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Öz
Sabine Schmidtke, bu çalışmada Ebû Bekr el-Bâkillânî’nin en kapsamlı kelâm eseri Hidâyetü’l-müsterşidîn’in iki yazmasını
tanıtmaktadır. Daha önce Daniel Gimaret tarafından Fes ve Kahire’deki yazmaları tanıtılan eserin bu makalede ele alınan
yazmaları ise St. Petersburg ve Taşkent’te bulunmaktadır. Schmidtke, söz konusu yazmalardan hareketle Hidâye’nin biçim
ve muhtevasına yönelik çıkarımlarda bulunmaktadır. Makalede ayrıca St. Petersburg ve Taşkent yazmalarında geçen
Bâkillânî’nin kelâm ve fıkıh usulü alanlarında kaleme aldığı eserlerin isimlerine ve daha erken dönem kelâm
literatüründen yaptığı alıntılara işaret edilmektedir. Yazar, makalenin sonuna Fes ve Kahire yazmalarının kısa, St.
Petersburg ve Taşkent yazmalarının ise detaylı içindekiler listelerine yer vermektedir.
Anahtar Kelimeler: Kelâm, Eş‘ariyye, Bâkillânî, Hidâyetü’l-müsterşidîn, El Yazması.

Abstract
In this study, Sabine Schmidtke introduces two manuscripts of Abū Bakr al-Bāqillānī's most comprehensive work in the
field of Kalām, Hidāyatu'l-mustershidīn. Recently, Daniel Gimaret had introduced the manuscripts of the work in Fez and
Cairo. The manuscripts discussed in this article are St. Petersburg and Tashkent. Based on the respective manuscripts,
Schmidtke makes inferences about the form and content of Hidāya. Also, the study includes al-Bāqillānī's works on the
fields of kalām and uṣūli’l-fıqh and his references to earlier kalām literature in St. Petersburg and Tashkent manuscripts. At
the end of the article, the author offers a detailed table of contents of the St. Petersburg and Tashkent manuscripts and a
short table of contents of the Fez and Cairo manuscripts.
Keywords: Kalām, Ash‘arite, al-Bāqillānī, Hidāyatu'l-mustershidīn, Manuscript.
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ERKEN DÖNEM EŞ‘ARÎ KELÂMI*
Ebû Bekr el-Bâkillânî (ö. 403/1013) ve Hidâyetü’l-müsterşidîn’i1
Daniel Gimaret, Ebû Bekr el-Bâkillânî’nin (öl. 403/1013) en kapsamlı ve görünene göre kelâm
alanındaki son eseri olan Kitâbu Hidâyetü’l-müsterşidîn hakkında ilk araştırmayı, Kitâbu’t-tevellüd
kısmının ilk baskısı ile birlikte yakın zamanda yayımlanan bir makalede sundu. 2 Gimaret, eserin
farklı bölümlerini içeren iki yazmayı -YE: Karaviyyin, 692 (Fes) [Gimaret tarafından ve aşağıda F
olarak kısaltılmıştır]3 ve YE: el-Ezher, III 337, ‘ilmu’l-kelâm [21] 342 (Kahire) [Gimaret tarafından ve
aşağıda C olarak kısaltılmıştır]4- ele aldı ve tanıttı. Bu çalışmanın amacı ise Bâkillânî’nin eserinin
iki kısmî yazmasını daha tanıtmaktır.5
•

•

*
1

2

3

4

5
6

YE: St. Petersburg, Rusya Bilimler Akademisi Doğu El Yazmaları Enstitüsü, C 329 [aşağıda S
olarak kısaltılmıştır], 182 varak, 165x255 mm, her sayfada 20 satır. Ana metin siyah, bölüm
başlıkları ve ta‘kîbeler (müş‘irler) ise kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Bazı sayfaları
okunamaz haldeki mikrofilm bir kopya, Cuma el-Mecid Kültür ve Miras Merkezi (Dubai),
4678’de bulunmaktadır.6
YE: Taşkent, Özbekistan Bilimler Akademisi el-Biruni Doğu Çalışmaları Enstitüsü, 3296
[aşağıda T olarak kısaltılmıştır], 214 varak, 165x255 mm, her sayfada 20 satır. Ana metin
[Bu makaleden beni haberdar eden Zeynep Büşra Özdemir’e teşekkür ederim.]
Bu yayın Avrupa Araştırma Konseyi’nin (European Research Council) “Orta Çağ İslam Dünyasında Teolojik Akılcılığı
Yeniden Keşfetmek (Rediscovering Theological Rationalism in the Medieval World of Islam)” isimli FP7 projesi
çerçevesinde hazırlanmıştır. Kral Faysal Araştırma ve İslami Çalışmalar Merkezi (Riyad) ve Cuma el-Mecid Kültür
ve Miras Merkezi’ne (Dubai) makalede tanıtılan iki yazmanın mikrofilmlerinin dijital görüntülerini sağladıkları için
teşekkür ediyorum. St. Petersburg yazmasını Mayıs 2010’da ve Taşkent yazmasını Haziran-Temmuz 2010’da
inceleme fırsatım oldu; ilgili yazmalara erişmemi sağlayan St. Petersburg’daki Rusya Bilimler Akademisi Doğu El
Yazmaları Enstitüsü ve Taşkent’teki Özbekistan Bilimler Akademisi el- Bîrûnî Doğu Çalışmaları Enstitüsü’ne
teşekkür etmek isterim. Taşkent Alman Büyükelçiliği’ne de Taşkent ziyaretim sırasındaki ve öncesindeki destekleri
için teşekkür ediyorum. Ayrıca St. Petersburg yazmasındaki orijinal unvan sayfasını çözmeme yardımcı olan Hassan
Ansari’ye ilk taslağa yaptığı katkılar için, Omar Hamdan’a bu makalenin ekindeki bazı belirsiz bölümlerdeki yardımı
için ve Camilla Adang’a makaleyi okuduğu ve biçimsel öneriler sunduğu için minnettarım. Dahası, Samir
Kaddouri’ye Karaviyyin yazmasının dijital bir kopyasını temindeki yardımı için ve René-Vincent du Grandlaunay’a
Kahire yazmasının fotoğraflarını tedarikteki yardımı için teşekkür ediyorum.
Daniel Gimaret, “Un extrait de la Hidāya d’Abū Bakr al-Bāqillānī: Le Kitāb at-tawallud, réfutation de la thèse
muʿtazilite de la génération des actes”, Bulletin d’études orientales 58 (2009), 259-313.
Başı eksik. Büyük ihtimalle cildi belirleyecek olan bir ferağ kaydını içeren son varak, ağır hasar görmüştür ve ferağ
kaydı okunamaz haldedir. Yazma hakkında ayrıca bk. Muhammed Âbid el-Fâsî, Fihrisü maḫṭûṭâti Ḫizâneti’l- Ḳaraviyyîn
(Kazablanka, 1979-1989), 2/284-285.
Muhammed b. Abdullah b. Muhammed el-Farûsî tarafından 457/1065 yılında istinsah edildi. Ayrıca bk. Fihristu
Kütübü’l-mevcûde bi’l-Mektebeti’l-Ezheriyye (Kahire: yy. 1946-1952), 3/337. İki yazmaya da şurada işaret edilmiştir: Fuat
Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums (Leiden: Brill, 1967), 1/609 #7.
Makalenin yazarı, halihazırda Omar Hamdan ile birlikte bu iki yazmanın tahkikini hazırlamaktadır.
Krş. A.B. Khalidov, Arabskie rukopisi Instituta Vostokovedeniya: Kratkiĭ katalog (Moskova, 1986), 1/88, n° 1212, 2/266.
Ayrıca bk. http://www.aghabozorg.ir/showbookdetail.aspx?bookid=210147 [Erişim tarihi: 09/06/2010]. -Bazı
yapraklar biraz zarar görmüştür: S 1’in üst kenar boşluğu zarar görmüş ancak metin tamamıyla korunmuştur (lâ
ḫilâf fî buṭlânihî ile başlayan; S 1 kenar boşluğu zarar görmüştür; S 35 üst boşluğu zarar görmüştür, S 35b’nin ilk iki
satırı ise restorasyon önlemleri sebebiyle görünemez haldedir, ayrıca bu yaprakta alttan 3. satırda -(S 35a)’da iẕâ
evcebe ve (S 35b)’de fi vaḳt aḫâr’ı takip eden- bir boşluk vardır; S 58a yine üst kenar boşluğu zarar görmüştür, 1 ve 2.
satırlar restorasyon önlemleri sebebiyle kısmen görünür haldedir; S 101 ve 153 üst kenar boşluğu zarar görmüştür,
S 101a ve S 153a’nın ilk satırları restorasyon önlemleri sebebiyle görünemez haldedir. S 177 ve S 179 kenar boşlukları
zarar görmüştür ve S 177a ile S 179a’nın satır başları restorasyon önlemleri sebebiyle görünemez haldedir.
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siyah, bölüm başlıkları ve ta‘kîbeler (müş‘irler) ise kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Neredeyse
kullanılamaz halde olan bir mikrofilm kopya, Cuma el-Mecid Kültür ve Miras Merkezi
(Dubai), 3435’de bulunmaktadır.7
İki yazma da aynı müstensih tarafından istinsah edilmiştir, aynı kodikolojik özellikleri
paylaşmaktadır ve açıkça Hidâye’nin aynı nüshasının farklı ciltlerini (beş [S] ve on bir [T])
oluşturmaktadır. İki yazmada da, orijinal unvan sayfasının üzerine başka unvan sayfasının
yapışması durumu söz konusudur. T’de yapışan sayfa daha sonra kaldırılmıştır. S’deki yeni unvan
sayfası ise aşağıdaki bilgileri içermektedir (1, 3 ve 5. satırlar kırmızı; 2 ve 4. satırlar siyah
mürekkepli):

من كتاب هداية املسرتشدين | و ا لرد على أهل البدع وامللحدين| تصنيف قاضي القضاة اإلمام األجل عماد الدين | لسان األمة فخر امللة أيب
بكر حممد بن | الطيب البصري الباقالين ّبرد هللا مرقده
Orijinal unvan sayfası şu anda görülebildiği kadarıyla aşağıdaki gibi okunmaktadır. İlk iki kelime
(el-mücelledü’l-ḫâmis) Kûfî hat ile yazılmıştır:

اجمللة اخلامس | من كتاب هداية املسرتشدين و الرد على أهل البدع وامللحدين | تصنيف قاضي القضاة اإلمام األجل عماد الدين | لسان األمة
فخر امللة أيب بكر حممد بن | الطيب البصري الباقالين ّبرد هللا مرقده
Başlık ve yazarı, temellük kaydı ve mukabele notu takip etmektedir.

‡...‡ ‡ | وستمائة امليمونة...‡ ‡ سنة...‡ أليب حممد عبد امللك بن حممد عبد امللك طاهر بن احلسن أحسن هللا عقباه | عروض يف حي
| و كتب | عبد امللك أحسن هللا الدعاء
Bunu ise, cildin Buharalı alim Hâce Muhammed Pârsâ (d. 756/1355, ö. 822/1420) kütüphanesine
vakfedildiğini gösteren bir vakıf kaydı takip etmiştir. Pârsâ, Nakşibendiyye’nin isim babası Hâce
Bahâeddin Muhammed b. Muhammed Nakşibend’in (ö. 791/1389) önde gelen halifelerinden
biridir ve Nakşibendî tarikatının ilmî geleneğinin kurucusu sayılmaktadır. 8 Bununla birlikte
Muhammed Pârsâ, içinde S ve T’yi de barındıran, kendisinin kurduğu kütüphane ile
tanınmaktadır.9 Vakıf ifadesi aşağıdaki gibi okunmaktadır:
7

8

9

Krş. A. Farfûr - M. M. el-Hâfız, el-Munteḳā min maḫṭûṭâti maʿhed el-Bîrûnî li-l-dirâsât eş-şarḳiyye bi-Ṭaşkent/The Elite
Possessions of the Manuscripts Al Bayruni Institute for Oriental Studies Tashkent (Dubai/Taşkent, 1416/1995), 145.
Kataloğun pdf versiyonu şuradan indirilebilir: http:/ /www.almajidcenter.org/Lists/ published%20books/
DispForm.aspx?ID=9 [Erişim tarihi: 28/07/2010].
Hâce Muhammed Pârsâ Sufî düşüncesinin Nakşibendî usulünü yansıtan bazı temel risalelerin yazarıdır. bk. J. Paul,
“Muhammad Parsa: Sendschreiben über das Gottesgedenken mit vernehmlicher Stimme”, Muslim Culture in Russia
and Central Asia: Arabic, Persian and Turkic Manuscripts (15th-19th Centuries), ed. A.von Kügelgen vd. (Berlin, 2000), 3/541; ve B. Manz, Power, Politics and Religion in Timurid Iran (Cambridge, 2007). (daha fazla referansla)
Muhammed Pârsâ’nın kütüphanesi -her ne kadar S’nin kütüphanede bulunduğu şimdiye kadar fark edilmemiş gibi
görünse de- halihazırda detaylıca çalışılmıştır. krş. L. Dodkhudoeva, “Rukopisi s pechat’ju vakfa Muḥammada Pārsā
iz arabskogo otdela fonda vostochnykh rukopisej Natsional’noj biblioteki Frantsii”, Kniga v razvitii kul’tury narodov
Vostoka: Istorija i sovremennost’ (1990), 31-33; A.B. Khalidov, “Rukopisi iz biblioteki Muḥammada Pārsā”, Petersburgskoe
Vostokovedenie 6 (1994), 506-519; L. Dodkhudoeva, “La bibliothèque de Khwâja Mohammad Pârsâ à Boukhara”, Cahiers
d’Asie centrale 5/6 (1998), 125-142; A. Muminov-Š. Zijadov, “L’horizon intellectuel d’un érudit du XVe siècle:
Nouvelles découvertes sur la bibliothèque de Muḥammad Pārsā”, Cahiers d’Asie centrale 7 (1999), 77-96 [T’den
bahsedilmiştir: s. 91, 95]; F. Richard, “Manuscrits persans de la Bibliothèque nationale de France se rapportant à
l’Asie centrale musulmane”, Cahiers d’Asie centrale 7 (1999), 57-63, özellikle 61; Maria Eva Subtelny, “The Making of
Bukhārā-yi Sharīf: Scholars and Libraries in Medieval Bukhara (The Library of Khwāǧa Muḥammad Pārsā)”, Studies
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‡ | صائن الدين مجال اإلسالم و املسلمني اتج الوزراء أبو حممد عبد امللك | بن أيب...‡ ‡ أبخواهتا (؟) الصدر الصاحب...‡ | وقف
‡ مبا فيه (؟) | و ال...‡ طالب (؟) بن عبد امللك أدام هللا علوه أمر بوضع (؟) يف دار الكتب اليت | بناها يف املسجد اجلامع العتيق هبمزان
)‡ | فعليه لعنة هللا و كذا (؟...‡ ينتقل منها إىل موضع آخر
T’nin unvan sayfası S’nin orijinal unvan sayfası ile uyuşmaktadır. Üstte aynı temellük kaydı ve
613/1216-7 tarihli mukabele notu vardır -ki bu T ve yüksek ihtimalle S için son tarihtir (terminus
ante quem)- bunu ise eserin yazarı ve başlığı hakkındaki aynı bilgi takip eder. (1, 3 ve 5. satırlar
kırmızı; 2 ve 4. satırlar siyah mürekkep ile) Cilt numarası yine Kûfi hat ile verilmiştir. Başlık
sayfasının alt üçte birlik kısmında orijinal sayfanın üzerine yapışmış bazı sayfa kalıntıları vardır
ve bunun altında artık görünemez haldeki, muhtemelen S’deki ile paralel bir vakıf ifadesi olan,
siyah mürekkeple [yazılmış] ek bir not varmış gibi görünmektedir. Sayfanın en altında ise kırmızı
mürekkeple [yazılmış] kare bir mühür ifadesinin okunaksız kalıntıları bulunmaktadır. Sol tarafta
T’nin her yerinde bulunan Hâce Muhammed Pârsâ kütüphanesinin vakıf mührü ile orijinal
sayfanın üzerine yapıştırılmış bir sayfanın kalıntıları vardır. 10 Unvan sayfası şu şekilde
okunmaktadır:

أليب حممد عبد امللك بن حممد عبد امللك طاهر [بن احلسن] عروض يف حي فعله سنة | ثالث عشر و ستما ئة امليمونة | و كتب حممود عبد
] | أحسن هللا عاقبته عشر | اجمللد احلادي | من كتاب هداية املسرتشدين و الرد على أهل البدع | و امللحدين | تصنيف قاضي..[ امللك بن
نضر هللا وجهه
ّ القداة اإلمام األجل السيد الزاهد الكبري | عماد الدين مشس اإلسالم | أيب بكر حممد بن الطيب البصري الباقالين
Eserin S ve T’de Hidâyetü’l-müsterşidîn ve’r-reddi ‘alâ ehli’l-bida‘ ve’l-mulḥidîn şeklinde belirtilen
başlığı C’de Hidâyetü’l-müsterşidîn ve’l-muḳni‘ fî ma‘rifeti uṣûli’d-dîn olarak verilenden farklıdır.11
Dört yazmanın her biri Bâkillânî’nin Hidâye’sinin farklı bir bölümünü içermektedir. Eserin bir ila
dördüncü ciltleri hala kayıp iken, S (beşinci cilt) ruyetullah meselesinin ortasından başlar ve bunu
Bâkillânî’nin içerisinde ahval kavramını da tartıştığı kitâbu’ṣ-ṣıfât (S 21’den itibaren) takip eder.12
S, kitâbu’ṣ-ṣıfâtın bir bölümü olan bekâ tartışmasının devam edeceği altıncı cilt (el-mücelledetü’ssâdise) ile takip edileceğini belirten bir not ile sona erer.13 S’den sonra F yazması gelir, ancak S ile
F ciltleri arasında büyük bir boşluk vardır. F, bâbu’l-kelâm fî ḫalḳi’l-ef‘âl’in son kısmını, kitâbü’ttevellüd’ü ve bâbu’l-kelâm fi’l-istiṭâ‘a’nın başlangıcını içerir.14 T (on birinci cilt) bâbu’l-kelâm fi’listiṭâ‘a15 ile başlar ancak F ile T arasında bir boşluk olup olmadığı belli değildir. F’nin başı eksik ve
sonu ciddi hasarlı olduğu için, S ve T ile aynı kodikolojik taksimi takip edip etmediği kesin değildir.
Eğer takip ediyorsa, F Hidâye’nin onuncu cildini oluşturmaktadır. Sonu eksik olan T16, C’de bulunan

10

11
12
13
14
15

16

on Central Asian History in Honour of Yuri Bregel, ed. D. deWeese, (Bloomington, 2001), 79-111; Maria Eva Subtenly,
Timurids in transition: Turko-Persian politics and acculturation in Medieval Iran (Leiden, 2007), 245-248; Ali Bahramian,
“Es̱eri nâ-şenâḫteh ez Makrîzî (Munteḫab durret el-eslâk fî devleti’l-etrâk ez mecmu‘ati Hâce Muhammed Pârsâ)”,
Nāma-yi Bahāristān 6-7 i-ii (1384-1385/2005-2006), 211-216.
Mühür şu şekildedir: ez Kütübi vaḳfi Hâce Muhammed Pârsâ. Ayrıca şuralarda bulunmaktadır: T 2a, 3a, 4a, 12a, 21a,
30a, 39a, 48a, 57a, 66a, 75a, 84a, 93a, 102a, 111a, 120a, 129a, 138a, 147a, 156a, 165a, 174a, 183a, 192a, 201a, 210a, 213a,
214a, 215a.
Krş. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya”, 262.
Bu kitâbın içeriği başlangıcında özetlenmiştir. Kitâbu’ṣ-ṣıfâtın ilk paragrafı aşağıdaki Ekte tamamen alıntılanmıştır.
S 182b; 19-20: ّيتلوه في ألمجلة ألسادسة أن شاء ألله تعالى | علة أخرى بان أعتلّ ألمعتل
Krş. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya”, 261-262 #1. ve kitâbu’t-tevellüd’ün ilk baskısı için s. 269-313.
T’nin başlangıcı aşağıdaki gibidir (T 1b:1-3):
... بسم ألله ألرحمن ألرحيم فوّضتُ أموري ألى ألله تعالى | يقال لهم كلما أغترفتم من مطلب ألحِيَل لباطلكم أزددتم تورُّطًا | في ألجهل
T şu şekilde bitmektedir (T 214b:20):
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bölümlere ulaşmadan bâbu’l-kelâm fî is̱bâti’n-nübüvvât ile bitmektedir, bununla birlikte iki yazma
arasında çok fazla eksik var gibi de görünmemektedir. C’nin eserin hangi cildi olduğuna dair bir
bulgu yoktur ve C’nin S ve T gibi aynı kodikolojik taksimi takip edip etmediği yine belli değildir
(eğer takip etseydi C, eserin on ikinci cildi olacaktı). C’nin daha detaylı kodikolojik dâhilî taksimi
ise T’deki peygamberlik bölümleri ile paralelliği olmadığını göstermektedir. C’nin sonunda iyi
olanı emretmek ve kötü olanı yasaklamak ile ilgili başka bir bölüm vardır ve bu şu şekilde ifade
edilmektedir: yetlûhu bâbu’l-kelâm fi’l-emri bi’l-ma‘rûf ve’n-nehyi ‘ani’l-münker. Eserin kaç tane daha
cildinin olduğu bilinmiyor fakat eserin Muhammed b. Hattâb b. Halil el-İşbîlî tarafından yazılan
Telḫîsu’l-kifâye min Kitâbi’l-Hidâye isimli muhtasarındaki bir bölümde, 7/16. kısım olduğunu ifade
ediliyor, bu Hidâye’nin ciltlerinin toplam sayısının göstergesi olabilir.17 Halbuki Ebu Ali Ömer elSekûnî’ye (ö. 717/1317-18) göre Hidâye 32 ciltten oluşmaktadır.18
Muhafaza edilmiş yazmaların bulguları Kitâbu’l-Hidâye’nin etkileyici bir hacme sahip olduğu ve
kesinlikle Bâkillânî’nin Mʻutezilî çağdaşı Kâdılkudât Abdülcebbâr el-Hemedânî’nin (ö. 415/1025)
Kitâbu’l-Muġnî fî ebvâbi’t-tevḥîd ve’l-‘adl’i ile kıyaslanabilir olduğu fikrini veriyor. Görünüşe göre iki
kitap da çok ciltli eserlerin ortak kaderini paylaşmış. Onların büyük hacimleri daha sık istinsah
edilmelerini engellemiş ve muhafaza edilmiş ciltler, yüzyıllar boyunca yalnızca birkaç kişinin
onlara başvurma imkânı bulabileceği kütüphanelerde tutulmuşlar, Muġnî ve Hidâye’nin muhafaza
edilmiş cüzleri dikkat çekici bir şekilde derkenardan veya sık sık başvurulduğuna dair
belirtilerden yoksundur.19
C ve F için Gimaret tarafından gösterildiği gibi Hidâye’nin muhafaza edilmiş bölümleri
Bâkillânî’nin daha erken eserlerinden pek çok alıntı içerir ki bunların çoğu Kādî İyâz’ın (ö.
544/1149) Tertîbü’l-medârik ve taḳrîbü’l-mesâlik li-ma‘rifeti a‘lâmi meẕhebi Mâlik’inde verdiği
Bâkillânî’nin çalışmalarının kapsamlı listesinde yer almamaktadır. 20 Aşağıdaki, kelâm alanındaki
eserler S ve/veya T’de zikredilmiştir:
-Kitâbu’t-Temhîd.21 Bâkillânî bu esere nübüvvet kısmının başında; Temhîd, Muhammed’in
risâletinin doğruluğuna karşı olan Berâhime, Hıristiyanlar ve Yahudilerin argümanlarına daha
و منع غريهم من ذلك و خرق العادة يف هذا إقرار الرسول سالم هللا عليه ال منع غريه

17

18
19

20

21

Görmedim. Krş. İbrahim Şebbûh, “Sicil ḳadîm li-mektebeti Cami‘ el-Ḳayrevân”, Mecelletü’l-Maʿhedi’l-Maḫṭûṭâti’lʿArabiyye 2 (1956), 369. Ayrıca bk. Sezgin, GAS, 1/609 #7; H. Ansari, “Bâkillânî”, Dâiratu’l-me‘ârif Büzürg-i İslâmî,
(Tahran, 1381/2002), 11/228 #7.
Ebu Ali es-Sekûnî, ‘Uyûnu’l-Munâẓarât, thk. Sa'd Gurâbe, (Tunus, 1976), 72, 91, 157. akt. Ansari, “Bâkillânî”, 11/228 #7.
Bu C, S ve T için kesinlikle geçerlidir. F’nin kenarları ise ciddi ölçüde hasarlıdır fakat daha iyi muhafaza edilmiş
yaprakları aynı izlenimi vermektedir. Abdülcebbar’ın Kitâbu’l-Muġnî’sinin ciltleri arasında başvurduklarım
şunlardır: YE Mektebetü’l-Evḳâf (eş-Şarḳiyye), San’a, 543 (8 ve 9. ciltleri içeriyor), 545 (11. cildi içeriyor) ve 546 (12.
cildi içeriyor).
Krş. Gimaret, “Un extrait de la Hiyāda”, 263-269. Kādî İyâz’ın Fihristu’l-kütüb el- Ḳâḍî Ebî Bekr b. Ṭayyib’inin en iyi
basımı Bâkillânî’nin Temhîd’inin (nşr. M. M. el-Hudayrî - M. A. Ebû Rîde, (Kahire, 1366/1947), 257-259) nâşirleri
tarafından sunulmuştur. Khaled el-Rouayheb’e bana ilgili sayfaları temin ettiği için teşekkür ediyorum. Bâkillânî’nin
eserlerinin açıklamalı bibliyografisi için bk. B. Abdulhamid, “Muḫavele bibluġrâfiyye fî âs̱âri’l-Bâḳillânî”, el-Meşrik
67 (1993), 461-490; 68 (1994) 153-174; Ansari, “Bāqillānī”, 11/226-232.
Bu, S ve T’de atıfta bulunulanlar arasında Kādî İyâz’ın hazırladığı Bâkillânî’nin eserlerinin listesinde yer alan tek
kitaptır. (Fihristu’l-kütüb el- Ḳâḍı Ebî Bekr b. Ṭayyib, 257 #5) Eser defalarca yayınlanmıştır: (i) nşr. M. M. el-Hudayrî - M.
Abdülhâdî Ebû Rîde, (Kahire, 1366/1947); (ii) [kısmen] nşr. R. J. McCarthy, (Beyrut, 1957); (iii) thk. I. A. Haydar,
(Beyrut, 1987). Ayrıca krş. Ansari, “Bâkillânî”, 11/227 # 3; Abdülhamid, “Muḫavele”, 478-482 # 13.

Kader

20/1, 2022

471

Sabine SCHMIDTKE (çev. Fatıma AKKAYA ÖĞE)

detaylı reddiye içeriyor diyerek atıfta bulunuyor. Sonrasında bu bölümü aşağıdaki gibi
vazediyor.22
-el-Farḳ beyne mu‘cizâti’n-nebiyyîn ve kerâmâtiṣ-ṣâlihîn (T 77b:9; 184a:2-3). Gimaret’in gösterdiği gibi23
bu kitap Bâkillânî’nin Kitâbu’l-Beyân ‘ani’l-farḳ beyne’l-mu‘cizât ve’l-kerâmât ve’l-ḥıyel ve’l-kehane ve’ssiḥr ve’n-nârencât’ı ile aynıdır. Bu eserin eksik haldeki tek yazması (Tübingen 92) Richard J.
McCarthy tarafından neşredilmiştir.24
-İbânetu ‘aczi’l-Ḳaderiyye ‘an taṣḥîḥi delâili’n-nübüvve (T 77b:8-9)/Ta‘rîfu ‘aczi’l-Ḳaderiyye ‘an taṣḥîḥi
delâili’n-nübüvve (T 184a:3-4). Bu kayıp eserin iki başlığı, ayrıca C 11a (Ta‘rîf..) ve F 27b, 199b
(İbâne...)’de de tasdik edilmiştir.25 Hidâye’nin de özellikle bu konuya ayrılmış bir bölümü vardır. (C
45b: bâbu’l-kelâm fî’l-ibâne ‘an buṭlâni delâleti’l-mu‘ciz ‘alâ ṣıdḳi’r-rusul ‘aleyhimi’s-selâm ‘alâ uṣûli’lḲaderiyye). Bâkillânî bu esere ayrıca et-Taḳrîb ve’l-irşâd’ında da Kitâbu Ta‘rîf ‘aczi’l-Mu‘tezile ‘an is̱bâti
delâili’n-nübüvve ve ṣıḥḥatihâ ‘alâ meẕâhibi’l-müs̱bite olarak atıfta bulunmaktadır.26
-Kitâbu mâ yu‘allel ve mâ lâ yu‘allel.27 Bu başlık Bâkillânî’nin, Mu‘tezile’ye ait illiyet düşüncesini
reddetme kaygısını yansıtmaktadır. Hidâye’nin beşinci cildinde sık sık tekrarlanan atıflara (S
31a:18; 39b:12-13; 45a:6; 60a:10; 68b:11-12; 70a:9-10; 99a:19; 149b:7; 151b:3; 164a:6; 173a:8-9;
179b:18; 181b:12-13) ek olarak bu eser, ayrıca bâbu’l-kelâm fî ḫalḳi’l-ef‘âl’de defalarca ve kitâbu’ttevellüd’de bir kere zikredilmektedir.28
-en-Naḳż (S 31a:18) veya Naḳżu naḳżi’l-lüma‘ (S 164b:4: Kitâbu’l-maḫlûḳ min Naḳżu naḳżi’l-Lüma‘). Bu
iki başlık Bâkillânî’nin, Kādî Abdülcebbar’ın Eş‘arî’nin Lüma‘sına yazdığı reddiyeye karşı kaleme

22

Krş. T 169a:10 - 174b:4:

 اعلموا وفقكم هللا تعاىل اننا قد تكلمنا على الربامهة يف إبطاهلم النبوة يف كتاب التمهيد و أتْبَ ْعنا ذلك ابلكالم على اليهود و النصارى و:ابب الكالم يف إثبات النبوات

نضر هللا وجهه و غريه من أهل احلق للكالم على أهل امللل و حنن نقتصر يف هذه الكتاب
اختصران هناك الكالم يف هذه األبواب ا
ّ تعويال على بسط شيخنا أيب احلسن
يضا للثواب ملن
ر
تع
ان
ك
و
حسن
إن
و
عليه
ذلك
جيب
ال
أنه
و
إرساهلم
منه
حسن
أنه
و
ذلك
از
و
ج
و
عباده
إىل
الرسل
تعاىل
على استقصاء القول يف صحة إرسال هللا
ا
َ
نبني أن الرسالة غري مستحقة للمرسل و أنه ليس منها شيء يقبح من هللا تعاىل يف بعض األحوال و إىل بعض العباد إىل
ّ املعلوم من حالة القبول منهم و االنتفاع بذلك و
تدل على إثبات نبوة نبينا عليه السالم و صحة أعالمه و نذكر
اإلرسال
سبحانه
منع
وقع
قد
أنه
نبني بعد ذلك
ّ اجملوز يف الفعل و
ّ غري ذلك مما يتصل هبذه األبواب مث
ّ
خيتص به و وجه داللتها على صدق الرسل بعد أن نذكر إبطال | عمد الربامهة يف إحالة إرساله تعاىل الرسل و يف ّادعائهم
ما
و
مجلةا من أحكام املعجزات و شروطها
ّ
تص الرسل به من الصفات و ما جيوز عليهم و
ّ صح وقوعه منه مث
ّ نيب و مجلة ما خي
ّ لقبح ذلك لو
ّ النيب أبنه
ّ نبني معىن وصف الرسول عليه السالم أبنه رسول و وصف
جل على ذلك نستعني و منه نستم ّد العصمة و التوفيق
و
عز
ابهلل
ميتنع يف صفتهم و
ّ
ّ

23
24

25
26
27

28

Nübüvvet bölümündeki Temhîd’e yapılan diğer atıflar için , bk. C 61b. krş. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya”, 265.
Krş. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya”, 266-267.
Bâkillânî, Kitâbu’l-Beyân ‘ani’l-farḳ beyne’l-mu‘cizât ve’l-kerâmât ve’l-ḥıyel ve’l-kehane ve’s-siḥr ve’n-nârencât: Miracle and
magic: a treatise on the nature of the apologetic miracle and its differentiation from charisms, trickery, divination, magic and
spells, nşr. R. J. McCarthy (Beyrut, 1958). Ayrıca krş. C. Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur (Erster
Supplementband) (Leiden, 1937) 349 # 8 iii; Sezgin, GAS, 1/609 # 3; Abdulhamid, “Muḫavele”, 477 # 9; Ansari,
“Bāqillānī”, 11/227 # 2. Bu eser ve Temhîd için ayrıca bk. S. Ferhat, Mu'cemü'l-Baḳıllani fî kütübihi's̱- s̱elas̱e : et-Temhîd,
el-İnṣâf, el-Beyân (Beyrut, 1991).
Krş. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya”, 267.
Krş. Bâkillânî, et-Taḳrîb ve’l-irşâd: eṣ-ṣaġîr, thk. Abdulhamid b. Ali Ebu Zenîd (Beyrut, 1993-1998) 1/407.
Bu eser mevcut değildir ve Kādî İyâz tarafından da listelenmemiştir. Krş. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya”, 267268.
Krş. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya”, 267-268.
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aldığı reddiyeye işaret etmektedir.29 Bâkillânî’nin bu önemli eseri ayrıca C ve F’de de defalarca
zikredilmiştir.30
-Kitâbu Aḥkâmu’l-‘ilel (S 149b:7). Bu kitap muhtemelen Kādî İyâz’ın bahsettiği el-Aḥkâm ve’l-‘ilel ile
aynıdır.31 Cüveynî, Bâkillânî’nin Ahkâm’ul-‘ilel’i ile aynı olabilecek Kitâbu’l-‘ilel’ine birçok defa atıf
yapıyor ve İbn Fûrek’in Bâkillânî’nin Kitâbu Aḥkâmu’l-‘ilel’ine bir şerh yazdığını belirtiyor.32
-Kitâbu Istiḥâletü te‘arri’l-cevâhir mine’l-a‘râż (S 151a:14-15). Bâkillânî bu çalışmaya cevherlerin
hiçbir zaman arazlardan hâli olamayacağını tartıştığı bekâ kavramıyla ilgili bahiste atıf yapıyor.
Bu başlıktan ne Kādî İyâz bahsetmiş ne de Hidâye’nin diğer mevcut ciltlerinde veya Bâkillânî’nin
herhangi bir eserinde bahsi geçmiştir.
Hidâye’nin iki cildi ayrıca Bâkillânî’nin fıkıh usulü alanındaki eserleri hakkında değerli bilgiler
sunmaktadır.33 Uṣûli’l-fıḳh hakkındaki bazı eserlerine belirsiz atıflar34 dışında, Bâkillânî S’de ve
özellikle T’de bu disiplindeki muhtelif çalışmalarına atıf yapmaktadır. Bu eserlerden başka hiçbir
yerde geçmeyen bazıları şunlardır:
-Kitâbu’l-aḫbâr min uṣûli’l-fıḳh (S 9a:14). Keza bu çalışma C 72b’de de zikredilmiştir.35
-Kitâbu’n-nâsiḫ ve’l-mensûḫ fî uṣûli’l-fıḳh (T 88b:10; 89a:11). Bâkillânî bu kitaba Allah’ın fikrini
değiştirmesinin (bedâ) akıl almazlığını tartışırken atıfta bulunuyor. 36 Bu kitaptan ne Kādî İyâz
29

30
31
32
33

34

Bu eserin çeşitli kısımları için, bk. D. Gimaret, “Bibliographie d’Ašʿarī: un réexamen”, Journal asiatique 273 (1985),
235-240 ## 11, 12; D. Gimaret, “Un document majeur pour l’histoire du kalām: le Muğarrad maqālāt al-Ašʿarī d’Ibn
Fūrak”, Arabica 32 (1985), 186-187; Abdülkerim Osman, Ḳāḍi’l-ḳuḍât ʿAbdülcebbâr el-Hemeẕânî (Beyrut, 1967), 71 # 63.
Ayrıca krş. Abdulhamid, “Muḫavele”, 488 # 40; Ansari, “Bâkillânî”, 11/228 # 6.
Krş. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya”, 268-269.
Krş. Fihrist kutubi’l-Kādî Ebi Bekr b. et-Ṭayyib, 259 # 38. Ayrıca bk. Abdulhamid, “Muḫavele”, 474 # 2.
Krş. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya”, 268, dip. 53.
Bâkillânî’nin fıkıh usulündeki görüşleri için, bk. E. Chaumont, “Bāqillāni, théologien ashʿarite et usūliste mālikite,
contre les légistes à propos de l’ijtihād unanime de la communauté”, Studia islamica 79 (1984), 79-102; M. Mutiʿ,
“Bâḳillânî (uṣûli’l-fıḳh)”, Dâirâtu’l-me‘ârif Büzürg-i İslâmî, (Tahran, 1381/2002) 11/232-234; Ayrıca krş. Abdulhamid,
“Muḫavele”, 153-155 ## 43-45 (uṣûli’l-fıḳh). Bâkillânî’nin uṣûli’l-fıḳh eserleri arasından yalnızca et-Taḳrîb ve’lirşâd’ının birinci cildi muhafaza edilmiş görünmektedir (et-Taḳrîb ve’l-irşâd: eṣ-ṣaġîr, thk. Abdülhamid b. Ali Ebû Zenid,
(Beyrut, 1993)). Bu eser hakkında ayrıca bk. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya”, 25-66. Ayrıca Taḳrîb’in Cüveynî
tarafından yazılan bir muhtasarı yayımlanmıştır. (Kitâbu’t-Telḫîs fî uṣûlu’l-fıḳh, iki kere yayınlanmıştır: (i) thk.
Abdullah Cevlem Neybali, Şübeyyir Ahmed Ömeri. (Beyrut, 1996); (ii) thk. M. Hasan İsmail. (Beyrut, 2003)); ayrıca
bk. D. Stewart, “Muhammad b. Dawud al-Zahiri's Manual of Jurisprudence: el-vuṣûl ilâ ma‘rifeti’l-uṣûl”, Studiesin
Islamic Legal Theory, ed. B. G. Weiss (Leiden, 2002) 101. Ayrıca bk. H. Ansari, “Ebu Bekr Bâkillânî vu muʿasirân-ish”,
Kitâb-i mâh dîn 107-108-109 (1385/2007), 4-11 (ayrıca bk. http://ansari.kateban.com/entry847.html [Erişim tarihi:
06/07/2010]).
Krş. T 133b:11:
T 195b:10:

... و قد دللنا يف أصول الفقه على إبطال القول بدليل اخلطاب إذا علق احلكم فيه بصفة...

بل قد دللنا يف كتب أصول الفقه على صحة متام التواضع من العقالء الناطقني الصحيحي اآللة على التواضع على دالالت األلفاظ و الرموز و اإلشارات و احلطوط...

35
36

Krş. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya”, 266.
T 88b:9-89a:17:

...(؟) و العقوبة

ابب القول يف إحالة البداء على هللا تعاىل فإن قيل فهل جيوز على هللا تعاىل البداء يف األجل الذي يقسمه احلي قيل له ال جيوز ذلك عليه تعاىل فإن قيل ومل استحال
ذلك يف صفته قيل ألجل ما بيناه من قبل يف كتاب الناسخ واملنسوخ يف أصول الفقه من أن البداء على احلقيقة ال يستعمل إال على معنيني إما مبعىن ظهور الشيء مل

تغري العزوم واإلرادات فمىت أراد املريد
ّ  والوجه اآلخر أن البداء يكون مبعىن... اقعا له من قبل ومنه قوله تعاىل
ّ ظن له مل يكن و
ّ يكن عاملاا به واستدراكه ملعرفته أو لغلبة
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bahsetmiş ne de Hidâye’nin diğer ciltlerinin herhangi birinde ya da -görünene göre- diğer
eserlerinde Bâkillânî bahsetmiştir.
-Kitâbu’l- Ḥaẓr ve’l-ibâḥa min [kütüb] uṣûli’l-fıḳh (T 125a:2;37 147b:10). Rızık tartışmasının olduğu
bölümde iki kere atıf yapılan bu başlık da aynı şekilde Kādî İyâz tarafından veya Hidâye’nin diğer
ciltlerinin herhangi birinde zikredilmemiştir. Bâkillânî buna Menâḳıbu’l-eimme el-erba‘a’da Kitâbu’lİbâḥa ve’l-haẓr min kitâbi’l-uṣûl olarak atıf yapmaktadır.38
-Kitâbu’l-ictihâd min uṣûli’l-fıḳh (T 147b:18).39 Bu başlıktan da ne Kādî İyâz bahsetmiştir ne de
Hidâye’nin diğer ciltlerinde bahsedilmiştir.40
Hidâye’nin mevcut bölümleri ayrıca, şu anda mevcut olmayan daha erken dönem kelâm
literatüründen de alıntılar içermektedir. Kitap boyunca Bâkillânî, kapsamlı bir şekilde Cübbâî ve
İbn Cübbâî’nin görüşlerini tartışmaktadır ve Bâkillânî’nin anlatımı -spesifik herhangi bir başlık
vermese de- sıkça kelimesi kelimesine Ebû Haşim el-Cübbâî’nin eser(ler)inden atıflar yaptığını
göstermektedir. Bâkillânî bir seferinde Eş‘arî’nin (ö. 324/936) Ebû Ali el-Cübbâî’nin (ö. 303/91516) el-Uṣûlu’l-ḥamse’sine yazdığı reddiyeden alıntı yapmaktadır.41 Daha sonraki Mu‘tezilîler
arasında, sarâhaten Ebû Haşim’in (ö. 321/933) öğrencisi İbn Hallâd’a atıf yapıyor, buradan
Bâkillânî’nin İbn Hallâd’ın Kitâbu’l-Uṣûl’üne ve muhtemelen bu esere yazdığı şerhe sahip olduğu
varsayılabilir.42 Bâkillânî ayrıca Ebu’l-Kasım el-Belhî’nin (ö. 319/931) Evâilu’l-edille’sinden

الشيء مث كرهه أو كرهه مث أراده أو عزم على فعله مث على تركه أو على تركه مث على فعله قيل قد بدا له فيما أراده أو كرهه أو عزم عليه | ولذلك يقال فيمن هذه حاله
تغري حال العازم واملريد يف كونه عاملا مبا مل يكن
ّ البدوات وميكن أن يكون إمنا وصف بغري العزوم واإلرادات والكراهات أبهنا بداء لداللتها على
ّ أنه ذو بداءات وأنه كثري
ا
ساعا وميكن أن تكون حقيقة يف األمرين وقد يوصف املخرب أبنه
ت
ا
و
ا
جماز
عليه
دل
ما
ابسم
الشيء
تسميته
فتكون
قبل
من
له
ظاان
يكن
ظاان ما مل
ا
عاملا به من قبل أو ا
ا ّ ا
ا
أيضا أن يكون وصف َمن هذه حال خربه ووعده أبنه قد أجازان على طريق
سيفعل الشيء إذا مل يفعل ما أخرب ووعد أبنه يفعله أبنه قد بدا له فيما وعد وأخرب وميكن ا
ظ وال غرض له يف ذلك الفعل هذا مجلة ما جيري عليه اسم البداء وليس أمره
ّ الظن فإنه ال مصلحة وال ح
ّ اجملاز وداللة ترك الوفاء مبا أخرب على استدراك العلم أو غلبة
أيضا أن يفعل الفعل مث يفعل ض ّده وخالفه ملا بيناه ودللنا عليه يف ابب جواز
منه
وال
إليه
وتبديله
غريه
تعاىل ابلشيء بعد النهي عنه وتغيري حكم ما تعبّد به إىل حكم
ا
ٍ
أجال ومييته
أجال يقسمه له ويعلم أنه مييته فيه مث يرجع عن جعله ا
الفعل قبل وقته من كتاب الناسخ واملنسوخ وإذا كان ذلك كذلك ومل جير على هللا تعاىل أن جيعل ألحد ا

احلي إمنا هو الوقت الذي يعلم
ّ قبل ذلك أو بعده ملا يوجبه هذا من
ّ تغري حاله يف كونه عاملاا وجواز اجلهل عليه يتعاىل عن ذلك فاستحال عليه البداء يف األجل ألن أجل
هللا أنه يبقى إليه وال ميوت دونه وال يكون حياا بعده وهو مل يزل عاملا بذلك وحمال أن يكون ما علمه على خالف ما تناوله عليه ملا قد بيّنّاه يف كتاب الصفات من هذا
ا
...الكتاب وغريه

37
38
39
40

41

İlgili paragraflar için, bk. aşağıdaki Ek.
Thk. Samira Ferhat, (Beyrut 1422/2002), 588 § 823.

... على ما بيناه يف كتاب االجتهاد من أصول الفقه من أن كل جمتهد يف الشرعيات اليت ال دليل قاطع على حكمها مصيب..

Abdulhamid’e göre (“Muḫavele”, 153 # 43.) Bâkillânî bu esere, ayrıca Menâḳıbu’l-eimme el-erba‘a’sında da 189a:1’de
atıf yapmaktadır. Bu bilgi, Bâkillânî’nin el-kelâm fi’l-ictihâd’ına atıf yaptığı yerin metninin baskısı üzerinden
doğrulanamamıştır. Metin daha çok onun Menâḳıb’da bu konuyu daha önce tartıştığı bir yerde atıf yaptığını ortaya
koymaktadır.
T 96a:1vd:

نضر هللا وجهه ما حنن حنكي لفظه و لفظ شيخنا يف نقضه و جوابه
ّ و كان اجلبائي قال يف أصوله اخلمسة يف ابب الكالم يف اآلجال الذي نقضه عليه شيخنا أبو احلسن
...قال اجلبائي فإن قال قائل

42

Eş‘arî’nin Naḳż’ından yapılan alıntı T 98b:17’de bitiyor. Ebu Ali el-Cübbâî’nin Kitâbu Uṣûlu’l-ḥamse’si yalnızca geç
Eş‘arî kaynaklarda (Ebu Ali’nin eserinin başlığı sürekli el-Uṣûl olarak verilmiş) bahsedilen Eş‘arî’nin reddiyesi ile
bilinmektedir. Krş. D. Gimaret, “Matériaux pour une bibliographie des Ğubbā’ī”, Journal asiatique 264 (1976), 282 # 5;
Gimaret, “Bibliographie d’Ašʿarī: Un réexamen”, 240-241 # 16.
İbn Hallâd’ın kelâmî eserleri hakkında, bk. C. Adang vd., Baṣran Muʿtazilite Theology: Abū ʿAlī Muḥammad b. Khallād’s
Kitāb al-uṣūl and its reception. A Critical Edition of the Ziyādāt Šarḥ al-uṣūl by the Zaydī Imām al-Nāṭiq bi-l-ḥaqq Abū Ṭālib
Yaḥyā b. al-Ḥusayn b. Hārūn al-Buṭḥānī (d. 424/1033) (Leiden, 2011); H. Ansari - S. Schmidtke, “The Zaydī reception of
Ibn Khallād’s Kitāb al-Uṣūl: The taʿlīq of Abū Ṭāhir b. ʿAlī al-Ṣaffār”, Journal Asiatique 298 (2010) 275-302.
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azımsanmayacak miktarda alıntı yapmaktadır.43 Bâkillânî’nin açıkça zikrettiği son Mu‘tezilî
düşünür ise Kādî Abdülcebbar’ın hocası ve Behşemiyye’nin liderlerinden Ebû Abdullah elBasrî’dir.44

Ek: S, F, T, C Yazmalarının İçindekiler Listeleri45
S Yazması
أ] فصل ألقول فيما يدلّ على ذلك من جهة أألأخبار4[

ب] فصل وقد اشتهر القول برؤية هللا تعاىل ابألبصار يف اآلخرة عن مجاعة من جلّة التابعني كما ظهر ذلك واستمر عن مجاعة من ذكرانه من8[
...الصحابة
يصح القول بثبوت هذه األخبار والعلم بنفي اعرتاض عليها معما قد روي من األخبار عن الرسول عليه
ّ ب] فصل فإن قال منهم قائل كيف11[
...السالم والصحابة يف معارضتها
...متساهال يف حديثه
أيضا يف رجال خرب الرؤية وذكر أن أاب هريرة كان
ا
ب] فصل وإن عادوا يقولون فقد طعن ا15[
ب] ابب القول يف مطاعنهم يف أخبار الرؤية أبهنا يوجب التشبيه15[

43

T 98b:17:

و قد كان البلخي تكلم يف اآلجال يف كتابه املرتجم أبوائل األدلة بكالم قد نقضنا مجيعه بيسري ما قدمناه يف هذا الباب و أورد يف كالمه من التخاليط و املناقضات شيئاا
...كثريا ألنه ابتداء فقال إن قال قائل
ا

44

45

el-Belhî’nin bu çalışması için, bk. R. Moujir el Omari, The Theology of Abū l-Qāsim al-Balḫī/al-Kaʿbī (d. 319/931): A Study
of Its Sources and Reception (Yale Üniversitesi, Doktora Tezi, 2006) 52, 98 # 4 ve tamamı. Fuâd Seyyid, İbn Fûrek’in (ö.
406/1015) Belhî’nin Evâilu’l-edille’sine yazdığı şerhin Fransa Milli Kütüphanesi’ndeki (174 Miami) bir yazmasından
bahsetmektedir (krş. Fażlu’l-i‘tizâl ve Ṭabaḳātü’l-Mu‘tezile, nşr. Fuâd Seyyid, (Tunus, 1393/1974), 49). Bu bilgi doğru
değildir. Gerçekte yazma, Ebû Ali İsa b. Zur‘a’nın (ö. 398/1008) Belhî’nin Evâilu’l-edille’sinin Hıristiyanlık hakkındaki
bir bölümüne karşı reddiyesini içermektedir. Risalenin bir baskısı şurada bulunmaktadır: P. Sbath, Vingt traités
philosophiques et apologétiques d’auteurs arabes chrétiens du ixe au xive siècle (Kahire, 1929), 52-68 # 3. Ayrıca bk. G. Graf,
Geschichte der christlichen arabischen Literatur. Zweiter Band: Die Schriftsteller bis zur Mitte des 15 Jahrhunderts, (Vatikan,
1947), 254 # 5. İbn Zur‘a hakkında ayrıca bk. J. L. Kraemer, Humanism in the Renaissance of Islam: The Cultural Revival
during the Buyid Age (Leiden, 1992), 116-23. Evâilu’l-edille’ye daha sonraki çalışmalarda yapılan atıflar için bk. H. Ansari
- S. Schmidtke, “Abū l-Qāsim al-Balḫī and his Awā’il al-adilla” [Yayınlanacak]. Farfur - el-Hâfız, el-Munteḳâ, 82’e göre,
İbn Fûrek’in Evâilu’l-edille şerhinin bir kopyası el-Biruni Doğu Çalışmaları Enstitüsü, 3086’da mevcuttur (yazar
tarafından Haziran-Temmuz 2010’da kontrol edilmiştir). 218 varaktan oluşan yazma, baştan ve sondan eksiktir.
Unvan sayfasında eserin kimliğini belirten, hepsi metnin müstensihinden farklı el yazısıyla ve daha sonra yazılmış
üç not vardır: (i) Evâilu’l-edille fî uṣûli’d-dîn li’ş-Şeyḫ Ebi’l-Ḳasım Abdullah b. Ahmed el-Belḫî tuvuffiye 319 (sol üst
köşe, siyah mürekkep); (ii) muṣannif-i în kitâb Abdullah b. Ahmed Belḫî der uṣûl-i dîn (sayfanın ortasında sağ kısım,
yeşil mürekkep ile); (iii) Şerḥu Evâili’l-edille [li] Ebî Bekr Muhammed b. Hasan b. Fûrek el-Iṣfehânî (alt sağ köşe, mavi
ile). Eserin kimliği metin boyunca bahsedilen sonraki kişiler tarafından açıkça yanlış anlaşılmıştır, örneğin Şerḥu’lMeḳāṣıd’ından alıntılarla Taftazânî (ö. 793/1390) vb. (ör. 18b:21, 35b:4) Yazmaya dikkatimi ilk defa çeken Alena
Kulinich’e teşekkür ediyorum. Fas’ta özel bir kütüphanede, İbn Fûrek’in eseri olarak sunulan Kitâbu Evâili’l-edille fî
uṣûli’l-kelâm isimli bir yazma vardır (görmedim). Bir şekilde bu eserin Kâ‘bî’nin Evâilu’l-edille’si ile ilişkili olma
ihtimali vardır. Yazmanın tasviri için, şu eserdeki editörün önsözüne bk. İbn Fûrek, Kitâbu’l-Ḥudûd fî’l-uṣûl:
(ḥudûd ve’l-muvaża‘ât), thk. Muhammed Süleymânî (Beyrut, 1999), 24-25 # 5.
S 124a:12: ennehû ḳad ze‘ame ba‘ḍ s̱evâbitihim ve hüve el-mulaḳḳab bi’l-Baṣrî…; F 137a (nşr. Gimaret, “Un extrait de la
Hidāya”, 299).
S ve T yazmalarının tüm detayları verilmiştir. D. Gimaret tarafından zaten tanıtılmış olan C ve F’de ise yalnızca ana
başlıklardan bahsedilmiştir.
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)Sabine SCHMIDTKE (çev. Fatıma AKKAYA ÖĞE

[16ب] فصل وقد تعاطى بعضهم إثبات خرب الرؤية قال وال ب ّد من ذلك ملوضع شهرته وكثرة ُرواتِِه وقيام احلجة به...
علما ضروراًي...
[16ب] فصل فأما الكالم على من احتشم وجتنّب ّ
رد اخلرب ملوضع شهرته وظهوره وقال أن املراد أنكم تعلمون هللا سبحانه ا
وتصوارا أنه مبعىن الظن فأما إذا كان علم يقني أو ضروري أصل حمل الرؤية
[17ب] فصل وإن قالوا إمنا تع ّدى العلم إىل مفعولني إذا مل يكن يقيناا ّ
عرب عليه السالم عن علمهم يف القيامة ابهلل تعاىل أبنه رؤية ومل نع ّده إىل مفعولني يقال هلم...
وعُ ّدي إىل مفعول وُسُّي ابسم الرؤية ولذلك ّ
ٍ
علما
[18أ] فصل فإن قال منهم قائل ما أنكرمت أن يكون لقوله عليه السالم ترون ربّكم مفعول اثن حمذوف وتقديره أن يقال كان تعلمون ربّكم ا
اقتصارا يقال هلم...
يقيناا ضروراًي فحذف املفعول الثاين من الكالم
اختصارا و ا
ا
[18ب] فصل فِإن قالوا األمر وإن كان على ما وصفتم فِإنه ال جيوز أن يُبشَّر بزوال ىىىىر األمل والضرر من هو يف عظيم العقاب وتتابُع اآلالم و
األحزان وما عليه املشركون من أهل النار وتضاعُف العذاب أعظم من أن يؤثر يف شأ اان من أن يبشر منتظره بزوال كلفة االستدالل عنه على معرفة
الغم مبا يتوقّعه يف أعظم مما
هللا تعاىل كما أن العامل أبنه سيضرب عنقه واملنتظر لذلك بعد تقطُّع أعضائه وتفصيل أوصاله هو بني أمل العذاب و ّ
يستمر ( ...؟) فكذلك سبيل امتناع بشارة الكفار هبذا الباب وحصوهلا به للمؤمنني يقال هلم ...
يبشرمعه أنه | ال
ّ
ُسيعا وأنه مريد متكلم
قادرا ا
[21أ] كتاب الصفات قال القاضي رضي هللا عنه قد بيّنّا فيما سلف وجوه األدلّة على أن هللا تعاىل مل يزل حيًّا عاملاا ا
ٍ
حلق
وفسران معىن كل شيء منها
تفسريا يوضح ا ّ
ا
ابق وأنه ذو وجه ويدين وعينني وذكران مجلة ذات صفات ذاته والفصل بينها وبني صفات أفعاله ّ
برده ووصفنا ما يعود منها إىل إثبات نفسه فقط وما يرجع إىل إثبات معىن يوجد به وما يعود إىل إثبات معىن ال يوجد به وما
ويغين عن ا ِإلطالة ّ
يرجع معناه إىل النفي دون ا ِإلثبات وما جيري على جهة االشتقاق وما ليس من ذلك بسبيل إىل غري ذلك مما حيتاج إىل العلم به والذي نريده
جل | لذاته من حياة وقدرة وعلم إىل سائر صفات ذاته
ابلكالم يف هذا الباب إثبات صفات هللا ّ
عز و ّ
[ 21ب] فصل قال القاضي رضي هللا عنه واعلموا قبل ذكران الداللة على إثبات هذه الصفات لذاته أن هذا الباب يعظم فيه قدر اخلالف ويقع
مستحق
احلق يقول أنه ال جيوز أن يعرف هللا تعاىل وأنه إله
ّ
فيه التكفري بيننا وبني أهل القدر واالعتزال النافني لصفات ذات هللا تعاىل فجمهور أهل ّ
للعبادة من اعتقد نفي حياته وعلمه وقدرته ...
أيضا قد ثبت أن خاصية القدرة كوهنا يتمكّن هبا من املقدور وإجياده وأن خاصية العلم كونه اعتقاد املعتقد خمصوص على ٍ
وجه
[23ب] فصل قالوا ا
ّ
ّ
ٍ
ٍ
خمصوص يف زم ٍن خمصوص وكذلك القول يف اإلرادة واإلدراك وأن صفاتنا هبذه ااخلتصاصات | فارقت ما يفارقها وهبا مياثل ما يشاركهما يف هذه
الصفات ...
أغيارا له وذلك كفر من قائله ...
[ 24أ] فصل وقال قائلون منهم يلزم من قال أن هللا تعاىل صفات قدمية أن يقول أهناغريه وأن مع هللا يف قدمه ا
صحة ما بيّنّا إكفارهم عليه ...
[24أ] فصل فأما لزوم الكفر هلم على األجوبة اليت قدمناها ّ
فبني وحنن نزيد بذلك بيا اان ونكشف عن ّ

لنص التنزيل ويف مجيع املسلمني وأنكم ال جتدون منهم يُطْلِق القول عند
[25أ] فصل واعلموا أن مذهبهم نفي علم هللا وقدرته وُسعه وبصره وألف ّ
املساءلة واملطالبة ...
ادرا ما مها
قادرا وأن
[27ب] فصل فإن قال منهم قائل إذا ثبت أن
املصحح ا
ّ
ّ
أيضا كون العامل القادر منا عاملاا ق ا
املصحح لكون القدمي سبحانه عاملاا ا
يصحح ذلك فيه وإالّ وجب اختالفهما يف الصفة
قادرا كما ّ
عليه من الصفة يف ذاتيهما وجب أن يكون ماثل القدمي يف صفته الذاتية ّ
يصحح كونه ا
صح ذلك فيهما وجب
صح يف علمه كونه عاملاا ويف قدرته كوهنا قادرة ومىت ّ
وذلك نقض لكوهنما مثلني ومشرتكني يف صفة النفس وإذا وجب ذلك ّ
ٍ
ٍ
يصحح فيها وإذا ثبت
جيوز ذلك عليها يف حالة ما انتقض القول أبن ذلك مما ّ
ّ
صحة ثبوت ذلك هذا الوصف هلا يف حال من األحوال ألنه إن مل ّ
يصح كوهنا قادرة بقدرة حيدث هلا ويوجد هبا ألن
مل
األوقات
بعض
يف
قادرة
كوهنا
فرض
لو
أنه
علم
وقد
ما
ا
وقت
ة
قادر
كوهنا
ثبوت
از
و
ج
وجب
ذلك
ا
ا
ّ
أيضا لو قدرت يف ٍ
وقت من األوقات أن ال يقدر إالّ ملا هي عليه من الصفة يف ذاهتا فِإذا
ذلك يوجب قلب جنسها
وضرواب من احملال فوجب ا
ا
أبدا وأن يكون يف وجوب زوم هذه الصفة هلا كالقدمي سبحانه فلما بطل
أبدا على تلك الصفة وكانت الصفة الزمة هلا وجب كوهنا قادرة ا
كانت ا
ذلك استحال ثبوت صفات القدمي قدمية كهو يقال له ...
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علما و على صفة | العلم ألنه حمال كون القدرة بصفة العلم
[28ب] فصل فأما قوهلم أنه لو كان تعاىل قدرة وعلى صفة القدرة مل ّ
يصح كونه ا
قادرا وأن يستغين هباعن العلم يف حصول كون العامل عاملا وذلك يوجب أن ال يكون للقدمي إالّ
وأن يوجب كون القادر عاملاا َم َع َها يوجب كونه ا
ا
قادرا أو عاملا فِإنه قول منتقض على أصوهلم ...
صفة واحدة وهي كونه ا
ا
رده فزال مجيع ما قالوا وأوجبوا به
[29ب] فصل فأما قوهلم ولو كانت صفاته قدمية لوجب اشتباهها فكالم قد بيّنّا فساده من قبل مبا يغين عن ّ
الق ...
على إكفار أهل ّ
[30ب] فصل وقد ألزمناهم يف غري موض ٍع وجوب متاثُل العلم والقدرة وا ِإلرادة إذا تعلّق مجيع ذلك حبدوث الشيء وكان العلم حبدوثه ا ِإلرادة إرادةا
وجه و ٍ
مبتعلق و ٍ
احد على ٍ
حلدوثه والقدرة قدرةا على حدوثه ألهنا حينئذ يتعلق كلها ٍ
احد وهو حدوث احلادث وملا مل جيب ذلك ابتّفاق بطل ما اعتلّوا
به ...
[32أ] فصل فِإن قال قائل فاعملوا على أنه قد استقام لكم الفصل الذي فصلتم به بني علمه تعاىل وعلومنا ومثله مستقيم لكم يف إرادته وإدراكه
وأمره وهنيه وخربه وكل ما له تعلّق من صفاته ألنه ال يتعلق كل شيء منه مبتعلقات كثرية فما فرق لذلك صفات نفس صفاته وصفات صفاتنا
أخص به من كوهنا حياة وبقاء يبقى به
الذاتية وكيف يستوي لكم الفصل مبثل ذلك يف حياة القدمي سبحانه وبقائه وال صفة لكل واحدة منهما ّ
أخص صفاهتما يقال هلم ...
الباقي وقد شارك بقاؤان وحياتنا حياةَ القدمي وبقاءه يف ّ
[34ب] فصل فِإن قال قائل فما تقولون أنتم يف تعلّق العلم أبن ذات اجلوهر على أحوال أهو متعلّق واحد أم متعلّقات مبعىن | الذوات املختلفة
يقال له ...
يستمر لكم يف حياة القدمي
أيضا إن هذا الدليل لو سلم لكم فما له تعلّق من الصفات على فساد ذلك وانتقاضه مل
[36ب] فصل ويقال هلم ا
ّ
سبحانه وحياتنا كما ال يستقيم لكم يف قدرته وقدرتنا ...
أيضا لو وجب ما قلتم لوجب كون ذات القدمي تعاىل مثالا لعلومنا لكونه متشاهباا املعلومات على ما هي | عليها كما
[37ب] فصل ويقال هلم ا
نبيّنها حنن بعلومنا ...
أيضا على بطالن قوهلم هذا أنه لو استحال تعليل الواجب من األحكام والصفات مل يكن لنا سبيل وال طريق إىل نفي كون
[42أ] فصل ومما ّ
يدل ا
ٍ
متحيزا يف | مكان من األماكن وجهة من اجلهات واجب كونه فيهما وحمال خروجه عنهما ...
جوهرا ا
القدمي سبحانه ا

[46أ] فصل فِإن قالوا إمنا أحلنا ذلك يف علم هللا تعاىل ألجل علمنا ابستحالة كون العلم املتعلّق بنا مبعلومني على جهة التفصيل من حيث كان
إثباته خبالف حكم علومنا حكم خبالف حكم الشاهد والوجود قيل هلم ...
ِ
ِ
مبين على وجوب كونه تعاىل عاملا بكل معلوم فلم قلتم ذلك قيل له ...
[47ب] فصل فإن قيل فإحالة هذا السؤال ّ
ا
[48أ] فصل فِإن قال قائل فما املعتمد عندهم يف إحالة كون علم اإلنسان ابلشيء جهالا بغريه قيل له ...
[48ب] فصل فِإن قال قائل فقد بيّنتم فيما سلف أن كل طريق احتمال كون علم اإلنسان متعلّاقا مبعلومني ومعلومات كثريةعلى التفصيل غري
مبجرد
موجود وال مستقيم يف علم القدمي تعاىل وأنه ال جيب قياس علمه يف هذا الباب على علومنا بغريعلة وال دليل جيمعهما وأوضحتم أن للتعلق ّ
يؤدي إىل اجلهالت اليت ذكرمتوها وما يطالبكم إبِجاب ذلك عليكم من حيث
الشاهد والوجود يف ذلك والقضاء به على الغائب غري مستمر وأنه ّ
وجب يف علومنا وإمنا نقول لكم ابتداءاا إذا وجب كونه تعاىل عاملا بعل ٍم ملا ي ّدعونه من داللة الفعل عليه ...
ا
[ 53ب] فصل | يف ذكر معىن قولنا للشيئني أبهنما معلومان على التفصيل ومعلومان على اجلملة وذكر احلجة على أنه قد يعلم الشيء على طريق
اجلملة كما يعلم على التفصيل
[56أ] فصل فِإنه قال أفتجعلون كون املعلومات معلومات على اجلملة دون التفصيل وعلى التفصيل دون اجلملة صفة للعلم هبا على التحقيق أو
صفة للمعلومات اليت تُعلم اترةا على اجلملة اترةا على التفصيل قيل له ...
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[56أ] فصل قال القاضي رمحه هللا وقد اختلف كالم ابن اجلبائي يف هذا الباب واضطرب فقال مرةا أنه قد يعلم األشياء واملعلومات على جهة
حق العلم ...
يصح يف قدمي وال حمدث وإن من ّ
اجلملة كما يعلم على جهة التفصيل وقال مراة أن ذلك ال ّ
[58أ] فصل فِإن قال قائل قد استحال كونه تعاىل عاملا ابلشيء على جهة اجلملة أو أبشياء | على اجلملة دون التفصيل قيل له ...
ا
[58ب] فصل فِإن قال أفتزعمون أن العلم ابألشياء على اجلملة من جنس العلم بكل واحد منها على التفصيل قيل له ...
[59ب] فصل وقد كان شيخنا أبو احلسن رضي هللا عنه قال مرةا أن حقيقة الغريين ما جاز وجود أحدمها مع عدم اآلخر فقيل له وللبلخي وقد
كان يقول مبثل ذلك ...
[60أ] فصل قال القاضي رضي هللا عنه واعلموا أن ما ذكرانه هو ح ّد الغريين وحقيقة هلما وليس بعلّة يف كوهنما غريين ...
وتقصمناها مبا يف اليسري منه تبصرة وبالغ
[60أ] فصل قال القاضي رضي هللا عنه قد ذكران عمد شبههم يف إحالة إثبات صفات هللا تعاىل لذاته ّ
احلق يف إثبات صفاته تعاىل لذاته ...
وحنن اآلن نذكر عمد أهل ّ
[63ب] فصل وإن قالوا ما أنكرمت أن يكون املقتضي لوجود علم العامل منا كونه عاملا بعد أن مل يكن كذلك كما أن املقتضي لوجود احملدث إجياد
ا
موجودا بعد أن مل يكن وإن مل جيب اقتضاء وجود القدمي ملوجد إذ كان الوجود واجباا له يقال هلم ...
موجوده لكونه
ا
[64أ] فصل فِإن قالوا فكذلك نقول أن كون العامل منا عاملا يوجب تعلّقه بوجود علم بكونه عاملا وال نقول أن كونه عاملا علة لوجود العلم ومع
ا
ا
ا
ذلك فال يستحيل وجودعامل ما ال يقتضي كونه عاملا وجودعلم كما ميتنع وجود موجود ال يقتضي إثبات موجد له وهو القدمي سبحانه والباقي يقال
ا
هلم ...
[ 64ب] فصل ويقال هلم إذا كان ما يلزم وجيب من الصفات ال يعلل وإمنا يعلل ما جيوز أن حيصل وأن ال حيصل فلم قلتم مع أنه ال علة للقدمي
قادرا حيًّا ...
يف كونه عاملاا أنه عامل لذاته أو حلصول حال لذاته أوجبت كونه عاملاا ا
[64ب] فصل فِإن قال منهم قائل ما أنكرمت من أنه حمال اقتضاء كون العامل عاملا ا لوجود العلم | وأن يكون كونه عاملا إمنا يقتضي اختصاصه
ا
ا
يدل
لصفة ليست ملن اىىىه فيها وقد جيب للصفة اليت يقع هبا الفرق اتراة للنفس واتراة ملعىن واتراة ال للنفس وال ملعىن واتراة ابلفاعل فثبوت الصفة ال ّ
جمرده على جهة استحقاقها يقال له ...
ّ
[65ب] فصل وإن قالوا إذا قلتم أن كون العامل عاملا هو املقتضي لوجود علمه من غري اعتبار أم ٍر يوجب ذلك فما أنكرمت يف ذلك أن ال تقولوا أن
ا
يدا كما مل يقتض كون احلادث حاد ااث واملوجود
متحراكا ا إىل املكان واجلهة يقتضي كونه فيهما إثبات كون له وكذلك كون املريد مر ا
كون ّ
املتحرك ّ
ِ
مروا على ذلك صاروا إىل نفي سائر األعراض وإن أبوه وقالوا فصل االعتبار يفصل بينهما قيل هلم ...
ا
موجودا ثبوت وجود | وحدوث هلما فإن ّ
ِ
املتحرك وحال العامل يف أن كونه متحراكا يقتضي إثبات احلركة وال جيب ذلك
[66أ] فصل فإن قال قائل منهم ما أنكرمت أن يكون الفصل بني حال ّ
يدل على كونه علىٍ صفة بعد كونه على ض ّدها ويوجب ذلك من حاله فوجب لذلك اقتضاء كونه متحراكا إثبات
يف كونه عاملا هو أن كونه متحراكا ّ
ا
احلركة وكون العامل عاملا يقتضي صفة واحدة وال شيء عن إثبات صفة بعد نقيضها فافرتقت احلال يقال هلم ...
ا
[66ب] دليل آخر على إثبات علمه تعاىل
[71أ] علة هلم أخرى يف نفي صفات هللا تعاىل
[76أ] فصل يف الداللة على أن حقيقة الغريين ما ذكرانه دون سائر هذه األقسام
[80أ] دليل آخر على أن القدمي تعاىل عامل بعل ٍم
انقصا لكون العلة علةا للحكم وإمنا الناقص املفسد هبا وجودها
[81أ] فصل فِإن قالوا ما أنكرمت أن ال يكون ثبوت احلكم | يف بعض من هو له ا
مع عدم احلكم قيل له ...
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[81ب] فصل على أنه إذا وجب ال ٍ
لعلة خرج منه حمال آخر | وهو أنه يوجب ما قلناه من العلم أبن ال أبس ملا قيل أنه علة يف إجياب احلكم
صح احلكم وثبت مع عدمه وال فصل يف ذلك ...
إذا ّ
[ 83ب] فصل وإن قالوا ما أنكرمت من أن يكون املوجب االشرتاك يف علة احلكم مىت حصل االشرتاك يف احلكم إمنا هو كون املشرتكني يف احلكم
من ٍ ٍ
ٍ
حق املثلني وجوب اشرتاكهما يف الصفات النفسية وجواز ما جيوز
جنس واحد فيستحيل لذلك أن يستح ّقه أحدمها لنفسه واآلخر لعلة ألن من ّ
46
صح كونه عاملا لذاته ال لعلة يقال له ...
عليهما من الصفات املعنوية وإذاا ثبت هذا وكان القدمي تعاىل خمال افا جلنس العامل ّ
ا
[86أ] دليل آخر على إثبات علمه تعاىل
[90ب] فصل فِإن قال قائل إمنا بنيتم استداللكم على نقض قولكم أنه عامل لنفسه على معىن أهنا موجبة لكونه عاملا ومقتضية لذلك فما تقولون
ا
إن قالوا لسنا نقول يف اجلملة أن نفسه موجبة لكونه عاملا وإمنا نعين بذلك أنه عامل ال لعلة فقط وهذا مسقط إجيابكم لكون ذاته تعاىل عاملا يقال
ا
ا
له ...
احلي العامل القادر بكونه كذلك أحوال وجبت له عن العلم واحلياة والقدرة واإلدراك
[92أ] القول يف أن ّ

[93أ] فصل فِإن قيل كيف جيوز لكم أن تقولوا أن متاثُل املعلومني يوجب متاثل العلمني مع قولكم أبن معلوم العبد هومعلوم هلل تعاىل على وجه ما
هو معلوم للعبد وإن كان علمه خمال افا علومنا يف اجلنس وإذا كان كذلك فلم ال جيوز أن تتعلق العلوم احلادثة ٍ
مبعلوم و ٍ
احد وتكون مع ذلك خمتلفة
يقال له ...
أيضا أنه ال ب ّد من القول
[95ب] فصل على أنه وإن سلم أن العلم أبنه عامل علم بعلمه وأنه حمال أن يعلمه أو غريه عاملا إالّ من علم علمه لوجب ا
ا
ابألحوال ...
[97أ] فصل من الكالم فيها
[98ب] فصل آخر من الكامل فيها
[99ب] فصل فِإن قال قائل أفتصفون األحوال أبهنا موافقة للذوات أو خمالفة هلا وأبهنا هي الذوات أو غريها فٍإن قلتم ذلك أن منكم [كذا يف
األصل] كوهنا ذوا اات وإن أبَيْتم ذلك دفعتم االضطرار ألن املذكورين املعلومني ال ب ّد أن يكوان | مثلني أو خالفني أو يكون أحدمها هو اآلخر أو
غريه يقال له ...
[ 100ب] القول يف وجوب كون األحوال معلومة ومفردة ابلذكر وإفساد قول منكر ذلك من ثوابت القدرية
يصح لكم القول أبن األحوال معلومة ومفردة ابلذكر واالسم واخلرب عنها وإن مل يكن أشياء مع قولكم وقول
[103ب] فصل فِإن قال قائل كيف ّ
أعم األشياء وأهبمها قوهلم شيء فٍإذا كانت مسماة أبهنا أحوال وأهنا معلومة وجب دخوهلا حتت القول شيء وأن يكون أشياء من
أهل اللغة أن ّ
أعمها يقال له ...
حيث كانت مستحقة األُساء لقول شيء ّ
[104أ] فصل آخر من القول يف ذلك جيب الوقوف عليه
[104ب] القول يف نقض شبههم يف أن األحوال ليست مبعلومة
[110أ] فصل من الكالم عليهم يف هذا الباب
[ 112أ] فصل وإن قالوا النافون لألحوال فما وجه تسميتكم هلذه االختصاصات احلاصلة للذوات أبهنا أحوال ومل قلتم ذلك ومل تقولوا هي وجوه
وصفات أو مفارقات ومباينات وما جرى جمرى ذلك وزعمتم عن تسميتها أحو ااال سيما واحلال إمنا يفيد ما يتغري به الشيء وينتقل عن صفته ولذلك
وده أي مل يتغري ولذلك يقال قد جرت أحوال وحنن يف أحوال أي يف
تغري عن عهده ومل َحيُ ْل زيد عن ّ
أي ّ
يقال حال زيد عن طرائقه وأخالقه و ْ
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يبني أن احلال اسم ملا يتغري به الشيء
متغرية واحلوالة مأخوذة من هذا املعىن ومن انتقال املال عن الذمة إىل ذمة احملال عليه وكل هذا ّ
أمور خمتلفة ّ
متغرية له يقال هلم ...
عن صفة إىل صفة فكيف استجزمت القول فيها بذلك وأنتم تصفون القدمي سبحانه ابألحوال وإن مل تكن ّ
[114ب] فصل على أهنلوثبت ما ي ّدعيه من القول ابألحوال لوجب أن يكون لكونه تعاىل عاملا واستحقاقه لذلك وعلمنا بكونه عاملا وقيام الدليل
ا
ا
وتضمناا له من حيث بيّنّا فيما سلف أن علة كون العامل منا عاملا و إالّ انتقضت سائر العلل وخرجت عن كوهنا
على كونه كذلك تعل اقا بوجود علمه ّ
ا
علالا وذلك حمال ...
[116أ] فصل واعلموا أنه ال يستقيم للجبائي 47وابنه ومن قال بقوهلما يف جواز اختالف املوصوفني فيما يوجب الصفة ويقتضيها واختالف جهة
مستحق املوصوف
وصح أن يكون وصف العلم أبنه عامل واجب
ّ
استحقاقها القول أبنه حقيقة الوصف ال خيتلف يف شاهد وال غائب ألنه إذا جاز ّ
يف الشاهد ٍ
لعلة هي العلم ...
ظلما و اآلخر
[116ب] فصل فِإن قالوا أوليس قد اشرتك الظلم واجلهل يف حقيقة القبح واختلف علتا كوهنما قبيحني فكان أحدمها ا
قبيحا لكونه ا
قياسا على ذلك اختالف حقيقة القبح فيهما وكذلك قد اشرتك القدمي واحملدث يف حقيقة املوجود وإن اختلفا يف
ا
يصح ا
قبيحا لكونه جهالا وإن مل ّ
ٍ
ٍ
موجودا ال مبوجود واحملدث موجود مبوجود وهذا يبطل ما قلتموه يقال له ...
جهة كوهنما موجودين فكان سبحانه
ا
ِ
املتحرك أن له
[116ب] فصل فإن قال من البهشمية قائل إذا قلتم أن حقيقة العامل ومعىن وصفه أبنه عامل أن له ا
علما كما أن حقيقة األسود و ّ
يصح
معلوما بدليل ولزم أن ال ّ
حركة وسواد لزمكم ووجب عليكم أن يكون معلوم العلم عاملاا | ومدلول الدليل على أنه عامل إن كان كونه كذلك ا
علما فبطل بذلك ما
علما و قدراة وقد علمنا أن النظّام ونفاة األعراض يعلمون للعامل عاملاا وال يعلمون له ا
قادرا إالّ من علم له ا
أن يعلم العامل عاملاا ا
قلتم يقال له ...
[ 118ب] فصل على أننا قد اتفقنا على أن العامل بذات السواد وذات األسود إمنا هو اإلدراك وهو طريق واحد فكيف يعلم ابلطريق أحدمها وال
يعلم اآلخر وهو طريق العلم هبما ...
[119أ] فصل فِإن قال من أتباعه قائل لو كان املدرك لألسود أسود عاملا بوجود السواد فيه من حيث كان مدراكا له لوجب أن يعلمه على التفصيل
ا
وأنه غري اجلسم فلما مل يكن ذلك كذلك بطل ما قلتم يقال له ...
[120أ] فصل | وقد ّأدى ابن اجلبائي ّاداؤه أن نفاة األعراض ملا مل يعلموا السواد وأنه معىن يف األسود مل يعلموا األسود أسود قال ألن العلم أبنه
أسود علم بسواده ال بذاته وال حبال لذاته ...
احلق على أن القدمي تعاىل عامل بعلم أبدلّة كلها مما يصح بناؤها على نفي القول ابألحوال وعلى القول إبِ
[121ب] فصل وقد
ّ
استدل ا
أيضا أهل ّ
ّ
ثباهتا وحنن نذكر مجلتها مث نفصل القول يف كل طريقة منها وبغري حي ما يرومون القدح به فيها فمنها ...
صاوبَه املخرج مما قلناه وعلم ضعف ما قاله وقدح به سلفه يف ذلك أن
[124أ] فصل واعلموا أنه قد زعم بعض ثوابتهم وهو املل ّقب ابلبصري ملا َ
ِ
أمرا له بذلك إرادة احلال املتجددة له بكونه عاملا ...
اإلرادة اليت هبا يصري لألمر للغري أبن يعلم ا
ا
العامة ألن بعلم العامل أراده احلال ألنه ال حال له عند
[125أ] فصل واعلموا أنه ليس األمر على ما ّادعاه من إرادة نفاة األعراض وغريهم من ّ
أصحابنا هؤالء وإمنا هي إرادة للعلم ولوجوده ...
[125ب] فصل وأما وجه االستدالل على إثبات العلم لكل عامل من قدمي وحمدث وأنه ليس جيب القول عامل أكثر من وجود العلم بذاته اب ِإلثبات
للعامل به عاملا والنفي لكونه عاملا إذا كاان قوالا صدقاا فاستدالل جيب أن يقدم قبله القول يف حقيقة ا ِإلثبات والنفي ومعنامها وما يتّصل هبما ...
ا
ا
شديدا وزعم اجلبائي أن القول عامل وليس بعامل نفي وإثبات على احلقيقة على
ااب
ر
اضط
ا
و
ب
ر
اضط
و
الباب
هذا
يف
ية
ر
القد
اختلفت
وقد
فصل
[128أ]
ا
ا
ما قلناه وإثبات ملا له يكون العامل عاملا فِإن كان | جاراًي على احملدث العامل بعل ٍم فقولنا عامل إثبات لعلمه ...
ا
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يدل عليه شيء عن ذلك ألجل علم النظّام ونفاة
يدل على العلم وإمنا ّ
يدل على كون الفاعل عاملا و ال ّ
[134ب] فصل وإن قالوا إمنا قلنا أنه ّ
ا
األعراض بكون الفاعل عاملا وإن جهلوا علمه قيل هلم ...
ا
عرضا ًّ
حاال فيه وأنه غري له وأنه حمال أن يعلم به معلومني على جهة
[135أ] فصل فِإن قالوا فيجب أن ّ
يدل أفعال هللا تعاىل على كون علمه حمد ااث ا
التفصيل ألجل أن الفعل احملكم كما ال يقع إالّ من ذي علم فكذلك ال يقع هو إالّ من ذي علم هذه صفات علمه ...
نستدل ابألفعال احملكمة على علمه تعاىل بنا وجدان الفعل احملكم يتأتى من ذات و يتع ّذر على مثلها وما هو من
[135ب] فصل وال جيب أن
ّ
جنسها فيجب أن يكون إمنا أييت من أحد املثلني ملعىن زائد على نفسه وهو العلم ألن هذه الطريقة ال تستقيم يف القدمي ...
يدل على
أيضا االستدالل على إثبات علم العلم ابألفعال احملكمة مع تسليم القول ابألحوال أبن يقال ملا كان الفعل ّ
يصح ا
[136أ] فصل وقد ّ
تدل على ثبوت ما يقتضي ثبوته ثبوت العلم ...
صح أن يقال إهنا ّ
حال العلم وثبت أن تلك احلال ال جيب لعاملنا إالّ للعلم ّ
[137ب] ابب الكالم يف معىن وصف القدمي أبنه ٍ
ابق وفيما له كان كذلك ويف بقاء صفاته وما يتّصل بذلك من القول واألبواب

جمرد وجود الشيء يف حال حدوثه وخمالفة هلا وقال
[140أ] فصل وإن قال قائل من أصحابنا إن حال بقاء الشيء ودوام وجوده حالة زائدة على ّ
مبجرد وجوده جاز أن ينفصل من إلزام حالة املوجود يف حال حدوثه إىل البقاء ...
أن البقاء إمنا هو علة لدوام وجوده ال ّ
ِ
لصح وجوده وإن مل يكن اجلسم ابقياا ألن شرط الصفة واحلكم
[142أ] فصل فإن قيل لو كان البقاء شرطاا لكون الباقي ابقياا ال علة موجبةا لبقائه ّ
ال يوجبهما بل جيوز حصوهلما والبقاء عندكم يوجب كون الباقي ابقياا فيجب كونه علةا لبقائه يقال هلم ...
عرضا ال حيمل األعراض
[143أ] فصل وقد
ّ
استدل على أنه ال بقاء للباقي منا أبن ذلك لو كان كذلك الستحال بقاء بقائه ألنه لوثبت لكان ا
وكان جيب لذلك حدوثه يف كل حمال ...
استدل أيضا على ذلك أبنه لو كان الباقي ابقيا ٍ
ببقاء مل خيل أنه إما 48أن يكون له ض ّد 49ال ض ّد له فِإنه كان مما له ض ّد وجب
[143أ] فصل وقد
ّ ا
ا
صحة خلق ض ّده يف اجلسم ووجب لو خلق ض ّده أن ال خيلق إالّ يف حملّه ...
ّ
صح وجوده يف الثاين وإن مل يفعل البقاء فيه فِإنه قول ابطل ...
[145أ] صل فأما قوهلم أنه إذا مل يكن ماجأا إىل فعل البقاء ّ
بتصمن وجود بقاء
[ 147أ] فصل قال القاضي رمحه هللا واعلموا أنه لو صار صائر إىل القول جبواز بقاء األعراض إذا مل يقل أن كون الباقي ابقياا ّ
له مل يلزمه القطع على بقاء شيء منه ...
يدا الذي كان
[148ب] فصل و ّ
صحة بقاء بنية ا ِإلنسان أن هللا تعاىل لو نقض بنيته وأعاده وأراد أن ال يعيده إالّ ز ا
استدل ا
أيضا ابن اجلبائي على ّ
يدا ببنية غري بنية اإلنسان ...
يصح أن يعيده ز ا
مل ّ
أيضا على بقاء التأليف أبننا جند من األجسام ما حيتاج يف تفرقة أجزائه إىل عالج شديد وكلفة قال ...
[149أ] فصل و ّ
استدل ا
[149ب] فصل واعلموا أنه ليس يلزم وإن قلنا إن الباقي ٍ
الشك يف بقاء األعراض وال القطع على أهنا ابقية على ما ذكرانه من إلزامهم
ابق النتفاء ّ
الشك فيه ...
لنا القطع على بقائها أو ّ
استدل به يف إحالة بقاء شيء من األعراض وإن قيل إن الباقي ٍ
ابق ال ببقاء علمنا حبدوث مجيعها وتعلّق وجودها بقدرة هللا
[152ب] فصل ومما
ّ
تعاىل ...
يصح بقاؤها ألهنا لو بقيت إىل الثاين من احلال ومن
[154أ] فصل وكذلك فيجب القطع ألجل ما قلناه على أن مجيع أجناس مقدورات العباد ال ّ
حي قادر على مثل ما فعله يف نفسه لوجب أن يفعل فيها مثل الثاين فيه من أفعاله ...
بقيت فيه ّ
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يصح
يصح أن يبقى ألنه لو بقي والقادر ال ّ
احلي القادر على مثل ما فعله من السكون ال ّ
[154أ] فصل وألجل هذا قال كثري منهم أن سكون ّ
أن خيلو من فعل ما يقدر عليه أو ض ّده لوجب أن يكون لو نفى سكون القادر إىل النايف أن ال يقدر على فعل حركة يف النايف (؟) ...
[ 157ب] فصل وأما ما قلناه من أنه جيوز أن يقوم ابلقدمي تعاىل بقاءان أحدمها بقاء يبقى به وصفاته واآلخر بقاء يبقى به بقاؤه ويكون هذا
البقاء ٍ
ابق ببقائه أو ببقاء الذي يبقى به وصفاته فإنه مدخول ...
[157ب] فصل و ا ِ
موجودا سبحانه
حمتاجا يف وجوده إىل وجوده ألننا إذا قلنا القدمي مل يزل
ا
يتصور كون أحد القدميني بقاء لآلخر و ا
أيضا فإنه ال ّ
موجودا وال يزال كذلك وجب كوهنما ابقيني ومتساويني يف صفة الوجود فكيف يكون أحدمها بقاء لصاحبه ...
وال يزال كذلك والبقاء مل يزل
ا
[158أ] فصل فأما ما نصران به قول أصحابنا يف إثبات البقاء من أنه جيب أن جيعل البقاء شرطاا لدوام وجود الباقي ال لوجوده على ا ِإلطالق وال
جيعل علة ألن علة احلكم جيب ثبوهتا يف حال ابتداء احلكم ويف حال دوامه وإذا جعل شرطاا مل جيب ذلك فيه ...
[158ب] فصل وأما ما نصران به قول من قال من أصحابنا أن البقاء ليس ٍ
بعلة وال ٍ
شرط لوجود املوجود فقط وإمنا هو علة أو شرط لدوام وجوده
واستمراره وأن دوام الوجود صفة زائدة على معىن وجوده فال يلزم أن يكون ما هو علة لدوامه علة له ...
استدل من القدرية على أنه ال صفة للحادث بكونه ابقي ا يزيد على وجوده أبنه لو كان ذلك
[159ب] فصل وكذلك فال وجه االستدالل من
ّ
ٍ
وتضاد وصفه أبنه ابق ألجل أن هذا احلكم واجب يف مجيع الصفات املتعاقبة الزائدة
كذلك لوجب أن كونه فانياا صفة زائدة على وجوده تعاقب
ّ
على الوجود ...
[160ب] فصل فِإن قيل ومل إذا سلم مبا وصفتم أنه ال صفة للباقي املستمر به الوجود زائدة على دوام وجوده وجب أن ال حيتاج إىل ٍ
بقاء ببقائه
ّ
قيل ...
[161أ] فصل وإن قال قائل ومل إذا مل يكن كونه ابقياا صفة زائدة على وجوده وجب أن ال يكون فيه معىن له يكون دائم الوجود قيل له...
ائدا على وجوده يسمى من أجله
حكما ز ا
[161أ] فصل وإن قال قائل ومل ال جيوز أن يكون يف الباقي الدائم الوجود معىن وصفة وإن مل يوجب له ا
ابقياا قيل له ...
[162أ] فصل واعلموا أن الذي دعاان إىل القول بنفي البقاء وغىن الباقي يف كونه ابقياا عن معىن به يصري كذلك أمور أحدها ...
صحة بقائه ونفي بقاء عنه جيب
صحة عدم اجلوهر بعد وجوده مع ّ
[164أ] فصل قال القاضي رضي هللا عنه فإن قال قائل فما الذي يقتضي ّ
عدمه لقطعه عنه واجلواب عن هذه املطالبة ...
يصح بقاؤه مع ثبوت حدوثه
[165ب] فصل وإن قالوا ما أنكرمت أن يكون ّ
الدال بقضيّة العقل على ثبوت ض ّد اجلواهرهوأنه قد ثبت أن اجلوهر مما ّ
يصح بقاؤه فِإنه ذو ض ّد ينتفي هبعند وجوده كاللون والكون وما جرى جمرامها فِإذا وجب ذلك وجب ثبوت ض ّد للجوهر
وقد ثبت أن كل حادث ّ
يصح بقاؤه فيقال هلم ...
من حيث كان
مقدورا ّ
ا
سرمدا بعد وجودها الستحالة وجود ض ّد ينفيها
دائما ا
[168ب] فصل وإن قال قائل منهم لو وجب بقاء اجلواهر وما ّ
يصح بقاؤه من األعراض ا
لساوت القدمي سبحانه | يف وجوب الوجود له يف املستقبل واستمراره وذلك يوجب كوهنا مثالن الشرتاكهما يف وجوب الوجود هلما يقال له ...
[169ب] فصل ويقال هلم يف ّادعائهم أن الض ّد احلادث املتج ّدد هوالنايف للباقي وأنه بنفيه للباقي أوىل من نفي الباقي لوجوده مل قلتم ذلك وما
احلجة عليه ...
ّ
مانعا من وجوده ألجل
[ 169ب] فصل وإن قال قائل منهم ما أنكرمت أن يكون إمنا وجب نفي الطارئ احلادث الباقي ومل جيب أن يكون النايف ا
يصح أن يعدم بدالا من بقائه وما هذه حاله ال جيوزأن يقال جيب
يصح أن يبقى إىل الثاين والثالث من حال حدوثه | و ّ
أن ما وجد مما جيوز بقاؤه ّ
يصح أن يقال أن عدمه واجب بدالا من وجوده وهو ابلعدم أوىل منه ابلوجود وإمنا استحال القوالن فيه
وجوده وهو بذلك أوىل من عدمه كما ّ
جلواز عدمه وجواز وجوده على البدل فثبت أن وجوده غري واجب واحلادث املتعلق ٍ
بفاعل قاد ٍر وجوده واجب يف حال حدوثه وفعل القادر له
يصح وجوده وال جيب ذلك له فيقال له ...
وقوة أمره ونفيه ملا ّ
فوجب لوجوب وجوده ّ
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[173ب] فصل فِإن قال قائل قد قلتم فيما سلف أنه قد جيوز أن يقال أن اجلوهر إمنا يعدم بعد وجوده الستحالة بقائه وأنه مبثابة الصوت عندهم
أيضا ملن قال بقول النظّام أنه إمنا يعدم إذا عدم ألن هللا تعاىل ال حيدثه يف تلك احلال ألنه
يصح بقاؤه ومبثابة األعراض عندكم وأنه جيوز ا
وكل ما ال ّ
موجودا يف سائر أزمان وجوده فيجب أن يفسدوا هذين القولني يقال له ...
عنده حيدث العامل إحدا ااث
ا
معدوما
يدل على فساد من قال من أصحاب النظّام أنه إمنا يبطل اجلسم بعد وجوده أبن ال يفعله هللا تعاىل فيصري لذلك
[174أ] فصل فأما ما ّ
ا
فهو ما قد بيّنّاه فيما سلف ...
وصحة بقائه إالّ ألمور أحدها...
[176أ] فصل قال القاضي رضي هللا عنه قد بيّنّا أنه ال ميكن أن يقال أن اجلوهر إمنا يعرض بعد وجوده ّ
أيضا أن يقال إنه إمنا جيب عدمه بعد وجوده ألن هللا تعاىل يعدمه ويقصد إىل إعدامه بعد وجوده وأن نفرق بني حاجة
[178أ] فصل وقد جيوز ا
املعدوم بعد وجوده إىل معدم يعدمه وبني حاجة املعدوم قبل وجوده ...
[179ب] فصل فِإن قال قائل ما أنكرمت من إحالة إثبات مقتضى لعدم الشيء بعد وجوده ألن عدمه عندكم إمنا هو ابال شبه وخروجه عن كونه
ذا اات وليس ابال شبه وعدمه حال هو حاصل عليها وحكم ٍ
فيصح تعليله وإمنا يعلل األحكام واألحوال احلاصلة للذوات يقال له
لذات من الذوات
ّ
ما قلته ابطل من وجهني ...
[181أ] فصل واعلموا أننا إذا علمنا كل صفة وأمر متجدد لكونه طاراًئ متجدد مل حنتج مع ذلك إىل أن نقول أن عدم الشيء بعد وجوده مع
صحة بقائه يوجب مقتضياا لعدمه ...
[181ب] فصل فِإن قال قائل إن وجب تعليق العدم املتجدد بفاعل ٍ
ٍ
مبوجود ٍ
فاعل ألن
معدوم وجب تعليق وجود الباقي يف سائر أوقاته املستقبلة
متجددا مستأن افا قيل له ...
الوجود يف كل وقت يكون انفياا فيها
ا

F Yazması
[ 4ب] [ب]ب الكالم يف تفصيل األُساء اليت [جتر]ي على املوجودات واملعدومات [و]ال جتري على املعدومات دون [املو]جودات وما جيري
مجيعا
منها على [امل] عدوم واملوجود ا
[7أ] ابب ما صقته (؟) أوسع يف تعلّقه من غري[ه] وما يُساويه وينقص عنه
[12ب] ابب ذكر الوجوه اليت تقتضي عدم املعدوم
[29أ] ابب آخر من كالمهم يف ذلك
[34أ] ابب آخر| من ذكر أسئلتهم يف ذلك
[ 39ب] ابب القول يف ذكر الداللة على أن املخالف | يف خلق هللا تعاىل ألفعال العباد هم القدرية
[95ب] كتاب التولد

50

[141ب] ابب الكالم يف االستطاعة وأحكامها وفصول القول فيها
[148أ] ابب القول يف أن القدرة احملدثة ال جيوز أن تكون قدراة على مقدورين

T Yazması
صحته الفعل
قادر وقوع الفعل منه وإِمنا ّ
[2أ] فصل وإن قالوا ليس الذي ّ
يتضمن ّ
قادر ّ
يدل على أنه ٌ
يدل على أن القادر ٌ
صحة وقوعه منه ووقوعه ّ
يقال هلم ...

Bu kitâbın detayları için Gimaret’in ilk baskısına bk. Gimaret, “Un extrait de la Hidāya”, 272-300.
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قادرا قبل وقوعه ومىت قلنا
قادرا وإِمنا ّ
[2ب] فصل وإن قالوا لسنا نقول يف األصل أن الفعل ّ
يدل وقوعه عندان على أنه كان ا
يدل على كون فاعله ا
ذلك فقد انزعنا فيما بنيتم عليه ِمن داللته على أن الفاعل قادر وزال عنّا ما قلتم | يقال هلم ...
احلي من غري مانع له منه وما جيري جمرى املانع داللةٌ على أنه غري قادر
[7أ] فصل وإن قال منهم قائل لسنا منتنع من أن يكون تع ّذر الفعل من ّ
صحته وأتتّيه على أنه قادر
يدل على أن من تع ّذر عليه بغري مانع منه قادر عليه كما ّ
صحته يف أنه ّ
يدل ّ
عليه فقد جعلنا لذلك تع ّذر الفعل بنقيض ّ
عليه يقال هلم ...
[10أ] فصل ويلزمهم أيضا على اعتالهلم هذا أن يكون القدمي الواجب له الوجود املستغين عن ِ
خمتصا ٍ
حبال يفارق هبا احلادث
املوجد لكونه كذلك ًّ
ا
ٍ
احملتاج يف وجوده إىل ِ
موجد ولذلك جيب اختصاص الباقي من احلوادث الستغنائه عن موجد واستحالة احلدوث عليه يف حال بقائه حلصوله لذلك
حبال يفارق هبا احلادث احملتاج إىل ٍ
خمتصا ٍ
موجد وإذا مل جيب ذلك عندهم فقد بطل استدالهلم ...
ًّ
ِ
خمتصا
خيتص وفيه ًّ
[10ب] فصل ويلزمهم ا
صح أن يوجد يف وقته دون مثله وما هو من جنسه ممّا مل ّ
أيضا أن يكون العرض املستحيل بقاؤه إذا ّ
ٍ
بصحة حدوث أحدمها يف الوقت تع ّذر حدوث اآلخر فِإن ّقروا (؟) على ذلك تركوا
حبال لكونه عليها فارق مثله الذي يستحيل حدوثه يف وقته ّ
قوهلم وإن أَبَ ْوه وقالوا ...

[11أ] فصل وإن قال منهم قائل لو كان احلاضر وقته الذي ليس ٍ
بباق إمنا يصح وجوده يف الوقت الختصاصه ٍ
حبال يفارق هبا حال مثله املتع ّذر
ّ
موجد له ولوجب أن يوجد إذا وجد ال ٍ
وجوده يف الوقت الستغىن بتلك احلال عن قاد ٍر عليه و ٍ
مبوجد بل حبصوله على تلك احلال وهذا يوجب
غىن احلوادث عن ِ
احملد ٍ
ث وذلك حمال يقال هلم ...
ٍ
يصح أن يكون
[11ب] فصل فِإن قال قائل ِّ
يصح وجود احلياة به ّ
خمتص حبال يفارق هبا ما ّ
فخربوان ما الذي مينعهم أن يقولوا أن اجلسم الذي ّ
ٍ
ٍ
ٍ
أي أمر يدفعهم عن ركوب ذلك يقال هلم ...
حيًّا من األجسام وأن ما ليس بباق من األعراض ّ
خيتص حبال هلا ّ
صح فعله يف وقت دون مثله و ّ
[12أ] دليل آخر على أن االستطاعة مع الفعل

صحة حدوثه يف تلك احلال
[18أ] صل ومما ّ
يدل على أن االستطاعة مع الفعل أنه لو مل يقدر هبا من خلقة فيه على الفعل يف حال حدوثها مع ّ
وحدوث أمثاله لوجب بذلك خروجها عن كوهنا قدرةا على الفعل ...
مؤد اًي إىل وجوب كوهنا قدراة على
[19أ] فصل ويقال هلم يف اعتالهلم جلواز خلق القدرة على الكون ابلبصرة يف اجلسم وهو ببغداذ وكون ذلك ّ
احلق خمالفون لكم
احلجة عليه ومجيع أهل ّ
الشيء و ض ّده ووجوب تق ّدمها ملقدورها أبن اجلسم حمتمل لوجودها به وإن كان ببغداذ مل قلتم ذلك وما ّ
يف ذلك فال جتدون إليه طري اقا يقال هلم ...
[19ب] فصل القول يف تكليف ما ال يطاق
[23أ] فصل يف ذكر ما يتعلّقون ه من اآلي يف منع تكليف ما ال يطاق
[24ب] ابب الكالم يف البدل وذكر اخلالف فيه
النجار وكثري من أصحابه أنه جيوز وقوع البدل من املاضي
[25ب] فصل واختلف شيوخنا يف جواز البدل من الواقع املاضي من األفعال فقال ّ
املنقضي كما جيوز وقوعه من املوجود يف حال حدوثه ووجوده ...
ِ
متين أن ال
متين وقوع الغائب الذي مل يقع ومل يكن ّ
[26أ] فصل واجلميع من أصحابنا واملخالفون من القدريّة يف البدل واالستطاعة على جواز ّ
وجل ...
يكون ما كان وقع ومضى وبذلك نطق القرآن على ما سنشرحه من بعد إن شاء هللا ّ
عز ّ
يشتق من املاضي قال ...
[27أ] فصل وقد قال ابن اجلبائي أن لفظة البدل تُستعمل يف املاضي حقيقةا ألنه زعم أن االسم قد ّ

صحة البدل ِمن الواقع املوجود أبن ال يكون ُوجد ال على اجلمع بينه وبني تركه اتّفاقنا ومجيع منكري البدل على
[28ب] فصل و ِممّا ّ
يدل على ّ
أن الكافر اترك مبا يفعل من الكفر ا ِإلميان ...
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[29أ] فصل وكذلك فليس ألحد أن يهرب ِمن هذا أبن يقول إن الكافر ما ترك ابلكفر املوجود إِمنا ما يفعله بدالا منه يف احلال وال إميا اان يف الثاين
حبال وعلى ٍ
ِمن حال وجوده ألن هذا قول أبن الكافر ما ترك ا ِإلميان ٍ
ووجه من الوجوه وذلك خالف موجب العقول ا ِإلمجاع
[29أ] فصل وقد كان اجلبائي سأل نفسه عن هذه املطالبة وخلط يف جواهبا فقال سائالا لنفسه إن قال قائل ...
[30ب] فصل مثّ رجع بنا الكالم إىل القول يف البدل وقد اختلفت املعتزلة واضطربت يف جواب أصحابنا عن القول جبواز البدل من الواقع املوجود
وجواز وجود ض ّده يف حال وجوده على ٍ
وجه ما ال على اجلمع بينهما فقال بعضهم ...
متأخريهم الفصل بني أن يكون األمر بفعل ماعلم هللا أنه ال يكون والنهي عن كون ما علم أنه ال يكون
[32أ] فصل وقد تعاطى املتحذلقون من ّ
النجار البدل من املوجود يف حال وقوعه أبن ال يكون كان وبني جتويز كون ما علم هللا أنه ال يكون أبنه
وأن ذلك ليس أبم ٍر ابحملال وبني جتويز ّ
َج َازه حمال ألن العلم أبن الشيء ال يكون ال يوجب أن ال يكون وكذلك العلم أبنه ال يكون ال يوجب
ليس يف جتويز كون ما علم هللا أنه ال يكون أ َ
ابتّفاق كونه ...
[32ب] فصل وقد استدلّوا على أن العلم جيوز أن يكون موجباا لكون املعلوم على ما تناوله أبنه لو كان ذلك كذلك لكان علمنا بكون القدمي
حمد ااث واملاضي ماضياا موجباا لكون القدمي قدمياا واحملدث حمد ااث واملاضي ماضياا منقضياا وهذا هناية احملال ألنه قول يوجب كون القدمي
احملدث َ
قدمياا و َ
قدمياا مبوجب يوجبه لو مل يكن مل جيز كونه قدمياا ...
[34ب] فصل وقد اعتمدت القدريّة يف منع البدل ِمن املوجود أبن ال يكون كان لو جاز البدل من املوجود أبن ال يكون كان | و تقضَّى وملا
أيضا البدل من املوجود يف حالة أن ال يكون كان ألن الوجود قد ثبت له فيقال هلم ...
بطل ذلك ألجل حصول الوجود للماضي مل جيز ا
[35أ] ابب ذكر ما يوجب الفصل بني جواز البدل ِمن املوجود يف حاله وبني البدل من املاضي
ِ
جوزمت أن يقال يف احلادث يف حال حدوثه أنه يكون يف وقته الذي وجد فيه على االبتداء واالستئناف له ال على
[36أ] فصل فإن قال قائل إذا ّ
ا ِإلعادة لزمكم أن تقولوا أهنيجوزأن يكون بعد كونه واستمراره الوجود به وبقائه كو اان على وجه االبتداء واالستئناف ال على وجه ا ِإلعادة ألجل أن
املستمر به الوجود موجود عن وجود وليس
معدوما قبل حال وجوده بال فصل والباقي
املستأنف املبتدأ الكون والوجود هو الذي يكون| 51
ا
ّ
مبستأنف الوجود فلم جيز أن يقال أنه يكون بعد حال حدوثه على االبتداء واالستئناف اللّهم إال أن يعين ابستئناف الوجود له والقول أنه يكون يف
كل وقت منها فِإن
الثاين ِمن حال حدوثه والثالث وما بعدمها استمرار الوجود به وامتداده إىل تلك األوقات اال أنه يكون
ا
معدوما قبل وجوده يف ّ
ذلك صحيح ...
صح وثبت أن املوجود يف حاله
[37أ] فصل َوِممّا ّ
يدل ا
أيضا على الفرق بني جواز البدل من املوجود يف حاله والبدل من املاضي املنقضي أنه قد ّ
يصح ِممّا هو مقدور أن يكون أبن ال ال يكون هو املقدور للعبد وأن يكون ض ّده هو املقدور
مقدور للقادر أن يكون يف تلك احلال والبدل إِمنا ّ
مقدورا مع اتّصال وجوده الستحالة فعل الباقي ...
يصح كونه
والشيء بعد كونه ال ّ
ا
أيضا إذا قالوا لنا إذا جاز أن تقولوا ملا كان يف حال كونه أنه جائز أن يكون وجائز أن ال يكون أبن ال يكون كان فما
[37ب] صل ويقال هلم ا
أنكرمت أن يكون ما قد كان...
[38ب] ذكر أسئلتهم يف البدل واجلواب عنها
[40أ] فصل فِإن قال قائل أفتقولون أن الكافر منهي عن الكفر يف حال وقوعه قيل ...
جيوز [؟]
[40ب] ابب الكامل يف معىن ّ
[41ب] ابب القول يف جواز كون ما علم هللا تعاىل أنه ال يكون واخلالف يف ذلك
[42أ] فصل فِإن قال قائل أفتقولون أن ما مل يفعله هللا تعاىل مما علم أنه ال يفعله وال يكون أنه تعاىل اترك له قيل له ...
51
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الشك يف كون الشيء أن ال جيوز كون ما علم هللا أنه ال يكون ِمن علم أنه ال يكون ...
[42ب] فصل وجيب إذا قلنا أن اجلواز هو ّ
ِ
قادرا على فعل ما علم هللا أنه ال يكون ألن ذلك يوجب كونه مكتسباا ملا علم هللا أنه ال يكون | وال
[44أ] فصل وحمال كون أحد من اخللق ا
يكون العبد مكتسباا وذلك حمال ...
قادرا على فعل ما علم أنه ال يكون وأخرب أنه ال يكون وما خيتاره يف ذلك
[44ب] ابب الكالم يف ذكر اختالفهم يف كونه تعاىل ا
[47أ] فصل ذكر اختالفهم يف جواب َمن سأل َع ّما علم هللا تعاىل أنه ال يكون لو كان كيف كانت تكون حال القدمي يف كونه عاملا به أو غري
ا
يصح أن يذكر يف ذلك جواب أم ال
عامل وهل ّ

[48ب] فصل واعلموا أحسن هللا توفيقكم أنه ال معترب بقول َمن قال ِمن املعتزلة أنه | واجب لو فعل ما علم أنه ال يكون أن يكون عاملا به
ا
ألجل أنه عامل بذاته واستحالة انقالب ذاته ألن هذا مل جيب ألنه لو مل يعلم وقوع ما وقع لوجب انقالب ذاته ...
يصح أن يقال
[49أ] فصل فِإن قال قائل فما تقولون لوعلمه بعض احملدثني أن ز ا
نيب صادق أو طريق من الطرق هل كان ّ
يدا ال يفعل شيئاا خبرب ّ
يصح أن يفعل ذلك الشيء وأن يقدر عليه وميكّن ِمن إيقاعه قيل له ...
زيد ّ
بكل
[50أ] فصل وقد قال اجلمهور من القدريّة أن هللا تعاىل لو فعل الظلم ّ
لدل فعله له على جهله بقبحه أو حاجته وإن كان غنياا بنفسه وعاملاا ّ
ٍ
حمتاجا جاهالا يقال هلم ...
معلوم ا
صح منه ما لو وقع ألوجب انقالب ذاته وكونه ا
مجيعا فقد ّ
كل ما قاله سلفهم
[50ب] فصل وملا علم اجلبائي وابنه ختاليط سلفهم يف اجلواب عن حاله تعاىل وحال الظلم الذي يقدر عليه لو وقع منه وفساد ّ
كل جواب عن هذا السؤال وتقصري ملا قد وجب ثبوته واستحالة خروجه
يف ذلك قاال إن اجلواب يف سؤال َمن سأل عن ذلك أن ّ
نبني له فساد ّ
عما ثبت عليه قاال ...
وصحة تق ّدمه عليه وأقسام األمر به وذكر اختالف الناس
صحة تعلّق األمر ابلفعل يف حال وجوده والنهي عنه ّ
[52أ] ابب ذكر | الداللة على ّ
يف ذلك والداللة على ما خنتاره منه وإبطال ما سواه
ويصح وجود ض ّده فيها على
[53ب] فصل فأما ما له قلنا أن األمر ابلفعل أمر به يف حاله فهو ما ق ّدمناه ِمن أنه مقدور لفاعله يف تلك احلال
ّ
البدل منه على ما بيّنّاه ِمن قبل ...

ِ
أمرا لِ َمن خيلق
[55أ] فصل فِإن قالوا إذا قلتم أن من ّ
أمرا ابلفعل يف حالة وجب أن ال يكون أمر هللا وأمر الرسول يف وقته ا
حق األمر أن يكون ا
أمرا له يف وقت الفعل قيل له ...
لكل ابلغ مكلّف ا
وحيدث إىل يوم القيامة ومل جيب أن حيدث ّ
[55ب] ابب ذكر اختالف القدريّة يف جواز تق ّدم األمر على الوقت أبوقات وهل جيوز ذلك أم ال

بوقت و ٍ
وقت ٍ
[56ب] فصل وقد أطلق الكل منهم أنه إِمنا جيب تق ّدم األمر على ٍ
احد وجيب عندان على موضوعهم أن يتق ّدم بوقتني ...
ّ

ِ
أيضا أمر َمن هو يف حال تل ّقي األمر به غري قادر عليه وال آلة فيه ومن ق ّدم مجيع ما حيتاج يف الفعل إليه إذا
فجوزوا ا
[56ب] فصل فإن قالوا ّ
تق ّدم أمره به أبوقات كثرية قيل له ...

ِ
ِ
فجوز واألمر املعدوم َمن مل خيلق شريطة وجوده وكمال صفة التكليف
[56ب] فصل فإن قالوا فإذا جاز تق ّدم األمر على وقت الفعل أبوقات كثرية ّ
به | وبلوغ األمر إليه قيل له ...
[58أ] ابب ذكر اختالفهم يف بقاء األمر املتق ّدم إىل وقت الفعل ويف أنه أمر به إن بقي إىل وقته أم ال
[58ب] فصل وكل من قال ِمن املعتزلة أن كالم هللا تعاىل عرض غري ٍ
ابق إىل وقت املأمور به إِمنا يقول أن األوامر اليت يف القرآن ابقية على اجملاز
َّ
واالتساع ...
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[59أ] فصل وكان عبّاد د بن سليمان 52من القدريّة يزعم أن مجيع ما يف القرآن ِمن األوامر والنواهي ليس أبم ٍر وال هني على احلقيقة ولكن فيه
الداللة عليهما ...
[59ب] ابب الكالم يف جواز أمر هللا تعاىل ابلفعل يف ٍ
وقت يعلم أن املكلَّف ممنوع منه وحمال بينه وبينه
قوما منهم قالوا أنه جيوز أن
فأما القدريّة فقد اختلفوا يف أمر َمن علم هللا تعاىل أنه مينعه من الفعل َ
[60ب] فصل ّ
وحيُول بينه وبينه ،فحكي أن ا
يقدره يف الوقت على منعه منه وحال بينه وبينه وال جيوز أن أيمره به ألنه تكليف ملا ال يطاق ...
ٍ
معدوما وجوده حيًّا
جمربا ما فيه أو
ا
[61أ] ابب القول يف جواز أمر هللا تعاىل املكلّف ابلفعل يف وقت يعلم أنه يكون ا
ضيه أم ال
يصح علم املكلّف وغريه من اخللق أبنه مأمور ابلفعل قبل حضور وقته وتَ َق ِّ
[64أ] ابب القول يف أنه ّ
[65أ] ابب الكالم يف اآلجال وذكر اخلالف فيها
ُجل به هو الوقت الذي حيدث فيه وعنده
[67أ] فصل والذي جيب االعتماد عليه مما يكشف ّ
كل شيء أ ّ
احلق الذي اخرتانه أن تعلموا أن أجل ّ
ما جعل الوقت أجالا له فِإذا جعل أجل حياته فهو وقت حيدث احلياة فيه وإن جعل األجل أجالا للموت كان الوقت الذي حيدث فيه املوت ...
املستمر والصفات الدائمة الثابتة اليت يف حكم الذوات الباقية | قيل له ...
يصح التوقيت ابلقدمي والباقي والعدم
[68أ] فصل فإن قال قائل فهل ّ
ّ
قادرا توقيت لوجوده أو لكونه على هذه الصفات قيل له ...
[68ب] فصل فإن قيل فهل جيب قولكم أن القدمي مل يزل
ا
موجودا ومل يزل حياا عاملاا ا
[ 68ب] فصل وإن قال قائل ما أنكرمت أن يكون األجل هواملنتظر وقوعه دون احلادث احلاصل أو ما جيري جمرى احلادث من األمور احلاصلة بداللة
مؤجل ويقال فيما ليس له أجل منتظر أنه حال يقال له ...
قوهلم يف الدين الذي ليس حبال أنه ّ

احلجة هبا وال جيوز إعماهلا لو مل يُقطع بفسادها فيما يوجب العلم ِمن أحكام الدين
[73أ] فصل وقد تعلّقوا أبخبار مرويّة يف هذا الباب مل تقم ّ
...
[74ب] فصل ِمن القول يف هذا الباب
[78ب] فصل ِمن القول يف ذلك

أيضا إذا كان فعل اللطف واألصلح واجب على هللا عندك والزم يف حكمته فما أنكرت من جواز تبقيته
[80ب] فصل ويقال أليب اهلذيل ا
للمقتول لو مل يقتله القاتل إذا علم هللا تعاىل أن املصلحة تبقيتُه ...
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[80ب] فصل ذكر الكامل على َمن قال من القدريّة أن املقتول لو مل يُقتل لوجب أن يعيش ال حمالة إىل أجل بعد ذلك

[82أ] فصل الكالم على َمن قال منهم أنه لو مل يقتل ملات ِمن غري اعتبار االستصالح بذلك بل لظّنه أنه قاطع عليه أجله وكونه عاصياا بذلك
أيضا إخواهنم من القدريّة هلم يف هذا الباب ما أنكرمت من أنه جيب أن يكون بعض املقتولني لو مل يقتل ألماته هللا تعاىل
[84ب] فصل وقد قال هلم ا
ِ
ال حمالة إذا كانت حياته مفسدة له أو لغريه وإن وجبت مع ذلك أن يكون قاتله ظاملا بقتله ألجل أن قاتله يُ ْقدم على قتله مع كونه وكون املقتول
ا
ًّ
مضرا به ...
سليما
صحيحا فيجب لذلك أن يكون قاتله ًّ
ا
ظاان لبقائه ألن أمارات البقاء حاصلة إذا كان ا
[85أ] فصل وقد ألزم أصحابنا وألزمت القدريّة القائلون أبن املقتول لو مل يقتل لوجب أن يعيش َمن قال ِمن إخواهنم بل جيب أن يكون منهم َمن
جيب أن ميوت ال حمالة لو مل يقتل وهو ِمن املعلوم ِمن حاله أن بقاءه مفسدة له أو لغريه يف التكليف وأن املصلحة له أو لغريه فيه أن ميوت وأنه
واجب على هللا تعاىل إماتته والقضاء فحسن ذلك منه ...
[88ب] ابب القول يف إحالة البداء على هللا تعاىل
52
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[90أ] ابب ذكر قوهلم يف ذابح ماشية غريه
[91ب] فصل من القول يف ذلك
[91ب] فصل ذكر اختالف القدريّة يف هذا الباب

ِ
ب على ظنّه أنه إن مل يذبح ماشية غريه ماتت ال حمالة وبطل االنتفاع هبا وخاف ذلك
[93أ] فصل وزعم ا
أيضا هذا الفريق من القدريّة أن َمن َغلَ َ
ِمن حاهلا قام عليه ظنّه لذلك مقام العلم به وحسن منه ذبح غنم الغري إذا خاف تلفها وبطالن االنتفاع هبا قالوا ...
ِ
الظن االنتفاع بذكاهتا وبطالنه مبوهتا إذا قبح من املرء قتل زيد
ب على ّ
[93ب] فصل وقد قيل ملن زعم أنه حيسن ذبح شاة الغري بغري إذنه إذا َغلَ َ
وإن غلب على الظن أنه ميوت وإن مل يقتل أو مل يغلب على الظن ذلك بل كان الغالب فيه حياته فما أنكرمت ّ ِ
كل
ّ
ّ
أيضا من قبح ذبح الشاة على ّ
ٍ
الظن بقاؤها أو حياهتا ويف إلزامهم هذا نظر ...
وجه إن غلب على ّ
يضاد احلياة وغريمها من األجناس
[94أ] فصل وقد بيّنّا يف كتاب التولّد ِمن هذا الكتاب استحالة فعل ا ِإلنسان يف غريه قتالا هو نقض البنية أو مو اات ّ
متأمله وقد قلنا ِمن قبل ويف غري كتاب أنه ال جيوز على التحقيق أن يقال | أنه لو مل يقتل املقتول لعاش ...
مبا يُغين ّ
54
بضر هللا وجهه ما حنن
[96أ] فصل وقد كان اجلبائي قال يف أصوله اخلمسة يف ابب الكالم يف اآلجال الذي نقضه عليه شيخنا أبو احلسن ّ
حنكي لفظه ولفظ شيخنا يف نقضه وجوابه قال اجلبائي فِإن قال قائل ...

[99ب] فصل من القول يف هذا الباب
[102أ] فصل فِإن قال القائلون بقطع األجل وهوالبلخي وغريه من القدريّة إن ما قلناه من أن للمقتول أجالا عند هللا وإن علم أنه ميوت دونه وإن
قصة نوح عليه السامل﴿ :إين
قاتله قد قطع عليه أجله وظلمه بذلك هو الواجب الذي ورد به القرآن وال وجه ّ
لرده وإنكاره ألن هللا تعاىل يقول يف ّ
ِ
ِ
يؤخرهم إليه إذ مل يؤمنوا
مسمى ﴾ [نوح ]2 4:وإن مل ّ
لكم نذير مبني * أن اعبُ ُدوا هللا واتّقوه وأطيعون * يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إىل أجل ّ
ويطيعوا رسوهلم يقال هلم ...
[102ب] ابب آخر من القول يف اآلجال
[103ب] فصل وقد قالوا مع قوهلم أن العبد وإن قدر على قطع أجل من قسم أجله وقدر قبل حضوره فِإنه ال يقع ذلك منه وال خيتاره ويؤثره ال
أيضا ال نقول أن علم هللا تعاىل
ألن العلم أبنه ال خيتاره يلجئه إىل تركه وكذلك العلم أبنه يفعل الشيء ويوقعه ال يدخله فيه ويضطره إىل فعله وحنن ا
أبن الشيء يكون ِمن فعله أو كسبه غريه يضطره تعاىل أو غريه إىل فعل الشيء ويلجئه إليه غري أن الداللة قد دلّت على أن قدرة العبد مع فعله
قاطعا ٍ
وجل
ألجل ّ
وأنه لو قدرعلى إبطال حياة َمن ّ
أخره هللا ّ
يصح كون احلياة معه لوجب وقوع ذلك منه وكونه ا
أخر هللا أجله أو فعل شيء ال ّ
غز ّ
وذلك حمال ...
[105أ] فصل وقد كان البلخي سأل نفسه يف هذا الباب فقال فِإن قيل ...
[107ب] ابب آخر من القول يف اآلجال واألمر مبا ال يراد
الذم وخلق احلياة
[109أ] فصل وإن هم قالوا إن ترك اإلمام لقتل َمن وجب عليه قتله ابلرجم والسيف وإخراجه بذلك له وجه قبيح
ّ
يستحق عليه ّ
تضاد إرادة فعل أحدمها وهو احلياة من فعله وكراهته ترك السلطان
فيمن ترك ا ِإلمام قتله وتبقيته تعاىل له حسن
يستحق عليه الثناء واملدح فلم جيب ّ
ّ
لقتله يقال هلم ...
[109أ] فصل واعلموا وفّقهم هللا أن حمصول ما جيب لزومه هلم يف هذا الفصل الذي ذكره شيوخنا رمحهم هللا هو استحالة إرادته ا ِإلجياد احلياة
فيهم مع إرادته من ا ِإلمام فعل األسباب اليت يستحيل وجود احلياة معها ِمن ضرب العنق وغري ذلك ِممّا ال بقاء للحياة معه ...
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يصح ثبوت امللك له
[112ب] ابب الكالم يف األرزاق وهل هو تعاىل رازق للحرام والفصل بني معىن الرزق وامللك وجهات ثبوت األمالك وما ّ
وإضافته إليه وغري ذلك من فصول القول يف هذا الباب
[112ب] فصل القول يف معىن الرزق وحقيقته
[116ب] فصل فأما قول البلخي والوجه اآلخر عندهم ِمن الرزق ما حكم هللا تعاىل به من هذه األرزاق لبعض العباد دون ٍ
بعض كالتفاضل يف
أيضا قول ابطل ...
املواريث والغىن والقسمة فهذه أرزاق قسمها هلم إىل آخر ما حكاه فإنه ا
ك جلميع خلقه ما هم
أيضا ما معىن قولكم إن هللا قد ملك الشيء ِمن احلالل واملباح وأنه قد ملك العبد فعله وأنه ممَُلِّ ٌ
[121ب] صل ويقال هلم ا
ِ
ابلتصرف فيها ألن معىن مالك معىن قادر
التصرف يف مقدوراهتم ويف األشياء اليت خلقها وينتفعون
ّ
مالكون له فإن قالوا معىن ذلك أنه أقدرهم على ّ
ك خللقه أنه مق ِّدر هلم على ما ملّكهم قيل هلم ...
على احلقيقة فيجب أن يكون معىن أنه ممَُلِّ ٌ
احلي فِإنه قول ابطل ...
[122أ] فصل فأما قول َمن زعم منهم أن الرزق هو املنتفع به الذي يقع على جهة التقسيط يف الزمان ومقدار حاجة ّ
صح وأمكن انتفاع
[123أ] فصل فأما قول الثوابت املتحذلقني منهم العاملني بفساد مجيع ما ح ّد به أسالفهم والرزق أن معىن الرزق وحقيقته أنه ما ّ
أيضا قول ابطل ِمن وجوه ...
احلي به وليس ألحد منعه ِمن ذلك فِإنه ا
ّ
كل ما
للحي تناوله وليس ألحد منعه يكون ذلك بوجهني العقل والسمع و ّادعوا أن ّ
[124ب] فصل وقد زعم أصحاب هذا احل ّد يف الرزق أن ما ّ
نفعا وال ضرر فيه على متناوله وال على خالقه وال على غريه ِمن األحياء يف عاجل أو آجل فِإنه معلوم أن لنا تناوله لضرورة العقل
علم أن يف تناوله ا
وأوىل فيه وأن العلم بذلك كالعلم بقبح الضرر العاري من االستحقاق | والنفع به أو القصد إىل النفع يف عاجل أو آجل وإن كان تفصيل ذلك
معلوما بنظ ٍر فهذه اجلملة معلومة ابضطرار وقد بيّنّا فساد ذلك يف كتاب احلظر وا ِإلابحة من أصول الفقه وحنن نقول يف ذلك ِمن بعد ...
ا
[127أ] فصل يف ذكر شبههم يف أن هللا تعاىل ليس بر ٍ
ازق للحرام

وصحة وصفنا له بذلك
عولوا عليه يف معىن وصف ما قلناه أبنه رزق من هللا تعاىل ّ
[129أ] ذكر ما ّ

ِ
ومتمول ومن استخدام أمة
كل منتفع به من غري ختصيص من مأكول ومشروب وملبوس ومنكوح ّ
[137أ] فصل وقد بيّنّا من قبل أن الرزق هو ّ
وعبد وسكىن ريْع ودار إىل غري ذلك من سائر ما ينتفع به ...
وجل ووجوب إضافة سائرها إليه تعاىل
[137ب] ابب الكالم يف أن مجيع أرزاق العباد أرزاق هلم من عند هللا ّ
عز ّ
[140أ] ابب القول يف أن هللا تعاىل ال جيب عليه رزق أحد من العباد وال منع الرزق وأن له رزق مجيعهم وله حرماهنم مع التكليف هلم ومع زواله
ومع إضرارهم مبنعه أو فعله ومع عدم اإلضرار به
[ 141أ] ابب الكالم يف أن مجيع أرزاق سائر احليوان من عند هللا تعاىل وخلق له وأنه ليس منها ما هو فعل للعباد وال داخل حتت قدرهم وال
مضاف إليهم على احلقيقة
صح وجاز حصول النفع به وذلك أنه ال جسم
احلي به دون ما ّ
[142أ] فصل وهذا الذي ذكرانه أخذ األدلّة على أن الرزق هو ما حصل انتفاع ّ
احلي به إذا خلقت فيه الشهوة له وصار
وحرها وبردها إالّ
ّ
من األجسام مع اختالف صفاهتا يف طعومها وأرائحها وألواهنا ّ
ويصح جعله مما ينتفع ّ
لذلك له قو اات وغداءا ...
[144ب] فصل فأما القدريّة فِإهنا ال ب ّد هلا من القول أبن بعض الرزق احلالل من هللا تعاىل وبعضه من اخللق وأنه هو تعاىل وخلقه يرزقون احلالل
األمة قبل خلقهم ...
وهذا خروج عن قول ّ
فأما َمن قال ِمن معتزلة البغداديني أنه يفعل الطعوم والروائح واأللوان على جهة التولّد كما يفعل االعتماد واألكوان واألصوات
[146ب] فصل ّ
لكل منتفع هبا من اخللق دون هللا تعاىل ...
فهو ال ّ
شك قائل أبن العباد الذين خيلقون هذه األجناس على جهة التولّد هم الرازقون هلا ّ
[147أ] ابب القول يف جهة كون املالك ملا يرزقه من املكلّفني ومن يف حكمهم مال اكا له
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[148أ] ابب القول يف أن ِمن الرزق ما ال يوصف طلبه أبنه حسن وال قبيح وال حمظور وال مباح ومنه ما يوصف طلبه أبنه واجب مفروض ومنه
الرد على معتقدي حترير املكاسب
ما حيسن طلبه وال جيب وجهة وجوب الطلب وحسنه وإن مل جيب و ّ
[149ب] فصل يف الكالم على القائلني بتحرمي املكاسب
[151أ] فصل فأما اعتالل الفريق اآلخر لتحرمي املكاسب أبن يف االضطراب واالغرتاب والتجارة لطلب الرزق معونة للظَلَ َم ِة أبخذهم منها األعشار
أيضا قول ابطل ...
ظلما
وغشما وهو تقوية هلم على التسلّط والظلم فِإنه ا
ا
والضرائب | وغصب ما أيخذونه ا
ترك التوّكل وش اكا 55يف خري هللا تعاىل وضمانه ا ِإلعطاء
التصرف وطلب الرزق َ
[152أ] فصل فأما اعتالل الفرقة الثالثة يف حترمي املكاسب أبن يف ّ
الرزق فِإنه قول ابطل ...
[154ب] ابب الكالم يف جهة وجوب طلب العبد الرزق وحسنه ووجوه الفوائد بطلبه
ِ
ِ
لكل ذي أجل
[155أ] فصل فإن قال قائل فإذا كنتم قد بيّنتم فيما سلف تكلّف القدمي تعاىل أبرزاق اخللق وضماهنا وأنه ال ب ّد أن يكون رازقاا ّ
أيضا عامل يف أزله أبنه ال ب ّد أن يرزق سائل الرزق أو عامل أبنه ال يرزقه ما طلبه وأنه كان يف األزل عاملا
من األحياء وأنه ال ب ّد أن يفعل ذلك وأنه ا
ا
ِ
أبنه يرزقه فِإنه ال ب ّد أن يفعل ذلك سأل طالب الرزق أم مل يسئل ذلك وإن كان عاملا أبنه ال يرزقه فإنه حمال | أن يرزقه وأن يسأل ذلك وطلبه
ا
فما وجه ُحسن طلب الرزق منه تعاىل ووجه ُحسن التعبّد ابلرغبة فيه والطلب له قيل له ...
[156ب] فصل من القول يف ذلك
[158ب] فصل وإن قالوا الفرق بني ُحسن طلب الرزق وسعته إذا كان مصلحة يف التكليف وبني طلب األمراض واألسقام أن طالب املرض ال
ضررا ولوال
أيمن أن يكون طلبه له شيئاا لكونه مصلحة فيكون ا
مقدما على فعل يكون مرضه عند إيقاعه مصلحة له فيكون بذلك جمتلباا ابلطلب ا
طلبه مل يكن الضرر الح اقا به وليس هذه حال طلب الرزق ألنه طلب ملنفعة فسؤاله إن كان سبباا له فِإنه سبب لنفع ْجيتلبه فافرتق األمران يقال هلم
...
[159أ] ابب الكالم يف األسعار والرخص والغالء وممن مها
كل مبيع من الطعام والشراب والسراح والعروض والعقار
[159ب] فصل وليس السعر املق ّدر ا
مقدرا على سعر األطعمة واألشربة بل هو تقدير مثن ّ
يصح بيعه وتقدير مثنه ...
وغري ذلك مما ّ
مقصورا على تقدير مثن هو العني والورق بل هو جا ٍر على ما قُ ّدر بدالا ومثناا ملبي ٍع ألن ما
[159ب] فصل وكذلك فليس السعر املق ّدر مثناا للمبيع
ا
سعرا ...
جيعل مثناا لشيء آخر ويق ّدر منه مق ا
دارا ما كونه مثناا للمبيع فهو مثن وبدل له مق ّدر فيجب لذلك كونه ا
[160أ] فصل فِإن قيل وما وجه قولكم هو تقدير مثن املبيع وبدله عن تر ٍ
اض ووجه حذف ذكركم الرتاضي إذا حذفتموه قيل ...
[160ب] فصل فِإن قيل فما معىن رخص سعر الشيء ومعىن غالئه قيل له ...
وجل
[161أ] فصل القول يف أن األسعار كلّها من هللا ّ
عز ّ
[162ب] فصل وجيب إذا جعل السعر تقدير املق ّدرين أبقواهلم وقلوهبم لثمن املبيع أن يقال أنه من قبل هللا تعاىل مبعىن أنه فعله وفعل األسباب
الداعية إليه وإذا جعل ما يق ّدر به مثن املبيع ومل حيصل عيناا قائمة هو الثمن ...
[163أ] فصل وقد زعمت القدرية أن الغالء والرخص على ضربني فتارةا يكوانن عن أسباب ِمن قبل هللا تعاىل ،فيجب أن يكون فعالا له ِ
ومن قبله
ّ
ِ
وتدبريه واترةا يكون عن أسباب من العباد ،فيجب كوهنا من قبل العباد وتدبريهم قالوا ...
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يدل على أن الغالء احلادث عند إجبار الظلمة على التسعري وقطع املري فعل الظامل اجلائر بتلك األسباب كون ما
[165ب] فصل فِإن قالوا الذي ّ
األمة على أنه ال جيب الرضا هبذا السعر والتسليم له بل جيب إنكاره على فاعله ومنعه منه إذا قدرعلى ذلك ،فيجب
حمراما واتّفاق ّ
فعله منها ا
حمظورا ّ
لذلك أن ال يكون من هللا سبحانه ألنه ال جيوز أن يضاف إليه مع قبحه ووجوب | املنع منه ...
[167ب] فصل من القول يف األسعار
[169أ] ابب الكالم يف إثبات النبوات
صحة إرساله تعاىل الرسل وجواز ذلك
[169ب] فصل القول يف ّ
يصح مما ذكر من القصد ببالغ الرسل وأدائهم إىل ّأمتهم أن يكون ذلك األداء ملا محلوه مبثابة متابعة نصب
[171ب] فصل ونقول أن الذي ّ
وجل حبقائق لألمور العقلية والصفات
األدلّة على احلقائق وإن كان الواحد منها سادًّا مس ّد مجيعها وأن التأكيد منهم إمنا هو إخبارهم عن هللا ّ
عز ّ
واألحكام اليت األشياء يف أنفسها عليها ...
يدل على بطالن قوله أن البعثة لطف لِ َمن أرسل إليه أنه ال خيلوأن يكون املصلحة للمكلّفني نفس البعثة | فقط ونفس األداء
[174أ] فصل ومما ّ
لصحة ما جاؤوا به وإن مل يعلموا ...
إىل األمم فقط أو نفس علم األمم بصدق الرسل واعتقادهم ّ
[176ب] فصل من ذكر قوهلم يف أقسام اللطف واألصلح يف ابب الدين
[177أ] فصل مث اللطف قد يكون لط افا يف إيقاع ٍ
فعل ويف ترك فعل ويف ا ِإلخالل بفعل من غري فعل ترك له ألن الفعل كما يدعو إىل إيقاع فعل
أيضا إىل ترك فعل آخر ...
غريه فقد يدعو ا
[177ب] فصل قالوا ومجلة اللطف الداعي إىل فعل الواجب أو القبيح تنقسم اثلثة أقسام قسم منها ...
احملرمات الشرعيّة هل هي كلّها لطف يف الواجبات العقليّة وترك القبائح العقليّة أو جيوز أن يكون
[177ب] فصل آخر وقد اختلفوا يف العبادات و ّ
عقلي وأن يكون الصيام
شرعي جيوز أن يكون الصالة لط افا يف فعل الصيام ال يف فعل واجب ّ
منها ما هو كذلك ومنها ما يكون لط افا يف فعل آخر ّ
احلج فقط وإن 56كان منها ما هو لطف يف العقليّات ...
لط افا يف فعل ّ
[179أ] فصل وكان اجلبائي واجلمهور منهم إمنا يوجبون بعثة الرسل مىت كان املعلوم ِمن حال إرساهلم كونه لط افا يف فعل الواجبات العقليّة و
جتنّب القبائح ألجل أن فعل اللطف واجب عليه ...

[ 181أ] فصل وجيب على أصوهلم مىت وجب النظر يف أعالم الرسل ليعلم به أتكيد خربهم ملا يف العقل أن يكون ذلك إمنا جيب عليهم ليصلوا به
إىل ما هو مصلحة هلم ونفع يصلون إليه كما أنه إذا وجب عليهم النظر يف العقليّات ويف معرفة هللا تعاىل كان وجه وجوب ذلك عليهم تعلّق ذلك
ملصلحتهم وانتفاعهم ...
[ 182أ] فصل وإن قال منهم قائل ففعل املعرفة والشكر وتصديق الرسل والنظر يف أعالمهم وإن فعل لوجوبه فهو من منافع فاعله ومصاحله ألجل
الذم وأليم العقاب على تركه الواجب أو كونه غري فاعل له من غري دخول يف ترك ودفع الضرر والعقاب
أنه لو مل يفعل الواجب من ذلك ال
ّ
يستحق ّ
نفع عظيم فقد عاد األمر إىل أن فعل ذلك أمجع ال حيسن إال للمصلحة يقال ...
يدل على التوحيد
[182ب] فصل وإن قال منهم قائل كيف جيوز أن تقولوا أن يكون وجه حسن بعثة الرسل والنظر يف أعالمهم إمنا هو لتأكيد ما ّ
معجزا ِمن قبله تعاىل إالّ بعد تق ّدم
يصح علم املكلّف بصدق الرسل وكون ما يظهر عليهم ا
والصانع وصفاته ووجوب شكره وحكمته مع أنه ال ّ
وتفرده تعاىل ابلقدرة على ما يصدقهم به من اآلًيت وإذا وجب تق ّدم هذه املعرفة استغىن هبا عن بعثة الرسل إن كانوا إّمنا
معرفته ومعرفة صفاته ّ
يُبعثون ألجل حصوهلا يقال هلم ...
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ويضل املكلّف عند دعاء إبليس له إىل ذلك ولوال دعاؤه مل يَ ْع ِ
ويضل
ص
[184أ] فصل ويقال البن اجلبائي وشيعته منهم إذا جازعندكم أن يعصي
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
نيب ابلدعاء إىل فعل الواجبات العقليّة والنهي عن القبائح وإىل
ويكون ذلك من ابب تشديد احملنة ال من ابب املفسدة ممّا أنكرمت من جواز بعثة ّ
فعل ما قد علم ابلعقل وجوب قوله إذا علم سبحانه أن املكلّفني يطيعون عند دعائه إُساع قوله ىفعل ما يدعوهم إليه أو بضروب من الواجبات وأنه
مدفعا ...
لوال دعاؤه هلم ملا أطاعوا فال جيدون لذلك ا
املستحق
األمة بعظم الوعيد على فعل القبائح وأنه ىفعل
[186ب] فصل ويقال النب اجلبائي ا
ّ
أيضا ما أنكرت من جواز إرساله تعاىل الرسل ِإلخبار ّ
ُسعا وتوقي افا ...
من ذلك ال حمالة وهذا أمر ال يستفاد عندان وعندك إالّ ا
[187ب] فصل قد قال اجلبائي وكثري منهم أنه قد حيسن إرسال الرسل إبِجياب الفعل ألجل ضمان الثواب عليه والتخلّص من عقاب تركه فيجوز
إذا كان ذلك كذلك بعثة الرسل ابآلًيت وإجياب النظر يف آًيهتم وفعل العلم بصدقهم ألجل ضمان الثواب على ذلك فقط ويكون هذا وجه زائد
على ثواب فعل ما يف العقل وجوبه ويصري الغرض يف البعثة التعريض بوجوب النظر يف أعالمهم وفعل العلم بصدقهم زًيدة الثواب على ذلك وإن
يتحملوا شريعة ومل يدعوا إىل فريضة سوى ذلك وال انفلة وكان ابن اجلبائي خيطّئ أابه وشيوخه يف هذا القول ويزعم أن هللا سبحانه ال جيوز يف
مل ّ
صفته أن يوجب فعالا ليست له صفة الوجوب يف العقل وحلوق من العقاب على تركه وليست له صفة يف العقل يقتضي إجيابه وقبح تركه قال ...
ِ
األمة لكون ذلك مصلحة له ولعلم هللا تعاىل أبنه
[188ب] فصل آخر ويقال النب اجلبائي ا
أيضا ما أنكرت من جواز بعثة الرسول بغري شريعة إىل ّ
ٍ
األمة النظر يف أعالمه والعلم بنبوته فيكون بعثته
ال يطيع ويفعل الواجبات العقلية ويتجنّب القبائح إالّ أبن بعثه إىل ّأمة ويظهر عليه األعالم ويلزم ّ
واجبةا لكوهنا لط افا له ...
[188ب] فصل فِإن قال قائل ما أنكرمت أن يكون إرساله تعاىل للرسل حسناا ألجل كونه مستح اقا واجباا للرسول أبعماله وطاعاته وقيامه ابلفرائض
العقليّة يقال له ...

[191أ] فصل فِإن قال قائل ما أنكرمت ِمن وجوب البعثة على هللا تعاىل ألجل ما جيب على العقالء املكلّفني من وجوب شكر النعمة عليهم وقد
يكون مراد 57املنعم تعاىل الشكر له بضروب وأجناس من األفعال والعبادات له ال يعرف تفصيلها ِمن جهة العقل ،فال ب ّد إذا كان ذلك كذلك ِمن
وقف على أعياهنا وأجناسها يقال له ...
بعثة رسول يُ ُ

[192أ] فصل وقد زعم ِمن القدريّة ِممّن يقول أن األشياء يف العقل على اخلطر إىل أن يَِرد إبِابحتها ُسع أنه إمنا وجب على هللا سبحانه إرسال
ِ
ُسعي ألجل أنه إِمنا يعلم ِمن جهة الرسل
الرسل وأن ال خيلى العاقل ِمن رسول أو َمن َيؤ ّدي عنه فال جيوز أن ّ
عقلي من تكليف ّ
ينفك التكليف ال ّ
ِ
التصرف يف األصل على
التصرف واالنبساط يف األرض واألفعال اليت ال قوام لألجسام إالّ هبا ،فإذا كانت هذه األفعال و ّ
حسن األكل والشرب و ّ
ينفك العقل من السمع حلاجة العاقل ما دام حيًّا
ملك هللا تعاىل وجب أن تكون على احلظر واملنع إالّ قدر ما يرد به السمع ،فوجب لذلك أن ال ّ
التصرف فيقال ...
إىل هذه األفعال و ّ
السمعي ...
العقلي عندهم ِمن التكليف
قوما أوجبوا بعثة الرسل عليهم السالم وإحالة انفكاك التكليف
[193ب] فصل وقد حكي أن ا
ّ
ّ

[195أ] فصل وإن قال قائل ما أنكرمت ِمن استحالة خلق العقالء ِمن رسول وُسع ليُوقِتَ ُهم الرسل على النطق ابللغات املختلفة اليت تتع ّذر ِمن
العباد ابتداء املواضعة عليها وعلى دالالته فِإذا كان قد بعث الرسل وأمكن أن يكون من اللطف هلم بعثة الرسل واخلطاب وا ِإلفهام هلم ٍ
بلغة ومل
يصح بلغتهم لذلك إالّ بعد كوهنم متخاطبني هبا وحمال منهم متام املواضعة عليها وجب أنه ال ب ّد ِمن بعثة الرسل للتوقيف على النطق ابللغات هذا
ّ
ِ
َّ
اء
َُس
أل
ا
م
آد
م
ل
ع
﴿و
تعاىل
هللا
قال
وقد
بذلك
الرسل
بعثة
وجب
عليه
اضعهم
و
ت
ر
ذ
تع
ذا
إ
ف
به
التفاهم
و
النطق
إىل
احلاجة
ة
د
ش
من
ابلناس
ما
مع
ّ
ّ
َ َ َ َ َ َْ َ
ُكلَّ َها﴾ [البقرة ]31 :فأخرب أن العلم بذلك يقال هلم ...
ِ
نيب أو إمام يقوم مقامه حلفظ الشرع ويزيل االختالف ف ويعرف الدين
كل زمان من ّ
[196أ] فصل َ
ومن ّادعى من الرافضة أنه ال ب ّد يف ّ
حجة هو ّ
ِ
النيب ابلشرعيات اليت جيب أن ينقل وحيفظ فكيف يوجب وجود حافظ لذلك
افرا
ا
من جهته ويكون و ا
معصوما فقد أبعد ،ألننا إذا مل نوجب بعثة ّ
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ِ
نيب وال يف العلم
وقد بيّنّا أنه ال حيتاج مع كمال عقل العاقل وعلمه بوجوب ما جيب عقله على قوهلم من فعل احلسن الواجب وجتنّب القبيح إىل ّ
نيب ...
مبا طريق العلم به النظر والدليل إىل ّ
[197ب] القول يف ذكر قول َمن أوجب البعثة بكوهنا لط افا يف الواجبات وجييز القبائح العقلية
[ 198أ] ابب الكالم يف نقض علل الربامهة يف إحالة بعثة الرسل وعدم السبيل إىل صدقهم وضروب قدحهم يف أعالمهم
[212ب] فصل واعلموا أحسن هللا توفيقكم أن ما عدا الذي ذكرانه ِمن عللهم يف القدح يف الرسالة وإِمنا هو ما يعود ابلطعن يف املعجزات اليت
يدل على صدق الرسل على هللا تعاىل إال املعجزات وما يدعونه ِمن كوهنا داللةا على ذلك ابطل بشبه وأنواع من املطاعن
يقول فيها أنه ال شيء ّ
حنن نذكر مجيعها ِمن بعد ونكشف عن فسادها فقد بطلت الرسالة بزعمهم وجيب إذا كان ذلك كذلك أن نق ّدم الكالم يف معىن وصف املعجز
يستدل به عليها ِممّا ال جيري جمرى التأكيد هلا إالّ نفس املعجز |
ونبني أنه ال شيء ميكن أن
ّ
أبنه معجز ويف وجه داللته على صدق م ّدعي النبوة ّ
ِِ
بكل شيء منها فإن شاءوا ابتدأوا
مثّ نذكر بعد ذلك ضروب مطاعنهم يف املعجزات على وجه السؤال واملطالبة وإن صلح أن يكونوا ُم ْستَدلّني ابتداءا ّ
االستدالل هبا وإن شاءوا أوردوا ذلك على وجه السؤال واملطالبة وال ب ّد يف مكاملتهم وترتيب الداللة على صدق الرسل ووجهها من هذا الذي
وصفناه وابهلل التوفيق
[213أ] ابب الكالم يف معىن وصف الشيء أبنه معجز ووجه داللته على صدق الرسل عليهم السالم
[214أ] فصل وقد زعمت القدريّة أن قلب املدن والزالزل الواقع من فعل هللا تعاىل عند التح ّدي معجز عند َمن جيري مبثله وهو متع ّذر عليه وممنوع
اجلن إن كان فيهم َمن هو قادر على ذلك فهو ألجل ذلك معجز عند
منه وإن ّ
صح أن يقدر عليه وأنه غري معجز | للمالئكة وغريهم وال عند ّ
َمن ليس بقادر عليه عند التح ّدي له وغري معجزعند َمن هو قادرعليه ومعتاد عنده التمكّن منه وإِمنا ا ِإلعجاز يف ذلك منع التح ّدي به من فعله مع
أيضا ِمن قوهلم ابطل ...
صحة قدرته عليه وهذا الفصل ا
ّ

C Yazması58
[5ب] ابب الكالم يف وجه داللة املعجزات على صدق الرسل عليهم السالم
يدل على صدق الرسل شيء سوى املعجز
[39أ] ابب القول يف أنه ال ميكن أن ّ
[ 45ب] ابب الكالم يف اإلابنة عن بطالن داللة املعجز على صدق الرسل عليهم السالم على أصول القدرية
[61ب] ابب الكالم يف ذكر الداللة على إثبات نبوة نبينا حممد عليه السالم
يعارض يف القرآن ونقض كل شبهة ت ّدعى يف هذا الباب
[72ب] ابب القول يف ذكر الدليل على أنه عليه السالم مل َ
[ 87ب] ابب الكالم على من زعم أن املعارضة مل تقع منهم مع القدرة عليها لعلل وشبه دعوهتم إىل <ترك> ذلك االعرتاض
[114أ] ابب ذكر الداللة على جتاوز بالغة القرآن وفصاحته لسائر البالغات املعتادة من كالم أهل اللسان
[136ب] ابب ذكر خالف الناس يف هذا الباب
صحت
تضمنه ّ
ودل عليه من صحة املعاين واألحكام اليت إذا أعمل النظر فيها ّ
[144أ] ابب الكالم على من قال إن جهة إعجاز القرآن ما ّ
وسلمت كلها على السرب واالمتحان
معجزا كونه قدمياا
[145ب] ابب إبطال كون من حكى أن جهة كون القرآن ا
[ 147ب] ابب الكالم على من حيكى عنه من أهل احلق وغريهم أن جهة إعجاز القرآن كونه عبارة عن كالم هللا تعاىل
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[149ب] ابب الكالم يف أن القرآن معجز من حيث اشتمل على اإلخبار عن الغيوب
[154أ] ابب ذكر ما ورد من اإلخبار عن الغيوب يف نص القرآن
[ 156ب] ابب ذكر اعرتاض ال < مخالفني> على إعجاز القرآن ابختالف املسلمني يف جهة إعجازه واجلواب عن ذلك
[163أ] ابب الكالم يف اإلخبار عن رتبة القرآن وقدر ابلغته وهل جيب أن تكون حمدودة ومعلومة على جهة التفصيل أم ال
[177أ] ابب الكالم يف اإلخبار عن وجوه بالغة القرآن ومفارقة نظمه جلميع النظوم واألوزان
[195أ] ابب ذكر مجلة من ذلك
[ 212ب] ابب الكالم يف الداللة على مفارقة نظم القرآن لنظم الشعر وسائر النظوم املعتادة واألوزان
[219ب] ابب الكالم يف إثبات ما عدا القرآن من معجزات الرسول عليه السالم
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