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  حمـمد عبد النيب سيد حمـمد.
قسم العقيدة والفلسفة، كلية أصول الدين والدعوة اإلسالمية بأسيوط، جامعة األزهر، مجهورية 

  مصر العربية.
 m.sayad@tu.edu.sa الربيد اإللكتروين: 

  امللخص: 

ت فيها تعد مسألة األحوال من أكثر املسائل اليت أثارت جدال بني املتكلمني وتفاوت
أحكامهم بني اإلثبات والنفي وخاصة بني علماء األشاعرة الذين اهتموا ذه املسألة 
وأفردوا هلا مباحث يف مؤلفام ألجل إثباا وإقامة األدلة عليه أو نفيها وإقامة األدلة 
عليه والرد على من أثبتها، حىت وجدنا بعضهم يتردد بني إثباا تارة ونفيها أخرى، وكان 

من قال بإثبات األحوال هو أبو هاشم اجلبائي والعالف املعتزليني لتربير العالقة بني  أول
ذات اهللا وصفاته حيث ذهب املعتزلة إىل نفي وجود صفات قدمية قائمة بذاته تعاىل زائدة 

 .عليها وخالفهما مجهور املعتزلة يف إثبات هذه األحوال

خرى كإثبات الصفات املعنوية هللا وهذه املسألة تترتب على إثباا عدة مسائل أ
  .وإثبات األحوال املعنوية ضمن املعقوالت وزيادة األحوال يف أقسام األمور

ويف هذا البحث ألقي الضوء على هذه القضية اليت شغلت أذهان األعيان من 
املتكلمني، مع بيان موقف علماء األشاعرة منها، ومناهجهم يف دراستها ومناقشتها، 

  حوال وموقف األشاعرة منها).وعنوانه: (األ

ويهدف البحث إىل التعرف على موقف علماء األشاعرة من مسألة األحوال ومن 
  أثبتها منهم ومن نفاها وأدلة كل من الفريقني، والرأي الراجح.

وقد اتبعت يف هذا البحث املنهج الوصفي، واملنهج االستردادي، واملنهج 
نهج النقدي، حيث قمت بعرض املسألة عند االستنباطي، واملنهج االستقرائي، وامل
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املتكلمني وتاريخ ظهورها والقائلني ا واملنكرين هلا، واستنباط املواقف املختلفة منها، 
  وتتبعت أدلة إثباا وأدلة نفيها، كما ذكرت أوجه النقد اليت وجهت هلا. 

  وقد توصلت من خالل هذا البحث إىل عدة نتائج كما يلي:
ل عند من أثبتها هي عبارة عن الواسطة بني املوجود واملعدوم، وهلذا السبب أوال: أن احلا

  أنكرها من أنكرها ألم قالوا باستحالة هذه الواسطة.
ثانيا: أن أول من قال باألحوال هو أبو هاشم اجلبائي من املعتزلة، وتبعه أنصاره الذين 

اقالين، وأبو املعايل يسمون البهشمية، وقال ا بعده من األشاعرة أبو بكر الب
  اجلويين على خلف منهما.

ثالثا: أن من أثبت هذه األحوال أثبت هللا تعاىل ما يسمى بالصفات املعنوية، ومن نفاها 
  نفاها.

رابعا: أن موقف مجهور األشاعرة يف امل هو نفي األحوال، وقد كان هلم جهد عظيم 
  اغة األدلة على بطالن القول ا.يف الرد على أدلة املثبتني وتفنيدها، وكذلك يف صي

خامسا: أن الرأي املشتهر واملستقر عند األشاعرة هو إنكار األحوال حىت قال قائلهم: 
  "احلق أال حال، وأن احلال حمال".

  كما يوصي البحث مبا يلي:
  املزيد من االهتمام بالدراسات الكالمية اليت تبحث يف مثل هذه املسائل الدقيقة. -١
عصب واهلوى وكل ما يؤثر على موضوعية البحث العلمي خاصة التخلي عن الت -٢

 يف الدراسات الكالمية والفلسفية.

الغوص يف دوافع اآلراء الكالمية عند أصحاا لفهم حقيقتها والوقوف على  -٣
 مقاصدها ومراميها.

صفات املعاين - النفي  -اإلثبات  -املعتزلة  -األشاعرة  -: األحوال املفتاحية الكلمات  
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Mohammad Abdunaby Sayed Mohammad. 
Department of  faith (Creed) and philosophy, Faculty of 
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Abstract: 
     The issue of conditions is one of the most controversial issues 

among the speakers, and their rulings differed between evidence 
and exile, especially among Ash'ari scholars who took an interest in 
this issue and devoted research to it in their literature in order to 
prove it and establish evidence on it or deny it and establish 
evidence on it and respond to it, until we found some of them 
hesitating between Proving it at times and denying it again, and the 
first to say to prove the conditions was Abu Hashem Al-Jibai and 
Al-Mu'tazil al-Mu'tazilite to justify the relationship between the self 
of God and his attributes. 

This issue entails proving several other issues such as proving 
the moral qualities of God and proving moral conditions within 
reasonable and increasing conditions in the sections of matters. 

In this research, I shed light on this issue, which occupied the 
minds of notables from the speakers, with an explanation of the 
position of the Ash'ari scholars, and their approaches in studying 
and discussing it, and its title: (Conditions and the position of 
Ash'ari from them). 

The research aims to identify the position of the Ash'ari 
scholars regarding the question of conditions, their evidence from 
them, their negations, the evidence of both groups, and the correct 
opinion. 

In this research, I followed the descriptive approach, the 
retrospective approach, the deductive approach, the inductive 
approach, and the critical approach, where I presented the issue to 
the speakers and the date of their appearance and those who said it 
and those who deny them, and to derive different positions from 
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them, and followed their evidence and evidence of their denial, as I 
mentioned the criticisms that were directed to her. 

Through this research, I reached several results as follows: 
First: The case with one who has proven it is a mediator 

between the existing and the non-existent, and for this reason he 
denied it to the one who denied it because they said that it was 
impossible 

Second: The first person who said the conditions was Abu 
Hashem al-Jaba’i from the Mu'tazilah, and his supporters, who call 
the Bahshimiyya, followed him, and he said after him from the 
Ash'aris, Abu Bakr Al-Baqalani, and Abu Al-Ma’ali Al-Juwaini on 
the back of both of them. 

Third: Those who prove these conditions prove to God 
Almighty the so-called moral attributes, and those who deny them. 

Fourth: The position of the masses of Ash'aris in general is the 
negation of the circumstances, and they have had a great effort in 
responding to the evidence of the installers and refuting them, as 
well as in formulating the evidence for the invalidity of the 
statement. 

Fifth: The well-known and stable opinion of the Ash'ariis is 
the denial of the conditions until their leader said: "The right is not 
the case, and the situation is impossible." 

The research also recommends the following: 
١- More interest in verbal studies that are looking into such delicate 

issues. 
٢- Abandoning fanaticism, passion, and everything that affects the 

objectivity of scientific research, especially in verbal and 
philosophical studies. 

٣- Dive into the motives of the verbal opinions of their owners to 
understand their truth and find out their purposes and goals. 

keywords: Conditions - Ash'ari - Mu'tazilite - Evidence - 
Negation - Characteristics of meanings 
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  املقدمـة

احلمد هللا احملمود على كل حال، الذي حبمده يستفتح كل أمر ذي بال، سبحانه 
مسى نفسه باألمساء احلسىن، ووصف ذاته بالصفات العلى، فهو جل جالله كما أخرب، ال 
كما خيطر للبشر، ال تبلغ كنه ذاته العقول، بل ذاته فوق املعقول، تعاىل وتقدس عن 

 السميع وهو شيٌء كَمثْله لَيسولد، والشبيه والنظري، الضد والند، والوالد وال
ريصالْب)١(.  

والصالة والسالم على البشري النذير، السراج املنري، الذي أيد اهللا به احلق 
ونصره، وحمق به الباطل ودحره، وأرسله رمحة للعاملني، وأكرمه بالشفاعة العظمى يوم 

آله املطهرين، وصحابته املكرمني، ومن تبعهم بإحسان إىل  العرض للناس أمجعني، وعلى
  يوم الدين.

  إشكالية البحث:

إن مسألة األحوال من املسائل الكالمية اليت انربت فيها األقالم، وانشغلت ا 
األفهام، وكثر فيها اجلدل والكالم، وترددت فيها آراء الفحول، واختلف يف نفيها 

لوا سرب أغوارها، واقتحام غمارها، فاختلفت فيها وإثباا أرباب العقول، وحاو
أحكامهم، وتباينت آراؤهم، فراح كل فريق يسوق احلجج ويصوغ األدلة، وكل يريد 
بذلك تأييد عقائد امللة، فاجتمعوا فيها على حسن القصد، وتفرقوا يف احلكم عليها إىل 

  واألوهام. أبعد حد، ففريق أثبتها للملك العالم، وفريق عدها من اخلرافات

وقد كثر النقاش واجلدال، واتسع البحث واملقال، بني من أثبت األحوال، وبني 
من عدها من أحمل احملال، وراح كل فريق يتفنن يف ضروب االستدالل، سواء يف ذلك 

  من ذهب إىل اإلثبات ومن قال باإلبطال. 
                                                             

  . ١١:  اآلية سورة الشورى  )١(
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ن من ويف هذا البحث ألقي الضوء على هذه القضية اليت شغلت أذهان األعيا
املتكلمني، مع بيان موقف علماء األشاعرة منها، ومناهجهم يف دراستها ومناقشتها، 

  وعنوانه: (األحوال وموقف األشاعرة منها).
  الدراسات السابقة:

ال يكاد خيلو كتاب من كتب علم الكالم وخباصة تلك اليت تتناول قضية الصفات 
عنوية عند من أثبتها من املتكلمني، من احلديث عن األحوال باعتبارها متثل الصفات امل

وكذلك كتب الفرق اإلسالمية اليت ترمجت لألشاعرة واملعتزلة، ومل أقف على دراسة 
مستقلة يف موضوع األحوال عند األشاعرة حتديدا، اللهم إال تلك الدراسة املوسومة 

هيم خضري بـ"مفهوم نظرية األحوال عند املتكلمني النشأة واملفهوم" للدكتور ثائر إبرا
م وهي ٢٠١٦- هـ١٤٣٧العراق  –املقدمة لكلية العلوم اإلسالمية جبامعة بغداد 

تناقش باألساس مقولة د. عبدالرمحن بدوي بإرجاع نظرية األحوال إىل العصور األوربية 
الوسطى وإىل كتاب إيساغوجي وإثبات أا من إبداعات املتكلمني املسلمني وخباصة أيب 

ال ا حلل إشكالية إثبات صفات قدمية هللا زائدة على ذاته، بينما هاشم اجلبائي الذي ق
يأيت هذا البحث ليتناول آراء علماء األشاعرة حتديدا يف األحوال إثباتا ونفيا باعتبارها 

  الفرقة األوسع انتشارا يف العامل اإلسالمي وأكثرها جداال مع املعتزلة.

  منهج البحث:

الوصفي، واملنهج االستردادي، واملنهج وقد اتبعت يف هذا البحث املنهج 
االستنباطي، واملنهج االستقرائي، واملنهج النقدي، حيث قمت بعرض املسألة عند 
املتكلمني وتاريخ ظهورها والقائلني ا واملنكرين هلا، واستنباط املواقف املختلفة منها، 

  هلا.  وتتبعت أدلة إثباا وأدلة نفيها، كما ذكرت أوجه النقد اليت وجهت
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  : خطة البحث

  وقد جاء البحث يف مقدمة وثالثة فصول وخامتة.

  املقدمة: وقد اشتملت على خطبة البحث وإشكاليته والدراسات السابقة
  ومنهجه وخطته.

 :الفصل األول: تعريف احلال لغة واصطالحا، وفيه ثالثة مطالب  

 .املبحث األول: تعريف احلال يف اللغة 
 حلال يف اصطالحات العلوم.املبحث الثاين: تعريف ا 
 :املبحث الثالث: تعريف احلال يف اصطالح املتكلمني، وفيه مسلكان  

 املطلب األول: القائلون بعدم إمكان تعريفها وحجتهم. -

 املطلب الثاين: القائلون بإمكان تعريفها والرد على من خالفهم. -
 نده، وفيه الفصل الثاين: أول من قال بإثبات األحوال، وأسبابه، وخصائصها ع

  مطالب:

 .املبحث األول: األحوال عند أيب هاشم اجلبائي والعالف املعتزليني 
 .املبحث الثاين: أسباب قول أيب هاشم بإثبات األحوال 
 .املبحث الثالث: خصائص األحوال عند أيب هاشم 
 .الفصل الثالث: موقف األشاعرة من إثبات األحوال 
 ا.املبحث األول: املثبتون لألحوال وأنواعها عندهم وما يترتب على إثبا 

 املطلب األول: إثبات األحوال عند الباقالين وأدلته. -
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 املطلب الثاين: إثبات األحوال عند اجلويين وأدلته. -

 املطلب الثالث: أنواع األحوال عند مثبتيها. -
 املطلب الرابع: األمور املترتبة على إثباا. -
 م يف إبطاهلا.املبحث الثاين: املنكرون لألحوال وطرائقه 

 املطلب األول: املنهج السليب. -
 املسلك األول: نقد الباقالين ألدلة مثبيت األحوال. .

 املسلك الثاين: نقد الشهرستاين ألدلة مثبيت األحوال. .

 املسلك الثالث: نقد الرازي ألدلة مثبيت األحوال. .

 املسلك الرابع: نقد اآلمدي ألدلة مثبيت األحوال.. .

 التفتازاين ألدلة مثبيت األحوال. املسلك اخلامس: نقد .

 املسلك السادس: نقد اإلجيي ألدلة مثبيت األحوال. .

 املطلب الثاين: املنهج اإلجيايب. -
 املسلك األول: استدالل الباقالين على نفي األحوال. .

 املسلك الثاين: استدالل الرازي على نفي األحوال. .

 املسلك الثالث: استدالل اآلمدي على نفي األحوال.  .

 املسلك الرابع: استدالل اإلجيي على نفي األحوال. .
 .اخلامتة، وتشتمل على نتائج البحث وتوصياته  
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سائال املوىل اجلليل أن مينحىن بعونه التوفيق والسداد، وأن يرزقين مبنه اهلدى 
والرشاد، وأن جينبين فيه الزلل، ويعصمين من اخلطل، فإنه وحده املستعان، وعليه دون 

  والتكالن. سواه االعتماد
  وصلى وسلم وبارك على سيدنا حممد ما بقي امللوان وتعاقب اجلديدان.
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  الفصل األول 

  تعريف احلال لغة واصطالحا

  املبحث األول: تعريف احلال يف اللغة: 
 أَيضا وهو الْحيلَةُ) الْحولُ(أصله حالَ يحولُ حوال، قال أبو عبد اهللا الرازي: "

 علَيه أَتى الْغلَام وحالَ الدار) حالَت(و مر، الْحولُ علَيه) حالَ(و السنةُ أَيضا ووه الْقُوةُ
  .)١(واعوجت" حالها عن انقَلَبت أَيِ بِمعنى) استحالَت(و الْقَوس وحالَت حولٌ،

 دابته ظهر عن وحالَ زالَ، أَي وحؤوالً، حوالً حيول الْعهد عن فلَان حالَ: "ويقَال
  .)٢(ومال" زالَ أَي وحؤوالً حوالً حيول

  .)٣(املوصوف" عليها اليت للصفة اللّغة يف تستعمل "واحلال
 معوالْج ويؤنث، يذَكَّر شر، أَو خيرٍ من علَيه كَانَ ما وهو اِإلنسان كينةُ: "واحلَالُ

 سوٍء، حبالَة هو: يقال حالَةٌ، والْواحدةُ وحسن، حسنة فُلَان حالُ يقَالُ .. وأَحوِلَة؛ أَحوال
ناحلَال ذَكَّر فَم هعمالًا، جوأَح نمثَها وها أَنعماالت" ج٤(ح(.  

 يف وينفَض يخبطُ السمرِ وورق ، اللَّين والتراب ، اَألسود الطني:  أيضاً واحلالُ "
 اليت والعجلَةُ ، كانَ ما ظَهرِك على تحملُه وما ، واحلَمأَةُ ، واللَّبن ، والزوجةُ ، ثَوبٍ
بدعليها ي بِيالص ، عضووم دسِ من اللِّبنِ طَريقَةُ أو ، الفَراملَت ، مادوالر احلار ، 

                                                             
صيدا، -الدار النموذجية، بريوت-املكتبة العصرية ٥خمتار الصحاح، حتقيق: يوسف الشيخ حممد، ط  )١(

 .  ٨٤م، ص١٩٩٩- ـه١٤٢٠
، دار إحياء التراث ١أبو منصور األزهري اهلروي، حتقيق: حممد عوض مرعب، ط/ ذيب اللغة،  )٢(

 .٥/١٥٨م، ٢٠٠١بريوت، -العريب
- ، دار القلم١املفردات يف غريب القرآن، الراغب األصفهاين، حتقيق: صفوان عدنان الداودي، ط/  )٣(

 .٢٦٧، صـه١٤١٢بريوت، -الدار الشامية، دمشق
 .١١/١٩٠، ـه١٤١٤بريوت، -، دار صادر٣بن منظور، ط/ لسان العرب، مجال الدين  )٤(



  
 ٩٠٥ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

ساُءوالك شتح١(فيه" ي(.  

 لَا الذِّهن في وجود لَها الَّتي الْمعانِي وعلى الْحاضر، الزمان على يطلق:  "والْحال
 لَا مقومة فَإِنها والْمرأَة الرجل وإنسانية الْجِسم، وجسمية الْعرض، كعرضية الْخارِج في

 واألربعية الثالثية من كالعدد الْخارِج، في وجود لَها الَّتي الْمعانِي وعلى قَائمة؛
 والشجاعة كَالْحلمِ واالنفعال الْفعل عنها يصدر الَّتي اخلارجية الْمعانِي وعلى والعشرية؛

  .)٢(وأضدادمها"
ومما سبق يتضح لنا أن لفظ احلال يف اللغة من األلفاظ ذات املعاين الكثرية، 

 به خيتص ما ع هذه املعاين ما ذكره املناوي بقوله: "احلالوالدالالت املتعددة، وأمج
  .)٣(وقنيته" وبدنه نفسه يف املتغرية األمور من وغريه اإلنسان

  : تعريف احلال يف اصطالحات العلوم: املبحث الثاين

كما أن احلال تعددت معانيها ودالالا اللغوية كذلك تتعدد دالالا االصطالحية 
تخدم فيه، فللحال عند املتكلمني معىن غريه عند الصوفية، وعند حبسب العلم الذي تس

  اللغويني، وعند البالغيني، وعند علماء النفس.
 هيئة يبني ما: االصطالح قال اجلرجاين يف تعريف احلال عند النحويني: "ويف

 ا،قائم الدار يف زيد: حنو معىن، أو قائما، زيدا ضربت: حنو لفظًا، به املفعول أو الفاعل
 وال تصنع، غري من القلب على يرد معىن:  احلق (يريد الصوفية) أهل عند واحلال

                                                             
القاموس احمليط، جمد الدين الفريوزآبادي، حتقيق: مكتب حتقيق التراث يف مؤسسة الرسالة بإشراف   )١(

 - ـه١٤٢٦بريوت، -مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ٨:  حممد نعيم العرقسوسي، ط
  .  ٩٨٩ ص   م٢٠٠٥

بريوت، -البقاء الكفوي، حتقيق: عدنان درويش، حممد املصري، ط مؤسسة الرسالة الكليات، أبو  ) ٢(
  . ٣٧٤ بدون تاريخ، ص

  . ١٤٩م، ص١٩٩٠-ـه١٤١٠القاهرة، -، عامل الكتب١التوقيف على مهمات التعاريف، ط  ) ٣(



  
 ٩٠٦ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

 بظهور ويزول هيبة، أو بسط، أو قبض، أو حزن، أو طرب، من اكتساب، وال اجتالب،
 فاألحوال مقاما؛: يسمى ملكةً وصار دام فإذا ال، أو املثل يعقبه سواء النفس، صفات

 ببذل حتصل واملقامات اجلود، عني من تأيت حوالواأل مكاسب، واملقامات مواهب،
 زيد: حنو غالبا، موجودا دام ما عنها احلال ذو ينفك ال اليت هي: املؤكَّدة اهود، واحلال

   .)١(عطوفًا" أبوك
وقال الكاشاين يف تعريف احلال عند الصوفية: "ما يرد على القلب مبحض املوهبة 

خوف، أو بسط، أو قبض، أو ذوق، ويزول بظهور من غري تعمل واجتالب، كحزن، أو 
  .)٢(صفات النفس، سواء يعقبه املثل أو ال، فإذا دام وصار ملكةً مسي مقاما"

 حرارة، نحو من الزوال سريعة كَيفية :)الطبيعة في( "الْحال الوسيط ويف املعجم
 قبل حدوثها أول النفسية ةالْهيئَ :)النفس علم( عارضة، وفي ورطوبة، ويبوسة، وبرودة،

 عند الشيُء علَيها الَّتي الْهيئَةَ يبني ولَفظٌ الْحاضر، الزمان :)النحو في(و ترسخ، أَن
ةلَابسلِ معالْف اقعاً لَهو هنو أَو م ،هلَيي(عي الْأَمر :)البالغة فاعاد إِلَى الدالْكَلَام إِير 
  .)٣(معينة" وكَيفية مخصوص وجه على الفصيح

"واحلال عند الفالسفة القدماء أعم من الصورة، لصدق احلال عندهم على 
  .)٤(العرضِ أيضا، أما الصورة فال تصدق إال على اجلوهر"

 وبرودة، حرارة،: نحو الزوال سريعة كَيفية هي الْمنطق أهل تعارف "وفي
  .)٥(رضة"عا ورطوبة ويبوسة،

                                                             
  . ٨١، ص١٩٨٣-ـه١٤٠٣بريوت، -، دار الكتب العلمية١التعريفات، ط  ) ١(
-، دار املنار١وفية، عبد الرزاق الكاشاين، حتقيق: عبد العال شاهني، طمعجم اصطالحات الص   )٢(

  .٨١م، ص١٩٩٢-هـ١٤١٣القاهرة، 
  .١/٢٠٩القاهرة، بدون تاريخ، -جممع اللغة العربية، ط دار الدعوة  ) ٣(
  .١/٤٣٨املعجم الفلسفي، مجيل صليبا،   ) ٤(
  ٣٧٤الكليات، أبو البقاء الكفوي، ص   )٥(



  
 ٩٠٧ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

  : تعريف احلال يف اصطالح املتكلمني: املبحث الثالث

  والذي يعنينا هنا هو تعريف احلال عند املتكلمني، وهلم يف إمكان تعريفها رأيان:

  : القائلون بعدم إمكان تعريفها:  املطلب األول
ذهب بعض املتكلمني كالشهرستاين إىل عدم إمكان تعريف احلال باحلد أو 

  :بالرسم، فقال
 حبدها نعرفها حىت يذكر حقيقي حد للحال ليس أنه اعلم هو: وما احلال بيان "أما
 هلا للحال، بل احلال إثبات إىل يودي فإنه األحوال، مجيع يشمل وجه على وحقيقتها

  .)١(بالقسمة" وحاصر ضابط
فالشهرستاين يرى أن احلال ال تنضبط باحلد أو التعريف ألا ليس هلا حقيقة 

يع أنواعها، وإمنا السبيل إىل ضبطها هو تقسيمها، أي بيان أقسامها، ونسب شاملة جلم
  .)٢(اآلمدي هذا القول كذلك إىل إمام احلرمني

 لَيس الْمتكَلِّمني بعض وقد ذكر اآلمدي حجة أصحاب هذا االجتاه بقوله: "قَالَ
 وأَن بد لَا الْحد والرسم إِذْ والرسم؛ بِالْحد لَا ومراتبها أقسامها بِذكر (تعريف احلال) إِلَّا

 يكُونا أَن جيب والرسم والْحد منها، أخص فَهو وإِلَّا الْأَحوال، جمارى جلَميع متناوال يكون
 جِهة من للحال، الْحال ثُبوت إِلَى يفضى وإِلَّا أَعم، ولَا منه أخص لَا للمحدود مساويني

 الاشتراك بِه وقع ما وكل واحد، معىن في كلها اشتركت وقد إِلَّا ايتناوهلَ لَا الْحد أَن
  .)٣(علَيها" زائد حال فَهو واملعاين الذوات من واالفتراق

                                                             
  .  ١٣٢، ١٣١جيوم، ط بدون، صد يف علم الكالم، حرره وصححه الفر اية اإلقدام  ) ١(
مطبعة دار الكتب واآلثار  ٢أبكار األفكار يف أصول الدين، حتقيق: د. أمحد حممد املهدي، ط/  ) ٢(

  .٣/٤٠٧م، ٢٠٠٤- ـه١٤٢٤القومية بالقاهرة، 
عبد اللطيف، ط/ الس غاية املرام يف علم الكالم، سيف الدين اآلمدي، حتقيق: حسن حممود   ) ٣(

  .٢٨، ٢٧األعلى للشئون اإلسالمية، القاهرة، بدون تاريخ، ص



  
 ٩٠٨ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

فهذا الفريق من املتكلمني قد ذهب إىل أن تعريف احلال باحلد أو الرسم البد أن 
األخص ال باملساوي كما ينبغي يف يكون شامال جلميع أفرادها، وإال كان تعريفا ب

التعريفات باحلدود أو الرسوم، كما يؤدى إىل ثبوت احلال للحال ألن التعريف يكون 
بتمييز األشياء اليت تشترك يف معىن واحد عما تفترق معها، واالتفاق واالشتراك بني 

  األشياء سواء كان من الذوات أو من الصفات فهو حال زائد عليها.

  :  : القائلون بإمكان تعريفها يناملطلب الثا

وقد اختلفوا فيه، فمنهم من قال بإمكانه كاإلمام اإلجيي، وعرفه بأنه: عبارة عن 
  .)١(واملعدوم" املوجود بني "الواسطة

وعرفها إمام احلرمني اجلويين بقوله: "احلال: صفة ملوجود غري متصفة بالوجود وال 
  . )٢(بالعدم"

ا األحوال فعبارة عن صفات إثباتية غري متصفة وعرفها اآلمدي بقوله: "وأم
  .)٣(بالوجود وال بالعدم، وقد ميكن أن يعرب عنها مبا به االتفاق واالفتراق بني الذوات"

 وال موجودة تكون ال للموجود صفة عن وقال التفتازاين يف تعريفها: "عبارة
  .)٤(ذلك" وحنو والقادرية، العاملية، مثل معدومة،

 عنه خيرب وال يعلم ما ال بـ(الصفة) "واملراد يف بقوله:وشرح هذا التعر
                                                             

م، ١٩٩٧، دار اجليل، بريوت، ١املواقف، عضد الدين اإلجيي، حتقيق: د.عبدالرمحن عمرية، ط  ) ١(
١/٢٧٩ .  

م عبد علي عبد املنع -اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد، حتقيق: حممد يوسف موسى  ) ٢(
 .٨٠م، ص١٩٥٠- هـ١٣٦٩احلميد، ط/ مطبعة السعادة مبصر، 

، مكتبة ٢املبني يف شرح معاين ألفاظ احلكماء واملتكلمني، حتقيق: د. حسن حممود الشافعي، ط  ) ٣(
  .  ١٢١م، ص١٩٩٣-ـه١٤١٣القاهرة، -وهبة

  .١/٨٠م، ١٩٨١-ـه١٤٠١باكستان، -شرح املقاصد، ط/ دار املعارف النعمانية  ) ٤(



  
 ٩٠٩ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

 بل معدومة، أو موجودة إال تكون ال وهي خبالفها، والذات الغري، بتبعية بل باالستقالل،
 والصفة العدم، صفة هلا ذات إال وللمعدوم الوجود، صفة هلا ذات إال للموجود معىن ال
   بالصفة. قيد فلذا ة،معدوم وال موجودة تكون فال ذات، هلا يكون ال

   حاال. ال معدومة تكون فإا املعدوم، صفات عن (للموجود) بقوهلم واحترز
   والبياض. السواد مثل الوجودية الصفات عن موجودة) (ال وبقوهلم:
  .)١(السلبية" الصفات عن معدومة) (وال وبقوهلم:

ة، لكنها قائمة ومن مث فاحلال عند املتكلمني: "صفة ال موجودة بذاا وال معدوم
مبوجود، كالعاملية، وهي نسبة بني العامل واملعلوم، واألمور النسبية ال وجود هلا يف 

  .)٢(اخلارج"
  .)٣(املعنوية عند من أثبتها الصفات هي أو واملوصوف، الصفة بني النسبة أو هي

  وقد فند اآلمدي حجة الفريق األول، ورد عليها بقوله:

 الْأَحوال تتفق بِه ما وبني وتفترق، الذوات تتفق بِه ما بني يفرق نأَ إِما الْقَائل "هذَا
 وتفترق تتفق الَّتي هي الذوات عنده فَإِن باألحوال، الْقَائل يقُوله ما على وتفترق،

 فرقِ، فَإِنبِالْ يعترف لَا أَنه أَو بذواا، إِلَّا لَيس وافتراقها الْأَحوال اتفَاق أما باألحوال،
 كَما فَإِنه عينه، مما بِأوىل أبطله ما فَلَيس بِالْفرقِ يعترف مل وإِن ذكره، ملا اجتاه فَلَا اعترف
 إِذْ ذكره، بِما التعرِيف ميتنع كَذَا للْحال، الْحال إِثْبات من فيه ملا بِالْحد التعرِيف يتعذَّر

  .)٤(االنقسام" بِه ما وقُوع باألقسام اعترافال ضرورة في

 واألكثرون على تعريف احلال وأنه عبارة عن الواسطة بني املوجود واملعدوم.
                                                             

  املصدر السابق.   ) ١(
  . ١/٤٣٨املعجم الفسلفي، مجيل صليبا، ، وانظر: ٣٧٤الكليات، أبو البقاء الكفوي، ص  ) ٢(
 . ١٤٨، دار ابن خزمية، ص١انظر: مصطلحات يف كتب العقائد، د. حممد إبراهيم احلمد، ط  ) ٣(
  . ٢٨املصدر السابق، ص  ) ٤(



  
 ٩١٠ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

  الفصل الثاين

  أول من قال بإثبات األحوال وأسبابه وخصائصها عنده

ثالثة  نفى األحوالَ أكثر املتكلمني ومل يثبتها إىل قليل منهم، وأبرز من أثبتها منهم
من أكابر املتكلمني معتزيل وهو أبو هاشم اجلبائي، وأشعريان ومها: الباقالين واجلويين يف 

  أحد قوليهما، وسأعرض فيما يلي كالم كل منهم يف إثبات األحوال هللا تعاىل.

 املبحث األول: احلال عند أيب هاشم اجلبائي والعالف املعتزليني: 

األحوال وأثبتها وفتق الكالم فيها هو أبو أمجع العلماء على أن أول من قال ب
  هاشم اجلبائي ومن تبعه من املعتزلة املنتسبني إىل فرقته ويعرفون بالبهشمية.

 أن بعد وإثباتاً نفياً األحوال يف اختلفوا قد املتكلمني أن قال الشهرستاين: "اعلم
 أبو فأثبتها أصالً، قبله مذكورة املسألة كانت وما فيها، رأيه اجلبائي بن هاشم أبو أحدث
  .)١(اجلبائي" أبوه ونفاها هاشم،

إىل  - رمحهم اهللا- وقال تقي الدين النجراين املعتزيل: "اعلم أن شيوخ املتكلمني 
واألحوال وال على نفيها إىل أن  )٢(زمن الشيخ أيب هاشم مل ينصوا على إثبات الصفات

، وأبو علي اجلبائي، وأبو بكر صرح بإثباا أبو هاشم، وصرح بنفيها أبو القاسم البلخي
  .)٣(بن اإلخشاد، والشيخ أبو احلسني البصري رمحهم اهللا"

إال أن الشهرستاين نفسه يف كتابه (امللل والنحل) أشار إىل أن أبا اهلذيل العالف 
                                                             

  .١/٢٧٩: املواقف، عضد الدين اإلجيي، . وانظر١٣١اية اإلقدام يف علم الكالم، ص  ) ١(
تزلة يثبتوا وحدها دون غريها من صفات املعاين ألا عيقصد بالصفات هنا الصفات املعنوية ألن امل  ) ٢(

  يف نظرهم تستلزم تعدد القدماء.
يل الكامل يف االستقصاء فيما بلغنا من كالم القدماء، تقي الدين خمتار بن حممود العجايل املعتز  ) ٣(

القاهرة، -املعروف بالنجراين، حتقيق: د. السيد حممد الشاهد، ط/ الس األعلى للشئون اإلسالمية
 . ٢١٧م، ص١٩٩٩- ـه١٤٢٠



  
 ٩١١ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

قد قال يف الصفات قوال يشبه قول أيب هاشم باألحوال، وإن مل يسمها أحواال، ومل 
د ذكر الشهرستاين ذلك عنه يف بيان ما انفرد به عن بقية يستخدم هذا املصطلح، وق

 بعلم، عامل الباري تعاىل أن: األوىل :قواعد بعشر أصحابه عن انفرد املعتزلة فقال: "وإمنا
 قول بني والفرق ..ذاته  وحياته حي حبياة، ذاته، وقدرته بقدرة، قادر ذاته، وعلمه
 الصفة، نفي األول أن: ذاته هو بعلم عامل: ئلالقا قول وبني بعلم، ال بذاته عامل: القائل
 اهلذيل أبو أثبت وإذا ذات، بعينها هي صفة إثبات أو. صفةٌ بعينه هو ذات إثبات والثاين

  .)١(هاشم" أحوال أيب أو النصارى، أقانيم بعينها فهي للذات؛ وجوها الصفات هذه

أن الصفات ليست موجودة ومعىن هذا أن قول املعتزلة عامل بذاته ال بعلم يعين 
وأا جمرد ألفاظ، ومن مث فحني خنرب ا عن اهللا تعاىل فإن كل واحد منها هو اسم هللا، أما 
قول العالف: إن اهللا تعاىل عامل وعلمه ذاته فيعين أن العلم هو عني ذات اهللا أو بعبارة 

ة وال أخرى أن الصفات موجودة من جهة وغري موجودة من جهة أخرى، أو ال موجود
معدومة، وهذا يعين أن أبا اهلذيل يعترب الصفات وجوها للذات، وهي بعينها أحوال أيب 
هاشم، لكنّ أبا هاشم له فضل تسميتها باألحوال، إذ إن األحوال توصف عند مثبتيها 

  .   )٢(بأا وجوه

وقد مثلت نظرية أيب هاشم يف األحوال احنرافا عن موقف مجهور املعتزلة املتطرف 
نفيهم للصفات اإلهلية الزائدة على الذات، كما مثلت رفضا إلثبات وجود الصفات  يف

الذي يقول به مثبتوها من الصفاتية، ولذا مل تلق قبوال من أي من الفريقني بل تعرضت 
  . )٣( للنقد بل اهلجوم من كليهما

                                                             
 .٥٠، ١/٤٩انظر:    )١(
-٢٧٧انظر: فلسفة علم الكالم يف الصفات اإلهلية منهجا وتطبيقا، عبد العزيز سيف النصر، ص   )٢(

٢٧٩.  
 .٢٦٦املرجع السابق، ص    )٣(



  
 ٩١٢ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

  وقد عد البغدادي قوله بإثبات األحوال فضيحة من فضائحه الكالمية فقال:

 ىف مشاركوه فيها كفره الَّتي باألحوال قَوله فضائحه: من السادسة فضيحة"وال
  .)١(الْفرق" سائر عن فضال االعتزال،

  وعدها الشهرستاين ضمن املسائل اليت خالف فيها أبو هاشم أباه فقال:

 ه،لذات عامل تعاىل الباري: اجلبائي فقال تعاىل الباري صفات يف أما: فيه ختالفا "ومما
 حاال أو علم، هي صفة عاملا كونه يقتضي ال أي (لذاته): قوله ومعىن لذاته، حي قادر

 معلومة صفة هي حالة ذو أنه مبعىن لذاته، هو عامل: هاشم أيب عاملا، وعند كونه توجب
 هي أحواال فأثبت بانفرادها، ال الذات على الصفة تعلم وإمنا موجودا، ذاتا كونه وراء

 تعرف ال حياهلا على هي أي جمهولة، وال معلومة وال معدومة، الو موجودة ال صفات
  .)٢(الذات" مع بل كذلك

وقد قدم أبو هاشم نظريته يف األحوال كنظرية عامة يف اإلثبات واحلمل، مث طبقها 
على مسألة الصفات اإلهلية، متوصال بذلك إىل رأي معارض ملثبيت صفات املعاين 

  .)٣(ومنكريها يف آن واحد
  : : أسباب قول أيب هاشم بإثبات األحوال حث الثايناملب

أما عن األسباب اليت دعت أبا هاشم إىل إثبات األحوال فتتلخص يف أنه وجد 
  للبحث عن إجابة لسؤالني: -  حبسب مذهبه يف الصفات اإلهلية - نفسه مضطرا 

عامل أما السؤال األول: فكان قد وجهه األشاعرة إىل املعتزلة وهو: ملاذا فارق ال
                                                             

  . ١٨٠الفرق بني الفرق، ص  ) ١(
 . ١/٨٢مؤسسة احلليب، بدون تاريخ،  /امللل والنحل، ط  ) ٢(
مطبعة  ١فلسفة علم الكالم يف الصفات اإلهلية منهجا وتطبيقا، عبد العزيز سيف النصر، ط/  ) ٣(

  .٢٥٣م، ص ١٩٨٣- هـ١٤٠٤القاهرة، -اجلبالوي



  
 ٩١٣ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

  ؟ أم لعلة؟ أم ال لنفسه وال لعلة؟ اجلاهل؟ ألنفسه

وقد اتفق األشاعرة واملعتزلة على أنه مل تكن مفارقة العامل للجاهل لنفسه؛ ألما 
من جنس واحد، كما اتفقوا على أنه مل يفارقه ال لنفسه وال لعلة، وإال مل يكن أوىل من 

سلمي إىل أنه فارقه ملعىن ما، وذهب غريه باملفارقة له، بينما ذهب معمر بن عباد ال
األشاعرة إىل أنه فارقه لصفة هي صفة العلم، بينما ذهب أبو هاشم إىل أنه فارقه حلال 

  كان عليها، ومن مث ذهب إىل القول بإثبات األحوال للباري تعاىل.

 لَةالْمعتز قدماء أَصحابنا سؤال وقد ذكر ذلك البغدادي بقوله: "والذي أجلأه إليها
 لنفِسه إِياه مفَارقَته وأبطلوا لعلَّة؟ أَو لنفِسه؟ علمه بِما الْجاهل فَارق هل منا: الْعالم عن
عا ممد، جنس من كَواحطل وبفَارقَته تكون أن واه ملَا إِي فِسهلَا لنلَّة؛ ويكون لَا ألنه لع 

ذئينمبفارقته ح س آخر من أوىل لَه،ا أَنه فَثَبت واهماملا كَونه يف فَارقه إِنىن ععما، لم 
 إِنما أَنه فَزعم فَارقه، ا صفة أو معىن الْجاهل مفَارقَة يف تعالَى هللا يكون أن أيضا ووجب

  .)١(علَيها" كَانَ حلَال فَارقه

نظرية املعاين اليت قال إذن فقد كانت نظرية األحوال عند أيب هاشم مبثابة رد فعل ل
  .)٢(ا معمر

 وبني مطلقا، الشيء معرفة بني ضروريا فرقا يدرك فقد زعم أبو هاشم أن "العقل
 عرف اجلوهر عرف من وال عاملا، كونه عرف الذات عرف من فليس صفة، على معرفته
 قضية، يف املوجودات اشتراك يدرك اإلنسان أن شك للعرض، وال قابال متحيزا كونه

                                                             
 .١٨١الفرق بني الفرق، ص   )١(
 علماً كان علمه وأن بعلم عامل البارئ أن يقول كان أنه معمر عن األشعري: وحكي قال أبو احلسن   )٢(

 الصفات. انظر: مقاالت سائر يف قوله كان وكذلك غاية إىل ال ملعىن كان واملعىن ملعىن له
  .١٦٨ص ريتر، حتقيق اإلسالميني،



  
 ٩١٤ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

 وهذه به، افترقت ما غري فيه اشتركت ما أن يعلم وبالضرورة قضية، يف وافتراقها
 الذات، وراء أعراض إىل وال الذات، إىل ترجع ال وهي عاقل، ينكرها ال العقلية القضايا

 حال عاملا العامل فكون أحوال، أا بالضرورة فتعني بالعرض، العرض قيام إىل يؤدي فإنه
 قادرا، كونه وكذلك الذات، من املفهوم غري منها املفهوم أي اتا،ذ كونه وراء صفة هي

  .)١(األحوال" تلك أوجبت أخرى حالة تعاىل للباري أثبت مث حيا،

ومن جهة أخرى فقد قصد أبو هاشم من وراء ابتكاره لنظرية األحوال الرد على 
ذات الباري علة أسالفه من املعتزلة ومنهم والده (أبو علي اجلبائي) حيث ذهبوا إىل أن 

لكونه عاملا قادرا، وقد رد عليهم من خالل القول باألحوال بأنه ليس من عرف الذات 
عرف بالضرورة كونه عاملا قادرا، فضال عن أن هذه الصفات العقلية ال ترجع إىل 
الذات، حقيقة أا ال تعرف على انفرادها، وإمنا تدرك مع الذات، ومع ذلك فالعقل 

يف معىن وتفترق يف معىن آخر، ومن مث ال ميكن أن يكون مفهوم العلم  يدرك أا تشترك
  . )٢(هو مفهوم القدرة

لقد أدرك أبو هاشم املأزق الذي وقع فيه املعتزلة بنفيهم لصفات املعاين ودعواهم 
أن صفاته تعاىل عني ذاته، هربا من تعدد القدماء على حد زعمهم، حيث ألزمهم 

بأنه إذا كانت قدرته عني ذاته وكذلك إرادته وعلمه ..اخل  خصومهم من األشاعرة القول
صفات املعاين، فإن قدرته عني إرادته وعني علمه كذلك، ومن مث تكون هذه املعاين وهي 
القدرة والعلم واإلرادة مترادفة، وهو باطل، وملا قال أبو علي اجلبائي إنه عامل بذاته قادر 

لما وقدرة، ألن العلم ما به يعلم العامل، والقدرة ما بذاته، ألزموه القول بأن ذاته تكون ع
                                                             

 .  ١/٨٢امللل والنحل، أبو الفتح الشهرستاين،   ) ١(
دراسة فلسفية آلراء الفرق اإلسالمية يف أصول الدين.. املعتزلة، د. أمحد حممود يف علم الكالم   ) ٢(

 ٣٢١، ٣٢٠م، ص١٩٨٥ - ھـ١٤٠٥بريوت، -العربية للطباعة والنشردار النهضة  ٥/صبحي، ط
  بتصرف يسري.



  
 ٩١٥ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

  ا يقدر القادر.
مث جاء أبو هاشم اجلبائي فخالف أباه يف جعل نفس الباري علة لكونه عاملا وقادرا 
ملا تبني له فساد هذا القول، وزعم هو أن لكونه عاملا بكل معلوم حاال دون احلال اليت 

ر، وكذلك لكونه قادرا على كل مقدور حال ال يقال إا ألجلها كان عاملا باملعلوم باآلخ
  .)١(احلال اليت لكونه عليها كان قادرا على املقدور اآلخر

ومن مث اضطر للخروج من هذا املأزق أن يثبت للذات كماالت ال يترتب على 
إثباا تعدد القدماء، فأثبت أحواال للذات ال تتصف بالوجود وال بالعدم، فال هي 

  وال هي معدومة، بل هي يف حالة متوسطة بني الوجود والعدم.موجودة 
فأبو هاشم مل يفترق عن النسق العام للمذهب االعتزايل يف تصوره لوحدانية اهللا 
وصلة الذات بالصفات، ومل يقترب من موقف الصفاتية الذين أنكروا أن تكون الصفات 

عن الذات، وإمنا تعلم أو  عني الذات، ذلك أن هذه الصفات ال تعلل وال تدرك مستقلة
  .)٢(تدرك مع الذات

وأما السؤال الثاين: فقد طرحه معمر متهيدا للقول بنظرية املعاين، ومؤداه: ما 
السبب يف اختصاص علم زيد به دون عمرو، وكان أمامه لإلجابة عل هذا السؤال ثالثة 

يع العلوم مبا احتماالت: إما أن يكون اختصاصه به لنفسه وحينئذ جيب أن ختتص به مج
هي علوم، أو ملعىن، وهو ما قال به معمر يف تعلق كل معىن مبعىن آخر ال إىل اية، أو ال 
لنفسه وال ملعىن، وحينئذ ال يكون اختصاص علم زيد به أوىل من اختصاصه بغريه، ولكن 
أبا هاشم رفض ما ذهب إليه معمر من أن اختصاصه به ملعىن، ومن مث رفض نظريته يف 

  ين اليت تقضي بال ائية املعاين.املعا
                                                             

م، ١٩٢٨ - ـه ١٣٤٦ استانبول -  مطبعة الدولة ١:  ، ط ، عبد القاهر البغدادي أصول الدين  ) ١(
  .  ٩٢ ص

  . ٣٢٢، ٣٢١املرجع السابق،   )٢(



  
 ٩١٦ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

 ملا ، الْمعاين يف معمر سؤال هذَا إىل وأحوجه : " وقد ذكر البغدادي ذلك فقال
 فإن لمعىن؛ وال لنفِسه أو ال لمعىن، أَو عمرو لنفسه، دون بِه اختص زيد علم إِن قَالَ:
 لمعىن كَانَ وإن علوما، لكَوَا اختصاص بِه الْعلُوم جلَميع يكون أن وجب لنفِسه كَانَ
حىن معىن كل تعلق يف معمر قَول صعة، إىل لَا بِمايال كَانَ وإن نِه فِسهال لنىن وعممل ل 
حلَال كان  بِه اختص إمنا هاشم أبو وقَالَ ، بِغيرِه اختصاصه من أوىل بِه اختصاصه يكن

  .)١( " عليها

وأَحصى كُلَّ  :  اعتراض أيب هاشم على الائية املعاين قائم على قول اهللا تعاىلو
الذي يستلزم كون األشياء احملدثة حمصورة وحمدودة قد أحصاها اهللا  )٢(شيٍء عدداً

عددا وأحاط ا علما، بينما يؤدي قول معمر إىل القول بوجود حوادث ال اية هلا، 
  .  )٣( لفا لآليةفيكون قول معمر خما

   : مواضع ثَلَاثَة يف أبو هاشم الْحال "وقد أثْبت

  علَيها. كَانَ حلَال الْوصف ذَلك فَاستحق لنفِسه موصوفا يكون الذي الْموصوف أَحدها:

   حلَال. الْمعىن بذلك مختصا صار لمعىن بالشيء الْموصوف والثاين:
 عنده غَريه دون الْوصف بذلك فَيختص لمعىن، وال لنفِسه ال يستحقّه ما والثَّالث:

  .)٤(حلَال"
   

                                                             
  .١٨١الفرق بني الفرق، ص   )١(
  .٢٨اآلية:   سورة اجلن   )٢(
 .٢٥٣انظر: فلسفة علم الكالم يف الصفات اإلهلية منهجا وتطبيقا، عبد العزيز سيف النصر، ص   )٣(
  . ١٨١الفرق بني الفرق، ص  ) ٤(



  
 ٩١٧ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

  : املبحث الثالث: خصائص األحوال عند أيب هاشم

أحوال أيب هاشم ليست ذواتا وال أشياء، ولكنها عبارة عن وجوه واعتبارات 
ا من الذوات، ذلك بأن العقل ، ا تعرف الذات وتتميز عن غريه عقلية لذات واحدة

البشري يدرك فرقا ضروريا بني معرفة الشيء لذاته مطلقا، وبني معرفته على حال 
خاصة، فليس كل من يعرف ذات اهللا تعاىل ميكنه معرفة كونه عاملا قادرا، واألشياء عنده 

  .)١(ال تتميز بذواا بل بأحواهلا

  وتتميز األحوال عنده بأمور، منها:

  : جودة وال معدومةال مو -  ١
يرى أبو هاشم أن هذه األحوال اليت يقول ا ال موجودة وال معدومة، بل هي 
واسطة بني املوجود واملعدوم، نستطيع فقط أن جندها مع الذات، والسبب يف قوله هذا: 
أنه يرى أن املعدوم شيء، ومن مث فإنه إذا وصفها بالوجود أو العدم نتج عن ذلك كوا 

صفات –واتا، وهذا خالف ما يريده، ألنه أنكر الصفات الزائدة على الذات أشياء أو ذ
ألا ال ختلو إما أن تكون قدمية فيلزم عن وجودها تعدد القدماء، أو حادثة فيلزم  -املعاين

عنه كون ذاته تعاىل حمال للحوادث، فلو قال بشيئية األحوال للزمه ما أنكر الصفات 
  ألجله.

  : دثةال قدمية وال حا -  ٢

وذلك ألن وصفها بالقدم يلزم عنه مشاركتها للذات اإلهلية يف القدم، وهو ما 
، ولو كانت حادثة لكان اهللا تعاىل حمال للحوادث وهو حمال  ألجله أنكر صفات املعاين

  باتفاق. 

                                                             
  .٧٠املعتزلة، زهدي جار اهللا، ص  ) ١(



  
 ٩١٨ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

  : ال معلومة وال جمهولة -  ٣

األمر  ومل يكتف أبو هاشم بوصف أحواله بأا ال موجودة وال معدومة، بل زاد
  إلغازا وإلباسا فذكر أا إىل جانب ذلك ال توصف بكوا معلومة وال جمهولة.

والسبب يف ذلك أنه لو قال إا معلومة لزمه كوا أشياء أيضا، ألنه يرى أنه ال 
  . )١( يعلم إال ما كان شيئا

  وما يقال يف ما يترتب على كوا معلومة يقال يف ما يترتب على كوا جمهولة.

 من ال، فَقَالَ: تعلمها؟ أوال األحوال تعلم هل هاشم: ألىب ال البغدادي: "قَالُواق
 مل إن مثَّ شيئا، يكون ما إِال عنده يعلم ال إذ أشياء، إثباا لزمه معلُومة إا قَالَ لَو أنه قبلِ
 يف يقُول لَا إنه مثَّ والذوات، اءاألشي بني يقع إِنما التغاير ألن متغايِرة، أحوال بأا يقل

 وال معلُومة، وال حمدثة، وال قدمية، إا وال معدومة، إا وال موجودة، إا األحوال
  .)٢(متناقض" وهذَا مذْكُورة، غري إا بقوله لَها ذكره مع مذْكُورة إا يقول وال مجهولَة،

 على معلومة غري أا إىل: املعتزلة من تابعه ومن هاشم، وأب وقال اآلمدي: "ذهب
الوجود،  بعرضية أو موجودا، كان ما والشيء شيء، أصله على املعدوم ألن حياهلا؛
 سبق كما العلم جنس من عندهم اجلهل ألن جمهولة؛ وليست كذلك، ليست واحلال
  . )٣( " جمهوال يكون ال معلوما؛ يكون ال فما حتقيقه،

إمام احلرمني على أيب هاشم يف هذه املسألة بقوله: "زعم أبو هاشم أن هذا وقد رد 
ضرب من العلم ال معلوم له، وهذا اية من اجلهل ال يبلغها حمصل، فإن من زعم أين 
أعلم أنه ال شريك هللا، وأن ال شريك له غري معلوم يل، ناقض يف القول مناقضة ال يأتيها 

                                                             
. املعتزلة وأصوهلم اخلمسة وموقف أهل السنة منها، عواد ٦٩زلة، زهدي جار اهللا، صانظر: املعت   )١(

  ..٩٧م، ص٢٠٠١-هـ١٤٢١مكتبة الرشد، الرياض،  ٤املعتق، ط
 .١٨٢الفرق بني الفرق، ص  ) ٢(
  .)٣/٤١٠( الدين أصول يف األفكار أبكار   )٣(



  
 ٩١٩ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

ل ممن يقلب عليه، فيقول: أن ال شريك هللا معلوم يل أو ال حمقق، ومل يكن أوىل ذا القو
أعلمه، وكل مذهب يقود صاحبه إىل هذا احملال فهو فاسد من أصله، مث لو ساغ إثبات 
علم ال معلوم له، ساغ إثبات إرادة ال مراد هلا، وقدرة ال مقدور هلا، إذ ليس بعض هذه 

فيلزمهم أن يثبتوا قدرة حادثة ال مقدر األوصاف املتعلقة أوىل بنفي متعلقاا من بعض، 
  . )١( هلا، ويكفوا عن استبعادهم ثبوت قدرة ال أثر هلا"

وقول أيب هاشم يف األحوال إا ال معلومة وال جمهولة من أهم املآخذ اليت أخذها 
 أن العجائب عليه نفاة األحوال واموه بسببها بالتناقض، حىت قال الشهرستاين: "ومن

 العلم إثبات االستدالل وغاية جمهولة، أو معلومة بكوا توصف ال قال اجلبائي ابن
 وتناقض عليه االستدالل بطل به العلم تعلق وال وجود له يتصور مل فإذا الشيء، بوجود
  .)٢( " فيه الكالم

  : ال ائية -  ٤

وقد زعم كذلك أن أحوال الباري ال اية هلا كما أن معلوماته ومقدوراته ال اية 
هلا، وهذا بناًء على قوله إن العالم له يف كل معلوم حال ال يقال فيها إا حالة مع املعلوم 
اآلخر، وإن القادر له يف كل مقدور حال، ال يقال فيها إا حالة مع املقدور اآلخر، 

  .)٣(وزعم أن األحوال ال هي عني ذات الباري وال هي غريه

نها كانت معروفة ومستخدمة لدى وهذه الصيغة ليست من ابتكاراته، ولك
الصفاتية الذين قالوا ا إلنكار مشاة إثبات الصفات اإلهلية للعقيدة النصرانية يف أن 

                                                             
ير عون، سهري حممد خمتار، ط منشأة الشامل يف أصول الدين، حتقيق: علي سامي النشار، فيصل بد  ) ١(

 .١٢٨، ١٢٧م، ص١٩٦٩اإلسكندرية، -املعارف
 .١٣٥، ١٣٤اية اإلقدام يف علم الكالم، ص  ) ٢(
بريوت، -امللل والنحل، أبو منصور البغدادي، حتقيق: د.ألبري نصري نادر، ط دار املشرق  ) ٣(

  . ١٣٢ص



  
 ٩٢٠ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

األقنومني الثاين والثالث ومها املسيح والروح القدس، أو العلم واحلياة كل منهما إله، 
دا خمالفا لثبوت الصفة ولكن أبا هاشم بالرغم من أنه مل يبتكرها لكنه أضاف هلا معىن جدي

عند الصفاتية وخمالفا للمعتزلة يف إنكار الصفات، وبذلك يكون قد وضع نفسه يف موقف 
  .)١(املعارضة لكل منهما

  : ال متغايرة -  ٥

  . )٢( ألن التغاير ال يقع إال على األشياء والذوات

خلص ويتضح من عرضنا ألحوال أيب هاشم أن غايته كغاية سائر املعتزلة وهي الت
من إثبات الصفات حقيقة يف الذات ومتميزة عنها، ولذلك رفض استعمال لفظ 
الصفات، واستعاض عنها باألحوال، فزعم أن األحوال ليست أشياء وذواتا، وأا ال 

  . موجودة وال معدومة، وال معلومة وال جمهولة، وأا ال توجد إال إذا تعلقت بالذات

  

  

  
   

                                                             
  .٢٥٦طبيقا، عبد العزيز سيف النصر، ص فلسفة علم الكالم يف الصفات اإلهلية منهجا وت   )١(
  .٧٠، ٦٩املعتزلة، زهدي جار اهللا، ص   )٢(



  
 ٩٢١ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

  الفصل الثالث

  من إثبات األحوال موقف األشاعرة

  املبحث األول: املثبتون لألحوال وأنواعها عندهم وما يترتب على إثباا.
سبق أن عرفنا أن أول من قال باألحوال هو املعتزيل أبو هاشم اجلبائي، وخالفه يف 
ذلك عامة املعتزلة، وقد ذهب إىل مثل قوله هذا بإثبات األحوال علمان كبريان من أعالم 

أحد قوليهما ومها اإلمام أبو بكر الباقالين، وإمام احلرمني أبو املعايل اجلويين، األشاعرة يف 
ومها من مها من علماء الكالم عموما واألشاعرة خصوصا، وفيما يلي عرض لقول كل 

  . منهما بإثبات األحوال
  املطلب األول: إثبات األحوال عند الباقالين: 

م علماء ومتكلمي األشاعرة قد أنكر بالرغم من أن الباقالين وهو من أقدم وأه
األحوال سريا على مذهب شيخه وأستاذه اإلمام أيب احلسن األشعري، ورد على القائلني 
ا وأبطلها يف كتابه "متهيد األوائل وتلخيص الدالئل" كما سيأيت، إال أنه اشتهر عنه 

 عدوله عن هذا القول، وذكر البعض تردده بني إثباا ونفيها.
 تارة وإثباا، فقال نفيها، يف قوله تردد فقد: بكر أبو القاضي مدي: "وأماقال اآل

  .)١(وتارة باإلثبات" بالنفي،
 ا، ومل أروإليه ذهب إمام احلرمني فقال: "وردد القاضي جوابه يف نفي احلال وإثبا

ل له فيما عثرت عليه من مصنفاته قطعا بأحد املذهبني، ولكنه سلك الطريقني فينفي احلا
مرة ويثبتها أخرى، وجيري قواعد األصول على الطريقني، ليستبني للناظر استمرار 

  .)٢(األصول على املذهبني مجيعا"
                                                             

  . ٣/٤٠٧أبكار األفكار يف أصول الدين، سيف الدين اآلمدي،   ) ١(
  . ٦٢٩ الشامل يف أصول الدين، ص  ) ٢(



  
 ٩٢٢ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

إال أن الشهرستاين وإن أثبت تردده بني القولني لكنه صرح باستقراره يف اية 
  .)١( األمر على القول بإثبات األحوال

ة على القائلني باألحوال يصعب والعجيب أن من يطالع ردوده املفحمة والقوي
عليه أن يتصور أن صاحب هذه الردود القوية، واهلجوم الشرس على هذا القول ميكن 
أن خياجله شك يف بطالا، أو يتردد فيه، فضال عن أن يثبتها كما مييل إىل ذلك اإلجيي يف 

  مثال. )٢(املواقف والرازي يف احملصل

ألحوال، ولكن كتابه التمهيد الذي نفى ومل أقف على نصوصه اليت أثبت فيها ا
فيه القول باألحوال كان من باكورة أعماله حيث يذكر أنه ألفه بعدما اتصل بعضد 

  الدولة، وكان يف ذلك الوقت يف بداية حياته العلمية.

ولعل من نسبوا إليه القول بإثبات األحوال قد اطلعوا على كتبه اليت ذكر فيها 
رة يف الزمن عن كتاب التمهيد حىت ترجح لديهم أا كانت ذلك، واليت قد تكون متأخ

  .)٣(متثل موقفه األخري من هذه القضية، ولكن هذه الكتب مل تصل إلينا

على أن هناك فروقا مهمة بني األحوال عند الباقالين وبينها عند أيب هاشم، منها 
ملعلوم، أما الباقالين فقد أن أبا هاشم قد أثبتها بناء على قوله بشيئية املعدوم أو باألحرى ا

أنكر أن تكون داللة الفعل على أن فاعله عامل قادر داللة على حال له فارق ا من ليس 
بعامل وال قادر، ألنه البد أن تكون هذه احلال موجودة أي أن تكون صفة متعلقة بالعالم، 

                                                             
  .١٣١. اية اإلقدام يف علم الكالم، ص١/٩٥امللل والنحل،   ) ١(
قدمني واملتأخرين من العلماء واحلكماء واملتكلمني، ط مكتبة الكليات انظر: حمصل أفكار املت  ) ٢(

  .  ٦٠القاهرة، ص-األزهرية
انظر: الباقالين وآراؤه الكالمية، رسالة دكتوراه إعداد الباحث/ حممد رمضان عبد اهللا، ط مطبعة   ) ٣(

  .٤٩١م، ص١٩٨٦األمة، بغداد، 



  
 ٩٢٣ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

  .)١( إذ يستحيل أن تكون معدومة وإال مل توجب حكما

 احلال: وقال أحواال، ال به تعاىل قائمةً معاينَ باقالين الصفاتال ومن مث فقد أثبت
 تلك أوجبت حالة أثبت إذا خصوصا صفةً نسميه الذي هو هاشم أبو أثبته الذي

  .)٢( الصفات

وإذا قلنا إن أبا هاشم قد أثبت األحوال رغبة يف إثبات كماالت هللا ال تتناىف مع 
يف سد ثغرة يف املذهب االعتزايل يف الصفات  مفهوم التوحيد عند املعتزلة، ورغبة كذلك

استغلها خصومهم ضدهم، فما الداعي أليب بكر الباقالين ليقول ذه النظرية وهو من 
  . ؟ أكابر األشاعرة

يرى بعض الباحثني أن قول الباقالين باألحوال متصل برأيه يف قضية أفعال العباد، 
ث صفاا أو أحواهلا اليت تقع عليها من حيث يرى أن قدرة العبد تؤثر يف أفعاله من حي

  .)٣(طاعة أو معصية، ال من حيث ذواا، فإجياد تلك الذوات يستند إىل إرادة اهللا وحده

وقد حاول الباقالين املواءمة بني هذه النظرية وبني مذهبه يف الصفات واعتقاده 
شهرستاين قوله: "احلال بأا أشياء ثابتة ومعاين قائمة به سبحانه، ومن مث فقد نقل عنه ال

الذي أثبته أبو هاشم نسميه صفة، خصوصا إذا أثبت حالة أوجبت تلك الصفات"، 
وهكذا فإن نظرية األحوال مهما كانت صيغتها عند الباقالين تقوم على تصور أيب هاشم 

  حلال واحدة هي سبب كل األحوال األخرى.

                                                             
دار  ،٥، د. أمحد حممود صبحي، ط)األشاعرة(اإلسالمية يف علم الكالم دراسة فلسفية آلراء الفرق   ) ١(

  .١٠٢م، ص١٩٨٥-ـه١٤٠٥بريوت، -النهضة العربية
 . ١/٩٥امللل والنحل،   ) ٢(
، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع ١انظر: اآلمدي وآراؤه الكالمية، د. حسن الشافعي، ط  ) ٣(

  .٢٢٩م، ص١٩٩٨-ـه١٤١٨والترمجة، 



  
 ٩٢٤ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

  املطلب الثاين: إثبات األحوال عند اجلويين: 

حيال هذه املسألة بطورين؛ أوهلما حيث كان مثبتا هلا، وثانيهما حيث  وقد مر
نفاها، وهذا بعكس ما كان من شأن سلفه الباقالين، ومروره ذين الطورين مما أمجع عليه 

 .)١(املتكلمون
وقد عرب عن موقفه من مسألة األحوال يف كتاب (الشامل) فقال: "إن قال قائل: 

(اإلثبات والنفي) واحذفوا التردد من الكالم، قلنا: الذي  بينوا الصحيح من املذهبني
  .)٢( يقوى عندنا إثبات األحوال"

ولعل سبب مروره ذين الطورين هو أنه تأثر يف أول أمره مبوقف الباقالين يف 
إثباته له، مث تبني له يف مرحلة النضج العقلي واالستقالل الفكري بطالا فذهب إىل نفيها 

  عليه أمره واشتهر عنه إىل وفاته.وهو ما استقر 

ومما يثبت ذلك أننا جنده يف طور إثباته لألحوال يتفق مع الباقالين يف كل ما ذهب 
إليه يف األحوال خمالفا بذلك مذهب أيب هاشم، وال غرو فهما متفقان يف أصول املعتقد يف 

  الصفات ومذهبهما واحد.
 معلُومة أثبتها من عند لاألحوا ولنضرب لذلك مثال باخلالف يف قضية (هل

  غَريها)؟ مع أَو بانفرادها

 حيثُ من الذوات، مع إِلَّا تعلم لَا إِنها الْمعتزلَة من تابعه ومن هاشم أَبو فقد قَالَ
 في ثَابِتة والذوات ذَات، نفسه في هو بِما عندهم االستقالل بطرِيق يتعلَّق إِنما الْعلم إِن

                                                             
. أبكار األفكار يف أصول ١٣١إلقدام يف علم الكالم، أبو الفتح الشهرستاين، ص انظر: اية ا  ) ١(

. حمصل أفكار ٢٧ص اآلمدي، . غاية املرام يف علم الكالم،٣/٤٠٧الدين، سيف الدين اآلمدي، 
 . ١/٢٧٩. املواقف، عضد الدين اإلجيي، ٦٠صالفخر الرازي، املتقدمني واملتأخرين، 

  . ٦٣١ ص  ) ٢(



  
 ٩٢٥ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

 ا الْعلم تعلق من يمنع ال فَقررا أنه متجددة، وأما القاضي واجلويين والْأَحوال الْعدم،
  .)١(انفرادها على

ويرجح بعض الباحثني أن السبب يف قول إمام احلرمني بإثبات األحوال هو اختاذها 
  .)٢(كطريق إلثبات صفات املعاين عن طريق إثبات أحكامها أوال

  ب الثالث: أنواع األحوال عند مثبتيها:املطل

ذكر البغدادي تقسيما ثالثيا لألحوال عند أيب هاشم، حيث قرر أن األحوال 
  أقسام ثالثة:

 أحوال مبعىن الصفات اليت هي خواص. -١
 أحوال مبعىن الصفات اليت هي أعراض معينة يف الكائنات. -٢
 أحوال مبعىن الصفات اليت هي إما أجناس أو أنواع. -٣

   مواضع: ثَلَاثَة يف أبو هاشم الْحال  عنه البغدادي بقوله: "وقد أثْبتوقد عرب

  علَيها. كَانَ حلَال الْوصف ذَلك فَاستحق لنفِسه موصوفا يكون الذي الْموصوف : أَحدها

  حلَال.  الْمعىن بذلك مختصا صار لمعىن بالشيء الْموصوف : والثاين

 عنده غَريه دون فـالْوص بذلك صـفَيخت لمعىن ولَا هـلنفِس لَا يستحقّه ما الث:والثَّ
  .)٣( " حلَال

  ولكن البغدادي مل يشرح لنا يف هذا التقسيم الثالثي لألحوال طبيعتها.

بينما ذهب الشهرستاين وغريه إىل تقسيم األحوال تقسيما ثنائيا، فقرر أن أبا 
                                                             

  .٣٠ملرام يف علم الكالم، صغاية ا  ) ١(
  .٢٢٩انظر: اآلمدي وآراؤه الكالمية، د. حسن الشافعي، ص  ) ٢(
  . ١٨١الفرق بني الفرق، ص  ) ٣(



  
 ٩٢٦ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

  األحوال إىل قد ذهبوا إىل أا قسمان: معللة، وغري معللة.هاشم ومثبيت 

  : األحوال املعلَّلَة:  النوع األول

  .)١(وقد اختلف يف تعريفها، فعرفها الشهرستاين بأا: "أحكام ملعان قائمة بذوات"
وعرفها إمام احلرمني بأا: ""كل حكم ثابت للذات عن معىن قائم ا، حنو كون 

  .)٢(القادر قادرا" احلي حيا، وكون
 تتصف ال ملوجود صفة وإىل هذا ذهب القاضي الباقالين قبلهما حيث قرر أن "كل

 يشترط، مل أو احلياة، ثبوته يف يشترط مما املوجب املعىن كان سواء حال، فهي بالوجود
 واألسود، ساكناً، والساكن متحركاً، املتحرك وكون وقادراً، وعاملاً، حياً، احلي ككون

  .)٣(ذلك" غري إىل يض،واألب
 األسودية، على القول بأن األشاعرة من للحال وعلى ذلك فقد اتفق املثبتون

  .)٤(معللة أحوال كلها واملتحركية والكائنية، واألبيضية،
 احلياة .. ثبوا يف يشترط بذات قامت لعلة حكم أما عند أيب هاشم فهي: "كل

 يف والعلم باحلياة يعلل عاملاً حياً كونه ألن بصرياً، مسيعاً مريداً قادراً عاملاً حياً احلي ككون
 واإلرادة، والقدرة، العلم، وكذلك حياً، احملل كون وتوجب مبحل، احلياة فتقوم الشاهد،

 على زائدة صفات وهي أحواالً، األحكام هذه وتسمى احلياة، ثبوته يف يشترط ما وكل
  .)٥(أوجبتها" اليت املعاين

جلويين والباقالين يف تعريف احلال املعللة بأا صفة أو حكم فأبو هاشم يتفق مع ا
                                                             

 .١٣٢اية اإلقدام يف علم الكالم، ص    )١(
  .٨٠اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد، ص  ) ٢(
 .١٣٢تاين، صاية اإلقدام يف علم الكالم، أبو الفتح الشهرس  ) ٣(
 . ١/٢٨٣املواقف، عضد الدين لإلجيي،   ) ٤(
  . ١٣٢اية اإلقدام يف علم الكالم، أبو الفتح الشهرستاين، ص  ) ٥(



  
 ٩٢٧ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

للذات وجب هلا بسبب معىن قائم ا، ولكنه يزيد عليهم وخيالفهم يف اشتراط احلياة يف 
  الذات اليت يثبت هلا هذا احلكم، أو هذه الصفة.

 ،احلياة اشتراط ذلك يف املعتزلة من تابعه ومن هاشم أبو زاد يقول اآلمدي: "وقد
 كالعلم احلياة شرطها من اليت للصفات إال ليس املعللة األحوال إجياب مذهبه فعلى

 والبياض كالسواد وذلك فال، الصفات من احلياة فيه تشترط ال ما وأما وحنومها، والقدرة
  .)١( " وحنوه

وبذلك يكون أبو هاشم ومن تابعه من أهل مذهبه قد فرقوا بني نوعني من 
ري مشروط باحلياة للذات اليت تقوم ا كاأللوان والروائح وحنوها، األعراض؛ نوع منها غ

ونوع يشترط يف الذات اليت تقوم ا احلياة كالعلم والقدرة، فاألوىل ال توجب للذات 
اليت تقوم ا حاال سوى الكون أي الوجود ألا ال تقوم مبعدوم، والثانية توجب للذات 

  علم والقدرة. اليت تقوم ا األحوال املعللة كال

 ال والرائحة كاللون باحلياة مشروطة تكون ال اليت األعراض ومن مث فقد قال "بأن
 من وهي الكائنية حملله يوجب فإنه الكون، إال صفة وال حاال به قامت ملن توجب

 للعاملية، كالعلم أحواال، مبحاهلا توجب فإا باحلياة املشروطة األعراض وأما األحوال،
  .)٢(ادرية"للق والقدرة

 يف له "واملستند ووضح اآلمدي ما استند إليه أبو هاشم يف اشتراط احلياة بقوله:
 قام ما كون معرفة من معرفته إىل يتوصل إمنا وحنوه كالعلم احلياة شرطه من ما أن الفرق:

 عليه االستدالل إىل يفتقر فال مرئي، مشاهد فإنه والبياض، السواد كذلك وال عاملا، به
  .)٣(ههنا" علةً يجعل ومل ثَم، علةً جعلَ فلهذا وأبيض، أسود به قام ام بكون

                                                             
 . ٣٠، ص ، سيف الدين اآلمدي غاية املرام يف علم الكالم  ) ١(
  . ١/٨٠،  ، سعد الدين التفتازاين شرح املقاصد  ) ٢(
  .٣٠غاية املرام يف علم الكالم، ص  ) ٣(



  
 ٩٢٨ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

 كالكون حاال، للمحل توجب فهي صفة كل أن احلرمني وإمام القاضي "وزعم
  .)١(للعاملية" والعلم لألسودية، والسواد للكائنية،

أما من أثبت األحوال من األشاعرة ومها القاضي وإمام احلرمني فلم يشترطا 
حلياة، لذا قال إمام احلرمني: "كل معىن قام مبحل فهو عندنا يوجب له حاال، وال خيتص ا

  .)٢(إجياب األحوال باملعاين اليت تشترط يف ثبوا احلياة"

وقد نسب هذا القول إىل الباقالين فقال: "ما عدا األكوان من ضروب األعراض 
ا ال تقتضي أحواال، وردد القاضي يف اليت ال تشترط فيها احلياة فقد قطع ابن اجلبائي بأ

(اهلداية) و(النقض الكبري) جوابه، والذي يقتضيه قياسه على القول باألحوال املصري إىل 
تعميم القول يف األعراض، وأا توجب حملاهلا أحواال من غري فصل بني األكوان وغريها، 

  .)٣(وبني ما تشترط فيه احلياة وما ال تشترط فيه احلياة"

 نستطيع أن نستنتج أن األحوال املعللة عند أيب هاشم تتكون من أحكام ومن مث
فيما بينها حكم العامل، وكلها أعراض يف الكائنات احلية، وكل واحد منها معلل مبعىن، 
وهذا يتفق مع النوع الثاين لألحوال يف التقسيم الثالثي هلا وهو األحوال اليت مبعىن 

الكائنات واليت عرب عنها بقوله: "والثاين: املوصوف الصفات اليت هي أعراض معينة يف 
  .)٤(بالشيء ملعىن صار خمتصا بذلك املعىن حلال"

  : احلال غري املعلَّلَة:  النوع الثاين
 زائدة علة غري من لذات إثبات صفة وهذا النوع قد اتفقوا على تعريفه بأنه: "كل

                                                             
  .١/٨٠شرح املقاصد، سعد الدين التفتازاين،   ) ١(
 .٨٠اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد، ص  ) ٢(
  .٦٣٠الشامل يف أصول الدين، ص  ) ٣(
، وانظر: فلسفة علم الكالم يف الصفات اإلهلية منهجا وتطبيقا، عبد ١٨١الفرق بني الفرق، ص    )٤(

  .٢٦٠العزيز سيف النصر، ص



  
 ٩٢٩ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

  . )١(وسواداً" ولوناً عرضاً ضالعر وكون موجوداً، وكونه اجلوهر، كتحيز الذات، على
 اللونية حنو ا، قائم معىن بسبب ال للذات ثابتة فاحلال غري املعللة هي: "حال

 على زائدا بكونه القائل عند والوجود للجوهر، واجلوهرية للعلم، والعرضية للسواد،
  . )٢(ا" قائمة معان بسبب حملاهلا ثبوا ليس أحوال هذه فإن املاهية،

ة ملوجود ال تنفرد بالوجود، وال تعلل مبوجود، فهي من هذا القسم، "وكل صف
  .)٣(ويندرج حتته كون املوجود عرضا، لونا، سوادا، كونا، علما، إىل غري ذلك"

، إذ ال يندرج حتت  وصفات اهللا من حيث صلتها بالذات ليست من النوع الثاين
بيه الذي جعل أخص صفات ، وأبو هاشم يرد بذلك على أ مفهوم الذات إنه عامل قادر

، ومن مث  ، مث جعل االشتراك يف األخص يوجب االشتراك يف األعم الباري هو القدم
ميكن أن يستخلص من مفهوم القدم أنه عامل حي قدير، فكان رد أيب هاشم أن القدم إذا 
حبث يف حقيقته ال يفيد إال نفي األولية أو االبتداء، والنفي يستحيل أن يكون أخص 

إذ كيف نستخلص صفات إجيابية كالعلم والقدرة من معىن القدم الذي هو نفي  وصف،
  )٤( ؟ االبتداء

وهلذا تعرف الصفة النفسية وهي صفة الوجود بأا احلال الثابتة للذات مادامت 
الذات غري معللة بعلة، ومن ذلك يتضح أن لفظ احلال يطلق على أمرين: أحدمها: صفة 

املعنوية، وأن الفصل املميز بينهما التعليل وعدمه، فالصفة  النفس، وثانيهما: الصفات
  .)٥(النفسية غري معللة، والصفات املعنوية معللة

                                                             
)١ (  ١٣٢اية اإلقدام يف علم الكالم، أبو الفتح الشهرستاين، ص .  
  .  ١/٢٨٣املواقف، عضد الدين اإلجيي،   ) ٢(
  .٨١، ٨٠اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد، أبو املعايل اجلويين، ص  ) ٣(
. أمحد حممود يف علم الكالم دراسة فلسفية آلراء الفرق اإلسالمية يف أصول الدين.. املعتزلة، د  ) ٤(

 . ٣٢٢صبحي، ص
القاهرة، -انظر: حاشية الدسوقي على شرح أم الرباهني، ط/األخرية، مطبعة مصطفى البايب احلليب  ) ٥(

  .١١٠-١٠٨م، ص١٩٣٩- ـه١٣٥٨



  
 ٩٣٠ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

  : واألحوال غري املعللة تنقسم قسمني

: هو ما عرب عنه الشهرستاين بقوله: "كل موجود له خاصية يتميز ا عن  األول
  . )١(غريه فإمنا يتميز خباصية هي حال"

م وهو اخلواص كتحيز اجلوهو وهو يتفق مع النوع األول يف التقسيم وهذا القس
الثالثي وهو األحوال مبعىن الصفات اليت هي خواص، والذي ذكره البغدادي بقوله: 

  .)٢("املوصوف الذي يكون موصوفا لنفسه"

: هو ما عرب عنه الشهرستاين بقوله: "وكون العرض عرضا ولونا وسوادا"،  الثاين
: "وما تتماثل به املتماثالت، وختتلف املختلفات فيه فهو حال، وهي اليت وشرحه بقوله

  .()تسمى صفات األجناس واألنواع"

وهذا القسم يوافق النوع الثالث من التقسيم الثالثي عند البغدادي، والذي عرب 
  عنه بقوله: "ما يستحقه ال لنفسه وال ملعىن فيختص بذلك الوصف دون غريه حلال".

ع األول عند البغدادي يقابل اخلواص، والثاين يقابل األعراض، وإذن فالنو
والثالث يقابل األجناس واألنواع، وبذلك تكون األقسام الثالثة عند البغدادي قد 
اختصرت عند الشهرستاين وغريه كاإلجيي يف قسمني، مها األحوال املعللة واألحوال غري 

األحوال املعللة عند الشهرستاين، وأن  املعللة، وأن القسم الثاين عند البغدادي يوافق
  .)٣(القسمني األول والثالث عند البغدادي يوافقان احلال غري املعللة عند الشهرستاين

   

                                                             
  .١٣٣اية اإلقدام، ص   )١(
  .١٨١الفرق بني الفرق، ص   )٢(
-٢٥٩عبد العزيز سيف النصر، ص انظر: فلسفة علم الكالم يف الصفات اإلهلية منهجا وتطبيقا،   )٣(

٢٦١. 



  
 ٩٣١ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

  املطلب الرابع: األمور املترتبة على إثبات األحوال:

  يترتب على إثبات األحوال مسائل كالمية عدة منها:

  : إثبات الصفات املعنوية:   أوالً
األحوال أي أمورا ال هي موجودة وال هي معدومة، بل واسطة بني  من أثبت

املوجود واملعدوم فقد أثبت هللا تعاىل الصفات املعنوية: وهي سبعة؛ كونه تعاىل قاردا، 
  وكونه مريدا، وكونه عاملا، وكونه حيا، وكونه مسيعا، وكونه بصريا، وكونه متكلما.

  ه عشرين صفة منقسمة أربعة أقسام:وبذلك تكون الصفات الواجبة هللا تعاىل عند

 صفة نفسية: وهي صفة الوجود. -١
صفات سلبية: وهي مخس: القدم، والبقاء، واملخالفة للحوادث، والقيام بالنفس،  -٢

 والوحدانية.
صفات معان: وهي سبع: القدرة، واإلرادة، والعلم، واحلياة، والسمع، والبصر،  -٣

 والكالم.
 عاين مع زيادة الكونية. صفات معنوية: وهي عبارة عن صفات امل -٤

والكونية املذكورة: صفة ثابتة يف نفسها قائمة بالذات الزمة للصفة املقترنة ا، 
فيكون عندنا صفتان؛ إحدامها وجودية وهي القدرة مثال، والثانية ثبوتية ال ميكن رؤيتها 

  .)١(وهي الكون قادرا، وهكذا يقال يف بقية الصفات

رة عن كل صفة ثبوتية دل الوصف ا على معىن زائد فالصفات املعنوية: "هي عبا
  . )٢"(على الذات

                                                             
 .١١٩املرجع السابق، ص  ) ١(
  . ٣/٢٥٤أبكار األفكار، أبو احلسن اآلمدي،   ) ٢(



  
 ٩٣٢ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

والعالقة بني صفات املعاين والصفات املعنوية عند مثبيت األحوال كالعالقة بني 
األصل وفرعه؛ فاملعاين كاألصل، واملعنوية كالفرع، ألن املعاين وجودية تعقل، واملعنوية 

  .)١(يها اليت أوجبتها"أحوال ال تكون كذلك إال بالنسبة ملعان
وهلذا مسيت الصفات املعنوية ذا االسم نسبة إىل صفات املعاين ألا أصلها، وألن 
صفات املعاين كذلك علل هلا أي ملزومة هلا، والصفات املعنوية الزمة هلا، ومسيت صفات 

ع نسب معنوية ومل تسم صفات معانية للقاعدة للغوية اليت تقضي بأنه إذا أريد النسبة جلم
  .)٢(ملفرده

  والفرق بني صفات املعاين والصفات املعنوية من جهتني:
أوال: من جهة التعقل: صفات املعاين وجودية تعقل ذهنا وخارجا، أما الصفات 

  .)٣(املعنوية فهي ثبوتية تعقل ذهنا ال خارجا
ء، ثانيا: من جهة التعلق: صفات املعاين هلا تعلق ما عدا صفة احلياة فال تتعلق بشي

أما بقية صفات املعاين فمنها ما يتعلق باملمكن فقط ومها القدرة واإلرادة، ومنها ما يتعلق 
بالواجبات واملمكنات واملستحيالت ومها صفتا العلم والكالم، ومنها ما يتعلق باملوجود 
ومها صفتا السمع والبصر، خبالف الصفات املعنوية فإا ليس هلا تعلق اكتفاء بتعلق 

 .)٤(وألن التعلق حال، واحلال ال يثبت للحال املعاين،
                                                             

مطبعة دار  /نور الظالم على املنظومة املسماة بعقيدة العوام، الشيخ حممد نووي اجلاوي الشافعي، ط  ) ١(
  .٩القاهرة، بدون تاريخ، ص-إحياء الكتب العربية

 . ١٢٠-١١٨: حاشية على شرح أم الرباهني، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي، صانظر  ) ٢(
دار  ١ذيب شرح السنوسية أم الرباهني أليب عبد اهللا السنوسي، سعيد عبد اللطيف فودة، ط  ) ٣(

  .٦٣م، ص١٩٩٨-ـه١٤١٩عمان، -البيارق
- م للطباعة والنشر والتوزيع، دار السال١انظر: حاشية اإلمام البيجوري على جوهرة التوحيد، ط  ) ٤(

. حاشية على شرح أم الرباهني، حممد بن أمحد بن عرفة ١٤٢م، ص٢٠٠٢-ـه١٤٢٢القاهرة، 
  .١٢٠الدسوقي، ص



  
 ٩٣٣ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

أما من نفى األحوال فالصفات الواجبة هللا تعاىل عنده ثالث عشرة صفة، وهي 
  على ثالثة أقسام: نفسية وسلبية ومعان، بينما ينكر الصفات املعنوية فال يثبتها هللا تعاىل.

ين حبيث تكون "ومعىن إنكار الصفات املعنوية: إنكار زيادا على صفات املعا
واسطة بني املوجود واملعدوم، ال إنكار كونه قادرا مثال من أصله، ألنه جممع عليه فليس 
فيه خالف، إمنا اخلالف يف زيادته على املعاين، فاحلاصل أم اتفقوا على كونه تعاىل قادرا 

درة، مثال، لكن على القول بثبوت األحوال تكون واسطة بني املوجود واملعدوم الزمة للق
وعلى القول بنفي األحوال تكون عبارة عن قيام القدرة بالذات فيكون أمرا اعتباريا، 
وهذا عند أهل السنة، وأما عند املعتزلة فهي كناية عن القادرية أي كونه قادرا بذاته، 
وكذا يقال يف الباقي، فهم وإن أنكروا صفات املعاين، مل ينكروا القادرية والعاملية 

  .)١(لون قادر بذاته، وعامل بذاته، إىل غري ذلك"وغريمها، فيقو

  : إثبات األحوال املعنوية ضمن املعقوالت: ثانيا

من أثبت احلال عنده أربع معقوالت: الذات، واملعاين، واألحوال املعنوية املالزمة 
هلا، واألمساء، ومن نفى احلال عنده ثالثة معقوالت: الذات، واملعاين، واألمساء، وأما 

 عنده فراجعة للمعاين ألا اعتبارية، ولذلك عد بعض العلماء الصفات اثين عشر؛ املعاين
فالوجود عندهم هو عني الذات، وليس حاال واجبة للذات، واملعنوية عبارة عن املعاين، 

  .)٢(والصفات الباقية هي السلبية اخلمسة

  : زيادة األحوال ضمن أقسام األمور: ثالثاً

  ل تكون األمور أربعة أقسام:على القول بثبوت األحوا

                                                             
دار الكتب العلمية، بريوت،  ٢حتفة املريد شرح جوهرة التوحيد، الشيخ إبراهيم البيجوري، ط  ) ١(

 . ٩٠، ٨٩م، ص٢٠٠٤- ـه١٤٢٤
  . ٦٤م الرباهني أليب عبد اهللا السنوسي، سعيد عبد اللطيف فودة، صذيب شرح السنوسية أ  ) ٢(



  
 ٩٣٤ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

 موجودات: وهي اليت وجدت يف اخلارج حبيث ترى. -١
 معدومات: وهي اليت ليس هلا ثبوت أصال. -٢
أحوال: وهي اليت هلا ثبوت لكن مل تصل إىل درجة املوجود حىت ترى، ومل تنحط إىل  -٣

 درجة املعدوم حىت تكون عدما حمضا.

 أمور اعتبارية: وهي قسمان:  -٤
انتزاعية: كقيام زيد، فهو اعتباري انتزاعي، ألنه انتزع من اهليئة أمور اعتبارية   -  أ

 الثابتة يف اخلارج.

أمور اعتبارية اختراعية: كبحر من زئبق، فهو أمر اعتباري اختراعي ألنه اخترعه    -  ب
 الشخص.

والقسم األول ال يتوقف على اعتبار املعترب وفرض الفارض خبالف الثاين فإنه 
  متوقف عليهما.

القول بنفي األحوال فتكون األمور ثالثة أقسام: موجودات،  أما على
  .)١(ومعدومات، وأمورا اعتبارية بقسميها

"والفرق بني احلال على القول به وبني األمر االعتباري: أن احلال له حتقق يف 
اخلارج عن الذهن، واألمر االعتباري له حتقق يف الذهن ويف نفسه، فمن قال بنفي احلال 

كونه تعاىل قادرا هو قيام القدرة به، وليس هناك صفة أخرى زائدة على قيام قال: معىن 
القدرة ثابتة يف خارج الذهن، ومن قال باحلال قال: معىن كونه تعاىل قادرا صفة أخرى 
زائدة على قيام القدرة بالذات، وهذه الصفة ليست موجودة باالستقالل وال معدومة 

د واملعدوم، أي أا مل تبلغ درجة الوجود، ومل عدما صرفا بل هي واسطة بني املوجو
                                                             

  . ٨٩حتفة املريد شرح جوهرة التوحيد، الشيخ إبراهيم البيجوري ، ص  ) ١(



  
 ٩٣٥ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

  .)١(تنحط لدرجة العدم"

ومن جهة أخرى، فاألحوال قارة يف الذات، خبالف االعتبار الثابت يف نفس 
  .)٢(األمر، فإنه غري قار يف الذات

 : املنكرون لألحوال وطرائقهم يف إبطاهلا: املبحث الثاين

وانربوا إلبطاهلا، مبن يف ذلك الباقالين  ذهب مجهور األشاعرة إىل نفي األحوال،
  واجلويين يف وقل آخر هلما، وقد سلك أئمة األشاعرة يف سبيل ذلك طريقني:

املنهج السليب: ويقوم على نقد أدلة القائلني باألحوال: حيث قاموا بالرد على أدلة 
  املثبتني وتفنيدها.

حوال: حيث ساقوا األدلة املنهج اإلجيايب: ويقوم على نظم األدلة على بطالن األ
  على بطالن القول باألحوال وإثبات تناقضها وانتفائها.

  وفيما يلي عرض لنماذج من املنهجني عند كبار األئمة.

  : املنهج السليب. املطلب األول

إن الناظر يف كتب أئمة األشاعرة ليجد يف أكثرها اهتماما مبناقشة قضية األحوال 
ها، وهم حينما يذكرون أدلة خمالفيهم يذكروا بأمانة ودقة وذكر أدلة مثبتيها والرد علي

وتفصيل مما يدل على حسن تصورهم وفهمهم هلا، وكذلك على موضوعيتهم وأمانتهم 
، مث يقومون بالرد عليها ردودا موضوعية تدل على عمق فكري، وموضوعية،  العلمية

  وقدرة جدلية، وبراعة نقدية.

                                                             
فتح ايد شرح الدر الفريد يف عقائد أهل التوحيد، الشيخ حممد نووي اجلاوي، ط/ األخرية، مكتبة   ) ١(

  . ٣٥م، ص١٩٥٤-ـه١٣٧٣القاهرة، -ده مبصرومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوال
  .١١٩حاشية على شرح أم الرباهني، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي، ص  ) ٢(



  
 ٩٣٦ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

مما ذكره أئمة األشاعرة من أدلة مثبيت األحوال، وسأقتصر فيما ههنا على مناذج 
  وردودهم عليها.

  : نقد الباقالين ألدلة مثبيت األحوال. املسلك األول
على الرغم من أن الباقالين يعد أول من قال باألحوال من األشاعرة كما أنه قد 

نوان (باب استقر على هذا الرأي كما اشتهر عنه، إال أننا جنده يف التمهيد خيصص بابا بع
الكالم يف األحوال على أيب هاشم) حيمل على القول باألحوال وينكر وجودها، ألا إن 
كانت غري معلومة كما يزعم أبو هاشم مل ميكن االستدالل عليها، وال على الذات اليت 

  تعلل ا.
  مث يذكر الباقالين اعتراض مثبيت األحوال على دليله ويكر عليه ويبطله بقوله: 

 حمال؛ متهافت كَلَام الْحال على معلُومة الْحال لَه من نفس إِن هذَا: بعد وهلم"وقَ
هأَنالَ إِذا لحتال تكون أَن اسةً الْحلُومعالَ محتفس أَن يعلم أَن اسال، على النأَن الْحو 

 الْحال، دون فَقَط لنفسِبِا علما الْعلم يكون أَن ووجب غَريها، دون لَها حال الْحال
  .)١(الْحال" على بِالنفسِ علم الْعلم إِن قَوهلم واستحال

ومل يكتف الباقالين بالرد على قوهلم هذا مبا سبق، بل أقام الدليل على بطالنه 
بطريقة نقدية، وبأسلوب السرب والتقسيم، بأن يسايرهم فيفترض صحة كالمهم، ويذكر 

تلو اآلخر، فقد افترض أربعة لوازم لقوهلم: إن نفس من له احلال  لوازمه، ليبطلها واحدا
 على معلومة على احلال، ذكرها مجيعا، مث دلل على بطالا واحدا واحدا، فقال: "ويدل

 علما يكون أَن من الْحال معلومة على النفس بِأَن الْعلم يخلُو لَا أَنه الْكَلَام هذَا فَساد
 أَو جميعا، ما علما أَو النفس، دون فَقَط بِالْحال علما أَو الْحال، وند فَقَط بِالنفسِ

                                                             
-، مؤسسة الكتب الثقافية١متهيد األوائل وتلخيص الدالئل، حتقيق: عماد الدين أمحد حيدر، ط  ) ١(

  .٢٣٠م، ص١٩٨٧-ـه١٤٠٧لبنان، 



  
 ٩٣٧ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

   بِالْحال. ولَا بِالنفسِ لَا علما

   جميعا. قَولنا من حمال فَذَلك بِالْحال ولَا بِالنفسِ ال علما كَانَ فَإِن -١

 بِالنفسِ الْعلم يكون لأَن موجبو حمال، فَذَلك الْحال دون بِالنفسِ علما كَانَ وإِن -٢
 ووجوده الْحال لَه من ذَات علم من كل علم يكون وأَن بِالْحال، علما نفس أَنها
  حمال. وذَلك الْحال، بِتلْك اختصاصه علم

 الْحال أَن ثَبت فقد فَقَط بِالْحال علما الْحال على النفس بِأَن الْعلم كَانَ وإِن -٣
ة.ملُومع  

 جميعا، معلومني يكُونا أَن وجب فقد والْحال بِالنفسِ علما بذلك الْعلم كَانَ وإِن -٤
 في والْحال النفس تكون وأَن معلُومة، النفس أَن كَما معلُومة الْحال تكون وأَن

 بِأَن الْعلم وعدم بِالْحال، علمالْ عدم مع بِالنفسِ الْعلم يصح قد لأَنه معلومني، حكم
 إِن قَوهلم يبطل عمرو، وهذَا دون بزيد الْعلم يصح كَما الْحال تلْك على النفس
 .)١(معلُومة" غري الْحال

 لَا لَه حال هي من حال الْحال قَالُوا: مث ذكر شبهة هلم ورد عليها فقال: "فَإِن
،فِسهلَّة، ولَا لنلَا لعحلَال و وا، ههلَيلَا عالْعلم جيب ألمر و ،بِه ككَذَلحكم كل و 

 مفارقا الْعامل يكون أَن أَيضا أنكرمت فَما لَهم: قيل علَيها، هو لصفة غَريه فَارق موصوف
 بِه، الْعلم جيب ألمر لَاو علَيها، هو حلَال ولَا لعلَّة، ولَا لنفِسه، لَا لنفِسه بعامل لَيس ملن

ككَذَلوف واملتحرك، املتلون حكم وصوا فَارق بِصفة وكل م ذَا بِصفة، غَريههيؤول و 
 تصحيح في إِلَيه يذهبون ما بطلَان على دليل ذَلك فَساد وفي الْأَعراض، سائر إبطَال إِلَى

  .)٢( الْأَحوال"
                                                             

  .٢٣١، ٢٣٠املصدر السابق، ص  ) ١(
  . ٢٣٣، ٢٣٢املصدر السابق، ص   )٢(



  
 ٩٣٨ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

- قد عدل عن قوله بإبطال األحوال واستقر رأيه على إثباا،  ولئن كان الباقالين
  لكن يبقى لكالمه يف إبطاهلا قيمته العلمية، وقوته يف االحتجاج عليه.  - كما يقرر البعض

  : نقد الشهرستاين ألدلة مثبيت األحوال. املسلك الثاين
يف كتابه  اهتم اإلمام الشهرستاين مبسألة األحوال والرد على مثبتيها، وقد بني

(امللل والنحل) نقاط الضعف اليت أغرت خمالفيه بنقدها واهلجوم عليها وعلى رأسهم 
  والده أبو علي اجلبائي.

 أي ذاتا، كونه وراء صفة هي حال عالما العالم : "فكونُ يقول الشهرستاين
 حالة تعاىل للباري أثبت مث حيا، قادرا، كونه وكذلك الذات، من املفهوم غري منها املفهوم
 وردوا ذلك، يف األحوال منكري وسائر والده وخالفه األحوال، تلك أوجبت أخرى

 يف تشترك األحوال أليست: وقالوا. األجناس وأمساء األلفاظ إىل واالفتراق االشتراك
 إثبات إىل فيؤدي وإال الصفات، يف نقول كذلك خصائص؟ يف وتفترق أحواال كوا
  .)١(سل"التسل إىل ويفضي للحال، احلال

لقد وجد منكرو األحوال أا تتضمن نفس املشكلة اليت أخذها أبو هاشم نفسه 
على نظرية معمر يف املعاين وهي التسلسل، ألن أبا هاشم يدعي أا راجعة إىل أحوال 
عديدة، إذ إن هذه الصفة مع غريها من الصفات جيب أن يوجد فيها شيء ختتلف به عن 

ال، واالختالف بني األحوال يرجع إىل حال أخرى، وهذه غريها، وذلك يرجع إىل ح
  .)٢(بدورها سيكون عنها اختالفات عديدة ترجع إىل حال أخرى، وهكذا إىل ما ال اية

 إذ األلفاظ جمرد إىل إما راجعة هي وتابع الشهرستاين نقده لألحوال بقوله: "بل
 يف ثابتة صفة أو معىن مفهومها أن ال الكثري، فيها يشترك وجه على األصل يف وضعت

                                                             
  .١/٧٧امللل والنحل،    )١(
  .٢٦٧انظر: فلسفة علم الكالم يف الصفات منهجا وتطبيقا، عبد العزيز سيف النصر، ص   )٢(
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 ذلك يرجع أو. مستحيل ذلك فإن الكثري، فيها ويشترك أشياء يشمل وجه على الذات
. الوجوه وتلك واالفتراق، االشتراك قضايا من املفهومة هي عقلية واعتبارات وجوه إىل

 هو وهذا باالتفاق، صفات يعد ال مما ذلك وغري والبعد والقرب واإلضافات، كالنسب
احلسن األشعري ورتبوا على هذه املسألة مسألة أن  وأيب البصري، احلسني أيب اختيار

  .)١(املعدوم شيء"

فهذه األحوال اليت وصفها أبو هاشم بأا ال موجودة وال معدومة، ال ميكن أن 
اليت جعلها أبو هاشم بديال للصفات اليت أثبتها - تكون كذلك، ألن هذه األحوال 

إما  - صفات قدمية موجودة وجودا حقيقيا زائدا على ذاته تعاىلالصفاتية ألنه أنكر وجود 
أن تكون جمرد ألفاظ ألا أمساء عامة، أو ترجع إىل وجوه واعتبارات عقلية تفهم من 
قضايا االشتراك واالفتراق، وذلك حني حنكم على شيء بأنه مماثل باالشتراك، أو غري 

اإلضافات اليت ال تعد من قبيل مماثل باالفتراق، ولكن هذه الوجوه هي كالنسب و
الصفات باالتفاق، وهو ما ذهب إليه كل من أيب احلسني البصري وأيب احلسن 

  .)٢(األشعري
حيث ذكر يف كتابه (اية اإلقدام) مناظرة افتراضية بني املثبتني والنفاة، عرض 

نفاة عليهم، مث فيها نوعا من املساجلة بني الفريقني، ذاكرا أوال دليال للمثبتني، مث ردا لل
ردا للمثبتني على اعتراض النفاة، وهكذا حىت ينتهي يف خامتة هذه املناظرة االفتراضية إىل 

  إبداء وجهة نظره وحكمه اخلاص يف هذه القضية.

وتتبدى هنا مقدرة الشهرستاين على عرض أدلة كل من الفريقني واعتراض كل 
مذهبني، وقدرته الفائقة على النقد منهما على اآلخر، بأسلوب يدل على فهمه العميق لل

                                                             
  .١/٨٢امللل والنحل،    )١(
، ٢٦٧ ، ص ، عبد العزيز سيف النصر : فلسفة علم الكالم يف الصفات اإلهلية منهجا وتطبيقا انظر   )٢(

٢٦٨.  



  
 ٩٤٠ 
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  واملوازنة بني الرأيني.

 ضرورة يقضي العقل املثبتون: قالولنذكر جانبا من هذه املناظرة حيث يقول: "
 وهي قضية يف ويفترقان والعرضية، اللونية وهي قضية يف يشتركان والبياض السواد أن

 سفسطة، فاألول غريه، أو اقاالفتر به ما عني االشتراك به فما والبياضية، السوادية
  .)١(املسألة" تسليم والثاين

ويف هذا الدليل يوضح الشهرستاين أن مما استدل به مثبتو األحوال على قوهلم إن 
السواد والبياض يشتركان يف كوما لونني ويف أما عرضان، وخيتلفان يف سوادية 

يف آخر، وهنا يكون لدينا  األسود وبياضية األبيض، إذن فهما يتفقان يف شيء وخيتلفان
  :  افتراضان

  : أن ما اتفقا فيه هو عني ما اختلفا فيه، وهذا سفسطة.  األول

  الثاين: أن الذي اتفقا بسببه غري الذي اختلفا بسببه، وهذا هو الذي ادعوه.

النفاة:  وقد بني الشهرستاين اعتراض نفاة األحوال على هذا الدليل بقوله: "وقال
 شيء يف يشتركان بل هلما، كالصفة هو شيء يف يشتركان ال قط املعنيان والبياض السواد

 هي صفة إىل يرجع ليس فيه واالشتراك والعموم، والنوعية اجلنسية على الدال اللفظ هو
 ذلك يقتضي وال احلالية، يف يشتركان العرضني حاليت فإن والبياض، للسواد حال

 واخلصوص كالعموم فالعموم لتسلسل،ا إىل يؤدي فإنه للحال، حال ثبوت االشتراك
  .)٢(كاخلصوص"

فنفاة األحوال قد اعترضوا على دليل املثبتني بـأن السواد والبياض يشتركان يف 
اللفظ الدال على األمر الكلي وهو اجلنس أو النوع، فهما يندرجان حتت جنس واحد أو 

                                                             
 .١٣٣اية اإلقدام يف علم الكالم، ص  ) ١(
  . ١٣٤، ١٣٣املصدر السابق، ص  ) ٢(



  
 ٩٤١ 
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، وإال ترتب عليه نوع واحد هو اللونية، وليس االشتراك بينهما يف صفة هي حال هلما
  ثبوت احلال للحال، وهو حمال ألنه يؤدي إىل التسلسل.

 االشتراك املثبتون: مث ذكر اعتراض املثبتني على اعتراض النفاة بقوله: "قال
 إمنا ذلك ومطابقته، وحنن وفق على اللفظ صيغ وإمنا اللفظ، وراء عقلية قضية واالفتراق

 يرجعان واخلصوص العموم أن اعتقد ومن الوضعية، األلفاظ دون العقلية بالقضايا متسكنا
 املدلوالت على القطعية واألدلة لألشياء، العقلية احلدود أنكر فقد ارد اللفظ إىل

 باب وحسم العقلية، بالقضايا القول بطل ووجودها بذواا تتمايز كانت لو واألشياء
 العقلية األدلة يف يدرج مل وما متحصل، مكتسب شيء على أويل بشيء االستدالل

 احملدودات جبميع مشوالً احلد يف يتحقق مل وما قط، باملدلول العلم إىل يصل مل عقلياً عموماً
  .)١(باحملدود" العلم إىل يصل مل

فقد أنكر مثبتو األحوال أن يكون االشتراك بني السواد والبياض يف اللفظ، وقالوا 
لعقل هي اليت حصل االشتراك فيها، إن األلفاظ إمنا تدل على معان عقلية ثابتة يف ا

وأبطلوا القول بأن العموم واخلصوص يرجعان إىل اللفظ، وإال بطل االستدالل 
بالضروريات على النظريات، ولو مل ميكن التعريف أو احلد شامال جلميع أفراد احملدود 

  أي املعرف مل ميكن العلم به. 

 على الكالم النافون: "قال مث ذكر رد نفاة األحوال على هذا االعتراض بقوله:
 واسطة ال أن بالبديهة نعلم وحنن معقوالً، املذهب كون بعد يصح إمنا وقبوالً رداً املذهب

 وال موجودة ال احلال اعتقدمت وأنتم والوجود، العدم بني وال واإلثبات، النفي بني
 الثبوت لفظ فأطلقتم والثبوت، الوجود بني فرقتم مث بالبديهة، متناقض وهو معدومة،

 فكيف ، معقوالً يكن مل إذاً املذهب فنفس ، الوجود لفظ إطالق ومنعتم ، احلال على

                                                             
 .١٣٤املصدر السابق، ص  ) ١(



  
 ٩٤٢ 
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  .)١(عليه" والدليل الكالم مساع يسوغ
وهنا يذكر الشهرستاين أن نفاة األحوال يقولون بعدم معقولية مذهب املثبتني، 

من وجهة نظر – السيما قوهلم إن احلال ال موجودة وال معدومة وهو أمر بديهي البطالن
ألنه يضاد قانون الوسط املرفوع وهو من قوانني الفكر األساسية وهو أن الشيء  - النفاة

إما أن يكون موجودا أو ال موجود وال وسط بني األمرين، كما أم أخذوا عليهم 
  التفريق بني الثبوت والوجوب، فأطلقوا األول على األحوال ونفوا الثاين عنها.

مساء الكلية اليت توصف ا األشياء لكوا متشاة أو خمتلفة إمنا ومعىن هذا أن األ
هي جمرد ألفاظ أو أمساء جنسية وكذلك الوجوه واالعتبارات العقلية اليت يقرر أبو هاشم 

أن هلا نوعا من الوجود خالف الوجود اللفظي، أما الوجود اخلارجي فإمنا هو يف الواقع  
منكري األحوال ينتقدون هذا الوجود التصوري  نوع من الوجود الذهين فقط، وجند

  .)٢(لألحوال عند أيب هاشم ويرجعون به إىل جمرد الوجود االمسي أو اللفظي

وبعد أن تابع الشهرستاين أدلة الفريقني، ورد كل منهما على االخر، قام بعقد 
تامة، ودون موازنة بني أدلة كال الفريقني، وبيان ما وقع فيه كل منهما من أخطاء حبيادية 

 يف حتيز ألحد الفريقني على حساب احلق، مث ذكر النتيجة اليت توصل إليها بقوله: "فاحلق
 جانب مالحظة دون مطلقة عامة كلية أشياء تصور نفسه من جيد اإلنسان أن إذاً املسألة

 وهي واحد، لشيء عقلية اعتبارات نفسه من وجيد األعيان، جانب مالحظة وال األلفاظ،
 املوجودة األعيان إىل ترجع أن وإما ،- أبطلناه وقد- احملددة األلفاظ إىل ترجع أن إما

 ذهن يف حمققة موجودة معان هي يقال أن إال يبق فلم ،-زيفناه وقد- إليها املشار
 يف هلا وجود ال عامة كلية هي حيث ومن هلا، املدرك هو اإلنساين والعقل اإلنسان،
 األعيان هي بل مطلقاً، لون وال مطلقاً، عرض وال عيان،األ يف مطلقاً موجود فال األعيان

                                                             
  .١٣٤املصدر السابق، ص  ) ١(
  .٢٦٩انظر: فلسفة علم الكالم يف الصفات اإلهلية منهجا وتطبيقا، عبد العزيز سيف النصر، ص  ) ٢(
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 ويعترب عليه، وتنص تطابقه عبارة له فتصاغ عاماً، كلياً معىن منها العقل يتصور حبيث
 تبطل مل تبدلت أو العبارات طاحت لو حىت عبارة له فتصاغ ووجهاً، معىن منها العقل
  .)١(العقل" يف املتصور الذهن، يف املقدر املعىن

مل يصرح برأيه وموقفه من مسألة األحوال، ولكنه أحال القارئ على ما ذكره و
   ثالثة: اعتبارات ذات إذاً واملعاين فاحلقائقبطوله من حتليل ونقد ألدلة الفريقني قائال: "

  وأنفسها. ذواا يف اعتبارها -١

  األعيان. إىل بالنسبة واعتبارها -٢

  األذهان. إىل بالنسبة واعتبارها -٣

 من وهي وتتخصص، تتعني أن هلا يعرض األعيان يف موجودة هي حيث من وهي
 أنفسها يف ذواا باعتبار وتشمل، فهي تعم أن هلا يعرض األذهان يف متصورة هي حيث
 يف إشكاله زال الثالث االعتبارات عرف ومن خصوص، وال فيها عموم ال حمضة حقائق
  .)٢(املوفق" واهللا ال، أم شيء هو هل املعدوم مسألة يف احلق له ويبني احلال، مسألة

  املسلك الثالث: نقد الرازي ألدلة مثبيت األحوال.

عرف الرازي برباعته يف إيراد رأي اخلصوم وحججهم على وجه قد يفوق اخلصم 
نفسه، وهذا واضح يف كتبه ومنها تفسريه، بل رمبا جاءت ردوده على خصومه أقل عمقا 

  وإسهابا من إيراده لشبهته.

 كتابه (حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين) قد تعرض لكثري من آراء وجنده يف
الفرق يف العديد من املسائل الكالمية، وكان من بينها مسألة األحوال، وقد بدأ فيها 

                                                             
 .١٤٨، ١٤٧املصدر السابق، ص   ) ١(
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بذكر من قال ا، وذكر رأيه فيها يف العنوان الذي صاغه بقوله: (املسألة الثالثة: الذي 
ود واملعدوم) وهو يتفق مع مجهور األشاعرة يف القول نقول به أنه ال واسطة بني املوج

بنفيها، مث ذكر دليال جممال على مذهبه، مث أردف ذلك بإيراد دليل املثبتني هلا مع ذكر 
  ردود النفاة على أدلة املثبتني ونقضهم هلا.

أورد الفخر الرازي أدلة مثبيت األحوال فقال: "احتجوا بأمرين؛ األول: وقد دللنا 
الوجود وصف مشترك فيه بني املوجودات، وال شك أن املوجودات متخالفة على أن 

مباهياا، وما به االشتراك غري ما به االمتياز، فوجود األشياء مغاير ملاهياا، مث ذلك 
الوجود إما أن يكون معدوما أو موجودا أو ال معدوما وال موجودا، واألول حمال ألن 

شيء ال يكون عني نقيضه، والثاين حمال إذ لو كان املوجودية مناقضة للمعدومية وال
الوجود موجودا لكان مساويا يف الوجودية للماهيات املوجودة، وال شك يف أنه خمالف 
هلا بوجه ما، وما به االشتراك غري ما به االمتياز، فاملوجودية املشتركة بني الوجود وبني 

ا االمتياز، فيكون للوجود وجود  املاهيات املوجودة مغايرة خلصوص ماهية الوجود اليت
  .)١(آخر، ويلزم التسلسل وذلك حمال، وثبت أن الوجود ال موجود وال معدوم"

وقد وطَّأ الرازي حلجتهم هذه، وبني أا مبنية على القول بأن الوجود وصف 
تشترك فيه املوجودات مجيعا رغم اختالفها يف املاهيات، وال شك أن ما به االشتراك 

ري ما به االمتياز، ومن مث فالوجود غري املاهية، مث ذكر دليلهم وهو عبارة عن سرب يكون غ
وتقسيم حلكم الوجود من حيث العدم والوجود؛ فهو إما أن يكون معدوما، وهذا حمال، 
ألن الوجود والعدم نقيضان، ومها ال جيتمعان، وإما أن يكون موجودا، وهذا خمالف 

الدليل، وهي أن وجود األشياء غري ماهياا، واملوجودية اليت  للقاعدة اليت بنوا عليها هذا
هي قدر مشترك بني الوجود وبني املاهيات املوجودة البد مغايرة ملاهية الوجود، فلو كان 
الوجود موجودا للزم للوجود وجود آخر، وهكذا يتسلسل، وهو حمال، فتعني االفتراض 

                                                             
  . ٦١حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين، ص  ) ١(



  
 ٩٤٥ 
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، ومن مث فقد ثبت يف نظرهم وجود الثالث، وهو أن الوجود ال موجود وال معدوم
  واسطة بني الوجود والعدم كحال الوجود.

ويرى بعض الباحثني أن هذا الدليل قد اصطنعه هلم الرازي، أما هم فال يرتضونه، 
ألنه خمالف ألصوهلم؛ فاملوجود واملعدوم عندهم ليسا نقيضني، فقوله املوجودية مناقضة 

  .)١(خيالف أصوهلم للمعدومية والشيء ال يكون عني نقيضه

مث ساق دليلهم الثاين بقوله: "احلجة الثانية: املاهيات النوعية مشتركة يف األجناس، 
  .)٢(وذلك يوجب القول باحلال"

وهذا الدليل عبارة عن قياس من مقدمتني شرطيتني ذكر أوالمها وهي املقدم، 
طيتني: إذا ثبت وذكر النتيجة، وحذف ثانيتهما وهي التايل، فتقدير املقدمتني الشر

اشتراك املاهيات النوعية يف األجناس وجب القول باحلال (مقدم)، وقد ثبت ذلك(تايل)، 
  إذن جيب القول باحلال (نتيجة).

مث شرع يف إثبات اشتراك املاهيات النوعية يف األجناس وبيان املالزمة بينها وبني 
  األوىل بني أوهلا بقوله: وجوب القول باحلال على مذهبهم فذكر ثالثة أدلة على القضية

"بيان األول من وجوه: أحدها: أن السواد والبياض اشتركا يف اللونية، وليس 
االشتراك يف جمرد االسم، ألنا لو مسينا السواد واحلركة باسم واحد ومل نضع للسواد 
والبياض امسا واحدا لكنا نعلم بالضرورة أن بني السواد والبياض من اانسة ما ليس بني 
السواد واحلركة، ولذلك فإن االشتراك اللفظي ال يكون مطردا يف اللغات بأسرها، وهذا 

  .)٣(النوع من االشتراك معلوم لكل العقالء"
                                                             

  ).٢، هامش رقم (٦١طه عبدالرؤوف سعد، املصدر السابق، ص انظر: تعليق د/  ) ١(
  .٦١املصدر السابق، ص  ) ٢(
  املصدر السابق.   ) ٣(



  
 ٩٤٦ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

فقد ضرب مثال بالسواد والبياض ومها مشتركان يف جنس واحد وهو اللونية، 
لى اشتراكهما فإننا لو وضعنا لفظا مشتركا بني السواد واحلركة مثال مل يكن ذلك دليال ع

يف اجلنس كاشتراك السواد والبياض فيه، وقد استدل على ذلك بأن اللفظني قد 
  يشتركان يف اللفظ يف لغة دون بقية اللغات.

مث ساق الدليل الثاين على هذه القضية بقوله: "وثانيها: أن العلوم املتعلقة 
فيه العلم بالقدمي والعلم  باملعلومات املتغايرة خمتلفة، مث إنا حند العلم حبد واحد يندرج

باحملدث، والعلم باجلوهر والعلم بالعرض، واحملدود ليس هو اللفظ بل املعىن، فعلمنا أن 
  .)١(العاملية وصف مشترك فيه بني هذه املاهيات املختلفة"

وهو يف هذا الدليل يوضح أم حيتجون بإطالق لفظ العلم كجنس يشمل حتته 
قدمي والعلم باحملدث والعلم باجلوهر والعلم بالعرض، ولكلٍ أنواعا من العلوم كالعلم بال

من هذه األنواع من العلوم ماهية خمتلفة متيزه عن غريه من أنواع العلم، والقدر املشترك 
  بني هذه العلوم ذوات املاهيات املختلفة هو العاملية، وهذه العاملية هي يف نظرهم حال.

ية لشبهتهم: "املمكن إما جوهر وإما عرض، مث أشار إىل الدليل الثالث بقوله حكا
فلوال أن العرضية وصف واحد وإال مل يكن التقييم منحصرا، كما أن قولنا املمكن إما 

  .)٢(جوهر وإما سواد وإما بياض ليس تقسيما منحصرا"

فنحن حينما نقسم املمكن إىل جوهر وعرض يكون التقسيم حاصرا، ألن العرضية 
ائر األعراض، بينما لو قسمنا املمكن إىل جوهر وبعض وصف مشترك يندرج حتته س

األعراض فقط كاجلوهر والسواد والبياض مل يكن التقسيم حاصرا جلميع أفراد املمكن، 
  لعدم مشوله لبقية األعراض.

                                                             
  . ٦٢املصدر السابق، ص  ) ١(
  .٦٢املصدر السابق، ص  ) ٢(



  
 ٩٤٧ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

مث أشار إىل بيان املالزمة بقوله: "إذا ثبت أن هذه املاهيات مشتركة من بعض 
هان إما أن يكونا موجودين، أو معدومني، أو ال الوجوه وخمتلفة من وجوه أخر فالوج

موجودين وال معدومني، فاألول باطل؛ وإال لزم قيام العرض بالعرض، والثاين باطل؛ ألنا 
  .)١(نعلم بالضرورة أن هذه األمور ليست إعداما صرفا، فيبقى الثالث وهو املطلوب"

بينه وبني التايل، قام وبعد أن ذكر هذا الدليل وأدلتهم على املقدم وعلى التالزم 
بتفنيد هذا الدليل ونقد أدلتهم اليت بنوه عليها، فقال يف نقض مقدمهم: "نقول مل ال جيوز 

  )٢(أن يكون الوجود موجودا"؟

مث ذكر ردهم على هذا االختيار بقوله على لسام: "ألنه لو كان موجودا لكان 
  .)٣( خصوصياا"مساويا للماهيات املوجودة يف املوجودية وخمالفا هلا يف

فقد سبق قوهلم مبنع كون الوجود موجودا، ألنه حينئذ يكون خمالفا ملاهيات 
  والتسلسل باطل. - كما مر-األشياء املوجودة فيحتاج الوجود إىل وجود، ويتسلسل 

وقد رد على منعهم هذا بقوله: "التسلسل إمنا يلزمه أن لو اشتركا يف وجه ثبويت 
  .)٤(، أما إذا كان االختالف يف أمر عدمي مل يلزم التسلسل"واختلفا يف وجه آخر ثبويت

وقد بني ذلك بقوله: "بيانه: هو أن الوجود يشارك املاهيات املوجودة يف 
املوجودية، وخيالفها بقيد عدمي، وهو أن الوجود وحده وإن كان موجودا لكن ليس معه 

سمى املوجودية أمر آخر شيء آخر، واملاهية املوجودة وإن كانت موجودة لكن هلا مع م
وهو املاهية، وإذا كان األمر كذلك ال يلزم أن يكون الوجود موجودا بوجود آخر، بل 

                                                             
  .٦٢ص املصدر السابق،   ) ١(
  .٦٢املصدر السابق، ص  ) ٢(
  .٦٢املصدر السابق، ص  )٣(
  ٦٢املصدر السابق، ص  ) ٤(



  
 ٩٤٨ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

  .)١(تكون موجوديته عني ماهيته وعلى هذا التقدير ينقطع التسلسل"

وقد بني يف رده هذا على دليلهم أن الوجود يشارك املاهيات يف املوجودية 
آخر غري كونه وجودا وهذا قيد عدمي وبذلك ال حيص  وخيالفها يف كونه ليس معه شيء

  التسلسل احملال.

مث ذكر رده على دليلهم الثاين بقوله: "مل ال جيوز أن يكون ما به االشتراك وما به 
  )٢(االمتياز موجودين"؟

وأورد ردهم على هذا السند اللمي بقوله على لسام: "يلزم منه قيام العرض 
  .)٣(بالعرض"

وله: "هذا أقرب إىل العقل من إثبات الواسطة بني املوجود ورد عليه بق
  .)٤(واملعدوم"

ومعىن ذلك أنه يرى أن قيام العرض بالعرض ليس أشد استحالة وال أبعد يف حكم 
العقول من إثبات واسطة بني املوجود واملعدوم، بل أقرب إليه منه، وهذا بناء على قول 

  ملوجود واملعدوم أمر بديهي أو ضروري.نفاة األحوال إن استحالة الواسطة بني ا
  املسلك الرابع: نقد اآلمدي ألدلة مثبيت األحوال.

اهتم اإلمام اآلمدي مبناقشة مسألة األحوال، والرد على القائلني ا ردودا تنم عن 
فهم عميق للقضية وأبعادها، ومتثل رؤية متميزة إلبطاهلا، فبالرغم من أن األدلة اليت 

ثبيت األحوال ورد عليها هي عني األدلة اليت رد عليها سابقوه ساقها اآلمدي مل
                                                             

  .٦٢املصدر السابق، ص  ) ١(
  .٦٣املصدر السابق، ص  ) ٢(
  . ٦٣املصدر السابق، ص  ) ٣(
 املصدر السابق.  ) ٤(



  
 ٩٤٩ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

  كالشهرستاين والرازي، إال أننا جنده متيز بعنصر االبتكار يف أسلوبه يف الرد عليها.

  ومما يظهر متيزه أنه قد عاجل هذه القضية بأسلوبني خمتلفني: 

دلة مثبيت األسلوب األول: يف كتابه (غاية املرام يف علم الكالم) حيث رد أ
  .)١( " اعتمد مثبتو األحوال على الداللة واإللزام " : األحوال إىل مبدأين ذكرمها بقوله

واملقصود به عندهم داللة اللفظ املشترك - مث شرح اعتمادهم على مبدأ الداللة 
على اشتراك الذوات املختلفة يف بعض املعاىن واالختالف يف البعض اآلخر، وأن ما به 

 الْمختلفَة الذوات قَالُوا أَم فَهو الدلَالَة فقال: "أما -ما به االختالف االشتراك غري
 وهو شئ في وخمتلفان اللونية، وهو شئ في متفقان أَنهما حمالة لَا مثال والْبياض كالسواد
 شيئا كَانَ وإِلَّا لاختلَاف،ا وقع بِه ما هو الاتفَاق وقع بِه ما ولَيس والبياضية، السوادية

  .)٢(الْمقْصود" وهو غريان مها فَإِذا واحدا

 ما مث بني املبدأ الثاين الذي اعتمدوا عليه يف إثبات احلال وهو اإللزام فقال: "وأما
 باحلدود لالقَو إِنكَار إِلَى يفضى الْأَحوال بإنكار القَول قَالُوا أَم فَهو إلزاما اعتمدوه
 إِذْ تعالَى الرب صفَات ولَاسيما مجهول إِلَى معلُوم من أحد يتوصل لَا وأَن والرباهني

  .)٣(حمال" كُله وهذَا الشاهد على الْغائب قياس إِلَّا لَيس ا القَول منشأ

امث أضاف إىل املبدأين السابقني مبدأ ثالثا عرب عنه بقوله:  "وماعتمدوا م هلَيع 
وهض وحال موحن قَالُوا: أَن املعللة الْأَحَا نعقل مثَّ الذَّات نعقل نك، بعد متحركة كَوذَل 

سلَيك واال إِلَّا ذَلدا حائا، زهلَيع سلَيك وذَل وكَة، نفس هرا الْحاملتحرك نعقل فَإن 
 الستحال واحدا شيئا بِالْمحل الْحركَة وقيام املتحرك كَانَ ولَو بِه، الْحركَة قيام وجنهل

                                                             
  . ٣٠ ص  ) ١(
 .٣١ غاية املرام يف علم الكالم، ص  ) ٢(
  .٣١ املصدر السابق، ص  ) ٣(



  
 ٩٥٠ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

  .)١(معا" مجهولَة معلُومة تكون أَن

األسلوب الثاين: يف كتاب (أبكار األفكار) حيث ذكر ملثبيت األحوال ستة مسالك 
ن املسلك يف االستدالل على إثبات احلال، وبني ضعفها كلها بأسلوب قوي، فقال يف بيا

  : األول هلم

 طريقا وجعلها بالعلل، التعليل صحة على العقالء اتفق :قالوا أم :األول "املسلك
 أن إما: بالعلة املوجب فاملعلول عاملا، العامل كون علة العلم: قلنا الصفات فاذا إثبات إىل

 أن وإما ،عاملة الذات تسمية هو ذلك يكون أن وإما العلم، ا قام الىت الذات هو يكون
 أن جائز بالعلم، وال معلّلة غري الذات فإن: باألول يقال أن جائز احلال، وال هو يكون
  :أوجه لثالثة بالثاىن يقال

 ال وأن تقع، أن وجيوز. اللغوى واالصطالح الوضع باب من التسمية أن: األول
 عدمها رضف ميكن ال العقلية العلل ومعلوالت. وختتلف تتبدل أن الوقوع تقع، وبتقدير

  .تبدهلا فرض وال عللها، وجود مع

  معللة. غري والذوات الذوات، من واألقوال األقوال، مجلة من التسمية أن: الثاىن
 تكون وقد والتسمية، العلة مبحل. قائما يكون أن املعلول شرط أن هو: الثالث

   العلم. به قام من بغري قائمة
  .)٢(ملطلوب"ا وهو احلال هو املعلل يكون أن إال يبق فلم

 غاية ىف وقد بني اآلمدي افت هذا الدليل وضعفه ورد عليه بقوله: "وهذا
 فرع هو إمنا عاملا العامل كون علة العلم وجعل التعليل، بصحة القول ألن وذلك الضعف؛

 العامل لكون معىن وال معلول، وال عنده علة فال األحوال نفى فمن باألحوال، وإال القول
                                                             

 . ٣١املصدر السابق، ص  ) ١(
 .٣/٤١٣أبكار األفكار، أبو احلسن اآلمدي،   ) ٢(



  
 ٩٥١ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

 الطريق ذا الصفات إثبات إبطال من يلزم وال غري، ال العلم به قام أنه غري عنده عاملا
 وال الطريق هذا إال الصفات إثبات إىل طريق ال أنه يبني أن إال اللهم طريق، كل إبطال
  .)١(يقيىن" غري وهو عليه االطالع عدم مع والسرب بالبحث إال إليه سبيل

ث إنه عبارة عن مصادرة على ومن مث فقد أبطل اآلمدي هذا الدليل من حي
املطلوب، كما أنه يشتمل على دور، ألم بنوا قوهلم باألحوال فيه على القول بالتعليل 

  الذي هو فرع عن القول باألحوال.

. باالتفاق متحيز اجلوهر: قالوا أم :الثاىن مث ذكر املسلك الثاين فقال: "املسلك
  :أمران عليه وجوده، ويدل على زائد وحتيزه

  .للمجهول مغاير واملعلوم حتيزه جهل من اجلوهر وجود يعلم قد أنه: األول

 نظرى، بالتحيز والعلم ضرورى، الوجود بتقدير اجلوهر بوجود العلم أن: الثاىن
 وجود على زائدا التحيز كان واالستدالل، وإذا بالنظر املعلوم غري بالضرورة واملعلوم
 االتفاق، خالف على هو نفيا إذ يكون أن جائز وال ثبوتا، أو نفيا، يكون أن فإما: اجلوهر

 وإال ثبوتية، صفة يكون فال الوجود، للممتنع صفة حتيز حتيز، وال ال التحيز نقيض وألن
 على الزائد التحيز يكون أن إال يبق حمال، فلم وهو احملض، بالعدم الثبوتية الصفة قامت
  .)٢(باحلال" املعىن وهو ثبوتية صفة اجلوهر وجود

 أيضا املسلك وقد بني اآلمدي ضعف هذا املسلك أيضا ونقضه بقوله: "وهذا
 وجود نفس على زائدة صفة اجلوهر حتيز أن سلمنا وإن: يقول أن لقائل إذ ضعيف؛
 ثبوتية، كونه صفة مع يبقى بل حالية صفة أنه نسلم ال ولكن ثبوتية، صفة وأنه اجلوهر،

 مع أنه بني لو أن حالية صفة كونه يتم ه، وإمنال والزمة اجلوهر لنفس تابعة وجودية صفة
                                                             

  .٣/٤١٤املصدر السابق،   ) ١(
 . ٣/٤١٤املصدر السابق،   ) ٢(



  
 ٩٥٢ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

  .)١(إليه" سبيل وال بالوجود، متصفة غري األحوال أن جهة من وجودى غري ثبوته

فقد أبطل هذا الدليل ألن ثبوت كون حتيز اجلوهر زائدا على ذاته ال يعين 
يكون  بالضرورة كونه حاال، إال إذا ثبت كونه غري موجود، وال ميكن إثباته، ومن مث

  التحيز مع كونه صفة ثبوتية صفة وجودية يف نفس الوقت.

 أن إما: املختلفان: قالوا أم :الثالث وقد ساق مسلكهم الثالث بقوله: "املسلك
 بيان ىف سبق ملا حمال فهو األول كان عليهما، فإن زائدة حبال أو بوجوديهما، خيتلفا

 إال له، معىن ال الوجود نوأل الوجود، صفة ىف املوجودات على االشتراك وجوب
االختالف،  به ما هو يكون ال االشتراك به املختلفات، وما بني مشترك والثبوت الثبوت،

   .)٢(املطلوب" فهو: الثاىن كان وإن

 من وقد أبطل هذا املسلك مشبها له باملسلكني السابقني يف الفساد بقوله: "وهو
  :لوجهني الفساد ىف قبله الّذي النمط

 غري الذات نفس الوجود أن األحوال بنفى القائل مذهب من علم قد نهأ: األول
 الوجود، بنفس املختلفات بني االختالف فيكون بذواا، خمتلفة والذوات. عليها زائد
 احلقيقة فثبوت: هذا وعلى أبطلناه .. وقد الوجود، معىن ىف االشتراك بيان ىف ذكر وما

  .احلقيقة نفس عن خارج غري أيضا

 مجيع بني مشترك وأنه الذات، نفس على زائد الوجود أن سلمنا وإن: الثاىن
 حالية لصفة وال للوجود، ال لذواا املختلفات بني االختالف يكون أن املانع فما الذوات

  .)٣(منها" خملص ال مطالبة وهذه عليها، زائدة
                                                             

 .٣/٤١٤املصدر السابق،   ) ١(
  .٣/٤١٥املصدر السابق،   ) ٢(
  . ٣/٤١٥املصدر السابق،   ) ٣(



  
 ٩٥٣ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

لزم ومن مث فسواء قلنا إن الوجود هو نفس الذات أو زائد على الذات فإنه ال ي
  منه أن يكون هو ما به االختالف بني الذوات.

 مث ذكر املسلك الرابع هلم يف االستدالل على ثبوت األحوال فقال: "املسلك
 ذلك األعراض، وعند إثبات ىف نظره قبل عاملا كونه ال، أو بعلم العامل: قالوا أم :الرابع

 أن جائز له، ال معلوم ال أو ا،عامل كونه أو علمه، أو ذاته، معلومة تكون أن إما خيلو: فال
 مع بالذات العلم يصح وهلذا ذاته على زائد عاملا كونه فإن فقط ذاته معلومة تكون
 القائم العلم نفس معلومه تكون أن جائز اهول، وال غري واملعلوم. عاملة بكوا اجلهل
 أن جائز نها، والم العلم الىت األعراض إثبات ىف ينظر مل فيمن مفروض الكالم إذ: بذاته
 تكون أن الّا يبق فلم هاشم أىب على الرد ىف سبق ملا عاملا كونه مع له معلوم ال إنه يقال

 للخصم باطل إذ أيضا وهو املطلوب وهو وحمله العلم على زائد وهو عاملا كونه معلومة
 ىعل بناء فيه النظر وعدم بالعلم جهله مع عاملا بكونه علمه تصور أسلم ال: يقول أن

 إال احلقيقة تتم ال ما فهم دون احلقيقة فهم يتصور العلم، وال به قام من العامل أن أصله
 وال الذات، نفس ال به العلم قيام نفس هو معلومه يكون أن ميتنع فال هذا به، وعلى

 مبوجود، ليس ثابتا كونه يبني أن إال شيء ىف األحوال من ذلك وليس فقط العلم نفس
  .)١(إليه" يلسب وال معدوم، وال

 اتفاق خيفى ال: قالوا أم :اخلامس مث ذكر املسلك اخلامس هلم بقوله: "املسلك
 غري االتفاق وقع به وما والبياضية، السوادية، ىف وافتراقهما اللونية، ىف والبياض السواد،

  . )٢(أيضا" باطل وهو املطلوب وهو غريان مها فإذن واحدا شيئا كانا وإال االفتراق به ما
وهذا املسلك هو ما مساه يف كتابه غاية املرام معتمد الداللة، وقد أبطل هذا 

  املسلك على مرحلتني:
                                                             

  .٤١٦، ٣/٤١٥املصدر السابق،   ) ١(
  .٣/٤١٦املصدر السابق،   ) ٢(



  
 ٩٥٤ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

  املرحلة األوىل: نقض فيها دليلهم من جهة ما به االشتراك، وقد عرب عنه بقوله:

 في راكالاشت بِه يراد أَن فإما اللونية في يشترِكَان والْبياض السواد إِن "قَوهلم
 اللونية، مسمى في الاشتراك أَو لون، أَنه منهما واحد كل على يطلق أَنه أَي التسمية،

 للذوات، صفَات تكون لَا االمساء فَإِن ذَلك ومع أصلهم، خالف فَهو األول بِه أُرِيد فَإِن
 فيه يشترك أَن صاحل أَي كلى إِلَى ينقَِسم ةحمال لَا اللونية فمسمى الثَّانِي بِه أريد إِن مثَّ

 اللونية مثل فَالْأول كَثريونَ، فيه يشترك أَن صلَاحية لَه لَيس أَي مشخص وإِلَى كَثريونَ،
 ما كل وكَذَا اللَّون كَهذا والثَّانِي الْأَعيان، في لَها حتقق لَا وتلك األذهان، في الْموجودة

 املشخصة اللونية بِه أُرِيد إِن هذَا فعلى موضوعه، إِلَى الْإِشارة بِسبب إِلَيه يشار أَن يصح
 بِكُل ختصص ما إِن أَو للبياض، ثَابِتة بِعينها اللونية من للسواد ثَبت ما إِن يقَال فإما أَن
 يلْزم إِذْ الْأَحوال، مثبتو إِلَيه ذهب كَما الْأولِبِ يقَال أَن جائز ولَا اآلخر، غري منهما واحد

هند أَن مدعتنِ وكال املتعدد، يتحد أَو املتحد يال، الْأَمريإِن حمبِالثَّانِي قيل و سك فَلَيذَل 
 الذَّات في داخل هو بل سواد، هو حيثُ من السواد ذَات على زائدة صفة ولَا بِحال

 اللونية عقل قد يكن مل ما يتعقله أَن يمكنه مل السواد تعقل أَراد من إِن ولهذَا واحلقيقة،
 لَا يكون كَيف علَيها؟ مثَّ زائدا يكون كَيف لَها مقوم وهو بِه إِلَّا الذَّات تتم لَا وما أَوال،

  )١(مبوجود"؟ إِلَّا يتقوم لَا لْموجودوا للموجود مقوم وهو معدوما ولَا موجودا
فقد رد اآلمدي على مبدأهم القائل بداللة لفظ اللونية على االشتراك بني السواد 
والبياض بأن هذا االشتراك إما أن يكون يف التسمية أو املسمى، فإن كان يف التسمية 

 املسمى فإنه إما فهذا خالف أصلهم ألم ال يقولون باالشتراك يف التسمية، وإن كان يف
أن يكون االشتراك فيه يف املعىن الكلي أو املشخص، واألول باطل ألنه ال يتحقق يف 
األعيان، والثاين باطل كذلك ألنه إما أن يقال إن ما يثبت من اللونية ألحدمها يثبت 
لآلخر، أو أن كل منهما قد ختصص بغري ما ختصص به اآلخر، واألول باطل باتفاق، 

                                                             
  . ٣٢، ٣١غاية املرام يف علم الكالم، ص  ) ١(



  
 ٩٥٥ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

اطل كذلك ألنه إن قيل به فهو ليس حبال، وال صفة زائدة على ذات كل منهما، والثاين ب
بل هو داخل يف الذات واحلقيقة، ألنه مقوم للذات، فال يكون زائدا عليها، وال ميكن 

  .  )١(تصوره ال موجودا وال معدوما، ألن الذات املوجودة ال تتقوم إال مبا هو موجود
على الذات ورد على هذا االفتراض مبينا أنه  مث افترض كون هذا املقوم زائدا

 أَن إِما فالذوات زائدا كَونه قدر ولَو يفضي كذلك إىل إبطال القول باحلال فقال: "مثَّ
 فبزائد، بأنفسها يكن مل إِن فتماثلها متماثلة كَانت فَإِن متمايزة، أَو دونه متماثلة تكون
كذَلة من التسلسل إِلَى يفضي وا الْكَلَام نأ جِهيمقع فو اثُل بِهما التا ثَانِيي كَماألول، ف 

وهنع، وتمإِن مت وك متمايزة كَانضا فَذَلا أَيارِج أَو ألنفسها إِما، بِخهنا عملَاهكجير و 
  .)٢(الْحال" إبطَال إِلَى

لذوات متماثلة فاملقوم للذات على فرض كونه زائدا على الذات إما أن تكون ا
به أو خمتلفة، وعلى األول فهذا التماثل إن مل يكن بذاا فزائد عليها، وهو يؤدي إىل 
تسلسل األحوال وهو ممتنع، وإن كانت خمتلفة فهذا االختالف إما أن يكون من ذواا أو 
من شيء خارج عنها، وكالمها يؤدي إىل إبطال احلال، فبطلت دعواهم يف مجيع 

  األحوال.
رحلة الثانية: وقد رد فيها على دليلهم هذا من جهة ما به االختالف، وعرب عنه امل

 به ما يقال أن فهو والبياضية السوادية، وهو: االفتراق به ما على الكالم بقوله: "وأما
 :القائل قول التسمية، وهو جمرد هو يكون أن إما والبياض، السواد، بني االفتراق وقع

 أن جائز التسمية، ال مدلول أو األحوال، نفاة بعض إليه هبذ كما: وبياضية سوادية،
  . اللونية ىف ذكرناه ملا: باألول يقال

 ذات على زائدة صفة كان لو أن حاال، ذلك يكون أن يلزم فإمنا: الثاين كان وإن
                                                             

  .٢٢٨انظر: اآلمدي وآراؤه الكالمية، د. حسن الشافعي، ص  ) ١(
 .٣٢غاية املرام يف علم الكالم، ص  ) ٢(



  
 ٩٥٦ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

 بنفي القائل عند والبياضية للسوادية، معىن ال مسلم، فإنه غري وهو البياض أو السواد
  .)١(عليهما" زائدة حاال يكون فال والبياض السواد، نفس غري األحوال

املرحلة الثالثة: وقد رد فيها على هذا الدليل من جهيت االتفاق واالفتراق معا 
 بني أَن حمالة فَلَا حاال، الذوات بني واالفتراق الاتفَاق يقع بِه ما كَانَ لَو إِنه فقال: "مثَّ
 من الذوات في يلْزم فَما ذَلك وعند واحدة، حاال كلها لَيس إِذْ تراقا،واف اتفَاقًا األحوال
 وذَلك للْحال، الْحال إِثْبات إِلَى يفْضي وذَلك األحوال، في لَازم بِعينِه واالفتراق الاتفَاق
  .)٢(حمال" عندهم

 يلزم األحوال بنفى ولالق مث ذكر املسلك السادس بقوله: "املسلك السادس أن
حمال،  وهو جمهول إىل معلوم من أحد يتوصل ال وأن والربهان، باحلد القول إبطال منه
  حمال.  فهو احملال عنه لزم وما

 املربهن الكلى العني أشخاص مجيع يتناول وأن بد ال الربهان أن هو: ذلك وبيان
 مبعىن إال يكون ال وذلك ،احملدود أشخاص مجيع يتناول وأن بد ال احلد وكذلك عليه،

  .)٣(األحوال" بنفي القول مع ذلك يتحقق وال الكل، بني متحد مشترك
 احلد إبطال أيضا، فإن باطل وقد أبطل هذا املسلك كسابقيه فقال: "وهو

 يكون الذوات ال بني االشتراك به ما بأن القول فرع األحوال إبطال على بناء والربهان
 هو إمنا الذوات، بني األحوال بنفي القائل عند االشتراك بل اعالرت حمل وهو باحلال، إال

 القول ميتنع فال العامة الوجودية النفسية بالصفات القول ومع أنفسها، وصفات بذواا،
٤(الربهان" وال باحلد(.  

                                                             
 .٣/٤١٧أبكار األفكار يف أصول الدين،   ) ١(
  .٣٤غاية املرام يف علم الكالم، ص  ) ٢(
  .٣/٤١٨أبكار األفكار،   ) ٣(
 .٣/٤١٨در السابق، املص  ) ٤(



  
 ٩٥٧ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

فنحن نثبت هذه األمور الكلية، وال نقول إا جمرد ألفاظ وأمساء، كمال نقول بأا 
ود وال بالعدم، ولكنا نقول إا موجودة يف األذهان معلومة يف األعيان، ال توصف بالوج

وذا يتمهد طريق العلم دون حاجة إىل إثبات األحوال، وميكننا كذلك أن نثبت كل 
  .)١( املطلوبات ومنها الصفات اإلهلية

 ام حتقق وكانت النتيجة اليت انتهى إليها اإلمام اآلمدي هي ما قرر بقوله: "وإِذا
اهنا وتقرر ذَكرعلم مهدناه م هنل مفْي القَوا على إِلَّا االحوال، بِنا مرنأَش همن إِلَي 

 آثرنا لَكن والْإِثْبات، النفْي طرفي في ههنا الْمتكَلِّمني طرق كثرت ولَقَد الاحتمال،
 الْموفق غَرض واهللا كَبِري بِه يتحقَّق لَا افيم التضييع من الزمان على شحا عنها الْإِعراض

  .)٢( للصواب"

وذا يعد اإلمام اآلمدي من أكثر أئمة األشاعرة اهتماما ذه القضية وإسهابا يف 
  ذكر أدلة املثبتني هلا وتفصيال يف الرد عليها.

  : نقد التفتازاين ألدلة مثبيت األحوال: املسلك اخلامس

الدين إمام األشاعرة املتأخرين، وكونه متأخرا بالزمان جعله يطلع يعد اإلمام سعد 
على آراء من سبقه وردودهم، ويزا، ويوازن بينها، فكان منهجه النقدي شامال إىل 
جانب أقوال خصومه من الفرق األخرى نفس آراء وأقوال أسالفه من علماء األشاعرة 

  وغريهم من علماء الكالم. 

وال يف كتابه (شرح املقاصد) حيث استعرض حجج وقد ناقش موضوع األح
املثبتني هلا ورد عليها رد خبري أريب، وعامل لبيب، وقد ذكر عددا من أدلتهم مردفا كل 

  دليل برد عليه ونقض، فقال يف حكاية أول أدلتهم: 
                                                             

  .٢٢٨اآلمدي وآراؤه الكالمية، د. حسن الشافعي، ص  ) ١(
  .١٣٧غاية املرام يف علم الكالم، ص  ) ٢(



  
 ٩٥٨ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

وإال  معدوم وال وتسلسل، وجود له لكان وإال مبوجود ليس الوجود أن "األول
 ليس الواسطة تقدير على العدم ألن وذلك نقيضه، عليه يصدق مبا أي بنقيضه، التصف

  .)١(الالوجود" نقيضه وإمنا منه، أخص بل للوجود نقيضا
 للطوسي يف كتابه (جتريد الكالم) على هذا الدليل بقوله: "وأجاب وقد ذكر ردا

 يكون فال واملعدوم املوجود إىل القسمة عليه يرد ال الوجود بأن التجريد صاحب
   .)٢(دمها"أح

وقد علق على هذا الرد مبا يبني عدم إفادته للمطلوب بل على العكس فإنه ينصر 
 بالواسطة، واالعتراف املدعي تسليم من فيه ما خيفى قوهلم بإثبات األحوال فقال: "وال

 ليس أنه كما بثابت، ليس والوجود الثابت من قسما تكون أن جيب الواسطة قيل فإن
 يلزم ومل منفيا، وال ثابتا ليس والنفي الثبوت من كال أن كما وهذا ،ثبوت هو وإمنا مبنفي

 بني بالواسطة قول ذكرنا ما ألن اجلزم، من أشد العذر قلنا بينهما، واسطة كونه ذلك من
   .)٣(النقيضني" بارتفاع واملنفي الثابت

 اإلمام مث ذكر رد اإلمام الفخر الرازي الذي سبق أن ذكرناه له بقوله: "وأجاب
 فامتيازه املوجودات، تسلسل ليلزم زائد، ال عينه ووجوده موجود، الوجود أن خنتار بأنا
   .)٤(الوجود" وراء له ماهية ال أن هو سليب بقيد يكون املوجودات سائر عن

وكأنه شعر بضعف هذا الرد من اإلمام الرازي فأردفه مبا يراه أقوى ردا عليهم 
 ميتنع إمنا بنقيضه الشيء واتصاف معدوم، أنه نا خبياربأ جياب: وأدرأ لشبهتهم فقال: "وقد

 أن مثل االشتقاق بطريق وإما معدوم، واملوجود عدم، الوجود أن مثل املواطأة، بطريق
                                                             

  .١/٨٥شرح املقاصد،   ) ١(
  .١/٨٥املصدر السابق،   ) ٢(
  . ١/٨٥املصدر السابق،   ) ٣(
  .٨٦، ١/٨٥املصدر السابق،   ) ٤(



  
 ٩٥٩ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

 السواد هو حيوان ال ذو احليوان قولنا: مبرتلة فإنه استحالته، نسلم فال عدم، ذو الوجود
   .)١(األعراض" من به يقوم ما وسائر البياض أو

فهو يف رده هذا قد مال إىل اختيار كون الوجود معدوما وأثبت أن ذلك ليس 
مبحال، مث تابعه برد آخر أكثر تفصيال، حيث فرع القول يف حكم الوجود من حيث 
الوجود والعدم؛ فذهب إىل إن أريد به الوجود املطلق فهو معدوم كما ذكر آنفا، وإن 

 املطلق الوجود أريد إن أنه واألقربأريد به الوجود اخلاص فهو موجود، فقال: "
 عليه زائد ووجوده فموجود، اإلنسان ووجود الواجب كوجود اخلاص أو فمعدوم،

 بكونه أريد فإن ليتسلسل، آخر وجود له وليس منه، احلصة أو املطلق، هو له عارض
 يدفع فال وجود، نفسه أنه مبعىن أريد وإن فحق، املعىن هذا نفسه هو بوجود موجودا

  .)٢(الوجود" له ما مبعىن واملوجود، املعدوم بني اسطةالو

وإنا لنجده يضرب لنا مثال يف اإلنصاف لدليل اخلصم، وإدراكه لصعوبة الرد على 
  .)٣(قوية" الشبهة أن هذه الشبهة بقوله: "واحلق

 مثل متحققة جزئيات له الذي الكلي أن "الثاين: مث ذكر دليال آخر هلم فقال:
 جزء كان ملا وإال معدوم وال كليا، يكون فال مشخصا، لكان وإال ود،مبوج ليس اإلنسان

 كاحليوان اجلنس وأيضا باملعدوم، املوجود تقوم المتناع مثال، كزيد املوجودة جزئياته من
 جنس وأيضا كاإلنسان، احلقيقية املاهية من جزءا لكونه معدوم وال لكليته، مبوجود ليس

 موجود وال ذكر، ملا مبعدوم ليس السواد لونيةك األعراض من احلقيقية املاهيات
 وقيل: طبعا، احملمول ألنه بالسواد اللون اي قيل بالعرض، العرض قيام الستلزامه
 مثال، البصر قابض هو الذي باملفصل اللون أي وقيل: للنوع، مقوم اجلنس ألن بالعكس

                                                             
  .١/٨٦املصدر السابق،   ) ١(
  .١/٨٦بق، املصدر السا  ) ٢(
 .١/٨٦املصدر السابق،   ) ٣(



  
 ٩٦٠ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

 جزء ألن د،فاس والكل للجنس، مقوما الفصل لكون بالعكس وقيل: احملمول، لكونه
 األعم، احملمول وكذا بالعكس، وال به، قائما عرضا يكون ال عليه احملمول سيما املركب
 على حمموال يكون ال العرض ألن ميتنع، بل للموضوع، عرضا يكون أن يلزم ال والنعت

 أو للنوع، كاجلنس قوامه يف داخال كونه مبعىن للشيء املقوم وكذا باالشتقاق، إال احملل
 ذلك كون يقتضي ال للجنس، كالفصل حقيقية ماهية وحتصله لتقومه علة ونهك مبعىن

 اإلنسان على حممول احليوان أن ترى أال حمموال، كان إذا سيما به، قائما عرضا الشيء
 من الغلط وكان لتحصله، علة له مقوم والناطق خارج، الناطق على وحممول له، مقول

   .)١(والقيام" العروض لفظ اشتراك
 جعلناه بالكلية الوجه هذا عن أجاب عن هذه الشبهة بقوله: "اجلوابوقد 

 تركبهما من حيصل والتشخص الكلي بني متايز اخلارج يف ليس أن وهو العمدة،
 اخلارج يف ليس أن لظهور النوع، تركبهما من حيصل والفصل اجلنس بني وال الشخص،

 يف ليس وكذا زيد، امنهم يتركب زيد خصوصية هو وآخر الكلي، اإلنسان هو شيء
 ليلزم السواد، هو منهما مركب وآخر البصر، قابض هو وآخر اللون، هو شيء اخلارج

 بل بالعرض، العرض يف قيام التفصيل من مر ما على منها بآخر الثالثة من واحد قيام من
 كون إال منه يلزم فال فقط، العقل حبسب والتمايز التركب وإمنا واحد، أمر الوجود يف

  .)٢(فيه" استحالة وال الذهن يف موجودا اجلنس أو يالكل

  املسلك السادس: نقد اإلجيي ألدلة مثبيت األحوال:

يعد اإلمام اإلجيي واحدا من أبرز علماء األشاعرة املتأخرين كما يعد كتابه 
(املواقف) واحدا من أهم مؤلفام يف علم الكالم، حيث جاء على طريقة (املطالب العالية 

لكالم) للفخر الرازي يف اهتمامه بالقضايا الفلسفية، الختالط الكالم بالفلسفة، يف علم ا
                                                             

  املصدر السابق.  ) ١(
  املصدر السابق.  ) ٢(



  
 ٩٦١ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

واهتمام املتكلمني األشاعرة بالرد على الفالسفة، وقد تناول موضوع األحوال وأدلة 
املثبتني هلا واليت أرجعها إىل دليلني اثنني، قد سبقه إىل ذكرمها والرد عليهما كثري من 

كرنا من قبل، ولكنه متيز باالبتكار يف طريقة الرد عليهما، وقد علماء األشاعرة كما ذ
 ألنه ذاته، على وجوده لزاد وإال موجودا، ليس الوجود ذكر أوهلما بقوله: "األول:

 وجوده زاد فقد ذاته، هي خبصوصية عنها وميتاز املوجودية، يف املوجودات سائر يشارك
 الشيء اتصف وإال معدوما وال لنهاية،ا غري إىل وجود بعد وجود وتسلسل ماهيته، على

  .)١(بنقيضه"
وقد أجاب على دليلهم هذا بأن اختار ما اختاره الرازي وهو أن الوجود موجود، 
وأن وجوده عني ذاته وليس أمرا زائدا عليها، وبني أن هذا االختيار ال يترتب عليه ما 

 مفهوم كل فإن نفسه، ووجوده موجود، الوجود ذكروه، وفصل ذلك بقوله: "قلنا:
 موجود فهو الوجود وأما إليه، ينضم زائد بأمر موجودا يكون إمنا فإنه للوجود مغاير
 زائدا ليس وجوده أن وهو سليب، بقيد عداه عما وامتيازه .. عليه زائد بأمر ال بنفسه
   .)٢(يتسلسل" فال أصال ذاته على

 دعاهم، فقال: "أومث بني أننا حىت لو اخترنا أن الوجود معدوم مل يثبت ذلك م
 املوجود أو عدم، الوجود مثال: يقال بأن هو الشيء و اتصاف ميتنع وإمنا معدوم،
 فرد بشيء قائمة صفة كل فإن ميتنع، فال واالشتقاق بالنسبة بنقيضه اتصافه أما معدوم،

 فيصدق به، اجلسم اتصاف مع جسم ال فإنه باجلسم، القائم كالسواد نقيضه، أفراد من
  .)٣(وجود" ال ذو الوجود أن أيضا يصدق أن يف بعد فال جسم، ال ذو ماجلس أن

 هي اليت اللونية من مركب السواد الثاين: "الوجه مث ذكر دليلهم الثاين فقال:
                                                             

  .١/٢٨٠املواقف،   ) ١(
  .٢٨١، ٢٨٠/ ١املصدر السابق،   ) ٢(
  .١/٢٨١املصدر السابق،   ) ٣(



  
 ٩٦٢ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

فرضا ..  البصر قابضية وهو عنها به ميتاز وفصل األلوان، سائر وبني بينه املشترك جنسه
 يقوم أن البد إذ باملعىن، املعىن قيام لزم رضانع أي معنيان ومها وجدا إن اجلزءان فنقول:

 عدما حقيقية .. وإن وحدة واحدة حقيقة منهما يلتئم مل وإال باآلخر، اجلزأين ذينك أحد
  .)١(بديهة" حمال وأنه باملعدوم وجوده مع السواد تقوم لزم فقط أحدمها أو معا

يشترك بأحدمها  فهذا الدليل يقوم على أساس أن السواد مثال يتكون من معنيني
مع بقية األلوان وهو اجلنس، وآخر مييزه عن بقية األلوان وهو الفصل، وحينئذ تنشأ 

  ثالثة احتماالت:

األول: إما أن يوجد املعنيان معا، وعليه يلزم قيام أحدمها باآلخر فيلزم قيام العرض 
  بالعرض وهو حمال.

  الثاين: أن يعدما معا.

  الثالث: أن يعدم أحدمها.

  االحتمالني األخريين يلزم قيام السواد مبعدوم وهو حمال.وعلى 

واختار اإلجيي االحتمال األول وهو أما موجودان، وهو إن اختار هذا االحتمال 
يرى إما التسليم بلزوم قيام املعىن باملعىن لذلك، ولكنه مل يسلم باستحالته وأبطلها وإما 

 شيء اخلارج يف م العرض بالعرض، "ألماأن مينع املالزمة بني هذا االحتمال، وبني قيا
 بينهما التمايز ألن فيه، باآلخر أحدمها يقوم حىت اخلارج يف متايز وال ووجودا، ذاتا واحد
 الشيء ذلك يقوم للبصر، القابض هو آخر وشيء لون هو شيء اخلارج يف فليس ذهين،
 أي هو بل خر،اآل بذلك األول يقوم أو اللون هو الذي األول بالشيء أي به اآلخر

   .)٢(اخلارج" يف متايز فال للبصر، قابض اخلارج يف بعينه اللون ذلك لون السواد
                                                             

  املصدر السابق.  ) ١(
  .٢٨٢، ١/٢٨١املصدر السابق،   ) ٢(



  
 ٩٦٣ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

  املطلب الثاين: املنهج اإلجيايب: 

مل يكتف علماء األشاعرة بنقد أدلة مثبيت األحوال وتفنيدها والرد عليها، وإمنا 
احلال، وأا ضرب من  صاغوا األدلة الدامغة واحلجج القوية ليثبتوا ا رأيهم يف نفي

  احملال، وفيما يلي عرض ملواقف بعض أئمتهم وأدلتهم اليت ساقوها.

  املسلك األول: استدالل الباقالين على نفي األحوال:

أنكر الباقالين احلال يف كتابه (متهيد األوائل وتلخيص الدالئل) كما مر بنا، وقد 
هذا مقسما إىل مراحل يف  ساق دليال قوي على بطالن القول ا، وقد جاء دليله

  االستدالل على النحو التايل:
املرحلة األوىل: افترض فيها صحة القول باحلال، ولكنه أوضح أن احلال على 
فرض صحة القول ا ال ختلو أن تكون معلومة أو غري معلومة، وعرب عن ذلك بقوله: 

 معلُومة ولَا معروفَة غري كَانت فَإِن ومة،معلُ غري أَو معلُومة تكون أَن تخلُو لَا الْحال "هذه
 بِمعلُوم لَيس ما ولأَن عمرو، دون لزيد بِأَنها والْعلم علَيها، والدلَالَة معرفَتها إِلَى سبِيل فَلَا
 لأَن عمرو، ندو لزيد أَنه يعلم أَن ولَا اضطرارا، يعلم أَن ولَا علَيه، دليل قيام يصح لَا

 معلُومة بِأَنها الْعلم وكَذَلك بِه، للْعلم فرع فلَان دون لفُلَان حال الْحال بِأَن الْعلم
 استحالَ مجلَة ا الْعلم استحالَ فَإِذا مجلَة، ا للْعلم فرع الاضطرار دون باالستدالل

   .)١(اضطرار" دون باستدالل معلُومة نهاوأَ فلَان، دون لفُلَان بِأَنها الْعلم
فقد أثبت فيما سبق أننا إذا سلمنا بصحة القول باحلال مل ميكن أن تكون غري 

  معلومة، وثبت وجوب كوا معلومة.
وبناء على النتيجة السابقة انتقل إىل املرحلة الثانية من الدليل حيث قرر أن احلال 

معدومة، وبني ما يترتب على كل من االحتمالني  ال ختلو كذلك أن تكون موجودة أو
                                                             

  .٢٣٠متهيد األوائل وتلخيص الدالئل، ص  ) ١(



  
 ٩٦٤ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

  كما يلي: 

 فَإِن معدومة، أَو موجودة إِما تكون أَن وجب معلُومة الْحال هذه كَانت "إِن
 دون وبالقدمي عمرو، دون بزيد تتعلَّق وأَن حكما، توجب أَن استحالَ معدومة كَانت

 قَولنا وهذَا بالعامل، متعلقَة وصفَة شيئا تكون أَن وجب موجودة تكَان وإِن الْمحدث،
 أَو علما الشيء هذَا تسمية وفي الْعبارة، في الْخالف حيصل وإمنا إِلَيه، نذْهب الَّذي
  .)١(الصفَات" إِثْبات في هإِلَي نذْهب ما صحة فَوجب الْمعىن، في بِخلَاف هذَا ولَيس حاال،

فقد أثبت من خالل ما سبق أن احلال إذا كانت معلومة فال ختلو أن تكون 
معدومة أو موجودة وعلى األول يستحيل أن تثبت حكما لصاحبها، وعلى الثاين جيب أن 

  تكون صفة وهو املذهب.
 ل، فقال: "هذهمث بني يف املرحلة الثالثة ما يترتب على ما سبق من تسلسل األحوا

 تكون أَن ال تخلُو لأَنها لَها، لَا غَاية أَحوال إِثْبات تقْتضي ا الْقَائل أصل على الْحال
 حاال كَوَا اقْتضت حال على لأَنها أَو فَقَط، حال لأَنها بِه وخمتصة لَه حال هي ملن حاال
 لَه، حاال حال كل يكون أَن وجب فَقَط، حال لأَنها لَه حاال كَانت فَإِن لَه، حال هي ملن

 للْحال حاال تكون أَن جيب الْحال فَتلك أُخرى حال على حبصوهلا لَه حاال كَانت وإِن
 الْحال كَانت نوإِ قَالُوه، ما فَسقط بِاتفَاق، حمال وذَلك غَاية، غري إِلَى أبدا ثَالثَة بِحال
 سائر من أوىل لَها حاال الْحال كَون توجب بِأَن نفسه تكن مل وثبوته لنفِسه لَه حاال

 أَن على اتفاقنا وفي الْحال، لتلْك موجبة وهي إِلَّا نفسه توجد أَال أَيضا ولوجب الْأَنفس،
 لَه وجبت إِذا جتب لَا أَنها على دليل لذَلك موجبة غري توجد قد الْحال لَه من نفس

  .)٢(نفسه"
  وذا يكون الباقالين قد أقام الدليل على أبطال األحوال، وإثبات أا من احملال.

                                                             
  ملصدر السابق.ا  ) ١(
  املصدر السابق.  ) ٢(



  
 ٩٦٥ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

  املسلك الثاين: استدالل الرازي على نفي األحوال:

اعتمد الفخر الرازي يف نفيه لألحوال على مبدأ واحد هو البطالن البديهي لفكرة 
لواسطة بني املوجود واملعدوم، وعرب عن ذلك بقوله: "البديهة حاكمة بأن كل ما يشري ا

العقل إليه فإما أن يكون له حتقق بوجه من الوجوه، وإما أال يكون، فاألول هو املوجود، 
والثاين هو املعدوم، وعلى هذا ال واسطة بني القسمني، إال أن يفسروا املوجود واملعدوم 

وحينئذ رمبا حصلت الواسطة على ذلك التأويل، ويصري البحث  بغري ما ذكرنا،
  .)١(لفظيا"

وتصور الوجود والعدم عنده وأما ال ميكن أن خيلو احلال منهما من البديهيات، 
ومن مث تكون فكرة شيء ال هو موجود وال هو معدوم كما يقول مثبتو األحوال أمر من 

  احملال.

  ى نفي األحوال:املطلب الثالث: استدالل اآلمدي عل

  : ذكر اآلمدي دليلني لنفاة األحوال قد اعتمدوا عليهما، ذكر األول منهما فقال

 واإلثبات النفى بني ليس إذ موجودة، تكون ال أو موجودة تكون أن إما "األحوال
 غري ا القائل عند احلال إذ حاال تكون أن عن خرجت فقد موجودة كانت واسطة، فإن

 أو جوهرا يكون أن منها؟ إما املتجدد هو فما موجودة كانت إذا مث بالوجود، موصوفة
 باالتفاق، عرضا أو جوهرا كونه عن خيرج ال متجدد موجود كل أن ضرورة عرضا،

 للمعدوم معىن ال فإنه معدومة، فهى موجودة تكن مل حبال، وإن ليس والعرض واجلوهر
  :لوجهني حاال تكون أن عن خرجت فقد معدومة كانت وإذا مبوجود، ليس ما إال

  .بالعدم موصوفة غري ا، القائل عند احلال أن: األول
 منفى، معدوم كل أن املعدوم مسألة ىف بينا فقد معدومة كانت إذا أا: الثاىن

                                                             
  .٦١حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين، ص  ) ١(



  
 ٩٦٦ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

 ا القائل عند األحوال ألن حاال، تكون فال ثابتة، غري منفية فاألحوال بثابت، وليس
  .)١(بالنفي" متصفة غري ثابتة صفات

 إال يكون ال الذوات بني واالختالف التماثل كان "لو : مث ذكر الدليل الثاين فقال
 أو وجه، كل من متماثلة أنفسها ىف تكون أن إما عليها، واألحوال الزائدة باألحوال

 كل من معا وخمتلفة متماثلة أو وجه، من وخمتلفة وجه من متماثلة أو وجه، كل من خمتلفة
  وجه. كل من وال وجه من ال خمتلفة وال متماثلة ال أو وجه،

 اإلحالة.  ظاهر هو إذ وجه كل من معا وخمتلفة متماثلة تكون أن جائز ال -
 موجبا يكون ال خمتلفا يكون ال ما فإن خمتلفة، وال متماثلة ال تكون أن جائز وال -

 ال باألحوال، وما إال يكون ال الذوات بني االختالف بأن: قيل لالختالف، وقد
 يكون ال الذوات، بني التماثل إن: قيل للتماثل، وقد موجبا يكون ال ماثالمت يكون

 باألحوال. إال
 الذوات.  بني االختالف ا وقع ملا وإال وجه، كل من متماثلة تكون أن جائز وال -
 الذوات، وقد بني التماثل ا وقع ملا وإال وجه كل من خمتلفة تكون أن جائز وال -

 لو وأا باألحوال، كيف إال يكون ال الذوات بني الفواالخت التماثل، إن: قيل
 زائد بوصف وإما لذواا، هلا ذلك يكون أن فإما خمتلفة أو متماثلة األحوال كانت
 عليها؟

 عليها. لزائد ال لذواا متماثلة أو خمتلفة الذوات تكون أن املانع فما: األول كان فإن -
 األول، يف كالكالم الثانية احلال يف لكالموا للحال، احلال ثبوت لزم: الثاين كان وإن -

  .)٢(وجه" من وخمتلفة وجه من متماثلة بكوا القول يبطل ممتنع، وذا تسلسل وهو
                                                             

 .٣/٤١٢أبكار األفكار،   ) ١(
  .٣/٤١٣املصدر السابق،   ) ٢(



  
 ٩٦٧ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

  املطلب الرابع: استدالل اإلجيي على نفي األحوال:

مبعىن الواسطة بني املوجود –ذهب اإلمام عضد الدين اإلجيي إىل أن بطالن احلال 
  ي أي ال حيتاج إىل نظر واستدالل بل يدرك مبجرد تصوره. أمر ضرور -واملعدوم

 كذلك، ليس ما واملعدوم حتقق، ما له املوجود والسبب يف ذلك على ما ذكره "أن
 نفي أريد فإن واتفاقا، ضرورة املفهومات من شيء يف واإلثبات النفي بني واسطة وال

 معىن أريد وإن االتفاق،و بالضرورة باطلة سفسطة فهو بينهما واسطة وقصد إثبات ذلك
 فيتصور أصال، له حتقق ال مبا واملعدوم أصالة، حتقق له مبا مثال املوجود يفسر بأن آخر
 بيننا اليت املنازعة يف واإلثبات النفي يكن مل تبعا، يتحقق ما هي بينهما واسطة هناك

  .)١(لفظيا" الرتاع فيكون واحد، معىن إىل متوجهني
أن املوجود ما له حتقق، واملعدوم ما ليس كذلك، فال فهو يرى أنه على القول ب

أما إذا قلنا إن  يقول عاقل بوجود واسطة بينهما، وإال كان القول بذلك جمرد سفسطة،
املوجود ما له حتقق أصالة واملعدوم ما ال حتقق له أصال، فإنه ميكن تصور الواسطة بينهما 

اع واحدا، ومل يكن احلكم بالنفي على أا ما يتحقق تبعا، ومن مث مل يكن حمل الرت
واإلثبات على معىن واحد بل يكون املعىن الذي يثبته املثبت غري املعىن الذي ينفيه النايف، 

  أي أن اخلالف بني املثبتني والنافني لفظي، وهو ما وضحه بقوله:
 معترفون وأنتم واملنفي، الثابت مبعىن واملعدوم املوجود بني الواسطة ننفي "إننا

  .)٢(ذلك" يف لنا نزاع وال آخر مبعىن بينهما الواسطة وتثبتون لك،بذ
ومن مث فاإلمام اإلجيي يرى أن القول باحلال باطل وأن بطالنه من األمور 
الواضحة، ووأن اخلالف فيه لفظي راجع إىل اخلالف يف تصور معىن كل من الوجود 

  والعدم ومن مث إمكان وجود واسطة بينهما من عدمه.
                                                             

  املصدر السابق.  ) ١(
  املصدر السابق.  ) ٢(



  
 ٩٦٨ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

  ةاخلامتـ

  من خالل هذا البحث تتضح لنا النتائج التالية:

أوال: أن احلال عند من أثبتها هي عبارة عن الواسطة بني املوجود واملعدوم، وهلذا السبب 
  أنكرها من أنكرها ألم قالوا باستحالة هذه الواسطة.

الذين ثانيا: أن أول من قال باألحوال هو أبو هاشم اجلبائي من املعتزلة، وتبعه أنصاره 
يسمون البهشمية، وقال ا بعده من األشاعرة أبو بكر الباقالين، وأبو املعايل 

  اجلويين على خلف منهما.
ثالثا: أن من أثبت هذه األحوال أثبت هللا تعاىل ما يسمى بالصفات املعنوية، ومن نفاها 

  نفاها.
م جهد عظيم رابعا: أن موقف مجهور األشاعرة يف امل هو نفي األحوال، وقد كان هل

  ا.صياغة األدلة على بطالن القول يف الرد على أدلة املثبتني وتفنيدها، وكذلك يف 
خامسا: أن الرأي املشتهر واملستقر عند األشاعرة هو إنكار األحوال حىت قال قائلهم: 

  . )١("احلق أال حال، وأن احلال حمال"
موضوع هلا يف احلقيقة،  وقد عدت نظرية األحوال من النظريات الكالمية اليت ال

  وإمنا هي من احملاالت.

وبذلك يتبني لنا أن موقف مجهور األشاعرة من األحوال هو نفيها وعدم القول 
ا، وأم يثبتون هللا الصفات الثبوتية أو صفات املعاين، وأا قائمة بذاته تعاىل، وال حاجة 

املوجود واملعدوم، فهي ضرب من إىل إثبات هذه األحوال اليت يقال عنها إا واسطة بني 
  اخليال، وباب من أبواب احملال.

   
                                                             

  . ٣٥صفتح ايد شرح الدر الفريد يف عقائد أهل التوحيد، الشيخ حممد نووي بن عمر اجلاوي،   ) ١(



  
 ٩٦٩ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

  املصادر واملراجع

 القرآن الكرمي، جل من أنزله. -١
، دار السالم للطباعة والنشر ١اآلمدي وآراؤه الكالمية، حسن الشافعي، ط -٢

 .م١٩٩٨- ـه١٤١٨والتوزيع والترمجة، 

آلمدي، حتقيق: أمحد حممد أبو احلسن سيف الدين اأبكار األفكار يف أصول الدين،  -٣
 م.٢٠٠٤- ه١٤٢٤، مطبعة دار الكتب واآلثار القومية بالقاهرة، ٢املهدي، ط

حتقيق: حممد أبو املعايل اجلويين، اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد،  -٤
علي عبد املنعم عبد احلميد، ط/ مطبعة السعادة مبصر،  - يوسف موسى

 م.١٩٥٠- هـ١٣٦٩
استانبول، -مطبعة الدولة ،١عبد القاهر البغدادي، طو منصور أبأصول الدين،  -٥

 .م١٩٢٨- ـه١٣٤٦

الباقالين وآراؤه الكالمية، رسالة دكتوراه إعداد الباحث/ حممد رمضان عبد اهللا،  -٦
 .م١٩٨٦مطبعة األمة، بغداد،  /ط

دار الكتب العلمية،  ،٢حتفة املريد شرح جوهرة التوحيد، إبراهيم البيجوري، ط -٧
  .م٢٠٠٤- ـه١٤٢٤بريوت، 

بريوت، -، دار الكتب العلمية١طحممد بن علي اجلرجاين، التعريفات،  -٨
 . ١٩٨٣- ـه١٤٠٣

حتقيق: عماد الدين أمحد حيدر، أبو بكر الباقالين، متهيد األوائل وتلخيص الدالئل،  -٩
 م ١٩٨٧- ـه١٤٠٧لبنان، - ، مؤسسة الكتب الثقافية١ط



  
 ٩٧٠ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

 السنوسي، سعيد عبد اللطيف ذيب شرح السنوسية أم الرباهني أليب عبد اهللا - ١٠
  .م١٩٩٨- ـه١٤١٩عمان، - دار البيارق ،١فودة، ط

القاهرة، - ، عامل الكتب١ط، زين الدين املناوي، التوقيف على مهمات التعاريف - ١١
 م.١٩٩٠- ـه١٤١٠

، دار السالم ١طإبراهيم البيجوري، حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد،  - ١٢
 م. ٢٠٠٢-ـه١٤٢٢القاهرة، -للطباعة والنشر والتوزيع

 طأبو عبداهللا حممد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على شرح أم الرباهني،  - ١٣
 .م١٩٣٩- ـه١٣٥٨القاهرة، - األخرية، مطبعة مصطفى البايب احلليب

حتقيق: علي سامي إمام احلرمني أبو املعايل اجلويين، الشامل يف أصول الدين،  - ١٤
اإلسكندرية، -منشأة املعارف /طالنشار، فيصل بدير عون، سهري حممد خمتار، 

 م.١٩٦٩

باكستان، - ط/ دار املعارف النعمانيةسعد الدين التفتازاين، شرح املقاصد،  - ١٥
  .م١٩٨١- ـه١٤٠١

غاية املرام يف علم الكالم، سيف الدين اآلمدي، حتقيق: حسن حممود عبد  - ١٦
 .اللطيف، ط/ الس األعلى للشئون اإلسالمية، القاهرة، بدون تاريخ

١٧ - يد شرح الدر الفريد يف عقائد أهل التوحيد، حممد نووي اجلاوي، ط/ فتح ا
القاهرة، -األخرية، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر

  .م١٩٥٤- ـه١٣٧٣

، دار اآلفاق اجلديدة، ٢طعبد القاهر البغدادي، أبو منصور الفرق بني الفرق،  - ١٨



  
 ٩٧١ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

 م.١٩٧٧بريوت، 

اإلهلية منهجا وتطبيقا، عبد العزيز سيف النصر، فلسفة علم الكالم يف الصفات  - ١٩
  م.١٩٨٣-هـ١٤٠٤القاهرة، -، مطبعة اجلبالوي١ط

يف علم الكالم دراسة فلسفية آلراء الفرق اإلسالمية .. األشاعرة، أمحد حممود  - ٢٠
  م.١٩٨٥-ـه١٤٠٥بريوت، - دار النهضة العربية ،٥صبحي، ط

ية يف أصول الدين.. املعتزلة، يف علم الكالم دراسة فلسفية آلراء الفرق اإلسالم - ٢١
بريوت، - دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،٥أمحد حممود صبحي، ط

  .م١٩٨٥- ـه١٤٠٥

القاموس احمليط، جمد الدين الفريوزآبادي، حتقيق: مكتب حتقيق التراث يف مؤسسة  - ٢٢
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر  ،٨الرسالة بإشراف حممد نعيم العرقسوسي، ط

 م. ٢٠٠٥-ـه١٤٢٦بريوت، - عوالتوزي

الكامل يف االستقصاء فيما بلغنا من كالم القدماء، تقي الدين خمتار بن حممود  - ٢٣
العجايل املعتزيل املعروف بالنجراين، حتقيق السيد حممد الشاهد، ط/ الس األعلى 

  م.١٩٩٩-هـ١٤٢٠القاهرة، -للشئون اإلسالمية

مؤسسة  /درويش، حممد املصري، طالكليات، أبو البقاء الكفوي، حتقيق: عدنان  - ٢٤
  بريوت، بدون تاريخ. -الرسالة

 .ـه١٤١٤بريوت، - ، دار صادر٣لسان العرب، مجال الدين بن منظور، ط - ٢٥
حتقيق: د. سيف الدين اآلمدي، املبني يف شرح معاين ألفاظ احلكماء واملتكلمني،  - ٢٦

 .م١٩٩٣-ـه١٤١٣القاهرة، - ، مكتبة وهبة٢حسن حممود الشافعي، ط



  
 ٩٧٢ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

أبو عبد اهللا كار املتقدمني واملتأخرين من العلماء واحلكماء واملتكلمني، حمصل أف - ٢٧
 .القاهرة-مكتبة الكليات األزهرية /طفخر الدين الرازي، 

حتقيق: يوسف الشيخ أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر الرازي، خمتار الصحاح،  - ٢٨
- ـه١٤٢٠،  صيدا – الدار النموذجية، بريوت-املكتبة العصرية ،٥حممد، ط
 .م١٩٩٩

 .، دار ابن خزمية١مصطلحات يف كتب العقائد، حممد إبراهيم احلمد، ط - ٢٩
معجم اصطالحات الصوفية، عبد الرزاق الكاشاين، حتقيق: عبد العال شاهني،  - ٣٠

 م.١٩٩٢- هـ١٤١٣القاهرة، - ، دار املنار١ط

 .م١٩٨٢بريوت، -دار الكتاب اللبناينط/ املعجم الفلسفي، مجيل صليبا،  - ٣١
 ، بدون تاريخ.بريوت-دار إحياء التراث /ط ، عمر رضا كحالة،املؤلفني معجم   - ٣٢

 القاهرة، بدون تاريخ.- دار الدعوة ،جممع اللغة العربية، طاملعجم الوسيط،  - ٣٣
املفردات يف غريب القرآن، الراغب األصفهاين، حتقيق: صفوان عدنان الداودي،  - ٣٤

 .ـه١٤١٢بريوت، - الدار الشامية، دمشق- ، دار القلم١ط

 .مؤسسة احلليب، بدون تاريخ /طأبو الفتح الشهرستاين، نحل، امللل وال - ٣٥
- دار املشرق /امللل والنحل، أبو منصور البغدادي، حتقيق: ألبري نصري نادر، ط - ٣٦

 ، بدون تاريخ.بريوت

، دار اجليل، ١املواقف، عضد الدين اإلجيي، حتقيق: عبد الرمحن عمرية، ط - ٣٧
  م. ١٩٩٧بريوت، 



  
 ٩٧٣ 

 

 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

حرره وصححه أبو الفتح عبد الكرمي الشهرستاين، ، اية اإلقدام يف علم الكالم - ٣٨
  .بدون /الفررجيوم، ط

 /نور الظالم على املنظومة املسماة بعقيدة العوام، حممد نووي اجلاوي الشافعي، ط - ٣٩
 .القاهرة، بدون تاريخ- مطبعة دار إحياء الكتب العربية
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 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

  ثـــــــالبح وياتـــــحمترس ـــفه
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 األحـــوال وموقــف  األشـــــــــــــاعــرة منهـــــــــــا

  ٩٣١  .............................  :األحوال تإثبا على املترتبة األمور: الرابع املطلب
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  ٩٦٠  .............................  :األحوال مثبيت ألدلة اإلجيي نقد: السادس املسلك
  ٩٦٣  .................................................  :اإلجيايب املنهج: الثاين املطلب
  ٩٦٣  ...........................  :األحوال نفي على الباقالين استدالل: األول املسلك
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  ٩٦٩  ............................................................  واملراجع املصادر

 

 
 


