإذ

نوحازقدواحدافرضنافإذا

علففضلمنالتخصيصيوجبلئم

بموجبباليدينادمخلق]ما

بعدهمناتىمنخصائصوكذا

ومافوقاعلاهمفمحمد

يحزلئمأجراالخصسينافالحائز

وااواحدأوبدرفيحازهاهل

؟بالرجحانفكثفبالاستواء

بالإحسانالتقييدذيفوقئل

الانسانفاضليحزهلمعا

نقصانولامساواةولا،

بالقرانالمئعوثعلىفضلا

بالبرهاناللهرسلكلمن

[الرجحانبمزيةلهمحكمت

الإيمانشرائعجميعفيها

الزضوانوبئعةالمبينعتح

لأنه.الصحابةمنافضليكونواانذلكيوجبلا!كالرسولاصحاب

فيالقيامذلكعندويصعب،الغربةفتكونالمعينيعدمقدالزماناخرفي

وأنصار.أعوانذووعنهمادلهرضيفهمالصحابةوأما،الدينأعداءوجوه

الفضلصاحبمعبالمساواةلهيحكمأنيصحلاالمقيدالفضلفصاحب

عليه.راجحايكونأنعنفضلاالمطلق

منأفضليكونأنالمزيةهذهلهتوجبلمبيدهآدمخلقلمااللهأن:أي

لموسىالتكليمفمزية.الأفضليةتقتضيلافالمزية!لىمحمدنبينا

السلامعليهمابكوناأنتوجبلاوكلمتهاللهروحبأنهعيسىوتخصيص

الصحابةمنرجلاخمسينجرعلىالحائزفكذلك.!كمحمدمنأفضل

الصحابة.منافضليكونانتقتضيلاالمزيةفهذه

الأصل.فيالحاصرتينبينمايردلم

)9486(.رقمالبيتحاشيةفيتخريجهسبق

الحائزمنأفضلعليهماللهرضوانالصحابةأنعلىدليلالبيتهذافي

الصحبةفيالفضلحازواالصحابةلانالزماناخرفيخمسينأجرعلى

فلمهوأما.الرضوانوبيعةوالفتححدوبدرفياللهسبيلفيوالجهاد

المعين.عدمعندبالدينتمسكهوهوواحدأمرفيحازهابليحزها
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المعبعدمقدكانإذحازهابل

وايتحفلمايضيعلئسوالزب

معرضاهالضعيفالعئدفتحمل

صادقيقينعلىيدلمما

واقلةواغتراباذلايكفيه

نإتعروهفرقةيومكلفي

الذيعنالمشتضامالغريبفسل

واوتطاولالمدىبعدوقدهذا

فسلجمراكقابفبركانولذااي

قلبهفيبالذيأعلموالله

قدرهيقدرلئسأمرالقلبفي

رضامعوصبروتوحيدبر

العبابئنفضلهقاسمسئحان

وابصورةلئساللهعندوالفضل

يقومايتبعالاعمالوتفاضل

أعواناوليكانوافقدوهئمش

شانمنلاجلهحتحملون

الاعوانوقلةالعدوفئض

العرفانوحقيقةومحبه

الشئطانعساكربئنأنصار

الثانيالفريقيوافيهترجع

حشبانبلاعدىبئنيلقاه

الإحسانموجبهوالذيحهد

النيرانذيحرعنأحشاءه

المنانالواحدعلميكفيه

للإنسانآد51الذيلاإ

للقرانوالتحكيموالشكر

والإحسانالفضلموليفذاليد

الأيمانبحقائقبلاغمال

الإحسانمنصاحبهابقلبم

ايضا.فحاشيةفيإليهواشيرالوحيد""العبد:طه،طت،حد،-

يقينهصدقعلىيدلربهرضىلاجلللمشاقضعفهمعالعبدتحمل:اي-

به.ومعرفتهلهمحبتهوشدة

.الأخرىالنسخمنوالتصحيح."..يكقيهمقتفبى"منالأصلينفي-

"فالفضل".غيرها:وفيود.الأصلينفيكذا-

من"فاعلها:بوفي(".البرهان"من:طد،وفي.الاصلينفيكذا-

."البرهان

من=صاحبهاقلبفييكونمابقدرالفضلفيتتفاوتالأعمالانوالمراد
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بعيانلناتئدورتبةفيكلاهماالعاملانيكونحئى-2794

رجحانوفيفضلفيلأرضوالسمابئنكماوبئنهماهذا-2894

حشبانبلامضاعفةرتبذاوثوابذاثواببئنويكون-9294

الديانحكمةتعرفوبذاكجلالهجلالزثعطاءهذا-0394

**!

ف!غ

الجذةفيتعالى[للهعد1فيما

والسذةبالكتابالمتمسكينلأوليائه

الحيوانبجنةلوصالهنوطالباالحسانالحورخاطبيا-3194

الاثمانمنتحويمابذلتتطلفوماخطئتمنتدريكنتلو-3294

الاجفانعلىلهامثكالسعيتجعلمشكنهاينتعرفكنتاو-3394

0394-

3194-

3294-

3394-

رواهماذلكويصذقالاعمالبصورةوليس،وتذللوصبرويقينإخلاص

لاالله"إن!:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةابيعنمسلم

مسلمصحيح"قلوبكمإلىينظرولكنصوركمإلىولااجسامكمإلىينظر

المسلم.ظلمتحريمباب4/8691

"نعرف".:ف

"الرحمن".:طهطت،-

الدارب>و:تعالىقالالحياة:هناالحيوانومعنىالحياةبجنة:اي

64[.:]العنكبوتاتحيوان(لهىالأخرة

".طلبت"منط:ح،في

".تدري"نت:ط،حد،في

واعلىمكانافضلالجنةهوالحورمسكنانالناظمبينالبيتهذافي-

المسكنعرفت"لوبقولهالسامعالناظمويحث.الرحمنعرشوفوقهامكان

".الأقدامتسعفكلمإنصعباكانولواجفانكعلىلهلسعيتحقيقة
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94

94

94

94

94

94

94

94

فإنمشكنهاطريقوصفتاولقد

إنماجهدكالسئروحثأسرع

وابالنفسبالوصالوحدثفاعشق

ويولقياهادونصياماشواجعل

وسزالحاديجمالهانعوتواجعل

بهلعبتمنزليلهينكلا

مسرةكلعنهترحلفلقد

لىالإيمانبصاحبيضيقسجن

]401/ب[متوانيبكنفلاالوصالرمت

لزمانساعةهذامشرالت

إمكانذادمتمامهرهالت

رمضانمنالفطريومالوصلم

امانذاتوهيالمخاوفتلق

الازمانسالفمذالبلئأيدي

والاحزانبالهموتبدلت

الكفرانلذيالماوىجنةممن

القصيدةهذهفيبينبأنمسكنهاإلىالطريقوصفبأنهلنفسهالناظميشير-

والسنة.بالكتابالتمسكالمتضمنالمستقيموالطريقالصحيحةالعقيدة

طلبت.:رسن-

"بالواني".:ط،-ح

يعشقمنمنهم:إقسامثلاثة"العشاق:القيمابنقال"واعشق".د:-

لمإوبوصالهطمعسواءالمقيدالجماليعشقمنومنهم،المطلقالجمال

العشاقاعقل-والأخير-بوصالهطمعمنإلايعشقلامنومعهم،يطمع

035.صالكافيالجواب.ويقويهيمذهالطمعلأنإقوىوحبهوأعرفهم

الصالح.والعملالإيمانومهرها-

والاثام.المعاصيعنصيامك:اي-

لقياها"."قبلغيرهما:وفي،الاصلينفيكذا-

".سالف"من:طهطت،-

!ه!:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةابورواهماإلىيشير-

الزهد.كتاب4/2272،مسلمرواهالكافر"وجنةلمؤمن1سجن"الدنيا

لأمرين:الدن!اسجنهوالمؤمن

والمصائب.والهمومالاكدارمنفيهالما-1

وأطيب.انعمدارايرتقبإنه-2
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لبطا1والجهالةأفلسكانها-4294

بحقمفأجهلهمعيشاوألذهئم-43941

وأقفرتالديارهذيبهمعمرت-4494

واعيشهاولذةالذئيااثرواقد-4594

بحظوظهمبتلواوالأمانيصحبوا-4694

عنهميفئرلاوكذا-كدحا4794

الضدوهاتيكشاهدتلولله1و-4894

وادوالحسراتلشهوات1ووقودها-9494

الشندانأنجسوالسفاهةلة

القزان[حقائقثمالله

والإيمانالعلمربوعمنهم

و]لرصوانالجناتعلىغاني

وهوانمذلةبكلورضوا

أحزانومنغئممنقيهما

النيرانكمراجلرايتهار

الأزمانعلىتخبولاالام

:الاخرةعلىاثروهاالذينالدنيالاهلأصنافثلاثةالمولفذكر-4294

علم.عتدهمليسالذينالجهالةهل-1

عمل.عندهمليسالذينالبطالةأهل-2

حكمة.عتدهمليسالذينالسفاهةأهل-3

الاصلين.فيالبيتهذايردلم-4394

.الاخرةعلىلهاالمؤثرينالدنياأهلسكانيععي:"بهم"-4494

علىائروهاالذينالدنياأهلأنوالمقصودأهلها.منخلتلدار:1اقفرت

.الشهواتربوعبهموعمرتالعلمربوعمتهمخلتالاخرة

الاخرةعلىآثروهاالذينالدنيااهلنهوالبيبهذافيالمؤلفمقصود-4794

يبنونفتجدهم،ويكدحونفيكدوندنياهمتحصيلفييتعبونتجدهم

ويجمعون،الماكلالذوياكلون،الثيابأفخمويلبسون،الفارهةالقصور

ليسهذاولكنالسعادةتتمبذلكانهيطنونوهمالكثيرةالاموالمن

وغم.همفيوكدحهمكدهممعفهمبصحيح

622111.اللسانالماء.فيهيغلىالذيالاناءبالكسر:الموجل-4894

".الازمان"مدى:ط-9494

ووقودهاالقدر،فيالماءكغليتغليصدورهمالدنياالمؤثرينأن:أي-

فيفهمأبدا،النارهذهتخمدفلا،والالاموالحسراتالمحرمةالشهوات

مستمز.عذاب
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0594

5194

5294

5394

5494

5594

5694

5794

النفوهاتيكاجداثابدانهم

وجسومهموحشةفيارواحهئم

لهخلقواالذيالزقمنهربوا

لنفوسهمهئماختاووهماتزضلا

بعوضةجناجالدنياساوتلو

عندهاحقرواللهلكنها

صحابهاعنبعدتولتولقد

لصبههاالوفاءمنهايزتجىلا

الابدانمعقبرتقداللاءس

لزحمن1رضافيلاكدحهافي

والشئطانالنفسبرقفبلوا

والحرمانبالذلارتضوافقد

الكفرانذاالربمنهايشقلئم

الطيرانالقاصرالجناحذامن

الدبرانفيحلمنهافالسعد

خوانغادرمنالوفااين

لارواحهمقبورهيالدنيامؤثريأبدانأنوالمعنىالقبر.:[لجدث-0594

الموحشة.

عبادتهوهوالحريةيضمنالذيلهخلقواالذيالرقمنهربواأنهم:أي-5294

<*ليغبدونإلاوآلانس!آتجنخلقت>وما:تعالىقالكماوحده

الشهواتتحصيلإلىفسعواوالشيطانالتفسبرقفابتلوا56[:]الذاريات

الفاني.الحطاموجمح

حازمأبيعنسليمانبنعبدالحميدحدثناقتيبةحدثنا:الترمذيقال-5494

تعدللدنيا1كانت"لو!ر:اللهرسولقال:قالسعدبنسهلعن

عنالبابوفيماء"شربةمنها1كافرسقىمابعوضةجناحاللهعند

هذامنغريبصحيححديثهذا:عيسىأبوقال.هريرةأبي

الوجه.

الدنياهوانفيجاءمابابالزهدكتاب48614سعنهفيالترمذيرواه

مثلباب137612:4112سننهفيماجهابنورواه.وجلعزاددهعلى

الدنيا.

31.البيتحاشيةفيوالدبرانالسعدتفسيروانطر:"بالدبران".:طه،طت-5694

منهايرجىفلا،خائنةغادرةالدنياأن:يعتي.المشتاقالعاشق:لصث5794-1

لعاشقها.الوفاء
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5894

9594

،/10010694

6194

6294

6394

6494

5894

0694

6394

6494

؟الإمكانفيقطأهذاصفواينالهافكئفكدرعلىطبعت-

زمانكلالعشاقنالهقدللذيتاهبالدنياعاشقيا-

شبانومنشيبمنصشاقالىمصارعرايتبلىسمعتما-/او

***

نث!يلر

والمذهالفضلذواللهأعدهاالتيالجذةصفه]في

والسنه[)1(بالكتابالمتمسكينلأوليائه

الإحسانربةالمنازلتيكهاوصفاتاوصافهاإذافاسمع-

بفانولئسباقفنعيمهانعيمهاوطابطابتجنبههي-

والقرانالإيمانعشكرشلومفالماوىوجنةالسلامداو-

الغفرانذيسموسلاثمفيهاوخطابهئمسلامةدارفالذاو-

-د،طع:"تنالها".

".رأيت"بل:ط-

.وبالاصلينفيالعنوانهذايردلم

ربهم<عندالسلزدار>لهئم:قولهفيالسلامبدارسبحانهاللهسماها-

25[.:]يونسالسبر(دارإكيدعو(>والله:وقوله127[:]الانعام

فلهمالمخلحفوعلؤافوأءالذينما>:تعالىقولهففي"المأوى"جنةأما

91[.:]السجدة*<يعملونكانوبمانز،الماوىجنت

دارأنهاالاول.وجوهثلاثةمنالسلامدارالجنةأنإلىالناظمفيهأشار-

الذيالسلامسبحانهاسمهانوالثاني.ومكروهوافةبليةكلمنالسلامة

يسلمسبحانهاللهأنوالثالث،السلاماللهدارفهيأهلها،وسلمسلمها

والملائكة58[:؟سى*<زحيمزبقنقولا>سلنم:قولهفيكماعليهم

سنئم=*بابكلمنعلتهميدظون>وآلملإكه:قولهفيكماعليهميسلمون
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6594-د

6594-

ف!غ

درجتينكلبينومالجنة1درجاتعددفي

للحشبانالئحقيقفيفذاكشاثنتفبئنومامائةرجاتها

كلهوكلامهم24[.23،]الرعد:*<الدارعقبىفنممرنبماعلنكم

62[:]مريمسنما<إلألغواف!هايشمعون>لا:تعالىقالكماسلامفيها

07.صالأرواححاديانظر:

هريرةابيعنصحيحهفيالبخاريرواهالذيالحديثإلىيشير

واقاموبرسولهباللهامن"من!:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضي

اللهسبيلفيجاهدالجنةيدخلهأناللهعلىحقاكانرمضانوصاملصلاة1

؟الناسنبشرافلااللهرسوليافقالوا:فيها"ولدالتيارضهفيجلساو

بينمااللهسبيلفيللمجاهديندته1اعدهادرجةمائةلجنة1في"إن:قال

فإنهلفردوس1فاسالوهاللهسالتمفإذالارض1و[لسماءبينكمالدرجتين1

أنهارتفجرومنه[لرحمنعربر"موقعه:قالاراه"الجنةوأعلى[لجنةأوسط

البخاريرواه.الرحمنعرشوفوقه:ابيهعنفليحبنمحمدقال.[لجنة"

فيالمجاهديندرجاتبابوالسير،الجهادكتاب13612صحيحهفي

سبيلي.وهذاسبيليهذه:يقالاللهسبيل

:قال!رالنبيعنعنهاللهرضيالخدريسعيدابيحديثمنالمسندوفي

آيةبكلويصعدفيقرأواصعد،اقرأ:الجنةدخلإذاالقرانلصاحب"يقال

:قالثمالارواححاديفيالناظمنقلهمعهلماشيءاخريقرأحتى،درجة

هريرةابىحديثواما."درجةمائةعلىتزيدالجنةدرجانفيصريح"وهذا

هذهانفإما"درجةمائةلجنة1في"إن!ز:عنهالبخاريععدعنهاللهرضي

كلضمنوفي،المائةهذهنهايتهايكوننواماالدرججملةمنالمائة

سمعت:قالجبلبنمعاذحديثالأولللمعنىويدلدونها،درجدرجة

كانرمضانشهروصام،الخمست1الصلوصلى"من:يقول!اللهرسول

اللهرسوليا:قلتامه"ولدتهحيثقعداوهاجرلهينفراناللهعلىحقا

مالة-الجنةفيفإن،يعملونالناسدع"لا.:قال؟الناسفاؤذناخرجالا
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هـوبينالسماءبيناذيمنر-6694

الفزدوسمسهوعاليهالكن-6794

كافلذاابوعلوهاالجنانوسط-6894

فالىالأنهاوسائرنفخرمته-9694

البزهانالضادققولالارضتي

الزحمنالخالقبعرش!وف

البنيانأحسنمنقئةنت

بجناننازلامنهحنبوع

6794-

9694-

فيهادرجةواعلاها،لأرض1والسماءبينمامثلدرجتينكلبيندرجة

تفجرومنها،الجنةفيشيءأوسطوهيالعرشيكونوعليها،الفردوس

في]4/582الترمذيرواه"الفردوسفاسالوهاللهسالتمفإذا.الجنةانهار

1631صوأحمد0253:الجنةدرجاتفيجاءماباب،الجنةصفةكتاب

بنهشامعنالحديثهذارويهكذا:عيسىأبوقال22438.رقمحديث

لموعطاءالصامتبنعبادةعنيساربنعطاءعنأسلمبنزيدعنسعد

عنورويعمر[خلافةفيماتالموتقديمومعاذ،جبلبنمعاذيدرك

الجنةفي"إنيرفعهسعيدأبيحديثمنايضاوفيه.نحوهالصامتبنعبادة

منفهيثبوتها،المحفوظكانفان"في"لفظةبدونأحمدورواه"درجةمائه

المتضمنةالكبارالدرجفهيسقوطها،المحفوظكانواندرجها،جملة

وتقديرهابالمائةالدرجتينبينماتقديربينتناقضولاالصغار،للدرج

تقريباهذاذكروالنبيوالبطء.السرعةفيالسيرلاختلاف،بالخمسمائة

والخلاصة:.بتصرف95صالارواححادي"للأفهام

.درجاتدرجةكلوتتضمنكباردرجةمائةالجنةأن-1

.درجاتوتحتهاعلويةدرجةمائةالجنةفيان-2

تصحيف.وهو،"مستوف":طع

."المنان"د:

.تفجر""منها:طع

الدارجةالالفاظمنالنابعبمعنىولعله،النسخجميعفيكذا"فالمنبوع"-

"فالينبوع".:طهوفي.العاظمعهدفي

فيالناظموقال"نازل".غيرها:وفي،وبالاصلينفيكذا"نازلا":-

أقصىإلىنازلةتنحدرثمأعلاها،منتتفجرالجنةنهار"و:الارواححادي

)ص(.258(.ص3،طكثير،ابن)داردرجاتها"
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ف!يسر

الجنةأبوابفي

الاحسانلصاحبوهيالنطرفيأتتئمانيةحقأبوابها-0794

بالريانالبابيدعىالصومبوبااعلاهاوذاكالجهادباب-7194

يدظون>وآتمل!!كة:تعالىقالأبوابا.للجنةبأنالكريمالقرانفيوردلقد-0794

الابؤب(الممفئحةعدن>نجت:تعالىوقال23[]الرعد:7(باكلمنعلهم

وجاء71[]الزمر:أتوبها<فعختجاءوهاذا>:تعالىوقال05[:]ص

حديثمنالصحيحينفيوذلكثمانيةالجنةأبوابعددأنالسنةفي

منهابابب،1ابوثمانيةالجنة"في:قال!اللهرسولنسعدبنسهل

21812صحيحهفيالبخاريرواه"الصائمونإلايدخلهلاالريانيسمى

2/808صحيحهفيمسلمورواه.الجنةبوابصفةبابالخلقبدءكتاب

(.الأبوابعددذكرفيه)وليسللصائماللسانحفطباب

:قالعالنبيعنعنهاللهرضيالخطاببنعمرعنمسلمصحيحوفي

إلهلاأنأشهد:يقولثمالوضوءيسبغأوفيبلغيتوساأحدمنمنكم"ما

لهفتحتالاورسولهعبدهمحمداانواشهدلهشريكلاوحدهاللهالا

الذكرباب1/902مسلمرواهشاء"ايهامنيدخلالثمانيةلجنة1ابواب

الوضوء.عقبالمستحب

عنهاددهرضيهريرةأبيحديثمنصحيحهفيالبخاريرواهمالذلكويدل-7194

اللهسبيلفيالأشياءمنشيءفيزوجينانفق"من:!اللهرسولقال:قال

مندعيالصلاةأهلمنكانفمن.خيرهذاعبداللهيا:لجنة1ابوابمندعي

أهلمنكانومنالجهاد،بابمندعيالجهادأهلمنكانومنالصلا6،باب

لصيام"،1بابمندعيالصياماهلمنكانومن،الصدقةبابمندعيالصدقة

منالابوابتلكمندعيمنعلىمااللهرسولياوأميأنتبأبي:بكرأبوفقال

تكونأنوأرجو"نمم:فقالكلها؟الأبوابتلكمنأحديدعىفهل،ضرورة

للصائمين،الريانباب،الصومكتاب1/325صحيحهفيالبخاريرواه"منهم

البر.عمالوالصدقةجمعمنباب2/711،صحيحهفيومسلم



بامانداخلمنهالسعيمورببابصالحسعي-ولكل7294

الإيمانحلىوفىإذاجمعاابوابهامنالمرءيدعىولسوف-7394

بالقزانالمئعوثخليفةكذاالضديقهوبكرابومنهم-7494

ف!يلر

مف!ا)1(و[لبال![لباببينمامقد[رفي

والحشبانبالعدقدرتطاهـاثنئندربئنعاماسئعون-7594

الشانعفديموذاالطويلخبرباوالمعروفلقيطحديثهذا-7694

)ف(.منساقطة"منها")1(

الطبرانيمعجمفي"روينا:الارواححاديفي-اللهرحمه-القيمابنقال-7694

قالا:السكريصقربنوعبداللهالزبيريحمزةبنإبراهيمبنمصعبأنبأنا

بنعبدالرحمنبنالمغيرةبنعبدالرحمنثناالحزاميالمنذربنإبراهيمأنبأنا

حدثناالأنصاريعياشبنعبدالرحمنحدثنيحزامبنخالدبنعبدالله

أيضأوحدثنيه:دلهمقالالمنتفقبنحاجببنعبداللهبنالأسودبندلهم

إلىوافدأخرجعامربنلقيطانلقيطبنعاصمعنالاسودابو

"لعمر:قالوالنار؟الجنةفمااللهرسوليا:قلت:قال!اللهرسول

سبعينبينهماالراكبيسيرإلابابانمنهنماابوابسبعةللنارانالهك

سبعينبينهماالراكبيسيرالابابانمنهنماب1ابوثمانيةللجنةوإنعامأ.

الباببينالمسافةهذهأنمنهالظاهروهذابطولهالحديثوذكرعامأ"

يمكنولاعامابسبعينالتقديريحتمللاوبصرىمكةبينمالان،والباب

الارواححادي.اعلموالله."بابانمنهن"ط:لقولهمعينبابعلىحمله

921311.الكبيرفيالطبرانيورواه94.ص

انظر:.لقيطعنلقيطبنعاصمعنمرسلالطبرانيوإسناد:الهيثميقال

01/034.الزوائدمجمع
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عرفانمنبعدحواهولكمومهابةجلالةكلوعلئه-7794

***

الواحدالبابمصراعيبينمامقدارفي

الشئبانيالامةحئررواهشأربعبمسيرةبئنهمالكن-7894

ثانبوجهكمرفوعوقفلمشلموهوبالرفعمشندفي-9794

فالحديث:

.بالقبولالامةتلقته-2شواهد.له-1

الناظمومنهمحسنهمنومنهمضعفاء،فيهلانضعفهمنالعلماءومن

943،:البيتينعندتقدمماوانظر.لغيرهحسناالحديثيكونلذلكنفسه

.1752

يريدانيحتملعاما"سبعينمسيرةالبابينبين"ما:"وقوله:القيمابنقال

بالبابينيريدأنويحتملالمقدار،هذاوالبابالباببينماأنبه

لوجهين:عاماباربعينتقديرهمنجاءماهذايناقضولا،المصراعين

بينماانلناذكرولقد:قالبل،بالرفعراويهفيهيصرحلمانهاحدهما:

عاما.ربعينمسيرةالمصراعين

أعلم.والله.ويطئهفيهاالسيرسرعةباختلافتختلفالمسافةأن:و[لثاني

68313.المعادزاد

67713.المعادزادفيلقيطحديثعنالناظمقالهما:انظر-7794

قال،حسنحدثنا:قالأحمدالإمامرواهالذيالمرفوعالحديثإلىيشير-9794

بنحكيمعن،يحدثالجريريوسمعت:قال،سمعتهفيماحماد:

انضم،امةسبعينتوفون"انضم:قال!ةكراللهرسولانابيهعن،معاوية

الجنةمصاريعمنمصراعينبينوسا،وجلعزاللهعلىوادرمهاآخرها

-مسندهفياحمدرواهلكظيظ"وإنهيومعليهولياتينعاما،اربعينمسيرة
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العرفانذيعندلكناياماوبثلاثةتقديرهرويولقد-0894

نكرانفذوراويهوحديثمنكرهوالزضاالبخاريأعني-8194

***

8194-

.ثقاترجاله:الهيثميوقال27802.الحديثرقم1468ص

العدويعميربنخالدعنصحيحهفيمسلمرواهماالموقوفوالحديث

فإنبعدما:قالثمعليهثنىواللهفحمدغزوانبنعتبةخطبنا:قال

يتصائهاالاناءكصبابةصبابةإلامنهايبقولمحذاءوولتبصرماذنتالدنيا

مابخيرفانقلبوالهازواللادارإلىعنهامنقلبونوانكمصاحبها،

مسيرةبينهماالجنةمصاريعمنمصراعينانلناذكرولقد،بحضرتكم

فيمسلمرواه([الزحاممنكظيظوهويومعليهوليأتينسنةأربعين

والرقائق.الزهدكتاب4/2278صحيحه

"وروى:قالحيثالأرواححاديكتابهفيأوردهالذيالحديثإلىيشير

معنأنبأناحميدبنيعقوبأنبأنافارسبنأحمدبنجعفرأنبأناالشيخأبو

"الباب:قال!لرالنبيعنعبداللهبنسالمعنبكرأبيبنخالدحدثنا

ليضغطونإنهمثمثلالأ،لمجد1الراكبمسيرةالجنةأهلمنهيدخلالذي

)917(،الجنةصفةفيعنهنعيمابورواه"تزولمناكبهمتكادحتىعليه

لهإن:راويهعنوقالالبخاريعندمنكرالحديثهذاأنالمؤلفوذكر

هذا:عيسىأبوقال4/684:2556سننهفيالترمذيورواهمناكير،

:وقاليعرفهفلمالحديثهذاعنمحمداسألت:قالغريبحديث

عبدالله.بنسالمعنمناكيربكرأبيبنلخالد

لذي1"و!ز:قالانهالبخاريرواهالذيالطويلالشفاعةحديثفيوجاء

وأوهجرمكةبينكماالجنةمصاريعمن[لمصراعينبينماإنبيدهنفسي

سورةتفس!ير-القرانتفسيركتاب015لممالبخاريوبصرى"مكةبينكما

للحديثمطابق"وهذا:الشيخأبيحديثعنالقيمابنقالالاسراء.

الراكبفإن،وبصرى"مكةبينكما[لمصر[عينبينما"إن:عليهالمتفق

هذهيقطعنهارأولاليلايفترلاهجينأسرععلىالاجادةغايةالمجد

47.صالأرواححاديمنه"قريباوالقدرهذافيالمسافة
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ف!يفر

الجنهبابمفتاحفي

أسنانعلىبمفتاحإلابممكنيلئسالبابوفتحهذا-8294

[01/بأهالإيمانشهادةتلكءحيدو]لثالإخلاصبشهادة-/مفتاحه8394

بالاسنانلمفتاجوإسلامادشرائعوهيالأعمالأسنانه-8494

العرفانلذيإشكالحلمنبهفكئمالمئالهذاتلغينلا-8594

***

8394-

8494-

8594-

له:قيلأنهمتبهبنوهبعنصحيحهفيالبخاريرواهماذلكمصداق

لهإلامفتاحليسولكنبلى:قال؟الجنةمفتاحاللهإلاإلهلاأليس

رواه.لكيفتحلموإلالكفتحأسنانلهبمفتاحجئتقإن،أسنان

الله.إلاإلهلاكلامهاخركانومنالجتائزفيباب1/215البخاري

حدثنا،مهديبنإبراهيمحدثنا:قالمسندهفيأحمدرواهماوكذلك

بنشهرعن،حسينأبيبنعبدالرحمنبنعبداللهعنعئاشبنإسماعيل

الجنة"مفتاح!:اللهرسولليقال:قالجبلبنمعاذعن،حوشب

الحديثرقم1632صمسعدهفياحمدرواه"اللهإلاإلهلاانشهادة

الزوائدمجمعانظر:ومعاذ.شهربينانقطاعفيهالحديثوهذا22454.

.1/16

مطلوبلكلسبحانهاللهجعل"وقد:الارواححاديفيالمؤلفقال

الاحرام،الحجومفتاحالطهور،الصلاةمفتاحفجعلبهيفتحمفتاحا

للعبدفينبغيبعدها[قالثممفاتيحعدةذكر]ثم...الصدقالبرومفتاج

منوالله،لهالمفاتيحجعلتوما،المفاتيحبمعرفةالاعتناءكليعتنيأن

عمايسأللاوالفضلالنعمةولهالحمد،ولهالملكله،وعدلهتوفيقهوراء

53.صالارواححادي"يسألونوهميفعل

كثيرةلمشاكلحلأفيهلاناعتبارهيجبوهبضربهالذيالمثالفهذا

إله=لاقولعلىفيهاالجنةدخولعلقحيثالاحاديثبعضفيوردت



ف!مسر

لصاحبهابهيوقعالذيالجئةمنشور*أ(في

الزحمنمنبتوقيعإلابداخلفلئسيدخلومنهذا-8694

مشهودانتوقيعانقبلمنلدخولهللفتىيكتبولذاك-8794

الدئانعلىبهالعبادواحأووعرضالمماتبعداحداهما-8894

الديواناولووهئمللكاتبينجلالهجلالعزشربفيقول-9894

المنانمجاورالجنان!اندبذاكيكتبالديوانفيالاسمذا-0994

بالقزآنالمبرثولسنةنالقراأصحابعلئيندسوان-1994

8794-

8894-

0994-

1994-

اللهإلاإلهلاأنمنهايفهملانفيجبالتوحيد،علىالموتأواددهإلا

منمعهابدلابلالنار.منوالنجاةالجنةدخولفيكافيةبمجردها

2/034.لهراسالنونيةالقصيدةشرح.المفتاحأستانهيالتيحقوقها

5/021.اللسان.مختومغيركانما:لسلطان1كتبمنالمنشور

"وكذاك".:وبالأصلينعداما

وغيرها.فمنوالمثبت."مشهوران":ط،وح،فوحاشيةالأصلفي-

حدثنا:قالمستدهفيأحمدرواهالذيعازببنالبراءحديثإلىيشير

عن،زاذانعنعمرو،بنمنهالعن،الاعمشحدثنا:قال.معاوية

الحديثوساق.هجنازةفي!التبيمعخرجنا:قال.عازببنالبراء

مسعدهفيأحمدرواه."..عليينفيعبديكتاب"اكتبوا:وفيه،يطوله

18733.الحديثرقم1352ص

رجالورجالهأحمدرواهباختصاروغيرهالصحيحقيهو:الهيثميقال

305.الزوائدمجمع:انظر.الصحيح

.""فالاسم:د

.فمنساقط"ذاك"-

الجنةتوقيعفيعشرالخامسالباب،الأرواححاديكتابهفيالناظمقال

دخولها:وعندلموت1عتدلاصحابهابهيوقعالذيومنشورها
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!يالحشريومللجشرانتهىفإذا-2994

عزبمنكتابهذاعنوانه-3994

راالتيالماوىجنةيدخلفدعوه-4994

لافيكانمذاسمهكتبوقدهذا-5994

ثانيكتاباإذاللدخولطى

فلانبنلفلانراحمش

دوانالقطوفولكنتفعت

الإنسانولادةقئلارحام

4994-

5994-

*علنونماإرنكوما*علبينلفىاف!بزاركتتن>كل:تعالىقال

ناتعالىفاخبر21[-18:]المطففين!(افقرذونيشهد*صؤمكننب

كتابتعالىوخمق.حقيقيةكتابةمكتوبالكونهتحقيقأمرقومكتابكتابهم

والنبيينالملائكةمنالمقربينبمشهدبهلهمويوقعيكتببانهالابرار

بكتابتنويهاالفجارلكتابهؤلاءشهادةيذكرولم،المؤمنينوسادات

يكتبكماخلقهخواصبينوإظهارالهوإشهارأ،بهلهموقعوماالابرار

باسمتنويهاالمملكةاهلوخواصالامراءبينتعظمهمنتواقيعالملوك

وتعالىسبحانهاللهصلاةمننوعوهذا.لذكرهوإشادةلهالمكتوب

53.صالارواححادي"عبدهعلىوملالكته

الدبريإبراهيمبنإسحاقحدثنا:معجمهفيالطبراني"قال:القيمابنقال

عنانعمبنزيادبنعبدالرحمنعنالثوريسفيانعنعبدالرزاقعن

يدخل"لا!ر:اللهرسولقال:قالالفارسيسلمانعنيساربنعطاء

بنلفلاناللهمنكتابهذاالرحيمالرحمناللهبسمز1بجوإلاحذالجنة

6/272،الكبيرفيالطبرانياخرجهدانيه"قطوفهاعاليهجنةادخلوهفلان

ضعيف.وهونعمبنزيادبنعبدالرحمنوفيه224،لممالاوسطوفي

1/034.التهذيبتقريب:انظر

الله!رسولحدثنا:قالعنهاللهرضيمسعودبنعبداللهحديثإلىيشير

يومأاربتينامهبطنفييجمعاحدكمخلق"ان:المصدوقالصادقوهو

إليهيبعثثم،مثلهمضغةيكونثم،مئلهعلقةيكونثم،ليلةواربعين

"..ستيد.اموشقيوعملهوخلهرزقهفيكتبكلماتباربعفيؤذنالملك

الحديث.

لعبادنابرنناسبقت>ولقدبابالتوحيد،كتاب4/928،البخاريرواه

!(.المرسبن
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والاحسانللعدلكلاهماشالقئضتفوقتوهوذلكقئلبل-6994

والسئحانلاكراموإجلالوادوالملكوتالجبروتذيسئحان-7994

بالاجفانلحظاتوإعلاند1والإسرارعالمأكبروالله-8994

إعلانومنسزمنأصواتادلسائرالشميعدلهوالحمد-9994

القرانومنزللحميد1و!والممفوالمسبحالموحدوهو-0005

السلطانذااللهمسئحانكلهبعدومنقئلمنلأفر1-و1005

***

ف!مدو

الجذةأهلصفوففي

الثلثانالامةوهذيمائةمععشرونصفوفهموإنهذا-2005

6994-

7994-

قال:قال،مالكبنأنسرواهالذي!الرسولحديثإلىيشير

برحمتي،الجنةالى:فقالقبضةقبضتعالىالله"ان:اللهرسول

صحيحهفيخزيمةابن51روابالي"ولا[لنارإلى:فقالقبضةوقبض

في!اللهرسولقال:قالسعيد،ابيحديثمنورواه1/186.

الهيثميقالابالي"ولالنار1فيوهذهاباليولاالجنةفي"هذه:القبضتين

أبوقالالباهليسنانبنالحكموفيهيعلىابو"رواهالزوائد:مجمعقي

وضعفه،حديثهيكتبالصدقومحلهبالقويوليسكثيروهمعنده:حاتم

هذاروواممنعدةالهيثميوذكر."الصحيحرجالرجالهوبقيةالجمهور،

انطر:.ثقاتإنهمالمسندرجالعنوقالأحمدالامامومنهمالحديب

7/186.الزوائدمجمع

الاصل.منساقط"والملكوت"

."الفرقان":ف

4[.:]الرومبعذ<ومنقتلمنالاضر>لله:تعالىقولهإلىيشير
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إسنادهبريدةعنهيزويه-3005

هربأبيحديثمنشواهدوله-4005

اسنادهوفيعئاسابناعني-5005

الشئبانيبمشندالصحيحشزط

زمانوحئرمشعودوابنسة

إتفانذيغئرضعيفرجل

3005-

-4005

-5005

مهاجرا!النبيبهمرحيناسلم،[لحصيببنبريدةالصحابيهو

وستين.ثلاثسنةمات.غزوةعشرةست!النبيمعغزا،بالغميم

5/05.النبلاءأعلاموسير1/286،الاصابةانطر:

:قال،مسلمبنعبدالعزيزحدثنا،عفانحدثنا:قالمسندهفيأحمدروى

قال:قال،أبيهعنبريدةابنعندثار،بنمحاربعن،سنانبوحدثنا

هذهمنثمانونمنهم،صفومئةعشرونالجنة"اهل!:اللهرسول

23328.:2017صمسندهفيأحمدرواه"الأمة

صحيح.:الالبانيعنهوقال143412:1942سننهفيماجهابنورواه

حسن".حديث"هذا:وقال4/683،الترمذيورواه

بنمحمدحدثنا،الكوفيالطحانيزيدبنحسينحدثنا:قالالترمذيورواه

قال:قالأبيهعنبريدةابنعندثاربنمحاربعنمرةابنعنفضل

الأمةهذهمنمنهاثمانونصفومائةعشرونالجنة"اهل!:اللهرسول

الجنة،صفةكتاب14958،الترمذيرواه"السابقةالأمممنمنهاوأربعون

حسن.حديث:هذاوقال2546.:الجنةأهلوصففيجاءماباب

نزلت:لما:قالأحمدبنعبداللهرواهالذيهريرةابيحديثإلىيشير

قال04[93،:]الواقعة*<الأخرينمنوثلة*الاؤلينمف>ثثة

نصفانتم،لجنة1اهلثلثانتم،الجنةاهلربع"انتم!:اللهرسول

2/193.0119:المسندفياحمدرواهلجنة"1اهلثلثاانتم،الجنةاهل

"أهل!:اللهرسولقالالطبرانيعئدمسعودابنحديثإلىويشير-

الكبيرفيالطبرانيرواهصفا"ثمانونمنهاأمتيصفومئةعشرونالجنة

.018411

فيالطبراني"ورواه:الحديثهذاعنالارواححاديفيالناظمقال

وقدالبجلييزيدبنخالدإسنادهوفي،عباسبنعبداللهحديثمنمعجمه

01/744.الزوائدومجمع01/287،الكبيرالمعجم:انظرفيه"يملم
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مختلفاناللفظانوماشطزبائهمالضحيحفيأتاناولقد-6005

للرحمنمنهرجاءهذاشطرهئمتكونواأنأرجوقالإذ-7005

الاحسانذيفعالالعطاءمندوزايزجوماالعرشرث-/أعطاه00]601/870

***

نعر

الجئهتدخذزمرةأولىصفهفي

ثمانبعدالشتلئلكالبدرفوجوههمزمرةولوهذا-9005

سعيدأبيحديثفي!زالنبيقولإلىويشيرالشيء.نصفالشطر:-6005

فكئرنا،"الجنةاهلربعتكونواانلارجو"واني:عنهاللهرضيالخدري

فكترنا."الجنةأهل"شطر:قالثمفكترنا،"الجنةاهل"ثلث:قالثم

ومسلمسبهرى<،الناس>وترىباب،4/1767البخاريورواه)الحديث(.

الجنة.اهلنصفالأمةهذهكونباب1/002،بعحوه

مخارجها،واختلفتطرقها،تعددتقدالاحاديث"وهذه:الناظمقال-8005

أولارجا!لأنهالشطرحديثوبينبينهاتنافيولابعضها.سندوصح

اخر.سدساعليهوزادرجاءهسبحانهادلهفأعطاهالجنةأهلشطريكونواأن

:يقولجابراسمعأنهالزبيرأبيحديثمنمستدهفيأحمدروىوقد

يومامتيمنيتبعنيمنيكونان"ارجو:يقول!اللهرسولسمعت

الشطر"تكونواان"فأرجو:قالثمفكنرنا،:قال"،الجنةاهلربعالقيامة

03.الباب88صالأرواححادي."مسلمشرطعلىواسناده

تفرقة.فيالجماعة:وقيل.الناسمنوالجماعةالناسمنالفوج:[لزنرة-9005

4/932.اللسان

نأعتهاللهرضيهريرةأبيعنالصحيحينفيرويماإلىيشير-

البدر،ليلةالقمرصورةعلىالجنةتدخلزمرة"اول:قالاللهرسول

لا=واحدرجلقلبعلىقلويهم،إضاءةكوكبكأشدإثرهمعلىوالذين
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الاحسانإلىسئقوليايضاهناكانواوقدهمالسابقون-0105

***

فمغ

الثانيةالزمرةصفةفي

العثنانبهتنظرهالافقفيكوكبكاضوأالاخرىوالزمرة-1105

الحرمانذلةياخالصطثفصفورشحهمذهبامشاظهم-1205

-0105

-1105

-1205

!!يهالإه*

يرىمنهماواحدةكلزوجتانمنهمامرىءلكل،تباغضولابينهمختلاف1

لاوعشيا،بكرةاللهيسبحون،الحسنمنلحمهاوراءمنساقفامخ

وأمشاطهم،و[لفضةالذهبآنيتهم،يبصقونولا،يمتخطونولا،يسقمون

ورشحهم-العوديععي:اليمانابوقال-الألؤةمجامرهمووقود،الذهب

صفةفيجاءماباب،الخلقبدءكتاب21712،البخاريرواه"المسك

مخلوقة.وانهاالجنة

فياختلف!<الئنعفون>والشبقون:الارواححاديفيالمؤلفقال

:اقوالثلاثةعلىتقريرها

له.خبروالثانيمبتداالاولالسابقونيكونان:و[لثالي

الدنيافيالسابقونالمعنىويكونالئانيغيرالاوليكونان:و[لثالث

إلىوالسابقون،الجناتإلىالقيامةيومالسابقونهمالخيراتإلى

الارواححادي"اعلمواللهاظهروهذاالجنانإلىالسابقونهمالايمان

83.-82ص

السابق.الفصلفيآنفاتخريجهسبق

".فمسان"وريحهمد:
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ف!ممو

العلىالذوجاتفيالجتةأهلتفاضلفي

بعيانرؤيةالكواكبمثلفؤقهممنبذيلهاالذينويرى-1305

الإيمانذيودلصديقلمبلاللهبرسلمختضاذاكما-1405

***

ف!ممو

)1(وأدناهممنزلهالجئهأهلأعليذكرفي

الطرفانوقتهيومكلفيرئهفناظرعلاهئموهذا-1505

-1405

)1(

-1505

عنهاللهرضيالخدريسعيدأبيعنالصحيحينفيالذيالحديثإلىيشير

كمافوقهممنلغرف1اهللينر[ءونالجنةاهل"ان:قال!النبيمحن

مالتفاضلالمغربأوالمشرقمن[لافقفيالغابر[لدريالكوكبتتراءون

"بلى:قال.غيرهميبلغهالاالانبياءمنازلتلكادلهرسولياقالوا:"بينهم

البخاريرواه"المرسلينوضذقواباللهآمنوارجالبيدهنفسيلذي1و

مخلوقة.وأنهاالجنةصفةفيجاءماباب،الخلقبدءكتاب2/218،

:الارواححاديفيالناظمقال.الجنةكتاب4/2177مسلمورواه

دونبهالتمثيلوقي،للغروبتدلىقدالذيالماضيالذاهبهو"والغابر:

.العيونعنبعدههما:1إحد:فائدتاناعلىوهوللرأسالمسامتالكوكب

العلياتسامتلموانبعض،منعلىبعضهادرجاتالجنةأن:لثانية1و

1جالاروحادي".ذيلهإلىالجبلرأسمنالممتدةكالبساتين،السفلى

كثير(.ابندار)ط11صه

للناظم.الارواححاديكتابمنالاربعينالبابانظر:

محنشبابةخبرنيحميد،بنعبدحدثنا:قالالترمذيرواهماإلىيشير

أدلى-"إر:اللهرسولقال:يقولعمرابنسمعت:قالثويرعنإسرائيل
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نقصانمنالجناتفيليسمدنيفيهمومادناهئم1605-لكن

كاملتانلفانبسنينناملكهمسافةتلفىائذيفهو-1705

الدانيالقريبلادناهبتهرومثلحفااقصاهبهافيرى-1805

الغفرانذوالعرشربيعطيهاهلهااخربانسمعتماأو-9105

-1605

1705-

الفمسيرةوسررهوخدمهونعيمهوازواجهجنانهالىينظرلمنمعزلةالجنةاهل

:!اللهرسولقرأثم"وعشيةكدوةوجههالىينظرمناللهعلىوكرمهم،سنة

23[.22،:]القيامة!<،ظرءصتهاإك*ناضرلميوبذ>ؤص

عنثويرعنإسرائيلعنوجهغيرمنالحديثهذارويوقد:عيسىأبوقال

،موقوفعمرابنعنثويرعنابجربنعبدالملكورواه.مرفوععمرابن

ولمقولهعمرابنعنمجاهدعنثويرعنسفيانعنالأشجعيعبيداللهوروى

عنالأشجعيعبيداللهحدثنا.العلاءبنمحمدكريبأبوبذلكحدثنا،يرفعه

يرفعه.ولمنحوهعمرابنعنمجاهدعنثويرعنسفيان

الحديثرقم17باب،الجنةصفةكتاب495-4/395جامعهفيالترمذيرواه

ضعفه.علىمجمعوهو،ثويراسانيدهافيالرواياتهذهوكل2553.

"إذ".(:اليسقبلطفيزاد

بالقاف"يلقى"د:وفي."يلفى":فوفي،الاصلفيكذا"تلفى":

تصحيف.وهو."تلقى":طفيوكذلك

نسخةفيوردالذيوهوبسعينا""خ:حاشيتهوفي"بسنينها":الأصلفي-

بعدالناظموقول.يثبتلمقولوذلك،سعةجمعسنياأنووجهه.ف

فيالالفالمثنىيلزممنلغةعلى،النصبمحلفي"كاملتان"ألفانذلك

)ص(..الثلاثالحالات

"إن!:اللهرسولقالعمرابنعنمسندهفيأحمدرواهماإلىيشير-

يرىكماأقصاهيرىسنةألفيملكهفيينظرمنزلةالجنةأهلأدنى

احمدرواه:الهيثميوقال2/13:4632مسندهفياحمدرواه.".ادناه

علىمجمعوهوفاختةأبيبنثويرأسانيدهموفيوالطبرانييعلىوأبو

01/104.الزوائدمجمع.ضعفه
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الإحسانذيسئحانلهاصالاهـعشرجميعادنيانااضعاف-0205

***

فمغ

الجنةأهلسنذكرفي

الشبانقوةهيالتيثينثلامعثلاثوسنهمهذا-2105

0205-

2105-

عنومسلمالبخاريرواهالذيالحديثإلىالناظميشير."السبحان"ذيف

النارأهلاخرلاعلم"إني:!رالنبيقالعنهاللهرضيمسعودبنعبدالله

الله:فيقولحبواالنارمنيخرجرجل:دخولاالجنةأهلوآخرمنهاخروجا

بريا:فيقولفيرجعملأىأنهاإليهفيخيلفياتيها،الجنةفادخلاذهب

فيرجعملأىأنهاإليهفيخيلفيأتيهاالجنةفادخلذهب1:فيقول،ملأىوجدتها

الدنيامببللكفان،الجنةفادخلذهب1:فيقول،ملأىوجدتهاربيا:فيقول

وأمنيتسخر:فيقول.الدنياامثالعشرةمثللكاناوأمثالها،وعشرة

بدتحتىضحكل!اللهرسولرايتفلقد.الملكوانتمنيتضحك

،4/913البخاريرواه"منزلة[لجنةأهلأدنى"ذلك:يقولوكاننواجذه

كتاب93لمهلمصحيحهفيمسلمورواه.والنارالجنةصفةباب،الرقائقكتاب

خروجا.الناراهلاخربابالإيمان

بنوعفانهارونبنيزيدحدثنا:قالاحمدرواهالذيالحديثإلىيشير

بنسعيدعنجدعانبنزيدبنعليعنسلمةبنحمادحدثناقالا:مسلم

أهل"يدخل!:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةابيعنالمسيب

خلقعلىوهموثلاثينثلاثابناءمكحلينجتادابيضامرداجرداالجنةالجنة

ورواه2/343.8548:احمدرواهاذرع"سبعةعرضفيذراعاستونادم

حدثنيسعدبنرشديناخبرناعبداللهاخبرناسويدحدثنا:قالالترمذي

من:قالالخدريسعيدابيعنالهيثمأبيعندراجعنالحارثبنعمرو

يزيدونلاالجنةفيثلاثينابناءيردونكبيراوصغيرمنالجنةاهلمنمات

نعرفه-لاغريبحديثهذا:عيسىابوقال..الناراهلوكذلكبداعليها
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علىذافيوكبيرهموصغيرهم-2205

ائهميضاالخدريروى-ولقد2305

اذولئسالتزمذيفيوكلاهما-4205

العقوبعدونيهفالثلاث-حذف2505

فعندماالكلامفيتساع-عند2605

الولدانسوىماسواءحد

عشرانبعدهاعشرابناء

أمرانهاهنابلبتناقض

سيانعندهمذلكوذكرد

فبالميزانبتحريرياتوا

2205-

2505-

2605-

!ض!!!ض!!*

ورواه23.بابالجنةصفةكتاب4/995/2562رشدينحديثمنإلا

حدثنا،البصريفراسبنمحمدهريرةبوحدثنا:قالحيثالترمذي

عنحوشببنشهرعنقتادةعنالعوامابوعمرانحدثناداود،ابو

[لجنةاهل"يدخل:قال!رالعبيانجبلبنمعاذعنغنمبنعبدالرحمن

سنة".وثلاثينثلاثأوثلاثينابناءمكحلينمردا1جردالجنة

هذاروواقتادةصحابوبعض،غريبحسنحديثهذا:عيسىابوقال

صفةكتاب)2545(4/958الترمذيورواه.يسندوهولممرسلاقتادةعن

الجنة.اهلسنفىجاءماباب،الجنة

02/64.والكبير2/75،والصغير5/318،الأوسطفيوالطبراني

حسن.بإسنادالبيهقيورواه:والترهيبالترغيبفيالمنذريوقال

واسنادهالاوسطفيوالطبراني،حسنواسنادهاحمدرواه:الهيثميوقال

حسن.واسنادهالصغيروفيجيد،

سوا"."ذا:ح

الجنة.اهللخدمةاللهيخلقهمالذينالولدانذلكمنيستثنىانه:الناظممقصود-

9/342.اللسانالعقد.علىزادماكل:[لنيف

.للضرورةالنونحذفت،"ياتون":اصله

إذاالعربفإنقبلهمايناقضلممحفوظأهذاكانفإن:الناظميقول-

وتارةللتحريرالنيفيذكرونتارة:طريقينلهمفإننيفلهبعددقدرت

انطر:.الأمممنغيرهموخطابكلامهمفيمعروفوهذا.يحذفونه

.01صهالارواححادي
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فمغ

وعرمضهمالجذةأسلقاماتترفي

نقصانبلاسئععرضهمممنكستونأبيهمطولوالطول-2705

شمسانلناهمااللذينحينالصحبفيشانبغيرصحالطول-2805

الشئبانيأحمدرواهلكنإحداهمافينعرفهلئموالعرض-9205

الشانالبديعوالطولالعرضرزاهـبئنالتناسبيخفىولاهذا-0305

الإنسانصنعةمتقنتقديروذاصاحبهمقدارعلى-كل3105

!!عل!ه**

النبي!عنعنهاللهرضيهريرةابيعنالصحيحينفيرويماإلىيشير-2805

منأولئكعلىفسلمذهب1:قالثمذراعأستونوطولهآدمالله"خلق:قال

عليكمالسلام:فقالذريتكوتحيةتحيتك،يحيونكماقاستمعالملا"لكة

يدخلمنفكل.اللهورحمة:فزادوه،اللهورحمةعليكالسلامفقالوا:

البخاريرواه"الانحتىينقصالخلقيزلفلم،ادمصورةعلىلجنة1

قإللملائكةرنجفقال>وإذ:تعالىاللهقولبابالأنبياء،كتاب2/228،

كتاب17/172بنحوهمسلمورواه03[:]البقرة(خليفةالأرضفىجاعل

الجنة.

مسلم.اوالبخاريفي:ايإحداهما""في-9205

الفصلاولفيذكرهسبقوقد.ععهاللهرضيهريرةابيحديثوهو

ضعيف.وهو،جدعانابنسندهوفي،الماضي

لوفإنهرالعرضالظولهذابينالذيالتناسبيخفى"ولا:الناظمقال-3105

دقةمعظولأيصيرالخلقةرتناسبالاعتدالفاتالاحرعناحدهمازاد

الارواححادي"أعلموالد4،مناسبغيروكلاهماقصر،معغلظأاو

601.ص
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ف!مفر

وألو[نهمحلاهم)1(في

الاجفانمكحلوالشعورجعدلحىلهموليسبيضلوانهئم-3205

العئنانوكذلكوشعورهمابشارهئمفيالحشنكمالهذا-3305

***

/ف!سر

الجنةأهللسانفي

لسانخيرالعربيبالمنطقلسانهمبانثرأتىولقد-3405

ئئتانهماوماراويانطففبنظزإسنادهفيلكن-3505

مغموزانوذانالاشعريجىيح!ثمعمروابنهوالعلاءاعني-3605

!الهه**

)1(

3205-

3505-

3605-

جمعوكسرهاالحاءبضموالحلىالناشر،منتصرفولعله"لحاهم":طه

1647.صالقاموس.والصفة،والصورة،الخلقة:وهيالحلية

حاشيةفيذكرهسبقالذيعنهاللهرضيهريرةابيحديثفيجاءكما

1جعادبيضامرداجرداالجنةالجنةاهل"يدخل2105:البيت

السبوطةضدوهي،استرسالهوعدمتقئضه:الشعروجعودة."..مكحلين

اللغةاهليذكرولمالشعر.جعدورجلجعد،شعر:ويقالالشعرهفي

المرتضى:الشريفكقولالمتاخرينشعرفيوجاء"اجعد"،

إجعادأبدولكنالشعراجعدوفرغ
.()ص1114/:ديوانه:انظر

"نظرأ".:طهوفي.محذوفضميرلكربواسم.وغيرهالاصلفيكذا

=.الثوريوسفيانإسحاقابيعن.متروك،الكوفيالحنفيعمروبنلعلاء1
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3705-

)1(

3705-

نر

ئوجد)1"كممسيرةمنالجنةهل1ريحفي

فمزويانمائةتشأوإنشأربعبمسيرةمنتوجدوالريح

اناسمعت:ابانبنعمربنعبداللهوقال،بحالبهالاحتجاجيجوزلا:حبانابنقال

بحضرتيعنهالعلاءفسألوا،مسلمةبنسعيدعنحديثأرجلمنعمروبنوالعلاء

بنالعلاءحدثنا،مطينحدثنا:العقيليوقال.مسلمةبنسعيدحدثنا:فقال

مرفوعأ:عباسابنعنعطاءعن،جريجابنعنبريدبنيحيىحدثنا،عمرو

عربي.الجنةاهلوكلام،عربيوالقرآن،عربيلأني:لثلاثالعرباحبوا

5737.:3/301الاعتدالميزان.كذبهذا:حاتمأبوقال.موضوعهذا

وأبيه،،جريجابنعنالأشعريموسىبيبنبردةابيبنبريدبنيحيى-

الحديث.واهي:زرعةأبووقال،ضعيف:ويحيىأحمدقال.عروةأبايكنى

]4649[.36514لالاعتدميزان.بالقويليس:الدارقطنيوقال

إلىيشرلمالارواححاديفيالعنوانبهذاالناظمعقدهالذيالفصلفي-

مالاببنأنسعنبسندهالدنياأبيابنرواهمافيهنقلبلالأثر،هذا

علىالجنةالجنةأهل"يدخل!:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضي

عيسىميلادوعلى،يوسفحسنعلىالملكبذراعذراعأستينآدمطول

مكحلون".مردمحمد،لسانوعلى،سنةوثلاثينثلاث

"لسان:قالعباسابنعنعكرمةعنالحصينبنداود"وروى:قالثم

".عربيالجنةأهللسان:الزهريقال:عقيلوقال"عربيالجنةأهل

ضعف.منتخلولاالأحاديثهذه:قلت274.صالارواححادي

"يوجد".:ط،ح،سد،،فوفي.الأصلفيكذا

من"."يوجد:ط،ح،سد،وفي،الأصلفيكذا

عنعمروبنعبداللهحديثمنصحيحهفيالبخاريرواهماإلىيشير-

ريحهاوإن،لجنة1رائحةيرحلممعاهدأنقسأقتل"من:قال!رالنبي

باب،الدياتكتاب4/491البخاريرواهعامأ"أربعينمسيرةمنليوجد

.جرمبغيرذمياقتلمنإثم
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هـاصخأيضاسبعينرويوكذا-3805

مطعنمنلنارجالهمافيما-9305

بخصمائةتقديرهاتىولقد-0405

والذيايضافهوهذاصحإن-4105

لريحهاالمدركينبحشبإفا-4205

اثرانبهوأتيكلهرزا

إمكانذوالكلبئنوالجمح

نفصانماغئرمنضربهابر

الإمكانغايةفيقئلهمن

لسيانهماماوبعداقربا

3805-

-0405

الاصبهانيحازمبنموسىحدثنا:قالالطبرانيرواهماإلىويشير-

عنالفزاريمعاويةبنمروانحدثناالحضرميبكيربنمحمدحدثنا

بنعبداللهعناميةأبيبنجنادةعنمجاهدعنعمروبنالحسن

يرحلمالذمةأهلمنقتيلاقتل"منقال:!النبيعنعمرو

صححهالاثروهذاعام"مائةمسيرةمنليوجدريحهاوانالجنةرائحة

.الارواححاديفيالعاظم

بنمعديحدثنابشاربنمحمدحدثنا:قالالترمذيرواهماإلىيشير

عنهاللهرضيهريرةابيعنابيهعنعجلانابنعنالبصريهوسليمان

فقدرسولهوذمةاللهذمةلهمعاهد[نفساقتلمن"ألا:قال!.النبيعن

سبعينمسيرةمنليوجدريحهاهـانالجنةر[ئحةيرحفلااللهبذمةأخفر

خريفا".

غيرمنرويوقد.صحيعحسنحديثهريرةابيحديث:الترمذيقال

جاءماباب1402الترمذيسننانطر:سد.النبيعنهريرةأبيعنوجه

.معاهدةنفسأيقتلفيمن

احمدبنمحمدحدثنامعمربنمحمدحدثنا:نعيمابو"قال:الناظمقال

بنهارونحدثنابدربنالربيعأنبأناغياببنعبدالواحدحدثناالمؤذن

الجنةرائحة"ان:قال!اللهرسولعنهريرةابيعنمجاهدعنرياب

وهذا111.صالارواححاديانظر:عام"خمسمائةمسيرةمنتوجد

داودابووقالبشيء.ليس:معينابنعنهقالبدربنالربيعفيهالحديث

لارواياتهعامة:عديابنوقال.متروك:العساتيوقال.ضعيف:وغيره

1293.0273:الاعتدالميزان.عليهايتابع
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4305

4405

4505

4605

4705

4805

4305

4405

4505

4805

التبيانواضحوذلكيضاوعلوهاقرارهاباختلافو-

الانسانإطاقةبقدر!اغتفهوأيضاالشيرباختلافاو-

والاذهانالأقهامفيذاكبلتناقضالزسولألفاظبينما-

***

ف!هق

الجنةإلىدخولأالناسأسبقفي

أثرانتقديرهفيجناتللالفقرأهلسئقهذاونظير-

محفوظانذاكفيكلاهماشاربعباوضزبهابخمسمائة-

صحابئانالئانيلناوروىولاهماروىقدهريرة-فابو

المدركيناختلافعنناشىءالاثارهذهفيالمسافةفيالاختلافان:أي

يكونقدبل.واحدةدرجةفيكلهمفليسواوالبعد،القربفيلرائحتها

الجنةإنحيثوعلوها،أرضهاهوالذيقرارهاعنناشئاالاختلاف

الرائحةيشمالدرجاتهذهفيمنفبعض.بعضفوقبعضهاكثيرةدرجات

سبعين.مسيرةمنيشمهاالاخروالبعضاربعينمسيرةمن

والبطءالسرعةفيالسيراختلافمنكذلكينشأقدالاختلافإن:يعني

دونه.هولمابالنسبةوالسبعونمثلا،الراكضللجوادبالنسبةالاربعونفتكون

ذاك"."قل:ف

.111-011صالارواححادي:وانظر

عنسلمةبنحمادحدثناعفانحدثنا:قالإحمدالامامرواهماإلىيشير

اللهرسولانعنهاللهرضيهريرةإيعنسلمةلىعنعمروبنمحمد

خمسمائةوهويومبنصفاكنيائهمقبلالجنةالمسلمينفقر[ء"يدخل:قال

احتجإسنادهورجالصحيححديث"هذا:عنهوقالالترمذيورواهعام".

فيحمدو4/5780236:الترمذيسننانظر:."صحيحهفيمسلمبهم

84.صالأرواحوحادي2/3438545:مسنده



اسىفيالفقراءتفاوتبحشبهذا-9405

الاغنيافيتفاوتبصبذاأو-0505

خ!خيردخولاواؤلهمهذا-5105

الفمنمراتبهمعلىوالأنبياء-5205

باسئاقأحمدمةوهذا-5305

الإحسانإلىدسئقهمخحقاق

موجودانشكلاكلاهماء

بالفرقانخصقدمناللهش

المنانمواهبتلك!ضيل

لجناندخولهمعندالخلققي

سمعت:قالعمروبنعبداللهحديثمنمسلمرواهما:الأول-

باربعينالقيامةيومالأغنياءيسبقونالمهاجرين1ء"فقر:يقول!اللهرسول

228514.مسلمصحيحخريفا"

عنالمقرئعنالدوريعباسحديثمنالترمذيرواهما:وافاني-

عنعبداللهبنجابرعنالحضرميجابربنعمروعنأيوبأبيبنسعيد

خريقا"باربعينالأغنياءقبلالجنةامتي1ءفقر"يدخل:قالانه!النبي

حسن".حديث"هذا:وقال4/578،2361:سننهفيالترمذيرواه

فمنهموالاغنياء،الفقراءأحوالبحسبلسبقمدة"وتختلف:الناظمقال-0505

منالعصاةمكثيتأخركما؛بخمسمائةيسبقمنومنهم،بأربعينيسبقمن

84.صالحادي."أعلموالله،أحوالهمبحسبالنارفيالموحدين

بنأنسحديثمنصحيحهفيمسلمرواهماإلىيشيرهناوالناظم""بالقران:ط-5105

:الخازنفيقول،فأستفتحالقيامةيومالجنةباباتي":قال!اللهرسولنمالك

."قبلكلأحدافتحلاأنأمرتبك:فيقول،محمد:فأقول؟انتمن

يومتبعألناس1كثر"أنا!:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيوعنه

قولباب،1/188مسلمرواه."الجنةبابيقرعمنأولوأناالقيامة

[لجنة".فييشفع[لناسأول"أنا:!رالنبي

قالكما،تفاضلهمبحسبصمحمدبعدالجنةيدخلونالأنبياءأن:أي-5205

55[ه]الإسراء:لبمي(عكالئتنبعضفضلنا>ولقد:تعالى

عنهاللهرضيهريرةابيعنصالحأبيحديثمنمسلمرواهماإلىيشير-5305

أولونحن،القيامةيومالأولونالاخرون"نحن:!كاللهرسولقال:قال

،=بعدهممنوأوتيناهقبلنا،منلكتاب11أوتوأنهمبيد،الجنةيدخلمن
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داإلىاسبقهمبالشبقواحقهم-5405

الصالصديقهوبكرابوولذا-5505

يصااولهمانماجةابنوروى-5605

بالقرانوالئصديقوالإيمانإسلام

البزهانذيقؤلدخولاجقهم

الإحسانذوالعزشإلهقحه

-5405

-5505

-5605

صحيحهفيمسلمرواهباذنه"لحق1منفيه1اختلفولمادله1فهد[نافاختلفوا،

الجمعة.ليومالأمةهذههدايةباب58512،

وزنجلهمناختلزائد،ركنوفيهد.،وبالاصلينفيالبيتوردكذا

البيتينعلىالتعليق:انظر.والنقصللزيادةاخرىامثلةسبقتوقد،البيت

)ص(..الوزنفاستقام،طفي"والايمان("كلمةحذفتوقد578.683،

عنال!رفيبنهنادحدثنا:قالسننهفيداودابورواهماإلىيشير

خالدابيعنحرببنعبدالسلامعنالمحاربيمحمدبنعبدالرحمن

:قالعنهاللهرضيهريرةابيعنجعدةالمولىخالدابيعنالذالانيئ

بابفارانيبيديفاخذالسلامعليهجبريل"اتاني!لر:اللهرسولقال

كنتانيوددتاللهرسوليابكر:ابوفقالامتي"،منهتدخلالذيالجنة

مناولبكراباياإنك"أما:!اللهرسولفقال،إليهانظرحتىمعك

4641.الحديثرقم8باب،السنةكتاب265112"أمتيمنالجنةيدخل

.الرازيحاتمابووثقهعبدالرحمنبنالدالانيخالدابو:المنذريقال

:حبانابنوقال.نحوهاحمدالاماموعن،باسبهليس:معينابنوقال

.بالمعضلاتعنهمانفردإذافكيفالثقاتوافقإذابهالاحتجاجيجوزلا

بههبأسلايكونذلكعلىالحديثفهذا266112،المعبودعون

الطلحي،محمدبنإسماعيلحدثعا:قالسننهفيماجهابنرواهماإلىيشير

عن،شهابابنعن،كيسانبنصالحعنالمدينيعطاءبنداودأنبأنا

من"أول!د:اللهرسولقال:قال،كعببنابيعن،المسيببنسعيد

الجنة"فيدخلهبيدهياخذمنوأول،عليهيسلممنوأول،عمرالحقيصافحه

إسنادهالحديثوهذا.401الحديثرقمالمقدمة1193ماجهابنرواه

روايته.فيبشيءليس:عنهاحمدالامامقال.عطاءبنداودفيهضعيف

منكرهذا:الحديثهذاعنالذهبيوقال.الحديثمنكر:البخاريوقال

2631.:2/12الاعتدالميزان:انظر.جدا
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5705

5805

9505

0605

6105

6205

6305

6405

9505

0605

6205

6405

راجنةدخولااؤلهئمويكون

قولهناصراللهدينافاروق

محبفيهضعيفاثرلكنه

عبالصالمخصوعمومهكانصحلو

حففهودخولاوإولهمهذا

حامدااصبجالسراءفيكانإن

بإلههعارفهوالذيهذا

متيفنفسئقهالشهيدوكذا

الكفرانقامعذلكغزدوس

]701/لمالإيمانوشرائعورسوله

ببيانخالدايسمىسوج

نكرانذيغئرقطعا!يق

للرحمنالحالاتعلىطد

ثانفحمدالضمافيكانأو

الزبانيوكمالهوصفاته

الإحسانبذلكالجديروهو

هوفيهتكلموالذيخالد،:اسمهمنالحديثهذاإسنادفييوجدلا

عطاءبنخالدظنهإذ-اللهرحمه-الناظممنوهمولعلهعطاء.بنداود

قريش.مواليمنعطاءبنوخالد"الحديث"منكر:عنهالبخاريقالالذي

نقل81صالارواححاديوفي63511.2336:الاعتدالميزانانطر:

الامامقالجدا.منكرحديث"هو:وقالالسابقماجهابنحديثالناظم

".الحديثمنكر:البخاريوقالبشيء،ليسعطاءبنداوداحمد:

دخلمنأولهوعنهاللهرضيعمرأنالمرادفإنالحديثصحلو:أي

نسبية.أوليةفهيعنهاللهرضيبكرأبيبعدالجنة

أبيبنحبيبعنوقيسشعبة"وروى:الارواححاديفيالناظمقال

"أول!ر:اللهرسولقال:قالعباسابنعنجبيربنسعيدعنثابت

السر[ءفياللهيحمدونالذينالخمادونالقيامةيمالجنةإلىيدعىمن

الطبراني"رواهالزوائد:مجمعفيالهيثميقال82.صالحاديلضزاء"1و

وغيرهما،والثوريشعبةوثقهالربيعبنقيسأحدهاوفيبأسانيدالثلاثةفي

البزارورواهالصحيحرجالرجالهوبقية.وغيرهالقطانيحيىوضعفه

05119.الزوائدمجمع.حسنوإسناده،بنحوه

هشامحدثناإبراهيمبنإسماعيلحدثنا:قالأحمدالامامرواهماإلىيشير

=هريرةأبيعنأبيهعنالعقيليعامرعنكثيرأبيبنيحيىعنالدستوائي
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6505

6605

-6705

6505

6705

توانبغيرسباقاحقينباويقومحينالمملرسددلك

وصيانعفةذوبلحلحاحباولئسعيالذوفقيروكذا

***

فميسر

وأجناسها[لجناتعددفي

نوعاناصلهاولكنجذاكثيرةوهيالجنساسموالجنة

امتيمنثلاثةاولعلي"عرض!د:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضي

الجانةيدخلونثلاثةاولفاماالعار،يدخلونثلاثةواولالجنةيدخلون

وذمتعففوفقير،ربهطاعةعنلدنيا1رقيشفلهلممملوكوعبدفالشهيد،

يؤديلامالمنثروةوذو،مسلطفامير[لناريدخلونثلاثةواول.عيال

5279.:42512مسندهفيأحمدرواهفخور("وفقير،مالهمناللهحق

الترمذتيسنن:انظر.حسن"حديث"هذا:وقالنحوهالترمذيوروى

فيحريمةوابن051411صحيحهفيحبانابنورواه17614:1644

النار.الزكاةمانعإدخالباب814صحيحه

عنهاللهرضيالمجاشعيحماربنعياضحديثمنمسلمرواهماوكذلك

ورجل،موفقمتصدقمقسطسلطانذو:ثلاثةالجنة"اهل:قالمرفوعا

رواه"عيالذومتعففعفي!ومسلم،قربىذيلكلالقلبرقيقرحيم

وأهلالجنةأهلالدنيافيبهايعرفالتيالصفاتباب714921،مسلم

النار.

هما:الحقان

عنه.نهىماواجتناب،عليهافترضهمابأداءللهحق-1

الخالق.معصيةغيرفيويطيعهعليهحقهيؤديبأنلسيدهحق-2

"سئاق".:الاصلينعداما-

عليه=اشتملتوماالدارلتلكالمتناولالعامالاسمهو"الجنة:الناظمقال



منحوتاهماببسلذهبيتان-6805

منثنتانفضةيضا9605-وكذاك

وعدوالماوىالخلدداولكس-0705

بنيانومنوانيةحلي

اوانوكلوبنيانحلي

لمعانإضافةوالسلامن

9605-

0705-

"والجنةأيضا:وقال"الاعينوقرةوالسروروالبهجةواللذةالنعيمانواعمن

جناتوهيوالقصوروالمساكنبساتينمنحوتهمالجميعشاملاسم

68.74،صالحاديانطر:".كثيرة

الربيعامنمالكبنانسعنصحيحهفيالبخاريرواهماإلىيشير-

اللهنبييا:فقالت!راللهرسول"اتتسراقةبنحارثةاموهيالبراءبنت

فيكانفان.غربسهمأصابهبدريومقتلوكان؟حارثةعنلتحدثني

مأ"يا:قالالبكاء.فيعليهاجحهدتذلكغيركانوإنصبرتالجنة

البخاريرواه"الاعلىالفردوساصاببنك1ن!1الجنةفيجنانانهاحارثة

.غربسهمااتاهمنباب3/3401صحيحهفي

قيسبنعبداللهبنبكرابيحديثمنالصحيحينفيرويماإلىيشير

وماوحليتهماانيتهماذهبمن"جنتان:قالانه!صاللهرسولعنابيهعن

نأوبينالقومبينومافيهما.وماوحليتهماانيتهمافضةمنوجت!انفيهما،

البخاريرواهعدن"جنةفيوجههعلىالكبرياءرداءالاربهمالىينظروا

16311.ومسلم،4/1848

]الفرقان:المئقوت(وعداثتىالخ!دسةأمضيرألف>قل:تعالىقال

>عطآ:تعالىقالكماابداعنهايظعنونلااهلهالانبذلكسميت15[

07.صالحادي801[]هود:تجذوز<غير

منمفعلوالماوى15[،:]النجم*<المماو2نجة>عندها:تعالىوقال-

07.صالحادي.بهواستقرإليهوصارالمكانإلىانضمإذاياوياوى

والصحيحالجناتمنلجنةاسمهي"فقيل:عدنجناتعنالناظموقال-

اتتىعفن>حست:تعالىقال.عدنجناتوكلهاالجناتلجملةاسمنه

به،اقامإذابالمكانعدن:يقال.61[.:]مريمباتغتمب(عاده-الرثهقوعد

منه"تبرحفلملزمته:كذابمكانالابلوعدنت،توطنتهالبفد:وعدنت

71.صالحادي
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إلبإضافتهاستدعت1أوصافها-7105

واوأعلاهاالفزدوسلكنما-7205

مفالخلقلأعلىمنزلةاعلاه-7305

رتبةعلىوهيالوسيلةوهي-7405

التئيانغايةفيمدحة!ا

لرحمن1صفوةمساكنسطها

بالقرانالمئعوثهوشلة

الرحمنمنفضلالهخلصت

تعالى:قولهفيالاسمبهذا]دئهسماها"قد-:اللهرحمه-الناظموقال-

الند<دارالييدعرأ>وادله127[:]الانعام<ربهمعندلشلزدار>لهم

وافةبليةكلمنالسلامةدارفإنهاالاسمبهذاأحقوهي25[:]يونس

96.صالحادي:انظر.ومكروه

نأإلىفحاشيةفيشيرو.بوحاشيةودالأصلينفيكذا:"غاية"في-7105

وغيرها.بفيوكذا"مع":نسخةفي

نزلا*الفرصوسجنتلهئمكانتالصالحتوعلومنوأءالةبينن>:تعالىقال-7205

اسم"والفردوس801[701،:]الكهف*<حولاعنهايتغونلافيهاخندين

الاسمبهذاأحقكأنهعلاها،وافضلهاعلىويقالالجنةجميععلىيقال

الحادي"البساتينوالفراديسالبستانالفردوسصلو،الجعاتمنغيرهمن

72.ص

عنهريرةأبيحديثمنصحيحهفيالبخاريرواهماإلىويشير-

سبيلهفيللمجاهديناللهاعدهادرجةمائةالجنةفي"ان:قالالنبي

الفردوسفاسألوهاللهسألنم1فاذوالأرضالسماءبينكمادرحنينكلبين

[لجنة"أنهارتفجرومنهالرحمنعرتروقوقهالجنةوأعلىالجنةوسطفانه

6/0027.صحيحهفيالبخاريرواه

الرحمنعرتنإلىالدرجاتأقربلانها"الوسيلة"!النبيدرجةسميت-7405

وهيالقربمنالوسيلةلفظاشتقاقصلواللهإلىالدرجاتأقربوهي

ولهذاالوصلةمنالوسيلةومعنى...إليهتقربإذاإليهوسلمنفعيلة

61.صالحادينورا.عظمهاوشرفهاوالجنةأفصلكانت

".أعلى"فهى:-ب

له"."حصلت:-ح

سمعنهالعاصبنعمروعنصحيحهفيمسلمرواهماإلىيشير-



ببيانمفصلاالجنانصيلتفالزحمنسورةفياتىولقد-7505

مفضولانثنتانيليهمامثمفاضلتانثنتاناربع7605-هي

بوزاننظمهاويعسرعشرلأوجهالفضليانفالاوليان-7705

عينانلهلمنتلوحفيهوجدتهاالشياقتاملتوإذا-7805

فانهعليصلواثميقولمامثلفقولواالموذنسمعتم"إذا:هـيقولالنبي

فانها[لوسيلةليسلو[ثمعشرا.عليهاللهصلىحدة1وصلاةعلتيصفىمن

فمنهو،ابونانوارجواللهعبادمنلعبدإلاتنبغيلاالجنةفيمنزلة

1/288.صحيحهفيمسلمرواه"شفاعتيعليهحلتالوسيلةليسال

،سمنوالمثبتيليهما"،"ثممنبدلا"ويليهما"وغيرهما:الأصلينفي-7605

"تليهما(".:سوفي.طه

تفضيلعلىيدلوالسياق:وخلاصتها"الأرواح"حاديفيالناظمبينهاوقد-7705

:اي!<اقنان>ذواتا:قولهاحدها::وجهعشرةمنالأوليينالجنتين

تخرلإنغتنان>فيهما:قوله:الثالي.الاخريينفيذلكيذكرولماصنافذواتا

مناحسنوالجارية!<نضاختانعئنان>فجهما:الأخريينوفي*<

يذكرولم!(زؤجانفبهههصكلمن>فجهما:قالانه:الثالث.العضاخة

إستبرفما(مقبطإلنهافركىعك>مئيهين:قالانه:بع1الر.الأخريينفيذلك

ولمدان(الجئئين>وجني:قالانه:الخامس.الاخريينفيذلكيذكرولم

وقال<الطرفقصزت>فيهن:قالنه:السادس.الاخريينفيذلكيذكر

افضلالأوليينفيوقصرهن*<الحيامفىئقصورت>صر:الاخريينفي

ولماللونصفاءفيوالمرجانالياقوتبشبهوصفهنانه:السابع.واكمل

جزإء>هل:الأوليينفيقالانه:الثامنبعدها.التيفيذلكيذكر

الإحساناهلمناصحابهماانيقتضيوهذا*<الاحشنإلااقيحسن

الجنتينبوصفبداانه:التاسع.الاخريينفيذلكيذكرولمالمطلق

منافضلهما:اي!<جنناندونهما>ومن:قالانه:العاشر.الاوليين

7.76،صه"الأرواح"حادي:انظر.بعدهمااللتين

خطا.،"اذنان":ب-7805
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واجنةيداهغرستمنلسئحان-9705

لبنائهاتفنتايضاويداه-0805

وكلاهماكادمالجنانفيهي-8105

منلديهلئسالجهميئلكنما-8205

ولئملدهوعقعفوق-اولد8305]701/ب[

وتاقدرتهتاثيرفكلاهما-8405

البنيانتكاملعندغزدوس

باناعظمالرحمنفتبارك

الشانهذااجلمنتفضيله

نكرانذوفهوشيءالفضسذا

الشئطانعلىفضلابذايثبت

يدانثئملئسالمشيئةثير

0805-

8105-

8305-

8405-

علىاللامزيادة"لبنائها"وفي،المثنىإلىالعائدالضميرإفراد"أتقنت"في

)ص(.للضرورة،بهالمفعول

معشرأبيحديثمنوغيرهماالنجاروابنالدارميذكر"قد:الناظمقال-

بنالحارثبنعبداللهبنعونعن-فيهمتكلم-عبدالرحمنبننجيح

قال:قالالحارثبنعبداللهأبيهعنعبداللهبنعبداللهأخيهعننوفل

لتوراة1وكتب،بيدهآدمخلق،بيدهأشياءثلاثةالله"خلق:!اللهرسول

مدمنيدخلهالاوجلاليوعزتي:قالثم،بيدهلفردوس1وكرس،بيده

؟الديوثفماالخمرمدمنعرفناقداللهرسولياقالوا:لديوث"1ولاحمر

هذاوعلى"موقوفانهالمحفوظ:قلت"اهلهفيالسوءيقر"الذي:قال

ضعيفا.يكون

قدوبمجموعهاالامورتلكتثبتاثارعدةالناظمذكروقد

77،صالارواححاديانظر:بعضا.بعضهاويشدبعضابعضهايقوي

.78

ادمففلكمابيدهخلقهااللهبأنالجنانعلىفضلتالفردوسأن:أي

.بيدهحلقهاللهبأنالخلقسائرعلى

اليدينصفةويؤولاليدينصفةومنهاكلهاالصفاتينكرالجهميان:أي

اليدلان،فضيلةلهيثبتفلمادموالدهعقبذلكفهو،والقدرةبالمشيئة

مخلوقكليهمافإنهـابليسآدماستوىالمشيئةأوالقدرةمعناهاكانإذا

ومشيئته.اللهبقدرة

.والشيطانادم:يعني"وكلاهما"،د:
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وخلقهنعمناهوهماإلا-8505

قاالغرسالعبادربقضىلفا-8605

مومنهوالذيالعئدأفلحقد-8705

اذالدرداءبوحبناروىولقد-8805

المنانرئهبنعمةكل

ببيانفتكلمتتكلميل

الإحسانمنلهاذخرتماذا

الشانعظيماثراعويمرك

8505-

8605-

8805-

لمشيئة.1والقدرة:أي"هما"

وغيرها:بوفي.الجنةغرس:يعني.حود،الاصلفيكذا:"الغرس"

فيفوالكلمة.الحديثفيكماالجنةعرشغرسلما:يعني"العرش"

والسين.العينباهمال

.دمنساقطة"فتكلمت"-

عبيداللهبنيون!حدثنا:البغويحديثمنالبيهقي"ذكر:الناظمقال-

سعيدأبيعننضرةبيعنالجريريعنالفضلبنعديحدثناالبصري

ولبنةذهبمنلبنةالجنةحائطاحاطالله"إن!:اللهرسولقال:قال

افلحقد:فقالت،تكلميلها:وقال،بيدهعرشهاوغرس،فضةمن

[لملولب".منزللكطوبى:فقال،[لمؤمنون

زيادبنمحمدحدثناالبزارالمثنىبنمحمدحدثناالدنيا:بيابنوقال

أنسعنقتادةعنعروبةأبيبنسعيدعنحسينبنبشيرحدثناالكلبي

بيضاء،درةمنلبنةبيدهعدنجنةالله"خلق!:اللهرسولقال:قال

لمسك،1ملاطها1ءخضرزبرحدهمنولبنة1ء،حمرياقوتةمنولبنة

أفلحقد:قالت،انطقي:لهاقالثمالزعفرانوحشيشها،اللؤلؤوحصباؤها

وأخرجه923،لمهلمكثيرابنوتفسير78،صالحاديفيكما[لمومنون"

فيوالحاكم7/44،مصنفهفيشيبةأبيوابن18/7،تفسيرهفيالطبري

وأخرجه،2/426يخرجاهولمالاسنادصحيححديثهذا:وقالالمستدرك

والكبير1/224،الأوسطفيوالطبراني512،صالزهدفيالمباركابن

مجمعانطر:جيد.أحدهما:الطبرانيإسناديعنالهيثميوقال،11/184

طه!258.الزوائد

فمشهورهوأما.أبيهاسمفيمختلفالانصاريقيسبنزيدبنعويمر

=مشاهدهأول،جليلصحابي.لقبوعويمرعامر،اسمه:وقيل،بكنيته



-9805

-0905

-1905

-2905

-3905

-4905

-5905

سماعهعندالعئدقلبيهتز

برايهيقالابدامثلهما

ف!!ساعاتثلاثالنزولفيه

بحكمةيشاءماويثبتيمحو

ويمىحالعلىيمسيالفتىفترى

دبرتقدوأمورهنائمهو

مساعدنإلىالاخرىوالشاعة

الايمانحلاوةبقدرطربا

العرفانبذاأهلاياكاناو

الثانيالكتابفيينظراهنول

وحنانوبرحمةوبعزة

مثلانهماماسواهافيجح

الشانبذاكيدريولالئلا

الرحمنصفوةهئماهلهكن

ذلك.بعدعاش:وقيل،عثمانخلافةاخرفيماتعابدا،وكانحد،

2/335.العبلاءعلامسير،8/175التهذيبتهذيب:انظر

صالحبنعبداللهثناشعيببنمطلبوحدثنا:معجمهفيالطبرانيقال-

عنالقرظيكعببنمحمدعنالانصاريمحمدبنزيادةعنالليثحدثنا

تعالىالله"ينزل:!كاللهرسولقال:قالالدرداءابيعنعبيدبنفضالة

فيمنهنالأولىالساعةفيينظرلليل1منيبقينساعاتثلاثآخرفي

[لساعةفيينظرثم،ويثبتيشاءمافيمحوغيرهفيهينظرلاالذي[لكتاب

إلافيهامعهيكونولافيه،يسكنالذيمسكنهوهيعدنجنةالىالثانية

قلبعلىخظرولاأحد،عينترهلمماوفيهالصديقون1ولشهد[ء1والأنبياء

له؟فأغفريستغفرنيمستغفرألا:فيقولالليلمنساعةآخريهبطثمبشر،

الفجر.يطلعحتىله؟فأستجيبيدعوني1عدألافأعظيه؟يسألنيسائلألا

تعالىاللهفيشهدهممثهودا(كا%اتفخرقرءانإنالفجر>وقرءان:تعالىقال

مثلهيقاللا-الناظمذكركما-الحديثوهذا77.صالحاديوملاءلكته"

الرفع.حكمحكمهفيكون،بالراي

فيواللالكائي8/9279452:الأوسطفيالطبرانيرواهالحديثوهذا

3/442.السنة

والبزاروالأوسطالكبيرفيالطبرانيرواهالزوائد:مجمعفيالهيثميقال

الزوائدمجمع.الحديثمنكروهوالأنصاريمحمدبنزيادةوفيه.نحوه

.01/155
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بجبانتكنفلاحشب!يقالصومعهمالأنبياءثئمالزسل-6905

أذنانبهسمعتولاكلأرأتعئنلاواللهالذيفيها-7905

الشلطانذواللهتعالىلهلالمثاخطربهقلبولا-كلأ8905

ندمانتائبمنهليقولءالشماهذيإلىالأخرىلشاعةو-9905

الاحسانسع1وإنياعطيهسائلاومشتغفروداعو-0051

القزانشهادةتلكأملاكالمعيشهدهاالفجرتصلى-حئى1051

الطبرانيسنةفيوتمامهوسياقهبطولهالحديثهذا-2051

***

فمغ

الجنهبناءفي

مختلفاننوعانففحةسىوأحفذهبمناللبناتوبناؤها-3015

".الأذنانبه"سمعت:ط،حد،وفي."أذنانمنسمعتهولا"لا:ب-7905

الاصلين.منساقطة"به"-

"يصلى".:ط،حوفي"نصلى"د:وفي.الاصلفيكذا-1051

فيكماوملائكتهاللهيشهدها:أياللهإلىيعود"يشهد"فيالضمير-

السابق.الحديث

المرنقؤإنالفجر>وفؤان:تعالىقولهإلىيشير":القران"شهادة-

صلاةوالمراد::تفسيرهفيكثيرابنيقول78[.]الاسراء:مشهو؟ا(كا%

1211،كثيرابنتفسيرانظر:.الصحيحينفيبهمصرحأجاءكماالفجر

11045.ومسلم23211،البخاريوصحيح

خطأ.وهوفضة"،"من:ف-3051

بووكاملأبوحدثنا:قالمسندهقيأحمدالامامرواهماإلىيشير-

ابو-سعدالنضر:ابوقال-الطائيسعدحدثنازهيرحدثناقالا:النضر
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وزبزجدلؤلؤمنوقصورها-4051

بهوياقوتدرمنوكذاك-5051

زعفرااوخالصمشدبوالظين-6051

تنكرهمالابمختلفئن-لئسا7051

العقيانخالصأوفضةاو

الاتقانبغايةالبناءنظم

مقبولانأثرانبذاجان

البنيانلذلكالملاطفهما

ياقلنا::يقولهريرةاباسمعالمومنينأممولىالمدئةبوحدثعا-مجاهد

فارقناكواذا،الاخرةاهلمنوكناقلوبنارقترأيناكإذاإنااللهرسول

لو-:قالاو-تكونون"لو:قال.والاولادالنساءوشممناالدنيااعجبتنا

لصافحتكمعنديعليهأنتم[لتيالحالعلىحالكلعلى-تكونونأنكم

يذنبونبقوماللهلجاءتذنبوالمولو.بيوتكمفيولزارتكمبثفهمالملائكة

:قالبناوها؟ماالجعةعنحدثنااللهرسولياقلنا::قال.لهم"يغفرحتى

اللؤلؤوحصباؤهاقر،الألمسك1وملاطها،فضةولبنةذهب"لبنة

ولاويخلد،يباسولاينعميدخلهامن،الزعقر[نوترابها،لياقوت1و

لهواللفظمسندهفيأحمدرواه"شبابهيفنىولاتيابهتبلىلا،يموت

حبانابنوصححه5/041،الإيمانشعبفيوالبيهقي2/403،0708:

2/165.بنحوهالنبوةدلائلفيوالاصبهاني16/693،

سبق.وقد،الخالصالذهب:لعقيان4051-1

حديثمنالصحيحينفيرويوما،السابقاحمدحديثهما:لاثر[ن6051-1

"قال!اللهرسولأنيحدثذرأبوكان:قالمالكبنأنسعنالزهري

قطعةالحديثوهذا"المسلشترابهاواذ[،اللؤلؤجنابذفيهافاذاالجنة"أدخلت

.1/148مسلمورواه،1217ليمالبخاريرواه.الطويلالمعراجحديثمن

صائد:لابن!اللهرسولقال:قالسعيدابيحديثمنمسلئموروى

"صدقت":قال،القاسمبايامسكبيضاءدرمكة:قال؟"الجنةتربة"ما

4/43.22مسلمرواه

بهويملطالبناء،سافيبينيجعلالطين:والملاط،طلاه:الحائطملط-7051

988.صالقاموس.الحائط

وصقت-الجنةتربةأن]أيتربتهافيصقاتثلاث"فهذه:الناظمقال-



/تف

وتزبتها)1(وحصبائهاأزضهافي

العئنانتنالهاالمراةمثلفضةكخالصمرمرةوالارض-8015

الشانالعظيموبالمشكطفيالصبالدرمكنشبيههامشلمفي-9051

تشبيهانهناكصارالزيحبل!ذالكناللونلحشنهذا-0151

جمانكنثرنثرتلالىءككذاوباقوتدرحصباؤها-1115

)1(

-8051

-9051

-5111

إلىالسلفمنطائفةفذهبتبينها،تعارضلاوالدرمكة[،والزعفرانبالمسك

اخرين:معنيينويحتمل...والزعفرانالمسكللنوعينمتضمنةتربتهاان

مسكا،صاربالماءعجنفإذا،زعفرانمنالترابيكونانأحدهما:

ترابا.يسمىوالطين

...الرائحةباعتبارمسكااللونباعتبارزعفرانايكونان:الثانيالمعنى

الصفرةإلىلونهيضربالذيالصافيالخبزوهوبالدرمكتشبيههاوكذلك

69.صالأرواححادي:انظرونعومتها".ليتهامع

."ترابها":طع."تربها":طه،طت

حدثنايحيىبنزيادحدثناالعباسبنمحمدحدثنا:الشيخابوقال

:يقولاباهسمعانهسماكبنزميلخاليحدثني:قالبارقبنربهعبد

كانهافضةمنبيضاء"مرمرة:قال؟الجنةارضما:عباسلابنقلت

واحدةوالمرمرة،1011لممالشيخلابيالعظمة.الحديث."..مراة

وذكره171.-15017اللسان.الصلبالرخاممننوعوهو.المرمر

الدنياابيابنرواه:الحديثاخرفيوقالوالترهيبالترغيبفيالمنذري

5664.:28614حسنبإسنادموقوفا

الماضي.الفصلفيانفاهاوردناهالذيسعيدابيحديثإلىيشير

والجمان،3051رقمالبيت:انظر.السابقاحمدحديثإلىيشير

انطر:.جمانةالواحدة،فضةمناللؤلؤاشكالهنواتاواللؤلؤ:ب1كغر

1531.صالقاموس
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كزلانمنستل1ماالذيمئكارمنأوزعفرانمنوترابها-1251

***

ف!غ

غزفاتهاصفهفي

بطنانمنوالظهرظهرهامنبطنهاينظرالجوفي-غرفاتها1351

والاحسانالكلماتوطيبمالضيامعالقياماهلسكانها-4151

ثنتانلهمأناوعبيدهسئحانهحقهخالصثنتان-1551

***

5113-

-5115

رواهماإلىالناظميشير1523.صالقاموسبطن،جمع:ئطنان

عنمسهربنعليحدثناخجربنعليحدثنا:قالالترمذي

قال:قالعليعنسعدبنالنعمانعنإسحاقبنعبدالرحمن

منوبطونهابطونها،منظهورهاترىكرفاالجنةفي"ان:!كالنبي

أطاب"لمن:قال؟اللهرسولياهيلمن:فقالاعرابيفقامظهورها"

"نياموالناسبالليلللهوطد،الصياموأدام،الطعاموأطعم،الكلام

حديثمنإلانعرفهلاغريبحديثهذا:عيسىابوقال

قولفيجاءماباب35414،الترمذيسنن.إسحاقبنعبدالرحمن

)53(.المعروف

26312.صحيحهفيحبانابنورواه

،بريدةابيعن339االاوسطوفي103،لممالكبيرفيالطبرانيورواه

وفيهالاوسطفيالطبرانيرواه:وقالالزوائدمجمعفيالهيثميوذكره

027811.ضعيفوهوسيفبنإسماعيل

2/254.ثقاتورجالهالكبيرفيالطبرانيرواه:الهيثميوقال

.والصيامالقيام:اللهحق

.والإحسانالكلامطيبالعبيد:حق-
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فم!

[لجنة)1(خيامفي

الزحمنصنعةهيجوفتبذلؤلؤمنخئمةفيهاللعبد-5116

النسؤانجملالزواياارفيالجوفيظرلهاميلاسنون-1751

)1(

5116-

5117-

(".الجعةاهل..".:ط

موسىابيعنالصحيحينفيرويماإلىيشير".الاحسان"صنعة:س

حدة1ولؤلؤةمنلخيمةالجنةفيللمؤمن"إن:قال!رالنبيعنالاشعري

بعضهميرىفلاالمومنعليهميطوفأهلونفيهاميلاستونطولهامجوفة

لهواللفظومسلم،مقصوراتحورباب149184البخاريرواهبعضا"

الجنة.خيامصفهفيباب218214

النبي!عنالاشعريموسىابيعنمسلمصحيحفيرويماإلىيشير

أهلمنهازاوبةدلفيميلاسبونالسماءفيطولهادرة"الخيمة:قال

218214.مسلمرواه"الاخرونيراهملاللمؤمن

منالصحيحينفيرويماذلكودليلميلاستونايضاعرضها

خيمةالجنة"في:قال!داللهرسولانالاشعريموسىابيحديث

يرونماأهلمنهاز[ويةكلفيميلاستونعرضهامجوفةلؤلؤةمن

بزيادةوالبخاري218214،مسلمرواهالمومن"عليهميطوفالاخرين

149184.آخرهفي

عبداللهبنعمروحدثنا:حاتمابيابن"قال:تفسيرهفيكثيرابنقال

ابيعنبزةابيبنالقاسمعنجابرعنسفيانعنوكيعحدثناالاودي

ولكل،خيرةمسلملكلإن:قالمسعودبنعبداللهعنمسروقعنعبيدة

وكرامةتحفة.يومكلعليهيدخلابواباربعةخيمةولكل،خيمةخيرة

ولابخراتولاطمحاتولامرحاتلا،ذلكقبلتكنلموهدية

".مكنونبيضكانهنعينحور،دفرات

96.صالزهدفيالمباركابنورواه28114.تفسيرهفيكثيرابنذكره

4/284.5656:والترهيبالترغيبفيالمنذريوذكره



بعضهميشاهدفلاالجميعيغشى-5118

منالأبواببهامقاصيرفيها-9151

مكانلاتساعوهذابعضا

بالمرجانزينودرذهب

5118-

-9511

بحيثالنسوانأجملمنزوجةالخيمةأركانمنركنكلفيأن:المعنى

الخيمة.لاتساعوذلكبعضابعضهنيرىأنغيرمنمنهنواحدةكليجامع

فهيعليهااحيطإذاالكبيرةالدارمنناحيةوكل.مقصورةجمع[لمقاصير:

298.صاللغةمقاييسمعجم.مقصورة

2/366.اللسان.مرجانةواحدته.نحوهأوالصغاراللؤلؤالمرجا!:

عنهمامعنهارونبنيزيدحدثنا:قالشيبةأبيابنرواهماإلىيشير-

فيفرسخ،مجوفةدرةالخيمة:قالعباسابنعنعكرمةعنقتادة

7/41.شيبةأبيابنمصنف.ذهبمنمصراعالافأربعةلها،فرسخ

بنعيسىحدثناأبيحدثنا:حاتمأبيابنقال:تفسيرهفيكثيرابنقال

فيعباسابنعنالمثنىبنمحمدعنهشامعنجريرحدثنافاطمةابي

خيامفي:قال72[:]الرحمن*<ألحيامفىمقوزتا>صر:تعالىقوله

ربعةعليها،فراسخأربعواحدةلؤلؤةمنواحدةخيمةالجنةوفياللؤلؤ،

4/281.كثيرابنتفسير،ذهبمنمصراعآلاف

:قالاليربوعيطلحةبنيحيىحدثني:قالتفسيرهفيالطبريوروى

قوله:فيعباسابنعنمحمدعنهشامعنعياشبنفضيلحدثنا

أربعةفيفراسخأربعلؤلؤةالخيمة:قال*<ألخيامفينقوزته>صر

27/161.الطبريتفسير.ذهبمنمصراعالافأربعةلهافراسخ

يحيىحدثنا:قالحيويةبنعمرأبوأخبركمالزهد:فيالمباركابنوقال

الجفريجعفرأبيبنالحسنعنميمونبنيحيىأخبرناالحسينحدثنا

فىثقصورت>صر:وتعالىسبحانهاللهقولفيجحادةبنمحمدعن

مصراعالافأربعةعليهافرسخفيفرسخدرةالخيمة:قال!<الحيام

583.صالمباركلابنالزهد.ذهبمن

مجوفة،درةالخيمة:والبيهقيالدنياأبيلابنروايةوفي:المنذريوقال

اصح.هذهوإسناد،ذهبمنمصراعالافأربعةلها،فرسخفيفرسخ

4/285.5657:والترهيبالترغيب

569



الجريانذيالانهاروشواظىءبرياضهامنصوبةوخيامها-0512

منبفسفانلقلتللنئرينقابلتلؤالتيسوىالخيامفيما-5121

اشجانومنعلقمنللقلببهافبفئمالخيامهاتيكلله-5122

حسانخئرهنحسانساتخفالظزفقاصراتحورفيهن-5123

متفقانوالاحسانفالحشنأوجهاحساناخلاقخفرات-5124

***

تعر

وشزرهاأرائكهافي

الألوانكثيرةالحجالطنعلبسررمنوهيالارائكفيها-5125

لسانوضعوذاكالحجالتيكهادونالأرائكاسمتشتحقلا-5126

الاركانذيالبيتظهروهورسفابلسانيدعونهابشخانة-5127

0512-

هـ-121

-51!2

5124-

5127-

هيبلوالقصور،الغرفغيرالخيم"وهذه-:اللهرحمه-القيمابنقال

"ذبدوقوله14صهالحادبدالانهار"شواطىءوعلىالبساتينفيخيام

3301.البيتعلىالتعليقفيسبقماانظر:للأنهار،صقة"الجريان

.زائدة"النيرين"فيواللاملقمر.والشمس:النيران

التعلق،بمعنىوهي،علقةجمع،العينبضمالاصلفيضبطكذا:لعلق1

)ص(.)علق(.الوسيطالمعجم.عفقةبقلانله:يقال

خطأ."،حسان"خلاق:س،ف

عنمجاهدقال.أريكةجمعفهيالارائك"وأما:الحاديفيالناظمقال

اريكةتكونلا:قال31[:لكهف]1لأرايذ<علىفيها>متبهين:عباسابن

أريكة.يكونلاحجلةبغيرسريراكانفإذا،الحجلةفيالسريريكونحتى

والسريرإلاأريكةتكونولا،ريكةتكنلمسريربغيرحجلةكانتوان

في=الاسرةهيمجاهد:وقال.اريكةكانتاجتمعافإذا،الحجلةفي

579



وثمارها)1(وظلالهاأشجارهافي

لهمامنهانوعانأشجارها-5128

مكامخضودالنئقاصل-كالشدر9512

الفالاخيرمنالسدروندلهذا-0513

منافعذواتايضأوثماره-1315

دانمثالمالدنياهذفي

ألوانذويثمرمنالشوكن

للأبدانالترويحونفعهل

الاحزانذيتفريحبعضهامن

)1(

5128-

9512-

5131-

أريكةوالسريرفالحجلة؟حجلةسريرالأريكة:الليثقالهالحجال

ي-قلت.الحجالفيالفرشالارائك:إسحاقابووقال.ارائكوجمعها

وهيالحجلة:لشانية1والسرير،أحدها::أشياءثلاثةهاهنا-:الناظم

يسمىولاالسرير،علىالذيالفراش:والثالثة.فوقهتعلقالتيالبشخانة

147.صالحادي.كله"ذلكيجمعحتىأريكةالسرير

وظلالها"."وثمارها:طه،طت

نأ:يعني."ثان":طعوفي.تصحيف"ذان("،:طه،طتوفيالدنو،من

الدنيا،فيشبيهلهليسونوعالدنيا،فيشبيهلهنوعنوعانالجنةأشجار

السدر.وهوشبيهلهالذيبالنوعفبدأ

حدئنايعقوببنمحمدالعباسبوحدثنا:قالالمستدركفيالحاكمروى

عامربنسليمعنعمروبنصفوانحدثنابكربنبشرحدثناسليمانبنالربيع

اللهإن:يقولون!زاللهرسولأصحابكان:قالعنهاللهرضيأمامةأبيعن

اللهذكرلقداللهرسوليا:فقاليومأأعرابيأقبل.ومسائلهمبالاعرابينفعنا

فقالصاحبها،تؤذيشجرةالجنةفيأنأرىكنتومامؤذيةشجرةالقرانفي

:!اللهرسولفقالشوكألهافإنالسدر:قالهي؟""وما:!لراللهرسول

تنبتفإنها،ثمرةشوكةكلمكانفيجعل،شوكهاللهيخضدمخضودسدر"في

صحيح.الأخر"يشبهلونمنهامالونأوسبعيناثنينعنمتهاالثمرةتفتقثمرا

.51812الصحيحينعلىالمستدرك.يخرجاهولمالإسناد

من-وينفع،الطبيعةيعقلالسدرشجرثمر:لنبق1"و:القيمابنقال
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كمامنضودالموزوهووالطلح-5132

موقراالبواديشجرانه-/أو5133

والفوالأعنابالزمانوكذلك-1345

الدهذهفيلهماونؤغهذا-5135

إلهناقولالئعدادمنيكفي-5136

وبنانباصابعيدنضدت

8101/ب[الاغصانفيالشؤكمكانحملا

دوانالقطوفمنهاالتيخل

بعيانيرىكيئنظيرنيا

زوجانبهافاكهةدسمن

،الطعامويشهي،البدنويغذوالصفراء،وبسكن،المعدةويدبغ،الاسهال

يقويوسويقه،الهضمبطيءوهو،الصفراويالذربوينفعبلغمأ،ويولد

المعادزادبالشهد".مضرتهوتدفع،الصفراويةالامزجةيصلحوهوالحشا،

.4/004

9512.البيتفي"السدر"علىمعطوفوهوكالطلج:أي-5132

]الواقعة:*<منضور>وطلج:تعالىاللهقولتفسيرفيالقرطبيقال

وابنعليالمفسرينأكثرقاله.طلحةواحدهاالموزشجر:الطلج92[:

باردظللهشجرولكنهموزاهوليس:الحسنوقال.وغيرهمعباس

الحداةبعضقال،شوكلهعظامشجر:عبيدةبووالفراءوقال.رطب

:الجعديوهو

الاحبالاالطلحترينغداوقالادليلهابشرها

.17/802القرطبيتفسير

طه.منساقطة"و[لنخل"-5134

68[،:][لرحمن*<صما!وصنىفبههة>فيهما:تعالىقولهلذلكيدل-

32[،31،][لنبأ:*<غنئاوصدإلق*مفازاللصتقين>إن:تعالىوفوله

"وخص:الناظمقال23[.:]الحاقة*<داية>قالوفها:تعالىوقوله

علىنصكماوشرفهمالفضلهمابالذكرالفاكهةبينمنلرمان1والنخل

حلاها"وطيبهاوالفاكهةأنواعأفضلمنهماإذوالاعنابالنخلحدائق

012.صالحادي

نظير.الدنياهذهفيلهليسالذيالثانيالنوعيذكرالناظمبدهنا-5135

52[.:]الرحمن*<زوجانفبههؤكلمن>فيهما:تعالىقولهإلىيشير-5136



51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

مفاللونفيمتشابهابهواتوا

مفالاسمفيمتشابهأنهاو

كلهخياروسطأنهاو

شبهذولثمارناانهأو

طعمهاولذةبهجتهالكن

منالهاعندالاكرفيفيلذها

الوانذوفذاكالطعومضلف

ثانقولفراكالطعومضلف

ثنيانذاليسفيهفالفحل

يختلفانلئسولوناسمفي

تجدانالذيهذاسوىامر

العئنانقئلهمنوتلذها

جنمخلهنم(نالصلختوصعملوأءامنواانذيت>وبشر:تعاليقولهإلىيشير

الذىهذاقالورزقأثمرةءمنمتهارزقو!ئماالأنهرتختهامنتخرى

25[.:]البقرةمتشيهآ(بهءوأنوأقبلمنرزقنا

هذافيالمؤلفذكرهالذيوالقول،اقوالعلىفيهاختلفقدوالتشابه

انطر:.الصحابةمنناسوعنمسعودوابنعباسابنعنمرويالبيت

1/64.كثيرابنتفسير

كانواكماأسماءهيعرفون:قال،أسلمبنزيدبنعبدالرحمنذلكروى

الطعم.فيمثلههووليس..بالرمانوالرمانبالتفاحالتفاحالدنيا،في

1/64.كثيرابنتفسير:انظر

لا،كلهخيار:الحسنقال.وجماعةجريجوابنوقتادةالحسنعنروي

فيهليسذلكنو،بعضهتسترذلونكيفالدنياثمارإلىترواألم،رذل

247.صكثير(ابندار)طللمؤلفالارواححادي:انظر.رذل

منه"."فالفحلغيرهما:وفي.الأصلينفيكذا-

يجيءالذي:والثنيان.السابقالغالبهوالشعراءمنفالفحل،مثلهذا-

)ص(.الجودةمنالأولىالدرجةفيثمركلأنوالمقصود:ثانيا.

لثمارنانه"أوغيرهما:وفيوالباء.الشينبفتحمضبوطا،الاصلينفيكذا

.(".."كثمارنا.د:وفي".مشبهذي

"لبهجتها".:ط

طعمها"."وطيبة:ف

تحريف.وهو"الاكلفي"فلذلها:الاصلينفي
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وابالجنةوماعئاسابنقال-5143

هذهتماثللاالحقائقيعني-5144

وغزسهاالئمارهاتيكطيبيا-5145

بهيشقىالذيالماءوكذلك-4651

ضينأتتالئماوتناولتواذا-4751

مسبتزقبولمابداتنقطغلنم-5148

إلىتحتجولمتمنغلنموكذاك-9514

تريانمااسماءسوىسليا

مئفقانالاسمفيوكلاهما

للبشتانالتزبذاكالمشكفي

للطمانالوودذاكطيبيا

بمكاندونهافحلتستها

ميزانإلىحملمنالشمسس

ن1العيدفيللقنوترتقىان

5143-

5144-

5147-

5148-

-514!

إلاالدنيافيماالجنةفيمماشيءيشبهلا:عباسابنقوليعني

ابنتفسيرالاسماء.إلاالجنةفيمماالدنيافيليس:روايةوفيالأسماء،

1/64.كثير

"متحدان".غيرها:وفي.طه،طت،وحالأصلينفيكذا

بنعليحدثناالمثنىبنمعاذحدثناقال:الطبرانيرواهماإلىيشير

أبيعنأيوبعنمنصوربنعبادعنسعيدبنريحانحدثناالمديني

اذالرجل1"ا!!:النبيقال:قالثوبانعنأسماءأبيعنقلابة

معجمهفيالظبرانيرواه"أخرىمكانهاعادتلجنة1منثمرةلزع

الزوالدمجمع.ثقاتالطبرانيورجال:الهيثميعنهوقال2/201

.01/414

".الشمس"نزولغيرهما:وفي.الأصلينفيكذا

منالشمسسيرالجنةثمارتنتظرلا:يالبروجمنوالميزانالحمل-

النونيةشرح.الدنياثمارنضوجأوانهوالذيالميزانبرجإلىالحملبرج

.)ص(2/936لهراس

<*ممنوعةولامنظوعؤلا*كئيض>وفبههةص:تعالىقولهإلىيشير

33[.32،:قعة1]الو

:الشجرةارتقىمنالتاء،بضممضبوطاالأصلفيكذا:"ترتقى"-

وفي"يرتقى"،د:وفي.ب،ففيالمضارعحرفينقطولمصعدها،

".يرتقيمن"إلى:س
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مافكئفالقطوفتلكذللتبل-0515

منالساقباناثراتىولقد-5151

الجذووهاتيلشعباسابنقال-5152

الذيالكربمن-ومقطعاتهم5153

الإمكانبأسهلانتزعتشئت

ببيانالترمذيرواهذهب

الالواناحسنمنزمردع

العقيانمنسعفومنفيها

-0515

-5151

-5152

-5153

23[.:]الحاقة*<داية>قظوفها:تعالىقولهإلىيشير

نائموهوأحدهميتناولهاقريبة:أي:الايةهذهعنعازببنالبراءقال

لذللا<قالوفها>ديمجاهد:وقال41614.كثيرابنتفسير.سريرهعلى

ينالها،حتىمعهتذللتقعدوإنبقدرمعهارتفعتقامإن14[:]الانسان

45714.كثيرابنتفسيرينالها.حتىلهتذللتاضطجحوإن

بان"."خبر:طع

حدثناالأبحسعيدأبوحدثنا:قالوحسنهالترمذيرواهماإلىيشير-

عنحازمابيعنجدهعنأبيهعنالقزازالفراتبنالحسنبنزياد

منوساقهاإلاشجرةالجنةفي"ما!د:اللهرسولقال:قالهريرةبي

سعيدابيحديثمنغريبحسنحديثهذا:عيسىابوقالذهب"

]0253[.الجنةشجرصفةفيجاءماباب،الجنةصفةكتاب67114

،الخضرةشديداللوناخضركريمحجروهوالربرجد،هوالزمرد:

(.الوسيط)المعجم.شفاف

ابوقال.وغيرهالخزمنونحوهاالجبابشبه:الثيابمنالمقطعات

للثيابيقاللا:الأعرابيابنقالولكنقصارها.الثيابمقطعات:عمرو

وصففيعباسابنحديثقولهيقؤيومما:شمرقال،مقطعاتالقصار

انظو:.عيبلأنهبالقصرالجنةاهلثيابيصفلالانهالجنةسعف

)ص(.283-28218اللسان

الكتف.مثلفتصيرتيبسالتيالعراضالغلاظالسعفأصول:النخلكرب

تحريف.وهو"الكرم":طوفي71311.اللسان

تحريف."سعة"،:طفي"سعف":-

سبق.وقد،الخالصالذهب:لعقيان1
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كأهـعجممنفيهماوثماوها-5154

تقيلئستممدودةوظلالها-1555

واحدأصلبظلسمعتماو-5156

تنقضيلاقدوتسنينمائة-5157

لإحسانذوفجكالقلالصال

ذانوأذىشصساولاحرا

العجلانالراكبلسئرفيه

والافنانالاصللعظمهذا

-5154

-5155

-5156

-5157

والعامة..عجمةالواحدة،والنبقالتمرنوىالنوى:بالتحريك،العحنم

111293.اللسان.بالتسكينعجمتقول

1356.ص،القاموس.الفخارمناو،عامةاوالعطيمةالجرة:القلة

الاصبهانيعبداللهابواخبرنا:قالالمستدركفيالحاكمرواهماإلىيشير-

حدثناجعفربنالحسينحدثناالاصبهانيعاصمبناسيدحدثناالزاهد

عنهماتعالىاللهرضيعباسابنعنجبيربنسعيدعنحمادعنسفيان

:قال68[:]الرحمن*<ورصماورونخلفبههة>فيهما:وجلعزقولهفي

كسوةوسعفهااحمر،ذهبوكربهااخضر،زمردمنجذوعهاالجنة"نخل

اشدالدلاء،اوالقلالامثالوثمارها،وخللهممقطعاتهممنها،الجنةلاهل

عجم".لهاوليسالزبد،منلينو،العسلمنحلىو،اللبنمنبياضأ

51712.يخرجاهولممسلمشرطعلىصحيححديثهذا:الحاكمقال

524.الزهد:فيالمباركابنورواه

"فانى".غيرها:وفي.وطالاصلينفيكذا

13[.:]الانسانزضهريرا(ولاشتسافيهايرون>لا:تعالىقولهإلىيشير-

الصوابوهوالأصلفيماويشبههد،،بفيكذاالجر،بلام"لسير"

تصحيف.وهو"يسير"وغيرها:فوفي.التاليالبيتفيالجملةوتمام

)ص(."العجلان"إعرابعليهيستقيمولا

ناعنهاللهرضيهريرةابيعنالصحيحينفيرويماإلىيشير

عاممائةظلهافيلر[كب1يسيرشجرةالجنةفي"ان:قال!كلاللهرسول

185114البخاريرواه!<"كدود>وطل:شئتمإن1و[قرؤويقطعها.لا

فيإنباب217514بنحوهمسلمورواه!<.كدود>وطل:قولهباب

يقطعها.لاعاممائةظلهافيالراكبيسيرشجرةالجنة
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نقصانبلامائةقدرهابىطونايضاالخدرفيروى-اولقد19015158/أ[

الالوانمن1شاؤوبمالسهملباعنمنهاالأكمامتتفتح-9515

***

-5158

-9515

الخزرجبنالحارثبنسنانبنمالكبنسعدالجليلالصحابيهو

بأحداستصغربكنيتهمشهورالخدريسعيدأبوالخزرجيالانصاري

احداثافقهمنكان.الكثير!النبيعنروىبها.أبوهواستشهد

تمييزفيالاصابة.وستينخمس:وقيلوستينثلاثسنةماتالصحابة

97.-783الصحابة

كماموالجمع،النوروغطاء،الطلعوعاء:بالكسرالكتم:الجوهريقال

تعالى:اللهقولأما.القميضكممثلبالضمالتهذيبفيوضبط.كمامو

السعفمنجمارهاغطىمافهي11[:لرحمن1الأتمام<ذات>والنر

12/526.اللسان.والجذعوالليف

"منها".مكان"فيها":ط،حد،-

بنالحسنحدثنازهيرحدثنا:قالمسندهفييعلىأبورواهماإلىيشير-

أبيعنحدثهالهيثمأباأنالسمحأبودراجحدثنالهيعةابنحدثناموسى

وامنراكلمنطوبىاللهرسوليا:قالرجلاان!زاللهرسولعنسعيد

طوبىتم،طوبىتم،طوبىتم،بيوامنر[نيلمن"طوبى:قال،بك

الجنةفي"شجرة:قال؟طوبىوما:رجللهفقال"يرنيولمبيامنلمن

يعلىابورواهأكمامها"منتخرجالجنةاهلتياب،سنةمائةمسيرة

حبانابنوصححه71.11733:ليهلممسندهفيحمدو2/951:1372

إنه:لكاملفيعديابنوقال.خلافالسمحابيدراجوفي16/043.

النسائي:وقالمناكير.أحاديثهأحمد:وقالهذا.حديثهعلىيتابعلا

ابنوقال.حاتمأبوقالوكذا.ضعيف:الدارقطنيوقال.الحديثمنكر

الهيثمابيفيبعضهموضغفه.بهباسلا:أخرىمرةوقال.ثقة:معين

-802ليهلمالتهذيبوتهذيب25،-2/24الاعتدالميزانانطر:.خاصة

212.ليهلمعديلابنوالكامل902،
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من!مفر

الجنهأهلسماعفي

الاغصانئب1ذوتهزريحارئناويزسلعباسابسقال-0516

بالاوزانكالنغماتإنساناللمشمعتلذأصواتافتثير-5161

نوالعيدالاوتاربلذاذةتتعؤضيلاالأسماعلذةيا-5162

لالحانوبالاصواتالحورءغنافيهالسماعهمسمعتمااو-5163

0516-

5163-

".ف:"ريحاتصف

الربيعبيبنلحسن1حدثنا:قالحاتمأبيابنرواهماإلىيشير-

عنوهرامبنسلمةعنصالجبنزمعةعنالعقديعامربوحدثنا

علىالجنةفيشجرة:قالالممدودالظل:قالعباسابنعنعكرمة

قال:عام.مئةنواحيهاكلفيالراكبيسيرماقدرظلهاساق،

ظلها.فيفيتحدثونوغيرهمالغرفهلوالجنةأهلإليهافيخرج

الجنة،منريحااللهفيرسلالدنيا،لهوويذكربعضهمفيشتهيقال:

كثيرابنتفسيرانظر:الدنيا.فيكانلهوبكلالشجرةتلكفتحرك

71.صالورعفيالدنياأبيابنرواه4/092

عنصالحبنزمعةظريقمنموقوفاالدنياأبيابنرواه:المنذريوفال

.الترمذيوحسنهاوالحاكمخزيمةابنصححهاوقد،وهرامبنسلمة

4/288.للمنذريوالترهيبالترغيبانظر:

حدثناقالا:منيعبنحمدوهنادحدثنا:قالالترمذيرواهماإلىيشير

عليعنسعدبنالنعمانعنإسحاقبنعبدالرحمنحدثنا:قالمعاوية

يرفعنالعينللحورلمجتمعا[لجنةفي"ان!:اللهرسولقال:قال

ونحننبيدفلاالخالداتنحنيقلن:قالمثلها.الخلائقيسمعلمت1بأصو

وكنالناكانلمنطوبى،نسخطفلاالراضياتونحننباس،فلاالناعمات

حديث:عيسىأبوقال.وأنسسعيدوابيهريرةأبيعنالبابوقيله".

4/696.الترمذيسنن.غريبحديثعلي
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5164

5165

5166

5167

5168

9516

0517

5171

5172

5164

5165

5167

5171

5172

فإنهالشماعلذياكواها

وطئبهالشماعلذئاكهاو

بهفكئمالشماعلذياكواها

اقلولئمالشماعلذئاكواها

داأطيببصوتسامعةظنما

خئراوالخوالدالنواعمنحن

لناومانخافولانموتلشنا

طووكذاكلهكنالمنطوبى

وذكرهارولناثارذاكفي

!بالإحسانالاذنانبهملمت

أغصاناعلىأقمارمثلمن

اشجان!ومنطربمنللقلب

بلسانلهتصغيرأذياك

حسانالجنانحورمنتأصو

والإحسانالحشنكاملاتت

الاضغانمنضغنولاسخط

لحقانيحطناهوللذيبى

الطبرانيومعجمالترمذيفي

.بمنساقطالبيتهذا

اللسانإ"اطيبهمالهواها:قلتالشيءطيبمنتعجبت"واذا:اللسانفي

.13/564

".الشأنلهذا"تصغيراغيرها:وفي.ط،حود،الاصلينفيكذا

الجنةأهلسماعإلىإشارتهنعلىالناظمفنته."ذاك"تصغيرو"ذياك":

شأنه.لتهوينليستبذياك

غيرها:وفي،"بجنان"د:وفي.الحقيقي:لحقاني1و.الأصلينفيكذا

"لفظان".

حدثناالصغير:معجمهفيفقالالطبرانياما.الترمذيحديثذكرسبققد

بنسعيدحدثناالمصريالفراتبنموسىبنوثيمةبنعمارةرفاعةأبو

ابنعناسلمعنزيدعنكثيرابيبنجعفربنمحمدانبانامريمأبي

ازواجهنليفنينالجنةاهل1جازو"إن!:اللهرسولقال:قالعمر

،الحسانخيرنحن:يفنينمماإن،قطاحدسمعهامااطواتباخسن

فلات1الخالدنحن:بهيغنينمماوان.اعيانبقرةينظرنم1كرقوم1جازو

الطبراني:قاليظعئه".فلاالمقيماتنحن،يخفنهفلاالأمناتنحن،يمثنه

معجم-.مريمابيابنبهتفردمحمد.إلاسلمبنزيدعنيروهلم
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5173

5174

5175

5176

5177

5178

9517

0518

5173

5174

9517

تفالأوزاعيشئخيحيىورواه

ثذسماعردتإنسماعكنزه

فت!الأعلىعلىالادنىتؤثرلا

داالنازلللشماعاختياركإن

وادالقلبفيسماعهمإنللهو

دابههوالذيانفكماوالفه

جلالهجلالزببئتفالقلب

اصاوهبالسماعتعلقفإذا

أغان"يحبرون"للفظة!سيرا

الالحانهذهعنالغناطك

الحرمانذلةياوذاذاسم

النقصانمنالاعلىعلىادنى

الابدانفيالسممثلإيمان

بالرحمنالإشراكمنابدا

الاحسانمعوإجلالاحبا

وقلانفلانةلكلعئدا

فيالطبرانيرواهالزوائد:مجمعفيالهيثميوقال2/35.الصغيرالطبراني

01/941.الصحيحرجالورجالهوالاوسطالصغير

صالحابيهواسماليماميالاعلاماحدالحافطالامامكثيرأبيبنيحيى

بنأنسوعنالباهليأمامةأبيعنروىنشيط:وقيليسار:وقيل

سنةتوفى.تلميذهوهووالاوزاعيومعمرعبداللهابنهعنهوروى..مالك

31.-6/27النبلاءأعلامسيرانظر:ص.912

قولهتفسيرفيكثيرأبيبنيحيىعنبسندهالطبريرواهماإلىيشير-

اللذة:الحبرة:قال15[:]الروم<يحبرونرؤضؤفي>فهز:تعالى

21/28.الطبريتفسير.والسماع

.فمنساقطة"سماع"

-وللعلماء.والالحانالأغانيسماعمنالتحذيرفيهناالناظمشرع-

بكرأبيكالإماممفردةمصنفاتالمسألةهذهفي-تعالىاللهرحمهم

"نزهةرجبابنوالحافظ،الطبريالطيبأبيوالقاضي،الطرطوشي

جملةالناظمذكروقد.2/521..طعانظر:"السماعمسألةفيالأسماع

والشافعي،،حنيفةوابيمالككالامامالغناء،تحريمفيالائمةفتاوىمن

234.-922صاللهفانإغاثةكتابهفيحنبلبنوأحمد

وإخلاصا"."حئاغيرهما:وفي.الأصلينفيكذا
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81

82

83

84

85

190186/ب[

87

88

82

85

87

88

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

يجتمعانليسعئدقلبفيالغناالحانوحتثالكتابحب

الايمانبشرائعتقييدهراوالفاعلئهمالكتابثقل

ألحانومنطربمنفيهمارأوالماعلئهمخ!واللهو

!القوتانيشتويأنىالقلبتقوالقزآنوإنماالنفوسقوت

والنشوانوالصئيانجهالكالىالنقصانذيحطتراهولذا

لعزفان1اخافسلالصحيححقلالىمناقفهمفيهاوالذهم

قزآنولاعقلفيأبرارادكلذةلشتالفشابنلذةيا

ص!هص!ه*

لجنة1أنهارفي

الفيضانعنممسكهاسئحانجرتخدودغئرمننهارها-

التالي.البيتواسقطهنا،فنقله،التاليالبيتعجزإلىدناسخبصرنزل-

."وكذا([:د-

".والصبيان"والنسوان:طع،-ح

.بمنساقطة"لست"-

ايضا.فحاشيةفيإليهواشيرغير"،"في:غيرهماوفي.الاصلينفيكذا-

حدثناعبيدبنيعقوبحدثنا:قالالدنياابيابنرواهماإلىيشير-

:قالمالكبنانسعنقرةبنمعاويةعنالجريريحدثناهارونبنيزيد

علىلسائحةإنهاواللهلا؟الارضفياخدودالجنةانهارانتظنون"أظعكم

المسكوطينها،الياقوتوالاخرىاللؤلؤحافتيهاإحدىالارضوجه

مردويهابنورواه.لهخلطلاالذي:قالالأذفر؟ما:قلت:قالالاذفر.

يحمىابيبناحمدبنمحمدحدثنااحمدبنمحمدمنمرفوعاتقسيرهفي

-الحادي:انظرالسند.وساق،هارونبنيزيدحدثناحكيمبنمهديحدثنا
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نقصانمنللنهروماصةمفي1شاووكماتجريتحتهممن-9518

الالبانمنأنهازثمشخصثم4ماثممصفىعسل-0951

يجتمعاناللففلقيهمالكنكهذهالموادتلكماوالله-1951

بالاذهانقاماشتراذوهوتشابهيسيروبئنهماهذا-2951

ضان[أوماعزأوناقةاوباقرمنمحلوبة]اتظنها-3951

***

9518-

-0951

1951-

2951-

3951-

بيابنرواه:المنذريعنهوقال4/286،والترهيبوالترغيب126ص

.بالصوابأشبهوالموقوفمرفوعا،وغيرهموقوفاالدنيا

وقوله25[:]البقرةالائهر<تختهامن>تخرى:تعالىقولهإلىيشير

6[.:]الانسان*<تفج!بميفخووكااللهعبادبهايمعرب>عينا:تعالى

عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنصحيحهفيالبخاريرواهماوكذلك

وفوقهالجنةواعلى[لجنةوسطفإنالفردوسفاسالوهاللهسالتم"فاذا:وفيه

تخريجها.سبقوقد6/2711لجنة"1انهارتفجرومنهالرحمنعرنر

لبهنمنوأتهرءاسزغيزمامنأنهزقيهاالمنقونوعدالقالحؤ>نر:تعالىقولهإلىيشير

ويشير15[ئصمى(]محمد:عسلئنوأنهرللشربينلذةخرئنوأنهرطسنينضيرلم

أخبرناهارونبنيزيدحدثنابشاربنمحمدحدثنا:قالالترمذيرواهماإلى

الماءبحرالجئةفي"ان:قال!النبيعنأبيهعنمعاويةبنحكيمعنالجريري

هذا:عيسىأبوقالبتد"الأنهارتشققثمالخمروبحراللبنوبحرالعسلوبحر

الجنة.أنهارصفةفيجاءماباب4007/صحيححسنحديث

)ص(.للضرورة"المواذ[(منالشذةحذفت

"مجتمعان".:ط-

".اشتباه"وهو:س

وهو،يسيربينهاوالتشابه،الدنياأنهاركموادليستالجنةأنهارموادأن:يعني-

2/375.طه:انظر.الاذهانفيالحاصلالكليوالمعنىاللفطفياشتراكها

منأسقطالبيت"هذا:بجانبهناسخهاوكتبف،بهانفردتالبيتهذا

"الالبان".قافيةبعدكانموقعهولعل".الاخيرةالنسخة
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الجنةهل1طعامفي

-4951

-5951

6951-

7951-

8951-

9951-

-0052

نفوسهمتشتهيهماوطعامهم

مناهمبحشبشتىوفواكة

وفواكهوالنساوخمزلحم

علئهمتطوفذهبوصحافهم

للعيواللذاذةجعلإلىوانظز

إلىتدعولذةمنهاللعين

لذةيوجبوهوالتناولسبب

وسمانناعمطئبرولحوم

الايمانلذيكملتشئعةيا

ريحانومعروجمعوالطيب

الولدانمنخدامبأكف

القرآنفيللنفسوشهوةن

والامرانبالنفسشهواتها

العئناننالتمادسوىأخرى

***

4951-

7951-

8951-

<*ي!متهونمثاطئرولخم*لخينفيسا>وفبهههص:تعالىقولهإلىيشير

<*يشنهونمتاولحمبفبهههص>وأمددنهم:تعالىوقال21[02،:]الواقعة

.22[:]الطور

بنجابرسمعانهالزبيرأبيحديثبنمسلمرواهماإلىويشير

ويشربونفيهاالجنةاهل"يثل!:اللهرسولقال:يقولعبدالله

جشاءذ[كطتامهمولكن،يبولونولايمتخطونولايتنوطونولا

صحيح"النفستلهمونكماوالحمدالتسبيحيلهمون،المسككريح

4/2181.مسلم

اللسان.ونحوهمالخمسةتشبعوهيصحافوالجمعكالقصعة:لصحفة1

.9/187

ماهـفيهاكوالبوذهم!ئنبصعافيعليهم>يطاف:تعالىقولهالىيشير

]الزخرف:!(خلدونقيهاوأنتزالاشكايتوتلذالائمسلتمثتهيه

.]71

ظاهر.خطأوهو"الشيطان"في:طع

079



بهم1فيشر

الثانيكمثراولهبالمشاشختمهوحيقمنفيهايشقون-1052

نقصانولاداءولاغؤلبلالشاربهالذتخمرةمن-2052

السكرانالشاربعقلتغتالوصفهافهذاالدنيافيوالخمر-3052

الوجدانلذيعدممنويخافاهلههيماالادواءمنوبها-4052

الحيوانجنةفيالتيخمراوعنجمعهاالرحمنلنافنفى-5052

الاحسانذيشرابذاكممافوراومزجهسلسبيلمنوشرابهم-6052

ذلكوفىمسكختمهر!ئخشمزحيؤمن>يسقؤن:تعالىقولهإلىيشير-1052

26[.25،:]المطففين*<المننمسونفقينادش

ئلشربينلذهشصخاء*ثعيهنمنرب!لمىعلتهم>يطاف:تعالىقولهإلىيشير-2052

-47[.45:]الصافات!(ينزفوتعنهاهمولاغولفيهالا*

الطبريتفسيرخمر.فهوالقرانفيكاسكل:والسديالضحاكقال

اللهنزه:تفسيرهفيكثيرابنقالغول"فيها"لاومععى23/53

منالدنياخمرفيالتيالافاتعنالجنةخمروتعالىسبحانه

كثيرابنتفسير.جملةبالعقلوذهابها..البطنووجعالراسصداع

.4/7

تذهب:يعني،1344صالقاموس.يدرلمحيثمنخذهوهلكه:اغتاله-3052

هالشارببعقل

منالناظمذكرهماوانطر:.واليسارالغنىبعدوالاملاقالعدمتورثه:يعني-4052

كثير(.ابندار)ط257ص،الأرواححاديفيالدنياخمرافات

4/457.كثير:ابنتفسير.الجنةفيعيناسم)سلسبيل(:عكرمةقال-6052

كافورا(مزاجها،نكأس!منيشربرنلأترار>إن:تعالىقولهإلىيشير

زنجيلا!صاجهاكانكأسسافيها>وي!قؤن:تعالىقولهوالى5[،:]الانسان

18[.،17:الإنسان1*<لسسيلأتسمئيخهامجنا
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الولكساليمينوليشرابهذا-7052

شرابهمسنامبتشنيميدعى-8052

لهفصفاسعيهالمقربصفى-9052

مزفاهلاليمينصحاب0521-لكن

واهممزجواكمالهئمالشرابمزج-1521

ثانشرابمشربهمابرار

الرحمنخئرةالمقربشزب

تصفيتانفتلكالشرابذاك

بالعصيانولئسبالمباحج

بالميزانإلمزحذاكاعمال

زنجبيلامزاجهاكانكاساالأبرار:يعنيوش!قون:تفسيرهفيكثيرابنقال

ليعتدلحاروهوبالزنجبيلوتارةباردوهوبالكافورالشرابلهميمزجفتارة

فإنهمالمقربونماو.تارةهذاومنتارةهذامنلهميخرجوهؤلاءالأمر

4/457.كثيرابنتفسيرصرفا.منهماكلمنيشربون

همفالأبرار:الإنسانسورةفيأما،الناظمعندالمقربونهمهنا:الابرار-7052

اليمين.أهل

قال27[:]المطففين*<تسنيممن>ومئاج!:تعالىقولهإلىيشير-8052

منالموصوفالرحيقهذاومزاج:أي:الايةلهذهتفسيرهفيكثيرابن

الجنةاهلشراباشرفوهو،تسنيملهيقالشرابمن:ايتسنيم

بهايشرب>عينا:قالولهذا.والضحاكصالحأبوقاله،وأعلاه

اليمينلأصحابوتمزجصرفا،المقربونيشربها:ي!<المقربون

ابنتفسير.وغيرهموقتادةومسروقعباسوابنمسعودابنقالهمزجا،

4/488.كثير

جاءكماالجنةأهلشرابأعلىأنه:بالسناميقصد".شربهم"سنام:طه-

)ص(.السابقةالحاشيةفي

.فمنساقطة"ذاك"-9052

ماكلمنوصفاهوجلعزللهسعيهفيأحلصحينماالمقربأن:يعني-

والجزاء،يمزجولمهذاشرابهلهاللهصفىصالحةغيراعمالمنيشوبه

العمل.جنسمن

المكروهاتوفعلبالمباحاتأعمالهممزجواحينمااليمينأهلأن:يعني-5211

صافيا.يكنفلمالشرابلهممزج
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5212

5213

5214

5215

5216

5217

5218

5212

5215

5217

5218

11/أ[]هالذيانلربهفيهلحكم1وامرهمزجىالتخليطوذو-اهذا

***

غر

وهضمهوشرابهمطعامهممصرففي

الابدانمنلهميفيضعرقمنهمالماكلوتصريفهذا-

الالوانسائرمنغئرهطخلفيهماابددالمشك-كروائح

الازمانمدىعلىالطعامتئغيضوامراالبطونهاتيكفتعود-

الإنسانمنبصقولامخطولابولولافيهاغائطلا-

للانسانالهضمتمامبهنيكومشكريحهجشاءولهم-

الاثرانولاحمدمشلمفيفواحدعنهصحوهذاهذا-

***

وتنوينالميمبضمالاصلينفيوضبط،بالزاي"مزجا":النسخجميعفي-

منمرجا:بالهمزةصلهوالمهملةبالراءصوابهانوالطاهر.بالفتحالجيم

تعالى:قولهقيكما)القاموس(فيهلغةالهمزةوتركالتاخير،:ايالارجاء

<!حكيمعليموادلهعلتهغيؤبوإئايعذبهتمإئااللهلاصمزجون>وهاخرون

.)ص([ا60:]التوبة

تعالى:فالكماسيئاواخرصالحاعملاخلطواالذينان:يعني-

علئهغيمؤبأنالله!ىسيئاوءاخرصذحاعملاظطوابذنوبهماغترفوأ>وءاخرون

ذنوبهمبسبباللهيعذبهمإمافهؤلاءا[20:]التوبة!(خئمغؤراللهإن

ورحمة.منهفضلاوعلاجلادلهلهميغفروإما

)ص(.لطعاممنخاليةبالطهورلاحقةهضيمة:اي-

1/48.اللسانالامتلاء.ععدالمعدةتعفسوهو:التجشؤمناسمالجشاء:-

.""بالإحسان:ط،ح-

جشاء.وإلىعرقإلىتصريفه:يعني-
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فئر

الجنةأهللباسفي

التيجانمرصعالرؤوستيكهافوقالأسرةعلىالملوكوهم-9152

معروفانذوعانإستبئربنومنخضرسندسمنولباسهم-0522

9521-

0522-

حدثناوكيعحدثنا:قالمسندهفياحمدالإمامرواهماإلىيشير-

قال:يقولارقمبنزيدسمعت:قالالمحلميعقبةبنثمامةعنالاعمش

فيرجلمائةقوةيعطىالجنةاهلمنالرجل"إن!د:اللهرسوللي

ياكلالذيفإناليهود:منرجلفقال"والجماعوالشهوةوالشربلاكل1

ذم"حاجة!ر:اللهرسوللهفقال:قالالحاجةلهتكونويشرب

37114:احمدالإماممسندضمر"قدبطنهفإذاجلدهمنيفيضعرق

بنعليقالحجربنعلياخبرنا:قالحيثالنسائيورواه41891.

وعن323.:45416النسائيسننالسابقالسندوساقالاعمشعنمسهر

بإسنادالنسائيوسننالمسند"وفي:الحاديفيالقيمابنقالالاثرينهذين

48.الباب912،ص"الصحيحشرطعلىصحيح

.نحوهالكبيروفيالاوسطفيالطبرانيرواهالزوائد:بمجمعالهيثميوقال

هوعقبةبنثمامةغيرالصحيحرجالوالبزاراحمدورجالوالبزارحمدو

ثقه.

المهاجربنبشيرحدثنانعيمابوحدثنا:قالاحمدالإمامرواهماإلىيشير

..!د.النبيعندجالساكنت:قالابيهعنبريدةبنعبداللهحدثني

تاجرأسهعلىويوضعبشمالهلخلد1وبيمينهالملكفيعطى...":وفيه

احمدرواه:الهيثميقال5/348.23112:احمدالإماممسند.".[لوقار.

17915.الزوائدمجمع.الصحيحرجالورجاله

علىفيهامتيهينوإستلشديس!منخضاثيابا>ولقبسون:تعالىقولهإلىيشير

في*أميهخمقامفىألمعقين>إن:تعالىوقال31[:]الكهفألأرآيك<

]الدخان:!<نتقئلينوإشتترقيلشدسمنيلبسون*وعيونجنت

51-.]53
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فوقهمنبنىدودمنذاكما-5221

نش!المنوالعلىنسجتولا-كلا5222

فتفعنهاثمارهانشق-حلل5223

طيرانذاوعادالبيوتتلك

لكئان1وبالقطنثيابناج

الالوانبأحسنكالرياطررو

5221-

5222-

5223-

ما:السندس:المفسرينمنجماعة"قال:الأرواححاديفيالناظمقال

بهالمرادليس:طائفةوقالت.منهغلطما:لإستبرق1و،الديباجمنرق

الحرير،مننوعانهما:الزجاجوقال.الصفيقبهالمرادولكنالغليط

منظرحسنبينلهمفجمعالحرير،اللباسوألينالخضر،الألوانوأحسن

الأرواححاديبه".الجسموالتذاذنعومتهوبين،بهالعينوالتذاذاللباس

كثير(.ابندار)ط282ص

".مختلفان"نوعان:-ح

".طيران"ذو:طعوفي"الطيران"،:طه،طت

تبنيهالتيالقربدودةالمعروفةالدودةمنالحريرهذاخيوطتخرجلم:أي

تنسجكماالمنوالعلىنسجتولالطيرانها،وتعودمنهتخرجثمفوقهامن

2/381.لهراسالنونيةشرح.والكتانالقطنمننتخذهاالتيثيابنا

البيت،أولفي"لكنها"د؟فيوزاد.وبالاصلينفيالبيتوردكذا

رأيتععها..حلل"لكنها:طوفي."كالرياط"بإسقاطسفيوكذا

"جمع:فحاشيةفيالرياطوفسر.غلطذلكوكل".النعمانشقائق

ريطوالجمع.لفقينتكونلاالملاءةوهي:المجملفيقال،ريظة

.)ص(ورلاط"

إلىرجلجاء:قالعمربنعبداللهعنمسندهفيأحمدالامامروى-

مخلقاتخلقالجنةهلثيابعنأخبرنا،اللهرسوليا:فقالالنبي

تضحكون"ممن!:اللهرسولفقال،القومبعضفضحكنسجا؟تنسج

؟"السائل"اين:قالثم!اللهرسولاكثثمعالما"يسالجاهلمن

ثلاثالجنةثمرعنهاتشققبل"لا:قال.اللهرسولياأناهوذا:قال

الزوائد:مجمعفيالهيثميعنهوقال2/224.أحمدالاماممسند"مرات

فيسبقماوانظر:01/415ئقاتورجالهطويلحديثفيالبزاررواه

5101.البيتحاشية
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حصثمصفرثموخضربيصل-5224

للبلىالمقربالدنستقبللا-5225

النعمانبشقائقشبهتس

يدانبهنابدأللبلىما

الناظمويشيرخطا.وهو"،الالوانبأحسنكالرياطحمر..".:طح،-5224

إدريربنمحمدحدثناالدنياابيابنرواهماإلىالبيتهذافي

يوسفبنسعيدعنعياتربنإسماعيلحدثناعتبةبوحدثناالحنظلي

مامةأباسمعت:قالالاسودسلامابيعنكثيربيبنيحيىعن

الجنةيدخلأحدمنمنكم"ما:قال!ه!اللهرسولعنيحدثالباهلي

نإشاءذلكايمنفيأخذاكمامهالهفتقتحطوبىالىبهانطلقإلا

شاء!اناصفرشاءواناخضرشاء![ناحمرشاءووانابيضشاء

كثيرابنتفسيرانظر:"واحسنوارقلنعمان1شقائقمثلاسود،

ابيابنرواه:المنذريوقال4/492.والترهيبوالترغيب2/514،

4/492.والترهيبالترغيبانظر:الدنيا.

علىلحمرتهابذلكسميت،شقيقةواحدتهانبت،:النعمانوشقائق

المنذربنالنعمانلانالنعمانإلىواضيف..البرقبشقيقةالتشبيه

تحمىانوامرقاستحسنهاالاحمرالشقرانبتتقدرملبشقائقنزل

اللسانانظر:للشقر.اسمانهالابمنبتهاالنعمانشقائقللشقرققيل

.01/112

لدنس".تقرب"لاط:س،-5225

6/88.اللسان.ناسادوالجمعونحوهالوسخلطخ:الثيابفيالدنس

رواهماإلىالناظمويشير".سلطانمنقيهنللبلى"ما:الاصلينعداما-

:قال!ذرالنبيعنعنهاللهرضيهريرةابيحديثمنصحيحهقيمسلم

مسلمرواه"شبابهيفنىولاثيابهتبلىلايباسولاينعمالجنةيدخل"من

الجنة.اهلنعيمدوامباب4/2181

ناالطاهر(ثيابهتبلىالا"وقوله:الأرواححاديقي-اللهرحمه-وقال

بل.الجنسبهيرادانويحتمل،البلىيلحقهالاالمعينةالثياببهالمراد

ماكولكلبلجنسهفياكلهاينقطعلاانهاكماالجددالشابعليهتزاللا

كثير(.ابندار)ط288صاخر"يخلفه
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الألمانمنالذنيالهلئستخمارهاوهوإحداهنونصيف-5226

السيقانورامخعنالطزفقتعولاعلئهاحللمنسئعون-5227

اوانزجاجلدىالشرابمتلكلهذاورامن5ترالكن-5228

طن!ه!

يتبعهاومافرشهمفي

لبطانبطذطساوةنلنكممابطلنتقدإسنبرقمنوالنطرش-9522

:قالمحمدبنيونسحدثنا:قالمسندهفيأحمدالإمامرواهماإلىيشير-5226

بنلعثمانمولىايوبابوحدثنا:قالالسعديعثمانبنالخزرجحدثنا

ليأحدكمسوط"قيد!ر:اللهرسولقال:قالهريرةابيعنعفان

منخيرالجنةمناحدكمقوسولقابمعها،ومثلهاالدنيامنخيرلجنة1

معهالما.ومثلهاالدنيامنخيرالجنةمنامراةولنصيفمعها،ومتلهالدنيا1

مسندهفيأحمدرواه"الخمار":قالالنصيف؟ماهريرةبايا:قلت:قال

48312:.31501

31414.5757:جيدبإسناداحمدرواه:والترهيبالترغيبفيالمنذريقال

الناطذمويشيروغيرها.فمنوالمثبت،"الساقان":ط،وحالاصلفي-5227

موسىبنعبيداللهحدثناالدوريالعباس"حدثنا:قالالترمذيرواهماإلى

!لرالنبيعنالخدريسعيدأبيعنعطيةعنفراسعنشيبانأخبرنا

لونعلىوالثانيةالبدر،ليلةلقمر1صورةعلىالجنةتدخلزمرة"اول:قال

زوجةكلعلى،زوجتانمنهمرجللكلالسماء.فيدريكوكباحسن

صحيح.حسنحديثهذا:قالورائها"منساقهامخيبدوحلةسبعون

067.ا!االترمذيسنن

الأحمرالشرابيرى"كما:قالآخرهفيبزيادةالكبيرفيالطبرانيورواه

011016.الكبيرالطبرانيمعجم:انظرالبيضاء"الزجاجةفي

ورواهباختصارالترمذيرواه:وقالالزوائدمجمعفيالهيثميوذكره

صحيح.مسعودابنواسنادالأوسطفيالطبراني

54[.-:الرحمن1إيتشبزدق<مقبطإلنهافرشدعلى>مئيهين:تعالىقولهإلىيشير-9522

779



مانوبخلوةوالحبيبهويئكيالاسرةفوقمزفوعة-0523

ينتجيانالخلواتفيحئئننرىماالأرائكعلىيتحدثان-5231

حشبانبلاصفتووسائدونمارقزربيةوكئمهذا-5232

**ص!ه

بالإستبرق.مبطنةبكونهاالفرش"فوصف:الارواححاديفيالناظمقال

امرين:علىيدلوهذا

للأرضبطائنهالانبطائنها،منواحسنعلىظهائرهانأحدهما:

...المباشرةوالزينةللجمالوظهائرها

.والطهارةالبطانةبينوحشوسمكلهاعاليةفرشانهاعلىيدل:[لثاني

05.باب1دا2الارواححادي

13[.:]الغاشية!<مزدؤعةسرر>فيها:تعالىقولهإلىيشير-0523

عنسعدبنرشدينحدثناكريبابوحدثنا:قالالترمذيرواهماوإلى

سعيدبيعنالهيثمبيعنالسمحابيدراحعنالحارثبنعمرو

لكما"ارتفاعها:قال*<مرفوعؤ>وفرش:قولهفي!لرالنبيعنالخدري

حديثهذا:عيسىابوقال.سنة"خمسمائةمسيرةوالأرض[لسماءبين

السندهذافيودراجسعد،بنرشدينحديثمنإلانعرفهلاغريب

4/967.الترمذيسنن.ضعيف

ثناالاصبهانينائلةبنإبراهيمحدثنا:قالمعجمهفيالطبرانيوروى

عنالقاسمعنالزبيربنجعفرعنإسرائيلثناالبجليعمروبنإسماعيل

طرح"لو:فقالالمرفوعةالفرشعن!اللهرسولسئل:قالامامةابي

الكبيرفيالطبرانيرواه"خريفمائةرها1قرإلىلهوىاعلاهامنفراش

.8/242

وهوالزبير،بنجعفروفيه،الطبرانيرواهالزوائد:مجمعفيالهيثميقال

7/012.ضعيف

الناسخ.منسهووهو"يتناجيان"،:الاصلفي-5231

.[1آ،15:]الغاشية!<شبثوثهيروزراب*سؤه>ونمارق:تعالىقولهإلىيشيرهـ-232
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غنمغ

الجذهأهلحلئيفي

العقيانمناسورةوكذاكوزبرجدلؤلؤأصفىوالحليئ-5233

للذكرانكذاكللانابهووإنماالإناثيختصذاكما-5234

بجنانلباسهلاجلنياالدهذهفيلباسهالتاركين-5235

بوزانوضوئهمانتهاءحيثإلىحليتهمباأرسمعتماو-5236

والطنافس،البسط:بمعنى"وزرابي:الارواححاديفيالقيمابنقال

مبسوطة:ومبثوثةوالتفسير.اللغةأهلجميعقولفيزربيةواحدها

الجميع،قولفيالوسائدهي:الواحديفقالالئمارقماو.ومنتشرة

حادي)بتصرف(بكسرها"نمرقةالفراءوحكى،النونبضمنمرقةواحدها

05.فصل،143صالارواح

الزمرد.سبقوقد،4391اللسان.الجواهرمننوعالزمرد،الزبرجد:-5233

]الحج:ولؤلتما(ذهبرمناشاورمنفمها>مجفون:تعالىقولهالىيشير

فيالناظميقول.سوار:الأسورةوواحد،الاسورةجمعوالاساور23[

:وجهانففيهنصبهفمن،ونصبهلؤلؤجرفي"واختلفوا:الارواححادي

معصوبأنه:لثاني1واساور.منقولهموضععلىعطفانهأحدهما:

عطففهوجرهومنلؤلؤأ.ويحلون:أي،الاولعليهدلمحذوفبفعل

ذهبمنأساورلهميكونأنأحدهما::أمرينيحتملثم.الذهبعلى

معا:الامرينمنمركبةالاساورتكونأنويحتمللؤلؤ،منوأساور

الباب137صالأرواححاديراد"بماأعلمواللهباللؤلو،المرصعالذهب

2143.كثيرابنتفسيروانظر:)05(

بنالحسنحدثناالدنيا:ابيابن"قال:الارواححاديفيالناظمقال-5234

في"الحلي:قالالحسنعنأشعثعنأبيحدثنا،العنبريكثيربنيحبى

137صالأرواححاديانطر:النساء"علىمنهأحسنالرجالعلىالجنة

)05(.الباب

)س(.منساقطالبيت-5236
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قدكانهريرةابيوضوءوكذا-5237

قائلاعلئهذاانكروسواه-5238

والزالكعبئنموضعإلاذاك-/ما10119523/ب[

والساقانالعضدانبهفازت

الإنسانحليةموضع]لساقما

والعضدانالساقانلاندين

5237-

5238-

9523-

والساق.الكتفإلىالمرفقبينماوهوالساعد،:وغيرهالإنسانمنالعضد

يشير.01/168و3/292اللسان:انظر.والقدمالركبةبينما:الانسانمن

كنت:قالحازمأبيعنلمسلموالسياقالصحيحينفيرويماإلىالناظم

يا:فقلت،إبطهتبلغحتىيدهيمدفكانللصلاةيتوضاوهوهريرةأبيخلف

ههناأنكمعلمتلوههنا؟أنتمفروخبنييا:فقالالوضوء؟هذاماهريرةأبا

المومنمنلحلية1"تبلغ:يقول!حليليسمعت.الوضوءهذاتوضأتما

1/921.مسلمرواهالوضوء"يبلغحيث

.بمنساقط"موضع[(

-هريرةابيحديث:أي-بهذااحتح"قد:الأرواححاديفيالناظميقول-

وهو.يستحبلاانهوالصحيح،وإطالتهالعضدغسلاستحبابيرىمن

الإطالة،علىيدللالحديثو،روايتاناحمدوعن،المديعةاهلقول

والكتف.العضدفيلاوالمعصمالساعدفيزينةتكونإنماالحليةفإن

مدرجةالزيادةفهذهفليقعل"غرتهيطيلانمنكماستطاع"فمن:قولهواما

غيرذلكبين!ن!.النبيكلاممنلاهريرةابيكلاممنالحديثفي

نعيم:قال،الحديثهذافياحمدالاماممسندوفي.الحفاظمنواحد

كلاممن"فليفعلغرتهيطيلأنمنكماستطاع"من:قولهريادفلا

هذه:يقولشيخناوكان.عندهمنهريرةابوقالهشيءاو!ه!النبي

فيتكونلاالغرةفإن!،اللهرسولكلاممنتكونأنيمكنلااللفظة

فلاالرأسفيتدخلإذممكنةغيروإطالته.الوجهفيإلاتكونلااليد،

هذهالمؤلفنظموقد)05(باب138صالأرواححاديغزة"تلدبتسمى

التالية.الابياتفيكلهاالأمور

يليالذيالزندفطرفالاخر،منأدقاحدهماالساعدعظما:الزندان

مجتمعوالرسغ،كرسوعالخنصريليالذيالزندوطرف،الكوعهوالإبهام

691.لمماللسان.السارقيدتقطععندهماومنالزندين
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0524

5241

5242

5243

5244

5245

5246

5247

فيمختلفونالفقهأهلولذاك

وضوئناانتهاءالاقوىلراجح1و

وافيالزحمنحذهقدالذيهذا

تتعدهالاالربحدودواحفط

قدتجدهالرسولفعلإلىوانظز

فموغرتهيطيلاستطاعومن

كيسهمنذاقالهريرةفأبو

فيشكقدلهالراويونعيم

قولانعندهئموفيههذا

الكعبانكذلكللمرفقئن

القزآنعنتعدللاعزآن

النقصانإلىتجنحلاوكذاك

بالتئيانوجاءالمرادأبدى

الفوقانيهوالراويعلىقوف

العرفانأولويميهزهفغدا

الشئبانيووىكذاالحديثوفع

"وكذاك".غيرها:وفي.وبالاصلينفيكذا-0524

"مختلفين".د:،ب-

قولهفيالاعضاءغسلمواضعوحددذلكبئنوجلعزاللهان:اي-5242

وصهكمفاغسلوأألصلوةإلىقضتمإذاءامانوأالذيف>جمايها:تعالى

[6:]المائدةلكمبتن(إلىوأزلجكنمبزوسكممسحوولمرافقإلىوأيديكم

!نض.اللهرسولفعلهوما،اللهحذهمافهذا

هريرةابووهوالفوقانيالراويعلىموقوفةالغرةإطالةروايةانيعني-5245

عنه.اللهرضي

كانالخطاببنعمرالمولىالفقيهالمدينيالمخمردته1عبدبننحيمهو-5247

ابووثقه.سنةعشرينهريرةاباجالس.!.اللهرسولمسجديبخر

التهذيبوتهذيب22715،النبلاءاعلامسير:انظر.معينوابنحاتم

.41411

علىهريرةابيإلىرقيانهالمجمرعبداللهبننعيمعنبسندهاحمدرواه

سمعتإني:فقالعليالمحبلثمعضديهفرفعيتوضاوهوالمسجدظهر

آثارمنلمحجلون1لغر1همالقيامةبومأمتي"ان:يقول!اللهرسول

ادريلا:نعيمفقال"فليفعلكرتهيطيلانمنكماستطاعفمنالوضوء،

مناوضاللهرسولقولمن("فليفعلغرتهيطيلأناستطاع"من:قوله

33412.8437:حمدمسند.هريرةابيقول
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5248

9524

0525

5251

5252

5253

5254

5255

9524

0525

5252

5253

5255

التئيانغايةقيوذاابدابممكنلئسالغراتوإطالة-

***

نعغ

وجمالهنوحسنهنالجنةعر[ئسصفةفي

وففورهنوصالهنولذة

لاركان1والحجربذاكحفتالتيالحشنبكعبةيطوفمنيا

لعلمانلامشعاهومحسرالصفاحولدائمايشعىويظل

القربانعنيحجبهو]لخيفمنىعلىالوصالقزبانويروم

بدانفلئسمنهحلهضعوموأبدامحرماتراهفلذا

قرانشفيعيئغيمتجزدأحبهعنمفرداالتمتعيئغي

زمانبكلمناسكههذيقلبهيرميبالجمراتفيظك

الاوطانإلىركائبهمحثووقدمناسكهمقضواقدوالناس

عبقريةتطهربعدهوالذيالفصلهذا"في:هراسحليلمحمدالشيخيقول-

رادوهو.التوريةهناكلامهفيويكثر..شعرهحواشيوترقالمولف

2/386.شرحه:انظر.الالفاظظواهرتعطيهاالتيغيربعيدةمعاني

كمابالجر"محسر"ضبطويجوز.المسعىفيالاخضرينالعلمينيعني-

العلمانفيهالددالمسعىفيليسسعيهاروالمقصود:ف.في

شرحانظرتلوعه"وحسرةيرجوهصفاءبين"يسعىوإنماالاخضران،

2/386.هراس

"يداني".د:-

حبه"."من:طه-

"ركابهم".:ب-
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5256

5257

5258

9525

0526

5261

5262

5263

5264

5256

5258

9525

0526

5261

5264

وعزائملهمهممبهموحدت

الوصاأعلامالشئرفيلهمرفعت

مشرفاخيامابعدعلىورأوا

فانسواالخيامتلدبفتيفموا

سوىتبغيلاالطزفقاصراتمن

حشنهمنطزفهاعليهقصرت

طزفهعليهاقصرتأثهاأو

الخطاوضعمنالمعهودلأول1/و

ثاعلىإشارتهدلتولربما

الازمانأولالمنازلنحو

الكشلانخئبةيا1فشمرول

لبرهان1والنورمشرقاتت

نقصانبلاأقمارافيهن

الشثانسائرمنمحبوبها

للنشوانالوجهذافيفالطزف

للدكرانفالطزفحشنهامن

1111/7القرآنظاهرعنتحدفلاب

لمعانإشارةفتلدبطني

."وخدت":ط،ح-

الناظمقولومثله.السلامعليهماوحواءادمسكنهاالتيالجنةإلى:يعني

ميميته.في

المخيموفيهاالاولىمنازلنافإتهاعدنجناتعلىفحيئ

كثير(.ابندار)ط32صالارواححاديانطر:

.حد،فيساقطة"مشرفات"-

.قصده:تيممه-

الظرفقضرث>يخهن:مواضعثلائةفيبالقاصراتالقرانفيوصفهنجاء-

تعالى:وقوله56[،:]الرحمن*<جانولاقتلهمإنس!يذبلز

48،:]الصافات*<ئكونبيضكاند!عير!ألطرفئصرت>وعدهئم

52[ه:]ص*<ألرابالظرتقضرت>وعندهر:تعالىقولهوالثالث94[

لطرف".1"و:س،ب-

علىكفهملمفسرون1"و:الارواححاديفيالناظموقال."اللمعان":طع-

وقيل:.غيرهمإلىيطمحنفلا،زواجهنعلىطرفهنقصرنالمعنىان

إلىيعظرواانوجمالهنحسنهنيدعهمفلا،عليهنازواجهنطرفقصرن

صفة-فقاصراتاللفطجهةمنماو،المعنىجهةمنصحيحوهذا.غيرهن
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65

66

67

68

96

07

71

72

73

65

66

67

96

71

72

73

غدتكمنالقاصراتوليسهذا

الالىفيالمعذبالطزفمطلقيا

الدتحتهامنصورةتشبينكلا

فعلهاوقئحخلائقهاقبحت

هئموالأرذالللأنذالتنقاد

ولاعقلولادينمنثثمما

فإنومصنوعزوروجمالها

لهافماالحفاظربعلىطبعت

ساعةعليهاالشاعيقضرإن

صنفانإذافهمامقصورة

إحسانوعنحئسعنجزدن

بالخشرانتبوءالدوفياء

الانسانصورةفيشئطانة

الاحسانذيدونمنأكفاؤها

الزحمنمنخوفولاخلق

العينانلهاتطمحلمتركته

يدانقطالبعلحقبوفاء

؟إحسانمنأولئتوهل:قالت

بطامجليس:أيطرفهنقاصرصلهوالوجوهالحسانالفاعلإلىمضافة

)53(.الباب152صالارواجحاديمتعد"

الحيام<فيمقصوزت>ص3:تعالىقولهفيكالقصرهناالقصرليس:أي

ابنذلكفسر،محبوساتهنات""مقصورمعنىإنإذ72[:]الرحمن

:نوعانإذافهما27/016.الطبريتفسيرانظر:.والحسنوالضحاكعباس

لاصحابوالثاني،الفضليينالجنتينوصففيذكرنلانهنللمقربينالاول

الاوليين.دونمناللتينالجنتينوصففيذكرنلانهناليمين

الدنيا.نساءعيوبببيانالبيتهذافيالناظمبدأ

تلهينك"."لا:س

وذأما.وسفلتهمالناسأرذالمنإليهتنقادمنصفاتتشابهإنها:أي

لها.كفوءافليسالاحسان

"تتركه".:ح

عليه.تطبعتقدطبعهافهذا،الزوجبحقالوفاءعلىقدرةلهاليس:ي

النساءمعشر"يا:قالاللهرسولعنالصحيحينفيرويمالذلكيدل

"تكثرن:قال؟اللهرسولياوبم:فقلنالنار"اهلكثررايتكنفإنيتصدقن

1/86.مسلمورواه،1/116البخاريرواه"...العشيروتكفرناللعن
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ولماستعصتلهاتقويمارامأؤ

الذيوالكئدالمكرفيفكارها

تحتهرقيققشزفجمالها

فضةمنفؤقهوديءنقد

تحتهماذايرونقالناقدون

فخائناالوجوهجميلاتأكا

التيمنهنالغيبلحافظاتو

خلاومنيييكمنمصارعفانظز

والنقصانالتعويجسوىتقبل

الإنسانفكرةفيهحارقد

نقصانومنعئبمنشئتما

الاثمانمنبهيفلنشيء

العميانمنأكثرهئمو]لناس

للأخدانوهنبعولهنت

الئشوانمنفزداأصبحتقد

سبانومنشيبمنقيومن

عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنالصحيحينفيرويلماإشارةذلكفي

ضلعمنخلقتلمراة1فإنبالنساء"اسنوصو[!:اللهرسولقال:قال

لمتركتهوان،كسرتهتقيمهذهبتفإن،اعلاهالضلعفيشيءاعوجوان

.2/1901ومسلم،12123البخاريرواهبالنساء"فاستوصواأعوجيزل

صاحباتفهن28[:يوسف1<عظيميهدكن>إن:تعالىقالكمافهي

وكيد.مكر

نقدايشبهفهو،اللهشاءماوالقبائحالعيوبمنتحتهارقيقةقشرةفجمالها:أي

والمزيف،الحقيقيالذهببينيميزونفالعقلاء،والفضةبالذهبانطلىقدرديئا

تحتمايعلمواولمبحثهنالناسأكثرعميقدالطاهرالجميلاتالنساءفهولاء

المخبر.دونبالمظهراهتموافهم،سيئةأخلاقمنالمزورالجمالهذا

سبق.وقدخدنجمع،والخلانالاصحاب:الأخدان

للغيب""حافظاتومعنىللغيبالحافظاتالصالحاتوجودقلةإلىيشير

أزواجهن.لغيبوحافظاتحقهمناللهاستودعهنلماحافظات:قتادةقال

.506/:الطبريتفسير:انظر

،العشاقمصارعانظر::"أي:النونيةشرحفيعيسىابنالشيخيقول

جعفرمحمدابيللشيخ"العشاق"كمصارعذلكفيالعلماءصنفهماقرأو

2/547.انظر:.الصور"عشاقعلىجرىمالترىالسراج
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5282

5283

5284

5285

5286

5287

5288

9528

0952

واالعاليتبيعانبعقلكوارغب

مامنلخودأعياكقدكانإن

قدثمخودأالرحمنمنفاخطب

يكنإنايسرعليكالنكاجذاك

للذالدنياإلىتخرحلئموالله

للالزادتعذلكيئخرجتلكن

بلفاتحتىالزادجمعأهملت

ستيمةالقلوبنلووالله

الدحياتهابحمثسكرىلكنها

فانهوالذيالأدنىبذاجاتس

الانذاإلىتظفزولمتئغي

إمكانذادمتمامهرهام

والإيمانللعلمنشبةلك

الفانيللحطاماوعيشهاة

الخشرانباقبحفجئتخرى

التسانذاعنلهاكالذيفات

الحزمانمنأسفالتقطعت

زمانبعدتفيقوسوفنيا

بالمعجمة.غيرهاوفي.وطالأصلينفيالمهملةبالعينكذا:"العالي"-5282

.بمنساقطو"الذي"،الاصلمنساقط"الأدنى"

اللسان.الناعمةالجارية:وقيل.التسابةالخلقالحسنةالفتاةلخسود:5283-1

سبق.وقد،16لمه!ه

الحسنةالفتاةوهيخوداتخطبأنتستطيعتكنلمإذاانك:والمعنى

لهاوقدمخودا،الرحمنمنفاخطبالانحتىتقدرولمذلكعياكو

وفي.وإمكانقدرةذادمتماالصالحوالعملالايمانصدقوهومهرا،

:الارواححاديمقدمةفيأوردهالهقصيدةمنالناظميقولالمعنىهذا

المقدمفهوالمهرزمانفهذاباغياكنتإنالحسناءخاطبفيا

للمسلمينبنىأنه:وهي-اللهرحمه-الناظممنموعظةقبلهوالذيالبيتهذافي-5288

العملوهوللزادوإعدادعملدارهيوإنماقراردارلي!ستالدنياهذهأنيعلمأن

الباقية.الحقيقيةالحياةداروهيالاخرةالدارإلىاللهباذنيوصلكالذيالصالح

فرطتمافىبحئرقئنقس!تقول>أن:وجلعزاللهيقولذلكمعنىوفي-0952

هدلنىاددهانلؤتقولأؤ!النخرينلمنكن!وإنللهجنبفى

ستزةلىأنلقالعذابتريحينتقولأؤ!المثقينمنلحنت

58[.-56]الزمر:*<المحسنينمنفاكوبر
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نت!مق

ثثممالجناتعرائسصفاتفاسمع

خلائقاكملنقدحسانحوز

الذيالحشنفيالطرفيحاراحئى

حشنهايشاهدانلماويقول

جمالهاكؤوسمنيشربوالطرف

حشنهاكملوخلائقهاكملت

وجههامحاسنفيتجريلشمسو

منذاكموضعوهويعجبفتراه

صنعهذاالذيسئحانويقول

عففتغيبشمسهايدركاللئللا

بلللليلبطردتاتيلالشمسو

العرفاناخايالنفسكاختز

النشوانأكملمنومحاسنا

11/ب[]اكالحئرانفالطزفألبستقد

لاحمسانوالحشنمعطيسئحان

النشوانالشاربمثلفتراه

ثمانبعدالستلئلكالبدر

الاغصانذوائبتحتللئل1و

يجتمعانكئفوشمسلئل

الإنسانصنعةمتقنسئحان

الثانيللضباححئىمجيئهول

أخوانكلاهمايتصاحبان

54[.:]الدخانيهن(بكور>ورؤجنهم:تعالىقولهإلىيشير-

سوادشدةفيالعينبياضشدة:الحور:تفسيرهفيالقرطبيقال

.153116

رقةمنالطرففيهايحارالتيالحوراء:مجاهد:"وقال:الناظموقال

تفسير:وانظر)53(الباب،015صالارواححادي"اللونوصفاءالجلد

.178127الطبري

".النسوان"اجمل:ط-

.يحار""حورا:ب-

وإضاءته.اكتمالهأوجفيالقمريكونوعندهاعشرالرابعليلةفي:يعني-

يكونالسواد:ايوالليلوجهها،محاسنفيتجريالشمسان:يعني-

شعرها.ذوائبتحت

يعجب.الطرففترى:اى-
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إذاصاحبهمرآوكلاهما-2053

وجههافيوجههمحاسنفيرى-3053

لالىءثغووهنالخدودحمر-4053

ثغرهايئسمحئنيئدووالبرق-5053

لامعابزقاانوويناولقد-6053

ضاحكثغرضوءهذافيقال-7053

يريانوجههيئصرشاءما

بعيانبهمحاسنهاوترى

الاجفانفواترالعيونسود

بالجدرانالقصرسقففيضيء

؟بجنانمنعنهفيشاليئدو

تريانكماالعلياالجنةفي

2053-

4053-

6053-

7053-

"ان:قال!اللهرسولعنالخدريسعيدابيعنرويماإلىيشير

فيانظرامراتهتاتيهثم،يتحولانقبلسنةسبعينالجنةفيليتكىءالرجل

بينماتضيءعليهالؤلؤةادنىوإن،المراةمناصفىخذهافيوجهه

انا:فتقولانت؟منويسالها:،السلامفيرذعليهفتسلم،والمغربالمشرق

طوبى،منالنعمانمثلادناهاثوباسبعونعليهاليكونوإنهالمزيد،من

نا،التيجانعليهاوان.ذلكوراءمنساقهامخيرىحتىبصرهفينفذها

مجمعفيالهيثميقال"والمغربالمشرقبينمالتضيءمنهالؤلؤةادنى

01/941الزوائدمجمع.حسنوإسنادهمايعلىوابواحمدرواهالزوائد:

كثير(.ابندار)ط092صالارواححادي:وانظر

5/44.اللسانالنظر.بحادليسوسجوقتورفيه:فاترطرف

"نورأ:قالولو"ساطعأ".:غيرهماوفي،الأصلينفيكذا"لامعا":

)ص(.إليهيشيرالذيللحديثموافقالكانساطعأ"

:!اللهرسولقال:قالمسعودبنعبداللهعنرويماإلىيشير-

فيضحكت1ءحورثغرمنهوفإذارؤوسهم1فرفعوالجنةفينور"سطع

فيعديوابن،11/162تاريخهفيالبغداديالخطيبرواهزوجها"وجه

علىيدوروالحديث6/374الحليةفينعيموابو2/457،الكامل

فيحجرابنذلكعنهقالالحديثمتروكوهوالكلابيمحمدبنحلبس

الحديثمنكر:الكامرفيعديابنعنهوقال2/344،الميزانلسان

جدأ.ضعيفأسندهيكونوبذلك2/457.

".تريان"فما:ف
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8

9

3

6

7

8

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

الذيالثغرذلكلاثملله

الشباماءمنالاعطافريانة

بغصنهاالنعيمماءجرىلما

فيوالرمانوالتفاجفالورد

فياللدنكالقضيبمنهاوالقد

انهتحسبكالعاجمغربرفي

ثديهاوليسيلحقهالظهرلا

ونواهدكواعبلكنهن

بيافيوحشننطولذووالجيد

دامدىفلهبعادهالحليئيشكو

شبههماتشافإناوالمعصمان

امانيكلإدراكلثمهفي

جريانذوبالماءفغصنهاب

الالوانكثيرةالثمارحمل

البشتانغارستعالىغصن

القضبانكاوسطالقوامحشن

الكثبانواحداوالنقاعالي

بدواناوللبطنبلواحق

الرفانكالطففنهودهن

نكرانذالئسواعتدالض

الهجرانمنوسواسأئام

]112/أ[كفانعلئهمابسبيكتئن

4053،البيتقبلالاصلينفيوقعت8053(-)6053الثلاثةالابيات

يكونانخشىو.الصحيحهوترتيبهافإن،الاخرىالنسخهنااتبعناوقد

)ص(.اللحقفيسهومنناجماالاصلينفيما

8301.صالقاموس50جانبابالكسر:شيء،كلعطفا

شيء.كلمناللين:واللدن،الغصن:لقضيب1و.القامةالقذ:

نعومة.معبياضشدة:ومقصوده2/334.العربلسان.الفيلناب:لعاج1

15/933.:اللسان.محدودبةتنقادمنهالقطعة:وقيل،الرملمنالكثيب:النقا

.يلحقها"":ط

ومجاهدعباسابنقالكثيرابنقال!(لرابم>كواعب:تعالىقولهإلىيشير

لانهنيتدلينلمنواهدثديهنان:يعنوننواهد:اي:كواعب:واحدوغير

4/466.كثيرابنتفسير.واحدسنفي:اياترابعربابكار.

"فثديهن".:ط،ح-

اليد.منالسوارموضع:وهومعصمتثنيةالمعصمان

)ص(.للضرورةالشرطجوابمنالفاءحذف:"شئههما"-
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9531

0532

5321

5322

5323

5324

5325

5326

0532

5321

5322

ملصبرنعومةفيلئناكالزبد

لهابطنعلىمئسعوالضدر

وامجمعهيسرةاحسنوعلئه

وحولهستدارالعاجمنحق

هائلاإمراوإيتانحدوتوإذا

ولابولولا5يغشاالحيضلا

لهحرسابهحسناقدفخذان

بفالسلطانهوبخدمتهقاما

بزراندؤرتدزصداف

ثمانذاتخصرانبهحفت

الاعكانمنغارتقدخصرين

الإتقانذوجلمشكحبات

دسلطانمنعليهللالمفاتما

النشوانفيالافاتمنشيء

وصيانعزةفيفجنابه

السلطانطاعةوحقضهما

)ص(.للضرورةالناظمانثهمذكر،والخصر.بهاحاطبالشيء:حف-

لهخصرانالجانبينمنبهيح!يطنفوقوهو،متسعصدرهاان:اي-

عنهااللهرضيسلمةامعنالبخاريفيوردكماالخلفمنعكنثمان

يا:سلمةاماخيلعبداللهفقالمخنثالبيتوفيعندهاكان!زالنبيان

تقبلفإنهاغيلانبنتعلىادلكفإنيالطائفغدألكمفتحإنعبدالله

عبدالله:ابوقال"عليكنهدايدخل"لا!ز:العبيفقالبثمانوتدبرباربع

"وتدبروقولهبهنتقبلفهيبطنهاعكناربع:يعنيوتدبرباربعتقبل

لحقت.حتىبالجنبينمحيطةلانهاالاربحالعكنهذهاطرافيعني"بثمان

ثمانيةيقللملانهمذكرالاطرافوواحدبثمانيةيقلولمبثمانقالوإنما

815022.صحيحهفيالبخاريرواه.اطراف

وهوبالصاد"صرة"د:،بوفي.البطنوسطفيالتيالوقبة:لشزة1-

تحريف.

سمنا.البطنلحممنوتثعىانطوىما:بالضم،العكنةجمع:الأعكان-

وكتب"الاعيان"من:فوفي288113.اللسان،9156صالقاموس

مرتين."صح"فوقهاالعاسبخ

اللسان:انظر.ذلكوغيروالعاجالخشبمنمنحوتوعاء:بالضم6لحق1-
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ينتهيلاميرهالمطاع5327-وهو

لصبههاالشفاءفهو-وجماعها5328

انتشتكماتعوديجامعهاوإذا-9532

بجبانعندههوولاعنه

بالضجرانلئسمنهفالمسب

نقصانولادمبغئربكرا

5327-

5328-

9532-

والنسخالاصلحاشيةوفي.فوحاشية،وبالاصلفيكذا":ينتهي"لا

ينثعي"."لا:الاخرى

-9533أرقامهاأبياتخمسةالأصلحاشيةفيهناالناسخكتب-

البيتقبلأضافثم5326.البيتبعدموقعهاأنإلىشارو5343،

أخرىأبياتخمسة9532البيتبعدثبتو"فصل"،كلمة5328

البيتين5326البيتبعدفكتبفناسخأما5348.-5344أرقامها

فيجاءالذيالثانيوتركالأولعلىضربثم5338،و9952

جاءمابحسببعدهاوماالخمسةالأبياتكتبثم.اخرىمرةموضعه

5344الابياتفإنظاهر،وحللتداخلفيهالترتيبوهذا.الأصلفي

الذي5343البيتفيالواردة"العروب("لكلمةتفسيرفيها5346-

الأخرىالنسخترتيبرجحناثمومنآخر.فصلفيالاصلينفيمكانه

)ص(.الاصلينترتيبعلى

اللسانهمشتاقعاشق:يصمثفانا،صبابةإليهوصببتالشوق:الصبابة

.51811

"ضجران"اجدولم،الجيمبكسر"ضجر"الضجر:منالوصف:ن1ضجر

)ص(..المؤلفزمنفيالدارجةالالفاظمنفلعله،المعجماتفي

البيتفيسبقوقدنشا،منانتشأت:وأصله.وسالاصلينفيكذا

تت".":الأخرىالنسخوفي3873.

عنهاللهرضيالخدريسعيدأبيعنالصغيرفيالطبرانيرواهماإلىيشير-

1"أبكارعادوانساءهم1جامعوإذاالجنةأهل"إن!ز:اللهرسولقال:قال

1/016.الصغيرفيالطبرانيرواه

وفيهالصغير،فيوالطبرانيالبزارورواهالزوائد:مجمعفيالهيثميوقال

الاعتدالميزانوانظر01/417.كذابوهوالواسطيعبدالرحمنبنيعلى

.4/914
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ينثنيلاوعضىالشهيئ-فهو0533

الذيشغلهمنرويناولقد-5331

مابعدمنبعرسهالعروسسل-5332

اشغالهعنتشالهلا-بالفه5333

نكرانبلابذاالحديثجاء

بياندون("يس"فيجاءقد

زمانطولالاشواقبهعبثت

شانذوشانهاللياليتلك

:!النبيئسئل:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعنالبزاررواهماإلىيشير-0533

يحفىلاوفرجيمللابذكر"نعم:فقالازواجهم؟الجنةاهليمسهل

والصغيرالاوسطفيالطبرانيوعندعندهروايةوفي".تنقطعلاوشهوة

لذي1و"إي:فقال؟الجنةفينسائناإلىأنفضي،اللهرسوليا:قيل:قال

الهيثميقالعذراء"مائةإلىحد1الوليوم1فيليفضيالرجلإنبيدهنفسي

بنمحمدغيرالصحيحرجالالثانيةالروايةهذهورجالالزوائد:مجمعفي

وهو،أنعمبنزيادبنعبدالرحمنالاولىالروايةوفي.ثقةهوثواب

041711.الزوائدمجمع:انظر.ثقاترجالهاوبقية.كذببغيرضعيف

فينقلهاخرحديثفيجاءالاولالشطرفيالناظمذكرهالذيواللفظ

عبدالرحمنبنسليمانيوبأبوأنبأنا:الفريابي"وقال:فقالالأرواححادي

أمامةأبيعنمعدانبنخالدعنأبيهعنمالكابيبنيزيدبنخالدحدثنا

وسبتينثنتينويزوجإلاالجانةيدخلعبدمن"ما:قال!راللهرسولعن

ليسالدنيا،أهلمنميراتهأهلمنوسبعون،المينلحور1منثنتان،زوجة

ابنهوهذاخالد:قلت"ينثنيلاذكرولهشهيقبلولهاإلاامرأةمنهن

بشيء،ليسأحمد:وقال.معينابنوهاهالدمشقيعبدالرحمنبنيزيد

هذالهعديابنوذكر،ضعيف:الدارقطنيوقال،ثقةغير:النسائيوقال

53.الباب016صالارواححادي".عليهنكرهمماالحديث

!*فبههونبزفيآيخؤمالجئةأضحب>إز،:تعالىقولهإلىيشير-5332

كثيرابنقاله[6-55:]يس*<شيهونالارآلكعلىطنلفيزوجوو

بنوسعيدعنهمااللهرضيعباسوابنمسعودابن"قال:تفسيرهفي

فيوالاوزاعيالتيميوسليمانوالاعمشوقتادةوالحسنوعكرمةالمسيب

شغلهمقالوا:!(فبههونبزفىأنؤمآتجئةأضخب>إن:تعالىقوله

57613.كثيرابنتفسيرالابكار("افتضاض



البلدانشاسعفيمحبوبهعنغاببصمثمثلالهواضرب-5334

الامكانمنسبببلقائهلهوماإلئهيزعجهوالشوق-5335

إمكانذاالوصلوصارعنهمغيبهطولبعدإلئهفى1و-5336

حشبانبلاأعطىوالذيلابهشغلذاصارأناتلومه-5337

الطغيانمنمعذرةربياأقلامناطغتقدغفرارثيا-5338

***

فغر

ركبتقدففمةمن-اقدامها9533

يرىملمومالعاجمثللشاق1و-5534

نواعموالجسوممشكوالزيج-5341

بنغمةالعقوليشبيوكلامها-5342

وبدلهابشكلهاالعروبوهي-5343

ملتفانساقانفؤقهامن

بعيانوراءهالعطاممخ

و]لمرجانكالياقوتللون1و

لعيدانولاوتار1علىزادت

أو]نكلللزوج..و-

.""لهم:ط-5334

.بمنساقطالبيتهذا-5337

وغيرها.فمنوالمثبتفضة"،منركبت"فد:الاصلفي-9533

551112.اللسان.بعضإلىبعضهالمضمومالمجتمع:لملموم0534-1

رقمالبيتانظر:.البيتهذافيإليهيشيرالذيالحديثتخريجلممبق

58[.:]الجمر*<والمرجاناتاقىت>كانهن:تعالىقولهإلى1يشير-5341

في:وغيرهمزيدوابنوالحسنمجاهد"قال:تفسيرهفيكثيرابنقال

14927.اللؤلو"ههناالمرجانفجعلوا،المرجانوبياضالياقوتصفاء

لهذهتفسيرهفيكثيرابنقال37[:]الواقعة*<أترالما>عرئ!:تعالىقولهإلىيشير-5343

بالملاحة=أزواجهنإلىمتحبباتعرباأبكاراعدن[لثيوبةبعد:أيعربا":الاية
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5344

5345

5346

5347

5348

9534

5344

5345

5347

5348

9534

والاذانللعينحركاتهافيتزيدالجماععندالتيوهي-

العزفانذيتفسيروتحببوتغنجتبعلوحشنلطفا-

لسانوضعاللفظهذاإطلاقاوجباوالملاحةالحلاوةتلك-

الثانيالمحلوهياؤلطهيغناجهاقئلالتصويرفملاحة-

مكانكلاللذاتبهبلغتوامقلص!ثاجتمعاهمافإذا-

!ه**

)1(/ف!فر

الشبانلاجملالشبابسنمتماثلواحدسناتراب-

.4292/كثيرابنتفسير:انطر."غنجاتعربا:بعضهموقالوالحلاوةوالطرافة

صبورمثلعروبواحدهامثقلةعربا:صحيحهفيالبخاريالاماموقال

:العراقواهلالغنجه:المدينةواهلالعربة:مكةاهليسميهاوصبر

.3/1183البخاريصحيح.الشكلة

.والدلالالغنج:والدلالشكل.تحريفوهو"بدرها":طه،طت-

."الأذنان":ط،س

9124.صالقاموس.لهتزينتاوبعلهااطاعت:المرأةتبعلت

حاديفيالعروبتفسيرفيوالمفسريناللغةاهلاقوالالناظمنقل-

كثير(.ابندار)ط327صالأرواح

"وهى".:ط

01/385.اللسان.المححث:مق1الو

تفسيرفيالعلماءاقوالنقلبعدماالارواححاديفيالناظمقالكماوهذا-

غايةوهذا،عشرتهاوحسنصورتهاحسنبينسبحانهفجمع:"قلت:العروب

كثير(.ابندار)ط327صبهن"الرجللذةتكملوبهالنساء،منيطلبما

بيتين.بعدبفي"فصل"موضح

:-سلمةام"قالت!<:أترائا>عرئا:تعالىلقولهتفسيرهفيكثيرابنقال



جانمنولاإنسمنححبوبالىسوىبكارتهاياخذفلمبكر-0535

شانذوشأنهبأساحراسالىاعظممنحارشعليهحصن-5351

إمعانذافتراههارباموئىللحصنبداخلأحسق-وإذا5352

الأزمانمدىكذافهومنهسجيىالحصنرثحينوهناويعود-5353

الثانيللجماعبكراتنصاعأنهاهريرةابورواهوكذا-5354

-0535

-5352

-5353

-5354

قبضنللواتي1"هن:قال*<الزالما>عرئ!:قولهعنأخبرنياللهرسوليا

عربأعذارىفجعلهنالكبر،بعداللهخلقهنشمطا،رمصاعجائزلدنيا1في

4/292.كثيرابنتفسيرانظر:.واحد"ميلادعلىاترابامتحبباتمتتشقات

>لم:تعالىقولهإلىالناظمويشيرهللضرورة"جان"منالشدةحذف

56[.:]الرحمن(جآنولاقتلهزدن!ىيظممهن

بل:أي*<ط!ولاقبلهغإدنىيدب">لز:تفسيرهفيكثيرابنقال

والجن"الانسمنجهن1أزوقبلأحديطأهنلمأترابعربأبكارهن

4/927.كثيرابنتفسير

منلسنالنسوةهؤلاءأنالقرآنظاهر:"قلت:الحاديفيالقيمابنقال

الانسطمثهنفقدالدنيانساءماو،العينالحورمنهنوانماالدنيانساء

53.الباب153صالارواححادي([.الجنطمثهنقدالجنونساء

إعلام(جآنولاقئلهمإدن!ىيظمثهن>لم:قوله"في-:اللهرحمه-وقال

علىفضللهاسواهيطاهالمالتيبالمرأةالرجللذةفإنبهناللذةبكمال

53.باب،153صالارواححادي.أيضا"هيوكذلكبغيرهالذته

بعيدأ.يذهب:أي،الهربفىيمعن

تصحيف.وهو"تعود":وبالاصلفي

"فكذا".د:،ب

تعودانهاهنا:لمرادو8/214اللسانمسرعا.ومزراجعاانفتل:ئصاع1

بكرا.فورهامن

حدثناسلمأخبرنا:قالصحيحهفيحبانابن51روماإلىيشير-

=دراجعنالحارثبنعمروأخبرنيوهببنعبداللهحدثنا:قالحرملة



-5355

-5356

-5357

-5358

-5355

-5356

الذيالشمحأبادراجالكن

الففيعنهيصحنوبعضهمهذا

وإنهالضحيحدونفحديثه

ابرالتيالمائةقؤةالمجامعيعطى

الإتقاناولويضغفهفيه

حبانمنكالمولود!سيم

إتقانذاولئسالضعيففوق

الانسانواحدلاقوىضمعت

فيانطا:لهقالأنه!اللهرسولعنهريرةابيعنحجيرةابنعن

مطهرةرجعتقامفاذادحمادحمابيدهنقسيوالذي"نعم:قال؟الجنة

مواردفيالهيثميوذكره415116صحيحهفيحاتمابنرواه1"بكر

654.صالظمان

عنه:قالاحمدوان،ضعيفانهالناظمذكروقد،دراجالسعدفيولكن

ضعيف.:حاتمابووقال،الحديثمنكر:النسائيوقالمناكير،احاديثه

الدارقطني:وقالعليها.يتابعلاعامتها:وقالاحاديثعديابنوساق

فيحبانابنحاتمأبوعنهخرجو.وثقهفقدمعينبنيحيىاما.ضعيف

ئقة.هو:المدينيبنعليعنالدارميسعيدبنعثمانوقال،صحيحه

وعلى47818.الكمالوتهذيب53الباب1521صالارواححادي:انظر

فيكون،الضعيفوفوقالصحيحدون:الناظمقالكماحديثهيكونهذا

حسنا.حديثه

لقب،ودراج،التجيبيسمعانبنعبدالرحمناسمه[لسمحأبودراج

وتقريب5/114،حبانلابنالثقاتانطر:.الهيثمابيعنروايتهكثرو

الحاشيةفيوالتعديلالجرحعلماءأقوالذكرناوقد11102.التهذيب

السابقة.

.حفيساقطة2953لبيتاخرإلىالبيتهذامنالابيات-

"التفسير".:طد،

لابنالتقسيمكتابفيكماعنهيصححالعلماءبعضان:الناظممقصود-

الابوابعلىليسمخترعترتيبهحبانابنصحيح:السيوطيقال.حبان

عارفاكانانهوسببهوالانواع""التقاسيمسماهولهذاالمسانيدعلىولا

.12901الراويتدريب:انظر.والفلسفةوالنحوبالكلام



هكذاتضاعفقوتهأنلا-9535

لامننفصذامنهاقوىويبيون-0536

بيويغشىأنهرويناولقد-5361

لهمروواالضحيحشزطووجاله-5362

الاركاناضيعفيكونقدإذ

والاحسانوالأعمالإيمان

النشوانمنمائةواحدم

الطبرانيمعجمفيوذافيه

عددهابلغقددراجسندهافيأحاديثكتابهفيحبانابنروىوقد

3/89و792-2/09و1/421حبانابنصحيحانظر:حديثا.عشرستة

153-8/11و941-293-7/193و5/7و99-103-203-

16/934.و14/101و12/091و

طه:وفي"أضعف"،:طع،طت،بوفي.سود،الاصلينفيكذا-9535

"لاضعف".

أنسعنقتادةحديثمنسننهفيالترمذيرواهماإلىيشير-

وكذ[كذاقوةالجنةفيالمؤمن"يعطى:قال!العبيعنعنهمااللهرضي

رواه([مائةقوة"يعطى:قالذلك؟اويطيقاللهرسوليا:قيل"الجماعمن

4/677.2543:صحيحهفيالترمذي

يفضيرواهمنفلعلصحيححديث"هذا:حالاروحاديفيالناظمقال

بحسبالنساءعددفيتفاوتهميكونأوبالمعنىرواهعذراءمائةإلى

53.الباب16اصالارواححادي"أعلمواللهالدرجاتفيتفاوتهم

بنأحمدبنمحمدحدثنا:قالالصغيرفيالطبرانيرواهماإلىيشير-5362

عليبنحسينحدثناأبانبنعمربنعبداللهحدثناببغدادالسجزيهشام

هريرةأبيعنسيرينبنمحمدعنحسانبنهشامعنزائدةعنالجعفي

لرجل1"إن:فقال؟الجنةفينساءناإلىنصلهلاللهرسوليا:قيل:قال

بهتفردزائدةإلاهشامعنيروهلمعذراء"مائةإلى[ليومفيليصل

ثقة.هوثواببنمحمدغيرالصحيحرجالورجالهاوالبزارالجعفي

2/68.للطبرانيالصغيرمعجم

الحديثهذاورجال:المقدسيعبدالواحدبنمحمدقال:الناظمقال

)53(.الباب016صالارواححاديانطر:.الصحيحشرطعلىعندي
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نسائهمقدرأندليلهذا-5363

عنالإشكالتوفميزولوبه-53آ4

لهحصلتالتيالمائةوبقوة-5365

ادهوالدنياهذهفيعفهم-و5366

واوغفضهناكلماقواكفاجمع-5367

قلايشوىماواللهههناما-5368

داءوسيئالنفارإلاههناما-9536

الايمانبتفاوتمتفاوت

الزحفنبمنةالنصوصتلك

خورانبلامائةإلىافضى

الفانيفيلزهدههناكأقوى

لزمانساعةواصبزصئنئن

بجنانترىواحدؤظفرمة

نقصانومععئبمعأخلاق

5363-

5364-

9536-

)1251(.ردمالبيتحاشيةانظر:

فيوردكما.زوجتينمنهملكلنهوالصحيحينفيوردماأنوهو:

تدخلزمرةاول"ان:قال!العبيأنعنهاللهرضيهريرةأبيحديث

فيدريكوكباضواعلىتليهالتي1والبدر،ليلةلقمر1صورةعلىالجنة

وما،اللحموراءمنسوقهمامخيرىزوجتانمنهمامرىءولكلالسماء،

217814.ومسلم،11853البخاريرواهاعزب"لجنة1في

لكلنفيهاإنماالصحيحة"والأحاديث:الأرواححاديفيالناظمقال

هذهكانتفإن.ذلكعلىزيادةالصحيحفيوليس،زوجتينمنهم

عنزيادةالسراريمنواحدبكلبهايرادنفإفا،محفوظةالاحاديث

كالخدموالكثرةالقلةفيمنازلهمحسبعلىذلكفيويكونون،الزوجتين

هذاويكونالعدد،هذايجامعمنقوةيعطىانهيرادأنوإما.والولدان

انظر:"زوجةوكذاكذاله:فقالبالمعنىهؤلاءبعضفرواه،المحفوظهو

)53(.الباب161-016صالارواححادي

ولممنهانقبضتإذازوجها،منةالمرنفرتمن،ففيكذا"النفار":

الأصلوفي058.سمالعروستاج:انظرحرانها.:الدابةونفار،ترض

والاخرىللنونإحداهماتكونأنفيجوز،الاخرىفوقإحداهمانقطتان

غيرلنون1و،للقافالنقطتينأنعلى"النقار"تقرأأنويجوزللفاء،

النزاع:بالقافوالنقار.الاخرىالنسخفيالواردهووهذا.منقوطة

هذا-فيمناسبةالكلمتينوكلتا5/922.اللسانانطر:.الكلامومراجعة
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الثانيالفراقاوالطلاقحتىينتهيلادائموغمهم-0537

العانيوهوالبعلفأضحىشزعاعوانياالنساءجعلقدلله-و5371

وهوانبذلةرجعتتفعلفإنالاعلىعلىالادنىتؤثرلا-5372

*صهالإه!ه

فمهفر

لئسهامنحلةفيبدتوإذا-5373

وحملهالرطيبكالغصن-/تهتز5374

اذويحقمشيهافيوتبخترت-5375

النشوانكتمايلوتمايلت

]113/"رمانعلىوتفاحورد

الحيوانجنةفيلمثلهاك

له:قصيدةمنالروميابنقولفياجتمعتاوقد،السياق

تلاحيولاضرارولانقارولانفاربلا

)ص(.52212.نصار(حسين)تحقيقديوانهانظر:

.الموت:الثانيبالفراقوالمراد"وبالفراق":طع-0537

حجةخطبةفيقال!النبيانسننهفيالترمذيرواهمالذلكيدل-5371

ليسعندكمعوانهنفإنماخيرابالنساء1واستوصوالا...":الوداع

حسنحديثهذا:الترمذيقال."..ذلكغيرشيئامنهنتملكون

27315.الترمذيسنن:انظر.صحيح

وتخفيفالمهملةالعينبفتحعوان:والترهيبالترغيبفيالمنذريقال

3313.:انظر.اسيرات:ايالواو

الرجالفأصيح،انقلبتالاموران:البيتومععى.بمنساقط"شرعا"-

ازواجهم.عنداسرى

لبسها"."فيغيرها:وفي.وطالاصلفيكذا-5373

175412.القاموس.سكران:بالفتحنشوانرجل

الخدودوشئه.الرطيبالغصنهذايحملهاالتيوالازهارالثمار:اي-5374

والنهود.والوجنات
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وأمامهاخلفهامنووصائف-5376

فيحفقدتفهليلة-كالبدر5377

ولسانهوقلبهمنهفالطرف-5378

عزيسهفيزفافهاقبلو]لقلب-9537

تقابلاجهته1وماإذا-حتى0538

عنالضزيحلهلالمتئمفسل-5381

ايمانوعنشمائلهاوعلى

الميزانبكواكبالدجىغسق

والسبحانوالاعجابالدهشفي

متصلانالعزسإثروالعزس

؟القمرانتقابلقطأرايت

؟فلتانوعنوتقبيلضم

9/357.اللسان.والامةالجاريةوهيوصيفةجمع:الوصائف-5376

غسقفيكالبدرحولهامنالجواريبهاأحاطتوقدالحوراءالناظمشذه-5377

المقصودأنعيسىابنالشيخوقال.المتلألئةبالنجوممحفوفوهوالليل

2/561.شرحه:انظرالجوزاء.كواكب:الميزانبكواكب

غيرها:وفي.وظالاصلينفيالبيتوردكذا-5378

سبحانوفيوإعجابدهشيىفيوالطرفوفؤادهفلسانه

قوى،الجديدةوالصياغة.الاخيرةالنسخةفيغيرهالناظمأنوالظاهر

)ص(..الاولالشطرحسبالثانيالشطرفيهاورتب

بضمففيوضبط،الاصلفي"تقابل"لفطيضبطولم.الاصلينفيكذا-0538

الالفالمثنىيلزممنلغةعلىإليهمضافاو"القمران"مضافأ،فيكونالباء،

انظر:.مزةغيرالمنظومةفياللغةهذهوردتوقد،الأحوالجميعفي

"،القمران"تقابلهنانقرأأنوجائز002،657،979.9902،مثلا:

ذإ"أرأيت:الاخرىالنسخوفيصوابأ.دائمايكونلاففيوالضبط

)ص(."القمرانيتقابل

12/75.اللسان.عليهاستولى:أي،الحبتيمهالذي:المتئم-5381

توثب:أيعليهتفلت:يقال.المفاجىءوالتعرضالتوثببمعنىهنا:الفلتان

ليتعزض:أيلبارحة"،1عليمقلتالجنمنعفريتا"ان:الحديثوفي.عليه

بهذا"الفلتان"كلمةتدكرولم،057-1/956التاج:انظر.فجاةصلاقيفي

)ص(.المؤلفزمنفيالدارجةالالفاظمنولعلها،اللغةكتبفيالمعنى
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5382

5383

5384

5385

5386

5387

5388

9538

5385

5386

5387

5388

9538

صبرهخئتاينالمتئموسل

وقدحالتهكيفالمتئموسل

ووحصحواثصيهزبتمنظقمن

إذاعيشتهكيفالمتئموسل

منئورةلالئايتساقطان

وامعمجلسهكئفالمتيهموسل

عليهماالزحيقكاساتوتدوو

مرةهذاالكأسيتنازعان

؟مكانبأممباموادأممبقي

و]لعينانالاذنانلهملئت

؟جريانمنللشمسبهكئم،

خلوانفزشئهماعلىوهما

؟بصمانكنظممنظومبصرمن

ويحانوفىصووجفىصححبوب

الولدانمناقمارباك!

يتكئانبصئمأخرىوالخود

.41/932نللساا0نامنفرد:أي:ن1خلو-

الواحدة،فضةمناللؤلؤاشكالهنواتواللولو:كغراب،الجمان-

1531.صالقاموس.جمانة

وجانتورتحانفروحص*ائمقربينمنكانإن>قاما:تعالىقولهإلىيشير-

.98[88،:]الواقعة*<نعيم

وجنةوالرزقالراحةلهيحصلأنه"فاخبر-:اللهرحمه-كثيرابنقال

الطبريتفسير:انطرمجاهد،تفسيروهذا2323كثيرابنتفسير"النعيم

.27/211

منكأيم!وأباريئلجباكو!مخفدونولذنعلتهم>يطوف:تعالىقولهإلىيشير-

ماعلىباقون:أي">مخفدون(:القرطبيقال18[17،:]الواقعة*<معين

،يتغيرونولا،يهرمونلا،والحسنوالغضاضةالشبابمنعليههم

91/143.القرطبيتفسير."الازمنةمزعلىواحدةسنعلىويكونون

(!تاثيمولافبهالغولاكأسصايها>ب!نزعون:تعالىقولهإلىيشير-

23[.]الطور:

كأسصا<يخها>ي!نزعون:وقوله:تفسيرهفي-اللهرحمه-الطبرييقول

الطبريتفسير.بينهمويتداولونهاالشرابكأسفيهايتعاطون:يقول

.27/28
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953

953

953

953

953

953

953

953

953

953

054

953

953

953

953

054

!مأرايتوتضمهفيضمها

منكدككوغابالزقيبغاب

لاالعيشذامنضجريقتراهما

لصاحثامنهماكلويزيد

بعدهحئايكسوهقوصاله

سابقبحمبمحفوففالوصل

اذوبينذاكبينلطي!فزق

حاصلوقمقكلفيومزيدهئم

انتبهلهخلقتعماغافلايا

الالىمعوخلفوكالزفاقسار

متخلفاترىمنأكثرووأيت

وج!عجزبخطتيئأتثتلكن

يلتقيانالبعدبعدصثموقئن

مشتملانالوصلبثوبوهما

ضجرانهماماوئكوحياة

الأزمانسائرجديداحبه

بزمانينتهيلامتسلسلا

صنوانوكلاهماوبلاحق

الشانبهذاشغلذويدريه

والشلطانالملكوتذيسئحان

باليقظانولشتالمحيلجذ

الفانيالخسيسالحطبذاقنعوا

بالحزمانورضيتفتبعتهم

أمانيككوصحئتذ]بعدل

فرحهما.ينغصماكلغاب:أي-

منهتخرجلاحتىكلهجسدهعلىأدارهإذا،بالثوباشتملمن:مشتملان

1.1/368اللسان.يده

وأباللهوالقسموالحلف.الحياةوهياللهصفاتمنبصفةقسمهذا-

فيثبت"وقد:تيميةابنالاسلامشيخقالجائز.صفاتهمنبصفة

الجهميةتلبيسبيانانظر:"وعظمتهكعزتهبصفاتهالحلفجوازالسنة

.1/805

جديدلوصالقلبهحنبوصالحظيفكلماينتهيلاوصالهماأن:المعنى-

.وهكذا

اللاحق.والحبالسابقالحببين:يعني-

والدعةالراحةإلىوأخلدتوالجهلالعجزاثرت:يعني.الامر:الخطة-

وخلفوك.سارواالذينرفاقكتلحقأنوتمنيت



الابدانوراحةالمسيرعندالقعومعبالل!قنفسكمنتك-2054

إمكانذاوكنتأصعتماذاالغطاينكشفحينتعلمولشوف-3054

***

/فممفر

لا؟أمالجنهأهلنساءتحبلهلالئاسبينالخلافذكرفي

قولانلهمهذاوفيحبلبهاهلخلافبئنهموالناس-4054

العزفاناولووهممجاهدمثموإبراهيمطاووسق-فنفاه5054

]113/ب[

2054-

3054-

5054-

0054.البيتعجزهناكتبإذفناسخأخطأ

وفي.وسابقهالبيتهذابشطرذهبترطوبةهناالاصلأصابت:"أضعت"

"صنعت".:ط،ح،ف

ثمالفارسيعبدالرحمنابواليمنعالمالقدوةالفقيهكيسانبنطاووس

ثابتبنزيدمنسمع.الفرسأبناءمنكان،الحافطالجندياليمني

نأزعمومن،الموسمأيامبمكةتوفي.عباسوابنهريرةوأبيوعائشة

وقيل:ومائةخمسسنةوفاتهوكانت.يقولمايدريلافهوببعلبكقبره

46.-5/38النبلاءاعلامسير.ومائةستسنة

بنيزيدبنإبراهيمعمرانأبوالعراقفقيهالحافطالامامالنخعيهيم1إبر

العخعبنمالكبنسعدبنذهلبنربيعةبنعمروبنالاسودبنقيس

وعلقمةومسروقخالهعنروى.الاعلامأحدالكوفيثماليمانيالنخعي

سليمانأبيبنوحمادعتيبةبنالحكمعنهوروى.البجليزرعةوأبي

مراسيل:معينبنيحىقال،الكوفةأهلمفتيكان...حرببنوسماك

وقيل:سنةوأربعونتسعولهتوفي.الشعبيمراسيلمنإليئأحمتإبراهيم

-4/052النبلاءعلامسير.وتسعينستسنةمات.وخمسونسبع

.527

0117.البيتحاشيةفيمجاهدترجمةتقدمت-
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رزبابوالضدوقالعقيليئوروى-6054

!ترواهالجنانفيتوالدلاأن-7054

إدىوقالالتزمذفيعنهوحكاه-8054

بالقرانالمئعوثصاحبش

الشانالعظيممحمدطيقا

الاتقانذوإبراهيمبنحاق

فقالهذافيالعلمأهلاختلفوقد:الارواححاديفيالناظمقال-

ومجاهدطاووسعنرويهكذاولد،يكونولاجماعالجنةفي:بعضهم

)56(.الباب167صالارواححادي.النخعيوابراهيم

الصحابيالعقيليرزينبوالعامريعامربنالمنتفقبنعامربنلقيط-6054

سعدلابنالكبرىوالطبقات68615،الصحابةتمييزفيالاصابة.المشهور

.51815

.-اللهرحمه-البخاريالإمام:يعني-7054

أبيعنرويوقد-:البخاريالإماميعني-محمدقال:الترمذيقال-8054

ولد"فيهالهميكونلاالجنةاهل"إن:قال!النبيعنالعقيليرزين

4/596.2571:السنن

أشارالذيرزينأبيحديثما"و:الارواححاديفيالناظموقال

كتابنا،بهنجفلبطولهنسوقهونحن،الطويلحديثهفهوالبخاريإليه

وبعدما".صحتهعلىيناديماالنبوةونوروالمهابةالجلالةمنفعليه

منإلايعرفولامشهور،كبيرحديث"هذا:قالالحديثساق

المدني،عبدالرحمنبنالمغيرةبنعبدالرحمنعنالقاسمأبيحديث

كبارمنوهماعنه،المدنيالزبيريحمزةبنإبراهيمروايةمنثم

الامامبهمااحتج.الحديثفيبهمايحتجئقتان،،المدينةعلماء

رواه.كتابهمنمواضعفيعنهماوروى،البخاريإسماعيلبنمحمد

الامامبنعبداللهبنعبدالرحمنأبو:منهمكتبهمفيالحديثألمة

ابنبكروأبو،مندهابنعبدإللهبوو،الشيخوأبو،والطبرانيأحمد،

أبووقال...والتسليمالقبولسبيلعلىوغيرهمنعيمبوو،مردويه

وسألتمشهور،حسنثابتكبيرحديثهذا:حمد]نابنالخير

نفاةوقال.النبوةجلالةعليه:فقالعنهلمزي1الحجاجباشيخنا

=حاديواختصار()بتصرفالولد"انتفاءفيصريححديثفهذاالايلاد:



اشتهاولوبهاولديشتهىلا-9054

عامرعنلابنههشاموروى-0541

وااشتهىإذاالجنانفيالمنعمان-1541

فيالسنثمالرصعثئمفالحمل-5412

الإمكانمحققذاكلكان5

سنانبنسعدعنناجيعن

الإنساننشخةهوالذي!لد

الازمانفيالشاعاتمنقزد

9054-

-0541

354.-353صكثير(ابندار)طالارواح

تحفةصاحبذلكعلىنصقوفد،راهويهابنهو،إبراهيمبنإسحاق-

حاشيةفيترجمتهسبقتوفد(،العلميةالكتبدار)ط7241االاحوذي

1388.البيت

ولدا".يشتهي"لاغيرهما:وفي.الاصلينفيكذا

5417.البيتحاشيةفيلمحولهنمقسياتي-

سنبرعبداللهابيبنهشامبكرابوالصادقالإمامالحجةالحافظ:هشام

عنحذثدستوا،منيجلبالذيبالقماشيتجركان.الدستوائيالبصري

معاذابنهعنهوحذث.بزةابيبنوالقاسموفتادةكثيرابيبنيحيى

اعلامسير.ومائةوخمسيناثنتينسنةمات.المباركوابنوشعبةوعبدالله

.155-1!ا79االعبلاء

اليمن،سكنوفدالبصريالدستوائيعبداللهابيبنهشامبنمعاذهو:ابنه

53611.التهذيبتقريب.مائتينسنةمات،التاسعةمنوهمربما.صدوق

السادسة.منيخطىء،صدوق.البصريالاحولعبدالو[حد:بنعامر

التهذيبتقريب.يدركهولمالصحابيالمزنيعمروبنعائذعنيروي

.28811

عنروى.الناجيئالصديقابو-قيسابن:وقيل-عمروبنبكر:لنابى1

معينابنقال.الاحولوعاصمقتادةوعنه.وعائشةسعيدبيعمروابن

سنةتوفي.الثقاتفيحبانابنوذكره:فلت.ثقة:والعسائيزرعةوابو

42611.التهذيبتهذيبص.801

ترجمتهتقدمتوقد.عنهاللهرضيالخدريسعيدابوهو:سنانبنستد

5158.البيتحاشيةفي
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541

541

541

541

541

541

541

542

541

541

541

542

رواقدصحيحعنديإسناده

بهئممحتجالإسنادذاورجال

شاهدمنلهماغريبلدر

اذكانرزينأبيحديثلولا

بال!فإبراهيمابنأولهولذاك

حديثهبينالجمعراموبذاك

مفإننظزتأويلهوفيهذا

تحققلغئرجاءتولربما

الشيبانيحمدوالترمذفي5

إتقانأولووهممشلمفي

بثانيليسالاسنادبذافرد

التبيانفيمنهيقربكالنص

الوجدانمنتفيهوالديصط

إمكانذووهورزينوابي

إيقانوذيلتحقيقإذا

لسانوضعذاكإنفيوالعدر

عنابيحدثناهشامبنمعاذحدثنابندار"حدثنا:سننهفيالترمذيقال

قال:قالالخدريسعيدأبيعنالناجيئالصديقأبيعنالأحولعامر

ووضعهحملهكانالجنةفيالولداشتهىإذا"المومن:!راللهرسول

غريب.حسنحديثهذا:عيسىابوقال"يشتهيكماساعةفيوسنه

4/13:مسندهفيأحمدورواه4/596.2571:الترمذيسننانظر:

.20163

خطأ.وهو"النص"،:الاصلينفي

لكانالحديثهذاولولا،الولادةيعفيرزينابيحديثان:يعني-

.الولادةإثباتفيكالنصسعيدأبيحديث

حديثفيإبراهيمبنإسحاق"قال:قال.البخاريالامامتأويلهنقلوقد

كانالجنةفيالولدالمؤمناشتهىإذاسعيد(:ابيحديث)يعني!النبي

51496:الترمذيسنن"يشتهيلاولكن،يشتهيكماواحدةساعةفي

.2571

تصحيف.وهو،"إتقان":ط،ح-

:قالفإنهنطر،فيهإسحاقوتأويل..".:الأرواححاديفيالناظمقال-

منذكرهماأريدولو،الوقوعللمتحققفإذاالولد"المؤمناشتهى"إذا

لا-مافإن،ساعةفيحملهلكانالولدالمؤمناشتهىلو:لقالالمعنى
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لافيانالولادةنصرمنواحتج-5421

النسامعالبنينجعلقدوالله-5422

يشتهيلابانهعنه-فاجيب5423

انهاالولادةمنعمنحتج1-و5424

داوذانكالمنيئوإنزالحئض-5425

!مغيرنوعالموجود]لكنما-5426

الإنسانشهوةسائرجنات

الفزانفيالشهواتأعتذممن

النسوانمنحبلاولاولدا

ممتنعانامرانملزومة

مفقودانالجناتفيأمران

[متحدانوالإثباتالنفيئفماذا!ود

5421-

5422-

5423-

5424-

5426-

الباب167صإذا"بأداةأحقالوقوعالمحققنكمالو،بأداةأحقيكون

فقد،المحققفيظاهرةكانتوإن"إذا([إنالايلاد:نفاةقالولكن56

يتعينالموضعهذاوفي،وغيرهالمحققمنالأعمالتعليقلمجردتستعمل

الأرواححادي:انظر.وجوهعشرةوأوردالناظمذلكذكر.لوجوهذلك

56.الباب172-صر171

.فمنساقط"ان"

تشتهيهماكلالجنةفيأن:هيالجنةفيبالتوالدقالمنحجةأنيعني-

مافيهاولكمأنفسكتمدشت!مافيها>ولكم:تعالىلقولهالمؤمنةالنفس

31[.:]فصلتتذعون(

والقتطيروالبعينالنسامفالثيهؤتحمثلناس>زين:تعالىقولهوذلك

ذلرنوادنؤثوالألفمالمسؤمةوالخيلوالففنتالذهبمفاتمقنظرة

14[.:عمران]ال*<المجابحسفعندهوأدئهالذتياالحيزةمتح

مجاهد:قال<مطهرزوحفيها>ولهم:تعالىقولهفيتفسيرهفيكثيرابنقال

.6411كثيرابنتفسير.والولدوالمنيوالبزاقوالبولوالغائطالحيضمن

".أمرين..".:غيرهماوفي.الاصلينفيكذا"أمران"ملزومة

موقعه،غيرفيوهو،فنسخةبهانفردتزائدركنفيهالذيالبيتهذا

وهي،صديبروايةاستدلالهمفإن،تكتمللمالولادةمانعيحجةلان

هذاإنثمبها.استدلالهمعلىالناظمفيهرذالذيالبيتهذابعدمذكورة

محض.تكراروذلك،صديروايةإيرادبعدبيتينفيالناظمفصلهالرذ

)ص(.منسوخالبيتهذاأنفالظاهر
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5427

5428

9542،/1141

0543

5431

5432

5433

5427

5428

0543

5433

فقدانذوذاكإذمنيهممأناللهرسولعنصدفيوروى

الطبرانيهوسليمانيرويهكذامنيةولامنيئلابل

النسوانمنالذنيافيحعهودالسوىنوعبانهعنهجيب/و

ثاننوعوالإثباتإيلادادمنالدنيافيللمعهودفالنفيئ

بوزانكلهامتقابلاتاربعمننوعناخالقوالله

ذكرانبلاانثىمنوكذاكضدههولذيووأنثىذكر

التبيانمعلومةاربعهيامناحؤامثلايضاوالعكس

ونزيل!زاللهرسولصاحبعجلانبنصديالباهليامامةابوهو

عنهروى.عبيدةوابيومعاذعمرعنوحدثكثيرا،علماروىحمص!.

تحتبايعانهوروي...عبدالرحمنوأبووالقاسممعدانبنخالد

وقالى،وثمانينستسنةامامةأبوتوفي:وجماعةالمدائنيقالى.الشجره

صه!363.النملاءاعلامسير.وثمانينإحدىسعةمات:عياشبنإسماعيل

الحلوانييحيىبنحمدحدثنا:قالالكبيرفيالطبرانيرواهماإلىيشير

بنخالدعنأبيهعنمالكأبيبنيزيدبنخالدثناسعيدبنسويدثنا

اهلأيجامع:سئلاللهرسولانعنهاللهرضيأمامةابيعنمعدان

الكبيرفيالطبرانيرواه"منيةولامنيلاولكندحاما"دحامأ:قالى؟الجنة

باسانيد،الطبرانيكلهارواهاالزوائد:مجمعفيالهيثميوقال8/69.

01/417.بعضهمفيضعفعلى1وثقوبعضهاورجال

نوعنصديبحديثالاستدلالعنأجابالولادةأثبتمنأن:يعني

الذيالدنيافيللمعهودفالنفيالدنيافيالولادةنوعغيرالآخرةقيالولادة

.ذاكمنشيءفيهليسماوالمثبت،وغيرهوحيضودممنيئفيهيكون

كبني،وانثىذكرمنمتقابلةأشياءأربعةمنالإنسانسائرخلقاللهأن:أي

كحواءأنثىبلاوذكر،السلامعليهكادمنثىولاذكرمنولا،الانسان

.السلامعليهكعيسىذكربلاأنثىومنأمنا،

.حمنساقطة5476البيتإلىالبيتهذامنالابيات-
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فيضانولاحئضبلاياتينيجوزالجنانمولودوكذاك-5434

برهانبلاممتنعوالقطعنفسهفيممدسذافيوالامر-5435

[الاحسانذيبفضلالصوابليشيستبحتىالوقفعندي]فلذاك-5436

تر

وتعالىتباركربهمالجنةأهلرؤيةفي

)1(الكريموجههإلىونظرهم

القمرانيرىكماالعياننتلرفرتهممنسئحانهويرونه-5437

الإيمانقالس!دإلاينكرهلئماللهرلسولعنتواترهذا-5438

نوعانبسياقههماسيضاوت!تصريحاالقزانبهوأتى-9435

5434-

5435-

5436-

)1(

9543-

بدونياتيالجنانولديكونقدفإنهانثىولاذكربدونادمجاءكما:اي

.فيضانولاحيض

الله.رحمهفيها،توقفبلالمسألةهذهفيحكمايقطعلمالناظمانيعني

البيت.بهذافانفردت

وتعالى،تباركربهمرويتهم"فيبعنوانالارواححاديفي65البابالناظمعقد

جلهاو،الكتابابوابأشرفالباب"وهذا:وقال"إليهمضاحكالهموتجليه

أهلعلىوأشدها،والجماعةالسنةأهللعيونقزهاو،خطراعلاهاوقدرا،

فيهاوتنافسالمشمرونإليهاشمرالتيالغايةوهي.والضلالةالبدعة

والحجابوحرمانه.النعيممنفيههممانسواالجنةأهلنالهإذا..المتنافسون

الانبياءعليهااتفق.الجحيمعذابمنعليهماشدالجحيملاهلعنه

.القرونتتابععلىالإسلاموائمةلتابعون1والصحابةوجميع،والمرسلون

،المعطلونوالفرعونية،المتهوكونوالجهمية،المارقونالبدعهلنكرهاو

بحبائلهمالذينوالرافضة،منسلخونالاديانجميعمنهمالذينوالباطنية

65.الباب691صالارواححادي"منقطعونادلهحبلومنمتمسكونالشيطان

]القيامة:*<ناظزهرئهاإك*ئاضر"يويذ>وصه:تعالىقالكماالتصريح

223[.-:]البقرة<منقروأل!مواعلمؤآالله>وائقوأ:تعالىوقوله23[،22،
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يونسفياتتقدالزيادةوهي-0544

بصحيحهمشلمعنهورواه-5441

ابوفسرهكذاكالمزيدوهو-5442

وتابعوالرسولاصحابوعلئه-5443

الرلربنااللقاءذكرتىولقد-5444

بالقزانجاءقدمنتفسير

كتمانبلاذاصهئبيزوي

لإيقان1ذوالصديقهوبكر

الاحسانتبعيةبعدهئمهئم

القرانمنسورفيحمن

0544-

5442-

5444-

<*ئمحضدونيومبززنهمعنإنهع!>ص:تعالىقولهفيكماوالتعريض

26[.]يون!:وزياد!(لمحشتىأحسوا>لفذين:تعالىوقوله15[:]المفر

خطا.وهوجاء"قد"تفسيره:طعفي

وزياد!(لحستىأحسو(>لفدين:تعالىلقوله!الرسولتفسيرإلىيشير-

عنصهيبعنصحيحهفيمسلمرواهالذيالحديثفي26[،]يون!:

تريدون:وتتالىتباركاللهقالالجنةلجنة1أهلدخل"إذا:قال!النبي

منوتتجناالجنةتدخلناالموجوهنا؟تبيضالم:فيقولونازيدكم؟شيئأ

إلىالنظرمنإليهيمأحتشيئا1أعطوفمالحجاب1فيكشف:قال[لنار؟

مسلمرواه<"وزلادةلخستىأحسنو>للذين:الأيةهذهتلاثموجلعزربهم

الرؤية.إثباتباب16311

مهديابنهوعبدالرحمنحدثنايسارابنحدثنا:الطبريجريرابنقال

الصديقبكرابيعنسعدب!عامرعنإسحاقعنإسرائيملحدثنا

اللهوجهإلىالنظر:قال(وزلادلخستىأحسو(>لفذينعنهاللهرضي

.411101الطبريتفسير.الكريم

أل!مو!غلمؤ(الله>وائقوأ:تعاليقولهإلىويشير."الفرقان":ط،ظ

44[.:]الاحزاب(سلميلفونويؤم>تحيتهئم:تعالىوقوله<مئقو

السليمالحيإلىنسبمتىاللقاءانعلىاللساناهل"واجمع:الناظمقال

تعالى:بقولههذاينقضولاوالرؤيةالمعاينةاقتضىوالمانعالعمىمن

الصحيحةالاحاديثدثتفقديلقونإ(يورإلىقلوبهخفينفايم>ف!عقبهم

يضالكفاروبلالقيامةعرصاتفيتعالىيرونهالمنافقينانعلىالصريحة

65.باب791صالحادي("القيامةيومالتجليحديثمنالصحيحينفيكما
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داحكىرويتهذاكإذولقاوه

جميعهئمالحديثأصحابوعليه

سبحانهأئهويكفيهذا

وذانظراوصفهاأيضاعادو

منالوهملرفع"إلى"أداةواتت

الوبذكررؤيتهملمحلوأضافه

وانتظابفكرهذاماتالله

مؤلمانتظارمنالجنانفيما

هـفليسالكتابلفظتفسدوالا

الذيماشيءالثصريحذافوق/ما

لقلتميقالماأنينقاللؤ

أنمالتطفيفسورةفيأتىولقد

المؤمنبانبالمفهوم4فيد

ببيانجماعةفيهإجماع

يختلفانلئسوعزفالغة

بجنانبنضرةالوجوهوصف

بعيانرؤيةيفهمشكلا

الإنسانترقبكذاكفكر

العئنانبهقامتإذجه

بجنانرويةأومغيبر

العزفانلذييأباهواللفظ

الزوغانفزقةياحيلة،

؟1141/ب[التبيانذابعدمنبهيأتي

تبيانمنفيهمامجملهو

الزحمنعنحجبواقدالقوم

ن1الحيوجنةفييرونهحت

23[.22،:]القيامةناظر!*<ركاك*ناضر"يومؤ>وصٌ:قولهإلىيشير-

خطا.،"وأضافهم":س،ف-

"لجنان"غيرهما:وقي،القلبرويةوالمقصود:،الاصلينفيكذا"بجنان"-

.باللام

".الكتاب"نظم:ب،ف-

؟التبيانهذابعدالقرانبهياتيالذيالتبيانما:أي.وطالأصلفيكذا-

".التبيانذوبعد"منغيرها:وفي

ئمخوبون<يزميززئهمعن!!م>*:تعالىقولهالرابع"الدليل:الناظمقال-

اعظممنجعلوتعالىسبحانهانهبها:الاستدلالووجها[5:]المطففين

يره-لمفلو،كلامهواستماعرؤيتهعنمحجوبينكونهمالكفارعقوبة
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-0546

-5461

5462-

5463-
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حمدوالتبافعيئاستذزوبذا

بآسضريحاالمفهومبذاوأتى

للكافربمكذبابذاكوأتى

كمايؤمئؤالكفارمنضحكوا

ماضدإليهنظراواثابهم

أنهفسرها]لأئفةفلذاك

الذييؤتيهالفهمذاكلله

الازمانعالميمنوسواهما

القزانعنتخدعقلاخرها

الرحمنبشيعةالساخرينش

الايمانعلىمنهمهمضحكوا

الكفرانأولوفيهمقالهقد

البنانالعظيملزب1إلىنظر

بالاحسانجادمنهلههو

002صالحاديعنه"محجوبينأيضأكانواكلامهيسمعواولمالمومنون

65.باب

نفسهالشاقعيالحجةبهذهاحتبئ"وقد:الارواححاديفيالناظمقال-5458

إدرش!بنمحمدحضرت(:سليمانبن)الربيعقال...الائمةمنوغيره

تعالى:اللهقولفيتقولمافيها:الصعيدمنرقعةجاءتهوقد،الشافعي

هؤلاءحجبأنلما:الشافعيفقال*<ثمحوبونيؤبذزئهمعنإنهم>كا

الربيع:قالالرضا.فييرونهاولياءهأنعلىدليلهذافيكانالسخطفي

يوقنلمولو،اللهأدينوبهنعم:قال؟تقولوبهعبداللهأبايا:فقلت

الارواححاديوجل"عزاللهعبدلمااللهيرىأنهإدرش!بنمحمد

كثير(.ابندار)ط041ص

الكفارمنءامنوالذين>فايهوم:تعالىقولهإلىيشير".الايمان"بشيعة:ف-0546

(!يفعلونكانوأمااتكفارلؤثهل*يطرونالآرآبكعلى*يضكون

34-36[.]المطففين:

>الذينالقيامةيوم:يعني>فالوم<:تفسيرهفي-اللهرحمه-كثيرابنقال-5463

الأرابك>علىمنهمضحكمامقابلةفي:أي(يضحكونالكمارمنءامنو

ضالونأنهمفيهمزعممنمقابلةفيوجلعزادلهإلى:ي*<نا

دارفيربهمإلىينظرونالمقربيناللهأولياءمنهمبلبضالينوليسوا

4/488.كثيرابنتفسير"كرامتهم

وجل.عرالله:يعني.":.جاد."من-5464
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07

71

72

73

75

القرانففيوشاهدهخبراجابرعنمئسنداماجةابنوروى

وتهانيلذةفيونعيمهموسرورهئمعئشهمفيبيناهم

والذانيقصئهاالجنانمنهأشرقتقدساطعبنوروإذا

إنسانعلىيخفىلاالزبرنوفرأوهرووسهئمالئسهرفعوا

بالاحسانللئئسليمجاءقدفؤقهمتعالىبرئهموإذا

العينانمنهمتراهجهرافيرونهعلئكماليفلام:قال

رحمنبهمربمنالقولررعفضمنتهقد"يس"ذامصداق

يلتقياناللهعندوسوفمرداللهرسولفعلىذارذمن

بعيانيرىحتىومجيئهوكلامهعلؤهالحديثذافي

البهتانصاحبجهمقؤللامضمونهفيالدينصولهذي

الشيخانبهأتىالالويلخبراوذلكهريرةأبيحديثوكذا

:!اللهرسولقال:قالعبداللهبنجابرحديثمنماجهابن51روماإلىيشير-

اشرفقدالربفاذارؤوسهمفرفعوانورلهمسطعإدنعيمهمفيالجنةاهل"بينما

>سلم:اللهقولوذلك:قال،الجنةاهلياعليكمالسلام:فقالفوقهممنعليهم

منشيءالىيلتفتونفلااليهوبنظروناليهمفينظر:قال*<زجيرزتقنقولا

فيعليهموبركتهنورهوببقىعنهميحتجبحتىاليهينطروندامواماالنعيم

.1747البيتحاشيةفيعليهوالكلامتخريجهسبقوقددياره!م"

".السلطانذوالربتعالى"جهراغيرهما:وقي.الأصلينفيكذا-

ه[.8؟س!:*<زبيصربتنقولا>سلئم:تعالىقوله:يعتي-

"يجتمعان".:نسخةفيأنإلىفحاشيةفيأشار-

".وكلامه"ومجيئه:ط-

واللفظعنهاللهرضيهريرةأبيعنالصحيحينفيرويماإلىيشير-

قلراسك،اريعمحمد"يا:وفيهالمشهورالشفاعةحديثفيلمسلم

قولهبابومسلم،4/1745البخاريرواه"تشفع[شقع،تعطهسل،تسمع

1/184.ومسلمنوخ(،معصحملنامن>ذرئة:تعالى
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477

478

947

048

481

482

483

484

485

486

487

947

482

483

484

487

جلالهجكالزبتجفيفيه

لمنوتكليمرويتهوكذاك

فلااجمعهاالديناصولفيه

واتجددفيهالفهرسرلوحكى

الإلرسلمنالعزمأهلإجماع

دابهذهالحديثعنتخدعنلا

لتنا1والتخرصأهلأصحابها

ترىفلنحرصتلوائكيكفيك

لسواهمافادواماإذاإلا

كمبصريطنأعمىويقودهئم

رشدهومئصرهذايشتويهل

!يالإيمانمناديسمعتماأو

ببيانوكلامهومجئئه

الإنساناكةمنيختاره

الشئطانشيعةعنهتخدعك

الشلطانذيللزباثذيخضب

البرهانعلىإجماعوذ]ك،

الهذيانكثيرةفهيآراء

البهتانقائلووالئهاترقض

تتفقانقطمنهمفثتين

العميانمنجيلافتراهم

فلانخلفالعميانمحنةيا

يشتويان؟كئفأكبرالله

؟الحيوانجنةمناديعنجر

وموسىوابراهيمونوحآدمالسنةعلىالشفاعةحديثفيجاءما:يعني

قبلهيغضبلمغضبااليومغضبقدربي"إن:السلامعليهموعيسى

".مثلهبعدهيغضبولن،مثله

صاحبهعلىكلادعى:لرجلان1تهاتر.سبقوقد،الكذب:لتخرص1

637.صالقاموسباطلا.

الأصل،صورةفيوتاليهالبيتهذايطهرولم.الصوابعلىففيكذا

ولم.الحاشيةفيالناسخفاستدركهامنهسقطتالتيالابياتمنفإنهما

البيتهذافي"قط"وجاء."يتفقان":طد،وفي.بفيالكلمةتنقط

)ص(.289البيتمثلاانطر:.لذلكأمثلةسبقتوقد،الماضيلغير

"قفدا".غيرهما؟وفي.س،ففيكذا

.فتراهما"":طع،طت-

.!محمدهو:"الايمان"منادي
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9548

0954

1954

2954

3954

4954

5954

9548

0954

2954

4954

5954

وهـالرحمنلدىلكماهلهايا

كذااوجهنابئضتماقالوا

حبلجناتادخلتناقدوكذاك

ناانقدموعدعنديافيقول

حجابهكشفبعدسوفيرونه

اللذبالصحيحينفياتاناولقد

الىجريرالضدوقالئقةبرواية

سئحانهيرونهالعبادن

بضمانلكئممنجزهوهوط

الميزانفيثقلتاعمالنا

النيرانمنحقااجرتناش

ا/ا[ا]هوحنانيبرحمتياعطيكموه

ببيانمشلم5روجهرأ

قرانبعدالكتبأصحهماش

بالقزآنجاءعمنججلي

القمرانيرىكماالعيانرويا

قال:قالعنهاللهرضيصهيبعنصحيحهفيمسلمرواهماإلىيشير-

وتعالى:تباركاللهيقول:قالالجنةالجنةاهلدخل"إذا!:اللهرسول

وتنجنالجنة1تدخلناالموجوهنا؟تبيضالم:فيقولونازيدكم؟شيئاتريدون

إلىالنظرمنإليهماسشيئااعطوافماالحجابفيكشف:قاللنار؟1من

فيربهمالمؤمنينرؤيةإلباتباب1/163مسلمرواهوجل"عزربهم

451.البيتحاشيةفيسبقوقدالاخرة

"أثقلت".:طه-

بيتا،ربعونوهيد،منسقطالتاليالفصلاخرإلىالبيتهذابعدمن-

كاملة.ورقةمقدار

العيران".مدخلمن"اجرتنا:ط،ح،ظ-

ذا"."روىغيرها:وفي.سوفوحاشيةالاصلفيكذا-

.""بالفرقان:ف-

عبداللهبنجريرحديثإلىالناظميشير.والقمرالشمس:القمران-

ليلةالقمرإلىفنظر!النبيعندكنا:قال:الصحيحينفيعنهادلهرضي

فيتضامونلاالقمرهذاترونكماربكمسترون"إنكم:فقالالبدر:يعني

غروبهاوقبل[لشمسطلوعقبلصلاةعلىتغلبوالااناستطعتمفإنرؤيته

(=الغروبوقئلالشمسطاغقئلرئكمحمد>وسبحقرا:ثمفاذ!علوا"
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55

55

55
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54

54

54

55

55

وافاحفظواوقتدراستظعتئمفإن

امرأوعشرونبضعووىولفد

أتىقدعمنالبابهذاأخبار

دافهذهللقلوبشيءوألذ

وافيالرحمنرؤيةلولاوالله

وجههرويةنعيمالنعيمأعلى

حجابهالعذابفيشيءشدو

الذينسواالمؤمنونراهوإذا

إلىعادواعنهمتوارىفإذا

الازمانمدىعشتمماجزدين

لزحدرخيرةأحمدصحبمن

كتمانبلاتفصيلابالوحي

الايمانبهجةهيامثالهامعاخبار

العرفانلذيطابتماجنات

الحيوانجنةفيوخطابه

النيرانساكنيعنسئحانه

العيناننالتممافيههئم

الالوانسائرمنلذاتهم

مسلمرواه.العصرصلاةفاتتهمنإثمباب1/213البخاريرواه93[:]ق

والعصر.الصبحصلاتيفضلباب1/943

علىويدلوالعصر.الفجرصلاة"المراد::الباريفتحفيحجرابنقال-

زادغروبها"وقبلالشمسطلوعقبل"صلاة:جريرحديثفيقولهذلك

بردينسميتا:الخطابيقال.والفجر"لعصر1"يتني:لمسلمروايةفي

وتذهبالهواءيطيبحينطرفاهوهماالنهار،برديفيتصليانلأنهما

2/53.الباريفتحالحر"سورة

الله!رسولعنروىممنالبابفي"فتحصل:الحاديفيالناظمقال-

حادي.أسماءهمسردثمنفسا"وعشرونثلاثالرويةحديثالصحابةمن

.للضرورة"بضعة"مكان"بضح"البيتفيوقوله402.صالارواح

انطر:.وزنهفاختلزائدركنالبيتوفيوغيرهما.الاصلينفيكذا-

)ص(.578البيتعلىالتعليق

<*ئمحوبونيزمدزتهمعنإنهم>ص:تعالىقولهذلكعلىيدل-

بننعيمقال.لهمالعذابأنواعمننوععنهماللهوحجب1[.ه:]امر

إلاعنهأحدأوجلعزاللهحجبما:يقولالمباركابنسمعتحماد:

233.صالارواححادي.السابقةالايةقرأثمعذبه

اختفى.:رى1تو-
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5055

6055

7055

8055

9055

0551

5511

5512

6055

7055

5511

سوىرؤيتهعندنعيمفلهم

خلقهاعرفسؤالسمعتمااو

الذيالنظرولذةاليهشوقا

الدهذهفيروحهلدبةفالتبؤق

بهفازتائذيبالنظرتلتدب

لذمالدنياهذهفيماو]لله

سبحانهوجههرؤيةوكذاك

وذاذاينكزالجهميئلكنما

الامرانفحئذاالنعيمهذا

بالقزانالمئعوثبجلالة

السلطانذيالزبوجهلجلال

الابدانقيامةويومنيا

العئنانهذهرجالجودون

للرحمنالعبداشتياقمن

للانساناللذاتاكملهي

الحدثانخشيةأيضاوالوجه

ابيات(.)01بمنساقطالفصلاخرإلىالبيتهذامن

"بجلال".:ط،س،ظ."التي":طه

شريكعنالأزرقإسحاقحدثنا:قالمسندهفياحمدرواهماإلىيشير-

فيها،فاوجزصلاةعماربناصلى:قالمجلزابيعنهاشمأبيعن

إنياما:قال.بلىقالوا:والسجود؟الركوعاتمالم:فةال،ذلكفانكرو

الغيببعلمك"اللهم:بهيدعو!اللهرسولكانبدعاءفيهادعوت

علمتإذاوتوفني،ليخيراالحياةعلمتمااحينيالخلقعلىوقدرتك

فيالحقوكلمة،والسمادةالغيبفيخشيتكاسالك.ليخيرالوفاة1

وجهك،إلىلنظر1ولذة،والغنىالفقرفيوالمضدوالرضا،الغضب

اللهم.مضلةفتنةومن،مضرةضراءمنبكواعوذ.لقائكالىوالشوق

4/264:مسندهفياحمدرواه"مهتدينهداةواجعلنا،الإيمانبزينةزئتا

فيالهيثميوقال.نحوهوالكبيرالأوسطفيالطبرانيوروى18428.

الزوائدمجمع.ثةاتورجالهما:الطبرانيروايةعنالزوائدمجمع

صحيححديثهذا:عنهوقالالمستدركفيالحاكمورواه01/177.

1/507.الصحيحينعلىالمستدرك.يخرجاهولمالاسناد

من؟إليهماحبشيئااعطاهم"فما:وفيهالسابقصهيبحديثفيوردكما

)5487(.رقمالبيتانطر:"اليهالنظر

1701



5513

5514

5515

5516

5517

5518

9551

0552

5515

5517

0552

الذيانومحبةولقاءهوجههانكرالمخدوعلهتئا-

الرحمنمنعطلهوالعرشوعلوهوصفاتهوكلامه-

الكفراناعظممنوذاوادفيالفهورسلوادفيفتراه-

ص!ه**

/نر

الجنةأهلمعجلالهجلالربكلامفي

بجنانحزبهيكلمحقالسئحانهبانهعلمتماأو-

رضوانذونحنقالواراضونانتمهلجلالهجلفيقول-

إنسانمنقطينلهلئممااعطئتناوقدنزضىلاكئفم-

؟المنانمننشألهمنهضلاففيكونذاغيرشيءثمهل-

الرحمنمنسخطيغشاكمفلارضوانيمنهافضلفيقول-

اولفيبالتفصيلالجهميةعقيدةفيهاالناظمذكرالتيالفصول:انظر

المنظومة.

لهذهاخرىمثلةسبقتوقد"ذوو".مكانللجمع"رضوان"ذوكذا

9590913،4162،:الابياتمثلأ:انظرالمنظومةفيالشعريةالضرورة

)ص(.

عنهاللهرضيالخدريسعيدبيحديثمنالصحيحينفيرويماإلىيشير

:فيقولون،الجنةهليا:الجنةلأهليقولالله"ان!ر:العبيقال:قال

لالناوما:فيقولون؟رضيتمهل:فيقول.يديكفيوالخيروسعديكلبيك

اعطيكم:فيقول.خلقكمناحدأتعطلممااعطيتناوقد،ربيانرضى

احل:فيقولذلك؟منافصلشيءوايربيا:فيقولون.ذلكمنافضل

باب6/2732البخاريرواه1"ابدبعدهعليكماسخطفلارضوانيعليكم

اهلعلىالرضوانإحلالباب4/2176ومسلم،الجنةاهلمعالربكلام

067.البيتحاشيةفيالحديثسبقوقد.الجنة
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5521

5522

5523

5524

5525

5526

5527

5528

9552

5521

5522

5524

5527

بماواحدهئمالرحمنوبذكر-

وساطةثنملئسإلئهمنه-

نالهقدائذفييعزفهلكن-

جلالهجلالزحمنويسفم-

خطابهلذيذيشمعهئموكذاك-

ذاقئليشمعوهلئمفكانهم-

الىوسماعنامطلقسماعهذا-

بوساطةقولهبشمعوالله-

بوساطؤيكنلمموسىفسماع-

الازمانسالفمنهكانقد

الغفرانمعتوبيخاذاكما

والإحسانوالعفوفضلهمن

القزانفيوهوعلئهمحقا

الفرقانبتلاوةسئحانه

الطبرانيالحافظرواههذا

ثانفنوعالدنيافيصران

معروفاننوعانوبدونها

الإنسانبتوشطولسماعنا

عنهمااللهرضيعمرابنحديثمنصحيحهفيالبخاريرواهماإلىيشير

كنفهعليهفيضعالمؤمنيدنيالله"إن:يقول!اللهرسولسمعت:قال

قررهإذاحتى.ربأينمم:فيقولوكذا؟كذاذنبأتعرف:فيقولويستره

اغفرهاوأنالدنيا،1فيعليكسترتها:قالهلكانهنفسهفيوراىبذنوبه

قولهباب86212البخاريرواه."..حسناتهكتابفيعطى،ليوم1لك

الظبمين(.علىادلهلغنةلا>:تعالى

".الرحمن"من:ط

58[.:؟سى*<زحبصربقندولا>سلم:تعالىقوله:يعني

مافالمطلقومقيد.مطلق:نوعان"فالسماع)538(:الصواعقمختصرفي

غيرمنتعالىالربكلامعمرانبنموسىسمعكماواسطةبغيركان

الملائكةمنوغيرهجبريليسمعوكما،إليهمنهتكليماكلمهبل،واسطة

الصحابةكسماعالمبلغبواسطةفالسمعالمقيدواما.سبحانهوتكلمه،كلامه

صزاللهرسولكلاميسمعكماعنهالمبلغبواسطةحقيقةاللهلكلاموسماعنا

وقوله..المبلغبواسطةوالخليلوسيبويهوالشافعيكمالكغيرهوكلامبل

من[لقيامةيومسمعوهاذالقرآن11يسمعولملناس1"كان:الحديثفي

ولم=،الطبرانيإلىهناالناظمعزاهوالحديث.الاولالنوعمن"الرحمن

9101



لقزانوللعقلفمخالفواحدانوعاالنؤعئنصيرمن-0553

***

ف!ي!

الكرامةمنفيهلهم[للةأعدوما[لمزيديومفي

الشانعظيمشأنثهوررالمزبيومبشانهمسمعتمااو-5531

وأذانصلاتناوقتحمنالززيارةويومجمعتنايومهو-5532

بالإحسانالشنقبذاكفازوالالىهمالضلاةإلىوالسابقون-5533

0553-

5531-

5532-

5533-

الابانةفيالسجزيإلىالصغيرالجامعفيالسيوطيعزاهوقد.عندهجده

)706(.الجامعضعيففيالألبانيوضغفه.نسعن

واما،الكلامبهقاممنإلامتكلمايسمىلاانهفهو:العقلمخالفةاما

كان>وما:تعالىقال.والوحيالكلامأنواعبيناللهفلأنللقرانمخالفته

بإذنه-فيوحىرسولاليزسلأؤجمابورآيمنأؤوخاإلاأطهيكمهأنلبشر

51[.]الشورى:*<ح!يمفىاتويشآةما

بنإبراهيماخبرنا:قال)1207(مسندهفيالشافعيرواهماإلىيشير

بنمعاويةالازهربوحدثني:قالعبيدةبنموسىحدثنيمحمد

:يقولمالكبنانسسمعانهعميربنعبداللهعنطلحةبنإسحاق

"ما!:فقال!الانبيإلىوكتة،فيهابيضاءبمراةجبريل"أتى

فيهالكمفالناسوامتك،انتبهافضلتالجمعةهذه:قالهذه؟"

مؤمنيوافقهالاساعةوفيهاخير،فيهاولكم.والنصارىاليهودتبع،

المزيد..([يومعندناوهوله،استجيبإلابخيرتعالىاللهيدعو

التقريبفيحجرابنضعفهعبيدةبنموسىوفيه184.صالحادي

.55211

صلاتنا"."يوم:ظ

بن=عليحدثنا:قال)92381(الكبيرفيالطبرانيرواهماإلىيشير



5534

5535

5536

5537

5538

9553

0554

5541

5538

9553

0554

5541

هناهاوالمؤخربسئقسبق

الزاولوفهمالإمامإلىوالاقربون

مثلهوالمباعدبقزبقزب

وزبرجدلؤلؤمنابرولهئم

دنيئمفيهمومادذاهئموهذا

فوقهمالمنابراهلعندهمما

جهرةتعالىرثهمفيرون

محاواحدهئمالرحمنويحاضر

المئدانذلكفيمتأخر

قربانفهاهناهناكلفى

الديانحكمةببعدبعد

والعقيانالياقوتومنابر

كالكثبانالمشكذاكفوق

الإحسانمنبهميرونمما

القمرانيرىكماالعياننظر

فلان]بنيايقولالحبيبضرة

عبيدةأبيعنعمروبنالمنهالعنالمسعوديثنانعيمبوثناعبدالعزيز

الجنةأهلإلىيبرزوجلعراللهفإنالجمعإلىسارعوا:عبداللهقال:قال

تسارعهمقدرعلىالقربمنفيكونواكافورمنكثيبفيجمعةكلفي

قبلرأوهيكونوالمشيئاالكرامةمنلهموجلعزاللهفيحدث،الجمعإلى

."...ذلك

لمعبيدةبووالكبير،فيالطبرانيرواهالزوائد:مجمعفيالهيثميقال

17812.ابيهمنيسمع

منه.سمعإنه:وقيل11092:والترهيبالترغيبفيالمنذريوقال

فوق"."من:طوفيخطا"دنا":طع

ادنىانهمرغم،منهممنزلةاعلىالجعةأهلمناحدايرونلاانهميعني

منزلة.اهلها

".عينانله"لمن:س،ب،ف-

الترمذيرواهماإلىالناظمويشير".فلانابنفلا"يا:الأصلينفي-

المجلسذلكفييبقى"ولا:وفيهلمسيببنسعيدعنماجهوابن

يوماتذكرفلانبنفلانيا:يقولحتىمحاضرةاللهحاضرهإلااحد

تغفرافلمربيا:فيفولالدنيا،فيته1كدرببعضفيذكرهوكذا؟كذا

=رواه."..هذهمنزلتكبكبلغتمففرتيفسعةبلى،:فيقوللي؟



]116/1[5542-

5543-

-5544

5542

5543

والعصيانبالذنبمبارزا،فبكنتقدائذدطاليومتذكراهل

الغنطرانواسعفإنكقدمابغنطرهمننتأماربفيقول

الدانيالمحلإلىاوصلتكقدائتيمغفرتيالرحمنفيجيبه

***

ورواه4/685الوجههذامنإلانعرفهلاحديثهذا:وقالالترمذي

2/51.1!اماجهابن

مرسل.والحديث.ا.!.ضعيف-:اللهرحمه-الالبانيالشيخوقال

منكلاهماماجهوابنالترمذيرواه:والترهيبالترغيبفيالمنذريوقال

بنحسانعنالاوزاعيعنالعشرينابيبنحبيببنعبدالحميدرواية

سعيد.عنعطية

رواةوبقية.فيهمختلف،الاوزاعيكاتبهووعبدالحميد:الحافظقال

4/203.والترهيبالترغيب:انظر.ثقاتالإسناد

بنهشامعنإسماعيلبنمحمدعنالترمذي"رواء:الحاديفيالناظمقال

وهو،حبيببنعبدالحميدإلافيهينطرمنالإسنادهذافيوليس.عمار

وقد.غيرهيروهلمبماالأوزاعيعنتفردهعليهننكرفلاالاوزاعيكاتب

فضعفاه.والنسائيدحيمواما،ثقةهو:الرازيحاتموابواحمدالإمامقال

الحديث:هذافيقالوالترمذي.الأوزاعيغيرعنحدثانهيعرفولا

عنالدنياأبيابنرواهوقد:قلت"الوجههذامنإلانعرفهلا"غريب

بنسعيداننبئت:قالالأوزاعيعنزيادبنمعلىحدثناموسىبنالحكم

378صكثير(ابندار)طالأرواححادي"فذكرههريرةابالقيالمسيب

.06()الباب

التي911،قوهيفنسخةمنكاملةورقةسقطتالبيتهذابعد

5588.-5543الابياتعلىاشتملت

الذنبذلكبغفر:ايالراء،بكسرمضبوطاالاصلفيكذا"بغفره"

"بغفرة".:طوفي.والعصيان
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عر
هناكيصيبهمالذيالمطرفي

الهتانالوابلبمثلتأتيسحائبمنهذاكإذويظلهم-5545

الزضوانمنمنشئهاسئحانغشيتهمإذالنورفيهمبئنا-5546

الازمانسالففيلهشبهاراوامابطيبتمطرهئمفتظل-5547

المنانمواهبوتلكبهممافوقجمالاهذافيزيدهئم-5548

***

بنعر

المجلسذلكمن[ليهينصرفونالذيالجنهسوقفي

الإحسانمنلكئمذخرتقدماإلىقومواجلالهجلفيقول-9554

."سحابة..."وتظلهم:دوفي،""سحابة:ط-5545

1378.صالقاموسالقطر.الضخمالشديدالمطر:بل1الو

وقيل.الهطلفوقهواو،انصبتهتنا:تهتنالسماءهتعتمن:الهتان

9915.صالقاموس.غيره

وفيه:المسيببنسعيدحديثمنماجهوابنالترمذيرواهماإلىيشير-5548

يجدوالمطيباعليهمفأمطرتفوقهممنسحابةغشيتهمكذلكهم"فبينما

."...قطشيئاريحهمثل

فيانمباركابننحوهوروى)1434(رقمالبيت:انظرتخريجهسبقولقد

96.صالزهد

هريرةابيعنالمسيببنسعيدعن1/925السنةفيعاصمابيابنوروى

منسحابهغشيتهم"إذا:وفيه!راللهرسولاخبرني:قالعنهاللهرضي

والحديث."..قطشيئاريحهمثل1يجدولمطيبأعليهمفامطرتقوقهم

بثقة.ليسحجر:ابنعنهقالعمار.بنهشاملضعفوذلك،ضعيف

انطر:اخطأ.ربماصدوقحجر:ابنعنهقالحبيببنوعبدالحميد

333.و1/573التهذيبتقريب
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اثمانبلامنهفخذفيهويشترىيباعلاسوقاياتون-0555

بنأنسعنصحيحهفيمسلمرراهماسوقاالجنةفيأنعلىالادلةمن-0555

جمعة،كلياتونهالسوقاالجنةفي"إن:قال!راللهرسولأنمالك

وجمالا،حسنافيزدادون،وتيابهموجوههمفيفتحثو،الشمالريحفتهب

والله:اهلوهملهمفيقولوجمالا.حسنازدادوا1وقدأهليهمإلىفيرجعون

حسنابعدناازددتموأنتموالله:فيقولونوجمالا،حسنابعدناازددتملقد

!لرالنبيرؤيةيودفيمنباب217814صحيحهفيمسلمرواهوجمالا"

وماله.باهله

لقيهحينماهريرةأبيحديثفيجاءماالاتيةالابياتفيالناظمريذكر

فيوبينكبينييجمعأناللهأسأل:هريرةأبوفقالالمسيببنسعيد

!داللهرسولأخبرنينعم:قالسوق؟فيهاأرسعيد:فقالالجنةسوق

تنظرلممافيها،لملالكة1بهاحفتقدسوقافياتون:قال..."]وفيه[

فيحمل:فال.القلوبعلىيخطرولم،الاذانتسمعولم،مثلهإلى[لعيون

[لجنةاهليلقىالسوقذلكوفي،يشترىولافيهيباعليساشتهينامالنا

بعضا".بعضهم

دني-فيهموما-دونههومنفيلقىالمرتفعة[لمنزلةذو"فيقبل:قال

حتىحديثهاخرينقضيفمالهيئة،1وللباس1منعليهيرىمافيروعه

قال:فيها.يحزنانلأحدينبغيلاانهوذلكمنه،احسنعليهيتمثل

لقدبحبنا،وأهلامرحبا:فيقلنازواجنافيلقانامنازلناإلىننصرفثم

عليه.فارقتنامماأفضلوالطيبلجمال1منبكوانجئت

مابمثلننقلبانوبحقناوجلعزالجبارربنا[ليومجالسنا؟فنقول

انقلبنا[(.

عاصم:أبيابنقال:وسنده،السنةفيعاصمبيابنأيضاهذاوررى

عنالعشرينأبيبنحبيببنعبدالحميدحدثناعماربنهشامحدثا

.هريرةأبالقيأنهالمسيببنسعيدعنعطيةبنحسانعنالاوزاعي

الحديثهذاعنوقال06.باب182الحادي:انظر.الحديثرساق

بن=عبدالحميدروايةمنوكلاهماماجهرابنالترمذيرواه:المنذري
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5551

5552

5553

5554

5555

5556

5557

5558

9555

0556

5561

5562

5552

5553

5558

9555

الزضوانبئعةفيبعقدهئمحالمبباثمانالئخارأسلفقد

إخسانمابكلالكرامئكةالملااقامتهاقدسوونلفه

اذنانبهسمعتولاكلاراتعئنلاواللهائذيفيها

بلسانمعبهراعنهفيكونامرىءقلبعلىيخطزولئمكلا

العئنانتنظرمافيروعههينةفيفوقهمنامرافيرى

الاحزانمنشيءاهلهاحقيللئسإذمثلهاعلئهفإذا

بامانكلهاالتهانينالحلهمنالذيالشوقلذاواهأ

يمانولاغشولاصخبمنفيهماتعارفبسوقيدعى

الرحمنعنبئعولاراتتجاتلهيهلئسمنوتجاره

اوانكلللزحمنوالذكروالتقىوالفتوةالمروءةاهل

الشئطانرايةلديهركزتالذيبالسوقعنهتعوضمنيا

الفانيالكسادسوقإلىتركنلئمالسوقذاكقدرتدريكنتلو

***

:قالسعيد.عنعطيةبنحسانعنالأوزاعيعنالعشرينابيبنحبيب

والترهيبالترغيب:انظر.ثقاتالإسنادرواةوبقيةفيهمختلفوعبدالحميد

.21403

"اقامته[".:ط،ح،ظ-

اذنان".منسمعته"ولا:س،ب-

."اثمان":د-

همالسوقهذاتخار:يعني.تاجرجمع:والتجار.خطاوهو"تجارة":ط-

)ص(5اللهذكرعنبيعولاتجارةتشغلهملاالذين

ألصلؤةد!قامللهتجرعنبيعولاتجغنقهيهتم>لا:تعالىقولهإلىيشير-

37[.]النور:وألأبصر<أليلوبفمهتقلبيؤمايخافونالريهؤحوإيناء
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1161/ب[

5563

5564

5565

5566

5567

5568

9556

)1(

5563

5565

5567

5568

9556

فممفر

ومنازلهم)1(أهليهم[ليرجوعهمعندحالهمفي

الزحمنمنحصلتبمواهبأهييهمإلىرجعواهمفإذا-

الثانيالجمالذامنأعطيتمالذيماورحباأهلالهمقالوا-

الانهذاقئلعلئهكنتئممافوقجمالالازددتملله-و

الاحسانعلىحشنأزدتمقدأنشاكموالذينتموقالوا-

الرضوانذيالعزشربجلساءإذاكناوقدلنايحقلكن-

الدانيللحبيبمحبمنقاشؤأشدالمزيديومإلىفهم-

***

/نتمي

ونعيمهمصحتهمودوامفيهاالجئهأهلخلودفي

عليهموالئومالموتواستحالهوشبابهم

والرضوانالخلدبدارأبداخلودهثمالنعيموخاتمةهذا-

"اهلهم".غيرها:وفي.وطالأصلفيكذا

الماضي.الفصلأولفيذكرهسبقالذيهريرةأبيحديثانطر:-

)1443(.رقمالبيتانطر:.ذلكعلىالدالالحديثبيانسبق-

"ذا".:ح-

خاصا.فصلالهوأفرداليومهذاإلىالأرواححاديفيالمولفأشار-

247.صانظر:

أبدا(قهآ>خلدين:تعالىقولهمنهاالجنةاهلخلودعلىكثيرةاياتدلت-

وقوله:21[،:]النوبة<مقيمنعيمفيها>فم:تعالىوقوله57[،]النساء:

ا[.80]هود:لأرض<ودـبزثدامتمافيها>خلدب

2601



يفالإيمانمناديسمعتماو-0557

وعاموتبهاماحياةلبم-5571

ومابؤسبهمانعيمولكم-5572

ذإيكونهناكنومولاكلا-5573

كتامناضطرارا5علمناهذا-5574

وافافناهاالقومشيخوالجهم-5575

الىفيالربفعلدواملنفيطزدا-5576

بيانبحشنمناديهمعنجر

أحزانولاسقمبلافية

الازمانمدىهرملشبابكئم

اخوانبئنناوموتنوم

القرانمقتضىفافهماللهب

الفتانلذاتباأهلهاضى

الازمانمشتقبلوفيحاضي

صر.الرسول:الإيمانبمنادييقصد-0557

سعيدابيعن2837()رقمالجنةكتابفيمسلمرواهالذيالحديثإلىيشير-5571

فلاتصحواأنلكمإنمظد:"ينادي:قالء!ه!النبيعنهريرةوابيالخدري

تهرموافلاتشبواأنلكمواق،أبداتموتوافلا1تحيوأنلكموان1،أبدتسقمو[

أن>ونودو:وجلعزاددهقولفذلكأبد[،تباسو[فلاتنعمو[أنلكموانأبدا،

43[(".:]الاعرافلعملون(كنتضلمحماأورثتموهاالجنةتلكم

نوم".ولا"هذاغيرها:وفي.وطالاصلفيكذا-5573

".يكون"هناك:ط،حوفي.خطاوهونوم""ذا:ط-

سئل:قالجابرعنوالبزارالاوسطفيالطبرانيرواهماإلىيشير-

أحو"ال!وم!:اللهرسولفقال؟الجنةاهلايمام:فقيل!رالنبي

1/282.الطبرانيرواه"ينامونلاالجنةأهل،لموت1

والبزار.،الاوسطفيالطبرانيرواهالزوائد:مجمعفيالهيثميقال

01/415.الصحيحرجالالبزارورجال

:ط،ح-5575

الفتانالجاهللذالنتبااهلهاوافنىافناهاوالجهم

77.البيتحاشيةفيسبقماالجهممذهبفيوانظر

قالهواهلها[الجنةبفناءالقول:]اي"وهذا:تيميةابنالإسلامشيخقال-5576

،الحوادثمنيتناهىلاماوجودامتناعوهواعتقدهالذيلاصلهجهم

ما-وحدوثالاجسامحدوثعلىبهااستدلواالتيالكلامهلعمدةوهو
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للسكانالحركاتمنفيهاماككيفنىيقولالهذيلبوو-5577

البنيانكحجارةوثمارهاسكانهامعالخلدداروتصير-5578

الاعيانتسلسللاجلرل!لنايئبتلمذاكولؤلاقالوا-9557

الإيمانحقائقمنكرونأولرئهمجاحدونامافالقوم-0558

***

نتممفر

والنارالجنةبينالموتذبحفي

حقيقةلامجازذلك[نأوالموتلملكالذبحإنقال:منعلىوالرد

الضانكبشكذبجالمنزلينشببللموتبذبحهسمعتماأو-5581

5577-

5581-

فرأي.العالمحدوثفيعمدتهمذلكوجعلوا،الحوادثمنيحللا

المستقبل،فييمنعالماضيفيلهاوللاحوادثمنيمنعماأنجهم

هوكماالمستقبلفيوتعالىتباركالربعلىعتدهممتنعالفعلفدوام

وافقهالمعتزلةشيخالعلافالهذيلبوو.الماضيفيعليهعندهممتنع

متعاقبةلكونهاالحركاتفناءيقتضيهذاإن:قاللكنالاصلهذاعلى

فييصيرواحتىوالنارالجنةأهلحركاتبفناءفقالشيءبعدشيتا

243صجالاروحادي"حركتهعلىمنهمأحديقدرلادالمسكون

67.باب

"...الرفيفاعليةم1بدوالقولعلىاعتراضهم"فصلفيسبقمانطر:و

(.بعدهوما569:)البيت

78.البيتحاشيةفيهذامذهمهوذكر،ترجمتهسبقت

عنهاللهرضيالخدريسعيدأبيعنومسلمالبخاري51روماإلىيشير

يامناد:فيناديأملحكبشكهيتةالموت"يؤتى:اللهرسولقال:قال

هذانعم:فيقولون1هذتعرفونهل:فيقولوينظرونفيشرئبونالجنةأهل

:-فيقولوينظرونفيشرئبونالنارأهليا:يناديثمرآهقدوكلهمالموت
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5582-

5583-

-5584

-5585

5586-

5587-

لىانماالكريمالملكلذاحاشا

ملحاكبشامنهبنشىءوالله

كذاأجساماالأعراضمنبنشي

العبااعمالانتصدقافما

كأوتخ!تارةتثقلولذاك

تقيمهكفتاهلسانوله

للانسانالمحتومموتناهو

بعيانلنايرىالمعاديوم

الامكانقابلكلبالعكس

؟الميزانفيالعزضبرمتحطد

تبيانذوالقرآنفيذاكرد

ناظرتانإلئهلكفتانو

5582-

5584-

5586-

:بقولثمفيذبحرآهقدوكلهمالموتهذانتم:فيقولونهذاتعرفونهل

>وانذزشقراثمموتفلاخلودالناراهلوياموتفلاخلودالجنةاهليا

البخاريرواه*<".يؤِمنونلاونمغفلزفيوتمالأئرقضىإذالح!ئيزم

الجنةباب4/2188مسلمورواهالحمتغ(لومنذزهر>وباب4/0176

.الجبارونيدحلها

،الموتلملكإنه:قالمنتكلفإلىحاجة"ولا:الحاديفيالناظمقال

لاالذيالباطلوالتأويل،ورسولهاللهعلىالفاسدالاستدراكمنكلهفهذا

"...كلامهمنالرسوللمرادالفهمقلةوسببه.نقلولاعقليوجبه

.الموتذبحفيفصل281صالارواححادي

أجساماالاعراضمنينشىءتعالى"والله:الارواححاديفيالناظمقال

سبحانهينشىءكماأعراضا،الاجساممنوينشىءلها،مادةالاعراضتكون

مقدورةممكنةالاربعةفالاقسامأجساما.الأجسامومناعراضأالأعراضمن

"...المحالمنشيئاولاالنقيضينبينجمعايستلزمولا.تعالىللرب

.الموتذبحفيفصل282-281صالأرواححادي

خطأ.وهو"وكذاك"،:ط

نفسىتظلمفلاالقيمةيومائقسطالمرين>ونضع:تعالىقولهإلىيشير-

<*خسبيئنجاكنيبهأألجناخردلمنحئؤمثقالكاتوإنشثا

!سؤفيفهو*مورينيئقلتمن>فأما:تعالىوقوله47[،]الانبياء:

لقارعة:]*<هاويةفأئو*موازديه!خفمتمنوأما*زابة

،6.]9
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5588

9558

0955

1955

117/7[2900

3955

5588

9558

1955

2955

اوهوبلمعنوئاامراذاكما

العباتشبيحبانسمعتماأو

تجاصووفيالعرنزوفيينشيه

عزحولذلكبانسمعتماأو

جلالهجلالربعند/يشفعن

مؤنسذلكبانيسمعتماأو

الايمانذيعندحقاححسوس

القرانوقراءةوذكرهئمد

؟الأبدانقيامةيومعنهدل

دورانوذوصوتذوالزبش

؟الاحسانبصاحبويذكرون

الأكةبنفيللملفوفالقئرفي

الميزاننكرواالذينالمعتزلةومعهمالبدعأهلعلىردالبيتهذافي

-البدعاهلاي-نكروا"و:الإسلاميينمقالاتفيالاشعريقال.الحسي

لهاثقللاالاعراضلان،الاعراضوزنيستحيلإنهوقالوا:،الميزان

الطحاويةالعقيدةشرحوانظر:472صالاسلاميينمقالاتخفة"ولا

.2/906

ن"."سمعت:ف

.الاخرىوالعسخالأصلحاشيةمنوتصحيحه،صور""ذو:الاصلينفي

عنهاللهرضيبشيربنالنعمانعنالمستدركفيالحاكمرواهماإلىيشير-

والتسبيحالتمجيدجلالمناللهيدكرون"الذين!:اللهرسولقال:قال

يقلن،النحلكدويدويلهن،العرنزحولينعاطفنوالتهليللتكبير1و

به؟".يذكرهشيءالرحمنعندلهيكوناناحدكميحبالا:لصاحبهن

1/678.المستدرك.يخرجاهولمالاسنادصحيححديثهذا:الحاكمقال

ماجهوابنالدنيابيابنرواه:لترهيبوالترغيبفيالمنذريوقال

2/281.6024:مسلمشرطعلىصحيح:وقالوالحاكملهواللفط

أتثالتاظمولكن،بهوتذكره،اللهعندلصاحبهاتشفعالاعمالأن:يعني

الاماممسندفيوردوهكذا،"يذكرون"فيوذكره"يشفعن"فيالضمير

كدوقيدوقيلهن...":السابقةالحاشيةفيالمذكورةالروايةفيأحمد

شيبةبيابنمسندوقي4/268271،المسندبصاحبهن"يذكرون،النحل

ماجه:ابنسننوفي"يذكرن".:7/168هـ(9014الرشدمكتبة)ط

)ص(.9038.الحديثرقم"تذكر"
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4955

5955

6955

7955

8955

9955

0056

فيالوجهالجميلالرجلصورةفي

فيتتلوهمابأنسمعتماأو

للرالحشريومعنكيجادليأتي

شاحبهوالذيالرجلصورةفي

اتىقدصدقحديثسمعبمااو

بئنهاصوافطئرمنفزقان

تشأوإنبغمامتئنشبهما

؟الشبانكأجملالشبابلسن

قرانمنالعمرهذاأيام

نيرانمنينجيككيئحمن

الدانيالشفيعذاكحئذايا

؟الفرقانأولمنسورتئنفي

تئيانذوالضوءومنهشرو

مثلانلذاهمابغيايتئن

4955-

7955-

8955-

9955-

ابيحدثنيعبداللهحدثنا:قالمسندهفياحمدالامامرواهماإلىيشير

عنزاذانعنعمروبنمنهالعنالأعمشحدثنا:قالمعاويةبوحدثنا

الانصارمنرجلجنازةفير!ه!ز*رالنبيمعخرجنا:قالعازببنالبراء

أبشر:فيقولالريحطيبلثياب1حسن[لوجهحسنرجل"وياتيه]وفيه[:

الوجهفوجهكأنتمن:لهفيقولتوعدكنتالذييومكهذايسركبالذي

28714:مسندهفياحمدرواه"الصالحعملكأنا:فيقولبالخيريجيء

.18637

الصحيحرجالاحمدورجالاحمد،رواهالزوائد:مجمعفيالهيثميقال

51.صهلم

رواته،حسنحديثالحديثهذا:والترهيبالترغيبفيالمنذريوفال

81491.الصحيحفيبهممحتج

بنبشيرحدثناوكيعحدثنا:قالمسندهفياحمدرواهماإلىيشير

!ه!هبر:اللهرسولقال:قالابيهعنبريدةبنعبداللهعنالمهاجر

لذي1أنا:لصاحبهفيقول،الشاحبكالرجلالقيامةيومالقرآن"يجيء

35215:مسندهفياحمدرواههو[جرك("وأظماتليلكأسهرت

.23128

الصحيح.رجالورجالهاحمدرواهالزوائد:مجمعفيالهيثميقال

.""القران:ط،ح،ظ

.للضرورةح!فها،بالشذة""صواف
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فعالناوهوالأجرمثالهذا

ادسبحانهبقلبهسمعبمااو

صورةفيلناينشيهفالموت

واوالوحيبنصمخلوقوالموت

بقداخرىوبنشاةنفسهفي

وبهايقلبالاعراضوكذلك

كلههذاالجهاليفهملم

ومحيرومؤولفمكذب

اذانهفيالجهالفسالفا

بالإحسانالقرانلتلاوة

؟ألوانإلىلونمنأعيان

بعيانيرىحتىحفه

الاكوانسائريقبلحخلوق

لاعيان1والاعراضقالبوة

إمكانذووالكلأعيانها

البطلانذيبتأويلاتفأتوا

الايمانحلاوةطعمذاقما

القزانتدبردوناعموه

سمعت:قالالباهليامامتابيعنصحيحهفيمسلمرواهماإلىيشير

لاصحابه،شفيعاالقيامةيوميأتيفانهالقران"اقراوا:يقول!اللهرسول

كانهماالقيامةيومياتيانفانهما،عمر[نالوسورةالبقرة[لزهر[وين1اقرأو

عنتحاجانصوافطيرمنفرقانكانهمااوغيايتان،كانهمااو،غمامتان

ولا،حسرةوتركها،بركةاخذهافإن،البقرةسورةاقراواأصحابهما.

وسورةالقرانقراءةفضلباب55311مسلمرواه"البطلةتستطيعها

.البقرة

خطا.،"وةكتلا":ط،ح-

6056.البيتفبلطح،ظ،فيالبيتهذاورد

عملأ<أحسن(ييئيعئلوكموألحيؤةتمو!خلق>الذى:تعالىقولهإلىيشير

2[.]الملك:

غيرهما:وفيالوجود.اشكال:الاكوانمنوالمقصود،الاصلينفيكذا-

.""الالوان

".الاعراض"خالق:طع

.""والألوان:ط-
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الهذيانحلةفيوتبختراتكبرامنهلعطفينلنافثنى-0561

؟فلانقولأين:جهلافيقولرسولهقالاللهقال:قلتإن-1561

***

غت!مفر

الكلمغراسهاوأنقيعانالجنةأنفي

)1(الصالحوالعملالطيب

الفانيالزمانبذاتشاءماسسفاكأالقيعانبأنهاسمعتماأو-5612

للرحمنو]لتؤحيدحميدواثوالتكبيرالتشبيحوغراسها-5613

0561-

5611-

)1(

5612-

5613-

رلاهديولاعربغيرادلهفىمجدلمنالناس>ومن:تعالىقولهإلىيشير

يومونذيقهخز2الديافيل!اللهسبيلعنليضلعظفه-ثاني*منيركتب

9[.8،:]الحج*<الحريقعذابالقئمة

.حمنساقطالبيتهذا

وفي"الطيبوالكلمالصالح"العملغيرها:وفي.ط،ففيكذا

.غرسها"":الأصل

789.صالقاموس.والاكامالجبالعنهانفرجتقد،مطمئنةسهلةأرض:القاع

والتكبيرالتحميدوغراسها":د."للرحمنوالتمجيدوالتحميد":ف

والتحميد".والتسبيحالتكبير"وغراسها:ظ".والتسبيح

سيارحدثنازيادأبيبنعبداللهحدثنا:قالالترمذيرواهماإلىيشير-

بنالقاسمعنإسحاقبنعبدالرحمنعنزيادبنعبدالواحدحدئانا

"لقيت!:اللهرسولقال:قالمسعودابنعنأبيهعنلرحمنعبد

واخبرهم،السلاممنيامتكاقرىءمحمديا:ققالبياسريليلةإبراهبم

اللهسبحانغراسهاوأن،قيعانوأنهاالماء،عذبةالتربةطيبةلجنة1أن

حسنحديثهذا:عيسىابوقالكبر"واللهاللهإلاإلهولاللهلحمد1و

95.باب5/051الترمذيستن.الوجههذامنغريب
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5614

5615

]117/ب/5616

5617

5618

9561

0562

5621

5622

5614

5617

9561

0562

الذيماذاغزسهلتاركتئأ

لهيشعىولابذايقرمنيا

غرامنارضكعطلتلورايت/

بذرهامنعظلتهالووكذاك

وعبدهالعالمينربقالما

عينتقدالتيالباءوتأفل

فيغزتكقدالنفيباءظنو

كادحاصلاالجناتيدخللن

تعارضقالنصوصبينمالله1و

الامكانمذةفيفاتهقد

يجتمعانكئفصل!قلبالله

البشتانمنتجنيالذيماس

كالكيمانيكونالمغلترجو

لقران1مقتصسىفراجعهذا

الفزقانلحكمةالفلاحسبب

الشيخانبهأتىالحديثذاك

الاجفانعلىولومنهبالسعي

الرحمنعنمصدرهاوالكل

بنعبدالرحمنهوالقاسمابو:والترهيبالترغيبفيالمنذريقال

بنوعبدالرحمن.أبيهمنيسمعلمهذاوعبدالرحمنمسعود،بنعبدالله

2/276.والترهيبالترغيب.واهالكوفيشيبةأبوهوإسحاق

".تاركولج"يا:س،ب

)ص(.0433البيتفيسبقوقد،الغلة:[لمنل

البيت:وانظر.الغلةكثرة:يعني،المشرفالتلوهو،كومجمع:الكيمان

)ص(.8591

دفملون<كنتميماورثتموهااتجنةتلكمان>ونودو:تعالىقولهإلىيشير

43[.:]الاعراف

قال:قالعنهاللهرضيهريرةابيعنالشيخانرواهماإلىيشير

ياانتولاقالوا:.بعملهالجنةاحديدخل"لن:اللهرسول

ورحمة.بفضلاللهيتغمدنيانالاانا،ولالا:قال؟اللهرسول

يزدادانفلعلهمحسنااماالموتاحدكميتمنيقولاوقاربوافسددو[

بنحوهرمسلم5/2147،البخاريرراهيستعتب"انفلعلهمسيثاواما

.4/9216
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واوللئشبيب]لاثباتبالكس-5623

ظاهرففزقبينهماوالفرق-5624

الاثمانباللنفيالتيجاء

العزفانمنحطذويدويه

*ص!ه*

وفيهناالهمزةحذف.الاثباتنصوصفيالتيالباء:يعني:الائبات""با-5623

.للضرورة"الائمان"باء:صلهوالائمان"با"قوله

نأوهو،عليهالتنبيهيجبأمر"وههنا:الحاديفيالناظمقال-5624

مستقلاالعبدعملوليس،تعالىاللهبرحمةتدخلإنماالجنة

فيبالاعمالدخولهاتعالىادلهأثبتولهذاسببا.كانوإنبدخولها،

فيبالا!مالدخولهال!كاللهرسولونفىلقملون(بهتم>بما:قوله

الامرينبينتنافيولا".بعملهالجنةمنكمأحديدخل"لن:قوله

لوجهين:

النارمنالنجاة:يقولونكانوا:قال،وغيرهسفيانذكرهماأحدهما:

.بالاعمالوالدرجاتالمنازلواقتسام،برحمتهالجنةودخول،اللهبعفو

فيهانزلوادخلوهاإذاالجنةأهلأن:هريرةأبيحديثهذاعلىويدل

.الترمذيرواه"أعمالهمبفضل

فيهايكونالتيالمعاوضةباءهيالدخولنفتالتيالباءأن:والثاني

السببيةباءهيالدخولأثبتتالتيوالباءللآخر،مقابلأالعوضينأحد

مستقلأيكنلموان،لغيرهعليهدخلتماسببيةتقتضيالتي

وقاربوا1"سذدو:بقولهالامرينبينءالنبيجمعوقد.بحصوله

ياأنتولاقالوا:"بعملهينجولنمنكماحداانواعلمواوابشرو[،

اللهعرفومن"برحمتهاللهيتغمدنيانالاانا"ولا:قال؟اللهرسول

هذينوأبصر،وذنوبهتقصيرهومشهدعليهحقهمشهدوشهدتعالى

"المستعانوتعالىسبحانهواللهبهوجزمذلكعرفبقلبهالمشهدين

عنالناظم5ذكرالذيوالحديث91.الباب64صالارواححادي

هذا:عنهوقالالجنةسوقباب4/685،سننهفيرواهقدالترمذي

الوجه.هذامنإلانعرفهلاغريبحديث
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5625

5626

5627

5628

9562

0563

5631

9562

0563

5631

ف!غ

السابقينرفقةعنالمتخففينعلىالمأتمإقامهفي

بالئقظانلئسبهذاحقامومنهوامرىءعذرمابالله-

الكشلانحلةهوفلئسهقاستفافإذارقدةفيقلبهبل-

الاثمانبنفائسطلئتها3النعبجناتشاقتكلوتالله-

حسانالوجوهبيضوكواعبنواعموصالفيجهدكوسعئت-

الصوانمنصخبرعلىتجلىلوللهوعرانسعلئك-جلست

الكثبانمننقامثلينهاللوقتهوعادحواشيهرفت-

أشجانفيفالخنساءالضخرمحذجازالقساوةفيقلبك-لكن

0164.صالقاموس.مجلوةعليهعرضهابعلها:علىالعروسجلا

البيتفيسبقوقدشديد.الحجارةمنضربوهيصوانةجمع:الصوان

.وغيره4432

)البيتالادنىتؤثرلم:قولهإلى)ح(منسقطالبيتهذابعدمن

.)5671

سبق.وقد.الرملمنالكثيبالئقا:

الشديدالصخرهذاعلىمحاسنهاظهرتلوالعرائسهذهأنلمراد:و

القلوبلكنمهيلا،ناعماالرملمنكثيبمثلوعاد،جوانبهلرقت

الصخر.مناقسىاصبحت

"نسخة::الاصلحاشيةوقي.صجعلامةمعظوحاشيةالاصلينفيكذا

البقرةوالخعساء:.الاخرىالنسخفيالواردوهوبليان"إذاياتيلا

قسوةأشدقلبهرجلعلىجليتالتيالعروسهنا:بهاوعنى،الوحشية

هيمفيعروسهفأصبحتإليها،يلتفتولالهايلينفلاالحجر،من

فإنقبلها.الصخرلفظلهارشحتورية"الخنساء"قولهوفي.وحزن

فيالخنساءكلمةتحرفتوقدصخر.احيهابرثاءاشتهرتالشاعرةالخنساء

)ص(.وغيرهما.وطعطهفتبعتها"الحصباء"،إلىطت
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اذوكنتالمقيمالتبوقهزكلو-5632

قلحياةالضفاتمنكصادفتأو-5633

ماإليهتزفلعنينخود-5634

مقعدضريرإلىتبشمس-5635

رخيصةلشتالرحمنسلعةيا-5636

ينالهالئسالرحمنسلعةيا-5637

بالادواناستئدلتلماحسق

الشانلهذاطلبذاكنتب

؟الغشيانفيالعنينحيلةذا

بالعميانالحشناءمحنةيا

الكشلانعلىغاليةانتبل

اثنانلاواحدإلاالالففي

5632-

5633-

5634-

5635-

5636-

5637-

ولعله"بالاهوان":طهوفي.الخسيسالحقيروهو،دونجمع:الأدوان

هناتدخلالباءفإن،الفصيعخلافبالادوان""استبدلتوقوله.تحريف

بالذهـأدتهوالدبألنشنندلوت>قال:تعالىقولهفيكماابمتروكعلى

)ص(.61[:]البقرةضيز<هو

اذ"كنتغيرها:وفي.وطصحعلامةمعظوحاشيةالاصلينفيكذا

".أشجانوذاطرب

"المسكين".:نسخةفيأنإلىظحاشيةفياشار

0157.صالقاموس.عجزاالئساءيأتيلامن:لعنين1والخود.تفسيرسبق-

العكس.وكذلك"شمس"مكان"خود"ووضع،قبلهماعلىالبيتهذاقدمطفي

قال:قالععهاللهرضيهريرةابيعنالترمذيرواهماإلىيشير

اللهسلعةإنالا،لمنزل1بلغادلجومن،ادلجخاف"من!:اللهرسول

لاغريبحسنحديثهذا:عيسىابوقال"الجنةاللهسلتةإنالا،كالية

4/633.الترمذيسننالنضر.أبيحديثمنإلانعرفه

عنعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيعنالصحيحينفيرويماإلىيشير

فيو[لخيروسعديكلبيك:فيقول،آدميا:تعالىالله"يقول:قال!النبي

الفكلمن:قالالنار؟بعثوما:قال.الناربعثاخرج:فيقول.يديك

،1221صملهواللفظالبخاريرواه.الحديث"...وتسعينوتسعةتسعمائة

"آدم:تعالىاللهيقول:فولهباب،1/102ومسلم،ومأجوجيأجوجقصةباب

".وتسعينوتسعةتسعمائةالفكلمنالناربعثاخرج

وجل=عزالله"إن:قال!رالنبيعنالدرداءأبيعنوالطبرانيأحمدوروى
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638

963

064

641

642

643

644

645

646

647

638

642

643

646

647

كفؤهاذامنالرحمنسلعةيا

كاسدلسوقكالزحمنسلعةيا

المشترياينالزحمنسلعةايا

خاطبمنهلالزحمنسلعةيا

اوتصئركئفالرحمنسلعهيا

نهالولاالرحمنسلعةيا

متخلفمنقطعنهاكانما

كريهةبكلحجبتلكنها

إلىتشموالتيالهمموتنالها

تجدالادنىمعادكليومفاتعب

الإيمانمعالتقوىأولوإلا

الحيوانسفلةالاراذلبئن

الأثمانبايسرعرضتفلقد

إمكانذوالموتقئلفالمهر

؟إيمانذوووهمعنكخطاب

الإنسانمكارهبكلحجبت

الثانيالجزاءداروتعطلت

المتوانيالمئطلعنهاليصد

الرحمنبمشئئةالعلىرتب

الثانيالمعاديومراحاته

وتسعينوتسعةتسعمائةذريتكمنجهز:السلامعليهلأدمالقيامةيوميقول

لهمقالثموبكوا"أصحابهفبكى،الجنةالىوو[حداالنار،إلى

إلاالأممفيامتيمابيدهنفسيفو[لذيرؤوسكم"ارفعوا:!اللهرسول

فياحمدرواه"عنهمذلكفخقفالأسودالثورجلدفيلبيضاء1كالشعرة

18/144.الكبيرفيوالطبراني27643،:6/441مسنده

0.1/393جيدوإسنادهوالطبرانيأحمدرواه:الزوائدمجمعفيالهيثميقال

خطا.وهو"ماذا([،:طفي

)ص(.."الخطاب"تصئر:يضبطأنويجوز

:قال!اللهرسولان:عنهاللهرضيهريرةابيحديثإلىيشير

5/9237،البخاريرواه"بالمكارهالجنةوحجبتبالشهواتلنار1"حجبت

.بالشهواتالعارحجبتباب

تحريف.،"العلى"رسث:ط

تحريف."،الرحمن"بمنة:ب-

البعث.يوم:الثانيالمعادوبيوم،الموتيوم:الأدنىالمعادبيومالمقصود

2/443.هراسشرحانطر:
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5648

9564

0565

5651

5652

5653

5654

5655

5648

9564

5652

5654

5655

فائه!نفسكتنقادأبتواذا-

وصبحهبعدالليلرأيتفإذا-

واتالضبحصلاةصلواقددناس-و

فناعميتقدالعئنبأن-فاعلئم

واقلبكيباشرايماناواسأله-

فييهديكهاديانوراو]ساله-

فإنهاالذنوبخؤفيما-والله

منالقلبانسلاخخشى-لكئما

الإيمانمطلعراجعثمطا

لاذانعمودهعنهانشقما

زمانقزبالشمسطلوعضطرو

بالإحسانالمعروفرئكشد

العئنانلتنظرعنهححجوب

ن1أوكلإلنهالمسيرطرق

لغفرانوالعفوطريقلعلى

والقرانالوحيهذاتحكيم

"الشأن"ذاكتبأيضأالاصلوفي،"نفسكالشأنذا"أبت:ط،ظ،ف

."تنقاد"فوق

.فمنساقط"نفسك"-

الحياةإلاتردولمالادنىالعرضهذاإلىأخلدتإذاالنفسأن:يعني-

اهتزقدالحالةتلكفيالايمانيكونفقدواتهمها،الظنبهافأسئالدنيا

ضعيفا.وأصبح

.فمنساقط"عنه"

المتخلفلهذايقولأنالناظميريدسبقهوالذيالبيتهذافي

وقربالصبحصلاةالناسصلىوقدالصبحطلعإذاإنه:الجاهل

نأوتظنطلح،قدالصيحأنتعلململجهلكنتو،الشمسطلوع

قلبك،عميبلعميتقدعينكأنفاعلم،يزاللاالليلظلام

ينكشفلكيالبصيرةنورلكيردنووالإيمانالهدايةربكفاسأل

العمى.هذا

العفوطريقعلىلانهاالذنوبمنليسالخوفنإلىالمؤلفيشير

القلب.زيغمنالخوفكلالخوفولكنوالمغفرة

لدنكمنلناوهمتهديتنا!تعدظوبنالرخلا>ربنا:تعالىقولهلذلكويدل

8[.:عمران]ال*<الوئابأنتإنكرصة

9301
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وخرصهاالزجالباراءورضا-5656

إذارئيألتقيوجهفبأفي-5657

لاجلهأريدعماوعزلته-5658

يشتفالايقينناأنصزحت-9565

وتفوتحريفاهجراأوليته-0566

ممسكعقوبةفيجهديوسعيت-5661

وقدبهيرادعمامعرضايا-5662

متبختراامنايضحكجذلان-5663

حفةإوفىعلئهالشرورخلع-5664

ناسياالمسرةحللفي-/يختال5665

الدفيالعيشلطيبإلاسعيه-ما5666

النبدارفيالعئشطيبباعقد-5667

الرحمنبمنةذاككانلا

زمانطولالوحيذاعنأعرضت

كتمانبلاحقيقياعزلا

إيقانمنلديهوليسبهد

بزهانبلاوتاويلا!يضا

فلانقولز!ييدلابعراه

دانفمنتهاهالمسيرجد

أمانعقدنالقدفكأنه

و]لاحزانالهئمجميعطردت

الاكفانحلةمنبعدهاما

النيرانإلىأفضىولونيا

الفانيالمضمحلالحطامبذا3

فيماالتظنيالخرصواصل،كذب:ايوتخزصخزصا:يخرصخرص-5656

.7/21اللسان.تستيقنهلا

يقدمونمنإلىالبيتهذافيالمؤلفويشير.تصحيف"إتقان"،:ط-9565

.الكلاماهلوهمالعقلعلىالعقل

وتحريفا"وتاويلا:ظوفي.صحعلامةمحظوحاشيةالاصلينفيكذا-0566

".عرفانولاعلمبلاوتفويضاوتاويلا"هجراغيرها:وفيوتفويضا"

".فلاني"ر:طظ،حاشيةد،-5661

منعقوبةفيجهدكسعيتبلسبقبماتكتفلمانك:يعني-

علىلهموأقوالرجالاراءيقدمولمونواهيهوباوامرهبالكتابتمسك

الوحي.

.فرحان:جذلان-5663

".الجنانغرف"فيغيرها:وفي.ظ،ظحاشيةد،،الاصلينفيكذا-5667
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68

96

07

71

72

73

74

75

76

77

78

97

08

68

96

71

72

75

97

كؤنهتصدقلااظنكاني-5

جنةقالواالناسسمعتقدبل-5

تختارهائذيمذهبكوالوتف-5

كاوقالتعلنهالادنىتوثرلم-5

بتسيئةحاصلانقداتبيع-5

لهاالدنيابنسيئةأنهلو-5

وخذقالوهالتاسسمعتمادع-5

خاليانفسكجالشتلولله-و5

ولوفيهاكامناهذالرأيت-5

احفأجلهمنائذيالشرهوهذا-5

حاجةإليهاشتذتقدنقد-5

هـغيرفيبنسيئةأتبيعه-5

كوقطعأبهاجزمتوإنهذا-5

إيقانبلاظنبلبالقزب

قولانلهمبلونازأيضا

للرجحانالإيمانانتهىوإذا

الشنطانعلىاشتغلتالتيقسر

نالاكوذيوطيئالمماتبعد

ثانمعادفيلكنالامرن

بعيانمشاهدايترقدما

روغانبلابحثأوبحئتها

الاذانإلىلألقتهأمتت

المتدانيالعاجلعلنهضارت

بهوانلهايحصلولممنها

الأبدانقيامةبعدالدارتي

الإمكانحئزفيحظهاممن

يفسدزائدركنوفيه"،كائنهذاأنتصذو"لاوغيرهما:الأصلينفي-5

.طفيوكذا.ظمنوالمثبت،البيتوزن

فيومثله.ظمنوالمثبت.بالتصبونارا""جنةوغيرهما:الأصلينفي-5

ط.

.سمنساقط5714البيتإلىالبيتهذامن-

خطا.وهوتوثر"،"أم:ط-5

وفي.بفيالحروفتنقطولم.ظد،،الأصلينفيكذا"اشتغلت!:-

)ص(.تصحيفولعله"استعلت":ط

حاضرا"."نقدا:طع-5

بحثا"."بحثتماوغيرها:فوفي.وطالأصلفيكذا-5

تحريف.ولعله"،بيعةفي"اتبيعه:ب-5
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5681

5682

5683

5684

5685

5686

5687

5688

9568

0956

الىلحاصل1ولهاقطعئاذاكما

وشفشهوتهابينمنفتالفت

ذابالعاجلرضأمنهاواستنتجت

ملائمكلالئاويلمنواتتى

والفالشركأهلشبهاتإلىوصغت

ورأتهمالهدىأهلواستنقصت

علىدائرةالناسعقولورأت

داوعشرةوالمليحالمايمحةوعلى

تجدولمالجميعتزكفاستؤعرت

إنافيإلايقزلير/فالقلب

عيانبرايمشهودحؤجود

البطلانمنقياسات!تها

زمانبعدالموعودعلىأدنى

الإيمانرفةيالمرادها

العرفانمننقصمعصطيل

البلدانفيكالغرباءالناسفي

الشلطانوخدمةالحطامجمع

والإخوانلاصحاب1واحباب

الإحسانمنبهتلذعوضا

جولانذوالجشمدونفهوء

لرفع.با"قطعي":طع-1865

ادتباطلةأقيسةتؤلفوالشبهاتالشهواتهذهخلالمنالنفسأن:أي-5682

الحياةوايثارالاعلىبالمؤملالادنىالعاجلإيثاروهي،كاذبةنتيجةإلى

التقستسوقهاالتيالباطلةالتأويلاتذلكعلىوزاد،الاخرةعلىالدنيا

2/446.هراسشرحوانظر:.باطلمنتفعلهلماعذرلهايكونلكي

لما.ستنجدتوا":ط-8365

."هادلمرا"نمكا"ضهاغراأ":ف-4685

الشهواتتلكتحدثوعندماوبالنعيمبالاخرةتشكعندماالنفسأن:أي-5685

لااللذينوالتعطيلالشركأهلوشهواتشبهاتمنتقربفانهاوالشبهات

حياتناإلاهيإن:يقولونبل.عقابولابثوابولابحشرلايؤمنون

الدهر.إلايهلكناوماونحيانموتالدنيا

"ورأيتهم".:طه،طت"،التقى"اهل:طع-5686

".الناس"نفوس:ح-5687

"فاسترعوت":الاصلينوفيهذا.كلتتركنالصعبمنرأت:ي-9568

تحريف.
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1956

2956

3956

4956

5956

6956

7956

8956

1956

2956

4956

5956

6956

7956

8956

الحئرانالوالهشئهفتراهبقربهيلذسكنالهيئغي

الازمانمدىمنتقلافيظلغيرهيهوىثئمهذافيحتث

دورانذاوكانيطميولئموريالسةملمحةككناللو

العيناننالهقدبماقمتلماالدنياباسرهايناللوبل

الانسانأحسنلنفسكواختز(الهوىمنشئتحئثفؤادك)نقل

ثانحتثيثنيهفلاأعلىادمحبوبهإلىمضطمفالقلب

للزحمنالحبهذاتجريدونعيمهوفلاحهوصلاحه

هيمانذاالكونذافيويعودحائراأصبحمنهتخلىفإذ

***

وأالحزنأوالوجدشدةمنوالتحيرالعقلذهابوهو،الولهمن:الواله

13.561/اللسان.الخوف

لمإذاأمايستقر،لكيدالمبمحبوبيتعلقأنمنلهبدلاالقلبأن:أي

مضطرباهفسيكونغيرهيهوىثمهذايحبفإنهدالممحبوبلهيكن

لماورغائبمتعمنفيهامابكللهوحيزتالدنياناللوالقلبان:اي

فمعرفتهوعلا،جلاللهوهوالاولمحبوبهإلىيتطلعلانهالعينانمنهقزت

مطلوبها.وغايةوراحتهاوسكنهاوقوتهاالقلوبغذاءهومنهوالقرب

2/448.هراسشرحانظر:

للحبيبإلالحب1"ما:وعجزه،الناظمضمنهتماملابيمشهوربيتصدر

)ص(.4/253.(المعارفدار)طالتبريزيبشرحديوانه:انظرالاؤل"

إلىتشيرحاشيةالاصلوفي."يغنيه"فلاغيرهما:وفي.الاصلينفيكذا

تتضح.لمأخرىرواية

".وصلاحه"وفلاحه:ظ

سبحانه.اللهمنأي"منه"

مافإذا.وطاعتهوتوحيدهاللهحبفيالحقيقيةوراحتهالقلبفانسإذن-

.هيمانذامضطرباوعادحائراأصيحغيرهبحبنشغل1والحبهذافقد
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9956

0057

1057

2057

3057

4057

5057

6057

)1(

0057

2057

3057

4057

5057

6057

وايكارهم،والإيمانالعلمأهلزهدفي

فان)1(خزفعليالباقي[لذهب

هـانيعلمالايمانذالكن

زياوةستتمماطئفكخيال

صائفبيومطلعتوسحابة

بحشنهاالربيعوافىوكزهرة

فيللظمآنيلوحكالشرابأو

ذكرهامنهاطابكالامانياو

المفاأموالرووسالغروروهي

مساغهعنديلذكالطعامأو

فانهذاوكلكالظلالات

بأذانرحيلهوفجرإلا

زمانبقزبمنسوخفالالل

اخوانقكلاهمامعازالا

القيعانبمشتويالهجيروسط

بجنانستحضارهاوبالقؤل

أثمانبلا1تجروالالىليس

تجدانكماعقباهلكن

منذلكولعل"الفاني"الخزف:طع،طهوفي."الفان"الخزف:طت

)ص(..السجعةأفسدالذيالناشرتصرف

".رحيله"وصبح:ط،ح-

تحريف.وهومعأ""اولا:ط-

."وكلاهما":ف-

ذهياذلكبعدثمالمنطرحسنةفجعلهاالربيعجاءكزهرةالدنياان:ي-

حسنهما.وذهبمعأوزالا

النهار.نصفلهجير:1-

القلبفياستحضارهاويطيباللسانبذكرهايطيبحلوةامانيوكانها:ي-

الواقع.فيحقيقةلهايكونلاثم

."اتجروا":طه،طت-

.""مساغة:ف-
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الرسوضرباثذيالمثلهوهذا-7057

فخذحفيفتهافرىاودتوإذا-8057

تواليئمفيإصبعابجهدكأدخل-9057

الرسوقالكذاالذنياهوهذا-0571

فيالذوجبندلمثلهاوكذاك-1571

التئيانغايةفيوذالهال

شانذاواحدامثالامنه

بعيانإذاتعلقهماظز

تئيانذووالحقممئلال

الركبانلقائلالحروروقت

7057-

0571-

5711-

له:قال!زاللهرسولنالكلابيسفيانبنالضحاكعنرويماإلىيشير

الىيصير"تم:قالواللبناللحماللهرسوليا:قال؟"طعامكماضحاك"يا

يخرجماضربوتعالىتباركالله"فإن:قال.علمتقدماإلى:قالماذا؟"

فيوالطبراني4523:15835المسندفياحمدرواهللدنيا"مثلا[دمابنمن

مجمعفيالهيثميقال5/92الايمانشعبفيوالبيهقي8/992لكبير

بنعليغيرالصحيحرجالالطبرانيورجال،والطبرانياحمدرواه:الزوائد

رواه.والترهيبالترغيبفيالمنذريوقال01/288.وثقوقدجدعانبنزيد

.3301جدعانبنزيدبنعليإلاالصحيحرواةورواتهاحمد

"فالحق".د:

!د:ادلهرسولقال:قالمستوردعنصحيحهفيمسلمرواهماإلىيشير-

شارو-هذهاصبعهأحدكميجعلمامثلالاالاخرةفيالدنياماإوالله

الدنيا.فناءباب4/3921مسلمرواه"يرجعبمفلينظراليمفي-بالسبابة

278.صالقاموس.العظيمةالشجرةوهي:دوحةجمعالدوح

علىدخلت:قالمسعودبنعبداللهعنالطبرانيرواهماإلىيشير-

قدحصيرعلىنائموهو،حمامبيتكانهاغرفةفيوهو!اللهرسول

لاخرة،1ولناالدنيالهمفإندله1عبدياتبك"لا:فقال،فبكيت،بجنبهثر

ثمشجرةتحتنزلر[كبكمثلإلاالدنياومبومثليومالدنيا،1واناوما

مجمعفيالهيثميقال01/162.الكبيرفيالطبرانيرواهوتركها"سار

ابنوثقهوقد،الاعمشقائدسعيدبنعبيداللهوفيهالطبرانيهروالزوائد:

وقول01/326.الزوائدمجمع.ثقاترجالهوبقية،جماعةوضعفه،حبان

القيلولة.من"الركبان"لقائلالناظم
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]911/ب[

بعوضةجناحعدلتولؤهذا-571

شزبةمنكافرامنهايشقلم-571

ماباعقدامرؤعقلما-/تالله571

حاكماتقضيثئموتفتيهذا-571

الذيفوققدوهشيئأباعإذ-571

اذكنتإنحقيقةالشفيهفمن-571

مئامشهدنالقلوباأنلووالله-571

نإالعيشهذاالأنفاسمننفش-571

الوفاعدممعالشركاءخشةيا-572

عاشقفيشلومعتبزفيك-هل572

غشاوةالعيونتلكعلىلكن-572

الميزانفيالحقالالهعند

بالحرمانأحقوكانماء

فانمضمحلهوبمايئقى

الانسانلدىسفهمنبالحجر

الاثمانهذهمنيعتاضه

للشكران!العقلوأينعقل

الشسانهذاغئرشأنكان

الببانيالالويلبالعئشقشناه

الحزمانمعجفوتهاوطولء

زمانككالعشساقبمصارع

النشيانأكنةالقلوبوعلى

571-

571-

571-

571-

571-

572-

572-

:!اللهرسولقال:قالسعدبنسهلعنالترمذيرواهماإلىيشير

ماء"شربةمنهاكافراسقىمابعوضةجناحاللهعندنعدلالدنياكانت"لو

الترمذيسنن.الوجههذامنغريبصحيححديثهذا:عيسىأبوقال

:4/056.2327

"بالله(".:ج،سد،

)ص(.بالياءغيرهاوفي.سود،الاصلفي"وتقضي"تفتيكذا

.()صلذا"":طفيثبتوافا،المعجمةبالذالالنسخاكثرفي"لدىو".داإنسان":ف-

باعإذاعليهبالحجريحكمالسفيهانهو:سبقهوالذيالبيتهذامعنى

وهيبالدنياقدرهاهذاالتيالاخرةباعمنبالسقهفاولىقيمتهمنقلشيئا

2/206.عيسىابنشرج.بعوضةجناجاللهعندتساويلا

الاصلين.منسقط"شان"

"خيبة".:ف

".الهجران"من:طوقي."الهجران"غيرهما:وفي.الاصلينفيكذا-

1584.صالقاموس.وسترهشيءكروقاءبالكسر:الكنجمع



5723

5724

5725

5726

5727

5728

9572

0573

5731

5732

5733

متيفظحاضرالبصائرخوو

داالارفعالرفيقذاكإلىيشمو

وإنفصبيانكلهملناسو

موقاليسبهيهماىووإذا

نفسهتشنهيهماىروإذا

اعاضهاالجماحالاأبتوإذا

داالدائمبيعالخشرانمنويرى

حؤلهمنأهلهمصارعويرى

خبتفإنالوقودهنحسراتها

بلاخلقوامامثلفرادىجاووا

!فالاعمالسوىثيءمعهمما

العميانزمرةعنمتفزد

للصئياناللعبوخلىاعلى

لوحدانوالافرادسوى1بلغو

الأثمانفيوجدالجنانعدك

زمانبعدعقباهانظريقال

الايمانحقائقبعدبالعلم

الخشرانذلةيابهجاقي

النيرانكمراجلوقلوبهم

الثانيبالوقودسعيرازادت

إخوانولااهلولامال

لجنانأوللنارمتاجري

5726-

5727-

5728-

9572-

0573-

5731-

البيتبعدففيوهو.الحاشيةفيالاصلناسخكتبهالبيتهذا

التالي.

.طمنساقطالبيتهذا

منأنوعزفها،والعرفانالعلملذةأذاقهاوجمحتالنفسعاندتإذا:أي

الفاني.الخسيسبالعرضالباقيالدائميبيعأنالخسران

الفاني.بالعرض:أي"به"

"أهلها"غيرهما:وفي.الفانيالعرضأهل:أي،الاصلينفيكذا:"اهله"

الدنيا.أهل:أي

اللسانالماء.فيهيغليالذيالاناءوهو:،مرجلجمعالمراجل

.11/622

النفس.إلىيعود"حسراتها"فيالضمير
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5734-

5735-

5736-

5737-

5738-

9573-

0574-1012/فى

-5741

بالزكبانالخيلسؤقارينالدإلىسوقااعمالهمبهمتشعى

للانسانالئؤفيقعزةيادائمافاستراحواقييلاصبروا

الحمدانفحبداالضباجعندالشرىكذاالمماتعندالئقىحمدو

نعمانالىنزلوافماوسرواالعلىنحوعزماتهمبهموحدت

العقيانخالصمنبدائمص!الخسبالخزفمنيفنىالذيباعوا

الحئرانذلةياوالهدىدةالشعاأعلامالشيرفيلهمرفعت

رهانيؤمالفزسانكتسابقلها1بتدرو1والأقوام/فتسابق

الكشلانخيبةياشكلهمعمحأفالديارفيالهويناخوو

صهالال!**

5736-

5737-

9573-

5741-

سير:والسرىال!رى"القوميحمدالصباح"عندالمشهورالمثلالىيشير

مجمع:انظر.الراحةرجاء[لمشقةيحتمللمنيضرب،عامتهوكلهالليل

)ص(.2/318(الحلبي)طللميدانيالامثال

للبعير:الوخدأنعيسىابنوفسر،المعجمةبالخاء"وخدت":ط،ح

لظاهر1و2/906.شرحهانظر:.القاموسمننقلهمااخرإلى...الاسراع

تحتصغيرةحاءبوضعإهمالهالاصلين1ناسخاأكدوقد.تصحيفأنه

الشطروهذا!الحرففوقنقطةفقراءبعضوضعذلكومعالحرف

4111.البيتفيسبققدنفسه

إلىحفوافما..".:وهناك4112،البيتفيالثانيالشطرسبققد-

لمعنىمفسدالنسخفيوردلماإصلاحولعله،"وصلوا":حوفي".نعمان

فيدلجون،،العلىغايتهمواتما،غايتهمليسنعمانواديفإن.البيت

الظريق.منازلمنغيرهأونعماندي1وينزلونولا،سيرهمصلون1ويو

)ص(.

"الحرمان".:ظ

لسبق.1والجذعلىوالراحةالدعةيؤثرالذيبهيعنيالهوينا":"أخو
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نف
أهلمنعليهايقصمنإليقائلهارغبةفي

يوجبةبماعليهاويحكمدلهيتجزدأنوالإيمانالعلم

عليهاللهوحمدقبلهحقارأىف!ن،والبرهانالدليل

)1(إليهوأرشدعرفهبا!رأىوان

خصمانانتابهالامينحكماومجلساجلسقلهاالقارييائها-5742

القرانمعبهالضريححقلاويشهدحكمااللههداك-و]خكنم5743

برهانبلاجهلاقالهاقدالذيبتكفيرتغجلولاواصبز-5744

عدوانبلاتعارضهاحتىكفرهعنبرهةلسانكواحبسق-5745

الفزساندعوةاخرفنزالأمثالهافعندهفعلتفإذا-5746

)1(

5742-

5743-

5744-

5746-

السابقالفصلمنالاخيرينبالبيتينذهبالورقةأعلىفيتمزيقالاصلفي

وفيبه""عزفهغيرها:وفي.فمنوالمثبت.الفصلهذاعنوانومعظم

"أوشده".غيرهما:وفي.طع،ظ،ففي"أرشد"وكذابه"."عزف:طع

تحريف."أوت"،:طه،طتوفي

"إتيانه":فوقي.الصوابوهو،ظد،،ب،الاصلفيكذا"انتابه":

الحاشية:فيصححهاخروقارىءقرائها.بعضمنولعلهتصحيفوهو

القومالرجلو]نتاب."الخصمانله"أتى:طوفي.حفيوكذاله""أتى

إص(.1/775إنوب(اللسانانظر:.مزةبعدمزةتاهموقصدهماذا

يجلسنقاوئهاسألالجامعةالعظيمةالمنظومةهذهمنالمؤلففرغبعدما

ويحبسيتأنىأنلهينبغيبلقائلها.بتكفيريتسرعولاالامينالحكممجلس

المبين.والكتابالصريحالعقلبهيشهدحكماعليهايحكموأنلسانه

.طمنالبيتهذاسقط

الناظم.عند:يعني"عنده":

زهير:قولومنه.الحربفيالمنازلةإلىدعوةوهي،انزل:أي:نزال

الذعرفيولجنزالدعيتإذاأنتالدرعحشوولنعم

المنظومة.مقدمةفيالكلمةتفسيرسبقوقدإنزل(اللسانانظر:



5747

5748

9574

0575

5751

5752

5753

0575

5752

5753

ماوردالعنادسوىلئسفالكقر-

الذيدونهكذالعلكفانظز-

نواظزوالعيونشصمقفالحق-

ماكمثلهداهعنيعمىوالقلب-

بارممتحنبعدوانيهذا-

متمعلثمجاهلغلمأ-فط

متضلغمتشدق-متفيهق

فلانلقولبهالزسولجاء

بالخشرانفتفوزقالهاقد

العميانعلىإلاتختفيلا

العئنانهذهعظموتعمى

أضغانذوووكفهمبعة

الأردانواسعالعمامةضخم

العزفانمنضلعذوبالجهل

ما"."مثل:طوفيخطأ،وهو"كما"،:ف-

فيائتىالقلوبتعمىولبهنالائفمرلضىلا>فمائها:تعالىقولهإلىيشير-

46[ه:]الحجالصلرر<

فقوله.منهأعظمبلالعينعمىمثلالقلبعمىأن:البيتومعنى-

اسموإفراد.العينانهذه"تعمى":وفاعل،"كمثل"علىمعطوف"أعظم"

)ص(.2/454طهانظر:.ضرورةللمثنىالإشارة

"متعلم"،وغيرها:فوفي.طع،طتد،،الاصلفيكذا"متمعلم":-

منصاغهاالناظمولعلاخر.موضحفي"متمعلم"كلمةعلىأقفولم

"المعلمكأتهبعقلياتهويتبخحكلامهفييتشدقالذيوالمقصود:"معلم"

جاهلوهوالعلميظهرنهقصدهكانولو".الثاني"المعلمأو"الاول

شعرفيوردتاللغةأهلعليهاينصلموانوهي"متعالم"،كلمةلاختار

صزدر:قولفيكماالمتأخرين

مفضولفاضلاويشبهفيهمتعالمعالمايساويجور

)398(:عق1الصوفيالناظمقولالتعليقهذاكتبتمابعدوقرأتهذا،

)ص(.المعقولمن"تمعقل"فصاغهؤلاء"بعقوليتمعقل.أن.".

0241.البيتفيسبقوقد،الكماصل:الردنجمع:ن1الأرد

1188.صالقاموس.فمهبهملأكأنهوتوسعتنطع:كلامهفيتفيهق-

.1581صالقاموس.للتفصحشدقهلوى:تشدق.طمنساقطة"متشدق"-



وإنهالعلومفيالبضاعةمزجى-5754

تظلماالحفوقاللهإلىيشكو-5755

الووىيفتيمتطئبجاهلمن-5756

دماوهئمثمالخلقفروج-عخت5757

والفالئكفيرسوىعلمعندهما-5758

عنالمغلوبانهتيفرفلذا-9575

همفانالقضاةإلىاشتكوهقال-0576

بلالملكيحلهذا:لهقولوا-5761

والهذيانالايهاممنزاج

الابدانكشكايةجهلهمن

الزحمنقضاعلىذاكويحيل

الديانإلىمنهوحقوقهم

و]لبهتانلتضليلولحديع

الميدانفيالفرسانتقابلرر

للسلطاناشكوهوالاحكموا

فلانمثلالملكيريدهذا

انه:والمععى.سبقوقد.اضلاعهالماءبلغحتىوريأشبعاامتلأ:تضفع

به.وممتلىءبالجهلمتشبع

وفي"ظلع":ظوفي.العلممنابتعاده:يعني،لعوح1والميل:لضلع1

سقطتلماثم.البيتفسروعليه،المهملةبالصاد"صلع":طهطت،

والجلح:جلح""وذو:صلع""ذوبعدفيهازادطمن"متشدق"كلمة

الزيادةهذهأنوالظاهر.الصلعأخوفهو،الرأسجانبيمنالشعرانحسار

)ص(."ضلع"كلمةصخفالذيالناشرتصرفمن

قليلها.:البضاعةمزجى-5754

)ص(..معناهأعرفولممضبوطا،الاصلينفيكذا"زاج"-

ونصفمتفقهونصفمتكلمنصفالدنيايفسدمافسد:الناسقال-5756

وهذا،ن1الابديفسدوهذا،الاديانيفسدهذا.نحويونصف،متطبب

2/612.عيسىلابنالنونيةالقصيدةشرح.اللسانيفسد

:لبيبرسالمنبجينصرالشيخقالكماهذا":للقصيدةشرحهفيعيسىابنيقول-0576

يعني-المغربصاحبالتومرتلابنجرىكما،منهالدولهعلىيخشىهذاإن

.2/612عيسىلابنالنونيةالقصيدةشرح"تعالىاللهرحمهالاسلامشيخ

.يريد""مكان"يزيل":ط-1576

السلطانإلىشكاههالكأنهوحسبالحجةذوالعالمغلبهإذاالجاهلهذاان:اي-

الوسيلة.بهذهلاإفيهالطعنيستطيعلالأنه،الملكيريدالعالمهذاإن:وشايةوقال
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5762]012/ب[

5763

5764

5765

5766

5767

5768

9576

0577

مفالامراشتدادقبلمن/فاعقره

وحكمهللرسولدعاكئموإذا

فالغطواالمجالسفياجتمعتئمفإذا

وشهادةبمحاضريستنصروا1و

تحملواكمفءالشهدتشألوالا

حالهاومشواشهادتكئموارفوا

ولافزكوهئمشهدواهموإذا

قطعيةمثلهمعدالةقولوا

بهاحكموابلالحكامعلىثبتت

والاعوانالأتباعبقوةط

بالاذهانللمعقولفادعوه

بالقراناحتجماإذالغواو

والإتقانبالزفقأصلحتقد

مكانباياووقسبوباي

الامكانغايةاصلحوهابل

الطعانالجارحلقولتصغوا

فلانبقولنعارضهالشنا

إمكانذيغيرفيهافالقدح

5762-

5763-

5764-

5766-

5767-

5768-

9576-

0577-

قوائمهإحدىقطعالبعير:عقرأو،فيبستراسها،قطع:لنخلة1عقرمن

4/295.595.اللسان.نحرهمنليتمكن

".فلانلرأىكلكم"فادعوه:ط،ظحاشية،ح

"وإذا".:غيرهوفي.الاصلفيكذا

7/193.اللسان.تفهملاالمختلطةالمبهمةالاصوات:اللغط

لاكفروااالذين>وقال:سبحانهقولهفيالكفارعنسبحانهاللهحكىكما-

*<.تغلبونلعفكمفيهلغوأاالقزانلهدا!سحوأ

.بل"":ط،حوفي."او"مكان""ام:ظ

وقوله.متجهوكلاهما"شهادتهم":غيرهوفي،الاصلفيكذا:"شهادتكم"

)ص(..الخللمنشيءفيهاكانإناصلحوها:اي"ارفوا"

."فإذا":د،ف

".الجارح"لجرح:ف-

".منهم"العدالة:ط،حوفي"مثلكم":الاصلفي

".ثاني"بقدح:ف-

فيها"."فالطعن:ط،ظحاشيةد،

".إمكانذا"ليس:ط،ظحاشية-
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الضؤانحجارةكمئلظهرافليئخذفيهميقدحجاءمن-5771

؟الاديانبعداوةأتردهافجوابكئماستعداهمهووإذا-5772

!الإه!أ:*

5773

5774

5775

5776

5777

5778

9577

0578

الثانيالعدوحالفي

الملانكالمرجلبعداوتيصدرهيغليباتقدحاسدو

بالقيعانيكونالسرابهذامكذباقالالبحرهذاقلتلو

الانذاإلىتطلعلمالشمسمباهتاقالالشمسهذيقلتاو

بالكتمانوجاءالخبيثغضبرسولهقالاللهقالقلتاو

القرآنعلىكذابتحريفموضوعهعنالقزآنحرفاو

والديدانبالدابمتوكلبدفعهافهوعلئهالنصوصصال

الطعانالضائلدفعبابمنخلافهعندالنصفيفكلامه

الزحفانالتقىإذايصولكئلامدلولهعنالنمقدفعفالقصد

عدالتهمفييقدحانارادمن:اي811.البيتفيالصوانتفسيرتقدم-5771

2/457.هراسشرح.متينظهرإلىفليستند

.""الديان:طه-5772

انهدابه:اي1046.البيتفيسبقوقد.والعادةوالدابالديدن:الديدان-5778

الصائل.يدفعكماالعصوصيدفع

."الفتان"د:-9577

الكتابمنالصحيحةالنصوصاوالظاهرةالحقائقيعارضالعدوفهذا-0578

دفعودفعهالتحريقها،العدوهذاعمدبهاالمؤلفجاءفإذا.والسئة

إذاعليهدليلايكونلالكيمدلولهعنالنصدفعهوفقصده،الصائل

.القئتانالتقت
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نتمار

الثالثالعدؤحالفي

العميانزمرةقائدجلئنالرذينكالمقلدالاعمىوالثالث-5781

بالعدوانوالتفسيق!ييلوالفوالئئديعوالتكفيرفاللعن-5782

الرجلانقالهمااسمعواقاللهمشتنداسالوههمفإذا-5783

!لإه**

نر

الر[بعالعدوحالفي

الانتانالاكليالكلابحاشابكلبهمولئسورابعهئم-اهذا12115784/أ[

والبهتانبالكذبمتسوقناطقخييقةفيطئعخنزير-5785

للحمانوالقوميزمونهااعظمايمشمشيتبعهم-كالكلب5786

5781-

5782-

5783-

5786-

وهماتقدما،اللذينللعدوينالمقلدالجاهلوهوالثالثالعدوهوهذا

والحاسد.الجاهل

والتبديعوالتكفيرباللعنالسابقيناتهاماتإيرادإلالهعمللاانه:اي

بالفسق.والرميوالتضليل

والحاسد.الجاهل:بالرجلينالمراد

طه:وفي6/347.اللسانممضوغا.مضه:ومشمشهلعظم1مشق

"يشمشم".

فهو،العطمالكلبيتتبعكماالثلاثةالأعداءيتبعالرابعالعدوهذاان:اي

لهمتاركاوينهشهبهيفرحعطمامنهميصيبانعسىوراءهميجري

السعررخيصةبهايتمتعونفهم.المؤلفعرضمنوافرةاللحمقطعان

2/945..هراسشرح.ثمنولاعوضلهليسالذيكالميت
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5787

5788

9578

0957

1957

2957

3957

4957

سعرهارخيصابهايتفتفهرد

ولاعلثملاالناسفيفضلةهو

يبتغيتحمكشزارأىفاذا

وافينفقالكسادىادعنهليزول

محنةاعظمالناسفيفبقاؤه

بفالأرضفيضارببضاعةهذي

1سافروقدجميعهئمالتجاروجد

تكلفواالذينالثعافقةإلا

اثمانولاعوضبلامئتا

سلطانذيتمكينولادين

الثعبانتحرككمثلذكرا

الضانقطيععلىالعقورمملب

غازانإلىيعزىعشكرمن

بالألمانيئتاعتاجراخي

لاوطان1والبلدانهذهعن

أثمانبلافينا1يتجروان

5787-

0957-

1957-

2957-

4957-

"لحمها".:ظحاشيةفي

"منه".:طهطت،

ثارتفإذاوالشهرةالظهوريطلبأنه:والمعنى."الضان"ذكور:ط،-ح

ينفقكماالكساد،معزةعنهوتزولسوقهلتنفق،كالثعباننحوهاتحزكفتنة

2/945.هراسشرح.الغنممنفطيععلىهجمالذيالعقورالكلب

ويقولالتتار،ملكن1وغازالتتار.عسكرمنشرالعدوهذاأن:يعني

بنتوليبنهلاكوبنأبغابنأرغونبنمحموداسمه"قازان".:العامة

أخذوقدالتتار.فيالاسلامبذلكوانتشرهـ،496سنةأسلم.جنكزخان

فيالمصريةالجيوشوهزمته.جنكزخانلاعلى1جدهبطريقةالملكفي

خربنداأخوهوخلفههـ،307سنةوتوفيهـ،207سنةشقحبوقعة

ط)والنهايةالبداية212،صهلمالهند()طالكامنةالدرر.أرغونبنمحمد

.)ص(18/35(التركي

أهلهمالذينالعلماءوأنبضاعتهنفاقعدممنالتشكيفيالناظمأخذ

الدخلاء.إلآيوجدولمرحلواقدلها

الذينالقوموهم.بالفتح،وصعفوقوصغفقصغفقيجمع:لصعافقة1

دخلواشيثاالتجاراشترىفإذا.مالرأسبلاللتجارةالسوقيشهدون

.1163صالقاموس.معهم
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مديانمفلسمنبيعةمنارحموافباللهلهاالزبونفهم-5957

والبلدانالآفاقفيطافقدتاجرابحفكفارزقهاربيا-6957

العقيانخالصيراهذهبااصفرلديهمنقوشسلما-7957

مثلانهماإنماتمييزهفيالغؤاصودرةالزجاجوكذا-8957

صهالالى**

ف!يفر

العالتورت[لى[لسذهأهلىتوجهفي

المؤمنينوعبادهورسولهوكتابهدينهينصرأن

الاعيانعلىبلللكفايةلالازمفزضقالدينونصرهذا-9957

بجنانوالذعافبالتوجهتعجزفإنباللسانوإفابيد-0058

"بالافاق".غيرهما:وفيود.الأصلينفيكذا-6957

يعني-البضاعةهذهيرزقانربهالناظميدعوالاخيرةالثلاثةالأبياتفي-8957

الجيديميزومهارةخبرةذاوالبلدانبالامصارطافبصيراتاجرا-قصيدته

لؤلؤا.الزجاجولاذهبالديهاصفركليحسبفلاالرديءمن

عنعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيحديثمنمسلمرواهماإلىيشير-0058

فبلسانهيستطعلمفإنبيدهفليغيرهمنكرامنكمراى"من:قالالنبي

بيانباب1/96مسلمرواه"الايماناضتفوذلكفبقلبهيستطعلمفإن

.الايمانمنالمنكرعنالنهيكون

ناعنهاللهرضيمسعودبنعبداللهعنكذلكمسلمرواهماإلىويشير

امتهمنلهكانإلاقبليامةفياللهبعثهنبيمن"ما:قالاللهرسول

بعدهممنتخلفإنهاثمبامرهوبقتدونبسعتهياخذونواصحابريون1حو

فهوبيدهجاهدهمفمن،يؤمرونلاماوبفعلونيفعلونلامايقولونخلوف

مومن،فهوبقلبهجاهدهمومن،مؤمنفهوبلسانهجاهدهمومن،مومن

السابق.الباب1/96مسلمرواهلاخردلحبةلايمان1منذلكور[ءوليس



2

3

6

7

8

9

2

3

حبللايمانلله1وذابعدما-058

بهمسؤولخيروجهكبحياة-058

أولئتهاائتينعمتكوبحق-058

جمبوسعتالتيرحمتكوبحق-058

معاالحشنىلكأسماءوبحق-058

داواسعحمدوهوحمدكوبحق-058

!مالحقالإلهالله-/وبأنك058

فباطلسواكمعبودكلبل-058

تأسواكملاذولاالمعاذوبك-058

سوايشمعهللمضطمذاكمن-581

لحاجةإلئكتوجهناإنا-581

التيأنعمكبعضقضاهافاجعل-581

واودينكلزسولوكتابكانصز-581

صطفب1ولنفسكديناختزته1-و581

الإيمانناصرياخردلء

الشانعظيمياوجهكوبنوو

ثمانولاعوضماغئرمن

الجانيكذاكمحسنهمالخلقء

للزحمنالمدحنعوتنيها

الاكوانذيأضعافبلأكوان

[1211/بثانعنمتقدسقالووىجود

الئحتانيللثرىعرشكدونمن

لهفانملددكلغيابصت

العصيانمعدعوتهيجيبك

معانأحقطالبهاترضيك

زمانكلمنكعليناسبغت

بالبرهانأنزلتالذيحالي

الإنسانسائرمنمقيمهصت

8028.البيتعلىالتعليقفيسبقماانظر:-3058

".الحسنى"أسمائك:الاصلفي-5058

تحريف.،معافيها"":طع-

1414.البيتحاشيةفي"ملذد"تفسيرسبق-9058

"تجيب".:س-0581

ومنرضاهفيهابحاجةربهإلىالمؤلفتوجهالشرعيةالتوسلاتتلكبعد-5811

بالمعونة.أحقيظلبها

ن:وهيوعلاجلربهمنقضاءهاالناظميريدالتيالحاجةهيهذه-5813

ودينه.ورسولهكتابهاللهينصر

".الانسان"امة:ط،ح-5814
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منترضاهلمنديناورضيته

بالدالمئعوثرسولكعينقزو

ماكمثلالعزيزبالنصروانصزه

علىحزبيناخيروانصزربيا

فدىحزبئناشزو]جعلربيا

أهـالمنصورحزبكواجعلربيا

التيالبدعمنحمهموربيا

التيطرائقهاجنبهمربيا

كيالوحيبنورواهدهمربيا

ناصراوليالهمكنربيا

الذيبالحقربياوانصزهم

قدالغرباءهمإنهمربيا

الاديانقيهمهوالورىهذا

المتدانيبنصرهالحنيفين

زمانبكلتنصرهكنتقد

الشئطانوعشكرالضلالحزب

القرآنولعشكرلخيارهئم

وتدانوتواصلتراحمل

زمانكلالدينفيأحدثتقد

النيرانإلىبسالكهاتفضي

بجنانفيطفرواإلئكيصلوا

الفتانفتنةمنحفطهمو

الفرقانمنزلياأنزلته

الإحسانذووأنتإلئكأوو

-ف،ظ:"مكان".

فوقفناسخوكتب"واحميهم"وغيرها:فوفي.وطعالاصلفيكذا-

)ص(."وارحمهم[(.:طه،طت،ظوقي."كذا")من(:

"واهديهم".:سد،،ب،ففيأيضاهنا-

"القرآن".ود:الاصلينعداما-

قال:قالععهاللهرضيهريرةأبيعنمسلمرواهماإلىيشير-

رواهللغرباء"فطوبىبداكماوسيعودكريباالإسلام"بدا:اللهرسول

بدأ.كماوسيعودغريباالاسلامبدأباب1/131مسلم

الناجيةالفرقةإن:الامةافتراقكتابهفي-اللهرحمه-الصنعانيوقال

غريباالإسلام"بداكحديثالحديثفيإليهمالمشارالغرباءهم

:قال؟اللهرسولياهمومن:وقيلللغرباء"فطوبىكريباوسيعود

من=بدينهميفرون"الذين:روايةوفي"الناسقسدإذ[يصلحون"اللىين
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5827

5828

9582

0583

5831

5832

5833

5834

5835

5836

5837

5838

9583

0584

هـككلاجلكعادواقدرثيا-

همماحوجفيكفارقوهئم-قد

نالهامنالتيولايتكورضوا-

رتضوا1وماسواهمنبوحيكورضوا-

و]!الإيمانعلىثبهتهمرثيا-

كاعساكرالنفاةحزبعلى-/وانصز

داالنبويةالشنةلأهلوأقم-

أئمةللمئقينجعلهم1و-

احدثواقدبمالابامركتهدي-

بهنصزهئم1وبالحقعزهئمو-

شأتنهموأصلحذنوبهمغفز1و-

كماحمداكلهاالمحامدولك-

و1ولارضل1والعلىالشمواتملء-

كلهذلكوراءتشاءمما-

الإيمانصادقإلاالخلقرزا

الرحمنرضافيإلئهمدنيا

أمانيكلونالالاماننال

الاذهانذياراءمنبسواه

الحيرانلتائههداةصلهم

1221/7والعزفانالحقأهلإثبات

مكانبكلنصرهئم1وأنصار

الإيقانمعصبرارزقهم1و

بالعدوانالناسإلئهودعؤا

السلطانذوأنتعزيزانصرا

والغفرانالعفوأهلفلأنت

الازمانعلىيفنىلايزضيك

الامكانومنتهىبعدحوجود

بزماننهايةبغئرحمدا

افتراق"سنتيمن[لناسافسدمايصلحون"الذين:روايةوفي"الفتن

08.صالامة

".إليك"لجأوا:طح،ظ،-

".الهذيان"ذي:طد،-0583

لا.زمان"بكل:ط،ح-5833

تحريف.،"السموات"ملك:طه،طت-9583

"اذا!:اللهرسولكان:قالأوفىبيابنعنمسلمرواهماإلىيشير-0584

ملء[لحمدلكربنااللهمحمدهلمناللهسمع:قاللركوع1منظهرهرفع

1/346مسلمرواهبعد"شيءمنشئتماوملءالأرضوملءت1لسماو1

.الركوعمنراسهرفعاذايقولماباب
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الرضوانوأكملمنكصئمييمواكالضلواتأفضلرسولكوعلى-5841

بالاحسانبعدمنتبعوهموالالىجميعاصحابتهوعلى-5842

خ!

هذابعدوجاء.اللهرحمهالقيملابن[لنونيةالقصيدةتمتالبيتوبهذا-5842

لاصل:1في

العالمالامامالشيخنظممنالناجيةللفرقةالانتصارفيالكافيةالشافية"تمت

المدققالمحققالورعالزاهدالبارعالاوحدالاكملالفاضلالفهامةالحبرالعلافة

المحاسنزيلنالفضائلأشتاتجامعالفرقمفتيالاعلامبقيةالاسلامشيخ

راذالعبادعلىاللهحجةالبدعةقامعالسنةناصرعصرهوحيددهرهفريدوالمحاقل

جمالالدينشمسالقدوةالحجةالحافظالعارفالإماموالعنادالزيغأهل

بنبكرأبيالصالحالشيخبنمحمدعبداللهأبيالأناممفتيالاسلامشيخالمسلمين

تعالى.اللهرحمهبالجوزيةالقيمابن)كذا(المشهرالحنبليالزرعيالسلميأيوب

علىسمعتهاصورتها:طبقةعليهانسخةمنالنسخةهذهغالبنقلت

وهو،عدةمجالسفي(والدي:والصوابالمصورةفي)كذاولديبقراءةناظمها

عشرينثالثالاربعاءيومالمجالسوآخر.عنهاللهرضي،بأصلهمعنامقابل

بنعبدالرحمنكتب.بدمشقبالجوزيةوسبعمائةوخمسينإحدىسنةمحرم

الشيخمات.عنهاللهعفاالحنبليمحمدبنالحسنبنرجببنأحمد

."...وخمسينإحدىرجبشهرفيناظمهاالقيمابنالدينشمس
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الاياتفهرس+ا

رقمرقمهالآية1

![لفاتحة

<*نسئتعينوإئاكنعبدإياك>

!البقرة

2-ا0(.0فيردبلاآلكئئبذالك*إالم

02415(000قديريثئءصفىألنه>إت

،255137(000ألفنلحتوَعملواءامنوالذيت>-ب!ثر

ثم،حن!ئمأموتاوكنتمباللهتكنوت>كيف

82*<ترجموتإلنهثنممحييئثنميميتكم

إلىاسنتوئ%حميفاثئمالارصننفيمالكمخلفألذى>هو

92،1455،7391لسمآء<

14فاتتون(>لىانى

084(00شئائفممىعننفشتجزىلايوما>اإتقو

شئغيخثمتهافكلوانقزيةهذشدظواظنا>لا

85رغابم..0(

056(00ألشئتفيمنكمِأعتدوأنذينعائتم>ولقد

501يش!آبز<برخمته-من>محنصف

000011(للهعندتجدوهخيريانقس!قنلقئمو>وما

6301

البيت

8693

296

،053

9518

2!07

7491

8593

8048

2391

187

2945

1672



لأيةا
البيترقمفما

<*قديزشئءفيعلىالله>إق

تهتدوت<ولعفكمعينكزنعمتىولأنمواخشوفيتخشوهم>فلا

لاولبهنضابهبلأمؤثأللهسبيلفييقتللمنتقولوأ>ولا

*<لتثنعرون

<*الجيمرخمنهوإلاإلة7وا!ءإلنم>وإلفكم

كصضمجؤكئمأنداد2ألئهدونمنلئذمنلناس>ومن

(...ألئهط

(...للهأنزلمآتبحولمقيلذا>و

(...الصنربحميرلدولاانيشربصملنا>يريد

(...فرديثفإنيعئئعباصىسألف>واذا

(...المخسنينيحمتالله>!!

...(تفسادلامجمث>وألئا

(...اللهيةييهمأنإلآطررن>هل

مذقو<أنمواعلموآالله>وائقوأ

ترجمو%<وإلتهوشبهطيقيعقله>و

(...بعفقكلبعمحهمفضلنالرسل>تفك

(...القيومالحيهوإلاإلهلآ>الله

148

163

165

017

185

186

591

502

021

223

245

253

255

2881،

هـ32

،944

9543،

1315،

953،

،7201،1125

257(00.امنوأ5ابملدبمصكلله>

-يرصبهصء-ير.سر.
اللهف!نسدرمننذرلمأؤثفقةمنأنفقتم>وما

000027(يعمبما

000284(دصفوهونفسكمفى-ماتبدو>مصإن

عمران!ا
2-ا*<ألقنعالشهوإلاإلهلآألله*إاثص

(...اللهإلاتأ-يله،ئضلم>وما

(...هديتناإدتعدخمو!اتوتملا>ربنا

6401

،596

542

،3341

8593

6928

3322

9934

1573

545،

4033

1684

9335

3227

،542

1587

6032

8493

9325

،296

0702

5655



لآيةا
رقهطا

041(00الشهؤتصثلباس>زئن

091(0.افيمتاحللهنحدالذجمت>إن

062(00تشامن-تذبرتـثاءمن>وتعز

003(00ننسيألئه>ويحذر-

55،3631668(000متوفيرثإقيعيـعاللهقال>!

016(00الع!منجاءكمابعدمنفيهحاخك>فمن

079(00شديلأإلوستالاعمنانبيمضحبئلناس!>-لله

م/60191-0701(00وجوحولسوذ-جؤتيفقيوم

157!(ئحمعو%مماخير-رخمةاللهمن>لمغفر!

9161672أصىتأ(أللهسبيلفىقتلواالذيئتخسبن>-لا

00017(فضحله-.لبمنءاتنهملمآ>فرحين

181غنياير(-نخنفقيرللهإنقالوالذيفقولاللهسمع>لقدَ

182لدعييد<يظلأمليسالله>وأن

!النساء

<*هـقي!اعلييهخكانالله>إن

حسبم!(لإللو>كفئ

62مخ(لببئنألله>يريد

72علتحغ(سربأنيريدلله>-

82(عنتميخففأنألئه>يرلد

047101(ذزتثقاليظلملاالله>إن

0،481163927(0.ذلك-4ماولغفربه-يشركأنيغفرلاالله>إن

065(00ناكانضلهمسؤفئمائتن!كقرواائذين>إن

75أبد،(فها>خلدين

61-062(..ألرسوللىوللهأنزلماإكتعالؤلهمقيل>ل!اذا

46<أدئهباذتال!اعإلازسولمنأرسلنا>ومأ

0651531(0.يحكموايحتيجممممنوتلاوكلئك>فلا

6501

البيتقم

9131

0336

696

،2736

م/38

8393

،4582

737

،2881

9928

ث!ها7

ث!ها4

8932

3331

9414

ث!4،15

،3934

9556

طام338

ث!593

0351،



الأية

<...حدرصغخذواءامنولذينيهأيها>

الله(أطاعققدالزسوليطع>مر

(...للهغيرعندمنكان>ولؤ

حسيبا<ثى،كلعك؟نالله>إن

صديثا(اللهمنأصدق>ومن

(...السبمإليمألتى+لمقئقولوا>ولا

رحيما<غفوراالله>وكان

(...لبينبعدمامنمالرسوليشاقق>ومن

(...ولثاالسيطنيتخذ>ومن

(...انحهتنثأهلأما!ولآبأمانئكخ>لئس

(...دتهوتجهازأسلمممنديناأخسن>ومن

<*شى:ئحيالابكلل!ه>وكات

(...اكئميأوتولذفيوضئا>ولفد

(...لكتبوءورسولهبأللهءامنوءامانواثذين>يا!ا

(..فالوا.اللهمنفتحلكئمكانفارزدبهميترئصحونلذين>

(...عيممىالمسيحقتلااتا>وقولهغ

(...لؤمننالأالكنفأقلئن>وإن

(...ت!ليماموسىألله>و!فى

رقمها

71

08

82

86

87

49

69

911

123-124

125

126

131

136

157-158

915

164

0171(0.دينحخفيلتلولاالحتنىيأفر

!المائدة

(...قمتمإذاءامنواالذجمنيكايها

11مؤِمنين<كنتمإنفتو!طواللهوعلى

17،27(000انمسيحهواللهإنقالوالذدىصفرلقذ

081(00نحقوالترىائيهودوفالت

84ومنهاجأ<شزعةمبهمجعلنالكذ

6601

البيتوم

م/18

5993

4321،4655

3331

596

255

882

2045

،2586032

9035

3248

496

1325

م/18

363،م/32،

،8821668

363

،362،418

،27423227

581

5242

8593

66

0132



رقمهالآيةا
رقم

بقض.أللهيأقىفسوفديهعنمنكميرتدمنامنو0ألذبن>يكأيها

00045(ويحبونه،يفبم

046(00يشاءكفينفقمتسوطانيداه>بل

076(0.زئكمنإلثأنزلمايلغالزسولى>جمأيها

057(00رسولالأمريماتفلمسيح>ما

000901(فيقوللرسلأللهمجمع>يوم

117علتهغ(الزييبأنتبهتنوفيتني>فلتا

911عة(ورصحوأعغملئه>فىضى

!الأنعام

،147301-الارض<الشنؤدقفاطررلاأتخذألئوأغير>ق

،180114*<الحبيرافي-هوعباِهفوقانقاهر>-هو

082(0.عنهنهولماوالعازوا>-لو

03طرتجخ(علىوقفواإذترى+>-لو

045(00الرحمةنفسهعكرئبهم>كتب

95416(000هوإلايعدمالاالغئبمفاتح>وجمانده-

56(000عليهمتتبثأنص!التادرهو>قل

28(000،يمنهميلبسو-لزءامنو>الذين

000101،7401،9158(،لأزعقطلطمت>بدج

0301(00الأتصربدركوهواي!نقحرتدرصه>لا

801(00.لئهدونمنيدعونيفاللىتسبوأ>ولا

0115(0.وعدلاصدفارئك!طمت>وتمت

127رهخ<عندالطعرد>لهخ

013،966(000ياتكتمألز-أفيدنستجن>يمعمثر

000133(الرخمزوالغتى>-رجمث

0147(00وسعؤرحمزذورئجمفقل!ذبوك>ف!ن

914*<أتجعينلهدلبهغشا.فلواتب!غةالحئةطئه>قل

6701

الببت

0331

043

007

1915

671

8932

545

915

2!3

952

673

331

523

043

246

032

033

243

557

6394

2746

3227

3227

2786



لأيةا
رتمها

151،153بهء(وضئيذلكز

0158(0.المل!كةتاتيهم(نإ،ينظر-نهل

162!<العلمينرتلله-سافومحياىودنمعكلصلاقإنقل

!الأعراف

2-ا0(00إلكنزل*كعمثالمصق

<...إلمضأزسلالذدنقلذشلن

0123864(00ضلمبئئئةخيرأنا

12*<لانصحينلمنمماإني-ناسمهما

022422،675(00لثخرةنلكماعنبمماأررئهماونادسفما

2258

(...أنفسناظئناربنا>قالا

لعودون(بدأكنم>كما

(...أتجنهتفكمأن>ونودو

بخ-يللا<ياقيومتاويلةإلايظرون>هل

(...الئمخلقالذىأللهربكم>إن

المخسعين<هونقرليبللهرحمت>إن

(...ءايةصلحماللهناتة>ئذه-

(...بادمنيشآءمنيورثهاللهلارض>ان

(...رقي3طمبمالميهننناموسى>ولماجا

(...ئتىءعن>سأضرف

(...خلنهزمنبقلأم!منموسئقوم>وأتخذ

(...أيخهبرصآسوأخذلألواح>و(تقى

(...غفحمبسينالهمالعخلاتخذوالذين>)ن

(...تشاءمنبهاتض!فئنتدإلاهي>إن

(...حاضرةصانتالقالقزصيؤعن>وشقهتم

6801

23

92

43

53

56

73

128

143

146

148

152

155

163

1823

،724

1453

18

،018019

البيتقم

1684

8393

296

671

024

67،

274

416

39

561

602

033

743

022

4،942

1046

،8047

203

018

1318

187



فمهارلآية1

0166(00قلناعنهنهوماعنعؤ>فائا

018(000أسمموفىيلحدونالذينروا>وة

191<يخلقونونمشتأمجلقلاما>ايثنركون

0591(00بهآيمشونأزجل>ألهم

0791(00يستظيعونلادونهمنتدعون>والذين

602!عادتهعنيستكبردنلارئثعندألذينن>

لانقال!1
منبالنىممدكمأق!م،ستبليرئبهئملت!تتغيثون>إذ

<*ئيدفبلملبهكؤ

00021(معكمأقلملهكزإلىربكيرص>إد

00084(أنخلهملشنالنلمحم>وإدزين

47.(..أللهسبيلفىوجهدووهاجرو(ءانولن>و

خهاالتوبة

للة<معجزىغيرنبئغلموأ>و

(...اللوكلئميسمع>حئئ

012(00ورضونمنهبرخمةرئهم>يب!ثرهم

00003(لله!دنعزيزليهو>وقالف

13(500أرَماباورهئنهئمأضارهم>ائخذؤا

انإلأد!هوياببافوهفخأللهلؤرطفواأن>يريلون

23*<لبهفردن!رهولونوره-يتم

63أننسحئم<فهنفلاتظلمولفئملديئ>ذلف

ائذينأخرجهإذاللهنصؤذتدشضروه>الم

00.04(كفرو

64ايعاثهم<أدئه!ره>ولاكن

74خبالا<الأزادكممافيكمخرجو>لو

9601

لبيت1رقم

187

347

019

7501،7601

7501

0124،1673

9033

191،991

991

7927

5915

،743،974975

،6969556

9915

5851،9793

0337

1322

2015

415،545

952



لآيةا

(...والمعفقينلكفارجفدلنئ>جأيها

(...والأدضارالمفجرفيمنلأؤلون>وملشبقون

(...لذنوبهماغترفوااخرون>و

(...عل!للهفسيرىعملو>وقل

(...ألئهمفتقوىيخئ!علىأشمنفمن>

الزحيم<لوأبهواللهإنليتولموأعلئيزتاب>ثز

لخسنين(اصيضيعلاالله>إن

(...انفسحئمرسوهـمنجاء->لبسد

رتمها

73

201

901

118

012

128

الببترقم

م/16

0028

5212

م/04

م/42

0332،1332

3316

2855

!

،031115،1587(0.نامسمةفىلأزفىوالشمؤتخلقلذىللهرفي>إت

،32264728

256394ألسكم<دارإكيدعو>وأدئه

95430544.،261274<دزلادةلمحسنئاحسنو>لللإين

031525(00ومنوالأبصارالشمعيملك>أمن

035215(00ا!قإلىيهل!منشركاب!منهل>ق

444915شئا<لتاسيظلملاأدئه>إن

لسمافىولاالارضفنرؤمثتالمنزدبقعنيغزب>وما

619032ثين<كتففىإلااكبرولآذلكمنأصغرولآ

!

أئاير<ستةفيوالأرضالشمواتخلقالذى>وهو
043(..أردتنيننع!نقحس>ولا

65ئ!تقيم<صزفىعلىيق>إن

75<حفيظ2لثققيعكريئ>إن

0701

849،989

1318

612،3335

9932



لآبةا
رقمها

16يخمب<قريبلرفىإن

37يخا<حمدإتإاننمتئأهلعيبهزوبربهنإاللهرحمت

089(0.القئمةيؤملومميقدم

801يأرض<والمئ!نؤتدامتمافيهاخلاب

000118(لاسلجعلرئكشاءولو

يستا

الييترقم

5033

0324

4191

،95560705

1945

69602(الاحاديثتاويلمنويعلمكزيكمجنيكلك>و

219602لأرض<فىليرسفمكئا>ومحذلك

285275<عظيميهدكن>ان

1369602يأويله>يلتنا

379602لززقانهء<طعاميأتيكممالا>قال

04496،1322إئاه!الألقبدوأألا>أمر

449602*<بفلمينلأضبمتاويل>ومانخن

46ما065(50لمحضخعئنا-هدنبنىماياأبانا>قالوأ

833266نححيم<نعليم>إنإهو

001،5451821،9602قبل(منربىنأودلهذاجمأبتتى>وقال

1019602الأحاِيث<تاويلمن>وعلئتق

!الرعد

021115(0ف!وضها.عدميرالمحؤترخالن!>ألله

01527(000ده-جهرومنالفؤلأسزمنم!7>سوا

5110483<..يديه-لينمنمعئبت>لي

016549(00يفن:فيخلقللة>قل

23،64940794-24.(00علهميدظون>والملائكة

35079وظلهأ<ءدآ>أ!لها

7101



رقممالأيةا

هيم!ا
(...قؤمهءبلسانإلازسوليمنأرسلنا>وتا

042(00طئبة!ةثلأأدئهضربكتفتر>ألم

84(000ايأرضغيز!ازضتذل>يوم

!الحجر

*<لجفالونلركألانالهنزلنا>إنانخن

93*<أخممينولأغوبنهمألازشفىلهئملأن!ئننأغويمنىبمأرلخ>ظل

94*<ألزجيماتغفورأناأئعبادى->قئئ

27*<يتمهونسكر!هت!لنىإنهم>لعترك

49*<السثركينعنو3عرضنومربما>فاصدع

99*<اليفايتيخئكحئئرئكمر>و

!النحل

02-21.(..اللهونمنيدعون>والذيف

032(00يسزونمايعلماللهاتجرم>لا

063(00زسولاأئزكلفىبعثنا>ولقد

الاضض(تيوماالشئواتفيمايشبد>هـلله

<*لؤمرون!ماودفعلونلزقهزمنرفي>يح!افون

لئرئئقون<>أفغتر

ف!لةالضزسسكمإذاثزأفهفمننعمؤمنبكم>وما

!مفريقإذاعكملضركسسفإذاثز*تخرون

*<يشركونبرثهم

(...الآعلىالثل>وبنه

7201

94

52

53-54

06

البيترقم

496

م/43

،994332

576

68،3868

3318

م/7

246

م/7

7601

416

1317،9131،

،80334622

م/33

0411،2733،

،32240472

8593

8033

،054547



لأيةا
رقمها

00066(لعنزلانعمل!فى>لان

087(00أئهعكمبالولزمناخرجكم>وألله

09(والفنوالرالفحشلعن>وين!

القد!روحنزل!>فل
لاسراء1سورة-17

(...للا-يعتدهاسرىالذى>شحن

32(ائاهالألقبدوأالارئك>وقفق

024(0.يقولونكماءالهةمعه،كانئو>ق

55(000الببنبعضفضقنا>ولقذ

75عذابمما<ويخانوترخمت!>وئرضن

00046(يحتكعلتهم>وئضلمث

087(00افنمسلدلوكالـعدوة>اقم

مقاصمارئكيتبثكانعسيلكنافلةبه-فتهخدالل>وين

97*<ائخمو

099(0.قاذموالازئم!السمؤتظقئذياللهأنيروولم>

601(الاسعلىلئقراه-فرقتهابم>وقز

فىئمهـشرفييكنولىولد!ائخذلمالذىدئهالحمد>وقل

00111(هالمفك

لكهـف!1
62<والأرقنالسمؤتغيبل!

013(00خ!اثاباويلبسون

44لحق(لئهآلولئةهانالك

94رئلإأحدا(يطلرولا

ظيهلتسنتطمعلضمائاولليسأنئئكويتنلثبينيفراقهذا

87صنرا(

28صترا(بمهقسطعلضماناويلذلك

7301

البيتئم

م/42

496

6012،2244

424

592

،9521585

5205

8593

4664

،17571051

،4261453

3227

2244

5861،8893

412

0522

4814

،584915

9602

9602



البيترقمرفمهالآيةا

07018017205(0.لفخلحتوعلوءاشواالنين>إن

0901668(00،لىنكلتمدابمألبخركاننو>قل

0011،518،34723993(00فقيملرث!لق!يرصكان>فن

سم

م/03اط*<>!تحهبققق
133227*<تقئاوكاتوزكؤةئدنامن>وحنابم

676،،52422*<ئحاوفرتنهالأيمنالظورجانبمن>وندية

،685،22582744

610705بالغعمث(عادهالرخمنروعدالتىعدن>جئت

626494لأسلما<لغوانيهايشمعون>لا

643915،3215لنمسيا<رئبنكان>وما

!

358366!5*<أستوىالعرشبيعلى>الرحمن
411،1115،1453،

7591،،27334386

422،983-1113.(0*.يموسينودىائئها>فلضا

242748*<طنإنمرفرغونإكددبئ>

523915(ينسىولاربئيضللاكتن!فى!قعدعلمها>قال

2038047،،88181(000ضارل!جسهافطلهخ>ف!خرج

987601<...قولأإليهميريخعالأيرؤن>أفلا

00049403(إنيب!إت!ىولابلجتىتأضذلا>يتنؤئم

59503*<يسمرئخظببرفما>قال

79503<إلهكإك>وانبهر

701601أشا!(ولاعوصافيهاترى>لا

09011587،7048(00الثتقعةلنفعلا>تؤشن

7401



لأيبطا
رقممطا

111الفذوم<لاطشالمطصه>وعانت

132<للتقوى>والففبة

!الأنبياء

61*<لعبينبتتهصاوماوالازضالسما!قنا>وما

091(0.والأرفقالسئوتفىمن>وله-

052(0.إليهلؤحىإلازسولمنقتلثمنأرسلنا>ومآ

00074(آلقسطدآلموارين>ونطصع

36<ينطفون!انوألمن>فشلوهتم

78مططبا<ذهبإذالنون>وذا

000401(تمحتمتالسحلكظئاالئمماةنظوى>يوم

ماعلىلمستعانالرخنورشادمالحقاضكمرت>دل

112*<تمطفون

!الحج

8-9.(00يخدلمنالاس>ومن

032(00أساورمنفيها>محلون

04،<ينصرهمنالله>ولينطن

6!ا0(00الأبضئرلغىلا>فإئها

95خليم<لعايمآلئه>لك

06<غفولعفؤالله>إت

026(0.اللهاإنالئطلهو-دونهمنيدعولتما>؟ن

!المؤمنون

71*<غفلينالخلقعنكئاوماط!اقيسئعفوقكزخلقنا>ولقد

00019(ولدمناللهئخذ>ما

801تك!ون(ولافيها>اضعسوا

7501

البيترمطم

،953542

022

4915

،01241673

1317،4622

4523،5586

8047

0،33337

،39،99446

3268

0561

5233

256

0575

2932

3932

1125

3214

949

674



قمرقمهاريةلآا

115،884،4915*<تزجعونلاإلتناوأنكئمعبثاخلقناكئمثما>أفحسبتز

!النور

052(00الحنديممألثهيوفيهم>يوميز

13تقلحون<لعل!ان!ؤموتأيهجمعااللهإلى>وتوبوأ

م/035،45(00والازضنالشمؤتنور>ألثه

،3364

00073(بغولاتجؤئفهيهنم>لا

93(000ك!ابأكظهم!فروأ>واثذيئ

015(00دعوإداالمؤ:مينقؤلكان>انما

!الفرقان

<-عبدفىأتفرقاننرلائذي>تبارك

لقدلمإ(فقذرهشئص!ل>وضلق

(يخلقونوهمشئايخلقوتلا"الهةدونهمن>واتخذوا

51الخلد(جنةأشخيرللث%>قل

52(00.لمالغنمالئطءتشقق>ويؤم

27-092(.0يدئهعكالظالميعض>ويزم

00025(يهجهدهمالفرين>فلاتطع

058،538(00يموتلاالذىالحىعلى>وتوثحل

95(...أيامشةفىبتنهماوماوالازضىألوتظق>الذي

لشعراء!1
01،914،676*<لطنمينالقؤمأتتتأنموسى+رفينادي>و!د

23-092(00*العبمينربومافرعون>فال

092(0.غيرىإلهااتخذتلنن>قال

166(00.رئبهملكزخلقما>وتذدرن

7601

البيت

0321

8493

،786

3371

9555

م/47

233

576

2785

019

0705

1183

21ما

م/16

2915

2258

484

992

96



لآيةا

(...آلمئينرليلترللى>للىند

رقمها

291491-

!النمل

الحكيم<الضينأللهأناإنصر>يمومربم

041(00أنفسهموافيقعنفآبها>وحعدؤا

026(00السوويكمثمفدعاهاأالمضطزمجيب>أمن

36(00.والبحرالبرظلمتفييقديحئم>امن

!القصص

(...وآستوىأثمدلمبلغولثا

(...الايتنالوادشطيفرهـمنأتنهافلضا

إلهمنل!معلمتمالملاياأئهافرغؤنوقال

غبرهـ...(

(...فاديناذالظوبكانببهت>وما

(...هوفاخممنأضل>ومن

(...ىيسريمأتنفيقولىياديهتم>وئيزم

<*المرملل!أجبتمماذافيقولىياديهم>يىئوم

إثأ<اللهلمحسنكما>وأضن

وتجهثد<الاهالذثئ:>ص

14

03

38

46

،6274

65

77

88

لتنكبوت!ا
02الإخربر<ألتش!ينثئألله>ثم

034(00لناسىنضريهاالاتتل>وتقث

094(00العلرأوتوأالذيتصدسفىلئمفءالتهو>بل

رقا

،3012

،9921

1515،

676،

39،043،

974

لبيت1

2747

07

6033

1585

7891

2747

3491

676

1046

676

9413

545

2915

145

م/41

،076



رقمهالآية1

لروم!ا

بغد(و-منقدلمنالأمىر>لله

003(00حعيفالدينوتجهك>فاقص

3!االقثم<.ينوتجهك>فاقم

!

1-2*<لحكبملكتتءايتلك*>المحى
صخشفىفتكنخرداىمنحئؤمعقالتكإنكأ>يننئ

لطي!اللهإنلثهبهاياتالأرضفىأوالشمواتفياؤ

61خبلإ*<

022(00محسنوهواللهإلىوتجه!يىتلم>ومن

بلدئهالحضدقلاللةليقولنوالارضالشمؤتضلقمنسآلثهمولين>

52بعلمون(لااتحزهنم

072(00اقبمشجرلممنالارضفيئما>ولو

003(00لحقهواللهبان>ذلك

!السجدة

2-1.(.0فيهرليبلابحتف*تنرلإالم

(...أئامستةفيوالأرضالسمتواتخلقالذى>ألله

فيإلةئغرجثزألأرضإلىالشمآمفالامر>لدئر

لمقمى..(

91(000ا!لفنلحتوعلوأءانوائذبن>ائا

لأحزاب!ا
*<الشبيلىهدىوهوالحقيقول>وئادئه

7801

البيتىخ

367

1322

296

1033

518

6934

668،3258

6631،4818

396

،6211م/32،

6681،2734

6394

796



لآيةا

وإتنهيمةجومنوفثميثقهمالئثنمنأخذنا>ل!ذ

ظيظا*<ميثقامنهمو3خذنامييمابقهـعيممىومولى

الدنيااتحيؤةقود%كتنإنلأزؤجكقلالئبئ>جمأكا

(...فعالفونيدنتها

لهميكونأنأم!إورشوله،اللةقضإذمومنةولالمؤمنكان>وما

(...أمرهثممنالحيرة

حسيئا<لإلله>كفئ

يلقؤن!سلم(يوم>مجمتهم

(...شههاأرسلئكإناالنبئ>جمأئها

(...بهنتدلأنولابندمنالنساءلكيحل>لا

تبهحواانولااللهرسوهتؤدوأأنلكمكاج>وما

عظيما<اللهعدكانذلكمإنأبدأ-بعدأزؤجهـمن

<*جهولاظلوئاكانإئإالالنمن>وحملها

رقمها

28-92

36

93

4546-

52

53

72

البيترقم

3545

5092

5993

3331

0337،م/5

7092

،28848092

4147

!

ذئؤتثقاليملحونلاالله!نمنعمتمالذيفادعو>قي
22،1585،1587-23.(0الايم!.فىولاالسمؤدقف

،1663،40324834

000243101(والأزضالسملمنيرزتكممن>قل

ا!احوهوبالحقئتننايفتحهـئناثزبينناتحمع>قل

263343*<اتعليم

!

023345(00لهاممسكفلازحمؤمنللئاسأللهيفتح>ما

،9359118،م/01،31برفعة(الصخلحوالحملالطيبالكليقحعد>إفي

1668،2735

9701



لأيةا

(...اللهكئفيتلونالذين>إن

فىولاالتمواتفىدؤك!منالعجرداللهكات>وما

لأرضن<

رقمها

92

44

او

2-ا*<الخيهملقرانو*>نن

04اتقمر(تدرابدأنلهايذغىالسمسد>لا

55-058(0.شغلفيأقؤملجنةأضخب>ات

67(يعلنونومايمزونمانعلمإناقولهزيخزنثفلا

028(00نقولأندنئا3ورأإذا،أمرهإنمما

!الصافات

22وأنؤحمهم<ظلم!!لخث!اإلذدين

45-047(0*.تعيهنممنب!مىعثيميطاف

48-94علإ*<طرفئصرتويخدتم

64-65.(00*تجحيصأصظفىتخرجندجزهإنها

00201(.تؤمرماقعل3ئابتقال

401*<يكإبربديمأنوندينه

أفمو

72بظلأ<بينهماوماوالاضضالحم!خلمناوما

05*<فيتوبلممئفثحة2عدصت

25*<الرابالظرتقصرتويخدفى5

45*<نفا)من!لزمالؤقناهذاإن

57ديدي<خلقتلمالتئبدأنمنعكما

0801

البيترقمد

762

5915

396

113

067،6394،

،53324552

416

،253415،724

م/02

1052

0526

م/43

1318

676

4915

0794

0526

،079749

043



قمهاريةلآا

لزمر!ا
(...زلفعأدئهإليليقربوناالانعبدهتم>ما

ار<!الواحداللههو>ستحن!

03*<مئتون!نهممت>إنك

00044(جميعآلشقعةئله>قل

يؤشوتلالذفيقلوبشمازتوحسدهأدئهدبهر>وإذ

54*<لسنبمثووبهمإذادونإتمنالذينذكرل!ذالالاخرتر

العذابيأيكماسنقتلمنلموأشلمورئبهمإلى>وأنيب!بم

45*<ونلاثتم

56-0058.(نفمس!ئح!ترقئتقول>أن

يؤم!ت!جميعاوالأرض-قدرهحقاللهقدروا>وما

00076(القئمتر

086(00الشنؤتفيمنفصحعقالصورفى>ونفخ

00096(لكسيلأرضِنجررخهاليضح>وألثرقت

17أئوبها<فتحتجماموهاإذا>حؤ7

ما

<*العليمالعريزأدئهمنالكتب>تتريل

011(00اثنتينوأخييتنااثنئينأمتنارئنا>قالو

21...<به.تؤسمنوأيشرك>وإن

51<العرشذوالدرخت>ريييع

62<موسىاقتلذررزفرعون>وقال

36-037(0صزحا.لىاتنيهمنفرعون>وقال

65(000اللهءايتفى-يحدثونالذيفإن>

006(00ل!استجمتأدعونرئجم>وقال

056(0.هوإ،إلةلآالى>هو

8101

رقم

،043،446

،143

443،

737،

،1511

5033،

البيت

65

549

2868

6048

3532

8593

0952

9373

2871

3373

0794

6012

0287

1663

1218

0491

3491

1046

6033

3227



قمهارلايةا

دط

11<بئنوهيالئبماإلىاشتوى+>ثم

013(00لشتصمافيها>ولكخ

63*<العليملسميعهو>إن!

0380124(0.لهيستحونرئكعندفالذينالئمتحابما!>فإن

24حميد(حكيممن>تنزيل

64للعبيد<بظلم>ومارئبث

7!ا-(...ىشرباينيادصهم>ويوم

!الشصط

2-1*<عسق*حص>

41125*<العظيمالعلىوهوالا!فىفىوماالسئواتفىما>لا

فو-قهن(منتفطرنالسمؤت>ت!د

(...ائمرلنهوفاللهونهءأوييأءمناتخذو>أم

24ما11البصير<السميع!هوشئكمنه->ليس

ش!241لأش!،18

139131(00نوحا؟-وضىماالذينمنلكم>يث!خ

051(0.امزتكمماشتقموفاخ>فلذلف

910326لعريز*<لقوثوهويشامنيززقيعبادهلظي!>الله

51،5071663(00أدلهيطصمهانلبمثيىكان>وما

أتكنفماتدرىكنتمامرنامنل!وحاالكأؤجتنا>وكدلك

25(000نوراجعلتهولكناقييمنولا

طدالزطصرف

!لفصطشثصلنالإنميضلرطصندتجرعنيمس>ومن

63*<قرلن

8201

البيتقم

7391

5421

3247

،1672

6012

3213

676

م/03

،1663

9167

6032

،م/45،

1583،

،9475

،3544

1324

،1033

،0553

0337

2693



رنمهالآبة1

17(000بصمافيعلئهم>يطامم

008(00سزهملن!ذمعلاأئا!مبون>امم

!الدخان

83*<لع!ينئينهماومالأرضولمنخأمنا>وما

43-44.(..*لالئمطعام*الزفومسثجرت>إت

51-53.(.*.أميهزمقامفيالمتقين>إق

45جمؤ(بريى>لنونجانهم

لجاثية!1
31الازتق(فيوماالسموتفيمالكم>-سخر

حاالأحقاف

33.<..والارضألشمؤتخلقالذياللهنيرو>أولم

عحها

أقدامكز(ويثبنتنمربهنماللهو>إن

051(00لمتقونوجمدالتىالجنة>مثل

00091(لذنجكواشتغفراللهلاإلةلاأن!>فاعلز

!الفتح

(...ولحنهضعليهزالله>وغضب

بأللهلتومتوأ*ونذيراومبشراشهداأزسلك>إئا

8-09(..لرسولص

081(00المؤبينعناللهرصى>لتذ

بينهمرحمآءالكفارعلىأشداءمعهبوالذفياللةرسولى>ئحمد

092(00ورجونآللهمنفضحلأئثغونكعاسعخدانرلهم

8301

البيترقم

7951

،525526

4915

م/43

0522

2952

737

8032

238

0951

8893

044

9893

،0444572

7927



تمهارلأيةا

لحجرات!ا
ولاالنبئصؤتفوقأضحونكمترفعولاءامنولذين>يأنها

2-3.(50باانولل!تخهرو

غصي

>ث<

061(00ونعلمفيلنسنخلقا>ولقد

92يظلرئمضيد<في>وم!

53*<مزلدولدئنافيهايشايم-نما>لهم

83لغوب<منمسنا>وما

لذاهـدات!ا
65*<لئعبدونإلاوالالنساتجنخلقت>وما

57-058(0*.يطحمولؤأنأرلدوئازلىمنمنهمأرلد>مأ

![لطور

<*أالسملموبمنمور>يوم

22*<ئثثئهونساولحمبقاكههص>وأعددنفم

032(00؟سايخها>ي!نزشن

82الرضيص<لبزهو>،ن!

!النجم

<*%قاؤئؤسينتاب>ن!ن

51<"و!خة>عندها

062(0شعا.شمنحنهمنغئ>لا

8401

البيترقم

2875

م/03

،5264033

58

1274

،59158032

5294

،1915

16،323346

116

4951

9538

0334

362

0705

1587



رقمهالأيةا
رقم

74*<الأخرئألنمثأةفي>وأن

26*<نجدواهولله>!مم!

![لقمر

<*يقلرخلقنهكتوفي>ةتا
09455(00*ونهرجنتفىلمئقين>إت

![لرحمن

26-027(..لرئكوجه*ليلبئفانمن.عنها>كل

،8032

92،109،4612شأن!فىهويؤمصوالاكىيشالمئبزثفيمن>يشمله-

73*<كالدهانؤردصفانتالسماءدثفت>فمدا

25*<نوجانفبههؤكلمن>فهما

045(00إلمشبرلؤمنبظاءلنهافرش!فى>مكين

056،0526(00الطرىسقعزت>يخمن

85*<والمرجانالاوت>؟ثهن

86*<!سيابرو!نىفبههة>فيهما

27*<لحيامفىمىصوزثصر

87*<ولابهرلىملجلالدىرنك.>تبرك

!الوآهعة

4-06(..*بسئالجبالو!مئت*رضاالازض>إذارخت

14-01(00*ألتيقون>والشيقون

-1718(000*مخلذونولذنلجغم>يلوف

02-0021.(*ش!وتمئا>وفبههمى

32-0.33.(ثحؤ*>وفبهههض

73ايرلرابما*<>عرلا

8501

البيت

145

8493

2785

1672

043،

3235

4832

117

5136

9522

0535

5341

5134

5265

3235

4883

5388

4951

9514

5343



لآسمة1

*<الأخرينئن*وثفةلأرلمينصن>ث!

(...*اثمقرلمينمنكانإن>جم!مآ

رتمها

-9304

-8849

!الحديد

(...نباطنوو(لطهروالاخرالأؤلهو

(..أيخاير.شةفىلأرضولشئواتخلتىىهو

001(00وقلائفتغقتلمنانفئمنمبهميمسستوىلا

ولانمنصنديهمبتننورهمي!ئئوآلمؤِمنتالمؤنينترىيوم

021(00نجتالؤمب!ثرلبهم

42ألمحميد<الغنيهوللهفانينولىومن

052(0.باتئئترسلنارسلنالةسم

دلةلمجا!ا
*<بصيزفياللهإنتحاوركمأبتمع>والله

00091(ادلهئحر،دنمهتملمستهسنعلئهم>استموذ

منيوادوتلآخرواتومبالثهيؤنوتقؤم!تحد>لا

أوأشآءهمأوءاباءهتمكانوولؤورسول!اللهحآد

022(00عثيرتهسمأرإخوانهز

!الحشر

(...فانحهواعنهنهئغومافخذوهالرسولىءائكم>وما

(...والايمنرألدوتبن>والذين

22*<الرجمالرحمنهووالشهدةلفتب>عدم

00032(القدوسالملكإلاهوإلهلذهـلآلله>هو

*<لحكيمالعزيز>وهو

8601

24

السميترقمس

4882

128،5387

9125،3228

1511،4386

0028

3374

3261

464

9293

4035

4993

4573

3247

919،،3326

3336،3337

3262



رتمهايةلأا

!الممتحنة

(...صيمغفوروألئهقدير>وألله

01<حكيمعليمواللهب!هبهنميخكئمدثهحكم>ذلم

!الصف

(...يقتلوناثذلجتيحمثألله>إن

!الجمعة

001(0.أللهفقطمن>و؟لهغو

!المنافقون

!ا(فاضذزئمالعدؤ>هم

!التغابن

للهولكئمويغفرلكئميضعقهحسعاقرضماللهتقرضو>إن

71!(لحيمشكوز

!الطلاق

021(00الأزضوِمن!والخمغخلقاثذى>الله

لتحريم!1
<*الخبيراتعليمنئأني>قال
00011(مثلأأل!ه>وضرب

!الملك

عمل!(أخسنت!يمبلوكموالحيؤةالئؤتخلق>ائذى

رتما

3214،م

052،9035،4

326

545

743

696

331

273

496

167

056



لآبةا

(...الازضبكميخسفانلسمافيمن>ءأمنم

رقمها

1617-

لقلم!1
(1>لت
24*<لمجمتتظيهفونفلاالشجورإلييئعونساىعنيكشف>يوم

!الحافة

32*<اية>قالوقها

البيترقم

،357

1227،2242

م/03

،4440374

،51340515

!المتارج

39121*<المعالجذىالله>من

،0361161،م/4،31.(00إلهوالروحآلمكال!ة>تعرج

1668،2737

0118-67*<قرياونرله*بيداجمونم>إنهم

8117*<كاقفلالسملىتكون>يوم

لجن!1
012796(00قزاناجم!!عنا>إنا

37401،9158*<ولداولاصحبهاتخذمافىئناجدتعالى>وأفه

!المزمل

(...اتجال،نتواتجبالالا"رضلزخف>يوم

(...كفزتمإنلمون>فكف

(..القزا!.منتيسرما>نافرءو

8801

14

1718-

02

901

9167

،7628951،6761



رقمطسالآية1

لمدثر!ا
25-18(000*وسطرفكر>إنم

84*<السفعينشفعةئقعهم>فما

البيترقمس

573

4813

!القيامة

8114*<القمر>وخسف

9113*<والقمرالض>وبهع

1274،،22426،451-23*<بمظرءركاإك*يومهناضرء>وص

4485،،95435447

363211*<سل!يتركأنآلإلننن>أتحسب

لانسان![
95186052،،م/547-6.(0.كأسىمنيثتربرنالأترار>إن

78493*<م!تظيرثروكانيوم!3يظفىنبالذر>يوفون

176052-18فيهاكأمما<>هـلسقؤن

135155(000زتهريمولاثتسمايخهايرون>لا

![لنبأ

31325134-(0.0*مفازالطثقين>ان

335135*<6ثرابمكواعب>

!النازعات

01516676(00رطسنادت*إذطسيس!صديثتنك>هاس

172748طق<إنه-فرغونإلى>أذتت

24992*<آلاقئرنئهغ>ثطس

9801



لأيةا

البيترقمرقمها

فرا

13761-14*<ئلمةم*ذيفوغصيمزمة!ف>فى

م/3891-41..0(مسفرء!بؤمدص>وصه

042274-41*<قر"تزهقها*غبرةعلهايؤبذ>ووصه

!التكوير

1114!<كؤرتألثبن>إذا

6112*<سخرتانجار>ل!ذا

21ما7*<نروجتالنفوس>ل!ذا

210274*<مينثم>مطاع

!الانفطار

2115*<تتتالكواكب>ل!ذا

3112*<ابحارنبزت>ل!ذا

!المطففين

15،451،95432055*<فحوبونيومذصقيكمعنإنهم>كل

018211994(0.علئينلمقالأبزاركتنبن>كأ

251052-026(00*ئختومزحيقمن>ي!قؤن

278052*<لتمتنيممن>وعئا!كل

340546-036(00يضكونالكقارمنءامنواالذين>فافوم

!الانشقاق

1116*<الشقتالـماءإذا>

3601*<مدتالارق!ع!،إذا

4144*<وتخلتنيما>وألقت

0901



رتمهالايةا

لبروج!ا
41<*ولوالغفوروهو>

51*<المحيدلرينو>

61يرلد<ئما>نغال

21-22*<تخفوق)حفى*يخاقزءانهو>بل

عا[لأعلى

<*الأعلىرئكأسم>سغ

!الغاشية

31*<مزلؤتسور>فيها

-01516(0.*مضفوفة>ونمارق

!الفجر

21-022(00كاا!ارضنبهئتإذا>كأ

![لليل

91-002(0*.تجز2نغمةمنعنده-لأصد>وما

!الشرح

4-1.(..*صدركلكدنثرح>ألص

!القدر

4-ه0(.0رئهم!بافيهالروخوالمليكة>تترذ

1901

البيترقم

0331

0324

3227

،295974

1125

0523

5232

،944

1684،1374

1125،1663

م/7

،036،7261831



غهارلأيةا

لزلزلة![
(...ثقالها*الارضخرجت>و

<...*خبارهأمحدث>يؤمئؤ

!القارعة

<*المنفوش!العهنالجبال>وتكون

6-09(00*مؤزين!ثقلتمن>فاما

لكوثر!1
الكؤثر*<لخظينف>إئآ

!النصر
<*تؤاباكانإن!و6ستغفقرئكسمد>فسيح

لاخلاص!1
ا-4.(00*الضمممدلله*حداللههو>قل

الضتمد*<لله>

<*أحد!فوال!يكن>ولم

2901

البيت

144

201

558

336

893

158

332

032



فهرسا2+

الحديثطرف

ديثلأحا

ياولرا

القيامة"يومالجنةباب"اتي

الانصار"حبالايمان"اية

"السلامعليهجبريل"أتاني

البيضاء"كالمراةكفهفيجبريل"أتاني

"المظلومدعوة"اتقوا

الجنة"دخلت"

بالامر"يوحيأنوجلعرادلهأراد"إذا

غرلا"حفاةعراةبكمجيء"إذا

"فاصابفاجتهدالحاكمحكم"إذا

الجنة"الجنةأهلدخلإذا"

القبر"الميتدخل"إذا

"الركوعمنظهرهرفعإذا"

"المؤذنسمعتم"إذا

سحابة"غشيتهم"إذا

يتبعني"منيكونانرجو"

قناديل"لهاخضرظيرجوففي"أرواحهم

390

مالكبنأنس

مالكبنأنس

-هريرةأبو

مالكبنأنس

عمربنعبدالله

رذأبو

سمعانبنالنواس

مسعودابن

العاصبنعمرو

صهيب

عبداللهبنجابر

أوفىأبيابن

العاصبنعمرو

هريرةابو

عبدادلهبنجابر

مسعودابن

رقم

0175،

3283،

131،

البيت

5105

2045

5505

5532

4012

8051

677

1761

4336

5487

2292

0584

7405

5548

8005

6492



الحديثطرف

خيرا"بالنساء"استوصوا

"أجاببهدعيإذاالذيالاعظمالله"اسم

التامة"اللهبكلمات"أعيذكما

فرقة"وسبعينإحدىعلىاليهود"افترقت

فرقة"وسبعينإحدىعلىوالنصارىاليهود"افترقت

"القرانقرؤواا"

"عبديكتاب"اكتبوا

"عنديعليكمأخوفهوبماخبركم"ألا

بابائكم"تحلفواأنينهاكماللهإن"ألا

"الذبابمثلإلاالدنيامنيبقلمإنه"الا

السماء"فيمنمينوأناتامنوني"الا

قريش"شتمعنياللهيصرفكيفتعجبون"ألا

؟"للجنةمشمر"ألا

معاهدا"نفساقتلمن"ألا

خيرا"بالنساءواستوصوا"ألا

الله"يذكرون"الذين

بادده"وأعلمكمأتقاكم"إن

منزلة"الجنةهلأدنى"إن

ليغنين"الجنةأهلأزواج"إن

وعشائركم"أقاربكمعلىتعرضأعمالكم"إن

وأقربائكم"عشائركمعلىتعرضأعمالكم"إن

الغر"همالقيامةيومأمتي"إن

جامعوا"إذاالجنةأهل"إن

"الغرفأهلليتراءونالجنةأهل"إن

ونستعينه"نحمدهللهالحمد"إن

مه"بطنفييجمعأحدكمخلق"إن

توجد"الجنةرائحة"إن

4901
يوالرا

هريرةأبو

مةماأبو

عباصابن

هريرةبو

مالكبنعوف

أمامةابو

عازببنالبراء

الخدريسعيدأبو

عمرابن

بشيربنالنعمان

الخدريسعيدأبو

هريرةبو

زيدبنسامة

هريرةأبو

هريرةابو

بشيربنالنعمان

عائشة

عمرابن

عمرابن

مالكبنانس

عبداللهبنجابر

هريرةأبو

سعيدأبو

الخدريسعيدأبو

مسعودابن

مسعودابن

هريرةأبو

البيترنم

5274

542

558

0177

0177

1056

8894

9

84

03

74

38

71

19

02

،150517

72

47

92

14

89

59

04

93

92

17

26

33

53

55

16

92

92

52

53

94



الحديثطرف

كريم"ح!يوتعالىتباركربكم"إن

الجنة"فيليتكىءالرجل

"اليومفيليصلالرجل

الجنة"أهلمنالرجل

قط"خيرأيعمللمرجلا

النار"فيمكورانثورانوالقمرالشمس

"...كانإذاالمومنالعبد

الماء"بحرالجنةفي

غرفأ"الجنةفي

لسوقا"الجنةفي

الراكب"يسيرلشجرةالجنةفي

للحور"لمجتمعأالجنةفي

درجة"مائةالجنةفي

الاعظم"اللهاسمفيهما

أصبعين"بينكلهاادمبنيقلوب

لخيمة"الجنةفيللمؤمن

اسما"وتسعينتسعةلله

يبلغوني"سياحينملائكةلله

الجنة"حائطأحاطالله

الجنة"اهليا:الجنةلاهليقولوتعالىتباركالله

("ينزلالقيامةيومكانإذاتعالىالله

قبضة"قبضتعالىالله

"بصوتالقيامةيوميناديتعالىالله

"الجماليحبجميلادله

والاخرة"الدنيابينعبدأخئرالله

الرفق"يحبرفيقالله

01!5

ياولرا

الفارسيسلمان

سعيدأبو

هريرةأبو

أرقمبنزيد

هريرةابو

هريرةأبو

عازببنالبراء

معاوية

طالببيبنىلي

مالكبنانس

هريرةأبو

طالبأبيبنىلي

هريرةابو

يزيدبنتأسماء

عمروبنعبدالله

الاشعريموسىأبو

هريرةابو

مسعودبنعبدالله

سعيدأبو

سعيدابو

هريرةأبو

مالكبنانس

أنيسبنعبدالله

مسعودابن

الخدريسعيدأبو

عائشة

361

43ما

7205

البيتقم

33،ما

،0932

2053

5362

5218

1735

0951

5113

0555

،5157

5163

،6594

542

255

1615

1343

3928

8605

067

944

6994

966

3236

3033



الحديثطرف

الحياء"يحبستيرحعيوجلعزالله"إن

يعام"لاوجلعزالله"إن

بالليل"يدهيبسطوجلعزالله"إن

القيامة"يوميقولوجلعزالله"إن

"ينامأنلهينبغيولايعاملاالله"إن

أجسامكم"إلىينظرلاالله"إن

"...الخلقخلقلناالله"إن

ثلاثة"إلىليضحكالله"إن

المسغر"الرزاقالباسطالقابضالخالقهوالله"إن

المومن"يدنيالله"إن

يأخذهن"ثمالقيامةيومالسمواتيطويالله"إن

الجنة"لاهليقولالله"إن

نور"منمعابرعلىاللهعندالمقسطين"إن

الجمعة"يومأيامكمأفضلمن"إن

"قبرهفيوضعإذالميت"إن

الملائكة"تحضرهالميت"إن

العاد"عذهلوحديثايحدثكان!التبي"أن

الجنة"شجرفييعلقطائرالمؤمننسمة"إن

مريم"ابنبعيسىالناسأولى"انا

هذا"بمثل"أنجئك

قبورهم"فيأحياء"الانبياء

وخلقى"بخلقيالناسأشبه"أنت

أمة"سبعينتوفون"أنتم

الجنة"اهلربع"أنتم

مؤمن"إلايحبهملا"الانصار

الفمر"ترونكماربكمسترون"إنكم

تكليا"إذاكان"إنه

6901

ياولرا

أميةبنيعلى

الاشعريموسىأبو

الاشعريموسىأبو

الدرداءأبو

موسىأبو

هريرةأبو

هريرةابو

الخدريسعيدأبو

مالكبنأنس

عمرابن

عمرابن

سعيدأبو

عمروبنعبدالله

أوسبنأوس

هريرةأبو

هريرةأبو

عائشة

مالكبنكعب

هريرةأبو

العقيليرزينابو

مالكبنأنس

جابر

حزامبنمعاويلة

هريرةابو

عازببنالبراء

البجليجردر

مالكبنانس

البيت

932

911

563

335

294

916

436

335

552

122

1274

2

9

4

2

2

552

124

092

292

012

162

912

132

175

928

176

794

954

162



الحديثطرف

سنة"أحيامن"إنه

به"اعتصمتمإنمافيكمتركت"إني

عرشي"تحتكانمنعلىالموتكتبت"إني

النار"أهلاخرلاعلم"إني

ثلاثة"الجنة"أهل

صف"ومائةعشرونالجنة"أهل

الجعة،تدخلزمرة"أول

اكتب":لهفقالالةلماللهخلقما"أول

الجنة"إلىيدعىمن"أول

عمر"الحقيصافحهمن"أول

)عائشة(":قال؟إليكحبالناس"أي

السماء"في:قالت؟الله"أين

يوالرا

الحارثبنبلال

عباسابن

هريرةأبو

مسعودابن

حماربنعياض

مسعودابنبريدة/

هريرةأبو

الصامتبنعبادة

عباسابن

كعببنأبي

العاصبنعمرو

الحكمبنمعاوية

البيترقم

4876

951

118

0205

6405

،30054005

9005

399

6205

5605

8927

،69124618

غريبا"الاسلام"بد

الحطيم"فيأنا"بينا

نعيمهم"فيالجنةهل"بينما

7582،!ا88!اهريرةبوأ

424صعصعةبنمالك

هـ067،1747،465عبداللهبنجابر

"وشرهخيرهبالقدر"تؤمن

المؤمن"منالحلية"تبلغ

النار"فقالتوالنارالجنة"تحاجت

"بعدهتضلوالنمافيكم"تركت

احدكم"صلاةالجميعصلاة"تفضل

"مثالأكبادهاأفلاذالارض"تقيء

"واحدةخبزةالقيامةيومالارض"تكون

79

الخطاببنعمر

هريرةأبو

هريرةأبو

جابر

هريرةبوا

هريرةبوأ

سعيدبوأ

01

2785

5237

453

1254

3911

801

،99043



لحديث1فطر

يوالرا

دعوتهم"تردلا"ثلاثة

إليهم"ويضحكوجلعزاللهيحبهم"ثلاثة

"الارضوتمدالجبالتنسف"ثم

الله"إلاأحديعلمهلامماذلكفوقبهعلا"ثم

"العرشتحتمنماءعليكماللهيانزل"ثم

هريرةأبو

ءالدرداأبو

مسعودابن

مالكبنأنس

هريرةبو

اللهرسولإلىالاحبارمنحبر"جاء

ذهب"من"جنتان

مسعودابن

الاشعريقيس

"بالشهواتالنار"حجبت

يطعم"ولاأطعمالذ!دته"الحمد

لكم"خير"حياتي

وطوله"ادمالله"خلق

أشياء"ثلاثةالله"خلق

"بيدهعدنجنةالله"خلق

أولها"أمتي"خيار

طولها"درة"الخيمة

هريرةابو

هريرةبوأ

مالكبنانس

هريرةبو

الحارثبنعبدالله

مالكبنأنس

السعد!بنعبدالله

الاشعر!موسىأبو

890

البيترقم

4012

438

601

362

3738

9605

5643

1915

3928

2805

0805

8605

4881

5117



الحديثطرف

دحاما""دحاما

المؤمن"سجن"الدنيا

ياولرا

مةأماأبو

هريرةبوأ

الرحمن"يرحمهم"الراحمون

"وبحمدكربنااللهم"سبحانك

الجنة"فينور"سطع

الله""السيد

"جمدانهذا"سيروا

عمروبنعبدالله

عائشة

مسعودابن

الشخيربنعبدالله

هريرةأبو

هريرةأبوالقيامة"يوممكورانوالقمر"الشمس

كعمرة"قباءمسجدفي"صلاة

هذا"مسجديفى"صلاة

هذا"مسجديفى"صلاة

راني"لمن"طوبى

ظهيرسيدبن

هريرةأبو

الزبيربنعبدالله

سعيدأبو

9901

البيترقم

5428

4194

1227

1813

6053

3322

2393

114

6304

5704

5704

9515



الحديثطرف

أمتي"منثلاثةأولعلي"عرض

يلراوا

هريرةبوأ

السادسة"لسماء"فأتينا

"العرشتحتفاتي"فأنطلق

عليين"فيكتابهكتبالعرشإلىانتهى"فاذا

السماء"فيملككلعليهصلىنفسهخرجت"فإذا

سحابة"غشيتهمكذلكهم"فبينما

بيتي"سقفعن"فرج

"يسبقونالمهاجرين"فقراء

؟"ورسولهاللهيعدللمإذايعدل"فمن

ب"أبوثمانيةالجنة"في

شوكه"اللهيخضدمخضودسدر"في

بيمينه"الملك"فيعطى

صعصعةبنمالك

هريرةبو

عازببنالبراء

عازببنالبراء

المسيببنسعيد

ذرابو

عمروبنعبدالله

مسعودابن

سعدبنسهل

أمامةأبو

بريدة

":قال*<اخبارهأتحدب>يومبذاللهرسول"قرا

الجنة"فيأحدكمسوط"قيد

إسرائيل"لباني"قيل

هريرةابو

هريرةأبو

هريرةبوأ

مضجعنا"أخذناإذايأمرنااللهرسول"كان

هواء"فوقهماعماءفي"كان

"غيرهشيءيكنولمالله"كان

0011

هريرةبوأ

العقيليرزينأبو

حصينبنعمران

البيترقم

6405

3192

8203

364

م/33

5548

7911

4805

3334

0794

9512

9521

201

5226

2391

0323

2912

،0294601



الحديثطرف

الخلائى"مقاديرالله"كتب

"الفطرةعلىيولدمولود"كل

وي1الر

عمروبنعبدالله

هريرةأبو

الله"سبحاناقول"لان

عبدالله"ياتبك"لا

قبورا"بيوتكمتجعلوا"لا

أصحابي"تسئوا"لا

مساجد"ثلاثةإلىإلاالرحالتشد"لا

مريم"ابنالنصارىطرتكماتطروني"لا

أعمالكم"بسيئاتموتاكمتفضحوا"لا

الله"أنبياءبينتفضلوا"لا

غول"ولاطيرةولاعدوى"لا

النار"لأهلموتولاالجنةأهلعلىموت"لا

نفسك"منإليكأحبأكونحتىبيدهنفسيوالذي"لا

"والدهمنإليهاحبأكونحتىأحدكميؤمن"لا

"حاضرهإلارجلالمجلسذلكفييبقى"لا

بجواز"إلاأحدالجنةيدخل"لا

عليكن"هذايدخل"لا

"أبوابسبعةللنارإنإلهك"لعمر

مساجد"أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهودالله"لعن

الله"بحكمحكمت"لقد

أحد"هذاعنيسألنيلاهريرةباياظننت"لقد

"كلماتأربعبعدكقلت"لقد

بي"اصريليلةإبراهيم"لقيت

كتابه"كتبالخلقاللهخلق"لما

الله"رسولعلىالايةهذهنزلت"لما

1011

هريرةأبو

مسعودابن

هريرةبو

سعيدأبو

هريرةأبو

الخطاببنعمر

هريرةأبو

هريرةبو

عبداللهبنجابر

هريرةابو

هشامبنعبدالله

مالكبننس

هريرةابو

الفارسيسلمان

سلمةأم

عامربنلقيط

عائشة

معاذبنسعد

هريرةأبو

جويرية

مسعودابن

هريرةابو

جابر

البيترقم

،8794386

367

8893

5711

7927

9704

0893

5192

331

3778

911

3004

2004

4994

0532

7694

1734

951

م/3

5613

1241

043



الحديثطرف

بعمله"الجنةأحديدخللن"

الأئمة"ارشد"اللهم

أغثنا""اللهم

إلي"البقاعأحبمنأخرجتنيإنك"اللهم

الغيب"بعلمك"اللهم

"الأرضوربالسماواترباللهم"

"الارضوملءالسماواتملءالحمدلكربنا"اللهم

الدين"فيفقهه"اللهم

وثنا"قبربطتجعللااللهم"

أعطيت"لمامانعلااللهم"

"والأرضالسماواتنورأنتالحمدلكاللهم"

"حالكلعلىتكونونأنكم"لو

أعلاها"منفراشطرحا(لو

الله"عندتعدلطالدنياكانت"لو

بالسواكلأمرتهمأمتيعلىأشقأنلولا"

اللهمنسمعهأذىعلىأصبر-شيءليسأو-أحدليس"

ياولرا

هريرةبوأ

هريرةبوا

مالكبنانس

هريرةأبو

عمار

هريرةأبو

عباسابن

عباسابن

هريرةأبو

شعبةبنالمغيرة

عباسابن

هريرةابو

أمامةبو

سعدبنسهل

طالبأبيبنعلي

موسىأبو

البيترقم

0562

3332

9033

5704

7055

1261

3253

1817

3362

3364

3051

0523

5494،5712

1213

4932

"ما

"ما

"ما

"ما

"ما

"ما

"ما

"ما

"ما

"حزنولاهمقطأحداأصاب

ء"الشيعنيتنزهونقوامبالط

"أربعونالنفختينبين

؟"الجنةتربة

هذه؟"تسمون

وساقها"إلاشجرةالجنةفي

يسرد"!اللهرسولكان

؟لمارابيةحشياءعائشةيالك

المؤمن"أخيهبقبرمزأحدمن

2011

0803مسعودابن

0162عائثة

123هريرةأبو

6051،9015سعيدأبو

5017عبدالمطلببنالعباس

1515هريرةأبو

1622عائشة

596عائشة

3892عباسابن



الحديثطرف

علي"يسلمأحدمن"ما

أخيه"قبريزوررجلمن"ما

"...كنزصاحبمن"ما

الجانة"يدخلعبدمن"ما

يعرفه"كانرجلبقبريمرعبدمن"ما

الله"بعثهنبيمن"ما

الجنة"منمقعدهعلموقدإلاأحدمنمنكم"ما

يتوضأ"أحدمنمنكم"ما

الجنة"يدخلأحدمنمنكم"ما

المطر"مثلأمتي"مثل

السوء"والجليسالصالحالجليس"مثل

"الهدىمنبهاللهبعثنيما"مثل

مكة"منخير"المديعة

موسى"على"مررت

بالاناس"فليصلبكرأبا"مروا

الله"إلاإلهلاأنشهادةالجنة"مفتاح

نور"منمانابرعلىاللهعمد"المقسطون

شيء"فيزوجينأنفق"من

شيئا"منكماشتكى"من

"تمرةبعدلتصدق"من

الوضوء"فأسبغتوضأ"من

أدلج"خاف"من

المسجد"هذايأتيحتىخرج"من

منكرا"منكمرأى"من

الذمة"أهلمنقتيلاقتل"من

معاهدأ"نفساقتل"من

فليطعه"اللهيطيعأننذر"من

301

ياولرا

هريرةبوأ

عائشة

هريرةأبو

مةمااأبو

هريرةبوأ

مسعودابن

علي

الخطاببنعمر

أمامةابو

مالكبنأنس

الأشعريموسىأبو

الأشعريموسىأبو

خديجبنرافع

مالكبنأنس

عائشة

جبل.بنمعاذ

عمروبنعبدالله

هريرةأبو

الدرداءابو

هريرةأبو

عجرةبنكعب

هريرةأبو

حميفبنسهل

سعيدأبو

عمروبنعبدالله

عمروبنعبدالله

عائشة

لبيت1رقم

9288

3892

1175

0533

3892

0058

168

0794

5224

4877

م/46

4531

5704

2887

9914

8394

043

7194

2017

1911

6304

5636

6304

0058

3705

3705

6104



الحديثطرف

يبأس"ولاينعمالجةيدخل"من

الدين"فييفقههخيرابهاللهيرد"من

يلراوا

هريرةبوأ

سفيانابيبنمعاوية

الاولون"الاخرون"نحن

يمل"لابذكر"نعم

"بيدهنفسيوالذي"نعم

"الموتأخو"النوم

هريرةبوأ

هريرةبوا

هريرةأبو

برجا

؟"أضحكممتدرون"هل

الشمس"رؤيةفيتضارون"هل

"سحابدونهاليسالشمسفيتضارون"هل

المنجية"هيالمانعة"هي

أنس

سعيدأبو

هريرةأبو

عباسبنعب!؟الله

السماءنجومعددمنأكثرلانيتهبيدهمحمدنفسإوالذي

المصراعين"بينماإنبيدهنفسي"والذي

مريم"ابنفيكمينزلأنليوشكنبيدهنفسي"والذي

فجا"سالكاالشيطانلقيكمابيدهنفسي"والذي

رجل"منمابيدهنفسي"والذي

الله"أرضلخيرإنكلله1إو

"الاخرةفيالدنياما)والله

عليكم"يشرفالغيثيوم"وعلم

المجلس"ذلكفييبقى"ولا

الوجه"حسنرجلوياتيهة

4011

رذابو

هريرةبو

هريرةبوأ

وقاصابيبنسعد

هريرةأبو

عديبنعبدالله

المستورد

عامربنلقيط

المسيببنسعيد

عازببنالبراء

البيترقم

5225

3362

5305

0533

5354

5573

672،596

4927

9254

0167

7922

8194

،3632736

2328

1742

5704

0571

943

5541

4955



يثلحد1طرف

؟"تقولماأتدري"ويحك

"أعدللمإذايعدلمن)ويلك

ياولرا

مطعمبنجبير

الخدريسعيدبو

البيترقم

0172

2236

الجنة"أهل"يأكل

"بالموت"يؤتى

ثالثهما"اللهباثنينظنكمابكرأبا"يا

جعان"إنهاحارثةم"يا

إلها"اليومتعبدكمحصين"يا

طعامك"ماضحاك"يا

رأسك"ارفعمحمد"يا

تصدقن"النساءمعشر"يا

بالليل"ملائكةفيكم"يتعاقبون

القيامة!يومالقرانيجيء"

"بصوتفيناديهمالعبادالله"يحشر

بيضاء"أرضعلىالقيامةيومالناس"يحشر

القيامة"يومالناس"يحشر

جردا"الجنةالجنةأهل"يدخل

ادم"طولعلىالجنةالجنةأهل"يدخل

المسلمين"فقراء"يدخل

"الثوبوشييدرسكماالإسلام"يدرس

الاخر"أحدهمايفتللرجل!نالله"يضحك

القيامة"يومالسمواتالله"يطوي

الجنة"فيالمؤمن"يعطى

القيامة"يومالارضالله"يقبض

"آدميا:تعالىالله"يقول

نفسيعلىالطلمحرمتإنيعبادييا:تعالىالله"يقول

49عبداللهبنجابر

18سعيدابو

20مالكبنأنس

76حارثةأم

.7حصينبنعمران

.7سفيانبنالضحاك

57هريرةأبو

37عمربنعبدالله

29هريرةأبو

79بريدة

64أنيسبنعبدالله

سعدبنسهل

442،06أنيسبنعبدالله

1205،9205،23هريرةابو

63مالكبنانس

8!اهريرةبو

حذيفة

هريرةأبو

هريرةابو

95مالكبنأنس

هريرةأبو

73سعيدأبو

49ذرأبو"



الحديثطرف

امثالها"عشرفلهبالحسنةجاءمن:وجلعرنالله"يقول

مؤمن"كللهفيسجدساقهعنربنا"يكشف

لكم"أن:مناد"ينادي

"ساعاتثلاثاخرفيتعالىالله"يتزل

الدنيا"السماءإلىوجلعزالله"يتزل

ليلة"كلوتعالىتباركربانا"ينزل

جهنم"ظهريبينالصراط"يوضع

6011

البيترقمالراوي

9331ذرأبو

444سعيدأبو

1557هريرةابو

8805لدرداءاأبو

0121عرابةبنرفاعة

484،9021،3732هريرةأبو

3227الخدريسعيدأبو



ا!مهيارفهرس-3

الأثر

الببترنميلراوا

الرحمة"أهلتلقاهالعبدنفسقبضت"إذا

بنببكم"جيءالقيامةيومكان"إذا

ونظراوهم"شباههم:أزواجهم"

الجنة"انهارانتظنون"اظنكم

اذنت"قدالدنبافإن،بعد"أما

موتاكم"علىتعرضأعمالكم"إن

نهار"ولالبلعندهليسربكم"إن

القبامة"يوم!محمدا"إن

الخمر"تحريمفينزلقد"إنه

"!اللهرسولبعدخبرالناس"أي

والجماعة"السنةأهلوجوه"تببض

"والسماعاللذة:الحبرة"

"الاصواتسمعهوسعالذيد!هالحمد"

مجوفة"درةالخبمة"

"ساقعلىالجنةفيشجرةالممدود"الظل

القدمبن"موضع:"الكرسي

"والآخرونالاولونعنهمايسأل"كلمتان

"!النبيزمنفيالناسببننخبر"كنا

رجل"فحصبنيالمسجدفيقائما"كنت

الجنه"فيمماشيءيشبه"لا

7011

يوبابوا

سلامبنعبدالله

حنبلبنأحمد،الخطاببنعمر

مالكبنانس

غزوانبنعتبة

الدرداءبو

مسعودابن

سلامبنعبدالله

الخطاببنعمر

الحنفيةبنمحمد

عباسبنعبدالله

كثيرابيبنيحيى

عائشة

عباسابن

عباسابن

عباسبنعبدالله

العالبةأبو

عمربنعبدالله

يزيدبنالسائب

عباسابن

5192

1761

02ما

5188

9794

5492

3368

1761

0286

8927

م/91

5173

3243

9511

0516

98

9413

8927

2875

5143



ياولراالاثر

عبداللهبنجابرأبي"دعانيحدحضر"لما

الخطاببنعمربنبينا"إليكنتوسلكناإنا"اللهم

مسعودبنعبدالله"أظهركمبينمنالقرآنلينزعن"

موسىأبو!"محمدصحابعليناأشكل"ما

ومجاهدوالضحاكقتادة"عامخمسمائةوالارضالسماءبين"ما

مرةبنعمرو"...اللهكتابمنبايةمررت"ما

عباسابن"بيتهمالبيتأهليدخلالرجل"هو

سلامبنعبدالله"الناسأقربإنبيدهنفسي"والذي

عباسابنرحيما<"غفوراأدئه>وكان:"وقوله

عمرابنالسرير"على"يجلسه

مجاهد"العرنرعلىمعه"يجلسه

عباسابن"العرنزعلى"يقعده

مسعودبنعبدالله"يكوناناللهشاءماالنفختهينبين"يكون

!ح!

8011

البيترقم

122،2092

2878

413

2862

32ما

41ما

3246

1761

882

1761

426

426،1761



الأعلامفهرس-!ا

675،27453254،السلامعليهادم

بيبنعلي=الدينسيف،الامدي

علي

1644،النظامهانئبنسياربنإبراهيم

3566

513393،السلامعليهإبراهيم

5054النخعيإبراهيم

0165،3837،،681243،إبليس

4152،4153

أبيبنالرحمنعبد-حاتمأبيابن

حاتم

زهيربناحمد=خيثمةابيابن

سليمانبنعبدالله=داوودأبيابن

بيبنللهعبد-القيروانيزيدأبيابن

زيد

بنعبدالله-بكرأبو،شيبةابيابن

محمد

بنمحمد-جعفرأبو،شيبةابيابن

عثمان

محمدبنعثمان-الحسنأبو،شيبةأبيابن

عمروبنأحمد-عاصمأبيابن

أسباطبنيوسف-أسباطابن

أصرمبنخشيش=أصرمابن

بنإسحاقبنمحمد-إسحاقابن

يسار

الحليمعبدبنحمد-تيميةابن

حبانبنمحمد-حبانابن

أحمدبنعلي=حزمابن

بنإسحاقبنمحمد-خزيمةابن

خزيمة

عمربنمحمد-الخطيبابن

إبراهيمبنإسحاق-راهويهابن

حمدبنمحمد=الوليدأبورشد،ابن

رشدبن

إبراهيمبنلحق1عبد-سبعينابن

عمربناحمد=سريجابن

دتهعبدبنالحسين-سيناابن

عبداللهبنيوسف-البرعبدابن

عقيلبنعلي-عقيلابن

سعيدبنعبدالله-كلابابن



داه560565.ماجهابن

مسعودبنعبدالله=مسعودابن

نافعبنعبدالله-نافعابن

وهببنعبدالله-وهبابن

بنعبدالله=داوودأبيبنبكرابو

سليمان

محمدبنعبدالله=شيبةبيبنبكرأبو

بنمحمدبنأحمد-الاثرمبنبكرابو

هانئ

الحسينبناحمد-البيهقيبكرأبو

8914،،7914الصديقبكرأبو

2015،1875،،4023،8927

7494،.5505،0605،6905

هشامبنعمرو=جهلابو

بنإدريسبنمحمد=الرازيحاتمابو

المعذر

إسماعيلبنعلي=الاشعريالحسنابو

ثابتبنالنعمان=حنيفةأبو

حرببنزهير-خيثمةأبو

الخيرأبيبنيحيى=العمرانيالخيرابو

بنسليمان=السجستانيداوودأبو

الاشعث

8805عامربنعويمرالدرداء،أبو

عامربنلفيط-العقيليرزينأبو

عبدبناللهعبيد-الرازيزرعةأبو

الكريم

بهرامبنالحسن-الجنابيسعيدأبو

23055158،الخدريسعيدأبو

01

دا59حرببنسفيانابو

محمدبنعبدالله=الاصبهانيالشيخأبو

جعفربن

عمروبنبكر-الناجيالصديقأبو

مخلدبنالضحاك-النبيلعاصمأبو

مهرانبنرفيع=الرياحيالعاليةأبو

المثنىبنمعمر-عبيدةابو

عبدبنمحمد-الجبائيعليأبو

الوهاب

إسحاقبنيعقوب-عوانةابو

بنالملكعبد=الجوينيالمعاليابو

عبدالله

أحمدبنعبداللهبنأحمد=نعيمأبو

الهذيلبنمحمد=العلافالهذيلأبو

صخربنالرحمنعبد،هريرةأبو

،4005،4805،5237،5246

.53545475

بنأحمدبنمحمد=المالكيالوليدبو

رشد

البيهقيعليبنالحسينبنأحمد

1373

1756حرببنزهيربنأحمد

1418النسائيشعيببنأحمد

بنالسلامعبدبنالحليمعبدبناحمد

1123،1311،م/92،تيمية

،1542،1543،2791،9228

،0922،1922،29223653

إسحاقبناحمدبنعبداللهبناحمد

1736

11



1458سريجبنعمربناحمد

1428الضحاكبنعمروبناحمد

الشيبانيحنبلبنمحمدبناحمد

02،931،536،537،956،ما

،964،781،785،878،1383

،1463،0147،0154،1735

،1786،7894،9426،9486

.5218،5247،92057954

الطحاويسلامةبنمحمدبنأحمد

1443

الطلمنكيعبداللهبنمحمدبناحمد

1442

1424الإسكافيهانىبنمحمدبناحمد

8917الخزاعينصربناحمد

1387الخلاليزيدبنهارونبنحمد

957الاخطل

229،،481،794طالي!ارسطو

1644،7021،،3125،3557

4941

1388،راهويهابن،إبراهيمبنإسحاق

،80545417

1355الشيبانيمراربنإسحاق

الاصبهانيالتيميمحمدبنإسماعيل

9143

إسماعيلبنعلي=الاشعري

1692مالكبنانس

عمروبنالرحمنعبد-الاوزاعي

الطيببنمحمد=بكرابو،الباقلاني

إسماعيلبنمحمد-البخاري

11

1735عازببنالبراء

3005الحصيببنبريدة

3566المريسيغياثبنبشر

مسعودبنالحسين=البغوي

0541الناجيعمروبنبكر

6491سبا()ملكةبلقيس

الحسينبنأحمد=البيهقي

عيسىبنمحمد=الترمذي

3557تنكلوشا

2892البنانياسلمبنئابت

سعيدبنسفيان=الثوري

1743،الانصاريعبداللهبنجابر

.48055465

عبدبنمحمدبنالسلامعبد=الجبائي

الوهاب

الوهابعبدبنمحمد-الجبائي

195،595،677.السلامعليهجبريل

،2071243،6591،،2524

،3542،4681،47124723

4954البجليعبداللهبنجرير

05،894،1644،درهمبنالجعد

3565

0176طالبابيبنجعفر

3567الهمذانيحرببنجعفر

3567الثقفيمبشربنجعفر

883الصادقمحمدبنجعفر

بهرامبنالحسن=سعيدابو،الجنابي

936،947،2302،3025،جنكسخان

،2515،2518،60364634

11



04،72،الراسبيصفوانبنالجهم

،39012،،125،153،936

،894،063،631،619،639

،4101،9126،1358،1466

1523،1644،1715،1787،

،8023،1024،2475،2683

،3123،3565،1693،1893

.54745575

بنالملكعبد=لمعالي1بو،الجويني

دته1عبد

صالحأبيبنالقادرعبد=الج!يلاني

محمدبنعبداللهبنمحمد=الحاكم

1776،الثقفييوسفبنالحجاج

1777

9014الكرمانيإسماعيلبنحرب

199الهمذانياحمدبنالحسن

1647الجنابيبهرامبنالحسن

9621173،البصرييساربنالحسن

سينابنالحسينبنعبداللهبنالحسين

،49،486،786،208،259

،349،1648،0018،1851

،1644،8021،8023،5025

،3125،35615941

1773طالببيبنعليبنالحسين

3568النجارمحمدبنالحسين

9116،البغويمسعودبنالحسين

،0136،1454

60170171،الخزعيعبيدبنحصين

3566الفردحفص

12

0143درهمبنزيدبنحماد

0143البصريديناربنسلمةبنحماد

675،27453254،حواء

05القسريعبداللهبنخالد

9505عطاءبنخالد

5005البجلييزيدبنخالد

سعيدبو=الخدري

1421النسائيأصرمبنخثيس

هارونبنأحمد-الخلال

عمربنعلي-الدارقطني

خالدبنسعيدبنعثمان-الدارمي

بنسعيدبنعثمان=عمروأبو،الداني

عثمان

9505عطاءبنداوود

5355السمحأبودراج

إدرشىبنمحمد-حاتمأبو،الرازي

المنذربن

عبدبنادلهعبيد=زرعةأبو،الرازي

الكريم

عمربنمحمد-الدينفخر،الرازي

0135مهرانبنرفيع

1756شدادبنحرببنزهير

0541سنانبنسعد

1733معاذبنسعد

سالمبنأحمدبنمحمد-السفاريني

9142الثوريسعيدبنسفيان

634،الطبرانيأحمدبنسليمان

،14411755،،3368،5428

5526



ابو،السجستانيالاشعثبنسليمان

1425،9486داوود

2461اللهبأمرالحاكمبنسليمان

الدينعفيف،التلمسانيعليبنسليمان

عثمانبنعمرو-بشرأبو،سيبويه

عليأبيبنعلي-الامديالدينسيف

إدرش!بنمحمد=الشافعي

عبداللهبنيوسف=الشحام

حنبلبنمحمدبنأحمد=الشيباني

مراربنإسحاق-الشيباني

النعمانبنمحمد=الطاقشيطان

5427عجلانبنصدي

5441سنانبنصهيب

1428الضحاكبنمخلدبنالضحاك

5054كيسانبنطاووس

أحمدبنسليمان-الطبراني

جريربنمحمد=الطبري

الحسنبناللههبة=الطبري

سلامةبنمحمدبنأحمد-الطحاوي

عبداللهبنمحمدبنأحمد=الطلمانكي

3556طمطم

بنمحمد=الديننصير،الطوسي

الحسنمحمد

1814،1815،بكرابيبنتعائشة

2862

0541الاحولالواحدعبدبنعامر

30172878،المطلبعبدبنالعباس

1415الكسينصربنحميدبنعبد

13

028،سبعينابنإبراهيمبنالحقعبد

3152

الحنظليحاتمأبيبنالرحمنعبد

،14161417

0137،الاوزاعيعمروبنلرحمنعبد

5173

649الجبائيمحمدبنالسلامعبد

9013الجيليصالحأبيبنالقادرعبد

1411نيلقيروزيدأبيبنعبدالله

حنبلبنمحمدبنأحمدبنعبدالله

،1422،14231755

1727،5492رواحةبنعبدالله

9144القطانكلاببنسعيدبنعبدالله

الاشعثبنسليمانبنعبدالله

1425السجستاني

882،م/91،عباسبنعبدالله

،1173،1347،9175،1817

،9181.4005،5005،5143

.51520516

2328،الخطاببنعمربنعبدالله

9232

4805العاصبنعمروبنعبدالله

9138المباركبنعبدالله

0142شيبةأبيابنمحمدبنعبدالله

الاصبهاني،جعفربنمحمدبنعبدالله

1457الشيخأبو

686،33654005،مسعودبنعبدادله

13631365،الصائغنافعبنعبدالله

0141وهببنعبدالله

1



033الجوينيعبداللهبنالملكعبد

أبو،الرازيالكريمعبدبناللهعبيد

1741زرعة

1456الدانيالامويسعيدبنعثمان

،885،4311الدارميسعيدبنعثمان

3365

17713023،عفانبنعثمان

اليقظانأبو،البجليعميربنعثمان

1748

9141شيبةأبيابنمحمدبنعثمان

9915السلامعليهالعزير

عليبنسليمان=التلمسانيالعفيف

1172عباسابنمولىعكرمة

3605عمروبنالعلاء

الهذيلبنمحمد=الهذيلأبو،العلاف

1772طالبأبيبنعلي

4103الامديعليأبيبنعلي

748758،حزمبنأحمدبنعلي

649،الأشعريإسماعيلبنعلي

1357،1014،5014،،6003

،0357،6941،4476،9447

8944

616الزاغونيابناللهعبيدبنعلي

536عقيلبنعلي

1762،1592الدارقطنيعمربنعلي

1875،م/02،الخطاببنعمر

،4023،2328،8927،9285

،2861.58050562

2328المعتزليالبصريعبيدبنعمرو

14

5691سيبويهقنبر،بنعثمانبنعمرو

2931جهلأبو،هثامبنعمرو

66،363،م/32،السلامعليهعيسى

.581،0011،0012،6902

،2736،3493،40045004

1957أرغونبنمحمود،غازان

محمدبنمحمد=نصرأبو،الفارابي

طرخانبن

عمربنمحمد=الرازيالدينفخر

،8،0511!ا!ا،97!ا0،7فرعون

1512،1514،1517،،1524

3391،3691،0491،2748

6915فنحاص

07947،قارون

الهمذانيأحمدبنالجبارعبدالقاضي

1328

1172السدوسيدعامةبنقتادة

بنإسماعيل-الأصبهانيالسنةقوام

محمد

زيدأبيبنعبدالله-ني1القيرو

الملكعبدبنمحمد-الكرجي

السائببنمحمد-نصرأبو،الكلبي

صالجأبيبنالقادرعبد=الكيلاني

الحسنبناللههبة=اللالكائي

العقيليرزينأبوعامر،بنلقيط

،2912،1752،7694،6054

،54165418

13611367،أنسبنمالك

478ماني

ا



9115،0117،المكيجبربنمجاهد

،1348،17575054

0131المالكيرشدبنأحمدبنمحمد

611السفارينيسالمبنأحمدبنمحمد

الرازيالمنذربنإدريربنمحمد

1417

م/92،الشافعيإدرسربنمحمد

1373،1748،،94265458

3913،خزيمةبنإسحاقبنمحمد

6913

0117،يساربنإسحاقبنمحمد

،17161721

956،البخاريإسماعيلبنمحمد

،964،681،078،1434

،1492،8194.70545475

14521682،الطبريجريربنمحمد

البستيأحمدبنحبانبنمحمد

،22925356

9134الكلبيبشربنالسائببنمحمد

الباقلانيجعفربن[لطيببنمحمد

،6491444

31لحاكم،الانيسابوريعبداللهبنمحمد

1373،7913،1736

1413الكرجيالملكعبدبنمحمد

أبو،سلامبنالوهابعبدبنمحمد

649الجبائيعلي

9141شيبةأبيابنعثمانبنمحمد

757،الرازيالفخرعمر،بنمحمد

0128،،8021،33034941

15

الترمذيسورةبنعيسىبنمحمد

،1368،80545151

الطوسي،الحسنبنمحمدبنمحمد

308،039،،487الديننصير

1648،7018،،31423562

الفارابيطرخانبنمحمدبنمحمد

،794،7021،80233557

3567الاحولالنعمانبنمحمد

78،619،العلافالهذيلبنمحمد

،639،35685577

1957غازان،أرغونبنمحمود

0011عمرانبانتمريم

الحاكمبنسليمان=باللهالمستكفي

اللهبامر

1261،القشيريالحجاجبنمسلم

،9192،9794.5441،5475

2954

السلامعليهعيسى=المسيح

0541الدستوائيهشامبنمعاذ

1355المثنىبنمعمر

1348حيانبنمقاتل

51،203،418،السلامعليهموسى

،942،484،485.567،675

،207،9911،0151،1511

1518،9151،1521،3791،

0491،،2742،2743،2887

،1692،0392،3254،3393

9552

3542ميكائيل-ميكال

11



محمدبنالحسين-النجاو

شعيببنأحمد=النسائي

محمدبنمحمد=الطوسيالديننصير

الحسنبن

سياوبنإبراهيم=النظام

873،حنيفةأبو،ثابتبنالنعمان

1378،5804

5247المخمرنعيم

9471517،كنعانبننمرود

3543،م/47،السلامعليهنوح

،34934372

012السلامعليههاوون

07947،1517،3491،هامان

اللالكائيالطبريالحسنبناللههبة

،634،14371438

0541الدستوائيهشام

116

أحمدبنالحسن=العلاءأبو،الهمذاني

573،عبداللهبنالمغيرةبنالوليد

9145العمرانيالخيربيبنيحى

5173كثيرابيبنيحى

3605بريدبنيحى

يوسفأبو،الكوفيإبراهيمبنيعقوب

1378

1736عوانةابو،إسحاقبنيعقوب

9142الشيبانيأسباطبنيوسف

3568الشحامعبداللهبنيوسف

البرعبدابن،النمريعبداللهبنيوسف

،89130173

332،337343،السلامعليهيون!



5+فهرس

القرقة

..........الاص

........سعانال

.000005فرعونال

..........الائمة

.........ربرالاا

.....الصرسولأتباع

....سيناابناتباع

........الاتحادية

........الاقرانية

........الاشاعرة

.الصحاجأصحاب

.....بدرصحاب

الرضوابيعةاصحاب

.....الطوفانامة

.......محمدامة

...والرسلالانبياء

،6927،0284

،121

2872،

...............رنصالاا

والشعوبوالجماعاتالفرقا

الببترقم

2516

،0941647

947

4182

7052

،9912092

3125

0000000000000000،815،3153،34320354

611

874

3192

4572

4572

67

000000000000000000000000000000000005305

،921،666،671،9298013،6291،،2666

،288120،31،3132،3178،7931،3471

،3543،35476046،،29056905

00000000000000000000000000005054،5734

1117



البيترقمالفرقة

382،طا2،36طا3،!اطا0273،1028،02830،،0191،3391الاثباتأهل

،9593،90414178،2042،4614

02م/...............................................الاهواءاهل

الايمانعساكر،اللهحزب،الاسلامعصابة،القرانوشيعةالحديثاهل،السنةاهل

802،236،356.605،595،964،863،878،،185،م/91

،4491341،1466،1541،1882،3091،1891،،3022،2217

،3922،2314،0232،2332،2336،2425،2431،2427،2436

،2026،2686،9354،3582،3855،67934387،9448،،2045

4641،9946،،3194،5446،58329956

00000000000000000000000000000000000000000000000000524الفقهاهل

1781681،!ا.........................................الكبائراهل

م/ه................................................الكتابأهل

000000000000000000000000000000،865،6594356،4633الكلامأهل

00000000000000000000000000000000000000000.70520521اليميناهل

0000000000000000000000000000000000000000000000000007045الاوس

00000000000000000000000000،3544،37930548الرسلمنالعزمولو

000000000000000000000000000000000000،35484317،5443التابعون

!ا0000.0000000.0.00000000.0000000.0.939،19..00....00000التتار

00000000000000000000000000000000000000000000000000000076ثمود

26،0265م/........................................0005الجبرية

،936632،982،4101،4601،،26،04،58،153م/.....الجهمية

1358،4331،4661،2643،2671،2103،،31230،3544634

1647

63!ا!ا00000000.00000000000،936،6036....00000000جنكسخانحزب

72،5123،4223،6322،4062/م.......................الحشوية

الخزرج

1118

024

7045



لبيت1رقمالفرقة

00000000000000000000000000000000000000000008972لراشدونالخلفاءا

000000000000000008771،2122،6122،2032،4144،8144رجلخواا

..................................................نيةيصالدا
466

52،871،4941،5051،8771،5871،5062،6563/م.....فضلرواا

...................................................دقةلزناا

4893

00000000000000009927الاولونالسابقون

1232،1681

،1316405

0000000000000000000000000000000،02033668الفلاسفة=اليونانشيعة

الصابئة

الصحابة

عاد

العلان

00،6026،6927،9284،5292،35471814،4317،

،5443

9164

0487،

7954

608

67

2516

العلماء0000000000000000000000000000000000000000000000000000024

786،108،2894402،،0000000000048،948اليونانشيعة=الفلاسفة

52م/...................................................القدرية

00000000000000000000000000000000000000786،1646،5018القرامطة

00000000000000000000000000000000000000000000000000096لوطقوم

000000000000000000000000000000000000000000000،635875الكرامية

00000000000000000000000000000000000،921،674،6732163الكفار

00000000000000000000000000000000000000000000000000871الماتريدية

375،468،948،2137،2267،2336،م/27،،14م/.....المجسمة

،2345،02374026

لمجوسا

لمحرفونا

000000000000000000،592،4399164،1783،،6931

للنصوص.........................................

9111

4632

0191



البيترقمالقرقة

000000000000000000000000000000000000000000000000000562المرجئة

375468،948،2336،2615،2617،0471،،27م/،22م/المشبهة

0343،3434،3471،،65،592،1785،4026الاوثانعابدو،المشركون

،93839014

9353،36574634،،27،628،632،0128،1358،1781م/المعتزلة

،368094،4601،1764،2373،7026،2516،،04م/.....المعطلة

2617،0273،0283،7592،،7931،3471،6036،3642،4936

،95939041،4178،0436،4366،4384،6046،4632،4641،

0471،9478،4844،8205

0000000000000000000000000000000000000000000000982،2516المغل

000094،1851،4872،3152،7931،3426،3454،6063الملاحدة

00000000000000000000000000000000000000000000000004662المنافقون

!ا0573..000000.00.00..00.00.0000..00.00000000..0..000المهاجرون

00000000000000000000000000000000000000000000000000002586العحاة

،000000378،058،439،9901،5032،0366،1438،4004النصارى

8004،0404،6404

60364662،4664،5832،،0000000000001281،1531،7202العفاة

00000000000000000000000000000000000002336،4562،4062النوابت

52،6062م/..........................................النواصب

،00066،187،378،439،1191،0291،2391،0391،1391اليهود

6404،6324،9478،4484

0000000000000000000000000000000000000000000000000000359اليونان

0112



المصطلحاتفهرس+6

البيترقم

....................................................دلاحاا

.................................-..................تلاناا

....................................................تحادلاا

...................................................ءرجال!ا

382

759

265

0265

0000000000000000000000000000000000000000000001992بعةلار[نلاركاا

0791

0000000000000000000000000000000000000000000000000000738لادانا

0000000000000000000000000000000000000000000000000009652رلإقراا

0000000000000000000000000000000000000000000002037الاربعةا!وان

0000000000000000000000000000000000000000000000000000743لالحادا

.....................................................لاوجا

235

00000000000000000000000000000000000000000000000000837فلاوصاا

البديهي.

الثوربرج

البهموت

التاودل.

التايين.

[لتجريد.

التجسيم

1135

2648

م/44

م/13...................................................

2246

3802

م/14

1121



البيترقمالمصطلح

0000000000000000000000000000000000000000000000000009017اتجهية

م/12...................................................التحريف

00000000000000000000000000000000000000000000000000000793التحيز

000000000000000000000000000000000000000000000000007792التركيب

000000000000000000000000000000000000000000000000000569التسلسل

م/22....................................................التشبيه

000000000000000000000000000000000000000000000000000608التصوف

00000000000000000000000000000000000000000004127،9416التعطيل

م/12...................................................التعطيل

0000000000000000000000000000000000000000000،02184173التفويض

م/22....................................................التمميل

م/23.....................................................التنزيه

00000000000000000000000000000000000000000000000000000265الجبر

000000000000000000000000000000000000000000000381التعليميالجسم

0000000000000000000000000000000000000000000000000001654الجهل

0000000000000000000000000000000000000000000000211المركبالجهل

000000000000000000000000000000000000000000009992المفردةالجواهر

00000000000000000000000000000000000000000000000000235الحضيض

000000000000000000000000000000000000000000004037الحوادثحلول

00000000000000000000000000000000000000000000000000005148حمل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000793الحيز

0000000000000000000000000000000000000000،31،09344164الدبران

00000000000000000000000000000000000000000000003416التضمندلالة

0000000000000000000000000000000000000000،34160428اللزومدلالة

00000000000000000000000000000000000000000000003416المطابقةدلالة

000000000000000000000000000000000000000000000،3864593الزندقة

0000000000000000000000000000000000000000000003901والتقسيمالسبر

1122



البيترقم

000000000000000000000000000000000000،310،9344164السعودسعد

م/4

،78018011

000000000000000000000000000000000000000000000008942الاولىطريق

904،2647

...................................................الظاهر

8891

..............................................لعرشا

،410691

.....................................................لعرضا

لعرفا

09

9038

000000000000000000000000000000000000000000000000787الفعالالعقل

000000000000000000000000000000000000000000003711والاغراضالعلل

8011

،262367
....طعلقواا

الاولى.قياس

....الكرسي

......الكلي

المطلقالكمال

المذهبلازم

....اللاهوت

.....الماهية

.....المثلان

000000004178

000000008942

000000000098

000000009402

546

000000004344

00582،5601

2703

8011

166

00000000000000000000000000000000000000000000000005402تالمجردا

0991

000000000000000000000000000000000000000000000000005301المحايث

1123



لمصطلح1

.الأرضمحيط

الأدنى.المركز

......لميزانا

.....لعاسوت1

.......النصق

.....النقيضان

.......بت1نو

......لهيولىا

لمطلقالوجودا

......لوصيةا

......لوضعا

1124

البيترقم

0000000000000001266

0000000000000001267

000000004815،5377

000000000582،5601

0000000000000008791

0000000000000009701

000000002336،4026

،24110003

608

0000000000000002568

0000000000000009038



الغريمةالألفاظفهرس+7

آجنم/12

4235اطام

2817الال

759الانات

55الاني

812أتبان

0413الأثافي

9036الإدهان

5632الادوان

601،9812الاديم

5125الارائك

6803أربى

0142الاردان

363،طا،721،2672!ا593،الارسان

0467

3537أرعن

م/8أسام

7093استام

م/34استحمد

25

7091استخفيتم

م/36استعفى

701الاسطوان

1144أصاخ

4270172،الأطيط

4111الأظعان

4276الرأياعتراك

8921الاعدام

8948الامرأعضل

212الأعطاف

5321الاعكان

2285الافنان

242الاقران

66أقلف

28كلة

7923أكناف

8271685،ألفى

5353أملياء

1022نتانالأ

3873انتشى

4535انصاع



235الاوج

1864الاوغاد

1864الاوقاج

1637إيحاش

1483ركلبساا

1135البدائه

009!االبدار

2648الثوربرج

268لبرد

9041البريد

111بس

9802البسوهر

5127البشخانة

4031534،البطان

80!اهاالبطانة

5113البطنان

1571البغاث

22134992،البهت

م/44البهموت

5345تبغل

44ماتجلجل

56934245،التحديق

38745482،،1842تخرص

113!اتخميش

26

1148التدليس

6224لتراجم

41،472ماترس

!ا70!االتسنيم

42ماتضمخ

981التعزيم

7918لتعطيل

113!اتغبير

5345تغعج

4016تفاقم

673التقريع

2717تقصمت

1ماهتهدفف

11!االتكوير

475تلئط

81!ا969،1التلبيس

9302تععق

82!اهالتهاتر

!ا187التيه

301!االثاقب

113الثغرة

2902الثقل

6691العرشئل

36ماالجاش



35ماجائفة

،3463،3657،4376الجبان

893جثمان

!ا022الجداد

!ا833الجدوى

دا12داالجراب

2421جرد

6،0918،دا0الجعجعة

،7592،35863786

3205الشعورجعد

23الجفار

5111الجمان

4919263،جعان

14ماجنة

1602الجوامك

5291،3531الجوبان

4677

،5891

2681حثو

2363حجاج

492نثالحدا

7041ناحر

983نحر

7041ةازلحزا

1673يقلحزا

862نلحسباا

3192حسيكة

3152664،الحشوبز

27

2862حصان

2356691،الحضيض

2391حطة

1883السيلحطم

5322الحق

272779،الحقاني

6ماحندس

0228الحيف

37خال

7483ناتالخا

!ا2،282!ا3لخبرا

!ا1338،357نلخدا
لا6378نبالخرا

2232،2103لةخرد

4387الخرص

011داخشداثز

6039178،الخضعان

3627الخطة

45دا9280،الخفارة

01663654،حلجان

1ماهحلعة

28دا0الخلقان

0268خلو

دا8،دا7الخليل

8018الخمار

م/18الخوالف



28نخوا

1433الدارخوت

5283خود

203الخوران

13،0943،4614نبرالدا

2302دبوس

0434،9554درك

9015لدطرمكا

4463دريئة

4325الدغل

5024دكدكوا

4564الدلال

4535الدلب

4869036،دهان

2818،00465778،ديدان

0157الذبان

1918ذخرت

1724ذرع

9041الذملان

349325،مارومارام

2922ريمارام

47ماالربان

5336،2524لربانيا

!56!،477ربقة

28
35،4562نلرجفاا

28ا!االرجمان

564الرق

11654483،الرقيع

4564الرملان

2455رهان

141،والريحانالروج

4585،5223الرياط

5754زاج

5233زبرجد

0926الزبون

0227الزحف

918زخرف

5232زربية

1504الزغل

3002الزنيم

2427الزوامل

7002،!اماهزيوف

2714

4676السبع

219351،السجان

17السجع

921سجل

433سحاء

11ماسرادق

!ا13،093لصعوداسعد

!اص!03نالسعداا



2175سفاح

0022سفلة

2202سكة

2373السلسبيل

26857928،السهمان

797السياج

758601،سيان

4235شاف

3485شام

2935شاويش

7922شخب

9792الشرفات

9387جرفشفا

5224الععمانشقائق

3202الشلاق

648،35867036،الشعان

9163شنع

4301الشهبان

9080591،شيخان

82صحفة

4957الصعافقة

4م/الصمد

9801صنوان

118،4432،1577صوان

5328الضجران

525م/12،الضجيج

92

2202لضرب

0211الضنك

3755الطرز

904طلسم

2103الطود

طا!ا80الظهارة

27،435،8063العاني

336العتيق

21م/عج

!ا276العجاج

123العجب

997،8701،9113عدل

593العذار

م/2!االعذرة

673عرصة

4043العرى

475عرين

9032العزوب

12العسس

2526عضه

2522عضى

1571العقبان

917،5511،4102عقيان

45م/العكر



5122العلق

632،م/163علم

9692العنان

3383882،العنان

011عهن

929،2371،3873عوان

3851العول

6ماالعيلة

534العينغارت

31غبن

3026الغر

524الغسق

3103الغفلان

0043غل

6ماغلف

0363الرهنفيالغلق

0101الغمرة

3586الغمغمة

4665الغوائل

37782493،الغول

901فت

93الفتان

م/هالفترة

3936الفدم

75923586،،6480918،فرقعة

9281يفريفرى

03

24136503،،3872901،الفشر

1645الفلافقع

42485381،فلتان

515الفلك

177القالب

م/6قتام

9331قراب

0357القرم

0358القرم

2665القس

888القسر

0241القشور

4577القطارة

514قطب

648،7592،35867036،قعقعة

5154القلال

0302قلقل

2334القفوط

12ماقمش

48قنو

2817القيعان

4683الكاغد

5028الكبت

35ما،18ماكمين



9188الكناسة

0238الكنيف

4456الكوى

م/46الكير

85915617،الكيمان

م/17اللأمة

2086015،اللبان

2645لتي1واللتيا

124،475،17734021،لحمان

19918031،يلحىلحى

2616اللطيفة

م/34اللغط

2847اللهفان

8923الليان

3026مباهت

4257متحذلق

14165753،المتضلع

5753متفيهق

475المتلبط

5752متمعلم

33المتن

1375متوان

783835،مجان

6025مجدل

3617المجن

9101،1481المحال

6992المحلة

4813،4163المخانيث

1162المخبث

3م/المداد

م/18المدخل

م/6مدلهم

5957المديان

2991المراس

12المرصد

5203المرقاة

4568المرود

9423مستهام

م/6مشكاة

786المصانعة

0454مصاوة

0031427،مضطلع

78925393،معاقل

2645معرة

3634معقرة

188معوان

م/18المغارة

5617،دا932المغل

1476مفارق

2393المفزد

9511المقاصير

5153المقطعات

821مكسح



7015الملاط

4141،4303،8614،9085ملدد

0435الملموم

3141الملوان

9694المنبوع

8302المنه

78929378،المعجنيق

4562الفؤادمنخوب

8594المعشور

م/36المنقلات

7015ل1المنو

8091مهطعين

اماهالمواهب

3855الفؤادموتور

257الموقد

7922الميزاب

591الميزان

2454ناجذ

439سمولناا

443رلنثاا

124ءلتجاا

2293لنجبا

473تةلنحاا

9462لنحوسا

742لنخوةا

17،5746مانزال

32

34ماالنزل

0281الشل

6028نعش

232نعمى

1644الانقير

231!االنكصان

5232النمارق

9812283،نوح

3645النوش

111هباء

5545هتان

2641الهد

2417ث!

402الهمج

0138هواجس

3377هوة

902نيلواا

845الوحداني

5376الوصائف

38ماوطن

17ماالوطيس

3863،4633الوقاح

7036،3883الوهن



39229243،يزك

33

1991،8031يلحى

5786يمشمش

!!ر

11



الأماكنفهريى-8

4103امد

255254،الجمرات

0922حران

5251الخيف

12الشام

55.0525الصفا

428الطور

12،705،2452،0457طيبة

1282عبادان

42عرفات

42،0525محسر

،1774،2202،3922،4228المدينة

4235

مسجدقباء6304

5604،6404النبويالمسجد

9473المعرف

1777،4532،2925،5704مكة

42،5251منى

5737،!ا03،121نعمان

32الاراكوادي

22العقيقوادي

1134



الناظمذكرهاالتيالكتبفهرس+9

البيترقمالكتاب

الديانةأصولعنالابانة

المصريةالاجوبة

الامصارعلماءلمذاهبالاستذكار

الاستقامة

الاستقامة

الاستيعاب

والتتبيهاتالاشارات

الانجيل

البيان

الكبيرالتاردخ

والترهيبالترغيب

التسعينية

التفسير

التفسير

التفسير

التفسير

التفسير

التفسير

والأنواعالتقاسيم

1135

9135،2014الاشعريالحسنلابي

9365تيميةلابن

8913عبدالبرلابن

3665تيميةلابن

1421أصرمبنلخشيش

0173عبدالبرلابن

294،3495025،سينالابن

،394،576،92114635

0146العمرانيالخيرلأبي

1756خيثمةابيلابن

0144الاصبهانيالقاسملابي

0367تيميةلابن

4521،1682الطبريجريرلابن

1356المثتىبنمعمرعبيدةلأبي

1416حاتمبيلابن

9367تيميةلابن

1415حميدلعبدبن

1418للعسائي

5356حبانلابن



الكتاسط

ئللاوااتمهيد

المعانيمنالموطأفيلماالتمهيد
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الرحمنمحفوظد.:تحقيقالبزار،عمروبنأحمدبكرابوالزخار:البحر

.بيروت-القرانعلوممؤسسةص،9014الاولىط،اللهزين

الثانيةط،بيروت-الفكردار،الاندلسيحيانلابي:[لمحيطالبحر

.ص3014

المعاليضوء:بهامشه،الاوشيعثمانبنعليالحسنلابي:[لأماليبدء

8013ص.القاهرة-أخترمطبعة،القاريعليلملا:الاماليبدءعلى

ابندارمحمد،السيديسري:جمع:القيم[بنلتقسير[لجامعالتقسيربدائع

.ص4141الاولىط،الدمام،الجوزي

يونس.عليزكريا:نشر،الكاسانيالدينلعلاء:لصنائع1بدائع

طو.تاريخبدون،بيروت،العربيالكتابدار،القيملابنالفوائد:بدائع

.ص4141،بيروت،الخيردار

ط،القاهرة-الرياندار،محققينخمسةتحقيقكثير،لابن:والنهايةالبد[ية

هـ.5014،العلميةالكتبداروطص.8014الاولى

مكتية،الشوكانيعليبنمحمد:السابعالقرنبعدمنبمحاسنلطالع1لبدر1

.القاهرة،تيميةابن

مكتبة،الجميليلعبداللهلليهود:[لرافضةمشابهةائباتفي[لمجهودبذل

1414ص.المانيةط،المنورةالمدينةالغرباء،

الفضلأبومحمد:تحقيق،الزركشيالدينبدر:لقرآن1علومفيالبرهان

.بيروت،المعرفةدار،إبراهيم

دار،الحاجخليل:تحقيق،السكسكي:الأديانأهلعقائدمعرفةفي[لبرهان

الاولى.طوالنشر،للطباعةالعربيالتراث

.م8891،دمشقدار،حسنعليد.السماء:بروج

الكتبمؤسسة،بسيونيالسعيدمحمد:تحقيق،للبيهقيوالنشور:البتث

.ص8014الاولىط،الثقافية

موسىد.:تحقيق،تيميةابنالاسلاملشيخ)السبتينية(:المرتادبنية

طوهـ.8014الاولىط،المنورةالمدينة،والحكمالعلوممكتبة،الدويش

.م0991الاولىط،بيروت،الفكردار
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الفضلأبومحمدتحقيق،للسيوطي:والنحاةاللغويينطبقاتفيالوعاةبغية

1384ص.الاولىط،الحلبيالبابيعيسىمطبعة،إبراهيم

الثانيةط،بيروت،للملايينالعلمدار،أمينشيخلبكري:العربيةالبلاغة

.م8491

بنعبدالحليمبنأحمد:لكلامية1بدعهمتأسيسفيالجهميةتلبيسبيان

مكةمطبعة2913!،الاولىط،قاسمبنعبدالرحمنمحمد:تحقيق،تيمية

المكرمة.مكة-

خليلبكرأبو:العقيدةفيإليهوالمنتسبينو[لأشعريالحسنبي1بين-

.0141ص،لبنان،العربيالكتابدار،الموصلي

الاولىط،بيروت،العلميةالكتبدار،قتيبةابن:[لحديثمختلفتاويل-

الامامجامعةمكتبةفيمصورمخطوطالقدر:فيلحنفي1لدين1علاءتائية-

8133/ف.برقم

-المأموندار،صالحإبراهيمتحقيق،الحنفيقطلوبغالابن:التر[جمتاج-

.!1!ا12الاولىط،بيروت

المطبعةطبعةعنمصورةنسخة،لزبيدي:القاموسجواهرمنالعروسئاج-

6013ص.،بالقاهرةالخيرية

الرشيدعبدبنالواسععبدمحمدلابيالتقائد:وسراجالقصائدتاج-

برقمالإمامجامعةمكتبةفيمصورمخطوط،الهرويالانصاري

5504/ف.

،خانحسنصديق:و[لأوللأخر1الطرازماثرهر1جومنالمكلللتاج1-

هـ،1383الثانيةط،الهنديةالمطبعة،الدينشرفعبدالحكيم:تصحيح

الهاند.،ولادهوالكتبيالدينشرف

صفوانبنعمروبنعبدالرحمنللحافظ:[لدمشقيزرعةبي1تاريخ-

ناشر(.)بدونالةوجانياللهشكر:تحقيق،النصري

المعارفدارالعجار،عبدالحليمتعريب،لبروكلمان:لعربي1لأدب1-تاريخ

الثانية.طبمصر،

ط،بيروت،العلميةالكتبدار،الطبريجريرابن:لمدوك1ولأمم1تاريخ-

.!8014الثانية
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الكتابداروط.بيروتالفكر،دارط،البغداديالخطيببغداد:تاريخ

.بيروت-العربي

،حجازيفهميمحمودد.:ترجمة،سزكينفؤاد:لتربي1التراثئاريخ

سعود.بنمحمدالامامجامعةنشر:ا!،304ط

الأولىطالمنار،مطبعة،القاسميالدينلجمال:والمعتزلةلجهمية1تاريخ

.ص9913،الرسالةمؤسسةوطص.1331

الارثاد،مطبعةفهد،بدريد.الأخير:التباسيالتصرفيالعر[قتاريخ

.ام739طد،1بغد

.وأولادهصببحعليمحمدمكتبة،الغرابيمصطفىلعلي:الإسلاميةالقرقتاريخ

.لبنان،بيروت،العلميةالكتبدارط،للبخاري:الكبيرالتاريخ

المدينة.متالمتاريخ

.بيروت،العلميةالكتبدار،الاسفرائيني:الدينفيالتبصير

إحياءدارسكر،شريفمحمد:تحقيق،القيملابن:[لقر[ناقسامفيالتبيان

.اص904الاولىط،العلوم

دارعساكر،لابن:الأشعريلإمام1إلىينسبفيماالمقتريكذبتبيين

اص.404الثالثةط،بيروت،العربيالكتاب

عبدالرحمن:تحقيق،المقدسيقدامةابن:الكلامكتبفيلنظر1تحريم

.اص041الاولىط،الرياض،الكتبعالم،دمشقية

.بيروتالفكر،دار،للمباركفوري:الترمذيجامعشرحالأحوذيتحفة

الدين،شرفعبدالحميد:نحقيق،للمزي:الأطر[فبمعرفةالأشرافتحفة

.اص304الثانيةط،بيروت،الاسلاميالمكتب

البيروني،الريحانأبو:مرذولةاوالتقلفي.مقبولةمقولةمنللهندماتحقبق

(.تفصيل)بدونالهندط

المعرفة-دار(للغزاليالدينعلومإحياء)حاشيةللعراقي[لإحياء:تخريج

.بيروت

السيوطي،بكرابيبنعبدالرحمن:لنواوي1تقريبشرحفيوي1الرتدريب

.الرياض-الحدبثةالرياضمكتبة،عبداللطيفعبدالوهاب:تحقيق

ط،السعويعودةبنمحمدد.تحقيق،تيميةابنالاسلاملشيخ:[لتدمرية

ا!.504الاولى
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ط،المعلميعبدالرحمن:تحقيق،الذهبيأحمدبنمحمد:لحفاظ1تذكرة-127

.بيروتالتراثإحياءداروط.بيروت-العلميةالكتبدار1374!،

زمرلي،احمدفوازتحقيق،للقرطبي:الآخرةوامورلموتى1أحو[لفيالتذكرة-128

.بالقاهرةالقيمةالمكتبةوطا!.041الثانيةط،بيروت-العربيالكتابدار

الحلبي،البابيعيسى:نشر،الزاويأحمدللطاهر:المحيط[لقاموسترتيب-912

مصر.،الثانيةط

اليمانيلمرتضىبنمحمد:اليوناناساليبعلىالقران1ساليبترجيح-013

4014!.الاولىط،بيروت،العلميةالكتبدارالوزير،بابنالمشهور

لصباج،محمدد.:بإشرافلجنةتحقيق،للمنذري:والترهيبالترفيب-131

،بيروت،العلميةالكتبداروطهـ.1411،بيروت،الحياةمكتبةدار

!1417.

رسالة،العجلانمحمدد.:تحقيق،تيميةابنالاسلاملشيخ:[لئسعينية-132

الدينأصولبكليةالعقيدةلقسممقدمة،الكاتبةالالةعلىمطبوعة،دكتوراه

8014!.سنةالاسلاميةسعودبنمحمدالامامبجامعة

-الرياندار6(جالكبرىالفتاوى)ضمنتيميةابنالاسلاملشيخ:التسعينية-133

8014!.لاولىط،القاهرة

.بيروت،العربيالكتابدارط،عودةلقادر1عبد:لإسلامي1الجنائنلتشريع134-1

الاجري،الحسينبنمحمد:الآخرةفيثعالىاللهالىبالنظرالتصديق-135

.بيروت-الرسالةمؤسسةا!،804الاولىط،الزهيريسمير:تحقيق

العربي-الكتابدار،الابياريإبراهيمثحقيق،للجرجاني:الئعريفانئ-136

الكتب،عالم،عميرةعبدالرحمنوتحقيقهـ.1413الثانيةط،بيروت

هـ.7014طبيروت

.المنورةالمدينةالدار،مكتبةط،المروزيالصلا:قد!رتعظيم-137

طخضير،عبدالسلامد.،الجويانيحسند.[لتوحيد:جوهرةعلىتعليقات-138

ناشر.بدون،م7891

القاضي:[لكريم"[لقرانمزاياالىالسليمالتقل"إرشادالمسمىالسعودبي1تفسير-913

.بيروت،العربيالتراثإحياءدارط،العماديمحمدبنمحمدالسعودابو

دار،الدقاقيوسفأحمدتحقيق،للزجاج:الحسنىاللهاسماءتفسير-014

5913!.الثانيةط،بيروت-المامون
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-155

ياسين.بشيرحكمت:تحقيق،حاتمأبيابن:حاتمأي[بنتقسير

مؤسسةط":القرانتفسيرفي[لحسانهر1"جو[لمسمىالثعالبيتقسير

لبنان.،بيروت،للمطبوعاتالاعلمي

الفتاوىمجموع)ضمنتيميةابنالإسلاملشيخ:الاخلاصسورةتقسير

.)17/214

الاعلميمؤسسة،الكاشانيبالفيضالملقبمحسنالمولى:الصافيتفسير

.لبنان،بيروت،للمطبوعات

،الرياضالرشد،مكتبة،مسلممصطفى:تحقيق:لصنعاني1لرزاق1عبدتقسير

.القاهرة،الخانجيمكتبةط،قتيبةابن:[لقر[نفريبتفسير

داروطهـ.5014،بيروت-الكتبعالمكثير،لابن:التظيملقرآن1تفسير

القاهرة،التوفيقيةالمكتبةوط،بيروتالفكر،

.ص1354الاولىط،المصريةالمطبعة،للرازي[لكبير:لتفسير1

مطبعةهـ،7014ط،العربعبدالحميدد.:الا!مفيلفلسفي1[لتفكير

مخيمر.

سوريا،الرشيد،دار،عوامةمحمد:تحقيقحجر،لابن:التهذيبتقريب

صغيرالاشبالأبووتحقيقهـ.1411الثالثةوط،6014لاولىط،حلب

اهـ.416الأولىط،الرياض-لعاصمةدار،الباكستانيأحمد

سليممحمدد.:ترجمة،دوزيهارترأين:العربيةلمعاجم1تكملة

بالجمهوريةوالاعلامالثقاقةوزارةمنشوراتمن،م8191ط،النعيمي

العراقية.

الاولىط،بيروت،العلميةالكتبدار،الجوزيابن:إبليستلبيس

هـ.3014

علىالحاكممستدركحاشيةفيملخصاطبع،الذهبي[لحبير:تلخيص

الأولىط،بيروت،العلميةالكتبدارعطا،عبدالقادر:تحقيق،الصحيحين

.ص1384،اليمانيهاشمعبداللهتصحيححجر،لابنالحبير:تلخيص

حيدر،الدينعمادتحقيق،للباقلاني:لدلائل1وتلخيصالأوائلتمهيد

.ص7014الاولىط،بيروت-الثقافيةالكتبمؤسسة
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تحقيق:عبدالبر،بنعمربووالأسانيد:[لمعانيمنالموطأفيلماالتمهيد

لشؤون1والاوقافعموموزارةهـ،1387،البكريمحمد،العلويمصطفى

.المغرب-الديتية

بغداد،،المثنىمكتبة،الكوثريزاهدمحمد:تحقيق،للملطيوالرد:التنبيه

.ص1388

ط،الرياض-الرشيدردللرشيد،:[لو[سطيةالعقيدةعلى[لسنيةالتنبيهات

.اص164الثانية

علي:تحقيق،السعديعبدالرحمن:[لو[سطيةالعقيدةعلى[للطيفةالئانبيهات

.اص904الاولىط،الدمام،القيمابندارعبدالحميد،حسن

للنشرالشرقيةالشركةعبدالجبار،للقاضي:المطاعنعنن1لقر1تنزيه

.بيروت-الحديثةالنهضةدار،والتوزيع

تحقيق:للمعلمي،:الأباطيلمنالكوثرينأنيبفيلما[لننكيل

السلفية،الكتبدار،حمزةقعبدالرزمحمد،الالبانيالدينناصر

تارلخ.بدون،القاهرة

الحاوي)ضمنللسيوطي:والملكالنبيرؤيةامكانفيلحلك1تنوير

.اص124الثانيةط،الجيلدار2/255(

،المعارفداردنيا،سليمان:تحقيق،الغزاليحامدأبو:الفلاسفةتهافت

السابعة.طمصر،

.بيروتالفكر،دارحجر،لابن:النهذببتهذبب

عونحاشيةفيمطبوع،القيمابند[ود(:ابيسنن)شرحالسننتهذيب

.ص9913بيروتالفكر،دار،آباديالعظيملحقلشمسالمعبود،

،معروفعوادبشارد.:تحقيق،للمزي:[لرجالاسماءفيالكمالتهذيب

طهـو5014الثانيةهـوط0014الاولىط،بيروت،الرسالةمؤسسة

هـ.1413

للتأليفالمصريةالدار،العربسجلبمطابعطبع،للأزهري:[للغةتهذيب

.القاهرة،والترجمة

المكتبة،خليفاللهفتحد.:تحقيق،الماتريديمنصورابوالتوحيد:

.م9791ط،تركيا،الإسلامية



الرشد-مكتبة،الشهوانلعزيزعبدد.تحقيق،خزيمةلابن-[لئوحيد:916

اص.411الثانيةط،الرياض

الإسلامية-الجامعة،الفقيهيمحمدبنعليد.تحقيق،ممدهلابن-[لتوحيد:017

.اص413الاولىط،المنورةالمدينة

الارناؤوط،عبدالقادرتحقيق،تيميةابنالإسلاملشيخ:والوسيلة[لئوسل-171

.اص504الاولىط،دمشق-البياندارمكتبة

منمجموعة)ضمن،السعديلرحمنعبدللشيخ:الشافيةالكافيةتوضيح-172

،الجوزيابنمكتبةوطحمد(.ومحمدابعيهنفقةعلىمطبوعة-رسائله

.اص504الاولىط،الدمام

الاسلامي،المكتب،عيسىبنلاحمدالقو[عد:وتصحبحالمقاصدنوضبح-173

كل.ا604الثالثةط

بنعبداللهبنسليمان:الشيخالتوحيد:كتابشرحالحميد[لعزيزتيسير-174

.اص204الخامسةط،بيروت،الاسلاميالمكتب،عبدالوهاببنمحمد

،السعديعبدالرحمنللشيخ:الرحمنكلامتفسبرفي[لمنانالكريمنيسير-175

.الرياضللافتاء،العامةالرئاسةطبع

الدكن-ابادحيدر-العثمانيةالمعارفدائرةمجلس،حبانلابن:[لثقات-176

الهند.

لقادرعبد:تحقيقالاثير،لابن:[لرسولأحاديثمنالأصولجامح-177

.اص304الثانيةط،بيروت،الفكردار،الأرناووط

.بيروت-العلمبةالكتبدارعبدالبر،لابن:وفضلهالعلمبيانجامع-178

،بيروتالفكر،دار،الطبريجريرابن:[لقر[نتفسيرفيالبيانجامع-917

.اص412العلميةالكتبداروطاص.804

محمدد.:تحقيق،تيميةبنعبدالحليمبنأحمد:لمسائل1و[لرسائلجامع-018

.جدة-المدنيدارص،5014المانيةط،سالمرشاد

محمد:تحقيق،البخاريإسماعيلبنلمحمدلمختصر:1الصحيحالجامع-181

.بيروت-العربيالتراثإحباءدار،عبدالباقيفؤاد

.بيروت،صادردارط،النبهانيإسماعيلبنيوسف:[لأولياءكر[ماتجامع-182

الاولىط،بيروت-العلميةالكتبدار،للقرطبي:القرانلأحكام-[لجامع183

.ص1372الثانيةطبالقاهرةالشعبداروطاص.804
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للطباعةغريبدار،لبهيمحمدد.:الاسلاميالتقكيرفي[لالهيالجانب

.القاهرة،والنشر

سعيد،أبوغنيمحامدد.:الصليبيةالحروبعصرفيالاسلاميةالجبهة

.م7291الاولىط،القاهرة،الشبابمكتبة

الاولىط،بيروت-لعلميةالكتبدار،حانمابيلابن:و[لئعديل[لجرح

!1371.

،التراثمكتبة،القيمابن:الأنامخيرعلىلسلام1و[لصلاةفي[لأفهامجلاء

.بيروت-الكتبعالموط.ص1413الثانيةط،المنورةالمدينة

العلمية،الكتبدار،الالوسيلنعمان:الأحمدينمحاكمةفيالعينينجلاء

.بيروت

للاشبيلي.:الصحيحينبينالجمع

.بيروتصادر،دارطدريد،ابن:[للغةجمهرة

المكتبةط،العليخالد:[لاسلاميالفكرفيومكانتهصفو[نبنج!

.م6591،بغداد،الاهلية

ثلثتعدل*<حداللههو>قلانوالايمانالعلماهلب1جو

-214117الفتاوىمجموعضمن،تيميةابنالإسلامشيخ:القران

تيمية،ابنالاسلامشيخ:المسيحدينبدللمن[لصحيحلجواب1

العسكر،إبراهيمبنعبدالعزيزد.ناصر،بنحسنبنعليد.:تحقيق

الاولىطالرياض،العاصمةدار،الحمدانمحمدبنحمداند.

تحقيق:،الجوزيةقيمبنبكرأبيبنمحمدعبداللهابو:لكافي1لجو[ب1

لاردن.-الفرقاندار،1413!الاولىطالرعود،محمد

الوفاءأبيابنعبدالقادرالدينلمحيي:لحنفية1طبقاتفيالمضيةالجو[هر

دار،الحلبيالبابيعيسىمطبعةالحلو،عبدالفتاجتحقيق،الحنفيالقرشي

.ص8913،بالرياضالعلوم

الاستقامة-مطبعة،البيجوريحاشيةميعاللقانيلابراهيمالئوحيد:جوهرة

.القاهرة
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رد،الجميليالسيدتحقيق،لقيملابن:لأفراح1بلادإلىلأرو[ح1حادي

.بيروت،الكتبعالموطهـ.0141الخامسةط،بيروت-العربيالكتاب

.القاهرة،الحديثداروط

العربية،الكتبإحياءدار،السانوسي:البراهينامعلىالدسوقيحاشية

.القاهرة،الحلبيالبابيعيسى

ص(.4014المولف)نشرالاعظميمصطفى:ماجةبن1سننحاشية

محمودبنمحمدتحقيقالاصبهاني،السمةلقوام:المحجةبيانفيالحجة

.ص1141الاولىط،الرياض-الرايةدار،رحيمأبو

عبداللهتحقيق،للسيوطي:والمدينةمكةبينلتقضيل1في[لمبينةالحجج

الاولىط،بيروت،دمشق-والنشرللطباعةاليمامة،الدرويشمحمد

تحقيق:،السيوطيالدينجلال:والقاهرةمصرتاريخفيالمحاضرةحسن

،م6791الاولىط،العربيةالكتبإحياءدار،إبراهيمالفضلأبومحمد

الحلبي.البابيعيسى

ناصربنعبدالرحمن:والمرسلين[لأنبياءتوحيدفيالمبينلو[ضح1الحق

بنصالحمركزط3ح،السعديمؤلفاتمجموعةضمنطبع،السعدي

.عنيزة-لثقافي1صالح

الفتاوىمجموع)ضمنتيميةابنالاسلاملشيخ:الاتحاديينمذهبحقيقة

.)2/134

الفتاوىمجموع)ضمنتيميةابنالاسلاملشيخوالمجاز:لحقيقة1

.)02/004

العربي-الكتابدارص،5014الرابعةط،الاصبهانينعممابوالأولياء:حلية

.بيروت

13/023(.الفتاوىمجموع)ضمنالإسلاملشيخ:[لحموية

-الزهراءمطبعة،الالوسيالدينمحىلحسام:والمتكلمينالقلاسقةبينحو[ر

بغداد.

بنأحمدد.تحقيق،للبيهقي:وفاتهمبعدعليهملله1صلواتلأنبياء1حياة

.اص414الاولىط،المنورةالمديعة-والحكمالعلوممكتبة،الغامديعطية

.بيروت،الفتحدارط،بليقالدينعز:تحقيق،الكنانيعبدالعزيز:[لحيدة
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.بيروت،الإسلاميالمكتبط،الالبانيالدينناصر:الحاجةخطبة

.د:ترجمةلينسر،يعقوبد.:الأولىالعباسية[لعمورفيبغدادخطط

.م8491ط،العراقيالعلميالمجمعمطبعةط،العلياحمدصالح

،للمقريزيوالاثارالخططبذكروالاعتبارالمواعظ:المسمىالمقريزيةالخطط

.بيروتصادر،دار،بولاقمطبعةمصورة

.بيروت-صادردار،للمحبي:عشرالحاديالقرناعيانفيالأثرخلاصة

التزاث،مكتبة،بسيونيالسعيدمحمد:تحقيق،للبخاريالمباد:افعالخلق

.بيروت

عبدالرحمند.:تحقيق،البخاريإسماعيلبنمحمدالتباد:افعالخلق

الرسالة،مؤسسةوط.الرياض-السعوديةالمعارفدار8913!،ط،عميرة

.ص4041بيروت

الشنتاوياحمد:للعربيةوترجمهابالالمانيةصدرت:الاسلاميةالمتار!دائرة

المعرفة.دارط،واخرون

.بيروت-المعرفةدار،البستانىبطرس:المعارفئرة1د

دمشق،،الترقيمطبعة،النعيميالدينمحيي:لمدارس1تاريخفيالدارس

.م4891سنة

ط،بيروت،العلميةالكتبدار،للسيوطيبالمائور:التفسيرفيلمنثور1الدر

.ص1141الاولى

العميمين،عبدالرحمند.تحقيقاحمد،الاماماصحابذكرفيالمنضد[لدر

.ص1412الأولىط،لرياض-التوبةمكتبة

محمدد.:تحقيق،تيميةبنعبدالحليمبناحمد:والنقلالعقلتعارصلدرء

الاسلامية-سعودبنمحمدالامامجامعةهـ،1014الاولىط،سالمرشاد

.الرياض

الملكمركز،جليمحمداحمدد.:المسلمينتاريخفيالقرقعندراصة

.ص8014الثانيةط،الرياض،الاسلاميةوالدراساتللبحوثفيصل

احمدد.:تحقيقحزم،بناحمدبنعلي:اعتقادهيجبفيماالدرة

الاولىط،المكرمةمكة،التراثمكتبةالقزقي،سعيدد.الحمد،

.!8014

(.تفاصيل)بدون1385!الثانيةط،قاسمبنعبدالرحمن:جمع:السانيةالدرر
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238
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024

241

242

محمد:تحقيق،العسقلانيحجرابن:الثامنة[لمائةأعيانفيالكامنةالدرر-

داروطمصر.،الحديثةالكتبدارنشر،المدنيمطبعةط،الحقجادسيد

.ص1418،العلميةالكتبداروط.بيروت،العربيالتراثإحياء

محمدبنعبدالله:لبخاري1صحيحفيالحديثضع1موالىالقاريدليل-

.المنورةبالمدينةالاسلاميةالجامعة:وتوزيعطبع،الغنيمان

المالكي،فرحونابن:المذهبعلماءأعيانمعرفةفي[لمذهب[لديباج-

.القاهرة،التراثدارالنور،أبوالاحمديمحمد:تحقيق

.القاهرة،التراثمكتبة،خانحسنصديق:لخالص1الدبن-

الكتبدار،سبتيمصطفى:وشرحتحقيق:المتنبيلطيب1أبين1ديو-

.اص604الاولىط،بيروت،العلمية

.بيروت-بيروتدار،صادردار:نواسبي1ديو[ن-

الرويشد،سليمانبنعبدالرحمنالتصحبحعلىاشرف:سحمانبن1ديو[ن-

الصحفية.الاسلاميةالدعوةمؤسسة

هـ.1372الاولىطمصر،-الحلبيالبابيعيسىمطبعة:[لفارضابنديو[ن-

.ص0141الخامسةطالاحساء،-الفلاحمكتبة:مشرفابنن1ديو-

عبدالكريم،رشادصبحيد.:تحقيق:العسقلانيحجرابنالحافظن1ديو-

.اص041الاولىطمصر،بطنطا،الصحابةدار

والنشر.للطباعةالريحانيدار،يكنزهدي:وتحقيقجمع:الشافعيديو[ن-

النهضة-مكتبة،ياسينالحسنبنمحمدتحقيقعباد:بن[لصاحبديو[ن-

.ص6591بغداد

البدر،عبداللهبدر:تحقيق،المقدسيقدامةبنحمدبنعبدالله:التأويلذم-

الكويت.-السلفيةالدارص،6014الاولىط

.بيروت،المعرفةدار،الحنبليرجبابن:لحنابلة1طبهناتذيل-

الاولىطحمد،الناصربنأحمدد.فيها:[لكلاموتحفيقتعالىاللهرؤبه-

.القرىامجامعة-ص1411

-القرانمكتبة،إسماعياهمبروك:تحقيق،الدارقطنيعمربنعلي:اللهرؤية-

هالقاهرة

عتر،الديننور:تحقيق،لبغداديعليبناهحمد:لحديث1طلبفي-الرحلة

.بيروت-العلميةالكتبدارص،5913الاولىط
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248-
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-251

-252

-253

-254

-255

-256

-257

-258

،الفتاوىمجموعضمن،تيميةلابن:الحكمفصوصفيماعلى[لأقومالرد

2/362-.451

الكتبدار،فقيحامدمحمدتحقيق:لمريسي1بشرعلىالدارميالإمامرد

.بيروت-العلمية

.اص104الثانيةط،بيروت-العربيالرائددار،رضاأحمد:الفصيحالىالعاميرد

المعلمي،عبدالرحمن:تحقيق،تيميةابنالإسلامشيخ:الأخنائيعلىالرد

.اص404،الرياضالإفتاء،دارط

طالهند،،دلهي،العلميةالدار،تيميةابنالإسلامشيخ:البكريعلى[لرد

.اص455الثانية

الاثرية-المكتبة،فقيهيمحمدعلي:تحقيق،مندهابن:لجهمية1علىالرد

.باكستان

ط،الكويت-السلفيةالدارالبدر،بدرتحقيق،للدارمي:الجهميةعلىالرد

.بيروت،الإسلاميالمكتب،الالبانيوتحقيق.اص504الأولى

سمير:تحقيق،الشيبانيحنبلبناحمد:والجهميةالزنادقةعلىالرد

.بيروت-الرسالة،اص804الاولىط،الزهيري

-لاهور-السعةترجمانإدارة،تيميةابنالإسلاملشيخ:لمنطقيين1علىالرد

.ص6913الثانيةط،باكستان

المكتب،الشاويشزهيرتحقيق،الدمشقيالدينناصرلابنلو[فر:1الرد

.اص411الثالثةطبيروت-الإسلامي

للتأليفالمصريةالموسسة،بدويعبدالرحمنتحقيق:سبعينابنرسائل

والترجمة.للتأليفالمصريةالداروالنشر،

6/68(.الفتاوىمجموع)ضمنتيميةابنالإسلاملشيخ:اكمليةالرسالة

،الجنيديعبدالله:تحقيق،الاشعريالحسنأبوالإماملثغر:1هل1الىرسالة

.المنورةالمدينة-والحكمالعلوممكتبةاص،904الاولىط

.خيريأحمدمجموعةضمن،لفار[.بي1بشرحليوناني1زينونرسالة

سيعا.لابن:العرشية[لرسالة

لوهاب1عبدتحقيق،المقدسيمحمدحامدلابي:[لر[فضةعلىالردفيرسالة

.اص304الاولىطالهند،-بومباي-السلفيةالدار،الرحمنخليل
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الرسائلمجموعةضمن،تيميةابنالإسلامشيخ:والروحالعقلفي-رسالة925

.الرياض،طيبةمكتبةتوزيع،المنيريةالطباعةدارتصحيح،المنيرية

تسعمجموعضمنسينا،ابن":رموزهموتأويللنبوات1"إثباتفيرسالة-026

.اص892الاولىط،القسطنطينية،الجوانبمطبعةسينا،لابنرسائل

35116(.الفتاوىمجموع)ضمنتيميةابنالاسلاملشيخ:المدنيةالرصالة-261

جمع:،الفلسفيةسبعينابنرسائلضمنسبعينلابن"الرضو[نية":[لرصالة-262

.بدويعبدالرحمند.

دارمكتبةشاكر،أحمد:تحقيق،الشافعيإدرش!بنمحمد:لرسالة-2631

هـ.ا993الثانيةط،القاهرة،التراث

ط،بيروت-العربيالكتابدار،الجميليالسيدتحقيق،القيملابن:-[لروح264

اهـ.204،بيروت،العلميةالكتبداروطاهـ.041الرابعة

.اص504الثالثةط(قاسمابن)حاشيةالمربع-الروض265

مصر،،السعادةمطبعةعبيد،أحمد:تقديم،القيملابن:المحبين-روضة266

اهـ.414،بيروتلعربي،الكتابداروطاهـ.375

لأولىط،الحلبيمطبعة،القاضيعثمانبنلمحمد:الضاظرين-روضة267

اهـ.041الثالثةط،الرياض،السلفداروتوزيعاص.004

دار،الدقاقحمدورباحعبدالعزيزتحقيق،للنووي:الصالحينرياصز-268

.اص104الرابعةط،وبيروتدمشق-للتراثالمأمون

الاولىط،المصريةالمطبعة،القيملابن[لعباد:خيرهديفيالمعاد-زاد926

ط،بيروت-الرسالةمؤسسة،الارنؤوطوعبدالقادرشعيبوتحقيق.ص1347

.اص704عشرةالخامسة

محمدنشر،الأعظميالرحمنحبيبتحقيق،المباركلابن:والرقائق-الزهد027

.بيروت-الرسالةمؤسسة،الزعبيعفيف

ماجة،ابنسننحاشيةفيمطبوع:ماجةبن1صننعلىالبوصيري-زو[ئد271

.اص404الثانيةط،الاعطميمصطفى:تحقيق

،الرازيحمدانأحمدحاتملابي:والعربيةالاسلاميةالأسماءفي-[لزينة272

للمحقق،الغاليةلفرقوالغلوكتاب)ضمن.السامرائيسلومعبداللهتحقيق

.م2913بغداد،-للطباعةالحريةدار
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عبدالعزيزمحمد:تحقيق،الصنعانيإسماعيلبنمحمد:السلامسبل

.بيروت-العربيالتراثإحياءدار9137!،الرابعةط،الخولي

الاولىطحميد،بنعبداللهبنلمحمد:الحنابلةضرائحعلىلوابلة1السحب

مؤسسة،العثيمينوعبدالرحمنزيدأبوبكروتحقيق(.تفاصيل)دونا!904

.!ا416الاولىط،بيروت-الرسالة

ط،بيروت-الاسلاميالمكتب،للألباني:الصحيحةالأحاديثسلسلة

اهـ.704الثانيةط،الرياض-المعارفمكتبةا!،504الرابعة

الأولىط،الرياض-لمعارفمكتبة،للالباني:الضعيفةلأخلديث1سلسلة

ا!.412

رد،المراديمحمدالفضللابيعشر:[لثاننالقرناعيانفيالدررسلك

اهـ.804الثالثةط،بيروت-حزمابندارالبشائر،

مصر.ومكتبتها،السلفيةالمطبعة،العصامي:العواليالنجومسمط

المكتب،السباعيمصطفىد.:الإسلاميالتشريعفيومكانتهاالسنة

ا!.504الرابعةط،بيروت،الاسلامي

ط.الزهرانيعطيةد.:تحقيق،الخلالهارونبنمحمدبنأحمد:لسنة1

.الرياض-الرايةدار!،ا041الأولى

ط،بيروت-الإسلاميالمكتب،الألبانيتحقيق،عاصمأبيلابن:[لسنة

اهـ.!ا13الثالثةوطاهـ،893الأولى

دار،لقحطانيسعيدبنمحمدد.:تحقيقأحمد،الامامبنلعبدالله:[لسنة

ا!.414الثانيةط،الدمامللنشر،رمادي

مطبعةاحمد(للامامالجهميةعلىالردكتابذيل)فيأحمدل!مام:السنة

.وشركاهالحلبيالبابيعيسى

العصرية،المكتبةعبدالحميد،الدينمحييمحمد:تحقيقداود:أبيسنن

العلمية،الكتبداروطاهـ،904الثقافيةالكتبمؤسسةوط.بيروت

ا!.411بيروت

وتحقيق:.الرياندار،عبدالباقيفؤادمحمدوتعليقترقيم:ماجه[بنسنن

4014!.الثانيةط،الاعظميمصطفى

عبدالقادروطا!.041الاولىط،قلعجيعبدالمعطيتحقيق:[لبيهقىسنن

ا!.414،المكرمةمكةالبار،دارمكتبةعطا،
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492
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692

792

892

992
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العربي-التراثإحياءدار،واخرونشاكراحمد:تحقيق:الترمذيسنن-

.إستانبول،الاسلاميةالمكتبة،الدعاسعبيدعزتوتعليق.بيروت

المعرفة-دارهـ،1386ط،هاشمعبداللهالسيد:تحقيق:الدارقطنيسنن-

.بيروت

دارهـ،1386الاولىط،لسبعخالد،زمرليفواز:تحقيق:رمي1الد-سنن

.بيروت-العربيالكتاب

بحلب،الاسلاميةالمطبوعاتمكتب،غدةأبوعبدالفتاجترقيم:النسائي-سنن

.اص411العلميةالكتبداروطاص.904الثالثةط

مؤسسة،الإرنؤوطشعيبالتحقيقعلىأشرف،للذهبيالنبلاء:علام1-سير

.ص1241الثامنةط،بيروت-الرسالة

تحقيق:،حعبلبنأحمدالامامبنصالج:حنبلبنحمد1لإمام1سيرة-

.ص0141الاولىط،الاسكندرية،الجامعةشبابمؤسسة،أحمدعبدالمنعمفؤاد

.بيروت-المعرفةدار،الندويالحسنلابي:النبوية-[لسيرة

-الرياندار،تدمريعبدالسلامعمرتعليق،هشاملابن:[لنبوية-[لسيرة

بيروت،الجيلدار،عبدالرؤوفطهوتحقيقاهـ.804الاولىط،القاهرة

تمه:وحققه،السبكيالدينتقي:زفيل[بنعلىلرد1فيالصقيل-السيف

.ص1356الاولىطمصر،،السعادةمطبعة،الكوثريزاهدمحمد

العربية-الثقافةدار،الدقاقيوسفأحمدتحقيق،للخطابيالدعاء:-شأن

.014!4الاولىط،دمشق

منشاةالنشار،ساميعليتحقيق،للجويني:لدين1صول1فيلشامل-1

.م9691،مصر-المعارف

سنةولاناشر)بدونقريشيعبدالعزيزبنعمرد.التصو!:-شبهات

طع(.

الاسلامية،التربيةمكتبة،قريشيعبدالعزيزبنعمرد.لمكقير:1-شبهات

.ص1!ا11الاولىط،القاهرة

والانشرللطباعةالتجاريالمكتب،الحنبليالعمادلابن:الذهب-شذر[ت

.بيروت،الفكرداروط،التراثإحياءداروط.بيروت-والتوزيع



03-

-03

31-

31-

31-

31-

الثالثة.ط،المصريةالنهضةمكتبة:مالكابنألفيةعلىالأشمونيشرح

السعوي،عودةمحمدد.:تحقيق،تيميةابنالإسلامشيخ:الأصبهانيةشرح

أصولبكليةالعقيدةلقسممقدمة،الكاتبةالالةعلىمطبوعةدكتوراهرسالة

7014!.سنةالاسلاميةسعودبنمحمدالامامبجامعة،الدين

سعدبنأحمدد.تحقيق،للالكائي:والجماعةالسنةاهلاعتقاداصولئرح

الرابعةوط،1141الثانيةوط،الاولىط،الرياض-طيبةدار،الغامدي

.!1416

أبيالحسينبنأحمدتعليقعبدالجبار،للقاضي:الخمسةلأصول1شرح

طوهـ.1384الاولىط،وهبةمكتبة،عثمانعبدالكريمد.تحقيق،هاشم

.!8041الثانية

ط،الحلبيالبابيمطبعة(،الدسوقيحاشية)معللسنوسيالبراهينامئرح

.!1358الاخيرة

هـ.0041العشرونط،القاهرة،التراثمكتبة:مالكابنالفيةعلىمحقيل[بنشرح

.!1341،بيروت،الفكرداروط

عبدالكريم،الكيلانيأديبمحمد:تحقيق،الباجوري[لتوحيد:جوهرةشرح

نشر(.دارولاطبعسنة)بدون،تعان

الخميس،محمدد.تحقيق،تيميةابنالإسلاملشيخ:لنزول1حديثشرح

1414!.الاولىط،العاصمةدار

عبدالرحمنبنعبداللهد.:تحقيق:الخرقيمختصرعلىالزركشيشرح

0141!.الاولىط،الرياض،العبيكانمكتبة،لجبرين

المكتب،الشاويشوزهيرالارنؤوطشعيبتحقيق،للبغوي:لسنة1شرح

.بيروت،العلميةالكتبداروط8913!.لأولىط،بيروت-الاسلامي

المؤيد-دارشيحا،مامونخليلتحقيق،للنووي:مسلمصحيحشرح

.بيروت،العلميةالكتبداروط1415!.الثانيةط،لرياض

-التراثدارمكتبة،بديويعلييوسفتحقيق،للسيوطيلصدور:1شرح

1413!.الثانيةط،المنورةالمدينة

السقا،حجازيأحمد:تحقيقمأالتفتازانيالدينسعد:النسفيةلعقائد1شرح

!0!1!.القاهرة،زهريةالاالكدعاتمكتبة

0116



وشعيبالتركيعبداللهد.تحقيقالعز،أبيلابن:الطحاوية[لعقيدة-شرح314

طواهـ.412الثالثةوطهـ،8014الاولىط،الرسالةمؤسسة،الارنؤوط

.ص1913الاسلاميالمكتب

،الرياضالإفتاء،دار،هراسخليلمحمدد.:سطية1الوالعقيدةشرح-315

.ص1411لرياض-الهجرةداروط.ص3041

،غرابمحمود:وباليفجمع،عربيابنكلاممن[لحكمفصوسشرح-316

(.المؤلف)طبعالحكمفصوصحاشيةفيطبع

الاولىط،بيروت،العلميةالكتبدار،قاريعليملا[!بر:الفقهثعرح-317

احمدبنجعفرللقاضي:الديناصولفيعبادبن[لصاحبقصيدة1شرح-318

ياسين.الحسنبنمحمدتحقيق،اليمانيالبهلولي

مكتبة،عبدالوهاببنمحمدبنعبداللهبنسليمان[لتوحيد:ك!ابشرح-931

.الرياض-الحديثةالرياض

عالمرد،عميرةعبدالرحمن:تحقيق،التفتازانيالدينسعدالمقاصد:شرح-032

.صا904الاولىط،بيروت،الكتب

،مخطوط،الشيخالحسنبنعبدالرحمنبنلعبداللطيف:[لقيمابننونيةشرح-321

653.برقم،بالرياضسعودالملكجامعةمكتبةفيميكروقيلممنهويوجد

ط،بيروت-العلميةالكتبدار،هراسخليلمحمدللدكتور:النونيةشرح-322

1!.!ا15الثانيةوط.ص1!ا60الاولى

السنةانصار:نشر،الفقيحامدمحمد:تحقيق،للاجري:[لشريعة-323

.ص3014العلميةالكتبداروط(.تاريخ)بدونمصر،،المحمدية

صبحي:تحقيق،الحاكمأحمدبنمحمدبنمحمد:الحديثاصحابشتار-324

الكويت.-الخلفاءدار.السامرائي

،زغلولبسيونيبنالسعيدمحمدهاجرأبيتحقيق،للبيهقي:[لايمانشعب-325

0141ص.الاولىط،بيروت-العلميةلكتبدار

الكتبدارمفيد،د.:تحقيق،قتيبةابنالشعر[ء:طبقاتأولشتراء1ولشعر326-1

48311.ا!-104الاولىط،بيروت،العلمية

عبد]لحميدحسينتحقيق،عياضللقاضي:[لمصطفىحقوقبتعريف[لشفا-327

.بيروت-الارقمدار،نيل
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328-

932-

033-

331-

332-

333-

334-

335-

336-

337-

338-

933-

034-

341-

342-

دار،لقيملابن:و[لتعليللحكمة1ولقدر1والقضاءمسائلفيالعليلشفاء

،السواديمكتبةوطهـ.8913،بيروتالفكر،داروط.القاهرة،التراث

.ص1412،جدة

الثانيةط،الكويت-الارقمدار،الوادعيهاديبنلمقبل:الشفاعة

.ص3014

بنعقيلتحقيق،عبدالهاديلابن:السبكيعلىالردفيالمنكيلصارم1

1412!.الاولىط،بيروت-الريانمؤسسة،اليمانيالمقطريمحمد

القومي،والارشادالثقافةوزارة،للقلقشعديالإنشا:صناعةفي[لأعشىصبح

العامة.المصريةالموسسة

مصر.-العربيالكتابدار،عطارعبدالغفورأحمدتحقيق،للجوهري:الصحاح

العربيةالمملكة،لجبيل-الصديقدار،للألباني[لمفرد:الأدبصحيح

.اص!ا15الثانيةوط1!.ا!ا!االاولىط،السعودية

ط،الارنؤوطشعيب:تحقيق،البستيحبانبنمحمد:حبانبن1صحيح

.بيروت-الرسالةمؤسسةا!،414الثانية

.د:تحقيق،السلميخزيمةبنإسحاقبنمحمد:خزيمةبن1صحيح

.بيروت-الاسلاميالمكتبص،0913ط،الاعظميمحمد

لقاهرة.-السلفيةالمطبعة،عبدالباقيفؤادمحمدترقيم:البخاريصحيح

الاسلامي،المكتب،الالبانيالدينناصر:وزيادتهالصغير[لجامعصحيح

.اص204الثالثةط،بيروت

،بيروت،الاسلاميالمكتب،الالبانيالدينناصر:ماجة[بنسننصحيح

.اص704الاولىط

ط،بيروت،الاسلاميالمكتب،الالبانيالدينناصر:الترمذيسننصحيح

.اص704الاولى

ط،بيروت،الاسلاميالمكتب،الالبانيالدينناصر:النسائيسننصحيح

.ص7041الاولى

بيروت،العلميةالكتبدار،مسلمالامام:[لنوويبشرحمسلمصحيح

.ص3014ط

التراثإحياء،عبدالباقيفؤادمحمد:تحقيق،مسلمالامام:مسلمصحيح

.بيروت-العربي
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348-

934-

-035

-351

-352

-353

-354

-355

-356

-357

ط،المعتوقيوسفبدر:تحقيق،الطبريجريربنمحمد:السنةصريح

الكويت.-الخلفاءداراهـ،504الاولى

الثقبة،-الهجرةدار،السقافعبدالقادرلعلوي:وجلعزاللهصفات

اهـ.414الاولىط،السعوديةالعربيةالمملكة

الاولىط.الغنيمانعبدالله:تحقيق،الدارقطعيعمربنعلي:الصفات

.المنورةالمدينة-الدارمكتبةهـ،2014

العاصمة-دار،اللهدخيلالعليد.تحقيق،القيملابن:[لمرسلة[لصو[عق

اص.412الثانيةوط8014!،الاولىط،الرياض

الثانيةط،الرياضالكوثر،مكتبة،عبدالحليمطارق،العبدهمحمد:[لصوفية

العلمية،الكتبدار،قلعجيعبدالمعطي:تحقيق،العقيليالكبير:الضعقاء

.ا!404الاولىط،بيروت

الثالثةط،بيروت-الإسلاميالمكتب،للألباني:الصغير[لجامعضعيف

الإسلامي،المكتبط،الالبانيالدينناصر:ماجة[بنسننضعيف

.بيروت

.بيروت-الحياةمكتبةدار،للسخاوي:[لتاسعلقرن1لأهلاللامع[لضوء

مؤسسةسيد،فؤاد:تحقيق،جلجللابنوالحكماء:الأطباء!لبقات

.ص5014الثانيةط،بيروت،الرسالة

مكتبةعمر،محمدعلي:تحقيق،السيوطيالدينجلال:[لحفاظطبقات

3913!.الاولىطمصر،،وهبة

المعرفة،دارط،يعلىأبيبنمحمدالحسينابيللقاضي:الحنابلةطبقات

.وتبير

عبدالفتاجتحقيق،الغزيالدينلتقى:الحنقيةتر[جمفيلسنية1[لطبقات

هـ.3014الاولىط،الرياض-الرفاعيدار،الحلو

وعبدالفتاجالطعاحيمحمدمحمودتحقيق،للسبكي:[لكبرىالشافتيةطبقات

هـ.1383،وشركاهالحلبيالبابيعيسىمطبعةالحلو،

مكتبة،شريبةالديننور:تحقيق،السلميعبدالرحمنأبو:الصوفيةطبقات

.!ا604الثالثةط،القاهرة،الخانجي
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36-

36-

36-

36-

36-

36-

36-

36-

36-

37-

37-

مطبعةطشاكر،محمدمحمود:تحةيق،سلامابنالشعر[ء:فحولطبقات

.الةاهرة،المدني

.ص1315سانة،مصر،الشرقيةالعامرةبالمطبعةط،الشعراني:الكيرىالطبقات

والقسمهـ،0138،بيروتصادر،دارطسعد،لابن:الكبرىالطبقات

الجامعةص،3014لاولىطمنصور،محمدزياد:بتحقيقطبع،منهالمتمم

الإسلامي.التراثإحياء،العلميالمجلس،لاسلامية

بيروت-الكاثوليكيةلمطبعة،المرتضىبنيحيىبنأحمد:لمعئزلة1طبقات

.ام619

.ص0138،ليدن،بريلمطبعةط،السيوطىالدينجلال:[لمفسرينطبقات

،القاهرة-وهبةمكتبةعمر،محمدعليلحقيق،للداودي:المفسرينطبقات

.ص2913الاولىط

3،طالسلفيةالمكتبة،القيملابن:الستادتينوبابالهجرتينطريق

الاولىط،الرياضالمؤيد،مكتبة،عيونمحمدبشيرونشرةهـ،0014

.اص904،الةيمابنداروط،الرياض،الوطنداروطاص.414

رسالة،الحواليعبدالرحمنبنسفرد.:الإسلاميالفكرفيالإرجاءظاهرة

.ص7014،بمكةالقرىأمبجامعةالعقيدهلةسممقدمةدكتوراه

الكتبدار،العربيابنبكرلابي:الترمذيصحيحبشرحلأحوذي1عارضة

.بيروت-العلمية

الثانية،طالمعجد،الدينصلاح:تحقيق،الذهبيكبر:منخبرفيلعبر1

.ص8491،الكويتحكومةمطبعةمصورة

كثير-ابندارمستو،الدينمحييتحقيق،القيملابن:الصابرينمدة

.اص414الرابعةط،دمشق

الكتابدار،فراجالالحسنمدحت:الشرعيالمجهرتحتبالجهلالعذر

.ص4141الاولىط،باكستان،والستة

ابنمكتبة،هزاعمحمدبنمحمدشريف:السلفعقيدةفيبالجهلالعذر

.ص8014الأولىط،القاهرة،تيمية

مكتبةالحمود،محمد:تحقيق،شيبةأبيلابن:فيهرويوما[لعرش!

.ص6014الاولىط،الكويت،المعلا
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373

374

375

376

377

378

937

038

381

382

383

384

385

ط،المباركيسيرعليبناحمدد.:و[لقانونلشريعة1في1ثرهوالعرف-

.ص1241الأولى

النهضةدارعاشور،عبدالفتاجسعيد:لشام1ومصرفي[لمماليكيلعصر-1

.م7691الثانيةط،القاهرة،العربية

دار،المباركفورياللهرضاء:تحقيق،الاصبهانيالشيخلابي:-[لعظمة

.ص1241الاولىط،الرياض،العاصمة

التأليفلجنة،امينأحمد:تحقيق،الاندلسيربهعبدابنالفريد:العقد-

.م4891ط،القاهرة،و]لترجمة

مطبعة،عبدالهاديلابن:تيميةبن1لاسلام1شيخمناقبفيالدريه[لعقود-

المؤيد.مكتبةوطمصر.،المدني

طنصر،سعيد:تحقيق،تيميةبنعبدالحليمبنحمد:الأصفهانيةالتقيدة-

.الرياض-الرشدمكتبةص،1415الاولى

الشيخ،عليبنناصرد.الكبار:الصحابةفيو[لجماعةالسنةأهلعقيدة-

.ص1413الاولىط،الرياضالرشد،مكتبة

بننبيلتحقيق،الصابونيعثمانلابي:[لحديثصحاب1[لسلفعقيدة-

.ص1413الاولىط،السبكيسابق

بنعبدالله:الرديةالمبتدعةأباطيلوكشف[لبريةربكلامفيالسلفيةالعقيدة-

.ص8014الاولىط،الجدييعيوسف

الاولىط،الألبانيالدينناصر:تحقيق،للطحاوي:الطحاويهلعقيدة1-

.بيروت-الاسلاميالمكتبص،8913

بنمحمد:تحقيق،تيميةبنعبدالحليمبنأحمد:الواسطية[لعقيدة-

-والافتاءالعلميةالبحوثلاداراتالعامةالرئاسةهـ،1412طعبدالعزيز،

.الرياض

-هراسحليلمحمدد.شرح،تيميةابنالاسلاملشيخ:الواسطيةلعقيدة1-

الأولى.ط،الثقبة-الهجرةدار،السقافعبدالقادرعلويتحقيق

الاولىط،السيروانعبدالعزيز:تحقيق،الشيبانيحنبلبنأحمد:العقيدة-

دمشق.-قتيبةدارص،8014

الأعلميموسسة،القميبابويهبنعليبنمحمد:الشر[ئععلل-

.ص8014الاولىط،لبانان،بيروت،للمطبوعات
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387-

388-

938-

093-

193-

293-

393-

493-

593-

693-

793-

893-

993-

الحقإرشاد:تحقيق،الجوزيلابن:الو[هيةالأحاديثفيلمتناهية1[لعلل

9913!.،باكستانلاهور،،الاسلاميةالكتبدارنشر،الاثري

مكتبةفيمصورمخطوط،للدارقطني:[لنبويةالأحاديثفيالواردة[لعلل

خ.4755برقمالإمامجامعة

مصر،المنار،دار،العربعبدالحميد:المتكلمينخلصعندالتوحيدعلم

ا!.704ط

الحديثة،النهضةومطبعةمكتبة،بسامعبدالله:قرونستةخلالنجدعلماء

8913!.الأولىط،المكرمةمكة

،المنورةالمدينة،لحكموالعلوممكتبة،الدويشموسى:خلقهعلىده1علو

.اص704الأولىط

الفكر،دار،عثمانمحمدعبدالرحمن:تحقيق،للذهبي:الغفارللعليالعلو

.!1388الثانيةط،بيروت

للتقدمالكويتمؤسسة،شوقيلجلال:العرببة[لمنظوماتفيالعقلبةلعلوم1

.م0991الأولىط،العلمي

ابادي،العظيمالحقشمسمحمدداود:ابيسننشرحالمعبودعون

اهـ.993الثالثةط،بيروتالفكر،دار،عثمانمحمدعبدالرحمن:تحقيق

.بيروت-العلميةلكتبداروط

رضا،نزارد.:تحقيق،صيبعةبيلابنالأطباء:طبقاتفي[لأبناءعيون

.م6591،بيروت،الحياةمكتبةدار

يشرف،عمداللطيفمحمودتحقيق،للامدي:الكلامعلمفيالمرامكاية

1913!.القاهرة،عويضةتوفيقمحمد:إصدارهعلى

،القاهرةبرجستراسر،:تحقيق،الجزريلابنلقر[ء:1طبقاتفيالنهايةكاية

.ام329

دارص،9014الاولىطمحمود،عمر:لهقدم،الجوزيةقيملابن:الغربة

.عمان-الأثريةالكتب

عبدالمعيدمحمدد.:تحقيق،الهرويسلامبنالقاسم:[لحديثكريب

.بيروت-العربيالكتابدار6913!،الأولىط،خان

دمشق.،الألبابدار،الجيلانيعبدالقادر:الغنية
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الاولىط،الدويشأحمدو[لافتاء:العلميةللبحوثلد[ئمة1[للجنةفتاوى-004

.الرياضالافتاء،دار1411!،

صالجبنمحمدالشيخ-بازبنعبدالعزيزالشيخ:الأمهلعموممهمةفتاوى-104

.الرياض-العاصمةدار،الاولىط،العثيمين

ط،القاهرة-الرياندارحجر،لابن:[لبخاريصحيحبشرح[لباريفتح-204

.بيروت،المعرفةداروط!.7014الثانية

دارالبنا،عبدالرحمنلابن:لأماني1بلوغشرحهمختصرمعلرياني1الفتح-304

.القاهرة،الشهاب

دار،للشوكاني[لتفسير:علمفيوالدرايةالرو[يةفنيبين[لجامعالقديرفتح-404

هـ.1414،دمشقكثير،ابنداروط.بيروتالفكر،

.بيروتصادر،دار،عربيلابن:المكيةالفتوحات-504

بنحمد:تحقيق،تيميةابنالاسلاملشيخ:الكبرىالحموية[لفتوى-604

مقدمةالكاتبةالالةعلىمطبوعةماجستيررسالة،التويجريعبدالمحسن

الإسلامية،سعودبنمحمدالإمامبجامعةالدينأصولبكليةالعقيدةلقسم

.الرياض!،4121سنة

الافاقدار،م7791الثانيةط،البغداديطاهربنعبدالقاهر:[لفرقبينالفرق-704

.التراثدارلحميد،عبدلدينمحيمحمدتحقيق.بيروت-الجديدة

تحقيق،تيميةابنالإسلاملشيخ:الشيطانواولياءالرحمناولياءبينالقرقان-804

المؤيد،مكتبةوطهـ.1414الاولىط،طويقدار،اليحيىعبدالرحمن

.!1341،الرياض

،الفتاوىمجموعضمن،تيميةابنالاسلامشيخ:والباطل[لحقبينالفرقان-904

023.-13/5ح

.الرياض،الكتبعالمط،القرافي:الفروق-041

نصرإبراهيممحمدتحقيق،حزملابن:لنحل1وو[لأهو[ء[لمللفيالقصل-411

الخانجيمكتبةوطهـ.1411،بيروت-الجيلدار،عميرةوعبدالرحمن

.القاهرة

)طبعالغرابمحمودمحمود:تحقيق،عربيلابن:[لحكمفصوص-412

عيسىمطبعة،العربيةالكتبإحياءدار،عفيفيالعلاءأبووتعليق(.المؤلف

1365!.الحلبيالبابي

1167



-413

414-

415-

416-

417-

418-

941-

042-

421-

422-

423-

424-

425-

426-

الالباني،تحقيق،إسحاقبنإسماعيلللقاضي!:لنبي1علىالصلاةفصل

ء7913!.الثالثةط،بيروت-الاسلاميالمكتب

طبع(.سنةولانشردار)بدونتجددرضا:تحقيق،النديملابن:الفهرست

1416!.،بيروت-العلميةالكتبداروط

العربي-الكتابدار،الخشتعثمانمحمدتحقيق،القيملابنالفوائد:

.بيروتالفكرداروط.بيروت

إحسان:تحقيق،الكتبيشاكربنمحمدعليها:لذيل1والوفياتت1فو

.بيروت،الثقافةدار،عباس

موسسة،صبحيمحمودأحمدد.:والأشاعرةلمعتزلة1بينالكلامعلمفي

مصر.،م8291الرابعةط،الجامعيةالثقافة

الفتاوىمجموعفي،تيميةابنالإسلامشيخ:والمسمىالاسمفيقاعدة

6/185-.213

الفتاوىمجموعفي،تيميةابنالإسلامشيخ:النهوكلاملقران1فيقاعدة

12/6-.37

مجموعةضمن،تيميةابنالإسلامشيخ:الكلامصفةفينافتةقاعدة

1343!.الاولىط،بالرياضطيبةمكتبة:نشر2/64،المنيريةالرسائل

7014!.،بيروت،الرسالةمؤسسة،للفيروزابادي:المحيط[لقاموس

اللهفضلبنالامينلمحمد:لدخيل1منلعربية1اللغةفيفيما[لسبيلقصد

الاولىط،الرياض-التوبةمكتبة،الصينيعثماند.تحقيق،المحبي

تحقيق:والسنةالآد[بفيالجزيريادرش!بنعبدالملكمرو[نابيقمحيدة

.م4991الاولىط،بيروت-الاسلاميالغربدار،ناجيهلال

برقمالامامجامعةمكتبةفيمصورمخطوط،بيكلخضر:النونيهالقصيدة

.1115/خ

عبدالرحمند.:فيه[لناسومذاهبوالسنة[لكتابضوءفيو[لقدر[لقضاء

.1414!الاولىط،الدوليالنشردارالمحمود،

ط،القاهرة-الحلبيمطبعةلجليند،السيدلمحمدوالثر:الخيرقضية

.ام819الثانية
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427-

428-

942-

043-

431-

432-

433-

434-

435-

436-

437-

438-

943-

044-

عاصمد.:تحقيق،القانوجيخانحسنصديقمحمدلثمر:1قطف

.الاردن-الاوسطالشرقشركةص،4014الاولىط.القريوتي

إحياءضمن،الغزاليحامدأبو:العقيدةفيالأدلةلو[معفيالعقائدقواعد

.بيروت،الاسلاميةالنورمكتبة11001،ح،الدينعلوم

دار،البريكانلابراهيم:لسلف1عاندو[لصقاتللاشماءالكليةالقواعد

.اص441الاولىط،الهجرة

الثيخ،الحسينبنعليبنلحسين:لحسنى1الأسماءنظمفيالأسنىالقول

السعودية-البلادمطبعة،الشيخآلإبراهيمبنعبدالملكالثيخنفقةعلىطببع

.ص1375مكة

.ص3041لرابعةط،بيروت،العربيالكتابدار،الاثيرلابن:التاريخفي[لكامل

.اص504الثانيةط،بيروت-الفكردار،عديلابن:الرجالضعقاءفيالكامل

.اص904الثالثةوط

بنمحمدبنعبداللهبكرابووالاتار:[لأحاديثفيالمصنفالكتاب

العلمية-الكتبدارص،1411الاولىط،يوسفكمال:تحقيق،شيبةأبي

.بيروت

داروط.والنشرللكتبخياطشركة،للتهانوي:[لقنون[صطلاحاتكشاف

.بيروت،صادر

الاعظمي،الرحمنحبيبتحقيق،للهيثميالبزار:زو[ئدعنالأسناركشف

.ص9913الاولىط،بيروت-الرسالةمؤسسة

الثالثةطيالتقايا،الدينشرفمحمدتصحيح،خليفةلحاجي؟الظنونكشف

.بيروتلعلمية،الكتبداروطص،2014الفكرداروطص.1378

القاسم،عبدالرؤوفمحمد:[لتاريخفيمرةلأولالصوفيةحقيقةعنالكشف

.ص1413الثانيةط،الاردن،الاسلاميةالمكتة

كتابضمنمطبوعرشد،بنمحمدالوليدلابي:لأدلة1مناه!معنلكشف1

.ص2014،الجديدةالافاقداررشد،ابنفلسفة

دارأحمد،سيدأحمدبنلمحمد:الحسانالغرالقصائدمنالانسانكقاية

.ص9014الاولىط،الدمام-القيمابن

عبداللهأبو:تحقيق،البغداديعليبناحمد:الرو[يةعلمفيالكفايه

.المنورةالمدينة-العلميةالمكتبة،المدنيإبراهيم،السورتي
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44-

44-

44-

44-

44-

44-

44-

44-

44-

-45

-45

-45

-45

-45

-45

-45

العامةالرئاسةط،لسلمانعبدالعزيز:الواسطيةمعانيعن[لجليةالكواشف

.ص0141السابعةوط.اص204،الرياضللافتاء،

الحنبلي،المرداويعبداللهبنأحمدبشرح:تيميةابن[لإسلامشيخلامية

.اص417لاولىط،المسلمدار،الفوزانتعليق

.بيروت-صادردار،الاولىطمنظور،ابن:العربلسان

العظاميةطالمعارفدائرة:تحقيق،العسقلانيحجربناحمد:الميزانلسان

.بيروت-للمطبوعاتالاعلميمؤسسةص،6014الثالثة

حسينفوقيةد.تحقيق،للجويني:لسنة1هل1عقائدقواعدفي[لأدلهلمع

اص.704الثانيةطلكتب،عالممحمود،

حمودة:تحقيق،الأشعريالحسنأبو:و[لبدعالزيغاهلعلىالردفياللمع

الازهرية.المكتبةط،غرابة

البدر،عبدالله:تحقيق،المقدسيقدامةبنعبداللهمحمدأبوالاعئقاد:لمتة

الكويت.-السلفيةالدارص،6014الاولىط

2/916(.الحاوي)ضمنللسيوطي:السبعةالأسئلةاجوبةفي[للمعة

عقيدةفي[لمضيةالدرةشرحلأثرية1الأسراروسواطعالبهيةالأنوارمع1لو

ط،بيروت،الاسلاميالمكتب،السفارينيأحمدبنمحمد:[لمرضية[لقرقة

.ص1411الثالثةوطص.5014الثانية

السيرافي،عبداللهبنالحسنسعيدلابي:الضرورةمنالشعريحتملهما

.ص1412الثانيةط،القوزيحمدبنعوضد.تحقيق

الافغاني،السلفيللشمس:والصفات[لأسماءتوحيدمنوموقفهمالماتريدية

.ص1413الاولىط،الطائف،الصديقمكتبة

.البغداديباللهالمعتصممحمدتحقيق،للرازي:المشرقيةلمباحث1

.ص8913الثالثةط،بيروت-المعرفةدار،للسرخسي:لمبسوط1

للامدي.:و[لمتكلمين[لحكماءالفاطشرحفي[لمبين

مكتبةط،سزكينفؤادمحمد:عليهعلق،عبيدةلابي:القر[نمجاز

.ص1374،القاهرة،الخانجي

،غدةأبوعبدالفتاح:تحقيق،النسائيشعيببناحمد:لسانن1منالمجتبى

حلب.-الإسلاميةالمطبوعاتمكتبص،6014الثانيةط

0117



،المشرقدار،جيماريةدانيال:تحقيق،فوركابن:[لأشعريمقالاتمجرد-457

تاريخ.بدون،بيروت

[لعرب،المورخينلاتحادالتامةالأمانةعنتصدر،[لعربيلمؤرخ1-مجلة458

هـ.9014عشرةالرابعةالسنة37التددبغد[د،

دارعبدالحميد،الدينمحييمحمدتحقيق،للميداني:الأمثال-مجمع945

.!1374بيروت-المعرفة

هـ.2014الثالثةط،بيروت-العربيالكتابدار،للهيثميالزوائد:-مجمع046

.بيروت-الفكردار،للنووي:[لمهذبشرح[لمجموع-461

قاسم،عبدالرحمن:وترتيبجمع،تيميةابنالإسلامشيخفتاوىمجموع-462

هـ.1412،الرياض،الكتبعالمدار

الر"لاسةباز،بنعبداللهبنعبدالعزيزالشيخ:متنوعةومقالاتفئاوى-مجموع463

1411!.الثانيةط،الرياضوالافتاء،العلميةالبحوثلاداراتالعامة

بنمحمدالامامجامعةط:عبدالوهاببنمحمدالشيخمولفات-مجموع464

هـ.0014سنة،الرياض،الاسلاميةسعود

سعدبنإسماعيلراجعها:عتيقبنحمدبنسعدالشيخرسائل-مجموعة465

.القاهرة-الاعتصامدار،عتيقابن

العلمية،الكتبدار،تيميةابنالاسلامشيخ:والمسائلالرسائل-مجموعة466

هـ.1412الثانيةط،بيروت

بنإسماعيل:ومراجعةتصحيح:عتيقبنحمدالعلامةورسائلكتب-مجموعة467

.بيروت،الكريمالقراندارط،عتيقبنسعد

الاولىط،بيروت-العلميةلكتبدار،عطيةلابنالوجبز:لمحرر468-1

هـ.1413

المحصلتلخيص)وبذيلهللرازي:والمتاخرينالمتقدمينأفكارمحصل-946

.القاهرة-الازهريةالكلياتمكتبةسعد،عبدالرؤوفطهتقديم(،للطوسي

هـ.1411الاولىط،القاهرة،التراثمكتبةوط

الجمهوريةمكتبة،زيدانحسن:تحقيق،حزمابنمحمدأبو:المحلى-047

الفكر-دار،البنداريسليمانعبدالغفارد.تحقيقوط.القاهرة،العربية

.بيروت
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78

97

08

81

82

83

84

85

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-4

ط،نغشمحمد:تحقيق،إسحاقبنحعبل:حنبلبناحمدالاماممحنة

.3014!،القاهرة،وشتديسعديمطبعة

.م7791بيروت-لبانانمكتبة،للبستاني:المحيطمحيط

طخاطر.محمود:تحقيق،الرازيبكرأبيبنمحمد:الصحاحمختار

.بيروت،العلميةالكتبداروط.لبانان-لبانانمكتبة1415ص،

تحقيق:،الملقنلابن:لحاكم1مستدركعلىالذهبيلحافظ1ك1[ستدرمختصر

.الرياض،العاصمةدارطالحميد،عبداللهبنسعد

محمود)اختصار:الدهلويعبدالعزيزلشاه:عشريةالاثانيلتحفة1مختصر

.الدمام-الجوزيابنمكتبة(،الالوسيشكري

النفائس،دار،بركةإبراهيم:تحقيق،للزبيدي:[لبخاريصحيحمختصر

.ا!604الثانيةط،بيروت

المكتب،الالبانيالدينناصر:تحقيق،للمنذري:مسلمصحيحمختصر

5014ص.الخامسةط،الاسلامي

اختصار:،القيملابن:والمعطلةالجهميةعلىالمرسلةالصواعقمختصر

،القاهرة،الحديثدار،إبراهيمسيد:تحقيق،الموصليبنمحمد

العلمية.الكتبداروط،بالقاهرةالمتعبيمكتبةوطاص.412

زمرلي،حمدفواز:دراسة،الشطيجميلمحمد:الحنابلةطبقاتمختصر

.بيروت!،6014الاولىط

.1412!،بيروت،الاسلاميالمكتب،الالبانيالدينناصرالتلو:مختصر

.بيروتالفكر،دارط،سيدهلابن:المخصص

دار،دي1البغدبادئهالمعتصممحمدتحقيق،القيملابن:[لسالكينمد[رج

0141ص.الاولىط،بيروت-العربيالكتاب

تحقيق:،الحعبليبدرانبنعبدالقادرأحمد:[لاماممدهبالىالمدخل

1014ص.الثانيةط،بيروت،الرسالةمؤسسة،التركيد.عبدالله

بنأحمدونقد(:)عرضالصقاتنصوصفيالتقويضهل1مذهب

.الرياض-العاصمةدار1416ص،الاولىط،القاضيلرحمن1عبد

،بيروت،الرسالةمؤسسة،الجبوريعبدالله:تحقيق،اليافعي:الجنانمراة

5014!.الاولى
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486

487

488

948

094

194

294

394

494

594

694

794

894

994

،البجاويعلي:تحقيق،دي1البغدعبدالمومنالدينلصفي:الاطلاعصد1مر

.بيروت-المعرفةدار،ص1373الاولىط

.ملتان،الإمداديةالمكتبة،الحنفيالقاويعليللملا:المفاثيحمرقاة

ضمن،تيميةابنالاسلامشيخ:دم1علىاللهنزلها1التيالأحرتمسألة

117.-12/37الفتاوىمجموع

ط،الرياض،طيبةدار،القفاريناصرد.:والشيعةالسنةبينالميثريبمسألة

.ص1241الاولى

الفتاوىمجموع)ضمنتيميةابنالاسلاملشيخ:والنفسالتقلفيمسألة

.)9/271

الفتاوىمجموع)ضمنتيميةابنالاسلاملشيخ:ن1القرفيالمصربةالمسألة

.)12/162

دارطرضا،وشيدمحمد:تقديم،السجستانيداودأبواحمد:الإماممسائل

.بيروت،المعرفة

الشاويش،زهير:تحقيق،النيسابوويءهانىابنروايةأحمد:الاماممسائل

.ص0014ط،دمشق،بيروت،الإسلاميالمكتب

الكتبدارعطا،عبدالقادر:تحقيق،للحاكم:[لصحيحينعلىالمستدرك

.اص411الاولىط،بيروت،[لعلمية

داوهـ،4014الاولىطأسد،سليمحسين:تحقيق:يتلىابيمسند

دمشق.-للتراثالمأمون

ط،البلوشيعبدالحقبنعبدالغفوود.:تحقيق:ر[هويهبنإسحاقمسند

.المنورةالمدينة-الإيمانمكتبةاص،412الاولى

ط،الإسلاميالمكتب،الطويلحسنعلي:ترتيب1حمد:الاماممسند

مصر.،قرطبةموسسةوط.اص413[لاولى

.بيروت-الكتبعالم،الاعظميالرحمنحبيبتحقيق:الحميديمسند

.بيروت-العلميةالكتبدار،الشافعيإدرش!بنمحمد:الشافميمسند

(.تاريخ)بدونبيروت،المعرفةدار:الطيالسيمسند

إدرشىتحقيق،النحاسلابن:[لعشاقمصارعإلىالأشواقمثارع

الاولىط،الاسلاميةالبشائردار،إسطنبوليخالدومحمدعليمحمد

.اص041
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-05

-05

-51

-51

-51

-51

-51

-51

-51

،التراثدارطفلايشهمر،.م:تصحيح،حبانابن[لأمصار:علماءمشاهير

.القاهرة

دار،لشيخالعبداللطيفبنلعبدالرحمن:وغيرهنجدعلماءمشاهير

.ص4913الثالثةط،اليمامة

طالهند،،النظاميةالمعارفدائرة،الطحاويجعفرلابي:الآثارمشكل

.ص1333الاولى

-الجناندار،الحوتيوسفكمالدراسة،للبوصيري:الزجاجةمصباح

.اص604الاولىط،بيروت

البقاعي،الدينبرهان:عربيابنتكفيرالىالغبيتنبيهاوالتصوفمصرع

.اص004ط،العلميةالكتبدار،الوكيلعبدالرحمن:تحقيق

.ص1414،بيروت-الفكردار،شيبةأبيلابن:[لمصنف

المكتب،لاعظميالرحمنحبيبتصحيح،الصنعانيلعبدالرزاق:[لمصنف

.ص3014الثانيةط،بيروت-الاسلامي

أحمد:تحقيق،الرازيالدينفخر:لالهية1لعلوم1منالعاليةالمطالب

.اص704الاولىط،بيروت،العربيالكتابدارالسقا،حجازي

معه(.مصورة)ولديمخطوطحجر،لابن:العالية[لمطالب

)بدونومكتبتهالسلفيةالمطبعة،حكميأحمدبنحافط:[لقبولمعارج

الثالثةط،الدمام-القيمابندارعمر،أبومحمودبنعمروتحقيق(.تاريخ

.اص415

دارسوار،ن1مرو،العكعبدالرحمنخالد:تحقيق،للبغوي:التنزيلمعالم

.ص6041الاولىط،بيروت،المعرفة

مكة،للعشر،مكةدار،الملاديغيثبنلعاتق:و[لأثرية[لتاريخيةمكةمتالم

.اص004

تفسيره)ضمنسعديابنلرحمنلعبد:الحسنىاللهأسماءمعاني

والدعوةوالافتاءالعلميةالبحوثلاداراتالعامةالرئاسةتوزيع(،جه

.والارشاد

.ص3014الثالثةط،بيروت،الكتبعالمللفراء،:لقر[ن1متاني

ط،الرياض،العاصمةدار،المعتقعبداللهعواد:لخمسة1وأصولهم[لمعتزله

.ص9041الاولى
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دارد،حدزيدانوديعتحقيق،يعلىلابي:الديناصولفيالمعتمد-517

.م7491بيروت-المشرق

.ام089لبنانمكتبةشير،ياد،المعربةالفارصيةلألفاظ1-معجم518

الاولىط،الامامجامعةمراد،عبدالحميدلرياض:العربيةلأمثال1-معج!م951

اهـ.704

الله،عوضبنطارق:تحقيق،الطبرانيسليمانالقاسمأبو:الأوصط-المعجم052

.القاهرة-الحرمينداراهـ،415ط،إبراهيمبنعبدالمحسن

الثالثةط،جدة،المنارةدار:نشر،طبانةبدوي:التربيةالبلافة-معجم521

اهـ.804

هـ.9913بيروت-بيروتدارصادر،دارلحموي،لياقوت:لبلد[ن1-معجم522

ط،للملايينالعلمدار،التونجيمحمد(:عربي-)فارسيالذهبيلمعجم-5231

هـ.ا969الاولى

المصراتي،صلاح:تحقيق،الحسينابوقانيعبنعبدالباقي:الصحابة-معجم524

.المنورةالمدينة-الاثريةالغرباءمكتبةاهـ،418الاولىط

محمد:تحقيق،لطبرانيأحمدبنسليمانالقاسمأبو:الصغير-المعجم525

.بيروت-الاسلاميالمكتباهـ،504الاولىطشكور،

.بيروت-صادردارصليبا،جميل:الفلسقيالمعجم-526

الاميرية،المطابع،القاهرةمصر،،العربيةاللغةمجمع:لفلسفي1-[لمعجم527

هـ.9913،القاهرة

-ا)الاجزاءالسلفيعبدالمجيدحمدي:تحقيق،للطبرانيالكبير:المعجم-528

بالدارالاولىط5-4والجزءانالموصلالزهراء،بمطبعةالثانيةط3

الاجزاء،العربيالوطنبمطبعةالاولىط12-6والاجزاءببغداد،،العربية

مكتبةهـ.4014الثانيةوط.ام819ببغداد،الامةمطبعةط17-25

الموصل.-والحكمالعلوم

ط،بيروت،العربيالتراثإحياءدارط،كحالةرضالعمر:المؤلفين-معجم952

ا!.414الاولىط،بيروت-الرسالةمؤسسةوطاهـ.376

مصطفى:تحقيق،للبكري:والمواضعالبلادأسماءمن[ستعجممامعجم-053

3014!.الثالثةط،بيروت،الكتبعالمالسقا،
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531-

532-

533-

534-

-535

536-

537-

538-

953-

054-

-541

542-

543-

544-

-545

مكتبة،الهيلةالحبيبمحمدتحقيق،للذهبي:بالمحدثينالمختصالمعجم

.ا!804الاولىط،الطائف-الصديق

.ا!004الاولىط،بيروت-المسيرةدار،الصوفيةمصطلحاتمتجم

برئاسةالمستشرقينمنلمجموعة:النبويالحديثلألفاظلمفهرس1لمعجم1

08891إستانبولوط.ام439،ليدن،بريلمطبعةط،.ونسكأ.يد.

،ا!604ط،عبدالباقيفؤادمحمد:[لكريمن1القرلألقاظالمفهرسلمعجم1

تركيا.-الدعوةدار

تحقيق:زكريا،بنفاوسبناحمدالحسينابو:اللغةفيالمقاييسسجم

.بيروت-الفكرداراص،415الأولىطعمرو،أبوالدينشهاب

الأولىط،كتبيهاشممحمدمطبعةالدقر،عبدالغني[لنحو:معجم

!5913.

إبراهيمد.:بإخراجهقام،بالقاهرةالعربيةاللغةمجمع:لوسيط1لمعجم1

تركيا.،إستانبول،الاسلاميةالمكتبةط،وزملاوهأنيس

السيد:تحقيق،النيسابوريالحاكمعبداللهبنمحمد:الحديثعلوممعرفة

.المنورةبالمدينةالعلميةالمكتبة،ام779الثانيةط،حسينمعظم

،العمريضياءأكرمد.تحقيق،الفسوييعقوبلابي:و[لتاريخالمعرفة

.اص104الثانيةط،بيروت-الرسالةموسسة

نشرلجاسر،حمد:تحقيق،للفيروزابادي:طابةمعالمفيلمطابة1المغانم

.الرياض،اليمامةدار

والارشادالثقاقةوزارةعبدالجبار،للقاضي:لتدل1ولتوحيد1ب1ابوفيالمغني

والنشر.والطباعةوالترجمةللتأليفالعامةالمصريةالموسسة،القومي

العربي،الكتابدار،الهنديطاهرمحمد:الرجال1سماءضبطفيلمنني1

.!9913ط،بيروت

هجر،الحلووعبدالفتاجالتركيعبدالله.دتحقيق،المقدسيقدامةلابن:لمغني1

الاولىط،بيروت،الفكرداروطهـ.ا604الاولىطوالتشر،للطباعة

،بيروت،العربيةالنهضةدارالصياد،عبدالمعطيقؤاد:[لتاريخفي[لمغول

.ام.89ط

.بيروت-العلميةالكتبدار،القيملابن:لسعادة1ر1دمفتاح
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العلمية،الكتبدار،زادةكبريلطاش:السيادةومصباحالستادةمفئاح-5

.ص5041،بيروت

عدنانصفوانتحميق،الإصفهانيللراغب:[لكريملقران1لفاظ1مفردات-5

المعرفة،داروطهـ.ا412،دمشق-لسلفيةالدار،القلمدار،داودي

.بيروت

مستوالدينمحييتحقيق:مسلمكتابتلخيصمناشكللماالمفهم-5

.اص417الاولىط،بيروت،دمشق-كثيرابندار،ومجموعة

بنلعبدالله:م1الحراللهبيتلحجالأحكامتحريرفي[لظلامونورالأناممقيد-5

ا!.412الثالثةطجاسر،بنعبدالرحمن

عبدالحميد،الدينمحتيتحقيق،الاشعريالحسنلابي:[ل!!ميينمقالات-5

.اص411وطص.9138الثانبةط،المصريةالنهضةمكتة

محمدد.:لمحققهوالمقدمة،للسفارينيلزاخرة":1"البحوركتابمقدمة-5

بجامعةالدينأصولبكليةالعقيدةلقسممقدمةدكتوراهرسالة،السمهري

.الرياض،الاسلاميةسعودبنمحمدالإمام

.بيروت،العربيالتراثإحباءدار،خلدونلابن:[لمقدمة-5

تحقيق،مفلحلابناحمد:الإمامأصحابذكرفيالأرشدالمقصد-5

ا!.041الاولىط،الرياض-الرشدمكتبة،العثبمينعبدالرحمن

طاهـ.704،بيروت،العلميةالكتبدارط،للشهرستاني:لنحل1والملل-5

.اص413وط.اص404،بيروت-المعرفةدار

:بإشرافطبع،الحانبليبدرانبنعبدالقادر:[لخيالومسامرةالأطلالمنادمة-5

.ببروت،الإسلاميالمكتب،الشاويشزهير

بوعبدالفتاج:تحقيق،القيمابن:و[لضتيفالصحيحفيالمنيف[لمنار-5

.ص3014،دمشق،الإسلاميةالمطبوعاتمكتبةط،غدة

محمدوعلي،التركيعبداللهد.:تحقيق،الجوزيابنأحمد:[لاماممناقب-5

9913!.الاولىطمصر،،الخانجيمكتبةعمر،

الكتبمؤسسةعطا،عبدالقادرأحمدتحقيقالدنيا،أبيلابن:المنامات-5

.اص413الاولىط،ببروت-الثقافية

الوطن-دار3،الحلقة،العقلعبدالكريمبنناصرد.الأهواء:1هلمناهج-5

.اص415الاولىط،الرياض
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056-

-561

562-

563-

564-

-565

566-

567-

568-

956-

057-

-571

572-

573-

العثمانية،المعارفدائرة،الجوزيابن:والملوكالأممتاريخفيالمنتظم

عبدالقادرابنيومصطفىمحمدونشرة.مصورةطبعةاهـ،357الاولىط

عطا.

مكتبة،الخطيبالدينمحب:تحقيق،للذهبي:ل1الاعتدمنهاجمنالمنتقى

تيمية.ابن

بنحمدبنعبدالعزيز:[لصليبعبادعلىالردفيالمجببالقريبمنحة

.الرياض،والتأليفللنشرثقيفدارمعمر،الناصر

.26/001جلفتاوى1مجموعضمن،تيميةابنلاسلام1شيخمنسك

عياد،وكاملصليبا،جميل:تحقيق،الغزاليحامدأبو:الضلالمنالمنقذ

.ام089التاسعةط،بيروت،الاندلسدار

جامعة،سالمرشادمحمدد.تحقيق،تيميةابنالاسلاملشيخ:السنةمنهاج

.اص604الاولىط،الامام

علىاشرف،للعليمياحمد:لامام1اصحابتراجمفيالأحمدالمنهج

.بيروت-صادردار،الارنؤوطعبدالقادرالتحقيق

رحماني،ناصرعبداللهاحمد:[لاماممسنداحاديثترتيبفي[لأسعد[لمنهج

.اص411الاولىط،الرياض،طيبةدار

عليلعممان:و[لجماعةالسنةهل1لاعتقادـعند1مسائلعلىالاصتدلالمنهج

.اص413الثانيةط،الرياض-الرشدمكتبة،حسن

.الرياض،العاصمةدارط،زيدابوعبداللهبنبكر.د:كتبهفيلقيم1بن1رد1مو

،حمزةعبدالرزاقمحمد:تحقيق،الهيثميبكرابيبنعلي:[لظمانموارد

.بيروت-العلميةالكتبداراص،413ط

طو.بيروت،الكتبعالم،الايجيعبدالرحمن:[لكلامعلمفي[لمو[قف

.القاهرة،المتتبيمكتبة

إحياءدار،عبدالباقيفؤادمحمدتعليق،انسبنمالكللامام[لموطأ:

.اص604،بيروت-العربيالتراث

رسالةالمحمود،صالحبنعبدالرحمند.:الأشاعرةمنتيمية[بنموقف

الدينأصولبكليةالعقيدةلقسممقدمةالكاتبةالالةعلىمطبوعةدكتوراه

الرشد-مكتبةمنصدرتثم.الاسلاميةسعودبنمحمدالامامبجامعة

.اص415الأولىط،الرياض
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574

575

576

577

578

957

058

581

582

583

584

585

586

587

588

بنسليماند.:والسنةالكتاببنصوصالاستدلالمن[لمتكلمينموقف-

.ىا!.416الاولىط،الرياض-العاصمةدار،الغصنصالج

.بيروت-المعرفةدار،البجاويمحمدعليتحقيق،للذهبي:لاعتد[ل1ميز[ن-

دار،عوضعبدالرحمنمحمدتحقيق،تيميةابنالاسلاملشيخ:النبو[ت-

1386!.سنةبالقاهرةالسلفيةوطا!.504الاولىط،القاهرة-الريان

.ص1375الثانيةط،الكرديصبريالدبنمحمى:طبعهسينا،لابن:النجاة-

عنمصورةنسخة،برديتغريلابن:و[لقاهرةمصرملوكفيالز[هرة[لنجوم-

المصرية.الكتبدار

بدرانبنعبدالقادر:المناظروجنةلناظر1روضةشرحالعاطرالخاطرنزهة-

.ببروت،العلميةالكتبدارط،الحنبلي

لاحياءالاسلاميةالتوعيةمكتبةحجر،لابنالفكر:نخبةشرح[لنظر-نزهة

.!0141،القاهرة،التراث

.بيروت،ام759الاولىط،الاعسمعبدالاميرد.:الطوسيالديننصير-

محمد:-تحقيق،العامريالدينكمالأحمد:[لاماملأصحاب[!ملالنعت-

ا!.204ط،دمشق،ا-باظةنزار،حافطمطيع

السلف،عقائدمجموعضمن،الدارميسعيدبنعثمان:[لمريسيبشرعلى[لنقض-

مصر.،المعارفمانشأةط،الطالبيعمار،النشارساميعلي:جمع

عبدالرزاقمحمدالشيخ:تحقيق،تيميةابنالاسلاملشيخ:المنطق-نقض

الفقي،حامدمحمد:تصحبح،الصعيععبدالرحمنبنسليمانوالشيخحمزة

(.تاريخ)بدونبيروت،العلميةالمكتبة

تحقيق:،الكاشيأحمدبنيحيىسينا:[بنلرئيس1الشيخأحو[لفي-نكت

.ام529ط،القاهرة،الشرقيةللاثارالفرنسيالمعهدنشر،الاهوانيفواد

الخاقاني،علي:تحقيق،للقلقشندي:العربنساب1مترفةفيالأربنهاية-

.ام589،بغداد

مطبعة،جيومألفردتحرير،للشهرستاني:الكلامعلمفي[لاقدامنهاية-

د.1بغد-المتنبي

ابوفهيممحمد:تحقيقكثير،لابن:والملاحم[لفتنفيو[لنهاية[لبدايةنهاية-

.ام689الاولىط،الرياض،الحديثةالنصرمكتبة،عبية
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958-

095-

195-

295-

395-

495-

-595

695-

795-

895-

995-

006-

106-

،الزاويأحمدطاهرتحقيقالاثير،لابن:والأثرالحديثكريبفي[لنهاية

.بيروت-العلميةالمكتبة،الطناحيأحمدمحمود

مكتبةالحمود،حمدمحمد:الحسنىاللهأسماءشرحفيالأسمىالنهج

كل.1412الاولىط،الكويت،الذهبي

الوطن،دار،عبداللطيفالعبدالعزيزد.:و[لعمليةالقوليةالايماننو[قض

.ص4041الاولىط،الرياض

مكتبةأحمد،سيدأحمدبنمحمدوتعليقتصحيح:القحطانينونيه

.ص9014الثانيةط،جدة-السوادي

العربي-التاريخمؤسسة،العربيالتراثإحياءدار،للشوكاني:الأوطارنيل

.الاخيرةالطبعة،بيروت

وعلقأحاديثهخزج،القيمبن:والنصارىليهود1اجوبةفيالحيارىهداية

ص.0141الثانيةط،الشلبيالنصربومصطفىعليه

.بيروت،المعرفةدارحجر،لابن:الباريفتحمقدمةالساريهدي

الجليلة،المعارفوكالةبعتايةطبع،ديالبغدباشاإسماعيل:العارفينهدية

بغداد.،المثنىمكتبةمنشورات،م5191سعة،إستانبول

الثالثةط،بيروت،العلميةالكتبدار،الوكيللرحمنعبد:الصوفيةهيهله

.ص9913

،عيونمحمدبشير:تحقيق،القيملابن:الطيبلكلم1منالصيبلو[بل1
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