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يرتصك

نبيناالكريمرسولهعلىوال!لاموالضلاة،العالمينرلثللهالحمد

أجمعين.وصحبهالهوعلىمحمد

علميةنشرةلاصداروفقانوجلعراللهفضلمنفكانبعد،اما

القيمابنبنونيةالمعروف"الناجيةللفرقةالانتصارفيالشافيةلكافية"1لكتاب

نسخةمنهاخطيةنسخسبععلىالكتابتحقيقفياعتمدوقد.اللهرحمه

علىوالدهبقراءةالحنبليرجبابنالحافظسمعهانسخةعننقلتنفيسة

الشروجمعالعملهذاجاءوقد.أشهربستةوفاتهقبلاللهرحمهالناظم

0145نحواستغرقتمجلداتثلاثةفيوالفهارسوالمقدمةوالتعليقات

صفحة.

الشروجدونفقطالكتابمتنعلىيحتويالذيالمجأدهذاأما

منفإناخر،وجهعلىالنونيةتقريببهتوخينافقدوغيرها،والتعليقات

حلهفياستصحابهاإلىفيحتاجواستظهارها،حفظهافييرغبمنقزائها

يريدمنومنهم،متصلةقراءةالأبياتقراءةيحسثمنومنهم،وترحاله

كاملأوحدهالمتنينشرأنرأيناأجلهمفمن.عجلعلىومراجعتهاتصفحها

تناوله.ويسهلحملهيخفواحدمجلدفي

وأ،النصمعنىعليهخفيإذا-الكريمالقارىءمنوالمأمول

الأخرىالطبعاتفيلمامخالفاراهاو،وتحريرهضبطهمنشيمأستشكل



النشرةهذهأصلهيالتيالمطولةالنشرةإلىيرجعأن-الكتابمن

.المجزدة

هذافيالعاملينسعييتقبلنو،العملبهذاينفعأنادلهنسأل

مجيب.قريبإنه،عليهوالقائمين-ادلهشاءإن-المباركالمشروع



لمجمالب!ل!إافي!

لهوأقزت.مخلوقاتهجميعبالربوبيةلهشهدتالذيللهالحمد

لاالذياللهأئهالكائناتجميعالشهادةلهوأدت.مصنوعاتهجميعبالعبودية

وبحمدهاللهوسبحان.اياتهوبديعصنعهلطيفمنأودعهابماهوإلاإله

الله،إلأإلهولا.كلماتهومداد،عرشهوزنة،نفسهورضا،خلقهعدد

ولاأفعالهفيلهشبيهولا،ربوبيتهفيلهشريكلاالذيالصمد،الاحد

بهوجرى،علمهبهحاطماعدداأكبر،والله.ذاتهفيولا،صفاتهفي

تفويض،باللهإلاقوةولاحولولا.برياتهجميعمنحكمهفيهونفذ،قلمه

هوبلنشورا،ولا،حياةولاموتا،ولانفعاولاضزالنفسهيملكلاعبد

لاوحدهاللهإلأإلهلانوأشهد.ونهاياتهأمرهمبادىءفياللهوإلىبالله

ائنىكماهوالذي،لهكفؤولا،لهولدولا،لهصاحبةولا،لهشريك

برئاته.جميعمنأحدعليهيثنيماوفوق،نفسهعلى

برئته،منوخيرته،وحيهعلىوأمينه،ورسولهعبدهمحمداأنشهدو

بينالحقودينبالهدىأرسله.خلقهعلىوحخته،عبادهوبينبينهوسفيره

علىأرسلهمنيرا.وسراجابإذنهاللهإلىوداعياونذيرا،بشيراالساعةيدي

قدوالكفر.الكتبمنودروس،السبلمنوطموس،الرسلمنفترةحين

نأالارضأهلاستوجبوقد.شرارهالافاقفيوتطاير،نارهاضطرمت

عربهمفمقتهمإليهموتعالىتباركالجبارنظروقد،العقاببهميحل

آرائهم،ظلمإلىقومكلاستندوقد.الكتابأهلمنبقاياإلأوعجمهم

مدلهئمالكفروليل.وأهوائهمالباطلةبمقالاتهمسبحانهالفهعلىوحكموا



الفهففلق.أعلامهمطموسة،آثارهعافيةالحقوسبيل.قتامهشديد،ظلامه

بهواطلعنورا،الافاقملأحتىفاضاء،الايمانصبح!نربمحفدسبحانه

وعلم،الضلالةمنبهفهدىمنيرأ،سراجأالطلمحنادسفيالرسالةشمس

بعدبهوكثرالغيئ،منبهوأرشد،العمىمنبهوبصر،الجهالةمنبه

الهلكة،منبهواستنقذ،العيلةبعدبهوأغنى،لذئةبعدبهوأعر،القأة

غلفأ.وقلوبأصفا،واذانأعفيأ،أعينأبهوفتح

،جهادهحقاللهفيوجاهدالامةونصج،الامانةذىو،الرسالةفبلغ

،ذكرهلهورفع،صدرهلهاللهوشرح.رئهمناليقينأتاهحتىللهوعبد

.أمرهخالفمنعلىوالصغارالذئةوجعل،وزرهعنهووضع

معه،ذكرذكرفاذا،باسمهاسمهوقرن.المبينكتابهفيبحياتهوأقسم

ناادولاتشهدولاخطبةلاحديصخفلا.والتاذينوالتشهدالخطبفيكما

وملائكتهالفهفصأى.اليقينشهادةورسولهعبدهأنهيشهدحتى،صلاةولا

تسليمأوسأمإليهوهداناباددهعزفناكما،عليهخلقهوجميعورسلهنبياؤهو

كثيرأ.

بعد:اما

بمعرفته،عبدهيكرمأنأرادإذاأسماوهوتقذستثناؤهجلاللهفإن

مشكاةمنوتلقيهاالعلا،صفاتهلقبولصدرهشرح،محبتهعلىقلبهويجمع

والتسليم،بالرضاوتلقاه،بالقبولقابلهمنطشيءعليهوردفإذا.الوحي

سرورأبهوامتلأ،صدرهلهواتسع،قلبهبهفاستناربالانقياد.لهوأذعن

لسانعلىإليهبهتعزف،تعالىاللهتعريفابمنتعريفأنهوعلم.ومحبة

فاقة،إليهكانماأعظمالغذاءمنزلةقلبهمنالصفةتلكفأنزل،رسوله

،غناهبهاوعظم،فرحهبهافاشتذ.حاجةإليهكانماأشدالشفاءومنزلة

منفجال.قلبهإليهاوسكن،نفسهإليهاواطمانت،معرفتهبهاوقويت

بأنلتيقنهوبساتينها،رياضهابينبصيرتهعينوأسامميادينها،فيالمعرفة

صفته،هذهمفنجلوأعظممعلومولا،معلومهلشرفتابعالعلمشرف

الحاجةبحسبأيضأشرفهوأنالعلا؛لصفاتوالحسنىالاسماءذووهو



بارئهامعرفةإلىمنهاأعطمشيءإلىقطالارواححاجةوليست،إليه

لزلفى1و،إليهالوسيلةوطلب،بهوالابتهاج،وذكره،ومحبتهوفاطرها،

بهاالعبدكانفكلما،واسمائهاوصافهبمعرفةإلاهذاإلىسبيلولا.عنده

كانأنكرلهاكانوكأما.أقربواليه،أطلبوله،أعرفبادئهكانأعلم

حيثنفسهمنالعبدينزلتعالىواللهأبعدهومنه،اأكرهواليه،أجهلبادئه

نفسه.منالعبدينزله

ومنفرا،نافرأمعرضأوعنهامبغضا،وصفاتهأسمائهلذكركانفمن

القلوبتعودحتىمقتا،اأكبرولهإعراضا،أعطموعنهبغضا،أشذلهفادئه

قلبين:على

فارقهلو،عينهوقزةونعيمه،وحياتهقوتهوالصفاتالاسماءذكرقلمث

دينك.علىقلبيثئتالقلوبمقلبيا:لاستغاثساعةومحتتهاذكرها

:يقولحالهفلسان

الناقلعلىالطباعوتأبىنسيانكمالقلبمنيراد

ولقول:

شحاحأبذاكأحشائيألفيتتنالسيأالفؤادتقاضيتواذا

ولقول:

فننتكسأحيانأالذكرفنتركبذكركمتداوينامرضناإذا

مننافز،لصفاتهمحارثهومنالقلبيذكرأنالمحالومن

قإ،واللهكلا.ذلكفيالسلامةأنزاعثمعنها،بكأيتهمعرضقسماعها،

القلبفليس،الرحيمالعزيزعنوالإعراض،والخذلانالجهالةإلأهو

فعالهووصفاته،تعالىربهمعرفةإلىمنهأشوقشيءإلىقطالصحيح

يضربأنخذلانابالعبدوكفى.بذلككفرحهقطبشيءفرحولا،سمائهو

حقاكانلوبماو]لاشتغالوالتنفير،والئفرةعنهاالإعراضسرادققلبهعلى

سمائه.ووبصفاتهبهالإيمانتعالىاللهمعرفةبعدإلاينفعلم



ربهمعرفةعنفهو،الجهالةبسياطمضروبقلث:الئانيوالقلب

قدمسدود،عليهأنزلتكماوصفاتهأسمائهمعرفةوطريقمصدود،ومحئته

منهتعبئ،طائلغيرآجنماءمنوارتوى،الباطلالكلاممنشبهاقمش

ضجيجأ،منزلهاإلىمنهوتضجعجيجأ،اللهإلىحاديثهاوالصفاتايات

لدفعهاأعدقدوتبديلا.تغييرامعانيهاويوليوتعطيلا،تحريفايسومهامما

تحكيمهاإلىدعيوإذا،القوانينمنضروبالردهاوهيأالعدد،منأنواعا

اتخذقد.اليقينمنشيئأتفيدلالفظيةأدلةتلك:وقالواستكبر،ابى

صفاتإثباتوجعل،والقرآنالسنةسهاممواقعمنبهايتتزسجنةالتاويل

.والايمانالعلمطريقعنالقلوببهيصدوتشبيهأتجسيمأالجلالذي

والانبياء،الرسلخاتمعنالموروثالنافعالعلممنالبضاعةمزجى

خلعةالباطلالكلامعليهخلعوالمراء.والجدالوالشبهبالشكوكمليءلكنه

لهموالتبديعالحديثلاهلالتكفيرأذيالفييتعثرفهو،والتجهيلالجهل

والتضليل.

بأخسقفانثنىأربابها،يتكفف،والمذاهبالاراءأبوابعلىطافقد

وغايةالمرادبنهايةالكفيلةالعاليةالابوابعنعدل.والمطالبالمواهب

قد.والحرمانبالخيبةالمليئةالسافلةالابوابعلىبالوقوففابتلي،الإحسان

لهبذلتفإذاوالعناد،والشبهوالتقليدالجهلمنمنسوجةحلةلبس

ولبئسجهنمفحسبه،بالاثمالعرةاخذته،الحقإلىودعي،النصيحة

المهاد.

علىبهالجنايةأشذوما!الإيمانعلىوأمثالهبهذاالمصيبةأعظمفما

أثقلوما!الرحمنإلىواللسانواليدبالقلبجهادهأحتثوما!والقرانالسئة

!الميزانفيالجهادذلكأجر

أمرولهذا.والسنانبالسيفالجهادعلىمقدموالبيانبالحخةوالجهاد

تعالى:فقالوتعذيرا.إنذاراباليدجهادلاحيثالمكيةالسورفيتعالىبه

وامر52[.:]الفرقان*<!بيراجهادابهجهدهمالفرينتطع>فلا

فيالمسلميناظهربينكونهممععليهموالغلظةالمنافقينبجهادتعالى
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ظظولمتفقينوالتنارندلنبئ>يايها:تعالىفقالو]لمسير،المقام

بالعلمفالجهاد73[.:]التوبة!(المصيروبئسجهنرومأولهمعليهغ

يةبالهدالمخصوصينعبادهمنوخاصتهورسلهاللهانبياءجهادوالحخة

علىماتبغزونفسهيحدثولميغز،ولمماتومن،والاتفاقوالتوفيق

.النفاقمنشعبة

السئةوجنود،الايمانعساكريرىنوخذلاناعمىبالعبدوكفى

مصافهم،خذواو،عذتهلهوأعذوا،لامتهللحربلبسواقد،والقران

،القتالواشتذ،الحربرحىودارت،الوطيسحميوقد،مواقفهمووقفو]

الخوالفمعوالمذخللمغاراتوالملجأفيوهو،نزالنزالالاقرانوتنادت

الناظرين،معالتلفوققعدالخروجعلىوعزمالقدرساعدوإذا.كمين

جهدبادثهيقسموهويأتيهمثم،المتحيزينمنإليهمليكونالدائرةلمنينطر

الغالبين.أنتمتكونواناتمنىوكنتمعكمكنتإئي:يمانه

نو،الاثمانباخسقيبيعهالاأنوقيمةقدرعندهلنفسهبمنفحقيق

يثئتنو،والهوانالخزيلمواقفورسولهاللهيديبينغدايعرضهالا

جاءماسوىمقالةإلىيتحيزلاوأن،والايمانالعلمأهلصفوففيقدمه

.والقرآنالسنةفي

السنةأهلوجوهعنوأبانالغبار،وانجلىالغطاء،كشفقدفكأن

قترة،ترهقها،غبرةعليهاالبدعةاهلوجوهوعن،مستبشرةضاحكةمسفرة

عباسابنقال601[:عمران]ال<وجوهولشوذوجوهتبيضيوم

أهلوجوهوتسود،والجماعةالسنةأهلوجوهتبيض:عنهمااللهرضي

والفرقة.البدعة

إذامرافقتهممنسهلالدارهذهفيوالبدعالاهواءأهللمفارقةفوالله

بنعمرالمؤمنينأميرقال22[.:]الصافاتوأزوجهم<ظلموإئذينخ!ثر>:قيل

أزواجهم::تعالىاللهرحمهاحمدالاماموبعدهعنهاللهرضيالخطاب

7[،]التكوير:*<زوجتالنفوس>!ذا:تعالىقالوقد.ونظراوهمأشباههم

فينطيرهمعالباطلوصاحب،درجتهفينطيرهمعالحقصاحبفجعل
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كانماحقيقةلهحصلتإذا،يديهعلىالظالميعضقواللههنالك.درجته

لزديتنينوتلتئ*سبيلاالرسولءاتخذتيننتني>صيقولعليهالدارهذهفي

الثئئطنو!انجاءث!إذلغدالذتحرعنضلتىلقد*يخم!فلانااتخذ

92[.-27:]الفرقان*<صولال!ذمن

***

ف!سر

للصفاتمثبتبينالمذاكرةمجلسجمعأنوقضائهاللهقدرمنوكان

جائعغيراستطعامالحديثالمثبتالمعتىفاستطعم،لذلكومعطلوالعلو

ومسألةالقرآنفيتقولما:لهفقال،عليهبضاعتهعرضغرضهولكن،إليه

نبيناقالهوماوتعالىتباركربناقالمافيهمانقول:المثبتفقالالاستواء؟

منرسولهبهوصفهوبمانفسهبهوصفبماتعالىاللهنصف!.محمد

سبحانهلهنثبتبل.تمثيلولاتشبيهغيرومن،تعطيلولاتحريفغير

ومشابهةالنقائصعنهوننفي،والصفاتالاسماءمنلنفسهأثبتهماوتعالى

بخلقهتعالىاللهشبهفمن.تعطيلبلاوتنزيهاتمثيلبلاإثباتا،المخلوقات

اللهوصفماوليسكفر،فقدنفسهبهاللهوصفماجحدومنكفر،فقد

يعبدوالمعتىصنما،يعبدفالمشئهتشبيها.رسولهبهوصفهأونفسهبه

السميع!هوشئ-كمثله>ليسصمدا،واحداإلهايعبدوالموحدعدما،

.ا[1:]الشورى*<البصير

تشبهلاذاتانثبتأنافكما،الذاتفيكالكلامالصفاتفيوالكلام

لاشيءكمثلهفليس.الصفاتتشبهلاإئهاصفاتهفينقولفكذا،الذوات

بصفاتاللهصفاتنشنهفلا.أفعالهفيولا،صفاتهقيولا،ذاتهفي

المخلوقين.

وتلقيب،المشنعينشناعةلاجلصفاتهمنصفةسبحانهعنهنزيلولا

لناالروافضلتسمية!زاللهرسولأصحابنبغضلاأتاكما.المفترين

لتسميةوقدرتهمشيئتهكمالونجحدتعالىاللهبقدرنكذبولا،نواصب
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الجهميةلتسميةوتعالىتباركربناصفاتنجحدولا،مجبرةلناالقدرية

قيل:كما،حشويةمشئهةمجسمةلعاوالمعتزلة

مج!معبداليومفإئيتعالىصفاتهئبوتتجسيماكانفإن

:يقولإذالشافعيعناللهورضي

رافضيأثيالثقلانفليشهدمحفدالحمثرفضاكانإن

:يقولإذ[تيميةابنالاسلامشيخ]وهوالقائلروجاللهوقذس

ناصبيأثيالثقلانفليشهدمحقدصحبحبنصباكانإن

وإليهبدأمنه،مخلوقغيرمنرل،اللهكلامإئهأقولفإنيالقرانماو

محمدا!وبلغهحقا،منهجبريلوسمعهصدقا،بهاللهتكلميعود،

!(]الشورى:*ع!م!قو>حم1[،ا*<]مريم:>!هيعضنووحيا.

تعالىاللهكلامعين1[،:]القلمو>فط(1[،:]قو>ف(2[،-1الايتان

.!اللهرسولمنالصحابةسمعهالذيالعربيبالقرانتكلماللهنو.حقيقة

واللهكفر،فقدالبشرقولإنهقالومنالبشر،قولوليساللهكلامجميعه

رسالةجحدفقدكلامالارضفيللهليسقالومنسقر.يصليه

مرسلههكلاميبفغإنماوالرسول،كلامهعنهيبفغبعثهاللهفإن،!صمحمد

.الرسولرسالةانتفتالمرسلكلامانتفىفاذا

خلقه،منبائن،عرشهعلىمستوسماواتهفوقتعالىاللهإن:ونقول

وإثه.مخلوقاتهمنشيءذاتهفيولا،ذاتهمنشيءمخلوقاتهفيليس

يدبروإنه.إليهوالروجالملائكةوتعرج،الطيبالكلميصعدإليهتعالى

اللهإلىبذاتهرفعالمسيحوإن.إليهيعرجثمالارضإلىالسماءمنالامر

تصعدالمؤمنينارواحوإن.حقيقةاللهإلىبهعرج2!زاللهرسولوإن

القاهرهوتعالىوإنه.يديهبينوتقف،عليهفتعرض،الوفاةعنداللهإلى

وإن.فوقهممنربهميخافونالمقربينوالملائكةالمومنينوانعبادهفوق

13



الاعلىالعليسبحانهوإنه.عليهتعرضوحوائجهم،إليهترفعالساللينأيدي

اعتبار.بكل

وخلا،نفسهفياسرهاثم،أمسكذلكمنهالمعطلسمعفلما

،والاحتيالالمكرأصنافبعضإلىبعضهموحىو،جنسهوبنيبشياطينه

وعقدوا،والضلالالبدعأهلمننظرائهمإلىبهيستحمدونأمرأورا!وا

يعملونبماوالله،القولمناللهيرضاهلاماليلتهمساءفيبيتوامجلسأ

محيط.

والتخليط،والدنطالهذيانمنعليهقدروابماذلكمجلسهمفيوأتوا

قدومهعندنزلهليجعلوا،عقدوهالذيمجلسهمإلىالمثبتاستدعاءوراموا

أيديهمعنهسبحانهاللهفحبس.ونمقوهالكذبمنلفقوهماعليهم

يصلوافلمنحورهمفيكيدهماللهورد،عليهيتجاسروافلم،وألسنتهم

قلوباللهوقلبالمحاضر،منكتبوهمافمزقالمطاعوخذلهم،إليهبالسوء

المخئاتمنلهمالناسوأخرجوحاضر.بادكلمنعليهموجندهأوليائه

وثبت،المثبتجأشاللهوقوىدفائنها.والمنفلاتالجوائفومنكماشها،

وبينبينهمجلسعقدفيفسعى.بنيانهالمحمديةبالسنةوشيد،لسانه

السالفين،القومشيوخكتبنفسهعلىوحكم،السلطانعندخصومه

وأئه،إنسانولابكتابمذهبهأهلمنيستنصرلاته1و.المتقدمينوأئمتهم

الائمةمنغيرهعلىمنونصوص،قلدتموهمنأقوالوبينكمبينهجعل

فلملقاصيهمدانيهمبأغهحتىظهرانيهمبينبذلكالمثبتوصزح.قدمتموه

:ثلاثخلالمنبواحدةالمثبتفطالبهمعقدهمنواستعفوالذلكيذعنوا

فيهتحضر،والانصافالعلمشريطةعلىعاممجلسفيمناظرة

العلمأهلمنالمتقدمينأئمتكموكتب،السلفيةوالاثارالنبويةالنصوص

لكموما،الميدانهذافيبهاتسابقونلكممراكبلا:لهمفقيل.والدين

.يدانفرسانهبمقاومة

عليه،وشكركمقبلهحقاكانفإن،إليهيدعونبمامكاتبةإلىفدعاهم

14



فأبوا.لديهماحقيقةلكموتبين،المثبتجوابسمعتمذلكغيركانوان

الاستعفاء.غايةواستعفواالاباء،أشذذلك

،الابتهالمواقففيقيامالمقام1والركنبينالقيامإلىفدعاهم

المثبتوظت.والضلالالبدعباهلباسهينزلأناللهنسألالرؤوسحاسري

وبات،التوطينغايةعليهنفسهفوطنهذا،إلىيجيبونالقومأنوالله

سنةوعلى،العالمينربكلامعلىوينفيهيثبتهماويعرضنفسهيحاسب

ويهوي،المبينالوحييخالفهوىكلعنويتجرد،المرسلينخاتم

الاعتذار،منوأتواأيضأ،ذلكإلىيجيبوافلم.السافلينأسفلفيبصاحبه

المثبتشذرفحينئدوالابصار.الايديأولىمنليسواالقومأنعلىدلبما

والبعيد،القريبيشهده.خصمهوبينبينهمجلسأددهوعقد،عزمهساقعنلا

المعطلبينالتحكيممجلسعقدوجعلهوالبليد.الذكيئمضمونهعلىويقف

بالتجسيم.المرميوالمثبتالجاحد

كلمناللهإلىءوبرى،إليهوحاكمباددهالمجلسهذافيخاصموقد

أصحابهكانوما!اللهرسولغيرفئةإلىوتحئز،وضلالةوبدعةهوى

لديه،مماشيءإلىولانفسهإلىيكلهلاأنالمسؤولسبحانهوالله.عليه

بيديه.الامورأزمةفان،ويرضاهيحبهلماحالاتهجميعفييوفقهوأن

متجزدقيامللهيقومأنالحكومةهذهعلىيقفمنإلىيرغبوهو

متدبرأ؛ويبدئهاويعيدهامتفكرأ،يقرأهائم؛مولاهلرضاقاصدأ،هواهعن

بالسمثيقابلهاولا،المؤمنينوعبادهورسولهاللهيرضيبمافيهايحكمثم

والمعاندين.الجاهلينكفعلو]لشتم

هدىوقائلهعلىردهباطلاراىوإن،عليهوشكرقبلهحقارأىفان

هيالسنةكلمةتكونأنوالقصد،ورسولهللهالحقفإن،إليهالصواب

وهو،وقلبهقائلكللسانعندوالفه.سبيلهوفياللهفيجهاداالعليا،

إلأأولياوهإن،أولياءهالتعطيلأهلكانوما.وكسبهنيتهعلىالمطلع

والمؤمنونورسولا!عل!دذهفسيرىاعملو>وقل.المصدقونالمؤمنونالمتقون

ا[.50]التوبة:*<تعملونكنغيمافينئئ!والشهدةئغيفع!إلىوستردون
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نت!فر

قبلذكرتهاوالموخدوالمشئهللمعطلمضروبةحسانأمثالوهذه

لتقريبهاالعقلبهيأنسمماالأمثالضربفإنالمقصود،فيالشروع

المشهود.منالمعقول

وقواطعالحججأعظمعلىالمشتملوكلامه-تعالىقالوقد

(!المحابونإلايعقلهآوماللنالم!نضبهاالاتثل>وظد-:البراهين

بعضوكانمثلا،وأربعينبضعةعلىمنهااشتملوقد43[.:]الععكبوت

العالمينهمنلست:ويقول،بكاوهاشتديفهمهلممثلاقرأإذاالسلف

تضمنتهوماومعانيهالأسرارهامتضمنامستقلاكتابأاللهشاءإنلهاوسنفرد

التكلان.وعليهالمستعانوباللههالايمانوحقائقالعلمفنونمن

متغيروشرابه،التحريفبعذرةملطخةالمعطلثياب:الأولالمثل

بفزثمتغيروشرابه،التشبيهبدممتضفخةالمشئهوثياب.التعطيلبنجاسة

فرثبينمنشرابهيخرج،والبدنوالقلبالثوبطاهروالموحد.التمثيل

للشاربين.سائغاخالصألبنأودم

وشجرة.هابىجرفشفاعلىمغروسةالمعطلشجرة:الثانيالمثل

أصلهاالموحدوشجرةقرار.منلهاماالارضفوقمناجتثتقدالمشبه

اللهويضربرئها،بإذنحينكلأكلهاتؤتيالسماء،فيوفرعهاثابت

.يتذكرونلعلهمللناسالامثال

لاالسليمةفالحلوق،الزقومشجرةالمعئىشجرة:الثالثالمتل

تتبعها.لاالمستقيمةفالنفوس،الحنظلشجرةالمشئهوشجرةتبلعها.

يقطعها.لاعاممائةظفهافيالراكبيسيرطوبىالموخدوشجرة

.العنكبوتبيتوالبردالحرلوقايةقلبهاتخذقدالمعطل:الرابعالمثل

البهموت.إلىالتشبيهأرضفييتجلجلفهو،بعقلهخسفقدوالمشئه

.يموتلاالذيالحيئإلىناظرأالعرشحوليطوفالموحدوقلب

التعطيل،اهويةعليهعصفتقدالمعئىمصباج:الخامسالمثل
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فلا،التشبيهعكرفيفتيلتهغرقتقدالمشئهومصباجنار.ومافطفىء

شرقئةلازيتونةمباركةشجرةمنيتوقدالموخدومصباج.الانوارمنهيقتبس

نار.تمسسهلمولويضيءزيتهايكاد،غربيةولا

وقلب.الحقيراحقرفهو،بالعدممتعلقالمعطلقلب:السادصالمثل

متعئدقلبهوالموحدلتقدير.وبالتصويرنحتقدالذيالصنمعابدالمشبه

البصير.السميعوهوشيء،كمثلهليسلمن

وبضاعة.عليناتروجفلازيوفكفهاالمعطلنقود:السابعالمثل

العزضيومعليهاينادىالموخدوتجارةلديناهتتفقفلا،كاسدةالمشئه

إلينا.ردتبضاعتناهذهالاشهاد:رؤوسعلى

تجدانوإفا،ثيابكيحرقنإماالكيركنافخالمعطل:الثامنالمثل

ينخسك.انوإفا،يسكركنإماالخمركبائعوالمشبه.خبيثةريحامنه

منهتجدنوإما،يبيعكنواما،يحذيكنإماالمسككبائعوالموحد

طيبة.رائحة

يركبها،ولم،النجاةسفينةعنتخلفقدالمعطل:التاسعالمثل

الغرقيشاهدفهو،اللخةفيبهانكسرتقدوالمشئه.الطوفانفادركه

فبها>أركبوأ:الزئانبهصاحوقد،نوحسفينةركبقدوالموخد.بالعيان

41[.]هود:!(زحيملففورردإنومرسئهامجيرلهااللهلمحمم

إذاحتىماءالطمانيحسبهبقيعةكسرابالمعطلمنهلالماشر:المثل

تغيرقدماءمنالمشئهومشربحسيرأ.خاسئافرجعشيئا،يجدهلمجاءه

مزاجهاكانكاسمنالموخدومشربتغييرا.بالنجاسةوريحهولونهطعمه

تفجيرا.يفجرونهااللهعبادبهايشربعيناكافورا،

حينوهذا"الناجيةللفرقةالانتصارفيالشافية"الكافيةبسميتهاوقد

قوةولاحولولا،التكلانوعليه،المستعانوالله،المحاكمةفيالشروع

بالله.إلا
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من!هؤ

معطلاكاناللهبأنوقضى

لهمقدوراوصاراستحالثئم
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فانيتانالاوقاتعلىفهمامعادناليومخلقاهمافإذا
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تغر

ثانيوجوداويقلبهعدماخلقهيجعلاللهبأنوقضى
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للقرآننسبوهوقدجهملدىالمئداوذلكالمعادهذا

الكفرانإلىمقالتهقالواوالالىسيناابنقادالذيهذا
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الذيانمشيئةترذلاإذبهاوارحمهمالحكمبعينفانظز

نظرانإذفهمااحكامهعلىحملهموالأمربعيننظر1و

باكيتانالرحمنخشيةمنكلاهمامقلتينلوجهكواجعل

الرحمنأصابعبينفالقلبمثلهمأيضاكنترثكشاءلو

مهانكسركسرتعليكخرجتمتىاللاتينفسككمائنواحذر

النيرانبموقدالذخانطفيبغىكمنتكونلهاانتصرتواذا

بأمانيعبدهينصرليسأنقائلأصدقوهوأخبروالله

بجنانيفزالحسنىيعملأومثلهاسيجزىالسوأىيعملمن

الإخوانلسائروبعدوصىولنفسهناصحوصيةهذي

***

التحكيممجلسعقدأولىوهذا

للزالحكمئنمجلسفيإذافاجلسق

داوبعدهالصحيحالنقلإحداهما

سافرواقدرفقةفيإذاحكئم1و

وتفارقواسئرهئمفيفترافقوا

وجدتهقالثمفريقفاتى

لشيطان1وللنفسلاحمن

الرحمنوفطرةالصريحصقل

الأكوانهذهفاطريبغون

بالحئرانالطزقافتراقعند

وعيانبعينهالوجودهذا
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وإنماسواهموجودئئمما

ونجومهابعينهاالشماءفهو

والىوالئلجبعينهالغماموهو

والفوالماءبعينهالهواءوهو

تركبتومنهبسائطههذي

ظهورهلأجللهاالفقيروهو

لأنهإليهافتقرتالتيوهي

الىوذاوتخلعهتلبسهوتظل

وذاويخلعهايلبسهاويظل

الىفيكالاعضاءالموجودوتكثر

واحذذلكالنفسفيكالقوىأو

اجزاوههذهكلافيكون

فيالانولعكتكئرانهاأو

وجزئياتهكلئافيكون

وبعدهالفصوصنمقولاهما

الذيالتلمسانيئالعفيفعند

وفيحسقفيالاغلاطمنإلا

نفسهفيواحدشيءوالكل

حدو4شيوالمأكولفالضيف

لى1والواطعينالموطوءوكذلك

كمامقالتهقالاولرئما

مظاهروقالذاسواهئمبىو

واحدشيءالمجلؤفالظاهر

موجودانفقالاللسانغلط

والقمرانالافلاكوكذلك

حشبانومعبردمعامطار

النيرانذيونفسالثقيلصب

شيئانهناماالمظاهرهذي

للائدانالروجكفقرفيها

الحقانيووجودهاذاتهاهو

أوانكلو]لاعدامإيجاد

بعيانترىكيئالمظاهرحكم

حيوانومنبشرمنصحسوس

الامرانبهقامتمتكتص

العرفانمذعيمقالةهذي

الئانيالفريققالكماجنسبى

قولانفهذهالوجودهذا

القولانوماسبعينابنقول

والبهتانالكفرفيغايةهو

الانسانطبيعةوتلكوهم

سلطانمنفيهللتعذدما

شيئانههنايحسبوالوهم

اثنانذانيقولالبعيدصهم

فرقانبلاقولهماقالقد

ومثانتوحل!ذاتتجلوه

حشبانبلامظاهرهلكن



مضمونهالهمعباراتهذي

ولاإنسعنصانوهمافالقوم

ولاسفلولاعلوولاكلأ

ولاريحولاطعمولاكلأ

و]ولملموسوالمطعوملكنه

ووالمنكوحإنهقالووكذاك

انهولوهدىعندهملكفر1و

وإنماسواهعبدواوماقالوا

كفهاوقالواعفواانهمولو

بالفالمعبودحقيقةسترفالكفر

قولهفيكافرايكولمقالوا

عفكانإذقولهحفاكانبل

!تالبحرفيتغريقهغداولذا

لماموسىمنكرايكولمقالوا

بعابدليسكانمنعلىإلا

لمحيثالأخبلحيةجزولذاك

بينهئممنهالانكارفزقبل

فأهـعارفهمإبليسرأىولقد

هلفقال؟صنعتماذالهقالوا

شئتمإنفاسجدواغئزثئمما

محققعنداللهعينفالكل

فقلعندهمالمعبودهوهذا

مؤطوؤهامعبودهاأمةيا

33

الاعيانفيقطغيزثئمما

نحيوولاشجرولاجن

كثبانولاجبلولاواد

الالوانمنلونولاصوت

بالاذانوالمسموعصشموم

الزانيالغوفيعينبلصذبوح

الأوثانوعابديالمجوسدين

الاعيانمنخضوابماضلوا

كفرانمنكانمامعبودة

ربانيمحققعندخصيص

لطغيانذوفرعونربكئمأنا

الشانبهذامضطلعاالحقش

لحشبانوالاوهاممنهيرا

الخورانلدىعجلمنعبدوه

الاعطانضئقوأصبحمعهم

لبطانقومهفيسعا1ويك

غئرانوهمهفيسرىلما

خضعانذيهوىبالسجود!ى

عميانوأنتماالإلهغير

لشيطانووالاصنامللشمس

العرفانلذيمعبودوالكك

السئحانذااللهمسئحانك

الطعانوثغرةالالهاين
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31

31

31

31

31

31

31
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32

32

32

32

الكفرانجملةيسيراجزءاكفرانهامنصارقدمةيا

***

آيررتقدومفي

مكانبكلموجودابالذاتوجدتهقالثمفريغتىو

بعيانيرىولاالخلوملأعينهلابعينهكالهواءهو

عطانولاحشولاقبرولابئرعنصانوهماوالقوم

الابدانهذهداخلبالزوجتشبيههرأىقدمنمنهمبل

الاكوانجملةعنخارجأوبداخلليسقالمنفيهمما

الايمانعسكرمنيتجاسروولئمهذاعلىحاموالكنهم

عرفانذيكلمنوصحابهأحمدالأئمةرذوعليهم

القرانلمنزلالخصوموهمسنةصاحبلكلالخصومفهم

الاوزانفيالجهمذكرتلماأصولهاذكرتمقالاتولهم

**!يه

ارركبقدومفي

النكرانفيجذولكنهذاوصفهقاربثمفريقتىو

للرحمنالئنزيهقالبفيومكذبمعطلقولفأسز

الأكوانجملةعنخارجهوولافينابداخلليسقالإذ

ببيانعئنهاهوولافيهاولاعنهاببائنليسقالبل
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341

342
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العلىالسمواتفودتىولاكلا

داسوىمعبودعليهليسلعرشو

الثرىحطربهمنحظهبل

واكهذهكانالعزشفؤدتىكانلو

مقامنهملفاضلوجدتولقد

نبثكئمإنقوميااسمعواقال

صلاعلىليبالفضلتحكموالا

قولهالمجسمعلىيرذهذا

سئحانهإلهناأنويدل

فلئمهذالنابينلهقالوا

فيفقالالعتيقالذهبمنلفا

!تالبحرقرارفييونسكانقد

الم!وجاوزالسماءصعدومحفد

رئهمنقربهفيوكلاهما

كلاهمااللذانوالسفلفالعلو

عنهمانزهللهينسباإن

فيهمامقيماأضحىمنقربفي

دونهميونسخصهذافلأجل

أصحابهمنعلئهالنثارفأتى

ذإالسنيئأيهاإلهكفاحمد

خائفبهذايزضىماوالله

!اهوبلحفاالإلحادهوهذا

داذيقطالمجشمبليماوالله

رحمنولاربمنوالعرش

الاعيانفيشيءلاالذيحدم

البنيانقواعدوحظمنه

الشانالعظيمسئحانأجسام

زمانمنذالناسفيقامهمأ

البزهانواضحقولاقالقد

الغضبانذلكيونسالنونذي

والاكوانالعزشفوقألفه

مكانبكليلفىوبحمده

الاثمانمنفاعطوهيفعل

التئيانلذافاسمعتئيانه

الحيتانمنقببرفيالماءت

عنانكلوجازالطباقلحع

مشتويانذاكإذيسئحانه

طرفانضدهمنبعدهفي

سئانهمابلىبالاختصاص

مثلانفكلاهماربهمن

الشانلهذاتحقيقابالذكر

حشبانبلاناحيةكلمن

بهتانذيتحريفمنعافاك

لإيمانعلىأمسىربهمن

الهذيانأبردمحضاضحريف

الخذلانبذيأمسىولاجلوى



الاديانإلىسرىحينأديانالىهذهأفسدالثأويلذاأمثال

الاركانقوىمنهلتهدمتدينهحاقطالفهلولالفهو

***

اخررتقدومفي

وصفهقاربثئمفريقوآلى

تلهيكملاقوميااسمعوا:قال

مطثتيوكلراحلتيأتعئت

مامئاثئموتحتفوقفثشت

هناكمعلئهاحددلنيما

تمسكتبالحديثطوائفإلا

عبادهفوقتئغيهالذي:قالوا

استوىالعرشعلىحفاالذيوهو

طيتقولككيصعدوإلئه

تنزلتمنهلأملاك1ووالروج

توجهتالشاللينأيديوإلئه

فقدرتالرسولعرجقدوإلئه

حقيقةالمسيحرفعقدوإلئه

مصدقيكلروجيصعدوإلئه

توجهتالعبادآمالوإليه

يفطرولئمالتياللهفطرةبل
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الميزانفيعلئهوزادهذا

أمانيشرهنالامانيهذي

أعيانيوقدمجهوديوبذلت

أيمانمعيسارثثمووراء

هدانيإلئهبشزولاكلا

القرآنإلىمذاهبهاتعزى

مكانكلوفوقالشماءفوق

الاكوانعلىاستولىلكنه

الشكرانذيسعيئيزفعلئهوإ

أوانكلعندتعرجلئهوإ

الزحمنبفطرةلعلو1نحو

قوسانربهمنقزبهمن

بعيانيرىكيئينزلولسوف

بأمانفينثنيالمماتعند

ثانتواصبلاالعلونحو

ؤالثقلانالخلقعليهاإلا
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38

38

38
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38
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علىفطرواانهمهذاونظير

أصبحوامنهمالئعطيلولولكن

حبتيورفقتيعنهمفسالت

فقدلهميقالومنهؤلاءمن

صالهاماصولةعلئناولهم

وكلامهمقولهئمسمعتئمماأو

تيتموفوقكئممنجاووكم

جئتملكنبالوحيجاؤوكم

فلامجشمةمشئهةقالوا

واغزهئمكثيرالعنالعتهمو

وبحئسهمدمائهمبسفكحكئم1و

اضلمفهممنهمصحابكحذر

وأاللهبقالتجادلهمواحذر

انفدواقدبهأولىوهئمائى

التعلىفغالطهمبهمبييتفإذا

لذالثكذيبعلىغالطهموكذاك

أشياخهماشياخنابهااوصى

مجلسبمشهدوهئماجتمعتوإذا

وادبالاثارعلئكيملكوهلا

وإنمثلهمفقت1وإنفتصير

جاهلهذايقالسكتوإذا

بهأوصانالله1والذيهذا

لصاحبيوقلتسفريمنفرجعت

بالذئانشكلااقرارهئم

والخذلانالجهلبداءمزضى

جنكشخانحزبجهماصحاب

الاذانءمالىبأمبرجاوو

البزهانصاحببلباطلذو

لجبانذاليسعقالصومثل

سيانانتمماتحتهممن

والاذهانالأفكاربنحاتة

حيوانمجشممقالتشمع

جبانغيرالتعطيلبعساكر

الاوطانعنفشزدهئملاأو

الضلبانوعابدياليهودمن

بهوانفتنثنيالرسولقال

والابدانالاذهانقوىفيه

لقزان1وللأخبارويلط

أصلانلصحبناذانآحاد

والاسنانبيديكفاحفظهما

زمانوشغلبإيرادفابدر

للفزقانلتفسيروأخبار

كفراناخازنديقاعارضت

والهذيانبالفشرولوفابدر

الأزمانسالففيأشياخنا

بحراناذنتقدومطئتي
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سئرهامنسترحوركابكعطل-

خالقرثللاكوانكانلؤ-

الورىذاعنبائنربكانأو-

بالىالخلقأولىالناسعندولكان-

رؤوسهمفوقالحزبهذاولكان-

حفلتهاالتيالتكاليففدع-

ولمربمنالعزشفؤقثمما-

ناظررثالعزشفوقكانلو-

كلامهعئنالقزآنذاكانأو-

الذيماوهذاهذاانتفىفإذا-

لأهلهالحراممعالحلالفدع-

ضمنهفيترىادخلثئمفاخرقه-

محخمثيراهلامابهوترى-

قيدتقدالتيعلائقكواقطع-

أوامرتحتلشتحزألتصير-

ترىإذنفسكحجابجعلتلكن-

مدئزالشماءفوقماقلتلو-

لعبادهمكلمأليسوالله-

لهولايقولولاقطقالما-

بكنزهوفزتطلشمألحللت-

بائنربكباأرزعمتلكن-

والىالعرشفوقاللهأنوزعمت-

خلقهيشمعاللهاأروزعمت-

الاكوانذيغئرشيءثثمما

البزهانصاحبللمجسمكان

الإيمانصاحبالمجسمكان

لإحسانووالايمانإسلام

اثنانعلئهمنهميختلفلم

بالارسانوارمعذاركخلعو

بالقرانالزحمنيتكلم

مكانوافتقارالتحيزلزم

جثمانذاكانوصوتاحزفأ

إيمانمنالئفيذاعلىيئقى

البشتانعلىلهئمالسياجفهما

الائوانسائرلكهيئتقد

زوجانبهتهوىماكلمن

الأزمانسالفمذالورىهذا

فزقانولانهيولاكلا

ديانمنللناسالسمافوق

الرحمنمنتخييهلعزشو

بقرانمتكلمأولاكلا

إنسانإلىمنهبداقوذ

هذيانفيالناسأنوعلمت

موجودانقلتإذخلقهمن

القدمانفوقهحقاممزسيئ

ئمانسئعفؤقمنويراهم
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432

433

434
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بدامنهكلامهأنوزعمت

الذيوالبصربالشمعووصفته

وبقدرةبإرادةووصفته

ماكليعلماللهأنوزعمت

ذاتهعنزائدوص!لعلم1و

عئدهكلماللهأنوزعمت

د1والحزفغيرالاذنانأفتسمع

بإجىصؤتفإنهالنداءوكذا

ضدموهورفيغصوتلكنه

وناناداهاللهأنفزعمت

بللضوت1ووبعدهالمكانقرب

بهسرىمحمدأانوزعمت

اللقايوممحفدأأنوزعمت

قاعداحفأالمختاريرىحتى

بهأطألعرشهانوزعمت

بعضهأبدىاللهأنوزعمت

الزضاتكلمميومتجلىلفا

باقياوجهاللمعبودوزعمت

العلىللشبعيديهأنوزعمت

!امنملأىيمينهانوزعمت

بهاالأخرىفيالعدلأنوزعمت

عندماطراالخلقأنوزعمت

ماالعئدقفبأنأيضاوزعمت

الازماناخريزجع!الئه

الجثمانلذيالاينبغيلا

وحنانومحئةوكراهة

إعلانومنسزمنالكونفي

جثمانذيبغيريقومعرض!

المحمنندفايسمعهموسى

الابكلنانبهخضتالذيصوت

لسانكلهلوالنحاةحاع

صوتانكلاهماللنجاء

محذورانالزعمذاوفيجاه

ممتنعانمحذوراننوعاه

دانمنهفهوإلئهلئلا

ن1بالزضوالعزشرثيدنيه

الشانالزفيعالعرشعلىمعه

عجلانبراكبأطكالزحل

كالكثبانعادحتىللطور

الزحمنمكلمالكييمموسى

يدانزعمتبليمينوله

قابضتانالحشريؤموالارض

الازمانعلىغاضتماخئرات

بالميزانوهووخفضقرفغ

الرحمنأصابعفوقيهتز

عانالأصابعمناثنتينبئن
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453
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يقتتلانالضفانيتقابلعندمايضحكاللهأنوزعمت

جنانلنيلطلبالعدوهنحرهفيئدييأتيعئدهمن

]لقرانلتلاوةفزشهمنالفتىيثبعندمايضحكوكذاك

دانمنهموالغئثأجدبواإذعبادهقنوطمنيضحكوكذاك

العصيانوليعنويغضبحشنىاواوليعنيرضىاللهأنوزعمت

لد]ني1وبعيدهئمالمعاديومصوتهيشمعاللهأنوزعمت

الثقلانفيشمعلديظلملاالدئانآنايناديهملما

والميزانالفصليومالأرضفينورهيشرقاللهأنوزجممت

للأذقانالجمعذاكفيخزساقهيكشفاللهأنوزعمت

عصيانمنليتوبلمسيئناكفهيبسطاللهأنوزعمت

بيانكتابعلىالشجلطيئالشماتطوييمينهأنوزعمت

ثانأواخرلئلثلثفيالدجىفيينزلاللهأنوزعمت

نادانيمنمجيبالقريبفالافأجيبهسائلمنهل:فيقول

الثانيللقضاءالقيامةيومثانيانزولالهأنوزعمت

بعيانيرىحتىلعبادهجهرةيئدواللهأنوزعمت

ناظرتانإلئهفالمقلتانويرونهكلامهيشمعونبل

النيرانعلىواضعهااللهمنوقدمألرئناأنوزعمت

وكفانيحاجتيقطقطوتقولبعضهامنبعضهايدنوفهناك

ويدانيرئهيحاضركلمزيدهئميومالناسأنوزعمت

محفوظاناللفظذافيوجهانصادهامعوجاضادمعبالحاء

كتمانبلاتجسيمكتبمنوسواهماومشندالترمذفيفي

الاصلانوذانكبالاختيارفاعلحيبصفاتووصفته

جبانغئرالنفيفيفكنجارياوفيالخلقهذابئنالئفزقصلا



ناقضأبدينكتلعبفلالااو

مثبتاومعاللبئنفالناس

بلىلهمبرابعلشتوالله

تكنولاالجميعبإنكارفاسمح

إثبئهمابينففمقلااو

واوالنفيفيواحدبابفالباب

مثبتذلكببعضأقرفمتى

مثلهثبتونتانفىومتى

الىبمذاهبوصمحواالمراءفذروا

والفالتشبيهأمةمعقاتلواأو

بعقولكئمتتلاعبوافلالااو

بصفاتهصرحتقدفجميعها

جاحدأومصدقبينوالناس

محكماتزساالتنزيهمنفاصنع

بالفالاثباتمذهبلقبوكذاك

واحدبوصفلهمسمحتفمبى

متلبطاغدامنصرعةفصرعت

الفمخافةالجميعانكزنافلذاك

منالاديانربقةخلعناولذا

الالىالرسلقاومواملوكولنا

ونصوقارونفزعونآلفي

الائهىكالفلاسفةالالمةولنا

إلىشيعتهثمارسطومنهم

41

فرقانبلابإثباتنفيا

صفعانمتناقضثالثٍاو

الثيرانمناوحماراإما

وجهانلهرجلامتناقضا

والبزهانبالنمقونفيته

ميزانوفيعقلفيإلبات

بالفزقانائتأوالجميعلزم

ديصانيمتناقضفمجسم

الايمانمنوانسلخواصدماء

القزانذيلواءتحتجسيم

الاديانوبسائروكتابكئم

ببيانوعلوهوكلامه

أتانشبيهاوذلكبئناو

وبيانبصنعةالجميعوانف

الاقرانعلىاحملثمجسيم

الفزسانبحملةعلئكحملوا

الفحمانممزقالعرينوسط

القرانإلىصرناإنجسيم

الأزمانسالففيأعناقنا

كمانيالصفاتبإلباتجاوو

وجنكشخانوهامانسود

الاديانبذيأصلايعبؤوالم

اوانكلوعندالاوانهذا
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84

85
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87

88
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09

19

29

39

49

59

69

79

89

99

20

30

فوادلهإنقالمنفيهمما

إلهناباأنقالواولاكلا

علىفزعونرذهذاولاجل

متكفمرئناموسىقالإذ

ولامنكميكنلئمسيناابنوكذا

غداأنلماالطوسيئوكذلك

ذاوحامليوالقضاةالخييفةقتل

ومامجشمةمشئهةهئمإذ

الفأئفةالفحولالملاحدةولنا

غالبتمبهاتصانيفولنا

عندكئمهيالتيالإشاراتوكذا

الففيجاءممابالضدصزحتقد

وفوقهاالنصوصمثلعندكئمهي

إليهمفإنتحاكمناهـاذا

نصوصهبأنتساعدناقدإذ

وأنتمعلئهحتدمنافلذاك

لالىودرهمبنوجهمويحيا

بقئةفيهالتشبيهمنبقيت

لاالئجسيممخافةالصفاتينفي

يرىأويشمعاللهإنويقول

اثذيشاءقدادلهإنويقول

لهمقدوزالفعلإنويقول

الورىفييصرخالئجسيموبنفيه

42

الاكوانهذهخارجالعزشق

لقرآنوبالوحيمتكلم

الإيمانعلىيقدرولمموسى

نادانيوإنهالشماءفوق

بدهان1صانعوبلأتباعه

سلطانمنيخشلمقدرةذا

البلدانفيوالفقهاء!زآن

اليونانأكابربديندانوا

سنانالوالسندين!طيل

نالاخوورسائلالشفامثل

البزهانلقواطعضفنتقد

والفزقانلانجيلوصراة

وبيانقطعيةحجةفي

القرآنإلىلاالئحاكميقع

الايقانعنعزلتلفظئة

لثانيواولاالمعلمقول

الخورانمنبقولهماقالوا

الأركانمنقواعدهنقضت

قزآنولاخبرعلىيلوي

جنانكلسزيعلموكذاك

الاكوانهذهمنكائنهو

الحدثانإلىينسبهوالكون

يئفقانهذانماوالله
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8

9

2

3

6

7

8

9

2

والإمكانالئجسيممنحذراذاككمحالقلنالكننا-5

***

القرانوعسكرالإيمانركبقدومفي

اسمعواالاقالثئمفريقتىو-5

احمدمهاجرمنطيبةارضمن-5

الىفدلنيالإلهطلبفيسافزت-5

جلالهجكالزحمنفطرةمع-5

الزوفطرةالننريحالعقلفتوافق-5

جلالهجلاللهبان-شهدو5

إلاممعبودلاالحقالإله-وهو5

فباطلسواهمعبودككبل-5

حئهغايةالزحمنوعبادة-5

دائرالعبادةفلابوعليهما-5

رسولهامربالأمرومداره-5

و]لىبالإخلاصاللهدينفقيام-5

ونارهالإلهغضبمنينجلم-5

بإلههفمشركبعدلناس1و-5

فعلنابكثرةيزضىلا-والله5

إحسانهمرادهئمفالعارفون-5

وذاللهباأرشهدواقدوكذاك-5

الايمانمطلعمنجثتكمقد

والتئيانلبزهانوبالحق

القرآنومحكمعلئهطادي

بنيانيفاعتلىعقلوصريج

إيمانيفيلمنقولوحمن

والسلطانبالملكمتفزد

الشانالعظيمالاعلىوجهه

الذانيالحضيضحئىعزشهمن

قطبانهماعابدهذلمع

القطبانقامتحتىدارما

لشيطان1ولنفسوبالهوىلا

أصلانلهإنهماإحسان

الأصلانبهقامتالذيإلا

الوصفانلهأوبتداع1ذوأو

الإيمانمعباحسنهلكن

الاحسانعنعموالجاهلون1و

صفتانهمابصروذوسمع
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23

26

27

28

92

03

31

32

33

34

35

36

37

خلقهويشمعيرىالعليئوهو

الدجىغسقفيالنملدبيبفيرى

بسمعهالعباداصواتوضجيج

عبدهيوسوسبماالعليموهو

وامعالدانيعلمهفييشتويبل

وماغدايكونبماالعييموهو

كفكانلؤيكنلئمشيءوبكل

مففهوشيءفكلالقديروهو

باافهيدذقدرتهوعموم

لهمفعاذوحقاخلقههي

باذوالئكذيبالجئرأهللكن

فاتهمإذأعوربعينيئنظروا

الورىحارالذيالقدرفحقيقة

أحمل!منذاعقيلابنلستحسنو

بلفظةالقلوبشفاالإمامقال

اذفلأجلكمالهاالحياةوله-538

أوصافهمنالقيوموكذلك-953

جميعهاالكمالوصافوكذالنب-054

واذلأفعالوالأوصاففمصخح-541

بانهالحديثجاءذاولأجل-542

الىاشتملاعلىالأعظمالإلهاسم-543

44

ثمانستفرتعزشفوقمن

الاجفانتقلبكذالنبويرى

الضوتانيتشابهلاولديه

لساننطقغيرمننفسهفي

والإعلانالإسراروذوغاصي

الانذافيوالمعلومكانقد

الاعيانلذيموجودايكونف

عصيانبلاطوعالهولور

للحيوانالافعالخالقهو

الامرانيتناقضولاحقا

عينانلهمانفتحتماأقدار

العينانوغارتالبصيرنظر

الزحمنقدرةهوشانهفي

الرتانيالزضاعنحكاهلما

بيانذاتوهياختصارذات

سلطانمنعلئهللمماتما

غشيانمنلديهللمنامما

الوصفانومدارهالهثبتت

الاصلانذانكحقاالسماء

عمرانوذيالكزسيآيةفي

مقترنانوالقيومالحيئ3



544

545

546

547

548

954

055

551

هـه2

553

554

555

556

557

558

955

056

561

562

563

564

565

566

يدالاسمينإلىمرجعهافالكل-

لرصاولكراهةوالإرادةوله-

تاعنالعاريالمطلقالكمالوله-

لنفسهالكمالأعطىمنوكمال-

لهوماالكمالأعطىقدأيكون-

مبصراسميعاإنسانيكون-

وإرادةوقدرةالحياةوله-

هـوليسذاكأعطاهقدلله1و-

جماعهثثمالعبدنومبخلاف-

مىالعبدكونملزوماتتلكإذ-

نعمجسداكونهلوازموكذا-

جلالهجلالزحمنيتقدس-

متكلمايزللمرجميلله-و

كلماتهحكمتوعدلاصدقا-

منبالكلماتعاذقدورسوله-

دامنحاشاهبالمخلوقأيعوذ-

صفاتهوهيبالكلماتعاذبل-

داكلامهعئنالقرانوكذلك-

بعضهلاكلهرئيقول-هو

وقولهالعالمينربتنزيل-

وفعلهمالعبادأصواتلكن-

الكلاولكنللقاريفالصوت-

وساطةثمكانماإذاهذا-

السانبهذابصرذوذاكري

لإحسان1ذووهوالمحئةوله

بالإنسانلثمثيل1وصثمبيه

شاناعظموهوقدمواولى

إمكانذوأذاكالكمالذاك

وبيانبمشيئةمتكلما

لاعيانوبالكليئلعلم1و

البهتانمنفاعجبوصفهتا

الأبدانوحاجةمنهلاكلو

النقصانلوازموتلكضاجا

والامكانالاحداثولوازم

جثمانذيأعضاءوعنعنها

بالاذانالمسموعوكلامه

نقصانبلاوإخباراطلبا

شئطانومنعئنومنلدغ

الإيمانمعلموهوإشراك

الاكوانمنلئستلسئحانه

ببيانحقيقةمنهمئموع

خلقانهماماومعنىلفظا

روغانبلالمعنى1واللفظ

مخلوقانوالزقكمدادهئم

الإحسانذيالعرشربكلامم

للقرآنالمخلوقكقراءة



مثلماالوساطةتلكانتفتفإذ!-567

لاالشمعنفسالمخلوقفهنالك-568

ومحمدأحمدمقالةهذي-956

كلامهبأنزعمتإحداهما-057

شطرهوقالواأبواوالاخرون-571

وحكايةعبارةالقرانزعموا-572

كمامخلوقنتلوهالذيهذا-573

فقائمالقديمالمعنىوالاخر-574

واستفهامهالنهيعئنوالامر-575

وإتتوراةوعئنالزبوروهو-576

نفسهفيواحدمعنىالكل-577

لفظولابعضولاكللهإنما-578

قالهبئتذاكفيودليلهم-957

فيقئلالنصارىغلطقدقوميا-058

إلههمالمسيحظنواذاولاجل-581

ولاناسوتأجعلوهذاولاجل-582

كلامهيقولمنهذاونظير-583

حروفهوتلكمخلوقوالشطر-584

فإنهالاتفاقذاإلىفانظر-585

اذإنوقالتأخرىوتكايست-586

جامعومعنىذكرتالتيتلك-587

نظيرهئموعندأنواعافتكون-588

فمفبهالرسولجاءالذين-958

عمرانمنالمولودكلمقد

ذانفافهمالمشموعمنشيء

طائفتانبعدمنوخصومهم

ومعانيألفاظهلهخلق

بالزحمنقاموشطرخلق

قرانانزعموهكمافلنا

الفئتانوبعدهالوليدقال

الذتانمنيشمعلئمبالنفس

وحدانيوذاإخبارعئنهو

والفزقانالذكروعئنجيل

الأذهانفيالتئعيضيقبللا

عئرانيولاعربيولاحرفولا

النصرانيالأخطليقالفيما

لبياناهتدواوماالكلاممعنى

رحمنخالقكلمةقيلإذ

نمتحدبعدقديماهوتا

حذثانذيغئرقديممعنى

غئرانهمالكنناسوته

الرحمنسنةوطالععج!ث

معانخمسوهومحالققوذ

للبنيانكالاسلجميعها

فممفقانوهماأوصافه

الديانمنيشمعولمطوق



القرآنعنتعبيراأنشاهمحمدفقيلبئنهم-و]لخلف095

المنانعنأنشاهجئريلإنماوقالواأبوالاخرون1و-195

الشانالرفيعاللوحمننقلإنهوقالتأخرىوتكايست-295

حدثانذافيهخلقاأنشاهقداللوحورثمبداهفاللوح-395

عئنانلهمنياكتبهمفيترىفانظزلهممقالاتهذي-495

الرحمنعنبلغهجئريلإنماقالواالحقأهللكن-595

بالبزهانالمصدوقللصادقرئهمنلهمشموعالقاه-695

***

نت!هسر

الأرضهل1طرقمجامعفي

ن1القرفيو[ختلافهم

القرآنفيالناسافتراقفيهاالتيالطرقمجامعأردتوإذا-795

ركنانلههماالخلافهذاعلئهماقامصلانفمدارها-895

هذانخارجأمذاتهفيوهللاأمبمشيئةقولههل-995

البرهانمقتضىقاطلب!رآناوفيالارضأهلجميعاختلافصلا-006

فطائفتانمنهوارادؤمشيئةبغيرقالواالالىثثم-106

معانبخمسقالواأوبالنفسىقائمامعنىجعلتهإحداهما-206

الاذهانإلىمعقولاتبديهكيالالفاظهذهحدثوالله-306

القزآنعلىدلتبلعراناذهيلئستإنهاقالواولذاك-406

ئانوضعوذاكالمجازحيةثالقزآنبهاسفيولربما-506

لبيانعبارةوقيلعنهحكايةفقيلاختلفواولذلك-606

قمختلفانلمعنى1واللفظاتوهـكمحكييحكىماكانإذ-706
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02

21

22

الثانينظيرأولهكانإذبعئنهالحديثحكىيقالولذا

الفزقانعبارةذاكونقولحكايةنقوللاقالوافلذاك

معانكبيرفيهوماظئالفالبحثهذليرونوالآخرون

***
لو.

ل!ي

[لاقترانيهمذهبفي

ينفصلانلئسومعنىلفظإنهفقالتالاخرىوالفرقة

الحدثانبقابللئسبالنفسقائمقديمكالمعنىواللفظ

مقترنانحرفانهمالكنمشبوقةلاالباءعندفالشين

بالاذانالسمعفيتزتيبهاإنمايقولوابذاوالقائلون

لهذيانوالئخلمظلذافاعجبلذواتهاثابتقترانولها

غئرانووجودهاذواتهامإنقالقدزاغونيهملكن

الأذهانوزيغةللعقولياذاتهالابوجودهافترئبت

الاعيانهذهفيبلأذهاناولدىحقيقتهاسوىالوجودلئس

فمختلفانذهناووجودهاخارجاالحقيقةأخذإذالكن

شئئانيكنلئماعتباراحدااثهمافإذاذامثلأيضاوالعكس

الرحمنووجودهذاتهفيإشكالاتهمجميعتزولوبذا

صهالال!**

ف!غ

والإرادةبالمشيئهمتعلقبأذهالقائلنرمذاهبفي

صنفانفهمأيضاوإرادةبمشيئةباأثهوالقائلون
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623

624

625

626

627

628

962

063

631

632

633

634

لاكوان1وللخلقكمشيئةذاتهخارججعلتهاحداهما

الأركانذيالبيتمثلصثعريفالثبإضافةكلامهوصار:قالوا

الدتانمنيشمعلموالقولقائلهوولاعندهمقالما

والالوانكالاعراضبالغئرقائملديهممفعوذفالقول

الصئيانمعلموالشيوخفيهاوهئمجهميكلمقالةهذي

الشيطانيالمذهبذايذهبوالمقديمهمالاعتزالأهللكن

الربانيالعالمذاكجصريالىالزضاالحسنعناعتزلواالألىوهم

الحدثانصاحبجهمقئلمنمنهاجهئمعلىتباعوكذاك

الكفرانعلىجهماوافقوالكذبعدمتاخروهئملكنما

علمانلهأضحىثوبهملاعتزاأهلجهميةبذافهم

ن1البلدفيالعلماءمنعشرفيخمسونكفرهئمتقفدولقد

الطبرانيقبلهحكاهبلطئمتحكاهالإمامواللالكائيئ

***

الكراميهفبفي

بمشيئةباأنهوالقائلون-635

بهمبدوءاجعلتهإحداهما-636

زعمهمفيعلئهمذاكفيسد-637

أولذوإنهقالوافلذاك-638

وكلاهماكفعالهوكلامه-963

جعجعواخصولمينصفولمقالوا-064

94

نوعانفهئمأيضاذاتهفي

الاعيانتسلسلحذارنوعا

الأكوانهذهخالقإثبات

سلطانمنعلئهللفناءما

ينتهيانليسبلمبدأذو

بزهانبلابتشنيعوأتؤا



641

642

643

644

645

646

647

648

964

065

651

652

653

654

655

656

657

658

الفرقانمنبونبئننابلأفعالهفيقالوهكماقلنا-

قائمتانباللههماقلناإذبالحقمنهمأسعدنحنبل-

فتعطيلانقولولافعللابادلهيقئملمفقالواوهم-

ببيانحوادثحلولمنطلبوسرومقالهلفعاله-

بالهذيانالتشنيعمنشروكلامهفعلهعنتعطيله-

بالبرهانقطعلئهردواوماكزابمابنمقالاتهذي-

لقرآن1ووالآثارللعقلمنهمأقربقالقدوماأتنى-

بشنانوقعاقعوفراقعبجعاجعلهجاووالكنهئم-

**صهالالى

الحديثأهلمدفدرفي

كأحمدالحديثأولولاخرونو

يزللمحفااللهبأنقالوا

!يفكئفالكمالهوالكلامإن

متكفمايزللمفيماويصير

ثابتأمرالكلماتوتعاقب

حقيقةقالالعزشربوالله

مثلمامترتباتأحرفبل

هكذامحالوقبفيوقتان

يوجدابلمتكفمواحدمن

الاقتراأماالمعقولهوهذا

05

الإيمانوأئمةومحمد

وبيانبمشيئةمتكلما

؟إمكانبلاأزلفيعنهطو

؟الإمكانمنلهاقتضاهماذا

الأرهانتعاقبمثلللذات

قرانبغير""طهمع"حم"

الإنسانمشمعقيرتبتقد

نآقييوجدايضاحزفان

الرجلانبتكلمأوبالرسم

الأذهانلدىمعقولافليسن



متكلمسوىمنكلاموكذا-965

فذابهالكلامقاملمنإلا-066

مئصراوسامعاحىيكون-661

بغيرهقاملإبصارولسمع1-و662

تكنلموالإرادةمريدوكذا-663

قدرةمنمالهقديروكذا-664

متكلثمجلالهجلوالله-665

لمعلئهالإلهرسلأجمعتقد-666

وإلامبهيقومحفافكلامه-667

يقووكذاوقائلقالوالله-668

معادهئميومالثقلئنويكلم-966

لاجنةقيحزبهيكلموكذا-067

اللقايومرسلهيكلموكذا-671

جلالهجلالتكلممويراجع-672

توالعرصاتفيالكفارويكلم-673

الجحبفيأيضاالكفارويكلم-674

وقئلهالكليمنادىقدلله-و675

لهاياتتشعفيالنداتىو-676

بأمرهجئرئئليكلموكذا-677

محمدصحيحفيحديثاذكزو-678

معادنايوماللهنداءفيه-967

بثابتلئساللفظهذاانهب-068

المجسالبخاريعندكمورواه-681

إمكانفيليس!محالأيضا

للانسانالمعقولكلامهك

عيانوغئرسمعماغيرمن

البهتانوواضحالمحالهذا

الهذيانمنهذالهوصفا

البطلانواضحمنبهقامت

والبرهانوالمعقولبالنقل

رجلاناتباعهممنينكره

بقرانمتكلمايكنلم

بالفانيكلامهليسالحقل

الثقلانقولهفيشمعحقا

والرضوانبالتسليمحيوان

التئيانعنفيسألهمحقا

الإنسانمنلهالجدالوقت

غفرانبلاوتقريعابيخا

هوانبكلفيهااخسؤواأن3

الابوانالجنةفيالنداسمع

القرانمنفراجعهاوصفا

مكانبكلينفذهحئى

الشانالعظيمالبخاريذاك

والذانيقاصيايبلغبالضوت

سئانحذفهمعذكرهبل

فوقانيمجسخرواهبل3



كأذانلنامسموعاليسءندانقلوفيعقلفيأيصخ-682

لسانكلوأهلاللسانأهلمنالعقلاءأجمعأم-683

صوتانكلاهماالنجاءفهووضذهالزفيعالضوتالنداان-684

القرآنومحكمالحديثهذاحقيقةبذللبموصوفوالله-685

ببيانأحرفذوانهحاصربمشعودلابنحديثاواذكز-686

نقصانمنفيهنماحسناتاومنعشرالجزافيمنهللحرف-687

الشانعظيمسزاترىسفهاباحىافتتحتالتيالشورإلىوانظز-688

القزآنعنخبرإئرهافيأتىإلابسورةقطيأتلم-968

الإيمانلطالبالشفاءهذاوفيعنهابهإخباراكانإذ-096

تئيانذووالحقغيرهالانفسهاهوكلامهانويدل-196

لقمانإلىكذالمأعرافادوبعدهاالكتابمبداإلىفانظر-296

القؤآنمقتضىوافهم"يس"مع""حمومعأيضاتلوهامع-396

**!!ال!ه

ف!غ

الكلامصفةانتفت[ذاالرسالةبنفيالقولإلزامهمفي

لبيانمزسلمنمبناهآمرموصوجلعزدلهو-496

بالشانومخئرومحدثومنئىءومحايسبومخاطب-596

بأمانومبشرومحذرقائلبلمبكلئمومكلم-696

والإيمانللحقبكلامهخلقهمزشدالحقيقولهاد-796

البطلانمتحققمنتفهـتافكلالكلامصفةانتفتفاذا-896

فرقانبلامنفيإرسالالىكذلكالكلامصفةانتفتوإذا-996

نقصانبلاالداعيالمرسلمكلاتبليخالمبعوثفريسالة0-07
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نوعانوإنهللمزسلينخطابهنفسالإرسالوحقيقة-107

الدانيالقريبوجئريلموسىككلامهوساطةبغئرنوغ-207

العئنانههناتراهلاإذحجابهوراءمنإلئهمنه307-

ضزبانعندهأيضاوهوطةبالوسامنهالئكليملاخرو4-07

التئياناحسنفيأتى!ورىالمث!فيوذاكإلئهوارساذوحيئ-507

***

607

707

807

907

071

711

712

713

714

الناقصبالجمادللربالتشبيه[لزامهمفي

الكلامصفهانتفتاذا

النقصانغايةوذلكخرسقفضلمهاالكلامصفةانتفتواذا

الحيوانأمةمنقابلهوالليفيذلكأنزعمتئمفلئن

نقصانمنفيهمافنفيهامالكلاصفةبقابللئسوالزث

للنقصاناتمالكلامصفةوقبولهكلامهسلبفيقال

البرهانبأوضحالجمادذامنحالةاكملالإنساناخرسإذ

بالإنسانلتشبيهوجسيمالفمخافةالكمالأوصاففجحدت

الخذلانمنوذاالناقصاتتبالجامداتشبيههفيووقعت

الصئيانضحكةغدوتئمحتىأستاركئمهئكتكبرالله

فصسر

حقهالخلسنكلامبأنبالقولإلزامهمفي

سبحاذهاللهكلامتوهووباطله

الرحمنخييقةالعبادحالأفبانالدليلقامقدليسأو
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715

716

717

718

971

072

721

722

723

-724

-725

-726

-727

-728

-972

-073

-731

732-

الشانبهذايعنىللذيصيهاي!الالفقريبأووجهألفمن

الشلطانذيسبحانكلامهشعفالخلقهذاكلامككفيكون

الأركانذياللهكبيتخلقاكلامهإلئهمنسوباكانإذ

ببيانمصزحأالاتحادذوقالهقدقولكمولازمهذا

الكفرانغايةفيطزدهممنووتناقضتمإذالتناقضحذر

خلقانوكلاهماكبيتهنالقراتخصيصأنزعمتمفلئن

الاكوانذيكربمالعموينفيلاالتخصيصذافيقال

القرانلإضافةتخصيصههكذا،أيضاالعزنرربويقال

والتبيانالإيضاحغايةفيوذاالباقيفيالئعميميمنعلا

*!**

والأمرالخلقبينالتفريقفي

وادالخلقبينالفرقانأتىولقد

واحدالمنارخعندوكلاهما

منالفزدكعطفعندفموالعطف

ظاهبرامتناعذوهذافيقال

اتهاأخبرالخلقبعدفالله

سبحانهتشخيرهاعنوأبان

مفكانومصدزإفالأمرو

كاوللأمرقابلهومأموره

كادالمامورانتفىالامرانتفىفإذا

54

الفزقانفيوذ]كالضريحأمر

شئئانهناماخلقوالكل

القرانفيوذاكعلئهنوع

تبيانذوالثفريقايةفي

للجريانبالأمرسخرتقد

بالتبيانالخلقبعدبالامر

مستويانذاكفيهماحولا

الزحمنصنعةقابلحصنوع

الحدثانلانتفاينفىحخلوق



بهتجدالشياقنظمإلىنظز7331-و

متقدماوفعلهالخصوصذكر-734

وبأمرهخلقهبنوعئيفالى-735

الهدىرمتإنالقرانفتذبر-736

تغر

البرهانواضحعجيباسرا

الثانيذافيلتعميم1ولوصف1و

ببيانموجزاووصفافعلا

القرآنتدبرتحتفالعلم

تعاليالرتإلييضافمابنرالهوتتفي

والأعيانالأوصافمن

نوعانبمنومجروزمنهبانهالكتابفيأخبردئه1و-737

الرحمنالخالقخلقأعيانفادبالغيرقائمووصفعئن-738

لسانكلعزففيبهأولىلائهقامبالمجرورلوصفو-973

اعيانومنصفؤمنإليهفيضاماسواءأيضأذاونظير0-74

الرحمنكإرادةبهقامتلمنثابتةالأوصاففإضافة-174

سثانهماماوخلقاملكالهثابتةالأعيانواضافة742-

يفترقانكئفاضيفالماوعلمهالإلهبيتإلىفانظز743-

وصفانهماإذالإضافةذيفيوكعلمهكحياتهوكلامه744-

ذاتانهماأيضافكعئدهإلهناوبئتناقتهلكن-745

الفرقانضح1ووالمبينحقادفاتهلماالجهميئإلىفانظر746-

عئنانلهلمنلاحو]لصبحواحدأبابالديهالجميع747-كان

***

تغر

مافقالذاكبعدحزمابنوأتى748-
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ثنان1ولاقرانللناس



بالقرايسمىكلأربغبل974-

ثابتواخريتلىالذيهذا-075

صدورنابينالمحفوظوالثالث-751

كعلمهالقديمالمعنىلرابعو752-

يجدلئمشيئارامقدظنه753-و

أربعمراتبذوالمعئنان-754

ثمماللفظثمالذهنثئمالعين755-في

والكنيصدقالاسمالجميعوعلى756-

فإنهالخطيبابنقولبخلاف757-

أربعلاحدوشيءفالشيء758-

سبحانهأئهأخبروالله975-

كلامهبأنأخبرناوكذاك-076

فيالمكتوبأنهأخبروكذاك761-

واوالمتلؤأنهأخبروكذاك-762

انهلاواحذشيغوالكك-763

لناأفعاذلقران764-وتلاوة

واولمكتوبوالمتلؤلكنما765-

طئببصؤتيقروهلعبدو766-

جئدبخطيكتبهوكذاك767-

داتناوومدادناأصواتنا-768

نظمهفيبصوابهاتىولقد9761-

مثبتالمصاحففيهوالذي)إن077-

وحروقهآيهربيقولهو-771

56

البطلانبينقولكوذن

العثمانيالمصحفيدعىالرسمفي

الزحمنخييقةالثلاثهذي

بالقرآنعنهيعئركل

ببيانناطقعبارةعنه

إنسانعلىتخفىفلاعقلت

ببنانتخلهحينالرسم

الاعيانفيالموجودبهأولى

للأذهانالوضعإنقالقد

الفزقانقلةحزمابنفدهى

والفرقانبالوحيمتكفثم

والإيمانالعلمأهلبصدور

الشيطانمنمطفرةصحف

الإنسانتلاوةعندحقروء

واثنانوثلاثةأربغهو

بنانخطفهىالكتابةوكذا

المنانالواحدقولححفوظ

صوتانلهفهماوبضده

خطانلهفهماوبضده

القرآنكتابةثئمو]لرق

جبانغئرالحققولقالمن

والشئانالاشياخبانامل

(مخلوقانقوالمومدادنا



772

773

774

775

776

777

778

977

078

781

782

783

784

785

العزفان[حقيقةوذاكخوعومصمتلوبئنوفرقفشفى

شئئانهمامخلوقاحتلواوكلامهولئسمخلوقالكل

بياندونلاجمالوإطلاقفاولتمييز1وبالئفصيلفعلنلش

زمانكللاراء1واذهان1!وخئطاالوجودهذاأفسداقد

شئئانبهايعنىقدباللامتعريفهافيلقزان1وتلاوة

الاكوانكذيمخلوقغئرهوكلامهفهوالمتلؤبهايعنى

خلقانوكلاهماوأدائهمكصؤتهمالعبادأفعالويراد

والعرفانالعلمأهلإسلامادأئمةعليهنضتالذيهذا

الاذهانقاصرتقاصرلكنالزضاالبخاريقصدالذيوهو

الشئبانيالاعظمالإمامقولعنالأفهامكتقاصرفهمهعن

عزفانذوللتفيهتدى1و،تالضذيننفىأنلمااللفظفي

لقران1بتلاوةكتلفظفعلناهومصدرايصلحفاللفط

محتملانفذانالقرانوهوبهملفوظنفسيصلحوكذاك

فزقانبلاوإثباتنفيفيالاطلاقأحمدأنكرفلذاك

***

تعر

جلالهجلالربكلامفيوالقرامطةالفلاسفةمقالاتفي

بهتانذيبإفابللمشلمينمصانعاالقزمطيئسيتاابنوآلى786-

الاكوانهذهعلةععالاوهوعقلمنفاضفئضافراه787-

جئد]لتئيانالتخيلحسنفاضلزكىتلفاه788-حئى

البرهانعنعريتومواعظأخطابةللعالمينبهفالى-978

لمعانإشارةإلئهرمزتبلبالحقأخبارهصزحتما-097
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2

3

ه

6

7

8

9

2

3

ه

6

7

-97

-97

-97

-97

-97

-97

-97

-97

-97

-08

-08

-08

-08

-08

-808

-908

-081

-811

-812

-813

بالىلجمهوروللخلقهذاوخطاب

إلامالمعقولحقائقيقبلونلا

يردونهالاالعقلاءومشارب

الىمنطباعهمألفتماجنسمن

وتبوتمثيلبتشبيهفأتوا

تأويلهعندهئميحرمولذاك

جنايةكانتأؤلناهفإذا

آلواقدأنقولهمحقيقةلكن

لديهمالزسولوذالفئلسوفو

عوامهمففيلسوفالرسولأما

قالهففيماعندهملحقو

أمةالمقالةهذيعلىومضى

أصحابهفيالكفرنصيرمنهم

تلقاهمخئرةذابهمفايسأل

تلقاهمخئرةذابهم]و]يسال

الىالمطلقالوجودعبدصوفئهم

الفلايدينبالائحادملحذأو

يرىفيهموطوؤهمعبوده

الىالمذهبذاعلىكثماكبرالله

ويقئلودعوةمنهميئغون

أمرهئمحقيقةعرفواانهمولو

كشفهمتئغيكنتإنلهئمفابذر

ولامنهمقابلبمطهرظهرو

58

إمكانذيفغئرالضريححق

والاعيانالحسقمثالفي

بأوانلهموضعتإذاإلا

للجثمانيالعالمذافيصحسوس

الاذهانإلىوتخييل!سيم

العرفانلذيحللكنه

البشتانذاسياجوخزقمنا

الانسانمصالحفيهبالكذب

عدلانهماومامتفاوتان

البرهانذينبيئوالفيلسوف

اليونانمنظقصاحبأتباع

بلبانفاغتذوسيناابنخلف

الشئطانلملةالناصرين

رتانيموحل!كلأعداء

[والقرآناللهرسلأعداء

الاعيانفيالعقلعندحعدوم

الاديانمنمنسلخ،صحيد

الإحسانومظهرالجمالوصف

شيخانمنالناسبئنصلعون

الغفرانرجامنهمأياديان

نبالصوشكلارجموهم

الاتبانمنكفالهموافرش

النكرانصاحببمظهرتظهز
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هـكلامكلاللهكلامقالوا816-

وصحيحهزورهونثرانظما-817

وقذفهمالقبيحلشتم1وفالشمث-818

المببو]لشحرو]لئعزيملنوح981-و

جلالهجلاللهقولعئنهو0-82

أصلهمإلئهأذىالذيهذا821-

حقيقةالإلهاأرأصلهمإذ822-

قولههووصفاتهافكلامها-823

بالفالموصوفإنهقالواولذاك-482

بالكماأيضاوصفوهقدولذاك-825

كلهاالطوالفمقالاتهذي-826
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أغاننوعوكلللمحصنات
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نكرانبلاحقاوكلامه

البنيانمكسحقاموعليه

الاكوانذيوعئنالوجودعين

غئرانههناماوصفاته

إحسانومنقئحمن!ين

النقصانسائرمنوضدهل

الاثمانرخيصةإلئكحملت

التئيانبذاأبداألفيتها

والإحسانالحشنذاتأبصزت

لقرانوالعقللسياجخرقوا

ن1بأذناديهمفينادبل

95



831

832

833

834

835

836

837

838

983

084

841

842

843

844

845

846

847

848

984

085

851

852

853

وادوالمنقولالمعقولأفسدتم

لذبالمشتقالشيءوصفأيصج

لهصئرولاصئاريصح

لهعلمولاعلامويصح

مئصرأويسامعهذاويقال

النقووفيالعقولفيمحالهذا

متكلثمائهزعمتئمفلئن

باطلهذافيقالغئرهاو

!مللموجوداللفظاشتقاقنفي

بهمعناهقامماالذيأعني

مئصرهذاأخوانذاونظير

اخوإذبصيراالاعمىسفئتم

ثاب!ذلكأنزعمتئمفلئن

بإلهنابقائملئسوالفعل

خالقمنهيشتقانويصح

وكتابهلكلامهفاعلهو

وادوالمنقولالمعقولومخالف

سئحانهكلامهإنقالمن

بعدهاليستالباءعندوالشضين

سئحانهكلامهإنقالأو

لضولابعضولاكللهإنما

واستفهامهالنهيعئنوالأمر

مفذاكماكحياتهوكلامه

لسانبكللغةمنحشموع

؟الاذهانلدىمعناهصشلوب

شكرانبلاشكارويصح

غفرانبلاغفارويصح

مفقودانوالإبصاولشمع1و

إمكانذيوعضيراللغاتوفيل

بالإنسانقامبقوللكن

محذووانذاكفيوعليكم

للتضانيوثبوتهبهضاه

البهتانأقبجالحقائققلب

العميانمنمعدودخوهو

التضانيفيوبعكسهمئصر5

للأكوانكالخلقفعلهفي

حدثانذيمحليكونلاإذ

الوحدانيالمتكلمفكذلك

معانبوصفلهالكلاملئس

للانسانلمشموع1وعطرات

ومعانيأحرفاقديموصف

مقترنانحزفانهمالكن

بالزحمنقامقديممعنى

العئرانيولاحقيقتهحربئي

فرقانبلااخبارعئنهو

الرحمنلازمبللهررووا
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واذالمعقولخالفقدالذيهذا

كلامهإنقالقدالذياما

وإرادةبمشيئةوكلامه

وايعلمقولاقالقداثذيفهو

قلتمقدماكانشيءفلأفي

كفزتمدالماشيءولاي

بت!معناوابحثواالدعاويفدعوا

خزقهاوسدوامذاهبكئموارفوا

فقدبئنهماللههداكفاحكم

واهلهالحديثسوىتنصرنلا

غئرهئملاإليهموتحيزن

علىاعياقدالقدرهذافتقول

مفعولهفعلههلإحداهما

عئنههوبانهلقائلونو

وصريحهقولهمحقيقةلكن

مفعولهفعلهإذفعلهعن

واإذفعللهماالحقيقةفعلى

لهغئرباأنهوالقائلون

قائمقديم:قالتإحداهما

قالهقديماتكويناسفوه

رذهفيينصفوالموخصومهم

حادثاامراراوهوالآخرون

بهمفتتحاجعلتهإحداهما

للانسانوالفطراتحنقول

ببيانرتبتقدحرفذو

سيانكلاهمامنهكالفعل

نكرانبلاصحتهحقلاء

للبرهانمنهوأقربأولى

نبالعدوالقولهذااصحاب

عدو]نبلاوإنصافعيق

الإمكانفيالزفوذاككانإن

وبيانبحجةإلئكأدلؤا

والايمانالقرانعشكرهئم

الرحمنلدىمنصورالتكون

أصلانوقادهالكلامأهل

قولانلهمقهماغئرهأو

بالحدثانالاوصافمنفروا

الاكوانهذهخالقتعطيل

بالزحمنقاممالكنه

الدئانعنمنفصلصفعول

فطائفتانوهئممتنازعون

المنانكقدرةوهوبالذات

النعمانالعالمشئخاتباع

ببيانأتواماكابروهئمبل

نؤعانوانهمقامبالذات

إمكانذالئسالتسلسلحذر
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فطرةعليهمإنكارغئرمن

وصفهتابعالربفعللئ!سأو
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الرحمنرئناقدرةوكذاك

الإحساندائمالمهيمنأن

؟والسلطانالمعروفدائميا

؟الغفرانوصاحبالعظيمجود

ئانتواصلاعلئهافطروا

؟حدثانذوأفذاكوكماله

الثاني؟الكمالسببأفعالهم

؟المنانعلىممتنعأفذاك

إمكانذووالفعلمكنامف

البطلانذيالقولبهذاقالوا
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وادالمشهودالعالمهذابدوام

الألىالملاحدةمقالاتهذي

مصانعاذاكبعدسيناابنوآلى

بمحدبئليسالازليئلكنه

بفطائفتينبينبصلحوآلى

واوشيعةالمشلمونيكونأدى

وبينهمالأنبياءبينلشيفو

الضرببالحزبالطوسيئآلىولذا

اصلهيهدمالالسلامإلىوآلى

الالىللفلاسفةالمدارسعمر

يفالدينأهلأوقافإلىوآلى

التيالاشاراتتحويلرادو

بالنواالشريعةتحويلرادو

هـباأراللعينعلملكنه

لقضاوالخييفةقتلإذلإلا

بادالمقدوروساعدلذاكفسعى

سيوفهمالئتاريضعأنفأشار

الدصنائعأهليبقونلكنهم

فيالالفالتتارسيفعلىفغدا

ألفهافيمنينهاثمانوكذا

اليهواعداهالإسلامبكىحئى

الزسوحزبمنالنفساللعينفشفى

وقدأحدفيكانلووبوده
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بفانولئسازلفيجارو

الاكوانهذبخالقكفروا

بالإمكانفقالللمشلمين

فانهوولامعدوماكانما

سلمانهماوماالحروبضهما

؟الايمانفيقطصلحاجونان

عوانفحرببئنهموالحرب

لسانوسلمنهبصارمح
للبنيانوقواعدسهمن

والقرآناللهبدينكفروا

أضغانذيفعلإلئهمغلها

الفزقانموضعسينالابنهي

اليونانلدىكانتالتيميس

لإمكانواالمقدورفيلئس!ات

البلدانفيالفقهاءوسائرة

الرحمنحكمةهوالذيأمر

لقرآنوالإيمانعشكرفي

الابدانمصالجلأجلنيا

بوزانمضروبةلهامثل

والحشبانبالعدمضروبة

لضلبان1وعابدوالمجوسكذاد

لقرآن1والايمانوعشكرل

سفيانأبيمعالوقيعةشهد
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اللحمانمتمزقيرىنأونذرهوأوفىأعينهملأقز

بالبرهانالمخلوقالعالمذاعلىظاهرةالاحداثهد1وشو

الرحمنسوىماكلبحدوثكأهاتشهدالثوحيددلةو

ثانيرتاكانقديمأمعهجلالهجلاللهغيركانلو
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؟اثنانيشتقلنأفممكنمتوخدباستقلالهلزثو

ممتنعانعدمانهمافإذاوتساقطاتنافياذاككانلو

عدلانهمالصاحبهكلمنهمايشهدلئوحيد1ولقهرو

القزانفيذاكفانظزاللهتصفافيجميعااقترناولذلنب

ذاتانبهتحظىنإمكانادفيليسحفأالقفارفالواحد

***

الزثفاعلتبهبدوامالقولعليانواضهمفي

عنهوالانفصالوكلامه

إمكانذووهوصدقتمقلناتسلسلذاكأنزعمتئمفلئن

؟فرقانمنقطذينكبينهلمشتقبلفيالئاثيركتسلسل

بزهانولانظرولانقلولاعقللذيافترقاماوالله

ذهانذوونحنالعقولهذيضدهفيولاامكانسلبفي

الاذهانلصالجيبينفزقافارقهومنبالفرقانفليأت

والبطلانالانكارفيحلافاوكذابمنهماالجفمسؤىولذاك

والنيرانالجناتعلىقطعاباطلبحكمحكماذاولأجل
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للىلعلاتوالذاتأفنى-فالجهم

والاشعردموابنهعليبو-و

داالباطلالكلاماربابوجميع-

يزللمفيماذاكوقالوافرقوا-

دوالازليئتناقضلاجل:قالوا-

مستقبلفيالفعلم1دولكن-

تزالفزقذافيالتلبيسإلى-فانظز

وذالفردبانعقلذوقالما-

بفزمسبوقفهوفزدكلبل-

مذفهوفزدكلهذاونظير-

ومذمسبوقوالآحادللنوع-

لافهوأخيرايفنىلاوالنوع-

ثابتامزالاناتوتعاقب-

اهـاولوقلتمذاابيتئمفاذا-

يرىمشبوقاالآنذاككانما-

هلبالاناتتعنونمافيقال-

العلى.الشفواتإحداثحينمن-

يكنولمذاكتعمونونظنكئم-

ومنأثرمنذاكفيجاءكمهل-

لىوالاثاروهذهالكتابهذا-

شئتمماإلىنحاكمكئمإنا-

كاالإدامفيالكونخلقليسأو-

بمدةالزمانذلكملئسو-

الئورانقالهأفنىحركات

الربانيالطئبابنوبعده

الإيمانائمةعندحذموم

إمكانبلاأزلوفيحق

يجتمعانهذانماإحداث

النكرانمنمحذوزفيهما

لعميان1والعورانعلىويجا

اعيانولاذهنلذيأزل

حشبانبلاأبداقبلهد

حكمانبعدهبفزدحوق

فانمنهافهووكلحوق
ببيانأولاكذلكيفنى

الاعيانفيكذاكوهوالذهنفي

نكرانبلامفتتحآنات

الحقانيوجودهبسلبإلا

الازمانهذهمذةتعنون

لقمران؟ولافلاكووالارض

ن1الاكومنشيءقبلهامن

بزهان؟ومننظرومننص!ى

والاذهانالفطراتفيحعقول

تئيانذوالحقفحكممنها

؟القرانمنمأخوذوذاكن

؟زمانعينوهوشيءلحدوث
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حادثنشبةالازمانفحقيقة
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منالماءفوقالزبوعرشهذا

الذيالقلمفيمختلفونلناسو

؟بعدههوأوالعرشقبلكانهل

لانهقبلالعرشأنوالحق
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أشسوالماالقومبأنفاعلم-

بلالمعقولومقتضىالحديثوعن-

فقادهئمعليهقواعدهئموبنو-

حادثأمبرلكلالقيامنفيئ-

زعمهمفيعليهمذاكفيسد-

حاالاجسامذيبكوناثبتوهإذ-

يكنلئمالحوادثتسلسلتفإذا-

باطلالتسلسلقالواذافلأجل-

منالجسمحدوثحينئذ-فيصخ

الأزمانحقيقةتلكلسواه

الاعيانذيجميعقبلصقيت

الاكوانلذيسابقةحختار

وزمانبمدؤالسنينقبل

الديانمنبهالقضاءكتب

الهمذانيالعلاأبيعندقولان

أركانذاكانالكتابةقئل

زمانفصلغيرمنإيجاده

جريانذااللهبأمرفغدا

الزحمنبقدرةالمعاديوم

؟نقصانوذعجزذاقئلمن

؟إمكانوذوابدالهورول

الئبيان؟ذالخلافأداهم

؟الإحساندائمهوسئحانه

القرانعنعمواالكلاماصل

لبزهانوالزحمنفطرةعن

لبطلان1والتعطيلإلىقشرا

الاعيانتسلسلخوفبالرب

الاكوانهذهصانعإثبات

حدثانعنتنفكفلادثة

برهانمنذاكإذلحدوثها

الحدثانعنيخلولاوالجسم

البرهانضح1بوالدليلهذا



الورىلأقدامنهاياتهذي-

بينيبفتحيأتيائذيفمن-

أهلههوالذييجزيهفادنه-

نتمم!

معطلفذاكفهئموإذافاسمع-

أرداهمالذيهوالدليلهذا-

عفالمردودالباطللدليلوهو-

إلىمعتدلاالناسامرزالما-

بقلوبهمأجزاوهوتمكنت-

نفهونحتقواعده-رفعت

جنايةككالإسلامعلىوجنوا-

فخانهمالمحالبأسلحة1-حملو

فقاسلاحهمإلىالعدووآلى-

منلقرانوالإسلاممحنةيا-

دينهناصراللهلولاوالله-

أرو]حناأعداوهلتخطفت-

اهتدىوماالدليلذاحفاأيكون-

فيحرموهإذللحقوفقتم-

يهتدوالئمللذيوهديتمونا-

ومابابمنللحقودخلتم-

ودو]لعلمالهدىطرقوسلكتم-

وادبالأجسامالزحمنوعرفتم-

الاعطانالفمئقالمقامذافي

الحئران؟غمرةمنالورىينجي

الزضوانمعالمأوىجنةمن

الغفرانذووهداكومشبه

القرانقواعدككهدبل

و]لعرفانالتحقيقأفمةول

والاذهانالاوراقفيدارأن

الإيمانإلىلوازمهفأتت

للأركانوخزالبناءقهوى

بالعدوانالأعداءسلطواإذ

بطعاناشتفوفماالسلاحذاك

الفزسانغئبةفيبهتلهم

طغيانذيوبغيالصديقجهل

والبزهانبالحقوكتابه

الإيمانعرىمناولقطعت

ذانمحاذلهالقرونخير

العزفانومقعداليقينأصل

الحرمانواشدةبهأبدا

الخذلانلذاعجبا1ودخلوه

البهتانلذاواعجباالقومن

والألوانلحركاتوأعراض



بزهانذيفغئروهيآياتادمنبلمنهاعرفوهفماوهم

خشران؟وفيغيوفيحقعلىهئمأوأنتماأكبرالله

؟القرآنفيوهيالادلةحقلنابدىقداللهألئسذادع

فنانذوفهيوجهكلمنوتظاهرتصزفتمتنؤعات

الرحمنفطرةفيأوللحسقمشهودةأوللعقلمعلومة

؟ببيانلهاحسشتئمأوخبرابعضهافيلدليلكئمأسمعبم

؟الايمانقوىوبهبهإلاالهدىتئمماالدينأصلايكون

؟كفرانمنينجلمبهعلمايحطلممنبموجبليسوسواه

التئيانغايةفيالهدىطرقبيناقدرسولهئئمللهو

قزآن؟ولاأثرفينسمعهءولئمعنهأعرضاشيءفلأي

الشئطانمنأحداثوظهورقرونجناخئربعدأتانالكن

حئرانبدعةصاحبكلمنوحزبهجاءالجهملسانوعلى

البلدانفيالعلماءسائرمنعليهمالنكيراشتدولذلك

الشهبانبثواقبإثرهئمفيرموابلقطركلمنبهمصاحوا

العرفانبحقيقةودليلهمقولهمإلئهيفضيالذيعرفوا

الكفرانمنينجيقدلجهل1وجهلهخفارةفيالجهالةوأخو

صهالالى**

نتمملسر

بائهالقائلترالمعطلةالبفهنعلىالردفي

يصفىإلهالسماءفوقولايعبد،[لةالعرشعلىليس

وفطرةولغهونقلاعقلاقولهمفسادوبيانويسجد،له

حدثانذووهيالبريةوبرىغئره2شيولئسكانو]لله
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خارجابراهاهلالمعطلفسل

نهاأوإحداهمامنبذلا

وماوخالقهمخلوقثمما

لهامائلاثإحدىمنبذلا

الذيالقوممحفققالولذاك

بغئرهليسالكونهذاعينهو

لهاأيضامحايثأوليسكلا

ربهاالخلائقفؤقيكنلمإن

أئهالابعديعقللئسإذ

جلالهجلالحقذاتوالروج

بخارجليسقالمنعلىفاحكئم

وادلإجماعوالوحيئنبخلافه

بلىمعدومحذاوقعفعليه

مخبرانفيتئمإذاللعقوليا

وخروجهدخولهنفيئكانإذ

نفيهصريحعدمعلىالا

النهىاهلياالمعقولفيأيصخ

لافذاتمنهماتباينليست

ذافهومحاذالذنيافيكانإن

الذيفيذلكأنزعمتمفلئن

دخولهفنفيئكذاليسلزبو

قولكئممنأولاهذا:فيقال

الىفارقوافريقمناصطلاحذاك

ذان،حفتفيهأمذاتهعن

موجودانثمماعئنههي

الاكوانهذهمغايرشيء

الروغانعنخلوارابعمن

العزفانمذعيالقواعدرفع

الاكوان؟مباينوليسانى

وعيانبعئنهالوجودفهو

الميزانفيالقولهذافالقول

كالأبدانوهيفيهاحلقد

النصرانيكمقالةبهاحلت

بيانبحكمفيهاولاعنها

الزحمنوفطرةالصريححقل

فرقانمابغيرالمحالحد

؟إمكانفيذاكهلونقيضه

الإمكانلدىمعايصدقانلا

الإنسانببديهةمتحقق

قائمتانبالغئرلاذاتان

؟فتجتمعانتحايثهاأوسى

لبزهان1والمعقولإلىفارجع

جشمانآوجشممنقابلهو

بطلانمنفيهماوخروجه

برهانبلامجردةدعوى

اليونانلحكمةالمبين!حي
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09

19

29

قابلعننفيهيصدقلشيءو

دا:وقولكعنهالظلمنفيآنسيت

التيوالشنةالنومنفيونسيت

اذوليسعنهالطعمنفيونسيت

زوجةأوولاد؟نفيونسيت

بانهالجمادوصفقدوالله

ونطقهالشعورعنهنفىوكذا

للذيقبوذلهاوليسهذا

هـصخلوثانياأيضاويقال

كلاهمااللذينالنقيضينفيلا

لقبولهنفيكئمأيضاويقال

وأبالنفسقيامهكنفيذابل

قيامهإنقالالمعاللفإذا

لاذينكمنحداويقبلليسإذ

كذاأيضابنفسهيقومجشئم

بواجبوليسإمكافيحكمفي

حقيقةالالهينفيفكلاكما

مثلههومنعلئهيرذماذا

بعدمالكبممكنليسلفرقو

قلتهقدماالنفيهذافوزان

قابلهوماأن+يزعموالخصم

لامواقعيبينفرقالنافافرق

وخلمباريهاالقوسفأعطلاأو

لساكلمعهودفيوسواه

إمكانذاوليسالمحالظلم

الامكانفيالعزشلربلئست

القرانفيلنفيومقبوله

ممتنعانالرحمنعلىوهما

عئنالهوماأصممئت

التبياضحونفياوالخلق

الحيواجملةمنولاينفى

ضداهمالماكانالشرطرزا

يزتفعاولئسيثبتانلا

الإمكاحقيقةيزيللهما

و]لاذهاالفطراتفيبالغئر

بطلاذوبالغئرأوبالنفس

إمكاذووهوإلاامرين

أخوابغيرهيقومعرض

الإمكاحقيقةفيهكانما

سيانفيهفيوكلاكما

عدلانهماإذصزفاالنفيفي

البطلافيالنفيهذاضاهئت

صنواأنتمابحزفحزقا

لمكافكقابللكلئهما

بالبرهاوالئعطيلإثبات

الهذياوكثرةعنكالفشر



الدليلهذاسياقفي

خمسةمسائلعنالمعئىوسل

واإلهناتقولهل:للمعئىقل

معاللفذاكهذانفىفإذا

ثانيا:فسلهبهأقرواذا

بأنهوقالهذانفىفإذا

مصزحابالاتحادارتدىفقد

مثلهيكونو]أنالنصارىحاشا

وأفهبالمسيحخضصوههئم

الورىغيربأنهأقزفإذا

ذاتهفيالورىهذاهل:فاسأله

واذيناشمنبواحدأقزفإذا

مثلناهوبالذيأهلا:ويقول

:إذافاسألهالامريننفىوإذا

باوقامأمبنفسهقامفلذاك

قائثمهوبل:وقالأقزف!ذا

هماأخبزنيقائمتانبالنفس

فإنهالثلاثالتقاديروعلى

كاغئرينأومثلينأوضدين

لمنبابإنكمقلنافلذاك

علىخطواوهئملهمنفطتم

اخروجهعلى

الاركانمنعدهقوتزدي

؟الاذهانخارجحقماصعبود

الكفرانبالغحقاللرب

الاكوان؟ذيجميعغيرأتراه

غئرانههناماعئنهاهو

الزحمنرئهجاحدبالكفر

لصلبان1وعابدوالحميروهم

حيوانعنصانوهماواولاء

شئئانهماومغبودعئذ

؟امرانهنافيهذاتهام

النصرانيخذهقبلأمرين

لحفاني1وحبيبناخشداشنا

الاكوان؟عناستغنتذاتههل

؟والالوانكالاعراضأعيان

ذاتان:وقلفاسألهبالنفس

غئران؟أوضداناومثلان

شئئانيكنلملثباينلولا

متحدانشكلاهمابلنا

بابانبليقولبالاتحاد

الضبيانكمعلملكمنقط



نت!مار

الدالهالنقليةالالرق[ليالإشارةفي

عرشهعليسماواتهفوقشبحاذهاللهأنعلي

الزحمنفوقيةفيصنقولاهـمنأنواععشرأتاناولقد

كتمانبلانشردهانحنهابواحدتزيدأيضامثلهامع

الفزآنمحكمفيأتتسئعفيالعرشفوقالرثاستواءمنها

الاذهانفي"اللام"بمعنىكانتولو(""لامبلااطردتولذلك

الثانيبالبيانعلئهاجاقياديحملكيئموضعفيبهالاتت

التئيانفيالمذكورعلىحملاموضعفيإضمارهمذاونظير

بياندونالمحذوفالمضمرسذ!دوناطرادمعيضمرونلا

لسانإلفألفوهفمفإذاذكزهيكثرالحذفمحلفيبل

الإنسانعلىبهالمراديخفىفلاوإيجازاتخفيفاحذفوه

العرفانلذي"استولى"ب!سيراثيئطلوجهاعشرينومنهذا

الحزانيالعالمبحرالشأنتاهـلإمامبمصنفأفردتقد

***

نتعد

علوهصريحوثانيهاهذا

معر"الأعلى"ولفظة"العليئ"لفط

تاعلىبمطلقهلهالعلؤن

جميعهاالوجوهمنالعلؤوله

!!دسلبوهعلوهنفاةلكن

73

لفظانصريحهبحكموله

بيانلقصد[فيه]أتتفة

بالبرهانوالإطلاقصميم

الشانعلؤمعوقهراذاتا

نقصانذافصارالعلوصال
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31

32

33

34

35

36

37

38

93

42

43

45

46

47

48

الرئانيالمطلقالكمالفلهوسلبهمالنفاةإفكمنحاشاه

والثقلانالخلقعليهفطرتكفهاالخايمقةفوقوعلوه

الزحمنسنةوذلكأبداتئديلهامعطليستطيعلا

الإنسانبضرورةمتوجهايرىأمزنابهماإذاكل

الإنسانجانباومامهوخلفهيطلبفلئسالعلؤنحو

الإيمانعلىوتغبيزصيشوتفتشكيكالشبهاتويهاية

الاذهانبدائهعندحعقولوادالمعلومتعارضتستطيعلا

البطلانبئنهذاجهاتبالفالمعلومفيالقدحالمحالفمن

بطلانإلىتحتجلئمجهاتالمع!هذهقابلتهائهالبلمواذا

للثانيأولالبعضبعفقبهاأوصىمقالةبئنشتان

عدلانهماماعلئهاحفاعبادهالإلهفطرومقالة

صهالال!**

نت!لر

نوعانوبدويها"منب"حوبامصالفوقصريحوثالثهاهذا

ببيانوحدهاالحقيقةأصلدوالئأويلقابلهوإحداهما

بزهانبلاالدعوىتقبللئمماتجذلكتأويلادعىفإذا

لسانوعزفلغةفيويلعالببقابلليسالمجرورلكنما

والعزفانللتحقيقتهديكقدرهاجلمللفائدةوأصخ

أذنانلهلمنالمرادتبديبسياقةأتىإذاالكلامإن

الاذهانأولوذايعرفويلعاثيقبللاقاطعكنم!اضحى

صنوانلناإنهماأحوالاوشواهدمثلالالفاظفسياقة

الانسانلمشمعذاكلكنبهامشهوداللعئنإحداهما
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استهجانعلىأتىالمرادتبديسياقؤبعدالئأويلآلىفإذا

الكتمانكأقبحكانأحوالادشواهدبعدالكتمانآلىوإذا

عزفانذاكنتإنلهسيقتائذيمانظزوالألفاظفتأفل

ن1الاكولفاطرالوجوهكلمنبالذاتثابثوصفوالفوق

للذتانالفوقكمال1جحدوبهوفواماالفوقنفاةلكن

للزحمنالذاتبفوقلاطىأ!اللهقدربانفشروهبل

العقيانخالصمنيرىذهبفيالناسقولمثلوهذاقالوا

الأثمانمقتضىفيبلبالذاتلاالبيضاءالفضةجنسفؤقهو

نكرانبلاثابتةللهكلهاثلاثأنواغلفوق1و

الاكوانعلىالعلياغوقيةوادالقهروفوققالواالذيهذا

***

من!غ

و]لم]لزوجعروجورابعهاهذا

اش!كلاهماسورتينفياتىولقد

قدرتالمعارجفيهاسورةفي

قدرتألفاالتنزيلوبسجدة

ذكرهالمعارجبذيالمعاديوم

واحدفيوثمعنديوكلاهما

لنزولهممسافبهفيهفالألف

قدرتقدفإنهاالسماءهذي

دامسافةألفالخمسونلكنما

الثرىإلىالعالمينربعزشمن

الزحمنإلىصاعدةأملاك

بالازمانالتقديرعلىضملا

الحشبانكاملألفاخمسين

يومانهماقالواذافلأجل

الانذافي"تنزيل"فيواليوم

الديانإلئفيهوعروجهم

نيالدلرقيع1نحووصعودهئم

ضعفانوذاعشرفيخمسين

الاكوانذيوبعدالطباق!سئع

التحتانيالاسفلالحضيضعند
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9118

الىتفسيرهفيالقولهذاواختار

القولدهذاقالقدومجاهد

داذاوالعرشبينناالمسافةقال

وقوعكرمةقولالاوللقولول

عنورواهالرضاالحسنواختاره

قالهقدالذيالقولويرجح

لمانعالصحيحفيماإحداهما

ظهرهالقيامةيؤمبهايكوى

فياليومذاكقدرلفاخمسون

يوالوجهينفياليومانفالظاهر

الىيبئنالشياقوإيرادقالوا

يرونه""ضمنالإضمارإلىفانظز

عذامنأولىبالتفسيرفاليوم

الدهذهفيعروجهمذكرويكون

ثابتهنالكأيضافنزولهم

كعروجهمالقضابعدوعروجهم

معادنايؤمالسقفهذاويزول

الىوعلمهالدفينضجتوماهذا

بلاجزممنبالرحمنعوذو

بقولهبالمرادأعلموالله

نعر

الربانيالعالمذاكجغوي

الشانالجييلإلسحاقابنممن

الإنسانمنسئرفيحقدار

علمانلناوهماقتادةل

القرانمفسرالعلومبحر

أمرانفزقهمفيلساداتنا

الاعيانهذهمنلزكاته

الجنبانوكذلكوجبينه

تئيانذووذاكالحديثهذا

يومانهماإنماو]حدم

التئيانبأوضحمنهحقصود

ببيانتفسيرهما"و"نراه

لجيرانوللقزبواقعب

الابدانقيامةويومنيا

للشانهناأيضاكنزولهئم

شانانإذافلهمهناأيضأ

لرحمنوللعرشفعروجهم

القرآنلمنزلبعدحوكول

الإمكانغايةوهذاعلم

بالفرقانالمئعوثورسوله

لإحسانوإليهبالطئباتكلامناصعودوخامسهاهذا
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09

19

29

39

49

59

69

79

89

99

20

30

60

70

80

90

الضالحاالباقياتصعودوكذا

طئبمنتصدقيصعودوكذا

وكلواقدملانكعروجوكذا

وعشئةبكرةتعرحفاليه

باكإليهويعرجون،يشهدوهكيئ

الزإلىيزفعهاللئلسعيوكذاك

لهيزفعهاليومسعيوكذاك

حقامإليهالزسولمعراجوكذاك

دناوقدالطباقالشئعجاوزبل

صاعداإليهموسىمنعادبل

المزتضىعيسىالزوجرفعوكذاك

مصدقيكلروجتصعدوكذاك

بقربهتفوزكيئإلمهحقأ

صاعذأيضاالمضطزدعاوكذا

صاعدأيضاالمظلومدعاوكذا

**

نمر

النزووسابعهاوسادسهاهذا-

كتابهباأنأخبرنالفهو-

منكلاموليستنزيلاايكون-

لز1والزحمنمنتنزيلايكون-

جلالهجلالزثنزولوكذا-

الإيمانذيأعمالمنإليهت

ن1أوكلعندإليهأيضا

بدلانوهمباعمالمنا

القزآنعلىيجمعهملصبح1و

الشانالعظيمسئحانأعمال

الثانيالنهارقئلمنحمن

الانسانحاقظلئلقئلمن

نكرانمنفيهماثابت

قوسانقدرتأنإلىمنه

الحشبانفيالفزضعدادخمسا

القرآنفيجاءإلئهحفا

الابدانبفرقةتفوزلما

للجثمانالعزضيوموتعود

أوانكلعندإلئهأبدا

ا!وانقاطعإليهحفا

للقرآنالئانزيلكذلكل

لبزهانوبالحقتنزيله

إمكانذوأذاكالعبادفوق

اكوانمباينلئسحمن

الثانيوذاكليلمنالنصففي
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12

13

14

16

17

18

91

02

21

22

23

24

25

26

27

بأ!غيريبسائللشتفيقول

سؤلهفيعطىيشألنيذاكمن

ذنبهفأغفريشألنيذاكمن

سقمهمنشفاءهيريدذامن

وبحمدهسئحانهشانهذا

وعلوهنزولهلئسقوميا

عندكئمشيئايقولليسوكذاك

تحتهحقيقةلامجازكل

الشانالعظيمآناالعباد!ال

عصيانمنإليئيتوبذامن

الغفرانسعلوااالودودفانا

نادانيمنمجيبالقريبفانا

ثانيفجراالفجريكونحتى

عدمانهمابللديكمحقا

ثانسواهقولولاذالا

برهانبلاوانقصوزدأول

***

غن!ار

للرحمنالدرجاترفعةهوغافربسورةوثامنهاهذا

رفعانوكلاهمالهايضاكمعارجمرفوعةدرجاته

التئيانذويأباهولسياقهافاعلمعنىليسفيهاوفعيل

الاكوانعلىرفعتهلكمالدرجاتهمرفوعةلكنها

القرانفيمعناهوخذعنهتحدفلاالصحيحالقولهوهذا

يفترقانلئسالمعارجذيفيتفسيرهالناالمئديفنظيرها

السلطانذوجلإليهرجهمعافيتصعدلاملاكووالروج

شئهانهماأوسواءإلاهماماحقاالدرجاترفعةذا

للقرانالعلماهلتفسيركذابعضاببعضهالكتابفخذ

***

غت!مار

حشبانبلاوذاالسماءفوقبانهلنصوص1وتاسعهاهذا
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1228

9122

0123

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

9123

0124

1241

1242

1243

1244

1245

1246

تلىذاكوانظزالوحيينفاستحضر

قربعنذلكبعضنذكرولسوف

مشتوحشاتكنلا"في"آلتوإذا

إلهناانحصارعلىتدذليست

!مبانالكرامالشلفأجمعإذ

بهيعنىسمائهلفظنو

الىمنيحصرهوليسفيهلرفي1و

عدميةبأسرهاالجهاتكل

المحبفهوكلهاعنهابانقد

منالتعطيلذوبعدينقمذاكما

اذقطسلممعقلذويرذ

بغبهذاافرؤرذماوالله

التئيانضحومبيناغاه

الايمانهد1شوتقومكيئب

بجبانعندهاتكولامنها

بلسانولاعزفاولاعقلا

بالبزهان"فوق"كمعنىضاها

الحفانيالمطلقالعلونفس

]لشلطانذوعزشيءحخلوق

ببيانفوقهاهوحقهفي

الاكوانبخالقيحاطولاط

]لرحمنلربناالعلووصف

الاذهانأوليياالتصؤربعد

الشئطانبحميةأوالجهلس

صهالالى**

منالبعضختصاصوعاشرهاهذا

بعفرحمتهكتاباختصاصوكذا

الورىفوقسئحانهيكنلئملؤ

وجفإبليشدئهعندويكون

الزمحئةنالقولذاكوتمام

ومرادهمحبوبهوكلاهما

فالذالئكوينعنديةقلتمإن

للرحمنبالعندأملاكه

تئيانذوالعزشفوقاللهول

السلطانذيعندجميعاكانوا

مشتويانالعندفيهماسيئ

ن1الأكوإرادةعئنحمن

سيانعندههووكلاهما

مخلوفاناللهعنداتان
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عدلانهماوماالحبيبسيبتفالتقريبعندتةقلتمأو-4712

مثلانحكمهافيوكلاهمانفسهاالمشيئةعندكمفالح!ث-1248

روغانبلاحبناعندتةبانهايقولمنازعكئملكن-9124

الإحسانوكرامةذاتهمنوقزبهالإلهحبلهجمعت-0125

التئيانظاهرقربلعندومشيتةغئروهووصف-والحمث1251

***

-1252

-1253

-1254

-1255

-1256

-1257

-1258

نتمفر

وبنانبإصبعالعلؤنحوإشارةعشرهنوحاديهذا

الإنسانمنإشراذذاكإذغئرهلاجلالهجكلله

الغفرانبموقفالعظيمحجالىمجمعفيرسولهأشارولقد

الزحمنللواحدمشتشهداكزمتقدبإصبعالشماءنحو

بيانلقصدنحوهمويشيربلغتهمائنيفاشهدربيا

الغفرانذواللهعلئدبصلىومصوبامرفعاالبنانفغدا

الشكرانالواجبالبلاعحقبلغتناإذنصحتثئمأديت

***

نت!فر

الظهووصفعشرهاوثانيهذا-9125

فؤقهماالذيالعاليوالظاهر-0126

تفسيرهذااللهرسولحفأ-1261

الئفامنسواهتقبللافاقبله-1262

علؤهمنهيتئمحينوالشيء-1263

08

القرانفيجاءقدكمالهر

البزهانذوقالقدكماشيء

بضمانمشلم51روولقد

بزهانبلاقيلتالتيسير

التئيانغايةفيفظهوره



1264

1265

1266

1267

1268

9126

0127

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

1278

9127

0128

1281

1282

1283

القمرانوكذلكوظهورهاوعلوهاالشماهذيترىماأو

مصطحبانذاكإذوخفاؤهفسفولهثابتيضأوالعكس

تئيانذووذاكالظهورصفةوأخذهالمحيطعلوإلىفانظز

تحتانيوكونهمنهالسفلفووص!الادنىالمركزخفاءنظر1و

صفتانلهفهماعلوهفىمفبالذاتسئحانهوظهوره

بهتانذاتكونالكمالصافأوالجهمجحودتجحدنهمالا

ببيانلظهورهوعلوهلعلوهمقتضهووظهوره

الشانبهذاموذنةصئمبيبللفالفاءهناكدخلتقدولذاك

بالقرانجاءمنبصفاتهخلقهأعلمتفسيرفتأملن

الاتيانتطرقإلمكأبدالضدهفلئسكذاأنتقالإذ

***!

نمر

إخبارهعشرهاوثالثهذا

تحتنامنيرىهلالمعطلفسل

سبحانهوأمامناخلفنام

ذاغيرشيغالامرفيماقؤميا

الرمنمقابلةفيلارؤيةإذ

!دكانذاسوىشئئاادعىومن

لاهـمنكئممحقققالولذاك

الفلدىوبئنكمخلفبئنناما

حملةلنحملبأجمعناشذو

يرىحقاإلههإنقالإذ

الحيوانبجنةنراهانا

أيمانوعنشمائلناعنأم

ببيانفوقنامنيرىهلام

إمكانبلارويتهاناو

الامكانفيلئسمحاذائي

الاذهانعلىمكابرة!اه

بأمانمقالةالاعتزاللى

إخوانيفيامعنىفيحقيق

هوانأذلفيالمجشمتذر

القمرانيرىكماالمعاديوم
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284

285

286

287

288

928

092

192

292

392

492

592

692

792

892

992

003

103

203

303

بعيانرويةإلئهحقانواظراالعبادبصاروتصير

الاكوانلفاطرالعلولزمبذاقالواإذاأئهمريبلا

خصمانوحزبهمنحنفلذاكجلالهجلالعزشفوقويكون

الزحمنلربناالعلونفيعلىعدناتساإذوأنتمسلملكننا

ديانولاربمنالعرشقفؤولئمسالمحالعئنفعلؤه

سلمانوأنتمفنحنطعملهفماالخلافمعناتنصبوالا

عئنانلهمنياتربدفانظركتبهممودعوالأهالذبدهذا

***!

ف!مق

ساإقرارعشرهاورابعهذا

بعدمارزينأبورواهولقد

ومقزرالهتئييغاورواه

من""جوابالجوابكانوماهذا

فيقطدخوذ"من"روليسكلأ

بنفسهالزسولقالفقدذادع

!مغيرالمخاطبقصدماللهو

غئرهالمخاطبفهمماوالفه

الزعلىممتنغ""الاينلفظقوميا

بهيكفرناقائلكئمويكاد

الورىخئرعنجاءصريخلفط

بعاجزالرسولكانماوالله

وذوهيثلاثأحرفها"لاينو"

82

للزحمن(""الاينبلفظئله

بوزانبلفظهالزسوللسأل

نكرانبلابهقملما

بالميزاناللفظجوابلكن

ناناذلهلمنالشياقهذا

بلسانلعالم؟"الإلهأين"

الحقانيلهوضعتالذيخاها

بيانلقصدموضوعللفظو

بطلانوذوعندكمحمن

نالعدوغايةوهذاقدبل

نوعانهماوإقراراقولا

حزفانانهامع"من"لفظعن

التئيانغايةفيمن"و"لئسى



4013

5013

6013

7013

8013

9013

0131

1311

1312

1313

1314

1315

1316

1317

1318

9131

0132

1321

1322

1323

يسلانالورىربمنالقبرقيإذمنهأفصحالملكانماوالله-

متحداناللفظانماواللهفلا("من"يعني؟اللهأين:ويقول-

إنسانولاشزعولالغةلذيأيضامعناهماولا-كلا

***

نت!سر

منلإجماععشرهاوخامسهذا

كتبهممعجميعهئمفالمزسلون

الورىشئخإجماعهملناوحكى

حكىأيضاالمالكيالوليدبوو

حكىقدأيضاالعباسأبووكذا

قبلهمنيكنلماطلاغوله

أنهايضانحنونقطعهذا

بإث1جاؤوأثهمنقطعوكذاك

بإثجاؤواأنهمنقطعوكذاك

بإثجاؤواانهمنقطعوكذاك

بتوجاؤواأنهمنقطعوكذاك

بإث1جاؤوانهمنقطعوكذاك

أصوفيقطعامئفقونفالزسل

وذاومنهاجشزعلهكل

حدودينالتوحيدفيفالدين

لعبادهاختارهالإلهدين

لرسلهيكونبأنالمحالفمن

المنانالواحدالالهرسل

للرحمنبالفؤقصرحواقد

الكيلانيعئدالقادروالدين

("الثانيرشدابن"أعنيإجماعهم

الحرانيالهدىعلمإجماعهم

ولسانمتكلممنلسواه

البرهانعلىقطعاإجماعهم

الاكوانلخالقالصفاتجات

لرحمن1لربناالكلامجات

الابدانلهذهالمعادجات

ثانمنلهوماالالهحيد

قولانلهموماالقضاءجات

الايمانشرائعدونالدينل

ذانفافهمالئؤحيدلاالامرقي

اثنانعلئهمنهميختلفلم

الأديانقئمهوولنفسه

مختلفانخبرانوصفهفي
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324

325

326

327

328

932

033

331

332

333

334

335

336

337

338

933

034

341

342

343

الإنسانطوائفبئناللهلبعدجاوواانهئمنقطعوكذاك

الإيمانقواعدوهيللخمسدعؤاأيضاانهئمنقطعوكذاك

الابدانوقيامةوبكتبهبرشلهثمبادلهإيماننا

الأكوانلمصالحرسلههئمالالىالملائكةوهموبجند

الهمذانيهوللقاضيالخمسلالاصولاحفاالدينأصولهذي

للقزلنالخلقفمنهفزعلهاوكئمللاعتزالالاصولتلك

للرحمنوالفوقلعلؤهونفيهمالإلهأوصافوجحود

القمرانيرىكمااللقاءيوملهلرؤيتنانفيهموكذاك

حتمانهمابهالكتابسبقالذيوالقدرالرثقضاءونفوا

النيرانلظىفيالكبائرأفلوخلدوا،الاصولهاتيكأجلمن

بطعانحديثهاةروورموافيهمالشفاعةنفواولاجلها

العصيانذيإصلاحعلىيقدرلغاللهبأنقالواولاجلها

الكفرانذيإيمانعلىيقدرلئماللهبانقالواولاجلها

البهتانشريعةالمحالصعبالمفالرحمنعلىحكمواولاجلها

الإمكانفيالموجودللأصلحرعايةيوجبونهثمولاجلها

السئحانذااللهمسئحانكبعقولهئمالورىرثعلىحقا

***

نت!مسر

أهـإجماععشرهاوسادسهذا

لهشهدتسنةصاحبكلمن

ولولهمبمخالفعبرةلا

العلىاليمواتفوقالذيأن
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الأزمانحخةأعنيالعلمل

القرانوعشكرالحديثأهل

لبعرانوالشاءعديدكانوا

نالأكومباينوهولعزشو



وبحمدهسبحانهرئناهو-1344

علبواشهدأقوالهمإذافاسمع-1345

داذاكريالائفةتفاسيرواقرأ-1346

بتفعئاسابنقولإلىوانظز-1347

بعدمنصحابهإلىنظز1-و1348

لذيوأيضاالكلبيئإلىنظز1-و9134

أجلهئمالثابعيئرفيعوكذا-0135

علمهإلببهلقىصاحب-كئم1351

يوالمإذسبهقدمن-فليهن1352

أربغعلئهاعباراتفلهم-1353

راوكذلكعلاوقداستقزوهي-1354

رابغهوالذيصعدقدوكذاك-1355

تفسيرهفيالقولهذايختار-1356

استوىتفسيريقوللاشعري1و-1357

تأوقولالاعتزالأهلقولهو-1358

موجزمنذاقالقدكتبهفي-9135

حكاقدأيضاالبغوفيوكذلك-0136

مالأهوإمامناكلامنظزو-1361

والمعلومبانهالاستواءفي-1362

سماعهالضدوقنافعابنوروى-1363

وعلمهالشماءفيحفاالله-1364

واوالذاتبينالتفريقإلىفانظز-1365

واوإنمابالشماءخضتفالذات-1366

الزحمناستواالعزشعلىحقا

لإيمان1وبالكفربعدهاطئم

الحئرانهدايةفهيإسناد

عزفانذاكنتإن""استوى!سير

حئرانومقاتلكمجاهد

نكرانماغيرمنقالهقد

البفانالعظيمالزياحيئذاك

اثنانعلئهاختلفتمافلذاك

البهتانذيتحريفقؤلهفق

الطعانللفارسحصلتقد

نكرانمنفيهماالذيتفع

الشئبانيصاجبعبئدةوأبو

بالقرآنالجهميئمنأدرى

البهتانمناستولىبحقيقة

بظلانذووهولجهمجاع

ببيانومقالةوإبانة

القرآنبمعالمعنهمه

إتقانذيقولعنهصحقد

الاذهانعلىخافكئفهممن

لاتقانوالتحقيقعلىمنه

مكانبكلحقاسئحانه

الربانيالعالمذامنحعلوم

ن1الأكوذيجميععئمحعلوم
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رذهمنمالابعنثابتذا

بجامعالترمذفيقالوكذاك

علمهلكنالعرشفوقالله

حكىأيضاأوزاعيهموكذاك

جميعهئملتابعونوقزنهمن

سئحانهبعلوهإيمانهم

عنحكاهالشافعيئقالوكذاك

ربناالخلافةاللهقضىحقا

بعدهمنوقائئمالزسولحمث

لالارضذيفيالمقضيئإلىفانظز

ينفصللملهوصنثوقضاؤه

وبعدهقالالنعمانوكذلاب

سئحانهبعرشهيقرلممن

لاالعزشفوقاللهنويقز

تكفيرهفيشكلاالذيفهو

عندهئمالاكبرالفقهفيالذيهذا

ونصوصهأحمدمقالةوانظز

بعلوهصمحتقدفجميعها

تقعلمرداتونصومقوله

الحدببأعداءممتحناكانإذ

إلىفانظرنصوصهأردتوإذا

فإنهالإمامإسحاقوكذاك

شافياقولاقالالمباركوابن

بهوانمالكايلقىفلسوف

والإيمانالعلمأهلبعضعن

إيمانذيتفسيرخلقهمع

البلدانفيالعلماءسائرعن

لعزفانأولووهئممتوافرون

الاكوانذيوفوقالعبادفوق

الرئانيوشئخهالبئهقي،

العئدانلاصدقالسماءفوق

متوانولافشللابالحق

الشلطانذيقضاءالسماءفيممن

البرهانواضحوهذا،عنه

للنعمانوالالفاظيعقوب

مكانكلوفوقالشماءفوق

الاذهانهواجسعلئهيخفى

زمانإماممندركلله

لبيانعدةشروجوله

حشبانبلاتلقاهاذاكفي

للرحمنوالفوقوبالاستوا

الشانهذافزيسانمنلسواه

والكفرانالتعطيلوشيعةث

الإتقانذوالخلألحكىقدما

الحيرانهدىفيهماقالقد

البهتانعلىعلمإنكاره



ربنانعرفذاكماله1قالو-0913

علؤهبوصفنعرفهفأجاب-1913

داعلىحفاسبحانهوبانه-2913

خزيمةابنشجعقدالذيوهو-3913

علوهالمنكرينبقتلوقضى-4913

فوالقتلبعديلقونوبانهم-5913

الذيالحبرالعالمالإمامفشفى-6913

الزضاالعدلالحاكمحكاهولقد-7913

تمهيدهفيعئدالبزابنوحكئ-8913

فواللهانالعلمأهلإجماع-9913

الهدىهلشفىبماهناك-وآلى0014

فإنهالأشعريعليئوكذا-1041

ومقالةوابانةموجزمن-2041

فوالزباستواءبتقريروآلى-3041

دتابأحسنالعلؤبتقريرتى-و4014

مامثلالمجشمقالماوالله-5014

بهتزموابماويحكمفارموه-6041

حزازةئئمإنفقولوالاو-7041

العضاالذاءذاشفاءالإلهفسلوا-8041

حكىواجماعحزبإلىوانظز-9041

داأوحدوهبابنقولإلىوانظز-0141

فيعبداللهقالماإلىنظز1و-1141

وبحمدهسئحانهاننهمن-1241

إيمانذالنكونبهحقا

الاكوانمباينالسماءفوق

لسلطان1ذوفجلالرفيعحرش

لعرفانوالحقسئفسلإذ

الكفرانمنالستتابتهمبعد

والاشانالميتاتمزابلق

الازمانأئمةإماميدعى

نكرانبلاعنهكتبهفي

جبانغئرالاستذكاروكتاب

إيمانذوينكرهلمالعزشق

العميانعلىمرضقلكنه

بالتبيانجاءقدكتبهفي

بيانذاتللثغرورلسائل

والبزهانبالايضاحالعزشق

بعيانكتبهفانظر!رير

الزبانيالعالمذاقالهقد

العدوانأوليياالمجشمهذا

حرانمنالضعداءوتنفس

لايمان1والاسلاممجانبل

كزمانيفتىمندزكلفه

الميزانفيالشمسمثلحلماء

ببيانمفصحاالمسالةتلك

والأكوانالعرشفوقبالذات
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31

32
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34

35

فيالكرجيئقالهماإلىنظزو

شزحههوائذيالاصلإلىوانظز

الذيماعئدتفسيرإلىنظزو

الفالفاضلذاكتفسيرإلىوانظز

وشئخهالإمامابنالإمامذاك

تفسيرهفيالنسائيئإلىنظزو

الرضاتصينفالعرشكتابواقرأ

ومصنفمشندصاحبخوهو

للزضاالاستقامةكتابواقرا

الزضاالثقةالحافطكتابقرأو

قدالحفاظأوحدأحمدابنذاك

الرضاالعدلالاثرمكتابواقرأ

المرتضىالإمامبنالإماموكذا

واضحونظمأنثراتصنيفه

الذيالاولىالشنةكتابواقرأ

كتابهالنبيلابنالنبيلذاك

الزضاأسباطابنقولإلىوانظز

حصذاكزيدابنقؤلإلىوانظز

الهدىعلمقالهماإلىوانظز

كتالهماياوالردنقضهفي

جهميةفزقبماقواعدهدمت

محفدصحيحفيماإلىوانطز

بالفالجهميئقالهمارذهمن

رئانيامرىءلتصنيفشزح

حئرانلملددالهدىفهما

الشانذافيلاثارلمنفيه

الرئانيالمتضلعالرضاخت

رازئانسنئانوأبوه

معانجليلسفرعثدناهو

عثمانإمامناالصدوقنجل

شمسانبلنجمينأتراهما

ربانيحافظأصرمابنذاك

الشئبانيفتىالعلياالسنةفي

بالاتقانالحفاظلهشهدت

زمانإمامالاولىالشنةفي

العرفانذيداودأبيحقا

نجمانهماالمثلىالسنةفي

الإيمانمنمضطلغأبداه

البزهانواضجنبيلأيضا

سفيانالزضاقولإلىوانظز

الثانيالاماموحمادطد

الزئانيالذارميئذاكعثمان

علمانلناوهماسئةبا

الحيطانعلىسقوفهمفخوت

الشانالعظيمالبخارفيذاك

البزهانالواضحالصحيح!ل



الذيماالتراجمتلكإلىوانظز-4361

ال!ثىفيالطبرفيقالهماإلىنظرو-1437

اللالكاالشافعيئالفقيهأعني-4381

اثلهدىعلمقالهماإلىنظز-و9143

ابوالئرغيبصاحبهوالذيذاك-0441

داالشنةفيقالهماإلىنظز-و1441

الهدىشيخقالهماإلىنظز1-و1442

الزضاالطحاوفيقولإلىنظزو-4431

افيهوبكرأبوالقاضيوكذلك-4441

ورسائلتمهيدهفيقالقد-4451

استوىالعزنرعلىحفابعضهافي-1446

"ادوأبطلالعلؤبتقريروآلى-4741

كتبهفيوذاشثىأوج!من-4481

وماكلأبابنقولإلىنظرو-9441

وعقلهالضحيحالنقلمنأخرج-0451

خلقهفيبداخلالإلهليس-1451

ثافيالطبرفيقالهماإلى-و]نظز1452

لاسورةفيقالهماإلىنظز1و-1453

فيالبغوفيقالهماإلى-و]نظز1454

الاستواعندالأعرافسورةفي-4551

سنةذوقالهماإلىنظز-و1456

لساأبايكنىجعفرسنةوكذاك-4571

داسريجابنقالهماإلىنظز1-و1458

عرفانذاكنتإنضمنهافي

سفرانعندكئمهوالذي-ح

الإيمانناصرالمسرذئي

وبيانإيضاحهفيخميئ

لسانبكلممدوج-هيب

الطبرانيهوسلئمانممئرى

شانذوبطلمنكئ!ميدعى

بهتانذيتحريفمنجزهو

الفرسانقائدالباقلانيش

بيانجليئفيهمالشرح1و

الأكوانعلىاستولىلكنه

القرانعلىزيدتالتي"ط!م

عينانلهكانتلمنباد

الرحمنلمعطلبهيقضي

لبهتان1والزورقولقالمن

الأكوانجملةعنخارجأو

معانقولوالتهذيبصفسير

سبحانومعطهمعاعراف

بالاحسانوالشرحتفسيره

القرانمنالاولىوفيفيها

الدانيالإمامك1ذوقراءة

حئانمنالمشتلالزضاخخ

الثانيالشافعيئالخضمجحر
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78
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08

81

الهدىعلمقالهماإلىوانظز-ا

بيانهوهوالفقهفيوكتابه-ا

اوصنفقدالتيالسننإلىنظز-وا

مفردامنهاالمائتينعلىزادت-ا

مؤجودةعدةلأحمدمنها-ا

التيالتصانيفضمنفيواللاء-ا

راغبايكفمنجدافكثيرة-ا

لاالإسلامحافظوهئمصحابها-ا

سائرعبدلكلالنجوموهم-ا

الطربقطاعواللهوسواهم-ا

انفاعنهمحكئتالذينفيما-ا

أحمدشيعةواللهكلهمبل-ا

صرحواقدلهمكتبفيوبذاك-ا

جهليهةلفظئة-آدظنهما

هئمواللهبلذاكمن-حاشاهما

لعلوهتقريرهئمإلىفانظز-ا

مؤئدبالنصوصعقلعقلان-ا

يتلاقياولناستوياماللهو-ا

أضعافهمبلولاءافتقذفون-ا

والشوالشجسيموالششبيهبالجهل-ا

إسلامكئمفيأللهقومنايا-ا

خلامنبمصرعاعتبرواقومنايا-ا

ومحالهئمكذبهمعنهئميغنلم-ا

العمرانيالرصاالخئراباأعني

الإيمانمنمكانتهيئدي

لقرانوبالاثارحلماء

الحشبانفيالخمسينمنأوفى

الاخوانإلىرسائلهفينا

حشبانإلىتحتجفلئمشهرت

الحيرانهدىفيهايجدفيها

لكفرانحافظوجهمأصحاب

الحيوانوجنةالالهيئغي

النيرانإلىتدعوائمةش

بضمانحدوحنبليئمن

سيانصولهموفأصوله

عئنانلهماالعمايةوأخو

بالأرسانتقادالحميرمثل

الأذهانوصحةالعقولأهل

لبرهانولمعقولوبالنقل

اليونانيبالمنطقومؤتد

الغربانمفارقتشيبحئى

زمانكلالعلماءسادةمن

لبهتان1ووالبصليلخديع

الشئطانلنخوةتفسدوهلا

الأزمانهذهفيقئلكممن

والبهتانبالزوروقتالهم



عفلتدليس1والتلبيسولا-كلا1482

غطائهمانكشافعندلهموبدا-1483

لاحقائقانكشافعندلهموبدا-1484

شكايةغيرواللهعندهئمما-4851

عابصزهوالذيإلايشتكيما-4861

لكئميقضيالذيماذااسمعواثئم-1487

وقولناالنصوصمعنىلبشتم-4881

لافكيفالضريحالنمقحرفمن-9148

أساتمالعظيملله1وقوميا-0914

ماقالقدونبثهئمذنبهمما-1914

لديكمللنصوصإلاالذنبما-2941

بهنطقتماقالقدمنذنبما-3914

لصحبهالخبيثقالكما-هذا4914

الزفضعنحديثفيأفاضوالفا-5941

ومصابكئمبلائكئمأصلقوميا-6941

غدابلقحافةأبيابنقدم-كئم7914

يرمكمالوفاةمرضفيويقول-8941

غئرهإمامةمنيمنعويظل-9941

لواحدالخليلكنتلوويقول-0015

وصاحبيوالرفيقالاخلكنه-1015

لاالغاريومللضذيقويقول-2015

فضيلةوتللثثالثناالله-3015

اذبعدالنواصبذنبماقوميا-4015

لسلطانووالحكامالناسرر

حشبانفيللقؤميكنلمما

البطلانعلىانهمإيمان

ببياننطقواوبعلمفاتوا

القرانإلىلنعذركئمفاشكوا

الفرقانفيفالحقوعليكم

تلبيسانللحقلكئمفغدا

إنسانعلىبتحريفيأتي

الشانيظنالاسلامبأئمة

القرانمنزلكذاك،قالوا

صنفانشئهتبلبصشمتإذ

عدوانولاتحريفغئرمن

الحيوانأخبثفض1الروكلب

إنسانمنيخشونلاالقئررر

تريانالذيالقبرصاحبمن

شكرانذيثناءعليهيثني

روغانبلابكرابوعني

الغضبانصورةفييرىحتى

الذانيالخليلهوكانالناسفي

الإحسانمنةعليناوله

ائنانلاثلاثةفنحنتحزن

عثمانفتىإلاحازهاما

الشانكبيرإلايدهكئملم
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21

22

23

24

الشفتانأسنانهأطبقتقدكلهمالزوافضتلكفتفزقت

بلبانكفرهئمرضيعافهمارضيعهئمذاكالجهميئوكذلك

ثوبانفماتلبسقلاعريانياللمنوالعلىنسجاقدثوبان

علمانوالشقاالضلالةأهلعلىفهمامنهماشروالله

***

نبعر

إخباررعشرهاوسابعهذا

وحربهالكليمموسىعئدهعن

بقولهالكلممموسىتكذيبه

اعتقاإنقولهمالمصائبومن

لهقأشياعذااعتقدتمفإذا

بفزأولىالذيذامنإذافاسمع

التيالقصصفيجاءماإلىوانظز

قدوةالضلالةجعلواقدوالله

نفيهفيمعطلكلفإمام

مكذباالشماءإلىالصعودطلب

زعمهفيكاذبموسى:قالبل

لعلنيالرفيعالصرح!لىفابنوا

قؤلهفيكاذباموسىظنو

إلههبانكذبهوكذاك

الىوالفوقيةالتكل!مأنكرهو

إذابفزعونأولىالذيفمن

29

القزانمحكمفيسئحانه

و]لطغيانالتكذيبذيقزعون

نبانيالسمافيرئيالله

الكفرانذيفزعونمنالفوقد

البهتانأعظممنوذاأنتئم

الرحمنجاحدالمعطلعون

ببيانإمامهممقالتحكي

النيرانإلىتدعوبأئمة

هامانمعنمرودمعفزعون

بالبنيانالصزحورامموسى

السلطانذوالربالشماءفوق

الإنسانبحيلةإلئهأرقى

سلطانذوالعرشفوقالله

عياندونبالئكييمناداه

صفوانذيالجهمكقولصليا

التئيانذابعدومتكممنا
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1542

1543
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لقولناإنواللهقومنايا-

داالفطرةصريحمعونقلاعقلا-

سئحانهبانهيدل-كل

كلهذاتاركوأتناابلرون-

إلىشيءعلىأنتئمماقوميا-

ودقهالجليلفيوتحنبموه-

بنفسهالعظيماللهأقسم-قد

محكمايكونمنيؤمنليسان-

ادحنبمقدمنغيريؤمنلئسبل-

مؤمناالمحنبمذاكوماهذا-

يسذحتىبمومنوليسهذا-

نشدتكمالعظيمبالفهقوميا-

بذانفسكئمقطحذثتكئم-هل

وجندهالعالمينرثلكن-

منأعداءبانكميشهدونهئم-

خصمكئماحمدكانشيءولأفي-

خصومكئمبعدكانشيءولاي-

خصمكمايضاكانشيءولأفي-

داسنةناصرلعئاسأباعني-

سوىشيئاذنبهيكلملله-و

كذاشركعنالموحيدجزدإذ-

لهقصدمعالمقصود-فتجزد

لمقالةدعاأحدمنهمما-

مائتانبلعلئهتدلمائة

القرآنحلاوةوذوقاولى

الاكوانمباينالشماءفوق

والهذيانالتعطيللجعاجع

بالاذعانللوحيترجعواأن

الرضوانمعتشليمتحكيم

الايمانحقيقةيبينقسما

البرهانالواضجالرسولغئر

إيمانذوفذاكحشب!حيئن

بطانوضيقحرجذاكانإن

الوحيانبهيقضيللذي3

والقزآنالايمانوبحزمة

الايمانعننفوسكمفسلوا
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عروجهكانالعرشإلهوإلى-1

جرىحكماخندقيبقضةواذكز-1

إلهناحكمبأنالزسولشهد-1

أهـرواهللبراءحديثاذكزو-1

الزضاحاكمناثئمعوانةوأبو-1

ظاهرنطروفيهصححوهقد-1

وداعهاعندالعئدروجشأنفي-1

فوقهاسماءفيتصعدفتظل-1

رتهاسماءإلىتصيرحئى-1

شانأعظمالعرشربالفهن

والشلطانالملكوتذيلسئحان

العجلانالراكبرحلأطقد

بالعدوانيزميهإذجهميئ

الطعانمذهبيوافقيزوي

الشانالعظيمللهفالحكم

ميزانولاكئلولاذرع

ثانأواخرلئلثلثفي

القزانوفيممتنغالعقلفي

الغشيانلدىجاريةشأنفي

الأكوانهذخارجالماءق

البهتانذينفيعنسئحانه

نكرانبلاوصححههذا

التئيانبغايةالضريحوهو

رجلانصحبهمنيختلفلئم

لزباني1سعدمنلقريظة

بوزانوققهسبعفوقمن

الشيبانيمنهمالمساندحاب

الرتانيالحافظنعيموأبو

العدوانأولويحزفهلمما

ن1الأبدلمساكنوفراقها

الرحمنخلأقهاإلىأخرى

بأماننضهوهذاقيها



!توفيهالضحيحفيحديثاواذكر-1

التيعلىالشماءفيربسخطمن-1

جابزرواهقدحديثاذكزو-1

وماالعلياالجنةأهلشانفي-1

ونعيمهمعيشهمفيبيناهم-1

رووسهمإليهرفعوالكنهم-1

جلالهجللجبهار1فيسلم-1

السافعيئمرواهقدحديثاواذكر-1

الذياليؤمالجمعةيومفضلفي-1

جلالهجلالزثاستواءيوم-1

منأمينألشتمقالتهواذكز-1

لسفثثمرزينأبيحديثواذكز-1

بسماعهلمعاللماوالله-1

أتتفيهنبئنادينفأصول-1

إمامناابنساقهقدوبطوله-1

لهبتاريخبكرأبووكذا-1

قولهفيمجاهدكلامواذكز-1

لاحمدالمقامتفسيرذكرفي-1

مجاهدافإنتجسيماكانإن-1

وفيبهالجلوسذكرأتىولقد-1

وبغيرهنبئناعئمابنأعني-1

دايثبهتالإماموالذارقطنيئ-1

وفبهذاضمنتقصيدوله-1

هجرانمنالبعللذات!ير

عدوانولاذنببلاهجرت

الإيمانلطالبالشفاءفيه

إحسانومنفضلمنيلقون

الغشيانساطعبنوروإذا

الغفرانذوالرحمنهو1فإذ

الإحسانذووهوعلئهمحقا

اليقظانأبوفيهطريقه

النضانلهشهدتقدبالفضل

الشانالعظيمالعرشعلىحقا

المنانالواحدالشماءفوق

عزفانمنفيهكئمبطوله،

النكرانعلىإلاقوىأبدا

والتئيانالإيضاحغايةفي

الطبرانيوالحافطسنةفي

الزبانيزهيزك1ذبوهو

سئحانفيوتلك("الصلاةأقم"

والحشبانبالزأيذاقيلما

الفوقانيشئخهبلشئخهمهو

الرئانيجعفررواهأثر

تبيانذووالحقأتىأيضا

جبانغئرالبابذافياثار

نكرانذاللمرويلشت:طا
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لعدوانوالئعظيلفزقةمنوقتهفيفتنةلذلكوجرت

الازمانسائرفيورسولهوكتابهدينهناصروالله

الفئتانكانتمذحكمهذاحربهمنحزبهبمحنةلكن

والحشبانللعدفائتصكثبمنيسيرعلىاقتصرتوقد

الزحمنمنفاستحيوا!حريفبالفالئأويلقابلهذاكلما

***

الرشولبهجاءماعلىالتاويلجثايهفي

والفبلمنهالودبتووالرب

منالاسلامبلمةصلوهذا

بلالشئعينفزققدالذيوهو

داجامعالخليفةقتلالذيوهو

بعدهالخليفةقتلالذيوهو

وأهلهالحسينقتلالذيوهو

اباحزتهميومفيالذيوهو

كانهاالدماءتلكجرتحتى

ويفيشفكهاالحنصاجلهوغدا

أجلهمنجرىمابمكةوجرى

مثلماالخوارجأنشاالذيوهو

!بالخلقخيارشتمواولأجله

سيوفهمالبغاةسلولاجله

والبطلانالتحريفذيتاويل

البرهانذيقولثلاثازادت

والاحسانالنورينذاعزان

الاقرانقاتلعلياأعني

الفحمانممزقيعليهفغدوا

الإيمانمعقلالمدينةحمىح

القزبانسنةعيديومقي

والقرانالايمانصاحبضل

ن1العدوذيالحجاجعشكرمن

الحيوانأخبثالروافضأنشا

والبهتانبالعدوانالزسلول

إحسانذووبانهمظنا
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30

الاعتزاأهلقالقدولأجله

كلامهبأنقالواولاجله

بقضائهكذبتقدولاجله

الكباأهلخفدواقدولاجله

الىلنتفاعةأنكرواقدولاجله

بسوطهمالإمامضربولأجله

مربليسجهمقالقدولاجله

العلىالسمواتفؤقولاكلا

جباهنايطاعرلثفوقهاما

كمالهصفاتجحدتولاجله

لاوجنةالجحيمأفنىولأجله

معطلالإله:قالولاجله

لفعلهليسقالقدولاجله

بنزولهكذبواقدولاجله

عبارةالكتابزعمواولأجله

والىالمخلوقسوىشيئءعندناما

حقيقةقطاللهكلامذاما

أحمدنصرابنقتلولأجله

كلامهنفس!القرانذاقالإذ

والالىسيناابنجراالذيوهو

العلىالشمواتخلقفتأولوا

وقولهالالهعلموتاؤلوا

بهجاءتالذيالبعثوتاؤلوا

الإيمانقوىهذتمقالةل

الاكوانمنخلقسئحانه

النيرانالعابديالمجوسشئه

الأوثانكعابديالجحيمفيئر

للنكرانغايةفيهمحختار

الشئبانيالسنةاهلصديق

الاكوانهذهخارجالعزش

رحمنولارببمنوالعرش

خضعانذيبسجودلهتهوي

الرحمنمنأخلؤهوالعزش

فثانكاذبمقالةصأوى

وزماننهايةبغئرأزلا

الذيانحكمةهيغايةمن

ثانلئلبنصفالشماءنحو

القزآنذلكعنوحكاية

الرحمنمنيشمعلمصزان

البهتانذيويحمجازلكن

الشادالعظيمالخزاعيئذاك

الأكوانمنمخلوقاذاكما

الكفرانعلىمقالتهقالوا

الإمكانبحقيقةوحدوثها

والبطلانبالسلبوصفاته

الأبدانلهذهالإلهرلسل
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ركبتقدلعناصربفراقها

الالىالقرامطةجزاالذيوهو

داتأؤلمثلالعمليئفتأولوا

وحزبهالنصيرجزاالذيوهو

محنةأعظمالاسلامعلىفجرى

!وباعمنالكؤنفيماوجميع

لاالبطلانذوالتأويلفأساسها

وكشفهالمرادتفسيرذاكإذ

بكلامهخلقهاعلمكانقد

ركوعهعندالقرانيتأول

المؤمنبأئمقالتهائذيهذا

بهتعنيماالئأويلإلىفانظر

داعنصزفابهتعنيآلظنها

علىيقولحينالتأويلإلىوانظز

تفسيرهسوىبهأرادماذا

لاالتأويلهوعباسابنقول

الزجومعناهالتأويلوحقيقة

داحقيقةالمنامتأويلوكذاك

أخبرتقدالذيتأويلوكذاك

لدىتشاهدهاإذالحقيقةنفس

فيالتفسيرأئفةبينخلفلا

رسولهثئماللهكلامهذا

تفسيرهعندهئمهوتاويله

الاركانبسيطةتعودحئى

الايمانشرائعيتأؤلون

فزقانبلاعندكمسلميئ

الكفرانبعساكرأتلؤاحئى

الانذاإلىفيناوخمارها

القرانموجبتخالفاثول

والايمانالعلمأهلتأويل

الاذهانإلىمعناهوبيان

ن1أوكلاللهعلئهصلى

برهانذيتاويلوسجوده

بلسانلهاعنهحكايةش

النشوانفقهوالنساءخير

الزخحانذيلغئرالقويحعنى

القزانفياللهلعبدصمه

ببيانلهمعناهوظهور

بهتانأخيجهميتاويل

البطلانإلىلاالحقيقةإلىع

بالبهتانلئحريف1لاحزئيئ

الإيمانمنبهالإلهرسل

وعيانبرويةالمعاديوم

التبيانواضحوذلكهذا

للقزانالمفسيروأدمة

للاذهانالمفهومبالظاهر
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838

983
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841

842

843

844

845

الرجحانعنصرفتأويلهواحدشخمققطمنهمقالما-1

فذاناليقينعنالنصوصعزلولالاالحقيقةنفيئولا-كلا1

والعرفانالإيمانأئمةولعفالمردودالباطلأهلتأويل-1

بالبطلانفيهيقضيلله1وبطلانهفيشكلاالذيوهو-1

ثانباصطلاحلديهمضاهم!غئرمعنىللفظفجعلتم-1

محذورانذاكمنجاءكثمصحفعلئهالكتابلفطوحملتم-1

مقبوحانكذبانقالهامنعلىكذبمعالالفاظعلىكذب-1

البهتانوشهادةالهدىجحدمنهماأقبحأمرانوتلاهما-1

بطلانذووهيالحقيقةغيرمرادهاأنالزوريشهدونإذ-1

***

ف!غ

دعواهلتصحالتأتلمدعييلزمفيما

يدانبهنلكملئمسوالفهأربعوظائفذافيوعليكم

بالبرهانالاصييمؤضوعهعنللفطصارفدليلمنها

بزهانإلىيحتجلمللاصلماعالحقيقةنفسمدعيإذ

ثانبأمرطولئتمهئهاتياالصرفدليللكئماستقامفإذا

بالتئيانالمقصودهوقلتئمالذيللمعنىاللفطاحتمالوهو

الثانيهذابعدمنثالثسباهـطولئتئمذاكآلئتمفإذا

؟الكهانأتخرص؟دلكئمذافماكذاالمرادإنقلتمإذ

ثانيمعنىالقصديكونقدممندالموضوعيقصدلمانلههب

معانبدونمقصوداالففطنيكووقدعينتموهاكذيغئر

إمكانذووهوأنفعالقصدكذاويكونوتلاوةلتعئد

701
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58

95
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61

62

63

للأذهانالإتعابمعويلبتأيشمىلهاتحريفقصدمن

المنانالمتكلمحكمةفيسواحدفيالقصدانماوالله

الزحمنحكمةحاشا!ريفالفقصدهتئطلالرحمنحكمةبل

التئيانواضحمعنىغئرمنإنزالهاقصدهتئطلوكذاك

منحرفانالقرآنمقصدعنكلاهمافزقتئنطريقاوهما

***

التأويلفيالملاحدةمنوذويهسيناابنطريقةفي

بطريقةذابعدسيناابنوابلى

!تالالفاظحقائقالمرادقال

إلامللمعقولالإدراكعنعجزت

دامنصورفيالمعقوليئرزكيئ

!لإبطاذالئاويلفتسلط

نفيهمعقالهقدالذيهذا

غدتقدأيضاالئأويلوطريقة

الحقبأنعلىاتفقاوكلاهما

فريقكئمفعنداختلفاقدلكن

ثبوتهااريدعندهملكن

عندهئمالمخاطبمصلحةذاكإذ

جنايةأشذارتكبافكلاهما

لهمغرضالاجلهاالنصوصجعلوا

الكفرامنيانفولمأخرى

الاذهاإلىوتقريباجيلا

كالصئياالحشمثالفي

الاذهالدىمقبولاححسوس

جامنجنايةوهوالقصدتا

الاعيافيالالفاظلحقائق

الخلجاهذهمنمشتفة

ببيامضمونهامنتفصة

بالتئياقطاريدتإنما

الاعيامنعدمتإذالذهنفي

ثاأمرالبرهانوطريقة

والإيماالقزآنعلىجنيت

الهذياباسهمخرقوهقد
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877

878

987
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881
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883
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885
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و1ووالاوقاخالاوغادوتسلط-

قابالفضقابلتةإذاكل-

الذبكتأويلتأويليويقول-

بالتالوحيفيفظهورهادونةبل-

ولالكئمالعلؤتأويلأيسوغ-

انهامعالصفاتتأويلوكذاك-

منأشدالعلؤتأويلوالله-

هـلحدوبتاويلنامنشذو-

لحياتهلأويلنامنوأشد-

الشرابعضتأويلنامنشدو-

لكلامهتاويلنامنشد-و

اكأالزفضاهلتاويلمنشدو-

مؤؤلكلتاويلمنشذو-

الإككتبمعالوحيانصزحإذ-

الفبذاكفارنحنشيءفلأفي-

تأوقدنتئموتاؤلناإنا-

حبجرانتأويلكئمعلىألكئم-

كتبهمفيلكئممقالتفئمهذي-

قن!أوقدرتمإنعلئهمرذوا-

كح!جنودفئمتحطمنكملا-

رابعبأمرنطالبكئموكذا-

الدبهإذالمعارضعنالجوابوهو-

يساولوالمحالعئنذالكن-

والئهتانبالتحريفارذاذ

ئزهانبلابتاويلبلة

الزحمنفوقيةتأؤلوش

التبيانفيالشمسمثل!ئن

فرقانبلاالباقييتأؤل

القرآنذاوملءالحديثملء

الابدانلقيامةتأويلنا

بالإمكانالمحشوسالعالمتا

الأكوانومشيئةولعلمه

لميزان1والإنصافذيعندئع

الاكوانذيفعالمنبالفئض

الشئخانحازهاالفضائلجار

الوحيانمرادهباننصا

للزحمنبالفوقجميعها،

؟الإيمانعلىأنئئمبلطويل

الفرقانضح1وفهاتوالتم

؟وزرانتاويلناعلىلناث

ن1عدوبلانقلناهامنها

الإيمانعساكرطريقعنصا

الديدانمنلاقىماالشئل3

إمكانبذيلكملئسلله1و

الأركانسليمةتتمعوى

لسانربكلعلئهعذكئم
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تقولاحقالإثباتفادثة-1

ووحيهالعالمينربتنزيل-1

داهذهكناسةيعارضهاأنى-1

تحتهاماوفراقغوجعاجغ-1

قداللاءالعلومهذيفلتهنكئم-1

توثثمجميعامشايخهمعنبل-1

لفضيلةلكئمذخرتماوالله-1

اذفوقكانتالقومعقوللكن-1

وأدفأعلىوعلمهمأجلوهم-1

الذيعنالإلهصانهم-فلذاك1

ثاكذاتأويلاالثحريفسميتم-1

ثالثاذاإلىأمراضفتمو-1

وت!فتجسيماالإثباتفجعلتم-1

مثلماالحقائقتلدب-فقلبتم1

كذامذموماالممدوجوجعلتم-1

بالاتباتحمدوانوأردتم-1

للابتداتنسبواأنوبغيتم-1

مفيدةغيرالوحيينوجعلتم-1

الهدىعنالناكبينعقوللكن-1

لهدىوكفراالإيمانوجعلتم-1

أراماعقولااستخفيتمثئم-1

لفلدعوةمهطعيناستجابوا-حتى1

دعابمنيشعرونلوويحهميا-1

الاكوانوسائرالجباللهام

لبرهان1والزحمنفطرةمع

والهذيانبالشبهاتأذهان

ظمانلواردالشرابإلا

الاحسانتابعيعنلكمذخرت

زمانطولبعدمنلها!تئم

النقصانأوليياعلئهملكم

شانفاكملوشانهمقدرا

الهذيانبزخرفيشابانسف

إحسانذيصونوقعتئمفيه

لقبانهماتنزيهاصطيل

بهتانذامنهوأقبحشزا

العدوانأقبحمنوذجيها

الايمانعنقلوبكمقلبت

الفئسانتمتحتىبالعكس

البهتانفزقةيالمنالكن(نعئمع

والقرانالاثارعساكرع

والبرهانوالئحقيقللعلم

اليونانومنطقتفيدلهما

الطغيانمن1وذالضلالعئن

القرانعلىتزكوأناللهد

الايمانمنهربواقد!عطيل

جبانقعودقعدوادعاولما



وارثهمباليهودللنصوصالصرصنبتفي

الشبههذ[هربهوتمما[لإثباتهل1تراءة،منهمالرص

0191

1191

1291

1391

1491

1591

1691

1791

1891

9191

0291

2191

2291

2391

2491

2591

2691

2791

2891

مشتورةبلصتوثئمهذا-

الفأولووهئميهودمنالمحمفورث-

منهمالثلاثةميراثفأراد-

الففمامحفوظاالنطرلفظكانإذ-

واهيإذالمعانيتبديلفأراد-

دامنبارزةوهيإليهافاتى-

لفظهاعطىوحقائقهافنفى-

جاحدجنايةالمعنىعلىفجنى-

أعطاهمالهدىحزبإلىوآلى-

وانصمشئهةإنهمقالإذ-

وشبههماليهودأستارهتكفي-

اسمعوارئكمبحقمشلمينيا-

الذيهذامنبعدمناحكمواثئم-

"حطة"يقولوابأناليهودأمر-

"استوى"لهقيلالجهميئوكذلك-

جهلهمنوذا"استولى"استوىقال-

بالىالتأويلتئطلوجهاعشرون-

عندناهوبمصنففردتقد-

طريقةربعينذكزناولقد-

ببيانلكئمسابديهافيهم

والكتمانو]لتبديل!حريف

العصيانغايةعلئهفعصت

الإمكانفيلكتمانوخديل

لسانكلتعبيرمنحقصود

كتمانبلاظاهرةلفاظ

الحفانيموضوعهسوىمعنى

ن1بالعدوالالفاظعلىوجنى

البهتانمنوذااليهودشبه

يلحانيالذيفمنمثلهمضئم

للقزانالتحريففزقةمن

عزفانذيوعيوعوهقؤلي

بالبزهانالنصئهبهذاأولى

لهوان("حنطة":وقالوافأبؤا

للنقصانالحزفوزادفأبى

سيانهماماوعقلالغة

القزانعنتخرجفلاضولى

ربانيعالمحئرتصنيف

بيانبحشنهذاأبطلتقد
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929

039

319

329

339

349

359

369

379

389

939

049

419

429

439

449

459

العميانعلىإلاتختفيلاتحقيقهاتردإنالصواعقفيهي-

زائدتانالعزتزربوحيفيهماجهميولاماليهودنون-

بالنقصانوصفوهقدويهودوصفهعطلالجهميئوكذلك-

أخوانبئنتهكماسعلياالىلصفاتهنفيهمفيإذافهما-

***

وقولهمبردالإثباتأهلتشبتفيبهتاذهمبتانفي

شباهه1وهمبفرعونأوليوائهمأخذوها،عنهالعلؤمقاله[ن

مذفرعون:قولهمالعجائبومن

بالصإليهالطعودطلبقدولذاك

ومنبكتبهمرأيناههذا

بفزأولىالذيذامنإذافاسمع

كاذبموسىقالمنإلىنظز1و

فزعؤنئكئمأنالمصائبفمن

يساللدينمبدلذاك:ويقول

حبفرعونلهمذاالمورثإن

ومفوهاديهملهمالإمامفهو

والفالفوقوصفالوصفينأنكرهو

فالفالربذاتإنكارقصدهإذ

وبآلةبسلمجاءولسواه

ومقدرامفكرابذاكواتى

القرآنفيوذاكالعلوهبه

هامانمنرامقدالذي!زح

الاذانإلىسمعاأفواههم

الزحمنجاحدالمعطلعون

الزحمنفوقثةادعىحين

الإيمانصاحبيكفرأضحى

البهتانمنوذابالفسادع

عمرانمنالمولودبهرمىش

النيرانإلىيقودهمجوغ

]لبهتانعلىإنكارافكليم

النكرانلذامزقا!طيل

بنيانعلىبقانودقوأتى

الاوثانالعابدالوليدورث
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469

479

489

949

059

519

529

539

549

559

569

579

589

959

069

619

629

639

والجدرانالذارظهورمنلاأبوابهمنالئعطيلالىوآلى

العميانعلىتلبيسا!ظيمواتالتنزيهقالبفيبهواتى

بالرحمنيليقلئسحسيماثذافقالالعلووصفإلىوآلى

المنانالواحدوصفوكساهتلقائهمننشاهقدفاللفظ

الشيخانمنكانواولويبلغلئمالعقلصبيئكلهموالناس

الإنسانوأعقلالبلوغأهلهئمللوحيسلمواناساإلا

للجوبانتنقادإذكالشاءلهفانقادواالصئيانإلىفأتى

الشيطانمنيلقىماشيطانيديفيصغيرعقلإلىفانظز

صهالال!**

بالباطلىالحقوتلبيسهمتدليسهمبيانفي

ربناالمجشمقالإذا:قالوا

واستوىمعنىللعرشكئمفسلوه

لدىأيضالهامعنىفكئمو"على("

والذيالمعانيتلكلنابئن

الجعاهذيمعطلفداكفاسمع

الذيذااعقلويلكللمجعجعقل

جلالهجلالزثعرشالعزش

موهئمهوولاإجمالفيهما

جميعهئموالانبياءومحمد

منعرفوهوهئمعرفناهمنهم

بلساناستوىالعزشعلىحقا

معانخمسالوضعفيلهأيضا

الشانهذاإمامفذاكعمبرو

التئيانبواضحأريدمنها

الهذيانمنفيهاالذيماجع

عزفانذاكنتإنقلتهقد

الاذهانفيللمعهود"و"اللام

وضعانلهولاالمجازنقل

الرحمنللخالقبهشهدوا

دياناستوىقدعليهرب
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أركانعلىبيتاولاصيسبلسريرمنهالاذهانتفهملم-6491

بنيانبلالجبريلعزشاولابحرعلىعزشاولا-كلأ6591

الدانيالحضيضتحتهوىعئدمنللإنالذيالعرشولا-كلأ6691

بشتانوفيحزثفيأعنابادوهذهالكرومعزشولا-كلأ6791

الاكوانذيجميعفوقالرثشعزالفهبحمدفهمتلكنها-6891

القرآنفيجاءقدكماحقااستوىقدالعالمينربوعليه-9691

بيانظهوربهالمرادظهرالذيبالحزفالمؤصول!!افشويوئا-0791

ثانمجازولاللاشتراكمفهمهوولاإجماذفيهما-7191

لسانكلبوضعالعلوفيمنطرالاستعلاءحرفمعتركيبه-7291

ببيانلوصفهالعلومعنىمعفالقصد"إلى"معتركبفإذا-7391

الإتقانمعصنعتهابتمامفمقيد"استوىقدالشماءإلىو"-7491

بالاركانتمقدمابعدمنمطلقهو"استوىالعرش"علىلكن-7591

المنانمواهبفتلكذاعنفهمهيقصرالجهميئلكنما-7691

والثانيمقذماستواءضاهم!كان"المعيةواو"اقتضىفإذا-7791

نقصانذافليسالكمالضاهم!كانحزفغئرمنأتىفإذا-7891

الفرقانفيالرحمنبينقدالذيللحقبالباطلتلبسوالا-9791

السضانهذاأربابلدىفيهحقيقةفهيللاستعلاءو"على"-0891

الرحمنسوىمعنىيحتمللمجلالهجلالرحمنوكذلك-8191

معانلخمسمحتملاحمنالزاسمهوجدلوبعماهويحهيا-8291

بلسانعندناالتلاوةإلالهمعنىلااللفظبأنلقضى-8391

ببيانساءكمقدمامعناهفيالإسلامأئفةقالفلذاك-8491

بالكيمانللهوعندناهيلهمكتبعلىأحلناكئمولقد-8591

***
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869

879

889

989

099

199

299

399

499

599

699

799

899

999

000

100

200

300

400

عليهاوالحكمالألفاظفيغلطهمسبببيانفي

بهاالاستدلالأسقطواحتىمعانعدةباحتمال

ومركبمفردمنهواللفظ-1

الذيفينصبالتركيبواللفظ-1

ن!فخفمنوذافيهظاهرأو-1

وعفطائفةعندنصافيكون-1

يئضحلئممجملسواهئمولدى-1

الخطاذاكلإلفهمفالاولون-1

الفكمالمعناهلهمالمراسطال-1

همإذبالمخاطبمنهموالعلم-1

بكلامهعنايةأتثمولهم-1

قاطعلديهمنمئقفخطابه-1

لئمذاكفيدونهمهومنلكن-1

بقاطعولئسذايظهرويقول-1

مقتدهومنلكلامولإلفه-1

فكلامهبمرادهقاطغهو-1

الىالمتساومنالعطمىوالفتنة-2

الكلافيهالذيالعلميعرفلئم-2

منلئسغريمثمنهلكنه-2

يكنلئمقومدعيئالزنيمفهو-2

مجملإليهابدأفكلامهم-2

سثانهمافماالاعتباروفي

بالتئيانمنهالمخاطبقصد

والاذهانالافهامإلىجته

التئيانظاهرهوسواهمرر

بيانائضاحبهالمرادلهم

زمانطولمعناهوإلفهمب

الشانبذاكعنايتهمضدت

الانسانلسائرمنبهأولى

العزفانصخةمعوقصوده

التئيانمنبهأريدفيما

البرهانعلىبقطعهميقطع

الاذهانلسائرلاذهنهفي

الأزمانعالممنبكلامه

التبيانضح1ولديهنص!

الهذياناخيالدعوىذيصخدوع

الشانبهذاإلفلهولام

الجيرانولاكلأسكانه

بمكانيصحئهمولممنهم

الإيقانإمرةعنوبمعزل
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يخالهابالزيوفالتجارةلث!د-5002

نالهعليهردتإذاحتى-6002

يكنلئمإذلهاتصحيحافأراد-7002

فيالطعنبدونذاا!ستحالةورأى-8002

بجهلهالضحيحالثمنواستعرض-9002

الورىبيننقدهليشلمعوجا-0102

للذينقدأهلليسولوالناس-1102

الذيالنقدهوبينهموالزيف-1202

وارتضواعلئهاصطلحواقدهئمإذ-1302

انهولوغيرهأتاهمفإذا-4102

نقودهئمباأنواعتذروا5ردو-5102

غئرهبنقدتكاملنافإذا-1602

ولئمذاسمعناقدمنهئموالله-1702

منتنجيهتجارةيريدمنيا-1802

والىبالجناتالارباجوتفيده-9102

نعيمهاودامطابتجنةقي-0202

بمثلهتباعثمنالها2102-هيهىء

نبويةسكةعلئهنقدا-2202

ائذيبائعهامغرورياظننت-2302

نأالنفسالمحالواللهمنتك-2402

الفومنشأالضلالسببإذافاسمع-2502

عارفالمركبباللفظيحتبئ-2602

!مبالتركيبيساوحينواللفظ-2702

بطلانذووهوصحيحانقدا

هوانوسوءخزيردهامن

الأثمانفييروجالزيوفنقد

بالعدوانفجاءالنقودباقي

بالبهتانيئغيهوبظلمه

الاوزانكاملفيهمويروج

الازمانفيللفردلاإقيلقد

والبلدانالأسفارفيراجقد

كتمانبلاجهرابجوازه

العقيانخالصمصفىذهب

السلطانبمراسمغئرهمن

الديوانمنجوامكناقطعت

البهتانذيويحعلئهمنكذب

النيرانوموقدالالهغضب

الرحمنورؤيةالحسانحور

سلطانمنعلئهللفناءما

أثمانمنبالزيفتشترىلا

البلدانأشرفالمدينةضرب

جنكشخان؟ضرببنقديزضى

بالشئطانوخدعتبذاطمعت

الخصمانيتناظرإذخليط

لبيانبسياقهمضمونه

والتئيانللفهمبهغوف



28

03

31

32

33

34

35

36

37

38

93

43

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ذانوبإقامةندائنالمفعليهبالبيانينادي-جند

الاذهانفيويصيرإيرادهمنبالمقصودالإعلاميحصلكني-

الأركانمنيقلقلهحتىمعاندالكلامتركيبفيفك-

ثانكلامفيذاسوىمعنىحفلتقدلفظةمنهويروم-

الفتانالجاهلفعلللدفعوعذةالشلاقدئوسفتكون-

البهتانأعظممنوذاضملم!واللفطمجملهذافيقول-

قزانومنخبرمنلفهم1والورىفيعلمكليفسدوبذاك-

لتبيان1والعقدقئلإفرادادفيذاكتقبلالألفاظااكثرإذ-

الوحدانيلذامحتملاكانقدالذيزالركبتماإذالكن-

ثانكلامفياومرادهسلغفمحتملاكانتجردفإذا-

الاذهانفيشكلايكنيفرضفإنممتنغالئجريدذالكن-

الضانبتلكتنعقهالصوتفىكمفتركيببغئر-والمفردات

بالبطلانو]لاتيانجهيلوالتلتشكيكوالإجمالوهنالك-

بالتئيانحفقدلمركبنقلهراموافعلوههمفإذا-

الوحدانيللمفردبهحكمواالذيبالحكمالتركيبعلىوقضؤا-

العميانعلىوتزويجاجيساوتذوتدليساوتجهيلاجهلا-

!اللأه!الالى!!الالى

ف!مار

بملطالألفاظنوبدفيغلط!مشبهبنانفي

المعاذينويدفيالفلاسفة

الانسانمنطقفيوضلالهمإضلالهممناللههداكهذا-4402

البنيانأوهنعلئهاقؤمبنىوقدالخيالفي-كمجردات4502
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46

47

48

94

52

53

55

56

57

58

95

06

61

62

الاذهانفيصحلوووجودهاخارجاوجودالهابأنظنوا

بعيانجزئيةصورةفيحضلتمشخصاتوتلكأئى

الميزانفيكاللفظأفرادهاطابقتإنكلئةلكنها

لسيانهماالمعنىكذافردمعينوهوالكليئيدعونه

الإمكانفيلئسقئدكلعنخارجفيأوالذهنفيذاتجريد

سكرانلطيفهكالخيالهوخارحهوولايعقلهالذهنلا

إمكانبلاممتنغوسواهثابتالمقئدتجردهالكن

ومكانلهاوقتوعنوضعوعنوصفعنالاعيانفتجزد

فرضانلهاهماالمشتحيلضكفزيفرضهالاذهانمنفزض

زمانقديممنالتجزدهذافاضلمندهىكئمأكبرالله

الثانيلمعانيتجريدوكذاكتركيبهاعنالالفاظذيتجريد

الاذهانفيوهوعليهتحكمفلاسوضقمفالذهنقيكلئهماأنوللحق

الاعيانفيللحكملسفمتهبالذيالمعاندالخصمفيقودك

بالتبيانفعلئكأجملواأوأطلقواهئمإنبالئفصيلفعلئك

صهالالى**

بترالهوقعنيرمتذاقتسهمبيانفي

يجبلاوماتاويلهيجبما

عنالمنقولبظواهروتمشكوا

الفبظواهريتمشكوابأنوأبوا

تأويلهمحزئمالشيوخقول

العميانكتمسكأشياخهم

الخذلانمنعجبا1وصئن

لتبيانوللشزحقصدهئمإذ
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بإكانعليهمتاؤلنافإذا-6302

نصوصهمتمزظواهرهافعلى-6402

داذاالوحينصوصأجروالئتهميا-6502

ظواهرالنصوصتلكعندهئمبل-6602

الذيالحقطالبشينأتغنلئم-6702

ذإبالثحريفالوحيئنعلىوسطوا-6802

("يوسفلم"ثئم"الاعراف"إلىفانظز-9602

فه!"عمرانالب"مررتفإذا-0702

تبالتأويلحقيقةأنوعلمت-7102

مخالفاالنفاةتأويلورأيت-7202

بذامعنئلهأنشواهئماللفظ-7302

لف1والأسماءفيالإلحادإلىتواو-7402

وتدتلبيسااللفظهذافكسؤه-7502

ومكذبمنافقكلفاستن-7602

جحدهوسفىبسنتهئمذافي-7702

كتأويلاتهمبتأويلوآلى-7802

اولتمكماتأؤلناإنا-9702

تأويلاتناتحطالكفتينفي-0802

بأبألاأقررتموقدهذا-8102

لناتلاميذافيهوغدوتم-8202

شيوخكئمونحنتعلمتئممنا-8302

تففمسؤالمباحئكمفسلوا-8402

أصولهاينوجاءتكئمين8502-من

بزهانبلاراموالماطالا

لبيانحملهاالحقيقةوعلى

والقزانالاثارمنحجرى

الايقانعنعزلتلفظئة

البزهانومقتضىالذليليئغي

ثانبوضعتاويلاسموه

القرانمقتضىفهم1و("و"الكهف

رئانيموفقفهمالقصدت

الثانيالمجازلاالحقيقةجين

يجتمعانلئسهذالجميح

دانامروذاكالاصطلاحك

بالبهتانللألفاظحريف

والعورانالعميانعلىلئسا

جانقزمطيباطنيمن

فرقانبلاتأويلاللحق

بأذانصارخابشئرشئرا

الوزانإلىنحاكمكئمفاتوا

بوزانتأويلاتكموكذاك

والميزانالعدلصريحولينا

اليونانمنطقذلكلئسأو

الإحسانمنةتجحدونالا

الأركانرئةالقواعدوسلوا

النكرانأولييامنيديوعلى
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860

870

880

980

090

190

290

390

490

590

690

790

890

990

201

301

401

501

601

701

801

توكفاونحنشيئء-فلأفي2

لفظئةادلةالنصوصإن-2

نتموالعقولحكمنافلذاك-2

بيننارميتئمقدشيئءفلأي-2

!مالوحيولفظمعقوذالاصل-2

وأنتمنحننقولبالنصوصلا-2

وراءنافإنعداوتنافذروا-2

أعداوناوهئمعدوكمفهم-2

بانمقالواالائهىالمجسمةتلك2-

وفعالناقولنايصعدوإليه-2

حقيقةالرسولعرجقدوإلئه-2

فوبالذاتإنهقالواوكذاك-2

ليلةاخركليثزلوكذاك-2

للىوذانوالانتهاءللابتداء-2

متكلئمإنهقالواوكذاك-2

بلاأمحزفبغيرذاكأيكون-2

عنهمحكئناماقالواوكذاك-2

كلناوشدوالناالحرابفذروا-2

إلىبأجمعنانسوقهمحئى-2

لناومابالنصوصكوونافلقد-2

رسولهقالاللهبقالذا-كئم2

المعذآرسطوقالقلنانحنإن-2

اذقالسيناابنقلناإنوكذاك-2

متفقانونحنمؤمنونضم

إيقانإلىبناقطتفضلم

مصطلحانفنحنكذاكأيضا

كالإخوانونحنالبسوسحرب

ن1صنووأنتمونحنشولم

مصطحبانفنحنكذاكأيضا

الاضغانذوالثقلالعدوذاك

سيانحزبهمفيفجميعنا

الأكوانذيجميعفوقالله

الايمانذيروجترقى!اليه

الابدانمصعدمزيمابنوكذا

مكانبكلقدرتهالعزشق

جهتانفهاهناالسماءنحو

هذانمناللهأينأجسام

إخوانيفيابهالكلامقام

الامكانفيلئسفهذاصوت

الرحمنمشبههقولقئلمن

الفزسانحملةعلئهمجمعا

اللحمانممزقيالعرينودسط

يدانالزمانأبدبلقائها

وبنانلناأعناقفوقمن

الثانيذاكقالأوأولا-

التئيانذوالزازيقالهأو



دافيوقالالزسولقاللناقالوا-9012

!بأيضامنهمأنتئموكذاك-0112

اتوكمبالعقولجئتموهئمإن-1112

كلناعليهمإنافتحالفوا-1212

فخلافنامنهمفرغنافاذا-1321

وفريقكمفريقناعندفالعزش-4112

الذيالعدمسوىشيءفوقهما-1521

داوإنماهناكمؤجوداللهما-1621

حقيقةهناكمعدوم]والله-1721

فريقناعندالئوحيدهوهذا-1812

الففيالئحقيقعلىجماعتناوكذا-9121

دامنفئفقبلاللهكلام-لئست0212

ولاقوللهفيهامافالارض-2121

كلامهوهوبالوحيأتلىبشر-1222

لهرؤيتناإنقلناوكذاك-1232

اهـرؤيلةنراهألاوزعمتم-1242

بنفسهيقوممرئيكلإذ-2125

حقيقةيراهمنيقابلأنمن-2126

اذإبطالعلىتساعدناولقد-1272

مجسمقولفهيلبلمةفا2128-

بدامنهوكلامهقولههو-9212

وأذمنهكلامهالامينسمع-0132

لرسولهالاداكماالاداءفله-2131

؟للقزآنالدفعكبفصزآن

تريانالذيالفمنكالمنزلات

قزآنومنأثرمنبالنص

سلمانوأنتمونحنحزب

أخوانوأنتمونحنسهل

كتمانبلااحدفؤقهما

لاعيان1والاذهانفيشيءلا

الاكوانذيفوقالمحققحدم

الديصاني[مقالةعكسبالذات

العرفانوحقيقةوفريقكئم

لقرآنووالانجيل!راة

الأكوانمنخلقأوععال

ديانمنللخلقالشمافؤق

مثلانوأنتمنحنذاكفي

الامكانفيولئسالمحالعئن

الأعيانفيالموجودلاحعدوم

البزهانفيبذلاغئرهاو

وتدانمفرطبعدغئرمن

قولانهنافماونحنانتئم

الرحمنمنبداالقرانقال

يفترقانلئسومعنىلفظا

بالقرآنالمبعوثإلى51

الفرقانمنزلقولوالقول
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2132

2133

2134

2135

2136

2137

2138

9213

0214

2141

2142

2143

2144

2145

2146

2147

2148

9214

بطلانذووذاكالمحالعئنإنهنتئموقلناالذيهذا

قرانمنللهبئننامائهجميعاتساعدنافإذا

للزحمنالاوصافلاحخلوقادإضافةتلكاللهكبئتإلا

مصطلحانونحنالوفاقذامعبئننافيماالحربهذافعلام

بالاذعانالئجسيملمقالةفتحئزواسلمناأبئتمفإذا

الدثانمشئهدينإثباتددينناوقولوامجشمةعودوا

وجهانلهإذالمنافقشانوذلمنهمولامنافلالاأو

والكفرانبالئعطيلتزميهوخصومهمجشئميقولهذا

ألوانذاتلقاهمثبتهوجاحدهوقاعدهوقائثمهو

بالنكرانالثأويلعلىيشطووتارةيقولبتأويليوما

***

4نبتاؤلاومايتابنرمابتربالفربنالمطالبةفي

أولتهمابينفزقفنقول

ؤأالتجسيمإلىيفضيمافيقول

هكذاالتكفممعكالاستواء

محدثجشمأوصافهذهإذ

بماايضاوصفتهانتفنقول

معوالإبصاربالسمعفوصفته

قدرةمعبمشيئةووصفته

داهذهحامللجشموواحذأو

بزهانذيتفريقومنعته

قزانومنخبرمنلناه

يدانلفظكذاكالنزوللفظ

المنانللواحدتنبغيلا

والحدثانالئجسيمإلىيفضي

الاكوانذيوعلمالحياةنفس

معانوهوالنفسيئوكلامه

بالفزقانفأتحقاأوصاف

122



البزهانبواضحيقتضيهلااوالتجسيمإلىيفضيالذيبين-0215

فرقانعلىبدا1يقدوولمكلهمشيوخكنشرتلووالله-1512

***ه

53

55

56

57

58

95

06

61

62

63

64

65

66

67

بطلاذهبتانلهمايوفرقدرفي

نفسهفيزعيمهئمقال-فلذاك2

علىدلتعقولناالصفاتهذي-2

فا!التاويلعنصناهافلذاك-2

عقولهماأنالقوماعتراف-كيف2

داأمتجسيئمالعقلفيهلفيقال-2

داهذهفانفوينفيهقلتمإن-2

لهبإئباتيقضيقلتمو-2

ولاوصففيننفيهقلتمأو-2

لاومابينهماالفرقانمافيقال-2

بأنهالعيانشهدقدويقال-2

لعبادهومحئةرافةمع-2

هـدونبالكرامةخضواولذاك-2

وبفغضبعلىلناالدليلوهو-2

سنالأوصافبهذهجاءوالنمق-2

لاالعقلباادسلمناويقال-2

لديكونالذليلآحادقنفيئ-2

تريانالذيهذاسوىفرقأ

القرانظاهرمعإثباتها

لعزفانولثحقيق1أخاياجب

بالبزهانالتجسيمعلىدلت

للنقصانذاكينفيحعقول

القرانمنوانسلخواأوصاف

معانلأيمنهاففراركئم

بزهانبلاوصففيننفيه

بالفزقانالانفاتواجزهان

وحنانوعنايةحكمتنذو

القرانوتابعيالوقاءأهل

الكفرانوشيعةالالهاءول

العصيانلذيمقمخمعمنه!!

القزآنفيذاكأيضاالشئعل

الفزقانفيفهيإلئهايفضي

العرفانأولييانفياحدلولي

123



قرانوقيعقلفيحدلولاوانتفاعلىيدذمطلقهنفيئأو-1682

الشئطانونخوةالعنادمحضسوىويحكمالإنصافذاأفبعد-9216

والإيمانوالاثار!زانادإلىأوإلئهئممنكئموتحيز-0172

***

171

172

173

174

175

176

177

178

917

018

181

182

183

184

أهللطريقتسمخالفهبيانفي

وعقلانقلا[لاستقامة

الطربعكسطريقهمبأنواعلئم

دالهنضاشيوخهمكلامجعلوا

رسولهوقولرئهموكلام

وللاصلينذينكمنفتولدت

كونهانكاجلاسفاجمنإذ

شيوخهمكلامعلىالنصوصعرضوا

الس!إلىمزجعهوالإبقاءوالعزل

وافإنهاالشيوخأقوالوكذاك

فمرحباالشيوخقولوافقاإن

فتفعيافإنبتأويلإما

محكملدينانمققؤلهإذ

دونناعلممبهفهووالنص

مبصربايديتمسكهمإلا

أبصرواالبصائرلعميانفاعجب

عئنانلهلمنالمشتقيمش

النصانبهموزوناإحكام

لمعانمتحفلامتشابها

والبهتانللغيئأتتلاد

الابوانوبئستالوليدبئس

سلطانلذيجئشفكأنها

السلطانرعيةدون!طان

والقرانالنصقدونحيزان

بالإحسانفالدفعخالفاو

فلانلقولونتركها!يض

معانذاتالمنقولوظولهر

العميانحيلةماوبحاله

الارسانكذييقودكمحتى

البزهانصاحبالمقلدكون
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22
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سوامنأولىبالئقليدورأوه-

يفهموالمإذالوحيينعنوعموا-

رامنتئيانااتئمالشيوخقول-

منوالقولصادقنقلالنقل-

لمصخأوكاذبإفاوسواه-

النهىأهلياالنقلانأفيشتوي-

ثينناالعداوةألقىائذيهذا-

رايهمسفاهةمنلضلالة11نصرو-

فمامشلكهمضذسلوكولنا-

بهبماندينانبئناانا-

بهانعبأولمعزلناهاإنا-

كفافلاذانيكفيهيكنلممن-

شفافلاذانيسئفيهيكنلممن-

مرثرماهذانيغنيهيكنلممن-

هدافلاذانيهديهيكنلممن-

معوليسالكبارمعالكلامإن-

أنتانهبلالخلقهذاأوساخ-

بادالعلمأهلدماءالطالبين-

عداوةالحديثهلالنساتمي-

حلوقهئمطعاممسئتهم-جعلوا

زائداوتيهاوإعجاباكبرا-

كفايةوراءمنهذاكانلو-

تخلفكلخلفمنلكنه-

بزهانمابغئر5
الحرمانلذيعجبامعناهما

الزحمنوالواحدلا،رحيئن

التئيانغايةفيعصمةذي

تئيانوذيمعصومقؤلياب

النقلانيتماثللاوالله

خصمانلاجلهنخناللهفي

القرآنموجبنصرنالكن

يلتقيانقطمنارجلان

لبهتانوالاراءمندانوا

القرانومخكمالزسوليكفي

الأزمانحوادثشرالله5

أبدانولاقلبفيالله5

لحزمان1وبالإغدامالعرش

والايمانالحقسئلالله5

نالحيوسفلةالاصاغرتلد

الانتانوأخبثالوجودجيف

نوالعدولبهتانوممفران

القرانمعالعلياللشنة

الاذقانمنيقطعهافالله

الإنسانلمراتبوتجاوزا

الشكرانرايةحملناكنا

لإحسانوالايمانرتبةعن



إحسانبلاتأويلابالذنبكفرواقدخوارجبشئهليمن-2

العرفانفيالتقصيرمنفأتوافهمهافيقضرونصوصولهم-2

لإيمانوالتوحيدغايةهوبالذيكفروناقدوخصومنا-2

***

أشباهباذهمالحقأسلورميهمدبسبنانفي

بالخو[رجالمحققشبسوبيانالخو[رش،

لمنقالواتهمالعجائبومن-2

إنهمالخوارجمثلبذاأنتئم-2

وصفهمهذاالبهتذاإلىفانظر-2

وحزبهالرسولسننعلىسلوا-2

الالىخرجمثلماعلئهم-خرجوا2

هكذاالخوارجكانماوالفه-2

وهئمسنتهأصحاب-كفرتم2

منكمهدىوخيرهئمقلتإن-2

وابالشنةمكفربئنشثان-2

تاولواكذاكتاولناقلتئم-2

لفوالئعطيلميزةعلئهم-ولكئم2

والبالإثباتميزةعليكئمولهم-2

ذإأجرانتأويلكئمعلىألكئم-2

والقزانبالاثاردانقد

لمعاناهتدومالظواهرأخذو

الإيمانشيعةإلئهنسبوا

لسانولسئفيدسئفسئفئن

نوالعدوبالبغيقئلهممن

الطغيانأئمةالبغاةوهم

يلحانيفمنمفتهفساق

تشتويانالفئتانماللهو

العصيانمكفروبئنحليا

باغيتانفئتانوكلاكما

والبهتانلئئديل1وصريف

الزحمنمنخوفمع!ديق

؟وزرانتأويلهمعلىلهم
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بلالحكمذامناللهرسولحاشا-2224

مخالففهوللنصوكلاكما-2225

مثلهلنصنضاخالفوا-هئم2226

بال!ثفالمنصوصخالفتملكنكئم-2227

فوخيرأنتمشيءفلأي-2228

الكتالفظمنالمفهومقدموا-هئم9222

الرجايرقدمتملكنكئم-0223

منكمأقربالإسلامإلىهئمأم-2231

الجزايومبئنكميحكموالله-2232

منكمبلفمنهمونحنهذا-2233

قوثمالخوارجقولإذافاسمع-2234

أشباههمإذامناالذيذامن-2235

فلئماعدلللرسولالخوارجقال-2236

ذانظيرقالالجهميئوكذلك-2237

فلم""استولىبانهالصوابقال-2238

سئحانهأمرهينزلوكذاك-9223

مووهيالعبارةفيبعدلماذا-0224

السمافيرئكبأنقلتوكذاك-2241

بأنهيقالبأنالضواب-كان2242

والصوايعرجإلئهقلتوكذاك-4322

الىينزلمنهبأنقلتوكذاك-2244

نزولهيقالبأنالصوابن؟ب-4522

مصوالتأيين؟اللهأينوتقول-4622

سيانحكمهفيوهئمانتئم

الفرقانمنوبئنكماهذا

بالإحسانالتوفيقيفهموالم

الاذهانفكرةهيالتيجه

؟والايمانللحقمنهمسب

التئيانالموجبالحديثعلىب

؟عدلانافانتمعلئهمال

عئنانلهلمنالصباحلاح

والميزانوالإنصافبالعدل

وبيانهدىمنإلابراء

ميلانبلاواحكئمخصومنال

عزفان؟وذاعلمذاكنتإن

الذيانقشمةذيوماتعدل

الطغيانفيزادقدلكنه

تئيان؟عنوعدلت""استوبدقلت

؟الغفرانصاحبينزلقلتلم

مكاننتقال1والتحركهمة

الاكوانخالقحيهزأوهمت

الشلطانذيسلطانالشمافوق

المنانربناكرامةإلىب

الزحمنمنتنزيلا!ران

ثانمحلمناولوحهمن

الإمكانفيولئسعلئهخنغ
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95
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65

66

67

68

96

ترىكماالصوابكانمن؟قلتلو

داالشاهدأنتاللهم:وتقول

لهإشارتناوماالسماءنحو

فينبديهالذيندريماوالله

الداقبلةهيالشماإنلهمقلنا

أئهدليلهذالناقالوا

يدعونهإنماطزافالناس

ووالعلياالقئلةيشألونلا

إلىإشارتهكانتوماقالوا

مشتشهداللسمائمسىاتراه

متكلئمبانهقلتوكذاك

قدوكذاكبنفسهالكلممنادى

معادهئميومالخلقيناديوكذا

مفحقاخذالدثانانلاإئي

وقائلقالاللهإنوتقول

يرىصوتولاحرفبلاقوذ

منلثجسيموالثشبيهفيوقعت

تشزولمالسماءفوقتقللملو

التيالاحاديثتلكعنولسكت

بداخللئساللهأنوذكزت

بلالئجسيمئوصليمنانتصفناكنا

كلماسلاحامنحتهملكن

عطئتهثماكتيبئسهمكوغدوا

الملكانذلكيشئلالقئرفي

وبنانباصبعتشيراعلى

الاذهانفيتلكبلحشية

للاخوانالتاويلمنهذا

الاركانذيالفهكبئتعي

البزهانبئوضحالسماءفوق

الرحمنفطرةهذيفوقمن

الاحسانذاالرثيشئلونممن

الفرقانمنزلالشهيدغئر

البهتانذيتحريفمنحاشاه

بالاذانالمشموعوكلامه

الابوانالجنةفيالنداسمع

الثقلانصؤتهيشمعبالصوت

الجانيالظلومالعئدمنطوم

الامكانفيولئسيقولوكذا

لسانوغئرشفةماغيرمن

الزحمنفيقلتقدماينفلم

ببنانحسيةبإشارة

للدثانبالفوقصزحتقد

الاكوانخارجهوولافينا

هوانعبيدأسرىلناكانوا

طعانأشدمنهملناشاؤوا

مكانبكلغرضايرموننا
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علىغلفؤادهوحشوإلا

بل!لكنكتبهمفيالذيوهو

د1و،للفطصيدهالجهالةخوو

علبحمناباأننايظنمنيا

تزكهالكنرىلكنترىفانظر

بهايعلقلمواللهفشباكها

الزدىقفصفيالطيررأيتإلا

لخلاصهطالبايخبطويظل

الفأطيبخلىالطيرذنبوالذنب

دايبتغيالمزابلتلكإلىوآلى

نصيحةالعظيمواللهقوميا

فيووقعتكلههذاجزبت

بلطفهالالهصلىآلاححتى

فياحزانارضمناتىحبز

أهلههوالذييجزيهفالله

نرمفلئموساريدييداهقبضت

زحفانبيننايوجدكانما

بالكتمانيغلالضدورذات

بعيانيرىأوجههمصفحات

القرآنمنشاهدهوتلوت

الالوانكثيرةالوجوهتلك

كتمانذافتراهقابلمن

إنسانمننشهدهولئمهذا

القرانوشيعةالزسولسنن

بيانوحشنمنهمعبارةف

الزتانيالعالمفصيدصعنى

الشانذاعنتنبيككتبهمطئم

الشئطانمصايدعلئكحذرا

الطيرانقاصرجناحذيمن

الأغصانعلىنوحلهيئكي

العيدانفزجةعنهفتضيق

الافنانمنعاليفي!رات

ن1لذيد1وكالحشراتعضلات

معوانلكئموأخمشفقمن

طيرانذاوكنتالشباكتلك

ولسانييديتجزيهلئسمن

حزانمنجاءقدبمنأهلا

الزضوانمعالمأوىجنةمن

الايمانمطلعرانيحئى
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الاثسانامةفيوفضلةد

الاكوانبداخلالعبادرب

لسلطان1والملكوتذوالربء

مكانبظرفمحويحمن

الأزمانمنزمنفيقالته

البهتانلذيتباقولهمذا

الاكوانهذهخالقكففي

السلطانذواللهتعالى!سكها

العدوانعنارتدعواقومنايا

لرحمنعلىيخفىلافالبهت

ببيانفاشهدواحشواحختار

كتمانولاجحدبلاصزف

الازمانمنالماضيفيالاسمرزا

الشئطانطاردالخييفةابنك

الإرثانيشتويأنىررالله

؟بوزانأحوالهمناسب!

القرانموجبتخالفبدع
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الاذهانهذهزبالةلئستالتيالنبننمناهلعذابوردوا
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**صهالال!

الهرانأهلىتلنسفيعدواذهمبنانفي

خبيثلقببكلأولىئهم1وبيانبالمجسمهوالحديث

نوامجشمةمشئهةذاكئم

الحدبأهلبهاسفئتئمأسماء

وشيوخكئمأنتمسمئتموهئم

لتنفرواسمئةوجعلتموها

أنهمإلاللهوذنبهمما

لمقالةيتحئزوبأنوأبؤا

بهدنتئمبالذييدينواوأبوا

منالنضينفيبالأوصافوصفوه

فباعندكمالئجسبمذاكانإن

لئماللهبحمدمجشمةإنا

بانممناامروقالماللهو

وصفهفيأئنايعلمللهو

فىاللهرسولأيخضاقالهأو

فتانجاهلمسئةبتة

والإيمانالقرانوناصريث

سلطانماغيرمنبهابهتا

الشئطانالشاحركفعلعنهم

لفزقانواللهبوحيأخذو

القرآنومقتضىالحديثغئر

والهذيانالاراءهذهمن

قرانمنثمصحيحخبر
نكرانمنفيهمابهأهلا

الرحمنالخالقصفاتنجحد

البهتانأوليياجشثمالله

القزانفيقالقدمانعدلم

بالبزهانالمصدوقالضادق!
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التئيانمرادةوهيبالنص

البطلانمحققيرادانى

الاذهانإلىتئدوتحتهقضة

للقرانالقلبوهيأوصاف

العرفانأولييالديكئمفيما

بزهان[ذووهولديناغته

لإمكان1والإطلاقعلىينفى

النفيانفاستوىزعمتئمفيما

نفيانفحظكمعلئهدلت

إثباتانذاكومعنىلفظا

عدوانولاكذببلالقب

بزهانذيوحجاجبادلة

العدوانمعجهلكموتبين

والطغيانبالكذبولسبابكم

بالبهتانالعئدسبوالظلم

الدئانالخالقالإلهوصف

العدلانورسولهاياته

مكانوكلمجتمعكلفي
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القشمانلناواتضحتقشمئنالورىوانقسمالصفانوتقابل

***!

ف!لر

تعوضواوأفئالنتوأهلهردبيانفي

الشلسبيلىهردعنبالقلوط

والاسنانشفتئكعلىماذاترىلوويحكالقلوطرد1ويا

لاركانووالاعمالصاتوالفالقلبفيائارهاترىماو

الاعبملتانمواردتطيبآنىكلهاطابتالوردمنكطابلو

أنتانمنغسلهوبهخبثمنفاكطهرالقلوطوارديا

والايمانوالاثارعزاندوالدينحشوالحشوفياشتمثم

لسيانهمافمالضلالحشووسواهمالهدىحشوبهماهلا

نصنوهمافماالشكوكحشووغئرهئماليقينحشوبهمأهلأ

عدلانهمافماالكنيفحشووالشوىالمساجدحشوبهمأهلا

؟الحشوانأيشتويالجحيمحشووغئرهئمالجنانحشوبهمأهلأ

الفرقانمنهلردوحشوفيادترىلوويحكالقلوطردويا

بالقرانجاءقدمنك!منشارباالشريعةراسمنوتراه

ريحانعلىمشكوختامهاكأسهفضلةالناسيشقيوتراه

العميانجملةمعبهيشربلئمالقلوطفيبالإنلعذرته

دانقريبفاقصدهالماءسفرتكسللاالقلوطردويا

الئقلانبهنزلتإذاكافسغوقريمثسهلمنهلهو

للظمانالوردينأسهلهوبلالوردينبأصعبلئسوالله

**صهالالى
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والإيمانالإسلاملقواعدهدمهمبيانفي
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وتفكرواانظرواباللهقوميا

للذيوالتفكرالتدترمثل
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عنبالعزلصزحوابلعزلوهما

لفظيةأدلةوتللبقالوا

بادالعلممنهالينالأنزلتما

وهذهذاكينالبالعقولبل

فيلذفعوتأويلهافبجهدنا

يذعنديشهدجاءقومككبير

وشهادةذافوققدركفيقول

اذغيرشيئءكانلؤوبوذه

فيهمكبيرعنآلانافلقد

بممكنوليسيمكننيكانلو

لىالعرشفوقالزثاستواءذكر

دوالإسلامهيبةدولاوالله

المولدكدكوامصيبةبكللاتوا

دالائمةجرىمارأيتئمفلقد

جاهلااستمالوالماسثمالا

والقزانالاخبارهذهفي

والحشبان]لزأيذوقالهقد

العدوانأويىياسواءحذا

والعزفانوالتحقيقالعلمفي

البزهانورتبةاليقيننئل

الإيقانعلىنحكمهالشنا

للرحمنللأوصافإثبات

سلطانذيغيربمعرلعنه

الصولانكذيدفعاأكتافها

بلياندفاعهيريدحكم
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ميزانولاكئلبلاحملو

بأمانليدخلواهناكعما

الشئطانكحيلةإلئهمنه

فلانالويحوقالواظفروا

الشانهذاعدووهوحقصود

البشتانذيكفعلالغراسسقي

إمكانذاوصارالجدادوقت

الشئطانبعساكرواستنجدوا

الالوانبسائرالئعينجند

البهتانظاهروشتمارريعا

الايمانقوىلهتهدأمرا

فلانقولوتزكالحديثأخذ

؟بهوانتشتمواهذاألاجل

والقزاناللهحزبإسلام

النقصانمنمسبتكمفرأوا

الاوثانلمسبةتركهمفي

والرحمنالقزانبمسبة
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43

46

47
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53

فإنهمالحديثأصحابوكذاك

فسببتمجفالهمسبوكم

وعنعنهمسفهاءكئموصددتم

أش!قالتهللذيودعوتموهئم

يبحيزواولمإجابتكئمفأبوا

الحدبهلمنالعرفانأوليوإلى

هـلحفظالإلهأقامهمقوم

والبالتئديلمنحرساوأقامهم

لهحصنبلالإسلامعلىيزذ

متنقصأيرىفمنالمحكفهم

الالىالشلففقبلكتئهمهإن

الهدىعلىالخبيثاتهموقديضا

روعادىإذبذاكالحقيقوهو

لربهمالئاصحينذكزتفإذا

والفالتعطيلدممنويلكفاغسله

بكفئهمولشتعدواتسئهم

رسولهثئمباللههمقوم

نصوصهالئاركينبينشئان

مناراءلأجلهالثاركينو

آذاثهمفيالشيطانفسالما

أصبحواحتىعنهناموافلذاك

وتيفمواالعلىوصلقدوالزكب

وتيفمواروضاتهاإلىوأتلوا

مثلانبذاولكملهمضربت

الإيمانوعشكرالزسولسنن

الطغيانمنوذاالرسولقول

والحشبانبالخزصلكمجاخ

والقزآنالاثارإلىإلا

والإنسانالاكوانخلاصةث

شئطانبدعةذيمنالدينتا

لنقصان1ولتتميمو!حريف

الفزقانعساكرإلئهيأوي

جانخبيثفزنديقلهم

لاحسانوالإيمانعلىكانوا

والقرانوالايمانلعلمو

الدئانعداوةوهيالدينة

بلسانورسولهوكتابه

لبهتان1ولكفرانومحذيب

بالجانيحزبهيفديفالله

للايمانمنكوأقربأولى

الاذهانزبالةلاجلحقا

البهتانمنضرباراوهئم

القرانعنرووسهمثقلت

الضئيانتلاعبيتلاعبون

الإيمانفطلعطيبةأرضمن

القرآنمطلعمندةأرضلمن
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بدانطرناجذاماإذاقوم-

لهاستبقواالهدىعلمبداوإذا-

هذىبمئتدعسمعواهموإذا-

غيرهئملكناللهرسولورثوا-

لئمبالنطرسواهماشتهانوإذل-

رغبةبالنواجذعليهعضوا-

حقيقةالكتابنبذكمنليسوا-

غيرهوولواالمعنىفيعزلوه-

وبسكبمامنابرفوقذكروه-

لغئرهالمطاعوالنهيئلامرو-

بادقالمنأيشتويللعقوليا-

ربهوفطرةهذاومخالف-

علىفطرواالتيالفهفطرةبل-

فلالهمامصدقاجاءلوحيئو-

ومصدقموفقعنديسلمان-

واردلفظنصلتعارضفإذا-

الرويظنهفاسدإفاقالعقل-

بثابحبليسالنمقذالباأنأو-

بعضهايعارضلئستونصوصه-

فذافيهاتعارضاظننتوإذا-

بثابتليسالبعضيكونأنأو-

فيلجهمومحمدقؤللكن-

ضذهقوليكلويطردإلا-

والوحدانبالجمعلهطاروا

رهانيؤمالفرسانكتسابق

مكانبكلطزأبهصاحوا

لحزمانوبالنقصانراحقد

الخشرانمنرأسابهيزفع

بمهانلديهمولئسفيه

وفلانتبزكقصدوتلاه
السلطانخلمفةالزبيعكأبي

الاثمانظاهرفياسمهرقموا

مثلانبذاضربتولمهتد

والبزهانوالاثارغزان

يشتويانكئفأكبرالفه

مقبولانوالعقلمضمونها

حزبانهماماالعداوةتلق

سلمانإنهمايشهدلله1و

يلتقيانلئسحئىوالعقل

بطلانذووهوصحيحاائي

بالبزهانالمعصومقالهما

زمانعييمعنهافسلبعضا

لاذهانوالافهامافةمن

بالقرانالمئعوثقالهما

يجتمعانلئسالموخدقلب

فمقتتلاناجتمعاهمافإذا
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2478

9247

0248

2481

2482

2483

2484

2485

2486

متوانفارغاوحزبهاوحزبهثلاثعلىبعدوالناس

الاعيانبرابعلشتواللهفلاتجعلهاأينلنفسكفاختز

لفرقانواللهرسللجميعمكذبفهوبالتعطيلقالمن

الاذهانفيبالافكارحنحوتادسوىلهإلهلاالمعطلإن

سياننحتهمفيهماأيديالىنحيتةالمشركينإلهوكذا

الاكوانمكؤنالشماءقوقالذيهوالمزسيينإلهلكن

الكتمانإلىأتىبالبئناتمنكلالمعطلنسبقدللهو

الزحمنالواحدصفاتنافمعطلالمزسلحنفيماوالله

بهتانذيإفكمنحاشاهممشئهالمزساينفيولاكلا

سببانالهدىسبلإلىفهماوكتابهعئدهمنالهدىفخذ

صهال!ه!*صهالالى

-2487

2488-

-9248

-0924

-1924

-2924

-3924

-4924

نت!غ

الهبكلامالاستدلال[نالملحدينقول[بطالفي

واليقينالعلميفيذلاورسوله

الشيطانشيعةوكانواشيعاتفزقواائذينمقالاتحذرو

وبيانبنصيحةأسرارهئمعنينبيكعنهمخبيراسألو

قزانولاأثبرولاكلابسنةيشتفادلاالهدىقالوا

إيقانولاعلمعنتئدلئملفظيةدلةذاككلإذ

والنقصانبالزيدوتجوزيرىإجمالثئمشتراكفيها

تئيانعنيئدلئمالذيحذفوالىلثخصيص1والإضماروكذلك

بزهانذاوليسالرواةصدقعلىفموقوثآحادلنقلو

إضكانذوفهوفيهموالقدحدائمايقدحالبعضفيبعضهمإذ
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ونادزالقلملفهووتواترا-5942

منبعدالسلامةويحتاجهذا-6924

صدقهيعرفبالعقلالذيوهو-7942

وودقدعزلناهاهذافلأجل-8942

5بقاوكيفالإسلامإلىفانظز-9942

لدبمعزولاالقرآنإلىوانظز-0025

!مكذاكالزسولقولإلىوانظز-1025

لهتعظيماعزلوهماوالله-2025

بعزلهيحكمونإذلئتهميا-3025

فكرهئمنتائجولواويحهميا-4025

سبابن"إشارات"وثواورذالهم-5025

مجدلاالكتابنطرإلىوانظز-6025

والبوالإضماربالإجمالبالطعن-7025

ماوحذفوبالمجازوبالاشتراك-8025

حكمهينفذلئسإليهوانظز-9025

قولهيقبللئسإليهوانظز-0251

لاالعقلحكمالمقبوللكنما2511-

وجنودهأهلهعلئهيئكي-2512

غيرهيحكمليسقدماعهدوه-2513

الرسوأقوالعنهنابتغابإن-4251

ظنهمفييكنلئمما-فاتاهم2515

دامنوكفرانتعطيلبجنود-2516

كماويسنتهبملتهفعلوا-2517

؟بالبرهانالقطعفأينجدا

السلطانصاحبالمعارضذاك

الإنسانلدىمظنونوالنفيئ

اليونانومنطقالعقولخنا

البطلانذيالقولهذابعدمن

لإيقانلولايةنفوذعنطئم

سلطانذالئسلديهمشولا

عزفان؟ذوقطذلكأيظن

جنكشخانراياتيزفعوالم

القرآنعلىقطعابهاوقضؤا

اليونانمنطقولواحينضا

اللحمانممزقالعرينوسط

بالبهتانوالتاويلخصيص

برهانبلابدعواهئمشاووا

شانمنلهوماالخصومبئن

للزحمنبالأوصافللعلمفي

الحكمانيشتويلاأحكامه

الاجفانومدامعبدمائهم

السلطانعنمعزوذوسواه

حكمانالورىدونلهمهمال

الطغيانذيجنكسخانحكممن

والعلانالاصثمحغول

العدوانمنبأمتهفعلوا
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2518

9251

0252

2521

2522

2523

2524

2525

2526

2527

2528

9252

0253

2531

2532

2533

2534

2535

2536

2537

2538

9253

0254

حثلجنكشخانانقادواماوالفه

عزبعدإلاولوهمالله1و

اليقسوهوسلطانهعنعزلوه

حففعلوهالذييكفولمهذا

ثأعضوهإذعضينالقرانجعلوا

ربنامنخروجهنتفاءمنها

ابتدااللوحمنخلقلكنه

العلىالشمواترثقالهما

وصفهأكملسلبوهلهمتتا

إلىنشبتهباللهيشتويهل

صفاته؟عرللمخلوقأينمن

كمامخلوقوبئنالصفاتبئن

نصوصهانعضهوهوقدهذا

وليتهالطنونغايتهالكن

ظنهايطابقلاظواهرلكن

فمجازهاأولتماإذاإلا

ثوواستعاراتبالكنايةأو

هـوالظنيفيدهليسىفالقطع

ووذعزلناهاإذالملامةفلم

أجوركمالنصوصفييعظمفالله

يحيونهالاالاقواملدىماتت

دوالحنرخلافوقولهمهذا

داالفطرةخلافأيضاكؤنهمع

القرآنمحكمعنأعرضواى

إيقانوعنعلمعنالوحيل

الشلطانمنلناالمشتفادش

بالبهتانالكفرانتممواص

النقصانمنمعددة!اعا

رحمنولاربمنيئدلم

الثانيالزسولأوجئرئيلأو

الغفرانذيبوصفالكلاملئس

لكفران1والزيبعضهعضهوه

الرحمنإلىويشبتهبشر

يشتويانلئسأكبرالله

الاكوانوهذهالإلهبين

الإيقانإمرةعنمعزولة

ببيانمطابقايكونظنا

بوزانعندناالحقيقةفيما

لنقصانأوفيهابزيادة

الثانيالمجازعوأنوجيه

الامرانفانتفىكذلكعى

الاذهانوفكرةالعقولخنا

والقزآنالاثارأفةيا

لهوانتحييهمولاابدا

و]لبرهان[]والمنقولحعقول

الرحمنرجمناوسنةأولى



التفاعلىالعبادفطرقدفالله-2541

نفسهفياثذيعلىيدل-كل2542

بمرادقاطعاالمخاطبفترى-2543

نبئنالفظغئرلفظككإذ2544-

داالغايةفهواللهكلامحاشا-2545

كمالفظمنالثقلانيفهم-لئم2546

كاس!التئيانعلىاستولىالذيفهو-2547

لناظرالرسولتئيانبعدما-2548

لسائلالرسولقولإلىفانظر-9254

اللقايومإلهكئمترونحقأ-0255

فيوالشمستمامهليلكالبدر-2551

لهرويتناتحقيققصدهبل-2552

مانعأمروذاكالسحابونفى-2553

المواونفىبالمقتضيإذافأتى-2554

الذيهذامااللهعليهصلى-2555

ياالتبيانالقاصديقولماذا-2556

لهقلتئمجاءكئملف!-فبأي2557

ثابعساكروجههفيوضربتم-2558

بذاعاملتئمواللهانكملو-9255

بأسرهاالوجودتصانيففسدت-0256

علومهمبيانفيوليسواهذا-2561

قلتمقداثذيصحلولله2562-و

تفصيلهاإلىيهديلافالعقل-2563

التئيانلمقصدبالخطابهم

لسانكلاهلمنبكلامه

الإنسانفيالتقصيرمعهذا

نكرانبلاذافيدونههو

التئيانذرىأعلىلهصصوى

والقرآنالاخبارمنفهموا

الاحسانعلىحقاضيلائه

العميانفيوالعئبالعمىإلا

الزحمنرويةعنصحبهمن

القمرانيرىكماالعيانرويا

مثلانهماماالظهيرةنحر

بعيانيرىماباظهرفاتى

الانذلفيالقمرينرويةمن

التئيانفيالثقصيرخشيةنع

ببيانذابعدمنبهياتي

التبيانذابعدمنالعمىأهل

الإيقانعنمعزوذاللفظذا

بييانمنكمدفعاويلث

بوزانوكتبهمالعلومأهل

هوانذاتالناسعلوموغدت

القرآنومنزلالزسولمثل

والإيمانالعلمسبيلقطعت

الوحيانبهجاءتمالكن



وم!لفظئاالتفصيلغدافإذا-2564

ولالاأفادتعلمالافهناك-2565

لنايحصللمالقولذاكصخلو-2566

وفسادهفاسداالئخاطبوغدا-2567

بشهادةعلمنايحصلكانما-2568

فاسدايصبحالإقراروكذلك-9256

بأسرهاالعالمينعقودوكذا-0257

بهاشهادتهمللشهداأيسوغ-2571

مفيدةغئرالألفاظتلكمإذ-2572

شهاأبدالشاهديسوغلابل-2573

منالكفربلفظدميرادتىلابل-2574

ائذيبالإذنالفزجيباحلابل-2575

بأنجزمهمللنبهداءأيسوغ-2576

بانهيقالماوجملةهذا-2577

الفغااأنبهتانهمومنهذا-2578

جريانهافيالألفاظإلىفانظز-9257

مشندانقلاتحتاجآلظنها-0258

لاالفحرورتاتمجرىجرتقدم-2581

للفيحتاجفإنهالاقلإلا-2582

بأنمقائلهمقولالمصائبومن-2583

ظاهركئيرفيهوخلافهئم-2584

يرىأمشتفااختلافهموكذا-2585

ثابتخلففيهماذا؟والاصل-2586

والزجحانالإيقانعنشولا

الحزمانغايةوهذاظنا

إنسانمنقطبقؤلقطع

الإنسانذالنوعالفسادأصل

إيمانولاكلاووصثة

معانلسبعمحتملاكانإذ

الرجلانيتخاطبإذباللفظ

ببيانمنهمعلمغئرمن

الزجحانذيللظنبلللعلم

لساننطقمدلولعلىدته

والحشبانبالطنمتكفم

النشوانمنصحتهشزطهو

لمعانقابلبلفطرضيت

لاديان1والعقلفسادذافي

لوحدانوالفردبنقلأتتت

لقزانوالاخبارهذهفي

وحدانذينقلأومتواترا

بيانذاتوهينقلاتحتاج

تئيانذوك1وذالصحيح!ل

بلسانلفطةأظهر""الله

سريانيأمذاكوضععربيئ

مشهورانقولانجامداأم

لوانذووذاكالنحاةعند
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الازمانمدىبهااللساننطقلفظةأظهر"الله"ولفظهذا-2587

بهتانومنلئسبىمنقالوهالذيفيماذااللهبحقفانظز-2588

الأكوانمدبرالعالمينمرثاللهانالعقلاءخالف9258-هل

وضعانلهولاالمجازنقلموهمهوولااجمالفيهما-0925

رجلانيختلفلموضعهفيلااللفظذاكأحوالفيوالخلف-1925

معروقانقؤلانلهمفيه"مندة"بلفظةاختلفواهموإذا-2925

البلدانوقئلةالإلهحرممرادهئمباأدخلفأفبئنهم-3925

مذكورانقولانلهمفيهأحمد""بلفظةاختلفواهموإذا-4925

البرهانذواللهرسولمنهمرلدهئمبأنخلفأفبينهم-5925

الزحمنمنفاستحيواقومياكثرةيحصرلئسهذاونظير-6925

إيقانوعنعلمعنالوحيصنصوعزلتقدالهذيانذاأبمثل-7925

العزفانذوييابلاكئممفاعبدهالمعافيللهفالحمد-8925

مهانكلاثارعلىومضواوراءهئمالكتابنبذواذافلأجل-9925

اضغانذويوأهييهاجاءتالتيالشننعلىغدواذاكولاجل-0026

بهتانذيإفكمنحاشاهمعظيمةبكلبهتايزمونهم-1026

**صهالالى

عنالشريعهوحملةالحديثهل1تنزيهفي

والشنيعهالقبيحةالألقاب

بهالزاميبمابغيأفرموهم-2026

مباهتاجناهبماالبريءيرمي-3026

الجانيفعلعنهليدفعاولى

يشتبهانالغزعندولذاك
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026

026

026

026

026

026

261

261

261

261

261

261

261

261

261

261

262

أوثانوعابديومجشمينونوابتاحشوئةسفوهم

الحيوانأخبثفض1الزووهموصحبهالرسولأعداءوكذاك

الزحمنشيعةبالنواصب!واسفثئمللضحابةالعداوةنصبوا

الوصفانلهفاجتمعتحعدومباوالزحمنشئهالمعطلوكذا

تشبيهانوذاننفاهحتىبكلامناقولهشبهوكذاك

بالبهتانعنهنفاهاحئىبصفاتناوصفهشبهوكذاك

إخوانيفياتشبيهاسماهلرئهالزسولوصفإلىتىو

الشيطانالمخبثالخبيثهذامنالاسمبهذاأولىمنبالله

شانذيفبكاملسبحانهصفاتهثبوتتشبيهاكانإن

نقصانذيوكلبالجامداتتشبيههصفاتهنفيلكن

الاذهانففييفرضوإنولومم!وهوشيئءغئرهوبالذيبل

للرحمن؟الأوصافمثبتأمنتمالحقيقةفيالمشبههفمن

**!!ال!ه

الملقبينث1ميرتيينبديعهنكتهفي

والموحدنبنالفوببنمنوالملنو

الإخوانمعشريالكمرريهاسأبعجبلطيفةوثئمهذا-

الإنسانحقيقةفذاكواعقلومشبههمعطلفذاكفاسمع-

مختلفانطائفتانالناسفيوضذهالزسوليرثأنبدلا-

فئتانلضدهلوارثونومنهاجهعلىلهفالوارثون-

كتمانمنذاكفيعندهئمماولحزبهلهحربإحداهما-

145



بعظائمألقابهممنفرموه-1262

بهافرمؤاورثوهمالالىفاتى-2622

منهماكلإرثيحققهذا-2623

فأضمرواالنفاقأولووالآخرون-4262

تعطيلهمضمزالمعطلوكذا-2625

لقسمتالعبادمواريثهذي-2626

بهاأخرىلطيفبهوثثمهذا-2627

لمجشملاعناالمعطلتجد2628-

الهدىأهلعنذاكيصرفوالفه-9262

ومحفدمذممايشتمونهئم-0263

شتمهئمعنمحفداالإلهصان-2631

المع!شتمعنالاتباعكصيانة-2632

همإذعليهممزجعه-والشمث2633

مشئهاسميلعنالمعطلوكذا-2634

لكئمزفتعرانسحسانهذي-2635

موفقكلقلبيدخلوالعلم-2636

خذلانهمنالمحرومويرذه-2637

وقؤلهالإلهنفتفرقةيا-2638

عالمفرئيبغئطكمموتوا-9263

وكتابهدينهناصرفالله-0264

لهدهيقوملاركنوالحق-2641

تعطيلكئممنالزحمنإلىتوبوا-2642

مصيرهفالجنانمنكئمتابمن-2643

الزحمنخيرةلاأهلهاهئم

لعدوانوبالبغيوراثه

أذنانلهمنياوعهفاسمع

بلسانغئرهوقالواشئئأ

للرحمنالئنزيهأظهرقد

المنانقشمةالطوائفبئن

بالبهتانس!ثقدمنسلوان

بالإنسانللهومشئه

اسمانومذممكمحمد

وصيانمعزلفيشتمهمعن

صونانهماوالمعنىاللفطفي

الإرثانهكذاللمشبهه!ل

وهوانمذمةلكلأهل

الزحمنحمىفيالموخدواسم

حسانغيرهنالمعاللولدى

ستئذانولابؤابغئرمن

بالحرماناللهمتشقنالا

والكفرانبالجحدوعلؤه

جنانوخئثمنكمبسرائر

والسلطانبالعلمورسوله

الثقلانلهجمعتولوأحد

الندمانتوبةيقبلفالرب

النيرانففيجهمياماتأو
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والإرجاءوالجبرالتجهماقتضاءبيانفي

الأذبياءدياذاتيبعنللنر

!مكانعجيياسزاوعهسمع-و2644

والتيالفتيابعدفأذعته-2645

معهماجيئمثموجيم2646-جيم

متىطلشمالاقواملدىفيها-2647

داتقارنفيهالثوررأيتفإذا-2648

جميعهاالنحوسأنعلىدلت-9264

تجهموجيموإرجاءجئر-0265

لهحصلتلمنبطالعها-فاحكئم2651

كلهذنيكرالاقدعلىفاحمل-2652

داترىإذعذركبابلنفسكفتح-و2653

جميعهاالذنوبيشهدكفالجئر-2654

قادزهوولاأبدافاعللا-2655

توجهااللذانوالنهيئوالأمر-2656

مصاحفبنقطالأعمىوكأمره-2657

رأبأخرىدريجةارتفعتوإذا-2658

قلالشزعأمرخالفتقدقيلإن-9265

مامطيعمثلاللهأمرومطيع-0266

مشيئةعبدمثلالاوامر-عئد2661

التيالجيمقادتماإلى-فانظز2662

زمانمنذالاقواممنضوما

الكتمانمعرةوخوفنصحا

بوزاناحرفمعمقرونة

لعرفان1ذروةتحللتحلله

قرانشزبالئثليثجيمات

بالخذلانفازقدالذيلسهم

الميزانفيالمجموعفتأمل

الإيمانربقةمنبخلاصه

الجدرانقوىعلىالجذوعحمل

الديانالخالقفعلفعال

الرجفانذيالشئخارتعاشمثل

الاكفانداخلأدرجكالمئت

بالطيرانالعئدكأمرفهما

الالحانمنحذراشكلهاأو

عصيانبلاطاعاتالكلت

الرحمنإرادةأطعتلكن

عئدانوكلاهمابهيقضي

يفترقانليسالمحققعند

بهتانومنكفرمنللجئر
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باوتقرحينالارجاءوكذلك-2663

واوخربالحشوشفيالمصاحففار!-2664

موخدكلاسطعتماإذاواقتل-2665

أتؤاومنالمرسيينجميعواشتئم-2666

لهافاسجدحجارةرأيتوإذا-2667

جلالهجلاللهأنوأقز-2668

أتىحفارسولهانوأقر-9266

اذوجميعمؤمناحفافتكون-0267

غلاتهمعندالإرجاءهوهذا-2671

تجهمجيمالجيمينإلىفأضف-2672

عالثمربالعزشفؤقليسقل-2673

ولاسمعذوالعرشفوقليسبل-2674

واسوىمعبودالعرشفوقلئسبل-2675

متكفممنالعرشفوقلئسبل-2676

صاعدإلئهكلمولا-كلا2677

ماكحطمنهالعرشوحظأثى-2678

فريقهمعندالزحمننشبةبل-9267

قدرةجميعااستولىفعليهما-0268

تجفمجيمعطتهائذي2681-هذا

معئىعنداستجمعنماتالله2682-

فاغتدتجميعاأضلهاوالجهم-2683

همالتحقيقعلىلهوالوارئون-2684

قولهالطوائفتقيمتلكن-2685

لإيمانلكاملتصبححعبود

العصيانفيوجدالعتيقجئت

والصلبانبالقسروتمشحن

كتمانبلاجهراعندهمن

لاوئانوللأصنامخزبل

الاكوانلذيالباريوحدههو

وللقرآنبالوحيعندهمن

بالكفرانولئسعلئكوزر

المثمئطانأخيجهميكلمن

بالأرسانلقوالصفاتوانف

إعلانولامئابسرائر

إحسانولاعذلولابصر

الأعيانفيشيئءلاالذيسدم

وقرانوزواجرباوامبر

شكرانلذيعملولاابدل

الدانيالحضيضعندللثرىتحت

البثيانإلىنشبتهللعرش

خلوانتهذلمنوكلاهما

ميزانولاكئلبلاحثوا

إيمانمنولديهجيماتها

بالميزانالناسفيمقسومة

الايمانشيعةلااصحابها

والشهمانوالسهمئنالسهمذو



2686

2687

2688

9268

0926

19

29

39

49

59

69

79

89

99

20

30

26

26

26

26

26

26

26

26

26

27

27

27

27

القرانوتابعوالرسوليصاعاتالمحضالحديثهلنجالكن-

العرفاناولوفهمالرسولقالبماعلممعقالقدالذيعرفوا-

الهذيانوكثرةالعظيمممئرادمعلدعوى1والجهلفيوسواهم-

وتوانوتكبروتخلفبتكلفالعلىنحويدامدو-

الفانيالزبونذامنلعلىحاشاشانهموهذاينالوهاآلرى-

***

تم!صر

إذاالقيامةصبصمالىصباوصالربجوابفي

مذهماواحدبىقولعنوالفثبتالمعطلسأل

تختصماناللهعثدفئتانآلىإذاتقولماالمعطلولسل-

الاذهانوبفكرةبعقولهامعبودهاعلىحكمتإحداهما-

بالبرهانالمنصوصمناولىإنهوقالتمعقولأسمته-

قولانلناوفؤضنالنااوفنحنيفيدلاقطعاوالنص-

الأكوانبخارجولشتكلأبداخللشتفيكوقلناقالت-

لمكانبقابللشتالعزشقفوفلشتمنكاخلئناهوالعزش-

الشصانعظيمبشرقالهقدبلالقزانبقائللشتوكذاك-

القزانلذاتعظيماصثمريفالصبنشبةإليكحقاونسئته-

الجثمانذيصفاتالنزولإنالذجىفيتنزللشتقلناوكذاك-

؟يدانفكئفبصرولاسمعولاوجبماذالشتقلناوكذاك-

الثانيالمعاديومولانياالدهذهفيترىلاقلناوكذاك-

بزمانخضصتهاجلهامنحكمةلفعلكماقلناوكذاك-

رجحانبلامثلعلىمثلارجحتقدمشيئةغيرثئمما-
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4027

5027

6027

7027

8027

9027

2

3

ه

6

7

8

9

2

3

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

بالرحمنقامبوصفلئستبحكمةيقولمنمنالكن-

عزفانذويأشياخوعقولعقولنااقتضتهماوقلناهذا-

الإيمانمنتنسلخوا!حيئنالىبظواهرتأخذوالالناقالوا-

فلانعقلاراءفاقبلواأوشئتمإنبعقولكئمفكروابل-

قرآنولاخبرولاثارالفظنحكئملئمهذافلأجل-

البزهانمقتضىعنمعزولةلفظئةأدثةتلككلإذ-

صهالالى**

أنبعر

كتمانولاتحريفغيرمنقالهقدبمااتواوالاضرون

لقرآنوبالأخبارسحيثنالىعنعقيدتناتلقئناقالوا

الحشبانذيوظنالاختلافأهـفىرايلابهحكمامافالحكم

الايمانطهارةلاصلقضةناالدينهذااحداثآراؤهم

ريحانومنروجمنالريحكتذأينالمقاعدريحآراؤهئم

الشانعظيمياعزشكفودتىمنوشهيدنارقيبناوأنتقالوا

بهتانذيإفكأووضلالةببدعةنديننأبيناإنا

بالفزقانعنكأتاناقدمنقالهأوقلتهقدبمالكن

نوالأعولللأنصارالناسجاحتياحينفارقناهمولذاك

بالغفرانمنكونطمعهذايؤمنافيمصيرهئمنصيركئلا

العرفانخايالنفسكفاختربامنهاحقمناالذيفمن

الشانالعظيمالعرضموقففينتمونحننلقاهأنبدلا

مختصماننحنقطعاولديهربناجميعايشألناوهناك

الوحيانقإمامناكذاأيضانبئناوقالكذاقلتفنقول
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لاحسان1ذووأنتالعبيدنحنذابعداهلأنتمابنافافعل-2724

ثانجوابإلىتعدلونأمذامثلجوابعلىأفتقدرون-2725

فلانقولمثلقلنافيهبلرسولهقالاللهقالفيهما-2726

بالميزانلوحي1وزنالماعقولناإليهأدتالذيوهو-2727

العزفانذويياعليهفامضوامخلصاالجوابذلكمكانإن-2728

الخذلانومركبالعنادإلالمنصضالبيانبعدماتالله-9272

***

[لإثباتأهلتحميلفي

برعذدتؤدى

أتباعهعلىالباغيأيهايا-0273

بهافاشهدشهادةحملوكقد-2731

بانهمسئلتإنعليهمواشهد-2732

واعلىحفاالعلىالشمواتفوق-2733

دافييسيرثممنهينزلوالامر-2734

بأمرهيشاءمايصعدوإلئه-2735

وقبلهالرسولصعدقدوإليه-2736

دائماتصعدالاملاكوكذلك-2737

مماتهابعدالعئدروجوكذاك-2738

سئحانهانهعليهمواشهد-9273

3وأمنهكلامهالامينسمع-0274

شهادةللمعطلتو

العالتو

ن1لعدو1ووالبهتانبالظلم

الرحمنلدىمقبولاكنتإن

والاكوانالعزشإلهقالوا

الشلطانذيسئحاناستوىحرش

الشانالعظيمسئحانأقطار

لشكران1والقولطئباتمن

الضلبانكاسرمريمابنعيسى

الذثانإلىحقاههنامن

إيمانذووهوإلئهتزقى

لقرانوبالوحيمتكلم

بالفرقانالمئعوثإلى51
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حقيقةالعالمينربقؤلهو-1274

سبحانهأثهعلئهمواشهد-2742

كلامهالرسولعمرانابنسمع-2743

بانمقالواأنهمعلئهم2744-]واشهد

بأنمقالواانهمعليهم2745-واشهد

بأنمقالواأنهمعليهم2746-واشهد

لرسولهبنفسهقالوالله-2747

لرسولهبنفسهقالوالله-2748

معحمبنفسهقالوالله-9274

الإكوصفواانهمعلئهمواشهد-0275

حقيقةالزسولقالماوبكل-2751

نبيهمقولأنعلئهمواشهد-2752

اليقبعلملديهميفيدنص-2753

الفقابلواقدأئهمعليهمواشهد-2754

هماماوالممثلالمعطلإن-2755

سئحانهلاالمعدومعابدذا-2756

كاأثبتواقدآنهئمعليهمواشهد-2757

الصفاأحكامالأحكاموكذلك-2758

وي!علمذووهوعييمقالوا-9275

ويفبصرذووهوبصيزوكذا-0276

ويش!سمعذووهوسميعوكذا-2761

وصفهكلامولهمتكلم-2762

وصفههيبقوةالقوفيوهو-2763

52

يفترقانلئسومعنىلفظا

عمرانمنالمولودكلمقد

الاذانمشمعإلئهمنه
كتمانبلاناداهالفه

الابوانقئلهنادىالله

[الثقلانصوتهيشمعالله

الشانالعظيماللهأناإني

الطغيانذيفزعونإلىاذهب

بيانقوليسومعطه
القرآنفيجاءقدمابكل،

نعدولولاتحريفغيرمن

التئيانذاالعرنرربوكلام

بالبزهانالمعلومإفادةش

بالنكرانوالئمثيلصطيل

الرخمنعبادةمتيقنين

الاوثانعابدوهذاأبدا

للذئانلأوصاف1وأسماء

للايمانالأركانوهذهت

والإعلانالاسرارغايةدن

الالوانوذيمرديكلصر

الاكوانمنمسموعكلحع

بالرضوانالمخصوصويكلم

الشلطانأخايايقدروعييك



هكذاالإرادةلهالمريدوهو-2764

واكبالموصوفقاممعنىوالوصف-2765

وصافهعلىدلتأسماؤه-2766

سمائهعلىدلتوصفاته-2767

متعلقاإلىنشبتهاوالحكم-2768

عنالاخباربهيعنىولرئما-9276

حكمهاالإرادةإعطاءوالفعل-0277

سئحانهأوصافهانتفتفإذا-2771

!بقالواأنهمعلئهمواشهد-2772

منبراءاانهمعلئهمواشهد-2773

يتأؤلوانهمعليهمواشهد-2774

الذيتأويلأهلالحقيقةفيهم-2775

تاويلاتهمانعليهمواشهد-2776

النصوحملواأثهمعلئهئمواشهد-2777

دالمجازهااضطرهئمماإذاإلا-2778

بغفإباحتهعصمتهافهناك-9277

يكفرولاانهمعليهمواشهد-0278

عندهمالجهالةأهلأنتمإذ-2781

بلالكفرانحقيقةتعرفونلا-2782

ورددتمعاندتمإذاإلا-2783

منالثقلينأكفرنتئم2784-فهناك

لاأثبتواقدألهمعلئهمواشهد-2785

ربهمحجةانعلئهمواشهد-2786

الاح!سانصنائعيريدابدا

بوزانلهاعلامسماء

معاناشتقاقمنهامشتقة

الامرانبهمرتبطوالفعل

ببيانآثارهاتقتضيت

أمرانبهيعنىائارها

والإمكانلفعالقدرةمع

البطلانبيهنهذافجميع

كتمانبلاجهراكلهاون

شئطانمحزفيكلتاويل

القرانفيالتأويلحقيقةن

الهذيانقائللابهيعنى

للرجحانالمزجوحعنصزف

الثانيالمجازلاالحقيقةعلىص

برهانومنحسلمنحضطر

والعدوانللاثمتجانفس

الكفرانمنقلتئمبمانكم

إيمانولاكفراوليلشتئم

الايمانحقيقةتعرفونلا

فلانقوللاجلالزسولقول

الئيرانساكنيوجنإنس

الرحمنمنواردةأقدار

غفرانذووهوعليهمقامت
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والعصيانالطاعاتحقيقةنفاعلوهئمأئهمعلئهمواشهد-2787

الرأيانفبئستالقضاءنفيهكذامحالعندهموالجئر-2788

جنانعقدثموفعلقؤلالورىإيمانأنعليهمواشهد-9278

نقصانذووهويمسيبالفحدهكذاقطعابالطاعاتويزيد-0927

القرآنمنزلالأمينحانكإبعاصيناإيمانماوالله-1927

الإيمانمعلمالرسولحانكإبمومنناإيمانولاكلا-2927

ناحميمفيالكبائرأهليخلدوالئمأئهمعلئهمواشهد-3927

بجنانلمساكنوبدونهابشفاعةبإذنهيخرجونبل-4927

القمرانيرىكماالمعاديؤميرىربهماأرعليهمواشهد-5927

إنسانمنالفهخلقخيارلالرسوأصحابأنعلئهمواشهد-6927

الرحمنخيرةالبريةخيرفإنهمالكرامالنبئينحاشا-7927

العمرانهماحقاوخيارهئمبعدمنخلفاؤهوخيارهئم-8927

ببيانبعدهئمممن!قديمبالفأحقالاولونوالسابقون-9927

للمنانو]لفضللاحقمنرتبةأفضلالسئقبحشب-كل0028

***

العالمينلربالمثنرعهودفي

التيوالسننالإسلامناصريا-1028

وقولهالمبينالحقهومنيا-2028

موحدكلصدرلدينكلشرح-3028

بمالابوحيكمؤتماواجعله-4028
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ببيانورسولهولقاؤه
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بهواكبتالهدىحزببهوانصز-5028

إحياؤهقصدهمنبهنعش1و-6028

]والفالزيغأهلعنهبحقكصرف1و-7028

أوليتنيالتينعمتكفوحق-8028

الهدىمتابعةقلبيفيوكتبت-9028

الهوىاصحاببئرمنونشلتني-0281

الذيالعذبالمنهلشزبىوجعلت-1281

!تالماءسفلشزبمنوعصفتني-2812

الالىبهابتليتمماوحفظتني-2813

ظهورهئموراءمنكتابكنبذوا-4281

يلكئفالمضلةالبدعواريتني-2815

لهينقشهافيظل-شئطانه2816

الففيوهيحقاالمغرورفيظنها-2817

أبقيتنيماعدالبلاجاهدن-2818

الملاسرعلى-ولافضحنهم9281

علىخفيتسرائرأولاكشفن-0282

انتهواحيثإلىولاتبعنهم-2821

الهدىبأعلامولارجمنهم-2822

كيدهئممراصدلهمولاقعدن-2823

ودماءهئملحومهمولاجعلن-4282

بعساكرعليهمولاحملن-2825

بادوالفطراتالوحيينبعساكر-2826

ادمنعقللهلمنيبين2827-حئى

الشيطانوشيعةالفلالحزب

فتانامرىءكيدمنواعصمه

لطغيان1ووالتكذيب!ئديل[

القزانعي1وقلبيفجعلت

الايمانأسطرفيهفقرات

القرانمحكممنبحبائل

الظمآنالواردماءرأسهو

والاذهانالآراءنجاسةت

البهتانبشزعةعلئكحكموا

الهذيانبزخارفوتمسكوا

الإنسانإلىمزخرفةصيها

بدهانصورةالمشبههنقش

القيعانفيالالمثلحقيق

ديدانيقتالهمولاجعلن

بلسانياديمهمولافرين

ببيانمنهمخلقكضعفاء

عئادانأبعديقالحئى

الشهبانبثاقبالمريدرجم

مكانبكلولاحصرنهم

القرباناعظمنصركيومفي

لزحفان1]لتقى1إذتفرلئست

بالإحسانوالمنقولحعقول

والبرهانالعقلبحكمأولى
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الايمانوشرائعوكتابهرسولهثماللهولانصحن-2828

للرحمنفالامريشالئماوبحولهيكونذاربيشاءإن-9282

تن!غ

ليسأنهالمنوأهلعلى[فيتباتهل1شهادنتفي

رسولالقبرفيولاكلامبينناللهولاالهالسماءفي

الرحمنلدىنؤديهاقلتئمبالذيالشهادةتحفلناإنا-0283

العدوانأوليياحقااللهمكلاقزانالارضفيعندكئمما-2831

الشكرانبواجبيطاعربالعلىالسمواتفوقولاكلا-2832

لسانعندواللهمرسلمنعندكئمايضاالقئرفيولا-كلا2833

روغان[بلانخطوهامنكئمبدتقدثلاثعورات]هاتيك-2834

كالالوانالحيئبجشمئمةقاالاعراضمنعندكمفالروح-2835

الجثمانذيبحياةمشروطةبهقائمةالحيئصفاتوكذا-2836

واليزهانبالعقلمشروطهافينتفيالحياةتلكانتفتفإذل-2837

والإيمانبالعلمكصفاتهبهامشروطالمئعوثورسالة-2838

الاذهانلدىعدمبهاسوطمشىفكلالحياةتلكانتفتفإذا-9283

***

قبورهمفيالأنبياءحياةفيالكلامفي

الخلقانكثرةياترقيعهقولكمناصررامهذاولاجل-0284

والزجمانالارضفوقكانقدكماحيبقبرهالزسولقال-1284

الجدرانعلىعرضتقدجناتوالدللتزبذاكاطباقفوقهمن-2842
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حياتهالضريحفيحئاكانلو-2843

فوقهامنبلالأرضتحتكانما-2844

لاثثمحئاالأرضتحتاثلراه-2845

والالاراءمنامتهولريح-2846

نطقهعنعاجزأحياكانأم-2847

قداللاتالحياةفماالحراكوعن-2848

أصحابهجاءهلاولئمهذا-9284

ونبتهئمدأبهمذلككانإذ-0285

صحابهبأنأثرجاءكمهل-2851

ناطقحيبجوابفأجابهم-2852

شافياجوابأأجابهمهلأ-2853

داعنركائبهشدتوماهذا-2854

علىلهالعظيمالحرصشدةمع-2855

وخلافهمرأيهميشهدانلراه-2856

صدقتمالبيانسبققلتمإن-2857

بعدهاشكلأمرمنوكمهذا-2858

بانهودالفاروقترىماو-9285

وكلالةميراثهفيبالجد-0286

فريقكمعندالفاروققضرقد-2861

ضريحهحوليانونتراهم-2862

ويفيشاهدهئمحيئونبيهم-2863

بقولهيجيبأنيعجزأفكان-2864

والىالعقلاءمناستحيواقومنايا-2865

فزقانمابغئرالمماتقئل

الرحمنسنةهذيوالله

الايمانبشرائعيفتيهم

البهتانوسائرالعظيمخلف

لففانلسائلالجوابوعن

ببيانأوضحواأثبتموها

الفتانالفاجربأسيشكون

عيانشهوديشاهدهئمحيئ

الاكفانفيوهوفتياسألوه

والبرهانبالحقإذافاتوا

بلسانناطقاحتأكانإن

البلدانمنللقاصيحجرات

التئيانبطرائقإرشادهم

كتمانذاللتئيانويكون

إحسانذابالتكراركانقد

زمانكلالعلماءعلىأعني

تئيانذاالعهدمنهكانقد

]لفتانالزباأبوابوببعض

الاكفانفيوهويسلهلمإذ

حصاناعزأمهملسؤال

ببيانلهمياتيولاحعهم

البنيانداخلحيأكانإذ

لرحمن1وبالقرانحئعوث



866

867

868

986

087

871

872

873

874

875

876

877

878

987

088

881

882

883

884

والإنسانللنفسولاكلاعرفتمالرسولقدرلاوالله

والكتمانبالالممتفليشتترعلمهمئلغالقدرهذاكانمن

القزانفيجاءقدكمامئترسولهأناللهأبانولقد

الأبدانقيامةقئلالقئرفيلناباعثهالفهأنفجاء

موتانخلقهمنولغئرهئملرسلهتكونموتاتثلاث

بالبزهانقطحتاالأرضفيامرؤيئقىلاالضورنفخعندإذ

قولانلكمهلمالورىماتإذايئقواأمالزسليموتأفهل

أذهانذوفنحنبالدديلصواوجبالدعوىلابالعلمفتكلموا

بالنكرانالقئرحؤلأصواتادللرافعيقئلكئممنيقللئمو

الحيوانلدىكحرمتهمئتاعئدهحزمةالاصواتترفعوالا

بالاحسانالصؤتفغضواحيإنهيقولوايمكنهمكانقد

الايمانوحقائقورسولهمنكمأعلمباللهلكنهم

زمانوجدبقحطمنضسقونيفالعبهاسإلىيوماأتواولقد

النشوانوحجرةالجدارعزضنبيههموبئنوبئنهمهذا

الايمانأوليحاشانبيهمسغفويئبئمقونحيئفنبيهم

***

ف!ار

البرفيالرناحياةعلىبه[حتجو[فيما

القرانفيجاءقدكماحيبانهبالشهيداحتججتمفإن

التئيانظاهروهذاشكبلامنهحالةأكملوالرسل

والبزهانبالعقلشهدائنامنحقبالحياةكانوافلذاك

وصيانعصمةفيفنساؤهينفسخلئمنكاحهعقدوبأن
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2885

2886

2887

2888

9288

0928

1928

2928

3928

4928

5928

6928

7928

8928

9928

0092

1092

2092

3092

الازمانمدىحدة1ومنهنلغيرهيحللئمهذاولأجل

أذنانلهكانتلمنحيئانهدليلهذافيفلئس

القزبانذيلصلاةقبرهفيقائماموسىالمختاريرلمو

البطلانوواضحالمحالعينذاوإنالضلاةيأتيأفميهث

الإحسانمعبتسليميأتيالذيعلىأرذإنييقللمأو

البهتانمنهذابهيأتيالذيعلىالسلامميثأيرد

تبيانذاالاجداثفيأحياءبانهمالحديثجاءوقدهذا

يومانجمعةفيدائماسضت!عليهالعبادأعمالوبأن

الشانالعظيمبالفضلخصقدالذيالاثنينويومالخميسيوم

***

فمملر

اينجواعماالجوابفي

حفذاكفيدليلكئمأصلفيقال

منصوصةحياتهالشهيدإن

انناالمركدالنهيمعهذا

بعدهمنلناحلويساوه

لحمهتأكلالأرضوأنهذا

فار!حىذاكمعلكنه

معلديهبالحياةأولىفالرسل

كلهاوالترابفيالطريةوهي

اذيكونالزسولأتباعولبعض

علئهمالدليلقلبإلىفانظز

المسألههذهفيبه

بيانذاتوهيعلئكمضنا

الاركانالقائمبالقياسلا

القرآنفيذاكمئتاندعوه

السهمانعلىمقسوموالمال

الديدانأمةمعوسباعها

الزحمنبكرامةمشتئشر

الابدانوهذهالجسوممؤت

بالبزهانعلئهالحرامفهو

عيانرايوجدوهوقدايضا

التئيانظاهربحزفحرفا
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نساؤهخصاللهرسوللكن-4092

فاكأوسواهرسولهبئنخئرن-5092

ورثناذاكلهنالإلهشكر-6092

رحمةأولئكعلىالرسولقصر-7092

!معلئهقصرهنأيضاوكذاك-8092

لاوفيالدنياهذهفيزوجاته-9092

بعدهسواهعلىحرمنفلذا-0192

شزعيةبعذةأتينلكن-1192

مصفياالكلحمورؤيتههذا-1292

قالههلحسيكةمنهالقلبفي1392-

محفدالضحيحفيأعرضولذلك-4192

علهالإمام1592-والدارقطنيئ

مصفياالكليمىريقولأتس-1692

بادوليسعلئهموقوفافرواه-1792

تفاوتالشيادتىإلىالشياقبئن-1892

مفوسواهمشلماتقلدلكن-9192

الهدىاعلامالأثباتفرواته-0292

بهمختصالئسهذالكن2192-

وغئرهالصدوقحثانابنفروى-2292

الذيقئرفيالعصرصلاةفيه-2392

يزكانقدالتيالنبمسفتمثل-2492

صلاتهفوتيخافالغروبعند-2592

فواتهاقبلالعصرأصليحئى-2692

النشوانسائرعنبخصيصة

الإيمانلصخةالزسولضرن

شكرانذوللعئدسئحانه

الإحسانذيوشكربهنمنه

حشبانولاشكبلاطوثم

البزهانواضحيقيناأخرى

ثانفراشعنصوناذلكإذ

الاوطانوملزمالحدادفيها

النبانعظيمأثرقئرهفي

البزهانذوقالقدمافالحق

نشيانبلاعمدعلىعنه

للتئيانمعلومةبرواية

العزفانلذافاعجبقئرهفي

العرفانإلىواشوقاحرفوع

سئانهمافماتطرحهلا

ببيانعندههذاصخ-
الازمانفيالدينهذلحفاظ

إحسانوذوفضلذوللهو

شانذاعندهصحيحاخبرا

الايمانمحققوهوماتقد

القزبانذيصلاةلأجلعاها

تدعانيهلللملكئنفيقول

الانبعدذاكستفعلقالا



27

28

03

31

32

33

34

35

36

37

38

93

42

43

46

47

48

94

الذيلاالمحققالموتمعهذا

لردعاقدالبنانيوثابتهذا

قئرهفيمصليايزاللان

والئلةلموسىرؤيتهلكن

جميعهئمالصحاحأصحابيرويه

لصلاتهمعارضاظنولذاك

بهاسريبانهعنهواجيب

اذولئسالضريحوفيثثمفرآه

منلسلامنبيناوردهذا

كماأيضابهمختصاذاكما

بتش!فأتىلهأخقئرزارمن

روحهحقاعلئهالالهرد

بقبورهمحياتهمذكروحديث

حالهتعرفالإسنادإلىفانظر

كأحياءهئمنقولونحنهذا

رؤوسهئموفوقتحتهموالتزب

معاذناقلتموهقدالذيمثل

مامثلتعالىربهمعندبل

وحالهمأجلحياتهملكن

العباأعمالعزضوأفاهذا

الحدبصحفإناثربهواتى

بهمختقحالئسهذالكن

سعيهيعرضالانسانابيفعلى

القولانبثبوتهلناحكيت

الإيقانصادقدعوةحمن

إنسانمنذاكأعطيكانإن

الاكوانذيجميعفوقحعراج

نكرانبلاموجبهوالقطع

يجتمعانلئسىإذقئرهفي

بعيانمشاهداثمليراه

الوقتانأمكنإذبتناقض

الإحسانمعبتشليمياتي

بالفرقانالمبعوثقالهقد

إيمانذووهوعلئهطيم

بيانردعلئهيردحتى

النكرانوظاهريصحلما

الشانبهذاعلمذاكنتإن

الابدانذيكحياةعندناممن

أيمانعنثمالشمائلوعن

بهتانومنإفكمنبالله

القرانفيالشهداءفيقالقد

الإحسانذيعندوأكملأعلى

إمكانذوالحقفهوعلئهد

نكرانذالئسفحقبهصث

حسانروينباثارأيضا

الاخوانمعأقاربهوعلى



59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

79

79

79

بهفرحواصالحالسعياكانإن-2

وقاحزنواسيئاسعياكانأو-2

روىمنالضحابةمنالستعاذولذا-2

خزيةمنعائذإنيربيا-2

لارواحةابنالمزتضىالشهيدذاك-2

موالذياختصاذوهذالكن-2

الورىلإقدامنهاياتهذي-2

عقوتحملهلئس!فيهوالحق-2

أحكامهامعبالروحولجهلهم-2

بهلهمالالةرضيالذيفارض-2

فيالزوحبأنعقولهمفيهل-2

منعلئهالسلامأوقاتوترد-2

مسلماالقبورزرتإنوكذاك-2

لىعلئكالسلاميردونفهم-2

مدفالخضرالطيورجوافوهذا-2

فلاهذاعقلهيحمللببسمن2-

لاالأكوانذيغيرشأنللروح-2

فلئمفيهالورىحارالذيوهو-2

قلتهلوذافوقوامرهذا-2

أرىولوالعنانأمسكتفلذاك-2

مخلوقةإنهاوقوليهذا-2

كمالئستإنهاوقوليهذا-2

خارجهيولافيناداخللا-2

الفرحانلذةياواستبشروا

الاحسانإلىراجعهربلوا

بلسانعقيبهالحديثهذا

الدانيالقريبعندبهاأخزى

والرضوانبالغفرانححبو

الثقلانيعملماللمصطفى

الشانصعبالضنكالمقامذافى

الأذهانلغلظةالزمانبنيل

بالابدانللإلفوصفاتها

الرحمنحكمةتنقضاتريد

بجنانمقيمةالرفيقأعلى

الازمانسائرفيأتباعه

للآنأرواحهملهمردت

الاذانبذيتشمعهلستممن

والزضوانالجناتلدىممنها

النكرانعلىواعذرهتظلمه

شانأعجبالروحشأنتهمله

الازمانفيالفزدغيريعرفه

والعدوانبالإنكاربادرت

المئدانفيجريتالرفيقذاك

بالبرهانالمعلوموحدوثها

والبهتانالافكأهلقالقد

الذئانفيقالوهكماعنا
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العزفانمدعيياأرواحكمولااثبتمالرحمنلاللهو

الزحمنمنعطلتموالعزشأرواحهامنالابدانعطلتم

!ال!ه**

التعطيلأهلذصبهالذيالمذجذتيبوفي

جيلبعدجيلأوحصوذهالإيمانمعاقلعلى

وفراقغقعاقغيفزعنكلا

ذاغئريهولكشيءعندهئمما

مفالتركيبيدعونهالذيوهو

فإنهمالمنجنيقهذاأرأيت

المثىفهدتالحصونحجارتهبلغت

الىاستولتعليهحصنكئملله

عمرواحثىنصبوهماللهو

أهـبينقوماانالبفبومن

أهـمصابوكانمعهئمبهورموا

منووفاقكفرهئممنفتركبت

محنةاعظمالإسلامعلىوجرت

الردينهتداركأنلولاوالله

بفضلهالإلهلهأقاملكن

صواعقاالمنجنيقذاعلىفرموا

بالفيعنونالذيماذفاسألهم

البزهانعبئعريتوجعاجغ

الاركانمقطعالمنجنيقك

زمانمنذالاثباتعلىصوبا

الايمانمعاقلتحتنصبوه

الجدرانعلىواستولت-فات

الجانيالمنجنيقذامنممفار

الشانالعطيمالحصنعلىقصدا

العدوانعلىواطوهئمالحصنفى

الكفرانذيفوقمنهمالحصنفى

الطغيانمنأنواغالحصنفي

الرحمنمنتقديراذينمن

الاديانكسائركانحمن

والاعوانالأنصارمنيزكأ

للأركانهذتهوحجارة

معانسثفالتركيب!ركيب
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منالئركيبهومعانيهإحدى-2

أعضاؤهكذا،الاعضاهذهمن-2

لرئناللصفاتذاأفلازم-2

مباهتايقولجاهلكمولعل-2

سعرهرخيصعندكمفالبهت-2

الجوافتزكيبوثانيهاهذا-2

تركيبهالذيوالباب-كالجشر2

امتزاتزكيبالمدعووالاول-2

صفاتهثبوتمنذاأفلازم-2

متماثلمنالثزكيبوالثالث-2

هيومنالمركبالجشموالزابح3-

عفذينمنمريدبفهووالجشم3-

الكلاأربابعندالجواهرومن3-

الذيالفردالجوهرفالمثبتون3-

مركبمنهالجشمبأنقالوا3-

وأجزأينمنالتركيبيمكنهل3-

الاشعريمحكاهاقدعشرةلستأو3-

صفاتهثبوتمنذاأفلازئم3-

مركبالئسالجشماأروالحق3-

ثبتوقدالذيالفردوالجوهر3-

المحالزمثابتاذلككانلو3-

نظمهاويعسرشئىوجه3-من

لافيللطودتساويخردلةأتكون3-

الحيواكتركبمتباين

الاركاأربعمنركبتقد

مكاكلفوقمنوعلؤه

بالبزهاالاثباتلازمذا

ميزاولاكئلبلاحثوا

يفترقااثنينبئنوذاكر

بامنلمحلهبجواره

تئياذووهوواختلاطج

لسلطاذوالفهتعالىأيضا

الاكوافزدةالجواهريدعى

اليونالدىوصورتهلاه

بطلاذووذاكالفئلسوفول

البطلاواضحأيضاوذاكم

والايماالدينأصلزعموه

لواذووهوخلافولهم

وثماستةاوأربعمن

التئياعلىمقالاتلدى

السئحاذيسئحانوعلوه

عدماهماهذاولاذامن

إمكاذالئس5

والبهتاالبطلانالواضحل

الاوزاصعوبةلاجلجدا

الأذهامنشيءفيأجزاء



أجزاوهمنهماكلكانإذ-3

وثالثأالجوهرينوضعتوإذا3-

يتلاقيافلاافترقافلأجله3-

ادهومنهإحداهمامسهما3-

غيرهتقولواومحاذهذا3-

دامعذاتمنالئركيبوالخامس3-

وضعهموذلكتزكيباسفوه3-

موضوعةبلفظةنقزلشنا3-

فزقةمنعنهمتلقىمنأو3-

وابصفاتهسبحانهوصفهفي3-

كلهاأيضاوالفطراتوالعقل-3

دافيالشانفليسشئتمماسموه3-

لباذاإثطاليقتضيدليلمنهل3-

لماشيوخكمنشرثلووالله3-

ماهيةمنالتزكيبوالشادس3-

فذااعتبارهمااختلفإذاإلا3-

لذيغيراذاكونيعقلفهناك3-

نفكاناعتباراائحداإذافا3-

الذيكانذاغيرشئئأقالمن3-

بالفزالقدهناخئطوكئمهذا3-

بعدهمنوغيرهالخطيبواثن3-

أؤجباوبحثانقلأخئطوابل3-

وجودهالعالمينربذاتهل-3

والحشبانبالعدتنتهيلا

الوسطانيالحاجزوهوالوسطفي

فيلتقيانإذايزولحئى

فزقانبلاللثانيحمسوس

التئيانواضحانقسامفهو

ثانباصطلاحهذااوصاف

قرانولاعزففيذاكما

اليونانلشيعةبالاصطلاح

عزفانذويليستجهمية

القرآنمقتضىونترك،حليا

البرهانومقتضىالفسادقئل

الشانذاتلالقابماأسماء

فرقانومنعقلمنصكيب

الثقلانأتىولوعلئهقدروا

شئئانههناماووجودها

الاعيانففيوالثانيالذهنفي

غئرانهمااعتبارهمافعلى

ثانيلاذاتهاهووجودهاصس

الغفلانمنضزباقالهقد

العرفانفيالأصلوهو!صيل

الفزقانقعلموليهتدولم

حيرانملددلكلشكا

شئئانإذافهماغئرهأم
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إمكاذافيصيربهقلناإنذاكمحالاتركيبافيكون

الاذهافيالموجودكالمطلقوجودهصارذاكنفئناوإذل

فزقابلاإطلاقا!ولئنالضذينكثلائاأقاويلاوحكوا

الإمكاذيوجودوبئنأعلىالالواجببينالتفريقوالثالث

للأذهاوالاشكالإبطالدوبالنقضكفهاعليهاوسطوا

الشاحقيربلكبيرثوواخراآمدارضمنآلىحئى

التئياظاهرفيهوالشككفهذافيالوقفالصوابقال

الشاالعظيماللهفيشكأنوعلومهبحثهقصارىهذا

***

نت!مفر

الشتةالتراتبهذهأحكامفي

لاذهاوالففطفيتعدوهمالاالئزكيبحقيقةفالاؤلان3-

النوعاذانكفيها-كيباتإنماأيضاالاعيانوكذلك3-

الجثماذيتزكيبفيحقلاءادتنازعاللذانهماوالاوسطان3-

بياأتثموبيناضاهاحكبقدئلاثأقاويلولهم3-

ترياالتيالحزبرحىدارتعليهمااللذانهماو]لاخران3-

الاكواذيفوقمنبعلوهسبحانهوصفهجعلتئمنتئم3-

البزهاذيلمعقول1وبالنقللهثبتتالتيالعلياوصفاته3-

برهاماغيرمنمضمونهنفيتمثئمالتركيبجملةمن3-

العدوامنوذاالاصطلاحهـرزاللئعطيلالمرقاةفجعلتم3-

إنساعلىهذافيحجرلاحادثاصطلاحقيلإذالكن3-

البطلاابطلهوصفاتهحالاصطلابهذانفيكمفنقول3-
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لعلؤهبهنفيكموكذاك

لكلامهبهنفيكموكذاك

لهلرويتنانفيكموكذاك

تىمالسائرنفيكموكذاك

والذيوالأصابعليدوكالوجه

ربنايقلهلملووبودكئم

قالهلفاوالفهوبودكئم

!أالكوناستنادعلىالدليلقام

صفاتهانتفاءعلىقطقامما

وعلؤهوصفهقيواحدهو

علؤهتجحدونمعنىفلأفي

يقاأنإلاالمحذوروماهذا

كمالهصفاتعنيعطلأنأو

واحدربقيلماإذااما

بصفاتهيزلفلئمالقديموهو

وقلذانفئتئمبرهادقفبافي

فذانقصآنهزعمتئمفلمن

كمالهسلبأمرينفيالنقص

نقيصةالكمالأوصافأتكون

لاالاوصافبكثرةالكمالإن

نفوكلقطالشلبغيرالنقصما

نقيصةوهوالعلمسلبفالجهل

وصفهسالبالرحمنمتنقص

مكانكلوفوقالسماءفوق

والقزانكالتوراةبالوحي

القمرانيرىكماالمعاديوم

معانبغئروصفمنالنقلفي

كتمانبلايسوءكمابدا

بالبزهانالمئعوثورسوله

الانسانمشمعيدخللئسأن

الزحمنخلأقهإلىمسعه

الاكوانذيفوقمنوعلؤه

ثانسواهربللورىما

والهذيانبالفشروصفاته

ثانإلهلناالالهمعل

محظورانمحذورانهذان

الحشبانعلىأربتأوصافه

الإحساندائمبلمتوحدا

الإمكانفيقطهذالئسضئم

النقصانمنذافيفمابهت

الرحمنللواحدشزكةأو

؟قرانأمذاكعقلأيفي

البزهانضح1وذاسلبهافي

التئيانضحووهذاسلبأصله!!

والإحسانالعدلسلبوالظلم

نقصانعناللهتعالىحقا
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صفاتهذكرعليهالثناءوكذا

ادراهمخلقهاعلمولذاك

سوايحصيهاليسصفاثوله

ساجداالقيامةفييثنيولذاك

الدهذهفييكنلئمحمدبثناء

بالشلولابصفاتهوثناوه

بصالكؤنانتهاءعلىدلوالعقل

لذاتهالكمالاوصافوثبوت

تعاخالقهأنيشهدوالكون

سبحانهانهيشهدوكذاك

داسبحانهانهيشهدوكذاك

سبحانهانهيشهدوكذاك

سبحانهأئهيشهدوكذاك

حفالفعالأنهيشهدوكذاك

فيالمختارانهيشهدوكذاك

الذيالحيئأثهيشهدوكذاك

قاالقئومأنهيشهدوكذاك

رحمةذوانهيشهدوكذاك

سئحانهانهيشهدوكذاك

ذاسثحانهأئهيشهدوكذاك

والفبالزورشاهداتجعلوهلا

رأيتهالوجودتأملتوإذا

قائماحفاالإثباتبشهادة

أوانكلوالئمجيدلحمدو

بالقرانجاءمنبصفاته

إنسانولاملائكبمامن5

بعيانالمصطفىيراهلما

الازمانمدىليحصيهنيا

العزفانالعادميقولكماب

الشانعظيمربإلىحعه

البزهانذاإبطاليقتضيلا

الشلطانودائمالكمالذولى

مكانكلوفوقالوجودفوق

الاكوانمن2شيئلاحعبود

الإتقانغايةفيحكمةذو

الإخساندائمعييئمحيئقدرةذو

شانفيربنايومكلصا
نكرانبلاحقاأفعاله

سلطانمنعلثهللمماتما

الاكوانذيومقيمبنفسهم

وحنانومحبة!ارادة

والقرانبالوحيمتكلم
الابدانهذهباعثخلاق

البطلانشهادةتلكثحطيل

العميانزمرةمنتكنلمإن

النكرانبشهادةلالله
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بهشاهدةاللهكتبوكذاك

بهشاهدةاللهرسلوكذاك

غئرتماالتيالفطروكذلك

التيالمشتنيراتالعقولوكذا

كلهذاتاركوانااترون

شاهداطلبتمفإنالشهودهذي

اوفيظهرالغبارهذاينجليإذ

إنهوقلتئمذانفئتئمفإذا

لكئمسمعولاعقللاقلتإن

وااللازمعينالملزوميجعلهل

لدىينفيلنفسهلئسفالشيء

وعلوهوصفهنفئناقلتم

مركبالكانموصوفاكانلو

مركباكانالعرشفوقكانو

معبالتركيبالتركيبفنفيتم

شكلهاأصبحالبزهانصورةبل

موكذاكلكانموصوفأكانلو

بادالئركيبلفظةجعلتئمفإذا

مف5فخفصناالمعنىإلىجئنا

بدعيةمقبوحةلفظةهي

مكانجعلهبالئوحيدواللفظ

بالصفاأولىبالثوحيدواللفظ

لاالرسلعندالتوحيدهوهذا

القرانمحكمفهذاايضا

زمانعليمعنهمفسلأيضا

ثانبأمرخلقتهااصلعن

الربانيالهدىمصابيجفيها

ليونانيوالجهميلشهادة

زمانبعدسيقومغئرهامن

بعيانمشاهداالمبينحق

يلحانيفمنتزكيبملزوم

باذانبئنكمفيماوصرخت

البطلانبينهذاصنفيئ

العرفانذويياسييمعقل

لامكانوالئركيبخشيةمن

متحدانلتزكيبولوصفو

متفقانو]لتركيبفالعرش

بثاناللفظتينإحدىتغيير

بزهانذالئسعقيماشكلا

البزهانحاصلوهذاصوفا

البطلانأمارةالصحيححعنى

مهانطراحواطرحناهاطا

لسانبكلمنامذمومة

التئيانفيبالتركيبالففظن

أذنانلهلمنوبالعلوت

الكفرانشيعةجهمأصحاب



توحيدبينوالفرقالتوحيدأقسامفي

المعطلينالنفاةوتوحيدالمرسلين

خمسةهيأنواعهإذافاسمع3124-

مفوهوسينالبنأتباعتوحيد-3125

ماهئةلديهمللالهما3126-

جميعهاالكمالوصاف3127-مشلوب

الوجونفسسوىذاتلهإنما3128-

ولابصزولاسمعلا9312-فلذاك

مشيئةثئملئسقالواوكذاك0313-

لمبالذاتلهلازمةتلكبل3131-

ولايفعلهقطشئتااختارما3132-

الىذيخرقاستحالةهذاعلىوبنؤا3133-

شفقطيعلمليسقالواوكذاك3134-

أعدادهاكئمالافلاكيعلملا3135-

صوتهيسمعليسادمابنوكذا3136-

بتفعلماحالهيعلملئس3137-بل

دابتساقطلهعلمولا3138-]كلا

عندهئمهذاالئفصيلعلىعلما9313-

محاأمرعندهئمادمنفسبل0314-

ولاموجوداالناسنوعزالما14-31

فريقهمعندالتوحيدهوهذا-4231

ببيانأقسامهاحصلتقد

اليونانمنلارسطو!سوب

لوحدانيلالمطلقالوجودغئر

بفانلئسحشبوجودلكن

معانكلالمشلوبالمطلقد

الرحمنمن4قوولاعلئم

الأكوانذيلوجودوإرادة

الازمانفيقطعنهتنفك

إمكانبذيأبدالههذا

الابدانقيامةيومافلاك

الاعيانفيالموجودمنماصا

القمرانوذانكالنجوموكذا

عيانرأييراهولئسكلا

لعصيانوالطاعاتمنصيل

لأعفصانلبمنابتأوأوراق

[الامكانولازمالمحالعئن

الأزمانسالففييكنلئمل

والملوانالدهركذاكيفنى

الشيطانيوحزبهالنصيرمثل
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الثخشيةذاإلىلجاناوقالوا3143-

ولاسمعمالهقلنا]ولذاك44-31

إلامالعرشفوقليسقلناولذاك45-31

!مالجشمينكلاجشمعلى3146-جشم

كتبهمفيصزحوحفافبذاك3147-

داإلىفلاالوجودمخانيثلئسوا3148-

وادالذاتثبوتعندهموالشزك94-31

ئلاثةثئمفصارالوجودغير0-315

شئيإليهيضاففلاالوجود3151-بقي

نت!مبر

أذواعمنالثاذيالذوعفي

البطلانذيو]لتجسيمصكيب

يدانفكئفعلمولابصر

إمكانذاولئسالمشتحيل

[ن1صنوهماكلا،يكوناودول

الكفرانائمةالفحولوهم

الإيمانولاينحازواممفران

اثنانهناكيئقىإذاوصاف

بالبزهانائنيننفينافلذا

إمكانذافيصيرغيرهء

الإلحادلأهلالتوحيد

-3152

-3153

-3154

-3155

-3156

-3157

-3158

-9315

-0316

-3161

-3162

البهتاناويىوشيعتهحينسفابنفتوحيدوئانيهاهذا

الحفانيمعبودهموطوؤهعندهخبيثاتحاديكل

الاعيانفيالمبثوثالمطلقدالوجوهوالإلهأنتوحيدهئم

يفترقانكئفوعئدربههناماغئرهالاعئنهاهو

يلجاندائماالمظاهرذيفيخيالهثئمالعئدوهملكن

النقصانظاهرالطبيعةفابننافذعلئهحكمهمافلذاك

تجريدانثمبلوخيالهحشهعنعقلهتجزدفإذا

الشانذامنيدنيهلاالعقلمفإنايضاعقلهعنتجريده

ني1وعقلائموحساوهماكلهاالكثيفةالحجبيخرقبل

الاذهانفيوالمعقولوالعلموخيالهوحسهمنه]قالوهم

[العرفانعنمحجوباكنتموإلافاخرقهاالشانذاعلىحجمث
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الفرقانصاحباذانكحعقولواوللحسقحجابكثفهاوهذا3163-

الذثانحقيقةالوجودهذايرىحقاموخداصارفهناك3164-

اثنانالوجودإنوقولنادالوجوفتنويععندهموالشزك3165-

القزلنفيالشركفقالواشخمقعلبسهمبالكتابيوما]واحتج-3166

العرفانأولوفهمبالاتحادشالقائلبعندالثوحيدلكنما3167-

[ثانمنلهمافزدحؤجوداووإنماذاككئفوعئذرث3168-

فمغ

الإلحادأهلتوحيدمنالثالثالنوعفي

إيمانبلاتعطيلالجفمولعفالتوحيدهووثالثهاهذا9316-

والقزلنبالوحيكلامهبنفكذاكالعلؤمعالصفاتنفيئ0317-

الزحمنمنخلؤلكنهبثةشيءعليهلئسفالعرش3171-

رحمنخالقمنللورى،علبولايطاعربفوقهما3172-

التحتاني[الأشفلكحظمنهفريقهئمعندالزثعرشحظ]بل3173-

معانجميعوعنالكلاموعنكمالهنعوتعنالمعطلفهو3174-

التئيانحكايةالقصيدمئدافيعنهحكيناقدماإلى3175-وانظز

البهتانمقدميلفحولتلوفريقهمعندالثوحيدهوهذا3176-

الكفرانويهايةلربناتالصفافإثباتعندهموالشرك3177-

[الانسانخئبةيابهجاؤواقدالزسلوكلذاشزكاكان]إن3178-

ف!م!

نواعه1منالرابعالنوعفي

العرفانغايةهوجئسريهملدىفتؤحيدورابعهاهذا9317-

172



الشلطانذيفعلهوترىماممنولىفعللهمامئتالعئد0318-

العصيانوسائرالفسوقومنطاعةمنفعلنافاعلللهو3181-

للانسانقطبفعللئستحقيقةالعالمينربفعل3182-هي

الاكفانفيكالجشمحركاتهعلىمجبوروهومئتفالعئد3183-

النيرانجاحموداخلفيهإلههفعالعلىالملوموهو-3184

الجانيالظلومالعئدصورةفييرىمظلومالمشكينويحهيا3185-

الزحمنمعأدبانفسهفيظالئمهوبانهنقوللكن3186-

جانخبيحثجبريكلمنفريقهمعندالتوحيدهوهذا3187-

عصيانمنالتحقيقفيثمماطاعاتناغلاتهمعندلكل1و3188-

الدتانالمالكالإلهغئرفاعلااعتقادكعندهمو]لشزك9318-

والكفرانالإشراكمنفيهماالقؤمعندالتوحيدإلىفانظز0931-

مكانبكلكتبهمهاتيكغئرهشيءواللهعندهئمما1931-

الاكوانلذيثانخالقمنرأووشيعتهجهلأباآلرى2931-

للانسانالخلاقوحدههوأنه1اقزوجمعاكلهئمأم3931-

بطلانذاالشزكصارصحيدالفغايةهذاأنادعئتئمفإذا-4931

اثنانلئسالخلأقوحدههوأنهأقزواكلهم]فالناس5931-

ثان[إلهخالقهالشزمبانقالوافإنهمالمجوسإلا6931-

!الال!**

نتمم!

والمرسلينالأنبياءتوحيدبيانفي

والمعطلينالملاحدةلتوحيدومخالفته

الميزانكفةداخلاجعلهمثئماللهرسلتوحيدإذافاسمع7931-
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بالرجحانالميزانلدىاوفىأيهاوانظرالانواعهذهمع8931-

برهانذونوعيهكلاطيئوف!قولىنوعانتؤحيدهئم9931-

موجوداناللهكتابفيضاابنوعئنذوالقوليئفالاول00-32

مذكورانفيهضاأبنوعانوذاسلبإحداهما10-32

معقولاننوعانهماعنهجميعهاوالعيوبالنقائصسلب20-32

الثانيأفامعروفاننوعانهماومنفصللمتصلسلب30-32

الدتانالمالكإذنبدونعالشفيمعالظهيرمعالشريكسلب40-32

الصلبانعابدوإلئهنسبواالذيوالولدالزوجسلبوكذاك50-32

الغفرانذيالرحمنسوىلناموالوليئأيضاالكفءنفيئ6032-وكذاك

نقصانذيوكلالعيوبوصفعنللرحمنالتنزيهلاولول-7032

المنانلخالقلاقتدارينفيالذيوالئعبوالإعياءكالموت-8032

الأكوانفيعنهشيءوعزوبأصلههيالتيوالسنةوالنوم90-32

الإتقانذياللهوحمدحتهح!تثفيهللذيللعبثوكذلك01-32

ثانمعادإلىيبعثونلاسدىإهمالاالخلقتزكوكذاك11-32

دثانقاهرإلهمنطمعلفنهيئولامرولا3212-كلا

للانسانوالظلملهفمامالغنيئوهوعبادهظلم3213-وكذاك

البطلانفظاهرالغيوبمعلاوهوتعالىغفلتهوكذاك4-321

نشيانمنقطيعتريهلاإلهناجكالنشيانوكذلك15-32

حشبانبلارزاقوفوقورزطعمإلىحاجتهوكذاك16-32

الاوزانفيالانواعأولهوالذيالشلبنوعيوثانيهذا3217-

والنكرانوالئمثيل!ثمبيهالفعنلهالكمالأوصافتنزيه18-32

الأوثانعابدالمشئهإنبصفاتناوصفهنشبهلشنا9321-

البهتانعابدالمعطلإنأوصافهمننخلحهولا322-كلا0
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نصرانيلمشركالنسيبفهوبخلقهالعظيماللهمثلمن3221-

إيمانذاوليسالكفورفهوأوصافهعنالرحمنعطلو3222-

!هالال!**

الثبوتئيوهوالأولالنوعمنالثانيالنوعفي

وأإثباتتوحيدهئمومنهذا-3223

اليفمافوقسئحانه3224-كعلوه

سبحانهبذاتهالعليئفهو3225-

استوىالعرشعلىحقاائذيوهو3226-

متكلمقادرمريدحي3227-

ظاهرهوآخرهووذهو3228-

بعدهماكذاشيءقئلهما9322-

دونهماكذاشيءفوقهما0323-

بتدئرتفسيرهإلىفانظز3231-

!مأنواعمنفيهماإلىوانظز3232-

العلومأنواعفكلالعليئوهو3233-

الفيوجبمعنئبكلالعظيموهو3234-

الجلاأوصاففكلالجييلوهو3235-

لاكئفالحقيقةعلىالجميلوهو3236-

فربهاالجميلآثاربعضمن-3237

وادوالأوصافبالذات]فجماله-3238

الرحمنلربناالكمالصاف

مكانكلفوقبلالعلىوات

ببيانذاخلافيشتحيلإذ

للأكوانبالئدبيرقامقد

وحنانوإراد؟رحمةذو

بوزانأربعهيباطنهو

ل!سلطان1ذواللهتعالىشيء

البرهانذيتفسيروذ]شيء

لمعانوتعقلوتبضبر

الشانالعظيملخالقناسفة

نكرانبلافثابتةله

إنسانمنيحصيهلا!ظيم

بطلانبلامحققةلهل

الأكوانهذهسائروجمال

العرفانذويياجدروأولى

بالبرهانلاسماءوفعال
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[البهتانذيإفكعنسئحانهوصفاتهذاتهيشبهشيءلا9323-

شانأعظمالوصففشأنظيمت!أوصافصفاتهالمجيدوهو0-324

التحتانيمععاليهالكونفيماكلويسمعيرىالشميعوهو3241-

مشتويانلإعلانوفالسرحاضزسمغمثهصوتولكل3242-

والذانيبعيدهاعلئهيخفىلاالأصواتسعومنهلشمعو3243-

والضؤانالمحضخرتحت!داءالش!النملةدبيبيرىالبصيروهو44-32

بعياننياطهاعروقويرىأعضائهافيالقوتمجاريويرى45-32

الاجفانتقلبكذاكويرىلجحظهاالعيونخياناتويرى46-32

إعلانومنسومنالكونفيبالذيعلماأحاطالعل!موهو3247-

نشيانذاوليس!المحيطفهوسئحانهعلمهشيئءوبكل3248-

الانذافيوالموجودكانقدوماغدايكونمايعلموكذاك9324-

إمكانذايكونفكفكانلؤيكنلئمامزوكذاك0-325

***

نت!ملر

الازمانمدىمفروضاكانأوقعوحمدفكلالحميدوهو3251-

حشبانولاعدماغئرمنولليرهجميعهالوجودملأ3252-

الإحسانذيوصفالمحامدكلوبحمدهسئحانهأهلههو3253-

اف!ي!ا

الابوانوقئلهالخطابلجيمبتك!موسىعئدهالمكلموهو3254-

الحشبانذيحصرعنبل!دادوالفالإحصاءعنجلتكلماته3255-

بنانبكلتكتبهاأقلامالجميعهاالبلادأشجارأنلو3256-

زمانكلالكلماتلكتابةابحرلسئعةفيهيلقىوالبحر3257-
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كلماتهبهاتنفدولئمنفدت3258-

إذايعجزهفلي!سالقديروهو-9325

تعاجمعاالقوىلهالقويوهو0326-

اذفغناهبذاتهالغنيئوهو3261-

جنابهيرامفلنالعزيزوهو3262-

لمالغلابالقاهرالعزيزوهو3263-

وصفههيبقوةالعزيزوهو3264-

سئحانهلهكملتالتيوهي3265-

أوصافهمنوذاكالحكيموهو3266-

معهماوكلوإحكام3267-حكم

ولاوكونيشرعيئوالحكم3268-

مفرداهذادونيوجدذاكبل9326-

إحداهمامنالمربوبيخلولن-0327

لهمحبوبالشزعيئلكنما3271-

رسلهجاءتالدينيئأمرههو3272-

قضاؤهفهوالكونيئلكنما-3273

رضىذووعدلحقكلههو3274-

الىويشخطبالقضاءيزضىفلذاك-3275

الىويشخطبالقضاءيرضىفالله3276-

الىوماقامتبهصفة3277-فقضاؤه

لهومئغوض!محبوبوالكون-3278

طالمالئسايزيلالبيانهذا9327-

بأصولهمعقدواقدماويحك0328-

بفانالإلهمنالكلاملئس

سلطانذوقطشئئارامما

الاكوانذيربلى

والإحسانكا!جودلهتيئ

السلطانذيجنابيرامآنى

صفتانهذهدفيمءيغلئه

معانثلاثحينئذفالعز

النقصانعادموجهكلمن

عدمانهماماأيضانوعان

البزهانثابتاأيضانوعان

سئانهماومايتلازمان

يجتمعانثمأيضاوالعكس

ينتفيانليسبلمنهماأو

الاكوانمنبخلوولوأبدا

الأزمانسائرفيبقيامه

لإحسانوبالعدل!خلقهفي

الشانكلالمقضيئفيوالشان

بالعصيانيكونحينحقضيئ

متحدانالأمرانماصقضيئ

الانسانصنعةإلاحقضيئ

الزحمنبمشيئةوكلاهما

زمانكلالناسعليههلكت

بيانفهمفافهمهوبحوثهم
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الديانطاعةيوافقلمإذسخطهوافقالكونيوافقمن3281-

رضوانومعأجرمعالحمدتفواوذئميعدوهلا3282-فلذاك

اثنانالصوابعندلهبلسأجىيعدوهلاالدينيئوموافق3283-

***

3284

3285

3286

3287

3288

9328

0932

1932

2932

3932

4932

5932

6932

7932

نت!ي

بأنوعينعلىالعلياوالحكمة

سئحانهخلقهفيإحداهما

إيجادهإذالخلقهذاإحكام

لهغايالئأجلمنوصدوره

شزعهفحكمةالاخرىوالحكمة

وكونهاحمدناللاتيغاياتها

نتصي

البرهانبقواطعحصلاضا

يفترقانلئسأيضانوعان

والإتقانالإحكامغايةفي

لسانكلحمدعلئهاوله

الوصفانذانكوفيهاأيضا

والاحسانالإتقانغايةفي

بالعصيانمنهالتجاهرعندعئدهيفضحفلئسالحييئوهو

الغفرانوصاحبالستيرفهويسترهعلئهيلقيلكنه

عصيانمنليتوببعقوبةعئدهيعاجلفلاالحليموهو

بالسبدانالارضغارلولاهالورىوسعفعفوهالعفؤوهو

للبهتاننسبوهبلشتموهأعدائهاذىعلىالضبوروهو

الانسانمنوتكذيبأشتمايعيدناولئسولذلهقالوا

هوانبكلعاجلهمشاءلؤوبعلمهبسمعهوذاكهذا

والكفرانبالشزكيؤذونهوهئمويرزقهميعافيهملكن

**!ال!ه
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فصلر

بالاركانبالافعالكبفحظواللواالخواطرعلىالزقيبوهو-8932

عانأمركلمنبحفظهملالكفبوهوعليهمالحفيظ9932-وهو

نوعانأوصافهفيواللطفولعبدهبعبدهاللطيفوهو0-033

الإحسانمواقععندللطفوبخبرةالأمورسرارإدراك1-033

الشانذاعنالغفلاتفيوالعئدلطفهويبديعزتهفيريك2033-

***

-3033

-4033

-5033

-6033

-7033

-8033

-9033

مصغ

أمانيفوقبالرفقيعطيهمبلالزفقأهليحبالرفيقوهو

الإيمانعلىوعابدهاعيبالدالمختصوقربهالقريبوهو

نادانيمنلكلالمجيبأنا،أجفيدعومنيقولالمجيبوهو

إعلانوفيسوفييدعوهإذالمضطرلدعوةالمجيبوهو

لإحسانوبالفضلجميعهدالوجوعئمفجودهالجوادوهو

الكفرانأمةمننه1ولوسائلايخئبفلاالجوادوهو

اللهفانإغاثةيحبولذامخلوقاتهلكلالمغيثوهو

***

مت!هلر

للمنانلفضلوأحيابهويحيهيحيهمالودودوهو-0331

ثانبحبوجازاهمبهمقلوفيالمحبةجعلالذيوهو1-331

الشكرانلتوقعولاوضةمعالاحقاالإحسانهوهذا3312-

والإيمانللشكرانمنهجلاحتيالاشكورهئميححثلكن3313-
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حشبانبلايضاعفهلكنسعيهميضيعفلنالشكوروهو4-331

الشانالعظيمالاجراوجبهوواجمثحقعلئهللعبادما3315-

والإحسانبالإخلاصكانإنضائعلديهعملولاكلأ3316-

السلطانذيلسبحانفبفضلهنعمواأوفبعدلهعذبواإن3317-

***

ف!ار

الرحمنربهموحدخطأبقرلبهاأتىفلؤالغفوروهو-3318

الغفرانواسعهولسئحانهقرابهاملءبالغفرانلالاه9331-

نوعانأوصافهفيوالئوبأوصافهمنالئؤابوكذلك0-332

المنانبمنةالمتاببعدوقبولهاعئدهبتوبةإذن3321-

***

3322

3323

3324

3325

3326

3327

3328

9332

0333

نت!هفر

بالاذعانالخلقإلئهصمدتالذيالضمدالشيهدالإلهوهو

نقصانمنفيهماكمالههالوجوكلمنالاوصافالكامل

بالسلطانمقهورونفالخلقأوصافهمنالقفاروكذلك

سحلطانولاقهرمنكانماقادراعزيزاحئايكنلملو

قشمانأوصافهفيوالجئرأوصافهمنالجباروكذلك

دانمنهفالجبركشرةذاغداقدقلبوكلالضعيفجئر

إنسانمنلسواهينبغيلاالذيبالعزالقهرجئروالثان

إنسانمنمنهيدنوفلئسمالعلؤوهوثالثمسمى]وله

[بنانلكلفاتتالتيحلياادللنخلةجئارةقولهممن
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نت!ار

ناوكلالعبدكافيلحشبووحمايةكفايةالحسيبوهو3331-

الحيرانمرشدوربكرشدوفعالهفقولهالرشيدوهو3332-

الثانيذاكللإرشادوالفعلوصفهفهذاحقوكلاهما3333-

بالميزانوالحكمومقالهفعلهفيأوصافهمنوالعدل3334-

القزانفيذاكوفعلاقولاإلهناالمشتقيمالصراطفعلى3335-

***

فصار

للرحمنبالتعظيمخزيهلفذوالقدوسأوصافهومنهذا3336-

نقصانومنتمثيلكلمنسالمالحقيقةعلىالشلاموهو3337-

والاحسانالخئراتكثرةهوسئحانهوصافهمن3338-والبز

نوعانلهحينئذفالبروصفههوالذيالبزعنصدرت9333-

الاحسانودائمالجميلموليمحسنبزفهووفعلوصف0-334

الأزمانمدىمواهبهفانظزأوصافهمنالوهابوكذلك3341-

ينفندانلئس!المواهبتلكعنوالارضالعلىالشماواتاهل-3342

أمرانوصافهفيلفتحوأسمائهمنالفتاجوكذلك3343-

ثانيفتحبالأقداروالفتحإلهناشزعوهوبحكمفتح3344-

الرحمنمنوإحساناعدلاكلئهمابذينفئاحلرب3345-و

نوعانأفعالهمنلرزقوأسمائهمنالززاقوكذلك3346-

معروقانذانأيضانوعانورسولهعئدهيدعلىرزق-3347

الأبدانلهذهالمعدشزقوادلإيمانوالعلمالقلوبرزق3348-

للمنانوالفضلرزاقهورئناالحلالالززقهوهذا-9334
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بوزانسوقهالمجاريتلكفيللأعضاءالقوتسوقوالثان0-335

رزقانكلاهماالحراممننيكوكماالحلالمنيكونهذا3351-

بياندونبالإطلاقولئسرالاعتبابهذارازقهوالله3352-

**!!ال!ه

3353

3354

3355

3356

3357

3358

9335

0336

3361

3362

3363

تنممار

أمرانأوصافهفيعيومواوالقيومأوصافهومنهذا

الامرانهمابهقاموالكؤنبنفسهقامالقيومإحداهما

الثانيإليهكلمنوالفقرغئرهعناستغناوهفالأول

الشانعظيمأيضاموصوفههكذاعظيمشأنذوبالقيوموالوصف

قطبانسمائهالأفقهمالالكمافأوصافيتلوهلحيئو

ببيانعنهماأصلااوصافادتتخلفلنوالقئومفالحيئ

والميزانبالعدلرافعهوخافضهوباسطهوقابضهو

بطلانبلاحقيقىعروذاطاعتهلأهلالمعزوهو

هوانوذلشقاذلارينالدبذلبيشاءلمنالمذلوهو

للمنانالعدلعئنوالمنعفضلهفهذامعطمانعهو

سلطانذوواللهبحكمةءيشامنويمنعبرحمتهيعطي

***

ف!هفر

ومنأيضأأسمائهمنوالنور3364-

حكاقدكلامامشعودابنقال3365-

نهاولايكونلئرعندهما3366-

البرهانذيسئحانأوصافه

نكرانبلاعنهرميئالذل5

ذانيوجدالفلكتحتقلتر
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نورهمنالعلىالسماواتنور-3367

جلالهجلالزبوجهنورمن3368-

معوالكزسيئالعرشاستنارفبه9336-

شزعهكذلكنوروكتابه-0337

الفتىقلبفيالإيمانوكذلك3371-

الحجاكشففلونوروحجابه3372-

نوريشرقللفصلأتىوإذا-3373

العلىجناتالزبداروكذاك-3374

ووهـمخلوتصنوعينذولنور1و-3375

حصمنوعئنذوالمخلوقوكذلك3376-

هؤةرجلكفتحتتزلاحذر3377-

رجلهرصلصتبالجهلعابدمن3378-

العبااثارأنوارلهلاحت9337-

وباصيةمصيبةبكلفأتى0338-

خدنههوالذيالحلوليئوكذا3381-

والصالتعطيلذوالرجلبصنويقابل-3382

وظلامهطبصعهكثاقةفيذا3383-

ولاهذافلامحجوبلنور1و3384-

**

لقمرانوالنجمكئفلارضو

الطبرانيالحافط5حكاوكذا

الاكوانوسائرالطباقسئع

بالفزقانالمئعوثكذاثور

القزآنمعنورعلىنور

للأكوانالسبحاتلاحرقب

الابدانقيامةيؤمالارضفي

بطلانذاليستلألانور

متحدانلله1وهماماف

شئتصانهماومعقولصسوس

الازمانعلىفيهاهوىقدكم

الدانيالحضيضقعرإلىفهودص

للرحمنالانوارظنهادة

هذيانومنشطحمنشئتما

الاخوانهماحنصاههنامن

سيانهماماالكثيفةحجب

الثانيهذاالتعطيلوبظلمة

يريانظلمةمنلههذا

*

نص!يلرص

الصذانكوالمؤخرالمقدموهو3385-

هماإذايضاالذاتصفاتوهما3386-

تابعتانللافعالعتان

قائمتانبالغئرلاسالذات
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ظنمحينالمقشمغلطقد3387-ولذاك

اراقدولكنهذايردلمإن3388-

واحدشيءوالمفعولوالفعل9338-

إلاملديهلئسالفعلوصف0933-فلذاك

لفلديهالفعالأيسماءفجميع1933-

كلهاأمورلكنموجودة2933-

كالفللأفعالالئعطيلهوهذا3933-

الفبموردلئسالوصفاأنفالحق4933-

بالذقامقدماالئقسيمموردبل5933-

وأفأوصافنوعانإذافهما-6933

قيايشتدعيبالأفعالفالوصف7933-

ماالأفعالسوىبالمعنى8933-كالوصف

علىردُّوالنهمالعجائبومن9933-

محاهذاوصفههيبمنقامت0-034

قاالفعلبالسمالاوصافإلىوآلوا-1034

الذيالاصلأبطلواإليهمفانطر20-34

قؤفكذاكممكناهذاكانإن30-34

كووالتأخيربالتقديموالوصف-4034

ونجش!حقيقىامروكلاهما50-34

ب!!أجمعهذاكقدروالله60-34

نت!ي!

يفلئسماأشمائهومنهذا7034-

84

مختلفاننوعينصفاته

الإمكانذيبالفعلقيامهاد

شئئانهماماالمقشمعند

ببيانعدميةنشبة

معانتذوثابتةقط!ست

الوجدانعدمئةترىنسب

بالميزانللأوصاف!طيل

البزهانمقتضىهذا!سيم

الزحمنللولحدالتيات

التئيانقشمةفهذيحال

بالبزهانبالموصوفالفعلم

فرقانمنقطذينكبئنإن

معاندونالايسماءأثبتمن

الأذهانلدىمعقولغئرل

الدئانبالواحدتقئململوا

بوزانأقوالهمبهردوا

إمكانفذوأيضاخصومكمل

نوعانهماودينيئنيئ

الأذهانأوليعلىالمثاليخفىولاجى

الرحمنمنوإتقانممام

بقرانأتىإذايقالبلسد



-8034

-9034

-0341

-3411

-3412

-3413

-3414

لانسانعلىخطرإقرادهابمزدوجاتهاتدعىالتيوهي

نقصانوعنعبببعنالعرشمرثجلنقمبىنوعموهمذاكإذ

الامرانوكمالهنافعهوالذيوكالفمارالمعطيكالمانع

مقترناناللفظانالباسط3بالىالمقرونالقابضهذاونظير

مزدوجانلفظانرافعمعوخافضالمذلمعالمعزوكذا

العرفانذوقالقدكماقوففمومنتقماسمإفرادوحديث

نوعانبهوجابالمجرمينمقئدغيرالقرانفيجاءما

***

ببيانمعلومةكلهاثثلاأنواعالأسماءودلالة15-34

البرهانضح1والتزامأوكذاتضمناكذاكمطابقةدلت16-34

مفهومانمنهيفهمالالسممانفهيالذلالةمطابقة3417-أما

بالميزانالالسممنهيشتقالذيالوصفوذلكالإلهذات18-34

بيانفهمفافهمهبتضمنإحداهماعلىدلالتهلكن9341-

دانفالتزائممنهااشتقماالتيالصفةعلىدلالتهوكذا0-342

الرحمنلفظةذلكفمثالبئنامثالالذاأردتوإذا3421-

مدلولاناللفظلهذافهمامدلولهاورحمةالإلهذات-3422

التئيانضج1وذاتضمنسفهـالموضوعلذابعضإحداهما3423-

للزحمنالعلملزومحعنىادذلكلازمالحيئوصفلكن3424-

تبيانذووالحقبئنمبالتزاعليهدلالته3425-فلذا

***
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العالنووصأسماءفي[لإلحادحقيقةبتانفي

الملحدينقسام1وذكر

لمعانحملتقدمشتةصةكلهامدحأوصافأسماؤه3426-

كفرانمنللهلمعاذكفرإنهفصيهاوالإلحادإئاك-3427

والنكرانوالتعطيلإشراكبادالمئلفيهاالإلحادوحقيقة3428-

الزحمنمنغضبفعلئصهمطوائفثلاثإذافالملحدون9342-

ثانإلهقالواأوثانهمبهاسموالانهمالمشركون0343-

بالانسانالخلاقمشئهصسع!بالخلاقالمخلوقشئهواهئم3431-

الإخوانأقربمنإخوانهمفإنهمالاتحادأهلوكذاك3432-

السلطانذياللهعينكانإذأسماءهجميعهالوجودأعطوا3433-

بالاوثانالاسمذاخصصواهئممنهمشركاأقلوالمشركون3434-

كفرانمنكانماعمصموالوعندهئمشركأهلكانواولذاك3435-

بزهانبلاحقائقهاينفيإذلبصعطيلفذوالثانيوالملحد3436-

البطلانذينفيالحقيقةينفيبماأولهالاسمغيرثئمما3437-

بيانبلطففيهفاجتهدصدةالحقبمعنىعنالنضصدفعفالقصد3438-

وبالكفرانبتجسيمواقذفوانفهاأؤلثموحزفعطل9343-

والقرانبالأخبارأوصافوادالاسماءحقائتصللمثبتين-0434

ثانوضعوهومجازهذافقلبهاعلئكاحتخواهمفإذا3441-

الإيقانحقيقةتسصتفادلالهمفقلالمجازعنغلئتفإذا3442-

زمانمنذالإيقانعنعزلتفصثةأدلةوتلكأنص3443-

ببيانذاتقريرعنوغلئتكثرةالادلةتظافرتفإذا44-34
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وضفبقانونحينئذفعلببك3445-

يؤوأنيقبللئسنصولكل3446-

داومامعقولالمنقولعارضقل3447-

أربعمنواحدإلاثئمما3448-

دانلغيأووعكسهذينإعمال9344-

نإابوهوهوالنقلاصلالعقل0-345

لوللمعقولالاعمالفتعين3451-

إلغائهإلىيفضيإعماله-3452

إنناعلئهئمنكذبلمللهو3453-

دانفىومن،الملحدونيجزىوهناك3454-

ساعةهيانماقليلافاصبز3455-

يبحينصئركجرتجني3456-فلسوف

داعنوساللهمساللنافالله3457-

كافياجواباحيننذفأعد3458-

ونافنافيهاوثالثهمهذا9345-

يقزملئمرأساالرحمنجاحدذا0346-

لعلمفاحذرهالإلحادهو3461-هذا

الىوجنةلديهبالزلفىوتفوز3462-

الورىبينغربةتوحشنكلا3463-

الىالشنةأهلبأنعلمتماو3464-

وصحبهالرسولسلممتىليقل3465-

ومنافقومعاندجاهلمن-3466

ومالهمرث1وانكوتظن3467-

القرانأذلةلدفع5ضا

ثانبمعنىولابالمجازل

يتفقانالعقلعندأمران

بوزانكلهامتقابلات

إمكانبذيهذاماحعقول

التحتانيفزعهيئطلتئطله

البرهانذيبالقانونللمنقولإلغاء

لنشيانوالتركهجرفاهجزه

مختصمانالرحمنلدىوهم

بالغفرانثميجزىإلحاد

للرحمنالاوصافمثبتيا

والعدوانالاثموزرالغئرضي

زمانبعدوالتعطيلإثبات

تئيانذايكونالسؤالعند

بالبهتانعلئهتدلمافي

رحمنولا1ابدبخالق

نيرانمنينجيكأنالله

والرضوانالغفرانمعحأوى

الجبانفيكالامواتفالناس

زمانكلعندحقاخرباء

الإحسانعلىلهموالتابعون

والطغيانبالبغيومحارب

الرحمنفيقطالاذيةذقت

18



بلسانولابيدلااللهفيجهادهحقجاهدتولا3468-كلأ

والحشبانالرأيذاسوىضحدثفاس!النفسالمحالواللهمنتك9346-

الالوانبسائرعداهورثواالالىلاذاكوارثه!نتلو0347-

!ال!ه**

ل!ي

[لأذبياءتدذوعيهر[لثاذي[لذوعفي

]والوت[المعطلترلتدالمخالفوالمرسلنر

للرحمنمنكالعبادةحيدتوالتوحيدنوعيوثانيهذا3471-

الإيمانشريعةبغئرتعبدولاعبدالخئرهتكونألا3472-

إعلانوفيلسرفيإحسانوالوالإيمانبالإسلامفتقوم-3473

للبنيانكالزكنينصحيدالفذلكركناوالإخلاعروالضدق-3474

ثانمراديزاصمهفلادالمراتوحيدالإخلاعروحقيقة3475-

الإنسانلدىتفريقفيهماواحداينقىالعئدمرادلكن3476-

إحسانمعبالتوحيدفاخصصهسئحانهواحداربككانإن3477-

ثانربأنشاكإذيشركهلمأنشاكواحدارئككانأو3478-

العرقانأخاياسواهتعبدلافاعبدهوحدهأيضافكذاك9347-

متوانيولاكسلالاالجهدلبذوهوالإرادةتوحيدوالصدق0348-

السلطانيالأعظمالطريقحيدفتولسالكهاالمثلىوالستة3481-

لإيمانوالحقسبيلأعنيواحدفيواحداكنفلواحد3482-

للمنانوالفضلنالهاقدللذيمشعداتثلاثهذي3483-

مكانكلالعلياءمنبلغتحزةلنفساجتمعتهيفإذا3484-

بالطيرانفهمالخياممنقالبروهاتيكشامقلبلله3485-
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86

87

88

98

39

49

59

69

79

89

99

20

30

-34

-34

-34

-34

-34

-34

-34

34

34

34

34

34

34

34

35

35

35

35

35

35

البنيانكتصدعأعشارهلتصذعتبالرجاالتعلللولا

النشوانكتمايلمتمايلافينثنيالزجاءيئسطهوتراه

الإحسانرفقةعنمتخلفالكونهالإياسيقبضهويعود

قطبانسمائهلافقهماناللداوالبشطالقئضبئنفتراه

الدبرانعلىلاعلئهساهم!ففصارالمسعودسعدلهوبدا

الرحمنمنبخالصةخصوافإنهئمالفريقذتاكلله

الكشلانخئبةياورسولهمعبودهئمإلىركائبهمشذت

***

ف!غ

ظاهرفشركفاحذرهلشركو

ثأللرحمنالنداتخاذوهو

يخافهثئميرجوهبليدعوه

فيباللهساووهمماوالفه

والزالخلأقهوعندهمفالله

فيباللهساووهملكنهم

ماالزحمنمعمحبتهمجعلوا

مااللهلاجلحبهمكانلو

وتجنبواسخطهحئواولما

لحبممنتوافقأنالمحئةشزط

خلامعالمحبةلهاذعئتفإذا

وتذعيالحبيبأعداءآلحمث

أحبابهجاهداتعاديوكذا

الغفرانبقابللئسالمشمذا

إنسانومنحجرمنكانط

الدتانكمحبهويحبه

إحسانولارزقولاخلق

لإحسانوالفضلموليزاق

إيمانوفيوتعظيمححب

للرحمنقطالمحبةجعلوا

الإيمانعلىأحبتهعادوا

الزضوانومواقعمحبوبه

عصيانبلامحبتهعلى

بهتانذوفأنتيحبمافك

إمكانفيذاكمالهحبا

الشئطانخاياالمحئةأين
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60

70

80

90

12

13

14

16

17

18

91

02

21

22

23

24

25

26

27

28

المحفتوحيدغئرالعبادةليس35-

يحمثمفيماوفاقهنفس35-والحب

امرهاتباعكنفسووفاقه-35

قبوفيشرطالإحسانهوهذا35-

رسولهشرعبدونلاتباعو35-

ورسولهكتابهنبذتفإذا35-

كحبمتحثهمأندادا35-وتخذت

دايذعيفريقمنينارولقد35-

وسووالوهئمشركاءلهمجعلوا-35

بلباللهيساووهمماوالله35-

محاانتهكبإذاغضبواماوالفه35-

الذيالوثنفيقيلماإذا35-حثى

ومنغضبمنالزحمنفاجارك35-

وت!ضربمنالزحمنجاركو35-

صفاتهكلعطلتلووالله35-

ردسولهنمقخالفتلووالله35-

غيرهماوشيوخهمقولوتبعت35-

الرجااراءخالفتإذاحتى35-

وضلالةببدعةعليكنادوا35-

ادوسائرالكبارتنفصتقالوا35-

لهمحقاتسلئهمولمهذا35-

وكلامهعلؤهسلبتوإذا-35

يرضيهميكنلمإذ،يغضبوالئم35-

والاركانالقلبخضوعمع!

بجنانيزتضيلاماوبغض

الإحسانذياللهوجهوالقصد

القرانمنفافهمهالشعيل

البطلانوابطلالمحالعئن

وللشئطانالنفسأمروتبعت

الإيمانمجانبكنتالله

التئيانظاهرشركاإسلام

السلطانلاالحبفيبهوهئم

كتمانبلاحبالهمزادوا

والإعلانالسزفيربهمرم

نقصانمنفيهمايدعونه

عدوانومنشتمومنحزب

لسجانومنلسبومنشير

العدوانذاببعضقابلوكما

التئيانواضحصريحانصا

العرفانصاحبالمحققكنت

بالقرانالمئعوثبسنةل

قولانتكفيرهوفيقالوا

بالبهتانجاهزتبلحظماء

نعدووذاكذبذالتكون

كتمانبلاالعلياوصفاته

الجانيالفريقذاكحبذالا



العرفانأولويعرفهالوصفقفويزيدالعظيمواللهوالأمر9352-

الالوانمكسوفةوجوههمترأبتوحيدااللهذكرتوإذا0353-

[الجوبانعصاإلىالتيوسنظرمامثلشزراإليكينظرون]بل-3531

الفرحانتباشريشتبشرونشركاءهئمبمدحةذكرتوإذا3532-

زمانطبيبأعيتزكمةيادينهروائحسمواماوالله3533-

**صهالإه

و[ستد[رةالصفينوتقابلالعسكرينصففي

[لأقر[نوتصاول[لعوان[لحربرحى

لكئمماجهلاالحربيشبمنيا3534-

لجنودهثمجندكئميقاومأئى3535-

ودجىكذاببينماوجنودكئم-3536

وهـالمعقوليدعيأرعنكل]من3537-

غداوجهميمبتاعكلو3538-

أهـشيوخديندانقدمنكلاو9353-

!رإنهبالاتحادقائلاو-0354

متحيرادينهفيغدامنأو3541-

معميكالمعجئريلوجنودهئم3542-

إلىنوحمناللهرسلوجميع3543-

الألىالعزمأولوخمستهمفالقلب3544-

ذكرهمايضاالأحزابأؤلفي-3545

يدانقطاللهحزببقتال

لرحمنوناصروالهداةوهم

بهتانوذيومحتاللط

و]لإيمانللعقلمجانب!

القزآنمنحرجقفبهفي

البطلانالبئنالاعتزالل

شئئانهناوماالإلةعئن

حئران[ملددكلأتباع

القرآنناصريالملائكباقي

عدنانمنالمئعوثالورىخير

ببيانأتواالشورىسورةفي

إنسانمناللهخلقخئرهئم
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محفدالرسولبيدولواوهئم3546-

داعصابةالزسولأصحابوجميع3547-

علىبإحسانلهموالثابعون3548-

راوألمةجميعهمالحديثأهل9354-

ونبئهمبرئهمالعارفون-0355

نبويةسنئةصوفئة3551-

حاضرلديناكلامهمهذا3552-

علئهمأحالمنحوالةفاقبل3553-

خريامنغارةبعثنافإذا3554-

حفللحمثالرحىطحنطحنتكم3555-

طمطمالعساكرذييقاومأئى3556-

وأالاوثانعابدأرسطوأعني-3557

والفللحزفأولاالمعفمذاك3558-

ائذيوالحزفالفشقألساسهذا-9355

دارايةحاملالمخدوعذلكأو0-356

منالمحلولذلكسيناابنأعني3561-

تباعهفيالشزكنصير3562-وكذا

رأيهمسفاهةمنالضلالةنصروا3563-

محنةمنهئمالإسلامعلىفجرى3564-

لهوأتباعجهمأوجعدأو3565-

اذالنظاماوبشرأوحفصو3566-

ويدشئطانكذاكوالجعفران3567-

وادوالنخارالشحام]وكذلك3568-

الفرقانذيلواءتحتوالكل

والإيمانالعلمأهلإسلام

الازمانسائرفيطبقاتهم

العرفانحقائقوأهلصتوى

الرجحانفيالاعمالومراتب

هذيانولاشطحاوليلئسوا

كتمانولاكذبماغئرمن

إمكانوصاحبوأميياءهئم

بالقزانالمنصورالعشكرت

القيعانفيكالبعرصرتم-

اليونانأخوأوتنكلوشاأو

الالحانمعفمالكفورذاك

العلمانبئستلصوتطني

والهذيانالكفرأساسوضعوا

الشئطانخييفةذاكإلحاد

الكفرانذاالارضاهلاديان

والإيماناللهرسلأعداء

والإيمانالدينجيوشوغزوا

الازمانبسالفقطتجرلم

لبهتانوالتعطيلأفةهئم

والمخانللفساقمقدمك

شئطانمنحيهيتلاالطاقعى

بالقرانالجهلأهل!لاف
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رافغشخصالقومفيماوالله9356-

الأشعرفيفذاكعشكركئموخيار-0357

علىأنتئمماواللهلكنكئم3571-

س!والعرشفوقاللهإنقالهو3572-

لاذيقولوقزرطراكتبهفي3573-

فإنكمأكفرتموهلكنكئم3574-

انظرواثمجهلكمفيكبركممن3575-

منهمفأنتمعشكركم]فخيار3576-

جهرةتلاقتقدالعساكرهذي3577-

وابرزواوعئئوهاالجيوشصفوا-3578

كيئبالشوقلقياكمإلىفهم9357-

فماقرمذيشوقإلئكمولهم0358-

لكنتمتعقلونلولكئم3581-تئا

هلهولحديثوأنتمأينمن3582-

والشكاالدعاوىإلاعندكمما3583-

منكمنلناللهوالذيهذا3584-

وأالفهبقالجئتممالله3585-و

وغ!وفزقعةبجعجعةإلا3586-

أهلهوأنتملكئمذاكويحق3587-

نومناصبكئمتحمواوبحقكم3588-

عنونذثالهدىنحميوبحقنا9358-

وماكلامناصباالإلهقبح0935-

وأاللهبقالجئتملولله19351-و

[فلانبرأيبلرأسابالوحي

الفرسانمقذمذاكالقرم

بزهانذووالحقإثباته

بهتانذيكلمقالةضولى

الشانعظيمتقريراإثبات

فدعاني،ذاقالمنأكفرتم

ببيانكفرواأواعذرو]ثم

[الايمانمنقربواإذبرآء

بالاقرانوصيحالقتالودنا

الفرسانمنواقتربوللحزب

القربانمنبنذرهميوفوا

اللحمانموائدغئريشفيه

النشوانكأضعفالخدورخلف

بالبرهانلمعقول1ووالوحيئ

البهتانعلىشهاداتأووى

الصفانيتقابلإذالحزبفي

المئدانفيونحنالزسولقال

شنانبكلوقعقعةخمة

عرفانأولوبحاصلكمانتئم

سنانبكلماكلكئمتحموا

القرانومقتضىالرسولسنن

والعدوانالبهتانعلىقامت

الإيمانذيكفعلالزسولقال



35

35

35

35

35

35

35

35

36

36

36

36

36

36

36

سلطانلذيكشاويش*لو!!تعظيمشاويشلكئمكنا

بالبهتانالتعظيمردتموبدعةوجئتمذاهجزتملكن

***

تم!هم

العرفانذووهئمالضحابةقالرسولهقالاللهقالالعلم

فلانرأيوبينالزسولبينسفاهةللخلافنصبكالعلمما

والشئحانالتنزيهقالبفيلربناالصفاتجحدولاكلا

الاكوانذيجميعفوقادواناللفاطرالعلونفيولاكلا

الإيمانحقائقتفيدليستنهاوالنصوصعزلولاكلا

الإيقانعنعزلتفقدعلمأولالايقيناتفيدكملاإذ

والأذهانالافكاربزبالةبغئرهاينالعندكموالعلم

معانحاملاتالظواهروهيعقلسةقواطعاسمئتموه

والحشبانبالحصروضئطهالالزجاآراءإحصاءولاكلا

بالبهتانللوحيينحريفواتوالئئديلالثأويلولاكلا

عرفانمنفيهماالذي!قفلىووالتشكيكالإشكالولاكلا

!العرفاناوليياعاديتموناجلهامنالتيعلومكمهذي

***

المعطلةبنبنالو[قعو[لأمانالهدذةعقدفي

جذبنيانينب[لإلحادوأهل

لأمانموجباصلحااوصافوالالذاتنفاةصالحتئمقوميا
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-7036

-8036

-9036

-0361

-3611

-3612

-3613

-3614

-3615

-3616

-3617

-3618

-9361

-0362

-3621

-3622

-3623

-3624

-3625

-3626

-3627

-3628

-9362

غارةعلببهموهناغرتمو

منهمقتيلمنفيهاكانما

صانعتماوالقولفيولطفتم

دامعمجالسكئممعهموجلشتم

ضراعةكلللقوموضرعتم

!العساكربسلاحهمفغزوتم

حرعندصانعتموهئمذاولأجل

لهممخانيثاكنتئمذاولأجل

لسلاحهئماستزجاعهممنحذرا

بالفالإثباتصاحبمعوبحثتم

بصولهالمجنظهروقلئتم

يختفيلاريبةهذيوالله

تفاوتشدوبئنهماهذا

ووصفهالالةذاتنفىهذا

وابكلالالهوصفذالكن

لشاكنفيهوالعيوبالنقائصونفى

لهحربكمكانشيئءقلاي

كافرالمجسمهذانعئمقلنا

علىغئظكمنيرانتنطفيلا

حرهاويصلييبرقدهافالله

خطةارتكئتئملقدقومنايا

بوفاقكماعداءكئمواعنتم

ولحاكمبهانواصيكماخذوا

بشنانلهمفيهاقعقعتم

عاناسيرفيهاولاكلا

بدهانبحثكئمفيوأتئتم

والميزانبالاداباستاذ

الجانيسلاحاعاروكمحتى

لقرانووالاثارإثبات

لإدهانوباللطفلهمبكم

عئنانلهممنكمتنفتحلئم

كالنشوانالسلببعدفترون

والعدوانوالتضليل!فير

الشئطانبعشكرعلئهطئتم

الثيرانعلىإلامضمونها

تختصمانالرحمنفيفئتان

بالكتمانلئسصريحانفيا

الربانيالمطلقالكمالصاف

بالانسانللرحمنصشبيه

الرحمنمعطلدونبالجد

الإيمانكاملذلكفكان

النيراناوليياالمجشمهذا

القزانمحزفالحسابيوم

عزفانذوقطيزتكئهالم

البطلانمنشيئءعلىلهم

وهوانبذلةلجرفغدت



063

631

632

633

634

635

636

637

638

963

064

641

642

643

644

645

646

647

برهالكمغلقواوقدانىكشرهئمورمتئمبقولهمقلتئم3-

-3

-3

-3

-3

-3

-3

والإيمااللهرسلاعداءخلفهمنالذيالبابوكسزتم

يداالزمانابدوبحربهمبقتالهملكئمماعدوفآتى

الاذقاإلىشذتأيديكمبحبالهملهمأسرىفغدوتم

أرساذويمعفرةحمرااستقبلتكالشباععلئكئمحملوا

الفزساصولةعلئناانتئمبهصلتئمبالذيعلئكئمصالوا

اللحماممزقيالعرينوسطكنتمإلئناتحئزكئملولا

الشجعاصولةعلئهمصلتئموبقولنااستنصرتمبنالكن

مهاعزلالتعطيلوعزلتمبهصلتئمإذالإثباتولئتئم

لكفراوالئعطيلعشكرمنبسرتةتغزونناوآلئتم

والعدوابالجهلوأحفنامتكمأجهلاللهبحقذامن

والخذلاالخثمتحتوالقلببمصابهالفتىيدريماتالله

***

الموحدين[لإثباتأمر[ءبأسئةالمعطلينالنفاةمصارعفي

والكفرانالتعطيلأمةمنخلامنمصارعلرىأردتوإذا

الاذقانإلىغلتأيديهمشانهمحقيراأسرىوتراهم

طعانفارسمنفيهممادريئةالزماحتحتوتراهم

أيمانوعنشمائلهمعنمنتنوشهمالسيوفتحتوتراهم

القرانومقتضىالضحيحصقلواوالوحيئنمنانسلخواوتراهم

الإيمانمنسخرواولطالماساخرضحكةواللهوتراهم
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-3648

-9364

-0365

-3651

-3652

-3653

-3654

-3655

3656-

-3657

-3658

-9365

-0366

-3661

-3662

-3663

-3664

-3665

-3666

-3667

-3668

-9366

-0367

وازادهاربوعمنهموحشتقد

شملهموشتتديارهموخلت

لهمأفئدةالرحمنعطلقد

أوصافهمنالزحمنعطلواإذ

صفاوعنالكلامعنعطلوهبل

حقيقةالإمامتصانيففاقرأ

واذلكأحمدالعباسأباأعني

الذيوالنقلالعقلكتابواقرأ

ردهفيلهمنهاجوكذاك

فإنهالاعتزالهلوكذاك

نقضهأصبحالئأسيسوكذلك

مصريةلهأجوبةوكذاك

مافيهللنصارىجوابوكذا

للأصبهاعقيدةشرحوكذاك

إثباتهاالتيالنبواتفيها

نظيرهالكلاملاوليماوالله

لمفوالعلويالعالمحدوثوكذا

إنهاالاستقامةقواعدوكذا

فزادنيعلئهأكثرهاوقرأت

انهنفسيحدثتولوهذا

الالىالفلاسفةتوحيدوكذاك

أصولهمنقضفيهلطيفسفر

لهفيهاتشعينيةوكذاك

الأزمانمدىإيحاشاجبار

مجتمعانرجلانفيهمما

إيمانومنمعرفةكلمن

الرحمنمنأخلوهوالعزش

لبهتان1وبالجهلكمالهت

الربانيالعالمالوجودشئخ

الخلجانبسائرالمحيطجحر

ثاننظيرلهالوجودفيما

الشئطانشيعةالروافضقول

الجبانحفرةفيأرداهم

الربانيللعالمأعجوبة

سمانكتئناسفارلستفي

سفراننهوإالصدوريشفي

بيانشزحالمحصولشارجني

لتئيانوالتقريرغايةفي

مكانبكلوكتبهمابدأ

بياناتمفيفيهصليئ

ضخمانبئننافيمالسفران

إيمانوفيعلمفيوالله

الشانغيرلكانيموتقئلي

الكفرانغايةهوتوحيدهئم

والبزهانالمعقولبحقيقة

بالنفسانيقالمنعلىرد



3671

3672

3673

3674

3675

3676

3677

3678

9367

0368

3681

3682

3683

3684

3685

3686

3687

3688

9368

0936

1936

2936

3936

بطلانهبينتوجهاتشعون

وإنهاالكبارقواعدهوكذا

فأسوقهالهانظمييتسعلئم

واذالبلدانإلىرسائلهوكذا

معلومةمئثوثةالورىفيهي

الذيفاخبرنيفتاواهوكذا

لاعدةمنهاألفاهالذيبلغ

والذييومكليقابلسفر

عنالتفسيريقصرولئسهذا

م!ئ!كلفيالتيالمفاريدوكذا

بضعفهاتزيدوعشربينما

الورىفيالشهيرةالمقاماتوله

وكتابهودينهالإلةنصر

جهلهموبينفضائحهمأبدى

أهـنعالتحتواللهصارهمو

وطالماالحضيضتحتصارهئمو

بسلاحهمأثهالعجائبومن

فمابأيديهمنواصيناكانت

فلابايدينانواصيهمفغدت

لأتمماليكاملوكهموغدت

بهاصالواالتيجنودهموآلت

بماخئرلهمنبهذايدري

هناكمولئسيوحشناوالفدم

الوحدانيذاالنفس!كلامأعني

الحشبانفيالمائتئنمنأوفى

لبيانإشار؟بعضفاشرت

والاخوانوالاصحاباطراف

الأثمانمنبالغاليتئتاع

الطوفاندائمعلئهاضحى

نقصانبلاشهرمنايام

حشبانبلامنهافاتنيقد

نقصانذالشنكبارعشر

التئيانواضحفسفر،لة

حئرانلسالككالنجومهي

جبانغئرللهقامهاقد

والبرهانبالشئفورلسوله

مكانبكلتناقضهموأرى

التيجانملابسبعدالحقلى

للبلدانالأعلامهمكانوا

الذانيالحضيضتحتأرداهم

عانسيرإلالهممنا

أمانبحئلإلايلقوننا

الزحمنبمنةالرسولصار

الإيمانلعساكرمنقادة

الفئتانربهفيقالهقد
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النقصانعديمةالكمالصاف

ثانيهيولىحلتصورةاو
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بنيانهفاعتلىعليهوبنى3878-

أنتمبنئتئمجرفشفاوعلى9387-

فتهذمتبنائكمأساسقلعت0388-

اهـذلكرأيتملوأكبرالفه3881-

تحتهمننواظرإليهتشمو3882-

تذالطزفوردوهنالهفاصبز3883-

للشئطانالفهأ"مريوممن

الخوانوبعقلهبقياسه

والهذيانبالعقل5أخبار

صنوانكفرهئمفيهئماخبار

العرفانوليياأخبروناما؟

القزانفيذاكأيضاجئري

الأزمانمدىلهملأزينن

وزيانبغيةمنهالفعل

بالسهمانوالميراثحصيب

التبيانذابعدومنكئممنا

الانذاإلىواتصلتذاكإذ

الاصلانتقابلفحيناصلا

بالاقرانوصيحالعوانحرب

سلطانولابزهانغئرمن

ببيانفأوضحواالنصوصنزن

فلانراياخذويمنعيدعو

الزحمنوفطرةالزسولقول

البنيانبذاأعظمالسمانحو

والإيمانالوحيسيولفاتت

للأركانوخرالسقوفتلك

دخانكمثلعلاحينجنيان

لعنانرقيولوالوضيعوهو

الذانيالحضيضفيقريباعاه



-3884

3885-

3886-

3887-

3888-

9388-

-0938

-1938

-2938

3938-

-4938

5938-

-6938

7938-

8938-

-9938

-0093

-1093

-2093

،والبوانالزذدقةساس1[لنلأنبنانفي

والإيمانالعلمأساسوالإدبات

بفاعللئساللهإنقالمن

قائماايضاالامرولئسكلا

عبادهفوقاللهولئسكلا

وامنتئقيلاواللهفثلاثة

الثلاهذيمعاللاستراحوقد

واوشريعةودينهالرسولومن

لصفاتهجحودهذاكوتمام

الفتىإقرارالإيمانذاوتمام

مفكلوعطلبهأقرفإذا

خزدلحبهالإيمانينقصلم

النبوإنقولهمهذاوتمام

القدبالمعنىذلكتعلقلكن

ثابتاالتعلقذاكوماهذا

الذييعطيلاالأقوالفتعلق

الذيالمعنىحصلماإذاهذا

يروالئمالطوائفجمهورلكن

لناسائرمنغئركئمهذاقالما

بطلانهبئنتوجهاتشعون

كلامهأينالزباينقوميا

معانقيامبهيقومفعلا

لاكوانلجملةمنبلبالرب

الرحمنمنخلوعزشهبل

بوزانخزدلحبةإيمان

القرانوجملةالإلهمنث

لأديانلجملةمنبلإلسلام

بطلانذوالوصفدونوالذات

الأكوانهذهفاطربالله

عصيانمنيتوقولمسوض

النقصانبقابلولئسانى

بالإنسانقاموصفالئسة

الانسانجملةمنبواحد3

لاذهانلفيذاكبلخارجفي

الأعيانفيالكونعليهوقفت

بالبزهانالنفسيئهوقلتم

بطلانذوذاكبلممكناذا

والأزمانالافاقفيظار

بوزانلسقتهاالقريضلولا

ببيانفأوضحواالزسولأين

802



قائلهومنالعرشربفوقما3093-

قولكمهذاأنشهدتمولقد40-93

حظكمغبنتئملكئموارحمتاه5-093

منكمأولىللكفرونسئتم6093-

يشتامهافمنبضاعتكئمهذي7093-

مئدأفيقولكمهذاوتمام8093-

ادبفناءقولكمهذاوتمام9-093

بأسرهالوجودبلغقومنايا0-193

والجزاالمنزلوالأمروالخلق-1193

فمنهمبعدورثوهقدلناس1293-و

والتراوالمورثالمورثبئس-1393

بشراكمنبيهئموارثينيا-4193

مووبينالوارثينبينشتان1593-

جهدهمالألمةصاجماقوميا1693-

أقوالكممنعرفوهلماإلا1793-

عندناجهموقولالرسولقول1893-

نصيحةجهدواللهنصحوكم9193-

ضامنفرجميبهديهمفخذوا0-293

منعلىفالسلامابيتئموإذا2193-

واجعلواالعزائمنجبعلىسيروا2293-

ربهذاكروهوالمفزدسبق2393-

بهمنقطعالغفلاتأخولكن2493-

كاسروحشوكلالشباعصئد2593-

القرآنمنحرفاولاطه

الايمانأوليمعيشهدلله1و

إيمانومنمعرفةكلمن

لقران1ووالايمانبالله

والخشرانبالجهلارتضىفقد

الثانيالمعادعنيومعادنا

فانيتانفالدارانالخلدر

الايمانمعوالدنياوالدين

لنيران1والجناتومنازل

والسهمانوالسهمينالسهمذو

هوانلكلأهلثلاثةث

سيانإرثهممعإرثكئمما

السهمانذيوسهامروثئهما

بأذانأقطارهامنبالجهم

العرفانبحقيق!ومالها

يجتمعانلئسعئدقلبفي

خوانمنواللهفيهمما

بجنانتفعلواإنورسوله

للقزآنوانقادالهدىاتبع

الرحمنإلىالمشرىبظهورها

نشيانذالئسحالكلفي

الغيلانذيتحتالمفاوزبئن

الضيفانلأعجزالمضيفبئس



الذييصطادالشئطانوكذلك2693-

نوعهفأعلىأنواعوالذكر2793-

والفالذكرلهذاأصلوثبوتها2893-

اذاله؟فبطانخليفةكانولذاك9293-

فأ!مراتبهمعلىوالذاكرون0393-

بحصقامواإذاالعليابصفاته3193-

أهـبالرحمنالذكرأهلوأخص3293-

بإوأبوهمحمدكانولذاك-3393

عندنامريموابننوحوكذاك3493-

بصفاتهلهمحصلتلمعارف3593-

الىبسورةالذينالعزمأولووهم-3693

لامنمملوءالقزانولذلك3793-

بصفاتهلنامعروفاليصير3893-

لهمحبحنامعأيضاولسان9393-

يردفمنالبناءمنالأساسمثل0-493

رسىلدينالبناءقامماوالله1-493

مفصلابالصفاتإلاقامما93-2!ا

بدولكللدينناالأساسفهي4393-

الفأساسهاالعبادزندقةوكذاك4493-

بدتزندقةالارضفيماوالله4593-

أتتزندقةالأرضفيماوالله4693-

جميعهئمالعبادزنادقةهذي4793-

فواللهيقولحدفيهم4893-هل

أوانكلالرحمنيذكرلا

المنانلربناالصفاتذكر

النئفيانإلىداعلها،في

الشيطانبخليفةمزحبالا

والعرفانالإيمانأولوطرهم

إعلانوفيسمفياللهول

الرحمنصفوةهمبهاطمهئم

عمرانمنوالمولودساهيم

الاكوانفياللهخلقخئرهئم

الإنسانمنأحديؤتهالئم

ببيانأتواوالشورىأحزاب

بالقزآنالقصدوهيأوصاف

بجنانلنامذكوراويصير

الإيمانفيالإثباتذافلأجل

بالبنيانفكيفالاساسهدم

للديانبالتعطيلاللهل

عرفانذيتفصيلإثباتها

الأديانسائرمنقئلهش

العرفانذووذايشهدمحطيل

والكفرانالتعطيلمنإلا

والقزآنالاثباتجانبمن

مكانبكلومصنفاتهم

الأكوانعلىمئفتولالعرنرق



9493

0593

5193

5293

5393

5493

5593

5693

5793

5893

9593

0693

6193

6293

6393

6493

6593

جلالهجلاللهإنويقول

عئدهكلماللهإنويقول

معارضغئرالنقلإنويقول

فبالعقليحاربماجاءوالنقل

إلىأتىكئفالجهميئإلىفانظز

فمايقلعهاالتعطيلبمعاول

وابماخذعارفبهذايدري

لرأيتمحدقتملووالله

غشاوةالعيونتلكعلىلكن

والقرانبالوحيمتكلم

الاذانبذيفأسمعهموسى

متفقانأمرانبلللعقل

البطلانالبينالمحاللاط

الايمانومعاقدالهدىأس

إيمانمنالتعطيلعلىيئقى

الشانبهذامضطلعأقوال

عيانرايمنهواعطمهذا

العميانفيالكحالحيلةما

*!ه!!!هء

أهلرميهمفيوالتعطيلى[لشركأهلبهتفي

الرسولبتذقصوالإثباتالتوحيد

اوالفهرسولتنقصتئمقالوا

بقولهقطيحتجانعزلوه

رسولهثمالفهكلامعزلوا

الىهووظاهرهحقيقتهجعلوا

والفالتشبيههووظاهرهقالوا

عل!دلتماالزحمنفيقالمن

والمجس!والممثلالمشبهفهو

فلبعقولكممسختقدتالله

والبهتانالبغيلهذاعجبا

الشانالعظيمباللهالعلمفي

كتمانذالئص!عزلاذالنعن

البطلانالبئنالصريحممفر

القزانظاهرحاشاوالتمثيلجسيم

والفرقانالاخبارحقيقةط

الرخمنلاالاوثانعابد3

نقصانمنقطهذاوراءصس

211



وجندهالرسولحزبورمئتم6693-

وفاقهعئنالتنقيصوجعلتم6793-

وافالعرثرإلهتنفصتئمأنتئم6893-

كمالهصفاتعننزهتموه9693-

واتالتشبيهكلهذاوجعلتم0793-

الفوغايةالشفاءفيهوكلامكئم-7193

مابأخذأحقعقولهمجعلوا7293-

اليقببهيشتفادلاوكلامه7393-

وابلاختلافهماعندتحكيمه7493-

الوقالولاذابعدالتنقصنأفي7593-

غداقدونورعقللهمنيا7693-

صارخمقالةقلنالكننا7793-

فعئدهلرسولولرثالرب-7893

الزعبادةمتلنعبدهلئمفلذاك9793-

نهىكماالغلونغلولم0893-كلأ

لغئرهيكونلاحقلفه8193-

واحداحقاالحقينتجعلوالا8293-

رسولهدونللرحمنفالحبئ-8393

ويمينناونذرناالسجودوكذا-8493

والفقىوالإنابةالفوكلوكذا-8593

بهواستعانتناالعبادةوكذا8693-

بأسرهالوجودقاموعلئهما8793-

واتوالتكبيرالتشبيحوكذلك8893-

البفتانفزقةيابمصابكم

فلانرأيذاكيوافقلمإذ

بالقزآنوالمبعوث!ران

مكانكلوفوقالكلاموعن

البطلانذاوالتخسيمصثيل

الخذلانلذاعجباياحقيق

والقرانالأخبارمنفيها

الخصمانيفصللاذالأجلش

اليونانيالمنطقثمصعقول

العدوانأوليياوالجراءةحة

زمانكلالناسفيبهيمشي

باذانبئنكئموقتكلفي

ثانإلهلناولئسحقا

النصرانيالمشركفعلحمن

الكفرانمخافةالرسولعنه

حفانهماحقولعئده

فزقانولاتمييزغئرمن

القربانذيوذبحالصلاةوكذا

عصيانمنالعئدمتابوكذا

الزحمنوخشيةالرجاءوكذا

توحيدانذاكنعبدإياك

الزكنانحبذاوأخرىدنيا

الذيانإلهناحق!ليل



حقموالتوقيرالثعزير9893-لكنما

لاوالثصديقوالإيمانوالحمث0993-

ثلاثةالحقوقتفاصيلهذي1993-

لابالامرعبادةالالةحق2993-

هماشئئابهإشراكغيرمن3993-

الىوقولهالمطاعفهوورسوله4993-

فبتخييرلاالحتممنهوالامر5993-

علىقمناغئرهقولاقالمن6993-

وحكمهالرسولقولوافقتإن7993-

علىرددناهاهذاخالفتو8993-

ولئمتوقفناعناأشكلتأو9993-

علمناإلئهدىائذي-هذا0004

على(العاليوأمرهالمطاعفهو-1004

داعلىمحئتنافيالمقذموهو-2004

كاعلىحثىجميعهمالعبادوعلى-3004

السيأعداءقولهذاونظير-4004

بقولناالمسيحتنقصناإنا-5004

خالقإلهولدقلتملو-6004

غلوامذالنصارىشباهوكذاك-7004

ودينهالزسولمعادينصاروا-8004

توحيدهتئديلهمإلىفانظز-9004

منالتوحيدتجريدهإلىوانظر-03104

قالهقدومامقالتهمواجمح-1104

القزانبمقتضىللرسول

مشتركانحفانبليختص

العدوانوليياتجملوهالا

للشئطانفذاكالنفوسبهوى

السببانفحبذاالنجاةلسببا

البزهانصاحبهوإذحقبول

إيمانوذيعقلذيعندط

والميزانبالسئرأقواله

كالتيجانتشالالرؤوسفعلى

إنسانمنكانمنقالهامن

برهانولاعلمبلانجزم

أوانكلاللهندينوبه

الشلططنوامروالورىأمر

والولدانوالازواجأهيين

الجنبانضمهاقدالتيفس

الصلبانعابديالنصارىمنحع

النقصانغايةوذلكعئد

بوزانحقهوفيتموه

والطغيانبالجهلدينهمفي

والإخوانالاحبابصورةفي

بالكفوانوالإيمانبالشرك

بالرحمنالشرككلألسباب

لوزانوبالنقادستدع1و

21



نزثمالشليمةوفطرتكعقل-1204

ادهوحزبيناافيتعلمفهناك-1304

ومصابهبدائهالبريءرامي-4104

الذيبالزغلللناس-كمعير1504

الذافةيابلالتنقيصفرقةيا-1604

مقايوماقذمتمماوالله-1704

إلاموقالالشيوخقالماوالله-1804

لديكمالشيوخأغلاطوالله-9104

بهحكمتبالذيقضئتم]ولذا-0204

!ممثللديكمإنهموالفه-2104

ذابعدااينقصماذالكئملبا-2204

لهجعلكميزضيهماوالله-2304

جنةالمشايخجحلكموكذاك-4204

قلوبكئمبجذرذايشهدوالله-2504

طاعةعظمتموهماوإلله-2604

وبدينهبهوجهلكمأنى-2704

بخلافهمأشياخكمأوصاكم-2804

وقولهالشيوخقولخالفتم-9204

معجبعجيبأمركموالفه-0304

مععلئهالزجالاراءتقديم-3104

!جالتوحيدجردمن-كفرتم3204

والىالشركلنصرتجردتملكن-3304

للفالتجريدسوىنقصدلئم-والفه3404

14

الميزانفيتطغلاوذاهذا

العدوانذوالمنقوصحتنقص

الحيوانأوقحالمباهتفعل

البهتانلذافاعجبضزبههو

عرفانولاعلمبلاعوى

للانسانالتقليدعلىلته

كتمانبلامعهمكنتم

بالبزهانالمعصوممنأولى

[والقرانالاخبارعلىجهلا

الظغيانغايةوهذا!توم

نقصانمنالعدلتعرفونلو

وللعدوانلشرككمترسا

تبيانذووالقصدلخلافه

الإيمانأولويشهدهوكذاك

العصيانأفةياومحبة

معلومانللوحيوخلافكم

الأزمانسالففيلوفاقه

متفقانخلفانلكئمفغدا

يتفقانلئسفيكمضدان

يجتمعانفكئفالغلوهذا

الإيمانبحقائقمنكمط!

الشئطانرضافيالمضلةجدع

الزحمنوصيةذاكصحيد



غلوملامنااللهرسولورضا-3504

دعاءناالرسوليرضىلووالله-3604

سجودناالرسوليزضىلووالله-3704

إفغئرمنايرضيهماوالله-3804

إطرائهعنالخلقذانهىولقد-9304

قئرهنصيرأننهاناولقد-0404

الذيالقبريجعلبالاودعا-4104

دعاءهالعالمينربفأجاب-4204

بدعائهأرجاؤهاغتدتحتى-4304

مصرحاالوفاةعندغداولقد-4404

مساجداالقبورجعلواالالىوعنى-4504

قئرهأبرزذاكلولاوالله-4604

لي!حجرتهتسنيمإلىقصدوا-4704

الفوقصدهالرسولموافقةقصدوا-4804

نبئهمنصوصجهلتفزقةيا-9404

وجنودهأتباعهعلىفسطوا-0504

وتثبتواوتبينواتعجلوالا-1504

قئلناالائضةقالالذيقلنا-5204

الرفريضةوهوالبئتحجالقصد-5304

بقامنإلئهشدتورحالنا-5404

لهفماالالهبئتيزرلئممن-5504

لناللمشجدرحالنانشدوكذا-5604

هـالاطلاقعلىاومنبةبعدمن-5704

الاوثانعبادةصلالشزك

الإذعانإلىبادرناإياه

الاذقانعلىلهنخركنا

القرآنلذاوتحكيم*ص

الضلبانعابديالنصارىفعل

بالرحمنالشركحذارعيدا

الاوثانمنوثناضمهقد

الجدرانبثلاثةوأحاطه

وصيانوحمايةعزةفي

بأذانفيهميصرخباللعن

الصلبانوعابدواليهودوهم

بالحيطانحجبوهلكنهئم

الاذقانعلىلهالسجودخنع

للرحمنللتوحيدجريد

الايمانوحقيقةوقصوده

لعدوانونوالبهبابالبغي

جئرانمنفيهمافمصابكم

التئيانعلىأتتالنصوصوبه

الأعيانعلىواجبةحمن

الدانيكذاكقاصيهاالارضع

سهممانولاسهمحجهمن

البلدانمساجدخئرجوي

زمانمنتالخلف،
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وللنعمانذايابى!مانللفلكنفزضاالنذرعندونراه-5804

إنسانعلىفرضاجنسهمافإنهالوجوبالنافيهوأصل-9504

الإنسانعلىمفترضبالنذربأنهتدكبراهينولنا-0604

بالإحسانبالنذربوفائهطاعةناذرلكلالرسولأمر-6104

والأركانالحنضرذاخلاما5سوافيبألففيهوصلاتنا-6204

للمنانوالنضلأجرهافيقكعمرةقبافيصلاةوكذا-6304

ثنتانأولاالتحيةجناصذالنبويالمشجدأتئنافإذا-6404

الإحسانذيفعلقلبوحضوروخشوعهالهااركانبتمام-6504

الاجفانعلىولوالشريفسئراونقصدللزيارةافثنيناثم-6604

والإعلانالسزفيمتذللخاضعوقفةالقئردونفنقوم-6704

الأذقاننواكسفالواقفونناطقحيئالقئرفيفكأنه-6804

الزجفانكثرةالقوائمتلكفاعترتالمهابةتلكملكتهم-9604

الأزمانعلىغاضتولطالمابمائهاالعيونتلكوتفجرت-0704

إسمانوذيعلمذيووقاربهئبةبالسلامالمسلمتىو-7104

الأذقانعلىيشجدولمكلاضريحهحولالاصواتيزفعلئم-7204

ثانبئتالقئركأنجوعاأسىبالقئرطائفايرولئمكلا-7304

الأركانذيالبئتنحوللهمتوجهابدعائهانثنىثم-7404

والايمانالاسلامبشريعةمتمشكاغدامنزيارةهذي-7504

الميزانفيالحشريوموهيرةالرياهاتيكالاعمالافضلمن-7604

البطلانبأعظمالرسولسننبهجاءتالذيالحقتلبسوالا-7704

العدوانأوليياالمضلةجدعالسوىننكرولمزيارتناهذي-7804

بالبزهانإلئهالمصيريجبثابتنصالزحلشدوحديث-9704
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69
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نت!ار

والقرانالسذن[تباعنوفي

الحسايومنجاتهيريدمنيا-

والالأقوالفيالفهرسولاتبع-

لعفهمااللذينالصحيحئنوخذ-

هوىمنالتجردبعدواقرأهما-

علىتحكئمولاحكماواجعلهما-

لامقالةكبعضمقالتهواجعل-

للذيكنصركمقالتهوانصر-

وحدهعندكاللهرسولقدر-

معيناعلئكفزضاترىماذا-

أقوالهعلىقالواالذيعزض-

طريقنابئنالطرقاتمفرقهي-

جميعهمالعبادمقالاتقدر-

محمدصحببئنجلوسكواجعل-

همتلقوهماعنهموتلق-

مسافربلاغهذافيافلئس-

ماالخلقهذابئنلتنافسلولا-

وكتابهواحدرثفالزب-

المببالحقأوضحقدورسوله-

فلاعبارتهمنأوضحثمما-

نصيحةكلفوقمنهوالنصح-

الهدىالباغييعدلشيءفلأي-

الذتو[نمنللذجاةوتا

النيرانوموقدالحميممنب

القرانعنتخرجلااعمال

واسطتانوالإيمانالدينول

الشئطانوحميةوتعصب

فلانبقولأصلافيهماما

أوانبكلتنصرهاأشياخ

بزهانماغئرمنقلدته

تئيانذوإلئكمنهوالقول

إيمانوذاعقلذاكنتإن

الامرانفذانكذاكعكس!أو

والعدوانالزيغأهلوطريق

الإيمانمطلعوراجععدما

بالاحسانعنهمعهموتلق

والعزفانالإيمانمنعنه

الحيوانوجنةالإلهيئغي

الحشبانفيقطالتفرقكان

دانمنهالحقوفهمحق

والتئيانالإيضاجبغايةش

تئيانإلىسامعهايحتاج

الرحمنعنماخوذوالعلم

الخذلانعمىلولاقولهعن
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41
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41

41

41

41

41

41

41
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41

منوالقولمصدقعنهفالنقل

ياالأمرينفيسواهعندوالعكس

لهلمنالصباحلاحقدتالله

يقوعمايتهفيالعمايةخوو

نإالاعلاملكرفعتقدتالله

فماكشلاناوكنتجبنتوإذا

الىواهجرنفسكبالوصلوعدأقدم

عدوهفذاكمقصدهنئلعن

قولانعندناماعصمةذي

القولانيشتويهليهتديمن

ناظرتانالفجرنحوعئنان

؟الرجلانأيشتويبعداللئلل

أماندارنلتالمشمركنت

جبانغئرإلئهالوصولحرم

الإنسانقاطععنهحقطوع

الدانيالقريبمنهانهولو

ء!هه*ص!ه

المثيتينعلىاللهإلىالسيرتيسيرفي

والمشركين[لمعطلينعلىوامتناعه،الموحدين

أنفاسهبهسارتقاعدايا

سرىوقدالرقادهذامتىحتى

العلىنحوعزماتهمبهموحدت

بظهورهاواعتلواالعزائمركبوا

أولاجاؤواثمرويداساروا

الفلاإلئهالصفاتبإثباتلساروا

قلوفامتلأتبالأوصافعرفوه

بالإلئهالقلوبتلكفتطايرت

ادراهملهحئاوأشدهئم

بالذملانولئسالبريدسئر

الاحسانأوليمعالمحبةوفد

والأظعانالركبانحاديلا

نعمانإلىحلوافماوسروا

بالركبانيؤمالدلبل!سئر

والنكرانوالتحريفصطبل

والإيمانبالحبلهبهم

العرفانمنملئتإذأشواق

القزانوحقائقبصفاته
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بقدرهللشعوريتبعفالحث

صفاتهالعارفونكان]ولذاك

برثهمالعالمونكانولذاك

داهملهاالمنكرونكان]ولذاك

وذابذاالجاهلونكانولذاك

منشئئينفيالعئدقلبوحياة

يكوالأخرىوفيالذنياهذهفي

إش!غيرمنوحبهالإلهذكر

كامتناحقاالئعطيلصاحبمن

وصفهينكركانمنايحبه

استوىالعزشعلىحقاوائذيلا

يؤاللهفضلذاكأكبرالله

اذتقولالديارفيالمخلفوترى

يفاللهعدلذاكأكبرالفه

دافيالحمدوهذاهذاعلىوله

جلالهجلالربلذاتحمد

أرواحهمعليهمتعزمنيا

بئعهامبيناخشراناويرون

بارزاالتسابقمئدانويرون

علئهمالعبادأنفاسويرون

اللقايومأمامهمأنويرون

أجبقدماذاثمعبدتئمماذا

وهيهئواللسؤالجواباهيوا

تئيانذوذاكويضعفيقوى

[الشانهذاهلهئمحبابه

الإيمانوبشرعةاحبابه

[الشنانأولوهئمحقاأعداء

شنانذويحقابغضاءه

الازمانمدىيحيايرزقهما

والإحسانالرضوانذاالحيئن

فممتنعانوهمابهساك

طيرانمنالمقصوصالطائرع

بقرانوكلامهوعلؤه

والفزقانبالوحيمتكلما

حشبانبلايزضىلمنتيه

بالحرمانخمقالاثافيإحدى

إنسانمنشاءمنعلى!تيه

حمدانهماالأخرىوفيأولى

والاحسانالعدلحمدوكذاك

بهوانبيعهاغئناويرون

ومهانقبيحةكلإثرفي

؟المئدانتمحمأفيتركون

والحسبانبالعدحصيتقد

شاملتانمشألتانلله

والبزهانبالحقأتىمنضئم

يدانيللجوابصواباأيضا
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سوىينجيكئمليسأنوتيقنوا

سئحانهتوحيدهتجريدكئم

رسولهاتباعتجريدوكذاك

ربهمنالفتىيتجيماوالله

ارالمشكينعئدكجزيرثيا

لافاجعلهوذكزتهتنسهلئم

بالجمبأولىفكنتختمتوبه

فواتحبئنيضيعلئسفالعئد

انشأتهوقدبهالعليمنت

إلىوهوتعلاقدعلئهاكل

نأظنحثىالنارعليهاوعلت

أنهظناالأبوينإلىتىو

التيرحمتكالأبوينإلىفسعت

وحلومنابنوهماونحنهذا

فواحدوالعدويسيرجزء

جمبمنعلئنامشتولوالضعف

يكنفلئمإلئكمعذرةربيا

وغرهاسولتهنفوسلبن

ارواسعنكربيافتيقنت

قفالابوانقالهماومقالنا

الذتغفرلموإنظلمواالالىنحن

لفالشئطانعلىفانصرناربيا

الإيمانلحقائقتجريدكم

والاوثانالشئطانشركةعن

والهذيانلآراءلهذهعن

روغانبلاهذاسوىشيء

العئدانأضئعفمنكالفضلجي

بالإحسانبداتانتينساك

الجانيالجهولمنوبالثناءفى

الغفرانذيفضلمنوخواتم

الاركانأضعفهيتزبةمن

وهوانبذلةالجميعتحت

نيرانمنالخلقعلئهايعلو

دخانتحتالابوينسيصئر

الابوانبكفعلاوسعتهما

الميزانلدىحلمهماجنبفي

حشبانبلاوأعدانالهما

الإيمانمنسيماجهاتناح

العصيانذاركوبالعبادقصد

أمانيغرورلهاالعدوهذا

إحسانوذوفضلذوخفران

الجانيالظلومالعئدمقالةفى

خشرانذوفنحنالعظيمنب

يدانحماكلولابهلناص
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ببيانثابتوجهكلمنخصومكئموبئنبينكموالفرق-4

والدبرانالسعدبينشتانمنكمهئمولامنهئمأنتمما-4

؟قرانمنالرأيأينللرأيدعوتمللقراندعونافإذا-4

فلانقولتقليدإلىأنتمدعوتمللحديثدعوناوإذا-4

والاذعانبالحقبقبولهانبينانصوصتلفئناوكذا-4

عزفانبلاجهلذيتفويضولاجحدولاتحريفغئرمن-4

النكرانمعتفقئتئمويلوتأوتجهيلبإعراضىلكن-4

نكرانإلىلهسبيللاماأتىقإذاجهدكمأنكزتموها-4

الإيمانلحقائقهدىمنهتشتنبطواولئمعنهأعرضتم-4

العرفانعلىلافوضتموهابسمعهامكرهينابتليتئمفإذا-4

معانوجهلإعراضتفويضلهسيقتللذيبجهللكن-4

صولانذيدفعأوليتموهاخصومكئمباحتجاجابتليتمفإذا-4

الجانيعندالنصحطويلعوالفوالتفويضوالإعراضفالجحد-4

الإحسانذيوفهمالقبولحشنمعالتشييمحظهلدينالكن-4

!هه*!إه

با

والمعطلتبنالمثبتينحظبتبنالتفاوتفي

[لعالمينربوحيمن

الثانيالمجازمنهونصيبكمإلهناكلاممنالحقيقةولنا-4

الامران؟يشتويهلوعليكملناشاهدةالوحيئنوقواطع-4
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لناشاهدةالمعقولوأدلة-

شاالرحمنربنافطرةوكذاك-

والالىالصحابةإجماعوكذاك-

بعدهمالأئمةإجماعوكذاك-

أنتملديكمفهلالشهودهذي-

ذكرهئمتقدمقدمنوجنودنا-

رابمشاعرمضروبةوخيامنا-

فالسىالتيهفيمضروبةوخيامكئم-

محصولهئمعلىشهادتهمهذي-

كذاأيضاإنهميشهدوالله-

السىوهذهوالصحاحالمساندولنا-

داوهذهالكلامتصانيفولكئم-

كبفبعضابعضهايكشرشبه-

كلاأورأيغئرشيءثمهل-

رسولهقالاللهقالونقول-

وقاارسطوقالتقولوالكن-

يكنلمسيناابنيدعىلكم-شئخ

الاشعرفيمقالتأتونماوخيار-

مربلعلومقمرفالاشمعري-

وادبالمعقولالئقريرغايةفي-

للفالآراءفتاركوونحنهذا-

صرحتمقدبالعكسلكنكئم-

وا!الئفصيلعلىعندكموالنفيئ-

البرهانإلىفقاضوناأيضا

بيانشهودأيضالناهدة

والاحسانبالعلمتبعوهم

مكانبكلكلامهمهذا

؟والنكرانبالنفيشاهدمن

الشئطانفعساكروجنودكم

قزآنومنخبرمن!حيئن

حئرانملددكلمحان

بلسانوقولهمالمماتعند

الرحمنربناشهادةتكفي

القرانعننابتالتيضن

الهذيانكثيرةوهيآراء

للأزكانخرزجاجمنت
؟اليونانمنطقأوباطلم

مكانوكلتصنيفكلفي

العزفانذووقالالخطيبابنل

والايمانبالدينمتقبفدا

بالبهفتانعلئهوتشهدون

الأكوانذيجسميعفو!تىالعزش

الرحمنبفطرةثئمحنقول

الفرقانومحكمالصحيحفةل

البهتانذاالقانونووضعتم

نكرانبلاإجمالإثبات
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الىعلىحزبئناأييعلموهناك-4217

ساعةهيإنماقليلافاصبر-4218

ويصبرويألمونمثلكفالقوم-9142
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بالتئيانوالتفصيلإجمال

بالقرانالمئعوثوشهادة

الفرقانومحكمالشيوخقال

الاذهانفيالتاويليقبللا

بمعانمتأولمتشابه

؟فلانيرقومياأفواضح

بلسانمتاولامتشابها

الوحيانبهجاءتالذيعلىخ

النصانحشبناوقلناشئئا

التئيانلاالإشكالغايةفي

كتمانبلاعندكمآراء

القرانومحكمالرسولقول

بالبرهانغئرلاووفاقه

الايمانفحقيقةووفاقهم

زمانبعدالرحمنوالموعد

الديانوفطرةالضريححق

الرحمنرضاففيأصئتوإذا

الشيطانطاعةفيوصئرهئمن

السماءمنالمذولبالوحي[لاستغذاءبتانفي

و[لار[ءالرتالتقليدعن

الايمانوصخةاليقينعلمومؤثراالمبينالحقطالبيا-0422
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الذيخبرناصحمقالةاسمع

إزارهيداهعقدتمذزالما

أهـللعزماتالفتراتوتخلل

فتراتهمنالنقصانوتولد

لي!نورايئتغيالمذاهبطاف

الذظلمةيئغيطافقدنهو

قؤةإلايزدادلاواللئل

علىنارسئرهفيبدتحتى

معيمكنهفلئمليقبسهافأتى

بلطفهالإلةتداركهلولا

متذللاخاضعاتوقفلكن

قيودهعنهحلجندفاتاه

قيودهتحلنلولاوالله
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؟النقصانبنيسائرنالئسأو
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الجانيالجهولفعلكلهاطافببالإطلاقالطعنولئسهذا

والفزقانالإيمانومحكملالرسوقولخالفتقدالتيفيبل
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باذانقالهقدمابفسادمنادياالعضالبالداءلرماه

***

لاأممذهبهوسلالدهبلازمفي

بذكرهترادالمعنىولوازم

حقهفيبلازملئسويسواه
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والايمانوالاسلام!رآنواوالدينانتفاءلازمهاوالفه-

واعيتانأذنانلهكانتلمنجدابينذلكولزوم-

التئيانبأوضحاللزومختببالنظمهذاضيقلولاوالله-

ناظرتانعئنانلهكانتلمنيكفيمامنهتقدمولقد-

الجبانساكنالبلادةوأخويكتفيذلكببعضاللبيبإن-

والقرانالايمانبحقائقشيوخكئمبجهلاعتبرواقومنايا-

فتانجاهلمقالةفيكموقتهأفضلقولسمعتئمماو-
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لسانوضعوالاقبالبالخلقاستوىتأويلأنالمعطلزعم-
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***

و[لإنبمان،[لعلمأهلنرعلنبهملرد1في

و[لبر[نوالبدعةوالتفرنبطالبلأهلإلىانقسامهمبر

كفرتمأنكئمالعجائبومن-
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القرانوشيعةالحديثأهل
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الشانلهذاتهويناللحق

فولانعندنافيهوالكفر

إيمانولاانعتهمبالكفر

الإعلانحلةظهارةولنا

والعدوانالبغيلأجلقطعا

والطغيانبالظلمتعذرولن

والبفتانبالروروشهادة



والكفرانالاشراكذيقتلممئممخالفبقتلاستحلال!وكذلك-

العصيانمنارتكبوالماإلاقتلهمحفواماالخوارحإن-

التئيانواضحوذلكفيهموحكمهالزسولقولوسمعتم-
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الإيمانمعبتقريرلكنعلئهماالنقيرزادواماوالله-

والعزفانلانصافوحقيقوالفبالعدلخصكئمقدمنفبحق-

؟البرهانالصادقالرسولحقالبالذيالخوارحأمأحقأنتم-

الأوثانعبادةأهليدعونبلالرحمنالعابدييقتلونهئم-

إيقانعنالحقالنصوصعزلولاتعطيلهلولينواهذا-

!إه**

ف!يلر

بلوعنعجزفاهلوالاخرون

ولقائهرلسولهثئمبالفه

بماظنهمحشندهاهمقوم

سوىيجدوالئمالناسفيوديانة

يرتضوالئمالهدىعلىيقدرونلو

يظلموالمإنمعذورونفأولاء

الحقدفطالبونوالآخرون

قصدهئمومصنفاتبحثهئممع

سوىمنالحقائقطلبإحداهما

إلىموصلةغئرطرقودسلوك

عليهمالأمورتلكفتشابهت

إيماومعقصدمعالحقغ

ضرباميزتهمإذاوهم

أسناذووأشياخقالته

بأمابهافرضواأقوالهم

البهتاقائلمنبهبدلا

والعدوابالجهلويكفروا

شئئاعلمهعنصدهمممن

العرفاإلىوصولهممنها

الجدرامتسوريأبوابها

الايماومطلعاليقيندرك

بالحمراالطزقاشتباهمثل
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السلطانيالأعظمالطريقأدري

حشبانبلاحاصلةافات
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النضانلهوإيمانطرم

الإنسانذانوعغايةحعصوم

الكنصلانأجلهمنفاتهإن

الإيمانعلىهذامنصذوان

برهانبلابالدعوىممفير

؟عدلانأفانتماعندكممن

الايمانعلىحقابأنهل

!الهه
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الرحمنلطاعةالوفاقعئن

بالبهتانالخلفعابواعلئهل

الازمانسالففيأسلافهم

الاذهانوفكرةالزجالراي

للمنانوالفضلتوفيقنا
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ذانسواءلالرأيلفتئمخاحينلنطروخالفناهذا

إيقانولاعلمبلاصيرت!غئرجوابلكمماوالله

!السلطانإلىالشكوىذاغئربجوالكئمالعظيماللهألستغفر

البزهان!ولييامنكئمضظروهمفولنحنلديكمالجوابفهو

بالاحسانللنصولاكلاتبعتمللأشعريلاوالله

بزهانبلالدعوى1والجهل!واوخلىلاعبملفسكئمفانتبهواقوميا

الازمانمدىمنكئمعاقلممةض!غتربالجهالةالرياسةفيما

الثيرانجملةمنروساؤهاالتيالبقربرياسةتزتضوالا

وخاصته!اللهرسولأنصارهمالحديثأهلأنفي

الاخرواليومباللهيفورلالأذصاريبغضقولا

وشاتماالحديثأهلمئغضايا

بدأنصاربانهمعلمتماأو

الرسوأنصاربأنعلصتمااو

مؤمنعئدالالصاريبغضهل

شهادةوهيبذاكالزسولشهد

دينهخزرجبانعلصتماو

لقولهخالفوكإذذنبهمما

تش!كنتوخالفوهوافقوكلو

وانفالاشياخإلىلحيزتملما

الشئطانولايةبعقدأبشز

؟والقزانلايمانواللهش

؟نكرانولاشكبلاهمل

؟الايمانلروائحمدركاو

بالبزهانالثقليناصدقمن

؟زمانبكلأبداهئملأوس1و

فلانقوللأجلخالفوهما

الإيمانأولوحقاانهمطد

بالفرقانالمئعوثإلىحازوا
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وهوانومذلةحشرةمن
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زمانبكلأبداهديهملك

لإخوانونصرةبالحظوظضئم

الشئطانوساوسالنفوسلكم

الاذهانبقطارةوقنعتم

فلانكلرايفيورغئتم

عدوانذيعزلفيهللحكم

اليونانومنطقالعقولإلا

السئحانذااللهمسئحانك

الميزانفيالخلقهذاأعمال

العينانتنالهالسباقرران

الذتانالقادرالمليكوسم

للتيرانالفحممثلوالسود

الندمانناجذيقرعوهناك

لخشرانوالارباحمنمعها

والبطلانلهذيان1و!حات

الفانيالزمانفيتعوضمنها

بالميزانالناسبئنوالعدل

حئرانتائهمنفيهمما

الإنسانخلاصةالعظيم!ضل

النيرانعمارةفهوكالشوك

يشتويانلئسأكبرالله

العانيالذليلمشألةبيديه

كافلتانالخلقهذابهلكن

24



7945

8945

9945

0046

1046

2046

3046

4046

5046

-6046

-7046

-8046

-9046

-0461

-4611

-4612

-4613

شرانمنهماأعظمواللهماالاعمالوسيىءالنفوسشر

بالفرقانالمئعوثخطبةفيمنهماالتعوذهذاأتىولقد

الشرانهوالدنياهذهفيمصابهأنالعئديدريكانلو

الاكفانداخلتراهحتىديدانهمنهماالتعؤذجعل

جامعتانالشزلكلفهماوالهوىالتكبرمنالعياذوسل

يلجانقلبهفيإذالخئرقطركلعنالفتىيصدانوهما

يشتركانثمأخرىوالكئرتارةهواهيمنعهفتراه

النيرانساكنيفاسألهذينتابعإلاالنارفيماوالله

تهانكلوفودإلئكلأتتمنهمانفسكجردتلووالله

**!هه

الرسلدعوةبينالمبينالفرقظهورفي

المعطلينبدي

أذنانلهكانتلمنجدافطاهرالدعوتئنبئنوالفرف

العميانعلىإلاإيضاحهيختفيلاظاهرمبينفزق

مكانكلفوقمنلربنامالعلوبإئباتجاؤونافالرسل

بيانبكلتفصيلاحمنالرلربنابالصفاتأتوناوكذا

بالاذانالمشموعوكلامهمتكلمإنهقالواوكذاك

بعيانلقائهيومحرئيئاوسئحانهإنهقالواوكذاك

شانفيربنايومكلمحقاالفعالإنهقالواوكذاك

الكفرانبشهادةبل!طيلوالثبالنفيأنتموأتئتمونا
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4614

4615

4616

4617

4618

9461

0462

4621

4622

4623

4624

4625

4626

4627

4628

9462

0463

4631

4632

4633

4634

4635

4636

وعلوهصفاتهللمثبتين-

بأنهالمقربإيمانشهدوا-

الذيبتكفيرانتموشهدتم-

ونحفإقرارا"الله"أينبوأتى-

سؤالنامثلبالأينفسؤالنا-

فقلتمبالبيانتؤناوكذا-

ووضعهالكلاممدلولكانإذ-

بهمفهومغئرمنهوالقصد-

منكمأعرفاللهرسلقوميا-

ذإالتوحيدألغزواقدأتراهم-

وهـالتشبيهأظهرواقداتراهم-

مامثليقولوالئمشيءولأي-

بخلافهصرحواشيءولاي-

بادالوصففيبالغواشيءولأي-

بالغتمانتمشيءولاي-

مفصلاالصفاتنفيفجعلتم-

مجملاأمراالإثباتوجعلتم-

واس!التئيانعنعجزوااتراهم-

الفوامةاليهودافراخاترون-

ذاالباطلالكلاماربابووقاج-

ومنومعتزلجهميكلمن-

والفالرسلجميعمنأعلمبالله-

التيكحبهمبسؤالفسلوهم-

لسانكلعرففيونداءه

الاكوانمباينالسماءفوق

العدوانأوليياذلكقالقد

البهتانمنهذاقلتم!ا

سيانهماعندكماللونما

تئيانمناللغزأينباللغز

بلسانبنطقهميقصدوهلئم

ذانإلاالناحرعنداللغزما

بيانكمالفينصحاوأتم

؟العرفانأولييابينتموه

الاوثان؟كعبادةلديكم!

الرحمن؟ربنافيقلتمقد

؟كتمانبلاتفصيلتصريح

؟زمانكلالنفيدونإثبات

بالقفزان؟والتعطيلالنفيفي

والنقصانالعئبنفيتفصيل

بالبرهانقالوهالذيعكس

التئيانعلىأنتمخولئتم

للنيرانوالعئاد!طيل

الايمانائفةعندحذموم

جنكئحخانحزبمنوالاهما

؟والقزآنوالإنجيل!راة

الشانهذاعلمعنبهاجاؤوا
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4637

4638

9463

0464

42

43

46

47

48

94

52

53

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

مكانكلوفوقالسماءفيأورضهفيرئكمهلوسلوهم-

الاكوانخارجأوداخلهوفلاشيءكفهذامنلئسأم-

بيانكلالحقيبينفيهمالذيوالنصحوالتئيانفالعلم-

الشيطانمعلمفعلممتمانوادوالتلبيسالالغازلكنما-

***

ف!ار

النتاأهلوالقرانالسذةأهلشكوبدفي

الرس[لىلهماالمخالفةو[لار[ء

السلطاإلىوظلمهمجهمببفبدايشكونناهئمربيا

الإيماناصريهمليظنهمإنهحتىعلئهويلبهسون

وقرانبويةسنةلبقوافيالمضلةالب!عفيرونه

الكفراظاهرشنيعأمرفيللأوصافالإثباتويرونه

بطعاناداهملهكشفالوتلبيستنعلئهفيلئسون

هوابكلوحئيتمأبداحيهيتملاالتلبيسفرقةيا

لسلطاذوفأنتإلئكأبداوصنيعهمنشكوهملكننا

البطلاعنارددهوالمئطلمحقناوأشكشكايتنافالسمع

تئياذاالحقتريهحتىبهوالطفالهدىسبلبهراجع

القيعافيوتاهالطريقضلقدالمشكينسعيهوارحئموارحمه

والبهتاوالشطحاتآراءادبهذهالمصابعمقدربيا

الهجرابذليعبوالماثاروادوالفطراتالوحيينلهاهجروا

البزهاطالبشئئاتغنلئملفظيةظواهروتلكقالوا

العرفاذيعندالظواهرهذيمنإليهيصارأنأولىفالعقل
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ماالعقلبأنكلاذعىثم-4655

منبعقلالعبادحارقدربيا-4656

فكلهمعلئكيقضىمنوبعقل-4657

منمعقولإلىأرشدناربيا-4658

إنهاوقالوابشبهاتجاؤوا-9465

ومابعضابعضهيناقض-كل0466

وجزأةعلئكإفكابهاوقضوا-4661

لاحبائلالنفاةأوهىقدربيا-4662

وادلدينالنفاةقلبقدربيا-4663

وأجلبواالنفاةبغتقدربيا-4664

للألىوالغوائلالحبائلنصبوا-4665

فمنيطيعوهئمأنعبادكودعوا-4666

بضلالهميقللممنعلىوقضوا-4667

بالذيوحيكأتباععلىوقضوا-4668

وحبوقتلهمبعزلهموقضوا-9466

الىتلاعبمثلبالدينوتلاعبوا-0467

بينهثمتواصواكانهمحئى-4671

لمنمئتدعهجركلامكهجروا-4672

مصحصلديهمفيمافكأنه-4673

همهمقومبجوارمشجدؤ-4674

تدبرايقرؤوهلئموخواصهثم-4675

ختمةفيأوالسئعفيوعوامهم-4676

واالئجويدحزفيةوهئمهذا-4677

الثانيالفريقدونقلتهقد

بالميزانفأتوحيكيزنون

والبزهانبالمعقولجاءقد

خصمانإنناالئحاكميقع

الاذهانببدائهمعقولة

مختلفانمعقولانالحقفي

القرانإلىلتفتواومامثهم

والإيمانوالاثارغزان

بطانفوقمنهظهراإيمان

الشانالحقيروالزجلبالخئل

فلانقولدونبوحيكاخذوا

هوانشرساموهيعصيهم

والكفرانوالتضليلباللعن

الفزقانعشكرلااهلههم

الاوطانعنونفيهمصسهم

رسانبلانفرتالتيحمر

للثانيأولبذلكيوصي

والقزآنبالاثاردانقذ

كفراناخيزنديقبئتفي

الزخمنطاعةفيلاالفشقفي

معانيلففملاللتبركبل

الألمانلذيعوضاتربةأؤ

والالحانالأنغامصوتية
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القرانمنفيهاماإسلامادمصاحفباانقالواقدرصثيا-4678

حيوانمنسلقدالذيجلدواهـالأوراقوهذهالمدادإلا-9467

الفرقانمنحزفاولاأصلابقائلولشتمخلوقوالكل-0468

فذانالرسولأمجبرئيلهووهلمخلوققولإلاذاكإن-4681

القرانمحنةياأشياخهمقالبهماقدمشهورانقولان-4682

لإنساناوكاغددالمدللاإيطألملقالوارجلداسهلو-4683

الايمانوحرمةالقلوبتلكمنالقرآنصزمةزالترصثيا-4684

قرانمنللهبئنناماقولهممنهمالافواهعلىوجرى-4685

بلسانعبارةذاك!بيروالفعنهالحكايةإلابئنناما-4686

فلانبقولاستغنؤاقدهئمإذبهعمالاالتالونوماهذا-4687

القزانمنعقلوامافبقدرمنهمالحناجرجازقدكانإن-4688

كتمانبلاتصريحاعلئهلالزجارأيفقدمواوالباحثون-9468

الخذلانإلىقائدهئمالعزلكذاوكانسواهولواإذعزلوه-0946

الإيقانعنمعزولفهوشيقبمنهلنالمجحصلولئمقالوا-1946

اليونانمنطقهوميزانهاعقييةقواطعاليقينإن-2946

الأزماناخرفيأعلامهوهذهمنهالرفعدليلهذا-3946

الأذقانعلىمناأقدامهمترىفيحقاهلوهمنربيا-4946

نقصانبلاكافيهمفهوطربدبمنهسزتضيلا!ناهلوه-5946

والعرفانوالإيقانإيمانادإلىوهاديهملهمالدليلوهو-6946

البزهانوقواطعحقيقةشاليقبدركإلىلهمموصلهو-7946

والأعوانالأنصارقلةيابحبهئمالعاجزوننحنربيا-8946

!يماهع!ه!!هه

246



99

10

20

30

40
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70
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90
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16
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46

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

جهر[بصريحها[لأعلام[لسنةأهلأذانفي

[لإسلاممذاتررؤوسعلى

فاتالفجرصلاةحانتقدقوميا

بل[]ذاكوالمبدلبالملحنلا

علىإجابتهحفاالذيوهو

راكلامهيكونانكبرالله

رارسولهيكوناناكبروالله

لارسولهيكوناناكبروالله

الفامةيالكممقالاتهذي

فيبالأوثانالزحمنشبهتم

بالنستبأنهايدلمما

وتاطهمعالاعرافسورةفي

لكونهالجاحدينانافصخ

معاوتشبيهتعطيلاهلهئم

الرشيعةمنكئمبالداءتقذفوالا

علىبهالأميننزلالذيإن

جمبوالمعنىالففظربيقولهو

الروصلهاتولىرحماتقظعوالا

الذيشاعرناقولشفاناولقد

مثبتالمصاحففيهوالذي)إن

وحروفهايهربيقولهو

بأذانمعلنفإنيخبهوا

التئيانواضححقتادين

الاعيانعلىفرضامرىءكل

الاكوانمنمخلوقاحربيئ

الرحمنعنانشاهحلكيئ

بلسانلناانشاهجشري

إيمانعلىانتئمفا!شبيه

للأوثانوذاكالكلامعدم

القرانفيالبرهانوذالهة

الفرقانعنتعدلفلاليها

وبيانبحقيقةمتكلما

النقصانعظيمةبالجامدات

والعزفانالعلماهلحمن

البرهانالواضحالرسولقلب

مصطحباناحوانهماإذحا

الإيمانمنتنسلخواحمن

بالإحسانوجاءالصوابقال

والشبانالاشياخبانامل

(مخلوقانوالرقومدادنا
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استوىالعرشعلىمنأكبروالله-4718

إلبمنالمعارجذوأكبروالله-9471

جلالهيخافمناأكبروالله-0472

لسريرهغدامناكبروالله-1472

قؤلهأتانامنأكبروالفه-4722

مناللهبأمربهالاميننزل-4723

العبافوققاهراكبروالله-4724

لهثابتةتلكوجهكلمن-4725

فوالذاتواستواءوقدراقهرا-4726

العلىالسمواتخلقفبذاته-4727

للذيعودالاستواءفعلفضمير-4728

مشتوهوخالقهوربناهو-9472

داالمطلقالعلوذواأكبروالله-0473

ثابتوجهكلمنفعلوه-4731

الطبافوقرقىمنأكبروالله-4732

حقيقةالرسولصعدقدوإلئه-4733

جلالهجلالجبارمنودنا-4734

قلتمقدالذيحصىقدوالله-4735

ادأوكاذيباوخيالاقلتم-4736

العلىالسماواتفوقماكانإذ-4737

رسولهأشارمنأكبروالله-4738

بموقفالعظيمالحجمجمعفي-9473

بإصبعأشارمنمنكئمقالمن-0474

الأكوانعلىاستولىلكنه

أوانكلالاملاكتعرج،

ببيانفوقهممناملاكه

للركبانكالرحلبهأط

ثمانستفوقمنعندهمن

رحمناستوىالعرشعلىرب

الرحمنفوقيةتضعفلاد

البهتانأويىياتهضموهالا

بالبرهانالعرشق

ذانفافهمبالذاتاستوىثم

فرقانبلاذكرتالتيات

بوزانكلهاهذيبالذات

للانسانبالفطراتحعلوم

السلطانذوجلأكبرفالله

الديانمنفدنارسولهق

بالبهتانالمعراجتنكروالا

الإحسانذوالربإليهودنا

بالميزانالمعراجذلكفي

الرحمنإلىيحصللمحعراج

الإنسانمنتهىإلئهرب

وبنانبإصبعإلئهحقا

الغفرانموقفالمعرفدون

يجتمعاناللهفعندقطعت



فوقهماظاهرأكبروالله-1474

السماوسععرشهأكبروالله-4742

الالباوسعقدالكرسيوكذلك-4743

لاوالكرسيالعرشفوقوالرب-4744

تقوإذمكافيفيتحصروهلا-4745

عزشهعنبجهلكئمنزهتموه-4746

داخللابقولكمتعدموهلا-4747

ألستاركئمهتكتأكبرالله-4748

وعنشئهعنجلأكبروالله-9474

واوالاسماءلهمنأكبروالله-0475

الجماشئهعنجلأكبروالله-4751

ولئتهئمبالجمادشئهوههئم-4752

وصاولدعنجلأكبروالله-4753

العباشئهعنجلكبر-والله4754

فكلمصمدواحدأكبروالله-4755

واوعنهوالابوةالولادةنفت-4756

جميعهاالضفاتأثبتتوكذاك-4757

فلامخلوقكليصمدوإلئه-4758

يش!كئفتعالىيشبههشيئءلا-9475

وكلامهصفاتهثبوتلكن-0476

لهتشبيهاالإثباتتجعلوالا-4761

لابالئنزيهبسلمترتقون-كئم4762

صفاتهتكونأنأكبرفالله-4763

شانأعظماللهوشأنشيء

الاركانذاوالكرسيئوالارض

بالبرهانوالارضينالسئعق

الإنسانخواطرعلئهيخفى

مكانبكلحقاربنالوا

ثانمكانفيوحصرتموه

الاكوانخارش!هوولافينا

عئنانلهكانتلمنوبدت

كفرانذيتعطيلوعنمثل

نقصانبلاكاملةأوصاف

والكفرانالتعطيلذيكقولد

شانذيبكاملشبهوهقد

خدانوعنكفووعنحبة

ممتنعانتشبيهانفذاند

الرحمنصمديةفيالشأن

الانسانلازمهوالذيممفو

النقصمانمندسالمةلله

السلطانذوعز5سواصمد

الإمكانفيذاكماخلقهجه

نكرانبلاحقوعلوه
والطغيانالتلبيسىفزقةيا

العميانعلىتزويجا!طيل

الشانالعظيمجلكصفاتنا
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4764

4765

4766

4767

4768

9476

0477

4771

4772

4773

4774

4775

4776

4777

4778

9477

0478

4781

عدلانهمافماالكمالصافأوإثباتلاالتشبيههوهذا-

!!ه!هه!لإه

والشركالتلتلازمفي

مذوالتعطيلالشركبانواعلئم-

مشركهومعاللفككأبدا-

الىيكشفمنإلىمضطر-فالعئد

كلهاالحوائجفييصمدوإليه-

وفعالهاوصافهانتفتفإذا-

اذوكانسواهإلىالعبادفزع-

الفمعطلذاكالاوصاففمعطل-

منالرسلكلبلسانعطلاقد-

طوائفثلاثهذافيوالناس-

بإلههمشركالطوائفإحدى-

اذالاقسامهذهوثانيهذا-

غئرهيدعوللربجاحدهو-

خفالأقسامهذهوثالثهذا-

سوايدعولاالحقالالهيدعو-

والىوالرهباتالزغباتفييدعوه-

وقمىعلمينوعانتوحيده-

لنمىتالمعالاخلاصسورةفي-

مصطحبانشذلاهماكانا

الئئيانواضحوهذاحتما

الإنسانفاقةويغنيجلوى

لأمانطالبايفزعوإلئه

مكانكلفوقمنوعلوه

والنكرانالتعطيلجانبمن

تعطيلانذانحقاصحيد

بالقرانالمئعوثإلىنوح

إمكانبذيابدارابحما

ثانيإلهادعادعاهفإذا

الرحمنسوىيدعوجاحدلك

قدمانلهوتعطيلاشركا

الإنسانخلاصةذاكالخلقس

الاكوانفيقط5
إعلانمنسممنحالات

النوعانجزدقدكماررفي

ببيانيائهاقلاللهس
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4782

4783

4784

4785

4786

4787

4788

98

09

19

29

39

49

59

69

79

89

99

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

طرفانمغرببسنةوكذافجرنابسنةشرعاقدولذاك

للديانالتوحيدتجريدكوختمهالنهارمفتتحليكون

بالاحساناللئللسعيختماوترنابخاتمشرعاقدولذاك

الشانلهذاتحقيقوذاكفالطوابركعتيشرعاقدولذاك

ينفصلانولئشيتفرقانلامصطحبانأخوانإذافهما

الرحمنمعطلفهوالشركذوكذاشزكذوالأوصاففمعطل

النكرانإلىتشرعولاذاصفحفلهالكمالأوصافبعضو

!ممالإه!هه*

[لمشركمنشر[لفلن1بتانفي

داأخيمنشرالتعطيلأخولكن-

وأللذاتجاحدالمعطلإن-

الائونفس!فيالقدحمتضمنان-

الزمقصودهتوشلفهووالشرك-

ومنحجرمنالمخلوقبعبادة-

قيامنبجهلتعظيمفالشرك-

بدويغشىلاالباببأنظنوا-

المشتببالقياسذاكودهاهم-

منوالسلطاناللهبئنالفزق-

لهمومالعاجزونالملوكإن-

الذيعلىقادرونهمولا-كلا

والبرهانبالمعقولإشراك

تعطيلانهذانلكمالها

نقصانمنالقدحبذاككئمهة

الشانالعظيمالربمنلفى

أوثانومنقمرومنبشر

وال!سلطانبالأمراءالربس

والأعوانالشفعاءتوسطن

الإنسانببديهةفسادهش

أذنانلهلمنالوجوهكل

دانالرعايابأحوالعلم

زمانكلالإنسانيحتاجه
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0048

1048

2048

3048

4048

5048

6048

7048

8048

9048

0481

4811

4812

4813

4814

4815

4816

4817

4818

9481

0482

4821

4822

فيهمالإرادةتلكوما-كلا

رخمةالخليقةوسعواولاكلا-

الوساتلكإلىاحتاجوافلذلك-

مفللغئبعالمهوالذيأفا-

مفيريدلئسالشفعاءوتخافه-

لافإلئهلهمحاجاتكلبل-

الذيوهوكلهاالشفاعةوله-

ولئميوحدهمضنارتضىلمن-

مش!فهوإلئهشفاعتهسيقت-

كرامةالشافعينأقامفلذا-

إلفومزجعهبدامنهفالكل-

سوامنالشفاعةجعلواالالىغلط-

فلاشركذيكلشفاعةهذي-

فلاأبطلهاالقرآنفيوالله-

لالفهكلهاالولايةوكذا-

اذالإشراكأولويفهملموالله-

الرسوىيدعىمنعزلتضمنقدإذ-

لدنمنسواهمدعوكلبل-

عاودعاءنفسهفيباطلهو-

لناماوالولايةالولايةفله-

الورىدونامرؤتولاهفإذا-

دونهمنغئرهتولىوإذا-

مماتهوبعدالدنياهذهفي-

إنسانماكلحوائجلقضا

النقصاناولوهئموجهكلمن

الأزمانمدىمثهمحاجةئط

إحسانذوشاءماعلىضدر

الشانالعظيمجلحاجةطم

إنسانولاملكمنلسواه

الدانيللشفيعياذنذاكفي

القرآنفيجاءقدكماشئئابهيشرك

شانذووشافعإلئهصوع

العصيانصاحبورحمةلهم

ثانإلةمنماوحده،

رحمنمنالإذندونإلئه5

الإيمانأخاياعلئهاتعقد

والقرانالاثارعنتعدل

إنسانولاملكمنلسواه

النقصانأولوتنقيصاوراه

الزحمناحدئةبلحمن

الذانيالحضيضإلىالإلهعرش

البطلانابطلمنلهبده

الأكوانمنوالدونهمن

الشانالعظيمتولاهطرا

لهوانبهيزضىماولاه
الأبدانقيامةعندوكذاك



سئحانهندايناديهمحقا-4823

ودالزحمنولايةيريدمنيا-4824

إشراكهمفيالنالسجميعفارق-4825

رحمةالخلائقوسعمنيكفيك-4826

إحسانهمنتخللممنيكفيك-4827

لطافهتزللئمرب-يكفيك4828

سترهفيتزللمربيكفيك-9482

حفظهفيتزللئمربيكفيك-0483

فضلهفيتزللمربيكفيك-4831

السماأهلمعالأرضأفليدعوه-4832

يدعونهمابكلالكفيلوهو-4833

والبدوالشركاءالشفعاءفتوشط-4483

لهمتشبيهمحضإلافيهما-4835

سئحانهتعظيمهقضدهئممع-4836

إلاملديهلئسالتعطيلأخولكن-4837

بالتعبإلايقزلئسوالقلب-4838

حيرةفيدائماالمعطلفترى-9483

غئرهيدعوثمإلهايدعو-0484

متنقلادائماالموحدوترى-1484

منازلاالوفاءفيينزلزالما-4842

واحدهومعبودهلكنما-4843

الثقلانفيشمعالمعاديوم

لأوثانوالشئطانولايةن

الزخمنولايةتنالحتى

لاحسانوالفضلذووكفاية

الأجفانبتقفبطرفةفي

وحنانبرحمةإلئكتأتي

بالعصيانتجيءحينويراك

الازمانمدىمثهووقاية

والإغلانالسرفيمتقلبا

شانفيرتنايومفكلء

نقصانمنجدواهيعتريلا

البطلانبيهنأمر!راء

البهتانفأقبحوهوبالله

للرحمنالاوصافعطلواما

إيمانمنالنفيئينالنفيئ

الأكوانإلىيدعوهفهو!

الاعيانهذهفيمتنقلا

الازمانمدىأبداشانهذا

والإخسانالطاعاتبمنازل

الرحمنإلىلهالطريقوهي

معبودانرتانعندهما

ص!!*!ه
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4844

4845

4846

4847

4848

9484

0485

4851

4852

4853

4854

4855

4856

4857

4858

9485

0486

4861

4862

4863

والمعطلى[لفرمثلفي

عطبملكفيقالقدالذياين

شيئالملكصفاتمنصفاتكفيما

وأالملكسريرعلىاستويتفهل

الرعا5تنفذمزسوماقلتأو

وت!نهيوذاأمرذاكنتو

وذابصروذاسمعذاكنتو

ستكفمامكلماقطكنتو

بمشيئةفاعلاحتاكنتاو

لاحقيقةتشاءماتفعلكنتأو

محافاعلهبغئريقومفعل

وب!ومعقئلالفعالحالةبل

إذاشئئابفاعللشتوالله

بخارجولشتفئناداخلالا

مالكافئناكنتشيئءفبأي

تحتهحقيقةلاورسماالسما

مييكناأنتقالوثانهذا

جميعهاالكمالأوصافحزتإذ

واسىالملكسريرعلىاستويتوقد

امرؤ5يغشالئسبابكلكن

والمثىوالحجابللبؤابويذل

سلطانذاقطفئنالشت3

الوجدانمشلوبةكلهاء

؟والسلطانالملكأمردبرت

؟ببيانبلفظةنطقتأويا

؟البلدانمنوافىلمنطيم

؟رضوانوذاسخطوذاعلم

؟زمانكلبالفعلمتصزفا

؟طنسلطذيافعالوبقدرة

؟بالأذهانقامقدالذي!عل

الإنسانلدىمعقولغئرل

فرقانبلاكانتالتيهيرر

الشانهذامثلشانككانما

الاذهانفيدرتخيالاعنا

السلطانقاهرمطاعاملكا

الشانذامنأجلالملوكشأن

سلطانمن5نرضالاوسواك

الثقلانلكدانتذاولأجل

البلدانعلىهذامعخولئت

المعوانبالشافعيجىءلمإن

لاحسانوالقزبأهل!عاء
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إنسانلدىاستوياماواللهعندكئموهذاهذاأفيئضتوي-4864

الشئطانشيعةمنوكلاهماكفرانهمفيخفوالمشركون-4865

للرحمن[التنزيهقالبفيقائمبالعداوةالمعطل]إن-4866

*!هه*

4867

4868

9486

0487

4871

4872

4873

4874

4875

4876

4877

4878

9487

0488

[لإحسانمنتعالى[للهأعذفنبما

الزمانفسادعذدرسولهوسذةبكتابهللمتمسكنو

لابسنةوللمتمسكضينهذا-

قدرهيقدرلبضسعطيمجر-

لهسننفيداودابوفروى-

امرءاخمسينجرتضفن-اثرا

لهومصداقحسنإسناده-

هجرةهزجوقتالعبادةإن-

الس!أئهالكهجرةمنفكمهذا-

لمالهمهجرةمنوكئم]هذا-

الترمذفيمفيلهومصداق-هذا

فذاماتتسنةمحييجر-في

أتىيضالهومصداق-هذا

اولبغئثمته-تشبيه

منهماهوالذييدرىلافلذاك-

ال!فيالفضلبانثراتىولقد-

الازمانذيفسادعندحختار

للاثسانأعطاهالذيإلا

الشئبانيأحمدأيضاورواه

الزحمنخئرةأحمدصحبمن

بيانفهمفافهمهمسضلمفي

برهانذووذاكإليئحقا

بامانيلابالتحقيقضي

[القرآنفيوجاءالرسولقال

واعيتانأذنانلهلمن

بجنانرفيقهالرسولمعك

عئنانلهلمنالترمذيفي

فمشتبهانواخرهمنه

والرجحانبالتفضيلخصقد

والتضانياولااعني-فئن

255



4881

4882

4883

4884

4885

4886

4887

4888

9488

0948

1948

2948

3948

4948

5948

6948

7948

8948

9948

0094

1094

2094

3094

هكذافأعوجثبجذووالوسط-

لهمصداقالوحيفيأتىولقد-

مثلهامعفثلةاليمينهل-

واهمتابعهمانإلاذاكما-

قائمغربةواللهلبهنها-

متبوعهمبهمشبههئمفلذاك-

أمورهئمجميعفييشبهوهئملم-

باوالغرباءتفسيرهإلىفانظر-

إلىيحدوهموالشوقلهمطوبى-

وابنحاتةيعبؤوالئملهمطوبى-

العزامتنعلىركبوالهمطوبى-

دابذيشئئايعبؤوالئملهمطوبى-

الورىدونوإمامهملهمطوبى-

دونهبشخصائتمواماوالفه-

شانهاعظيماثارالبابفي-

واصحابةأنالعلماءأجمعإذ-

بفالخلففيهلئسىبالضرورةذا-

أمرهاعضلالاثارذيفلذاك-

لاوافهمهتأويلهاإذافاسمع-

تحطلمشئيء3برالبدارإن-

ومقيدمطلقمنهالفضل-

بموجبلئسالتقييدذووالفضل-

لهيقضىنالتقييديوجبلا-

نكرانذاولئسالحديثجاء

القرانفيوذاكالثلتئنفي

الحشبانفيأقلوالسابقون

الأوطانغربةلئستخرباء

الشئطانعساكربئنبالدين

تئيانذووذاكالغربتئنفي

يشتويانلئسوجهكلمن

زمانبكلسنتهححيين

القرانومحكمالحديثأخذ

الاذهانبزبالةأوأفكار

الإيمانلمطلعقاصدينئم

الوحيانأغناهمإذاراء

والقرآنبالإيمانجاءمن

ببياندلهمماإذاإلا

الأزمانفيالعلماءعلىأعيت

الانسانطوائفخئرحختار

قولانبهحكيتمااثتئنش

بالإحسانالتأويللهاوبغوا

نكراناومنكبردتعجل

الحرمانإلىسبببهعلما

مرتبتانالفضللاهلوهما

إنسانمنالإطلاقعلىفضلا

؟بالرجحانفكئفبالاستواء
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09
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19

19

19

19

19

19

19

19

19

29

29

29

29

29

29

29

الفضامنحاز]لاطلاقذوكانإذ-4

نوحازقدواحدافرضنافإذا-4

علففضلمنالتخصيصيوجبلم-4

بموجبباليدينادمخلق]ما-4

بعدهمنأتىمنخصائصوكذا-4

ومافوقاأعلاهم-فمحفد4

يحزلمأجراالخمسينفالحائز-4

وأوحداوبدرفيحازهاهل-4

المعبعدمقدكانإذحازهابل-4

اويتحفلمايضيعليسلزث-و4

معرضاهالضعيفالعبدفتحمل-4

صادقييقيننعلىيدلمما-4

واقلةغتراباوذلايكفيه-4

نإ5تغزوفزقةيومكلفي-4

الذيعنالمشتضامالغريبفسل-4

واوتطاولالمدىبعدوقدهذا-4

فمسلجمراكقابضكانولذاك-4

قلبهفيبالذيأعلملله1-و4

قدرهيقدرلئسأمرالقلبفي-4

رضامعوصبروتوحيدبر-4

صالعباءصبينفضلهقاسمسئحان-4

وابصورةليساللهعند-و]لفضل4

يقومايتبعالاعمالوتفاضل-4

بالإحسانالتقييدذيفوقئل

الإنسانفاضليحزهلمعا

نقصانولامساواةولا،

بالقزانالمئعوثعلىفضلا

بالبزهانالفهرلسلكلمن

[الرجحانبمزيةلهمحكمت

الإيمانشرائعجميعفيها

الزضوانوبئعةالمبين!تح

أعواناوليكانوافقدوهئمش

شانمنلاجلهحتحملون

الاعوانوقلةالعدوفئض

العزفانوحقيقةومحبة

الشئطانعساكربئنأنصار

الثانيالفريقيوافيهترجع

حشبانبلاعدىبينيلقاه

الإحسانموجبهوالذيصهد

النيرانذيحزعنأحشاءه

المنانالواحدعلميكفيه

للانسانآد51الذيإلا

للقرآنلتحكيم1ووالشكر

والإحسانالفضلموليفذاكد

الايمانبحقائقبلأعمال

الاحسانمنصاحبهابقلبم



2794

2894

9294

0394

3194

3294

3394

3494

3594

3694

3794

3894

9394

0494

4194

4294

4394

4494

كلاهماالعاملانيكونحتى

السمابئنكماوبئنهماهذا

اذوثوابذاثواببئنويكون

جلالهجلالربعطاءهذا

بعيانلناتئدورتبةفي

رجحانوفيفضلفيوالارض

حشبانبلامضاعفةرتمث

الدئانحكمةتعرفوبذاك

!!ه!هه!!

نر

الجنةفيتعالىاللهعد1فيما

والسذةبالكتابالمتنسلأوليائه

الحيوانبجنةلوصالهنوطالباالحسانالحورخاطبيا

الالمانمنتحويمابذلتتطلفوماخطئتمنتدريكنتلو

الأجفانعلىلهامنكالسعيتجعذمشكنهاأينتعرفكنتأو

متوانيتكنفلاالوصالرمتفإنمشكنهاطريقوصفتولقد

لزمانساعةهذامشراكإنماجهدكالشئروحثأسرع

إمكانذادمتمامهرهالتوابالنفسبالوصالوحدثفاعشق

رمضانمنالفطريومالوصلمويولقياهادونصيامكواجعل

أمانذاتوهيالمخاوفتلقوسرالحاديجمالهانعوتواجعل

الازمانسالفمذالبلئأيديبهلعبتمنزل!يلهينكلا

والأحزانبالهموتبدلتمسرةكلعنهترحلفلقد

الكفرانلذيالمأوىجنةممنرالإيمانبصاحبيضيقسجن

السكانأنجسوالسفاهةلةوالبطاالجهالةهلسبانها

[القرآنحقائقثماللهمبحقفأجهلهئمعئشا]وألذهئم

والايمانالعلمربوعمنهئموأقفرتالديارهذيبهمعمرت
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والزضوانالجناتعلىعانيارعئشهاولذةالدنياآثرواقد

وهوانمذلةبكلورضوابحظوظهئموابتلواالأمانيصحبوا

أحزانومنغممنفيهماعنهميفترلاوكداكدحا

النيرانكمراجلرأيتهارالصدوهاتيكشاهدتلووالله

الازمانعلىتخبولاالاموالوالحسراتالشهواتووقودها

الأبدانمعقبرتقداللاءسالنفوهاتيكجداثأبدانهم

الرحمنرضافيلاكدحهافيوجسومهموحشةفيارواحهئم

والشئطانالنفسبرقفبلوالهخلقواالذيالرقمنهربوا

والحزمانبالذلارتضوافقدلنفولسهمهئماختاروهماترضلا

الكفرانذاالربمنهايشقلمبعوضةجناحالدنياساوتلو

الطيرانالقاصرالجناحذامنعندهأحقرواللهلكنها

الدبرانفيحلمنهافالشعدأصحابهاعنبعدتولتولقد

خوانغادرمنالوفاأينلصئهاالوفاءمنهايزتجىلا

؟الامكانفيقطأهذاصفواينالهافكئفكدرعلىطبعت

زمانكلالعشاقنالهقدلفذيتأهبالدنياعاشقيا

شبانومنشيبمنصشاقارمصارعرأيتبلىسمعتماأو

!ه!ع!؟5!!

والمذة[لرلل!و[للةأعدها[لتي[لجذةصفة]في

و[لسذة[بالكتاب[لمتمسكتبنلأولتبائة

الاحسانربةالمنازلتيكهاوصفاتأوصافهاإذافا!سمع
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629

639

649

659

669

679

689

969

079

719

729

739

749

759

-4

-4

-4

-4

-4

بفانولئسباقفنعيمهانعيمهاوطابطابتجنةهي

و]لقزانالإيمانعشكرشلومفالمأوىوجنةالشلامدار

الغفرانذيواسمسلامفيهاوخطابهمسلامةدارفالدار

نت!غ

دبتسكلدتووماالجثةدرباتعددفي

للحشبانالتحقيقفيفذاكشاثنتببئنومامائةدرجاتها

البرهانالصادققولالأرضهـذيوبئنال!سماءبئنالذبدمثل

الرحمنالخالقبعرنرغوفمش!الفزدوسهوعاليهالكن

البنيانأحسنمنقئةنتكافلذلكوعلوهاالجنانوسط

بجناننازلامنهحنبوعفالىالانهارسائرتفجرمنه

الجذةأبوابفي

الإحسانلصاحبوهيالنصفيأتتثمانيةحقبوابها-4

بالزيانالبابيدعىالصومبوباأعلاهاوذاكالجهادباب-4

بأمانداخلمنهالسعيبمورثباثصالحسعيولكل-4

الإيمانحلىوفىإذاجمعاأبوابهامنالمرءيدعىولسوف-4

بالقزانالمئعوثخييفةكذاالضديقهوبكرأبومنهم-4

فمار

مثهاوالبابالبابدتومامقد[رفي

والحشبانبالعدقدرتطاهـاثنينكلبئنعاماسئعون-4
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7694

7794

7894

9794

0894

8194

8294

8394

8494

8594

8694

الشانعظيموذالطويلخبربارالمعروفلقيطحديثهذا

عرفانمنبعدحواهولكمومهابةجلالؤكلوعلئه

!ه*!ه

الواحدالبابمصراعيصرمامقد[رفي

الشيبانيالأمةحئررواهشأربعبمسيرةلكن.بئنهما

ثانبوجهكمرفوعوقفلمشلموهومشندبالرفعفي

العرفانذيعندلكنأياماربثلاثةتقديرهرويولقد

نكرانفذوراويهوحديثمنكرهوالرضاالبخاريأعني

!ه**

الجذةبابمفتاحفي

أسنانعلىبمفتاحإلابممكنلئسالبابوفتحهذا

الإيمانشهادةتلكصوحيدوالفالإخلاصبشهادةمفتاحه

بالاسنانلمفتاحوإسلامادشرائعوهيالاعمالأسنانه

العزفانلذيإشكالحلمنبهفكمالمثالهذاتلغينلا

نت!غ

لصاجصهابهيوقعالذبدالجذةمذصرفي

الزحمنمنبتوقيعإلابداخلفلئسيدخلومنهذا
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87

88

98

09

19

29

39

49

59

69

79

89

99

20

30

40

مشهودانتوقيعانقئلمنلدخولهللفتىيكتبولذاك

الديانعلىبهالعبادواحأروعرضالمماتبعدإحداهما

الديوانأولووهمللكاتبينجلالهجلالعرثرربفيقول

المنانمجاورالجنان!اندبذاكيكتبالديوانفيالاسمذا

بالقزانالمئعوثوسنةنالقراأصحابعليينديوان

ثانيكتاباإذأللدخولطىي!الحشريومللجشرانتهىفإذا

فلانبنلفلانراحمشعزبمنكتابهذاعنوانه

دوانالقطوفولكنتفعتارالتيالمأوىجنةيدخلفدعوه

الانسانولادةقئلأرحامادفيكانمذاسمهكتبوقدهذا

والإحسانللعدلكلاهماشالقئضتفوقتوهوذلكقئلبل

والسئحانوالإكرامإجلالوادوالملكوتالجبروتذيسئحان

بالاجفانواللحظاتإعلانوادالإسرارعالمأكبروالفه

إعلانومنسممنأصواتادلسائرالسميعللهوالحمد

القرآنومنزلوالحميدطوالمم!والمسبحالموحدوهو

السلطانذااللهمسئحانكلهبعدومنقئلمنوالامر

***

الجذةأهلصفوففي

مععشرونصفوفهموإنهذا

إسنادهبريدةعنهيرويه

هربابيحديثمنشواهدوله

الثلثانالامةوهذيمائة

الشيبانيبمشندالصحيحشرط

زمانوحبرمشعودوابنسة

262



5005

6005

7005

8005

9005

0105

1105

1205

1305

1405

إتقانذيغيرضعيفرجلإسنادهوفيعبهاسابنأعني

مختلفاناللفظانوماشطربانهمالضحيحفيأتاناولقد

للرحمنمنهرجاءهذاشطرهئمتكونواأنأرجوقالإذ

الاحسانذيفعالالعطاءمندوزايزجوماالعزشربأعطاه

!هه*!هه

نتمهار

الجذةتدبلورةأنلصفةفي

ثمانبعدالستلئلكالبدرفوجوههمزمرةوأؤلهذا

الاحسانإلىسئقاوليأيضاهناكانواوقدهمالشابقون

*كأ:*

فمغ

الثاذيةالهرةصفةفي

العئنانبهتثظرهالأفقفيكوكبكأضوأالأخرىوالزمرة

الحرمانذلةياخالصلبفصئ!ورشحهمذهبأمشاطهم

***

فلر

الغلىلدرجات1فيالجذةهل1تفاصلفي

بعيانرؤيةالكواكبمترفوقهممنبذيلهاالذينويرى

الإيمانذيوللصديقلهمبلالفهبرسلمختضاذالبما
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نبمغ

وأدذانصمذزلةالجذةأهلأعلىدرفي

الطرفانوقتهيومكاصفيربهفناظرعلاهئموهذا

نقصانمنالجناتفيليسمدنيئفيهموماأدناهئملكن

كاملتانألفانبسنينناملكهمسافةتلفىالذيفهو

الدانيالقريبلأدناهيتهرومثاصحقاأقصاهبهافيرى

الغفرانذوالعرشربيعطيهأهلهااخربأنسمعبماأو

الاحسانذيسئحانلهاصالأهـعشرجميعادنياناضعاف

*!هه*

نب!صر

الجذةأهلسقدرفي

الشبانقوةهيالتيثينثلامعثلاثولسنهمهذا

الولدانسوىماسواءحدعلىذافيوكبيرهئموصغيرهئم

عشرانبعدهاعشرأبناءانهئمأيضاالخدريروىولقد

أمرانهاهناباصبتناقضذاولئسالترمذيفيوكلاهما

سيانعندهمذلكوذكردالعقوبعدونيهفالثلاثحذف

فبالميزانبتحريريأتوافعندماالكلامفياتساععند

***

نب!ارص

صوبهمالجذةأهلقامانصطولفي

نقصانبلاسئععزضهمممنكستونابيهمطولوالطول
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2805

9205

0305

3105

3205

3305

3405

3505

3605

3705

شمسانلناهمااللذينحئنالصحبفيشكبغيرصخالطول

الشئبانيأحمدرواهلكنإخداهمافينعرفهلموالعرض

الشانالبديعوالطولالعرضتاهـبئنالتنالسبيخفىولاهذا

الاثسانصنعةمتقنتقديروذاصاحبهمقدارعلىكل

*ص!هيه!ه

وألواذهمبيلاهمفي

الاجفانمكخلوالشعورجعدلحىلهمولئسبيضالوانهم

العئنانوكذلكوشعورهثمأبشارهئمفيالحشنكمالهذا

!هه*ص!ه

الجذةأهللسانفي

لسانخيرالعربيئبالمنطقلسانهمبأناثراتىولقد

ثئتانهماوماراويان،ففبنظرإسنادهفيلكن

مغموزانوذانالأشعرفيجىي!ثمعمروابنهوالعلاءاعني

**!هه

تغر

توجدكممستبرتمنالجذةأهلرتبحفي

فمزويانمائةتشأوإنشأربعبمسيرةمنتوجدوالريع
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أثرانبهوأتيكلههـرزاصخيضاسئعينروفيوكذا

إمكانذوالكلبئنوالجمعمطعنمنلنارجالهمافيما

نقصانماغثرمنضربهاصسبخصمائةتقديرهاتىولقد

الامكانغايةفيقثلهمنوالذيأيضاففوهذاصحإن

سيانهماماوبعداقزبالريحهاالمدركينبحشبإفا

التئيانواضحوذلكيضاوعلوهاقرارهاباختلافأو

الإنسانإطاقةبقذر!اعأتفهوأيضاالسثرباختلافأو

والاذهانالأفهامفيذاكبلتناقضالزسولألفاظبئنما

**!الإه

الجنة[لىدخولأ[لناسأسبقفي

لدثالفقرأهلسئقهذاونظير

أربعبأوضزبهابخمسمائة

اولاهماروىقدهريرةفابو

الصفيالفقراءتفاوتبحشبهذا

الأغنيافيتفاوتبحشبذااو

خلخيردخولاولهموهذا

الفمنمراتبهمعلىوالاعونبياء

باسباقاحمدوافةهذا

داإلىأسبقهئمبالسبقوأحقهم

أس!الصديقهوبكرأبوولذا

أثرانتقديرهفيجنات

محفوظانذاكفيكلاهماش

صحابيانالثانيلناوروى

الإحسانإلىسئقهمضحقاق

مؤجودانشكلاكلاهماء

بالفرقانخصقدمنالله!

المنانمواهبتلك!ضيل

لجناندخولهمعندالخلققي

بالقزانوالتضديقوالإيمانإلسلام

البرهانذيقولدخولاجقهم

266



الاحسانذوالعزشإلهفحهيصاأولهئمأنماجةابنوروى

الكفرانقامعذلكغردوساوجنةدخولاأولهمويكون

الإيمانوشرائعورسولهقولهناصراللهدينفاروق

ببيانخالدايسفىسوحم!فيهضعيفاثرلكنه

نكرانذيغئرقطعا!يقبالمىالمخصوصعمومهكانصحلو

للزحمنالحالاتعلىدطحصفهودخولاواولهمهذا

ثانفحمدالضرافيكانأوحامداأصبجالسراءفيكانإن

الربانيوكمالهوصفاتهبإلههعارفهوالذيهذا

الإحسانبذلكالجديروهومتيقنفسئقهالشهيدوكذا

توانبغئرسئاقاحقئنباويقومحينالمملوكوكذلك

وصيانعفةذوبلحلحاحباولئسعيالذوفقيروكذا

!بههه*!هه

وأجذاسهاالجذاتعددفي

كثيرةوهيالجنسالسموالجنة

من5حوتامابكلذهبيتان

منثنتانفضةأيضاوكذاك

وعدوالمأوىالخلددارلكن

إلفإضافتهااستدعتأوصافها

وأوأعلاهاالفزدوسلكنما

مفالخلقلاعلىمنزلة5اعلا

نوعانأصلهاولكنجدا

بنيانومنوانيةحلي

أوانوكلوبنيانحلي

لمعانإضافةوالشلامن

التئيانغايةفيمدحةطا

الرحمنصفوةمساكنسطها

بالقرانالمئعوثهوشلة
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74

75

76

77

78

97

08

81

82

83

84

85

86

87

88

98

09

19

29

39

49

59

69

الرحمنمنفضلالهخلصترتبةعلىوهيالولسيلةوهي

ببيانمفصلاالجنانصيلتفالزحمنسورةفياتىولقد

مفضولانثنتانيليهمامثئمفاضلتانثنتانأربعهي

بوزاننظمهاويعسرعشرلاوجهالفضليانفالاوليان

عينانلهلمنتلوحفيهوجدتهاالسياقتأملتوإذا

البنيانتكاملعندصردوساوجنةيداهغرستمنسئحان

بانأعظمالرحمنفتباركلبنائهاتقنتأيضاويداه

الشانهذاأجلمنتفضيلهوكلاهماكادمالجنانفيهي

نكرانذوفهوشيءالفضلذامنلديهلئس!الجهميئلكنما

الشئطانعلىفضلابذايثبتولئموالدهعقعقوقولد

يدانثملئسالمشيئةثيروتاقدرتهتأثيرفكلاهما

المنانربهبنعمةكلوخلقهنعمتاهوهماإلا

ببيانفتكلصتتكلميلقاالغرسالعبادرثقضىلفا

الاحسانمنلهادخزتماذامؤمنهوالذيالعئدأفلحقد

الشانعظيمأثراعويمركذاالدرداءأبوحقاروىولقد

لإيمانحلاوةبقدرطرباسماعهعندللعئدقلبيهتز

العزفانبذاأهلاياكانأوبرأيهيقالأبدامثلهما

الثانيالكتابفيينظررراهنفإحىساعاتثلاثالنزولفيه

وحنانوبرحمةوبعزةبحكمةيشاءماويثبتيمحو

مثلانهماماسواهافيجحويصحالعلىيمسيالفتىفترى

الشانبذاكيدريولاليلادبرتقدمورهونائمهو

الزحمنصفوةهمأهلهكنمساعدنإلىالأخرىوالساعة

بجبانتكنفلاحشب!يقالمىومعهمالا"؟لبياءثمالرسل
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اذنانبهسمعتولاكلاراتعئنلاواللهالذيفيها-7905

الشلطانذواللهتعالىلهلالمثاخطربهقلبولا-كلا8905

ندمانتائبمنهليقولءالسماهذيإلىالاخرىوالشاعة-9905

الإحسانسعوإنيأعطيهسائلومشتغفراوداعو-0051

القرآنشهادةتلكاملاكادمعيشهدهاالفجرتصلىحئى-1051

الطبرانيسنةفيوتمامهوسياقهبطولهالحديثهذا-2051

*صهال!!*

الجتةبذاءفي

مختلفاننوعانففمةسىكأوذهبمناللبناتوبناوها-3015

العقيانخالصاوفضةاووزبرجدلؤلؤمنوقصورها-4051

الإتقانبغايةالبناءنطمبهوياقوتدرمنوكذاك-5051

مقبولاناثرانبذاجانزعفرااوخالصمشكوالطين-6051

البنيانلذلكالملاطفهماتنكرهمالابمختلفئنلئسا-7051

!!لإهصهل!!*

رباوحصبائهاأزضهافي

العئنانتنالهاالمراةمثلفضةكخالصمزمرةلازضو-8051

الشانالعظيموبالمشكطفيال!بالدرمكتشبيههامشلمفي-9051

تشبيهانهناكصارالزيحبلطبذالكناللونلحشنهذا-0151
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11

12

13

14

16

17

18

91

02

21

22

23

24

جمانكنثرنثرتلالىءككذاوياقوتدرحصباؤها

غزلانمناستلماالذيصشكالىمنوزعفرانمنوترابها

*ص!ه!هه

تغغ

غرفاتهاصفةفي

بطنانمنوالظهرظهرهامنبطنهاينظرالجوفيغرفاتها

والإحسانالكلماتوطيبمالصيامعالقيامهلسكانها

ثنتانلهمأيضاوعبيدهسئحانهحقهخالصثنتان

ص!ه!هه!!هه

الجذةيتامفي

لؤلؤمنخئمةفيهاللعبد

فيالجوفيطولهاميلايستون

بعضهميشاهدفلاالجميعيغشى

منالأبواببهامقاصيرفيها

برياضهامنصوبةوخيامها

قابلتلوالتيسوىالخيامفيما

بهافكئمالخيامهاتيكلله

خفالطرفقاصراتحورفيهن

اوجهاحساناخلاقخئرات

الرحمنصتعةهيجوفتقد

النسوانأجملالزواياكل

مكانلاتساعوهذابعضا

بالمرجانزينودوذهب

الجريانذيالأنهاروشواطىء

منكسفانلقلتللنيرين

أشجانومنعلقمنللقلب

حسانخئرهنحسانسات

متفقانوالاحسانفالحشن

027



26

27

28

92

03

31

32

33

34

35

36

37

38

93

وسررهائكها1ر1في

علبسررمنوهيالأرائكفيها

هادونالارائكاسمتشتحقلا

فابلسانيدعونهابشخانة

الالوانكثيرةالحجالهن

لسانوضعوذاكالحجالتيك

الاركانذيالبئتظهروهورس

وثمارهاوظلالهاأفبارهافي

له.مامنهانوعانأشجارها

مكامخضودالنئقأصلكالسدر

الظلاخئرمنالسدروظلهذا

منافعذواتأيضاوثماره

كمامنضودالموزوهووالطلح

موقراالبواديشجرنهو

والفوالاعنابالرفانوكذلك

الدهذهفيلهماونوعهذا

إلهناقولالتعدادمنيكفي

مفاللونفيمتشابهابهواتوا

مفالاسمفيمتشابهانهاو

كلهخيازوسطانهاو

شبهذولثمارنانهأو

طعمهاولذةبهجتهالكن

دانمثالقالدنياهذهفي

ألوانذويثمرمنالشوكن

للأبدانالترويحونفعهل

الأحزانذيتفريحبعضهامن

وبنانبأصابعيدنضدت

الاغصانفيالشوكمكانحملا

دوانالقطوفمنهاالتيخل

بعيانيرىكئينظيرنيا

زوجانبهافاكهةكلمن

الوانذوفذاكالطعومضلف

ثانقولفذاكالطعومضلف

ثنيانذالئسفيهفالفحل

يختلفانلئسولوناسمفي

تجدانالذيهذاسوىأمر
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42

43

46

47

48

94

52

53

55

56

57

58

95

06

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

العئنانقئلهمنوتلذهامنالهاعندالأكلفي-فيلذها

تريانماأشماءسوىحليااوبالجنةوماعباسابنقال-

متفقانالاسمفيوكلاهماهذهتماثللاللحقائقيعني-

للبشتانالتزبذاكالمشكفيوغرسهاالثمارهاتيكطيبيا-

للظمآنالوردذاكطيبيابهيشقىالذيالماءوكذلك-

بمكاندونهافحلتستهانطبأتتالثمارتناولتوإذا-

ميزانإلىحملمنالشمسسمسبتزقبولئمأبداتنقطعلئم-

العيدانفيللقنوترتقىأنإلىتحتجولئمتمنعلئموكذاك-

الامكانبأسهلانتزعتشئتمافكئفالقطوفتلكذللتبل-

ببيانالترمذيرواهذهبمنالساقبأنأثرأتىولقد-

الألوانأحسنمنزمردعالجذووهاتيكعباسابنقال-

العقيانمنسعفومنفيهاالذيالكربمنومقطعاتهم-

الاحسانذوفجلالقلالصالكأهـعجممنفيهماوثمارها-

ذاننىوشمساولاحراتقيلئستممدودةوظلالها-

العجلانالراكبلسيرفيهواحدأصلىبظلسمعتماأو-

والأفنانالاصللعظمهذاتنقضيلاقدرتسنينمائة-

نقصانبلامائةقدرهابىطوأنأيضاالخدريروىولقد-

الألوانمنشاؤوابماسهملباعنمنهاالاكمامتتفتح-

!اليه!هالهه

فصار

الجثةهل1سماعفي

الأغصانذوائبتهزريحاربناويزسلعباسابنقال-51
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دالمشمعتلذاصواتافتثير-5161

تتعرصيلاالاسماعلذةيا-5162

غنافيهاسماعهمسمعتماأو-5163

فإنهالسماعلذثاكواها-5164

وطيبهالشماعلذياكواها-1655

بهفكمالشماعلذئاكواها-5166

أقلولمالشماعلذئاكواها-5167

داأطيببصوتسامعةظنما-5168

خيراوالخوالدالنواعمنحن-9516

لناومانخافولانموت-لشنا0517

طووكذاكلهكنالمنطوبى-5171

وذكرهارولناثارذاكفي-1725

تفالاوزاعيئشيخيحيىورواه-1735

ثذسماعأردتإنسماعكنزه-1745

فت!الاعلىعلىالادنىتؤثرلا-5175

داالنازلللشماعاختياركإن-5176

وادالقلبفيسماعهمإنوالفه-5177

دأبههوالذيانفكماوالفه-5178

جلالهجلالرببئتفالقلب-9517

أصارهبالشماعتعفقفإذا-0518

الغناألحانوحبالكتاب-حمث5181

رأوالماعلئهمالكتابثقل-5182

رأوالماعليهمخفوالفهو-5183

بالاوزانكالنغماتإنسان

والعيدانلاوتار1بلذاذة

والالحانبالاصواتالحورء

!بالاحسانالاذنانبهملئت

غصان!علىأقمارمثلمن

!أشجانومنطربمنللقلب

بلسانلهتصغيراذياك

حسانالجنانحورمنصوات

والإحسانالحشنكاملاتت

الاضغانمنضغنولاسخط

الحقانيحظناهوللذيبى

الطبرانيومعجمالتزمذيفي

أغان""يحبرونللفظةصسيرا

الالحانهذهعنالغناطك

الحرمانذلةياوذاذاسم

النقصانمنالاعلىعلىادنى

الأبدانفيالسممثلإيمان

بالزحمنالإشراكمنأبدا

الاحسانمعوإجلالاحبا

وفلانفلانةلكلعئدا

يجتمعانلئسعئدقلبفي

الايمانبشرائعتقييده

ألحانومنطربمنفيهصا
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قوالقزانوإنماالنفوسقوت-5184

كارالشةصانذيحظتراهولذا-5185

دامنأقلهمفيهوألذهئم-5186

لاكلذةلشتالفساقلذةيا-5187

!القوتانيشتويأنىالقلبت

والنشوانوالصئيانجهال

العرفانأخافسلالصحيححقل

قزانولاعقلفيأبرار

*!الإه*

الجنةأنهارفي

الفيضانعنممسكهاسبحانجرتأخدودغئرمنأنهارها-5188

نقصانمنللنهروماصةمف!شاؤواكماتجريتحتهممن-9518

الاليانمنأنهارثئمسخ!ثئمماءثممصفى-عسل0951

يجتمعاناللفظفيهمالكنكهذهالموادتلكماوالله-1951

بالاذهانقاماشتراكوهوتشابهيسيروبئنهماهذا-2951

[ضاناوماعزاوناقةاوباقرمنمحلوبة]اتظنها-3951

ص!ه!إه*

الجذةأهلطعامفي

وسمانناعمطثرولحومنفوسهئمتشتهيهماوطعامهم-4951

الايمانلذيكملتشئعةيامناهمبحشبشتىوفواكه-5951

ريحانومعروحمعوالطيبوفواكهوالنساوخمرلحم-6951

الولدانمنخدامبأكفعلئهمتطوفذهبوصحافهم-7951
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القرانفيللنفسوشهوةنللعيواللذاذةجعلإلىوانظز-8951

والامرانبالنفسىشهواتهاإلىتدعولذةمنهاللعين-9951

العئناننالتماسوىخرىلذةيوجبوهوالتناولسبب-0052

*!هه*

شرابهمفي

الثانيكمثلأولهبالمشكختمهرحيقمنفيهايشقون-1052

نقصمانولاداءولاغولبلالشاربهالذتخمرةمن-2052

السكرانالشاربعقلتغتالوصفهافهذاالدنيافيوالخمر-3052

الوجدانلذيعدممنويخافأهلههيماالادواءمنوبها-4052

الحيوانجنةفيالتيخمرارعنجمعهاالرحمنلنا-فنفى5052

الاحسانذيشرابذاكممافوراومزجهسلسبيلمنوشرابهم-6052

ثانشرابمشربهمأبرارادولكناليمينأوليشرابهذا-7052

الرحمنخئرةالمقربشربشرابهمسنامبتشنيميدعى-8052

تصفيتانفتلكالشرابذاكلهفصفالسعيهالمقزبصفى-9052

بالعصيانولئسبالمباجحمزفأهلاليميناصحابلكن-0521

بالميزانالمزجذاكأعمالاوهممزجواكمالهئمالشرابمزج-1521

الديانلربهفيهلحكموأمرهمزجىالتخييطوذوهذا-5212

!هه**

نت!مفر

وهضمهوشرابهمطعامهممصرففي

الأبدانمنلهميفيضعرقمنهمالماكلوتصريفهذا-5213
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16

17

18

91

02

21

22

23

24

25

26

27

28

92

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

الألوانسائرمنغثرهطخذفيهماالذيالمشككروائح

الازمانمدىعلىالطعامتئغيضوامراالبطونهاتيكفتعود

الانسانمنبصقولامخطولابولولافيهاغائطلا

للانسانالهضمتمامبهنيكومشكريحهجشاءولهم

الأثرانولأحمدمشلمفيفواحدعنهصحوهذاهذا

*!إه*

[لجذةأهللباسفي

هافوقالاسرةعلىالملوكوهم

ومنخضرسندسمنولبالسهم

فوقهمنبنىدودمنذاكما

نش!المنوالعلىنسجتولاكلا

فتفعنهاثمارهاتشقحلل

!حثمصفرثموخضربيض

للبلىالمقزبالدنستقبللا

خمارهاوهوإحداهنونصيف

تعولاعليهاحللمنسثعون

كلهذاورامنتراهلكن

التيجامرصعالرؤوستيك

معروفانوعانإستئرق

طيراذاوعادالبيوتتلك

والكتابالقطنثيابناج

الالواباحسنكالرياطوول

النعمابنفقائقثفبههتس

يدابهنابداللبلىما

الألمامنالدنيالهلئست

السيقاورامخعنالطزفق

أوازجاجلدىالشرابمثل

نتصي

تباومارثفي

لبطانبظهارةظنكئممابطنتقدإلستبرقمنوالنرش
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وأمانبخلوةوالحبيبهويتكيالاسزةفوقمزفوعة-0523

ينتجيانالخلواتفيحئئنترىماالارائكعلىيتحدثان-5231

حشبانبلاصفتووسائدونمارقزربيهوكئمهذا-5232

***

فمار

هل1حليفي

وزبرجدلؤلؤصفىوالحلي-5233

وإنماالإناثيختصذاكما-5234

الدهذهفيلباسهالتاركين-5235

إلىحليتهمبأنسمعتماو-5236

قدكانهريرةبيوضوءوكذا-5237

قائلاعلئهذاأنكروسواه-5238

والزالكعبئنموضعإلاذاكما-9523

فيمختلفونالفقهأهلولذاك-0524

وضوئناانتهاءالاقوىوالراجح-1452

دافيالرحمنحذهقدالذيهذا-5242

تتعدهالاالزبحدودواحفط-5243

قذتجدهالزسولفعلإلىنظزو-4524

فموغرتهيطيلاستطاعومن-5245

كيسهمنذاقالهريرةفأبو-5246

فيشكقدلهالراويونعيم-5247

بممكننلئسالغراتوإطالة-5248

الجنة

العقيانمنأسورةوكذاك

للذكرانكذاكللاناثهو

بجنانلباسهلاجلنيا

بوزانوضوئهمانتهاءحئث

و]لساقانالعضدانبهفازت

الإنسانحليةموضعالشاقما

والعضدانالشاقانلاندين

قولانعندهموفيههذا

الكعبانكذلكللمرفقئن

القزانعنتعدللاعزآن

النقصانإلىتجنحلاوكذاك

بالتبيانوجاءالمرادأبدى

الفوقانيهوالراويعلىقوف

العزفانأولويمئزهفغدا

الشئبانيروىكذاالحديثرفع

التبيطنغايةفيوذاأبدا
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وجمالهنوحسنهنالجئةعر[ئسصفةفي

وفهورهنوصالسحولذة

التيالحشنبكعبةيطوفمنيا-9524

الصفاحولدائمايشعىويظل-0525

منىعلىالوصال!قربانويروم-5251

ومؤابدامحرماتراهفلذا-5252

حبههعنمفرداالتمتع-يئغي5253

قلبهيرميبالجمراتفيظل-5254

وقدمناسكهئمقضواقدوالناس-5255

وعزائملهمهممبهموحدت-5256

الوصااعلامالسئرفيلهمرفعت-5257

مشرفاخيامابعدعلىوراوا-5258

فانسواالخيامتلكفتيمموا-9525

سوىتئغيلاالطزفقاصراتمن-0526

حشنهمنطرفهاعلبحهقصرت-5261

طرفهعلئهاقصرتنهااو-5262

الخطاوضعمنالمعهودوالاؤل-5263

الفعلىإشارتهدلتولرئما-5264

غدتكمنالقاصراتولئسهذا-5265

الالىفيالمعذبالطزفمطلقيا-5266

الدتحتهامنصورةتشبينكلا-5267

والأركانالحجربذاكحفت

العلمانلامشعاهومحسر

للقربانعنيحجبهوالخيف

بدانفلئسمنهحفهضع

قرانشفيعيئغيمتجردا

زمانبكلمناسكههذي

الاوطانإلىركائبهمحثوا

الأزماناولالمحمنازلنحو

الكشلانخئبةيافشمروال

والبرهانالنورمشرقاتت

نقصانبلااقمارافيهن

الشبانسائرمنمحبوبها

للنشوانالوجهذافيفالطرف

للذكرانفالطرفحشنهامن

القزانظاهرعنتحدفلاب

لمعانإشارةفتلكحاني

صنفانإذافهمامقصورة

إحسانوعنحشنعنجردن

بالخشرانتبوءالدوياء

278



فعلهاوقبحخلائقهاقبحت-5268

هموالارذالللأنذالتنقاد-9526

ولاعقلولادينمنثئمما-0527

فإنومصنوعزوروجمالها-5271

لهافماالحفاظتزكعلىطبعت-5272

ساعةعليهاالساعيقصرإن-5273

ولماستعصتلهاتقويمارامو-5274

الذيوالكئدالمكرفيفكارها-5275

تحتهرقيققشرفجمالها-5276

فضةمنفوقهرديءنقد-5277

تحتهماذايرونفالناقدون-5278

فخائناالوجوهجميلاتاما-9527

التيمنهنالغيبوالحافظات-0528

خلاومنيييكمنمصارعفانظر-5281

الىالعاليتبيعانبعقلكوارغب-5282

مامثلخودعياكقدكانإن-5283

قدثئمخوداالرحمنمنفاخطب-5284

يكنإنيسرعليكالنكاجذاك-5285

للذالذنياإلىتخرجلئموالله-5286

للىالزادتعدلكيئخرجتلكن-5287

بلفاتحتىالزادجمعاهملت-5288

دسليمةالقلوبانلووالله-9528

الدحياتهابحبسكرىلكنها-0952

الإنسانصورةفيشئطانة

الإحسانذيدونمناكفاؤها

الرحمنمنخوفولاخلق

العئنانلهاتطمحلمتركته

يدانقطالبعلحقبوفاء

؟إحسانمناوليتوهل:قالت

والنقصانالتعويجسوىتقبل

الإنسانفكرةفيهحارقد

نقصانومنعئبمنشئتما

الاثمانمنبهيظنشيء

العميانمناكثرهئموالناس

للأخدانوهنبعولهنت

النشوانمنفزدااصبحتقد

شبانومنشيبمنقئلمن

فانهوالذيالادنىبذاجاقي

الانذاإلىتظفرولمتئغي

إمكانذادمتمامهرهام

والايمانللعلمنشبةلك

الفانيللحطاموعئشهاة

الخشرانباقبحفجئتخرى

الشانذاعنالهاكالذيفات

الحرمانمناسفالتقطعت

زمانبعدتفيقوسوفنيا

27



ف!مق

ثثممالجناتعرائمسصفاتفاسمع1952-

خلائقاكملنقدحسانحور-2952

الذيالحشنفيالطزفيحارحتى-3952

حشنهايشاهدأنلماويقول-4952

جمالهاكؤوسمنيشربوالطزف-5952

حشنهاوأكملخلائقهاكملت-6952

وجههامحاسنفيتجريوالشمس-7952

منذاكموضعوهويعجبفتراه-8952

صنعهذاالذيسئحانويقول-9952

عففتغيبشمسهايدركاللئللا-0053

بلاللئلبطردتأتيلاوالشمس-1053

إذاصاحبهمزآوكلاهما-2053

وجههافيوجههمحاسنفيرى-3053

لاعلىءثغورهنالخدودحمر-4053

ثغرهايئسمحئنيئدووالبرق-5053

لامعابرقاأنرويناولقد-6053

ضاحكثغرضوءهذافيقال-7053

الذيالمحثغرذلكلاثملله-8053

الشباماءمنالاعطاف-رئانة9053

بغصنهاالنعيمماءجرىلما-0531

فيوالرمانوالتفاجفالورد-1531

فياللدنكالقضيبمنهاوالقد-5312

العرفانخايالتفسكاختدز

النشوانأكملمنومحالسنا

كالحئرانفالطزفألبستقد

لإحسانولالحشنمعاليسئحان

النشوانالشاربمثلفتراه

ثمانبعدالستلئلكالبدر

الأغصانذوائبتحتواللئل

يجتمعانكئفوشمسلئل

الانسانصنعةمتقنسئحان

الثانيالصباححتىمجيئهول

أخوانكلاهمايتصاحبان

يريانوجههيئصرشاءما

بعيانبهمحاسنهاوترى

الاجفانفواترالعيونسود

بالجدرانالقصرسقففيضيء

؟بجنانمنعنهفيشاليئدو

تريانكماالعلياالجنةفي

أمانيكلإدراكلثمهفي

جريانذوبالماءفغصنهاب

الأثوانكثيرةالثمارحمل

البسشتانغارستعالىغصن

القضبانكأولسطالقوامحشن

028



أنهتحسبكالعاجمغرسفي-5313

ثديهاولئسيلحقهالظهرلا-4531

ونواهدكواعبلكنهن-5315

بيافيوحشنطولذووالجيد-5316

دامدىفلهبعادهالحليئيشكو-5317

شبهههماتشأفإنوالمعصمان-5318

ملمسنعومةفيلئنا-كالزبد9531

لهابطنعلىمتسعوالصدر-0532

الىمجمعهيسرةأحسنوعلئه-5321

وحولهاستدارالعاجمنحق-5322

هائلاأمرارأيتانحدرتوإذا-5323

ولابولولايغشاهالحئضلا-5324

لهحرسابهحفاقد-فخذان5325

بفالشلطانهوبخدمتهقاما-5326

ينتهيلاميرهالمطاع5327-وهو

لصبههاالشفاءفهو-وجماعها5328

]نتشتكماتعوديجامعهاوإذا-9532

ينثنيلاوعضوهالشهيفهو-0533

الذيشغلهمانرويناولقد-5331

مابعدمنبعزسهالعروسشغل-5332

أشغالهعنتشألهلابالله-5333

ء.شغاببصم!مثلالهواضرب-5334

لهوماإلئهيزعجهوالشوق-5335

الكثبانواحدأوالنقاعالي

بدوانأوللبطنبلواحق

الرفانكالطففنهودهن

نكرانذاليسواعتدالض

الهجرانمنوسواسأيام

كفانعلئهمابسبيكتئن

بوزاندورتدراصداف

ثمانذاتخصرانبهحفت

الأعكانمنغارتقدخصرين

الاتقانذوجلمشكحبات

سلطانمنعلئهللصفاتما

النشوانفيالافاتمنشيء

وصيانعزةفيفجنابه

السلطانطاعةوحقضهما

بجبانعندههوولاعنه

بالضجرانلئسمنهفالصب

نقصانولادمبغئربكرا

نكرانبلابذاالحديثجاء

بياندون""يسفيجاءقد

زمانطولالاشواقبهعبثت

شانذوشأنهاللياليتلك

البلدانشاسعفيمحبوبه

الإمكانمنسبببلقائه

28



مغيبهطولبعدإلئهوافى-5336

بهشغلذاصارأنأتلومه-5337

أقلامناطغتقدغفراربيا-5338

إمكانذاالوصلوصارعنه

حشبانبلاأعطىوالذيلا

الطغيانمنمعذرةربيا

***

9533

0534

5341

5342

5343

5344

5345

5346

5347

5348

نت!غ

ملتفانساقانفوقهامنركبتقدفضةمنأقدامها

بعيانوراءهالعظاممخيرىملمومالعاجمثلوالشاق

والمزجانكالياقوتواللوننواعموالجسوممشكوالزيح

والعيدانالاوتارعلىزادتبنغمةالعقوليشبيوكلامها

أوانكلللزوج..و-وبدلهابشكلهاالعروبوهي

والاذانللعئنحركاتهافيتزيدالجماععندالتيوهي

العرفانذيتفسيروتحببوتغنجتبعلوحشنلطفا

لسانوضعاللفظهذاإطلاقأوجباوالملاحةالحلاوةتلك

الثانيالمحلوهيأولهيغناجهاقئلالتصويرفملاحة

مكانكلاللذاتبهبلغتوامقلصمثاجتمعاهمافإذا

*5ص:*

نتصي

الشبانلأجملالشبابسنمتماثلواحدسنأتراب-9534

جانمنولاإنسمنححبوبارسوىبكارتهايأخذفلئمبكر-0535

شانذوشانهبأساحراسارأعظممنحارسعلئهحصن-5351

إمعانذافتراههاربامولىللحصنبداخلأحسق5352-وإذا
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5353

5354

5355

5356

5357

5358

9535

0536

5361

5362

5363

5364

5365

5366

5367

5368

9536

0537

5371

5372

5373

يشالحصنربحينوهناويعود-

انهاهريرةابورواهوكذا-

الذبدالسمحابادزاجالكن-

الففيعنهيصححوبعضهمهذا-

وإنهالصحيحدونفحديثه-

!االتيالمائةقوةالمجامعيعطى-

هكذاتضاعفقوتهانلا-

دامننقصذامنهاقوىويكون-

بيويغشىانهرويناولقد-

لهمروواالضحيحشرطورجاله-

نسائهئمقدرندليل-هذا

عنالإشكالتوهميزولوبه-

لهحصلتالتيالمائةوبقوة-

داهوالدنياهذهفي-واعفهم

الىوغمضهناكلماقواكفاجمع-

قلايشوىماواللهههناما-

داوسيءالنفارإلاههناما-

ينتهيلادائموغمهم-

عوانياالنساءجعلقدوالله-

فإنالاعلىعلىالادنىتؤثرلا-

نتممق

الازمانمدىكذافهومنهسج

الثانيللجماعبكراتنصاع

الاتقاناولويضعفهفيه

حبانمنكالمولودصسيم

إتقانذاوليسالضعيففوق

الانسانواحدلاقوىضمعت

الأركاناضيعفيكونقدإذ

والإحسانوالأعمالإيمان

النشوانمنمائةواحدم

الطبرانيمعجمفيوذافيه

الايمانبتفاوتمتفاوت

الرحمنبمنةالنصوصتلك

خورانبلامائةإلىافضى

الفانيفيلزهدههناكاقوى

لزمانساعةواصبرحئنين

بجنانترىواحدةظفرمة

نقصانومععئبمعاخلاق

الثانيالفراقاوالطلاقحئى

العانيوهوالبعلفاضحىشزعا

وهوانبذلةرجعتتفعل

النشوانكتمايلوتمايلتلئسهامنحلةفيبدتوإذا-

!83



5374

5375

5376

5377

5378

9537

0538

5381

5382

5383

5384

5385

5386

5387

5388

9538

0953

1953

2953

3953

4953

5953

6953

وحملهالزطيبكتالغصنتهتز-

ذاويحقمشيهافيوتبخترت-

وأمامهاخلفهامنووصائف-

فيحفقدتمهلئلة-كالبدر

ولسانهوقلبهمنهفالطرف-

عرسهفيزفافهاقئلوالقلب-

تقابلاواجهتهماإذاحئى-

عنالصئريحلهلالمتيمفسل-

صئرهخلفأينالمتئموسل-

وقدحالتهكئفالمتئموسل-

ووبصحواشيهرقتمنطقمن-

إذاعيشتهكئفالمتئموسل-

منثورةلآلئأيتساقطان-

الىمعمجلسهكيفالمتيم-ودسل

علئهماالزحيقكتاساتوتدور-

مرةهذاالكاسيتنازعان-

!مأرأيتوتضمطفيضمها-

منكدكلوغابالزقيبغاب-

لاالعئشذامنضجرينآدراهما-

لصاحبامنهماكل-ويزيد

بعدهحئايكسوهفوصاله-

لسابقبحتبمحفوففالوصل-

ذاوبئنذاكبئنلطيف-فزق

رمانعلىوتفاحورد

الحيوانجنةفيلمثلهاك

أيمانوعنشمائلهاوعلى

الميزانبكواكبالدجىغسق

والسبحانوالاعجابالدهشفي

متصلانلعرسلإثروالعزس

؟القمرانتقابلقطأرأيت

؟فلتانوعنوتقبيلضم

؟مكانبايأموادأيفي

والعئنانالاذنانلهملئت

؟جريانمنللشمسبهكمط

خلوانفزشئهماعلىوهما

؟جمانكنظممنطومبئنمن

ريحانوفيروجفيححبوب

الولدانمنأقماربأكف

يتكئانثمأخرىوالخود

يلتقيانالبعدبعدصثموقئن

مشتملانالوصلبثوبوهما

ضجرانهماماربكوحياة

الازمانسائرجديداحبه

بزمانينتهيلامتسلسلا

صنوانوكلاهماوبلاحق

الشانبهذاشغلذويدريه
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7953-

8953-

9953-

-0054

-2054

-3054

لسلطانوالملكوتذيسئحانحاصلوقتكلفيومزيدهئم

باليقظانولشتالرحيلجذانتبهلهخلقتعفاغافلايا

الفانيالخسيسالحأبذاقنعواالالىمعوخففوكالرفاقلسار

بالحرمانورضيتفتبعتهممتخففاترىمنأكثرورأيت

أمانيكلوصحبتذابعدلوج!عجزبخطتيئأتيتلكن

الابدانوراحةالمسيرعندالقعومعباللحاقنفسكمنتك

إمكانذاوكنتأضعتماذاالغطاينكشفحينتعلمولشوف

***

5054

6054

7054

8054

9054

0541

5411

5412

5413

5414

لا؟أمالجنةأهل4نساتحبلهلالناسبينالخلافذكرفي

بهاهلخلا!بئنهموالناس

ثمموإبراهيمطاووسفنفاه

رزبأبوالصدوقالعقيليئوروى

!ت5رواالجنانفيتوالدلاأن

إدصوقالالتزمذفيعنه5وحكا

اشتهاولوبهاولديشتهىلا

عامرعنلابنههشاموروى

دااشتهىإذاالجنانفيالمنعمن

فيالسنثئمالوضعثمفالحمل

رواقدصحيحعنديإسناده

بهممحتجالإسنادذاورجال

قولانلهمهذاوفيحبل

العزفانأولووهممجاهد

بالقزآنالمئعوثصاحبش

الشانالعظيممحمدطيقا

الاتقانذوإبراهيمبنحاق

الامكانمحققذاكلكان5

سنانبنسعدعنناجيعن

الانساننشخةهوالذي!لد

الأزمانفيالساعاتمنفزد

الشيبانيوأحمدالتزمذفي5

إتقانأولووهممشلمفي
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16

17

18

91

02

21

22

23

24

25

27

28

03

31

32

33

3!

!5

36

شاهدمنلهماغريبلكن

اذكانرزينابيحديثلولا

بالش!إبراهيمابناولهولذاك

حديثهبئنالجمعراموبذاك

مفإننطرتاويلهوفيهذا

تحققلغئرجاءتولرئما

لافيانالولادةنصرمنواحتج

النسامعالبنينجعلقدوالله

يشتهيلابانهعنهفأجيب

انهاالولادةمنعمنواحتع

داوذانكالمنيوإنزالحيضت

!مغيرنوعالموجود]لكنما

مانالفهرسولعنصديوروى

هكذامنيةولامنيئلابل

داسوىنوعبأنهعنهواجيب

دامنالدنيافيللمعهودفالنفيئ

اربعمننوعناخالقوالفه

ضدههووالذيوأنثىذكر

امناحوامثلايضاوالعكس

نأيجوزالجنانمولودوكذاك

نفسهفيممكنذافيوالأمر

يستببحتتالوقفعندي]فلذاك

86

بثانيليس!الاسنادبذافزد

التئيانفيمنهيقربكالنص

الوجدانمنتفيهوالذي!رط

إمكانذووهورزينوابي

إيقانوذيلتحقيقإذا

لسانوضعذاكإنفيوالعكس

الانسانشهوةسائرجنات

القزآنفيالشهواتاعظممن

النشوانمنحبلاولاولدا

ممتنعانامرانملزومة

مفقودانالجناتفيامران

[متحدانوالإثباتالنفيئفماذا!ود

فقدانذوذاكإذمنئهم

الطبرانيهوسليمانيزوي

النسوانمنالدنيافيصعهود

ثاننوعوالإثباتإيلاد

بوزانكلهامتقابلات

ذكرانبلاانثىمنوكذاك

التئيانمعلومةاربعهي

فيضانولاحئضبلايأتي

برهانبلاممتنغوالقطع

[الإحسانذيبفضلالصوابلي!ت



وتعالىتباركرسالجذةأسلزؤيةفي

الكريموجههإلىونظرهم

37

38

93

42

43

46

47

48

94

52

53

55

فوقهممنسئحانهويرونه-5

لمالفهرسولعنتواترهذا-5

وت!تصريحاالقزانبهواتى-5

يونسفياتتقدالزيادةوهي-5

بصحيحهمشلمعنهورواه-5

بوفسرهكذاكالمزيد5-وهو

وتابعوالرسولاصحابوعليه-5

الرلربنااللقاءذكراتىولقد-5

داحكىرؤيتهذاكإذولقاؤه-5

جميعهمالحديثاصحابوعليه-5

لسئحانهانهويكفيهذا-5

وذانظراوصفهاايضاعادو-5

منالوهملرفع""إلىاداةواتت-5

الوبذكررؤيتهملمحلواضافه-5

وانتظابفكرهذاماتالله-5

مؤلمانتطارمنالجنانفيما-5

فبفلئسالكتابلفطتفسدوالا-5

الذيماشيءالتصريحذافوقما-5

لقلتميقالماابينقاللو-5

القمرانيرىكماالعياننظر

الإيمانفاسدإلاينكره

نوعانبسياقههماسيضا

بالقزانجاءقدمنتفسير

كتمانبلاذاصهئبيزوي

الإيقانذوالصديقهوبكر

الإحسانتبعيةبعدهمهم

القرانمنسورفيحمن

بييانجماعةفيهإجماع

يختلفانلئسوعزفالغة

بجنانبنضرةالوجوهوصف

بعيانرؤيةيفهمشكلا

الانسانترقبكذاكفكر

العئنانبهقامتإذجه

بجنانرؤيةاومغيبر

العزفانلذييأباهواللفظ

الروغانفرقةياحيلةء

التئيان؟ذابعدمنبهياتي

منيلنفيهمامجملهو



56

57

58

95

06

61

62

63

64

65

66

67

68

96

07

71

72

73

74

75

76

77

78

أنمالتطفيفلسورةفياتىولقد

المؤمنبأنبالمفهومفيدل

وأحمدالشافعياستدلوبذا

باتصريحاالمفهومبذاوأتى

للكافربمكذبابذاكوأتى

كمايومئذالكفارمنضحكوا

ماضذإلئهنظراوأثابهئم

أنهالائمةفسرهافلذاك

الذييؤتيهالفهمذاكلفه

جابرعنمشنداماجةابنوروى

وسرورهمعئشهمفيبئناهم

أشرقتقدساطعبنوروإذا

نوفرأوهرؤوسهئمإلئهرفعوا

فوقهمتعالىبربهموإذا

فيرونهعلئكمالشلام:قال

عفضمنتهقد""يسذامصداق

ردماللهرسولفعلىذارذمن

وكلامهعلوهالحديثذافي

مضمونهفيالدينأصولهذي

الىذلكهريرةابيحديثوكذا

جلالهجلالرببتجليفئه

لمنوتكليمرؤيتهوكذاك

فلاأجمعهاالدينأصولفيه

88

الرحمنعنحجبواقدالقوم

الحيوانجنةفييرونهش

الأزمانعالميمنوسواهما

القرانعنتخدعفلاخرها

الزحمنبشيعةالساخرينش

الإيمانعلىمنهمهمضحكوا

الكفرانأولوفيهمقالهقد

الشانالعظيمالزتإلىنظر

بالإحسانجادمناهلههو

القرآنففيوشاهدهخبرا

وتهانيلذةفيونعيمهم

والدانيقصيهاالجنانمنه

إنتسانعلىيخفىلاالزثر

بالإحسانللتسليمجاءقد

العينانمنهمتراهجهرا

رحمنبهمربمنالقولط

يلتقياناللهعندوسوف

بعيانيرىحتىومجيئه

البهتانصاحبجهمقوللا

الشئخانبهأتىالطويلخبر

ببيانوكلامهومجئئه

الإنسانأمةمنيختاره

الشئطانشيعةعنهتخدعك



97

08

81

82

83

84

85

86

87

88

98

09

19

29

39

49

59

69

79

89

99

واتجددفيهاللهرسولوحكى

الإكرسلمنالعزمأهلإجماع

دابهذهالحديثعنتخدعنلا
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إيقانمنلديهولئسبهد

بزهانبلاوتاويلا!يضا

فلانرأيتقليدلابعراه

دانفمنتهاهالمسيرجد

امانعقدنالقدفكانه

لأحزانوالهمجميعطردت

الاكفانحلةمنبعدهاما

النيرانإلىأفضىولونيا

الفانيالمضمحلالحطامبذا3



5668

9566

0567

5671

5672

5673

5674

5675

5676

5677

5678

9567

0568

5681

5682

5683

5684

5685

5686

5687

5688

9568

0956

كونهتصدقلااظنكإني-

جنةقالواالناسسمعتقدبل-

تختارهالذيمذهبكلوقفو-

لناوقالتعلئهالادنىتؤثرلم-

بنسيئةحاصلانقدااتبيع-

لهاالدنيابنسيئةأئهلو-

وخذقالوهالناسسمعتماح-

خاليانفسكجالشتلووالله-

ولوفيهاكامناهذالرأيت-

اكأجلهمنالذيالشرهو-هذا

حاجةإلئهاشتدتقدنقد-

هـغيرفيبنسيئةتبيعه-

كوقطعابهاجزمتنوإهذا-

واوالحاصللهاقطعياذاكما-

وشفشهوتهابينمنفتألفت-

دابالعاجلرضامنهاواستنتجت-

ملائمكلالتأويلمنتىو-

والبالشركأهلشبهاتإلىوصغت-

ورأتهمالهدىأهلواستنقصت-

علىدائرةالناسعقولورأت-

داوعشرةوالمليحالمليحةوعلى-

تجدولمالجميعتزكفاستوعرت-

إنافيإلايقرلئسفالقلب-

إيقانبلاظنبلبالقرب

قولانلهمبلونارايضا

للرجحانالإيمانانتهىذاوإ

الشئطانعلىاشتغلتالتيفس

الأكوانذيوطيئالمماتبعد

ثانمعادفيلكنالامرن

بعيانمشاهدارأيتقدما

روغانبلابحثاوبحثتها

الاذانإلىلاثقتهأمنت

المتدانيالعاجلعلئهضارت

بهوانلهايحصلولممنها

الابدانقيامةبعدالدارتي

الإمكانحيهزفيحظهاممن

عيانبرايمشهودحوجود

البطلانمنقياسات!تها

زمانبعدالموعودعلىأدنى

الإيمانرقةيالمرادها

العرفانمننقصمع!طيل

البلدانفيكالغرباءالناسفي

السلطانوخدمةالحطامجمع

لإخوانولأصحابوحباب

الاحسانمنبهتلذعوضا

جولانذوالجشمدونفهوء
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الحيرانالوإلهشبهفتراهبقربهيلذسكنالهيئغي

الازمانمدىمنتقلافيظلغئرهيهوىثمهذافيحب

دورانذاوكانيطمئنلمورياسةمليحةكلناللو

العيناننالهقدبماقرتلماالدنيابأسرهايناللوبل

الإنسانأحسنلنفسكواختز(الهوىمنشئتحئثفؤادك)نقل

ثانحبيثنيهفلاأعلىادمحبوبهإلىمضطرفالقلب

للرحمنالححثهذاتجريدونعيمهوفلاحهوصلاحه

هيمانذاالكونذافيويعودحائراأصبحمنهتخلىفإذا

***

و[يثارهم،والإيمانالعلمأهلزهدفي

فانيرفعلىالباقيالدب

هـأنيعلمالإيمانذالكن

زيارةاستتمماطئفكخيال

صائضبيومطلعتوسحابة

بحشنهاالربيعوافىوكزهرة

فيللظمآنيلوحكالسرابأو

ذكرهامنهاطابكالامانيأو

المفاأموالرووسالغروروهي

مساغهعنديلذكالطعامأو

الزسوضربالذيالمثلهوهذا

فانهذاوكلكالظلالات

بأذانرحيلهوفجرإلا

زمانبقربمنسوخفالطل

أخوانفكلاهمامعازالا

القيعانبمشتويالهجيرولسط

بجنانواستحضارهابالقول

اثمانبلاتجرواالالىليس

تجدانكماعقباهلكن

التئيانغايةفيوذالهال



فخذحقئقتهاترىأردتوإذا-8057

و]تاذنجمفيإصبعابجهدكأدخل-9057

ا)صسوقالكذاالدنياهوهذا-0571

فيالدوحبظلمثلهاوكذاك-1571

بعرضةجناحعدلتولوهذا-5712

شزبةمنكافرامتهايشقلئم-5713

مادطعقدامرؤعقلماتالله-4571

حاكماتقضيثموتفتيهذا-5715

الذيفوأققدرهشئئاباعإذ-5716

اذضت3إنحقيقةالشفيهفمن-5717

منامشهدنالقلوبأنلووالله-5718

نإال!ششهذاالانفاسمننفسق-9571

الوفاعدممعالشركاءخشةيا-0572

،عاشقفيشلومعتبزفيكهل-5721

ءسث!اوةالعيونتلكعلىلكن-5722

هـيخقطحاضمالبصائرخوو-5723

كاالارفعالرفيقذاكإلىيشمو-5724

وإنفصبب،نكلهموالناس-5725

موف،ليشتهيهمارأىوإذا-5726

تغسهتشتهيهمارأىوإذا-5727

اضها!لجماجإلاأبتوإذا-5728

الىلطائمابيعالخشرانمنويرى-9572

حولهمناهلهمصارعويرى-0573

شانذاواحدامثالامنه

بعيانإذاتعلقهماظز

تئيانذووالحقممثلال

الركبانلقائلالحروروقت

الميزانفيالحقالالهعند

بالحرمانأحقوكانماء

فانمضمحلهوبمايئقى

الإنسانلدىسفهمنبالحجر

الاثمانهذهمنيعتاضه

!للسكرانالعقلوأينعقل

الشانهذاغئرشأنكان

الثانيالطويلبالعئشقشناه

الحزمانمعجفوتهاوطولء

زمانكلالعشاقبمصارع

النشيانأكنةالقلوبوعلى

لعميانزمرةعنمتفزد

للصئياناللعبوخلىأعلى

لوحدان1والأفرادسوىبلغوا

الاثمانفيوجدالجنانعدك

زمانبعدعقباهانظريقال

الإيمانحقائقبعدبالعلم

الخشرانذلةيابهجاقي

النيرانكمراجلوقلوبهم



5731

5732

5733

5734

5735

5736

5737

5738

9573

0574

5741

الثانيبالوقودسعيرازادتخبتفإنالوقودهنحسراتها

إخوانولاأهلولامالبلاخلقوا-مامثلفرادىجاؤوا

لجنانأؤللنارمتاجريفهـالاعمالسوىشيءمعهمما

بالركبانالخئلسوقارينالدإلىسوقاأعمالهمبهمتشعى

للانسانالتوفيقعزةيادائمافاستراحواقييلاصبروا

الحمدانفحبذاالضباجعندالسرىكذاالمماتعندالتقىحمدو

نعمانإلىنزلوافماوسرواالعلىنحوعزماتهمبهموحدت

العقيانخالصمنبدائمصسالخسبالخزفمنيفنىالذيباعوا

الحئرانذلةياوالهدىدةالسعاأعلامالشئرفيلهمرفعت

رهانيومالفزلسانكتسابقلهاوابتدرواالأقوامفتسابق

الكشلانخئبةياشكلهمعمخلفالديارفيالهويناوأخو

**!عل!ه

فار

أهلهرعليهاتفهرإلىقائلهارغبةفي

تيبماعليهاتيدلهترأنوالإيمانالعلم

عليه[للهوحمدقبلهحقارأىفإن،والبرانالدلتل

إليهرشد1وعرفهباطلارأىوإن

خصمانانتابهالأمينحكمارمجلساجلسقلهاالقارييأيها-5742

القرآنمعبهالصريححقلاريشهدحكمااللههداكواحكئم-5743

برهانبلاجهلاقالهاقدالذيبتكفيرتعجلولاواصبر-5744

عدوانبلاتعارضهاحتىكفرهعنبزهةلسانكواحبسق-5745

الفرساندعوةاخرفنزالأمثالهافعندهفعلتقإذا-5746
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ماورذالعنادسوىليسفالكفر-5747

الذبددونهكذالعلكفانظر-5748

.صواظروالعيونشمسفالحق-9574

ماكمصلهداهعنيعمىوالقلب-0575

بأرممت!شبعدوإنيهذا-5751

مته!لمجاهلغليظ-فط5752

متصلعمتشدقمتفيهق-5753

وإنهمالعلوفيالبضاعةمزجى-5754

زظلماالحقوقالفهإلىيشكو-5755

الورىيفتيمتطبهبجاهلمن-5756

د)ناؤهئمثمالخلقفروجعنبت-5757

والفالتكفبرسوىعلمعندهما-5758

عفالمغلوبنهتيقن9575-فإذا

همنقبالقضاةإلىاشتكوهقال-0576

بلال!لكيحلهذا:لهقولوا-5761

مفالا؟مراشتدادقئلمن-فاعقره5762

و!كمهللرسولدعاكئموإذا-5763

نمالغطواالمجالسفياجتمعتئمفإذا-5764

وشهادةبمحاضرواستنصروا-5765

ذحملواكئفالشهداءتشألوالا-5766

حالهاومشواشهادتكئموارفوا-5767

ولافزكود!مشهدواهموإذا-5768

قطعئةمثلهمعدالةقولوا-9576

فلانلقولبهالرسولجاء

بالخئفرانفتفوزقالهاقد

العميانعلىإلاتختفيلا

العئنانهذهوأعظمتعمى

أضغانذوووكفهمبعة

الاردانواسعالعمامةضخم

العزفانمنضلعذوبالجهل

والهذيانالإيهاممنزاج

الابدانكشكايةجهلهمن

الزحمنقضاعلىذاكويحيل

الدئانإلىمنهوحقوقهم

والبهتانوالتضليللحديع

المئدانفيالفزسانتقابلول

للسلطاناشكوهوإلاحكموا

فلانمثلالملكيريدهذا

والاعوانالأتباعبقؤةط

بالاذهانللمعقولفادعوه

بالقرآنحتبئ1ماإذالغواو

والإتقانبالزفقأصلحتقد

مكانباياووقتوباي

الإمكانغايةأصلحوهابل

الطعانالجارحلقؤلتصغوا

قلانبقولنعارضهالشنا



0577

5771

5772

5773

5774

5775

5776

5777

5778

9577

0578

5781

5782

5783

إمكانذيغيرفيهافالقدجبهاحكموابلالحندامعلىثبتت

الصوانحجارةكمثلظهرافليتخذفيهميقدحجاءمن

؟الأديانبعداوةأترذهافجوابكئماستعداهمهووإذا

***

الثانيالعدوحالفي

صدرهيغليباتقدحاسذأو

مكذباقالالبحرهذاقلتلو

مباهتاقالالشمسهذيقلتأو

رسولهقالاللهقالقلتأو

موضوعهعنالقرانحزفأو

بدفعهافهوعلئهالنصوصصال

خلافهعندالنصفيفكلامه

مدلولهعنالنصدفعفالقصد

نغغ

الملانكالمرجلبعداوتي

بالقيعانيكونالشرابهذا

الانذاإلىتطلعلمالشمس

بالكتمانوجاءالخبيثغضب

القرآنعلىكذابتحريف

والذيدانبالذأبمتوكل

الطعانالصائلدفعبابمن

الزحفانالتقىإذايصولكئلا

الثالثالعدوحالفي

العميانزمرةقائدجلئنالزذينكالمقلدالاعمىلثالثو

بالعدوانلئفسيق1و!ليلوالفلثبديعووالئكفيرفاللعن

الزجلانقالهمااسمعواقاللهمشتندالسألوههمفإذا

***
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84

85

86

87

88

98

39

59

69

79

89

99

الزابعالعدؤدنالفي

الانتاالاكليالكلابحاشاب!لمبهموليسورابعهئمهذا-5

والبهتابالكذبمتسوقناطقخليقةفيطبعخنزير-5

لفحماوالقوميرمونها:أعظمايمشمشيتبعهئمكالكلب-5

أثماولاعوضبلامئتالىصرهارخيصابهايتفنفهون-5

سلطاذيتمكينولادينولا!طملاالناسفيفضلةهو-5

الثعبهـاتحرككمثلذكرايفتغيتحركشرارأىفإذا-5

الضاقطيععلىالعقورمملباوفب!قالكسادأذىعنهليزول-5

غازاإلىيعزىعشكرمنربحنةأعظمالناسفيفبقاؤه-5

بالالمايبتاعتاجراخييفالارضفيضارببضاعةهذي-5

والأوطاالبلدانهذهعندسافرواقدجميعهئمالتجاروجد-5

أثمابلافينايتجرواأنت!نففواالذينالصعافقةإلا-5

مديامفلسمنبئعةمنارحموافباللةلهاالزبونفهم-5

لبلدا1والافاقفيطافقدتاجرابحقكفارزقهاربيا-5

العقياخالصيراهذهباأ،ممحفرلديهمنقوشكلما-5

مثلاهماإنماتمييزهفيس3الغؤاودرةالزجاجوكذا-5

ف!غ

العالهررب[لىالسذةأهلانيهفي

الهفذينفبادهورسولهفبدنابهديذهيذصرأن

الأعيانعلىبلللكفايةلالازمفرضالدينونصرهذا-57
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2

3

6

7

8

9

2

3

6

7

8

9

2

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

عجزفإنباللسانماوإبيد

حبللايمانواللهذابعدما

بهمسؤولخئروجهكبحياة

أولئتهاالتينعمتكوبحق

جمبوسعتالتيرحمتكوبحق

معاالحشنىلكأسماءوبحق

كاواسعحمدوهوحمدكوبحق

!مالحقالالهاللهوبانك

فباطلسواكمعبودكلبل

تألسواكملاذولاالمعاذوبك

سوايشمعهللمضطرذاكمن

لحاجةإلئكتوجهناإنا

التينعمكبعضقضاهافاجعل

الىودينكوالرسولكتابكانصر

واصطفبلنفسكديناواخترته

منترضاهلمنديناورضعته

بالدالمبعوثرسولكعئنوأقر

ماكمثلالعزيزبالنصروانصزه

علىحزبئناخئروانصزربيا

فدىحزبئناشرواجعلربيا

أهـالمنصورحزبكواجعلربيا

التيالب!عمنواحمهمربيا

التيطرائقهاجنئهمربيا

بجنانوالدعافبالتوجهت

الإيمانناصرياخردلـه

الشانعظيمياوجهكوبنور

اثمانولاعوضماغمرمن

الجانيكذاكمحسنهمالخلقح

للرحمنالمدحنعوتنيها

الأكوانذيأضعافبلأكوان

ثانعنمتقدسالورىجود

التحتانيللثرىعزشكدونمن

لهفانملددكلغياثت

العصيانمعدعوتهيجيبك

معانأحقطالبهاترضيك

زمانكلمنكعلئناسبغت

بالبرهانأنزلتالذيحالي

الإنسانسائرمنمقيمهت

الأديانقئمهوالورىهذا

المتدانيبنصرهالحنيفين

زمانبكلتنصرهكنتقد

الشئطانوعشكرالضلالحزب

القزانولعشكرلخيارهم

وتدانوتواصلتراحمل

زمانكلالدينفيأحدثتقد

النيرانإلىبسالكهاتفضي



5823

5824

5825

5826

5827

5828

9582

0583

5831

5832

5833

5834

5835

5836

5837

5838

9583

0584

5841

5842

بجنانفيظفروإليكيصلواكيئالو-يبنورواهدهمرلثيا-

الفتانفتنةمنواحفطهمنفإصراوليالهمكنربيا-

الفرقانمنزلياأنزلتهالذيبالصقربياوانصرهم-

الإحسانذووأنتإليكاووقدءطالغربهمإنهمربيا-

الإيمانصادقإلاالخفقاونهـل؟لأجلكعادواقدرثيا-

الرحمنرضافيإلئهمدنياهمماحوجفيكفارقوهئمقد-

أمانيكلونالالاماننالنالهامنالتيولايتكورضوا-

الاذهانذيآراءمنبسواهارتضواوماسواهمنبوحيكورضوا-

الحيرانالتائههداةحلهموا!الإيمانعلىثئتهمربيا-

والعرفانالحقأهلإثباتالعهصاكرالنفاةحزبعلىوانصز-

مكانبكلوانصزهئمأنصارادالنبريةالسنةلأهلوأقم-

الايقانمعصبراوارزقهمأئمةللمتقيز،واجعلهم-

بالعدوانالناسإليهودعواحدثواأقدبمالابأمركتهدي-

السلطانذوأنتعزيزانصرابهنصرهئموبالحقعزهمو-

لغفرانوالعفوأهلنتفلألفطنهمصلحوذنوبهمغفزو-

الازمانعلىيفنىلايرضيككماح!داكلهاالمحامدولك-

الإفكانومنتهىبعدحوجوددوضوالارالعلىالشمواتملء-

بزماننهايةبغئرحمداكفهذلك،وراءتشاءمضا-
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