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  ملخص البحث باللغة العربیة

  

تكلم المحق���ق أب���ي ھاش���م الجب���ائي المعتزل���ي تن���سب نظری���ة األح���وال للم���

، وھ���و م���ن أعم���دة المدرس���ة االعتزالی���ة، وق���د اس���تحدث نظریت���ھ   )ھ���ـ٣٢١ت(

بع����د اطالع����ھ عل����ى آراء العلم����اء ف����ي تف����سیر ال����صفات اإللھی����ة، وعالقتھ����ا     

بال���ذات اإللھی���ة، ف���رام ف���ي  نظریت���ھ الحف���اظ عل���ى قدس���یة التوحی���د، وجعل���ھ        

ن نظریت��ھ بعی��دة ع��ن دراس��ة معاص��ریھ     بعی��دًا ع��ن ال��شرك وش��وائبھ، ول��م تك��     

ابت����داًء م����ن وال����ده ال����ذي رف����ضھا وأنكرھ����ا، وم����رورًا باإلم����ام أب����ي الح����سن   

  .األشعري إمام األشاعرة من أھل السنة

ولق���د بین���ت م���ذاھب العلم���اء ــ���ـ عل���ى اخ���تالف انتم���اءاتھم ــ���ـ ف���ي ھ���ذه   

  ..النظریة، وأتیت بأدلة المؤدین وناقشتھا، واهللا تعالى أعلم
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Research Summary  
  

Attributed weather theory to the speaker 

investigator Abi Hashim Aljbaia Mu'tazili (d. ٣٢١ AH), 

a school columns Alaatzalah, has developed his 

theory after studying the views of the scientists in 

the divine interpretation, and their relationship to the 

divine self, Wolfram of his theory to maintain the 

sanctity of unification, and make it away from 

polytheism and Hoaibh, and did not not far from his 

theory of the study of his contemporaries, starting 

from his father, who rejected and denied, through 

Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari Imam Ash'aris of 

Sunnis. 

The doctrines of scientists showed their different 

affiliations in this theory, and the evidence 

performers come and discussed, and God knows .. 
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  المقدمة

عل�����ى ح�����ضرة س�����یدنا   الحم�����د هللا رب الع�����المین، وال�����صالة وال�����سالم    
وموالن�����ا محم�����د خ�����اتم النبی�����ین، وعل�����ى آل�����ھ الطیب�����ین الط�����اھرین، وص�����حبھ  

  .الغیارى الصادقین، ومن تبعھ بإحسان إلى یوم الدین
  أما بعد 

المن����سوبة إل����ى العالم����ة أب����ي ھاش����م الجب����ائي ) األح����وال(ف����إن نظری����ة 
ـ����ـ رحم����ھ اهللا ــ����ـ ق����د حظی����ت من����ذ والدتھ����ا باھتم����ام     ) ھ����ـ٣٢١ت(المعتزل����ي 

محقق��ین م��ن المتكلم��ین، لم��ا یغل��ب علیھ��ا م��ن غم��وض وتعقی��د، ولتعلقھ��ا ـ���ـ           ال
  .أوًال ــ باهللا تعالى رب العالمین

ومم���ا ینبغ���ي التنبی���ھ علی���ھ أن مفھ���وم األح���وال عن���د ال���صوفیة یغ���ایر        
: عل����وم ال����صوفیة عل����وم األح����وال، واألح����وال  [مفھ����وم المتكلم����ین لھ����ا، ف����إن   

  .)١(]من صحح األعمالمواریث األعمال، وال یرث األحوال إال 
نظری���ة األح���وال ــ���ـ الن���شأة   : وكن���ت ق���د كتب���ت دراس���ة س���ابقة بعن���وان    

والمفھ��وم ــ��ـ وذك��رت فیھ��ا أن ھ��ذه النظری��ة بحاج��ة ماس��ة إل��ى دراس��ة ثانی��ة،           
ولك���ن بتن���اول جوان���ب أخ���رى فیھ���ا؛ لتكتم���ل ال���صورة، وت���تم الفائ���دة، وھ���ذا م���ا   

 ع����ن الق����ائلین بھ����ذه  ح����دث فع����ًال والحم����د هللا، إذ تح����دثت ف����ي ھ����ذه الدراس����ة    
النظری���ة، وأتی���ت ب���أدلتھم ث���م ناق���شتھا كلھ���ا، نقاش���ًا علمی���ًا ھادئ���ًا، ث���م عطف���ت      
عل���ى بی���ان موق���ف المخ���الفین، كاش���فًا اللث���ام ع���ن س���بب نف���یھم واعتراض���ھم ،      
ث���م وجھ���ت بحث���ي ال���ى اص���حاب الق���ولین، ك���ل ذل���ك الع���رض بأس���لوب س���لس،       

ل ھ���ذه النظری���ة   وعب���ارة واض���حة، ومتابع���ة دقیق���ة، ودراس���ة متواص���لة ألص���      
  .وأسبابھا

ول���م تك���ن الم���صادر الت���ي ذك���رت ھ���ذه النظری���ة قلیل���ة، ب���ل كان���ت كثی���رة  
ومتع���ددة، ولكنن���ي اعتم���دت عل���ى أماتھ���ا ف���ي أغل���ب االح���ایین، وف���ي مق���دمتھا      

التمھی���د للب���اقالني، واإلرش���اد للج���ویني، وك���ذا كتاب���ھ ال���شامل، وأبك���ار       : كت���اب
، وك����ذا كتاب����ھ نھای����ة االق����دام، األفك���ار لآلم����دي، والمل����ل والنح����ل لل����شھرستاني 

وش����رح المقاص����د للتفت����ازاني، وش����رح المواق����ف للجرج����اني، باإلض����افة إل����ى       
  .الكتب الكالمیة األخرى، التي ال تقل أھمیة عنھا

علم���ًا أنن���ي ل���م أج���د ف���ي الب���احثین األك���ادیمیین م���ن أف���رد لھ���ذه النظری���ة 
ض���ھا دراس���ة بحثی���ة أكادیمی���ة موس���عة، توص���ل الحاض���ر بالماض���ي، وتنق���ي عر  

  .من ألفاظ التعقید المنطقي، لیسھل فھمھا، ویعم نفعھا

                                           
عبد الحلیم . د: ، تحقیق)ھـ٣٨٠ت(التعرف لمذھب أھل التصوف، لإلمام أبي بكر الكالبادي  )١(

ھـ ـ ١٣٨٠یة، القاھرة، سنة محمود وطھ عبد الباقي سرور، مطبعة إحیاء الكتب العرب
  .٨٦: م ١٩٦٠
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  :ھذا وقد جاء البحث في ثالثة مباحث رئیسة
  :القائلون باألحوال وأدلتھم، وفیھ مطلبان: األول

  .القائلون باألحوال: المطلب األول
  .أدلة القائلین باألحوال ومناقشتھا: المطلب الثاني

افون لألح������وال ووج������ھ   الن������ : ث������م ج������اء المبح������ث الث������اني بعن������وان     
  :اعتراضھم، وفیھ ثالثة مطالب

  .رأي المعتزلة ووجھ اعتراضھم: األول
  .رأي االمامیة ووجھ اعتراضھم: الثاني
  .رأي األشاعرة ووجھ اعتراضھم: الثالث

  :أصحاب القولین، وفیھ مطلبان: المبحث الثالث
  .راي الباقالني: المطلب االول

  .راي الجویني: المطلب الثاني 
ع����د ھ����ذا كل����ھ ج����اءت الخاتم����ة الت����ي ض����منتھا أھ����م النت����ائج الت����ي        وب

توص��لت إلیھ��ا ف��ي أثن��اء ھ��ذه الجول��ة العلمی��ة، ث��م ختم��ت عمل��ي بتثبی��ت جمی��ع         
  .المصادر والمراجع التي اعتمدت علیھا في كتابة ھذا البحث

وال أزع���م أن���ي ق���د احتوی���ت وذك���رت جمی���ع م���سائل ھ���ذا الموض���وع ــ���ـ    
 أرى بع��ض م��سائلھ بحاج��ة إل��ى تحری��ر ودراس��ة     دراس��ة وبحث��ًا ــ��ـ ب��ل م��ا زل��ت    

ف���ي بح���ث ثال���ث، یك���ون متمم���ًا للبحث���ین ال���سابقین، وأرج���و م���ن اهللا تع���الى أن       
ی����وفقني فی����ھ كم����ا وفقن����ي فیھم����ا، وأتوس����ل إلی����ھ أن یجع����ل أعمالن����ا ص����الحة،  

  .ولوجھھ الكریم خالصة، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ
ھ س���یدنا وموالن���ا وص���لى اهللا وس���لم وب���ارك عل���ى ح���ضرة حبیب���ھ وخلیل���  

محم�����د النب�����ي االم�����ي األم�����ین، وعل�����ى أھل�����ھ الطیب�����ین الط�����اھرین، وص�����حبھ   
  .أجمعین، والحمد هللا رب العالمین

  
                                            الباحث

  ھـ١٤٣٨/ محرم/ ١٠                                       
  م١١/١٠/٢٠١٦لموافق                                           ا

                                            في بغداد دار العلم والعلماء
  
  
  
  

  
  



 - ٩٥١ -

  املبحث األول

  القائلون باألحوال وأدلتهم

  اطب اول

  اون وال

أول م���ن أح���دث نظری���ة األح���وال    ) ھ���ـ٣٢١ت(یع���د أب���و ھاش���م الجب���ائي    
م����ذكورة قبل����ھ أص����ًال،  [ نظری����ة ف����ي م����سائل عل����م الك����الم وم����ا كان����ت ھ����ذه ال  

فأثبتھ����ا أب����و ھاش����م، ونفاھ����ا أب����وه أب����و عل����ي الجب����ائي، وأثبتھ����ا ـ����ـ أی����ضًا ـ����ـ 
، بع���د تردی���د ال���رأي فیھ���ا عل���ى قاع���دة )رحم���ھ اهللا(القاض��ي أب���و بك���ر الب���اقالني  

  . الجبائي)١ (]غیر ما ذھب إلیھ 
وك����ان إم����ام الح����رمین م����ن  ): [ رحم����ھ اهللا(وق����ال اإلم����ام ال����شھرستاني  

( ، وك����ذلك ذك���ر العالم����ة اإلیج����ي )٢(]ثبت���ین ف����ي األول، والن���افین ف����ي اآلخ���ر   الم

  .)٤( واالنصاري)٣
وك��ان ھ��دف أب��ي ھاش��م الجب��ائي ف��ي اح��داث ھ��ذه النظری��ة ھ��و ال��تخلص           

 بمعن���ى ان���ھ نف���ى )٥(م���ن الق���ول ب���أن هللا تع���الى ص���فات، فابت���دع نظری���ة األح���وال 
  .عن اهللا تعالى الصفات وأثبت لھ بدًال عنھا األحوال
   بخالف قدمائھم )٦(ولقد تابعھ على ذلك بعض متأخري المعتزلة

                                           
نھایة االقدام في علم الكالم، لإلمام أبي الفتح محمد بن عبد الكریم الشھرستاني  )١(
ھـ ـ ١٤٢٥(، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، سنة ١محمد حسن، ط: ، تحقیق)ھـ٥٤٨ت(

 الدكتور علي سامي مناھج البحث عند مفكري اإلسالم، لألستاذ: ، وینظر٧٩) : م٢٠٠٤
  .١٤٥ : ٣،ط) ت.د(النشار، دار النھضة العربیة، بیروت ـ لبنان، 

 .٧٩: نھایة االقدام) ٢(
 .٣/٣٠:شرح المواقف : ینظر) ٣(
 .١/٤٨٦:الغنیة في الكالم : ینظر) ٤(
، )ھـ٥٤٨ت(الملل والنحل، لإلمام أبي الفتح محمد بن عبد الكریم الشھرستاني :  ینظر)٥(

، ١/٨٥: م ١٩٨٦ستاذ عبد العزیز محمد الوكیل، مؤسسة الحلبي وشركاءه، سنة األ: تحقیق
الباقالني وآراؤه الكالمیة، ألستاذنا الدكتور محمد رمضان عبد اهللا، مطبعة األمة، : وینظر

  .٤٨٧: م ١٩٨٦، سنة ١بغداد، ط
الم اآلمدي أبكار األفكار في أصول الدین، لإلمام أبي الحسن علي بن محمد بن س:  ینظر)٦(
، سنة ١أحمد فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، ط: ، تحقیق)ھـ٦٣١ت(
، ونشر الطوالع شرح طوالع األنظار، للقاضي البیضاوي ٢/٦٠٤) : م٢٠٠٣ھـ ـ ١٤٢٤(
محمد : ، تحقیق)ھـ١١٤٥ت) (رحمھ اهللا(، لإلمام أبي بكر المرعشي )ھـ٦٨٥ت) (رحمھ اهللا(

 . ١١٤ص) : م٢٠١٣ھـ ـ ١٤٣٤ (١ار النور المبین، عمان ـ األردن، طیوسف إدریس، د
، ١والوسیلة في شرح الفضیلة ، للعالمة الشیخ عبد الكریم المدرس، مطبعة االرشاد، بغداد، ط

 .٥٤٢ص/ م ١٩٧٢ھــ ـــ ١٣٩٢
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  .)١(الذین نفوا ھذه النظریة وأنكروھا
قول���ھ [ ع���ن الجب���ائي  ) ھ���ـ٤٢٩ت(وذك���ر اإلم���ام أب���و من���صور البغ���دادي   

 ]ب��األحوال الت���ي كف���ره فیھ���ا م���شاركوه ف��ي االعت���زال، ف���ضًال ع���ن س���ائر الف���رق  
مھ��ا مم��ن واف��ق أب��ا ھاش��م ف��ي      وك��ان م��ن ألم��ع شخ��صیات المعتزل��ة وأعال    . )٢(

 :، إذ ق��ال )ھـ��ـ٤١٥:ت(االح��وال ھ��و القاض��ي عب��د الجب��ار ب��ن أحم��د الھم��ذاني        
  )٣ (]إن عنیتم بالمعاني ما نریده بالحال فمرحبًا بالوفاق[ 

ومم����ن ت����ابع الجب����ائي العالم����ة محم����د ب����ن یوس����ف ال����سنوسي         : قل����ت 
وال، ث����م ذك����ر فبع����د أن ذك����ر أوًال رأي الق����ائلین ب����األح) ھ����ـ٨٩٥ت(التلم����ساني 

، )٤(]وال�����نفس أمی�����ل إل�����ى الم�����ذھب األول    : [ ثانی�����ًا رأي الن�����افین لھ�����ا ق�����ال   
  .ھو أحد متأخري األشاعرة المجتھدین) رحمھ اهللا(والسنوسي 

، وك���ذا الفرق���ة  )٥(وكان���ت الكرامی���ة مؤی���دة للجب���ائي ف���ي نظری���ة األح���وال           
  .)٦(الزیدیة

  :وبناء على ما تقدم فإن القائلین باألحوال ھم
 .أبو ھاشم الجبائي ـــ محدث ھذه النظریة ـــ  .١
  : القاضي الباقالني الذي اختلف المتكلمون فیھ على قولین .٢

  .منھم من نسب الیھ القول باثباتھا  - أ
  .ومنھم من نسب الیھ القول بنفیھا  - ب

 . القاضي عبد الجبار الھمذاني .٣
 .امام الحرمین الجویني في قولھ االول .٤
 .الفرقة الزیدیة .٥
 .میةالفرقة الكرا .٦
  .بعض الماتریدیة القائلین بالصفات المعنویة .٧
 .متاخرو المعتزلة .٨

                                           
  .٢/٦٠٤: أبكار األفكار : ینظر )١(
القاھر بن طاھر التمیمي البغدادي الفرق بین الفرق، لإلمام األستاذ أبي منصور عبد  )٢(
  .١٩٥: م ١٩٤٨، القاھرة، سنة ١، ط)ھـ٤٢٩ت(
 شرح االصول الخمسة، للعالمة القاضي عبد الجبار بن أحمد الھمذاني االسد آبادي )٣(
ھــ ــ ١٤٢٢، سنة الطبع ١، دار احیاء التراث العربي، بیروت ــ لبنان، ط) ھـ٤١٥:ت(

مة الرازي في كتابھ االربعین في أصول الدین ، الذي حققھ ، وأكد ذلك العال١٢٠م، ص٢٠٠١
 .١٥١: م٢٠٠٤ھــ ــ ١٤٢٤، ١احمد حجازي السقا، وطبعتھ دار الجیل ، بیروت ط. د
العقیدة الوسطى وشرحھا، لإلمام المجتھد أبي عبد اهللا محمد بن یوسف بن عمر السنوسي  )٤(

حمد، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ السید یوسف أ: ، تحقیق)ھـ٨٩٥ت(التلمساني الحسني 
  .١٤٢) : م٢٠٠٦ھـ ـ ١٤٢٧(، سنة ١لبنان، ط

  .٢٩: غایة المرام في علم الكالم  )٥(
  .١/٣٢٨: في علم الكالم  )٦(
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 .العالمة السنوسي .٩
ولم أجد من أید القول باألحوال غیر ھؤالء، على ما أطلعت علیھ من كتب 

  ..علم الكالم المتوفرة بین یدي، واهللا تعالى أعلم

ب اطا  

وال و نا أد  

 ب����صحة نظری����ة األح����وال عل����ى مجموع����ة م����ن ال����شبھ    اعتم����د الق����ائلون
والت���صورات، وم���ن المالح���ظ عل���ى ھ���ذه ال���شبھ أنھ���ا عب���ارة ع���ن وجھ���ات نظ���ر  
عقلی��ة واجتھ��ادات فكری��ة ، ول��م أج��د فیھ��ا أي دلی��ل نقل��ي البت��ة، ال م��ن الكت��اب          

  .الكریم وال من السنة النبویة المباركة
م الق������ائلین وحرص������ًا عل������ى إتم������ام الفائ������دة ف������سأذكر أوًال دلی������ل الق������و  

ب����االحوال، ث����م أتبع�����ھ بمناق����شتھ وتحلیل�����ھ، ف����ي دراس�����ة موض����وعیة عقلی�����ة      
  :مجردة، وھا ھي

دالل��ة الفع��ل عل��ى أن فاعل��ھ ع��الم ق��ادر، دالل��ة عل��ى ح��ال ل��ھ، ف��ارق            .١
 .)١(بھا من لیس بعالم وال قادر

وتوض���یح حج���تھم ھ���ذه ف���ي ض���رب مث���ل معاص���ر ھ���و أن ص���ناعة ش���ركة   
لی�����ل عل�����ى أن ص�����انع ھ�����ذه ال�����سیارة   متط�����ورة م�����ا ل�����سیارة حدیث�����ة متقن�����ة د 

موص����وف ب����العلم والق����درة، وھات����ان ال����صفتان ت����دالن دالل����ة واض����حة عل����ى         
علمیت���ھ وقدرت���ھ، وكون���ھ عالم���ًا وق���ادرًا ح���االن ل���ھ، وبھ���ذین الح���الین ف���ارق          

 .غیره ممن لم یتصف بالعلم والقدرة
ب��أن ھ���ذه  : ھ��ذا ال��دلیل ورد علی���ھ  ) ھ���ـ٤٠٣ت(وق��د أنك��ر اإلم���ام الب��اقالني   

  .التي تدعونھا إما أن تكون معلومة، أو غیر معلومةالحال 
ف���إن كان���ت غی���ر معروف���ة ـ���ـ عن���د العق���الء ـ���ـ وال معلوم���ة ل���دیھم، ف���ال          
س����بیل إل����ى معرفتھ����ا والدالل����ة علیھ����ا، وال س����بیل ال����ى العل����م بأنھ����ا لزی����د ،ال     
لعم���رو، لم���اذا؟ ألن م���ا ل���یس بمعل���وم ال ی���صح قی���ام دلی���ل علی���ھ؛ ألن العل���م ب���أن 

  . حال لفالن دون فالن فرع للعلم بھا أصًالھذه الحال ھي
وك���ذلك العل���م بأنھ���ا معلوم���ة باالس���تدالل دون االض���طرار ف���رع للعل���م بھ���ا    
جمل���ة، ف���إذا اس���تحال العل���م بھ���ا جمل���ة، اس���تحال العل���م بأنھ���ا لف���الن دون ف���الن،   

  .)٢(وأنھا معلومة باالستدالل دون اضطرار

                                           
 تمھید األوائل وتلخیص الدالئل، لإلمام العالمة القاضي أبي بكر محمد بن الطیب الباقالني : ینظر)١(
ھـ ـ ١٤٠٧(، سنة ١د الدین أحمد حیدر، مؤسسة الكتب الثقافیة، طالشیخ عما:، تحقیق)ھـ٤٠٣ت(

  .٣٢٠: ، بیروت ـ لبنان )م١٩٨٧
مطالع األنظار على متن طوالع االنوار، لإلمام العالمة أبي : وینظر . ٣٢٠:تمھید االوائل: ینظر  )٢(

ید الشریف ، ومعھ حاشیة الش)ھـ٧٤٩: ت(الثناء شمس الدین محمود بن عبد الرحمن االصفھاني 
 .١٧٦: م٢٠٠٨ھـ ــ ١٤٢٨، ١، دار الكتبي، المعادي ، مصر،ط)ھـ٨١٦:ت(الجرجاني 
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 كان���ت معلوم���ة فیج���ب  أن الح���ال إن) رحم���ھ اهللا(ومعن���ى ك���الم الب���اقالني  
إن ح���ال ف���الن ك���ذا عل���م اس���تدالًال ،ال  : أن تعل���م ب���شرط ت���وفر ال���دلیل علیھ���ا، أي 

اض��طرارًا، وھ��ذه المعلوم��ة ھ��ي ف��رع للعل��م بالح��ال إجم��اًال، والعل��م بھ��ا إجم��اًال           
م���ستحیل لع����سر التمیی����ز والف����صل ب����ین أح����وال الناس؛النھ����ا ھیئ����ات باطنی����ة ،  

العل���م بالح���ال جمل���ة اس���تحال العل���م ب���أن     إذا اس���تحال : وبن���اًء عل���ى ذل���ك نق���ول  
الح�����ال الفالنی�����ة ھ�����ي لف�����الن دون ف�����الن، وأنھ�����ا معلوم�����ة باالس�����تدالل دون       

  .االضطرار
ق���ال . إن نف���س م���ن ل���ھ الح���ال معلوم���ة عل���ى الح���ال      : وق���الوا ای���ضا  .٢

وھ���ذا ك���الم متھاف���ت، مح���ال؛ ألن���ھ إذا اس���تحال أن تك���ون    : الب���اقالني 
فس عل���ى الح���ال، وأن الح���ال  الح���ال معلوم���ة اس���تحال أن ُیعل���م أن ال���ن 

ح���ال لھ���ا دون غیرھ���ا، ووج���ب أن یك���ون العل���م علم���ًا ب���النفس فق���ط      
 .)١(دون الحال

ومعن������ى حج������تھم ھ������ذه إن علم������ك ب������النفس وص������فاتھا وخصائ������صھا     
وطباعھ���ا م���رتبط بعلم���ك بحالھ���ا، والعل���م بالح���ال أص���ل، والعل���م ب���النفس ف���رع،     

لح���ال، لق���ول أب���ي  وھ���ذا ك���الم باط���ل مرف���وض، الس���تحالة األص���ل وھ���و العل���م با  
، ف���إذا امتن���ع )٢(]ال توص���ف بكونھ���ا معلوم���ة أو مجھول���ة: [ ھاش���م ف���ي تعریفھ���ا

العل��م بالح��ال؛ لكونھ��ا غی��ر معلوم��ة، امتن��ع العل��م بك��ل م��ا یبن��ى عل��ى العل��م بھ��ا،       
ووج�����ب أن یك�����ون علم�����ك ب�����النفس بغی�����ر الح�����ال، كمعرف�����ة أس�����باب رغبتھ�����ا  

  .ونفرتھا، وأمارات محبتھا وكرھھا وما شابھ ذلك
م���ن عل���م بوج���ود الج���وھر فق���د یجھ���ل تحی���زه، م���ع علم���ھ بوج���وده،       .٣

أن الج���وھر متحی���ز باالتف���اق، وتحی���زه زائ���د عل���ى وج���وده،     : بمعن���ى
 :وعلى ھذا األساس فأمامنا علمان

  .أ ـ العلم بوجود الجوھر
  .ب ـ العلم بتحیز الجوھر

  :وهذان العلمان ليسا علماً واحداً؛ وذلك لسببين

  . بوجود الجوھر مع الجھل بتحیزهلجواز ثبوت العلم: أوًال

                                           
شرح بدء األمالي ، لإلمام العالمة أبي بكر أحمد بن علي الرازي : وینظر . ٣٢٠: التمھید  )١(

، ١أبي عمرو الحسیني، دار الكتب العلمیة، بیروت ــ لبنان،ط: تحقیق) ھـ٣٧٠:ت(الحنفي 
 .٢١٥م، ص٢٠٠١ ـھــ١٤٢٢

، وحاشیة ٢/٦٠٥: أبكار االفكار: ، وینظر١/٩٢: والملل والنحل . ٨١: نھایة االقدام  )٢(
وحاشیة الباجوري على متن . ٤٨٧:، والبالقالني واراؤه الكالمیة١٢٦و ١٢٥: السباعي

، دار الفرفور ، )ھـ١٢٧٧: ت(السنوسیة في العقیدة، للعالمة الشیخ ابراھیم الباجوري ، 
 .٧٦م، ص٢٠٠١ھــ ــ ١٤٢١، ١شق، طدم
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ل��و ك��ان العل��م ب��التحیز ھ��و ع��ین العل��م ب��الوجود، الس��تحال ارتفاع��ھ م��ع        : وثانی��ًا
  .العلم بالوجود

ف���إذًا ثب���ت أنھم���ا علم���ان، وأن���ھ یج���وز ثب���وت أح���دھما وانتف���اء الث���اني،         
  :ونستنتج من ذلك أمرین

ق����د یعل����م وج����ود الج����وھر م����ن جھ����ل تحی����زه، والمعل����وم غی����ر         : األول
  .مجھولال

  العلم بوجود الجوھر بتقدیر الوجود ضروري، : الثاني
  والعلم بتحیز الجوھر بتقدیر التحیز نظري، 

  .والمعلوم بالضرورة ھو غیر المعلوم بالنظر واالستدالل
وإذا ك���ان التحی���ز زائ���دًا عل���ى وج���ود الج���وھر فھ���و ص���فة ثبوتی���ة، وھ���و     

 ل���شيء امتن���ع   المق���صود بالح���ال، ول���و ك���ان الح���ال ص���فة منفی���ة لك���ان ص���فة        
ال تحی���ز، وال تحی���ز ص���فة لك���ل م���ن امتن���ع      : وج���وده؛ ألن نق���یض التحی���ز ھ���و   

  .)١(وجوده
ھ�����ذا الك�����الم ورآه ض�����عیفًا،  ) رحم�����ھ اهللا(وق�����د ن�����اقش اإلم�����ام اآلم�����دي  

إن س���لمنا ـ���ـ ج���دًال ـ���ـ أن تحی���ز الج���وھر ص���فة زائ���دة عل���ى      : ولقائ���ل أن یق���ول 
ص���فة حالی���ة للج���وھر، وج���ود الج���وھر، وأن���ھ ص���فة ثبوتی���ة، فإن���ا ال ن���سلم أن���ھ  

ب��ل یبق��ى ص��فة وجودی��ة، تابع��ة ل��نفس الج��وھر، والزم��ة ل��ھ، م��ع كون��ھ ص��فة            
  .)٢(ثبوتیة لھ
العل���م عل���ة ف���ي ك���ون الع���الم ـ���ـ بك���سر ال���الم ـ���ـ عالم���ًا، فھ���و  : إذا قلن���ا .٤

معل����ول موج����ب ـ����ـ بف����تح الج����یم ـ����ـ بالعل����ة، ویك����ون ھ����ذا المعل����ول     
 :الموجب بعلة العلم واحدًا من احتماالت ثالثة

  .ھو الحال) عالمًا( ـ إما أن یكون أ
  .ھو الذات التي قام بھا العلم) عالمًا(ب ـ وإما أن یكون 
  .عالمًا) المحل(آیًال إلى تسمیة الذات ) عالمًا(ج ـ وإما أن یكون 

الق�����ول ف�����ي دراس�����ة ھ�����ذه  ) رحم�����ھ اهللا(وق�����د ف�����ّصل اإلم�����ام الج�����ویني  
  :االحتماالت الثالثة، وبّین ما یأتي

  .ر الصحیح في االحتمال األول، كان ذلك ھو الحالإن كان التفسی  . أ

                                           
كتاب اإلرشاد إلى قواطع األدلة في أصول االعتقاد، إلمام الحرمین أبي المعالي عبد :  ینظر)١(

الدكتور محمد یوسف موسى وعلي عبد : ، حققھ)ھـ٤٧٨ت(الملك بن عبد اهللا الجویني 
الدین، إلمام ، والشامل في أصول ٨١ص: م ١٩٥٠المنعم، مطبعة السعادة في مصر، سنة 

ھـ ـ ١٤٢٠ (١دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، ط) ھـ٤٧٨ت(الحرمین أبي المعالي الجویني 
  .٨١: نھایة االقدام : ، وینظر٦١٢ و ٢/٦١١: ، وأبكار األفكار٣٧٥) : م١٩٩٩

  .٢/٦١٢: أبكار األفكار :  ینظر)٢(
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 وإن ك���ان ف���ي االحتم���ال الث���اني، فھ���و مح���ال بإطب���اق أھ���ل التحقی���ق؛     . ب
ألن ال��ذات ال تعل��ل ب��العلم، ول��و علل��ت ب��ھ ل��م ت��سبقھ؛ ألن المعل��ول ال         

 .یسبق علتھ
وإن ك����ان ف����ي االحتم����ال الثال����ث، فھ����و باط����ل؛ ألن الت����سمیة س����بیلھا    . ت

 .)١( یبعد ثبوت العلل مع انتفاء التسمیاتاللغة وعلم الوضع، وال
ھ���و الح���ال، وھ���و  ) عالم���ًا(وب���ذلك تثب���ت ص���حة االحتم���ال األول ف���ي ك���ون         

 .المطلوب من سوق ھذا الدلیل
ولك���ن اآلم���دي ل���م یقتن���ع بھ���ذا ال���دلیل، ورآه ف���ي غای���ة ال���ضعف؛ وذل���ك       

 ھ��و ألن الق��ول ب��صحة التعلی��ل، وجع��ل العل��م عل��ة ف��ي ك��ون الع��الم عالم��ًا، إنم��ا         
  .فرع من القول باألحوال

م���ا ذك���ره الج���ویني إنم���ا یتماش���ى م���ع مثبت���ي األح���وال فق���ط، وأم���ا        : أي
م��ن نف��ى األح��وال ـ���ـ وھ��م الجمھ��ور األعظ���م م��ن المتكلم��ین ـ���ـ ف��ال عل��ة عن���ده          

م��ن ق��ام  (أص��ًال وال معل��ول، وال معن��ى ف��ي ك��ون الع��الم عن��ده عالم��ًا س��وى أن��ھ         
  .)٢(ال غیر) بھ العلم

ف���ي ) رحم���ھ اهللا(ال ض���عف ف���ي ك���الم الج���ویني  : لم���سألةورأيِّ ف���ي ھ���ذه ا
أن العل���م عل���ة ف���ي ك���ون الع���الم عالم���ًا؛ ألن تعل���م ف���ن الط���ب عل���ة ف���ي ك���ون            
الم��تعلم طبیب��ًا، وتعل��م ف��ن الھندس��ة عل��ة ف��ي ك��ون الم��تعلم مھندس��ًا، وتعل��م ف��ن          

ول��ذلك ق��ال  . الزراع��ة عل��ة ف��ي ك��ون الم��تعلم مزارع��ًا وھك��ذا األمثل��ة إل��ى آخ��ره       
العالمی���ة واجب���ة ب���العلم الواج���ب ألقت���ضاء   ):  [ ھـ���ـ٦٨٥(:لبی���ضاوي القاض���ي ا

  )٣ (]الذات لھ، ال بذاتھا لیمتنع التعلیل
وال أرى ف���رق خ���الف ب���ین ك���الم الج���ویني ال���سابق، وب���ین ك���الم اآلم���دي      

وال معن���ى ف���ي ك���ون الع���الم  : الالح���ق، المتح���دث باس���م نف���اة األح���وال ف���ي قول���ھ  
ذ قی���ام العل���م ف���ي ش���خص زی���د م���ثًال،      عالم���ًا س���وى أن���ھ م���ن ق���ام ب���ھ العل���م إ      

ووج��وده ف��ي ذات��ھ، عل��ة واض��حة ف��ي كون��ھ عالم��ًا، ول��وال تحق��ق العل��م فی��ھ لم��ا        
  .أصبح زید عالمًا

                                           
المطالب : وینظر . ٨٣: شاد ، وكتاب اإلر٣٧٣ و ٣٧٢: الشامل في أصول الدین :  ینظر)١(

ضبطھ محمد ) ھــ٦٠٦ت(العالیة من العلم االلھي، لإلمام فخر الدین محمد بن عمر الرازي 
: م١٩٩٩ھــ ـــ ١٤٢٠، ١عبد السالم شاھین، دار الكتب العلمیة ، بیروت ــ لبنان ، ط

٣/١٤٢. 
ة الصغرى، للعالمة طالع البشرى شرح العقید: وینظر . ٦١١/ ٢: أبكار األفكار :  ینظر)٢(

 .٩٠ص/ ھــ ١٤٣٣، ١الشیخ ابراھیم المارغني، دار الضیاء، الكویت، ط
 طوالع األنوار من مطالع األنظار، للقاضي  العالمة ناصر الدین عبد اهللا بن عمر محمد )٣(

عباس سلیمان، دار الجیل، بیروت ــ لبنان ، : ، تحقیق )ھـ ٦٨٥: ت(الشیرازي البیضاوي 
 .١٨٤: ١٩٩١ھــ ١٤١١ ١ط
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والحك���م علیھ����ا، فعل����ى رأي  ) العالمی����ة(وإنم���ا الخ����الف بینھم���ا ف����ي ح���د    
ص����فة ال ح����ال، واهللا تع����الى : ان����ھ ح����ال، وعل����ى رأي نف����اة األح����وال : الج����ویني

  ..أعلم
) رحم����ھ اهللا(تب����این الملح����وظ إنم����ا وق����ع ف����ي ك����الم الج����ویني    بی����د أن ال
ال����ذات العالم����ة : ، أي)العل����م عل����ة ف����ي ك����ون الع����الم عالم����اً : (عن����دما ق����ال أوًال

وھ���ا ). ال���ذات ال تعل���ل ب���العلم  :(معلول���ة بوج���ود العل���م فیھ���ا، وب���ین قول���ھ ثانی���اً    
  .أنت ترى بعد أدنى تأمل وجود تباین واضح بین النصین السابقین

أن ال���ذات العالم���ة ل���م تك���ن عالم���ة قب���ل وج���ود العل���م    : می���ل إلی���ھوال���ذي أ
فیھ���ا، ولك���ن بع���د وج���وده فیھ���ا أص���بحت عالم���ة، وب���ات نعتھ���ا بالعالمی���ة م���سببًا  
عن����ھ، وثم����رة لوج����وده فیھ����ا، وقطع����ًا ال ت����سبقھ؛ ألن المعل����ول ال یتق����دم عل����ى   

  ..علتھ، بل یكون تابعًا لھا، كاتباع الصفة للموصوف واهللا تعالى أعلم
 الوج���ود غی���ر موج���ود، وإال ك���ان وج���وده زائ���دًا عل���ى ذات���ھ؛ ألن���ھ یك���ون    إن .٥

 :لھ في ھذه الحالة وجودان
  .یشارك الموجودات في وجودھا: أوًال
  .یمتاز عنھا بخصوصیة ھي ذاتھ: ثانیًا
إن وج���ود الموج���ود ی���زداد عل���ى ماھیت���ھ فیتسل���سل، وج���ود بع���د    : أي

جتم���اع أم���ور  یل���زم ا: أي. إل���ى م���اال نھای���ة ل���ھ  .. وج���ود بع���د وج���ود  
  .)١(غیر متناھیة في وجود واحد وھو محال

ع���ن دلی���ل الق���ائلین ب���األحوال  ) رحم���ھ اهللا(وق���د تح���دث اإلم���ام التفت���ازاني  
ان الوج���ود ل���یس بموج���ود وإال تسل���سل،  : ال���سابق م���ع زی���ادة فی���ھ، حی���ث ذك���ر  

بم���ا ی���صدق عل���ى نقی���ضھ؛ وذل���ك ألن    : وال مع���دوم وإال ال ت���صف بنقی���ضھ، أي  
الواس���طة ل���یس نقی���ضًا للوج���ود، ب���ل ھ���و أخ���ص من���ھ، وأم���ا  الع���دم عل���ى تق���دیر 

  .)٢(الال وجود: نقیضھ فھو
، یعن����ي )ان الوج����ود ل����یس بموج����ود: (والمق����صود م����ن ك����الم التفت����ازاني

ب����ھ الوج����ود عل����ى وج����ھ االس����تقالل، وإنم����ا ت����رك الت����صریح ب����ھ؛ ألن الق����ائلین 
  .)٣(باألحوال ال یطلقون الموجود إال على الموجود باالستقالل

                                           
شرح السنوسیة الكبرى، للعالمة أبي عبد اهللا یوسف بن عمر السنوسي، علق علیھ :  ینظر)١(
/ م٢٠١٣ھــ ١٤٣٤، ١عبد الفتاح عبد اهللا بركة، دار البصائر، القاھرة، مصر، ط. د

  .٣٧٦: الشامل في أصول الدین : ، وینظر١٤٦: مناھج البحث عند مفكري اإلسالم.١٨٩ص
رح المقاصد، العالمة المحقق مسعود بن عمر بن عبد اهللا الشھیر سعد الدین ش: ینظر )٢(

، ٢، قدم لھ إبراھیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، ط)ھـ٧٩٣ت(التفتازاني 
  .٢٠٢ و ١/٢٠١: م ٢٠١١سنة 

حاشیة السیالكوتي على شرح المواقف للسید الشریف الجرجاني، دار الكتب :  ینظر)٣(
  .٣/٤) : م١٩٩٨ھـ ـ ١٤١٩(، سنة ١العلمیة، بیروت ـ لبنان، ط
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 وق��د رأی��ت كالمھ��م ھ��ذا م��ن أق��وى م��ا اس��تدل ب��ھ مثبت��و األح��وال،           :قل��ت
: [ ول����ذلك ق����ال اإلم����ام التفت����ازاني بع����د س����رد كالمھ����م ال����سابق وال����رد علی����ھ       

، فالب���د إذن م���ن ش���رح ھ���ذه ال���شبھة القوی���ة    )١(]والح���ق إن ھ���ذه ل���شبھة قوی���ة  
  :بعبارة رصینة قویة مفصلة فنقول

 ولك����ل ش����يء  وص����ف م����شترك ب����ین جمی����ع الموج����ودات،  ) الوج����ود(إن 
  .، ووجود األشیاء الموجودة مخالف لماھیتھا)ماھیة(موجود 

ل���یس بموج���ود؛ ألن���ھ ل���و ك���ان موج���ودًا، لك���ان م���ساویًا    ) الوج���ود(وھ���ذا 
  .لغیره في الوجود، لكونھ وصفًا مشتركًا بین الموجودات

مخ����الف لماھی����ات الموج����ودات بوج����ھ م����ا، وم����ا ب����ھ      ) الوج����ود(وھ����ذا 
وب���ین ) الوج���ود(تی���از، والوج���ود الم���شترك ب���ین االش���تراك ھ���و غی���ر م���ا ب���ھ االم

مغ����ایر لخ����صوص ماھی����ة الوج����ود الت����ي یتمی����ز بھ����ا،   ) الماھی����ات الموج����ودة(
  .فیكون للوجود وجود آخر، ویزید وجوده على ماھیتھ ویلزم التسلسل

مثلم����ا أن����ھ ل����یس بموج����ود فھ����و ل����یس بمع����دوم؛ ألن     ) الوج����ود(وھ����ذا 
نافی���ھ، فیك���ون الوج���ود ـ���ـ ف���ي  الع���دم من���اف للوج���ود، وال���شيء ال یت���صف بم���ا ی 

  .)٢(المحصلة األخیرة ــ ال موجودًا، وال معدومًا، ویكون حاًال
والھ���دف م���ن بی���ان ھ���ذا الوج���ھ العقالن���ي ھ���و ان���ھ توج���د حال���ة تتوس���ط       

  .الحال: بین الوجود والعدم، ال ھي موجودة، وال ھي معدومة، تسمى
  :وبعد دراسة ھذا الدلیل ظھرت لي إجابات ثالثة

إن الوج���ود موج���ود، ووج���ود الوج���ود ھ���و عین���ھ ف���ال       : األول���ىاإلجاب���ة 
وذل���ك ألن ك���ل مفھ���وم مغ���ایر للوج���ود یك���ون    . یق���ع التسل���سل أص���ًال وال یلزم���ھ  

  .موجودًا بأمر زائد یضاف إلیھ، فیلزم عندئٍذ التسلسل
فھ��و موج��ود بنف��سھ، ال ب��أمر زائ��د عل��ى نف��سھ، ف��ال یل��زم        ) الوج��ود(أم��ا 

ھ���و أن ك���ل أث���ر یترت���ب ) ج���ود موج���ود بنف���سھالو(عندئ���ذ التسل���سل، ومعن���ى أن 
عل���ى قی���ام الوج���ود ف���ي س���ائر المفھوم���ات، یترت���ب عل���ى نف���س الوج���ود، م���ن       

إن وج����ود الوج����ود ل����یس بع����ارض : وبعب����ارة أخ����رى. غی����ر قی����ام الوج����ود ب����ھ
  .للماھیة، أو طارٍئ علیھا، بل ھو عینھا ونفسھا

ھ��و ویمت��از وج��ود الوج��ود ع��ن س��ائر األش��یاء الموج��ودة بقی��د س��لبي، و        
ال توج����د للوج����ود حقیق����ة أخ����رى، أو    : ، أي)٣(أن ال ماھی����ة ل����ھ وراء الوج����ود  

                                           
  .١/٢٠٢: شرح المقاصد  )١(
عمدة المرید شرح جوھرة التوحید، لإلمام العالمة برھان الدین أبي األمداد إبراھیم : ینظر )٢(

م، دار النور المبین ٢٠١٦، سنة ١مجموعة من الباحثین، ط: ، تحقیق)ھـ١٠٤١ت(اللقاني 
  .٤٩٩ - ٢/٤٩٨: التوزیع، األردن ـ عمان للنشر و

، وعمدة ٦ - ٣/٥: ، وشرح المواقف، للسید الشریف ١/٢٠٢: شرح المقاصد : ینظر )٣(
 .١٨٩:شرح السنوسیة الكبرى: وینظر . ٤٩٩ - ٢/٤٩٨: المرید شرح جوھرة التوحید 
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مفھ���وم آخ���ر، ی���ضاف إلی���ھ غی���ر ال���ذي ذكرن���اه، وھ���و أن وج���وده أص���یل ف���ي         
  .نفسھ، ولیس طارئًا علیھ

بقی����ده ال����سلبي ـ����ـ  ) الوج����ود(ومم����ا ینبغ����ي التنبی����ھ إلی����ھ ھ����و أن تمی����ز   
ج��وده وھ��و خ��صوصیة ذات��ھ،   الم��ذكور آنف��ًا ـ��ـ ال یل��زم من��ھ مفھ��وم زائ��د عل��ى و     

  .فیلزم منھ معنى التسلسل
إن���ا ن���سلم أن���ھ ی���شارك س���ائر الموج���ودات ف���ي الموجودی���ة، ویمت���از      : أي

  .عنھا بقیده السلبي، ال بخصوصیة معینة موجودة في ذاتھ
  .إن الوجود معدوم: اإلجابة الثانیة

ان����ھ م����ن قبی����ل ات����صاف ال����شيء     : ف����إن اعت����رض عل����ى ھ����ذا الج����واب    
  الوجود عدم، أو الموجود معدوم؟: ل مثًالبنقیضھ، كما یقا

إنم���ا یمتن���ع ات���صاف ال���شيء بنقی���ضھ إذا ك���ان بطری���ق المواط���أة،      : قلن���ا
  .مثل األمثلة التي ذكرت في االعتراض

أم���ا إذا ك���ان االت���صاف بطری���ق االش���تقاق ف���ال م���انع من���ھ؛ ألن ك���ل ص���فة    
 قائم��ة ب���شيء ھ���ي ف���رد م���ن أف���راد نقی���ضھ، مث���ل ال���سواد الق���ائم ف���ي ج���سم م���ا، 

فإن���ھ ال ج���سم م���ع ات���صاف ال���شيء ب���ھ، فی���صدق أن الج���سم ذو ال ج���سم، وال         
تن����اقض ف����ي ذل����ك؛ ألن أح����د النقی����ضین ص����ادق عل����ى أف����راده، واآلخ����ر عل����ى    

  .مفھومھ
ال ن����سلم اس����تحالتھ، فإن����ھ بمنزل����ة ): رحم����ھ اهللا(ول���ذلك ق����ال التفت����ازاني  

ھ الحی���وان ذو ال حی���وان، ھ���و ال���سواد أو البی���اض وس���ائر م���ا یق���وم ب���       : قولن���ا
  .)١(من االعراض

وق��د تب��دو ھ��ذه اإلجاب��ة غام��ضة، غی��ر واض��حة، وق��د تت��ردد ال��نفس ف��ي           
قبولھ����ا ألول وھل����ة، والح����ق إنھ����ا إجاب����ة عالی����ة ف����ي إدراكھ����ا، س����امیة ف����ي       

  :فكرھا، وأوضحھا لحضرتك بالمثالین اآلتیین
ـ���� إذا قل����ت الع����الم جاھ����ل، فق����د وص����فت ال����شيء بنقی����ضھ بأس����لوب          ١

وتواطئ�����وا عل�����ى ك�����ذا بمعن�����ى اتفق�����وا   ) اط�����أةالمو(الموافق�����ة، وھ�����ذا معن�����ى  
  .)٢(علیھ

العالم مجھول، فقد وصفت الشيء بنقیضھ بأسلوب االش�تقاق      : ـ وإذا قلت  ٢
وھ��و مجھ��ول ـ��ـ اس��م مفع��ول ـ��ـ، فوص��فك األول للع��الم مرف��وض، ووص��فك الث��اني 

                                           
یالكوتي ، وحاشیة العالمة الس٣/٦: ، وشرح المواقف ٢٠٢/ ١: شرح المقاصد :  ینظر)١(

  .٦/ ٣: ، وحاشیة العالمة الجلبي على شرح المواقف ٧ و٣/٦: على شرح المواقف 
و لسان العرب ، للعالمة أبي الفضل محمد بن  .١٠٥٥: وطأ : كتاب العین، مادة:  ینظر)٢(

، دار الفكر ، بیروت ــ )ھـ٧١١: ت(جالل المشھور بابن منظور االنصاري االفریقي المصري، 
والقاموس المحیط، للعالمة مجد . ١/١٧٤: م، مادة وطأ٢٠٠٨ھــ ــ ١٤٢٨ ،١لبنان ، ط

م، مؤسسة الرسالة ٢٠٠٣ھــ ــ ١٤٢٤، ٧ط) ھـ٧١٨:ت(الدین محمد یعقوب الفیروز آبادي 
 .٥٦، بیروت لبنان ، باب وطأ، 
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الوج�ود ع�دم، أو الموج�ود       : الوج�ود مع�دوم، ھ�و غی�ر قول�ك         : مقبول، ولذا فقول�ك   
ف��ي ك��ال  ) العل��م نق��یض الجھ��ل ( ول مقب��ول، والث��اني مرف��وض؛ ألن   مع��دوم، ف��األ 

اس��م فاع��ل ) جاھ��ل(المث��الین التوض��یحیین، ولك��ن الف��رق بینھم��ا أن وص��فك األول  
اس��م فاعـــــ��ـل أی��ضًا،  ) عالـــــــ��ـم(جـــــــــــ��ـاء موافقــــــــــــ��ـًا للموصــــــــ��ـوف  

  ـان فكان مرفوضـــــــــــًا، بینــما كــــــ
، وب���سبب )الع���الم(اس���م مفع���ول مخالف���ًا للموص���وف ) مجھ���ول(وص���فك الث���اني   

  ..ھذا التباین قبل الثاني دون األول؛ لحصول الفرق بینھما واهللا أعلم
إن س����لمنا أن الوج���ود زائ���د عل����ى نف���س ال���ذات، وأن����ھ     : اإلجاب���ة الثالث���ة  

م�����شترك ب�����ین جمی�����ع ال�����ذوات، فم�����ا الم�����انع م�����ن أن یك�����ون االخ�����تالف ب�����ین  
مختلف�����ات ل�����ذواتھا، ال للوج�����ود، وال ل�����صفة حالی�����ة زائ�����دة علیھ�����ا، وھ�����ذه      ال

  .)١(مطالبة ال مخلص منھا
وتوض�����یح ذل�����ك أن حقیق�����ة اإلن�����سان حی�����وان ن�����اطق، وحقیق�����ة األس�����د    
حی���وان زائ���ر، وحقیق���ة الح���صان حی���وان ص���اھل، وھ���ذه المخلوق���ات الموج���ودة    

ك���ائن األول ع���ن  تختل���ف حقائقھ���ا فیم���ا بینھ���ا اختالف���ًا ذاتی���ًا، ال ب���سبب ح���ال ال      
ح���ال الك���ائن الث���اني، وح���ال الث���اني ع���ن ح���ال الثال���ث، وال ب���سبب وج���ود الك���ائن  
األول یختل���ف ع���ن وج���ود الك���ائن الث���اني، وإنم���ا اخ���تالف ھ���ذه الكائن���ات یع���ود      
إل���ى أن ذات األول ھ���ي غی���ر ذات الث���اني، وذات الث���اني ھ���ي غی���ر ذات الثال���ث       

  .وھكذا األمر في سائر الكائنات األخرى
 : مركب من جزأینالسواد .٦

 م���ن اللونی���ة الت���ي ھ���ي ج���نس ال���سواد، الم���شترك بین���ھ وب����ین           - أ
 .سائر األلوان

وم��ن ف��صل یمت��از ب��ھ ال��سواد ع��ن س��ائر األل��وان، وھ��و قاب��ضیة           - ب
  .السوادیة: البصر فرضًا، أو

  :وفي ھذه الحالة نحن أمام خیارین
الج������نس والف������صل أي اللونی������ة  (إم������ا أن یوج������د الج������زآن مع������ًا  : األول
فیل����زم قی����ام المعن����ى ب����المعنى، إذ الب����د م����ن أن یق����وم أح����د ذین����ك   ) وال����سوادیة

  .)٢(الجزأین باآلخر، لتشكیل حقیقة واحدة، وحدة حقیقیة، وھذا باطل

                                           
 .١٨٩: شرح السنوسیة الكبرى: وینظر . ٦١٣- ٢/٦١٢: أبكار األفكار :   ینظر)١(
نھ ــ كما یقول برھان الدین اللقاني ــ ھو أنھ لو لم یقم أحدھما باآلخر الستغنى وسبب بطال )٢(

كل واحد منھما عن اآلخر، وإذا استغنى كل واحد منھما عن اآلخر امتنع أن یلتئم منھما حقیقة 
كتاب أصول الدین ، لالمام الشیخ أبي الیسر : وینظر . ٢/٤٩٩: عمدة المرید : ینظر. واحدة 

ھانز بیتر لینس، دار احیاء . د: تحقیق) ھــ٤٩٣:ت(محمد بن عبد الكریم البزودي محمد بن 
 .٣٩ -٣٨م، ١٩٦٣ھــ ــ ١٣٨٣، ١الكتب العربیة، القاھرة، مصر، ط
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وإما أن یعدما معًا، أو یعدم أحدھما فقط، فیلزم تقوم السواد ــ مع وجوده : الثاني
) وھو اللون(في حالة انعدام الجنس :  أي)١(ــ بالمعدوم، وھذا محال بدیھة

اللونیة أو (معًا في نفس اللحظة، أو انعدم أحدھما ) وھو السوادیة(والفصل 
لزم من ھذا العدم أن یتركب الموجود ویتألف من شيء معدوم، وھذا ) السوادیة

  .أمر ظاھر االمتناع، ومحال عقًال ومنطقًا 
فالب����د إذن م����ن حال����ة تتوس����ط بینھم����ا وھ����ي الح����ال، وھ����و المطل����وب        

ذه الح���ال ال ھ���ي ج���نس وال ھ���ي ف���صل، وھ���ي ك���ون ذل���ك ال���شيء       إثبات���ھ، وھ��� 
  .)٢(أسودًا، ال موجودة وال معدومة

وق���د أج���اب ك���ل م���ن العالم���ة اإلیج���ي والتفت���ازاني والجرج���اني عل���ى ھ���ذا   
ھم���ا موج���ودان مع���ًا، وال یل���زم م���ن وجودھم���ا مع���ًا قی���ام         : ال���دلیل بأن���ا نق���ول   

ح�����د، ذات�����ًا  ؛ ألنھم�����ا ف�����ي الواق�����ع الخ�����ارجي ش�����يء وا   )٣(الع�����رض ب�����العرض 
ووج����ودًا، وال یوج����د أي تم����ایز بینھم����ا ف����ي خ����ارج ال����ذھن، عل����ى ال����رغم م����ن 

  .وجود التمایز بینھما في الذھن
فل���یس ف���ي الخ���ارج ش���يء ھ���و ل���ون، وش���يء آخ���ر ھ���و الق���ابض للب���صر،  
بحی���ث یق���وم أح���دھما ب���اآلخر، ب���ل ال���سواد ال���ذي ن���شاھده ھ���و ل���ون ذل���ك الل���ون   

  .)٤(ا في الخارجبعینھ، قابض للبصر، دون أي تمایز بینھم
أن���ھ ل���یس ف���ي الخ���ارج تم���ایز ب���ین الج���نس والف���صل      : وب���ّین التفت���ازاني 

یح���صل م���ن تركبھم���ا الن���وع لظھ���ور أن ل���یس ف���ي الخ���ارج ش���يء ھ���و اإلن���سان  
الكل���ي، وآخ���ر ھ���و خ���صوصیة زی���د، بحی���ث یترك���ب منھم���ا زی���د، ول���یس ف���ي          
الخ���ارج أی���ضًا ش���يء ھ���و الل���ون، وش���يء آخ���ر ھ���و الق���ابض للب���صر، وش���يء      

ك����ب منھم����ا ال����سواد، لیل����زم م����ن قی����ام أح����دھم ب����اآلخر قی����ام الع����رض  آخ����ر مر
ب���العرض، ب���ل الك���ل ف���ي ق���ضیة الوج���ود أم���ر واح���د ب���ال ف���رق وإنم���ا التم���ایز          

  .)٥(بینھم بحسب العقل فقط، وال استحالة فیھ
موجودت������ان ) ال������سوادیة(و) اللونی������ة(أن ) رحم������ھ اهللا(وذك������ر اللق������اني 

ق���وف عل���ى قی���ام اآلخ���ر ب���ھ، م���ن   قائمت���ان بالج���سم، وقی���ام أح���دھما بالج���سم مو 

                                           
، )ھـ٧٥٦ت(مع شرح الجرجاني، للقاضي عضد الدین عبد الرحمن اإلیجي المواقف :  ینظر)١(

  .٨ و٧/ ٣) : م١٩٩٨ھـ ـ ١٤١٩(، سنة ١دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، ط
كما ال تعقل الواسطة بین الثابت والمنفي، فكذا بین الموجود : قال العالمة التفتازاني )٢(

  .١/١٩٢: شرح المقاصد : ینظر. والمعدوم، والمنازع مكابر 
 .باعتبار أن كل واحد من الجنس والفصل عرض  )٣(
وشرح . ٢٠٣ – ١/٢٠٢: رح المقاصد ، وش٣/٨: المواقف مع شرح الجرجاني :  ینظر)٤(

  ٨/ ٣: المواقف،للجرجاني 
  .١/٢٠٣: شرح المقاصد :  ینظر)٥(
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غی����ر أن ن����سلم أن����ھ ل����و ل����م یق����م أح����دھما ب����اآلخر الس����تغنى ك����ل منھم����ا ع����ن     
  .)١(اآلخر

ق���د أط���ال كثی���رًا ف���ي اإلجاب���ة   ) رحم���ھ اهللا(وق���د وج���دت العالم���ة اآلم���دي   
  :أن مسمى اللونیة ینقسم إلى: على ھذا الدلیل وإبطالھ، وخالصة ما ذكره

  .كلي یشترك فیھ كثیرون: أوًال
  .مشخص لیس لھ صالحیة أن یشترك فیھ كثیرون: نیًاثا

ومث���ال األول اللونی���ة الموج���ودة ف���ي األذھ���ان، وتل���ك ال تحق���ق لھ���ا ف���ي        
  . األعیان

ومث����ال الث����اني كھ����ذا الل����ون وذاك الل����ون، وك����ل ش����يء ی����صح أن ی����شار  
  :إلیھ فإن أرید بھ اللونیة المشخصة، فإما أن یقال

 .بت للبیاضما یثبت للسواد من اللونیة بعینھا ثا  - أ
أو إن م���ا تخ���صص بك���ل واح���د منھم���ا غی���ر اآلخ���ر، وال ی���صح أن    - ب

یق��ال ب��األول، كم��ا ذھ��ب إلی��ھ مثبت��و األح��وال؛ ألن��ھ یل��زم من��ھ أن         
  .یتعدد المتحد أو  یتحد المتعدد، وكال األمرین محال

، فل����یس )تخ����صص ك����ل ل����ون غی����ر تخ����صص اآلخ����ر (وان قی����ل بالث����اني 
واد م���ن حی���ث ھ���و س���واد، ب���ل ھ���و  ذل���ك بح���ال، وال ص���فة زائ���دة عل���ى ذات ال���س 

  .)٢(داخل في الذات والحقیقة
أي إن م���ا یتمی���ز ب���ھ ال���سواد م���ن ال���سواد، والبی���اض م���ن البی���اض ل���یس    
زائ���دًا عل���ى مفھ���وم ك���ل م���ن ال���سواد والبی���اض، ب���ل ھم���ا ج���زآن رئی���سان ف���ي       
بی����ان حقیقتھم����ا، ومعرف����ان لمفھومیتھم����ا، ال أكث����ر م����ن ذل����ك وال أق����ل، واهللا       

  ..تعالى أعلم
  

  
  

    

                                           
  .٢/٥٠٠: عمدة المرید :ینظر )١(
الغنیة في الكالم، البي القاسم : وینظر . ٢/٦١٤: ، وأبكار األفكار ٣٣: غایة المرام :  ینظر)٢(

طفى حسنین عبد الھادي ، دار مص: دراسة وتحقیق )ھــ٥١٢:ت(االنصاري النیسابوري 
ومطالع االنظار على .  وما بعدھا١:١/٤٨٥مـ ،ط ٢٠٠١ھـ، ١٤١٣ القاھرة ،-السالم ،مصر

 .١٨٩:وشرح السنوسیة الكبرى.  وما بعدھا١٧٦: متن طوالع االنوار
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  املبحث الثاني

  النافون لألحوال ووجه اعرتاضهم

  اطب اول

  رأي از وو ارام

اعت���رض جمھ���ور المعتزل���ة عل���ى فك���رة األح���وال ألب���ي ھاش���م الجب���ائي،       
وخ��الفوه ف��ي ك��ل م��ا ج��اء ب��ھ م��ن وج��وه عقلی��ة وش��بھ فكری��ة ، ل��دعم نظریت��ھ           

) رحم��ھ اهللا(عري وتأیی��د رؤیت��ھ، ب��ل ص��رح اإلم��ام أب��و من��صور البغ��دادي األش��        
أب����ا : والف����ضیحة ال����سادسة م����ن ف����ضائحھ ـ����ـ أي   : [ ت����صریحًا خطی����رًا إذ ق����ال 

ھاش��م ـ��ـ قول��ھ ب��األحوال الت��ي كف��ره فیھ��ا م��شاركوه ف��ي االعت��زال، ف��ضًال ع��ن            
  .)١(]سائر الفرق

  .والبد من تأویل الكفر إلى الكفر المذھبي، ال الكفر الملي
اني وغی����ره ــ����ـ وال����ده، وأول م����ن خالف����ھ ورده ـ����ـ كم����ا ی����ذكر ال����شھرست

أح����د ) ھ����ـ٤٣٦ت(وس����ائر منك����ري األح����وال، وم����نھم أب����و الح����سین الب����صري   
  .)٢(أئمة المعتزلة

ال���ذي ص���ار إلی���ھ معظ���م أھ���ل الك���الم م���ن أھ���ل    : [ وق���ال اإلم���ام الج���ویني 
الح���ق، وأس���الف المعتزل���ة، أن العل���م إذا ق���ام بالمح���ل، وات���صف المح���ل بكون���ھ      

  .)٣(]قائم بھ، ولیس بحال زائد علیھعالمًا، فكونھ عالمًا غیر العلم ال
ال����ذي علی����ھ : [ وعب����ر العالم����ة اآلم����دي ع����ن أس����الف المعتزل����ة بقول����ھ  
الق������ول بنف������ي  : اتف������اق أكث������ر األئم������ة م������ن أص������حابنا، وق������دماء المعتزل������ة    

  .)٥(، وأول من خالفھ أبوه أبو علي الجبائي)٤(]األحوال
 ف���ي ووج���ھ اعتراض���ھم ان األح���وال ت���شترك ف���ي كونھ���ا أح���واًال، وتفت���رق 

خ���صائص، وك���ذلك نق���ول ف���ي ال���صفات، وإال فی���ؤدي إل���ى إثب���ات الح���ال للح���ال،     
ویف����ضي ھ����ذا إل����ى التسل����سل، ب����ل ھ����ي راجع����ة إل����ى إم����ا مج����رد األلف����اظ، إذ      
وض���عت ف���ي األص���ل عل���ى وج���ھ ی���شترك فیھ���ا الكثی���ر، ال أن مفھومھ���ا معن���ى أو 

  .صفة ثابتة في الذات

                                           
  .١٩٥: الفرق بین الفرق  )١(
  .١/٣٧: نھایة المرام في علم الكالم : ، وینظر١/٩٣: الملل والنحل  )٢(
  .٣٧١: الشامل في أصول الدین  )٣(
  .٢/٦٠٤: أبكار األفكار  )٤(
، ومذاھب اإلسالمیین، الدكتور عبد الرحمن بدوي، دار العلم ٧٩: نھایة االقدام :  ینظر)٥(

  .١/٣٤٤: م ١٩٧٩، سنة الطبع ٢للمالیین، بیروت ـ لبنان، ط
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اإلض����افات أو یرج����ع ذل����ك إل����ى وج����وه واعتب����ارات عقلی����ة، كالن����سب و      
  .)١(والقرب والبعد، وغیر ذلك مما ال یعد صفات باالتفاق

ویب���دو أن أب���ا عل���ي الجب���ائي ق���د أش���فق عل���ى المفھ���وم المعتزل���ي لوح���دة    
ال���ذات وال���صفات م���ن أن تتزع���زع تح���ت ت���أثیر التأكی���د المفھ���ومي لل���صفات ف���ي  

ال یقت����ضي ) ع����الم لذات����ھ(نظری����ة األح����وال، ل����ذلك عارض����ھا مؤك����دًا أن قولن����ا   
عالم����ًا وج����ود ص����فة أو ح����ال یوج����ب كون����ھ عالم����ًا، مرجع����ًا اش����تراك       كون����ھ 

  .)٢(األسماء إلى األلفاظ الدالة علیھا فقط
وخالص������ة م������ا تق������دم أن جمھ������ور المعتزل������ة رف������ض فك������رة األح������وال   
وأنكرھ��ا، ب��دءًا م��ن أس��الفھم وأئم��تھم، وعل��ى رأس��ھم أب��و عل��ي الجب��ائي وأب��و          

 إال ثل����ة قلیل����ة م����ن   الح����سین الب����صري، ول����م یت����ابع أب����ا ھاش����م ف����ي أحوال����ھ     
مت����أخري المعتزل����ة، ول����ذلك ال نج����د لھ����ذه النظری����ة س����وقًا رائج����ة عن����د س����ائر  

  .المتكلمین، في سائر الفرق الكالمیة، واهللا تعالى أعلم

ب اطا  

  رأي ا وو ارام

رف�����ض االمامی�����ة فك�����رة األح�����وال ألب�����ي ھاش�����م؛ ألنھ�����م ینف�����ون وج�����ود 
  .، واألحوال واسطة بین الوجود والعدم)العدم(و) الوجود(واسطة بین 

وق���د ج���اء ھ���ذا ال���رفض عل���ى ل���سان كب���ار أئم���تھم أمث���ال المحق���ق الحك���یم  
ال���ذي نف���ى وج���ود واس���طة ب���ین الوج���ود      ) ھ���ـ ٦٧٢ت(ن���صر ال���دین الطوس���ي   

  .)٣(والعدم، ونفى فكرة الحال المتفرعة من ھذه المسألة
ب����سبب أن أب����ا ھاش����م ق����د خ����الف  ) ھـ����ـ٤١٣:ت(ویعتق����د ال����شیخ المفی����د 

إن وص���ف الب���اري تع���الى بأن���ھ ح���ٌي ، : [ فكرت���ھ ھ���ذه جمی���ع الموح���دین، إذ ق���ال
ق��ادٌر ، ع��الٌم، یفی��د مع��اني معق��والت ، لی��ست ـ��ـ ھ��ي ــ��ـ ال��ذات، وال ــ��ـ ھ��ي ــ��ـ           
أش���یاء تق���وم بھ���ا، كم���ا ی���ذھب إلی���ھ جمی���ع أص���حاب ال���صفات، وال ـ���ـ ھ���ي ـ���ـ          

ائي، وق���د خ���الف أح���وال مختلف���ات عل���ى ال���ذات كم���ا ذھ���ب إلی���ھ أب���و ھاش���م الجب��� 
  )٤ (]فیھ جمیع الموحدین

: [ أكث����ر رف����ضًا لألح����وال، إذ ق����ال  ) ھ����ـ٧٢٦ت(وك����ان العالم����ة الحل����ي   
أطب����ق أكث����ر العق����الء عل����ى ذل����ك، وذھ����ب ق����وم مم����ن عم����شت ــ����ـ ض����عفت ــ����ـ  

                                           
  .١/٩٣: الملل والنحل :  ینظر)١(
  .١/٣٢٣: كالم في علم ال:  ینظر)٢(
تجرید االعتقاد، لإلمام المحقق الحكیم الشیخ أبي جعفر محمد بن محمد بن الحسن : ینظر )٣(

محمد جواد الحسیني الجاللي، مركز النشر ــ مكتب : ، حققھ)ھـ٦٧٢ت(نصر الدین الطوسي 
  .١٠٨ص: ھـ ١٤٠٧، سنة ١اإلعالم اإلسالمي ــ إیران، ط

) ھــ٤١٣: ت(لمحمد بن محمد بن النعمان العبكري البغدادي   مصنفات الشیخ المفید ، )٤(
 .٤/٥٦: كتاب أوائل المقاالت ، مؤسسة التاریخ العربي
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ب����صائرھم م����ن إدراك الح����ق، وق����صرت أفك����ارھم ع����ن التعم����ق ف����ي المباح����ث     
[ ، )١(]، س���موھا الح���ال العقلی���ة، إل���ى إثب���ات واس���طة ب���ین الموج���ود والمع���دوم      

  .)٢(]وأن من أثبت واسطة بینھما، فقد كابر مقتضى عقلھ
ووج���ھ اعتراض���ھم ھ���و أن���ا نعل���م أن ب���ین ال���سواد والبی���اض اش���تراكًا ف���ي   

باس����م ) الحرك����ة(و) ال����سواد(اللونی����ة، ال ف����ي مج����رد االس����م، وأن����ا ل����و س����مینا  
ین واح����د، ول����م ن����ضع لل����سواد والبی����اض اس����مًا، لكن����ا نعل����م بال����ضرورة أن ب����    

  .السواد والبیاض اشتراكًا معنویًا دون السواد والحركة
والنن����ا نعل����م أی����ضًا أن العل����وم المتعلق����ة بالمعلوم����ات المختلف����ة متغ����ایرة  
مختلف��ة، م���ع أن���ا نع��رف العل���م بتعری���ف واح��د، بحی���ث ین���درج فی��ھ العل���م الق���دیم     
والعل����م الح����ادث، والعل�����م ب����الجوھر والعل����م ب�����العرض، فیك����ون العل����م وص�����فًا       

  .مشتركًا
وألن األع����راض م����شتركة ف����ي العرض����یة؛ ولھ����ذا انح����صر التق����سیم ف����ي   

الممك���ن إم���ا ج���وھر أو ع���رض، ول���وال اش���تراكھ لم���ا انح���صر، كم���ا ال        : قولن���ا
  .)٣(الممكن إما جوھر أو سواد: ینحصر إذا قلنا

  اطب اث

  رأي ارة وو ارام

ق����دمین ل����م ی����رتض ال����سواد األعظ����م م����ن علم����اء األش����اعرة ـ����ـ م����ن المت 
والمت��أخرین ـ��ـ فك��رة األح��وال ألب��ي ھاش��م، فنفوھ��ا ورف��ضوھا، وك��ان أول م��ن          
رف����ضھا وأنكرھ����ا إم����امھم وإم����ام المتكلم����ین ال����شیخ أب����و الح����سن األش����عري       

، )٤(، وھ����ذا م����ا ص����رح ب����ھ كب����ار المحقق����ین أمث����ال ال����شھرستاني   )رحم����ھ اهللا(
  .)٧(، وغیرھم وھو المعتمد)٦(، والدسوقي)٥(والسنوسي

اتف���ق الجمھ���ور وإم���ام الح���رمین آخ���رًا وھ���و الح���ق إن    : [ يوق���ال اللق���ان 
، واإلش���ارة إل���ى أن رف���ض األح���وال ھ���و   )٨(]ش���اء اهللا تع���الى، عل���ى نف���ي الح���ال  

  رأي الجمھور، ذكرھا كبار أئمة التحقیق كإمام الحرمین الجویني،

                                           
  .١/٧٩: نھایة المرام في علم الكالم  )١(
  .١/٨٠:  نفسھ  المصدر)٢(
  .١/٨١: نھایة المرام :  ینظر)٣(
  .٧٩: نھایة االقدام :ینظر )٤(
  .١٤٢: العقیدة الوسطى : ینظر )٥(
  .١٨٦: حاشیة الدسوقي :  ینظر)٦(
  .١/٤٠٧: عون المرید : ینظر )٧(
  .٢/٤٩٨: عمدة المرید  )٨(
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، )٢(، وال�������رازي)١(]وأنك�������ر معظ�������م المتكلم�������ین األح�������وال   : [  إذ ق�������ال
 علی����ھ اتف����اق أكث����ر األئم����ة م����ن أص����حابنا، وق����دماء  ال����ذي: [ واآلم����دي القائ����ل

  .)٣(]القول بنفي األحوال: المعتزلة
وق��������ال العالم��������ة أب��������و بك��������ر المرع��������شي ال��������شھیر ب��������ساجقلي زاده   

  .)٤(]اتفق الجمھور على نفي الحال): [رحمھ اهللا) (ھـ١١٤٥ت(
: [ وی������رى العالم������ة اإلیج������ي ض������رورة إبط������ال فك������رة الح������ال، إذ ق������ال

م����ا : مال����ھ تحق����ق، والمع����دوم: رف����ت أن الموج����ودوبطالن����ھ ض����روري، لم����ا ع
: [ وق���ال العالم���ة اللق���اني  . )٥(]ل���یس ك���ذلك، وال واس���طة ب���ین النف���ي واإلثب���ات     

أن���ھ ال ح���ال، كم���ا ھ���و مخت���ار المحقق���ین ك���ابن ال���سبكي ف���ي    : وال���صحیح عن���دنا
  )٧ (]واالصح أنھ ال حال[ ،ونص كالم السبكي)٦ (]جمع الجوامع

 أول م����ن نف�����ى األح����وال أب�����و عل�����ي   وق����د تق�����دم ف����ي رأي المعتزل�����ة أن  
الجب�����ائي، وم�����ر قب�����ل قلی�����ل أن أول م�����ن نفاھ�����ا أب�����و الح�����سن األش�����عري، وال  

أن أول م�����ن نفاھ�����ا م�����ن  : تع�����ارض ب�����ین الق�����ولین، وس�����بیل الجم�����ع بینھم�����ا   
المعتزل�����ة أب�����و عل�����ي الجب�����ائي، وأول م�����ن نفاھ�����ا م�����ن ال�����سنة أب�����و الح�����سن   

  ..األشعري، واهللا تعالى أعلم
  :ة كثیرة أشھرھا ثالثةولألشاعرة وجوه اعتراضی

وھ����و أن المثبت����ین للح����ال أخط����أوا عن����دما أثبت����وا    : لل����شھرستاني: األول
لموج���ود مع���ین م���شار إلی���ھ ص���فات مخت���صة ب���ھ، وص���فات ی���شاركھ فیھ���ا غی���ره 
م���ن الموج���ودات، وھ���و م���ن أمح���ل المح���ال؛ ألن المخ���تص بال���شيء المع���ین،         

  .والذي یشاركھ فیھ غیره، واحد بالنسبة إلى ذلك المعین
وج����ود مع����ین، وعرض����یتھ، ولونیت����ھ، وس����وادیتھ عب����ارات ع����ن ذل����ك       ف

المع�����ین الم�����شار إلی�����ھ، ف�����إن الوج�����ود إذا تخ�����صص بالعرض�����یة فھ�����و بعین�����ھ   
  .عرض

                                           
  .٨١: كتاب اإلرشاد  )١(
محصل أفكار المتقدمین والمتأخرین من العلماء الحكماء والمتكلمین، لإلمام فخر : ینظر )٢(

ھـ ـ ١٤٠٤(، سنة ١ـ لبنان، طالدین محمد بن عمر الرازي، دار الكتاب العربي، بیروت 
  .٨٥): م ١٩٨٤

  .٢٩: غایة المرام : ، وینظر٢/٦٠٤: أبكار األفكار  )٣(
  .١١٤: نشر الطوالع شرح طوالع األنظار للبیضاوي )٤(
الحواشي البھیة على شرح الھدھدي : ، وینظر ٣/٣: المواقف بشرح الجرجاني  )٥(

بشیر برمان، دار : ، تحقیق ودراسة)ھـ١٠٦٠ت(للسنوسیة، للشیخ حسین بن محمد النماوي 
  .٦٥: م ٢٠١٤، سنة ١الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، ط

 .٤٢٦/ ٢: جمع الجوامع بشرح المحلي : ، وینظر١١٧ھدایة المرید لجوھرة التوحید، ص )٦(
 .٤٢٦/ ٢: جمع الجوامع بشرح المحلي )٧(
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والعرض���یة إذا تخص���صت باللونی���ة فھ���ي بعینھ���ا ل���ون، ف���إن الوج���ود إذا       
تخ����صص بالعرض����یة فھ����و بعین����ھ ع����رض، والعرض����یة إذا تخص����صت باللونی����ة  

  .فھي بعینھا لون
المعق���ول أن توج���د ص���فة ل���شيء واح���د مع���ین، وھ���ي بعینھ���ا   ول���یس م���ن 

موج���ودة ف���ي ش���يء آخ���ر فتك���ون ص���فة معین���ة ف���ي ش���یئین، ك���سواد واح���د ف���ي   
  .)١(محلین، وجوھر واحد في مكانین

وھ���و أن البدیھ���ة حاكم���ة ب���أن ك���ل م���ا ی���شیر      : للفخ���ر ال���رازي : والث���اني
  .ونإلیھ العقل إما أن یكون لھ تحقق بوجھ من الوجوه، وإما أن ال یك

ف����األول ھ����و الموج����ود، والث����اني ھ����و المع����دوم، وعل����ى ھ����ذا ال واس����طة   
  .)٢(بین القسمین

وھ���و أن األح���وال ل���و كان���ت ثابت���ة لكان���ت      : لل���سعد التفت���ازاني : والثال���ث
مت���شاركة ف���ي الثب���وت، متخالف���ة بالخ���صوصیات، ولك���ان ثبوتھ���ا زائ���دًا علیھ���ا،     

تھ��ا ل��یس بمنف��ي،   ض��رورة أن م��ا ب��ھ االش��تراك مخ��الف لم��ا ب��ھ االمتی��از، وثبو       
  .)٣(فیكون ثابتًا، وبتسلسل لما ذكرتم في الوجود

وی���ضاف إل���ى ھ���ذه األوج���ھ االعتراض���یة الثالث���ة ك���ل م���ا تق���دم ف���ي    : قل���ت
مناق���شة أدل���ة المثبت���ین ودح���ضھا، وإنم���ا ل���م أع���اود ذكرھ���ا ھن���ا ثانی���ة خ���شیة       

  .  )٤(اإلطالة المملة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  .٨٧: نھایة االقدام :  ینظر)١(
  .٨٦: ر المتقدمین والمتأخرین محصل أفكا: ینظر )٢(
 .١٩٠: وشرح السنوسیة الكبرى . ٢٠٥/ ١: شرح المقاصد :  ینظر)٣(
 . وما بعدھا من ھذا البحث٩: ینظر) ٤(
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  املبحث الثالث

  )املرتددون ( أصحاب القولني 

) ھـ٤٠٣ت (شخصیتان المعتان في علم الكالم السني، القاضي أبو بكر الباقالني 
، كان لكل واحد منھما رأیان )ھـ٤٧٨ت (وإمام الحرمین أبو المعالي الجویني 

مختلفان في نظریة األحوال، وھا أنذا أبین ھذه اآلراء األربعة بصورة مفصلة إن 
  .لىشاء اهللا تعا

  اطب اول

ا ا  

: في نظریة األحوال قوالن، فمرة قیل عنھ ) رحمھ اهللا(للقاضي الباقالني 
وأما : [ قال بنفیھا، ولذلك قال العالمة اآلمدي: قال بإثباتھا، ومرة قیل عنھ

القاضي أبو بكر فقد تردد قولھ في نفیھا وإثباتھا، فقال مرة بالنفي، وتارة 
  .)٢(، لكنھ في كتابھ غایة المرام أثبت لھ قولھ باإلثبات فقط)١(]باإلثبات

بعد ) رحمھ اهللا(وأثبتھا أبو بكر الباقالني : [ وقال اإلمام الشھرستاني
 الجبائي، وأكد ذلك العالمة )٣(]تردید الرأي فیھا، على قاعدة غیر ما ذھب إلیھ

ذ الدكتور محمد رمضان ، وشیخنا األستا )٦(، واللقاني)٥(  ، والسنوسي)٤( اإلیجي
: ت(ورجح العالمة ابو القاسم االنصاري النیسابوري . )٨( ، وغیرھم)٧( عبد اهللا

لم : [  ، میل االمام الباقالني الى االثبات اكثر منھ الى النفي، إذ قال)ھــ٥١٢
  .)٩( ] یجزم القول بھا، وفي كالمھ تردد، وأكثر میلھ الى االثبات

اإلثبات أم النفي؟ أو أیھما : أیھما كان أوًال: فسھولكن السؤال الذي یثیر ن
  اإلثبات أم النفي؟: كان آخرًا

                                           
 ٦٠٤ /٢: ابكار االفكار )١(
 .١٧٦: مطالع االنضار على متن طوالع االنوار : وینظر . ٢٩:غایة المرام :  ینظر)٢(
مناھج البحث : ینظر . لى ذلك ذھب االستاذ الدكتور سامي النشار وا. ٧٩:  نھایة االقدام )٣(

 .١٤٥:عند مفكري االسالم 
 .٣/٣: المواقف مع شرح الجرجاني :   ینظر)٤(
 .١٤٢: العقیدة الوسطى وشرحھا :  ینظر)٥(
 .٤٨٩ / ٢: عمدة المرید :  ینظر)٦(
 . وما بعدھا٤٩٠: الباقالني وآراؤه الكالمیة  : ینظر)  ٧(
: ١٩٨٥ ، ٥في علم الكالم ، للدكتور احمد محمود صبحي ، دار النھضة العربیة، ط:  ینظر)٨(
١٠٢ / ٢. 
(  البي القاسم سلمان بن ناصر االنصاري النیسابوري – قسم االلھیات –الغنیة في الكالم ) ٩(

 القاھرة ، –دراسة وتحقیق مصطفى حسنین عبد الھادي ، دار السالم ، مصر ) ھـ ٥١٢: ت 
 . ٤٨٥ / ١ ، ١م ،ط٢٠٠١ -ھـ ١٤٣١
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  ثم إذا كان مصدر النفي ھو مؤلفاتھ فما مصدر اإلثبات؟
والجواب على ھذین السؤالین ھو أني لم أجد في مؤلفاتھ التي اطلعُت 

بطالھا في علیھا سوى قولھ بالنفي فقط، بدلیل أنھ أطال في الرد على األحوال وإ
  .)١(تمھید األوائل وتلخیص الدالئل: كتابھ

أما ما قیل عنھ أنھ قال باإلثبات فھذا مما سجلھ المتكلمون لھ في مؤلفاتھم 
دون أي إشارة إلى كتاب لھ، كالنیسابوري ، والشھرستاني، واآلمدي، واإلیجي، 

  .والجرجاني وغیرھم
ودقتھم وحرصھم ونحن قطعًا ال نشك بأمانة ھؤالء األئمة األعالم 

وإخالصھم، فربما اطلعوا على بعض مؤلفاتھ التي لم تصل إلینا بسبب تلفھا أو 
  .ضیاعھا، فوجدوا فیھا قولھ الثاني وھو اإلثبات

وأما أیھما كان أوًال، وأیھما كان آخرًا؟ فمن یتأمل جیدًا في كالم 
 من الشھرستاني  واآلمدي  یظھر لھ بوضوح أن اإلمام الباقالني كان أوًال

النافین، ولیس من المثبتین، ولكنھ لما أعاد نظره الثاقب في األحوال وجدد 
دراستھ لھا ظھر لھ رجحان اإلثبات، فقال باألحوال، دون أن یذكر لنا المتكلمون 

  .أدلتھ التي اعتمدھا في االثبات
في رأي أن ): [ رحمھ اهللا(ولذلك قال الدكتور محمد رمضان عبد اهللا 

 مثبتي األحوال، وأنھ وإن ھاجمھا في كتابھ التمھید إال انھ ال یعتبر الباقالني من
  :، ثم ذكر سببین، خالصتھما)٢(]رأیھ األخیر؛ وذلك لما یأتي

 إن أكثر علماء الكالم ذكروا في مصنفاتھم اسم الباقالني في جملة القائلین -١
ع إمام باألحوال، ولو ثبت رجوعھ عن األحوال لذكروا ذلك مثلما ذكروا رجو

  .الحرمین عنھا
 ال یعد كتاب التمھید الذي ھاجم فیھ الباقالني فكرة األحوال آخر مؤلفاتھ، بل -٢

ھو من أوائل مؤلفاتھ، فمن المرجح جدًا أنھ ألف بعده مؤلفات كثیرة بّین رأیھ 
  .)٣(األخیر في األحوال، وعلیھا اعتمد المتكلمون في انھ من مثبتي األحوال

 بدایة حیاتھ العلمیة ھاجم فكرة األحوال وأجھد نفسھ في إذن الباقالني في
إفسادھا، ولكنھ بعد مشوار طویل من البحث العلمي رجع عن قولھ األول وقال 
بإثباتھا، ولكن بغیر الطریقة التي اعتمدھا الجبائي، وسنبین ذلك مفصًال بعد قلیل 

  .إن شاء اهللا
: [ الباقالني، إذ قاللكن إمام الحرمین الجویني لھ رأي خاص في موقف 

ورد القاضي ـــ الباقالني ـــ جوابھ في نفي الحال وإثباتھا، ولم أر لھ فیما عثرت 
علیھ من مصنفاتھ قطعًا بأحد المذھبین، ولكنھ سلك الطریقین فینفي الحال مرة، 

                                           
 .٢٣٣، ٢٣٢ ، ٢٣١، ٢٣٠: تمھید االوائل وتلخیص الدالئل : ینظر) ١(
 .١٠٢ / ٢: في علم الكالم : وینظر . ٤٩٠:  الباقالني وآراؤه الكالمیة )٢(
 .٤٩١: الباقالني وآراؤه الكالمیة :ینظر ) ٣(
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ویثبتھا أخرى، ویجري قواعد األصول على الطریقین، لیستبین للناظر استمرار 
إن الباقالني ـــ في رأي الجویني ـــ لم یكن : ، أي)١(]ذھبین جمیعًااألصول على الم

لھ رأي نھائي في نفي الحال، وال في إثباتھا؛ للعلة التي ذكرھا، وبالتالي فال 
یصح ذكر اسمھ مع النافین وال مع المثبتین، وھذا ما أمیل إلیھ، وإنھ للنافین 

تمھید : في األحوال في كتابأقرب لألدلة القاطعة على ذلك، وھو إسھابھ في ن
  .واهللا تعالى أعلم. االوائل

أما مضان تردده في قبول األحوال ورفضھا فھو في كتابین لھ مفقودین، 
وردد القاضي في : [ بدلیل قول إمام الحرمین) النقض الكبیر(و) الھدایة(
  .)٢(]جوابھ) النقض الكبیر(و) الھدایة(

  .إمام الحرمین الجویني: المطلب الثاني
إلمام الحرمین في نظریة األحوال رأیان مختلفان، وھذا ما صرح بھ كثیر 
من علماء الكالم، إذ كان أوًال من القائلین باألحوال، ثم رجع عن قولھ األول 

  .وأصبح من جملة النافین لھا
وكان إمام الحرمین من المثبتین في ): [ رحمھ اهللا(قال اإلمام الشھرستاني 

  )٥(واالنصاري . )٤( ، وكذلك ذكر العالمة اإلیجي) ٣ (] اآلخراألول، والنافین في
اتفق الجمھور وإمام الحرمین آخرًا، ): [ رحمھ اهللا(وقال العالمة اللقاني 

وھو الحق إن شاء اهللا تعالى، على نفي الحال، وقد عرفت معناه، وقال بثبوتھا 
أخذ بفكرة أبي ھاشم ان إمام الحرمین : ، أي)٦(]القاضي وإمام الحرمین أوًال منا

  .)٧(]ولكنھ لم یستمر على ذلك، بل رجع عنھا:[ في بدایة األمر
ومن یطالع كتاب اإلرشاد وكتاب الشامل في أصول الدین ـــ وكالھما إلمام 

من القائلین أوًال باألحوال، بل كان من ) رحمھ اهللا(الحرمین ـــ یجد فعًال أنھ كان 
وأنكر معظم المتكلمین األحوال، : [ لھا، ومن أقوالھأكثر المتكلمین دفاعًا وتأییدًا 

وزعموا أن كون الجوھر متحیزًا عین وجوده، وكذلك قولھم في كل ما حكمنا 
  .)٨(]بكونھ حاًال لموجود زائدًا على وجوده

بینوا ـــ لنا ـــ الصحیح : فإن قال قائل: [ وقال أیضًا مرجحًا إثبات األحوال
الذي یقوى : قلنا. ثبات ، واحذفوا التردد من الكالممن المذھبین ــ النفي واإل

                                           
 .٣٧١: الشامل في أصول الدین  ١)(
 .٣٧١: لدین الشامل في أصول ا) ٢(
 . ٧٩:  نھایة االقدام )٣(
 .٣٠/ ٣: شرح المواقف : ینظر ٤)(
 .٤٨٦/ ١: الغنیة في الكالم :  ینظر)٥(
 .٤٩٨ /٢:عمدة المرید  )٦(
 .١٤٥:  مناھج البحث عند مفكري االسالم )٧(
 .٨١:  كتاب االرشاد )٨(
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: [ ، وھذا مخالف لرأي شیخھ الذي صرح فیھ بقولھ)١(]عندنا إثبات األحوال
، وأظن أنھ یقصد )٢(]والذي ینبئ عنھ كالم شیخنا في مصنفاتھ نفي األحوال

  ).رحمھ اهللا رحمة واسعة(بشیخھ إمام المتكلمین أبا حسن األشعري 
 أربعة من المتكلمین قد ذكروا إلمام الحرمین في األحوال لكنني وجدت

سیف الدین اآلمدي، وتاج الدین ابن : موقفًا واحدًا فقط وھو القول بھا، وھم
أثبتھا : [ السبكي، وابو الثناء االصفھاني، وأبو عبد اهللا السنوسي، إذ قال األول

 الجویني، )٣( ]عاليأبو ھاشم ومن تابعھ من متأخري المعتزلة، واإلمام أبو الم
، وتابعھ على ذلك ابن السبكي وأبو الثناء )٤(غایة المرام: وكذلك صرح في

  .)٦( والسنوسي)٥(االصفھاني
واألدق في رأي ما ذكره االنصاري والشھرستاني واإلیجي واللقاني، بدلیل 

 ذكر ـــ في معرض الرد على القائلین) رحمھ اهللا(أن اإلمام سعد الدین التفتازاني 
أن الوجود موجود، ووجوده عینھ، ال زائد ـــ : [ باألحوال ـــ اختیار إمام الحرمین

، وال یقول بھذا إال نفاة األحوال كما مر )٧(]علیھ ـــ لیلزم تسلسل الموجودات
  .علیك سابقًا

ثم : ( ـــ ) ھــ٥١٢:ت(وقال العالمة االنصاري ـــــ أشھر تالمذة الجویني 
وفي ھذا إشارة , )٨()إبطالھا ، وسّفھ عقول مثبتیھارجع عن ذلك وبالغ في 

واضحة وصریحة الى نفي الجویني لالحوال، الن التلمیذ أعرف برأي شیخھ من 
  .غیره

ومما یقطع برجوع الجویني عن االحوال ھو نفیھ الصریح لھا في : قلت
ق ال ؛ وذلك لتأخره عن كتابیھ االرشاد والشامل، والعبرة بالالح)٩(البرھان: كتابھ

  .بالسابق، واهللا تعالى أعلم

                                           
 .٣٧٢: الشامل في أصول الدین  )١(
 .٣٧٢:  الشامل في أصول الدین )٢(
 .٦٠٤ /٢:  ابكار االفكار )٣(
 .٢٩: غایة المرام :  ینظر)٤(
جمع الجوامع ، للعالمة تاج الدین عبد الوھاب ابن السبكي ، وھو بشرح العالمة :  ینظر)٥(

ھـ ، ١٣٤٩شمس الدین محمد بن احمد الجالل المحلي ، مطبعة البابي الحلبي واوالده ، 
 .١٧٦: مطالع االنوار : ، وینظر ٤٢٦

 .١٤٢: العقیدة الوسطى وشرحھا :ینظر ٦)(
 .٢٠٢ / ١: شرح المقاصد  )٧(
 .٤٨٦ / ١:  الغنیة في الكالم )٨(

االستاذ عبد العظیم الدیب، : البرھان في اصول الفقھ ، إلمام الحرمین الجویني ، تحقیق ) (٩
 .٧٢٠ / ٢: ھـ ١٤١٨، ٤دار الوفاء ، مصر ، ط
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من أثبت االحوال وزعم أن كون العالم عالمًا : ( ونص كالم الجویني
  .)١()معلول، والعلم علة لھ، وھذا مما النرضاه وال نراه

وبعد دراسة موقف اإلمامین الجلیلین ـــ الباقالني والجویني ـــ من فكرة 
  :یأتيأبي ھاشم الجبائي في األحوال، ظھر لي ما 

  .مصدر نفي الباقالني لألحوال كتاب التمھید. ١
  .ومصدر نفي الجویني لھا ھو كتابھ البرھان، وما سجلھ المتكلمون. ٢
الھدایة : مصدر إثبات الباقالني لألحوال ـــ مع تردد وعدم قطع ـــ كتاباه. ٣

  .، وتسجیل المتكلمین)المفقودان(والنقض   الكبیر
واهللا . اإلرشاد والشامل في أصول الدین: تاباهومصدر إثبات الجویني ك. ٤

  .أعلم

                                           
 . المصدر نفسھ)(١
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  نتائج الدراسة

بف����ضل اهللا تع����الى وتوفیق����ھ توص����ل الباح����ث ف����ي ھ����ذه الدراس����ة  
  :إلى نتائج علمیة مھمة ھي

 ظھ����ر ل����ي أن ع����دد الراف����ضین لفك����رة األح����وال یف����وق ع����دد       -
اآلخ�����ذین بھ�����ا ف�����ي أض�����عاف م�����ضاعفة، وأن أكث�����ر المحقق�����ین م�����ن     

م���ن المتكلم���ین خ���صوصًا ف���ي ص���دارة الراف���ضین،      العلم���اء عموم���ًا، و 
وعل����ى رأس����ھم إم����ام متكلم����ي أھ����ل ال����سنة والجماع����ة ال����شیخ أب����و         

إن الموق�����ف الرس�����مي  : الح�����سن األش�����عري، ولھ�����ذا یمكنن�����ي الق�����ول   
  .لمدرسة األشاعرة ھو رفض فكرة األحوال وإنكارھا

 ل���م یت���ابع أب���ا ھاش���م ف���ي نظری���ة األح���وال م���ن أص���حابھ المعتزل���ة إال     -
ل����ة م����ن مت����أخریھم، وف����ي ص����دارتھم القاض����ي عب����د الجب����ار       ثل����ة قلی
 .الھمذاني

 ال یختل������ف موق������ف اإلمامی������ة وموق������ف ق������دماء المعتزل������ة واكث������ر   -
 .متأخریھم عن موقف األشاعرة في رفض فكرة األحوال وإنكارھا

  خل����ت أدل����ة الق����ائلین ب����األحوال م����ن جمی����ع األدل����ة النقلی����ة، وم����ا        -
محیص والتحلی������ل ذك������روه م������ن طروح������ات عقالنی������ة جوبھ������ت ب������الت  

 .والمناقشة والرد
  تب���ین ل���ي أن اإلم���ام الب���اقالني ل���م یك���ن ل���ھ رأي شخ���صي قطع���ي  -     

نھ���ائي ف���ي نف���ي    الح���ال، وال ف���ي إثباتھ���ا، وم���ن ق���ال بغی���ر ذل���ك فف���ي 
 .قولھ نظر ومناقشة

 .كتاب التمھید:  مصدر نفي الباقالني لألحوال ھو-
  .كبیرالھدایة والنقض ال: ومصدر تردده ھو كتاباه

كتاب����ھ البرھ����ان  ف����ي  : وم����صدر نف����ي الج����ویني لألح����وال ھ����و  
  .أصول الفقھ وما سجلھ المتكلمون في كتبھم

اإلرش���اد وال���شامل ف���ي أص���ول : وم���صدر إثبات���ھ لھ���ا ھ���و كتاب���اه 
  .الدین

إن ال���ذات العالم���ة ل���م تك���ن عالم���ة قب���ل وج���ود     :  ام���ا رأي الشخ���صي -

M  »  º  ¹   ̧ ¶   µ : العل���������م فیھ���������ا، لقول���������ھ تع���������الى

½  ¼L) ولك������ن بع������د أن ح������صل فیھ������ا العل������م أص������بحت     )١ ،

                                           
 ) .٧٨(ن اآلیة م:  سورة النحل )١(
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عالم���ة، وب���ات نعتھ���ا بالعالمی���ة م���سببًا عن���ھ، وثم���رة لوج���وده فیھ���ا،         
وقطع���ًا ال ت���سبقھ؛ ألن المعل���ول ال یتق���دم عل���ى علت���ھ، ب���ل یك���ون تابع���ًا     
لھ��ا، كاتب��اع ال��صفة للموص��وف، وبن��اء عل��ى ذل��ك ف��اني أرج��ح م��ذھب         

 .النافین لألحوال  واهللا تعالى أعلم
                                 والحمد هللا رب العالمین
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  المصادر والمراجع
  :كانت المصادر والمراجع التي اعتمدھا الباحث بعد كتاب اهللا تعالى ما یأتي

أبكار األفكار في أصول الدین، لإلمام أبي الحسن علي بن محمد بن سالم  .١
الكتب العلمیة، بیروت ـ أحمد فرید المزیدي، دار : ، تحقیق)ھـ٦٣١ت(اآلمدي

 ).م٢٠٠٣ھـ ـ ١٤٢٤(، سنة ١لبنان، ط
 الباقالني وآراؤه الكالمیة، لألستاذ الدكتور محمد رمضان عبد اهللا، مطبعة  .٢

 .م١٩٨٦األمة، بغداد، سنة الطبع 
األستاذ عبد :  البرھان في أصول الفقھ، إلمام الحرمین الجویني، تحقیق .٣

 .ھـ١٤١٨، سنة الطبع ٤العظیم الدیب، دار الوفاء، مصر، ط
 تجرید االعتقاد، لإلمام المحقق الحكیم الشیخ أبي جعفر محمد بن محمد بن  .٤

، حققھ محمد جواد الحسیني الجاللي، )ھـ٦٧٢ت(الحسن نصر الدین الطوسي
 .ھـ١٤٠٧، سنة الطبع ١مكتب اإلعالم اإلسالمي، إیران، ط: مركز النشر

العالمة القاضي أبي بكر محمد بن  تمھید األوائل وتلخیص الدالئل، لإلمام  .٥
الشیخ عماد الدین أحمد حیدر، مؤسسة : ، تحقیق)ھـ٤٠٣ت(الطیب الباقالني

 .م١٩٨٧ھـ ـ ١٤٠٧، سنة الطبع ١الكتب الثقافیة، بیروت ـ لبنان، ط
 جمع الجوامع، لإلمام العالمة تاج الدین عبد الوھاب ابن السبكي، وھو  .٦

حمد الجالل المحلي، مطبعة البابي بشرح العالمة شمس الدین محمد بن أ
 .ھـ١٣٤٩الحلبي وأوالده بمصر، سنة الطبع 

 حاشیة الباجوري على متن السنوسیة في العقیدة، للعالمة الشیخ إبراھیم  .٧
عبد السالم بن عبد : ، تعلیق)ھـ١٢٧٧ت(بن محمد بن أحمد الباجوري

 .م٢٠٠١ھـ ـ ١٤٢١، ١الھادي شنار، دار الفرفور، دمشق، ط
 السیالكوتي على شرح المواقف للسید الشریف الجرجاني، دار  حاشیة .٨

 .م١٩٩٨ھـ ـ ١٤١٩، سنة الطبع ١الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، ط
 حاشیة الجلبي على شرح المواقف للسید الشریف الجرجاني، دار الكتب  .٩

 .م١٩٩٨ھـ ـ ١٤١٩، سنة الطبع ١العلمیة، بیروت ـ لبنان، ط
لمحقق الشیخ محمد بن أحمد بن عرفة حاشیة الدسوقي، للعالمة ا .١٠

الدسوقي المالكي على أم البراھین لإلمام السنوسي، المكتبة العصریة، صیدا ـ 
 .م٢٠٠٣ھـ ـ ١٤٢٤، سنة الطبع ١بیروت، ط

الحواشي البھیة على شرح الھدھدي للسنوسیة، للشیخ حسین بن  .١١
بشیر برمان، دار الكتب : ، تحقیق ودراسة)ھـ١٠٦٠ت(محمد النماوي

 .ھم٢٠١٤، سنة الطبع ١العلمیة، بیروت ـ لبنان، ط
الشامل في أصول الدین، إلمام الحرمین أبي المعالي عبد الملك بن  .١٢

، سنة ١، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، ط)ھـ٤٧٨ت(عبد اهللا الجویني
 .م١٩٩٩ھـ ـ ١٤٢٠الطبع 
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شرح بدء األمالي، لإلمام العالمة أبي بكر أحمد بن علي الرازي  .١٣
أبي عمرو الحسیني، دار الكتب العلمیة، بیروت : ، تحقیق)ھـ٣٧٠ت(الحنفي 

 .م٢٠٠١ھـ ـ ١٤٢٢، سنة الطبع ١ـ لبنان، ط
عمدة أھل التوفیق والتسدید، : شرح السنوسیة الكبرى المسمى .١٤

للعالمة اإلمام أبي عبداهللا یوسف بن عمر السنوسي الحسني، قرأه وعلق 
اح عبد اهللا بركة، دار البصائر، القاھرة ـ األستاذ الدكتور عبد الفت: علیھ

 .م٢٠١٣ھـ ـ ١٤٣٤، سنة الطبع ١مصر، ط
شرح المقاصد، لإلمام العالمة المحقق مسعود بن عمر بن عبد اهللا  .١٥

، قّدم لھ إبراھیم شمس الدین، دار )ھـ٧٩٣ت(الشھیر بسعدالدین التفتازاني
 .م٢٠١١الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، سنة الطبع 

لمواقف، للعالمة المحقق السید الشریف علي الجرجاني، دار شرح ا .١٦
 .م١٩٩٨ھـ ـ ١٤١٩، سنة الطبع ١الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، ط

شرح األصول الخمسة، للعالمة القاضي عبد الجبار بن أحمد  .١٧
، سنة ١، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ـ لبنان، ط)ھـ٤١٥ت(الھمذاني

 .م٢٠٠١ھـ ـ ١٤٢٢الطبع 
الع البشرى شرح العقیدة الصغرى، للعالمة الشیخ إبراھیم ط .١٨

 .ھـ١٤٣٣، سنة الطبع ١المارغني، دار الضیاء، الكویت، ط
طوالع األنوار من مطالع األنظار، للقاضي العالمة عبد اهللا بن عمر بن  .١٩

عباس سلیمان، دار : ، تحقیق)ھـ٦٨٥ت(محمد بن علي الشیرازي البیضاوي
 .م١٩٩١ھـ ـ ١٤١١، سنة الطبع ١طالجیل، بیروت ـ لبنان، 

العقیدة الوسطى وشرحھا، لإلمام المجتھد أبي عبد اهللا محمد بن  .٢٠
السید : ، تحقیق)ھـ٨٩٥ت(یوسف بن عمر السنوسي التلمساني الحسني

ھـ ـ ١٤٢٧، سنة الطبع ١یوسف أحمد، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، ط
 .م٢٠٠٦

مام العالمة برھان الدین أبي عمدة المرید شرح جوھرة التوحید، لإل .٢١
، تحقیق مجموعة من الباحثین، )ھـ١٠٤١ت (االمداد الشیخ إبراھیم اللقاني

 .م٢٠١٦، دار النور المبین للنشر والتوزیع، عمان ـ األردن، سنة الطبع ١ط
غایة المرام في علم الكالم، لإلمام العالمة أبي الحسن علي بن محمد  .٢٢

، تحقیق أحمد بن )ھـ٦٣١ت(ف الدین اآلمديبن سالم التغلبي المعروف بسی
ھـ ـ ١٤٢٤، سنة الطبع ١فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، ط

 .م٢٠٠٤
الغنیة في الكالم ـــ قسم اإللھیات ـــ للعالمة أبي القاسم سلیمان بن  .٢٣

مصطفى حسنین : ، دراسة وتحقیق)ھـ٥١٢ت(ناصر األنصاري النیسابوري
 .م٢٠١٠ھـ ـ ١٤٣١ار السالم، القاھرة ـ مصر، سنة الطبع عبد الھادي، د
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الفرق بین الفرق، لإلمام أبي منصور عبد القاھر بن طاھر التمیمي  .٢٤
 .م١٩٤٨، سنة الطبع ١، القاھرة ـ مصر، ط)ھـ٤٢٩ت(البغدادي

في علم الكالم، تألیف الدكتور أحمد محمود صبحي، دار النھضة  .٢٥
 .م١٩٨٥ھـ ـ ١٤٠٥الطبع ، سنة ٥العربیة، بیروت ـ لبنان، ط

القاموس المحیط، للعالمة مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي  .٢٦
ھـ ـ ١٤٢٤، سنة الطبع ٧، مؤسسة الرسالة، بیروت ـ لبنان، ط)ھـ٧١٨ت(

 ).م٢٠٠٣
كتاب أصول الدین، للقاضي الشیخ محمد بن محمد بن عبد الكریم  .٢٧

نس، دار إحیاء الكتب الدكتور ھانز بیتر لی: ، تحقیق)ھـ٤٩٣ت(البزدوي
 .م١٩٦٣ھـ ـ ١٣٨٣، سنة الطبع ١العربیة، القاھرة ـ مصر، ط

كتاب العین، لإلمام أبي عبد الرحمن الخلیل بن أحمد  .٢٨
، سنة ١، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ـ لبنان، ط)ھـ١٧٥ت(الفراھیدي

 .م٢٠٠١ھـ ـ ١٤٢١الطبع 
محمد الجرجاني، كتاب التعریفات، لإلمام المحقق الشریف علي بن  .٢٩

 .م١٩٨٨ھـ ـ ١٤٠٨، سنة الطبع ٣دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، ط
، )ھـ٦٠٦ت(كتاب األربعین في أصول الدین، لإلمام فخر الدین الرازي .٣٠

، سنة الطبع ١أحمد حجازي السقا، دار الجیل، بیروت ـــ  لبنان، ط. د: تحقیق
 .م٢٠٠٤ھـ ـ ١٤٢٤

ة في أصول االعتقاد، إلمام الحرمین أبي كتاب اإلرشاد إلى قواطع األدل .٣١
، حققھ الدكتور محمد )ھـ٤٧٨ت(المعالي عبد الملك بن عبد اهللا الجویني

یوسف موسى، واألستاذ علي عبد المنعم، مطبعة السعادة، مصر، سنة الطبع 
 .م١٩٥٠

، )ھـ٧١١ت(لسان العرب، للعالمة أبي الفضل ابن منظور األنصاري .٣٢
 .م٢٠٠٨ھـ ـ ١٤٢٨، سنة الطبع ١ان، طدار الفكر، بیروت ـ لبن

محصل أفكار المتقدمین والمتأخرین من العلماء الحكماء والمتكلمین،  .٣٣
لإلمام فخر الدین محمد بن عمر الرازي، دار الكتاب العربي، بیروت ـ لبنان، 

 .م١٩٨٤ھـ ـ ١٤٠٤، سنة الطبع ١ط
 مذاھب اإلسالمیین، تألیف الدكتور عبد الرحمن بدوي، دار العلم .٣٤

 .م١٩٧٩، سنة الطبع ٢للمالیین، بیروت ـ لبنان، ط
مصنفات الشیخ المفید، للعالمة محمد بن محمد بن النعمان العكبري  .٣٥

 .أوائل المقاالت، مؤسسة التاریخ العربي: ، كتاب)ھـ٤١٣ت(البغدادي
المطالب العالیة من العلم اإللھي، لإلمام فخر الدین  .٣٦

م شاھین، دار الكتب العلمیة، محمد عبد السال: ، ضبطھ)ھـ٦٠٦ت(الرازي
 .م١٩٩٩ھـ ـ ١٤٢٠، سنة الطبع ١بیروت ـ لبنان، ط



 - ٩٧٨ -

مطالع األنظار على متن طوالع األنوار، لإلمام العالمة أبي الثناء  .٣٧
ومعھ حاشیة ) ھـ٧٤٩ت(شمس الدین بن محمود بن عبد الرحمن األصفھاني

، سنة ١ط، دار الكتبي، المعادي ـ مصر، )ھـ٨١٦ت(السید الشریف الجرجاني
 .م٢٠٠٨ھـ ـ ١٤٢٨الطبع 

الملل والنحل، لإلمام أبي الفح محمد بن عبد الكریم  .٣٨
األستاذ عبد العزیز محمد الوكیل، مؤسسة : ، تحقیق)ھـ٥٤٨ت(الشھرستاني

 .م١٩٨٦الحلبي وشركاؤه، سنة الطبع 
واعتمدت أیضًا على طبعة أخرى بتحقیق أمیر علي مھنا وعلي حسن فاعور، 

  .م٢٠٠١ھـ ـ ١٤٢١، سنة الطبع ٨یروت ـ لبنان، طدار المعرفة، ب
مناھج البحث عند مفكري اإلسالم، الدكتور علي سامي النشار، دار  .٣٩

 .٣النھضة العربیة، بیروت ـ لبنان، ط
المواقف، للعالمة القاضي عضد الدین عبد الرحمن  .٤٠

، وھو مع شرح السید الشریف الجرجاني، دار الكتب )ھـ٧٥٦ت(اإلیجي
 .م١٩٩٨ھـ ـ ١٤١٩، سنة الطبع ١وت ـ لبنان، طالعلمیة، بیر

) رحمھ اهللا(نشر الطوالع شرح طوالع األنظار، للقاضي البیضاوي .٤١
، للعالمة اإلمام أبي بكر المرعشي المشھور )ھـ٦٨٥ت(

محمد یوسف إدریس، دار النور المبین، : ، تحقیق)ھـ١١٤٥ت(بساجقلي
 .م٢٠١٣ھـ ـ ١٤٣٤، سنة الطبع ١األردن ـ عمان، ط

ایة االقدام في علم الكالم، للعالمة اإلمام أبي الفتح محمد بن عبد نھ .٤٢
محمد حسن، دار الكتب العلمیة، : ، تحقیق)ھـ٥٤٨ت(الكریم الشھرستاني

 .م٢٠٠٤ھـ ـ ١٤٢٥، سنة الطبع ١بیروت ـ لبنان، ط
فاضل : ، تحقیق)ھـ٧٢٦ت(نھایة المرام في علم الكالم، للعالمة الحلي .٤٣

، سنة الطبع ٢، إیران ـ قم، ط)علیھ السالم( الصادقالعرفان، مؤسسة اإلمام
 .ھـ١٤٣٠

ھدایة المرید لجوھرة التوحید، لإلمام العالمة إبراھیم اللقاني المصري .٤٤
الشیخ محمد الخطیب، دار الكتب العلمیة، : ، تحقیق)ھـ١٠٤١ت(المالكي

 .م٢٠١٢ھـ ـ ١٤٣٣، سنة الطبع ١بیروت ـ لبنان، ط
یلة في علم أصول الدین، تألیف العالمة الشیخ الوسیلة في شرح الفض.٤٥

ھـ ١٣٩٢، سنة الطبع ١عبد الكریم محمد المدرس، مطبعة اإلرشاد ـ بغداد، ط
 .م١٩٧٢ـ 

  




