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المتفنن  العالم، ، الصولي  السإلما، صدر
،البغدادي محمد بن طاهر بن القاهر عبد

المتوفى التميمي ، السإفرائني 
 هـ429 عاما في

الرحيم الرحمن الله بسم
الذي ومنجده الحق ومظهر وموجده الخلق فاطر لله الحمد     

الباطططل وجعل اعتمده لمن وعمرا اعتقده لمن وزرا الحق جعل
علططى والسططلما والصططلةا اقتضططاه لمططن ومططذل ابتغططاه لمططن مططزل

ومنططار الططورى خيططار وآله محمد الهادية والقدوةا الصافية الصفوةا
المأثور الخبر معنى شرح مطلوبكم الله أسعدكم الهدى. سألتم

ناجية واحدةا منها فرقة وسبعين ثلثا المة افتراق في النبي عن
والنططار الهاويططة الططى تصططير عاديططة وبواقيهططا عططاليه جنة الى تصير

القدما بها يزل ل التي الناجية الفرقة بين الفرق وطلبتم الحامية
الظلططم ظلما يرون الذين الضلل فرق وبين النعم عنها تزول ول

اللططه مططن يجططدون ول سعيرا وسيصلون ثبورا الحق واعتقاد نورا
نصيرا.
الططدين إبانططة في الواجب من بمطلوبكم إسعافكم فرأيت     
المنكوسططة الهططواء مططن وتمييزهططا المسططتقيم والصططراط القويم
عططن يحيططا مططن ويحيططا بينة عن هلك من ليهلك المعكوسة والراء

مضططمونه وقسططمت الكتاب هذا مضمون مطلوبكم فأودعت بينة
:ترجمتها هذه ابواب خمسة

فرقة وسبعين ثلثا المة افتراق في المأثور الحديث بيان في باب
ليططس ومططن الجملططة على المة فرق بيان في باب)1(

      الجملة على منها
الهططواء فططرق مططن فرقططة كل فضائح بيان في باب)2(

      الضالة
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السططلما الططى انتسططبت الططتي الفططرق بيان في باب)3(
     منها وليست

وبيططان نجاتها وتحقيق الناجية الفرقة بيان في باب)4(
ي وسطنذكر الكتطاب هطذا ابطواب جملة فهذه دينه محاسن كطل ف

.تعالى الله شاء إن شرطه على مقتضاه منها باب

الوال}: الباب{
المة افتراق في المأثور الحديث بيان في

قال السفراءينى بشار بن أحمد بن بشر سهل أبو أخبرنا     
ابططن خالططد عن بقية بن وهب حدثنا قال ناجية بن الله عبد أخبرنا

قال هريرةا أبي عن سلمة أبي عن عمرو بن محمد عن الله عبد
فرقططة وسططبعين إحططدى علططى اليهططود {افططترقت الله رسول قال

علططى أمتى وتفترق فرقة وسبعين اثنتين على النصارى وتفرقت
فرقة}. وسبعين ثلثا

زيططاد بططن علططى بططن محمططد بططن اللططه عبد محمد أبو أخبرنا     
عبطد بطن الحسطن بطن أحمطد أخبرنطا قطال الثقطة العدل السميذى

بططن إسططماعيل حططدثنا قططال خارجططة بططن الهيثططم حططدثنا قال الجبار
يزيططد بططن اللططه عبططد عن أنعم بن زياد بن الرحمن عبد عن عباس

أمطتى علطى {ليطأتين الله رسول قال قال عمرو بن الله عبد عن
اثنططتين علططى اسططرائيل بنططو تفططرق إسططرائيل بنططى علططى أتططى مططا

عليهم تزيد ملة وسبعين ثلثا على امتى وستفترق ملة وسبعين
الملططة مططن اللططه رسول يا قالوا واحدةا ملة ال النار في كلهم ملة

}.وأصحابي عليه أنا ما قال تنقلب التي الواحدةا
قططال المططالكي عمر بن الله عبد محمد أبو القاضي أخبرنا     

حططدثنا قططال مسططلمة بططن الوليططد حططدثنا قططال أبيططه عططن أبي حدثنا
بنططى {إن قططال النططبي عططن انططس عططن قتادةا حدثنا قال الوزاعي
سططتفترق امتى وإن فرقة وسبعين إحدى على افترقت إسرائيل

وهططى واحططدةا إل النططار فططي كلهططا فرقططة وسططبعين ثنططتين علططى
الجماعة}. 
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أسططانيد المططة افتراق في الوارد للحديث القاهر عبد قال     
مالططك بططن كططأنس الصحابة من جماعة النبي عن رواه وقد كثيرةا
بططن وأبططي الخططدري سططعيد وأبي وجابر الدرداء وأبي هريرةا وأبي
بططن ووائلططه امامططة وأبططي العططاص بططن عمططرو بططن الله وعبد كعب

.وغيرهم السقع

الفرق بعض ذما من الصحابة عن رواي ما
المة افتراق ذكروا أنهم الراشدين الخلفاء عن روى وقد     

واحططدةا فرقططة منهططا الناجيططة الفرقططة أن وذكططروا فرقططا بعططدهم
. الخرةا في والبوار الدنيا في الضلل على وسائرها

وروى المة هذه مجوس وأنهم القدرية ذما النبي عن وروى     
وهططم المططارقين ذما أيضططا عنه وروى القدرية مع المرجئة ذما عنه

الخوارج.
والخوارج والمرجئة القدرية ذما الصحابة أعلما عن وروى     

المعروفططة خطبتططه فططي عنه الله رضى على ذكرهم وقد المارقة
. النهراوان اهل من فيها وبرىء بالزهراء

الى المنسوبة المقالتا أصحاب من عقل ذي كل علم وقد     
النططار أهططل الططتي المذمومة بالفرق يرد لم السلما عليه النبي أن

علططى اتفططاقهم مططع الفقططه فططروع في اختلفوا الذين الفقهاء فرق
الحلل فطروع مطن فيطه اختلفوا فيما المسلمين لن الدين اصول

: قولين على والحراما
فروع في كلهم المجتهدين تصويب يرى من قول أحدهما     
مصيبون.  عندهم كلها الفقه وفرق الفقه

مططن واحططد تصططويب فططرع كططل فططي يرى من قول والثاني     
للمخطىططء منططه تضططليل غير من الباقين وتخطئة فيه المتخلفين

.فيه

المذمومة الفرق ذكر من الرسإول مراد بيان
فرق المذمومة الفرق بذكر السلما عليه النبي فصل وإنما     

ابططواب فططي الناجيططة الفرقة خالفوا الذين الضالة الهواء أصحاب
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القططدر بططابى فططي أو والوعيططد الوعططد فططي أو والتوحيططد العططدل
الهدايططة بططاب فططي أو والشططر الخيططر تقططدير فططي أو والسططتطاعة

الرويططة بططاب فططي أو والمشططيئة الرادةا بططاب فططي أو والضططللة
أو وأوصططافه وأسططمائه وجططل عز لله صفاتا باب في أو والدراك

أبططواب مططن بططاب فططي أو والتجططويز التعططديل أبططواب من باب في
أهططل عليهططا اتفططق الططتي البططواب مططن ونحوهططا وشططروطها النبوةا
واحططد أصططل علططى والحططديث الططرأى فريقى من والجماعة السنة

والخططوارج القدريططة مططن الضططالة الهططواء أهططل فيهططا خططالفهم
جرى ومن والمشبهة والمجسمة والجهمية والنجارية والروافض

والقبططور والتوحيططد العططدل فططي المختلفيططن فان الضلل فرق من
وفططى والتجططويز والتعططديل والصططفاتا الرويططة متحططدو والسططلفا

.بعضا بعضهم يكفر والمامة النبوةا شروط
وسبعين ثلثا المة افتراق في المروى الحديث تأويل فصح     

فيهططا اختلفت التي النواع دون الختلفا من النوع هذا الى فرقة
ليس أو والحراما الحلل أبواب في الحكاما فروع من الفقه ائمة
.الفروع احكاما من فيه اختلفوا فيما تضليل ول تكفير بينهم فيما

ي المطروى الخبر تأويل اليهم رجع التي الفرق وسنذكر      ف
عططز اللططه شططاء إن فيططه نحن ما يلى الذي الباب في المة افتراق

. وجل

الكتاب}: هذا أبواب من الثاني الباب{
واسإبعين ثلثا المة افتراق كيفية في

في السلما ملة اسم يجمعهم الذين الفرق بيان ضمنه وفى     
:فصلن الباب هذا في ويقع الجملة.

اسم في المختلفة للفرق الجامع المعنى بيان في أحدهما     
. والفصل الجملة في السلما ملة

فرقهططا عططدد وتحصيل المة اختلفا كيفية بيان في الثاني     
الفصططلين هططذين مططن واحططد كططل فططي وسططنذكر وسططبعين الثلثا

   وجل عز الله شاء ان مقتضاه
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الوال}: الفصل{
اسإم في المختلفة للفرق الجامع المعنى بيان في

 السإلما ملة
التفصيل قبل الجملة على

بالسم يدخلون الذين في السلما الى المنتسبون اختلف     
السلما.  ملة في العاما
امة القائل قول أن مقالته في الكعبى القاسم أبو فزعم     

حطق بططه جططاء مططا كططل وان محمد بنبوةا مقر كل على تقع السلما
.كان ما ذلك بعد قوله كائنا
الى الصلةا وجوب يرى من كل السلما أمة أن قوما وزعم     
السططلما امة أن خراسان مجسمة الكرامية وزعمت الكعبة جهة

قططال مططن كل وقالوا لفظا السلما بشهادتي أقر من لكل جامعة
ملة أهل من وهو حقا مؤمن فهو الله رسول محمد الله ال اله ل

فيططه الكفططر مضططمر منافقططا أو فيططه مخلصططا كططان سططواء السططلما
كططانوا اللططه رسططول عهد في المنافقين أن زعموا ولهذا والزندقة
والنبيططاء وميكاءيططل جبريططل كايمططان ايمططانهم وكططان حقا مؤمنين

الشهادتين. وإظهار النفاق اعتقادهم مع والملئكة
ينتقض السلما تفسيراته في الكعبى قول مع القول وهذا     
محمططد نبينا بنبوةا يقرون فانهم أصبهان يهود من العيسوية بقول
ل العططرب الططى بعططث انططه زعمططوا ولكنهم حق به جاء ما كل وبأن
هططم ومططا اللططه رسططول محمططد ايضططا وقططالوا اسططرائيل بنططى الططى

عن حكوا اليهود موشكانية من وقوما السلما فرق في معدودين
الططى اللططه رسول محمدا أن قال أنه بشاركان المعروفا زعيمهم
حطق القططرآن أن قال وأنه اليهود خل ما الناس سائر والى العرب

رمضططان شططهر وصططياما الخمططس والصلواتا والقامة الذان وكل
اليهود دون للمسلمين مشروع أنه غير حق ذلك كل الكعبة وحج

ال الططه ل أن بشهادتي أقروا قد الشاركانية بعض ذلك فعل وربما
ذلك مع هم وما حق دينه بأن واقروا الله رسول محمدا وأن الله
.تلزمهم ل السلما شريعة بان لقولهم السلما أمة من
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كل على واقع امر السلما ملة اسم ان قال من قول وأما     
رضططى فقططد بمكططة المنصططوبة الكعبة الى الصلةا وجوب يرى من

روى لمططا الططرأى أصططحاب وأنكره القول هذا الحجاز فقهاء بعض
الططى الصططلةا بوجططوب أقططر مططن إيمططان صططحح أن حنيفططة أبي عن

إيمططان يصططححون ل الحديث وأصحاب موضعها في وشك الكعبة
فططي شططك من إيمان يصححون ل كما الكعبة موضع في شك من

الكعبة.  الى الصلةا وجوب
العالم بحدوثا المقرين تجمع السلما أمة أن عندنا والصحيح     

عنه التشبيه ونفى وحكمته وعدله وصفاته وقدمه صانعه وتوحيد
مططا كططل وبططأن شططريعته وبتأييد الكافة الى ورسالته محمد وبنبوةا

هططي الكعبططة وأن الشططريعة أحكططاما منبع القرآن وبأن حق به جاء
يشططبه ولططم كله بذلك أقر من فكل اليها الصلةا تجب التي القبلة
.الموحد السنى فهو الكفر الى تؤدى ببدعة

كان نظر: فإن شنعاء بدعة ذكرناه بما القوال الى ضم وأن     
الططذين الخطابيططة او المغيططرةا أو البيانيططة أو الباطنيططة بدعططة علططى

مططذاهب علططى كططان او الئمة بعض إلهية او الئمة إلهية يعتقدون
مططذهب علططى او التناسططخ اهططل مططذاهب بعططض علططى أو الحلططول

وبنططاتا البنططاتا بنططاتا نكططاح أبططاحوا الططذين الخوارج من الميمونية
شريعة بان قولها في الباضية من اليزيدية مذهب على أو البنين

علططى القططرآن نططص مططا أبططاح أو الزمططان آخططر فططي تنسططخ السلما
هططو فليس التأويل يحتمل ل نصا القرآن أباحه ما حرما أو تحريمه

.له كرامة ول السلما أمة من
أو الخططوارج أو المعتزلططة بططدع جنس من بدعته كانت وان     

أو الجهميططة أو البخاريططة بططدع من أو الزيدية أو المامية الرافضة
وهططو الحكططاما بعططض فططي المططة مططن فهو المجسمة أو الضرارية

الفىططء مططن حظططه يمنع أل وفى المسلمين مقابر في دفنه جواز
فططي الصططلةا مططن يمنططع أل وفططي المسططلمين مع غزا ان والغنيمة
تجططوز أل وذلططك سططواها احكططاما فططي المططة مططن وليططس المساجد

ول سططنية لمرأةا نكاحه ول ذبيحته تحل ول خلفه ول عليه الصلةا
وقد اعتقادهم على كانت اذا منهم المرأةا يتزوج أن للسنى يحل
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ل ثلثا علينططا للخططوارج عنططه اللططه رضي طالب أبي بن علي قال
اللططه اسططم فيها تذكروا أن الله مساجد نمنعكم ول بقتال نبدؤكم

أعلم. والله أيدينا مع أيديكم دامت ما الفىء من نمنعكم ول

الباب}: هذا من الثاني الفصل{
الثلثا فرقها عدد وتحصيل المة اختلفا كيفية بيان في

والسبعين
في واحد منهاج على الله رسول وفاةا عند المسلمون كان     

.نفاقا وأضمر وفاقا أظهر من غير وفروعه الدين اصول
السلما عليه النبي موتا في اختلفهم منهم وقع خلفا وأول     

كما اليه رفعه تعالى الله أراد وإنما يمت لم أنه منهم قوما فزعم
بمططوته الجميططع وأقر الخلفا هذا وزال اليه مريم بن عيسى رفع
السططلما عليططه لرسططوله الله قول الصديق بكر أبو عليهم تل حين

فططان محمططدا يعبططد كططان من لهم ميتون} وقال وإنهم ميت {إنك
يموتا. ل حي فانه محمد رب يعبد كان ومن ماتا قد محمدا

رده مكة أهل فأراد النبي دفن موضع في ذلك بعد اختلفوا ثم     
جططده قططبر وبها نسله وموضع وقبلته ومبعثه مولده لنها مكة الى

دار لنهططا بهططا دفنططه المدينططة أهططل وأراد السططلما عليططه إسططماعيل
ودفنططه القدس أرض الى بنقله آخرون وقال أنصاره ودار هجرته

وزال السططلما عليططه الخليل إبراهيم جده قبر عند المقدس ببيت
اللططه صططلى النططبي عن الصديق بكر أبو لهم روى بأن الخلفا هذا

فططي يقبضططون} فططدفنوه حيططث يدفنون النبياء وسلم: {إن عليه
.بالمدينة حجرته

البيعة الى النصار وأذعنت المامة في ذلك بعد اختلفوا ثم     
ال تكططون ل المامططة ان قريش وقالت الخزرجي عبادةا بن لسعد

النططبي قططول لهططم روى لما لقريش النصار أذعنت ثم قريش في
او ضططرارا لن اليططوما الططى بططاق الخلفا وهططذا قريططش مططن الئمة

.قريش غير في المامة بجواز قالوا الخوارج
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عن التركاتا توريث وفى فدك شأن في ذلك بعد اختلفوا ثم     
عططن بروايته بكر ابي قضاء ذلك في نفذ ثم السلما عليهم النبياء
}.يورثون ل النبياء {ان والسلما الصلةا عليه النبي

على اتفقوا ثم الزكاةا وجوب نعى ما في ذلك بعد اختلفوا ثم     
.قتالهم وجوب في بكر أبي رأي
انهزما حتى وارتد تبنى حين طليحة بقتال ذلك بعد اشتغلوا ثم     
بن سعد مع وشهد السلما الى عمر أياما في رجع ثم الشاما الى
بها وقتل نهاوند حرب ذلك بعد وشهد القادسية حرب وقاص أبي

.شهيدا
الله كفى أن الى الكذاب مسيلمة بقتال ذلك بعد اشتغلوا ثم     

.العنسى زيد بن السود وأمر المتنبية سجاح وأمر امره تعالى
الله كفى أن الى المرتدين سائر بقتل ذلك بعد اشتغلوا ثم     

.أمرهم تعالى
تعالى الله وفتح والعجم الروما بقتال ذلك بعد اشتغلوا ثم     
أبططواب فططي واحدةا كلمة على كله ذلك اثناء في وهم الفتوح لهم

وانمطا الطدين اصطول سطائر وفى والوعيد والوعد والتوحيد العدل
الخططوةا مططع الجططد كميططراثا الفقططه فططروع فططي يختلفططون كططانوا

والكللططة العططدل وكمسططائل الب مططع او والما الب مع والخواتا
او البنططت مع الب من او والما الب من الخواتا وتعصيب والرد
ونحوهططا الحططراما مسئلة وفى الول جر في وكاختلفهم البن بنت
هططذه علططى وكططانوا تفسيقا ول تضليل فيه اختلفهم يورثا لم مما

.عثمان خلفة من سنين وست وعمر بكر أبي اياما في الجملة
حتى منه نقموها لشياء عثمان أمر في ذلك بعد اختلفوا ثم     

قتله. على ظالموه لجلها أقدما
يومنا الى باقيا اختلفا وخاذليه قاتليه في قتله بعد اختلفوا ثم     
.هذا

وفطي الجمل واصحاب على شأن في ذلك بعد اختلفوا ثم     
موسططى أبططي الحكميططن حكططم وفططي صططفين واهططل معاويططة شأن

.اليوما الى باقيا اختلفا العاص بن وعمرو الشعري
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القدرية خلفا الصحابة من المتأخرين زمان في حدثا ثم     
الدمشططقي وغيلن الجهنططى معبططد مططن والسططتطاعة القططدر فططى

اللططه كعبططد الصحابة من المتأخرون منهم وتبرأ درهم بن والجعد
بططن وأنططس عبططاس وابططن هريرةا وأبي الله عبد بن وجابر عمر بن

وأقرانهططم الجهني عامر بن وعقبة اوفى ابى ابن الله وعبد مالك
علططى يصططلوا ول القدريططة علططى يسططلموا ل بططأن اخلفهم واوصوا

مرضاهم.  يعودوا ول جنائزهم
مقططدار فصططارتا بينهططا فيمططا ذلك بعد الخوارج اختلفت ثم     
.سائرها تكفر واحدةا كل فرقة عشرين
عططا بطن واصل خلفا البصري الحسن اياما في حدثا ثم     
عمطرو اليطه وانضم المنزلتين بين المنزلة وفى القدر في الغزال

مجلسططه عططن الحسططن فطردهمططا بططدعته فططي بططاب بططن عبيططد بن
لهمططا فقيططل البصططرةا مسططجد سططواري مططن سططارية عططن فططاعتزل

الفاسططق ان دعواهططا في المة قول لعتزالهم معتزلة ولتباعهما
كافر.  ول مؤمن ل السلما امة من
زمان في بدعتهم اظهروا منهم السبابية فان الروافض واما     
علططي فططاحرق المة انت لعلى بعضهم فقال عنه الله رضي على
الفرقططة وهططذه المططدائن سططاباط الططى سططبأ ابن ونفى منهم قوما

.الها عليا لتسميتهم السلما امة فرق من ليست
اربعة عنه الله رضي علي زمان بعد الرافضة افترقت ثم     

فرقططا الزيديططة وافططترقت وغلةا وكيسططانية وإمامية زيدية اصنافا
وجميططع سائرها تكفر منها فرقة كل فرقا والغلةا فرقا والمامية

الزيديططة فططرق السلما. فاما فرق عن خارجون منهم الغلةا فرق
.المة فرق في فمعدودون المامية وفرق
يكفر فرقا الزعفراني بعد الري بناحية النجارية وافترقت     

.بعضا بعضها
زياد بن الواحد عبد اخت من بكر من البكرية خلفا وظهر     

جهططم مططن الجهمية وخلفا عمرو بن ضرار من الضرارية وخلفا
واصططل ظهور اياما في وضرار وبكر جهم ظهور وكان صفوان بن
.ضللته في عطا بن
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قومط حمران من المأمون اياما في الباطنية دعوةا وظهرتا     
ملططة فططرق من الباطنية وليست القداح ميمون بن الله عبد ومن

وظهروا هذا بعد نبينه ما على المجوس فرق من هي بل السلما
خلفا بخراسططان طططاهر بن الله عبد بن طاهر بن محمد اياما في

. المجسمة الكرامية
وهططى فططرق ثلثا فمطمعهططا الرافضططة مططن الزيديططة فامططا     

وهططذه والبتريططة ايضططا الحريرية يقال وقد والسليمانية الجارودية
بططن الحسين بن على بن زيد بإمامة القول يجمعها الثلثا الفرق

هشططاما زمان في ذلك وكان خروجه اياما في طالب ابى بن على
.الملك عبد بن

فرقتين الى التحصيل عن ترجع كثيرةا فرق منهم والكيسانية     
علططى وهططم يمططت لططم هططي الحنفيططة بططن محمد ان تزعم إحداهما
منهططم الثانيططة والفرقططة المنتظططر المهططدى انه ويزعمون انتظاره
الططى موته بعد المامة وينقلون وبموته وقته في باماميته مقرون

.اليه المنقول في ذلك بعد ويختلفون غيره
فانهططا والغلةا والكسططائية للزيديططة المفارقة المامية واما     
والناوسططية والباقريططة المحمديططة وهططن فرقططة عشططرةا خمططس

والموسططوية والمباركيططة والسططماعيلية والعماريططة والشططميطية
الحكططم بن هشاما اتباع من والهشامية عشرية والثنى والقطعية

اتبططاع مططن والزراريططة الجططواليقى سططالم بططن هشططاما اتبططاع من او
والشططيطانية القمططى يططونس اتبططاع من واليونسية أعين بن زرارةا

وهططو كامططل أبططي اتبططاع مططن والكامليططة الطططاق شيطان اتباع من
عنهم. الله رضى الصحابة سائر وفى على فى قول أفحشهم

زيديططة ثلثا منها الروافض فرق من فرقة عشرون فهذه     
.المامية من فرقة عشرةا وخمس الكيسانية من وفرقتان
محرمططاتا وابططاحوا الئمططة بإلهيططة قالوا الذين غلتهم فاما     

والمغيريططة كالبيانيططة الشريعة فرائض وجوب واسقطوا الشريعة
مجراهم جرى ومن والحلولية والخطابية والمنصورية والجناحية

في وسنذكرها اليه منتسبين كانوا وان السلما فرق من هم فما
.الباب هذا بعد مفرد باب
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وهذه فرقة عشرين صارتا اختلفت لما فانها الخوارج وأما     
ثططم الصفرية ثم النجداتا ثم والزارقة الولى المحكمة أسماؤها
.العجاردةا

الخازمية منها كثيرةا فرقا بينها فيما العجاردةا افترقت وقد     
والرشطططيدية والمعبديطططة والمجهوليطططة والمعلوميطططة والشطططعيبية
.والواقفة والبراهيمية والحمزية والمكرمية

ويزيديططة وحارثيططة حفصططية فرقططا منهططا الباضية وافترقت     
.بها الله يراد ل طاعة واصحاب

فططرق مططن ليست أنيس بن يزيد ابن اتباع منهم واليزيدية     
بنططبى الزمططان آخططر في تنسخ السلما شريعة بان لقولها السلما

.العجم من يبعث
ليست الميمونية لها يقال فرقة العجاردةا جملة في وكذلك     
كما البنين وبناتا البناتا بناتا نكاح أباحت لنها السلما فرق من

الططذين جملططة فططي والميمونيططة اليزيدية وسنذكر المجوس أباحته
فرقهم. من ول منهم هم وما السلما الى انتسبوا

فرقة عشرين افترقت فقد الحق عن المعتزلة القدرية واما     
وعمريططة واصلية فرقها اسماء وهذه سائرها تكفر منها فرقة كل

والجاحظيططة والثماميططة والعمرية والموارية والنظامية والهذيلية
قبة صالح واصحاب والسحامية والخياطية والحمارية والحايطية
أبطي الطى المنسطوبة والبهشطيمية والجبائيطة والكعبية والمويسية

ليسططتا منهططا ثنتان فرقة وعشرون ثنتان فهي الجبائى ابن هاشم
فططي وسططنذكرهما والحماريططة الحايطيططة وهمططا السططلما فرق من

منها. وليست السلما الى انتسبت التي الفرق
:اصنافا فثلثة المرجئة وأما      
مذاهب على وبالقدر اليمان في بالرجاء قالوا منهم صنف     

شططمر كططأبي والمرجئططة القدريططة فططي معططدودون فهططم القدريططة
.والخالدى البصرى شبيب بن ومحمد المرجىء

جهم قول الى ومالوا اليمان في بالرجاء قالوا منهم وصنف     
.والمرجئة الجهمية جملة من فهم والكساب العمال في
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خمططس قدروهم غير من الرجاء في خالصة منهم وصنف     
ومريسية. وتومنية وثوبانية وغسانية يونسية فرق
ومرجعها فرق عشر من اكثر بالري اليوما فانها النجارية وأما     
.ومستدركة زغفرانية برغونية فرق ثلثا الى الصل في

ليس واحدةا فرقة منها واحدةا فكل والضرارية البكرية وأما     
.واحدةا فرقة ايضا والجهمية كثير تبع لها

واسحافية وطرايقية حقاقية فرق ثلثا بخراسان والكرامية     
كلهططا فعططددناها بعضططا بعضها يكفر ل منها الثلثا الغرق هذه لكن

.واحدةا فرقة
فرقة وسبعين ثنتين على تشتمل ذكرناها التي الجملة فهذه     
وعشططر قدرية وعشرون خوارج وعشرون روافض عشرون منها

فهططذه وكراميططة وجهميططة وضططرارية وبكرية نجارية وثلثا مرجئة
فرقة. وسبعون ثنتان

من والجماعة السنة أهل فهي والسبعون الثالثة الفرقة فاما     
وفقهططاء الحططديث لهططو يشططترى مططن دون والحديث الرأي فريقى
الحططديث أهططل ومتكلمططو ومحططدثوهم وقراؤهططم الفريقيططن هططذين
وصفاته الصانع توحيد في واحدةا مقالة على متفقون كلهم منهم

والمامة النبوةا ابواب وفى وصفاته اسمائه وفي وحكمته وعدله
فططي يختلفططون وانما الدين اصول سائر وفى العقبى احكاما وفى

فيه اختلفوا فيما بينهم وليس الحكاما فروع من والحراما الحلل
القططرار ويجمعهططا الناجيططة الفرقططة وهططم تفسططيق ول تضليل منها

غيططر من رؤيته واجازةا الزلية صفاته وقدما وقدمه الصانع بتوحيد
شططريعة وبتأييططد ورسططله اللططه بكتب القرار مع تعطيل ول تشبيه

مططع القططرآن حرمططه مططا وتحريططم القططرآن أباحه ما واباحة السلما
والنشططر الحشططر واعتقططاد اللططه رسططول سططنة مططن صططح مططا قيططود

والميزان. بالحوض والقرار القبر في الملكين وسؤال
بهططا ايمططانه يخلط ولم ذكرناها التي الجهة بهذه قال فمن     
الهططواء اهل وسائر والقدرية والروافض الخوارج بدع من بشيء

فططي دخططل وقططد بها له الله ختم ان الناجية الفرقة جملة من فهو
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مالططك اصططحاب مططن العظططم وسوادها المة جمهور الجملة هذه
.الظاهر وأهل والثورى والوزاعى حنيفة وأبى والشافعي

الذي الباب في ونذكر الباب هذا في بيانه اردنا ما بيان فهذا    
ان ذكرنططاهم الذين الهواء فرق من فرقة كل مقالة تفصيل يليه
.وجل عز الله شاء

الكتاب}: هذا أبواب من الثالث الباب{
فرقة كل فضائح وبيان الهواء فرق مقالتا تفصيل بيان في

التفصيل على منها
:ترجمتها وهذه ثمانية فصول على يشتمل باب هذا     

      الرقض فرق مقالتا بيان في فصل)1(
      الخوارج فرق مقالتا بيان في فصل)2(
 والقدر العتزال فرق مقالتا بيان في فصل)3(
المرجئة فرق مقالتا بيان في فصل)4(
    النجارية فرق مقالتا بيان في فصل)5(
والجهمية والبكرية الضرارية مقالتا بيان في فصل)6(
     الكرامية مقالتا بيان في فصل)7(
غمططار فططي الداخلططة المشبهة مقالتا بيان في فصل)8(

. ذكرناها التي الفرق
شاء ان شرطه على مقتضاه منها فصل كل في وسنذكر        

.وجل عز الله

الباب}:  هذا فصول من الول الفصل{
ْفض فرق مقالتا بيان في الر

والكيسانية فرق ثلثا منهم الزيدية ان هذا قبل ذكرنا قد     
بططذكر ونبططدأ فرقططة عشططرةا خمططس منهم والمامية فرقتان منهم

عططز اللططه شاء ان الترتيب على الكيسانية ثم المامية ثم الزيدية
وجل.

     
:الزيدية من الجاروادية ذكر     
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نص النبي ان زعموا وقد الجارود بأبي المعروفا اتباع اول     
الصططحابة ان ايضطا وزعموا السم دون بالوصف على امامة على

هو كان على بن الحسن ان ايضا وقالوا على بيعة بتركهم كفروا
.الحسن بعد إماما كان الحسين أخوةا ثم على بعد الماما

إن قالت فرقة فرقتين الترتيب هذا في الجارودية وافترقت     
إمامططة علططى الحسططن نططص ثططم الحسن ابنه إمامة على نص عليا
والحسططين الحسططن بعططد المامططة صططارتا ثططم بعده الحسين أخيه

شطاهرا منهطم خطرج فمطن والحسطين الحسطن ولطدي في شورى
وزعمططت المططاما فهططو ورعططا عالمططا وكططان دينططه الططى داعيا سيفه

الحسططن إمامططة علططى نص الذي هو النبي أن منهم الثانية الفرقة
.الحسن بعد الحسين وإمامة على بعد
:فرقا المنتظر الماما في هذا بعد الجارودية افترقت ثم     

سيفه شهر من كل وقال بالنتظار واحدا يعين لم من منهم     
.الماما فهو والحسين الحسن ولدى من دينه الى ودعا
بن على بن الحسن بن الله عبد بن محمد ينتظر من ومنهم     
المهططدى هططو انططه ويزعططم بمططوته ول بقتلططه يصططدق ول طالب أبي

كقططول فيططه هططؤلء وقططول الرض فيملططك يخططرج الططذي المنتظططر
بططن اللططه عبططد بططن محمططد انتظارهططا فططي الماميططة من المحمدية

على. بن الحسن
ول الطالقططان صاحب القاسم بن محمد ينتظر من ومنهم     
.بموته يصدق

ول بالكوفططة خططرج الططذي عمر بن محمد ينتظر من ومنهم     
.بموته ول بقتله يصدق

اصططحاب لتكفيرهم واجب وتكفيرهم الجارودية قول فهذا     
.السلما عليه الله رسول

     
: منهم الجريرية أوا السليمانية ذكر     

المامة ان قال الذي الزيدي جرير بن سليمان اتباع هؤلء     
إمامططة وأجططاز المططة خيططار مططن رجليططن بعقططد تنعقططد وأنها شورى

تركطت المطة أن وزعطم وعمطر بكطر ابطي إمامة واثبت المفضول
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أن ال منهمططا بالمامططة اولى كان عليا لن لهما البيعة في الصلح
بططن سططليمان وكفططر فسططقا ول كفرا يوجب لم بيعتهما في الخطأ
يكفططرون السططنة وأهططل منه الناقمون نقمها التي بالحداثا جرير

.عنه الله رضي عثمان كفر أنه اجل من جرير بن سليمان

:منهم البترية ذكر     
والخير حي بن صالح بن الحسن أحدهما رجلين اتباع هؤلء     
فططي جريططر بن سليمان كقول وقولهم بالبتر الملقب المنوا كثير
ول ذمططة علططى يقدموا ولم عثمان في توقفوا أنهم غير الباب هذا

أصططحاب مططن السططنة أهططل عنططد حططال احسططن وهؤلء مدحه على
الحسططن حططديث الحجططاج بططن مسلم أخرج وقد جرير بن سليمان

بططن محمططد يخططرج ولططم الصططحيح مسططنده فططي حططي بن صالح بن
كتططاب فططي قططال ولكنططه الصططحيح فططي حططديثه البخاري اسماعيل

بططن سماك سمع الكوفى حي بن صالح بن الحسن الكبير التاريخ
وكنيته همذان ثغور من وهو ومائة وستين سبع سنة وماتا حرب

الله.  عبد ابو
كلهم الزيدية من والسليمانية البترية هؤلء القاهر عبد قال     

أبططي تكفير على الجارودية لقرار الزيدية من الجارودية يكفرون
لتركهمططا والبتريططة السططليمانية يكفططرون والجاروديططة وعمططر بكططر

.وعمر بكر أبي تكفير
من قوما عن مقالته في الشعري الحسن أبو شيخنا وحكى     

كطانوا أنهطم يعقطوب اسمه رجل اتباع اليعقوبية لهم يقال الزيدية
.منهما تبرأ ممن يتبرءون ل ولكنهم وعمر بكر ابا يتولون

من ذكرناهم الذين الثلثا الفرق اجتمعت القاهر عبد قال     
يكونططون المططة مططن الكبططائر أصططحاب بططأن القططول علططى الزيديططة
أيأسططوا الططذين كططالخوارج الططوجه هططذا من فهم النار في مخلدين

ال الله روح من ييأس {ول تعالى الله رحمة من المذنبين أسراء
"زيديططة" واتباعها الثلثا الفرق لهذه قيل الكافرون} إنما القوما

طططالب ابططى بططن على بن الحسن بن علي بن زيد بإمامة لقولهم
علططي ابططن زيططد وكططان زيد بعد زيد بن يحيى ابنه وإمامة وقته في
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الكوفططة أهططل مططن رجططل ألف عشر خمسة إمامته على بايعه قد
عامططل الثقفى عمر بن يوسف وهو العراق والى على بهم وخرج
بينطه القتطال اسطتمر فلمطا العراقييطن علطى الملك عبد بن هشاما
اعططدائك علططى ننصططرك انططا له قالوا الثقفى عمر بن يوسف وبين
علططى جطدك ظلما اللذين وعمر بكر أبي في برأيك تخبرنا أن بعد
سططمعت وما خيرا إل فيهما أقول ل إني زيد فقال طالب أبي ابن
قاتلوا الذين امية بنى على خرجت وانما خيرا ال فيهما يقول أبي

للططه بيتططا رمططوا ثم الحرةا يوما المدينة على وأغاروا الحسين جدى
لهططم قططال حططتى ذلططك عنططد ففططارقوه والنططار المنجنيططق بحجططر

حريمططة بن نصر معه وثبت رافضة سموا يومئذ ومن رفضتموني
مططائتى مقدار في حارثة بن يزيد بن اسحاق بن ومعاوية العنسى

آخرهططم عن قتلوا حتى الثقفى عمر بن يوسف جند وقاتلوا رجل
.ذلك بعد أحرق ثم وصلب قبره من نبش ثم زيد وقتل

بناحيططة وخططرج خراسططان الططى يزيططد بططن يحيى ابنه وهرب     
بططن نصططر فبعططث خراسططان والططى بشار بن نصر على الجوزجانى

فقتلططوا رجططل آلفا ثلثططة في المازنى احوز ابن مسلم اليه بشار
.معروفا بجوزجان ومشهده زيد بن يحيى
والبخل بالغدر موصوفون الكوفة روافض القاهر عبد قال     
مططن وأغططدر كوفى من أبخل قيل حتى فيهما بهم المثل سار وقد

أشياء: ثلثة غدرهم من والمشهور كوفى
الحسن ابنه بايعوا عنه الله رضي على قتل بعد أنهم أحدها     
فطعنططه المططدائن سططاباط فططي به غدروا معاوية لقتال توجه فلما

أحططد ذلطك وكطان فرسطه عططن فصطرعه جنبطه فطي الجعفى سنان
. معاوية مصالحته أسباب

ودعوه عنه الله رضي علي بن الحسين كاتبوا أنهم والثاني     
وخططرج بهططم فططاغتر معاويططة بططن يزيططد علططى لينصروه الكوفة الى

يططدا زيططاد بن الله عبيد مع وصاروا به غدروا كربلء بلغ فلما اليهم
.بكربلء عشيرته وأكثر الحسين قتل حتى عليه واحدةا
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أبي بن على بن الحسين بن على بن يزيد غدرهم والثالث     
بيعتططه نكثططوا ثططم عمططر بن يوسف على معه خرجوا أن بعد طالب

 كان ما امره من وكان قتل حتى القتال اشتداد عند وأسلموه

: الرافضة من الكيسانية ذكر     
بثطأر قطاما الطذي الثقفطى عبيطد ابى بن المختار اتباع هؤلء     

حسططينا قتلططوا الططذين اكططثر وقتل طالب ابي بن على بن الحسين
عططن مقالته أخذ أنه وقيل كيسان له ويقال المختار وكان بكربلء
.كيسان اسمه كان عنه الله رضي لعلى مولى

:شيئان يجمعها فرقا الكيسابية وافترقت     
يططدعو كان وإليه الحنفية ابن محمد بإمامة قولهم أحدهما     
.عبيد ابى بن المختار

البدعه ولهذه وجل عز الله على البدء بجواز قولهم والثاني     
.سبحانه الله على البدء يجيز ل من كل بتكفيرهم قال

الحنفيططة ابططن محمططد إمامة سبب في الكيسانية واختلفت     
رضططى طططالب أبططى بن على أبيه بعد إماما كان أنه بعضهم فزعم

الجمططل يططوما الراية إليه دفع عليا بان ذلك على واستدل عنه الله
:له وقال

ُهم ْن َع تزبد لم اذا الحرب في خير >< ل تحمد ابيك طعن اط
الحسن لبنه كانت على بعد المامة منهم: إن آخرون وقال     
ى صارتا ثم الحسن بعد للحسين ثم بعطد الحنفيطة بطن محمطد ال

المدينططة مططن هططرب حين اليه الحسين اخيه بوصية الحسين اخيه
معاوية. بن ليزيد بالبيعة طولب حين مكة الى
.الحنفية ابن محمد بإمامة قالوا الذين افترق ثم     
الضرير كرب ابى اصحاب الكربية لهم يقال منهم قوما فزعم     
وعنططده رضططوى جبططل في وانه يمت لم حى الحنفية بن محمد ان

يمينططه  وعططن رزقططه منهمططا يأخذ العسل من وعين الماء من عين
وهو خروجه وقت الى أعدائه من يحفظانه نمر يساره وعن أسد

.المنتظر المهدى
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بن محمد بموتا القرار الى الكيسانية من الباقون وذهب     
المامططة أن زعططم مططن فمنهططم بعططده الماما في واختلفوا الحنفية

ومنهم العابدين زين الحسين بن على اخيه ابن الى رجعت بعده
بططن محمططد ابططن اللططه عبد هاشم ابى الى بعده برجوعها قال من

الحنفية.
الى نقلها من فمنهم هاشم ابى بعد الماما في هؤلء واختلف     
المطلطب عبطد بططن عبطاس بططن اللططه عبطد بططن على بن محمد أبي

أن زعططم مططن ومنهططم الرونديططة قول وهذا اليه هاشم ابى بوصية
أن وزعمططوا سططمعان بططن بيان الى صارتا هاشم أبي بعد المامة

بيططان الططى منططه انتقلططت ثططم هاشم ابى في كانت تعالى الله روح
عبططد الططى هاشططم ابططي من انتقلت الروح تلك ان زعم من ومنهم

بططن اللططه عبططد إلهيططة الفرقة هذه وادعت حرب بن عمرو بن الله
.حرب بن عمرو

الباب في نذكرهما الغلةا فرق من كلتاهما والحربية والبيانية     
مططذهب علططى الشططاعر كططثير وكططان الغلةا فططرق فيططه نططذكر الذي

يصططدقوا ولططم الحنفيططة بططن محمططد حيططاةا ادعططوا الططذين الكيسانية
له: قصيدةا في قال ولذا بموته

سواء أربعة الحق ولةا         قريش من الئمة إن أل
خفاء بهم ليس السباط هم   بنيه من والثلثة على

كربلء غيبته وسبط         وبر ايمان سبط فسبط
اللواء يقدمها الخيل يقود         حتى الموتا يذوق ل وسبط
وماء عسل عنده برضوى         زمانا فيهم يرى ل تغيب

:بقولنا هذه أبياته عن أجبناه القاهر عبد قال     
     العلء سبق قد اثنين لثاني         ولكن أربعة الحق ولةا

     الولء له بعد النونين وذو         إماما أضحى الورى وفاروق
     القضاء نزل لهم بترتيبي         إماما أضحى بعدهم على

     الجزاء له الجحيم نار وفى         لعين ذكرناه من ومبغض
دواء لحيرتهم ما بي حيار         كالنصارى قوما الرفض وأهل

     
:رفضه في أيضا كثير وقال
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     أجمعينا الخوارج دين ومن         أروى ابن من الله الى برئت
المؤمنينا أمير دعى غداةا         عتيق ومن برئت عمر ومن
:البيتين هذين عن أجبناه وقد

     المؤمنينا الله أحيا بهم         قوما ببغض الله من برئت
     الكافرينا دين البر وبغض         بغض منك أروى ابن ضر وما
     اجمعينا الروافض زعم على         إماما جدلى به بكر ابو

     المؤمنينا أمير له يقال         بحق عمر الورى وفاروق

:أيضا قصيدةا في كثير وقال      
     المقاما الجبل بذلك أطلت         نفسي فدتك للوصى قل أل

     والماما الخليفة وسموك         منا والوك بمعشر أضر
عاما ستين عندهم مقامك         طرا الرض اهل فيك وعادوا

     عظاما ارض له وارتا ول         موتا طعم خولة بن ذاق وما
الكلما الملئكة تراجعه         رضوى شعب بمجرى أمسى لقد
            الطعاما بها يعل وأشربة         إماما من لرزقا له وإن
:بقولنا الشعر هذا عن أجبناه وقد     
     عظاما له التراب وارى لمن         بانتظار عمرك أفنيت لقد

     الكلما الملئكة تراجعه         إماما رضواء بشعب فليس
     الطعاما بها يعل وأشربة         وماء عسل عنده من ول

الحماما والده ذاق قد كما         موتا طعم خولة ابن ذاق وقد
وداما ابدا المصطفى لعاش         مجد لعلو أمرؤ خلد ولو

مذهب على ايضا الحميرى بالسيد المعروفا الشاعر وكان     
أنططه ويزعمططون الحنفيططة بططن محمططد ينتظططرون الططذين الكيسططانية

فططي قططال ولهططذا بالخروج له يؤذن أن الى رضوى بجبل محبوس
:     له شعر
الماما خلق الذى حكم بذا         فان الرض فى من كل ولكن

بططن محمد إمامة الى الكيسائية بدعوةا قاما من أول وكان     
أن ذلططك فططي السططبب وكان الثقفى عبيد أبي بن المختار الحنفية

مططن وفططرغ عقيططل بططن مسلم قتل من فرغ لما زياد بن الله عبيد
بططن المختططار ان اليططه رفططع عنططه الله رضى على بن الحسين قتل
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فططأمر اختفططى ثططم عقيططل بططن مسلم مع خرج ممن كان عبيد أبي
عينططه فشططتر يططده فططي كان بعمود رماه عليه دخل فلما باحضاره
لططه وقال الحبس من فأخرجه قوما امره في اليه فتشفع وحبسه

ضططربت وال الكوفططة مططن فيهططا خرجططت فططان أياما ثلثة أجلتك قد
اللططه عبططد وبططايع مكة الى الكوفة من هاربا المختار فخرج عنقك

معاويططة بن يزيد جند الزبير بن قاتل ان الى معه وبقى الزبير بن
نكاية واشتدتا السكوتى نمير بن الحصين راية تحت كانوا الذين

بططن يزيططد مططاتا ثططم الشططاما اهططل علططى الحروب تلك في المختار
وليططة الزبيططر لبططن واستقاما الشاما الى الشاما جند ورجع معاوية
الزبيططر ابططن مططن المختططار ولقى وفارس والعراق واليمن الحجاز
يزيططد بططن اللططه عبططد يومئططذ وواليهططا الكوفة الى منه فهرب جفوةا

بعططث الكوفططة دخططل فلمططا الزبيططر بن الله عبد قبل من النصارى
الططى ودعططاهم المططدائن الططى ونواحيهططا الكوفططة شططيعة الى رسله
ى علطى بطن الحسطين بثأر طالبا يخرج انه ووعدهم له البيعة رض

قد الحنفية ابن ان وزعم الحنفية بن محمد الى ودعاهم عنه الله
ذلك خلل في الزبير ابن وعزل بطاعته أمرهم قد وأنه استخلفه

مطيططع بن الله عبد وولها الكوفة عن النصارى يزيد بن الله عبد
زهططاء وكططانوا السططر فططي بططايعه مططن المختار الى واجتمع العدوي

الططذي الحططر بططن الله عبيد بيعته في ودخل رجل الف عشر سبعة
يكططن ولططم الشتر ملك بن وابراهيم منه أشجع زمانه في يكن لم

علططى بططه فخططرج تبعططا منططه أكططثر ول منه أجمل الكوفة شيعة في
الططف عشططرين فططي يؤمئططذ وهططو مبطططع بن الله عبد الكوفة والى

علططى آخرهططا فططي الهزيمططة ووقعططت ايامططا بينهمططا الحرب ودامت
مططن كططل وقتططل ونواحيهططا الكوفة على المختار واستولى الزيدية

خطب ثم بكربلء على بن الحسين قاتلوا الذين من بالكوفة كان
خطبته: في فقال الناس

وجعلهمططا الخسر وعدوه النصر وليه وعد الذى لله الحمد     
قططد النططاس أيها يا مأتيا ووعدا مقضيا قضاء الدهر آخر الى فيهما

وباغيططة بططاغ مططن فكططم الططداعي قول وقبلنا الداعي دعوةا سمعنا
ومجاهططدةا الهططدى بيعططه الططى الله عباد فهلموا الواعيه في وقتلى
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بنططت ابططن بثططأر والطططالب المحلين على المسلط انا فانى العدى
النبيين. خاتم
بن عمر دار الى شرطته بصاحب وانغذ منبره عن نزل ثم     
ابططن وهططو عمططر بن جعفر ابنه رأس أخذ ثم رأسه أخذ حتى سعد
الحسين ابن برأس وهذا الحسين برأس ذاك وقال المختار أخت

الططى رجططل آلفا ستة مع الشتر ملك بن بإبراهيم بعث ثم الكبير
من الف ثمانين في بالموصل يومئذ وهو زياد بن الله عبيد حرب

التقططى فلمططا مططروان بططن الملططك عبططد عليهططم وله قد الشاما جند
منهططم وقتططل الشططاما جنططد انهططزما الموصططل بططاب علططى الجيشططان

بططن والحصططين زياد بن الله عبيد وقتل المعركة في الف سبعون
المختططار الططى برؤوسهم الشتر بن ابراهيم وانفذ السكوتى نمير
حططدود الططى والمططاهين والجزيرةا الكوفة ولية للمختار تمت فلما

انططه ايضططا وحكططى الكهنططة كأسجاع وسجع ذلك بعد تكهن ارمينية
عليه. الوحى نزول ادعى
الفرقان وبين القرآن أنزل والذي اما قوله اسجاعه فمن     

عمططان أزد مططن النعططاةا لقتلططن العصططيان وكططره الديططان وشططرع
وعبططس ونبهان وثعل وهزان وبكر وخولن ونهد وهمذان ومذحج
.وعيلن وقيس وذبيان

الحكيم العزيز العظيم العلى العليم السميع وحق قال ثم     
تميم. بنى أشرافا الديم عرك لعركن الرحيم الرحمن

الفتنة جهة من وخافا الحنفية ابن الى المختار خبر رفع ثم     
إمططامته اعتقططدوا الططذين اليه ليصير العراق قدوما فأراد الدين في

رياسططته ذهططاب العططراق قططدومه مططن فخططافا ذلك المختار وسمع
علمططة للمهططدى ولكططن المهدى بيعة على انا لجنده فقال ووليته

فهططو جلططده السيف يقطع لم فان ضربة بالسيف يضرب أن وهو
مططن خوفا بمكة فأقاما الحنفية ابن الى هذا قوله وانتهى المهدى

.بالكوفة المختار يقتله ان
له فقالوا الرافضة من الغلةا السبابية خدعته المختار ان ثم     
عنططد فادعاهططا النبططوةا دعططوى على وحملوه الزمان هذا حجة انت

أمططا فقططال ذلططك بعططد وسططجع عليه ينزل الوحى أن وزعم خواصه
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الغزيططر الحسططاب السططريع العقططاب الشططديد السططحاب وتمشططى
الكططذاب المفططترى شهاب ابن قبر لنبشن الغلب القدير الوهاب
لقتلططن الميططن البلططد ورب العططالمين ورب ثططم المرتططاب المجرما

وأعططوان الكططافرين واوليططاء المططارقين وراجططز المهيططن الشططاعر
الباطيططل علططى اجتمعططوا الططذين الشططياطين وإخططوان الظططالمين
الحميططدةا الخلق لططذوى الخطططوبى القاويططل علططى وتقولططوا
السعيدةا. والنفوس العتيدةا والراء الشديدةا والفعال

جعلني الذي لله الحمد خطبته في فقال ذلك بعد خطب ثم     
بهططا ولنبشن دورا بالمصر لحرقن والله تنويرا قلبي ونور بصيرا
.ونصيرا هاديا بالله وكفى صدورا منها ولشفين قبورا

المكرما والركن المحرما والبيت الحرما برب فقال أقسم ثم     
الططى هنططا من علم لي ليرفعن القلم ذي وحق المعظم والمسجد

.سلم ذي اكنافا الى ثم أضم
دار فليحرقن السماء من نار لينزلن السماء ورب اما قال ثم     

سططجع قططد فقططال خارجة بن أسماء  الى القول هذا فأنهى أسماء
وبعططث داره مططن وهططرب داري سططيحرق وأنططه إسططحاق أبططو بططي

من نارا ان عنده من وأظهر بالليل أحرقها من داره الى المختار
فاحرقها. نزلت السماء

واجتمعت تكهن لما المختار على خرجوا الكوفة اهل إن ثم     
أموال يعطيهم أن وعدهم لنه الكوفة اهل عبيد مع اليه السبابية
الكثير منهم وقتل بهم فظفر عليه الخارجين بهم وقاتل ساداتهم

بططن سططراقة لططه يقال رجل السراء في وكان منهم جماعة وأسر
يططأمر أن البططارقى وخططافا المختططار الططى فقططدما البططارقى مرداس

أسططرتمونا أنتم ما المختار الى وقدموه أسروه للذين فقال بقتله
رأينططاهم الططذين الملئكططة هزمنططا وانمططا بعدتكم هزمتمونا أنتم ول

أعجب عسطكركم فطوق البلطق الخيل على هطذا قطوله المختطار ف
الططى منهططا وكتططب بالبصططرةا الزبير بن مصعب فلحق عنه فاطلق
:البياتا هذه المختار

     مصمتاتا دهما البلق رأيت         أنى إسحق أبا أبلغ أل
     بالترهاتا عالم كلنا         تنظراه لم ما عينى أرى
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المماتا حتى قتالكم على         نذرا وجعلت بوحيكم كفرتا
ودعطواه المختطار كهانطة سبب بيان ذكرناه الذي هذا وفى     
.اليه الوحى
أن فهطو وجطل عطز اللطه على البدء بجواز قوله سبب واما     
نططزول وادعططى تكهططن المختططار أن بلغططه لمططا الشططتر بططن ابراهيم
الجزيططرةا بلد علططى لنفسه واستولى نصرته عن قعد اليه الوحي
المختططار ينصططر ل الشتر بن ابراهيم ان الزبير ابن مصعب وعلم

الحططر بططن اللططه عبيططد بططه ولحططق المختار قهر في ذلك عند فطمع
غيظططا الكوفة ساداتا واكثر الكندي الشعث بن ومحمد الجعفى

واطمعططوا وعبيططدهم امططوالهم علططى لستيلئه المختار على منهم
فططي البصططرةا مططن مصططعب فخططرج قهططرا الكوفططة أخذ في مصعبا
سططاداتا مططن اليططه انضططم مططن سططوى عنده من رجل آلفا سبعة

من اتباعه مع صفرةا ابى بن المهلب مقدمته على وجعل الكوفة
وجعططل الططتيمى معمططر بططن الله عبيد الى الخيل أعنة وجعل الزد

المختار الى خبرهم انتهى فلما تميم خيل على قيس بن الحنف
آلفا ثلثططة في مصعب قتال الى شميط ابن احمد صاحبه اخرج
أن وزعم لهم يكون الظفر بان وأخبرهم عسكره نخبة من رجل

وانهططزما بالمططدائن الجيشططان فططالتقى بططذلك عليه نزل قد الوحى
المختططار قططواد واكططثر شططميط ابن اميرهم وقتل المختار اصحاب

عططدونا على بالنصر تعدنا لم له وقالوا المختار الى فلولهم ورجع
واسططتدل لططه بططدا لكنططه ذلططك وعدني قد كان تعالى الله ان فقال
ويثبت}. فهططذا يشاء ما الله {يمحو وجل عز الله بقول الله على
بالبداء.  الكيسانية قول سبب كان
بالمذار بنفسه الزبير بن مصعب قتال باشر المختار ان ثم     
ك فطي وقتطل الكوفطة ناحية من الشطعث بطن محمطد الواقعطة تل

مططن بقى قد يكن لم ان بقتله نفسي طابت المختار قال الكندي
الهزيمططة وقعت ثم هذا بعد بالموتا ابالى ول غيره الحسين قتلة

بالكوفططة المامططة دار الططى فططانهزموا واصططحابه المختططار علططى
فيهططا مصططعب وحاصططرهم اتبططاعه مططن اربعمائططة مع فيها وتحصن

الرابططع اليططوما فططي اليططه خرجططوا ثططم طعامهم فنى حتى اياما ثلثة
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لهمططا يقططال أخططوان قتلططه معهططم المختططار وقتل فقتلوا مستقتلين
وقططال حنيفططة بنططى مططن دجاجططة بططن الله عبد ابنا وطريف طارفا
ذلك: في همدان أعشى

بالمذار الكوارثا لقى بما         تنمي والنباء نبئت لقد
خسار في وحقك كانوا وان         قومي اهلك سرنى إن وما

وعار خزى من إسحق أبو         يلقى بما سررتا ولكنى
عططز الله على البدء بجواز الكيسانية قول سبب بيان فهذا     

.وجل
وزعموا الحنفية بن محمد انتظروا الذين الكيسانية واختلفت     
واختلفوا بالخروج له يؤذن ان الى رضوى بجبل محبوس حى انه
.بزعمهم هنالك حبسه سبب في

يعرفا ول هو ال يعلمه ل سر امره في لله قال من فمنهم     
.حبسه سبب
بعد لخروجه بالحبس عاقبة تعالى الله إن قال من ومنهم     
منططه المططان وطلبططه معاويططة ابن  يزيد الى على بن الحسين قتل

عبططد الططى مكططة من الزبير ابن وجه في لخروجه ثم عطاء وأخذه
عططامر صططاحبه ان وزعمططوا الزبير ابن من هاربا مروان بن الملك

لتباعه: المسير ذلك في وقال يديه بين سار الكناني واثلة بن
 تهتدوا كيما المهدى >< ووازروا   تبعدوا ل شيعتى يا إخواني يا

 المسدد الطاهر الماما >< انت محمد يا الخيراتا محمد
 نقصد اليه نحن الذي >< ول الملحد السامرى الزبير ابن ل

يهططرب ول الزبير ابن يقاتل ان عليه يجب كان وقالوا: انه     
مططروان بططن عبططدالملك بقصططده وعصططاه قتططاله بتركه ربه فعصى

مططن رجع إنه ثم معاوية بن يزيد بقصده ذلك قبل عصاه قد وكان
ودفنططه عباس ابن بها وماتا الطائف الى مروان ابن الى طريقه

شططعب بلططغ فلمططا الططذر الططى منهططا سططار ثططم بالطائف الحنفية ابن
وزعططم فيططه مططاتا انططه بموته المقرون فزعم فيه اختلفوا رضوى

النططاس عيططون عططن وغيبططه هنالططك حبسططه اللططه أن له المنتظرون
لططه يططؤذن أن الططى اليططه أضططافوها الططتى الططذنوب علططى لططه عقوبة

المنتظر.      المهدى وهو بالخروج
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:الرافضة من المامية ذكر     
خمس والغلةا والكيسانية للزيدية المخالفة المامية هؤلء     

وشططميطية وناوسططية وباقريططة ومحمديططة كامليططة فرقططة عشططرةا
واثنططى وقطيعيططة وموسططوية ومباركيططة واسططماعيلية وعماريططة

.وشيطانية ويونسية وزرارية وهشامية عشرية

منهم: الكاملية ذكر     
وكان كامل بأبى يعرفا كان الرافضة من رجل أتباع هؤلء     

بططتركه علططى وكفططر علططى بيعططة بططتركهم كفروا الصحابة أن يزعم
وكططان صططفين اصحاب قتال لزمه كما قتالهم يلزمه وكان قتالهم
قيططل انططه وروى المططذهب هذا على العمى الشاعر برد بن بشار

علططى في تقول فما له فقيل كفروا قال الصحابة في تقول ما له
:الشاعر بقول فتمثل

تصبحينا ل الذى بصاحبك         عمر اما الثلثة شر وما
في ضللته الى ضم أنه بشار عن المقالتا أصحاب وحكى     

:أخريين ضللتين معهم على وتكفير الصحابة تكفير
يططوما قبططل الططدنيا الى المواتا برجعة يرجع قوله إحداهما     
.الرافضة من الرجعة اصحاب اليه ذهب كما القيامة

الرض على النار تفضيل في إبليس بتصويب قوله والثانية     
:له شعر في بشار بقول ذلك على واستدلوا

 النار كانت مذ معبودةا والنار         مشرفة والنار مظلمة الرض
:فيها قال التي قصيدته في النصاري صفوان عليه رد وقد     

فططي تحيططا الرض وفططى         عنصططرا اكططرما النططار بططأن زعمططت
      والزند الحجارةا
ول بخططط تحصططى ل أعططاجيب         وارومهططا أرحامهططا في ويخلق

     عقد
والعنططبر المكنون اللؤلؤ من         منافع البحار لج من القعر وفى
     الورد

خد ذي العمائر في سبوح وكل         مطير لكل أرض من بد ول
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يمشططى بطنططه علططى         ماشططيا الرض فططي ينسططاخ ومططا كططذلك
     للقصد المجانب

سططاعة الططورى املك زبرجد         مقطم فوق الجبال فلك وفى
     الحشد

يتحبططس مغططاراتا لهططن         من] معادن [الرجلءكم الحرةا وفى
     بالنقد

القناعططة ذا وتغنططى تططروق         الططتي والفضططة البريز الذهب من
     والزهد

سندى ونوشادر حى زنبق ومن         وآنك نحاس من فلذ وكل
ول كططاب غيططر قشططا ومزمططر         ومرتططب وشططب روانيططخ وفيهططا
مكدى
كططبريت وأصططنافا         والمهططا والزفططت القططار ضططروب وفيهططا

     الوقد مطاولة
هندى معاربها في توتيا ومن         وفضة وكلس جوز أثمد ومن
فططاخرةا والحجططار الرض مططن         وحليهططا النططاما يططواقيت وكططل
     المجد
جنططه من الحجاج ومستلم         والصفا والركن الحل مقاما وفيها
     الخلد

جحد ول شك غير بنوه ونحن         أصلنا كان الذى للطين مفاخر
الفرد الواحد على برهان وأوضح         وحكمة ونفع تدبير فذلك

مططن اللططه خلططق وابعططد         والعمى واللؤما الشؤما حليف بن فيا
     الرشد طرق
     برد الى ذاك كل وتعزو عليا         بعده وتخلع بكر أبا اتهجو
علططى يططبيت ل ذحططل وطططالب         كلططه الدين على غضبان كأنك
     حقد

نسططب مططن اللططه خلططق وأقططرب         مشططوه وأنططت أقمارا تواتب
       القرد

:     هجائه في وقال بشارا عجرد حماد هجا وقد     
            القرد عمى اذا         قرد من أقبح ويا
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وقال البيت هذا من جزعة شىء من جزع ما بشارا ان وقيل     
.فأصفه أراه ول فيصفنى يرانى

:وجهين من الكاملية هؤلء أكفر القاهر عبد قال     
.تخصيص غير من الصحابة جميع تكفيرها جهة من أحدهما     

بعض ذكرنا وقد الرض على النار تفضيلها جهة من والثاني     
هجططا أنططه وذلك استحقه ما به الله فعل وقد برد بن بشار فضائح

الططدنيا فططي خططزى لططه ذلططك دجلططة في غرق حتى به فأمر المهدى
أليم.      عذاب الخرةا فى ضللته ولهل

:المحمدية ذكر      
الحسين بن الحسن بن الله عبد بن محمد ينتظرون وهؤلء     
ويزعمططون بمططوته ول بقتلططه يصططدقون ول طالب أبي بن على بن
وكططان بططالخروج يططؤمر ان الططى نجططد ناحية من حاجر جبل في أنه

لصططحابه يقول التشبيه في صلته في العجلى سعيد بن المغيرةا
الحسططين ابن الحسن بن الله عبد بن محمد المنتظر المهدى إن
اللططه رسططول كاسم محمد اسمه بان ذلك على ويستدل على بن

عن الحديث في وقال الله رسول أبى كاسم الله عبد ابيه واسم
اسططمى يوافططق اسططمه {ان المهدى في قوله السلما عليه النبي
الحسن بن الله عبد بن محمد اظهر ابى}. فلما اسم ابيه واسم

والمدينة مكة على استولى بالمدينة دعوته على بن الحسين بن
واسططتولى البصططرةا علططى اللططه عبططد بططن ابرهيططم اخططوه واستولى

المغططرب بلد بعض على الله عبد بن ادريس وهو الثالث أخوهما
المنصور فبعث المنصور جعفر أبى الخليفة زمان في ذلك وكان
بططن بعيسى الحسين بن الحسن بن الله عبد بن محمد حرب الى

فططي وقتلططوه بالمدينططة محمططدا وقططاتلوا كططثيف جيططش في موسى
بططن ابراهيططم حرب الى ايضا موسى بن بعيسى أنفذ ثم المعركة

فقتلطوا جنططده مططع علططى بطن الحسططين بططن الحسطن بطن اللطه عبد
ومططاتا الكوفة من فرسخا عشر ستة على حمرين بباب ابراهيم

الحسططين بططن الحسططن بططن اللططه عبططد بططن إدريططس الفتنة تلك في
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بططن الحسططن بن الله عبد وماتا بها سم إنه وقيل المغرب بارض
 وقبره المنصور سجن في الثلثا الخوةا اولئك والد الحسين

.يزار معروفا مشهد وهو بالقادسية
بالمدينة الحسين بن الحسن ابن الله عبد بن محمد قتل فلما     

:فرقتين فيه المغيرية اختلفت
سططعيد بططن المغيططرةا من وتبرءوا بقتله أقروا فرقة)1(

بططن اللططه عبططد بططن محمططد إن قططوله فططي كذب إنه وقالوا العجلى
ومططا قتططل لنه الرض ملك الذى المهدى هو الحسين بن الحسن

الرض. ملك
سططعيد بططن المغيرةا موالةا على ثبتت منهم وفرقة)2(

الله عبد بن محمد المهدى إن قوله في صدق إنه وقالت العجلى
حططاجر جبططل فططي وهططو الناس عيون عن غاب وإنما يقتل لم وإنه
ويملططك فيخططرج بالخروج يؤمر ان الى هناك مقيم نجد ناحية من

مططن لططه ويحيططا والمقططاما الركططن بيططن بمكططة البيعططة وتعقد الرض
مططن حرفططا منهططم واحططد كططل يعطططى رجل عشططر سططبعة المططواتا

الططذي أن هططؤلء وزعم الجيوش فيهزمون العظم السم حروفا
اللططه عبططد بن محمد يكن لم بالمدينة موسى بن عيسى جند قتله
.الحسن بن

عبد بن محمد لنتظارهم المحمدية لهم يقال الطائفة فهذه     
.الحسن بن الله

يقططول وكططان المططذهب هططذا علططى الجعفططى يزيططد بططن جططابر وكان
هذه شاعر قال ذلك وفى القيامة قبل الدنيا الى المواتا برجعة
:له شعر في الفرقة

الحساب قبل دنياهم الى         فيه الناس يؤوب يوما الى
المقتططول يكططون ان أجزتططم إن الطائفططة لهططذه أصططحابنا وقططال

يكططون ان واجزتططم الحسططن بططن اللططه عبد بن محمد غير بالمدينة
اللططه عبد بن محمد صورةا في للناس تصور شيطانا هنا المقتول

الحسططين غيططر بكططربلء المقتولون يكون بأن فأجيزوا الحسن بن
الحسططين بصططور للنططاس تصططوروا شططياطين كططانوا وإنما وأصحابه
بططن اللططه عبططد بططن محمد انتظرتم كما حسينا وانتظروا واصحابه
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زعموا الذين منكم السبابية انتظرته كما عليا انتظروا او الحسن
شططيطانا كان ملجم بن الرحمن عبد قتله والذى السحاب في أنه

لله والحمد عنه لهم انفصال مال وهذا على بصورةا للناس تصور
ذلك. على

:منهم الباقرية ذكر      
الله رضى طالب ابى ابن على من المامة ساقوا قوما هؤلء     
ان وقططالوا بالبططاقر المعططروفا على بن محمد الى اولده في عنه
اخيططه امامة على الحسن ونص الحسن ابنه امامة على نص عليا

زيططن الحسططين بططن علططى ابنه امامة على الحسين ونص الحسين
علططى بططن محمططد إمامططة علططى العابططدين زيططن ونططص العابططدين
أن روى بمططا المنتظططر المهططدى هططو انه وزعموا بالباقر المعروفا

تلقططاه انططك النصططارى اللططه عبد بن لجابر قال السلما عليه النبي
مططن بالمدينططة مططاتا مططن آخططر جططابر وكططان السططلما منططى فاقرأه

المدينططة في يمشى وكان عمره آخر في عمى قد وكان الصحابة
سططكك بعططض فططي يومططا فمططر ألقططاك مططتى بططاقر يا باقر يا ويقول

[ ناقص]  إلخالمدينة.

الناواواسإية ذكر     
بها، ناووس إلى ينتسب كان البصرةا أهل من رجل أتباع وهم     

عليططه، البططاقر بنططص الصططادق جعفططر إلططى المامططة يسوقون وهم
[ناقص] قوما وزعم المنتظر، المهدي وأنه يمت، لم أنه وزعموا

الشميطية ذكر      
[ناقص] شميط، بن يحيى إلى منسوبون وهم     

:العمارية ذكر      
[ناقص]  عّمارا، يسمى منهم زعيم إلى منسوبون وهم     

:السإماعيلية ذكر      
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ابنططه بعططده المططاما أن وزعمططوا جعفر، إلى المامة ساقوا وهؤلء
:فرقتين هؤلء وافترق إسماعيل،

اتفططاق مططع جعفططر، بططن لسططماعيل منتظططر فرقططة)1(
.أبيه حياةا في إسماعيل موتا على التواريخ أصحاب

محمططد سبطه جعفر بعد الماما قالت: كان وفرقة)2(
إسططماعيل ابنططه نصططب جعفططرا حيططث] ان جعفر بن إسماعيل بن

إنمططا أنططه علمنططا أبيططه حططاةا في اسماعيل ماتا فلما بعده للمامة
.إسماعيل بن محمد ابنه امامة على للدللة اسماعيل ابنه نصب

وسنذكرهم الباطنية من السماعيلية مالت القول هذا والى     
     هذا بعد الغلةا فرق في

:منهم الموسإوية ذكر     
بعد الماما أن زعموا ثم جعفر الى المامة ساقوا الذين هؤلء     

جعفططر بططن موسططى أن وزعمططوا جعفر بن موسى ابنه كان جعفر
دار دخططل إنططه وقططالوا المنتظططر المهططدي هططو وانططه يمططت لططم حي

فل مططوته فططى وشططككنا إمامته علمنا وقد منها يخرج ولم الرشيد
.بيقين إل موته في نحكم
وموته حياته في شككتم اذا الموسوية الفرقة لهذه فقيل     

المهططدى هططو وانططه باق بانه القول تقطعوا ول امامته في فشكوا
معطروفا جعفطر بططن موسطى مشططهد بأن علمكم مع هذا المنتظر

يزار. بغداد من الغربي الجانب في
جعفر. بن موسى "موسوية" لنتظارها الفرقة لهذه ويقال     

القمططى الرحمططن عبد بن يونس لن "الممطورةا" ايضا لها ويقال
كلمططه بعض في فقال الموسوية بعض وناظر القطيعية من كان
. الممطورةا الكلب من عينى على أهون انتم

:المباركية ذكر     
جعفر بن إسماعيل بن محمد ولد في المامة يريدون هؤلء     

أن كتبهططم فططي النسططاب أصططحاب ذكر وقد فيه الباطنية كدعوى
      يعقب ولم ماتا جعفر بن إسماعيل بن محمد
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:منهم القطعية ذكر     
موسططى ابنططه الى الصادق جعفر من المامة ساقوا هؤلء     
بططن محمططد سططبط بعده الماما أن وزعموا موسى بموتا وقطعوا
الثنططا لهططم ويقططال الرضا موسى بن على سبط هو الذى الحسن
مططن عشططر الثططانى هططو المنتظر الماما أن لدعواهم ايضا عشرية

سططن فططي واختلفوا عنه الله رضي طالب أبي بن على الى نسبه
أربططع ابططن كططان قططال مططن فمنهططم ابنه موتا عند عشر الثانى هذا

حكمططه في واختلفوا سنين ثمانى ابن كان قال من ومنهم سنين
إمامططا كططان الططوقت ذلك في أنه زعم من فمنهم الوقت ذلك في

الطاعططة مفططروض وكططان المططاما يعملططه أن يجب ما بجميع عالما
علططى إمامططا الططوقت ذلططك فططي كططان قططال من ومنهم الناس على

العلمططاء الى يومئذ الحكاما وكانت غيره يكون ل الماما ان معنى
ووجبططت إمامته تحققت بلغ فلما بلوغه أوان الى مذهبه اهل من

     غائبا كان وان طاعته الواجب الماما الن وهو طاعته

:منهم الهشامية ذكر     
الرافض الحكم ابن هشاما الى تنسب فرقة فرقتان هؤلء     

ى تنسطب الثانية والفرقة الم بطن هشطاما ال وكلتطا الجطواليقى س
فططي وضططللتها المامططة فططي خيرتهططا الططى ضططمت قططد الفرقتططان
.      التشبيه فى وبدعتها التجسيم

معبوده ان الحكم بن هشاما زعم الحكم بن هشاما قول ذكر     
مثططل طططوله وأن عميططق عريططض طويططل وانه ونهاية حد ذو جسم

غيططر عرضططا ول الطويططل غيططر طططول يثبت ولم عمقه مثل عرضه
فططي ذهططابه على أزيد الطول جهة في ذهابه ليس وقال العريض

الصططافية كالسططبيكة يتلل ساطع نور أنه ايضا وزعم العرض جهة
4 ايضا وزعم جوانبها جميع من المستديرةا وكاللؤلؤةا الفضة من
وطعمططه طعمططه هططو لونه وان ومجسة ورائحة وطعم لون ذو أنه
نفسططه همططا وطعما لونا يثبت ولم مجسته هو ورائحته رائحته هو
مكططان ول اللططه كان قد قال ثم الطعم وهو اللون هو انه زعم بل
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فيطه فصطار بحركتطه مكطانه فحطدثا تحطرك بطان المكطان خلق ثم
العرش. هو ومكانه
سططبعة أنططه معبططوده في قال أن هشاما عن بعضهم وحكى     
فطي انسطان كطل لن النسان على قاسه كأنه نفسه بشبر اشبار

نفسه. بشبر اشبار سبعة العادةا من الغالب
في الحكم بن هشاما لقى انه كتبه بعض في الهذيل ابو وذكر     
الجبل هذا أما معبوده أكبر أيهما فسأله قبيس أبي جبل عند مكة
منه أعظم الجبل ان تعالى عليه يوفى الجبل ان الى فاشار قال

الله بين قال انه هشاما عن كتبه بعض في الروندى ابن وحكى   
مططا ذلططك لول الوجوه بعض من تشابه المحسوسة الجساما وبين
.عليه دلت
عز الله ان قال انه هشاما عن كتبه بعض في الجاحظ وذكر     

والطذاهب منطه المتصطل بالشطعاع الطثرى تحت ما يعلم انما وجل
الجسططاما وراء لمططا شططعاعه مماسة لول وقالوا الرض عمق في

علمها. ول وراءها ما رأى لما السائرةا
هشاما أصحاب بعض أن كتابه في الوراق عيسى ابو وذكر     
العططرش عن يفصل ل لعرشه مماس وجل عز الله أن الى أجابه

.عنه العرش يفصل ول
صفاتا في ضل التوحيد في ضللته مع هشاما أن روى وقد     
.بالشياء عالما يزل لم الله بأن القول فأحال أيضا الله

وان بعلططم بها عالما يكن لم أن بعد الشياء علم أنه وزعم     
يقططال ول بعضططه. قططال ول غيره ول هو هي ليست له صفة العلم
.توصف ل الصفة ان وزعم صفة لنه محدثا ول قديم انه لعلمه

انها وإرادته وحياته وبصره وسمعه الله قدرةا في ايضا وقال     
هططو هططى انهططا فيها وقال توصف ل الصفة لن محدثة ول قديمة ل

غيره. ول
لكططانت بالمعلومططاتا عالمططا يططزل لططم كططان لططو ايضا وقال     

أحططال كططأنه موجود بمعلوما ال عالم يصح ل لنه أزلية المعلوماتا
عبططاده يفعلططه بمططا عالما كان لو ايضا وقال بالمعدوما العلم تعلق
.وتكليفهم العباد اختيار ال منه يصح لم منهم الفعال وقوع قبل
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ول مخلططوق ول خالق ل انه القرآن في يقول هشاما وكان     
.     عنده توصف ل والصفة صفة لنه مخلوق غير انه يقال

انهططا عنططه فططروى العبططاد أفعططال في عنه الرواية واختلفت     
ول بأشططياء وليسططت معططان انهططا عنه وروى وجل عز لله مخلوقة
جسما.  إل يكون ل عنده الشيء لن أجساما
بعصططمة قططوله مع العصيان النبياء على يجيز هشاما وكان     
عصططى وسططلم عليططه اللططه صلى نبيه ان وزعم الذنوب من الئمة

وجططل عز الله أن غير بدر أسارى من الفدا أخذ في وجل عز ربه
مططا اللططه لططك {ليغفططر تعالى الله قول ذلك على وتأول عنه عفى
بان والماما النبي بين ذلك في تأخر}. وفرق وما ذنبك من تقدما
ينططزل ل والماما خطاياه على بالتنبيه الوحى اتاه عصى إذا النبي
.المعصية عن معصوما يكون أن فيجب الوحى عليه
سائر وأكفره المامة في المامية مذهب على هشاما وكان     

بنفططى يقططول هشططاما وكان النبياء على المعصية باجازته المامية
ل الططذى الجططزء إبطططال النظططاما أخططذ وعنططه الجسططم أجططزاء نهاية

.يتجزى
الجسططاما بمداخلططة قال أنه مقالته في عنه زرقان وحكى     
في اللطيفين الجسمين تداخل النظاما أجاز كما بعض في بعضها

.واحد حيز
والبدن وروح بدن شيئان النسان قال انه زرقان عنه وحكى     

.النوار من نور وهى فاعلة مدركة حساسة والروح مواتا
طبائع من مركبة الرض ان الزلزلة سبيل في هشاما وقال     

غلبططت منهططا طبيعططة ضططعفت فططاذا بعضططا بعضططها يمسططك مختلفة
كططان ضططعفا الطبيعططة ازدادتا فططان الزلزلططة فكططانت الخططرى
الخسف.

مع نبى لغير الماء على المشى أجاز أنه عنه زرقان وحكى     
.نبى غير على المعجزةا العلما ظهور يجوز ل بأنه قوله

رفضططه مع الجواليقى هذا الجواليقى سالم بن هشاما ذكر     
أن زعططم لنه والتشبيه التجسيم في مفرط الماميه مذهب على
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نططور هو بل دما ول بلحم ليس ولكنه النسان صورةا على معبوده
. بياضا ساطع

ورجل يد وله النسان كحواس خمس حواس ذو انه وزعم     
سططائر وكذلك به يبصر ما بغير يسمع وانه وفم وأنف وأذن وعين

السططفل ونصططفه مجططوفا العلططى نصططفه وأن متغططايرةا حواسططه
      مصمت

سوداء وفرةا لمعبوده أن زعم أنه الوراق عيسى ابو وحكى     
.      أبيض نور وباقيه اسود نور وانه
بن هشاما مقالته: أن في الشعرى الحسن أبو شيخنا وحكى     

فيهططا الحكم بن هشاما قول بمثل تعالى الله ارادةا في قال سالم
اللططه وان غيططره ول اللططه هى ل معنى وهى حركة ارادته أن وهى

. أراد ما فكان تحرك شيئا أراد اذا تعالى
من وهما ميثم بن وعلى الحضرمى مالك أبو ووافقهما قال     

إن قططال انهمططا غيططر حركططة تعططالى اللططه ارادةا ان الروافض شيوخ
      غير تعالى الله إرادةا

أنهططا العبططاد أفعال في قال أنه الجواليقى عن ايضا وحكى     
العباد يفعل ان وأجاز الجساما إل العالم في شىء ل لنه أجساما

ايضا.       الطاق شيطان عن القول هذا مثل وروى الجساما

: منهم الزرارية ذكر     
القحضية مذهب على وكان أعين بن زرارةا على اتباع هؤلء     

مططذهب الططى انتقططل ثططم جعفططر بططن اللططه عبططد بامامططة القططائلين
يكططن لم وجل عز الله بان قوله اليه المنسوبة وبدعته الموسوية

خلططق حططتى مريدا ول عالما ول بصيرا ول سميعا ول قادرا ول حيا
أن بعططد فصططار وبصططرا وسططمعا وإرادةا وعلما وقدرةا حياةا لنفسه

بصططيرا سططميعا مريططدا عالما قادرا حيا الصفاتا هذه لنفسه خلق
اللططه بحطدوثا البصططرية القدريططة نسجت الضال هذا منوال وعلى

اللططه قططول بحططدوثا قولها الكرامية نسجت وعليه كلمه وحدوثا
وإدراكاته. وإرادته
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: منهم اليونسية ذكر     
المامية في وكان القمى الرحمن عبد بن يونس اتباع هؤلء     
وهو جعفر بن موسى بموتا قطعوا الذين القطيعية مذهب على
وأفططرط الممطورةا بالكلب موسى موتا في الواقفة لقب الذي

حملططة يحمله وجل عز الله ان فزعم التشبيه باب في هذا يونس
أقوى وهو رجله يحمله الكرسى ان كما منهم أقوى وهو عرشه

ك عطرش ويحمطل بقطول محمول أنه على واستدل رجليه من رب
هو العرش ان على دللة الية اصحابنا وقال ثمانية يومئذ فوقهم

تعالى.       الرب دون المحمول

:منهم الشيطانية ذكر     
بشيطان الملقب الرافضى النعمان بن محمد أتباع هؤلء     

بعططض وانتظططر موسطى بمطوتا وقططع موسطى ابنطه الطى الطططاق
أن دعواهمططا فططي الجططواليقى سططالم بططن هشاما وشارك أسباطه

وشططارك الجسططم يفعططل أن يصططح العبد وأن أجساما العباد أفعال
يعلططم إنمططا تعططالى الله أن أيضا وزعم وتكليفهم الحكم بن هشاما

عالمططا الشططياء تقططديره قبططل يكون ول وأرادها قدرها اذا الشياء
.     العباد تكليف صح ما وإل بها،

بين الرفض فرق الفصل هذا في ذكرنا قد القاهر عبد قال     
مغمططورون اليططوما منهم والكيسانية والمامية والكيسانية الزيدية

منهططم والماميططة الزيدية وبين والمامية الزيدية أخلط غمار في
الماميططة الشعراء بعض وقال بعضا بعضهم تضليل تورثا معاداةا
الزيدية:  يهجى

     مرسله آفة ذا إمامكم         المهملة الزيدية أيها يا
       جندله لنا فأخرجتم غصتم         لكم تبا الحق ضماثا يا

:     الزيدية شاعر فاجابه     
     بالعربلة يطلب كالذى ل         قائم منتصب إمامنا

             خردلة عندنا يساوى ليس         جهرةا يرى ل إماما كل
:     بقولنا شعرهما عن الفريقين أجبنا قد القاهر عبد قال     

     مبطلة أصلها من دعواكم         المبطلة الرافضة أيها يا
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     بالمشعله الغائب فاستدركوا         ظلمة في غاب ان إمامكم
     بالغربلة المغمور فاستخرجوا         باغماركم مغمورا كان أو

     منزلة أية أو سنة من         قولنا في الحق إماما لكن
         منزله لنا بهذين كفى         مقنع للمهتدى وفيهما

 }الثاني الفصل{
الباب هذا فصول من

الخوارج فرق مقالتا بيان في
أسماؤها وهذه فرقة عشرون الخوارج أن هذا قبل ذكرنا قد     

العجططاردةا ثططم والصططفرية والنجططداتا الزارقططة الولططى المحكمططة
والمجهولية والمعلومية والشعيبية الخازمية منها فرقا المفترقة

والخنسططية والصططلتية بهططا تعططالى اللططه يططراد ل طاعططة وأصططحاب
والخمريططة والمكرمية والرشيدية والمعبدية والشيبانية والشيبية

افططترقت منهططم والباضططية والوافقططة والبراهيميططة والشططمراخية
الباضية من اليزيدية فأما وحادثية حفصية فريقان معظمها فرقا

الخارجين الكفرةا غلةا من فرقتنا فانها العجاردةا من والميمونية
ان هططذا بعد الغلةا فرق ذكر باب في وسنذكرهما المة فرق عن
.وجل عز الله شاء
فذكر مذاهبها افتراق على الخوارج يجمع فيما اختلفوا وقد     

مذاهبها افتراق على الخوارج يجمع الذى أن مقالته في الكعبى
رضططى مططن وكل الجمل وأصحاب والحكمين وعثمان على إكفار

على الخروج ووجوب الذنوب بارتكاب والكفار الحكمين بتحكيم
.الجائر الماما
وعثمان على إكفار يجمعها الذى الحسن أبو شيخنا وقال     

وصططوب بططالتحكيم رضططى ومططن والحكميططن الجمططل وأصططحاب
ولططم الجائر السلطان على الخروج ووجوب أحدهما او الحكمين

الذنوب مرتكبى تكفير على إجماعهم من الكعبى حكاه ما يرض
في الكعبى أخطأ وقد عنهم الحسن أبو شيخنا حكاه ما الصواب

وذلططك منهططم الططذنوب مرتكبى تكفير على الخوارج إجماع دعواه
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مططن الحططدود أصططحاب يكفططرون ل الخططوراج مططن النجططداتا ان
موافقتهم.

بالذنوب يكون انما التكفير ان الخوارج من قوما قال وقد     
فططي عيططد او حططد فيططه الططذى فاما مخصوص وعيد فيها ليس التي

تسططميته مثططل فيططه ورد الذى السم على صاحبه يزاد فل القرآن
.ذلك ونحو وسارقا زانيا
كافر موافقتهم من الكبيرةا صاحب إن النجداتا قالت وقد     
.دين كفر فيه وليس نعمة
الخوارج جميع عن حكايته في الكعبى خطإ بيان هذا وفى     

.غيرهم ومن منهم كلهم الذنوب أصحاب تكفير
شططيخنا حكططاه مططا كلهططا الخوارج يجمع فيما الصواب وإنما     
الجمططل وأصططحاب وعثمططان عليا تكفيرهم من الله رحمه الحسن

بططالتحكيم رضططى أو احططدهما صططوب او صططوبهما ومططن والحكمين
وجل. عز الله شاء إن منهم فرقة كل تفصيل الن ونذكر

محكمططة للخوارج يقال: منهم الوالى المحكمة ذكر      
. وشراةا

حدير بن عروةا فقيل منهم تشرى من اول في واختلفوا       
المحططاذى عاصططم بططن يزيططد اولهططم وقيططل الخططارجى مرادس أخو

فلمططا بصططفين علططى مع كان يشكر بنى من ربيعة من رجل وقيل
وحمططل فرسططه علططى استوى الحكمين على الفريقين اتفاق رأى
علططى أصحاب على وحمل رجل منهم وقتل معاوية أصحاب على
عليططا خلعططت قططد إنططى أل صططوته بططأعلى نادى ثم رجل منهم وقتل

قتلطه حطتى علطى أصططحاب قاتطل ثم حكمهما من وبرئت ومعاوية
همذان. من قوما
انحازوا الكوفة الى صفين من على رجوع بعد الخوارج إن ثم     
الخططوارج سططميت ولططذلك الفططا عشططر اثنططا يومئذ وهم حرورا الى

وخططرج ربعى بن وشبت كوا بن الله عبد يومئذ وزعيمهم حرورية
ابططن اليططه فاسططتأمن عليهططم حجته ووضحت وناظرهم على اليهم

الططى منهططم البططاقون وانحططاز الفرسططان مططن عشططرةا مططع الكططوا
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وهططب بن الله عبد أحدهما رجلين أنفسهم على وأمروا النهروان
المعططروفا العرنططي البجلططي زهيططر بططن حرقوص والخر الراسبى

يهططرب رأوه برجططل نهططروان الى طريقهم في والتقوا الثدية بذى
حبطاب بططن اللططه عبطد انا قال أنت من له وقالوا به فأحاطوا منهم

الله رسول عن أبيك عن سمعته حديثا حدثنا له فقالوا الرتا بن
القاعططد فتنططة سططتكون اللططه رسططول قال يقول أبي سمعت فقال
مططن خير والماشى الماشى من خير والقائم القائم من خير فيها

قططاتل يكططونن فل مقتططول فيهططا يكططون ان اسططتطاع فمططن الساعى
بسططيفه قططدلي بططن مسططمع له يقال الخوارج من رجل عليه فشد
ثططم الخر الجانب الى كالشراك النهر ماء فوق دمه فجرى فقتله
فقتلططوا بابهططا على قتلوه التى القرية في وكان منزله دخلوا إنهم
الططى خططبرهم وانتهى بنهروان عسكروا ثم ولده أما وجاريته ولده
وبين أصحابه من ألف أربعة في اليهم فسار عنه الله رضي على
:يقول وهو الطائى حاتم بن عدى يديه

كالنسططور صططدق برايططاتا         وبلططدوا قططوما كططاع مططا اذا نسططير
     الخوافق

رب النططاس إلططه وعططادوا         تحزبططوا شططراةا مططن قططوما شططر الى
     المشارق

صادق غير قوله ينفى وكل         الهدى عن مارقين عماةا طغاةا
البوارق بالسيوفا جهارا اليهم         يقودنا المعالى ذو على وفينا

عبد قاتل سلموا على: أن اليهم أرسل منهم على قرب فلما     
قتلنططاك بك ظفرنا ولئن قتله كلنا إنا اليه فأرسلوا حباب ابن الله

قبططل لهططم فقططال يجمعهططم اليططه وبططرزوا جيشططه فططي على فأتاهم
بيططن قاتلنا أنا منك نقمنا ما اول له فقالوا منى نقمتم ماذا القتال
وجططدنا مططا لنا أبحت الجمل أصحاب انهزما فلما الجمل يوما يديك
وذراريهططم نسططائهم سططبى مططن ومنعتنططا المال من عسكرهم في

أبحططت إنمططا فقططال والذريططة النسططاء دون مالهم استحللت فكيف
البصططرةا مططال بيططت مططن عليططه أغاروا كانوا عما بدل أموالهم لكم
حكططم لهططم وكان يقاتلونا لم والذرية والنساء عليهم قدومى قبل

ول السططلما عططن ردةا منهططم يكططن ولم السلما دار بحكم السلما
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يأخذ أيكم النساء لكم أبحت لو وبعد يكفر لم من استرقاق يجوز
عليططك نقمنا له قالوا ثم هذا من القوما فخجل سهمه فى عائشة

وبيططن بينططك الكتططاب فططي اسططمك علططى المؤمنين أمير إمرةا محو
فعططل مططا مثططل فعلططت فقططال ذلططك في معاوية نازعك لما معاوية
علمططت لو عمرو بن سهيل له قال حين الحديبية يوما الله رسول

ابيططك واسططم باسططمك اكتططب ولكططن نازعتططك لمططا الله رسول انك
عمططرو بططن وسططهيل اللططه عبد بن محمد عليه صالح ما هذا فكتب

قصططتى فكططانت ذلك مثل يوما منهم لى ان الله رسول وأخبرنى
قلططت فلم له فقالوا الباء مع الله رسول قصة البناء مع هذا في

مططن شططك فططي كنت فإن فأثبتانى للخلفة اهل كنت إن للحكمين
النصططفة بذلك أردتا إنما فقال اولى فيك بالشك فغيرك خلفتك
بططذلك يططرض لططم بالخلفططة لى احكما للحكمين قلت ولو لمعاوية
الططى نجططران نصططارى السططلما عليططه اللططه رسول دعا وقد معاوية

ونسططاءنا وأبنططاءكم ابناءنططا نططدع {تعططالوا لهططم وقططال المباهلططة
علططى اللططه لعنططة فنجعططل نبتهططل ثططم وانفسكم وانفسنا ونساءكم

فاجعططل ابتهططل قططال ولططو نفسططه عن بذلك الكاذبين}.  فانصفهم
معاوية انا أنصفت لذلك بذلك النصارى يرض لم عليكم الله لعنة
حكمططت فلططم قططالوا العططاص بططن عمططرو غططدر أدر ولم نفسى من

حكططم قططد اللططه رسططول وجططدتا فقططال لك كان حق في الحكمين
أيضططا أنا وأقمت يفعل لم شاء ولو قريظة بنى فى معاذ بن سعد
وحكمططى بالعططدل حكططم السلما عليه الله رسول حكم لكن حكما
هططذا سططوى شططيء عنططدكم فهططل كان ما المر من كان حتى خدع

واسططتأمن التوبططة وقالوا والله صدق اكثرهم وقال القوما فسكت
مططع بقتططاله الفا أربعططة منهم وانفرد الف ثمانية يومئذ منهم اليه
وقططال البجلططى زهيططر بططن وحرقططوص الراسبى وهب بن الله عبد

وقاتططل اليططوما هططذا فططي اعططتزلونى اليططه اسططتأمنوا للططذين علططى
قطاتلوهم لصططحاب وقطال الكوفة من معه قدموا بالذين الخوارج
منهطم عشطرةا ينجطو ول عشطرةا منطا يقتطل ل بيده نفسى فوالذى

البجلى وبرةا بن دويبية وهم تسعة يومئذ على أصحاب من فقتل
ورقانططة الجهيطرى حمطاد بطن الله وعبد السيبعى مجالد بن وسعد
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سططلمة بططن وكبسططوما الزدى خليططل بن والفياض الرجى وائل بن
وحبيب الكندى جشم بن وجميع الخلوني عبيد بن وعتبة الجهنى

اللططه رضططى علططى راية تحت التسعة هؤلء قتل الودى عاصم بن
أبططى بططن يططا وقططال على الى زهير بن حرقوص وبرز فحسب عنه

لططه وقططال الخططرةا والططدار الله وجه إل بقتالك نريد ل والله طالب
بالخسططرين ننططبئكم {هططل وجل عز الله قال كما مثلكم بل على

أنهططم يحسططبون وهططم الططدنيا الحياةا في سعيهم ضل الذين أعمال
فططي عليهططم حمططل ثططم الكعبططة ورب أنتم صنعا}. منهم يحسنون
الثديططة ذو وصططرع المبططارزةا فططي وهب بن الله عبد وقتل أصحابه

تسططعة غيططر منهططم يفلططت فلططم يومئذ الخوارج وقتلت فرسه عن
خططوارج اتباعهمططا ومططن سجسططتان الططى رجلن منهططم صار أنفس

اليمططن أباضططية أتباعهمططا ومن اليمن الى صارا ورجلن سجستان
ورجلن عمططان خططوارج اتباعهمططا ومططن عمططان الى صارا ورجلن

الجزيططرةا خططوارج كططان اتباعهمططا ومططن الجزيططرةا ناحيططة الى صارا
يومئططذ لصططحابه علططى وقططال مططورون تططل الططى صار منهم ورجل
البططط عنططد يططده تحت ورأوا دالية تحت فوجدوه الثدية ذا اطلبوا

فقتل. وأمر ورسوله الله صدق فقال المراةا ثدى مثل
وعثمان على كفار دينهم وكان الولى المحكمة قصة فهذه     

رضططى ومططن والحكميططن واصططحابه ومعاويططة الجمططل وأصططحاب
.ومعصية ذنب ذى كل وإكفار بالتحكيم

على كانوا جماعة الخوراج من ذلك بعد على على خرج ثم     
بالنبططار عليه وخرج عوفا بن أشرس منهم الولى المحكمة رأي

بططن والشططهب بماسططيذان عليه خرج عدى تيم من التيمى وغلفة
عليططه خططرج قفططل بططن وسططعد جرايططا بحر عليه خرج العرنى بشر

فاخرج الكوفة سواد في عليه خرج السعدى مريم وابو بالمدائن
أولئططك قتلططوا حططتى قائططد مططع جيشططا منهططم واحططد كططل الططى علططى

شططهر فططي السططنة تلططك في عنه الله رضي على قتل ثم الخوارج
.الهجرةا من وثلثين ثمانى سنة رمضان

الى بعده من وعلى عليه خرج لمعاوية الولية استوتا فلما     
.الولى المحكمة رأى على كانوا قوما الزارقة زمان

40



   رقِالف بين الفرق          

بالنخيلة معاوية على خرج الطائى جوشا بن الله عبد منهم     
قتلططوا حططتى الكوفططة اهططل اليططه معاويططة فأخرج الكوفة سواد من

.الخوراج اولئك
المستأمنين من وكان السدى وداع بن حوثرةا عليه خرج ثم     
.وأربعين احدى سنة في النهروان يوما على الى

علقمططة بططن المسططتورد الشجعى نوفل بن قروةا خرج ثم     
قبل من الكوفة امير يومئذ وهو شعبة بن المغيرةا على التميمى
حربه. في فقتل معاوية

.حربه في فقتل المغيرةا على جرير بن معاذ خرج ثم     
في فقتل أبيه بن زياد على العجلى خراش بن زياد خرج ثم     

.حربه
ايضا عليه وخرج زياد بن الله عبيد على مرةا بن قريب وخرج     

بالسططيف الطريططق في الناس واستعرضا الطائى رحر بن زحافا
جيططش فططي الحيطططى الحصططين بططن بعبططاد اليهمططا زيططاد بن فأخرج
.الخوارج اولئك فقتلوا

قبل الولى المحكمة على عاونوا الذين الخوارج هم فهؤلء     
.اعلم والله الزارقة فتنة

:منهم الزأارقة ذكر     
ولم راشد بأبى المكنى الحنفى الزرق بن نافع اتباع هؤلء     
شوكة. منهم أشد ول عددا اكثر فرقة قط للخوارج تكن
: أشياء الدين من جمعهم والذى     

وكانت مشركون المة هذه من مخالفيهم بأن قولهم منها     
.مشركون ل كفرةا إنهم يقولون الولى المحكمة

الهجرةا عن رأيهم على كان ممن القعدةا إن قولهم ومنها     
ل الولططى المحكمة وكانت رأيهم على كانوا وإن مشركون اليهم

.رأيهم على كانوا اذا عنهم القعدةا يكفرون
أنه ادعى إذا عسكرهم قصد من امتحان أوجبوا أنهم ومنها     

قتلططه فططإن بقتلططه وأمروه مخالفيهم من اسير اليه يدفع أن منهم
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منططافق هططذا قططالوا يقتلططه لططم وان منهططم أنططه دعططواه في صدقوه
وقتلوه. ومشرك
أطفططالهم وقتل مخالفيهم نساء قتل استباحوا أنهم ومنها     
مخططالفيهم أطفططال بططأن وقطعططوا مشركون الطفال أن وزعموا

.النار في مخلدون
إكفار من به الزارقة انفردتا ما أحدثا من أول في واختلفوا     

.عسكرهم قصد من امتحان ومن عنهم القعدةا
الكبير ربه عبد منهم ذلك أحدثا من أول أن زعم من فمنهم     

. الصغير ربه عبد قال من ومنهم
الله عبد اسمه منهم رجل ذلك قال من أول قال من ومنهم     
فلمططا منططه واستتابه ذلك في الزرق بن نافع وخالف الوضين ابن

كططان وقططالوا قططوله الططى واتبططاعه نططافع رجططع الوضططين ابططن مططاتا
وأكفر خالفه حين إياه بخلفه نفسه نافع يكفر ولم معه الصواب

تركهططم فططي الولططى المحكمططة من يتبرأ ولم ذلك بعد يخالفه من
مططن وأكفططر دونهم زلنا ما شىء هذا ان وقال عنهم القعدةا إكفار

.عنهم القعدةا اكفار في ذلك بعد يخالفهم
قتل فيها ويجوز كفر دار مخالفيهم دار أن واتباعه نافع وزعم     

المانططة كفر واستحلوا الرجم الزارقة وأنكرتا والنساء الطفال
فل مشططركون مخالفينططا ان وقططالوا بأدائهططا تعططالى اللططه أمر التي

الرجطل قطاذفا علطى الحططد يقيمططوا ولطم إليهططم امانتنطا إذا يلزمنطا
يد وقطعوا النساء من المحصناتا قاذفا على وأقاموه المحصن
نصابا. السرقة في يعتبروا ولم والكثير القليل في السارق

الذى كفرهم بعد أحدثوها التي البدع هذه في المة وأكفرتهم     
بططاء كمططن كفططر علططى بكفططر فبططاءوا الولى المحكمة فيه شاركوا
.مهين عذاب وللكافرين غضب على بغضب

عنهططم حكيناهططا التى البدع على اجتماعها بعد الزارقة ثم     
اليهططم وانضططم المططؤمنين أميططر وسططموه الزرق بططن نططافع بططايعوا
واسططتولوا ألفططا عشططرين مططن اكثر فصاروا واليمان عمان خوارج

خراجهططا وجبوا وكرمان فارس أرض من وراءها وما الهواز على
عبد قبل من الخزاعى الحرثا بن الله عبد يومئذ البصرةا وعامل
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بططن مسططلم مططع جيشططا الحرثا بن الله عبد فأخرج الزبير بن الله
فاقتتططل الزارقططة لحرب شمس عبد بن حبيب بن كريز بن عبس

أصططحابه وأكططثر عبططس ابن مسلم فقتل الهواز بدولب الفريقان
معمططر بططن اللططه عبيططد ابططن عثمان البصرةا من حربهم الى فخرج

بن حارثة اليهم فخرج الزارقة فهزمته فارس ألفى فى التميمى
الزارقطة فهزمتهططم البصطرةا جنطد من آلفا ثلثة في الفدانى بدر

صططفرةا أبططي ابططن المهلب الى مكة من الزبير بن الله عبد فكتب
فرجططع ذلططك ووله الزارقططة بحططرب يططأمره بخراسططان يومئذ وهو

اليططه وانضم آلفا عشرةا جندها من وانتخب البصرةا الى المهلب
الزارقططة وقاتططل وخططرج ألفططا عشططرين في فصار الزد من قومه

الزرق ابططن نططافع ومططاتا الهواز إلى الهواز دولب عن وهزمهم
مططأمون بططن اللططه عبيططد بعططده الزارقططة وبططايعت الهزيمة تلك في

بططن اللططه عبيططد فقتططل بالهواز ذلك بعد المهلب وقاتلهم التميمى
مططع مططأمون بططن عثمان أخوه ايضا وقتل الواقعة تلك في مأمون
وبططايعوا ايدج الى منهم الباقون وانهزما الزارقة أشد من ثلثمائة
بعططد المهلططب وقاتلهم المؤمنين أمير وسموه الفجاءةا بن قطرى

سابور الى آخرها في الزارقة وانهزمت سجال كانت حروبا ذلك
وبنططوه المهلططب وثبططت هجرتهططم دار وجعلوهططا فططارس أرض مططن

اللططه عبططد أياما في بعضها سنة عشرةا تسع قتالهم على وأتباعهم
ووليططة مططروان بططن الملك عبد خلفة زمان في وباقيها الزبير بن

الزارقططة حططرب على المهلب الحجاج وقرر العراق على الحجاج
كططرا الزارقططة وبين المهلب بين السنين تلك في الحرب فدامت

الزارقططة بيططن الخلفا وقع أن الى والهواز فارس بين فيما وفرا
فططي كرمين بجيرفت واد الى وصار قطريا الكبير ربه عبد ففارق
وصططار آلفا أربعططة في الصغير ربه عبد وفارقه رجل آلفا سبعة

ألططف عشططر بضعة في قطري وبقى كرمان من اخرى ناحية الى
كرمططان أرض الططى وهزمه بها المهلب وقاتله فارس بأرض رجل
عبططد قاتططل ثططم الرى الى منها وهزمه كرمان بأرض وقاتله وتبعه

ربططه عبططد الططى المهلططب بططن يزيططد بططابنه وبعططث فقتلططه الكبير ربه
البططرد بن سفين الحجاج وبعث اصحابه وعلى عليه فأتى الصغير
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الططى الططرى من انحاز أن بعد قطرى الى كثيف جيش في الكلبى
بن عبيدةا وكان الحجاج الى برأسه وانفذوا بها فقتلوه طبرستان

سططفين فتبعه قومس الى وانحاز قطريا فارق قد اليشكرى هلل
اتبططاعه وقتططل قتلططه ان الى قومس حصن في وحاصره البرد بن

ذلك. على لله والحمد الزارقة من الرض بذلك الله وطهر

: منهم النجدات ذكر     
رياسته في السبب وكان الحنفى عامر بن نجدةا اتباع هؤلء     

ان عنه القعدةا من البراءةا أظهر لما الزرق بن نافع أن وزعامته
مخالفيه أطفال قتل واستحل مشركين وسماهم رايه على كانوا

الطويططل وراشططد الحنفططى وعطيططة قططديل أبططو وفططارقه ونسططائهم
اليمامة الى وذهبوا اتباعهم من وجماعة الزرق وأيوب ومقلص

اللحططوق يريدون الخوارج من جند في عامر بن نجدةا فاستقبلهم
اليمامططة الططى وردوهططم نططافع بأحططداثا فططاخبروهم نططافع بعسططكر
منهططم القعططدةا بإكفار قال من وأكفروا عامر بن نجدةا بها وبايعوا

ال مطن وأكفروا اليهم الهجرةا عن افع بإمامطة ق علطى وأقطاموا ن
فلمططا منططه نقموهططا امططور فططي عليططه اختلفططوا أن الى نجدةا إمامة

:فرق ثلثا صاروا عليه اختلفوا
الططى الحنفططى السططود بططن عطيططة مع صارتا فرقة)1(

سجستان لخوارج قيل ولهذا سجستان خوارج وتبعهم سجستان
. عطوية الوقت ذلك في

وهططم نجدةا على حربا قديل أبي مع صارتا وفرقة)2(
.نجدةا قتلوا الذين

علططى وأقططاموا احططداثه فططي نجططدةا عططدروا وفرقططة)3(
: أشياء اتباعه نجدةا على نقمه والذى إمامته

البحططر غططزو فططي وجيشا البر غزو في جيشا بعث انه منها     
فططي البحططر فططي بعثهططم الططذين على البر في بعثهم الذين ففضل
.والعطا الرزق
السططلما عليططه الرسططول مدينة على فأغاروا جيشا بعث أنه ومنها

عبططد اليططه فكتططب عفططان بن عثمان بناتا من جارية منها وأصابوا
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الططى وردهططا يططديه في كانت الذى من فاشتراها شأنها في الملك
.عدونا على لنا جارية رددتا إنك له فقالوا مروان بن الملك عبد

وكططان بالجهططالتا الجتهططاد فطي الخطأ أهل عذر أنه ومنها     
ى عسطكره من جند مع المطرح ابنه بعث أنه ذلك في السبب ال

وقومططوا والذريططة النسططاء منهططا وسططبوا عليهططا فأغططاروا القطيططف
الغنيمططة من الخمس إخراج قبل ونكحوهن أنفسهم على النساء
فيمهن زادتا وان مرادنا فهو قسمنا في النساء دخلت ان وقالوا
رجعططوا فلمططا أموالنططا مططن الزيططادةا غرمنا الغنيمة من نصيبنا على
طعططاما أكططل ومططن النسططاء وطططء من فعلوا عما سألوه نجدةا الى

أخماسططها أربعططة قسططمة وقبططل منها الخمس إخراج قبل الغنيمة
ذلك ان نعلم لم فقالوا ذلك لكم يكن لم لهم فقال الغانمين بين

أحططدهما أمططران الططدين ان قططال ثططم بالجهالططة فعذرهم لنا يحل ل
المسططلمين دمططاء وتحريططم رسططله ومعرفططة تعططالى اللططه معرفططة
اللططه عنططد مططن جاء بما والقرار المسلمين اموال غصب وتحريم

سططواه ومططا مكلططف كططل علططى معرفتططه واجططب فهذا جملة تعالى
الحلل فططي الحجططة عليططه يقيططم حططتى بجهالته معذورون فالناس
ومططن معططذور فهططو محرمططا شططيئا باجتهاده استحل فمن والحراما

عليه الحجة قياما قبل المخطىء المجتهد على العذاب من خافا
كافر. فهو
موافقيه من الحدود اصحاب تولى انه ايضا نجدةا بدع ومن     
يططدخلهم ثططم جهنططم نططار غيططر فططي بذنوبهم يعذبهم الله لعل وقال
.دينه في خالفه من يدخلها النار أن وزعم الجنة

.الخمر حد أسقط أنه أيضا ضللته ومن     
كذبططة كططذب أو صغيرةا نظرةا نظر من قال أنه ايضا ومنها     
الخمر وشرب وسرق زنى ومن مشرك فهو عليها وأصر صغيرةا

.دينه على موافقيه من كان اذا مسلم فهو عليه مصر غير
أكثر استتابه بالجهالتا اتباعه وعذر الحداثا هذا أحدثا فلما     

إحططداثك من وتب المسجد الى اخرج له وقالوا إحداثه من أتباعه
.ذلك ففعل
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العاذرين الى وانضموا استتابته على ندموا منهم قوما ان ثم     
نسططتتيبك ان لنططا يكططن ولططم الجتهاد ولك الماما أنت له وقالوا له

ذلططك ففعل نابذناك وإل استتابوك الذين واستتب توبتك من فتب
إمامططا لنططا اخططتر لططه وقططالوا اكططثرهم وخلعه أصحابه عليه فافترق
ى مطع الطويل راشد وصار فديك أبا فاختار واحطدةا يطدا فطديك أب

اذا نجططدةا أصططحاب ان علططم اليمامة على فديك أبو استولى فلما
ليقتلططه عبده فطلب المارةا الى نجدةا أعادوا غزواتهم من عادوا

الططذين عساكره رجوع ينتظر عاذريه بعض دار في نجدةا فاختفى
منططادى ونططادى اليمن ونواحى الشاما سواحل في فرقهم قد كان
وأى درهططم آلفا عشططرةا فلططه نجططدةا علططى دلنططا مططن فططديك أبططى

نجططدةا كططان للططذين أمططة عليططه فططدلت حططر فهططو عليه دلنا مملوك
فكسططبوه اليططه عسكر في الطويل راشدا فديك أبو فأنفذ عندهم
.فديك أبى الى رأسه وحملوا

: فرق ثلثا بعده النجداتا صارتا نجدةا قتل فلما     
كراشططد فططديك أبططى الططى وصططارتا أكفرتططه فرقططة)1(

.واتباعهم الشمراخ وأبى بيهس وأبى الطويل
.اليوما النجداتا وهم فعل فيما عذرته وفرقة)2(
وكططانوا اليمامططة عطن بعطدوا النجطداتا مططن وفرقططة)3(

فططي توقفططوا نجططدةا احططداثا مططن حكى فيما شكوا البصرةا بناحية
ال منه نبرأ فل ل اما الحداثا تلك أحدثا هل ندري ل وقالوا أمره

باليقين.
بن الملك عبد اليه بعث ان الى نجدةا قتل بعد فديك ابو وبقى     

أبطا فقتلططوا جنطد فطي التيميى معمر بن الله عبيد بن يعمر مروان
قصططة فهططذه مططروان بططن الملططك عبططد الططى برأسططه وبعثططوا فديك

.     النجداتا

:الخوارج من الصفرية ذكر     
كقططول الجملططة فططي وقططولهم الصططفر بن زياد اتباع هؤلء     
ل الصططفرية أن غيططر مشططركون الططذنوب أصحاب أن في الزارقة

وقططد ذلططك يرون والزارقة ونسائهم مخالفيهم أطفال قتل يرون
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واقططع حد عليه العمال من كان ما أن الصفرية من فرقة زعمت
وقططاذفا وسططارق كططزان له الموضوع بالسم ال صاحبه يسمى ل

فيططه ليططس ذنب وكل مشركا ول كافرا صاحبه وليس عمد وقاتل
المططواعن وان كططافر وصاحبه كفر فهو والصوما الصلةا كترك حد
مططن ثالثططة وفرقططة جميعططا الوجهين في اليمان اسم المذنب كذا

ل الططذنب صططاحب ان البيهسية من قال من بقول قالت الصفرية
فصططارتا فيحططده الططوالي الططى يرفططع حططتى بططالكفر عليططه يحكططم

فرق: ثلثا التقدير هذا على الصفرية
قالت كما مشرك ذنب كل صاحب أن تزعم فرقة)1(

.الزارقة
صططاحب علططى واقططع الكفططر اسم أن تزعم والثانية)2(

وغيططر اليمططان عططن خطارج ذنبططه فطي والمحدود حد فيه ليس دين
الكفر. في داخل

صطاحب علطى يقطع الكفططر اسططم أن تزعططم والثالثة)3(
.ذنبه على الوالي حده اذا الذنب

فططي الزارقططة يخططالفون الصفرية من الثلثا الفرق وهذه     
يقولططون الصططفرية وكططل هططذا قبططل بينططاه كمططا والنسططاء الطفططال

واتباعهما زهير بن وحرقوص الراسبى وهب بن الله عبد بموالةا
الخارجى مرداس بلل ابى بإمامة ويقولون الولى المحكمة من

. بلل ابى بعد السدويسي حطان بن عمران وبإمامة بعدهم
معاويططة بططن يزيد أياما في خرج فإنه مرداس بلل ابو فأما     
بططن اللططه عبيططد اليططه فبعث زياد بن الله عبيد على البصرةا بناحية

زرعططة وكططان فططارس ألفططى فططي العططامرى مسلم بن بزرعة زياد
زرعة قال للقتال الفريقان اصطف فلما الخوارج قول الى يميل
يسططقط أن زيططاد ابططن مططن نخافا ولكنا الحق على أنتم بلل لبى

كنططت لططو وددتا بلل أبططو لططه فقططال قتططالكم مططن لنا بد فل عطانا
لكططم بالسططتعراض علططى اشططار فإنه عروةا أخى قول فيكم قبلت

ولكنى بالسيف طرقهم في الناس وزحافا قريب استعرض كما
زرعططة علططى وأتبططاعه بلل ابططو حمططل ثططم أخى وخالفت خالفتهما

بططن بعبططاد اليططه بعططث زيططاد بططن اللططه عبيد إن ثم فهزموهم وجنده
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ورد فلمططا اتبططاعه مططع وقتلططه بنططوج بلل ابا فقاتل التميمى أخضر
مططن بالبصططرةا وجططدهم مططن قتل بلل أبى قتل خبر زياد ابن على

أشططرتا الله عدو يا له فقال مرداس أخى بعروةا وظفر الصفرية
تعططالى اللططه انتقططم فقططد للناس بالستعراض مرداس اخيك على

.وصلبه ورجله يداه فقطعت به أمر ثم أخيك ومن منك للناس
إماما حطان بن عمران الصفرية اتخذتا مرداس قتل فلما     
:بعضها في يقول بقصائد مرداسا رثى الذى وهو

مططرداس يا بعدك الناس ما         اعرفه كنت قد ما بعدك أنكرتا
بالناس

مذهب في شديدا شاعرا ناسكا هذا حطان بن عمران وكان     
رثططى أنططه عنططه الله رضي على غزوةا في خبثة من وبلغ الصفرية

:عليا ضربه في وقال ملجم بن الرحمن عبد
العططرش قططردى ليبلططغ ال         بهططا أراد مططا منيططب مططن ضططربة يططا

رضوانا
ميزانا الله عند البرية في أو         فأحسبه يوما لذكره إنى
:بقولنا هذا شعره عن أجبناه وقد القاهر عبد قال     

نيرانا يصليه بما الجداء إل         بها استفاد ما كفور من ضربة يا
     وغفرانا عفوا أبدا له يرجو         من وألعن دينا للعنه إنى
النططاس رب عنططد أخفهططم         كلهططم الناس لشفى  الشقي ذاك

          ميزانا

:الخوارج من العجاردة ذكر      
الكريم عبد وكان عجرد بن الكريم عبد أتباع كلها العجاردةا    
مفترقططة العجططاردةا كانت وقد الحنفى السود بن عطيه اتباع من

البراءةا وتجب بلغ إذا يدعى الطفل بأن يجمعهاالقول فرق عشر
وفططارقوا هططو يصططفه أو الىالسططلما يططدعى حططتى ذلططك قبططل منططه

أمططوال اسططتحلت الزارقططة ان وهططو آخططر شططيء فططي الزارقططة
ال فيئططا مخططالفيهم أموال يرون ل والعجاردةا حال بكل مخالفيهم

ان الططى الجملططة هططذه علططى العجططاردةا فكططانت صططاحبه قتططل بعد
.هذا بعد نذكرها التى فرقها افترقت
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منهم الخازأمية ذكر      
القططدر بططاب فططي قططالوا وقد سجستان عجاردةا أكثر هؤلء     

ول اللططه إل خططالق ل أن السططنة أهل بقول والمشيئة والستطاعة
وأكفططر الفعططل مططع السططتطاعة وأن اللططه شططاء مططا إل يكططون

بقططول والسططتطاعة القططدر بططاب فططي قططالوا الططذين والميمونيططة
الحق. عن المعتزلة القدرية

والعداوةا الولية في الخوارج أكثر خالفوا الخازمية إن ثم     
العبد يتولى إنما وجل عز الله وإن تعالى لله صفتان انهما وقالوا
كططافرا عمره أكثر في كان وإن اليمان من اليه صائر هو ما على

فطى كططان وإن عمططره آخططر فى الكفر من اليه يصير ما منه ويرى
ومبغضططا لوليططائه محبططا يزل لم تعالى الله وان مؤمنا عمره أكثر

الموافططاةا فى السنة أهل لقول موافقا منهم القول وهذا لعدائه
ان بالموافططاةا قولهططا علططى الخازميططة ألزمططوا السططنة أهل ان غير

أهل من لنهم الجنة أهل من وعثمان والزبير وطلحة على يكون
عططن اللططه رضططى {لقد فيهم تعالى الله قال الذين الرضوان بيعة

الرضططا كان اذا لهم الشجرةا} وقالوا تحت يبايعونك إذ المؤمنين
علططى يمططوتا انططه علططم علططى يكون انما العبد عن تعالى الله من

هططذه علططى الشططجرةا تحططت المبططايعون يكططون ان وجططب اليمططان
يومئططذ عثمططان وكططان منهططم والزبيططر وطلحططة علططى وكان الصفة
بطلن بهططذا وصططح يططده عططن بدل يده وجعل النبي له فبايع أسيرا
.الربعة هؤلء أكفر من قول

منهم الشعيبية ذكر      
كقطول والمشططيئة والسطتطاعة القدر باب فى هؤلء قول     

المعططروفا زعيمهططم نازع حين الشعيبية ذكر ظهر وانما الخازمية
ذلططك فططي السبب وكان ميمون اسمه الخوارج من رجل بشعيب

شططعيب لططه فقططال فتقاضططاه مططال شططعيب علططى لميمون كان أنه
السططاعة ذلططك الله شاء قد ميمون له فقال الله شاء ان أعطيكه

فقططال اعطيكططه أل اسططتطع لم ذلك شاء قد كان لو شعيب فقال
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يشأ لم وما شاءه فقد به أمر ما وكل بذلك الله أمرك قد ميمون
وتبططع شططعيبا قططوما فتبططع ذلططك عند العجاردةا فافترقت به يأمر لم

وهططو عجططرد بططن الكريططم عبططد الى ذلك في وكتبوا ميمونا آخرون
شططاء ما نقول إنما جوابهم في فكتب السلطان حبس في يومئذ

فوصططل سططواء بططالله نلحططق ول يكططن لططم يشططأ لططم ومططا كططان الله
بقططوله قال أنه ميمون وادعى عجرد ابن موتا بعد اليهم الجواب

لنططه بقططولى قططال بططل شططعيب وقال سوءا بالله نلحق ل قال لنه
الخازميططة ومالت يكن لم يشأ لم وما كان الله شاء ما نقول قال

الططى القدريططة مططع الحمزيططة ومططالت شططعيب الى العجاردةا وأكثر
.ميمون
مططن نوعططا القططدر فططي كفرهططا علططى الميمونيططة زادتا ثططم     

قتططال ورأوا البنيططن وبنططاتا البنططاتا بنططاتا نكاح فأباحوا المجوسية
يططرون فل أنكططره مططن فأمططا فرضططا بحكمططه رضي ومن السلطان

.للسلطان دليل كان أو دينهم في طعن أو عليهم أغار اذا إل قتله
الملة عن الخارجين الغلةا فرق جملة في الميمونية وسنذكر     
وجل.  عز الله شاء إن هذا بعد باب في
خالف أنه ثم خلف له يقال رجل الميمونة جملة من كان وقد     

الثلثة هذه في وقال والمشيئة والستطاعة القدر في الميمونية
فيقططال ومكران كرمان خوارج ذلك على وتبعه السنة أهل بقول
فططي الخططارجى اكططرك ابططن حمططزةا قاتلوا الذين وهم الخلفية لهم

.كرمان أرض

منهم الخلفية ذكر      
يرون ل والخلفية الخارجى حمزةا قاتل الذى خلف أتباع هم     

من لفقدهم القتال عن أيديهم كفوا وقد منهم إماما مع إل القتال
فططي الزارقططة قططول الططى الخلفيططة وصططارتا منهططم للمامة يصلح
النار. في مخالفيهم أطفال أن دعواهم وهو واحد شىء

منهم واالمجهولية المعلومية ذكر      
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منهما المعلومية أن ثم الخازمية جملة من فرقتان هاتان      
:شيئين في سلفها خالفت

أسمائه بجميع تعالى الله يعرفا لم من أن دعواها أحدهما     
.كافر به والجاهل به جاهل فهو

تعالى، لله مخلوقة غير العباد أفعال إن قالوا أنهم والثانى     
أن فططى السنة اهل بقول والمشيئة الستطاعة في قالوا ولكنهم

.الله شاء ما إل يكون ل وأنه الفعل مع الستطاعة
بسيفة وخرج دينها على كان من إمامة تدعى الفرقة وهذه     
عنهم. القعدةا عن فهم براءةا غير من اعدائه على
قالوا أنهم غير المعلومية كقول فقولهم منهم المجهولية وأما     
المعلوميططة وأكفططروا عرفططه فقططد اسططمائه ببعططض اللططه عرفا من

.الباب هذا في منهم

:منهم الصلتية ذكر      
أبى بن صلت وقيل عثمان بن صلت الى منسوبون هؤلء     

الرجططل لنططا اسططتجاب إذا قال أنه غير العجاردةا من وكان الصلت
حطتى إسطلما لهطم ليطس لنطه أطفطاله مطن وبرئنطا توليناه وأسلم
الفرقططة هطذه وبطازاء فيقبلونه السلما الى حينئذ فيدعون يدركوا
لطفال ليس أنه زعموا العجاردةا من التاسعة وهى اخرى فرقة

يططدركوا حططتى عططداوةا ول وليططة المشركين لطفال ول المؤمنين
     ينكروا او فيقبلوا السلما الى فيدعوا

:منهم الحمزية ذكر      
وخراسان سجستان عاثا الذي أكرك بن حمزةا اتباع هؤلء     

فططي وكططان الكططثيرةا الجيططوش وهططزما وكرمان وقهستان ومكران
القططدر بططاب فططي خططالفهم ثططم الخازميططة العجططاردةا مططن الصططل

ذلك في الخازمية فأكفرته القدرية بقول فيها فقال والستطاعة
القدرية فأكفرته النار في المشركين أطفال أن ذلك مع زعم ثم

ل مططن بتكفير قوله مع الخوراج من القعدةا والى إنه ثم ذلك في
بططأنهم قططوله مططع المططة هذه فرق من مخالفيه قتال على يوافقه
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أمططوالهم بططاحراق أمططر وهزمهططم قومططا قاتططل اذا وكان مشركون
وكططان مخططالفيهم مططن السططراء يقتل ذلك مع وكان دوابهم وعقد

ومائططة وسططبعين تسططع سططنة فططى الرشيد هارون أياما في ظهوره
خلفططة أيطاما مططن صططدر مضططى أن الطى فتنتطه فطي النطاس وبقطى

يحيططى أبططا قاضيه جعل البلدان بعض على استولى ولما المأمون
معبططد بططن جيططويه اسططمه رجل جيشططه وصططاحب بشططار بن يوسف

شططعراء مططن جماعططة معه وكان صاعد بن عمرو حرسه وصاحب
بقتطال وبطدأ وأقرانهطم الجلنططدى وأبطى فهططد بطن كطلحة الخوارج
أميططر ذلططك عند فسموه منهم الكثير وقتل الخوارج من البيهسية
ذلك: في فهد بن طلحة الشاعر وقال المؤمنين

     المير نعم هداية وغير         رشاد على المؤمنين أمير
     المنير القمر السها فضل كما         فضل المراء يفضل امير
بناحية الخوارج من الخازمية الى سرية أسرى حمزةا ان ثم     

فمنعططه هططراةا بنفسططه قصططد ثم عظيمة مقتلة منهم فقتل فلجرد
منهطم وقتطل المدينططة خطارج النططاس فاستعرض دخولها من اهلها

هططراةا والططى يومئططذ وهططو الزدى يزيد بن عمرو اليه فخرج الكثير
هططراةا ارض مططن وقتططل شططهورا بينهططم الحططرب فططدامت جنده مع

حمططزةا داعيططة وكططان الشططاري هيصططم أصططحاب من وقتل جماعة
رسططتاق مطن كطروخ علطى حمزةا أغار ثم ضللته الى الناس يدعو
يزيططد بططن عمرو حارب ثم أشجارهم وعقر أموالهم واحرق هراةا

بططن عيسططى بططن على انتصب ثم عمر وقتل بوشبخ بقرب الزدى
الططى منططه فانهزما حمزةا لحرب خراسان والى يومئذ وهو هاديان
اتبططاعه سططوى رجل ستون قواده من قتل ان بعد سجستان ارض
البلططد دخططول عططن زرنططخ أهططل منعططه سجسططتان الططى وصططل فلما

زرنططخ لهل تنكر ثم البلد صحراء في بالسيف الناس فاستعرض
السططلطان أصططحاب انهططم يططوهمهم السططواد أصططحابه ألبططس بططان

فططي نخلهططم فعقططر البلدةا دخول من فمنعوه منذر بذلك وأنذرهم
شططعبة نهططر قصططد ثططم صططحاريهم فططى المجتططازين وقتل سوادهم

وأحططرق اشططجارهم وعقططر الخلفيططة الخوارج من الكثير بها وقتل
قيططس بططن مسططعود اسططمه للخلفيططة رئيططس منططه وانهزما أموالهم
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ك فيه وغرق واديا هزيمته فى وعبر وهطم مطوته فطي أتبطاعه وش
طريقططه في وأغار كرمان من حمزةا رجع ثم اليوما الى ينتظرونه

مططن قططوما بهططا وكططان نيسططابور رسططاتيق مططن بسططت رستاق على
وكرمططان بخراسططان فتنططة ودامت حمزةا فقتلهم الثعالبة الخوارج

خلفططة مططن وصططدر الرشططيد ايططاما آخططر الى وسجستان وقهستان
نصر بن ليث بن رافع بقتال خراسان أكثر حند لشتغال المأمون

الخلفططة مططن المططأمون تمكططن فلما سمرقند باب على سيان بن
عتططوا ال ازداد فما طاعته الى فيه استدعاه كتابا حمزةا الى كتب
حمططزةا لقتططال الحسططين بططن بطططاهر المططأمون فبعططث امططره فططي

مقططدار الفريقيططن من فيها قتل حروب وحمزةا طاهر بين فدارتا
كرمان الى حمزةا فيها وانهزما حمزةا اتباع من أكثرهم ألفا ثلثين
وظفططر رأيططه علططى كان ممن حمزةا عن القعدةا على طاهر وأتى

قد شجرتين بين بالحبال منهم رجل كل بشد فأمر منهم بثلثمائة
الشططجرتين بيططن الرجططل قطع ثم بعض الى بعضها رؤوس جذبت

المشططدود بططدن مططن بالنصططف الشجرتين من واحدةا كل فرجعت
خراسططان مططن الحسططين بن طاهر استدعى المأمون ان ثم عليها
فططى فأقبططل خراسططان فططي حمططزةا فطمططع منصططبه الططى به وبعث
فططي النيسططابورى الرحمططن عبططد اليططه فخططرج كرمططان مططن جيشه

حمططزةا فهزمططوا ونواحيهططا نيسططابور غططزاةا من رجل الف عشرين
جريحططا حمزةا منهم وانفلت أصحابه من اللوفا وقتلوا الله باذن

أتبططاعه ومططن منططه وجططل عططز اللططه وأراح هططذه هزيمته في وماتا
حمططزةا بعططدها هلططك الططتى الواقعططة هططذه وكططانت ذلططك بعططد العباد

.ذلك على لله والحمد نيسابور اهل مفاخر من القدرى الخارجى

منهم الثعالبة ذكر      
عبد بعد إمامته تدعى والثعالبة مشكان بن ثعلبة اتباع هؤلء     

قيل إماما كان عجرد بن الكريم عبد أن ويزعم عجرد بن الكريم
بططن كفططر ذلططك في اختلفا فلما الطفال حكم في ثعلبة خالفه أن

مطن رجل أن اختلفهمطا فطي والسطبب إمامطا ثعلبطة وصطار عجرد
فأرسططل مهرهططا بيططن لططه فقطال بنتططه ثعلبططة الطى خطب العجاردةا
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فططإن البنططت بلغططت هططل يسألها البنت تلك اما الى امرأةا الخاطب
تعتططبره الططذى الشططرط علطى السططلما ووصطفت بلغططت قطد كانت

فططي مسططلمة هططى امهططا فقالت مهرها كان كم يبال لم العجاردةا
وثعلبة عجرد بن الكريم عبد بذلك فاخبر تبلغ لم أما بلغت الولية

البلططوغ قبططل الطفال من البراءةا الكريم عبد فاختار مشكان بن
منهم لنا يبين أن الى وكبارا صغارا وليتهم على نحن ثعلبة وقال
مططن منهمططا واحططد كططل برىططء ذلططك فططي اختلفططا فلما للحق إنكار

فططرق ذكرنططا وقططد فرقططا منهمططا واحططد كططل أتبططاع وصططار صططاحبه
هذا. قبل العجاردةا

: فرق ست ذلك بعد الثعالبة وصارتا     
ولم بعده أحد بإمامة تقل ولم ثعلبة إمامة على أقامت فرقة     

. والمعبدية الخنسية خلفا من فيهم ظهر لما يكترثوا

:منهم المعبدية ذكر     
بعد منهم رجل بإمامة قالت معبدية منهم الثانية والفرقة     
مططن الزكططاةا أخططذ فططى الثعالبططة جمهططور خططالف معبد اسمه ثعلبة
وأكفططره بططذلك يقل لم من واكفر منها إعطائهم فى العبيد العبيد
      قوله في الثعالبة سائر

 :الخأنسية     
يعرفا كان منهم رجل اتباع الخنسية منهم الثالثة والفرقة     

مططوالةا فططي الثعالبططة قططول علططى أمططره بططدء فططي وكان بالخنس
عططن نتوقططف ان علينططا يجططب فقططال بينهططم من خنس ثم الطفال

او عليططه فنططوليه ايمانططا منه عرفنا من ال التقية دار فى من جميع
يبدأ السروان في والغتيال القتل بتحريم وقالوا منه فبرئنا كفرا
وصططار بعينه عرفوه من إل يدعى حتى بقتال القبلة أهل من أحد
وبرىءمنططه الثعالبططة سططائر مططن وبرىططء القططول هططذا علططى تبع له

     سائرهم

 :الشيبانية     
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شيبان اتباع هم شيبانية الثعالبة من الرابعة والفرقة منهم     
دولططة صططاحب مسلم أبى اياما في خرج الذى الخارجى سلمة بن

مططع وكططان حروبططه فى أعدائه على مسلم أبا وأعان العباس بنى
مططع الثعالبططة سطائر فأكفره لخلقه سبحانه الله بتشبيه يقول ذلك
معاونته في كلها الخوارج وأكفرته بالتشبيه قوله في السنة أهل

أصططحاب زياديططة لهططم يقال الثعالبة من أكفروه والذين مسلم أبا
مططن تططاب شططيبان أن يزعمططون والشططيبانية الرحمططن عبد بن زياد

ل الططتى العبططاد مظططالم منهططا كان ذنوبه إن الزيادية وقالت ذنوبه
كمططا الثعالبططة مططع قتططاله على مسلم أبا أعان وأنه بالتوبة تسقط

.      أمية بنى مع قتاله على أعانه

:منهم الُرشُيدية ذكر     
الى نسبوا رشيدية لهم يقال الثعالبة من الخامسة والفرقة    

والنهار بالعيون سقى فيما قالوا بأن وانفردوا رشيد اسمه رجل
سططقته فيمططا الكامططل العشططر يجططب وإنمططا العشططر نصف الجارية
فيمططا فططأوجب الرحمططن عبططد بططن زيططاد وخالفهم فحسب السماء

      الكامل العشر الجارية والنهار بالعيون سقى

:منهم المكرمية ذكر     
أبططى اتبططاع المكرميططة لهم يقال الثعالبة من الثالثة والفرقة    
لكططن الصططلةا تططرك لجططل ل كططافر الصططلةا تارك ان زعموا مكرما

بططالله جاهططل ذنططب ذي كططل ان وزعمططوا وجططل عططز بططالله لجهلططه
.والعداء الولية في بالموافاةا ايضا وقالوا كفر بالله والجهل

.     اقوالها وبيان الثعالبة فرق بيان فهذا     

:وافرقها الباضية ذكر     
أبططاض بططن اللططه عبططد بامامة القول على الباضية أجمعت     

المططة هططذه كفططار بططأن القططول يجمعهططا فرقططا بينها فيما وافترقت
واليمططان الشططرك من براء المة هذه من مخالفيهم بذلك يعنون

وأجططازوا كفططار ولكنهططم مشططركين ول مططؤمنين ليسططوا وانهططم
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العلنيططة فططى واسططتحلوها السططر فططي دمططاءهم وحرموا شهادتهم
ذلططك فططي انهططم وزعمططوا منهططم والتططوارثا كحنهططم منططا وصححوا
باسططتحلل وقططالوا الحططق ديططن يططدينون ل ولرسوله لله محاربون

فأمططا والسططلح الخيططل استحلوه والذى بعض دون اموالهم بعض
.الغنيمة عند أصحابهما على يردونهما فانهم والفضة الذهب

الحفصططية وهى فرق أربع بينهم فيما الباضية افترقت ثم     
.بها الله يراد ل طاعة وأصحاب واليزيدية والحارثية

آخر في السلما شريعة بنسخ لقولهم غلةا منهم واليزيدية     
السططلما الى المنتسبين الغلةا فرق باب في وسنذكرهم الزمان

.هذا بعد
طاعة وأصحاب والحارثية الحفصية الباب هذا في نذكر وانما     

     بها الله يراد ل

:منهم الحفصية ذكر     
أن زعم الذى وهو المقداما أبي بن حفص بامامة قالوا هؤلء     
ثططم عرفططه فمططن وحططدها تعالى الله معرفة واليمان الشرك بين

بجميططع عمططل او نططار او جنططة او رسططول مططن سططواه بمططا كفططر
ائر الزنطا واسطتحلل النفس قتل من المحرماتا المحرمطاتا وس

فهططو وأنكططره تعططالى بالله جهل ومن الشرك من برىء كافر فهو
في الرافضة تأول مثل عفان بن عثمان فى هؤلء وتأول مشرك

فيططه تعططالى اللططه انططزل الططذى هططو عليا ان وزعموا وعمر بكر ابى
على الله ويشهد الدنيا الحياةا في قوله يعجبك من الناس {ومن

هططو ملجططم بططن الرحمططن عبد وأن الخصاما}. الد وهو قلبه في ما
مرضاةا ابتغاء نفسه يشرى من الناس {ومن فيه الله أنزل الذى

الله}.    
متصططل والرسططل بالكتب اليمان ان كله هذا بعد قالوا ثم     
وجططل عططز بططالله اشرك فقد بذلك كفر فمن وجل عز الله بتوحيد

اللططه معرفططة واليمان الشرك بين الفصل إن قولهم نقيض وهذا
بمططا كفططر وإن الشرك من برىء فقد عرفه من وأن وحده تعالى
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البططاب هططذا فططي قططولهم فصططار نططار أو جنططة او رسططول من سواه
متناقضا.      

:منهم الحارثية ذكر     
باب في قالوا الذين وهم الباضي مزيد بن حارثا اتباع هؤلء     

قبططل السططتطاعة أن ايضططا وزعمططوا المعتزلططة قططول بمثططل القدر
قول على جمهورهم لن ذلك في الباضية سائر وأكفرهم الفعل
أن وفططى العبططاد أعمططال خططالق تعططالى اللططه ان فططى السططنة أهططل

.الفعل مع الستطاعة
الولى المحكمة بعد إماما لهم يكن لم انه الحارثية وزعمت     

     الباضى مزيد ابن حارثا وبعده أباضى بن الله عبد إل

:بها الله يراد ل طاعة اصحاب ذكر     
الله يريد ل ممن كثيرةا طاعاتا وجود يصح أنه هؤلء زعم     

.القدرية من وأتباعه الهزيل ابو قاله كما بها تعالى
النظر وهو واحدةا طاعة في إل يصح ل ذلك أن أصحابنا وقال     

فعلططه فططي تعالى لله مطيعا كان به استذل اذا صاحبه فإن الول
اليطه تقربطه لسطتحالة تعطالى اللطه الطى التقرب به يقصد لم وإن
معرفتطه بعطد منطه يصطح فل تعطالى اللطه عطرفا فاذا معرفته قبل

.اليه بها التقرب قصده بعد ال تعالى لله منه طاعة
دار مكة أهل من مخالفيهم دور أن كلها الباضية وزعمت     

عندهم. بغى دار فإنه السلطان معسكر ال توحيد
:أقوال ثلثة على النفاق في واختلفوا     

واليمططان الشططرك مططن براءةا النفاق إن منهم فريق فقال     
بيططن {مذبططذين المنافقين في وجل عز الله بقول واحتجوا جميعا

لططه تجططد فلططن اللططه يضططلل ومططن هططؤلء الى ول هؤلء الى ل ذلك
}.سبيل

وفرقة التوحيد يضاد لنه شرك نفاق كل قالت منهم وفرقة     
بالنفططاق نسططمى ول موضططعه عن النفاق اسم نزيل ل قالت ثالثة
.منافقين تعالى الله سماهم الذين القوما غير
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المنافقين أن زعم بمشرك ليس المنافق بأن منهم قال ومن     
كبططائر أصططحاب وكططانوا موحططدين كططانوا اللططه رسططول عهططد علططى

الشرك. حد في يدخلوا لم وإن فكفروا
من شذوذ عنهم حكيناها التى الجملة بعد القاهر عبد قال     

:بها انفردوا القوال
الخلئق على تعالى لله حجة ل أن زعموا منهم فريقا أن منها     
إشططارةا مططن الخططبر مقططاما يقوما وما بالخبر ال وغيره التحويد في

.وايماء
السططلما ديططن فى دخل من كل قالوا منهم قوما أن ومنها     
يسططمعها لططم أو عرفهططا أو سططمعها والحكاما الشرائع عليه وجبت

منهططا عليططه يقف لم ما بترك يأثم ل المة سائر وقال يعرفها ولم
.فيه الحجة عليه ثبتت أن إل

الططى تعالى الله يبعث ان بجواز قالوا منهم قوما أن ومنها     
صدقة. على يدل دليل بل رسول خلقه

تعالى الله بأن الخبر عليه ورد من قالوا منهم قوما ان ومنها     
الططذى ان يعلططم ان فعليططه حططولت قد القبلة ان او الخمر حرما قد

عليططه وليططس بالخبر ذلك يعلم ان وعليه كافر او مؤمن به أخبره
.بالخبر عليه ذلك أن يعلم ان

ول الصلةا الى المشى الناس على ليس بعضهم قول ومنها     
بهططا يتوصططل الططتى السباب من شيء ول للحج والمسير الركوب

الواجبططة الطاعططاتا فعططل عليهططم يجططب وانمططا الططواجب أداء الططى
.اليها الموصلة اسبابها دون بأعيانها

او تنزيل في مخالفيهم استتابة بوجوب جميعا قولهم ومنها     
جهله يسع فيما الخلفا ذلك كان سواء قتلوا وال تابوا فان تأويل

جهله.  يسع ل فيما او
تاب فان استتيب ثم الحد عليه أقيم سرق او زنى من وقالوا     
.قتل وال

ول التكليططف اهل الله افنى اذا كله يفنى العالم ان وقالوا     
.لهم خلقه انما لنه ذلك ال يجوز
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من واحد شيء فى مختلفين حكمين وقوع الباضية وأجازتا     
عططن نهططاه قططد اللططه فططان مالكه إذن بغير زرعا دخل كمن وجهين
.به أمره وقد للزرع مفسدا منه خروجه كان اذا منه الخروج

وكان القبلة أهل من كان اذا الحرب في المدبر يتبع ل وقالوا     
واتباع المشبهه قتل وأباحوا ذرية ول امرأةا منهم نقبل ول موحدا

ابططو فعلططه كمططا هططذا ان وقططالوا وذراريهم نسائهم وسبى مدبرهم
الردةا. بأهل بكر
اهل من قوما دعا بابراهيم يعرفا رجل الباضية من كان وقد     

بشططيء مططذهبه علططى كططانت لططه جاريططة وأمططر داره الططى مذهبططة
منهططم رجططل لططه فقال العراب في ليبيعنها فحلف عليه فأبطأتا

كيططف العجططاردةا مططن الميمونيططة صاحب هو وليس ميمون اسمه
قططد تعالى الله ان ابراهيم له فقال الكفرةا الى مؤمنة جارية تبيع
منهططم فتططبرأ ذلططك يسططتحلون وهططم أصحابنا مضى وقد البيع أحل

علمططائهم الى بذلك وكتبوا ذلك فى منهم آخرون وتوقف ميمون
مططن ويسططتتاب ميمططون يسططتتاب وبططأنه حلل بيعها بأن فأجابوهم

إبراهيميططة فططرق ثلثا هططذا فططي فصططاروا ابراهيططم فططى توقططف
لهم يقال قوما البيع هذا إجازةا على إبراهيم وتبع واقفة وميمونية
التقية دار في قومهم كفار من المسلمة نكاح وأجازوا الضحاكية

فططي توقفططوا منهططم وقوما ذلك يستحلون فل حكمهم دار فى فأما
عليهطا نصطل لططم ماتت ان وقالوا الزوجة أمر وفى المسلمة هذه
حالها. ما ندري ل لنا ميراثها نأخذ ولم
أصحاب البيهسية لهم يقال قوما البراهيمية هؤلء بعد وتبع     
بيططع حططرما بططأن كفططر ميمونططا ان قالوا عامر بن هيصم بيهس أبى

لططم بططأن الواقفططة وكفططرتا قومنططا كفططار مططن التقية دار في المة
يتططبرأ لططم بأن إبراهيم وكفر إبراهيم وصواب ميمون كفر يعرفوا

.الواقفة من
الوقوفا وانما البدان على يسع بما الوقوفا أن وذلك قالوا     

مططن أحططد وافقططه فططاذا أحططد يططوافقه مططالم بعينططه الحكططم علططى
الحططق عططرفا من يعرفا أن إل ذلك حضر من يسع لم المسلمين

.به ودان الباطل أظهر ومن به ودان
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بالكفر عليه نشهد لم ذنبا واقع من قالت: ان البيهسية ان ثم     
الططوالى الططى الرفططع قبططل نسططميه ول ويحد الوالى الى يرفع حتى

.كافرا ول مؤمنا
وقال الرعية كفرتا الماما كفر فاذا البيهسية بعض وقال     

مططا كططل منططه سكر عمن موضوع الصل حلل شراب كل بعضهم
وليس وجل عز لله والشتم الصلةا ترك من السكر في منه كان
سكره. في داما ما كفر ول حد فيه

اذا كفر السكر العوفية لهم يقال البيهسية من قوما وقال     
.ونحوه الصلةا ترك من غيره معه كان
رجع من قالت فرقة فرقتين البيهسية من العوفية وافترقت     
وفرقططة منه برئنا القعود حال الى الجهاد ومن هجرته دار من عنا

الينططا هجرتططه قبل له مباحا كان أمر إلى رجع لنه تتوله بل قالت
منهططم الغططائب الرعيططة كفططرتا الماما كفر اذا قال الفريقين وكل

.والشاهد
كتاب في ذكرناها قد مذاهب هذا بعد والبيهسية وللباضية     

.كفاية الكتاب هذا في منه ذكرنا وفيما والنحل الملل

:منهم الشبيبية ذكر     
يزيططد بططن شططبيب الططى لنتسابهم بالشبيبية يعرفون هؤلء     

أيضططا بالصططالحية ويعرفططون الصططحارى بططأبى المكنططى الشططيبانى
.الخارجي مشرح بن صالح الى لنتسابهم

تولى ثم صالح اصحاب من الخارجى يزيد بن شبيب وكان     
مشرح بن صالح أن ذلك في السبب وكان جنده على بعده المر

إنططه وقيطل صفريا كان انه قال وقد للزارقة مخالفا كان التميمى
فططى مروان بن بشر على خروجه وكان أزرقيا ول صفريا يكن لم

مططروان بططن الملططك عبططد أخيططه جهططة مططن العراق على وليته أياما
خططروج أن المططواينى وذكططر عميططر بططن بالحططارثا اليططه بشر وبعث
بالحططارثا بعططث الحجططاج وأن يوسططف بن الحجاج على كان صالح

بططاب علططى الفريقيططن بيططن وقططع القتططال وأن قتططاله الى عمير بن
قططال المططوتا على أشرفا فلما جريحا صالح وانهزما حلول حصن
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أفقه هو من فيكم أن وأعلم شبيبا عليكم استخلفت قد لصحابه
منكططم الفقيططه فليعنططه عططدوكم في مهيب شجاع رجل ولكنه منه

شيء فى صالحا خالف أن الى شبيبا أتباعه وبايع ماتا ثم بفقهه
قططامت اذا منهططم المططرأةا إمامططة أجططازوا أتبططاعه مع أنه وهو واحد

شططبيب أما غزالططة أن وزعمططوا مخططالفيهم على وخرجت بأمورهم
ذلططك علططى واسططتدلوا قتلططت أن الى شبيب قتل بعد الماما كانت

حططتى الكوفططة منططبر علططى أمططه أقططاما الكوفططة دخل لما شبيبا بأن
.خطبت

الشاما قصد أمره ابتداء في شبيبا أن التواريخ أصحاب وذكر     
يفططرض أن المؤمنين أمير سل له وقال زنباع بن روح على ونزل

فسططأل كططثيرا تبعططا شططيبان بنى في لى فإن الشرفا أهل في لى
ل رجططل هططذا فقططال ذلططك مططروان بططن الملططك عبططد زنباع بن روح

عبططد أن لشططبيب روح فططذكر حروريططا يكططون أن وأخشططى أعرفططه
ورجع هذا بعد سيعرفنى فقال يعرفه ل أنه ذكر مروان بن الملك

رجطل الطف مقطدار الصطالحية الخوارج من وجمع شيبان بنى الى
اليططه الحجططاج فبعططث والمدائن كسكر بين ما على بهم واستولى

شططبيب فهزمططه فططارس الططف فططى المتنططبى أبىالمخططارق بن بعبيد
شططبيب فهزمططه الشططعث بططن محمططد بن الرحمن بعبد اليه فوجه
كططذلك زال ومططا شططبيب فقتلططه التميمططى ورقططاء بن بعتاب وبعث
كبططس إنططه ثططم سططنتين مدةا في جيشا عشرين للحجاج هزما حتى

وامرأتططه غزالططة أمططة ومعططه الخططوارج مططن الف ومعه ليل الكوفة
وتقلططدن الرمططاح اعتقلن قد الخوارج نساء من مائتين فى جهزية

وقتططل الجطامع المسططجد قصطد ليل الكوفططة كبطس فلمططا السيوفا
المنططبر علططى غزالة امه ونصب فيه والمعتكفين المسجد حراس

:ذلك فى السدى فاتك بن خزيم وقال خطبت حتى
     قميطا حول العراقين لهل       الضرار سوق غزالة أقامت
طيطا منها العراقان فلق         جيشها في للعراقين سمت

أن إلى متفرقين كانوا جيشه لن داره في لهم الحجاج وصبر     
المسططجد فى بأصحابه شبيب وصلى الصبح بعد إليه جنده اجتمع
اه ثطم عمطران وآل البقطرةا سطورتى الصطبح ركعتى فى وقرأ واف
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سططوق فططى الفريقططان واقتتططل جنططده من آلفا أربعة في الحجاج
بقططى فيمططن شططبيب وانهططزما شططبيب أصحاب قتل أن إلى الكوفة

مططن شبيبا فهزموا جيشا طلبه فى الحجاج فوجه النبار الى معه
فططى الكليططبى البططرد بططن سفين الحجاج وبعث الهواز الى النبار
وركططب الططدجيل شط على سفين فنزل شبيب لطلب آلفا ثلثة

حبططال بقطططع أصحابه سفين وأمر اليه ليعبر الدجيل جسر شبيب
يقططول وهططو فرسططه مططع شططبيب وغططرق الجسططر فاسططتدار الجسر
الجططانب فططى شططبيب أصططحاب العليم} وبايع العزيز تقدير {ذلك
الجسر البرد بن سفين وعقد شبيب أما غزالة الدجيل من الخر
اما غزالططة وقتل اكثرهم وقتل الخوارج أولئك الى جنده مع وعبر

وأمططر شططبيب اتبططاع مططن البططاقين وأسططر جهيططزه وامرأتططه شططبيب
مططع وانفططذه رأسططه وأخططذ المططاء مططن شططبيب بططإخراج الغواصططين

أمططر الحجططاج يططدى بيططن السرى وقف فلما الحجاج الى السرى
ثططم عملططي بهمططا أختططم بيتين مني اسمع له قال منهم رجل بقتل
يقول: أنشأ
أصططحاب ومططن علططى ومططن        وشططيعته عمرو من الله الى أبرأ

     صفين
القططوما فططي اللططه بططارك ل         وشططيعته الطططاغى معاويططة ومططن

          الملعين
.الباقين وأطلق منهم جماعة وبقتل بقتله فأمر     

أما على أنكرتم الخوراج من للشبيبة يقال القاهر عبد قال     
واحططد كططل الذى جندها مع البصرةا الى خروجها عائشة المؤمنين

أنهططا وزعمتم القرآن فى المؤمنين جميع أما لنها لها محرما منهم
فهل بيوتكن فى وقرن تعالى الله قول عليها وتلوتم بذلك كفرتا
وكفططر بكفرهططا قلتططم وهل شططبيب أما غزالططة على الية هذه تلوتم

فان الحجاج جيوش قتال الى الخوارج نساء من معها خرجن من
فقد واخوتهن بنوهن او أزواجهن معهن كان لنه ذلك لهن أجزتم

الزبير بن الله عبد اختها وابن الرحمن عبد أخوها عائشة مع كان
واحططد وكططل بنوهططا المسططلمين وجميع لها محرما منهم واحد وكل

إمامططة منكططم أجططاز مططن ان علططى ذلططك لها أجزتم فهل لها محرما
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مططن العصططمة علططى للططه والحمططد وبططدينه به لئقة فإمامتها غزالة
البدعة.

الباب} هذا فصول من الثالث الفصل{
الحق عن المعتزلة القدرية من الضلل فرق مقالتا بيان في

فرقة عشرون وهم     
عشرين بينها فيما افترقت المعتزلة أن هذا قبل ذكرنا قد      

والعمريططة الواصططلية وهططن سططائرها تكفططر منهططا فرقططة كططل فرقة
والسطططكافية والمعمريطططة والسطططوارية والنظاميطططة والهذيليطططة

والتماميطططة والهشطططامية والمراداريطططة والبشطططرية والجعفريطططة
قبة صالح واصحاب والخياطية والحمارية والحايطية والجاحظية
المنسططوبة والبهشمية والجبابية والكعبية والشحامية والمويسية

فرقتططان فرقططة وعشرون ثنتان فهذه الحبالى بن هاشم أبى الى
الطذى البططاب فطى نطذكرها الكفططر فطي الغلةا فرق جملة من منها
منهططا وعشططرون والحمططاريه الحايطية وهما الغلةا فرق فيه نذكر

امور: بدعتها فى كلها يجمعها محضة قدرية
بأنه وقولها الزلية صفاته وجل عز الله عن كلها نفيها منها     
مع ول حيطاةا ول قطدرةا ول علم وجل عز لله ليس ول بصطر ول س
فططي له يكن لم تعالى الله ان بقولهم هذا على وزادوا أزلية صفة
.صفة ول اسم الزل
وزعموا بالبصار وجل عز الله رؤية باستحالة قولهم ومنها     
أما نغيره راء هو هل فيه واختلفوا غيره يراه ول نفسه يرى ل أنه
.منهم آخرون قوما وأباه منهم قوما فأجازه ل

وحدوثا وجل عز الله كلما بحدوثا القول على اتفاقهم ومنها     
حططادثا وجططل عز الله كلما ان يزعمون وكلهم وخبره ونهيه أمره

.مخلوقا كلمه يسمون اليوما واكثرهم
الناس لكساب خالق غير تعالى الله بأن جميعا قولهم ومنها     
الططذين هم الناس ان زعموا وقد الحيواناتا أعمال من لشىء ول

فططى ول اكسططابهم فططى وجططل عز لله ليس وانه أكسابهم يقدرون
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سططماهم القول هذا ولجل تقدير ول صنع الحيواناتا سائر اعمار
.قدرية المسلمون

السلما أمة من الفاسق فى دعواهم على اتفاقهم ومنها     
ولجططل كافر ول مؤمن ل فاسق انه وهى المنزلتين بين بالمنزلة

.بأسرها المة قول لعتزالهم معتزلة المسلمون سماهم هذا
من عنه نهى او به تعالى الله يأمر لم ما كل ان قولهم ومنها     

منها. شيئا الله يشأ لم العباد أعمال
الله أن على اجتمعت المعتزلة أن مقالته فى الكعبى وزعم     
وأنططه والعططراض الجسططاما خالق وأنه كالشياء ل شىء وجل عز

أعمططالهم يفعلططون العباد أن وعلى شىء من ل خلقه ما كل خلق
علططى وأجمعططوا قال فيهم وتعالى سبحانه الله خلقها التى بالقدر

.توبة بل الكبائر لمرتكبى يغفر ل أنه
من أصحابه على منه غلط الكعبى كلما من الفصل هذا وفى     

:وجوه
ل شيء تعالى الله أن على اجتمعت المعتزلة إن قوله منها     

جميططع عنططد وحططده تعططالى للططه الخاصططية هططذه وليسططت كالشططياء
قططدرةا كططل إن قططال قططد هاشططم أبططا وابنططه الجبططائى فططإن المعتزلة

المدح. بهذا ربهم يخصوا ولم كالشياء ل شىء محدثة
وجططل عز الله بأن قولها المعتزلة جميع عن حكايته ومنها     

ينفى المعتزلة من الصم أن علم وقد والعراض الجساما خالق
تعططالى اللططه ان يزعططم بمعمر منهم المعروفا وأن كلها العراض

العططراض أن يزعططم ثمامططة وأن العططراض مططن شططيئا يخلططق لططم
أن على المعتزلة إجماع دعواه يصح فكيف لها فاعل ل المتولدةا

وجططود ينكططر مططن وفيهططم والعططراض الجساما خالق سبحانه الله
لطم تعطالى اللطه أن ويزعطم العطراض يثبطت من وفيهم العراض

فاعططل ل أعراض المتولداتا أن يزعم من وفيهم منها شيئا يخلق
يخلططق لططم تعططالى اللططه أن زعموا المعتزلة سائر مع والكعبى لها

ط فبطان العطراض أثبطت مطن عند أعراض وهي العباد أعمال غل
أصحابه. على الفصل هذا فى الكعبى
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من ل خلق ما خلق الله أن على المعتزلة إجماع دعوى ومنها     
سططائر مططع والكعططبى ذلططك علططى اجمططاعهم يصططح وكيططف شططىء

قبططل كططانت كلهططا الحوادثا أن يزعمون الصالحى سوى المعتزلة
والعططراض الجواهر ان يزعمون منهم والبصريون أشياء حدوثها
هذا على والواجب وأشياء وأعراضا جواهر عدمها حال فى كانت

القول يصح وإنما شيء من ل الشيء خلق الله يكون ان الفصل
الصططفاتية اصططحابنا اصططول علططى شططىء مططن ل الشىء خلق بانه

شيئا. المعدوما كون أنكروا الذين
أفاعلهم يفعلون العباد ان على المعتزلة إجماع دعوى واما     

معمططرا لن عليهططم منه فغلط فيهم تعالى الله خلقها التي بالقدر
فعططل مططن وليسططت بها القادر الجسم فعل القدرةا أن زعم منهم
العططراض ينفططى لنه القدرةا وجود ينفى منهم والصم تعالى الله
.كلها
يغفر ل سبحانه الله أن على المعتزلة إجماع دعوى وكذلك     

محمططد لن عليهططم منططه غلط منهم توبة غير من الكبائر لمرتكبى
شططيوخ من الثلثة هؤلء والخالدى والصالحى البصرى شبيب بن

مططن أجططازوا وقد الكبائر مرتكبى وعيد فى واقفية وهم المعتزلة
توبة. غير من ذنوبهم مغفرةا تعالى الله
وصح المعتزلة عن حكاه فيما الكعبى غلط ذكرناه بما فبان     
.عليه أجمعوا مما عنهم حكيناه ما يجمعها المعتزلة ان

تفصيل في نذكره ما فعلى بينهم فيما فيه اختلفوا الذى فاما     
.     وجل عز الله شاء إن فرقهم

:منهم الواصلية ذكر     
وداعيهم المعتزلة رأس الغزال عطا بن واصل اتباع هؤلء     
.الدمشقى وغيلن الجهنى معبد بعد بدعتهم الى

زمان فى البصرى الحسن مجلس منتابى من واصل وكان     
الططذنوب أصططحاب فططى مختلفين يومئذ الناس وكان الزارقة فتنة
فرق. على السلما امة من

كططبير او صططغير لططذنب مرتكططب كل أن تزعم فرقة)1(
هططؤلء وزعططم الخططوراج من الزارقة قول هذا وكان بالله مشرك
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اطفططال قتططل اسططتحلوا ولططذلك مشططركون المشركين اطفال ان
مططن او السططلما امططة مططن كططانوا سططواء نسططائهم وقتل مخالفيهم

مرتكططبى فططى يقولططون الخططوارج مططن الصططفرية وكططانت .غيرهططم
أنهططم غيططر الزارقططة قططالته كمططا مشططركون كفططرةا بطأنهم الططذنوب
.الطفال فى الزارقة خالفوا

الططذنب صططاحب ان الخوارج من النجداتا وزعمت)2(
الططذنب وصططاحب مشططرك كافر تحريمه على المة اجمعت الذى
وعذروا فيه الفقه اهل اجتهاد على حكم فيه المة اختلفت الذى

الحجططة تقططوما ان الططى تحريمططه بجهالة تحريمه يعلم مال مرتكب
.فيه عليه

مرتكططب ان يقولططون الخططوارج من الباضية وكانت)3(
كافر عنده من جاء وبما وجل عز بالله معرفته مع الوعيد فيه ما

.شرك كفر بكافر وليس نعمة كفران
صططاحب ان العصططر ذلططك اهططل مططن قططوما وزعططم)4(

المظهططر الكططافر من شر والمنافق منافق المة هذه من الكبيرةا
.لكفره

أكططثر مططع العصططر ذلططك فططى التططابعين علمططاء وكان)5(
فيططه لما مؤمن السلما أمة من الكبيرةا صاحب إن يقولون المة
ولمعرفتططه تعططالى اللططه من المنزلة والكتب بالرسل معرفته من
ل وفسططقه بكبيرته فاسق ولكنه حق الله عند من جاء ما كل بأن

.والسلما اليمان اسم عنه ينفى
الصحابة من المة سلف مضى الخامس القول هذا وعلى      

والهططواز بالبصططرةا الزارقططة فتنططة ظهططرتا فلمططا التابعين وأعلما
الوجططوه علططى الططذنوب أصططحاب فططى ذلططك عنططد النططاس واختلف
جميططع قططول عططن عطططا بططن واصططل خططرج ذكرناهططا التي الخمسة

ول مططؤمن ل المططة هططذه مططن الفاسق أن وزعم المتقدمة الفرق
سمع فلما واليمان الكفر منزلتى بين منزلة الفسق وجعل كافر

أقططوال بهططا خططالف الططتى هططذه بدعته واصل من البصرى الحسن
سططوارى مططن سارية عند فاعتزل مجلسه عن طرده قبله الفرق
بن عبيد ابن عمرو الضللة فى قرينه اليه وانضم البصرةا مسجد
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اعططتزل قططد فيهماانهمططا يومئذ الناس فقال امه صريخه كعبد باب
"معتزلة".  يومئذ من أتباعهما وسمى المة قول

وضططما المنزلتين بين المنزلة فى بدعتهما أظهرا إنهما ثم     
فقال الجهنى معبد رأى على القدرية قول الى الناس دعوةا اليها

فططى بذلك المثل وجرى قدرى كفره مع إنه لواصل يومئذ الناس
.قدرى كافر كل

صاحب عقاب تأييد فى الخوارج وافقا وعمرا واصل ان ثم     
،كططافر ول بمشرك وليس موحد بأنه قولهما مع النار فى الكبيرةا

رأو لمططا الخططوارج لن الخوارج مخانيث إنهم للمعتزلة قيل ولهذا
وحططاربوهم كفططرةا سططموهم النططار فططي الخلططود الططذنوب لهططل

تسططميتهم علططى تجسططر ولم النار فى الخلود لهم رأتا والمعتزلة
قتططال عططن فضططل منهططم فرقططة اهططل قتال على جسرتا ول كفرةا

واصططل العططدري سططويد بن إسحاق نسب ولهذا مخالفيهم جمهور
أصططحاب عقاب تأييد على لتفاقهم الخوارج الى عبيد بن وعمرو
:قصائده بعض فى فقال الذنوب

باب وابن منهم الغزال من         منهم لست الخوارج من برئت
السحاب على السلما يردون         عليا ذكروا اذا قوما ومن
اهل وجد أنه وذلك ثالثة ببدعة السلف فارق واصل ان ثم     

وعائشططة والزبير طلحة وفى وأصحابه على فى مختلفين عصره
والزبيططر طلحططة ان الخططوارج فزعمططت الجمططل أصططحاب وسططائر
كططان عليططا وأن عليا بقتالهم كفروا الجمل يوما وأتباعهم وعائشة

معاويططة اصططحاب قتال وفى الجمل أصحاب قتال فى الحق على
السططنة اهططل وكططان بططالتحكيم كفططر ثم التحكيم وقت الى بصفين

الجمططل حططرب فططى الفريقيططن إسططلما بصططحة يقولططون والجماعة
كانوا الجمل واصحاب قتالهم فى الحق على كان عليا ان وقالوا
فسططقا ول كفرا خطؤهم يكن ولم على قتال فى مخطئين عصاةا

فرقططة كططل مططن عططذلين بشهادةا الحكم وأجازوا شهادتهم يسقط
فرقططة ان وزعططم الفريقيططن قططول عن واصل وخرج الفريقين من
منهمططا الفسططقة يعططرفا ل وأنططه بأعيططانهم ل فسططقة الفريقين من

كالحسططن واتبططاعه عليططا الفريقين من لفسقة ا يكون ان وأجازوا
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النصططارى أيططوب وأبططى ياسططر بططن وعمططار عباس وابن والحسين
مططن الفسططقة كططون وأجططاز الجمططل يططوما على مع كان من وسائر

قططال ثططم الجمل اصحاب وسائر والزبير وطلحة عائشة الفريقين
علططى او وطلحططة علططى شططهد لططو الفريقيططن فططى شكه تحقق فى

الجمطل اصطحاب مطن ورجطل علطى أصطحاب مطن ورجطل والزبير
احططدهما بططأن لعلمططى بشططهادتهما أحكططم لم بقل باقة على عندى

بططان لعلمططى المتلعنيططن بشططهادةا أحكططم ل كمططا بعينططه ل فاسططق
ايهمططا الفريقيططن احد من رجلن شهد ولو بعينه ل فاسق احدهما

شهادتهما. قبلت كان
شيخ بشك بالعتزال القائلين الرافضة عيون سخنت ولقد     

كمططا الجملططة فى واصل ومقالة واتباعه على عدالة فى المعتزلة
:أشعارنا بعض فى قلنا

أوصالها به الله قطع بل         بواصل وصلت ما مقالة
غز الله شاء إن هذا القصيدةابعد هذه أبياتا تماما وسنذكر     
.وجل

:منهم العمرية ذكر     
جده وكان تميم بنى مولى باب بن عبيد بن عمرو أتباع هؤلء     
مططن إل الديططان فى والضللتا البدع ظهرتا وما كامل سبى من

.الخبر فى روى كما السبايا ابناء
قولهما ضللة وفى القدر بدعة فى واصل عمرو شارك وقد     

مططن أحططدهما رجليططن شططهادةا ردهما وفى المنزلتين بين بالمنزلة
واصططل على عمرو وزاد على أصحاب من والخر الجمل أصحاب

يططوما المتقططاتلتين الفرقططتين كلتططا بفسططق فقططال البدعططة هذه فى
مططن أحططدهما رجليططن شططهادةا رد إنمططا واصططل أن وذلططك الجمططل
وقبططل عنططه اللططه رضططى على أصحاب من والخر الجمل أصحاب
أن عمططرو وزعططم الفريقيططن أحططد مططن كلهمططا رجليططن شططهادةا

بفسططق قططال لنططه واحططد فريططق مططن كانططا وإن مردودةا شهادتهما
.جميعا الفريقين
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المسألة هذه فى وعمرو واصل بعد القدرية افترقت وقد     
بقططول الجمططل يططوما فريقططى فططى والجططاحظ ومعمر النظاما فقال

التباع وهلكت القادةا نجت الوقص وهاشم حوشب وقال واصل
الجمططل يططوما وأتبططاعه علططى بتصويب والجماعة السنة أهل وقال

وادى بلططغ فلمططا تائبططا يومئططذ القتططال عططن رجططع الزبيططر إن وقططالوا
بالنططار قططاتله علططى وبشططر غرةا حرمون بن عمرو بها قتله السباع

أصططحاب مططع وكان الحكم بن مروان فرماه بالرجوع طلحة وهم
بيططن الصلح قصدتا عنها الله رضى وعائشة قتله بسهم الجمل

المر من كان حتى أمرها على ضبة وبنو أزد بنو فغلبها الفريقين
دونهططم الكططافر فهو أحدهما أو الفريقين بتكفير قال ومن كان ما

.  ذلك على لله والحمد فيهم السنة أهل قول هذا
   

:منهم الهذيلية ذكر     
بالعلفا المعروفا الهذيل بن محمد الهذيل أبى أتباع هؤلء     
السططبايا ابنططاء منهططاج علططى جططرى وقططد القيططس لعبططد مططولى كان

فططرق سططائر فيهططا تكفره تترى وفضائحه منهم البدع اكثر لظهور
بالمرداد وللمعروفا غيرهم ومن العتزال فى أصحابه من المة
بمططا تكفيره وفى الهذيل أبى فضائح فيه كبير كتاب المعتزلة من

أبططى علططى الططرد فططى كتططاب ايضططا وللجبائى ضللته من به انفرد
وهططو أيضططا حططرب بططن ولجعفططر فيه ويكفره المخلوق فى الهذيل

الهططذيل أبططى توبيططخ سططماه كتططاب المعتزلططة زعماء فى المشهور
قططول الططى يجططر قططوله ان فيه وذكر الهذيل أبى تكفير الى وأشار

.الذهرية
وجل عز الله مقدوراتا بفناء قوله الهذيل أبى فضائح فمن     
هططذا ولجططل شططىء علططى قططادرا مقدوراته فناء بعد يكون ل حتى
أهططل حينئططذ ويبقططى يفنيططان النططار واهططل الجنة أهل نعيم ان زعم
عز الله يقدر ول شىء على يقدرون ل خامدين النار وأهل الجنة
علططى ول حى إماته على ول ميت إحياء على الحال تلك فى وجل

ول شىء إحداثا على ول متحرك تسكين على ول ساكن تحريك
.الوقت ذلك فى الحياء عقول صحة مع شىء إفناء على
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والنار الجنة بفناء قال من قول من شر الباب هذا فى وقوله     
الله بأن قال فقد بفنائهما قال وإن جهما لن جهم اليه ذهب كما
الهططذيل وأبططو أمثالهمططا يخلططق ان على فنائهما بعد قادر وجل عز

شىء. على مقدوراته فناء بعد يقدر ل ربه أن يزعم
هذه فى الهذيل أبى على بالمرداد منهم المعروفا شنع وقد     

قططد الجنططة فططى وجططل عططز الله ولى كان اذا يلزمه فقال المسألة
وقططت حضر ثم التحف بعض وبالخرى الكاس يديه باحدى يناول

هيئططة علططى ابططدا وجططل عططز للططه ولططى يبقططى ان الططدائم السططكون
.المصلوب

الباب هذا فى الهذيل أبى عن الخياط الحسين ابو اعتذر وقد     
:باعتذارين

عند وجل عز الله أن الى اشار الهذيل أبا ان دعواه احدهما     
فيبقططون كلهططا اللذاتا الجنة اهل فى يجمع مقدوراته انتهاء قرب
دائم. سكون فى ذلك على
القول هذا يقول كان انه الهذيل ابا ان دعواه الثانى واعتذاره     

. جوابه عن البحث خصومه به مجادل
:وجهين من باطل عنه الول واعتذاره     

واحد محل فى متضادتين لذتين اجتماع يوجب أنه أحدهما     
محل فى وألم لذةا اجتماع كاستحالة محال وذلك واحد وقت فى

.واحد
اهل يكون ان لوجب صح لو العتذار هذه أن الثانى والوجه     

حال فى حالها من أحسن وجل عز الله مقدوراتا فناء بعد الجنة
قادرا. كونه

به مجادل المقدوراتا بفناء قال إنما الهذيل أبا ان دعواه وأما     
الهططذيل أبططو كتططب عنططه المعتذر وبين بيننا فالفاضل لذلك معتقدا
فى وذكر عنه ماحكيناه إلى بالحجج سماه الذى كتابه فى وأشار
وذكططر الدهرية على الرد فى بابا القوالب بكتاب المعروفا كتابه
حركططة حركططة كططل بعططد يكططون أن جططاز اذا للموحططدين قولهم فيه

فهل غايططة إلططى ل آخططر حططادثا حططادثا كل وبعد آخر إلى ل سواها
وقبلططه إل حادثا ول حركة وقبلها ال حركة أن زعم من قول صح
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بتسططويته اللططزاما هذا عن وأجاب قبله حالت ل أول عن ل حادثا
حططادثا قبلهططا يكططن لططم ابتططداء لهططا الحططوادثا أن كما وقال بينهما
بفنططاء قططال هططذا ولجططل حططادثا بعططده يكططون ل آخططر لهططا كططذلك

فططرق أصططنافا مططن المتكلميططن وسططائر وجططل عططز الله مقدوراتا
المسططتقبلة والحططوادثا الماضططية الحططوادثا بيططن فرقططوا السططلما
بهططا جهلططه لجططل فارتكب الهذيل أبو اليها يهتد لم واضحة بفروق

باب فى الواضحة الفروق تلك ذكرنا وقد المقدوراتا بفناء قوله
 ذلك فى المؤلفة كتبنا في العالم حدوثا على الدللة
أهططل بطأن قطوله الهطذيل أبى فضائح من الثانية والفضيحة     
مضطططرون الجنة أهل وان منهم يكون ما الى مضطرون الخرةا

الططى مضطططرون النططار أهططل وأن وجمططاعهم وشططربهم أكلهم الى
اكتسططاب علططى قططدرةا الخلق من الخرةا فى لحد وليس أقوالهم

أقططوالهم خططالق وجططل عططز واللططه قططول اكتسططاب علططى ول فعططل
جهمططا يعيبططون القدريططة وكططانت به يوصفون ما وسائر وحركاتهم

منهطم يكطون مطا الطى مضططرون الطدنيا فطى العبطاد ان قوله فى
اكسططاب خططالق وجططل عططز الله بأن قولهم أصحابنا على وينكرون

ان وجططب العبططاد ظلططم خالق هو كان اذا لصحابنا ويقولون العباد
فهل كاذبططا يكططون ان وجططب النسان كذب خلق واذا ظالما يكون
الخططرةا فططى يخلططق وجططل عططز الله أن قلت اذا الهذيل لبى قالوا
مشططركين} وجططب كنططا ما ربنا {والله قولهم فى النار اهل كذب

فعل من عندهم الكاذب كان ان القول بهذا الكاذب هو يكون ان
الكططاذب ان نقططول ل لنططا اللططزاما هططذا علينططا يتططوجه ول الكططذب
قاما من الظالم ان نقول ولكنا والظلم الكذب خلق من والظالم

فعله. من ل الكذب به قاما من والكاذب الظلم به
ان قال بأن هذه بدعته فى الهذيل أبى عن الخياط اعتذر وقد     

الخططرةا اهططل كططان فلططو تكليططف بططدار وليسططت جططزاء دار الخططرةا
فططى وعقططابهم ثططوابهم ولوقططع مكلفين لكانوا لعمالهم مكتسبين

أبططى مططن العتططذار بهططذا ترضططى هططل للخيططاط فيقططال سواها دار
خلفا وذلططك قوله بمثل فيه فقل رضيته فان تسخطه اما الهذيل
تكفره. شىء فى عنه لعتذارك معنى فل سخطته وان قولك
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مكتسبين الخرةا أهل كون من تنكر ما الهذيل لبى وقلنا     
علططى وجططل عططز للططه للشططكر مأمورين فيها يكونوا وان لعمالهم

يكونطوا ول صطياما ول زكططاةا ول بصططلةا مطأمورين يكونططوا ول نعمه
المعصية وترك الشكر على ثوابهم ويكون المعاصى عن منتهين

فططى يكونططون أنهططم مططن عليهططم انكططرتا ومططا عليهططم النعيم دواما
أصططحابنا قططال كما منها ومعصومين المعاصى عن منهيين الخرةا

منتهيططن الدنيا فى كانوا السلما عليهم النبياء ان الشيعة أكثر مع
عططن منتهططون الملئكططة وكططذلك عنهططا ومعصططومين المعاصى عن

{ل فيهططم وجططل عططز الله قال ولذلك عنها ومعصومون المعاصى
يؤمرون}.         ما ويفعلون أمرهم ما الله يعصون

يراد ل كثيرةا بطاعاتا قوله فضائحه من الثالثة والفضيحة     
وقططد الباضططية الخططوارج من قوما اليه ذهب كما بها وجل عز الله
تعالى لله مطيع وهو ال زنديق ول هدى الرض فى ليس أن زعم
السططنة أهططل وقططال كفططره جهططة مططن عصاه وان كثيرةا أشباه فى

فططى تصططح انمططا يعرفه ل ممن وجل عز لله الطاعة ان والجماعة
وصططوله قبططل عليططه الططواجب والسططتدلل النظر وهو واحد شىء

قططد لنططه تعططالى للططه مطيعططا يكن ذلك يفعل فان الله معرفة الى
بططه التقططرب الول النظططر لططذلك بفعله قصد يكن لم وان به أمره
اذا ال سططواها تعططالى للططه طاعططة منططه تصح ول وجل عز الله الى

الول بططالنظر توصل اذا ذلك يمكنه لنه اليه بها التقرب بها قصد
اليه به التقرب الول النظر قبل يمكنه ول تعالى الله معرفة الى
واستدلله. نظره قبل به عارفا يكن لم اذا

اللططه طاعاتا وقوع صحة دعواه على الهذيل أبو واستدل     
زواجره بازائها تعالى الله أوامر ان قال بأن يعرفه ل ممن تعالى

قططد يكون ان وجب أوامره جميع ترك فعل يعرفه ل من كان فلو
قططد الطاعططاتا جميططع ترك من يكون وان زواجره جميع الى صار
يهوديططا الططدهرى لصططار كططذلك كططان ولو المعاصى جميع الى صار

صططار واذا الكفططرةا سططائر اديططان وعلططى ومجوسططيا ونصططرانيا
عططارض أنططه علمنططا المجوسططية سططوى كفططر لكل تاركا المجوسى
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تركططه ما بترك وجل عز لله ومطيع عنها نهى قد التى بمجوسيته
بتركها. مأمور لنه الكفر انواع من

ما على وزواجره تعالى الله أوامر فى المر ليس له فقلت     
ول متضادةا معاص ويضادها ال الطاعة من خصلة ل ولكن ظننته
يضاد منها نوع كل متضادةا خصال ويضادها ال اليمان من خصلة
والقعططود القيططاما بمنزلططة وذلططك الطاعططة يضططادها كما الخر النوع

الططى يصططير ل مططن القعود عن يخرج وقد والستلقاء والضطجاع
أضططداده مططن واحططد بنططوع القعططود مططن يخرج وانما اضداده جميع
الكفططر مطن واحططد بنططوع تعططالى للططه طاعططة كطل عطن يخرج كذلك

آخططر نوعططا يضاد الكفر من النوع ذلك لن كلها للطاعاتا المضاد
وان نفسططه فطى واضطح وهذا الطاعاتا سائر يضاد كما الكفر من

.      الهذيل أبو جهله
سبحانه الله علم بأن قوله فضائحه من الرابعة والفضيحة     

.هو هى وقدرته الله هو وتعالى
ولو وقدرةا علما تعالى الله يكون أن القول هذا على ويلزمه     
ل العلططم لن قططادرا عالما يكون ان لستحال وقدرةا علما هو كان

.قادرةا تكون ل والقدرةا عالما يكون
ان هو هى وقدرته الله هو الله علم ان قال اذا ايضا ويلزمه     

يكطون ان لططوجب قطدرته علمه كان ولو قدرته هو علمه ان يقول
لططه مقططدورا رأيططه يكططون ان يوجب وهذا له مقدورا له معلوما كل
مثله.          اليه يؤدى فما كفر وهذا له معلوما لنه
يحتاج ما الى وجل عز الله كلما تقسيمه الخامسة والفضيحة     
اللطه قططول ان زعططم وقطد محططل الطى يحتططاج مطال والى محل الى

فططى حططادثا كلمططه وسائر محل فى ل حادثا كن للشىء سبحانه
قططوله ان زعططم وقد اعراض عنده كلمه وكل الجساما من جسم

مططن عرضططين بين ففرق كن النسان قول جنس من كن للشىء
عططن الخططر واسططتغناء محططل الططى احططدهما حاجة فى واحد جنس

وقططد محططل فططى ل سططبحانه اللططه ارادةا بحدوثا قوله فاما المحل
واحططد جنططس مططن بأنهططا قططولهم مع البصرية المعتزلة فيه شاركه
المحل. الى المفتقرةا ارادتنا

73



   رقِالف بين الفرق          

المتكلمين بعض يكون ل ان يوجب محل فى ل كلمة ووجود     
ان يقططول ان الهططذيل لبططى وليططس بعططض من أولى بها يتكلم بان

تعططالى اللططه بان قال قد لنه غيره من بها يتكلم بان أولى فاعلها
يكططون ول النططار أهططل وكلما الجنططة أهططل كلما الخططرةا فططى يخلططق
الططى محططل فططى ل كلمططة بوجططود قططوله أداه فقططد بكلمهم متكلما
.     مثله اليه يؤدى فما محال وهذا لمتكلم ل كلما تصحيح

طريق من الحجة ان قوله فضائحه من السادسة والفضيحة     
السططلما عليهططم النبيططاء آيططاتا من الحواس عن غاب فيما الخبار
اهل من واحد فيهم نفسا عشرين من بأقل تثبت ل سواها وفيما
بلغوا وان حجة والفسقة الكفرةا بأخبار يوجب ولم أكثر او الجنة
يكطن لطم اذا الكطذب علطى تواططؤهم يمكطن ل الذين التواتر عدد

يوجب ل الربعة دون ما خبر أن وزعم الجنة أهل من واحد فيهم
العلطم وقططوع يصططح قطد العشطرين الطى الربعطة فططوق ومن حكما

فيهططم كططان اذا العشططرين وخبر بخبرهم العلم يقع ل وقد بخبرهم
.محالة ل منه العلم وقوع يجب الجنة اهل من واحد
يكن {إن تعالى الله بقول حجة العشرين ان على واستدل     

قتالهم لهم يبح لم مائتين}. وقال يغلبوا صابرون عشرون منكم
.حجة عليهم وهم ال

لن للعلم موجبة حجة الواحد خبر يكون ان عليه يوجب وهذا     
المشططركين مططن العشططرةا قتططال لططه كططان الوقت ذلك فى الواحد
.عليهم حجة كونه على دليل لهم قتاله جواز فيكون

فططى عشططرين باعتباره الهذيل ابو أراد ما القاهر عبد قال     
إل الجنططة أهططل مططن واحططد فيهططم كططان اذا الخططبر جهططة من الحجة
لنططه فوائططدها عططن الشططرعية الحكاما فى الواردةا الخبار تعطيل

يكططون واحد الجنة أهل من واحد فيهم يكون ان ينبغي بقوله أراد
عططز اللططه مقططدوراتا فنططاء وفططى والقدر العتزال فى بدعته على
أهططل مططن ول مؤمنططا عنططده يكططون ل بططذلك يقططل لم من لن وجل
حططتى الهذيل أبى بدعة على أحد الهذيل أبى قبل يقل ولم الجنة
شرطه. على العشرين جملة فى روايته تكون
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وأفعططال القلططوب أفعططال بيططن فرق انه والفضيحةالسابعة     
مططع الفاعططل مططن القلططوب أفعططال وجططود يجططوز ل فقططال الجوارح

الفاعططل من الجوارح أفعال وجود وأجاز موته مع ول عليه قدرته
ان وزعططم يمططت لططم حيططا كططان ان قططدرته عدما وبعد موته بعد منا

بالقططدرةا الجططوارح لفعططال فاعلين يكونا ان يجوز والعاجز الميت
. والعجز الموتا قبل  موجودةا كانت التي

هططذا فى القلوب أفعال ان هشاما أبو وابنه الجبائى وزعم     
القططدرةا فنططاء بعططد وجودهططا يصططح انططه فى الجوارح كأفعال الباب
.عنها العجز وجود ومع عليها
الهذيل ابى قول من شر الباب هذا فى وابنه الجبائى وقول     
والعططاجز الميططت كططون باجازةا القول الى سبق الهذيل ابا ان غير

فططى منططواله علططى وابنططه الجبططائى ونسج الجوارح لفعال فاعلين
القلططوب لفعال فاعل العاجز كون إجازةا عليه وقاسا البدعة هذه

القيامة يوما الى بها عمل من ووزر وزرها عليه البدعة ومؤسس
     بها العاملين وزن فى يدخل نقصان غير من

اختلفا علططى وقف لما إنما فضائحه من الثامنة الفضيحة     
من قول ترك اكتسابية أما ضرورية هى هل المعارفا فى الناس

من وقول كسبية كلها أنها زعم من وقول ضرورية كلها انها زعم
منهططا علططم ومططا ضرورية والبداية بالحواس منها المعلوما ان قال

أقططوال عططن خارجططا قططول لنفسططه واختططار اكتسططابية بالسططتدلل
معرفططة وهططو باضطططرار أحططدهما ضربان المعارفا فقال السلف

مططن بعدها وما معرفته الى الداعى الدليل ومعرفة وجل عز الله
اختيططار علططم فهططو القيططاس أو الحططواس عططن الواقعططة العلططوما

واكتساب.
فيها فخالف المعرفة مهلة فى قوله ذلك على بنى انه ثم     
مططن الثانيططة الحططال فى يلزمه ل انه الطفل فى فقال المة سائر
بل والعططدل التوحيططد معططارفا بجميع يأتى أن بنفسه معرفته حال

سططبحانه اللططه بتوحيططد معرفتططه مططع يططأتى ان عليططه وكططذلك فصل
يطأتا لطم ان حطتى بفعله تعالى الله كلفه ما جميع بمعرفة وعدله
الحططال فى وماتا بنفسه معرفته من الثانية الحال فى كله بذلك
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النططار فططى للخلططود مسططتحقا تعططالى للططه وعدوا كافرا ماتا الثالثة
ان فعليططه الخبططار جهططة من بالسمع ال يعرفا ل بما معرفته واما
الططذى للخططبر سططماعه مططن الثانيططة الحططال فططى ذلك بمعرفة يأتى

.للعذر قاطعة حجة يكون
العقلية بالمعارفا يأتى ان عليه يقول المعتمر بن بشر وكان     
نظططر حططال الثانية الحال لن بنفسه معرفته مع الثالثة الحال فى

الرابعططة الحال فى وماتا الثالثة الحال فى بها يأتا لم فان وفكر
.النار فى للخلود مستحقا تعالى لله عدوا كان

بططان قولهمططا الزارقططة على انكرا اللذان القدريان فهذان     
المشركين أطفال ان زعم من وعلى النار فى مخالفيهم اطفال

الثالثة الحال فى ماتوا اذا المؤمنين اطفال ان زعما قد النار فى
العقليططة بالمعارفا اتيانهم قبل بأنفسهم معرفتهم من الرابعة او

.اعتقدوه كفر غير من النار فى مخلدون كفرةا
الكثير الجسم حركة أجاز انه فضائحه من التاسعة الفضيحة     

فططى هططذا مثططل يخططبر ولططم اجزائططه بعض فى تحل بحركة الجزاء
اللون
هو الحركة به قامت الذى الجزء ان المتكلمين سائر وقال     

الطذى الجطزء ان كمطا الجملطة اجطزاء من غيره دون بها المتحرك
وان الجملططة اجططزاء من غيره دون به السود هو السواد به يقوما

اسططودتا لططو كمططا حركططة منهططا جططزء كل فى كان الجملة تحركت
.سواد منها جزء كل فى كان الجملة

يتجزأ ل الذى الجزء بان قوله فضائحه من العاشرةا الفضيحة     
يكططن لططم اذا رؤيته تصح ول منفردا كان اذا به اللون قياما يصح ل

.لون فيه
يكن لم منفردا جزءا خلق لو تعالى الله ان عليه يوجب وهذا     
له. رائيا
فى حليناها التى البدع من السنة اهل انقذ الذى لله والحمد     
.     الهذيل أبى من الباب هذا

:منهم النظامية ذكر     
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بالنظاما المعروفا سيار بن ابراهيم اسحق أبى اتباع هؤلء     
نظامططا كططان انططه يوهمططون بديته الغمار على يموهون والمعتزلة

فططي الخططرز ينظططم كططان وانمططا المططوزون والشططعر المنثور للكلما
شططبابه زمططان فى وكان النظاما له قيل ذلك ولجل البصرةا سوق

بتكططافؤ القططائلين السططمتية مططن وقوما الثنوية من قوما عاشر قد
خططالط ثططم الفلسططفة ملحططدةا مططن قومططا كططبره بعد وخالط الدلة

ملحططدةا وعططن هشططاما عططن فاخططذ الرافضططى الحكططم بططن هشططاما
قططوله عليططه بنططى ثططم يتجزأ ل الذى الجزء بابطال قوله الفلسفة
الثنويططة مططن واخططذ قبلططه احططد وهططم اليها يسبق لم التى بالطفرةا

من واخذ والكذب الجور فعل على يقدر ل العدل فاعل بان قوله
والروائططح والطعططوما اللططوان بططان قططوله ايضططا الحكططم بططن هشاما

الجسططاما بتداخل قوله البدعة هذه على وبنى اجساما والصواتا
وشططبه الفلسططفة وبططدع الثنويططة مططذاهب ودليططن واحططد حيططز فططى

بابطططال البراهمططة بقططول وأعجططب السططلما ديططن فططى الملحططدةا
السططيف مططن خوفططا القططول هططذا اظهططار على يجسر ولم النبواتا

نبينططا معجططزاتا فى روى ما وانكر نظمه فى القران اعجاز فانكر
بيططن مططن المططاء ونبوع يده فى الحصا وتسبيح القمر انشقاق من

انكططار الططى السططلما عليططه نبينططا معجططزاتا بانكططار ليتوصل اصابعه
ولططم فروعهططا فططى السططلما شططريعة احكططاما استثقل انه ثم نبوته

لجل فانكر عليها الدالة الطرق فابطل رفعها اظهار على يجسر
وانكططر الشططرعية الفططروع فططى القيططاس وحجة الجماع حجة ذلك

الضرورى.  والعلم توجب ل التى الخبار من الحجة
الشرعية الفروع الجتهادفى على الصحابة اجماع علم انه ثم     

فتططاوى فططى وطعططن مخططازيه صحيفة من غدا يقرؤه بما فذكرهم
فريقططى مططن المططة فططرق وجميع عنهم الله رضى الصحابة اعلما
المعتزلططة واكططثر والنجارية والشيعة الخوارج مع والحديث الرأى

مططن شططرذمة ضططللته فطى تبعه وانما النظاما تكفير على متفقون
مطع والجطاحظ الحطدثى وفضططل حطايط وابطن كالسوارى القدرية
عليططه بعضهم وزيادةا ضللته بعض فى له منهم واحد كل مخالفة

 بدحروجته الجعل كاعجاب به اليسير النفر هؤلء واعجاب فيها
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فانه الهذيل أبو منهم المعتزلة شيوخ اكثر بتكفيره قال وقد     
كتططابه وفططى النظططاما على بالرد المعروفا كتابه فى بتكفيره قال
.يتجزأ ل الذى والجزء والنسان العراض فى عليه

مططن المتولططداتا ان قططوله فى النظاما كفر الجبائى ومنهم     
الكططافر هططو البططاب هططذا فططى والجبائى الخلقة بإيجاب الله افعال
بعضططها المعتزلططة شططيوخ تكفيططر نططذكر أن أردنا انا غير غيره دون
الظلططم علططى تعططالى اللططه قططدرةا احالته فى الجبائى وكفره بعضا

معمططر وعلططى عليططه كتاب ذلك فى وله بالطبائع قوله فى وكفره
الطبائع. فى

اكثر فى فيه كفره النظاما على كتاب له السكافى ومنهم     
.مذاهبه

بابطاله النظاما تكفير فى كتابا صنف حرب بن جعفر ومنهم     
.يتجزأ ل الذى الجزء
يحصيها فالله تكفيره فى والجماعة السنة اهل كتب واما     

ثلثة النظاما تكفير فى الله رحمه الشعرى الحسن ابى ولشيخنا
ورسائل. كتب عليه وللقلنسى كتب
الله رحمه الشعرى الطيب أبى بن محمد بكر ابى وللقاضى     

فططى ضططللته الططى أشططار وقد النظاما اصول بعض فى كبير كتاب
هططو مططا الكتططاب هططذا فططى نططذكر ونحططن المتططأولين اكفططار كتططاب

:النظاما فضائح من المشهور
خلفا بعباده يفعل ان يقدر ل وجل عز الله بان قوله فاولها     

ذرةا الجنططة اهل نعيم من ينقص ان على يقدر ول صلحهم فيه ما
ول عنططده ظلططم الصلح فيه مما والنقصان لهم صلح نعيمهم لن

مططن ينقططص ان علططى ول ذرةا النططار اهططل عذاب فى يزيد ان يقدر
يخططرج ان علططى يقططدر ل تعططالى اللططه ان ايضا وزعم شيئا عذابهم

مططن النططار فططى يلقططى ان علططى يقدر ول عنها الجنة اهل من احدا
.النار اهل من ليس

على قادرا الله يكن لم جهنم شفير على طفل وقف لو وقال     
الزبانيططة وقططدرتا فيهططا نفسه القاء على الطفل وقدر فيها القائه
.فيها القائه على ايضا
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يعمى ان على يقدر ل تعالى الله ان قال بان هذا على زاد ثم     
والصططحة البصططر ان علططم اذا غنيا يفقر او صحيحا يزمن او بصيرا

يصططحح او فقيططرا يغنى ان على يقدر ل وكذلك لهم اصلح والغنى
.لهم اصلح والفقر والزمانة المرض ان علم اذا زمنا

او حيططة يخلق ان على يقدر ل انه قال ان هذا على زاد ثم     
.خلقه من اصلح غيره خلق ان يعلم جسما او عقربا

ان وقالوا القول هذا فى المعتزلة من البصرية أكفرته وقد     
على والقادر الظلم على قادرا يكون ان يجب العدل على القادر

الظلططم يفعططل لططم وان الكططذب على قادرا يكون ان يجب الصدق
القططدرةا لن عنهمططا بغنططاه وعلططم عنهمططا غناه او لقبحهما والكذب

ان النظاما قال فاذا صده على قدرةا يكون ان يجب الشيء على
قططادرا يكططون ل ان لزمططه والكذب الظلم على يقدر ل تعالى الله
فمططا كفططر العططدل علططى يقدر ل بانه والقول والعدل الصدق على
.مثله اليه يؤدى

تعالى الله من يكون إنه النظاما قول بين فرق ل ايضا وقالوا     
انططه زعططم مططن قططول وبيططن تركططه علططى ول صططده علططى يقدر مال

اليططه يططؤدى فمططا كفططر وهططذا خلفه منه يصح ل فعل على مطبوع
مثله.
على كتابا صنف انه المسألة هذه فى النظاما عجائب ومن     

اشططكاله يططأمر النططور بططان المانويططة قططول من فيه وتعجب الثنوية
ول الشططر علططى تقططدر ل مما وهي الخير يفعل بالظلمة المختلفة

فعل على الظلمة الثنوية ذما من وتعجب الشرور فعل منها يصح
ال تقطدر ول الخيطر فعطل تسطتطيع ل الظلمطة بان قولها مع الشر
فعططل علططى مشططكورا عنططدك اللططه كططان اذا لططه فيقال الشر على

وجه فما والكذب الظلم فعل على قادر غير وهو والصدق العدل
تعطذر ل عنطدهم وهططى الشطر على الظلم ذما الثنوية على انكارك

ذلك. خلفا على
وهو الروح هو النسان ان قوله فضائحه من الثانية الفضيحة     

الططروح بططان قططوله مططع الكططثيف الجسم لهذا فداخل لطيف جسم
علططى الجسد فى انه زعم وقد الجسد لهذا المشابكة الحياةا هى
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وفططى متضططاد ول مختلططف غيططر واحططد جوهر وانه المداخلة سبيل
:له فضائح هذا قوله
وانما الحقيقة على يرى ل القول هذا على النسان ان منها     
مططا الصططحابة ان يططوجب انه ومنها النسان فيه الذى الجسد يرى
.الرسول فيه قالبا رأوا وانما الله رسول رأوا

رأى وانمططا وامه اباه رأى قد احد يكون ل ان يوجب ومنها     
.قالبيهما

الظاهر الجسد هو ليس انه النسان فى قال اذا انه ومنها     
انططه ايضا الجماد فى يقول ان لزمه للجسد مداخل روح هو وانما
المشططابكة الحيططاةا وهو جسده فى روح هو وانما جسده هو ليس

الطيططور وجميططع البهائم وسائر الفرس فى القول وكذلك للجسد
الملئكططة فططى القططول وكططذلك الحيوانططاتا واصططنافا والحشططراتا

حمططارا رأى مططا احططدا ان يوجب وهذا والشياطين والنس والجن
يكون ل ان ايضا ويوجب الحيوان من نوعا ول طيرا ول فرسا ول

وانمططا بعضططا بعضططهم يرى ل الملئكة ان ويوجب ملكا رأى النبى
ذكرناها. التى الشياء هذه قوالب الراؤون رأى

النسططان هى الجسد في التى الروح ان قال اذا انه ومنها     
ان يقططول ان لزمططه قطالبه هططو الططذى الجسططد دون الفاعلططة وهططى
وقطعططت الجسططد جلططد فاذا والقاتلة والسارقة الزانية هى الروح

هططذا وفططى الزانططى غير والمجلود السارق غير المقطوع صار يده
واحططد كططل فاجلططدوا والزانططى {الزانيططة وجل عز الله ويقول غنى

أيديهما فاقطعوا والسارقة {والسارق جلدةا} وقوله مائة منهما
القططرآن بعنططاد حكيم} وكفططاه عزيز والله الله من نكال كسبا بما

.خزيا
هططي الططتى الططروح بططان قوله فضائحه من الثالثة الفضيحة     
لفططة يعجططز وانمططا بنفسططه حططى بنفسططه مستطيع بزعمه النسان

العاجز فى يقول ان من يخلو ول جسم عنده والعجز عليه تدخل
ان يقططول او قططادرا حيططا يكططون الذى النسان نفس انهما والميت
يعجططز الططذى هططو النسططان ان قططال فططان جسططده العططاجز الميططت
بنفسططه ومسططتطيع بنفسططه حططى النسان بأن قوله أبطل ويموتا
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ان زعططم وان عاجزه او ميته وعجزه موته حال فى نفسه لوجود
غيططر ويعجططز يمططوتا الذى هو الجسد وان بنفسه قوى هى الروح
اللططه يكططون ل ان القططول هططذا علططى ويجططب قططادرا حيططا كان الذى
اقطدار علطى ول حطى اماتطة على ول ميت احياء على قادرا تعالى
ل والقططوى يمططوتا ل عنططده الحططى لن قططادر تعجيز على ول عاجز
زعططم وان المططوتى يحيططى بانه نفسه تعالى الله وصف وقد يعجز

لم عليه تدخل لنه وتعجز تموتا وانما بنفسه قوى حى الروح ان
وتقططوى تحيططى وانمططا بنفسها عاجزةا ميتة انها يزعم ممن ينفصل

عليهما. تدخلن وقدرةا بحياةا
واحد جنس الروح ان قوله فضائحه من الرابعة الفضيحة     

الحططى وان وميططت حى ضربان الجساما وان واحد جنس وافعاله
وانمططا حيططا يصير ان يستحيل والميت ميتا يصير ان يستحيل منها
حططي النور ان زعموا الذين والبرهانية الثنوية من القول هذا اخذ

شططأنه مططن ثقيل مواتا الظلما وان ابدا الصعود شأنه من خفيف
وان خفيفططا يصططير ان محططال الميططت الثقيططل وان ابططدا التسططفل
ميتا. ثقيل يصير ان محال الحى الخفيف

جنس كله الحيوان ان دعواه فضائحه من الخامسة الفضحية     
اذا العمططل ان وزعططم الدراك تططدريك فططى منه حمية لتفاق واحد
الجنططس ان ايضططا وزعططم ولططده مططا اتفططاق علططى اتفططاقه دل اتفق

النططار مططن يكططون ل كمططا مختلفططان عملن منططه يكططون ل الواحططد
قططول تحقيططق وهططذا وتبريططد تسططخين الثلج من ول وتبريد تسخين
يفعططل والظلما الشططر منططه يكون ول الخير يفعل النور ان الثنوية
فعليططن يفعططل ل الواحططد الفاعططل لن الخيططر منططه يكططون ول الشر

تسخين الثلج من ول وتبريد تسخين النار من يقع ل كما مختلفين
.وتبريد

استحالة فيه ألزمهم الثنوية على كتابا صنف انه العجب ومن     
والعمططل الجنططس فططى مختلفيططن كانططا اذا والظلمططة النططور مططزاج
ك مطع زعطم ثطم مختلفطة تحركهمطا جهاتا وكانت الخفيطف ان ذل

جهتى واختلفا جنسيهما فى اختلفهما مع الجساما من والثقيل
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المططزاج مططن اعظططم واحططد حيز فى والمداخلة تتداخلن حركتهما
.الثنوية على انكره الذى
ان شأنها من النار بان قوله فضائحه من السادسة الفضيحة     
الشططوائب مططن شططملت اذا وانهططا شططىء كططل علططى بطباعها تعلو

السططماواتا تجططاوز حططتى ارتفعططت العططالم هططذا فططى لهططا الحابسة
تفارقه. فل به تتصل ما جنسها من يكون ان ال والعرش

ارتفطع الجسطد فطارق كطان اذا انطه ايضطا الطروح فى وقال     
شططاب الططذى اذ الثنويططة قططول بعينه وهذا ذلك غير منها ويستحيل

عططالم الططى ارتفع منها انفصل اذا الظلمة باجزاء النور اجزاء من
فهططو الرواح بططه تتصططل نططورا السططماء فططوق يثبططت كان فان النور

النيططران اليهططا يخلططص نططارا الهططواء فططوق يثبططت كططان وان ثنططوى
ان زعمططوا الططذين الطططبيعيين جملة من فهو الهواء فى المرتفعة

وفوقهططا ميل عشر ستة العراض عن الرتفاع فى الهواء مسافة
امططا فهو النار لهب من يرتفع ما بها يلحق القمر بفلك متصلة نار

المسلمين. غمار فى نفسه يدلس طبيعي واما ثنوى
كلها الحيوان افعال بان قوله فضائحه من السابعة الفضيحة     
حركططة عنده والسكون وسكون حركة كلها وهى واحد جنس من

وهططى الحركططاتا جملططة مططن عنططده والراداتا والعلططوما اعتمططاد
حركططاتا كلهططا وهططى واحططد جنس عنده كلها والعراض العراض

اجسططاما عنططده فهططن والخواطر والصواتا والطعوما اللوان فاما
واحد جنس الحيوان افعال بان قوله ونتيجة ومتداخلة به مختلفة
الجهططل مثططل والعلططم الكفططر مثططل اليمططان يكططون ان عليه توجب

السططلما عليططه النططبى فعططل يكططون وان البغططض مثططل والحططب
النططبى دعططوةا يكططون وان بالكططافرين ابليططس فعل مثل بالمؤمنين

الضططللة إلططى ابليس دعوةا مثل تعالى الله دين الى السلما عليه
وانمططا واحططد جنططس كلها الفعال هذه ان كتبه بعض فى قال وقد

لنهططا واحططد الجنس فى وهى احكامها لختلفا اسماؤها اختلفت
مختلفيططن فعليططن عنططده الحيططوان يفعل ول الحيواناتا افعال كلها
.وتسخين تبريد النار من يكون ل كما
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ولعنه شتمه من على يغضب ل ان الصل هذا على ويلزمه     
رحمطه قطوله مثطل النظطاما عنطد النظاما الله لعن القائل قول لن
لنفسططه رضططى فططان حلل ولططد انه كقوله زنى ولد انه وقوله الله

عليه. يلزمه ولما له أهل فهو المذهب هذا بمثل
والطعططوما اللوان بان قوله فضائحه من الثامنة الفضيحة     

الجسططاما تططداخل واجازته أجساما والخواطر والصواتا والروائح
بططان قططوله الحكم بن هشاما على انكر وقد واحد حيز في الكثيرةا
الثلثططة هططذه كططانت لو وقال اجساما والحركاتا والراداتا العلوما

يقططول وهططو واحططد حيز فى ول واحد شىء فى يجتمع لم اجساما
واحططد حيططز فططى متداخلططة اجسططاما والصططوتا والطعططم اللططون ان

الجسططاما مداخلة أجاز ومن خصمه على اعتلله بمذهب وينقض
.الخياط سم فى الجمل دخول اجازةا لزمه واحد حيز فى

انه وذلك الصواتا فى قوله فضائحه من التاسعة الفضيحة     
معنططى على ال واحدا صوتا سمعا اثنان الرض فى ليس انه زعم
مططن واحدا جنسا يأكلن كما الصوتا من واحدا جنسا سمعا انهما

ألجططأه وانمططا الخططر مططاكول غير احدهما مأكول كان وان الطعاما
علططى بهجططومه ال يسططمع ل الصططوتا ان دعططواه القططول هططذا الططى

علططى واحدةا قطعه من يهجم ان يجوز ول السمع جهة من الروح
يصططيب قططوما علططى المصبوب بالماء ذلك وشبه متباينين سمعين

.الخر يصيب ما غير منهم واحد كل
واحدةا كلمة سمع احد يكون ل ان الصل هذا على ويلزمه     
مططن واحططد كططل مسططموع لن رسططوله مططن ول تعططالى اللططه مططن

والكلمططة الواحططدةا بالكلمططة المتكلططم صططوتا مططن خير السامعين
كلمططة يكططون ل الحرفيططن وبعططض حرفين من كانت ربما الواحدةا

كططان اذا ال مسططموعا كلمططا يكططون ل الصططوتا ان زعم وان عنده
الحططرفا لن واحططدا حرفططا الجماعة يسمع ل ان لزمه حروفا من

السامعين. عدد على كثيرةا حروفا ينقسم ل الواحد
الى ل جزء كل بانقساما قول فضائحه من العاشرةا الفضيحة     

بططآخر محيطططا تعططالى اللططه كون احالة القول هذا ضمن نهايةوفى
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لططديهم بمططا {وأحططاط تعططالى اللططه قططول وذلططك بهططا عالمططا العالم
}.عددا شىء كل وأحصى

التى الهمامة بان قولهم المانوية على انكر انه عجائبه ومن     
العليططا الفضططيحة ووافططت بلدهططا قطعت عندهم الظلمة روح هي
تتناهى ل بلدها كانت ان لهم وقال النور شاهدتا حتى العليا من
لطه نهايططة ل مططا قطع لن الهمامة قطعتها فكيف السفل جهة من

الى العالم قطع البدن فارق اذا الروح ان ذلك مع زعم ثم محال
بططل الجططزاء متناهيططة غير العالم من المقطوع بان قوله مع فوق
فططى الططروح قطعهططا فكيططف الجططزاء متناهيططة غير منها قطعة كل

اليهططا يسبق لم التى بالطفرةا قال اللزاما هذا ولجل متناه وقت
.غيره الهواء أهل من

من والظلمة النور بتناهى الثنوية الزما انه هذا من واعجب     
واحططد كططل بتنططاهى قططولهم اجططل من الست الجهاتا من جهة كل

مططن جسططم كططل بتنططاهى استدل فهل للخر ملقاته جهة من منها
ى اجزائطه تنطاهى على اطرافه جهاتا جميع كطان واذا الوسطط ف
فططى تنططاهيه علططى عنططده يططدل ل السططت جهاته من الجسم تناهى

مططن واحططد كططل تناهى ان قالوا اذا الثنوية من ينفصل لم الوسط
سططائر مططن تناهيهما على يدل ل الملقاةا جهة من والظلمة النور

الجهاتا.
وهى بالطفرةا قوله فضائحه من عشرةا الحادية الفضيحة     

المكططان الططى منه يصير ثم مكان في يكون قد الجسم ان دعواه
بينططه المتوسطططة بالمكنططة مططرور غيططر من منه العاشر او الثالث

فططى ومعططادا الول فططى معططدوما يصير ان غير ومن العاشر وبين
العاشر.

نفسه من انصف ان القول هذا بطلن فى اليه نتحاكم ونحن     
العططاص بططن وعمططرو الشططعرى موسى أبى بعد التحكيم كان وان

.للحزما تضييعا
السماواتا تكاد التى هى فضائحه من عشرةا الثانية الفضيحة     

ول وجططل عططز اللططه باخبططار يعلططم ل انططه دعواه وهى منه يتفطرن
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علططى شطىء دينططه اهططل باخبططار ول السططلما عليططه رسططوله باخبططار
.بالخبار يعلمان ل واللوان الجساما ان ودعواه الحقيقة
المعلومططاتا بان قوله الشنيع القول هذا الى الجأه والذى     
ول اجسططاما منها والمحسوس محسوس وغير محسوس ضربان

علططى ال يقططع ل عنططده والحس الحس جهة من ال بها العلم يصح
قططال اجسططاما عنططده والصططوتا والرائحططة والطعططم واللططون جسم
قططديم فضططربان المحسططوس غيططر وامططا بططالحواس ادركططت ولهذا

بالقيططاس يعلمططان وانمططا الخبر بهما العلم طريق وليس وأعراض
والخبر. الحس دون والنظر

فى كان محمدا ان عرفت كيف الصل هذا على له فقيل     
ل عنططدك الخبططار كططانت وان والملوك النبياء سائر وكذلك الدنيا
.شىء بها يعلم
حين منه اقتطعوا السلما عليه النبى شاهدوا الذين ان فقال     

اخططبروا فلمططا بططارواحهم وصططلوها بينهططم توزعوهططا قطعططة رأوه
بارواح فاتصل القطعة تلك بعض منهم خرج وجوده عن التابعين

عططن النططاقلون قصططة وهكططذا ببعضططه ارواحهططم لتصططال التططابعون
.الينا وصل ان الى عنهم نقلوا ومن التابعين

ان والزنادقة والمجوس والنصارى اليهود علمت فقد فقيل     
اتصططلت منططه قطعططة ان أفتزعم الدنيا فى كان السلما عليه نبينا

اطلعوا اذا الجنة أهل يكون ان فالزما ذلك فالتزما الكفرةا بارواح
الفريقيططن من واحد كل وخاطب النار اهل ورآهم النار اهل على

فيتصل منهم واحد كل ارواح من قطعة تنفصل ان الخر الفريق
اهططل ابططدان مططن كططثيرةا قطططع الجنة فيدخل الخر الفريق بأرواح

الجنططة أهططل ابططدان مططن كططثيرةا قطع النار ويدخل وارواحهم النار
خزيا. البدعة هذه بالتزاما وكفاه وارواحهم

عنه الجاحظ حكاه ما فضائحه من عشرةا الثالثة الفضيحة     
تعططالى الله وان حال بعد حال والجساما الجواهر تتجدد قوله من

.ويعيدها يفنيها ان غير من حال كل فى فيها وما الدنيا يخلق
ان الرونطدى ابن على كتابه فى الخياط الحسين ابو وذكر     

.النظاما على القول هذا حكاية فى غلط الجاحظ
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فاحكم الحكاية هذه فى عليه الجاحظ صدق ان له فيقال     
بمجطون فاحكم عليه كذب وان فيه والحادةا وحمقه النظاما بحبل

ننكططر ل ونحططن وفيلسططوفها المعتزلططة شططيخ وهو وسفهه الجاحظ
ونبيهم. ربهم على كاذبين كانوا اذا أسلفها على المعتزلة كذب

خلق تعالى الله بأن قوله فضائحه من عشر الرابعة الفضيحة     
والجططواهر النبططاتا وأصططنافا الحيططوان وسططائر والبهططائم النططاس

لططم السططلما عليططه آدما خلططق وان واحططد وقططت فططى كلها المعدنية
الولد خلططق على المهاتا خلق تقدما ول اولده خلق على يتقدما
اكططثر أن غير واحد وقت فى أجمع ذلك خلق تعالى الله أن وزعم
ظهورهططا فططى يقططع إنمططا والتأخر فالتقدما بعض فى الشياء بعض

المة سلف من عليه اجتمع لما منه تكذيب هذا وفى أماكنها من
اللططه أن مططن والسططامرةا والنصططارى اليهططود مططن الكتططاب أهل مع

وانمطا والرض السطمواتا خلطق قبطل والقلطم اللطوح خلطق تعالى
أول خلقططت أيتهمططا والرض السططماء فططى المسططلمون اختلفططت

فيططه وخططالف ذلططك فططى الكتططاب وأهل المسلمين النظاما فخالف
خلططق تعططالى الله أن زعمت البصرية المعتزلة لن المعتزلة أكثر

قبططل العالم أجساما بعض بخلق سائرهم وأقر مرادته قبل إرادته
محططل فططى ل كططن للشططىء قططوله خلق أنه الهذيل أبو وزعم بعض
بططالظهور النظططاما وقططول والعططراض الجسططاما خلططق أن قبططل

الططذين الزهريططة قططول مططن شططر وتططداخلها الجساما فى والكمون
الوصف يتعين وإنما الجساما فى كامنة كلها العراض أن زعموا

كططل وفططى بعضططها وكمططون العراض بعض بظهور الجساما على
الجسططاما حططدوثا إنكططار الى الدهرية تطريق المذهبين من واحد

شططرط علططى حططال كططل فططى جميعهططا وجططود بدعواهم والعراض
حططال فى منها شىء حدوثا غير من بعضها وظهور بعضها كمون

.مثلها فهو الضللة الى يؤدى وما وكفر إلحاد وهذا الظهور
القرآن نظم أن قوله فضائحه من عشرةا الخامسة الفضيحة     

دللططة ول السططلما عليه للنبى بمعجزةا ليس كلماته تأليف وحسن
صطدقه علطى منه الدللة وجه وإنما النبوةا دعواه فى صدقه على

تططأليف وحسططن القططرآن نظم فأما الغيوب عن الخبار من فيه ما
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فططى منططه أحسططن هو ما وعلى مثله على قادرون العباد فإن آياته
والتأليف. النظم
النس اجتمعت {لئن تعالى الله لقول منه عناد هذا وفى     

كططان ولططو بمثلططه يططأتون ل القططرآن هذا بمثل يأتوا أن على والجن
إل القططرآن إعجططاز منكططر غرض يكن ظهيرا}. ولم لبعض بعضهم

.بمثله يعارضوه بأن العرب تحدى من نبوةا إنكار
الخططبر بططأن قططوله فضائحه من عشرةا السادسة الفضيحة     
ومططع الحصططر عططن الخططبر سططامع عنططد نططاقليه خططروج مع المتواتر
هططذا كططذب يقع ان يجوز دواعيهم واختلفا الناقلين همم اختلفا

.الضرورى العلم يوجب ما الحاد أخبار من بأن قوله مع
المذهب هذا فى العتزال فى موافقيه مع أصحابنا كفره وقد     

اليه.       صار الذى
المة إجماع تجويزه فضائحه من عشرةا السابعة الفضيحة     
الططرأى جهططة مططن الخطططأ علططى العصار جميع وفى عصر كل فى

.والستدلل
المة اجتمعت مما بشىء ليثق ان الصل هذا على ويلزمه     
مططا منها الشريعة احكاما كانت واذا عنده فيه خطئهم لجواز عليه
أخبططار عططن أخططذوه مططا ومنهططا متططواتر خططبر عن المسلمون أخذه
وكططان وقيططاس اجتهططاد عططن وأخذوه عليه أجمعوا ما ومنها الحاد

وخططبر القياس وإبطل الجماع ولحجة التواتر لحجة واقعا النظاما
أحكططاما إبطططال أراد فكططأنه الضططرورى العلططم يوجططد لم اذا الواحد
طرقها. لبطاله الشريعة فروع

مططن أن الوعيططد بططاب فى دعواه عشرةا الثامنة والفضيحة     
بططذلك يفسططق لططم درهمططا وتسططعين وتسططعة مائة سرق أو غصب
.فصاعدا درهم مائتى فيه وخان غصبه او سرقه ما يكون حتى

فططى اليططد فيططه يقطططع ما على القول هذا بنى قد كان فان     
درهططم مططائتى السططرقة فططى القطع نصاب احد جعل فما السرقة

قطال وبططه قيمتطه او دينططار ربطع إنه القطع نصاب فى قوما قال بل
وقططال دراهططم ثلثططة او دينططار بربع مالك وقال وأصحابه الشافعى

واعتططبره فصططاعدا دراهططم عشططرةا فططى القطع بوجوب حنيفة ابو
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قليطل فطي القطع الباضية وأوجبت قيمتها او درهما باربعين قوما
ولططو درهططم بمططائتى القطع نصاب احد اعتبر وما وكثيرها السرقة

للططوفا الغاصططب فسططق لمططا القطع بنصاب معتبرا التفسيق كان
يفسططق ل أن ولططوجب المجططاهر الغاصب على قطع ل لنه دنانير

فططى قطططع ل لنططه البططن مططن او حططرز غيططر من اللوفا سرق من
.الوجهين هذين

ان علططى الفسططق فططى المططائتين تحديططد بنى إنما كان وان     
شططاةا اربعيططن سططرق مططن تفسططيق لزمططه للزكططاةا نصاب المائتين
لططم واذا درهططم مططائتى دون قيمتها كانت وان فيها الزكاةا بوجوب

القطرآن مططن نطص عليطه يدل ولم محال تحديده فى للقياس يكن
الططذى شيطانه وسوسة من ال مأخوذا يكن لم الصحيحة والسنة

ضللته. الى دعاه
ان اليمان فى قوله فضائحه من عشرةا التاسعة الفضيحة     

.فحسب الكبيرةا اجتناب
إيمانا منها شىء ليس والفعال القوال ان القول هذا ونتيجة     

اليمان وانما اليمان من ول بإيمان ليست أفعالها عنده والصلةا
.فيها الكبائر ترك فيها
والناس طاعة كلهما والترك الفعل ان هذا مع يقول وكان     
قالوا وفريق اليمان من كلها الصلةا ان قالوا فريق فريقان قبله
ان فزعططم الفريقيططن هططو فارق وقد ايمانا الصلةا من شىء ليس

اليمان من فيها الكبائر وترك اليمان من ليست الصلةا
بان المعاد باب فى قوله فضائحه من العشرون الفضيحة     

والجعلن والطططذبان والطططذباب والخنطططافس والحيطططاتا العقطططارب
الجنططة الططى تحشر والحشراتا السباع وسائر والخنازير والكلب
يكططون ل بالجنططة عليططه اللططه تفضططل مططا وكططل مططن كططل أن وزعططم

لبراهيططم ليس انه وزعم التفضيل فى درجة بعض على لبعضهم
أطفططال درجططاتا علططى درجططة تفضططيل الجنططة فطى الله رسول بن

او نعمططة او بدرجططة تفضططيل فيهططا المؤمنين لطفال ول المؤمنين
ل كمططا لهم عمل ل لنه والخنافس والعقارب الحياتا على مرتبة
النبيططاء اولد علططى يتفضل ان العالمين رب على فحجر لها عمل

88



   رقِالف بين الفرق          

بهططذا يططرض لططم ثططم الحشراتا على بمثلها يتفضل ل نعمة بزيادةا
يتفضططل ل انططه ايضا وزعم ذلك على يقدر ل انه زعم حتى الحجر

البهططائم علططى بططه يتفضططل ما بمثل ال السلما عليهم النبياء على
وانمططا وغيرهططم العططالمون فيططه يختلططف ل عنططده الفضل باب لن

العمال. فى مراتبهم لختلفا والجزاء الثواب فى يختلفون
من على يغضب ل ان الصل هذا قول على للنظاما وينبغى     
والعقططارب والحيططاتا والخنططازير الكلب مططع اللططه حشرك له قال
.لنفسه به رضى الدعاء بهذا له ندعو ونحن مأواها الى

ابتططدع لمططا أنططه فضائحه من والعشرون الحادية الفضيحة     
ضططللتا ايضا الفقه أبواب فى أدخل العقلية العلوما فى ضللته

.اليها يسبق لم له
كقططول الكنايططاتا مططن بشىء ينفع ل الطلق إن قوله منها     
الحقططي او غاربططك على حبلك او برية او خلية أنت لمرأته الرجل
سططواء الفقهططاء عند الطلق كناياتا من نحوها او اغتدى او بأهلك

.ينوه لم او الطلق بها نوى
نية قارنتها اذا بها الطلق وقوع على المة فقهاء أجمع وقد     

حططال فططى الطلق كنايططاتا إن العططراق فقهططاء قططال وقططد الطلق
.نية غير من بهما الطلق وقوع فى الطلق كصريح الغضب

البطن بذكر امرأته من ظاهر من ان الظهار فى قوله ومنها     
.مظاهرا يكن لم الفرج او

بأسرها. المة قول خلفا فيه وهذا     
فى الشعرى موسى أبى بتفسيق يقول كان أنه فى والشأن     

يكططن لططم اذا الطهارةا ينقض ل النوما أن فى قوله اختار ثم حكمه
مضطططجعا النططوما بططأن العظططم الجمهططور قططول علططى حدثا معها

وسططاجدا وراكعططا قاعططدا النططوما فططى اختلفوا وانما الوضوء ينقض
طريططق من الشافعى اصحاب اكثر وأوجبه حنفية أبو فيه وسامح
.القياس
يصططح لم عمدا مفروضة صلةا ترك من أن زعم أنه ومنها     
.قضاؤها عليه يجب ولم لها قضاؤه
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الصططلواتا أن زعططم مططن ككفططر كفر المة سائر عند وهذا     
فططاتته فيمططن قططال مططن المططة فقهططاء وفى مفروضة غير الخمس

سططعيد وقطال وليلطة يطوما صلواتا قضاء يلزمه أنه مفروضة صلةا
الف قضى وقتها فاتا حتى مفروضة صلةا ترك من المسيب بن

افططتى الفقهططاء بعططض أن الصططلةا شططأن تعظيم من بلغ وقد صلةا
اليططه ذهططب كمططا تركهططا يسططتحل لططم وان عامططدا ينكرها من بكفر
لططم وان عمدا تاركها قتل بوجوب الشافعى وقال حنبل بن احمد
بحبس حنيفة ابو وقال استحللتة ل كسل تركها اذا بكفره يحكم
.يصلى ان الى وتعذيبه الصلةا تارك
فرائض من المتروكة قضاء وجوب فى للمة النظاما وخلفا     

اعتبططار ول الصططلةا وجططوب فططى الزنادقططة خلفا بمنزلططة الصططلةا
.بالخلفين

اخبار فى طعن عنه حكيناها التى ضللته مع النظاما ان ثم     
عنه الجاحظ فذكر بالجتهاد فتاويهم اجل من والتابعين الصحابة

اصحاب عاب أنه بالفتيا المعروفا كتابه وفى المعارفا كتاب فى
كططان هريططرةا أبططا أن وزعم هريرةا ابى احاديث ورواياتهم الحديث

شططك انه وزعم عنه رضى عمر الفاروق فى وطعن الناس اكذب
نفططر فيمططن كان وانه النبى وفاةا يوما وشك دينه فى الحديبية يوما

ميططراثا ومنططع فاطمة ضرب وأنه العقبة ليلة السلما عليه بالنبى
الططى المدينططة مططن الحجططاج بططن نصططر تغريططب عليططه وانكر الفترةا

الحططج متعططة عططن ونهططى التراويططح صططلةا ابططدع أنططه وزعم البصرةا
للعربياتا. الموالى نكاح وحرما

المدينططة الططى العططاص بططن الحكططم بططايوآئه عثمططان وعططاب     
وهططو بالنططاس صلى حتى الكوفة على عقبة بن الوليد واستعماله

درهططم الططف بططأربعين العططاص بططن سعيد أعان بأن وعابه سكران
.بالحمى استأثر أنه وزعم عقده نكاح على
قتلت بقرةا عن سئل انه وزعم عنه الله رضى عليا ذكر ثم     

يقضططى حططتى هو من بجهله قال ثم برأيى فيها اقول فقال حمارا
.برأيه
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واشتف بنت تزويج حديث فى قوله فى مسعود ابن وعاب     
كططان وان وجططل عططز اللططه فمططن صوابا كان فان برأيى فيها اقول
قططال أنططه السططلما عليططه النططبى عططن روايته فى وكذبه فمنى خطأ

بطططن فططى شططقى مططن والشقى أمه بطن فى سعد من {السعيد
ليلططة الجن رواية وفى القمر انشقاق روايته فى ايضا أما} وكذبه

الجن. 
الذين الرضوان بيعة اهل وفى الصحابة اخيار فى قوله فهذا     

يبايعونططك إذ المؤمنين عن الله رضى {لقد فيهم تعالى الله انزل
فهطو عنطه اللطه رضطى مطن علطى غضطب الشطجرةا}. ومطن تحت

.دونه عليه المغضوب
اما الصحابة من بالرأى حكموا الذين ان كتابه فى قال أنه ثم     
الحكططم تحريططم وجهلططوا لهططم جططائر ذلططك أن ظنططوا قططد يكونوا ان

وأن بططالخلفا يططذكروا أن ارادوا وإمططا عليهططم الفتيططا فططى بططالرأى
بططالرأى القططول لططذلك فاختططاروا المططذاهب فططى رؤسططاء يكونططوا
اللططه رضططى للصططحابة ومططا الططدين علططى الهوى إبثار الى فنسبهم

ل موحططدين كططانوا أنهططم غيططر ذنططب الفططرى الملحد هذا عند عنهم
كثيرين. خالقين الله مع ادعوا الذين القدرية بكفر يقولون

فى سعد من السعيد أن روايته مسعود ابن على انكر وانما     
قططول اخلفا هططذا لن أمه بطن في شقى من والشقى أمه بطن

اللططه قضاء من ليستا والشقاوةا السعادةا من دعواها فى القدرية
. وقدره وجل عز

لنبينا معجزةا ثبوتا منه كره فإنما القمر انشقاق إنكاره واما     
كططان فططإن القططرآن نظططم فى معجزته انكر كما السلما عليه عليه
مططع القططرآن فطى ذلططك وجل عز الله ذكر مع القمر انشقاق أحال
يقططدر ل القمططر اجططزاء جامع أن زعم فقد العقل طريق من قوله
فمططا والمكططان القدرةا فى القمر انشقاق اجاز وان تفريقها على
ذكططر مع القمر انشقاق روايته فى مسعود ابن كذب اوجب الذى
وانشق الساعة {اقتربت قوله مع القرآن فى ذلك وجل عز الله

مسططتمر} فقططول سططحر ويقولططوا يعرضططوا آيططة يططروا وإن القمططر
المشطركين قطول مطن شطر اصطل يكن لم القمر بانشقاق النظاما
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ومنكططر بسططحر واقع ذلك أن زعموا انشقاقه رأوا لما قالوا الذين
وجهها. غير على تأولها ممن شر المعجزةا وجود

بعضا الجن بعض يرى ل أن لزمه اصل الجن رؤية انكاره وأما     
دعططواه فى مسعود ابن تكذيب أوجب الذى فما رؤيتهم اجاز وان

رؤيتهم.   
الله خلق افسق كان ضللته من حكيناه ما مع النظاما ان ثم     
شططرب إدمططان وعلططى العظططاما الططذنوب علططى وأجرأهم وجل عز

فططى اللططه رحمططه قططتيبه بططن مسلم بن الله عبد ذكر وقد المسكر
ويططروح مسططكر علططى يغدو كان النظاما أن الحديث مختلف كتاب
: الخمر فى قوله وانشد مسكر على

غيططر مططن دمططا واسططتبيح         لطططف فطى الططزق روح آخذ زلت ما
     مذبوح

بل جسططم مطططرح والزق         بدن فى روحان ولى انتشيت حتى
           روح
فى بدعته مع بدعته مع الصحابة اخبار على طعنه فى ومثله     

مططن ان السططائرةا المثال فى قيل كما أفعاله فى وضللته أقواله
يهيمططا عططارا لنفسه يترك لم لئيما اصله وفى دميما دينه فى كان

الكلب نباح السحاب يضر وهل حريما به واستباح كريما نحله ال
ذما البططرار يضططر ل كططذلك الكلب نبططاح السططحاب ليضططر وكمططا ؟

بططدعته مططع الصططحابة أخيططار علططى طعنططه فططي مثلططه وما الشرار،
ثابت: بن حسان قال كما إل وضللته

لئيم غيب بظهر لحاني >< أما تيٌس بالحزن أنّب أبالى ما
:غيره وقال     
البحران تناطح حيث بلَت >< أما أهجوتها وائٍل تغلب ضّر ما

:منهم السإوارية ذكر     
ثم الهذيل، أبي أتباع من وكان ،السواري على أتباع وهم     
قططال: إن بططأن الضططللة، في عليه وزاد النظاما، مذهب إلى انتقل

القططول وهططذا تعططالى، للططه مقدورا يكن لم ليكون أن الله علم ما
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متناهيططة قدرته كان ومن متناهية، الله قدرةا تكون أن يوجب منه
قائله. من كفر به والقول متناهية، ذاته كان

:منهم المعمرية ذكر     
ّباد بن معمر أتباع وهم      َنبا للملحدةا، رأسا وكان ،السلمّي ع وذ

المداد. كثيرةا العداد على للقدرية. وفضائحه
مططن شطيئا يخلططق لطم تعطالى اللطه يقطول: إن كان أنه منها     

أوسططمع، أوموتا، أوحياةا، رائحة، أو طعم، أو لون من العراض،
خلفا وهطذا الجسطاما، صطفاتا مطن شطيئا يخلطق لم وإنه أوبصر،

ُقِل قوله ّلُه تعالى: { ُق ال ِل َو َشططْيٍء ُكططّل َخططا ُهطط ُد َو َواِحطط ْل ّهططاُر}، ا ْلَق ا
َلططُه صططفة فططي تعططالى قططوله وخلفا ْلططُك نفسططه: { َواتِا ُم الّسططَما
َْلْرِض ِيي َوا ُيِميُت ُيْح َو َو ُه َلى َو ٍء ُكّل َع ِديٌر}. َشْي َق
الجسططاما إن ثططم الجسططاما، خلق إنما الله أن يزعم وكان     
وسططمع وموتا حياةا من سبق ما كل أن باعتبار العراض أحدثت
فعططل مططن الجسم فى عرض إل ماهو ورائحة وطعم ولون وبصر

بطباعهططا المصوبة الجساما فعل عنده والصواتا بطبعه الجسم
وفسططادها الزروع وصلح بطبعه الجسم فعل عنده الجسم وفناء

لططه فعططل فططان كططل فنططاء ان ايضططا وزعططم عنططده الزروع فعل من
 تقدير ول صنع العراض في تعالى لله ليس ان وزعم بطبعه

منه تكذيب موتا ول حياةا يخلق لم تعالى الله ان قوله وفى     
ويميت يحيى وكيف ويميت يحيى بأن نفسه سبحانه الله لوصف

موتا. ول حياةا يخلق ل من
لم تعالى الله أن زعم لما انه فضائحه من الثانية الفضيحة     

الزليططة تعالى لله صفاتا ذلك مع وانكر العراض من شيئا يخلق
لله يكون ل أن البدعة هذه على لزمه المعتزلة سائر أنكرها كما

كمططا أزليططة لططه صططفة كلمططه إن يقول أن يمكنه لم اذ كلما تعالى
ولططم ازلية صفة تعالى لله يثبت ل لنه والجماعة السنة أهل قال

اللططه لن المعتزلططة سائر قاله كما فعله كلمه إن يقول أن يمكنه
فعططل عنططده والقططرآن العططراض من شيئا يفعل لم عنده سبحانه
صططفة ول تعططالى للططه فعل هو وليس فيه الكلما حل الذى الجسم
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الصطفة معنططى علططى كلما لططه يكون أن اصله على يصح فليس له
ونهططى امططر له يكن لم كلما له يكن لم واذا الفعل معنى على ول

الشططريعة احكاما رفع والى التكليف رفع الى يؤدى وهذا وتكليف
     اليه يؤدى بما قال لنه غيره أراد وما
العراض من نوع كل أن دعواه فضائحه من الثالثة الفضيحة     

كططان اذا قططال أنططه وذلططك لعططدده نهايططة ل الجساما فى الموجودةا
بمحلططه اختصططت الحركة فتلك به قامت بحركة متحركا المتحرك

سططواه لمعنططى بمحلططه يختططص ايضططا المعنى وذلك سواها لمعنى
ل سططواه لمعنططى بمحلططه معنططى كططل اختصاص فى القول وكذلك

يختططص عططرض وكططل والرائحططة والطعططم اللون وكذلك نهاية الى
لمعنططى بمحلططه يختططص ايضططا المعنططى وذلططك سواه لمعنى بمحله
نهاية. الى ل سواه

خالفت انما عنده الحركة أن مقالته فى عنه الكعبى وحكى     
لمعنططى الحركططة خططالف السططكون وكذلك سواها لمعنى السكون

هططذا ثططم غيرهمططا لمعنييططن مختلفططان المعنييططن هططذين وان سواه
.نهاية الى ل عنده معتبر القياس

:وجهين من إلحاد القول هذا وفى     
ل حوادثا وجود يوجب وهذا لها نهاية ل بحوادثا قوله احدهما     

كططل {وأحصططى تعططالى اللططه لقططول عناد وذلك تعالى الله يحصيها
}.عددا شىء

القول الى يؤديه لها نهاية ل أعراض بحدوثا قوله إن والثانى     
الجساما غير خلق ما أنه عنده الله لن الله من أقدر الجسم بأن

فعططل فقططد عرضططا فعل اذا والجسم وعنده عندنا محصورةا وهى
ل مططا خلططق ومن العراض من له نهاية مال معه فعل فقد عرضا
.العدد فى متناهيا إل يخلق ل مما أقدر يكون أن ينبغى له نهاية
كان معمرا إن قال بأن مقالته فى عنه الكعبى اعتذر وقد     

أفعططال العططراض وسائر الرادةا غير له فعل ل النسان إن يقول
.بالطباع الجساما

الطذى الطبطع يكططون ان لزمه عنه الرواية هذه صحت فان     
اللططه افعال لن وجل عز الله من اقوى العراض فعل اليه نسب
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صنف كل العراض من أصنافا الطباع وافعال محصورةا اجساما
لها نهاية ل بأعراض معمر قول أن وعلى العدد محصور غير منها

حططدوثا فططى المسططلمين على والكمون الظهور لصحاب تطريق
العططراض حططدوثا علططى اسططتدلوا المسططلمين أن وذلك العراض

وأنكططر الجسططاما علططى منهططا المتضططاداتا بتعططاقب الجسططاما فططى
كلهططا أنهطا وزعمطوا العطراض حطدوثا والظهططور الكمون أصحاب
كمن العراض بعض الجسم فى ظهر فاذا الجساما فى موجودةا

المقصدون لهم فقال ضده ظهر العرض فيه كمن واذا ضده فيه
الكمططون بعططد ظهططوره لكططان تططارةا وظهططر تططارةا العططرض كمن لو

فططى المعنططى ذلططك افتقططر وال سططواه لمعنى الظهور بعد وكمونه
اجتمططاع بطططل واذا نهايططة الى ل سواه معنى الى وكمونه ظهوره

علططى تعاقبهططا صح الواحد الجسم فى العراض من له نهاية ل ما
واذا والظهططور الكمططون جهططة مططن ل فيه حدوثها جهة من الجسم

الجسططم فططى العططراض من له نهاية مال اجتماع يجوز معمر قال
وجططود دعططواهم عططن والظهططور الكمططون اصحاب دفع له يصح لم

واحططد محل فى والظهور الكمون اجناس من لها نهاية ل اعراض
كفططر وذلططك العططراض بقططدما القول الى يؤدى الصل هذا وسوق

مثله. اليه يؤدى فما
شىء إنه النسان فى قوله فضائحه من الرابعة الفضيحة     
هو وليس مختار قادر عالم حى وهو المحسوس الجسد هذا غير

موضططعا يحططل ول يلمططس ول يرى ول متلونا ول ساكنا ول متحركا
.مكان دون مكان يحويه ول موضع دون
السماء فى أما الجسد هذا فى النسان إن أتقول له قيل فاذا     
.  النار؟ فى أما الجنة فى أما الرض فى أما

مدبر الجسد فى إنه أقول ولكنى ذلك من شيئا اطلق ل قال     
مططن شططيء فططى هططو وليططس معذب النار فى او منعم الجنة وفى
ول عريططض ول بطويططل ليططس لنططه متمكنططا ول حطال الشططياء هذه

سططبحانه اللططه به يوصف بما النسان فوصف وزن ذى ول عميق
للططه واجبططة الوصططافا وهذه حكيم قادر عالم حى بأنه وصفه لنه

او حططارا او سططاكنا او متحركا يكون أن عن النسان نزه ثم تعالى
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واللطه رائحطة او طعطم او وزن او لون ذا او يابسا او رطبا او باردا
فططى النسططان أن زعططم وكمططا الوصططافا هططذه عططن منزه سبحانه
اللططه كططذلك فيططه والتمكن الحلول معنى على ل له مدبر الجسد

ل فيه يجرى بما عالم له مدبر أن معنى على مكان كل فى عنده
النسططان يعبططد أن أراد فكططأنه فيططه والتمكططن الحلططول معنى على

القططول اظهططار علططى يحسططن فلم به الله يوصف بما إياه لوصفه
ل أن عليططه يططوجب القططول هططذا إن ثططم اليططه يؤدى بما فقال بذلك
اللططه رسول رأوا الصحابة يكون ل أن ويوجب إنسانا إنسان يرى

خزيا. بذلك وكفاه
أن يجططوز ل الله بأن قوله فضائحه من الخامسة الفضيحة     

.أزلي موجود بأنه إياه وصفه مع قديم انه فيه يقول
الله بأن القول عن امتناعه فضائحه من السادسة الفضيحة     

غيطر يكطون ان عنطده المعلطوما شطرط مطن ل نفسطه يعلطم تعالى
ان جططاز اذا لنططه نفسططه الططذاكر بططذكر عليططه يبطل وهذا به العالم
الكعططبى افتخر وقد نفسه العالم يعلم ان جاز نفسه الذاكر يذكر
افتخططر ومططن العططتزال فططى شططيوخه مططن معمرا بان مقالته فى

:الشاعر بقول وتمثلنا منه وهبناه بمثله
وهبا من والسعيد بايع هل  بايعه والسعيد مشتر هل

:منهم البشرية ذكر     
القدريططة مططن اخططوانه وقططال المعتمططر بن بشر اتباع هؤلء     
. القدرية عند مصيب فيها هو امور فى بتكفيره

لطف على قادر تعالى الله بان قوله فيه القدرية كفرته فما     
.طوعا لمن بالكافر فعله لو

ابتداء العقلء خلق لو تعالى الله بأن قوله فى ايضا وكفروه     
.لهم أصلح ذلك لكان بذلك عليهم وتفضل الجنة فى
لمن أبقاه لو انه عبد من علم لو الله ان بقوله ايضا وكفروه     
.كافرا يميته ان من له اصلح اياه إبقاؤه كان
.مريدا يزل لم تعالى الله ان بقوله ايضا وكفروه     
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افعططال من شىء حدوثا علم اذا تعالى الله ان قوله وفى     
حدوثه. أراد فقد منه يمنع ولم العباد
البصرية المعتزلة كفرتا الخمس المسائل هذه فى والحق     
نكفططر ونحططن الكفططرةا هم فيها له والمكفرون بشر مع بشرا فيها

.شنعاء بدعة منها واحد كل كذا شعواها أمور فى بشرا
إيمانه حال فى مؤمنا والى ما تعالى الله بان بشر قول أولها     
.كفره حال فى كافرا عادى ول

قول على اما المة جميع قول على هذا فى تكفيره ويجب     
أنططه علططم لمططن مواليططا يططزل لم تعالى الله إن نقول فلنا أصحابنا

علططى وماتا كفر وجد اذا علم لمن ومعاديا وجد اذا له وليا يكون
وامططا موته وبعد كفره حال وفى كفره قبل له معاديا يكون كفره
يكططن لططم اللططه ان قططالوا فلنهططم بشططر غيططر المعتزلة اصول على

طططاعته وجططود حال فى فكان منه الطاعة وجود قبل لحد مواليا
ارتططد فإن منه الكفر وجود حال فى للكافر معاديا وكان له مواليا

.عندهم له مواليا كان ان بعد له معاديا تعالى الله صار المؤمن
حال فى للمطيع مواليا يكون ل تعالى الله أن بشر وزعم     
يططوالى وانما كفره وجود حال فى للكافر معاديا ول طاعته وجود

فططى الكططافر ويعططادى طططاعته وجود من الثانية الحالة فى المطيع
جططاز لو قال بأن ذلك على واستدل كفره وجود من الثانية الحالة

فططى الكططافر يعططادى ان وجططاز طططاعته حال فى المطيع يوالى ان
ويعططاقب طاعته حال فى المطيع يثيب ان لجاز كفره وجود حال

لططو فقططال لجاز ذلك فعل لو اصحابنا فقال كفره حال فى الكافر
فعططل لططو له فقلنا كفره حال فى الكافر يمسخ ان لجاز ذلك جاز
.لجاز ذلك
التولد فى بالقول إفراطه بشر فضائح من الثانية الفضيحة     
والطعططوما اللططوان يفعططل ان النسططان مططن يصططح انططه زعططم حتى

اذا التولد سبيل على الدراكاتا وسائر والسمع والرؤية والروائح
والرطوبططة والططبرودةا الحططرارةا فططى قططوله وكططذلك اسططبابها فعططل

.واليبوسة
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قد النسان ان دعواه فى المعتزلة وسائر اصحابنا كفره وقد     
.والدراكاتا والروائح والطعوما اللوان يخترع

يغفر قد تعالى الله بأن قوله فضائحه من الثالثة الفضيحة     
الططى عططاد اذا عليططه فيعططذبه لططه غفططر فيما يعود ثم ذنوبه للنسان
شططرب ثططم كفططره عططن تططاب كططافر عططن هذا على فسئل معصيته

وغامضه للخمر منه استحلل غير من كفره عن توبته بعد الخمر
فطي تعطالى اللطه يعطذبه هططل الخمطر شرب عن توبته قبل الموتا
يجططب لططه فقيططل نعططم فقططال منه تاب قد الذى الكفر على القيمة

عططذاب مثططل السططلما ملة على هو من عذاب يكون أن هذا على
.ذلك فالتزما الكافر

على يقدر تعالى الله بأن قوله فضائحه من الرابعة الفضيحة     
ذلططك فعططل لططو فططانه ايططاه تعططذيبه فططى له ظالما الطفل يعذب ان

.للعذاب مستحقا عاقل بالغا الطفل لكان
يظلم ان على قادر تعالى الله ان يقول كأنه التقدير فى وهذا     
.آخره ينقض الكلما هذا واول عادل الظلم بذلك لكان ظلم ولو
ولو الطفل تعذيب على قادر تعالى الله ان يقولون وأصحابنا     

وقططوله البططاب هططذا فى قولهم يناقض فل منه عدل كان ذلك فعل
.متناقض فيه بشر

تحصططل الحركة بان قوله فضائحه من الخامسة الفضيحة     
ولكططن الثططانى المكططان فططى ول الول المكان فى بالجسم وليس

الثانى. الى الول من به يتحرك الجسم
قبله المتكلمون واختلف نفسه فى معقول غير قول وهذا     
واختلططف العططراض بقططاةا فنفاهططا ل أما معنططى هو هل الحركة فى

زعططم مططن فمنهططم الحركططة وجود وقت فى العراض اثبتوا الذين
ى وهو الجسم فى توجد انها عطن بهطا فينتقطل الولطى المكطان ف

من ومنهم الممرجئ شمر وأبو النظاما قال وبه الثاني الى الول
لنهططا الثططانى المكان في وهو الجسم فى تحصل الحركة ان قال
والجبططائي الهططذيل ابططى قططول وهططذا الثططانى المكان فى كون اول

اللططه رحمه الشعرى الحسن ابو شيخنا قال وبه هاشم أبي وابنه
فططى يوجططد احدهما مكانين فى كونان الحركة ان قال من ومنهم
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فططى وهططو فيططه يوجططد والثططانى الول المكططان فططى وهططو المتحرك
العبططاس ابططو شططيخنا قططال وبططه الروندى قول وهذا الثانى المكان

القططوال هططذه عططن المعتمططر بططن بشططر قططول خرج وقد القلنسى
ول الول المكططان فططى الجسططم وليس تحصل الحركة ان بدعواه

المكططان فططى كططونه حالى بين واسطة ل بأنه علمنا مع الثانى فى
فكيططف له معقول غير هذا وقوله الثانى المكان فى وكونه الول
.؟لغيره معقول يكون

:منهم الهشامية ذكر     
ضللته بعد وفضائحه القوطى عمرو بن هشاما اتباع هؤلء     

.تترى بالقدر
الوكيل ونعم الله حسبنا يقولوا أن الناس على حرما أنه منها     
تعالى لله السم بهذا القرآن نطق وقد بالوكيل تسميته جهة من

اللططه مططن اسما وتسعين تسعة فى الواردةا السنة فى ذلك وذكر
نططزول مططع تعططالى اللططه على السم هذا اطلق يجز لم فاذا تعالى

يطلططق بعططده اسططم فططأى به الصحيحة السنة ورود ومع به القرآن
عليه.

اطلقها فى البصرية المعتزلة من يتعجبون اصحابنا كان وقد     
اذا والسنة القرآن فى يذكر مالم السماء من وجل عز الله على
الله اطلق عن القوطى بمنع التعجب هذا وزاد القياس عليه دل

.والسنة القرآن به نطق قد بما تعالى
يقول كان هشاما ان قال بأن القوطى عن الخياط واعتذر     

يقتضى وكيل ان وزعم الوكيل من بدل المتوكل ونعم الله حسبنا
بمعططانى عنه والمعتذر هشاما جهل علماتا من وهذا فوقه موكل

لنططه الكافى بمعنى اللغة فى الوكيل ان وذلك اللغة فى السماء
اللطه حسطبنا قطولهم معنطى وهطذا فيطه وكلطه ما أمر موكله يكفى
نعططم بعططد مططا يكون ان وواجب كافينا حسبنا ومعنى الوكيل ونعم

يقططال ول الططرازق ونعططم رازقنا الله القائل كقول قبله لما موافقا
علططى يتوكططل {ومن قال تعالى الله ولن الغافر ونعم رازقنا الله

بمعنططى ايضططا الوكيططل يكططون وقططد كططافيه حسططبه} أى فهططو اللططه
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حفيططظ بوكيططل} اى عليكم لست {قل تعالى قوله ومنه الحفيظ
والوكططال بليططد اي ووكططل وكططل رجططل الحفيططظ نقيططض فى ويقال
كافيططا وجل عز الله وكان الحفيظ بمعنى الوكيل كان واذا البلدةا

معنى. اسمائه فى الوكيل إطلق من للمنع يكن لم وحفيظا
هذا وجل عز لله يكتب ان أجاز انه فى هشاما من والعجب     

قططراءةا غيططر فى به يدعى أن يجز ولم القرآن به يقرأ وان السم
.القرآن

كثير اطلق من امتناعه القوطى فضائح من الثانية الفضيحة     
عز تعالى الله ان يقولوا ان من الناس فمنع القرآن به نطق مما

منططه عنططاد وهذا الفاسقين وأضل المؤمنين قلوب بين الف وجل
الرض فططى مططا أنفقت لو قلوبهم بين وألف{ وجل عز الله لقول
عزيططز إنططه بينهططم ألططف اللططه ولكططن قلططوبهم بيططن ألفططت ما جميعا

مططا اللططه ويفعططل الظططالمين اللططه {ويضططل تعططالى حكيم} ولقوله
فى يقول ان الفاسقين}. ومنع ال به يضل {وما يشاء}   وقوله

.الكافرين على عمى انه القرآن
الضللة هذه فى العمرى سليمان بن عباد صاحبه ووافقه     
الكططافر لن الكططافر خلططق تعططالى اللططه ان يقولططوا أن الناس فمنع
ويلزمططه عنططده لكفره خالق غير وهو وكفره إنسان لشيئين اسم
لن المططؤمن خلططق تعططالى اللططه ان يقططول ل ان القياس هذا على

خطالق غيطر عنطده واللطه وايمطان انسطان لشطيئين اسطم المطؤمن
قتططل احططدا إن يقططول ل ان الصل هذا قياس على ويلزمه ليمانه
يكططون ل والكفططر وكفره للنسان اسم الكافر لن ضربه او كافرا

.مضروبا ول مقتول
ورابع اثنين كل ثالث تعالى الله ان يقال ان من عباد ومنع     
نجططوى من يكون {ما وجل عز الله لقول منه عناد وهذا ثلثة كل

ذلططك مططن أدنى ول سادسهم هو ال خمسة ول رابعهم هو إل ثلثة
يططوما عملططوا بمططا ينططبئهم ثططم كططانوا مططا أيططن معهططم هو إل أكثر ول

}.عليم شيئ بكل الله إن القيامة
هذا وفى الكافرين أملى وجل عز الله ان يقال ان يمنع وكان     

ولهطم إثمطا ليطزدادوا لهططم نملطى {إنمطا وجطل عز لقوله منه عناد
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اسططتاذه عططن الضططللة هططذه أخذ قد عباد كان مهين}. فان عذاب
بهططا انفرد وان الحية ال الحية تلد ولن العصية من فالعصا هشاما
اسططتاذه منططع مططا علططى اطلفه من منع ما التلميذ قاس فقد دونه
تعالى. الله على والكفيل الوكيل اسم اطلق من

ل العراض بأن قوله القوطى فضائح من الثالثة الفضيحة     
وزعمططا عبططاد صاحبه قال وكذلك تعالى الله على منها شىء يدل
السططحر ونجططى القمططر وانشقاق حية العصا وقلب البحر فلق ان

الرسططول صططدق علططى ذلك من شىء يدل ل الماء على والمشى
.الرسالة دعواه فى

يكططون ان يجب تعالى الله على الدليل ان القوطى وزعم     
وهى تعالى الله على الدلة فهى محسوسة والجساما محسوسا

لحتططاج تعططالى اللططه علططى دلت فلو نظرية بدلئل معلوما اعراض
.نهاية الى ل سواه دليل الى منها دليل كل
ل العراض إن تقول أن الستدلل هذا على يلزمك له فقيل     
لطو لنهطا الحكطاما مطن حكم على ول الشياء من شىء على تدل
مططدلولها على دللتها فى لحتاجت حكم على او شىء على دلت
ل دليططل الططى دليططل كططل واحتاج عليه دللتها صحة على دللة الى
.نهاية الى
حكم على ول شىء على تدل ل العراض ان الى صار فان     

والحططراما الحلل على رسوله وكلما تعالى الله كلما دللة ابطال
والوعيد. والوعد
كطاللوان بالضرورةا وجوده يعلم ما العراض من ان على     

هططذه تكططون ان فيلزمططه والسططكون والحركططة والروائح والطعوما
لنهططا سططبحانه اللططه علططى دللططة بالضططرورةا المعلومططة العططراض
ان قططال فططان محسوسة لنها عليه الجساما دلت كما محسوسة
وجودهططا انكططروا قطد العططراض نفاةا لن محسوسة غير العراض

عرضططا يكططون ل جسم وجود انكروا قد والضرارية فالنجارية قيل
قولططك قياس على فيجب مجتمعة اعراض الجساما ان لدعواهم

.سببحانه ل وان بالضرورةا معلومة الجساما تكون ل ان
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بططالمقطوع قططوله القططوطى فضائح من الرابعة الفضيحة      
الصططلةا وافتتططح الوضوء أسبغ رجل أن لو قوله وذلك والموصول

فركططع قططرأ ثططم اتمامهططا علططى عازمططا سبحانه الله الى بها متقربا
آخرهططا فى قطعها انه غير كله ذلك فى تعالى لله مخلصا فسجد

وحرمهططا عنهططا تعططالى الله نهاه قد معصية وآخرها صلته اول ان
معصططية بانهططا العلططم الططى فيهططا دخوله قبل سبيل له وليس عليه

فيجتنبها.
لله طاعة كانت منها مضى ما أن على قبله المة واجتمعت      

الماضططى كططان فيهططا مططاتا لو كما كاملة صلةا تكن لم وإن تعالى
.كاملة صلةا تكن لم وان طاعة منها
وقتله عثمان حصار إنكاره فضائحه من الخامسة الفضيحة     

حصططار غير من غرةا قتلوه قليلة شرذمة أن وزعم والقهر بالغلبة
مشهور.

بدر وقعتى كمنكر الخباربه تواتر مع عثمان حصار ومنكر     
تططواترتا الططتى المعجططزاتا وكمنكططر بهمططا الخبططار تططواتر مع وأحد

.بها الخبار
المة ان المة باب فى قوله فضائحه من السادسة الفضيحة     
إمططاما الططى احتططاجت والفسططاد الظلم وتركت كلمتها اجتمعت اذا

المامططة تعقططد لططم امامهططا وقتلططت وفجططرتا عصت واذا بسوسها
.الحال تلك فى لحد
حال فى له عقدتا لنها على امامة فى الطعن أراد وانما     

.قبله اماما قتل وبعد الفتنة
ال تنعقططد ل المامططة إن منهم الصم قول من قريب وهذا     
اللططه رضططى علططى امامة فى الطعن بهذا قصد وإنما عليه بإجماع

الططى خلفه على الشاما أهل لثبوتا عليه تجتمع لم المة لن عنه
لجتمططاع معاويططة بامامططة قططوله مططع علططى امامططة فططانكر ماتا أن

.عنه الله رضي على قتل بعد عليه الناس
شيوخ بطعن العتزال الى المائلين الرافضة عيون وقرتا     

شططهادةا فططى واصططل زعيمهم شك وبعد على امامة فى المعتزلة
.وأصحابه على
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قال من بتكفير قوله القوطى فضائح من السابعة الفضيحة     
فططى شططكوا المعتزلططة مططن وأخلفططه مخلوقتططان والنططار الجنططة ان

مخلوقان. انهما قال من بتكفير يقولوا ولم اليوما وجودها
بططالله ويقسمون أنكرهما من يكفرون لخلقهما والمثبتون     
.النار من ينجو ول الجنة يدخل ل أنكرهما من ان تعالى
فى البكار افتضاض انكاره فضائحه من الثامنة الفضيحة     
فضل الجنة دخول عليه يحرما بل ذلك يحرما ذلك انكر ومن الجنة

.فيها البكار افتضاض عن
قتططل يططرى عنططه حكيناهططا الططتى ضللته مع الفوطى وكان     
.السلما ملة أهل من كانوا وان غيلة السر فى مخالفيه

إن وأتباعه القوطى هذا فى قالوا إذا السنة أهل على فماذا     
علططى وليططس الخمططس وفيطه للمسطلمين حلل وأموالهم دماءهم

اللططه عنططد لقططاتله بططل كفططارةا ول ديططة ول قططود منهططم الواحد قاتل
ذلك. على لله والحمد والزافى القربة تعالى

:منهم المردادية ذكر     
المردار موسى بابى المعروفا صبيح بن عيسى اتباع هؤلء     

المراد كان ان به لئق اللقب وهذا المعتزلة راهب له يقال وكان
وهو ايضا به لئق بالمردار ولقبه النصارى رهبانية من مأخوذا به

:قيل كما الجملة فى
فططى فكططرتا ان ومعنططاه ال         رجل من عيناك أبصرتا ما وقل
          لقبه

يططأتوا ان علططى قادرون الناس ان يزعم المردار هذا وكان     
.النظاما قاله كما منه افصح هو وبما القرآن هذا بمثل
اجتمعت لئن {قل وجل عز الله لقول منهما عناد هذا وفى     

ولططو بمثلططه يأتون ل القرآن هذا بمثل يأتوا أن على والجن النس
}.ظهيرا لبعض بعضهم كان
السلطان لبس من بتكفير يقول ضللته مع المردار وكان     

.يورثا ول يرثا ل انه ويزعم
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من السلطان لبس فيمن يقولون المعتزلة من اسلفه وكان     
كططافر ول مططؤمن ل فاسططق انططه والعططتزال القططدر فططى موافقيهم

.كافر بانه المردار وافتى
تكفيره مع قتله ترك كيف زمانه سلطان من من والعجب     
.خالطه من وتكفير إياه
فعل ولو ويكذب يظلم ان على قادر الله ان ايضا يزعم وكان     

كاذبا. ظالما الها لكان والكذب الظلم من مقدوره
مططن واحد فعل وقوع أجاز انه المردار عن زفر ابو وحكى     
السططنة أهططل على انكاره مع التولد سبيل على مخلوقين فاعلين

والخططر خططالق احططدهما فططاعلين مططن فعططل وقططوع مططن أجازوه ما
.مكتسب

بل بالبصار تعالى الله رؤية أجاز من أن أيضا المردار وزعم     
فططى الشططاك وكططذلك كططافر كفططره فططى والشططاك كططافر فهو كيف

مططن بتكفيططر قالوا انما المعتزلة من والباقون نهاية الى ل الشاك
الرائى بصر شعاع اتصال على او المقابلة جهة على الرؤية أجاز

.بالمرئى
وتكفير المردار تكفير على مجمعون الرؤية اثبتوا والذين     

لمططا انططه المططردار عططن المعططتزله حكططت وقطد كفطره فطي الشططاك
الططى منططه شططىء يدفع ول بماله يتصدق أن اوصى الوفاةا حضرته
ورثته.

فى كان قال بأن ذلك عن الخياط الحسين أبو اعتذر وقد     
العتططذار هططذا فى وصفه وقد حق فيه للمساكين وكان شبه ماله
فاسططق المعتزلة عند والغاصب للمساكين وخائنا غاصبا كان بانه

فعططل بتولططد قططوله فططى المعتزلة سائر اكفره وقد النار فى مخلد
.فاعلين من واحد

عططز الله مقدوراتا بفناء قوله فى الهذيل أبا هو اكفر وقد     
قططوله فططى المعتمر بن بشر استاذه واكفر كتابا فيه وصنف وجل

فططى النظططاما واكفر والدراكاتا والروائح والطعوما اللوان بتوليد
قططول يكططون ان يلزمططه وقططال اللططه فعل من المتولداتا بأن قوله

قططد المعتزلة راهب فهذا الله فعل من الله ابن المسيح النصارى
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محططق الفريقيططن وكل بتكفيططره شيوخه وقال شيوخه بتكفير قال
صاحبه. تكفير فى

 :منهم الجعفرية ذكر     
جعفر والخر حرب ابن جعفر احدهما ابن جعفر اتباع هؤلء     
.اساس وللجهالة رأس للضللة وكلهما مبشر بن

من المة هذه فساق فى ان زعم فانه مبشر بن جعفر اما     
قططوله مططع هذا والزنادقة والمجوس والنصارى اليهود من شر هو
الططذى الموحططد فجعططل كافر ول بمؤمن وليس موحد الفاسق بأن

الكافر. الثنوى من شرا بكافر ليس
شر عندنا انك له نقول ان القول هذا على به نقابل ما واقل     
.الرض جديد على كافر كل من

الخمططر شارب ضرب على الصحابة اجماع ان ايضا وزعم     
هطططه ببططدعته فشططارك برأيهم عليه أجمعوا لنهم خطأ وقع الحد

.الخمر حد انكارها فى الخوارج نجداتا
النىء الخمر حد أنكر من تكفير على المة فقهاء أجمع وقد     

اذا فأمططا منططه يسططكر لططم اذا النبيططذ شططارب حد فى اختلفوا وانما
مططن رغم على والحديث الرأى فريقى عند الحد فعليه منه سكر
.ذلك انكر

فهططو دونهططا اومططا حبة سرق من ان ايضا مبشر ابن وزعم     
بغفططران قططالوا الذين اسلفه بذلك وخالف النار فى مخلد فاسق

.الكبائر اجتناب عند الصغائر
العقول موجباتا من النار فى المذنبين تأييد ان ايضا وزعم     

دون بالشططرع معلططوما ذلططك ان قططالوا الذين اسلفه بذلك وخالف
.العقل

ليتزوجهططا يخطبهططا امرأةا الى بعث لو رجل ان ايضا وزعم     
عليهططا حد ل انه عقد غير من فوطئها عليها فوثب المرأةا وجاءته

لنطه الرجطل علطى الحطد واوجطب النكطاح سطبيل على جاءته لنها
اذا زانيططة للزانى المطاوعة ان الجاهل هذا يعلم ولم الزنى قصد

علططى امططرأةا اكططره فيمططن الفقهططاء اختلططف وانما مكرهة تكن لم

105



   رقِالف بين الفرق          

حططدا الرجططل علططى وأوجب مهرا للمرأةا أوجب من فمنهم الزنى
علططى الحططد أسططقط من ومنهم الحجاز وفقهاء الشافعى قال وبه

المططة سططلف مططن احططد يقل ولم عليه المهر وجوب لجل الرجل
وكفططاه مبشططر ابططن قاله كما للزانى المطاوعة عن الحد بسقوط
.خزيا الجماع بخلفا

المردار استاذه ضللتا على جرى فانه حرب بن جعفر واما     
عليططه يططوجب وهططذا الجملة غير الجملة بعض بان قوله عليه وزاد

.غيرها منها بعض كل كان اذ نفسها غير الجملة تكون ان
وليس العقل على قادر العقل من الممنوع ان يزعم وكان     
ويلزمططه مقططالته فططى الشعبي عنه حكى وهكذا شىء على يقدر
.به عالم غير ليس بشيئ العالم كون يجيز ان الصل هذا على
نقضنا وقد ضللته بيان فى كتاب حرب لبن القاهر عبد قال     

وفيططه حططرب ابططن علططى الحططرب بكتططاب عليه نقضنا وسمينا عليه
.ومنه الله بحمد وفصوله اصوله نقض

 :منهم السإكافية ذكر     
ضللته أخذ قد وكان السكافى الله عبد بن محمد اتباع هؤلء     
وزعططم فروعه بعض فى خالفه ثم حرب بن جعفر عن القدر فى
ول والمجططانين الطفال ظلم على بالقدرةا يوصف تعالى الله ان

ل بططأنه النظاما قول عن فخرج العقلء ظلم على بالقدرةا يوصف
أسططلفه مططن قططال من قول عن وخرج والكذب الظلم على يقدر

بقبحهمططا لعلمططه يفعلهمططا ل ولكنططه والكذب الظلم على يقدر انه
علططى يقططدر انما انه فزعم منزلة القولين بين وجعل عنهما وغناه
اسططلفه واكفططره العقلء ظلططم على يقدر ول له عقل ل من ظلم
خلفه. فى هو واكفرهم ذلك فى
يكلم الله ان يقال ان يجوز بانه قوله ضللته فى تدقيقه ومن     

يسططمه ولططم مكلمططا وسططماه يتكلططم انططه يقططال ان يجوز ول العباد
يططوهم ل ومكلططم به قاما الكلما ان يوهم متكلما ان وزعم متكلما

يقتضططى ومتكلمططا بططه الحركططة قيططاما يقتضى متحركا ان كما ذلك
واما به قائم عندنا تعالى الله وكلما عندنا فصحيح به الكلما قياما
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يططوجب هططذا اعتللططك ان لططه يقولططون فططانهم القدرية من أسلفه
لن فحسططب لسططانه النسططان بططدن مططن المتكلططم يكون ان عليك
المتكلم اسم اجراء احالة عليك يوجب بل فيه يحل عندك الكلما
ول حططروفا لططه المعتزلة سائر وعند عندك الكلما لن شىء على
حططروفا مططن حططرفا كطل ومحطل كلما واحد حرفا يكون ان يصح

يكططون ل ان اعتللططك علططى فيعنى الخر الحرفا محل غير الكلما
لططم تعالى الله ان اعتللك قود على منه جزء ول متكلما النسان

.عندك به يقوما ل الكلما لن متكلما يكن
محمد ان زعم بان السكافى من المعتزلة بعض فخم وقد     
لن قططائله من كذب وهذا فرسه عن فنزل ماشيا رآه الحسن بن

بططن محمططد وماتا الحسن بن محمد زمان فى يكن لم السكافى
السططكافى يططدرك ولططم الرشططيد هططرون خلفة فى بالرى الحسن

لمثلططه ينططزل محمططد يكن لم محمد زمان أدرك ولو الرشيد زمان
الططرازى اللططه عبيد بن هشاما روى وقد اياه تكفيره مع فرسه عن
صططلته يعيططد المعطتزلى خلف صلى من ان الحسن بن محمد عن

سططئل انططه يوسف أبى عن اكثم ابن يحيى عن ايضا هشاما وروى
كتططاب فططى الشططافعى اشار وقد الزنادقة هم فقال المعتزلة عن

وبه الهواء وأهل المعتزلة شهادةا قبول عن رجوعه الى القياس
اكططراما السططلما ائمططة مططن يصح فكيف المدينة وفقهاء مالك قال

؟ بتكفيرهم قولهم مع لهم بالنزول القدرية

 :منهم الثمامية ذكر     
وكططان مواليهم من النميرى اشرس بن ثمامة اتباع هؤلء     

انططه وقيططل والواثططق والمعتصم المأمون زمان فى القدرية زعيم
.العتزال الى دعاه بان المأمون اغوى الذى هو

كلها المة اكفرته ببدعتين المعتزلة اسلفا سائر عن وانفرد     
:فيها

ان دعواهم فى المعارفا اصحاب شاركه لما انه احداهما     
الططى تعططالى اللططه يضطططره لططم مططن ان زعططم ضططرورية المعططارفا

وكططان الكفطر عططن منهيطا ول بالمعرفطة مططأمورا يكططن لطم معرفته
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الططتى الحيوانططاتا كسططائر فحسططب والعتباريططة للسططحرةا مخلوقا
بمكلفة. ليست

والزنادقططة والنصططارى الدهريططة عواما ان ذلك لجل وزعم     
.ترابا الخرةا فى يصيرون

لمن فيها وليس عقاب او ثواب دار هى انما الخرةا ان وزعم     
يستحقون طاعة بالضرورةا تعالى الله يعرفا لمن ول طفل ماتا

ترابططا حينئططذ فيصيرون عقابا عليها يستحقون معصية ول ثوابا بها
.عقاب ول ثواب فى حظ لهم يكن لم اذ

المتولططدةا الفعال بان قوله ثمامة بدع من الثانية والبدعة     
.لها فاعل ل افعال

وجود صح لو لنه العالم صانع انكار الى تجر الضللة وهذه     
مططن حينئططذ يكن ولم فاعل بل فعل كل وجود لصح فاعل بل فعل

علططى دللططة العططالم حدوثا فى كان ول فاعلها على دللة الفعال
ووجططود كططاتب مططن ل كتابططة وجططود انسططان أجططاز لططو كمططا صططانعة
.أوناسخ بان من ل ومبنى منسوخ
لططه فاعل ول متولدا عندك النسان كلما كان اذا له ويقال     
عندك وهو الكفر كلمة وعلى كذبه على النسان تلوما فلم عندك

.؟ الكفر لكلمة ول للكذب فاعل غير
انها السلما دار فى يقول كان انه ايضا ثمامة فضائح ومن     
ربططه عصططى مططا عنططده المسبى لن السبى يحرما وكان شرك دار
ثططم بالضططرورةا ربططه عططرفا مططن عنده العاصى وانما يعرفه لم اذا

.عصاه او جحده
من كان لنه زنى ولد بانه نفسه على منه اقرار هذا وفى     

حكططم علططى سبيها يجوز ل من ووطء مسبية امه وكانت الموالى
ى ولطد منه والمولود زنى الحراما السبى علطى ثمامطة فبدعطة زن

بنسبه.  لئق التقدير هذا
أمورا ومجونة ثمامة سخافة عن التواريخ أصحاب حكى وقد     

:عجيبة
مختلف كتاب فى قتيبة عن مسلم بن الله عبد ذكره ما منها     

جمعططة يططوما النططاس رأى اشططرس بططن ثمامة ان فيه ذكر الحديث
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لرفيططق فقال الصلةا فوتا لخوفهم الجامع المسجد الى يتعادون
العربططى ذاك صططنع ماذا قال ثم والبقر الحمير هؤلء الى انظر له

.وسلم عليه الله صلى الله رسول يعنى بالناس
يوما ركب المأمون ان المضاحك كتاب فى الجاحظ وحكى     

أى قططال ثمامططة له فقال الطين فى وقع قد سكران ثمامة فرأى
تططترى قال الله لعنة عليك قال والله ل قال تستحى أل قال والله

.تترى ثم
صل قم لثمامة يوما قال ثمامة غلما ان ايضا الجاحظ وذكر     

انططا فقططال واسططترح وصططل فقم الوقت ضاق قد له فقال فتغافل
.تركتنى إن مستريح

الى سعى أشرس بن ثمامة ان المراوزةا تاريخ صاحب وذكر     
رؤيططة ينكر من يكفر ان له وذكر المروزى نصر بن باحمد الواثق

القدريططة بدعططة مططن فاعتصم القرآن يخلق يقول ومن تعالى الله
الزيططاتا وابططن داوود وابططن ثمامة وعاتب قتله على ندما ثم فقتله

وان الزيططاتا ابططن لططه فقال بقتله عليه أشاروا قد وكانوا ذلك فى
ابططن وقال والنار الماء بين تعالى الله فقتلنى صوابا قتله يكن لم

صططوابا قتلططه يكططن لططم ان جلدى في تعالى الله حبسنى داود أبى
أنططت تكططن لططم ان السططيوفا علططى تعططالى الله سلط ثمامة وقال
فططى منهططم واحططد كططل دعاء تعالى الله فاستجاب قتله فى مصيبا
اثططوابه فططى وسططقط الحمططاما فططى قتل فانه الزياتا ابن أما نفسه
الله رحمة المتوكل فان داود أبى ابن وأما والنار لماء بين فماتا
بالفالج محبوسا جلده فى فبقى الفالج حبسه فى فاصابه حبسه

بين الخزاعيون فرآه مكة الى خرج فانه ثمامة وأما ماتا ان الى
الططذى هططذا خزاعططة آل يططا فقال منهم رجل فنادى والمروه الصفا
بنططو عليططه فاجتمع دمه فى وسعى فهر بن احمد بصاحبكم سعى

فاكلته الحرما من جيفتة اخرجوا ثم قتلوه حتى بسيوفهم خزاعة
{فططذاقت تعططالى اللططه قططال كمططا فكططان الحرما من خارجا السباع

}.خسرا أمرها عاقبة وكان أمرها وبال

 :منهم الجاحظية ذكر     
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بحسن اغتروا الذين وهم الجاحظ يحيى بن عمرو اتباع هؤلء     
معنططى بل تططروق ترجمططة لهططا الططتى كتبططه فططى الجاحظ هكذا بذله

تعالى لله لستغفروا ضللته فى جهالته عرفوا ولو يهول واسم
احسانا. اليه ينسبوا ان عن فضل انسانا اياه تسميتهم من
مقالته فى عنه الكعبى حكاه ما اليه المنسوبة ضللته فمن     
ذلططك مططع وهططى طبططاع كلها المعارفا ان قوله من به افتخاره مع

.لهم باختيار وليست للعباد فعل
سائر وان الرادةا ال للعباد فعل ل ان فى ثمامة ووافق قالوا     

طباعططا منهططم وقعططت انهططا معنططى على العباد الى تنسب الفعال
.بارادتهم وجبت وانها
تعالى الله يعرفا فل احد يبلغ ان يجوز ل انه ايضا وزعم قال     

لمططذهبه حبططه اسططتغرقه قططد عارفا ومن معاند من عنده والكفار
رسله. وبصدق بخالقه المعرفة من عنده بما يشكر ل فهو
ال للنسان فعل ل أن فى الجاحظ على الكعبى صدق فان     

ول حاجططا ول صططائما ول مصططليا النسان يكون ل ان لزمه الرادةا
ول صططلةا عنططده يفعططل لططم لنططه قاتل ول قاذفا ول سارقا ول زانيا

هططذه لن قططذفا ول قتل ول سططرقة ول زنططى ول حجططا ول صططوما
.الرادةا غير عنده الفعال
كسططبا ل طباعا عنده ذكرناها التى الفعال هذه كانت واذا     

ل النسططان لن عقططاب ول ثططواب عليها للنسان يكون ل ان لزمه
يعططاقب ول يثططاب ل كما له كسبا يكون ل ما على يعاقب ول يثاب
كسبه. من ذلك يكن لم اذا بدنه وتركيب لونه على
بعد الجساما عدما باستحالة قوله ايضا الجاحظ فضائح ومن     

علططى يقططدر وتعططالى سططبحانه الله بان القول يوجب وهذا حدوثها
خلططق ان بعططد بقططاؤه يصح ل وانه افنائه على يقدر ول شىء خلق

.الخلق خلق ان قبل منفردا كان كما منفردا الخلق
وعذابها والنار ونعيمها الجنة يفنى ل الله ان قلنا وان ونحن     

كلططه ذلططك افنططاء علططى قططادر وجططل عز الله بان ذلك نجعل ولسنا
.الخبر بطريق والنار الجنة بدواما نقول وانما
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احدا النار يدخل ل الله بان قوله ايضا الجاحظ فضائح ومن     
فططى تمسططكهم ثططم بطبعهططا نفسططها الططى اهلهططا تجططذب النار وانما

الخلود. على نفسها
اهلها تجذب انها الجنة فى يقول ان القول هذا على ويلزمه     
بططذلك قططال فططان الجنة احدا يدخل ل الله وان بطبعها نفسها الى

قططال وان الططدعاء فائططدةا وابطل الثواب فى الله الى الرغبة قطع
بططان القططول الجنططة} لزمططه الجنططة اهل يدخل هو تعالى الله {ان

.اهلها النار يدخل
المعتزلة شيوخ من انه وزعم بالجاحظ الكعبى افتخر وقد     

بططن كنانططة بنططى مططن كنططانى انططه وزعططم الكططثيرةا بتصانيفه وافتخر
.مضر بن الياس بن مدركة بن خزيمة

مفاخر كتاب صنفت فلم زعمت كما كنانيا كان ان له فيقال     
فلططم عربيططا كططان وان العدنانيططة وسططائر الكنانيططة على القحطانية

كتططابه فططى ذكططر وقططد العططرب علططى المططوالى فضططل كتاب صنف
هجطاء مطن كطثيرةا اشطعارا عطدنان علطى قحطان بمفاخر المسى

وقطد أبطاه هجططا كمططن آبططائه بهجو رضى ومن للعدنانية القحطانية
كططان من فقال اباه هجا الذى بساما ابن هجاء في جحظة أحسن

اباه. يهجو كان ما أبيه من انه لو كفاه قد فهجوه أباه يهجو
اللصوص حيل فى كتابة منها فاصنافا المزخرفة كتبه واما     
عشططر فططى كتططابه ومنهططا السططرقة وجططوه الفسططقة بهططا علططم وقد

فططى كتططابه ومنهططا سططلعهم التجططار علططى به افسد وقد الصناعاتا
النططاس ودائططع بهططا يجتلبططون للمحتططالين ذريعططة وهططو النططواميس

اسططتاذه بطعططن مشططحون وهططو الفتيططا فططى كتابه ومنها واموالهم
والكلب القحططاب فططى كتبططه ومنهططا الصططحابة اعلما علططى النظاما

وبصفته به لئقة الكتب هذه ومعانى المكدين حيل وفى واللطة
كتططاب معططانى فيططه سلخ وقد الحيوان طبائع كتاب ومنها واسرته
حكططم مططن المططدائنى ذكره ما اليه وضم لرسطاطاليس الحيوان
الكتططاب شططحن انططه ثططم الحيططوان منططافع فططى وأشططعارها العططرب

المنططاظرةا هططذه بمثططل والشططتغال والططديك الكلططب بين بمناظرةا
. اليه سلمناه بالجاحظ افتخر ومن بالغث الوقت يضيع

111



   رقِالف بين الفرق          

:فيه الشاعر كقول  الجاحظ فى السنة اهل وقول     
الجاحظ قبح دون ال كان ما         ثانيا مسخا الخنزير يمسخ لو

طططرفا كططل فططى القذى وهو         بنفسه الجحيم عن يتوب رجل
           لحظ

 :منهم الشحامية ذكر     
وضللته الجبائى استاذ وكان الشحاما يعقوب أبى اتباع هؤلء     

وامتنع لقادرين واحد مقدور كون أجاز انه غير الجبائى كضللتا
الشططحاما قططول الغبيططاء أن بعض ظن وقد ذلك من وابنه الجبائى

واضططح فططرق القططولين وبيططن لقادرين مقدور فى الصفاتية كقول
يحدثه ان يصح لقادرين واحد مقدور كون اجاز الشحاما ان وذلك

عيون كتاب فى الكعبى حكاه وكذلك البدل على منهما واحد كل
وانمططا خططالقين يثبتططون ل والصططفاتية الهططذيل أبططى على المسائل
والخططر خططالقه أحططدهما لقططادرين واحططد مقططدور كططون يجيططزون
هططذا وفى خالقا المكتسب ول مكتسبا الخالق وليس له مكتسب

الطريقين. اختلفا على الفرقين بين الفرق بيان

 :منهم الخياطية ذكر     
في الكعبى استاذ كان الذى الخياط الحسين ابى اتباع هؤلء     

وانفططرد ضططللتها اكططثر فى القدرية سائر الخياط وشارك ضللته
المعتزلطة ان وذلطك المعططدوما فطى اليه يسبق لم من بقول عنهم

يكون ان يصح ل قال من منهم شيئا المعدوما تسمية فى اختلفوا
جططوهرا ول ذاتططا ول شيئا كونه يصح ول ومذكورا معلوما المعدوما

السططنة لهططل موافططق وهططو منهم الصالحى اختيار وهذا عرضا ول
المعتزلططة مططن آخرون وزعم شيئا المعدوما تسمية فى المنع فى
عططرض ول بجططوهر وليططس ومططذكور ومعلططوما شططىء المعدوما ان

كططل ان هاشططم ابططو ابنططه الجبائى وزعم منهم الكعبى اختيار وهذا
لطه ثطابت الوصططف فان لجنسه او لنفسه الحادثا يستحقه وصف

جططوهرا عططدمه حططال فططى كططان الجططوهر ان وزعم عدمه حال فى
سططوادا السططواد وكططان عرضططا عططدمه حططال فططى العططرض وكططان
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تسططمية عططن كلهططم هؤلء وامتنع عدمهما حال فى بياضا والبياض
تططأليف وفيططه مركططب عندهم الجسم ان قبل من جسما المعدوما

قيططاما يططوجب بمططا معططدوما وصف يجوز ول وعمق وعرض وطول
به. معنى

فططرق وسائر المعتزلة جميع الباب هذا فى الخياط وفارق     
ان يجوز لنه جسما يكون عدمه حال فى الجسم ان فزعم المة
متحركا المعدوما يكون ان يجز ولم جسما حدوثه حال فى يكون

فقال عنده متحركا يكون ان يصح ل حدوثه حال فى الجسم لن
حططال فططى لططه ثططابت فهو الحدوثا حال فى ثبوته يجوز وصف كل

.عدمه
حططدوثه قبططل النسططان يكون ان العتلل هذا على ويلزمه     
مططن بكمالهططا النسان صورةا على احدثه لو تعالى الله لن انسانا

صططورةا مططن له تغيير غير ومن والرحاما الصلب فى له نقل غير
 ذلك يصح  اخرى صورةا الى
بوصفهم لفراطهم لمعدومية لهم يقال الخياطية هؤلء وكان     

.بهم لئق اللقب وهذا الموجوداتا اوصافا باكثر المعدوما
قبل جسم الجسم بان قوله الخياط على الجبائى نقض وقد     

القططول الططى يططؤديه بططذلك قططوله ان وذكططر مفرد كتاب فى حدوثه
.الجساما بقدما
الجبائى على مثله ويتوجه الخياط على متوجه اللزاما وهذا     
العططدما حططال فططى كانت والعراض الجواهر بان قولهما فى وابنه

ولططم واعراضططا وجططواهر اعيانا تزل لم قالوا فاذا وجواهر اعراضا
فى بوجودها القول لزمهم فقد اعيانها سوى لمعنى حدوثها يكن

الجططواهر بقططدما قالوا الذين قول معنى تحقيق فى وصاروا الزل
والعراض.

منكر المعدوماتا وفى القدر فى ضللته مع الخياطي وكان     
ا الحطاد اخبطار فى الحجة احكطاما اكطثر انكطار ال بانكطاره اراد وم

اخبططار مططن اخبططار علططى مبنيططة الفقططه فططروض اكثر فان الشريعة
.الحاد
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من فيه ضلل وقد الحاد اخبار حجة فى كتاب عليه وللكعبى     
انتسططابك والعار الخزى من يكفيك للكعبى وقلنا فيها الحجة انكر
     بضللته تقر استاذ الى

 :منهم الكعبية ذكر     
البنحى محمود ابن احمد بن الله عبد القاسم ابى اتباع هؤلء     

العلططوما انططواع فططى يططدعى قبططل حاطب وكان بالكعبى المعروفا
ولططم باسراره منها شىء فى يحظ ولم والعموما الخصوص على
المعتزلططة مططن البصططريين وخططالف باطنه عن فضل بظاهره يحط
تعططالى اللططه بططان اقروا منهم البصريين ان منها كثيرةا احوال فى
كمططا نفسططه يططرى ان وانكططروا واللططوان الجسططاما من خلقه يرى

نفسططه يططرى ل تعططالى الله ان الكعبى وزعم غيره يراه ان انكروا
فططى النظططاما وتبططع وبغيططره بنفسططه علمططه معنى على ال غيره ول

.الحقيقة فى شيئا يرى ل تعالى الله ان قوله
وجل عز الله ان فى اصحابنا مع منهم البصريين ان ومنها     

عططالم انططه معنططى علططى ل الحقيقططة على والصواتا للكلما سامع
ل تعططالى اللططه ان المعتزلططة مططن والبغداديون الكعبى وزعم بهما

وصططفه وتأولوا بالسمع المسمى الدراك معنى على شيئا يسمع
يسمعها التى بالمسموعاتا عليم انه معنى على البصير بالسميع

غيره. يراها التي والمرئياتا غيره
وجل عز الله ان فى اصحابنا مع منهم البصريين ان ومنها     
مريططدا يططزل لططم انططه قططالوا اصططحابنا ان غيططر الحقيقططة على مريد

حادثططة بارادةا يريد انه المعتزلة من البصريون وزعم ازلية بارادةا
القططولين هذين عن واتباعهما والنظاما الكعبى وخرج محل فى ل

اذا انططه وزعموا الحقيقة على ارادةا تعالى لله ليست انه وزعموا
واذا فعلططه انططه فمعنططاه فعلططه من شيئا اراد وجل عز الله ان قيل
وصططفه ان وقططالوا به امره انه فمعناه فعل عنده من اراد انه قيل

بططالرادةا الجططدار وصف ان كما مجاز جميعا الوجهين فى بالرادةا
شططئت لو قال فأقامه ينقض ان يريد {جدارا تعالى الله قول في
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اصططحابنا مططع البصططريون اكفرهططم وقد أجرا} مجاز عليه لتخذتا
.وجل عز الله ارادةا نفيهم فى

قول وعاند بميت ليس المقتول ان زعم الكعبى ان ومنها     
يططوما أجططوركم توفططون وإنمططا الموتا ذائقة نفس {كل تعالى الله

الحيططاةا ومططا فططاز فقططد الجنة وأدخل النار عن زحزح فمن القيامة
كططل ان علططى مجمعططون المططة الغططرور} وسططائر متططاع إل الططدنيا
مقتول. غير ميت صح وان ميت مقتول

فعل تعالى الله على اوجب من قول على الكعبى ان ومنها     
.التكليف باب فى الصلح

غير معنى الستطاعة ان فى اصحابنا مع البصريين ان ومنها     
غيططر ليسططت انها الكعبى وزعم الفاتا من والسلمة البدن صحة

.والسلمة الصحة
منهططم البغططداديين يكفططرون المعتزلططة مططن والبصططريون     

تكفيططر فططى صادق الفريقين وكل البصريين يكفرون والبغداديون
.القدرية فضائح كتاب فى بيناه كما الخر الفريق

 :منهم الجبائية ذكر     
خوزسططتان اهططل أهوى الذى الجبائى على أبى أتباع هؤلء     
بعططده انتقلططوا ثم مذهبه على زمانه فى البصرية المعتزلة وكانت

.هاشم أبى ابنه مذهب ألى
لعبده مطيعا وجل عز الله سمى انه الجبائى ضللتا فمن     

أبطى لشططيخنا يومطا قطال انطه ذلك سبب وكان لعبد مرادا فعل اذا
فقططال عنططدك الطاعططة معنططى مططا اللططه رحمططه الشططعرى الحسن
الطاعة حقيقة الجبائى فقال فيها قوله عن وسأله المر موافقة

فقال اطاعه فقد غيره مراد فعل من وكل الرادةا موافقة عندى
يكططون ان الصططل هططذا على يلزمك الله رحمه الحسن ابو شيخنا

لططه فقططال ذلططك فططالزما مططراده فعططل اذا لعبططده مطيعا تعالى الله
بططرب وكفططرتا المسططلمين إجمططاع خططالفت اللططه رحمططه شططيخنا

ان لجططاز لعبططده مطيعططا تعططالى اللططه يكططون ان جططاز ولو العالمين
كبيرا. علوا ذلك عن الله تعالى له خاضعا يكون
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القياس على جارية تعالى الله اسماء ان زعم الجبائى ان ثم     
ابططو شططيخنا والزمططه فعلططه فعططل كططل مططن له اسم إشتقاق وأجاز

الحبططل خططالق لنططه النسططاء بمحبططل يسميه ان الله رحمه الحسن
النصارى ضللة من أشنع هذه بدعتك له فقال ذلك فالتزما فيهن

محبططل بططأنه القططول مططن امتناعهم مع لعيسى أبا الله تسمية فى
.مريم
فى واحد عرض وجود أجاز انه ايضا الجبائى ضللتا ومن     

وجططود أجططاز انه وذلك مكان ألف الف من اكثر وفى كثيرةا امكنة
.محل ألف الف فى واحد كلما
كان غيره لي كتب اذا محل فى المكتوب الكلما ان وزعم     

الططى الول المكططان غير منه انتقال غير من المحلين فى موجودا
ألططف فططى كتبططت ان وكططذلك الثططانى فططي حدوثا غير ومن الثانى
اذا تعططالى اللططه أن هاشططم أبططو وابنه هو وزعم ألف الف او مكان

جميططع بططه أفنططى محططل فططى ل عرضططا خلططق العططالم يفنى أن أراد
بعططض يفنططى ان تعالى الله قدرةا فى يصح ول والجواهر الجساما
إفنائهططا علططى يقدر ول تفاريق خلقها وقد بعضها بقاء مع الجواهر
.تفاريق

اذا للجبائى قال الله رحمه الحسن أبا شيخنا ان حكى وقد     
لططه رجل فى تقول فما به أمر ما شاكل قد تعالى الله ان زعمت

إن غدا حقك لعطينك والله له فقال فيه يماطله حق غيره على
لن يمينططه فططى يحنططث فقططال غده فى حقه يعطه لم ثم الله شاء
إجمططاع خططالفت لططه فقططال فيه حقه يعطيه ان شاء قد تعالى الله

يمينطه قطرن مطن ان علططى قبلطك اتفقططوا لنهططم قبلطك المسلمين
.به يقر لم اذا يحنث لم وجل عز الله بمشيئة

 :البهشمية ذكر     
على عصرنا معتزلة واكثر والجبائى هاشم أبى اتباع هؤلء     

الدميططة لهططم ويقططال اليططه بططويه آل وزيططر عبططاد ابن لدعوةا مذهبه
شططاركوا وقططد فعططل علططى ل واالعقططاب الططدما باسططتحقاق لقولهم
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يسطبقوا لطم بفضطائح عنهطم وانفطردوا ضللتها اكثر فى المعتزلة
.اليها
انهم وذلك فعل على ل والعقاب الدما باستحقاق قولهم منها     

مططع والشططرك الفعططل مططن يخلططو اان يجططوز منها القادر ان زعموا
اصططحابنا أن ذلططك الططى الجططأهم والططذى الفعل من الموانع ارتفاع
لزمتكططم الفعططل علططى الستطاعة تقدما اجزتم اذا للمعتزلة قالوا

فكططانوا عليططه تقططدمها فى الكثيرةا والوقاتا الوقتين بين التسوية
يططوجب كططان مططن فمنهططم اللططزاما هططذا عن الجواب في يختلفون

ي بالسطتطاعة ضطده او الفعل وقوع ال مطن الثانيطة الحطال ف ح
الفعططل وقوع ويوجب الفعل حدوثا وقت الى الستطاعة حدوثا

تكططون ل القططدرةا ان ذلططك مططع ويزعططم الموانططع عدما عند ضده او
مثططل القططدرةا عططدما اجططاز من ومنهم حدوثه حال فى عليه قدرته
قططد الططتي القططدرةا ضططد هو الذى العجز حدوثا ومع الفعل حدوثا
الططزاما تططوجه الجبططائى بططن هاشططم أبططو ورأى وجودهططا بعد عدمت

فططى الكططثيرةا والوقططاتا الوقتين بين التسوية في عليهم أصحابنا
يجططد ولم عليه تقدمها جاز ان الفعل على الستطاعة تقدما جواز

بقططاء وأجططاز التسططوية فططالتزما صططحيحا انفصططال عنططه للمعتزلططة
عنططه الموانططع وارتفططاع الية وتوفر قدرته بقاء مع ابدا المستطيع

كطان لو أرأيت الصل هذا على له فقيل والترك الفعل من عاليها
معصططية لططه طاعططة بقدرته يفعل ان قبل وماتا مكلفا القادر هذا
فعططل على ل الدائم والعقاب الذما يستحق فقال حاله يكون ماذا

الية وتوفر عليه قدرته مع به أمر ما يفعل لم أنه أجل من ولكن
لططم بططأن العقططاب استحق كيف له فقيل منه الموانع وارتفاع فيه

يسططتحق ان دون عنططه نهططى مططا يفعططل لططم وان بططه أمططر مططا يفعل
به. أمر ما يفعل لم وان عنه نهى ما يفعل لم بأن الثواب

تعالى الله إن يقول من يكفرون المعتزلة من اسلفه وكان     
وقالوا العاصى يخترعها لم معصية اكتساب على العاصى يعذب

معصططية فيططه ليس من بعقاب قوله في هاشم أبى تكفير إن الن
اولى. غيره فعل من ول فعله من ل
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يفعل لم وان عاصيا به أمر ما يفعل لم من سمى انه والثانى     
صططح ولططو طاعة فعل من على ال المطيع اسم يوقع ولم معصية
.كفر بل كافر لصح او طاعة بل مطيع لصح معصية بل عارض

تغير لو المكلف هذا ان زعم الشنعاء البدع هذه مع إنه ثم     
للقبيططح أحدهما العذاب من قسطين بذلك يستحق ل قبيحا تغيرا
تغيططر ولططو بططه أمططر الذى الحسن يفعل لم لنه والثانى فعله الذى
أمططره قططد تعططالى الله وكان النبياء أفعال مثل وفعل حسنا تغيرا

.مخلدا لصار ضده فعل ول يفعل فلم بشىء
:الثلثة المواضيع هذه في يكفرونه المعتزلة وسائر     
.فعل على ل العقاب استحقاق أحدها     
.قبيحا تغيرا تغير اذا العذاب من قسطين استحقاق والثانى     
طاعة بمثل وأطاع حسنا تغيرا تغير لو انه قوله في والثالث     

تعططالى الله أمره مما واحدا شيئا يفعل ولم السلما عليهم النبياء
.النار في الخلود يستحق ل ضده ول به

حتى القسطين في قوله مثل الحدود في اصحابنا وألزمه     
يفعططل لططم لنه والثانى فعله قد الذى الزنى حد حدان عليه يكون

القططذفا حططدود فططى القططول وكذلك الزنى ترك من عليه وجب ما
المفطططر على كفارتين إيجاب وألزموه الخمر وشرب والقصاص

بططأن والثانية للكفارةا الموجب لفطرةا إحداهما رمضان شهر في
.الفطر عن والكف الصوما من عليه وجب ما يفعل لم

هذه بدعته في عليه اللزاما هذا توجه الجبائى ابن رأى فلما     
فططي وكفططارتين حططدين ايجططاب من فرارا منها أشنع هو ما ارتكب

ترك فأما والقذفا والشرب الزنى عن نهى إنما فقال واحد فعل
.عليه واجب فغير الفعال هذه

لنططه نهاية الى ل واكثر أقساط بثلثه القول ايضا وألزموه     
وقسطططا يفعله لم لنه قسطا عنده متولد هو فيما قسطين اثبت
مططن عنططده يتولد ما المسبباتا من وجدنا وقد سببه يفعل لم لنه

عنططده يتولططد فانهططا بالسططهم الهدفا كاصابة يتقدمه كثيرةا اسباب
منهططا حركططة وكططل السططهم فططي الرمططى يفعلها كثيرةا حركاتا من

منهططا فالمائططة حركططة مائططة كانت ولو الصابة الى يليها لما سبب
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بالصططابة تعططالى اللططه أمططره اذا أصططله على فيبقى الصابة سبب
ان منهططا الواحططد آخططر وقسطا قسط مائة يستحق ان يفعلها فلم
الحركاتا. تلك يفعل لم لنه والمائة الصابة يفعل لم

استحق يفعله فلم بالكلما مأمورا كان اذا انه ايضا اصله ومن     
يفعططل لططم لنه وقسطا الكلما يفعل لم لنه قسطا قسطين عليه
هذا وقاما قسطين يستحق ل الكلما سبب ضد فعل انه ولو سببه
ثلثططة اسططتحق هططل لططه فقلنططا يفعلططه لم الذي السبب مقاما عنده

سططببه يفعططل لم لنه وقسطا الكلما يفعل لم لنه قسطا اقساط
.الكلما سبب ضد لنه وقسطا

إل القسطين يثبت يكن لم انه عنه أصحابنا بعض حكى وقد     
الذمططة استحقاق كتاب في نص وقد وحده الكلما سبب ترك في

حكططم فحكمططه مخصططوص تططرك مططاله كططل فيططه وقال خلفه على
تططرك حكططم فحكمططه مخصططوص تططرك لططه ليططس وما الكلما سبب

المظططالم ورد الططدين وقضططاء والكفططارةا كالزكططاةا الواجبة العطية
بجارحططة تقططع ل اشططبههما ومططا والكفططارةا الزكططاةا ان بهططذا واراد

فعل أو حج او صلى لو بل مخصوص واحد ترك له ول مخصوصة
مخصططوص تركططه سبب والكلما للزكاةا تركا جميعه كان ذلك غير

قسططا لجلطه اسطتحق الكلما سطبب تطرك فاذا قبيحا تركه فكان
مططن اكططثر آخر قسطا عليه يستحق فلم قبيح ترك للعطية وليس

يود. لم لنه الذما يستحق ان
ان وجططب قبيحا والزكاةا الصلةا ترك يكن لم ان له فيقال     

.مثله اليه يؤدي فما الدين عن خروج وهذا حسنا يكون
وجب ما يفعل لم من سمى انه الباب هذا في مناقضاته ومن     

وفاسططقا كططافرا سماه وكذلك ظلم منه يوجد لم وان ظالما عليه
عبدا النار في الله يخلد أن فأجاز عاصيا إياه تسميته في وتوقف

عليططه يططوجب وكافرا فاسقا اياه وتسميته عاص اسم يستحق لم
تسططميته مططن يمنعه التسمية هذه من وامتناعه بالعاصى تسميته
وكافرا. فاسقا

بين بفرقة الجماع فيه خالف ما ايضا فيه مناقضاته ومن     
ثططواب الجنططة فططي يكططون ان يجططوز قططال انه حتى والثواب الجزاء
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جططزاء يكططون ل كططثير عقططاب النططار في ويكون جزاء يكون ل كثير
فعططل علططى ال يكططون ل الجططزاء لن جزاء تسميته من امتنع وانما

جزاء يكن لم اذا له وقيل فعل على ل عقاب يكون قد انه وعنده
.فعل على إل عقاب ول ثواب ل انه تنكر ما فعل على ال

الذما باستحقاق قوله هاشم أبى فضائح من الثانية والفضيحة     
يعطططى بططأن عمرا أمر لو زيدا ان فزعم الغير فعل على والشكر

العطيططة قابض من الغير فعل على الشكر استحق فأعطاه غيره
ففعلها بمعصية أمره لو وكذلك غيره فعل هى التى العطية على

وليططس غيططره فعل هي التى المعصية نفس على الذما يستحق ل
الذما او الشكر يستحق انه المة فرق سائر كقول هذه في قوله
غيططره فعططل هو الذى به المأمور الفعل على ل به إباه امره على
الذى المر على أحدهما ذمين أو شكرين له يوجب المبتدع وهذا

يصططح وكيف غيره فعل هو الذى به المأمور على والخر فعله هو
قططولهم الكسططب اصططحاب على انكاره مع مذهبه على القول هذا
عليهططا يعططاقبهم او يططثيبهم ثم عباده اكساب يخلق تعالى الله بأن

انفططردتا غيره فعل هو الذى الصل هذا على أنكرتا ما له ويقال
علططى المشططرك طفططل يعذب تعالى الله ان الزارقة قول من به

الشططكر العبططد يسططتحق أن فططأجز ذلططك أجزتا اذا وقيل أبيه فعل
ان مثططل العبططد فعططل عنططد تعططالى اللططه فعلططه فعططل على والثواب
د مطن يطعطم او يسطقى ويحيطى فيعيطش الهلك علطى اشطرفا ق

الططذى والرى والشبع الحياةا نفس على والثواب الشكر فيستحق
.تعالى الله فعل من هو

مع تصح ل لنها التوبة في قوله فضائحه من الثالثة الفضيحة     
وان قبيحا يعتقده او قبيحا يعلمه آخر قبيح على الصرار مع ذنب
الصرار مع تصح ل الفضائح من التوبة ان ايضا وزعم حسنا كان
ان الشططاهد فططي دعواه على فيه وعول عليه تجب حبة منع على
احططد من توبة قبوله منه يحسن بحرمته وزنى لغيره ابنا قتل من

ي لطه مسطلمة غير دعوى وهذه الخر على اصراره مع الذنبين ف
العقططاب مع ذنب من التوبة قبوله الشاهد في يحسن بل الشاهد

ويزنططى النططاس أمططوال ويسططرق ابنططه يعقططه كالمططاما الخططر علططى
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العقططوق فططي توبته فيقبل العقوق في أبيه الى يعتذر ثم بجواريه
غيططره مططال فططي يطده ويقطططع مططاله مططن فيططه خططانه وفيما عقوقه
الزنى. في ويجلده
تططرك عليه وجب أنما قوله الباب هذا في عليه عول ومما     
للقبططح تاركططا يكططن لططم آخططر قبططح علططى اصططر فططاذا لقبحططه القبيططح

قبحه. أجل من المتروك
عن عقابه لزالة القبيح ترك وجوب يكون ان تنكر ما له وقلنا     

مال على عوقب وان عنه تاب ما عقاب من خلصه فيصح نفسه
؟ عنه يتب

بعططض عن التائب يكون أن الباب هذا فى ما اكثر له وقلنا     
ل فلم آخر قبيح على وأصر لقبحه ذنبه عن وتاب ناقض قد ذنوبه
يعتقد ممن وغيره الخارجي أن كما منه تاب الذى من توبته تصح

عططن التوبططة مططن عندك يصح حسنة انها وعنده فاسدةا اعتقاداتا
د قبائطح علطى اصطراره مطع قبحهطا يعلطم قبائطح حسطنها اعتقطد ق

مططا كططل باجتنططاب مططأمور انططه قلططت اذا هططذا أصططلك على ويلزمك
أبططى مذاهب قبح اعتقد اذا منا الواحد في تقول أن قبيحا اعتقده
اعتقططده مططا جميططع بططترك ال توبته يصح ل أن وسرق وزنى هاشم
مططذاهب وباجتناب والسرقة الزنى باجتناب مأمورا فيكون قبيحا

قبحها. لعتقاده كلها هاشم أبى
القبائح جميع عن وتاب اسلم يهودى عن أصحابنا سأله وقد     
غيططر مططن عليططه مسططتحقها مططن فضططة حبة منع على أصر انه غير

نعططم قال فان الكفر من توبته صحت هل لها جحود ول استحللها
.المة اجماع عاند ل قال وان اعتلله نقض
التى يهوديته على كافر وانه اسلمه يصح لم أنه قوله ومن     

غيططر انه فزعم اليهود احكاما عليه تجر لم انه ثم توبته قبل كانت
يهوديا. ليس ذلك مع وهو عليها مصر هو بل اليهودية من تائب
فأبح يهوديته على مصرا كان ان له وقيل بينة مناقضة وهذه     

.المة قول خلفا وذلك منه الجزية وخذ ذبيحته
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ل إنها ايضا التوبة في قوله فضائحه من الرابعة والفضيحة     
مططن توبططة عنططده يصططح فل مثلططه عططن العجططز بعد الذنب عن تصح

.الزنى عن ذكره جب من توبة ول الكذب عن لسانه خرس
أنه اعتقد لو أرأيت له وقيل قبله المة جميع قول خلفا وهذا     
فططاذا معصططيته مططن ذلططك كان وزنى لكذب وذكر لسان له كان لو

والزنططى الكططذب آلة له كان لو انه اعتقد اذا فكذلك قيل نعم قال
وتوبة. طاعة من ذلك يكون ان وجب بهما تعالى الله يعص لم

زمططانه أهل أفسق الوعيد في افراطه مع هاشم ابو وكان     
حططتى سططكره فططي ماتا انه وقيل الخمر شرب على مصرا وكان
:المرجئة بعض فيه قال

     الجرائر من الرجاء بعض يرى         حتى بالرجاء القول يعيب
علططى أصططر كططذا وعبططدي         جرمططا الرجططاء ذوي مططن واعظططم
          الكبائر

الرادةا فططي قططوله فضططائحه مططن الخامسططة والفضططيحة     
واحططد شىء يكون أن يجوز ل بانه قوله عنده واصلها المشروطة

أن ذلطك الطى الجطأه والططذى آخر وجه من مكروها وجه من مرادا
تخلططو ل فقططال والخلططق الكسب في بالجهاتا قال من على تكلم

فططان معدومة أو موجودةا تكون أن من الكسب هى التى الوجهة
موجطودا واحططد شطىء إثبططاتا فيططه كطان معطدوما الطوجه ذلك كان

ل أما مخلوقططا يكططون أن مططن يخططل لم موجودا كان وإن ومعدوما
يكططن لططم وان وجططه كططل مططن مخلططوق أنططه ثبططت مخلوقا كان فان

وهططذا آخططر وجططه مططن خلقططا وجططه مططن قططديما العقل صار مخلوقا
مططن مكروهططا وجططه من مرادا الشىء كون هذا على فألزما محال
.آخر وجه
وجهة على إل بالشىء تتعلق ل عندك الرادةا إن له وقيل     

مططن مكروهططا جهططة مططن مرادا كان فاذا الكراهة وكذلك الحدوثا
اراد مططا وكططره اراد مططا اراد قد المريد يكون أن وجب أخرى جهة
مططن إل لططه مريططدا للشططىء المريططد يكططون ل فقططال متناقض وهذا

عليططه فططألزما وجططه مططن يكرهططه أن يجططوز ل حططتى وجططوهه جميططع
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وجططه مططن معلوما واحد شىء كون ينكر ل اذ والمجهول المعلوما
آخر. وجه من مجهول

جهة من مرادا يكون ل الواحد الشىء بأن قوله ارتكب ولما     
هططدما فيهططا مسططائل نفسططه علططى حلططت أخططرى جهططة من مكروها
.اكثرها ارتكب وقد المعتزلة اصول

الله يكرهه لم ما العظاما القبائح من يكون ان يلزمه انه منها     
السجود كان اذا انه وذلك يرده مالم الجميل الحسن ومن تعالى

عظيططم قبيح للصنم السجود ان مع الصنم عبادةا عبادةا تعالى لله
إخبططارا اللططه رسططول محمططدا بططأن القول يكون أن اراد اذا وكذلك

عططن إخبططارا يكططون ان يكرهططه ل أن وجب الله عبد بن محمد عن
يكون ان تعالى الله كره اذا ولزمه كفرا ذلك كون مع آخر محمد

كططونه مططع تعالى لله عبادةا كونه يريد ل ان للصنم عبادةا السجود
الكططبير جطامعه فطى وذكططر كله هذا وركب حسنة طاعة لله عبادةا

الشططىء يكططون ان وأبى تعالى الله يكرهه لم للصنم السجود أن
على ابو أما فيه وقال مختلفين وجهين من مكروها مرادا الواحد
الصططول علططى مسططتمر غيططر عندى وهو ذلك يجيز فانه أباه يعنى
عنططدنا الحططدوثا طريططق علططى إل الشططىء تتنططاول ل الرادةا لن

اراد مططا كططره قططد يكططون ان لططوجب وكططره حدوثه اراد فلو وعنده
.حدوثان له يكون أن إل اللهم
قطد عنططدنا الرادةا لن باطططل اصطلنا علططى عليطه عططول الذى وهذا

وليس الحدوثا وجه غير وعلى الحدوثا وجه على بالمراد تتعلق
.وقلب جواب إلزامه عن وله ألزمه ما اباه اما

بالشىء تتعلق الرادةا إن بقوله يرد لم اباه فان الجواب اما     
انهططا بططذلك أراد وانمططا هاشم أبو اليه ذهب ما الحدوثا وجه على

حططال فططى عليها يكون بصفة او بحدوثه حدوثه حال فى به تتعلق
وهططى تعططالى للططه طاعة كونه ويريد حدوثه يريد أن مثل الحدوثا

المططر إن كقططولهم وهططذا الحططدوثا حططال فطى يكططون عليهططا صططفة
على به إرادةاالمأمور إما بالرادةا إل وخبرا امرا يكونان ل والخبر

ابططن قططاله كمططا وخططبرا امرا كونه إرادةا او وغيره هاشم أبى أصل
ربكططم مططن الحططق {وقططل قططال قططد تعالى الله لن منهم الخشيد
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منهططم اليمططان وأراد كلمططه حدوثا اراد فليؤمن} وقد شاء فمن
كون يرد لم لنه تهديد هو بل امرا ذلك مع فليؤمن قولهم وليس

يريططد وحططتى عنططدهم خططبرا يكون ل الخبر وكذلك امرا القول هذا
لحططدوثا بإرادةا السبب هذا أن مع عمرو دون زيد عن خبرا كونه

عبططادةا السططجود يكون ان تعالى الله كراهة أن بهذا وبان الشىء
كططونه من هاشم ابو ذكره ما يلزما فلم لحدوثه ارادته غير للصنم
كرهه. الذى الوجه من مرادا

عططن نهطى قطد تعططالى اللططه إن يقطال أن عليه القلب ووجه     
أن المعتزلططة أصل من  ثبت2 وقد عليه نص وقد للصنم السجود

وقططد حدوثه عن إل ينهى ول الشىء بحدوثا إل يأمر ل تعالى الله
من عنه نهى قد يكون ان فيلزمه له عبادةا بالسجود أمر أنه ثبت

وليططس الشططىء إحططداثا عططن ال ينهططى ل لنططه به امر الذى الوجه
يكططون أن لزمططه حططدوثان لططه كططان ولططو واحططد حدوثا ال للسجود

والنهى المر فى فلزمه آخر وجه من محدثا غير وجه من محدثا
والكراهة. الرادةا فى والتجار إياه ألزما ما

كفره التى بالحوال قوله فضائحه من السادسة والفضيحة     
ألجططأه والذى الفرق سائر عن فضل العتزال فى مشاركوه فيها
فططارق هططل منططا العططالم عططن المعتزلة قدماء أصحابنا سؤال اليها

مع لنفسه إياه مفارقته وأبطلوا لعلة او لنفسه علمه بما الجاهل
لنفسططه ل إيططاه مفططارقته تكون ان وبطل واحد جنس من كونهما

سططواه آخططر مططن أولططى لططه بمفططارقته حينئططذ يكون ل لنه لعلة ول
ان ايضططا ووجططب مططا لمعنططى عالما كونه فى فارقه إنما أنه فثبت
فططارقه بهططا صططفة او معنططى الجاهططل مفارقة فى تعالى لله يكون
ثلثططة فططى الحططال فططأثبت عليهططا كططان لحال فارقه إنما أنه فزعم

فاسططتحق لنفسططه موصوفا يكون الذى الموصوفا أحدها مواضع
لمعنى بالشىء الموصوفا والثانى عليها كان لحال الوصف ذلك
ول لنفسه ل يستحقه ما والثالث لحال المعنى بذلك مختصا صار

الى وأحوجه لحال عنده غيره دون الوصف بذلك فيختص لمعنى
دون به اختص زيد علم إن قال لما المعانى فى معمر سؤال هذا

لنفسططه كططان فططان لمعنى اول لنفسه اول لمعنى او ولنفسه عمر
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كان وان علوما لكونها اختصاص به العلوما لجميع يكون ان وجب
نهايططة الطى ل بمعنططى معنطى كل تعلق فى معمر قول صح لمعنى

مططن أولططى بططه اختصاصططه يكططن لططم لمعنى ول لنفسه ل كان وان
لحال. به اختص انما هاشم ابو وقال بغيره اختصاصه

ول علما لكونه ل لعينه به اختص زيد علم ان اصحابنا وقال     
.وعينا نفسا له لن ل لعينه سواد السواد ان تقول زيدكما لكون

من ل فقال تعلمها اول الحوال تعلم هل هاشم لبى قالوا ثم     
إل عنده يعلم ل اذ اشياء اثباتها لزمه معلومة انها قال لو انه قبل

إنمططا التغاير لن متغايرةا احوال بانها يقل لم ان ثم شيئا يكون ما
انهططا الحططوال فططى يقططول ل انططه ثططم والططذواتا الشططياء بيططن يقططع

معلومططة ول محدثططة ول قديمططة انهططا ول معدومة انها ول موجودةا
غيططر انهططا بقططوله لهططا ذكططره مع مذكورةا انها تقول ول مجهولة ول

متناقض. وهذا مذكورةا
انها فيها يقال ل حال معلوما كل فى له العالم ان ايضا وزعم     

عططز البططارى احططوال ان زعططم هططذا ولجل الخر المعلوما مع حالة
ل مقططدوراته فططى احططواله وكططذلك لها نهاية ل معلوماته فى وجل
.لها نهاية ل مقدوراته ان كما لها نهاية
بل احوال واحد لمعلوما يكون ان انكرتا ما اصحابنا له وقال     

لططه وقالوا نهاية الى ل يوجد عالم بكل المعلوما تعلق لصحة نهاية
هططى ل بانهططا فاجططاب هو هى اما غيره عمل من البارى احوال هل
فطى قطولهم الصطفاتية علطى انكطرتا فلطم لطه فقالوا غيره ول هو

.غيره ول هى ل انها الزل فى وجل عز الله صفاتا
مطن جملطة نبغطى قطوله فضطائحه مطن السابعة والفضيحة     

والدراك كالبقططاء العططراض مثبططتى اكططثر اثبتهططا الططتى العططراض
النسططان يلحططق الططذى اللم ان زعم وقد والشك واللم والكدرةا

ليططس الكريططه الططدواء شططرب عند يجده الذى واللم المصيبة عند
بمعنططى ليططس والدراك الطبع عنه ينفر ما ادراك من اكثر بمعنى
ليسططت عنططده اللذاتا وكذلك النار اهل جواهر ادراك ومثله عنده

بمعنططى ليططس والدراك المشططتهى ادراك من اكثر هى ول بمعنى
عنططد كططاللم معنططى إنططه الوبططاء عنططد يحططدثا الذى اللم فى وقال
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مططن وهططذا الحسططن تحططت واقططع بططانه ذلك على واستدل الضرب
والتلدع الخردل بسعوط واللم بالخشب الضرب ألم لن عجائبه

كططون نفططى اذا ويلزمططه الحسططن فططى سططواء الصبر وشرب بالنار
لططذاتا علططى الجنططة فططى الثططواب اهل لذاتا يزيد أل معنى الملذةا

اكططثر شططىء ل يكططون ان لسططتحالة بالفضل نالوها التى الطفال
نفعا فاثبت وحسن نفع نفسها فى اللذةا ان قال وقد شىء ل من

الضططرر ان هططذا من وجاء ضرر ألم كل وقال بشىء ليس وحسنا
.عنده شىء ليس ما

الله ان الفناء باب فى قوله فضائحه من الثامنة والفضيحة     
السططماواتا بقططاء مططع ذرةا العالم من يفنى ان على يقدر ل تعالى

بفناء ال تفنى ل الجساما ان دعواه فى اصله على وبناه والرض
ل لنططه الجسطاما لجميطع ضدا يكون محل فى ل تعالى الله يخلقه
منهططا بشططىء قائمططا هو ليس اذ بعض دون الجواهر ببعض يختص

قططوله هططذا فى الفضيحة من وحسبه كلها نفاها لها ضدا كان فاذا
.بعضها افناء على يقدر ل جملة إفناء على يقدر الله بأن
الجأه والذى واجبة غير الطهارةا بأن قوله التاسعة والفضيحة     
قططوله علططى مغصططوب بماء الطهارةا عن نفسه سأل ان ذلك الى

بططأن واجططاب فاسدةا المغصوبة الرض فى الصلةا بأن ابيه وقول
فططى الصططلةا وبين بينها وفرق صحيحة المغصوب بالماء الطهارةا

اللططه امططر وانمطا واجبططة غير الطهارةا ان قال بأن المغصوبة الدار
أن العبطد تعطالى ان علطى اسطتدل ثطم متطهطرا كطان اذا يصطلى ب

ثم اجزاه صحيحا كونه مع طهره لو غيره بان واجبة غير الطهارةا
والطططوفا الوقططوفا ان فزعططم الحططج فططى العتلل هططذا طططرد انه

بططه اتططى اذا مجزيططه كلططه ذلططك لن الحططج فى واجب غير والسعى
الكفططارةا ول واجبططة الزكاةا تكون أل الصل هذا على ولزمه راكبا

ارفططع هططذا وفى فيها عنه ينوب وكيله لن الديون وقضاء والنذور
الشريعة. احكاما

المعتزلططة زعمططاء تكفيططر الفصل هذا فى ذكرناه بما وبان     
ومثلهططم لهططم المقلططدين اتبططاعهم يكفرون واكثرهم لبعض بعضها

والبغضططاء العططداوةا بينهططم {فأغرينططا تعالى الله قاله كما ذلك فى
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يصططنعون} وامططا كططانوا بمططا اللططه ينبئهم وسوفا القيامة يوما إلى
مططن اتبعططوا الططذين تططبرأ {إذ تعالى الله فقول معهم اتباعهم مثل

الططذين وقططال السططباب بهططم وتقطعت العذاب ورأوا اتبعوا الذين
.}منا تبرءوا كما منهم فنتبرأ كرةا لنا أن لو اتبعوا
وقوله الطفرةا فى النظاما مكابرةا زعمائهم مكابراتا ومن     
مططن العاشططر او الثططالث الططى الول المكان من يصير الجسم بأن
دعواهم فى منهم التوالد اصحاب ومكابرةا بالوسط ضرورةا غير
فططي جمهططورهم الحقيقهومكابرةا على الحياء يقتلون الموتى ان

على قادر شبرا الرض من يرتفع ان على يقدر الذى ان دعواهم
قططادر يططداه المغلول المقيد وان السبع السماواتا فوق يرتفع ان

شططرب علططى تقططدر الصغيرةا البقه وان السماء الى صعوده على
منه. افصح هو وبما بمثله كذا القران

الصدق حروفا أن الدمشقى بقاسم منهم المعروفا وزعم     
إل ألططه ل القائططل قول فى التى الحروفا وان الكذب حروفا هى
الططتى الحروفا وان اله المسيح يقول من قول فى التى هى الله
ل باعيانهططا المجططوس زردشططت كتططاب فططى الططتي هى القران فى

للعقططول مكابراتا الوجوه هذه يعد لم ومن مثلها انها معنى على
مكابرةا. للمحسوساتا السوفسطائية انكار يعد ان له يكن لم

القدرية زعماء من سبعة ان المقالتا أصحاب حكى وقد     
الظلططم علطى تعطالى اللطه قدرةا فى وتكلموا مجلس فى اجتمعوا
.لسائرهم منهم واحد كل تكفير عن وافترقوا والكذب

يقدر هل المجلس ذلك فى للنظاما قال منهم قائل ان وذلك     
قططدر لططو فقططال منه وكذبا جورا لكان منه وقع ما على تعالى الله
فى ويكذب يجوز او مضى فيما اوكذب جار قد لعله ندر لم عليه

مططن لنططا يكططن ولططم الرض اطططرافا بعططض فططى جار او المستقبل
يؤمننا دليل ما قال به الظن حسن جهة من ال امان وكذبه جوره

يلزمك السوارى علي له فقال اليه سبيل فل منه ذلك وقوع من
أو يفعلططه ل انططه علططم ما على قادرا يكون ل ان العتلل هذا على
فيما منه وقوعه يأمن لم ذلك على قدر لو لنه يفعله ل بانه أخبر

فيططه قولططك فما اللزاما هذا النظاما فقال المستقبل فى او مضى
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يفعله ل ان علم ما على يقدر ل انه وأقول بينهما أسوى أنا فقال
الظلططم علططى يقططدر ل انه وأنت أنا أقول كما يفعله ل بانه اخبر او

أبططو وقططال وكفططر الحططاد قولططك للسططوارى النظاما فقال والكذب
تعططالى اللططه علططم ومططن فرعططون فططى تقول ما للسوارى الهذيل

فططان ل أما اليمططان علططى قططادرين كططانوا هل يؤمنون ل انهم منهم
يطيقوه لم ما تعالى الله كلفهم فقد عليه يقدروا لم انهم زعمت

ادرين كطانوا انهم قلت وان كفر عندك وهذا يؤمنطك فمطا عليطه ق
او يقططع ل ان تعالى الله علم ما بعضهم من وقع قد يكون ان من

كمططا انكار النظاما واعتلل اعتللك قول على منه يقع ل بانه اخبر
هذا الهذيل لبى فقال والكذب الظلم على تعالى الله قدرةا انكر

قططادر تعططالى اللططه ان أقططول انططا فقططال عنه جوابك فما لنا اللزاما
فقططال يفعلططه ل انه علم ما يفعل ان وعلى ويكذب يظلم ان على

الدلئل حال مكنون يكون كيف والكذب الظلم فعل لو أرأيت له
محططال هذا فقال يكذب ول يظلم ل تعالى الله ان على دلت التى
وقططوع احلطت ولطم تعالى لله مقدورا المحال يكون كيف له فقال
تططدخل آفططة عططن ال يقع ل لنه فقال له مقدورا كونه مع منه ذلك
ايضططا ومحال له فقال تعالى الله على الفاتا دخول ومحال عليه

فبهططت عليططه تططدخل آفططة عططن ال منه يقع ما على قادرا يكون ان
الهططذيل أبو له فقال تخليط فيه انتم ما كل بشر لهم فقال الثلثة

اما الطفططل يعططذب ان يقططدر تعططالى اللططه ان تزعم أنت تقول فما
ذلك على قادر بانه أقول فقال النظاما يعنى هذا يقول هذا تقول
لططه ظالمططا الطفططل تعططذيب من عليه قدر ما فعل لو أرأيت فقال

الذي للعقاب مستحقا عاصيا عاقل بالغا الطفل لكان تعذيبه فى
عططدله على دللتها فى بحالها الدلئل وكانت به تعالى الله اوقعه
مططا تفعططل ل عبططادةا تكون كيف عينك سخنت الهذيل ابو له فقال
علططى انكططرتا قططد انططك المططردار لططه فقططال الظلططم من عليه تقدر

قططال تقططول فكيططف بشر له فقال الستاذ غلط وقد فكرا استاذى
ذلططك فعططل ولططو والكططذب الظلططم علططى قادر تعالى الله ان اقول
اما للعبادةا مستحقا كان فهل بشر له فقال كاذبا ظالما الها لكان

ل الططذما استحق ظلم واذا للمعبود شكر فالعبادةا استحقها فان ل
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يسططتحق ل ربططا يكططون فكيططف العبططادةا يسططتحق لططم وان الشططكر
يظلططم ان علططى قطادر انططه أقططول انطا الشططبح لهططم فقطال العبططادةا
يفعططل ان علططى قططادر انه كما عادل لكان وكذب ظلم ولو ويكذب

لططه فقططال يفعلططه بان عالما كان فعله لو علم يفعله ل انه علم ما
فقططال انططت تقططول كيف فقال عدل الجور ينقلب كيف السكافى

ذلططك وكططان موجططودا الفعططل كان ما والكذب الجور فعل لو أقول
تقططول كانططك حططرب بططن جعفر له فقال منقوص أو لمجنون واقعا

ظلططم علططى يقدر ول المجانين ظلم على يقدر انما تعالى الله ان
ولمططا منهططم واحططد كططل انقطططاع عن يومئذ القوما فافترق العقلء
فططى الجططواب عن امسكا وابنه الجبائى الى العتزال نوبة انتهت

 بنصح المسألة هذه
المسألة هذه كتابه فى هاشم أبى أصحاب بعض ذكر وقد     
الظلم من عليه تعالى الله يقدر ما وقوع ايصح لنا قال من فقال

كططان مططا منططه وقططوعه يصططح لم لو لنه ذلك يصح له قلنا والكذب
أفيجططوز قططال فططان محططال المحططال علططى القططدرةا لن عليه قادرا

وعلمططه عنططه وغنططاه لقبحططه منططه وقططوعه يجوز ل قلنا منه وقوعه
والكططذب الظلططم مططن مقدوره وقع لو أخبرونا قال فان عنه بغناه
منططه الظلططم وقططوع يدل كان هل نفسه فى حاله يكون كان كيف
غنيططا عالمططا علمنططاه قططد لنططا ذلك محال قلنا حاجته او جهله على
ان يقططال ان يجوز كان هل والكذب الظلم منه وقع فلو قال فان
عرفنططا قططد لنا بذلك ليوصف قلنا وحاجته جهله على يدل ل ذلك
ل فكططانكم قططال فططان حططاجته او فططاعله جهططل علططى الظلططم دللة

والكططذب الظلططم وقططوع دللططة عن سألكم من سؤال عن تجيبون
. تقول كذلك قلنا نفى ول باثباتا وحاجة جهل على ممن

وعجططز بعجزهططم اقططروا قططد عصططرنا قدريططة زعماء فهؤلء     
فيهططا للصواب وفقوا ولو المسألة هذه فى الجواب عن أسلفهم
كططل وان مقدور كل على قادر الله بان أصحابنا قول الى لرجعوا
عليططه الكططذب احالوا ولو منه ظلما يكن لم منه وقع لو له مقدور

فططى عليهططم تططوجه الططذى اللزاما عن لتخلصوا أصحابنا أحاله كما
المسألة. هذه
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هططذه فططى الجططواب عططن امتنططاعه فى يعتذر الجبائى وكان     
اخططبرونى قططال لو قائل ان هذا مثال يقول بان ل او بنعم المسألة

يدل ل او بنبى ليس انه على يدل لكان الكذب فعل لو النبى عن
منططه ظططن وهططذا مسططتحيل ذلططك فى الجواب ان وزعم ذلك على
معصططوما كططان النططبى فان السنة أهل أصل على فاما اصله على
النظاما غير والمعتزلة عليهما قادرا يكن ولم والظلم الكذب عن

والكططذب الظلططم علططى بالقدرةا تعالى الله وصفوا قد والسوارى
منهما مقدوره وقوع عن سألهم من سؤال عن الجواب فلزمهم

وأيهما اول بنعم ذلك على يدل أول والحاجة الجهل على يدل هل
أصولهم. به نقضوا به أجابوا

مناقضاتهم الى المؤدية ضللتهم من أنقذنا الذى لله والحمد     

الباب} هذا فصول من الرابع الفصل{
مذاهبهم وتفصيل المرجئة الفرق بيان في

 :أصنافا ثلثة والمرجئة     
مذاهب على يقدر وما اليمان فى بالرجاء قالوا منهم صنف     

شططبيب أبططي ابططن ومحمططد شططمر وأبططى كغيلن المعتزلططة القدرية
لعطن فطى الطوارد الخطبر مضططمون فطى داخلططون وهطؤلء البصرى
منهطم وصطنف وجهيطن مطن اللعنطة يسطتحقون والمرجئة القدرية

جهطم مطذهب علطى العمطال فطى وبالخبر باليمان بالرجاء قالوا
منهططم الثططالث والصططنف الجهميططة جملططة من اذا فهم صفوان ابن

فططرق خمططس بينهططم فيمططا وهططم والقدريططة الخططبر عططن خططارجون
وانمططا والمريسططية والتومنيططة والثوبانيططة  والغسططانية2 اليونسططية

بمعنططى والرجططاء اليمططان عططن العمططل أخروا لنهم مرجئة سموا
قططال انططه النبى عن وروى اخرته اذا وارجائه ارجيت يقال التأخير
يططا المرجئططة مططن قيططل نبيططا سططبعين لسططان علططى المرجئططة لعنت

زعمططوا الططذين يعنططى كلما اليمان يقولون الذين قال الله رسول
الططتى الخمططس والفططرق غيططره دون وحططده اقططرار هططو اليمان ان

سططائر ويضططللها اختهططا منهططا فرقة كل تضل المرجئة من ذكرناها
.وجل عز الله شاء ان التفصيل على وسنذكرها الفرق
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: منهم اليونسية ذكر     
القلب فى اليمان ان زعم الذى عون بن يونس اتباع هؤلء     

لططه والخضططوع والمحبططة تعططالى بططالله المعرفططة هو وانه واللسان
تقططم مططالم شططىء كمثله ليس واحد أنه باللسان والقرار بالقلب

بالتصططديق حجتهططم عليهم قامت فان السلما عليهم الرسل حجة
وليسططت اليمططان من الجملة في عندهم من جاء ما ومعرفة لهم

وزعططم جملتططه مططن ول أيمانططا عنططدهم مططن جاء ما تفصيل معرفة
بعططض ول بأيمططان ليسططت اليمان خصال من خصلة كل أن هؤلء
ايمان. ومجموعها إيمان

 :منهم الغسانية ذكر     
القرار هو اليمان أن زعم الذى المرجىء غسان اتباع هؤلء     
انططه وقططال عليططه السططتكبار وتططرك وتعظيمه تعالى لله المحبة او

اليمان من خصلة كل سمى بأن اليونسية وفارق ينقص ول يزيد
هططذا فططى قططوله ان كتططابه فططى هططذا غسططان وزعططم اليمططان بعض

حنيفططة أبططا لن عليططه منه غلط وهذا فيه حنيفة أبى كقول الكتاب
وبمططا وبرسططله تعططالى بططالله والقرار المعرفة هو اليمان إن قال
يزيد ل وانه التفصيل دون الجملة فى ورسله تعالى الله من جاء
ول يزيططد بططأنه قططال قططد وغسان فيه الناس يتفاضل ول ينقص ول

.ينقص

 :منهم التومنية ذكر     
عصم ما اليمان ان زعم الذى التومنى معاذ أبى اتباع هؤلء     
كفططر منهططا خصططلة ترك أو تركها من لخصال اسم وهو الكفر من

ول أيمططان منهططا للخصططلة يقططال ول إيمططان الخصال تلك ومجموع
.أيمان بعض
الفرائض من بتركه كفره على المة تجتمع لم ما كل وقال     
.بأيمان وليس اليمان شرع من فهو
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فسق له يقال بأيمان ليست التى الفريضة تارك ان وزعم     
.جاحدا يتركها لم اذا الطلق على فاسق له يقال ول

لطمه أجل من ل كفر قتله او نبيا لطم من أن ايضا وزعم     
      بحقه واستخفاقه له وبغضه عداوته أجل من لكن وقتله

 :منهم الثوبانية ذكر     
هططو اليمان ان زعم الذى المرجىء ثوبان أبى اتباع هؤلء     
فعلططه العقططل فططى يجب ما وبكل وبرسله بالله والمعرفة القرار

.اليمان من المعرفة فليست يفعل ل ان العقل فى جاز وما
قبل شيئا العقل فى بإيجابهم والغسانية اليونسية وفارقوا     
.     بوجوبه الشرع ورود

 :منهم المريسية ذكر     
الفقه فى وكان المريسى بشر أتباع من بغداد مرجئة هؤلء     
بخلططق قططوله أظهططر لمططا أنططه غيططر القاضططى يوسف أبى رأى على

وافقططوا ولما ذلك فى الصفاتية وضللته يوسف أبو هجره القرآن
ان وفططى العباد اكساب خالق تعالى الله بان القول فى الصفاتية

مهجططور فصططار ذلططك فططى المعتزلة اكفرته الفعل مع الستطاعة
معا. والمعتزلة الصفاتية

واللسططان بالقلب التصديق هو انه اليمان فى يقول وكان     
والنكططار الجحططد هططو الكفططر ان فططى الروندى ابن قال كما جميعا
.الكفر على دللة ولكنه بكفر ليس للصنم السجود ان وزعما

الخططبر عططن الخارجططة المرجئططة هم الخمس الفرق فهؤلء     
وغيلن شططبيب وابططن شططمر كططأبى القدريططة المرجئة واما والقدر
.اليمان فى اختلفوا فقد قبة وصالح

وبما تعالى بالله والقرار المعرفة هو اليمان شمر أبو فقال     
والصططياما والزكاةا كالصلةا المة عليه اجتمعت مما عنده من جاء

ونحططو المحارما ووطء الخنزير ولحم والدما الميتة وتحريم والحج
التشططبيه ونفططى وتوحيططد اليمان عدل من بالعقل عرفا وما ذلك
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تعالى الله عن نفيه بالتوحيد وأراد بالقدر قوله بالعقل وأراد عند
الزلية. صفاته

الشاك فى والشاك كافر فيه والشاك إيمان ذلك كل قال     
ال ايمانا تكون ل المعرفة هذه أن وزعم أبدا كذلك ثم كافر أيضا

.القرار مع
مططن فسططق لمططن يقططول ل هططذه بططدعته مع شمر أبو وكان     

فاسططق إنه يقول كان ولكنه مطلقا فاسق انه القدر في موافقيه
.كذا فى
المرجئة أصنافا أكفر والجماعة السنة أهل عند الفرقة وهذه     

اليططه أشططار الذى والعدل والرجاء القدر ضللتى بين جمعت لنها
كططبيرين خطالقين اثبططاتا به اراد لنه الحقيقة على شرك شمر أبو
نفططى به اراد لنه تعطيل اليه اشار الذى وتوحيده تعالى الله غير
فططى وقططوله الزلية صفاته وسائر ورؤيته وقدرته تعالى الله علم

بقططول مقابططل كططافر كفرهططم فى الشاك وان كفرةا إنهم مخالفيه
.كافر كفره فى الشاك وان كافر إنه فيه السنة أهل

أن ويزعططم والرجططاء القدر بين يجمع القدرى غيلن وكان     
والخضططوع والمحبططة تعططالى بططالله الثانيططة المعرفططة هططو اليمططان
تعالى. الله من جاء وبما الرسول به جاء بما والقرار

.بايمان وليس اضطرار الولى المعرفة ان وزعم     
القرار هو اليمان أن غيلن عن مقالته فى زرقان وحكى     

تعطالى اللطه فعططل ضططرورية تعططالى بطالله المعرفططة وان باللسططان
.اليمان من وليست

الناس يتفاضل ول ينقص ول يزيد ل اليمان أن غيلن وزعم     
والمعرفة بالله القرار هو اليمان أن شبيب بن محمد وزعم فيه

عليططه نططص ممططا تعططالى اللططه عنططد مططن جططاء مططا وبجميططع برسططله
لططم مططا وكططل والحططج والصططياما والزكططاةا الصططلةا مططن المسططلمون

.فيه يختلفوا
والخصططلة فيططه النططاس ويتفاضططل يتبعض اليمان ان وقال     
بططترك يكفططر وتاركهططا اليمان بعض تكون قد اليمان من الواحدةا

كله. باصابة مؤمنا يكون ول اليمان بعض
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فقط تعالى بالله المعفرقة هو اليمان أن الصالحى وزعم     
ثططالث تعططالى اللططه ان القائل قول وأن فقط به الجهل هو والكفر

ل الرسططل جحططد ومططن كافر من ال يظهر ل لكنه بكفر ليس ثلثة
ل {من قال الرسول لكن محال ذلك أن أجل من ل مؤمنا يكون
}.تعالى بالله مؤمنا فليس بى يؤمن
وليست طاعاتا والحج والصياما والزكاةا الصلةا ان وزعم     

معرفتططه وهططو بطه اليمططان ال لططه عبططادةا ل وأن تعططالى للططه بعبادةا
الكفططر وكططذلك تنقططص ول تزيططد ل واحططدةا خصططلة عنططده واليمان

واحدةا. خصلة
عن العمال تأخيرهم الذى اليمان فى المرجئة اقوال فهذه     

.مرجئة سموا اليمان

الخامس} الفصل{
النجارية الفرق مقالتا ذكر فى

أصحابنا وافقوا وقد ،النجار محمد بن الحسين اتباع هؤلء     
.لهم باصول وانفردوا اصول فى القدرية ووافقوا أصول فى

خالق تعالى الله بان معنا قولهم أصحابنا فيه وافقوا فالذى     
فططى يحططدثا ل وانططه الفعططل مططع السططتطاعة وأن العبططاد اكسططاب

.تعالى الله يريده ما ال العالم
الذنوب لهل المغفرةا وجواز الوعيد أبواب فى ايضا ووافقونا     

.والتحوبر التعديل أبواب اكثر وفى
وقدرته تعالى الله علم فنفى القدرية فيه وافقوا الذى وأما     

والقططول بالبصططار رؤيتططه وإحالططة الزليططة صططفاته وسططائر وحيططاته
.تعالى الله كلما بحدوثا

أصحابنا وأكفرهم أصحابنا فيه وافقوا فيما القدرية واكفرتهم     
.القدرية فيه وافقوا فيما

ان قولهم اليمان فى النجارية يجمع والذى      هطو اليمطان ب
عليهططا أجمططع الططتى وفرائضططه وبرسططله تعططالى بططالله المعرفططة

مططن شططيئا جهططل فمن باللسان والقرار له والخضوع المسلمون
.كفر فقد به يقر ولم عرفه او عليه به الحجة قياما بعد ذلك
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بايمان وليست طاعة اليمان خصال من خصلة كل وقالوا     
ول ايمانططا النفططراد عنططد منهططا خصططلة وليسططت ايمططان ومجموعها

.طاعة
.ينقص ول يزيد اليمان ان وقالوا     
التى العراض وهى مجتمعة اعراض الجسم أن النجار وزعم     

يخلططو مططال وسائر والرائحة والطعم كاللون عنها الجسم ينفك ل
ضططده ومططن منططه الجسططم يخلو الذى فأما ضده ومن منه الجسم
.للجسم بعضا منها شىء فليس ونحوهما والجهل كالعلم

اذا وجسم قرىء اذا عرض تعالى الله كلما ان ايضا وزعم     
حططروفا قطيططع المقطططع الططدما ذلططك صار بالدما كتب لو وانه كتب

دمططا كططان حيططن كلمططا يكططن لططم ان بعططد تعططالى للططه كلمططا الكلما
النجارية. اصول فهذه مسفوحا

القططرآن خلق عن العبادةا فى بينهم فيما هذا بعد وافترقوا     
تكفططر منهططا فرقططة كططل كططبيرةا فرقططا مخططالفيهم أقوال حكم وفى

البرغوثيطططة وهطططى فطططرق ثلثا منهطططا والمشطططهورون سطططائرها
.الزعفرانية من والمستدركة والزعفرانية

 :منهم البرغوثية ذكر     
علططى وكان ببرغوثا الملقب عيسى بن محمد اتباع هؤلء     
المكتسططب تسططمية فططى وخططالفه مططذاهبه اكثر فى النجار مذهب
المكتسططب تسططمية فططى وخالفه النجار واطلقه منه فامتنع فاعل
المتوالططداتا فططى ايضططا وخططالفه النجططار واطلقه منه فامتنع فاعل

اللططه ان معنططى علططى الطبططع بايجططاب تعططالى للططه فعل انها فزعم
يططألم طبعططا الحيوان وطبع وقع إذا يذهب طبعا الحجر طبع تعالى

فيهططا اصططحابنا قططول بمثططل المتولداتا فى النجار وقال ضرب اذا
سططموه الططذى الجسم طبع من ل باختيار تعالى الله فعل من انها

مولدا.     

 :منهم الزعفرانية ذكر     
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بآخر يناقض وكان بالرى كان الذى الزعفرانى اتباع هؤلء     
اللططه غيططر هو ما وكل غيره تعالى الله كلما ان فيقول اوله كلمه
اللططه كلما يقول ممن خير الكلب ذلك مع يقول ثم مخلوق تعالى

.مخلوق
يشهر أن أراد الزعفرانى هذا أن التواريخ أصحاب بعض وذكر     

ويسططبه مكططة الططى يخططرج أن على رجل فأكترى الفاق فى نفسه
بلطغ وقطد الفاق حجيج عند ذكره ليشتهر مكة مواسم فى ويلعنه
حرمططة العنجططد يططأكلون ل منهططم قومططا أن بططالرى أتبططاعه حمططق

.محبوبه نأكل ل وقالوا ذلك يحب كان انه ويزعمون للزعفرانى
     
 :منهم المستدركة ذكر     

خفططى ما استدركوا انهم يزعمون النجارية من قوما هؤلء     
القططرآن بططأن القططول اطلق منعططوا اسططلفهم لن اسططلفهم علططى

بينهططم فيمططا افططترقوا ثم مخلوق أنه المستدركة وزعمت مخلوق
:فرقتين

ان قططال قططد السططلما عليططه النططبى أن زعمت فرقة)1(
ذلططك اعتقططد ولكنططه الحططروفا هططذه ترتيب على مخلوق الله كلما
عليططه النططبى إن يقططل لططم ومططن حروفها ترتيبه على اللفظة بهذه

كافر. فهو الحروفا هذه ترتيب على ذلك قال السلما
السططلما عليه النبى إن منهم الثانية الفرقة وقالت)2(

اعتقططد ولكنه الحروفا هذه ترتيب على مخلوق الله كلما يقل لم
بهططذه مخلططوق اللططه كلما إن قطال أنططه زعططم ومططن عليه ودل ذلك

.كافر فهو اللفظة
أقططوال أن يزعمططون بططالرى قططوما المسططتدركة هؤلء ومن     

انهططا الشمس فى منهم الواحد قال لو حتى كذب كلها مخالفيهم
.فيه كاذبا لكان شمس

له فقلت بالرى الطائفة هذه بعض ناظرتا القاهر عبد قال     
مططن ل نكططاح مططن مولود عاقل إنسان أنت لك قولى عن اخبرنى
القططول هططذا فططى كططاذب أنططت فقططال فيططه صادقا أكون هل سفاح
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للططه والحمططد خجل فسكت الجواب هذا فى صادق أنت له فقلت
ذلك على

الباب} هذا فصول من السادس الفصل{
مذاهبها وبيان والضرارية والبكرية الجهمية ذكر في

بالجبططار قططال الططذى صططفوان بططن جهططم اتبططاع: الجهمية     
ان وزعططم كلهططا السططتطاعاتا وانكططر العمططال الططى والضطططرار

المعرفططة هططو اليمططان ان أيضا وزعم وتفنيان تبيدان والنار الجنة
ول لفعططل وقططال فقط به الجهل هو الكفر وان فقط تعالى بالله
المخلططوقين الططى العمال تنسب وانما تعالى الله غير لحد عمل
أن غيططر من الرحى ودارتا الشمس زالت يقال كما المجاز على
علططم أن ايضططا وزعططم بططه وصفتا لما مستطيعين او فاعلين يكونا
حططى او شىء بانه تعالى الله وصف من وامتنع حادثا تعالى الله

كشططىء غيططره علططى اطلقه يجوز أصفه ل وقال مريد أو عالم او
وموجططود قططادر بانه ووصفه ذلك ونحو ومريد وعالم وحى موجود
بططه مختصططة الوصططافا هططذه لن ومميططت ومحيططى وخالق وفاعل
يسططم ولم القدرية قالته كما تعالى الله كلما بحدوثا وقال وحده

به. متكلما تعالى الله
قوله فى القدرية واكفرتة ضللته جميع فى أصحابنا واكفره     
علططى المططة أصططنافا فططاتفق العبططاد اعمططال خالق تعالى الله بان

.تكفيره
ويقاتل السلح يحمل ذكرناها التى ضللته مع جهم وكان     

وقتلططه يسار بن نصر على الحرثا بن شريح مع وخرج السلطان
اليططوما واتباعه مروان بنى زمان آخر فى المازنى اجون بن سلم

كبطوس بطن ابراهيطم بطن اسماعيل زماننا فى اليهم وخرج بنهوند
الحسططن ابططى شططيخنا مططذهب الططى فططدعاهم الططديلى الشططيرازى

واحططدةا يططدا السططنة اهططل مططع وصاروا منهم قوما فاجابه الشعرى
.ذلك على له والحمد

وكان زيد بن الواحد عبد اخت بن بكر فاتباع ،البكرية وااما     
الجسططد دون الططروح هططو النسططان ان دعططواه فططى النظططاما يوافق
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وفططى بالتولططد القول ابطال فى اصحابنا ويوافق الروح فيه الذى
وقططوع وأجططاز الضططرب عنططد اللططم المخططترع هططو تعططالى اللططه ان

.أصحابنا ذلك أجاز كما بعدها وقطع ألم حدوثا غير من الضرب
.فيها المة اكفرته بضللتا وانفرد     

صورةا في القيامة فى يرى تعالى الله بأن قوله منها منها     
.الصورةا تلك من عباده يكلم وان يخلقها

وان نفاق انها القبلة اهل من الواقعة الكبائر فى قوله ومنها     
الصلةا اهل من كان وان للشيطان وعابد منافق الكبيرةا صاحب
وان لططه جاحططد تعططالى للططه مكذب منافقا كونه مع انه ايضا وزعم
ذلططك مططع وانططه فيهططا مخلططدا النططار مططن السططفل الدرك فى يكون

علططى في فقال البدعة هذه في قوله طرد انه ثم ومؤمن مسلم
كططانوا انهططم غيططر وشططركا كفططرا كططانت ذنوبهم ان والزبير وطلحة
أهططل علططى اطلع تعالى الله {ان الخبر في روى لما لهم مغفورا

}.لكم غفرتا فقد شئتم ما اعملوا فقال بدر
فى الطفال أن فزعم العقلء فيه عاند ما ايضا ضللته ومن     

وقططت فى يكونوا ان وأجاز حرقوا او قطعوا وان يألمون ل المهد
والصططياح البكططاء ظهططور مططع متلططذذين والحراق والقطع الضرب

.منهم
وأوجب والبصل الثوما اكل تحريم الفقه فى أبدع انه ومنها     

اهل بخلفا السنة أهل عند اعتبار ول البطن قرقرةا من الوضوء
.الفقه فى الهواء
وافططق الططذى عمرو بن ضرار اتباع فهم ،الضرارية وااما     
للعبططاد واكسططاب تعالى لله مخلوقة العباد افعال ان فى اصحابنا

السططتطاعة ان فططى المعتزلططة ووافططق بالتولد القول ابطال وفى
وبعططد الفعططل ومططع الفعططل قبل انها بقوله عليهم وزاد الفعل قبل

ان دعواهمططا فططى النجططار ووافططق المسططتطيع بعططض وانهططا الفعل
مططن ونحوهططا ورائحططة وطعططم لططون مططن مجتمعة اعراض الجسم

.منها الجسم يخلو ل التى العراض
:منكرةا باشياء وانفرد     
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سادسة بحاسة القيامة فى يرى تعالى الله بان قوله منها     
يعرفهططا ل ماهيططة تعططالى للططه وقال الله ماهية المؤمنون بها يرى
القطول هطذا علطى وتبعطه سادسطة بحاسطة المؤمنطون يراها غيره

.القرد حفص
بأن وشهد كعب بن ابى وحرفا مسعود ابن حرفا أنكر وانه     
الططى الصططحابة مططن المامين هذين فنسب ينزلهما لم تعالى الله

.مصحفيهما فى الضللة
لعل أدرى ل وقال المسلمين عامة جميع فى شك أنه ومنها     

.وكفر شرك كلها العامة سرائر
انه هو حى عالم تعالى الله ان قولنا معنى ان قوله ومنها     
تعالى الله اوصافا سائر فى قياسه وكذلك ميت ول بجاهل ليس
تلططك بنقيططض الوصططف نفططى سططوى فائدةا أو معنى إثباتا غير من

عنه. الوصافا

الباب} هذا من السابع الفصل{
أوصافها وبيان الكرامية مقالتا ذكر فى

وطرايقيططة أصططنافا: حقاقيططة ثلثططة بخراسططان الكراميططة     
 واسحاقية

سائر أكفرها وان بعضا بعضها يكفر ل الثلثا الفرق وهذه     
.واحدةا فرقه عددناها فلهذا الفرق

مططن مطططرودا كططان كططراما بططن محمططد المعططروفا وزعيمها     
شططورين أوغططاد وقتططه فططى أتباعه وكان غرجستان الى سخستان
بططن طاهر بن محمد ولية زمان فى نيسابور مع ووردوا وافشين

نيسططابور سططواد أهططل مططن بطدعته علططى وتبعطه طاهر بن الله عبد
ّدهم القرى حوكة من شرذمة . وال
ول ارباعططا نعططدها ل أنواعططا متنوعططة اليوما أتباعه وضللتا     
هططو الذى المشهور منها ونذكر آلفا اللفا على نزيد لكنا اسباعا
.مذكور بالقبح

انه وزعم معبوده تجسيم الى اتباعه دعا كراما ابن ان فمنها     
عرشططه يلقططى منهططا الططتى والجهططة تحتططه من ونهاية حد له جسم
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يتنططاهى نططورا سططموه الططذى معبودهم إن الثنوية بقول شبيه وهذا
وقططد جهاتا خمس من يتناه لم وان الكلما يلقى التى الجهة من

زعمططت كمططا جططوهر بططأنه كتبه بعض فى معبوده كراما ابن وصف
كتططابه خطبططة فططى قططال أنططه وذلططك جوهر تعالى الله ان النصارى

احططدى الططذاتا احدى تعالى الله إن القبر عذاب بكتاب المعروفا
اللططه على الجوهر لفظ باطلق يبوحون ل اليوما وأتباعه الجواهر

واطلقهططم الشططاعة عنططد الشططناعة مططن خوفططا العامة عند تعالى
تسميته من وامتناعهم الجوهر اسم من اشنع الجسم اسم عليه

الطططاق شططيطان تسططمية كامتنططاع جسططم بططأنه قططولهم مع جوهرا
صطورةا علطى بطأنه قططوله مططع جسططما اللططه تسطميته مطن الرافض
قياس. الختيار سواء فى الخذلن على وليس النسان

لعرشه مماس تعالى الله ان كتابه فى كراما ابن ذكر وقد     
الملقاةا بلفظ الماسة لفظ أصحابه وأبدل له مكان العرش وان
بططان إل العرش وبين بينه جسم وجود يصح ل وقالوا للعرش منه

مططن امتنعططوا التى المماسة معنى وهذا اسفل الى العرش يحيط
لفظها.
قططوله فططى المططذكور السططتواء معنى فى أصحابه واختلف     

}.  استوى العرش على {الرحمن
بازاء خلق لو وانه له مكان العرش كل أن زعم من فمنهم     

لططه مكانطا كلهطا العطروش لصارتا لعرشه موازية عروشا العرش
عرشططه يكططون ان عليهططم يططوجب القططول وهذا كلها منها أكبر لنه

.عرضه فى كبعضه اليوما
ول المماسة جهة فى عرشه على يزيد ل إنه قال من ومنهم     

عرضططه يكططون ان يقتضططى وهططذا العططرش على شىء منه يفضل
.العرش كعرض
ابططن بططابراهيم يعططرفا ورجل بنيسابور الكرامية من وكان     
.عليه ويناظر القول هذا بنصر مهاجر

وزعموا للحوادثا محل معبودهم أن وأتباعه كراما ابن وزعم     
للمسططموعاتا وإدراكططاته للمرئيططاتا وإدراكططاته وارادته أقواله أن

محل وهو فيه حادثة أعراض العالم من العليا للصحيفة زملقاته
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خلقططا كططن للشططىء قططوله وسططموا فيططه الحادثططة الحططوادثا لتلططك
ومنعوا وجوده بعد يعدما للذى واعلما للمحدثا وإحداثا للمخلوق

او مفعولططة او مخلوقططة بأنهططا فيططه الحادثططة العططراض وصططف من
.محدثة

بعد إل عرض ول جسم العالم فى يحدثا ل أنه ايضا وزعموا     
ذلططك لحدوثا ارادةا منها معبودهم ذاتا فى كثيرةا أعراض حدوثا

علططم الططذى الططوجه علططى كططن الحططادثا لذلك قوله ومنها الحادثا
منها حرفا كل كثيرةا حروفا نفسه فى القول وذلك عليه حدوثه
الحططادثا ذلططك بهططا يططرى فيططه تحدثا رؤية ومنها فيه حادثا عرض

اسططتماعه ومنهططا الحططادثا ذلططك يططر لططم الرؤية فيه يحدثا لم ولو
مسموعا. كان ان الحادثا لذلك
ال العراض من شىء العالم من يعدما ل أنه ايضا وزعموا     
ومنهططا لعططدمه ارادةا منها معبودهم فى كثيرةا أعراض حدوثا بعد

نفسططه فططى القططول وهذا افن او معدوما كن عدمه يريد لما قوله
الحططوادثا فصططارتا فيططه حططادثا عططرض منهططا حططرفا كططل حروفا
مطن الحطوادثا أضطعافا أضطعافا عنطدهم اللطه ذاتا فطى الحادثة
.وأعراضها العالم اجساما

الحادثة الحوادثا تلك فى العدما جواز فى الكرامية واختلفت     
عططدمها وأجططاز عططدمها بعضططهم فأجططاز بزعمهططم اللططه ذاتا فططى

فططى يخلططو ل اللططه ذاتا أن علططى منهططم الفريقان واجمع أكثرهم
فططى منهططا خل قططد كططان وان فيططه الحططوادثا حلول عن المستقبل

فططى كططانت الهيططولى إن الهيططولى اصططحاب قول نظير وهذا الزل
ل وهى فيها العراض حدثت ثم العراض من خاليا جوهرا الزل
.المستقبل فى منها تخلو

العطالم أجسطاما علططى العططدما جواز فى الكرامية واختلفت     
الدهريططة مططن زعططم مططن بططذلك وضططاهوا اكططثرهم ذلططك فأحططال

الفسططاد تقبططل ل خامسططة طبيعة والكواكب الفلك أن والفلسفة
والفناء.
اللططه إن البصرية المعتزلة قول من يتعجبون الناس وكان     
علططى يقططدر ول واحدةا دفعة كلها الجساما افناء على يقدر تعالى

141



   رقِالف بين الفرق          

زعم من بقول التعجب هذا وزال منها بعض بقاء مع بعضها افناء
.بحال جسم إعداما على يقدر ل انه الكرامية من
وذلك بالثقل معبوده وصف كراما ابن أن كله هذا من وأعجب     
وجططل عططز اللططه قططول تفسططير فى القبر عذاب كتاب فى قال انه

.عليها الرحمن ثقل من انفطرتا انفطرتا} انها السماء {إذا
يزل لم تعالى الله ان زعموا أتباعه واكثر كراما ابن إن ثم     

مططع اللغططة أهططل عنططد افعططاله مططن المشططتقة باسططمائه موصططوفا
رازقا خالقا يزل لم أنه فزعموا الزل فى الفعال وجود استحالة

يططزل لططم أنه وزعموا منه ونعمة ورزق خلق وجود غير من منعما
قططدرته خططالقيته ان وقططالوا فيه برازقية ورازقا فيه بخالقية خالقا
والخلططق قديمة والقدرةا الرزق على قدرته ورازقيته الخلق على

الوا بقدرته فيه حادثان والرزق مطن المخلطوق يصطير بطالخلق وق
المططرزوق يصططير فيططه الحططادثا الططرزق وبططذلك مخلوقططا العططالم
.مرزوقا
الكلما وبيططن والقائل المتكلم بين فرقهم هذا من وأعجب     
ثططم قططائل متكلمططا يزل لم تعالى الله ان قالوا أنهم وذلك والقول
بكلما متكلمططا يزل لم انه فقالوا المعنى فى السمين بين فرقوا

والقائليططة يقططول ل بقائليططة قططائل يططزل ولم القول على قدرته هو
تعططالى اللططه فقططول فيططه حادثططة حروفا وقوله القول على قدرته
.قديم وكلمه فيه حادثا عندهم

له فقلت المسألة هذه فى بعضهم ناظرتا القاهر عبد قال     
عنطدك والسطاكت القطول علطى القطدرةا هطو الكلما ان زعمت اذا

ان القطول هطذا علطى لزمططك سططكوته حطال فطى القول على قادر
.ذلك فالتزما متكلما الساكت يكون

الله ان نقول انا قولهم الباب هذا فى الكرامية تدقيق ومن     
لم ان بالضافة نقول ول الطلق على رازقا خالقا يزل لم تعالى
هططذه نططذكر وانمططا للمرزوقيططن ورازقططا للمخلططوقين خالقططا يططزل

والمرزوقين. المخلوقين وجود عند الضافة
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ولم معبودا يزل لم تعالى الله ان القياس هذا على وقالوا     
عنططد العابططدين معبططود صططار وانمططا العابدين معبود الزل فى يكن

.له عبادتهم ووجود العابدين وجود
له بابا القبر بعذاب المعروفا كتابه فى ذكر كراما ابن ان ثم     

يططدري ول وجططل عططز اللططه كيفوفيططة فى باب فقال عجيبة ترجمة
فى الكيفية لفظ اطلق على جسارته أعن يتعجب مماذا العاقل
ولططه بالكيفوفية الكيفية عن عبارته قبح من اما تعالى الله صفاتا

.أشكال العبارةا هذه جنس من
اليمان فى الحديث أصحاب على الرد باب فى قوله منها     
كذا. لهم قيل وعمل قول اليمان صحوفيتهم قالوا فان

بالحيثوثية كتبه بعض فى معبوده مكان عن عبر وقد وكذا     
.السخيف بمذهبه لئقة السخيفة العباراتا وهذه
فزعموا تعالى الله مقدوراتا فى تكلموا أصحابه مع انه ثم     
ارادتططه مططن ذاتططه فططى تحططدثا الططتي الحوادثا على ال يقدر ل انه

مططن المخلوقططاتا فامططا يلقيططه لمططا وملقططاته وادراكططاته وأقططواله
تعططالى للططه مقططدورا منهططا شططىء فليس وأعراضها العالم اجساما

مخلوقططة كونهططا مططع منهططا شططىء علططى قادرا تعالى الله يكن ولم
.بقدرته ل كن بقوله العالم من مخلوق كل خلق وانما
فى اختلفوا قبلهم الناس لن اليها يسبقوا لم بدعة وهذه     

كططل والجماعططة السططنة أهططل مططذاهب علططى تعالى الله مقدوراتا
جميططع محططدثا وهططو حططدوثه قبططل تعططالى لله مقدورا كان مخلوق

لططه مقدورةا كانت كلها الجساما أن معمر وزعم بقدرته الحوادثا
وقال له مقدورةا ول له مخلوقة العراض وليست خلقها أن قبل
وسططائر والروائططح والطعططوما واللططوان الجساما ان المعتزلة اكثر

مططن امتنعططوا وانمططا تعططالى للططه مقططدورةا كططانت العراض أجناس
الحططوادثا الجهميطة وقطالت غيطره مقططدورتا على بالقدرةا وصفه

قبل أحد قال وما غيره فاعل ول قادر ول تعالى لله مقدورةا كلها
بزعمهططم ذاته فى تحدثا بحوادثا الله قدرةا باختصاص الكرامية

كبيرا. علوا قولهم عن الله تعالى
.بعجائب والتحوير التعديل باب فى تكلموا انهم ثم     
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جسما تعالى الله خلقه شىء اول يكون ان يجب قولهم منها     
يكططن لم الجماداتا بخلق بدأ لو أنه وزعموا العتبار منه يصح حيا

مططن بططد ل قولهططا فى القدرية على البدعة هذه فى وزادوا حكيما
أن بططواجب وليططس العتبططار منططه يصططح مططن الخلططق فى يكون أن

.العتبار منه يصح حيا الخلق اول يكون
شىء أول أن فى الصحيحة الخبار هذه ببدعتهم ردوا وقد     
كائن هو بما اللوح على القلم أجرى ثم والقلم اللوح تعالى خلقه
القيامة. يوما الى

ل انطه معلطومه فى وكان الخلق تعالى الله خلق لو وقالوا     
خلططق منططه حسططن وانما عبثا إياهم خلقه لكان منهم احد به يؤمن

.بعضهم بأيمان لعلمه جميعهم
خلططق او المططؤمنين دون الكفرةا خلق لو السنة أهل وقال     

.حكمته فى ذلك يقدح ولم جاز الكفرةا دون المؤمنين
احتراما تعالى الله حكمة فى يجوز ل أنه الكرامية وزعمت     

احططتراما ول آمططن بلوغه زمان الى ابقاه إن أنه يعلم الذى الطفل
إيططاه احترامه فى يكون أن إل آمن مدةا الى ابقاه لو الذى الكافر

لغيره. صلح ايمانه وقت قبل
احتراما انما تعالى الله يكون ان القول هذا على ويلزمهم     

وفططى يؤمن لم أبقاه لو انه علم لنه بلوغه قبل النبى بن إبراهيم
.طفل النبياء ذرارى من ماتا من كل فى منهم قدح هذا

النبوةا بأن قولهم والرسالة النبوةا باب فى جهالتهم ومن     
اليططه الططوحى سوى والرسول النبى فى حالتان صفتان والرسالة

مططن أن وزعمططوا المعصططية عططن عصمته وسوى معجزاته وسوى
بيططن وفرقططوا إرسطاله تعالى الله على وجب الصفة تلك فيه فعل

الصططفة تلططك بططه قططامت مططن الرسططول بططان والمرسططل الرسططول
.الرسالة باداء المأمور هو والمرسل

فقالوا السلما عليهم النبياء عصمة باب فى خاضوا انهم ثم     
غيططر منه معصومون منهم حدا أوجب أو العدالة اسقط ذنب كل

فططى عليهم الخطأ يجوز ل بعضهم وقال ذلك دون مما معصومين
فططى أخطأ السلما عليه النبى أن وزعم بعضهم ذلك وأجاز التبليغ
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{تلططك بعططده قططال الخططرى} حططتى الثالثططة {ومنططاةا قططوله تبليططغ
}.    ترتجى [وإن] شفاعتها العلى الغرانيق

القاها الشيطان تلوةا من كانت الكلمة تلك ان السنة اهل وقال
فططى الشططعرى الحسططن ابو شيخنا قال وقد النبى تلوةا خلل فى

الكبططائر مططن معصططومون النبططوةا بعططد النبيططاء إن كتبططه بعططض
.والصغائر

فمططن دعططوته ظهرتا اذا النبى أن ايضا الكرامية وزعمت     
غيططر مططن بططه والقططرار تصططديقه لزمططه خططبره بلغه او منه سمعها
أباضططية مططن البدعططة هططذه سططرقوا وقططد دليله معرفة على توقف

فنفسططه نططبي انا السلما عليه النبى قول ان قالوا الذين الخوارج
برهان. الى معها يحتاج ل حجة
لزمه الرسل دعوةا تبلغه لم من أن أيضا الكرامية وزعمت     
رسططل أرسل تعالى الله أن يعتقد وأن العقول موجباتا يعتقد أن

.خلقه الى
موجباتا اعتقاد بوجوب القول الى القدرية اكثر سبقهم وقد     

قبططل الرسططل وجططود اعتقططاد بوجوب قبلهم احد يقل ولم العقول
بوجودهم. عنهم الخبر ورود
رسول على اقتصر لو تعالى الله ان ايضا الكرامية وزعمت     

الرسططول شريعة وأداما القيامة الى التكليف زمان أول من واحد
.حكيما يكن لم الول

لمططة منططه جططاز قططد لما جاز ذلك فعل لو السنة اهل وقال     
.القيامة الى النبيين خاتم شريعة

امامين كون فأجاز المامة باب فى خاض كراما ابن ان ثم     
الختلفا ومطع القتطال وتعطاطى الجدال وقوع مع واحد وقت فى
كانططا ومعاويططة عليططا أن الططى كتبططه بعططض فططى واشار الحكاما فى

طاعططة منهمططا واحد كل أتباع على ووجب واحد وقت فى إمامين
عليططا إن أتبططاعه وقال باغيا والخر عادل احدهما كان وإن صاحبه

السنة خلفا على إماما معاوية وكان السنة وفق على إماما كان
مططن عجبططا فيططا أتبططاعه علططى واجبة منهما واحد كل طاعة وكانت
السنة. [على] خلفا واجبة طاعة
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إقرار انه فزعموا اليمان باب فى خاضوا الكرامية إن ثم     
اذا المرتطد مطن ال إيمانطا يكططون ل تكريطره وان البتداء على فرد
الططذر فططي السططابق القططرار هططو انططه ايضططا وزعموا بقدرته به أقر

ان وزعمططوا بلططى قططولهم وهو السلما عليه النبى طلب فى الول
المقططر ان ايضططا وزعمططوا بططالردةا ال يططدون ل ابدا باق القول ذلك

ايضططا وزعمططوا بالرسالة الكفر اعتقد وان حقا مؤمن بالشهادتين
كططثيرةا آيططاتا تكفيرهططم فططى تعالى الله انزل الذين المنافقين أن

والملئكططة النبيططاء كايمططان كططان ايمططانهم وأن حقططا مؤمنين كانوا
أن السططنة أهططل ومخططالفى مخالفيهم من الهواء اهل فى وقالوا

الكراميططة خلططود يرون الهواء واهل مؤبد غير الخرةا فى عذابهم
النار. فى
.اليها يسبق لم حماقاتا الفقه فى ابدع كراما ابن ان ثم     

غيططر من تكبيرتان يكفيه ان المسافر صلةا فى قوله منها     
.سلما ول تشهد ول قعود ول قياما ول سجود ول ركوع
ارض وعلى نجس كله ثوب فى الصلةا بصحبة قوله ومنها     

عططن الطهططارةا أوجططب وانمططا البططدن ظططاهر نجاسططة ومططع نجسططة
والصططلةا الميططت غسططل بططأن قططوله ومنها النجاس دون الحداثا

ودفنه. كفنه الواجب وإنما مفروضتين غير سنتان عليه
المفططروض والصططوما المفروضة الصلةا بصحة قوله ومنها     
كافيططة البتططداء فى السلما نية ان وزعم بلنية المفروض والحج

.السلما فرائض من فريضة كل نية عن
مهاجر بن بابراهيم يعرفا للكرامية شيخ عصرنا فى وكان     

كلهططا وجططل عز الله اسماء ان فزعم اليها يسبق لم ضللة اخترع
اللططه ان فزعططم فيططه عرض مسمى كل اسم وكذلك فيه اعراض

والرحيم آخر عرض والرحمن قديم جسم فى حال عرض تعالى
تعططالى للططه اسططم كططل وكططذلك رابططع عططرض والخالق ثالث عرض
غيططر والرحمططن الرحمططن غيططر عنده تعالى فالله الخر غير عرض

فططى عططرض الزانططى ان ايضططا وزعم الرازق غير والخالق الرحيم
يضافا الذى في عرض والسارق الزنى اليه يضافا الذى الجسم

والمقطططوع فالمجلود سارقا ول زانيا الجسم وليس السرقة اليه
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والمتحططرك الحركططة أن ايضططا وزعططم والسططارق الزانى غير عنده
فططي عرضططان والسططود السططواد وكططذلك الجسططم فططي عرضططان
والحيططاةا والحططى والقططادر والقططدرةا والعالم العلم وكذلك الجسم

وانما بالعالم يقوما ل عنده فالعلم الجساما غير أعراض ذلك كل
بمحططل تقوما وانما بالمتحرك تقوما ل والحركة العالم بمحل يقوما

المتحرك.
ناصطر مجلس في هذا مهاجر ابن ناظرتا القاهر عبد قال     
صططاحب سططيمجور بططن  ابراهيططم4 بططن محمد الحسن أبى الدولة
المسططألة هططذه فططي وثلثمائططة سططبعين سططنة في السامانية جيش
والمقطططوع الزانى غير الزنى في المحدود يكون ان فيها الزمته

معبططوده يكططون أن فالزمته ذلك فالتزما السارق غير السرقة في
أعططراض عنططده تعالى الله واسماء اسم عنده المعبود لن عرضا
وأنططا القديم جسم في عرض المعبود فقال قديم جسم في حالة
وجل عز الله تعبد ل اذن أنت له فقلت العرض دون الجسم اعبد
دن الجسططم تعبططد أنططك زعمططت وقططد عرض عندك تعالى الله لن

العرض.
منها ذكرنا وفيما المداد كثيرةا العداد على الكرامية وفضائح     
.اعلم والله كفاية الفصل هذا في

الثامن} الفصل{
شتى أصنافا من المشبهة مذاهب بيان فى

ذاتا شبهوا صنف صنفان المشبهة ان الله أسعدكم اعلموا     
غيططره بصططفاتا صططفاته شططبهوا آخرون وصنف غيره بذاتا البارى

.شتى أصنافا على مفترقون الصنفين هذين من صنف وكل
،مختلفة أصنافا بغيره ذاته تشبيه فى ضلوا الذين والمشبهة     

.الغلةا الروافض من أصنافا عن صادر التشبيه ظهور وأول
الله بذاتا وشبهوه الها عليا سموا الذين السبابية فمنهم     
ل النططار لن الططه انططك علمنططا الن لططه قالوا منهم قوما احرق ولما

الله. ال بها يعذب
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معبوده أن زعم الذى سمعان بن بيان اتباع البيانية ومنهم     
كلططه يفنططى وانططه اعضائه فى النسان صورةا على ثور من انسان

.وجهه ال
ان زعم الذى العجلى سعيد بن المغيرةا اتباع المغيرية ومنهم     

.الهجاء حروفا صور على اعضاءه وأن اعضاء ذو معبوده
نفسه شبه الذى العجلي منصور أبى اتباع المنصورية ومنهم     
يططده مسططح اللططه أن ايضا وزعم السماء الى صعد أنه وزعم بربه
.عنى بلغ نبى يا له وقال رأسه على

أبططى وبالهيططة الئمططة بالهية قالوا الذين الخطابية ومنهم     
السدى. الخطاب

الله عبد ابن معاوية بن الله عبد بالهية قالوا الذين ومنهم     
أشططخاص فططى اللططه بحلول قالوا الذين الحلولية ومنهم جعفر بن

.ذلك لجل الئمة وعبدوا الئمة
حكمطان أبطى الطى المنسطوبة الحكمانيطة الحلوليطة ومنهم     

وكططان حسططنة صططورةا كل في يحل الله أن زعم الذى الدمشقى
.حسنة صورةا لكل يسجد

ان دعواهم فى جيحون نهر وراء بما المبيضة المقنعية ومنهم     
.مخصوصة بصورةا زمان كل فى مصور وانه الها كان المقنع

المقتول العذاقر أبى ابن بالهية قالوا الذين العذاقرةا ومنهم     
.ببغداد

خارجون كلهم الفصل هذا فى ذكرناهم الذين الصنافا وهذه     
اليه. الظاهر فى انتسبوا وان السلما دين عن
من الرابع الباب فى منهم صنف كل مقالة تفصيل وسنذكر     

.وجل عز الله شاء ان اليه انتهينا اذا الكتاب هذا أبواب
الملة فرق فى المتكلمون عدهم المشبهة من فرق هذا وبعد     

شططريعة أركان بوجوب واقرارهم القرآن أحكاما بلزوما قرارهم ل
واقرارهططم عليهططم والحططج والصططياما والزكططاةا الصلةا من السلما
الصططوال بعططض فى وكفروا ضلوا وان عليهم المحرماتا بتحريم
.العقلية
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الحكطم بطن هشطاما الى منتسبة هشامية الصنف هذا ومن     
سبعة أنه ذلك لجل وزعم بالنسان معبوده شبه الذى الرافضى

عريططض طويططل وأنططه ونهاية حد ذو جسم وأنه نفسه بشبر أشبار
كسطكيبة معبوده ان عنه روى وقد ورائحة وطعم لون وذو عميق
جبططل أن الططى أشططار أنططه عنه وروى المستديرةا وكاللؤلؤةا الفضة

معبوده من الشعاع ان زعم انه عنه وروى منه أعظم قبيس ابى
الططذى التفصططيل علططى التشططبيه هططذا فى ومقالته يراه بما متصل
.هذا قبل المامية أقوال تفصيل فى ذكرناه

الجواليقى سالم بن هشاما إلى المنسوبة الهشامية ومنهم     
العلططى نصططفه وان النسططان صططورةا علططى معبوده ان زعم الذى

تنبطع وقلبططا سوداء شعرةا له وأن مصمت السفل ونصفه مجوفا
الحكمة. منه
القمى الرحمن عبد بن يونس الى المنسوبة اليونسية ومنهم     

أقططوى هططو كان وان عرشه حملة يحمله تعالى الله ان زعم الذى
.رجليه من أقوى وهو رجله تحمله الكركى ان كما منهم
وصف الذى الجوارى داوود الى المنسوبة المشبهة ومنهم     

.واللحية الفرج ال النسان أعضاء بجميع معبوده
يحيططى أبططى بططن ابراهيم الى المنسوبة البراهيمية ومنهم     

التشططبيه فططى ضل انه غير الخبار رواةا جملة من وكان السلمى
.رواياته من كثير في الكذب الى نسب
بن احمد الى منسوبون وهم القدرية من الحايطية ومنهم     

شططبه انططه ثططم النظططاما الططى المنتسططبة المعتزلططة مططن وكان حايط
الططذى هططو وأنططه الثططانى اللططه انططه وزعططم بربططه مريططم بططن عيسى

.القيامة فى الخلق يحاسب
ونهاية حد له جسم تعالى الله أن دعواها فى الكرامية ومنهم     

تفصططيل بينططا وقططد لعرشططه ممططاس وأنططه الحططوادثا محططل وأنططه
بخلقططه تعالى لله مشبهة فهؤلء كفاية فيه بما هذا قبل مقالتهم

.ذاته فى
 فاصنافا المخلوقين بصفاتا لصفاته المشبهة فأما     
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قول وهذا خلقه بإرادةا تعالى الله ارادةا شبهوا الذين منهم     
يريططد وجططل عططز تعططالى اللططه ان زعمططوا الططذين البصرية المعتزلة

ثططم ارادتنططا جنططس مططن ارادتططه أن وزعمططوا حادثططة بططارادةا مراده
وجططل عططز الله إرادةا حدوثا يجوز قالوا بأن الدعوى هذه ناقضوا

ينقططض وهططذا محططل فططى ال إرادتنططا حططدوثا يصططح ول محل فى ل
متمططاثلين كانا اذا الشيئين لن ارادتنا جنس من ارادته إن قولهم

الخططر علططى يجططوز ما منهما واحد كل على جاز واحد جنس ومن
الخر. على يستحيل ما منهما واحد كل فى واستحال

الله ارادةا تشبيه فى البصرية المعتزلة على الكرامية وزادتا     
وانهططا ارادتنططا جنططس مططن ارادته ان وزعموا عباده باراداتا تعالى
اللططه ان ذلططك لجططل وزعمططوا فينططا ارادتنططا تحططدثا كما فيه حادثة
كبيرا.   علوا ذلك عن الله تعالى للحوادثا محل تعالى

فزعموا خلقه بكلما وجل عز الله كلما شبهوا الذين ومنهم     
الصططوال جنططس مططن وحططروفا اصططواتا تعططالى اللططه كلما ان

واحططال كلمططه بحططدوثا وقططالوا العبططاد الططى المنسططوبة والحروفا
منهم النظاما وقال تعالى الله كلما بقاء الجبائي سوى جمهورهم

كلما نظططم فططى ليس كما اعجاز سبحانه الله كلما نظم في ليس
والخططزد والططترك الزنططج ان المعتزلططة اكططثر وزعططم اعجططاز العبططاد

وانمططا منه افصح هو وبما القرآن نظم بمثل التيان على قادرون
يكططون ان يصططح ممططا العلططم وذلططك نظمططه بتططأليف العلططم عططدموا
.لهم مقدورا

عز الله قول حدوثا دعواها فى المعتزلة الكرامية وشاركت     
اللطه قطول ان دعواهطا فطى والكلما القطول بيطن فرقهطا مطع وجل

قططدرته كلمططه وان وحروفهططم العبططاد اصططواتا جنس من سبحانه
قططول بحططدوثا قولهططا المعتزلططة علططى وزادتا القول احداثا على
محل اللططه كون جواز فى اصلهم على بناء ذاته فى وجل عز الله

.للحوادثا
دعواها فى الرافضى اعين بن زرارةا اتباع الزرارية ومنهم     

صططفاتنا جنططس مططن وانهططا وجططل عططز اللططه صططفاتا جميططع حطدوثا
قططادرا ول عالمططا ول حيا الزل فى يكن لم تعالى الله ان وزعموا
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حيططن الوصافا هذه استحق وانما بصيرا ول سميعا ول مريدا ول
ان كمططا وبصططرا وسططمعا وارادةا وعلما وقدرةا حياةا لنفسه احدثا
الحياةا حدوثا عند مريدا بصيرا سميعا قادرا حيا يصير منا الواحد

فيه. والبصر والسمع والعلم والرادةا والقدرةا
يعلططم ل تعططالى اللططه بأن الروافض من قالوا الذين ومنهم     
علططم حططدوثا يجب كما علمه حدوثا فاوجبوا يكون حتى الشىء
.منا العالم

تفصططيل بينططا وقد الذيال ونشر طال اطلناه ان باب وهذا     
كتابنططا فططي الهططواء سططائر واقططوال والمشططبهة المعتزلططة اقططوال

البططاب هططذا في منها ذكرنا وفيما والنحل الملل بكتاب المعروفا
.اعلم والله كفاية

الكتاب} هذا ابواب من الرابع الباب{
منها وليست السلما الى انتسبت التي الفرق بيان في

يعد فيمن المتكلمين اختلفا على يدور الباب هذا فى الكلما     
زعططم النططاس بعض ان هذا قبل ذكرنا وقد وملته السلما امة من
مططا كل وان محمد بنبوةا مقر كل على واقع السلما ملة اسم ان

فطى الكعطبى اختبطار وهططذا كان ما ذلك بعد قوله كائنا حق به جاء
من كل على واقع السلما امة اسم ان الكرامية وزعمت مقالته

ذلططك فططى أخلططص سططواء اللططه رسططول محمططد اللططه ال الططه ل قال
مطن العيسطوية ادخطال يلزمهمطا الفريقطان وهطذان خلفه واعتقد
ال الططه ل يقولون لنهم السلما ملة فى منهم والشاذكانية اليهود

الطى مبعوثططا كطان محمطدا ان ويزعمططون اللطه رسططول محمد الله
حق. به جاء ما بان أقروا وقد العرب

على واقع السلما امة اسم الحديث اهل فقهاء بعض وقال     
.الكعبة إلى الخمس الصلواتا وجوب اعتقد من كل

باسطقاط ارتدوا الذين المرتدين اكثر لن صحيح غير وهذا     
الكعبططة الططى الصططلةا وجوب يرون كانوا الصحابة عهد فى الزكاةا
كنده بنى من المرتدون وهم الزكاةا وجوب باسقاط ارتدوا وانما

.وتميم
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من كفروا فانهم اسعد وبنى حنيفة بنى من المرتدون فاما     
نبططوةا دعططواهم والثططانى الزكططاةا وجططوب اسططقاط احططدهما وجهين

وصططلةا الصططبح صلةا وجوب حنيفة بنو واسقط وطليحة مسيلمة
.كفر على كفرا فازدادوا المغرب

أقر من كل على واقع السلما ملة اسم ان عندنا والصحيح     
نفططى مططع حكيططم عادل وانه وقدمه صانعه وتوحيد العالم بحدوثا
وبصططحة انبيططائه جميططع بنبوةا ذلك مع وأقر عنه والتعطيل التشبيه

جططاء ما كل وبأن شريعته وبتأييد الكافة الى ورسالته محمد نبوةا
الصططلواتا وبوجططوب شططريعته احكططاما منبططع القططرآن وبططأن حق به

الططبيت وحططج رمضان وصوما الزكاةا وبوجوب الكعبة الى الخمس
السططلما ملة اهل في داخل فهو بذلك أقر من فكل الجملة على

الططى تؤدى شنعاء ببدعة ايمانه يخلط لم فان ذلك بعد فيه وينظر
:نظر شنعاء بدعة ذلك الى ضم وان السنى الموحد فهو الكفر

أو المغيريططة أو البيانيططة او الباطنيططة بدعططة علططى كان فان     
أو الرافضططة مططن الخطابية أو السبابية أو الجناحية أو المنصورية

دين على أو التناسخ اصحاب دين على أو الحلولية دين على كان
أو الحايطيططة ديططن علططى أو الخططوارج مططن أواليزيديططة الميمونيططة
القططرآن نططص ممططا شيئا يحرما ممن كان أو القدرية من الحمارية

مططن هو فليس باسمه القرآن حرما ما أباح أو باسمه إباحته على
.السلما امة جملة

الرافضة أو الزيدية الرافضة بدع جنس من بدعته كانت وان     
بططدع جنططس مططن او الخططوارج اكططثر بططدع جنططس مططن أو الماميططة
أو الضططرارية أو الجهميططة أو النجاريططة بدع جنس من أو المعتزلة

بعططض فططي السططلما امططة جملططة مططن كططان المططة مططن المجسططمة
سططهمه اليططه ويططدفع المسططلمين مقابر في يدفن ان وهو الحكاما

مسطاجد دخطول مطن يمنطع ول المسططلمين مع غزا إن الغنيمة من
حكططم عن الحكاما بعض في ويخرج فيها الصلةا ومن المسلمين

خلفططه على الصلةا ول عليه الصلةا تجوز ل أنه وذلك السلما امة
نكططاح يصططح ول للسططنى منهططم المططرأةا تحططل ول ذبيحتططه تحططل ول

منهم. احد من السنية
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عن خروجها مع الظاهر في السلما الى المنتسبة والفرق     
ترجمتها: هذه فرقة عشرون المة جملة

وخطابية وجناحية ومنصورية ومغيرية وحربية وبيانية سبابية     
وحماديططة وحايطية التناسخ واصحاب وحلولية ومفوضية وغرابية
وعذاقريططة وحلجيططة وباطنية وميمونية ويزيدية ورزامية ومقنعية

الفططرق هططذه مططن الواحططدةا الفرقة انشعبت ربما اباحة واصحاب
شططاء ان مهديططة فصططول فططي التفصيل على نذكرها كثيرةا اصنافا

.   وجل عز الله

الباب} هذا فصول من الول الفصل{
السلما ملة عن خروجها وبيان السبئية قول ذكر فى

الله رضى على في غل الذى سبا بن الله عبد اتباع السبئية     
الططى ودعططا إلططه انططه زعططم حتى فيه غل ثم نبيا كان انه وزعم عنه
اللططه رضططى علططى الططى خططبرهم ورفع الكوفة غواةا من قوما ذلك
بعططض قططال حططتى حفرتيططن فططي منهططم قططوما بططاحراق فططامر عنططه

:ذلك في الشعراء
الحفرتين في بى ترما لم إذا         شاءتا حيث الحوادثا بى لترما
منهم الباقين احراق من خافا عنه الله رضى عليا ان ثم      

سططبا ابطن فنفطى عليططه اصحابه اختلفا وخافا الشاما اهل شماتة
سططبا ابن زعم عنه الله رضى على قتل فلما المدائن ساباط الى
فططي للنططاس تصططور شططيطانا كططان وإنما عليا يكن لم المقتول ان

بن عيسى اليها صعد كما السماء الى صعد عليا وان على صورةا
دعواهططا فططي النصارى اليهود كذبت كما وقال السلما عليه مريم
قتططل دعواهططا فططي والخططوارج النواصططب كذبت كذلك عيسى قتل
بعيسططى شبهوه مصلوبا شخصا والنصارى اليهود رأتا وإنما على

علططى انططه فظنططوا عليططا يشبه قتيل رأوا على بقتل القائلون كذلك
مططن وينتقططم الططدنيا الططى سططينزل وانططه السماء الى صعد قد على

أعدائه.
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صوته الرعد وان السحاب في عليا أن السبابية بعض وزعم     
مع ومطن صوته والبرق عليطك قطال الرعطد صطوتا هطؤلء مطن س
.المؤمنين أمير يا السلما

له قيل سبا ابن ان الشعبى شراحبيل بن عامر عن روى وقد     
نصططدق لططم صططرةا فططي بططدماغه جئتمونا إن فقال قتل قد عليا ان

بحذافيرها. الرض ويملك السماء من ينزل حتى يموتا ل بموته
دون على هو إنما المنتظر المهدى ان تزعم الطائفة وهذه     
قصططيدته العططدوى سويد بن اسحاق قال الطائفة هذه وفي غيره
:البياتا هذه منها والقدرية والروافض الخوارج من فيها برىء
باب وابن منهم الغزال من         منهم لست الخوارج من برئت
     السحاب على السلما يردون         عليا ذكروا اذا قوما ومن

     الصواب من ذاك ان واعلم         قلبى بكل أحب ولكنى
     الثواب حسن غدا أرجو به         حبا والصديق الله رسول

السبابية يعين كان السوداء بن الله عبد ان الشعبى ذكر وقد     
الحيططرةا اهل من يهوديا الصل فى السوداء ابن وكان قولها على

ورياسة سوق الكوفة اهل عند له يكون ان واراد السلما فاظهر
وصططي عليا وان وصيا نبى لكل ان التوراةا في وجد انه لهم فذكر
سططمع فلمططا النبيططاء خير محمدا ان كما الوصياء خير وانه محمد

قططدره على فرفع محبيك من انه لعلى قالوا على شيعه منه ذلك
بقتلططه فهططم فيططه غلططوه عنططه بلغططه ثططم منبره درجة تحت واجلسه

عليططك اختلططف قتلتططه ان لططه وقططال ذلططك عططن عبططاس ابططن فنهططاه
وتحتططاج الشططاما اهططل قتططال الططى العود على عازما وانت اصحابك

سططبا ابططن قتططل ومططن قتلططه مططن خشى فلما اصحابك مداراةا الى
بهمطا فطافتتن المطدائن الطى نفاهمطا عباس ابن خافها التى الفتنة

السططوداء ابططن لهططم وقططال عنططه اللططه رضى على قتل بعد الرعاع
إحططداهما تفيططض عينططان الكوفططة مسططجد فططي لعلططى لينبعن والله
شيعته. منهما ويغترفا سمنا والخرى عسل
على كان السوداء ابن ان السنة أهل من المحققون وقال     
بتططأويلته دينهططم المسلمين على يفسد ان واراد اليهود دين هوى
فططي النصططارى اعتقططدتا مططا فيططه يعتقططدوا لكططي واولده على في
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وجدهم حين السبابية الرافضة الى فانتسب السلما عليه عيسى
.تأويلته في ضللته ودلس الكفر في الهواء أهل أعرفا

يزعمون قوما السلما فرق من يكون كيف القاهر عبد قال     
فططرق جملططة فطى هططؤلء ادخططال جاز ولئن نبيا او آلها كان عليا أن

فططرق فططى الكذاب مسيلمة نبوةا ادعوا الذين ادخال جاز السلما
ملجططم بطن الرحمطن عبطد مقتطول كططان ان للسططبابية قلنا السلما
وهل ملجططم ابططن لعنتم فلم على صورةا في للناس تصور شيطانا

بططه مططذموما غير فعله على محمود الشيطان قاتل فإن مدحتموه
صوته والبرق على صوتا الرعد ان دعواكم يصح كيف لهم وقلنا
زمططن فططي محسوسططا والططبرق مسططموعا الرعططد صططوتا كان وقد

فططي والططبرق الرعططد ذكططروا ولهططذا السططلما زمططان قبل الفلسفة
عندك على ليس السوداء لبن ويقال علتهما في واختلفوا كتبهم
موسططى مططن رتبططة اعظططم اليهططود مططن اليهططم تميططل الططذين وعند

لهم ينبع ولم الثلثة هؤلء موتا صح وقد نون بن ويوشع وهارون
الحجططر مططن العططذب الماء نبوع بحال سمن ول عسل الرض من

المططوتا من عليا عصم الذى فما التيه في وقومه لموسى الصلد
لهططم ينبططع ولططم عطشططا بلء بكر واصحابه الحسين ابنه ماتا وقد
وسمن عسل عن فضل ماء

الباب} هذا فصول من الثانى الفصل{
السلما فرق عن خروجها وبيان الغلةا من البيانية ذكر في

ان زعموا الذين وهم التميمى سمعان بن بيان اتباع هؤلء     
عبططد هاشططم ابططى ابنططه الى الحنفية بن محمد من صارتا المامة

سططمعان بططن بيططان الططى هاشم ابى من صارتا ثم محمد ابن الله
 اليه بوصيته

.زعيمهم بيان في هؤلء واختلف     
محمد شريعة بعض نسخ وانه نبيا كان انه زعم من فمنهم     

ان لهططم قططال بيانططا ان هططؤلء وذكططر إلهططا كان انه زعم من ومنهم
ابططى الططى صططارتا حططتى والئمططة النبيططاء فططى تناسخت الله روح

يعنططى منططه اليططه انتقلت ثم الحنفية بن محمد ابن الله عبد هاشم
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ايضططا وزعططم الحلولية مذهب على الربوبية لنفسه فادعى نفسه
وهططدى للنططاس بيططان {هططذا قوله فى القرآن فى المذكور هو انه

والموعظة. الهدى وانا البيان انا للمتقين} وقال وموعظة
العساكر به يهزما وانه العظم السم يعرفا أنه يزعم وكان     
.فتجيبه الزهرةا به يدعو وانه
غير كله يفنى وانه نور من رجل الزلى الله ان زعم انه ثم     

وجهه} وقططوله ال هالك شىء {كل قوله زعم على وتأول وجهه
}.ربك وجه ويبقى فان عليها من {كل
زمان فى القشري الله عبد بن خالد الى هذا بيان خبر ورفع     

وقططال وصططلبه بططه ظفر حتى بيان على فاحتال العراق فى وليته
اعططوانى به فاهزما تعرفه الذى بالسم الجيوش تهزما كنت ان له

.عنك
الهية لدعواها السلما فرق جميع عن خارجة الفرقة وهذه     

زعم ومن السلما فرق عن الصناما عابدو خرج كما بيان زعيمها
وكل نبيططا كططان مسططيلمة ان زعم كمن فهو نبيا كان بيانا ان منهم

فنططاء جططاز اذا للبيانيططة ويقال السلما فرق عن خارجان الفريقين
هالك شىء {كل قوله فاما وجهه فناء من المانع فما الله بعض

وجططه بططه يقصططد لم عمل كل بطلن الى راجع وجهه} فمعناه ال
بعططده قططال لنه ربك ويبقى {ويبقى} معناه وقوله وجل عز الله
كططان ولططو الططوجه مططن البططدل على والكراما} بالرفع الجلل {ذو

نعططت لن ذى بخفططض الجلل ذى لقططال الططرب الى مضافا الوجه
لله. والحمد نفسه فى واضح وهذا مخفوضا يكون المخفوض

الثالث}: الفصل{
فرق جملة عن خروجها وبيان الغلةا من المغيرية ذكر فى

السلما
بدء في يظهر وكان العجلى سعيد بن المغيرةا اتباع هؤلء     

والحسططن علططى بعططد المامططة ان ويزعططم الماميططة مططولةا امططره
الحسططين بن الحسن بن الله عبد بن محمد سبطه الى والحسين

على واستدل المنتظر المهدى هو انه وزعم على بن الحسن بن
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واسططم النططبى اسم يوافق المهدى اسم ان ذكر الذى بالخبر ذلك
علططى الرافضططة وقتلططه السططلما عليططه النططبى ابن اسم يوافق ابيه

بططن الحسططين بططن اللططه عبططد بططن محمططد انتظططار الى اياهم دعوته
.على ابن الحسن

.الصريح الكفر من انواعا عليهم رياسته بعد لهم أظهر انه ثم     
انه وزعم العظم بالسم علمه ودعواه النبوةا دعواه منها     
.الجيوش به ويهزما الموتى به يحيى
رجل معبوده ان زعم انه وذلك التشبيه فى افراطه ومنها     
منططه ينبططع وقلططب اعضططاء ولططه نططور مططن تططاج رأسططه على نور من

.الحكمة
اللف وان الهجاء حروفا صور على اعضاءه ان ايضا وزعم     
.بالفرج الهاء وشبه عينه صورةا على والعين قدميه مثال منها
اراد لما تعالى الله ان فزعم الخلق بدء في تكلم انه ومنها     
تاجا ووقع السم ذلك فطار العظم باسمه تكلم العالم يخلق ان

العلطى} ربطك اسططم {سطبح قططوله ذلطك علططى وتأول رأسه على
التططاج وقوع بعد انه ثم التاج ذلك هو انما العلى السم ان وزعم
فيهططا نظططر ثططم عبططاده اعمططال كفه على باصبعه كتب رأسه على

احططدهما بحططران عرقططه من فاجتمع فعرق معاصيهم من فغضب
ظلططه فابصططر البحططر فططي اطلططع ثططم نير عذب والخر مالح مظلم
الشططمس منهمططا فخلططق ظلططه عينططى فانتزع فطار ليأخذه فذهب
غيططرى إله معى يكون ان ينبغى ل وقال ظله باقى وافنى والقمر

العططذب البحططر مططن الشططيعة فخلططق البحريططن من الخلق خلق ثم
البحططر من الشيعة اعداء وهم الكفرةا وخلق المؤمنون فهم النير

المالح. المظلم
فكان اجسادهم قبل الناس خلق تعالى الله ان ايضا وزعم     
كططان إن {قططل قططوله فططذلك قططال محمططد ظططل فيهططا خلق ما اول

الططى محمططد ظططل ارسل ثم العابدين} قال أول فأنا ولد للرحمن
علططى يمنعن ان والجبال السماواتا على عرض ثم الناس أظلل

النططاس علططى ذلططك فعرض ذلك فأبين ظالميه من طالب ابى بن
وان اعططدائه مططن ومنعططه على نصره يتحمل ان بكر ابا عمر فامر
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شططرط علططى القدريططة على يعينه ان له وضمن الدنيا فى به يغدر
تأويططل فططذلك قططال ذلططك بكر ابو ففعل بعده الخلفة له يجعل ان

فطأبين والجبال والرض السماواتا على المانة عرضنا {إنا قوله
ظلومططا كططان إنططه النسططان وحملهططا منهططا واشططفقن يحملنهططا أن

قططول عمر فى وتأول بكر ابو الجهول الظلوما ان جهول}. فزعم
قططال كفر فلما اكفر للنسان قال إذ الشيطان {كمثل تعالى الله
عمر. عنده منك} والشيطان برىء إنى

أصططحابه يأمر عنه حكيناها التى ضللته مع المغيرةا وكان     
علططى بططن الحسططن بططن الحسططين بططن اللططه عبد بن محمد بانتظار
. فطلبه وضللته يخبره القشرى الله عبد بن خالد وسمع

الله عبد بن محمد انتظار على اتباعه بقى المغيرةا قتل فلما[     
بالمدينطة دعطوته هطذا محمطد اظهطر فلما الحسن بن الحسين بن

موسططى بططن عيسى جيشه بصاحب المنصور جعفر ابو اليها بعث
والمدينططة مكططة علططى غلبتططه بعططد محمططدا فقتلططوا كثيف جيش مع

المغططرب ارض علططى غلططب قططد اللططه عبططد بن ابراهيم اخوه وكان
الحططرب فططى بالمدينططة فقتططل الحسن بن الله عبد بن محمد فاما
المعتزلططة مططن واتبططاعه الرحططال يسططير اللططه عبد بن ابراهيم واما

الجمعططان التقططى فلمططا المنصططور جنططد علططى النصططرةا له وضمنوا
ابراهيططم قتل الكوفة من فرسخا عشر ستة على وهي بناحمرى

مططن قتططالهم وتططولى شططؤمهم ولحقططه عنططه المعتزلططة وانهزمططت
أخططوه وامططا قتيبة ابن وسلم موسى بن عيسى المنصور اصحاب
بعططض وذكططر سططم انططه وقيططل المغططرب بططارض ماتا فانه الرئيس
هططرب ثططم سططمه الزيططدي جريططر بن سليمان ان التواريخ اصحاب

الحسن بن الحسين بن الله عبد ابن محمد قتل فلما العراق الى
ولعنطوه منهطم فرقطة منطه فهربططت المغيطرةا فى المغيرية اختلف
هططو الحسن بن الله عبد بن محمد ان دعواه فى كذب انه وقالوا

ول الرض يملططك ولططم قتططل لنططه الرض يملططك الططذى المهططدى
فططى صططدق ان وقططالت المغيرةا موالةا على ثبتت وفرقة عشرها

لططم وانططه المنتظططر المهططدى هو الحسن بن الله عبد بن محمد ان
يططؤمر ان الططى مقيططم حططاجز جبططال مططن جبططل فططى هططو بططل يقتططل
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والمقططاما الركططن بيططن بمكططة البيعططة له عقدتا خرج فاذا بالخروج
واحططدا حرفططا منهططم رجططل كل يعطى رجل عشر سبعة له ويحيى

الرض ويملكططون الجيططوش فيهزمون العظم السم حروفا من
كططان انمططا بالمدينططة جنططد] المنصططور قتلططه الططذى ان هؤلء وزعم

بطن الحسططين بططن الله عبد بن محمد بصورةا للناس تمثل شيطانا
لنتظططارهم الرافضططة مططن المحمديططة لهططم يقططال وهؤلء الحسن
الحسن. بن الحسن بن الله عبد ابن محمد

المغيرةا وصية وادعى المذهب هذا على الجعفي جابر وكان     
الهجططرى العططور بكططر ادعططى جابر ماتا فلما بذلك اليه سعيد بن

امطوال بطذلك واكططل يمطوتا ل انطه وزعطم اليه جابر وصية القتاتا
كططان انه علموا بكر ماتا فلما منهم السخرية وجه على المغيرية

.فلعنوه دعواه في كاذبا
شططبهوا قططوما السططلما فططرق في يعد كيف القاهر عبد قال     

مططن هؤلء كان لو زعيمهم نبوةا وادعوا الهجاء بحروفا معبودهم
وطلحططة مسططيلمة بنبططوةا القططائلين ان يزعططم من قول لصح المة
.المة من كانوا

بططن اللططه عبططد بططن محمططد قتل انكرتم ان للمغيرية ويقال     
شططيطانا كططان المقتططول ان وزعمتم على بن الحسن بن الحسين

على بن الحسين ان يزعم ممن تنفصلون فبم صورته فى تصور
تصططوروا شططياطين وقتططل غططابوا بططل بلء بكططر يقتلوا لم واصحابه
محمططد اخيططه ابططن من رتبة اعلى فانه حسينا فانتظروا بصورتهم

تصططدقوا ول عليططا وانتظطروا الحسططن بن الحسين بن الله عبد بن
مططال وهططذا بنيططه مططن اجططل عليططا فان السبابية انتظرته كما بقتله

عنه.    لهم انفصال

الباب} هذا من الرابع الفصل{
المة فرق عن خروجهم وبيان الحربية ذكر فى

دين على وكان الكندى حرب بن عمر بن الله عبد اتباع هؤلء     
الى والئمة النبياء فى تناسخت الله روح ان دعواها في البيانية

ثططم الحنفيططة بططن محمططد بططن اللططه عبططد هاشططم ابى الى انتهت ان
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بططن محمد بن الله عبد من انتقلت الروح تلك ان الحربية زعمت
فططي الحربيططه وادعططت حططرب بططن عمرو بن الله عبد الى الحنفية
بيططان فى البيانية دعوى مثل حرب بن عمرو بن الله عبد زعيمها

فططرق مططن وليسططت بربهططا كططافرةا الفرقططتين وكلتططا سططمعان بططن
السلما. فرق عن خارجة الحلولية سائر ان كما السلما

الباب} هذا من الخامس الفصل{
السلما فرق جملة عن خروجها وبيان المنصورية ذكر فى

دارتا المامة ان زعم الذى العجلى منصور أبى اتباع هؤلء     
بططن علططى بن محمد بن جعفر ابى الى انتهت حتى على اولد فى

انططه العجلططى هططذا وادعططى بالبططاقر المعططروفا علططى ابن الحسين
السطماء الطى بطه عرج انه فزعم دعواه فى الحد ثم الباقر خليفة

ثم عنى بلغ بنى يا له وقال رأسه على بيده مسح تعالى الله وان
السططماء مططن السططاقط الكسططف انططه وزعططم الرض الططى انزلططه

يقولططوا سططاقطا السططماء من كسفا يروا {وإن قوله فى المذكور
مركوما}. سحاب

الجنة وتأولوا والنار والجنة بالقيامة الطائفة هذه وكفرتا     
مططع واستحلوا الدنيا فى الناس محن على والنار الدنيا نعيم على
.مخالفيهم خنق الضللة هذه
عمر ابن يوسف وقف ان الى عادتهم على فتنتهم واستمرتا     

ابا فاخذ المنصورية عوراتا على زمانه فى العراق وأتى الثقفى
.وصلبه العجلى منصور
لكفرهططا السلما فرق في معدودةا غير ايضا الفرقة وهذه     
والنار. والجنة بالقيامة

الباب} هذا من السادس الفصل{
السلما فرق عن خروجها وبيان الغلةا من الجناحية ذكر فى

أبى بن جعفر بن الله عبد بن معاوية بن الله عبد اتباع هؤلء     
مططن تططبرءوا الططذين المغيريططة ان لططه اتبططاعهم سططبب وكان طالب

بططن الحسططين بططن اللططه عبططد بن محمد قتل بعد سعيد بن المغيرةا
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امامططا يطلبططون المدينططة الى الكوفة من خرجوا على بن الحسن
الططى فططدعاهم جعفر بن الله عبد ابن معاوية بن الله عبد فلقيهم
فبططايعوه صططلبه مططن واولده علططى بعد الماما هو انه وزعم نفسه
بططن الله عبد ان لتباعهم وحكوا الكوفة الى ورجعوا امامته على

كططانت اللططه روح وان رب انططه زعم جعفر بن الله عبد بن معاوية
ايضا وزعموا الصورةا بتلك للناس دارتا ثم شيث في ثم آدما فى
{ومططا تعالى الله قول ذلك على وتأولوا اليه يوحى مؤمن كل ان

واسططتدلوا اليه منه بوحى الله} اي باذن ال تموتا ان لنفس كان
انفسططهم فططي الحططواريين} وادعططوا الى أوحيت {وإذ بقوله ايضا
الططى ربططك وأوحى     تعالى الله قول وذكروا الحواريون هم انهم

.النحل
بالجواز اولى الينا فالوحى النحل الى الوحى جاز اذا وقالوا     

وميكائيططل جبريططل مططن افضططل هططو مططن فيهططم ان ايضططا وزعمططوا
بلططغ اذا منهططم الواحططد وان يموتططون ل انهططم ايضا وزعموا ومحمد
يططرون انهططم وزعمططوا الملكططوتا الططى رفططع دينططه فططي النهايططة

عجريططة منهططم الثالثططة والفرقططة وعشططية غدوةا منهم المرفوعين
انهططم منهم قالوا الذين بتكذيب قالوا العجلى بيان بن عمير اتباع

الرض فطي منططا خلططف يططزال ل ولكططن نموتا انا وقالوا يموتون ل
 ربا وسموه جعفرا وعبدوا انبياء ائمة
يقال كان رجل الى لنتسابهم مفضلية منهم الرابعة والفرقة     
مططن وتططبرءوا نبططوته دون جعفر بالهية قالوا الصيرفى مفضل له

 منه جعفر لبراءةا الخطاب ابى
موالةا على ثبتت مطلقة خطابية منهم الخامسة والفرقة     
عبططد قططال بعده من امامة وانكرتا كلها دعاويه في الخطاب أبى

اكفططروا قططد والخطابية والجناحية والمنصورية الباضية ان القاهر
المامططة من عليا باخراجهم الصحابة واكثر وعثمان وعمر بكر أبا

اعصططار فططي على اولد عن المامة أخرجوا قد وهم عصرهم في
ي على كان اذا لهم فيقال زعمائهم مطن بالمامطة اولطى وقتطه ف

فططي زعمططائهم مططن بهططا اولططى اولده كططان فهل الصططحابة سططائر
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مططن العجططب وانططا الضططالين هططؤلء مططن العجططب وليس اعصارهم
.بالمامة دونهم استبدادهم مع هؤلء قتلوا علوية

الباب} هذا من السابع الفصل{
فرق عن خروجهم وبيان والذمية والمفوضية الغرابية ذكر في

المة
عليه جبريل ارسل وجل عز الله ان زعموا قوما الغرابية      

كططان لنططه محمططد الى فذهب طريقه فى فغلط على الى السلما
بالذباب والذباب بالغراب الغراب من به اشبه كان وقالوا يشبهه

وهططذه الرسططل هططم بعططده واولده الرسططول كان عليا ان وزعموا
عليططه جبريططل يعنططون الريش صاحب العنوا لتباعها تقول الفرقة
قططالوا الططذين اليهططود كفططر مططن اكططثر الفرقططة هططذه وكفططر السلما
جبريططل فقططال تعططالى اللططه مططن بططالوحى يأتيططك مططن الله لرسول
اتططاك لططو وقططالوا بالعططذاب ينططزل لنططه جبريططل نحططب ل انططا فقالوا

مططع فططاليهود بططك لمنططا بالرحمة ال ينزل ل الذى ميخائيل بالوحى
يلعنططون ل السططلما عليططه لجبريططل عططداوتهم ومططع بططالنبى كفرهم
الرحمططة دون العططذاب ملئكططة مططن انططه يزعمططون وانمططا جبريططل

السططلما عليهمططا ومحمططدا جبريططل يلعنون الرافضة من والغرابية
وجبريل ورسله وملئكته لله عدوا كان {من تعالى الله قال وقد

الكططافر اسم تحقيق هذا للكافرين}. فى عدو الله فإن وميكائيل
كططافرين اللططه سماهم من ادخال يجوز ول الملئكة بعض لمبغض

المسلمين. فرق جملة فى
خلق تعالى الله ان زعموا فقوما الرافضة من المفوضة واما     

العططالم خلق الذى فهو وتدبيره العالم تدبير اليه فوض ثم محمدا
ابططى بططن علططى الططى العالم تدبير محمد فوض ثم تعالى الله دون

الثالث. المدبر فهو طالب
خلق الله ان زعموا الذين المجوس من شر الفرقة وهذه     

النصططارى مططن وشططر الشططرور خلططق الشططيطان ان ثططم الشيطان
مفوضططة عططد فمططن ثانيططا مططدبرا السلما عليه عيسى سموا الذين
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المجططوس عططد مططن بمنزلططة فهططو السططلما فططرق مططن الرافضططة
.السلما فرق من والنصارى

وشططتموا اللططه هططو عليا ان زعموا فقوما منهم الذمية واما     
لنفسططه المططر فططادعى عنططه ليثنططى بعثططه عليططا ان وزعموا محمدا
اللططه مططن محمططد بنبططوةا لكفرهططا السططلما فططرق عن خارجة وهذه
.تعالى

الباب} هذا من الثامن الفصل{
الرافضة من والنميرية الشريعية ذكر في

ان زعططم الططذى وهططو بالشططريعي يعرفا كان رجل اتباع الشريعية
وفاطمططة وعلططى النططبى وهم اشخاص خمسة في حل تعالى الله

اضططداد ولهططا آلهططة الخمسة هؤلء ان وزعموا والحسين والحسن
لنططه محمودةا انها زعم من فمنهم اضدادها في واختلفوا خمسة

مططن ومنهم باضدادها ال الله فيها التى الشخاص فضل يعرفا ل
ان يوما ادعى انه الشريعى عن وحكى مذمومة الضداد ان زعم
.فيه حل الله
انه عنه حكى بالنميرى يعرفا رجل اتباعه من بعده وكان     
 فيه حل تعالى الله ان نفسه في ادعى

فرق جميع عن خارجة الغلةا الروافض من فرق ثمانى فهذه     
 الله غير الى لثباتهم السلما

الصادق جعفر ان زعمت الخطابية ان الشياء اعجب ومن     
وسموا الغيب من اليه يحتاجون ما كل علم فيه جلدا اودعهم قد

منهططم كططان مططن ال فيططه مططا يقرأ ل انه وزعموا جعفرا الجلد ذلك
:فقال شعره في العجلي سعد بن هارون ذلك ذكر وقد
     منكرا قال جعفر من فكلهم         تفرقوا الرافضين ان تر ألم

     المطهرا النبى سمته طوائف         ومنهم إله قالوا فطائفة
ممططن الرحمططن الططى برئططت         جعفر جلد اقضه لم عجب ومن

     يجفعرا
فططي الكفططر ببططاب يصططير         رافططض كل من الرحمن الى برئت
     اعورا الدين
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الطى يمضطوا وان عليهطا         مضطوا بدعة عن الحق اهل كف اذا
     قصرا الحق

تحططول زنجططى قيططل ولططو         لصططدقوا ضططب الفيططل ان قيططل ولو
     احمرا

     ادبرا وجه للقبال هو اذا         فانه البعير يوما من واخلف
مططن القططرا عيسططى فططى قططال كمططا         بعزبططة رموه اقواما فقبح

     تنصرا

 }الباب هذا من التاسع الفصل{
السلما فرق عن خروجها وبيان الحلولية اصنافا ذكر في

دولة في كانت كلها فرق عشر الجملة في الحلولية          
الصططانع بتوحيططد القول افساد الى القصد جميعها وغرض السلما
ان وذلططك الروافططض غلةا الططى يرجططع الكططثر فططي فرقها وتفضيل
باجمعهططا منهططم والنميرية والخطابية والجناحية والبيانية السبابية
قططوما وظهططر جيحططون نهر وراء بما المقنعية بعدهم وظهر حلولية
بعططدهم وظهططر بركوكيططة لهططم يقال وقوما رزامية لهم يقال بمرق
حلجيططه لهططم يقططال وقططوما حلمانيططة لهططم يقططال الحلولية من قوما

يقططال وقططوما بططالحلج المعروفا منصور بن الحسين الى ينسبون
هططؤلء وتبططع العططذاقرى ابططى ابططن الططى ينسططبون العططذاقرةا لهططم

المحرمططاتا اسططتباحة فططي شططاركوهم الخرمية من قوما الحلولية
الختصار. على تفصيلهم نذكر ونحن المفروضاتا واسقاط

عليا بان لقولها الحلولية جملة في دخلت فانما السبابية اما     
.فيه الله روح بحلول الها صار
والئمة النبياء فى دارتا الله روح ان زعمت البيانية وكذلك     

صططارتا ثم الحنفية بن محمد الى دارتا ثم على الى انتهت حتى
وادعططوا سططمعان بططن بيططان فى بعده حلت ثم هاشم أبى ابنه الى

.سمعان بن بيان إلهية بذلك
دارتا الله روح ان لدعواها حلولية منهم الجناحية وكذلك     
اللططه عبد بن معاوية بن الله عبد الى صارتا ثم واولده على فى
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وكفططرتا زعيمهططا فى الله روح حلول بدعواها فكفرتا جعفر بن
.والنار والجنة بالقيامة ذلك مع

جعفر فى الله روح حلول لدعواها حلولية كلها والخطابية     
كططافرةا الطائفططة فهططذه السدى الخطاب أبى فى وبعده الصادق

واولدهما والحسين الحسن ان دعواها جهة ومن الجهة هذه من
اللططه ابنططاء مططن انه نفسه فى منهم ادعى ومن واحباؤه الله ابناء
.الخطابية سائر من اكفر فهو

اللطه روح ان لططدعواها حلولية منهم والنميرية والشريعية     
والحسططن وفاطمططة وعلططى النططبي اشططخاص خمططس فططى حلططت

.آلهة الخمسة الشخاص هؤلء ان لدعواها والحسين
مسططلم ابططى موالةا فى افرطوا بمرو فقوما الرزامية واما     
ثططم اليه هاشم أبى من المامة وساقوا العباس بنى دولة صاحب
السططفاح علططى بن الله عبد أخيه الى على ابن محمد من ساقوها

واقططروا مسلم أبى الى صارتا السفاح بعد المامة ان زعموا ثم
ابططو لهططم يقططال منهططم الفرقططة ومططوته مسططلم ابطى بقتل ذلك مع

صططار انططه وزعمططوا الفراط غاية مسلم ابى فى افرطوا مسلمية
جبريططل مططن خيططر مسلم ابا ان وزعموا فيه الله روح بحلول الها

لططم حططي مسططلم أبططا ان ايضططا وزعمططوا الملئكة وسائر وميكائيل
بالبركوكية يعرفون وهراتا بمرو وهؤلء انتظاره على وهم يمت
تصور شيطانا كان قالوا المنصور قتله الذى عن هؤلء سئل فاذا

مسلم. أبى صورةا فى للناس
وكطان جيحطون نهططر وراء بماء المبيضة فهم المقنعية واما     

أهططل مططن بمططرو فصططاروا اعططور رجل بططالمقنع المعروفا زعيمهم
مططن شططيئا عططرفا قططد وكططان داتا كيمططن كططازه لهططم يقططال قريططة

ثططم بمططرو الرزاميططة دين على وكان والنيرنجاتا والحيل الهندسة
واغططتر حريططر من ببرقع الناس عن واحتجب اللهية لنفسه ادعى

علططى فتنتططه ودامططت الصططعد مططن وقططوما ابلق جبططل أهططل بططه
الخلجية التراك كفرةا وعاونه سنة عشرةا اربع مقدار المسلمين

عساكر من كثيرةا عساكر وهزموا عليهم للغارةا المسلمين على
ابططاح قططد المقنططع وكططان المنصور بن المهدى اياما فى المسلمين
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عنهططم واسططقط بططالتحريم القول عليهم وحرما المحرماتا لتباعه
وانططه اللططه هو انه لتباعه وزعم العباداتا وسائر والصياما الصلةا

آخططر وقططت فططى تصططور ثططم آدما صططورةا فططى مططرةا تصططور قد كان
صططور فططى تططردد ثططم ابراهيططم بصورةا آخر وقت وفى نوح بصورةا
بعططد وانتقططل علططى صططورةا فطى بعططده تصور ثم محمد الى النبياء

ثم مسلم أبى صورةا فى ذلك بعد تصور ثم اولده صور فى ذلك
بططن هشاما بصورةا تصور قد فيه كان الذى زمانه فى أنه زعم انه

فططى انتقططل انمططا انططى وقططال حكيططم بططن هاشم اسمه وكان حكيم
عليهططا انططا الططتى صورتى فى رؤيتى يطيقون ل عبادى لن الصور

كططثير بناحية وثيق عظيم حصن له وكان بنورى احترق رآنى ومن
اكططثر سططورها جدار عرض وكان سياما له يقال جبل فى ويحشب

الصططعد أهططل معططه وكططان  كثيرةا100 خندق دونها آجرةا مائة من
بطن معطاذ جيشطه صطاحب اليهطم المهدى وجهز الخلجية والتراك

عمططرو بططن لسططعيد واتبعهططم المقاتلة من الف سبعين فى مسلم
سططنين فقططاتله الحططرب وبتططدبير بالقتططال سططعيدا افرد ثم الحرش

علططى ليضططعها سطلم مططائتى والخشطب الحديططد مطن سطعيد واتخذ
مولتططان مططن واسططتدعى رجططاله عليهططا ليعبر المقنع خندق عرض
خنططدق بهططا وكبططس رمل وحشاها جاموس جلد آلفا عشرةا الهند

اليططه منهططم فاسططتأمن خنططدقه وراء من المقنع جند وقاتل المقنع
تنططور فطى نفسططه المقنطع واحطرق منهم الباقون وقتل الفا ثلثون

وافتتن فيه ذاب حتى السكر مع النحاس فيه اذاب قد حصنه فى
انططه وزعمططوا رمططادا ول جثططة له يجدوا لم لما ذلك بعد اصحابه به

ولهططم اهلها اكره ابلق جبال فى اليوما واتباعه السماء الى صعد
يكططترون ولكططن فيططه يصططلون ل مسططجد قراهططم من قرية كل فى

منهططم واحد وكل والخنزير الميتة يستحلون وهم فيه يؤذن مؤذنا
الططذى المططؤذن يططره لططم بمسلم ظفروا وان غيره بامرأةا يستمتع

بعامططة مقهططورون انهططم غيططر واخفططوه قتلططوه مسططجدهم فططى
ذلك. على لله والحمد ناحيتهم فى المسلمين
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حلمان ابى الى المنسوبون فهم الحلولية من الحلمانية واما     
بططدعته واظهططر حلططب ومنشؤه فارس من اصله وكان الدمشقى

:وجهين من كفره وكان اليها لذلك فنسب بدمشق
الحسنة الشخاص فى الله بحلول يقول كان انه احدهما     
ان يوهمططون لهططا سططجدوا حسنة صورةا رأوا اذا اصحابه مع وكان
.فيها حل قد الله
عرفا من ان ودعواه بالباحة قوله كفره من الثانى والوجه     
والتحريطم الخططر عنطه زال هطو يعتقطده الذى الوصف على الله

.ويشتهيه يستلذه ما كل واستباح
علططى يستدل الحلمانية هؤلء بعض رأيت القاهر عبد قال     

آدما فططى للملئكة تعالى الله بقول الجساد فى الله حلول جواز
سططاجدين} وكططان له فقعوا روحى من فيه ونفخت سويته {فإذا
حططل قططد كططان لنه لدما بالسجود الملئكة أمر انما الله ان يزعم

{ولقططد قال ولهذا تقويم احسن فى خلقه لنه حله وانما آدما فى
اليططة عططن اخططبرنى لططه تقويم} فقلططت أحسن فى النسان خلقنا
عليططه لدما بالسططجود الملئكططة اللططه امططر فططى بهططا استدللت التى

هل تقويم احسن فى مخلوق النسان بان الناطقة والية السلما
بعينططه انسططان بهمططا اريططد اما العمططوما على الناس جميع بهما اريد

بططه قلططت ان القططولين مططن واحططد كل على يلزمنى الذى ما فقال
ان لزمططك العموما على الناس كل بهما المراد ان قلت ان فقلت
حططل اللططه ان لططدعواك الصورةا قبيح كان وان انسان لكل تسجد

آدما وهططو بعينططه انسططان بططه المراد ان قلت وان الناس جميع فى
الصططور اصططحاب مططن لغيططره تسططجد فلم غيره دون السلما عليه

وذواتا المثمططرةا والشططجرةا الرابططع للفططرس تسططجد ولم الحسنة
فططى النططاس لهططب كان وربما والبهائم الطيور من الحسنة الصور
الحلولية ضللة بين جمعت فقد له السجود استجزتا فان صورةا

ول للهططواء ول للمططاء ول للنططار تسجد لم واذا النار عابدى وضللة
تسجد فل الحوال بعض فى الشياء هذه صور حسن مع للسماء

الصور.  الحسنة للشخاص
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وليططس كثيرةا العالم في الحسنة الصور ان ايضا له وقلت     
حططال الله ان زعمت وان بعض من اولى فيه الله بحلول بعضها

قيططاما طريططق علططى الحلططول ذلططك فهل الحسنة الصور جميع فى
بططه الجسططم فططى الجسططم كططون طريططق علططى او بالجسم العرض

كططون ويسططتحيل كططثيرةا محططال فططى واحد عرض حلول ويستحيل
يططؤدى مططا استحال هذا استحال واذا كثيرةا امكنة فى واحد شىء

.اليه
بططن الحسططين المغيططث أبى الى فمنسوبون الحلجية واما     
يقال مدينة من فارس ارض من وكان بالحلج المعروفا منصور

وكططانت الصططوفية بكلما مشططغول امططره بدء فى وكان البيضاء لها
وهططو الشطططح الصططوفية تسططميه الططذى الجنس من حينئذ عباراته

مططذموما قبططح والخططر محمود حسن احدهما معنيين يحتمل الذى
بطه وافتتطن والعمطوما الخصطوص علطى العلطوما انواع يدعى وكان
خراسان. طالقان اهل من وقوما بغداد اهل من قوما

فامططا والصططوفية والفقهططاء المتكلمططون فيططه اختلططف وقططد     
مططذاهب علططى كططان انططه وعلى تكفيره على فاكثرهم المتكلمون

الى ولسبوه بالبصرةا السالمية متكلمى من قوما وقبله الحلولية
الطيططب بططن محمد بكر ابو القاضى وكان الصوفية معانى حقائق

وذكططر والمخططاريق الحيل معاطاةا الى نسبه الله رحمه الشعرى
النبططوةا دلئططل تصحيح عن المعتزلة عجز فيه أبان الذى كتابه فى

.حيله ووجوه الحلج مخاريق اصولهم على
ابططو فيططه فتوقططف الحلج شططأن فططى أيضا الفقهاء واختلف     
داود بططن بكططر ابططو وافتى دمه فى استفتى لما سريح بن العباس

.قتله بجواز
عثمان بن عمرو منه فبرىء الصوفية مشايخ فيه واختلف     

عثمان بن عمرو وقال منهم وجماعة القطع يعقوب وأبو المكى
ان يمكننططى فقططال القططرآن مططن شططيئا فقططرأتا يوما اماشيه كنت
انططا له فقال الجنيد على يوما مر الحلج ان وروى هذا مثل اقول
مططا فيططه فتحقططق تقسططد خشبة اية بالحق أنت الجنيد فقال الحق
منهططم الصططوفية من جماعة وقبله ذلك بعد صلب لنه الجنيد قال
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وأبططو بفططارس خفيططف بن الله عبد وأبو ببغداد عطا بن أبوالعباس
.بناحيته الدينورى وفارس بنيسابور النصرابادى القاسم

انه عليه حكوا الحلولية دين والى الكفر الى نسبوه والذين     
والشططهواتا اللذاتا على وصبر الطاعة فى نفسه هذب من قال

درجططاتا فى ويرتقى يصفو يزال ل ثم المقربين مقاما الى ارتقى
البشرية من فيه يبق لم فاذا البشرية عن يصفو حتى المصافاتا

يطرد ولططم مريطم بططن عيسى فى حل الذى الله روح فيه حل حظ
.تعالى الله فعل فعله جميع وكان اراد كما كان ال شيئا حينئذ

.الرتبة هذه لنفسه ادعى الحلج ان وزعموا     
هورب الهو من عنوانها اتباع الى له بكتب ظفروا انه وذكر     

بكتططب فظفططروا فلن عبططده الى صورةا كل فى المتصور الرباب
تشططهد الشططهواتا غاية ومنتهى اللذاتا ذاتا {يا وفيها اليه اتباعه

بصططورةا هططذا زماننططا وفططى بصططورةا زمططان كططل فططى المتصور انك
علما يططا رحمتططك ونرجططو لططك نسططتجير ونحن منصور بن الحسين
.}الغيوب

ومن الخليفة حاشية من جماعة ببغداد استمال انه وذكروا     
فتنتططه معططرةا بططالله المقتططدر جعفر وهو الخليفة خافا حتى حرمه

بكططر أبططى فتوى الى واستروح دمه فى الفقهاء واستفتى فحبسه
الططف بضططربه العبططاس بططن حامططد الططى فقدما دمه بآباحة داود ابن

بغططداد جسططر عنططد ذلططك بعططد وصططلبه ورجليططه يديه وبقطع صوتا
تسططع سططنة القعدةا ذى من بقين لست الثلثاء يوما ذلك به ففعل

واحططرق ثلثا بعططد عليططه صلب الذى جذعه من انزل ثم وثلثمائة
.الدجلة فى رماده وطرح

من قتل وانما يقتل لم حي انه اليه المنسوبين بعض وزعم     
.شبهه عليه ألقى
من احوال له كشف انه وزعموا الصوفية من تولوه والذين     

الكرامططاتا منكططرى بتسططليط فعططوقب للنططاس فاظهرهططا الكرامة
.التلبيس على حاله لتبقى عليه
وباطنها تلبيس ظاهرها حال التصوفا حقيقة ان هؤلء وزعم     

قططال انططه روى بمططا الحلج بططاطن تقديس على واستدلوا تقديس
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سططئل وبططأنه الواحططد افططراد الواحططد حسب ورجليه يديه قطع عند
يقول: فانشأ ذنبه عن يوما
 الكلما وانقطع ومعجومان    فيها عجم ل احرفا ثلثة
.التوحيد الى بذلك وأشار     

اياما فى ببغداد ظهر رجل اتباع ببغداد فقوما العذاقرةا واما     
وكطان وثلثمائطة وعشطرين اثنطتين سطنة فطى المقتدر بن الراضى
السططلمقانى علططى بططن محمططد واسططمه العططذاقر أبى بابن معروفا
ووضططع القططدس روح نفسططه وسططمى فيه الله روح حلول وادعى
الشططريعة برفع فيه وصرح السادسة بالحاسة سماه كتابا لتباعه
وابططاح المفضططول فى نوره الفاضل ايلج انه وزعم اللواط واباح
الراضططي وظفططر فيهططن نططوره ايلجططه فى طمعا حرمهم له اتباعه
عبيططد بططن القسططم بن الحسين منهم اتباعه من وبجماعة به بالله
بططن محمططد بططن ابراهيططم عمططران وابططو وهططب بن سليمان بن الله

والمولى بالرب فيها يخاطبانه اليه كتبهما ووجد المنجم بن احمد
الفقهططاء بحضططرةا بططذلك واقططروا يشططاء مططا على بالقدرةا ويصفانه

المططالكى الفططرح وابو سريج بن عمر بن احمد العباس ابو ومنهم
منهططم المعططروفا وامططر بططذلك فططاعترفوا الئمططة مططن وجماعططة
العططذاقر أبططى ابططن من بالبراءةا الله عبيد بن القسم بن بالحسين

بجططواز سططريج ابططن وافططتى التوبططة واظهر ذلك ففعل يصفعه بأن
المططالكيون وافططتى اللططه رحمه الشافعي مذهب على توبته قبول

ان الططى بحبسططه الراضى فامر عليه العثور بعد الزنديق توبة برد
عططون ابططى وصططاحبه العططذاقر ابى ابن بقتل وأمر امره فى ينظر
براءتططى فيهططا لينططزل ايططاما ثلثة امهلنى العذاقر ابي ابن له فقال

الراضططى علططى الفقهططاء وأشار اعدائى على نقمة او السماء من
رمادهمططا وطططرح ذلططك بعططد احرقهما ثم فصلبهما قتلهما بتعجيل

الدجلة. فى

}عشر الحادي الفصل{
الباب هذا فصول من

170



   رقِالف بين الفرق          

جملة عن خروجهم وبيان الخرمية من الباحة اصحاب ذكر فى
السلما فرق

السططلما دولططة قبططل كططانوا منهططم صططنف صططنفان، فهططؤلء     
شططركاء الناس ان وزعموا المحرماتا استباحوا الذين كالمزدكية

انوشروان قتلهم ان الى هؤلء فتنة ودامت والنساء الموال فى
.زمانه فى

وهططم السططلما دولة في ظهروا خرمدينية الثانى والصنف     
.بالمحمرةا معروفة وكلتاهما زيارية وما بابكية فريقان

اليدين جبل في ظهر الذى الخزى بابك اتباع منهم فالبابكية     
وقتلططوا المحرمططاتا واسططتباحوا اتبططاعه بهططا وكثر اذربيجان بناحية
كثيرةا جيوشا العباس بنى خلفاء اليه وجهز المسلمين من الكثير

ى التعطرى يوسطف بطن ومحمطد الحطاجب الفشطين مطع دلطف واب
سنة عشرين مقدار وجهه في العساكر وبقيت واقرانهم العجلى

راى مططن بعيططن وصلبا ابرهيم بن اسحق واخوه بابك أخذ ان الى
حربه في بابك بممالةا الحاجب الفشين واتهم المعتصم اياما في

ذلك. لجل وقتل
ديططن اظهططر الططذى زيططار اتباعما فهم منهم المازبارية واما     

.بجرجان المحمرةا
الخمر على فيها يجتمعون لهم عيد ليلة جبلهم في وللبابكيه     

سططرجهم أطفئططت فطاذا ونسطاؤهم رجطالهم فيهطا وتختلط والزمر
.عزبز من تقدير على والنساء الرجال فيها افتض ونيرانهم

الجاهلية في لهم كان أمير الى دينهم أصل ينسبون والبابكية     
بنططاتا بعض وامه الزنج من كان اباه ان ويزعمون شروين اسمه
ومططن محمد من افضل كان شروين ان ويزعمون الفرس ملوك
فيهططا يططؤذن للمسططلمين مساجد جبلهم في بنوا وقد النبياء سائر

فططي يصططلون ل لكنهططم القططرآن أولدهم يعلمون وهم المسلمون
.الكفرةا جهاد يرون ول رمضان شهر في يصومون ول السر
في اخذ ان الى ناحيته في عظمت قد مازيار فتنة وكانت     
.الخزى بابك بحذاء رأى من بسر وصلب ايضا المعتصم اياما
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سطواد مطن يليهطم من اكرةا جبلهم في اليوما مازيار واتباع     
على المستعان والله خلفه ويضمرون السلما يظهرون جرجان

.والطغيان الزيغ اهل

}عشر الثانى الفصل{
الباب هذا فصول من

عن خروجهم وبيان الهواء اهل من التناسخ اصحاب ذكر فى
السلما فرق

من وصنف الفلسفة من اصنافا: صنف بالتناسخ القائلون     
.السلما دولة قبل كانا الصنفان وهذان السمنية

جملة من أحدهما السلما دولة في ظهرا اخران وصنفان     
.الغالية الرافضة جملة من والخر القدرية

ايضا وقالوا العالم بقدما قالوا السمنية من التناسخ فاصحاب     
جهططة مططن ال معلططوما ل انطه وزعمطوا والسطتدلل النظططر بابطططال
وقططال الموتا بعد والبعث المعاد اكثرهم وانكر الخمس الحواس

ان واجططازوا المختلفططة الصططور فططي الرواح بتناسططخ منهططم فريق
حكططى وقطد انسان الى الكلب وروح كلب الى النسان روح ينقل

من ان وزعموا الفلسفة بعض عن القول هذا مثل اقلوطرخس
آخططر قطالب فطي الطذنب ذلطك علططى العقطاب ناله قالب في أذنب

دعططوى الشططياء اعجططب ومططن عنططدهم الثططواب في القول وكذلك
ل انططه قططولهم مططع بططالحواس يعلططم ل الططذى التناسخ في السمنية

.الحواس جهة من ال معلوما
في قال مانيا ان وذلك التناسخ الى ايضا المانوية ذهبت وقد     

أرواح نوعططان الجسططاما تفططارق الططتى الرواح إن كتبططه بعططض
فططارقت اذا الصططديقين فططأرواح الضططللة أهططل وأرواح الصططديقين

الفلططك فططوق الططذى النططور الططى الصبح عمود في سرتا أجسادها
الضططلل أهططل وأرواح الدائم السرور على العالم ذلك في فبقيت

منعكسة ردتا العلى بالنور اللحوق وأرادتا الجساد فارقت اذا
مططن تصططفو ان الططى الحيوانططاتا أجساما في فتتناسخ السفل إلى

العالى. بالنور تلتحق ثم الظلمة شوائب
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من واتباعهما وافلطن سقراط عن المقالتا أصحاب وذكر     
حكينططاه قططد تفصططيل علططى الرواح بتناسططخ قططالوا انهططم الفلسفة

.والنحل الملل كتاب فى عنهم
دانيال كتاب في وجد انه وزعم بالتناسخ اليهود بعض وقال     
البهططائم صططور مططن صططور سططبع فططي بختنصر مسخ تعالى الله ان

.موحدا آخرها في بعثه ثم كلها فيها وعذبه والسباع
والجناحية البيانية فان السلما دولة في التناسخ أهل وأما     

بتناسططخ قططالت كلهططا الحلولية الروافض من والروندية والخطابية
.بزعمهم الئمة في الله روح
لدعواهم الرافضة من السبابية الضللة بهذه قال من وأول     
 فيه الله روح حل حين الها صار عليا أن

في ثم النبياء في دارتا الله روح ان منهم البيانية وزعمت     
.سمعان بن بيان في صارتا ان الى الئمة

بن معاوية بن الله عبد في ذلك مثل منهم الجناحية وادعت     
.جعفر بن الله عبد
قوما دعوى وكذلك الخطاب ابن في الخطابية دعوى وكذلك     
العباس. بنى دولة صاحب مسلم ابى في الروندية من
الله تعالى الناس أرواح دون الله روح بتناسخ يقولون فهؤلء     
.كبيرا علوا ذلك عن
حايط بن أحمد منهم فجماعة القدرية من التناسخ أهل واما     

الفطططرةا فططي بدعته على وكان النظاما الى منتسبا معتزليا وكان
علططى تعططالى اللططه قطدرةا نفططى وفطي يتجزأ الذى الجزء نفى وفي

علططى وزاد النططار أهططل عططذاب فططي أو الجنة أهل نعيم في الزيادةا
.التناسخ في ضللته في النظاما

حايط بن احمد تلميذ وكان يانوش بن ايوب بن احمد ومنهم     
.التناسخ كيفية في بعد اختلفا لكنهما التناسخ في

في منهم كان بأنه وافتخر القطحي احمد بن محمد ومنهم     
والعتزال. التناسخ

زائدةا بن معن خال وكان العوجاء ابى بن الكريم عبد ومنهم     
فططي يططرى كططان انططه أحططدها الضططللة مططن أنططواع أربعططة بين وجمع
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ميله والثلث بالتناسخ قوله والثانى الثنوية من المانوية السردين
التعديل ابواب في بالقدر قوله والرابع المامة في الرافضة الى

معرفة ل من بها يغتر باسانيد كثيرةا أحاديث وضع وكان والتحوير
ضططللتا كلهططا وضططعها الططتى الحططاديث وتلك والتعديل بالجرح له

وهططو الشططريعة أحكططاما تغييططر بعضها وفي والتعطيل التشبيه في
عطن وردهطم بطالهلل رمضطان صططوما الرافضططة علططى أفسد الذى

الطى الحسطاب ذلطك ونسططب لهططم وضططعه بحسطاب الهلططة اعتبار
بن محمد بن جعفر أبى الى الضال هذا خبر ورفع الصادق جعفر

لططن فقططال بقتلططه فططامر الكوفططة علططى المنصططور عامططل سططليمان
الحططراما بهططا أحللططت حططديث ألططف أربعططة وضططعت لقططد يقتلططونى
صططومهم أيططاما من يوما في الرافضة وفطرتا الحلل بها وحرمت

فطرهم. أياما من يوما في وصومتهم
ان زعم حايط بن احمد ان التناسخ في هؤلء قول وتفصيل     
المين أصطحابه خلقطة ابطدع تعطالى الله ي بطالغين عقلء س دار ف

فيهططم وخلططق عقططولهم واكمططل اليططوما فيهططا هططم التي الدنيا سوى
.نعمه عليهم واسبغ به والعلم معرفته

الروح هو عليه المنعم المنهى المأمور النسان ان وزعم     
للرواح. قوالب الجساما وان الجسم في التي
كله الحيوان وان العالم القادر الحي هي الروح ان وزعم     

.واحد جنس
قد وكان للتكليف محتمل الحيوان انواع جميع ان ايضا وزعم     

وقططال ولغططاتهم صططورهم اختلفا علططى عليهم والنهي المر توجه
علططى شكره فيها خلقهم التي الدار في كلفهم لما تعالى الله ان
وعصططاه بططه امرهم ما جميع في بعضهم أطاعه عليهم به انعم ما

به امره ما جميع في اطاعه فمن به أمرهم ما جميع في بعضهم
مططا جميططع فططي عصططاه ومططن فيها ابتدأه التي النعيم دار في أقره
النططار وهى الدائم العذاب دار الى النعيم دار من أخرجه به أمره
بططه أمططره مططا بعض في وعصاه به أمره ما بعض في أطاعه ومن

القططوالب هططي التي الجساما هذه بعض وألبسه الدنيا الى أخرجه
واللططذاتا والرجططاء والشططدةا والضططراء بالبأسططاء وابتله الكثيفططة
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والبهططائم والطيططور النططاس صططور مططن مختلفططة صطور فطي واللما
فططي ومعاصيهم ذنوبهم مقادير على وغيرها والحشراتا والسباع

الططدار تلك في معاصيه كانت فمن فيها خلقهم التى الولى الدار
كططانت ومططن احسططن الططدنيا فططي صورته كانت اكثر وطاعاته أقل

الططدنيا فططي قططالبه صططار اكثر ومعاصيه أقل الدار تلك في طاعاته
أقبح.
قوالب في يتكرر الدنيا هذه في يزال ل الروح ان زعم ثم     

قططدر وعلططى بططذنوبه مشططوبة طاعططاته دامططت مططا مختلفططة وصططور
ل ثططم والبيهمية النسانية فى قوالبه منازل يكون وذنوبه طاعاته

وتكليططف الحيططوان مططن نططوع كططل الى رسول تعالى الله من يزال
الططى فيططرد طاعططاتا الحيططوان عمل يتمحض ان الى ابدا للحيوان

عملطه يمحططض او فيهططا خلطق الططتى الططدار وهططى الدائم النعيم دار
عذابها الدائم النار الى فينقل معاصى

.الرواح تناسخ فى حايط ابن قول فهذا     
الخلق خلق تعالى الله ان بانوش بن ايوب بن احمد وقال     
خلططق تعططالى اللططه أن اصططحابه بعض عنه وحكى واحدةا دفعه كله
ان وزعططم يتجططزأ ل جزء منها واحد كل التي المقدرةا الجزاء أول
سططوى قططد كططان تعططالى اللططه وان عاقلططة أحياء كانت الجزاء تلك

علططى تفضططيل منهططم واحد يستحق لم اذ امورهم جميع فى بينهم
ثططم قطال غيره عن لجلها يؤخر جناية منهم احد من كان ول غيره

بالطاعططاتا عليهططم النعمة اسباغ بعد يمتحنهم ان بين خيرهم انه
مططن أشططرفا السططتحقاق منزلططة لن عليهططا الثواب بها ليستحقوا

بهططا عليططه تفضططل الططدار تلك في يتركهم ان وبين التفضيل منزلة
الططدار فططى تركططه اباها فمن بعضهم واباها المحبة بعضهم فاختار
الططدنيا فططى امتحنططه المتحططان اختططار ومططن فيها حاله على الولى
وأطططاعه بعضططهم عصططاه المتحططان اختططاروا الططذين امتحططن ولمططا

خلقططوا التى المنزلة دون هى رتبة الى حطه عصاه فمن بعضهم
خلططق الططتى المنزلططة مططن اعلططى رتبة الى رفعه اطاعه ومن فيها

منهم قوما صار ان إلى والقوالب الشخاص فى كررهم ثم عليها
ذنوبهم سطباعا أو بهائم صاروا وآخرون اناسا منهطم صطار ومطن ب
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فططى حططايط ابططن يخططالف وكططان التكليططف عنه ارتفع البهيمية الى
الصططور فططى تططتردد تزال ل انها البهائم فى قال ثم البهائم تكليف

مططا تستوفى ان الى والتسخير الذبح من المكاره وتلقى القبيحة
ثططم الولططى الحالططة الططى تعططاد ثططم بططذنوبها العقططاب مططن تسططتحق
اعططاد اختططاروه فططان المتحططان فى ثانيا تخييرا تعالى الله يخبرهم
علططى تركططوا منططه امتنعوا وان وصنفاها التى الحال على تكليفهم

الطاعططاتا يعمططل من المكلفين من ان وزعم مكلفين غير حالهم
به. ذلك تعالى الله فيفعل ملكا او نبيا يكون ان يستحق حتى
اول فى عليهم يعرض لم تعالى الله ان منهم القحطى وزعم     

والتفاضططل درجططاتهم عططن الرفططع سططألوه هططم بل التكليف امرهم
والمتحططان التكليف بعد ال بذلك يصفون ل بانهم فاخبرهم بينهم
قططال المتحططان فططابوا العقططاب استحقوا فعصوا كلفوا وان وانهم
والجبال والرض السماواتا على المانة عرضنا {إنا قوله فذلك
ظلومططا كان إنه النسان وحملها منها وأشفقن يحملنها أن فابين

جهول}. 
وكلف الرواح خلق تعالى الله ان الحرانى مسلم ابو وزعم     
عصططوه إنما العصاةا وان يعصيه من دون يطيعه انه علم من منها

علططى المختلفططة الجسططاد فططى والمسططخ بالنسططخ فعوقبططوا ابتداء
.ذنوبهم مقادير
فططى عللهططم نقضططنا وقد التناسخ اصحاب قول تفصيل فهذا    
فيه بما والنحل الملل كتاب

}عشر الثالث الفصل{
الباب هذا فصول من

فرق عن خروجهم وبيان القدرية من الحايطية ضللتا بيان فى
المة

النظاما اصحاب من وكان القدرى حايط بن احمد اتباع هؤلء     
فطى ونطذكر هطذا قبطل التناسطخ فى قوله ذكرنا وقد العتزال فى
الصانع. توحيد فى ضللته الفصل هذا

176



   رقِالف بين الفرق          

ربيططن للخلططق ان زعما الحدثى وفضل حايط ابن ان وذلك     
وهططو مخلططوق والخططر سططبحانه اللططه وهططو قديم احدهما وخالقين

النططبى معنططى علططى اللططه ابن المسيح ان وزعما مريم بن عيسى
فى الخلق يحاسب الذى هو المسيح ان ايضا وزعما الولدةا دون

صفا} صفا والملك ربك {وجاء بقوله الله عناه الذى وهو الخرةا
المططر وقضططي والملئكطة الغمططاما مطن ظلل {في يأتى الذى وهو

نفسططه صططورةا علططى آدما خلق الذى المور} وهو ترجع الله وإلى
وزعططم صططورته على الها خلق تعالى الله ان روى ما تأويل وذلك

ليلططة القمططر تططرون كما ربكم ترون بقوله النبى عناه الذى هو انه
لططه فقططال العقططل خلططق تعالى الله ان بقول عناه الذى وهو البدر
منططك اكططرما خلقا خلقت ما فقال فأدبر أدبر له وقال فأقبل أقبل
قبططل وكططان جسططدا تططذرع المسططيح ان وقال آخذ وبك اعطى وبك

.عقل التذرع
والمجوس الثنوية الكافران هذان شارك قد القاهر عبد قال     
والمجوس الثنوية لن قولهم من شر وقولهم خالقين دعوى فى

فعططل اضافوا وانما تعالى الله الى الخيراتا جميع اختراع اضافوا
وفضططل حططايط ابططن واضافا الشيطان والى الظلمة الى الشرور
اليططه واضططافا مريططم بططن عيسططى الططى كلها الخيراتا فعل الحدثى
خلططق عيسى ان قولهما فى والعجب الخرةا فى الخلق محاسبة

عططد ومططن اصططله يخلططق فططرع من عجبا فيا السلما عليه آدما جده
فططرق مططن النصططارى عططد كمططن السططلما فرق من الضالين هذين

   السلما

}عشر الرابع الفصل{
الباب هذا فصول من

المة فرق عن خروجهم وبيان القدرية من الحمارية ذكر في
اصنافا بدع من اختاروا مكرما عسكر معتزلة من قوما هؤلء     

.مخصوصة ضللتا القدرية
الجسطاد فطي الرواح بتناسططخ قوله حايط ابن من فاخذوا     

.والقوالب
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الططذين بططان قططوله الضططميري سليمان بن عباد من واخذوا     
وكططانوا ناسططا المسططخ بعططد كططانوا وخنططازير قططردةا اللططه مسططخهم
.المسخ بعد للكفر معتقدين

الله عبد بن خالد به ضحى الذى درهم بن جعد من واخذوا     
تلططك تكططون المعرفططة يططوجب الططذى النظططر بططان قططوله القسططري
.لها فاعل ل فعل المعرفة

وإنما تعالى الله فعل من ليست الخمر ان ذلك بعد زعموا ثم     
سططبب يكططون مططا يفعططل ل تعططالى اللططه لن الخمططار فعططل من هي

.المعصية
اذا كاللحم الحيواناتا من أنواعا يخلق قد النسان ان وزعموا     

تلططك ان زعمططوا فيططدود الشططمس فططي يضططعه او النسططان دفنططه
التبططن من تظهر التي العقارب وكذلك النسان خلق من الديدان

والتبن. الجر بين جمع من اختراع من انها زعموا الجر تحت
الحيططاتا اخططتراع اضططافوا الططذين المجوس من شر وهؤلء     

المططة فرق من عدهم ومن الشيطان الى والسموما والحشراتا
المة فرق من المجوس عد كمن

}عشر الخامس الفصل{
الباب هذا فصول من

السلما فرق عن خروجهم وبيان الخوارج من اليزيدية ذكر في
ثم البصرةا من وكان الخارجي أنيسة ابى بن يزيد اتباع هؤلء     

مططن الباضططية رأي علططى وكططان فططارس ارض من نون الى انتقل
عططز اللططه ان لططدعواه المططة جميططع قول عن خرج انه ثم الخوارج

السططماء مططن كتابططا عليططه وينططزل العجططم مططن رسططول يبعث وجل
المنتظططر النبى ذلك اتباع ان وزعم محمد شريعة بشرعه وينسخ

بالصططابئة المسططمون فامططا القططرآن فى المذكورون الصابئون هم
فططي المططذكورون الصططابئون هططم فمططا وحططران واسططط اهططل مططن

من بالنبوةا لمحمد شهد من يتولى الضللة هذه مع وكان القرآن
مططؤمنين بططذلك وسططماهم دينططه فططي يططدخل لططم وان الكتططاب اهل

اليهططود من والرعيانية العيسوية يكون ان يجب القول هذا وعلى
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فططي يططدخلوا ولططم السططلما عليططه محمد بنبوةا أقروا لنهم مؤمنين
دينه.

مطن اليهطود يعد من السلما فرق في يعد ان بجائز وليس     
شططريعة بنسططخ يقول من السلما فرق من يعد وكيف المسلمين

السلما.

}عشر السادس الفصل{
الباب هذا فصول من

السلما فرق عن خروجهم وبيان الخوارج من الميمونية ذكر فى
ميمونا اسمه كان الشخرية الخوارج من رجل اتباع هؤلء     
العجططاردةا خالف انه ثم الخوارج من العجاردةا مذهب على وكان

الثلثططة البططواب هططذه فططي وقططال والستطاعة والقدر الرادةا فى
أطفططال أن ذلططك مططع وزعططم الحططق عططن المعتزلططة القدرية بقول

.الجنة فى المشركين
يزد ولم عنه حكيناها التى البدع على هذا ميمون بقى ولو     
علططى بتكفيططر لقططوله الخططوارج الطى لنسطبناه سططواها ضللة عليها

الططذنوب أصططحاب بتكفير وقوله وعثمان وعائشة والزبير وطلحة
بططأقوال والستطاعة والقدر الرادةا باب فى لقوله القدرية والى

فيها. القدرية
من اشتقها بضللة الخوارج وعلى القدرية على زاد ولكنه     
وبناتا الجداد من الولد بناتا نكاح أباح أنه وذلك المجوس دين
تحريططم فططى تعططالى اللططه ذكططر انمططا وقططال والخواتا الخوةا أولد

والخططالتا والعمططاتا والخططواتا والبناتا المهاتا بالنسب النساء
البنين بناتا ول البناتا بناتا يذكر ولم الخواتا وبناتا الخ وبناتا

قياسططه طططرد فططان الخططواتا أولد بناتا ول الخوةا أولد بناتا ول
فططى المخططض والجططداد البططاء وامهططاتا المهططاتا امهططاتا فططى

علططى الجططداتا وقططاس الجططداتا نكططاح يجططر لططم وان المجوسططية
لططم وان الصططلب بنططاتا علططى الولد بنططاتا قيططاس لزمططه المهاتا

اعتلله. نقض الباب هذا فى قياسه يطرد
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أن انكروا انهم الخوارج من الميمونية عن الكرابيسى وحكى     
.كله كمنكر القرآن بعض ومنكر القرآن من يوسف سورةا تكون

ول المجططوس حكم فى المحارما ذواتا بعض استحل ومن     
.   السلما فرق فى معدودا المجوسى يكون

}عشر السابع الفصل{
الباب هذا فصول من

السلما فرق جميع عن خروجهم وبيان الباطنية ذكر فى
المسططلمين فرق على الباطنية ضرر الله اسعدكم اعلموا     
مططن اعظم بل عليهم والمجوز والنصارى اليهود ضرر من اعظم
ضرر من اعظم بل عليهم الكفرةا أصنافا وسائر الدهرية مضرةا
الططدين عططن ضططلوا الذين لن الزمان آخر في يظهر الذى الدجال
مططن اكططثر يومنططا الططى دعططوتهم ظهططور وقططت من الباطنية بدعوةا
تزيططد ل الدجال فتنة لن ظهوره وقت فى بالدجال يضلون الذين
الرمططل عططدد مططن اكططثر الباطنية وفضائح يوما اربعين على مدتها

.والقطر
الباطنية دعوةا أسسوا الذين أن المقالتا أصحاب حكى وقد     

مططولى وكططان بالقططداح المعروفا ديصان بن ميمون منهم جماعة
بططن محمططد ومنهططم الهططواز مططن وكططان الصادق محمد بن لجعفر

والططى سططجن فططى ديصططان بططن وميمون بذيذان الملقب الحسين
ظهططرتا ثططم الباطنيططة مططذاهب السططجن ذلططك فى اسسوا العراق
بذيططذان المعططروفا جهططة مططن السططجن مططن خلصهم بعد دعوتهم

الجيل اكراد من جماعة دينه فى فدخل ناحية من بالدعوةا وابتدأ
الططى ديصان بن ميمون رحل ثم بالبدين المعروفا الجبل اهل مع

طالب ابى بن عقيل الى الناحية تلك فى وانتسب المغرب ناحية
الرفططض غلةا مططن قوما دعوته فى دخل فلما نسله من انه وزعم

جعفططر بن اسماعيل بن محمد ولد من انه ادعى منهم والحلولية
بططان النتسططاب أصططحاب علططى منططه ذلططك الغبيططاء فقيل الصادق
علمططاء عنططد يعقططب ولططم مططاتا جعفططر بططن اسططماعيل بططن محمططد

النساب.
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حمدان له يقال رجل الباطنية دين الى دعوته فى ظهر ثم     
فططى وكططان خطططوه فططى او خطططه فى لقرمطه بذلك لقب قرمط
.القرامطة تنسب واليه الكوفة سواد اكرةا من اكارا أمره ابتداء

وكان الجنابى سعيد ابو البدعة الى الدعوةا فى بعده ظهر ثم     
فططى ودخططل البحريططن ناحيططة علططى وتغلططب حمططدان مستجيبة من

.سنير بنو دعوته
بططن بسططعيد منهم المعروفا ظهر بهم الياما تمادتا لما ثم     

القططداح ديصططان بططن ميمططون بططن اللططه عبد بن احمد ابن الحسين
بن الحسن بن الله عبيد أنا لتباعه وقال ونسبه نفسه اسم فغير

بالمغرب فتنته ظهرتا ثم الصادق جعفر ابن اسماعيل بن محمد
مصر. أعمال على مستولون اليوما واولده

وكان الدندانى مهرويه بن كرويه بابن المعروفا منهم وظهر     
قرمططط حمططدان اخططو مططأمون وظهططر قرمططط حمططدان تلمذةا من

.ذلك لجل المأمونية لهم يقال فارس وقرامطة فارس بارض
حططاتم بططابى يعططرفا الباطنية من رجل الديلم أرض ودخل     

.شرويه بن أسفار منهم الديلم من جماعة له فاستجاب
فى بها فقتل بالشعرانى يعرفا لهم داعية بنيسابور وظهر     
الحسططين دعططا قد الشعرانى وكان عليها محتاج بن بكر أبى ولية

النسططفى احمططد بططن محمططد بعده بدعوته قاما المروردى على بن
ببندانه المعروفا السجزلى يعقوب وابو النهر وراء ما أهل داعية

يعقططوب ابططو لهططم وصططنف المحصططول كتاب لهم النسفى وصنف
كشططف وكتططاب الشططرائع تأويططل وكتططاب الططدعوةا اسططاس كتططاب

.ضللتهما على ببندانه والمعروفا النسفى وقتل السرار
فططى أول ظهرتا الباطنية دعوةا أن التواريخ أصحاب وذكر     

دخططل انططه وذكططروا المعتصططم زمان فى وانتشرتا المأمون زمان
لبابك مراهنا وكان المعتصم جيش صاحب الفشين دعوتهم فى

جبلططه أهططل وكان البدين بناحية مستعصيا الخرمى وكان الخرمى
يططدا الباطنيططة مع الخرمية فصارتا المزدكية طريقة على خرمية
مططن اليهططم انضطم وممطن البدين أهل من بابك مع واجتمع واحدةا
الفشططين لقتالهم الخليفة وأخرج رجل الف ثلثمائة مقدار الديلم
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فططى وتططوانى بابططك مططع سططره فططى وكان للمسلمين ناصحا فظنه
الكططثير وقتططل المسططلمين عسططاكر عوراتا على ودله معه القتال
يوسططف بططن محمططد بططه ولحططق بالفشططين المداد لحقت ثم منهم

ذلططك بعططد بططه ولحق العجلى عيسى بن القسم دلف وابو الثغرى
والقرامططة البابكيطة شطوكة واشطتدتا ططاهر ابطن الله عبد قواد
المعروفططة البلططدةا لنفسططهم بنططوا حططتى المسططلمين عسططكر على

الفريقيطن بيطن الحطرب ودامطت البابكيطة بيطان مطن خوفا ببيرزند
بابططك فأسططر بالبابكيططة المسلمين الله أظفر ان الى كثيرةا سنين

أخططوه اخططذ ثم ومائتين وعشرين ثلثا سنة رأى من بسر وصلب
بطبرسططتان المحمططرةا صاحب المازيار مع ببغداد وصلب اسحاق

وخيططانته الفشططين غططدر للخليفططة ظهططر بابططك قتططل ولما وجرجان
.لذلك فصلب وصلبه بقتله فامر بابك مع حروبه فى للمسلمين

الباطنية دين اساس وضعوا الذين ان التواريخ اصحاب وذكر     
ولططم اسططلفهم ديططن الططى مططائلين وكانوا المجوس أولد من كانوا

فوضططع المسططلمين سططيوفا مططن خوفططا إظهططاره علططى يجسططروا
الططى البططاطن فططى صططار منهططم قبلهططا مططن اساسططا منهططم الغمال
عليطه النطبى وسطنن القطرآن آياتا وتأولوا المجوس اديان تفصيل
ان زعمططت الثنويططة ان ذلططك وبيان اساسهم موافقة على السلما

الخيططراتا فاعططل منهمططا والنططور قططديمان صططانعان والظلمة النور
ممتزجططة الجساما وان والمضار الشرور فاعل والظلما والمنافع

طبططائع اربططع علططى مشططتمل منهمططا واحد وكل والظلمة النور من
مع الولن والصلن واليبوسة والرطوبة والبرودةا الحرارةا وهى

اعتقاد في المجوس وشاركهم العالم هذا مدبراتا الربع الطبائع
اللططه وهططو قططديم الصططانعين أحططد ان زعمططوا أنهططم غيططر صططانعين
وذكططر للشططرور فاعططل محططدثا شططيطان والخر للخيراتا الفاعل
الول هططو فططالله النفس خلق الله ان كتبهم فى الباطنية زعماء

الول وسططموهما العططالم هططذا مططدبرا وهمططا الثططانى هططو والنفططس
هذا يدبران انهما قالوا ثم والنفس العقل سموهما وربما والثانى
الول ان وقططولهم الول والطبططائع السبعة الكواكب بتدبير العالم

الحططوادثا باضططافة المجوس قول بعينه هو العالم يدبران والثانى
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عططن عططبرتا الباطنية أن ال محدثا والخر قديم احدهما صانعين
مططن وأهر بيزدان عنهما المجوس وعبر والثانى بالول الصانعين

يططؤدى اساسططا ووضططعوا الباطنيططة قلططوب في يدور الذى هو فهذا
.اليه

قططالوا بطأن فاحتططالوا الططثيران عبططادةا إظهططار يمكنهططم ولططم     
كططل فططى تكططون وأن كلهططا المسططاجد تجمططر ان ينبغى للمسلمين

وكططانت حططال كططل فططى والعططود النططد عليهططا يوضع مجمرةا مسجد
مجمططرةا الكعبططة جططوفا فططى يتخططذ أن للرشططيد زينوا قد البرامكة

عبططادةا ذلططك مططن أرادوا أنهم الرشيد فعلم أبدا العود عليها يتبخر
أسباب أحد ذلك فكان نار بيت الكعبة تصير وأن الكعبة فى النار

البرامكة. على الرشيد قبض
احتالت الشرك على الدين اصول تأولت لما الباطنية ان ثم     
الشططريعة رفع الى تؤدى وجوه على الشريعة أحكاما لتأويل ايضا

مرادهططم هططذا ان علططى يططدل والططذى المجوس أحكاما مثل الى أو
والخططواتا البنططاتا نكططاح لتباعهم اباحوا قد أنهم الشريعة بتأويل

اللذاتا. وجميع الخمر شرب وأباحوا
والحساء بن بالبحر منهم ظهر الذى الغلما ان ذلك ويؤكد     
وأوجططب اللططواط لتباعه سن القرمطى الحسين بن سليمان بعد
يططد بقطططع وأمططر بططه الفجور يريد من على يمتنع الذى الغلما قتل
الغلما وهططذا بنفخططة اطفأها من لسان وبقطع بيده نارا اطفأ من
سططنة فطى ظهطوره وكطان الطططامى زكريططا أبى بابن المعروفا هو

عليه تعالى الله سلط أن الى فتنته وطالت وثلثمائة عشرةا تسع
.فراشه على ذبحه من
نجد ل أنا المجوس دين الى الباطنية ميل من قلناه ما ويؤكد     

لظهططورهم منتظططر لهططم مططواد وهو إل مجوسيا الرض ظهر على
اسططتدل وربمططا بطذلك اليهططم يعطود الملططك أن يظنطون الديار على

ال أنطه زرادشطت عطن المجطوس يرويه بما ذلك على أغمارهم ق
ثططم واليونانيططة الططروما الى الفرس عن يزول الملك ان لكتتاسب

الططى يعططود ثم العرب الى الفرس عن يزول ثم الفرس الى يعود
الملططك ان وزعططم ذلططك علططى المنجم جاماسب وساعده الفرس
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ظهططور وقططت مططن سططنة وخمسططمائة الططف لتماما العجم الى يعود
.زرادشت

يدعى العردى الله عبد بأبى يعرفا رجل الباطنية فى وكان     
القرن ان فيه وذكر كتابا وصنف للمجوس ويتعصب النحوما علم

نوبططة وهططو العاشططر اللططف يوافططق محمططد مولد من عشر الثامن
الدولططة يعيططد انسططان يخططرج ذلططك عنططد وقططال والقوس المشترى
سططبع مدةا يملك انه وزعم كلها الرض على ويستولى المجوسية

زوال فططى وجاماسططب زرادشططت حكططم تحقططق قد وقالوا قراناتا
ى عطاد ثطم السكندر اياما فى واليونانية الروما الى العجم ملك ال

العططرب الططى العجم ملك ذلك بعد زال ثم سنة ثلثمائة بعد العجم
وقططد سططب جامططا ذكرهططا الططتى المططدةا لتمططاما العجم الى وسيعود
وأخلططف والمقتططدر المكتفططى ايططاما ذكططروه الططذى الططوقت وافططق

ى فيطه الملك رجع وما موعدهم القرامططة وكطانت المجطوس ال
فططى المنتظططر ظهططور بينهططم فيمططا يتواعططدون الميقططاتا هططذا قبل

النارية. المثلثة فى السابع القران
هططذه علططى الحيططاء مططن الحسين بن سليمان منهم وخرج     
مكططة دخططل ثم منهم القتل فى وأسرفا للحجيج وتعرض الدعوى

وطططرح الكعبططة اسططتار علططى وأغططار الطططوافا فططى كان من وقتل
عسططاكر مططن كططثيرةا عسططاكر وكسططر زمططزما بئططر فططى القتلططى

للمسططلمين فكتططب هجر الى حروبه بعض فى وانهزما المسلمين
:فيها يقول قصيدته
يططأتيكم سططوفا قليططل عمططا         هجططر الططى رجططوعى منى أغركم
     الخبر

فالحططذر النجمططاتا وقططارنه         بابططل ارض فططى المريططخ طلع اذا
     الحذر
فططى المبعططوثا أنا ألست         كلها الكتب فى المذكور أنا ألست
     الزمر سورةا

الططروما قيططروان الططى         ومغربططا شططرقا الرض أهططل سططأملك
          والخزر والترك

184



   رقِالف بين الفرق          

فى القران هذا وجد وقد والمشترى زحل بالنجمين واراد     
خططرج الططتى بلططدته غيططر شططيئا الرض من يملك ولم ظهوره سنى
بططل سططنين سططبع ملططك وما قراناتا سبع يملك ان فى وطمع منها
فططدمغته رأسططه علططى بلبنططة سطططحها مططن امرأةا رمته بهيت قتل

.فقيد واهون قتيل أخس النساء وقتيل
تاريخ من تم للسكندر واربعين ومائتين ألف سنة آخر وفى     

الططى الرض ملططك فيهططا عططاد ومططا سططنة وخمسططائة ألف زرادشت
اللططه وفتططح الرض فططى السططلما نطططاق بعدها اتسع بل المجوس

واكططثر الططتيب وارض سططاعون بل بلد بعططدها للمسططلمين تعططالى
لمفطاتا مططن الهنططد ارض جميطع بعططدها لهم فتح ثم الصين نواحى

رقعططة مططن بحرهططا سيقا سيتر الى الهند أرض وصارتا قنوح الى
سطبكتين بطن محمطود الملطة أميطن الدولطة أمين أياما فى السلما

الجاماسططبية والمجططوس الباطنية انوفا زعم هذا وفى الله رحمه
عاقبططة وكططان أمرهم وبال فذاقوا اليهم الملك بعود حكموا الذين

ومنه. الله بحمد لهم بوارا امانيهم
بناحيطة الحسطن بطن اللطه عبيطد منهم خرج الباطنية ان ثم     

وشططرذمة المصططامدةا من وقوما كتامه من قوما وخدع القيروان
الخيططالتا كرويططة لهططم آظهرهططا ونيرنجططاتا بحبططل بربر أغناما من

لطه معجطزةا أنهطا الغمطار وظطن والزار الطرداء خلطف مطن بالليل
ثططم المغططرب بلد علططى بهططم فاستولى بدعته على لجلها فتبعوه

أهططل علططى بهططراما بططن الحسين سعيد بابى منهم المعروفا خرج
وسططبى اعططدائه علططى باتبططاعه فأتى والبحرين والقطيف الحساء
اسططتولى ثططم والمسططاجد المصططاحف واحططرق وذراريهططم نساءهم

ظهطر ثططم ونسطاءهم ذراريهططم واسططتعبد رجالهطا وقتطل هجر على
حططتى اهلهططا من الكثير وقتل باليمن بالصناديقى منهم المعروفا

الفضططل بططابن منهططم المعروفا اليه وانضم والنساء الطفال قتل
الكلططة اتباعهمططا وعلى عليهما سلط تعالى الله ان ثم اتباعه فى

بهما. فماتوا والطاعون
القاسم ابو له يقال ديصان بن لميمون حفيد بالشاما خرج ثم     
سططنة ذلططك وكططان ملكنططا وقططت هططذا تبعهما لمن وقال مهرويه بن
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فقتلططوا المعتضططد صططاحب سططبك فقصدهم ومائتين وثمانين تسع
مسططجدها واحرقططوا الرصططافة مدينططة ودخلططوا الحططرب فططى سبكا

بططن غلما الحمططامى فاسططتقبلهم دمشق ذلك بعد وقصدوا الجامع
كططاتب سليمان بن محمد اليهم فخرج الرقة الى وهزمهم طيون

منهططم وقتططل فهزمهططم المكتفططى اجنططاد مططن جنططد فططى المكتفططى
فقبططض الرملططة الى مهرويه بن زكريا بن الحسن فانهزما اللوفا

المكتفططى الططى اتبططاعه مططن وبجماعة به فبعث الرملة والى عليه
عذاب. باشد الشارع فى ببغداد فقتلهم
عشططر سططنة الططى القرامطططة شططوكة بقتلهططم انقطعططت ثم     

.وثلثمائة
عشرةا احدى سنة فى الحسن بن سليمان فتنة بعدها وظهر     

المقلجططى سططبكا اميرهططا وقتططل البصططرةا فيها كبس فانه وثلثمائة
.البحرين الى البصرةا اموال ونقل

فطى الحجيططج علطى وقططع وثلثمائطة عشرةا اثنتى سنة وفى     
وسططبى الحجيططج اكططثر وقتططل المحططرما مططن بقيططن لعشططر المتهيبر

وثلثمائطة عشطرةا ثلثا سنة فى الكوفة دخل ثم والذرارى الحرما
.الموال وانتهب الناس فقتل

السططاج أبططى ابططن حارب وثلثمائة عشرةا خمس سنة وفى     
أصحابه. وهزما وأسره

وجده من وقتل مكة دخل وثلثمائة عشرةا سبع سنة وفى     
سططبعمائة منهططا وأخططرج آلفا ثلثة بها قتل انه وقيل الطوافا فى
الططى ردفهططا ثططم البحريططن الططى وحملططه السود الحجر واقتلع بكر

إسططحاق ابططى يططد علططى مكة الى الكوفة من ذلك بعد ورد الكوفة
تسططع سططنة فططى نيسططابور مزكططي يحيططى ابططن محمططد بططن إبراهيم

.وثلثمائة وعشرين
عشططرةا ثمانى سنة فى بغداد الحسن ابن سليمان وقصد     
فقتلتططه بلبنططة سطططحها مططن امططرأةا رمتططه هيت ورد فلما وثلثمائة

سططليمان قتططل بعططد وصاروا القرامطة شوكة ذلك بعد وانقطعت
مكططة الططى والبصططرةا الكوفططة مططن للحجيططج مبططدرقين الحسن بن
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علططى العقيلططى الصغر غلبهم ان إلى لهم مضمون ومال فحضاةا
ديارهم. بعض
الى بعضهم وانضم للخشادية واعمالها مصر ولية وكانت     
قيططروان علططى اسططتولى قططد كططان الططذى البططاطنى اللططه عبيططد ابن

مدينططة بهططا وابتنططوا وثلثمائططة وسططتين ثلثا سنة فى مصر ودخلوا
علططى ثططابتون مصططر واهططل بططدعته اهططل يسططكنها القاهرةا سموها
خراجهططم اداء فططى القاهرةا صاحب اطاعوا وان يومنا الى السنة

.اليه
مصططر لقصططد تأهب قد بويه بن فناخسرو شجاع ابو وكان     

بسططم بالسططواد اعلمططه علططى وكتططب الباطنية ايدي من وانتزاعها
علططى اللططه وصططلى العططالمين رب لله الحمد الرحيم الرحمن الله

ان مصططر ادخلططوا المططؤمنين أميططر لله الطائع النبيين خاتم محمد
أولها: قصيدةا وقال آمنين الله شاء
كالخبر   بالعيان  لى  قواضيا         طوائعا  لى  القدار ترى أما

المنتظر وذاك يرجى الذى ذاك         بأنى    لى   الناما   ويشهد
المطططاما   اللطططه  خليفطططة         الطططى والطططداعي السطططلما لنصطططرةا
المفتخر

فمضى الجل غامضه مصر الى للخروج مضاربه خرج فلما     
ملططوك فططى مصططر زعيم طمع نحبه فناخسرو قضى فلما لسبيله
بن قابوس فاجاب له البيعة الى يدعوهم فكاتبهم الشرق نواحى

المسططتراح علططى ال اذكططرك ل انططى بقططوله كتططابه عططن وشططمكين
سططيمجور بططن ابراهيططم بن محمد الحسن ابو الدولة ناصر وأجابه

مططا أعبططد ل الكططافرون أيهططا يا {قل اليه كتابه ظهر على كتب بان
خراسان والى منصور بن نوح وأجابه السورةا آخر تعبدون} الى

الجرجانيططة ولةا بعططض دعططوته فططى ودخل بدعته الى دعاته بقتل
ذهططاب فططى عليططه شؤما دينه فى دخوله فكان خوارزما ارض من

محمود الملة وامين الدولة يمين استولى ثم اصحابه وقتله ملكه
الباطنيططة دعططاةا مططن بها كان من وقتل ارضهم على سبكتكين بن

وبططال فططذاق السططر فططى وافقهططم قططد سيمجور بن على ابو وكان
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وبعططث منصور بن نوح خراسان والى عليه وقبض ذلك في امره
.غزنه بناحية فقتل سبكتكين الى به

داعية الشمند بد الملقب على بن الحسن القسم ابو وكان     
بكفططوزن بططه وظفططر الباطنيططة مططذهب الى سيمجور بن على ابى

ل مكططان فططى ودفططن فقتلططه بنيسابور السامانية جيش صاحاحب
.يعرفا

دعوةا فى دخل قد ثارويه ناحية والى الطوسى اميرك وكان     
قتططل الطتى الليلطة فطى بهطا وقتل غزته الى وحمل فأسر الباطنية

.سيمجور بن على ابو فيها
الباطنية دعوةا فى داخلين الهند ارض من مولتان اهل وكان     

اللططوفا منهططم وقتططل عسططكره فططى الله رحمه محمود فقصدهم
ك مطن الباطنيطة نصطراء بطذلك وبطاد منهطم ألطف ايطدى وقططع تل

فليعتططبر منتحليهططا علططى الباطنيططة شططؤما بيططان هططذا ومن الباطنية
المعتبرون. بذلك

دعوتها فى الباطنية اغراض بيان فى المتكلمون اختلف وقد     
.بدعتها الى

ديططن الطى الططدعوةا الباطنيططة غرض ان الى اكثرهم فذهب     
واستدلوا والسنة القرآن عليها يتأولون التى بالتأويلتا المجوس

من مجوسيا كان ديصان بن ميمون الول زعيمهم بان ذلك على
ابيططه ديططن الى الناس ميمون بن الله عبد ابنه ودعا الهواز سبى

كتططابه فططى قططال بططالبزدي المعططروفا داعيهططم بان ايضا واستدلوا
الول إن ثططم النفس أبدع الول المبدع ان بالمحصول المعروفا

وهذا الربع والطبائع السبعة الكواكب بتدبير العالم مدبر والثانى
وانططه اهرمططن خلق أليزدان ان المجوس قول معنى التحقيق فى
الخيططراتا فاعططل أليططزدان ان غيططر للعططالم مططدبران اهرمططن مططع

.الشرور فاعل واهرمن
بحططران هم الذين الصابئين الى الباطنية نسب من ومنهم     

ميمون بعد الباطنية داعية قرمط حمدان بان ذلك على واستدل
صططابئة بططان ايضططا واسططتدل الحرانيططة الصابئة من كان ديصان بن

والباطنيططة منهم كان لمن إل يظهرونها ول اديانهم يكتمون حران
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علططى ايططاه احلفهم بعد منهم كان لمن ال دينهم يظهرون ل ايضا
لغيرهم. اسرارهم يذكر ل ان

انهطم الباطنيطة ديطن من عندي يصح الذى القاهر عبد قال     
والشططرائع الرسططل وينكططرون العططالم بقدما يقولون زنادقة دهرية

.الطبع اليه يميل ما كل استباحة الى لميلها كلها
المترجم كتابهم في قرأته ما ذكرناه كما انهم على والدليل     

عبيططد رسططالة وهططي العظططم والنططاموس الكيد والبلغ بالسياسة
سططعيد بططن الحسططن بططن سططليمان الى القيرواني الحسن بن الله

بمططا اليهططم تتقرب بان الناس ادع له قال بان فيها اوصاه الجناني
منططه انسططت فمططن منهططم بأنك منهم واحد كل وأوهم اليه يميلون
بططه فططاحتفظ بالفلسططفي ظفططرتا واذا الغطططاء له فاكشف رشدا
نططواميس ان علططى مجمعططون وإيططاهم وانا معولنا الفلسفة فعلى

مططن بعضهم فيه يخالفنا ماما لو العالم بقدما القول وعلى النبياء
.يعرفه ل مدبرا للعالم ان

وذكر والعقاب بالمعاد القول إبطال الكتاب هذا فى وذكر     
أصططحاب اشططتغال هططو انما العذاب وان الدنيا نعيم الجنة ان فيها

.والجهاد والحج بالصلةا الشرائع
ل إلها يعبدون الشرائع اهل إن الرسالة هذه فى ايضا وقال     

.جسم بل اسم على إل منه يحصلون ول يعرفونه
هذا وفى منهم ونحن منا فانهم الدهرية اكرما ايضا فيها وقال     

المجططوس ان هذا يؤكد والذى الدهرية الى الباطنية نسبة تحقيق
تعططالى اللططه مططن عليططه الططوحي ونططزول زرادشططت نبططوةا يططدعون

وافلطططن ودوروتيططوس وواليططس هرمس نبوةا يدعون والصائبين
منهططم صططنف كل الشرائع اصحاب وسائر الفلسفة من وجماعة
بنبططوتهم اقططروا الططذين علططى السططماء مططن الططوحي بنزول مقرون

عاقبططة عططن والخبر والنهى للمر شامل الوحى ذلك ان ويقولون
عططن الجططزاء فيها يكون ونار وجنه وعقاب ثواب وعن الموتا بعد

نططزول وينكرون المعجزاتا يرفضون والباطنية السالفة العمال
يكون ان ينكرون بل والنهى والمر بالوحى السماء من الملئكة

الططى دعططائهم علططى الملئكططة يتططأولون وانمططا ملططك السططماء فططى
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علططى والبالسططة مخططالفيهم علططى الشططياطين ويتططأولون بططدعتهم
مخالفيهم.

العامططة فساسوا الزعامة أحبوا قوما النبياء ان ويزعمون     
وكططل والمامططة النبططوةا بططدعوى للزعامة طلبا والحيل بالنواميس

فطى تبعهطم سبعة دوره انقضى اذا مسبع دور صاحب منهم واحد
النططاطق هططو النططبى ان قططالوا والططوحى النططبى ذكروا واذا آخر دور

مططا على الناطق نطق تأويل الفاتق والى الفاتق اساسه والوحى
مططن فهططو البططاطن تططأويله الططى صططار فمططن هططواه اليططه يميل تراه

.الكفرةا الشياطين من فهو بالظاهر عمل ومن البرره الملئكة
تضليل يورثا تأويل الشريعة اركان من ركن لكل تأولوا ثم     

وادمططان زيططارته والحططج امططامهم موالةا الصلةا معنى ان فزعموا
دون المططاما سططر افشططاء عططن المسططاك بالصططوما والمراد خدمته

عهططد بغيططر سططرهم افشططاء عنططدهم والزنى الطعاما عن المساك
وميثاق.

وتأولوا فرضها عنه سقط العبادةا معنى عرفا من ان وزعموا     
اليقيططن اليقيططن} وحملططوا يأتيك حتى ربك {واعبد قوله ذلك فى

.التأويل معرفة على
انى الحسن بن سليمان الى رسالته في القيروانى قال وقد     

والنجيططل والزبططور والتططوراةا القططرآن فى الناس بتشكيك اوصيك
مططن والنشططور المعاد ابطال والى الشرائع ابطال الى وبدعوتهم

ى الملئكة وابطال القبور ى الجطن وابططال السطماء ف الرض ف
كططثير بشر آدما قبل كان قد بانه القول الى تدعوهم بان واوصيك

العالم. بقدما القول على لك عون ذلك فان
يقولون دهرية انهم الباطنية على دعوانا تحقيق هذا وفى     
القططول عليهططم دعوانططا علططى ويدل الصانع ويجحدون العالم بقدما

سليمان الى رسالته فى أيضا قال القيروانى ان الشرائع بابطال
ومناقضططاتهم النبياء بمخاريق علما تحيط ان وينبغى الحسن بن
موسى شريعة ارفع ل لليهود قال مريم بن كعيسى اقوالهم فى
السططبت فى العمل واباح السبت من بدل الحد بتحريم رفعها ثم
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اختلفططت لمططا البلد قتلتططه ولهذا جهتها بخلفا موسى قبلة وابدل
كلمته.

عن سألوه حين المنكوسة المة كصاحب تكن ول له قال ثم     
المسططألة جططواب يحضره لم لما ربى امر من الروح فقال الروح

سططوى برهططان عليها له يكن لم التى دعواه فى كموسى تكن ول
زمانه فى المحق يجد لم ولما والشعبذةا الحيلة بحسن المخرقة

ربكططم انططا لقومه وقال غيرى إلها اتخذتا لئن له قال برهانا عنده
.وقته فى الزمان صاحب كان لنه العلى

من كالعجب شىء من العجب وما رسالته آخر فى قال ثم     
لططه وليسططت حسططناء بنت او اخت له يكون ثم العقل يدعى رجل
ولططو اجنططبى مططن وينكحهططا نفسه على فيحرمها حسنها فى زوجة
ذلططك وجه ما الجنبى من وبنته باخته أحق انه لعلم الجاهل عقل

وهو يعقل ل بغائب وخوفهم الطيباتا عليهم حرما صاحبهم ان ال
البعططث مططن ابططدا يرونططه مططال بكون واخبرهم يزعمونه الذى الله
عططاجل بططذلك استعبدهم حتى والنار والجنة والحساب القبور من

بططذلك واسططتباح خططول وفططاته بعططد ولططذريته حيططاته فى له وجعلهم
القربططى}    فكططان فططى المططودةا إل أجرا عليه اسألكم {ل بقوله
بططدل منهططم اسططتعجل وقططد نسططيئة معه وأمرهم نقدا معهم امره

هذه إل الجنة وهل يكون ل موعد انتظار على واموالهم ارواحهم
مططن الشرائع اصحاب فيه ما إل وعذابها النار وهل ونعيمها الدنيا

والحج. والجهاد والصياما الصلةا فى والنصب التعب
واخوانك وانت الرسالة هذه فى الحسن بن لسليمان قال ثم     
ورثتططم الططدنيا هططذه وفططى الفططردوس يرثططون الططذين الوارثون هم

بشططرائع المتمسططكين الجططاهلين علططى المحرمططة ولططذاتها نعيمهططا
.امرهم عن الراحة من نلتم ما لكم فهنيئا النواميس اصحاب

القول الباطنية غرض ان على دللة ذكرناه الذى هذا وفى     
.العباداتا وترك المحرماتا واستباحة الدهرية بمذاهب

بدعتهم الى ودعوتهم الغناما اصطياد فى لهم الباطنية ان ثم     
والتعليق والتشكيك والتأنيس التفرس سموها مراتب على حيل
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والعهططود باليمططان والمواثيططق والتأسططيس والتططدليس والربططط
.والسلخ الخلع وآخرها

ان بدعتهم الى الداعى شرط من قالوا فانهم التفرس فاما     
ليردهططا الظططواهر تأويططل بوجططوه وعارفا التلبيس على قويا يكون

فيططه يطمططع مططن يجوز من بين مخبرا ذلك مع ويكون الباطن الى
وصططاياهم فططى قططالوا ولهططذا فيططه مطمططع ل من وبين اغوائه وفى

بعنططون سططراج فيططه بيططت فططى تتكلمططوا ل بططدعتهم الططى للططدعاةا
وقططالوا والمقاييس النظر ووجوه الكلما علم يعرفا من بالسراج

بططذلك وارادوا سططبخة ارض فططى بططذركم تطرحوا ل لدعاتهم ايضا
كمططا بدعتهم فيهم يؤثر ل من عند بدعتهم اظهار عن دعاتهم منع

اتبططاعهم قلططوب وسططموا شططيئا السططبخة الرض فططى البذر يؤثر ل
اولططى بالعكس المثل وهذا بدعتهم تقبل لنها زاكية ارضا الغناما
والصططراط القططويم للططدين القابلططة هططى الزاكية القلوب ان وذلك

البريططز كالططذهب الضلل اهل بشبه تصدأ ل التى وهى المستقيم
النططار فططى ينقططص ول التراب فى يبلى ول الماء فى يصدأ ل الذى

ل الططذين الزنادقططة وسططائر الباطنيططة كقلططوب السططبخة والرض
أمططواتا أنجططاس ارجططاس منهططم شططرع يردعهم ول عقل يزجرهم

قسططم سططبيل}  قططد أضططل هم بل كالنعاما إل هم {ان  أحياء غير
وأبططاح مراعيها فى الخنازير رزق قسم من الرزق من الحظ لهم

يسألون}. وهم يفعل عما يسأل {ل براريها فى العنب طعمه
عارفا يكون ان مذهبهم الى الداعى شرط من ايضا وقالوا     

مططن الصططنافا دعططوةا فليسططت الصططنافا بها تدعى التي بالوجوه
مذهب الى منه يدعى وجهه الناس من صنف لكل بل واحد وجه

. الباطن
الزهططد علططى حملططه العبططاداتا الططى مائل الداعى رآه فمن     

وشططككه الفرائططض وعلططل العباداتا معانى عن سأله ثم والعبادةا
.فيها
وانما وحماقته باله العبادةا له قال وخلعة مجون ذا رآه ومن     

:الشاعر بقول له وتمثل اللذاتا نيل فى الفطنة
           الجسور باللذةا وفاز         هما ماتا الناس راقب من
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لططه صططرح والعقاب والثواب المعاد فى او دينه فى شكا رآه ومن
الططى معططه واسططتروح المحرماتا استباحة على وحمله ذلك بنفى
:الماجن الشاعر قول

     وخمر لحم من وعدوه لما         صرفا الصهباء لذةا أأترك
       عمرو اما يا خرافة حديث         نشر ثم موتا ثم حياةا

والمغيريططة والبيانية كالسبابية الرافضة غلةا من رآه ومن     
والخبططار اليططاتا تأويل الى معه يحتج لم والخطابية والمنصورية

.ضللتهم وفق على معهم يتأولونها لنهم
فى الطعن الى مائل اماميا او زيديا الرافضة من رآه ومن     
بغططض لططه وزين الصحابة شتم جهة من عليه دخل الصحابة اخبار
الخطططاب بن عمر لن عدى بنى وبغض منهم بكر ابا لن تيم بنى
عثمططان منهططم كططان لنططه أميططة بنططى بغططض علططى وحثه منهم كان

قططول الططى هططذا عصططرنا فططى البططاطنى اسططتروح وربمططا ومعاويططة
عباد: بن اسماعيل

     النبى أولد تفضيل وفى         الوصى حب فى النار دخول
       عدى أو بتيم اخلدها         عدن جناتا من الى أحب

:فيه بقولنا القائل هذا أجبنا قد القاهر عبد قال     
     عدى أو تيم عدو وأنت         عدن جناتا دخول فى أتطمع

دعى من أفضح تركوك وهم         ثمود من أشقى تركوك وهم
النبي صديق عاداك اذا         ستصلى غدا الجحيم نار وفى

وقال عنده مدحهما وعمر بكر أبى الى مائل الداعى رآه ومن     
الططى بكر أبا النبى استصحب ولهذا الشرعية تأويل فى حظ لهما
فططاذا شططريعته تأويططل الغار فى اليه وأفضى المدينة الى ثم الغار
بكططر لبططى المططذكور التأويططل عططن وعمططر بكر لبى الموالى سأله
ثططم لططه يظهططره مططا كتمططان فى والمواثيق العهود عليه اخذ وعمر

لططه اظهططر منططه قبلهططا فططان التططأويلتا بعططض التدريج على له ذكر
وكتمططه البططاقى فططى ربطه الول التأويل منه يقبل لم وان الباقى

الشريعة. اركان فى ذلك أجل من الغر وشك عنه
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العامة احدها أصنافا الباطنية مذهب عليهم يروج والذين     
والكطراد كططالنبط والنظطر العلططم بأصطول بصططائرهم قتلططت الذين
.المجوس وأولد
على العجم تفضيل يرون الذين الشعوبية الثانى والصنف     

. العجم الى الملك عود ويتمنون العرب
مضر على غيظهم اجل من ربيعة بنى اغناما الثالث والصنف     

فططى السططلمى خططازما بططن اللططه عبد قال ولهذا منهم النبى لخروج
نططبيه بعث مذ الله على غضابا تزل لم ربيعة ان بخراسان خطبته

مسيلمة حنيفة بنو بايعت لمضر ربيعة حسد أجل ومن مضر من
بنططى من كان كما نبى ربيعة بنى فى يكون ان فى طمعا الكذاب

المطططز الحاسد الربعى او الغر العجمى استأنس فاذا نبى مضر
السبب عن سأله مضر من بالملك أحق قومك له الباطنى يقول
ان لططه قططال ذلططك عططن سططأله فططاذا قططومه الططى الملططك عططود فططى

يعود انقضائها وبعد انقضاؤها دنا وقد نهاية لها المضرية الشريعة
التدريططج على السلما شريعة إنكار تأويل له ذكر ثم اليكم الملك
العبططاداتا واسططتثقل خرسططا ملحططدا صططار منططه ذلططك قبططل فططاذا

منهم. التفرس درجة بيان فهذا المحرماتا استحلل واستطاب
تزيين وهى عندهم التفرس درجة من قربية التأنيس ودرجة     
عططن ذلططك بعططد سططؤاله ثططم عينططه فى مذهبه من النسان عليه ما

سططأله فططاذا دينططه اصططول فططى ايططاه وتشططكيكه عليططه هططو ما تأويل
الططى منه بذلك ووصل الماما عند ذلك علم قال ذلك عن المدعو
المططراد ان اعتقططاد الططى المططدعو صططار حططتى التشططكيك درجططة

بططذلك عليططه وهططان اللغططة فططى مقتضططاها غيططر والسططنن بالظواهر
العباداتا. وترك المحظوراتا ارتكاب
اركططان تأويططل بطلططب المدعو نفس تعليق عندهم والربط     

رفعهططا الططى يططؤول وجه على تأويلها منهم يقبل ان فإما الشريعة
. فيها والحيرةا الشك على يبقى ان وإما

النظططر بأصطول الجاهل للغر قولهم منهم التدليس ودرجة     
لططه وذكططر الرحمططة فيططه وباطنهططا عططذاب الظواهر ان والستدلل

الرحمة فيه باطنه باب له بسور بينهم {فضرب القرآن فى قوله
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بططاطن تأويططل عططن الغططر سططألهم العذاب} فاذا قبله من وظاهره
علططى والميثططاق العهططد أخذ فى تعالى الله سنة جرتا قالوا الباب
ومططن ومنططك ميثططاقهم النططبيين من أخذنا {واذا قال ولذلك رسله

ميثاقططا منهططم وأخططذنا مريططم بططن وعيسططى وموسى وابراهيم نوح
وقططد توكيططدها بعططد اليمططان تنقضوا {ول قوله له غليظا} وذكروا

حلططف تفعلططون}  فططاذا مططا يعلططم الله إن كفيل عليكم الله جعلتم
المططوال وبسططبيل والعتططق وبططالطلق المغلظة باليمان لهم الغر
رفعها الى يؤدى ما الظواهر تأويل من له وذكروا بها ربطوه فقد

الزنادقطة ديطن فطى دخطل منهطم ذلطك الحمطق قبل فان بزعمهم
اعتقططاد عططن الحططالف نفططر وان ظططاهرا بالسططلما واسططتتر بططاطل

علططى لهططم حلططف قططد لنه عليهم كتمها الزنادقة الباطنية تأويلتا
حلفوه فقد منهم قبلها واذا اسرارهم من لهم اظهروه ما كتمان

كالقشططر الظططاهر ان حينئططذ لططه وقالوا السلما دين عن وسلخوه
القشر. من خير واللب كاللب والباطن
دعططوةا فططى دخططل كططان من بعض له حكى القاهر عبد قال     

أنهم ايمانهم حل الى وهداه لرشده تعالى الله وفقه ثم الباطنية
كنططوح بالنبيططاء المسططمين ان لططه قططالوا بايمططانه منططه وثقططوا لمططا

كططانوا النبططوةا ادعططى من وكل ومحمد وعيسى وموسى وابراهيم
العامطططة علطططى الزعامطططة احبطططوا ومخطططاريق نطططواميس أصطططحاب

بشرائعهم. واستعبدوهم بنيرنجاتا فخدعوهم
بان السر هذا لى كشف الذى ناقض ثم لى الحاكى هذا قال     
الططذى هو جعفر بن اسماعيل بن محمد أن تعلم أن ينبغى له قال
ربطك أنطا {إنطى لططه فقطال الشطجرةا مططن عمران بن موسى نادى

سططخنت فقلططت طوى} قططال المقدس بالوادى إنك نعليك فاخلع
تططدعونى ثططم للعططالم الخالق قديم برب الكفر الى تدعونى عينك

قبططل كططان انه وتزعم مخلوق انسان بربوبية القرار الى ذلك مع
فالططذى رازقططا عندك موسى كان فان لموسى مرسل الها ولدته

علططى ونططدما أبططدا تفلططح ل انططك لى فقال اكذب ارسله انه زعمت
بدعتهم. من وتبت الى اسراره افشاء
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داعيهم فان ايمانهم وأما اتباعهم على حيلهم وجه بيان فهذا     
وذمططة وذمته وميثاقه الله عهد نفسك على جعلت للحالف يقول
تسططتر انك وميثاق عهد من النبيين من تعالى الله أخذ وما رسله

هططو الططذى المططاما أمططر ومن امرى من تعلمه وما منى تسمعه ما
سططائر وفططى البلططد هططذا فططى واتباعه أشياعه وأمر زمانك صاحب
ذلك من تظهر فل والناثا الذكور من له المطيعين وامر البلدان

مططا إل اشارةا او كتابة من عليه يدل شيئا تظهر ول كثيرا ول قليل
اظهططاره فططى لططك أذن او الزمططان صططاحب المططاما فيططه لططك أذن

لك يؤذن ما بمقدار حينئذ ذلك فى فتعمل دعوته فى له المأذون
فططى نفسططك وألزمتططه بططذلك الوفططاء نفسططك على جعلت وقد فيه

نعططم قططال فاذا نعم قال والرهبة والرغبة والغضب الرضاء حالتى
لططك اسططميه مططن وجميططع تمنعنى أن نفسك على وجعلت له قال
وذمططة وذمته عليك وميثاقه تعالى الله بعهد نفسك منه تمنع مما

وأوليططاءه المططاما تخون وأل وباطنا ظاهرا نصحا وتنصحهم رسله
هططذه فى تتأول ل وأنك أموالهم فى ول أنفسهم فى دعوته واهل

ذلططك مططن شططيئا فعلططت إن وإنطك يحلها ما تعتقد ول تأويل اليمان
اللططه أنطزل مطا جميطع ومطن وملئكته ورسله الله من برىء فانت
فللططه لططك ذكرنططاه مما شىء فى خالفت ان وانك كتبه من تعالى
تملكه ما وكل واجبا نذرا ماشيا حجة مائة بيته الى تحج ان عليك

وكططل والمسططاكين الفقراء على صدقة فيه أنت الذى الوقت فى
وكططل حرا يكون بعده او فيه تخالف يوما ملكك فى يكون مملوك
طالقططا تكون ذلك بعد تتزوجها او مخالفتك يوما او الن لك امرأةا
ضططميرك وعقد نيتك على الشاهد تعالى والله طلقاتا ثلثا منك
وبينططك بيننا شهيدا بالله كفى له قال نعم قال فاذا به حلفت فيما
الغر يعلم ولن حلها يمكن ل انه ظن اليمان بهذه الغر حلف فاذا
ول فيها يرون ل وانهم حرمة ول مقدار عندهم ليمانهم ليس انه
وكيططف الخططرةا فططى عقابططا ول عططارا ول كفططارةا ول إثمططا حلها فى

يقططرون ل وهططم حرمططة عنططدهم ورسله وبكتبه بالله لليمين يكون
مططن منططزل كتابططا يثبتططون ول العططالم بحدوثا يقرون بل قديم بإله

يكططون وكيططف السططماء مططن الططوحي عليه ينزل رسول ول السماء
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الرحمططن اللططه أن دينهططم ومططن حرمططة عنططدهم المسلمين ليمان
دين الى منهم مال ومن اليه يدعو الذي زعيمهم هو انما الرحيم

فططى ونططازعه غلبططه قد شيطان بازائه نور الله أن زعم المجوس
ل وهططم مقططدار عنططدهم والعمططرةا الحططج لنططذر يكططون وكيف ملكه
يكططون وكيططف ويعتمططر يحططج بمن ويسخرون مقدارا للكعبة يرون

عقططد غيططر مططن امططرأةا كططل يستحلون وهم حرمة عندهم للطلق
 عندهم اليمان حكم بيان فهذا
يحلف يمين كل نقول فإنا المسلمين عند اليمان حكم فأما     
يحلططف يميططن وكططل نيتططه على فهو نفسه بطوع ابتداء الحالف بها
فططى يمينططا كططانت فططان فيها ينظر يحلفه سلطان او قاض عند بها

ظالمططا المططدعى وكططان المنكططر الحططالف علططى شيئا لمدع دعوى
محقططا المططدعى كططان وان نيتططه على الحالف فيمن عليه للمدعى
او القاضططى نيططة علططى المنكططر فيميططن للمططدعى ظالمططا والمنكططر
يمينه. فى خائنا الحالف ويكون أحلفه الذي السلطان

قصد اذا الباطنية دين عن فالباحث المقدمة هذه صحت واذا     
يمينططه فططى معططذور عليهططم النقططض اراد او للنططاس بدعتهم اظهار
فيهططا تعالى الله مشيئة بقلبه استثنى فاذا نيته على يمينه وتكون

الباطنيططة أسططرار باظهططاره فيهططا يحنططث ولم ايمانه عليه ينعقد لم
صططدقة تلزمططه ول ممططاليكه تعتططق ول نسططاؤه تطلططق ولططم للناس
اظهططر ومططن إمامططا المسططلمين عنططد الباطنيططة زعيم وليس بذلك
جططاء وقططد زنططديق كططافر سر اظهر وانما اماما سر يظهر لم سره
النططاس يحططذره فيططه بما الفاسق اذكروا المأثور الحديث ذكر فى

.باليمان الغمار على حيلتهم بيان فهذا
أنهططم جهططة فمططن بالتشططكيك الغمططار علططى احتيالهم فاما     

خلفا فيهططا يوهمونهم الشريعة احكاما من مسائل عن يسألونهم
المحسوسططاتا فططى مسططائل عن سألوهم وربما الظاهرةا معانيها

مسططائلهم فمططن زعيمهططم إل بهططا يحيط ل علوما فيها ان يوهمون
ولم واحد ولسان أذنان للنسان صار لم للغر منهم الداعى قول
متصططلة العصططاب صططارتا ولططم وخصيتان واحد ذكر للرجل صار

صار ولم بالقلب متصلة والشرايين بالكبد متصلة والوراد لدماغ
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والسططفل العلططى جفنيططه علططى الشططعر بنباتا مخصوصا النسان
ولم السفل دون العلى جفنه على الشعر ينبت الحيوان وسائر

ولمططاذا بطونهطا على البهائم وثدى صدره على النسان ثدى صار
الحيطوان بيططن الفرق وما كعب ول كرش ول غدد للفرس يكن لم

النهريططة السططمكة بيططن يميططز وبمططاذا يبيض ول يلد ول يبيض الذى
عنططد بطذلك العلططم ان يوهمططون كططثير هذا ونحو البحرية والسمكة
زعيمهم.

الهجاء حروفا معاني عن سؤالهم القرآن فى مسائلهم ومن     
وكهيعططص وطططه وبططس وطططس وحم الم كقوله السور أوائل فى

صططارتا ولططم الهجططاء حططروفا مططن حرفا كل معنى ما قالو وربما
بطالنقط بعضططها عجططم ولطم حرفطا وعشرين تسعة الهجاء حروفا

بحططرفا بعططدها بمططا بعضططها وصططل جططاز ولم النقط من بعض وخل
يومئططذ فططوقهم ربططك عططرش {ويحمططل قوله معنى ما للغر وربما

النططار وأبططواب ثمانيططة الجنة أبواب تعالى الله جعل ثمانية}  ولم
هططذا عشططر} ومافائططدةا تسططعة {عليهططا  قططوله معنى وما ؟ سبعة
انططه وزعموا التناقض، فيها أوهموا آياتا عن سألوا وربما ؟ العدد

ذنبططه عططن يسططأل ل {فيومئططذ كقوله زعيمهم، ال تأويلها يعرفا ل
لنسطألنهم فوربططك{ آخططر موضططع فطى قطوله جطان} مطع ول إنس

.}أجمعين
صلةا صارتا لم كقولهم الفقه أحكاما فى مسائلهم ومنها     

كططل فططى صططار ولططم ثلثططا والمغططرب اربعا والظهر ركعتين الصبح
اعضططاء اربعة على الوضوء كان ولم وسجدتان واحد ركوع ركعة

اكثر عند وهو المنى من الغسل وجب ولم عضوين على والتيمم
عنططد نجاسططته مططع البططول من الغسل يجب ولم طاهر المسلمين

مططا تعططد ولططم الصططياما مططن تركططت ما الحائض أعادتا ولم الجميع
وفى اليد بقطع السرقة فى العقوبة كانت ولم الصلةا من تركت
كمطا الزنطى فطى زنطى بططه الططذى الفطرج قطططع وهل بالجلططد الزنى

منهططم الغططر سططمع فططاذا السططرقة فى سرق بها التى اليد قطعت
امامنططا عنططد علمهططا لططه قالوا تأويلها فى اليهم ورجع السئلة هذه

ان الغططر عنططد تقططرر فططاذا أسططرارنا كشططف فططى له المأذون وعند
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بظططواهر المططراد ان اعتقططد بتططأويله العططالم هو دونه ما او امامهم
العمططل عططن الحيلططة بهططذه فاخرجوه ظاهرها غير والسنة القرآن
المحرمططاتا واسططتحل العبططادةا تططرك اعتططاد فططاذا الشريعة باحكاما
كططل عططن غنططى قططديم الططه لنططا كططان لو له وقالوا القناع له كشفوا
فططى ول وسططجودهم العبططاد ركططوع فططى فائططدةا لططه يكططن لم شىء

قبططل فططاذا جبليططن بين سعى فى ول حجر من بيت حول طوافهم
زنديقا. له جاحدا وصار ربه توحيد عن انسلخ فقد ذلك منهم
يسألون التي مسائلهم فى عليهم والكلما القاهر عبد قال     
مططن الططدين اصططول فططى الغمططار تشططكيك الططى قصدهم عند عنها

:وجهين
أن اما أمرين أحد من تخلون ل انكم لهم يقال أن أحدهما     

يكططون حكيمططا عالمططا قديما صانعا له وتثبتوا العالم بحدوثا تقروا
وتقولططوا ذلططك تنكططروا ان وإما شاء كيف شاء ما عباده تكليف له

الصانع ونفى العالم قدما اعتقدتم فان الصانع ونفى العالم بقدما
كططذا خلططق ولم كذا حرما ولم كذا الله فرض لم لقولكم معنى فل

أو شططيئا فططرض بططاله تقططروا لططم اذا كذا مقدار على كذا جعل ولم
كططالكلما وبينكطم بيننططا الكلما ويصطير قدره او شيئا خلق او حرمه

العططالم بحدوثا أقررتم وإن العالم حدوثا فى الدهرية وبين بيننا
كططان العمال من شاء ما عباده تكليف له وأجزتم صانعه وتوحيد
كططذا حططرما ولططم فططرض لططم قططولكم عططن لكططم جوابططا ذلططك جططواز

وكططذلك تكليفططه ويجططواز بططه أقررتم إن منه ذلك بجواز لقراركم
احططدثها بصانع أقروا إن يبطل المحسوساتا خاصية عن سؤالهم

مططع ذلططك اللططه خلططق لططم لقططولهم معنططى فل أنكرواالصططانع وان
قديم. صانع لذلك يكون أن انكارهم

عجائب من عنه سألوا فيما عليهم الكلما من الثانى والوجه     
الباطنيططة زعمططاء يكططون كيططف لهططم يقططال ان الحيططوان خلططق

فى والفلسفة الطباء ذكرته وقد ذلك علل بمعرفة مخصوصين
ومططا كتابططا الحيططوان طبططائع فططى طططاليس ارسطططا وصططنف كتبهم
حكمططاء مططن مسططروقا إل شططيئا النططوع هططذا مططن الفلسفة ذكرتا
القحطانيططة العططرب مططن الفلسططفة زمان قبل كانوا الذين العرب
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ذكططرتا وقططد الحميريططة الصططنافا وسططائر والطسمية والجرهمية
فططى يكططن ولم الحيوان طبائع جميع وأمثالها اشعارها فى العرب
الفرق ارسطاطاليس أخذ وإنما للباطنية زعيم ول باطنى زمانها

شططرقاء كططل أمثالهططا فططى العططرب قططول من يبيض وما يلد ما بين
ل ولططودا الطيططر مططن الخفططاش كان ولهذا بيوض صكاء وكل ولود

كالحيطة بيططوض صططكاء أذن ذاتا وكطل شطرقاء أذنططا لها لن يبوضا
البائضة. والطيور والضب
قريططب بططن الملططك وعبد المثنى بن معمر عبيدةا أبو وذكر     

حيططوان كططل أن الجاهلية فى بتحريمها قالت العرب أن الصمعى
فططان النسططان ل السططفل دون العلى الجفن على أهداب لعينيه
فططى ألقى حيوان كل وقالوا والسفل العلى الجفن على اهدابه
يغططرق فططانه العسر والفرس والقرد النسان إل فيه يسبح الماء
السباحة. النسان يتعلم أن إل فيه

المططاء فططى وألقططى رأسططه قطع اذا انه النسان في وقالوا     
رجليططه فططى كفططه طططائر كل وقالوا الماء وسط فى قائما انتصب

وركبتا يده فى ركبته أربع ذى وكل اليد فى والقرد النسان وكف
طحال ول كرش ول غدد للفرس ليس وقالوا رجليه فى النسان

طيططر وكططذلك مططخ للظليططم وليططس مططرارةا للبعير وليس كعب ول
حططوتا يكططون وقططد أدمغططة ول ألسن لها ليس البحر وحيتان الماء
ول كذلك لها رئة ل كلها السموك ان وقالوا ودماغ لسان ذا النهر

مرةا السنة فى تضع الضأن ان تجاربها من العرب وقالت تتنفس
الواحططدةا وتضططع مرتيططن السططنة فططى تضع والماعز تتيم ول وتفرد

منهططا اكططثر الضططأن فططى والبركططة والنماء والعدد والثلثة والثنتين
ينبت ول نبت وفصيل نبتا الضان رعت اذا ايضا وقالوا الماعز فى
مططن تقلعططه والمططاعز بأسنانها تقرضه الضأن لن الماعز يأكله ما

الططى الحمططل اول اللبططن انزلت حملت اذا الماعز ان وقالوا أصله
اصططواتا إن وقالوا الولدةا عند ال اللبن تنزل ل والضائنية الضرع
فططان المعططزى ال النططاثا اصواتا من أجهر جنس كل من الذكور
ذكورها. اصواتا من اجهر اناثها اصواتا
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وكل افطس ثور كل لهم فهو الحيوان فى العرب امثال ومن     
يأكططل ل السططد ان بالتجربططة وقالوا افرج ناب ذى وكل اعلم بعير
ان وقططالوا الحططامض مططن يططدنو ول النار من يدنو ول حامضا شيئا
لططم ذلططك مططن لقططل حملهططا وضعت فان يوما ستون الكلب حمل
اشططهر لسططبعة يحضططن الكلب اناثا ان وقالوا تعيش اولدها تكد
ورما حيضططها وعلمططة ايططاما سططبعة كططل فططى تحيططض الكلبططة ان ثم

الثططامن ال شططيئا اسنانه من يلقى ل انه الكلب فى وقالوا اثغارها
ولذلك بالخرى ويحترس عينيه باجدى يناما انه الذئب فى وقالوا

ثور: بن حميد فيه قال
نائم يقظان فهو المنايا باخرى         ويتقى مقلتيه باحدى يناما

ما الحيوان في ليس وقالوا العينين مفتوحة تناما والرنب     
علططى ماثططديه الربططع ذواتا فططي وليططس الفيططل ال مقلططوب لسانه
لسططنة والحمار سنين لسبع تضع الفيل ان وقالوا الفيل ال صدره

انططه والثعلب الرنب قضيب في وقالوا كالمرأةا ذلك في والبقرةا
علططى قططاما احططداهما انكسططرتا اذا رجليططن ذى كططل وقططالوا عظم

في جثم رجليه احدى انكسرتا اذا فانه الظليم ال وعرج الخرى
:واخيه نفسه فى الشاعر قال ولهذا مكانه
فقر وذى غنى ذى بنامن ما على         نعامة كرجلى واياه فانى

تبيض أنها النعامة في وقالوا صاحبه عن لحدهما غنى ل يريد     
عليهططا تحضن منها ثلثين تخرج لكنها اربعين الى بيضة ثلثين من

بيططض وحضططنت بيضططها تركت وربما الستواء على ممدود كخيط
:هرمة ابن فيها قال ولهذا غيرها

     جناحا اخرى بيض وملبسة         بالعرا بيضها كتاركة
والصفرةا البياض من يخلقان انهما والفروج الفرج فى وقالوا     

انهططا العقططاب وفى فردا ال تضع ل انها القطا فى وقالوا غذاؤهما
الطيططر فيخرجها واحدةا وتطرح بيضتين فتخرج بيضاتا ثلثا تضع

كاسطى مططن أبطر المثطل فى قيل ولهذا العظاما بكاسى المعروفا
ولكنهططا ولكنهططا بيضططة سبعين تضع انها الضب فى وقالوا العظاما

يعططدو الططذى الحسططل إل الططبيض عططن الحسططولة من خرج ما تأكل
يططرد ل والضططب ضب من أعق المثل فى قالوا ولهذا منها ويهرب
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إنه الضب في وقالوا ضب من اروى المثل فى قالوا ولهذا الماء
الحيططة في وقالوا قبل من فرجان الضباب من وللنثى ذكرين ذو
والحيططاتا قشططرها الططوان اختلفا على اسود ولسانها لسانان لها

والبطيططخ التفططاح بريح وتعجب والبنفسج السذاب ريح تكره كلها
تصيح ل انها الضفادع في وقالوا والخمر واللبن والخرذل والجرو

فططي صططاحت وان بحال دجلة في تصيح ول الماء افواهها وفي ال
الضفدع: فى الشاعر وقال النهار وسائر الفراتا

          يتلفه والنقيق ينق حتى         ينضفه ما الشداق في يدخل
ان وقالوا فتأكلها فتصيدها الحية عليها يدل نقيقها ان يعنى     

الططورد فططي دفططن اذا انططه الجعل في وقالوا لها عظاما ل الضفادع
.تحرك الروثا الى اعيد فاذا كالميت سكن

قططد وغيرهططا الحيوانططاتا خواص من مجراه جرى وما فهذا     
الططى منهططا رجططوع غيططر مططن بالتجارب جاهليتها في العرب عرفته

الططدنيا فططي الباطنيططة وجططود قبططل عرفوهططا بططل الباطنيططة زعمططاء
أن دعواهططا فططي الباطنيططة كططذب بيططان هططذا وفططي كططثيرةا باحقاب
بينططا وقططد وخواصططها الشططياء أسرار بمعرفة مخصصون زعماءها
علططى لله والحمد كفاية فيه بما السلما فرق جميع عن خروجهم

.   ذلك

}الخامس الباب{
الكتاب هذا ابواب من

وبيان لها النجاةا وتحقيق الناجية الفرقة اوصافا بيان في
محاسنها

ترجمتها هذه فصول على يشتمل باب هذا     
 والجماعه السنة فرق أصنافا بيان في فصل)1(
السططنة لهططل النجططاةا تحقيططق بيططان فططى فصططل)2(

 والجماعة
اهططل عليهططا اجتمططع الططتي الصططول بيططان فى فصل)3(

 والجماعه السنة
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السططلف فططى السططنة اهططل قططول بيططان فططى فصططل)4(
المة من الصالح

تكفيططر عططن السططنة أهططل عصططمة بيططان فططي فصططل)5(
بعضا بعضهم

علططومهم وأنواع السنة أهل فضائل بيان في فصل)6(
أئمتهم وذكر

والططدنيا الططدين فططي السنة أهل آثار بيان في فصل)7(
.فيهما مفاخرهم وذكر

بعون مقتضاه منها كل فى وسنذكر الباب، هذا فصول فهذه     
.وتوفيقه الله

}الول الفصل{
الباب هذا فصول من

والجماعة السنة أهل أصنافا بيان في
أصنافا ثمانية والجماعة السنة أهل أن الله أسعدكم اعلموا     
:الناس من

وأحكططاما والنبططوةا التوحيططد بأبواب علما أحاطوا منهم صنف    
والمامططة، الجتهططاد، وشروط والعقاب، والثواب ،عيدووال الوعد

مططن الصططفاتية طرق العلم من النوع هذا في وسلكوا والزعامة،
بططدع ومططن والتعطيططل، التشططبيه مططن تططبرءوا الططذين المتكلميططن

الهططواء أهططل وسططائر والنجاريططة والجهيططة والخططوارج الرافضططة
الضالة.

والحديث، الرأي فريقي من الفقه منهم: أئمة الثاني والصنف    
اللططه فططي الصططفاتية مططذاهب الدين أصول في اعتقدوا الذين من

رؤيططة وأثبتططوا والعططتزال، القدر من وتبرءوا الزلية، صفاته وفي
من الحشر وأثبتوا تعطيل، ول تشبيه غير من بالبصار تعالى الله

الحططزض إثبططاتا زمططع القططبر، فططي السططؤال إثبططاتا مططع القبططور،
الشرك. دون التى الذنوب وغفران والشفاعة والصراط

على النار عذاب ودواما أهلها، على الجنة نعيم وقالوا: بدواما     
 الكفرةا،
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بإمامة      وأحسنوا وعلي، وعثمان، وعمر، بكر، أبي وقالوا: 
خلططف الجمعة وجوب ورأوا المة، من الصالح السلف على الثناء

وجططوب وروأوا الضططالة، الهططواء أهططل مططن تططبرءوا الططذين الئمططة
إجمططاع ومططن والسططنة القططرآن مططن الشططريعة أحكططاما اسططتنباط

الطلق ووقططوع الخفيططن، علططى المسططح جططواز ورأوا الصططحابة،
فيمططا السططلطان طاعة وجوب ورأوا المتعة، تحريم ورأوا الثلثا،

بمعصية. ليس
والشططافعي مالططك أصططحاب الجماعططة هططذه فططي ويططدخل     

ثططور أبي وأصحاب ليلى أبي وابن حنيفة وأبو والثوري والوزاعي
الططذين الفقهططاء وسططائر الظططاهر وأهططل حنبططل بن أحمد وأصحاب
فقهططه يخلطوا ولم الصفاتية، أصول العقلية البواب في اعتقدوا
الضالة. الهواء أهل بدع من بشيء

الخبار بطرق علما أحاطوا الذين منهم: هم الثالث والصنف    
الصططحيح بيططن وميططزوا السططلما، عليه النبي عن المأثورةا والسنن

يخلطططوا ولططم والتعططديل، الجططرح أسططباب وعرفوا منها، والسقيم
الضالة. الهواء أهل بدع من بشيء بذلك علمهم

الدب ابواب باكثر علما احاطوا قوما منهم الرابع والصنف     
وابططى كالخليططل اللغططة أئمة سمت على وجروا والتصريف والنحو
والمازنى والصمعى والخفش والفراء وسيبويه العلء بن عمرو
لططم الططذين والبصريين الكوفيين من النحو ائمة وسائر عبيد وأبى

او الرافضططة او القدريططة بططدع مططن بشططىء بططذلك علمهططم يخلطوا
يكططن لططم الضططالة الهواء من شىء الى منهم مال ومن الخوارج

.والنحو اللغة فى حجة قوله كان ول السنة اهل من
بوجططوه علمططا أحططاطوا الططذين هم منهم الخامس والصنف     
وفططق علططى وتأويلها القرآن آياتا تفسير وبوجوه القرآن قراءاتا
 الضالة الهواء اهل تأويلتا دون السنة اهل مذاهب
ابصططروا الططذين الصططوفية الزهططاد منهم السادس والصنف     

بالميسططور وقنعططوا بالمقططدور ورضوا فاعتبروا واختبروا فاقصروا
الخيططر عططن مسئول اولئك كل والفؤاد والبصر السمع ان وعلموا
ليططوما العتططداد خيططر فاعططدوا الططذر مثاقيل على ومحاسب والشر
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سطمت علططى والشارةا العبارةا طريقى فى كلمهم وجرى المعاد
ريططاء الخير يعملون ل الحديث لهو يشترى من دون الحديث اهل
التفويض ومذهبهم التشبيه ونفى التوحيد دينهم حياء يتركونه ول

رزقوا بما والقناعة لمره والتسليم عليه والتوكل تعالى الله الى
يشططاء مططن يؤتيه الله فضل {ذلك عليه العتراض عن والعراض

العظيم}. الفضل ذو والله
وجوه فى المسلمين ثغور فى مرابطون قوما منهم السابع     

المسططلمين حمططى ويحمططون المسططلمين اعططداء يجاهدون الكفرةا
مططذاهب ثغططورهم فططى ويظهططرون وديططارهم حريمهم عن ويذبون

قططوله فيهططم تعططالى اللططه انططزل الططذين وهم والجماعة السنة اهل
توفيقططا تعططالى الله سبلنا} زادهم لنهدينهم فينا جاهدوا {والذين

.ومنه بفضله
شعائر فيها غلب التى البلدان عامة منهم الثامن والصنف     
الهططواء اهططل شططعار فيها ظهر التى البقاع عامة دون السنة اهل

.الضالة
تصويب اعتقدوا عامة العامة من الصنف بهذه اردنا وانما     

والوعططد والتوحيططد العططدل ابططواب فططى والجماعططة السططنة علمططاء
فططروع فططي وقلططدوهم دينهططم معططالم فططى اليهططم ورجعوا والوعيد
الضططالة الهططواء اهططل بططدع من شيئا يعتقدوا ولم والحراما الحلل
.الجنة حشو الصوفية سمتهم الذين هم وهؤلء

اصحاب ومجموعهم والجماعة السنة اهل اصنافا فهؤلء     
بططالقول تعططالى اللططه ثبتهططم المسططتقيم والصططراط القططويم الططدين
وعليهططا جططدير بالجابططة انططه الخططرةا وفى الدنيا الحياةا فى الثابت
.قدير

}الثانى الفصل{
الباب هذا فصول من

والجماعة السنة لهل النجاةا تحقيق بيان فى
عليططه النططبى ان الكتاب هذا من الول الباب فى ذكرنا قد     
ان وأخططبر فرقططة وسبعين ثلثا بعده امته افتراق ذكر لما السلما
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صططفتها وعططن الناجيططة الفرقططة عططن سئل ناجية منها واحدةا فرقة
اليططوما نجد ولسنا واصحابه هو عليه ما على هم الذين الى فأشار

عنهططم اللططه رضططى الصططحابة موافقة على هم من المة فرق من
الصططفاتية ومتكلميهططم المة فقهاء من والجماعة السنة اهل غير
والمشبهة والنجارية والجهمية والخوارج والقدرية الرافضة دون

.والحلولية والغلةا
طعططن وقططد للصططحابة موافقيه يكونون فكيف القدرية اما     
مسططعود ابططن عدالططة وأسططقط الصحابة اكثر فى النظاما زعيمهم
عليططه اللططه صططلى النططبى عططن روايته اجل من الضلل الى ونسبه
شططقى مططن والشططقى امه بطن فى سعد من السعيد {ان وسلم

لنكططاره ال منططه ذاك ومططا القمر انشقاق امه} وروايته بطن فى
اللططه رضططى عمططر فتاوى فى وطعن السلما عليه النبى معجزاتا

الحجططاج بططن نصططر ونفططى ثمططانين الخمر فى حد انه اجل من عنه
ال منططه هططذا ومططا بططه المدينططة نساء فتنته خافا حين البصرةا الى
عنططه اللططه رضططى علططى فتاوى فى وطعن الحرما على غيرته لقلة

حططتى هططو مططن وقال يبعن أنهن رأيت ثم الولد امهاتا فى لقوله
بقسم الخرقا فى لقوله عنه الله رضى عثمان وثلب برأيه يحكم
الى هريرةا ابا ونسب بالسوية ثلثا والخت والما الجد بين المال

مططذاهب خلفا علططى روايططاته مططن الكططثير ان اجططل مططن الكططذب
بالجتهطاد الصطحابة مطن افطتى من كل فتاوى فى وطعن القدرية

ل ذلططك بان لجهلهم إما امرين لجل كان انما منهم ذلك ان وقال
مططذاهب واربطاب زعمطاء يكونطوا ان ارادوا لنهطم وإمططا لهططم يحل

النفططاق او الجهططل الططى الصططحابة اخيططار فنسططب اليهططم تنسططب
حجططة بل للخلفا والمتعمططد كططافر عنططده الططدين باحكاما والجاهل

علططى النططار أهططل مططن وكلهمططا فاجر فاسق او كافر منافق عنده
التى النار فى الخلود الصحابة أعلما على بزعمه فاوجب الخلود

وأجططاز حجططة يططر ولططم الصططحابة اجمططاع أبطل انه ثم أولى بها هو
الصططحابة سططمت علططى يكططون فكيططف الضللة على المة اجتماع
خلفا رأيططه كططان اذا واجبططا جميعهططم مخالفة يرى من بهم مقتديا
رأيهم.

206



   رقِالف بين الفرق          

على عدالة فى يشك الغزال عطا بن واصل زعيمهم وكان     
حططرب شهد من وكل وعائشة والزبير وطلحة عباس وابن وابنيه

ال ولذلك الفريقين من الجمل وطلحطة علطى عنطدي شطهد لطو ق
ول فاسق احدهما بان لعلمى بشهادتهما احكم لم بقل باقة على

فاسططقين واتبططاعه علططى يكططون أن اصله على فجائز بعينه أعرفه
كططانوا الططذين الخططر الفريططق يكططون ان وجططائز النططار فى مخلدين
وطلحططة علططى عدالة فى فشك خالدين النار فى الجمل أصحاب
ومططع بالجنططة الثلثططة لهؤلء السلما عليه النبى شهادةا مع والزبير
تعططالى اللططه قططال الططذين جملططة وفططى الرضوان بيعة فى دخولهم

الشططجرةا تحططت يبايعونططك إذ المؤمنين عن الله رضى {لقد فيهم
قريبا}. فتحا وأثابهم عليهم السكينة فأنزل بطونهم فى ما فعلم
الجمل فريقي فى واصل بقول يقول عبيد بن عمرو وكان     
الفرقططتين مططن فرقططة كططل فسططق علططى بالقطع القول عليه وزاد

يحكططم ولططم الفريقيططن أحططد بفسططق قطططع إنمططا واصططل ان وذلططك
أصططحاب مططن والخططر علططى أصططحاب من أحدهما رجلين بشهادةا
رجليططن وشططهادةا علططى أصططحاب من رجلين شهادةا وقبل الجمل

الجماعة شهادةا أقبل ل عبيد بن عمرو وقال الجمل أصحاب من
على حزب من بعضهم وكان الفريقين أحد من كانوا سواء منهم

جميعا. الفريقين فسق فاعتقد الجمل حزب من وبعضهم
وعمار عباس وابن وابناه على يكون ان أصله على وواجب     
ابت بطن وخزيمطة النصطارى أيطوب وأبو جعطل الطذى النصطارى ث

أصطحاب وسائر عدلين رجلين شهادةا بمنزلة شهادته الله رسول
فاسططقين الجمل اصحاب وسائر وعائشة والزبير طلحة مع على

علططى مططع كططان وقططد الوفا الصحابة من وفيهم النار فى مخلدين
النصططار من وستمائة أحد اصحاب واكثر بدريا وعشرون خمسة

الولين. المهاجرين من وجماعة
الباب هذا فى القدرية واكثر والجاحظ الهذيل أبو كان وقد     
من بالصحابة مقتديا يكون فكيف فيهم عطا بن واصل رأى على

شططهادتهم يططرى ل ومططن النططار أهططل مططن ويراهططم اكططثرهم يفسق
خطرج شهاداتهم ورد رواياتهم رد ومن روايتهم يقبل كيف مقبولة
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بروايططاتهم يعمططل مططن بهططم يقتططدى وانمططا ومتابعتهم سمتهم عن
.ذلك فى والجماعة السنة أهل كدأب شهاداتهم ويقبل

أيوب وابا عباس وابن وابنيه عليا اكفروا فقد الخوارج واما     
واكفططروا والزبير وطلحة وعائشة عثمان ايضا واكفروا النصارى

ذى كططل واكفططروا التحكيططم بعططد ومعاويططة عليططا يفارق لم من كل
بتكفيططر يقططول مططن الصحابة سمت على يكون ول المة من ذنب

.اكثرها
والمغيريططة والبيانيططة كالسططبابية الروافططض من الغلةا واما     

بينططا فقططد الحلوليططة وسططائر والخطابيططة والجناحيططة والمنصططورية
أو الصططناما عبططدةا عداد فى أنهم وبينا السلما فرق عن خروجهم

ول الصططناما لعبططدةا وليططس النصططارى مططن الحلوليططة عططداد فططى
.قدوةا ول اسوةا بالصحابة الكفرةا وسائر للنصارى

وعمر بكر أبا يكفرون منهم فالجارودية منهم الزيدية واما     
.اكثرهم يكفر من بهم يقتدى ول الصحابة واكثر وعثمان

يوقفون او عثمان يكفرون الزيدية من والبترية والسليمانية     
الجمل. اصحاب اكثر ويكفرون ناصريه ويفسقون فيه
بعد ارتدتا الصحابة أن اكثرهم زعم فقد منهم المامية واما     

.منهم عشر ثلثة ومقدار وابنيه على سوى النبى
قتالهم بتركه وكفر ارتد ايضا عليا أن منهم الكاملية وزعمت     

.بتكفيرهم يقول من الصحابة سمت على يكون فكيف
والجهمية والقدرية والخوارج الرافضة يكون كيف نقول ثم     

بططأجمعهم وهم للصحابة موافقين والضرارية والبكرية والنجارية
الشططريعة أحكططاما فططى الصططحابة عططن روى ممططا شططيئا يقبلططون ل

اجططل من والمغازى والسير الحديث رواياتا قبول من لمتناعهم
ورواه والثططار الخبططار نقلة هم الذين الحديث لصحاب تكفيرهم
ضططبطوا الططذين المططة فقهاء تكفيرهم اجل ومن والسير التواريخ

.الصحابة فتاوى على فروعهم وقاسوا الصحابة آثار
ول الروافض فى ول الخوارج فى ومنه الله بحمد يكن ولم     
اهل سائر فى ول المجسمة فى ول القدرية فى ول الجهمية فى

الحططديث روايططة فططى إمططاما ول الفقه فى إماما قط الضالة الهواء

208



   رقِالف بين الفرق          

والسير المغازى نقل فى به موثوق ول والنحو اللغة فى إماما ول
التأويططل فططى إمططاما ول والتططذكير الططوعظ فططي إمططاما ول والتواريخ
والعمططوما الخصططوص علططى العلوما هذه أئمة كان وانما والتفسير

الرواياتا ردوا اذا الضالة الهواء واهل والجماعة السنة اهل من
اقتططداؤهم يصططح لططم وسيرهم احكامهم فى الصحابة عن الواردةا

عنهم. الرواية اهل رواية يقبلوا ولم يشاهدوهم لم متى بهم
صح قد بما يعمل من بالصحابة المقتدين أن هذا من وبان     

السططنة اهل سنة وذلك وسيرهم احكامهم في الصحيحة بالرواية
كحكططم نجططاتهم تحقيططق ذكرنططاه مططا بصحة وصح السنة ذوى دون

.   ذلك على لله والحمد باصحابه المقتدين بنجاةا النبى

}الثالث الفصل{
الباب هذا فصول من

السنة اهل عليها اجتمعت التى الصول بيان في
اركان من اصول على والجماعة السنة اهل جمهور اتفق قد     

 الدين
ولكطل حقيقتطه معرفطة بطالغ عاقطل كطل على يجب منها ركن كل

علطى فيهططا السنة اهل اتفق مسائل شعبها وفي شعب منها ركن
.فيها خالفهم من وضللوا واحد قول

اثبططاتا الططدين اصططول من رأوها التى الركان واول)1(
 والعموما الخصوص على والعلوما الحقائق

فططي العططالم بحططدوثا العلططم هططو الثططانى والركططن)2(
 واجسامه اعراضه من اقسامه

وصططفاتا العططالم صططانع معرفة فى الثالث والركن)3(
 ذاته

 الزلية صفاته معرفة في الرابع والركن)4(
 واوصافه اسمائه معرفة في الخامس والركن)5(
 وحكمته عدله معرفة في السادس والركن)6(
 وانبيائه رسله معرفة في السابع والركن)7(
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النبيططاء معجططزاتا معرفططة فططي الثططامن والركططن)8(
 الولياء وكراماتا

عليططه المططة أجمعت ما معرفة في التاسع والركن)9(
 السلما شريعة اركان من

والنهططى المططر احكططاما معرفططة في العاشر والركن)10(
 والتكليف

العبططاد فنططاء معرفططة فططي عشططر الحططادى والركططن)11(
المعاد فى وأحكامهم

والمامطة الخلفطة معرفة في عشر الثانى والركن)12(
 الزعامة وشروط

اليمططان احكططاما فططي كططذا عشططر الثططالث والركططن)13(
 الجملة في والسلما

الوليططاء احكططاما معرفططة فططي عشططر الرابع والركن)14(
 التقياء الئمة ومراتب

العططداء احكاما معرفة في عشر الخامس والركن)15(
.الهواء واهل الكفرةا من

مططن وضططللوا قواعدها على السنة أهل اتفق اصول فهذه     
فططروع ومسططائل اصططول مسططائل منها ركن كل وفى فيها خالفهم

فروعهططا بعططض فططى اختلفططوا وربمططا اصططولها علططى يجمعون وهم
.تفسيقا ول تضليل يوجب ل اختلفا

 ،والعلوما الحقائق اثباتا فى الول الركن فأما     
وقالوا بالعلماء قائمة معانى العلوما اثباتا على اجمعوا فقد     

السوفسطططائية وبتجهيططل العططراض وسططائر العلططم نفططاةا بتضليل
معاندين وعدوهم كلها الشياء حقائق وينفون العلم ينفون الذين

فططى شكوا الذين السوفسطائية وكذلك بالضرورةا علموه قد لما
تابعة الشياء حقائق بان منهم قالوا الذين وكذلك الحقائق وجود

وهططذه وتنافيهططا تضططادها مططع العتقططاداتا جميع وصححوا للعتقاد
الضرورية. العقول لموجباتا معاندةا كفرةا كلها الثلثا الفرق

الحيوانطاتا سائر وعلوما الناس علوما ان السنة أهل وقال     
مططن وقططالوا اسططتدللى وعلم حسى وعلم بديهى علم انواع ثلثة

210



   رقِالف بين الفرق          

جهططة مططن الواقعططة الحسططية العلططوما او البديهيططة العلططوما جحططد
الواقعططة النظريططة العلططوما انكر ومن معاند فهو الخمس الحواس

المنكططرةا السططمنية مططن كان فان فيه نظر والستدلل النظر عن
الدهريططة حكططم وحكمه ملحد كافر فهو العقلية العلوما في للنظر
القطول عليهطم زيطادته مع الصانع وانكار العالم بقدما معهم لقوله

العقليططاتا فططي بططالنظر يقططول ممن كان وان كلها الديان بابطال
لططم الظططاهر كأهططل الشططرعية الحكططاما فططروع في القياس وينكر
الشرعى. القياس بانكار يكفر

وهى خمس المحسوساتا بها يدرك التى الحواس بان وقالوا     
لدراك السططططمع وحاسططططة المرئيططططاتا لدراك البصططططر حاسططططة

الشططم وحاسططة الطعططوما لدراك الططذوق وحاسططة المسططموعاتا
والطططبرودةا الحطططرارةا لدراك اللمطططس وحاسطططة الروائطططح لدراك

بها. والخشونة واللين واليبوسة والرطوبة
معانى الحواس هذه جهة من الواقعة الوراكاتا ان وقالوا     

الجبططاى بططن هاشططم ابا وضللوا حواس تسمى التى باللتا قائمة
سططوى شطىء ول عططرض ول بمعنططى ليططس الدراك ان قططوله فطى

.المدرك
ما بصحة الضرورى العلم طريق المتواتر الخبر ان وقالوا     
بططالحس ويططدرك يشاهد مما عنه المخبر كان اذا الخبر عنه تواتر

البلططدان مططن فيططه الخططبر تواتر ما وجود بصحة كالعلم والضرورةا
النبيططاء بوجططود كعلمنططا او عنهططا المخططبر السططامع يدخلها لم التى

النبططوةا فططي النبيططاء دعاوى صحة فاما قبلنا كانوا الذين والملوك
النظرية. بالحجج لنا فمعلوما

.التواتر جهة من العلم وقوع السمنية من انكر من واكفروا     
تططواتر انططواع ثلثة بها العمل يلزمنا التى الخبار ان وقالوا     

.مستفيض بينهما ومتوسط وآحاد
يوجب وضعه على التواطؤ يستحيل الذى المتواتر فالخبر     
علمنطا الخبطار مطن النطوع وبهطذا مخطبره بصطحة الضروري العلم

والقططرون والنبيططاء الملططوك عرفنططا وبهططا نططدخلها لم التى البلدان
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منسططوب هططو اللططذين والديه النسان يعرفا وبه قبلنا كانوا الذين
.اليهما

غيططر متونهططا وكططانت اسططنادها صح فمتى الحاد اخبار وأما     
وكططانت العلططم دون بهططا للعمل موجبة كانت العقل في مستحيلة

فططى بهططا الحكم يلزمه انه فى الحاكم عند العدول شهادةا بمنزلة
الشهادةا. فى صدقهم يعلم لم وان الظاهر
الحكططاما فططروع اكططثر الفقهططاء اثبت الخبر من النوع وبهذا     

الحلل ابططواب وسططائر والمعططاملتا العبططاداتا فططى الشططرعية
فططي الحططاد باخبططار العمططل وجططوب اسططقط مططن وضللوا والحراما
.الهواء اهل وسائر والخوارج الرافضة من الجملة

فانه والحاد التواتر بين المتوسط المستفيض الخبر واما     
ان حيططث مططن ويفططارقه والعمططل للعلم ايجابه فى التواتر يشارك

عططن الواقططع والعلططم نظريططا مكتسبا علما يكون عنه الواقع العلم
مكتسب. غير ضروريا يكون التواتر

: اقساما على الخبر من النوع وهذا     
النبى أخبر من خبر وكذلك انفسهم فى النبياء اخبار منها     
 مكتسبا لصدقه العلم يكون صدقه عن

بحضرةا به اخبر اذا الناس بعض من المنتشر الخبر ومنها     
مططا وقططوع عليهططم وادعى الكذب على التواطؤ منهم يصح ل قوما
صططدقة علمنططا منهططم احططد عليططه ينكر لم فاذا بحضرتهم عنه اخبر
.فيه
القمر انشقاق فى نبينا معجزةا علمنا الخبار من النوع وبهذا     

واشططباعه فططارقه لمططا اليططه الجططذع وحنين يده فى الحصا وتسبيح
غيططر معجزاتططه مططن ذلططك ونحططو اليسير الطعاما من الكثير الخلق
وعجططز عليططه وظهططوره القططرآن ثبططوتا فان نظمه المعجز القرآن
المططوجب بططالتواتر معلططوما بمثلططه المعارضططة عططن والعجم العرب
.الضروري للعلم

وهططم والفقططه الحططديث ائمططة بيططن مستفيضططة أخبار ومنها     
والحوض والحساب الشفاعة في كالخبار صحتها على مجمعون
.القبر فى الملكين وسؤال القبر وعذاب والميزان والصراط
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كنصب الفقه احكاما من كثير فى المستفيضة الخبار وكذلك     
المسططح فططى والخبار الجملة فى الخمر وحد الهوا واخبار الزكاةا

علطى الفقهطاء اجمع مما ذلك أشبه وما الرجم وفى الخفين على
.بمضمونها العمل وعلى فيها الخبار قبول

في الخوارج كتضليل الهواء أهل من فيها خالف من وضللوا     
وتضليل الخمر حد النجداتا من انكر من وتضليل الرجم انكارها

والحططوض الرؤيططة أنكر من وتكفير الخفين على المسح انكر من
القبر. وعذاب والشفاعة

القليل في السارق يد قطعوا الذين الخوارج ضللوا وكذلك     
اعتبار في الصحاح الخبار كردهم الحرز وغير الحرز من والكثير
.القطع في والحرز النصاب

على ثبت من ضللوا المستفيض الخبر رد من ضللوا وكما     
نسططخه علططى والحديث الرأى فريقي من الفقهاء اتفق خبر حكم

.إباحتها نسخت قد التى المتعة في الرافضة كتضليل
معرفته العباد كلف تعالى الله أن على السنة أهل واتفق     

يططدل بمططا والعمل وكتابه رسوله بمعرفة أمرهم وأنه بها وأمرهم
أن والرافضة القدرية من زعم من وأكفروا والسنة الكتاب عليه
والجططاحظ ثمامططة اليه ذهب كما معرفته أحدا كلف ما تعالى الله

.الرافضة من وطائفة
الله يجعلنا أن يجوز نظرى كسبى علم كل أن على واتفقوا     

مططن زعططم مططن واكفططروا بمعلططومه العلططم الططى مضطططرين تعالى
غير من مكتسبة الخرةا فى وجل عز بالله المعرفة أن المعتزلة
.معرفتة الى اضطرار
والسططنة القططرآن الشططريعة احكاما اصول أن على واتفقوا     
اليططوما حجة ل أن الرافضة من زعم من واكفروا السلف وإجماع

القططرآن بعض غيروا الصحابة أن فيها لدعواه والسنة القرآن في
الططتى السططنن جميططع ردوا الططذين الخوارج واكفروا بعضه وحرفوا

فططي النظططاما واكفططروا ناقليهططا بتكفيططر لقولهم الخبار نقلة رواها
المططة اجتمططاع بجططواز وقططوله التططواتر وحجة الجماع حجة انكاره

الكذب. وضع على التواتر أهل تواطؤ وجواز الضللة على
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.الول الركن مسائل من السنة أهل عليه اتفق ما بيان فهذا     
 ،العالم حدوثا فى الكلما وهو الثانى الركن واما     

وجل عز الله غير هو شىء كل العالم ان على أجمعوا فقد     
مخلططوق الزليططة صططفاته وغير تعالى الله غير هو ما كل ان وعلى

مططن هططو ول مصططنوع ول بمخلططوق ليس صانعه ان وعلى مصنوع
على واجمعوا العالم اجزاء من شىء جنس من ول العالم جنس

نفططاةا قططول خلفا واعططراض جططواهر قسططمان العططالم اجططزاء ان
ل جططزء جوهر كل ان على واجمعوا العراض نفيها فى العراض

جططزء كططل بانقساما قالوا الذين والفلسفة النظاما واكفروا يتجزأ
محصططورةا اجزاؤهططا تكططون ال يقتضى هذا لن نهاية بل أجزاء الى
عططددا} شططىء كططل {وأحصططى قططوله رد هذا وفي تعالى الله عند

حيوانططاتا اجنططاس فططي والشياطين والجن الملئكة باثباتا وقالوا
وقططالوا والباطنيططة الفلسططفة مططن انكرهططم مططن واكفططروا العططالم

الصططور فططي اختلفهططا إن وقططالوا والجسططاما الجططواهر بتجططانس
القائمططة العططراض لختلفا هططو انما والروائح والطعوما واللوان

بها.
وضللوا الطبائع لختلفا الجساما باختلفا قال من وضللوا     
الفلططك ان وزعططم طبططائع بخمططس الفلسططفة مططن قططال مططن ايضا

اليططه ذهططب كمططا والفسططاد الكططون تقبططل ل خامسططة طبيعططة
.ارسطاطاليس

وظلمة نور نوعان الجساما إن الثنوية من قال من وضللوا     
الخيططر فاعططل وان الظلمططة مططن والشططر النططور مططن الخيططر وان

يفعططل ل والكططذب الشططر وفاعططل والكذب الشر يفعل ل والصدق
.والصدق الخير
لهذا القائل من وظلمة شرير أنا قال رجل عن وسألناهم     

فقططد الظلمططة هططو قالوا وان كذب فقد النور هو قالوا فان القول
ل والظلما يكططذب ل النططور ان قططولهم بطلن هططذا وفططي صططدق
يصدق

النططور نثبططت ل فانا نحن فاما اصولهم على لهم الزما وهذا     
.لهما فعل ل مخلوقان انهما نقول بل قديمين فاعلين والظلمة
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واكفروا العراض اجناس اختلفا على السنة أهل واتفق     
حركاتا كلها وانها واحد جنس كلها العراض إن قوله في النظاما

والعلططم الكفططر جنططس مططن اليمان يكون ان عليه يوجب هذا لن
فعطل يكطون وان السطكوتا جنطس مطن والقول الجهل جنس من

هططذا علططى لططه وينبغططى الرجيططم الشططيطان فعططل جنس من النبى
الله لعن القائل قول لن وشتمه لعنه من على يغضب ال الصل
الله. رحمه قوله جنس من عنده النظاما

زعم من واكفروا الجساما فى العراض حدوثا على واتفقوا     
عنططد بعضططها يظهططر وانمططا الجسططاما فططي كامنططة انها الدهرية من

.محله في ضده كمون
ل العرض وان محل في حادثا عرض كل ان على واتفقوا     
بحططدوثا البصططرية المعتزلططة مططن قططال مططن واكفروا بنفسه يقوما
فططى ل الجسططاما فنططاء وبحططدوثا محططل فططي ل سبحانه الله ارادةا
للشططىء وجل عز الله قول ان قوله في الهذيل ابا واكفروا محل

.محل في ل حادثا عرض كن
العراض من قط تخل ولم تخلوا ل الجساما أن على واتفقوا     

ان الهيططولي أصططحاب مططن قططال مططن واكفططروا عليهططا المتعاقبططة
فيهططا حططدثت ثططم العططراض مططن خاليططة الزل فططي كانت الهيولي

فططي غايططة القططول وهذا العالم صورةا على صارتا حتى العراض
فى يزيد ول صفته يغير الجوهر فى العرض حلول لن الستحالة

كططثيرةا جواهر يصر لم واحدا جوهرا العالم هيولى كان فلو عدده
.فيها العراض بحلول

تكون انما حركتها وان وسكونها الرض وقوفا على وأجمعوا     
مططن زعططم مططن قططول خلفا ونحوها زلزلة من لها يعرض بعارض
يلحططق ال لططوجب كططذلك كططانت ولو أبدا تهوى الرض أن الدهرية
مططا يلحططق ل الخفيف لن أبدا الرض ايدينا من نلقيه الذى الحجر

.انحداره فى منه أثقل هو
كلها الجهاتا من الطرافا متناهية الرض أن على وأجمعوا     

قططول خلفا السططت الجهاتا من القطار متناهية السماء وكذلك
عططن ول اسططفل مططن للرض نهايططة ل انططه الدهريططة مططن زعططم من
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الجهة من نهايتها وانما اماما من ول خلف من ول واليسار اليمين
متناهيططة ايضططا السططماء ان وزعمططوا فوقها من الهواء تلقى التي
السططفل جهططة سططوى جهططاتا خمططس مططن لهططا نهايططة ول تحتها من

كططل مشططرقها الططى الشططمس عود جهة من ظاهر قولهم وبطلن
ول وليلططة يططوما فططى الرض فططوق ومططا السططماء جرما وقطعها يوما

زمططان فططى المكنططة فططى المسططاقة مططن لها نهاية ل ما قطع يصح
متناه.

قول خلفا طباق سماواتا سبع السماواتا ان على وأجمعوا     
ليسططت انها واجمعوا تسع انها والمنجمين الفلسفة من زعم من

بعضططها كططراتا انهططا زعم من قول خلفا الرض حول تدور بكرية
فططى الكططرةا كمركططز وسطططها فططى الرض وان بعططض جططوفا فططى

ملئكططة ول عرشا السماواتا فوق يثبت لم بهذا قال ومن جوفها
ملئكططة ول عرشا السماواتا فوق الموجودون يثبته مما شيئا ول
.السماواتا فوق الموجودون يثبته مما شيئا ول

طريططق مططن كله العالم على الفنا جواز على ايضا وأجمعوا    
جهنططم وتأييططد ونعيمهططا الجنططة بتأييططد قططالوا وانمططا والمكان القدر

دون الجساما بعض فناء ايضا واجازوا الشرع طريق من وعذابها
النططار وعذاب الجنة نعيم بانقطاع بقوله الهذيل ابا واكفروا بعض

الجبططاي واكفروا والنار الجنة بفناء الجهمية من قال من واكفروا
بعططض افنططاء علططى يقططدر ل اللططه ان قولهمططا في هاشم ابى وابنه

بفنططاء جميعهططا افنططاء علططى يقططدر وانمططا بعضها ابقاء مع الجساما
محل. في ل يخلقه

وصفاته العالم صانع فى الكلما وهو الثالث الركن في وقالوا     
محدثا من لها بد ل كلها الحوادثا ان لذاته استحقها التى الذاتية
الفعططال ان قططولهم في القدرية من واتباعه ثمامة واكفروا صانع

.لها فاعل ل المتولدةا
واكفروا والعراض الجساما خالق العالم صانع ان وقالوا     

يخلططق لططم تعططالى اللططه ان قولهم في القدرية من واتباعه معمرا
هططى الجسططاما وان الجسططاما خلططق وانمططا العططراض مططن شططيئا

.انفسها في للعراض الخالقة
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ول اعيانا ول أشياء تكن لم حدوثها قبل الحوادثا ان وقالوا     
ان دعواهطططا فطططي القدريطططة قطططول خلفا اعراضطططا ول جطططواهر

ان منهططم البصريون زعم وقد اشياء عدمها حال في المعدوماتا
وقططول واعراضططا جططواهر حططدوثها قبططل كانت والعراض الجواهر

الططى يططؤدى الططذى والقططول العططالم بقططدما القططول الى يؤدى هؤلء
نفسه. في كفر الكفر

قططول خلفا موجططودا يزل لم قديم العالم صانع ان وقالوا     
وخلفا محططدثا شططيطان احططدهما بصططانعين قولهم في المجوس

مخلططوق جططوهر علططى فططي قططالوا الذين الروافض من الغلةا قول
عططن اللططه تعالى فيه الله روح بحلول صانعا الها صار بانه محدثا
.كبيرا علوا قولهم

هشاما قول خلفا العالم صانع عن والحد النهاية بنفى وقالوا     
بشططبر اشططبار سططبعة معبططوده ان دعططواه في الرافضى الحكم بن

الجهة من نهاية ذو انه الكرامية من زعم من قول وخلفا نفسه
.سواها جهاتا خمس من له نهاية ول العرش منها تلقى التى
قول خلفا والعضاء بالصورةا وصفه احالة على واجمعوا     
علططى انططه الحططوالى داوود اتباع ومن الروافض غلةا من زعم من

مططن واتباعه الجواليقى سالم بن هشاما زعم وقد النسان صورةا
وفططرةا راسططه وعلططى النسططان صورةا على معبودهم ان الرافضة

السططفل ونصفه مجوفا العلى نصفه وان اسود نور وهو سوداء
أن دعطواهم فطي الرافضطة مطن المغيريطة قطول وخلفا مصطمت

ذلططك عططن الله تعالى الهجاء حروفا صورةا على معبودهم اعضاء
.كبيرا علوا
خلفا زمان عليه يجرى ول مكان يحويه ل انه على واجمعوا     
وقططد لعرشططه ممططاس انه والكرامية الشهامية من زعم من قول
خلططق تعططالى اللططه ان عنططه اللططه رضططي علططى المؤمنين امير قال

مكان ول كان قد ايضا وقال لذاته مكانا ل لقدرته اظهارا العرش
.كان ما على الن وهو

عنططه واللططذاتا واللما والغموما الفاتا نفى على واجمعوا     
مططن الهشططامية قططول خلفا عنططه والسططكون الحركططة نفى وعلى
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مكططانه ان دعططواهم وفططي عليه الحركة بجواز قولها في الرافضة
والراحططة التعططب عليططه اجططاز مططن قول وخلفا حركته من حدوثا
الناسطك شططعيب ابطى عطن حكططى كمطا والمللطة والسططرور والغم
.كبيرا علوا ذلك عن الله تعالى

بخلقه يجتلب ل خلقه عن غنى تعالى الله ان على واجمعوا     
قططول خلفا وهططذا ضططررا نفسه عن بهم يدفع ول نفعا نفسه الى

عططن بهططم ليدفع الملئكة خلق انما الله ان دعواهم في المجوس
اعوانه. وأذى الشيطان أذى نفسه

الثنويططة قططول خلفا واحططد العططالم صانع ان على واجمعوا     
قططول وخلفا ظلمططة والخططر نططور أحططدهما قططديمين بصططانعين
والخططر بزدان عندهم اسمه قديم اله احدهما بصانعين المجوس
غلةا مططن المفوضططة قططول وخلفا أهرمططن اسططمه رجيططم شيطان

فهططو علططى الططى العططالم تططدبير فوض تعالى الله ان فى الروافض
بطن احمططد اتباع القدرية من الحايطية قول وخلفا الثانى الخالق
عيسططى علططى العالم تدبير فوض تعالى الله إن قولهم فى حايط

دلئططل وجططوه استقصططينا وقططد الثططانى الخططالق هططو وانططه مريم بن
والنحل. الملل كتاب فى الصانع توحيد على الموحدين

بالله القائمة الصفاتا في الكلما وهو الرابع الركن في وقالوا     
وسططمعه وارادتططه وحيططاته وقططدرته تعططالى اللططه علططم أن وجل عز

. أبدية له ونعوتا أزلية له صفاتا وكلمه وبصره
له ليس وقالوا الزلية الصفاتا جميع عنه المعتزلة نفت وقد     

له واثبتوا للمسموعاتا ادراك ول رؤية ول حياةا ول علم ول قدرةا
منهم البصريون وأثبت الرادةا عنه البغداديون ونفى محدثا كلما

.محل في ل حادثة ارادةا له
نفى فى أن كما الموصون نفى الصفة نفى في لهم وقلنا     

.المتكلم نفى الكلما نفى وفي الفاعل نفى الفعل
المقدوراتا على تعالى الله قدرةا ان على السنة اهل واجمع     
طريططق علططى القططدوراتا جميططع علططى بهططا يقدر واحدةا قدرةا كلها

الله أن دعواها فى الكرامية قول خلفا الكتساب دون الختراع
فامططا ذاته فى تحدثا التى الحوادثا على بقدرته يقدر انما تعالى
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ل بططاقواله تعالى الله خلقها فانما العالم فى الموجودةا الحوادثا
اللططه ان دعواهططا فططى القدرية من البصريين قول وخلفا بقدرته
سططائر مقططدوراتا علططى ول عباده مقدوراتا على يقدر ل سبحانه

.الحيواناتا
تفنططى ل تعططالى الله مقدوراتا ان على السنة اهل وأجمع     
قططدرةا ان دعططواه فططى القططدر من واتباعه الهذيل أبى قول خلفا

بعططدها يقططدر ول فيهططا بمقدوراته تفنى حال الى تنتهى تعالى الله
أهططل ان وزعططم نفع ول ضر على لحد حينئذ يملك ول شىء على
ذاتهططم سكون فى جمودا يبقون الحال تلك فى النار وأهل الجنة
.كبيرا علوا قولهم عن الله تعالى

إنما تعالى الله أن المعتزلة من واتباعه السوارى زعم وقد     
يفعله ل أنه علم ما فاما يفعل انه علم قد ما يفعل أن على يقدر

الله تعالى فعله على يقدر ل فانه يفعله ل بانه نفسه عن اخبر أو
كبيرا. علوا قوله عن

بططه يعلططم واحد تعالى الله علم أن على السنة اهل واجمع     
ول بديهططة ول حططس غيططر مططن تفصططيلها علططى المعلومططاتا جميططع

ل تعططالى اللططه أن القدرية من واتباعه معمر وزعم عليه استدلل
عالمططا يكططون ول بغيره عالم العجائب ومن بنفسه عالم انه يقال

.بنفسه
قبل الشىء يعلم ل تعالى الله ان الرافضة من قوما وزعم     
.كونه

اللطه علطم أن الرافضطة من واتباعه أعين بن زرارةا وزعم     
ول حيططا يكططن لم وانه حوادثا صفاته وسائر وحياته وقدرته تعالى
وارادةا وعلمططا وقططدرةا حيططاةا لنفسططه خلططق حططتى عالمططا ول قادرا

.وبصرا وسمعا
بجميططع محيطططان وبصططره سططمعه ان علططى وأجمعططوا     

لنفسططه رائيططا يططزل لططم تعططالى اللططه وان والمرئياتا المسموعاتا
ى البغداديطة القدريطة قطول خلفا وهطذا نفسطه لكلما وسطامعا ف
وانمططا الحقيقططة علططى سامع ول براء ليس تعالى الله ان دعواهم

والمسططموع المرئططى يعلططم انططه معنططى علططى ويسططمع يططرى يقططال
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ول غيططره يططرى تعططالى اللططه ان دعواها فى المعتزلة قول وخلفا
والسططامع السططميع بين فرقه فى الجباى قول وخلفا نفسه يرى
بصططيرا سميعا الزل فى كان انه قال حتى والمبصر البصير وبين
عكسططه يمكططن الفرق وهذا مبصرا ول سامعا الزل فى يكن ولم
.انفصال عكسه لزوما من يجد فل عليه
للمؤمنين مرئيا يكون تعالى الله أن على السنة اهل وأجمع     
مططن حطى ولكططل حططال كططل فطي رؤيتططه بجططواز وقططالوا الخرةا في

مططن الخططرةا فططي خاصططة للمططؤمنين رؤيته ووجوب العقل طريق
ال مطن قطول خلفا وهطذا الخطبر طريطق القدريطة مطن رؤيتطه أح

بحاسططة الخططرةا فططي يططرى أنططه زعططم مططن قول وخلفا والجهمية
ان زعططم من قول وخلفا عمرو بن ضرار اليه ذهب كما سادسة
استقصططينا وقططد البصططرى سططالم ابن قاله كما يرونه ايضا الكفرةا
مفرد كتاب فى الرؤية مسائل

واختياره مشيئته تعالى الله ارادةا ان على السنة اهل واجمع     
امططره ان قططالوا كمططا لعططدمه كراهططة للشططىء ارادتططه ان وعلططى

جميططع فططي نافططذةا ارادتططه ان ايضططا وقالوا تركه عن نهى بالشىء
فططي كططونه اراد منها كونه علم فما بها علمه حسب على مراداته
أل اراد يكططون ل انططه علططم ومططا فيططه يكططون انططه علم الذى الوقت
كان شاء ما بارادته ال شىء العالم في يحدثا ل إنه وقالوا يكون

قططد تعططالى الله ان البصرية القدرية وزعمت يكن لم يشأ لم وما
شططاء قططد تعالى الله ان البصرية القدرية وزعمت يكن مالم شاء

يكططون ان الططى يططؤدى القول وهذا يشأ لم ما كان وقد يكن لم ما
ذلططك عططن اللططه تعططالى حدوثه كره ما حدوثا على مكرها مقهورا

كبيرا. علوا
ول روح بل سططبحانه الله حياةا ان على السنة أهل واجمع     
فططي النصططارى قططول خلفا مخلوقططة كلهططا الرواح وأن اغتططذاء
وروح. وابن أب قدما دعواها

والرادةا والقدرةا العلم في شرط الحياةا أن على وأجمعوا     
قادرا عالما يكون ان يصح ل بحى ليس من وان والسمع والرؤية

القدريططة مططن واتبططاعه الصالحي قول خلفا مبصرا سامعا مريدا
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فططي والرادةا والرؤيططة والقططدرةا العلططم وجططود جططواز دعواهم في
.الميت

غير وانه أزلية له صفة وجل عز الله كلما أن على وأجمعوا     
ان دعواهم في القدرية قول خلفا حادثا ول محدثا ول مخلوق

قططول وخلفا الجسطاما مططن جسطم فطي كلمططه خلطق تعطالى الله
أبططى قططول خلفا ذاته في حادثة أقواله ان دعواهم في الكرامية

في محدثا كلمه وسائر محل في ل كن للشىء قوله ان الهذيل
.اجساما

ول للحوادثا بمحل ليس لنه فيه كلمه حدوثا يجوز ل وقلنا     
فططي ول ناهيططا آمرا متكلما به غيره يكون ان يوجب لنه غيره في
وصططح كلمططه حدوثا فبطل بنفسها تقوما ل الصفة لن محل غير
.ازلية له صفته ان

تعالى الله اسماء في الكلما وهو الخامس الركن في وقالوا     
بططالقرآن إمططا عليها التوقيف تعالى الله اسماء مأخذ ان وأوصافه

اطلق يجططوز ول عليططه المططة باجمططاع واما الصحيحة بالسنة واما
البصرية المعتزلة قول خلفا وهذا القياس طريق من عليه اسم
فططي الجباى افرط وقد بالقياس عليه السماء اطلق اجازتها في
وسماه مراده اعطاه اذا لعبده مطيعا الله سمى حتى الباب هذا

هططذه فططي المططة وضططللته الحبططل فيهططن خلططق اذا للنسططاء محبل
الخسارةا.  تورثه التى الجسارةا

تعالى لله بان الصحيحة السنة جاءتا قد السنة اهل فقال     
يططرد ولططم الجنططة دخططل احصططاها مططن وان اسططما وتسططعين تسططعة

حاكيططا يططذكرها قد الكافر فان عنها والعبارةا عددها ذكر باحصائها
واعتقاد بها العلم باحصائها اراد وانما الجنة اهل من يكون ول لها

علططم ذا كططان اذا كططذا واطططإةا حصططاةا ذو فلن قططولهم من معانيها
.وعقل

يدل منها قسم اقساما ثلثة على تعالى الله اسماء ان وقالوا     
والجميططل والجليططل والخططر والول والغنططى كالواحططد ذاتططه علططى

.لنفسه الوصافا من استحقه ما وسائر
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والقادر كالحى بذاته القائمة الزلية صفاته يفيد منها وقسم     
من المشتقة الوصافا وسائر والبصير والسميع والمريد والعالم
الططذى القسططم مططع اسمائه من القسم وهذا بذاته القائمة صفاته

اوصطافه مطن وكلهمطا موصطوفا بهمطا تعطالى اللطه يطزل لطم قبله
.الزلية

والعططادل والرازق كالخالق افعاله من مشتق منها وقسم     
قبطل بططه موصطوفا يكطن لططم فعله من اشتق اسم وكل ذلك ونحو
أحططدهما معنييططن يحتمططل مططا اسمائه من يكون وقد افعاله وجود
الططتى الحكمططة من أخذناه إن كالحكيم له فعل والخر ازلية صفة
افعططاله احكططاما من أخذناه وان الزلية اسمائه من كان العلم هى

الزلية. أوصافه من يكن ولم فعله من مشتقا كان واتقانها
سبحانه الله عدل في الكلما وهو السادس الركن في وقالوا     

خيرهططا والعططراض الجسططاما خططالق سططبحانه اللططه ان وحكمتططه
.الله غير خالق ول العباد اكساب خالق وانه وشرها
لطم تعالى الله أن القدرية من زعم من قول خلفا وهذا      

غير العباد ان الجهمية قول وخلفا العباد اكساب من شيئا يخلق
خالقون العباد ان زعم فمن اكسابهم على قادرين ول مكتسبين
مثل يخلقون العباد ان لدعواه بربه مشرك قدرى فهو لكسابهم

العلططوما فى والسكون الحركاتا هى التى العراض من الله خلق
ذما فططى وجططل عططز اللططه قططال وقططد والصواتا ولقوال والراداتا

فتشططابه كخلقططه خلقوا شركاء لله جعلوا {أما القول هذا اصحاب
القهار} ومططن الواحد وهو شىء كل خالق الله قل عليهم الخلق

ول معامططل هو وليس الكسب على له استطاعة ل العبد أن زعم
أن قال ومن والقدر الخبر عن خارج والعدل جبرى فهو مكتسب

سططنى فهططو لكسططبه خططالق سططبحانه واللططه لعملططه مكتسططب العبد
والقدر. الجبر عن منزه عدلى

فطى التولططد أصططحاب قطول ابطال على السنة اهل وأجمع     
فى فعل منه يتولد شيئا نفسه فى يفعل قد النسان ان دعواهم

غيططره فططى يفعططل قططد النسان بان القدرية اكثر قول خلفا غيره
زعططم مططن قول وخلفا نفسه فى يفعلها اسباب عن تتولد افعال
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اليططه ذهططب كمططا لهططا فاعططل ل افعططال المتولططداتا ان القدرية من
.ثمامة

الحركططة اكتسططاب منططه يصططح النسططان ان علططى وأجمعوا     
هذه مجرى يجرى وما والفكر والعلم والقول والرادةا والسكون
اللططوان اكتسططاب منططه يصططح ل انه وعلى ذكرناها التى العراض

المعتمططر بططن بشططر قططول خلفا والدراكططاتا والروائططح والطعططوما
اللططوان يفعططل قططد النسان ان دعواهم في المعتزلة من واتباعه

منططه يصح انه ايضا وزعموا التولد سبيل على والروائح والطعوما
السططمع محططل فططى المسموع ادرك وفعل العين في الرؤية فعل

يخلططق لططم تعططالى اللططه بططان القدري معمر قول هذا من وأفحش
وكفاه الجساما افعال من كلها العراض وان العراض من شيئا
.خزيا الضللة بهذه

:وجهين على تعالى الله من الهداية ان السنة اهل وقال     
عليه الدلة ونصب اليه والدعاء الحق ابانة جهة من احدهما     

داع كططل والططى الرسططل الى الهداية اضافة يصح الوجه هذا وعلى
اللططه الططى التكليططف اهططل يرشططدون لنهططم وجل عز الله دين الى

لتهططدى {وإنططك رسططوله في وجل عز الله قول تأويل وهذا تعالى
اليه. تدعو مستقيم} اى صراط إلى
في الهتداء خلق لعباده سبحانه الله هداية من الثانى والوجه     

يشطرح يهطديه أن اللطه يطرد {فمطن قطوله فطي ذكطره كما قلوبهم
حرجططا} ضططيقا صططدره يجعططل يضططله أن يططرد ومن للسلما صدره
.تعالى الله ال عليه يقدر ل الهداية من النوع وهذا

املة تعطالى الله من الولى والهداية      المكلفيطن لجميطع ش
قططول نزل ذلك تحقيق وفى للمهتدين خاصته من الثانية والهداية

إلططى يشططاء مططن ويهططدى السططلما دار إلى يدعو {والله تعالى الله
}.مستقيم صراط
خلططق معنى على السنة اهل عند تعالى الله من والضلل     
يجعططل يضله أن يرد {ومن كقوله الضلل اهل قلوب في الضلل
}.حرجا ضيقا صدره
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خلفا وهذا فبفضله هداه ومن فبعدله الله أضله من وقالوا     
معنططى علططى تعططالى الله من الهداية ان دعواها في القدرية قول

شطىء القلططوب هدايططة من اليه وليس الحق الى والدعاء الرشاد
بططان التسططمية احططدهما وجهيططن علططى منططه الضططلل ان وزعمططوا

علططى الضلل اهل جزاء معنى على والثانى ضلل الضلل يسمى
لنه الكافرين اضل انه يقال أن لوجب قالوا ما صح ولو ضللتهم
النبيططاء أضططل ابليططس ان يقططال ان ولططوجب ضططالين سططماهم
الحططدود أقاما من يكون ان ولزمهم ضالين سماهم لنه المؤمنين

جططازاهم قططد لنططه لهططم مضططل والمرتدين والسارقين الزناةا على
.مثله اليه يؤدى فما فاسد وهذا ضللتهم على
أو انفه حتف ماتا من كل ان الجال في السنة أهل وقال     
تعططالى واللططه لعمططره أجل اللططه جعلططه الذى باجله ماتا فانما قتل
مططدةا الططى يبقه لم متى لكنه عمره في والزيادةا ابقائه على قادر

التى المراةا ان كما وهذا أجلله اليها يبقه لم التى المدةا تكن لم
قبططل يتزوجهططا الططتي المططرأةا أن كمططا وهذا موته قبل من يتزوجها

أن علططى قططادرا سططبحانه اللططه كططان وان لططه امططرأةا تكططن لم موته
ان القدريططة من زعم من قول خلفا وهذا موته قبل من يزوجها

أن منهططم زعططم مططن قططول وخلفا اجلططه عليططه مقطططوع المقتول
نفططس {كططل تعططالى اللططه قططول فائدةا وجحد بميت ليس المقتول

.خزيا بها وكفى الكعبى اليها ذهب بدعة الموتا} وهذه ذائقة
من كل وان الن عليه هى بما الرزاق في السنة اهل وقال     
خلفا حرامططا أو كططان حلل رزقططه تناول فانما شربه او شيئا أكل
.غيره رزق يأكل قد النسان ان القدرية من زعم من قول
عباده يكلف لم لو تعالى الله ان التكليف ابتداء في وقالوا     
لططم لططو أنططه القدريططة من زعم من قول خلفا منه عدل كان شيئا

حكيما. يكن لم يكلفهم
بعض نقص او كلفهم ما على العباد تكليف في زاد لو وقالوا     
.القدرية من ذلك ابى من قول خلفا جائزا كان كلفهم ما

الحكمة عن خروج بذلك يلزمه لم الخلق يخلق لم لو وكذلك     
.يخلق ل انه علمه في حينئذ السابق وكان
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منه ذلك جاز الحياء دون الجماداتا تعالى الله خلق لو وقالوا     
يكططن لططم الحياء يخلق لم لو أنه القدرية من قال من قول خلفا
.حكيما

ذلك لكان الجنة في كلهم عباده تعالى الله خلق لو وقالوا     
لططم ذلططك فعططل لو انه القدرية من زعم من قول خلفا منه فضل
نططرى ل ونحططن سططبحانه اللططه علططى منهططم حجططر وهذا حكيما يكن

يشططاء ما يفعل القضاء وله والنهى المر له نقول بل عليه الحجر
.يريد ما ويحكم

اثباتا والرسالة النبوةا في المفروض السابع الركن في وقال     
المنكريططن البراهمة قول خلفا خلقه الى تعالى الله من الرسل

 الصانع بتوحيد قولهم مع لهم
عليه نزل من كل ان والنبى الرسول بين الفرق في وقالوا     

مؤيططدا وكان الملئكة من ملك لسان على تعالى الله من الوحى
لططه حصططلت ومططن نططبى فهو للعاداتا الناقضة الكراماتا من بنوع
احكطاما بعطض بفسطخ او جديطد بشطرع ايضطا وخطص الصطفة هطذه

رسول. فهو قبله كانت شريعة
عشططر وثلثة ثلثمائة منهم والرسل كثير النبياء ان وقالوا     

وآخرهططم السططلما عليططه آدما وهططو البشططر جميططع ابو الرسل واول
دعططواهم فططي المجوس قول خلفا وسلم عليه الله صلى محمد

ان قططولهم وخلفا شططاةا بكل الملقب كيكومرتا البشر جميع ابو
ان الخرميططة مططن زعططم من قول وخلفا زراذست الرسل اجزاء

.لهم آخر ل تترى الرسل
مططن منكريططه قططول خلفا زمطانه فططي موسى بنبوةا وقالوا     

عليه بعيسى المانوية اقرار مع انكروه الذين والمانوية البراهمة
.السلما
مططن منكريططه قول خلفا السلما عليه عيسى بنبوةا وقالوا     
والبراهمة. اليهود

ينزل انه وقالوا السماء الى رفعه واثبتوا عيسى قتل وانكروا     
الخنزيططر ويقتططل الططدجال فيقتططل الططدجال خططروج بعططد الرض الى
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محمططد شططريعة ويؤيططد الكعبة صلته في ويستقبل الخمور ويريق
.القرآن أماته ما ويميت القرآن احياه ما ويحيى

كزراذشت السلما قبل كان سواء متنبئ كل بتكفير وقالوا     
كمسططيلمة بعططده أو ومزفيططورومزدك وديصان ومانى اسف ويود

مططن بعططدهم كططان من وسائر العنسى يزيد ثم والسود وستجارح
.المتنبين

الخلفة الئمة ادعى او الهية للنبياء ادعى من بتكفير وقالوا     
والمنصططورية والمغيريططة والبيانيططة كالسططبابية الهيططة او نبططوةا

.مجراهم جرى ومن والخطابية
بن الحسين قول خلفا الملئكة على النبياء بتفضيل وقالوا     

.النبياء على الملئكة بتفضيل القدرية اكثر مع الفضل
خلفا النبياء امم من الولياء على النبياء بتفضيل وقالوا     
.النبياء من افضل هو من الولياء في ان زعم من قول
من عنهم روى ما وتأولوا الذنوب عن النبياء بعصمة وقالوا     

عليهططم أجططاز مططن قططول خلفا النبططوةا قبل كانت انها على زلتهم
أجططازوا الططذين الروافططض مططن الهشططامية قططول وخلفا الصططغائر

الذنوب. من الماما بعصمة قولهم مع الذنوب عليهم
والكراماتا المعجزاتا الى المضافا الثامن الركن في وقالوا     
مططع النبوةا مدعى يدى على العادةا بخلفا يظهر أمر المعجزةا ان

وجططه علططى بمثلهططا معارضته عن قومه عجز ومع بها قومه تحديه
.التكليف زمان فى صدقة على يدل
قاذا صدقه على تدل واحدةا معجزةا من للنبى بد ل وقالوا     

عططن وعجططزوا صططدقه علططى تططدل واحططدةا معجططزةا عليططه ظهططرتا
ووجططوب تصديقه وجوب فى الحجة لزمتهم فقد بمثلها معارضته

إن وجططل عططز الله الى فالمر سواها بمعجزةا طالبوه فان طاعته
اليمططان لططتركهم بهططا له المطالبين عاقب شاء وان بها أيده شاء
مططن زعططم مططن قططول خلفا وهططذا صططدقه دللططة ظهططرتا قد بمن

مططن اكططثر معجططزةا الططى يحتططاج ل السططلما عليه النبى ان القدرية
ثمامة. اليه ذهب كما شريعته استقامة
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معجططزةا ظهططور يجططوز النبططوةا دعططوى فططى الصططادق وقالوا     
فى المتنبى على التصديق معجزةا ظهور يجوز ول عليه التصديق

كنطق كذبه على تدل معجزةا عليه يظهر أن ويجوز النبوةا دعوى
ظهططور يجططوز وقططالوا بتكططذيبه أعضططائه مططن عضططو او شططجرةا

احططوالهم فى الصدق على دللة وجعلوها الولياء على الكراماتا
.دعاويهم فى صدقهم على دللة النبياء معجزاتا كانت كما
وصاحب بها والتحدى إظهارها المعجزةا صاحب على وقالوا     

المعجططزةا وصططاحب كتمهططا وربمططا غيططره بهططا يتحططدى ل الكراماتا
تغيرتا كما عاقبته تغيير يأمن ل الكرامة وصاحب العاقبة مأمون
القدريططة وأنكططرتا كرامططاته ظهططور بعططد بططاعورا بططن بلعططم عاقبططة

.كرامة ذا فرقهم من يجدوا لم لنهم الولياء كراماتا
مطن زعم من قول خلفا نظمه في القرآن باعجاز وقالوا     
ي إعجطاز ل ان القدرية النظطاما اليطه ذهطب كمطا القطرآن نظطم ف
فطي الحصطا وتسطبيح القمطر بانشقاق محمد معجزاتا في وقالوا

مطن الكطثير الخلطق واشطباعه اصطابعه بيطن مطن المطاء ونبوع يده
القدرية من واتباعه النظاما خالف وقد ذلك ونحو اليسير الطعاما

ذلك.
السلما شريعة أركان الى المضافا التاسع الركن في وقالوا     
وأن الله ال إله ل أن شهادةا اركان خمسة على مبنى السلما إن

رمضططان وصطوما الزكططاةا وإيتططاء الصططلةا وإقاما الله رسول محمدا
.الحراما البيت وحج
أو الخمسة الركان هذه من ركن وجوب اسقط من وقالوا     

المنصططورية عليهططا تططأولوا كمططا قططوما مططوالةا معنططى علططى تأولهططا
.كافر فهو الرافضة غلةا من والجناحية

مططن وأكفططروا خمس انها المفروصة الصلواتا في وقالوا     
وجططوب أسططقط قططد الكذاب مسيلمة وكان بعضها وجوب اسقط
سططجاح لمرأتططه مهططرا سططقوطها وجعططل والمغرب الصبح صلتى

وألحد. فكفر المتنبية
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الخططوارج مططن واكفططروا الجمعة صلةا عقد بوجوب وقالوا     
الططذى إمططامهم يظهططر حططتى اليططوما جمعططة ل قططال من والروافض
.ينتظرونه

والبقر والبل والورق الذهب فى العيان زكاةا بوجوب وقالوا     
وأوجبوهططا سائمة النعم من الثلثة الصنافا هذه كانت اذا والغنم

قوتططا ويتخططذونها النططاس يزرعهططا الططتى المقتاتططة الحبططوب فططي
هططذه فططي زكططاةا ل قال فمن والعناب النخيل ثمار في وأوجبوها

وكططان الجملططة فططي زكاتهططا أثبططت ومن كفر ذكرناها التى الشياء
.يكفر لم المة فقهاء فيه اختلف ما على نصبها في خلفه

بعططذر إل فيه الفطر وحرموا رمضان صوما بوجوب وقالوا     
.العذار من ذلك نحو أو سفر او مرض أو جنون أو صغر
بكمال أو رمضان هلل رؤية من الصياما شهر باعتبار وقالوا     

شطوال هلل برؤيططة ال آخطره في يفطروا ولم يوما ثلثين شعبان
الروافض من صاما من وضللوا يوما ثلثين رمضان اياما بكمال او

.بيوما الفطر قبل وافطر بيوما الهلل قبل
ي الحج بوجوب وقالوا      مطن علطى واحطدةا مطرةا العمطرةا ف

ولططم الباطنية من وجوبها أسقط من واكفروا سبيل اليه استطاع
.وجوبها في المة لختلفا العمرةا وجوب أسقط من يكفروا
العططورةا وسططتر الطهارةا الصلواتا صحة شرط من وقالوا     
المكططان حسططب علططى القبلططة واسططتقبال الططوقت الوقت ودخول

مططع منهططا شططىء اعتبططار أو الشططروط هططذه اعتبططار اسططقط ومططن
حطتى للسطلما العطداء مطع الجهطاد بوجطوب وقطالوا كفر المكان
.منه الجزية قبول يجوز من منهم الجزية يؤدى أو يسلموا

فى الربا اباح من وضللوا الربا وتحريم البيع بجواز وقالوا     
.الجملة

يمين ملك او صحيح بنكاح إل تستباح ل الفروج بان وقالوا     
الزنططى ابططاحوا الططذين والخرميططة والمحمططرةا المعبضططية واكفططروا
مططوالتهم ان زعططم قططوما على المحرماتا تأول من ايضا واكفروا

.حراما
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والقذفا والخمر والسرقة الزنى حد اقامة بوجوب وقالوا     
الخوارج. من والرجم الخمر حد اسقط من واكفروا

السلف واجماع والسنة الكتاب الشريعة احكاما اصول وقالوا     
فططى الخططوارج واكفططروا حجططة الصحابة اجماع ير لم من واكفروا

ل الروافططض مططن قططال من واكفروا والسنن الجماع حجج ردهم
الططذى المططاما قططول فططى الحجططة وانمططا ذلططك مططن شىء فى حجة

.خزيا بذلك وكفاهم التيه فى حيارى اليوما وهؤلء ينتظرونه
أن والنهططى المططر الى المضافا العاشر الركن في وقالوا     
ومسططنون ومحظططور واجططب اقسططاما خمسططة المكلفيططن افعططال

.ومباح ومكروه
وتططاركه اللططزوما وجططه على به تعالى الله أمر ما فالواجب     

تركه. على للعقاب مستحق
علططى العقاب يستحق وفاعله عنه الله نهى ما والمحظور     

.فعله
.تاركه يعاقب ول فاعله يثاب ما والمسنون     
.فاعله يعاقب ول تاركه يثاب ما والمكروه     

تركه فى وليس عقاب ول ثواب فعله فى ليس ما والمباح     
.عقاب ول ثواب
والمجانين البهائم افعال فاما المكلفين افعال في كله وهذا     

.بحال والخطر والوجوب بالباحة توصف ل فانها والطفال
او قول او معرفة من المكلف على وجب ما كل ان وقالوا     
عليططه حططرما ما وكل به اياه تعالى الله بامر عليه وجب فانما فعل
الله من والنهى المر يرد لم ولو عنه اياه تعالى الله فبنهى فعله

شىء. عليهم يحرما ولم شىء عليهم يجب لم عباده على تعالى
التكليف أن والقدرية البراهمة من زعم من قول خلفا وهذا     

.بقلبه بخاطرين العاقل على يتوجه
النظططر الططى بططه يططدعوه سططبحانه اللططه قبططل مططن احططدهما     

.والستدلل
به وينهاه العصيان الى به يدعوه الشيطان قبل من والخر     
.الول الخاطر طاعة عن
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بخاطرين مكلفا الشيطان ذلك يكون ان عليهم يوجب وهذا     
ثططم آخططر شططيطان قبططل مططن والخططر تعططالى الله قبل من احدهما

يتسططلل حططتى الول فى كالقول الخر الشيطان فى القول يكون
المحططال الططى يططؤدى ومططا محططال وهذا نهاية الى ل بشياطين ذلك

محال.
العبططاد فنططاء الى المضافا عشر الحادى الركن فى وقالوا     

 المعاد فى واحكامهم
افنططاء وعلططى جملططة العالم جميع افناء على قادر سبحانه الله ان

القدريططة مططن زعم من قول خلفا بعضها بقاء مع الجساما بعض
فطى ل يخلقططه بفنطاء الجسططاما كططل افنطاء علططى يقدر انه البصرية

.بعضها بقاء مع الجساما بعض افناء على يقدر ول محل
وسططائر النططاس الخططرةا فططى يعيططد وجل عز الله ان وقالوا     

انمططا انططه زعططم مططن قططول خلفا الدنيا فى ماتت التى الحيواناتا
الباقين. الحياء دون الناس يعيد

غيططر انهما زعم من قول خلفا والنار، الجنة بخلق وقالوا     
.مخلوقتين

على النار عذاب ودواما اهلها على الجنة نعيم بدواما وقالوا     
كمططا يفنيططان انهمططا زعططم مططن قول خلفا والمنافقين المشركين

اللططه مقططدوراتا بفناء القدري الهذيل ابى قول وخلفا جهم زعم
.غيرهما وفى فيهما تعالى
قول خلفا للكفرةا ال يكون ل النار فى الخلود بان وقالوا     

.فيها النار دخل من كل بتخليد والخوارج القدرية
يخرجون ول النار في يخلدون والخوارج القدرية بان وقالوا     
ويخططرج يغفر ان لله ليس يقول لمن تعالى الله يغفر وكيف منها
دخلها. من النار من

العذاب لهل القبر وبعذاب القبر فى السؤال باثباتا وقالوا     
.القبر فى يعذبون القبر لعذاب المنكرين بان وقطعوا
حططرما ذلططك انكر ومن والميزان والصراط بالحوض وقالوا     
.جهنم نار الى الصراط من قدمه ودحضت الحوض من الشرب
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للمذنبين امته صلحاء ومن النبى من الشفاعة باثباتا وقالوا     
والمنكططرون اليمططان من ذرةا قلبه فى كان ولمن المسلمين من

.الشفاعة يحرمون للشفاعة
والمامة الخلفة الى المضافا عشر الثانى الركن في وقالوا     
ينصططب المططاما إقامططة لجططل المططة على واجب فرض المامة ان

ويقسططم جيوشططهم ويغططزى ثغططورهم ويضبط والمناء القضاةا لهم
ظالمهم. من لمظلومهم وينتصف بينهم الفىء

الختيار المة هذه فى للماما المامة عقد طريق بأن وقالوا     
بعينططه واحطد امامطة علططى نطص النططبى مطن ليطس وقالوا بالجتهاد

علططى امامططة علططى نططص انططه الرافضططة مططن زعم من قول خلفا
لنقططل قططالوه كمططا كططان ولططو بصحته مقطوعا نصا عنه الله رضى
عططدما مططع علططى فططى ذلططك ادعططى مططن ينفصططل ول مثله نقل ذلك

دعططم مططع غيططره او بكر أبى فى مثله ادعى ممن نقله فى التواتر
.فيه النقل

النضر بنو وهم قريش من النسب المامة شرط من وقالوا     
بططن نططزار بططن مضططر بن الياس بن مدركة بن خزيمة ابن كنانة بن

المامططة أن الضططرارية مططن زعططم مططن قول خلفا عدنان بن معد
ى العطرب أصطنافا جميع فى تصلح وخلفا والعجطم المطوالى وف
وغيرهططم ربيعططة مططن كططانوا الططذين زعمائهم بامامة الخوارج قول

بططن اللططه وعبططد الحنفى عامر بن ونجدةا الحنفى الزرق بن كنافع
يزيططد بططن وشططبيب النجلططى زهيططر بططن وحرفططوص الراسططى وهب

وسلم عليه الله صلى النبى لقول منهم عنادا وأمثالهم الشيبانى
}.قريش من {الئمة

وأوجبوا والسياسة والعدالة العلم الماما شرط من وقالوا     
الحكططاما فططى الجتهططاد اهططل مططن به يصير ما مقدار له العلم من

الحططاكم حكططم يجوز ممن يكون أن عدالته من وأوجبوا الشرعية
غيططر وحططاله لماله مصلحا دينه في عدل يكون بأن وذلك بشهادته
جططل في للمروءةا تارك ول صغيرةا على مصر ول لكبيرةا مرتكب
قططول خلفا كلهططا الذنوب من العصمة شرطه من وليس اسبابه

كلهططا الذنوب من معصوما يكون الماما أن المامية من زعم من
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إمططاما وهططو بامططاما لسططت يقططول أن التقية حال في له اجازوا وقد
الكذب. من بعصمته قولهم مع هذا في الكذب له اباحوا وقد
اذا للمامة يصلح لمن يعقدها بمن تنعقد المامة ان وقالوا     
. والعدالة الجتهاد أهل من العاقد كان
أن ال السلما ارض جميع فى لواحد ال المامة تصح ل وقالوا     

أهل يقدر ولم يطاق ل عدو أو بحر من حاجز الصقعين بين يكون
فحينئططذ الخططر الصططقع اهططل نصططرةا علططى الصقعين من واحد كل

.منهم لها يصلح لواحد المامة عقد صقع لهل يجوز
مططن قول خلفا النبى بعد الصديق بكر أبى بامامة وقالوا     

أثبتوا الذين الروندية قول وخلفا الرافضة من وحده لعلى اثبتها
بعده العباس إمامة

وإنمططا بعطدهما مطن وعلططى وعمططر بكر أبى بتفضيل وقالوا     
.عنهما الله رضى وعثمان على بين التفاضل في اختلفوا

.اكفره ممن وتبرءوا عثمان بموالةا وقالوا     
حروبه في على بتصويب وقالوا وقته في على بامامة وقالوا     

وبنهروان. وبصفين بالبصرةا
لكططن علططى قتططال عن ورجعا تابا والزبير طلحة بان وقالوا     
مططن منصططرفه بعططد السططباع بططوادى حرمون بن عمرو قتله الزبير

وكططان الحكم بن مروان رماه بالنصرافا هم لما وطلحة الحرب
.فقتله بسهم الجمل أصحاب مع

بعططد الصططلح قصططدتا عنهططا اللططه رضي عائشة إن وقالوا     
اذنها دون عليا وقاتلوا رايها على والزد ضبة بنو فغلبها الفريقين

.كان ما المر من كان حتى
عنه الله رضى على مع كان الصواب إن صفين في وقالوا     
يكفططروا ولططم فيططه أخطئوا بتأويل عليه بغوا وأصحابه معاوية وأن

.بخطئهم
في أخطأ الحكمين أن غير التحكيم في أصاب عليا إن وقالوا     
.الخر الحكمين أحد وخدع خلعه أوجب سبب غير من على خلع
الله صلى النبى لن الدين عن النهروان أهل بمروق وقالوا     
وعائشططة وعثمططان عليا اكفروا لنهم مارقين سماهم وسلم عليه
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التحكيططم بعططد عليططا تبططع مططن وسططائر والزبير وطلحة عباس وابن
واكفططر المسططلمين اكفططر ومططن المسططلمين من ذنب كل واكفروا

.منهم الكافر فهو الصحابة أخيار
والسلما اليمان الى المضافا عشر الثالث الركن في وقالوا     
فططي اختلفططوا وانمططا بططالقلب والتصديق المعرفة اليمان اصل إن

اتفططاقهم مططع ايمانططا الظططاهرةا العضططاء وطاعططاتا القرار تسمية
النوافل استحباب وعلى المفروضة الطاعاتا جميع وجوب على

هططو اليمططان أن زعمططوا الططذين الكراميططة قططول خلفا المشروعة
مططن قططول وخلفا نفططاق او اخلص معططه كان سواء الفرد القرار

مرتكططبى عططن يزول المؤمن اسم ان والخوراج القدرية من زعم
الذنوب.

كان ومن الكفر دون بذنب يزول ل اليمان اسم ان وقالوا     
.بمعصيته فسق وان مؤمن فهو الكفر دون ذنبه
او ردةا من ثلثا باحدى ال مسلم امرىء قتل يحل ل وقالوا     
قططول خلفا وهططذا كفططره هو بمقتول قصاص او احصان بعد زنى

تعالى. لله عاص كل قتل اباحة فى الخوارج
ولو السلما عن مرتدين لكانوا كفرةا كلهم المذنبون كان ولو     

ولططم عليهططم الحططدود اقامة دون قتلهم الواجب لكان كذلك كانوا
الزانططى ورجططم القططاذفا وجلططد السططارق يططد قطططع لوجططوب يكططن

.القتل ال حد له ليس المرتد لن فائدةا المحصن
والئمة الولياء الى المضافا عشر الرابع الركن في وقالوا     
{ل فيهططم تعططالى اللططه لقول الذنوب عن معصومون الملئكة أن

   }.مايؤمرون ويفعلون أمرهم ما الله يعصون
من قول خلفا الملئكة على النبياء بفضل اكثرهم وقال     
الزبانيططة فضططل ذلططك اجل من والتزما النبياء على الملئكة فضل
.الرسل من العزما اولى على
من قول خلفا المم من الولياء على النبياء بفضل وقالوا     

.الكرامية من النبياء بعض على الولياء بعض فضل
ابو شيخنا فأباها المفضول امامة فى السنة اهل واختلف     

. القلنسى وأجازها الشعرى الحسن
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السططلما عليططه النططبى اصططحاب من العشرةا بموالةا وقالوا     
وطلحططة الربعططة الخلفططاء وهططم الجنططة اهططل مططن بططأنهم وقطعططوا
ثقيططل بططن عمططرو بن زيد بن وسعيد وقاص أبى بن وسعد والزبير

.الجراح ابن عبيدةا وأبو الرحمن وعبد
السططلما عليططه النططبى مطع بدرا شهد من كل بموالةا وقالوا     

احدا معه شهد فيمن القول وكذلك الجنة اهل من بانهم وقطعوا
المشططركين مططن جماعططة باحططد قتططل فططانه قزمططان اسمه رجل إل

بيعططة شططهد مططن كل وكذلك النفاق الى ينسب وكان نفسه وقتل
الجنة. اهل من بالحديبية الرضوان

يدخلون المة هذه من الفا سبعين بان الخبر صح قد وقالوا     
وقططد الفططا سبعين فى يشفع منهم واحد كل وان حساب بل الجنة
.محصن بن عكاشة الجملة هذه في دخل
قبل يكن ولم السلما دين على ماتا من كل بموالةا وقالوا     

.الضالة الهواء اهل ضللتا من بدعة على موته
أعداء احكاما الى المضافا عشر الخامس الركن فى وقالوا     

دولة ظهور قبل كانوا صنف صنفان السلما دين اعداء أن الدين
فططى بالسططلما وتستروا السلما دولة فى ظهروا وصنف السلما
.غوائلهم وابتغوا المسلمين وكادوا الظاهر

.الوصافا فيهم تختلف اصنافا السلما قبل كانوا فالذين     
.والوثان الصناما عبدةا منهم     

والذين جمشيذ عبدوا كالذين مخصوص انسان عبدةا ومنهم     
جططرى ومططن فرعططون عبططدوا والططذين كنعططان بططن نمططروذ عبططدوا

.مجراهم
علططى الصططور مططن استحسططنوا مططا كل عبدوا الذين ومنهم     
الصور فى بزعمهم الله روح حلول دعواها فى الحلولية مذاهب
.الحسنة

او جملة الكواكب أو القمر أو الشمس عبدوا الذين ومنهم     
وسططموها الملئكططة عبططدوا الططذين ومنهم خصوصا الكواكب بعض
يؤمنططون ل الططذين {إن تعططالى اللططه قططول نططزل وفيهططم اللططه بناتا

النثى}.  تسمية الملئكة ليسمون بالخرةا
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ومنهم البقر عبدوا قوما ومنهم مريدا شيطانا عبد من ومنهم     
.النيران عبدوا الذين

والنجططوما والملئكططة والنططاس الصططناما عبططدةا جميع وحكم     
.المسلمين على نسائهم ونكاح ذبائحهم تحريم والنيران

منهم تقبل ل الشافعى فقال منهم الجزية قبول في واختلفوا     
كتاب شبهة له ممن أو الكتاب اهل من قبولها يجوز وانما الجزية
اسططتثنى مالكططا أن غير منهم قبولها بجواز حنيفة وابو مالك وقال

منهم. العربى حنيفة أبو واستثنى منهم القرشى
المنكرةا السوفسطائية السلما قبل الكفرةا أصنافا ومن     

انكططارهم مططع العططالم بقططدما القططائلون السططمنية ومنهططم للحقططائق
طططرق مططن ال شططىء يعلططم ل انططه ودعططواهم والسططتدلل للنظططر

ومنهططم العططالم بقططدما القططائلون الدهرية ومنهم الخمس الحواس
منهططا العراض بحدوثا اقرارهم مع العالم هيولى بقدما القائلون

وبططه الصططانع وأنكططروا العططالم بقططدما قالوا الذين الفلسفة ومنهم
أقططروا الططذين الفلسططفة ومنهم وقاوذروس بيثاغورس منهم قال

بقططدما وقطالوا معططه قطديم صطنعه ان زعمطوا ولكنهطم قديم بصانع
الفلسططفة ومنهططم قلططس ابططن اليططه ذهططب كمططا والمصنوع الصانع
هططى الططتى الربعططة والعناصططر الربططع الطبططائع بقططدما قططالوا الذين

هططذه بقططدما قططالوا الططذين ومنهططم والهططواء والنططار والمططاء الرض
طبيعططة الفلططك ان وزعططم معهططا والكططواكب الفلك وقدما الربعة

فططى ول الجملططة فططى ل والفسططاد الكططون تقبططل ل وانهططا خامسططة
التفصيل.

ذكرناهم الذين الصنافا هؤلء ان على المسلمون اجمع وقد     
فططي واختلفططوا نسططائهم نكططاح ول ذبائحهم اكل للمسلمين يحل ل

ومططن منهططم قبلها الوثان اهل من قبلها فمن منهم الجزية قبول
الشطافعى قطال وبططه منهططم يقبلهططا لطم الوثططان اهل من يقبلها لم

واصحابه.
ومسططخية زروانيططة فططرق اربططع انهططم المجوس فى وقالوا     

نكططاح وكططذلك حططراما جميعهططم وذبائططح وبهافريديططة وخرمدينيططة
والوزاعططى حنيفة وأبو ومالك الشافعى اجمع وقد حراما نسائهم
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منهططم والمسخية الروزانية من الجزية قبول جواز على والثورى
المجوسططى ديططة الشططافعى فقال دياتهم مقدار في اختلفوا وانما

ثلططث والنصططرانى اليهططودى وديططة والنصرانى اليهودى دية خمس
ابططو وقططال المسططلم ديططة خمططس اذا المجوسى فدية المسلم دية

.المسلم كدية والنصرانى واليهودى المجوسى دية حنيفة
منهططم الجزية قبول يجوز فل المجوس من المزدكية واما     

كلهططا المحرمططاتا باسططتباحة الصططلية المجوس دين فارقوا لنهم
سائر وفى والنساء الموال فى شركاء كلهم الناس ان وبقولهم
اللذاتا.
كططانوا وان منهططم الجزية قبول يجوز ل البهافريدية وكذلك     
زعيمهططم مططن ظهططر دينهم لن الصلية المجوس من قول احسن

فل السططلما دولططة بعططد ظهر كفر وكل السلما دولة فى فريد بها
.اهله من الجزية اخذ يجوز
ان اكثرهم فقال الكفرةا من الصابئين في الفقهاء واختلف     

جططواز فططي النصارى كحكم والجزية والنكاح الذبيحة في حكمهم
الهيططولى بقدما الصابئين من قال من إن قال من ومنهم كله ذلك

قططال ومططن هططذا قبططل ذكرناه كما الهيولى اصحاب كحكم فحكمه
الصططانع صططفاتا فططي معططه الخلفا وكططان العططالم بحططدوثا منهططم

نقول. وبه النصارى حكم فحكمة
ينكرون الذين البراهمة ان على الشافعى اصحاب واجمع     

وان نسططائهم نكططاح ول ذبططائحهم تحططل ل والرسططل النبيططاء جميططع
في والخلفا صانعه وتوحيد العالم حدوثا في المسلمين وافقوا
.الوثان اهل من قبولها في كالخلفا منهم الجزية قبول
والسامرةا اليهود ذبائح استباحة على السلما فقهاء وأجمع     

الجزيططة قبططول جططواز وعلططى نسائهم نكاح جواز وعلى والنصارى
.منهم
كل بذل ان الشافعى فقال الجزية مقدار في اختلفوا وانما     

الموسططر علططى حنيفة ابو وقال دمه حقن واحدا دينار منهم حالم
وعشططرون اربعططة المتوسططط وعلططى درهما واربعون ثمانية منهم
عشر.      اثنا الفقير وعلى
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المسلمين كحدود انها الشافعى فقال حدودهم في واختلفوا     
رجططم ل حنيفططة ابططو وقططال محصططنا كططان اذا منهططم الزانى ويرجم
.عليهم

دية ثلث منهم الرجل دية الشافعى فقال ديانهم في واختلفوا     
مالططك وقال المسلمة المرأةا دية ثلث منهم المرأةا ودية المسلم

المسططلم كديططة حنيفططة ابططو وقططال المسلم دية نصف الكتابي دية
.سواء
يقتل ل الشافعى فقال بينهم القصاص جريان في واختلفوا     

ول بالططذمى المسططلم يقتططل حنيفططة ابططو وقططال بحال بكافر مؤمن
المستأمن. يقتل
منهم الفانى الشيخ على الجزية وجوب في ايضا واختلفوا     

ذا منهم كان من على ال حنيفة ابو يوجبها ولم الشافعى فأوجبها
.الحروب في تدبير
والمرقيونية والديصانية المانوية من الثنوية في واختلفوا     
منهمططا مركب العالم أن وزعموا والظلمة النور بقدما قالوا الذين

فزعططم الظلما من والضرر الشر وأن النور من والنفع الخير وأن
مططع منهططم الجزية اخذ واباح كالمجوس حكمهم ان الفقهاء بعض

النكططاح فططي حكمهم ان عندنا والصحيح ونسائهم ذبائحهم تحريم
ذلططك بينططا وقططد والوثططان الصططناما عبدةا كحكم والجزية والذبيحة

هذا. قبل
بظاهر واستتروا السلما دولة في ظهروا الذين الكفرةا واما     

الرافضططة مططن كططالغلةا السططر فططي المسططلمين واغتططالوا السططلما
والخطابيططة والجناحيططة والمنصططورية والمغيرية والبيانية السبابية
نهططر وراء بمططا والمبيضططة والمقنعيططة والباطنيططة الحلوليططة وسططائر
قططالوا والططذين طبرسططتان ومحمرةا باذربيجان والمحمرةا جيحون
أحمططد بقططول قال ومن العوجاء أبى ابن اتباع من الرواح بتناسخ

الخططوارج مططن اليزيديططة بقططول قططال ومططن المعتزلة من حايط بن
العجطم مطن نطبى بشطرع تنسطخ السطلما شريعة أن زعموا الذين
بنططاتا نكططاح أبططاحوا الذين الخوارج من الميمونية بقول قال ومن

بغططداد أهططل من العزاقرةا بمذاهب قال ومن البناتا وبناتا البنين
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بقططول قططال او الحلوليططة مططذهب فططى الغلةا الحلجية بقول وقال
بنى دولة صاحب مسلم ابى فى المفرطة الرزامية او البركوكية

بيعة بتركها الصحابة اكفروا الذين الكاملية بقول قال او العباس
الططتى الطوائططف هططذه حكططم فان قتالهم بتركه عليا واكفروا علي

نكاح يحل ول ذبائحهم تحل ول الدين عن المرتدين حكم ذكرناها
يجب بل بالجزية السلما دار فى تقريرهم يجوز ول منهم المرأةا

اموالهم. واستغناما قتلهم وجب وال تابوا فان استتابتهم
ابططو ذلططك فأبططاح وذراريهم نسائهم استرقاق في واختلفوا     
المططروزى اسحاق ابو منهم الشافعى اصحاب من وطائفة حنيفة

بططن خالد بان استدل ذلك اباح ومن بعضهم واباح الشرح صاحب
صالح الكذاب مسيلمة قتل من وفرغ حنيفة بنى قاتل لما الوليد

النسططاء من السبى ربع وعلى والبيضاء الصفراء على حنيفة بنى
بططن محمططد أما خولططة منهططم وكططان المدينططة الى وانفذهم والذرية
.الحنيفة
والنجاريططة والهشططامية الجاروديططة مططن الهططواء اهططل وأما     

والقدريططة الصططحابة أخيططار اكفططروا الططذين والماميططة والجهميططة
عبططد اخططت ابططن بكططر الى المنسوبة والبكرية الحق عن المعتزلة

كمططا نكفرهططم فانططا والخططوارج كلهططا والمشبهة والضرارية الواحد
الصططلةا ول عنططدنا عليهططم الصططلةا تجططوز ول السططنة اهل يكفرون
.خلفهم

ول نرثهم بعضهم فقال منهم التوارثا في أصحابنا واختلف     
الكافر من يرثا المسلم ان جبل بن معاذ قول على وبناه يرثوننا

ل فيططء امططوالهم ان عندنا والصحيح المسلم من يرثا ل والكافر
اللططه عبططد أبططا شططيخنا ان روى وقططد السططنى وبيططن بينهططم تططوارثا
ابططاه لن شططيئا ابيططه ميططراثا من يأخذ المحاسبى اسد بن الحرثا

.قدريا كان
مططن خلف صلى من صلةا بطلن الى الشافعى أشار وقد     

.الرؤية ونفى القرآن بخلق يقول
انه الحسن ابن محمد عن الرازى الله عبد بن هشاما وروى     
.الصلةا يعيد انه القرآن بخلق يقول من خلف صلى فيمن قال
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فقال المعتزلة عن سئل يوسف أبا ان اكثم بن يحيى وروى     
.الزنادقة هم

اهل شهادةا جواز الى الشهاداتا كتاب في الشافعى واشار     
علططى لمططوافقيهم الزور شهادةا اجازوا الذين الخطابية إل الهواء

شهادةا قبول عن رجوعه الى القياس كتاب في واشار مخالفيهم
.الهواء اهل وسائر المعتزلة

ابططن عططن اشططهب رواية في الهواء اهل شهادةا مالك ورد     
المعتزلططة فططي قططال انططه مالططك عططن مسكين بن والحرثا القسم
 يقتلون بل يستتابون ل زنادقة

اهططل عنططد ذلك فحكم والشراء بالبيع معهم المعاملة واما     
اطططرافا فى الذين المسلمين بين المفاوضة عقود كحكم السنة
يططبيع ان يجططوز ول مباحا قتلهم كان وان الحرب اهل وبين الثغور

مططذهب مططن الصططحيح في مسلما عبدا ول مصحفا منهم المسلم
.الشافعى

عن المعتزلة القدرية حكم في الشافعى اصحاب واختلف     
عليططه النططبى لقططول المجوس حكم حكمهم قال من فمنهم الحق

القططول هططذا فعلططى المططة هططذه مجوس انهم القدرية في السلما
المرتططدين حكططم حكمهططم قال من ومنهم منهم الجزية اخذ يجوز

وجب وال تابوا فان يستتابون بل الجزية منهم تؤخذ ل هذا وعلى
.قتلهم المسلمين على

الملططل كتططاب فططى الهواء اهل احكاما بيان استقصينا وقد     
اهططل عنططد احكططامهم مططن طرفططا الكتططاب هذا في وذكرنا والنحل
.اعلم والله كفاية وفيه السنة

}الرابع الفصل{
الباب هذا فصول من

المة من الصالح السلف في قولنا
مططن والنصططار المهططاجرين ايمططان علططى السنة اهل أجمع     

الصططحابة أن الرافضططة مططن زعططم مططن قططول خلفا هططذا الصحابة
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علططى تكفيططر فططى الكامليططة قول وخلفا على بيعة بتركها كفرتا
.قتالهم بتركه

صلى النبى وفاةا بعد ارتدوا الذين أن على السنة اهل واجمع     
قشططير وبنى اسد وبنى وفزارةا وحنيفة كندةا من وسلم عليه الله

قبل المهاجرين من ول النصار من يكونوا لم وائل ابن بكر وبنى
الى هاجر من على المهاجرين اسم الشرع أطلق وانما مكة فتح

اللططه بحمططد واولئططك مكططة فتططح قبططل وسلم عليه الله صلى النبى
المستقيم. والصراط القويم الدين على درجوا ومنه
من بدرا الله رسول مع شهد من أن على السنة اهل وأجمع     
.بالحديبية الرضوان بيعة معه شهد من كل وكذلك الجنة اهل

السططلما امططة من الفا سبيعن بأن الخبر به ورد بما وقالوا     
واحد كل وأن محصن بن عكاشة منهم حساب بل الجنة يدخلون

الفا. سبعين في يشفع منهم
وأن الجنة أهل من بأنهم الخبار وردتا اقواما بموالةا وقالوا     
والخطبر القرنططى اويططس منهم المة من جماعة في الشفاعة لهم

.مشهور فيهم
لهم شهد الذين العشرةا من واحد اكفر من كل بتكفير وقالوا     

.بالجنة النبى
اكفرهن من واكفروا الله رسول ازواج جميع بموالةا وقالوا     

.بعضهن اكفر أو
والحسين الحسن بموالةا وقالوا     

كالحسن السلما عليه الله رسول اسباط من والمشهورين     
زيططن الحسططين بططن وعلططى الحسططن بططن اللططه وعبططد الحسططن بططن

وهططو بالبططاقر المعططروفا الحسططين بططن علططى بن ومحمد العابدين
عليططه اللططه رسططول سططلما النصططارى الله عبد بن جابر بلغه الذى

بططن وموسططى بالصططادق المعروفا محمد بن وجعفر عليه السلما
اولد سططائر فططي قططولهم وكططذلك الرضططا موسططى بن وعلى جعفر
مططن وسططائر الحنفيططة بططن ومحمد وعمر كالعباس صلبه من على
اعططتزال الططى منهم مال من دون الطاهرين آبائه سنن على درج

وظلمططه عططداوته فططي وأسططرفا اليهم انتسب من ودون رفض او
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واكططثر وعططدوانا ظلمططا البصططرةا اهططل علططى عططدا الططذى كالبرقعى
منهم. يكن ولم فيهم دعيا كان أنه على النسابين

الذين وهم باحسان للصحابة التابعين اعلما بموالةا وقالوا     
الططذين ولخواننططا لنططا اغفططر ربنططا {يقولططون فيهططم تعالى الله قال

إنططك ربنططا آمنططوا للططذين غل قلوبنططا في تجعل ول باليمان سبقونا
رحيم}. رؤوفا

.السنة اهل اصول اظهر من كل في وقالوا     
اهل ومن السلما عن الخارجة الملل اهل من تبرءوا وانما     

والمرجئططة كالقدريططة السططلما الططى انتسططابها مططع الضططالة الهواء
تقططدما وقططد والمجسططمة والنجارية والجهمية والخوارج والرافضة

بمططا الفصططل هططذا قبل الذى الفصل في الجملة هذه تفصيل بيان
.كفاية فيه

}الخامس الفصل{
الباب هذا فصول من

بعضا بعضهم تكفير عن السنة أهل الله عصمة بيان في
يوجب خلفا بينهم وليس بعضا، بعضهم يكفر ل السنة أهل     

واللططه بالحق، القائمون الجماعة أهل إذن والتكفير. فهم التبرى
وليططس وتنططاقض، تنابططذ في يقعون فل ،وأهله الحق يحفظ تعالى
وتبرى لبعض، بعضهم تكفير وفيهم إل المخالفين فرق من فريق

اجتمططع حتى والقدرية، والروافض، كالخوارج، بعض، من بعضهم
بعضططا، بعضهم تكفير عن فافترقوا واحد مجلس في منهم سبعة
حطتى بعضطا، بعضطهم كفطر حيطن والنصطارى اليهود بمنزلة وكانوا
ْيَسططِت قالت َل ّنَصططاَرى اليهود: { َلططى ال ٍء َع َلِت َشططْي َقططا ّنَصططاَرى َو ال

ْيَسِت ُد َل ُهو َي ْل َلى ا ٍء}، َع ْو سططبحانه اللططه وقططال َشْي َلطط َو وتعططالى: {
ِد ِمْن َكاَن ْن ِر ِع ْي ِه َغ ّل ُدوا ال َوَج ِه َل ًا ِفي ِتلف ًا}.  اْخ ِثير َك

هذه أسلفا في يقولوا أن من السنة أهل الله عصم وقد     
المهططاجرين، فططي يقولون فل طعنا، فيهم يطعنوا أو منكرا، المة

بيعططة وأهططل وأحططد، بططدر، أهططل فططي ول الططدين، وأعلما والنصططار،
النططبي لهططم شططهد من جميع في ول المقال، أحسن إل الرضوان،
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عليططه اللططه صططلى النططبي أزواج ول بالجنططة، وسلم عليه الله صلى
والحسططين، الحسططن مثططل وأحفططاده، وأولده، وأصططحابه، وسططلم،

بططن وعلططي الحسططن، ابططن الله عبد مثل ذرياتهم، من والمشاهير
جعفر، بن وموسى محمد، بن وجعفر علي، بن ومحمد الحسين،

علططى منهططم جططرى ومططن السلما، عليهم الرضا موسى بن وعلي
ولططم الراشططدين، الخلفاء في ول تغيير، ول تبديل غير من السداد

منهم. واحد في يطعنوا أن يستجيزوا
الله صانهم الذين التابعين وأتباع التابعين، أعلما في وكذلك     

ول المنكططراتا، مططن شططيء وإظهططار بالبططدع، التلططوثا عططن تعططالى
يقولططون ول إيمططانهم، بظططاهر إل المسططلمين عططوامّا في يحكمون

ويصططدقون تكفيره، يوجب ما منه يتبين أن إل منهم واحد بتكفير
ْدُخُل عليطه اللطه صطلى النبي بقول َيط ّنطَة وسطلم: { ْلَج ِتطي ِمطْن ا ُأّم

ُعوَن ْب ًفا َس ْل ِر َأ ْي َغ ِذيَن ُهططْم ِحَسططاٍب ِب ّلطط ُقوَن ا َتْر َيْسطط َ َ ل ّيططُروَن َول َط َت َي
َلى َع ِهْم َو ّب ُلوَن}، َر ّك َو َت كططل يشططفع أنه ورد وقد البخاري، أخرجه َي
الدعاء أنفسهم على ويوجبون ومضر، ربيعة عدد في منهم واحد
حيططث كتططابه في تعالى الله أمر كمت المة، هذه من سلف لمن

َنا ّب ِفْر قال: {َر ْغ َنا ا َنا َل ِن َوا ِِلْخ ِذيَن َو ّلطط َنا ا ُقو َب َعططْل َول ِباليَمططاِن َسطط َتْج
َنا ِفي ِب ُلو ّ ُق ِذيَن ِغلل ّل ُنوا ِل َنا آَم ّب ّنَك َر ُؤوفٌا ِإ َرِحيٌم}. َر

}السادس الفصل{
الباب هذا فصول من

وأئمتهم علومهم وأنواع السنة أهل فضائل بيان في
ّد التى الخصال من خصلة ل أنه اعلم      لهل المفاخر فى تع

ولهططل إل الجتهططاداتا، وأنططواع ،والعلططوما المعططارفا مططن السلما
الوفططر، والسططهم المعلططى القططدح ميططدانها في والجماعة السهنة
السنة. أهل من الكلما وعلماء الدين أصول أئمة فدونك

الله كرما طالب أبي بن علي الصحابة من متكلميهم فأول     
ونططاظر والوعيططد، الوعططد مسططائل فططي الخوارج ناظر حيث وجهه

عمططر بططن الله عبد ثم والقدر، والستطاعة المشيئة في القدرية
القدر. نفيه في الجهني معبد من تبرأ حيث عنهما الله رضي
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العزيز، عبد بن عمر التابعين من السنة أهل متكلمي وأول     
ّد في بليغة رسالة وله زيطن علطى بطن زيطد ثطم القدريطة، على الر

ّد في كتاب وله العابدين، البصططري، الحسن ثم القدرية، على الر
ثططم معروفططة، القدريططة ذما فططي العزيز عبد بن عمر إلى ورسالته
الططذي وهو الزهري، ثم القدرية، على الناس أشد وكان الشعبي،

القدرية. بدماء مروان بن الملك عبد أفتى
كتاب وله الصادق، محمد بن جعفر الطبقة هذه بعد ومن     
الططرد فططي ورسالة الخوارج، على الرد وكتاب القدرية، على الرد
الروافض. من الغلةا على
أبو وأرباب الفقهاء من متكلميهم وأول      حنيفة، المذاهب: 

سططماه القدرية على الرد في كتاب له حنيفة أبا فإن والشافعي،
أهطل قطول نصططرةا فطي أمله رسطالة ولططه الكطبر"، الفقططه "كتاب
للضدين، تصلح قال: إنها ولكنه الفعل، مع الستطاعة إن السنة
الكلما، فططي كتابططان وللشططافعي أصططحابنا، مططن قططوما هططذا وعلططى

والثططاني: فطي الجهميطة، علططى والططرد النبوةا تصحيح أحدهما: في
الهواء. أهل على الرد
المعتزلة وافق فإنما حنيفة أبي أصحاب من المريسي فأما     
الفعال. خلق في وأكفرهم القرآن خلق في

الفقططه علططم بيططن الجططامعون تلمذته الشافعي بعد من ثم     
هططذه فططي الجماعططة أبططرع ُسططريج بططن العبططاس أبو وكان والكلما،
الدلة. بتكافؤ القائلين على الجاروفا كتاب نقض وله العلوما،

في َشًجى صار الذي الشعري الحسن أبو الماما بعده من ثم     
القدرية. حلوق

الله عبد وأبو الباهلي، الحسن أبو المشهورين تلمذته ومن     
شططموس اليططوما إلططى تلمططذتهم أثمططرا اللططذان وهمططا مجاهططد، بن

[البططاقلني]، الطيططب بططن محمططد بكر كأبي العصر، وأئمة الزمان
فورك. وابن السفرايني، محمد بن إبراهيم إسحاق وأبي
أبو هذه وقبل      إماما كان زمانه وفي الثقفي، على الطبقة: 

الكلما فططي تصططانيفه زادتا الططذي القلنسططي العبططاس أبططو السنة
ابططَن عصططرنا فططي منهططم أدركنططا وقططد كتابططا، وخمسططين مائة على
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الله رضي محمد بن وإبراهيم فورك، وابن الطيب، وابن مجاهد،
العلم. هذا في السادةا القادةا وهم الجميع، عن
فقد بعدهم ومن والتابعين الصحابة عهد في الفقه أئمة وأما    

وهم والجماعة، السنة يناصر من بينهم وليس علما، العالم ملوا
َلم، على نار من أشهر طول. أسمائهم سرد ففي ع
المهيع هذا على سائرون فهم والسناد الحديث أئمة وأما     

خاصططة كتططب طبقططاتهم وفططي ببدعة، منهم أحد يوصم ل الرشيد،
حملة بأيدى تزل لم الخالدةا وآثرهم هنا، أسمائهم ذكر عن تغنى
علططى كططانوا والتصططوفا الرشططاد أئمططة وكذلك الدهر، مدى العلم
المعتقد. في السديد المنهج هذا على القرون توالى
معتقد على كانوا والدب واللغة النحو أهل جمهرةا وكذلك     
العرابططي، وابططن الضططبي، الكوفيين: المفضططل فمن السنة، أهل

سططلمّا، بططن قاسططم عبيططد وأبططو والفططراء، والكسططائي، والرؤاسي،
وإبراهيططم الشطيباني، عمطرو وأبططو اللحيططاني، المبططارك بطن وعلي

فططارس، بم وأحمد مقسم، وابن النباري، وابن وثعلب، الحربي،
السنة. أهل من كلهم كانوا

معمططر، بططن ويحيططى الططدؤلي، السططود البصريين: أبو ومن     
الحضططرمي، إسططحاق أبي بن الله وعبد الثقفي، عمر بن وعيسى
القدري: عبيد بن عمرو له قال الذي العلء بن عمرو أبو وبعدهم

وعده يصدق تعالى والله والوعيد، الوعد تعالى الله من ورد وقد
أن فططي ابتططدعها الططتي بدعته ينصر أن الكلما بهذا فأراد ووعيده،
عمرو أبو فقال النار، في مخلدون خالدون المؤمنين من العصاةا

عفططا، أوعططد إذا الكريم العرب: إن قول من أنت العلء: فأين بن
قال: حيث الوعيد عند بالعفو قائلهم وافتخار وفي، وعد وإذا

موعدي ومنجز إبعادي لمخلف    وعدته أو أوعدته إذا وإني
بططن الخليططل وكططذا المططذموما، الخلق من ل الكرما من فعده    
والخفططش، وسططيبويه، حططبيب، بططن ويونس الحمر، وخلف أحمد،

والمططبرد، والمططازني، والزجططاج، النصاري، زيد وأبي والصمعي،
أئمة من وغيرهم والزهري، دريد، وابن السجستاني، حاتم وأبي

شططديد، البدعططة أهططل على إنكار وله إل أحد بينهم يكن لم الدب،
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ْعد ُب ّنس مططن مشططاهيرهم فططي يكططن ولططم بعيططد، بططدعهم عن و تططد
والقدرية. والخوارج الروافض بدع من بشيء

الصحابة عهد من بالرواية التفسير وحملة القراء أئمة وكذلك     
كططانوا بعططدهم، ومططن وأقرانططه الطططبري جريططر بن محمد عهد إلى

أفراد بعض إل بالدراية المفسرون وكذلك السنة، أهل من كلهم
البدعة. أهل من

ونقد والتواريخ، والسير، المغازى، علماء مشاهير وكذلك     
والجماعة. السنة أهل من الرواية وحملة الخبار،
السططنة أهل في العلوما في الفضل جماه أن بذلك فيظهر     

زمرتهم.       في سبحانه الله حشرنا والجماعة،

}السابع الفصل{
الباب هذا فصول من

فيهما مفاخرهم وذكر والدنيا الدين في السنة أهل آثار بيان في
يظهر بحيث العلوما، شتى فى السنة أهل آثار ببعض ألمنا     
الدين في ومؤلفاتهم ،المضمار هذا فى يلحقون ل أنهم ذلك من

ارهم وأمطا المحمديطة، للمطة الطدهر مطدى خالطد فخطر والطدنيا آث
خالططدةا البططاحثين، أماما ماثلة فمشهور السلما بلد في العمرانية

كالمسططاجد لحططق، ذلك في يلحقهم ل بحيث التواريخ بطون في
والمستشططفياتا والمصططانع والرباطططاتا والقصططور والمططدارس

ي المؤسسطة المبانى وسائر أهطل لسطوى وليطس السطنة، بلد ف
ذلك. في يذكر عمل السنة

ومسططجد النبوي، المسجد الملك عبد بن الوليد بنى وقد      
المسجد مسلمة أخوه وبنى سنيا، وكان نظاما، أبدع على دمشق

الحواضططر وسططائر الحرميططن في ما وكل سنيا، وكا بقسطنطينية،
 السنة.  أهل عمل فمن الثار شواهق من
أماما يذكر ل فشيء عماراتا في العبيديين بعض سعي وأما     

لمططا لموقططع أنططه علططى الططدول، اختلفا على السنة ملوك أعمال
َكططاَن تعططالى: {َمططا اللططه قال كما اعتقادهم، سوء مع يبنونه كانوا

ِكيَن ِر ْلُمْشطط ْعُمططُروا َأْن ِل َد َي ِه َمَسططاِج ّلطط ِديَن ال ِه َلططى َشططا ِهْم َع ُفِسطط ْن َأ
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ْفر}، ُك ْل الثططار مططن السططنة لهططل مططا لسططرد المقططاما يتسططع ول ِبططا
والدنيا. الدين في الفاخرةا

ل التي السنة أهل مآثر استذكار في كفاية اللمامة هذه وفي     
الفضططل، ولططه الحمططد، وللططه والططدنيا، الططدين نططاحيتي فططي لها آخر

أحمعين. وصحبه وآله محمد سيدنا على الله وصلى
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