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 مقدمة

دم  ،هل  اذي  فتتت  حمدم   ل  سااذ  مقااذ   ماذلةاة ع ى محدم  اصملفت،  ااب  احل 

   أقا حعُ : آذه مأاماحه اهلادفن قن اذضةاذ  اذنبوة ماذرااذ   مع ى

حني إرسائي  افرتقت ع ى ثنتني  إن»ا  عن اذنبي ا ى ا،هل عليه مالم أنه قال :   اف

  مهيا االفرتاق ان  ا،هل «  للها يف اذناس إال فرق مابعني فرق   مأنتم تترتقون ع ى قثلها

ذترق  اذناجي  عن ا ت  مقن هي  اذترق اذتي اختلتيف عبي   -ابمانه-يف لونه  مإسادته 

ذإلقام أيب  -لام ايتض  زمسا–  مهم فرق  انتسبت األشاعرةُ  -اذسن  ماجلامع أه   –

احلسن األشعر   ملانت هي  اذترق  أش  خفرا قن حاقي اذترق  مذيس هيا اخلفر 

  ماجلامع   ح  ذكوهنا ت عي أهنا هي اذترق  اذناجي  ا حعي ة عن أاول اذسنا قن لوهناقنبث

فإن أاول  مهي اذترق  اذتي ترادف ذتظ )أه  اذسن  ماجلامع (  مهي ذيست ليذك 

 ق  أاول أه  اذسن  ماجلامع   مأقر آخر: مهو أن   متتليةالفائت  ختتلف مجهي  اذ

ن اذتاهاء ماصمم ثني  قتسهم إىل لباس علامء أه  اذسن  أتباع هي  اذترق  فنسبون أن

لام –مذكنهم يف احلايا  ال فتتاون قعهم اذبت   مفزعدمون أهنم ع ى طرفق اذسلف اذلاذ  

لام نص تجارسمن ع ى إظهاس بايا  قااذتهم   ممما فزف  األقر اعوح  أهنم ال ف-ايأيت
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مهيا قن أش  اصمعضةات يف قيهبهم  فإنك ،  ]اصمناظرة يف اذارآن[ع ى ذذك احن ق اق  يف 

   فيلر ذك أقوسا ممحاان ذيست قن قيهبهم  ثم فب أ ذو جلست ق  أشعر  جت

اذتي باذت حني ت أش  اصمعضةا حاات ساج اخللم إىل حاط  اذاول  مهيا األقر لان قن

قعرف  بايا  هيا اصميه   فإنك ذو ناقشت أشعرفا قثةا  فإنه فب أ حرسد مجل  قن األئدم  

هلا فكر ماب  شعرف  ق سا  م ليذك حأن األمفزعاذكباس ثم فزعم أنه ع ى اعتاادهم  

ع ى قنهج ماب  متتكري ماب   ت ت ذارمن طوفل  ماعتااد قعني  مأن هي  اصم سا  ق  اق

ماذلواب خةاف ذذك  فإهنا ق سا  حتدم  أفكاسا لثرية قتبافن   مأقواال غري ا ف ة  فةا 

م فعّر  قواع  غري  قن حني مجت  ل  إقا قن األشعرف  ع ى اعتااد ماب  فكاد فتتق اثنان 

ذذك حاألدذ  مذتبيني ل  ذذك حسب  اعتامدهم ع ى اذعا  مسفض اذنا ! م جل ته 

حعض قسائ  األاول  عزقي ع ى حترفر سااذ  أذلر فيها قدمت حتشيي   اذااطع 

مإثباته قن مأر فيها لةام األشعرف  اذي  ال فتجارسمن ع ى اذنفق حه  االعتاادف   مأذل

رص العتااد أه  اذسن  يف اصمسأذ   ق  حيان خمتيهبهم  لتبهم  مأقوال أئدمتهم  مأااطني ق

محيان شئ قن خفأ األشعرف  يف اصمسأذ  اصمتكلم فيها  مذيس اذال  حيان قيه  أه  

صميه  األشعر   مإظهاس توا  فيه  ح  اصمال  األعظم حيان بايا  ضعف ااذسن  ماذ

ماب    عتاادأقواهلم اذشنيع  قن حفون لتبهم  مإثبات أن هي  اصم سا  ذيست ع ى ا

مإن إظهاس أقوال األشعرف  ع ى باياته لاٍف ع ى سد   مل    مذيست ع ى قنهج ماب 
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لان محاذتوبي  ماذسن  فإنه فعرف ضعف هي  األقوال مَتافتها  قنلف عاق  قتم ٍ 

 فاوم ع ى أالني:-يف اذبمث -قنهجي 

 اعتدم ت يف نا  اصميه  األشعر  ع ى اذكت  اصمعتدم ة عن هم. األمل:

 ذلر اذلتم  ماجلزء  مذذك ذسببني:يف اذعزم تب  مل أ اذثاين:

 اهوذ  اذواول إىل اذنص حاألجهزة احل فث. األمل: 

ع د طبعات لتبهم  مليذك فسه  اذواول ذلدموض  ذلر اذلتم  ال فتي  ق  ت اذثاين:

 حاذتهاسس اصموجودة.

 ا،هل اهل ى ماذرشاد  مأجرا ف خر ذيوم اصمعاد.مأاأل 

d 

 

مقواع  اذناظر يف اصميه  األشعر  جي  أهنم أفنوا أعامسهم يف اخرتاعات فلستي  إن 

اتسفائي  ال بايا  هلا إلثبات بايا  قسّلدم  مل فنكرها أب   مهي مجود ا،هل  مق  ل  

مأثبتوا هي  احلايا  إثباتا    مالوا إىل احلايا  حفرفق غري امي  ،هي  االخرتاعات

ناقلا  فأدى هيا اذنالان إىل أخفاء شنيع  يف هيا اصميه    مهبي  اذلوسة تعرف 

فاضي  مجود ا،هل عز مج   مل فنكرها أب  قن اخللق ع ى اختةاف قللهم َتافت اصميه   

منملهم إال رشذق  قن اذ هرفني ال فسام  لةاقهم احلرب اذي  ُفعرب حه عنه! مليذك 

 بججهم ال قيدم  هلا يف اصميزان اذعلدمي...
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 مذكن األشاعرة غلفوا يف اصمساذك اذتي اتبعوها  مال برج يف حمث هي  اذاضي  

  فأثبتوا اذيات اإلهلي  حناء ً  ذتمرفر هي  اذاضي  -يت تتلي  اصمسأذ  يف حاب قستا مايأ-

فأدت إىل إثبات ذات إهلي  خاذي  قن اتات اذكامل اذتي جاء هبا    ع ى قواع  أسافي 

قن اذلتات نالا مجتسيام  قا جاء حه اذرشعُ  رِبُ عته   فاذاواع  األسافي  اذافعي   ته  اذرشع

   أثبتوا قا جاء حه اذرشع ذزم ناض قواع هم اذافعي  يف إثبات مجود ا،هل   مإذا مبشوف 

 مإذا انتاضت قواع هم حف  اذواول إىل بايا  إثبات مجود ا،هل!! فتتننوا يف سد اذرشع

 . أم حاذفرح  إذا لان قن اآلباد -صما لان طرفاه اذتواتر -  إقا حاذتمرفف

  مأحني  قساذكهم اذتي زعدموا أهنا قفعي  إلثبات مجود ا،هلاأخوض قعهم يف مإين 

ع ى أالهم يف    ثم أذلر حعض األحواب اذعا ف  مختليفهم مَتافتهم فيها حناءً  َتافتها

 !   مليف أهنم َتافتوا يف حترفف اذرشع لي فتتق ق  عاوهلم اذافعي  إثبات مجود ا،هل

رتت  عليه قن تناقض مَتافت أمد ذتت مقب  ذلر أدذ  األشاعرة ع ى مجود ا،هل مقا ف

االنتبا  إىل قسلك عظيم قن قساذك األشاعرة يف حترفر اصمسائ   مهيا اصمسلك قهم قب  

ف عره   متُ    مهو قسلك حت ف  اصملادس اذتي ُفتلا، قنها االعتااد اخلوض ق  أ  فرق 

  . حدمسأذ  )قلادس اذتلاي(
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 فصل
:  ظني م   مهي اذتي ال تاب  اذشك:  قفعي    إىل قسدمنياعلم أن األشعرف  قّسدموا األدذ  

 ؛  مأقا اذنلوص اذرشعي  هي األدذ  اذافعي ؛  ماعتربما أن األدذ  اذعالي  مهي اصممتدمل 

فاذ ذي  اذعايل اذافعي ال حيتدم  إال   - اواء لان اذنص قرآنا أم ان  -فهي أدذ  ظني  

ظاهرا محاطنا محتتدم  مجوها! ذيذك قال فإن هلا   شيئا ماب ا حخةاف نلوص اذرشع 

اذسنويس : إن اذتدمسك حاذظواهر اذنالي  قن غري حلرية يف اذعا  هو أا  ضةال 

  مقال: إن اذتدمسك حظاهر اذنلوص اذرشعي  قن غري عرضها ع ى اذاواط   احلشوف 

ا قّرس  هيا ق مق  تاح  اذسنويسُّ يف قوذه . ]راهنيـأم اذب[اذعالي  قن أاول اذكترأ.  قن 

 . ]اصمرام غاف [اآلق   يف 

 يف آخرفن. هماذراز  يف جمدموع  قن لتب]اإلسشاد [مممن قرس هيا اذتاسيم اجلوفني يف 

مق  رصح اذسنويس حأن قسأذ  مجود ا،هل ماتاته قن اصمسائ  اذتي ال فدمكن إثباَتا إال 

 .] رشح اذكربى[لام يف  !! حاذعا  ألنه قفعي

عن أدذ  اذكتاب ماذسن  ))اذ ذي  اذلتظي ال فتي  اذياني إال  ]اصممل [  يف مقال اذراز 

لك األذتاظ مام  إعراهبامترصفتها ان عرشة أقوس: علدم  سماة قتردات تعن  تي

حاألشخاص ماألزقن  مع م اإلضامس ماذتا فم  مع م االشرتاك ماصمجاز ماذتخليص

 (  إذ ذو لان ذرج ( ماذتأخري مع م اصمعاسض اذعايل
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) ال فتي  اذياني إال...( فتظن أهنا ق  تتي  اذياني حتوفر : حاوذه يف ح اف  لةاقه مال تغرت

)بت، فلج    لاوذه تعاىل   إذ هيا قن قبي  تعليق اذشئ ع ى اصمستمي  هي  اذرشمط

 . اجلدم  يف ام اخلياط(

ال مق  رصح اذراز  هبيا فاال: ))فثبت هبي  اذوجو  اذعرشة أن اذ الئ  اذلتظي  ال تتي  إ

 ماذتدمسك حاذ ذي  اذظني )أ : اذكتاب ماذسن ( يف اصمفلوب اذيايني اذظن....

 . )أ :قسائ  االعتااد( حاط  قفعا((أ.هـ

  فإذا تعاسضا ذزم تا فم اذعا  ع ى  أننا ا قنا اذوبي حعالنا مأااس اإلشكال عن هم

  ألن اذعا  هو األااس يف تل فق اذنا   مقا لان باه اذتا فم لان هو اذافعي  اذنا 

  مقسائ  االعتااد حتتاج إىل أدذ  قفعي  فةا ح  قن  مقا لان باه اذتأخري لان هو اذظني

 -اذعا  ماذنا -إثباَتا حاذعا  مب  ! مال جيوز تل فق اصمتناقضني

رشح عاي ة [حن فوسك لام ناله عنه زّسمق يف قن األشعرف  قنهم اق  أشاس إىل هيا مجاع  م

 . ]اذغزايل

  ممج   : ))إن اذظواهر إذا تعاسضت مل ُتاب  شهادَتا ]اصمواقف[مقال اإلجيي يف 

 .  شئ ال فتعاسض  مفعني هنا اذعا أ : إىل اذرجوع إىل غريها((

 أقوس  قنها:  أقترص ع ى  حوجو  ع ف ة هيا اإلشكالمق  سد أه  اذسن  ماجلامع  ع ى 

 حام أنا ا قنا حعاوذنا أن هيا ساول قن عن  ا،هل مج  علينا قبول لةاقه.األمل: 
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  إذ هو قعاسض ذعاوهلم فاط! أقا  إن قا اّدعوا أنه قعاسض ذلعا  ذيس حلمي اذثاين: 

 اذسلف اذلاذ  قن اذلماح  مقن تبعهم فإهنم قبلو .

اذرشع فيها حعاوهلم هي قن اصمسائ  اذغيبي   فكيف  إن اصمسائ  اذتي عاسضوااذثاذث: 

ذلعا  أن فعاسض اذوبي يف أقر غيبي مل فشاه  ؟؟!! ح  ليف حيكم ع ى أقر غيبي قن 

 . غري قشاه ة؟؟ فلم فتبق إال طرفق اذنا 

ثم عرضوا عليها قا أخربت حه  - حزعدمهم -إن األشعرف  مضعوا قواط  عالي اذراح : 

اذعالي  ال فسلم هبا خلوقهم قن اذيفن ف عون أهنم فتبعون   مقواطعهم  اذرشفع 

   فلم ترلنا قواطعهم مأخينا حاواطعكم؟؟! اذاواط  اذعالي  أفضا لاصمعتزذ  ماذرافض 

 . ه حاذعا ـ  حفرفق اذنا  ماذعا  أفضا فيام فدمكن إثباتـإن اذوبي أثبت اذعاافاخلاقس: 

لام -شاعرة ق  اختلتوا فيها اختةافا لثرياإن اذاواع  اذعالي  اذتي مضعها األاذسادس: 

 فكيف ااست قفعي ؟؟ -ايتبني قعنا

   إذا نظرنا يف نتائج حموث اصمتكلدمني نج  عرشات األقوال يف اصمسأذ  اذواب ةاذساح : 

 . ق  أهنم فتتاون يف األا  اذكيل مهو األخي حاذ ذي  اذعايل دمن غري  ألنه قفعي

حلرص  اعتدم ت اجلهدمي  ع ى أدذ  عالي  فنتوا مجي  اتات ع ى ابي  اصمثال ال ااذثاقن: 

  مق  خاذتهم اصمعتزذ  ماعتدم ما أدذ  عالي  زعدموا    مادعوا أهنا أدذ  قفعي  ا،هل مأاامئه

ق  نتي اذلتات مخاذتهم األشاعرة فاعتدم ما أدذ  زعدموا  ةأهنا قفعي  فأثبتوا أاامء جمرد
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أهنا قفعي  مأثبتوا اب  اتات ماختلتوا اختةافا ش ف ا يف قسأذ )ه  ُفزاد ع ى هي  

 اذسب  أم ال لام ايأيت قتلةا يف قوضعه( مخاذتهم غريهم...اذخ

قن  إن فرض خماذت  اذعا  ذلنا  فرض حاط  قن أاااه  ألن اذنا  اذلمي اذتاا : 

ا،هل ما،هل عز مج  خلق اذعاول  مال فدمكن أن فتعاسضا أاةا  فإن ا،هل ال فأقرنا حام خياذف 

 . عاوذنا

اذرباهني اذعالي  اذافعي  اذتي مل خيتلف فيها أب  قن اصمسلدمني ماذيهود  قاقت اذعارش: 

   مأهنم ال فاوذون ع ى ا،هل إال احلق  فوج  قبول لةاقهم ماذنلاسى ع ى ا ق اذرا 

  فوج  اذرجوع إىل أقر قعلوم ال    ألن اذعاول ختتلف إن الدمنا مجود اذتعاسض

   فلم نج  غري اذوبي! جيوز عليه االختةاف ماذتناقض

ليف نمتكم ذلعا  مهو قنشأ ماب  االختةاف لام هو قعلوم احلاد  عرش: 

 . حاالضفراس!! مهي  نكت  ذفيت 

ت اذغيبيات مب   الاتغن، اذشاسع حه عن ذو لان اذعاق  قادسا ع ى إثبااذثاين عرش: 

 إساال اذرا  مإنزال اذكت !! 

 . )حتايق اصماام( قيه  أه  اذسن  ماجلامع  هو اذتسليم ذلنص اذرشعي
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 تنبيه مهم:

أمد اذتنبيه إىل أقر قهم أفضا قب  ذلر اصمسائ  اذعا ف  مَتافت األشاعرة يف إثباَتا 

  مقعلوم أن  اذتلاي عن  األشاعرة هو اذعا  مب  حام أن قل س    ماالات الل عليها

  فإهنم ق  أقمدموا أنتسهم عاصما آخر  اذعاول ذيست ع ى ق س ماب  قن اإلدساك ماذتسليم

مق  َتافتوا يف هيا اذعلم  اذعا  يف اذتتكري  -حزعدمهم -  لي فضبفوا  مهو عامل اصمنفق

 قن جهات:

اذعلوم لام نص ع ى ذذك اذغزايل يف قواض  هنم زعدموا أن علم اصمنفق هو قعياس أأمال: 

 -  مذذك أن اصمنفق    ح  يف دفنه   مقن مل فتعلم علم اصمنفق فإنه قشكوك يف علدمه قن لتبه

  مقن مل ف سس اصمنفق  هو اآلذ  ذضبط اذعا  مقعرف  اخلاذق ابمانه متعاىل -حزعدمهم

ف  ا،هل تاوم ع ى اذ ذي    فعلدُمه حرحه علم غري امي !! إذ قعر فعاله غري قوثوق فيه

  مأقا قن فؤقن أن ا،هل قوجود قن    مال فعرف اذ ذي  اذعايل إال قن دسس اصمنفق اذعايل

   ع ى مجود ا،هل فا  اختلف األشاعرة يف بكدمه -حزعدمهم -غري قعرف  األدذ  اذعالي 

نون مق  ذه  اذسنويس إىل أنه لافر  فأغل  اذناس ع ى قول اذسنويس لتاس  ألهنم فؤق

  ماصمالود حاألدذ  اذعالي  قا  حوجود ا،هل قن غري قعرف  األدذ  اذعالي  ع ى إثبات مجود 

 . ذلر  األشعرف  يف لتبهم قن أدذ !! ماتأيت يف فل  قستا 

  فلو أفن، اإلنسان عدمر  يف  فعترب األشعرف  أن علم اصمنفق هو أااس اذعلوم مذبها ثانيا:

  فإنه ال ُفعترب   فث اذنبو  مأقوال اذسلف اذلاذ دساا  مبتظ اذارآن اذكرفم ماحل
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  إال حع  دساا  علم اصمنفق لام نص عليه اذغزايل يف اصمااا  مأشاس إذيه  عن هم عاصما

  ممما فؤل  هيا أنك ذو فتمت لت   اذراز  ماآلق   يف األحكاس. مايأيت حترفر لةاقهم

ذلشهراتاين اتكتشف أقوسا: أمهلا قا  األشاعرة لاصمفاذ  اذعاذي  ذلراز  مهناف  اإلق ام

  ثانيا: اذناف  اذثاني   تا م يف اذناف  األمىل قن أن علم اصمنفق عن هم هو قعياس اذعلوم

  فإهنم ال فست ذون إال حكةام اصمتدمنفا   اجلاه  حعلم اصمنفق عاصمامهي أهنم ال فعتربمن 

اذتةاات   مفلتون علامء أه  اذسن  ماجلامع  اذيفن ال فعرفون اصمنفق حاجله  ماذكتر 

  فإن اذراز  مغري  ق  ماتوا لتاب اذتوبي  ذإلقام احن خزفدم  حأنه لتاب  ماذرشك

ها قليئ  حاصمنفق اذرشك!! مفدمج  مفدم ح لت  احن اينا اصممتوف  ع ى اذكتر اذرصاح مذكن

  مذن جت  يف لت  األشاعرة اذبت   ماذتلست  فليذك حيتج حكةاقه مفارس  مفلابه حاذشيخ

ناةا عن أئدم  اذسن  قن اذارمن اصمتضل  لكت  اذ اسقي يف اذرد ع ى اجلهدمي  ماذسن  ذعب  

نا  عن ا،هل حن اإلقام أمح  ماذرد ع ى اجلهدمي  ذإلقام أمح  مأاول اذسن  ذةاذكائي اذي  ف

  مذن أحاذغ إن قلت: إهنم    ح  جت ها شميم  قن اآلفات ماألبادفث اذسلف اذلاذ 

ال فيلرمن آف  أم ب فثا إال ذرد دالذتهام مناضها! ثاذثا: ممما اتكتشته يف لتبهم قا اأحينه 

 يف اذناف  اذثاذث :

دملئ لتبهم عن قا اعترب األشاعرة أن علم اصمنفق هو ذ  اذعلوم مأاها قاقوا ح ثاذثا:

حاصملفلمات اصمنفاي   مظنوا أن هي  اصملفلمات ت ل ع ى أقوس فايني  قفعي   

مأعرضوا عن قا جاء يف اذكتاب ماذسن  قن للامت عرحي  فليم   فتج  قثةا ذو 
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تلتمت لتاحا قن لت  األشاعرة  أذتاظا ال فعرفها اإلاةام ممل ترد يف اذكتاب ماذسن  

سلف اذلاذ   ح  مل فتتّو  هبي  اذعباسات أب  قن اذعلامء مال ع ى ذسان اذلماح  أم اذ

اذتةاات  األسافاذيسي  أاماب اذستسف  اذبيزنفي    -مهي هنا ذلاف -اصمعتربفن إال

ثم فواذون اذناس مفعادمهنم مف خلوهنم يف اإلفامن مخيرجوهنم حناًء ع ى هي  اذعباسات 

وهلم: هيا عريض مهيا جوهر مهيا قن لا اصمنفاي  اذتي مل فعرف األشاعرة قعانيها حع ُ 

ماجلسم اذناقي مغري اذناقي مأجزاء احلدميل األجناس اذعاذي  مهيا قن جنس األجناس 

ماذاضي  حاعتباس اصممدمول ماذشك  ماذاياس االقرتاين ماذلغرى ماصموجب  اذكلي  

عن  مذيس هو اذترد -ماذلغرى اصموجب  اجلزئي  ماجلزء ماجلزئي  ماذك  ماذكيل ماذترد

ماذرشط اصمتل  يف اذاياس االاتثنائي ماصما م ماذتايل ...اىل أخرها قن أذتاظ  -أه  اذلغ 

اختلتوا يف قعناها أم مل حتتج اذرشفع  اإلاةاقي  هلا  ماذعجي  أهنم حع  هيا فسدمون 

 لتبهم لت  اذتوبي !! ح  فزداد اذفني حل  عن قا فضيتون ماف اذاف  هلا!!!

  فإن أه  اذب ع ق  شنعوا ع ى اه  اذسن  ماجلامع   اجلسممقن هي  األذتاظ ذتظ 

   ثم إذا سجعت إىل قعن، اجلسم عن  اصمتكلدمني جت هم خمتلتني   مماتوهم حأهنم جمسدم 

     مهو اذتعرفف اصمشتهر عن  األشعرف  فدمنهم قن قال: اجلسم قا لان قرلبا قن جزأفن

اذراز  إىل أن اخلةاف ذتظي لام يف   مذه   محعضهم قال: اجلسم هو اذفوف  اذعدميق

  محاذتعرفف اصمشتهر عن  األشعرف  فكون األشاعرة جمسدم   األسحعني يف أاول اذ فن

  ذيذك نت، اصمعتزذ  مجي     مهيا تع د مأجزاء   مذذك ألهنم أثبتوا اب  اتات أفضا
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 وفةا عدمياا  مأفضا تعرفتهم اجلسم حأنه قا لان ط اذلتات لي ال فاعوا يف هيا اإلشكال

  فإنه ماف ال فوج  اذيم! مذكن اصميقوم هو ماف ا،هل حام مل فلف حه نتسه! أم نتي 

 ات  ق  أثبتها ذننتسه ابمانه!

مق  تتفن حعض األشاعرة إىل أن إثباَتم ذللتات اذسب  ف خلهم يف قول اصمجسدم  

أتكلم عن    مايأيت قزف  حيان عن قا مذكنهم بامذوا سد هيا حتأمفةات قعلوم فسادها

 .   مأرشت إىل شئ قن هيا يف حتايق اصماام قسأذ  اذلتات

  مضبط اذعا   اعتامد اذعا  مب   يف إثبات قسائ  اذغيبيات -محناًء ع ى هيفن األقرفن

فا  ختبط  - راض عن اذعباسات اذارآني  اذتليم عحدميزان اصمنفق األسافي ماإل

  مإذا قرأ اصمسلم قسأذ  ماب ة  االعتااد عن هماألشاعرة لثريا يف االات الل ع ى قسائ  

  مذن جت  عن هم  مأساد دذيةا قفعيا عن  األشاعرة فإنه ذن جي  إال قا فزف   برية مشكا

ماذعاول  -اه  ج ا  مهو أهنم اعتدم ما اذعا حسب    مذذك  دذيةا ماب ا قفعيا

   ام لام ذلرت ح اف منبيما اذكتاب ماذسن  يف االات الل مهّونوا قن قيدمته -خمتلت 

إىل   مقن أساد اذتأل  أفضا فلريج   مايتض  هيا ذلااسئ لام يف طيات هي  اذرااذ 

فا  ذلرت بجج األشاعرة يف إثبات اذكةام  ]ايق اصماام يف قسأذ  اذكةامحت[سااذتي 

 . اذنتيس مسددت عليها حام فبني عواسها مفكشف ذلدمنلف ضعتها ما،هل اصموفق
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 تنبيه:

قن أجه  اذناس  -لاذغزايل ماذراز  ماجلوفني ماآلق   -اصميه  األشعر  إن قنظر 

لام يف    مق  قرس هيا مجاع  لاحن تيدمي  ماذكوثر  األشعر  حعلم احل فث اذرشفف

  فأقا اذغزايل فإن لتاحه  !! مقن نظر يف لتبهم تيان ذذك] حقاق الحق بإبطال الباطلإ[

  مق  سد األئدم  عليه مبيسما قن لتاحه صما  ماذغرائ اإلبياء قلئ حاصموضوعات ماصمنالري 

  مال    مأقا اذراز  فإنه ضعيف يف احل فث ليذك فيه قن أبادفث قوضوع  مقكيمح 

ج حاصموضوعات جت   حيت ]قناق  اذشافعي[فكتي اصماام ذبسط األقثل  مذكنه قثةا يف لتاحه 

 )) يف قسأذ  اذرؤفا ]األسحعني[ب   فإنه قال يف لتا أفضا ال  احلاائقماصمنالري  ح  مف

)ذليفن أبسنوا احلسن، مزفادة( هي اذنظر إىل ا،هل ابمانه لام هو : ماذزفادة يف قوذه تعاىل

 ( .قستتيض عن اذراول ا ى ا،هل عليه مالم(

أن  -لاألشعرف  -  محيان ذذك أن اذراز  فرى مهيا اذكةام فيه ت ذيس لي ال فتناقض

نبي ا ى ا،هل عليه مالم   معن قا أساد أن فثبت أن اذ ال حُيتج حه يف اذعاائ  اذواب خرب 

  ق  أن  حأهنا اذرؤفا قال: مهيا قستتيض عن ساول ا،هل ا ى ا،هل عليه مالم فرس اآلف 

  فريد فرد  مذكن خيش أن فاول اذراز : مهيا خرب  اخلرب سما  قسلم قن طرفق اهي 

   فلم قبلته هنا؟؟ يف االعتااد واب اذ عليه خلوقه حأنك ال تاب  خرب

ق  فاول قائ : صماذا ابتاج اذراز  أن ف ذس يف اذ ذي  اذنايل مهو فرا  ظنيا مذيس م

أنه مل  -لام ايأيت -أن اذراز  ق  قرسمصماذا مل فكتف حاذ ذي  اذعايل؟؟ اجلواب:  قفعيا؟
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محام أن اذ ذي     اذ ذي  اذنايل  فليذك انتا  إىل  جي  دذيةا عاليا اميما إلثبات اذرؤف 

اذظني   مهبيا فكون اذ ذي     فإنه اريد قا فعرتضه قن أدذ  فزعدمون قفعيتها اذنايل ظني

 . ي  عن قا أحت ث عن قسأذ  اذرؤف قوفا ظاهرا!!! مايأيت اذتتل

  مقن اطل  ع ى لتبه تيان هيا  فإنه يف أضخم لتبه  أجهلهم هبيا اذتنأقا اجلوفني فهو  

  إال ب فثا عزا   مأفض  قا أذف مهو لتاب هناف  اصمفل  مل فعز ب فثا ماب ا ذلبخاس 

   ذلبخاس  مهو ذيس يف اذبخاس ! مق  برس هيا احن تيدمي  متبعه أناس قنهم اذكوثر 

جت  أنه فارس اصمسائ  حناًء ع ى أدذ  عالي  محض  ]اذتياث اذظلم[مإذا قرأت قثةا يف لتاب 

  محسط هيا ذه    مإذا ابتج فإنه حيتج حاذضعيف ماصموضوع سنن اذنبوف مال جت   حيتج حاذ

 . قااقه مذكنه إشاسة

ماعلم أخي اذااسئ اذكرفم أن هي  اصملفلمات اصمنفاي  ماذ الئ  اذتي أخيمها قن علم 

  مذو  اذيونان ماألسافاذيسي  مزعدموا أهنا أدذ  عالي  قفعي  قن ألرب َتافت األشاعرة

  مذكن احلق ماذياني ماذربهان يف اذكتاب ماذسن   نفق حه اذسلف اذلاذ لان هيا باا ذ

  ماحلج  ع ى هيا قن مجو  لثرية قبسوط  يف لت  أه  اذعلم  مقول اذسلف اذلاذ 

 : مذكني أقترص ع ى أمجه

  مإن أعرف اذناس هبي  األحواب اذنبي ا ى ا،هل  إن حاب االعتااد قن أحواب اذغي أمال: 

 . ا يف هي  األقوس ف ل ع ى حفةاهنا  مهم مل خيوضو ذلماح  ماذتاحعونعليه مالم ما
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ال شك أن اذنبي ا ى ا،هل عليه مالم قن أبرص اذناس ع ى توضي  األبكام ثانيا: 

  مذو لانت قساذك األشاعرة األسافااي  قن اذعلم يف شئ ذيلرها  اذرشعي  حاألدذ 

 اذنبي ا ى ا،هل عليه مالم أم أشاس إذيها.

ال شك أن اذنبي ا ى ا،هل عليه مالم أعرف اذناس حأبوال اذناس ماذعباد مقا ثاذثا: 

  فلو لان اذناس حيتاجون يف  حيتاجون إذيه ذلةاح دنياهم مدفنهم ماعتاادهم مقعاشهم

 . اعتااداَتم هي  األقوس ذيلرها اذنبي ا ى ا،هل عليه مالم أم اذسلف اذلاذ 

أن هناك لثريا قن اصمسائ  مل فستف  اذعا  إدساك باياتها  ذا  اتتق األشاعرة ع ى ساحعا: 

 فكيف فضعون   مهي حني أف فنا لاذرمح قثةا فإهنم ختبفوا يف تعرفتها

 قواع  عالي  فعرفوا قن خةاهلا اتات ا،هل عز مج  مهيا قن األقوس اذغيبي ؟؟ 

  خري  ممل فكتم   فأسش هم إىل ل حعث اذنبي ا ى ا،هل عليه مالم سمح  ذلعاصمنيخاقسا: 

قن احلق شيئا  فكيف جيوز أن خيتي أهم األقوس مهو األدذ  اذعالي  ع ى مجود ا،هل! ح  

 أخت، اذاواع  األسافاذيسي  اذتي تضبط اذعا  متكون قعياسا ذلعلوم؟؟

إن أعلم اذناس حاذنبي ا ى ا،هل عليه مالم هم اذلماح  سيض ا،هل عنهم اذيفن ااداا: 

  ممل نج هم دعوا اذناس صمث  هي  األقوس أم اخلوض  اذتنزف  شه ما اذوبي مبرضما

  ح  لان اذلماح  ماذسلف اذلاذ  فزجرمن اذناس عن اخلوض يف هي   فيها

 . اذستسفات اذعالي  اذتي زعدموا أهنا ظني 
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إن اصمتتب  اصمنهج اذنبو  جي  أنه قنهج قبني ع ى اذ ذي  اذنايل أمال  ح  هو قنهج ااحعا: 

عرض اذنا  ع ى اذعا  ثم سد   ميف هيا أدذ  لثرية حتتدم  اصمجل ات مذكن قن حييس قن 

  فإن ا،هل عز مج  عن قا أقر  أن فسج  الدم عليه  حاب اذتدمثي  قل  إحليس ذعنه ا،هل

   قنه خلاتني قن ناس مخلاته قن طنياذسةام عاسض األقر اإلهلي حعاله فاال أنا خري 

 . فكتر  ا،هل عز مج 

 ذك قن أدذ  ال فكتي اصماام ذبسفها.إىل غري ذ

اذااع تني اأعا  حإذن ا،هل فلوال يف قسائ  االعتااد مأذلر قول األشاعرة  هاتنيمحع  

 مقا اات ذوا حه عليه ذُيعلم َتافته مأنه ال فغني قن احلق شيئا.

 مذكن جي س يب اذتنبيه ع ى أقرفن قهدمني:

اصمتأخرمن قن اذغزاىل ماذ اوقي مقن إذا تكلدمت عن األشاعرة فاصمالود هبم  األول:

اين....اذخ  أقا اصمتا قون فهم غري اذراز  ماآلق   ماذسنويس ماذتدملسحينهام ل

 : ]إعةام احلارض ماذباد [قا ذلرته يف سااذتي  أنا   مإشاسة إىل االختةاف  قالودفن

تكّون قن   ح  هيا اصميه   ))إن اصميه  األشعر  ال فسافر قا دّمنه األشعر  يف لتبه

  فاألشاعرة ع ى اذتمايق فرق  هلا قواذ  مأشكال يف قضافاها  ع ة قناهج ماجتاهات

فاإلقام أحو احلسن األشعر  فدمي  يف غاذ  اذاضافا إىل قيه  اذسلف    اذعا ف 

  مق  ُفضم إذيه اذبيهاي  اذلاذ  خاا  يف حاب األاامء ماذلتات ق  حعض اصمخاذتات
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  ح  ق     إذ اذبيهاي لان قثبتا ذللتات لام يف لتاحه االعتااد تيف قسائ  األاامء ماذلتا

أقا اذباقةاين فإنه يف اذلتات    تتتق عباسة اذبيهاي ق  عباسة األشعر  يف حعض اصمواض 

اخلربف  لاذي  ماذوجه فإنه أفضا فوافق األشعر  ماذبيهاي مذكنه ق  خياذف األشعر  يف 

مق  ذذك جت  يف لتبه اذتأثر حاالات الل حاذاران    حعض اذلتات اذتعلي  للت  اذكةام

  فهو فدمي  إىل اذتعاي     أقا اجلوفني فإنه حعي  عن هيا اصمنهج ل  اذبع  منلوص اذسن 

يف اذعباسة مإىل فلست  اذيونان يف اصمنفق ماالات الل أقا اذغزايل مهو ماض  اذلبن  األمىل 

لتات مغريها قن اصمسائ  مافق فيها ذلدميه  األشعر  فإنه اجته اجتاها آخر يف اذ

 الالت اذرشعي  ماذنلوص   مح ت لتبه ختلو قن االات اجلهدمي  يف اذغاف  ماالات الل

ح  إن اذغزايل فتض  اامع األغاين ع ى اامع اذارآن قن ابع  أمجه لام ذلر    اذارآني 

 .]إبياء علوم اذ فن[ ذذك يف لتاحه

  مال  ذلدميه  مأاةا ذه فخلت لتبهم عن األدذ  اذارآني متبعه اذراز  ماآلق   فاّع ا 

  ماعتدم ا ع ى  فكاد اذراز  فيلر ب فثا أم آف  إال ذناض دالذتها ماذرد ع ى ظاهرها

ممما فؤل  أن اذراز  اعتدم  يف لتبه اذعا  دمن    اذعا  اذرصف فكانا إىل االعتزال أقرب

 -اصمثال ال احلرص فعتا  اذتخر اذراز    فع ى ابي  قا اوا  قا جت   يف لتبه قن طاقات

)مإذ قال إحراهيم سب أسين ليف حتيي  لام نص ع ى ذذك يف تتسري قوذه تعاىل

أن اذراول إذا جاء  جربف  ال ح  ذلراول أن فسأل جربف  عن  -(7/53اصموت،()

  مليذك جربف  إذا ادم  لةام ا،هل فإنه  قعجزته لي فتأل  أن هيا هو جربف  ال غري 
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 ل ا،هل عن قعجزته لي فتأل  جربف  أن هيا لةام ا،هل ال لةام غري !!!!فسأ

  فانظر أخي اذااسئ اذكرفم إىل لةام اذراز  مليف فشكك يف  أعوذ حا،هل قن هيا اذكةام

  فاآلن ال ناب  ب فثا إال إذا تأل نا أن اذراول ا ى ا،هل عليه مالم  دفن ا،هل عز مج 

نه حيتدم  أنه أخي  قن اذشيفان!! معن قا حلغ اذراز  أخي  قن جربف  عليه اذسةام أل

هيا اصمبلغ مشكك يف لتاب ا،هل متكليم ا،هل جلربف  عليه اذسةام اُه  عليه اذتشكيك يف 

)حام أن اذلماح  اختلتوا مطعن  ]أااس اذتا فس[  فاال حام قعنا  لام يف لتاحه  اذلماح 

قنتردة(!! مهيا غيض قن فيض  حعضهم يف حعض فةا نستفي  أن نعتدم  ع ى أخباسهم

  مذكن أتاح  اصمسري يف ذلر قناهج  مذو تتبعت خرافاته مضةاالته البتجت صمجل ات

  فأقول: عن قا انته، عرص اذراز  ماآلق   ماذسبكي أت،  أاماب اصميه  األشعر 

 مجهرة قن األشاعرة اذيفن اشتغلوا حاصمتون مرشبها ملتاح  احلوايش عليها حعباسة قنفاي 

ال تتهم  تبعوا يف لتاحاَتم قا قرس  اذراز  ماآلق   مق  خلت هي  اصمتون عن اذنلوص 

اذرشعي  اذبت  مذلرما يف قتوهنم قواع  بسبوا أهنا أدذ  عالي  قافوع حلمتها مهي 

 ذيست ليذك.

فاألشاعرة ال فعّوذون ع ى لت  أيب احلسن األشعر  ح  ج  اعتامدهم ع ى تارفر اذراز  

مق  رّصح اذراز  حدمخاذت  األشعر  لام يف لتاحه )أاول اذ فن( يف قسائ     ماآلق  

 (86 98 09  انظر )ص  ع ف ة ممافق فيها اصمعتزذ 

( يف ترمج  اجلوفني أنه ال فتاي  حاألشعر  ح  نص أنه 3/281) منص اذسبكي يف طبااته
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 خياذته.

))مإلقام  ماالختياس  ( أثناء ب فثه عن اذكس5/590ته )ح  زاد ع ى ذذك فاال يف طباا

  اذ نو قن االعتزال مذيس احلرقني ماذغزاىل قيه  فزف  ع ى اصميهبني مجيعا مف نوا ل

 ((أ.هـهو هو

   مذذك ألقرفن:  حيان قاع ة تعترب قن اذاواع  اصمهدم  عن  األشاعرة الثاين:

 . صمعرف  اذااع ة أمال:

حاذرباهني أهنم فناقضون هي  اذااع ة   فإين اأثبت  تكون لاذسلم صمعرف  تناقضهمثانيا:  

 ." قياس اذغائ  ع ى اذشاه  "   مهي قاع ة: يف تفبيااَتم

  مق  قرسما هي  اصمسأذ  حةا  اتتق األشاعرة ع ى أنه ال جيوز قياس اذغائ  ع ى اذشاه 

 . الحن اذتلدمساين ]حغي  اذفاذ [  ح  نا  اذراز  إمجاعهم لام يف  قنازع

أهنم فستعدملون هي   أدذ  األشاعرة اذعالي  يف إثبات اذلتات نج  مذكن عن قا ننظر يف

اذااع ة اذتي أمجعوا ع ى حفةاهنا!! فتج هم فاوذون قثةا: حام أن ا،هل بي فهو فسدم  

  ألننا  مفبرص  محام أن ا،هل خلق اخللق حإبكام فهيا دذي  ع ى مجود ات  اذعلم ماذا سة

و فتلف حاذا سة  مال انتكاك ذألشاعرة عن هيا نعلم حاصمشاه ة أن اذي  فتع  شيئا فه

 -لام تا م -  مذذك ألهنم مل فعتدم ما يف تارفر اتات ا،هل إال اذعا   األا  اذي  أحفلو 

 . معن قا أسادما إثبات اذلتات اذسب  اضفرما إىل قياس اذغائ  ع ى اذشاه 
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مهو فثبت اذلتات اذسب   ]غاف  اصمرام[يا اآلق   فاال يف حام قعنا  يف مق  تتفن هل

 حاذعا :

  مذكن عن قا لان قوجودا دل ع ى أن  اعلم أن هيا اذعامل اصمخلوق جيوز مجود  مع قه

   محام أنه خلاه فهيا دذي  اذا سة اتلف حاإلسادة ألنه سج  اذوجود ع ى اذع م إهلا هناك

 ألن  فهو إذن بي   مإذا لان قادسا قرف ا عاصما   مال فا س ع ى اذشئ إال حع  علدمه حه

   مقن لان بيا فإنه فلزم أن فتلف حاذسدم  ماذبرص. أ.هـ احلياة رشط هي  اذلتات

  ليف عرف  انظر ليف فثبت اآلق   اذلتات هبي  اذااع ة اذتي اتتاوا ع ى حفةاهنا

  مليف عرف أن  اآلق   أن احلياة فلزم قنها اذسدم  ماذبرص؟؟ قن اصمشاه ات احلسي 

  فإنه قاس اذغائ  ع ى  ال ح  هلام قن بياة؟؟ قن اصمشاه ات احلسي اذعلم ماذا سة 

     مفدمكن أن ُفرد ع ى اآلق   حأن فاال ذه: ال جيوز قياس اذغائ  ع ى اذشاه  اذشاه 

فتي اذشاه  ال نتلوس علام مق سة قن غري بياة مذكن يف اذغائ  جيوز ذذك ذع م جواز 

 اذاياس حينهام!!

  محني اب  ضعته حأنه  ا قال: ماعلم أن هيا اصمسلك ضعيف ج امصما تتفن اآلق   هلي

 فؤمل إىل قياس اذغائ  ع ى اذشاه .

ماعلم أن األشاعرة ح  ماصمعتزذ  ماجلهدمي  نتاة اذلتات عن قا فنتون اتات ا،هل اذواسدة 

  فإهنم فاوذون: ال  يف اذارآن اذكرفم فإهنم فعتدم من هيا األا  اذباط  مهم ال فشعرمن
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  فيؤمذوهنا    مهيا ال جيوز يف بق ا،هل ت ،هل ف ا ألن اذي  جسم مدم معل  مقرلب نثب

إىل اذا سة أم اذنعدم   مال ف سمن أهنم قااوا اذغائ  ع ى اذشاه   فإن لون اذي  جسام قن 

  مأه  اذسن  ماجلامع  فثبتون اذلت  ق  تتوفض اذكيتي  إىل  حلم أم غري  هيا يف اذشاه 

 . الدموا قن تناقض اجلهدمي  نتاة اذلتات   مهبيا عاصمها

مايأيت قعنا عن  ذلر اذلتات أن ل  ات  نتاها األشاعرة أم أثبتوها فإهنم فعتدم من 

   فكلهم فاول: اخلرس عي  فةا ح  أن فتلف ا،هل حض   مهو اذكةام هيا األا  اذتاا 

  فكيف فايسون عامل اذغي  حه؟؟ مليا إذا نتوا    ممل فتتفنوا إىل أن هيا يف عامل اذشهادة

ات  فإهنم فايسون اخلاذق حاصمخلوق ثم فاوذون هيا ال جيوز يف بق اخلاذق فينتون اذلت  

 عنه!! 

مايأيت قعنا يف ات  اذسدم  ماذبرص أن األشاعرة ال فثبتون هاتني اذلتتني لام فثبتهام أه  

ا أساد اذسنويس اذتترق  حينهام مل جي  إال دذيةا   مصم   ح  فرجعوهنام إىل قعن، اذعلم اذسن 

رشح [لام يف    اه  ليذكلام أهنام يف اذش ماب ا بيث قال: مذيس أب مها عني اآلخر

 .] اذكربى

)مذيس أب مها عني  قول اذسنويس  مقن أمهها: مهي  اذعباسة ابتوت ع ى أقوس حاطل 

ماذسدم  ماذبرص  مذكن صما لان اعتااد اآلخر( ق  أنه قعرمف أن هناك فرقا حني اذعلم 

األشاعرة أن اذسدم  ماذبرص فرجعان يف باياتهام إىل اذعلم فأساد اذسنويس أن فرف  هيا 

 . اذتوهم مذكن قن غري ج مى
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مهيا م     ع ى اذشاه  لام هو رصف  لةاقهأنه أثبت اذترق حينهام ح ذي  قياس اذغائ

 . رصف  تناقضاَتم مَتافتهم

  مايكون اصمنهج هو ذلر اصمسأذ  ثم أذلر آساسء األشاعرة يف اصمسأذ   صمالودمهنا أح أ حا

 . مطرفا  اات الهلم محيان َتافتهم

 مسألة:

 مجود ا،هل عز مج :

اصمفاذ  [انظر ع ى ابي  اصمثال:    ذا  اات ل األشعرف  ع ى مجود ا،هل حست  أدذ  عالي 

   ]اصممل [مليا يف لتاحه    ع ى أسحع  أدذ  ]األسحعني[  حينام اقترص يف  ذلراز  ]اذعاذي 

 . ]اذرااذ  اذتسعيني [مقثله اتي اذ فن يف 

 مهي  األدذ  حاختلاس:

 . دذي  ب مث األجسام -

 . دذي  إقكان اجلواهر -

 . دذي  ب مث األعراض -

 . دذي  إقكان األعراض -
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 متارفر دذي  احل مث   ذي  اإلقكان ماحل مثقلت: مهي  األدذ  األسحع  ترج  إىل د

 : لاآليت

ث ال ح  ذه قن محِ ث ث فةا شك أنه حيتاج إىل مح ث. حام أن اصمم ه    ماذعامل مح ه

 : ا قا قتان منتيج فلاس عن ن

ث ال ح  ذه قن محِ ث. اصما ق  األمىل   : اصمم ه

ث. ماصما ق  اذثاني   : اذعامل مح ه

 : ال ح  ذلعامل قن مح ث.اذنتيج 

بيث فاول:  ]رشح أم اذرباهني[  لاذسنويس يف  اصمسلك مجاهري األشاعرةمق  قرس هيا 

ماذشهراتاين يف  ]غاف  اصمرام[. مليا اآلق   يف  حرهان مجود  تعاىل فم مث اذعامل

 . يف آخرفن ]تعليااته[لتبه ماحن اذتلدمساين يف  ماذراز  يف جمدموع  قن ]هناف  اإلق ام[

ث فةا ح  ذه قن محِ ث   أ  رضمسف  أقا اصما ق  األمىل فااذوا : إهنا   مأقا اصما ق   ل  مح ه

ث فابتجوا هلا حدما قتني: اذثاني   : مهي أن اذعامل مح ه

 : األجسام ال ختلو قن احلوادث.األمىل

 اذي  ال خيلو قن احلوادث فهو بادث. :اذثاني 

 محام أن اذعامل جسم ال ختلو قنه احلوادث فهو بادث.
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   مفتم ثون عنه يف لتبهم حاوهلم مجود ا،هل عز مج  هبي اذ ذي مهكيا أثبت األشاعرة 

قا ال خيلو قن احلوادث فهو بادث( مفارسمن حناء ع ى هيا األا  أن احلوادث ال حت  )

ث حيتاج إىل محِ ث. حيات ا،هل ثا   ماصمم ه    ألن احلوادث ذو بّلت حيات ا،هل ذلاس مح ه

     ماذ فاع عنه متارفر  ظ ع ى هيا األا مق  جتشم األشاعرة اذلع  ماذيذول ذلمتا

  مترى اصمتأخر قنهم  متعاقبت عاوهلم ق  اهر اذليايل ماألفام يف اذيب عن هيا اذ ذي 

إذا سأى أب  قتا قيهم أمسد إشكاال ع ى هيا اذ ذي  فإنه فسلط اذسيوف ماألان  ذرد 

  ممل فكن  د ا،هل حاطةا  ذكان اات الهلم ع ى مجو هيا االعرتاض ألن هيا اذ ذي  ذو حف 

 . هلم دذي  ع ى إثبات مجود ا،هل

 : مهنا باائق ال ح  أن ُتعلم

  مظنوا أهنم هبيا اذ ذي   إن هيا اذ ذي  ق  ااتاا  األشاعرة قن اذتةاات  ماصمعتزذ  أمال:

ايمفدمون أفكاس اصملم فن اذنافني مجود ا،هل مأهنم اينرصمن اإلاةام هبيا اذ ذي  اذي  

   : ال ذلتةاات  لرسما مال ذإلاةام نرصما   مذكنهم يف احلايا  لام قي  د إذهفثبت مجو

 . لام ايتبني

إن هيا اذ ذي  لان هو عا ة اصميه  األشعر  اذي  أمقعهم يف احلرية ماذتخبط يف  ثانيا:

   مذذك ألقر حنّي أمضمه حاختلاس: مجي  اتات ا،هل عز مج 
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  فإن ا،هل ال  مقا لان قاحةا ذلموادث فهو بادث   حام أن اجلسم ال خيلو قن احلوادث

  ألن قن أثبت أن ا،هل جسم ذكان ا،هل محةا  جيوز أن فتلف حاحلوادث أم حاجلسم

ث ذلموادث محتاجا  -عياذا حا،هل-  فكان ا،هل    محام أن ا،هل مح  ذلموادث فهو مح ه

 صممِ ث.

قلنا: إن ا،هل فبغض فةانا ألنه  فإن -للت  اصممب  ماذبغض قثةا -مإذا أثبتنا ،هل اذلتات

  مهيا ُفعترب قن    فا  أثبتنا أن ا،هل أببه حع  أن لان فبغضه أببه ا،هللافر  فلام أالم 

  فإذا أثبتنا أن ا،هل حي  مفبغض فا  أثبتنا أن ا،هل    ألنه تغيري يف ذات ا،هل بلول احلوادث

   فةا ح  قن نتي اتتي اصممب  ماذغض . مح  ذلموادث

   فيجوز ،هل أن فكلم قوا، عن قا أساد ال آخر: ذو قلنا : إن ا،هل فكلم قن شاء قت، شاءقث

  ذكانت ذات ا،هل محةا    ثم فكلم أاماب اجلن  يف مقت البق حكةام مل فتكلم حه قن قب 

  فكان هيا اذكةام بادثا يف ذات    ألن ا،هل ق  تكلم حكةام مل فتكلم حه قن قب  ذلموادث

  أم ع ى أق  تا فر:    فةا ح  قن نتي ات  اذكةام فاب  احلوادث فهو بادث   مقا ا،هل

 . ننتي لون ا،هل فتكلم قت، شاء

  فإهنم عن قا    عاد هيا األا  اذباط  ع ى مجي  اتات ا،هل عز مج  حاذنتي مهكيا

)مجاء : نظرما يف لتاب ا،هل عز مج  مج ما نلواا ختاذف أالهم هيا لاوذه تعاىل

)ثم ااتوى ع ى اذعرش( )ف  ا،هل فوق أف هيم( )إن ا،هل ال حي  اذكافرفن( )مللم  سحك(

ا،هل قوا، تكليام( ) مللدمه سحه( )مإذ قال سحك( ....إذخ جعلوا األخي حظواهر هي  
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اذنلوص قن اذكتر! مهكيا ا  األشاعرة ايف اذتب ف  ماذتكتري ع ى أه  اذسن  ألهنم 

 )قا فاب  احلوادث فهو بادث( . الهم اذي  اخرتعو أخيما حاذكتاب ماذسن  مخاذتوا أ

 فعتا  األشاعرة أن اذتنزفه ملامل اذلتات أن فكون اصمواوف ال فاب  احلوادث. ثاذثا:

  أقا  ااس األشاعرة إىل إثبات اذلتات اذسب  ألهنا ال تنايف هيا األا  حزعدمهم ساحعا:

  مإذا أثبتنا ات   احلوادث حياته ابمانهحاقي اذلتات فةا جيوز إثباَتا ألهنا  تاتيض قيام 

ث مأن اذلان   جتوز قيام احلوادث حياته فا  أحفلنا دذي  احل مث يف إثبات أن اذعامل مح ه

 . -حزعدمهم -هو ا،هل

ماعلم أن هيا األا  اذباط  )قا فاب  احلوادث فهو بادث محام أن ا،هل ذيس حمادث فهو 

 -أنتسهم-ادث عن ا،هل( ق  أمسد األشاعرة   فوج  نتي مجي  احلو ال فاب  احلوادث

 ]األسحعني[  ح  فاول اذراز  يف لتاب  عليه إفرادات لثرية تنبئ اذااسئ عن فساد 

 . ))مقي : ألثر اذعاةاء فاوذون حه مإن أنكرم  حاذلسان((

  مقب  ذلر لةاقه أمض   مذلر اذراز  حأن هيا اذي  نتا  األشعرف  هو الزم هلم ال محاذ 

  بلول احلوادث أ  مجودها داخ   )بلول احلوادث( حلغ  اهل  لةام األشعرف قعن، 

  فأ  تغيري حيل  يف اذيات فهيا دذي  ع ى أن هي     ماحلوادث أ : اذتغيري احلاا  شئ

  فا   اذيات ق  ب  فيها ممج ت فيها احلوادث. فعن قا فتكلم زف  ق  عدمرم اذيوم

  مليذك قثةا إذا عن ك شئ    اذكةام لان االتا  ألنه قب ب ث ذه تغيري مقت اذكةام
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 -  فإنه ق  تغري  فإنه إذن فاب  احلوادث   ثم أخيته ممضعته حتت اذفامذ  فوق اذفامذ 

 هو بادث ألنه فاب  احلوادث.فإذن  -اذتغريات

  بيث قال يف  مق  حني اذراز  أن األشاعرة فلزقهم اذاول حملول احلوادث يف ذات ا،هل

 عن األشعرف  أهنم: ]ألسحعنيا[لتاب 

   مع ى احلكم اذثاحت   أم انتهاء احلكم خه   مفترسمنه حأنه سف ـفثبُتون اذنس -2 ))

 . مُجوِد  ِ مه حع ـ ه مانته، فا  عُ ـ  ألن اذي  استترتاف حوقوع اذتغريـا فرفن فإنه اعاذت

اصمعلوم فكوُن قتعلًاا حأنه  مقوع  ثم إنه قب ه  مأفًضا فاوذون : إنه تعاىل عاملٌ حعلم ماب  -1

ُه لان ماقًعا ايا    محع  مقوعه فزمُل ذذك اذتعلُّق   مفلرُي قتعلًاا   مهيا ترصفٌ   حأنَّ

ات  . حتغريُّ هي  اذتعلُّاه

ً  حإجياد اصموجوِد اصمعني قن األزِل   فإذا ُمِج ه  : مفاوذون أفًضا -5 اه تهه لانت قتعلِّ إنَّ ُق سه

 مدخ ه ذذك اذيش يف اذوجوِد اناف ه ذذك اذتعلُُّق   ألنَّ اصموجوده ال فدمكنُ اذيشء    ذذك

 . إفااُعه   فهيا اعرتاٌف حأن ذذكه اذتعلُّقه ق  زال

األزذيَُّ  لانت قتعلِّاً  حرتجي  مجوِد يشء ع ى ع قه يف ذذك  مليا أفًضا : اإلسادةُ  -4

ك اذوقت   اقتن  حااء ذذك اذتعلُّق   ألن فإذا ترجَّ  ذذك اذيشُء يف ذذ اذوقِت اصُمعنيَّ  

  .اصمرتجِّ  محاٌل  ترجي ه 
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قسدُموًعا   فاذعامل قب ه أن لان  مأفًضا : توافانا ع ى أنَّ اصمع ممه ال فكوُن قرئًيا مال -3

قسدموعً    مإذا خلق األذوان ماألاوات  قوجوًدا مل فُكن قرئًيا   مال لانِت األاوات

 . هي  اذتعلاات   فهيا اعرتاٌف حم مث ااست قرئيًَّ  مقسدموع ً 

تعاىل ه  لان فهرى اذعامل    قي  ذه: ا،هل مذو أن جاهةًا اذتزمه لون اصمع مم قرئًيا مقسدموًعا

اذاسم اذثاين   ألنَّ سؤف ه اصمع مم  مقت ع قه قع مًقا   أم لان فرا  قوُجوًدا ؟ ال ابي  إىل

   إذا أمج   فإنه فراُ  قوجوًدا ال قع مًقا ثمقوجوًدا غلط   مهو ع ى ا،هل تعاىل محال   

ى اذعامل مقت ع قه قع مًقا فعلدمنها أنه    مإال عاده ب فث اذغلط   ممقت  تعاىل لان فره

 أ.هـ ((   مهيا فوج  قا ذلرنها  مجود  قوجوًدا

  ماعلم  مهاهو اذراز  فلزم أاماحه حإثبات اذتغري مبلول احلوادث يف ذات ا،هل ابمانه

  ذيذك أنكرما  األشعرف  تعتا  أن اذتغري يف اإلضافات قن حاب بلول احلوادث أفضاأن 

))أقا : ]األسحعني[  قال يف  اذعلو  مق  رصح اذراز  حأن تغري اإلضافات ال فدمكن نتيه

 . مقوع اذتغري يف اإلضافات فةا خةاص عنه((

   اذااط  إلثبات مجود ا،هلمق  تا م قعنا أن األشعرف  فعتربمن هيا اذ ذي  هو اذ ذي  

  فليذك إذا اعرتض أب هم ع ى هيا اذ ذي  فأيت اصمتأخر  ح  هو غاف  اذتنزفه ماذكامل

  ألن ناض هيا اذ ذي  ه م  محيامل أن فرد هيا االعرتاض مذو حاذستسف  اصمضمك 

  فليذك نج  اتي اذ فن األسقو  ق  سد ع ى لةام اذراز   ذلدميه  األشعر  حرقته

  أن اإلضافات ماألبوال عن  قن فاول    مقلخص جواحه ]اذرااذ  اذتسعيني [ لام يف



30 
 

 ال فل ق عليها اام احلادث -قلت: لاذسنويس مايأيت َتافتهم يف قسأذ  األبوال -هبا

 مذذك ألهنا ال تواف حاذوجود حناًء ع ى    مفرق حني احلادث ماصمتج د مذكنها قتج دة

فات يف ذات اذباس  ال فلزم أن تكون ذاته محةا هيا فإن جت د األبوال أم اإلضا

  ألن  فليس ليذك يف هيا اصماام.... -أ  اذراز -مقا قال اإلقام   ثم قال:  ذلموادث

 .ألثر قا ذلر قن تلك األقوس فإنام هي قتج دة مذيست بادث ((

جواب   مذلراز   ]اذ سء[مق  أجاب احن تيدمي  ع ى تارفر األسقو  حثةاث  أجوح  لام يف 

تناقضات [  مذلشيخ محدم  حراء فااني جواب خاقس لام يف لتاحه  ساح  اأذلر 

 . ميل جواب اادس   ]األشعرف 

اذرد عليهم قن مجو  اذوجه  (( :]دسء اذتعاسض[يف لتاحه  قالإنه احن تيدمي  ف جواب أقا

أن اذ ذي  اذي  اات ذوا حه ع ى نتي احلوادث فنتي اصمتج دات أفضًا لاوهلم: إقا : األمل

أن فكون لامالً أم نالًا  مقوهلم: ذو بل  ذذك ذزم اذتغري  مقوهلم: إقا أن تكون ذاته 

لافي  فيه أم ال تكون  مقوهلم: لونه قاحةًا ذه يف األزل فستلزم إقكان ثبوته يف األزل  فإنه 

ل  يف األزل ال قتج د مال بادث  مال فواف ا،هل حلت  ناص  اواء ال فدمكن أن حي

لان قتج دًا أم بادثًا  مليذك اذتغري ال فرق حني أن فكون حمادث أم قتج د  فإن قاذوا: 

جت د اصمتج دات ذيس تغريًا  قال أمذئك: مب مث احلرلات احلادث  ذيس تغريًا  فإن 

ترق  مإن الدمو  لان اذنزاع ذتظيًا  مإذا لان قاذوا: )ح  هيا فسدم، تغريًا( قنعوهم اذ

 اات الهلم فنتي اذاسدمني ذزم إقا فساد  مإقا اذناض.
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أن فاال: تسدمي  هيا قتج دًا مهيا بادثًا فرق ذتظي  ال قعنو   مال سف  :اذوجه اذثاين

أن أه  اذسن  ماحل فث ال ففلاون عليه ابمانه متعاىل أنه مح  ذلموادث  مال مح  

منمو ذذك قن األذتاظ اصمبت ع  اذتي فتهم قنها قعن، حاط   فإن اذناس  ذألعراض 

فتهدمون قن هيا أن حي ث يف ذاته قا ادمونه هم بادثًا لاذعيوب ماآلفات  ما،هل قنز  عن 

ذذك ابمانه متعاىل  مإذا قي : فةان ميل ع ى األب اث  أم تنازع أه  اذابل  يف أه  

صممرق  لاذزنا ماذرسق  مرشب اخلدمر مقف  اذفرفق  األب اث  فاصمراد حيذك: األفعال ا

ما،هل أج  مأعظم قن أن خيفر حالوب اصمؤقنني قيام اذابائ  حه  ماصمالود أن تترق  اصمترق 

حني اصمتج د ماحلادث أقر ذتظي  ال قعن، عايل  مذو عكسه عالس فسدم، هيا قتج دًا 

 مهيا بادثًا ذكان لةاقه قن جنس لةاقه.

أن دعوى اصم عي أن اجلدمهوس إنام فلزقهم جت د اإلضافات ماألبوال :اذوجه اذثاذث

ماألع ام  ال جت د احلادث اذي  مج  حع  اذع م  ذاتًا لان أم ات   دعوى ممنوع  مل فام 

عليها دذي   ح  اذ ذي  ف ل ع ى أن أمذئك اذفوائف فلزقهم قيام أقوس مجودف  بادث 

 رى قا خيلاه قن األاوات ماصمرئيات.حياته  قثال ذذك ابمانه متعاىل فسدم  مف

مق  اعدملوا فسريى ا،هل عدملكم مساوذه }مق  أخرب اذارآن حم مث ذذك يف قث  قوذه: 

ثم جعلنالم خةائف يف األسض قن حع هم }( مقوذه تعاىل: 263)اذتوح :  {ماصمؤقنون

 ( .24)فونس:  {ذننظر ليف تعدملون

إنني قعكام أادم  }لاوذه صموا، مهاسمن: مق  أخرب حسدمعه مسؤفته يف قواض  لثرية  

ق  ادم  ا،هل قول اذتي جتادذك }.......خيت، عيل حعض لةاقها  فأنزل ا،هل تعاىل: {مأسى

   مقث  هيا لثري.«  {يف زمجها متشتكي إىل ا،هل
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فياال هلؤالء: أنتم قعرتفون ماائر اذعاةاء حام هو قعلوم حرصف  اذعا  أن اصمع مم ال 

  مجود  ....(( مق  أطال شيخ اإلاةام يف هيا اذوجه مقن أساد  فرى قوجودًا قب

 ]ءالدر[فلرياج  يف قوضعه قن 

اذتل  اذتاا  : يف أن اذلتات ه  جي   ":  ]هناف  اذعاول[يف  أقا اذراز  فا  قال

ها حتغريُّ    اصمتعلاات ؟ تغريُّ

ه اصمتعلاات  مهواذةائُق حأاوِل أاماحنا أن ال نمُكم حيذك   مذكن فيه إشكاٌل    أن تغريُّ

 .  إقا أن فكون ألقٍر أم ال ألقرٍ 

اصمتج د ال ح  ذه قن قؤثر   مذذك اصمؤثر إقا أن فكون هو اذتعلق أم  ماذثاين محال   ألن

 .  قنتلٌ   اصمتعلق أم يشءٌ 

اصمتعلق تاح  ذتغري اذتعلق  مإن لان اذثاين فهو محاٌل ألن تغريب   فإن لان األمل فهو اصمفلو

  . فإن لان تغري اذتعلق تاحعًا ذغري اصمتعلق ذزم اذ مس  

فستميُ  أن جُيع ه تغريُّ   ماذثاذث محاٌل   ألنَّ األقر اصمنتل ه اذي  ال تعلُّقه ذه حيذك اذتعلُّق

  . اببًا ذتغريُّ اذتعلُّق

 . قنه ع ى إشكاالت عظيدم  مهيا قأخي عظيم   فتنبه

أن األسقو  قرس أن ألثر  ]تناقضات األشعرف [يف لتاحه   أما الشيخ محمد براء فقد ذكر

  ماذراز  ق  ذلر مخس  أقوس  فإن لان  قا ذلر  اذراز  قن قبي  اصمتج د مذيس احلادث

ألثرها قن قبي  اصمتج د مذيس احلادث فا  حاي ماب  أم اثنان ع ى أق  تا فر قن قبي  
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   مإن مل فل  حجدمي  األدذ    فل  االعرتاض احلادث مذيس اصمتج د عن  األسقو 

 أ.هـ مفكتي قثال ماب  ذناضه.

علم أن تغري اإلضافات هلا قؤثر  مهيا اذتأثري ق  مج  قن ماج  اذوجود يف مقت اثم 

قعني ف ل ع ى اذتغري اذواق  يف اإلضافات ماألبوال مغريها  مذو مل فكن تغريا ملان 

اإلضافات  فتنّبه. مهيا جواب  قوج  اذتأثري قوجودا ذوج  مجود اصمتعلق مهو تغري

 ما،هل أعلم.الح يل ع ى قول األسقو .

إن األدذ  ع ى مجود ا،هل عز مج  لثرية قتنوع   مال تنمرص يف اذ ذي  اذي   خاقسا:

ذلر  األشاعرة ع ى فرض امته  ليف مهو دذي  فاا ؟؟ مق  تا م شئ قن فساد   

فإن لون احلادث محتاجا إىل مح ث امي  يف اجلدمل   مذكن اذلواب أن فاال أمال: ل  

خملوق فةا ح  ذه قن خاذق  مذيس ل  مح ث فةا ح  ذه قن محِ ث  إال ذو لان قعن، 

احل مث هو اخللق! مذذك ألن احل مث هو اذتغري أم مجود شئ حع  ع قه لام فرس  

حت ،هل ال انتكاك عنه  لام حني اذراز  يف أجوحته  األسقو  مغري  قن األشعرف   مهيا ثا

مقن تلت  اذارآن مج  هيا  فتبني أن اذتغري أم مجود شئ حع  اذع م ذيس حناص لام 

ناص ألن قا قب  احلوادث فهو بادث  ماحلادث ه األشاعرة  مذكنهم ظنوا أن هيا فتومه

 حيتاج إىل محِ ث.

  مال ناول هي أعراض أم بوادث  اتاتإننا نسدمي  قا ماف ا،هل حه نتسه  ااداا: 

  فناول: ماف ا،هل نتسه حاصممب  ماذرىض مأنه جيي مفتكلم قت، شاء  لام تاوذه األشعرف 
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   مال نسلم تسدميتها حموادث ليف شاء...اذخ مهي  اتات لامل مذيست اتات ناص

اص   مإن الدمنا تضدمنها قعن، احل مث اذي  زعدمه األشعرف  فإن هيا ال فلزم قنه ن

 اذبت .

إن اذاول حملول احلوادث الزم ذألشعرف  لام ابق عن اذراز  ملام ايأيت قتلةا  ااحعا:

 يف ذلر اذلتات.

إن قسأذ  مجود ا،هل عز مج  قعرمف  حاذتفرة ممل فنكرها أب  قن اخللق إال رشذق  ثاقنا: 

 . قن اذ هرفني لام تا م

  فإن مجود ا،هل قسأذ  ال  األشاعرةإن قسأذ  مجود ا،هل أمض  مأظهر مما ذلر  : تااعا

حتتاج ذتلك اصما قات اصمنفاي  اذتلستي  إلثباَتا اذبت  ح  هي قعرمف  رضمسة مال حتتاج إىل 

 .]رشح اذكربى[لام ناله عنه اذسنويس يف    أقر هبيا اذراز  خةافا ذألشعرف  نظر  مق 

أفن، األشاعرة أعامسهم مهي اصمسأذ  اذتي  -إن قسأذ  إثبات مجود ا،هل مب ها :عارشا

  فا  تا م أن اائر قن يف األسض  ال تكتي ذعلدم  اصمال ماذ م -فيها مق  ذذك خاحوا

  مق  ذذك فأغلبهم لتاس  ح  اصمرشلون اذيفن دعاهم  لنيفثبت مجود ا،هل إال رشذق  قلي

  مذكنهم ال فتردمنه  اذنبي ا ى ا،هل عليه مالم لانوا فارمن حوجود ا،هل عز مج 

  ألهنم مقعوا فيام  ذعبادة  مذيت األشاعرة أفنوا أعامسهم يف توبي  ا،هل مإفراد  حاذعبادةحا

  مهبيا فتبني أن اإلنسان إذا أقام  بيس ا،هل قنه قن اذرشك لام هو قتل  يف لت  اذتوبي 
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  ثم مل فلف ا،هل حام ماف  األدذ  ع ى مجود ا،هل ح  أقام أذف دذي  ع ى مجود إذه ذلكون

  ح  ق     ممل فعب  ا،هل بق عبادته  ممل فترد عبادته ابمانه فإن هيا ال فكتيه سهحه نت

  مذيست قسأذ  إثبات مجود ا،هل هي اذتي  فكون خاذ ا خمل ا يف ناس جهنم عياذا حا،هل

     ح  ال ح  قن إفراد ا،هل حاذرحوحي  ماإلهلي  ماألاامء ماذلتات تعلم اصمرء دقه مقاذه

ضةاال قبينا يف اذاسدمني األخريفن إن الدمنا ام  قيهبهم يف  مق  ض  األشاعرة

 توبي  اذرحوحي  !!

  ثم  تا م قعنا قراسا أن األشعرف  ادموا قا ماف ا،هل حه نتسه حاحلوادث: احلاد  عرش

  متا م قعنا أن اذسلف اذلاذ  ق  ادموا قا  نتوا هي  اذلتات ألهنا بوادث حزعدمهم

  ح  احلوادث مقا  يتها بوادث أقر ال دذي  عليه  فتسدم ماف ا،هل حه نتسه اتات

  ثم اعلم أن األشعرف  قاذوا: نثبت  شاللها قن تسدميات اذتةاات  ماذزنادق  ماصملم فن

،هل اب  اتات فاط مهي اذسدم  ماذبرص ماذكةام ماحلياة ماذا سة ماإلسادة  ماعتربما 

حغض اذنظر عن  -دثهي  اذسب  ذيست قن احلوادث مأقا غريها قن اذلتات فهي بوا

  ح  هو  مهيا اذتترفق عن  األشعرف  ذيس عليه دذي  رشعي اذبت  -حعض قا اختلف فيه

محض حتكم مزنبف  فإن لان ااتواء ا،هل قن قبي  احلوادث فكيذك ادمعه ذألاوات 

   مذيذك نت، اجلهدمي  ماصمعتزذ  ات  اذسدم  مغريها قن اذلتات اآلن قن قبي  احلوادث

. 
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قسلك ضعيف ج ا يف إثبات  -مهو اقتناع احل مث -اعلم أن هيا اصمسلك: اذثاين عرش

     مق  شكك فيه اذراز  لام تا م   مق  تا م شئ قن فساد  قن فساد  مجود ا،هل

 . ]غاف  اصمرام[مليذك اآلق   يف 

ذا  بيس اإلقام أحو احلسن األشعر  قن هيا اصمسلك!! ح  اعترب  قسلك : اذثاذث عرش

  بيث فاول    مأختم حكةام نتيس ذه ا،هل عز مج  مجودأه  اذب ع يف تارفر اذتةاات  م

فا  علم ام  ل  قا أخرب حه اذنبي    ))مإذا أثبت حاآلفات ا ق : ]سااذ  أه  اذثغر[يف 

عنه مااست أخباس  أدذ  ع ى ام  اائر قا دعانا إذيه قن األقوس اذغائب  عن بواانا 

اذسةام عن ذذك ابيةا إىل إدساله مطرفاا إىل اذعلم مااس خرب  عليه   ماتات فعله 

   ملان قا فست ل حه قن أخباس  ع ى ذذك أمض  دالذ  قن دالذ  األعراض     حماياته

اذتي اعتدم  ع ى االات الل هبا اذتةاات  مقن اتبعها قن اذا سف  مأه  اذب ع اصمنمرفني 

االات الل هبا إال حع  ست  قن قب  أن األعراض ال فل     عن اذرا  عليهم اذسةام 

فدمنها قا حيتاج إذيه يف االات الل ع ى    ل اخلةاف فيها مف ق اذكةام عليهالثرية ففو

مجودها ماصمعرف  حتساد شبه اصمنكرفن هلا ماصمعرف  حدمخاذتتها ذلجواهر يف لوهنا ال تاوم 

أجنااها  حاختةافمال جيوز ذذك ع ى يشء قنها ماصمعرف  حأهنا ال تبا، ماصمعرف    حنتسها 

  مأنه ال فل  انتااهلا قن محاهلا ماصمعرف  حأن قا ال فنتك قنها فمكدمه يف احل ث بكدمها 

مقعرف  قا فوج  ذذك قن األدذ  مقا فتس  حه شبه اصمخاذتني يف مجي  ذذك بت، فدمكن 

االات الل هبا ع ى قا هي أدذ  عليه عن  خماذتينا اذيفن فعتدم من يف االات الل ع ى قا 
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ميف   ألن اذعلم حيذك ال فل  عن هم إال حع  اصمعرف  حسائر قا ذلرنا  آنتا    ذلرنا  هبا

 . ل  قرتب  مما ذلرنا فرق ختاذف فيها مففول اذكةام قعهم عليها

مذيس حيتاج أسش لم ا،هل يف االات الل حخرب اذراول ع ى قا ذلرنا  قن اصمعرف  حاألقر 

ن آفاته ماألدذ  اذ اذ  ع ى ا قه محسوا  قشاه ة أل     ذذكاذغائ  عن بواانا إىل قث

متأق  قا   ق  أزعجت اذالوب محعثت اخلواطر ع ى اذنظر يف ام  قا ف عو إذيه 

ماهنا ال   ااتشه  حه ع ى ا قه ماصمعرف  حأن آفاته قن قب  ا،هل ت سك حيسري اذتكر فيها 

إزعاج ا،هل تعاىل قلوب ذوضوح اذفرق إىل ذذك مال ايام ق     فل  أن تكون قن اذبرش

اائر قن أسا  إذيه اذنبي ع ى اذنظر يف آفاته حخرق عوائ هم ذه مبلول قا فع هم قن 

اذنام عن  إعراضهم عنه مخماذتتهم ذه ع ى قا ذلرنا مما لان قن ذذك عن  عودة قوا، 

معيس، ممحدم  عليهم اذسةام مإذا لان ذذك ع ى قا ماتنا حان ذكم أسش لم ا،هل أن 

الات الل حأخباسهم عليهم اذسةام ع ى اائر قا دعينا إىل قعرفته مما ال ف سك طرفق ا

حاحلواس أمض  قن االات الل حاألعراض إذ لانت أقرب إىل اذبيان ع ى بكم قا شوه  

   قن أدذتهم اصممسوا  مما اعتدم ت عليه اذتةاات  مقن اتبعهم قن أه  األهواء ماغرتما

  مقرب قن أخل  ممن ذلرنا إىل االات الل حه قن اذشبه  هبا ذبع ها عن اذشبه لام ذلرنا

مذيذك قا قن  ا،هل ساله قن االعتامد عليه ذغدموض ذذك ع ى لثري ممن أقرما ح عائهم 

 . مللتوا عليهم اذسةام إذزاقهم فرضه



38 
 

فأخل  التنا سيض ا،هل عنهم مقن اتبعهم قن اخللف اذلاذ  حع  قا عرفو  قن ا ق 

يه قن اذعلم حم ثهم ممجود اصمم ث هلم حام نبههم عليه قن األدذ  إىل اذنبي فيام دعاهم إذ

ماذع مل عن    مطل  احلق يف اائر قا دعوا إىل قعرفته قنها  اذتدمسك حاذكتاب ماذسن  

صما مثاته   ذثبوت نبوته عن هم منبههم حل قه فيام أخربهم حه عن سهبم ،  ل  قا خاذتها

اذ الذ  هلم فيه ملتتهم اذعربة حام ذلرنا  ذه مأعرضوا عام ااست إذيه اذتةاات  مقن 

  قن االات الل حيذك ع ى قا للتوا قعرفته   اتبعهم قن اذا سف  مغريهم قن أه  اذب ع 

مإنام ااس قن أثبت ب ث اذعامل ماصمم ث ذه   الاتغنائهم حاألدذ  اذواضم  يف ذذك عنه 

ات  إىل االات الل حاألعراض ماجلواهر ذ فعهم اذرا  مإنكاسهم جلواز قن اذتةا

 .  ((جميئهم

 مهيا اذكةام قن اإلقام أيب احلسن يف غاف  اذنتاا  ماذتمرفر  فإنه حني أقوسا قهدم   قنها:

 . أن دذي  األعراض ماحل مث ال حُيتاج إذيه إلثبات مجود ا،هل ابمانه -

 . اذتةاات  مأه  اذب عأن هيا اذ ذي  هو دذي   -

 . أن اآلفات اذارآني  ما ق اذراول لافيان إلثبات مجود ا،هل عز مج  -

أن اذتةاات  سلنوا إىل دذي  األعراض مأعرضوا عن أدذ  اذرا  ألهنم ال فؤقنون  -

 حاذرا  أاةا!!!

 . إىل غري هيا قن أقوس قهدم  مهي ماضم  ذلااسئ اذكرفم
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 فصل

  أن األشعرف  ال فعتربمن اذشخص  قفتكلدمت عن علم اصمنق  ذلرت يف قا قىض عن قا  

  محاذعا  نتدمكن قن    ألنه هو اذي  فضبط اذعا  قؤقنا بت، فتعلم شيئا قن علم اصمنفق

  مال ابي  إلثبات    مقن مل فثبت مجود ا،هل فليس حدمؤقن إثبات مجود ا،هل عز مج 

  ال ُفتوا  إذيه إال حع  ضبط   مهيا اذ ذي مجود ا،هل إال ح ذي  احل مث اذي  تا م

     مذتألي  هيا اأتكلم عن قسأذ  تعترب قن أاول اصمسائ  عن  األشعرف  أقوس قنفاي 

مايأيت قن لةاقهم أن أمل ماج  ع ى     "أمل ماج  ع ى اصمكلف ": مهي قسأذ 

د   فإن تيان مجو اصمكلف هو اذنظر أم اذشك ثم اذنظر )أ  : االات الل( ع ى مجود ا،هل

     مذكن ق  فاول قائ : إن اذنظر قأقوس حه يف لتاب ا،هل عز مج  ا،هل انتا  ألقوس أخرى

فاال ابمانه: )أفةا فنظرمن إىل اإلحةا ليف خلات( مذلر ابمانه آفات لثرية يف اذنظر 

   فبيذك ال عتاب ع ى األشاعرة عن قا ذلرما اذنظر. إىل خملوقاته مآفاته

 :ماجلواب ع ى هيا قن مجهني

اذنظر عن  األشاعرة ذيس هو اذنظر اذي  ذلر يف لتاب ا،هل عز مج  قن اذنظر  األول:

  ح  اذنظر عن  األشاعرة هو قعرف  اصما قات اصمنفاي   ماذتتكر يف خملوقاته ابمانه

  ماصمالود حه قعرف  دذي  احل مث اذي   مترتي  اصمعلوقات عليها ثم اذتوا  إىل نتيج 

  مهو أن األشاعرة فاوذون: نمن  جي  ع ى اذسني أن فتتفن ذه   مهيا أقر قهم تا م

  فيظن اصمسلم أهنم حإجياهبم اذنظر قتبعني ذكتاب  ناول حاذنظر ماذنظر قوجود يف لتاب ا،هل
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  فليس اذنظر اذي  فعنيه األشاعرة هو اذنظر اذي     ميف احلايا  هي جمرد تشاحه أاامء ا،هل

 فتنّبه.   ذلر  ا،هل ابمانه يف لتاحه

  ح  اذنبي  ج  ق  ذلر اذنظر يف لتاحه مذكن ذيس هو أمل ماج  ع ى اصمكلفز مإن ا،هل ع

  فدمن  ا ى ا،هل عليه مالم دعا اذناس إىل شهادة أن ال إذه إال ا،هل مأن محدم ا ساول ا،هل

   ألن مجود ا،هل أقر ففر  خةافا أقر حا،هل ال ن عو  إىل األدذ  اذتي هبا فثبت مجود ا،هل

   فدمن شه  أن ال إذه إال ا،هل قن غري أن فنظر فشهادته قابوذ . ذألشعرف 

 مهنا تنبيه ع ى أقرفن قهدمني:

   يف قن آقن ممل فنظر  فبعضهم لتر  محعضهم عيس  حاجله فق  اختلف األشعراألمل: 

  ألن قسأذ  إثبات    أقا أه  اذسن  ماجلامع  فإهنم ال فوجبون اذنظر إلثبات مجود ا،هل

 . مجود ا،هل قعلوق  حاذتفرة

  فاصمتا قون فترسمن  قول قتأخر  األشعرف  يف اذنظر خيتلف عن قول قتا قيهماذثاين: 

حخةاف اصمتأخرفن  مايأيت قوهلم    اذنظر حام مسد يف لتاب ا،هل قن اذتتكر يف آفاته ابمانه

 . قتلةا

   ففر  رضمس مق  البت يل قسأذ  أمد أن أشري إذيها مهي مجود ا،هل أقر 

  فا  اختلتوا يف هي  اصمسأذ  مهي أمل  ام أن قل س اذتلاي عن  األشاعرة هو اذعا ح

ماج  ع ى اصمكلف خةافا أله  اذسن  ماجلامع  اذيفن قاذوا: أمل ماج  ع ى اصمكلف 
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أن اذنبي  شهادة أن ال إذه إال ا،هل مأن محدم ا ساول ا،هل صما ثبت يف األبادفث اذلميم 

 . ا ى ا،هل عليه مالم أقر أاماحه اذيفن حعثهم ذلبل ان أن فأقرما اذناس أمال حاذشهادتني

فيه  مجهرة قنهم أن أمل ماج  ع ى اصمكلف هو اذنظر ذلواول إىل قعرف  ا،هل مإثبات 

 ]رشح أم اذرباهني[  انظر    مهو اختياس أيب إاماق ماذسنويس ماجلوفني مجود 

 .]أحكاس [منص اآلق   ع ى مجوب اذنظر منسبه ذأللثر لام يف    ]اإلسشاد[م

هو اذال  إىل اذنظر  مهو قول  فماب  إىل أن أمل ماج  ع ى اصمكل مذه  غري

 منس  إىل اذراز . ]اإلشاسة[اذشرياز  لام يف 

 . مذه  حعضهم إىل أن أمل ماج  هو اجلزء قن اذنظر  مفرمى عن اذباقةاين

مأن األا  هو مجوب    اجلدم  حني هي  األقوال ]حتت  اصمرف [لام يف ماختاس اذباجوس  

مذه  حعضهم إىل أن أمل  .]اصمواقف[اذنظر  محدمثله قال احن اذتلدمساين ماإلجيي يف 

مفنس  أليب هاشم قن اصمعتزذ  ماحن فوسك قن األشعرف     ماج  ع ى اصمكلف هو اذشك

 اجلوفني ما،هل أعلم.  مأظن أين قرأته عن  ]حغي  اذفاذ [لام يف 

 وهنا وقفات:

   اعلم أن اب  هيا االختةاف اذش ف  هو ع م سجوعهم إىل دذي  محكماذوقت  األمىل: 

   فكان ذك  شخص قنهم مجه  نظر. مإنام حنوا هي  األقوال ع ى اذعا 
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فدمكن اذاول حأن أغل  األشعرف  قاذوا حأن أمل ماج  هو اذنظر  ح  هو : الوقفة الثانية

 اصمتعني بيث قال اآلق   : حام أن اصمعرف  ماجب  حاتتاق اصمسلدمني فإهنا ال تتم إال حاذنظر 

 مايأيت قعن، اذنظر عن هم. ]أحكاس األفكاس[لام يف 

   ي علات يف قيه  األشاعرةاعلم أن هي  اصمسأذ  قن قسائ  اصمعتزذ  اذتاذوقت  اذثاذث : 

     ممل فيلر أب  قنهم هي  األقوال ممل فتتو  هبي  اصمسأذ  أب  قن أه  اذسن  ماجلامع 

مدمنك أخي اذااسئ لت  اذتوبي  مقلنتات اصمسلدمني يف اذتاه ماذعاي ة ماذتتسري قن 

جت ها إال    ه  جت  هي  اصمسأذ  عن  أب  قنهم؟؟ ذن األئدم  اصمتا قني ماذارمن اصمتضل 

 . عن  اصمتأخرفن أم اجلهدمي  ماصمعتزذ  اصمتا قني ما،هل اصمستعان

 : رف   مإذيك نلواهممق  اعرتف هبي  احلايا  مجاع  قن األشع

: مقال احن أيب مجرة: نا  اذباجي عن شيخه اذسدمناين ]رشح عاي ة اذغزايل[قال زسمق يف 

 قسأذ  قن االعتزال...أ.هـأن اذاول حأن أمل اذواجبات اذنظر ماالات الل 

: هي قن قسائ  االعتزال اذتي أدخلت يف ]اجليش ماذكدمني[مقال احن شارمن يف 

 اصميه  اذسني مثبتت فيه.

تا م أن اذنظر اذي  أطلاه قتا قو األشعرف  لاذباقةاين ماألشعر  اذوقت  اذراحع : 

قني هو اذنظر يف آفات ا،هل   فاذنظر عن  اصمتا  خيتلف عن اذنظر اذي  أساد  اصمتأخرمن قنهم

  لام يف اإلنلاف ذلباقةاين  مق  هيا فهو ذيس أمل  مخملوقاته مت حرها ماذتتكر فيها
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فدمن شه  أن ال إذه إال ا،هل قب  أن فنظر  ماج  ع ى اصمكلف مإن لان قفلوحا رشعا.

 . مفتتكر فا  دخ  يف اإلاةام

األشعرف  هو االات الل اذتلستي اعلم أن اذنظر اذي  قل   قتأخرم اذوقت  اخلاقس : 

 اصممض  مإذيك نلواهم:

: ))اذنظر عباسة عن ترصف اذعا  يف األقوس اذساحا  ]أحكاس األفكاس[قال اآلق   يف 

اصمنااب  ذلدمفلوحات حتأذيف مترتي  ذتملي  قا ذيس بااةا يف اذعا (( مذيس هيا 

  ذه قا قات  مت  ح  هو نظر فلستي قنفاي ح اذنظر هو اصميلوس يف لتاب ا،هل

  ألن قسأذ  مجود ا،هل غري  مقناابات مقفلوحات ذتملي  أقر ال فعرفه اذعا  أاااا

 قعلوق  حاذتفرة عن  األشعرف  مذيست قن اصمسائ  اذرضمسف  ح  هي قسأذ  نظرف .

  فيلر قا قات ]رشح اذكربى[مق  فل  اذسنويس قعن، اذنظر عن  األشعرف  لام يف 

ع ى ألن اذنظر عن   لام قال: مبايا  اذنظر ترتي  أقوس قعلوق     قنفاي  مأطال فيها

  مقن نظر يف لةاقه اذفوف  يف اصما قات اصمنفاي   غري قعلوم مجه فؤد  إىل ااتعةام أقر

ستفي  أن فنظر ثم فتوا  إىل قعرف  ا،هل ايج  أنه يف اذنهاف  مل فزد ع ى اذ ذي  اذي  فلي 

أ  ال فعرف اخلزعبةات -م قال : فدمن ذيس حعاسف  ث تا م ذلر  مهو دذي  احل مث

 س حدمؤقن عن  ا،هل ابمانه متعاىل.فلي -اصمنفاي  اذتي ذلرَُتا يف إثبات مجود ا،هل
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 لقعامل أاو[ميف  ]اصممل [مممن عرف اذنظر حأنه قا قات قنفاي  فلستي  : اذراز  يف 

ممما ذلر  يف تعرفف اذنظر أن األا  هو إثبات  ]حتت  اصمرف [   ماذباجوس  يف  ]اذ فن

   ب مث األعراض حدمشاه ة تغريها...مل  قا هو ليذك فهو بادث...إىل آخر لةاقه

  مليذك ممن قرس اذنظر حاصمعن، اذتلستي اذباط  اذ اوقي يف  ماذكتاب ُفعرف قن عنوانه

 فلك ماب .ألنه طوف  مم  ف مس يف . ممل أنا  لةاقهم  حكةام طوف  ]باشيته[

قال أحو اصمظتر اذسدمعاين عن قسأذ  إجياب اذنظر: مهيا قول خمرتع مل اذوقت  اذسادا : 

 ]احلج  يف حيان اصممج [انظر . فسباهم إذيه أب  قن اذسلف مأئدم  اذ فن

عن قعاذ سيض ا،هل عنه أن اذنبي ا ى ا،هل عليه مالم عن قا حعثه إىل اذيدمن اذوقت  اذساحع : 

أمل قا ت عوهم إذيه شهادة أن ال إذه إال ا،هل مأن محدم ا ساول ا،هل. سما   قال ذه : فليكن

 اذبخاس .

ذا  تواترت األخباس تواترا قعنوفا أن اذنبي ا ى ا،هل عليه مالم مل ففل   اذوقت  اذثاقن :

مهيا    قن اصمرشلني قب  اإلفامن حا،هل محه ا ى ا،هل عليه مالم شيئا آخر لاذنظر مغري 

هو تارفر احن بجر مناله عنه اذ اوقي يف باشيته! ملأنه ق  أبس حضعف اذتارفر 

  ح  فعتا   ماذسنويس فرصح حدمخاذت  ه   اذنبي ا ى ا،هل عليه مالم تارفر األشعرف .

أن قول قن فاول : ن عو اذشخص ذإلفامن قب  أن ن عو  ذلنظر ماصمعرف قول ضعيف! 

 مق  قرس هيا اذسنويس يف مجي  لتبه.
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  قث : إىل قت، فدمه  اذشخص لي فنظر؟؟ إىل آخر  اذسنويس ع ى قوذه قسائ  مق  فرع

  مذكني أشري إىل أن اذسنويس عن قا سأى  اعوح   هيا قن فلستات ذن أطي  حيلرها

هيا األقر مهو عرس أدذ  األشاعرة يف إثبات مجود ا،هل ثم ليف نفل  قن اجلدمي  أن 

ابرتازا قن أن فلزقه -نسان اذ ذي  اجلدميلفنظر؟؟ فاال حام قعنا : أنه ففل  قن اإل

مهيا االبرتاز ال فسدمن مال فغني  -خلوقه حأنه فوج  اذنظر اذعرس ع ى مجي  اذناس

 . -قن جوع ح  هو قن حاافا االعتزال مذيس عليه دذي  قن اذرشع ملت،

ر مذتتيان أخي اذااسئ اذكرفم أن األشعرف  عن قا قاذوا: أمل ماج  ع ى اصمكلف هو اذنظ

  مأن قن آقن حا،هل قن غري نظر ع ى طرفاتهم  مأهنم فال من اذنظر اذتلستي اصممض

أنا  لةام اذراز  إذ فاول قست ال ع ى أن  -تألي ا ع ى قا تا م -فهدمو خمتلف يف إفامنه

ذي  مل ا -اذلمي  عن نا أن اصمال ((اماحه قن مل فنظر ال فكون لافرا خةافا ذبعض أ

  ألننا  أه  اذنجاة  مإال فلزقنا تكتري ألثر اذلماح  ماذتاحعني قن -فنظر نظر األشاعرة

رشح [ناله عنه اذسنويس يف  نعلم حاذرضمسة أن ألثرهم مل فكن عاصما هبي  األدذ ((

 . مشن  عليه ]اذسنواي  اذكربى

ع ى -فليت شعر  ليف ففاذ  األشعرف  عوام اذناس أن فنظرما حنظر اذتةاات  مهم

مل فتانوا هي  األقوال حعُ ؟؟ ح  هم بياسى  -قيه  أسافو علدمهم ممتكنهم قن

  مليف فتوقف إفامن اذناس ع ى هي  األدذ  اذلعب ؟؟ إن هيا صميه  قتهافت  قتخبفون

  إذ فلزم قن أساد أن فكون قؤقنا أن ف سس علم اصمنفق ماذتلست  لي فثبت مجود  باا
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س!! مال فكتتون حإثبات مجود ا،هل عز مج  اذي  هو أمض  قن اذشدمس يف ساحع  اذنها

ا،هل حأ  دذي   ح  ال ح  قن دذي  احل مث اذي  مل فزل األشاعرة قتخبفني يف قسائ  

  مممن اعرتف حلعوح  اصميه  األشعر  اذعز حن عب  اذسةام يف قواع   االعتااد حسببه

ساد أن   مليذك اجلوفني ق  اعرتف حلعوح  اذاواع  اصمنفاي  اذتي حيتاجها قن أ األبكام

: ))مذو اقتمن اصملابون حاإلقاق  فضةا  ]اذنظاقي [فنظر لي فتوا  إىل اصمعرف  إذ فاول يف 

 . عن اذعوام  ح الذ  قاع ة ماب ة ذباوا فيها بياسى(( 

  ح   فانظر سمحك ا،هل إىل اجلوفني مهو فارس اعوح  قواع  األشعرف  يف إثبات مجود ا،هل

ة ذو طربتها ع ى أب  أئدمتهم ذباي فيها بريان ال هيت   اصما ق  اذتي تتكون قنها اذااع 

 أحع هم عن لتاب ا،هل مان  نبيه.   فكيف حاذعاقي؟؟!! فتبا هلم قا إىل اواهبا

  مهناك أقوال  مهي  اصمسأذ  حتتدم  ألثر قن هيا حكثري  فهناك ذوازم ع ى قوهلم هيا

 ذلرت ما،هل اصموفق.يل ألتتي حام أخرى مإشكاالت لثرية فرعي  مأاوذي  مذع

 القواعد يف صفات اهلل عز وجلفصل 

  مهلم يف    ح أم فارسمن اتاته ابمانه حع  أن أثبت األشاعرة مجود ا،هل عز مج 

  فيلتون ا،هل عز مج  حلتات  إثبات مجود ا،هل أا  لبري  مهو اذنتي اصممض

قن هيا إحفال    ألهنم ذو ماتو  حاإلثبات ذوقعوا يف بلول احلوادث مذزم اذسلوب

  فتج  األشاعرة إذا أسادما أن فلتوا ا،هل عز مج  فإهنم  دذيلهم يف إثبات مجود ا،هل
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ا  لةاقهم ال ح  قن قعرف  فاوذون: ا،هل ذيس حعرض مال جوهر مال ليا مال ليا  مقب  ن

 أالني:

ال إن قنهج اذارآن اذكرفم يف اتات ا،هل عز مج  هو اذتتلي  يف اإلثبات ماإلمج األمل:

  فتج  ألثر اذلتات ح  غاذبها قن حاب اإلثبات لاوذه ابمانه ))مهو اذلفيف  يف اذنتي

اخلبري(( ))مهو اذسدمي  اذبلري(( ))ق  هو ا،هل أب *ا،هل اذلدم (( ))إن حفش سحك 

ذش ف *إنه هو فب ئ مفعي *مهو اذغتوس اذودمد(( ))احلدم  ،هل سب اذعاصمني* اذرمحن 

))مهو اذعليم احلكيم(( ))مهو اذعليم اذا فر(( ))إنك أنت  (اذربيم* قاذك فوم اذ فن(

))اب  ،هل قايف اذسدموات ماألسض مهو اذعزفز احلكيم*ذه قلك  اذعزفز احلكيم((

اذسدموات ماألسض حييي مفدميت مهو ع ى ل  شئ ق فر*هو األمل ماآلخر ماذظاهر 

وذه تعاىل))ذيس ماذباطن مهو حك  شئ عليم(( أقا اتات اذسل  فهي قليل  مجمدمل  لا

   لدمثله شئ (( ))ه  تعلم ذه ادميا(( ))فةا جتعلوا ،هل أن ادا(( ))ممل فكن ذه لتوا أب ((

فتج  أن يف اإلثبات فكون قتلةا  إثبات اذسدم  ماذبرص ماذا سة...اذخ  أقا يف اذنتي 

  ماذنتي اصمتل  قث  أن تاول:    ذيس لدمثله شئ  مذيس نتيا قتلةا فهو نتي جمدم 

 ضعيف مذيس حجاه  مذيس حأعدم،.يس حذ

  ماذنتي ال فكون لامال إال ذو تضدمن إثبات اذض   ألن اذنتي  أن اإلثبات لامل اذثاين:

  فلو ذهبت حلالم مأسدت أن تلته    ح  ق  فكون نالا   مال لامل فيه اصممض ع م
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  فه   فالت ذه: أنت ذست حخامس مذست حزحال مال حساسق مذست حزاين مذست حكاذب

 يا ق ح أم ذم؟؟!! فتنّبه.ه

  مهو اذتتلي  يف اإلثبات  مهيا هو قنهج اذسلف اذلاذ  يف اتات ا،هل عز مج 

   مقن قرأ أقواهلم تيان ذذك. ماإلمجال يف اذنتي

قسأذ  مجود ا،هل ع ى دذي  احل مث اذي  أقا األشعرف  ماجلهدمي  ماذتةاات  اذيفن حنوا 

     مهو اذنتي اصمتل  ماإلثبات اصمجدم  إثبات اذلتاتتا م فإهنم اختيما قنهجا آخر يف 

   خوفا قن أن فثبتوا ،هل ات  تتي  احل مث يف ذاته ج  جةاذه

  إذ  فانظر إىل اذشهراتاين مهو فتم ث عن اتات ا،هل عز مج  يف لتاحه هناف  اإلق ام

س  ابمانه فليس اذبا   ....فاول: فدميه  أه  احلق أن ا،هل ال فشبه شيئا قن اصمخلوقات

حجوهر مال جسم مال عرض مال يف قكان مال يف زقان مال قاح   ذألعراض مال مح  

 . ذلموادث

إذ فاول )) ذيس حجوهر مذيس  ]تعليااته[ماادم  إىل اذتلدمساين مهو فلف ا،هل لام يف 

حعرض قنز  عن األفن ماصمت، ماذوض  ماذكيف ماذكم....مأن بياته حغري قزاج مفعله 

ن علدمه ال فواف حرضمسة مال نظر مإسادته ال عن فكر متردد مأنه فرى حغري عةاج مأ

 قن غري قااحل  مال ب ق  مفسدم  قن غري اامخ مفتكلم حةا برف ماوت. أ.هـ
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  ع ى ابي     مإذا ذلر ات  فإنه فسلبها ماتها فانظر إذيه ليف فلف ا،هل حاذسلوب

   فلم تكن لةاقا!!  تاصمثال فإنه ذلر ات  اذكةام مذكنه البها احلرف ماذلو

   فإن اذنتي اصممض ال لامل فيه مللام زاد اذنتي زاد اذكامل يف ظنهم!! مهيا حاط  صما تا م

  مهم فال من نتي    ثم أفن أدذتهم ع ى نتي هي  األقوس؟؟ فإهنم نتوا عن ا،هل اصمكان

   اذكم ماذكيف  متراهم فنتون    ما،هل عز مج  أثبت علو  ع ى خلاه علو ا،هل ع ى خلاه

 ؟؟ فإن هي  األذتاظ مل ترد يف اذكتاب مال يف اذسن  منمن نسأهلم قا قعن، اذكم ماذكيف

  فإن قل تم هيا    فلعلكم تنتون اذكيف مترف من حه نتي اذلتات لاصممب  ماذرىض

  مذست حل د قناقشتهم  فنتيكم حاط  ال دذي  عليه ال قن اذكتاب مال قن اذسن 

     ملام قلت: للام زادما يف اذنتي ظنوا أن هيا زفادة يف اذكامل ان َتافتهمتتليةا مإنام حي

   مقنها:   فإنه ماف ا،هل حاذسلوب ]رشح أم اذرباهني[فانظر إىل اذسنويس يف 

 غري بادث مال فاب  احلوادث

 قاهيته خماذت  ذلامهيات

 غري قرل 

 ذيس فوق اذعامل

 ذيس حتت اذعامل

 ذيس فدمني اذعامل
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 شامل اذعاملذيس 

 ذيس خلف اذعامل ذيس أقام اذعامل

 ......اذخ قن َتافتات قضمك .

 . هبيا اذراز  يف اصمفاذ  اذعاذي مهيا اصمنهج هو قنهج اذتةاات  اذزنادق  لام رصح 

  مهم خيشون قن إثبات ات  تؤد   محام أن األشاعرة اعتدم ما اذعا  يف إثبات اذلتات

بامذوا تاسيم اذلتات حاعتباسات لي هيرحوا قن أ  إىل ناض دذي  احل مث  فا  

ض  فإهنم ق  اختلتوا اختةافا   محام أهنا تاسيامت عالي  مح إشكال ففرأ عليهم حزعدمهم

لةام اآلخر    ح  ال تكاد جت  اثنني اتتاوا يف اذتاسيم إال أن فكون أب مها نا   عظيام

 : مإذيك حسط شئ قن هيا

  مذه  حعضهم إىل إثبات اذلتات  إثبات اتات اصمعاين اعلم أن األشعرف  ذهبوا إىل

   ف  هو اختةافهم يف إثبات احلال  ماب  اختةافهم يف إثبات اذلتات اصمعنو اصمعنوف 

مقسأذ  احلال حاختلاس هي : إثبات ات  صموجود غري قتلت  حدموجود مال ع م!! مهيا 

  ح    قوجودة مال قع مق تعرفف اآلق   يف األحكاس  معرفها اذسنويس حاوذه: ات  ال

  ماذسنويس قن أش  اصم افعني عن  هي مااف  حني اصموجود ماصمع مم لام يف رشح اذكربى

 احلال مإثباته.

 فاذلتات حاعتباس تناسم إىل ثةاث  أقسام:
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 مجود -

 ع م -

 ذيست قوجودة مال قع مق  -

 ]اذنهاف [اذشهراتاين يف ماذباقةاين لام نسبه ذه ]اإلسشاد [مممن أثبت احلال اجلوفني يف 

 . مهو اختياس اذسنويس ]اصممل [ماذراز  يف 

  فإثبات  مق  قل  األشاعرة اذيفن أثبتوا احلال اصمعتزذ ه لام هو شأهنم ق  لثري قن اصمسائ 

 احلال ق  قرس  أحو هاشم قن اصمعتزذ  لام نص ع ى هيا اآلق   يف األحكاس ممجاع .

.    مإنكاسها ال فكاحر فيه عاق  ك أنكرها أغل  األشعرف   ذيذ مقسأذ  احلال قن اصممال

  فاول  مهبيا تعلم أن اذلتات اصمعنوف  مل فا  هبا أغل  األشاعرة ألهنم فنتون احلال

 .]حتت  اصمرف [(( لام يف وف  إنام فتدمش، ق  قثبتي األبوال))فعه ُّ اذلتات اصمعن:اذبيجوس  

   نتس األدذ  اذتي نت، هبا األبوالاصمعنوف  حمقن نت، األبوال  نت، اذلتات 

 . مهيا أمل َتافتهم يف تاسيم اذلتات

 : مأقسام اذلتات عن  اذسنويس لاآليت

 . مهي ل  قا فدمتن  ماف ا،هل حه : اتات البي  -

 . : مهي ل  ماف الزم ذليات ألج  قعن، قائم يف اذيات اتات قعنوف  -
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 ود هبا اذلتات اذسب ـ  ماصمال ذألبوالتات اصموجب  ـ: مهي اذل اتات اصمعاين -

. 

 .  سة ماإلسادةـماصمالود هبا ا مس اآلثاس عن اذا : اتات األفعال -

 . ال تثبت ذليات غري قعلل ـ: مهي ب اتات نتسي  -

 . ن سج فيام تا م قن األقسامـ: مهي ل  ات  ت ل ع ى قعن، ف اذلت  اجلاقع  -

  أقا قن بيث اذتعلق فا  قسدمها ع ى  ماذتعلي ماقترص اذباجوس  ع ى اصمعاين ماذسلبي  

 : أسحع  أقسام

 . قا فتعلق حاصمدمكن -

 . قا فتعلق حاجلائز ماصمستمي  ماذواج  -

 . قا فتعلق حاصموجودات -

 . قا ال فتعلق حشئ -

 . ن عن  احل فث عن ل  ات  ع ى ب ةمذع  اذتتلي  يف اذتعلق ايكو

  ماصمالود حاذثبوتي  اذلتات  إىل البي  مثبوتي  ]اصممل [أقا اذراز  فا  قسدمها يف 

 . اذسب 

  ماذتعلي  هي اذتي  مأقا اذشرياز  فا  قسم اذلتات يف اإلشاسة إىل فعلي  مذاتي 

   مال تواف حاألزل!!  تواف حةا فزال
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ماذنتسي  ل  ات  إثبات    إىل نتسي  مقعنوف  ]اإلسشاد[مأقا اجلوفني فا  قسدمها يف 

 . ذنتس الزق  قا حايت اذنتس غري قعلل  حعل  قائدم  حاصمواوف

 . ر مليا اآلق  ...اذخمذإلجيي تاسيم آخ

  مال تكاد جت  اثنني اتتاوا ع ى  مهكيا فظهر اضفراب األشاعرة يف تاسيم اذلتات

قوس ال ح  أن   مهنا أ تاسيم ماب  إال أن فكون أب مها نا  لةام اآلخر حنله مفله

 : ُتعلم

 إن هي  اذتاسيامت ال فوج  عليها دذي  رشعي اذبت . أمال:

ففعن األشاعرة يف أه  اذسن  ماجلامع  ألهنم قاذوا: قن أساد أن فوب  ا،هل فةا ح  أن  ثانيا:

  مفوب   يف إهليته فةا ُفعب  غري ا،هل  فوب   يف سحوحيته فهو اصمتترد حاخللق ماذت حري ماصملك

خُيش، أب  اوا  مال فرصف فع  قن أفعال اذعبودف  ذغري  ابمانه مفوب  ا،هل يف مال 

: هيا اذكةام ال دذي  عليه قن اذكتاب ماذسن  ممل فا  حه    مقال األشعرف  أاامئه ماتاته

  مفكتيك قوذه  الف األق !! ق  أن هيا اذكةام هو اصمارس يف أمل اذارآن إىل آخر 

بي  اإلهلي  ))سب اذعاصمني(( توبي  سحوحي  ))اذرمحن اذربيم(( تو( )احلدم ،هل()ابمانه  

ذول قول ح  قئات اآلفات مهو ق    زد ع ى ذذك عرشات توبي  األاامء ماذلتات

فإين أاأل األشاعرة يف هيا اصماام: أفن األدذ       ح  رصح حه حعضهم اذسلف اذلاذ 

 اوا ع ى تاسيم ماب !!ع ى تاسيدمكم ذللتات؟؟ مهيا اذسؤال ُففرح حع  أن فتت
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هناك أاباب جعلتهم خيتلتون يف هيا اذتاسيم   مقن هي  األاباب إثبات ثاذثا: 

األبوال! مق  تا م قعن، احلال مأن إثبات احلال منتيه قن قاتضيات االختةاف يف 

 ي  ال محاذ . لا  مذكنه اتسف  ع   مهيا احلال محال اذتاسيم

ا،هل هو خوفهم قن أن فلزقهم خلوقهم حأهنم  قن هي  األاباب ماذعلم عن  ساحعا:

أن   ثم فسه  ع ى األشعر     فتتننوا يف جع  هي  األقسام فثبتون احلوادث يف ذات ا،هل

  فياول: هيا قن اذلتات اصمعنوف  مهي ال  فتهّرب إذا أذزقه شخص حملول احلوادث

ت خ  يف هيا اذباب!! مأنت ال ت س  قا قعن، اصمعنوف  مال ليتي  ع م دخوهلا يف هيا 

 اذباب مأ  حاب فال من؟؟ 

   ممما فؤل  هيا أهنم مضعوا حعض اذلتات هلي  اذلتات!! مهيا أقر غرف  عجي 

   .ن إن عرفنا اذسب  حف  اذعجمذك

 :نمإذيك اذبيا

ذا  علم األشاعرة أهنم ذو أثبتوا اذلتات اذسب  لاذسدم  ماذبرص ماذكةام ايلزقهم 

  فا،هل عز مج  فسدم  زف ا مهو  اذاول حاذتغري أم حملول احلوادث يف ذات ا،هل ابمانه

  مإن ادم  اوت زف  حع  أن تكلم زف     ممل فسدم  اوته قب  أن فتكلم فتكلم اآلن

ا،هل!! مهيا اذتغري هو حعينه بلول احلوادث يف ذات ا،هل فهيا فاتيض اذتغري يف ذات 

  فإن تكلم ا،هل عز مج  ق  قوا، عليه اذسةام يف  ابمانه!! مليذك لةام ا،هل عز مج 
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مقت قعني ممل فكن ق  للدمه قب  هيا مال حع   فهيا فوج  ب مث اذتغري يف ذاته 

 ابمانه!!  جوزما احل مث ع ى ا،هل  مهبيا فكون األشعرف  ق   ابمانه

  مقن  فاال األشعرف  سدا ع ى هيا اإلشكال: إننا نلف هي  اذلتات حلتات أخرى

  مات  اذسدم     فناول : فتلف ا،هل عز مج  حاذسدم  هيا اذلتات ات  اذوب ة

      مات  اذكةام تتلف حاذوب ة ! مفتلف ا،هل حاذكةام تتلف حاذوب ة

))مأقا اذوب ة يف : ]ذسنواي  اذكربىرشح ا[فاول اذسنويس يف ات  اذوب ة لام يف 

مق     اذلتات فهي مما ال خةاف فيها عن  أه  اذسن  ماجلامع  إال يف اذعلم ماذكةام((

مغري  مهيا أقر قعرمف قارس يف  ]اإلسشاد[أثبت ات  اذوب ة ذللتات اجلوفني يف 

  ماب  إثباَتم ذلت  اذوب ة هو خشيتهم قن اذواول إىل اذاول حملول  لتبهم

  مقن نتائج هيا اذاول أهنم فترسمن قعن، لونه  احلوادث لام يف اصمثال اذي  تا م

ابمانه ماب ا أ  أنه ماب  ال اناسام ذه! ألنه ابمانه ذو قب  االناسام أم األجزاء أم 

 اذتغافر ذكان محةا ذلم مث!!

قعن، لونه ابمانه ماب ا أ  ال فاب   ]رشح أم اذرباهني[مق  فرس اذسنويس يف 

ماعلم  الناسام!! مقال يف قوض  آخر: اذواب  يف ذاته اذي  مل فتأذف قن جزأفن فألثر!!ا

  فتيها  أخي اذااسئ أن ماف اذلتات حاذوب ة قن ألرب اإلشكاالت عن  األشعرف 

ُعاه  مل فتخلص قنها األشعرف  حع   ماذي  جعلهم فثبتون مب ة اذلتات هو خوفهم 

 حسب  إثباَتم ذللتات اذسب !!  قن إثبات احللول يف ذاته ابمانه
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حأن قسأذ  مب ة اذلتات تتعلق هبا  ]رشح أم اذرباهني[مق  اعرتف اذسنويس يف 

حأن  ]اإلسشاد[إشكاالت لثرية ماعب  مفضيق جمال اذنظر فيها!! ح  اعرتف اجلوفني يف 

 قسأذ  مب ة اذلتات ذيست قن ق اسك اذعاول ذلعوحتها معرسها!!

  مايأيت اذكةام قتلةا عن   ذوب ة هو إحفال مجي  اذلتاتمبايا  ماف اذلتات حا

  مذلرت حأن  ]حتايق اصماام[  مق  أرشت إىل هيا يف سااذ   احل فث عن ل  ات  حانتراد

اآلق   عن قا ذلر قول األشعرف  يف مب ة اذلتات فلت  اذكةام ماب ة ال تتع د ح  

ع اذلتات اذسب  إىل ات  اذعلم   مع ى هيا اذاول فدمكن إسجا اذي  فتع د هو اصمتعلق

  مهبيا نكون ق  أذغينا اذلتات!! ثم ذلر  مب ها!! مات  اذعلم فدمكن إسجاعها ذليات

  ثم قال  اآلق   جواب األشعرف  مقال حأنه جواب ضعيف فيه نظر ح  هو قشك 

 ))معس، أن فكون عن  غري  بله((!! : اآلق  

 أقول:مذتسهي  قعن، )مب ة اذلتات( عن  األشعرف  

مب ة اذلتات هو اذعلم اذيايني ماجلزم حأن اتات ا،هل عز مج  اذتي نثبتها ذه ماب ة  

  فا،هل عز مج  فسدم  اذلوت حفرفا     مإن تع دت اصمسدموعات فسدم  ا،هل ماب 

  فإن ا،هل عز مج  فبرص  ماب ة اواء مج  هيا اذلوت أم مل فوج !! مليذك حرص ا،هل

ات أم مل توج !! مليذك لةام ا،هل عز اصموجودات حبرص ماب  اواء  مج ت هي  اصمبرصه

   فإن لةاقه ابمانه ماب  مذكن ذوجود اصمتعلاات تع دت اذعباسات عن لةام ا،هل مج 

  مذكن مج  اذنهي عن اخلدمر ذوجود اخلدمر     فكةام ا،هل قضي  ماب ة حنتسه ابمانه



57 
 

مليذك هني ا،هل عن اذزن، هو  مذو مل فوج  اخلدمر مل فوج  لةام ،هل ابمانه عن اخلدمر!!

عينه هني ا،هل عن اخلدمر مذكن تع دت اذعباسات ذتع د اصمنهي عنه!! مليذك خرب ا،هل 

  مذكن حتع د اصمخلوقات زادت اذعباسات اذتي تعرب  ماب  اواء عن إحليس أم فرعون

   فإن مج  خملوق ماب  ع ى مجه األسض مل فكن لةام ا،هل إال عن اذاضي  يف نتس ا،هل

 شئ ماب  فتعلق هبيا اصمخلوق!!

مق  بامذت جاه ا تبسيط قعن، قول األشاعرة )إننا نثبت مب ة اذلتات( مال أظنك 

أخي اذااسئ جت  هيا اصمعن، قبسفا يف لتبهم  فيتوج  ع ى األشعرف  شكر  مإن مل فتهم 

اذناس قعن، مب ة اذلتات حع  هيا اذتبسيط!! مهيا قن َتافت قيهبكم مذيس ذالوس 

اذعباسة عن اذتوضي  أم ذضعف ق اسك اذساقعني ماذعوام لام فاوذه اذعز احن عب  اذسةام 

 . يف قواع  األبكام!! ماأنا  لةاقه حتله منله فيام حع 

م هيا اذاول ال ح  قن محع  قعرف  قعن، قول األشعرف  )مب ة اذلتات( ماب  قوهل

 ذلر أقوس:

 ب ة ال تتغري  مأن اذسدم  شئ ماب  ال فتب لنسلم ذألشعرف  أن لةام ا،هل قضي  ما أمال:

  فا،هل قبرص قا لان مقا ايكون مفبرص اصموجود بال ع قه لام ذو    مأن اذبرص أقر ماب 

  مذكننا نسأهلم اؤاال: ه  لةام ا،هل هو ادم  ا،هل؟؟ مه  ادم  ا،هل  أحرص  بال مجود 

 ة اذلتات!! فإنكم إن هو حرص ا،هل؟؟ فإن قاذوا ال: ذزقهم اذاول حاذتع د منتي مب

نتيتم اذتع د يف اذلت  اذواب ة فكيف تبيمون ألنتسكم أن تع دما اتات اذيات؟؟ 
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  ماجلسم بادث ماحلادث ال ح  ذه قن    مقا فاب  اذتع د فهو جسم فهيا قول حاذتع د

)مهو بايا  قوهلم لام ايأيت( فناول هلم: إذن  للها حدمعن، ماب محِ ث؟؟ مإن قاذوا: 

     ح  تثبتون ،هل ات  ماب ة!! مق  أذزقهم اآلق   هبيا تثبتون ،هل اب  اتات أنتم ال

  ألهنم    فنثبت ذاتا فاط ح  زاد ع ى هيا فاال: مهي  اذلت  اذواب  نرجعها إىل اذيات

  فأثبتنا ،هل اذتع د!! ات   ذو أثبتوا ات  ماب ة ذكانت هي  اذلت  زائ ة عن اذيات

ات اذيات جمردة!! مهبيا فكون األشعرف  ق  تبعوا قيه  مذات!! فةا جيوز إال إثب

 . اجلهدمي  ماصمعتزذ  يف نتي مجي  اذلتات ما،هل اصمستعان

  مق  اعرتف هبي  اإلشكاالت  ماعلم أخي اذااسئ أن هيا اإلذزام ال محي  هلم عنه اذبت 

يف    مليذك اذتلدمساين أااطني اصميه  األشعر  لاآلق   ماأنا  لةاقه حتله منله

  ح     فإنه ق  تكلم حلسان خلوم األشعرف  مأذزم األشعرف  حبعض اذلوازم] اذتعلياات[

 ذلر أن هي  اصمسأذ  لانت اببا يف ضةال حعض األشعرف  يف حعض اصمسائ  ما،هل اصمستعان

. 

محع  أن ذلرت اختةاف األشعرف  يف تاسيم اذلتات اأتنا  ذيلر اختةافهم يف إثبات 

  فإن االختةاف يف اذتاسيم ق  فكون  مهيا اصمبمث أهم قن اذي  قبله   اذلتات نتسها

  ع ى أن اختةافهم    حخةاف االختةاف يف اذلتات قن حاب االختةاف يف االعتباسات

يف اذتاسيم ذيس نائشا حسب  اختةافهم يف االعتباس مإنام حسب  اختةافهم قسائ  عا ف  

 . ى ذع  اصماام غري قناا  ذبسفهاأرشت إىل قسأذ  احلال مهناك اعتباسات أخر
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 فصل

بتوها حناًء   مهي  اذلتات أث عز مج  اب  اتات ذا  تا م قعنا أن األشعرف  أثبتوا ،هل

  مذكن اصمهم هنا هو    مايأيت اذكةام ع ى ل  ات  يف حاب قستا  ع ى أدذ  عالي  محض 

قل س إثبات اذلتات   محام أن  أن األشعرف  أثبتوا هي  اذسبع  ألن اذعا  دل عليها

     ماذعاول خمتلت  فإهنم ق  اختلتوا يف إثبات اتات غري هي  اذسب  عن هم هو اذعا 

فيه  حعضهم إىل إثبات اتات زائ ة عن اذسب  لاذسنويس يف رشح أم اذرباهني 

  متوقف  ]غاف  اصمرام[  خةافا ذآلق   لام يف  ]اذغني  يف أاول اذ فن[  مااب 

 . ]اصممل [اذراز  يف 

 اذلتات اذتي اختلتوا يف إثباَتا:مقن هي  

 صفة االستواء: 

فا،هل ابمانه ق     أمج  أه  اذسن  ماجلامع  ع ى إثبات ات  االاتواء ،هل ابمانه متعاىل

  مهيا ثاحت يف اذكتاب ماذسن  ملةام اذسلف  ااتوى ع ى عرشه ااتواء فليق حجةاذه

  فدمنها اذترصف   فا  تنوعت اذ الذ  ع ى هي  اذلت   أقا اذكتاب    ح  ماذتفرة اذلاذ 

 حاالاتواء لاوذه تعاىل ))اذرمحن ع ى اذعرش ااتوى(( 

  ماذلعود ال فكون إال ذعلو  قال  مقن أدذ  اذكتاب قا فرصح حاذلعود ماذعرمج إذيه

هو اذيلر ماذ عاء  {اذكلم اذفي   }(  م26)فاطر: {إذيه فلع  اذكلم اذفي   }تعاىل: 
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مقنها قا  ( ماذعرمج اذلعود .4)اصمعاسج:{تعرج اصمةائك  ماذرمح إذيه  }قال تعاىل: . م

)آل {إذ قال ا،هل فا عيس، إين قتوفيك مسافعك إيل  }  قال تعاىل:  فرصح حاذرف  إذيه

 . (239-237)اذنساء: {ح  سفعه ا،هل إذيه  }( مقال تعاىل:  33عدمران: 

خيافون سهبم  }قي : لام يف قوذه تعاىل عن اصمةائك : مقن أدذ  اذكتاب أفضا اذترصف  حاذتو

مهو اذااهر فوق عباد  مهو احلكيم اخلبري  }(  ملام يف قوذه:36)اذنم :{قن فوقهم 

 (.29)األنعام:{

أأقنتم قن يف اذسامء أن خيسف حكم  }مقنها اذترصف  حأنه يف اذسامء  لام قال تعاىل: 

سامء أن فرا  عليكم باابًا فستعلدمون ليف األسض فإذا هي متوس أم أقنتم قن يف اذ

أ : يف اذعلو  ألن اذسامء تفلق ع ى جه   {يف اذسامء  }( . مقعن، 27-20)اصملك:{نيفر 

 اذعلو  أم يف اذسامء أ  : ع ى اذسامء  لاوذه تع ى ))ألالبنكم يف جيمع اذنخ ((

ذسلدمي مفيه أنه أت، مأقا أدذ  اذسن : فهي لثرية أفضا   مقنها ب فث قعامف  حن احلكم ا

حجاسف  أساد حترفرها قن اذعبودف   فسأهلا اذنبي: ) أفن ا،هل  -ا ى ا،هل عليه مالم  –اذنبي 

 -ا ى ا،هل عليه مالم  -( قاذت: يف اذسامء  قال: ) قن أنا ؟ ( قاذت : أنت ساول ا،هل 

ا،هل حن مقنها ب فث عب    فإهنا قؤقن  ( سما  قسلم مغري  -برسها  –قال: ) أعتاها 

قال: )  -ا ى ا،هل عليه مالم  -أن ساول ا،هل  -سيض ا،هل عنه  -عدمرم حن اذعاص 

اذرامحون فرمحهم اذرمحن  اسمحوا قن يف األسض فرمحكم قن يف اذسامء ( سما  اذرتقي  

  ماممه
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الاتيلاس ا[حن عب  اذرب بيث فاول يف لتاحه مأقا اإلمجاع فا  ناله مجاع  قنهم اإلقام ا

فع ى ذذك مجاع  أه   : ))تعلياا ع ى ب فث اجلاسف  اصمتا م]صمياه  األقلاساجلاق  

اذسن   مهم أه  احل فث مسماته اصمتتاهون فيه  ماائر نالته  للهم فاول قا قال ا،هل تعاىل 

يف اذسامء معلدمه  -  عز مج -(  مأن ا،هل 3)طه:{اذرمحن ع ى اذعرش ااتوى  }يف لتاحه:

 ((يف ل  قكان 

 ]اصملنف[مأقا أقوال اذسلف اذلاذ  فهي لثرية ج ا  قنها: قا سما  احن أيب شيب  يف 

حسن  بسن عن أيب حكر سيض ا،هل عنه ))صما قات اذنبي ا ى ا،هل عليه مالم  اع  أحو حكر 

إن لان محدمٌ  إهلكم اذي   !أهيا اذناس» :سيض ا،هل عنه اصمنرب فمدم  ا،هل مأثن، عليه ثم قال

فإن إهلكم مل فدمت  ثم  يف اذسامء إهلكم اذي  إهلكم محدمً ا ق  قات  مإن لانتعب من فإن 

ا} :تةا ْبُتْم عه ىه أهْعاه له اته أهْم ُقتِ ه اْناه إِْن قه ُاُ  أهفه ِه اذرُّ
ْبلِ لهْت ِقْن قه ْ  خه ُاوٌل قه ٌ  إاِلَّ سه ا مُحهدمَّ قه  حُِكمْ مه

 . بت، ختم اآلف 

حني اامء اذ نيا » :سيض ا،هل عنه عن احن قسعود]اذعظدم  [مليذك قا سما  أحو اذشيخ يف 

ماذتي تليها قسرية مخس قئ  عام محني ل  اامءفن قسرية مخس قئ  عام محني اذسامء 

 اذساحع  محني اذكريس قسرية مخس قئ  عام محني اذكريس محني اصماء قسرية مخس قئ  عام

 «مهو فعلم قا أنتم عليه ما،هل تباسك متعاىل فوق اذعرش ماذعرش فوق اصماء

 معلدمه يف ل  قكان ال خيلو قنه يشء(( يف اذسامء ا،هل»مثبت عن اإلقام قاذك أنه قال ))

http://as-salaf.com/article.php?aid=9?=ar
http://as-salaf.com/article.php?aid=9?=ar
http://as-salaf.com/article.php?aid=9?=ar
http://as-salaf.com/article.php?aid=9?=ar
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إذه( فعني  يف اذسامء فاوذوا: ذيسإنام ف مسمن ع ى أن ) :(هـ 278مقال محاد حن زف  )

 اجلهدمي 

اجلهدمي  رشٌّ قوالً  » :مهو قن شيوخ اذبخاس  (هـ 169اعي  حن عاقر اذضبعي ) قالم

قن اذيهود ماذنلاسى  ق  اجتدمعت اذيهود ماذنلاسى مأه  األدفان: أن ا،هل تباسك 

 «. ى اذعرش  مقاذوا هم: ذيس ع ى اذعرش يشءمتعاىل ع

قن قال: إن ا،هل ذيس » :مهو قن شيوخ اذبخاس  (هـ 121محدم  حن فواف اذترفايب ) قال

 )خلق أفعال اذعباد(«.ع ى عرشه فهو لافر

مذلر  «هيا قول األئدم  اصمأخوذ يف اإلاةام ماذسن  » : (هـ 146قتيب  حن اعي  ) قال

مْحهُن عه ىه } :اذساحع  ع ى عرشه  لام قال يف اذسامء منعرف ا،هل» :جمدموع  قن اذعاائ  قنها اذرَّ

ى ْته اذثَّره ا حته قه ْينهُهامه مه ا حه قه ا يِف اأْلهْسِض مه قه اِت مه مه امه ا يِف اذسَّ ُه قه ى * ذه ْرِش اْاتهوه    3طه : ] {اْذعه

  .امي  (16) « [0

قال فواف حن قوا، اذافان: )قي  أليب عب  ا،هل أمح   : (هـ 142أمح  حن بنب  ) .17

حن بنب : ا،هل عز م ج  فوق اذسامء اذساحع  ع ى عرشه حائن قن خلاه مق سته معلدمه يف 

 ل  قكان؟

 محدم  حن أالم اذفويس قال امي  “ .نعم ع ى اذعرش معلدمه ال خيلو قنه قكان » :قال

  فالُت "ق  حلغني أنك ال ترف  سأاك إىل اذسامء"قال يل عب  ا،هل حن طاهر:  : (هـ 141)

http://as-salaf.com/article.php?aid=9?=ar
http://as-salaf.com/article.php?aid=9?=ar
http://as-salaf.com/article.php?aid=9&lang=ar
http://as-salaf.com/article.php?aid=9&lang=ar
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ه ال أسف  سأيس إىل اذسامء؟» :حرأيس هكيا إىل اذسامء ااع   ثم قلت مه  أسجو اخلري  ممِل

 !؟ يف اذسامء إال ممن

مق  اتتات اذكلدم  قن اصمسلدمني أن ا،هل تعاىل فوق ) : (هـ 196اذ اسقي )عثامن  مقال

 (عرشه فوق ادمواته

رشح أاول اعتااد اذسن  [مل  هي  اآلثاس اميم  ثاحت  جت ها يف لت  األئدم  ك

اذ اسقي ع ى اصمرفيس  مهناك عرشات ح   ]ناض[ذعب  ا،هل حن أمح  م]اذسن  [ذةاذكائي م]

لف اذلاذ  يف تارفر هيا االعتااد  مذست حل د تتب  أقواهلم  سعن اذقئات األقوال 

مذكن اذال  حيان أن هيا  -سمحه ا،هل–ذليهبي  ]اذعلو[مقن شاء االاتزادة فعليه حكتاب 

هو اعتااد اذسلف اذلاذ   محيان اهوذ  االعتااد مأنه قوافق ذلكتاب ماذسن  ماذتفرة  

نتوس حتفرَتا تاب  ع ى طل  اذعلو عن  أن اذف-حخةاف اعتااد األشعرف  اذي  ايأيت-

توجهها إىل سهبا حاذ عاء  مدذي  ففرف  هيا اإلقبال ااتواء اذناس فيه فيستو  فيه اذعامل 

 ماجلاه  ماذيلر ماألنث، إال قن تلوثت ففرته حكةام أه  اذكةام 

أقا األشعرف  فإهنم لام تا م قعنا قراسا ال فعتربمن نلوص اذكتاب ماذسن  أدذ  لافي  

إلثبات االعتااد  فليذك نج هم فرجعون إىل اذعا  يف هي  اصمسأذ   معاوهلم ذيست ع ى 

حستسف  اذيونان مغريها  مذلرما أالهم اذي  تا م قعنا اذتفرة  ح  اختلفت متلوثت 

احلوادث  مذلرنا ااحاا ليتي  نتيهم هلي  اذلت   محام أهنم نتوا  قراسا مهو اقتناع بلول

علو ا،هل ع ى خلاه مااتواء  ع ى عرشه مهيا االعتااد خماذف ذرصف  اذكتاب ماذسن  

http://as-salaf.com/article.php?aid=9?=ar
http://as-salaf.com/article.php?aid=9?=ar
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ملةام اذسلف اذلاذ   فإهنم حاتوا فتأمذون قا مسد يف اذارآن  محيدملون اذارآن قا ال 

 حيتدم   مهنا أقر قهم جي  اذتنبيه عليه:

اول حعض األشاعرة عن قا حتامسهم متسأهلم: صماذا تأمذون اذلتات؟؟ فاوذون: حأننا ف

مهيا قن حاب اذتتسري  فاذي  قثةا تأيت حدمعن، دم  قعاين أخرى مج نا أن اذلتظ اذعريب حيت

اذا سة فالنا: اذي  يف اذارآن حدمعن، اذا سة  مليذك االاتواء فأيت حدمعن، االاتيةاء 

 ى( أ : ااتوىل فمدملنا قوذه)ثم ااتو

مهيا لةام فاا   فإننا ال نختلف قعهم يف أن اذلتظ حيتدم  قعاين أخرى مذكن اذسؤال: 

قا هو اذ اعي اذي  جعلكم تبمثون عن قعن، جماز  مترتلون اصمعن، احلاياي؟؟ 

بلول احلوادث يف فظنون أن اصمعن، احلاياي فستلزم اجلواب هو قا تا م قراسا قن أهنم 

لانت ذات ا،هل قاحل  ذلموادث فهي بادث   ماحلادث حيتاج صمم ث  مهبيا ذات ا،هل  مإن 

 فبف  لون ا،هل ماج  اذوجود!!

فإهنم اضفرما إىل تأمف  اذلتات يف اذارآن حسب  أالهم اذباط   ممل جينموا ذلتأمف  

 صمجرد لونه مجها اائغا يف اذلغ .

 تواء.محع  هيا اذبيان أمد ذلر أقوال األشعرف  يف قسأذ  االا

ذه  أغل  األشعرف  إىل ااتواء ا،هل ع ى عرشه معلو  ع ى خلاه  خةافا إلقاقهم أيب 

 احلسن األشعر  اذي  أثبت علو ا،هل ع ى خلاه مسد ع ى قن أمل االاتواء حاالاتيةاء.
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ثم اختلف األشعرف  يف تتسري قعن، االاتواء  بت، أت، حعضهم حاصمضمكات اصمبكيات  

بيث فاول: فع  ا،هل ابمانه  ]عاي ة اذسلف[ال تتسري اذشرياز  يف فانظر ع ى ابي  اصمث

 يف اذعرش فعةا ادم، حه نتسه قستوفا! أ.هـ

مهيا اذكةام اصمتهافت ال حيتاج إلجاح   فاآلف  ماضم  يف أنه ا،هل ابمانه ااتوى ع ى 

اذعرش ممل فتع  يف اذعرش فعةا  فةا أدس  ذع  ذلشرياز  قعن، ج ف  حلرف اجلر 

  ( مل حيتظه ايبوفه!! )ع ى

مقهام تتكر أخي اذااسئ اذكرفم : ليف قرأ اذشرياز  هي  اآلف  لي فتهم قنها أن ا،هل 

 فع  يف اذعرش فعةا فلن جت  اجلواب  

 مهيا حاب مجي  فتمه األشعرف  ذلدمةاب ة ماذعلامنيني ذتمرفف اذنلوص مذيها  

 فإنه جع  اصمتعول فاعةا ماذتاع  قتعوال مهلم جرا.

 

أقا أغل  األشعرف  فإهنم قاذوا حأن االاتواء حدمعن، االاتيةاء  لام نص ع ى ذذك اإلجيي 

 يف اصمواقف.

مقال حعضهم: هو اذال   مقنهم قن جعله قن حاب اإلخباس  مقعنا  أنه أخرب عن لامل 

 اتاته منتي اذناائص!! )انظرحغي  اذفاذ  الحن زلر (
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خراات اصمضمك   مذكن اذعج  قن احن مذيس اذعج  قن هي  اذظنون اذباطل  ماذت

 سأى أنه ال دذي  عليها نتيا مال إثباتا!!!احلاج  اذي  

مليا جت هم قضفرحني بياسى فتتوهون حأقوس قستشنع  ال ف سمن قا خيرج قن 

 سأاهم!! ليف فكون ال دذي  عليها ق  مجود هي  اآلفات اذرصحي ؟؟

محعضهم أثبت االاتواء منت، لونه ااتيةاء مذكنه قال: ااتوى ع ى اصملك!! مهو قول 

 .]أاول اذ فن[اذبغ اد  يف 

مذكن لام قلت حأن إقاقهم أحا احلسن ق  أثبت هي  اذلت   مليا أثبتها أب  لباس أئدمتهم 

 .]اإلنلاف[اصمتا قني مهو اذباقةاين لام يف 

ماعلم أخي اذااسئ أن األشعرف  اضفرما إىل تأمف  ات  االاتواء إىل االاتيةاء ذيس 

ذكون اذلغ  حتتدم  هيا اصمعن،  مذكن ألن إثبات االاتواء فناض قيهبهم لام تا م ذلر   

تواء ال فأيت حدمعن، االاتيةاء يف اذلغ   مهيا أقر قعرمف قارس  مانظر ع ى اماعلم أن اال

 ذألشعر . ]اإلحان [الحن قنظوس م ]ان اذعربذس[ابي  اصمثال: 

مه  أن قعن، االاتواء فأيت حدمعن، االاتيةاء ذغ   فهيا ذيس دذيةا ع ى أن االاتواء يف 

اآلف  قعنا  االاتيةاء  إذ ليف فستويل ا،هل ع ى اذعرش مهو اذي  ق  خلاه  مقن اذي  

فنت، علو ا،هل  الفهيا  -تنزال– فغاذ  ا،هل لي فستويل ا،هل عليه!! مه  أنه حدمعن، االاتيةا

 ع ى خلاه إذ ق  ثبت علو  ابمانه حأدذ  أخرى لثرية تا م حيان شئ قنها.
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ذفيت : علو ا،هل ال فكون نالا اذبت   فهيا إحراهيم عليه اذسةام عن قا سأى اذكول  

 فتنّبه.ماذادمر مل فبف  إهليتهام ألج  لوهنام يف اذعلو  مإنام قال: )ال أب  اآلفلني( 

ملام هو قعلوم ذيس اذال  قن هي  اذرااذ  تارفر قيه  أه  اذسن  ق  ااتالاء األدذ  

 ماذرد ع ى اذشبهات  مإنام حيان َتافت األشاعرة مارضاهبم ما،هل ميل اذتوفيق.

 صفة اليدين والعينني والوجه.
حترفف إن قن اتات ا،هل ابمانه اذتي اتتق ع ى إثباَتا اذسلف اذلاذ  ماتتق ع ى 

قعناها اخللف اذفاذ  ات  اذي فن ،هل ابمانه  مال شك يف إثبات هي  اذلت   فا  أثبتها 

-ا،هل ذنتسه يف لتاحه  مأثبتها ذه ساوذه ا ى ا،هل عليه مالم  قال ابمانه إلحليس اذلعني 

عن قا تكرب معان  مأح، اذسجود آلدم عليه اذسةام ))قا  -إقام قن فرد اذرشع حعاله

يس اذلعني أن دذيله اذعايل اذافعي قا م لحسج  صما خلات حي  (( مق  ظن إن تقنعك أ

ع ى أقر ا،هل اذظني!!  مقال ابمانه سدا ع ى اذيهود اذيفن قاذوا إن ف  ا،هل قغلوذ  ))غلت 

أف هيم مذعنوا حزفادة ذقا قاذوا ح  ف ا  قبسوطتان(( فأثبت ابمانه ذنتسه ف فن مأقر 

مذعلهم أثبتوا هيا  -قبمهم ا،هل–سد عليهم حواتهم إفاها حاذغ   اذيهود ع ى إثباَتا مذكنه

 اذواف ذ ذي  عايل قفعي عن هم!!
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مقال ابمانه ))ف  ا،هل فوق أف هيم(( مهيا يف اذبيع  مقال ابمانه ))تباسك اذي  حي   

اصملك(( مإن لانت حتتدم  هنا اذاوة مغريها فإن اذتعبري عنها حاذي  ذتائ ة مهي إثبات هي  

  مأقا اصممرفون اذاائلون حأن اذلت   مليا قوذه ابمانه ))ماذسدموات قفوفات حيدمينه((

اذي  هنا اذا سة أم اذنعدم  فةا شك أنه قول حاط  ق  سد  اذسلف  مال فل  تتسري اذي فن 

حاذا سة أم اذنعدم  اذبت   فع ى ابي  اصمثال: قوذه ابمانه: ))قا قنعك أن تسج  صما خلات 

ابمانه مل خيلق إحليس حنعدمتيه  مهيا ظاهر اذبفةان  مذكنهم قاذوا: اذي  هنا حي  (( فا،هل 

اذا سة  ماجلواب أن ا،هل ابمانه فض  آدم عليه اذسةام ع ى إحليس مرشفه حكونه خملوقا 

مأنا أفضا خلاتني حي فك!  -مقا أجرأ  –حي   ابمانه  فلو لانت اذي  اذاوة ذاال إحليس 

فع  أقوسا أخرى حي   مخلق األنعام حي   لام قال ابمانه ))مما  مال تغرت حاوهلم إن ا،هل

عدملت أف فنا(( فكيف رشف آدم عليه اذسةام مق  خلق األنعام حي    فإهنا شبه  ال تع ل 

جناح حعوض   فإن أف فنا هنا حدمعن، اذا سة  مذكننا نتنزل فناول إهنا ذيست حدمعن، اذا سة 

اصمااسن  لانت حني إحليس مآدم عليه اذسةام ممل تكن حني  ح  حي  ا،هل  فةا إشكال اذبت   ألن

إحليس ماألنعام  فةا إشكال أن فرشف ا،هل آدم عليه اذسةام مفرشف خملوقات أخرى حأنه 

خلاها حي    مذكن ا،هل ابمانه مل فرشف إحليس ذعنه ا،هل هبي  اصمزف   مهيا قن حاب اذتنزل 

  اذلسان )) األهْفُ  ماآلُد مجيعًا: اذاوة؛ قال قال ااب مإال األف  يف اذلغ  هي اذا سة 

اذعجاج: قن أهن تبّ ذت حآِد  آدا فعني قّوة اذشباب(( مليا يف قوذه ابمانه ))ماذلر 

مفؤل  هيا قوذه ابمانه))مأف نه حرمح اذا س((  .عب نا دامد ذا األف (( أ : اذاوة 
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ّ (  ( .أف نا  هنا ه  هي مج  ف ؟؟!! ال شك أهنا حدمعن، )قوفنا ( فهي قن )ف ( أقا )ف ه

   ذتأمف  اذكةام إىل اذا سة.اجفةا تأيت حدمعن، اذا سة  مإن أتت فةا بمذيست قن )آد( 

مهو ال فدمكن أن تكون اذي  حدمعن، اذا سة –ماعلم سمحني ا،هل مإفاك أن هيا اجلواب 

ذترشفف أدم عليه اذسةام ع ى إحليس مذو لانت اذي  هنا هي اذا سة صما لان هناك قزف  

ق  بري األشعرف  طيل  قرمن  بت، جاء يف هيا اذعرص  -آلدم عليه اذسةام ع ى إحليس

مف  اذي  حاذا سة اذشيخ عب  اذرؤمف اصماذكي األشعر   منظر يف هيا اجلواب معلم أن تأ

مهو  مذكنه تكلف اجلواب–لام قال أاةافه األشعرف  قشك  ج ا مأنه ال فستايم اذبت  

مذكنه أخفأ اذنتيج   فجاء حتأمف  ج ف  مل فعرفه األشعرف  قن قب   فكان  -جي  اذنظر

األشعرف  خمتلتني يف تتسري اذي  ع ى أقرفن: اذنعدم  ماذا سة  مذكن جاء اذشيخ عب  

فأضاف تتسريا ثاذثا مزعم حأنه هبيا اذتتسري خيرج قن إشكال اجلواب  ملت   اذرؤمف

مإن   قااال حعنوان ))قا ذ    يف قوذه قا خلات حي  (( فإنه اعرتف حأنه أت، حأقر ج ف 

ق  سأفت هيا اجلواب عن  أب  لباس أااطني األشعرف   مذع  األشعرف  مل فتلتتوا ذه  لنُت 

سد لةاقه حأنك أمل قن اخرتعته بت، تأيت ذك يف اصمسأذ  ذضعته مهزاذه  مفكتي يف 

 .حإقام!!

مهكيا أخي اذكرفم اصمباسك جت  األشاعرة بياسى قتخبفني  ل  فوم تراهم يف شأن  

ع ى نتس اصمعتا  لام مل  فوم ترى هلم تأمفةا ماعتاادا  مهيا فؤل  أنه ال فوج  أشعرفان 

 ذلرت قراسا.
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ذللمي  اذرصف  قن اذكتاب ماذسن   مهاك حعض قا ف ل ع ى مأقا أه  اذسن  فإهنم تب  

 ثبات ات  اذي  قن احل فث إ

فتي امي  قسلم أن اذنبي ا ى ا،هل عليه مالم قال : إن اصماسفني عن  ا،هل ع ى قناحر قن 

عِ ُذون يف ُبكدمهم مأهليهم مقا  مللتا ف فه فدمني اذرمحن عز مج  فدمني نوس عن اذيفن فه

ُذـوا  . مه

 باب فيما أنكرت اجلهمية : حعنوان ن احن قاج  يف قا قته عنون حاحاميف ان

 : م مض  فيه هي  األبادفث

لت  سحكم ع ى   "عن أيب هرفرة   قال : قال ساول ا،هل ا ى ا،هل عليه مالم : 

  " قب  أن خيلق اخللق : سمحتي ابات غضبي حي   نتسه

 "قال ساول ا،هل ا ى ا،هل عليه مالم : عن اعي  حن اصمسي    أن أحا هرفرة   لان فاول : 

  ثم فاول : أنا اصملك   أفن قلوك  حيدمينه فابض ا،هل األسض فوم اذاياق    مففو  اذسامء

 " األسض ؟

  ال فغيضها يشء    فدمني ا،هل قألى " : عن أيب هرفرة   عن اذنبي ا ى ا،هل عليه مالم قال

  فرف  اذاسط مخيتض   قال : أسأفت قا اماء اذلي  ماذنهاس   محي   األخرى اصميزان 

 " ف فه شيئا أنتق قني خلق ا،هل اذسدموات ماألسض ؟ فإنه مل فناص مما يف
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ملةام اذسلف اذلاذ  يف إثبات هي  اذلت  لثري ال فسعه اصماام مذكني أنا  لةام اإلقام 

أن  تنكيةا حاألشعرف  مسد حاطلهم محيان–أيب احلسن األشعر  يف إثبات هي  اذلت  

 -نسبتهم أليب احلسن ليب مهبتان

))قال حعض قن فنتم  احل فث أن اذعرش مل فدمتلئ  ]قااالت اإلاةاقيني[قال يف لتاحه 

 حه مأنه فاع  نبيه عليه اذسةام قعه ع ى اذعرش.

مقال أه  اذسن  مأاماب احل فث: ذيس حجسم مال فشبه األشياء مأنه ع ى اذعرش لام 

عرش ااتوى مال نا م حني ف   ا،هل يف اذاول ح  ناول قال عز مج : اذرمحن ع ى اذ

ااتوى حةا ليف مأنه نوس لام قال تعاىل: ا،هل نوس اذسدموات ماألسض مأن ذه مجهًا لام قال 

ا،هل: مفبا، مجه سحك مأن ذه ف فن لام قال: خلات حي   مأن ذه عينني لام قال: جتر  

 حأعيننا ((

 فث: ذسنا ناول يف ذذك إال قا قال ا،هل عز مقال يف قوض  آخر: ))مقال أاماب احل

مج   أم جاءت حه اذرماف  عن ساول ا،هل ا ى ا،هل عليه مالم  فناول: مجه حةا ليف  

 مف ان معينان حةا ليف((

مجل  قا عليه أه  احل فث ماذسن  اإلقراس حا،هل مقةائكته ملتبه مقال يف قوض  آخر: ))

اذثاات عن ساول ا،هل ا ى ا،هل عليه مالم ال  مساله مقا جاء قن عن  ا،هل مقا سما 

فردمن قن ذذك شيئًا  مأن ا،هل ابمانه إذه ماب  فرد ادم  ال إذه غري  مل فتخي اابب  
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مال مذ ًا مأن محدم ًا عب   مساوذه  مأن اجلن  بق مأن اذناس بق مأن اذساع  آتي  ال سف  

 فيها مأن ا،هل فبعث قن يف اذابوس.

 عرشه لام قال: اذرمحن ع ى اذعرش ااتوى مأن ذه ف فن حةا ليف لام مأن ا،هل ابمانه ع ى

قال: خلات حي   ملام قال: ح  ف ا  قبسوطتان مأن ذه عينني حةا ليف لام قال: جتر  

 حأعيننا مأن ذه مجهًا لام قال: مفبا، مجه سحك ذم اجلةال ماإللرام.

فل  يف إحان  قول أه  احلقِّ ماذسن : فإن قال ذنا قائ : ق  أنكرتم "  ]اإلحان [مقال يف 

قول اصمعتزذ , ماذا سف , ماجلهدمي , ماحلرمسف , ماذرافع , ماصمرجئ   فعرفونا قوذكم اذي  حه 

 .تاوذون  مدفانتكم اذتي هبا ت فنون

سحنا عز مج    قي  ذه: قوذنا اذي  ناول حه  مدفانتنا اذتي ن فن هبا  اذتدمسك حكتاب ا،هل

أئدم  محسن  نبينا محدم  ا ى ا،هل عليه مالم  مقا سم  عن اذسادة اذلماح , ماذتاحعني, م

احل فث  منمن حيذك قعتلدمون  ...... مأن ذه ابمانه مجها حةا ليف  لام قال: 

 )مفبا، مجه سحك ذم اجلةال ماإللرام( .

 (   ملام قال: )ح  ف ا  مأن ذه ابمانه ف فن حةا ليف  لام قال ابمانه: )خلات حي 

 قبسوطتان( قن اآلف  مأن ذه ابمانه عينني حةا ليف  لام قال ابمانه: )جتر  حأعيننا(((

قي : ناول ذذك حةا ليف  ق  ائلنا أتاوذون إن ،هل ف فن؟ )قسأذ :مقال يف قوض  آخر: 

تعاىل: )صما (   مقوذه 49/ 26مق  دل عليه قوذه تعاىل: )ف  ا،هل فوق أف هيم( قن اآلف  )
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( .مسم  عن اذنبي ا ى ا،هل عليه مالم أنه قال: )إن 59/ 73خلات حي  ( قن اآلف  )

 ا،هل قس  ظهر آدم حي   فااتخرج قنه ذسفته( 

فه  حع  هي  اذناول شك يف أن اإلقام أحا احلسن فثبت ات  اذي فن؟؟ ميف هيا اذنا  قا 

زعم أنه جاء حتأمف  ج ف  ذاوذه فكتي ذرد لةام اذشيخ عب  اذرؤمف اصماذكي اذي  ف

ابمانه ))صما خلات حي  (( مق  ااتوبا  قن لةام أيب احلسن األشعر !! فام هيا إال 

 افرتاء مهبتان.

فاإلقام أحو احلسن فثبت ات  اذي فن ،هل ابمانه لام هو قيه  اذسلف اذلاذ   ح  إنه 

  ]سااذ  أه  اذثغر[فثبت األااح  ،هل لام يف 

)) هيا أفضا قيه  اذسلف ماذشيخ فأثبتوا  ]حغي  اذفاذ [قال احن زلر  اذتلدمساين يف 

،هل اذي فن اتتني ثبوتيتني زائ تني ع ى ذاته محاقي اتاته....مذه  ألثر أئدمتنا إىل تتسري 

 اذي فن حاذا سة((

فألثر األشعرف  ق  خاذتوا إقاقهم اذي  أحف  ل  تتسري فضاد اذتتسري اذلمي . ح  

ثبت هي  اذلت  أفضا احن لةاب ماذاةانيس لام ناله األشعر  عنهام لام هو قارس يف أ

  مللام فتأخر هبم ]اإلنلاف[مهو قول اذباقةاين لام يف  الحن زلر . ]حغي  اذفاذ [

اذزقن للام تظهر قنهم اذعجائ   فبع  زقن اذباقةاين ماألشعر  جاء احن احلاج  مقال: 

 أفضا. ]حغي  اذفاذ [ت  اذي فن ال نتيا مال إثباتا!! لام يف ال فوج  دذي  ع ى إثبات ا
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أقا اذراز  فأمهلا حاذا سة ماذنعدم   يف أااس اذتا فس  مأمهلا أخرى حاذعناف  اذش ف ة  

 مهو اذتأمف  اجل ف  اذي  جاء حه اذشيخ عب  اذرؤمف اصماذكي!!

 يف أاول اذ فن مهو مأقا اذبغ اد   فا  اقترص ع ى تأمفلها حاذا سة دمن اذنعدم  لام

اذا سة –اختياس اآلق   يف أحكاس األفكاس  مذكن اذسنويس بامل اجلدم  حني اذتأمفلني 

فأت، حعجيب  مل ُفسبق إذيها مهي قوذه حأن اذتثني  يف قوذه  ]رشح اذواف،[يف   -ماذنعدم 

 !ابمانه ))حي  (( ت ل ع ى اذا سة ماذنعدم   مخلق إحليس حي  اذا سة دمن ف  اذنعدم !

مليذك ات  اذعينني ماذوجه  فإن اإلقام األشعر  ق  أثبتهام  مليا اذباقةاين يف 

إهنا حدمعن، اذبرص  مأمهلا  ]إلسشاد[  مقال يف ا]اذنظاقي [  ماجلوفني يف ]اإلنلاف[

  أقا اذسنويس فيلر هلا ]غاف  اصمرام[حش ة اذعناف  مقثله اآلق   يف  ]اذتأايس[اذراز  يف 

 ماحلتظ  لام يف رشح اذواف،.تأمفلني: اذعلم 

مفتبني قن خةال قا تا م أن األشعر  حراء قن األشاعرة  مأن نسب  األشعرف  ذإلقام أيب 

احلسن فيها قن اذكيب قا فيها  فإن اإلقام أحا احلسن خيتلف ق  أتباعه يف طرفا  اذنظر 

  هيا نتائج  مق  تا م لماالات الل ميف طرفا  اذبمث ميف قلادس اذتلاي ميف اذ

حاذتتلي   ح  إن أتباع األشعر  اصمتا قني خيتلتون قفعا ق  اصمتأخرفن  مذد ذلرت شيئا 

إن األشعرف  ق  طعنوا يف شيخ اإلاةام احن تيدمي  منسبو   قن هيا  مذتألي  لةاقي أقول:

ذلتجسيم ألنه فاول )ف  بايا ( م)عني بايا ( ممل ف س هؤالء اصمسالني أن أحا احلسن 
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  مليذك ظاهر عباسة اذباقةاين  أقا األشعر  ]اإلحان [أثبت هيا يف لتاحه  األشعر  ق 

 فعباسته ماضم  مفاول فيها: 

))مذيس جيوز أن فع ل حام ظاهر  اذعدموم عن اذعدموم حغري بج   ليذك قوذه تعاىل: )صما 

 خلات حي  ( ع ى ظاهر  أم باياته قن إثبات اذي فن((

))ماذعينني اذلتني أفل  حإثباَتام قن اتاته ]اإلنلاف [مأقا اذباقةاين فإنه فاول يف 

مذتلن  ع ى }حيذك أخباس اذراول عليه اذسةام فاال عز مج   اذارآن متواترت

 م مأن عينه ذيست حماا  قن احلواس  مال تشبه اجلواسح  {جتر  حأعيننا  }م (عيني

 )) األجناس

بات اذلتات ع ى ظاهرها  مال فرق  مهي  اذعباسة قن اذباقةاين تواز  قول قن فاول: إث

مأحفله  بيث  ]اذبمر اصمميط[مق  تتفن هليا اذاول أحو بيان اصمترس  فانتا   يف تتسري  

مقال قوم قنهم اذاايض أحوحكر حن اذفي  ـ أ  اذباقةاين ـ : هي  للها اتات  فاول: )

م قنهم اذشعبي ماحن زائ ة ع ى اذيات ثاحت  ،هل تعاىل قن غري تشبيه مال حت ف    مقال قو

نّي تتسريها مال فسبق اذنظر فيه مهيان  . اصمسب  ماذثوس  نؤقن هبا منارُّ لام نلت مال ُنعه

ْن مل فدمعن اذنظر يف ذسان اذعرب(( فإنه مل فرتِض قول اذباقةاين.  اذاوالن ب فث قه

مقن حاب اذتألي  ع ى أن األشعر  تاح  ذاول أه  اذسن  يف هي  اذلتات أن احن بزم ق  

اذتل  يف اصمل  [انتا  قوذه مأن قوذه ق خ  يف قول اصمجسدم   فاول احن بزم : يف 
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مقال األشعر  إن اصمراد حاول ا،هل تعاىل أف فنا إنام قعنا  اذي ان  :))]ماألهواء ماذنم  

(( مقعلوم أن  ام قعنا  عينان مهيا حاط  ق خ  يف قول اصمجسدم مإن ذلر األعني إن

األقوال اصمنتا ة حأهنا ق خل  يف أقوال اصمجسدم  هي أقوال أه  اذسن  ماجلامع   مهي يف 

 احلايا  عني اذتنزفه ماإلجةال ماذكامل.

 تنبيهات قهدم :

)اإلحان  يف أاول  ق  فاول قائ : قا نالتدمو  عن أيب احلسن األشعر  لان قن لتاحه أمال:

 اذ فان ( مهيا اذكتاب ال فثبت ذه  فكيف تعتدم من عليه؟؟

فأقول قستعينا حا،هل قتولةا عليه: إن لتاب اإلحان  ثاحت ذألشعر  ثبوتا قفعيا بيث ال 

ف ع جماال ذلشك اذبت   فا  أثبته ذألشعر  لباس األئدم   قنهم اذبيهاي سمحه ا،هل يف لتاحه 

لتاحه )اذعلو ذلعيل اذغتاس( مليا احن فربون اصماذكي يف )اإلسشاد(   مليذك اذيهبي يف 

اذيب عن [لر احن دسحاس اذشافعي يف سااذته   مذ فباج( ممجاع  آخرمنلتاحه )اذ

جمدموع  قن اذعلامء  قنهم: إقام اذاراء أحو عيل احلسن حن عيل حن إحراهيم  ]األشعر 

اذتاسيس  مقنهم اإلقام اذتايه أحو اذتت  نرص اصما يس سمحه ا،هل مقنهم اذتايه أحو اصمعايل 

 مذلر آخرفن .ذتاهجميل ااب  )لتاب اذيخائر( يف ا

مفكتي يف هيا اصماام لةام احن عسالر يف لتاحه تبيني ليب اصمترت   فإنه أثبت اذكتاب 

أليب احلسن األشعر  حام ال ف ع جماال ذلشك  ح  نا  قفع  قن اذكتاب ميف هي  اذافع  
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قا فوافق قيه  اذسلف  مأقا قول اذكوثر  سمحه ا،هل تعاىل يف اذتعليق ع ى تبيني ليب 

  : 19صمترت  ص ا

)ماذنسخ  اصمفبوع  يف اهلن  قن اإلحان  نسخ  قلمت  محرف  تةاعبت هبا األف   األثيدم  

( فهو لةام إنشائي حمت  ال فاوم ع ى أا  مال  فتج  إعادة طبعها قن أا  مثيق

 دذي   مال فنت  إال يف بلص اذتعبري!! 

 -مهو تسليم ج يل محض ال عربة حه اذبت  –مع ى فرض أن اإلحان  ال تثبت عن األشعر  

فإن لةام أيب احلسن األشعر  اذي  حتوفه اتمات اإلحان  هو عني لةاقه يف لتبه 

األخرى  لدمااالت اإلاةاقيني مسااذ  أه  اذثغر   أم للها محرف  متفامذت هلا أفاد  

ته اذتي أثيدم ؟؟ ثم إن لانت هي  قلنتاته اذتي ال تثبت ذه  فليت شعر  أفن قلنتا

 تثبت ذه  معليها اعتدم تم؟؟!!

تنبيه قهم ج ا: اعلم أخي اذااسئ اذكرفم أن أب  نساخ لتاب اإلحان  قن األشعرف  

اصمتأخرفن ق  زاد يف نسخته حعض اذعباسات اذتي تناض قيه  األشعر   مفعرف 

 حفةان هي  اذزفادات حوجو  ع ة  قنها أهنا نسخ  ال توافق أ  نسخ  أخرى!! ح  بت،

ال توافق قا ذلر  احن عسالر يف لتاب اذتبيني  ح  هي  اذزفادات تتناقض ق  لتاب اإلحان  

 أاةا  مق  اعتدم  ع ى هي  اذنسخ  اذردفئ  اذ لتوسة فوقي !!
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مع ى ابي  اصمثال ال احلرص: أثبت أحو احلسن األشعر  يف لتاحه اإلحان  ات  اذي   منت، 

ة  حينام نج  يف طبع  اذ لتوسة فوقي  عباسة )أ  أن تكون حدمعن، اذا سة يف قواض  ع ف 

 حع  ذلر ات  اذي !! .حي  ق سته ابمانه(

معباسة )قنزهًا عن اصماما  ماالاتاراس ماذتدمكن ماحللول ماالنتاال ال حيدمله اذعرش ح  

( فه  فشك عاق  قفل  ع ى أن هاتني  .. اذعرش ممحلته محدموذون حلفف ق سته

اذعباستني ق سجتان يف اذكتاب؟؟ فإن يف اذعباستني قا فناض لتاب اإلحان  قن أاله 

رصاب   ماذعباسة اذثاني  قن عباسات اذغزايل اصمشهوسة مق  أدسجها اذنااخ  فاذي  

  تةاع  حنسخ اإلحان  هم قتأخرم األشاعرة ذينتوا عنها اصمستشنعات يف نظرهم!!

مأعود فأقول: إن قا فوج  يف اإلحان  ثاحت عن األشعر  قفعا  إقا قن لتاب اإلحان  

نتسه  أم قن لتبه األخرى  أم مما ناله عنه أاماحه ملباس أئدم  اصميه  األشعر  

اصمتا قني لاذبيهاي ماحن عسالر ماحن فوسك  مإذيك نلا الحن فوسك بيث فاول يف لتاحه 

ا فثبت قن طرفق اخلرب فةا فنكر ) أ  األشعر  ( أن فرد فأقا ق "قااالت األشعر : 

اخلرب حإثبات اتات ذه تعتا  خربًا   متفلق أذتاظها ادمعًا محتاق قعانيها ع ى بس  قا 

فليق حاصمواوف هبا   لاذي فن ماذوجه ماجلن  ماذعني   ألهنا فينا جواسح مأدمات ميف 

 ذتأذيف ماجلواسح ماألدمات((ماته نعوت ماتات صما ااتمال عليه قن اذرتلي  ما
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لام تا م ذك  تنبيه آخر: اعلم أخي اذكرفم أن قتأخر  األشعرف  ق  اختلتت قياهبهم 

مليذك فهم خماذتون ذألشعر  لام تا م  أقا االعتااد اذي  الكو  ماستضو  فهو 

االعتزال  مهيا ف بض نسبتهم ذألشعر   فإن األشعر  ق  خل  ثوب االعتزال مأقر  

قشهوس  مق  سد عليهم يف لتبه  أقا قتأخرم األشعرف  فإهنم ق  مافاوا  قعرمف

:  ))مق  اعتيس اذاايض يف اذتارف  ....عدمن ]سف  احلاج [قال اذسبكي يف  اصمعتزذ   

، ورمبا طالعوا كتب مافق اصمعتزذ  قن أاماحنا حأهنم مل فكن هلم ق م سااخ يف اذكةام

وهذا الكالم من السبكي يعترب دليال كافيا ...(( املعتزلة فاستحسنوا هذه العبارة
لبيان أن األشعرية املتأخرين قد تأثروا باملعتزلة، ولعل بيان ذلك بالتفصيل يكون يف 

 رى، واهلل املوفق.رسالة أخ

هنا أكون قد انتهيت مما رمت كتبه، وقصدت رمسه، وصلى اهلل على نبينا وإىل 
 حممد، وآله وصحبه.


