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ؤالتاليجمنياذبئهتافي

والقؤالحولوبالرحمالرحمن4البسم

الضعفاعلاالليسفىالمحخةعنالرانغونتسفقv153ه

جيااالءيدةافسادفيالحقنغعنالمنصفونقوتعت

ثعلقاوئآلهمعادهاليهوساومانالخبندىطريقمن

منوذلكالعاقلطةوئحيرونهافلاجمرةيئهونبه

الموخدفيانتقاشفىمللووائخنللدينيدهماج
حختهوهغكلمتهوئعلىaئورئيتمأدنإالألتةؤيابئ

االثةعوامعلىالألفةعظبممنوانيرلناذصؤلوكيرة
وانتصباوهامهمقخعلبماناظرهمقنلمناظرةمدبتص

باوضماعمهرفةوالالعلمبطرقارشاضغيرمننفوسهنمفى

23vXI533rا



ثمcالكالائقبصيرةوالالجدلبادبوالتحكاللمول

وفارعةأفهامهمطأصاكةاؤلعندبايديهمالقآؤهم
الحماjائستقاليئئعمنتخدينخاشعينضرعينمأسماتقرع
الطرفاهلوعلخبيعةعنتتعيروالروثةاجالةباللهم

الظاهرعنوالرغةالغريببالنادرصالتمنهموالثرف
الراثعةوالكلمالرائقةاالالفاظبفوامفىبوالإلجمطالمستقعنى

واهيمةالضماثرضعمةالمنافييفةنحالمعالىناحلةكاتوان

واألديسانباليراخفافاكاءنظرففصازىالقواعد
ونظامامرهومالكخلضهصياسةiشالى44اوناقالتى

لهماعالمعادهمعلىوالمنتهمعاشمهموقوامeىإدبيناأللمة

لوالتواالتعاطفالىمموالمهيبالموالتظالنباكأعن

العاجلصناخمثعكورمنالذضاثراعتقادعلىلهموالباعث
حكعةفىعنهتهومهماiافععرضاالحلثرابومحعود

واستدكاالقادحبقدحإالععتهدافمنلهالتعرضالعقل

للفتنةواالستشرافالبينذإتإفسافيوالسعىالماقتمقت

غةطبئةالهذهيعترىكالواكثرالقمقفةأعاالحقوقبيس

قاصرةهيمويسمونذبةظنوئاجلنونوالبيانالمساناهل



ماولمجقأدناهالىالتطفععنابقاباإلرزهمهلمجمحيثلى
مامتكتفاصناعتهفيدخيالكانانهـكتابهفيالفتىجمره

رضىقدالطبقةهذهصفةفىJقاحثبرتهمنلش

يفلطوفالندقيقنفايقالاناعركعإدهومنةاالهن

Lفيالثاسجملةعناخرجهقعدالننمارلطفانإلىيذهب

وهووالفنزوالفثاهالرعاعيدعوهمفجهارهماعلمبه
لهذهاخواتفىأليقبهاو31أالصغاتبهذهالقهلععر

احدهميمظمالمجةاخذتاذافضيحةهنلهاوياكشيرة
معرفتهخات4مدمهونافقمححاابقىعليهبخاحهاطتواسلي

صمخكةوصارحيرتهرتوظعورتهوبدتأشيهكذبته

كةطنكانأنبعدالسامعينخأسانراوشازالضاطرين

ذهبلرافيىونقصاةناjaوخقناذلالوكىبياناوعلملهلف
مفتئاوعنمامهلحمهعاىجامهالسظةريطبتفومعترالمنزلة

JJالتلههقنحmهذكانتومنوعنمهأدتهائام

وعظيمإالثمناهمنبهيحبى8مامعالعاجلفىوالتكير

القالذارباتعلىذلكزلماومئالألحبلفيإضرا

وكنلألنفسهمواللتةالالعلمطلهمالذبئإلمجالىبوأعيط



لهويترثحونكلظاتهغيرمنياخذونهفهموالتقدملعصدر
r2أمo4إطرهـالعاشةأقئدةيئمستمقدماتهواعيةبالد

المجاثبكراثمنونهضبماأذهانهمعإل3ئفدفيمذاهبهبم
العقلفىأحدوثةعنانفقماصلمةمسشأرؤوهاالتى

ورهمصدخنواحتىوبةالفهمعنواجمويةدةم
الىههواألساطرباألسمارتموصهموضيعوااألباطلبئرهات

ضونمتعشعوبمطاحتيىpجموعنيهراعناعتيكل
والخالفئلحدوالئدنمبطلفهمالهقئعرضمونالواجبوعن

اشهىطازجملعنلهميث1وAمبموألناظرمقهورلهم
منعندهمآثرتيرتجةAرؤياسازجملعنالحسديثمنالنهم
العلمحرمانشبكانتالخظةفهذهمرويةوJاية

للطاعنواتوصعيعالجذالناقواالحطوقوتاهلهينو
وردهةواذوالثتقببالضخبالقادحينوشهيلناالفي

يخفضاوكنفانالعلمويأبطالبرهانوجدالعيان
عليىومؤفرطيتهجملهلمترإالوجلعناوففبخاحه

مدالصافيةوالرويةراالشةبالقريحةانمه4بأينيعه

sMبألنيعهsM8بهلباا



النصبحلعبيلهلواسذيلهشمقدوالتسديدالعماييده

الفاتطويملقاهمتدزخامأضذهيأخذالفضغ
فيالعشراهنجطفيهوالثحبطواالتخامبالتعسفالعلماخل

ولمجانبةالعطبعتراععنوالقوعالشرعادةهبمسانوءأقكالم
كوضعنالراشواجالةاجةوالةالمحاونداوإلف

بينالتيرمنالنظرحقهuلوفيقهالمأقيثتلطوالتاقهت

عدقوفوالووالخقيقjالتموبينثوالفربوالمتفهحالمششبه
دالىومصادشةالنرادإصأبةذلكفعندالعقولميلخ
طاعتهفياطةاطالفالنننطرولناوالرسادالتوفيقوبالقه

قدوماالطبقةهiAاحواالىئاهالعاوممنوبلغيقاه

عممذاتصنبمشالنىانواعمنموقرالهبممنحسمهم
ثباألوخبمقاالثممناألختحصلالىنفسهتاشعتا

أجمعأناصاعوجدهائجlأمرزالivفأماتهمأشافىمئ
vحذنءخارخأالعلوذرجةنحقااكناإلبهذافىصضائا

النساالتفاطيعنئقةسىالترئدصوانبمنمهذناالتكير

5M8ستاقتاو

د09Mالتلساا

aMالتالى

8Mأعابه



منامتهميناموضوعكاتJالثعخاصاويروقائزالخرافات

قضعاطاواشايهاللهطبهالذىالحلفيفهركبةنالهد

االصالآبضةعنوذئالهواحتاطاالدينعنومناضلة
أنعنزاوقيقاثخيهالنفوارغاقافناويةيمدuداو

مطعناالالعنيجلداونارهيالغشرالميختقائصب

cح5وتتتعترسمماوارتسامملمااثااشالىفحساردث

امبظىئوجدثUوجمعثيتالمكومتضمناتاألسانيد

الهعهفمعإكماألنبيامصمنيتبهماثمضهاهوالحلق

العربمنراالlوذالملوكصاvrواالجيالاألموأخبار
الىالساعةقياملدنمنالخلفاامرمنزوىوماوالمجم

ساجمرةمنوخسينوخىثلثمائةسنةوهوهذازمائنا

والفآقاكوامنبعدواقحأنهوماحبمصلعممحمد
بالكفىلوفضئإقمانحوعلىاالعةيدىيبنوالمجائب
وائاننقلخا3واالخلقمناموزخعةاالخإرw2itlVljاالمتىذمة

االرضمنالعمرانوجمرآiiسومومعاكلتمصماالئماصتاف
sMناكلة

09M8فعاحميه



مناالطمئجريماثموالممالكاالفاليمصفاتكيفية
الفصولتفصيافيبكيمرتماوغيرذلكوالفتوحاأنازى

النفكرآخرالعملاؤلالحماقولأردناماعلىانيواتما

يحمنءئذانجدلمثمالخلقابداجمعجمفالمااتاوذاك
إالذلكثبيتتلناقيولمابضدآئهامجابفىجا

بيانبعداالاثبانهامكنوالصلقسهععابفايهفيبانبات

والجدلالنظرحدودمندزوبدبهرفابتدانااللوضل01طرق

ماثمالخلقاتداهثمالمعدالمئدئالفديمإلالتالمجابثم
ماكانآخرعلىاتيثاحتىباتاوبائافصألمأذلكيتلى

منوالخعميلالفضلاهلفيلولميهوالمقصودالغرض

فييرنجونوحدثهالرمانيمتفيوالملىكوالعظماالعلما

انويرهـصون3ركابقافىويتتافونبهرهمد
بليغةءوحكىحمدةمنمقبمنمايؤثرعنهمبعدهمثوامنوو

نفعملععهمنبمخالذخاثواعتقاداغضلااهاقفىترغما
االلسانئةثمردالتsوشدإواطحاشأياقييرسا

منفيمأنحتىالخغساليهوظمحالعقليؤطهماوغاية

اsiلعبت



خثونترقمنومنهمشجاعتهلدبهرآيفاالممالكتتم
واالمعنباطرةباالئمالثرادرلمطائفيملفمنومنهنمالتفانى

عاىرىكلامابانطاوقابنىاومناؤارغمنو
خحلةنءضالئامنيمواحدلىجدلمواالراداتالهممفدر
ادامزالتااotالذىؤبذانمادباااليتوانالخصالمن
بأخذهماالخذاليواالرتياحبكماالقتداالىتمحينهالله

فالطعومثمىكريمنبهالنهخصهلماباسوثموالتأسى
منيرجوهماثمالخيروحتالمكخوإنيةالنوروئدالهتة

اعتبهئصراناللهمىءاالمآتبوكريمالثوابحسن
هذاؤشمثرروفغاوتاويردضالودكدىسترشدائرشداو

يئاثتعهشملوهووالتارجمخالدممتاباكتاب

ماجنسمنازاواذابوائافصلكليجمعفمهوعشرين
يدآلحمايه

محمعوهوالجدلوقهذيهألنظرثبيصفياالؤلالفصل

ومرألهاالعلومكيةعلىوالقولثلواالعلممعنىفيالقول
والهسوسالحتىفىلوالقووالمعقولالعقلjوالقولاواقسا

s18رهVVبا



اصلةاوالدللالحدفىوالقولtماتارجاتAفىالشول

بينالتبئفىوالقولواالجتهادوالظرjوالقيالمعارضةiو

والقولاالضدادفىiوالقوالحدودJiوالقووالهتةالدليل

النظرومبللى4النودأهلعلىولاوااالعراضحدثفي

عالماتفىوالقووحدودهالنظرمراشهفيJوالقو

لقطاعاي

le3rIالصانعولؤجدىاالراثاثفافهالثالفصل

والقولهاالضطرارقةصوالهادبرهاشةئلivامحمعوهو

يانلوالهوجمفهومنهوi4يقومنجوابفي

aباطاوالقولالتكيروفرداحداإلرtIل

القوليجمعوهواصمانهوالبارLصمفاتفهثالثالالفعمل
ومابهئوضفيجوؤأنوماسامىالفوالقوJالصفاتفي

ءفيهالناصواخالفخوذال

يجمحوهوءإلنبرةأبوامصالةالثتدفىالراجصملالة
كيفثةفيوالقولالعقلةابهوافيهالناساخالف

ءاألخإرفىهاطعلىوالرسالةالوحى

8Mلمعهود01



باجمصمعوهوالخلقابعدرفيالخامسلفصل

وقوليوالحججئلjدباابتداثهوامحابالخلقحدث

أهلحكاياتوبهرواتجدآنهالخلقامحابفيالقدما

وبهروالجوسوالحرايةاثتويةامقاالتوبهرعيماالعالم

فىاالسالماهلقولوذفيهالكتاباهلمقاالت

فىخلقماهـصص3امذاهباأضوبترجيحوذكرPاا

العالمفيخلقماiوأؤالروحأتئاتمنالئلؤىالمالع

الخأصقخلقممالسائلوصزاههمانئاتامنفلىال
ظقويغخلهتومتىلقبهفخاقونيئ

واكرسىوالبشوالقلمحارsفىساالالفصل
فيهاالناسواختالفصاوصفاتوالمالئكةالعرشوعلة

افضلوانهمبحبورونأنمفمأمكقفيالمالنكةفىوالفول
المننهىرةسفىومابفاjجاماوبهرصالممن

الناساختالفوبهراشارصفةبهرواالرالجتسةوبه

اختالفوذكرالناواهلصمفةوذصصiواالالجنةفي

الناساختالفوبهروفنانهماأوالنارأاتجةبقافيالناس

والصوروالحوضوالميزانطالصوفوالمفصلهذافي



هاوغهpرافlوfلمهـ3

صحةيحىحوjAواألرضالسمامأثخهالسابعلىألق
فياLوصنهةالفلكفوقماوصفةالقلكوصمفةالسسأت

والنبممابمساكبوصفةسافءجاحماوالسمواتكزتفىا

فواختايينهماوماوابخوموالقبرالثصصعورةوصحقسة

والقمرالعضطلوعوذصصماصiiاجرامهافطالحاس

يعرضكاذلكوغيربالكوااتقخافىهـكموفهمامادغررو

والبرقوالرعدءوالألندابطالiالررياحوجمريمدIف

الثصمقالةصصهـj3الجىئجمدثتماذلسكوكير

والزالذلوالزوبعةقزحوفروسوالشمإنوبمواكبلقمر1و

البحادفيواختالفهمفيهاوماإالرضوبهروالنهادالليلومجو

االرضتحتفماواختالفهمPإوالجiوالجقوالمدثاروافيوالمإه

وماوالذرضمؤاتيألخآكأالذىاللةتالىقولهصهـ

الخكخلهتقيلررهالفىحماوبمأتإمهجمهمات

الجنخلقذصص3مالساعليهأمقحبلالدنتدةدجمر

العوالمعددهنوصمفواصاوبهرلععياطإنهو

missaproQ



اختالفهعوهوولدهوافثادامورفيالثامنلممل

وسانرالمنخمينواخستالفالحيواناتLأليفJالفالسفة

مااخلقأفيفاختاوصرآمخلقوصذلكفيالتاس

المألنكةجمودوبهرادمفيالروحخيهفقولهموبهر
دخوليوبهأألستآآدتمؤغقتموجلعرقولهوبهرالئم
رإممنالذزيةأخذوبهرمنهاوخروجهالجضةادم

وخبرامصورةوجمروقصتهامفاالساختالفوجمر

فيهاالناسواختالفوالحياةوالنفسالروحوبهروفاته

iiالقرانفجاوماالكتابوأهلالقدممنالحواش

فيهااناساتومناظإراالخiوصيهامن

اوهـالساعةقيامالىوا5سافيالفقبهرالتاصعفيالفصل

العالمفنابوجوبالقولمحمعوهوآلضرة01امرمنذحسر
وبهرالعالمبفنآالقدمامنقالقنقولوبهروانتهآنه

الدنمدةفىجاءماوبهرإبالهذافيالكتاباهلقول

iJادملدنمناقأرجمخوبهرمنهاقىبممهامفىبم
بقىماوبهراالخعاراهلكتبفيوجدناةماعلىهذايونا

اvHruosroQاكي



أهلjرCإإمملعممحمداتةإمإةبمالعالمن
وصوعالماتهاالساعبماأشراطفىجاماوصالألخبار

والقذةالئركفيوخرالزمانآخالىوالكواr4rالملى

السودالياالتحخراصانمنيخرجالذىىوالهارمضانق

قسطنطننئةوفغالمهدىوخروجالمحطالىوخروجالئفيالىفيوخر

وطاوعالسفمعليهميمبنعيسىونزوiلالدتيوخروج
الدضان4د3واألرضداتةوخروجمغربهامنالمحمر

iفقدانوذصصالحشةوخروجوماجوجياجوجوج

وتهـااليمانأهلأرواحتقبغىالقالريموذصصهـالكعة

قنسعدنقرمنتخرجالتىالناروفهـالقرآنارتفاع
هـPوذالئالثالصورلخاتوذصرالمحشرالىافاس

الموتقلدضةقالكتاباهلواخمالفالصووصفة

الىقولهفيماختالوذصصرالختنبينماوصصهـ
وجمرالموقأجادلتالتىالمطرةهـوذاقةإألتاشا

ؤصرالحهثمزكيفممةفيالناساختالفوذصرالحشر

بومصر35السمأطنوبهراألرضتديلوبهرالموتث
vIVruosroQا



ىحماوبهرذلكبعدهوكائماقلموبهرلقيامة

اعنقادهالمزعلىيجبماوىالعالمابخفيالقدماعن

المابهذافي

ومدهالسلمعليهموالرسلااللهييابهرفيالعاشرالفصل

eواالختصارزالإليجانهايةعلىوإخبارهممااواعمإر

مشهورمننioوالمجمفلوكبهرفيعشرىالحoiالفصل

ءصلعممحمدنبيثابثمالىاتامهم

ولخهمyرضااهلأديانذصرفيعشرابثالىالفصل

JAAبهرلمجمعوهووغيرهمالكتاباهلمنوارآئهماهبهم

وبهرواهواثهموهاليمانعهموشالهندأصنافوبهوالئعاللة

شراخوذصصهـالترلثصراثعمنحكلماوبهرالصينأهل
Aوىناالوهعبدةوضرالثنؤبةائانوبهلثينالح

اهلاخشوذكرالخرميةمذاهبوبهرالمجوسمذاهب

والنصارىاليهودشرائعوبهرالجاهاثة

كاأقايوبلغyرضاأتسامبهرفيعشرالتاكالفصل

المجامنالمبوفوبهربةالساألقالبمبهربحعحوهو
etnismeLIس9البالفا



وتتأبهندمن6وفةاالممالكوبهرواألنهارالألودية

وبهرO4afوالحبعشةpبربروالروموالترلثوماجوجوياجوج

والعواقوالمفربنوالوالشامالحجازمناالسالمبالد

سjujواالهوازوارمينيةوإرجمانوالواديرةوالج

النهبروراهوماوخراسانوالجبلوىدانوجمستانوكرمان

صروذأهراوامةملالفاضلةلقاع1المساجدوبهر

نبوياالرضجماثبمنحكىماوبهروابرباطاتالغور

بنماهاومنSوالفرالمدنمنلجشاماوالناساصاف

الئلدانخرابفىجاءماوصوانشاها

ءالمشهورةوأيامهاالعوبأنابقىعمثترالرابعالفصل
الىومعفهومنهثاهالثىمولدفيعشرالخادالفصل

صلعملمجرته

الىصمدعماللهرصولمفدمصفيعثمرالسادسالفصل

ءوفاتهيومالىوغزواتهاياهوعددالمدية

وخلقهصلعماللهرسولخلقصفةفيشرالسابعالفصل
وأوالدهأزوأجهiبهرهjعومدهوشرائهوضمانصهوسيرته

هل6ئبوجموفائهوخبروقرابائه



عيإواولابةاأفاضلبهرعثعرقالئامنلفصل

وابتداأكارهمومدةحالهموبهرواألنصادالماجريئقنمنهم
بئمتتلموبنمنهمأهفومنهمVIوأوبهرمإسال

االسالآلءامقاالتاختالففيعهثرإلتاسعالفصل

ةكالمشثوفرقالجوارجفرقiعةافرقبهرلمجمحوهو
أمحابوفرقهـفتةالوفرقالرجيةوفرفيالمعتزلةوفرق

رضمهمالحدث

منفيكاسمىوماصبةالصخالفةهملىفىالعشرونالنصك

ابخالفةمحوهوامثةبنىزمنالىدالحوادثالفتو
وخالفةوالفعوحوالتنتىالرةمنأيامهفيكان36Kجمر

صاوثمانوخالفةالفتوحمنايامهفىوباكانرضمهمبهر

طالهأبىبنعلىوضألفةوالعلىلفعوح01منايامهفىكا

ثنكلوصالجملروذالفتنمىاياجمهفيوماكانوضه
وخالفةالخمينوجمرعلهالخوارجج5rموالنهروان

الألعىعلىمعاوبةظبأنالىرضمهمالىننألحسن

علىأشةبتىواليةرصIفيونوإلعثمالحادىالفصل

الزبيرابنفتنمنالفقمنمنهانIوماواالختصاراالبجاذ



1

jptالمغيرةوموتتقمةوهومحمعحميدابالختاربن
البيعةوية4وأخذرضهماعلىبنالحسنووفاتالعاصبن

الحهنهينومفتلاللعنةعليهمامعاويةبنيئيدوواليةبزيد

الحرهوقهةوبهرالزبيربناللهعبدوقممةضميمالىبن

روذكىيزيدبنمعاويةوواليةمعاوتةبنينيدموت

الملعدواليةفيالحخاجقتلهانالىبيرالقابننتتة

بمأئاآضالىمرالنبن
سنةمنالعتاسبتىظقآعددفيبرالعشرونالثالىالفصل

وثلثمانةخمسينمنةالىومانعبةوثلثينإثنتين

مشاهذاأالعاعلىالمظلعكالمثمرفاكتابهذاقفالناظهـ
باقىالوحدوقهتربهبهقبللهواالبقأفعال4وجميبحركاله

الديخهوألهلتوطئعهالعلمقلطوفيهثورهوانجألئهيعد
تصرةنجبهوالمئىسلوةبهتانىوحسرياضةوالتدىقؤة

نألواللهناةالدناوعناly3االخارم16ihGوعره

ينةعنينتهناوانخiوأصفئنبمافيهنخاومنناينفعأن

قريبطغإئهاالصمايةلمجسنتوفيفاوتوكناالغفلة

51X8S



األؤذلفصل

6الجدلوثذبالنظرلثتئ

فةسانوالتديدمةالععدةومنالتوفيقوباقةأقول

بيعنهوافيينالحقدركعلىاالصاباعوانمنالعصلهذا
طهواالشرافمطالعتعنباحلإلعايضادهماوبين
الفكرمنيعزضتدإذغيرهومنقسهمنالصدقيوف

معمالجععشماالردنةوالخطراتالفاسدةواألوهاموالخايل

ويدلسنهايمتزماوليسوالشكالظنعندهاويتأبافئ
يعترفوبهالنظرإزمنهااإلطلوئطالنالممحهحصخةعلى

الجوابنالجانزوالجوابالالزمالسؤالمنالساقطالؤال
غذةيمونقاصدوهنحنمالهاملمامنهالألقفلندكرالعادل
فطئهال5أشاانيستقصنهبعدمنثمالتاظروتوةللثاظر



والشلمالعلمكتابوسمياهالنوعهذاعلىهافتههنالكتالبط
اعتقاذالعلتمأنأقول6والتوفيهتالعصمةالهعندومن
معقوالكالقوإنهقالحفمحسوساكانإنيههوفاعلىالشى

نيقضياكلهاالعلوماليهترذماأصلوالعقلوالحتىصبالعقل
منسليتتيئناirإذهذاانتفىبتةيهقضياوماثتباثعاته

منغسيلينالنقصوعوارضالعاهاتمنبرئيناالفنإت

حيذئيفعيكادالأv5هأخمثموواااللفعادةععمبق

ألئهمامعاندمناونحالفمنإالتالفاومعقولهمحعهوسه

وصورتهوصالىهيئةفىشذاسيعتربئojtVعلى

ؤيتعقتهيعلمهمايعلمالأنعقلهبديهةالمفطيفدروال

كماحكواهالىمضطرنj4jjحاليدستنئصدقوال

كرالىاحتينيوالخالثأحدمنانهرلماحوائمهفيأضطر

انيلأتهترisأكراربهالمهعنوالكثمفقوله

انجميلكماالظاهفحاتاعلجوالباردةالنارالحاسةتجد

نفسهفااويهونناتععاويعلماتحرالمعاوميمون

العاوألنطلتهذاجاذJلوأصودبأقةالعلمويقعأبيض
نجقbأماقانللكلفماغاالعتقاداتوفسإلترأساكلها



طوهذاحاوائتمصمان31والعوالبصرالبصرعاة
غهوحدىمنبههوماعلىالشىادراكاذاكانالعلمألن

لمإذاالحعمقوكمذلكمعلوتابمنلمهوذاشهكمائدركلمثم
فيهوهذاالخالفمحسوسالكنلمتحيغماطعطعبهيدرلى
العامىأحدهماانتينرجأيخنإاللحاطبةاالقليناقحزيئيفى

لهإلحومتىاستمالةلهآخذاالعفاله4لنظالالذى

وظنخذسعنذاكقولهالنخالفهوانقطعاتبعهالحق

LJقلبهبتصديقهيشهدماحمعهقغفاذاوتقلدوسماع

القدمايسئيهالذىالمعاتدالجاحدوالتالىبهوقاليه

اللهءثاانموضعهفيمذهبهمفادوشدبهرالسوفمتعطافي

هوماظفعلىالشناغقادومعثاهالمحلالعلموضدتالى

فىالجاهلولكنباالطالقجاهأليعلمالمنقيوليسبه
غيرعلىلهالمعتقدوحقهالشىحدطبالتالكالحقيقة

Aعلىوالمذقةالالئمةاستشلماذاكولرالبه0و
جهله

ئطلققدآالعااسمأنأقولومراتيهاالعلومكميةفيالقول
رةواواليقينوالفطنةوالذهنوالوهمالفهمعلىالجملةقى



V

اباأوظاهراكأثادراكمنهيحعحلماحووالمحرفة
كاالستدالالةاستمالأوحاسةمعإشرةأوعقليهةبحب

الخصالهذهألنواالجتهادوالقياسيزطبواوالمجثوالفكرة

منيصابوكااصهالالووطرقالعلمادراكآالتكتها
أأوالحوامقاجدايهاعلمإلىآلازيالإلضهفروعابمةهذه
وحسهعقلهشواهدالىمضطرالمعيزالعاقلالإلنسانانىdت

الىالسبطاأنالترىأبرولمجحهlJ4اسدالىمضطرغير

uفاهيحاصبأوعقلهمنعرىلمنJواالستدالالمجث

كةالبدبقوةتلثألوهوكالدبالصادفةالخطرةالعام

عنهوالثكةالثكوانضفاالحققراراوقويئاليةواخره

قساكرفيتالتهالصدقالخطرةفىاشترطعناوإئما

ئعدأنيجوزفاللهحقيفةالبماوالعادةوالطنعوالهوى

ويدروجههاأضاباالشاهئحيطالذىإقاليقالعامخرمن

اثاساثلؤنوذاتالشىاأينيةادراكفةوالمعبمنهها
0ew

oواخرانمارةeBpانالعلموبينبعنهاوالفرقمكحسبةا
لهذاادراكوالمعرفةوحإلةعيتسهاشىابذاتالإلحاطةألعلم

Mةابخية



ألنوابلغاعمفالعلموحقعقعهحدهيدركأوانثباته
أنترىأالمعلوضامعروفقيليىjمعروفمعلومكأ

شةالكيةنلثبااللعإتإاليعلمونهوالرتجهميعرفونالموخدين
اومحسوسثعىصورةاعتقادوانؤفمCمنفعتابعنهوالكمعة
فيالوهمقوةلألنظاهرافئوجوةمنفماكانوانمظنون

وكذلكالعيونالتراهsuvأترفلذلكائضففصاا

زأتهعنهائءالمرمسافةوبعدتبصرهاقوةامتدتاذاالعين

وغيرواللون4روالصووالعمنطمرالصمنبههومافعلى

والحدودكفهاوالصفاتإتاعنخالوماالهعاتمنذلك

وقوةافعرفةهووالفهمالفعىفييتصوروالألوهميممعئهافال
لخبئ3والةالذهنأنغيرالعقلقوةمنقريهنالة

ألنهذاالىاتجناوانماالذهنمنالمعنىقريبةوالعطنة

ويستفرقوناألسامىهذهعنبالبشلعونالتاسمنفىاكث

العلمنخنىماالىبهاليخوفيالتىاألسإبوامالينصا
والرويةالرأىوحدهاشىاعلةعنأجثوهىلفكرةن

دالواالتوإفىسوسالمعقولطىفىماانتزاواالشنباط

jIlاليهيمالنما1اوالطبعامادةاميلقوئمعدوقدت



ومحصولهاوطرقهاالعاماصولجملةذهعلمامنهينفرانو
ضرورةوالمحسوسبديهةالمعقولالىأصافثالثةالىالبم
وااللثومقدماتواسطةباليدركيهمايدركماألن

فيهايقعففذهرةLواالبالبشالمستنبطعبالمستدل
والبددثةالحاسةحتزعنلخروجهروابواالاالختالف

وعقولهمأرآثماوتوتفوالناظريننتدآالمعمفوىوتفاوت
منالدواوينونتواممتعبضفتصوفيهحذافيوهذا

يئالوالساتهاعلىالدياقامتئذوالملةمةالحءلى

الناسمنكثيراألياموتخرئمأصدهورأانقفتاالىكذلك

الشتراكالحقنقةعك6Cوالحممقالبديهةعلميسمواأنأتؤا
مستقادغيرهوثمذلكفىدرجاثماواستفيماكمأثماالس

والخاغةاقييزوةوالعزيزةالطبعأوجبهتلهكعههبوال
بينثميزةإلييةقوةالعقلأنأقولوالمعتولالعقلفيالقول

ططراتوباعىالعكلمواموالصيحوالحمقواإلطلالحق

عقالألقهعقألىإتماقيلوقدالقإتوقابلالفاضلة

الفدسفةأكئرتوقدعليمار16االخآىعنالز

كتابفيشهالارسطاقالءةوصهبمفياالختالف



ةالفهاإلنسانرلىبهاالتىالقوةهوالعقلانلبرهان

هايؤآفالجزؤقةاالشبامنالمدماتاطلمتةوبمابزواقي

لصحم4اtالعقلأناألخالقيهابفيوقالالقياسات

لهصرحتىلالفضاقانواعناالتفيدطريقاالنانفى
النفىكتاليهفىوفالاالسفيككتوملكةلميماذلك

صيوالفنالالعقلاىاأقامئالثةالى4هوقهذاتبئ

العقلتIقالدرالصرهوفالمستفالوالعةالفقاليوالعقل

لتاثيرورتهالناءمناالنانخمصفى2جدماهواليوالقا

العقلكأرالمهوا6تفادالمسالعقكوانالففالالعقل

للعقلالخرفيهوالفتالالعقلوانالهنصرروقىلةالهيوالفآ

الفسهوالعقلانآيعضهموزعمبالفعلالوجوهلىامعتقادا
فىصنهمبهيرتخايطءجاللهجلاإلرئهويقولويعفمهم

مولودامقلىاقولهماألسالفهعناهلؤارفوتماالبابهذا
يضايقهفالافعالهباسمبعفهمسئاهإئمامعتفادواألدب

أصىدقالانهأالزىمنهإطلوباالمعنىأليانيعد

فتاصوالمعىعقولهمأذثاوالألشعارواثلNاأنجارنالمتق
هSINخدهـاالس



هذافكلعتلهمنةقطالرجلظنوقيلوأذهانهمقولهم
العقلانالقدمآققولبختلفوالعارهتواالاقثلعلى

وردئهفمىااحعتىفوقوحههئهالنفجوهراععفىالييوالفآ

أقربoهولهجالجلاالرsزبخةودونالجواهرزتبلى

هـتحصهوماإللىالعةلمنيعلمونالالمسلمونمنهاألشإ

مL1فلىالالعالمفىالحيوانسائردونضاضةالإلنسانفى

اوكتابالعقليردهلمماالجوازعلىفوقوفغيرعنيحكى

jJأويسلروجبهفيالطجتأنقومذهبوقدالشريعة
وافقهاJ6ااشتباقجهةمنذإلةوادعواالعقلةمن

ظقهوجلعزاللهوانوينافرةيعافهعماإضهوانويالثمه
حكمةلضيراوعماشايخلقانوؤوالكذلكظقهاذ

يستقمبئغفاسنوهوشسمنوالعقلوفاندة

شايهزطوالئرأيستالوالماجحجمطقثمويستصوبه
الطاعأننحالفوهممفأجابههوماخالفعنالثىروجمدوال
والعوارضالعاداتتحترهاوقدوئباشريحق5إالتعرفال

تنفرLاكاشهJااألوقاتبعضفلجقتهاأصملنء

بيناقييزقؤتهامنوليسإليهتملكاكانتوينفرعنه



ضموقدالعقلقوةقىاJتدالباالسوالقبيحلحسن

الطجوامتةخخطابهايحسنأئغأخالطهاوصكماليهائطباخ
مقلهمحلىغيريعحالقيواستقاحالحسناشسانمن

تحعهقالالمواتاقكماظقهفيالعبثوالموجهبالحكمة

ومالتهدبلاطكمةمنيخللمئماضاألمنبشى

فاتدتهجنسهبهخعضالذىوالمضازالمناغمنتحويه

االعتبارفىعاصةالمعولهوالعقلبوجصانفدتناوحكمته

التىالبهايغعلىأناالمتووضعالتتهليفالشقاطواالستدالل
يتفهسقيلالعقلسفتمبنمقيكفاناوأظاطباطت
حمرفنااالمسداللكمtعلوآواموالبديهةاألصلألنهالعقل

يعقلقلالهولوكناسفناالطعجألئهالحغنفىالحئى
أصللالعةولتاكانلهنهايةالLاإلىاألعيألففى

لةmوالعقلداللةبينهرقونقيمقيلفانوبىأسهالعلوم
لسيثعاالفرعألناألصلأحااUJJباقيلمادةاالهو

علىلىلبولالىومنلهفرغايمنلم4يثا41لمjjاألصل

إتاهصموتجيلالعقلمكأالناستعظحمأطبعاحخةوجوب
إلىواستناحممألمحدارهمiفعهموالعقالمراتبييموتفض



Y

بئافإالستiدرجاثمؤكأكمماثعارعلىعرادهموإأقهماس
استفامثفيلال7Pمألمعاوآولمنحفهوبداقلهذذ

وهوالماجمعنىغيرمعنىانهفعاخاأخالطهوكملتطباغه
العقل

وآالثفئقالحواشأنأقواوالمحعرسقالحهفيالقول

باشرتفإذأعلهوجلعزاال4وضعهاكماالتاثيراتلعبولصيأةف

قدرتأثيرهمنهوقلتdIزبربقدرفيةاثزتامحسوسإلحاسة

ننازعتهثمفيهوافهتقرالقلبالىوأذتهالنفهعىبهفنبدرت

العقلعخهوفيوالمعرفةوالظنjهtواالفهممنالعلمأنلىاع
اظنسوالحوادقباطألإرءنفاهوماقئاصمارصقهفاثومترة

الىيختاجالحواصقمنبثىوجوديمكنالشى2جداوال

منضرباالذوطنوأربعأنهاقومعموساضةحاسة

سساتمةطلمبالةفعلوإملالنسهتيقولويعضاللمس

ألنالحوإسفعاوجودبصخةافرواأنيعدمعواسهاوهذا
فهبرويةوقعياتتغيزأحوالهاينكرحققةقنطالنان

اليمونالذىالمآفىآلوقامفطريآلالععيففىوجههى
والكيربيراالمنغيرولمحمتكشةقامتهعمتهكمساحةمساحة



V

إذوالمموهينالمعاندينراىينوهذاسانراواياقفصفيرا
العارضةللعللوذلكالصركيرطشةفىالتفيراتهذهالؤجد

ايفتةجهةمنالغلطفقعاهواوتكانفالممافةءئعدمن
االييمافاقابفدتإذاأثئاةاتفمطالالحاممةألنوالكمنة
الحاسةتحمرخصبافالئدهايفرطلممافيهاغلطفالص

iفيهايغفالوالماشرهبالمضاقةفعياالتىالحوامقساؤأفا
صاحبيهيقابلماوأهونوسلعتصختUااختالف

وماالحواسلالنكاراسوضماتفمماطداشانكارJISا

فسادهلظيور3وإفكارهالرأىهذافئيستلعزآلاناأعلم
ظابهثىو

علىلالعقوفيكلهااألشياانأقولالعلوآدرجاتفىالقول
العقلفيفالوأجبنوئموسالهثواجعثأضرئيثالثة
والكتابةبانقمنىابابانكيلهنالهrواصتدالتلابننى

والواحدالواحدوانصاخمنصعةلكلوالبدكالبايعفى
ذلكأشعبماومارصنياكانوالعمغيرئاثهكانالغوانائناب

ilالواضدالعقلبنفسالعقلفيالخيلالمقغلساب

sMأعقلألموماتا



I

إنصمافعغيرمنوصنعةبفيركاتبعرجدكتابأنوهو
الطبعواليستقرلجمهمالوتصورهواليالعقلهذاالووجه

عنحكىكماالعقلبنفىالعقلفيالموهومالجاثزوالممكن
يعدسيهوناتهيدبهروماالنانيةوالئلدانالسالفةالقرون

ليىانهوؤواتهكذلثهالعقلفىيجوزئماذلكفإن

االذلكمنضىتحقيقعلىضاطريدلالألنهكذلك

الجواذحدفيلدخولهابطالهعلىضاطريدلانويحبرز

الوقوفحدعلىقصربهاالدلةتثالحاتفاتانوايحع

أوموهوماومعروفاومعلوممعقولوهواالصىفال
محسوس

والفظرواالجتهادوالقياسؤالمعارضةv7iوالدليلالحدفي

وشضهالهمنيئعلدلماالحدانأقولذلكوغير

كلحصةتمئزالتىواالرضينالدارودوإمحازممباحاطة

فيبادةوافقأرضهدارهبهفميرفصاححصةمنمالئه

كعولكالمعطلوبالحديعطلنيادهمنهوافقصاننقصانالحد

نقصاوشىفيمازيدفإنحدههذاناطقمبحىاوإتسان

بالعكشاالظرادفيالحدوkصخةاالععبارألنانتقمفى



جمأنهفالبارئعليهدلنلفهوشىالىهدىماعؤاحد

تابوالكأقتهدللالسفمعلوالرصولخلقمهدليلبرتعالى

ومادللوالصؤابوالحركةدليلواإللردللوالخبردليل

أهليستدلالذىالدللفيaاختاوالذىهذاذلكأشه

ههنفالمستدلهوالدليلاناباسبعفزعموقدبهانق

طولبإذاللمدسلجازكذلكوكانiباتهمخالفه4فتاقض

لمنالتقاوتقربسهلوهذاالدليلأنايقولأنبالدليل

الداللةفاعلالدليلممونانتمخالاللغةأنتأفل
عليهلIIAJولةIالدكينممونوانوالسعيركالشرب

فاعلارادإذاالدايلأناالمدسيقولوالقتيلكالصرج
اللةالفعينبهادأداذأءنلوانماغيرظاالداللة

شثلاذاالضاخعلىدليألهعيوقديمونبةطالبما
لموإنخرشىعلىدللوهوإالعليهمدلولمنماألنه

وفىالموجببالهماالعلةانوأقولنفسهدليألعلىلكن

سمابقةكيربذاتفاإلموجبةفالعقلبةوشرعهعقفةضربأن

التىقالشرعتةإلساكقوسكونالمتضلاماوالثهاممركة

قلفامنلوالبعقةبقدفالهاويمونحكمهفنفيرثىالعلىتطرى



3

الحدودفىءibاضااثذىهذانمتمنميأينغكىألحتئوابظب

أنبعضيمرأىمنلألنتومذاهـأقوالفيهللنإنىنبموإن
اكحأحدبعفهمءوبخدلعلةبمتنه1فىلهوضمفهالمنىحد

فلناكماجانبينمنطردهبعفمهمواغتترهواعه6نه3من
الوهذأالطردأخاؤاؤاحطىجاتتفىاقحضروبعضهم

عللماالناسغنجمبالتىهؤااللزامعالثبابقفىااليستقيم
يقولثمطاعةأتباابصالةحذأنمألزغنممنكقولةالمونج

الصفةنسميهأنهذاdiفاألصالةةطاعةوليهعنكط

جدأنقالكماالطرقسنفىلسلماجدنrلإلنيماحدأ
ناطتيستحىلؤناطفماميماحالكونأناإلذمان

لماجاحالحدقيلوقدناطقممثحىانجمعإنجمآلإنيالط

وتهالمطلوبعلىذLالدليلانوأقولاتفضيكيفرقة

بهالتتوالتئالمعاقجمغمنكانoئKالمفعتودعلى

علىيدلالشىكافسإدغلىالدلبليدذوقدعليهالمدلوليالى

والدليلشىفسادعلىدليلوثمىةضعيدلينجافأمحته

اندالئلويدلضدهعمخةعلىدليلهؤالعثةكأفهمنادعلى

نماليالمؤذيةاللرقطبمالواخدةالعينعلىبفةلخت01ايمميرة



عنستتقاغماذقامعلولهافىبانهاجالعقةصخةوشرط

ثمالعللمنتعتةحكماوعينكوجودبكتهانتyطرادا
زوالاوالعلةدتدزوالءوالحبمالعيندندوجود
كصخةالعقةوصخةالعلةبقاءوالحكم8العين

الحدالعكةيسموناالسمنكثيراأناخسالحد
وصفذاتالعلةانءوقالمعنىألتقاقببحيدوليس

الحبميفخوالكعيرةأؤصافاتهj3وصمفينوذاتواحد
منتحىانهاالبهعانفينااكقولأوصاباجتتاعإالبها
تكونانلعطلتالصفاثهذهمنصقةاضرلتلوناطق

آراماجالمعارضةانوأقولJوءآتنانلحدأ

المارضمةومعنىمذهبهبمثلمذهكبنهافساخصمد

ماخالفعلىتوإذافوالممانلةؤالعلوالمقابلة

هذاقومأنكروؤصدفاسدةساقطةفهياليهالخصميذهب

والسزالالحوابحدعنضارجانهوذعمواوابطلوهالباب

فيهزيادةاوالسؤالمنضربئبائهنحالفومفأجاب
انJiوجازمهنامرثىاوجميبالمعارضبأنواستدلوا

تمنعكانلجازفيهعورضماجوأبعنلهللعاذضتمسد



i

مجيروالمعازضمستبيرثلUlUإصثلماجوابعنالمسؤل

ويبطلثثالثمهاجممتاذلأوجصهامنالممارضةتلثم
قولكمارجألئلJuبالسؤاالعؤالمعارضةوهىواحدة

ألنهفهذاكذافياتقولدوماعليهرقكذافى

الدعوىمعارضمةوالعاتيةسلماجوابمنشىفيهليس

الفرقماالخصم4ليقولقديمأحالماانكقأنلبالدعوى

اقامةالقدممدفيلزمصدثأنهيدمنوبينبعنثا

اثامنقولطلومتىالمدعويخهبايئوالتنرتقالبرهان

الثىصةفيألنالقدمفيدعواهلهصتحتمحدثانه

الموخدكقولبالعتةالعفةمعارضمةوالثالعةغيرهفساد

إفاعألتعقلالالنكجسمالبارئأنفكإذاألمجسي
إلإلجسمترلغااللكمؤلفمركبتقللمفلمجسم

يقالأنفهوبالدليملالدليلةمعارضوالرايعةمؤتقامركمما

يئعممنوبينبينكالفرقفابهيتقيدليلكاذاكان

عقةتقابلالاتكفالجوابذلكغيرآخىثالدليلن

انواقولالدليلضيحمطالعةبالفرومطالبتكيعكة
sioftned6tepdrكاهاM
eiofued8t18ور



القياصويقالالمشاكةبالعلةنظيرهالىثىالردلقياس

منباالشديلىغلممافيوقيليالمعروتالجهطمعرفة
واحبئتقدورالالقناسؤقيلقياسهوحاسةوالبديهةغير

أوافرالفرزدقهبقولفانلوه

ييناماظقاعلىفقيىمنؤرافيزفوفافىونحن

وقدواحدةمشكاةفىكاتهاالمعافىقريبةاألقوالوهذه

المعتىعلىأجازوهاالشمكماعلىالقياسالقإنينبعضأجاذ

معانهجميعمنعلعهالمقيىبوافقىالظيحاوالقياس
علوآحيزقلدخولةالبرهانئالقياسوتستىاكثرهاأو
مايكرانفلزمهالقياسالناسبعضابمروفدناال

وباطلحقمن0مابصخدصوئقروبدانههحواسهقات

منواحدامشتبغينكلتكونانتوجبالعقوذوقضعة

تحيلمسأنهترىأاللالشباهمعنىفالوإالاضهاحيث

الحرارهعفياليرانالنمتراكباردهونارحازةنارنوجدأن
هواالجخهادانوأفولالقضيةقiلهالموجبالمعنىوهو

الحقوجهعنالبشفىث8ممواالستقصاالفكرةامعان



بالطدبالكنبالحمقوالبالبديهةيصابVلدى

بالمثثيالقضاالفياسوكانالقعاسمقدمةوهوyJتدواالس

امنالفضاذلدوجهطلبالجتهادYلاقشلكلى

غيرمنالماسألنفيهالغلطوقغمنزوافئجو4ت

فعلالنظرانوأقولlاستدغيرمنبالنطنكالقولدااج

علتغقدالعينأنفكماعلخفىLمىليربقلبهالناظر
القلبفكذلكوالتفكرالثظربعدإاليتبينهوالالهثى
والمناظرةوالتفكرالنظربعدإاليثعتهافالةالهترضقذ

معاهـفيكونبالنظيرالنظيرشبعهمنتكونوقدمنهالمفاعلة

الهضالقياس

ماالدليلانأقولءوالهآسةيلالدلببنالفرقفىالقول

وئوضلواوجدهاوجبهماوالعقةإليهوأشارالشىالىىxه

وئطمإلهاووصلممااضاعلتهألنمكتهالبدليلهالهئى11
يزدلوالالدللفيولوقدالعالمعلىيدلالذىألنبدليل

العينكلاألبةوتختلفنالعينالتالعقةنالتومتىشه

والعدانهالحوامقهوتماوجودل341العقةوالتخالفالواحدة

لهالعلةVفوجودWJوغيردليلبير



Pولالمديوافقماالدليلمنانأقولالدليلفىلقول

والبضالجسمبعضىكرؤيشاوجوهيهعيرة1أبوجلعليه

يوإفقالماومنهامنفصألاومعصألكانالكلعلىيدل

كالصوتاالسبابمنوسبالوجوهمنبوجهعليه4iJا

الفاعلعلىيدذوالفعليشبههوالالئصوتعلىيدذ

بتعممنويلزمثعههايوالالنارعلىيدكوالدخانيثععههوال

جهاتهمنجمهةعليهالمدلوليوافقأنئدالالدليلأن

وإزغعمناسبئبينهمايهنلمإذافاتااكثرهافىلفهظوإن

بالمدلولالدليلتعققممقطواذاالتعقؤارتفعاالثمتاه
جمإالالناثفىشىالانإالدالريهونانبطلعل

ئنكووإنحدثكيرالشأهدفيرىاللألقهغرضأو

لهثحالفالذسفلالعالمهائألناألعلىالعالمفيما

الكذلكأتهناغزعمفإنعليهدليآلممونفال

فىlنحالفاثهغيرحسدثاوضقغأوجهممفيشى

واالشتباهاقعلقتقطعالخالفعةألنبالفرقلمحولبالثاهد

وهوإالالغاثئاليئمىبأنهصكارضمنمعارفوالزم
حادثغبإتىاهداننفىالحادث



انجوهرعلىئطلقعاتماسماالشمىاقاقول6ودالحدJالقول
جمخمن3iواالشدوالحاسةبالبديهةيدركوماوالموض
أفسيكونومالحاافىثابتAماولتضىiمضjما

أويوجدأورصئذأوئعلمأنصغهاالىوحدبعد

شالمعدومأنثتفقدالشىحدهذافاذاكانعفيخبر

صاالمعدوميموقأنقوئمصوأنعنهالخبرصغألنه
والمثالموجودألنموجودامعئايمونأنالثهىحدوجعلوا

فلوكانقالوالهمانقيضوالالثىيعمكمااألشياهيعضان

مjZولوهوالجهونقيفىال9ملهلوجدالمعلومالشىحد
والمعدوممنفىشىوالغيرالالفثبثالشىحدأنيمبعفى

تذكرأؤالوجلعزالدجمتاببعضهمواضبئمثتغير

انقفىاشيثيثةؤلنمقئلمنخققتاةائااالتمتان
أتىقلأىتعاوبقولهصايخلقانفياالنسانجمون

8راتذضهصاقتثتنمأتلفرينجنانياالتغقى
دجهالمهانثتغيرضأيمنلمj4الوجوفيليذكروالهثى

ةsM86vXIXووjارت

015IVXX8مهاط
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تامتئوالعرونالعألماخإرمنعهفيمالكونأنأوجب

الوجودالىمرةخرجقدذلكأنقيلفانهذؤاباطألالدنبا

الوجودالىخارجغيرمدهوكائنماانيدريكومافيل

الوجودعنخرجفاقيلشىوالوصالىخرجاذاوقل

ذلدفيلالمسئىعلىاالسمتقدمWJفيلفانسمىفال
فيسيحوننقولألئاممتنفةيرالعاتمقاماالخواصقفا

مهاوجودفلهااعآتقدموجيوانواسبابامورالدن

جسمانهالمعدومفىبقولهمينايالهذيلابووقدكان
المعدومالموجودونقيضيققصقلنسوةرأسهعلىخياط
ألنشمىالالهىنقفىولشالمنفىالمثونقيف

يوصفالشىوالوغدمنفىقدشانوالمعدومالمثفى

أمحركةأمغرضأمهونجسمقيلنبتوالنفىبالعدم

أنالجسمالغيروحدمقدورعليهمعلومشىهوفيلصعكون
شاغألوايعاضااصمنمركمامؤتفاعميقاعريضاطريأيكون

مناومنهاضالبعةيوجدواللالعراضouLحلكان

الصفاتبهذهالموصوفممونأنشكرامجرقانبعضها

بالفرقوطولبشآبماالشمممةفي3شوهلى4لجسماشتم



الحكمبنهشاموكانالحمفاتعذهيوجدالLوبينينه

يقولكاناللهبثفسهفامماانهالجسمحدفىيزعم

ماعلطاللفةفيفالجسمجسمقولهعنوعزجلالعارئ
اطلقوإئناجسممةالعظيمةثةيقولونكذلكبهف

لماكهكترفانمعناهبهموصوفالماعالإلسمهذا
األسماتفصيلصدالفرقيتئنوإنمامشاهيتغتر

إألوريووالبنفهيقومالأنشالعوحدوالألشخاص

مبهسبهيقابلبماقوبلمنكررهأنصفإنجسمفى

أشارماعلىكقمثمغيرهوبينبينهبالفزقوطولتالجسم

وأنالعالمفيعرضالأنقومزعموقدالمعنىمناله
بعيهحدالجوهوحدمتفرفةمجتمعةأعراضهاالألشيا

والجزوالعرضالجسمحدودعنخالماوألنجسمالنه

أجزاأضعفهوالذىالظنيتصؤرفىوالالوهميضعطهلم

الطينةالجوهريستىوقداالقاعخبرفىودخلالعلوم

الناسواخلفواالسطقسوالعنحرالخقJjوالهيوهUوا

منكعيرفمقالآالألجساأمنينتaVالذالجزفى

حيثالىالصنرفىيصيرحتئمجرأيزالالانهافاس



يعمفوالوالزبعثاثلهمجونوالجمرأوؤانا
شىكانلماوئشالألجسامكانUذلكولوالفالوا

أنيقولأنلقائلجازولمامنهأصغروالشئمنأكبر

يخهلخقهعاجكلالجسممنيرخأنعلىرقااته

بنوهشامآالنظابثمارابنقالجزئينبينعاالجفاقل

يالفعليتهيأولمنهايةنياءرأتجرانهمالح

ائةمحلقأنيجسوزالdvبأتهواحعخواموهومناته

إنأfمv9أهيرزالذلكفمنهأكبرالشىشا

قالمنقوللوكانوقالوافهأصغرشىالاشعيثيخملق

واللهالطولنفسهفيمحئحاكانتحزأالالجزأن

يصدوافلنطوللهماحدثثانلهحدثفإذاعرض

ائهثبتفلمامفاتهماأواالخردونحدهماjيمونانالطول

يعودحتىيتجرأالجزابخارالحسينوفالجمرأائهعلملهماه

vjالقو3وفالحينئذفيبطلالوهميقعالجزإلى

وحلوللجهالرؤيةجوازفىواختلفوايخهالقولكيف

فأجازهذلكوغيروالسكونوالحركةاللونمنفيهاألعراض

jetarofos



فولعلىالفصلهذافينحتلفونوالقدمادآخرونونفاهوئم

االسطقساتقلئرىانهيعضهمفيزعماالسالمأهلقول
غايفيهتبزنةغيرءاألجزاصاشآخراسطقساتاالربعة

واتاالعالمتريهبمنهاالتىقساتياالتريهبنهاالصغر

ايهبالفاتهاباقوةالتبزنةاتايقولارسطاطالشى

يقبلتتجرأالالبعضهموفالنهايةفألاغعلباواشا
الفلكحركةالزمانوحذءبيتهمكثيراختالفءاالنفعال

افالطنعنءىوالمسلمينقولهذاالألفعالبينومدى

فىارسطاطالعىوحكىالوهمفيكوناالزمانيرىأته
بمرمدتةيعولونكانواالقدقاجمغأنالطبيىالسعماعكتاب
ائهانلوطرخسعنه5Lافالطنيعنىواحدارجألاالالزمان

قولوفاقهذاالسماةحرهوالزمانجوهرقال

اخروفمعبشىيسلالزمانأنيقولويعضهمالمسامين

ذضلتطمننمذاهعهمهنبهرمابهوإتمابينهمبهير
جمايقتايدوقيةواكجيزبالعقلالقائلينخالفالىاالظر

LةMه

8Mفلوطوش001



أكدمنوهوقوةعاإلفيألنقولهموقاقمنعضده
الجسمعلبهاكدمااناوحدعليهنماالسظهارأسإب

حيثارععطاطاليهىهأراوهذاالقرضحذأوبهأحاطأو

علنهيحتوىمالجاسالذىالمحتوىايهاقالمقال

فيهخالالافعالمقوئمفقالوالففقاالحألفىواختلفوا

علىالىبااللةتحنوببسعطمنتشرجسمالهووإن

الماهيخرجلماعالهاشدفاذانقبأسفلهافىالرطلثمئةه

الهووهوعدادفعهاقآأنفئقلشالفغواذااسفلهامن

خالمناألجساميخلوالآخرونؤقألالكوزفىالداخل

علىئصهتالذىبالمuواستدئوااألجربينالفرجوهو

فقالواوالخاالففئابينقوئموفرقفيهافيغوصاألرض

اطعلىالمحعوىهووالفضالجسممنالفراغهوالخال

ويقولواحدشئوالفضآالخالأنقومويئعمتهايةبال
أحدهماوجودجازمااكنايرينوحدبشعليسانهاخرون

وحدأوصافهمااختلفماحدهمابعفهموفالاآلخرعدمح

09Mاالصظهار

8M8قي



الموجودوحداالخرعدمءإالأحدهماوجودوز6Iالضدين

مااالسموحدالشىمعنىوهووهمااوحسأاوعلعاثتما
بعفىفىكاالسموالصفةجنسهمنبالىخييزالمهعمىعلىدل

كالعلمالشىفيارئااالخبحدهاضاضةأنإالاألحوال
ماالصفةنفيفةوالصالوصفبينقوميفرقوفدلعالمLفى

االرادهوحدذلكالواصفقولJ1صفووصوفمالزمهو

اوحركةقولاوفعلمنءقاr01f3cاالنسانيضطمرهما

لالشارةيقالوقدjهلجاالقانلئديهGالقولوحد

بلفظهابدىماعلالقلبدالمعنئيرحدابىاذعلىقول

كذلكن5yrIالقولنفسالقولمعنىانكآلبابنفزعم

31الحركةوحدقولكمعنىماالقاثانالساحLلما
والمكانعةالذاتئةالحركةفتهاضهروبأعاهىjوانتقال

لثالسكونوحدوتضييرVاختالةاطرقيلوقد

الجنسوحدبمثىليهىالسكونانبعفميمزعم3واستقرار

قيعلوقدوالثباتالضؤركالحيواننخالفةأثعياهيجمعما

النظازمنجصتخالنوعوحداإللواعاسوماالجنس

الثوعتحتوالثمضالثوعمنالذاتهيلوالشضالجشى



لإلتحاالبابهذامنالمقداروهذاألمجنسمحتالنوع

لمجدلوااللةفظردهكاuفاتهمطالعحهعنبأحذ

الشىإنيزعممنقرلاناقولاألضدادjالقول

ئلaوهيحدوzالشىمعرفةنلالبضدهإالئيرفال

نVءونديدبضدهفتهمعمنأسكنونظيرهشكلهبل

ئوضمذهعلىيدلالماونوعهجتعهعلىيدلالمنئ

يقحوالضدهفادالشىصخةوعنداليجتمعانالضدين
الجسمضحذأنالقائلقولطلفالموجوداتيينإالالتضاد

وضذانزمىالالزمانوضدعرضالالعرضوضمدجسمال

محنافةأشتااألضدادألنشئالالعثىوضدهكانالالمكان

فكيفالحققةفىالشىوالعرضالجممالقائلوقول

مفعاذةاشتآوالألساضىالذجسامولكنشمىبالالمىئضاد

الموجودالقديمألنالمحدثضدوالقديماألبيفىدضكاألش
هجمكلمانبديوجدماوالحادثأفلإلىال

األسأفىحدمعرفةأنأقولءاآلعراضحدثJiالقو

gM8ىس

iMيئلم



إاللهاالمنكروماالبدبهةالنفسفىالقالحةالطومأدانلن

دةاقظاأللوانئعاقبلماينتتاالحممنوسللظاهرالمنكربمترلة
السوافىبعدوالباضالبياضبعدكالسواداألجسامعلى

تILLوساثروالطتبةكالكربكة1اقضادةالرواغوكذلك

واليبرسةوالرطوبةوالبردلحرعمنهاالجواهريخلوالاتتى

واالقترانواالتجاعوالسكونوالحركةوالخشونجةواللين
منانفسحامننجده6وواكارهالمالذوالطعومواالفتراق

والجبزوالمالمةوالشوقوالكراهيةوالإلرادةوالعفضالحت

واليقظةوالنوموالمشيعبوالشبيبةوالضعفوالقوةاعةوالش

والبدوالمربدوالعوالعياملJحمننراهوماوالشعجعوالج

العوارضوصائروالغضبوالرضاوالحزنحوالفوالموتاةوالحي

أنبعدJJ8ونزأيمنأنوبعداألجهامتطرأعلىالتى

فيهوماأالعاأوصافجمعيسيهملبابوهذاكانت
وقللوالكوناطدثعلىالدللألتهميهففتكتفهلو

األعراضهذهأنزاغزعمفإنكثيرهعلىيدلالمى

Mعخماثه01

jJلsه



مننجذوالوالمحمولالحاملبينبالفصلطوبىعام

جوأزالجسمغيرالترضاقعلىإندللهقبيتهماسثماضفصل
مثالءمرااكالبعنمرةيافيةالجسموجمكينعليهاالضالف

وععنهاصفرتهابعدتحمثمضمرتهابطلفتا01ميتراهاتصفر
تختلفالوعينحالهيختلفبضأضىوكألفاثمة

سابتلمنيقالانلمجزلمظايرتوإلحىيشيمتوالشافي

حالحىيذالثديهىانهباتولمنالثمابتبذاكليعىاته
يحسمليىالعرضأنعقلاخرىحألاعوارحالولوفى
كماالجسميفيركذلكوكانألتةمنمالجفىوال
األجسأمغيراألساضأنثعتفإذا21ثهااضاألستيتر
يعذأنرأيناهاكانتظماقديعةأمأحادثةنثظرإنوجمه

وثهاعلىذلكفىلناكافطأنبعدظةظضنلم

ومجتمعةبحتممةكانتأنيعدمتفرقةالجواهرجودفاوصفا

بأنفسهابحتسةأتكصنأنلمجوولنمتفرقةكاتأنيعد

6وجوديخرلميأنفسهامجتضكاتفإنفيهاباجنماعأو

ثمعباجمجتمعةانهالعنافائمةاتفسهاابت6متفرقة
نلوأنهفدلناpضاوجوهراالجةعأذلدظرنا



فلمانهايةالماالىكذلدمث74رخآإجتماعبحتمماممانوهرأ
كذلكالجوهرهوسضباجتماعبحتمحأنهعلعناقألهاطل

كانتاالساضأنقلفإنوالسكونالحركةئالقولى

حادثغيرأمدثهورهاطبعدظهرتغالجسمئكامنه
والسكونوالحرصةواالمترااقعاالنأنةل4اسح

واحدووقتواحدةلJحفىالجسمفيهونالجسمفىكاشه
صبjAIااتجأوافإنشفرفاومجامتئخسا

هنحالمايزللمقدتماجوهراكانوائهيالهيرiضولهن

فيهبماالعالمهذافيهنحدثاألعراضفيهحدثثمعراض19

كامنةكانتيمونأنمنفيمااألساضوثيخلوالقيل

نجفكغلمأولحانتقلمتجوهرآخرفياوكاتفظهوت

الذىالجوهرفىcاألحرانjاحافلمافأحدثت

أوالعالمأجسامشليموناناألعراضمنضايزعؤبه

اكانLكمأوتحزأالاخراويمونمنهاأعظمأددونها
مئبنفكولمفهايتفكلماعراضوالمثلوالكبرالصغرفإت

الفرضمنالفصلهذاأحكامأنواعلمنحادثالحوادث
واناألعراضثحلىمعرفةةوخاقالالزموالحقالlاجب



والحادثالحدثعلىالظاهرالدليلألئهامنهاينفكاللجوهر

برحمتهيعصمناوأنوالشمديدالتوفيئاللهونسألواالختراع
طاعتهفيبصيرةويزيدنا

منطانفةأنأقولالنظروئبظلىالفودأهلعلىالقول

عندهماللفظههذهمعنىالسوفسطانتةمعماهمالجاحدين

الملحدينارسطاطاليسسماهموقدامخرقوناالمموهون

العلوممنلثئالحقعقةانوزهوارأساكقهاالعلومأطلوا
البدأئهومعقولالحواشموجودفانكرواوالمعلومات

الخيلولةعلىاألشياانزعمواVJiاالستعدنطاتومس

منرصصأسضوفدالمتامفىالنانميراهوكماوالحسان

لذنعلبهمبالرداشتفلمنعلىوععتمتاظرثمعنثاس
عنفهاتغنىيسالتىوالبدانهالمشاعرضرورةأنكروههـا

سختهعلىيدذثذاهذهبومتىالعلوماصللألنهاالدليل

11ذلكيقودهحتىفييحتاجاللماالدليلأوجبفقد

فسادالعاتةحمثىناقضهممنوتاضهملهثايةالLم

الننىأمتدعونe1leLاوجدبهمالحقفقالمذهبهم
كه5ه



وإنالعيانذبهمعالحمقعواافىفانتقعمونماأىاابم
نظرولعلعكولكمذنطرفىغالعطونلعقكمفالواالنظرادعوا

أنلزمهماالمرتموافانتظركمخالفعلىيدلنحالفيكم
والئحسعدواوالئخطعايخماشاوالنحالفااليناظروا

وإنالرأىفيوهن3القولمنخلفوهذامععئايذتوا

الذىاألصلونقفمواالننطراثبتوافقدنظرهمتربمادعوا
هذهمننفانالرأىهذااحتشوقدهممذهعليهوات

النافيعلىدلعلالأنومدالنمطمبطلمققدالألتة

ابنظيلهموقلالعنؤابألزمماذلكمنفلزمهما

فالوافإنحخةنجيرأموحمجباالعقولنغلىأفسدتجوحخة

نظربغيرزعمواوإنيعونهوهمالنظريطلونفيهفبنظر
اهلمنليسمنبهيلقىوالالتظرمنوالجوابJقالسؤا

غلطأوسهوأوعنودأوودنظرفيغيرمنكالمحلىالنظر

ثمالنافيعلىدلياالأنالزاميقابلوبمثلهتجصأو
انتاذالمدعيينأحدنفيتهمانفئاءأئكحالدليلذفيت

طالتهإفاثمدعواثوابطلقولكطلخصمكعارضكلو

الدعوييناثاتغيرفهلمذهبكعلىأحالمذههيح



5

فيكعيرةجمافيوفقهائهماالسالمشلولنظاراسقالمحماأو
كلىتيعوممااكعابهذاغرضمنهذاوليسالمإبهذا

موجوe2إالشتابهتهاكنلملمااتهالننطروجوبعلىيه

االختالفوجدثموباطألحفولكنضاباطلةوالكاتاحفا

ولمعاجقجاهلاوشانللمطمنإئاالنظارعلىشانمانيها

يمئرالذىبالنظرعليهوجباختالفهعليبهاألخذلكن
ظاهرةاللىشئابهفهايمنلملماوايضاوالباطلالحقبايئ

jوألذكاخفثةوالكانتشعىخهلاآظهرتلوألنها

خفىوباطننجظاهرمتهاوكانشى8ظمتاكأياخفيت
بالنظرإالذلكلوجدوالمنماخفىماعلمطبوجب

الدينءالعلماانأفولوحدودهالنلىأنبمفيلالقو

أضربواالجدلسبيللهمومقدواالظرسبيلللئطاروطاوا
iوتععهفهتنكبهتبهيئدونهقصراوشداهمنحذذلك

يقعالأقسامأربعةالسؤالنجعلوابيهوفسادمذهبماوظل

المذهب3ماثيمةعناخبارألنهاذبوالصدقفيها

8Mمجهبلى

55Mممالنة



العقةختحهعنثمالعلةعنتمالدديلعنثمؤال
وفسادهاالدعوىضحةواستقرارالنظرفصولنهايةوذلال

تحتملاخباركلهاالجوابمنبعددهاالسؤالأقساموفابلوا
فجهبماالشىعنالإلخارالصدقألنواكذبالصدق

بإحبارليسوالسؤالفيهليسبماعنهاالجعإرواكذب
الثئينأحدالسؤاليرجبوانماواكذبالصإلقلفي
القعبرليوجبوالجوابعنهالمهمئولنامتوإقابهالجهلإقا

والدليلىبالدليلمطالبةاوةبمعارضواالكاردوالوالتسليم
يماوصختطردتإذاالجوابقتحةوالعقةالعقةيوجب
الكالمانيىوسآمالخصمانتهى

loV11Eالمنافضةأقولاالنقطاععالماتفيالقول

ودفعالضرورةوخدالغايةبلوغعنوالمجرواالشقال
دإلللمناالمجزكآوالسكوتبالفيرواالستعانةالمشاهدة

لمجانمتعغقماسؤالهفىنحئرسانللوإالنقطاع
LJصذلكوليستأحالاوصالهفيأحقمتعثئاأوأ

سؤالوجهالسانلوتعريففئاغصداعايهبلالمجيمب
فرغهىمسئلةعنيجيبهأنعليهوالوإحالهإصابةمن



O

ميثاقهوقاخذإمحابىكاييقررهحتىكافبيخألفهلمسمملة

يماهـدلمالألصلفيواقعاكأناذاالخالفألنبكاالقوJعل

الرسالةعنكساثعلالخثنلفيوذلالالفرعفيالقياس

41وجعثلألتهالتوجيدبصخةالبوةائمائصغدررللومنكر

المولللزمهأنديرماجعلالسائلالىقىجعسؤالوكللها

الدليلعلىالدللقطلمثفاثمةفيهالمعارضةألن9الrففير

محصوللألنقاسالهتهايةVماiإالعلةعلىوالعقعة

لهنبايةJjLYالمعقوالبراطنصؤلوالمحسوسالظواهر

الهذيلالبنئعتعحسنوقدموهوموالوالمطومموجودغير

ماجمىخفىالمتقوضوانتقاضالصحيحةعإنقوله

إجرإهأحدهماأؤجهثالثهفيئعقمالختلفونفيعهاختلف
والثالثبالتفسيرالعلةنقضوالثالىJلالمuفيالعلة

نكقولالمعلولفيالصتمةإجرإتركفائااراالضمطصد

التعالذلكتلتويتمنعقالجوادهذانرسىالرجل

اليومفىجرىفريلأiفيقالفرسخاكذاأجريته

وانعقتهأجرىتعمقالفإنجوادفهوفرسخاذا
5eiofxuedselsMابئا



ro

نقضوأتااخرىعقةالىيحعاجوهونقضهالمدالفال
سةالصيةحراشتدإذاالقائلقونىبالتفسيرتالجملة

جراشتدالوةبرداشعتدواذاتلبكاالتىالشمتوةلردتداش

والالصيفحريشتدوقديقعولثمكاتلباتتىفةال

عفسيرالهذانقضقدفيمنلجيهالذىالشتابرديشتد

إالصيفذثلمصختلوألئهاتقدمتاتتىملةالئ

الداثععهفنهىطسااالجدوائاأبذااشناءابردباشعداد

ستيكعلىرأيناهشيخعنالدهريةكسؤالنالكjUوالحواش

فاعذاهكذايئللماثهأتزعمونوخمضابه4هيففي

ممابواطالكسوةناعلبهوالتىالهقهىفى

بابطالهمالعقولدهAبثاالضمارإرجدواتعمفسالوافان

فيtالكامنأبلغنااستتراربعدالكوتأنواعلم
ألنفرصةورثتأاوزبخةةاليانيادقوسعنهالدت

افصاحكمنأبلغ3صمياشدتجةاطبتلجوعامنقصىالإلفراصأ

sMواصثتد

هـsUفلج

sM8ودحوضعا



لوليساللسانثاهدالالقلبشاهدالثعاهدألنكا
عليهوجصالوقهتفىجوابهعنعزاومناظرهقولمهلمن

والمتثبيتالتبصنبحدولكنمهتمذهبالىيرالمص

المصربهواألعالمالموطودةاالصولإلىوالىجوعJالحاواستبرا
زبدعنالمحضوصرخوجههعنالغطاشفصانفإذا

لدواالمياliIاغيرحينئذيسعفالسيرهالحقوأومفق
نفسهفتهنهوإظهارماالحضمتكليفالحىمنوليس
والنفسهفىظاهرهوماااخقجمئهكماغيرممكئالنه

مقدماتههذهوجههعنالثحأةIUUإr21fذلك

لدينهاحتاطلمنبرئصطكتابنافىللناظرنظراقدمناها

الجانوخطراتالمحرتينوتلبيسالمحدينتصريههنوفئز

jLصLوأفكرهمالفراغأفسدالذينالحطتاiاممفايةت
الشهواتبعنوفوعاشتعقولهمالدقائقعنوحئتمقرا

الباعللقهمواسترالجهلمصورالهزJموملنفوسيم

فىفاحتالواالنظرمواقعكمعلبومصحرالةولمجرثم

بهواوليواتالشميادينفىرحوأعثهمالتكليفإسقاط

البدهةمنالألصولعلبميانكاراللذاتمنتغوونهما



0

ألهلفإنوبعدمعإنيزخوهوالمممتعانواللهوالحوايق

والقباسواالجماعاهعتةواالتابمنأصوالالإلسالم

ئلهاJبشهادتهاويقثعونبيتهمبهاالحخةلهمجحومماعلها
ذلكغيرأنخابوصوديئاءلأهللثذو

عنأضربثاكفلذلىممممفوشرانعماديغثوعلتصحبح
صفحاذكره



الثالىلفصل

البرهاشهبالدالئلالصاخوتوحيدistالبااناتفى

ارتةاالصمجوا

شيروجلعر14اااثاتعلىتدكالتىالدألثلأنأقول

آعيانأجزبعدداألالخالئقأوهامناهيماقوالاةمح

هنخفىغاذلكوغيروالناتالحيوانقالوجودات

إلدخصمهفولجممهووإن3كأثننماالئهاألبصا

إالضشهعنوقرخوبوبئفةعنشتردالنلعدةويه

نىأأهذاوإلىالعقةوئزاحالثييأدناهاحيشنىتصريحا

أتهئيتدلآيةJشىحعلوفيالمحذئينبضتظر
الحثقلقهوظكانuألتهضاماقغيروزوأنواحد

لمالوجودالىالعدمفنوئخرجهااألعإنوخترعالضنعخوص
بهماالمقترنةالئلاففواختراعهلقهآنارمنتحل

أنهسيالبارئانباتعلىالدللفنوئشثهاصانعهاعلالشاهدة



شمااألرضإنواألواخراألواثلبينخالأتهتعالى

غيرمجهولوخرابمعلومغيرمسكونوعامرمعلوممسكونعامر

ljالرjوفارسالهربمنهاالمعلومالمكونعظموانمسكون

األرضاهلسانومنواالخالقاباالذوووءموالهند
والخصالروالنوالهقةواطكمةواآليينتنلواالعيعترلهم

والخطوالحسابوالتنجبمالطتمنورةuأاوالعلومدةالمحص
وغيروالكتبواألدياناالتةوالصسةوالفروالهندسة

وماصاهموموضموعاثممعامالثمفىيعتععلتهاتماذلك

ذكرهمقدمنماهنرتبعنالرتةسافلوافيوزعغ
المحيرقلةفىالطجبهيئاتاحظوظهممنالحطوناضوا
قنهنهمأنحتىواليلظةالجفوةنىقمئعنةوإتاوالفطنة

لعدلبعفمامهمليأمنومنهمبعضىعلىفمهميشو
سبحانهاقةقولاتعرموضحهذالمشالقدتابهرهاقد

حمأخالالمحهودة6االممهذهإنثمصونتةلتاؤيخلن

المذاهبفىارائهموثفاوتثارهموافتراقأصنافهماختالف
8vIVXhcذوsMه

8ولsاألتة8



فييختلفوالمأعمقدؤااثتىا1صميواألديانأتجلوالتى

فىيشاهدون4وماالعالمهذافىالححيمالصاخوجؤأالر
فاذاخأعراضمهوتعاقبطباعهواختالفوأبعاصمهأجزائه

العقوليدانهالسابقاالؤلررينمالفلىاألنالبارئوجو
بثىبذلكالخلقةوالجاهالفطرهواضطرارالنفوسوشهادة

جاحدأوجاهلمنشذقنإالكيبهمبنىوعليهتاسيسهم
vمؤوJوالموهوممفهومغيرإذعفلهعلىمنلوبأونفسه

غيرمنوالحركةصانعغيرمنغيرمؤثروالصخالهلرمن

بانبال8وبخابالكالبوجودكتابرورةاليححدككمار
لهابمدآإذاللهخهآاالتنمصودفمعبحانبالوصوو

وسابقالموادوممدالقوSئدعالنهابةوإليهالبدايةه

وربروهافظامفظوظافاصرومركبالعشانطونشىالعلل

الحكيماألركانومحلوالمكان6اناكومحدثاألفالك

عنالفنئالمعانبمنالبرئفلقأخاظرابالقسطالقأنمالمدل

األوهامعلىأرخىالدهورومدهالذموكمدترالمناغاجولب
إالهيتهخبالعقولمطا2علىوضرببوبئضهiIسعو

أحاوالئدركنفسهالخلقبهجماعرفإالفئشىفل



الصائىواضاسئةصخعهبدائحعنالألبصازكمنهةصفاقهمن
حاثرةعلهئلiivإآثارفيوالقلبنانةمالحمطهاعن

نحافطةعندوالعقولوالهةإلالقلىبحيرهعوالنفوس

معروفزمانكلفيبهودمهمتالشيةمضهحقةعليهاالشراف

ليعىالصفاتبتفمادموصوفاللغاتمذكوربماىلسانبئ

ولديثههدافاماعلنحمدهالبصيرالسميعوهوشى7كلثله
المشركينعنبةنتنالدإالالهالانونشهداجتانا

ورسولهعبدهمحمداانونشهدالجاحدينعددونتزئل

والهنyالوحرLوالحادسغيرالحقودينبالهدىأوسله

قانلوالدنيامريدوالكذابمتنمثوالمحتالوالشاس

اللةبأمروصاخIأهدiروانذوأدىفايلغنجالهوى
دوبرداتغاديةj4علاللهفصلواتالقينأتاهحتى

جبiالذىالخميدهذا4اجمعينأصهاعلىمترادفةرحمته

بهIأانهندرناحثالىهرنoكتانابهتصدرأن

النفوسؤتةانهسبJSاإلاثباتنلىالدليلوكهوأليئ

يوجدالإذاضطرازاإبالحوادثحزبتإذاالقلوبوفزخ
sesiLدكاتأ



الىيفرخبةفيصصولدغتهنانةعقمتةوقدضط
بماويمدعوهاليهاالنقالخامنفأأومدداوخرأوحبم

تفرخعياناكمامثاهدهذاصمفةأواسممنعندهمعروفهو
ىاةوالنإبربالبإلىالخوفةالمكارهعندالنفس

فيافهصصذاكوخلقةضرورةاتثدىالىالطفليفزع

أعظمعليهاطلمقفيلةالمدالأثرنAVإباخلقهمعرفة
المنكر41لمحدجمنوالهويتافيالئمهlمJاالطعجأثرمن

واجراالذمعرفةفىاالمتناعالإللخادفىوتعمقغالوان

ونسيانهعمدهلJLJأفطأنمءشالسانهعلىواعهبهره

الميلعلىطبعهأنكماالخلقذلثهعلولسانهقلبهألن
1Jخببئالمكروهعنواالزورارالمحبىبe31fالدليلومن

ممjامناتةالنيخلوالأتهوعزجلالباوئاثاتهاكا
هنبخواعقيسمونهوهمإالوآقامتهااألرضطارأفى

الةكاصت1مسمىألاسموجودوفهمورليعندهمأحمانه
لدليلموجبلمدلولابلعليهلولغيرمدعلدلنلوجود

بمزلةإالالتثيفيهوومااالسمموجبالمسمىكذلك

Mلىاالمتتاعفى



II

فيإالعرضوجودبخيلفحماالمحمولوالعرضالحامل

ذلكفنلمعمفىإالاسموجودجمعلذلكجوهر
Iاالسهذافيوهيشاكأنغيرمنمفرداالذلهالعربقول

يطلقونوكانواعندهملهمضاصالتهمعبوداثممنباحد
فموالرحمنبالتعريفالرتواضاالمتنكيرعلىغيرهعلى

الحذالتمسيلعةنسمىوانماتعالىقةإاليجيونjمجشلوا

ذلكالسفمعليهلرسولهومعاندةوممرجلقهمضادةبالرحنن
فنالإلصالمقيامقبلأوائلهمقوافيقمستفيضمعئمهور

أطريألالجاهليةفيبعضهمقولذلك

تمعتقايتقاألرخئنتط6الهجمئقاألذةيلكضرتتأتد

الدعابهأرادالتهالرحئنالىالقطعفعلفاضماف

ابىبنأميةوقولاللةإالالدعئايجيبالأنهوعلم

يطأبسالقمفت

الثإؤالقتعمآيناثرهاينأخرتجهاآلزقئآهأطثقةؤألخئة

زرممعفبقافيئرىانإللهداتضيتتاذأنإلتتعانيأضنلإدادها

هsMسمى



لرقيمةالاوإالهتهاسملإلنإتحخةالبيتبهذاأجناإنما

أطورللعروبنزيدوقولالحيتة

باقيادسدالبنىزصينؤقوفىوثناإيذخيئممطاقيالليماإذ

سداينعاصواولبوالإنةفوقةلياتونىالرعاتيلثإذ

الناوعادثمأننوفيعمويزدانوايزدهرمزفارسوقول

وأعظمتإلسطضط1ىأتوألنهاوجلعقJSاباإلىيقرب

صاالدوثانمعبادفىالعربمشركواقالكمااألركان

كيريمونآتوزوالزلنئاقةالىليقربونااالعبدبم
أنيعلمألتهالكهنفىنءشيئايعبدصلةهذاط
منصمىآوذههأدنحاسأوجمرأوخشبمنeمعبود

ولقدمحؤلهوالأمرهمدبروالصانعهوالخالقهغيرأهرالج

فديمةفاهـصكؤمنكورةوهىنارخوزبيتدخلث

هـجوافأ3تابفياالرئذعنوصالتهمالبتا

همءصاألذىتاباللعتآوهواالبىااأزعمواصمحفاإل
ةالفارسثمصسمفطكأتعتروهوباساكلهعلىفقزوازردشتبه

sMتناييا



قالوايزرستفكمازبمبدانوبنمتاسهرمربهستهيكمازهم
ومعتىالمالئكةوبشتاسبثدانبلساثمjdاالهووهرمز

خذاىالدرتةبلسانجمNLاوقولقحمقنيرخيز
تاويلةفيJقاواحدغيرحمعتوقدنوخذايوخذاوند

مكونيهونهلمبذاقههومنعاهأتهوخوذبوذخنحعت

ومهاديوشتاوابتوالمعندالهندوقولئخدثئحدثهوال

قولl31افعالهبخواعقيصفونههذهغيرآلبهسثيرةوأ

وقولاالعظمالربئمعناهقالواCتجلويكوىمدوفيال
تنكرىأنبعفهموزعمواحدالزتيعنونتنكرىبيرالترك

امنواقدنهمفبهرواكماكانفإنالورلخمضرةاسم
وقالالصفةفيثمكواوإنماااللهيةمنالمطلببالمعني

باياتباضعندهماالرئواسماالعمAوننكرىورفمهم
هايدانيوماوالحشةوالةبطالرومومترلاألعظماالفنىمعباه
فذوسارباالهانصارىعامتهمألنريانيةبالالئلدانمن
فكانيصيرةأحرففيإتاوالعربميةالئمريانيةبينفرقوال

يانثةالفىمنلختوالعربةالعربتةمنشتالمريانية
شراهيااهياادناىايلوميمبالعبرانعةاليهودوفول



الجبصيمباراشينبرالعضورية4وأقلأطهاايلوهيممعق

مivrمعنطمعليهالذىهذااللهخلقهشىاؤليقول
0الناأتاطغفائايرهمءوالكتابأهلمنوالألجيال

قسمخضذىأاإالمالجناتيطفناألقاليمهيلط
فسالتيمادفواجمؤلهبرجانمنقوئاوعثألسنتهمبينهم
شمصمىصعيعدمنالقبطوسألتفقالوأخالمبنماسمعن

أعبمواللهظتىكذاشقاحدوافزبدغتهماليارئأسم
فيهبالعالمهذانهصبJاإلإثباتعلىالدللومن

بيرالتولطيفالصنعومحكمالترتيتوبديحالظملمجيبمن
لزللماتهإئاأوجهثلثةمنيخاؤفالواالتتهانواالتساق

شنكونهاتهوائالمعمهفكاقأيهنائهوإتاهوLك

ثأفىالحثعارنةفيللمقدئماجمونانلاستفلناغبرههو

tإياهiمحونانالواسضمثلهنحادثحادثمنلجملمإن

توهمجميفنفسهيبقىأننناالكالةنفعمتهالعثى
أاللثالوجهغيريبقلمعالمافيصيرقترفيانمنالمعدوم

وهومحدثوالمعدومغيرغيرههومكؤنتنهعأنوهو

eiofxueddtepdrsM



بمحسوسليسوجلعزالبارئانعلموجالجلjلبا
وأينيتهوكميتهكيفيتهفيددكباالحاطةمعلوموالالحواسيخصره

والحزروالالظنبأكثرفيئعلمأوشببهبنظيرلهوألمقيس
وآياتافعال4بدإلتلمعروفالصورلكنهمنبصورةموهوم

فيإالوافعالهآثارهدلوجدوالغيرالالعقولفيموجودآءالره

الخلقتفاضلسبحانهالباوئإثباتعلىالدليلومنخلقه

واألخالقوالصورواالراداتوالهمموالطباعالدرجاتفى
فلووالنباتالحيوانأجناسمنواألنواعاألخماصوتمايز

أسبابهاوتكافأتأحوالهاالشوتبالطباعمكؤلةانها
عاجزiوناقصفياfuتجدونحتارةانفسهافيتكونوكانت

االمروجدمافلماصاحبهدرجةعنمتأخروالمذموموال

سبحانهاالرئوهورتبهومرتبائرهمدئراأنعبخالفه

عليهنلokllayانالمفالةهذهصدرفىقلناوقد

الىعمدتلوألنكمتقصاةوالمحصاةغيروتقدستعالى

ماتعدادفيفكركوأعملمتالحيوانأشخاصمنخيمأصغر

كبعاحسيرالرجتفيهالصانعآثارصنعمنووجدك
هMه0مكون



1

وذلثآثارضنعهوحترتكوشجلارئالحضوألمجزتك

بنىيهفباب1iأr41fنملةأوتئوضمةفيكناظرالملفي

لهأطلقجمفأجزاثهوصغرلطفهفيوعزجمهجلاإلرئ

فينقتلوUاألعفئامنفيهكبجمفواألنجةالفوانم
urIبهيفتحدهاالحاسةواليمنهاالوهواليدبههافالطن

نظامهواشوانهأقوامبهتممأالطبائعمقفيهكب
واجتنابطمنافعهطلبمنصالحهفيهمامعرفنةأودعهوك

طعامهوثافذائهظمداخلجوفهقىسلكجمفاؤهم

غهوصاألساضعليماحليخفذاتهوقآآلحمهخفةء
خواالجوالههمونةالخرصتيجمفئغالمبالوان

كيفبلالعينفيهكبجمفوالصورةوالصوتواالفتراق

كانوإنيتوتدماهوائمصفارفىهذاالبصرعينهفئبهف

هذابسرلمفانهوإنارتهلعبعهعتةالزمانطعج

رقاتدبيرمنإالاألنيقوالنضيدالمجيبالترصصيب

صوماالنباتمننبتأدونالىنظرلوكذلكحكيم
وجذعهوفرقهفهib3تومنألوانهاختالفمنفيما

ومضازهاومنافههاوراثحتهاأجزانهطعومواضتالفوسفه



نفسهالىرجعلووكيفيمحقادرتدبيرعلىذلكلدذ

ماءبنتهواعتدالههيئتهوحسنصورقهلكمJالىفنظر

والفبرةوالبوالفطةوالعلمالحكمةمنبهصفى
وحسنالصناعاتيأنواعوحذقهوجلعلهااألموربلطيفى
جمغعلىواهعتالئهالنامضةباألموروخبرتهالهاااهتدائه
منبهوصفناهماءهوثمقطنتهوزيادةعقلهبفضلاطيران

فيماصييرما1إوالحاجةالضعفعلىمبئواكاممالال

بهجمئمادفععنعاجزوالتعببالتقبمففىجميرهالعالم
تشوهفيوئصرفهكؤلهباسبابجاهلاالفاتمن

لدتهويعينهيقيمهما1امحتاجونقصاتهتهؤرAونمائه

هذاإلىنظرإذاوكمذلكحكبمقادرتدبيرعلىذلك
الهينةفىالتركيهبوآثارايدبيرشواهدمنفيهيرىوماالعالم

الىيعفمهوحاجةبعضفيبعضهاتصالوالصورحوالشكل
اتفاقjروالنهاالليلاختالفfوالبردالحراعتقابنءبعفى

تدبيرمنأتهعلموتاينهاتضادهاعلىوتقاومهااألركان

8Mهياته

هMهـمنئ



N

منالعالمهذاحدوثيتوهمانلمتوهمجازولوحكيمقادر
وكتابةبانغيرمنباوجوديتوهمlنلغيرهلجازغيرمحدث

مصورغيرمنوصورةنقاشغيرمنونقشغيركابمن

انهيظنأنوثيقوبناءمشيدقصرالىنظرإذالهولساغ

فاختلطجامعيجمعهالممجتمعةالتربمنمةdإانساب
علىلبناانسبكتثمونديتالتفتحتىغيرخالطمنبها

ثمضاربوالسابقغيرمنالتربيعوآانقالتقديراكمل
ساقاتهوارتفعتقواعدهوتمكنتالقصرأساستأسس

اركانهوتكاملتحيطانهتطاولتإذاحتىوأعراقه

التراكمأحسنوتناضدتحواشيهاعلىوتراكمتاللبنوتطايرت

قدرعلىأشجارهامنوالجوائزالجذوعتساقطتثموالتناضد

ثمLاضدVولهاحاصدباللألبنيةوالمحتظةوالخططالبيوت
بالواسفنتناشربالانتشرتv41fjناجربالانتجرت

بأنفسهاترفعتالمائلواستقامالكمالمنهتهيأفلماسافن

أساطينهاوفاقتبيوتهافوقوتسقفتمغارزهافيفانغرزت

فانغلقتأبوابهاانتصبتViصفاعليهاانطبقتثمتحتها

بأنواعوتثقشوتجصصوتبلطوتسيعالقصرتكلسثمبذاتها



متفرقهوافيبنماؤaوشادأ9مر6هواستوىوالنقوشلتزاو
والناحيةمنهالتعوىحئئالتدبيرالتقديرواكملأحسننكلى

والحاالحكعةموضعإليهللناظرومفهومإالقصعةواللبة

فيهعمعىوالساعصنعهوالصماحظهغيرفاعلمنإليه

موقرةثضلةمسفينةالىنظرلوكذلكدئرهمدتروال

اوالمجرلخةفىةراتعاهـتظوأهوالتاألوان
ماميرهاوتسئرتوأعضادهاألواحهابتترانهاسانرة

إلىالحمولةنقلتثمبذاتهااسقنتحتئوانضتتJاودئمر

الحانجةعدفسافرتءالمافيكدتثمامتألتحتئنفسها
انهمنقوشديباجاومنسوجثلىبالىنظلووكذلك

والتأمتوانصعبئوانفتلانغزلثمهقوخلصقطهانحلج

الخيوطواضئهتنوالهاالىتوالتةاالشراعواتدت8الوشانع

المتوهمهذايخرلمفاذاوانتقشفانشمعجيعفاالىمضها

عبالترالباهرالنظمالمجيبالمالمهذاعلىيتوهمهفيهف
بوترالعالمترصىبينالفرقالطذاهثذهتفان

8ألوذلك

aMالوساص



7

اضخهىواالدورابابتتجورلملعادة01باناوإنسانيرتحبهما

الطافهذلكمثل2جدولماألوالىوانصجخثواب9ا

لخيءوارناذتماماهوأجمبجوزتمففقيعلوالطباخ
يتشأنزعمافإنقادرحكيموألنحتارفاعلغيرهن
فالطيائعاطإخافعلمنولتريهعبالنمكمهذاعلىالعالمهذا
الخالفمئوبيهبيننايعقولمعالمةجمةحرةقافىاحتإدا

اطبيعةاحياةابموإنالصفةييروتنyسrاتحويلالي
يرءمنفئشمحكمفعليجوذوجودفكيفوقدرثاوحكمتها

االتساقهذاعلىواالدإقذباطزعمفإنقادرحيحكيم
ممئأنلجازلكAولوجاالنوادرفىوقوغهوإنماموهومغيز
فئحليلةاتفاقيتفقعمارةyوفيهاوالبناساله

الترجمهواجمبااليةاحسنعلىاشجازامغروسةدوزاهبنصة

وهوحخةفيهفهوإالقهاللهجمجمنلمحلحدوالمحيص

يضاهى6اتراهاهناالعإبهذامئنرردوليىهوليبنفسه

عقهناهنالنويمدقيفمفىمادونويجليصغماjالفصل

كشابطفيالمسانللهذهواالبضاحاالسمحمافىنبالنمأن

هsMبتوالئ



ومناظةبالؤحيدعلينامأنعثمكقأاننةN6وايالديانةمعناه

واعلمءالوفيئالمهعثدومنلمحسشصرينوتعضراالدينش
لجازاللىخلهتمنالاالخاممنثسئوخدأنلوجاذأته

لمتجقهنناالووجدلمفإذاعليماداللةمنعاوئاروفيأت
عممنائهيعلموكيفتلفإنعلعةلةديرخل مر

قيلالحدثآآرفاقيلفإنفيهالحدثباثارفيلنحلىق

واالفتراقعاالجمنمهاالجواهرتعرىالاتتىكراضؤأ
فإنذلكوغيروالرائحةوالفعمواللونوالسكرنلحربهة31

منموضحعهفىبهرناهبماوحدوثاكقماوألعراضأمجر

األجسامحدوثيصغأعراضالنجدوثاألؤلالفصل
سبحانهلهاالبارئثالىوجوديصحاألجسامدوثو

سالملوكهممنملكاانالعدئاكتببعضفيقرالثولقد
الدالئل4هwفقااللهعلرالألموأدلماالححمامنحكيئ

شىالعلىيقعالالسؤالألنعنهعكمسئلواؤلهاكشيرة
قانمافيهالشاكينثذفالاثمالملكضال

ولهقالذامابماملكافالهوالفيماهوالنيمائشذ
8كاأله0لتكقنا



A1

قالPIؤالمالقالفهاالمعناعيستطيعالالذىاليهالفطن

الحياةصالjقامشيتهاغيرعلىوقنقلاألشاحدوث

واجدافلستوالعتىالنشؤالفالسفةميهمايائذانوالموت

منهم2ينلولنللىتاالكارهاوإلححأنفسهأحيااخدا
الحسنةعلىوالعقابالثوابفالزدلىقاليخواليعى

أجذقالزدلىفالافاسألسنةعلىالجاريانوالسيثة
هذافىاخعظتوااسراثيابنىاناألخبارفيوجامريدا

بفسخفالرئاالعرفتبتمفسالوهعالمالىففزعواالباب
يدالثلمملؤةآلالمنرلىالقهوئحفالهمةونقضالعزم

نفسفىموضموعألتهلمخةيداتأوالوحيداالثإت
عنشلحيثلرسولهالمهوقالالقرآنوخاضةالفطره

فشاواصواألرضمؤاتالظتيفيإلطعلميهالداللة

وماالناسنمبميبماإلمجرفيتحرىالتىوالفلكوالنهارالليل
موئهايعداألربهافأحLDمنالسمامنالذاؤل

ائسخرهابواياحالوضربفداتجةكلمننيهاوبث

siلنطر01

د01



نفسهعلىفدللقوأكلفقلونالتالتواالرضالسماين
ءشىiهلغيرسسالالتىMآثاjجمقاتأفعالهبخواص

ثمطينمنشاللةمنالإلنسانخلقناولقدوقالمنها
متنأخاللةقتتازكقولهالىثفيقرارفىظفةجدلناه

وقالذلكمنشعىفعليدسأحدازىهل3ألخالعان

ءقامافىالينملوأؤكواالرضمؤاتألخققأئغ

ئتيئواأنلكمكانتفجةذاتحدائقبهفاتنا

الألرقغبئامنيعإللونقوئمفنمتلالقحإأتةشخرها
ننالبتيقوجعلروايهىلهاوجعلأتهازايئتهاوجعلقرازا

ئمأقرأثوقولهالخسىالألىاخرالىهالذحاإلةحاجرا

علىدام3ألخايفولتتخنأنمتنخففوتةأتهئمأئمتؤنقا
غيعرتئنمإققآؤآالتالآخرفىبإجمازهمبفنعهسهنة

ماغيروتكأتةقينضمابئحتئنمإنتريخئوتقدبنعن

951v11ruosroQ

3121YIIIXX538ولكهـ

41vdibI

viusta16YIIVXXةم

9585vIVLruosroQ8

58vdibIكله



tV

وتاهلهتدفيهلمنممكنضمعالنهفضلاللهتابفي

bلملؤجدوهاانمئبعيرونألمحآلالفميمكنمؤفيوقال
والسقمالصخةمنأمرهامنشاونولسعمi6iتحد

ختئخانفهميوفيالآلقاقيفيآيايتاشنزيمهموقالوالشباب

الصنعآثارمنضمنهابماعنىيطقالسةلفنميتبين
رجآلأنشهaفيوزويناالحدثودالثلالتدبيروشواهد

هلاللهلرسأبنيامحمدجعفربنابتهاوعلىبنمحمدسأل

لمرتاأعدالمانحتفقالعدتهحينرئكرأت
بمشاهدةالعنوتترهفىلمقالزأيتهوكيفالرجكفقال5أ

يددكالالإليمانمحقائقالقلوبرأتهولسنإنالعب
موصوفبألدالالتمعروفهبالقياسيقاسوالبالحواش

بالعدل515fوئذلبالحقئعرواألمالخلقلهبانصفات

JAJعنيماالمهرضىالحينبنعلىوشثلقدير3شعىقيعلى

بعضعئوحكىرتانيلمومتىفالرتجثهكانمتى

1205Iهة

35vILXroQ

sMألم
هsMناحابا



v

الوجدمنالقدراتعاىاالسيقفركاناتهالحكما

بعةأالخوحيدفيقولمنهشاقىالخوفلهم2يخصولم
وإخالصبوبيةبالىوالإلقرارالوحدانيةمعرفةأشيا

كرهاثالعربسماحوكاتتدتةالعهjjواالجتهاااللهية

مائهوبآاليهويمدحونهأشعارهفياليهئشيرونوجاهقتها

أأطوياتفيلوبنسزيدبنقولذلكفن

ليقيفخملمناتذىتتؤ

دعو63ارددقأذهبلهفقلت

jvهذيمتتأنتأوفو

مذهتزيتأنتأJونوال

غدوالضيزيلتنلهyوفو

إثالحىينبتمنلهوقوال

يقولوكان

مناديا1صوئدئوشىالىبعثت

طاكيانSrآلذفرعونافهإلى

مياكاأصعتقرتحفئبالك

مياكاأسقوتحتئوتببال

صاحياضyuامنمتمامهصبع

راصيايهتزالبقلمنهفتععبح

ربأمتقا

محراثقاالمحملاالرمقلهاطتتلنوجهىتوأشعك

09Mلقصير



الجباالعليهاأرسىالماعلىاستوثحاهافلضارآما

زثالعذباتحملالئزنلهاصلتتلمنوجهىويلممث

جماالعليهافصئتاطاعتيندالىشوقتاس3ا

فهمعرفثعونالخاؤعنهاتعجزالىبالصفاتيصفهنجعل

بعقىسألثأفىوأذكفىفاعلمنالفعللةاس

كنتإذوالمهازلةلئزاحiIنراارصبنواحىاألعاجم
خارقالكأنغالدللماالمجةاثقيلالجشةجلفأراه

شتهههGوبئاثالقعفكانمانفسىخلقعنجمزىتجإل

رضىانبنعثمانيىخرجإذقيسعدبنعامربخبرإال

فقالاألعارمبزئفانجراشعثكلةفيوهوعتهالمه

فارعدنظذلكفهالبالمرصاوقالاسابيارثكأيئ

قبلقشبناتىبنصرهةذلدقولومنله

خفصاالشالم

تراهاطبمشالراهعثوله

وكانتيهوتهؤول4

وقاموارىالنصاشعفى4و

بالموكانئوليىزض
امرفضالفيكوركة

حتقالوصلهمجملص



الرماللفيئjفجقافىDتراالجبالئالوخثقده

ir61fالرهإنوحبستوداليفودتنحافتهمنانئ

متافعهاالوحوشعرفتنلهومنالصوامعفىأنفسها
واحدكأيعرفهوإنمايرةعقولبذاتولمحستومناممها
فيsالنهريبندوانشدفىاشدالل4جمفيد4فههبمقدار

أطريلالبصرةءجا

عاقلالماواتاقطارخلولؤ

jفذىعلىيذكنحلوئايرلم

خلفهاكاتنفتمةإتايزولم

اواختراإبداعياعلىدليأل

ئباجمذبالدأققىفىاحتلأو

قاصدلهالمنوأياييماؤخى

ئعايذاللهباليعلىدليآل

يثعاهذالدهورمرعلىئيزا

JJالتصفةوأعلىهنفناخلمنوبالغمقتغالمقدارهذا
لuتوزالهاللهيجعللمومنوالعنودالححودوجانب

فىاالنفلنفلالصاخ3جودjSc9البااثياتواذانورمن
صمفاته

هوبهيفهووماهومنيقولنجوابفىJالقو



وجهمنمحالوالهرئةوالمنتةالمانعصةسكنالهمؤاليانقول
فتصؤرهااالشياهذهالىاالشارةألنذاتهعنالتفتيش

وهذهمحسوصيرنظأومحدودعيرالوهمفىيتصوروال4هما
6لباتوإثاتهعنالهعؤالارادأنفإتجاالحدثصفاتمن

وجودعندىثبتقدانهيزبموذللثبهفانلفالصمفاقه
االؤلهوانهالصوأبفالجوابهلىiLإنهسبالبارئ

أسماثهجميعئعدحتىالخالقالقدبموالعاطنواطاهرواالخر

غيرقيلذاقههرتجةعنسألافهزمفإنوصفاته
زمفإنوالإلحاطةباالدراكمعلومةوالهوهومةوالمحسوسه

الجهلوساوصمنذاوالعطالنالالشئيماصفاتهمنهذاان

الفاعلوالفعلالصاخالصنعابافجمثملاوهذيات
الصمفاتهذهشيماأونظيزاطلبفانذصصهـهسبققدبما

ثثموغيرمحسوسمحسوسادنيناIتخذانقينابئفهذايملفتا

وأحدإتةإالإتمنومالمجفقهبالمثاهدالغانبتشته

اذااتاترىأالجهلناسالجهلساففتاهعلميجبوليعى
انجمصلمهوومنهومانلمولمالسوادفىخمصآلمنعنا

mMالهين01



اتهبعضمنعليناضىبماالرصاتفيءلمابطل

منالنعلوجودجميلانالداللةقامتبماكذلك

ءلنائبطلانبلمفاعلهنشاهدلمفعألوجدناثمفاعل

فنزلهرتتهعنصملعماللهرسولشئلوقدجملنايهىالب

ؤأييدأألضمذاللةأحداللهفوفلصفانهفىالجواب
كأحلVأاتهبرفأخ4أحدكفؤاتةيكقؤأئوتد

الناسوسانرالمألئكةيعنىبولدbلميلدلمالكصمدوضمد

أحدبهفوألهنيولمبقولهالروحانعبنالخالنقمن

روفيماالسلمعلبهالرصلوقالعنهوالشهالنظيرفنفى
ضكماذاالدىهوعنهسألهاالعرابمنلرجل

ابالامطرفدعوتهسنةاصابيطواذاأجابكفدعوته

منبفالةراحلئكفتواذا611الثاتوانبت

بداللةرتهعلىيدذنجعلايك6رندعوتهاالرض

هذهلملالألسانيطلبعن8ئتنيالكتابة0وشهافعله

بريمشفثماهاذاالمضطريجعباتنتعالىاللهبقولاالنجار

IIXCruos8

ه8Mيغفى



نحهاللهرضىهريرةابعنالمنبرئروايةوفيلسؤ

لهيقولالفالأحدكميأقيفانالمثانأقالصلتتمابىان
فاذااللةخلقفئيقولحتىاللهفتقولهذاخآدقمقة

هريرةابولفقاأالجالصهسوالىفافزغواذلكعتم
خلقتنفقالآتبفىitإذقاعدالمافيناعنهالهارضى

فنقالاللهلخهاألرضخلقفنقالاللهفقلتالسما

صدنوقاتففمثاللهخلقفنقالlاقلثالخلقظق

Pلمdولملجدلمالعاللهاحداللههوقلضتداللىوسول

قطغالnإفعهالتفكزعنولهذانهىاحدكفوألهلكن
باحدوجالنهسبنلالماطلبمنوالفكزعليههمللو

كفرفيهوالثمكوالجحودجاحداوإقاشاكاإثااالمرين

ألنألخالقتفكروائوالتالخلقفيتقكرواقيلوقد

أصتافمنأحداأعلموالئدزكالوالخالقعلهيدذالخلق

خالفالفاثبفىثىبوجودئيروهوإالواألممالحلق
اماالجرفظهنا4jويهلاالفالسفةقولذلكفنالحاضر

اليجوزلجهناطقفيقولمنومهموالئفليةتةالئ
vIIVXXruosroQI



A

قالمنومنهمميإالناطفاحأيشاهدهلموهوتا
يعئاهدلموهوالذرجاخالدغهيمناالفالكجوهربأن
يعلغاألرضمنبمواضعقالومناطماخاعينمنشا
عثهااشيخبومواخساعةوعشريناربعةبهاالنهارطول
تنقلبالنطفةيانقالومنيشاهده1لموهوصرأشستة
قالومنعيانا6اهkيعوأمضغةتنقلبوالعلقةعلقة

منقالومنوالنباتحيسواننهاببترالبارض
طاشتينغيرضالصةوظطةالغاثفيضالصينورويةا

أشإهفيمركمامؤتفاإالجسمايعثاهدوهوممتقضينوال

القانلفولانتعلحتئرها1ذfالحالهذأيطول
4lJثاهدهياالكماعنهغابدثنواليعاينهماغيرشمنال

واالشتراقواالجماعوالسكونالحركةنجدفاتاوبعدباطل
وغيروالئفضوالحعتراهيةوالةاللةواوالخرنحوالق

Nونوالطولصغممقايمكنوالاالعراضمنعسثإلمنذلك

بلمثمالصفاتمنصفةاووالطعمرجمعوالغرفيوأل

والروحوالنفهىوالفهمالعقلوعصذلكصافاتهالعدمابطالها

sMمانيه



منلحائمةذواتولهاثابعةاشاانهاشكالالنوم

فاذاوجودهاغيربميفيقاوالبمميتهائحاطالثماضاالع
االحاطةعنونجزفيناوتمكنهامتابهافقاالشيأهذهنت

وئقيمهاوئتشئهابئئإلعهاوكيفلوجوههاانكارهايجزولمبها

وأرغمصنوعاصهمنرتعةأغلىالشذصألصاضمراتبهاعلى
zحوالالعقلفاتبينشؤيتفانلقالقاندرجة

يدعوتاالذىاالرئوبينذكرتماوساثروالنفس

ينكرماوصوفاتالمsتاويوجبالصفاتوذماوىاليه

يقولهنالناسمنالالعقلأوالنفسهوانهمئمن

قيلهوعقولهميقولمنومثهمالخالثقا71أمألهونفس
الصقاتحدودنساوتإذأالموصوفاتتاوىبانما

نقولائاىنأالنحتلفةوالمعاليفشتركةاأللفاظفافا

منيتميزكاولنيرهواحدهوونقولهوولعيرههوله

والتباتالحيوانمنولنيرهذائهونقولواحدالألعداد

ألنفالقوفعلفارنفقالاآلوفعلاللهقالونقولذواتها

الىجئنافاذابهااالالعإرهكناللممافييمماثاأللفاظ

وينللمجارحةليسويفلهمحارقياإلنسانيئلتلتاالتقصيل



زمانفىاالسانوفعلبآلةليس3يغلهبئاقZالنسان

بينبتىلفغوالمكانالزمانقبلاللهوفعلنو

األوصافصائروهكذااللفطعةغيرالتشائهمنالفعقيق

بالتفىليسجاللهجلالبارئأنعلىالدالئلمنثم

األنفسانذهبمناليهذبالروحكماوالبالعقلوال

تفرقئوالتبناصواالالهياكلبيمافرقتقدشثةمه

عارضعوالتتجمعهومتوهماالمتفروالعارضوالتفر
تباللانمنيخلووالمائتويموتعاثشيعيشوقد

غيرهالىتتقلاوكقتهاالىتربمأوصاحبطبموتنقممق
علىلةiiلاأوضمختاوفداضاسكلهاوالرجوعوالعطالن

السوعلاألرواحفىJالفووهحذااالعراضحدث

منفيهايتيىضقوماواختالفهاالعتولتقاذتوكذلد

وماالحدثدليلمنكلهاوالغلطjوالسوالنقصالخلل

وشهالعينوبصراألذنتعمعبمنزلةإالفةالمعقصورفىالعقل
فانوالكميةالكيفهةغيرمملومةموجودةكلهااألنف

الىهوإضافةالهزبهقيلاللموإنيةفألةقيل

ه8Mمحلى



A

لهsلحعlوفالذاتالهرتةمعنىفاتااشارةوهومعناه

إنيهمتهاهعلىمهغيرحيةAJقابصيرةعيعةLIذات

لهمعلىههورنشذاتهغيرهوليسلةفيلعاأبذاتهثوقيل

قوآقالقدومعلومعلمذأشهمنويكونغيرعلمه
أشيافالطاصوتركالعالمخدثومنهالطباخهوإنه

ثمالحدثعالماتىوهذهمجبررةمقهورةمتضادةمتنافرة

منهافيصغةقاوالوالبختارةوإلعالمةحيةكيرهى

هذهلجطأططقوراقانالئقتةمةالهاالفعالهذه

أتواوانالتعيئغلطواتوإثمابزعمهمالتارئ01فهىالصفات
لأدأخخلفضفائههذهإالتمنالقيالفعلفي

لالقمنهمفأنكركحفرالبابهذامناشفياالبعالم
أوغيرهأواساهيموناأنمنيخلوانوالوالمائهةباألينية

كاتاوأتالوحيعدانتقضبعضهأوغيرهكاسنجإنبعضه

حنعضةوابوعروبنضراروقالكحيرهأشلادافهواتاه

ورخةونيالالتهومائعةأيحيةلهعنهمااالتهوضى

عتسهضكنيراألينيهوعفةوماثعةهةأفيولهإفوجوبر

09gromrroCمعناها



A

ئصوتالهأنفتطمالصوتعانكلدjaالماثتة
هوUفعلئكهومادفتعبمذدبعدتراههوثمماىو

نفستهيعلمانهعندهماالمانيةومعتىبأينيتتهعاهكغير
متعطالنئمبواختلفدلهكمابدليلVبالمثاهدة

جعفوابومالحبنهشاموزعمقديمجوهرانهالعارى

وقالمتنادودمحفجسمافهالطاقبشيطانالملفالذحول
ضىالميمناالقدارمنفدرلهئضمثجمهوهعثعام
واحدةعااطرانجمغمنكالدزةتأللذسبيهة71fكائه
قألانهلئتاعنوحكىوالتخلخلخزفلعى

فأوفدمعمبردآثيهفهشاموشلودلحيمإنانةعلى
جمعمقوئموقال4لىبالة4Jaدأإالذاهوفالسراتجا

هوئموقالشكلمنروااالصمإبهقهانفضتاتي

بنضلىههقوئماوقاجالممعاتهقوموزعمبعنهاأد
النموىنحتالنةمقةاشتابهثيرةإلىقووذهبابطااب

بعضكلأعاىوبعفهابعبضصصلبعفهاانإالوالحعل

صفةواللهجسمالانهويقعمونسبحانهبافيااهافأعا

العنلjjئذثأنوفيوالئعلموالئعرفوال



8

األثيرالهيىلودونالهيولىالتمسودونالنفسالعقلودون

ويهرمنهتاميةأواسةحفوةاوصكةكلونوبإغاثم
اللهثماانالهوحيدباببحهألئعلبهمالنقبال

ثمىفيالإلنسانيخوضاالالفصلهذافىأخارهماوأحسن

ذللثهيموىماقاقاالضاتبدالئلالذاتبانإتإالمنه

بمافرلهقالحيثموصىاللهنىوليقتلعنهفيكت

انبينهماوماطوالذرضالسمواتiبئjقاالعالمينرلثوما

اليعلمتنيعفىمألفإنالسالمةهذاطربقئوقايئكنم
شبهوالأصتشيهاووجبيهففإنهوعهوواهويهف

انالمطلبوايئولحدوهوالعددعناخاربمله

ناألمافئشيلمحسموليمى
وجودلماأفهافولغيرالواحداالرئنiفيالقول

cأمهوأواحدئنظرانوجبالعقلعةأصدإلئلبااالر

وقدواالننانالراحديفعلهقدالفعلألنزأ

jypLلافاذاونظرنامنارورخداربنافيالجماعةيشترك

ائهوذلكإلالتهعلىنلJAاياوحدانعتهعلى

3222vIVXXruosroQا



A

فيوفأمتسارتيقيأنمنيخللملتهيئكانال

حتىوالمهثهنةوالعذمواالرادةواليلموالفدرةالقوة
فهذهكاناكذلكفإنالصفاتمنفةصبينهمائفرقال

اقدنماحدهماأويمونغيرهالئقولفىشتالالواحدصفة

العاجزإذالقادرالقديخإداأفإلقةوأقدراالخرمن
ئتضاديقئتقاوتينممايمؤالأوالإللهعةجمقالالحادث

ناكذلكrلألتهأهرواليجوزوجودخئتيالقادن
إالححائضحولماالخرأنثاهإالخلقاأحذهمايحلقلم

واحدأئهءلمناiبخالاالموجدنانلمااالخرأماته

تتعمتدتاآيقةييهماتوكانتمالىاللهتولضمنوهذاتدير

توكانفلوقالايممفونغتاالمرسىزبدالئةنخانق

شئأأخرقأدىإذألنجتغؤاإدايفولونالغاكتاضتة

أووالقاومخالعلىقادزئنلكانااننينكاناوو
bلمتعدييريتعمللمفادزبئكانافإنذاصكعنعاجريئ

العاجزعنالخلقفوجودجرينالكاوإدظوجودخفهقيخ

vIXXruosroQلمحعأل

44YIIVXruosroQنأسبيألكمه



اقلتاهقبوكماقادزاواالخرعاجراأحدهمانأوبمخال

jjJبعددالقوللجاذوضإلةالشىلوجودبانننالقولجاز
رءالفطتحاموانهاوأنواعماأجناسهاالخعالفالموجوداتاعيان

أشعاجكاقأذاالثىففاعلوضدهالعثىعلىجوازها

فدرتهلdعلىدلهوجلشوالعإرئالفدرةغيركاملفمده

والعنرقهلجوeتتفرهاضاومنوضدالشىبإيجاد

كلتبأنالمجوستفزكلالضاللةيزقوسانروالدهربة

الجنعمىلالقالخيريفعلالالشريروأنالشريفعلالإلخير

إتالمنهااليمونالواحدكالتاهـالفعلإالمنهيقغالLاحدا

اإللهفسموأrsiPالتبريدإترمنهالجمونجواعيمالق

وجملحعننيكلوأضافوأقناهالخبيثوالشربرهرمزالخير
الجيثأليريرiفىوذميمقبيحكل4اطيرالىحميدؤفعل
قديممنهماالخيراتعلىمإجمابعدانجتاعواثمله4المضا

افشوتهحمقولأيضاهديمالهثرترانبعنهمعمjjيزللم
اقهىأخعاثفةوزعمتوالظلمةالنورمنؤلينالبقدم

يهفالحبيثالحريريحدوثقالواالذاخلفثمحادث

5Mلحير01



الخيرتفرالمحديمأنمنهمفرقةفقعمتحدوئهنع

الثرفياطببثهذافكرتهمننحدثفأصدهردئةفكرة
يشوبهالخيرجوهرالقديمجوهريأنأصيمنقضىوهذا
هفوةهفاالخيرأنآخرونوزعموالآلفاترAالشرنشى

الخيركالمفودنجعلوامشعةبرالمنهإرادةلالفدهذاثنحدث
الصنمفانهذانأقروقدوأمرهنفسهيملكالالذىالجاهل

منهنخلفمينجشهتينوجود3المحموAالخيرمنالشربوتجمغ

uحLالثمروقغجازفإذأنحتلفينفاعقننإثباتالىجغما

الشريرهذامنالخيروقوعيؤمنهمUالمحمودالجيرهذامن

يهفيدرىالافهمنهمتالثةفرقةوزعمتالمذمبرم

بالخيرةقافصصاالقديمالخيرالمناذالشريرهذاحدث

إذايعارضمهمثمعننينفصوبمبالشبهةانفسهمعلىونادو

فاعلخيرحدوثيخرتميتمللهثعرفاعلشريرحدوثجاز
هذاأنجمثازعمواوقدثينAاننينسمضاليمونحتىنيرلل

مننجودالخيروجمعاألمروناؤعهالخيرالشريركايد
منمدهتالفاالظلمةأبعاضمنجنودهالشرقرiالنور

SMرنلمناؤا



الىعوهماوبينهماالمالئكةتمطتثمطويلةلدهر
وهيستةأالفسبةمذةبينهمايضعانالىوالموادعةالفذنة
والحكمأالمرثرأيمونأنعلىافاصطدالعالمقواممدة

انقضتفإذاالثريروهرالمضروبةالمدةهذهفيوالظة

منهيستوثقالهشريرفأظالخيرالقديمالىاألمرافضىالمدة

الىالحكمويعهيروالفسادوالقتنةالثرعالميتقفىأنإلى
كيفواالختالفاالنتقاضظاهروهذاالهفىالخير

يؤمنبهفأمرعلىميلوبعاجزعبادهالىالفمىنطعثن

منههىوهلوالمو6ليئامبردباالوفاعلىالخبيثالشرير

الخيرجوهرهمنؤجدفقداالحسانواتمالخيرأضملاال
وهووالنلةالمجزالخيرجوهرمنؤجدكمابخسهغيرمنوهو

وابنمالىفزعمالرتةواختلفتجنسهمنوليعىشر

الوأنالثمرضالقوالظلعةالخيرفالقالنورانالعوجاءابى

وامعزاجهمااجماعهماالخلقiفعلهماوأناسانححئانقديمان

االمزاجنفسمنالعالمهذانحدثتجيقبزيمؤاللمأنيعد

إرادةوألأوجبسغيرمنالقديمفىحدثمحادثفأقرآ

بالالشرمنهحدثالخيرأنقولهمفيالمجوشماهيافه



A

والنطلعةحىالئووانديصانوزعمايةوالشهإرادة
فىالفعلالمواتمناجازإذاإلحالةأصمدفاحالموالث

أالمتزاجنغسىقىباجمعهمموافناواالئعات91الشرخالق
الظالمنحالحةدطأصمآالنورفقدبدأبهنلوالته

وعدهمأفسدهijالتوغلبفقدالظالممنبدوهكانوان
قىاللثاالنلكونالوالظلمةالخيراالمنهاليمونالورأن

الظلمةالىمنصبشرآلصوالنورالىمنسوبخيرفكل

سافامناضعاثمعئمفى2بماجوابهممنواكشنى

يهابفيتستقصيماأنيعدهذاكتابنماaV81fليشا

بنجعفصالهموقداللهبمشيةفيهالقولوثخالمعدلة
rملفقاالخطعظيمةفالحروقايةمسحلةعنخرئي

قالأقتلضةفعهثطلمرجآلقعلدخلأخبروناعن

الشوركذبفقدقالالنورقالواممالقائلمنفم

صدفتفقدشالالظلمةفهوقالواالشرهعلالعندكموالنرر
قطثعىمنأحداضذرهلوفالالخيرالذفعلالفلمةوا

jاقاالئعتذرفنقالجميلواالعخداوخهمتننعمشالوا
8Mمنه



فالظلمةفالوامثهاالعتذاريجبشئامغقاللنور

قوئمواستعظمفقطعهماعتذزتاذااحسنمتفقدلحال
وشىاإلرئبقدمفقالواسابقمنالأعيانبايجادالقول

واالصلالعالمومادةتالهونيوآخراألشتاامعهقديم

بسيطجومفاتهواالثخاصجسامIVامنهحدثتSالذ

آلالحرمنأصاضافهالصاخاحدثثماضاألءمنمار
باجرآئهأالعاكالهحمنفترفيواإلهتراقواالبخاعوالسكون
والصفةالذاتالىنحتفينقديميننسأوجبرامدفهواله

وناضوااثثوئةمذاهبفييواودمبواالخرحىاحدهما

عقةباثهقولهمفاطلوافيهيصتعبزللمالبارئبأنأصيم
المعدومفياداالعفيالقولوجملةالمعلولنفارثالوالعقة

أوئيرفأويحقأوطمأوئعقلماالموجودأنوالموجود
المعافيهذهمنخالقاذابهأومعهأوفأوتاثيرمه

منامعدومالمعتقديعتقدكيفلكانذلكivوالمعدومفهو

وانتمهوأفعدمالقديمقدتمادلنجانالموجود

انتيونآافشمةقياوالألعراضالحدوثمنثىتصفونهال
منبشىاتصفؤلمالوانتمالأمالمعنىفيالهيرلىوبينبينه



vk

بدالنلالبارئوجودنعتقدانماونحنواألعراضالحدود

موجودااعتقادهويوجافىالهيولىيعغوليسواثارهضتعه

وشزيداعتقسادهوجبضاصتةبافعالوهولبل

الىتهءشماانالخدقابتدافصلقىالمسئعلةلهذهايضاط

تعالى

قىاالتفاقلىجبتشبيهالأناقولالحشبهبابطالالقول

يزعمذلك3االشباهمنالمواغفدرعلىوالمعنىاط

يقتفىانيلبزمهعميقعريضطويلانهالجسمحدأن

يالشاهألنبالتيموكتيوعرفيطوليذيكلعلي
iجامكاyجسمقالفاذاالوجوجمععفىواقعبينهما
مبيقولانهففيهالمضروبةjAالحديبطسلأنوأراد

حدودمنيحدطولCSصعلىيحكمأنويلزمهجسمال

الحكومةاخقأوصافهيعضاشقحيثمننهلالجسم
القوللقمهبنفسهومخالبأنهالعرضحدإذاأنهكابه

انهقلتمأليسفيلفانفهوسضبنفسهقومالماكلبان
أوالجامvrجسمانهيعولمنفاتكرونشتvrشى
عاتماسمالشىفإنلجوارحrألوجارحةالكالوجوهوجةله



فىبهرناهقدماوحذهوالئخذثوالقديموالمعدوملوجود

ددذجسماالىبهيذهبأبهالسامعفاذاعموفمعه
التقسيرالىبههرقحتىئحدثدونقديمالىوالضع

منهيعقللمبالجسمءفاذاالمرادعلىle91fيدلما
المخدثاتاممآإظالقبخزلمئانلذلىالرفيالمؤآغاال

المعنىهذاوإلىتماثالحيثمناليثلينمأءاستواألنعليما

يطأبسقولهفىاالشىفص

يخقتهمنثشلقهكان

صاتنئومنئقتضياقدكان

قهواlj6rبئممئه

فهخلتهمننلهدفت

أشيهآثارمنالثومتمنىما

ئنديهوالعئلئعإلثفالحى



التالثلفصل

ئنتقدأنجميجمفئهواصصفاتهئ

سبحانهمنهالفعلjالقول

وحدانئتهونتتوبئعزالبارئوجودثبتإذاأنهأقول

يليقوماصفاتفىئنظرأدقوجبقامتالتىلدالثلب

صفاتهمنقاذافنظرنابهوئعرفاليفمافأنب

لجاةبضدهئوضانمحوزالاuفاطاصقو7كامخاضى

اتهترىأالعليهابالقدرةووصفأنوالاغدرةواوالعلم

انيقدراويعلمانيعدراوعاانيقدربأتهالقولل

والكذاعلىقدرأوكذايعلموالكذايعلمبأثهالثولواليعدر
بفدهاكانؤمثمبنفسهموصوقانLrtألنكذاعلىيقدر

وقدرةحياةبنيرااللهتةوالتستقيمنفسهالىراضاالضذ

i6tئوضفانيجوزماوالعاالذاتصفاتتسئىوهذه



والربهةوالخلقوالرذقادةكاالعلهابالقدرةوبوصفضدها

تشاجرالفصلهذافيصابمومنيئوالسلهالفعلصفاتو

فىصاحبهضالفقغJضاالىيدعوتالفواخصير

بهروالصفةوالإرئللاصمالالناسبعضفقالذلك

بمعرفةإليهؤحووفضلورحمةعايركلينهبمبانينبئوانما
أشالاللهصفاتانالمعآكألةوقالتمنهأنهالقلوب

الواصفينووصفالقائعلينقولمناآوياتصظو

الذاتلصقاتالمعنىوانماملاوةلصفاتمعنىالقوئموقال

ئوضدأنيجوزوالوإتباينهالموصوففيقامتمافةوال

راؤفارئافالقاباللهللىفقنمقالواعدمهاءفcوالم
ناس4فرقصفاتآخعلىأتوأحتىرحمامأمامريدا

الموصوفيالصقماآلفىاعانجعلواؤالصفةالوصفبيننهم
فصفاتالصفةتلكالواصفقولوالوصفلجوهرضكال

وهوقغيرنحهوV3وموبهاألنهةغيرنحدها

غيرهوال4والهوالوصفاتهاابصفانهواحد

حاؤتدضفةانهونتوعiوهوليعتبأتهااواحت

بذاتهقامولمابصرياياتلمحدرةياجفميافقيا



حذنvغههـهوالبانقسهاالتقومالضاتانما

فلوكانأم9ipاالخرعدمحأحدهماوجودجوازالمتغايرين

والقدرةالعلملجازعدمغيرهوبصرهوحمعهوفدرتهطه

yوقدرةوالعلمباليخصلالباروجودوغيرهاح
ئوصفالواللهالحدثئلمنالتعيضألنبعضه

الذاتصافاتفيالمعترلةالتوواألجزآباالبعاض

حكيئعالمةاالرئفذاتشصاالذاتغيرمنليستاتها

بذاتهمميعبذاتهuقابذائهلمotهويرةبصمميعةJةقا
وصفهأوةنفبهالذؤصفماالصغاتوانمابذاقهبصير

والغيرههروقدرتهءلمهيمونانيجوزوالقالوايهأالعباد

ولفبدتنحتلنهةعيرةاشالكانهولوكافتالتما

يزلأوإنكثيرةدذمااتلصغيرهفلكانتوذحكمت

غيرالعلماث1اقيلفكانمحدثةكاتوإنالبارئمع
الصفاتساككذأفادرغيرالقدرةاحداثوقباأعا

وقدرةيعلمبهعلملهنبمإنقادرةعالمة6لهذأنفعبت
وقاالكهأوهوهىيكونأنمنمحل3Iيقدربها

وقولقالوابخفهاوغيرهأوهوانهزعممندايئقضلىال



ذلكعنوعرجالغيرهوقولةهونفىهوالالمحانل

نهبمعبملهوكانiأتهفيعمونالفلهواثعإتالنة

نعلمللهمجنلملوانفيعمونونحالفوهمغيرهمعه

فلوكانوالعلملقدرةوابالمدمموصوفوهوقالواجاهأل
ئضورالdvبنفسهيوضفأنجاؤلماقديممابخفسهعالما

المشتوآيشغوالبنفسهالمكتوبواليمتببنفسهالمصور
ألهغالمصوربصورةشرويبشتمالمثعتوميشتيوانمابنفمعه

هئفالقديماألسامىمنهايشتقوالصفاتبصفاتموصوف

الحمرةانdIالعلممنوالعالمالقدرةمنوالقديرالمدم

قالوايرهاوالقيفؤالثملألصفرصفةوالضفرةلألحمر

ijيشالمLمماOلعلةتصقدرةاالقاثزاوالباماال

والصئفرةالخعرةألبمىصالفوهملهمفقالعتافابما

عارشطهيعلممصاااللمليسأواألصفروألحمرihكرضمان

تهيعصدلتموسضذىبحسمJSالباتمشلالىلف

الطهرألUنهالفعللوجودأوشضجسمانه3يزئمن

القضآعليايجبفيلحدلثجسممنإاليثماهدهفيماالفعل
4صأenocفىاالصلكذائ



منإالالفعلنشاهدلمإذاوأيعاضأعراضذوجسمأئه
بافهالقضاييالذألعوأبعاضأعرافنذىجسم
10أجرتإفاقيلفإنبعلمإال4اعانشاهدلماذابعلمعالم

ذالزملوقيلالجسمصفاتالبجسحارصاخاليعلم
والوالغيرهالهوبعلمعالماإجازقكفىبعيتههوللزمك
والمحتوببخفسهيصورالالمصورانقولهموأقابعفمه

ضابةوكتببصورةيمموروانمابنفعهالئحسب

يشتقالصفاتمنوقولهمغيرهماشكالوالكتابةوالصورة
كامنةاثعاLأنهاالهعصبيتهااألسامىهىفالصفاتاألسامى

افعالهمنفعآلأبدىإذاولكفالحواهرفىكاألساضفبه

ويمدهذافىبفولواكالمبهالعبادسماهاوبهتسئى

لهتبينألكلالمقدارهذافيفكرهالناظراعملومى

وقوتهاللهمحولصواباوجه

فىمكاختالسامىاللىفىاخالفهمأناقولالالشامى3القول

االسموأنالصفاتهىاألسامىأنعاىالمعتزلةوعاقةالصفات
وقالتالمعنىعاىدلمااالسموحذالمستىقولوهوالمستىغير

استمسعمحىبعالبقولهواحتخواواحدوالمسمىاالسمأنفرقة
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غيرهبعبادأعيقدلكانغيرهاالسمكانفلوأالغقىربلق

علىفدلؤاالرفيالستواقيتافييأءشئغقالوقد

موضعفىقالكأالصةعرواإذوقالاللهاللهشتىهوIا
Wنjسم0اباننحالفوهمهموناالئاستمضرواؤ

قأوقأوثاخيىقوإذاالمسقىتغترغبراذانالمسئى
وجائزاسههسابىمسمىحألالمسمىفىكئهذلكافى

غيرواحدوالمستىبهيرهضشلفةواالتهاعليهاالسمتبدل
ألخعمننىL14أئألشصأؤوجلعزاللهقالوقدنحتلف

شذالغيرهوهوئدكأبهفهو4لjهUؤبقاقأذغوة
علىنحعميالهايقاأنجاثزغيرأئهاألقةوأجمعت

والفعللالقوسنئوصفوانمااتهsفيحشهيمونأن

ونهايتهالخسنكايةفطاحمأخسنةلهأنأخبرولمحد

لحروفامعدودةودة2وللومةمعؤهاسهلغيراساتهففمل

وتعالىسبحانهالبارئصكلىذلكمنىثاطالقيجوزوال

الفرسلنةأنفكمااللغاتباختالفتختلفواكاوة

اللهلقولالحعشلغةغيرالعربولنةالعربغيررنةهى

بهاالتسممةكذلكؤأنوايكغألميتينمؤاختألفشالى



فذاكواحدواسمهوهواالساخعلففاذاخلفة

لهاليمونأنينكرأنإالغاشذالفيهشاخاالختالف

باختالفاالسمذلكيخظفالوأنواحداسمغير

زبلثاستحسهتعالىوقولهغيرالهضرجاحدسذافاالنات

ذكرممكنغيرألنهنتهوياسمهرهاذصصأىاألغلى

هـواذاألرواصوأذألسخقولهثماسعهإالشعى

فيصراذيمنلماذاالمىاناالصيتعارفهماعلىرئثه

معلومالقعةالقائلوقولباسعهإالذصصرهيمنلمنفسه

بأنالقولجانقوغيرواشتقاقهمغاهلمعرفةفياسمانه
والصفاتاالحمآاذاكانقانلقالفإنبئاوفيالله

حئنصفةوالاصملهيمنفآمكاياثمالعبادأقوالمن
أنقاثاقدفيلالعبادسماهأنالىغفألظألوكانالخلق

صفاتمنكانUلوصفةذاتصفةيقوعلىصفاته

أئهكماواصفهيهايصفهلموانموصولحابهافيللمأرزاتا

يمنلموانعالماوروخدهخلقيمنلموانفرداواجداJيزلم

يزلباتهانقولفائاوقدئماوقادزاموجوداالمعلىم

والداسوالعابدراسثافامشكوزاأومبوداأوتذغوا



رازئاضالفايزللمباقهالقولكذلئأفيالوايسوالم

علىالقدرةجهةعلىإالاللهموقرواقالمخازلعةيقفى

لوكلىثولكiلهيستقعمفانهوالرؤقالخلق

وأبرعوسيهمنمعشعنصرمعثىعلىبصيزاععايزللمقال

عالمفردواحديعصيركيحقديمقادرحىاللهأنالمسلمون

مضفقملللىهـرحجمموجودنحتارفاعلجوادتكتممحكيم
طائفةمتفقصويمقلهاالصفاتهذهتفصيلفيواختلفواغنئ

ألتهبذاتهأعاأتهآخرونوزعمعلمالهألنعالمائه

لمجمآلالفريقين4جمجوقدفقسدمهيكمااالشايدرك

بانالقولابفنالمقدرة3القدمفيقولهبمذلكو
القديمحدقالوفدرةيتدملهيمونأنوالقادرالمقديمحد

عالفعليمتنعالالذىالقادروحدأؤلإلىالالموجود

والاتهوبععنه011أل1امموبثانههوالهأجمعIباختياره

ينالوجودذلكيخللمبوجودموجوذالوكانألتهئوجد
فقدموجودغيركانفإنوجودليساوموجؤايهونأن
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ئوجدأنوجبفقدموجوذاكانوإنالعدميابفىخل

يؤدىايةلهليسبماوالقولثايةالماJإاخربوجود

محياةحىأفهطائفةوقالتالدهراهلقولالى

علىمثهاالفعالوجودالحىمعنىانآخرونJعموملمعالم

فقالالأمنهايةألهاذاقهفيواختلفواواتعاقاتفاق

والحدلةوالعرضسمالالتهرمتناهغأنهاكمثرهم

بنهاموزعموالحدوالنهاياتمدعوهوالهايةفيقتضى

فالوقسدمجسمكليلزموكذلكشحااتهحكم
14أذتلفواواخالذاتمتناغيرائهالقفماابا

الرويهراىاوبالتشبيهقالفنمريخةغيرأممرثة

ذلكابىومنمعلومموجودهوكال5مزهوفالالعام

االخالفبتىوالملىسغيرمحسوسهوكالمرئنغهبفال

بيتهماوالتفريقواللمسوالعلمالرويةبينفيهتالتوفي

قالالذاتصفاتمنهوقالفنما3ولفيواختلفوا

هوهوCبمألمتامتلذلم44األنمضقالغيرئحذث
هوفالالفعلصفاتمنقالومناههوالشدءهروال

االوادةفيواخشلفوامنكامايفتضىالكالمألنئحذث



اكنرهمفقالاكانفىواختلفواالكالمفىماختالحسب
لمجمذاتهوليستزاوقافىلمماوعWمدئراحافظامكانبئانه

الصفةذهكانومنآاالجسافيئيعرفيوالاالماكنيشفلف

انهوالمشيةمالحبنآهشاوقالاكانالىمحتاجفغير

جسفايراهالمأصلهعلىئالردوذلكمكانذومكانكلفى

ةنهايبالبذاتهالعرشفوقالستافىلهقوموقال

ابنوزعمJواإلظالتمةبالمماالشىعكلىخأالالككون
المهيخلقأنأجازواواذامكانفيالالعرشعلىانهكآلب

منينكرونفامكانفىالالبالمئقيموأنيهانفيالجسم

النلمفىواختبفواعرضوالهويحهعبموليمكانفيVكؤده
مجوقانقبليمونوبماكانانقبلكانبماعالمقوآففال

أحدنهاوعلماامعتفادبأنهإالثمى3علهيخنىواليجوؤأن

اللهأناالهامعةمنقوموزجممطلمةشنتهةذاتهبللفسه

تنأنيعلمنirوقالوالكونحتىئئAtاليعل
الخبروأجازواغخلقهلماويؤذيهويعصيهبهيمفريخلقه
بنالختارالألتةهذهIJالرأهذاأبدعمنلiواءوالعدا

فينرالوحىجفةبنيحدثمايعلمأنهكفعمغتيدكانالى



ابدأقدخالفوإنأرادمافهواتفقتفإنائنبمهابه

اللهعنكالصفاتيعننىصنوانبنبهموكانلرئحم

وقولالتشبيهمنفراؤاJOOمشىبأنهالقولوئبمسبحانه

منقوصالجاهلأنهوآلءعلىدالوجملةمحدثاللهمجفم

علمماكونالمعرلةوأجازاالالهيةجمقالالمذفةوشق

العثىككونبعذآلليساللهجمنملألنأللكونانهالله
العالمبخلقهلماJيزلمأتهكماالكونعلىظومحاملوال

لهوحاملالخلقيمئةعلمهبأنالقوليعضزلمشخلقهقل

ائهاعلمأشواليمونأنهاللهعلموتماقالواإيجادهعلى
أوكونمعهإلهكونr12lofكوتهالةالصاليمون

ومنهالهوانقفتآتهايةأوبهونينلبهغافينirأشربك

لمجالوؤكؤثافالكؤلهاالشالةممونالأتفاعدمأمور

مامنهاليمسنأنهيعلمبماعبداياعىأنجانزوغبقالوا
vيألايحوزوانمادعبزهأوالخالتهعلبهيقدروالبههياص

تقتفوأشاهىالقدرةألنالفعلعلىقادراهلهعلملمن

ماظرفلمجوزكونالمخالفوهموقالالعلماليهنليف

خالفجازكونلوالنهعلممابخالفاألعيويخوزاللهعلم
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مدهضالفريقينبينمناظرةهىوهذهجاهألعاجراكانعلمما

بانلماoعيزللماللهانقولكمؤأليسلهمقالوائفندة
يؤمنانيعدرفرعونفكانقالوابلىفالوااليؤمنفرعون

فرعونفكانقالواقالوانعبماليؤمناتهالمةعلموفد
فرعونأناللهعلملوفاواوتجهيلهاللهعلمإطالعلىهدر

يؤمنأوآمنانهقلتاثميؤمنالاتهعامeيؤمنانقدرال

انهوعلميؤمنVانهاللهعلمقلناو5ضامجهلينئبطلينلكنا
قلبواثجوالمجااليئئبطلينبمنظميؤمنولميؤمنالانقدر

وتثافيالقيامةيمبانهممالطاللهألمهىفقالواالسؤالعلهم

القوليجوزلفقالوابكقالوايعهايقالانعليالقادروهو

كانازاهعهنةوتجهيللعهتأعلمهإطالهاىقادراللهبأن

علمماهعلأنوعلىهعلهانهعلمماالهعلأنعلىفادزا
دوأعصيؤنالفرعونأناللهعامولصالوايفاءالانه

جواسفيوإنجتلفوافيهاللهعلختجهيلدصأفيؤنبأن

اوجوزةفىالعالمكإدفال11LJعلىهبالقداللهوصف

يقحضىلألتهذلكوزالالعلماهلمنالجهوليفقالبيضة

مقدوركيرهوصافكلمعلوئاالعلمجمتضىمقدوزاكماالعلم
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عفادرأنهبعفعيموزعمعليهةالمقدرإجازةمحالعليه

ULdفأوالجررالظلمعلىبالقدرةتعالىاللهوصففيواختثموا
جازولوحاجةاودعصعنإاليفعلالمذمومذلكألنقوم

ورالجعاىبالقدرةوصفهولجازيقعانماموقايمنلمذلك
وأصنذلكiلقادرهويقولفذيلابووكانوالعى

مقدوريرءوالكذبالظلميفعلوليسوحكمت4لرحمتهيفعلهال

اال4ظمهىهائعالىاللهقدرةفىواختلفوامحاالفيكونعل
وزعمتالذاتصفاتعائروفالقدمالحيرةوكذلكيرهءام

العلمنowلألتهيرهاءوالقدرتهليعىاللهعلمانطائفة

يصلحوالنفسهيعلموهوعليهرفقدقعاممالكانوالقدرة
يجوز3تقدرتهيرءعلعهولوكاننفسهعلىيقدربأئهالقول

ممونأنلجازهذاجاذولواالخرعدمأحدهماعوجود
Sعالحفىالبارc3عاغبفادذاأوقادليغيرمماje

مقوممقفليعىتزلةالمعواثايرقدرتهءلمهءأنعلىبنداود

فواخعلفواليهماالتفصيليلقمهمحتىوقدرةعلئالهأن

منيمتسبىهمهLوالعبادأفعالخلقهمنوالتبرلزالتعديل

لهموعتوتهخحمواوادتهعلعهمإتاهاوقضائهثمأاواصىUا



وفعلهمنهذلكصقومفقالمثهمأوجدهاأنبعذليها

منهاليمونهأصواألعىخثعهثالخألنوحكمةعدلوهو

مشتجهاوئرادهبغيرحادثصدوثجازولوجوروالظلمم
روعمونكماكانلوآخرونوقالميلوتاعاصالكانوإيجاد

urIهذابكميفعلمناولمعاقإناوالملومينالخلقن

اقيبابمنوهذارخئيوال12بر1vعالماوالحكيما

ناطقاننتجالعالمفىؤحدمذقانمفبهواالختالفوالقدر

أومماطهااألمورلوأالداللةلتكافئاذلمحثغيريجوزوال

علىكأدادالالهثمسجمنفىالقذركالناظرفىالناظرفيلفقد

باالمساكنفهئهطاوذتعهوتنودهشاحيرةأقهالنظرطول

يمونانرجوتباكطفىماعكواألمتصارفنةالخوضعن

الفانزبنمن



الرابملغصل

النبؤةواثحابالرسالةبىثفي

يكرونالذينالمفظلةأحدهماصنفانالرشملمبهرىأنأقول

إقرارهمبعدإالمعهمللكالموجهفالشانهالبارئاهإلت
واحتخواالرسالةوالكروابالصاخاقرواالراهمةلىوالبالتوحد

بزجبيخقىكانفإناوبخالتالعقلفيماإالالياقىالرسولبان

معرفتهمنالعبادعلىئعالىللهبكاكافيالعقلفيفماالعقل

وانالقبيحواستقغالخعمننعمالواسوعإئهوثعكرهولؤحيده

نوىعلىوغابانللىلقبولهوجهفالفهبخاياقىكان
بانالمسلمونهمفااودعتاهاواتهييزلهاوالقضيةالعقول
وحاشاتجربئهأوإيجابهالعقولفيجماإالياقىالأبداالرسول

تااألشمنiلكنلالعقوفيهماخالفيالواأنسولهآل

حتىويحتجبىاوالعقلئهحتىويلطفينمضمما



ويشتاقنفسهاليهيرخمااالنسانكانشفاعالعقلدونهصر

فىنخفاتهالمقويةامالكمىوااالعذيةمالمنطهاليه

اذاكاقنوءيرواجبياالحاجةبقدرمنهاالذخذالمقل

لliaفصااما5منالإلذنبعداالمنهاتباالنكاعيملكياال
يستغنىالالعقلأندكفالحفىفعلهخالفحالفىالعقل

الرباضةالىمحتاجالعقلأنمعالعمعمنثىيضاثولمبثفسه

الخلقاكملأنلوموهومغهالاربوالوالسمعوالتييز

يسمعلمحتىاوإلاالسعنغتبزملةوأوفاهمعض
الفلسفةعلماخراجخهجانهفادركبلغانالىضأ
أنكتههذافدذذلكوغيروالتنبموالماتدسةواص
ومدكروهادومعرفيمعاحمنبدوالبهغيرمكتفالعقل

لشالتاضرورئاإلهاتااالشابهذهالعلمقعانواليجوز
اجخباالاعايمونالواتوامثالهاأجناسهافيذلكتثاهد

كاناذاقيلفانسابقوأصامقدمةغيرمنواالستإط

يمسهوالعاجقوالبخيلغيرخالقمهلصالحمريداالبار

منوألهمفمزسألخلقهجعافهألطهيةفيماجوالعايمطف
sMيل



التضعنمطباشحاوالرعلىبهاسشنوامالعلم

انواىالبلوداقيلهمذلكفعللوقيلمحظورإلى

لتمنرعممنقولإالهووماالثوابلشرفعرضهموال
الجنةفيوابتدأهميفالعكلحاعموأسقطاطلقاللهخعلق
هذاسابناوليىلوالتعدب5fثصالتنيزبابوهذا

فثقولهعللمفإذاؤملLملهكانفعللوولكنالهبتيتا

الديناللوإالتوحدتقفالظنوهذاجمزاوبهاأوأسا

2األصإاليفعلالحكيمLادلبانهوتقررفالكألمفيمافى
يسوىأنلوجبرشمالكتهمجعلهمijعليهمواالعودبخلقه

عرفالمؤملولووالقوةلمالؤاوالجاهوالعقللالفضفىبينهم
إسقاطفيوخدولماضكرقؤتهقوئوالفعلهفاضل

فىوهذافحوالدتمالفكروإباحةوالحمدالثكرموجبات

واللVi1Xالخلقبينالتصريةيخزلمأتهفدلالعفل

يوجدجماالرسالةفىطنوافانالرسالةفيVوUJjات

العقلفإنالتاسآوإيالاليهائموعالدماسفكمنفيها
كماالصالخمنضربفيهإذاكانذلكمنصايردال

هـgramrroCابلهذا



والمجامهالفضدلىوةالكراألدويةشربعلىاالنانمره

وغباألطفالوتأديبمخوفةراانعندالجوارحبعضوقطع
وصهمنيفتقوالظالمايردعالأنعليهفيوجبذلك

طىالدالئلاعظمومنالفسادفىيصوترخقبيحوهذا

بهاالناكطتلفظالثىالختلفةاللغاتهذهالرشلوجوب

فامشمنوالئدمعرفتهالىتحاجونماuبيحويتعارفوق

الصناعاتكذلثهالماتباختالفالمسمياتاستالهاومعلم

اخراالناسؤنحفىوليهىاليهابهاضمليتإلئىوالألالت

يتداعونابهسابقاالبمالمعليهيئفقونلفظووضعلغة
والبدذلكمعقفةالمعقولئولعههنىيربدونماويتواضعون

غغرضعغئمكقءأنألستاادتمؤغقموجلعزاللهقالمهآممن
كتئغإنقؤالءUبعأأنبععوفيققاآلآنتألئكةظى

فالهئعلمأنقىالرسالةووجيتالثبؤةصختإذاثمضاديين
ففرثكائاتمشساويةالألثخاصلألنالمتنتىوبينالنئىبين

الصادثبيندعوتهصاروإظحختهأقامهمنداu16تعالىالله

ماتوالعاالباهرةالألتاتمنبهخعصهبمامنهموالكاذب
معدودممامعروفوذلكواطقادةأاعنالخارجةالجزة



منوغيرهمالسلبمعليهمررومحفوعيسىموسىعنحكى
اجمعينعليهماللهصلواتاالنبا

ومنالمسلمينأنأقول6لرسالةJjIاكيفتةفىالقول

طائفةفزكتكثيرااختالقاالبابهذافىاختلفواؤلجهم

الفدسىالروحقوةالهآخرونوزم9قىفيئمإلهاالوحىأن
علىحاالويقولونوالمسلمونJوكلعلمالنبزةالفالسفةوعتد
وهذهتنزيلوفهتلقينومنهالروياومنهالإللهامفنهوجوه

هذافىنحررناهاموضمعهافياغفلناهاالعمفاتفصلمنمسئله

االسالماهلألناللهمنوالفعلj1القويهفئةوهىالفصل

Jبهفهومةفعلائمةكالمأنبعضهمفزممخنلفونلك
وقولهوئغضهوحعهومثعيتهإرادقهوكذلكأم

هذهلألنقالوازيادةوالقولألهثىمنهيموينقتشونكن

بمحلهووليسمعلومةلهامواضعفىخلأعراضاالشيا

منوإمحادنإتكوينالفعلانعألمتهموقالاضاالع

بيديخهيخلقاتهفزمشذقنإالرحةجمىمعالجةغير
ومنهiواالختيابالقميدالفعلقهكثيرهوجوهعلJوأالفعا

ثوالبباالتفاقالفعلومنهالمتعفوعلىقصدغيرمنالفعال



وفعلبهبطالشىينفعلأوركماالتفعلومتهجركاتكلما

ليس4Jأنقوموزمبهرثاتماثثغيرئشتهالىالله
إلىالقولبناامشولقدوالفعلالقولبينوفرقواأفعالهمن

الخيرمنرجونافاولكنككهنلغانقصذناوفأكانهذه
ؤىولمابهواهندآثهكتابنافياالظرفدانإلمنوأقلناه

واجمابوالنفاقااللحاطالعوتحرموأهلهالرمانفسادمن

وماآثارهمودروسالعلمآإلنتقاضبنفسهحرفينذىقي

منغدةوأوثقالامقسىفىأؤتحدهوعلمنقدمت

منالذىالهوأسلشرحهIفواالجهادالكالمهذاجمغ

الناظريخآبهوينقعالشيطانفئطتمنيعصمأنوأعان

آوقامتاكانانتقعميررناقطمنيرحموانوالمستقيدين

فلموأجرهروابهفىالمشارضاظطهوإصالحاودبتقويم
ترتعدعلىبوالتعالحمعةوالحملتناوتحرهفيماظإيتعمد

وبههاسقناهاعلىبليةءأوأوتنييرروايةأوإطال

األطجممناليهالحاجةبعموآلنالفظهاباوجزوأديناها

المتعلعينبدئوالألقيين

sMمال01



الخامىلفصل

الخلقايحدذصرفى

4الإلننحعلفونالخلقإيجادمعتىثالموخدينانقال

فاعلوقيمفمرةلدفوالمنفعةجتالبVالخلقخلق

إذاهذاالمسلمونقاليمحكغيرفسفيةضروالغيرتغمن

احترازمنتححتاكانإذافاقاوالمفمازالمافعدلمحقهالفاعلن
قامتوقدبثVLوسفبهضررفغيرلحوثمنممشنمامتمعة

الوغيرسفيهحكيمكذلكjsاإلانعلىالداللة

وانمةالحمنخلقهيخلوفالالحيممنالغثوجود

فوغيرحثمةماهعلالالحكيمبأنالعليناؤبههخفى

خقهفيالحكمةمنلهمالحمافيالناسازاواختلف

عنهمءلمهمعظم4لظفمهشىعلىوزالقفعالنوإن
ألجوادبإفاضةإدولرحمتهودهلجالخلقاللهخلققومفقال



I

طهرiرالمقدبإظهاروالقادرجودهرعلبهالمجودعلىالجؤد

المتكقفون4لتعبريعنونموينغليثفعهمظهمقوموقالقدرته
قوموقالوينهاهمهمليأصقوموقالالمكقفغيربالخلىق

يخلقهمأتهعلقةليمؤقيلوالئناءألمنكرالستدمببماخلقهم
لناوالعلمثمالماخثهمذاكسامنقوآالنقولوقال

ئورتالهوأنالعالميحدوثاقرمنفولهذابمشيته

الهمالiوجمذماحتبئفإنهذلكابمربنفأتالهساقا

خلقتفاوتفيهنlrناظمدبزاوصصآللمانOJبأنه
اعتراضوالفسادوقغوالبواركولوالسباعتعادىوال

وأيةنانةوالحرنوالمولتوالقرآوالوأوجاعأسفام

ولماإفنائهافىثمنامئةاوحيوانعةهـرةءانثتافىحكعة

gوابالجاههلاطالعايتمنضلولماالمجيبULjلطاستوى
خالقلهكانانالخلقأخبرهVهلوfةكمم1والمنزلة

والعظالمالتعادىوبينيهمظىولتموالؤاصلعناصفالعال
الخلقآثاربشهادةمتالصقكالمضموهذاكآوالتهارجوالتإكأ

aMلنعبعر
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واالفتراقعكاالامنهراضماطافيiفاواخفتفأوتهعلى
لdفعرفةلهوالمقارنةواالساضوالهعكونوالحركمة

وإعطآوالرهاألضدادخلقثالعبرةووجوبالقدرة

الثوابأشرفباعالهمتضوالشواالختياروالفدسةالموهالخلق
كمامحبرريئنواوالفسادالظلمعنباالتجارولهبتدعوا

مواناجمادالكانواضمدهدونواحدفعلعاىمجبولينأويزعمون

بعقولهموجدواواللمجواسهمعرقوالماواحدطخعلىنواJول
تكليفحينعذيمدحفلمطعهميمياالدىالواحدالثنإال
لهمانفعالصوليهذهعلىإلحادموذاثتمإلكأمنهموقعوال
وامااألحكماألصدحإالاللهمعلوالعةالحفيوابلغ
4ألفluJامنأفضلفالعلموالجاهuJباالعاأالجاهلفضل

هذاأنصففلوالمفارلحةالسعادةتuJواالالزمةالسعادة

اهالمااضلةالعالمطىuJباالجاهللىلفضالقفمتةفيالزاعم
بنجعنراوقدثحاتنهماىلتساولهA6بأالجاهلعلى

العاقلليعامقالالقفمعةذهعنضة4أارضىالصادقدء
دالأدذمنهولعرممطواىسىهأعصنإلهليسأن

عددسlاكاقلالمعظلةهولألقاهريرلىفندبنعل



ألحضوأنقصهمشئاوأوهاهمرائعاوافعلهمكدةوهنهم1
واحدطهرالذهنابهموأشمترلة3أدناهمدعوىوأضيم

ل3مشررأىألتهوالحينالدهرفئإالويلاضةفى

جاهللحديممنإاليدوءالJمدحووعزممهيرةوعقيدة
األزمنةمنوزقناألمممنامةفيانتهئرأراه36معانلأو

مموتيباالطمأهلهلشعثزهذهوامتناهذازمانناقىانتشاره
لهبماحتالمنواحتالأهلهكارفىودخولهمشرائعهمتحليما

إلىبهيروالمعالظاهرةصولاال8تسليمفئاقويهبلطيف
فىويحشسونضئوحعنئرفقونفهمالباطنةالتاويالت

عنهمالحقسيفjFوهمدمضنliaاك3وذإرتقا
باالشثصالعوجلإالضتهوابداوحديعهالدهرقديمفىنابخ

الدينفىاللهستةفيهمالعدةواصهتنجراألوصالفهواحت
الدنياهذهأنزعوانديألاللهلسئةتجدولنقيلمنخآو

صيفةمنعذلك8لمإوالتزالءماهىعلىتزللمقديمة

وظفةليلبدوتهارتهاريعدوليلصيفةدوشتئشتوبعد

8نح
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والدمنوولدولدمنووالدنطفةمنوانسانإنسإنن

الحساسةاالشلجمغوكمذلكبنضمنوطيرطيرمنوبيض
آضواللهااؤلالمدئروالبالصاغضبهمنهابعضوالنامية

الئذسهذاكانjjrبإطةومقالةجائزةثعكوىهذهفإن

يفنملماندعواهلهساكتلمابزعمهأالعاأزلبةءيزللم
هولمممغهووليسفكيفأذليتهعلىغيرهمندللله
وانفعلهكانمنخبرفيهاعوانليزاالممنواليزل

ماإالذلكمنثاهديلمLحدوثهiلهوأتبرهفن

الكونrjثعاميلهالخصممعارضةخحملهكانمنشماهد

انهزعموإنبالصفاتالبالمججالدعاوىلذنوالحدوث
غيرئنقفيىواتهبعدفيماهوئستقتلبمامنهمضىماقاس
دعواهمسهوبلمدةمفوأضهالذؤلمنأجودالقفتاذا

والوفتالحJUزعمفإنآلفافةوالمعارفيهاخولفالتى

معرفتهقتوشضرضفمهقضقنرائهذافإنفيههوىlالى

الحالفيجمليههوماعليزللمسهنجةهويمونأنوأوجب
بخيناوالصةةyوآللفىوالظفةفطلكنلموالوقت

عليهونجرىوهرميبويشبعدفيكسعهلواليتغترفطاوالرضيما



إلىيضطرةهذهومعاينةاألحوالبهوتتقلتحمؤ

نعفسهفيحكعهأنزعموإنالفادوعهويبئناالقرار

االجرنرأنتوهلذلكتزعمويتمفيلالعالمكمخالف
األصغرالمالمفسييتمعانهجميعفيشتهتقدبلأمالمامن

الفلويةواألنواعاألثخاصمنيعاينماصوكذلك
الىعدتلواتكأالترىوالنباتالحيوإنمنفليماوال

العالمللحصباسيمفاختصصتعهالعالمأجرمنجزل
االنسانلحصلفماهءواألالجوارحفرقتلوائكالثحأكما

فإنغيرالالجزهاتجاعالكلأنيذلكفهذاشىال

هذاوثالثقسواليتصورفىوهم1فياليقوبمقال

الوهمفيهومالبائهغورضوانقفئاوهفنآذهوالالعالم
ب

علالمضاانحبقاوهوالااللممقفالفسافىيعحهـورال
لنفوسارتباطاوأشداألوهامالىأقربواالنقفئابالحدث

يمنيهفقالفإنالثمافيةوالبراهينالوامحةالدالئللضام

ن5وزمانفيvوشىمنالالعالمهذاحدوثاضقاد

نكليفألتهالقضيةفىوتجورالمطإلبةفياشطاطهذافإن

نعلموليسغيرمحسوسشىاحساسلهمملالاLخعيل
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دةLلثعلمجدوتهانحبموانمابهذههذهفنشئهغيرهاذنلدنيا
عندهظرواللهواىLالذىوالعاقىبهاالخعدوثاؤ

ئحاللكjالخنعةاالشعلىالظاهرةالدالنلطب

مااليسمعتسمعوأنماالئرىيزىأنمحبتنبمنزلة
أنزلنفسهأنصفومنمسمغهوباوترىمائرىاويسمع

المحسوسومنباأوهمالموهوممنواكتفىمنازلهاالمعلىضات
فييتصورsVلعمروقدبالداللةعليماالمدلولومقبالحعمق

Iوالجواهرهذهاحداثهمlثمسابقغيرمنالاضألع
ئكافاتفاذافحدثمنالحدثوجوديتصوiال

جةدالحقالىناهاوأاللةدأشيعهماإلىالمصيرلزمنالصوو

صةوقضموهوموالقدمالحدثالرشاهدهالدالنلفان

حادثالعالمأنعاىوالدليلjbاقفمةمنعليهالداللة
وقعلهاإالحركةواللهافلJوآ1نرعمونكماغيرقديم
LUطافيحاضرهوماوجودجازلماكذلكنOJحادثة

لهثايةنLtمثعأوارأوليلأوحركةكأ

وانقضىتناهىقدإنهفلىأنلفطze9OAAAوجوفي

ثانوجودجانزير4لأؤJالأموألنمتهوفريخحدوثه



لهالثاكماراعوجمىواللهالثالماثالثوجودال

فنهايةواللهغايةLVمأنكهالقياسهذاعلى

هـمايخقطعأولنقضىبأتهفؤصانJالولمالمستقل

فهذأاولباليحدثيزللمالحوادثمنزممنررلئهص
إتاثلعةوجودمنيخلوالالمثاهدوالوفILJافيادثلح1

فإتاالزلبعدوالاؤلوالjwؤلمدأوjإالؤهوبمونأن

كاتوانNاالؤثىفقداالفلبعدكانواناالؤلهوكان

NluJثمىقالفكأتهظاهرةفسادههذااالؤالبدوال

العشرأتوجودلجا4لL3LYجودجأjjأالث

العهثرأتتقدمكيرمنالمثين3وجوداالحاغيرتقدممن

اإللنانيغباألحدألن8افىئنتقدمغيرمناأللوفووجود
األرضىئبتاللقالوفاثألأنترى1الالاللةيتموباالثنين

يؤدحتىوالتقيمتخئيئحتىالسعآعلروالاليمعآتمعطرحتى
الرياصتتوالالرياحتهعتحتىالبخاريثوروالالخار

ويذاعتيمونحتىااللمكايحروالالفلكاصايحرحق

3Mدلعه

هsMبنالما



y

والكايةغيرنهايةالىأبذاشىمئنشااالشتراطهذافى

ئعئقلألنهوالوجمحوالمطروالغيموجردنتيجزلم
ذلكومتناغيرالنهوجودهجائزغيرقحبهمابشرط

وتملهاالانهانوالحركةوتلهاإالحركةيمنلمأئهزعممن
نهايةوالغايةالLعاالىنبتوقبلهاالذتوالانسان

اكانوجودهلذنوالنبتاالنسانهذاوجودفحال

زهموالئعلموالئوجدالأصهغايةالuوأؤلهاالبشرائط
والزيديدظهاىllدارJأدخلالقانلقاللوكذلك

فالنيدظهاحتىعمرويدخلهاوالريدحتىذيديدخل

أبذاغيرهوالزيدثخوليجزلمكايةغيرالىكذلكثم
تفاحةؤلآحتىاخاتةآكلالقاللووكذلك

الىيدهصنربكلماألتهابذاتعاحةلالهقيلم
الدليلومنفحلماتفاحةصلأشرطمنعهيأكياتةماحة

حركةررصءلويؤماإتااواللهأنأوالعالمحدثعل

لكانثخصظيوراوخذثهرروثsالجسمحركاتمنتمقم
الحسابئعليهاوياقالغذدمحضرهاحاضرةاجسائاذلك

4حركافئعدأنلجازاععاخاالمالمهذايوهمناjوكذلك



14ومالمبلغمعروفاقائماعدداذلكفيكونمهكناته
يتناةلموإنؤلJ4متناهفشناهعلميهالحسافيوأقمبلغ
منمضىماأناذاللهوأنالعالمحدثعلالدللومن

متساويةععكناتياثليمونأنمنيخلوالالفلكصكات
وماكالنعمففالمعلمنكانتفانأقلأومنماثرصاأو

ضماسفعلىالكئرةتدلواألصلوالألكزفشاهنصفله
كاتااحدىتقذمثتفاذااألقلعلىثراألأجزبم
المججمنوهذااؤلولهناهتقدمjهوsاألخرعلى

كاالبابهذاقوالهوخديئساءصيعنههثاالتىكة
إالعليهايظهرVءأترفيقهمنالدألهعيمجمااكظردقائق
الحوادثأليىقيلفإنيهكلمنموضمعهاولهاالفيماناالقن

يريدوناؤللهاكانوإناآلخرالىتزالاللمشقلLفىعندكم
هـاأنأممرتمفااألبداعاىاالرهببقأالتوجيدأهلقول
إئالقبدآلهاانوانلهااؤلالالحوأدثمنمضى

وانآخرلهونيانالمحوشأؤللهماأننزعمال

يقالالالحوادثأننقولوكأ1211سمتاهيةغيرالحوادث

إلىكلهايئجوالكايةااإالحادثبعدحادثمهايرألث



اقلىوليسئوتجدلمشىمنهيبقلممونجودائرممطحتىلوجود

عكموقوفآخرهأنآخرهكماوقوعصخةعلىبموقوفالشى

وال4هJأالآخروقوعليسألنهأؤلهوقصخة

منالفعلوقوعجملأبداكمابعدآخرآخروقغجميل

أوأبداباصاةملهبعدالفاعلوجودجميبالثمممشقدمفاعل

ثموتدئفهتنشؤاولالىأيدامفتقرةاألعدادأنكما
المستنلبينالفرقومنأؤلهالئناهىيهاتناهوجوديجبلم

وجودوزوالبخركلىالالVموجويجوزائهوالمستدير

يعتذرمننرالالمنوجوديرزائهعيرتحركبزللمما

االعذاراتألنمعتذؤايزللممنوجودمحوزوالذت

لهاكذلكآخراليمونأنيجوزوقدأؤلمنالئذلها

منآخرلهايمونأنجميوالاؤاللهاأنئدالاألفعال

العلةآخرآخرلهاالحوادثبأنالموحديئبعضىالتزمهاهنا

ماالطإئعملةمنفهوماالعالمهذاانزعموإنالحدث

كرضوالتريهباالثطمنمرتجةفالطعإغاذواأوجته

اتمىkiجماهىثمئحدثةإداافيفاالخدثلةzvوهو
شانهامنأنداللهبمقهورةمسخرةهئثموالثبملمجر



ألهءلتامتوافقةمتواطئسةرأيأهافلقاوالععمادلتتافر

نواذامميزةوالعالمةغيرثمضمايطوضمبطقاهرقهر

المتقنةمةالهالضتمةهذهوجوداشالذاههذا

باغالطلرئنولشالمغيرئسخرمنابديعةالمجيحة
واالرالعالفصولفىالحرؤالبرمنالمطبوعاتفيوتأنيراتها

القوةتلكفيهاوكبذلثاعلىضعهأjتعالىاللهألن

المسئباتلظكسبباوجعلهاعليهيصرفهاأنأدادلماوسخرها

الطعامجعلكماااافهوأبطلالقوةتلكطبهاثماومتى
أطلقتاهبماالقوليأترنالناسمنوكئيرمروتاوالماهئشبما

االختيارفائافادرحىمنفعلقيوانجهملمذةتحرزا

منعلىوكذلكحكيمرقامناالثزجافنيربيروالت
وغيرهاوالنيمالفلكفعلمنفيهوماالعالمهذاأنيزعم
وكبوصورةانسانافعلقادزاحيوادسلماذاقيلفإن

حيأالناتفيبأنقضيخبخوالصروالسمعوالقوةالعقلفه

مثلتمعورالطخيمونأنربمانماذأصكيفعلقادرا

وماقيعلالشاهدفىهذامثقتروالموإناالنسانهذا

شاهدنافقدانسأنافعلقادزاحيأنثماهدلموإنألتاصا
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فئمليرزالانهئناAوايدع4شافعلقادتاجا
فإنفادرةواللمجئةالطبانعولنستثهنااللفاث
فالنيقوونفقدقيليرطبوالماالنارئحرقألنسفيل

المضطروالمواتالحىالختارالىالفعلويضيفونويبنديحرق

فإنتضادهامعاالثفاقعليهاجازلمابذاتهاالطباغ0iوكانت
قيلمنهاأوغيرمموندخالطمنحالياتعلمؤلهشىقيل

الألفالكأنعلىترالقدمأوأمهاموتدةنفسماىلباعا

ةالحربأنالقولوهلالطباثعجنىمنليمست

برالجهلوالعلمr52rأوالقدرةوالمجزوالصوتالسكونش
ذلكوغيروالإلرادةراهةوالوالمذةواأللموالعغضلخعت

لخروبهابشىلشتااأوالطباغمنواألشكالاألضدادمن
يلاالضالفذلكلةباالستطابهماحاماiالطياأنواعمن

vjkبنفسهمالثعىدلجاذانبتفسهالشىليسورجازأنلو

إلىفيويخيزكبأنلجازشىفسهالشىيمانجمازولو

ذاكيئلمهذامحزلمفلماعدموهوأمدمامنالوجو3

يحدو5iأدالعالمحدثعلىالدليكومنءالتوفيهوبالله
مأهVpetanigramاكذاق



انفيمنلمأنوإتانقدبمأنإتااالمرينأحدن
باتهشاهدةلهالمقارنةاطوادثذهكانقدكانفإن

LKأحدمنهذايخللمثمفكانيمنلمأتهفدلن
فانغيرهبمشننانهوإقابتفسهكانأنهإقااالمرين

عنالكافئلمجزجوداjم6أاقينأنلمححالبنفسهكان

بقىمعدوموهىذاتهتكوبنيقدرعلىفحيفبمالهجسين

علىالدللومنؤلقئكونهأنهوهبرخرااوجها

قديعاأوئأوطقديمايمونأنلمجوالأنهالعالمحدث

قديمالبأنهالقولفاكالحائاوالقديماالاوحائأ
ثاحافديمايموبئأنفاخالإئاهلمشاهدتناحادثوال

عjواواورثإلقديمالقولبتىالضذيناتجاعالشالة

منأولىكانالطمأنزعممنقولليسألفهفيمايساوى

جمفىلتملتمقالمنجوابوالجمكلمبانه3زمنقول
دالثملنإذاننظرناهكانيتمقالتنتوليمنياسعد

انالئلحدأرادومتىالقدمئلديشهدالجمايثمهدالحدث

فإنالتديمبصفاتفطايحهبالقديمقولكفىيعارضمك

مناظرةوهذهالشسمعة3الخالفوقىإمنىباأقرفتدأعطاك



لكلالئدوأتفعهاالمساثلأوخمنوالملحدالموخدبينرت

حدثعلىالدلل6ا1نقاسائلسألإنظامنئسلم
ساهرواوأعراضجواهرأتهحدئهعاحأالدللقيلالعالم

أونةساأومتفرقةأومجتمعةنحونانمنالتخلو

باالجتماعالمجتمعيجتمعولناحدةLJjفىإةمتض
والساكنالخرلثلكذوباألفتراقالمفترقيفترقوال

انإذاوهومحدثةةوالحرواالفتراثواالجتماع

يسقلمماألنمحدثةفهىثهاالجواهرتخلولمرزلك

لوفالناأنذلكمالمثلهادثنحايتقدمباولملحوادث

ثممعهوزيدإالالدارهذهفىقطجدلمعرواأنقال
أوجدانماحرواأنقوجىأمسزيدفيهاوجدوإنماقال

لشالذىاباقوجدتمفدليعىقلفانأمىفيها
متعريابعدهوالووجدوينقفىتمااليبقىلوالبمنتقمق

دثصامنيخلواليزللمالذىالقديمأنرتمأنفامت
قبلمنفاسدهالمعارضةقلمتهمتريالهساقاوالووجد

وانماالمحدثاولمدثعروضاوينقضىببقىالتمالشأته

fIىيالقولكانوذلكواتقفىيبهتلملك



بانهمالحعحقيسبهياقىوقتعلىالحالةيتقضى

يحلوالحتئالباقىيقارنالنمنكرالكنفلمباقيكيرئنقضيى

حمحدثتدوتوفiوصفهالمضاابوصفئستقاذلممته
فاخالjقتفيوجوبهيعتظقالهوJjلوجبقد

فإنلهسابقاالقديمfنكاليمونحتىالقديميقالنأن
كماوانقفىيبقلمممنمتغرئاالباقىأنبمونقاوجبواقل

قيلقمعلهاموجوداللمحدثاتسابقاالقديميصرنأنأوجبتم
فحذلكألمحوادثسابق5أدكماLاجباوهوهعلذلك

كذلكلكنلمماومتىعنهاامتأخباقيايمونأنيجب

اذاقالفإنقديمايهنلممايسلملوأتهباقماكمايمنلم

ممونأنينكرونفاحوادثوادثالمقارنأنزعمتم
الذىiiنقوألقيلأمىحاأمسوادثالمقارن

يسقهـالممانقولولحنبالإلطالقحادثلمحوادثيقارن

موجوداكانأمسالحوادثفاونإنفوالحسممئلهادث3

يؤوهذهمعهNIACلكونأنبلمفلذلدقع

أمسالحادثيسقلممايحونانوصلهقلثاما

الحوادثشقيلمميمونأنجمذلكفأصحابخ



واالجسامنثاهدلمأليسقيلفإنباالطالقحادتإطالق
لحوادثمقارنةاقحموجودةكاتوقدإاللحوادثمقارنة

قعلحسذالثتزلصالموأنسبيلهاذلكأنفهآلزتجمغيرها

التىالألجسامبأنحكمناماثوإنVواجبغيرهذا

لغيرمقارنةلهاالمقارنةوادثمتقدمةنت6rIشاهدنا

ائماكاالجسمن3اوالالوجوبطريقمنبذلكنحكمفلم
لمحوادثمتقدئايمسنأنرونئذالألنهموجوداجسا

بلوحقيقتهالجسمحدهذاألنلفيرهمقاوئالهاالمقارنة
وقتoحدثجسمانثماهدلمألتابذلكمناحإنما

هذهاوالدلملبالخإعندناخوألنهلهمهشاهدتثا

لهامثماهدتاقلموجودكانتقدشاهدناهاالتىاألجسام

فيجسماشاهدناأتاووث6حامنيخلوالالجسمأنوخ

كانأتهعلىدليللشاتفنملمثمقبهنشاهدهلموقت
كشالمابذلكصادثخبروالالحالتلكقيلموجودا

مقارنالبماالمقارنةالحوادثقعبلموجؤاكانتبأئه

ماسبئاليمسنانوتحبرذلكوفيئابللنيرها

sMحد8001ال8M8ر
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وهآلقفمتمهذاجوزتجولتمقيلفإقمهامعهموجودهو

علىفاميرذولمخبرافيهوزدحضرأوغابجسمصعلى

األجسامهذهعليهشاهدتجمابمحليفيلمأودليلتقذمه

ومقارنتهامنهاالموجودةالحوادثتقدممامنعليهااوقضيتم

الفائبعبالشاهدثقضونابم8تزعمونفكيفوإاللغيرها
ألتهظنمنتموهماعلىالغائبعلىبالثاهدالقضاياىليقل

تقضىأنالصفاتمنصمفةعلىجسمماشاهدنااذامحبليى

صفةعلىشاهدناهاذايجبانماعتاكذلكغابجسمكل
حدههوالذىالوجوبجهةمنعليهاهوهلئظرأنما

جسمكلعلىقضيناكذلككانفإنالأموحقيقته

إالالثاهدفىجسمالأنقلتمفالكماوإاليحكعهعتاغاب

قلتمثمجسماإالالطعإخمنمركئاوالاألرجاطاخمنتجام
لكفذلكيثاهدواولJهسةظمةطمناالفاللثبان

إنسانكلبانءالقضايجىلمأبيفىاالإنأنانلماذا

ههلىعمل

eM8يتهامقار

8ه4يزسن



1هم

إالزئانيمونالأنيلزملمحلواإالزتاناترلمأوأبيفن

كانوقدإاللحادثمقارناجسماترلماذاكذلكحفؤ
ألئهجسايكنفلمغيرهلحادثمقارنا4لCمتقدعدنا

عريضاطوبالبكونأنحدهبلحدهلكViوكذلك

غيرهامعفيؤجدالحوادثيسبئالنهجسمايكنلمعميقاظما

كلفيجسمكللetLJمذلكيكونأنيجبلم
االوراوينإالازضايرؤالمإذاقولهمجوابايضاوهذاوقت
بيضةمنإلدجاجةوالدجاجةمنإالبيضةوالأرض

ضةالبحدلشLJفيةشاهدتجمابخالفميتمفكيف
البيضةمنمجونانالدجاجةحدوالالدجاجةمنتكونأن

انزعمتمولتمفالفاناصدعلىقامتالدالئلوانما

منهذاقيلمتفرقةاومجتمعةتكونانمنالطوالجواهر

فانبالشبهعليهاترضوالبالدهةئقرفالتىالعلومأوائل

ولمحفتربحتمماكانبهاتجالحالمجتمععلىالدليلLاiقا
كانلوقيلبثفسهومحتمئامفترلمحايكونأندونافتراقا

موجودةنفسهداممامفترقاوجوده1جالمابنفسهلمجتمعا

كذلكمجتعباتجاعالجتمحانفسدلالمفترقوكذلك



واالفتراقاالتجاععلىالدللومافيلفإنالفتراق

مفترقةالجمعالجسمتقصدأتاذلكعلالدللقيلئحذنان
كانأنمناالفتراقذلكيخلوفالافتراقفيهفيؤجد

موجوداكانفاننحدثiلمأوذللفيفعهموجؤا

عئدحدثانهفثبتمحألوهذامفترئامجتمعفقدكانفية

فىكامنينواالفتراقاالتجاعيكونأنويطلاالفتراق

الالفتراقاتاالتجاعاتيمونأنانكرتمماقالفاقالجسم
إالافتراقوالعاجوقحبهإالعاجرالوأقةلهانهايةال

جاؤلماكذلدكانوiيألتبماقاسدهذاقيلافزاقوقله

فقالجماعةإلىقصعدلوقاصداأنمنهماكماواحاووجدأن

حازماآخرقعبهلمهيدحتىمنمأحدالببهذايدخلنال
لكL1كانوجدولالبيتذلكJمنهمواحدكىجدأن

االتجاعيمونأنتنكرونفاقيلفإنالشرطانتقاضى

لكوناأنهنيخللموكاناكذلكiقلخسينواالفتراق

فانغيرهماأوهمهماوافتراقباتجاعأومقترقينتجمين

مافيهمااالفتراقوجوداحالهماهوباتجاعبحتمعينكانا

غيرهماهوظعبامحتمعينكاناوانقائمةأعيانهادامت



واللهنهايةالامالىاتجاعإلىاالتجاعذلدحتاج

فىuادوجوجائزفنيروالغايةلهتهايةLvوكلغاية

ولقدالزمانقدمثذجاويةمسئلهJ0منهJالحا
ووجدتهايشأنهامنويرفعونأمرهامونالتظراهلثرأ

منوأتمأكملأجدهافلمنحمضلفةبالفاظكشبجمدةفى
فانعبثNIدلةأوائلكتابفيالحعىالقاسبمابقول

ئنظرأنفييترىكماالعالمحدثثبنوقدوبههاعلىها

ألنضىبدشاأمواحدهوضربةواحدهلجةأحدثأ
فابتداؤههواوجدكعافانالعقلفىمجوزكذذلك

منهأوجدLفابتداوهبعدثثشىمنهاوجدلىانحدوثه

والخبرالسعسبيلهودكنفئعتمدالعقلالىذلكولش

الكابأهلمنبعدهموقنالقدمآفيهنحتلقونوالناس
الحقانقcئرثخSزوماذلكمنذاكرواناوالمسلعون

وجلعزاللهيشاإن

رجلالىمنسوبكتابفيقرأتالخلقابتدافىالقول

اختالففبهذكر4افلوطرصسلهJيقاورمآالفمن

Mفلوطوخمى01



IW

األرآمنالفالسفةيرضاهمابمتابووحمهالفالسفةمقاالت

مدأيرىكانأنه8الملطىتاليممىعنضىأطيعتةا

وهمالىءثكاوإنمايخلوإيهبدأمنهالمإوحوداتا
الرطبالجوهرمنالحيوانجميوجداتهالرأىهذاfح6مم

مناالشيآجميعمبدأيمونأنفعأوجبالمنئهوىأتا
وحكىوطلتتالرطوبةعدمتهاومتىJطوبةا

بهذاالفلسفةستىمااولوهوشماهياأهلمنفثاغورسان

دىالمبايرىكانائهالفلمفةايتدأمناولوأليساالسم
وفدسياتتاليفاتبسمعهاوكانالمتضادالتاألعدادهى

والتانيةالواحدةويعولاسطقساتذلكجملةمنويسمى

العلةهيالمإدىهذهأحدأنيرىJالمإدىفلهماحدأل

واالفهالعقلوالثالىوجلعزاللهوالخاضةالفاعلة

المدرلثالعالمكانوعنهLJلالشةالقابلالجوهروهوإخنصر

بلنهاواذاالعشرةالى8تنتهىالعددطبيعةوأنالصريحمق

05Mلماآلا

mnoitacidnIلةمخلةاطاعهاالصلئ

8M8ينتهى



w

اذالدjaاآلربعةفيبالقوةالعشرةوأنالواحدالىربم

العشرةعدداستكعلتاالريعةالىالواحدمناألعدابراتجتت

علىالنقضتابفيالفصلهذارنامابنذكروقد

قوبونالعإغوريونكانوكذلكاظوطرخمىقالالباطنية

يعولنإذالععينربشهادةذلالفيويأتونعظيماقسئااالربعةفى

طبيمةلكلأصلالتىأنفستاتدبرالتىالرباعيةوحمقال

أريعةمنمركبةفياالتىنفالكذلكدائماتعيلالتى

صتكونومنهاوالحواشوالرأىوالعلمالعقلوهياشيما
الواحدةهوفالعقلأنفسنانحعىوبهاكتايفتةعلىصناعة

لمجمودةليستالتئاثانوائاهوىيجاتاالعقلانوذلك

فالراىالمالثةوافافنهاقناععآليرهانقيانوذلكفالعلم
انهلرافيطسعنوحكىالحواصررابةواللجماعةالراىألن

الناراظفأتوإزاانتهاؤهاواليهاابارشىمدأصيرىكان

واجتمحمجافإذامنهالظيطانذلكواؤلالمالمبهيشكل
أجزاوهاوتفرقتاالرضتحقلتواذاأرفهاصارضالىيعفه

عنوحكىويثيرهااألجمامعللوالنارمآصارتاللنار

sدورثرنالا



W

لكلكانتالموجوداتأؤلالهويرىكانانهالنمائس

هوالهوآوانفيثاالتىالتفىمحلالموجوداتيخلوإلبه

والهوآوالقوحأكقهالعائمعهكاقوالهوالروحفيناظالذى
عنىوخامتواقوواحدمعتىعلىألنحميايقاالن

المتشابههوالموجوداتمداهأنISكانانهفعاغورس

ومنبهتمتذئالدىبالفذايمونئناتاوأنالذجزآ

هاالشياأنوعتدهاألجزالمتشابهمعنىلكوننناتاهذه

متشابهصمتوانماالفذاأجزآوبالحقالبالعقليدرلث

ثامةمتالفذامناكونةاألصئاهذهأنأجلمناألجز

مبادىوجعلهااألجزآمتشابهةفسميتبفمايثعبهضها

وسارطعنوحكىعنمراأالجزاوصئرايثابهت1الموجو

التكائففبهيعترضفدlJIنهايةماااللممبدأ15أنه

ادقورسعنىونازايصيرومنهمآيصيرماقهخلوا

نيهاالخألعقومدوكةأجساتاالموجوداتايرSكانائه

واقهثتمالتكثريحتملالقاسدةكيرسرمدتةوالصون
aM8انفساكورص

هsMالج01
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بالعقلمدوكةوهياخالةوالخالفأجزائهافييعترضوال

غايةفيأنماتحقآالقولهمعثىولشجمرأالوهىقبالحواال

عنوخحىالةواااللفعالالئقلنلالصغر

الماههىالتىاألرجاالصطقساتمرىfVاMماثهاثمادقليس
والنلبةالهئةوهماامبدآنالمبدأوأنواألرضوالهو1والنا

عنىوخالتفرقةيفعلرواآلالإليحاديفعلواحدهما

يريانأنهمااالالهىصهطوابنوافالطونصقرلقسبنشقراط

معنىانالمفعثرونزعموالصورةوالعنصرالله8ثالثةالمبا

االؤلالموضوعهوالعنصرومعنىالعالمالعقلهوالمبماقولهم
يبالتالخفيجسمالجوهرالصيرةومعنىافماواللكون

المثطقصاحبتحوماجىبنادسطاطاليسعنوحكى

الألفيواالعطقساتوالعدموالعنصرالصورةالمإدئIىأنه

دذوهرإوسعنوححىالستيغيراألهرهوضامسوحسم
الفاعلةالعلةوهىjتعااللهالمبادئيرىأنه

هءمالجملةفهذااألربعواالسطقساتالمنفعلوالعنص

05Mمبدفي

sM8لالية



ايوبوزعمالبادئفيالفالسفةأفاويلمنفلوطوضى

يعىالمفردةالعناصرهيالمإدئانسيرالتةبكعفىIoهاا

الحرحكبمنالنازفكيفتوالئبشوالقةوالبرفىالحر
منالمابعزناللدمعالبركيبمنالهوكيرنىاليب

اليبسءالبردكيبمناألرضكينتالبفةءالبردتركيب
العناصرهذهجميبمنكيىنثمالمركتةالحناصرهذهفصارت
وابإثالحيعوانالمركة

ممتابفىزرفانكلعنهماالسالماهلحابهر
كأللممعهوقوةقديمهيولىفالارسطاطاليسأناثعاالت
البرثفالقوةحركالهيولىوأدطلألسافىقابلوجوهر

8إحداثوشتهقالالجوهرقبيفابخالحرنحدثهاحرثم

فاعلغيركانأنبندالفعلاالنسانبإحداثالحركةالهيولى

أحدثالهيولىفكذلكاالنسانغيروهوفئضوالفعلله

حدثتكيفيعالالeاحدثايمفهالوالغيرههىاساج

قالأنهجاليوسأعنلحخحىاالنسانمنالحركةهذه

eMفلوطوض01

05M8دإحداث



القالسفةسائروقالفالمنهاالعالمينفكلمطباصأرخ

ائتالفإخيطلماكانهولوالخالفهامعهاوخامطباغبأربع
قاثبتهوآلءمقالةيمعلهرمىوقالقالضادهاأها

السكونوانكالؤوالوهومعنئوالحركةتحركثمساكماالعالم

مدترولهقديمالعالماباعوبنبلعنموقالقالفعلليس

انأطفقاالحركاتواثتالمعالىجمغمنخالفهوهوهيدئ

ءاطركةانقولهمنألنمعاودةالئانةهيiJالألالحركة
البvo1اأمحابوقالقالعنمدهقدلموالعالمالعالماصل

بحركاتمتجركانللمالعالمأنزعموااثمإترلعممقالةبمثل
لععستyثالوآخرأؤنألهاالحركةيهورأنوأمجروالهاتهايةال

قدتمامصوزاكأللمالحالمأنالجثةأمحابوقالفاللمجدثة

علىقطيرفيهامئاالخلقوكاناطئةفانقلعتئضهتةخثة

أحابوقالقالوالواةوالبيضةافطفةفيطهر6نح

اختلفتUواالذاتوأحدتةقديمةجوهرةالعالمانالجوهرة

حرأكاناجزةينكانافإذاوحركاتهاالجوهرة9التقآقدوعلى

rsiوم

8Mالعاة



رطوبةصارتاربعةكاتواذاءداصارأجنئثلإذاكان

مذاهمبالثاشىجمحوقدنيايةIمdإحركةدتيلحركةأنوزعم

فطقةقاتأربعهمفقالواحدةبلفظةكقمtlNه
بحدثقالتوطقةالصمبةوخدثالطينةلمدم7iأقاك

حديثةأمهىأقديمةتدرفلمتثعقةوطوالصحفةنطالط

أدرلمأنعلىوماجالينوسقالوقدضكثدهااألدنةلضكاخمأ

لطتصناعةفذلكالىاجتىاومحدئةأمهيأقديمة

فىهوآلءاعتقادأصلوالحرانعةالنوئةمقاالتذ

فىالنوركانوأنوظلمةنوراثنانشئانالمبدأأنالجملة

وظلعةضالصانوزاالعمئفلفلأصصكانتءالظلمةوانةالفلوأعلى

فكانفامترجاوالشمسالظلمالعمماشينكيرلصةظ

عقاندهمأصليجمعالذئهذافعهبماالعالمهذااصرابهامن

الخيرضالقالنورأنانديابنفزعمذلكبعداختلفواثم
لظلمةواسحكاالنوربانقولهبعدالشرضالقةوالظامة

مأفنونمنرأىولماالمواتهنالفعليصغفكيفموات

أحدثوالفسادالتناقفىمنةوالديصانناالزيةلحق

شىومعهماقديمانوالمطالمىiSالنونالكؤأنزعممذهبا



I

حملالذىوهوضاربهماعنوخارخالفهاووللملثقديم

لمابمهماالئعدلذلدولوالواالممراجالمشابمةعلىؤلينالك

أصلأنكئانوزعموالتنافرالتباينإالجوهرهماهنكان
ائنانلهاالمدترانغيروالناووالماvااثعنالثةالقديم

احمد3زالحكايةفعندهمإتفمالحرانعةوائاوشرصير
ئحمعونالقومأنمذاههمفيهايدبهرلهرسالةفىالطيبابن
وقولونوانناعشرسجالمدفياتويقولونكأللمطةللمالمأنعلى
والقوةوالحركةوالكانوالزمانوالصورة3العدمالهيولىق

اثمزرقانوذعمايمانكعكتابفيارسطاطاليسولبة
ناموسافيانيةمذهبأنيعضموقاذالمانثعةقولمثلهولن

واماخالفهميظهرأنأحدسريمنلموماالفالسفةمذهب
تجاوزةوترهاتعظيمهوسولهمكيرةفأصنافالجوس
الثنوئةبقوليعولزجهمعليهاووقفدالبموالمقدارالحد

يتسثرونمنهمبخممقوالخرمئةالحرانيةمذهبعلوبعضهم
ظلمةالفاستبعضهنخائه13نوالعالممدأويعولونباالسالم

الئركمنلجيهمئمنكثيرإلىالشنويةفعائتهمالصيناهلWا3

اخالالعالموأناألعيانقدمهولنالذينالمعظلةوفبهم



نعةواالبراهمةوتجععهماكمثرةأصينافوالهنودئرLمVوه

الرسالةيبطلونأنهمغيربذلتوحيدنيعولالذخرىوالمعطلة
مهادوزأحدهماخوةثالئةالمدأأنذعونالمهادرزتةومتهم
لخامععافسقطداتتهبهفهترتبهممرافياخواهفاحالن

االرضهذهدتهمنذممارالعالموجهعلىوبسطاهده

تمنرهومنروالألناألوديةدمانهومنالجبالعظامهومن

األرضشكانمذامنبلفناماهذاالبات13األشجا

ومذهبممذههمفسادإلىأشرناوقدالبابهذافىوالقدما
وغهكفأيةفيهبماالىاللهءثعىأوالعالمقدميقولقن

أوالفاراأوزمرامهاشىيمنلمانكلهاالحكاياتوهذه
رسولأوعزوجلالذكتبمنكتابعنروايةiأتمثيأل

قاطعةالعقولبشهادةأومنهمجامابوفاقأواللهزصلمن
a9مدعهاوتزوبرواضعهاتمويهعلىومحمولةغيرمفبولةة

نفسكمرتتومتىفاثدةوالتكراركثرالتردادكثزةفيوليس
فىالحوضكرةعناستفنمتالعالمإحداثمسثلةتحفظعلى

ؤإذاالئهع2هالمدمأصلعلىئيتتالتىالفروع

أركاتقامتوالفروكهيثفبموضففابتا



1

كتابفىقرأثاباباهذافيالكتابأهلمقاالتبهر

التفخصعننتواءالثممنجماعةأناليهودبشراخموسوم
أنلالنسانينعبىالاتهوزعموافيهوالشروعاإلبهذاعن

الذىءالشىانبعفيموزعمعليهويخنىمنهيتعخبعمآجمث
لطقبالاآل4خلقهاشحاعشرسبعةاالتدافىتمالىاللهظعه

والزمانالمكانىjbوالكانزمانوالفكرةوالحركةوال

رشاا13والشوالظلمةواالرضالماi3والناوالهولريمولم

الخالئقجمغووفوجهنموالجتةالقدسوروحوالسموات
بينورمحصوهوتجهاتذونحلوقهJjقامةوالح

وادلجينوالسفلوالفلوالتخلفj6fiاهىالتىالمحاتهذه

صاوشرونسبةاللهخلق6الأؤأنبعفمهمزعماوالثممال

حمعهالذىموسىاليهاكالموأضافعشربةالهذهفدبهر

التىوالعينأنحمامواوالسلوىوالمناالنبسآرأتهماوجميع

آمألبىذىأاواباسوالشياطيناسرائيلبنىظهرت

الحكايةصذاهلمعامبهكلمالذىالجتاركالموحؤا
إرابرلشتبالعبراتيةالتوريةمنيفرأؤلفىوالمسطووrJع

ئرهمننوهوAjاuهوtواهوواثمئهثو6اثايوهيم



واألرضمبماالخلقهءتأؤلقولثومعحوخ
ذفاللهوويمالقمرعلىمظلمةضاويةجزيرةلألرضوكانت

خالفتهيهفأئفالرلدظالمففتمرهكذااألرضوCع

أسفارهمبفىفيبهروه4بولعل4الؤومنفعنهمالحكاية
اعلمواللهاألنتاكتبمنعدةكعبعلىمشتمثهالعوريةألن
والموونيقالنهمالعوردينهذافىفديهمرىالنصاGوا

الناسزنجامذهعهمفىمحرونوالضابئونفيهابماويقرون

كذلدكانفانوالنصارىاليعهوددينبيندينهمانعلى

الظلعةiبابوiقولونالصائينأنزرتانوحكلتولهمنتولهم
اعليوالقهالماتتةقولهمانحوكل

فيهاالرواياتمنجوماالبادئفىاالسالمأهلقولبهر

الذعبدبنايرهيمحدثققالبتللهثامابنالحسنحدثا

عباسابنعنطبيانأبعناألعشعنجمححدثناالتنسى
افيقالالملمثىمناللهظقمااؤلقالعنهاللهرضى

منهوكائنبماالقلمالقدرنجرىقالاكتبوماiبئاىفقال

األرضفدحاالنونظقثمقالالقيامةيومالىاليومذلك

النونتفاضطالسمواتمنهففتقالمابخارفارتغعليها



tA

األرضعاىبرالجبالوانjبالجافأثعتتاألرضفأرت
حدثابمروالروزئأحمدبنالركهعدوحذثناالمباهةيومالى
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قالعليمبهالمه3Iباطولهاوعرضفي3صفوخضر

خضفىيثتاليترقرقمآفصارتلحظةالجتارافل

المفوضيعالرجخاقثمالهنحافةمنيرتعدخضحفغيروال

فذلكالماملىعلىفوضعهالعرشخلقثمالريممقعلى

سعنارزاقاعدSCالماعلىعرشهوكانتعالىوله

اللهرضىعتاسابنصألتقالصبيرابنعنالألعثىن

قيلالمانفعالتماعلىعرشهوكانتعالىقولهعنعنه

عنالروايهصختفإنالريممقعلىقالضئايخلقأن
امحىبنمحمدواناالماخبتىبلالنونأندلالضخاك

الخلقبدفىكلكمابjاووهوبهصفيقولفإفه

ستةفىواالوضالسمواتخلقالذىهوjتعالىاللهلقول

ومالىتعإرلثنفسهوصفكمافكاتالماهعلىسشهنوأيام

والعرهصامواللbلالجاشالمعليعهالماإاللشإذ

محعلبعنهماميزوالظلمةالنورخلقشاأؤلفكانوالسلطان

حكثمرامصمصاازااالنوروجعلمظلماأسودلألالظمة

aاألدحاثماسققفنحتىالمادضانمنالسجالسموات



هـالالهاستوىثماالقوأتفيهاوقدربالجإلأرصاها
باكاباللهيديخاوقنالمسلمينمنأحديختلفالدضان

بيهفلموإننحذثنحلوقفالىاللهدونماانوانرسالة
أقمثهاللهخلىمالأؤنعرفأنمرادناوانماانهولوإظقه

ضحرهـمنبهنجهوهبعنالرواةاختلفمنهممكنماذلثهن

اتهمنالمبناللهعدعنفروىالكإبأهل9fمنىمن

صىوخلىلةالنورذلكمنوخلقنوزالمهخلققال

صىيخلقالنورماذلكمنوخلقنوزاالظلمةتلك

iUsوجدتقالمنتهبنوهبوعنكلهااألشباالما

ثطلماأاللهأنالسلمعلعمرانبنموسىعلىاللهأنزليخا

خلثمالهوالروحمنخلقثمالروحخلقالخلقخفق

أالهـخلقبخأاالنورمنخلقبموالظفمةالنورالهومن
أتفعموتالثمةبعضدعتوالماععرفوكانوالريم

أععواللهروايهفيهويروونوعلدمحنوراللهخلقمااؤل

أكلهيديخهكانومنالعربحكمآذكستوقدها

اعلأمإكانوخطعبايهفأشعارهاتاتئاالنبنجديخهمنهم
ذلك



01
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كدهشيلةوهىالتارt8اقليطسىرأعاألمن
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تولدغتدهموؤكيفأماألركانصاثزدكذدالهون

األوبعاألخالطفذهخاجتغيرقننباتنعركبأوحيراق

الطبيعئةغيرحركتهمنهيوجدالواحبطجتفردماألنفيها

قولهجمشفإنهالمركةالعناصرثمالبائطباتدآزعممنأو
فيهفحاملمنلهائذوال13تهابذالتقومأعرافىالعائطاألن

والظلمهlالنوكمزمنذاصكوحامابالوجودهالصح

رأىماهوآلمذهبعلىواألصتيمانجمالحمرضاناال

عندظاهرهذاوفساداألوجاالسطقساتتقذآاثمادقليعى
كالتفإنتاأعراصجونأنتخفوالاالسطقساتبانالمسلمين

الجسموحاأجساقاأولكونبنفسهيقومالقالعرضأساضم
اساضمموالأجسائااليمونأولهمقاونالحدثوازماصناه

فائهجاللهجلالبارئإالالمسلعينعندمعقولغيراأل

اجسائاامr9مجقلموإذاالوجوهجمغمنخلقهخالف

فيالموهومالهيولىهويمونأنئدفالعندهمأعرأضاوال
ختالفliقو30جازلمااضtهونvلوشعىوهذامذهه

إالالمعقولفىاالخالفوقوعcيجوrVئعاندينإالفيه

منوالصفةلهالحدLاليحعمرالوهمأنمعماندمن
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هذاوجملةالمحسوسةاألعراضمنشمىأومقدلىأوتؤن

جلرئالباسوىيخاالحدثاثرمراعاةالبابهذافيالقول

منلهئدفالمحدتنماأنظمذللىثبتفاذاجالله
يوجدلمالموخدونإالالعالمدثيقولألكانواذاابتدا

ثمعلعنالروايةفيفونجموهم3منإالذلكابتد
اهلقاشاالنظرانعمواإذاالمعنىفيضقونوالظاهفي

بهالقطعاليجبىزأتهغيرتملعنهمىوماحالكتاب
النصمنفيهموغلمالقداضصبناخبرأوكانادقهلمما

الخلىابصدافىالعوريهاؤلفيبهرماخالفوألنهواإللي
وانلىصابقيمنكلنيمونأنالعقليوجفالذى

يصغالوانزمانفيإاليوجدوالسمفىإالحركةيحلال
منإالصىيحدثالوانLلمحىمنوندبمرراالاختيارفعل

هذهقدمفالفنالزجسامساقةاالربماألركانوانشى
فيهاالحدثآثارعليماونقضتالخالفينجمثهفىخلالمذكورات

منهاقدمماتقديمالىحاتجهفاابحدقالومنومذهبما

فىانوالمزمانغيرمنالزمانأحدثاللهبأنأفروت

صافيهئعمدانإالاللهغأركانغيرمنواالركانمكانغير



فيقضىهوماخلقماأذلكتابفىدفليس4انانيهتب

ينتهىكايةمنحادثلكلوالئدوالإلبماربالرداغهيراظء

واالسبرعاالسبيممنواليوماليومهنالساعةقولناصصإلها

منوالزمانالزمانمنوانسنةالسنةمنوالشهرالهثعيرمن

منفألننقولوكاغايتهوالزمانالزماناليهىالفقدالدهر

الىضتققتماللهرسولنسبمألترغكمافالنمننوفافالن

ساؤصسذلكوهآخفالترابترابمنوآميقالثمام
ويشاهدهيعايهماهذاغايةهنلهاالئدالحائةااليثم

االحخوجهعلىالكتابأهلعقرويناماهناوفلذلك

الزمنأحدثماJأأنالىاالسالمأهلبعضذهبفقد

sهوشالذىالهعةلىليسالفعلفهسطوقتوهوالعلو

اسكموالمتبزئيخرهوالذىالمانثمالتلكحركات

الهووليسقالبالعالمطئخالذاهبوجميطفضاوهو

ولشوثثرتجرئجسمالهوالشىفيالففآمن
الاطألانالتبزكلةقولهومعنىمحسوصوالكلقيئالخأل

السمابايئماوالهومةدتحللهاالشىمتهالعالميدخل

واألرضالسمافهماواطنأليثمىهنهيخلووالواألرض



3تبعضفيرأثذاباعراضهااألجسامثمالهو
ماأننجوابهالخلقابتداعنساثلسالفاذااعلموالله
السقلىأالعاأمالئلوئالعالمعنسؤالكيغتمنحلوقايهدون

كأألنمهمالفانيةالدنعنأمالموعودةاالخرةعنأم

هلقيلفإنونئؤابتدابتدأمنهاالشاهذهمنشى

ةوالمالئهوالكرسىالعرشقيلءشىواالخرهالدنياغير

منتعدوالقهاةنحلوالمشسهىوسدرةوالقلمواللوح
والميزانوالصراطواالرالجثةكذلكإالخرةمنوالالدنما

منكنيرعثدنحلوفةوالعذابوالرحمةواألسافوالضور

الديامنئعدواليابالأهلمنيعدهممنثماألتة
االصةفلذشالىاللهفألفقدفيلفإناالضهمنوال

االشتيذكرولتمقيلغيرهماضئاريذ1ووالذو
فيماآلءمعناهالتفسيريعولنأكزأهلءغيرهما

الموتبدماصلعمأل4ارسولقالوقدiiواألخرةاال
غيرهمااليفمىالتهواننارالجتةإالالدنيايعدوالمسمتحت

ضبالاعلىهماماواالخرةالدنيااذاشفتهذاصغوائما
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فيمهمضايقةوالاآلخرةأعيمنذصصوناه9عدمنلى

وينفىاللهتببهجاتمااعتقدهاأنبعد

لدتاخلقحيوالىروحالىالدنيادوناكقانلمان
بقولوالدثوراالنحاللعليهمحوزالاؤبدعلىلؤوالخ

يعلمونانواصصلوالحتؤانلهىاالخرةالداروإنتعالىالله

يدلالحيواناتناطوئالعالمفىخلقمااولذصصهـ

LJايسةعلىواللوحالقلمتعالىاللهاوجدهماأؤلأنعلى

ووايةعالوالكرسىالعرشثمعتاسابنعنظبياناب

والعقلالروخخلقLأؤلأنقانلقالوقدمجاهد
قالافهعتاسابنروايةفىألنالحسن91ايةعاحأ

فىمروالاكتبوماردبlافقألاكتبللقلم
باثمقالعاقاحىمنااليصحالولجوابالحقيقة

الجئةيعنىوالعذابالرحمةثموالمالئكةوابوراألمومنها

وأؤلزصذالثذوغيروالميزانراطواوالنار

ماوالهوالمالحيواناتمناسفلىاالعالمفيخلق

العالمصانأرذهالمآمناألرفىوخلقتلمجاهدفبال

العلوىالنوربينيفرقهنالناسومنوالظلمةالورثم



عضالصوحوذلكلطيفسمجهذابأنالسفليانور
فيبكوسنمرغيرجسمهوأمأجسمالروحفياختالفهم

مماثلسألفاذاعروجلاللهثماانمفهممرامشروطبابه

جزgأنعننحتلفةاجزاالخلقانتيلالحلقيياصلغ

مJايشيرحتىيجابولنمؤالكالخلقانجزمن

اهحصصالمابؤيدمنقيلاألرضعنسالفانJردنا

منقيلالسمآعنصانلسألوانوالخبرالحديثفي

افمارضوهمنفيلبالحواعنالوانادضان

المفرإتالبسائطمنقيلالمركبةاناألرعنسالوان

aLخلقتيحونأنيمكنقيعلالعشائطعنسالوان

Iaنرىالتاهشىمنالخلقتيمسنانوكنقلهاخلق

أنعلىدتلناوقدالشىمنومحاقءكأالمنالشىلمجق

نجإلئاابعدعهاللهواننحلوقإالتمالىاللهغيرشىال

فعهاغولاعادةالىجةLVشااصشىمنال

كلخلقاللهوفالواألرضالسمواتجبدأكطتعااللهقول
وقالواحدةنفسمنمظفاللهوقال5ممندائة

مافيمنالجانوخلقكالمحارلصالمناالنسانخاق



قمخققهخلتيمنخلقهانهوصفتLساثنارحن

موجببسبالوهعلهببسالشىيععلكذلثهاه

منبهقاخرجماإلسمآمنوانزلتعالىاللهقال

سبمبجعلانهرجلعقفاخبرملررقااتالثه

سببجعلوكذلكالماإنزالوالنباتالمثمراخراج

وقدويحدثهيوجدهماوساؤالنطفةاالنسانكون

بقدرتهبللهاموجبسيهيراالسإبهذهاقهـاتأوجد

عنسوالفعمقيلخلقفمتمساثلسالوانمتهوح
سبفتوقدمكانالىمققروهواالمكانوالالمكان

قالفلونفايةلهالععتبماالحلولفسادعلىالداللة

باجمبليسلألنهقواللكانمكانفيالالعالمأنالقائل

قيلولوقبسابقةغيرمنالاألعيانبإمحادإقرارهمن

بعضهالعالمأنآخرون63عملهمكانوهوءخفىانه
والجتةالسمواتانمنتهبنوهبكتابوفىلبضمكان

الكرسىجوففىأثاواباروالريمواالخرةوالدنياوابار

والقهاألشئالهذهمكانابمسصىكانالروايةصختفإن

وأحبماعلم



فيالتشبنهيقفىسؤاليهتقلخلقكنفسألان

ممثاهدينولكتابهفتشتههغيرءمأللاللمتلموليسالجواب
والكيفيةمعألجةوالبحركةتعالىاللهفعلوالاحداثهغدله

يهفاردثفإننهسبعنهمنتفيةهىكمافعلهعنمنعفعة

لألساضحامفةوجواهرLاجماتراهفكيفعدممنأوجده

وهيعةشكألاردثاندبخهأخبرناكمافكانكن4لJقا

الخلوقينعتتعاقبالتىاألساضالتLمنفهذهلفعله

والوفaاألذعنشالمتىقيلصلقمتىسائلسالفإن

بينLموتدىالفلكحركاتمنعندناوالمدةالزماتمن

يطلقوالالفلكحدثعلىالداللةقامت3قداألفعال

يوجبذلكالنيفعليئللمتعالىاللهإنالقولالمسلعون

حقإلعلةعالمعلوليرىمنقولالىويؤCaالخلقازلعة

يعضذعموقدئدةأالعايةلانالىلهسابتىفعلبينلكون
احدثإتهفالكمنأمالمافيهأوجدزماناأجدثأتهالناس

سألوإنهثىليسالزمانقوئمففالالعالمفيهأوجدمكانا

وناعلللفعلالموجةالعأتعنسؤاليتمتيلخلقيتمسانل
فيذاكيجوزوالمقهورمقلوبوالمضطررغيرنحمضطرذلك



فهوالخلقالمقصودفالغرضىبالعكةدثافإنالقديمفة

لرأفتهالحاصقخلقانهالفصلهذاؤلطJIبمناهمط

وليتقتبوأرزقعهمنلمواوليأأيخفبهموقدرتهه3وجوورخه
بطاعتهالعوابشمرفواونعشهفى



سالسالفصل

والحموروالمالممةسىوالكشوالعوالقلماالوحىفى
والعقأبوالثوابافواالعواطوضوالميزانوالحراط

ئعدتماالموخدونيرويهمائروطالمنهىوسدرةبوا

فيهااخلفمنفواخعااالخرةامورمن

وماوالملمنكتايهمحكمiتالىاللهفالوالملمالموحجم
وفألالمطقرونااليمتهالمكنونكتابفىوقاليمسطرون

فىفرطناماLوقامبينامامفياحصيناهالفى1شىؤ

المفسريناكترقالهضظلوحفJوقاشىمنالكتاب

أرادبمايجرىأنالمبموألهمثئاكمااللهظهماوقلملوحانه
المالمجةجعلكمابمتهماوبينبتهواسطةاللوحوجل
ظقهويينبينهواصطةووسذرئعلهوبينبمنهواسطة

لظاهريخهاالختالفيممغوالموحافيهالمجعالفوهذا



أيةبانةضائىخعطفإنوالهعئةالكتابمنةىلى

وجلعقاللهحكمةأسراربانلهفليقلوالقلماللوحفيفائدة
فليهىعنهمطوىوماعليهأطلعهمLاإتوبةالعإدعن

مااللةلمجووجلعزاللهلقوللهتسالمواالسبهالممدقيئإال

هذافىاكالمانواعلماكتابأئموعندهيثت3يشا

هذالألنورشملهوكحهومألممتهباللهيؤمننءالفصل
قدقاظعةا3ضابوأهلوالمسلمونوالسمعالحبرشيلجيله
أرادلماوتعالىتباركاللهأنقانلقالوقدبالقبولتلقوه

القلمفأجرىمكونههووماننهوامعلمالخلقيخلقان
الحدسثاهلكتبفيمسالرةاخارفبهcاللوحفيبه

طولهأنالقلماذلكفيوجا3واستلمنامنهارضينا
اللوجصفةijنورمنظقوأنهواألرضالسمابينما

بينماوعرضهواألرضالسئابينLمطول4محفوظلوحأته

اسرافيلعيتئبينمايضذشبالعمعقودوالمغربالمشرق

وتعالىتإركاطهاأرادفإذاالعرشإلىالمالتكةأقربوهو

فأطلعاسرافيلةجاللوحقرعشئاظقهفييحدثأن
يمثتامااللهومحاللهبقولتمالىالمهأرادمايهففاذافيه
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منيليهمنأوجبرنيلبهفمإمرالكتابائموعندهويثت

أنهكائممنتعالاإلرSأنعلىالديئأهلوأكزالمالبمة

أهلقولهذاظفهيلمسكماكالثمعئوإنماالئلمى
تاويالتإلىبالدينالمتسترينمنقوبذهبوفدمالإلما5

ألتهالعقلالقلممعنىأنضهـمفزعممردوداتكروهات
يدركالعقلألنبنفسهوجرىالرتةفىوعزجلاإلرئدون

ألتهالنفعقالمحفوظحاالوفعنىقمالطةواميراالشيا

لوحالفىالقلمجرىكماالعقليدبئهاالرتبةفيالعقلدون

وقدنحلوقينوالغيرمحدثينواللوحالفاماانوزعمهـظالمحة
علعهمايجرىمااالقالفصلفىوالنفسىالعقلخدثعلىبلنا

بتفرقوالتبزىوالثتملةوالفمعفوالسهووالتقصانالربادةمن

جةوطمانواالتجربةإلىالعقلوحاجةواألجسامالهياص

انلكJJوبالغكفايةفبهماوالفوامالغذاالىالمس

عموالعوارضهذهمنشئعبوزالاالرئالقديم

JJؤيالعاوئالعالموالقلمالسفلىالمالمهواللوحاناخرون

وأهونالجسدواللوحالروحهوالقلمأنذعمموبعالسفلى
والعقلة



خرةالدأعيمنوصفصاوسائروالقلماللىحرأنالعور

حمن3سالكالميقعحتئالحضإطادافىوالدخول

السلمعليهماالذنتاسراغمئاالشتاهذهؤنفئأنهينبنى
افإلىتاويلهاالكثلكتفالعقليوحهالمفكعا

عتاسابنجبيرعنبنسحبدوايةوفىخآثكماتستمبل
بيفعارةمنمحفوطالوخاظقتالىاللهانعنهمااللهرضى

هاآلظرثv13بئكالههنورفلىحمرياقوتةاهد

بئوئميتظرةبئئحيىتظرةوشينيوآثلعمائةفيفه

هـبماويحكميشامالقووئذلوئعروصعغ2خونظرة
اصمنماكانكلانلئهدتتاوقدواحكمأعلموالله

فنالألسامىفىجسماتيأشارلوإنحيوافيفروحافاالخرة

حمرإوياقوتةبيفتارةقولهذلك

وتعالمأتباركاللهقالمرمقالوحملةوإكربهىثالعربهر

شىعويحملوقالالحرشحولمنحافينمجةالما3وترى

كتابههئغيرموضعئالعريقفدبهيوميذكأنةفومهمرتك

االخخالفوقغيجزفلمواالرضىاسعواتاكرستهوسحوقال
اخعلفوافوانماامحتابشهادةلقاهرالمسلمينبينفيه



علىواستدتواألسريرشبهالعرشأنيمبففحالالضاويل

العرشعاكأأبوووبخلهوبقويعرشهايائينىأئحمبقو4قولهم
jAjلهكالسريرانهالىيذهـالتشيهأهامنكثر

عليهيدلبدينهمالربمنكانومنالكتابأهامذهب
أكاملالصلتابةأمعةتول

رتاالمطايأعلىغالتشذ

ثجغالرحانلوافترش8فاحنى
ثسبهطياقعوببتصوص

قآصتوىالقواهلمظوالىثفظ

اصموقال

مقتمذلهإكابنعمآ

دمواثاجهنعاحائنع

تتوقدثوثهوناذهولد

نحقسذارادومنالجلودفوق

يفأض

بهإشاأفعتىالهمرثناقةللعخدأفذفواللةقخلزا

جديراانووأحيافمفئواتواطجادةائىذلك

سريراالسمفوتوبىاالشسبقالذىألكلىبالين

الماللذخوراكونهترىالياستقزالينالهصمربط

كأetanigramecoازصلفىبهذا

ه34Mيتوقد
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لبيدوفال

االفضلالذبئنافلةلذ

سصهفةدونفأغلقتزى

jأكا

وئلشصولبيتالفقىوله

اتنقلقرعدلنطبائاشبما

علمهىلماللهظقةشىيراعرشراأنالمسلمينمنفيوفال

الحوائجيلومسئخؤتةوالطوافيتعظيمهبالمألممة3تعثدهعبا

طلدييالحوائجاحواسمنةابمعخطبمبتهالناستعتداكمaعند
جلحامآلأولهمكاناذلكيمونأنالالهالهوالصلوة

ويعضهمئحاطااوامحدوbاومحمواللكوناناالرئوتاثلث

اشوىالعرشعلىالرحمنقولهوتأؤلافلكالعرشيقول

أطريلالشاعرقولواحتبئالملكعلىاصؤأىقال

وجنلدإأودتكاواؤدتسوثهمثقتمروانبخومااذا

1rالحسنعنروياوقدالعرشئاخانشالكروامااآاب

أنالرواياتيعضفىوتجاثمراmاكوسىفالأته

السعجوالسمواتفالةبأرضةكدةالعرشيدىبينالكرسى

هـsMالصالة



طصقمنصغةسىايجنبفيكاوماالسعجاألرضون
أنإلىيذهبونئيركخفقالمهعلعينومنفهبئأوضفىالدرع

ابموأت4كرسjسعJاقولهواسمدتواإليلمهواكرسى
العلماوالكراسىفيهاوبمابكاعلئهأحاطهعناهقالواواألرض

أطريلوانثمدوابيما

وبثحينبالإلحداثكراسىوغصتعةالوجوبيضهمتخف

القذمينموضعرصىالأنالحدثابأصJJ4وقد

ماتهعليممذهبتاألنخإنوتاويلهبصدلحهأعلموالله
لذلكخيقواالمالبمةشالعرحملةواماءلمناعنهضر

وهمقالواعايمبهاللهماواحسامهااقدارهامنفعوضف

كوجهiوالثاشهرالوجهصورةعلىأحدهموجةاربةاليىم
فإذاالرخلصصوجهوالرابمالؤ1كوجهوالثالثاألصد

اللهبقولرىأةأرهـإليهمئىالمعمةيومكان

روايةوثمانيةيومثذمفورتكعرشهـمحملشانه

الىبنأمعةقولأتشدصمققتماللهرسولأنامحقابى
أكامألالعلت



AI

ئستوفدوالمنهموامنالتخحهلقموافئاالسرافيلحبى
مرصدولثSلألخرنزواليمينهدنيوثوزتحتزخل

بصدقهااعلمواللهالروايةهكمذاصدقالسلمعليهفقال

والثالىبالألؤلاالحداثمنراالLPالزيئأهليمعدرجوقد

وبالثالىالعقلعندهموهوالقلمباالؤليعنونوالرابموالثالث

الفلكعدهموهوالعرشوبالثاكالنفمىعندهموهواللىح

البروجفلكوهوالكرسىوبالراجلألفالكايطوالفالمععبقيم

والمالنكةالضقسيمهذافىنحتلفونالخمينلألنضهمغد
عندهماالشيماوهذهاألربماألركانالعرشحلةهماتذين

والمالثفىواناJباألؤضهاالخبرفكيفيزالواللهللم

نوبإنبينهمالفرقوماذعمونكماعندهمأوأئلكلهاألن
القدقينمنمنتقروالكرشكدالعرشبانتهةالمهثمنمعار

الزاثنينتاويلعنلئعدهلتاوييماللفطظاهروفاقمم

وابأنهمالطإخوأهلالخمينممشبفيصافيلمالتا
المشهورةئهاباسيعرفوتهاعرشاؤالفلكلLحاوالنفسقلماالعقاى

االختياروو4مانواالخزالنمنباللهونعوذامبعندط
الحقآإعنوالبز
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Jصغاتهافيقيلومطزالمالكرoأنونارو

الكتابأهلأنامحقابنوذكرنورمنخلقتالمالمجة
فيواحدوالنووواالرنارمنالمالنكةظقاللهأنكأهمون

مالثكةبأنالحبرننبينالتوفميقوىنوالضواللطافةمعى

نعلموالنارمنظقواالعذابومالممةنورمنصلقواالرحمة
كانواوانبالمالممةئموهوإالبديناللهينولممنأحدا

اببنسةاقولفنهوهيعاثاوحدوتهايدمهافىيننحتا

مأكعاملالصلت

ةشب3المتتففونيتناب

v23otبامؤالطلمحوبرنزصل

أدبرثبيناالريخممكأوب

أصتافملىمناكبم

قاونواالإللهتالميذوإذا

يعركلوافلميانجةنهضوا

ثحذمالنلثمنب3اابافى

يتقضذنةثواةنيتظر

التكردوجههابراثىجى

وااصتنيمااذابنمرزتزف

تسذئغجتاخطهموثغلبؤ

ئضتوغذوالمنهمصبطىال

أنقائلفنلهموالحواسالممرعدمفيوناواختلف

sMمالنكة
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الصرلهاونالواجزآئهمأجعسامهمللطافةهقدهمالصر
معناوهىهانحعىأليسقالواكذلكلونيذاIإيدرلثال

فإذاكئاالمالثكةمنسفواأغلطوالهوعليالةف

بالروحاتتينفيهفبراضفرابحركةمنآنعابهاللمجق

بهالخالفوشلماضهمفيماوفالواوألطفاءلفأهمالذيئ
ففالوانشدةبالفلمطةتابهفطإتاهماللسهصفةمن

وعظمفاثمنمايمءمنتجاوماشدادكالظمالئكة

jصوفىjkآوعلىضمفقغاابيأقكانالملثهوانأجهمبامهم
اللهدثانمنكرغيرانهاالنبئاسانركذلكالرجل

كعاذلكأراداذاوئشاهذئرىومقتنىشاالملكفىتعالى

يدبهاالالهابأجزآنءإئمفيوينعقدفيركبالجوفييحدث

كذلكأؤالكماكانئرىالحىويتفرقيخلثمالممر
LJفانوايضماالخلقمنالروحانيينوسائروالشباطينالجتة

ئرادياوانقإدهالفاعةفيلدؤوبهاالسمهذاشمىالملك
أصناقاالمالئكةيموانبعيدفنيروتفعيماتخصيضامنه

أنراألبضفيجاءوقدوجاهدااوالممانوروحانأ

sMلتقدمم



ورشلهاللهجنوذجمدونوالمالئكةملكوالتارتقك1عد

السمواتبخوفىولقهوجلعزاللهبتولواولعآوهوسفرآوة

بخودمنجندواللىاللهجنودمنجندالجرادوفيلواألرض

سةاقىفأيقداالشترانمعاويةخألتاأتهترىأالالمه
جنودالقهإنالفؤادعلىأبرilماiقساوغتعليقسيىفى

ثراعددحتئماكوالملكاألرضوقلعسلمن

طانعيناتيناقالتاوبئعزالذبقولواحعتراالعالمأجسام

علىالملكاسمإطالقجانرانفإناألؤلهووالقول
ضيقةالزامفيكونئااألشهذه

وأهلالمسلىناقاAئكةllNفىالناساختالفعي

آنفارناهصص1كماروحانيونظقهمفيقولونالكتاب
وانهالمهبناتالمالئكةانذعمونالعربمشركواوكان

ناشركآ4ا1طواوجتعالىاللهفاللهفولدتالجنصاهر

وقالتاناثاالرحمنعإدهميناطاءحةuاوجعلوا3ءوظ

أحدثوهوللعالمالمدئراتوهىومالنصالمالئكةالحرانية

عيهاهقواوتأؤلتعشرةاوافسجةاتهافزعمتاإلطنتة

بينهمفييتردددنالذينرشملهمئسموبئخرمتةاواعشرتععة
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طهمواالمالئكةحرونفالالمجوسواتاةمال

بهمالإلقرارمقشهمفيلشاشندانهرنهمويعنهمغائب
وذللالضافيةاففوسهىالمالممةانقوموزموالتصديق

حقائقبمعرفة33ofصاالرتياضفيبالماذااوإنسانان

بالعالماتصلمدألىواختياوالففانلاقتتافىهدواجاالشعا

افيةونفساحالصاألالهيكلمفارقةعندفصارالعلوئ

األسفلفيالدرجاتواقصىقالواالمقكحييمذفيسمونجه

jpالمالئكةاألعلىوفىوالعملباخلمئنالواليبوة
المالئكةأنقهفوزعمتاألسفلفيالبوهنالتنينالها

بسمطفالثوتمالىإرلثتأنهوعندهمواجزآ7الهامنأيعافى

معوأعوانهاإتالميذشعرهفيأمةوسماهمJرو
بالعقلئدرلثتمااإلبهذاولمسمتباينةكعثرةمقاالت

شيلهمالرkمعنىفالسبيلههذافاذاكانئيرفئهول

اطرغيرإلىالحبر

الشأنالواقدئامحقابنووىالمالئكةفاتءذكر

تقلثعنأحدثماالقالوسقمآلهوعلىلجاللهصعلى
رسوليأبلىقالواعنهالحإلثفىربئلىأذناللهمالممةمن



y

ثمالئقلىاالرضبقدمهنفذقداملللةإنقالالله

العرشلختهامتهأنحتىذلكبينماهومنخرج

الىغئقهبينافالمايرشخرتلوبيدهبحمدنفسوالذى

ابنiiiيعطعهأنقبلعامبمانةسفهلحفصإتهثحمة

صقمتمالنىأنعهاللهرضىعتاسابنعنعكرمةعنخريم
علهاتكوناأشصورتكفأداكأناحتإقلجبرنيلقال

فاينقالبلىقالذلكعلىتقوىالقالالهمبمافى

قاليتئنىlYقااالطحJjقالكأتخيلأنئخب
العوخرجذلكهفواعدهبالخرىذلكقالبعرقات

اقعلقدهوجميمئيلفاذاللوقت3سلملهآوعامأعليهU4اصلى
الخافقينوسدوالمغربالمشرقبينمألوقدفاتلبمن

ينئرحغألفكذاولهاألرضJورجالهالتيفىرأشه

جمىئيلفتضلعليهمنئأخرصلعمالتبئرآفلماالتهاويامنها
ذجةصورaوهىفيهايأتهكانالتىضورةالىصورتهعن

صدرهأكأافضمهالكلبئفروةبنظيفةابنوهوالكلى

ياقالكاليعشظقاتعالىللهأنماظننتقاأفاقفلما

sMعداهفوا



ورجالهالعرشتحتمنرأسهاسرافيلرأئتلوفكيفحمد

ايتضالانه4Jكاهالعلىالعرشوانالسابعةاألرضتخومفي

عرشيحملومايصيركالصعوةحتىتعالىاللهمخافةمناحيانا

للهانقالعنهاللهرضىمسعودابنوعنعظمتهإالربك

قالانهاالحباركعبوعنإبهأمهنقرةفىاالبحاركأملكا

الرحاتدوربهاكمايدورمنكبهعلىالسمواتملكاللهان

العذابمالئكةصفةفىعنهاللهرضىمسعودابنوعن

السمواتيلتقمأناللهأمرهولواالمنكمنهمماقال
مناللهعظملماعليهذلكلهانشئمنفيهماومارضواأل

العذابومالئكةالرحمةمالئكةصفةفيجاءوقدأجسامهم
هوآلءوغيرالموتوملكواسرافيلوميكائيلجبرئيلوصفة

وجالهوالتسليمبهااليمانالمؤمنيعتقدماالمالنحةمن

مسيرةأحدهمقدمقدرمالئكةانهمالعرشحملةصفةفي
العرشuقيلالوعولكقرونقرونولهمستةألفسبعة

أعلمواللهالعرشفيناشيةمناكبهمعلىوقيلكواهيمعلى
يعبثاللهانعطآعنمقاتلعنابوحذهةوروىوأحكم

sM8هاوآلت



ثمرهافىلمجناخيهىفيفسالعدنجنةالىلىمكلبرئيل
قطرةألفسبونجناحكلمنفمسقط4ه3ثهفيففهايئ

الىالعمبمامنردوماقالاملقطرةكلمناللهلمجق

اليهايعودالثماألرضالىينزلتاتأومعيااالقطرةاألرض
ساجدأوقائمققثهوفيهإالبرثموالسمواتفومافال

رأعهرفعالقإمةوومفاذاكانخإشهنذرأسهعJjueا
ملكتوأقالعادتكحقعدناكماذفطصبفيقول

جزروفعهاواذامدإلبصفىمهقدjeفاذااربالبموكل
ملكوأسرافيلالرسالةملكجبرئيلأربعةالمالئكةiقال

عنوزوىالرزقلكءثلوميمالموتملثهوشرائيلالفمور

ملكiرعدقالافهعنهالذرضىطابىاببنعلى

حديدمنكذاهعهبلدالىياررمنيسوفهابإلموكل

اوروىبهأبالممصعهوالبرقاصاحمحابةضالفتماك

بأحسنيتكآمملكأبالسانالزاهركتابقJcاألناابن
والمطرمحكهالبرقIمهعدوالروجمكويبهىاكالم

نومبهمفىوشراصمطعاموغطاللهانلوالكعبjعنكاؤه

ئغقياتلهتعالىاللهقولملمجفظعتكميذتقنوهظتبهم



b1

هشامJOLلله11أمرءننلؤلهخففهومنيذيهبينمي

عنطةبنسيدعنمطرفبنالرحيمعبدكاركابن
للهانقالضتلقمالنىانعهاللهرضىانىعنإنا

وجهكلفىوجهألفرأيكلىفيرأسألفلهملكا

صالوئقذصهاللهئسفحلسانألففمكلفىفمأفه
علىموقوVعهأثهوماهذاالشعبيعحمنلغةبمألفلسان

سبحانهاإلرSعنيمتنعليىإذاوىالوصدقاطبرصخة

بابتداعدقئقوهوقائايعولهأنعمىوماشئوتعالى

هذاعنجمزلمفنسابقةعينمنالالعالمهذاأعيانذا

كماالمالئكةأحوالكافتواذايعاجزمهأجمبعنقلير

باتيففيروالمواتالجمادعلىئكةqااسمإطالقمنوصفثا

قتكتفميىمنوفيلملكالريمقملوفدنحهمماخكى

منصنفوهمالبهافريديةمنرجلحاتجنىأفئوأذئحر

تعنيحامانامودفننا5Jاالذعنفيروآلفهمأطلبمالمجوس

فيهفاوقاتلقمؤلهوانتمتقكارألرضانفقاليذلك
كلياطينالهثانالناسبعضيروفدذلكحمشون

eMالبماقرت



Y

مارالدالومذهبفأضلخيرلوالملك4داعرشريز

ووصفناهaحكعنا

أمأففملوهمرونبحضوأمأمكتفونالمالئكةcفالقول

مجبعورونافعالهمأكطامضطرونهمقوآقالالملمينصالحو

ئسبخونقولهفيقاإتهعتاصابنعنوزوىعلبما

لناالنفىمترلةلهمالضسبيحاناليفترونوالثهارالميل

يقولتعالىاال4هألكآورونآغونمهماخروقاال

وأليعمغجهتمتخزيهفذلكنهدمنإلةإفىمنهميقلومن
vرافىجاعلافيقاقوقدعليهغدورااغيرعاحأالوععد

نستحونحنالدمآويسفكفيهايفسدمنفيهاملافيقالواخليفة

هذافدلتحلمونالyاعلمافقاللكونقذسبحمدك

امرهمماjtايعبعون1وقالاختيارهمعلىمنم3القول

كانلماالمعصيةعاىقادشبئيمونواولولميؤمرونماوقفعلون

اليفتروناروارااالولجمونقولهومعنىالمعصعةبتركيميمد

قطعمااتهطعهمأوالالفاعةعلىالموإظةعلىلهمخم

انعنهاللهرضىعباسابنوقولواألشفالالحوائجمنالناس

gramsMألصلdlكذا



المؤإلةشرعةفي3Oأل5r4النفععليهمسمورجيحك
ونهاضطراروما3تعيحمنيمونانوزووالمطاوعة

لهمفمسلباخإرمثهمالطاعهكانتاذاقيلفاناختإرهوما

Lمترلةالئقريبثوابهمانقاثلفنثواب4نذلك

الجدوتجديدالطاعةأعاالقوةزيادةانهوآخرالدرجةفعو
وليمالجتةأهلاخدامهمانهوآخالعبادةفيوالنشاط

أجسامDSبذليسواالثموالمثمرلثالمطعمههـابالثى

المجوفةاالجسامذووالهيحماحهاالىاطاجةفيلجئهممجؤفة
لك31الموخدينفيعآوهمثجمبانمثواأنقيلوقد
محمديسبحونحولهومنشالعيحعلونالذيئتعالىقوله

كةوسعترتناانواللدينويهعتففرونبهويؤنونمر

فيجمابانخلقوامذقطاعهمااليةوعلمارحمةصى
بشكركsiبعدوطاعتهموتضرعمسنلةولهمالموخدين

أفضلأئهمالمؤنايئوصالحىالمالنكةفىواختلفواوبعرف
واحتخواالمالئكةتفايلإلىالمسلمينمنكميرفذهب

الغيباعلموالالهخزائنعتدىكماقولالقلئعالىقوله

gramnoitacidnI64األصلبهذائ



الشيطانعنكىفيماتعالىوقولهملكالىلكماقولال

ملكينتكونااناالالشبمةهذهعنهامارئاما

إنبشراهذاماتوسفصواحبوقولالخالدينمنتكونااو

ويفطنأمرهمماايهيعصونالئعالىوقوكريمملكإالهذا
وقولهإليفترونوالهارايليستحونتعالىوقولهئؤهرونما

منورزقناهموالبصابئفىوحملناهمآمبنىولقدكرمنا

علىفللمكالئفضيألظقنابهيرتمنعلىوفضلناهمالطيبات

رهلفالوامنهمأفضلهومنهاهناانعامناخلقنامن
معصيتهعنيتمعرىالمنوحالقطهىاليعمنLJيستوى

قنوفضيلةشةuافةaكرأقصىقنعملبفضيلةجمف

بكابدثمأنضلالمؤنينصالحىأنإلىهبjلألبد01كره
والعملالشيطانوممانعةالشهوةمنازعةمعالطاضةمشقسة

شواثبعنمىاضمنطاعةيقحواقاصعماواخوؤيببالغ
بقوالعصهةبظلوأمذالشيوه4مزاحمةمنواظصالهوى

هواتالعلىمطبىعاهوىعلىبحمبىلطاعةمنالوساوسمن

يستخقانما3وشيطانهوجنسهنفسهمناعدبهموكل

gramrroCاك



قالوافيهوالمشقةوالعناالكذباكالالفضيلةتمامللعه

منكثيرومنالناسمنأفضلئكةdاانيخكروليى

وانماالرتاتمنخصمنا5تاما2كرفاحتىاألسالمأهل

فيهلمىاللهأجمدهموسدوصالحيهمالمؤمنايئملىقاتفضعنا

جلوقالبالفضعلةشبقهعلىذلكفهآلكانمءام

عوصوجبريلموالههوiu4byoفإنيهعلاتظاهوانوعق

المؤمنينصاطىفقذمظهيرذلكبعدوالمالئكةالمؤمنين

وجوبفوليسئكةالمامنكثيرعلىلفضيلتهمبالذ

قالبالمؤمثيناإبماناوجوبنءفضياصةاكثرمأالبران

ذلكهمثملؤمنينويؤمنبالقهيؤمنعروجلالله

انالحديثJSJزوقدعليهموحفظعةاملبنىخول
صاأجعلالنهسباللهفقالالجتةسالواالمالنت

كبعنروينا3فكانكنلهقلتكمنلدئظقتمن

JJضهوةبالالعتلالمألئكةفىاللهكبتالائه

عقاغلبفئكليهماإمابنiوعقلبالالئمهوهالهانم

اsMمجر
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4شممولبنوةالمالدمنا4oأهخيرفهوشمهوته

يشاعربقولالمتاخرينأدبعواخاثمالمنشرفهو4عقآ

إخفيفنواسلألبLVويقالالرضعأموسىابنيمدح

التبيالمالمنمقالكلفىالتاساؤخذأتتلىقل

تييئيذىالؤزمنئجتنئنظاثمالمجيدامنلك

Uيييمامجمغناتتىوالحصاذمىموائاتدختركتذا

هلدئيخادقاجبريلكاتإمايملمدحأمتدىالفنت

علىحدالىجبالالمجاباناعلمالمجبجآمارذصص

بأنهالقوليطلقوالضاصهعنوبإءاالناالرسال

بنوهبوروىالمعاليمنوجوهايحتملالمجابألنمحدود

عنءفاباللهباحتصلصتققتما1رسوللLسالمالى

الذيئآلالمالينوبيتهنمفقاللسمواتإغيرظقه

نارمنجمائاوسبوننورمنجمائصونالعرشحملةهم
lاجاحديثوعشرخسةعدحتئلةةهنجماتاوسعبون

فيمحثداارحانفئودىاخضرمحرمنرإلىفاشتهيت

يعتعظممنالمسامينومنأنوارمنيحارعدةوبهررجانوراا



A

عمرانعنطةبنحماد3روقديهفابباالقول

صعلعماللهرسولكسالالأوفىبنزرارةشصالىا

سبونينهوببينىمحمدياقالربخأرأيمتهلجبرنيليا

ابحدلثوفىأدناهاالحترقتمنتؤثنورلومنجمابا

عاصهاماالحترقوبههحالثشئالكشفتلواألشعرئمرسى

قالاشهإلحسنعنروىماذهذاويسيرءثمىمن

رتوبينوبيهاسرافيلمنتعالماللهالطأفربءشىليس

والعظمةالجبروتوجمابالعرةجمابمنجمبشعنعاعزةا
بأجسامليستالنهااالتجابفىالحدووجبئماوليست
وقوعئعذفىيمتسعلولكتهوالمجوبالحاجصبينحاملة

بالعظمةواالخصاصيبهاالحاطةفياالطئحوقطعالحواس

البارئوتعظيمjالعآعنداهذاومثلخثمهدونوالسلطان

مايرونزهمأاذمنهوالرهةإليهللرغةibقديمو

شىالباطالقاوهامهمفيواليتصؤرحواشهمئدرنحهال
إزالالعظمةالخبرLitsiمالتاويلهذاعلىويدذ

فهاأبالىوالالنارفيألقيئهنازعنيهمافئ4ركابوالكبرياه

gnamnesMغLeذا



pLاليتروالكبرياهاليتزرهاالعنمطمةاقفيثمكلساحعرض
بالوصفةاظمواآلدهإلهذهناماالوجهولكناب

أطريلبعهمفالأشعارهمفىموجودة

زتناوالمئىوالنعمآ8الحمذلك

ثيينالسماسشعلىمليذ

بالرفهاليهيسموتشزفال

وأنخدخذايخلةأعئىءثىفال

وتسخذالوجوةتغئواليرت

ئؤئدخفقالنورجماتدن3و

اللهكتابفىمذكورةوهىالمتهىسدرةفىجامارذ

فىبالرايمراr53rأشجرةهيعةعلىأتهاروىوجلعز

دهاjiيقطعماغرهاكالقاللانفيلأسةصامتقتنيظل
فىوالصعإلئقينالعئهداiiاحأاليهايأوىالفيةذان

المنتهىعندسدرةوجاعزاللهبقولذهبمنفراصقصورة

هـهاذوقدينثىماالسدرةيغشىاذالمأوىجتةغدها

شترهفىانخ

للئرتفىددكذؤصكالئتتهىيهدرةASلمقاثم

elanigrametonanucaLلاالفىبهذا



اسدرهاأنيقمنفولفيدالمأوىجئةعندهاتعالىوقوله
جبرئيلعايه1نزاذءلمجراأتحتهاتققتمالثبئكانالىالشبمة

صةأنزآهذامنإلهـىإن4آبقؤصه4ثاناالالليتمىLوjبا

رياضنروخحةومبرىقبرىبايئموقولهتةإتزعهن

ظقيتالجتةمقولهكذلكتجjفيمتالجتة

فأعاوألؤلالقولعلىبارظاهراالكأذأنشوفالسي

سالمتسدرذقينئهوانماإلوازفأبهوالمألنجاروأثهر

والألنبآلصذالمامنأحديعلملUالعلتاضامهىمنلألنها

3لعبميتأؤلهاالقرأمطةبعضوحمعمثوحذةاللهإالهاءوراما
منفيهرأىلماإليهالسروأفثاهعلمهامىعتمصمحمدراه

آمالهموخيبأفواههماللهفهقفونئضمهاالمارات
ينكرديانAاأهلمنأحداأعلمالوالنارالجتةهـذ

وافخهفىوااختلةوانقابوالثوابمنالجز

اخهىواهـlاابطالالجزابصاألفيألنjjخهنهءو

ذلكjويووارسالهمالحلقtLاوإجازةوالوكدأكلعدوا
nigramnoitiddAI

anucaLI

كأهetanigrametoاألصلفىابهذ



A

لةإستاوهذهامحياوالالىإلحUأوصيلهوتجالصاختععفيهإلى

لىلةyدالقامتلمااتوذلكالتوجدبأصلفتققة

يمونأنزأتهوحدرتهووعربئالبارئاثبات

لميمالحأنزهلمناوصوابسةحغيرأزهالهمنءشى
ولمميامرءولمسيزاواللعجاوالصاءالحئقهذايخلق
حذرهمالذىوالعقاتi4ثمضءالذىألثوابإالينعغ
قالجقأالحقهـءبهؤظنأنءفوتعالىنهسبهآل4وحا

إالرضىأهلأكهثلطإقثمحمبتهوخهالؤحيدئوجب2جه

بمسشنهاارضةاااذاكانتجالحأعظممنبهالإلقرارعاكا

أوكأثاتضافلم6اومعذرفأئالحاقطاعواالعقلحخة
أنبهفأولىبنفردنفسهمنمعىأوانضمدهاالىمائل

القولقاقاواألجيالواوألماإوفإثعقلدونعقلهم
االخيارفميهبمءفغإلهـهمامأ0أ1وناأتوماهيتهاالججةأ

الثوابمنالمعلرمولكنشاهماكماخيرجميركلةاال4شاولو

آلنهوالوالنكالالمكروهعقابامنوالمعلومواالغتإطالنعمة

ىالتىالنارنأبلغعقوبةوالأغاامj1منأعظم
األضداداسةآ



شرائعفيقرأثوالنارالجئةفىصاسالاخخالفر

ولفىالنعيمماأطاعمنوعدوجلعرالبارئأنالحرانتة

أكثرناموسوهذااقهابقدرالعذابعصىمنوأوعد

العالمهذافيعاثتاتتىالثيريرةنفسالانعمكمنوفهمالمد
ناروهىاألثيرفحبستهيكيافارقةإذاوإتوأفسدت

تعودالفضائلاسفادتالتىالحيرةوالنفىأالعاغليرأعلىفى

الفلوفيعلوالفاضلانزعممنومهمالألزلمنعممرهاإلى

قالوقدوالخموالظلمةفىفيقىسمافليJوالراذ

السفلوانالخاودمئالألعلىالفلوانfمl53ارصطاطالش

والذيئبالجزقرونالهدأهلوسكاضةالموتمحلاالصفل

رقوالةوالحرقالقتلمنالعذاببأنواعأنفسهمونيثل
وانمانفسهزهوققبليخعطفتهالجتةجوارىأنرزعمون

وبهابهاكفرهمفيبالجئةإقرارهملكلذببنهذاأثث
الجتةرذألنبهالإلدزارحلىئجمعونا3ضابوأهل

صفاتهافينحعلفونأنهمإالكتاهممنموخغيرواالرق

طانفةويئعمكنعاذنوبالعبريةيسابربالعبرانيةفشمىبالجثة

egramneeenodtsenorelennobalخاط



A

وادىمنجهغأظهرتالقتمةيومإذاكانأنهايرهودمن
وأظهرتجسرعليهوئممبالوادىفىنازاواخرفت

عايهيمميرواأنالخلقوأعىىالمقلبيتناحيةمنالجتة

تهافتآثمامنبمكانومنالريممثلجرىبرئامنهمكانفن
وذلكيفيانواالرالجتةأنمنهمفرقةوزعمتالثارفى

أهليصعيرثماليهماالناسصارأنوقتمنسنةألفيعد

هنيانالماأآخرونوزعمرميمااالروأهامالئكةالجتة

والمسخالنعمخفيالجقادرؤنوانهمالمتنانحةوأتاأبدا

حولوالهاثمالمعاعطباعمنطعجعلىاستمرمنأنوفيعمون
األذىعنكالحقتعاطىولهعقربةصورتهالى

وهذارثشاوفائدأولثقتصورةjحولبالجعيلوتجمل

الجزالئنكرمنالمعظلهومنالقدمأمنكثيرمذهب

مناريمماواألحزانوالألالموالفافةبالفقرالدنيافى

عملهماجزآواللذةوالنهرحوالراحةالدنفوالسقةحبح

الحنرقاجلنمنأنالمنودمننتةاويئعمجميلمن

ramمحأهetنرع

elanigلالذكذائ



عليهيعصدقفالألبوابيأقىالهيئةرثاإللكاسفي
الطعامأطعيفئيراعظيماشإئحايصيرالخيركثيركانومن

أصاباالبكهعاومنإطعامتقوىالبدنلألنالقوهأصاب
الصإحدألنالعيشحممعنأبأضظلمالفىأوقدومنJالحما

الظلماتيطرد

علىفيهاانهماعلموالنارضةافىالمساميناختالفهـصذ

أثماالمعتمربنوبشراكذيلاأباإالالمعرلةززممصيرقلمث

يموناأنالخارواجازالقيامةلىميخلقانوآنهمابعذيخلقالم
وقالالضامة2ميخلقانوانهمابعذيخلقاأوأنخلتها

منامحبواحتضمتهمامفرونمنحلوقانأثمايناسانر

ياقيقالالجتةلIاقيلافالئتةمنديثوأحLاكرآنا

سيلففضلواالذينوالتحسإنتعالىوقولهيعلمونقومى

وضةتعالىوقولهيرزقونربنعنداحتابلامواتاالله

غيرئعدأنيروفيلفلذعينأعذتواالرضالسمواتعرضها

بصفاتوكذاكذاالجتةخلق4االأنالحديثفيوخاكوق

للكافرينأعدتالتىالتارواتقوالوقاالكتبفيمضبرطة

اسكناذموياوقالشئاوءكدؤاعليهايعرضونالتاروقال



ثوابوالنارالحتةأننحالفوهموفالالجتةحكنت

األعالوجوددبصإاليسترقانالوالعقابوالثوابابو

وهىكانهافأيننحلوقةالجثةولوكانتقالمالهماالموجة

واالرضالسمواتضمباعلقولهواالرضالسمواتتسهاال

ليدةoIهمpرlمنةوالسمالقرآن4Iوتاؤلواكل

واننعيملفىالذبرارانوجلعزاللهقالوقدالمنتظرة

وغيرقالواالوقتفىوليسؤاعثهمفاخبرصيملفىالمحاو

أوويضيهاجناتابومليرلقأنتعالىاللهعلىممعغ
جضةفىالمطععينرiاحأيخعموانءيشااكماa6otيقبجما

أونارفيالظالمينرواحlويعذبآليخرثفىأولهميخطقها

وثواهاخلقافتافيعدتهقتععوقدوقالوانارغيرفى

منئدفالموجودننكانافإنأبدافانيننغيروعقابه

حمآوهمقاللكلمانهمدلفالوعدهخالفوذلكفناثما

والعقابالثوابمقرهماانماعقاتاواألIjائاواالالجئةليست

والهالكالفتامنتناولهماقدواالستعنااقفوئهئتابفيهما

بالمرمدتةعليهاحمهوطرتجكشاماإاللقوله

Mمبما



أنوعدسذلكفالخلقئفنىانوعدأنهوكمااألبدتة

فىهييعضهمفقالالجتةنفىهوالاختلفثماليفنيهما

وآللهاعالمقىبكبعضهموقالنحلوقةواالخرةالرخرة

السابعةالمفىهىبئىبعنهموقاليشآمااطلقعوالم

نحلوقةأتهابعفمهموزعمراخوروىالرحمنعرشسقفها

مكانكمافىQءايمسكهاأنجمبوليسهيأينئدزىوال

السابعةالالرضتحتوالنارقالوامكانفىالالعالمأمسك

براخفيهوروىالعئفلى

قولهلوصفهاالقرآنiماأجمعوالنارالجتةصفةرذ

فيهاوانتياألعينوثلسذاالنقمىتشهيههاوفيهماتالى

عنعنهالتمهرضىفريرةالىخبرفبكاخبروأجمعفالدون

البادأعددثوجلعقرتهعنيحفيمافغمالنبى
علىوالخطرحمعتأذنوالرألتعينVمالصالحين

ضىيرةهابوقالعليهاطلعتمسابشروتأصةقلب
فالوجلشاللهكتابفيهذاوهصداقعنهالله

بماكانوايعملونءجزاأعينقرةمنلهمأخنىمانفستعلم

بنعمدعنعمروبنالمنهالعنحيببهقحمزةJرواه



قلنشئتمبماالجتةعنحدثواقالصمققتمالنبئأنلحنفعة
اشاؤمنهاهتافنمنهأشدوهىإالثىبعثهاتحدئوا

الواصفألنiوايةافيياتيلمبماوالنارالجتةصفةاشاز

فتهمعوغاقةهمتهخاطتدىيفدلمالوصمفIJأفوإن

مائحصبهفوقونقمهاللهنعملذنبعضهوالمافيحاالبخكنه
رسولسحلوقدأبداتهايةواللهاغايةvإذالئحصون

لخهأنامنمحلونمقدخرفقالالجسةأهلعنصققتتمالله
مريدبنعلىعنلةبنحتادطريقمنهذاععنةوثلعين

ئلعثابنيتأخرىLiJاية9يرةفابىعنالمسيبعن

اوهبموقلبيوسفوصورةعيسىسنعلىسنةانوثل

وعإلكمعليهاللمهصلىمحمدولسانودافىصوتcjآوطول

وحستاجماالليزداددنالجتةأهلإنهريرهابووقالاجمعان

أهلمنوأنرقومتاوهقباحةالدننافيونكفداكما

منمنهمأنلكjالجحةفوالوطىلاألالكتاب

بذصصهـاغرآنافياألفكذبهبمواحUإالالبثيرىال
صققعتمالبئعنهـالجنهفىفهاjaالتىالخوارىالطعام

a1لحنعقيهi181دوه



فىرخلألفقوةئغفىهتهمالرجلإتقالابى

دحمالقااللهرسولياالمتيجمفقالواوالجماعالماهام

وفرجيئالبدبهربمرامطقرةرجتعنهاقامإذادحما

فقاليخوطالأصصنهودتفقالتقطعالوشهوةيحفىال

منيفيضقعهوواتمايضفوطونوال633اه3ققمابخى
النومعنوشابطوئهملهترفئضشكالبمثلأعراضمهم

وشعليموتونالالجتةوأهلاوتاأخوالنوملعمفقال
حملهكانواlأرادوقالانهjjScفتنةقالالواصدعن

لهايمونالتىالمرأةعنوسئلواحدةساجمةفىونشوJكمعهو
قالأتهحذلمجة91ايةففىالجتةفىمجونلمنزوجان

قاكرداالداممعاويةمبولمازوتجيهاالخرن

4الدرسولقاليقولحمعئهبديآلالدردابألبأحألسث

اللهصعلىالنبئأزواجخرمولذلكزوتجيفالآلخرالمرأد3صما
انهالحسنعن3Sوذالجتةفىأزواجهلكنبعدهمنعيه

حبيببننهزوشئلخلقاتارأحسنهماالمرأةمخيرلظ

انىطمعفنلمتمالىبقولهواستدذتعمفقالالجتمةأيدخلى

أsتكوت



k

ألعالمةإبوئادوجتباتوالمجنانسياتفلالنىوالجانمقح

ىاطاخالىالمجرطاوعيينماكملقالالجنةأوقاتعن

يرفونوانماأبدانووفيوهمساروالنليلوالقروالفيهاالكى
الحسنوشئلإالبوابوفغبالبارخآوافهارالللمفادير
وثالالرئصالفنشهولآلجمائز2فقالالعينالحورعن

ويعطونفقالالاللةابحازانجعلناهن7انشاانشاناهناتا

عنالمارلثابنحدثوفيالعينالحورمنكأيرهنأزواتجا

إلدنياأهلىذتامندخلتنانأنعمابنعنسعدبنرشد
وهذهالدنيادإرفيعملنبماالعيناطورعاىفقمفنالجنتة

األساذبعنأواصتقاقة18عوابخعدستبالشهاأتينااألخبار
لذوباألنفستشعييهماؤحماوبئعزقولهعنوشل

اوالفصبلكالقفالعقولجهيستقمااشهتفلواالعين

هذابأنمونافاجاممواالتاالخواتوممغوالظلم
مافيهاليعألتهاالجتةفييمثتهونتماالأشبههوما

فيهاليتااألوالفاقةوالذذوالمرضالموتيشتهونال

وينسونالعقولفيمايستقغإلىالحشوقعنطإعهمى

09Mالعضب



ذهبهامنبهفaوامفيأناللههداكعلم31كرها
امنهاعأوصفاLوعمائروطعامهاوطيبهاوجواهرهاوفقعها

األرضجواهرظقتكماالكععةاالتهافىالحقمقةعلى

لوالحيوانماانرخرةالداروانوجلعزاالبقولوثمارها

بنآئامةعنعظاللهرضىعتاسابنعنScيعامونكانوا

يتألألنورفقالنةاررعنشئلاتهصنققمالنبئعنزيد
ابنعنالألكىعنجمععنتالهشامبننالحوحذئنا
الدنفىتماشىبرالجتعةفيليىقالعنه44ارضمىعتاس

ALاإنا

قولهالنارفJ3ةآبأجمةوأهألالنارصفةر

يخففوالفييرلواعليهمئقضىالشأنارلهمكفروااصذينوا

كانوإنالحنفةبنمحمدخبرفيهاخبروأجمععذابهامنغهم

وهيإالبئىعنباتحدثوالمنةشئتمنجاابابىعنUدثوانرشأ
وصفماكلبمسنأنالشديدالمياسبxوالذىاثعدت

ومقامعباوأوديتباوصارجماوحياتهااوابهالهأكاللهامنراظابه

الدنياiهوماخالفواألخبارالقرانفىكعراثرو

Vسماجهةمنبينمماالجمعلكونوانالجئةفةفىقلنأكما



q1

دارالجحةأنماظوددارالنارلألنالمعتىحمةمنأل

فقالجهونارصغةعنالتخعىاهـهيمjسئل0r78iددظ

بهاضربولقدنمنارجيمنجزبينسنءجزiهذهناجم
عنالحنوسثلبهاانتقعتملمالكvومرتانالبص

فقالشخرترالبطواذاتألثمنازاالبصيععيرفقالالنار
وئهتطريحاالجوبمنعليهايرسلثمبعضمنبعفمهاجمر
ألهلعامحبالمهنازانجطهافتصيرهاجمحتئالضعليا

تخومتحتوأنيااليوملوفةالنارانقوموؤعمeUlاصى
رةانi0الحلقعنالحاجزةهىوالمجارالعمقلىاالرضين

فقالتاشتكتابارأنوروواهؤضهاالصيفوحمىىا

الصيففىنتسنفسينفيلهافاذنبعضابعفىلأ

ووالردالحرفيمايمونأشدوأراكالشتافىونفس

فهحمناطرشدتقفإتبالليرابردواالحديثنءاحا

لقصوروذلكرالنافىرأخذىبقآقوبمواسعظمجهنم
علوالهوiنذعمالذئكاالوالنارألعا

ليرصربرم

8Mيخح

ه8Mمرخرها



رضىعتاسابنشئلوقدوالشيالحجرفالكامنةكاالر

وتشربتأكلنارأربمالنيرانفقالروواذلجاعنهالله
فيالناروهىوالئمربتاكلالونارهذهناروهى

لىتأونارالثرناروهىلصتأوالتثربونارإلمجر

همدمذوالتشربلحومهمتاكلجهتمناروهىتشربوال
اليرانخالفجنهمنارأنفأخبرماJأريبقىفلذلك

لناهمبيودهمضمحتكلمابعالىاللههولهاذكالتى

لهملئبئاورلودلهمئدلاتهسبحانهفأخبرغيرهاوؤا

قدرتهمناللهأراناوقدفعفتهمالنارعليمتأقالواحiاأل
فاجوازعلىبهدتثاماالخيواناتيعضطاجهضلفيماغب

pوالطائريفمرهاوالالناراكلتمالتىلنعامحلىدوحى

عبرةإالذلكجعلأراوماخرقهفالالناريدخلالذى

عolفىجازUالIواليارأهلفىالحإةقاجواذعلىفدتا
أهلصفةفىوجاءالئحماةوالحديدةالالراإلعذاالجوان

أيعوشعلانهروىماذلكالغفعفنبالمجيبالنار

غلبماياقيقللومنIشاقولهعنضهاللهرفىهريرة

فقالساةنتى16بعيرمانةغلمنياقجمفالقيامةيوم



وصاقهورقانمثلولمحذهحدالمثلضرسهنمنأرأيت

بنالربيحوعنالربذةالىالمديةبينماالبيفماشمجاسهمحل

أربعونأحدهمدأناألؤلالكتابفىسوبمiقاأنى

يصيرحتىبكلليواتهلوصعهجلفيهؤصغلووطهlcلذ

ذلجرتالعئفنيهافأهـحلواررعامنأخاديدوبههفي

التارpGاوومنئوضفماصانوأعلأظمt4واالروايه
هوذJافاالصملالعقلموجبوماوالخبرالعفسبيله

ئنكشاكانإذافاتااعناالنلوابتثتغلuالجز

4بهئقرحتىصلال

فيقرأثوفناثماوالنارالجتةبقافياناسفأختارذ

صمريلمواحدتهiوJبلمةعاللهالمأنالحرانعينثرافع

اإلقراراجيزاكأهليخدفالمعكماتمنشىثتو4لمحوال

منفوعدواالحخةوتثبيتلةIAالرسلومثبربوبتته

اخقاخهبقدرخذائاعصىمنعدواوأويمزولالعيماأطاع

ألفاov333ةبيعذبأتهأوايلهبعضوقالينقطعثم

علىوالهندJتعا4ا1رحمةالىويصإلهـإلعذابايحقعثمرد

الوخدةرأهمةاواانعطاآلآلالرونحلتانمحمعهااختالؤبأكزة



11

تقولعةوانهيوممسيقطحالعذابوأنبالجقئقرونجمتهم
ماجقبالحواشأالعاهذافىموجودانوالبفابالثوابان

باألجساداالجمىإدوفعلهافاعبةلدةظباقيةالنفوساكتسبته
تفدلمجسذاقارقتفاذاالأليداناكنةيزالالوانها
هواهاقدرعلىإلأمرأئالفعالهاعلىتتناخوانماأبدافيه

األفعالتلكأثرتالسئاتانجترحتفإذاوهمشفا

جتذدهالجسدفارقتلهافإذاالزماغرصئاوصاروهرها

فيصيرفتالبسهكلضهاياليمالdالذالجننإلىالتأثيربذلك

3Uالحيرانأجادفىالمتتاخوهوؤهاكرإلىبالس

قالواوالبصبوالفىوالطيرواالالبمواالنعامالهواممنحهـطه
الألرضتحتخيوانجسدفىخؤدتإذاكلهذلكوأشذ

والحروالعطشبالجوععذابهاويطولمورVAوالتاحث

وأخراهالعذابنهايةوذلكاهاذوءجبهنتمالىثشغوالرد
واكأفالواللعملاألرضوجهإلىالقيقرىتمجمنودثم

فعالبرطوصعئابالضدالفاضلةاألفعالواالصالحاتعملت

والنشاطواوإتىوالقوةاألمنواخةوالiابمماjالجعال

هsMتحؤ



الىكئهذلكآجرويصيرالنفىوصبشوالهالملك

للعملالدنياالىيرجعثمقاقهابقدرفيهاثفالجتة
مرتةأذلىفىأهياوفيمرتبئوثلثونائنتانوالجتةقالوا

وسمانةسنةألفوثالثإنوثلتضةألفمافةأربعمتها

oAليطومحسابدوتهاماهافأمرتعةوكلسنةوعشربن

الصفاتخائبوصقوهاثممرئوناللوناننتانوالتارقالوا

الحيوانمنصاقتلمنأنوؤعمواوالزاريرالحريقمن

بهفتلإناناقتلومنمرjمرماثةبهفتلالناسدون

أوجمبمقبحمأاألككعؤمنليسفإلو11ومرةمرةألف
الدواهىمنداهمةالغفعوبذلكصابأقوقدإالظقعه

Lمنوليسالألممسانرفىتمثرانومنهماخاتاأصلا
الشاخإتاذكرناeباطإئقرةوهىإالاألمممناتة
ثماالخقاقبقدرالعذابأنوأجمعوااآلخرةفىالذخروإئا
ألفوالتاراروئةعلىأقىإذاأتهاليهبردمنفيiعموينقطع
اكدةأهلوحماروتعماتماصتتاأهلهماتكماالصارمايعدسنة

عشراالثنىاالنبيابقولواحتضواماربiالناوأهلمالمجة

ا8صئى



5

تمسكتإنيقولالقهأن8يهقرموشوعفىمكتوبئه
الواقفينهوالؤئحطموضماأعطعتكميثافاوأةدمتمرى

معاشرأرخلتحترميمايصيرونالنأرأهلفىوقالصدامى

أنيزعموناللعنةمعليهودمندجألوكعتالجتةأهل

سنهألفستةلفىينقفىالعالمأنيقولمنمنهم
ويوآسنعةألفJAومقداالحهابيومالسبتيوموأنويجدد

بقولبممروبهالبقالبمااعلمواللهاالبتديوماألحد

أنليمفرهفىسععيابقولويحتخوناألبدعلىوالنارالجتةبقاه

يموتآلعصوليالذينأجسادويرونفيجونالجئةأهل

زىجمائسىاأنيزعموالمجوسنارهمثخندوالأرواخهم

فملماكفاأيامبثالثةr83fموتهيعداخقاقهدرخ

فىوالنارالجتةأنيزعممنومنهموالنقصانزيادةالاسه

ظاهركيروتخلطهوسءالهندبأرضاأررن

jيمتصاأنفةزعتالفصلهذافىالناسإخالتر

رواياتفيهزؤؤامايوماهاوانقففائالنارفنامنبدالأته

جغعلىققالانهعنهاللهرضىمسعودابنعناسب

sMلييثوع



أحقائالبزاهابعدjذلأحدفيهاليسأبوابهاهتخفقمان

Uآءارضىصوعنخرائاالذارينأسرعجيتمالشعبئوعن

لهملكانعاجرملعددفيإالرأهللبنلووأرضاهعنه
بقاقىيختالفواولمالتعديلبابمنباشتاواحتضوايرجون

تفنإنالدائمخانمزئدتانامااآخرونالواوفاألبدعلىابئء

انوجبانتهااللهفعمأجمنبانهواجتضواتزوالنوال
هذهرصذانهاألوزاعناانقفتا4لخقهاليمسن

مرجونسالناقدكاقوقالياألؤلونجمااحيمالقالروايائت

السصاتدامتLمفيهاخالدينقولهعندالخروجالنارألهل

قىلتفلأحقاتايخها4ثينوقولهرئكشاهاإالواالرض

يخرجواانيريدونالقرآنفيلزماآخرىjmةالماثفي

اتهاكلوامصيمعذابوهمنهابخارجينهموماالناومن

انإلعدلمالحعلىيجوزيهفمتيلفإنابذاتفنىال

الجزهولفيةضقغيربعقوبةفقعيىخرمعلىيعاقب

دارفىالكفرعلىممرهمدةتققرلمانهكماءالسواعلى

ةاالخjعمرwمذةالعذابعنهيقصرالانوجبالدنيا

ههMمحهق
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تمةاليمونانوجبثيةدتكنلممانعمةفإنبموأي
ننلىومنبالحزاقئمنجاهيتهافىانعربوقدكانتشتهية

أوافرأيخةقولنهiارواكإلجنةمقراكانالكتبفي

هاليطالعارجيموعدقبقتبغىالتلكجهنم
المجيمقوابهاكنوأقيعقشارتضبمخإذا

قضيملهاالصاحياتبهكعهـالببصننإلصتممحب

آلمlدمافممحبوjyفرايخبمامافتحموا

الرحيمالرلبيضنردلملننقهاقذآiكاطفوتفهم
سقمفيهالبىبرآنزاآلقاتمنبداشة

تحوآمخلةااليدبهاتصرىممواعذماتحنن

نجزؤآفيهماوالؤالتعمكرضغمنحالبهاصعق

احذواليتيماللمججعرقيطاتوفيصآعفم

عمريممنابفققحوكزالنأوذاعلفذا

قمزطباكولخاللعداالكتافماظونخا

سليمعذبدباومآ6وموزانوروشتغ

s15رحيمsM8ض

sفيهsiNجممح

هـيميم
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مقيمفيهاهوالهمLوونحردةءشاوفيهاطم

شرمكافيضؤرالذمىعلىفيهاالشسوحورالووصن

ترومؤفخعقانلففنقاكعراتالذرانكئعمنوا
والنعيمالنخمارةاالنمقابالتمترىسرلمعلى

يخومفيطيرىوديباجطونجابسندسعليهم

ممريموجمدةذمبوينلخينزمنأساتوحلوا

ليمفيهاوالغولوالافيتأثيمواللفؤوال

التديمرويتهايطدلمجعمنثاربيمهاآعاليعكاس

ذوفبابههوكاذمفلجذخناففى8فواله

يحموممنوحلللهمتقثاليهااجرؤاالتىبلنوااذا

ومالثوانتضاللهففواطفتهمlioوالبدوروخفقت

والحبرIوايةابهتجاءتمااالشتاهذهأنIأcكاثهيد

رينونةيزقيهوامومنهاعقابهوماومشاثوابهومافنها

معانيهاjiاوإيهاأمامفييختلفونالونوا

رعلىجسربئنضأنهالحديثفيبمفقداطالصىقائا

هـs1امحر

sM8لصفو



وكلنجازهخةاأهلمنكانفنعليهالخلقوئحملهتم
منأحلانهفتهOلوقبفيثاتهافتالتارأهلمنكان

الليبويخهألمزادخصالئمرةمنوأدقيفالس

ستةكذائسيرهئفلطخةوضعتكمضريةررانوسالطيفو

فنهمأعمالهمبقدرونهوفيواكشوطأوكذاهبىطاوهكذاصعودا

منومهمالعاصفيئكالرمحمنونهمالخاطفيمركالبرقمن

عدؤاجمرمنومنهمالضمرجمركالجوادمنومهمuالهادلطيرد

ذحفمنومنهممثعمايمثىمنومنهمهرولةكلرمنومنهم

وصدرهبهثممجفعنهمنومهممجبرخنؤاهنومنهمزحف

أعظمظلمأئتعممناجيبوقدكعثربوالزاالتوالراآون
بينتميراجعلأصهصورتهjSهAعلىاخاساحملمن

هلكمنكعلىلمحقوعالمةإمصيةاوأهلأطاعةاأهل

الطاعةأهلأناألنجاريعشفىجاهوقدنجامنةوفي

كماإقداههم4تينزووقيابهيشعرونواليجو

اخاباماقالواالجتةفىاصتقروافاذااالرمنالجاررةيزوى

الصراصأخرنماصبمءررناثغالوالتىاالر3jمراطأانحزلم
اsدححق8أالراالتوالرالرن
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منذهبهاهثاومنحامدةحاوالنارووودتمإعما3الدنيافي
الطاعةمثتةمنوكلفاالنسانالرموماالصراطثاويلالىذهب

اقتمفالمضهمرفهذاأوعااليهيترحفيماالتفىومحاهدة
المعتزلةوائالحةالرقعفكالعقةماأدرالثوماالعقبة

الذئيئIAIJJالعراأنإلىيذهونفإنهمالنظروأهل

نريربينهممنالفذيلابووكانبهواكشلثبلزومهالقهأعص

واتابدئسارناهذبماغتجاثركمااطكتتجامعا
التىاليزانهيةأعاخلقافهيناهنكثرفروىالميزان

عالأبهيوزنومبايعاثممإلتهمALفىبعيهـمالناسيتعاطاه
ابنعنؤهبصستابوفينحلوهـتةعندهمعمالوالالعباد
احداهمااالرضطعإق4كةوعموداصكفتينلهانعتاس

والمربالمنرقبينLموعمودهنورمنواألخرىلمةمن

فالنسعدIIىيناوصيحلسانولهبالعرشئعققوهو

ههاصنافيهفألمعنىيةjiAاصختفسإنفالنوالألشق

يجوذالفذيلىابقولوهوفارقاممعقاجعلانهالصراط

خفئهنجالمنعالمةزصانهلميزانئصبان
BLينضب
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انمةأللىمنوكيرغيرهالمعرلهوقالتهلكلمنعالمة
مجاهدقولوهوالعدلعقوالجزآلاصمتسوبمشلالميزان

العدلاألمينللرجلالياسقولواحتخواالشعىوالضخاك

عدعمزبنبهيرفىIمiاأالترىالمهتقبمإالممليزانهوما
إيسيطاللهالعزيزرحمه

الموازتقعطاشعاننجديرادفنياذالدافنوألزب6غيبقد

أكاملوانيدالفرإبيتا

ميناتنحاصيمكلمنددايرةلقاتكمقلقدكنت

le93rوامزاناالخةويعتىU4وخلفواقواحبهماعلم
النهالسيئةفتاألعمالجمنئورنقومفقالjنالمو

يعنايا8تيهاالثهالحستةوتئقلونثاطبخفةأإنساناياتيها
ابنقولوهواألعالصفيوزنبلطانفةأتوفاآلوكلة

عنعمبناللهعدJJايةويعضدعنهسهUارضىتاس

جمألوتمينبتسعةوئؤقالفيامةيومبرجلئؤقاضعلقتمإننبئ
sarap6لdticqadzareF8edsrevels3rpadegirroc8عىsM

idufbكاع01rOdseiriarPأل08مد
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ثمكفةفيرضعفيوصاياهنوبه4فيهاالبصرقد8بئكل
بعفىعاى4جابف9بطرواشداقرطاسلهيخرج

ةأاأفىفيوضعالحهاإالأصهإالانشبادفيهإبهامه

لكiواألممالثوابيوزنقوموقالبهفيرصحاالخرى
أطاعةافىثعقآلالوزنعندررثويصورةفسهلجاللهان

4وإلىذممكنوروىحكىماكلالمعميةفىوخفة

بينكمعوراتهرفذاأعرافاوأضاوأحكمبالحقأعل
بينتعالىاللهيقئأنإلىقوماعلميوقفوالتارالجئعة

اتهعلىويدلعليهيقاممنثيرفىالفاخءخلقه
الجتةابأصاالرابأصونادىوعالعزقولهاذءنء

يقولوفيعهاالءرزقكمعتاiأالمامنعليناأفيضواأن
أبمميطالصلتاببهأمعة

اصمعواقدافاالسعلىوآخرلذ

رزقهمالرشكلربالنهم

والخععرالىيانخقهاتهيح

زذاوااالخباثكفغمكتو

القرنكييعةاتهفروىفيهنحتلفةالرواةفانالضوروائا

ألآلجمم8اsت
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الوالبنعنداألجسادفيمنهئنفمخثماألرواحفهئجمع
خلقالدىوهوJjاوتأؤالقإمةيومالصوريحدققوآ

يقولقالفيكونكنيقولويومبالحقواألوضالسموات

الصورهجمعالصوربعفهموقالفيهينفخصوزاكوفىألسموات
وحناالتعقمهقدالصوروصابانعمالخبريهفخدان

وأضايهؤالقولالتليملزمينفخفيؤعيمتىيمظجمته

منبهيروفالنححلنةدرواياتالحديثفىجاالحوض

بينGاjJsوعنققتمالنىحوضاسماالكوثرأضفسيرأناأهل
السمانجومعددفيوآنيعتهوايةصنفايينكماحوضىجتبئ
ناالمنبعاضالثوأثمدمنوأبردالعسلمنأحلىمآه

تاويلفىقوموقالأبدايعدهايظمأالسثربةمنهشربقن

أعلمواللهوطربقتهينه3وعملهأفهالحوض
sMوأسته

األؤالجزتم



الهاربوأءالبدلنابمقولstiألييرس

13نوا

الكتابتأليفعلةبيانفىالمولفةعلى

النفعميلعلىوفهرصمهاالكتابفعولبهر

itsAeviJالجدلومذببفىتبت

حصولهوطريقالعلمتعو

حقائقهاوبيانومراتبياالعلوممممتة

دلكفالنالسنةوبعقأرمطولهUJامiتعريفهالعتل

والممسوسفىالحىالقول

وهعكنلبLوالىواجبققيعياالعلوبرجات

ؤلكفالحكماهبععقومالمالهالحدفىمعنىتحقيق

لكفييلوهالالدليلفىهعنىقحقيق

العلةفىهعنىخقبق

اقامهاوبيانفىذلكقيلوهاالمعارفةفىمعنىتحقيق

نكفىقيلjVالقياسفىهعنىتحفيق

والنظهاداالجعنىفتحقيق

والعلةالدليلبينالفرق

الدلبلفىالقول

والجوهرالجسمiءالىحقيقةبيان35الحدفىالقول

أليتجزأالذىءالجزفىاالقوالبيان

العحيفة

A1

02o

3202
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wsI0

فىذلكطونأفقالهوهاهانالحدةبيان

ءضاوالالخالءفىوماقيلالمكلحلهيان

الهوعوالجنهووالحركةوالمعنىلوالقووالوصفميعvاحالبياق
االفعدادفىالقول

ذلكفىالكالموبسطاالعراضفىحدىالقول

علبهموالرالسوفسطائبة

النافىعلىاقالدليليدعىومنالنظريبطلهعلىالردفى

حدعدوالنظرهراتب

الحجةعنااللمطاععالهاتفىآكالبسط

عنهالنهتفىالكالممنابلغالحقاضقراربعدلسكوت01

القطعيةبالدالنلخيدSj4البارالباتقىنىالناالفصل

الصحيفة

rf

AItf

64At

ro10

ooro

غيرمتناهيةعزوجلاثلهاثتاتعلىاإللة

نحآئارالعاوجودفىغيرمخنلنينالمحمودةاألممأبطاالدلةمن
دائدالمثjرالمفىتعالىاليهفزعونلهونالناسانوهثها

هنأسائهبخوامىتعالىيستوظاالرعقاقطارفىالناسانوهنها

فيهالواقعوالنظامالعالموجودومنها

لجمادوالنباتواانلحيونساروااألهنالموجوداتفىالواقحلتفاضلياوهنها

االنسانقهدىهنهاالعفيرةحنىالهوجوداتجميعفىالفكرة

عقوجلالعانعالى

المانعاثناتفىالذهغلنقريبأهثالذكر

الطبائعفعلهنالعالمأدمايقولمنعلىالرر

65
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4Z06

tI
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13لفو

هعنوعأوهخلوشأنهعلىدليلالسىءحدالث

الععانحاثباتفىءالحكمابععقعننقلها

الهعةونقعقالعزمفسخالدالئلوهن

iاليابهذافىآنالقلىمنآيات

النابهذافىبليغحديثذكر

بهمعكفرهمآأشعارهفىتعالىالثهإلىيثميرونالجاهليةءشرا
محالقعالىذاتهعنالتفتيق

LUlسألسائلصالدةرسولUيتهوهولىتعااللهكلتكيفية

السوالإلفاالنسانيلسكلويطاناكأقفىصاللهرصعولعنروى4
تعالىماهبعهعن

الحافرخالفءثالغافىنىبوجودوقمقرالناسجميع

يوصنهايدركلكليس

اوالعقللننعىليمىتهالىاثه

ذاتهعينفه3Vاواليدركتعالىالثهيةه

ذلكالخوعقوهنعتعالىفىماهيتهالمتكلعينبعغكالمنقل

التوحيداثباتفى

الثوننفىقدمواختالفهموالثرالخيربإلهالمجوسقولبياق

عقيدتهموهنووحدوث

عقيدتهمفادوبيانذلكفىالننويةقالهها

الثنويةحرببنجعفرإخام

التسبيهبابطاليالقول

الصحيفة
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انلعنو

أسمانهiفىصفاالثالثالفمل

ILJالنعلوصناتالذاتسناتقسمينعلىتعالىأدثه

فىذلكالعتكلمينافوالنقل

معليوالردالذاتفىصفاتالشزلةقالهها

ذلكفىطمونالمتLliوتعالىأصاهيهفىالقول

وعدمهذاتهىءتنافىالقوماختالفنقل

تعالىإتهراAم5فىالقوآاختالفنقل

أتهفىتفةالهالاألقيبععقونقلنمبكلهحيطتعالىفىاته
يفترونعضاوصنحانهالعصعلى

معلبموالردذلكفىالناسبعفقالهوماتعالىفىعلمه

المحالعلىتعالىقدالتهفىالكالم

أماالالجإرعلىيتدهلتعالىانهفىالكالم

أوغيرعلمههىهلتعالىقدرتهانفىآالكال
lYوخيراألواالختيارالجبرفىموجزكالآ

النبوةايجابوالرسالةيتتثبفىالرأبعالفصل

عليهمإدواالرصلرانفىالبراهمةفقلكالم

أحدنبيأكلاللهيجعللملئموليةردسنفىكالم
للننىالمعجزولزوموةالنهايجابفىخر7كالم

لريالة1الوكيفتة

تعالىالثههنلوالفالقولفىكيفتةكالم

الصحبفة
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أنلعنر

لخاقwtبمد31فىالخاممىالفمل

وعلتهاالخلقةحكعةهىما

العالميقدمقالتائلالمعطلةردفىكالمبسط
irالعالمحدوثنىاالدئةبعع

لكفىالواردةالتاألشردوالحدوثإثبات

وهبدالخلقءابتدافىالفالصفةاقاويامنافلوطرخىماح
داتلعوجها

العئامفىJStهالىايوبهازعمه

المظنمهذافىضةالطكلاالسالماهلبعفىكااء

يكنىانيةوالحروتةالنةماناله

الخائنداهافىوالنصارىاليهودهقالة

الخلتبدفىالرواياتوبععضاالسالماهلهقالذكر

تصويبوذلثفىالمختلفةالمالقالهفبماوالتنقيرالبحث

العذاهبارجع

البحثوالممعفلىوفدلكةىالعلالعالمفىخلقIاوSذ

العجفة
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rii
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151641
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1110

ألصةوألfmاووالفحJلrحاثكرuaاالفعل

مايعدوماروالحوالميزاناروالوالعمور

pرةأالJjم1من

r11والمحوواالثباتوالقلماللوحشالمفمثاكنرقالههابهر

I1أ46عباسبناوايةوذكرفرأللكالمتفلسفشنبعفىقالهما



اننعن

هنهوالمرادذكرالعرش

هنهوالمرادالكرصىذكر

العرشحملةفىهاقيل

فىصفاتهاقيلا3المالبمة3

الماللكةفاتفىايات3البعضبهر

ن19هجبواممكلفونالمالثكةهل

لمسلمينصالحواأماقعملةالماللكهل

الحجبفىءجاLهذكر

SمLالمننهىسلدةفىءجا

العنادالOءالجزالزوم

أقوالهمبعضبياقوالنارومتةالفىالمختلفةالعللاختالفكر

ائهيمآوبباقذلكفىالمسلعبناخنالفر3
أهلهاالجشصفةصفىالواردةاياتjjدااآلياتبعضن

وأهلهاالناسفةاردئئالوواياتواياتاالبعض

وفنائهماوالنارالجتةءبقافىالمختلفةالمللكراختالف

النناسخفىودالمنالسمبشةلهمايقو

وبقانماوالنارالجنةفناهاليهوقمازعمه

الفصلهذافىالمسلميناختالفكر

بالجزاتوهنالجاهليةفىالعربكانت

عليةالناسوهرورالسراطفىكالم

هنهادوالمرانلميزافىرو

والحوعقوالصورافعرVا
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