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,ذإشاتيئٌا
مقدمة

عنه،اطة رصي حنبل بن أحمد للإمام هي الرسالة هذْ 
لاضوالذي ا، عنهالذايين المدافعين السنة أئمة أحد وهو 
وعيبفضرب الأمرين، عنها الدفاع ميل في عنه الد رصي 

؛—المخلوقالقول ورفقه المعتزلة آراء ونقض للرد، وسجن 
الاعتزال،بدين يدينون لخلفاء والعقد والحل الرأي كان حنن 

وهيالامحزالمة آرائهم في حالفهم من ويجنون ويقربون 
قديمةهي وهل وعلا، حل اياريء صفالن، أي . الصفار، في 
وحلقالقيامة، بوم تعالى الد روية ت أي والروية حادثة؟ أم 

نئاةمع نثاُن، عنائدية مواضع وهي ، آحرْ إلى الأفعال 
دينالفي ديمة نحضارايتج أصحاب ويحول الخوارج 

وروابقديمة أفكارا يحمل داخل كل فكان الامحلامي، 
الإسلام.في دخوله مل إليها ينتمي التي الحضارة من ورثها 

والمجوصيةواليهودية الصرانية من فيها المباديء هذه فكانت، 
يكرهالذي العر؛ي الفكر عن عريب وأكثرها بمدارسها، 

وكلفرق، فننأيت، والوضوح، اؤلة البإلى ؤيميل بقره، ولا التعقيل 
القديمةالفرق هذه فمن عنها، ويدافع ونحلته لفرقته يتعصب، 

الراسيصفوان بن جهم إلى تنب وهي الجهمية، فريه 
الترمذيبعضهم: ميه ويراجإ، بني مولى وهو أبومءمز■ 



مدرسةموصى أحد متكلم وهو مرقدى، ال; وآخرون 
قتلهامة بض دولة أواخر في  128نة قتل الاعتزال. 

موالاتهمن رأى لما الأموية الدولة يوال أحد أحوز، بن سلم 
وبعدموالجبر يقول؛الإرج-اء الجهم لكن العباسة. للدعوة 

وكانعديدة نرانية ات ابمبدلك مخالفا والنار الجنة حلود 
انتكبهيا اث. من لا منهم، اس النأعمال إن يقول: 

بترمذبدعته ظهرين، الحالمة، الجبرية س قرفة الجيمية 
•نمالمح، ال-ارى عن الصمات نفي مدأ واصعي من ويعبر 
صفةسحانه الباري يوصف أن يجوز لا ت القائل هو والجهم 
اراءهذه ٠ البيه إلى يفضي دللثا لأن حلقه، بها يوصف 

اةوالحيالعلم صفات نفي واجب عليها: يزيد لش ٠ جميلة 
ادرانكونه وأثبت مخلوقاته، بها يوصف فد صفاث لأنها 

ومماالصفات، بهذه يوصفون لا حلقه لأن حالقا، فاعلا، 
الال! نحادثة، علوما شانه حل للباري يثبت أنه عليه يوحد 
انتفىحلمح، نم علم لو لأنه حلفه، نل الشيء يعلم أن يجوز 
سوحدبأن العلم لأن جهل، فهر ض فإن لكن، ما على علمه 
مخلوقاوالمتغير تغير، يق لم ؤإن وجد، فد بان العلم غير 
أحدالحكم بن هشام المدهب، هدا محي ووافق بقديم. ليس 

أنإما يخلو فليس الحلم، حدوث ثبن، وإذا الشيعة. معتزلة 
وأنذاته، في التغير إلى يودتم، وذللئ، تعالى، ذاته فى يحدث 
فيكونمحل في يحدث أن وإما للحوادث، محلا كون 
سبحانهالباري أن فتعين الباري، تعالى به. موصوفا المحل 

٠المعلومة الوجودات بعدد حادثة علوما فائبن، له. محل لا 



عنيعبر لا الأنان أن ت المحادثة القدرة محي قول آرائه ومن 
الأفعاله فى مجبور هو وإنما يالأستطاعة، يوصف ولا شيء 
الأفعالتعار اش بمخلق وإنما اختن—ار، ولا إرادة ولا له فدرة 
إليهوتنب الجمادات شانه ر بخلق ما حب خمار فيه، 

أنمرتيقال؛ الجمادات. إر تتب كما مجازا، الأفعال 
الشمس،وطلعت الحجر وتحرك اء الموجرى الشمحرة 
وأنبتتالأرض واهتزت وأمهلرت، السماء ونشت وغربت، 

لكلهاالأفعال أن كما جس، والعقاب والأواب ذلك، غير إر 
الجنةإن ت ومحال جبر. أيضا فالتكيف الجبر، نت وإذا جبر، 

الجنةأهل وتلدي . فيهما أهلهما لحول يعد يفنيان واكار 
الحرلكت تتصور لا إذ يجحيمها، النار أهل وتالم بنعيمها 

محولهوحمل أولا. تتناهى حرلكت تتصور لا كما آحرا، تتناهى 
دونوالتاكيد، الغة المبعلى ه فيها حاليين ؤ ; تعار 
فلأن،ملك اش حلد ت يقال كما , التخليد محي ة الحقيق

دامتما فيها حالأين ؤ ; تعار بقوله الانقهل-اع على واستشهد 
عرانملت فالأية ريك ثاء ما إلا والأرض المماوات 

استثناء.ولا فيه شرحل لا بيد والتا والخلود ، وامحتثناء شريطة 
لمبلسانه جحد نم الدا معرفة رأى بالمعرفة أتى من ت ومحوله 
مآنفهو بالجحود يزولان لا والعلم المعرفة لأن ، بجحده يكفر 

ومحولعقد إر م ينقلا أى يتبعفر لا والإيمان ت قال مرمآن. 
الأئمةوإيمان الأساع فإيمان ا فيه أهله يتفاضل ولا وعمل، 

كلهمالملف ولكن نتفاصل، لا المعارف إذ واحد. نمهل على 
أيضاوهو المحقر، التعطيل إر بته ونعليه الرادين أشد 
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وإيجابالكلام حلق وإبان اروية بض لكلمعتزلة يقول 
الفالسفيفيها آراء وهي مع. الورود نل يالعقل المعارف 

آيةوردت إذ الكريم. ياكرآن جهل على وتدل الهرءلقي ومها 
ثلاثان أيفي الجنة وأهل المار لأصحاب والأبدية الخلود 

.أيدا فيها حاليين ؤ ت البينة سورة في تحار قوله منها 
بدائيةأكثرها أفكار وهي بال؛ على لجهم تخهلر لم فالأبدية 
.والدكاءرا؛ والعلم المأمل محدودة 

وأنتبيدان والمار الجنة أن به، تفرد الذي الجهم قول 
فعللا وأنه به الجهل هو والكفر فمهل باممه المعرفة هو الأيمان 

الماصوأن الفاعل، هو وأنه وحده، لله إلا الحقيقة في لأحد 
تحركتيمال! كما المجاز. على أفعالهم إليهم تنب إنما 

بالشجرةذلك فعل وإنما الشص وزالتا المللئا ودار الشجرة، 
هيقوة للامان حلق أنه إلا سبحانه، إلاه والشمس والفلك 

كمابدلك، صفردا له واختيارا للفعل إرادة له وحلق( الفعل بها 
جهموكان ا. متلونبه كان ولونا هلويلأ به كان حلولا له حلق 

•بمرو وقتل المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر ينتحل 
لأنشيء بحانه الد إن أقول؛ لا يقول؛ كان أنه عنه روى 

ممرٍل. اما<«. لكضّّتاتي والحل الملل انفر: الجهم. عن را( 
1961.

الدينمجي محمد . ط.المملن. واختلاف الإسلاميين مقالات 
ودائرة. ليدن2/بم1واط. اتجري. !/؟!آ.وانظر; الحميد. مد 

جهم.فصل ااا 13ا/ية يالفرن الامحلامية المعارف 
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محدث.اس علم إن ت إيفا إليه ؤيتب بالأنياء تشبيه ذلائ١ 
يقال;لا وانه القرآن. بخلق ؤيفول ذلك. عن الد تعالى 

تكونا'؛بأن قل بالأشياء عالط يزل لم اه إن 

الجهمية;

رنالقإلى خللوا ة الجهميبيمون جهم اع أتب
إذاالأشاعّرةا"ا هب مل. اعتنقوا ئم ترمني، حول عثر الحائي 

ةوالشيعبفروعيا الخوارج مثل المعتزلة من قرفة فهم 
وكمواحماف. فواقع من المنة أهل بعض ومن وغيرهما، 

يىالمسلمين عر وبلأتا من ة الاعتزاليادوهم مجحلبت 
لئ.امالصدق وف القبلة، أهل ١^١^٠ سببا وهمم عقيدتهم، 

وهولا،له، دين لا ه لنفثرع من إن قوله; ر عنه الله رصي 
الغزاليحاملؤ أبو عليهم رد ولقل والعقل المنطق بيقولون 

توصلما وأن دانما، تصدق لا والعقل الحواس بأن الد رحمه 
يصعببية نحقائق هى إنما حقائق من الحواس طْ إليه 

عنا حاءنما هو الدين وإنما ٠ الد دين في عليها الاعتماد 
قلم،ر ايد ا يقدفهالدي الهد.اية هو أو نبيه، ومنه ايد كتام، 

الاّلأمةالفرق لاومت: وانم الإملامض، شالات انفلر: را( 
•لفرنية يا 

الئانة.القرب اسة الإملأمة. المارق دائرة )2( 
نمللوزمحا: وانظر؛ حزم• لأبن والنحل الأهواء في الممل 

,الاور الطيعة . الأسلامية المعارف، داثرة في بالمرنسية المعتزلة 



اختلافعلى الاعتزال دعاة من المناطقة يقوله وما ٠ لم الم
عقيدة.عليه تبنى أل يمكن لا ا، ولفشغب هو انما مداريه، 

تعقيدلا محا،. البالحنيفية جئتاقم قال.; محرم. وهو 
حيلهمفي أرسهلو منعلق يستعملون وهولا، التواء، ولا ا فيه

الذيالمنهلق إن . )^s الحد أو القرآن تعملون يمما أكثر 
المداركهر ومالمتيعفى يتهوي قد الجهم استعمله 

فيهوقع فيما ويقعون مقبولة آراءه أن فيظنون والمعارف 
أوة حنيفأيي مذهبا على ان كمن هؤلاء ومن الجهم، 

فهمالخوارج من ان كمن أما ة. نالأهل من الشافعي 
فية غابغلرتهم وندين• الفهم إلى يصلون لا أجلاف 

رأىأهل فهم النشع إلى بوف ينممن كانوا ومن ملحية. ال
ماترى منهم، فرقة كل معتزلة العقيدة، وميدان بهم، يعتل لا 
أمهايت،على والحمل الصحابة أكابر سبا ديدنها غيرها يرام لا 

منليسوا فإنهم زيد أصحابه من كان ما إلا اللهم المؤمنين، 
معتقدهموصححوا كثيرا هلوروا ت اليوم وحوارج ، هؤلاء 

الوتونبالجرار مناب وبمي، وزربار بعمان الإباصية فخوارج 
الوهييةمع كثيرا معتقدهم صححوا قد بتونس وحربة بليبيا 
وصاروا١ لام العليه علي الإمام با سعن تراجعت المح، 

والصادقوفاؤلمة وحين وحن علي أولادهم بممية يتباهون 
مدهبجعلى بقوا امية الإمالشيعة إخواننا لكن • • ■ إلخ 

بيكونيزالون لا الaلاJفية وتجار الأنوار بحار وكتابه المجلي 
ذللث،على أدل ولا فرصا، القبلة أهل قتل ويرون الفتنة نيران 

حرمإلى عمدوا إذ الماضية السنة في إران حجاج به قام مما 



نعوذه، نفالحرم في والمحرمن المصلين يقتلون الأمن الق 
.. , الممقوت التعصب من باش 

تالجيمية عر الرد ر لرسالته حبل بن أحمد 
تنبالذي الشتيسار هلال بن حنبل بن أحمد الإمام 

هذهمؤلف هو الحنبلي المذهب أو الحنبلية ة المدرمإليه 
 Cأناراترك ادج سنة بها وترقى ، 4آكاسنة ببغداد ولد الرسالة

سنةبالقاهرة أولا طمع الحديث في المسند ساب كتمنها عدة 
السنةكتاب وله شاكر. أحمد طبعة ثانية. طبعة وطغ 3ا، ا ا

وينسبالصلاة، كناب وله ، را4لامنة المكرمة بمكة طبع 
الجهمةعلى ارد ني وكتاب التمر، في كتاب الإمام إلى 
وئابه، -24/163بملي م الخابلة طيات اننلر . هذاهو 
الابانة.ه بكتابالعكبري بهلن ابن إلى أوحى الذي هو . هذا
شيخوكذلك، الاعتقاد لمعة فى قيامة ابن كثيرا استعمله وقد 
فياد الاقتموكتاب الوامهلبة كتابه ش تيمية ابن لأم الإّ

لأغزالرا<.(الاعتقاد 

مسموعالبدع أهل في أحمد كلام إن ت بملي أبو وقال 
قدكان وإن والجهميه القدرية في ال قمثلما المرحم، وإليه 
ادفنرح في العالي القدم له لكن بضلالهم، العلق سبق 

أبوبكروعنهما وصالح. الد عبد ابناه مذهبه روى مذهبهم. 
أحمدبن ر جعفبن العزيز عبد ه تلمين وعنه الخلال، 

.9 ص الحنابالن طقات ( اا 



جاءالرسااةُااكما هده وهوراوي الخلال. بغلام المعروف 
المكتبةبالعريية المخطوطات قم ش بها التعرض فى 

أبيالمجل العالم الأمام تصنيف نال; ينونس. القومية 
أبيه، ابنة روايحنبل بن محمد بن أحملو اس د عب

بنالخفر رواية وجادة، أحمد بن اس ال عبالرحنن، عبد 
العزيزعبد بكر أبي رواية سماعا، عنه الكندي المنى 

اسمالقأبي رواية أذنا، عنه الخلال بغلام روف المع
ةروايعنه. ا أذنالخاففل الأزجي، علي بن العزيز عبد 

عنه.أذنا الهاشمي احمد بن محمِد بن محمد الغناثم أيي 
بنالحليم عبد بن احمد اس العبأبو الإسلام شيخ ال ق

الخلالذكره فد الكتاب هذا الحزاني. تيمية بن اللام عبد 
منوغيره أبويعلى القاصي واعتمده له مثبتا ماقثانه في 

وهيجلي واصح بخط الرسالة هده كتبت، وقد الطار. الأنمة 
مرقمةوقفا، . ظهراورقة وا في تقع المغير الحجم من 

عددتحن، للزيتونة تابعة كانت، التي الصادقية المكتبة ب
ا(2لااسنوات إحدى فى القاهرة فى مطبوعة والرسالة . اا(ا92
طبعةهي ثانية طبعة اك وهنارح. تبدون بقليل بعدهاأو 

ساميعلي المرحوم عليها قام التي الئلبعة وص الإّكندرية، 
عقاندكتاب تحت، ا  976سنة الطالبي جمعي وعمار ار النث

الإمامرمالة الكتاب هذا في صفحات، ر(اة في اللفج 
زياداتوتختثلمذ المخة هذه مع تتفق لا وص هذه، أحماو 

مدط.وش 5آ.3 ص الخابلأ طبقات )!( 
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بنمحمد للإمام اد العبأسال وحلق القرآن حلق وفيه عنها، 
وكتابالجهسة على الرد ومماب ( 236)ت البخاري إسماعيل 

م—؛ ٠٣والشبهة الجهمية على والرد اللففل في الاختلاف 
علىارد وتحاب ( 276)ت نية بن لم مبن الد د عب

الردوكتاب ٠ ا ر(82(ر رن الدارمي معيد أبي ام للإمالجهمية 
الإسلامشيخ ال ونالكلام. زنادقة أحد المرئي بثر على 
إلىبرجع الجهمية أصل إن تيمية: بن أحمد العباس ابو 

أحذصفوان بن جهم لأن الإمحلأم، على دخيلة اصر عن
بنان أبعن . هذاوجعد درهم. بن جعد عن دهبه م

وأخذهاأعصم، بن طالوت عن ان أبوأخذهاسمعان، 
مقالاتوهي اليهودي، أعمم بن لثيبؤ عن هذا طالؤبم، 

منالإصلأم يتمكن لم دين الداخلون الا أدخلهشغب 
إلىالعرب عن الغريبة اصر العنبعض ، وعمدJiنلوبهم، 
الثقافي.الغزو هو وهذا عقيدة، وجعلها الدين في إدخالها 

كانال: ن- الجهمية على الرد حاتم أبي ابن وكتب، 
علم،نفاذ له يكن ولم فصيحا وكان الكوفة، أهل من جهم 

الذيربلتذ، ا لنصف، له: فقالوا الزنادقة، من قوم فلقبه 
هداهو فقال; حرج نم مدة. يخرج لا البيت، فدخل تميم، 
عقيدةالوجود، وحدة أهل عقيدة وهي شيء. كل مع الهواء 

الهولديالإسبانينم وف والفيلهذا، من الكثير فيها الحلاج 
١سبينوزا 

جيدة.طعة وهي ا اس ؛ريل ليدن. . المشرق طعة ( Iر 
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باحثاد إرثأو طالب ادة إفإلا نشرعا من أردنا وما 
وكالما. العمادة عن الدفاع فى لف الجهد عن انة والاب

المفقودة.حكم ني نادرة وأصبحت نهت الرسالة هذْ طبعت 
لهاالومالة هذه وجعل الفانية لتعميم هي كما أحرجناها لذا 

لهدعونا واحدة نسخة في يجعالها أن أراد فمن ثلاثة نح 
التعاريفوإن هذا الاتكال، وعليه الموفق واهله التوفيق ب

الرمالةأحر جعالناها الص فى الواردة الثخصيان، يحض 
علىوصلاة وأخرا أولا لله والحمد القرأنية. الايات وكذللث، 

•لين المرمأنبيائه 

1408الحرام الحج ذي في تونس 
8«واجويلية 

بكيراحمد د, 
الزيتونيةالحامعة 



حنلبن أحمد للإمام الجهمية عر الرد 
عتهاش رصي 

•أعن رب • الرحيم الرحمن اف بم 
بند محمالق عبد و أبالدين حمال الحافظ نال 

أبوطاهرا أحبرنعليه الض ة رحم—مى المقال الواحد اد عب
أنة ابكتر جعفبن عيس ءنُاُ ارك المببن المارك 

عنلهم، أجاز الازجي علي بن ز المزبب القاسم أبا 
أحبرنافال الخلألُ؛"ُ، بغلام المعروف العزيز عبد بكر أبي 

الخضبن ر الخفأخبرني نال! إذنا، الخلال أبوبكر 
الد،رحمه حنثل بن أحمد بن الد عبد أنبأنا قال الكندي، 

الزنادقةعلى الرد في الد رحمه أبي أحرحه ما هدا قال 
غيرعلى وناولته القرأن متشابه من فيه شكت فيما والجهمية 

الديلم الحمد ت عنه الد رصي حنثل بن أحمد فقال تاويله 
يدعونالعلم أهل من بقابا الرسل من فترة زمان كل في جعل 

يحيونالأذى، على منهم وبمبرون الهدى إلى صل من 
منفكم العمى، أهل الد بنور ويبصرون الموتى، الد بكتاب 

را(ءيرفلا،مةبالآمل.
الففها،طقات الثيرازي: 4آ\.-اا4آ.. الخابلة: طبقات عه: انظر ر2( 
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أحنفما ، هدو0 قد تائه صال وكم ، أحيوْ لابليس قتيل 
عنينمون عليهم، اس النأثر وأبح اس النعلى رهم أن

وتأويلالمسهلين واسيال الين، العتحريف اس اب كت_
الثسةأعمال وأطلقوا البدع، ألوية عمدوا الدين الجاهلين، 

علىمتفقون للكتاب، مخالفين الكتاب في مختلفون فهم 
علم،بغير ايد كتاب وفي، ايد على يمولون الكتاب مخالفة 

بماالناس حهال ويخدعون ، الكلام س يالمتشابه يتكلمون 
الجهموكدللن، المضلين. فتن س يالف فتعوذ عليهم. ينبهون 
والحديث،،القرآن ص المتشابه إلى اس الندعوا وثيعته 
الجهمأمر س ا بلغنمما فكان . كثيرابثرأ بكلامهم فاصلوا 

احب،صوكان نرمن-، أمل س خراسان أهل س كان أنه 
سا أنامفلقي، ، الد لي كلامه أكشر وكان وكلام خصوماين، 
نكلملن،له فمالوا الجهم فعرفوا منية اللهم يمال المشركين 

حجتالن،طهرمت، وإن ديننا فى دخلت، ؛، JIJLحجتنا،طهرمتح فإن 
!قالواأن الجهم به كلموا مما فكان ، دينلئ، في دخلنا علينا 

فهلله: فمالوا نعم. الجهم، فال إلاعا؟ للن، أن 'زعم أك، 
فال:كلامه؟ ّمعت، فهل : قالوالا. قال: إلاهاث،؟ رأبن، 

لهفوجدن، : قالوالا. فال: رائحة؟ له فشممت، قالوا: لا٠ 
:قالوالا. ال: فُجا؟ له فوجدن، : قالوالا. قال: حا؟ 

يعبدس يدر فلم الجهم، فتحير فال: إله؟ أنه يدريلثح فما 
التماري،،زنادنة حجة مثل حجة استدرك إنه ثم يوما أربعين، 

عييفي اليتم، الروح أن زعمون المارك، زنادقة أن وذااؤث، 
فيدخل أمرا يحديث، أن أراد فإذا ايد، ذان، س الله روح هو 



عماوينهى اء ثيما خيامر حلقه لسان عر فتكلم حلقه _ Lk؛
مثلحجة الجهم فاستدل الأمار، عن غانّة روح وهو يشاء. 
روحا؟فيلث، أن تزعم ألت ت مني للفقال , الحجة هذه 

فسمعن،فال! لا. قال! روحلث،؟ رأين، فهل قال! نعم. ت قال 
لا.فال! مجنا؟ أو حنا له فوجدت قال: لا. قال; كلامه؟ 

ولاصوت، له يسمع ولا وحه، له يرى لا الد، فكدللن، ت قال 
مكانفي يكون ولا الأبصار، عن غابا وهو رائحة، له يشم 
Iقوله ت المتشابه من القرأن فى آيات ولأ>ئا ووحد مكان. دون 

وفىالموات فى اف وهو ؤ ه. ء شي كمثله تس لؤ 
.ه الأبصار بدرك وهو الأبصار ندركه لا وؤ ه، الأرض 

ءٍرعر القرآن وناول الابات هؤلاء عر كلامه صل أض 
وصم،من أن وزعم ه، الله رمحول أحاديثؤ بوكدب تاويله 

عنهحدث أو كتابه فى ه نفبه يمم، مما ثنا ايد من 
بشرابكلامه فأصل المشبهة. من وكان كافرا، كان رسوله، 

وأصحابحنيفة، ايى أصحاب من نوله على واتبعه كشرا، 
سالهمفإذا الجهمية، دين ووصع بالمرة عبيد بن عمرو 
.ه العليم السميع وهو شيء كمثله ليس ؤ ت قوله عن الماص 

الأرصينتحت، وهو الأشياء من ثيء كمثله ليس يقولون؛ 
يكونولا مكان منه يخلو لا العرس، علر؛ هو كما السابعة، 

إليهيطر ولا يتكلم، ولا يتكلم ولم مكان، دون مكان في 
بصفةيعرف، ولا يوصفح ولا الأحرة، في ولا الدنيا في أحد 

وجهوهو بعقل، يدرك ولا منتهى، له ولا غاية له ولا بفحل ولا 
قدرةوهو كله، نور وهو كله، سمع وهو ، كله علم وهو كله، 
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مختلفين،بوصفين يوصف ولا شيئين، فيه يكون ولا كله، 
يمينولا جوانب، ولا نواحي ولا أمقل، ولا أعلا له وليس 

حمله ولا لون له ولا حفيف، ولا ميل هو ولا شمال، ولا 
شيءأنه 3الانا على حطر وكلما معلوم، معقول هو وليس 
فقيا:كالاثياء لا شيء هو ; فقالواحلاقه. على فهو تعرفه 

شيء،لا أنه العقل أهل عرف فد كالأشياء لا الذي الشيء إن 
ولكنهما شيئُ ااشنونا(ُالا أنهم اس للنتبين ذللثح د فعن

فإذاالعلانية، من يقررون بما الئنعة هم أنفعن يدفعون 
الخلق.هذا أمر يدبر من نعد : قالواتمدون؟ من لهم: فل 

يعرفلا مجهول هو الخالق هدا أمر يدبر الذي هدا ت فقلنا 
الأنكم لمون المعرف فد ا: فقلننعم. ; قالوابصفة؟ 
تنلهرونه،بما الشنعة أنفكم عن تدفعون وإنما بئيء نومنون 

لم; قالواموسى؟ كلم الدى هو يدبر الدي هدا لهم: فقلنا 
والجوارحبجارحة إلا يكون لا الكلام لأن يتكلم. ولا يتكلم 

أشدمن أنهم بظن قولهم الجاهل سمع فإذا منفية. اث عن 
فريةقولهم يقولون إنما أنهم يثعر ولا لله، تعفليما الماس 

اطة.في 

أنهالله كتاب، في أنجد يقال؛ الجهمي، عنه أل يفمما 
فىفتجد I له فيقال يجد. فلا مخلوق؟ أنه القرآن عن يخبر 

يجد.فلا مخلوق، القرأن إن قال: أنه ه،  ٠٥١رسول سنة 

فرأينانيئا يثبتون لا الهلرة بعلق وقد بنيء يانمون لا الأصل في )ا( 
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ا.جعلتإنا ؤ اس قول من فيقول قلت؟ أين فمن ل! فيقال 
ممجعول فكل خلق، بمض جعل أن وزعم ه، عريتا نرآنا 

أرادمن بها يحتج المتثابه الكلام من لكمة فادعى مخلوق، 
جعلأن وذلك تأويلها• ني الفتنة ويتغي تنزيله في يلحن أن 
ةتسميمعنى على وجهين، عر المخلوفن من رآن القفي 

القرآنجعلوا الذين فوله: أفعالهم. من فعل محنى وعلى 
فهذاأحلام. أصغاث الأولين، وأبناء هوئعر. قالوا؛ عضين 

عيالهم الذين الملائكة وجعلوا ؤ قال; تسمية. معنى على 
غيرعش جعل ثم إناثا، سموهم أنهم يحك، • ه إناثا الرحمان 

علىه. أذانهم في أصابعهم يجعلرن ءؤ فقال: تسمية معنى 
ه.ارا نجعله إذا حص ؤ وفال; أفعالهم. من فنلٍ معنى 
أمرمن جعل ثم المخلوقين جعل فهذا • فعل معنى علما هذا 
وإذا• المعنى عنه يزول لا يكون خلق، محنى على تحار الد 

عنهيزول لا يكون • خلق معنى غير على جعل، اس: فال 
ال• خلق معنى ر غيعلى جعل، الله: ال فوإذا • المعنى 
المحنى،عنه يزول ولا خلق، مقام يقوم ولا خلق، يكون 
للهالحمد ؤ قوله; خلق، محنى على جعل الد قال فمما 
؟4،والنور الظلمات وجمل والأرض السموات حلذ الذي 

المعلكم وجعل ءؤ وقال: والنور. الظلمات وخلق يعني 
.4 ءاين دالنهار الل؛إ، لجعلنا ؤ ت وقال • 4 دالأبمار 

الشصوجعل ءايتين. ار والنهالليل وخلقنا يقول: 
وجعلواحدة، نفس من حلقكم الذي هو ؤ ونال: سراجا. 

الهوجعل ونال: وحواء. ادم من يقول . 4 زوجها منها 
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ممسر،رآن القنى ومثله رواسي. لها وحلق يمول - روامى 
ذكر،ثم حلق. معض عر إلا يكون لا مثله كان وما فهدا 

جعلعفىنم،ضحلق•
الدوقال انبة. ولا مرة من الق جعل ما فوله: 

إبراهيمحلق لأن ه. إماما للناس جاعلك إني ۶ لابراهيم; 
الالصلاة. مقيم اجعل-ي رب إبراهيم؛ وقال متقدما. كان 
يجمللا أن افه بمرئي ؤ ت وقال الصلاة. مقيم احلقني يعني 
إليلئ،،رادوه إئا ؤ موص: لأم وقال ه. الاحرة ر حظ لهم 

•المرسلن، م، وخالفوه يعر لا 4• المر"لثن من دجاعلو.ْ 
دبعمن يجعله نم إليها. رده بأن موسى أم وعد اللي إن 

فيركمهيهص عر سضه الغث ويجعل ءؤ وقال! رسولا. 
عرتمن أن ونريد ؤ وقال: . ^ جهنم في نجعله حمتعا 

ونجبهمأئمة ونجعلهم الأرض في اسضعموا ذين ال
.؟٠■ دكا جعله للجبل ربه تجر فلما ءؤ وقال! ه. الوارثين 

عريكون لا مثاله عر كان وما فهذا كثير. القرآن ر ومثله 
جعلوقال: حلق. معنى عر ححل الد قال فإذا حلق• مض 
المسماإل الجعل الجهم، رد مإن • خلق مسما غير علما 

نماممه كلام يسمعون الذين س كان وإلا فيه الله وصفه الذي 
الق;فال فلما يعلمون. وهم عقلوه، ا مبعد من يحرفونه 

جعلاجعله عربيا. جعله يقول! إي. عربتا قرأنا جعلناه نا إؤ 
روقال خلق. مض غير عر الد افعال من فعل مض عر 

لعلكمهمرييا أ يرآئجعلناه ا إنؤ الزخ_ارفراات سورة 
يوصف.صورة الأصل ( ا ) 



ربيع بلسان ش المنذر من لتكون ؤ ال! وقه. تعقلون 
اسجعل فلما . بلماك؛ا؛ رتاه بإنما ؤ وقال! ه. متن 

أفعالمن فعلا ذلك كان ه. نبٍه بلمان ويره عربيا القرآن 
لنان بيهذا يعنى عربيا به القرأن جعل وتعالى. نارك الد 

هداه.الد أراد 

فقال!الحال، من وهو آخر، أمرا ادعى الجهم أن ثم 
أمراالقرأن في فادعى الد؟ غير أو اث هو القرآن، عن أحبرونا 

الد؟غير أو الله هو القرأن عن الجاهل سئل فإذا الناس، يوهم 
لهقال اند. هو قال; فإن القولين. باحد يقول أن بد فلا 

فلمصيفن،. قال; اهد. غير هو قال! وإن كفرت. الجهمي 
ذلكس الجاهل. نفس في فيقع مخلوقا؟ اس غير يكون لا 
هم،الجهسم، س السألة وهدم ■ الجهم، قول إلمح، به بميل ما 

عنا أخبرونت فقال سأل إذا للجهمي فالجواب، لمغاليهل اس 
لماءه، ثنجل اش إن ت ه لقيل اث؟ غير أو اهد، هو القران 

هووقال . غيرتم،يقل ولم ا، أنالقرآن أن القرآن في يقل 
فمن, ايله كلام فقلنا ٠ به الض سماه ساسم يفسميناه . كلامي 

سماهومن المهتدين من كان به الد سماه باسم القرآن سص 
وبيننوله بين اممه فمل، وقد • الضالين ص كان غرْ اسم ب

فلما؟4. والأمر الخلؤى له ألا ؤ فقال! قولا مه يولم خلقه، 
داخلاكان إلا مخلوؤ، ثيء يبق لم ه الخلق له ألا ؤ قال: 

فامره, ه والأمر ؤ فقال: ، بخلق( ليس ما ذكر نم ذلك، في 
خلقا.قوله يكون أن العالين. رب الله تبارك قوله، هو 

يفرقفيها منيرين، كا U ماركة ليلة في أنزكاه \ن\ ؤ وقال: 



وقال:عندنا. من أم م القرآن قال: ثم ه. حكيم أم م
قبلمن الفول لله يقول: . 4 بمد دمن نل من الأم له لؤ 

رغيونوله: • ويأمر خلق قاس الخلق، بمد ومن الخلق 
التنور.وفار أنمنا جاء إذا حتى وقال! حلقه، 

حلقهوين قوله ين افه فصل ما يان باب! 
الواح_اوالشيء محمى إذا اه، نجل اهد أن لتا وذل
سمىوإذا منفصل غتر فهوَر أسامي ثلاثة أو باسمن 

منبينهما، يفصل ض مرسلا بدعهما لم مختلمن تجن 
فهذا. 4 كسرأ شيخا ا أبله إن بمن الم أيها يا ؤ ت فوله ذللت، 
لهإن يقل؛ ولم مرسل، وهو أٌامي بثلاثة محما0 واحد قيء 

يدلهان ؤللهكن إن ريه عى ؤ ت وقال . وكبيراوشيخا ا أب
ثم. 4 ائباين، تقانتاين، مومنايته ائت، مسالم—منكن حيرا أزواجا 
يدعهلم الثيِ، غير البكر كانت، ا فلم4• دابكارأ > قال: 
توقال 4. وأبكارا ؤ فوله! فذللتح بينهما، فمل حتى ٌَلأ 

كانفلما 4 والمجر ؤ نال: ثم 4 الأعس بموي ما دؤ 
الظلماتولا ؤ فال: ثم بينهما. فصاي الأعمى غير المتر 

منهماواحد كل كان فلما 4 الحرومحّ ولا الظل ولا النور، دلا 
المللث،ؤ قال: ثم بينهما. فصل الأحر الشيء غير هذا من 

ار،الجببمن، انمز المهيمن، المؤمن، اللام، القدوس، 
فهوواحد شيء كل ٠ 4 المصور ، الباريء ، الخالق! المكبر، 

الخلقله ألا ؤ اممة: قال إذا فكذللثح بمفمل ليس مرسل 
منفصل.فهو الأمر، غير الخلق لأن 4 والأم 
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وحلعز افه أبطل ما بيان باب! 
يمخلوقوليس وحيا إلا القرآن يكون أن 

نريناأن وذس قال ب. هوى إذا والنجم ؤ فوله: 
:وقالواالأولض. أماير : وقالواشعر. المر"آن إن : قالوا

ه.نفتلقاء من محمد. يقوله : وقالواأحلام. أصغاث 
يعيهوى. إذا بالجم الد فاقم غيره. من تعلمه ت وقالوا 

صلا مهوى إذا والنجم ؤ ال: فقزل. نإذا القرآن 
عننطق ا وم٠ ؤ غوى وما ؤ محمدأ يمي ه صاحبكم 

ه.نفتلقاء من القران ^ا يقل لم محمدا إن يقول: الهوى. 
وحيإلا ؤ القرآن، يعني هوّ ما يقول: ه هو إن ؤ فقال: 
لقوله:الوحي. غير نيئا القرأن كون أن الد فابعلل ه يوحى 

ه.علمه ؤ قال: ثم ٠ يوحى وحي إلا هو ما يقول هو. إن 
مرةذو القوى شيبي ؤ وهو ٠ ه "صرّيل محمدا يعني 

مس4 أدحى ما مدم إلى ؤ قوله: إر • 4 فاستوي 
حلقا.يمه ولم وحيا القران اممه 

آخرأمرا ادعى الجهم إن ثم باب؛ 
هونعم. فقلنا، شيء؟ هو القرآن عن أحبرونا فقال؛ 

هعالقرآن يكون لا فلم شيء• م خالق الد إن ت فقال شيء 
ادعىلقد فلعمري شيء؟ أنه أقررتم وقد المخلوية، الأشياء 

!افقلنادعى. بما الناس على وتيسر الدعوى، فيه أمكنه أمرا 
الذيشيئا محص إنما شيئا. القرآن في كلامه يم لم اس إن 
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أمرهإنما ؤ وتعالى; تبارك قوله إلى تسمع الم له. يقوله كان 
الذيالشيء إنما هوفوله: ليس ه. شنا أراد إذا لشيء. 
الأشياءسمر كلامه يعي لا أنه والدلالات الأعلام ومن كان'اُ. 

كلتدم ؤ عاد: على أرمالها اش للرح ايد مال • المخلوقة 
تدمرهالم أشياء على الريح أتت وقد ه ربها ار بشيء 

تلكعليها فاتت يحضرنهم اش والبم-ال ومساكنهم منازلهم 
.تلِهاولم الريح 

إذافك-ذلك ه. ربها بام شيء كل تدمر ؤ ونال: 
كلامهولا عمله ولا ه نفيعي لا ؟ا؛. شيء كل خالق ءؤ قال: 

كلمن وأوس ؤ ما: لملكة وقال المخلوقة. الأشياء مع 
فال:إذا وكذلك يؤتها. لم مليمان ملك كان وقد ه شيء 

المخلوقة.الأشياء مع كلامه يعني لا ■ ^ شيء كل الق خؤ 
افهويحذركم ؤ ه, لفي واصطنعتك ؤ : لموصى الق وقال 

وقال:ه. الرحمة ه نفعر ريكم كب ؤ وقال: ه ه نف
قال:نم ه. ك نفر ما أعلم دلا شي في ما ّلم تؤ 
اسعن عمل من عرف فقد ه، الموت ذائقة نفس ل كؤ 

ذكروقد الموت. تذوق التي الأنفس ْع ه نفبمي لا انه'تُ 
الشيء، كل خالق قال إذا فكذلك نفس. كل وجل عز انق 

هذاففي الخلوقة الأشياء مجع كلامه ولا علمه ولا ه نفبمي 
عنورجع فكر من الله لرحم • الله عن عقل لمن وبيان أدل؛ 

واضحة.غر بالأصل كلعة ( ار 
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إلااس على يقل ولم والسنة الكاب بمخالف الذي القول 
يوحدألم ؤ ) شال حلفه. ميثاق أحذ قد اممد فان الحق، 
ونالالخزه. إلا ض عل قولوا لا أن الكاب مثاق عيهم 

اومهنها ظهر ما الفواحش ربي حرم إنما ؤ أحرى: آية في 
ينزللم ما افه مبشركوا وأن الحق. بغير والغي والإثم بطن 

حرمشد ه. تعلمون لا ما اف على تقولوا وأن سلطانا، يه 
ترىالقيامة ويوم ؤ إ ال قوقد ■ الكذب عليه يمال أن الق 

اكموإيالد فاعاذنا ٠ ه مودة وجوعهم افه على كذبوا الذين 
الملين.ض س 

فماهالقرآن من مرصع غير في كلامه اش ذكر وفد 
هربمن أدم فتلقى ؤ ت ه ولفا. حلقيمه اولم كلام

كلاميسممون منهم فريق وفدكان ؤ ت وقال ه. كلماُن، 
؟4ربه وكلمه لميقاتنا موصى جاء ولما ؤ ت ال ون. ه افه 

•ه وبكلام مّسالأنى الناس على اصطفيتك إني ؤ وقال: 

فامتواؤ وقال; ه. تكليما موصى افه وكلم ؤ وقال؛ 
فاخرناه. وكلماته بافه يرس الذي الأمي الني ورموله بافه 
أنؤ؛ريدون وقال: الد. بكلام يرس كان ه الني أن الد 

لكلماتمدادا الحر لوكان ؤ وقال: ه. افه كلام يبدلوا 
وإنؤ وقال: . رم كلمات تنفد أن فل البحر لتقد ;.؛ي 
ّه افه كلام يسع حتى فاجره اصتجارك المشركين س أحد 
عريييلمان منصوص فهذا ٠ الد حلق يسمع حتى يقل ولم 

٠لد والحمد المؤمنين ير نفإلى يحتاج لا مين 
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اف;قال إنما أليص الجهمية مالت وقد ; باب 
هحنا لاإنا،أص هولوا وؤ 

ه.إليكم وأنزل إلنا أنزل بالذي ءامنا قولوا وؤ 
ه.لمون مبانا اسهدوا وقولوا ؤ . سديدا؛اقولأ هولوا وؤ 

ه.سلام وم ؤ ال; ون. 4 ربكم من ايض دم ؤ وقال؛ 
الؤ ونال; خلق. كلامي أن نولوا يقول! الق يمع ولم 

إليكمألقى لمن تقولوا ولا ؤ وقال: . 4 انتهوا ثلاثة تقولوا 
تقولواولا ؤ 4، ا راعنتقولوا ولا ؤ • 4 مؤمنا ك اللام 

فاعلإن لثى» تقولن ^ولأ أمانا4. اف سل ي بمل لن 
ولاأف ا لهمتمل ولا ؤ 4. اض اء بنأن إلا غدأ، ذلك 

نقطواولا ؤ . 4 آخر إلها اف ْع تدع ولا ؤ 4• تنهرهما 
إلىة مغالولبدك تجعل ولا ؤ . 4 إملاق من أولادكم 
.4 الحق بإلا اف حرم الى الممس تقتلوا ولا ؤ . 4 عنقك 

تمسولا ؤ 4• أحن هي بالي إلا افتتم مال تقربوا لا وؤ 
اقنهى ما فهدا كم القرآن في ومثله • 4 لأرض٠٢^ او 

منتوقد كلامي. القران إن تمولوا لا يقل! ولم عنه. 
إذاحتى ؤ قوله! حلقا. مه نولم كلاما. اش كالم الخلانكة 

اللأ'كةأن وذلك 4، ربكم قال ماذا قالوا قلوبهم عن فرع 
وسنهماه ومحمد عيي بين ما الوحي صوت يسمعوا لم 

الملائكةممع محمد إلى اق أوحى للما سنة. وكدا كدا 
منأمر انه فظنوا ا الصفا على الحديد كرفع الوحي، صوت 

قوله!فذلك ٠ سجدا لوجوههم وخروا ففزعوا عة، ا المس
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امعٍانجلى إذا حض يقول: • i ئتربهم ص لإع إذا حض ؤ
بعضابعمهم مالوا رؤؤسهم الملائكة رفع قلوبهم، عن 

فهذاربكم. حلق اذا مت يقولوا ولم ربكم. قال ماذا ت الوا ق
هداه.اس أراد لن بيان 

رآخاب ب
فيآية أحد أنا : 'افمال' آخر أمرأ ادءى الجهم إن نم 

أيفقلنا مخلوق. القرآن أن على تدل وتعالى تبارك اث كتاب 
منذكر من يأتيهم ما ؤ وتعالى; تبارك الد فول فقال; آية؟ 

القرانت ال فS وجل عز اش أن فزعم ه. محدث ريهم 
اسالنعلى شبه لقد فلعمري مخلوق. محدث وكل محدث 

اسبوامتعنا قولأ ذلك فى فقلنا المتشابه، من أية وهى بهيا، 
؛ايد.إلا قوة ولا حول ولا اس كتاب في ونغلرنا 

وكانيجمعهما اسم، في اجتمعا إذا الشيئين، أن إعلم 
وكانمدح اسم عليهما جرى ثم الأحر من أعلى أحدهما 
اسم،عليهما جرى وإن عليه واغلب المدح بأولى أعلاهما 
^إنت كتابه في تعالى الق قول ذلك ومن به، أولى فأدناهما 

ب.اف عباد بها يثرب عينا ؤ و ه. رحيم لرووف باكاس اف 
فيبه، المحنى في العباد واسم ان الأنالأمم في فاحمعُ؛"* 

يعنيه. اش عباد يها يثرب عينا ؤ تناوم; وجل عز الق قول 

بالطرة.(زاثلة را
.ناجتمعولبالأصل ر2( 
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الأبرارإن ؤ الأبرار(را؛ امرئ )إذ I لقوله الفجار، دون الأبرار 
لفيالفجار وإن ال; نالفجار. انف—رد وإذ ه. نمم لفي 

•جحيم 

فالمؤمنه. رحيم لرزوف مالتاس اف إن ؤ وقوله: 
انفردإذا المؤمن لأن الماس، اسم ثي اجتمعا وإن به. أولى 

ه.رحيم ارؤوف يالتاس اف رإن لقوله; الرحمة إعطي 
عليهمجرى الكفار انفرد وإذ . رحيما مالمومتض كان وؤ 

1نؤ وقال: ه. الظالمين على افه لمة ألا ؤ قوله: في الدم 
الفهم ه. خالدون هم المداي، وفي ؤ . ^ عليهم افه مخط 

نمائهالرزق افه سعد ولو ؤ قوله; وفي الرحمة. في ؛يحلون 
•انمي اسم *ي والموس الكافر فاجتمع ب. الأرض ش لغرا 

تمردواإذا المؤمنين لأن المومين. س البض بأولى والكافر 
ومماؤ قوله: وهو الرزق س لهم بسط فيما فيها ومدحوا 
ولديداود بن ليمان لالرزق بط وقد ه. يتفقون رزقاهم 

لهمعل ممن امنالهما على كان وس وعمر بكر وأبي القرنض 
قولهوفي البض. اسم عليه وقع الكافر انفرد وإذا يغ. فلم 

الدآتاه حين كمان بن ونمروذ ه. عليهم فض ؤ لقارون: 
إئكربا ؤ موسى: تال حين وفرعون ربه. في فحاج اللك، 

فلما4. الديا الحياة في زيتة وملأه  oy-'jiآثن، 
ولكن• البض اّم عليهما فجرى الواحد الأمم في اجتمعوا 

٠٥١نال فلما بالمدح. أولى الموس أن كما • به أولى الكفار 

•زيادة؛الهاص الأتواص بتن ما ا( ر

٢٨



•4 محدث ربهم من ذكر من بانيهم ما ءؤ وتعار: بارك 
انمردإذا اس ذكر قاما لبٍه. وذكر فه ذكر ذكرين، بين فجمع 

افهواذكر ؛ؤ ت قوله إر سمع ألم الحدث. اسم عاليه يجر لم 
فإنهه، الني ذكر انفرد وإذا مبارك. ذكر وهذا . ؟4 محر 

وافهؤ فوله: إر سمع ألم الحدث. اسم عليه يجرى 
لهواس عمل له ه; الّكا فذكر • 4 تعلمون وما حلمكم 

مات يقوله ذكرين بين جمع أنه على والدلالة محدث. خالق 
عندالحدث عليه فاوقع محدث، ربهم من ذكر من بانيهم 

ومنكر.ومبلغ بالإبانةُاُ إلا ياتينا لا أنه تعلم وأنت • إبانا إتيانه 
•4 الملمين تشع الذكرى فإن وذكر 4 تعار: ايد لقال 

فلما. 4 مذكر أنت إنما ؤ ، 4 الذكرى نفعت إن ذكر فؤ 
فكانالحدث. امحم عليهم جرى الذكر امحم في اجتمعوا 

منالحدث، بأور الخلق، اسم عليه وقع انفرد إذا الذي 
حدث.ولا حلق اسم عليه يقع لم انفرد إذا الذي اش، ذكر 

منذكر من يأتيهم ما 4 وجل; عز الله قول من دلالة فوجدنا 
بمعلم،لا ه النبي لأن ه الني إر 4. محدث ربهم 

و0ص■الك، محي سدى الدكان عاله فلما اس. فعلمه 

الاّخ.بخط الآتل|رثوالهاشسوص ر2( 



آحرامرأ ادعى الجهم إن نم باب: 
أنهالقرأن عالي تدل ايد ياب فى أية وحدنا إنا فقال: 

إنماؤ وجل! عز الق قول ال! فق١ أية أى فقالنا! مخالوق. 
وعيسىه. وكلمتسه افه رسول مريم ابن عيس المسح 
عجيإن الفران. في الفهم منعك الد إن ا! فنلنمخلوق. 
عليهتجري لأنه القرأن. عر تجري لا ألفاحل عليه تجري 

وهوويشرب اكل وغلام، وصي، وطفل، مولود، مجه ت
منهو ثم والوعيد الوعد عله يجري والنهي، بالأمر مخاطب 

القرأنفي نقول أن لنا يحل ولا إبراهيم ذرية ومن نوح، ذرية 
نالما القرأن في يقول اند صمعتم هل عيسى. في نقول ما 

إنماؤ اوْ: نحل الد ول قفي المض ولكن عبى؟ في 
إلألقاها وكلمته اف رسول مريم ابن عسى الميح 

كنؤ له: قال حين مريم إلى ألقاها اكي فالكلمة . 4 مريم 
ولكنالكن هو عجي وليس ا' بكن'عيي فكان . 4 فيكون 

.4 اس الكلم معد إليه ؤ وقال: . حاملارت'ائكن ب
افهرفعه بل ؤ وقال; . 4 إلي ورافعلث، متوفيلئ، إني ؤ وقال: 

العنده ومن والأرض الموات في من وله ؤ وقال: . 4 إليه 
.4 عبادته عن يتكيرون 

ذيؤ وقال؛ • 4 فدنهم س ربهم يخافون ؤ وقال; 
العليوهو عساله. نوق القاهر وهو ؤ وقال: . 4 الخارج 

واضحة.غير كلمة ( ار 
•ل مض ولا حاصبا بالأصل ر2( 
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اووجدن. ماء الفير أنه اه أحبرن_ا حبرُ'* فهدا ه. العظم 
إنؤ اوْ; نتجل الق يقول مذموم—ا. منه أمحمل شيء كل 

الذينونال ؤ . . ه. المار من الأسفل الدرك ض النافقينر 
نجعلهماوالإنس الجن من أملانا الذين ا أرنربنا كفروا 

يعلمونألس لهم ونلنا ه. الأسفلين ليكونا'مر، أندامنا تحت 
ايديكن فلم مكان. مكانهم والشياؤلين مكان مكانه إيليى أن 

جلالق قول معنى إنما واحد، مكان ض وإبليس هو ليجتمع 
علىوهو ه، الأرض وض الموات ش اف وهو ؤ اوه; ئن

علممن يخلو ولا العرش، دون ما علمه أح—احل وقد العرش، 
فذلكمكان. دون مكان ش اث علم يكون ولا مكان، اس 

نداف وأن ندبر. ثمرء كإل على اف أن لمعلموا ؤ قوله: 
رجلاأن لو ذلك ش الاعتبار ومن ه. علما شيء بكل آحاحل 

كانصاتي داب وفيه اش هقوارير من قدح يديه ش كان 
منشي، ش يكون أن غير من، بالقدح أحاؤل قد أدم ابن يصير 

مرافقها،بجميع دارا ض رجلا أن لو أحرى وحملة حلمه، 
كمعليه يخفى لا أدم ابن كان منها، وحرج ابها بأغلي، ثم 

احب،حميكون أن غير من بيت كنر محعة وكم داره، ش بينج 
بجمعأحاحل قد الأعلى المثل وله والد الدار جوف ش الدار 

شيطءقمح، يكون أن غير من هو وما هو وكيف وعلم حلق ما 
حلق.مما 

■بالهامش اا(زا'دة 
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افقول من الجهمية ناولت ما سان باب: 
حمتولا رابعهم هو إلا ثلاثة نجوى من يكون ا مؤ 

اللهفقالتا وفينا. معنا الد : قالواالأية. ب. •المهم محو إلا 
وماالموات في ما يعلم اف أن تر ألم ؤ ■' يقول ثناؤه حل 
محوإلا ثلاثة نجوى من يكون ما ؤ قال: ثم . 4 لأرض اش 

هوإلا حمة ولا رابعهم ه يعلمالد يعني . 4 رايعهم 
ولاذلكا من أدنى ولا سادسهم بحلمه الق يعني • سائمهم 

بمايبهم نم كانوا ما أين بهم معهم بعني معهم م إلا أم 
بعالمهالخبر يفنح علثم، ثيء بكل الد إن القيامة يوم عملوا 

.الخير ويختم 

وجعلناوشيعه، جهم مثل يجعلنا لم الذي لله الحمد 
ابمدع.ممن يجعلنا ولم انع ممن 

يكونأن من الجهمية أنكرت ما بيان باب! 
موصىالئه كئم 

ولايكالم لا اث إن : قالواذلك؟ أنكرتم لم ا: فقلن
٠ا•مع فصوتا وخلق الله عن فعبر متثا كون إنما يكلم 

وشفتين.ان ونجوف من إلا يكون لا الكلام أن وزعموا 
إنيموصى بما يقول: أن الد غير أو لمكون يجوز هل ا فقلن

وأقمفاعبدني، ا أنإلا إلام لا اس أنا إني يقول: أو ربك. أنا 
ادعىاث غير أن زعم فقد ذلك، زعم أفمن لذكرى؟ الصلاة 

٣٢



كان، الأشياء كون اس أن الجهم زعم كما كان ولو الربوبية 
قالوقد ٠ العالمين رب الض أنا ت موصى يا , المكون ذلك يقول 
حاءولما ؤ وقال: . باتكليما موص افه وكلم ؤ ت ثناؤه حل 

علىاصطفيتك إني ءؤ وقال; . ي ربه وكله لميقاسا موص 
ماقاما القرأن. منصوص فهذا . ؟؛؛• وبكلامي الاتي برسالناس 

عنالأعمش بحيث يصنعون فكيف يتكلم لا الله أن الوا ق
مات ه الد رسول قال قال الهلمائي حاتم بن عدى عن حيثمة 
اوأمترجمان. وبينه بينه ماربه إلاسيكلمه أجل س منكم 

•ولمان وشمتتن وفم جوف من إلا يكون لا الكلام إن قولهم: 
قالتاأو/U ْلوئ ائتيا ؤ والأرض: موات للقال الض أليس 
وشفتينا وفم بجوف قالتا أنهما أتراهما , ه طاتحين أتينا 

الالجبداود مع ا وسخرنؤ وفال: وأدوات؟ ولمان، 
وشفتين؟ان ولسوفم بحروف ميحتا أنها أتراها ٠ ب بحن ي

علينا؟شهدتم لم فمالوا الكافر، على شهدت إذا والجوارح 
نعلقتأنها أتراها شيء. كل أنطق الذي اس أنطقنا الوا ن

الضوكيلك اء. ثكيف أنملقها ايله ولكن ولمان؟ ولم بجوف 
ولاشفتين ولا فم ولا بجوف يقول أن غير محن شاء كتف تكلم 

١ أنإلا موص كلم اس إن ال: قالحء>ج حنقته فلما ن. ١ 
هداا: فقلننعم. قال: مخلوق؟ وغير0 فقلنا: غيره. كلامه 
.ااالشنعةرزقم انفعن تدفعون أيكم إلا الأول قولكم مثل 

ربا يقال: ربه كلام موص ّهع لما قال: الزهري وحدث 

الشعة.بالأصل ( ار 
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هوموصى يا نعم. ت نال ١ كلامك هو سمعته الذي هدا 
الألسنقوة ور لسان ألاف عثرة بقوة كلمتك إنما . كلامي 
يطيقما ندر على كلخك وإط ذلك. من أقوى وأنا كلها 

رجعفلما ت قال لخن. ذلك من بأكثر كلمتك ولو بدنك، 
سحانفقال ربك. كلام لما صف له؛ نالوا قومه إلى موسى 

هلت قال فنبهه. ! الواقلكم؟ أصفه أن أصتطيع وهل الله 
حلاوةأحلى فى تمل التي واعق الصوات أصسمعتم 

مثله.فكانه سمعتموها 
ابنعنى ا يالقيامة: يوم المائل من للجهمية وقلنا 

•اس دون من إلاهمن وأُي اتخذور للناس قلت ؟؛jU مريم 
الد،عن فيعبر شينا الق فيكون ؛ قالواالقائل؟ هو الزه أليس 

فلنالنؤ القائل فمن قلنا؛ ■ لموسى فعبر شينا يكون كما 
عليهمفلنقمن لين. المرّولنالن إليهم أرسل الذين 

يكونإنما كله هذا نالوا يال؟ الذي هو اس أليس ه بعالم 
حينالفرية الد على أعظمتم قد فقلما الد. عن فمر شينا 

دونس تعبد التي الأصام بفشبهنموْ ذكلم. لا أنه زعمتم 
إلىمكان س تزول ولا تتحرك ولا تذكلم لا الأصنام لأن اس، 

وذكنيتكلم الض إن قال: الحجة عليه ظهرت فلما مكان. 
فقدمخلوق، كلامهم أدم بنو لئ، وكذلقلما؛ مخلوق. كلامه 

ففيمخلوق. ه كلامأن زعمتم حين ه بخلقالد شبهتم 
حلقحتى يتكلم لا الأوقات ص وفت ر كان قد مذهبكم 

القحلق حتى يتكلون ولا كانوار'؛ آدم بنو وكذلك التكلم. 
.لا الواونل يزيدون ما فكيرأ العراثيض، لغة وهي بالأصل صكيا ( ار 
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مدمعن الد فتعالى وتشبيه، كفر بين جمعتم ففد كلاما. لهم 
تقول،ولا ، ثاء إذا متكلما يزل، لم اند إن تقول; بل الصفة. 

ولاكان فد أنه نقول ولا الكلام. حلق حتى يتكلم ولا كان أنه 
عظمةولا كان قد أنه نقول ولا قدرة ه لفحلق حم له فدرة 

اثوصفنا لما الجهمة فماك عظمة. ه لفحلق حتى له 
والده وقدرتوالق ونوره الق أن زعمتم إن ; الصفا;1، بهذه 

يزللم الق أن زعمتم حين المارى بقول قلتم فقد وعظمته 
وقدرتهيزل لم الم إن نقول! لا قلنا وقدرته. يزل ولم ونوره 

متىلا ونورْ، بقدرته بزل لم نقول وتكن ونوره يزل ولم 
حتىأبدا موحدين تكونن لا : فقالواقدر كيف ولا فدرج 
اثكان فد نقول نحن ; افقلنشيء. ولا ايد كان قد ! تقولوا

ألس. كلهابصفاته يزل لم اممه إن قلنا; إذا ولكن شيء. ولا 
ذلكفي لهم وصربنا اته صف؛جهّح واحداإلاها يصف إنما 

وكربجذع لها ألس الخالة، هذه عن أحبرنا فقلنا: مثلا. 
واحدثيء امحم واسمه—ا وجمار، وخوص وسعف، ا وليف

الأعلىالمثل وله الق فكدلك، صفاتها؟ بجمح نخلة. وسميح، 
منوفنا في كان قد أنه نقول لا واحد إلاه صفاته بجميع 
 vهوقدرة له ليس والذي قدرة خلق حتى ' ابقدرة' ولا الأوفارن

حتىيعلم ولا الاوقامتج، من وفت، في 'كان قد نقول ولا عاجز 
نقولولكن ١ جاهل هو يعلم لا والذي فحلم، علما له خلق 

اشسمى وقد ،. كيفولا متى لا . نادراعالما اهه يزل لم 

بقيد.ولا بالأصل ( را
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ذرتيؤ ت فقال المغيرة■المخزوس بن الوليد اسمه كافرا رحلا 
لةوحيدا اش ّماه الدى هذا وكان ه. وحيدأ حلمت ومن 

فقلكثيرة وجوارح ورجلان ؤيدان وشفتان ولسان وأذنان عينان 
.صفاته بجمح وحيدا الق سماه 

العرشعلى اف يكون أن الجهمية أنكرت مما باب! 
فالوند العرش؟ على اه يكون أن أنكرتم لمرُا نلنا 

حلقت ونال استوي انمرش على الرحمان ؤ تعالى; 
الخرش-على استوي ثم أيام ستة في والأرض الموات 

فهوانمرش. على هو ا كمالنبعة الأرصين تحت هو فمالوا 
مكان،كل وفى الأرض، وفي الموات وفي العرش، على 

آيةوتلوا مكان. دون مكان، فى يكون ولا مكان منه يخلو لا 
ندفقلتا ه الأرض وفي الموات في افه وهو ؤ القرآن; من 

•سي،ء الرب عظيم م، فيها ليس كثيرة أماكن الملمون عرف 
وأجوافوأجوافكم أجسامكم فقلنا مكان؟ أي الوا فق

شيء.الرب عفليم من فيها ليس القدرة والأماكن الخنازيررت؛ 
أنالماء ش من ءأمتم ؤ فقال; الماء. في انه أخبرنا وقد 

يرسلأن ماء الفى من أمتتم أم . . الأرض. يكم يخف، 
.الطلم،. الكلم يصن—د إليه ؤ ونال; ه. محاصبا عليكم 
رفهنل ؤ وقال: 4• إل ورافعك متوفيك إني وقال: 

ه.إليه افه 

•واصحة غير لهم الأصل ( ار 
مقروءة.غر كلمة هاك )2( 

٣٦



حينالق عر اذب كالجهمي أن تعلم أن أردت إذا 
مكان.دون مكان في يكون ولا مكان. كل في انه أن زعم 
حينله; فقل نعم. فيقول; شيء؟ ولا كان اس أليس ت فقل 

يصيرفإنه ه؟ نفمن خارجا أو ه نففى خلقه الشيء خلق 
خلقانق أن زعم إن منها: واحد من له بد لا أقاويل ثلاثة إر 

والقياطضوالإنس الجن أن زعم حض كمر، نمه في الخلق 
فيهمدخل ثم ه نفمن خارجا خلقهم قال وإن ه، نففي 

قدروحش مكان في دخل أنه زعم حين كمر، أيضا هذا كان 
رجعفيهم يدخل لم ه نممن خارجا خلفهم نال؛ وإن رديء 

السنة.أهل وهوقول أجمع قوله عن 

افهبعلم يمر لا الجهْي أن تعلم أن أردت إذا ت باب 
منبشيء هلون يحيولا ؤ يقول: الق ه: لفقل 

أنزلهإليك. أنزل يما يشهد افه لكن ؤ وقال! ه. علمه 
ه.اف بعلم أنزل أنما فاعلموا تولوا فإن ؤ ت وقال ه بعلمه 
أنشمن تحمل وما أكمامها من نمرة من تخرج دما ؤ وقال: 

الزىهلزا الله بعالم تمر له: فيقال ه. بعلمه إلا تضع ولا 
لهليس فال: فان لا؟ أم والدلالات الأعلام بعليه وقفلن، 

القأن زعم حين كفر محدث علم لله قال: وإن كفر. علم، 
فإنفعلم، أحدث حش يعلم لا الأوقات من وفتا في كان قد 

كله،قوله عن رجع محدثا ولا مخلوقا وليس علم لله قال 
المنة.أهل بقول وقال 
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وهومعكمالقرآن قي اف ذكر ما يان ياب: 
إمؤ لموص; ثناؤه جل اث فال وجوه. على وهذا 

هماإذ الين ناتئ ؤ وقال! عنكما. الدفع فى يقول ه معكما 
فييقول ب. معنا افه إن تحزن لا لصاحه يقول إذ الغار، نى 

يإذنكشره فئة غلمتؤ قيلة فئة من كم ؤ وقال: عنهما. الدفع 
■عدوهم عر لهم النصر في يقول ه. الصابرين مع واف اف 
بعلمهيقول ه. معهم وهو اف من يستخفون ولا ؤ ال; ون

إناموسى أصحاب نال الجمعان تراءى فلما ؤ وقال; فيهم 
فييقول ه. سهدين ربي معي إن كلأ ال: نلمدركون. 

بماالجهْى على الحجة نلهرت فلما فرعون؛ على العون 
مماسغير ثيء كل في هو قال; حلقه مع أنه الد على ادعى 
هوألمي باين، غير كان إذا ا فقلنمنه• باين ولا لشيء 
إذاأليس له. فقلنا الجواب يحر فلم مباين؟ ولا لشيء مماس 

والهواء؟والعرش والنار الجنة هو إنما أليس القيامة. يوم كان 
شيءكل في يكون قال ا؟ ربنيكون فاين فقلنا بلى. ال; ن

فيفإن فقلما شيء. كل وفي الدنيا في كان حين كان كما 
فيفهو المار في كان وما الجنة في الد من كان إنما مذهاقم 

ذسفعند الهواء. فهوفي الهواء في الله من كان وما النار، 
جلالد أن الجهمتة وزعمتا - ثناؤه جل الد على كذبهم نين 
هدايخلق أن قبل فقلما مخلوق. اسم هو إنما القرآن في ثناؤ؛، 

وكيلكا فقلناسم. له يكن لم : قالوااسمه؟ كان ما الاسم 
علمالقسه حلق حتى ي*ذم لا جاعلا كان العلم يخلق أن قبل 

حتىله قدرة لا وكان نورا، لفه حلق حتى له نور لا وكان 
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عررتهوأبدى ففحه الد أن الخيث، فعلم . ندرة ه لفحلق 
مخلوق.اسم هو إنما t القرآن ٍفى ثناؤه حل الله أن زعم حين 
هوإلا إلاه لا الذي ائد بحلف رحلا أن لو للجهمة ا وغلن

يحالفولم مخلوق بشيء حلف لأنه يحث لا كان ا، كاذب
بكروأبو جه الني أين ا قلن٠ هذه في اتل فففحه الخالق ب

اةوالقضوالحكام بعدهم من اء والخلفوعلي وعثمان وعمر 
فىوكانوا هو، إلا إلاه لا الذي باث آلاس يحلفون كانوا إنما 

ولمناللام عليه للني ببغي كان إنما مخطئين مذهبكم 
إلاهلا يقولون اممه امحمه بالذي يحلفوا أن مذهبكم في بعده 

بماالد ففضحه توحيدهم. يصح لم وإلا ايد حلق الذي إلا 
اندوليس اث هو اند إن يقول ولكن . اسعلى ادعى 

يتكلملم اند لأن اس محوي محيء كل الأسماء إنما ام، ب
الخلقحلق أنه الله عن أموجود الخلق؟ حلق محي، أي فب

لهنقول أن أردناه إذا لتي، قولما إنما قال وحين وبكلامه بقوله 
كلمعنى إما ; فقالواله؟ يقوله أن أصمتم فلم فيكون. كن 

الحانهل،قال: العرب. قول مثل اس وقال القرأن في محي، 
افقلنبشيء. يقولون لا الجهميه فقهلت،, فالخلة ومالت 

إنالخلق حلق محي، أي فبفقلنا نعم. ; قالواأفتتم هذا على 
هيا فقلنبقدرته. ؛ فقالوايتكلم؟ لم مذهبكم في اس كان 

;نالواالمخلوقة؟ الأشياء مع قدرته فقلنا نعم. فقالوا شيء؟ 
وحالفتموهالقرآن وعارضتم بخلق، حلقا حلؤ، كانه فقلنا نعم. 
أنهاهه فاخبرنا محي، كل حالق ت ثناؤه حل الد قال حتى 

يخلقأحد ليس فإنه الد؟ غير حالق من هل ت وفال • يخلق،



التقعما الد فتعالى ، غيرْ الخلق خلق أنه وزعمي غيره 
٠كثيرا علوا الجهمية 

مخلوقالقرآن أن الجهمية ادعت ما ت باب 
أنالحدث في حاء فقالوا; رويت، الش الأحاديث من 

فيقول;صاحبه فيأتي الشاحب الشاب صورة فى يجيء القرآن 
الذيالقران أنا له: فيقول أنت؟ من له: فيقول تعرض؟ هل 

يافيقول) اممه به قياني قال; لياللث،. وأمحهرت نهارك أظمئت 
افقلنالأحاديث. هدء قبل من مخلوق القران أن فادعوا رب. 
فلهأحد الله هو قل قرأ من جاء قد إنه يجيء. لا القران لهم: 

إلايجيئه إلا أحد اش هو قل قرأ من أن ترون ألا . وكداكذا 
ربيا فيقول; الفران، ثواب ويجيء الفران نقرأ لأنا - ثوابه 
معتىإنما حال. إلى حال من يتغير، ولا يجيء لا الد كلام 

رب.يا فيقول: القرآن ثواب يجيء إنما بجياء القرآن أن 

افه;قول من الجهمية ناولت ما باب: 
؟ا<والأخر والأول هؤ 

.صدقوافقد الخالق. قبل الأول هو الق أن فزعموا 
ولاأرض ولا شيء يض فلا الخلق بعد الأحر يكون ؛ وقالوا
كرسى.ولا عرش ولا عقاب ولا ثواب ولا ار، نولا جنة 

فاصلواكان. كما الأحر هو يكون لا الق ُع شيثا أن وزعموا 
فيهاأهالها ودوام الجنة عن ايد أحبر وقلنا; كثيرا بشرا بهذا 



وجههوجل عز الد ؛١>، فاذا ه. مقيم نعيم فيها لهم ؤ فقال؛ 
آكلهاؤ وتمال; . ؟11• أيدا فيها خالدين ؤ وتمال; بآ قيم مؤ 

4-يمخرجين منها همم وما ؤ وتمال؛ • أبدابقطع لا 4 دائم 
الدارإن ؤ وقال: 4. القرار دار هي الاخرة إن ؤ وقال: 
ماكثضؤ وقال: . 4 يعلمون كانوا لو الحيوان لهي الأخر، 

رحمةففي وجوههم ابيضت الذين وأما ؤ . . 4 أبدأ فيها 
مقطوعةلا كثيرة، وفاكهة ؤ وقال: . 4 خالدون فيها هم اف، 
النارأهل عن وذكر كثير. القرآن في ومثله 4• ممنوعة دلا 

منعنهم يخفف ولا وا فيموتعليهم يقض ^لأ فمال: 
وقال:4. رحمتي من يئسوا أولئك ؤ وقال: . 4. ء-ذابها 

لمصمالك يا ونادوا ؤ وقال: . 4 برحمته افه ينالهم لا ؤ 
عالنامواء وقالوا ؤ 4، ماكثون إنكم • نال ربك ا علين

خالدينؤ وقال: . 4 محيض من يا ما صرنا. أم أجزعتا 
نضجتكالما ؤ وقال: . 4 ة الربثر هم أولثلث، فيها 

أنأرادوا كلما ؤ ال: وق. 4 غيرها جلودا جلودهم؛دلناهم 
عليهمإثما ؤ ال: وق• 4 ا فيهأعيددا ا منهيخرجوا 

فمدوالأرض الماء فأما كثير القران في ومثله . 4 موصدة 
يبيدفلا العرش وأما والمار. الجنة إلى صاروا أهلها لأن بادتا 

وأمايبيد. ولا يهلك فلا عليه واللة الجنة سقف لأنه يدهب ولا 
أنزل:ايلة أن وذلك 4. وجهه إلا هالك ثيء كل ءؤ قوله: 

الأرضأهل هلك الملائكة: قالت . 4 فان عليها من ل كؤ 
المواتأهل عن بخبر آية الض فانزل البفا،. في وطمعوا 
من4 شيء كل ؤ ال: فق• ون يموتالهم الأرض وأهل 



الحي أنه ه( وجهه إلا ؤ مت بمي ه هالك ؤ الحيوان، 
زعمواحين للجهمية وقلنا بالموت. ذلك عند فأيقنوا يموت. 

عنا أحبرونا؛ فمالن. مكان منه يخلو لا مكان كل في اس أن 
للجل،تجلى لم للجل. ربه تجلى فلما ت ثناوْ حل الد قول 

يتجلىيكن لم تزعمون كما فته فلوكان بزعمهم؟ فيه كان إن 
لشيءوتجلى العرش على ثناؤه K، الق ولكن • ذه م لشيء 

وءلناذلك. قز رآه كن لم ثننا الجل ورأى فيه. يكن لم 
Iقال اس فإن قفلنا! كله. نور هو قال نور؟ لله ت للجهم 

لهأن اؤه ثنحل الد أحبر فقد ربها. بنور الأرض وأثرفت 
وهومكان كل في اث أن زعمتم حين أحبرونا فقالتا؛ . نورا
إذافيه هو الذي النور من المفللم البيت يضيء لا فلم نور، 

الثيت،دخل إذا راج البال وما مكان؟ كل في اند أن زعمتم 
اللهفرحم ١ الد على كذبهم للناس تبين ذللا، فعند يفيء؟ 

الكتائب،يخالف، الذي القول عن ورجع الض عن عقل من 
والأنصار،اجرين المهقول وهو العلماء بقول وقال! والستة. 

وب•جهم دين وترك 
حمالالحافظ بخط الأصل نسخة على بالهامش وكتب 

وبيعقبن اس عبد وكتب . الثه وفقه ، المقدصي الدين 
يعقوببن أحمد تركة من النسخة هذه ملكهتح . الامحكندرى 

.عليه الق رحمة اللأوى 

٠الكتاب وآخر 
والهمحمد سدنا على الد وصلى وحدْ لض والحمد 

.كثيرا تيما وسلم 



بنمحمد بن محمد تعالى الله إلى الفقير العبد كتبه 
وغمرعته الد عفا بالئلأوى المعروف أيوب بن الحسن أبي 

الفراغوكان عليهم ترحم ولن الملين ولسائر ولوالديه له 
رعثع نة نمرحب وعشرين تاسع الأحد بكرة منه 

لمالعهولن فيه نغلر ولن فيه قرأ من الد رحم انة. وسبعم
ورده.امنعار0 ولن 
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النصقي لردت أعلام تراجم 

،2X2-263الخلال بغلام المعروف جعفر بن العزيز ب- بكر بو أ- 
م. 974؟.98-

شوال.ني توفي محدث ر، مفنمه، ، حبش، "■ 
.-ر(43..3.34الخابملأ طقاُت، الفراء; ابن رط( 

. 146الفقهاء: طقاُت، : الشرازي 
.-27 71/7اكب الجوزى: ابن 
..36.3/4الزاهرة الجوم بردى: تغري ابن 
.ؤ/؟.4-64الدمه ئاورا،ت، العماد: ابن 

)اا/9؟.4-ا«4.بغداد -ارخ : اJغدادى الخف، 
.؛Vl72^١ ١٠٧١كير: ابن 

.( 244؟./كحالة لرصا المولمن معجم )عن 
يا 6444؟.3.-: الخانفل الأزجي مدالعزيزعلي الخام بر ا. 

؟.)(1م.2-967
البغداديشكر بن الخضل بن أحمد بن علي بن العزيز د مه• 

في، ممنفل شبان في توفي محدث الخام! •أبو الازجي، 
الصفان،.

4ّا/3.؟.االبلاء سر الذهبي: )خ( 
اليبالمهتدي بن أحمل بن محمد بن محمد الغنائم و بأ. 

٠م ؟.1 96م/ 4»(ا(ا حبا كان الهاشمي. 



سةالكواكب أي التقويم حل ر القويم تالف من فرغ مكي -
ه.4ا(ا(ا 

.%االظنون كثف حليفة: حاجى )ط( 
.261/2العارض سة اJغالادى: 

يروكوان2/<؛و3.

حنبلي; المقدس الواحد عبد بن محمد الد عبد أبو الدين مال ح- 
دمشقماسون في البارك الدير ش ولد رحالة. حامفل محدث، 

الأخر؛ادى جما؛ا ز بدمشق وفي وتالاخرة• ادى جمفي 
1/ ه أأ9ه5-و46  م«. 173-1245

(17.3ه1(أ/آ(1(3-الخابلة طبقات ذل رجب: ابن )خ( 
.251(52-1/14البلاء ّير الذمي: 

الظاهرية:ات مخطوطرس نه
1/2-137/1)13 ّ

.( 263ص / 1(1 كحالة رصا المؤكن: معجم )_ 
م(. 761-699/ م  K1I-144)عبيد بن مرو ع- 
)أبوعثمان،القدرى المعتزلي البصري باب بن مد بن مرو ع- 

٠وغير0 المنصور •ع أحبار له زاهد مفر، متكلم، مروان( أبو أو 
•بحران وتوفيا 
.486-485/1الأعيان وفيات خلكان: ابن )ط( 

. 35/2عادة المفتاح نائم: كبرى طاش 
.297-294/2الاعتدال ميزان : الدمى 

.335.-334/2القال نقح : المقاءقاني 
صالأعلام: 

31-234)الخلال يكر بو أ-  م(. 923-848م/ 1 

٤٦



بالخلالالمعروف اJغدادى يزيد بن هارون بن محمد بن أحمد -
أصحابمن كير حلق عن الفقه أحذ فقيه محدث بكر( )أبر 
.31ا الأول ربح ز وتور حنل. بن أحمد 

.ُ،/4ا2-5ا2 النلأء أءلأم ص ص: )خ( 
•امد؛ح عنين • الكتك، شام ابن 

عام، UKlالتراجم ني كاب المؤلفين نهرص 
61 ft ،.ظارة

.1 ا-آ.ا  12/3بغداد نائح البغدادي; الخف )ط( 
..S7/3الحفاظ -ذكرة الدمى: 

. 145الفقهاء طبقات ; الشيرازي 
.أمء4أالبداةأاينئم:

ر،7295.2الخابلة طبقات انماد: ابن 
اإظاءرةئ/وآ؛2->؛ا؛2.مخطوطات انمش: 
>؛7و.الظنون كثف حليفة: حاجى 

اؤ.بروكلانأ

•ث/ُا( اسمافين معجم رم 
اعدي:الض ن الخضر .

دناث مد عن روى أنه يقول وهو  131 طبقات يعلى: أبو 
الجهمية.عالي الرد الإمام 

٤٧




