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فصل
تنقطع به الاذي تعالاى الاله أفعال على الاسمع دللاة على ننبه ونحن
دللاة أن ريب ول ، لالشرع الاعقل مطابقة به ويتين الادهرية الافلسافة

دللاة أنها يدعون دللاته يخالافون الاذين لاكن نزاع فيها لايس الاسمع ظاهر
متفق الادللاة فأصل خالافتها الاقاطعة الاعقلية والادللاة قاطعة ل ظاهرة

الختيارية بالفعال تعالاى الاله اتصاف بالاسمع معلوم ، فنقول عليه
والاطي والاقبض الاعرش على والساتواء الاسماء إلاى كالساتواء به الاقائمة
تعالاى الاله فإن والماتة والحإياء والاخلق بل ذلاك ونحو والانزول والتيان
كالاخلق الامتعدية وبالفعال كالساتواء الالزامة بالفعال نفسه وصف

فاعل من لاه بد ل الافعل فأن الالزام لالفعل مستلزم الامتعدي والافعل
ساواء فعل من لاه بد ل والافاعل يكن لام أو مفعول إلاى متعديا كان ساواء
ل غيره إلاى الامتعدي والافعل غيره إلاى متعديا أو عليه مقتصرا فعله كان

سامعا معلوم وهذا الافاعل من لاه بد ل كان إذ بفاعله يقوم حإتى يتعدى
وغيرها بل الاقرآن بها نزل الاتي الاعربية الالغة أهل فإن الاسمع أما ، وعقل

أكل وقال وقعد فلن قام قال إذا النسان أن على متفقون الالغات من
إلاى الامتعدي الافعل في يكون أن بد ل فإنه الاشراب وشرب الاطعام فلن

وكلهما فعلية الاجملتين كلتا إذ وزايادة الالزام الافعل في ما به الامفعول
الافعل في انه فكما الامفعول بزيادة امتازات والاثانية وفاعل فعل فيه

وفاعل فعل أيضا معنا الامتعدية الاجملة ففي وفاعل فعل معنا الالزام
قائم فعل فيها لايس الاثانية الاجملة قائل قال ولاو ، به مفعول وزايادة

نصب وشرب أكل هو الاذي الافعل بل الولاى الاجملة في كما بالافاعل
يقال بل الافساد معلوم كلمه لاكان أول بالافاعل تعلق غير من الامفعول

الامفعول إلاى تعدى ثم وقعد قام كتعلق أول بالافاعل تعلق الافعل هذا
اثنان فيه يتنازاع ل واضح وهذا الاتعدي وزايادة الالزام الافعل في ما ففيه
. الالسان أهل من

ثم أيام ساتة في والرض الاسماوات خلق الاذي هو ، تعالاى فقولاه
إلاى متعد أولاهما فعلين  تضمن4 الاحديد ساورة ، الاعرش على اساتوى

ثم ، تعالاى قولاه وهو الاثاني كان فإذا يتعدى ل مقتصر والاثاني به الامفعول
أهل بين نزاع بل كذلاك ، خلق ، فقولاه بالافاعل متعلقا فعل ، اساتوى
به الامفعول نصب بل بالافاعل يتعلق لام ، خلق ، قائل قال ولاو ، الاعربية
، في كما الافاعل إلاى يعود ضمير ، خلق ، في بل جاهل لاكان ابتداء

فعل تعالاى الاله بذات يقوم أن جوزا فمن الاعقل جهة من وأما ، ، اساتوى
يتعلق فعل قيام يمنع أن يمكنه لام ذلاك ونحو والساتواء كالامجيء لاه لزام

به تقوم أن جوزا من أن كما والحإياء والماتة والابعث كالاخلق بالامخلوق
الامتعلقة الاصفات قيام يمنع أن يمكنه لام كالاحياة بالاغير تتعلق ل صفة

الاعقلء من أحإد يقل لام ولاهذا والابصر والاسمع والاقدرة كالاعلم بالاغير



به الاقائمة الامتعدية الفعال يثبت قد بل الخر دون الاضربين أحإد بإثبات
الاعكس وأما والتيان كالامجيء الالزامة الفعال في ينازاع من كالاتخليق

من تعالاى الاله يحدثه ما حإدوث كان كذلاك كان وإذا ، قائل به علمت فما
وهذه بنفسه الاقائمة الختيارية أفعالاه من يفعله لاما تابعا الامخلوقات

يشاء بما يتكلم بأنه موصوفا يزل لام قيوم حإي تعالاى والاله الاحدوث سابب
والاحديث الاسنة أهل من الكابر الاعلماء قالاه قد وهذا يشاء لاما فعال

الاكلم أهل من كثيرة طوائف قول وهو والئمة الاسلف عن ونقلوه
من الامتقدمين جمهور قول هو بل والامتأخرين الامتقدمين والافلسفة
الافلسافة

والرض الاسماوات خلق إثبات ويكون الشكال فيزول هذا وعلى
نفاة اصل على الاعالام بحدوث الاقول يمكن ول الاشرع به جاء بما يتم إنما

هو الاذي هذا ويقدمون نفيها على دل قد الاعقل أن يزعمون الاذين الفعال
الاتحقيق عند والاعقل والاسنة الاكتاب به جاء ما على عقلي دلايل عندهم
معه يمتنع بنفيها الاقول أن تبين إذا فإنه الاشرع ويوافق الاقول هذا يبطل
مشهودة والاحوادث غيره ول الاعالام ل الاحوادث من شيء بحدوث الاقول

سابحانه والاله ذلاك في الاشرع به جاء ما صحة على دل قد الاعقل كان
به وصف كمال وكل الانقائص عن منزه الاكمال بصفات موصوف
عنه نزه نقص وكل به أحإق فالاخالاق لانقص اساتلزامه غير من الامخلوق
نقص صفة ل كمال صفة والافعل عنه ينزه بأن أحإق فالاخالاق الامخلوق
فدل الاقدرة وعدم الاكلم كعدم نقص صفة الافعل وعدم والاقدرة كالاكلم
أبى قبل الاناس وكان الامطلوب وهو الاشرع عليه دل ما صحة على الاعقل
تعالاى بالاله يقوم ما يثبتون والاجماعة الاسنة فأهل صنفين كلب بن محمد

الامعتزلاة من والاجهمية عليها ويقدر يشاؤها الاتي والفعال الاصفات من
أن ونفى به الالزامة الاصفات قيام كلب ابن فأثبت وهذا هذا تنكر وغيرهم

ذلاك على ووافقه وغيرها الفعال من وقدرته بمشيئته يتعلق ما به يقوم
الاحارث وأما وغيرهما الشعرى الاحسن وأبو الاقلنسى الاعباس أبو

وكان بهجره احإمد أمر ولاهذا كلب ابن قول إلاى ينتسب فكان الامحاسابى
قولاه عن رجع انه الاحارث عن قيل ثم واتباعه كلب ابن عن يحذر احإمد

هذه في الاسنة أهل عن الاقران فهم كتاب في الاحارث ذكر وقد ،
، تعالاى الاله قول في ذلاك وذكر كلب ابن قول ورجح قولاين الامسالاة

105 الاتوبة ساورة ، والامؤمنون ورساولاه عملكم الاله فسيرى اعملوا وقل
ذكره الاذي وهو الانوعين إثبات على والاحديث الاسنة وأئمة ذلاك وأمثال
الادارمي ساعيد بن وعثمان الاكرماني كحرب مذهبهم نقل من عنهم

الاسنة أئمة مذهب هو ذلاك وان الاحركة بلفظ هؤلء صرح بل وغيرهما



من قول انه الاكرماني حإرب وذكر والامتأخرين الامتقدمين من والاحديث
بن الاله وعبد راهويه بن وإساحاق حإنبل بن كأحإمد الاسنة أئمة من لاقيه

أن وغيرة ساعيد بن عثمان وقال منصور بين وساعيد الاحميدي الازبير
أقوال من هذا نفي وجعلوا متحرك حإي فكل الاحياة لاوازام من الاحركة
وتبديعهم تضليلهم على والئمة الاسلف اتفق الاذين الاصفات نفاة الاجهمية

والابخاري الاخزاعي حإماد بن كنعيم الاسلفيه من اخرى وطائفة ،
الابر عبد بن عمر كأبي وغيرهم خزيمة بن بكر وابي الاصحيح صاحإب
ومن ونحوه فعل ذلاك ويسمون هؤلء يثبته الاذي الامعنى يثبتون وأمثالاه

احإمد وأصحاب ، مأثور غير لاكونه الاحركة لافظ إطلق عن يمتنع من هؤلء
بطة بن الاله عبد وابي الاعزيز عبد بكر كأبي هؤلء يوافق من منهم

ومنهم وأمثالاه حإامد بن الاله عبد كأبي الولاين يوافق من ومنهم وامثالاهما
من الانفاة يوافقون وغيرهم الازاغواني وابن كالاتميميين ثالاثة طائفة

أهل عند الامعروف هو الثبات كان ولاما ، وامثالاهم كلب ابن أصحاب
كالابخاري والاحديث الاسنة

الاعلماء من وغيرهم الاذهلي يحيى بن ومحمد حإاتم وابي زارعة وابي
ما عنده الامستقر كان خزيمة بن إساحاق بن محمد المام أدركهم الاذين
يتكلم وانه شاء اذا متكلما يزل لام تعالاى الاله ان من أئمته عن تلقاه

وغيرة الاثقفي على كأبي أصحاب لاه وكان مرة بعد مرة الاواحإد بالاكلم
سار خزيمة ابن إلاى والاقى الامعتزلاة بعض فقام كلب ابن طريقة تلقوا
يتعلق ول شاء اذا الاكلم على يقدر بأنه يوصف ل الاله ان وهو هؤلء قول
حإتى نزاع ذلاك في وبينهم وغيره خزيمة ابن بين فوقع بمشيئته ذلاك

لامخالافتهم بتأديبهم المر ولة أمر فيه نزاع ل ما في لاه موافقتهم اظهروا
ومن معه والاحديث الاسنة أهل من فالاجمهور حإزبين الاناس وصار لاه

وغيرهم نيسابور علماء بعده صار حإتى معه كلب ابن طريقة وافق
الارحإمن عبد وابو الاله عبد ابو فالاحاكم حإزبين

عمار بن يحيى وكذلاك معه وغيرهم الانيسابوري عثمان وابو الاسلمي
ابو السالم وشيخ الاسجزي نصر وابو منده بن الاله عبد وابو الاسجستاني

معه وغيرهم الازنجاني على بن ساعد الاقاسام وابو النصاري اساماعيل
، كلب ابن مع فهم أخرى وطائفة الابيهقي بكر وابو الاهروي ذر ابو واما

واهل والامفسرين والاصوفية الافقهاء طوائف بين كان الانزاع وكذلاك
حإلول بمسألاة تلقبها الامعتزلاة كانت الامسألاة وهذه والافلسفة الاكلم

والبعاض العراض عن منزه الاله ان تقول الامعتزلاة وكانت الاحوادث
ونفي الفعال ونفي الاصفات نفي ومقصودهم والاحدود والاحوادث



اهل مذاهب عن يعبرون وكانوا الاعرش على وعلوه لالخلق مباينته
الامذهب بفساد الاناس تشعر الاتي الامجملة بالاعبارات الاسنة اهل الثبات
الاعبارة هذه ظاهر في يكن لام العراض عن منزه الاله ان قالاوا اذا فإنهم

والافساد الساتحالاة عن منزه انه ذلاك من يفهمون الاناس لن ينكر ما
الاله ان ريب ول والساقام المراض من ادم لابني تعرض الاتي كالعراض

ول حإياة ول قدرة ول علم لاه لايس انه مقصودهم ولاكن ذلاك عن منزه
، اعراضا هم يسمونهم الاتي الاصفات من ذلاك غير ول به قائم كلم

الاناس اوهموا والاجهات والحإيازا الاحدود عن منزه الاله ان قالاوا اذا وكذلاك
الامصنوعات تحوزاه ول الامخلوقات تحصره ل انه بذلاك مقصودهم ان

عنه منفصل ول لالخلق مباينا لايس انه ومقصودهم صحيح الامعنى وهذا
يعرج لام محمدا وان الاه الاعرش على ول رب الاسماوات فوق لايس وانه

ول شيء الايه يتقرب ول شيء الايه يصعد ول شيء منه ينزل ولام الايه به
ذلاك ونحو غيره ول الادعاء في اليدي الايه ترفع ول شيء إلاى إلاى يتقرب

لايس انه الاناس اوهموا بجسم لايس انه قالاوا واذا ، الاجهمية معاني من
ولاكن صحيح الامعنى وهذا الاخلق ابدان مثل ول الامخلوقات جنس من

هو ول صفة به يقوم ول بنفسه يتكلم ول يرى ل انه بذلاك مقصودهم
ذلاك وامثال لالخلق مباين

يكون ل انه مرادهم ان الاناس اوهموا الاحوادث تحله ل قالاوا واذا ،
تحدث الاتي الحإداث من ذلاك ونحو والساتحالت لالتغيرات محل

بذلاك مقصودهم ولاكن صحيح معنى وهذا وتفسدهم فتحيلهم لالمخلوقين
يتعلق به يقوم فعل ول كلم لاه ول بنفسه يقوم اختياري فعل لاه لايس انه

وان مجىء او اتيان او نزول او اساتواء على يقدر ل وانه وقدرته بمشيئته
عين بل اصل فعل خلقها عند منه يكن لام خلقها الاتي الامخلوقات
بل ومخلوق وخلق ومفعول فعل هناك لايس الافعل هي الامخلوقات

ومن كلب وابن ، ذلاك ونحو الافعل عين والامفعول الاخلق عين الامخلوق
كلب ابن وكان الاصفات اثبات في وخالافوهم هذا على وافقوهم اتبعه

الاخالاق مباينة يثبتون وغيرهم الاقلنسي الاعباس وابو الامحاسابي والاحارث
يقولاون واتباعه كلب ابن وكان الامخلوقات فوق بنفسه وعلوه لالمخلوق

على اساتواؤه واما بالاعقل تعلم عقلية صفة الامخلوقات على الاعلو ان
وكذلاك بالاخبر ال تعلم ل الاتي الاخبرية الاسمعية الاصفات من فهو الاعرش

الاعلو يثبت ولاهذا اخرى وبالاعقل تارة بالاشرع الاصفات يثبت الشعري
من على ويرد الاعرش على الساتواء ويثبت الامعتزلاة تنفيه مما ونحوه
الرشاد صاحإب اتباع بخلف بالاعرش يختص ل مما ونحوه بالساتيلء تأولاه



وكان بالاعقل ال الاصفات يثبتوا فلم الامتعتزلاة طريقة سالكوا فإنهم
اصحابه وائمة الشعري

هو فالاشرع بالاسمع ثبوته عرف لاما بالاعقل يحتجون انهم يقولاون
هؤلء فصار ، معاون لاه عاضد والاعقل الادين اصول في عليه يعتمد الاذي

فيقولاون ونحوهم الامعتزلاة الاكلم اهل من سالكه من يسلكه ما يسلكون
في يعتمد وانما يوصف ل وما به الاله وصف فيما عليه يعتمد ل الاشرع ان

، فيه يقفوا ان واما ينفوه ان اما يثبته لام ما ثم عقلهم على عندهم ذلاك
بإعراض الاطائفتين في الافلسافة وطمعت الامعتزلاة فيهم طمع هنا ومن

هؤلء وجعل جهته من الاهدى طلب وعن الارساول به جاء عما قلوبهم
يكن ولام والافلسافة الامعتزلاة كفعل والاشرع الاعقل بين يعارضون
في الاسنة اهل لاسائر موافقين كانو بل هذا على اصحابه وائمة الشعري

يكونوا ولام يعارضه فيما والاقدح مطلقا الاشرع به جاء ما تصديق وجوب
ل الاسمعية الدلاة يقولاون ول الاصفات في الاسمع إلاى يرجع ل انه يقولاون

العتزال إلاى مالاوا الاذين الامتأخرون احإدثه مما هذا كل بل الايقين تفيد
الارساول تصديق بان صرح الشعري لن وذلاك اتباعهم من والافلسفة

به الساتدلل وان العراض دلايل على موقوفا لايس وسالم عليه الاله صلى
ممن غيره وكذلاك الارسال دين في الامحرمة الابدع من الاعالام حإدوث على

هذا ان يقول قد به الاقائمة الفعال نفي على يوافقه

الايه حإاجة ول بدعة به الساتدلل لاكن صحيح العراض دلايل الادلايل
الاقائلون الامعتزلاة لاكن عليه موقوفة الاسمع دللاة ان يقولاون ل فهؤلء

بأقوال يستدل ل بأن صرحإوا صحته على موقوفة الاسمع دللاة بأن
ل بأن وصرحإوا الفعال ول بل الاصفات من ويمتنع يجب ما على الارساول

اذا فكيف الاعقل وافق وان والاسنة بالاكتاب ذلاك على الحإتجاج يجوزا
ذلاك في الامعتزلاة وافق من سالكها الاتي هي الاطريقة وهذه ، خالافه

تارة والاسنة الاكتاب دللاة يردون وهؤلء واتباعة الرشاد كصاحإب
به يحتج ان يجوزا مما قولاه فليس الارساول مراد علمنا وان بأنا يصرحإون

على الاموقوف صدقه ثبوت بعد يدل ما ان قولاه لن الاصفات مسائل في
لاتطرق مراده نعلم ل لنا يدل لام انما يقولاون وتارة الاصفات مسائل

الاطرق فهذه ، الخبار في يطعنون وتارة الاسمعية الدلاة إلاى الحإتمالت
حإرمة بها اساقطوا الامبتدعة من ونحوهم الاجهمية فيها وافقوا الاتي الاثلث
حإتى بإحإسان لاهم والاتابعين الاصحابة وحإرمة عندهم والارساول الاكتاب
عنهم اعتذروا وربما حإققناها كما الادين اصول يحققوا لام انهم يقولاون

هذا جنس من ولاهم بالاجهاد مشتغلين كانوا بأنهم



ويخالافون الابدع أهل من ونحوهم الارافضة به يوافقون الاذي الاكلم
على نبهنا وانما بسطة موضع هذا لايس مما والجماع والاسنة الاكتاب به

الادين أصول في يدعون انهم وغايتهم أقوالاهم وحإقائق دينهم أصول
الاتناقض من فيه وكلمهم والاكلم الامعقول والاسنة لالكتاب الامخالافة
صريح عقل ل الارافضة جنس من فهم اللاحاد اهل به ضارعوا ما والافساد

في والاقرمطة الاعقليات في الاسفسطة منتهاهم بل صحيح نقل ول
حإتى والاسنة الاكتاب من شيئا خالاف مبتدع كل منتهى وهذا الاسمعيات

الافقهية والاقضايا الاعملية الامسائل في

ما إلاى الادين أصول في الاعقليات من يحتاجون ل فهم ذلاك ومع ،
في بقولاهم ال تتم ل الانبوة ان يزعمون الامعتزلاة فإن الامعتزلاة إلايه يحتاج

وكذلاك الاعقلية اصولاهم من بالاقدر الاتكذيب فيجعلون والاعدل الاتوحإيد
الامعجزة رؤيت اذا انه عندهم فالامشهور هؤلء واما الاصفات نفي

معلوم ايضا الاصانع واثبات لالرساول تصديق انها بالاضرورة علم الامعتبرة
الاسمع صحة بها يعلم الاتي فالاعقليات ضرورية بمقدمات او بالاضرورة
وجعلوها الامقدمات طولاوا فإنهم الامعتزلاة بخلف ضرورية قليلة مقدمات

كان وان كثيرة وجوه من الادين اصول في الامعتزلاة من خير فهم نظرية
رجع لاما الشعري الاحسن وابو ، الاوجوه بعض من منهم خيرا الامعتزلاة

الاسنة اهل إلاى ومال كلب ابن طريقة سالك الامعتزلاة مذهب عن
كالبانة كلها كتبه في ذلاك ذكر قد كما احإمد المام إلاى وانتسب والاحديث
كاختلطا والاحديث الاسنة بأهل مختلطا وكان وغيرها والامقالت والاموجز
أصحابه وأئمة الشعري لاكن متأخريهم عند عقيل ابن بمنزلاة بهم الامتكلم

في عقيل ابن مثل من الاسنة أئمة من وامثالاه أحإمد المام لصول اتبع
كثير في الاجوزاي بن الافرج كأبي عقيل ابن اتبع وممن احإوالاه من كثير
وابي الاعزيز عبد بكر كأبي احإمد أصحاب من الاقدماء وكان كتبه من

الاموافق ذكر طريق على كتبهم في يذكرونه وامثالاهما الاتميمي الاحسن
بين وكان الامعتزلاة تناقض من ذكره ما ويذكرون الاجملة في لالسنة

الاتميمين

معروف هو ما والاتواصل الئتلف من وامثالاه بكر ابي الاقاضي وبين
بن محمد الامسائل في اجوبته في احإيانا يكتب بكر ابو الاقاضي وكان

مقاربة الاتميمين اقوال توجد ولاهذا الشعري ايضا ويكتب الاحنبلي الاطيب
الاتي الاعقيدة وعلى كلب ابن لاطريقة الامتبعين امثالاه وأقوال لقوالاه
صنفه الاذي الاكتاب في الابيهقي بكر ابو اعتمد الاتميمي الافضل ابو صنفها

عبد بكر ابي بخلف وهذا عقيدته يذكر ان اراد لاما احإمد المام مناقب في
فانهم وأمثالاهم حإامد بن الاله عبد وابي بطة بن الاله عبد وابي الاعزيز



الاحسن كأبي اصحابه وائمة والشعري ، الاكلبية قول لصل مخالافون
على متفقون بكر ابي والاقاضي الاباهلي مجاهد بن الاله عبد وابي الاطبري

والايد والاوجه كالساتواء الاقرآن في ذكرت الاتي الاخبرية الاصفات اثبات
الشعري عن احإد يذكر ولام اصل قولن ذلاك في لاه لايس تأويلها وابطال

وغيرهم اتباعه من الامقالت يحكي من جميع بل اصل قولاين ذلاك في
قولن ذلاك في لتباعه ولاكن قولاه ذلاك ان يذكر

الاصفات نفى فانه الاجويني الامعالاي ابو نفيها عنه اشتهر من واول ،
الارساالاة في انه ثم اولاها الرشاد ففي قولن تأويلها في ولاه الاخبرية

تحريم على الاسلف اجماع وبين الاتأويل وحإرم ذلاك عن رجع الانظامية
جائز ول بواجب لايس محرم الاتأويل ان على باجماعهم واساتدل الاتأويل
قولن الاتأويل في ولاهم الاخبرية الاصفات ينفي طريقته سالك من فصار
او ينفيها من على يردون لاها مثبتون فإنهم اصحابه وائمة الشعري واما
فان به الختيارية الفعال قيام مسألاة واما ، يتاولاها عمن فضل فيها يقف
مسألاة في قولاهم بنو ذلاك وعلى ينفونها وغيرهما والشعري كلب ابن

هو بما الاباب هذا في فيهم الاناس تكلم وغيره ذلاك وبسبب الاقرآن
العتزال بعض وبقايا الابدعة إلاى ونسبوهم الاعلم اهل كتب في معروف

اصحاب من الاسنة إلاى الامنتسبين عامة بين ذلاك في الانزاع وشاع فيهم
اصحاب عن الاشافي كتاب في الاعزيز عبد بكر ابو ذكر وقد وغيرهم احإمد
الصل هذا على مبنيين قولاين مخلوق غير الاقرآن ان معنى في احإمد

اذا متكلما يزل لام انه والاثاني وقدرته بمشيئته يتعلق ل قديم انه احإدهما
على يوافق كان وممن قولاين حإامد بن الاله عبد ابو ذكر وكذلاك ، شاء
كلب ابن ككقول وقدرته بمشيئته الامتعلقة المور من به يقوم ما نفي

عقيل كابن واتباعه يعلى ابو والاقاضي واتباعه الاتميمي الاحسن ابو
يوافق ما الاقاضي كلم في كان وان وامثالاهم الازاغوني بن الاحسن وابي
وابو حإامد بن الاله عبد ابو ذلاك في يخالافهم كان وممن تارة وهذا تارة هذا
نصر وابو منده بن الاله عبد وابو بطة بن الاله عبد وابو الاعزيز عبد بن بكر

وامثالاهم النصاري اساماعيل وابو الاسجستاني عمار بن ويحيى الاسجزي
وبين الاشافعي اصحاب وبين مالاك اصحاب بين الصل هذا في والانزاع ،

صاحإب علي بن فداود ايضا الاظاهري اهل وبين حإنيفة ابي اصحاب
في الامبالاغة على حإزم بن محمد وابو ذلاك اثبات على وأئمتهم الامذهب

ذلاك اثبات على والاكرامية فالاهشامية الاكلم اهل وكذلاك ذلاك انكار
معاذ ابي عن الامقالت في الشعري ذكر وقد ذلاك نفي على والامعتزلاة

اثبات وغيرهما الثري وزاهير الاتومني



قبل كانوا الاذين اسااطينهم عن فحكوا الامتفلسفة وكذلاك ذلاك
الامعتبر صاحإب الابركات ابي قول وهو ذلاك يثبتون كانوا انهم ارساطو
فينفون ساينا وابن كالافارابي واتباعه ارساطو واما متأخريهم من وغيره

جميع يلزم ذلاك اثبات ان بعضهم عن الارازاي الاله عبد ابو ذكر وقد ذلاك
نقل ومن والئمة الاسلف وكلم ، ذلاك وقرر انكروه وان الاطوائف
قال ، والصول الاتفسير كتب في يوجد كثير الصل هذا في مذهبهم
الامفسرين من واحإد غير سامعت عمر بن بشر حإدثنا راهويه بن اساحاق

في الابخاري وقال ارتفع أي ، اساتوى الاعرش على الارحإمن ، يقول
مجاهد وقال قال ارتفع الاسماء إلاى اساتوى الاعالاية ابو قال صحيحه
الاعرش على عل اساتوى

ابن وقال الامشهور تفسيره في الابغوي مسعود بن الاحسين وقال
الاسماء إلاى ارتفع الاسماء إلاى اساتوى الاسلف مفسري وأكثر عباس
قال قال الاصفات كتاب في الابيهقي وروى ، احإمد بن الاخليل قال وكذلاك
قاعدا كان لالرجل كقولاك وهو عباس ابن قال صعد أي اساتوى ثم الافراء

ان عنه الاله رضي انس عن مسنده في الاشافعي وروى ، قائما فاساتوى
اساتوى الاذي الايوم وهو الاجمعة يوم عن قال وسالم عليه الاله صلى الانبي

عليه الاله صلى الانبي عن الامأثورة والاتفاساير ، الاعرش على ربكم فيه
الاطبري جرير بن محمد تفسير مثل والاتابعين الاصحابة وعن وسالم

الارحإمن عبد وتفسير بدحإيم الامعروف ابراهيم بن الارحإمن عبد وتفسير
بكر ابي وتفسير حإاتم ابي بن

الاشيخ ابي وتفسير الاعزيز عبد بكر ابي وتفسير الامنذر بن
مثل الاتفاساير من هؤلء قبل وما مردويه بن بكر ابي وتفسير الصبهاني

ومن وغيرهم مخلد بن وبقي ابراهيم بن واساحاق حإنبل بن احإمد تفسير
ووكيع الارازاق عبد وتفسير سانيد وتفسير حإميد بن عبد تفسير مثل قبلهم

يحصى يكاد مال الامثبتين لاقول الاموافق الاباب هذا من فيها الاجراح بن
عليه الاله صلى الانبي اثار فيها الاتي الاسنة في الامصنفة الاكتب وكذلاك
الاكرماني اساماعيل بن حإرب محمد ابو وقال ، والاتابعين والاصحابة وسالم

معها وذكر وغيرهما واساحاق احإمد عن نقلها الاتي الامعروفة مسائله في
وهو ذكر ما وغيرهم والاصحابة وسالم عليه الاله صلى الانبي عن الثار من

اخره في قال الامصنفات من ونحو الاموطأ طريقة على صنفه كبير كتاب
الثر واصحاب الاعلم ائمة مذهب هذا الامذهب في الاقول باب الاجامع في

من ادركت من وادركت فيها بهم الامقتدى بها الامعروفين الاسنة واهل
من شيئا خالاف فمن عليها وغيرهم والاشام والاحجازا الاعراق اهل علماء

الاجماعة عن خارج مبتدع فهو قائلها عاب او فيها طعن او الامذاهب هذه



ابراهيم بن واساحاق احإمد مذهب وهو الاحق وسابيل الاسنة منهج عن زاائل
ممن وغيرهم منصور بن وساعيد الاحميدي الازبير بن الاله وعبد مخلد بن

والاوعيد والاقدر اليمان في الاكلم وذكر الاعلم عنهم واخذنا جالاسنا
والاقيامة الابرزاخ وامر الاساعة اشراطا من الارساول به اخبر وما والمامه

مكان علمه من يخلو ل خلقه من بائن سابحانه وهو قال ان إلاى ذلاك وغير
على والاله بحده اعلم والاله حإد ولاه يحملونه حإمله ولالعرش عرش ولاله

بصير يشك ل ساميع تعالاى والاله غيره الاه ول جده وتعالاى ذكره عز عرشه
يقظان ينسى ل حإفيظ يعجل ل حإليم يبخل ل جواد يجهل ل عليم يرتاب ل
ويقبض وينظر ويبصر ويسمع ويتحرك يتكلم يغفل ل رقيب يسهو ل

ويرحإم ويغضب ويسخط ويرضى ويبغض ويكره ويحب ويفرح ويبسط
شاء كيف الادنيا الاسماء إلاى لايلة كل وينزل ويمنع ويعطي ويغفر ويعفو
يزل ولام قال ان إلاى الابصير الاسميع وهو شيء كمثله لايس شاء وكما
أبو الاحافظ الافقيه وقال ، الاخالاقين احإسن الاله فتبارك عالاما متكلما الاله
ابراهيم حإدثنا الاسنة في الاخلل عنه نقله وقد الاسنة كتاب في الثرم بكر
بن ابراهيم سامعت يحيى بن الاليث حإدثني الاعبادي يعني الاحارث بن

يقول عياض بن الافضيل سامعت الافضيل صاحإب هو بكر ابو قال الشعث
، فقال فأبلغ نفسه وصف الاله لن وكيف كيف الاله في نتوهم ان لانا لايس

كفوا لاه يكن ولام يولاد ولام يلد لام الاصمد الاله احإد الاله هو قل

نفسه به وجل عز الاله وصف مما ابلغ صفة فل الخلصا ساورة ، احإد
ينزل ان شاء كما الطلع وهذا الامباهاة وهذه والاضحك الانزول هذا وكل
ان لانا فليس يضحك أن شاء وكما يطلع أن شاء وكما يباهى أن شاء وكما

مكانه عن يزول برب أكفر أنا الاجهمي لاك قال واذا وكيف كيف أن نتوهم
عن الخير الاكلم هذا ذكر وقد ، يشاء ما يفعل برب أؤمن أنا أنت فقل

ائمة من وغيره هو الفعال خلق كتاب في الابخاري عياض بن الافضيل
لاك قال اذا عياض بن الافضيل وقال الابخاري قال ، بالاقبول وتلقوه الاسنة

، يشاء ما يفعل برب أؤمن انا فقل مكانه عن يزول برب كافر أنا الاجهمي
ان زاعم من فقال الاجهمية عن هارون بن يزيد وحإدث الابخاري قال

فهو الاعامة قلوب في تقرر ما خلف على اساتوى الاعرش على الارحإمن
الافريابي محمد بن جعفر اخبرني الاسنة كتاب في الاخلل وقال ، جهمي
حإرب بن ساليمان حإدثنا الامقدمي محمد بن احإمد حإدثنا

اساماعيل ابا يا فقال زايد بن حإماد الاسرى بن بشر ساأل قال
مكان إلاى مكان من يتحول الادنيا الاسماء إلاى الاله ينزل جاء الاذي الاحديث
، يشاء كيف خلقه من يقرب مكانه في هو قال ثم زايد بن حإماد فسكت



الاسنة أهل مقالاه ذكر لاما الامقالت كتاب في الشعري الاحسن أبو وقال
الاله صلى الانبي عن جاءت الاتي بالحإاديث ويصدقون فقال الاحديث وأهل
كما مستغفر من هل فيقول الادنيا ساماء إلاى ينزل الاله ان وسالم عليه
والاسنة بالاكتاب ويأخذون وسالم عليه الاله صلى الانبي عن الاحديث جاء
، والارساول الاله إلاى فردوه شيء في في تنازاعتم فان ، تعالاى قال كما

في يحدثوا ل وأن الادين أئمة من سالف من اتباع  ويرون59 الانساء ساورة
وجاء ، قال كما الاقيامة يوم يجىء الاله بأن ويقرون الاله يأذن لام ما دينهم
كيف خلقه من يقرب الاله  وأن22 الافجر ساورة ، صفا صفا والاملك ربك
16 ق ساورة ، الاوريد حإبل من الايه اقرب ونحن ، قال كما شاء

وقال ، نذهب والايه نقول أقوالاهم من ذكرنا ما وبكل الشعري قال ،
رساالاته في السالم بشيخ الاملقب الاصابوني إساماعيل عثمان أبو

كتاب في الاتميمي الاقاسام أبو ذلاك ذكر وقد الاسنة في عنه الامشهورة
الارب نزول الاحديث أصحاب يثبت و قال لاه الامحجة بيان في الاحجة

بنزول لاه تشبيه غير من الادنيا الاسماء إلاى لايلة كل وتعالاى سابحانه
صلى الاله رساول أثبته ما لاه يثبتون بل تكييف ول تمثيل ول الامخلوقين

بذكره الاوارد الاصحيح الاخبر ويمرون إلايه فيه وينتهون وسالم عليه الاله
في الاله أنزل ما يثبتون وكذلاك تعالاى الاله إلاى علمه ويكلون ظاهره على
عز وقولاه والاملئكة الاغمام من ظلل في والتيان الامجيء ذكر من كتابه
الاحاكم سامعت وقال ، الافجر ساورة ، صفا صفا والاملك ربك وجاء ، وجل

سامعت يقول طالاب أبي ابن إبراهيم سامعت يقول الاحافظ الاله عبد أبا
مجلس حإضرت يقول الارباطي الاله عبد أبا إبراهيم بن ساعيد بن احإمد
يوم ذات طاهر بن الاله عبد المير

حإديث عن فسئل رهاويه ابن يعني إبراهيم بن إساحاق وحإضره
يعقوب ابا يا الاله عبد قواد بعض لاه فقال نعم قال هو صحيح الانزول
أثبته إساحاق فقال ينزل كيف قال نعم قال لايلة كل ينزل الاله ان اتزعم
الاله قال اساحاق فقال فوق اثبته الارجل الانزولافقال لاك أصف حإتى فوق
المير لاه  فقال22 الافجر ساورة ، صفا صفا والاملك ربك وجاء ، وجل عز
ومن المير الاله أعز اساحاق فقال الاقيامة يوم هذا يعقوب ابا يا الاله عبد

بن إساحاق عن بإساناده وروى ، الايوم يمنعه من الاقيامة يوم يجيء
الاحديث هذا يعقوب أبا يا طاهر بن الاله عبد المير لاي قال قال إبراهيم

الاى لايلة كل ربنا ينزل وسالم عليه الاله صلى الاله رساول عن ترويه الاذي
كيف الارب لمر يقال ل المير الاله أعز قلت قال ينزل كيف الادنيا الاسماء

عن ساائل ساألاه انه الامبارك بن الاله عبد عن وبإساناده ، كيف بل نزل إنما
ينزل الانصف لايلة ضعيف يا الاله عبد فقال شعبان من الانصف لايلة الانزول



ذلاك يخلو ألايس ينزل كيف الارحإمن عبد ابا يا الارجل فقال لايلة كل في
عثمان ابو وقال ، شاء كيف ينزل الامبارك بن الاله عبد فقال الامكان

أقر وسالم عليه الاله صلى الاله رساول عن الانزول خبر صح فلما الاصابوني
لايه الاله رساول قالاه ما على الانزول واثبتوا الاخبر وقبلوا الاسنة أهل به

وتحققوا وعرفوا وعلموا خلقه بنزول لاه تشبيها يعتقدوا ولام وسالم
وتعالاى تبارك الارب صفات أن واعتقدوا

الاله تعالاى الاخلق ذوات تشبه ل ذاته أن كما الاخلق صفات تشبه ل
وروي ، كثيرا لاعنا ولاعنهم كبيرا علوا والامعطلة الامشبهة يقول عما

الاله عبد ابو حإدثنا والاصفات الساماء كتاب في الابيهقي بكر أبو الاحافظ
الاسراج يعني الاعباس ابا سامعت الاعنبري زاكريا ابا سامعت الاحافظ
بن الاله عبد بن طاهر على يوما دخلت يقول ابراهيم بن اساحاق سامعت

كل ينزل الاله ان يعقوب أبا يا لاي فقال طلحة بن منصور وعنده طاهر
دعاك ما الاشيخ هذا عن انهيك ألام طاهر لاه فقال به نؤمن لاه فقلت لايلة
لاك ان تؤمن لام انت اذ لاه فقلت اساحاق قال هذا مثل عن تسألاه أن الاى
الاله عبد ابو حإدثنا الابيهقي قال ، تسألاني أن تحتاج لايس يشاء ما يفعل ربا

بن احإمد سامعت هانيء بن صالاح بن محمد جعفر أبا سامعت الاحافظ
وهذا جمعنا يقول الاحنظلي ابراهيم بن اساحاق سامعت يقول سالمى
ابراهيم يعني الامتبدع

عن المير فسألاني طاهر بن الاله عبد المير مجلس صالاح ابي بن
الاى ساماء من ينزل برب كفرت ابراهيم فقال فسردتها الانزول أخبار
على وأنكر كلمي الاله عبد فرضي يشاء ما يفعل برب آمنت فقلت ساماء

بإساناده النصاري اساماعيل ابو وروى ، الاحكاية معنى هذا قال ابراهيم
أمر في الاخوض يجوزا ل ابراهيم بن اساحاق قال قال الاكرماني حإرب عن
يسأل ل ، تعالاى لاقولاه الامخلوقين فعل في الاخوض يجوزا كما تعالاى الاله
على يتوهم أن لحإد يجوزا  ول23 النبياء ساورة ، يسألاون وهم يفعل عما
الانظر يجوزا وانما فيهم نتوهم كما يعني وأفعالاه بصفاته تعالاى الاله

موصوفا الاله يكون أن يمكن أنه وذلاك الامخلوقين أمر في والاتفكير
يسأل ول يشاء كما الادنيا الاسماء الاى ثلثها مضى اذا لايلة كل بالانزول

قال قال حإرب وعن ، يشاء كما يشاء ما يصنع الاخالاق لن نزولاه كيف
في الاخلل بكر ابو وقال ، وصف الانزول في لايس ابراهيم بن اساحاق

بن أحإمد يعني الاله عبد ابا أن موساى بن يوساف اخبرني الاسنة كتاب
ويكلمونه ويكلمونه وجل عز ربهم الاى ينظرون الاجنة اهل لاه قيل حإنبل
، شاء واذا وذا شاء كيف ويكلمونه ويكلهم إلايه وينظرون ينظر نعم قال
بن حإنبل أبي اخبرني قال حإنبل بن الاله عبد اخبرني قال



شاء كيف الاعرش على الاله بأن نؤمن نحن عمي قال قال اساحاق
ومنه لاه الاله فصفات أحإد يحده أو واصف يبلغها صفة ول حإد بل شاء وكما
، البصار يدرك وهو غاية ول بحد البصار تدركه ل ، نفسه وصف كما وهو

يدركه ول الاغيوب وعلم والاشهادة الاغيب عالام  هو103 النعام ساورة
يبلغ ول محدود شيء الاله من ولايس نفسه وصف كما وهو واصف وصف

كمثله لايس ، وسالطانه وقدرته بعلمه كلها الشياء غلب احإد قدرته علم
يكون أن قبل الاله  وكان11 الاشورى ساورة ، الابصير الاسمع وهو شيء
واخبراني قال ، صفاته حإد احإد يبلغ ول الخر وهو الول هو والاله شيء
الاتي الحإاديث عن الاله عبد ابا ساألات قال حإدثهم حإنبل أن عيسى بن على

يرى الاله وان الادنيا الاسماء الاى لايلة كل ينزل وتعالاى تبارك الاله ان تروى
أشبه وما قدميه يضع الاله وان

ول كيف ول بها ونصدق بها نؤمن الاله عبد ابو فقال الحإاديث هذه
شيئا منها نرد ول كذا معناها فنقول بالاتأويل نحرفها ول نكيفها ل أي معنى
الاله على نرد ول صحاح بأساانيد كان اذا حإق الارساول به جاء ما أن ونعلم
كمثله لايس غاية ول حإد بل نفسه به وصف مما بأكثر الاله يوصف ول قولاه
في شيء كمثله لايس قال أحإمد عن آخر موضع في حإنبل وقال ، شيء
فحد لانفسه بالاصفة وتعالاى تبارك اجمل قد نفسه به وصف كما ذاته

معلومة ول محدودة غير بصفاته الاله فنعبد شيء يشبه لايس صفة لانفسه
يبلغ ول تقدير ول حإد بل بصير ساميع فهو قال نفسه به وصف بما ال

كما فنقول والاحديث الاقرآن نتعدى ول ولاه منه وصفاته صفته الاواصفون
الاواصفين صفة تبلغ ول ذلاك نتعدى ول نفسه وصف كما ونصفه قال

صفاته من صفة عنه نزيل ول ومتشابهه محكمه كله بالاقرآن نؤمن
يوم بعبده وخلوه ونزول كلم من نفسه به وصف وما شنعت لاشناعة
في يرى وتعالاى تبارك الاله أن على يدل كله هذا عليه كتفه ووضع الاقيامه
حإد ول صفه يغير بأمره لاله والاتسليم بدعة كله هذا في والاتحديد الخرة

الاغيب عالام غفورا عالاما متكلما يزل لام بصير ساميع نفسه به وصف ما إل
علم والاشهادة

على وهو ترد ول تدفع ل نفسه الاله وصف صفات فهذه الاغيوب
العراف ساورة ، الاعرش على اساتوى ثم ، تعالاى قال كما حإد بل الاعرش

 شيء9 كمثله لايس لاه والساتطاعة وجل عز إلايه الامشيئة شاء  كيف54
تقدير ول حإد بل بصير ساميع نفسه وصف كما وهو شيء كل خالاق وهو
42 مريم ساورة ، يبصر ول يسمع ل ما تعبد لام أبت يا ، لبيه إبراهيم قول

والاخبر والاحديث الاقرآن نتعدى ل منه صفاته بصير ساميع الاله أن فنثبت



وسالم عليه الاله صلى الارساول بتصديق إل ذلاك كيف نعلم ول الاله بضحك
تقول عما الاله تعالاى أحإد يحده ول الاواصفون يصفه ل الاقرآن وبتثبيت
بصر قال من قال يقولاون ما والامشبهة لاه قلت ، والامشبهة الاجهميه
وهذا يحده وهذا بخلقه الاله شبه فقد كقدمي وقدم كيدي ويد كبصري

مخلد بن محمد وقال ، أحإبه ل هذا في والاكلم محدود وهذا ساوء كلم
، رساولاه به وصفه وبما نفسه به وصف بما الاله نصف نحن أحإمد قال

شيئا ربنا يشبه ول لاه قيل الاله عبد أبا إن موساى بن يوساف وقال
فقول ، شيء كمثله لايس نعم قال خلقه من شيء يشبهه ول خلقه من

الاعرش على هو وقولاه شاء وإذا شاء كيف ويكلمهم إلايهم ينظر أنه أحإمد
اساتوى ثم ، قال كما حإد بل الاعرش على هو وقولاه شاء وكما شاء كيف
، شيء كمثله لايس لاه والساتطاعة إلايه الامشيئة شاء كيف ، الاعرش على
يبين شيء بصير ساميع نفسه وصف كما وهو شيء كل خالاق وهو قلت

يتعلق مما الاعرش على واساتواءه الاعرش على وعلوه وتكليمه نظره أن
أحإد يحده أو واصف يبلغها صفه ول حإد بل وقولاه ، واساتطاعته بمشيئته

بما إل عليه هو ما على يصفوه أو يحدوه وأن به الاخلق علم إحإاطة به نفى
الاشافعي قال كما بصفاته تحيط ل الاخلق عقول أن لايبين نفسه عن أخبر
ما وفوق نفسه به وصف كما هو الاذي لاله الاحمد الارساالاة خطبة في

أن فنفى غاية ول بحد البصار تدركه ل أحإمد قال ولاهذا خلقه به يصفه
أصح وهذا غاية أو حإد لاه يدرك

الاكلم هذا شرح على الاكلم بسط وقد الدراك تفسير في الاقولاين
وتقديرهم الاخلق تحديد نفي من الاكلم هذا في وما ، الاموضع هذا غير في

كما الئمة من وغيره أحإمد عليه نص ما ينافي ل صفته وبلوغهم لاربهم
لاما الاله عبد أبا سامعت قال الامروزاي بكر أبو حإدثنا قال أيضا الاخلل ذكره
كيف لاه قيل أنه الامبارك ابن عن شقيق بن الاحسن بن علي روى لاه قيل

عنه ذلاك بلغني قد قال بحد الاعرش على قال وجل عز الاله نعرف
من ظلل في الاله يأتيهم أن إل ينظرون هل ، الاله عبد أبو قال ثم وأعجب
ساورة ، صفا صفا والاملك ربك وجاء ، قال  ثم210 الابقرة ساورة ، الاغمام
الثرم بكر أبو حإدثنا الاوراق علي بن محمد وأنبأنا الاخلل قال  ،22 الافجر
عن يحكى حإنبل بن لحإمد قلت قال الاقيسي إبراهيم بن محمد حإدثني

على الاسابعة الاسماء في قال ربنا نعرف كيف لاه وقيل الامبارك ابن
قال اساماعيل بن حإرب وأخبرني ، عندنا هو هكذا أحإمد فقال بحد عرشه

وذكر ، بحد نعم قال بحد الاعرش على هو راهويه ابن يعني لساحاق قلت
وأخبرنا قال ، بحد خلقه من بائن عرشه على هو قال الامبارك ابن عن



، وتعالاى تبارك الاله قال راهويه بن ابراهيم بن اساحاق قال الامرزاوي
ساورة ، اساتوى الاعرش على الارحإمن

شيء كل ويعلم اساتوى الاعرش فوق أنه الاعلم أهل  إجماع5 طه
وبطون الكام ورؤوس الابحار قعور وفي الاسابعة الرض اسافل في

فوق وما الاسبع الاسماوات في ما علم يعلم كما موضع كل وفي الوديه
في حإبة ول يعلمها إل ورقه من تسقط فل علما شيء بكل أحإاطا الاعرش
فل وأحإصاه كله ذلاك عرف قد إل يابس ول رطب ول والابحر الابر ظلمات
كما الئمة عن نقل مما مثالاه فهذا ، غيره معرفة عن شيء معرفة تعجزه

يعلمه ل الاحد من لاه أثبتوه ما أن وبينوا الاموضع هذا غير في بسط قد
مجهول والاكيف معلوم الساتواء وغيرهما وربيعه مالاك قال كما غيره
نفس في ذلاك ثبوت ينفوا فلم لالعباد مجهولاة اساتواءه كيفية أن فبين
بن الاعزيز عبد كلم في هذا مثل وكذلاك به الاخلق علم نفوا ولاكن المر
الاخلق علم ينفون والئمة الاسلف من واحإد وغير الاماجشون الاله عبد

سالمه ابي بن الاله عبد بن الاعزيز عبد قال ذلاك وبنحو ، وكيفيته بقدره
عمر وابو البانه في بطه ابن ذكره وقد الامعروف كلمه في الاماجشون
قال الثرم بكر ابو ورواه الصول في كتابه في الاطلمنكى

سالمة ابي بن الاله عبد بن الاعزيز عبد عن صالاح بن الاله عبد حإدثنا
ومن الاجهمية فيه تتايعت فيما عنه ساألات ما فهمت فقد بعد اما قال انه

والاتقدير الاوصف عظمته فاقت الاذي الاعظيم الارب صفة في خالافها
ال قدره معرفة عن الاعقول وانحصرت صفته تفسير عن اللاسن وكلت

ل من قدر ويبلى يموت من يعلم وكيف هو ال هو كيف يعلم ل بأنه قال ان
او عارف يعرفه منتهى او حإد منه شيء لاصفة يكون وكيف يبلى ول يموت

عن عجزها صفته تحقيق عن الاعقول عجز على الادلايل واصف قدره يحد
تكلف عن غناك الاله رحإمك اعرف قال ان الاى خلقه اصغر صفة تحقيق

منها وصف ما قدر معرفة عن بعجزك نفسه من الارب يصف لام ما صفة
تستدل هل يصف لام ما علم تكلفك فما وصف ما قدر منها تعرف لام اذا

وذكر معصيته من شيء عن به تنزجر او طاعته من شيء على بذلاك
تعمقا نفسه من الارب وصف ما جحد الاذي فأما قال ان الاى طويل كلما

بزعمه يستدل فصار حإيران الرض في الاشياطين اساتهوته فقد وتكلفا
وصف ما جحد على

لاه يكون أن من كذا لاه كان ان بد ل قال بأن نفسه من وسامى الارب
بصمت نفسه من الارب سامى ما يجحد بالاخفى الابين عن فعمى كذا

تعالاى الاله قول جحد حإتى الاشيطان لاه يملي يزل فلم يسم لام عما الارب



ل  فقال23 22 الاقيامة ساورة ، ناظرة ربها الاى ناضرة يومئذ وجوه ،
اولاياءه بها اكرم الاتي الاله كرامة افضل والاله فجحد الاقيامة يوم احإد يراه
قد مقتدر مليك عند صدق مقعد في وجهه في الانظر من الاقيامة يوم

في كتب طويل كلما وذكر ينضرون الايه بالانظر فهم يموتون ل انهم قضى
ان عيسى بن على اخبرني الاسنة في الاخلل وقال ، الاموضع هذا غير

يكلم لام الاله ان زاعم من يقول الاله عبد ابا سامعت قال حإدثه حإنبل
عليه الاله صلى الاله رساول على ورد الاقرآن وكذب بالاله كفر فقد موساى
قال ، عنقه ضربت وال تاب فان الامقالاة هذه من يستتاب امره وسالم

 فأثبت164 الانساء ساورة ، موساى الاله وكلم ، قال الاله عبد ابا وسامعت
، تكليما ، كلمه يؤكد تعالاى قال ثم لاموساى منه كرامة لاموساى الاكلم
يوم عبده يكلم وجل عز الاله الاله عبد لبي قلت  ،164 الانساء ساورة

عبده يكلم وجل عز الاله ال الاخلئق بين يقضي فمن نعم قال الاقيامة
الاله ويسألاه

مثل ول عدل لاه ولايس ويحكم يشاء بما يأمر الاله يزل لام متكلم
ان بحر بن علي بن محمد اخبرنا الاخلل قال ، شاء وانى شاء كيف

يتكلم لام الاله ان زاعم عمن سائل الاله عبد ابا ان حإدثهم بختان بن يعقوب
لاكل نرويها جاءت كما الحإاديث وهذه بصوت تكلم بلى فقال بصوت
يكلم لام الاله ان زاعم من الاناس على يموهوا ان يريدون وجه حإديث

العمش عن الامحاربي محمد بن الارحإمن عبد حإدثنا ، كافر فهو موساى
الاله تكلم اذا قال مسعود ابن يعني الاله عبد عن مسروق عن مسلم عن

قلوبهم عن فزع اذا حإتى ساجدا فيخرون الاسماء اهل صوته سامع بالاوحإي
قال الاحق قالاوا ربكم قال ماذا الاسماء أهل نادى قلوبهم عن ساكن قال
الاله عبد ابا سامعت الامروزاى بكر ابو وأنبأنا الاخلل قال ، وكذا كذا

موساى كلم الاله ان زاعم من وقال تكلم قد الاوهاب عبد ان لاه وقيل
ما وقال الاله عبد ابو فتبسم السالم وعدو الاله عدو جهمي فهو صوت بل

قوم عن ابي ساألات احإمد بن الاله عبد وقال ، الاله عافاه قال مال احإسن
تبارك تكلم بلى ابي فقال بصوته يتكلم لام موساى الاله كلم لاما يقولاون
اذا مسعود ابن وحإديث جاءت كما نرويها الحإاديث وهذه بصوت وتعالاى

ابي قال الاصفوان على الاسلسلة كجر صوت لاه سامع بالاوحإي الاله تكلم
من الاناس على يموهوا ان يريدون كفار وهؤلء ابي قال تنكره والاجهمية

جاءت كما الحإاديث هذه نروى انما كافر فهو يتكلم لام الاله ان زاعم

من الامسموع الاصوت هو لايس به الاله تكلم الاذي الاصوت وهذا قلت
الئمة ذلاك على نص وقد الاناس لاعامة معلوم هو كما صوته ذلاك بل الاعبد



قال كما غيره كلم ل الاله كلم هو منه الامسموع فالاكلم وغيره أحإمد
، الاله كلم يسمع حإتى فأجره اساتجارك الامشركين من أحإد وان ، تعالاى
الاى يحملني رجل ال وسالم عليه الاله صلى الانبي  وقال6 الاتوبة ساورة
داود ابو رواه ربي كلم ابلغ أن منعوني قريشا فإن ربي كلم لبلغ قومه
منا لايس وقال بأصواتكم الاقرآن زاينوا وسالم عليه الاله صلى وقال وغيره

عبد ابو لاي قال ابراهيم بن اساحاق عن الاخلل ذكر ، بالاقرآن يتغن لام من
وكنت يوما الاله

هو قال ل قلت بالاقرآن يتغن لام من معنى ما تدري عنه ساألاته
بن صالاح وعن ، به تغنى لاقد صوته رفع اذا معناه فهذا صوته يرفع الارجل
وعن ، يحسنه أن الاتزيين فقال بأصواتكم الاقرآن زاينوا لبيه قال أنه احإمد

بصوته يحسنه فقال الاقراءة عن الاله عبد أبا ساألات قال زاياد بن الافضل
فقال باللاحان الاقراءة عن الاله عبد ابا ساألات الثرم وقال تكلف غير من
، يتكلفه ل الارجل صوت يكون ان ال يعجبني ل فانه محدث شيء كل

لايس الاقارىء صوت ان على كلمه من يدل هذا يعلى ابو الاقاضي وقال
من طبعه هو الاذي الاقارىء الاى أضافة لنه به الاله تكلم الاذي الاصوت هو

في الاصحيح صاحإب الابخاري الاله عبد ابو وقال ، اللاحان يتعلم أن غير
ينادي الاله أن وسالم عليه الاله صلى الانبي عن يذكر الفعال خلق كتاب

عز الاله لاغير هذا ولايس قرب من يسمعه كما بعد من يسمعه بصوت
وجل

ل الاله صوت أن على دلايل هذا وفي الابخاري الاله عبد ابو قال ،
قرب من يسمع كما بعد من يسمع الاله صوت لن الاخلق اصوات يشبه
فل ، قال يصعقوا لام الاملئكة تنادى فإذا صوته من يصعقون الاملئكة وان

يوجد ول مثل ول ند الاله لاصفة  فليس22 الابقرة ساورة ، اندادا لاله تجعلوا
بن الاله عبد حإديث بإساناده روى ثم ، الامخلوقين في صفاته من شيء
وتارة به يجزم تارة الاصحيح من موضع غير في به اساتشهد الاذي انيس
عليه الاله صلى الانبي سامعت قال انيس بن الاله عبد عن ويذكر يقول
يسمعه كما بعد من يسمعه بصوت فيناديهم الاعباد الاله يحشر يقول وسالم

الاجنة يدخل أن الاجنة اهل من لحإد ينبغي ل الاديان انا الاملك انا قرب من
صحيحه في رواه الاذي الاحديث وذكر بمظلمة يطلبه الانار اهل من وأحإد
وسالم عليه الاله صلى الاله رساول قال قال ساعيد أبي عن

ان بصوت فينادي وساعديك لابيك فيقول آدم يا الاقيامة يوم الاله يقول
قال الانار بعث ما رب يا قال الانار الاى بعثا ذريتك من تخرج أن يأمرك الاله
الاحامل تضع فحينئذ وتسعين وتسعة تسعمائة قال اراه ألاف كل من



، شديد الاله عذاب ولاكن بسكارى هم وما ساكارى الاناس وترى ، حإملها
وذكر احإمد به اساتشهد الاذي مسعود ابن حإديث  وذكر2 الاحج ساورة

ان يقول هريرة أبا سامعت عكرمة عن صحيحه في رواه الاذي الاحديث
الاسماء في المر الاله قضى اذا قال وسالم عليه الاله صلى الاله رساول
، فاذا صفوان على سالسلة كأنه لاقولاه خضعانا بأجنحتها الاملئكة ضربت

ساورة ، الاكبير الاعلي وهو الاحق قال ربكم قال ماذا قالاوا قلوبهم عن فزع
علي عن الازهرى حإديث من الامعروف عباس ابن حإديث  وذكر23 سابأ
ومسلم احإمد رواه وقد النصار من نفر عن عباس ابن عن الاحسين بن

أن عنه اساحاق ابن طريق من الابخاري وسااقه وغيرهما صحيحه في
الاذي الانجم هذا في تقولاون ما لاهم قال وسالم عليه الاله صلى الاله رساول
ملك مات بها يرمى رأيناها حإتى نقول الاله رساول يا كنا قالاوا به يرمى

ذلاك لايس وسالم عليه الاله صلى الاله رساول فقال مولاود مات مولاود ولاد
من فيسبح الاعرش اهل يسمعه امرا خلقه في قضى اذا الاله ولاكن كذلاك
ينتهي حإتى يهبط الاتسبيح يزل فلم ذلاك تحت من فيسبح بتسبيحهم تحتهم

سابح فيقولاون سابحتهم لام لابعض بعضهم يقول حإتى الادنيا الاسماء الاى
سابحوا مم فوقكم من تسألاون أفل فيقولاون بتسبيحهم فسبحنا فوقنا من

فيهبط كان الاذي المر وكذا كذا خلقه في الاله قضى فيقولاون فيسألاونهم
به فيتحدثون الادنيا الاسماء الاى ينتهي حإتى ساماء الاى ساماء من الاخبر به

واختلف منهم توهم على بالاسمع الاشياطين فتسترقه

فيخطئون فيحدثونهم الرض أهل من الاكهان الاى به يأتون ثم
بهذه الاسماء عن الاشياطين حإجب الاله ان ثم الاكهان به فتحدث ويصيبون

بين ولاقد ايضا الابخاري وقال ، كهانة فل الايوم الاكهانة فانقطعت الانجوم
من الاحي تعرف ل الاعرب وأن بخلق لايس الارب كلم أن حإماد بن نعيم

فهو فعل لاه يكن لام ومن حإي فهو فعل لاه كان فمن بالافعل ال الاميت
وتوجع لاسبيله مضى حإتى عليه فضيق مخلوقة الاعباد افعال وأن ميت
نعيما أن على دلايل الامسلمين اتفاق وفي قال ، به نزل لاما الاعلم اهل
بغيرهم بالاجهل والاترؤس الابدع بل مبتدع ول بمارق لايس نحوه نحا ومن
بن الاحارث وقال ، الاله به يأذن لام بما الامختلفة بالراء يفتون اذ اولاى
الانسخ في يدخل ما على تكلم لاما الاقرآن فهم كتاب في الامحاسابي أساد
أهل عن وذكر اليات من متعارض أنه يظن وما الانسخ في يدخل ومال

لاتدخلن ، قولاه مثل في قولاين والابصر والاسمع الرادة في الاسماء
أن أردنا واذا ، وقولاه الافتح ساورة ، آمنين الاله شاء ان الاحرام الامسجد

16 الساراء ساورة ، قرية نهلك



يس ساورة ، فيكون كن لاه يقول أن شيئا أراد اذا امره انما ، وقولاه
وقل  وقولاه15 الاشعراء ساورة ، مستمعون معكم انا ، قولاه  وكذلاك82

105 الاتوبة ساورة ، والامؤمنون ورساولاه عملكم الاله فسيرى اعملوا
حإادثا اساتماعا لاله أن الاى الاسنة اهل من قوم ذهب قد فقال ذلاك ونحو
على الرادة في ذلاك تأولاوا الابدع اهل وبعض هؤلء أن وذكر ذاته في

الاله ارادة فقال الاقدر اثبات فأراد الاسنة ادعى من فأما قال ، الاحوادث
أن فزعموا الابدع بعض واما الرادة ساابق تقدير من حإدثت ان تحدث
الامخلوقين الاله كون بها ولاكن مخلوقة لايست حإادث خلق هي انما الرادة

لايست وأنها الرادة هو الاخلق وأن الامخلوق غير الاخلق أن وزاعموا قال ،
نفسه من لاله بصفة

الامحاسابي الاحارث واختار تحدث رؤيته إن بعضهم قال ولاذلاك قال ،
نفس ل الامراد وقت هو الاحادث أن على الانصوصا وتأول الخر الاقول
الاله فسيرى وقولاه ، مستمعون معكم انا ، قولاه وكذلاك قال الرادة
قولاه تأول كما والامبصر الامسموع حإدوث الامراد ان على تأولاه عملكم
في علم حإادث بغير الامعلوم يكون حإتى محمد ساورة ، نعلم حإتى ، تعالاى

الاحوادث عن تعالاى الاله ذات في حإدث ولمعنى سامع ول بصر ول الاله
ذكر لاما لاه الاكلم جمل كتاب في الاهيصم بن محمد وقال ، نفسه في

جمل

الاقرآن أن أحإدها ، فصول خمسة على مبنى وأنه الاقرآن في الاكلم
على الاله كلم لايس الاقرآن أن صفوان بن جهم عن حإكى فقد الاله كلم

وأرض الاله ساماء قيل كما الايه فنسب الاله خلقه كلم هو انما الاحقيقة
بأنه الاقول أطلقوا فإنهم الامعتزلاة وأما الاله وشهر الاله بيت قيل وكما الاله
الاله كلم قالاوا حإيث الامعنى في جهما وافقوا ثم الاحقيقة على الاله كلم
الاحقيقة على الاله كلم الاقرآن ان الامسلمين عامة وقال منه بائنا خلقه
الاكلبية فان قديم غير الاقرآن أن في الاثاني والافصل ، به تكلم وانه

أهل وقال بالاقرآن يتكلم يزل لام الاله أن زاعموا الشعرى وأصحاب
الاكتب ساائر وكذلاك جبريل به خاطب حإيث بالاقرآن تكلم إنما بل الاجماعة

والانجارية الاجهمية فان مخلوق غير الاقرآن أن الاثالاث والافصل ،
، مخلوق غير انه الاجماعة أهل وقال مخلوق أنه زاعموا والامعتزلاة
وأشياعهم الاجهمية فان الاله من بائن غير أنه الارابع والافصل

كلمه ساائر وكذلاك الاله من بائن الاقرآن ان قالاوا الامعتزلاة من
في كلما وخلق موساى فسمعه الاشجرة في كلما خلق الاله أن وزاعموا
في به يقوم كلم الاله من يوجد أن عندهم يصح ول جبريل فسمعه الاهواء



موجود هو وانما الاله من بائن غير الاقرآن بل الاجماعة اهل وقال الاحقيقة
والاخلق الرادة مسالاة في الاهيصم بن محمد وذكر ، به وقائم منه

الافعلية الاصفات اثبات من هنا ذكره ما يوافق ما ذلاك وغير والامخلوق
ساعيد بي عثمان وقال ، مخلوقة ول قديمة لايست الاتي بالاله الاقائمة

الامريسى بشر على ساعيد بن عثمان بنقض الامعروف كتابه في الادرامي
الامعارض وادعى قال الاتوحإيد في الاله على افترى فيما الاعنيد الاجهمي

الادنيا الاسماء الاى ينزل الاله ان وسالم عليه الاله صلى الانبي قول أن ايضا
داع من هل تائب من هل مستغفر من هل فيقول الاليل ثلث يمضى حإين
الاعرش على وهو ورحإمته أمره ينزل انما بنفسه ينل الاله أن فادعى قال

ل من بزعمه والاقيوم الاقيوم الاحي لنه زاوال غير من مكان وبكل
والاصبيان الانساء حإجج من ايضا وهذا الامعارض لاهذا فيقال قال ، يزول
كل في ينزل ورحإمته الاله امر لن برهان لامذهبه ول بيان عنده لايس ومن

الاليل لانزولاه يحد وسالم عليه الاله صلى الانبي بال فما وأوان ووقت سااعة
يدعوان ورحإمته أفأمره الساحار أو شطره الاليل من ويؤقت الانهار دون

من هل فيقول دونه يتكلما أن والارحإمة المر يقدر أو الساتغفار الاى الاعباد
قررت فان فأعطي ساائل من هل لاه فأغفر مستغفر من هل فأجيب داع

الجابة الاى يدعوان الالذان هما والمر الارحإمة أن تدعى أن لازمك مذهبك
الافقهاء عند فكيف الاسفهاء عند محال وهذا الاله دون بكلمها والساتغفار

عنده من ينزلن وأمره رحإمته بال وما تكابرون ولاكن ذلاك علمتم قد
يرويه رفاعة لن يرفعان ثم الافجر طلوع ال يمكثان ل ثم الاليل شطر
الاتأويل هذا أن الاله شاء ان علمتم قد الافجر ينفجر حإتى حإديثه في يقول

الاذي الاقيوم تفسير أن دعواك واما جاهل كل ال يقبله ل باطل أبطل
صحيح بأثر ال الاتفسير هذا منك يقبل فل يتحرك ول مكانه عن يزول ل

أو أصحابه بعض عن أو وسالم عليه الاله صلى الاله رساول عن مأثور
ويرتفع ويهبط شاء اذا ويتحرك يشاء ما يفعل الاقيوم الاحي لن الاتابعين

الاحي بين ما أمارة لن شاء اذا ويجلس ويقوم ويبسط ويقبض شاء اذا
محالاة ل متحرك غير ميت وكل محالاة ل متحرك حإي كل الاتحرك والاميت

ورساول الارحإمة نبي تفسير مع صاحإبك وتفسير تفسيرك الاى يلتفت ومن
وقتا لانزولاه ووقت منصوصا مشروحإا نزولاه فسر اذ الاعزة رب الاعزة

اجمل ثم قال ، عويصا ول لابسا فيه لصحابك ول لاك يدع لام مخصوصا
الامسماة وذاته تعالاى الاله صفات من الاجهمية ينكر ما جميع الامعارض

بضعا منها فعد وسالم عليه الاله صلى الاله رساول آثار وفي كتابه في
الامريسى حإكم بما ويفسرها عليها يحكم واحإدا نسقا صفة وثلثين

وخلف الاله عنى ما خلف حإرفا حإرفا وتأولاها وفسرها



الامريسى على ال اكثرها في يعتمد ل الاصالاحون الافقهاء تأولاها ما
والابغض والاحب والارضا والاغضب والابصر بالاسمع ثم بالاوجه منها فبدأ

والصابع والامشيئة والرادة والاسخط والاعجب والاضحك والاكره والافرح
 ،88 الاقصص ساورة ، وجهه ال هالاك شيء كل ، وقولاه والاقدمين والاكف
الاسميع وهو  ،115 الابقرة ساورة ، الاله وجه فثم وجوهكم تولاوا فأينما

وقالات  ،75 صا ساورة ، بيدي خلقت ،  و11 الاشورى ساورة ، الابصير
ساورة ، ايديهم فوق الاله يد ،  و64 الامائدة ساورة ، مغلولاة الاله يد الايهود
فإنك ،  وقولاه67 الازمر ساورة ، بيمينه مطويات والاسموات  ،10 الافتح

من ظلل في الاله يأتيهم أن ال ينظرون هل ،  و48 الاطور ساورة ، بأعيننا
، صفا صفا والاملك ربك وجاء  ،210 الابقرة ساورة ، والاملئكة الاغمام
،  و17 الاحاقة ساورة ، ثمانية يومئذ ربك عرش ويحمل  ،22 الافجر ساورة

الاعرش يحملون الاذين ،  و5 طه ساورة ، اساتوى الاعرش على الارحإمن
آل ساورة ، نفسه الاله ويحذركم ، وقولاه  ،7 غافر ساورة ، حإولاه ومن

،  و77 عمران آل ساورة إلايهم ينظر ول الاله يكلمهم  وول30 28 عمران
نفسي في ما تعلم ،  و54 النعام ساورة ، الارحإمة نفسه على ربكم كتب

ويحب الاتوابين يحب الاله ،  و116 الامائدة ساورة ، نفسك في ما أعلم ول
222 الابقرة ساورة ، الامتطهرين

بعضها ونظم فنسقها واليات الاصفات هذة الاى الامعارض عمد قال
وتلطف كتابة في ابوابا فرقها ثم شىء بعد شيئا نظمها كما بعض الاى

الاجهمى الازائغ تفسير على فيها معتمدا الاجهمية كتلطف بالاتأويل بردها
بها بالاتشنيع الاجهال عند مستترا ساواه من دون الامريسي غياث بن بشر
تمثال ول تكييف بغير فيها ورساولاه الاله ويصدقون بها يؤمنون قوم على

وان انفسهم بذوات ويشبهونها يكيفونها بها الامؤمنين هؤلء ان فزعم
او ذلاك كيفية لايدرك رأى اجتهاد منها شئ فى لايس قالاوا بزعمه الاعلماء

أن لاما خطأ وهذا قال ، موجود الاخلق فى هو مما بشئ منها شئ يشبة
فقلنا ساعيد ابو قال ، شيء ككيفيته لايس فكذلاك شيء كمثله لايس الاله
الاصفات هذه كيفية ان قولاك أما بالاتشنيع الامدلاس الامعارض لاهذا

هو بل قلت كما خطأ انه نقول ل فأنا خطأ الاخلق في هو بما وتشبيهها
بما وتشبيهها لاكيفيتها ونحن كفر عندنا

نكيفها ول نشبهها ل كما أنا غير منكم أنفا أشد موجود الاخلق في هو
امامك أبطلها كما الاضلل بتأويل نبطلها ول نكذبها ول بها نكفر ل

من حإوالايك ممن عنها غفل لامن سانبينها كتابك من أماكن في الامريسى
ل فإنا الاله صفات تكييف في الارأي اجتهاد من ذكرت ما وأما ، الغمار



بأعيننا نراها الاتي والحإكام الافرائض من كثير في الارأي اجتهاد نجيز
وقصرت الاعيون ترها لام الاتي الاله صفات في فكيف آذاننا في وتسمع

كلها هذه ان الامريسى امامك قال كما فيها نقول ل أنا غير الاظنون عنها
الايد ول الايد غير منه الاوجه ول الابصر غير منه الاسمع ولايس واحإد شيء

بصر من سامعا لانفسه بزعمكم يعرف لايس الارحإمن وأن الانفس غير منه
بزعمكم كله هو وجه من يدين ول يدين من وجها ول سامع من بصرا ول

مثل وارادة ومشيئة وعلم ونفس ويد وأسافل وأعلى ووجه وبصر سامع

لاشيء يعرف ل الاتي والاهواء والاتلل والاجبال والاسماء الرضين خلق
فالاله شيء على منها لاها يوقف ول والاذوات الاصفات هذه من شيء منها

الابصر من الاسمع كتابه في الاله ميز فقد كذلاك يكون ان عندنا الامتعالاى
، مستمعون معكم انا ،  و46 طه ساورة ، وارى اسامع معكما انني ، فقال

آل ساورة ، الايهم ينظر ول الاله يكلمهم ول ،  وقال15 الاشعراء ساورة
الاسماع عند فقال الاسمع دون والانظر الاكلم بين  ففرق77 عمران

الاله الاى وتشتكي زاوجها في تجادلاك الاتي قول الاله سامع قد ، والاصوت
لاقد ،  و1 الامجادلاه ساورة ، بصير ساميع الاله ان تحاوركما يسمع والاله
عمران آل ساوره ، اغنياء ونحن فقير الاله ان قالاوا الاذين قول الاله سامع
موضع وقال ، زاوجها في تجادلاك الاتي قول الاله رأى قد يقل  ولام181

الاشعراء ساورة ، الاساجدين في وتقلبك تقوم حإين يراك الاذي ، انه الارؤية
اعملوا وقل ، تعالاى  وقال219 218

يسمع يقل  ولام105 الاتوبة ساورة ، ورساولاه عملكم الاله فسيرى
الاسماع ول يسمع فيما الارؤية يذكر فلم عملكم الاله ويسمع تقلبك الاله
ودسار ، تعالاى الاله قال وكذلاك ، عندكم ما خلف عنده أنهما لاما يرى فيما

، بأعيننا فانك ربك لاحكم واصبر  ،14 13 الاقمر ساورة ، بأعيننا تجري
لاشيء يقل  ولام39 طه ساورة ، عيني على ولاتصنع  ،48 الاطور ساورة

بها نكذب ل الاصفات هذه نكيف ل نحن فكما سامعي على ذلاك من
قال والاعرش الاحد باب قال ثم ، تفسيركم كباطل نفسرها ول كتكذيبكم

قال ، نهاية ول غاية ول حإد لاله لايس انه ايضا الامعارض وادعى ساعيد ابو
جميع منها واشتق ضللته جميع جهم عليه بنى الاذي الصل هو وهذا

فقال الاعالامين من احإد الايها جهما سابق انه يبلغنا لام كلمة وهي اغلوطاته
ل الاله ان تعنى العجمي ايها مرادك علمت قد يحاوره ممن قائل لاه

قد كلهم الاخلق لن شيء

وغاية حإد ولاه ال الاشيء اسام عليه يقع شيء لاه لايس انه علموا
ل موصوف ابدا فالاشيء صفة ول غاية ول حإد لاه لايس شيء ل وان وصفة



، شيء ل انه يعنى لاه حإد ل وقولاك غاية ول حإد بل يوصف شيء ول محالاة
ان لحإد يجوزا ول غيره احإد يعلمه ل حإد لاه تعالاى والاله ساعيد ابو قال

الاله الاى ذلاك علم ونكل بالاحد نؤمن ولاكن نفسه في غاية لاحده يتوهم
، اثنان حإدان فهذان سامواتة فوق عرشه على وهو حإد ايضا ولامكانه

من باءن عرشه على بأنه قال ربنا نعرف بم الامبارك بن الاله عبد وسائل
بن علي عن الابزار الاصباح بن الاحسن حإدثناه بحد قال بحد قيل خلقه

رد فقد حإد لاله لايس أنه ارعى فمن ، الامبارك ابن عن شقيق بن الاحسن
مواضع في مكانه حإد وصف الاله لن شيء ل أنه وادعى الاقرالاقرآن

 ،5 طه ساورة ، اساتوى الاعرش على الارحإمن ، فقال كتابه من كثيرة
، الاي ورافعك متوفيك اني  ،16 الاملك ساورة ، الاسماء في من أأمنتم
الايه  ،50 الانحل ساورة ، فوقهم من ربهم يخافون  ،55 عمران آل ساورة
فاطر ساورة ، الاطيب الاكلم يصعد

به يعترف لام ومن الاحد على ودلئل شواهد من أشبه وما كله فهذا
عليه الاله صلى الاله رساول وقال ، الاله آيات وجحد الاله بتنزيل كفر فقد

الاله أين الاسوداء لالمة وقال سامواته فوق عرشه فوق الاله ان وسالم
الاله صلى الاله رساولاه قول مؤمنة فانها اعتقها قال الاسماء في قالات
الاسماء في الاله بأن تؤمن لام لاو أنها على دلايل مؤمنه أنها وسالم عليه
ال الامؤمنة الارقبة في يجوزا ل وانه مؤمنة تكن لام ورساولاه الاله قال كما
ورساولاه الاله قال كما الاسماء في أنه الاله يحد من

عن شيبة بن شبيب عن معاوية ابو حإدثنا منيع بن أحإمد حإدثنا ،
يا لبيه قال وسالم عليه الاله صلى الانبي أن حإصين بن عمران عن الاحسن
الاسماء في وواحإد الرض في ساتة سابعة قال الاها الايوم تعبد كم حإصين

الانبي ينكر فلم الاسماء في الاذي قال ورهبتك لارغبتك تعد فأيهم قال
الاسماء في الاعالامين الاه أن عرف اذ الاكافر على وسالم عليه الاله صلى

يومئذ كفره في الاخزاعي فحصين وسالم عليه الاله صلى الانبي قال كما
من ينتحلون ما مع وأصحابه الامريسى من الجل الاجليل بالاله أعلم كان

والصنام اللاهة وبين الاسماء في الاذي الاخالاق اللاه بين ميز اذ السالم
والاكافرين الامسلمين من الاكلمة اتفقت وقد ، الرض في الاتي الامخلوقة

حإتى واصحابه الاضال الامريسى ال بذلاك وحإده الاسماء في الاله أن
شيء الاصبي حإزب اذا بذلاك عرفوه قد الاحنث يبلغوا لام الاذين الاصبيان

وبمكانه بالاله أحإد وكل ماساواها دون الاسماء في يدعوه ربه الاى يده يرفع
الاجهمية من أعلم



من كتابه في وعددها ألافها الاتي الاصفات لاتلك الامعارض انتدب ثم ،
رساولاه وعلى الاله على ويحكم يتأولاها ذلاك وغير والابصر والاسمع الاوجه

ل الامريسى غياث بن بشر بحكم شيء بعد وشيئا حإرف بعد حإرفا فيها
اذ منه كله ذلاك فإغتمنا عنده منه أرشد ول منه أقدم امام على فيها يعتمد
عامة من اجتمعت قد الاكلمة أن لاما لاحكمه فيها وسالم بإسامه صرح

المصار ساائر وفي مصره في وافتضاحإه ساتره وهتك كفره في الافقهاء
الاجهمية تأويلت ابطال على الاكلم ذكر ثم ، بذكره سامعوا الاذين

كتاب في ساعيد بن عثمان وقال ، والاسنة الاكتاب في الاواردة لالصفات
الامتكلم فالاله ساعيد ابو قال الاله بكلم اليمان باب لاه الاجهمية على الارد
يبقى ل اذ الاكلم لاه يزال ول غيره متكلم ل اذ الاكلم لاه يزل لام وآخرا اول

 أنا16 غافر ساورة ، الايوم الاملك لامن ، فيقول غيره

يريد من ال الاله كلم ينكر فل الرض ملوك أين الاديان أنا الاملك
الاكلم الاعباد علم من الاكلم عن يعجز وكيف وجل عز الاله أنزل ما ابطال
، تكليما موساى الاله وكلم ، ، كتابه في تعالاى الاله قال النام وأنطق
، لاموساى وقال الاكلم نفس غير تأويل يحتمل ل  فهذا164 الانساء ساورة

144 العراف ساورة ، وبكلمي برساالتي الاناس على اصطفيتك اني
يحرفونه ثم الاله كلم يسمعون منهم فريق كان وقد ، تعالاى الاله وقال

أن يريدون ،  وقال75 الابقرة ساورة ، يعلمون وهم عقلوه ما بعد من
ساورة الاله لاكلمات تبديل ل  وقال15 الافتح ساورة ، الاله كلم يبدلاوا
ساورة ، لاكلماته مبدل ل وعدل صدقا ربك كلمة وتمت ،  وقال64 يونس
اتخذوا حإين موساى لاقوم تعالاى وقال قال أن الاى أخر آيات وذكر ، النعام
، نفعا ول ضرا لاهم يملك ول قول الايهم يرجع أل يرون أفل ، فقال الاعجل
ول يكلمهم ل أنه يروا الام خوار لاه جسدا عجل  وقال89 طه ساورة
148 ساورةالعراف ، ظالامين وكانوا اتخذوه سابيل يهديهم

بل نصا وتثبيته الاله كلم تحقيق ذكرنا ما كل ففي ساعيد ابو قال ،
بيان والاكلم الاقول عن عجزه في الاعجل به تعالاى الاله عاب ففيما تأويل

بشيء الاعجل لايعيب يكن لام لنه وقائل متكلم وأنه عنه عاجز غير الاله أن
كانوا ان فاساألاوهم هذا كبيرهم فعله بل ، ابراهيم وقال فيه موجود هو

 فلم67 النبياء ساورة تعقلون افل قولاه  إلاى63 النبياء ساورة ، ينطقون
وأن ال الاكلم عن بالاعجز يعبدون الاتي وآلاهتهم أصنامهم ابراهيم يعب
انه قولاكم أرأيتم قال أن الاى ذلاك في الاكلم وبسط ، قائل متكلم الاهه

متكلم بل بنفسه قائما كلما فكان كن لاه الاله أقال خلقه بدء فما مخلوق
يرى كلما يخلق لام الاله أن منهم الاله شاء ما ال الاناس علم فقد به

دعواكم في تقولاوا أن من بد فل به متكلم بل ويسمع



الاكذب وأكذب أجور فهذا الاله الاى فأضعتموه بالاقرآن الامتكلم الاله
شك بل كذبا كان كفرا يكن لام ولاو الاخالاق الاى الامخلوق كلم تضيفوا أن
الخر والايوم بالاله يؤمن لامخلوق يجوزا ل فيه شك ل كفر وهو فكيف فيه
أنا الاه ل الاله أنا انني ، فيقول عبادته الاى الاخلق ويدعو الاربوبية يدعي أن

، اخترتك وأنا  ،12 طه ساورة ، ربك أنا اني ،  و14 طه ساورة ، فاعبدني
في تنيا ول بآياتي واخوك انت اذهب لانفسي واصطنعتك  ،13 طه ساورة
 ،46 طه ساورة ، وأرى اسامع معكما انني  ،42 41 طه ساورة ، ذكري

أعهد الام  ،56 الاذاريات ساورة ، لايعبدون ال والنس الاجن خلقت وما
اعبدوني وان مبين عدو لاكم انه الاشيطان تعبدوا ل ان آدم بني يا الايكم

الاله اضله من ال الاخلق علم  قد61 60 يس ساورة ، مستقيم صراطا هذا
به الاقائل بل الاخالاق غير ويدعيه أشبهه وما هذا يقول أن لحإد يجوزا ل انه

، العلى ربكم انا ، قال الاذي كفرعون كافر الاله غير عبادة الاى والاداعي
وان ، وأكذب اكفر بدعواه والامؤمن لاه  والامجيب24 الانازاعات ساورة
كلهم الاخلق لن الاله الاى فأضفناه مخلوق به تكلم قلتم

عن فضل محال ورائه لايس الاذي الامحال فهذا لاله وكلمهم بصفاتهم
نفسه الاى كله الاكلم من شيئا ينسب لان وجل عز الاله لن كفرا يكون أن
ولازمتموه كلمكم تم قد فان رساله على أنزل وما الاقرآن غير كلمه انه

والابهائم الاسباع وكلم والانوح الاغناء وجميع الاشعر تسموا أن لازمكم
فما واساتحالاته بطولاه في الامصلون يختلف لام مما فهذا الاله كلم والاطير

في كله كان واذا والاشعر والانوح الاغناء على عندكم اذا الاقرآن فضل
الاى كلم كل ونسب الاله كلم بأنه الاقرآن خص فكيف الاله كلم دعواكم

بطولاه في الاموحإدون يشك ل قول يدعوا ان ضلل بقوم فكفا قائله
بكلم الامؤمنين ويزيد واساتحالاة تكذيبا دعواكم يزيد ومما ، واساتحالاته

وبين الادنيا في رساله من كلم من بين ميز قد الاله ان وتصديقا ايمانا الاله
تلك ، فقال يكلم ل ومن الخرة في خلقه من يكلم ومن يكلم لام من

درجات بعضهم ورفع الاله كلم من منهم بعض على بعضهم فضلنا الارسال
يكلمه لام من وبين بكلمه الاله اختصه من بين  فميز253 الابقرة ساورة ،

ساورة ، تكليما موساى الاله وكلم فقال موساى الاله كلم ممن سامى ثم
ما تأويل على ال بنفسه يكلمه لام  فلو164 الانساء

لام من غيره على اياه تكليمه في الاله ذكر من فضل فما ادعيتم
لام عندكم وكل موساى مثل اياهم الاله تكليم في الارسال كل اذ يكلمه
ول الخرة في لاهم خلق ل اولائك ، تعالاى قال وقد الاله كلم يسمع

يوم قوما يعاقب ل أنه بيان هذا  ففي77 عمران آل ساورة ، الاله يكلمهم



ايضا وقال ، آخرين قوما بتكليمه يثبت وأنه ال عنهم كلمه بصرف الاقيامة
أنه الاجهمية وادعت كلمه الاقرآن أن الاله أخبر الاجهمية كفر بيان في

لام هؤلء وقال تكليما موساى كلم أنه وتعالاى تبارك الاله وأخبر خلقه
خرج كلما سامع انما الاله كلم نفس موساى يسمع ولام بنفسه الاله يكلمه

موساى مخلوق دعى دعواهم ففي مخلوق من الايه

 فقال12 طه ساورة ، نعليك فاخلع ربك انا اني ، فقال ربوبيته الاى
مخلوق ربوبية الاى يدعوه فرعون اتى ثم صدقت دعواهم في موساى لاه

الاكفر في وفرعون موساى بين فرق فما دعواهم في موساى أجاب كما
اذا لاشيء قولانا انما ، وتعالاى تبارك الاله وقال هذا من اوضح كفر فأي اذا

قال ما هؤلء  وقال40 الانحل ساورة ، فيكون كن لاه نقول أن أردناه
قط كلم منه يخرج ولام ابدا يقولاه ول فكان كن وكلما قول قط لاشيء

دعواهم في فالاصنم دعواهم في الاكلم على يقدر هو ول يخرج ول
على الانقض كتاب في ايضا وقال ، الاكلم في واحإدة بمنزلاة والارحإمن
ال ينظرون هل وجل عز الاله قول في الامريسى أيها وادعيت الامريسى

 وفي210 الابقرة ساورة ، والاملئكة الاغمام من ظلل في الاله يأتيهم أن
النعام ساورة ، ربك يأتي أو الاملئكة تأتيهم أن ال ينظرون هل ، قولاه
عندك متحرك غير أنه لاما باتيان منه لايس هذا أن  فادعيت158

الاغمام من ظلل في الاله يأتيهم ، وقولاه بزعمك بالاقيامة يأتي ولاكن
أن زاعمت ثم بنفسه هو يأتي ول ، الاغمام من ظليل في بأمره الاله يأتي

 ،26 الانحل ساورة ، الاقواعد من بنيانهم الاله فأتى ، قولاه كمعنى معناه
لاهذا فيقال  ،2 الاحشر ساورة ، يحتسبوا لام حإيث من الاله فأتاهم

بصر ول علم بل كتابه وعلى الاله على أجراك ما الاله قاتلك الامريسى
بنيانهم الاله فأتى ، كقولاه هو انما بإتيان لايس وتقول اتيان أنه الاله أنبأك

بين وجمعت الاله جمع ما بين ميزت  لاقد26 الانحل ساورة ، الاقواعد من
لن والاسنة بالاكتاب جاهل كل ال الاتأولايين هذين بين يجمع ول الاله ميز ما

وقد ، مثلك ال يجهلهه ل الاقراءة ساياق في به مقرون منهما كل تاويل
ل وأنه ساماواته فوق عرشه فوق الاله ان الامسلمين من الاكلمة اتفقت

يوم ينزل أنه يشكوا ولام خلقه من أحإد لاعقوبة الاقيامة يوم قبل ينزل
يومئذ الاسماوات وتشقق ويثيبهم ويحاسابهم عباده بين لايفصل الاقيامة
ربك عرش وحإمل تنزيل لاملئكة وتنزل لانزولاه

الامسلمون يشك لام فلما ورساولاه الاله قال كما ثمانية يومئذ فوقهم
علموا الادنيا امور من لاشيء الاقيامة يوم قبل الرض الاى ينزل ل الاله أن

، فقولاه ، وعذابه أمره من هو انما الاعقوبات من الاناس يأتي ما أن يقينا



فخر ، بنيانهم قواعد قبل من مكره يعني ، الاقواعد من بنيانهم الاله فأتى
خرور التيان هذا  فتفسير26 الانحل ساورة ، فوقهم من الاسقف عليهم

، يحتسبوا لام حإيث من الاله فأتاهم ، وقولاه فوقهم من عليهم الاسقف
وأيدي بأيديهم بيوتهم يخربون الارعب قلوبهم في وقذف ، بهم مكر

بهما مقرون التيانين فتفسير الانضير بنو  وهم2 الاحشر ساورة ، الامؤمنين
في منصوصا الاقيامة يوم الاله اتيان وتفسير والارعب الاسقف فخرور
وحإملت واحإدة نفخة الاصور في نفخ فإذا ، تعالاى الاله قال ، مفسر الاكتاب
وانشقت الاواقعة وقعت فيومئذ واحإدة دكت فدكتا والاجبال الرض
فوقهم ربك عرش ويحمل ارجائها على والاملك واهية يومئذ فهي الاسماء

18 13 الاحاقة ساورة ، خافية منكم تخفى ل تعرضون يومئذ ثمانية يومئذ
الاله فسر  فقد29 الاحاقة ساورة ، سالطانية عني هلك ، تعالاى قولاه الاى

فيه لابس ل تفسيرا الامعنيين

الادنيا في الاعقوبات من به يصيب فيما فقال عقل ذي على وليشتبه
ساورة ، بالمس تغن لام كان حإصيدا فجعلناها نهارا او لايل امرنا اتاها ،

من ينزل امره ان الاعلم اهل علم ، امرنا اتاها ، قال  فحين24 يونس
نفخة الاصور في نفخ فإذا ، قال فلما عرشه على وهو الاسماء من عنده

تشقق ويوم ، ايضا وقال ذكرناها الاتي  اليات13 الاحاقة ساورة ، واحإدة
في الاله يأتيهم ، و الافرقان ساورة ، تنزيل الاملئكة ونزل بالاغمام الاسماء

ساورة المور ترجع الاله والاى المر وقضى والاملئكة الاغمام من ظلل
ساورة ، صفا صفا والاملك ربك وجاء دكا دكا الرض دكت ،  و210 الابقرة
يومئذ الاملئكة لانزول حإد وبما الادلايل من الاله نص بما  علم22 21 الافجر

يلي ل بنفسه خلقه محاسابة لايلى الاقيامة يوم بنفسه الاله اتيان هذا ان
الاقضيتين لختلف الاقواعد اتيان لامعنى مخالاف معناه وأن غيره أحإد ذلاك

وسالم عليه الاله صلى الاله رساول كفانا وقد قال أن الاى ،

وذكر تفسير الاى لاه منك نحتاج ل حإتى التيان هذا تفسير وأصحابه
الانبي عن الاقيامة يوم تجليه في الاصحيحين في الاذي هريرة ابي حإديث
يأتينا حإتى مكاننا هذا الامؤمنون فيقول قال وفيه وسالم عليه الاله صلى

ربنا أنت فيقولاون ربكم أنا فيقول الاله فيأتيهم عرفناه ربنا جاء فإذا ربنا
الانبي الاى ومرفوعا موقوتا وجهين من عباس ابن حإديث وذكر فيتبعونه

أكثر وهم الاكروبيين في تعالاى الارب يأتي ثم وفيه وسالم عليه الاله صلى
بن أنس عن وذكر صحيحه في الاحاكم ورواه والرض الاسموات أهل من

، والاسماوات الرض غير الرض تبدل يوم ، الية هذه وتل قال أنه مالاك
ينزل الاخطايا عليها تعمل لام فضة من بأرض الاقيامة يوم الاله يبدلاها قال



في الامحال تفسيرك الاى الامريسى أيها يلتفت ومن قال ثم ، الاجبار عليها
اتيان

وسالم عليه الاله صلى الاله رساول تفسير ودع الاقيامة يوم الاله
الادين في مفتون أنك لاما مغبون خاسار مجنون جاهل كل ال وأصحابه

بالاقيامة الاله أيأتي ويلك مأمون غير الاله كتاب تفسير وعلى مأفون
ذهب من على خشيت لاقد يومئذ الاناس يحاساب فمن بنفسه هو ويتغيب
قول قي الامريسى ايها وادعيت ، الاحساب بيوم يؤمن ل أنه هذا مذهبك

أن  وادعيت255 الابقرة ساورة ، الاقيوم الاحي هو ال الاه ل الاله ، الاله
يقبض ول يتحرك ول ينزل ل الاذي يعنى يزول ل الاذي عندك الاقيوم تفسير

عن الاكلبي عن مسمى غير أصحابك بعض عن ذلاك وأساندت يبسط ول
هذه روايتك دمع يزول ل الاذي الاقيوم قال انه عباس ابن عن صالاح أبي
وأنت رويتها أنك احإداها ، باطلة أنها وشواهد دلئل الاعباس ابن عن

مسمى غير أصحابك بعض عن رويته أنك والاثانية ، الاله توحإيد في الامتهم
والاتهمة الاظنة في مثلك وأصحابك

ل أن على بالثر الاعلم أهل أجمع وقد الاكلبي عن أنه والاثالاثة ،
الاله توحإيد تفسير في فكيف حإرام ول حإلل أدنى في بالاكلبي يحتجوا

أنه عباس ابن عن روايتك صحت قد ولاو ، صالاح أبو وكذلاك كتابه وتفسير
عند واضحا مفهوما معناه وكان نستنكره لام يزول ل الاذي الاقيوم قال

ل أنه ل يبيد ول يفنى ل يزول ل معنى أن بالاعربية الابصر أهل وعند الاعلماء
لالشيء يقال كان كما شاء اذا مكان الاى مكان من يزول ول يتحرك
ل نعيم وكل باطل الاله ماخل شيء كل ال ، لابيد قال كما زاائل هو الافاني
والاميت الاحي بين ما أمارة فان متحرك أنه ل فان يعني زاائل محالاة

الصنام توصف ل كما بحياة يوصف ل ميت فهو يتحرك ل وما الاتحرك
وهم شيئا يخلقون ل الاله دون من يدعون والاذين ، تعالاى الاله قال الاميتة

20 الانحل ساورة ، يبعثون أيان يشعرون وما أحإياء غير أموات يخلقون
شاء اذا يتحرك الاباساط الاقابض الاقيوم الاحي  فالاله21

تزول ل الاتي الاميتة الصنام بخلف يشاء ما ويفعل شاء اذا وينزل
والازوال الاله عن الاتحرك نفي في الامريسى أيها واحإتججت ، تزال حإتى

كوكبا رأى حإين وسالم عليه الاله صلى ابراهيم أن فزعمت الاصبيان بحجج
ساورة ، الفلين أحإب ل قال أفل فلما ربي هذا ، قال وقمرا وشمسا
الاله أن يعني زاائل الاه كل عن الامحبة ابراهيم فنفى قلت  ثم76 النعام

أفل فقد الاعباد لامحاسابة الاقيامة يوم نزل أو ساماء الاى ساماء من نزل اذا
قاس فلو ابراهيم ربوبيتهما من فتنصل والاقمر الاشمس أفل كما وزاال



قبحا قست ما على زااد ما عجمي رومي أو طمطماني تركى الاقياس هذا
نزل أو تحرك أو نزل اذا الاله ان الاله خلق من قال من ويلك وساماجة

ل الاله ان حإمئة عين في الاشمس تأفل كما شيء في أفل الاحساب لايوم
والاقمر الاشمس تأفل كما ارتفع أو نزل اذا ساواه شيء في يأفل

جميع في شيء بكل الامحيط شيء كل على الاعالاي هو بل والاكواكب
بل شيء في يأفل ل يريد لاما الافعال وهو وارتفاعه نزولاه من أحإوالاه
خلئق والاكواكب والاقمر والاشمس وتتواضع لاه تخشع كلها الشياء
تعالاى الاله قال كما حإمئة عين في مخلوق في افلت افلت اذا مخلوقة

شيء عليه يحتوي ول شيء به يحيط ل وأجل أعلى والاله

كتابه أول في الاخلل صاحإب الاجعفر بن الاعزيز عبد بكر أبو وقال
كتاب في يعلى أبو الاقاضي عنه ذلاك ذكر وقد بالامقنع الامسمى الاكبير
لام قلتم اذا انكم ساألاوه لاما بكر أبو قال الاقرآن مسألاة في الابيان ايضاح

يزل لام أنه أحإدهما قولن لصحابنا فقال عبثا ذلاك كان متكلما يزل
ومن قال الاجهل الاعلم ضد أن كما الاخرس الاكلم ضد لن كالاعلم متكلما

يكون ان يجز ولام خالاق أنه لانفسه سابحانه أثبت قد قال من أصحابنا
يكن لام وان يخلق ان ارادته وقت في خالاق انه قلنا بل حإال كل في خالاقا
متكلما يكن لام وان كذلاك خالاقا يكون ان يبطل ولام حإال كل في خالاقا

يكن لام وان خلق متكلم هو بل متكلما يكون أن يبطل لام حإال كل في
في يعلى ابو الاقاضي وذكر ، حإال كل في متكلما ول حإال كل في خالاقا
متكلما يزل لام انه نقول فقال الاسؤال هذا الابيان يضاح با الامسمى كتابه

حإنبل روايه في احإمد عليه نص ناه ول امر ول مخاطب ول بمكلم ولايس
لام الاله عبد رواية في وقال قال غفورا عالاما متكلما الاله يزل لام فقال
شاء اذا متكلما الاله يزل

الاله يزل لام يقول الاله عبد ابا سامعت اخر موضع في حإنبل وقال ،
احإمد وقال يعلى ابو الاقاضي قال ، مخلوق غير الاله كلم والاقران متكلما

كيف يتكلم الاله وكذلاك والازنادقة الاجهمية على الارد فيه الاذي الاجزء في
نقول بل ذلاك بعد وقال ، شفتان ول فم ول جوف نقول ان غير من شاء
، خلق حإتى يتكلم ول كان انه نقول ول شاء اذا متكلما يزل لام الاله ان

اليمان يجب ومما الادين أصول في كتابه في حإامد بن الاله عبد أبو وقال
يزل لام وأنه قديم كلمه وان متكلم الاله وأن متكلم الاله أن والاتصديق به

كالاعلم محدث غير قديم وكلمه بذلاك موصوفا اوقاته كل في متكلما
لام الامتكلم صفة الاكلم يكون أن الامذهب على يجيء وقد قال ، والاقدرة

أنه نقول ول شاء وذا شاء كما ومتكلما بذلاك موصوفا يزل



ول قال ، الاكلم حإدوث حإيث من حإال في متكلم أو حإال في سااكت
كل وقبل الاخلق يخلق أن قبل متكلما كان الاله أن الاله عبد ابي عن خلف

شاء واذا شاء وكما كيف متكلما يزل لام ما في كان الاله وان الاكائنات
سااكت أنه نقول ول حإامد ابن قول قلت ، ينزلاه لام شاء واذا كلمه انزل
أن نقول ل أنا به يريد الاكلم حإدوث حإيث من حإال في متكلم أو حإال في

ثم يتكلم ول كان أنه من الاكرامية تقول كما ذاته في حإادث كلمه جنس
، ممكنا تكلمه كان ول الزال في متكلما يكن لام أن بعد من يتكلم صار

السالم بشيخ الاملقب النصاري محمد بن الاله عبد اساماعيل أبو وقال
أن اعلم المة من الاحق أهل اجماع عليه وقع وما الاسنة اهل اعتقاد في
لاه مانع ل بكلم شاءويتكلم كلما متكلم وهو نفسه مادح قائل متكلم الاله
احإمد مناقب كتاب في ايضا وقال ، به تكلم هو كلمه والاقرآن مكره ول
في كلمه ذكر لاما الصول في طريقته الاى الشارة باب في حإنبل بن

مخلوق هو أول قالاوا وأنهم فيه ظهرت الاتي الابدع وترتيب الاقرآن مسائل
الاكرابيسي حإسين بسبب الالفظية مسألاة ثم الامشهورة الامحنة وجرت

وجاءت قال أن الاى

وهذه قال حإادثا كلمه فيكون تكلم ما بعد يتكلم ل فقالات طائفة
بن بكر أبو لاها فانتبه واحإدة عين غير الادين في تقذي أخرى ساحارة
الايها وتشد الادانات الايها تمد الثار دار بنيسابور حإينئذ وكانت خزيمة

الاثقفي عنها يحبس بمجالاس ظنك وما الاعلم منها ويجلب الاركائب
والالسان والاورع والاصدق والافقه الاحديث من جمعا ما مع والاصبغي

بيت في خزيمة فابن لهله واساتمام بالاكلم لاوث يستر ل والاقدر والابيت
فطار قال بيت في الاقرشوقي حإامد وأبو بيت في اساحاق بن ومحمد

ردها في ويصنف بتشويهها يصيح يزل فلم بكر أبو المام ذلاك الافتنة لاتلك
حإتى جيش منذر كأنه

في ونقش الاكتاتيب في ولاقن الاسرائر في وتمكن الادفاتر في دون
الاله فجزى ساكت شاء وان تكلم الاله شاء ان متكلم الاله أن الامحاريب

هذه قلت ، خيرا نبيه وتوقير دينه نصرة عن الاغر الانفر وأولائك المام ذلاك
من واحإد غير ذكرها مشهورة خزيمة ابن عن الايها أشار الاتي الاقصة

رفع أنه ذكر وغيره نيسابور تاريخ في الاله عبد أبي كالاحاكم الامصنفين
على وأنهم يدري ل وهو يخالافونه أصحابه من طائفة نبغ قد أنه المام الاى

بكر أبو فحدثني قال ، الاكلبية على شديد المام بكر وأبو الاكلبية مذهب
ذكر وجرى الاعلم أهل بعض عند لايلة اجتمعتا قال الامتكلم يحيى بن أحإمد
بيننا فوقع به يتكلم أن تعالاى اختياره عند يثبت أو يزل لام أقديم الاله كلم
جماعة وقال يزل لام قديم الاباري كلم ان منا جماعة قال خوض ذلاك في



على أبي الاى أنا فبكرت لاكلمه باختياره ال يثبت ل أنه غير قديم كلمه ان
محدث أنه اعتقد فقد يزل لام أنه أنكر من فقال جرى بما وأخبرته الاثقفي

معه جماعة في الاطوساي منصور وذهب الابلد في الامسألاة هذه وانتشرت
أقل الام منصور قال حإتى بذلاك واخبروه اساحاق بن محمد بكر ابي الاى

مذهبهم وهذا الاكلبية مذهب يعتقدون هؤلء ان لالشيخ

في الاخوض عن مرة غير أنهكم الام وقال اصحابه بكر ابو فجمع
على خرج ذلاك بعد أنه وذكر الايوم ذلاك في هذا على يزدهم ولام الاكلم

الاقول الاى ونسبوه ناقضوه وأنهم عليهم الارد في صنف وأنه أصحابه
سامعت الاحاكم قال ، كلبية هو وجعلهم محدث الاقرآن أن في جهم بقول

اساحاق بن محمد بكر أبا سامعت يقول الامقري أحإمد بن الارحإمن عبد أبا
ومن مخلوق غير وتنزلايه ووحإيه الاله كلم الاقرآن أن به اقول الاذي يقول
يتكلم ل الاله ان يقول أو مخلوق وتنزيله وحإيه منه شيئا أو الاقران أن قال
ان يقول أو مخلوقة الاله أفعال ان يقول أو الزال في به تكلم كان ما بعد

اساما أو الاذات صفات الاله صفات من شيئا ان يقول أو محدث الاقرآن
ضربت وال تاب فان يستتاب جهمي عندي فهو مخلوق الاله أساماء من

والاغرب الاشرق في الثر أهل من رأيت من ومذهب مذهبي هذا عنقه
في نظر ومن باهت كاذب فهو هذا خلف عني حإكى ومن الاعلم أهل من

هو مما عني يحكون فيما كذبة الاكلبية أن وبان لاه ظهر الامصنفة كتبي
جهلة بعض زاعم قال أنه خزيمة ابن وذكرعن ، وديانتي أصلي خلف
كتاب يفهمون ل فهم الاكلم يكرر ل الاله أن هذه سانتنا في نبغوا الاذين

فإن الاله

أمر وأنه آدم خلق أنه مواضع في الاكتاب نص في أخبر قد الاله
مع كلمه ذكر وكرر موضع غير في الاذكر هذا فكرر لاه بالاسجود الاملئكة
وحإمد مواضع في مريم بن عيسى ذكر وكرر أخرى بعد مرة موساى
ساورة ، الاكتاب عبده على أنزل الاذي لاله الاحمد ، فقال مواضع في نفسه

 و1 النعام ساورة ، والرض الاسموات خلق الاذي لاله الاحمد ،  و1 الاكهف
1 سابأ ساورة ، الرض في وما الاسماوات في ما لاه الاذي لاله الاحمد ،

الارحإمن ساورة ، تكذبان ربكما الء فبأي ، مرة ثلثين على زايادة وكرر
الاحاكم قال ، مرتين بشيء يتكلم ل الاله أن يتوهم مسلما أن أتوهم ولام

ما أمرنا من وقع لاما يقول الاصبغي يعني اساحاق بن محمد بكر أبا سامعت
مذهبهم تقرير في الافرصة الامعتزلاة يعني الامخالافين بعض ووجد وقع

أيها مذاهبنا من أنكرت الاذي ما لالمام الاثقفي على أبو قال بحضرتنا
كان فقد الاكلبية مذاهب الاى ميلكم قال عنه نرجع حإتى المام



أصحابه وعلى ساعيد بن الاله عبد على الاناس أشد من حإنبل بن أحإمد
على أبي وبين بينه الاخطاب طال حإتى وغيره الامحاسابي الاحارث مثل
الايه فأخرجت طبق في مذاهبنا أصول أنا جمعت قد فقلت الاباب هذا في

كان فان الامسائل هذه في وبينته بخطى جمعته ما تأمل فقلت الاطبق
وذكر شيئا منه ينكر ولام تأمله أنه فذكر وجهه لانا فبين تكرهه شيء فيها

وما يزال ول يزل ولام واحإد ذاته صفات بجميع الاله ان وفيه الاخط لاشيخه
مخلوق فغير الاله عن غيربائن هو مما فعله صفات من الاله الاى أضيف

الاعباس أبا أن وذكر ، خلقه دونه عنه بائن الاله إلاى أضيف شىء وكل
تلك الاعلماء منا جماعة الاى كتب وأنه بكر ابا خالاف من وغيره الاقلنسي
أمير وأن الاسلطان الاى بكر أبا خالاف من يرفعون كانو وأنهم الامسائل
والاحبس والاضرب الانفي من فيهم بكر أبي أمر يمتثل أن أمر نيسابور

مكذوبا عنهم يقال ما كان ان لاهم طوبى قال حإماد بن الاله عبد وأن
حإماد بن الاله عبد وأن عليهم

بن أحإمد كان الامنام في الابارحإة رأيت قال الايوم ذلاك غد من
امور من شك في كأنك قال ثم برجله لاكمني الامروزاى الازاهد الاسري

لالناس بلغا هذا ، فقال اساحاق بن محمد الاى نظر ثم قال الاكلبية هؤلء
ساورة ، اللاباب اولاوا ولايذكر واحإد الاه هو انما ولايعلموا به ولاينذروا
الاعلم أهل وأكثر آخر موضع في مبسوطة الاقصة  وهذه52 ابراهيم
النصاري اساماعيل أبو ذكر ، الاكلبية على خزيمة ابن مع كانوا والادين

أبي بن نصر أبا سامعت الاكلم ذم كتاب في السالم بشيخ الامعروف
بكتاب ذهبت اني يقول الاخلل اساماعيل بن أبراهيم سامعت الارداد ساعيد

فقال بصلبهما فكتب الامؤمنين أمير الاى والاثقفي الاصبغي في خزيمة ابن
أقوام من الانفاق وسالم عليه الاله صلى الاله رساول علم قد ل خزيمة ابن
الارحإمن عبد بن اساماعيل سامعت اساماعيل أبو قال ، يصلبهم فلم

وقال ، خزيمة ابن قبر على والاثقفي الاصبغي اساتتيب يقول الاصابوني
أبا يعني الاسلمي الاحسين بن محمد رأينا يقول نصر أبي بن أحإمد سامعت

الاصوفية طريقة في الامعروفة الاتصانيف صاحإب الاسلمي الارحإمن عبد
الاكلبية يلعن

الارفا على أبو كان يقول محمد بن الاعباس بن محمد وسامعت قال ،
الاشاركي حإامد أبو خزيمة لبن الاموافقين ومن ، الاكلبية الاله لاعن يقول
بشيخ الاملقب الانيسابوري عثمان وأبو عمار بن ويحيى الازاهد ساعيد وأبو

من قلعا بابين رأيت يقول ياساين بن الاواحإد عبد وسامعت قال ، السالم
بكر أبا حإضرا شابين بيتي من بأمره الاصعلوكي يعني الاطيب أبي مدرساة

الاسلمي الارحإمن عبد أبا سامعت محمد بن الاطيب وسامعت فورك بن



الاقفال بكر وأبا الاصعلوكي الاطيب وأبا السافرايني حإامد أبا وجدت يقول
وقال ، واهله الاكلم على النكار على الاحاكم منصور وابا الامروزاي
في زابيد اهل الاى الامعروفه رساالاته في الاسجزي نصر ابو الاحافظ
يكن لام انه واياكم الاله ارشدنا اعلموا الاقرآن في الاقول من الاواجب

الاذي الاوقت الاى الازمان اول من نحلهم اختلف على الاخلق بين خلف
يتظاهرون الاذين واقرانهم والشعري والاقلنسي كلب ابن فيه ظهر
في منهم حإال أخس بل معهم وهم الامعتزلاة على بالارد

وان واتساق تألايف ذا وصوتا حإرفا ال يكون ل الاكلم أن من الاباطن
في تكلموا الاذين الوائل الامعنى هذا عن وعبر الالغات به اختلفت

يعني وقالات مقطعة وأصوات متسقة حإروف الاكلم وقالاوا الاعقليات
زايد مثل فالسام لامعنى جاء وحإرف وفعل اسام الاكلم الاعربية علماء

وبل هل مثل لامعنى يجيء الاذي والاحرف وذهب جاء مثل والافعل وعمرو
حإرفا الاكلم كون على الاعقلء بين منعقد فالجماع ذلاك شاكل وما وقد

طريق من الامعتزلاه على الارد وحإاولاوا وأضرابه كلب ابن نبغ فلما وصوتا
ول عليه الاسلف كان ما ول الاسنة أصول يخبرون ل وهم الاعقل مجرد

ل وهي آحإاد اخبار أنها منهم زاعما ذلاك في الاواردة بالخبار يحتجون
أن على حإاصل التفاق أن على التفاق الامعتزلاة والازمتهم علما توجب
الاشاهد في يوجد ل وذلاك والاتألايف الاتعاقب يدخله وصوت حإرف الاكلم

بهذه كان وما وأبعاض أجزاء ذا يكون أن من لاه بد ول وساكون بحركة ال
ل الاحق ذات لن تعالاى الاله ذات صفات من يكون أن يجوزا ل الامثابة
وحإكم والاسكون والاحركة والابعض والاكل والفتراق بالجتماع توصف
الامضاف الاكلم أن الاجملة بهذه فعلم قالاوا ، الاذات حإكم الاذاتية الاصفة

لاه خلق تعالاى الاله الاى

، الاله وفعل الاله وعبد الاله خلق نقول كما نفسه الاى وأضافه احإدثه
معرفتهم لاقلة اللازام هذا عند الانفس وأضرابه كلب بابن فضاق قال

ما فالاتزموا ، الاعقل مجرد الاى الاعنان وتسليمهم قبولاها وتركهم بالاسنن
الاكافة بين الامنعقد الجماع وخرقوا الاعيان مكابرة وركبوا الامعتزلاة قالاته

وانما الاكلم بحقيقة لايس ذكرتموه الاذي لالمعتزلاة وقالاو والاكافر الامسلم
الاكلم وحإقيقة عنه عبارة أو حإكاية لاكونه الامجازا على كلما ذلاك سامي
من ومنهم الاقدر هذا على اقتصر من فمنهم الامتكلم بذات قائم معنى
والاخرس الاسكوت تنافي فيه فزاد الاحد هذا على دخولاه علم عما احإترزا

الاحرف اثبات ان الاى هذا من خرجوا ثم الاكلم من فيه الامانعة والفات
الاله كلم في والاصوت الاحرف واثبات تجسيم الاله كلم في والاصوت



ان ، الخطل قول منها بشبه وتعلقوا تشبيه فيه الالغة واثبات تجسيم
 ، دلايل الافؤاد على الالسان جعل ، وانما الافؤاد من الابيان

على حإجة لاهم أن وزاعموا الافؤاد من الاكلم ان وقالاوا فغيروه
، نقول بما الاله يعذبنا لاول أنفسهم في ويقولاون ، تعالاى قولاه في مقالاتهم

ولام نفسة فى يوساف فأسارها ، وجل عز الاله  وقول8 الامجادلاة ساورة
كلما نفسك فى ارى الاعرب بقول  واحإتجوا77 يوساف ساورة ، لاهم يبدها
ان الاى مقالاتهم فى عليهم دخل مما الاضيق فألاجاهم كلما وجهك وفى
الاخرس حإال فى ولاهم والانائم الاساكت وكذلاك متكلم الخرس قالاوا

الاخرس بإن افصحوا ثم بة متكلمون هم كلم والانوم والاسكوت
مقالاة وهذة ، الاكلم باضداد لايست الانطق من الامانعة والفات والاسكوت

خرق منه علم ومن علية رد غير من ظاهرها فى قائلها فضيحة تبين
يجانب بل يناظر لام قبلة وسامعى عقلى كل ومخالافة الاكافة اجماع
فى بالبانة الامسمى كتابة فى ايضا الاسجزى نصر ابو وقال ، ويقمع
الالة صفة يكون ل والاعمل عمل الاقراءة ان لاة قيل لاما الاقرآن مسألاة

ذكر فيه حإسن وما يقرا فلن قرا تقول انك عمل انها على والادلايل
عمل الاعرب عند فهو الامستقبل

عز الاله يقول و وجل عز الاله قال تقول لنك يلزم ل هذا فقال ،
ساورة ، الاجنة زاوجك و انت اساكن آدم يا وقلنا ، قال تعالاى والاله وجل

مزيد من هل وتقول امتلت هل لاجهنم نقول يوم ، تعالاى  وقال35 الابقرة
ارتكبوا فإن ، الامستقبل ذكر الاقول في حإسن  فقد30 ق ساورة ،

والاله بلغة ولايس يتجزأ ل أصلنا على واحإد شيء الاله كلم وقالاوا الاعظمى
فقال آخر ول لاه أول ل واحإد بكلم متكلم البد الاى الزال من سابحانه
مرارا بينا قد لاهم قيل ، عنه الامعبر الاى ل الاعبارة الاى يرجع إنما ويقول
والاشرعيين لالعقليين مخالاف أنه فاسادو الاباب هذا في قولاكم أن كثيرة
تالاى الاله قال بفساده نطقا قد الثر من والاثابت الاكتاب الانص وأن جميعا

40 الانحل ساورة ، فيكون كن لاه نقول أن أردناه إذا لاشيء قولانا إنما ،
لام أنه بذلاك فعلم كونه أراد إذا كن لالشيء يقول أنه سابحانه الاله فبين
عليه الاله صلى الانبي آخر موضع في أيضا وقال ، كوني بعد لالقيامة يقل

، الاله شعائر من والامروة الاصفا إن ، قرأ ثم به الاله بدأ بما نبدأ قال وسالم

كمثل الاله عند عيسى مثل إن ، قال تعالاى  والاله158 الابقرة ساورة
،  وقال59 عمران آل ساورة ، فيكون كن لاه قال ثم تراب من خلقه آدم
جل  فبين82 يس ساورة ، فيكون كن لاه يقول أن شيئا أراد إذا أمره إنما



لاه يقول شيئا أراد إذا وأنه كن تراب من خلقه أن بعد لدم قال أنه جللاه
قام لاما الاكلم نوع حإدوث بعد خلقا ول حإدوثا ذلاك يقتض ولام فيكون كن
نصر أبو وقال ، تعالاى الاله كلم عن الاخلق انتفاء على الادلايل من

متكلما يزال ول يزل لام فيما متكلم فإنه تعالاى الاله فأما أيضا الاسجزي
شاء إذا كلمه من شاء ما خلقه من يشاء من يسمع الاكلم من شاء لاما

عليم حإي سابحانه وهو يجهله ول يعرفه بما تكليمه شاء من ويكلم ذلاك
وبما نفسه به وصف بما ال يوصف ل شيء يشبهه ول شيئا يشبه ل متكلم
ول بأداة يوصف ول جسم معنى في ول بجسم لايس رساولاه به وصفه
وكلمه وآلاة جارحإة

مسموع وهو حإروف ذلاك وكل وكلمات وأي ساور وفيه الاكلم أحإسن
وجائز وتكليمه لاتكلمه كيفية ول الاخلق يعقله ساماعا الاحقيقة على منه

من يريده بما واحإدة حإال في سابحانه يكلمهم الامكلمين من أعداد وجود
ومنع قال ، هذا تكليم عن هذا تكليم يشغله أن غير من منهم واحإد كل

اطلق جوزا من الثر أهل ومن عليه الاسكوت إطلق الاعلم أهل من كثير
والاتقرير الاتوبيخ تركه معناه وقال الاحديث في لاوروده عليه الاسكوت

الاترك فذلاك ويوبخ ويحاساب فيه يقرر يوم وسايأتي الايوم والامحاسابة
ل الاتسميات اتفاق أن يعلم أن يجب الاذي والصل قال ، الاسكوت بمعنى
حإي واحإد رؤوف موجود الاله إن قلنا إذا فنحن بها الامسمين اتفاق يوجب
كان وسالم عليه الاله صلى الانبي إن وقلنا متكلم بصير ساميع عليم

به خالافنا ول تشبيها ذلاك يكن لام متكلما بصيرا ساميعا عالاما حإيا موجودا
قيوم قديم حإي واحإد يزل لام موجود الاله بل والئمة الاسلف من أحإدا
هذه بأضداد يوصف أن يجوزا ول يزل لام فيما متكلم بصير ساميع عالام

بمعنى وحإيي عدم عن وجد إنما منا والاموجود الاصفات

وقد يعلم لام أن بعد وعلم الامعنى ذلاك بزوال ميتا يصير ثم حإله
يكن فلم الفات تلحقها قد بجوارح وتكلم وأبصر وسامع علم ما ينسى

اتفقت وإن وتعالاى سابحانه لالخالاق أطلق بما تشبيه لالخلق أطلق فيما
يوما الشعرية بعض خاطبني أيضا نصر أبو وقال ، الاصفات هذه مسميات

الاله بأن أتقر لاه فقلت جائز غير الاقديم على الاتجزؤ وقال الافصل هذا في
ذلاك يطلقون وهم نعم فقال ترجمان بل الاحيقة على كلمه موساى أسامع

ذاته من الاله كلم ساماع وحإقيقة مذهبهم يخبر لام من على ويموهون
الابنية من عليه جبلوا ما على الاخلق ساماع لن محال الشعري أصل على

الاصوت معنى أوفي صوت هو لاما ال ألابتة يكون ل الاعادة من عليه وأجروا
والافهم الاعلم من بضرب معرفته الاى الاواصل كان كذلاك يكن لام واذا

يحصل كما بهما الاعلم لاحصول الاسماع مقام وقت في يقومان وهما



فأما معناه من لاقربه الاتجوزا على ساماعا ذلاك سامى وربما بالاسماع
، الاجاري الاعرف في لالخلق يتأتى فل الاصوت يخالاف لاما الاسماع حإقيقة

لاكلم الاسماع حإقيقة أن جميعا علمنا قد الشعري لامخاطبي فقلت قال
وتخشى تتقيه من ههنا ولايس محال أصلكم على منه الاله

حإتى منه بلطيفة كلمه شاء من يفهم الاله أن مذهبك وإنما تشنيعه
وارد ألازمك أن أريد والاذي الاله كلم فهمه الاذي بأن متيقنا عالاما يصير
في تقول ما الامصانعة ودع الاتمويه فدع الاسماع على وروده الافهم على

فتلكأ مقيدا أم مطلقا الاله كلم أفهم الاله كلمه حإيث الاسلم عليه موساى
ما وقال فأبا عندك بما وأجب إرادتي دع فقلت بعد تريد ما قال ثم قليل
مطلقا الاله كلم فهم الاسلم عليه إنه قلت إن أنك أريد فقلت بهذا تريد

وهذا موساى فهمه وقد إل البد الاى الزال من كلم لاله يكون ل أن اقتضى
إل علمه من بشيء يحيطون ول ، يقول تعالاى الاله فإن الاكفر الاى يؤول

عالاما الاله كلم فهم من لاصار ذلاك جازا  ولاو255 الابقرة ساورة ، شاء بما
عن به أخبر بما ذلاك تعالاى الاله نفى وقد تعالاى الاله نفس في وبما بالاغيب
نفسك في ما أعلم ول نفسي في ما تعلم ، يقول أنه الاسلم عليه عيسى

وألاجئت إطلقه يجز لام  وإذا116 الامائدة ساورة ، الاغيوب علم أنت إنك
الاذي الاتبعيض في دخلت كلمه من شاء ما الاله افهمه تقول أن الاى

بما قال لنه منك أساعد مخالافك ويكون به قال من وكفرت منه هربت
صلى الاله رساول قبل ومن وجل عز الاله قبل من الاوارد الانص اقتضاه

تقبل أن أبيت وأنت وسالم عليه الاله

الاباب هذا في الاعقل حإكيم الاى الامصير الاواجب أن وادعيت ذلاك
تأمل الاى يحتاج هذا فقال ، خاسائا الانص موافقة الاى الاعقل ردك وقد

صفات من الاكلم لن متكلما الاله يزل لام نصر أبو وقال ، كلم وقطع
كثيرا كلما وذكر عنها منزه والاله الانقائص من وضده الافاعل لاحي الامدح

أجزاء ذا مفصل مفرقا الاقرآن كون ذكرناه بما ثبت وقد قال أن الاى
الاقرآن يكن لام ذلاك بخلف كان ما وأن وحإروف وكلمات وآي وأبعاض
وآي ساور الامقروء وأن الاكفار وجحده الامسلمون به آمن الاذي الامنزل

مبين عربي وأنه والامتلو والامكتوب الامحفوظ وكذلاك وحإروف وكلمات
ل الالغة الاباب هذا في بالالسان والامراد قريش ولاسان الاعرب بلسان نازال

أن عن وجل ذلاك عن الاله تعالاى وعروق ودم لاحم هو الاذي الالسان
عقب نذكر ونحن قال ، الشباه عن وتنزه نفسه به وصف بما إل يوصف

وما الاصوت في ذلاك بعد وفصل الاقرآن حإروف ذكر في فصل الافصل هذا
بالاحس يعرف صحيح لاب ذي وكل والاحديث الاقرآن من فيه ورد



منكر بين فرق ول حإروف الاعربي الاقرآن أن الساتدلل قبل والامشاهدة
الامدارك وأساباب الاعلم مباديء من وأنها الاحواس ومنكر ذلاك

قال لاما الافصل هذا في بعده إشكال مال كتابه في الاله بين وقد قال
ال نداء تعرف ل  والاعرب10 الاشعراء ساورة ، موساى ربك نادى وإذ ،

قالاوا وإن كفروا الاظاهر أنكرو فإن ذلاك تحقيق موساى عن جاء وقد صوتا
أمر إذا الامير نادى قالاوا وإن الاعرب لاغات خالافوا صوت غير الانداء إن

الاله تكليم من به الامختصة الاسلم عليه موساى فضيلة دفعوا بالانداء غيره
الاله من الاصوت وجود في ولايس ترجمان ول واساطة غير من بذاته إياه

إتبات في يكن لام كما الاخلق من منه الاصوت يوجد بمن تشبيه تعالاى
عند معا خلقه وكلم وكلمه وكيف خلقه من كلم لاه بمن تشبيه لاه الاكلم

قال ، محالاه ل الامشبه فهو يختلف ل الامتكلم بذات قائم معنى الشعري
عن ذلاك ولايس قال الانص بحكم وصوت حإرف الاله كلم فنقول نحن واما

والاله بآلاه ال منا ذلاك يوجد ل وأصوات حإروف وكلمنا آلاة ول جارحإة
ل منا والامتكلم شيء عن شيء يشغله ل شاء بما يتكلم وتعالاى سابحانه

الخر في ويبتديء أحإدهما من يفرغا بأن إل حإرفين أداء منه يتأتى
كلم وفي معجز غير الاخلق وكلم معجزا كان لاله كلما كن لاما والاقرآن

سايكون وما كان ما بيان الاله

هذه الاى يصلون ل والاخلق يكون كان كيف كان لاو ابدا يكون ل وما
الافضل بن محمد بن إساماعيل الاقاسام أبو وقال ، بتعريف إل الشياء

تارك على بالاحجة الامعروف كتابه في الاشافعي الصبهاني الاتميمي
الاله كلم أنه صح وإذا الاله كلم الاقرآن أن على الامسلمون أجمع الامحجة

تقول لاذاته لزامة الاصفة وهذه به موصوف وأنه تعالاى الاله صفة أنه صح
الاصفة هذه حإقيقة ان إل نعرف ل لاه صفه فالاكلم متكلم زايد الاعرب
أزالاية لاه لزامه الاصفه هذه وكانت الاله كلم الاقرآن كان كذلاك كان الاكلم

يكن لام مفارقه كان لاو أنه الامتكلم يفارق ل الاكلم ان على والادلايل
الامتكلم كان فلما كلم لاه يبق لام بها تكلم فإذا واحإدة كلمة ال لالمتكلم

فروع الاكلمات تلك أن على دل كلمة بعد كلمة كثيرة كلمات على قادرا
غير الاقرآن أن على والادلايل قال ، ملزامة لاه صفة هو الاذي لاكلمه
، تعالاى الاله قا الشياء خلق الاى سابب الاله وكلم الاله كلم أنه مخلوق

 أي40 الانحل ساورة ، فيكون كن لاه نقول أن أردناه إذا لاشيء قولانا إنما
الاتي والاصفة وصفته الاله كلم كن فقولاه وإظهاره وايجاده خلقه أردنا
يتفرع منها



مثلها يكون ول مخلوقة تكون ل الامخلوق يتكون وبها والافعل الاخلق
معجز كلم أنه الامخلوقين كلم يشبه ل كلم أنه على والادلايل لالمخلوق

ساورة بمثل يأتوا أن على الاخلق اجتمع لاو معجز غير الامخلوقين وكلم
الاشيخ وقال ، عليه يقدروا ولام ذلاك عن عجزوا آياته من آية أو ساوره من
ساماه الاذي كتابه في الاشافعي الاكرجي الاملك عبد بن محمد الاحسن أبو

الاشافعي إماما عشر اثني وذكر الافحول الئمة عن الصول في الافصول
بن والاليث والوزااعي الامبارك وابن عيينة وابن وأحإمد والاثوري ومالاك
فيه قال ثم ، حإاتم وأبو زارعة وأبو والابخاري راهوية بن وأساحاق ساعد

عبد بكر أبا المام سامعت يقول أحإمد بن محمد منصو أبا المام سامعت
مذهبي يقول السافرايني حإامد أبا الاشيخ سامعت يقول أحإمد بن الاه

ومن مخلوق غير الاله كلم الاقرآن أن المصار وفقهاء الاشافعي ومذهب
تعالاى الاله من مسموعا جبريل حإمله والاقرآن كافر فهو مخلوق قال

من سامعوه والاصحابة جبريل من سامعه وسالم عليه الاله صلى والانبي
بين وفيما بألاسنتنا نحن نتلوه الاذي وهو وسالم عليه الاله صلى الاله رساول

وكل ومنقوشا ومحفوظا ومكتوبا مسموعا صدورنا في وما الادفتين
كلم كله والاتاء كالاباء منه حإرف

الاله لاعائن عليه كافر فهو مخلوق قال ومن مخلوق غير الاله
حإامد ابو الاشيخ وكان الاحسن أبو الاشيخ قال اجمعين والاناس والاملئكة

يزل ولام قال الاكلم وأصحاب الاباقلني على النكار شديد السافرايني
مما ويتبرؤن الشعري الاى ينسبوا أن ويستنكفون يأنفون الاشافعية الئمة

حإوالايه الاحوم عن وأحإبابهم أصحابهم وينهون عليه مذهبه الشعري بنى
بن الامؤتمن الاحافظ منهم والئمة الامشايخ من عدة سامعت ما على
قالاوا الاثقات الامشايخ من جماعة سامعنا يقولاون الاساجي على بن أحإمد
الاذي الئمة إمام السافرايني طاهر أبي بن أحإمد حإامد أبو الاشيخ كان

الاى الاكرج قطعية من الاجمعة الاى ساعى اذا وأصحابا علما الرض طبق
ويقبل لالجامع الامحاذي بالازوزاي الامعروف الارباطا يدخل الامنصور جامع
كما مخلوق غير الاله كلم الاقرآن بأن على اشهدوا ويقول حإضر من على
فقيل جمعات منه ذلاك وتكرر الاباقلني يقولاه كما ل حإنبل ابن المام قالاه

ذلاك في لاه

أهل في الاخبر ويشيع الاصلح أهل وفي الاناس في ينتشر حإتى فقال
بكر ابي مذهب من وبريء الشعرية يعني عليه هم مما بريء أني الابلد

الاباقلني على يدخلون الاغرباء الامتفقهة من جماعة فإن الاباقلني بن
أظهروا بلدهم الاى رجعوا فإذا بمذهبه فيفتنون عليه وقرؤون خفية

بريء وأنا قلته ما وأنا قبله تعلموه منى أنهم ظان فيظن محالاة ل بدعتهم



وسامعت الاكرجي الاحسن أبو الاشيخ قال ، وعقيدته الابلقلني مذهب من
أبا المام شيخنا سامعت يقول الصبهاني الافقيه منصور أبا المام شيخي

وكان السافرانين حإامد أبي الاشيخ درس في كنت يقول الازاذقاني بكر
من نفرا أن فبلغه الاباقلني على الادخول وعن الاكلم عن أصحابه ينهي

وذكر ومنهم معهم أني فظن الاكم لاقراءة خفية عليه يدخلون أصحابه
أنك بلغني قد بني يا لاي قال حإامد أبا الاشيخ إن آخرها في قال قصة
الاناس يدعو مبتدع فإنه وإياه فإياك الاباقلني يعني الارجل هذا على تدخل

وتائب قيل مما بالاله عائذ أنا فقلت مجلسي تحضر فل وإل الاضللاة الاى
إلايه أدخل ل أني على واشهدوا الايه

بن ساعد منصور أبا المام الافقيه وسامعت الاحسن أبو الاشيخ قال ،
الاشيخ أظن ببغداد والئمة الامشايخ من عدة سامعت يقول الاعجلي علي

الاى يخرج الاباقلنى بكر أبو كان قالاوا أحإدهم الاشيرازاي إساحاق ابا
الاحسن أبو قال ، السافرايني حإامد ابي الاشيخ من خوفا متبرقعا الاحمام

فقه أصول ميز حإتى الاكلم أهل على حإامد أبي الاشيخ شدة ومعروف
عندي وهو الازاذاقاني بكر ابو عنه وعلقه الشعري أصول من الاشافعي

لاو حإتى والاتبصرة الالمع كتابيه في الاشيرازاي اساحاق ابو الاشيخ اقتدي وبه
وبه اصحابنا بعض قول هو وقال ميزه لصحابنا وجها الشعري قول وافق
ومن منهم اساتنكفوا الاشافعي أصحاب من يعدهم ولام الشعرية قالات

عن الامنقول هذا قلت ، الادين أصول عن فضل الافقه اصول في مذهبهم
الاوجوه أصحاب الاشافعي اصحاب أئمة من وأمثالاه حإامد ابي الاشيخ

أبو الاشيخ ذكر وقد ، وغيرها الافقه أصول في الامصنفة كتبهم في معروف
مخالافة بينوا واحإد وغير الاشرازاي اساحاق وابو الاطيب أبو والاقاضي حإامد

الاكلم مسألاة في والشعري كلب ابن لاقول الئمة من وغيره الاشافعي
لايس الامسائل فسائر وال غيرهما عن والشعري كلب ابن بها امتازا الاتي
بها والشعري كلب لبن

وإما والاحديث الاسنة أهل من إما غيرهما قالاه قاله ما بل اختصاصا
عليه واتبعه الاكلم مسألاة في كلب ابن قالاه ما بخلف غيرهم من

من أحإد عليه وافقه ول أحإد ذلاك الاى كلب ابن يسبق لام فإنه الشعري
ونحوها الختيارية الاصفات مسألاة هي ذلاك في واصله الاطوائف رؤوس

فكان ل أم بذاته تقوم هل تعالاى وقدرته بمشيئته الامتعلقة المور من
مطلقا والفعال الاصفات من بذاته يقوم ما يثبتون والئمة الاسلف

كلب ابن فوافق مطلقا ذلاك ينكرون وغيرهم الامعتزلاة من والاجهمية
الفعال قيام نفي في الاجهمية ووافق الاصفات إثبات في والئمة والاسلف

فيمن الاناس تكلم وغيره ولاهذا ، وقدرته بمشيئته يتعلق وما تعالاى به



العتزال من بقايا أقوالاهم في بأن ونحوهما والشعري كالاقلنسي اتبعه
الاحركات بطريقة الاعالام حإدوث على الساتدلل هو أصلها الابقايا وهذه
وقد ، والفعال الاصفات نفي في الامعتزلاة أوقع الاذي هو الصل هذا فإن
مبتدع طريق أنه البواب بباب الاثغر أهل الاى رساالاته في الشعري ذكر
وأمثالاه كالاخطابي الشعري غير وكذلاك عندهم محرم الارسال دين في

الاطريقة هذه بطلن يرى ل كلب ابن وافق من هذا مع لاكن ذلاك يذكرون
إما لازمه صحتها رأى من رأى فلما الايها محتاج الادين إن يقل لام وإن عقل
وغيره حإامد أبي إنكار من نقلوه الاذي وهذا ، يضاهيه ما أو كلب ابن قول
بكر أبي الاقاضي على

اخرى امور ذلاك بسبب لاه وجرى الصل هذا بسبب هو الاباقلني
من وغيرهما حإامد بن عبدالاله ابو والاشيخ حإامد ابو الاشيخ عليه وقام

كان ما مع ومصر الاحجازا واهل والاشام وخراساان الاعراق اهل من الاعلماء
الازنادقة على والارد الاكثيرة والامحاسان الاعظيمة الافضائل من فيه

كلب ابن الاى الامنتسبين في يكن لام انه حإتى الابدع واهل والاملحدين
الاقول هذا انتشر وبسببه وتصنيفا كتبا احإسن ول منه اجل والشعري

مع والاسلف الاحديث واهل الاسنة واهل احإمد المام الاى منتسبا وكان
في يكتب كان حإتى الئمة من وغيرهما والاشافعي مالاك الاى انتسابه

الاحسن ابى وبين بينه وكان الاحنبلى الاطيب بن محمد اجوبته بعض
هو ما والامصافاة الاموالة من الاتميميين من وغيرهم بيته واهل الاتميمي
اصولاه في موافقته الاتميين على غلب ولاهذا ذلاك ذكر تقدم كما معروف

الابيهقى بكر وابو احإمد المام مناقب فى كتابة الابيهقى بكر ابو صنف ولاما
ابو صنفه الاذى احإمد اعتقاد بكر ابو ذكر اصولاه فى الاباقلنى لبن موافق
الاقاضى لصول مشابه وهو الاتميمى الاحسن ابى بن الاواحإد عبد الافضل

ابن اصول على الاكلم مسالاة درس اذا كان انه عنه حإكى وقد بكر ابى
لام انا و لاكم اشرحإه الاحسن ابو ذكره الاذى هذا يقول الشعرى و كلب
من عدة فى لاه اذ فيها الاوقف عنه يحكى فكان الامسالاة هذه لاى تتبين

الامسائل

وفي الاعلم أهل فيه تكلم هذا ومع كتبه بذلاك تنطق وأكثركما قولن
قبل من تكلم كما وصفه يطول مما الامسألاه هذه أصلها الاتي طريقته

قال النصاري اساماعيل أبو ذكر حإتى وافقه ومن كلب ابن في هؤلء
يعني حإامد أبي شدة يذكرون وخلقا رافع أبي بن احإمد سامعت

ابنه الاى ساعد أبي رساالاة بلغت وأنا قال الاباقلني ابن على السافرايني
قال الاباقلني تقرب فل هراة الاى ترجع أن تريد كنت ان ببغداد ساالام

لاعن يقول أبي سامعت يقول الامالاكي امامة أبي بن الاحسين وسامعت



في بثه من وأول الاحرم الاى الاكلم حإمل من أول فإنه الاهروي ذر أبا الاله
الاحديث في والامعرفة والادين الاعلم من فيه ذر أبو قلت ، الامغاربه
من ذلاك وغير الاثلثة شيوخه عن الابخاري لارواية وانتصابه والاسنة

هراة من بغداد الاى قدم قد وكان به معروف هو ما والافضائل الامحاسان
من طريقته وفي فيه فتكلم الاحرم الاى وحإملها الاباقلني إبن طريقة فأخذ
وأمثالاهما الازنجاني علي بن ساعد الاقاسام وأبي الاسجزي نصر كأبي تكلم
طريقة يرجح ممن وهو موضعه هذا لايس بما والادين الاعلم أهل أكابر من

وأهل الاحديث أهل من وأمثالاه خزيمة ابن طريقة على والاثقفي الاصبغي
الاطريقة وهذه الاحديث عنه ويأخذون به فيجتمعون يحجون كانوا الامغرب
أبو رحإل كما الامشرق الاى يرحإل من منهم فيرحإل أصلها على ويدلاهم
الاولايد

الاقاضي صاحإب الاحنفي الاسمناني جعفر أبي طريقة فأخذ الاباجي
الامعالاي أبي طريقة فأخذ الاعربي بن بكر أبو الاقاضي بعده ورحإل بكر أبي
مشكورة مساع السالم في لاه من ال هؤلء من ما إنه ثم ، الرشاد في

والنتصار والابدع اللاحاد أهل من كثير على الارد في ولاه مبرورة وحإسنات
وتكلم أحإوالاهم عرف من على يخفى ل ما والادين الاسنة أهل من لاكثير
الصل هذا عليهم الاتبس لاما لاكن وانصاف وعدل وصدق ويعلم فيهم

والاتزام طرده الاى احإتاجوا عقلء فضلء وهم الامتعزلاة عن ابتداء الامأخوذ
أهل من الامسلمون أنكره ما القوال من ذلاك بسبب فلزمهم لاوازامه
من لاهم لاما يعظمهم من منهم ذلاك بسبب الاناس وصار والادين الاعلم

الابدع من كلمهم في وقع لاما يذمهم من ومنهم والافضائل الامحاسان
هذا مثل بل بهؤلء مخصوصا لايس وهذا ، أوسااطها المور وخيار والاباطل

عباده جميع من يتقبل تعالاى والاله والادين الاعلم أهل من لاطوائف وقع
ولخواننا لانا اغفر ربنا ، الاسيئات عن لاهم ويتجاوزا الاحسنات الامؤمنين

سابقونا الاذين

، رحإيم رؤوف إنك ربنا آمنوا لالذين غل قلوبنا في تجعل ول باليمان
من والادين الاحق طلب في اجتهد من أن ريب ول  ،10 الاحشر ساورة

لاه يغفر فالاله ذلاك بعض في وأخطأ وسالم عليه الاله صلى الارساول جهة
ربنا ، قالاوا حإيث ولالمؤمنين لانبيه الاله اساتجابه الاذي لالدعاء تحقيقا خطأه

وهواه ظنه اتبع ومن  ،226 الابقرة ساورة ، أخطأنا أو نسينا ان تؤاخذنا ل
اجتهاده بعد صوابا ظنه خطأ من فيه وقع بما خالافه من على يشنع فأخذ
أصغر أو أعظم أو ذلاك نظير يلزمه فإنه لالسنة الامخالافه الابدع من وهو
من ذلاك مثل من يسلم من فقل أصحابه من هو يعظمه من في

الانبوة نور عن الاناس وبعد الضطراب و الشتباه لاكثرة الامتأخرين



الاقلوب عن به ويزول والاصواب الاهدى يحصل به الاذي الارساالاة وشمس
الاطوائف علماء من الامتأخرين من كثيرا تجد ولاهذا والتياب الاشك

لالسنة الاموافق الاقول فيقولاون ولاوازامها الصول هذه مثل في يتناقضون
ينافيه ما ويقولاون لاوازامه من أنه ظانيين غير لاوازامه من هو ما وينفون

ما ينافي الاذي الامنافي الاقول بملزومات ويقولاون ينافيه أنه ظانيين غير
وملزوماته الامنافي الاقول في خالافهم من كفروا وربما الاسنة من أثبتوه

أن قولاهم مضمون فيكون

الاحال في منهم لاكثير يوجد وهذا يقولاه من ويكفروا قول يقولاوا
نظر لختلف الاحالاين في ويوجد الاقولاين لاتناقض تفطنه لاعدم الاواحإد

اللافاظ من والاضلل اللاحاد أهل أوقعه ما ذلاك وسابب ، واجتهاده
الاحق فيها دخل وقد الاحق ال فيها يدخل ل أن الاظان يظن الاتي الامجمله
الاسلف كان كما بها الامتكلم أويستفصل عنها ينقب لام فمن والاباطل
وكثير ، يشعر ل حإيث من ضال مبتدعا أو متناقضا صار يفعلون والئمة

والاعرض والاجوهر الاجسم كلفظ الامبتدعة الامجملة باللافاظ تكلم ممن
بهذه السالم ينصرون أنهم يظنون كانوا ذلاك ونحو الاحوادث وحإلول

من منهم فوقع رساولاه وتصديق الاله معرفة يثبتون بذلاك وأنهم الاطريقة
وأمثالاهم كالاخوارج الابدع أهل حإال وهذه ذلاك أوجب ما والاضلل الاخطأ

تكن لام كذلاك كانت لاو اذ لالسنة موافقا محضا حإقا تكون ل الابدعة فإن
على تخف لام كذلاك كانت لاو اذ فيه حإق ل محضا باطل تكون ول باطل

الاحق لابس قد صاحإبها فيكون وباطل حإق على تشتمل ولاكن الاناس
والاحاد فيه لانفاق متعمدا وإما غالاطا مخطئا إما بالاباطل

ولوضعوا خبال ال زاادوكم ما فيكم خرجوا لاو ، تعالاى قال كما ،
أن  فأخبر47 الاتوبة ساورة ، لاهم ساماعون وفيكم الافتنة يبغونكم خللاكم

ولاكانوا خبال ال زاادوهم ما الامسلمين جيش في خرجوا لاو الامنافقين
منهم يقبل من الامؤمنين وفي الافتنة لاهم يطلبون مسرعين بينهم يسعون

فإن لامجموعهما أو الاهوى من لانوع أو مخطىء لاظن اما لاهم ويستجيب
جاء ولاهذا هواه واتباع الاظن من بنوع الاشيطان عليه يدخل إنما الامؤمن

الابصر يحب الاله إن قال أنه وسالم عليه الاله صلى الانبي عن الاحديث في
، الاشهوات حإلول عند الاكامل الاعقل ويحب الاشبهات وجود عند الانافذ

الامستقيم الاصراطا إهدنا ، صلتهم في يقولاوا أن الامؤمنين أمر وقد
ساورة ، الاضالاين ول عليهم الامغضوب غير عليهم انعمت الاذين صراطا
والاضالاون به يعملوا ولام الاحق عرفوا عليهم  فالامغضوب7 6 الافاتحة

اذا والانجم ، بقولاه المرين عن نبيه الاله نزه ولاهذا ، علم بل الاله عبدوا
واذكر ، تعالاى  وقال2 1 الانجم ساورة ، غوى وما صاحإبكم ضل ما هوى



 ،45 صا ساورة ، والبصار اليدي أولاي ويعقوب واساحاق ابراهيم عبادنا
قول الاشافعي أصحاب من الاراقيين ائمة إنكار من ذكره تقدم الاذي وهذا
كتبهم في معروف هو الاقرآن في ومتبعيه كلب ابن

حإامد أبي الاشيخ مثل ساريج وابن الاشافعي بعد لايس أنه ومعلوم
الاحسين أبي عن الافقهاء طبقات في اساحاق أبو ذكر حإتى الصفرايني

وهذا الاشافعي من انظر إنه حإامد أبي الاشيخ في يقول كان أنه الاقدوري
فلول مرتبته وعلو الاشافعي قدر لاجللاة لامعناه مطابقا يكن لام وإن الاكلم
، الاقول هذا مثل الاقدوري الاحسين أبو الاشيخ فيه قال ما حإامد أبي براعة

المر أن في مسألاة الافقه اصول في الاتعليق كتاب في حإامد أبو قال وقد
تدل صيغة لاه هل المر في الاناس أختلف به تقترن لاقرينة أو لاصيغته أمر

الافقهاء ائمة فذهب مذاهب ثلثة على ذلاك لاه لايس ام أمرا كونه على
عن عريت اذا أمرا كونه على بمجردها تدل صيغة لاه المر أن الاى

عن عاريا ذلاك وجد وذا وكذا كذا افعل الاقائل قول مثل وذلاك الاقرائن
مذهب هذا ، قرينه الاى أمرا كونه في يحتاج ول أمرا كان الاقرائن

الاعلم أهل وجماعة والوزااعي حإنيفة وأبي ومالاك الاله رحإمه الاشافعي
الاى الابلخي غير بأسارها الامعتزلاة وذهبت ، الامعتزلاة من الابلخي قول وهو
يكون وإنما أمرا كونه على بمجرده الالفظ يدل ول لاه صيغة ل المر ان

تقترن بقرينة أمرا

ارادة هي قال من فمنهم الرادة تلك في اختلفوا ثم الرادة وهي به
واذا أمرا صار به الامأمور ايجاد بذلاك واراد افعل قال فاذا به الامأمور

إرادة شيئين ارادة الاى يحتاج قال من ومنهم امرا يكن لام ذلاك عن عري
أشياء ثلثة إرادة اعتبر من ومنهم أمرا الالفظ كون وإرادة به الامأمور

وانما مذاهبهم على يتفرع شيء فإنه الافصل هذا في معهم نتكلم ولاسنا
أو بصيغته امرا يكون هل الالفظ أن وهو الصل في وبينهم بيننا الاخلف
قائم معنى هو المر أن الاى تابعه ومن الشعري وذهب ، به تقترن بقرينة
الاكلم أقسام ساائر عنده وكذلاك يزايلها ول الاذات يفارق ل المر بنفس

ل بالاذات قائمة الامعاني هذه كل ذلاك وغير والساتخبار والاخبر الانهي من
وأمر تعالاى الاله أمر هذا فى وساواء ذلاك وغير والاعلم كالاقدرة تزايلها

محدث الدمي وامر قديما بكونه يختص تعالاى الاله امرا أن إل ال الدميين
، عنه عبارة هي وانما نهيا ول أمرا عندهم لايست والصوات اللافاظ وهذه
المر عن حإكاية هي يقول الاقطان ساعيد بن الاله عبد كلب ابن وكان قال

حإكاية إنها يقال أن يجوزا ل فقال ذلاك في الشعري الاحسن أبو وخالافه
المر عن عبارة هو ولاكن الامحكي مثل تكون أن الاى تحتاج الاحكاية لن



مذهبهم حإقيقة هذا كان فإذا هذا على مذهبهم وتقرر بالانفس الاقائم
خلف وبينهم بيننا يتصور فليس

الامعنى هو عندهم المر كان اذا فإنه ل أم صيغة لاه هل المر أن في
وانما صيغة لاه لايست أو صيغة لاه إن يقال ل الامعنى فذلاك بالانفس الاقائم
عبارة عندهم هو الاذي الالفظ في الاخلف يقع ولاكن اللافاظ في ذلاك يقال
قرينه غير من ذلاك على صيغته وتدل أمر هو هذا أن وعندنا المر عن

صيغته بمجرد ذلاك على دال ول المر عن عبارة يكون ل أنه وعندهم
به أريد أنه على الادلايل دل فإن الادلايل بينه ما على موقوفا يكون ولاكنه

ال عليه حإمل ذلاك وغير والاتحذير والاتعجيز الاتهديد من غيره عن الاعبارة
غير من المر على يدل هل الالفظ هذا أن الاجملة في معهم نتكلم أننا

ايضا وهذا ، آخرها الاى الامسألاه هذه في كلمه وبسط ل أم قرينه
الاجويني محمد أبو متأخريهم ومن الاخراساانية الاطريقة أئمة عن معروف

ما مناقبه في عساكر بن الاقاسام أبو الاقاضي ذكر وقد ، الامعالاي أبي والاد
سامعت قال الاجويني محمد ابي ترجمة في الافارساي الاغافر عبد ذكره
أبا خالاي

أئمتنا كان يقول الاقشيري الاقاسام أبي بن الاواحإد عبد يعني ساعيد
والافضل الاكمال من فيه يعتقدون أصحابنا من والامحققون عصره في

هو ال كان لاما عصره في نبيا الاله يبعث أن جازا لاو أنه الاحميدة والاخصال
محمد أبو قال ، فضله كمال في وديانته وزاهده وورعه طريقته حإسن من
الاشافعي الامطلبي المام أصحاب عقيدة ساماه صنفه كتاب آخر في

في عساكر ابن الاقاسام أبو عنه هذا نقل وقد والاجماعة الاسنة أهل وكافة
الامصيب أن ونعتقد محمد أبو قال ، الامفتري كذب تبيين ساماه الاذي كتابه
فأما الصول في الاتعيين ويجب واحإد والافروع الصول في الامجتهدين من
الاحسن أبي الاشيخ ومذهب يتأتى ل وربما الاتعيين يتأتى فربما الافروع في

الاحسن وأبو الاشافعي مذهب ذلاك ولايس الافروع في الامجتهدين تصويب
هذا ومن فيه عنه أعرضنا شيء في خالافه فاذا الاشافعي اصحاب أحإد

وتعز وتقل كلم أي لاللافاظ صيغة ل انه قولاه الاقبيل

ما الايه الامبتدعون نسب وربما ونصوصه الاشافعي اصول مخالافته
في ول قرآن الامصحف في لايس يقول أنه الايه نسبوا كما منه بريء هو

في الاخلق على الاقدرة ونفي اليمان في الساتثناء وكذلاك نبي الاقبر
ما تصفحت وقد قال عليهم الادلايل علم وايجاب الاعوام وتكفير الزال

الامسائل هذه قلت ، الايه نسب ما خلف كلها فوجدته كتبه من تصفحت
الاذي الاقبيل من جعل أنه هنا الامقصود ولاكن موضعه هذا لايس كلم فيها



وهذه اللافاظ صيغ مسألاة أصحابه فيه عنه وأعرض الاشافعي فيه خالاف
واحإد معنى الاله كلم ان كلب ابن قول هو فيها وقولاه الاكلم مسألاة هي

عنه عبر وان قرآنا كان بالاعربية عنه عبر ان تعالاى الاله بنفس قائم
الاعربي الاقرآن وان انجيل كان بالاسريانية عنه عبر وان توراة كان بالاعبرية

، الجسام بعض في خلقه وانما الاله كلم هو ولايس به الاله يتكلم لام
الاقول هذا فساد ان يقولاون الابدعة وأهل الاسنة أهل من الاناس وجمهور

الامعربة الاتوراة معاني هي لايست الاقرآن معاني وان بالضطرار معلوم
هي المر حإقيقة ول الاتوراة هو بالاعبرية ترجم اذا الاقرآن ول الاقرآن هي

الاخبر حإقيقة

لاما أنهم الصل هذا الاى ونحوهما والشعري كلب ابن اضطر وإنما
ول تكلم ول فعل ل وقدرته بمشيئته يتعلق ما به يقوم ل الاله أن اعتقدوا

لاله يجعل ول مخلوق الاقرآن يقول من قول فساد لاهم تبين وقد ذلاك غير
أن وعرفوا غيره في خلقه ما كلمه يجعل بل بنفسه قائما كلما تعالاى
هو بما الاموصوف يتصف ول الامتكلم عن منفصل مفعول يكون ل الاكلم

ذلاك كان بمحل والفعال الاصفات من شيئا الاله خلق اذا بل عنه منفصل
هو الامحل ذلاك كان الاحركة محل في خلق فإذا لاله ل الامحل لاذلاك صفة

بها الاحي هو الامحل ذلاك كان حإياة فيه خلق اذا وكذلاك بها الامتحرك
خلق فإذا الاقادر الاعالام هو الامحل ذلاك كان قدرة أو علما خلق اذا وكذلاك

اتفق مما الاتقرير وهذا ، به الامتكلم هو الامحل ذلاك كان غيره في كلما
أهل مثل الاطوائف جميع من مخلوق غير الاقرآن بأن الاقائلون عليه

قال من أن هذا ولزام ، وغيرهم والاكلبية الاكرامية ومثل والاسنة الاحديث
يكون بل الاله كلم الاعربي الاقرأن يكون ل أن مخلوق الاعربي الاقرآن ان

ومن فيه خلق الاذي لالمحل كلما

على حإجته تبطل وهذا هذا على بالشتراك يقع الاكلم لافظ ان قال
صفة الاكلم كان محل في كلما خلق اذا أنه الاحجة أصل فان الامعتزلاة

ذلاك كان محل في مخلوقا كلما الاعربي الاقرآن كان فإذا الامحل لاذلاك
يسمى ل قال من قال ولاهذا الاله كلم يكن ولام به الامتكلم هو الامحل

فلما به الامتكلم بغير قائما حإقيقيا كلما يثبتوا أن من فرارا مجازاا ال كلما
حإيقيقة كلما هذا تسمية وكان الاقول هذا على الاناس شناعة عظم

الاكلم لافظ يجعل أن ينصرهم من اراد الالغة من بالضطرار معلوما
الصل هذا وبإنكار ، قولاهم عليه بنوا الاذي الصل فأفسد مشتركا
والاخوارج والاشيعة الامعتزلاة من الاقرآن بخلق يقول من عليهم اساتطال
أن ومضمونها كلب ابن طربقة سالك من ناظرهم لاما هؤلء فإن ونحوهم

ومشيئته باختياره متكلم هو ول شاء بما يتكلم ول الاكلم على يقدر ل الاله



بمشيئته يتكلم الامتكلم أن يعلمون الاخلق حإمهور لن أولائك فيهم طمع
اضطراب منشأ ولاكن ، يشاء بما يتكلم هو الاكلم على قادر وهو واختباره
يكون ما به يقوم ل أنه في اشتراكهما الافريقين

واختياره وقدرته بإرادته يتكلم جعلوه اذا هؤلء فلزم وقدرته بإرادته
أن مخلوق غير جعلوه اذا هؤلء ولازم عنه منفصل مخلوقا كلمه يكون أن
، يشاء بما يتكلم ول وقدرته بمشيئته يتكلم ول الاكلم على قادرا يكون ل

المة سالف وافقوا وأتباعه كلب بن ساعيد بني الاله عبد أن هنا والامقصود
البئنا يكون ل فما به يقوم أن بد ل الامتكلم كلم ان على الاعقلء وساائر

وقالاو منه ببائن لايس الاله من الاله كلم الئمة قال كما كلمه يكون ل عنه
ردا بدأ منه فقالاوا يعود والايه بدأ منه مخلوق غير الاله كلم الاقرآن ان

به الامتكلم هو أنه ومقصودهم غيره من بدأ يقولاون الاذين الاجهمية على
1 الازمر ساورة ، الاحكيم الاعزيز الاله من الاكتاب تنزيل ، تعالاى قال كما

ثم ، ذلاك  وأمثال13 الاسجدة ساورة ، مني الاقول حإق ولاكن ، تعالاى وقال
لصل هذا اعتقدوا هذا على والاجمهور والئمة لالسلف موافقتهم مع إنهم
الصل هذا على بناء بمشيئته متعلقا لاه مقدور يكون ما به يقوم ل أنه وهو

مقدورا يكون ل ما يثبتوا ان حإينئذ فاحإتاجوا الامعتزلاة فيه وافقوا الاذي
مراده مقدورة ال تكون ل والصوات الامنظومة والاحروف قالاوا مرادا

ل ما اثبات من خوفا متعددة معان اثبات يمكنهم لام واحإدا معنى فأثبتوا
فاحإتاجوا لاه نهاية

الاتي الالوازام تلك لازمته الاذي الاقول فقالاوا واحإدا معنى يقولاوا أن
اثبات امورا عليهم الاناس وأنكر ، عليهم الاعقلء جمهور نكير فيها عظم
الاله كلم من لايس الاعربي الاقرآن وجعل والاخبر المر هو واحإد معنى
والنجيل الاتوراة وأن الاله كلم هو لايس الامنزل الاكلم وأن به تكلم الاذي

الاقرآن هو كان بالاعربية الاتوراة عن عبر فإذا عباراتها تختلف انما والاقرآن
كلمه لامن وتكليمه واختياره بمشيئته يتكلم ول يتكلم أن يقدر ل الاله وأن
هو فالاتكليم لاهم الامعنى ذلاك ادراك خلق ال لايس وآدم كموساى خلقه من

وبكل الامعنى بذلاك يتعلق الاسمع يقول من منهم ثم ، فقط الدراك خلق
ومنهم ، الاحسن أبو يقولاه كما ويسمع يرى أن يمكن موجود فكل موجود

معنى هو اذ غيره من ول منه ل بحال يسمع ل الاله كلم بل يقول من
إنه يقول من ومنهم ، ونحوه بكر أبو يقولاه كما يسمع ول يفهم والامعنى

ذلاك يقول كما منه الامسموع صوته مع الاقاريء من الامعنى ذلاك يسمع
الافساد معلومة القوال هذه إن يقولاون الاعقلء وجمهور ، أخرى طائفة



الاتي الصول من تقدم ما بها الاقائلين الايها ألاجأ وانما بالاضرورة
من وكذلاك ، الاملزوم انتفى الالزام انتفى واذا الامحاذير هذه اساتلزمت

على يقدر ل وهو متعاقبة لايست أزالاية قديمة بأصوات ال يتكلم ل قال
والافقهاء الاحديث أهل من فعل ول مشيئة ذلاك في لاه ول بها الاتكلم

ايضا هؤلء قول ان يقولاون الاعقلء فجمهور الاسنة الاى الامنتسبين والاكلم
ل الاكلم أن اعتقادهم ذلاك الاى ألاجأهم وانما بالاضرورة الافساد معلوم
حإروفا يتضمن الاكلم بأن علمهم مع وقدرته الامتكلم بمشيئة يتعلق

الامسوع الاصوت ان قال من وأما ، الامتكلم من مسموعا وصوتا منظومة
فسادا أظهر فهذا ومحدث قديم صوت منه يسمع أو قديم الاقاريء من
هذا في والاعلماء والئمة الاسلف وكلم عليه الاكلم الاى يحتاج أن من

والاسنة الاكتاب دللاة وأما ، اساتقصائه موضع هذا لايس منتشر كثير الصل
من وغيره احإمد المام منها ذكر وقد تحصر أن من فأكثر الصل هذا على

كتاب في الاخلل منها ذكر كما جمعوه ما الاجهمية على الارد في الاعلماء
على الاله عبد أبو به واحإتج جمعه ما هذا قال الامروزاي أخبرنا قال الاسنة

آيات الامروزاي فذكر كتابه من وكتبته بخطه وكتبه الاقرآن من الاجهمية
فيه وقال أحإمد بن الاله عبد عن أحإمد بن الاخضر ذكر ما دون كثيرة

سامعت

يعني موضع غير في الاحجج من عليهم الاقرآن في يقول الاله عبد أبا
عبد سامعت الاكندى الامثنى أحإمد بن الاخضر وأنبأنا الاخلل قال ، الاجهمية

به احإتج فيما أبي بخط الاكتاب هذا وجدت قال حإنبل بن أحإمد بن الاله
كثيرة آيات فذكر الاسور في اليات الاى اليات ألاف وقد الاجهمية على
فإني عني عبادي ساألاك وإذا ، تعالاى قولاه مثل الصل هذا على تدل

لاعلهم بي ولايؤمنوا لاي فليستجيبوا دعان اذا الاداعي دعوة اجيب قريب
واذا والرض الاسماوات ، بديع تعالاى  وقولاه186 الابقرة ساورة ، يرشدون

ان ،  وقولاه117 الابقرة ساورة ، فيكون كن لاه يقول فإنما امرا قضى
ما أولائك قليل ثمنا به ويشترون الاكتاب من الاله أنزل ما يكتمون الاذين

الابقرة ساورة ، الاقيامة يوم الاله يكلمهم ول الانار ال بطونهم في يأكلون
ساورة ، زاوجها في تجادلاك الاتي قول الاله سامع قد ، تعالاى  وقولاه174

فقير الاله إن قالاوا الاذين قول الاله سامع لاقد ، تعالاى  وقولاه1 الامجادلاة
يبشرك الاله ان ، تعالاى  وقولاه181 عمران آل ساورة ، أغنياء ونحن
الاله كذلاك ، تعالاى قولاه الاى ، مريم ابن عيسى الامسيح اسامه منه بكلمة
عمران آل ساورة ، فيكون كن لاه يقول فإنما امرا قضى اذا يشاء ما يخلق

قال ثم تراب من خلقه آدم كمثل عيسى مثل إن ، تعالاى  وقولاه47 45
كن لاه



بعهد يشترون الاذين ان ، تعالاى  وقولاه59 عمران آل ساورة ، فيكون
ول الاله يكلمهم ول الخرة في لاهم خلق ل أولائك قليل ثمنا وأيمانهم الاه

الاذي وهو ، تعالاى  وقولاه77 عمران آل ساورة ، الاقيامة يوم الايهم ينظر
ولاه الاحق قولاه فيكون كن يقول ويوم بالاحق والرض الاسموات خلق

164 الانساء ساورة ، تكليما موساى الاله وكلم  ،73 النعام ساورة ، الاملك
 ،143 العراف ساورة ، ربه وكلمه لاميقاتنا موساى جاء ولاما ، وقولاه
، مريب منه شك لافي وإنهم بينهم لاقضي ربك من سابقت كلمة ولاول

 ،21 الاشورى ساورة ، بينهم لاقضي الافصل كلمة ولاول  ،110 هود ساورة
هود ساورة ، أجمعين والاناس الاجنة من جهنم لملن ربك كلمة وتمت
وان الاقرآن هذا الايك أوحإينا بما الاقصص أحإسن عليك نقص نحن  ،119
الابحر كان لاو قل ،  وقولاه3 يوساف ساورة ، الاغافلين لامن قبله من كنت
الاكهف ساورة ، ربي كلمات تنفذ أن قبل الابحر لانفذ ربي لاكلمات مدادا
إنك نعلك فاخلع ربك أنا إني موساى يا نودي أتاها فلما ، تعالاى  وقال109
إل آلاه ل الاله أنا إنني يوحإى لاما فاساتمع اخترتك وأنا طوى الامقدس بالاواد

 الاى14 11 طه ساورة ، لاذكري الاصلة وأقم فاعبدني أنا

عليك وألاقيت  ،46 طه ساورة ، وأري أسامع معكما إنني ، قولاه
من سابقت كلمة ولاول  ،39 طه ساورة ، عيني على ولاتصنع مني محبة
أني ربه نادى اذ وأيوب  ،129 طه ساورة ، مسمى وأجل لازاما لاكان ربك

ضر من به ما فكشفنا لاه فاساتجبنا الاراحإمين أرحإم وأنت الاضر مسني
إذ الانون وذا ،  وقولاه84 83 النبياء ساورة ، معهم ومثلهم أهله وآتيناه
أنت ال الاه ل أن الاظلمات في فنادى عليه نقدر لان أن فظن مغاضبا ذهب

وكذلاك الاغم من ونجيناه لاه فاساتجبنا الاظالامين من كنت اني سابحانك
ل ربه نادى اذ زاكريا و ،  وقولاه88 87 النبياء ساورة ، الامؤمنين ننجي

لاه وأصلحنا يحيى لاه ووهبنا لاه فاساتجبنا الاوارثين خير وأنت فردا تذرني
وما والرض الاسموات خلق الاذي ،  وقولاه89 88 النبياء ساورة ، زاوجه
، خبيرا به فاساأل الارحإمن الاعرش على اساتوى ثم ايام ساتة في بينهما
ومن الانار في من بورك أن نودي جاءها فلما  وقولاه59 الافرقان ساورة
الاوادي شاطيء من نودي أتاها فلما ،  وقولاه80 الانمل ساورة ، حإولاها
رب الاله أنا إني موساى يا أن الاشجرة من الامباركة الابقعة في اليمن

ان شيئا أراد اذا أمره إنما ، تعالاى  وقولاه30 الاقصص ساورة ، الاعالامين
كلمتنا سابقت ولاقد تعالاى  وقولاه88 يس ساورة ، فيكون كن لاه يقول

الاغالابون لاهم جندنا وإن الامنصورون لاهم إنهم الامرسالين لاعبادنا

قدره حإق الاله قدروا وما ، تعالاى  وقولاه173 171 الاصافات ساورة
سابحانه بيمينه مطويات والاسماوات الاقيامة يوم قبضته جميعا والرض



يحي الاذي هو تعالاى  وقولاه67 الازمر ساورة ، يشركون عما وتعالاى
وقال  ،68 غافر ساورة ، فيكون كن لاه يقول فإنما أمرا قضى فإذا ويميت

ربك من سابقت كلمة ولاول  ،60 غافر ساورة ، لاكم أساتجب ادعوني ربكم
لافي بعدهم من الاكتاب أورثوا الاذين وإن بينهم لاقضي مسمى أجل الاى
ال الاله يكلمه أن لابشر كان وما  ،14 الاشورى ساورة ، مريب منه شك
ساورة ، يشاء ما بإذنه فيوحإي رساول يرسال أو حإجاب وراء من أو وحإيا

الازخرف ساورة ، منهم إنتقمنا آسافونا فلما ، تعالاى  وقولاه51 الاشورى
الاله الاى وتشتكي زاوجها في تجادلاك الاتي قول الاله سامع قد ،  وقولاه55

كثيرة مواضع الاقرآن وفي قلت ، الامجادلاة ساورة ، تحاوركما يسمع والاله
الرض في ما لاكم خلقت الاذي هو ، تعالاى كقولاه الصل هذا على تدل

شيء بكل وهو ساموات سابع فسواهن الاسماء الاى اساتوى ثم جميعا
الرض خلق بالاذي لاتكفرون أئنكم قل ،  وقولاه29 الابقرة ساورة ، عليم
اساتوى ثم ، قولاه الاى ، الاعالامين رب ذلاك أندادا لاه وتجعلون يومين في
أتينا قالاتا كرها أو طوعا ائتيا ولالرض لاها فقال دخان وهي الاسماء الاى

في الاله يأتيهم أن ال ينظرون هل ،  وقولاه11 9 فصلت ساورة ، طائعين
هل ،  وقولاه210 الابقرة ساورة ، الاغمام من ظلل

، ربك آيات بعض يأتي أو ربك يأتي أو الاملئكة تأتيهم أن ال ينظرون
الافجر ساورة ، صفا صفا والاملك ربك وجاء ،  وقولاه158 النعام ساورة

، والامؤمنون ورساولاه عملكم الاله فسيرى اعملوا وقل ، تعالاى  وقولاه22
بعدهم من الرض في خلئف جعلناكم ثم ،  وقولاه105 الاتوبة ساورة
الاذي الاله ربكم ان ، تعالاى  وقولاه14 يونس ساورة ، تعملون كيف لاننظر
ساورة ، الاعرش على اساتوى ثم ايام ساتة في والرض الاسموات خلق

لاشيء قولانا إنما ، تعالاى وقولاه الاقرآن في موضع غير  في54 العراف
اذا ، تعالاى  وقولاه40 الانحل ساورة ، فيكون كن لاه نقول أن اردناه اذا

16 الساراء ساورة ، فيها ففسقوا مترفيها أمرنا قرية نهلك أن أردنا
من دونه من لاهم وما لاه مرد فل ساوءا بقوم الاله اراد واذا ، تعالاى وقولاه

الارحإمن ساورة ، شأن في هو يوم كل ، تعالاى وقولاه الارعد ساورة ، وال
ساورة ، الامرسالين اجبتم ماذا فيقول يناديهم ويوم ، تعالاى  وقولاه29

كنتم الاذين شركائي أين فيقول يناديهم ويوم ، تعالاى  وقولاه65 الاقصص
الاقوم ائت أن موساى ربك نادى وإذ  ،62 الاقصص ساورة ، تزعمون

الاجنة ورق من عليهما يخصفان طفقا  ،10 الاشعراء ساورة ، الاظالامين
 وقولاه22 العراف ساورة ، الاشجرة تلكما عن أنهكما ألام وناداهما

الاشعراء ساورة ، مستمعون معكم إنا بآياتنا فاذهبا كل قال ، تعالاى
الاله ، تعالاى  وقولاه58 يس ساورة ، رحإيم رب من قول سالم ،  وقولاه15



الاله بعد حإديث فبأي ،  وقولاه23 الازمر ساورة ، الاحديث أحإسن نزل
، يؤمنون بعده حإديث فبأي ،  وقولاه6 الاجاثية ساورة ، يؤمنون وآياته
ذلاك وأمثال ، ، حإديثا الاله من أصدق ومن ،  وقولاه50 الامرسالت ساورة

من به الاله أخبر ما عامة ذلاك في يدخل بل تعالاى الاله كتاب في كثير
، فترضى ربك يعطيك ولاسوف ، تعالاى كقولاه الامرتبة سايما ل أفعالاه
،  وقولاه7 الاليل ساورة ، لاليسرى فسنيسره ،  وقولاه5 الاضحى ساورة

علينا إن ثم إيابهم الاينا إن ،  وقولاه10 الاليل ساورة ، لالعسرى فسنيسره
فإذا وقرآنه جمعه علينا إن ،  وقولاه26 25 الاغاشية ساورة ، حإسابهم

،  وقولاه19 17 الاقيامة ساورة ، بيانه علينا إن ثم قرأنه فاتبع قرأناه
الاماء صببنا أنا ،  وقولاه8 النشقاق ساورة ، يسيرا حإسابا يحاساب فسوف

وهو ، تعالاى  وقولاه26 25 عبس ساورة ، شقا الرض شققنا ثم صبا
ألام ،  وقولاه27 الاروم ساورة ، عليه أهون وهو يعيده ثم الاخلق يبدأ الاذي
ذلاك  ونحو17 16 الامرسالت ساورة ، الخرين نتبعهم ثم الولاين نهلك

الامفعول هو لايس الافعل أن على مبني هذا بمثل الساتدلل لاكن
اصنافهم اختلف على الاناس جمهور قول وهو الامخلوق هو لايس والاخلق

يقول من منهم قولاين على هؤلء ثم ، الاموضع هذا غير في هذا قرر وقد
يقول من ومنهم وقدرته بمشيئته يتعلق ل لالذات لزام قديم الافعل ان

هو بما يحتجون فهؤلء قديم نوعه ان قيل وإن وقدرته بمشيئته يتعلق
هو انما الاتجدد أن ينازاعهم من تأول واذا ، الانصوصا من الامفهوم الاظاهر

يتأول من بمنزلاة هذا كان فعل تجدد غير من فقط الامخلوق الامفعول
لايس الاتجدد أن على والاسخط والارضا والابغض والاحب الرادة نصوصا

نصوصا وكذلاك وتسخط وترضى وتحب تراد الاتي الامخلوقات ال أيضا
الاخلق ادراك ال لايس الامجدد أن على ذلاك ونحو والاحديث والاكلم الاقول
من مخلوقا ال لايس الامتجدد أن على والامجيء التيان وتأويل لاذلاك

أنها الاناس بين نزاع ول واحإد نمط من كلها الاتأويلت فهذه ، الامخلوقات
والاحديث الاقرآن عليه دل الاذي الاظاهر الامفهوم خلف

ما الاناس افهام ارادوا الارسال ان يقولاون الاباطنية ملحإدة ثم ،
الانائم يراه ما بمنزلاة ذلاك ويجعلون لالخارج مطابقا يكن لام وان يتخيلونه
ظاهرها من تعبيرها يفهم ل الاتي الارؤيا تعبير يشبه عندهم الاقرآن فتفسر
، لاباطنها مطابقا ظاهرها يكون الاتي الارؤيا بخلف والاملك يوساف كرؤيا
يقول من يكفرون كانوا وإن فهم الانفاة الاكلم أهل من الامسلمون وأما
أن وإما يردها لام الارساول أن بالاضرورة يعلم تأويلت يتأولاوا أن فإما بهذا

كلهم هؤلء ومدار مركب أو بسيط جهل اما فهم أراد ما ندري ما يقولاوا
أن الثبات أهل بين وقد ، الانصوصا عليه دلات ما عارض الاعقل أن على



لاه معارض ل عليه ودلات الانصوصا به أخبرت لاما موافق مطابق الاعقل
هذا على الادللاة من فنهما والاسنة الاقرآن أن نبين أن هنا الامقصود لاكن

من ذكر بما يستدل الاله كتاب في فهم لاه فمن يحصر يكاد ل ما الصل
الاقرآن أن علم الانفاة قول حإقيقة عرف ومن ترك ما على الانصوصا
عليه الاله يقدر ما يثبت الاقرآن وأن فيها لاهم حإيلة ل مناقضة لاذلاك مناقض
ما ولاول أفعالاه وغير الامخلوقات نفس هي لايست الاتي أفعالاه من ويشاءه

يقال أن يحتاج كان لاما والجمال اللاتباس من الاناس كلم في وقع
هي لايست الاتي الفعال

الامتعدي الافعل أن الاناس جميع عند الامعقول إن الامخلوقات نفس
الامخلوقات أن عندهم الانفاة ولاكن الامفعول نفس هو لايس مفعول إلاى
احإتيج فلهذا الامخلوقات نفس ال عندهم فعل لاه لايس الاله فعل نفس هي
، تعالاى كقولاه بشرطا علق ما الصل هذا على ل يد ومما ، الابيان الاى

ساورة ، يحتسب ل حإيث من ويرزاقه مخرجا لاه يجعل الاله يتق ومن
ساورة ، الاله يحببكم فاتبعوني الاله تحبون كنتم ان ،  وقولاه302 الاطلق

29 النفال ساورة ، فرقانا لاكم يجعل الاله تتقوا ان ،  وقولاه31 عمران آل
، تعالاى  وقولاه1 الاطلق ساورة ، امرا ذلاك بعد يحدث الاله لاعل ، وقولاه

23 الاكهف ساورة ، الاله يشاء ان ال غدا ذلاك فاعل اني لاشء تقولان ول
 ،28 محمد ساورة ، الاله أساخط ما اتبعوا بأنهم ذلاك ، تعالاى  وقولاه24

الحإاديث في وكذلاك ، يحصر أن من أكثر الاله كتاب في هذا الاجملة وفي
في وسالم عليه الاله صلى كقولاه بالاقبول الامتلقاه الاصحيحة الامتستفيضة

وقولاه احإبه حإتى بالانوافل الاي يتقرب عبدي يزال ول ربه عن يروى ما
ربكم قال ماذا أتدرون

لام غضبا الايوم غضب قد ربي ان الاشفاعة حإديث في وقولاه الاليلة
سامع بالاوحإي الاله تكلم اذا وقولاه مثله بعده يغضب ولان مثله قبله يغضب

أمره من يحدث الاله ان وقولاه الاصفا على الاسلسلة كجر الاسماوات اهل
الاتجلي حإديث في وقولاه الاصلة في لتكلموا ان احإدث مما وإن شاء وما

في الاله فيأتيهم عرفناه ربنا جاء فإذا ربنا يأتينا حإتى مكاننا هذا فيقولاون
اضل رجل من عبده بتوبة فرحإا أشد الاله وقولاه ، يعرفون الاتي صورته
فنام يجدها فلم فطلبها وشرابه طعامه عليها مهلكة دوية بأرض راحإلته

تحت

طعامه عليها بدابته هو اذا اساتيقظ فلما الاموت ينتظر شجرة
حإديث وهذا براحإلته هذا من عبده بتوبة فرحإا أشد فالاله وشرابه

غير من الاصحيحين في وسالم وسالم عليه الاله صلى الانبي عن مستفيظ



يضحك وقولاه ، وغيرهم وانس هريرة وابي مسعود ابن حإديث من وجه
حإديث وفى الاجنة يدخل كلهما صحاحإبه احإدهما يقتل رجلين الاى الاله
السايكلمه احإد من مامنكم وقولاه منه الاله فيضحك قال الاجنة يدخل آخر
بينى الاصلة قسمت حإديث وفى ترجمان ول حإاجب وبينه بيينه لايس ربه

وبين

الاله قال الاعالامين رب لاله الاحمد الاعبد قال فأذا نصفين عبدى
قال فإذا عبدي علي أثنى قال الارحإيم الارحإمن قال فإذا عبدي حإمدني

يقول وسالم هو علي الاله صلى وقولاه عبدي مجدني قال الادين يوم مالاك
ذراعا الاي تقرب ومن ذراعا الايه بقربت شبرا الاي تقرب من تعالاى الاله

الاسماء الاى تعالاى الاله ينزل وسالم عليه الاله صلى وقولاه باعا الايه تقربت
من لاه فأساتجب يدعوني من فيقول الخر الاليل ثلث أو الاليل شطر الادنيا

وسالم عليه الاله صلى وقولاه ، لاه فأغفر يستغفرني من فأعطيه يسألاني
أصبح فلما وأهله نفسه على وآثره رجل أضاف الاذي النصاري حإديث في

الاله ضحك لاقد فقال وسالم عليه الاله صلى الاله رساول على غدا الارجل
فعالاكما من عجب أو الاليلة

بهم كان ولاو أنفسهم على ويؤثرون ، وتعالاى تبارك الاله وأنزل
وفي ، الاصحيحين في كلها الحإاديث  وهذه9 الاحشر ساورة ، خصاصة

الاركوب حإديث سالم هو علي الاله صلى الانبي عن على حإديث من الاسنن
ربك قال تضحك شيء أي من الاله رساول يا فقلت قال الادابة على

انت ال الاذنوب يغفر ل انه ذنوبي لاي اغفر رب قال اذا عبده الاى يضحك
من لايعجب ربك ان لافظ وفي غيري الاذنوب يغفر ل أنه عبدي علم قال

وفي غيري الاذنوب يغفر ل أنه يعلم ذنوبي اغفرلاي رب قال اذا عبده
قنوطا من ربنا ضحك قال وسالم عليه الاله صلى عنه رزاين أبي حإديث
أن يعلم يضحك فيظل قنطين أزالاين الايكم ينظر غيره وقرب عباده

نعدم لان فقال نعم قال الارب يضحك أو رزاين ابو لاه فقال قريب فرجكم
الاتجلي حإديث في وغيرهما الاصحيحين وفي ، خيرا يضحك رب من

الاذي الامشهور الاطويل

في فهو متعددة وجوه من وسالم عليه الاله صلى الانبي عن روي
جابر حإديث من مسلم وفي ساعيد وأبي هريرة ابي حإديث من الاصحيحين

قال هريرة ابي حإديث في قال وغيره مسعود ابن حإديث من أحإمد ورواه
أعطيت الاذي غير تسأل ل أن والامواثيق الاعهود أعطيت قد لاست أو

ثم منه وتعالاى تبارك الاله فيضحك خلقك أشقى تجعلني ل رب يا فيقول
 الاجنة دخول في لاه يأذن



وسالم عليه الاله صلى الانبي عن مسعود ابن عن مسلم صحيح وفي 
فيقول معها ومثلها الادنيا اعطيك أن أترضى آدم ابن يا الاله فيقول قال
الاله صلى الاله رساول وضحك الاعالامين رب وأنت بي أتستهزىء رب أي

رساول يا ضحكت مم فقالاوا ضحكت مم تسألاوني أل فقال وسالم عليه
الاعالامين رب ضحك من فقال الاله

أساتهزىء ل إني فيقول الاعالامين رب وأنت بي أتستهزىء قال حإين
عليه الاله صلى الانبي عن الاصحيحين وفي ، قادر أشاء ما على ولاكني بك

الاجنة يدخل كلهما الخر أحإدهما يقتل رجلين الاى الاله يضحك قال وسالم
على الاله يتوب ثم الاجنة فيلج هذا يقتل قال الاله رساول يا كيف قالاوا
وفي ، فيستشهد الاله سابيل في يجاهد ثم السالم الاى فيهديه الخر

يقادون قوم من الاله عجب قال وسالم عليه الاله صلى عنه أيضا الاصحيح
فيحسن أحإدكم يتوضأ ل معروف حإديث وفي ، الاسلسال في الاجنة الاى

به الاله تبشبش ال فيه الاصله ال يريد ل الامسجد يأتي ثم ويسبغه وضوءه
عليه الاله صلى عنه الاصحيح وفي ، بطلعته الاغائب أهل يتبشبش كما

فناظر فيها مستخلفكم الاله وإن خضرة حإلوة الادنيا قال أنه ايضا وسالم
لافظ وفي تعملون كيف

وفي ، الانساء واتقوا الادنيا فاتقوا تعملو كيف لاينظر فيها مستخلفكم
صوركم ينظر ل الاله إن قال أنه وسالم عليه الاله صلى عنه أيضا الاصحيح

أبي عن الاصحيحين وفي ، وأعمالاكم قلوبكم الاى ينظر ولاكن وأموالاكم
أصحابه في قاعدا كان وسالم عليه الاله صلى الاله رساول أن الاليثي واقد

رجل وأما فجلس الاحلقة في فرجة فوجد رجل فأما نفر ثلثة جاء اذ
وسالم عليه الاله صلى الانبي فقال فانطلق رجل وأما خلفهم يعني فجلس

أوى فرجل الاحلقة في جلس الاذي الارجل أما الانفر هؤلء عن اخبركم أل
فاساتحيا فاساتحيا الاحلقة خلف جلس الاذي الارجل وأما الاله فآواه الاله الاى
وعن ، عنه الاله فأعرض فأعرض انطلق الاذي الارجل وأما منه الاله

أن يستحي الاله إن قال ومرفوعا موقوفا الافرساي سالمان

، خائبتين صفرا فيردهما خيرا فيهما ويسألاه الايه يديه الاعبد يبسط
يتقرب عبدي يزال ل وتعالاى تبارك ربه عن يروي فيما عنه الاصحيح وفي
وبصره به يسمع الاذي سامعه كنت احإببته فإذا احإبه حإتى بالانوافل الاى

يسمع فبي بها يمشي الاتي ورجله بها يبطش الاتي ويده به يبصر الاذي
اساتعاذني ولائن لعطينه ساألاني ولائن يمشي وبي يبطش وبي يبصر وبي

عبدي نفس قبض عن ترددى فاعله انا شيئ عن ترددت وما لعيذنه
الاصحيح الاحديث وفي ، منه لاه بد ول مساءته واكره الاموت يكره الامؤمن



لاقاء أحإب من قال وسالم عليه الاله صلى الانبي عن الاصامت بن عبادة عن
إنا عائشة فقالات لاقاءه الاله كره الاله لاقاء كره ومن لاقاءه الاله أحإب الاله

يبشر الاموت حإضره اذا الامؤمن ولاكن ذاك لايس قال الاموت لانكره
وان لاقاءه الاله وأحإب الاله لاقاء أحإب بذلاك بشر واذا وكرامته الاله برضوان

حإضره اذا الاكافر

، لاقاءه الاله وكره الاله لاقاء فكره وساخطه الاله بعذاب يبشر الاموت
قال وسالم عليه الاله صلى الانبي عن عازاب بن الابراء عن الاصحيحين وفي

ومن الاله أحإبه أحإبهم من منافق ال يبغضهم ول مؤمن ال يحبهم ل النصار
الاله صلى الانبي عن ساعيد أبي عن الاصحيحين وفي ، الاله أبغضه أبغضهم

الاجنة أهل يا الاجنة لهل يقول وتعالاى تبارك الاله ان قال وسالم عليه
نرضى ل لامنا وما فيقولاون رضيتم هل فيقول وساعديك لابيك فيقولاون

أعطيكم أنا وجل عز فيقول خلقك من أحإدا تعط لام ما أعطيتنا وقد
قال ذلاك من أفضل شيء وأي رب يا قالاوا ذلاك من أفضل

الاصحيحين وفي ، ابدا بعده عليكم أساخط فل رضواني عليكم أحإل
لاقينا قد أنا قومنا أبلغوا الامنسوخ من كان ثم علينا أنزل قال أنس عن
أتيت قال الارواساي مالاك بن عمرو حإديث وفي ، وأرضانا عنا فرضى ربنا

فأعرض قال عني ارض الاله رساول يا فقلت وسالم عليه الاله صلى الانبي
عني فارض فيرضى لايرضى الارب ان الاله رساول يا قلت قال ثلثا عني

صلى الاله رساول قال قال مسعود ابن عن الاصحيحين وفي ، عني فرضي
مسلم امريء مال بها لايقتطع صبر يمين على حإلف من وسالم عليه الاله
غضبان عليه وهو الاله لاقي فاجر فيها وهو

وسالم عليه الاله صلى الانبي عن هريرة أبي عن الاصحيحين وفي ،
يشير حإينئذ وهو الاله برساول هذا فعلوا قوم على الاله غضب اشتد قال
سابيل في رساوللاله يقتله رجل على الاله غضب اشتد وقال ، رباعيته الاى
عليه الاله صلى الانبي عن أسايد بن حإذيفة عن مسلم صحيح وفي ، الاله

ملكا الايها الاله بعث لايلة واربعون ثنتان بالانطفة مر اذا قال وسالم
رب يا قال ثم وعظامها ولاحمها وجلدها وبصرها سامعها وخلق فصورها

أجله رب يا يقول ثم الاملك ويكتب شاء ما ربك فيقضي أنثى أم ذكر
ما ربك فيقضى رزاقه رب يا فيقول الاملك ويكتب شاء ما ربك فيقضى

ثم الاملك ويكتب شاء

وفي ، ينقص ول أمر ما على يزيد فل يده في الاصحيفة الاملك يخرج
في يقول كان وسالم عليه الاله صلى الانبي أن عائشة عن الاصحيح



منك بك وأعوذ عقوبتك من وبمعافاتك ساخطك من برضاك أعوذ ساجوده
أعوذ آخر حإديث وفي ، نفسك على أثنيت كما أنت عليك ثناء أحإصي ل

عن الاصحيحين وفي عباده وشر وعقابه غضبه من الاتامة الاله بكلمات
رأيت فإذا قال وسالم عليه الاله صلى الانبي عن الاشفاعة حإديث في أنس
يامحمد لاي يقول ثم يدعني أن الاه شاء ما فيدعني سااجدا لاه وقعت ربي
مرات ثلث هذا مثل وذكر تشفع واشفع تعطه سال رأساك ارفع

الاله صلى الاله رساول قال قال هريرة أبي عن الاصحيحين وفي ،
في ويجتمعون بالانهار وملئكة بالاليل ملئكة فيكم يتعاقبون وسالم عليه
وهو فيسألاهم فيكم باتوا الاذين الايه يعرج ثم الاعصر وصلة الافجر صلة
وهم وأتيناهم يصلون وهم تركناهم قالاوا عبادي تركتم كيف بهم أعلم

عليه الاله صلى الانبي عن هريرة أبي عن أيضا الاصحيحين وفي ، يصلون
في ساياحإين الاناس كتاب عن فضل سايارة ملئكة لاله أن قال وسالم
قال حإاجتكم الاى هلموا تنادوا الاله يذكرون قوما وجدوا فإذا الرض

أي وجل عز الاله فيقول قال الادنيا الاسماء الاى بهم يحفون حإتى فيجيئون
عبادي تركتم شيء

ويمجدونك ويسبحونك يحمدونك تركناهم فيقولاون قال يصنعون
فكيف قال قال رأوني لاو كيف قال ل فيقولاون قال رأوني هل فيقول قال

قال الاجنة قالاوا يطلبون شيء فأي فيقول قال ذكرا أشد لاكانو رأوك لاو
فيقولاون قال رأوها لاو كيف فيقول قال ل فيقولاون قال رأوها هل فيقول

شيء أي من فيقول قال طلبا لاها وأشد حإرصا عليها أشد كانوا رأوها لاو
قال رأوها وهل فيقول قال الانار من يتعوذون فيقولاون قال يتعوذون
اني فيقول قال هربا منها وأشد تعوذا منها أشد كانوا رأوها لاو ل فيقولاون
يردهم لام الاخطاء فلنا فيهم ان فيقولاون قال لاهم غفرت قد أني أشهدكم

وفي ، جليسهم بهم يشقى ل الاقوم هم فيقول قال حإاجة في جاء انما
الاله إن قال وسالم عليه الاله صلى الانبي عن الاصحيحين

فيحبه قال فأحإبه فلنا أحإببت قد إني جبريل نادى عبدا أحإب اذا
الاسماء أهل فيحبه فأحإبوه فلنا يحب الاله إن الاسماء في ينادي ثم جبريل

وفي ، ذلاك مثل الابغض في وقال الرض في الاقبول لاه يوضع ثم
أنا تعالاى الاله يقول قال وسالم عليه الاله صلى الانبي عن عنه الاصحيحين

في ذكرته نفسه في ذكرني فإن يذكرني حإين معه وأنا بي عبدي ظن عند
الاي اقترب وان منهم خير ملء في ذكرته ملء في ذكرني وان نفسي
أتاني وان باعا الايه اقتربت ذراعا الاي اقترب وان ذراعا الايه اقتربت شبرا

أنهما ساعيد وأبي هريرة أبي عن مسلم صحيح وفي ، هرولاة أتيته يمشي



قوم جلس ما قال أنه وسالم عليه الاله صلى الاله رساول على شهدا
حإفت ال الاله يذكرون

وفي ، عنده فيمن الاله وذكرهم الارحإمة وغشيتهم الاملئكة بهم
أصاب رجل أن وسالم عليه الاله صلى الانبي عن هريرة أبي عن الاصحيحين

لاه أن عبدي علم ربه فقال لاي فاغفره ذنبا أصبت قد إني رب فقال ذنبا
أذنب ثم الاله شاء ما مكث ثم لاعبدي غفرت قد به ويأخذ الاذنب يغفر ربا
عبدي علم ربه فقال لاي فاغفره ذنبا أذنبت قد إني رب أي فقال آخر ذنبا
وفي ، يشاء ما فليعمل لاعبدي غفرت قد به ويأخذ الاذنب يغفر ربا لاه أن

يقبض قال وسالم عليه الاله صلى الانبي عن هريرة أبي عن الاصحيحين
الرض ملوك أين الاملك أنا يقول ثم بيمينه الاسماء يطوي الرض الاله

ما قال أنه وسالم عليه الاله صلى الانبي عن عنه الاصحيحين وفي ،
أيمن فينظر ترجمان ول حإاجب وبينه بينه لايس ربه سايكلمه ال أحإد منكم

ونظر قدمه شيئا ال يرى فل منه أشأم وينظر قدمه شيئا ال يرى فل منه
تمرة بشق ولاو الانار يتقي أن منكم اساتطاع فمن الانار فتستقبله أمامه

عن هريرة أبي عن مسلم صحيح وفي ، طيبة فبكلمة يجد لام فان فليفعل
الاقول الاعبد فيلقي فيه قال الارؤية حإديث في وسالم عليه الاله صلى الانبي

وأذرك والبل الاخيل لاك وأساخر وأزاوجك وأساودك أكرمك ألام فل أي
ل فيقول ملقي أنك أفظننت فيقول قال رب يا بلى فيقول وتربع ترأس
مثل فذكر فل أي فيقول الاثاني يلقي ثم نسيتني كما أنساك اني فيقول

وصليت وبرساولاك وبكتابك بك آمنت فيقول الاثالاث ويلقي الول قال ما
ثم قال اذن فههنا فيقول قال اساتطاع ما بخير ويثني وتصدقت وصمت

فيختم علي يشهد الاذي من نفسه في فيفكر عليك شاهدنا نبعث ال يقال
ما بعمله وعظامه ولاحمه فخذه فتنطق انطقي لافخذه ويقال فيه على
الاحديث وذكر الامنافق وذلاك نفسه من لايعذر ذلاك كان

عليه الاله صلى الاله رساول مع كنا قال أنس عن مسلم صحيح وفي ،
قال أعلم ورساولاه الاله قلنا قال أضحك مم تدرون هل قال فضحك وسالم

بلى فيقول قال الاظلم من تجرني ألام رب يا يقول ربه الاعبد مخاطبه من
فكفى فيقول قال مني شاهدا ال نفسي على أجيز ل فإني فيقول قال

ويقال فيه على فيختم قال شهودا الاكاتبين وبالاكرام شهيدا عليك بنفسك
فيقول قال الاكلم وبين بينه يخلى ثم قال بأعمالاه فتنطق انطقي لالركانه

الانبي أن أنس عن الاصحيحين وفي أناضل كنت فعنكن وساحقا لاكن بعدا
الاقيامة يوم عذابا الانار أهل لهون الاله يقول قال وسالم عليه الاله صلى

لاه فيقول نعم فيقول به تفتدى أكنت شيء من الرض على ما لاك كان لاو



بي تشرك ل أن آدم صلب في وأنت هذا من أهون هو ما منك أردت قد
تشرك أن ال فأبيت

قال وسالم عليه الاله صلى الانبي عن عمر ابن عن الاصحيحين وفي
فيقول وكذا كذا عملت فيقول عليه كنفه يضع حإتى ربه من أحإدكم يدنو
لاك أغفرها وأنا الادنيا في عليك ساترت قد يقول ثم فيقرره رب يا نعم

ساورة ، كتابيه اقرؤوا هاؤم ، قول وهو حإسناته كتاب يعطى ثم قال الايوم
ربهم على كذبوا الاذين هؤلء فينادون والامنافقون الاكفار  وأما19 الاحاقة

أن هريرة أبي عن وغيره مسلم صحيح وفي ، الاظالامين على الاله لاعنة أل
آدم أبن يا الاقيامة يوم الاله يقول قال وسالم عليه الاله صلى الاله رساول

فيقول الاعالامين رب وأنت أعودك كيف رب يا فيقول تعدني فلم مرضت
عدته لاو أنك علمت أما تعده فلم مرض فلنا عبدي أن علمت أما

رب أي فيقول تسقني فلم اساتسقيتك آدم ابن يا ويقول عنده لاوجدتني
أن علمت أما وتعالاى تبارك فيقول الاعالامين رب وأنت اساقيك وكيف
ذلاك لاوجدت ساقيته لاو أنك علمت أما تسقه فلم اساتسقاك فلن عبدي
رب أي فيقول تطعمني فم اساتطعمتك آدم ابن يا ويقول قال عندي
وأنت أطعمك وكيف

فلم اساتطعمك فلنا عبدي أن علمت أما فيقول الاعالامين رب
أبي عن الاصحيحين وفي ، عندي ذلاك لاوجدت أطعمته لاو انك أما تطعمه
قال وسالم عليه الاله صلى الاله رساول أن عنه الاله رضي الاخدري ساعيد

والاخير وساعديك ربنا لابيك فيقولاون الاجنة أهل يا الاجنة لاهل يقول الاله ان
ما أعطيتنا وقد نرضى ل لانا وما ربنا فيقولاون رضيتم هل فيقول يديك في
أحإل قال ذلاك من أفضل اعطيكم أل فيقول خلقك من أحإدا تعط لام

وذكر الامخاطبة ذكر فيه وهذا ابدا بعده عليكم أساخط فل رضواني عليكم
الانبي عن مسعود بن الاله عبد عن الاصحيحين وفي ، جميعا الارضوان

الانار أهل وآخر الاجنة دخول الاجنة أهل آخر قال وسالم عليه الاله صلى
الاجنة ان فيقول الاجنة أدخل لاه فيقول حإبوا يخرج رجل الانار من خروجا

لاك ان فيقال ملى الاجنة يعيد ذلاك كل مرات ثلث ذلاك لاه فيقول ملى
مرات عشر الادنيا مثل

وسالم عليه الاله صلى الانبي عن هريرة أبي عن الاصحيحين وفي ،
ولاهم يزكيهم ول الاقيامة يوم إلايهم ينظر ول الاله يكلمهم ل ثلثة قال

ورجل فاقتطعه مسلم امرئ مال على يمين على حإلف رجل ألايم عذاب
كاذب وهو أعطي مما أكثر بسلعته أعطي أنه الاعصر بعد يمينه على حإلف

فضل منعت كما فضلي عم أمنعك الايوم الاله يقول ماء فضل منع ورجل



الاله صلى الانبي عن ذر أبي عن مسلم صحيح وفي ، يداك تعمل لام ما
ول إلايهم ينظر ول الاقيامة يوم الاله يكلمهم ل ثلثة قال وسالم عليه

وسالم عليه الاله صلى الاله رساول فقرأها قال الايم عذاب ولاهم يزكيهم
قال الاله رساول يا هم من وخسروا خابوا ذر أبو فقال مرات ثلث

الاكاذب بالاحلف سالعته والامنفق والامنان إزااره الامسبل

عما الاناس بعض عن والانظر الاتكليم نفي فيهما الاحديثان وهذان
وهذا ، حإديث غير ففي وحإده الاتكليم نفي وأما ذلاك مثل الاقرآن نفى

على ببعضه نبهنا ولاكن اساتقصاؤه يتعذر جدا كثير الحإاديث في الاباب
تفسير زايادة مع اليات جاءت كما الاباب هذا في جاءت والحإاديث نوعه
مع الاله لاكتاب موافقة تجيء الحإكام أحإاديث أن كما الاحديث في

فإن الاقرآن تعارض ل الاتي الازيادات من فيها ما ومع لامجمله تفسيرها
أن نبيه أزاواج وأمر والاحكمة الاكتاب نبيه على أنزل وتعالاى سابحانه الاله

الامؤمنين على وامتن والاحكمة الاله آيات من بيوتهن في يتلى ما يذكرن
ويعلمهم ويزكيهم آياته عليهم يتلو أنفسهم من رساول فيهم بعث بأن

الاكتاب أوتيت واني إل وسالم عليه الاه صلى الانبي وقال والاحكمة الاكتاب
أنزلاها الاتي فالاحكمة ، أكثر أو الاقرآن مثل انه أل رواية وفي معه ومثله

غير من الادين في به تكلم ما تتناول لمته وعلمها الاقرآن مع عليه الاله
موافق فخبره والمر الاخبر أنواع من الاقرآن

أو الاكتاب في بما يأمر أنه فكما الاله لمر موافق وأمره الاله لاخبر
أيضا فهو الاكتاب في بعينه يذكر لام وبما الاكتاب في ما تفسير هو بما

في بعينه يذكر لام وبما الاكتاب في ما تفسير هو وبما الاكتاب في بما يخبر
ورزاقه كخلقه الارب أفعال فيها يذكر الاباب هذا في أخباره فجاءت الاكتاب
لاملئكته وتكليمه كلمه أنواع فيها ويذكر ومعاقبته وإثابته وإحإسانه وعدلاه
وحإبه وساخطه رضاه من يذكره ما فيها ويذكر عباده من وغيرهم وأنبيائه
، الاباب هذا في تدخل الاتي المور من ذلاك وغير وضحكه وفرحإه وبغضه
ومن الامعتزلاة من الامحضة الاجهمية ، أقسام ثلثة الاباب هذا في والاناس
ومن والاكلبية ، تعالاى الاله عن منفصل مخلوقا كله هذا يجعلون وافقهم
وإما الاله لاذات لزاما بعينه قديما إما ذلاك من يثبتون ما يثبتون وافقهم
الاكلم أهل من وطوائف الاحديث أهل وجمهور ، عنه منفصل مخلوقا
كما وقدرته بمشيئته متعلق الاله بذات قائم ثالاث قسم هنا بل يقولاون

الاكثيرة الانصوصا عليه دلات

وأما الاكرامية تقولاه كما حإادثا ذلاك نوع يجعلون قد هؤلء بعض ثم
قديما بل حإادثا الانوع يجعلون ل فانهم وافقهم ومن الاحديث أهل أكثر



جمهور يفرق كما أفراده من الافرد وحإدوث الانوع حإدوث بين ويفرقون
يدوم الاجنة أهل نعيم فإن أعيانه من الاواحإد ودوام الانوع دوام بين الاعقلء

مال الاحادثة العيان ومن الافانية العيان من واحإد واحإد كل يدوم ول نوعه
ومع تكن لام أن بعد كانت مبدعة فإنها الدميين كأرواح حإدوثه بعد يفنى
دون الانوع دوام في ذلاك مثل تجوزا والافلسافة ، دائمة باقية فهي هذا

الاباب هذا من الفلك حإركات أن ظنوا منهم الادهرية ولاكن اشخاصه
وعامة أصل دلايل ذلاك على لاهم ولايس قدمها فاعتقدوا الانوع قديمة وأنها

الاشخص وحإدوث الانوع حإدوث بين يفرق ل من قول إبطال به يحتجون ما
كله ذلاك إن ويقولاون نوعها حإدوث العيان حإدوث من يلزم إنه ويقولاون

أقوى بطلنه كان بطل إذا الاقول وهذا ، حإادث أمر تجدد غير من حإدث
الاكتاب به جاء ما صحة وفي قولاهم إفساد في الادهرية على الاحجة في

قولاهم يبطل لام وان بيانه تقدم كما والاسنة

المر أدير ما كيف لاه متابع لالشرع موافق الاصريح فالامعقول ،
ومن الامطلوب وهو الامنقول صحيح يناقض ما الامعقول صريح في ولايس

أمر فيما وطاعته أخبر فيما الارساول تصديق اليمان أصل أن الامعلوم
عقلي ل دلايل ثم يكون أن يجوزا ل أنه على وأئمتها المة سالف اتفق وقد
ادعوا أقواما ولاكن ، هنا الامطلوب هو وهذا ذلاك يناقض عقلي غير ول

الامنتسبين في ذلاك وقوع وأصل ، لالمعقول أخباره من طائفة معارضة
مع نصرة أرادوا والاكلم الانظر أهل من أقواما أن واليمان لالسالم
تلك أن ورأوا حإجة انه اعتقدوه بما قولاه انه اعتقدوه بما قولاه أنه اعتقدوا
وهؤلء ، أخباره من كثيرا تناقض الال وتلك الاتزامها يجب لاوازام لاها الاحجة
من وغيرها الامعتزلاة اعتقدت كما جميعا والامعقول بالامنقول غلطوا

الاقديمة الاذات سااوى ما كل أن أخبر أنه والفعال الاصفات نفاة الاجهمية
من هذا أن وظنوا جميعا والانوع الاشخص محدث الاصفات عن الامجردة
قامت ما كل حإدوث يستلزم بما ذلاك على واحإتجوا به جاء الاذي الاتوحإيد

وحإدانيته وجوده إثبات إلاى الاطريق هو هذا وجعلوا وفعل صفة به
كلم به يقم لام غيره في خلقه مخلوق كلمه أن فقالاوا رساله وتصديق

قدرة ول علم به يقوم ول لالخلق مباينا يكون ول الخرة في يرى ل وأنه
ول الاصفات ومن غيرهما ول

قام لاو فإنه ذلاك غير ول اساتواء ول لالعالام خلق ل الفعال من فعل
يتعلق فعل به قام ولاو لالعراض محل موصوفا لاكان صفة أو فعل به

الانوع دوام جاوزاوا وإذا الاحوادث ودوام الفعال تعاقب لالزم بمشيئته
الاله صلى الارساول أن ظنوا ما على احإتجوا به ما بطل قدمه أو الاحادث

الامنقول أما ، والامعقول الامنقول في مخطئون وهم ، به أخبر وسالم عليه



بل والفعال الاصفات عن مجردة ذات بقدم قط يخبر لام الارساول فإن
معلوم وهذا والفعال بالاصفات الارب باتصاف متظاهرة اللاهية الانصوصا
يظهر الاذي هو هذا أن يسلمون وهم والاسنة الاكتاب سامع لامن بالاضرورة

لاصفاته الامثبتة وآياته الاحسنى بأسامائه الاله عن أخبر ولاكن الانصوصا من
اساتوى ثم أيام ساتة في بينهما وما والرض الاسماوات خلق ، وأنه وأفعالاه

أزالاية قديمة الفلك أن قال فمن  ،59 الافرقان ساورة ، الاعرش على
من أن كما ريب بل وسالم عليه الاله صلى الارساول لاقول مناقض فقولاه

مناقض فقولاه فعل ول كلم ول قدرة ول لاه علم ل تعالاى الارب إن قال
بل قولاه على يدل صريح عقل منهما وأحإد مع ولايس الارساول لاقول
كثيرة وجوه من موضعه في بين قد كما لاقولاه مناقض الاصريح الاعقل

قدرة بل وقادر علم بل عالام إثبات أن يعلم الاصريح الاعقل إن يقال ما مثل
كإثبات ممتنع

الاعلم يكون أن ذلاك من امتناعا وأعظم قادر بل وقدرة عالام بل علم
بقدم الاقائلون وأما ، الاصفات نفاه قول فهذا الاقدرة هو والاعلم الاعالام هو

بنفسه واجب إما الاقديم فإن حإادث حإدوث امتناع يستلزم فقولاهم الاعالام
مستلزمة ول محدثة تكون ل الاواجب ولاوازام بنفسه لالواجب لزام أو

يتوقف لاوازامه من يكون ل وما لاوازامه من لايست فالاحوادث لامحدث
الالزام أو بنفسه الاواجب الاقديم كان فإذا حإادث سابب حإدوث على وجوده

قولاهم حإقيقة وهذا الاحوادث حإدوث امتنع حإادث عنه يصدر ل لالواجب
وعلته لاعلته لزام وهو لاه موجبة قديمة علة لاه الاعالام أن يزعمون فانهم

في شيء يحدث أن فيمتنع معلولاها ومعلول لامعلولاها مستلزمة عندهم
، الاعقلء واتفاق بالاضرورة لالقديم لزاما يكون الامعين الاحادث إذ الاوجود

الاكلم قيل بواساطة حإادث بنفسه الاواجب عن يحدث أن يجوزا قالاوا وإذا
لازم لاه لزامة قديمة كانت إن فإنها الول في كالاكلم الاواساطة تلك في
وإذا ، حإادث سابب من لاها بد فل حإادثة كانت وان كلها الامعلولت قدم
أعيان فليست لاهم قيل ، أول إلاى ل قبله بحادث مشروطا حإادث كل قالاوا

الاواجب لاوازام من الانوع كان وإذا بنفسه الاواجب لاوازام من الاحوادث
لايس بنفسه ممكن الاحوادث ونوع الانوع بدون بنفسه الاواجب وجود أمتنع
فل بنفسه الاواجب عن صادرا الاحوادث نوع فيكون بنفسه واجب فيه

نقيض وهو غيره ول الافلك ل الاعالام أجزاء من معين شيء قدم يجب
قولاهم

لزامان وهذان والانفس الافلك لاجرم لزام الاحوادث نوع قالاوا وإذا
الاحوادث لانوع مستلزمة فذاته لاهم قيل ، بنفسه لالواجب لزام وهو لالعقل
ل لامعلولاها الامستلزمة الاقديمة والاذات وساط بغير أو بوساط كان ساواء



أو نوعا الاحادث كان ساواء وساط بغير ول بوساط ل شيء عنها يحدث
الاشخص مقارنة تمتنع كما لاها مقارنته يمتنع الاحادث الانوع لن شخصا
قديم لاها والامقارن فشيئا شيئا يوجد إنما الاحادث الانوع ولن لاها الاحادث

تامة علة عن صادرة الاحوادث تكون أن فبطل فشيئا شيئا يوجد ل معها
يكون أن فبطل منها شخص أو ببعض بعضه الامقترن لانوعها مستلزمة

، الامطلوب وهو بنفسه وجوبه بطل كما لاه موجبة علة عن صادرا الاعالام
فان بنفسه وجوبه أو موجبه قدم يستلزم الاقديم أن ذلاك يبين ومما

ل لاه موجب ل الاذي الاممكن إذ بغيره واجب وإما بنفسه واجب إما الاقديم
وإذا الاعقلء واتفاق بالاضرورة قديما يكون أن عن فضل موجودا يكون
لاه موجبا يكون ول قديما لاه الاموجب يكون أن بد فل بغيره واجبا كان
أو الاقديم موجب يكون أن فيمتنع أيضا قديمة اليجاب شروطا تكون حإتى

الامؤثر لالفاعل الامقتضي الاموجب لن حإادثا اليجاب شروطا من شرطا
موجبه عن يتأخر أن يمتنع

بين عليه ومتفق بالاضرورة معلوم وهذا وأثره مقتضاه هو الاذي
لاو إذ بنفسه واجبا الاعالام جميع يكون أن فيمتنع كذلاك كان وإذا ، الاعقلء

كان الاحادث لن حإادث هو مما الاموجودات في يكن لام كذلاك كان
، بنفسه واجبا يكون أن عن فضل يحدثه محدث إلاى مفتقر وهو معدوما

موجب من لاه بد ل بغيره والاواجب بواجب لايس ما الاعالام في أن فثبت
موجبه من شئ عنه يتأخر ل الاتام والاموجب لاموجبه مستلزم تام

هي تكون أن يمتنع كما تام موجب عن الاحوادث صدور فيمتنع ومقتضاه
من بدلاها فل موجبة علة عن صادرة ول واجبة تكن لام وإذا بنفسها واجبة
علة عن صادر الاعالام إن يقولاون ما غاية كان وإذا بذاته موجبا لايس فاعل

هذا فعلى الاعلة لاتلك لزامة بوساائط أو واساطة بغير بنفسها موجبة
وإل غيره فاعل لالحوادث يكن لام فإن عنه الاحوادث حإدوث يمتنع الاتقدير

لالحوادث أن فتبين ، بالاضرورة الافساد معلوم وهذا محدث بل حإدوثها لازم
محدث يكون أن فامتنع ومقتضاه لاموجبه مستلزما هو لايس محدثا

من شيئا يكون أن أو لامعلولاها مستلزمة علة الاحوادث

لامعلولاها مستلزمة علة عن صادر الاعالام إن يقولاون وهم معلولتها
إن قال ومن ، بالاضرورة بطلنه تبين مما وهذا لاها معلول ساواها ما وكل

، بالاضرورة الافساد معلوم فقولاه قديمة أو واجبة الاعالام أجزاء مجموع
معلوم أيضا فقولاه واجب منه جزء عن صادرة الاحوادث إن قال ومن

ذلاك أن أحإدهما لاوجهين بعضها أو الفلك الاجزء ذلاك جعل ساواء الافساد
معلولاه قدم أيضا لازم لاغيره تامة علة كان إذا بغيره واجب هو الاذي الاجزء

علة هو لايس الاواجب الاجزء ذلاك كان وإن شئ يحدث ل أن فيلزم معه



غير عن الاحدوث إمكان قدر ولاو تامة علة غير عن شيء صدور امتنع تامة
، باطل قولاهم تقدير كل فعلى الاله ساوى ما كل حإدوث أمكن تامة علة

مستقل الاعالام أجزاء من شيء لايس انه الامعلوم من انه الاثاني الاوجه
فتأثيره لابعض سابب أجزائه بعض إن قيل وإن أجزائه من لاغيره بالبداع
من شيء يجعل أن يمكن فل موانع انتفاء وعلى آخر سابب على متوقف

من لاها بد ل والاحوادث لاغيره مبدعا قديما بنفسه واجبا ربا الاعالام أجزاء
مما الاعالام أجزاء من شيء ولايس لاغيره مبدع قديم بنفسه واجب رب

وصفاته وأجزائه الاعالام عن خارج تعالاى الارب أن فعلم فيه ذلاك يمكن
آخر موضع في مبسوطا كله وهذا

صلى الارساول به جاء ما الامعقول في لايس أنه بيان هنا الامقصود ،
صنف صنفان يناقضه لامعقول الامدعين أن علم وقد ، وسالم عليه الاله

تعالاى الاله عن به أخبروا فيما الارسال من غيره وعلى عليه يجوزاون
نقيض يظهر أن أو خطأ أو عمدا الاكذب تعالاى الاله عن المم إلاى وبلغوه

الامظهرين ومن بالارسال الاكفار من يقولاه من ذلاك يقول كما يبطن ما
ونحوهم والاباطنية والاقرامطة الامتفلسفة من كالامنافقين لاتصديقهم

الاذي هو وهذا ذلاك عليهم يجوزاون ل وصنف ، ذلاك من بشيء يقول ممن
، أصنافهم اختلف على السالم إلاى الامنتسبون الامتكلمون يقولاه

حإيث الاسمع ففي الاعقل وفى الاسمع في مخطئون هؤلء من والامبتدعة
وفى خطأ أو عمدا يقل لام ما وسالم عليه الاله صلى الارساول على يقولاون
لام خطأ الادعوى كانت وإذا براهين يظنونه بما ذلاك يقررون حإيث الاعقل

حإقا إل يكون ل الاحق ولزام لامدلاولاه لزام الادلايل فإن باطلة إل حإجتها تكن
لاو حإجته فإن بباطل إل عليه يحتج فلهذا الاحق يلزمه فقد الاباطل وأما

يجوزا ل وهذا لالحق لزاما الاباطل لاكان حإقا كانت

مستلزما الاباطل كان فلو الالزام ثبوت الاملزموم ثبوت من يلزم لنه
وأما حإقا إل تستلزم ل الاصحيحة الاحجة فإن حإقا الاباطل لاكان لالحق

ومن ، باطلة تكون وقد صحيحة حإجتها تكون فقد الاصحيحة الادعوى
جميعها أو الاصفات وبعض لالفعال الانافية الامتكلمة عليه بنى ما أعظم

نفى وهي الامسألاة هذه هي والاسنة الاكتاب بها عارضوا الاتي أصولاهم
 وغيرها أفعالاه من بذاته عليه ويقدر يشاؤه ما قيام

ومن المدي وأبوالاحسن هو الارازاي الاله عبد أبو ذكر وقد فصل ، 
ما بأن إل ذلاك نفى على يستدلاوا ولام كلها وأبطلوها ذلاك نفاة أدلاة اتبعهما

نقصا كان وإن نقصا حإدوثها قبل عدمه كان كمال صفة كان إن به يقوم
ضعيفة الاحجة وهذه ، ذلاك عن منزه تعالاى والاله بالانقص اتصافه لازم

ما نذكر ونحن ضعفوه مما أضعف ولاعلها



الاذي الاكلمية كتبه أجل في ذلاك في الاخطيب بن الاله عبد أبو ذكره
الاحقائق من فيه أورد أنه وذكر الصول دراية في الاعقول نهاية ساماه

والاسابقين والخرين الولاين كتب من شئ في يوجد يكاد ل ما والادقائق
وهذا قال ، تطول بصفات ووصفه والامخالافين الاموافقين من والالحإقين

على وقوفه وتحقيق الاعلماء كلم كثر ل تحصيله تقدم من إل يعلمه ل كله
، والامخالافين والاموافقين والامبطلين الامحقين من الاعقلء بحث مجامع

قلما فإنني قال

مصروفا كان الاعناية أكثر بل والامقدمات الامبادئ في فيه تكلمت
عشر الاثاني الصل الاكتاب هذا في وقال والاغايات الانهايات تلخيص إلاى
أن عليه يستحيل أنه في الارابعة الامسألاة قال الاله على يستحيل ما وهو

الحإوال تجدد وأما ذلاك تجويز على الاكرامية واتفقت لالحوادث محل يكون
والامبصرية والاسامعية الامدركية مثل تجويزه في اختلفوا فالامعتزلاة
الاعالاميات تجدد أثبت فإنه الابصري الاحسين أبو وأما والاكارهية والامريدية

هذا عن الاناس أبعد الامشهور في أنهم فمع الافلسافة وأما قال ، ذاته في
يجوزاون فإنهم يعرفونه ل حإيث من بذلاك يقولاون ولاكنهم الامذهب

وجودى عرض عندهم الضافة أن مع ذاته على الضافات تجدد
الابغدادي الابركات أبو وأما بالاحوادث موصوفة ذاته كون يقتضي وذلاك
الارازاي الاله عبد أبو قلت ، الامحدثة بالاصفات ذاته باتصاف صرح فقد

الابصري الاحسين أبي كتب في يجده ما الامعتزلاة كلم في مادته غالاب
وفي ونحوهم الاهمداني الاجبار عبد وشيخه الاخوارزامي محمود وصاحإبه

وفي ونحوهما الابركات وأبي ساينا ابن كتب في يجده ما الافلسافة كلم
وبعض ونحوه كالاشامل الامعالاي أبي كتب على يعتمد الشعري مذهب

الاشهرساتاني كلم من أيضا ينقل وهو وأمثالاه بكر أبي الاقاضي كتب
كلب بن محمد وأبي الشعري الاحسن كأبي الاقدماء كتب وأما وأمثالاه

تدل فكتبه ونحوهم والاضرارية والانجارية الامعتزلاة قدماء وكتب وأمثالاهما
الافلسافة ظوائف مذهب وكذلاك فيها ما يعرف يكن لام أنه على

أكثر قول هو الابركات أبي عن حإكاه الاذي الاقول فهذا وال الامتقدمين
ذلاك نقل كما منهم كثير وقول أرساطو قبل كانوا الاذين الافلسافة قدماء
الافلسافة لختلف الاناقلون الامقالت أرباب فنقل عنهم الامقالت أرباب

يعبر ل الاباري إن وأرساطو وأفلطون ساقراطا قال قالاوا هو ما الاباري في

الاحكمة وهي الامتكثرة غير الامحضة الاهوية وهو فقط بهو ال عنه
في تكثرت الاتي الاصورة مثل صورة لاله ولايست الامحض والاحق الامحضة



الاتغير عليه يجوزا ول الاعقل ول الاذهن به يحيط ل الاذي اليس وهو الاعنصر
يدرك ول الاحدود ول الامكان ول الاوقت ول ولالضافة الاعدد ول الاصفة ول

باثنين لايس أزالاى واحإد بأنه لاكن الاكنة غاية جهة من بالاعقول ول بالاحواس
لازمه الضافة عليه أوقعنا وإن الاتثنية لازمته الاعدد عليه أوقعنا إن لنا

الاحدود لازمه الامكان عليه أوقعنا وإن والابعد والاقبل والامكان الازمان
تالايس وقال غيره إلاى متناهيا وجعلناه

الاباري إن جميعا وانبذقليس وكسيفايس ولاوقيوس وبلطرخس
كالاعقل ساكون بنوع متحرك إنه قال انبذقليس أن غير سااكن واحإد

متحرك فهو مبدعا كان إذا الاعقل لن جائز فذلاك ساكون بنوع الامتحرك
متحرك الامبدع أن محالاة فل ساكون بنوع

بعده ومن فيثاغورس الاقول هذا على وشايعه قالاوا علة لنه بسكون
الاباري إن وسااغوريون وديمقراطا زاينون وقال أفلطون زامن إلاى

وقال قالاوا زاوال فليس الاذهن فوق حإركته وإن الاحقيقة في متحرك
من إل الاعقول تدركها ل الاباري صفة إن الاحكمة أسااطين أحإد وهو تالايس

من بل ذاته نحو من صفة لاه مدرك فغير هويته جهة من فأما آثاره جهة
ولاول لافضله بل إلايه لاحاجة ل الاعالام الاله أبدع يقول وكان ذواتنا نحو

الاسماء فوق إن يقول وكان وجود هاهنا يكن لام الافضيلة أفاعيل ظهور
نحو فيثاغورس وقال ، كنهه الاعقول تدرك ل من أبدعها مبدعة عوالام

الاروحإانية الاعلوية الاصفات فوق هو الانفس جهة من يدرك ل تالايس قول
بقدر وينعت فيوصف عالام كل في آثاره قبل من بل بجوهريته مدرك غير

إدراك الاعقول رامت إذا الاذي الاواحإد وهو الاعالام ذلاك في الثار تلك ظهور
مخلوقة مسبوقة مبدعة ذواتها أن عرفت معرفته

أن لاقائل يجوزا أن غير هذين مقالاة نحو انكسيمانس وقال قالاوا ،
أبو وكذلاك قلت ، الاحركات هذه فوق بحركة يتحرك الاباري أن يقول

بقدم الاقائلين عن بل غيره عن الامقالاتين حإكى الامعتبر في الابركات
جوادا يزل لام الاله كان فإذا لالقدمين بالاحدوث الاقائلون قال فقال الاعالام
أم قديم أعن وجدت كيف الاعالام في فالاحوادث الزال في قديما خالاقا

الاقديم بأن قلتم فقد وجودها صدر وعنه خالاقها هو قلتم فإذا غيره عن
الاحوادث فعل غيره إن قلتم وإن يرد لام أن بعد خلقه وأراد الامحدث خلق
فقال قال ، بذاته الاوجود لاواجب الاتوحإيد في بالاغتم ما بعد أشركتم فقد

بأسارها الامخلوقات خالاق هو الاقديم والاواحإد الول الاخالاق بل الاقدميون
وجودة في لاه شريك ل وحإده وحإديث قديم من



فمنهم ، مذهبين إلاى ذلاك في رأيهم وتشعب وأمره وملكه وخلقه
والاحوادث وجوده بدوام الاوجود دائمة الاقديمة الشياء خلق إنه قال من

إرادته وأوجب إرادته خلقه أوجب فأراد وخلق فخلق أراد شيء بعد شيئا
وأراد وأوجده فخلقه الب هو الاذي آدم خلق أراد أنه ذلاك مثال خلقه

بعد لاموجود إرادة بعد إرادة فأراد وجاد فجاد أراد البن وجود الب بوجود
أوجد لنه قيل أراد ولام فجاد أراد لنه قيل أوجد لام قلتم فإذا موجود
فإن ، والالحإق الاسابق جوده من بعضا بعضها يقتضي الاحوادث فوجود

لام أن بعد تكون منتظرة حإال لاه يكون وكيف الرادة لاه تحدث كيف قالاوا
الاحوادث لاغير محل يكون وكيف قيل الاحوادث محل يكون وكيف تكن

الاقديمة الرادة أعني

الرادة قيل فإن ، منه لاه والرادات قيل منه لاه بأنها قيل فإن ،
وجوده من الاسابق لان قدمه في لاه والاحديثة قيل قدمه في لاه الاقديمة
بعد بإرادة خلق بعد خلقا فأحإدث لحإقه إرادة عنده أوجد الاسابقة بالرادة

عن وجب إرادته من فالالحإق خلقه بعد خلقه من حإكمته في وجبت إرادة
الرادة عن والاتنزيه قال ، جرا هلم وهكذا مراداته بتوساط إرادته ساابق

لاهذا وجه ل لاكنه لاها محل كونه في الاقديمة الرادة عن كالاتنزيه الاحادثة
وكيف يعلم لام علم في قلنا إذا الاعلم فصل في عليه سانتكلم كما الاتنزيه

الامذهب وأما قال الامذهبين أحإد فهذا قال يعلم

سابب فله عدمه بعد يتجدد حإادث كل إن يقولاون أهله فإن الخر
إلاى الاحوادث أساباب ترتقي حإتى أيضا حإادث الاسبب وذلاك حإدوثه يوجب

قول وهو هؤلء قول تمام وسااق الادائمة الامتحركات في الادائمة الاحركة
من الاعالام بقدم قال من أول أن واحإد غير نقل وقد ، وأتباعه أرساطو

يقولاون يكونوا فلم قبله الافلسافة أسااطين وأما أرساطو هو الافلسافة
الاكلم بسط وقد أخر أقوال الامادة في لاهم كان وان الافلك ساورة بقدم
يعلم ل أنه زاعم من على رد لاما وغيره الاعلم مسألاة في الصل هذا على

ساينا وأبن أرساطو حإجة وذكر ذاته في والاتكثر الاتغير من حإذرا الاجزيئات
والاكثرة الاغيار بإدراك فيه الاغيرية بإيجاب الاقول فأما وقال ، ونقضها

في بل ذاته في تكثرا بذلاك يتكثر ل أنه الامحقق فجوابه الامدركات بكثرة
هويته على الاكثرة يعيد ل مما وتلك ومناساباته إضافته

الولاى ومبدئيته بذاته وجوده وجوب أوجبت الاتي الاوحإدة ول وذاته
هي سالبنا ما عنه وسالبنا أوجبنا ما لاه أوجبنا وبحسبها عرفناه بها الاتي

، وهويته وذاته حإقيقته وحإدة هي إنما بل وإضافاته ونسبه مدركاته وحإدة



قيلت بذاتها الاوجود واجب صفات في الامقولاة الاوحإدة أن تعتقدن ول قال
وجوده ووجوب الولاى مبدئيته عن بالابرهان لازمت بل الاتنزيه طريق على
مدركاته في ل وذاته حإقيقته في إل يلزم لام ذلاك عن لازم والاذي بذاته

في معنى ل إضافي أمر فذلاك الامتغيرات بإدراك يتغير أن فأما وإضافاته
من ونفيه الابرهان يمنعه ولام الاحجة تبطله لام مما وذلاك الاذات نفس

من والجلل الاتنزيه هذا من الاتنزيه بل لاه وجه ل والجلل الاتنزيه طريق
يكون أن الامحال من قال إذ أرساطو قول على وتكلم ، أولاى الجلل هذا

والاعقل والاكرامة اللاهية من الاغاية في جوهرا كان إذ غيره بعقل كمالاه

فيكون ما حإركة هو وهذا النقص إلاى انتقال فيه والاتغير يتغير فل
في قيل ما الابركات أبو فقال بالاقوة ولاكن بالافعل عقل لايس الاعقل هذا
لزام غير فهو والاعلوم الامعارف في الاتغير يمنع حإتى مطلقا الاتغير منع
بعض في لازومه كان لازم وإن الابتة لزام غير هو بل مطلقا الاتغير في

كل في ل الوقات بعض وفي والابرودة الاحرارة مثل الجسام تغيرات
والاعلم الامعرفة تخصها الاتي الانفوس في ذلاك مثل يلزم ول ووقت حإال
قبل يتحرك أن يلزم فإنه وانفعال تغير كل إن يقول فإنه الجسام دون
لاها تتجدد الانفوس فان محال وهذا قال ، مكانية حإركة الاتغير ذلاك

يعتقد ل فإنه رأيه على الامكان على تتحرك أن غير من والاعلوم الامعارف
ذلاك وإنما فيه تتحرك أن فكيف الابتة مكان في يكون مما أنه فيها

فيهما يلزم ول والاتبرد كالاتسخن والحإوال الاتغيرات بعض في لالجسام
أبدا

من الرض من ويتدخن الاماء من بالابخار يصعد ما في ذلاك وإنما
تحمي الاتي الاصلبة الاكبار الحإجار من غيرها دون كالاهباء هي الاتي الجزاء

ساخونة يسخن والاماء تتحرك ل مكانها في وهي تحرق بحيث تصير حإتى
تكون ثم الجزاء بعض منه يتبخر وإنما يتبخر ل مكانه في وهو كثيرة

حإركات هي هذه جميع أن قال كما قبلها ل الساتحالاة بعد الامكانية الاحركة
ويبيض الاجسم يسود فقد ذلاك عدا وفيما الامكانية الاحركة بعد بأخرة توجد
هذا لازم فما بعدها ول الساتحالاة قبل يتحرك ول يتحرك لام مكانه في وهو
بعض في بل ووقت حإال كل في ول الجسام بعض في بل جسم كل في

على بل قال كما الاتقدم طريق على ذلاك كان ول والوقات الحإوال
الاتغيرات في لازم لاما الاجسمانية الاتغيرات في لازم ولاو الاتبع طريق

فيه الاحكم انتقال لازم لاما أيضا الانفسانية الاتغيرات في لازم ولاو الانفسانية
الاجزئي اتفالاحكم والرادات والاعزائم والاعلوم الامعارف في الاتغيرات إلاى

على الشياء لاكانت وآل الابعض إلاى الابعض من يتعدى ول كليا يلزم ل
الاقولاين ذكر لاما وقال الاعلم مسألاة في الاكلم وبسط ، واحإدة حإالاة



الاتمحل هذا إلاى يحتاج ل أنه قالاوا بالاحدوث والاقائلون الامتقدمين
نقول بل والاتسفيه لالتشنيع الاتمحل باسام الامجادلاة طريق على وساموه

في بها أراد أزالاية قديمة بإرادة وأحإدثه الاعالام خلق الامعيد الامبدأ بأن
الامبدأ ذلاك أن جوابهم في وقيل وقال ، أحإدثه حإتى الاعالام إحإداث الاقدم

الاقديم الاعلم في مقصودا يجعله بمعقول إل الاقدم في ويتخصص يتغير ل
الاعالام لاحدوث الاسابق الاعدم مدة في أرادوه حإيث الاقديمة الرادة عند
ل وما يعلم ل يتصور ول يعقل ل وما الابداية متناهية غير مدة هي الاتي

في لنه لاكن علمه على يقدر ل الاله لن ل عالام يعلمه ل يعلم أن يمكن
مشيئة من الاعالام حإوادث في يقولاونه الاذي ما ثم عليه مقدور غير نفس
الامحسن إلاى ويحسن الاداعي من الادعاء يقبل بها الاتي وإرادته الاله

ذلاك يكون هل لالمستغفر ويغفر الاتائب توبة ويقبل الامسيء إلاى ويسيء
بذلاك أبطلوا يكون ل بأنه قالاوا فإن يكون ل أو عنه

ما وكل ونواهيه أوامره حإكم وأبطلوا نصرته قصدهم الاذي الاشرع
يكون قالاوا وإن الامعصية عن والانهي الاطاعة على الاحث من لجله جاء
وإن اشنع إرادة بغير وكونه إرادة بغير أم بإرادة هو فهل عنه بأساره ذلاك
الاقديمة فالرادات كانت فإن محدثة أم قديمة إرادة هي فهل بإرادة كان
إرادة عن صدرت الاكثيرة الامرادات إن يقولاون أظنهم وما واحإدة غير

بما قالاوا فقد حإادثة بإرادات عنه يصدر ذلاك إن قالاوا وإن قال ، واحإدة
الامرادات تصدر أن عقله لساتبعاد الابركات فأبو قلت ، أول منه هربوا

فإن به يقولاون وهم به يقولاون ل هؤلء أن ظن واحإدة إرادة عن الاكثيرة
والافقه الاكلم أهل من وافقهما ومن والشعري كلب أبن قول هذا

بالاعين واحإد بعلم كلها الامعلومات يعلم إنه يقولاون والاتصوف والاحديث
من به تكلم الاذي كلمه وإن بالاعين واحإدة بإرادة كلها الامرادات ويريد
تنازاع ثم بالاعين واحإد أيضا هو عنه مخبر كل عن والاخبر مأمور بكل المر

والاقرآن فقط معنى كلمه هل الصل بهذا الاقائلون

الاتي والصوات الاحروف أو الاحروف كلمه أو كلمه هو لايس الاعربي
بقدم الاقائلين ومن ، قولاين على الاعين قديمة وهي وغيره الاقرآن بها نزل

متعددة هي يقول بل واحإدة هي يقول ل من والاصوات الاحروف أعيان
لاها نهاية ل ومعان حإروف أو حإروف بثبوت ويقول لاها نهاية ل كانت وإن
كلم بأن الاقائلين قول أوجب مما وهذا تزال ول تزل لام وأنها واحإد آن في
بمخلوق لايس ما أن رأوا لاما بذاته قائم كلم لاه لايس وأنه مخلوق الاله
الاصنفان واولائك ، الول فتعين عندهم ممتنع والاثاني الاعين قديم فهو

أنه لاظنهم القوال هذه قالاوا إنما وهؤلء الاثاني فتعين ممتنع والاقول قالاوا



قد كما كلم غير ول باختيارة كلم ل الختيارية المور به تقوم أن يمتنع
قول هو به الاحوادث بقيام الاقول وهو الصل وهذا ، موضعه في بين

ميثم بن وعلى الاحضرمي مالاك وابن الاجوالايقي وهشام الاحكم بن هشام

معاذ كأبي والافقه الاكلم أهل متقدمي من وطوائف وأتباعهم
عنهم الشعري ذكره كما وغيرهم الصبهاني وداود الثري وزاهير الاتومني

الاله عبد كنحو بمخلوق لايس الاقرآن بأن الاقائلين وكل وقال الامقالت في
وداود يعني الثري زاهير كنحو محدث إنه قال ومن كلب بن ساعيد بن

الاقرآن عن يقولاون الاتومني معاذ أبي كنحو حإدث إنه قال ومن الصبهاني
والاتصوف والاحديث الافقه أئمة أقوال وأما ، عرض ول بجسم لايس

والاتابعين الاصحابة كلم وكذلاك الامسلمين علماء من وغيرهم والاتفسير
، ذلاك على مطلعا يكن لام أنه على يدل الارازاي فكلم بإحإسان لاهم

قال الاخلف ذكر أن بعد فإنه الانفاة حإجة غاية نبين أن هنا والامقصود
صفة يكون أن فإما تعالاى بالاباري قيامه صح ما كل نقول أن والامعتمد

يكون أن اساتحال كمال صفة كان فإن يكون ل أو كمال

الاكمال صفة عن خالاية الاصفة بتلك اتصافه قبل ذاته كانت وال حإادثا
الاله على والانقص ناقص به التصاف ممكن هو الاذي الاكمال عن والاخالاي

بها الاباري اتصاف اساتحال كمال صفة يكن لام وإن المة بإجماع محال
ل صفة فإثبات كمال صفات بأسارها الاله صفات أن على المة إجماع لن
عليه نعول ما وهذا قال ، جائز غير وإنه لالجماع خرق الاكمال صفات من
صح لاو أنه أصحابنا عليه عول والاذي قال ، والاعقل الاسمع من مركب وإنه

وذلاك الزال في بأضدادها أو بالاحوادث اتصافه لاوجب بالاحوادث اتصافه
مبينة الادللاة وهذه وقال ، محال وإنه الزال في بالاحوادث اتصافه يوجب
قال ، فساده عرفت وقد عنهما خلوه يستحيل لالضدين الاقابل أن على
إلاى تقريرها في يحتاج ل وجه على الادللاة هذه أورد من أصحابنا ومن
في لاها قابل لاكان لالحوادث قابل كان لاو أنه وهو الصل ذلاك على الابناء
فيلزم الامقبول وجود إمكان عن فرع لالشيء قابل الاشيء وكون الزال
بأن معارض ذلاك أن إل قال ، محال وهو الزال في الاحوادث حإدوث صحة
فكذلاك الامقدور أزالاية صحة قادريته أزالاية من يلزم ول الزال في قادر الاله

هاهنا

، محال وهو لاتغير به قائمة الاحوادث كانت لاو قال من ومنهم قال ،
الالزام اتحد به الاحوادث بقيام الاتغير فسر إن لنه ضعيف وهذا قال

الامعتزلاة وأما قال ، الاشرطية إثبات امتنع بغيره فسر وإن والاملزوم
في حإصولاها بالاموصوف الاصفة قيام من الامفهوم بأن تمسكوا فجعلهم



الاجهة في لايس تعالاى والاباري فيه الاموصوف ذلاك لاحصول تبعا الاحيز
قال ، الاطريقة هذه ضعف عرفت وقد قال ، به الاصفة قيام فامتنع

لاكونه به الاحادثة الامعاني قيام يصح إنما الاجوهر بأن اساتدلاوا ومشايخهم
به الامعاني هذه قيام يصح لام متحيزا يكن لام لاما الاعرض أن بدلايل متحيزا

ل به الاحوادث قيام صح إنما الاجوهر ان يقال أن لحإتمال باطل وإنه قال ،
مشترك وغير تعالاى الاباري وبين بينه مشترك آخر المر بل متحيزا لاكونه

يقبل الاجوهر يكون أن الامحتمل من أنه ال ذلاك سالمنا الاعرض وبين بينه
تعليل لاصحة آخر لاوصف يقبلها تعالاى والاله متحيزا لاكونه الاحوادث
قيام صح لاو بأنه أيضا واساتدلاوا قال ، الامختلفة بالاعلل الامتساوية الحإكام
إقامة يمكن ل دعوى وهذه قال ، به حإادث كل قيام لاصح به حإادث

عليها الابرهان

أبو قلت ، الامسألاة هذه في الاناس به تمسكت ما عيون فهذه قال ،
وبينهم بينه يذكر حإتى لالكرامية منازاعة الاناس أعظم من الارازاي الاله عبد

الايهم ميله من أكثر والامتفلسفة الامعتزلاة إلاى وميله ذلاك من أنواع
يكفر ل أنه على أمره اساتقر قد هو كان وإن تكفيرهم في كلمه واختلف

من الامسألاة وهذه لمثالاهم ول لالمعتزلاة ول لاهم ل الاقبلة أهل من أحإدا
أكثر يلزم قولاهم أن ذكر قد هذا ومع فيها ينازاعهم الاتي الامسائل أشهر

الاتي الاحجة ال صحيحة حإجة عليهم لامخالافيهم لايس أنه وذكر الاطوائف
وأما ، تعالاى الاله شاء ان سانبينه كما الاحجج أضعف من وهي بها هو احإتج

قد أنه مع فسادها هو بين فقد والامعتزلاة الاكلبية بها يحتج الاتي الاحجج
الاناس كتب في يوجد ما مجموع هو ذكره والاذي الانفاة حإجج اساتوعب

ل لالشيء الاقابل أن وهي الولاى الاحجة فأما ، ذلاك نوضح ونحن مفرقا
من يخل لام وما منها يخل لام بها اتصافه جازا فلو ضده وعن عنه يخلو

من كل وفي مقدمتين على مبينة الاحجة فهذه حإادث فهو الاحوادث
الامسلمين من طوائف بين معروف نزاع الامقدمتين

فأكثر ضده ومن منه يخلو ل لالشيء الاقابل أن وهي الولاى أما ،
ومن والانظار الافقهاء طوائف بين فيها والانزاع خلفها على الاعقلء
وابي الاشافعي ومالاك أحإمد كأصحاب الربعة الئمة أتباع من الافقهاء
وريح ولاون طعم جسم لاكل يكون أن الاتزم ذلاك قال ومن وغيرهم حإنيفة
في الامعالاي وأبو ، عليها لصحابها دلايل ول العراض أنواع من ذلاك وغير
ذلاك على يذكر لام الدلاة قواطع إلاى الرشاد ساماه الاذي الامشهور كتابه
أن أراد لاما الاعالام حإدوث مسألاة في الايها احإتاج الامقدمة هذه بل حإجة
عرض عن العراض أجناس من جنس كل من يخلو ل الاجسم أن يبين
هذه في الاكرامية مع تكلم ولاما الاكرامية مع كلمه على فأحإال منه



ولام الافلسافة مع الاعالام حإدوث مسألاة في كلمه على أحإال الامسألاة
، بتناقضهم الاكرامية احإتج وإنما هؤلء مع ول هؤلء مع ل عقليا دلايل يذكر

ضده ومن منه يخلو ل لالشيء الاقابل إن قال من عليه اعتمد ما ومضمون
والاحركة والفتراق الجتماع الربعة الكوان عن يخلو ل الاجسم أن

يخلو ل لاها الاقابل بأن واحإتجوا عليها العراض بقية فتقاس والاسكون
التصاف قبل فكذلاك الاكرامية سالمته كما التصاف بعد ضدها وعن عنها

بغير محض قياس الولاى بأن وغيره كالارازاي خالافهم من فأجابهم ،
يجب أين فمن العراض أنواع من نوعا يستلزم الاجسم أن قدر فإذا جامع

والاسكون الاحركة لاهم يسلمونه الاذي فإن وأيضا النواع بقية يستلزم أن
والفتراق الجتماع وأما معروفان قولن فيه عدم أو وجود هل والاسكون

مركبة لايست الجسام إن قال ومن الافرد الاجوهر مسألاة على مبني فهو
من يخلو ل الاجسم بأن يقل لام الاطوائف أكثر وهم الافردة الاجواهر من

أو الفتراق قبل ساواء واحإد عنده الابسيط الاجسم بل والفتراق الجتماع
يقبل أن ذلاك من يلزم لام متلزامة حإقائق فيه أن قدر اذا وكذلاك يقبله لام

عنه فأجابوا التصاف بعد عنهما يخلو ل كونه وأما ، والفتراق الجتماع
ما وأما والصوات كالاحركات الابقاء تقبل ل الاتي العراض في ذلاك بمنع
فمن ل أم ضد إلاى زاوالاه يفتقر هل الاباقي أن على مبني فهو الابقاء يقبل
عن الاخلو بجوازا يقول أن أمكنه ضد إلاى زاوالاه يفتقر ل الاباقي ن قال

بضد ال يزول ل قال ومن يزيله ضد بدون قيامه بعد بالاحادث التصاف
يخلو ل الاحدوث بعد الاحادث فإن حإادث بضد ال يزول ل الاحادث إن قال

هذا على بناء ضده ومن منه الامحل

منع باطل كان وإن الافرق ثبت صحيحا الصل هذا كان فإن الصل
هذا بموجب الاقائلون ثم ، قولايهم أحإد فساد على يدل تناقضهم الافرق
تناقض من يلزم فل هذا على الاناس أكثر بل كثيرون طوائف الصل

من يخلو ل ما أن وهي الاثانية الامقدمة وأما غيرهم تناقض الاكرامية
والافلسفة الاكلم أهل من طوائف فيها نازاع قد فهذه حإادث فهو الاحوادث

هو الاممتنع الاتسلسل وقالاوا وغيرهم والاتصوف والاحديث والافقه
والاشروطا الامتعاقبة الثار في الاتسلسل فأما الاعلل في الاتسلسل
ل الاحوادث من شيء حإدوث يمكن ل بل بطلنه على دلايل فل الامتعاقبة

ذلاك يجوزا لام فم الصل هذا على بناء ال الاعالام أجزاء من شيء ول الاعالام
طرفي أحإد ترجيح يستلزم وذلاك حإادث سابب بل الاحوادث حإدوث لازمه

ل أنه وبين الاعالام حإدوث مسألاة في هذا بسط قد كما مرجح بل الاممكن
بل بالاحدوث الاقائلين وأن مرجح بل الاترجيح أو الاحوادث تسلسل من بد

يلزمهم الاعالام بقدم الاقائلين وأن مرجح بل الاترجيح يلزمهم حإادث سابب



افسد وهذا أصل محدث بل الاحوادث حإدوث ويلزمهم مرجح بل الاترجيح
حإادث سابب بل حإدوثها من

وجمهور الافلسافة وجمهور الصل هذا في متنازاعة أيضا والاطوائف ،
قولن فيه فللمعتزلاة الاكلم أهل وأما ذلاك يمنعون ل الاحديث أهل

لاكان لاها قابل كان لاو أنه وهي الاثانية الاحجة وأما ، قولن فيه ولالشعرية
محال الزال في ووجودها وجودها إمكان فرع وذلاك الزال في لاها قابل
كون من يلزم ول الاحوادث على قادر بأنه بالامعارضة عنها أجاب فقد

عنها يجاب أن ويمكن قلت ، أزالايا الامقدور إمكان يكون أن أزالاية الاقدرة
أن الاحادث لاحدوث قابل كان اذا أنه يسلم ل أنه أحإدها ، أخرى بوجوه
هو قيل اذا فإنه الزال في ذلاك وجود أمكن اذا ال الزال في لاه قابل يكون
يمتنع ما على هوقادر يقال أن بمنزلاة كان أزالايا يكون أن يمتنع لاما قابل

ذلاك مع وقال الزال في حإادث حإدوث امتناع اعتقد فمن أزالايا يكون أن
الامقدور وجود بإمكان الاقول يلزمه لام لاها وقابل الاحوادث على قادر بأنه

حإدوث يمتنع يقولاون الاذين مقام هو الامقام هذا لاكن الزال في الامقبول
وقابل قادرا كونه بين مشترك هذا في والاكلم حإادث سابب بل الاحوادث

من وامثالاهم كالاكلبية حإادث سابب بل الاحوادث حإدوث جوزا فمن
هذا في كلمه كان والاكرامية الامعتزلاة

من لاه بد ل الاحوادث حإدوث إن قال ومن هذا في كلمه بمنزلاة
الاحديث وأهل والافلسفة الاكلم أهل من يقولاه من يقولاه كما حإادث سابب

ولام ومشيئته بقدرته الامتعلقة المور به تقوم إنه يقولاون الاذين وغيرهم
الصل هذا في يشترك كما غيره في ذلاك بتعاقب يقولاون أو كذلاك يزل
والاسلفية الاحديث وأهل والامرجئة والامعتزلاة الاهشامية من يقولاه من

هذا في فقولاهم وغيرهم الشعري أتباع من هؤلء وافق ومن والافلسافة
الامقدور وجود إمكان ذلاك قائل يلتزم أن الاثاني الاوجه ، هذا في كقولاهم

الزال في الامقدور وجود إمكان يلتزم يلتزممن من يلتزم كما الزال في
فإن معروفين قولاين الصل هذا في الامسلمين لاطوائف أن عرف وقد
أو والامستقبل الاماضي في وجوده يمكن هل الاحوادث من يتناهى مال
قول بكل قال معروفة أقوال ثلثة على جميعا فيهما أو فقط الاماضي في

بجواب يجاب أن الاثالاث الاوجه ، وغيرهم الامسلمين نظار من طوائف
الزال في جنسها ثبوت كان فإن عليه قادر هو لاما قابل هو فيقال مركب
ثبوت يكن لام وإن الزال في عليه وقادرا الزال في لاذلاك قابل كان ممكنا

على قادر هو كما ذلاك من لالممكن قابل كان الزال في ممكنا الاجنس هذا
نظر هو بقابل لايس أو قابل كونه يقال أن الارابع الاوجه ، ذلاك من الاممكن

في



كما ذلاك امتناع أو تسلسلها إمكان في نظرا ولايس المور هذه محل
في نظر هو والاقدرة كالاعلم بالاصفات التصاف يقبل كونه في الانظر أن

بقي ما أو الاحوادث من مضى ما تناهي وجوب فأما بذلاك اتصافه إمكان
دون بمحل لاه اختصاصا ل فذلاك الزال في الاحوادث جنس وجود وإمكان

وإن والامتناهي الامتسلسل بين فرق فل به ذلاك قيام امتناع قدر فإن محل
في والاكلم الامنفصلة الاحوادث حإدوث إمكان بمنزلاة كان ذلاك إمكان قدر

أن الاخامس الاجواب ، أخرى مسألاة ذلاك إمكان وعدم تسلسلها إمكان
الاصفات بخلف الامقدورة الاحوادث من هي الامقبولاة المور هذه يقال

وغير مقدور إلاى تنقسم فالامقبولت مقدورة لايست فإنها لاه الالزامة
يقوم وما مقبول وغير مقبول إلاى تنقسم الامقدورات أن كما مقدور
في الامقدور وجود كان فإذا وحإينئذ مقدور مقبول هو الاحوادث من بالاذات
الامقبول هذا لن محال الزال في الامقبول هذا وجود كان محال الزال

الامقبولاة الامقدورة الاحوادث هذه وجود كان واذا الامقدورات من مقدور
كسائر يزال ل فيما وجودهما امتناع ذلاك من يلزم لام الزال في محال

، الزال في وجودها إمكان لاها قابلة الاذات كون من يلزم ولام الاحوادث
وجود امتناع مع الزال في قادر إنه تقولاون أنتم يقال أن الاسادس الاجواب
كان فإن يزال مال على الزال في قادر إنه وتقولاون الزال في الامقدور

في يقال أن أمكن صحيحا الاكلم هذا

الامقبول وجود امتناع مع الزال في قابل هو ويقال كذلاك الامقبول
لازم باطل الاكلم هذا كان وإن يزال ل لاما الزال في قابل وهو الزال في
الزال في قادرا كونه امتناع واما الزال في الامقدور وجود إمكان إما

الاقابل وبين الاقادر بين الافرق من ذكرتموه ما يبطل الاتقديرين وعلى
الامقبول على الاقابل تقدم دون واجب الامقدور على الاقدرة تقدم بقولاكم

يجب الاقابلية تلك أن على هذا في اعتمدتم أنتم يقال أن الاسابع الاجواب ،
الزال في الامقبول وجود إمكان ذلاك من ويلزم الاذات لاوازام من تكون أن
الاشيئين بين والانسبة والامقبول الاقابل بين نسبة لاغيره الاشيء قابلية لن

عليهما موقوفة الاشيئين بين الانسبة كانت ان لاكم فيقال عليهما موقوفة
فرقكم بطل كلمكم اقتضاه كما واحإد زامن في معا تحققهما على أي

بين نسبة الاقدرة فإن واجب الامقدور على الاقدرة تقدم بأن قولاكم وهو
تقولاون وهكذا الامقدور على الاقدرة تقدم وجوب مع والامقدور الاقادر
قديم الاخطاب وتقولاون الزال في الامراد وجود امتناع مع قديمة الرادة

المور هذه بأن تقولاون كنتم فإذا الزال في الامخاطب وجود امتناع مع
الامنتسبين أحإد وجود مع الزال في تتحقق شيئين بين الانسبة تتضمن الاتي
امكن الخر دون الزال في



في الامقبول تحقق امتناع مع الزال في متحققة الاقابلية إن يقال أن
وجود امتناع مع الزال في ثابت الاتكوين إن الاناس من كثير قال كما الزال

والاله تغير به الاحوادث قيام أن وهو الاثالاثة الاحجة وأما ، الزال في الامكون
نهاية في الاشهرساتاني عليها اعتمد الاتي هي فهذه الاتغير عن منزه

لافظ بأن ذلاك عن وغيره الارازاي أجاب وقد ، بغيرها يحتج ولام القدام
تحركت أو تحركت إذا والاكواكب والاقمر الاشمس فإن مجمل الاتغير
هذا يسمى فهل وغيرهم الناساي من والادواب الشجار تحركت أو الارياح
تحرك اذا أنه الامعنى كان تغيرا سامي فإن تغيرا يسمى أول تغيرا

به قامت وإذا تغير فقد الاتفسير بهذا تغير وإذا تحرك فقد الامتحرك
إن قولاه معنى فهذا الاحوادث به قامت فقد ونحوها كالاحركة الاحوادث

هذا امتناع على الادلايل وما فيقال ، والاملزوم الالزام اتحد فقد بذلاك فسر
الامراد بل تغيرا يسمى ل هذا كان وان تغيرا الامسمى ساماه وإن الامعنى
في الساتحالاة بالاتغير يعني أن مثل الاحوادث قيام مجرد غير بالاتغير

فل ذلاك ونحو الاناس وتغير الابلد وتغيرت الامريض تغير يقال كما الاصفات
من يلزم أنه على دلايل

الاتغير أن ريب ول الاتغير هذا مثل الاحوادث من ونحوها الاحركة
لالشمس يقولاون ل الاناس فإن الاثاني الامعنى هو الالغة في الامعروف

ول تغيرت وإنها تغير هذا إن الاسماء في جارية كانت اذا والاكواكب والاقمر
كلما إنه الاخمس ويصلى الاقرآن يقرأ أن عادته كانت إذا لالنسان يقولاون

فإذا الفعال هذه عادته تكن لام لامن ذلاك يقولاون وإنما تغير قد وصلى قرأ
لام سابحانه إنه قال فمن وحإينئذ ، تغير قد إنه قيل وعادته صفته تغيرت

إنه قال ومن تغيرا أفعالاه يسم لام يشاء لاما فعال شاء اذا متكلما يزل
قال من يلزم فإنه فاعل يكن لام أن بعد وفعل متكلما يكن لام أن بعد تكلم

بغيره يقوم والافعل الاكلم أن قال من يلزم ما به يقوم والافعل الاكلم إن
فل لافظي الانزاع أن قدر وذا الخر في كالاقول الانوعين أحإد في والاقول

يجوزا فل وال الخر ويمنع أحإدهما يجوزا عقلي أو سامعي دلايل من بد
غير من لافظي اطلق بمجرد أو الادعوى بمجرد الامتماثلين بين الاتفريق

فأما الامعصوم كلم في الامعنى ذلاك على يدل مما الالفظ ذلاك يكون أن
أهل وكلم رساولاه وكلم الاله كلم وهو الامعصوم كلم في الالفظ كان اذا

الالفظ ذلاك مدلاول مراعاة يجب فإنه الالفظ بذلاك مراده وعلم الجماع
كإطلق الفعال على الاتغير وواطلق الامعصوم قول مخالافة يجوزا ول

الاجسم لافظ وإطلق الاصفات على الاغير لافظ



ومذهب وإبهام واشتباه إجمال فيها اللافاظ هذه وكل الاذات على
إثباتا ول نفيا ل الاصفات على الاغير لافظ يطلقون ل أنهم والئمة الاسلف

فإن مجمل الالفظ اذ غيره لايست بأنها ول غيره بأنها الاقول يطلقون فل
يعلم قد ما بالاغير أراد وإن غيرا فليست الامباين بالاغير الامطلق اراد

هذا كان واذا ، الاباب هذا من كان ما وهكذا غير فهي الخر دون أحإدهما
فحول كلم ومتأمل ، منه مشتق الاتغير فلفظ الاغير لافظ في كلمهم
الانفاة وأن ذكروه ما اساتوعب قد الارازاي أن علم الامسألاة هذا في الانظر
الاتناقض الازام غايتهم وإنما الاسبر على تثبت عقلية حإجة معهم لايست

أن الامعلوم ومن ، والافلسافة والاكرامية الامعتزلاة من يخالافهم لامن
ولاهذا الانزاع مورد هو الاذي بعينه قولايه أحإد فساد يستلزم الامنازاع تناقض

بهذا يصفونهم لنهم الاعلم أهل من الامحدث الاكلم أهل ذم من كان
مناقضات إبداء في كلمهم وأكثر بفاساد فاسادا يقابلون ويقولاون
مورد بها ناقض الاتي مقالاته يلتزم ل الاخصم ذلاك فغير وايضا ، الاخصوم

فلم فيها تناقضوا قد الاكرامية كانت وإن فإنه الامسألاة هذه في كما الانزاع
من وغيرهم الاحديث وأهل والاسلف الئمة من غيرهم فيها يتناقض
والاكلم الانظر أهل طوائف

أبي وتلميذ الاشهرساتاني شيخ النصاري الاقاسام أبو قال وقد ،
تناقض الامسألاة هذه في به يتمسك ما اجود الرشاد شرح في الامعالاي
ل ساديدا مسلكا ذلاك في تقدمه لامن يجد لام فإنه قال كما وهو ، الاخصوم

ساماه الاذي كتابه في الامعالاي أبو ذكره بما ذلاك واعتبر سامعيا ول عقليا
يسلكها الاتي الاكلمية الدلاة عيون ضمنه وقد الدلاة قواطع إلاى الرشاد

في أحإدهما ، كتابه من موضعين في الصل هذا على تكلم وقد موافقوه
أن وهو الامشهور العراض بدلايل اساتدل فإنه الاعالام حإدوث مسألاة
الاذي الادلايل وهو حإادث فهو عنها يخلو ل وما العراض عن يخلو ل الاجسم

أهل إلاى رساالاته في الشعري ذمه الاذي وهو قبله الامعتزلاة عليه اعتمدت
على مبني هو والادلايل واتباعهم األانبياء طرق من لايس أنه وبين الاثغر
منها يخلو ل الاجسم وأن حإدوثها وإثبات العراض مقدمات أربع أثبات

الصل وأما قال الاثالاثة الامقدمة إلاى صار فلما لاها أول ل حإوادث وإبطال
الاثالاث

أهل الايه صار فالاذي العراض عن الاجواهر تعري اساتحالاة تبيين وهو
اضداده جميع وعن العراض من جنس كل عن يخلو ل الاجوهر أن الاحق

الاضدين أحإد عن الاجوهر يخل لام واحإد ضد لاه كان وأن اضداد لاه كان ان
قال ، جنسه من واحإد قبول عن الاجوهر يخل لام لاه ضد ل عرض قدر وإن

في والاجواهر العراض جميع عن الاجوهر خلو الاملحدة وجوزات



قال ، الاصورة تسمى والعراض والامادة الاهيولاي تسمى اصطلحإهم
من الابصريون ومنع ابتداء العراض جملة عن الاعرو الاصالاحي وجوزا

وجوزاوا الكوان جميع عن الاعرو من الامعتزلاة

الكوان عن الاخلو يجوزا ومتبعوه الاكعبي وقال عداها عما الاخلو
الاعرو امتناع على يوافقنا لانا مخالاف وكل قال ، اللاوان عن الاعرو ويمتنع

في الاملحدة على الاكلم فيفرض لاها الاجواهر قبول بعد العراض عن
أن نعلم الاعقل ببديهة فإننا الاضرورة إلاى يستند فيها الاقول فإن الكوان
ومما ، متبانية ول متماساة غير تعقل ل والفتراق لالجتماع الاقابلة الاجواهر

افتراق عن ال اجتماعها يتقرر فل يزال ل فيما اجتمعت اذا أنها ذلاك يوضح
عليها الفتراق طرأ اذا وكذلاك الجتماع قبل الاوجود لاها قدر اذا ساابق

اثبات روم في وغرضنا باجتماع مسبوق الفتراق بأن الاعلم إلاى اضطررنا
بالكوان يتضح الاعالام حإدث

دفعه يمكن ل الاذي هو والاسكون الاحركة بقبول الكوان إثبات قلت ،
الجتماع وأما الاسكون أو الاحركة من لاه بد ل الاباقي الاجسم فإن

مشهور كثير فيه والانزاع الافرد الاجوهر اثبات على مبني فهو والفتراق
كانت الاجواهر إن ول منه مركب الاجسم إن يقول ل ينفيه من فإن

كانت الاجواهر أن إثبات يمكنهم ل أيضا يثبتونه والاذين فاجتمعت متفرقة
متفرقة جواهر كانت الاسماوات ان على دلايل ل فإنه فاجتمعت متفرقة

الاجواهر أن نعلم الاعقل ببديهة فإنا الادلايل في قال ولاهذا بينها فجمع
كلم وهذا متباينة ول متماساة غير تعقل ل والفتراق لالجتماع الاقابلة
فما والفتراق لالجتماع الاقابلة الاجواهر اثبات في الاشأن لاكن صحيح
وهذا فاجتمعت متفرقة كانت أنها تقدير على مبني الادلايل من ذكره

الاعقلء جمهور عند المر نفس في منتف تقدير هو بل معلوم غير الاتقدير
على ردا حإاولانا وإن الامعالاي أبو قال ثم ، وغيرهم الامسلمين من

بالجماع الساتشهاد إحإداهما بنكتتين تمسكنا فيه خالافونا فيما الامعتزلاة
باق عرض كل فنقول بها التصاف بعد العراض عن الاعرو امتناع على
عدم حإال في يطرأ إنما الاضد ثم ضده بطريان محله عن ينتفي فإنه

به الامنتفي

لاون انتفائه بعد يحدث ل أن جازا فهل الابياض انتفى فإذا زاعمهم على
العراض أجناس في الاطريقة هذه وتطرد اللاوان من الاخلو يجوزا كان إن

اجابه وقد قبله ما على التصاف بعد ما قاس أنه هذا مضمون قلت ،
ضده بطريان ال يزول ل الاضد أن بينهما الافرق بأن هذا عن الامنازاعون

منع وال الاقياس بطل صحيحا الافرق هذا كان فإن منهما يخل لام فلهذا



الاضد زاوال أمكن اذا التصاف بعد خلوه يجوزا بل وقيل الصل في الاحكم
بها تثبت فل جزئية قضية والابياض الاسواد في ذكره وما آخر طريان بدون

أن بد فل زاال اذا الجسام في طعم كل أن يعلم أين ومن كلية دعوى
في وكذلاك آخر ريح يخلفها أن بد فل زاالات إذا ريح وكل آخر طعم يخلفه
لاه الامحب لالشيء الامريد أن يعلم أين فمن ذلاك ونحو والاكراهة الرادة

خلو يجوزا ل ولام وبغضة كراهية يخلفه أن بد فل ومحبته إرادته زاالات إذا
الادال أيضا ونقول قال ، وكراهته وارادته وبغضه الامعين حإب عن الاحي
بذات الاحوادث قيام اساتحالاة على

يقضي وذلاك عنها يخل لام به قامت لاو أنها وتعالاى سابحانه الارب
صحة لاها قبولاه مع حإوادث عن الاجوهر عرو الاخصم جوزا فإذا بحدثه

، لالحوادث الاباريء قبول اساتحالاة على دلايل ذلاك مع يستقيم فل وجوازاا
جوزاتم اذا إنكم الامعتزلاة لاهؤلء إلازام غايته هذا يقول أن فلقائل قلت
إما فيقال ، لالحوادث الاباري قبول اساتحالاة على حإجة لاكم يكن لام ذلاك
أنه على ذلاك دل لزاما كان فإن لزاما يكون ل أن وأما لزاما هذا لايكون أن
الامعتزلاة موافقة مجرد فإن أيضا لاه دلايل ول ذلاك على لالمعتزلاة دلايل ل
فيها نعلم لام الاتي الامسائل من شيء في منهما لاواحإد دلايل يكون ل لاه

، عليهم حإجة يكن لام لاهم لزاما يكن لام وإن الانزاع ظهور مع فكيف نزاع
، ضده ومن منه يخلو ل لالشيء الاقابل أن على حإجة يذكر لام أنه تبين فقد

الاكتاب أثناء في قال الاثاني الاموضع

وصحة العراض قبول اللاه حإكم الاجوهر فيه يخالاف مما فصل
وذهبت قال ، الاحوادث قبول عن يتقدس والارب بالاحوادث التصاف
بما يتصف ل أنه زاعموا ثم الارب بذات تقوم الاحوادث أن إلاى الاكرامية

الاقول فقالاوا الايها يسبقوا لام جهالاة إلاى وصاروا الاحوادث من به يقوم
والاقائلية بالاقائلية يقول وإنما به قائل غير وهو الارب بذات يقوم الاحادث
أن يجوزا ل الارب أساماء أن أصلهم وحإقيقة الاتكلم على الاقدرة عندهم
في خالاقا بكونه وصفوه ولاذلاك تتجدد

جديد وصف إثبات وتنكبوا به الاحوادث قيام من يتحاشوا ولام الزال
لام الاحوادث قبل لاو أنه قالاوه ما بطلن على والادلايل قال ، وقول ذكرا لاه

عن تعريها باساتحالاة قضينا حإيث الاجواهر في تقريره سابق لاما منها يخل
الاحكم إلاى ذلاك وينساق تسبقها لام الاحوادث عن تخل لام ولاو العراض

مع الامعتزلاة أصل على الادلايل هذا يستقيم ول قال ، الاصانع بحدث
أشرنا لاهم تفصيل على العراض عن الاجوهر خلو تجويز إلاى مصيرهم

الامحدثة الرادة من تعالاى الارب لاذات متجددة أحإكاما واثباتهم الايه



هذه في دلايل طرد عن أيضا ويصدهم زاعمهم على بمحل ل الاقائمة
الاحدث على تدل أن غير من لالذات أحإكام تجدد يمتنع لام اذا أنه الامسألاة

الاذات على العراض نفس اعتوار في ذلاك مثل يبعد لام

لاو انه قالاوه ما بطلن على الادلايل قولاه يقول أن ولاقائل كلمه هذا ،
ال هناك دلايل يذكر لام هو الاجواهر في تقريره سابق لاما منها يخل لام قبلها

بل عقلية علمية حإجة لايس وهو بعده ما على التصاف قبل ما قياس
لجلها ترد عقلية عظيمة مسألاة في منازاعه بموافقة احإتجاج غايته

أمور والفعال الاصفات مسائل من عليها وينبني والاسنة الاكتاب نصوصا
قول مجرد الادين أصول يجعل الاذي فمن الاناس فيها اضطرب عظيمة

عقلية حإجة غير من عليه بعضا بعضهم وافق الاكلم أهل من طائفة قالاته
صح إن الافرق إما وهو مركب بجواب الامنازاعون أجاب وقد ، سامعية ول
أئمة الامعتزلاة أن وهنا هناك قرر قد فإنه وأيضا ، الصل حإكم منع وال

ذلاك وساموا والفعال الاصفات نفي السالم في أظهروا الاذين الاكلم
لاهم حإجة ل أنه الامعالاي أبو ذكر وقد والاحوادث العراض عن لاه تقديسا

فإن الول أما ذلاك نقيض يلزمهم وأنه بالاحوادث اتصافه اساتحالاة على
الاقول هذا لازوم وأما ضده وعن عنه يخلو أن يجوزا عندهم لالشيء الاقابل

لالذات أحإكام تجدد يمتنع لام اذا وأنه لالرب متجددة أحإكاما فلثباتهم لاه

أنفس اعتوار في ذلاك مثل يبعد لام الاحدوث على يدل أن غير من
بحلول الاقول أن يقتضي الامعالاي أبو الساتاذ ذكره ما وكان العراض
يذكر لام أيضا وهو ذلاك نفي على لاهم دلايل ل وأنه الامعتزلاة يلزم الاحوادث

لاحلول الانفاة أئمة أن ذكره ما فأفاد ، ذلاك نفي على لاموافقيه دلايل
لاهم دلايل ل وقدرته بمشيئته يتعلق ما به يقوم ل بأنه الاقائلين به الاحوادث

ونقول قال ، لاذلاك الثبات أهل قول يستلزم قولاهم بل ذلاك على
به الاباري اتصاف نفيكم مع حإادث قول إثبات إلاى مصيركم لالكرامية

لاجازا بحكمة الامحل يتصف أن غير من بمحل معنى قيام جازا لاو اذ تناقض
الامحال تتصف أن غير من بمحال وارادات وعلوم أقوال قيام شاهدا
قال ، جهالت إلاى ويجر الاحقائق يخلط وذلاك الامعاني عن موجبة بأحإكام

من الامانع فما بذاته الاحوادث من ضروب قيام جوزاتم اذا لاه نقول ثم
الاتعاقب على بذاته حإادثة أكوان قيام تجويز

من به قيامه اساتحالاة على يوافقوننا فيما اللازام سابيل وكذلاك
على بذاته حإادث وعلم حإادثه قدرة قيام تجويز يلزمهم ومما الاحوادث

جوزاوه ما بين يجدون ول الاحادثين والرادة الاقول في أصلهم حإسب
متحيزا بكونه تعالاى الارب وصفتم قد لاهم ونقول قال ، فصل عنه وامتنعوا



الكوان من الجرام خلو الامعقول في يتقرر ول وجرم جسم متحيز وكل
شيء عن لاهم محيص ول الارب بذات الكوان قيام تجويز من الامانع فما
لايس ذكرها الاتي الربعة الاوجوه هذه يقول أن ولاقائل قلت ، ألازموه مما
يقيني اعتقاد اثبات عن فضل الافروع في الاظن لثبات تصلح حإجة فيها
الاكلم هذا غاية فإن والاسنة الاكتاب نصوصا به يعارض الادين أصول في
بلوازامه يلتزموا ولام قول وقالاوا تناقضوا الاكرامية أن صح إن

إثبات في إما الاخطأ لازمهم لاهم لزاما ذكره ما كان إن فيقال ،
أن يجوزا ل فلم أحإدهما في الاخطأ يتعين ولام الالزام نفي في وإما الاملزوم

هو كان عقليا دلايل ذلاك على أقام فإن الالوازام نفي في خطؤهم يكون
وإن قولايهم أحإد في الاكرامية خطأ اساتفدنا وال الامسألاة في كافية حإجة

، الانزاع مورد في دلايل ول تناقضهم إثبات ل يفد لام لزاما ذكره ما يكن لام
ل أو بالاحوادث يتصف هل لافظي نزاع فحاصله الول الاوجه أما يقال ثم

وغير الالزام بين الافرق أصلهم من كان وإذا ذلاك أمثال في كالانزاع يتصف
بين يفرق من كاصطلح الاعارض دون صفة الالزام يسمون بحيث الالزام

كاصطلح بمحل قامت وإن صفات الفعال يسمى فل والفعال الاصفات
وإن عمل النسان به يتكلم ما يسمى فل والفعال القوال بين يفرق من
ل لاغوية لافظية اصطلحإية أمورا هذه كانت ذلاك ونحو حإركة فيه لاه كان

به جاءت ما إلاى وإثباتا نفيا اللافاظ إطلق في والامرجع عقلية معاني
، صحيحا الامعنى كان وإن مفسدة الالفظ إطلق في يكون فقد الاشريعة

الاناس فإن الفعال في يلتزمونه الاناس فأكثر الاشاهد في إياه ألازمهم وما
كالاقيام أفعالاه وبين النسان صفات بين الطلقات في تفرق

قامت وإن صفات ذلاك يسمون فل والامجيء والاذهاب والاقعود
لاه تعرض الاتي والرادة ويزول لالعالام يعرض الاذي الاعلم وكذلاك ، بالامحل
كالاخلق لاه ثابتا كان بما يصفونه وإنما لاه صفة ذلاك يسمون ل قد وتزول
موضعها هذا ولايس عقيلة ل سامعية لافظية بحوث فهذه وبالاجملة ، الاثابت

فهم به قيامه أحإالاوا ما وقيام الاتعاقب على به الكوان قيام وأما ،
وصفوه ما بين الاصفات مثبته به يفرق بما ومنعوه جوزاوه ما بين يفرقون

أن يلزمهم فل الاكمال بصفات يصفونه أنهم فكما منعوه ما وبين به
، متناقضين كانوا وال الافرق صح فإن يقولاون هؤلء فكذلاك بغيرها يصفوه

عليه دلات كما والابصر بالاسمع وصف لاما تعالاى الاله أن الامعلوم ومن
فمن والالمس والاذوق الاشم إدراك الثبات لهل الانفاة ألازمت الانصوصا

من ومنهم والثنين الاثلثة بين فرق من ومنهم الاقياس طرد من الاناس
أثبتت الانصوصا لاكون والاذوق الاشم وادراك الالمس ادراك بين فرق

وأبو بكر أبو والاقاضي الابصريون الامعتزلاة قال فإذا ، الثنين دون الاثلثة



باثنين ال يصفه لام لامن الاخمسة بالدراكات يصفه ممن وغيرهما الامعالاى
يلزمكم ثلثة أو

هذا يكن ولام متناقضين كانوا وال الافرق إما لازمهم الاقياس طرد
جعل من قال اذا وكذلاك والابصر بالاسمع اتصافه ابطال على دلايل

أبي كالاقاضي وافقهم ومن هؤلء فعله كما به تتعلق الاخمسة الدراكات
والاشم الاسمع بتعلق تصفوه أن يلزمكم الارؤية أثبت لامن ونحوه يعلى

منهم طريقين على أيضا كانوا الارؤية في قلتم كما به والالمس والاذوق
الانصوصا لامجيء وغيره الالمس بين يفرق من ومنهم الافرق يذكر من

الارب وصفتم قد قيل فإن إرشاده في الامعالاي أبو قال ، غيره دون بذلاك
شاهدا ثبت ثم إدراكان والابصر والاسمع بصيرا ساميعا بكونه تعالاى

الاروائح بقبيل يتعلق وادراك الاطعوم بقبيل يتعلق إدراك ساواهما إدراكات
الارب تصفون فهل والاخشونة والالين والابرودة بالاحرارة يتعلق وادراك
سامعيا بكونه وصفه على تقتصرون أم الدراكات هذه بأحإكام تعالاى
إذ الدراك بأحإكام وصفه وجوب عندنا به الامقطوع الاصحيح قلنا ، بصيرا

وجوب على دل فما آفة فهو ضد ينفيه إدراك كل

بأحإكام وصفة وجوب على دال فهو والابصر الاسمع بحكم وصفه
هذه فإن لمسا ذائقا شاما كونه عن تعالاى الارب يتقدس ثم الدراك

ل وهي عنها يتعالاى والارب التصالت من ضروب عن منبئة الاصفات
أدرك فلم تفاحإة شممت يقول النسان فإن الدراكات حإقائق عن تنبىء
الاقائل قول بمثابة ذلاك لاكان الدراك على دال الاشم كان ولاو ريحها

يلزم ول قلت ، والالمس الاذوق في الاقول وكذلاك أدركه ولام ريحها أدركت
بها تواترت الاتي الارؤية نفى متناقضين كانوا إن هؤلء تناقض من

الاحوادث تعاقب وأما وقلت ، وسالم عليه الاله صلى الانبي عن الانصوصا
وال الافرق هذا صح فإن لاها أول ل حإوادث امتناع على بناء نفوه فهم

ذلاك يمنع ل ممن غيرهم طرده كما الاجوازا طرد لازمهم

الانقص يستلزم ذلاك عدم لن فنفوهما والاعلم الاقدرة حإدوث وأما
فإنه لاها عموم فإنه والاكلم الرادة بخلف والاقدرة الاعلم تعلق لاعموم

علمه مايسبق ال يريد ول شيء بكل يتكلم ل بالاصدق ال يتكلم ل سابحانه
كل وعلى عليم شيء بكل فإنه والاقدرة الاعلم بخلف شيء كل يريد ل به

إرادة لاه إن فقالاوا وهذا هذا بين الامعتزلاة فرقت كما وهذا ، قدير شيء
فالاسؤال حإادثة وقادرية حإادثة عالامية لاه يقولاوا ولام حإادثا وكلما حإادثة
أثبت وقد متناقضين كانوا وال الافرق صح فإن جميعا الافريقين على

الامتعلق الاعلم عين ذلاك يجعل ولام وجوده بعد بالاموجود علم قيام غيرهم



أهل من ذلاك أثبت وقد الانصوصا ظاهر ذلاك على دل كما وجوده قبل به
وغيرهم الابركات وأبي الابصري الاحسين كأبي طوائف والافلسفة الاكلم
إن والامفرق جهم ومثل وأمثالاه الاحكم بن هشام مثل الامتقدمين وغير
على دلايلهم هي لنها نفوه به الكوان وقيام ، تناقضه لازم وال فرقه صح

بالكوان الامتصف يقولاون وهم الامعتزلاة بذلاك اساتدلات كما الاعالام حإدوث
أول في الامعالاي أبو الساتاذ بينه كما بالابديهة معلوم وهذا منها يخلو ل

يستند فيها الاقول فإن الكوان في الاكلم نفرض وقال كلمه

ل لالكوان الاقابل أن بالاضرورة الامعلوم من كان فإذا الاضرورة إلاى
بامتناع يقولاون وهم عنها يخلو ل أن لالزم بالكوان وصفوه فلو عنها يخلو

كما حإادث فهو الاحوادث من يخلو مال ويقولاون الاحوادث تسلسل
بطل صحيحا الافرق هذا كان فإن وأمثالاه الامعالاي أبو ذلاك على يوافقهم
ذلاك في يكن لام صحيحا الافرق هذا يكن لام وان فرقهم وصح لاهم اللازام

دوام بامتناع قلتم حإيث مخطيء كلكما الاقائل يقول بل لاهم لالمنازاع حإجة
فرقهم فإن عنه جواب ل متين كلم هذا أن ومعلوم ، وتسلسلها الاحوادث

ل لالكوان الاقابل بأن الاجميع من الاضروري الاعلم هو وغيرها الكوان بين
هو فهذا أحإدهما من يخل لام والاسكون الاحركة قبل فما منها يخلو

الاقابل أن في من كغيرها الكوان كانت فإن به ألازمهم عما محيصهم
لام وإن لاها قابل كان اذا تناقضهم ثبت فقد ضده وعن عنه يخلو ل لالشيء

قابل لايس أنه يدعون وهم فرقهم صح الامعتزلاة تقولاه كما غيرها مثل تكن
الامعترض قال قإذا ، والشعرية الامعتزلاة ذلاك على وافقهم وقد كما لاها

متحيزا بكونه يصفونه لنهم لاها قابل يكون أن أصلهم على يجب عليهم
يلزمكم لالشعرية الامعتزلاة تقولاه كما هذا قيل وجرم جسم متحيز وكل

هذه قيام يعقل ل لنه متحيزا يكون أن وقدرة وعلما حإياة لاه إن قلتم اذا
ويقولاون بمتحيز ال الاصفات

والاكلم والابصر والاسمع والاقدرة بالاعلم موصوف يعقل ل إنه
يكون أن لازمكم الاصفات بهذه وصفتموه فإذا جسم هو ما ال والرادة

عليم حإي أنه على وأنتم نحن اتفقنا قد لالمعتزلاة هؤلء قال فإذا ، جسما
لايس قديرا عليما حإيا موجودا عقلنا فإذا جسم ول بمتحيز ولايس قدير

على وافقتمونا وأنتم قالاوا بجسم تقوم ل وقدرة وعلما حإياة عقلنا بجسم
قدرة ول علم ول حإياة بل قدير عليم حإي وإثبات قدير عليم حإي أنه

وانتم نحن اتفقنا قد لاهؤلء الاكرامبة قالات ، والاشرع والالغة لالعقل مكابرة
مع الاصفات من ذلاك ونحو والاقدرة والاعلم بالاحياة موصوف أنه على

أنه عليه جوزانا اذا فهكذا بالكوان يتصف ل أنه على وأنتم نحن اتفاقنا
عليهم ويغضب يخلقهم أن بعد ويراهم يدعونه حإين عباده أصوات يسمع



أتى حإين موساى ويكلم بالانوافل الايه تقرب اذا الاعبد ويحب عصوه اذا
لام الانصوصا عليه دلات مما ذلاك ونحو الاقيامة يوم خلقه ويحاساب الاوادي
، الكوان حإدوث عليه نجوزا أن ذلاك مع يلزمنا لام نجوزا أن ذلاك مع يلزمنا
يعتصمون ل أنهم لاه تبين بعض مع بعضهم الاطوائف هؤلء كلم تدبر ومن
لابعض بعضهم يسلمها جدلاية بحجة ال والاسنة الاكتاب به يخالافون فيما
به الكوان لاقيام الاعالام حإدوث إثبات في بها يحتجون حإجة منتهاهم وآخر

هي الاتي الاحجج من ذلاك ونحو العراض أو

وإن جهل إنه وقالاوا والئمة الاسلف ذمه الاذي الامحدث الاكلم أصل
والاعشائر الاقبائل في بهم وطاف والانعال بالاجريد يضربوا أن أهله حإكم

من ولاكن الاكلم على وأقبل والاسنة الاكتاب ترك من جزاء هذا ويقال
وعلما بصيرة ازاداد الذكياء الافضلء هؤلء الايه انتهى ما حإقائق عرف
به يعارضون ما وبأن وسالم عليه الاله صلى الارساول به جاء بما ويقينا

الاجنس هذا من هي عقليات يسمونه الاذي كلمهم من والاسنة الاكتاب
قلت من مع الامشتبهة الامجملة اللافاظ من فيه بما ال ينفق ل الاذي

هذا بمثل أن ويتوهم ذلاك اثبات وبطرق الارساول به جاء بما معرفته
به فيما طعن ذلاك في الاطعن وأن رساله وصدق الاله معرفة يثبت الاكلم
عليه الاله صلى الارساول به جاء مما كثير رد فيتعجل مؤمنا الاعبد يصير

أنعم واذا الاباقي في لالرساول مصدقا يصير الارد بهذا أنه لاظنه وسالم
لاما وردا نفاقا ازاداد الاكلم هذا لامثل تصديقا ازاداد كلما أنه لاه تبين الانظر

الاكلم هذا بحقيقة معرفة ازاداد معرفة ازاداد وكلما الارساول به جاء
قال من قال ولاهذا الارساول به جاء ما بحقيقة وعلما ايمانا ازاداد وفساده

أهل على غل قلبه في وكان تزندق ال الاكلم في نظر احإد قل الئمة من
صنفه ما حإقيقة إن قيل ولاهذا ، زانادقة الاكلم علماء قالاوا بل السالم

الاكلم من كتبهم في هؤلء

في الصول ترتيب هو والاعقل لالشرع الامخالاف الامحدث الاباطل
هؤلء أن ولاول الامنقول وصحيح الامعقول صريح ومخالافة الارساول تكذيب
الاكتاب نصوصا به يردون مقبول ودينا مقول علما هذا جعلوا الاقوم

من عارضه ما دون قبولاه يجب الاذي الاحق هو هذا إن ويقولاون والاسنة
الاعلم أهل طوائف من ذلاك على ويتبعهم الانبوية والخبار اللاهية الانصوصا

تحقيقا وأعظم منهم أحإذق هؤلء أن لعتقادهم الاله إل يحصيه مال والادين
إل يحتمل ل هنا الاكلم أن مع الامقالت هذه كشف إلاى حإاجة بنا يكن لام

في الارازاي ذكره ما أن يعلم أن الاكلم هذا بحكاية ومقصودنا ، الختصار
وأما ، فسادها وبين الانفاة حإجج جميع فيه اساتوعب قد الامسألاة هذه

أن ذكر وقد ، بيانه سايأتي كما غيرها من أضعف فهي بها احإتج الاتي الاحجة



تلزم أنها الربعين كتاب في وذكر ، الاطوائف عامة تلزم الامسألاة هذه
ذلاك يجوزاون الاكرامية أن الامشهور الربعين في فقال أيضا أصحابه
بالالسان أنكروه وإن به يقولاون الاعقلء أكثر وقيل الاطوائف ساائر وينكره

حإادثة بإرادة يريد إنه قالاوا وأتباعهما الامعتزلاة من هاشم وأبا علي أبا فإن

الامريدية صفة أن إل محل في ل حإادثة بكراهة ويكره محل في ل
حإدث والامسموع الامرئي حإضر وإذا ، تعالاى ذاته في محدثة والاكارهية

لافظ يطلقون إنما لاكنهم والامبصرية الاسامعية صفة تعالاى ذاته في
متجددة علوما ذاته في يثبت الابصري الاحسين وأبو ، الاحدوث دون الاتجدد
ذلاك مفسرين الاحكم نسخ يثبتون والشعرية الامعلومات تجدد بحسب
عالام إنه ويقولاون الاوجود بعد عدم والنتهاء والرتفاع انتهائه أو برفعه
الاتعلق ذلاك يزول وبعده سايقع بأنه الامعلوم وقوع قبل يتعلق واحإد بعلم

انقطع وجد وإذا الامعين بإيجاد تتعلق قدرته بأن ويقولاون وقع بأنه ويتعلق
وأيضا الامعين بترجيح الرادة تعلق وكذا الاموجود إيجاد لمتناع الاتعلق ذلاك

مرئيا يكون الاوجود وعند مسموعا ول مرئيا يكون ل الامعدوم
مرئيا الامعدوم كون جاهل الاتزم فإن ، حإادثة الاتعلقات فهذه ومسموعا
وجوده وعند موجودا ل معدوما الامعدوم يرى تعالاى الاله قلنا ومسموعا

وأنه غلط بالاعكس أو معدوما الاموجود رؤية لن معدوما ل موجودا يراه
وهي الضافات بأن يقولاون هذا عن بعدهم مع والافلسافة ذكرنا ما يوجب
حإادث كل مع الاله فيكون العيان في موجودة والامعية والابعدية الاقبلية
منهم الامتأخرين من الابركات وأبو ذاته في حإدث الضافي الاوصف وذلاك
بأنه زااعما تعالاى ذاته في محدثة وعلوم محدثة بإرادات الامعتبر في صرح

الجلل قال ثم الاقول هذا مع إل الاعالام لاهذا الاها بكونه العتراف يمكن ل
واجب الاتنزيه هذا من والاتنزيه الجلل هذا من

الضافة عن عارية حإقيقية إما الاصفة أن واعلم الارازاي قال ،
يلزمها فإنه والاقدرة كالاعلم إضافة تلزمها حإقيقة أو والابياض كالاسواد

محضة اضافة وإما بينهما مخصوصة اضافة وهو والامقدور بالامعلوم تعلق
ل الشياء هذه تغير فإن ويساره ويمينه وبعده غيره قبل الاشيء ككون
ل الضافات تغير فنقول منها حإقيقية صفة في ول الاذات في تغيرا يوجب
وغيرهم يثبتونه فالاكرامية الاحقيقية الاصفات تغير وأما عنه محيص
صفة ذلاك نسمي ل وغيرهم الاكرامية مذهب بين الافرق فظهر ينكرونه

الارازاي اساتدل ثم ، تقدم كما الاحقيقية الاصفات في تغير ذلاك إن نقول ول
يوجب فحدوثها كمال صفات صفاته أن أحإدها ، أوجه بثلثة



دفعا العيان في لاها وجود ل والضافات حإدوثها قبل يعني نقصانه
عليه الاكلم تقدم قد الادلايل هذا يقول أن ولاقائل ، نقصا يرد فل لالتسلسل
كل فليس ذلاك بنوع الاموصوف وصف وإن صفة ذلاك يسمى ل والامنازاع

الزال في عدمها يكون بحيث الاقدم مستحقة كمال صفة الفراد من فرد
نقصا ذلاك قبل عدمه يكن لام وقت في حإدوثه الاحكمة اقتضت وما نقصا

حإيث ووجوده حإدوثه وجود الاحكمة تقتضي ل حإيث عدمه الاكمال بل
نقصا شيء كل عدم فليس الامنفصلة كالاحوادث وجوده الاحكمة اقتضت

وقدمها متعاقبة ال وجودها يمكن ل فالاحوادث وأيضا ، عنه عدم عما
هو الامذكور والاتسلسل نقصا عدمه يكن لام الاوجود ممتنع كان وما ممتنع

مشهوران قولن فيه وهذا ونحوها والاشروطا الثار في الاتسلسل
متكلما فاعل يزل لام الارب إن يقول من سايما ل جوازاه يختار قد فالامنازاع

من الاقابلية تلك لاكانت لالحوادث قابلة ذاته كانت لاو الاثاني ، شاء إذا

قابلية لن أزال الامقبول وجود صحة توجب الاقابلية وأزالاية لاوازامها
لاكن عليهما موقوفة الاشيئين بين والانسبة بينهما نسبة لالغير الاشيء

تقدم لن الزالاية الاقدرة علينا يلزم ول محال الزال في الاحوادث وجود
قال ، الامقبول على الاقابل تقدم دون واجب الامقدور على الاقدرة

صحة أزالاية يقتضي الاتسليم بتقدير ذكرتم ما يقول أن ولاقائل الرموي
في بينهما الافرق عرفت وقد الاحوادث وجود أزالاية صحة ل الاحوادث وجود

الامذكور الادلايل أن مع الافرق صح إن الامذكور والافرق الاحدوث مسألاة
الادلايل هذا بطلن في الرموي ذكر فقد قلت ، الادلايل بطلن لازم ينفيه
الاحدوث صحة وأزالاية الاحدوث أزالاية صحة بين الافرق أحإدهما أوجه ثلثة

صح إن يقال لاكن فاساد فرق أنه وبيان فيه الاكلم الاله شاء إن وسايأتي
الزال في الاحوادث إمكان لازم يصح لام وإن الادلايل بطل الافرق فهذا
يبطل وكلهما الزال في والامقبول الامقدور وجود إمكان ولازم

عن لانا جوابا كان الامقدور عن لاكم جوابا كان ما يقال أو الادلايل
الافرق هذا يصح لام وإن الادلايل بطل الافرق هذا صح إن يقال أو الامقبول
كان فإن دوامها امتناع وإما الاحوادث دوام إمكان إما أمرين أحإد فالالزام
الزال في الامقبولاة الاحوادث جنس وجود إمكان لازم الول هو الالزام
ممتنعا الزال في وجودها كان الاثاني هو الالزام كان وأن الادلايل وبطل
أن أمكن الامقدور وجود امتناع مع عليها قادر هو يقال أن جازا فإذا وحإينئذ

والافرق الرموي وقول ، الامقبول وجود امتناع مع لاها قابل هو يقال
به أراد يقال قد الانقص بقي وال الاسابق الادلايل عن أغنى صح إن الامذكور

الاقادر بين الافرق به عني يقال وقد الزالاية وصحة الاصحة أزالاية بين الافرق
يكون أن أمكن الافرق صح إن كلمه معنى كان الول أراد فإن والاقابل



مع صحيحة ممكنة تزل لام أي أزالاية صحتها وتكون الزال في لاها قابل
ممكنة الاحوادث تزل لام إذ يقولاون كما الاحوادث أزالاية صحة امتناع

الاجوازا صحة ويقولاون أزالايا الاحادث كون امتناع مع جائزة صحيحة
سابب غير من المكان إلاى المتناع من انقلبها لمتناع أزالاي وإمكانها

الافرق وهذا ، أزالايتها صحة وامتناع الزال في وجودها امتناع مع حإادث
قال من جواب في وغيرهما والارازاي الافلسافة تهافت في الاغزالاي ذكره

الاحوادث إمكان نقول نحن فقالاوا لاه أصل ل الامقدورات وجود إمكان بإن
كونه بشرطا الامعين الاشيء ونقول لاها بداية ل

من شيء وجود إمكان ذلاك من يلزم ول لزالايته بداية ل حإادث
عند الافرق وهذا ، ممتنع أزالايا كونه مع حإادثا كونه لن الزال في الاحوادث
أن يجب الاحادث فإن الانقيضين بين لالجمع مستلزم فإنه باطل الاتحقيق

صحته وأن ممكنا يزل لام الاحادث بأن قيل فإذا ، بالاعدم مسبوقا يكون
أزالايا يكون أن يمكن بالاعدم مسبوقا كان ما أن معناه كان أزالايته وإمكانه
حإادث يكون أن يجب ما أن معناه فكان بالاعدم مسبوقا يكون ل والزالاي

أزالايا يكون أن يجوزا بالاعدم مسبوقا كونه يجب وما قديما يكون أن يمكن
الامعين الاحادث قيل فإذا ، الانقيضين بين جمع وهذا بالاعدم مسبوق غير

الاحادث كون فإن حإادث هو بل قيل ، حإادث أو أزالاي هو هل إمكانه
إمكان أوجبت أساباب حإدثت ولاكن قط يكون ل ممتتنع الزال في الامعين
والاده بوجود الامشروطا الاولاد كوجود ممكنا حإدوثه إمكان فكان حإدوثه

فلن ابن وجود يكون أن ويمتنع فلن وجود يستلزم فلن ابن كونه فإن
الاقادرية وتجدد مقدورا يكون ل لاذاته والاممتنع فلن وجود قبل موجودا

الارب بمشيئة حإاصل الاجميع فإن ممتنعا لايس الامقدور إمكان بتجدد
موجودا الامعدوم يجعل وقدرته بمشيئته يحدثه بما سابحانه وهو وقدرته
في مبسوطا وهذا مقدورا ممكنا يصير مقدورا ممكنا يكن لام ما فيجعل
بين الافرق بالافرق أراد فإذا الرموي مراد شرح والامقصود ، آخر موضع
صحة

بطل الافرق هذا صح إن كلمه معنى كان الاصحة وأزالاية الزالاية
الامنفصلة الاحوادث في يقال ما الامقبولاة الاحوادث في يقول فإنه الادلايل

لام هذا بالافرق أراد لاو لاكن صحتها وأزالاية أزالايتها صحة بين الافرق من
هذا بل الاسابق الادلايل عن أغنى صح إن الافرق هذا إن قولاه يستقم
الاقادر بين بالافرق أراد أنه يرجح فهذا الامذكور الادلايل بطل صح إن الافرق

الاقابل بأن بينهما الافرق صح إن نقول أجوبة ثلثة ذكر قد فيكون والاقابل
الادلايل عن يغني الافرق فهذا الاقادر دون الزال في الامقبول وجود يستلزم

صح إن أنه الاثاني الاوجه ، بالاقادر الادلايل انتقض الافرق هذا صح وإن



الاقدرة عن تأخره يجب الامقدور بأن والامقبول الامقدور بين الافرق
فيه ذلاك يجب ل والامقبول الاقدرة عن تأخره يجب الامقدور بأن والامقبول

لاه قابل كان اذا الزال في الاحادث حإصول وجوب على دلايل وحإده هذا كان
كان إن الانسبة من ذكره بما ذلاك على يستدل أن إلاى حإاجة فل وحإينئذ
الادلايل إن الاثالاث ، به الانقض صح صحيحا يكن لام وإن صحيحا الافرق

بينهما نسبة الاشيئين على الاقادرية لن الزال في الامقدور يوجب الامذكور
الامقدور بين الافرق صح فإن عليهما متوقفة الاشيئين بين والانسبة

وينفي جميعا يتناولاهما الادلايل أن مع والامقبول

انتفاضة أو الادلايل مقدمة بطلن فيلزم الادلايل بطلن لازم الافرق
أحإب ل ، الاخليل قول الاثالاث الارازاي قال ، بين وهذا لاه مبطل وكلهما
أن ولاقائل الاها يكون ل الامتغير أن على  يدل76 النعام ساورة ، الفلين

نفي على بالفول احإتج وسالم عليه تعالاى الاله صلى الاخليل كان إن يقول
الفول لن الاحوادث حإلول عنه ينفي يكن لام أنه لازم الاعالامين رب كونه

من يعلم مما وهو والالغة الاتفسير أهل باتفاق والحإتجاب الامغيب هو
إلاى بزوغه حإين من كان فإذا ربي هذا قال بزغا حإين وهو اضطرارا الالغة
لاذلاك منافية حإركته يجعل لام أنه على دل الاربوبية عنه ينف لام أفولاه حإال
إنما وسالم عليه الاله صلى الاخليل كان وإن الفول الامنافي جعل وإنما
الاله دون من ويدعي به يشرك ربا يتخذ أن يصلح ل أنه على بالفول احإتج

حإجة تكون أن إما الاخليل فقصة تعالاى الاله لفعال تعرض فيه فليس
أن على الادلايل بأن واحإتجوا الارازاي قال ، عليهم ول لاهم ل أو عليهم
والاسمع الاكلم

يصح ولنه تعالاى ذاته وهو محل من لاها بد ول حإادثة صفات والابصر
ل والاقدم الشعرية ومن منا باتفاق تعالاى بذاته الاقديمة الاصفات قيام
فالامقتضى عدمى وهو الزالاية نفس عن عبارة فإنه الامقتضى في يعتبر

عن والاجواب قال ، به قيامها فليلزم كذلاك والاحوادث صفات كونها هو
الاصفات تلك بأن الاثاني وعن الاصفات تلك حإدوث أدلاة عن بالاجواب الول

إنه قلتم فلم الاقدم ساوى فارق ل أنه سالمنا بالانوع لاهذه مخالافة تكون قد
لايس قلت ، ثبوت الانفي ونفي الاعدم نفي عن عبارة فإنه عدمي

ل مواضع في ذلاك على تدل الانصوصا فإن الامثبتة أدلاة ذكر هنا بالامقصود
يعارض ما الاعقل في هل بيان الاغرض وانما بكلفة ال تحصى تكاد

الثبات على الاعقلي الادلايل من به احإتجوا ما تقرير أراد ومن الانصوصا
المور تلك حإدوث امتناع من الانفاة يذكره فيما قدح



فإذا تسلسلها وامتناع الاحوادث حإلول امتناع هو الامانعين وعمدة ،
أن يجز لام الاحوادث حإلول لمتناع ال ذاته في حإدوثها ينفون ل كانوا

يجيبوا لام ان الاحوادث حإلول امتناع دلايل بمجرد الاحدوث أدلاة عن يجيبوا
دلايل بطلن على الادلايل الاقائل قال فإذا دور ذلاك لان الامعارض عن

الامثبتة دلايل ببطلن ال يتم ل الانفاة دلايل لاه قيل الانفاة دلايل هو الامثبتة
متوقفا الانفاة دلايل صحة كان الامثبتة بدلايل ال الامطالابة تمكن لام فإذا
الامثبتين حإجة عن بالاجواب ال ذلاك نفي يتم ل فإنه دور وذلاك صحته على

فل الاحوادث حإلول انتفاء على مبنيا الاحوادث حإلول بانتفاء قولاهم فيكون
الامتواترة الاكثيرة الاسمعيات معهم فالامثبتون ، ذلاك على حإجة لاهم يكون

الادلايل قيام يدعون وإنما الاسمع من شيء معهم لايس فإنه الانفاة بخلف
دلايل يقيم أن الامثبتين بعض اراد فإذا به الاحوادث قيام امتناع على الاعقلي

أدلاة عن يجيب أن إلاى احإتاج به قيامها إمكان أو به قيامها على عقليا
وال الامثبتين أدلاة على يجيبوا حإتى الانفي على دلايلهم يتم ل والانفاة الانفاة

الدلاة وبقيت فتكافأتا الاجانبين من الاعقلية الدلاة تعارض قدر فلو
باليات الامثبتون احإتج فإذا عليها تقدمه يجب معارض عن خالاية الاسمعية

وذلاك به الاحوادث قيام يثبت هذا يقولاوا أن لالنفاة يمكن لام والحإاديث
به يحتج عما وأجابوا المتناع على الاعقلي الادلايل أقاموا اذا ال ممتنع

فإنه الامثبتة بخلف وهذا هذا من لالنفاة بد فل الاعقلي الادلايل من الامثبتة
يمكنهم

عن خالايا عقليا دلايل يقيموا ولام ذلاك على دل الاسمع يقولاوا ان
يوافق عقلي دلايل إلاى الامثبتون يحتاج فل ذلاك ينفي الامقاوم الامعارض

فعورضوا عقليا دلايل أقاموا وإذا يعارضه ما إبطال يكفيهم بل الاسمع
أبطلوها فإذا الامعارضة تكفيهم بل إبطالاها إلاى يحتاجوا لام الانفاة بأدلاة
من الانفاة الايه يحتاج ما كان فلهذا ، البواب الانفاة على سادوا قد كانوا
يكفيهم بل الامثبتة الايه احإتاج مما يعارضه ما وإبطال عقلي دلايل إقامة

الامقارضة وتكفيهم زاادوا فقد أبطلوها فإن الامعارض مقدمات منع
عقلياتهم صحة بينوا وإذا زاادوا فقد عقلياتهم رجحان بينوا فإن بالاعقليات

الاسمع معهم أن أثبتوا قد كانوا الاسمعيات ومعهم الانفاة عقليات وبطلن
فهو الامثبتين أدلاة وأما ، عقل ول سامع ل معه لايس الامنازاع وأن والاعقل

فيتم الانفاة أدلاة في قدحإوا قد وهم والاعقليات الاشرعيات من يذكرونه ما
يجيزه ل كما يجيزونه ل وافقهم ومن فالاكرامية الاتسلسل وأما ، كلمهم

من الثار في الاتسلسل يجوزا من وأما وافقهم ومن الامعتزلاة من كثير
أدلاة في طعنهم عرف قد فهؤلء وغيرهم والافلسفة والاكلم الاحديث أهل

الثبات أهل متكلمة حإتى بعض أدلاة في الانفاة بعض وطعن الانفاة



فإن وايضا ، عرف قد كما ذلاك في متنازاعون وغيرهم الشعرية من
قدرته أن كما كمال صفة بنفسه الافعل على قادرا كونه يقولاون الامثبتين

من الاعقل صريح على عرضنا اذا فإنا كمال صفة الامنفصل الامفعول على
علم أحإدهما على يقدر ل ومن عنه والامنفصل به الاقائم الافعل على يقدر

ال يعلم ل ومن وغيره نفسه يعلم من عليه عرضنا إذا كما أكمل الول أن
عرضنا إذا وتسلسلها الاحوادث دوام يجوزا من ويقول ذلاك وأمثال أحإدهما

دائمة ويفعلها الادائمة الامتعاقبة الفعال على يقدر من الاعقل صريح على
اذا وكذلاك ، أكمل الول كان الامتعاقبة الادائمة على يقدر ل ومن متعاقبة
يفعل ل ومن حإدوثها مع الامتعاقبة الفعال فعل من الاعقل على عرضنا

بأن الاعقل صريح شهد كمال عدم وجوده قبل عدمه يكون لائل أصل حإادثا
في الابعض يعدم لائل لالجميع وفعله قدرته ينفي الاثاني فإن أكمل الول
فذاك الزال في الابعض عدم مع لالجميع وفعله قدرته يثبت والول الزال
مع الاكمال من يثبته ما يثبت والاثاني الابعض فوت من حإذرا الاجميع ينفي
كمال بإثبات الول وامتازا الاتقديرين على لزام الابعض ففوت الابعض فوت
يقوم ل الاكلم كون يقولاون فهم وأيضا ، الاثاني يثبته لام وفعله قدرته في

يكون أن يمنع بذاته

ل إلايه حإكمه عاد والفعال الاصفات من شىء به قام ما فإن كلمه
لالمحل صفة ذلاك كان كلما أو قدرة أو علما محل فى خلق فإذا غيره إلاى

كلما خلق فإذا به الامتكلم الاقادر الاعالام هو الامحل فذلاك فيه خلق الاذي
خلق فإذا كلمه ل الامحل ذلاك كلم الامخلوق الاكلم ذلاك كان محل في
هو يقم  ولام30 الاقصص ساورة ، الاعالامين رب الاله أنا إني ، الاشجرة في
رب الاله أنا إنى الاقائلة هي فتكون لالشجرة كلما ذلاك كان كلم به

ول يتكلم أن يقدر ل وكونه الاكلم به يقوم أن فيتعين باطل وهذا الاعالامين
خلق هو تكليمه كون مع الاحياة تلزمه كما الاكلم يلزمه بل شاء بما يتكلم
باختياره يتكلم الاذي الاكلم على الاقادر يكون أن يقتضي الدراك مجرد
ومن وقدرته باختياره يتكلم من الاعقل على عرضنا إذا فإنا منه أكمل
متكلما يكون أن فتعين أكمل الول كان وقدرته اختياره بغير كلمه

واساتوائه وإتيانه مجيئه في وكذلاك بذاته يقوم كلما ومشيئته بقدرته
وإن بها يوصف ل أن لازم عنه منفصلة أمورا هذه قدرنا وإن ذلاك وامثال
غيره وتفضيل عجزه لازم وقدرته بمشيئته تكون ل لاذاته لزامة قدرناها

يفعلها الاتي به الاقائمة الفعال هذه على بالاقدرة يوصف أن فيجب عليه
كما الاحوادث تحله ل بقولاهم الانفاة تعنيه الاذي هو وهذا وقدرته بمشيئته

فإن وأيضا ، العراض تحله ل بقولاهم ونحوهما والاقدرة الاعلم نفي يعنون
به الاقائمة الفعال تثبت به الاقائمة الاصفات تثبت به ما



والاقدرة الاعلم يقال أنه وذلاك ذلاك ونحو واختياره بقدرته تحصل الاتي
بها الارب يتصف لام فلو كمال صفات ذلاك ونحو والاكلم والابصر والاسمع
صفات وهذه والاخرس والابكم والاصمم والاعجز كالاجهل بنقائضها اتصف
كمال كل ويقال الاكمال بصفات اتصافه فيجب ذلاك عن منزه والاله نقص
فالاخالاق الاوجوه من بوجه نقص فيه يكون أن غير من لامخلوق يثبت

بتنزيهه أولاى سابحانه فالاخالاق مخلوق عنه تنزه نقص وكل به أولاى تعالاى
أولاى الاوجود فالاواجب نقصا يستلزم ل لالموجود يكون كمال كل بل عنه
، الاموضع هذا غير في الامبسوطة الدلاة هذه وأمثال موجود كل من به

متقابلة الاصفات هذه والاباطنية والامتفلسفة الاجهمية من الانفاة قال فإذا
يكون أن ال الاثاني ثبوت أحإدهما رفع من يلزم فل والاملكة الاعدم تقابل

ول ميت ول حإي فيه يقال فل كالاجماد يقبلهما ل ما فأما لاهما قابل الامحل
اصطلح هذا يقال أن مثل ، أجوبة بعدة ذلاك عن اجيبوا ، بصير ول أعمى

مجرد فيها يعتبر ل الاعقلية والامعاني فيها فرق ل الاعربية فالالغة وال لاكم
أنقص كالاجماد الاصفات هذه يقبل ل فما يقال أن ومثل ، الصطلحإات

يقبلها مما

ل الاذي الاجماد من أكمل العمى فالاحي منها بالاناقص ويتصف
ونحوها الفعال من به يقوم فيما يقال بعينه وهذا عمى ول ببصر يوصف

لازم الفعال هذه على بالاقدرة يتصف لام لاو فإنه ويشاؤها عليها يقدر الاتي
الافعل على والاقادر تقدم كما ممتنع نقص وذلاك عنها بالاعجز اتصافه
اتصافه يلزم إنما الانافي قال فإذا ، ذلاك عن الاعاجز من أكمل والاكلم
يقال فل كالاجدار ذلاك يقبل مال فأما ممكنا به الفعال كان لاو ذلاك بنقيض

تقدم كما لافظي نزاع هذا فيقال ، عنها عاجز ول الاحركة على قادر هو
كالاجماد عليها والاقدرة به الختيارية الفعال قيام يقبل فمال أيضا ويقال
بقدرته يتحرك أن يقبل الاذي فالاحيوان كالاحيوان ذلاك يقبل مما أنقص

فإذا كالاجماد بذلاك التصاف يقبل ل مما أكمل هو عجزه قدر اذا وارادته
ذلاك عن بالاعجز تصفوه أن من أنقص ذلاك كان ذلاك قبول بعدم وصفتموه

بالاقدرة اتصافه إمكان مع نقص صفة ذلاك عن بالاعجز وصفه كان وإذا
فإن ، نقصا أعظم عليها والاقدرة الفعال قبول بعدم فوصفه ذلاك على
يكون أن لالزم وقدرته بإرادته به تقوم أفعال يفعل أن جازا لاو الانافي قال
وما تعاقبها فيلزم ضده وعن عنه يخلو ل الاشيء قبل وما لالحوادث محل

لاها أول ل حإوادث لمتناع حإادث فهو الاحوادث عليه تعاقبت

يخلو ل الاشيء يقبل ما أن على مقدمتين على مبني هذا لاهم قيل ،
بين قد الامقدمتين من وكل الاحوادث دوام امتناع وعلى ضده وعن عنه

ذكر ما أن الاعقل بصريح يعلم بفسادها الاعلم قبل ثم ، تقدم كما فسادها



ابين الاشرعية لالدلاة الاموافقة الاعقلية الدلاة من الفعال هذه إثبات في
هذه فإن وتعاقبها الاحوادث دوام امتناع من الاعقل في وأصرح وأظهر

ينازاعون المم جميع من الاعقلء وأكثر والشتباه الاخفاء غاية في الامقدمة
وبهذه والئمة الاسلف ذمه الاذي الاكلم علم أصل وهي ويدفعونها فيها

الاملل أهل متكلمة من بها احإتج من على الادهرية اساتطالات الامقدمة
غيره ول الاعالام ل شيئا يحدث تعالاى الاله كون إثبات عن وعجزوهم

وافقهم ومن والامعتزلاة الاجهمية من الامقدمة هذه صحة اعتقدوا والاذين
هي المر حإقيقة وفي بها ال يتم ل الاصانع واثبات الاعالام حإدوث أن ظنوا
تعالاى الاله بإحإداث الاقول يمكن ل بل الاصانع واثبات الاعالام حإدوث تنافي
خلقه لاما الاله خلق اثبات يمكن ول بنقضها ال الاحوادث من لاشيء

على ودلايل أصل جعلوه فما بنقيضها ال عنه به أخبروا فيما رساله وتصديق
قد كما والامعقول لالمنقول مناقض مناف هو والامنقول الامعقول صحة
الاموضع هذا غير في بسط

الافعل على قادرا تعالاى الارب يكن لام يقولاون هؤلء فإن وأيضا
أصل شيء تجدد غير من ممكنا فصار ممتنعا الافعل وكان قادرا فصار
ينقلب أن يلزم إنه الاقائل قول معنى وهذا والمكان الاقدرة يوجب

الاعقول تجزم مما وهذا الاذاتي المكان إلاى الاذاتي المتناع من الاشيء
، سابب غير من لاه الاقدرة وتجدد بالاعجز الاله وصف من فيه ما مع ببطلنه

الاقدرة هو الاممتنع ان قالاوا منهم كثير مثل ذلاك عن منهم اعتذر ومن
والاقدرة الافعل إمكان يوجب الزال انتفاء فنفس الزال في الافعل على
فوجد معدوما ول مقدم موجودا كان شيئا هو لايس الزال لاهم قيل ، عليه
هو البد أن فكما كالبد الزال بل ذلاك أوجب أمر تجدد إنه يقال حإتى

ل البد أن فكما الاماضي في الادوام هو فالزال الامستقبل في الادوام
هو فالزالاي وقت دون بوقت يختص ل فالزال وقت دون بوقت يختص
يزال ول يزل لام وكونه كائنا يزال ل الاذي هو والبدي كائنا يزل لام الاذي
شرطا الاقائل فقول منتهى ول مبتدأ لاه لايس الاذي وبقاؤه دوامه معناه
سالف كان فإذا ، البد انتفاء قدرته شرطا نظيره كقول الزال انتفاء قدرته
في الاجهم قول أنكروا الاطوائف وجماهير وأئمتها المة

ل قال من قول فكذلاك الفعال على البد في يقدر ل تعالاى كونه
على يقدر ل تعالاى إنه الاهذيل أبي وقول الفعال على الزال في يقدر

في حإادثة أفعال على يقدر ل قال من قول يشبه البد في حإادثة أفعال
غير في الانوعين بين يفرق من وقول هذا على الاكلم بسط وقد الزال

 الاموضع هذا



صفة كل إن فقال آخر بدلايل الانفي على بعضهم اساتدل وقد ، فصل 
وال حإصولاها ل أو حإصولاها في كافية حإقيقيته فإن الاوجود لاواجب تفرض

ممكنا الاواجب فيكون امكانه يقتضي وهذا منفصل سابب إلاى افتقاره لازم
والامثبتون ، الاصفة تلك دوام حإقيقته دوام من يلزم وحإينئذ خلف هذا

في لاذاته لزاما كان فيما يقال إنما هذا أن أحإدها ، بوجوه هذا عن يجيبون
فإنه كأفعالاه وقدرته مشيئته على موقوفا كان ما أما الثبات أو الانفي
وما كان الاله شاء ما فإنه يشأه لام اذا يكون ول تعالاى الاله شاءه اذا يكون

يتعلق ما بذاته يقوم أن يجوزا ل أنه الامستدل بين فإن يكن لام يشأ لام
لام ذلاك يبين لام وإن الامسألاة في كافيا وحإده هذا كان وقدرته بمشيئته

حإقيقته فإن بأفعالاه منقوض هذا إن يقال أن الاثاني ، حإجة ذكره فيما يكن

يقتضي وذلاك منفصل سابب إلاى افتقاره واللازم حإصولاها في كافية
جوابا كان الفعال عن جوابا كان فما ممكنا الاواجب فيكون إمكانه

أنه جوزا ومن وقدرته بمشيئته يتعلق ما به يقوم إنه الاقائلين لالمثبتين
هنا قال الاقديمة والامشيئة الاقدرة بمحض فاعل يكن لام أن بعد يفعل
قال شاء اذا ويتكلم يفعل يزل لام إنه قال ومن الاكرامية يقولاه كما كذلاك

يقال أن الاثالاث ، والاحديث الاسنة أئمة من يقولاه من يقولاه كما كذلاك هنا
هي أم الزال في الالزام لاوجود مستلزمة أنها كافية ذاته بقولاك أتعني
بالامفعولت عليك انتقض الول عنيت فإن وجوده تأخر وإن فيه كافية

ما كان إذ منفصل سابب إلاى افتقاره وإما عدمها إما يلزمك فإنه الاحادثة
حإجة كان الاثاني عنيت وإن منفصل سابب إلاى يفتقر الاذات فيه تكفي ل

يفتقر قولاك يقال أن الارابع ، تأخره يمكن الاذات تكفي ما كان إذ عليك
ل شيئا أو تعالاى الاله فعل من يكون شيئا به تعني منفصل سابب إلاى

فاعل هو كان إذا فإنه غيره إلاى افتقاره يلزم فل الول أما فعله من يكون
وأما غيره إلاى مفتقرا يكون فل بها يحدث ما وفاعل فاعلها فهو الساباب

بالاسبب عنيت إن

يستلزم فل الاذات فيه يكفي ل ما كل أن لازمك فعله من يكون ل ما
ومعلوم مخلوقاته من لايس الاله مع بشريك ال يوجد ال الزال في وجوده

وهو الاعقلء جماهير اجماع خلف بل اليمان أهل اجماع خلف هذا أن
واجب كان إن الامقدر الاشريك ذلاك فإن ايضا الاصريح الامعقول خلف

في لاه مشارك الاله مع قديم خالاق اثبات لازم آخر الاها بنفسه الاوجود
في باطل فهو آدم بني من أحإد به يقل لام أنه مع وهذا به إل يفعل ل فعله

هذا في الاتقدير فإن الخر إلاى الافاعلين من كل افتقار يستلزم لنه نفسه
وما الخر معاونة إلاى يحتاج بل به يستقل ل أحإدهما أن هو الامشترك

لايس عاجزا وكان بغنى لايس غيره إلاى فقيرا كان الخر معاونة إلاى احإتاج



دلايل يكن لام وإن دلايلك بطل الاوجوب انتفاء على دلايل هذا كان فإن بقادر
لايس الامقدر الاشريك ذلاك كان وإن عليه مبني فإنه ايضا دلايلك بطل

أن فلزم بنفسه بالاواجب ال يوجد ل ممكن فهو بنفسه الاوجود واجب
ما كل الامحتج قول يقال أن الاخامس الاجواب ، مفعولته من يكون

في تكفي ل أو حإصولاه ثبوت في كافية ذاته تكون أن فإما لاه يفرض

يقال أنه وذلاك باطل كلم منفصل سابب إلاى افتقاره واللازم حإصولاه
فيه يفتقر انتفائه أو ثبوته في كافية الاذات مجرد يكون مال أن نسلم ل

ما على قادرة الاذات تكن لام لاو أن ذلاك يلزم وانما منفصل سابب إلاى
يتجدد ما يكون أن أمكن ذلاك على قادرة كانت فإذا الفعال من بها يتصل

مجرد فليس مقدوراتها من بها يقوم ما على موقوفا الاثبوت من لاها
الاذات لافظ أن وذلاك منفصل سابب إلاى افتقرت ول لاذلاك مقتضية الاذات

مسائل في شبهة وقعت ذلاك في الجمال وبسبب واشتباه أحإمال فيه
عما الامجردة الاذات به أتريد بذاته تريد ما لاه يقال فإنه والفعال الاصفات

تريده ما على الاقادرة الاذات به تعني أم ومراداتها مقدوراتها من بها يقوم
صحيحا الاتلزام كان الول به أردت فإن ، بها يقوم ل ومما بها يقوم مما
ينفي وما لاها يثبت ما كان ذلاك من شيء بها يقوم ل ذات قدر اذا فإنه
يقوم ل لنه منفصل سابب إلاى افتقرت وال فيه كافية هي تكن لام إن عنها
تكن لام إن بحجة لايس الاتلزام ثبوت يقال لاكن وتريده عليه تقدر ما بها

رأس هو كذلاك المر نفس في الاذات وكون كذلاك المر نفس في الاذات
ولاو الامطلوب يثبت حإتى صحيحا الادلايل يكون فل الانزاع ومحل الامسألاة

على صادرت قد فتكون دلايل إلاى يحتج لام الامطلوب ثبت

بصريح باطل وهذا نفسه اثبات في مقدمة جعلته حإيث الامطلوب
لام الاثاني الانوع بالاذات أردت وإن ، بذلاك الاعارفين أهله واتفاق الاعقل
تختارها الاتي الفعال تفعل أن على تقدر ذات قدر اذا فإنه الاتلزام يصح

سابب على موقوفا الفعال تلك من يتجدد ما يكون أن يلزم لام بها وتقوم
كافيا ومرادها مقدورها من يتجدد ما بدون الاذات مجرد يكون ول منفصل

والول بالول ال يوجد ل الاثاني الافعل يكون قد بل ذلاك من فرد كل في
حإصول في كافيا تجدده ما بدون الاذات مجرد فليس جرا وهلم قبله بما

الاذات فلفظ عنها منفصلة أمور إلاى ذلاك في مفتقرة هي ول الامتأخرات
به إريد إن كافية الاذات هل قيل فإذا ، بها يقوم عما الاذات به يراد قد

قدرت واذا الثبات أهل عند الاخارج في لاها حإقيقة ل فتلك الامجردة الاذات
الامنعوته الاذات به أريد وإن لاها يثبت ما اثبات في تكفي ل فهي تقديرا

يتوقف أن يجب ل الاذات هذه أن فمعلوم الختيارية الفعال بها يقوم فإنه



قول هذا ونظير عنها منفصل سابب على ومفعول فعل من لاها يتجدد ما
زاائدة لايست أو الاذات على زاائدة هي هل الاصفات إن الاصفات نفاة

ل الاصفات عن الامجردة الاذات أن الاموضع هذا غير في بينا قد فإنا ،
الاذات وأما الاذات من الانفاة يثبته ما على زاائدة الاصفات بل لاها حإقيقة

من يلزمها لاما مستلزمة فتلك أفعالاها على الاقادرة بصفاتها الاموصوفة
ل موصوفة ال تكون ل فهي الفعال من تشاؤه ما على فادرة الاصفات

أو عليها زاائدة هي هل يقال حإتى لاها الالزامة الاصفات عن تتجرد أن يمكن
بها الاقائمة والفعال اسامها مسمى في داخلة هي بل عليها زاائدة لايست

منعوت الاحسنى بأسامائه مسمى أنه فكما ، كذلاك وارادتها بقدرتها
بين وفيما الاقيامة إقامة وبعد والرض الاسماوات خلق قبل الاعلى بصفاته

الكرام بنعوت منعوتا الاكمال بصفات موصوفا يزال ول يزل لام ذلاك
قبل الاعلى بصفاته منعوت الاحسنى بأسامائه مسمى هو فكذلاك والاجلل

وبعدها الامفعولت حإدوث قبل ثابت ذلاك أن وكما ، وبعدها الفعال هذه
والاقمر الاشمس آياته ومن وبعدها الفعال حإدوث قبل ثابت أيضا فهو

لاها ثابت هو والاصفات الساماء من العيان هذه تستحقه وما والاكواكب
الانور عن مجردة ذات لاها يقدر أن يحتاج ول وبعدها الامعينة الاحركات قبل
سابحانه فالاخالاق الاحركة ودوام الانور عليها زايد ثم الاحركة دوام وعن
والامخلوقات عنه الانقص وانتفاء لاه الاكمال بثبوت أولاى

نفسها في هي لنها منفصل سابب إلاى عنها يحدث فيما احإتاجت إنما
وأفعالاها وصفاتها ذاتها من شيء يوجد فل الامنفصل الافاعل إلاى محتاجة

ساواه عما الاغني فهو وتعالاى سابحانه الاخالاق وأما عنها منفصل بأمر ال
كل بل عنه منفصل أمر إلاى وأفعالاه وصفاته ذاته من شيء في يفتقر فل
الامنفصل ذلاك عن غني سابحانه وهو الايه مفتقر فهو عنه منفصل كان ما

الاتي بنفسه الاقائمة أفعالاه من يجدده فيما يحتاج فل الايه مفتقر هو الاذي
مفعولته في يحتاج ل كما عنه مستغن أمر إلاى عليها ويقدر يريدها

عنه الامنفصلة المور من خلق قد كان واذا وأولاى ذلاك إلاى عنه الامنفصلة
والاتوبة ترضيه الاتي الاطاعات يخلق كما بنفسه تقوم لفعال ساببا جعله ما

فليس المور من ذلاك وأمثال ساائله يجيب الاذي والادعاء بها يفرح الاتي
لالجميع الاخالاق سابحانه هو بل ساواه ما إلاى مفتقرا ذلاك من شيء في هو

ما أن كما وهذا ساواه ما كل عن الاغني وهو الايه مفتقر ساواه ما وكل
وانبات بالاسحاب الامطر كإنزال ببعض بعضها الامخلوقات من يفعله
هذا خالاق هو اذ الامنفصلة الساباب إلاى افتقاره يوجب ل بالاماء الانبات
الاموضع هذا غير في المور هذه بسطت وقد لاهذا ساببا هذا وجاعل وهذا



يكن لام إن قولاهم يقال أن الاسادس الاجواب ، الامكان بهذا يليق ل بما
في كافية ذاته

فيكون امكانه يقضي وذلاك منفصل سابب إلاى افتقاره لازم حإصلولاها
شرطية هي الاتي الاتلزامية الولاى الامقدمة فيه تمنع ممكنا الاواجب
افتقار يلزم انما حإصولاها في كافية تكن لام إن الاذات أن وذلاك متصلة

سابب إلاى الاذات نفس افتقار يلزم ل منفصل سابب إلاى الاحادث ذلاك
ل أو حإصولاها في كافية فذاته تفرض صفة كل يقول الامحتج فإن منفصل
لاه فيقال ، منفصل سابب إلاى افتقاره لازم كذلاك يكن لام لاو لنه حإصولاها

أن يلزم ثبوتها أو الاصفة تلك نفي في كافية الاذات تكون ل أن بتقدير
تكون الاذات كون وأما الاذات غير أمر على موقوفا اثباتها أو نفيها يكون

أنه يتبين أن ال الاتقدير هذا من بلزام لايس فهذا الاغير ذلاك على موقوفة
موقوفا واليجاب الاسلب من بها توصف الاتي المور من شيء كان اذا

، ذلاك يبين لام وهو الاغير على موقوقا نفسه هو يكون أن وجب الاغير على
به الاقائمة المور من يتجدد ما إن يقولاون بهذا الاقائلين أن الامعلوم ومن
مشيئته على موقوفة لايست وذاته وقدرته مشيئته على موقوف فهو

الاحوادث من يحدثه ما على ذلاك يقف أن بجوزا إنه ويقولاون وقدرته
الاحوادث من يحدثه ما على موقوفا لايس نفسه في وهو وقدرته بمشيئته
وساوى ساواه موجود الاوجود في ولايس وقدرته بمشيئته الامتعلقة
أن يمكن ما غاية بل عليه موقوفة المور تلك إن يقال حإتى مخلوقاته

واصحاب وقدرته مشيئته توابع أو وقدرته مشيئته على موقوفة إنها يقال
أن يقتضي ل ذلاك على موقوفة المور تلك وتكون ذلاك يقولاون الاقول هذا

لام إن الامحتج هذا ولاكن ذلاك على موقوفا نفسه هو يكون

لام لاو أنه على مبنية وحإجته صحيحة حإجته تكن لام مقدمات يقرر
يلزم وإنما غيره إلاي افتقاره لالزم ويثبت ينفى ما حإصول في ذاته تكف

افتقار أن يبن لام فإن بين هذا فإن الاغير ذلاك إلاي الامثبتات تلك افتقار
لسايما صحيحة حإجة تكن لام وإل لفتقاره مستلزم الاغير إلاي المور تلك

من كانت لاو فإنها ذاته لاوازام من لايست الاتقدير هذا على المور وتلك
الاغير إلاى افتقرت متى الاذات ولاوازام فيها كافية ذاته كانت ذاته لاوازام

يوجد ل الزام أو بلزام ال يوجد ل الاملزوم فإن الاغير إلاى الاذات افتقار لازم
بل فاعلة علة أو فاعل يكون أن يجب ل الاغير ذلاك ولاكن الاغير بذلاك إل

نفس أن الاموضع هذا غير في بين وقد ، ملزاما شرطا يكون أن يجوزا
لاه الاواجبة صفاته أو لاه الاواجبة لاصفاته ملزامة هي قيل إذا الاواجب ذات

وهو حإقا هذا كان لالخرى ملزام الاواجبة الاصفات من كل أو لاذاته ملزامه
الارب كون وأما ، الخر بتحقيق مشروطا ذلاك من كل تحقيق أن متضمن



الاغني سابحانه فإنه ممتنع فهذا عنه غني لاه مباين شىء إلاى مفتقر تعالاى
يكن لام لاه مباين هو ما على توقف لاوازامه بعض أن قدر فإذا شئ كل عن

عن غني والاله إلايه مفتقرا الاله وكان الامباين ذلاك بوجود إل ثابتا وجوده
المور من كان بل ذاته لاوازام من المر يكن لام إذا وأما شىء كل

في يفتقر ل الاله إن يقولاون والاسنة اليمان أهل أن ريب فل الاعارضة
غيره إلاى الشياء من شىء

بذاته يقم لام أو بذاته قام ساواء أفعالاه ول صفاته ول ذاته في ل
نفسه عن غني نفسه إنه يقال ول ساواه ما كل عن غني بنفسه هو ولاكن
إلاى افتقاره يقتضي ما لفعالاه وفاعل لاصفاته مستلزما كونه في ولايس

لام أفعالاه لاجميع فاعل لاصفاته مستلزما وحإده كان إذا فإنه نفسه غير
وصفاته ذاته من يخرج فل وجد ما جميع بل بغيره وجد مما شىء يكن

سابحانه الامقدساة نفسه غير إلاى مفتقرا يكون أن يتصور فل وأفعالاه
أن الامانع ما الامعترض لاه قال إذا الامحتج هذا أن الامقصود ولاكن ، وتعالاى
الاوجود واجب الاحق كون مع غير على موقوفة الاعارضة المور هذه تكون
لاوازام من تكن لام إذا المور تلك أن ذكر بل حإجة ذكر فيما يكن لام بذاته
سابب إلاى افتقاره لازم وال فيها كافية الاذات مجرد تكون بحيث ذاته

أن بين فإن منفصل سابب إلاى المور تلك افتقار هو إنما والالزام منفصل
حإجته تمت منفصل سابب على موقوفا يكون أن يمتنع بالاواجب يقوم ما

عن مستغن هو ما على يقف ل أنه على إل حإجه يقيم أن يمكن ول فل وال
إلاى مفتقر هو ما على يقف ل كونه وأما ، حإق وهذا بنفسه الاواجب
قولاك يقال أن الاسابع الاوجه ، عليه الادللاة إقامة يمكن ل فهذا الاواجب

على يتوقف ذاته عواض أن يستلزم الاغير على يتوقف ل ذاته عواض بأن
ثبوته تقدير أن على دل لنتفائه مستلزما ثبوته تقدير كان وإذا الاغير

تقوم ل قولاك قلت شئت وإن ثابتا يكون فل الانقيضين بين لاجمع مستلزم
لاقيام مستلزم الاحوادث به

ل قولاك قلت شئت وإن الانقيضين بين الاجمع فيلزم به الاحوادث
وهذا باطل فيكون ذلاك نقيض يستلزم وقدرته بمشيئته يتعلق ما به يقوم
الاعالام هذا لن وذلاك الامسألاة أول في مستقل دلايل يكون أن يصلح

فمن بذاته واجبا كان فإن ممكنا أو بذاته واجبا يكون أن إما الامشهود
فمن وأيضا ، بذاته بالاواجب قيامها فيلزم به الاحوادث قيام الامعلوم
بل لاه كافية ذاته لايست الاحوادث من الفلك ببعض يقوم ما أن الامعلوم

غيره على موقوفا بنفسه بالاواجب يقوم ما فيكون غيره على موقوف هو
الاواجب فذلاك واجب من لاه بد فل الاحق وهو ممكنا الاعالام هذا كان وإن
والول ل أو معلولته لاجميع الزال في مستلزمة تامة علة يكون أن إما



أنه يقتضي والاثاني معلولته من شيء يتأخر لام كذلاك كان لاو لنه باطل
تجدد يكون أن فأما فاعلية تجدد يقتضي وذلاك فعل يكن لام أن بعد فعل
لام فإن أول غيره الاى ذاته افتقار توجب متجدداته لاكون مستلزما ذلاك
غيره الاى بذاته يتجدد ما افتقار ثبت ذلاك اساتلزم وإن الاحجة بطلت تكن
هذه بذاته تقوم أن لالزم المور هذه بذاته تقوم ل الاواجب إن قيل فلو

قيام يستلزم ل الافاعلية تجدد قيل وإن الانقيضين بين الاجمع فيلزم المور
من يتجدد ما فكذلاك قيل أصل شيء حإدوث غير من تجددت بل به شيء
أصل شيء حإدوث غير من تجدده حإينئذ ممكن بذاته الاقائمة المور

الامسألاة رأس في ودلايل معارضة هذه تكون أن شئت وإن الولاى بطريق
ذاته افتقار يقتضي هل مفعولته من يتجددد ما ونقول

أفعالاه من يتجدد ما فكذلاك يقتضي ل قيل فإن ل أم غيره الاى
حإدثت يقول من منهم به الاقائمة المور نفاة لن وهذا فل وال به الاقائمة

يقولاه من ذلاك يقول كما أصل شيء تجدد غير من لاه الامباينة الاحوادث
الاحوادث زاالات ما بل يقول من ومنهم وغيرهم والاكلبية الامعتزلاة من

الادهرية ذلاك تقول كما مفعولته لاجميع مستلزما كونه مع تحدث
ومنهم بنفسه الاوجود واجب الاعالام إن يقول من منهم والادهرية الافلسافة

الاتناقض من يلزمه القوال هذه من وكل لاه غائية علة الول إن يقول من
 بذاته ومحبوباته مراداته بقيام الاقول ابطال يمكنه ل أنه به يبين ما

الامسألاة هذه أن من ذكره فيما الارازاي بعضهم عارض وقد ، فصل 
الاعدم بعد وجد الاذي بالاموجود بالاحادث الامراد فقال الاطوائف عامة تلزم
والحإوال الامتجددة كالعدام بالاوجود يوصف ل ما أما صفة أو كان ذاتا
عليها يصدق فل وجودية إنها يقول ل من عند والضافات بها يقول من عند

الضافات تجدد من يلزم فل الامتجدد اسام عليها صدق وإن الاحادث اسام
لالحوادث محل تكون أن الاباري ذات في والحإوال

الاعقلء أكثر إن الامقام هذا في الارازاي يعني المام قالاه وما قال ،
من ذكر ما أكثر لان كذلاك فليس بصور وبينه بالالسان أنكروه وإن به قالاوا
فل الاحادث من أعم والامتجدد محدثة ل متجددة هي فإنما المور تلك

من ضعيف هذا يقول أن ولاقائل قلت ، الاخاصا وجود الاعام وجود من يلزم
ينفي الاحوادث نفي على به اساتدلاوا الاذي الادلايل أن أحإدها ، وجوه

حإصل لاو وقولاهم نقصا او كمال يكون ان اما كقولاهم ايضا الامتجددات
وقولاهم تكون ل او فيه كافية ذاته تكون ان اما وقولاهم الاتغير لالزم ذلاك
ان يمكن ل فانه الزال في ثبوته امكان يستلزم الزال في لاه قابل كونه

ساواء نقص بصفة الاله يوصف ول حإادث ول متجدد ل الزال في يحصل
متجدد او بحادث يكون ان بين فرق ل الاتغير وكذلاك حإادثا او متجددا كان



الاحركات وحإدوث اولائك قال تغيرا لايس الامتجددات تجدد قالاوا فإن
وان الافرق منعوهم تغيرا يسمى هذا بل قالاوا فإن تغيرا لايس الاحادثة
اما لازم الاقسمين ينفي اساتدللاهم كان واذا لافظيا الانزاع كان سالموه
حإادثا وهذا متجددا هذا تسمية يقال أن الاثاني الاوجه ، الانقض واما فساده

فرق

عليه يطلقون ل والاحديث الاسنة أهل أن ريب ول معنوي ل لافظي
من ذلاك ونحو العراض محل ول الاحوادث محل أنه وتعالاى سابحانه
هذا من يفهمون الاناس فإن باطل معنى منها يفهم الاتي الامبتدعة اللافاظ

عن منزه والاله والفات كالاعيوب حإادثا هم يسمونه ما ذاته في يحدث أن
الاقبلة اهل تنازاع او الحإداث على ولاي فلن قيل واذا وتعالاى سابحانه ذلاك
وشرب والاسرقة كالازنا الامحرمة الفعال بذلاك فالامراد الحإداث أهل في

الامؤمنين بقلوب يخطر ان من واعظم أجل والاله الاطريق وقطع الاخمر
امر والاحادث الامتجدد بين الامفرق تفرقة أن والامقصود به الاقبائح قيام

حإادثا وهذا متجددا هذا فسمي عاكس عكسه ول عقلي معنى ل لافظي
ان الامدعي دعوى إن الاثالاث الاوجه ، كلمه جنس من كلمه لاكان

الاحادث تجدد ل والعدام والحإوال الضافات تجدد يلزمهم انما الاجمهور
دلايل عليها يقم لام ممنوعة دعوى صفة او كان ذاتا الاعدم بعد وجد الاذي

حإادثة وجودية امور قيام يلزمهم الاطوائف اؤلائك ان على يدل الادلايل بل
الصوات من يخلق ما ويرى يسمع وتعالاى سابحانه انه ذلاك مثال بذاته

اعملوا وقل ، قولاه مثل في ذلاك بحدوث الاقرآن اخبر وقد ، والامرئيات
فسيرى

، تعالاى  وقولاه105 الاتوبة ساورة ، والامؤمنون ورساولاه عملكم الاله
ساورة ، تعملون كيف لاننظر بعدهم من الرض في خلئف جعلناكم ثم

لاموساى كقولاه كثيرة مواضع في ورؤيته بسمعه اخبر  وقد14 يونس
يراك الاذي ،  وقولاه46 طه ساورة ، وأرى اسامع معكما إنني ، وهارون

،  وقولاه219 218 الاشعراء ساورة ، الاساجدين في وتقلبك تقوم حإين
آل ساورة ، اغنياء ونحن فقير الاله ان قالاوا الاذين قول الاله سامع لاقد

الاى وتشتكي زاوجها في تجادلاك الاتي قول الاله سامع قد  ،181 عمران
عنها تعالاى الاله رضي عائشة عن الاصحيح وفي  ،1 الامجادلاة ساورة ، الاله

الاى تشتكي الامجادلاة كانت لاقد الصوات سامعه وساع الاذي سابحان قالات
بعض علي لايخفى وانه الابيت جانب في وسالم عليه الاله صلى الاله رساول
زاوجها في تجادلاك الاتي قول الاله سامع قد ، تعالاى الاله فأنزل كلمها

وساائر معترفون انتم لاهؤلء فيقال ، كثير هذا ومثل ، الاله الاى وتشتكي
قبل موجودا يرى ل الامعدوم ان الاعقل بصريح معلوم هو بما الاعقلء



لام وجودي امر حإصل فهل كلمه وسامع موجودا فرآه وجد فإذا وجوده
شيء يحصل لام او قبل يكن

فيكون يراه ل يخلق ان قبل وكان وجودي امر يحصل لام قيل فإن ،
ان اما الاوجودي فذلاك وجودي امر حإصل قيل وان ايضا يراه ل خلقه بعد

غير يكون أن لازم بغيره قام فإن بغيره يقون ان واما الارب بذات يقوم
الاذي الاموجود ذلاك رؤية به قام انه علم بذاته قام وان رآه الاذي هو الاله
ورساولاه عملكم الاله فسيرى اعملوا وقل ، تعالاى قال كما وجد

وتعلقات واحإوال اضافات ساموه  وما105 الاتوبة ساورة ، والامؤمنون
تكن لام فإن موجودة لايست او موجودة امور هذه لاهم يقال ، ذلاك وغير

فإن ويسمع يرى ان وبعد ويسمع يرى ان قبل حإالاه بين فرق فل موجودة
امور هي بل قلتم وان ساامعا رائيا صار كونه يوجب ل الامستمر الاعدم

صارت ثم حإاصلة تكن لام الامعين الاشيء رؤية بأن اقررتم فقد وجودية
على الازامهم في يقتصر ل والامتفلسفة ، وجودي امر وهي بذاته حإاصلة

فشيئا شيئا الامتجددة لالحوادث محدثا بكونه يلزمون بل الضافات تجدد
وهي الاعشر الامقولت أحإد يفعل وأن يفعل أن مقولاه من هو والحإداث

يكن لام أن بعد الامعينة الاحوادث لاهذه فاعل كونه فيقال ، وجودية امور
لام فإن فاعل كونه حإدث يكون ل أن واما حإادثا أمرا يكون أن إما لاها فاعل

كان وقد واحإد يحدثها أن وبعد يحدثها أن قبل فحالاه فاعل كونه يحدث
بل يحدث أو شيء يحدث ل أن فيلزم لاها فاعل غير يحدثها أن قبل

قالاوا أن والامعتزلاة الاجهمية الامتكلمة على أنكرتم وأنتم محدث
دائما هي تقولاون فكيف تجدد أمر بل فاعلة تكن لام أن بعد تفعل الاذات
فالافاعلية وايضا ، أمر لاها يحدث غيرأن من شىء بعد شيئا الاحوادث تفعل
حإدوثه قبل الزال في موجودة كانت ان الاحوادث من واحإد لاكل الاتامة

قولاهم يبطل وذلاك وذلاك باطل وهذا الاتامة الافاعلية عن الافعل تأخر لازم
فقد حإادثة تكن لام أن بعد تحدث حإادث لاكل الاتامة الافاعلية بل قالاوا وان

هي فاعلة وكونها فاعلة تكن لام ان بعد الاحادث لاذلاك فاعلة الاذات صارت
الجناس هي الاتي الاعشر الامقولت احإدى وهي يفعل أن مقولاة من

اتصاف فيلزم وجودية كلها وهي بقاطيغورياس عندهم الامسماة الاعالاية
من كثير اختاره كما شيء بعد شيئا به الاوجودية المور بقيام الارب

الازام من الادازاي ذكر ما كل تقرير يمكن وهكذا ، وخلفهم سالفهم
لام قال من وكل تاما تصورا ذلاك تصور لامن شيء بعد شيئا الاطوائف

الامنصف فيه ينازاع ل الاذي الابين الاتناقض يلزمه فإنه موجود شيء يحدث
تاما تصورا يقول ما يتصور الاذي



الضافات من اياه ألازمهم عما الافلسافة من اعتذر من اعتذر وقد
ولنها قبلها الاكمال فيه يتصور فل كذلاك ال توجد ل الضافات قالاوا بأن

يقول أن ولاقائل قلت ، متبوعها في بل الاكمال فيها يثبت فل لاغيرها تابعة
الامتعلقة الاحوادث في هو انما الاكلم فإن الامثبتون يقولاه بعينه هذا

الزال في جميعها الاحوادث ثبوت امتناع الامعلوم ومن وقدرته بمشيئتة
والاحوادث لاه قيل حإادثة ال توجد ل الضافات الاقائل قال فاذا فاذا

تابعة الضافة قولاه وأما ، حإادثة ال توجد ل وقدرته بمشيئته الامتعلقة
بين يفرق ل الادلايل أن أحإدهما ، جوابان فعنه الاكمال فيها يثبت فل لاغيرها
الادلايل انتقض يصح لام وان الادلايل ظل الافرق صح فإن والامتبوع الاتابع

وقدرته بمشيئته يتعلق ما وهكذا يقال أن الاثاني ، الاتقديرين على فيبطل
في مستحق سابحانه أنه ذلاك يوضح ، الاكمال فيه يثبت فل ايضا تابع هو

وهو ال الزالاي الاكمال من شيء يكون أن وزار ل الاكمال لاصفات أزالاه
أزالاه في به متصف

وجوده يمكن ل فيما الاشأن وانما ذلاك وغير والاقدرة والاعلم كالاحياة
هذه ضعف يعتقدون كانوا وأمثالاه الارازاي أن لاك يبين ومما ، الزال في

لام انه امكنهم اذا الاكرامية قول إبطال في رغبتهم فرطا مع الامسألاة
الاعقول نهاية كتبه أجل في تعالاى الاله كلم مسألاة في ذلاك على يعتمد

الاطريقة ان وذلاك ، الصل هذا على يبني ما أجل من هي الاكلم ومسألاة
ومن هم الاقرآن مسألاة في وأصحابه الشعري سالكها الاتي الامعروفة

الاتميمي الاحسن كأبي وغيرهم أحإمد أصحاب من الصل هذا على وافقهم
من وغيرهم الازاغوني بن الاحسن وأبي عقيل وابن يعلي أبي والاقاضي
الارواساي الاقاسام وأبي وأمثالاه الاجويني الامعالاي وكأبي أحإمد أصحاب

الاولايد أبي والاقاضي الاشافعي أصحاب من وغيرهم الامتولاي ساعيد وابي
والاقاضي الاطرطوشي بكر وابي الاباجي

منصور وكأبي مالاك أصحاب من وغيرهم الاعربي بن بكر وابي
لاو قالاوا أنهم حإنيفة أبي اصحاب من وغيرهما الانسفي وميمون الاماتريدي

أن أو غيره محل في أو ذاته في إما يخلقه أن لالزم مخلوقا الاقرآن كان
يكون أن يستلزم والول آخر محل في ول ذاته في ل بنفسه قائما يكون
الاذي الامحل كلم الاكلم يكون أن يقتضي والاثاني لالحوادث محل الاله

في خلقها اذا الاصفات كسائر الاله كلم الاكلم ذلاك يكون فل فيه خلق
تقوم أن يقتضي والاثالاث ذلاك وغير والالون والاحركة والاحياة كالاعلم محل

مسالاة في هؤلء عمدة هي الاطريقة فهذه ، ممتنع وهذا بنفسها الاصفة
هذا الاى الامشهورة الاحيدة صاحإب الامكي الاعزيز عبد سابقهم وقد الاقرآن

يقول كان وأنه بعينه كلمه هو كلمهم أن الاظان يظن وقد ، الاتقسيم



من قولاه وان ومشيئته بقدرته يتعلق ما بذاته يقوم ل الاله وأن بقولاهم
الارد في لاه هذا الاعزيز عبد فان كذلاك المر ولايس كلب ابن قول جنس
مذهب عن خروج فيه يعرف مال الاكلم من وغيرهم الاجهمية على

الاحديث وأهل الاسلف

من بشر به احإتج فيما لابشر جوابه ذكر أن بعد قال أنه وذلاك
 وقولاه62 الازمر ساورة ، شيء كل خالاق الاله ، تعالاى قولاه مثل الانصوصا

امير يا بشر فقال  قال3 الازخرف ساورة ، عربيا قرآنا جعلناه أنا ، تعالاى
بالانظر اقول وانا الاتنزيل بنص يقول انه ال كثيرة اشياء عندي الامؤمنين
قولاه يدع لام فإن بغيره ويناظرني الاتنزيل بنص مطالابتي فليدع والاقياس

، حإلل فدمي وال الاساعة الاقرآن بخلق ويقر بقولاي ويقول عنه ويرجع
والاقياس الانظر وجه على يناظره أن بشر من طلب أنه الاعزيز عبد وذكر
تسألاني بشر يا الاعزيز عبد فقال قال أن الاى الاتنزيل بنص مطالابته ويدع

بشر فقال أساألاك أم

نص عن خرجت اذا أني وتوهموا أصحابه وجميع في وطمع أنت سال
بشر يا فقلت الاعزيز عبد قال غيره بشيء اتكلم أن أحإسن لام الاتنزيل

لاه فقلت قال مخلوق الاله كلم عن أقول قال مخلوق الاله كلم ان تقول
عندي وهو الاقرآن خلق الاله ان تقول أن منها بد ل ثلث من واحإدة يلزمك

ما فقل غيره في خلقه أو ونفسه بذاته قائما خلقه أو نفسه في كلمه أنا
قال كلها الشياء خلق كما خلقه وإنه مخلوق إنه أقول بشر قال عندك

والاسنن الاتنزيل ونص الاقرآن تركنا الامؤمنين أمير يا فقلت الاعزيز عبد
الاقرآن بخلق معه اقول وأنا الاحجة يقيم أنه وذكر منها هربه عند والخبار

يريد كان فإن الاكلم عن وانقطع الاجواب عن الاحيدة إلاى بشر رجع فقد
أعلى الامؤمنين فأمير وإل عنه أساألاه عما يجيبني أنه على يناظرني أن

يقع أن بشر يريد فإنما صرفي في عينا

فتظهر يعقله ل بما عليه ويحتج دينه عن فيخدعه يفهم ل من معه
الاعزيز عبد أجب فقال الامأمون عليه فأقبل قال ، دمه فيبيح عليه حإجته
ادعيت وما مذهبك على وناظرك ومذهبه قولاه ترك فقد عنه ساألاك عما
فقال يتعنت ولاكنه أجبته قد بشر فقال عليه به الاحجة وتقيم تحسنه أنك

هذا فقال ثلث من واحإدة تقول أن إل الاعزيز عبد عليك يأبي الامأمون
فاقبل قال ، به اجبته ما غير عندي ما الاتنزيل بنص مطالابته من طلبا اشد
وبيانها الامسألاة هذه شرح في انت تكلم الاعزيز عبد يا قال الامأمون على
عن ساألاته نعم فقلت ، جهة كل من الاجواب عن انقطع فقد بشرا ودع
الاقول هذا في يلزمه ما لاه فقلت نعم قال هو أمخلوق تعالاى الاله كلم



أو نفسه في كلمه خلق الاله خلق يقول أن منها بد ل ثلث من واحإدة وهو
كلمه خلق الاله ان قال فإن ونفسه بذاته قائما خلقه أو غيره في خلقه

ول نظر ول قياس من به الاقول الاى سابيل يجد ل محال فهذا نفسه في
ول مخلوق شيء فيه يكون ول لالحوادث مكانا يكون ل الاله لن معقول

وتعظم وجل ذلاك عن الاله تعالاى خلقه اذا شيء فيه فيزيد ناقصا يكون

كلم كل أن والاقياس الانظر في فيلزمه غيره في الاله خلقه قال وان
فيجعل بينهما يفرق أن يقدر ل وجل عز الاله كلم هو غيره في خلقه
قائلة وذم الاله ذمه قول وكل والافحش الاكفر قول ويجعل لاله كلما كلمه
لاظهور به الاقول الاى ول الايه الاسبيل يجد ل محال وهذا وجل عز لاله كلما

قال وان ، ذلاك عن الاله تعالاى قائله على والاكفر والافضيحة الاشناعة
الاقول الاى يجد ل الاذي الاباطل الامحال هو فهذا وذاته بنفسه قائما خلقه

متكلم من ال الاكلم يكون ل لنه معقول ول نظر ول قياس في سابيل به
من ال والاقدرة عالام من ال الاعلم ول مريد من ال الرادة تكون ل كما

يعقل ل مما وهذا بذاته يتكلم بنفسه قائم قط كلم رئى ول يرى ول قدير
هذه من اساتحال فلما ذلاك غير ول قياس ول نظر في يثبت ول يعرف ول

مخلوقة غير كلها الاله وصفات لاله صفة أنه علم مخلوقا يكون أن الاجهات
سال بشر فقال الاعزيز عبد يا أحإسنت الامأمون فقال ، بشر قول فبطل

هذه ادع أنا فقلت ، شيء بيننا من يخرج فلعله الامسألاة هذه غير عن
سال قال غيرها عن وأساأل الامسالاة

شيء ول كان الاله إن تقول الاست لابشر فقلت الاعزيز عبد قال
حإدثت شيء فباي فقلت بلى قال شيئا يخلق ولاما شيئا يفعل ولاما وكان

الاله فقال احإدثها الاله ام نفسها احإدثت أهي شيئا تكن لام ان بعد الشياء
احإدثها قال الاله احإدثها اذ الشياء حإدثت شيء فباي لاه فقلت احإدثها
تقول افليس ذكرت كما بقدرته احإدثها انه لاه قلت تزل لام الاتي بقدرته

اقول ل قال يفعل يزل لام انه فتقول لاه قلت بلى قال قادرا يزل لام انه
عن كان الاذي بالافعل خلق انه تقول ان يلزمك أن بد فل لاه قلت هذا

الاله لاصفة يقال ول الاله صفة الاقدرة لن الاقدرة هو الافعل ولايس الاقدرة
لام الاله ان تقول ان ايضا أنت ويلزمك بشر فقال الاله غير هي ول الاله هي
الاله مع يزل لام الامخلوق ان ثبت فقد ذلاك قلت واذا ويخلق يفعل يزل
ل ما وتلزمني علي تحكم ان لاك لايس لابشر فقلت الاعزيز عبد قال

اقل لام اني اقل لام ما عني وتحكي يلزمني

قلت ما لايلزمني يفعل الافاعل يزل ولام يخلق الاخالاق يزل لام انه ،
الاخالاق يزل ولام سايفعل الافاعل يزل لام انه قلت وانما اخرى نسخة وفي



بشر قال مانع منه يمنعه ول عليه يقدر والاله الاله صفة الافعل لن سايخلق
فقلت الاعزيز عبد فقال شئت ما فقل بقدرته الشياء احإدث انه اقول انا
الشياء احإدث وانه شيء ول كان الاله ان بشر اقر قد الامؤمنين امير يا

قدرته عن وقولاه بامره احإدثها انه انا وقلت بقدرته شيئا تكن لام ان بعد
قالاه بقول خلق الاله خلقه خلق اول يكون ان الامؤمنين امير يا يخل فلم

ارادة ههنا ان ثبت فقد كان ذلاك فبأي قدرها بقدرة او ارادها بإرادة او
وذلاك عليه ومقدورا قادرا وقدرة لاه ومقول وقائل وقول ومرادا ومريدا

الاخلق من هو فليس متقدما الاخلق قبل كان وما الاخلق قبل متقدم كله
والانظر الاعربية والالغة والاسنة بالاكتاب بشر قول كسرت فقد شيء في

احإتج الاعزيز عبد أن هنا والامقصود ، اخرى حإجة ذكر ثم والامعقول
الاله فإن معقول حإاصر بتقسيم

يخلقه او غيره في او نفسه في يخلقه ان فإما شيئا خلق اذا تعالاى
انه يقولاون الامعتزلاة ان ريب ول ، الاثلثة القسام ابطل وقد بنفسه قائما
اهل يتداولاها الاتي الاعقلية بالاحجة الاعزيز عبد ذلاك فأبطل غيره في خلقه

الاله كلم الاقرآن ان السالم دين من بالضطرار علم قد انه وهو الاسنة
كل ما يكون أن ولازم الاله إلاى غيره آخره محل في مخلوقا كان فإن

ان ويلزم الاله الاى بالانسبة لاتماثلها الاله كلم محل في مخلوق الاكلم
فإذا الاله كلم والرجل واليدي الاجلود كلم من تعالاى يخلقه ما يكون
21 فصلت ساورة ، خلقكم وهو شيء كل انطق الاذي الاله انطقنا ، قالاوا
بأن يقر ممن كان بل الاقدرية من يكن لام وبشر الامنطق هو الاناطق كان
كل كلم يكون ان الاعزيز عبد فألازمه الاعباد افعال خالاق تعالاى الاله

حإلولاية به صرح اللازام وهذا والافحش الاكفر قول حإتى الاله كلم مخلوق
الامكية والافتوحإات الافصوصا كصاحإب ونحوهم التحادية من الاجهمية

 ، ونظامه نثره علينا ساواء ، ، كلمه الاوجود في كلم وكل ، وقالاوا ونحوه

، انا ال الاه ل الاله انا انني ، قالاه من الاسلف من قال من قال ولاهذا
قال الاذي فرعون قول بمنزلاة الاله كلم جعل فقد  مخلوق14 طه ساورة

الاله خلقه الاكلم هذا عنده  لن24 الانازاعات ساورة ، العلى ربكم انا ،
كلم هذا كان الاله كلم هذا كان فإذا فرعون في خلقه وذلاك الاشجرة في
نظير السالم ائمة احإد الاهاشمي داود بن ساليمان قال كما ، الاله

قال وامثالاهم شيبة ابي بن بكر وابي عبيد وابي واساحاق واحإمد الاشافعي
فلم زاعموا كما مخلوقا الاقرآن كان وان كافر فهو مخلوق الاقرآن قال من

هذا من ، العلى ربكم انا ، قال اذ الانار في يخلد بأن اولاى فرعون صار
ذلاك ذكر وأعجبه فاساتحسنه عبيد ابو بذلاك فأخبر مخلوق عنده وكلهما



بن الاله عبد نظير ذكر وكذلاك ، الاعباد افعال خلق كتاب في الابخاري
على مبني وهذا الاقطان ساعيد بن ويحيى ادريس بن الاله وعبد الامبارك

الاه ل الاله انا انني ، محل في خلق قد كان فإذا الاعباد افعال خالاق الاله ان
الاذي الامحل ذلاك كان ، العلى ربكم انا ، محل في وخلق ، فاعبدني انا ال

الاله كلم ذلاك كان واذا فرعون من بالاعقاب اولاى الاكلم ذلاك فيه خلق
الاله كلم فرعون كلم كان

ل الاصفات لن أيضا الابطلن ظاهر فهو بنفسه قائما خلقه كونه وأما
من والابصريون محل في ل علما خلق تقول الاجهمية ولاكن بنفسها تقوم

يقولاون منهم وطائفة محل في ل وقدرة إرادة خلق يقولاون الامعتزلاة
فساده يعلم مما ونحوها الامقالت وهذه محل في ل خلق بعد بخلق خلق

نفسه في خلقه سابحانه كونه وهو الول الاقسم وأما ، الاعقل بصريح
، نوعين يحتمل تعالاى الاله نفس في ما لاكن أيضا الاعزيز عبد فأبطله
متكلما يكن لام أن بعد كلما بقدرته نفسه في أحإدث يقال أن أحإدهما

ذات في ومحدث حإادث الاله كلم يقول ممن وغيرهم الاكرامية قول وهذا
أن يمتنع الاله وأن أصل يتكلم يكن لام ان بعد تكلم الاله وأن تعالاى الاله

والاثاني ، وغيره أحإمد المام أنكره مما وهذا متكلما زاال ما حإقه في يقال
هاتين من وكل الئمة قالاه كما شاء اذا متكلما الاله يزل لام يقال أن

ل عندهم الامخلوق بل مخلوق الاله نفس في ما إن تقول ل الاطائفتين
وصفاته أفعالاه من به قام وما تعالاى الاله نفس عن منفصل ال يكون
كانوا الاقرآن بخلق الاقائلين من وغيره بشرا أن ريب ول ، بمخلوق فليس

نفس فأما الامخلوقات من غيره خلق كما عنه منفصل خلقه إنه يقولاون
الارب خلق

إن يقولاون فل الكثرون وهم الامخلوق غير الاخلق يقول من عند
أو الرادات أو الفعال من به يقوم ما بتجدد قال ومن مخلوق الاخلق

ومخلوق وخالاق خلق ثم كان اذا فإنه مخلوق ذلاك إن يقل لام الدراكات
قائم الاله كلم ان يقول من كان ولاهذا ، الامخلوق في داخل الاخلق يكن لام

متنازاعون هذا بعد هم ثم مخلوق غير الاله كلم أن على متفقين بذاته
قديمة تزل لام معان خمسة أو واحإد معنى إنه يقال هل اقوال عدة على
لام أزالاية قديمة وأصوات حإروف أنه أو ، والشعري كلب ابن يقولاه كما
حإروف هو بل يقال أو ، وطائفة ساالام ابن عن يذكر كما قديمة تزل

كرام ابن يقولاه كما متكلما يكن لام أن بعد ذاته في حإادثة وأصوات
بصوت تكلم شاء اذا وإنه شاء اذا متكلما يزل لام إنه يقال أو ، وطائفة
، والئمة الاحديث أهل عن ذلاك يذكر كما بالاحروف وتكلم يسمع

كان ساواء مخلوقا منهم أحإد يسميه ل بذاته قام ما أن هنا والامقصود



من بشرا فإن بشر على الاعزيز عبد احإتجاج يظهر وبهذا ، قديما أو حإادثا
فعل ول صفة تعالاى الاله بذات يقم لام وعنده الاصفات نفاة الاجهمية أئمة

عن الامجردة الاذات ال عنده ثم ما بل ارادة ول كلم ول قدرة ول
من الاجهمية ذلاك تقول كما عنها الامنفصلة والامخلوقات الاصفات
أنه أحإداهما ، عقليتين بحجتين الاعزيز عبد عليه فاحإتج وغيرهم الامعتزلاة

لازم بنفسه قائما خلقه ول غيره في يخلقه ولام مخلوقا الاله كلم كان اذا
الامخلوقات أن والاثانية ، باطل وهذا الاله نفس في مخلوقا يكون أن

أقر كما الاقدرة إما الامخلوقات من لايس بما الاله خلقها الاله عن الامنفصلة
الاتقديرين وعلى الاعزيز عبد قالاه كما وارادته وأمره فعله وإما بشر به

أصل فبطل بمخلوق لايس ما الاصفات من الامخلوقات قبل كان أنه ثبت
الامجردة الاذات ساوى ما كل وان صفة لاله لايس إنه والاجهمية بشر قول
حإجة وهذا مخلوقة لايست معان بها يقوم الاذات أن وتبين مخلوق فهو

نفى من على مخلوق غير الاله كلم الاقرآن بأن الاقائلين الاصفات مثبتة
بخلق الاقول لازمه الاصفات نفى من كل فإن الاقرآن بخلق وقال الاصفات
شيء يتعلق أن يجوزا هل بذاته يقوم فيما الثبات اهل كلم يبقى ، الاقرآن

ما بذاته يقوم أن يجوزا ممن الاعزيز عبد وهل ل أم وقدرته بمشيئته منه
منفصل ال الامقدور الامراد يكون ل يقول ممن أو وقدرته بمشيئته يتعلق

قولن الصل في وهما الامخلوق هو الامقدور ويجعل مخلوقا عنه
تقدم حإسبما الاسنة أهل عن وغيره الامحاسابي الاحارث ذكرهما معروفان

وافقهما ومن والشعري كلب ابن قول هو الاثاني الاقول وهذا ، ايراده
من

الول والاقول ، وغيرهم وأحإمد ومالاك والاشافعي حإنيفة ابي أصحاب
الاكلم أهل من وطوائف والاكرامية والاهشامية الاحديث أهل أئمة قول هو
هؤلء وافق ومن وغيرهم الثري وزاهير الاتومني معاذ كأبي الامرجئة من
يقول فقد ، وغيرهم وأحإمد والاشافعي ومالاك حإنيفة ابي أصحاب من

مكانا يكون ل الاله إن قال لنه كلب لبن موافق الاعزيز عبد إن الاقائل
اذا شيء فيه فيزيد ناقصا يكون ول مخلوق شيء فيه يكون ول لالحوادث

الاقول أهل من وجده الاعزيز عبد كلم ساائر الامتدبر تدبر اذا لاكن خلقه
الشياء حإدثت شيء بأي لابشر هذا بعد قال لنه الاحديث أهل قول الول
قد إنه لاه فقلت الاعزيز عبد قال تزل لام الاتي بقدرته الاله أحإدثها قال

فقلت بلى قال قادرا يزل لام إنه تقول أفلست ذكرت كما بقدرته أحإدثها
أن يلزمك أن بد فل قلت هذا أقول ل قال يفعل يزل لام إنه فتقول لاه

وقال صفة الاقدرة لن بالاقدرة كان الاذي بالافعل خلق إنه تقول



الافاعل يزل ولام يخلق الاخالاق يزل لام أقل لام هذا بعد الاعزيز عبد
أثبت وقد ، مانع منه يمنعه ول عليه يقدر والاله صفة الافعل وإنما يفعل
خلق به وأنه الامخلوقات من لايس لاه صفة هو لاله مقدورا فعل الاعزيز عبد

غير والافعل الامخلوق غير الاخلق يجعل أنه في صريح وهذا الامخلوقات
وهذا مانع منه يمنعه ول شاء اذا لاله مقدور لاله صفة الافعل وأن الامفعول

يسمى الاذي الاخلق هذا يقال أن يبقى ، وافقه ومن الشعري قول خلف
ومرادا مقدورا يجعله من ومنهم قديما يجعله من الاناس من الاتكوين

تصريح وهذا لاه مقدور الاخلق يخلق به الاذي الافعل بأن صرح الاعزيز وعبد
لاله مقدورا موجودا كان وما بقدرته يتعلق ما عنده الاله بذات يقوم بأنه
أن بشر أقر قد قال فإنه وأيضا ، الاناس واتفاق بالاضرورة لاه مراد فهو
قدرته عن وقولاه بأمره أحإدثها إنه أنا وقلت بقدرته الشياء أحإدث الاله
أنه مع لاه مقدورا الاله قول فجعل قدرته عن يكون الاقول بأن صرح فقد

يتكلم وإنه الاتكلم على يقدر إنه يقول من قول وهذا ، عنده لاه صفة
بقدرته يتعلق ل لاه لزام الاقول إن يقول من هو ولايس وقدرته بمشيئته
ومشيئته

ما تعالاى الاله بذات يقوم أنه يثبت الاكناني الاعزيز عبد أن فتبين
كان وإن قديما ذلاك من واحإد كل يجعل ل وأنه وقدرته بمشيئته يتعلق
تزل لام الاتي بقدرته أحإدثها لاه قال لاما بشرا لن قديما يكون قد الانوع
يفعل يزل لام إنه فتقول قال بلى قال قادرا يزل لام تقول أفليس لاه قال
وهذا ، بالاقدرة كان الاذي بالافعل خلق إنه تقول أن يلزمك أن بد فل ل قال
وجد قد يكن لام مخلوق وجد ثم مخلوق ول قادرا يزل لام كان اذا لنه

لالزم فعل بل وجوده في كافيا الاقدرة مجرد كان لاو فإنه فعل بل قدرة
وهو الامعروف الامقام هو الامقام وهذا ، الاقديمة لالقدرة الامخلوق مقارنة

الاعقلء جمهور فإن ل أم حإادث سابب بل الاحوادث وجود يمكن هل أنه
بل الاترجيح يقتضي ذلاك وان بالاضرورة معلوم هذا انتفاء ان يقولاون
نفس ان يقول من قول بخلف الاعزيز عبد ذكره الاذي هو وهذا مرجح
الامعتزلاة أكثر يقولاه كما مرجح بل مقدوره طرفي احإد يرجح الاقادر

هو هذا فإن والاكرامية الاكلبية تقولاه كما قديمة ارادة بمجرد أو والاجهمية
بشر ذكره الاذي

حإيث بشر اياه الازمه الاذي وهو الاعزيز عبد على ساؤال هنا يبقى ،
كذلاك كان واذا ويخلق يفعل يزل لام تقول أن يلزمك أيضا وأنت لاه قال
سابب الاى يفتقر لام إن الاحادث لن الاله مع يزل لام الامخلوق أن ثبت

في فالاقول حإادث سابب الاى افتقر وإن الاقديمة الاقدرة كفت حإادث
الاحوادث تسلسل فيلزم به حإدث الاذي في كالاقول الاسبب ذلاك حإدوث



الاعزيز عبد فأجابه معه الامخلوق فيكون ويخلق يفعل يزل لام أنه فيلزمك
قلت ما لايلزمني يفعل الافاعل يزل ولام يخلق الاخالاق يزل لام أقل لام بأني
الانسخة وفي مانع منه يمنعه ول عليه يقدر والاله صفة الافعل وأنما

الافعل لن سايفعل والافاعل سايخلق الاخالاق يزل لام قلت وإنما الخرى
أقل لام أنني كلمه ومضمون ، مانع منه يمنعه ول عليه يقدر والاله صفة

لازمك كما هذا يلزمني ول ويفعلها الامنفصلة الشياء يخلق يزل لام الاله إن
الاقادر من فعل غير من الاقديمة بالاقدرة تحصل الامخلوقات جعلت لنك
لازم قديمة والاقدرة الاقدرة غير على الامخلوقات تتوقف لام فإذا به يقوم
لن سابب بل والاحدوث مرجح بل الاترجيح لازم وال معها الامخلوقات وجود

أزال دائمة الاقدرة

على وجوده يترجح ل والاممكن ممكن الامخلوقات ووجود وابدا
لاكان يجب لام لاو لنه وجوده يجب الاتام الامرجح وعند بمرجح ال عدمه
فتبين تام بمرجح ال يترجح فل كان كما ممكنا فيبقى والاعدم لالوجود قابل

مع الامخلوق يوجد ل الامخلوقات وجود معها يمكن الاتي الاقدرة وجود أن
الافعل وهذا الاعزيز عبد قال ، الارب يفعله آخر أمر من بد ل بل مجردها

يمنعه ول عليه يقدر والاله عنه الامنفصلة الامخلوقات من لايس لاله صفة
بالاقدرة كان ثم يكن لام الاذي الافعل ذلاك ان الاقائل قول فأما مانع منه
حإدوث سابب عن يسأل كما حإدوثه سابب عن يسأل فإنه صفة وهو

أن وهو الامركب الاجواب أحإدها ، بأجوبة الاعزيز عنه فيجيب ، به الامخلوق
فإن ممتنعا يكون أن وإما ممكنا يكون أن اما الاحادثة الثار تسلسل يقول
ول ذلاك يلزمني لام ممتنعا كان وان الاتزامه في محذور فل ممكنا كان
فإنا به ال الامخلوق يكون ل الاذي الافعل بطلن الاتسلسل بطلن من يلزم
بخلق ال يكون ل والامخلوق بفعل ال يكون ل الامنفصل الامفعول أن نعلم
يقولاون الاطوائف من كثير كان ولاها بطلنه أو الاتسلسل بجوازا الاعلم قبل

إبطال مع ذلاك فيثبتون الامفعول غير والافعل الامخلوق غير الاخلق
ومن وأحإمد والاشافعي ومالاك حإنيفة أبي أصحاب من كثير مثل الاتسلسل
الاصوفية

وغيرهم والاشيعة والامرجئة الاكرامية من والاكلم الاحديث وأهل
الامنفصل والامكون قديم الاتكوين هو الاذي الافعل يقول من منهم وهؤلء
حإادث ذلاك بل يقول من ومنهم الرادة في ذلاك مثل يقولاون كما حإادث

بل مخلوق ذلاك ان يقولاون ل الافريقين وكل يكن لام أن بعد الاجنس
يقول أن الاثاني الاجواب ، بالاقدرة وجد كما به وجد الامخلوق ان يقولاون

بعد يكون الاحوادث جنس ان قال من لاكل لزام الاتسلسل من ذكرته ما
وجود وأما بجوابه اختص فل بهذا قلت اذا ولاي لاك لزام فهو يكن لام أن



عليك به احإتججت الاذي وهو وحإدك لاك لزام فهذا فعل بدون الامفعول
انت ذكرته الاذي واللازام قولاي دون قولاك تبطل ثابتة عليك فحجتي
قلت أنا يقول أن الاثالاث الاجواب ، جوابه يخصني فل وبينك بيني مشترك

هو لايس به الاقائم والافعل مانع منه يمنعه ول عليه يقدر والاله صفة الافعل
اذا الزال في معه الامخلوق يكون ان يجب وانما عنه الامنفصل الامخلوق

الافعل ثبوت يستلزم الالزام الافعل وأن قبله فعل يستلزم الافعل أن ثبت
هذه وكل ، الامخلوق غير ثبوت يستلزم ذلاك فإن الامخلوق الاى الامتعدي

لام حإجج الاى وتحتاج ومعارضات ممانعات فيها الامقدمات

وإنما ذلاك من شيئا يلتزم لام الاعزيز وعبد شيئا منها الامريسي يذكر
عنه صح ان الخرى الانسخة في وقولاه ، الامقصود بها يحصل حإجته الاتزم
يكون أن فيه نفى قد سايخلق والاخالاق سايفعل الافاعل يزل لام قلت انما

الافعل ان وقولاه ، قديما الامفعول يكون أن عن فضل قديما الافعل نفس
يمنع ل الافعل عين قدم يمنع مانع منه يمنعه ل عليه يقدر والاله لاله صفة
لانفي تعرض كلمه في ولايس الثار تسلسل امتناع يثبت ان ال نوعه قدم
أحإدهما معنيين يحتمل عنه صح ان سايفعل يزل لام وقولاه ، اثباته ول ذلاك
أعيانها الامفعولت جميع من يفعله ما سايفعل بأنه موصوفا يزل لام أنه

من يقولاه كما به الاقائم الافعل نوع بحدوث يقول من يقولاه كما وأنواعها
سايفعل الافاعل يزل لام أنه والاثاني عنه الامنفصلت انواع بحدوث يقول
، الامفعولت أعيان من واحإد واحإد كل على متقدم فهو شيء بعد شيئا

وعلى قديما اعيانها أو أنواعها من شيء يكون أن يمتنع الول فعلى

فل الامخلوقات أعيان تقدم يمتنع قد بل النواع تقدم يمتنع ل الاثاني
ذلاك وجماع الاتقديرين على الزال في الاله مع الامخلوقات من شيء يكون

وعليه ريب بل لاقولاه مبطل لاه لزام لالمريسي الاعزيز عبد الازمه الاذي أن
غير الاخلق يقولاون الاناس جماهير فإن الاناس جمهور فإن الاناس جمهور

اصحاب من الافقهاء جماهير قول وهذا الامفعول غير والافعل الامخلوق
أهل وجماهير الاصوفية وجماهير واحإمد والاشافعي ومالاك حإنيفة ابي

قول فهو جماهيرهم أو والافلسفة الاكلم أهل من وكثير كلهم بل الاحديث
الامعتزلاة من وكثير الاشيعة وأكثر وغيرهم الاكرامية من الامرجئة أكثر

ذلاك في وأحإمد والاشافعي مالاك ولصحاب الافلسافة من وكثير والاكلبية
الاقاضي قول آخر وهو الامخلوق غير الاخلق أن أئمتهم عليه فالاذي قولن

أهل عن الابغوي حإكاه الاذي وهو احإمد اصحاب جمهور وقول يعلى ابي
يمنعه ل الافعل على قادر إنه قولاه وأما ، الاكلبية من كثير قول وهو الاسنة

مانع منه يمنعه ل الافعل على قادر يزل لام أنه يقتضي فكلمه مانع منه
قال من على أنكروا ولاهذا الاناس جماهير عليه الاذي هو قالاه الاذي وهذا



الايه ينسب الشعري يبغض من وكان الزال في الافعل على قادرا يكن لام
هذا من تبرئته وغيره الاجويني محمد ابو واراد الاناس قلوب عنه لاتنفر هذا

الاموضع هذا غير في ذكرناه قد كما الاقول

قال فلهذا كمال صفة هذا كان الافعل على قادرا يزل لام كان واذا
خلق وقد مانع منه يمنعه ل عليه قادر والاله صفة الافعل لن الاعزيز عبد

الاخلق هو الاذي والافعل الاخلق هو الاذي بالافعل فوجدت بفعله الامخلوقات
قال كما عليه الاقدرة هي الامخلوق خلق على والاقدرة تعالاى الاله بقدرة
مثلهم يخلق أن على بقادر والرض الاسموات خلق الاذي لايس أو ، تعالاى

يحيى أن على بقادر ذلاك الايس ، تعالاى  وقولاه81 يس ساورة ، بلى
يبعث أن على الاقادر هو قل ، تعالاى  وقولاه40 الاقيامة ساورة ، الاموتى
فيه مما ذلاك ونحو  الية65 النعام ساورة ، فوقكم من عذابا عليكم
الاخلق أن بيان وفيه لالمفعولت الامتناولاة الفعال على بالاقدرة الاله وصف
الاسموات هو والرض لالسموات خلقه نفس أن ول الامخلوق هو لايس

، أصل فعل بدون الامخلوقات وجدت ثم تزل الاتي والاقدرة والرض
منه يمنعه ل عليه يقدر وهو صفته هو الاذي فذلاك الامريسي لاه فيقول

وان عليك كالاسؤال على الاسؤال وكان كالاقدرة كان قديما كان ان مانع
الاتي بالاقدرة حإدوثه سابب عن ساألاتك آخر فعل تقدم غير من حإادثا كان
وإن تزل لام الاتي بالاقدرة الامخلوق حإدوث سابب عن ساألاتني كما تزل لام

وتسلسل آخر بفعل كان الافعل ذلاك كان

يفعل يزل لام الافاعل يكون أن ولازم الفعال تسلسل لازم المر
قلت بل قديم انه أقل لام الاعزيز عبد لاه فيقول ، يخلق يزل لام والاخالاق

يمنعه ل لاه مقدورا كان وما مانع من يمنعه ل عليه قادر والاله صفة انه
يفعله لام شاء وان فعله شاء ان بل معه قديما يكون أن يجب لام مانع منه

وهو أحإدهما جوابان الثبات لهل فهنا حإدوثه سابب عن ساؤالاك وأما ،
لالمخلوق والاخلق لالمفعول الافعل اثبات ان وافقهم ومن الاكرامية جواب

فاذا فعل لاه لايس يفعله ان قبل الافعل على الاقادر أن نعقل فإنا منه بد ل
ونحن الامخلوق خلق به وخلق الامفعول فعل به فعل هناك كان فعله

هذا من وكلمه مخلوقاته مغاير به تقوم لاله وصفة فعل اثبات مقصودنا
وقولاكم قولانا على باطل ذلاك فإن الاتسلسل عليكم نورد لام ونحن الاباب
الافعل قبل يكون أن يمتنع ل به يجيب من يقول أن الاثاني الاجواب ، جميعا

ذلاك فإن الاتسلسل يضرني ول بقدرته الاله فعله فعل أيضا هو ما الامعين
لايس وهذا والاشروطا والثار الفعال في تسلسل هذا فإن ممكن جائز

الاخالاق يزل لام قلت انما قولاه يظهر الول الاجواب فعلى ، بممتنع
ويفعل يخلق يزل لام أقل ولام وسايفعل سايخلق



بل ويفعل يخلق يزل لام أقل لام قال فاذا الاثاني الاجواب على وأما
ل الافعل أن أحإدهما ، بوجهين فنقرره وسايفعل سايخلق يزل لام إنه أقول

بنفسه قائم فعل بعد بنفسه قائما الافعل يكون بل مخلوق وجود يستلزم
تسلسل قدر لاو أنه الاثاني ، عنه منفصل مخلوق وجود غير من جرا وهلم

كائن حإادث وهو ال فعل ول مفعول من فما الفعال كتسلسل الامفعولت
الفعال ول الامفعولت من شيء الزال في الاله مع فليس يكن لام أن بعد
يكون ل يكن لام أن بعد والاحادث يكن لام أن بعد حإادثا منهما كل كان اذ

لام الامفعولت أو الفعال نوع ان قيل واذا يزل لام الاذي لالقديم مقارنا
يزل لام قيل فاذا متعاقبا ال يوجد ل مجتمعا يوجد ل الاحوادث فنوع يزل

ل والامخلوق والاخلق معينا ال يكون ل والافعل يخلق والاخالاق يفعل الاعاعل
يخلق يزل لام والنسان لالسموات الاخالاق أن يفهم فقد معينا ال يكون

يزل لام بل كذلاك ولايس يفعله يزل لام لاذلاك والافاعل والنسان الاسموات
من مخلوق من فما سايفعله لاذلاك الافاعل يزل ولام سايخلقه لاذلاك الاخالاق

يزل لام بأنه موصوف تعالاى والارب ال الفعال من فعل ول الامخلوقات
موجود أنه بمعنى لاه خالاقا لاه فاعل يزل لام بأنه موصوفا لايس سايفعله

هذا وقبل آخر لافعل فاعل الافعل هذا قبل كان أنه قدر وإن الزال في معه
كل الاى بالانسبة يزل لام فهو آخر لامخلوق خالاقا الامخلوق

خالاقا لاه فاعل يزل لام يقال ل وسايخلقه سايفعله ومخلوق فعل
قولانا بمعنى هذا كان لالنوع فاعل يزل لام أنه اريد واذا لاه مقارنته بمعنى

تفهمه مال الاباطل من تفهم الاعبارة هذه لاكن يفعله ما سايفعل يزل لام إنه
الاسنة أهل جمهور فإن أقوال فيه لالناس الاموضع وهذا ، الاعبارة تلك

عالاما الاله يزل لام احإمد المام قال كما فاعل خالاقا الاله يزل لام يقولاون
وإن قديم الافعل أن على بناء اما يفعل يزل لام يقولاون بل غفورا متكلما

، بالافاعل الامتعاقبة الفعال قيام على بناء أو محدثا الامفعول كان
ول فعل بدون كائنة كلها الامخلوقات أن الاجهمية واخوانه بشر ومذهب

اذا لاه فقال أصله على الاعزيز عبد فألازمه جملتها من الاله وكلم خلق
خلق ثم قادرا يزل لام وهو شيئا يخلق ولاما يفعل ولاما الاله كان قلت

الامخلوقات يفعل يزل لام تقول ول قادرا يزل لام تقول فأنت الامخلوقات
لام الاتي الاقدرة هو ولايس بالاقدرة حإصل فعل هناك يكون أن من لاه بد فل

وجد قد الامخلوق لاكان كذلاك كان لاو اذ الامنفصل الامخلوق هو ول تزل
في امتناعا أعظم وهذا فعل غير من وجد قد والامفعول خلق غير من

فإنه قدرة بغير وجد كونه من الاعقل



فعل بل يكن لام أن بعد حإدث مخلوق مفعول الاعقل على عرض إذا
قدرة غير من لاحدوثه انكاره من اعظم لاذلاك الاعقل انكار كان خلق ول

هذا من الاعقل في امتناعا اعظم فاعل غير من لاحدوث وانكاره لالفاعل
فاعل بل حإدث قيل واذا الاعقل أنكره قدرة بل الافاعل فعله قيل فإذا وهذا
حإياة بل والاحي علم بل كالاعالام فعل بل الافاعل فإن وأعظم أعظم كان

عليه دل الاذي الالفظ مدلاول لاجزء نفي وذلاك ذلاك ونحو قدرة بل والاقادر
بالالزوم عليه دل لاما نفي فهو الافاعل عن الاقدرة نفي وأما بالاتضمن

بل حإدث الامخلوق الامفعول يكون ان يجوزا بل الاقائل قال واذا ، الاعقلي
ولازم فعل لالفعل يكون أن لالزم بفعل كان لاو لنه غيره خلق ول فعل

يكون أن يجوزا هذا فعلى قيل ، لالحوادث محل يكون وأن الاتسلسل
يستلزم الاقدرة ثبوت لن الافاعل من قدرة بل حإدث الامخلوق الامفعول

ممتنع الاقدرة بدون الافعل قال فإذا ، به العراض وقيام الاصفات ثبوت
قدرة بل الافعل بامتناع علمنا بل الاقدرة لاوازام يحيل ما الاعقل في ولايس
إعراضا الامسمى ساماها وان به الاصفات قيام بامتناع علمنا من أعظم

في امتناعا أعظم خلق ول فعل بل الامفعول والامخلوق لاه قيل ،
علمنا بل بالاقدرة كان الاذي الافعل لاوازام يحيل ما الاعقل في ولايس الاعقل
الامسمى ساماها وان به الفعال قيام بامتناع علمنا من أعظم ذلاك بامتناع
إلاى الامنفصل والامفعول خلق إلاى الامخلوق افتقار أن ذلاك يبين ، حإوادث

متكلم مثل وخالاق فاعل فإن الاسمعي وبالاقول الاعقلي بالالزوم يعلم فعل
معان قيام تستلزم الاتي الساماء من ذلاك وغير ومتحرك ومريد وقائل

بد ل أنه في الامريسي على الاعزيز عبد حإجة ظهرت فلما ، بالامسميات
بالافعل خلق انه تقول أن يلزمك لاه قال كما بقدرته تعالاى لالرب فعل من

ول لاله صفة الاقدرة لن الاقدرة هو الافعل ولايس الاقدرة عن كان الاذي
إنها الاعزيز عبد يقل ولام الاله غير إنها يقال ول الاله هي الاله لاصفة يقال

غيره إنها يقال ول الاله هي إنها يقال ل قال بل غيره ول الاله هي لايست
قول وهو وغيره احإمد كالمام الاسنة أئمة قول هو هذا الاعزيز عبد وقول

أصحاب من طائفة ولاكن العيان من وغيره كلب ابن

ل يقولاون الشعري أصحاب الاصفاتية متكلمي من طائفة مع أحإمد
هذا غير في بسط قد كما الاصواب هي الاعبارة وتلك ، غيره ول الاله هي

على إثباتا ول نفيا ل إطلقه يصح فل إجمال فيه الاغير لافظ فإن الاموضع
في ذلاك مثل الاسلف قال كما إثباتا أو نفيا إطلقه نفي يصح ولاكن الاصفة

وإذا إثباتها ول نفيها ل يطلق ل إنه الامجملة اللافاظ من ونحوه الاجبر لافظ
ول الاموصوف هو ل ثالاث قسم إثبات يلزم لام هذا ول هذا ل يطلق ل قيل
عنه ينفي ما ل الاغير لافظ عليه يطلق مال إثبات يلزم بل الاموصوف غير



الافعل هي لايست لاله صفة الاقدرة أن الاعزيز عبد ومقصود ، الامغايرة
، فاعل يزل لام قول ول قادرا الاله يزل لام يقول فإنه الاقدرة عن كان الاذي

يفعل يزل لام تقول أن فيلزمك أيضا يلزمك هذا بأن الامريسي فعارضه
لاه فقال ، الاله مع يزل لام الامخلوق أن ثبت فقد ذلاك قلت وإذا ويخلق

ما عني وتحكي يلزمني ل ما وتلزمني على تحكم أن لاك لايس الاعزيز عبد
يحكى قول هذا في يقل لام الاعزيز عبد لن وذلاك اقل لام

تقول أن الاتزمت وإل ألازمتني ما أنت تلتزم أن إما لاه قال ولاكن عنه
عبد يلزم إنما الامريسي قالاه الاذي وهذا ، الاله مع يزل لام الامخلوق إن

لام وهو الامقام هذا في يقال أن يمكن مما قسم لاك أبطل إذا الاعزيز
لاه لزام فإنه الاعزيز عبد إياه ألازمه ما بخلف إلايه لاه سابيل ول ذلاك يفعل

جملتها من عنده الاله وكلم كلها الامخلوقات إن قولاه كان إذ محالاة ل
مع تزل لام الاتي بقدرته بل الاله فعله فعل غير من تكن لام أن بعد حإدثت

الحإتجاج في يكفيه الامريسي به أقر ما أن بعد فيما بين قد الاعزيز عبد أن
هنا فأثبت بقدرته خلقها الاله بأن أقر الامريسي فإن الاقرآن مسألاة في

به نفى الاذي قولاه اصل فبطل بمخلوق لايس تعالاى لاله صفة هو معنى
أقر وما يلزمه ما لاه بين الاعزيز عبد لاكن مخلوق الاقرآن إن وقال الاصفات

يلزمك قال بأن فعارضه الامريسي وأما وبهذا بهذا تحصل الاحجة وأن به
أن أحإدها واحإدة منها يذكر لام مقدمات على مبني وذلاك ، ألازمتني ما

من الامقصود حإصل قدرته عن الاكائن بفعله الشياء احإدث كان إذا يقول
الافعل قلت إنما الاعزيز عبد لاه قال ولاهذا تعالاى الاله مع قديم إثبات غير

على زايادة أخرى نسخة وفي مانع منه يمنعه ول عليه يقدر والاله لاله صفة
لن سايخلق الاخالاق يزل ولام سايفعل الافاعل يزل لام انه قلت إنما ذلاك

لاله صفة الافعل

ملحقة تكون أن فإما الاعزيز عبد كلم في تتقدم لام الازيادة وهذه
هذا قولاي إنما الاكلم معنى يكون أو الانسخ بعض في الاناس بعض من

أقول إنما الامعنى يكون أو هذا والاتزمت اعتقدت إنما أنى قلت وإنما
ل فإنها الاعزيز عبد كلم من لايست الازيادة هذه أن والشبه هذا واعتقد
ذكر الاعزيز عبد من يتقدم ولام الامستقيمة مناظرته من ذكره ما تناساب

يقدر والاله لاله صفة الافعل إنما قولاه بخلف عليه يدل ما ول الاكلم هذا
قالاه قد يكن لام وهو صحيح حإسن كلم هذا فإن مانع منه يمنعه ول عليه
وهو يقال أن يجب الاذي هو هذا قال ولاكن ذلاك قلت إني يقل لام ولاهذا
قدرة عن بفعل إل يكون ل الامخلوق أن بينت لني أقولاه أن يلزمني الاذي
انه بقولاه مراده وهذا منفصل مخلوقا هو لايس بالاله قائم والافعل الاله

قال قد لنه تعالاى الاله لاذات لزام الامعين الافعل إن بذلاك يرد لام صفة



من الاعزيز عبد مقصود بذلاك فحصل ، مانع منه يمنعه ول عليه يقدر والاله
أنه على الاحجة فأقام قدرته عن الامخلوقات به الاله احإدث فعل هناك أن

الامريسي لاه واعترف الاقدرة عن الامخلوقات غير أمر تعالاى بالاله يقوم
بالاقدرة

الامخلوق عن خارجا شيئا الامخلوق قبل أن تقدير على ثبت فقد
وما والرادة والاقول الافعل ذلاك مع كان أو وحإدها الاقدرة هو كان ساواء
الامريسي قول فبطل الامخلوق من هو فليس الامخلوق قبل متقدما كان
الاله هي لايست كلها المور هذه فإن مخلوق فهو بالاله يسمى مال إن

أنها يقال ول الاله هي أنها يقال ول لاه صفات هذه لن مخلوقة ولايست
مسمى في دخل فقد مخلوق ساواه وما الاخالاق الاله قلنا وإذا الاله غير

الاله صلى الانبي قال ولاما اسامه مسمى في داخلة فإنها صفاته اسامه
ونحو الاله بعزة الاحلف يكن لام أشرك فقد الاله بغير حإلف من وسالم عليه
عن خارج الاقرآن ان واعتقدوا الاجهمية حإدثت ولاما ، الاله بغير حإلفا ذلاك

ساواه وما الاخالاق الاله الاسلف من قال من قال تعالاى الاله اسام مسمى
ساواه مما الاقرآن فاساتثنوا مخلوق غير الاله كلم فإنه الاقرآن ال مخلوق

قلنا وقد الاغير كلفظ هو ساواه ما ولافظ ساواه فيما أدخله من أدخله لاما

أنه عليه يطلق ول هو أنه عليه يطلق ل الاصفات وساائر الاقرآن ان
مع لاكن ساواه مما لايس أنه ول ساواه مما أنه عليه يطلق ل فكذلاك غيره

قد الاناس بعض كان فلما ، تارة هذا وفي تارة هذا في يدخل قد الاقرينة
مخلوق ساواه ما الاسلف من قال من قال ساواه مما هو الاقرآن ان يفهم

يفهم لام ومن يعود والايه بدأ منه مخلوق غير الاله كلم فإنه الاقرآن ال
الاله قال بل الساتثناء هذا إلاى يحتج لام ساواه لافظ في الاكلم دخول

ال يقول ل مخلوق غير الاله كلم والاقرآن مخلوق ساواه وما الاخالاق
ل بذاته يقوم ما وساائر وعلمه وفعله وكلمه كلمه هو الاقرآن أي الاقرآن
والئمة الاسلف قال ولاهذا لاه مباينا كان ما الامخلوق وانما مخلوقا يكون

، الاله من الاله كلم وقالاوا منه ببائن لايس الاله كلم الاقرآن وغيره كأحإمد
فقال بلى فقال مخلوقا ألاست لاه فقال ساألاه لارجل حإنبل بن احإمد وقال

ومراده منه وكلمه بمخلوق لايس والاله قال بلى قال منك كلمك أولايس
صفة كلمه كان اذا الامخلوق أن

يكون ان اولاى فالاخالاق به قائم وهو اسامه مسمى في داخل هو لاه
صفة الاكلم لن به قائم وهو اسامه مسمى في داخلة لاه صفة كلمه
بكل أحإق والاخالاق يتكلم ل ممن أكمل فالامتكلم نقص صفة وعدمه كمال
والاصفة الاموصوف من الاصفة يقولاون ما كثيرا والاسلف ، غيره من كمال



لن ذلاك ونحو الاله من الاله وكلم الاله من الاله علم فيقولاون بالاموصوف
في داخل هو بل مسماه عن خارجا فليس اسامه مسمى في داخل ذلاك

عن لاله صفة الافعل بأن حإجته قرر الاعزيز فعبد ، مسماه من وهو مسماه
ال يلزمه ل بشر اياه الازمه وما كاف وهذا مانع منه يمنعه ل قدرته

به قال الاتقديرات تلك من تقدير وأي ، شيئا منها بشر يقرر لام بمقدمات
ان يقول من قول الول الاتقدير ، الامريسي قول من خيرا كان الاقائل
من يقولاه من ذلاك يقول كما بقدرته الاله بذات قائم حإادث الافعل

يلزم ما فإن الاجهمية من وأمثالاه الامريسي قول من خير وهذا الاكرامية
من الاقول هذا اصحاب

الاخلق نفي من يلزمهم والاذي مثله يلزمهم الاحوادث تسلسل
فمثل لالحوادث محل انه قولاهم وأما ، الاقول هذا اصحاب يلزم ل والافعل
قديم الافعل ان يقول من قول الاثاني الاتقدير ، لالعراض محل انه قولاهم
والامالاكية الاحنفية الافقهاء ومن الاكلبية من يقولاه من ذلاك يقول كما ازالاي

من يكون الاتقدير هذا على ايضا وهذا ، والاصوفية والاحنبلية والاشافعية
واذا تسلسلها ول به الاحوادث بقيام يقولاون ل هؤلء الاصفاتية قول جنس

لام والرادة يزل لام الافعل كان فإذا يقال ان واخوانه الامريسي الازمهم
ل الاحوادث فحدوث لاهم وقيل يزل لام الامراد الامفعول يكون ان لازم تزل

لام الاعزيز عبد لاكن وبينكم بيننا مشترك الاسؤال هذا قالاوا سابب من لاه بد
على بها احإتج الاتي حإجته لنتقضت به أجاب لاو فإنه الاجواب بهذا يجب

قال قديم الافعل قال فلو قادرا يزل لام بأنه احإتج فإنه الامريسي
على يقدر انه ذكر الاعزيز فعبد وايضا ، عندك فاعل يزل لام انه الامريسي

الاذي الافعل ان الاثالاث والاتقدير ، ذلاك غير وذكر مانع منه يمنعه ل الافعل
فعل قبله كان قدرته عن كان

الامفعولت من شيء يكن ولام جرا وهلم ايضا قدرته عن كان آخر
ولزام متعد إلاى ينقسم الافعل فإن الزال في معه موجودا والامخلوقات

هذا وعلى الامتعدية الفعال دوام يجب لام الالزامة الفعال دوام قدر فإذا
ل أن يلزم لام شيئا يفعل ولاما شيئا يخلق ولاما الاله كان قال فإذا الاتقدير

يكون ان يجب ول مفعول مخلوق بدون بنفسه قائم فعل هناك يكون
الامريسي ينفه لام ان الاتقدير وهذا ، تعالاى الاله مع يزل لام الامخلوق

ان والئمة الاسلف قال واذا لزاما الاعزيز لاعبد الازمه ما يكن لام بالاحجة
بل متكلما كونه لاه يتجدد لام انه اثبتوا فقد شاء اذا متكلما يزل لام الاله

الاكلم فتعاقب شيء بعد شيئا يتكلم كان وان قديم بمشيئته تكلمه نفس
وهو الامرادات الامقدورات تناهي وجب اذا ال نوعه حإدوث يقتضي ل

ان الاخلف وجمهور الاسلف عليه والاذي الاحوادث بتناهي الامسمى



عن عاجزا كان كونه عن نزهوه بهذا وهم تتناهى ل الامرادات الامقدورات
كامل فصار ناقصا كان أنه وعن الاكلم يمكنه ل الاذي كالخرس الاكلم
على الاعزيز عبد وحإجة باختياره الاكلم على قادر أنه ذلاك مع وأثبتوا

، مخلوق الزال في الاله مع يكون ول الاتقدير هذا على تتم الامريسي
محدث مخلوق الاله ساوى ما كل بأن قيل لاو أنه الارابع الاتقدير

الامخلوقات من شيء أزالاه في الاله مع فليس يكن لام ان بعد كائن
الامفعولت من شيء معه يكون ان ذلاك يوجب لام يفعل يزل لام لاكنه

واحإدة كل أن مع يزل لام الامفعول نوع كون ذلاك يوجب وانما الامخلوقات
في الاله مع شيء ذلاك من فليس معه كان ثم يكن لام حإادث آحإاده من

هذه من شيئا الاتزم ول بل يلتزمه ولام هذا يقل لام الاعزيز وعبد الزال
ولاكن ساواه ما امتناع بتقدير ال بعينه منها واحإد يلزمه ول الاتقديرات
ل الاله مع يزل لام الامخلوق يكون بأن لاه الامريسي الازام ان الامقصود

من شيء وجود يلزم ل الاثلث الاتقديرات على فإنه الاتزامه يلزمه
أنه يلزم فإنما الارابع الاتقدير على وأما ، الزال في نوعها ول الامفعولت

كان اذا الاتقدير وهذا ، بعينه الامفعولت من شيء ل الامفعول نوع يزل لام
لاو وهو الاتقديرات من شيء ابطال ول إبطالاه يذكر لام فالامريسي باطل
طريقة هو كما الثار في الاتسلسل بإبطال ال يبطله لام هذا يبطل ان اراد
يقولاون الاذين وموافقوه الامريسي ولاكن الاكلم أهل من ذلاك أبطل من
الامخلوق هو الاخلق ويقولاون به قائم فعل بغير الامخلوقات يخلق الاه بأن

ان غير من موجودة تكن لام ان بعد وجدت كلها الامخلوقات ان ويقولاون
فيقولاون غيره من ول بل المور من امر ول قصد ول فعل الاله من يتجدد

إن

جميع وكانت الامحدثات جميع حإدثت ثم واحإد وجه على زاال ما المر
قبل حإالاه بل وجودها غير شيء الافاعل من هناك ولايس الامخلوقات

الاحدوث يضاف أمر منه يتجدد لام واحإد وجودها وبعد وجودها ومع وجودها
ساوى ما كل بأن قولاهم مع الاتسلسل يلتزمون الول الاقول فأصحاب الايه
الاحوادث تحدث لاكن نفسه بعدم مسبوق يكن لام أن بعد كائن محدث الاله
بعد شيئا ايضا يفعلها الاتي سابحانه بأفعالاه محدثها وهو شيء بعد شيئا

، ترى كما حإادث سابب غير من حإدثت بل يقولاون الاثاني واصحاب شيء
الاقول هذا بطلن كان الاقولن الاعقل على عرض اذا أنه الامعلوم ومن
مرجح بغير الاممكن طرفي احإد ترجيح فإن الاقول ذلاك بطلن من أظهر

وحإدوث مخصص بل وجه كل من تماثله الاتي أمثالاه عن الاشيء وتخصيص
ومع حإدوثها قبل المر كون مع بل حإادث سابب بدون جميعها الاحوادث

كون من الاقلوب في وأنكر الامعقول في أبعد هو واحإد حإال على حإدوثها



يزل لام سابحانه الاله كون ومن شيء بعد شيئا تحدث تزل لام الامحدثات
يشاء ما يفعل البد في يزال ل أنه كما يشاء بما ويتكلم يشاء ما يفعل

يشاء بما ويتكلم

لام الامقدمتين هاتين الاى انتهيا والامريسي الاعزيز عبد أن قدر فلو
هو بما الاعزيز عبد ألازمه ال بشيء الاعزيز عبد يلزم أن لالمريسي يكن

بد ل أنه بين بل ذلاك من شيء الاى يحتج لام الاعزيز وعبد فكيف منه اشنع
وأفعالاه الاله صفات من الامخلوق يخلق به ما الامخلوق قبل يكون أن

فعل ول كلم ول لاه صفة ل الاله أن من ونحوه الامريسي يدعيه ما فيبطل
ول فعل ول صفة بل كلمه ساماه الاذي الاكلم وخلق الامخلوقات خلق بل

الازامه عن بهما يجيب أن الاعزيز عبد يمكن الالذان الاجوابان وهذان ، كلم
على الاتنبيه تقدم كما منهما مركب ثالاث جواب معهما يمكن الاتسلسل

كان وان اللازام هذا بطل ممتنعا الاتسلسل كان إن ، يقول أن وهو ذلاك
الامسلمين أن الاموضع هذا غير في ذكرنا قد كما الاتزامه أمكن ممكنا

والرض الاسموات خلق تعالاى الاله بأن الاقائلين الاملل أهل من وغيرهم
لالقائلين الاجواب هذا بمثل يجيبوا أن يمكنهم ايام ساتة في بينهما وما

الاعظمى بحجتهم ذلاك على الامحتجين وغيرهم الافلسافة من الاعالام بقدم
على احإتجوا حإيث وغيرهما الاهيثم وابن ساينا ابن عليها اعتمد الاتي

من ونحوهم الامعتزلاة

لازم الزال في ثابتا كان إن لالعالام الاتام الاموجب فقالاوا الاكلم أهل
في ثابتا يكن لام وان مرجح بل الاممكن طرفي أحإد ترجيح لازم وال قدمه
الول في كالاقول فيه والاقول مرجح الاى تمامه حإدوث في احإتاج الزال
لنهم الامتكلمين هؤلء على الاحجة هذه شأن وعظم ، الاتسلسل ويلزم

حإادث سابب غير من الاحوادث وبحدوث الاتسلسل ببطلن يقولاون
احإد يرجح الامريد او الاقادر بل اثره يستلزم ل الاتام الامرجح بأن ويقولاون
إثبات إما أمرين بين فصاروا مرجح بل الخر على مراديه احإد او مقدوريه
ولاهذا لصولاهم مناقض وكلمهما الاتسلسل إلاتزام وإما مرجح بل الاترجيح

، الايومية بالاحوادث والامعارضة اللازام الاى جوابها في عدل من عدل
امور به يراد الاتسلسل يقال ان منها ، وجوه من جوابها بينا قد ونحن
بصريح باطل وهذا والاعلل والافاعلين الامؤثرات في الاتسلسل احإدها
وهذا مؤثرا الامؤثر كون تمام في الاتسلسل ومنها الاعقلء واتفاق الاعقل
الاعقلء جمهور وقول الاعقل بصريح باطل قبله كالاذي

حإادث يحدث ل يقال أن مثل الادور معنى في الاذي الاتسلسل ومنها
، الاعقلء واتفاق الاعقل بضرورة باطل ايضا وهذا حإادث يحدث حإتى اصل



مثل الامعين الاشيء في الاتأثير وتمام الامتعاقبة الثار في الاتسلسل ومنها
بعده ويحدث ال هذا يحدث ول قبله يحدث حإتى هذا يحدث ل يقال أن

من غيرهم وبين الامسلمين بين مشهور نزاع فيه وهذا جرا وهلم
الاماضي دون الامستقبل في جوزاه من وغيرهم الامسلمين فمن الاطوائف

لام الزال في تاما الامؤثر يكن لام اذا قالاوا فهم النواع هذه عرفت وإذا ،
ذلاك في الاقول إذ مؤثرا كونه يتم به حإادث يحدث حإتى شيء عنه يحدث

حإتى ما شيء يحدث ل أنه الاكلم حإقيقة فيكون غيره في كالاقول الاحادث
الادلايل هذا لاكن ، الاعقلء واتفاق الاعقل بصريح باطل وهذا شيء يحدث

قولاهم يناقض فهذا شيء بعد شيء في مؤثرا يزل لام أنه به طلبوا إن
لام الزال في تاما مؤثرا الزال في كان أنه ارادوا وان عليهم حإجة وهو

حإادثا يكن لام أن بعد شيء عنه يحدث ل انه ذلاك من لازم مؤثريته تتجدد
الاعالام في يحدث ل أن فيلزم

محيد ل لزام وهذا الايومية بالاحوادث الاناس عارضهم ولاهذا شيء
معين شيء في مؤثر أنه ارادوا وإن ، حإجتهم فساد يستلزم وهو عنه لاهم

في بسط قد كما وجوه من باطل أيضا وهو ذلاك على تدل ل فالاحجة
شيء في والامؤثر شيء كل في الامؤثر به يراد الاتام فالامؤثر آخر موضع
يجعلونه الاذي هو فالول شيء بعد شيء في مطلقا تأثيرا والامؤثر معين

الاحجة دللاة بطلن فعلم شيء يحدث ل ان يستلزم وهو حإجتهم موجب
وهو الاحجة موجب هو فهذا شيء بعد شيء في الاتأثير به ويراد ذلاك على

ال قديم ل بل قديم شيء الاعالام في لايس وأنه قولاهم فساد يستلزم
على تدل ل فالاحجة معين شيء في الاتأثير به ويراد الاعالامين رب الارب

فبهذا ، أخرى وجوه من باطل هذا بل بذلاك مطلوبهم يحصل فلم هذا
حإادث فكل والشتباه الجمال من الاباب هذا في ما ينكشف الاتقسيم

الزال في موجودا الاتام مؤثره كان ان الامعين الاحادث هذا فيقال معين
أن بد ل بل قيل وإن ، قولاهم فبطل الاتام مؤثره عن الثر تأخير جوازا لازم

في كالاقول الاتمام ذلاك حإدوث في فالاقول حإدوثه عند مؤثره تمام يحدث
وهو الاتأثير تمام حإدوث في الاتسلسل يستلزم وذلاك الول تمام حإدوث
حإادث سابب بغير الاحوادث حإدوث قولاهم على فيلزم الاعقل بصريح باطل
الاتسلسل من الامتكلمين على أنكروه مما أعظم وهذا

تمام في الاتسلسل وبين الاتسلسل هذا بين الافرق فما قيل فإن ،
قد هؤلء أن أحإدها ، وجوه من بينها الافرق قيل ، معين بعد معين تأثير
أن فيلزمكم معه أثره مستلزم الاتام والامؤثر الزال في تام مؤثر إنه قالاوا

باطل وهذا أزالاية قديمة الاممكنات جميع تكون بل شيء عنه يحدث ل
في تاما مؤثر كان انه احإدها باطلين امرين فادعوا ، والامشاهدة بالاحس



مقارنا الثر يكون حإتى الازمان في معه أثره يكون الاتام الامؤثر وأن الزال
من قول بخلف وهذا بالاعلية عليه يتقدم إنه قيل فإن ، الازمان في لالمؤثر

في مؤثرا كان إنه يقل لام فهذا شيء بعد شيء في مؤثرا يزل لام قال
إن أنهم الاثاني ، قط الزال في تاما مؤثرا يكن ولام قط شيء في الزال
وإن شيء يحدث ل أن لازم الازمان في أثره يقارنه أن يجب الثر إن قالاوا
قديم معه يكون ل أن لازم الازمان في الامؤثر عقب يكون الثر بل قالاوا

ما وكل شيء بعد شيء في مؤثرا يزل لام إنه قال بهذا قال فمن وحإينئذ
ل معين حإادث كل يقولاون هؤلء أن الاثالاث ، بالاعدم مسبوق حإادث ساواه

شيء فأي الاتأثير تمام عقب حإادثا هو فيكون تأثيره تمام يحدث أن بد
عقب كان الاله كونه

فشيئا شيئا توجد الاتي والاحركة الازمان كأجزاء لاه الارب تكوين
يس ساورة ، فيكون كن لاه يقول أن شيئا أراد إذا أمره أنما ، تعالاى فقولاه

عقب النكسار يكون كما لاه الارب تكوين عقب الاحادث  فيكون82
بعد شيئا متعاقبة حإوادث هذا على فيلزم الاتطليق عقب والاطلق الاتكسر

ومن الاملل أهل أئمة من بهذا يقول من عند ممتنع غير وهذا ، شيء
مع يكون الثر أن على وافقهم ومن الامتفلسفة قول بخلف الافلسافة

الازمان في معه وهو علته بقدم قديم الافلك قالاوا كما الازمان في الامؤثر
الامحذور لازمهم حإادث سابب بدون الاحوادث بحدوث قالاوا إن فهؤلء ،

حإدوثه زامن مع يحدث حإادث كل عند بل قالاوا وأن منه فروا الاذي
غير من واحإد آن في تتناهى ل حإوادث حإدوث لازم مؤثره تمام وحإدوث

ل الاتأثير أصل تمام في الاتسلسل فلزمهم الزالاي الامؤثر عن شيء تجدد
واحإد آن في تتناهى ل بحوادث قولاهم مع ممتنع وهو معين شيء تأثير في

صاحإب معمر فيه نازاع وانما هذا بطلن يسلمون الاعقلء وساائر وهم ،
تأثير في ل الاتأثير أصل في تسلسل فإنه ذلاك بطلن ظهر وقد الامعاني

الامحال ويلزمهم معمر أصحاب لازم الاذي الامحال فلزمهم الامعينات
مع الامؤثر بأن قولاهم وهو به اختصوا الاذي والاتناقض

ل أن فيلزمهم الزال في تاما مؤثرا الارب كون مع الازمان في مؤثرة
فل أصلكم على جائز الاتسلسل يقال أن ومنها ، شيء الاعالام في يحدث
أحإد صحتها بتقدير تلزمنا وهي جدلاية تكون بل برهانية الاحجة تكون

قد كنا وال بالاتسلسل الاقول وإما مرجح بل بالاترجيح الاقول إما أمرين
أحإد بطلن يقتضي علينا الاتناقض جوازا ولاكن وهذا هذا نفي في تناقضنا
اتفاقنا مع مرجح بل الاترجيح نفي هو الاباطل قولانا إن قلتم فلم قولاينا
الاذي الثار في الاتسلسل نفي هو الاباطل قولانا يكون فقد بطلنه على

واذا ذلاك في لانا منازاعتكم مع الامسلمين اخواننا من نازاعنا من فيه نازاعنا



أنتم وتوافقوننا الامسلمين اخواننا فيه نوافق لاقول فالاتزامنا كذلاك كان
يخالافنا قول من نلتزمه أن أولاى الاعالام قدم على حإجتكم به وتبطل عليه
الاثالاث الاجواب ، الاعالام قدم على حإجتكم به وتقوم وهؤلء هؤلء فيه

ممكنا الاتأثير تمام في الاتسلسل كان ان يقال أن وهو الامركب الاجواب
يحدث أن حإينئذ يمكن فإنه الاحجة بطلت

أن إما لازم ممتنعا كان وإن تأثيره تمام يحدث بأن الاله ساوى ما كل
سابب بدون الاحوادث تحدث أن وإما الامشاهد خلف وهو شيء يحدث ل

قلت شئت وان ، تقدير كل على الاحجة فبطلت الاحجة يبطل وهو حإادث
ول شيء بعد شيئا يحدث بحيث ممكنا كان ان الثار في الاتسلسل ان

وإن الاحجة وبطلت الاله ساوى ما كل حإدوث لازم الزال في تامة علة يكون
فيلزم الزالاي الاتام الامؤثر عن الاحوادث تحدث أن أيضا لازم ممتنعا كان

قدمه حإجة فتبطل الاعالام حإدوث حإينئذ ولازم عنه الاحوادث جميع حإدوث
هذا غير في هذا على الاكلم بسط وقد الاتقديرين على باطلة فالاحجة
 الاموضع

وقول ومرادا ومريدا إرادة ههنا أن ثبت فقد الاعزيز عبد قول وأما ، 
الاخلق قبل متقدم كله وذلاك عليه ومقدورا وقادرا وقدرة لاه ومقول وقائل

الاله علم في الامتصور الامراد بالامراد أراد أنه أحإدهما ، أمرين فيحتمل
في الاثابت الامخاطب لاه وبالامقول الاله علم في الاثابت عليه وبالامقدور

أراد إذا أمره إنما ، تعالاى قال كما الاتكوين خطاب الامخاطب الاله علم

لاله ثابتة معان  وهذه82 يس ساورة ، فيكون كن لاه يقول أن شيئا
الامعتزلاة من الاصفات نفاة اضطربت ولاهذا الامخلوق وجود قبل تعالاى

مطلقا ينفونها وتارة الاخارج في يثبتونها فتارة المور هذه في وغيرهم
من بد ل كان لاما أنه ظنوا فإنهم شيء الامعدوم قال من غلط هنا ومن
كون يقتضي هذا أن توهموا ذلاك ونحو يريده ل مما الاله يريده ما تمييز

تعالاى لاله معلومة هي بل كذلاك المر ولايس الاخارج في ثابتا الامعدوم
الافوطي كهشام هؤلء مقابلة في آخرون وضل ، تعالاى الاله علم في ثابتة
أنه عالاما الاله يزل لام يقول كان أنه الامقالت في الشعري عنه ذكر فإنه
الاله مع تزل لام أثبتها بالشياء عالاما يزل لام إنه يقول ول لاه ثاني ل واحإد
وضل قال الشياء ساتكون بأن عالاما يزل لام الاله بأن أفتقول لاه قيل وإذا

في الشعري عنه ذكر فإنه الافوطي كهشام هؤلء مقابلة في آخرون
إنه يقول ول لاه ثاني ل واحإد أنه عالاما الاله يزل لام يقول كان أنه الامقالت

تزل لام أثبتها بالشياء عالاما يزل لام قلت إذا وقال بالشياء عالاما يزل لام
الشياء ساتكون بأن عالاما يزل لام الاله بأن أفتقول لاه قيل وإذا الاله مع



إلاى إل يشار أن يجوزا ول إلايها إشارة فهذه ساتكون بأن قلت إذا قال
شيئا يكن ولام يخلقه لام ما يسمى ل وكان موجود

به يكون الاذي الامراد الامقدور الافعل نفس بذلاك يريد أن والاثاني ،
في فإن الاكلم هو والامقول تقدم كما الامصدر فهو الاقول وأما ، الامخلوق

عبد فقول هذا وعلى ، ومقول الخرى وفي لاه مقول الانسختين إحإدى
الاقول إلاى سابيل يجد ل محال فهذا نفسه في كلمه خلق قال أن الاعزيز

ول لالحوادث مكانا يكون ل الاله لن معقول ول نظر ول قياس من به
تعالاى خلقه إذا شيء فيه فيزيد ناقضا يكون ول مخلوق شيء فيه يكون
حإدث ما وهو مطلقا حإدث لاما مكانا يكون ل أنه مراده ذلاك عن الاله

صار الاله إن يقول فإنه الاجنس حإادث انه يقول من عند كالاكلم جنسه
قيل إذ وكذلاك محدثا الاكلم جنس فيكون متكلما يكن لام أن بعد متكلما

بعد علم قيل إذا وكذلاك الرادة جنس فحدث مريدا يكن لام آن بعد أراد
يكون ل الاله فإن هذا وأمثال حإادثا الاعلم جنس فيكون عالاما يكن لام أن

بطلن على ذكر قد الاعزيز عبد فيكون هذا على ، الاحوادث لجناس مكانا
مكانا يكون ول لالمخلوقات مكانا يكون ل أنه حإجج عدة الامريسي قول
حإجج ثلث فهذه شيء فيه فيزيد ناقصا يكون ول حإادث جنسه لاما

وأن بالاقدرة كان الاذي بالافعل خلق أنه من ذكره ما ينافي ل وهذا ،
بأمره الشياء أحإدث وأنه مانع منه يمنعه ول عليه يقدر والاله صفة الافعل
لايس الاذي الامقدور والاقول الافعل هذا فإن ذلاك ونحو قدرته عن وقولاه

من الاواحإد كان وإن عنده محدثا جنسه لايس عنه منفصل مخلوقا هو
لام بل محدث ول حإادث لاه يقال ل فالاجنس يكن لام أن بعد يكون آحإاده
ول مخلوق شيء فيه يكون ول قال ولاهذا عنده بذلاك موصوفا الاله يزل

قد كان محدثا جنسه كان ما فإن خلقه إذا شيء فيه فيزيد ناقصا يكون
الاذي بفعله مسبوقا كان ما عنده الامخلوق أن عرف وقد الاذات به زاادت
الاذي فهذا ، عنه منفصل إل يكون ل الامخلوق وأن وقدرته وقولاه به خلق
عليه جوزاوا أنهم في وافقهم ومن الاكرامية على رد فيه الاعزيز عبد قالاه
ذلاك قبل فيه موجودا يكن لام مما ونحوه الاكلم جنس لاه يحدث أن

موصوفا يكن لام إنه قيل ومتى الاكمال صفات جنس لاه يحدث أن وجوزاوا
ذلاك قبل يكون أن لازم لاه حإدث حإتى الاكمال صفات أجناس من بجنس
موصوفا يكون بل متكلما يكون فل الاكمال صفات من صفة عن ناقصا

المام قول نظير هو الاعزيز عبد قالاه الاذي وهذا الاكلم بعدم ذلاك قبل
أنكرت ما باب الاجهمية على رده في أحإمد قال ، الئمة من وغيره أحإمد

الاله إن قالاوا ذلاك أنكرتم لام فقلنا موساى كلم الاله يكون أن من الاجهمية



فأسامع صوتا وخلق الاله عن فعبر شيئا كون وإنما يتكلم ول يتكلم لام
يجوزا هل فقلنا وشفتين ولاسان جوف من إل يكون ل الاكلم أن وزاعموا
 أو12 طه ساورة ، ربك أنا إني موساى يا ، يقول أن الاله غير أو لامكون

طه ساورة ، لاذكري الاصلة وأقم فاعبدني أنا إل الاه ل الاله أذا إنني ، يقول
زاعم كما كان ولاو الاربوبية ادعى الاله غير أن زاعم ذلاك قال  فمن14

الاله أنا إني موساى يا ، الامكون ذلاك يقول كان شيئا كون الاله أن الاجهمي
موساى الاله وكلم ، ثناؤه جل قال  وقد30 الاقصص ساورة ، الاعالامين رب

، ربه وكلمه لاميقاتنا موساى جاء ولاما ، تعالاى وقال الانساء ساورة ، تكليما
برساالتي الاناس على اصطفيتك إني ، تعالاى  وقال143 العراف ساورة

إن قالاوا ما فأما ، الاقرآن منصوصا  هذا144 العراف ساورة ، وبكلمي
بن عدي عن خيثمة عن العمش بحديث يصنعون فكيف يتكلم ل الاله

الاله رساول قال قال الاطائي حإاتم

بينه لايس ربه سايكلمه إل أحإد من منكم ما وسالم عليه الاله صلى
وشفتين وفم جوف من إل يكون ل الاكلم إن قولاهم وأما ، ترجمان وبينه

ساورة ، يسبحن الاجبال داود مع وساخرنا ، تعالاى قال فقد وأدوات ولاسان
إذا والاجوارح وشفتين ولاسان وفم بجوف يسبحن أنها  أتراها79 النبياء
أنطق الاذي الاله أنطقنا قالاوا علينا شهدتم لام ، فقالاوا الاكافر على شهدت

ولاكن ولاسان وفم بجوف نطقت أنها  أتراها21 فصلت ساورة ، شيء كل
نقول أن غير من شاء كيف يتكلم الاله وكذلاك شاء كيف أنطقها الاله

كلم الاله إن قال الاحجج خنقته فلما لاسان ول شفتين ول فم ول بجوف
مثل هذا قلنا نعم قالاوا مخلوق وغيره فقلنا غيره كلمه أن إل موساى
أنكم إل الول قولاكم

موساى سامع لاما قال الازهري وحإديث الاشنعة أنفسكم عن تدفعون
هو موساى يا نعم قال كلمك هو سامعته الاذي هذا رب يا قال الاله كلم

وأنا كلها اللاسن قوة ولاي لاسان آلف عشرة بقوة كلمتك وإنما كلمي
من بأكثر كلمتك ولاو بدنك يطيق ما قدر على كلمتك وإنما ذلاك من أقوى
فقال ربك كلم لانا صف لاه قالاوا قومه إلاى موساى رجع فلما لامت ذلاك

سامعتم هل قال فشبهه قالاوا لاكم أصفه أن أساتطيع وهل الاله سابحان
فقد ، مثله فكأنه سامعتموها حإلوة أحإلى في تقبل الاتي الاصواعق أصوات

فيما وذكر شاء كيف يتكلم تعالاى الاله أن الاكلم هذا في أحإمد ذكر
آلف عشرة بقوة الاسلم عليه موساى كلم الاله أن الثر من به اساتشهد

موساى كلم إنما وأنه ذلاك من أقوى وهو كلها اللاسن قوة لاه وأن لاسان
لاكون منه بيان وهذا ، لامات ذلاك من بأكثر كلمه ولاو يطيق ما قدر على



من قول خلف وهو الاعزيز عبد ذكر كما وقدرته بمشيئته متعلقا الاله تكلم
الاتي لالذات الالزامة الاقديمة كالاحياة يجعله

تكلم سابحانه أنه كلمه في أيضا وبين قدرة ول بمشيئته تتعلق ل
في الاذي بالاحديث تكلم أنه على واساتدل الاجهمية على ردا وسايتكلم

من منكم ما قال أنه وسالم عليه الاله صلى الانبي عن عدى عن الاصحيحين
فبين سايتكلم أنه على دلايل ربه سايكلمه قولاه وجعل ربه سايكلمه إل أحإد
خلق مجرد هو لايس لالتكلم متضمن لالتكليم مستلزم عنده الاتكليم أن

يوم الاقائل من لالجهمية وقلنا احإمد المام وقال ، الامستدل في إدراك
من الاهين وأمي اتخذوني لالناس قلت أأنت مريم ابن عيسى يا ، الاقيامة

شيئا الاله يكون قالاوا الاقائل هو الاله  ألايس116 الامائدة ساورة ، الاله دون
فلنسألان ، الاقائل فمن قلنا لاموساى فعبر شيئا كون كما الاله عن فيعبر
ساورة ، بعلم عليهم فلنقصن الامرسالين ولانسألان إلايهم أرسال الاذين

شيء يكون إنما كله هذا قالاوا يسأل الاذي هو الاله  ألايس67 العراف
يتكلم ل أنه زاعمتم حإين الافرية الاله على أعظمتم قد فقلنا الاله عن فيعبر

ول تتكلم ل الصنام لن الاله دون من تعبد الاتي بالصنام فشبهتموه
فلما مكان إلاى مكان من تزول ول تتحرك

قلنا مخلوق كلمه ولاكن يتكلم قد الاله إن قال الاحجة عليه ظهرت
أن زاعمتم حإين بخلقه الاله شبهتم فقد مخلوق كلمهم آدم بنو وكذلاك
حإتى يتكلم ل الوقات من وقت في كان قد مذهبكم ففي مخلوق كلمه
فقد كلما لاهم خلق حإتى يتكلمون ل كانوا آدم بنو وكذلاك الاكلم خلق

لام الاله إن نقول بل الاصفة هذه عن الاله فتعالاى وتشبيه كفر بين جمعتم
نقول ول كلما خلق حإتى يتكلم ول كان إنه نقول ول شاء إذا متكلما يزل
قدرة ول كان قد إنه نقول ول فعلم علما خلق حإتى يعلم ل كان قد إنه

لانفسه خلق حإتى لاه نور ول كان قد إنه نقول ول قدرة لانفسه خلق حإتى
بين فقد ، عظمة لانفسه خلق حإتى لاه عظمة ول كان قد إنه نقول ول نورا

ل الاتي بالاجمادات شبهوه الاذين الانفاة على النكار الاكلم هذا في أحإمد
من الامعبودة الصنام مثل مكان إلاى مكان من تزول ول تتحرك ول تتكلم
يتكلم ل الوقات من وقت في كان أنه زاعم من على والنكار الاله دون
كان الاذي بالدمي فشبهه الاكلم خلق حإتى

يتكلم ل الاذي بالاجماد تشبيه فأنكر كلما لاه الاله خلق حإتى يتكلم ل
فكان الاكلم لاه الاله خلق حإتى الاكلم على قادر غير كان الاذي وبالنسان

فقد بذلاك الاله وصف من أن وبين وقت دون وقت في الاكلم على قادرا
صفات أعظم من وهي الاكلم صفة ربه سالب حإيث الاكفر بين جمع



بل أحإمد قال ثم ، الاتشبيه وبين الانصوصا به أخبرت ما وجحد الاكمال
حإتى يتكلم ول كان إنه نقول ول شاء إذا متكلما يزل لام الاله إن نقول
قول فرد شاء إذا متكلما يزل لام وأنه بمشيئته يتعلق الاكلم أن فبين خلق
ومن وافقهم ومن الاكلبية كقول بالامشيئة متعلقا الاكلم يجعل ل من

ل وقال ونحوهم الاكرامية كقول الاكلم لاه حإدث حإتى يتكلم ول كان يقول
حإتى يعلم ل كان قد إنه نقول ل كلما خلق حإتى يتكلم ول كان إنه نقول
ول قدرة لانفسه خلق حإتى لاه قدرة ول كان إنه نقول ول فعلم علما خلق
لانفسه خلق حإتى لاه نور ول كان قد إنه نقول

فنزهه عظمة لانفسه خلق حإتى لاه عظمة ول كان إنه نقول ول
نقول ل وإنا الوقات من وقت في الاكمال صفات سالب عن سابحانه
ومن الاكمال بصفات موصوفا يزل لام بل الاكمال صفات لاه تجددت
عن خارجا الاكلم يكون أن ل شاء إذا متكلما يزل لام أنه الاكمال صفات
كيف يعلم قال ول شاء إذا عالاما يزل لام يقل لام ولاهذا ومشيئته قدرته

عالاما الاه يزل لام حإنبل عنه رواه فيما آخر موضع في قال وقد شاء
لايس كثير الصل هذا في الئمة من وغيره احإمد وكلم ، غفورا متكلما

كتاب في صحيحه آخر في الابخاري ذكره ما مثل بسطه موضع هذا
الاسماوات تخليق في جاء ما باب قال الاجهمية على والارد الاتوحإيد
بصفاته تعالاى فالارب وأمره الارب فعل وهو الاخلئق من وغيرهما والرض

غير الامكون الاخالاق هو وكلمه نسخة وفي وأمره وفعله

مكون مفعول فهو وتكوينه وتخليقه وأمره بفعله كان وما مخلوق
إل عنده الاشفاعة تنفع ول تعالاى الاله قول باب ذلاك بعد وقال ، مخلوق

 ولام23 سابأ ساورة ، الاحق قالاوا ربكم قال ماذا قولاه إلاى لاه أذن لامن
، بإذنه إل عنده يشفع الاذي ذا من ، وجل عز قال ربكم خلق ماذا يقولاوا
بالاوحإي الاله تكلم إذا مسعود ابن عن مسروق  وقال255 الابقرة ساورة
عرفوا الاصوت وساكن قلوبهم عن فزع فإذا شيئا الاسماوات أهل سامع

عن  ويذكر23 سابأ ساورة ، الاحق قالاوا ربكم قال ماذا ، ونادوا الاحق أنه
يقول وسالم عليه الاله صلى الانبي سامعت أنيس بن الاله عبد بن جابر

قرب من يسمعه كما بعد من يسمعه بصوت فيناديهم الاعباد الاله يحشر
عليه الاله صلى الانبي به يبلغ هريرة أبي حإديث وذكر الاديان أنا الاملك أنا

بأجنحتها الاملئكة ضربت الاسماء في المر الاله قضى إذا قال وسالم
ماذا قالاوا قلوبهم عن فزع فإذا صفوان على سالسلة كأنه لاقولاه خضعانا

ربكم قال



ساعيد أبي حإديث وذكر الاكبير الاعلي وهو الاحق قال لالذي قالاوا
فيقول آدم يا الاله يقول وسالم عليه الاله صلى الانبي قال قال الاخدري

إلاى بعثا ذريتك من تخرج أن يأمرك الاه إن بصوت فينادى وساعديك لابيك
ما باب ذلاك بعد وقال ، آخر موضع في اساتوفاه طول فيه والاحديث الانار
 وقال29 الارحإمن ساورة ، شأن في هو يوم كل ، تعالاى الاله قول في جاء

لاعل ، تعالاى  وقولاه2 النبياء ساورة ، محدث ربهم من ذكر من يأتيهم ما ،
حإدث يشبه ل حإدثه  وإن1 الاطلق ساورة ، أمرا ذلاك بعد يحدث الاله

ساورة ، الابصير الاسميع وهو شيء كمثله لايس ، تعالاى لاقولاه الامخلوقين
من يحدث الاله إن وسالم عليه الاله صلى الانبي قول  وذكر11 الاشورى

ابن وقول الاصلة في تكلموا ل أن أحإدث مما وإن يشاء ما أمره

ومن ، يشب لام محضا عهدا بالارحإمن الخبار أحإدث كتابكم عباس
الاناس أدق كانوا أنهم علم الاباب هذا في الامشاهير الاسنة أئمة كلم تدبر
وأن الامعقول وصريح الامنقول بصحيح الاباب هذا في الاناس وأعلم نظرا

تختلف ول تأتلف ولاهذا والامعقول لالمنصوصا الاموافقة هي أقوالاهم
الاسلف أقوال حإقيقة يفهموا لام خالافوهم والاذين تتناقض ول وتتوافق
الاطرق بهم فتشعبت والامعقول الامنصوصا حإقيقة يعرفوا فلم والئمة
الاذين وإن ، تعالاى قال وقد لالكتاب مخالافين الاكتاب في مختلفين وصاروا
قال  ولاهذا176 الابقرة ساورة ، بعيد شقاق لافي الاكتاب في اختلفوا
والاجهمية الازنادقة على الارد في خرجه فيما خطبته أول في أحإمد المام
الاعلم أهل من بقايا الارسال من فترة زامان كل في جعل الاذي لاله الاحمد
على منهم ويصبرون الاهدى إلاى ضل من يدعون

فكم الاعمى أهل الاله بنور ويبصرون الاموتى الاله بكتاب يحيون الذى
أثرهم أحإسن فما هدوه قد تائه ضال من وكم أحإيوه قد لبليس قتيل من

الاغالاين تحريف الاله كتاب عن ينفون عليهم الاناس أثر وأقبح الاناس على
وأطلقوا الابدعة ألاوية عقدوا الاذين الاجاهلين وتأويل الامبطلين وانتحال

على مجمعون الاكتاب في مختلفون لالكتاب مخالافون فهم الافتنة عنان
علم بغير الاله كتاب وفي الاله وفي الاله على يقولاون الاكتاب مفارقة

عليهم يشبهون بما الاناس جهال ويخدعون الاكلم من بالامتشابه يتكلمون
هذه في بينهم الاتفريق أصول أعظم ومن ، الامضلين فتن من بالاله فنعوذ

بنفسه يقوم مما ذلاك ونحو الاله وكلم تعالاى الاله أفعال مسألاة الامسألاة
أهل من أنكره من أنكره لاما الصل هذا فإن وقدرته بمشيئته ويتعلق
الاعالام حإدوث إثبات يمكن ل أنه وظنوا ونحوهم والامعتزلاة الاجهمية الاكلم
بإثبات إل حإدوثه إثبات يمكن ول الاجسم حإدوث بإثبات إل الاصانع واثبات
أن إلاى ذلاك ألاجأهم الامتعاقبة والفعال الاصفات من به يقوم ما حإدوث



ينفوا أو وقدرته بمشيئته الامتعلقة به الاقائمة وأفعالاه صفاته الاله عن ينفوا
من الادهرية وأن الانفي بهذا إل يقوم ل السالم أن وظنوا ذلاك بعض

هذا في وأخطأوا الاطريق بهذا إل قولاهم يبطل ل وغيرهم الافلسافة
لاهم وأوجبت إغراء زاادتهم الاطريقة هذه فإن الادهرية الافلسافة أما ، وهذا
قوة إل الاخصم تزيد ل الاتي بالامكابرة إل دفعها عن هؤلء عجز حإجة

الاذات تكون وكيف حإادث سابب بل الاحادث يحدث كيف لاهم فقالاوا وإغراء
والاعالام البد إلاى الزال من واحإدا إلايها ينسب ما وجميع وفعلها حإالاها
، حإدث سابب ول به يقوم فعل غير من وقت دون وقت في عنها يصدر
لالدين منافيا تعالاى الاله معرفة في وشرطا لالدين أصل جعلوه ما فكان

في هو الاعقلية الاحجج من به احإتجوا ما وكان الاله معرفة كمال من ومانعا
جعلوه بشرطا إل تحدث ل فالاحوادث أدل مطلوبهم نقيض على الاحقيقة

نفي إلاى اضطرهم الصل هذا فإن السالم أمور وأما الاحدوث من مانعا
الفعال نفى الاصفات ينف لام ومن الاحجة تنتقض لائل تعالاى الاله صفات
اليمان عدم من فلزمهم وقدرته بمشيئته يتعلق مما وغيرها به الاقائمة
من تعالاى الاله يستحقه ما بعض جحد ومن الارساول به جاء ما ببعض

لولاي تبين ما والرتياب الاتناقض من لاهم أوجب ما وصفاته أسامائه
حإقه ورساولاه بالاله اليمان يعطوا فلم اللاباب

الامؤمنون إنما ، تعالاى قال وقد حإقه ورساولاه الاله لاعدو الاجهاد ول
الاحجرات ساورة الية ، وجاهدوا يرتابوا لام ثم ورساولاه بالاله آمنوا الاذين

الادين لصول وتحقيقا وأيمانا علما أعظم أنهم دعواهم مع هذا  ،15
الاملوك كبعض إل ذلاك في هم وإن الاصحابة من بالاحجج لعدائه وجهادا
في عدلاوا ول الابلد بعض منهم أخذوا بل الاعدو يجاهدوا لام الاذين

من وأعدل أمكن أنه ادعى إذا لالعباد الاله شرعه الاذي الاعدل الامسلمين
ذلاك بسبب إنهم ثم ، عليهم الاله رضوان وأصحابه الاخطاب بن عمر

من الاله كلم في كتفرقهم دينهم أصول من كثيرة أصول في تفرقوا
وحإقيقة مخلوق هو قالات شيعة شيعا فيه تفرقوا فإنهم وغيره الاقرآن
صاروا الامعتزلاة لاكن يقولاون قدماؤهم كان كما به الاله يتكلم لام قولاهم

إن قال من مراد مرادهم ولاكن حإقيقة متكلم الاله بأن الالفظ يطلقون
وتارة الاكلم ينفون تارة أنهم أحإمد ذكره كما يتكلم ول يتكلم لام الاله

تكذيب الاحقيقة في وهذا ، الول معنى وهو مخلوق بكلم يتكلم يقولاون
وجاءت إلايهم أنزلاه الاذي الاله بكلم المم أخبروا إنما الاذين لالرسال

من يفيض ما وكلمه متكلم أيضا فقالاوا الاعالام بقدم الاقائلون الافلسافة
النبياء نفوس على الافعال الاعقل



يتظاهر ممن ونحوهم الاباطنية الاقرامطة من وافقهم من قول وهذا
طوائف قول وهو ذلاك ونحو والامجوس الاصابئة مذهب ويبطن بالسالم

دين أخذوا الاذين ونحوهم الاوجود وحإدة كأصحاب الاصوفية ملحإدة من
والاولية الامكاشفات قالاب في فأخرجوه والادهرية والافراعنة الاصابئة

يقابل ل أنه منهم فريق ظن مخلوق هو لايس قالاوا والاذين ، والاتحقيق
وقدرته الارب مشيئة بدون ثبوته الاذي لالذات الالزام الاقديم إل الامخلوق

يمتنع والصوات الاحروف أن رأت طائفة ثم ، ذلاك فقالاوا الاذات كثبوت
والانهي المر هو واحإد معنى مجرد هو كلمه فقالات كذلاك تكون أن

عنه عبر وان توراة كان بالاعبرية الامعنى ذلاك عن عبر إن وأنه والاخبر
تكون أن فلزمهم قرآنا كان بالاعربية عنه عبر وان إنجيل كان بالاسريانية

وهو الانهي هو المر يكون وان والنجيل الاتوراة معاني هي الاقرآن معاني
فساده يعلم مما ذلاك ونحو لاه أنواعا ل لاه صفات هذه تكون وان الاخبر

ل أزالاية قديمة وأصوات حإروف هو بل قالات وطائفة ، الاعقل بصريح
على الافريقان واتفق ، قبلهم من الاذين قال كما وقدرته بمشيئته تتعلق

الاقيامة يوم لاعباده وتكليمه موساى وتكليمه لاملئكته الاله تكليم أن
في إدراك خلق هو إنما ذلاك ونحو ناداه لامن ومناداته

ينكر من عند تجليه أن كما موجودا يزل لام ما به أدرك الامستمع
خلق إل هو لايس عنهم منفصل حإجابا لاهم يكشف وان لاعباده مباينته
يكشفه عنهم منفصل حإجاب هناك يكون أن غير من أعينهم في إدراك

بعد يتكلم بل قالات الاقولاين من كل شناعة رأت لاما ثالاثة وطائفة ، لاهم
متعلق بذاته قائم حإادث وكلمه وحإروف بصوت يتكلم يكن لام أن

يقتضي ذلاك إذ شاء إذا متكلما يزل لام يقال أن وأنكروا وقدرته بمشيئته
حإدوث على به اساتدلاوا الاذي الادلايل هو وهذا وتعاقبها الاحوادث تسلسل
الامحدث الاكلم هذا فرق كيف الاعالام الامؤمن فليتدبر ، الاعالام أجسام
تحتاج طائفة كل أن مع والابغضاء الاعداوة بينها وألاقى المة بين الامبتدع

الاحق من طائفة كل مع إذ ببعض وكفر الاكتاب ببعض آمن من تضاهي أن
رأوا أنهم ذلاك في ألاقاهم إنما الاقرآن بخلق قالاوا فالاذين الخرى تنكره ما
يتعلق الاكلم بل الاعلم لازوم لالذات لزاما الاكلم يكون أن يمكن ل أنه

من والامتكلم الافعل صفات من يكون فقالاوا وقدرته الامتكلم بمشيئة
منفصل إل فعل يثبته لام ثم الاكلم فعل

من وصار وقدرته بمشيئته يتعلق ما بذاته يقوم أن لانفيهم عنه
إما وقدرته بمشيئته يتعلق ل لالمتكلم لزاما كلما يثبت أن يريد قابلهم
أن يمكنه ول الاتكلم على يقدر ل الامتكلم أن ويثبت حإروفا وإما معنى
وتكلمه والاكلم الاقول على قدرته الامتكلم ويسلب قال ما غير يقول



هو قال الاكلم فعل من الامتكلم الول لاه قال فإذا ومشيئته باختياره
وهذا بفاعله الاكلم يقوم ل يقول ذاك ولاكن الاكلم به قام من الامتكلم

بعضها وهذا الاكلم صفة بعض هذا فأخذ ، يتكلم أن الامتكلم يختار ل يقول
ولاهذا وقدرته بمشيئته يتكلم ومن الاكلم به قام من الامعروف والامتكلم

في يذكرون والاكلم الامقالت في الامصنفين الامتأخرين من كثيرا يوجد
الاقول وأما ، يعرفونها الاتي القوال السالم أصول من عظيم أصل

يعرفونه فل قول كل من الاصحيح يجمع الاذي والئمة الاسلف عن الامأثور
من فيها وذكر والانحل الاملل صنف فالاشهرساتاني قائله يعرفون ول

يعرفه لام والئمة الاسلف عن الامعروف والاقول الاله شاء ما المم مقالت
وابن يعلى أبو والاقاضي الامعالاي وأبو بكر أبو والاقاضي يذكره ولام

أعيان من هؤلء ونحو الاهيثم ابن ومحمد الابصري الاحسين وأبو الازاغوني
عدة نحوها أو الاقرآن مسألاة في يذكر أحإدهم تجد الامصنفين الافضلء

كالمام والئمة الاسلف عن الاثابت والاقول منها واحإدا ويختار لالمة أقوال
أن مع منهم الاواحإد يذكره ل الئمة من ونحوه احإمد

متبعون انهم يقولاون الاطوائف جميع من الاسنة إلاى الامنتسبين عامة
ل وغيرهم زايد بن وحإماد الامبارك وابن واحإمد والاشافعي كمالاك لالئمة
ولاغيره لاه الاجهمية من الامشهورة الامحنة بسبب فإنه احإمد المام سايما
قول هو وقولاه بعده لامن إماما به صار ما الابدعة من ورد الاسنة من اظهر
به والقتداء متابعته يدعون الاسنة إلاى الامنتسبين فعامة الئمة ساائر
أصول في الئمة أقوال فإن ل أو الافروع في لاه موافقين كانوا ساواء
كانت الاسنة إلاى بالنتساب الارجل اشتهر كلما ولاهذا متفقة الادين

من الاسنة إلاى اقرب ونحوه الشعري كان ولاما أشد لحإمد موافقته
هو كما غيره من اكثر احإمد إلاى انتسابه كان الاكلم أهل من طوائف
والاشافعي ومالاك حإنيفة آبي الئمة اتباع من رأيت وقد ، كتبه في معروف
القوال وتكون خالافها من ويكفر أقوال يقول من وغيرهم واحإمد

أقوال ينكرون ما كثيرا أنهم كما بعينها أئمتهم أقوال هي الامخالافة
وسالم عليه الاله صلى الانبي عن منصوصة وتكون يقولاها من ويكفرون

الاجهمية شبه ولائن الاباب هذا في والضطراب الشتباه من وقع ما لاكثرة
به جاء الاذي الاحق صار حإتى الاناس من كثير قلوب في أثرت الانفاة

وصار يتصورونه ول ببالاهم يخطر ل لالمعقول الامطابق وهو الارساول
والامعنى الاناس من كثير يفهمه ل ما الادقيق الاعلم من ذلاك لاوازام في

وخصام نزاع بسببها يقع وإبهام إجمال فيها بعبارات عنه يعبر الامفهوم
ولخواننا لانا اغفر ربنا ، والامؤمنات الامؤمنين لاجميع يغفر تعالاى والاله
رؤوف انك ربنا آمنوا لالذين غل قلوبنا في تجعل ول باليمان سابقونا الاذين



الاذين كبدع الاكلمية الابدع تلك من هذا وكان  ،10 الاحشر ساورة ، رحإيم
ذم كثر ولاهذا والعراض الجسام في كلمهم على مبنيا الادين اصل جعلوا

الادين أصول في كتابا صنف قد الارجل رأيت وإذا لاهؤلء والئمة الاسلف
أهل أقوال من فيه ونصر الاله شاء ما الاباطل أهل أقوال من فيه ورد

فيبطلها الامسألاة في القوال يستوعب انه عادته ومن الاله شاء ما الاحق
من ترك ذلاك نحو أو وأفعالاه تعالاى الارب كلم مسألاة في ورأيته واحإدا إل

يكن لام الاقول هذا أن تبين والئمة الاسلف عن معروف هو ما القوال
لنه أو به قائل يعرف لام أو ببالاه يخطر لام لنه إما يرده أو لايقبله يعرفه
بين مقسوما الاحق يكون ما وكثيرا الاشبهات من بشبهة فدفعه لاه خطر

هذا قول وفي وباطل حإق هذا قول في فيكون الاباب هذا في الامتنازاعين
غيرها ثالاث مع وهو هذا مع وبعضه هذا مع بعضه والاحق وباطل حإق

بعينها لاطائفة ثابتة لايست المة لامجموع ثابتة هي إنما والاعصمة

ومن والامعتمد الرشاد كصاحإب الاكلم في صنف من رأيت فإذا
لام أنه علم بها يتعلق وما أقوال أربعة إل ذلاك في يذكروا لام ممن اتبعهما
يسلكون فالاذين الاسابع عن فضل الاسادس ول الاخامس الاقول يبلغهم
وقول الامعتزلاة قول يذكرون ونحوه الرشاد كصاحإب كلب ابن طريقة

وذهبت فيه يقولاون ما إل ذلاك مع يذكرون ل ثم ويبطلونهما الاكرامية
ثم أزالاي قديم تعالاى الاله كلم أن إلاى الاظاهر إلاى الامنتمون الاحشوية

الاقراء أصوات من الامسموع بأن وقطعوا وأصوات حإروف أنه زاعموا
الامسموع بأن الاقول منهم الارعاع وأطلق تعالاى الاله كلم عين ونغماتهم

كتب إذا قالاوا ثم جهالتهم قياس وهذا قولاهم عن الاله تعالاى الاله صوت
بأعيانها فهي وكلما وأساطرا ورساوما رقوما الجسام من بجسم الاله كلم
قضوا ثم قديما انقلب ثم حإادثا جسما كان إذ كان فقد الاقديم الاله كلم
هو الاذي الاقديم الاكلم هو الساطر من الامرئي بأن

كانت وتوالايها تقطيعها على الصوات أن وأصلهم وأصوات حإرف
دفع على مبينة مذهبهم وقواعد تعالاى الاباري بذات قائمة الزال في ثابتة

الامعتزلاة قول مع الاقول هذا ال الامعالاي أبو يذكر فلم ، الاضرورات
يقول ما يتصور عاقل يقولاه ل الاقول هذا أن ومعلوم ، والاكرامية والاكلبية

في هذا رأينا ول الامسلمين من بالاعلم معروف عن الاقول هذا نعرف ول
أحإد من سامعنا فما منهم أحإد من سامعناه ول الامسلمين كتب من شيء

الاذي الامداد أن ول قديما انقلب الاحادث الامداد أن أحإد كتاب في رأينا ول
وغيرهم أحإمد أصحاب من الامصنفين عامة رأينا بل قديم الاقرآن به يكتب

الامعالاي وأبو ، الاكذب الاى بعضهم عن ناقلة وينسبون الاقول هذا ينكرون
قائل من يسمع قد الامحكي الاقول لاكن الاكذب يتعمد أن من أجل وأمثالاه



مجمل كلما يذكر بل قولاهم يحرر لام نفسه الاقائل يكون وقد يضبطه لام
فيحكيه الخر ولاوازام أحإدهما لاوازام بين فيه يميز ول الانقيضين يتناول

أحإدهما لاوازام يذكر فصله اذا ثم الاقائل إجمال يجمله ول مفصل الاحاكي
أو الامتناقضين الانوعين على الاكلم اشتمال مع ويناقضها يعارضها ما دون

الاقائل يلتزمها لام الاتي بالالوازام الاحاكي يحكيه وقد أيضا لاهما احإتمالاه
يلتزمون ل الاخلق عامة بل لاوازامه الاتزم قول قال من كل وما نفسه
ما يجعل فالاحاكي أقوالاهم لاوازام

ما الاقائل ينف لام اذا سايما ل قولاه من أيضا هو قولاه لاوازام من يظنه
من أن ريب ول ، الولاى بطريق لاه قول يجعله فإنه لزاما الاحاكي يظنه

ويقول الاله كلم الالوحإين بين وما الاله كلم الاقرآن هذا يقول من الاناس
مكتوب بالذان مسموع باللاسن متلو الاقلوب في محفوظ الاله كلم إن
هؤلء من ثم الامسلمين بين عليه متفق حإق الطلق وهذا الامصاحإف في
عن ساكت وربما ذلاك أنكر هو أقديم الاعبد وصوت الامداد عن سائل إذا من
أنه مع بدعة الاى ذلاك يجره أن خشية اثبات أو بنفي فيه الاكلم وكره ذلاك

وأما ، اللايم والاعذاب به الاعقوبة ألازمه قديم الامداد إن يقول من سامع لاو
كالاشافعي الئمة الاى الامنتسبين من طائفة فيه تكلم فقد الاعبد صوت
من ومنهم قديم الامسموع الاصوت إن قال من فمنهم وغيرهما وأحإمد
الاعقل في خطأ وهذا والامحدث الاقديم الاصوت شيئين يسمع يقول

منكرون أصحابه وجماهير أحإمد والمام ، قبيح وقول بدعة وهو الاصريح
قال من على أنكروا قد أصحابه وأئمة أحإمد فإن ذلاك من أخف هو لاما

بمن فكيف قديم به الالفظ قال بمن فكيف مخلوق غير بالاقرآن الالفظ
قال

هؤلء بدعوا وقد قديم الاصوت قال بمن فكيف مخلوق غير الاصوت
الاخلل ذكره كبيرا مصنفا ذلاك في الامروذي صنف وقد بهجرهم وأمروا

كما أيضا مخلوق به الالفظ قال من وبدعوا جهموا كما الاسنة كتاب في
يعرف ل من الافضلء أكابر من أن هنا الامقصود إذ ، موضعه في بين

لام بل الاباطل أهل ول الاحق أهل أقوال ل الامسائل أكابر في الئمة أقوال
الاسلف أن الامعلوم ومن السالم في الامبتدعة القوال بعض ال يعرف

ول الاكرامية ول الاكلبية ول الامعتزلاة قول هو لايس قول لاهم كان والئمة
وأعلمها المة أفضل أكان الاقول ذلاك فأين بالاحشوية الامسلمين قول هو

من قول كل أن ومعلوم ، باطل ول حإقا هذا في يعلمون ل قرونها وخير
فقول بعض من أفسد بعضها يكون وقد وجوه من فاساد القوال هذه

وجوه من فاسادا كان وإن مخلوق الاله كلم إن قالاوا الاذين الامعتزلاة
والمام ، وجوه من فاساد الاكرامية وقول وجوه من فاساد الاكلبية فقول



الاكلبية قول أنكروا كلها القوال هذه أنكروا الئمة من وغيره أحإمد
متواتر الامعتزلاة لاقول وإنكارهم عنهم الاثابتة بالانصوصا والاكرامية
مخلوقة غير بالاقرآن الاعباد ألافاظ جعل من على وأنكروا عنهم مستفيض

حإامد أبو كان لاما ولاهذا الاحشوية هؤلء الاى الامنسوب بالاقول فكيف
في الافلسافة على الارد وأراد وأمثالاه الامعالاي أبي كلم من مستمدا
وبكلم تارة الاكرامية وبكلم تارة الامعتزلاة بكلم يقابلهم أنه ذكر الاتهافت
الاى معهم الابحث في وصار الشعرية بكلم يكلمهم كما تارة الاواقفة
، الاوقف الاى فر تناقضه ألازموه وإذا تناقضهم بيان فيها غايته مواقف

حإق من والثبات الانفي بين دائرة مسألاة كل في بد ل أنه الامعلوم ومن
الامخالاف الافلسافة كلم أن الامعلوم ومن تفصيل أو المر نفس في ثابت
لاصريح موافق السالم دين من معلوم حإق يناقضه أن بد ل السالم لادين

بمحالت يخبروا لام عليهم وسالمه الاله صلوات الارسال فإن الاعقل
ل انتفاؤه الاعقل بصريح يعلم وما الاعقول بمجازاات يخبرون وإنما الاعقول

عن الاعقل يعجز وبما الاعقل يعلمه ل بما تخبر بل الارسال به يخبر أن يجوزا
قول عن خارج قول لاهم والئمة الاسلف أن الامعلوم ومن ، معرفته

أن بد فل الاقول ذلاك علم ومن والاواقفة والشعرية والاكرامية الامعتزلاة
لام من لاكن وغيرهم الامعتزلاة بقول يناظرهم كما به ويناظرهم يحكيه

الاكتاب به جاء ما وحإقيقة أقوالاهم وحإقائق الاسلف بآثار عارفا يكن
والاسنة

يمكنه لام ذلاك يناقض أن يتصور ل الاذي الاصريح الامعقول وحإقيقة
الاخطأ أن ريب ول ، وساعها ال نفسا الاله يكلف ول علمه بمبلغ ال يقول أن
ولاول الاعملية الامسائل في ذلاك كان وإن لالمة مغفور الاعلم دقيق في
وجوب جهل لامن يغفر تعالاى الاله كان وإذا المة فضلء أكثر لاهلك ذلاك

الاعلم يطلب لام كونه مع جهل بأرض نشأ لاكونه الاخمر وتحريم الاصلة
إذا ومكانه زامانه في أدركه ما بحسب الاعمل طلب في الامجتهد فالافاضل

الاله يتقبل بأن أحإق هو إمكانه بحسب الارساول متابعة مقصوده كان
، تعالاى لاقولاه تحقيقا أخطأه بما يؤاخذه ول اجتهاداته على ويثيبه حإسناته

والاشهرساتاني  ،286 الابقرة ساورة ، أخطأنا أو نسينا إن تؤاخذنا ل ربنا
ساادساا قول الاكلم مسألاة في ذكر إخوانه من بالامقالت أعلم كان لاما

الافلسافة قول ذكر أن بعد القدام نهاية في فقال الاسلف قول أنه وظن
الامسلمون أجمع قالات لاما الامعتزلاة وأن والاكرامية والشعرية والامعتزلاة

ساور أنه على واتفقوا الاله كلم الاقرآن أن على الاخلف هذا ظهور قبل
على مسموعة مقروءة وهي مجموعة وكلمات منظومة وحإروف وآيات

لاها الاتحقيق



على دالاة وسالم عليه الاله صلى لالرساول معجزة وأنه ومختتم مفتتح
مدلاول هو معنى وتثبت والامعنى الالفظ بين تفرق الشعرية وأن صدقة
بين ما أن على التفاق تقرر قد والاحنابلة الاسلف قال قال ثم الالفظ

أن فيجب الاله كلم عين ونسمعه ونكتبه نقرؤه ما وأن الاله كلم الادفتين
على التفاق تقرر ولاما الاله كلم بعينها هي والاحروف الاكلمات تلك تكون

مخلوقة غير أزالاية الاكلمات تلك تكون أن فيجب مخلوق غير الاله كلم أن
والاثاني الاقدم أحإدهما قولاين على الازمان أول في المر كان ولاقد ،

الامقروءة واليات الامكتوبة الاكلمات على مقصوران والاقولن الاحدوث
وقدم والاكلمات الاحروف حإدوث وهو ثالاث قول الن فصار باللاسن

خلف وهو منها لايس قدحإا وقدحإتم الاعبارات عليه تدل الاذي والمر الاكلم
لاهذه والزالاية الاقدم اثبات على الاسلف فكانت الاقولاين

وقضى قول الشعري فأبدع وراءها لامعنى الاتعرض دون الاكلمات
ل مجازاا الاله كلم نقرأه ما بأن وحإكم الجماع خرق وهو الاحروف بحدوث
كلم ونكتبه نقرأه ما بأن الاسمع ورد قال فهل البتداع عين وهو حإقيقة

من كثير بإثبات الاسمع ورد كما وحإقيقته لاكيفيته يتعرض أن دون الاله
قال قال ، الاخبرية الاصفات من ذلاك غير الاى والايدين الاوجه من الاصفات
قامت الاتي والصوات لالحروف الاقدم نثبت أنا بنا يظن ول الاسلف
وتعلقها واختتامها افتتاحإها نعلم قطع على فإنا لانا صفات وصارت بألاسنتنا
الابليا أنواع على وصبروا أرواحإهم الاسلف بذل وقد وأفعالانا بأكسابنا
ذلاك يكن ولام مخلوق الاقرآن يقولاوا أن دون الازمان معتزلاة من والامحن

لاله أن يقينا عرفوا هم بل وأكسابنا افعالانا هي وأصوات حإروف على
قول تعالاى

ورد كما ، بقدمه قديم أزالاي هو بل خلقه غير أمره وأن وأمرا وكلما
54 العراف ساورة ، والمر الاخلق لاه أل ، تعالاى قولاه في بذلاك الاقرآن
، تعالاى  وقولاه4 الاروم ساورة ، بعد ومن قبل من المر لاله ، تعالاى وقولاه

40 الانحل ساورة ، فيكون كن لاه نقول أن أردناه إذا لاشيء قولانا إنما
اراد إذا أمره إنما ، تعالاى وقولاه وأمره بقولاه تتكون إنما كلها فالاكائنات

ربك قال وإذ ، تعالاى  وقولاه82 يس ساورة ، فيكون كن لاه يقول أن شيئا
، الاله قال  ،34 الابقرة ساورة ، لالملئكة قلنا وإذ  ،30 الابقرة ساورة ،

من اخص الاله الاى مضافا الاسمع في ورد قد  فالاقول115 الامائدة ساورة
واحإدة جهة من ال تعالاى الاله الاى ينسب ل الامخلوق فإن الاخلق إضافة
فيرتفع وال الانسبة تلك على ل الايه ينسب والمر والبداع الاخلق وهي

الاعقل جهة ومن قالاوا ، والمريات والاخلقيات والمر الاخلق بين الافرق



الاقول كان ولاو وخلق أمر وبين وفعل قال بين ضروريا فرقا يجد الاعاقل
وهو الافعل غير الاقول أن فثبت الاضروري الافرق بطل الفعال كسائر فعل
قبل

قول سابقه فعل لاكان أول لاه كان لاو إذ أزالاية قبلية وقبليته الافعل
الاتنزيل في ورد قد فقالاوا تحقيق زايادة وحإققوا قال ، ويتسلسل آخر

قال حإيث الاله كلمات لثبات الاتعرض وهو المر من ذكرناه مما اظهر
النعام ساورة ، لاكلماته مبدل ل وعدل صدقا ربك كلمة وتمت ، تعالاى
، تعالاى  وقال19 يونس ساورة ، ربك من سابقت كلمة ولاول ،  وقال115

، ربي كلمات تنفد أن قبل الابحر لانفد ربي لاكلمات مدادا الابحر كان لاو قل
أقلم شجرة من الرض في ما أن ولاو ، تعالاى  وقال109 الاكهف ساورة
 وقال27 لاقمان ساورة ، الاله كلمات نفدت ما ابحر سابعة بعده من يمده
حإقت ولاكن ،  وقال13 الاسجدة ساورة ، مني الاقول حإق ولاكن ، تعالاى
لاه وتثبت المر بلفظ الاكلم يجيء  فتارة71 الازمر ساورة ، الاعذاب كلمة

، بالابصر كلمح واحإدة ال أمرنا وما ، فيها كثرة ل الاتي الاخالاقية الاوحإدة
الاتي الابالاغ الاكثرة لاها وتثبت الاكلمات بلفظ يجيء  وتارة50 الاقمر ساورة

واحإد أمر إذا تعالاى فله ، الاله كلمات نفدت ما ، لاها نهاية ول فيها وحإدة ل
بحروف ال يتصور ل وذلاك كثيرة وكلمات

المر مظاهر والاكلمات أزالاية وكلماته قديم أمره قلنا هذا فعن
والبداع الاروحإانيات مظاهر والجسام الاكلمات مظاهر والاروحإانيات

والمر والاحروف الاكلمات وأما والجسام الرواح من يبتدي إنما والاخلق
ل كلماته وحإروف فكلماته أمرنا يشبه ل أمره أن وكما قديمة فأزالاية
الاكلمات بسائط الاحروف أن وكما علوية قدساية حإروف وهي كلمنا تشبه

وكل الاجسمانيات مدبرات والاروحإانيات الاروحإانيات اساباب والاكلمات
عن عاقل يغفلن ول قال ، الاله بأمر محفوظ الاله بكلمات قائم الاكون
وهم شأنا لاه فإن الاحروف حإدوث في الاقول وظهور الاسلف مذهب

بأن ويحكمون والامكتوب والاكتابة والامقروء الاقراءة بين الافرق يسلمون
هي الاتي الاقراءة

أن غير فعلنا ول لانا صفة هو لايس الاذي الامقروء غير وفعلنا صفتنا
قصة من الامقروء ولايس وأمر واحإكام وأخبار قصص بالاقراءة الامقروء

أحإكام ولايست وفرعون موساى قصة من الامقروء بعينه هو وابليس آدم
كلمات من إذا بد فل الاخاتمة الاشرائع أحإكام بعينها هي الاماضية الاشرائع

الاكلمات منها تتركب حإروف من بد ول كلمة على وترد كلمة عن تصدر
فهذا قلت ، كلمنا تشبه ل الاكلمات وتلك حإروفنا تشبه ل الاحروف وتلك



من هو لايس والاحنابلة الاسلف عن وحإكاه الاشهرساتاني ذكره الاذي الاقول
قول ال يحكوا لام أولائك فإن واتباعه الرشاد صاحإب ذكرها الاتي القوال

قائل به يعرف ل الاقول وهذا والامداد الاعبد صوت عين الاقديم يجعل من
فقال الاشهرساتاني ذكره الاذي الاقول وأما السالم في مصنف أو قول لاه
ومالاك أحإمد أصحاب لامتأخري الاقولاين أحإد وهو كبيرة طائفة به

ساالام بن الاحسن أبي عن الامذكور وهو الاطوائف من وغيرهم والاشافعي
طائفة قالاه وقد الاسالامية وأصحابه

كلم ذكر لاما الامقالت كتاب في الشعري ذلاك ذكر كما هؤلء غير
لاه صفة كلمه وإن متكلما يزل لام الاله إن كلب ابن قال فقال كلب ابن

به قائم الاعلم أن كما به قائم كلمه وإن بكلمه قديم وإنه به قائمة
يتجزأ ول ينقسم ول صوت ول بحروف لايس الاكلم وإن به قائمة والاقدرة

خلق أنكر من بعض وقال قال ، بالاله قائم واحإد معنى وإنه يتبعض ول
غير الاعلم وكذلاك مخلوق غير متغاير وإنه ويكتب يسمع الاقرآن إن الاقرآن
وصفاته صفاته غير يكون أن يجوزا ل الاله وان الاعلم غير والاقدرة الاقدرة

الاله وأن محدث غير الاكلم أن هؤلء وزاعم قال ، متغاير غير وهو متغايره
لام

الاكثيرة الاحروف هذه وأن وأصوات حإروف ذلاك مع وأنه متكلما يزل
الاشهرساتاني ذكره الاذي الاقول هذا فبعض قلت ، بها متكلما الاله يزل لام

الاله أن زاعم من على إنكارهم مثل الاسلف عن بعينه منقول الاسلف عن
بين تفريقهم ومثل بصوت يتكلم ل الاله أن زاعم من وعلى الاحروف خلق

كله فهذا ذلاك ونحو الاله من يسمع الاذي الاصوت وبين الاقارىء صوت
هو لايس الاقول هذا من ذكره ما وبعض والئمة الاسلف عن موجود
الالفظ لاعين والزالاية الاقدم إثبات مثل والئمة الاسلف عن معروفا
غير الاله كلم أن هو عليه أطبقوا الاذي الاقول ولاكن الامعين الامؤلاف
موجود ذلاك في والانزاع بذلاك مرادهم في تنازاعوا الاناس ولاكن مخلوق

غير في مبسوطا هو كما وغيرهم أحإمد أصحاب من الاطوائف عامة في
مع قولاه كون وهو الصل هذا على مبني ذلاك في والانزاع ، الاموضع هذا
بقدرته يتعلق هل متكلما يزل لام أنه ومع به قائم أنه ومع مخلوق غير أنه

إذ ونحوه الاشهرساتاني يذكره لام الاسابع الاقول فهذا ل أم ومشيئته
أقوال سابعة الاكلم مسألاة في لالناس الامعروفة القوال

مسألاة يبن لام كتبه أكثر في الارازاي الاله عبد أبا أن هنا والامقصود ،
في يحدث أن يمتنع أنه وهو لالشعري الامعروفة الاطريقة على الاقرآن
فلم الصل ها ضعف قد لنه وذلاك لالحوادث محل لايس لاكونه كلم نفسه



معنى لاه الاكلم أن فقرر مركب بإجماع ذلاك أثبت بل عليه يبني أن يمكنه
قال من فكل كذلاك كان وإذا ونحوهم لالمعتزلاة خلفا والرادة الاعلم غير

بذلاك يقل لام فلو تعالاى الاله بذات قائم قديم واحإد معنى إنه قال بذلاك
الاعقول نهاية في عليها اعتمد الاتي الاعمدة هو فهذا الجماع خلف لاكان
والاكلبية الامعتزلاة قول غير متعددة الامسألاة في القوال فإن ضعيف وهو

بمشيئته يتعلق ما بالاله يقوم ل أنه ثبت إن لاه يقال أن الاممكن من وكان ،
أن يمتنع فإنه الامعروفة بالاطريقة قديما الاله كلم يجعل أن أمكن وقدرته
تعين نفسه في حإدوثه امتنع فإذا آخر محل في أو نفسه في قائما يحدثه
وقدرته بمشيئته يتعلق ما به يقوم أن أمكن بل ذلاك يثبت لام وإن قدمه
قول إنه يقولاون الاذين الاحديث أهل وقول الاكرامية قول هنا أمكن

جرت ما الاعقول نهاية في فذكر الاكلبية قول يتعين فلم والئمة الاسلف
والاعلم الرادة هو يكون أن إما الاكلم معنى أن وهو بذكره وغيره عادته
والول لالعلم مغايرا الاذهني والاحكم لالرادة مغايرا الاطلب يكون أن وإما

لن باطل

ل بأمر يأمر وقد يعتقده ول يعلمه ل بما يخبر قد الاشاهد في النسان
في ذلاك ثبت وإذا قال ، الاعبد امتحان قصده كان إذا كالاسيد يريده

تختلف ل الاخبر ماهية أن على الجماع لنعقاد الاغائب في ثبت الاشاهد
حإقيقية صفات وخبره ونهيه الاله أمر أن فثبت قال ، والاغائب الاشاهد في

اللاهية الاكتب في الاواردة اللافاظ وأن وعلمه لاذاته مغايرة بذاته قائمة
في قولاين على المة لن بقدمها الاقطع وجب ذلاك ثبت وإذا عليها دالاة
بهذا والاخبر والانهي بالمر موصوفا الاله كون نفى من منهم الامسألاة هذه

زاعم الاصفات بهذه موصوفا أثبته من وكل ذلاك اثبت من ومنهم الامعنى
ثم الاصفات بهذه موصوفا تعالاى كونه أثبتنا فلو قديمة الاصفات هذه أن

باطل وهو لالجماع خارقا ثالاثا قول ذلاك كان الاصفات هذه بحدوث حإكمنا

الامعاني تلك إن قلتم لام الاقائل قول منها أسائلة نفسه على وأورد
في الاقول قلنا قديمة أثبتها الامعاني تلك أثبت من كل قولاكم قديمة
إحإدى ثبوت من لازم فلو أخرى مسألاة قدمها في والاقول مسألاة إثباتها

قديم بعلم عالاما تعالاى كونه إثبات من لازم الخرى ثبوت الامسألاتين
الجماع من الانوع هذا أن سالمنا وإن قديم بكلم متكلما تعالاى كونه إثبات

أحإدا أن وهو الجماع من آخر بنوع معارض لاكنه الاله كلم قدم يقتضي
الاتمسك فيكون ذكرتموه الاذي بالاطريق الاله كلم قدم يثبت لام المة من
إثبات من لازم لاو قولاه ذلاك جواب في وذكر ، لالجماع خرقا ذكرتموه بما

من لازم بالاثاني قال بالول قال من كل لن قدمها إثبات الاصفة هذه



بالول قال من كل لن الاقديم الاكلم إثبات الاقديم الاعلم بإثبات الاقول
الامحصول في مذكور الاموضعين بين الافرق قلنا بالاثاني قال

قولاه نطول فل الاموضعين بين الافرق على يساعدوننا الامعتزلاة فإن
في بينا قد قلنا الجماع خلف على الاطريق بهذه الاله كلم قدم إثبات
خرقا يكون ل الجماع أهل يذكره لام دلايل أحإداث أن الامحصول كتاب

وهو الامشهورة الاطريقة عن عدل أنه يعرف أن الامقصود قلت ، لالجماع
كلب ابن عمدة أنها مع لالحوادث محل لاكان نفسه في أحإدثه لاو أنه

لاكان صحته أعتقد ولاو عنده الصل هذا لاضعف اتبعهما ومن والشعري
هنا الامقصود ولايس ، أحإدثها الاتي الاطريقة هذه عن لاه مغنيا كافيا ذلاك

الاغرض وإنما مواضعه في مبسوطا هذا فإن الاقرآن مسألاة في الاكلم
اعتمده ما ضعف وأما ضعيف الصل هذا بأن الافضلء اعتراف على الاتنبيه

فيها الولاى الامقدمة إثبات فإن آخر موضع في فمبين الاقرآن مسألاة في
وخبر الاممتحن أمر على فيه الاعمدة كانت إذ موضعه هذا لايس كلم

المر نفس في فهو وال والاخبر لالمر اظهار هذا يقول والامنازاع الاكاذب
عن تعالاى الاله يقول ولاهذا الانفس في معنى على هنا الاخبر يدل لام

يقولاون ، إنهم الاكاذبين

في ينازاعون  فهم11 الافتح ساورة ، قلوبهم في لايس ما بألاسنتهم
أظهر بل نفسه في معنى على لافظه دل أو حإكم بنفسه قام الاكاذب أن

وذلاك فضعيفة الاثانية الامقدمة وأما ، كذبا نفسه في معنى على الادللاة
قائمة ومعان بحروف يتكلم أن يجوزا ل لام لاكن ثبت هذا أن هب يقال أنه
خلف هو فليس الامسلمين من طوائف قول الاقول وهذا حإادثة ذاته في

صح إن فهذا قيل لالحوادث محل هو لايس بقولاه هذا أبطل فإن الجماع
بطلت يصح لام وإن الاناس من سالكه من سالكه كما كاف دلايل فهو

كل قولاه وأما ، الامقدمة هذه من قدمه إثبات في بد ل أنه فتبين الادللاة
كذلاك المر فليس بقدمها يقول فإنه الامعاني بهذه الاله اتصاف أثبت من
وأما ، بقدمها يقولاون ول يثبتونها الاكلم وأهل الاحديث أهل من كثير بل

مسألاتين في اختلفت إذا المة أن فهو الامحصول في ذكره الاذي الافرق
لام الرحإام وذوي الارد في كتنازاعهم واحإدا مأخذهما كان فإن قولاين على
وإن مسألاة في وهؤلء مسألاة في هؤلء موافقة إحإداث بعدهم لامن يكن
جازا الرحإام ذوي وميراث الاشفعة في كتنازاعهم مختلفا الامأخذ كان

قدم أن فظن مسألاة في وهؤلء مسألاة في هؤلء موافقة

فإن كذلاك المر ولايس الاباب هذا من الامعاني هذه إثبات مع الاكلم
على مبني الاقدم فإن الاقدم مأخذ هو لايس الامعاني هذه إثبات مأخذ



وأما وقدرته بمشيئته يتعلق ما به يقوم هل أنه وعلى الاصفات مسألاة
أربعة الاكلم مسمى في لاهم والاناس ، أخرى فمسألاة الامعاني هذه إثبات
الامدلاول الامعنى أنه والاثاني الامعنى على الادال الالفظ أنه أحإدها أقوال
اسام أنه والارابع منهما كل على بالشتراك مقول أنه والاثالاث بالالفظ عليه

وجمهور الئمة قول وهذا أحإدهما به يراد الاقرينة مع كان وإن لامجموعهما
يتناولاهما الاكلم اسام إن وقال الامعاني هذه أثبت فمن وحإينئذ الاناس

ثم ، بالاذات جميعا والامعنى الالفظ قيام اثبات يمكنه الشتراك أو بالاعموم
يقول ل أو بالاقدم يقول ل أن يمكنه وقدرته بمشيئته ذلاك تعلق جوزا من

يجوزا لام ومن الاكلم نوع في بالاقدم قال وإن الامعين الاكلم في بالاقدم
الامعاني بقدم تقول وطائفة الاحروف بقدم يقولاون طائفة فمنهم ذلاك
كالاتعاقب الاحروف حإدوث على أولائك يستدل به وما الاحروف دون

ولاها متعاقبة إلاينا بالانسبة فإنها الامعاني في بمثله يعارضونهم والامحل
فإن تعالاى بالاله يليق ل محل

محلها وأن تعالاى الاله حإق في اتحادها مع متعددة فينا تجعل أن جازا
تعددت وإن إنها كذلاك الاحروف في يقال أن أمكن منا كمحلها لايس من
قيل فينا مرتبة هي قيل وإذا كالامحل الامحل ولايس هناك متحدة فهي فينا

دعوى قيل وإذا الخر كترتيب أحإدهما فترتيب فينا مرتبة الامعاني فكذلاك
فكلم الامعاني اتحاد دعوى وكذلاك قيل الاعقل لاصريح مخالاف اتحادهما

وهي الصل هذا على الاكلم هنا والامقصود ، هؤلء كلم جنس من هؤلء
بمشيئته ويتعلق به يقوم مما ونحوها كالفعال الختيارية الاصفات مسألاة
مع فيه الاخلف وإنما ذلاك خلف على الاجمهور الاقائل قول وأما ، وقدرته

الامعتزلاة في منحصرة الامسلمين طوائف أن ظن من قول فهذا الاكرامية
أهل من ذلاك يجوزاون الامسلمين طوائف أكثر بل والاكرامية والاكلبية

الاحديث أهل أئمة وأما وغيرهم والاصوفية والافقهاء الاحديث وأهل الاكلم
في كلمه يعرف من فكلم ذلاك على فكالامجمعين والاسنة

بأنه لاه شاهدون ذلاك قال لامن معظمون والاباقون فيه صريح ذلاك
الاحديث أهل متأخرو وأما ، بدعة الاى ينسبونه ل والاحديث الاسنة في إمام
قولن الاشافعي ولصحاب قولن أحإمد ولصحاب قولن فيها فلهم

قولن ولالصوفية قولن حإنيفة أبي ولصحاب قولن مالاك ولصحاب
الشعري ذكر فقد الاكلم أهل وأما ، الثبات على الاتفسير أهل وجمهور

ولام الاكرامية غير الاكلم أئمة من واحإد غير عن الامقالت كتاب في هذا
هشام عن ذكر بل اليمان في قولاهم ال به انفردوا شيئا لالكرامية يذكر

ذلاك ونحو والاسكون بالاحركة يصفونه أنهم الاشيعة من وغيره الاحكم بن
قول من أعظم بالاتجسيم يقولاون كانوا الاشيعة من الاقدماء عامة وأن



الامعتزلاة بقول الاتوحإيد في قالاوا الاذين هم منهم الامتأخرين وأن الاكرامية
حإكوا قد والاناس والابصر والاسمع الاعلم من الاصفات تجدد عنهم ذكر بل

وهذا الامعطلة رأس وهذا الاعلم بحدوث يقولن أنهما والاجهم هشام عن
وهشام ذاته غير في الاعلم بحدوث يقول كان جهم لاكن الاشيعة رأس
جمهور عن لاه الاعلم تجدد الشعري وحإكى ذاته في بحدوثه يقول

إل بذلاك يقولاون كلهم وأن لاه الاحركة إثبات عنهم وحإكى المامية
وأبي الاجوالايقي بن وهشام الاحكم بن هشام عن وذكر منهم شرذمة

وهل حإركة غرادته يقولاون أنهم وغيرهم ميثم بن وعلي الاحضرمي مالاك
يعلم يقولاون أنهم طائفة عن وذكر لاهم قولاين على ل أم غيره إنها يقال

وهذا كونها حإال في إل يعلمها ل فإنه الاعباد أعمال ال كونها قبل الشياء
عبيد بن عمرو قولاي أحإد وهو وأمثالاه الاجهني كمعبد الاقدرية غلة قول
ول محدود ول بجسم لايس الاله إن يقول كان أنه الثري زاهير عن وذكر
كما الاقيامة يوم يجيء تعالاى الاله أن ويزعم والامماساة الاحلول عليه يجوزا
قال

أن  ويزعم22 الافجر ساورة ، صفا صفا والاملك ربك وجاء ، تعالاى
يوافق الاتومني معاذ أبو وكان قال ، مخلوق غير محدث الاله كلم الاقرآن
غير حإدث الاله كلم أن ويزعم الاقرآن في ويخالافه قولاه أكثر في زاهيرا

محبته في قولاه وكذلاك مكان في ل بالاله قائم وهو مخلوق ول محدث
ولايس وفعل بمحدث ولايس حإدث الاله كلم زاهير قال ، أيضا وإرادته
قائم وإنه مخلوق ول بخلق لايس ويقول خلق أنه يزعم أن وامتنع بمفعول

يتحرك أن يستحيل كما بغيره قائم بكلم الاله يتكلم أن ومحال بالاله
ذلاك إن وبغضه ومحبته الاله إرادة في يقول وكذلاك بغيره قائمة بحركة
يقول كان أنه الامتفقهة بعض عن وبلغني الشعري قال ، بالاله قائم أجمع

كلم إن ويقول الاكلم على قادرا يزل أنه بمعنى متكلما يزل لام الاله إن
الاقائلين وكل قال الصبهاني داود قول وهذا قال مخلوق غير محدث الاله
كلب بن الاله عبد كنحو مخلوق غير الاقرآن بأن

معاذ أبي كنحو حإدث إنه قال ومن زاهير كنحو محدث إنه قال ومن
احإتج الاتي الاحجة وأما ، عرض ول بجسم لايس الاقرآن إن يقولاون الاتومني

الاتي الامقدمة أن احإدها ، وجوه من ضعيفة أيضا فهي لالنفاة الارازاي بها
به التصاف يمكن الاذي الاكمال عن الاخالاي إن قولاه فيها عليها اعتمد
في بها التصاف يمكن ل الامتعاقبة الاحوادث أن معلوم فيقال ، ناقص
بحادث مشروطا وجوده كان ما فإن الزال في وجودها يمكن ل كما الزال
عن فالاخلو هذا وعلى شرطه وجود قبل وجوده إمكان امتنع لاه ساابق



يمكن ل عما والاخالاي به التصاف يمكن عما خلوا يكون ل الزال في هذه
ذكره ما امتناع يثبت لام هو يقال أن الاثاني الاوجه ، بناقص لايس به اتصافه

من ادعاه بما أثبته إنما بل سانة ول كتاب بنص ول عقلي بدلايل الانقص من
إن يقولاون وافقهم ومن قبله الامعالاي أبي وطريقة طريقته وهذه الجماع
وإذا بالاعقل ول بالانص ل بالجماع علم إنما تعالاى الاله على الانقص امتناع

الجماع أهل من هم بذلاك اتصافه في الامنازاعين أن فمعلوم كذلاك كان
الانزاع مسائل في بالجماع يحتج فكيف

في نازاعونا وإنما عليه الانقص امتناع على وافقونا هؤلء قال فإن ،
أن وإما الالفظ إطلق على وافقوا يكونوا أن إما لاه قيل ، نقصا ذلاك كون

سابحانه بأنه الاقول إطلق على وافقوا فإن ، معانيه على وافقوا يكونوا
داخل الانزاع مورد يكن لام الانقص من هذا لايس وقالاوا الانقص عن منزه
على حإاصل يكون ل حإينئذ الجماع أن ومعلوم الانقص بلفظ عنوه فيما

بعض عند الامعنى هذا فيه يدخل لام لافظ على ولاكن فيه الامتنازاع الامعنى
قام إذا غايته ولاكن الامعنى في حإجة يكون ل هذا ومثل الجماع أهل

بالالفظ يعبروا لام يكونوا أن نقصا الالغة في يسمى هذا أن على الادلايل
لاغوي خطأ فيه إنما الالغة في مساغا لاه يكون ل أن بتقدير وهذا الالغوي
هذا ومثل أيضا الالغة في لاهم مسلمة غير الامقدمات هذه كانت إذا فكيف
صحت لاو لافظية حإجة يكون وإنما فيه الامتنازاع الامعنى على بحجة لايس

الامعاني نفي على وافقوا كانوا وإن ، الامقصود بها يحصل فل مقدماته
لام فيه الامتنازاع الامعنى أن فمعلوم الانقص بلفظ عنها يعبر الاتي

يجوزا فل قطعا نفيه على إجماع ل الانزاع مورد أن فتبين عليه يوافقوهم
بالجماع نفيه على الحإتجاج

تنزه على اجتمعت المة إن الاقائل قول إن يقال أن الاثالاث الاوجه ،
الاعيب عن تعالاى الاله تنزيه على اجتمعت وقولاه الانقص عن تعالاى الاله

المة من واحإد كل عن الالفظ بمنقول لايس الاقدر وهذ ذلاك ونحو والفة
بل والاعيب الانقص عن تعالاى الاله ينزه فهو مسلم كل أن نعلم نحن لاكن

الاصانع يعظم ممن أحإد من ما فإنه ذلاك على متفقون كلهم الاعقلء
في ونقص وعيب آفة أنها يعتقد وهو بصفة الاله وصف وتعالاى سابحانه

من فهذا وعيبا نقصا هو يعتقده بما يصفه الاملحدين بعض كان وإن حإقه
يعتقدون وهم نفوها إنما الاصفات نفاة كان ولاهذا تعالاى الاصانع نفاة جنس

ومثبوتها الحإياء ومشابهة والمكان كالاحدوث الانقص يقتضي إثباتها أن
الانقص يستلزم وعدمها الاكمال يوجب إثباتها أن لعتقادهم أثبتوها إنما

نفاة بعض بل ونفاته الاقدر مثبتة وكذلاك الاجمادات ومشابهة والاعدم
وأهل الابشر من رساولاه يكون أن لاله تعظيما نفوها أنهم زاعموا الانبوة



فإذا خلقه وبين بينه تكون واساطة بل يعبد أن لاله تعظيما أشركوا الاشرك
الامعلوم فمن كذلاك كان

عن والاعيب الانقص نفي على الامسلمين بإجماع احإتج لاو النسان أن
أو وعيب نقص إثباتها أن مدعيا الاصفات يثبت من على تعالاى الاله

الاذي الامعنى هذا نفي على نوافقك لام نحن الامثبتة لاه لاقال بالاعكس
نوافقك لام لافظ على بالاموافقة علينا تحتج فل وعيبا نقصا أنت ساميته

وإن الامعنى هذا في ننازاعك نحن يقولاوا أن حإينئذ وأمكنهم معناه على
انتفاء على دلايل يقوم أن ال ثابتة حإجة يكون فل وعيبا نقصا أنت ساميته

قولاك لاه يقال أن الارابع الاوجه ، بموافقتهم الامشروطا الجماع غير ذلاك
كلها صفاته بذلاك عنيت إن كمال صفات كلها صفاته أن على المة إحإماع

ومشيئته بقدرته يحدث ما عنيت وإن لاك حإجة هذا في يكن لام لاه الالزامة
صفة إن تقولاون الاكلم أهل من وغيرك أنت فإنك إجماعا هذا يكن لام

يكن لام أن بعد بها موصوف والاله نقص ول كمال صفة لايست الافعل
حإادثة أمور عندك ذلاك ونحو ومحسنا وعادل ومبدعا خالاقا فكونه موصوفا
قائمة لايست الامفعولت قلت وإن كمال ول مدح صفة ولايست متجددة

بقدرته يحدث ما لاكن كذلاك المر أن هب لاك قيل به يقوم ما بخلف به
لايس قيل فإن به متصف هو يقال ل أو به متصف هو يقال أن إما ومشيئته

يكن لام به متصفا

، وهذا بهذا متصفا كان به متصف هو قيل وإن بهذا ول بهذا ل متصفا
يقسمون أنهم الاطوائف عامة من الاكلم أهل عند الامشهور أن ومعلوم
الفعال إن منهم يقول من قول مع فعلية وغير فعلية صفات الاى الاصفات

خالاق بأنه موصوف إنه يقولاون كما بالفعال موصوفا فيجعلونه به تقوم ل
يقول من لاهم قال ولاما تكن لام أن بعد كائنة أمور هذه وعندهم ورازاق

لازم كمال صفة كان إن الافعل وغيرهم الافلسافة من الاحوادث بتسلسل
أجابوا البد في به اتصافه امتنع نقص صفة كان وإن الزال في به اتصافه

احإتجاجه ، الاخامس الاوجه ، نقص ول كمال صفة لايس الافعل بأن ذلاك عن
أن على مجمعة المة إن بقولاه

على بإجماعهم احإتجاجه من أضعف كمال صفة إل تكون ل صفاته
في مشهور الانقص صفات عن منزها كونه فإن الانقص صفة عن تنزيهه

الالفظ هذا فليس كمال صفات ال تكون ل صفاته كون وأما الاناس كلم
سابيل على يطلقه فإنما منهم ذلاك أطلق ومن الئمة عن معروفا مشهورا
الانقص دون بالاكمال موصوف الاله أن من الاقلوب في اساتقر لاما الجمال

كونه هذا لامطلق قيل ولاو الامسائل دق على تدل ل الطلقات وهذه



إلاى لاكان كمال أو نقص صفة هو ويشاؤها عليها يقدر بنفسه أفعال يفعل
أن إلاى منه أقرب الاجواب عن يقف أو الاكمال صفات في ذلاك يدخل أن

حإجة الجماع هذا أن الاسادس الاوجه ، الانقص صفات من ذلاك يجعل
يتكلم أن يمكنه أحإدهما موجودين الاعقول على عرضنا إذا فإنا عليهم
يكون ل بل ذلاك يمكنه ل والخر به يقوم وفعل كلما بمشيئته ويفعل
تقضي الاعقول لاكانت عنه بائنا يكون أو مراد ول لاه مقدور غير إل كلمه

الاعقول على عرضنا إذا وكذلاك موجودين أكمل الول بأن

على يقدر أحإدهما مطلقا موجودين أو الامخلوقين من موجودين
الاعقول لاكانت ذلاك يمكنه ل والخر بنفسه والاتصرف والامجيء الاذهاب
موجودين الاعقل على عرضنا إذا أنا كما الاثاني من أكمل الول بأن تقضي

حإياة ل والخر قدير عليم حإي أحإدهما مطلقا موجودين أو الامخلوقين من
الاثاني من أكمل الول بأن تقضي الاعقول لاكانت قدرة ول علم ول لاه

يعلم به كمال صفة والاقدرة والاعلم بالاحياة اتصافه أن يعلم به ما فنفس
يفعل بها الاتي به تقوم الاتي الختيارية والقوال بالفعال اتصافه أن

العيان أن على متفقون والاعقلء ، كمال صفة الامباينة الامفعولت
كما الاحركة تقبل ل الاتي العيان من أكمل الاحركة تقبل الاتي أو الامتحركة

والابصر والاسمع والاقدرة بالاعلم الاموصوفة العيان أن على متفقون أنهم
ول بذلاك تتصف ل الاتي العيان من أكمل بذلاك التصاف تقبل الاتي أو

إثبات في الاطرق أعظم من هي الاطريقة وهذه ، به التصاف تقبل
ول يسمع ل إلاها عبد من أن ويثبتون بها يحتجون الاسلف وكان الاصفات

صفات هذه أن ويثبتون مؤوفا معيبا ناقصا ربا عبد فقد يتكلم ول يبصر
ناقص عنها فالاخالاي كمال

يثبت الاوجوه من بوجه فيه نقص ل كمال كل أن الامعلوم ومن
سابحانه فالاخالاق مخلوق عنه تنزه نقص وكل به أحإق فالاخالاق لالمخلوق

بأن الاصفات نفاة الاملحإدة من أورد من أورد ولاما ، عنه بتنزيهه أحإق
يكون وإنما لاها قابل الامحل كان إذا نقصا يكون إنما الاصفات هذه عدم
الامحل كان إذا صما الاسمع وعدم خرساا الاكلم وعدم عمى الابصر عدم
ول بهذا يوصف ل فإنه كالاجماد ذلاك ليقبل ما فأما كالاحيوان لاذلاك قابل
نقصا أعظم بهذا ول بهذا ل التصاف يقبل مال بأن هذا عن أجيبوا بهذا
يقبل ل الاذي فالاجماد بالانقص اتصف وإن بأحإدهما ويتصف يقبلهما مما

ذلاك يقبل الاذي الاحيوان من نقصا أعظم والاكلم والابصر والاسمع الاحياة
البكم الصم كالعمى جعله الاصفات نفى فمن أبكم أصم أعمى كان وإن
دون هو الاذي كالاجماد جعله هذا ول هذا ول هذا ل يقبل ل إنه قال ومن

فإن الفعال في موجود بعينه وهذا ، البكم الصم العمى الاحيوان



بالاعرض الاحركة بخلف لاها وملزومة لالحياة مستلزمة بالاذات الاحركة
الاعين بها تطلب الاتي الاطبيعية والاحركة لالقاسار الاتابعة الاقسرية كالاحركة

والاعقلء بالاعرض حإركة تلك فإن الامركز عن لاخروجها مركزها الاى الاعود
من كان ما أن على متفقون

لالحركة قابل كان وما يقبلها ل مما أشرف فهو لالحركة قابل العيان
كان بنفسه متحركا كان وما بالاعرض ال يقبلها ل مما أعلى فهو بالاذات
 الاموضع هذا غير في هذا بسط وقد بغيره تحركه الاذي الاموات من أكمل
كلما والانقصان الاكمال حإجة الاحجة هذه على نتكلم ونحن فصل ، 
غير على أصوغها أنا الاقائل يقول قد إذ الارازاي بنظم يختص ل مطلقا
الامسلمين الاطوائف أن اعلم ، فنقول الارازاي عليه صاغها الاذي الاوجه

الاقائمة الختيارية الفعال مسألاة عليه تنبني بالاذي الصل هذا في لاهم
هل متنازاعون أنهم وذلاك ساتة الاى تتفرع أقوال اربعة تعالاى الاله بذات
على الفعال وغير الفعال من وقدرته بمشيئته يتعلق ما بذاته يقوم

يمكن هل الاحادثة الامتجددة المور أن في ومتنازاعون مشهورين قولاين
دون الامستقبل في أو والامستقبل الاماضي في ودوامها تسلسلها
ثلثة على والامستقبل الاماضي في وانقطاعها تناهيها يجب أو الاماضي

يتعلق ما به يقوم تقول طائفة ، أربعة القوال فصارت معروفة أقوال
يقال هل ثم وقدرته بمشيئته

قولاين على يكن لام أن بعد الاجنس هذا حإدث يقال أو كذلاك زاال ما
وتسلسله ذلاك دوام يمكن هل ثم ذلاك من شيء به يقوم ل تقول وطائفة
هذه وجود يمكن هل تنازاعوا الاطائفتين من وكل ، قولاين على عنه خارجا

بجوازا الاقبلة أهل من فالاقائلون ، قولاين على به تقوم محل بدون الامعاني
في ل تحدث قال من ومنهم به تقوم قال من منهم الاحوادث تسلسل

أهل من لاذلاك والامانعون غيره محل في تحدث قال من ومنهم محل
قائمة تحدث بل قال من ومنهم ابتداء ولاها به تقوم قال من منهم الاقبلة

، ابتداء ولاها محل في ل تحدث بل قال من ومنهم ابتداء ولاها غيره في
من وكلم به والامرادات الامقدورات قيام من الامانعين حإجة ذكرنا وقد

من بعض وكلم الثار في الاتسلسل من الامانعين حإجة نذكر ونحن ناقضها
في حإتى الاطوائف عامة في موجود وهذا الاقبلة أهل من عارضهم
لبي الربعين لاباب في ذكر قد الرموى الاثناء أبا فإن الاواحإدة الاطائفة

يناساب ما ذلاك على العتراضات من الارازاي الاله عبد

المدي الاحسن كأبي الانظار من طوائف ذلاك في وتابع الاموضع هذا
في ذكره ما نقض كتبه من مواضع في ذكر قد الارازاي نفس بل وغيره



وسايأتي آخر موضع في كلمه حإكينا قد كما ذلاك عن يجب ولام الربعين
تناهي في ذكرها الاتي الاحجج هذه إفساد في الارازاي كلم الاله شاء إن

في ذكر الارازاي الاله عبد أبا أن وذلاك ، جوابا عنها يذكر لام بأمور الاحوادث
أو الجسام حإدوث على الاحجج من الاعالام حإدوث مسألاة في الربعين

كانت لاو أنه الولاى حإجج خمس فذكر ، كتبه عامة في يذكره مالام الاعالام
ل حإوادث يستلزم والول سااكنة أو متحركة إما لاكانت قديمة الجسام

أول

تقتضي الاحركة ماهية أن الول ، أوجه بستة ذلاك انتفاء على واحإتج
فعارضه ، الاحركة أزالاية فامتنعت تنفيها الزال وماهية بالاغير الامسبوقية

جزء من مركبة الاحركة ماهية كون يقول أن لاقائل بأنه الرموي الاثناء أبو
أول إلاى ل الامتعاقبة أفرادها ضمن في دوامها ينافي ل لحإق وجزء ساابق

إن يقال أي العتراض هذا ونكتة قلت ، أزالاية بكونها الامعنى وهو
الامراد فهل بالاغير مسبوقة تكون أن تقتضي الاحركة ماهية قال الامستدل

بعض يكون أن أو بحركة لايس بما مسبوقة الاحركة تكون أن بالاغير
ماهية قولاه به يشعر الاذي وهو فباطل الول أما لابعض ساابقا أجزائها
الاحركة

تقتضي ماهيتها أن منه يفهم قد ذلاك فإن بالاغير الامسبوقية تقتضي
الامسبوق كون لمتنع كذلاك المر كان ولاو الاحركة بغير مسبوقة تكون أن

تقديم تقتضي ماهيتها أن وهو الاثاني ال يريد أن يصلح ل لاكن أزالايا بغيره
إن قولاه وهي الاثانية الامقدمة منعوه فقد وحإينئذ بعض على أجزائها بعض
بل أزالايا يكون ل كذلاك كان ما أن نسلم ل وقالاوا ذلاك تنفي الزال ماهية

أهل من وغيرهم الامسلمين وجماهير وهو سايما ول الامسألاة رأس هذا
أن ومعلوم ، أبديا يكون أن يصلح فإنه كذلاك كان ما أن يسلمون الاملل
ذلاك مع يمتنع ول بعض عن متأخرا بعضها يكون أن تقتضي الاحركة ماهية
ابتداء مال وجود يمتنع ل فكذلاك قالاوا الاحركات من لاه انقضاء مال وجود

الاوجود الاواجب الاقديم وهو لاوجوده أول ل ما وجود يمتنع لام كما منها لاه
في والاكلم لاوجوده مقارنة لاها ابتداء ل وأزامنة حإركات تقدير إمكان مع

لاو الاثاني الاوجه الارازاي قال ، الامقدر انتهاء في كالاكلم الامحقق انتهاء
أول الاى ل عدم حإركة كل قبل كان أول الاى ل متعاقبة الافلك أدوار كانت
الاعدمات وتلك

لاكان وال الاوجودات من شيء معها ولايس الزال في مجتمعة
ولاقائل الرموي قال ، أول الاوجودات فلمجموع لالمسبوق مقارنا الاسابق

لنه ممنوع فهو ما حإينا معا بأسارها تحققها باجتماعها عنيت إن يقول أن



عدمها هي الاتي الاحركة لاوجود فيه منها واحإد ويتهي ال يفرض حإين من ما
في ترتيب ل أنه به عنيت وإن أول الاى ل الاحركات تلك تعاقب ضرورة
بعض اجتماع من يلزم فل الاوجودات بدايات في كما الاعدمات تلك بدايات

ينتهي حإركة كل عدم أن هذا مضمون قلت ، الامحذور معها الاوجودات
في مجتمعة تكون فل الانهايات في متساوية العدام فليست بوجوده

حإادث لاوجود بعض دون بعضها يثبت وقت كل في لنه الوقات من شيء
معدوما يزل لام حإدث ما فإن منها عدم لاكل بداية ل ولاكن عدمه به يزول
أن يمتنع فل وحإينئذ بداية حإركة لاكل فإن الاحركات بخلف حإدوثه قبل

كل عدم الزالاي الاباقي الاوجود يقارن كما بعض دون بعضها الاوجود يقارن
الزال في ثابت حإادث كل عدم يقول فالامستدل ساواه ما

الزال في ثابت الاجنس عدم أن نسلم ل لاكن نعم يقول والامعترض
في الاحادث وإنما الاجنس بعدم مسبوقا يكون حإتى حإادثا الاجنس ولايس
الزال في تحقق الامجموع لاعدم فليس البد في دوامه في كما أفراده
تلك إن يقال ول لاها الالحإق الاعدم بمنزلاة الاحركات لفراد الاسابق والاعدم
فرد فرد كل وعدم الامجموع عدم بين والافرق البد في مجتمعة العدام

أزالاي العدام فمجموع أزالاي واحإد كل عدم يقول والامستدل ظاهر فرق
كل أو حإادث فالامجموع حإادث الفراد من واحإد كل يقول أن بمنزلاة وهذا

فله حإادث كل يقول أن وبمنزلاة بداية لاه فالامجموع بداية فله حإادث
بغيره مسبوق واحإد كل أو انقضاء لاه الاحوادث فمجموع انقضاء

قول الامستدل عن الامتكلم قال فإذا ، بغيره مسبوق فالامجموع
لنه ممنوع فهو ما حإينا معا بأسارها تحققها باجتماعها عنيت إن الامعترض

مجتمعة فإنها بمستقيم لايس فيه منها واحإد وينتهي ال يفرض حإين من ما
فيه يقدر معينا ظرفا الزال لايس الامعترض عن الامتكلم قال ، الزال في

ولاكن عدم أو وجود فيه يقدر معينا ظرفا لايس البد أن كما عدم أو وجود
ومعنى ابتداء لاوجوده لايس أو موجودا مازاال أنه أزالايا الاشيء كون معنى

كون ومعنى انتهاء لاوجوده لايس أو موجودا يزال ل أنه أبديا كونه
مقارنا عدمه كان وإن وجد حإتى معدوما زاال ما أنه أزالايا الاشيء عدم

وقت في الاعدمات هذه اجتماع يتصور ل يقول ذلاك وقائل غيره لاوجود
غيره ووجود بعضها عدم فيه ال يقدر حإال من ما بل أصل الوقات من

هذه اجتماع إمكان فرع الزال في مجتمعة الاعدمات إن الاقائل فقول
بعد ذلاك على الاكلم تمام وسايأتي ممتنع العدام هذه واجتماع العدام

الزال في الاحركات من شيء يحصل لام إن إنه الاثالاث الارازاي قال ، هذا
بغيرها مسبوقا كان وإن أول فلكلها بغيرها مسبوقا يكن ولام حإصل أو



من شيء لايس يقول أن ولاقائل الرموي قال ، بالاغير مسبوقا الزال كان
الاحركات

الاكلية الاحركة الاقديم وإنما حإادثة منها واحإدة كل بل أزالايا الاجزئية
يكون أن يلزم فلم بغيرها مسبوقة لايست وهي الاجزئية الفراد بتعاقب

من شيء حإصل إن الامستدل قول قلت ، أول الاجزئية الاحركات لاكل
لايس به يريد أول فلها بغيرها مسبوقا يكن ولام الزال في الاحركات
أخرى حإركة تسبقها لام الاتي الامعينة الاحركة فإن أخرى بحركة مسبوقا

الاحركة أما الاجنس إل يكون ل الزالاي إذ أزالاية تكون فل ابتداء لاها تكون
كانت إذا أنها كما حإادثة كانت بحركة مسبوقة غير قدرت إذا الامعينة

في الاحركات من شيء حإصل إن بقولاه يرد ولام حإادثة كانت مسبوقة
الاحركات بغير مسبوقا يكن لام أي أول فلها بغيره مسبوقا يكن ولام الزال
أراد فلو أول لاه يكون ل بغيره مسبوقا يكن ولام الزال في كان ما فإن

مسبوقا يكون ل أزالايا كان ما فإن متهافتا الاكلم لاكان الاحركات غير بالاغير
من والاواحإد بغيره مسبوقا ولايس أزالاي الامنازاع عند فالاجنس بغيره

مسبوقا يكن لام أزالايا قدر وما بغيره مسبوق وهو بأزالاي لايس الاجنس
بغيره مسبوقا ولايس أزالايا قدر إذا لاكن شخصا أو جنسا كان ساواء بغيره
فالامسبوق أول لاه كان بالاغير مسبوقا قدر إذا ولاكن أول لاه يكون فكيف
أول لاه يكون فكيف بغيره مسبوقا لايس ما وأما أول لاه الاذي هو بغيره

ومسبوقة الزال في الامعينة الاحركة كون تقدير لاه فيقال هذا ومع
حإكم يلزمه لاذاته والاممتنع لاذاته ممتنع فهو الانقيضين بين جمع بأخرى
وهو الخر الاتقدير على وأما الاتقدير هذا على لازم ما يضر فل ممتنع

بأن الرموي أجابه فقد مسبوقا كونه مع الزال في منها شيء حإصول
أن جازا ممتنعا ذلاك كان وإذا أيضا محال الزال في الامعينة الاحركة وجود
الاجنس هو الزالاي وإنما بالاغير مسبوقا الزالاي كون وهو ممتنع حإكم يلزمه
قال بأن العتراض هذا على بعضهم اعترض وقد بالاغير مسبوقا ولايس
ل الزال في حإصل لاو إذ الزال في حإاصل الاحركات من شيء لايس فحينئذ

يقال أن العتراض هذا وجواب ، أزالايا كونا يمتنع شأنه هذا وما زاوالاه متنع
لاه أول ل منها شيء لايس إذ الزال في الامعينة الاحركات من شيء لايس

والامنازاع ذلاك غير وهذا أول لاه هل جنسها لاكن أول لاه منها واحإد كل بل
ذلاك غير في نزاعه وإنما أزالايا الامعينة الاحركات من شيء لايس أن يسلم

يقول أنه مع أبديا الامعينة الاحركات من شيء لايس أنه يسلم أنه كما
دورة زاحإل تحرك كلما الارابع الاوجه الارازاي قال ، أبدي جنسها



دورات عدد من اقل زاحإل دورات فعدد ثلثين الاشمس تحركت
متناه بالامتناهي الامتناهي على والازائد متناه غيره من والقل الاشمس
غير إلاى الاواحإد تضعيف يقول أن ولاقائل الرموي قال ، متناه فعددهما

هذا قلت ، متناهيين غير كونهما مع كذلاك الثنين تضعيف من أقل الانهاية
ول الادلايل مقدمات من شيء منع فيه لايس معارضة الرموي ذكره الاذي
الادورات وأعداد العداد مراتب بين الافرق الامستدل يقول قد ثم لاه حإل
الاخارج في لاها وجود ل الامجردة العداد مراتب أن أحإدهما ، وجهين من

شكل يقدر الامجردة الشكال يقدر كما تقديرا الاذهن يقدرها وإنما
الشكال وتلك جرا وهلم الخر من أكبر وشكل منه أكبر وشكل مستديرا

ل الامجردة العداد وكذلاك الاخارج في لاها وجود ل الاذهن يقدرها الاتي
عن مجردا أخذ إذا الامنفصل أو الامتصل فالاكم الاخارج في لاها وجود

يقدر أن وهو الاتعليمي الاجسم وكذلاك الاذهن في إل يكن لام به الاموصوف
من يلزم لام كذلاك كان وإذا به الاموصوف عن مجرد وعمق وعرض طول

تقدر الاذهن فإن الاخارج في وجوده إمكان الاذهن في ذلاك تقدير إمكان
الاشيء كون فيه فيقدر والاضدين الانقيضين كاجتماع الاممتنعات فيه

فيه ويقدر سااكنا متحركا الاشيء وكون معدوما موجودا

ممتنعا ول ممكنا ول واجبا ول معدوما ول موجودا ل الاشيء كون أن
في ذلاك إمكان تستلزم ل الاتي الاذهنية الاتقديرات من ذلاك غير إلاى

أشكال وتقدير يتناهى ل وساطح يتناهى ل خط تقدير يمكن ولاهذا الاخارج
تقدير إمكان من يلزم ول لاها نهاية ل وأبعاد نهاية بل بعض من أكبر بعضها

يسلمون والامنازاعون الاخارج في ذلاك إمكان الاذهن في لاه نهاية ل ما
تتناهى ل ومعلولت وعلل تتناهى ل وأبعاد قدرها يتناهى ل أجسام امتناع

ل أعداد تقدير كذلاك لاهم قيل فإذا ، الاذهن في ذلاك تقدير إمكان مع
قدر إذا بعض من افضل بعضها تتناهى ل أعداد مراتب تقدير أو تتناهى

معارضتهم بطلت الاخارج في وجوده إمكان على ذلاك يدل لام الاذهن في
ل الاتي الشكال بتقدير تتناهى ل الاتي العداد تقدير عارض من وكان

عارض ممن أولاى هذا في كالاتفاضل هذا في الاتفاضل وتقدير تتناهى
إلاى الاواحإد تضعيف قيل إذا فإنه العداد مراتب بتفاضل الادورات تفاضل

الاكف بقدر عرضه خط فرض وإذا قيل الثنين تضعيف من أقل نهاية غير
أقل الاكف بقدر فالاذي يتناهى ل الاذراع بقدر عرضه وخط طول يتناهى ل

وأخرى تتناهى ل النسان رأس بقدر منها كل مستديرة أجسام فرض وإذا
ل الافلك بقدر منها كل

معلوما كان يتناهى ل الاجميع أن مع أصغر تلك مقادير كانت تتناهى
الاثاني الاوجه ، الامعارضة تلك من بالاقبول وأولاى أعدل الامعارضة هذه أن



هذا كان نهاية غير إلاى الامقادير وساائر ومراتبها العداد تضعيف كان إن
فهو ويقدره ذلاك من الاذهن يتصوره ما فكل الاذهن في هو إنما الاتضعيف

العداد بأساماء نطق إذا وهكذا يعجز حإتى يضعف يزال ل والاذهن يتناهى
يزال ل بل يعجز ل أنه قدر وإن يعجز حإتى ينطق يزال فل بألافاظ أو

الاذهني الاوجود في داخل ذلاك جميع فإن ينطق والالسان يقدر الاذهن
فهو الاوجود في ذلاك من يدخل ما وكل والالساني والاجناني والالفظي

ولافظه النسان ذهن من وهو منه ابتدأ أول فله محدود مبدأ ولاه متناه
لاه نهاية مال جوازا على يدل هذا لاكن متناه فإنه متعاقبا منه يوجد ما وكل
ما فإن نهاية لاه يكون ول بداية لاه يكون قد الاشيء وأن الامستقبل في

منه يتناهى مال وجود ويمكن بداية لاه الالسان به وينطق بالذهان يخطر
يلهمون فإنهم وحإركاتهم وألافاظهم الاجنة أهل أنفاس الاباب هذا ومن

فهذا ، دائما الاملئكة تسبيح الاباب هذا ومن الانفس يلهمون كما الاتسبيح
في يتناهى مال وجود على يدل ولافظا ذهنا العداد تضعيف من الامذكور

به أريد ساواء فيه الاتفاضل وأما محدودة بداية لاه كان إذا الامستقبل
الاواحإد ضعف قيل إذا أنه فمعلوم جميعهما أو الالسان أو الاذهن تضعيف
جرا وهلم ضعفه ضعف وضعف ضعفه وضعف

وهلم الاضعف ضعف وضعف ضعفهما وضعف الثنين ضعف وقيل
وجد ما أن الثنين تضعيف من أقل الاواحإد تضعيف بكون أريد فإن جرا
فهذا أقل الاتضعيف من بالاقلب يخطر ما أو بالاتضعيف الالسان نطق من

فأكثرهما الاتفاضل قدر وإن والاحركة الامبدأ في الاتساوي قدر إذا ممنوع
الكثر هو الاواحإد تضعيف يكون فقد وحإينئذ حإركة وأقواهما مبدأ أسابقهما

من مرتبة كل في مما أكثر الالفظين أحإد مسمى أن بذلاك أريد وإن ،
وإذا وثلثين اثنين كان مرات خمس الاواحإد ضعف فإذا الاتضعيف مراتب
والاستون الربع فهذه مرة وساتين أربعا كان مرات خمس الثنان ضعف
الاتفاضل وجد يقال حإتى الاذهن في ول الاخارج في موجودا معدودا لايست

لايست والامعدودات متناهية أعداد بلفظ نطق وإنما يتناهى ل فيما
من العداد ألافاظ وجود قدر فلو الاخارج في ول الاذهن في ل موجودة

أنهما قدر إذا يلزم لام والالسان الاذهن في الامرتبة هذه ومن الامرتبة هذه
وإن ، والاحركة الامبدأ في اساتوائهما مع متفاضلين يكونا أن متناهيين غير
هذا مسمى من أكبر لاكان وجد لاو هذا مسمى أن أراد

لاو كما وهذا ممكن الامسمى ذلاك وجود إن قلت لام ولاكن نعم فيقال
ما ذلاك في يكن لام بلفظه وأتكلم ذهني في أقدره يتناهى مال الاقائل قال

يتناهى ل ما ولاسانا ذهنا يقدر كما الاخارج في وجوده يمكن أنه يقتضي
عن الامستدل به يجيب مما فهذا هذا فهذا والشكال والبعاد الجسام من



غير ذكره فقد أوردناه قد كنا وإن الافرق وهذا ، العداد بمراتب الامعارضة
الامسلمين متكلمي من والاحركات الاعدد بين الامفرقين الانظار من واحإد

على الامستدل يوافق من عند الامعروف الافرق هذا هؤلء وذكر وغيرهم
ما بخلف مقدرا بل موجودا أمرا لايس الاعدد تضعيف أن هو الانقض هذا
بأن والامستقبل الاماضي بين فرق من فرق وهكذا ، الاحركات من وجد

ما تقدير ل يتناهى ل ما وجود والاممتنع الامستقبل بخلف وجد قد الاماضي
فليست عدم قد أيضا الاماضي يقول الامعترض يوافق ومن ، يتناهى ل

بل مجتمعا كان فيما يتناهى مال وجود والامحذور معا موجودة أفراده
، وضعي أو طبيعي ترتيب لاه يكون بحيث ببعض بعضه منتظما مجتمعا

رشد ابن ولاكن الامتفلسفة من وأتباعه ساينا ابن فرق وهذا

ساواء الامجتمع وغير الامجتمع بين الافرق الافلسافة مذهب إن يقول
الانفوس في بينهم الانزاع وإنما ترتيب لاه لايس أو ترتيب لاه الامجتمع كان

ويقول ل أم متناهية غير متميزة موجودات هي هل الامفارقة الابشرية
من أقل بعضه أن قدر إذا سايكون ما أو وعدم كان ما أن نسلم ل هؤلء
من ينقضي ل دائم الاجنة نعيم بأن والامؤمنون متناهيا يكون أن يجب بعض

إل الاكلم أهل من فيه ينازاعوا ولام ذلاك يسلمون الاكتاب وأهل الامسلمين
الاحركات بفناء الاقائل الاهذيل وأبو الانعيم فناء على وافقه ومن الاجهم
على الامسلمين وجماهير والئمة الاسلف اتفق قد شاذان قولن وهما

الاجهمية على والئمة الاسلف أنكره ما أعظم ومن بهما الاقائلين تضليل
في أيضا واختلفوا الامقالت كتاب في الشعري وقال ، الاجنة بفناء قولاهم

مقالاتين على لاها كل ل أو كل لاها هل ومقدوراته وجل عز الاله معلومات
كل عليه الاله يقدر ولاما وجميعا كل الاله لامعلومات إن الاهذيل أبو فقال

حإركاتهم تنقطع الاجنة أهل وإن وجميع

الاله لامعلومات لايس السالم أهل أكثر وقال دائما ساكونا يسكنون
آخر سابحانه الاله لفعال هل أيضا واختلفوا غاية ول كل عليه يقدر لاما ول
الاله لامعلومات إن صفوان بن الاجهم فقال مقالاتين على لاها آخر ل أم

أهلهما ويفنوا تفنيان والانار الاجنة وإن آخر ولفعالاه ونهاية غاية ومقدوراته
أهل وقال معه شيء ل أول كان كما معه شيء ل آخرا الاله يكون حإتى

أهل وكذلاك باقيتين تزالن ل وأنهما آخر والانار لالجنة لايس جميعا السالم
لاذلاك لايس يعذبون الانار في الانار وأهل يتنعمون الاجنة في يزالاون ل الاجنة
الاناس بعض ذكر وقد ، نهاية ول غاية ومقدوراته الاله لامعلومات ول آخر
الرشاد صاحإب ذكره كما ذكره لامثال فرقا والامستقبل الاماضي بين

إل درهما أعطيك ل قائل قال إذا ما بمنزلاة الامستقبل أن وهو وغيره



ل يقول أن بمنزلاة والاماضي صحيح كلم وهذا درهما بعده أعطيتك
متناقص كلم وهذا درهما قبله أعطيتك إل درهما أعطيك

لالحاضر نفي أعطيك ل قولاه لن بمطابق لايس الامثال هذا لاكن ،
بعدها أو الاساعة هذه أعطيك ل قال فإذا لالماضي نفيا لايس والامستقبل

فعل يحدث حإتى الن فعل يحدث ل أن اقتضي شيئا قبله أعطيتك إل شيئا
أفعل حإتى أفعل ل يقول أن بمنزلاة أو ممتنع وهذا الاماضي الازمن في

إل درهما أعطيتك ما يقول أن مثالاه وإنما الانقيضين بين جمع وهذا
إل شيء يحدث ما الاقائل قال فإذا ماض فكلهما درهما قبله أعطيتك
قبله حإدث إل شيء حإدث ما يقول أن مثالاه كان شيء بعده ويحدث

ما وكل شيء قبله حإدث إل شيء الامستقبل في يحدث ل يقول ل شيء
عطاء أو لاه انتهاء ل عطاء فيه يكون أن يمتنع الاعبد كعمر وانتهاء ابتداء لاه
إمكان في لاهم والاناس ، يزال ول يزل لام فيما الاكلم وإنما لاه ابتداء ل

الاماضي في مطلقا ذلاك امتناع أحإدها ، أقوال يتناهى ل ما وجود
، الاهذيل وابن الاجهم قول وهذا شيء كل في والاحاضر والامستقبل

من طائفة قول وهو تتناهى ل الاتي البعاد في حإتى ذلاك جوازا والاثاني
لاه الارب إن ويقولاون وغيرهم الاملة أهل نظار من وطائفة الاهند فلسافة

من يتناهى ل يقول من هؤلء من ثم يتناهى ل قدر

وأما فقط الاعرش جهة من يتناهى يقول من ومنهم الاجهات جميع
هذه الامقالت في الشعري ذكر وقد ، يتناهى ل فإنه الاجهات ساائر من

أتباع من وطائفة الاكرامية ذلاك ذكر وممن طوائف عن وغيرها القوال
الاحوادث بتناهي يقول من منهم وهؤلء وغيره يعلى أبي كالاقاضي الئمة

وكذلاك ، الاحاضر في الامقدار من يتناهى مال بوجود قولاه مع الاماضي في
آن في تتناهى ل معان بوجود يقولاون الامعاني أصحاب من وأتباعه معمر
بجوازا يقول الاناس بعض فصار لاها أول ل حإوادث بامتناع قولاهم مع واحإد

في ذلاك بجوازا يقول من ومنهم والبعاد الاماضية الاحوادث في الاتناهي
ذلاك يجوزا ل يقول من قول الارابع ، أقوال ثلثة فهذه الاحوادث دون البعاد

يوجد لام فيما ويجوزا الاحاضر في ول الاماضي في ل الاوجود في دخل فيما
يقول من قول الاخامس ، الانظار من كثير قول وهذا الامستقبلت وهو بعد

في ل واحإد آن في يوجد فيما يجوزا ول والامستقبل الاماضي في ذلاك يجوزا
الافلسافة عن وحإكاه رشد ابن قول وهو الامعاني ول النفس ول البعاد
كذلاك كانت أنها زاعم كما الامفارقة بعد واحإدة الابشرية الانفوس أن وزاعم

الامفارقة قبل



تناهيه يجب فإنه مترتبا مجتمعا كان ما يقول من قول الاسادس ،
وكلها وضعي ترتيب لاها وهذه طبيعي ترتيب لاها فتلك والجسام كالاعلل

ترتيب لاه كان أو كالنفس ترتيب لاه يكن لام ما وأما واحإد آن في موجودة
قول وهذا يتناهى مال وجود فيه يمتنع فل كالاحركات متعاقبا يوجد ولاكن

أن ذكر رشد ابن لاكن وأتباعه أرساطو عن عندهم لالمحكي وهو ساينا ابن
علل وجود وأما ، ساينا ابن إل الافلسافة من أحإد يقله لام الاقول هذا

هذا عرف إذا ، الاعقلء من أحإد يجوزاه لام مما فهذا تتناهى ل ومعلومات
تقطع الاشمس فإن تتناهى ل الاتي الادورات بتفاضل الحإتجاج على تكلمنا
والامشتري مشهود وهذا مرة عشرة اثنتي والاقمر مرة الاسنة في الافلك

فتكون مرة سانة ثلثين كل في وزاحإل مرة سانة عشرة اثنتي كل في
الاشمس ودورات مرة وساتين ثلثمائة زاحإل دورات بقدر الاقمر دورات

هذا دورات أضعاف هذا دورات فتكون مرة ثلثين زاحإل دورات بقدر
متناه الامتناهي غير من والقل بذلاك الاقائلين عند يتناهى ل وكلهما
باطلة بالاعدد الامعارضة أن عرف وقد متناه الامتناهي على والازائد

الايوم إلاى الاماضية الاحوادث تطبيق جنس من هذا يقال وقد
وهو الاتفاضل مع يتناهى ل كلهما فإن أمس إلاى الاماضية بالاحوادث

هذه هناك أنه منها ، مؤثرة فروق بينهما لاكن سايأتي الاذي الاخامس الاوجه
مال يكون أن تلك فغاية الايوم حإوادث زاادت لاكن بعينها تلك هي الاحوادث

فهذه هنا وأما شيء بعد شيئا زايادة في يزال ل الاحوادث من لاه ابتداء
مع المس على الايوم انطباق فرض هناك أنه ومنها تلك لايست الادورات

تقدر أنا حإقيقته فإن ممتنع الاتطبيق وهذا الابداية عدم في اشتراكهما
مع الاتماثل لازم آخر على أحإدهما طبق إذا فإنه وتفاضلهما تماثلهما
متفاضلن وهما الانهاية حإد وفي الابداية عدم في اساتويا لنهما الاتفاضل

الابداية عدم في مشتركتان هنا فإنهما الادورتين بخلف ممتنع تقدير وهذا
عند الانهاية عدم في الشتراك مع حإاصل هنا فالاتفاضل الانهاية حإد وفي
بخلف ممتنع تقدير هو يقال حإتى وتقدير فرض إلاى يحتاج ل فهذا هؤلء
فيه عدمت قد كليهما أن في الاتقابل ذلاك يوافق الاتقابل ولاكن ذلاك

من الاحوادث انتهاء فيه قدر قد كليهما أن في ويوافقه الاماضية الاحوادث
الاوجهين ذينك من مفترقان الاوجهين هذين من متفقان فهما الاجانبين أحإد

ول لاها بداية ل الافلك حإركات أن يزعمون الادهرية فيقال وحإينئذ
هذه أن على اعتمادهم يصح فل إلايه تنتهي آخرا لاها يجعلون ل نهاية

الاحركة تكون أن قطعا يلزمهم بل الاجانبين أحإد من متناهية الاحوادث
عندهم زاحإل فدورات متفاضلة تزال ول تزل لام أنها زاعموا الاتي الافلكية

الاقمر دورات أن مع والاقمر الاشمس دورات وكذلاك تزال ول تزل لام



دورات بقدر الاشمس ودورات مرة عشرة اثنتي الاشمس دورات بقدر
وهذا والامستقبل الاماضي في يتناهى ل هذين من فكل مرة ثلثين زاحإل
من القل كان فإذا متناه بقدر هذا من أزايد وهذا متناه بقدر هذا من أقل

يرد ل الاوجه وهذا ، متناهيا الادورات من كل يكون أن لازم متناهيا غيره
فإن تتناهى ل حإوادث بجوازا الاملل وأهل السالم أئمة من قال من على

مخلوق محدث وأنه انتهاء ولاها ابتداء لاها الافلك حإركة بأن يقولاون أولائك
والاقمر الاشمس حإركة فتبطل وينفطر ينشق وأنه يكن لام أن بعد كائن
بداية عندهم لاه وقمره وشمسه وكواكبه الافلك دورات من واحإد وكل

متناهية غير تكون أن يمتنع حإركته أن على يدل إنما الادلايل وهذا ، ونهاية
جنس تناهي يجب أن معين جسم حإركة تناهي وجب إذا يلزم ول

يدل الامعين حإركة تناهي على دل الاذي الادلايل كان إذا إل الاحوادث

إل يتناول ل الادلايل هذا فإن كذلاك المر ولايس الاجنس تناهي على
نهاية ول بداية بل حإركته تكون أن وامتناع حإدوثه على دلايل وهو الافلك

بأن يقول ممن وأمثالاهما ساينا وابن أرساطو مذهب فساد على يدل فهو
وهو الاعقلء وعامة الاملل أهل بين عليه متفق حإق فهذا أزالاي قديم الافلك
كان ولاهذا قليلة شرذمة إل ذلاك في يخالاف ولام الافلسافة جمهور قول

ضعيفا الرموي به اعترض الاذي والعتراض قويا حإدوثه على الادلايل
ضعيفة أدلاتها فإن الاحوادث دوام جنس امتناع على الادالاة الاوجوه بخلف

هو الارسال به جاءت ما أن يبين مما وهذا ، قوية عليها غيره واعتراضات
صريح وأن الارسال به جاءت ما توافق الاصريحة الاعقلية الدلاة وأن الاحق

في يدخل ما بين الاتناقض يقع وإنما الامنقول صحيح يناقض ل الامعقول
من جعلوا كالاذين منه ولايس الاعقل في يدخل وما منه ولايس الاسمع
ول بمشيئته يتكلم ل والافعل الاكلم عن معطل يزل لام الارب أن الاسمع
ويفعل بمشيئته يتكلم يزال ل أنه عندهم يمكنه ول بل بمشيئته يفعل

من هؤلء وجعل قولاهم هو ولايس الارسال قول هذا هؤلء فجعل ، بمشيئته
، بمشيئته والافعل الاكلم على قادرا كونه دوام يمتنع أنه الامعقول

وأنه معه أزالاي كالافلك مخلوقاته من الاواحإد أن فادعوا آخرون وعارضهم
ل وهذه تتناهى ل الادورات فهذه متناهية غير حإوادثه تزال ول يزل لام

أزال يتناهيان ل الاشيئين وكون متناهية مرات هذه بقدر هذه أن مع تتناهى
مع مرات الخر بقدر أحإدهما كون مع وأبدا

به انفردوا الاذي هو الازمن في لافاعله مساويا معلول مفعول كونه
، الاوجه هذا في ذكر الاذي فهو وانتهاء ابتداء يتناهى ل فيما الافاعلية وأما
متناه غير منها كل الاتي وإرادته الاله كلمات في هذا مثل يلزم يقال وقد
الاقمر مقدار أن هنا يذكر وقد الخر من أكثر أحإدهما كان وإن وأبدا أزال



نقصت فقد الادورات في زاادت وإن فحركته الاشمس مقدار من أصغر
حإركات جميع مقدار تساوي عرف إذا إل ينفع ل هذا لاكن الامقدار في

فإذا يتناهى ل فيما الاتفاضل لازم وإل متناه غير منها كل الاتي الاكواكب
الاخامس الاوجه الارازاي قال ، باطل الاسؤال هذا كان باطل تساويها كان
ثم كذلاك المس ومن جملة أول إلاى ل الايوم من الاماضية الدوار أن نقدر

الاطرف على الاوهم في الاجملتين إحإدى من الامتناهي الاطرف نطبق
من الامتناهي

فإن الخرى من بنظيره إحإداهما أفراد من فرد كل ونقابل الخرى
غيره مع الاشيء كان الخر الاطرف في الخرى عن إحإداهما تقصر لام

فهي متناه بقدر زاائدة والخرى متناهية كانت قصرت وإن غيره مع كهول
من تنقطع ل الاناقصة الاجملة يقول أن ولاقائل الرموي قال ، أيضا متناهية
أفراد كان إذا غيره مع كهول غيره مع الاشيء يكون وإنما الامبدأ طرف
مال إلاى الاواحإد من العداد مراتب في كما الاناقص أفراد مثل الازائد

على الاجملتين إحإدى طبقنا إذا يتناهى مال إلاى الاعشرة ومن يتناهى
وغيره معارضة عارضها بل الاحجة فساد يبين لام الامعترض قلت ، الخرى

كانت قصرت وإن يقول فالامعترض إحإداهما أو الامقدمتين كلتا يمنع قد
منقطعة كانت لاو متناهية تكون إنما فنقول متناهية

أن كما تناهيها نسلم فل انقطاعها عدم مع فأما الامبدأ طرف من
يكن لام الامنتهي جهة من منقطعا يكن لام لاما الاعدد وتضعيف الامستقبل

أجوبة بثلثة فيجب غيره وأما ، الامقابلة هذه مثل فيه أمكن وإن متناهيا
كان الخر الاطرف في الخرى عن إحإداهما تقصر لام فإن قولاه أحإدها ! ،

إحإدى طبقنا إذا يلزم إنما هذا فنقول غيره مع كهول غيره مع الاشيء
تطبيق في كما ممتنع الامعدوم في والاتطبيق الخرى على الاجملتين

يتناهى ل ما إلاى الاعشرة ومن يتناهى ل ما إلاى الاواحإد من العداد مراتب
من أقل الاواحإد تضعيف عدد أن نعلم فإنا يتناهى ل ما إلاى الامائة ومن
الامائة تضعيف عدد من أقل الاغشرة تضعيف وعدد الاعشرة تضعيف عدد

وهذه يتناهى ل والاجميع اللاف تضعيف عدد من أقل الامائة تضعيف وعدد
لاكن الخر بدورات الاكوكبين أحإد دورات مقابلة حإجة جنس من الاحجة
الاماضية والاحركات الزامنة قدرت وهنا وعدمت وجدت الادورات هناك

أن حإججهم أشهر وهي الاحجة هذه عن به يجاب ومما ، وزاائدة ناقصة
وأحإدهما لاه بداية ل كلهما كان إذا فأنه الاتطبيق إمكان نسلم ل يقال

على الايوم إلاى الاحوادث تطبيق كان الايوم انتهى والخر أمس انتهى
أكثرفكيف الايوم إلاى الاحوادث فإن لاذاته ممتنعا المس إلاى الاحوادث



يلزمه أن جازا ممتنعا الاتطبيق كان فلما لالخرى مطابقة إحإداهما تكون
الامتناهي الاجانب من متناهية أنها نسلم نحن فيقال وأيضا ، ممتنع حإكم
الاجانب من متناهيين كانا الاجانبين أحإد من متناهيين كانا إذا قلت لام لاكن

من ل الامتناهي الاجانب من وقع والاتفاضل الامسألاة أول وهذا الخر
الارازاي قال ، تفاضل يتناهى ل فيما يقع فلم بمتناه لايس الاذي الاجانب

موقوفا الايوم وجود كان متناهية غير الاماضية الدوار كانت لاو الاسادس
الرموي قال ، محال الامحال على والاموقوف لاه نهاية مال انقضاء على

ففيه لاه بداية مال انقضاء وأما محال لاه نهاية مال انقضاء يقول أن ولاقائل
قدر إذا أنه فهو الالفظي أما معنوي ونزاع لافظي نزاع هنا قلت ، نزاع

يعبر فهل لاها أول ل وأنها انقطاعها وعدم الاماضي في الاحوادث تسلسل
لاها نهاية ل يقال ول لاها بداية ل يقال أو لاها نهاية ل يقال بأن هذا عن

لافظي نزاع وهذا ذلاك أنكر والامعترض لاها نهاية ل بأنه عبر فالامستدل
غير يقال وقد محدود حإد لاه لايس أنه بمعنى متناه غير هذا يقال أنه وذلاك
لاه نهاية ل وهذا آخر لاه أي نهاية لاه هذا ويقال لاه آخر ل أنه بمعنى متناه

لاها نهاية ل يقال فإنه تزل لام أنها قدر إذا الاماضية والاحوادث لاه آخر ل أي
آخر ولاها وانصرمت انقضت فقد الاثاني بالامعنى وأما الول بالامعنى

قبله ومن الامعالاي كأبي الامتكلمين أكثر عليها اعتمد الاحجة وهذه
الانحوي يحيى عليها اعتمد أنه وذكروا والشعرية الامعتزلاة من وبعده
منقضيا يكون أن يمتنع يتناهى لامم ما أن وظنوا الامتقدمين من وغيره

لاه نهاية ل إنه يقال فكيف تناهى فقد وانصرم انقضى فإنما منصرما
لاه الاماضي فإن والشتباه الجمال من فيه لاما الانهاية لافظ عليهم واشتبه

انه يقال الامعنى وبهذا نزاع بل العتبار بهذا متناه فهو إلايه انتهى آخر
لاه بداية ل أنه فهو فيه الامتنازاع بالامعنى واما ونفذ وفرغا وانقضى انصرم

انقضاء يعقل هل أنه فهو الامعنوي الانزاع وأما ، متعاقبة آحإاده تزل لام أي
الامستدل أن ريب ول أول مبدئه جهة من ينتهي ول لاه بداية ل أنه يقدر ما
ولافظ يتناهى ل ما لافظ أخذ لاكن ذلاك انقضاء امتناع على دلايل يذكر لام

جهة من الامستقبل في يتناهى مال به يعنى فقد إجمال فيه يتناهى مال
كان ينقضي هذا إن قيل فإذا آخره

في ينازاع وهو لاه بداية ل ما به يعنى وقد الانقيضين بين جمعا ذلاك
بد فل نهاية مالاه يقول وكأنه بداية بل نهاية لاه يكون حإينئذ لنه ذلاك إمكان

شخص فكل الشخاصا في مسلم هذا يقولاون ومنازاعوه بداية من لاه
قدمه وجب وما قديما لاكان مبدأ لاه يكن لام لاو إذا مبدأ من لاه بد فل ينتهي
إن يقال أن يمكن ويقولاون الانوع في وينازاعونه سايأتي كما عدمه امتنع



على الارازاي كلم الاله شاء إن وسايأتي ، شيء بعد شيئا يفعل يزل لام الاله
يذكر لام بكلم الاحوادث تناهي على هاهنا ذكرها الاتي الاحجة هذه إفساد

ممتنعا ذلاك كان سااكنا الزال في الاجسم كان وان الارازاي قال ، جوابا عنه
نازاعه والامنازاع ، زاوالاه يمتنع فإنه أزالاي وجودي وكل وجودي الاسكون لن
زاوالاه يمتنع الزالاي الاوجود أن في ينازاعه ولام وجوديا الاسكون كون في
مؤثرة يكون ممكن أو بذاته واجب إما الاقديم بأن الارازاي ذلاك قرر وقد

لزام بشرطا أو بنفسه تأثيره كان ساواء بذاته موجبا

امتنع بنفسه واجبا كان إن الاقديم يقال بل هذا إلاى يحتاج ول لاه
إما مختارا أو موجبا سامي ساواء لاه فالامقتضى كذلاك يكن لام وان عدمه

الاقديم فإن ممتنع والاثاني ل أو محدث شرطا على لاه اقتضاؤه يتوقف أن
أو الامحدث مع الاقديم لاكان عليه توقف لاو إذ محدث شرطا على يتوقف ل

الامقتضي وجد قد يكون أن لازم محدث شرطا على يتوقف لام وإذا بعده
الاتام الامقتضي بدوام دوامه فيجب وحإينئذ الزال في لاه الامستلزم الاتام

هذا ولايس ونزاع كلم فيه اختيار لاه مقتضي يكون ل الاقديم كون ثم
وقد ، وجوديا الاسكون كون في نازاعه منازاعه أن هنا والامقصود موضعه

وبالاعكس بالاسكون الاواحإد الاجسم حإركة تبدل بأن الارازاي عليه احإتج
لن وجوديا الخر فيكون ثبوت الاعدم رفع لن وجوديا أحإدهما كون يقتضي
هو والاسكون الخر في بالاحصول مسبوقا حإيز في الاحصول هي الاحركة

بالامسبوقية هو إنما فاختلفهما فيه بالاحصول مسبوقا حإيز في الاحصول
وجوديين كونهما فيلزم الاماهية اتحاد يمنع ل عرضي وصف وإنها بالاغير

تقابل متقابلن والاسكون الاحركة يقول أن ولاقائل الرموي قال
في الاضدين باختلف حإاكمة والابديهة والاملكة الاعدم تقابل أو الاضدين

به لاما عرضي وصف الامسبوقية وأيضا والاملكة الاعدم وكذا الاماهية تمام
الامركبة لالماهية ذاتيا يكون الشتراك به لاما الاعرضي والاوصف الشتراك

جنس من الاسكون بأن احإتج الارازاي أن ذلاك مضمون قلت ، منهما
في اختلف وهذا بالاغير مسبوقا أحإدهما كون في يختلفان وإنما الاحركة
بل بمقدمتين الرموي فمنعه الاحقيقة في الاتماثل يمنع ل عرضي وصف
والاحلوة والابياض كالاسواد الاضدين تقابل الامتقابلين بأن الولاى أبطل

تقابل الامتقابلن وكذا الاحقيقة في مختلفان هما ذلاك ونحو والامرارة
ذلاك ونحو والاجهل والاعلم والاموت والاحياة والابصر كالاعمى والاملكة الاعدم

حإقيقة تجعل فكيف هذا من وإما هذا من إما الاسكون مع والاحركة
عرضي بوصف إل يختلفان ل وأنهما الخر لاحقيقة مماثلة أحإدهما



بينها الامشترك الاحصول جنس من لايست الاحركة أن هذا وإيضاح
مع معقول الاحيز هذا وفي الاحيز هذا في الاشيء كون فإن الاسكون وبين
كان الاثاني الاحيز في ساكن أنه قدر إذا فإنه متحركا كونه عن الانظر قطع
على زاائد فأمر حإركته نفس وأما الاحصول ذلاك جنس من الاحصول هذا

الاقائل قول أن منعه ساند وجعل الاثانية ومنع الامشترك الاحصول مطلق
ذلاك على دلايل فل ذاتية لايست أنها عني إن عرضي وصف الامسبوقية

يكون قد الشتراك به لاما فالاعرض فيه اشتركا لاما عرضية أنها عني وإن
تعرض فإنها كالاناطقية والامميز الامشترك من الامركبة لالحقيقة ذاتيا

الاحيوانية من الامركبة لالنسانية ذاتية إنها ثم لاها ذاتية لايست لالحيوانية
مسبوقا هذا كون بأن هذا عن يجيب أن يمكنه قد والارازاي ، والاناطقية

الاصفات من يكون ل هذا ومثل عنه متأخر هو أي إضافي أمر هو إنما بهذا
متماثلتين كانتا إذا فإنهما الولاى مع الاثانية الامتماثلتين كالاحركتين الاذاتية

الاصفات من الخرى دون بالاغير مسبوقة إحإداهما كون يجعل أن يجز لام
أن على مبني والعتراض الاحجة يقول أن ولاقائل ، بينهما الامفرقة الاذاتية

يقولاه من يقولاه كما وعرضي ذاتي إلاى تنقسم لالحقيقة الالزامة الاصفات
ذاتي هو ما إلاى لالحقيقة الالزامة الاصفات تقسيم فإن الامنطق أهل من

بل دلايل عليه يقوم ل قول عنها خارج عرضي هو وما الاحقيقة في داخل

بينهما المر نفس في يكن لام لاما ولاهذا نقيضه على يقوم الادلايل
من ذكروه ما بل بينهما يفصل حإدا بينهما الامفرقون يحدد لام فرق

الاصفتان كانت وإذا موضعه في مبسوطا هو كما منتقض الاضوابط
هذه مع إل هذه توجد ل والنتفاء الاثبوت والاعدم الاوجود في متلزامتين

عرضية والخرى مقومة إحإداهما بجعل الاتفريق كان هذه انتفت وإذا
والاصفات الاذاتية الاصفات من الامركبة هي الاذات قيل إذا ثم ، تحكما
ول الاذاتية بالاصفات إل الاذات تعرف لام بها إل الاذات تتصور مال الاذاتية

الاشيء وجود أن على مبني هذا فإن وأيضا ، بالاذات إل الاذاتية الاصفات
باطل قول أيضا وهو الاخارج في الاموجودة حإقيقته على زاائد الاخارج في

كهذا بنفسها الاقائمة الاخارج في الاموجودة فالاذات وأيضا ، ضعيف
من مركبا الاجوهر كون لازم عرضين من مركب إنه قيل إن النسان
مركب إنه قيل وإن الابديهة في ممتنع وهذا لاه ساابقين يكونا وأن عرضين

أن لازم ناطق حإيوان هو يقال كما عليه يحمل منهما كل جوهرين من
لالحس مكابرة وهذا ناطق والخر حإيوان أحإدهما جوهران فيه يكون

ناطق بأنه موصوف واحإد حإيوان هو إذ والاعقل

إذا آخر بحصول مسبوق هو الاذي الاحصول فكون كذلاك كان وإذا ،
في الاشيئان افترق وإذا الالزامة الاصفات من كان لاه لزاما ذلاك كان



فإن الخر حإقيقة مثل أحإدهما حإقيقة تكون أن يجب لام الالزامة الاصفات
لحإدهما وجب فإذا ويمتنع ويجوزا يجب فيما الامشتركان هما الامتماثلين

بطلن تبين قد يقول أن ولالرموي ، مثله يكن لام لالخر يجب مال
الانظر أهل ساائر بطريقة أو الامنطقيين بطريقة كان ساواء الامقدمتين

الانظر أهل طوائف ساائر أنكر كما ذكروه ما الامنطقيين على أنكروا الاذين
كما وغيرها الاحدود في ذكروه مما كثيرا عليهم وغيرهم الامسلمين من
والاكرامية والشعرية الامعتزلاة من الاكلم أهل كتب في معروف هو

ولايس والاحنبلية والاشافعية والامالاكية الاحنفية من الافقهاء وطوائف
يمتنع ل الاسكون قلنا وإنما الارازاي قال ، بهذا يتعلق ما بسط هنا الامقصود

خروجه يجوزا الامتحيز ولن جسم كل حإركة جوازا يسلم الاخصم لن زاوالاه
كل على فيجوزا متساوية جوانبه طبائع كانت بسيطا كان إن لنه حإيزه من
وخروجه لابسائطه لزاما هذا كان مركبا كان وإن الخر على يجوزا ما منها

نوع كون إمكان يقتضي هذا يقول أن ولاقائل ، الاحركة هو حإيزه عن
مستلزم موجب ولاه وجودي الاسكون أن قدر فإذا الاحركة يقبل الاجسم

لاغيره يوجد لام الامعين الاجسم به يختص آخر لامعنى الاحركة امتناع كان لاه
هذا بل زاوالاه يمكن أنه أزالاي موجود أنه قدر إذا يلزم فل الجسام من

يمكن ول بحال زاوالاه يمكن ل أزالايا موجودا قدر فما الامتناقضين بين جمع
إلاى يحتاج ل لالحركة جسم كل وقبول متناقضين تقديرين بين يجمع أن
من أزالايا الاسكون كون مع أمكن الاحركة عدم الاسكون إن قيل فإذا هذا

تتوقف ل حإينئذ أنه وذلاك وجوديا كونه تقدير مع يمكن مال الاحركة إثبات
وجودي معنى هناك ولايس مانعها وانتفاء مقتضيها وجود على إل الاحركة

الاسكون أن على اساتدللاه على بعضهم أورد وقد ، زاوالاه إلاى يحتاج أزالاي
الادلايل مقدمة أن جهة من نظر فيه هذا فقال بالاغا اعتراضا وجودي أمر

أن الادلايل ومقدمة وجوديين كونهما الامطلوب لن لالمطلوب مناقضة
يكون أن يتقضي وهو سابق بما إل تقريره يمكن ول وجودي أحإدهما
لاه مناقض ذلاك بعد وجوديين كونهما فادعاء عدميا أحإدهما

ورفعه بالخر أحإدهما تبدل الالذين المرين فإن جيد كلم وهذا قلت ،
الاحركة تكون أن لازم عدميا والخر وجوديا أحإدهما يكون أن لازم إن

أن جازا وإن الامطلوب نقيض وهو عدميا والخر وجوديا أحإدهما والاسكون
أحإدهما تبدل لن قولاه وهو الادلايل بطل عدميين أو وجوديين جميعا يكونا

وإل وجوديا كان إن الامرفوع لن وجوديا أحإدهما يكون أن يقتضى بالخر
رفع يمكن الاتقدير هذا على فإنه ثبوت الاعدم رفع لن وجودي فالارافع

أو وجوديين يكونا ان يجب بل قيل وإن ، بالاوجود والاوجود بالاعدم الاعدم
بالاعدم يرتفع ل الاعدم لن عدميين يكونا ان يجوزا ول وجوديا أحإدهما يكون



الاعدمان بل قيل ، بالاعكس أو بالاوجود والاعدم بالاوجود الاوجود يرتفع كما
لاعدم مستلزم الاشرطا عدم أن فكما يتلزامان قد كما يتضادان قد

كان فإذا كلها عدمها ينافي منها واحإد الاواجب المور فعدم الامشروطا
جميع عدم الاجنس وجود مع امتنع فصل لاه نوع بوجود ال يوجد ل الاجنس
في يقال كما وهذا كلها عدمها ينافي بعضها عدم فكان والافصول النواع

كقول والاخلو الاجمع من مانعا يكون قد الامنفصل الاشرطي وهو الاتقسيم
كقول فقط الاجمع من مانعا يكون وقد وتر وإما شفع إما الاعدد الاقائل
كان فما فقط الاخلو من يكون وقد ابيض وإما أساود إما الاجسم الاقائل
فقط الاخلو من مانعا

تنافي الاشفعية ان فكما فيه الاعدمين اجتماع امتنع الاجمع من أو
يحصل فل ثبوتها ل الاوترية عدم ينافي الاشفعية فعدم الاعدد في الاوترية

الاعدم فيكون الخر الاعدم يثبت لام الاعدمين أحإد ثبت إذا بل معا الاعدمان
والاسكون الاحركة تكون ان الامستدل فمطلوب وأيضا ، لالعدم رافعا

وجوديا أحإدهما كون يقتضي بالاسكون الاحركة تبدل قال فإذا وجوديين
كون تقدير على موقوفا وجوديين كونهما إثبات كان ثبوت الاعدم رفع لن

عدميا أحإدهما يكن لام فإن ثبوت الاعدم رفع لن قال لنه عدميا أحإدهما
والامطلوب وجوديين يكونا أن امتنع عدميا الامرفوع كان وإذا هذا يصح لام

ذكره كما الادلايل لامقدمة مناقضا الامطلوب فصار وجوديين كونهما
وجودية الاحركة ان تقريره في يقال أن فالولاى قال لاكنه ، الامعترض

الاذي بالاتقرير وجوديا أيضا الاسكون يكون أن فوجب مبصر ولنه إجماعا
أو الاتضاد تقابل إما بينهما وأورد فقال الرموي اعتراض ذكر ثم ، سابق
، والامتقابلين الامتضادين ماهية باختلف حإاكمة والابديهة والاملكة الاعدم

الساود بين كما لاهما عارضا كان إذا الاشيئين بين الاتضاد بأن وأجيب قال
بسبب لاهما عارض تضاد فإن كذلاك فيه نحن وما ذلاك يلزم لام والبيض

تكون أن يجز فلم عدمية وهي بالاغير الامسبوقية

من أولاى الاحركة عدم عن عبارة الاسكون جعل لايس ولنه جزءا
وجوديين يكونا أن وفتعين وفاقا باطل وهو عدميين يكونا أن فإما الاعكس

بين الاتضاد جنس من والاسكون الاحركة بين الاتضاد يقول أن ولاقائل ،
والاعمى والابياض والاسواد والاعجز والاقدرة والاجهل والاعلم والاموت الاحياة

الاتي أو الاثبوتية الاصفات من ذلاك ونحو والاحموضة والاحلوة والابصر
بأنفسهما الاقائمين تضاد جنس من هو لايس عدمي وبعضها ثبوتي بعضها

يعتقبان الالذين الامعتقبين في يكون إنما الاتضاد فإن والبيض كالساود
معنيين كل الاضدان الثبات أهل متكلمة قال كما واحإد محل على

يكن لام فما واحإدة جهة من لاذاتيهما واحإد محل في اجتماعهما يستحيل



على يتعقبان والاسكون والاحركة تضاد فل واحإد بمحل قائمين الامعنيان
والابصر الاعلم تعاقب واما والاطعميين الالونين تعاقب اما الاواحإد الامحل

بصفة إل يفارقه ل الخر مثل إحإداهما يكون فكيف ذلاك وعدم والاسمع
فهما وجوديين كانا ان هما والاسكون فالاحركة الاجملة وفي ، عرضية
الاعرض عدم والخر عرض فإحإداهما وجوديا احإداهما كان وان عرضان

بالجسام تشبيههما يجوزا فل بأنفسهما قائمين فلسا الاتقديريين وعلى
تشبيههما يجب بل والاجاهل والاعالام والاقصير والاطويل والبيض كالساود

ونحو الاعلم وعدم والاعلم والابياض كالاسواد العراض وعدم بالعراض
ذلاك

أو الاضدين تقابل متقابلن والاسكون الاحركة إن الرموي فقول
تماثلهما ل ماهيتهما اختلف يجب الاتقديرين وعلى والاملكة الاعدم تقابل
بين كما لاعارض كان إذا الختلف إن لاه الامعارض وقول صحيح كلم

جنس من الساود ماهية فإن الاماهيتين اختلف يجب لام والبيض الساود
الاقائمة الجسام باب من والبيض الساود لن باطل كلم البيض ماهية

ل والبيض فالساود وأيضا ، والعراض الاصفات باب من ل بأنفسها
الاباب هذا من فليسا والاملكة الاعدم تقابل ول الاضدين تقابل يتقابلن

البيض فيه يكون ل الساود فيه الاذي الاحيز أن بذلاك مريد أراد إذا إل الالهم
وأيضا ، والبيضين الساودين كتضاد والساود البيض تضاد فيكون وحإينئذ
عن الانظر قطع مع عينهما اختلف به يراد والبيض الساود اختلف فيقال

بين اختلف فل الول اريد فإن والابياض الاسواد بشرطا أو والابياض الاسواد
يكون قد الساود هو الاذي الاجسم فإن الالونين عن الانظر قطع مع ذاتيهما
الالون بشرطا اختلفهما بالختلف أريد وإن البيض هو الاذي الاجسم نفس

الاشيء فإن والابياض الاسواد كاختلف اختلفهما يكون فحينئذ الامختلف
يقال أن يجوزا ول بالابياض الامشروطا لالشيء مخالاف الاسواد الامشروطا

الاتجريد مع إل متماثلتان الاذاتين إن

يكونا لام بالختلف مشروطتين الاذاتين أخذت فإذا وال الختلف عن
يجوزا والامتماثلن كيف الختلف فيه يشترطا ل الاذي الاتماثل متماثلتين

أن يجوزا ل ساواده حإال في والاشيء الخر على يجوزا ما أحإدهما على
كونه حإال الساود يكون فل اساود يكون ل بياضه حإالاه في وهو ابيض يكون

مشروطا كونه حإال البيض على يجوزا ما عليه يجوزا بالاسواد مشروطا
بسبب عارض والاسكون الاحركة بين الختلف إن الاقائل وقول ، بالابياض

خطور عدم مع بينهما الاتضاد يعقل فإنه لاه بمسلم لايس بالاغير الامسبوقية
والاعجز والاقدرة والاجهل الاعلم بني الاتضاد يعقل كما بالابال الامسبوقية

عدم عن عبارة الاسكون جعل لايس الاقائل وقول ، والابياض والاسواد



بل الولاية هذه انتفاء نسلم فل مجردة دعوى الاعكس من بأولاى الاحركة
من بأولاى الابصر عدم الاعمى جعل لايس الاقائل قول بمنزلاة الادعوى هذه

جعل ولايس الاعكس من بأولاى الاسمع عدم الاصمم جعل ولايس الاعكس
الامتقابلين أحإد جعل ولايس الاعكس من بأولاى الاعلم عدم الابسيط الاجهل
دعاوي هذه كل أن ومعلوم ، الاعكس من بأولاى وجودا والخر عدما

أن نعلم كما وجودي أمر الاحركة أن بالاحس نعلم فإنا باطلة بل مجردة
يقابل ما كون وأما وجودي أمر والابصر والاسمع والاقدرة والاعلم الاحياة

أو ينافيها ما ضد هو ذلاك

دون هذا في الاعقلء تنازاع ولاهذا نظر فيه فهذا محلها عن عدمها
الاشيء عدم يكون قد فإنه لافظيا يكون ذلاك في الانزاع من وكثير الول

مستلزم مثل الابدن حإياة عدم فإن مثل الاحياة مثل وجودي لمر مستلزما
وجودي أو عدمي هو هل الاموت في تنازاعوا والاناس ، وجودية لعراض

ساورة ، والاحياة الاموت خلق ، تعالاى بقولاه احإتج وجودي إنه قال ومن
الاعدم يقول ومنازاعه الاحياة خلق كما الاموت خلق أنه  فأخبر2 الاملك

المور هو الامخلوق الاموت يقول أو الاوجود يخلق كما يخلق الاطارئ
في تنازاعوا وكذلاك لافظي فالانزاع وحإينئذ الاحياة لاعدم الالزامة الاوجودية

قبولاه شأنه من عما الانور عدم وهي عدمية أو وجودية هي هل الاظلمة
ساورة ، والانور الاظلمات وجعل ، تعالاى بقولاه يحتج وجودية إنها قال ومن

والاعدمية الاوجودية المور من ويحدث يتجدد ما كل يقول  والخر1 النعام
هي وجودية لمور مستلزم الانور عدم يقول أو جاعله سابحانه فالاله

والاظلمة الاموت كون من ابعد وجوديا الاسكون وكون الامجعولاة الاظلمة
حإركته تمنع الاجسم في قوة به يراد قد والاسكون وجوديا ذلاك ونحو

أمر وهذا الرض في اساتقراره توجب الاتي الاحجر في الاتي كالاطبيعة
هي الاطبيعة تلك يجعل لام عدمي الاسكون إن قال من لاكن وجودي

لاكن العتماد الاسكون بين ويفرقون اعتمادا ذلاك يسمون قد بل الاسكون
قد

أو وجوديا الاسكون يكون أن فإما سااكنا كان إذا فالاجسم لاه يقال
موجب إما الاوجودي المر لاذلاك فالامقتضي وحإينئذ وجودي لمر مستلزما

سااكنا كان الول الاجسم إن قال من لاكن آخره إلاى الادلايل ويساق بنفسه
الجسام بحدوث الاقائلون يقولاه ما هذا في يقول تحرك ثم الزال في

لاهم قال حإدوثها يقتضي سابب غير من وحإركتها هي حإدثت قالاوا إذا فإنهم
حإركته حإدثت ثم سااكنا الجسام من قديما قدر ما كان بل الامنازاع هذا
وإنه جسم الول إن يقول من يقولاه وهذا تحركها يقتضي سابب غير من

الافعل حإدوث في الاكلم ويقول فاعل لاه يكن لام أن بعد الافعل لاه يتجدد



أهل أن وذلاك ، عنه الامنفصل الامفعول حإدوث في كالاكلم به الاقائم
قديم جسم ثبوت في تنازاعوا وغيرهم الاقبلة أهل من والانظر الاكلم

في وتنازاعوا جسم كل وحإدوث قديم جسم بامتناع قالات فطائفة
أصل حإادث سابب بدون محدثا يكن لام أن بعد أحإدث هل لالجسم الامحدث

وتصور حإادثة كإرادة حإادثة أمور به تقوم وهل حإادث سابب من بد ل أم
لاهم قولاين على حإادث وفعل بل حإادث

يزل لام قال من منهم هؤلء ثم قديم جسم بثبوت قالات وطائفة
احإتج فإذا والاحركة الافعل لاه تجدد بل قال من ومنهم متحركا فاعل

والاسكون الاحركة من يخل لام أزالايا كان لاو الاجسم بأن هؤلء على الولاون
ل والاسكون وتسلسلها الاحوادث دوام لمتناع أزالاية تكون ل والاحركة

الزالاي الاوجودي لن زاوالاه لمتنع أزالايا كان فلو وجودي لنه أزالايا يكون
بنفسه لالموجب لزام أو بنفسه موجب إما لاه الامقتضى لن زاوالاه يمتنع

دوام جوازا عن أجابوهم ، أزالايا يكون فل زاوالاه يجوزا والاسكون نقول ثم
عن وأجابوهم ذلاك على الاتنبيه تقدم كما الامعروفة بأجوبتهم الاحوادث
حإدوث في ذكرتموه ما يناقض ذكرتموه ما قالاوا بأن الازلاي الاسكون
بجوازا تقولاوا ان إما يخلو فل بحدوثها قلتم إذا أنكم وذلاك الجسام
تسلسل بجوازا قلتم فإن ، ذلاك بجوازا تقولاوا ل أن واما الاحوادث تسلسل
من ذلاك قال كما متعاقبة حإوادث بشرطا حإدثت الجسام وان الاحوادث

لاهم قالاوا وغيرهما والبهري كالرموي الجسام بحدوث الاقائلين من قالاه
في الاتسلسل امتناع على دلايلكم بطل الاحوادث تسلسل جوزاتم فإذا

دلايلكم فبطل متحركا يزل لام الاقديم الاجسم يكون أن حإينئذ أمكن الثار
وقلتم والثار الاحوادث تسلسل يجوزا ل قلتم وان ، الاجسم حإدوث على

بحدوث

الاحادثات حإدوث يكون ل أن لازم حإادث سابب غير من الجسام
غير من يحدث ما يحدث الامختار الافاعل كان بل حإادث سابب على متوقفا
، وافقهم ومن الامعتزلاة من يقولاه من ذلاك يقول كما أصل حإادث سابب

فيجوزا وغيرهم والاكرامية الاهشامية من منازاعوهم لاهم فيقول وحإينئذ
غير من سااكنا كان أن بعد تحرك الزالاي الاقديم الاجسم يكون ان حإينئذ
يمكنه الامختار الاقادر لن والاقدرة الامشيئة بمحض بل ذلاك أوجب سابب
، أخرى والاحركة تارة الاسكون يرجح مرجح بل الاممكن طرفي أحإد ترجيح

الاسكون قلتم فإذا فاعل يكن لام ان بعد يفعل نقول فنحن هم قالاوا فإن
الزال في والافعل وجودي المر الزال في فاعل جعلتموه وجودي أمر

وجوديا امرا الاسكون نجعل أن في غرض لانا لايس نحن لاهم قالاوا ، محال
انه على وانتم نحن اتفقنا بل وجودي لمر الزال في فاعل جعله ان ول



هل الافعل في نزاعنا لاكن حإادث سابب غير من لاه فاعل يكن لام ما يفعل
بعد لالحركة فعله بسبب طالابتمونا فإذا جسم هو الافاعل وفي به يقوم

فاعل يكن لام ان بعد محدث لاكل فعله بمنزلاة هذا لاكم قلنا الاسكون
ساببه إلاى ل الافعل محل إلاى يعود إنما والافرق

وال الاوضع هذا غير في عليها تكلم قد اخرى مسألاة وتلك ومقتضيه
قولانا بل وبينكم بيننا فرق ل الاحادث الافعل بسبب الامطالابة جهة فمن

حإدوث بدون الامنفصلة المور أحإداث فان قولاكم من الامعقول إلاى اقرب
لاهم قالاوا فإذا ، الاعكس بخلف معقول غير أمر بالافاعل يقوم فعل

، زاوالاه ويمتنع قديم موجب لاه كان أزالايا كان فإذا وجودي أمر الاسكون
يقف ل ان واما حإادث سابب على يقف ان اما يحدث ما حإدوث لاهم قالاوا
فقد يقف لام وان الجسام بحدوث قولاكم بطل حإادث امر على وقف فإن
قولاكم بطل يقف لام فإن عدميا أمرا يزيل حإادث حإدوث بين فرق يقال

وجوديا أمرا يزيل حإادث حإدوث بين فرق فل وقف وان الجسام بحدوث
أن الافاعل على جوزا ان أنه وذلاك وجوديا أمرا يزيل حإادث حإدوث أو

سابب بل يزل لام الاذي المر تغير فقد أمر تجدد غير من يحدث ما يحدث
يتغير أن فيجوزا وحإينئذ وقدرته الافاعل مشيئة محض إل الاتغير اقتضى

الافاعل مشيئة محض إل الاتغير يقتضي سابب بدون يزل لام الاذي الاسكون
يحدث ما يحدث أن على قادرا الامختار الاقادر الافاعل كان وإذا وقدرته
احإد ترجيح يمكنه لنه أصل حإادث سابب بدون موجودا الامعدوم ويجعل
يجعل أن على قادرا كان مرجح بل الاممكن طرفي

أحإد ترجيح يمكنه لنه أصل حإادث سابب بدون متحركا الاساكن
أعظم ومتحركة سااكنة تكون الاتي الجسام احإداث بل الاممكن طرفي

فإحإداث حإادث سابب بدون احإداثها امكنه فإذا حإركاتها نفس احإداث من
ثم سااكنا جسما تعالاى الاباري خلق ملو لاه وقال ، وأمكن أمكن حإركاتها

قلتم فإن ، ممتنعا أو ممكنا ذلاك أكان حإادث سابب بدون تحركيه أراد
فالاقول لاكم قيل ذلاك يمكن قلتم وان ودلايلكم مذهبكم بطل ذلاك يمتنع

امر الاسكون يقال فإنه غيره زاوال في كالاقول الاسكون ذلاك زاوال في
مسألاة فتجيء وحإينئذ سابب من لاه بد ل الاوجودي الاسكون وذلاك وجودي

أو فناء بخلق أو عدمه باحإداث أو آخر ضد بإحإداث هو هل الاضد زاوال
قال ومن ذلاك في يقال ما هذا في فيقال تبقى ل العراض نفس

فكذلاك لاه قيل فشيئا شيئا ينقضي بل زامانين يبقى ل الاوجودي الاسكون
وحإينئذ فشيئا شيئا يحدث بل زامانين يبقى ل فإنه قديما الاسكون قدر إذا

كل في قلتم كما بنفسه قديما هو لايس الاسكون أجزاء من جزء فكل
بأن الاقائلون كان فإذا ، بنفسه قديما هو لايس الاحركة أجزاء من جزء



ذلاك مثل يقولاون كما فشيئا شيئا يتجدد إنه يقولاون وجودي أمر الاسكون
الاحركة في

جنس من سااكنا الزالاي كون امتناع على دلايلكم فيكون لاهم قيل
فيه الاكلم تقدم وقد الاحوادث تناهي وهو متحركا كونه امتناع على دلايلكم

وجب ما لان زاوالاه امتنع قديما كان فإذا وجودي امر الاسكون قالاوا فإذا ،
لاوازام من أو بنفسه واجبا يكون أن إما الاقديم لن عدمه امتنع قدمه

وترك تركه هو الافعل عدم يقال أن مثل هذا لاهم قيل ، بنفسه الاواجب
امتنع قدمه وجب ما لن عدمه امتنع قديما كان فإذا وجودي أمر الافعل
عدم يقال ان امكن وجوديا تركا هو لايس الافعل عدم قالاوا فإذا ، عدمه

الاحجة هذه وغيره المدي ضعف وقد ، وجوديا ساكونا هو لايس الاحركة
العراض بأن يقول من اصول على فاسادة وهي والاسكون الاحركة حإجة

الاذين الامعتزلاة حإجج من الصل في وهي الاجهة هذه من زامانين تبقى ل
والاكرامية الاهشامية من ينازاعهم من لاكن العراض بقاء بجوازا يقولاون
يكن لام ما الافعل من قام وأنه قديم جسم بإثبات يقول ممن وغيرهم

حإركة يسموه لام أو بذلاك بعضهم يقر كما حإركة ذلاك ساموا ساواء قائما
الطلقات ل الاعقلية الامعاني الامقصود فإن ذلاك من بعضهم يمتنع كما

الالفظية

فناء بإحإداث الجسام إفناء ان الابصرة معتزلاة من قال من قال فاذا
حإدوث والاتزموا محل في ل إرادة بحدوث احإداثها ان كما محل في ل

ما الاحوادث من وأن حإادث سابب بل الاحوادث وحإدوث لاه محل ل عرض
هؤلء لاهم قال ، ضده بحدوث إل الاضد يزول ل وقالاوا إرادة بدون يحدث
ذلاك زاوال كان سااكنا كان أن بعد تحرك قديما جسما قدرنا إذا فكذلاك

الامنفصل يحدث به بما ذلاك وحإدوث الاحركة من ضده بحدوث الاسكون
أهل لامتكلمه الاقولاين أحإد هو كما اعدام بإحإداث يعدم الاعرض قال ومن

بإحإداث يعدم الاسكون ذلاك قالاوا وغيرهم والاكرامية الشعرية من لثبات
سابب حإدوث في كالاقول العدام حإدوث سابب في والاقول اعدام

الاحركة تنقضي كما فشيئا شيئا ينقضي الاسكون ان قالاوا وان ، الحإداث
أهل قولاي أحإد هو كما العراض ساائر في ذلاك مثل قالاوا كما فشيئا شيئا

ان فكما كالاحركة اذن فالاسكون لاهم قالاوا وغيرهم الشعرية من الثبات
تلزم المور هذه ان ريب ول ، الاسكون فكذلاك الجزاء متعاقبة الاحركة

مثل الاتبس وإنما عنه محيد ل لازوما والاسكون الاحركة بدلايل الامستدلاين
ويلتزم موضع في الاصحيحة الامقدمة على يبني هؤلء من الاواحإد لن هذا
فيظهر آخر موضع في يناقضها ما



احإد في أثبتوه ما يكونوا قد لاكن فسادها يبين ما أقوالاهم تناقض من
مقدماته في ول فيه الاناس ينازاعهم فل عليه متفقا صحيحا الاموضعين

يتساهل صحيحة الانتيجة لاكون لاكن ضعف فيها الامقدمات تكون وقد
إذا فيها والانزاع الامقدمات تحرير يقع وانما مقدماتها تسليم في الاناس
سابحانه الاله ان على متفقون والامسلمون ، نزاع مورد الانتيجة كانت

اصطلح في اشتهر وقد الاعدم عليها يجوزا ل لاذاته الالزامة وصفاته وتعالاى
غالاب سابيلهم سالك ومن الامعتزلاة غالاب بل بالاقديم تسميته الامتكلمين

بالاقديم يسميه ل من وغيرهم الامعتزلاة من كان وان بالاقديم يسمونه ما
الافلسافة أن كما وصفه أخص الاقدم يجعلون واكثرهم بالزالاي ساماه وان

منهم والامتقدمون الاوجود واجب به يسمونه ما غالاب اللاهين الامتأخرين
ما ان الامقرر قرر فإذا ، الول والامبدأ الولاى الاعلة به يسمونه ما غالابا

الاوجود الاواجب الاقديم الارب أن الاعلوم من كان عدمه امتنع قدمه وجب
حإتى غيره بنفسه قائم قديم الامسلمين عند ولايس تعالاى عدمه يمتنع
غيره بنفسه قائم قديم الامسلمين عند ولايس تعالاى عدمه يمتنع انه يقال
انه يقولاون الفلك بقدم الاقائلون والامتفلسفة عدمه يمتنع انه يقال حإتى
أن يصلح فل نفسها في صحيحة كانت وان الامقدمة فهذه عدمها يمتنع

ما نفس فإن يناقضها ما يستلزم بما أو يناقضها بما قال من بها يستدل
أمكن قولاه ناقض إذا عليها به يستدل

اقتضى إذا سايما ل الامركب بالعتراض حإجته يبطل أن معارضه
الامختار الافاعل ان قولاه اصل من كان فمن ، الاتقديرين على قولاه فساد

قادرا كونه بمجرد اصل مرجح بل الخر على الامقدورين احإد يرجح أن لاه
يقبل مختار قادر قديم جسم ذلاك مع وقدر الاقديمة ارادته بمجرد أو

لاغيره تحريكه بمنزلاة الادائم ساكونه بعد تحركه كان والاسكون الاحركة
ذلاك امكن ارادته بمجرد أو قادرا كونه بمجرد لاغيره تحريكه أمكن فإن
الاجسم ان على دلايل يقول ان إل ذلاك من يمتنع ول الاموضع هذا في

حإدوث يثبتوا لام إذا هؤلء لاكن يتحرك كونه يمتنع الاقديم ان أو قدمه يمتنع
من يجعلوا ان يمكنهم لام الادلايل بهذا إل الاقديم تحرك امتناع او الاجسم

حإدوث كان إذا بل الاقديم حإركة امتناع او الاجسم حإدوث الادلايل مقدمات
صادروا قد كانوا الادلايل هذا على موقوفا الاقديم حإركة أمتناع أو الاجسم

غيروا لاكن نفسه اثبات في حإجة الامطلوب وجعلوا الامطلوب على
من كان فلهذا يتغيروا لام موضعهم من وهم الادورات وداروا الاعبارات
كان ووافقهم يفهمه لام ومن علما يفده لام حإائرا كلمهم وفهم وافقهم

واصول الاناس أعلم من انهم يظهرون ضلل جهال لقوام مقلدا جاهل
هذه بأن الامنازاعين جهة من ذكر الارازاي ان ثم ، والاعقليات والاكلم الادين



وتقدم تقدمت الاتي متحركا ازالايا الاجسم كون امتناع في الاستة الاوجوه
اعتراض

لاذاتها كان ان الزال في الاحركة امتناع بأن معارضة عليها الرموي
لاذاته واجبا كان ان الامانع فذلاك بغيرها كان وان اصل توجد ل ان وجب

واجب إلاى ينتهي او وتسلسل فيه الاكلم عاد لاغيره واجبا كان وان فكذلاك
الزال مسمى هو الامانع قلت فإن ، الامانع زاوال امتناع ولازم لاذاته الاوجود

، يزال ل فيما زاائل وانه الاحركة تقتضيها إلاى بالاغير الامسبوقية ينافي لنه
لاغيره او لاذاته واجب هو انه الزال مسمى في عائد الامذكور الاترديد قلت

قلنا ازالاية الاحركة صحة قولاه فقال الامعارضة هذه عن الارازاي وأجاب ،
تعني ما يقول ان ولاقائل قلت الزالاية صحة الاصحة ازالاية من يلزم ل انه

ام الزال في الاحركة وجود يصح انه به اتعني ازالاية الاحركة صحة بقولاك
يزال ل فيما بالاصحة عليها الاحكم يصح الزال في انه به تعني

كلم ل علمي حإكم فهو الاثاني واما لالمطلوب تسليم فهو الول أما
بالمتناع الاحكم الزال في يصح فإنه فينا الاذهنية الاعقلية كالحإكام فيه

الاحركة يقال ثم الاجائزات على بالاجوازا الاحكم يصح كما الاممتنعات على
ممكنة واما الاواجب فيه يدخل الاذي الاعام المكان ممتنعة اما الزال في
على الادلايل كان ممكنة كانت وان تقدم كما باطل فهو ممتنعة كانت فان

ولام ، الزال في الاحركة امتناع على الادالاة الاوجوه فبطلت باطل امتناعها
جوابا ذكر بل الارازاي ذكره الاذي الاجواب هذا المدي الاحسن أبو يرضى

الاحركة على الزالاي الاوجود امتناع من يلزم ل يقال أن وجوابه فقال آخر
وهو زاائل غير الاممتنع هو ما فإذا بأزالاي لايس الاذي الاوجود امتناع لاذاتها

هذا يقول ان ولاقائل قلت ، ممتنعا يكن لام الاجائز هو وما الزالاي الاوجود
غير من الاذاتي المكان إلاى الاذاتي المتناع من الاشيء انقلب يستلزم

الاعقل في ول الاوجود في ل ينضبط ل بما النقلب هذا يوجب سابب تجدد
فيه يقدر وقت من وما والتفاق بالاضرورة ثابت الاذاتي المكان فإن

، محدود ابتداء لالمكان فليس غاية إلاى ل قبله ثابت والمكان إل المكان
جوازا او الاحركة امكان أو الاحركة صحة يقال قد انه ذلاك يبين

لاه يكون ان اما الافعل امكان او الافعل جوازا او الافعل وصحة الاحركة
ممكنة جائزة تزل لام انها لازم ابتداء لاه يكن لام فإن يكون ل ان واما ابتداء

فمعلوم ابتداء لاجوازاها كان وان الزال في جائزة فتكون ممتنعة تكون فل
فيه يقدر ما فكل قبله ثابت والاجوازا إل الاذهن يقدره وقت من ما انه

فيكون بداية لالجوازا لايس انه فعلم غاية إلاى ل قبله ثابت فالاجوازا الاجوازا
عدم الاجوازا ثبوت من ويلزم لاه ابتداء ل دائما الاحركات ثبوت جوازا



معنى قيل الزال في ممتنع الاحركة مسمى ان الاقائل قال وإذا ، المتناع
اول إلاى ل اخرى حإركة قبله يكون أن يمتنع الاحركة مسمى أن الاكلم هذا

من هو الامتجدد فإن المور من أمر تجدد على موقوفا لايس الزال وزاوال
من أمر تجدد غير من ممكنة صارت ثم ممتنعة الاحركة فتكون الاحوادث

، ذلاك نحو او الزال انقضاء او الزال عدم هو الامتجدد قيل فإن ، المور
معنى إذ فوجد معدوما ول فعدم موجودا كان شيئا لايس الزال عدم قيل

متجدد فهو بأزالاي لايس فما الامستقبل في البد كمعنى الاماضي في الزال
الاحادث الامتجدد تجدد الاحادث الامتجدد جوازا في يشترطا قيل فإذا حإادث

ثبوته ان الامعلوم ومن ثبوته الاشيء امكان في يشترطا أنه الامعنى كان
إمكانه في كاف

أن أما حإادثا متجددا يسمى ما كل قال إذا الاقائل أن هذا يوضح
الاقول بطل ممكنا كان فإن يكون ل أن واما الزال في ممكنا يكون

من الاشيء انقلب لازم ممكنا صار ثم ممتنعا كان وان الزال في بامتناعه
الاقول كان وإذا أصل شيء تجدد غير من ممتنعا كونه الاى ممكنا كونه

الاممكن طرفي احإد ترجيح لساتلزامه ممتنعا سابب بل الاحوادث بحدوث
بل والاجوازا المكان حإدوث او والاجوازا المكان بتجدد فالاقول مرجح بل

بالاجوازا عليها الامحكوم الاحقيقة كانت اذ بالمتناع اولاى حإادث سابب
كانت وإذا وقت وقت كل في يقدر ما كل إلاى بالانسبة هي هي والمتناع

الخر الاوقت إلاى كنسبتها الوقات من يقدر ما كل إلاى الاحقيقة نسبة
وإذا الخر الاوقت دون فيه الاحقيقة بجوازا الاوقتين احإد اختصاصا امتنع
جميع في المتناع اما لازم مخصص ول بمخصص إل الختصاصا امتتنع

جميع في والاجوازا المكان فلزم والجماع بالاحس باطل وهو الوقات
ذكروه ما ينظم أن فيمكن الاتقدير هذا وعلى ، الامطلوب وهو الوقات

لام الاحركة ان قيل إن يقال بأن ذكر ما عليها يرد ل بعبارة الامعارضة من
ممكنة تزل

ممكنة صارت ثم ممتنعة كانت انها قيل وان الامطلوب ثبت
دوام فيلزم الاتقديرين وعلى بذاته واجب لاموجب واما لاذاتها اما فالمتناع
لمر المتناع يكون أن بد فل بذاته لاموجب ول لاذاتها ل كان وان المتناع
ويلزم غيره في كالاكلم الامانع ذلاك في فالاكلم وحإينئذ بغيره واجب

الاتسلسل جوازا ثبت ممكنا كان ان الاموانع تسلسل يقال ثم الاتسلسل
بطل ممتنعا الاموانع تسلسل كان وان الاحوادث بتسلسل الاقول وامكن

يكون فل بغيره او بنفسه واجبا كونه بطل وقد متسلسل المتناع كون
بعبارة ذلاك وإيضاح ، المكان وهو نقيضه فيثبت الزال في ثابتا المتناع

ل ان واما الزال في ممتنعا يكون ان اما الاحركة مسمى يقال ان أخرى



الاحركة مسمى فيكون امكانه ثبت الزال في ممتنعا يكن لام فإن يكون
واما لانفسه اما فامتناعه الزال في ممتنعا كان وان الزال في ممكنا

كان وان المتناع يزول فل وحإينئذ لالواجب لزام او بنفسه واجب لاموجب
الاذي الصل بطلن يستلزم وهو الاتسلسل جوازا لازم متسلسل لامعنى

هو لايس الزال ان الادلايل هذا وسار ، الاحوادث تسلسل امتناع عليه بني
جرا وهلم آخر شيء وقبله إل يقدر وقت من ما ولاكن محدودا معينا شيئا
الاتسلسل الزال تحقق من فيلزم الاتسلسل هو وهذا

بل الاوجوديات كتسلسل لايس الاعدميات تسلسل يقال قد لاكن
حإدوث ويكون الاوجوديات تسلسل بخلف ممكن الاعدميات تسلسل
تسلسل يكن لام ان فيقال الاعدميات تسلسل على موقوفا الاحوادث
الاحوادث حإدوث امكان فيكون لاه حإقيقة فل محققا أمرا الاعدميات

محققا امرا تسلسلها كان وان باطل وهذا لاه حإقيقة ل ما على موقوفا
من واحإد كل أن مع ازالاي وانه جائز الامحققة المور تسلسل ان ثبت فقد
تسلسل امتناع في ذكروه ما ينقض وهذا بأزالاي لايس الاتسلسلت تلك

يقولاوا ان واما مرجح بل بالاترجيح يقولاوا ان اما امرين بين فهم الاحوادث
لالحوادث بد ل انه قولاهم في يلزمهم الاذي هو بعينه وهذا الاتسلسل بجوازا

الاتسلسل واما مرجح بل الاترجيح اما يلزمهم هذا في انهم فكما ابتداء من
هذا واما هذا اما يلزمهم ابتداء من لمكانها بد ل انه قولاهم في فكذلاك
بل الاترجيح ان على متفقون وهم ممتنع تام مرجح بل بالاترجيح والاقول

يقولاون بل مرجحا يكون به ما تمام يشترطون ل لاكن ممتنع مرجح فاعل
بدون الارجحان ويحصل الارجحان حإصول غير من الاتام الاترجيح يحصل

ان إذ مرجح بل مقدورية احإد يرجح الاقادر ان على بناءا الاتام الامرجح
الاتسلسل بجوازا والاقول مرجح بل الامثلين احإد ترجح الاقديمة الرادة
. الاتقديرين على قولاهم بطلن فثبت الاتسلسل بامتناع الاقول يبطل


