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 تمهيد:

 اهلل، رحمهه  األشعري الحسن أبي من بدًءا قديمة   عالقة    والمعتزلة  األشاعرة  بين  العالقة

 وههه ا كههال ، ابههن بهها ات   إلهه   ع هه   تراجهه   حتهه   سهه ةً   أربعههين  قرابههة    االعتههزا   علهه   كهها   فقد

 القيههروا   عههزرة ابههن عههن ناقاًل  قا   فقد  عساكر،  ابن  م هم  المؤرخين  من  عدد    ذكره   حو  الت  

 وكهها  ،سهه ة أربعههين  المعتزلههة  مهه اه   علهه   قام   ال  معو    علي   ومن  وإمام ا   اشيخ    األشعري"

 فصههعد  الجام   إل   خرج  ذلك  فبعد  ،ايومً   عشر  خمسة    بيت   يف  اسال    عن  غا   ثم    ،اإمامً   لهم

 فت افهه    نظههر   يألنهه    ةالمههد    ههه ه  يف  عهه  م  بهه تغي    مههاإن    يإنهه    ،ال ههاس  معاشههر   وقا   الم رب

 تبههار  اهلل ي فاسههتهد   ،حههق عل  باطل وال باطل عل  حق   ع دي  حيرتج    ولم  ،ةاألدل    ع دي

 كمهها دهقهه  أعت   ك   ما جمي  من وانخلع  ،ه ه كتبي يف أودعت   ما  اعتقاد  إل   فهدا   وتعال 

 ي ههن لههم جههو الر   وههه ا ،(1)"بهه  ورمهه  عليهه  كهها  ثههو  مههن  وانخل   ،ه ا  ثوبي  من  انخلع   

 ههه ا  دأيهه    وقههد  ب املهه ،  االعتزالههي  المهه ه   عههن  أو  المعتقد  تفاصيل  عن  سواء  ؛كاماًل   رجوًعا

 أربعههين  قرابههة    فيهه   أف هه   مهه ه     مههن  االنتقهها   طبيعة  م   يتماش   ما  وهو  ،اءالعلم  من  جماعة

   ثم  س ة
 
  ،تراجعهه    ذلههك  بعههد  لههيعلن  بههاطاًل   رآه  ومهها  المت اقضا   يراج   يوًما  عشر  خمسة  بقي

 حتهه  األشههعري الحسههن أبههي ةشخصههي   علهه  البههال  أثههره  ل   االعتزا   يف  الطويل  الوق   فه ا

 ع  .  رج   وإ 

 ىتعههد    بههل  ؛فحسهه   األشههعري  الحسههن  أبههي  ف ههر  علهه   يقتصر  لم  بالمعتزلة  الت ث ر  وه ا

 يرومههو  المسهها ل مههن كثيههر   يف األشههاعرة أ    نجههد ولهه لك ؛لبالمجمهه   األشههاعرة إلهه  كذلهه 

   م ههزعهم  ل ههن  ال املههة  ةالحق    الس ة  إل   الوصو 
 
 المعتزلههة  بههين  فيبقههو   ،يمهه عهم  االعتزالههي

 مو يقههد    ،ةالعقديهه    القضههايا  من  كثير    يف  مفرغة  حلقة  يف  يدورو   فهم  والجماعة،  الس ة  وأهل

 أولئههك  من  وال  ،وصلوا  هؤالء  إل   فال  ،المعتزلة  إل   أخرى  رو ويؤخ    الس ة  أهل  إل   رجاًل 

جههاًل  مواقههد   ةواألشههعري  " العمههرا   الخيههر أبههي بههن يحي   الحسين  أبو  يقو   ،تخل صوا  إلهه  ر 

 

 (.39تبيني كذب املفرتي فيما نسب إىل األشعري )ص: ( 1)
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 حيههث  إلهه   األخههرى  بالرجههل  واوأمهه    هههم،أرجل    المعتزلههة  وضع   حيث  ووضعوها  االعتزا 

   مثا   وه ا  هم،أرجل    الحديث    أهل  وض 
 
 يف واضههح   وههه ا ،(1)"قههولهم فهههم مههن يفقههه  عقلي

ة وأ  بقايا االعتزا  لم ت ن مسا ل فقط، وإن مهها   القضايا؛  من  ل ثير    األشاعرة  تقريرا  خاص 

 المال يههة فقهههاء أحههد- مالمعلهه   خلهه  يقههو  ههه ا ويف ،بقههي مههن المهه ه  االعتزالههي أشههياء

 وكهها - المغربههي المههال ي اهلل  عبههد  بن  محمد  ح    ولقد"   -األشعري    بالم ه   العارفين

 عههن -بربقههة المههال يين فقهههاء شههيو  مههن وهو- الربقي سعيد أبي  الشيخ  عن  -اصالحً   افقيهً 

 سهه ة أربعين األشعري   أقام قا    أن   -اأيًض  المال يين  فقهاء  من  وكا -  المعلم  خل   أستاذه

 خبيههر كههالم وههه ا األصههو . علهه  وثبهه  الفههرو  عههن فرجهه  التوبة، أظهر ثم   االعتزا   عل 

 يف  انتقالهه   أي -  المع هه   ههه ا  عل   اهلل  رحم   تيمية  ابن  ويعلق  .(2)"وغوره  األشعري  بم ه 

  ة،السهه   مخالفههة مههن أظهههروه مهها باألصههو  مههراده لههي " فيقو   -األصو  يف    وبقا  الفرو 

 والقههرآ  الرؤيههة كمسهه لة السهه ة، مخالفههة مههن أظهههروه فيمهها لهههم مخههال    األشههعري فهه    

 مثههل ة،للسهه   المخالفههة الفههرو  عليههها ب ههوا التههي ةالعقلي   ةال المي    أصولهم  ول نوالصفا ،  

 قههد كمهها أصههولهم أصههل ه ا ف     الصان ، وإثبا  العالم حدوث علي   ب وا  ال ي  األصل  ه ا

 المعتزلههة عليهه  ب هه    الهه ي األصههل   وأ    ذلههك، يف وغيههره البصههيري الحسههين أبههي كههالم بي هها

 كثيههر   يف لهههم مخههال     ل  هه   األشههعري، ذكههره الهه ي األصل ه ا هو الدين  أصو   يف  كالمهم

 فهه عطوا  اإلرشههاد  صههاح   ك تبهها   المتهه خرين  أتبهها   مههن  كثير    وجاء  وفروع ،  ذلك  لوازم  من

 وخههالفوا موجبههها، علهه   المعتزلههة  فوافقههوا  اللوازم،  من  هاحق    للمعتزلة  مهاسل    التي  األصو 

 .(3)"أصحاب   وأ مة  الحسن  أبا  شيخهم

 ل ههن  ،لوازمههها  مههن  كثيههر  عن  خرج  وإ  كا   المعتزلة  أصو   بعض  عل   بقي  فاألشعري  

 الهه ي  هههو  االلتزام   اوه  -اهلل  رحم   تيمية  ابن  رأي  حس -  اللوازم  تلك  التزم  بعده  جاء  من

 

 (.595/ 2االنتصار يف الرد على املعتزلة القدرية األشرار )( 1)
 (.210-209رسالة السجزي إىل أهل زبيد يف الرد على من أنكر احلرف والصوت )ص: ينظر: ( 2)
 .(237/ 7درء تعارض العقل والنقل )( 3)
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 الوجهه ك الصههفا  بعههض إثبا   هاأهم   من ،القضايا من عدد   يف الحسن أبا يخالفو   جعلهم

 الغههر  ولههي  مع هه .  إثبهها    ب نهه    روهفسهه  و  اإلثبهها   ههه ا  بههرروا  وإ   ذلك  إل   وما  واليدين

 ة،عههد   اعتزاليههة أصههو    علهه  بقههي األشههعري  أ   بيهها   مههاوإن    بعي ههها،  المس لة  ه ه  يف  الخو 

 مهه  بالسهه ة األخ  أرادوا أهل  أل    ؛عديدة ت اقضا    يف األشعري  الم ه   وق   ه ال  ونتيجةً 

 .(1)الت اقض يف  ووقعوا  قولهم  فاضطر   ،لديهم  االعتزالي  الم ه  وجود

 قههد المعتزلههة علهه  ردودهم يف حت  بل فحس ،  المسا ل  تقرير  يف  الت اقضا   ت ن  ولم

 أشههد   يف وربمهها فيههها يقعههو  هههم أمههوًرا المعتزلههة  علهه   عو يشهه    فههرتاهم  ،ت اقضهها   يف  وقعوا

 األثههر ههه ا بقاء بسب    األشاعرة    فيها   ت اقض    واحدة    مس لة    عل    نق    الورقة  ه ه  ويف  ،م ها

 نتفطهه    وقههد  المعتزلههة،  علهه   ب   وارد    هم  أمر    يف  فوقعوا  ،م    صالت خل    وعدم  لديهم  االعتزالي

 روايههرب  أ  وحاولوا ،المعتزلة عل  همرد   يف  في   وقعوا  ال ي  الت اقض  له ا  نفسهمأ  األشاعرة

 .وأناقشها  س ذكرها  التي  األمور  من بعدد    ذلك

 المنهج أن   إال ،ةعد   قضايا  يف  المعتزلة  خصوم    كانوا  وإن  األشاعرة  أن    بيان    هذا  وخالصة

 ،فحسهه  س وردها التي المس لة  ه ه  يف  لي   ،وتقريراتهم  كتبهم  يف  يجري  زال   ال  االعتزالي  

 السهه ة أهههل مهه ه  إلهه  ال املههة بههالعودة ي ههو  مههاإن   م هه  خلصوالههت   كثيههرة، مسهها ل يف بههل

 السهه  ة أهههل مهه ه  إلهه  يعههودوا أ  دو  الههدا رة ههه ه يف يههدورو  أن هههم دام مههاو والجماعههة،

 والعههد  والقههدر الصههفا  يف المعتزلههةمههن  هبا  مو لز  ي    التي  اللوازم  ستلزمهم   ف ن    والجماعة

 االعتزالههي المهه ه  مههن بههالتخلص إال اللههوازم تلههك عهه هم ت تفههي ولههن ،وغيرههها اإللهههي

سر    األشاعرة.  إل   الم 

 المكلف: على  واجب  أول مسألة 

 يهم هها ومهها سههبق، كمهها  القضههايا  مههن  عههدد    يف  يظهر  األشاعرة  لدى  االعتزالي  الم ه   بقاء

 

تناقضععات األشعععرية بمععد بععراء جنسععنيز واألتععي الزاهععرات فيمععا عنععد األشععاعر  مععن التناقضععات راجعع : مقععاالت يف ( ي1)
 لسامح السعودي.
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 علهه  واجهه  أو " مسهه لة يف واضههح   ت ههاقض   يف وقههوعهم وههه  الورقههة ههه ه يف إليهه  اإلشههارة

 لههم ول لك ،القو  هب ا  قالوا  أجل   من  ال ي  االعتزالي  األثر  بقاء  بسب   كا   ، وأن "الم ل 

 المعتزلههة لتشهه ي  سههبًبا ذلههك كهها  بل تماًما، مثل   يف  وقعوا  إذ  سديًدا  المعتزلة  عل  رد هم  ي ن

 المس لة.  ه ه يف  األشاعرة  عل 

 بعههد اختلفههوا ثم   ، الم ل   عل  واج  أو    ليستا الشهادتين  أ     عل   الفريقا   اتفق  وقد

 ،(1)أقههوا  سههبعة إلهه  الس وسههي أوصههلها ،كثيههرة أقههوا    إلهه  يف تحديههد أو   واجهه  ذلههك

 بيهها  علهه   تههوارد  وقههد  ،(3)قواًل   عشر  ياث   إل   وغيره،  (2)قواًل   عشر  أحد  إل   بعضهم  وأوصلها

ت    من  األشاعرة  اختالف  ذكههروا فقد ؛األشاعرة كبار هر  يقر   ما هو أن    كما  ،(4)األشاعرة  عن  ك 

ي  (7)واإليجي  (6)واآلمدي  (5)الجوي ي  ذكره  كما  بي هم  الخالف  ه ا  ومجمههل  وغيرهم،  (8)والب  

 الغيير  ولييي  .(11)ال ظههر إلهه  القصد -3 ،(10)ال ظر -2 ،(9)اهلل معرفة  -1  إل    ترج   األقوا 

 وهما: تينقضي   على الت نبيه هو الغر  لكن  ،األقوال  هذه  تفصيل هنا

 

 .( ذكر ستة أقوال8-7)ص:  (ز ويف شرح الكربى له64املنهج السديد يف شرح كفاية املريدز للسنوسي )ص: ( 1)
 (.70لربهان الدين اللقاينز حلسان الرديعان )ص: عقيد  األشاعر  دراسة نقدية ملنظومة جوهر  التوحيد ( 2)
 (.70املرج  السابق )ص: ( 3)
(ز 70( ينظعر: عقيععد  األشعاعر  دراسععة نقديعة ملنظومععة جعوهر  التوحيععد لربهعان الععدين اللقعاينز حلسععان الرديعععان )ص: 4)

 (.314اللطيف حممد نور )ص:  ومنهج أهل السنة واجلماعة ومنهج األشاعر  يف توحيد هللا تعاىلز خلالد عبد
 (.120)ص:  لشامل يف أصول الدينا( 5)
 .(171-170/ 1) أبكار األفكار يف أصول الدين( 6)
 (.32)ص:  املواقف( 7)
 (.64هللا حممد بن أيب الفضل البك ِّي )ص:  رير املطالب ملا تضمنه عقيد  ابن احلاجبز أليب عبدحت( 8)
واملعععنهج السعععديد يف شعععرح كفايعععة (ز 215-214/ 1ينظعععر: هدايعععة املريعععد شعععرح جعععوهر  التوحيعععد  بعععراهيي اللقعععاين )( 9)

 (.41(ز وعقائد األشاعر ز ملصطفى ابحو )ص: 64املريدز للسنوسي )ص: 
(ز وعمد  املريد شرح جوهر  45(ز والعقيد  الوسطىز للسنوسي )ص: 7شرح الكربىز للسنوسي )ص: ينظر:  (  10)

عقيعععد  األشعععاعر  دراسعععة نقديعععة ملنظومعععة جعععوهر  التوحيعععد لربهعععان العععدين (ز و ۱۹۳/ 1)  بعععراهيي اللقعععاينالتوحيعععدز 
 (.71اللقاينز حلسان الرديعان )ص: 

(ز 32(ز و املواقعععفز ل )عععي )ص: 11صعععول االعتقعععادز للجعععوي  )ص: ا رشعععاد إىل قوااععع  األدلعععة يف أينظعععر: ( 11)
 (.71وعقيد  األشاعر  دراسة نقدية ملنظومة جوهر  التوحيد لربهان الدين اللقاينز حلسان الرديعان )ص: 
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:    المهه ه   من  بقي   هاأن    عل   العلماء  نص    تحديًدا  المس لة  ه ه  أ   أوالا
 
 وقههد  ،االعتزالههي

اول  "  اهلل  رحم   تيمية  ابن  يقو   ؛العلماء  من  عدد    ه ا  عل   نب    األبههوا  ه ه يف ال الم كا  م 

 أو  يف هههؤالء مت لهه   وقههد ونحههوهم، والجهميههة المعتزلههة عههن األصههل يف مهه خوذ   عههةالمبتد  

 إلهه   الم تسههبين  مههن  كثيههر    صههار  المعرفة؟  أو  الشك،  أو  القصد،  أو  ال ظر،  هو  هل  الواجبا  

 .(1)"ذلك  عل   يوافقوهنم  أصولهم جمل يف  للمعتزلة  المخالفين  الس  ة

ا"  اهلل رحم   ويقو    بههالوجو  قهها  مههن وأم 
 
 وال راميههة المعتزلههة قههو  هههو كمهها العقلههي

 الهه ين  هههم  فهؤالء  وغيرهم،  وأحمد  والشافعي  ومالك  ح يفة  أبي  أصحا   من  وافقهم  ومن

 أن  أراد  ميين  كالمهييم  أخييذ  لكيين  إليههها،  المههؤدي  ال ظههر  أو  المعرفههة  يج   ما  أو   ابتداًء   قالوا

 .(2)"هكالم   ضفتناق    ،ونحوهم األشعرية من أصوله على يبنيه

 بقايهها مههن القو  ه ا أ    نيبي   كا  أن   األشاعرة أحد  عن  ناقاًل   اهلل  رحم   حجر  ابن  ويقو 

 إ      وقا   ه ا،  عل   -األشاعرة  رؤوس  من  هوو-  السم ا   جعفر  أبو  وافق  وقد"  االعتزا  

 علهه   الواجهه   أ     عليههها   وتفههر    المعتزلههة،  مسا ل  من  األشعري  مقالة  يف  بقي   المس لة  ه ه

ة  اهلل  معرفة  أحد  كل  .(3)"ذلك  يف  الت قليد  ي في ال  وأن   ،علي   الدالة  باألدل 

 أ    مههن بههالرغمعلههيهم، ف المعتزلههة وتشهه ي  التهه ثر، ه ا ألجل  الت اقض  يف  وقوعهم  ثانياا:

 أ   إال  ،ظههرال    هههو  الم لهه   علهه   واجهه   أو   بهه      القههو   يف  المعتزلههة  مهه   اتفقهه   األشاعرة

امختل   كهها  المعتزلههة مسههت د  الوجههو  هههو المعتزلههة دمسههت   فهه     األشههاعرة، مسههت د عههن فههً

 
 
 ،الشههر   فهههو  األشههاعرة  مسههت د  أمهها  العقههل،  هو   أوجب    وال ي  واج     ع دهم  فال ظر  ،العقلي

 إال واجهه  وال الشههار ، إلثبهها   واج   ال ظر  قالوا   همف  ن    بالشر ،  إال  ع دهم  واج   فال

 ههه ا أ  شههك   وال بههال  ظر  إال يثب  ال ل     ،الشار   ب يجا   إال  ال ظر  يج   ال  أي   ،بالشر 

 

 (.4-3/ 8) درء تعارض العقل والنقل( 1)
 (.15/ 8املرج  السابق )( 2)
 (.349/ 13) فتح الباري( 3)



6 
 

 األشههاعرة فيهه  وقعهه  ال ي الدور ف     الحقيقة ويف مًعا، والمعتزلة األشاعرة  في   وقع   دور  

 أ    إلهه  اهلل  رحم   تيمية  ابن   نب    وقد  المعتزلة،  في   وقع   ال ي  ورالد    من  أشد    القضية  ه ه  يف

 أو  بهه     القههو   ثههم  "  فقهها    بالشر ،  إال  واج   ال   األشاعرة  قو   م   سقيت    ال  ال ظر  إيجا 

 هههو كمهها بالشههر  إال واج  ال يقو   من قو  عل  يمشي  ال  ظرال    أو  المعرفة  هو  الواجبا 

 مههن كهها  وههه ا ،(1)"وغيههرهم وأحمههد والشههافعي مالههك  أصههحا   مههن  وكثيههر  األشههعرية  قو 

 األشاعرة.  عل   المعتزلة  مآخ 

 الحسههن أبههي مههن بههدًءا مب ههر وقهه  ويف همأنفسهه   األشههاعرة اإلشهه ا  لههه ا  ت بهه   وقههد

 إلهه  يهها المؤد   واالسههتدال  ظههرال  " اإلشهه ا   ههه ا تقريههر يف الجههوي ي يقههو  ،(2)األشههعري

 يف  واجهه   وجههو   يههدر   ال  أنهه   الحههق    أهههل  عليهه   فقات    ال ي  ثم  واجبا ،  سبحان   اهلل  معرفة

 قبههل العقههل بقضههية لنتوصهه   وال الشههرا  ، الت ليهه  موجبا  ومدار  عقاًل،  الت لي   ح م

 نههدر  المعتزلههة  وقالهه   نههد ،  وال  مبهها   وال  حظههر  وال  واجهه   در   إلهه   الشريعة  استقرار

 يف  مستقصههاة  المسهه لة  ههه ه  وسههت ي  األشههياء.  مههن  جمههل  وجههو   الشههرا    تقرير  قبل  بالعقل

 اهلل.  شاء إ   والتجوير  التعديل  صدر

 ال ظههر وجههو  أ  المعتزلههة أصههل فمههن بههال ظر،  المسهه لة  مههن  قيتعلهه    ما  اآل   ن كر  ول  ا

 إذا  العاقههل  أ   اسههتدراك   سههبيل  قههالوا   ثههم  شههر .  ثبو   عل   ثبوت    يتوق    وال  عقاًل   يستدر 

ا لهه  أ  أحههدهما يف  ريقههد    خههاطرا ،  لهه   فيخطر  ف ر ا ربهه   ونظههر اسههتد    ولههو عليهه ، مأنعهه   خالقههً

 العقهها ، اسههتيجا  يهه من فال الش ر عن ان     ولو  ،ثواب   ورجا عقاب  نألم    وش ره  وعرف 

 الخطههرة يف العقهها  اسههتيجا   ظ هه   علهه  ويغلهه   ،يهه  خاطر   أحههد يف األمههن دعههة إلهه   فيركن

 الخوف.  ومحاذرة  األمن  بسب   كالتمس    العقل  مقتض   علي   فيوج   الثانية،

 علييى  ألزمونييا  ثييم  العقييول،  واجبات  من  وغيره  النظر  وجوب  استدراك  سبيل  فهذا  قالوا:

 

 (.12/ 8) تعارض العقل والنقلدرء ( 1)
 (.300ينظر: مقاالت أيب احلسن األشعريز البن فورك )ص: ( 2)
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 حجهه  سههقو  إليهه  صههرتم فيمهها  فقههالوا   ،تلبيسيياتهم  أعظييم  ميين  وهييو  سييلاالا   أصييلنا  موجب

 وأظهههر ال بههوة عهه واد   ظهههر إذا الرسههو  أ    وذلههك الجاحههدين، كلمههة واسههتعالء األنبيههاء

 علهه  بمعجزتهه  واالسههتدال  حالهه ، يف ال ظههر إلهه  ودعههاهم الخال ههق، ىوتحههد   المعجههزة

 وال  ،قبههل  من  شر   ريتقر    لم  إذ  ال ظر  وجو   عل   اللةد  ل ا  تسبق  لم  وقالوا   أبوا  فلو  صدق ،

 واسههتقرار  تههكنبو    بثبههو   المعرفههة  بعههد  إال  ال ظههر  علي ا  يج   وال  ال ظر،  علي ا  العقل  يوج 

 لههو مهها ثبههو  علهه  موقههوف ال ظههر فوجههو  ال ظههر، إلهه  نحت  لم ذلك عرف ا ولو  شريعتك،

 دعههوة لبطلهه  ثبهه  لههو  وههه ا  ال ظههر،  وجههو   ب فههي  تصههريح    وههه ا  ال ظر،  عن  ليستغ ي  ثب 

 .(1)"حجتهم ودحض   األنبياء

 ،المعرفههة إم هها  م اسههل  "  ظههر ال    وجههو   علهه   االعرتاضهها   يبين  وهو  اآلمدي  ويقو 

 تعههال ،  اهلل  ب يجهها   ي ههو   إن ما  الشرعي  اإليجا   ف    شرًعا؛  وجوهبا  إم ا   منسل    ال  ول ن

 لغيره.  أو  تعال ، باهلل  للعارف  أمًرا  ي و  أ   إما  وهو  ب مره،  وإيجاب 

 الحاصل.  بتحصيل  األمر  من  في   لما  محا ؛  األو  

 ال اآلمههر يعههرف ال من ف   نفس ، يف معرفت   عل   متوق فة  أمره  معرفة  أل   محا ؛  والثا  

 في ههو   إيجابهه ؛  معرفههة  علهه   تتوق   ومعرفت   معرفت ،  عل   يتوق   إيجاب   ف ذ   أمره،  يعرف

 .(2)"دوًرا

 إشههارة يف سههبق كما ال ظر عن االستغ اء علي  يرد ف ن  الدور، مجرد من أكثر علي  يرد  بل

 ال  ظههر أ  سههلم ا"  فيقههو    اآلمههدي  يشههير  ههه ا  وإلهه   المعتزلههة،  عههن  نقههاًل   ذلههك  إل   الجوي ي

ة  نسلم  ال  ول ن  ،واج  ر ؛  يف  الوجو   مدر   انحصار  صح   إلهه   يفضههي  مما  ذلك  ف    الش 

 ال بههوة اد عهه  إذا الرسههو  أل  وذلههك ؛السههالم علههيهم األنبيههاء حجهه  وسقو   الرسل  إفحام

 ال  يقههو    أ   فللمههدعو  صههدق   علهه   االسههتدال   لقصد  فيها  ال  ظر  إل   ودعا  المعجزة  وأظهر

 

 (.115)ص:  الشامل يف أصول الدين( 1)
 (.156/ 1) أبكار األفكار يف أصول الدين( 2)
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   يج   حت   أنظر
 
 الشههر  واسههتقرار الشر ،  استقرار  عل   متوق   ال ظر  ووجو   ال ظر،  علي

 أوج    ثالثة  من  ممت    وهو  ،المعجزة  يف  ال ظر  عل   موقوف

ور؛  م    يلزم  أن   األو    اسههتقرار  وتوقهه   الشههر ،  اسههتقرار  علهه   ال ظههر   توق    حيث  الد 

 ال ظر.  عل   الشر 

ر ،  استقرار  عل   توق   إذا  ال  ظر  أ     الثا    ال ظههر؛  علهه   متوقهه   الشههر   واسههتقرار  الشهه 

 نفس . عل   متوقًفا  ال ظر  في و 

ر ، اسههتقرار علهه  ال ظههر توقهه  إذا أنهه   الثالههث   عههرف لههو مهها علهه  متوقهه  فهههو الشهه 

 .(1)"لل ظر داف   وهو  ال ظر،  عن ب   الستغ  

 يف  سييب   كمييا  أنفسييهم،  األشيياعرة  بيياعترا    األشاعرة  على  المعتزلة  مأخذ  هو  هذا  وكان

 لههزم  بالشههر   إال  ال ظههر  يجهه   لههم  لههو  ب نهه   المعتزلههة  احههت   "  اإليجههي   ويقههو   ،الجويني  نص  

 يهه مره حههين  الم لهه   يقههو  إذ الم ههاظرة؛ مقههام يف نبوهتم إثبا   عن  وعجزهم  األنبياء  إفحام

ان  ثبو  من نبوت   علي   تتوق   ما  جمي   ويف  معجزت   يف  بال ظر  ال بي  لهه  ليظهههر وصفات  الص 

  ال ظر يج  لم ما أنظر ال  دعواه   صدق
 
  بواجهه  لههي  ما ف   ،علي

 
 وال عليهه ، مأقههد   ال علههي

   ال ظر  يج 
 
 يثبهه   وال  بهه ،  إال  وجههو   ال  أ   المفههرو   إذ  ع ههدي؛  الشههر   يثبهه   لم  ما  علي

 وثبههو  ال ظههر وجههو  مههن  واحههد  كههل   فيتوقهه    ،نظههري    ثبوت   أل   أنظر؛  لم  ما  ع دي  الشر 

ا  كالًما  ه ا  وي و   محا ،  وهو  اآلخر  عل   الشر   مع هه   وهههو  ،دفع   عل   لل بي  قدرة  ال  حق 

 .(2)"إفحام 

 ه مهه ال  عههن  الخههروج  يسههتطيعوا  لم  وغيرها  المس لة  ه ه  يف  األشاعرة    أ     ه ا  وخالصة

 وصههار  القههو   فت ههاقض  ،لههديهم  آخههر  أصههل    مهه   القو   ه ا  تعار   فقد  ه ا  وم   ،االعتزالي

ور  إل   .والم اه   األقوا   بين يلفق  من  كل  سبيل  وه ا  الممت  ،  الد 

 

 (.160/ 1املرج  السابق )( 1)
 (.164-163/ 1) فاملواق (2)



9 
 

ور  على  األشاعرة  أجوبة  ومناقشتها: الد 

 االعتزالييي  الميينهج  ميين  صالييت ل    وعييدم  الت لفييي   محاوليية  إليهييا  اهييمأد    التي  النتيجة  هذه

 يف  سههةمتلب    وهههي  عديدة،  أجوبة  وقدموا  كتبهم،  من  كثير  يف  ناقشوهاف  ،منها  صالت ل    والحاو

 لههم بههل اإلشهه ا ، حههل إلهه  ترقهه  ال تجعلههها التههي المعرفيههة األخطههاء مههن بحزمههة الحقيقههة

 إيجهها   تههر   إلهه   قولهه   و يههؤ    بعضهههم   إ  حتهه   اإللههزام،  ذلههك  مههن  األجوبههة  تلك  صهمتخل  

 ههه ا علهه  األشههاعرة ردود لنجمهه   أ  ويم ههن بهه لك،  يصههر   لم وإ  المس لة ه ه  يف  الشر 

 لتخليصهههم  صههالحيتها  ل ههرى  ؛العلمههي  الميههزا   يف  وضههعها  م   س بي ها  ردود  ثالثة  يف  الوج 

 كالتالي   وهي  عدمها،  من  اإللزام  ه ا  من

ف  يعلييم  لييم  ولو  النظر  يجب  أنه  األول:  الرد    يف ثابيي    فييالوجوب الوجييوب،  هييذا  المكليي 

 .صدقه  يعلم لم ولو النظر عليه يوجب فقوله  نفسه، يف صادق   النبي ألن    األمر  نف 

 الحسههن أبههي مهه ه  عههن فههور  ابههن يقههو  األشههاعرة، مههن كثيههر   تقريههرا  ههه ا وعلهه 

 مههن يجهه  مهها وجههو   كسههبيل  ال ظههر  مههن   يج    ما  وجو   سبيل  إ      يقو   كا "  األشعري 

 ومههن أصههحاب ا  مههن  ذههه   مههن  قههو   ي  ههر  وكهها   السم ،  أجم   ذلك  طريق     أ  الشرا    سا ر

 المخوفههة الخههواطر جهههة مههن أو ضههرورة، يعلههم ذلههك بعههض وجههو  أ  إلهه  المعتزلههة

 تت افهه  ألهنهها الخههواطر؛  جهههة  من  ب   موثوق  وال  معتمد  غير  ذلك  إ    يقو   وكا   والمح رة،

ا يعلمهه  لههم وإ  الم لهه ، علهه  وجوبهه  يتقرر قد الواج  إ    يقو   وكا   وتتعار ،  واجبههً

 فيههها ت ظر لم  إ   ف ن ك  معجزي  يف  انظر  قا    إذ  المعجزة  صاح   الداعي  كقو   وذلك  علي .

 وال  صههدق   علههم  قد  ي ن  لم  وإ   علي ،  إيجا     الصادق  من  القو   ه ا  ف    وعوقب ،  ب    ع  

 العلههم إلهه  لوجههد ذلههك يف ال ظههر أراد لههو أ  حالهه  ي ههو  بههل ع ههده،  معجزتهه   صحة  ق تحق  

 كهها  إذا يعلههم، لههم أو علههم يجهه ، مهها وجههو  عليهه  رتقههر   كهه لك كهها  وإذا سههبياًل، بصههدق 

 .(1)"صحيحة  معجزة ذا  ب لك  المخرب

 

 (.300)ص:  مقاالت الشيخ أيب احلسن األشعري( 1)
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 ههه ا كههل علهه  يحتههاج ال أن  نبي   اإللزام ه ا عل  األجوبة  بعض  الجوي ي  أورد  أ   وبعد

 يعلههم لههم ولو وسلم علي  اهلل صل  الرسو  بقو   ثاب     الوجو   أل   ؛اإللزام  رد  يف   الت ل  

 قههدم اه مهها كههل ثههم" الجههوي ي   يقههو   الرسو ،  صدق  يعرف  لم  ولو  الوجو ،  ه ا  الم ل 

ا وذلههك شههيء،  قههلب ي ههدف  والسههؤا  ت لهه  ،  نظههر علهه   يتوقهه   ال ال بههوة ثبههو  نقههو   أنهه 

 أهههل  أصههل  ومههن  بلغههوا.  إذا  حتهه   راظهه ال   نظههر  دو   بههالمعجزا   ال بوة  تثب   إنما  بل  ال ظار،

 بثبههو  العلههم علهه  فهه توق   أصههلهم مههن ولههي  الشههر ، ثبههو  علهه  الوجههو   توقهه   الحههق

 الوجههو   شههر   مههن  فلههي   ب ،  عالم  غير  وهو   الم ل    عل    يتوج    واج   من  ف م  الشر ،

ا أيضههً   شههرط   ومههن  ثبهه ،  وقههد  الشههر   ثبو   شرط   من  بل  في ،  ونظره  بالشر   الم ل   علم

 قههد ف نهه  في ، نحن فيما متحقق وه ا ،ب  كل  ما إل  الوصو   من  الم ل   تم ن  أقوام  ع د

 ل ههم فمهها أصههل ا، فههه ا ،الوجههو  يف شههرًطا علمهه  ولههي  ،الشههر  وثبهه  ال ظههر مههن نتم هه  

 عههن االنفصهها  وجهه  فههه ا  سههؤال م؟ عليهه  وتب ههو  بالشههر  العلههم اشههرتا    علي هها لههو تتقو  

 .(1)"سؤالهم

  ال ظر يج  ال قولك  إ "  اإليجي   ويقو 
 
 ههه ا قل هها  ع ههدي، الشههر  يثبهه  لههم مهها علي

 المسههتفاد بههالوجو  العلم عل  موقوًفا األمر نف  بحس  علي  الوجو  كا   لو  يصح    إنما

 العلههم إذ بهه ؛ العلههم علهه  األمههر نفهه  يف الوجههو   يتوقهه   ال ل  هه  ،الشر   بثبو   العلم  من

 لههم إذا ف نهه  نفسهه ، يف لثبوتهه  فههر  شههيء بثبو  العلم أل  الوجو ؛ عل   موقوف  بالوجو 

 بههالوجو   العلههم  علهه   الوجههو    توقهه    فلههو  علًما،  ال  جهاًل   ثبوت   اعتقاد  كا   نفس   يف  يثب 

 األمههر نفهه  يف الوجههو   نقههو  بههل ال ههافر؛ علهه   شههيء  يجهه     ال  أ   أيًضا  ولزم  الدور،  لزم

 ثبوتهه    الم لهه    علههم  األمههر  نفهه   يف  ثاب   والشر   األمر،  نف   يف  الشر   ثبو   عل    يتوق  

 .(2)"ي ظر  لم  أو  في  نظر  يعلم،  لم  أو

 

 (.119)ص:  الشامل يف أصول الدين( 1)
 (.165/ 1) املواقف (2)
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 باآلتي: عنه  ويجاب

:  وقههد علي ، الحجة قيام بعد إال أحًدا  يع    ال أ  المقتضي اهلل لعد  م اف   ه ا أ   أوالا

ا} تعههال   يقههو  الحجههة، علي  تقوم حت   يع    ال  اإلنسا   أ   عل   ال ثيرة  اآليا   دل  مهه   و 

ا    ب ك    ك  ل ك    ر  ه  ى م  ر  ق  ت   ال  ث   ح  ا ف ي ي ب ع  ه  واًل  أ م  س  ت ل و ر  ي ه م   ي  ل  ا آي ات   ا ع  مهه  ا و  ي ك  هه  ل  هه  ه  ى م  ر  قهه   ال 

ا  إ ال   ل ه  أ ه  و     و  م 
ال  ا}  تعال    ويقو   [،59  ]القصص   {ظ  م  ب ين    ك   ا  و  ع    ت    م  ث   ح  واًل  ن ب عهه  سهه   {ر 

 فهه   ولهه ا  موجبهه ؟ يعههرف ولههم يعرفهه  لههم وهههو شههيًئا عليهه  نوجهه  ف ي ،  [15  ]اإلسراء 

 خههالف    وال"   اهلل  رحم   حزم  ابن  يقو   إثم،  فال  وإال  الحجة  ووصو   بالمعرفة  مرتبط    اإلثم

 علهه  لههي  وأ  حههال ، الخمههر أ    دفاعتقهه   اإلسههالم شههرا   يعلههم ولههم أسههلم لههو امههرأً  أ    يف

 إذا  حتهه   بهه ،  عتههد  ي    خههالف  بههال  كههافًرا  ي ههن  لههم  تعال   اهلل  ح م  يبلغ   لم  وهو  صالة،  اإلنسا 

 .(1)"كافر  فهو  األمة  ب جما   حي ئ  فتمادى  الحجة  علي   قام 

ا  ال ظههر  كو   أ     الشاهدو  ال ظههر أوجهه  وقههد نفسهه  يف قصههاد   الرسههو  أ   لمجههرد  واجبههً

 بعههد إال اأحههدً   يؤاخ   ال  أ   يف  وتعال   سبحان   اهلل  عد   ويدفع   عقل،  وال  شر   دهيؤي    ال  قو 

 علي .  الحجة  قيام

 نفسهه   يف  الصادق  بالمعجزة  المؤيد  الرسو   يخاطب   فيمن  صحيًحا  كا   إذا  ه ا  أ   ثانياا:

 بمههن ف يهه  ،"صههحيحة معجههزة ذا بهه لك المخههرب كهها  إذا" يجهه  ب ن   األشعري  يقو   كما

 معجههزة ذو يخههاطبهم ولههم ال ظههر علههيهم نوجهه  كيهه   ؟وسههلم عليهه  اهلل صههل  ال بههي بعههد

 فمههن  ،لهه لك  مههان   بههين  وما  زجو  وم    لل ظر  موج     بين  ما  اختلفوا  ع    وال اقلو    صحيحة؟

  ق؟يصد  

 اهلل، وجههود نبههي   قههد الرسههو  فهه   ال ظههر، إلهه  نحتههاج ال ه ا قول م عل   يقا    أ    اثالثا 

 وأ  اهلل بوجههود نقههر   أ  علي هها  وجهه   نفسهه   يف  صادق  والرسو   نفس   يف  حق    قول   أ   دام  وما

  ال  ظر؟  ففيم    ذلك، يف  ق نصد  

 

 (.135/ 12) ابلى ابآلاثر (1)
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 ميي  سيي يت   ال النظيير إيجيياب لطريقة تقريرهم أن   جهة من المعتزلة قول  نقض الثاين:  الرد

 .الغافل

ا اربهه   لهه  أ     أحههدهما  يف  ريقههد    خههاطرا ،  عليهه   ديههر    اإلنسهها   ب      قال   المعتزلة  ف      خالقههً

 ال ظههر  علهه   عقل   يحمل   أ   بد  فال  يعاق ،  قد  يش ره  لم  وإ   ،نجا  ش ره  إ   وأن   علي ،  أنعم

 حهها  كههل وعلهه  ،(1)"باسهه ا  رههها " إل  ت و  ما أقر   ةحج    وهي  اإلل ،  ه ا  يعرف  حت 

  فهه  
 
 تههوارد عههن غههافاًل  اإلنسهها  ي ههو  أ  الطريقههة لههه ه تقريههرهم يف عليهه  يههورد الجههوي ي

  ال ظر؟  علي  نوج   ف ي   علي ،  ينالخاطر

 بعههد ألزمونهها مهها نعههار  أ  أحههدها  أوج   من تمويههم عن الجوا " الجوي ي   يقو 

 وجههو  در  إلهه  الطريههق ألههي  لهههم   ف قههو   ،العقههل  در   يف  أصلهم  بمقتض   ال بي  ظهور

 فمهها  أحههدهما؟   يف  الخههوف  وتعههر   الخههاطرين،  تقابههل  من  قدمتموه  ما  زعم م  عل   ال ظر

ا الخههاطرين عههن وذهههل غفههل عاقههل يف قههول م  م هه  يتصههور فهههل  ع همهها؟ وأضههر  جميعههً

    ال ظر؟  وجو   معرفة  إل   الوصو 

 المبعوثههة الخههواطر عههن الهه هو  مهه  الوجههو  يههدر  أنهه  وزعههم متعسهه  تعسهه  فهه  

 ليتوصهه   ال أنهه  زعمههوا وإ  سههبيال، إبدا   إل  يجد فال  ،وطريق   الوصو   إن ار  بوج   طول 

 وصههو  سههبيل في هه  لهههم  قيههل  -القوم  م ه   وه ا-  بالخاطرين  إال  الوجو   معرفة  إل 

  ع هما؟  الغافل  ال اهل

   قل اه.  ما  ل  يحصل  أ   بد فال  عقل   لكم    من  قالوا   ف  

 تقهه   أو  لل ههاظر  مقههدورة  ت و   أ   إما  تخلو  ال  الخواطر  ف    م  م،  تدلي   ه ا  لهم   قل ا

 إليجههاد يتخيههر أ  المعتزلههة أصههو  علهه  القههادر ح ههم فمههن مقههدورة كانهه  فهه   ضههرورية،

 ع  .  لهم  محيص ال  وه ا  لخاطري ،  إيجاده  نتعي    ف ذ   ع  .  واالن فاف  مقدوره

 ذكههروه مهها أ  أحههدها  أوج   منا  ساقطً   ذلك  كا   ضرورية  تق   الخواطر  أ   زعموا  وإ 

 

قز ق أو ال يصععد  يععذهب ابسععكال يف تقريععر وجععود هللا إىل أن هللا قععد يوجععد وقععد ال يوجععدز واملكلععف إمععا أن يصععد  ( 1)
ويكععون هللا موجععوداز فمععن هععذا البععاب )ععب ا  ععان ها: أن يصععدق بوجععود هللا لفينععتج لععدينا أربعع  احتمععاالتز أفضعع

 بوجود هللاز وقول املعتزلة قريٌب من هذا يف ابب النظر.
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 الخههواطر،  ههه ه  عههن  غههافلين  العقههالء  من  طوا    العادا   مجاري  يف  نجد  ف ناصريح؛    هب 

 بهه ي      مهها  ادعهه   فقد  ضرورة،  الخواطر  اعرتا   غفلة  أو   قار   غفل  من  كل    أ   ع اد    ومن

 ب .  خفاء ال  وه ا  في ،  العقالء  كافة

 المعرفههة أضداد من كوالتش    ك،التش    إل  يرجعا  الخاطرين  أ   ذلك  يوضح  وال ي

 الشههك وقههو  يسههتجيز ف يهه  ضرورة، اهلل معرفة وقو  م   عل   المعتزلة  أطبق   وقد  باهلل،

 ك لك؟   المعرفة وقو   يم    من  اهلل فعل  من ضرورة  اهلل يف

 بهه ،  كفههر  اهلل  يف  فالشههك    ال فههر،  يخلههق  تعال   الر    أ  القدر  يف  القوم  أصو   أعظم  نوم  

 ادعههاء فسههاد   قل ههاه بمهها فاتضههح صههريح. ببههه  القههدر يف أصههولهم معظههم يهههدمو  ف يهه 

 .(1)"الخواطر يف  الضرورة

 يقال:  أن  والجواب

 ع ههد ومعلههوم    آخههر،  اعرتا     ب يراد  اعرتا   من  وهتر   ب لزام،  إلزام  عل   رد  اه   :أوالا 

بطههل،  قههو   صحة    يع ي  ال  اآلخر  القو   إبطا   أ   العقالء  كل  ال  اآلخههر  القههو   ومعارضههة  الم 

 أ  اإليههراد ههه ا علهه  الههرد   يف الصههحيحة فالطريقههة  المعارضهها ،  مههن  القههو   ههه ا  خلو    يع ي

ا أو علههيهم أوردنههاه مهها جهه   مههن إيراًدا المعتزلة عل  يوردوا أ  ال مباشرة، علي   وايرد    قريبههً

 األشاعرة.  عل   وردأ    ال ي  اإليراد    ي في  ال  ه ا  ف    م  ،

 يع ههي ال ف ن  ذلك وم  محل ، يف وإلزام قوية حجة وهي المعتزلة، عل  رد   ه ا  أ   ا:ثانيا 

 خههاط  المعتزلههة قههو   يقولههو  والجماعههة السهه ة أهههل فهه   الصحيح، هو  األشاعرة  قو   أ 

 أهههل م ه  وهو بي هما والحق   أوردناها، التي  وازملل    خاط   األشاعرة  وقو   اللوازم،  له ه

 والجماعههة السهه ة وأهههل األخههرى، الطا فههة قههو  باطههل تههرد   طا فههة كل   ف   والجماعة،  الس ة

 األخرى. يف  طا فة  كل بقو   الطا فتين  قو   بطال   يبي و 

 

 (.117-116ص: ) الشامل يف أصول الدين( 1)
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 كهها  إ   للمعتزلههة قههالوا فهه هنم المعتزلههة،  علهه   أوردوه  مهها  األشاعرة  عل   نورد  أ   ا:ثالثا 

  ال ظر؟  علي   نوج   وكي   ؟ الغافل  عن نقو   فماذا  الخواطر ورود أجل  من  الوجو 

 الشههر   عههن  الغافههل  عههن  فمههاذا  ،الشههر   ب خبههار  وجهه   ظههرال    كهها   إ   لألشاعرة   ونقو 

  ال ظر؟  علي  نوج   كي    معجزة؟ ذو يصل   لم  بحيث

ا قولهم  أن جهة منالمعتزلة   قول  نقض الثالث:  الرد  .الدور يستلزم أيضا

  فقههالوا بالعقههل، ال ظههر إيجههاهبم يف المعتزلههة قههو  نقههض األشههاعرة بعههض انههته  فقههد

 بوجهين   ع    وأجي "  اإليجي   يقو   ه ا  بيا  ويف  الدور،  من  إياه  ألزمتمونا  ما  يلزم م

 الوجههو  بين مشرت    -األنبياء إفحام لزوم من ذكرتم  ما   أي-  أن   وهو  ال  قض،  األو  

 فهههو جههواب م هههو فمهها مهه هب م، هههو الهه ي العقلههي والوجههو  مهه هب ا هههو الهه ي الشههرعي

ا  لي   وجوب   أل   اتفاًقا؛  فبال ظر  بالعقل  ال ظر  وج   لو  إذ  مشرتًكا  كا   وإنما  جواب ا،  معلومههً

 أ  مههن دقيقههة أنظههار إلهه  مفتقههرة بمقههدما  عليهه  واالسههتدال  فيهه  بههال ظر بههل بالضههرورة،

 فيقههو  واجهه ، فهههو بهه  إال الواجهه  يههتم ال مهها وأ  بههال ظر، إال تههتم  ال  وأهنا  واجبة،  المعرفة

 مههن واحههد كههل فيتوقهه  أنظههر، لههم مهها يج  وال يج ، لم ما أصال  أنظر  ال   حي ئ   الم ل 

 .(1)"اآلخر  عل   ووجوب   مطلًقا  ال ظر وجود

 االلتههزام،  مشههرت   ألنهه   بههال قض؛  أوال  وأجيهه "  فيقههو    اللقهها   إبههراهيم  ذلههك  ويفصل

 الحههق  هو  ما  نفي  عل   د   حيث  إجمااًل   دليل   ب قض  االعرتاف  إل   الخصم  إلجاء  وحقيقت  

 ال زا .  صورة يف  ع ده

 ال ظههر علههي يجهه  لههم  مهها  أنظر  ال  م هبهم   مقتض   عل   يقو   أ   للم ل   أ   وتقريره 

 المقههدما ،  ترتيهه   إلهه   فيفتقههر  نظههري  وجوبهه   أل أنظههر؛    لم  ما  عقال  علي  يج   وال  عقال،

 أنهه  االسههتدال  بطريههق كهها  إذا سههيما اإللهيهها ، ويف مطلقهها العلههم يفيههد ال ظههر أ    وتحقيههق

 

 (.164/ 1املواقف ) (1)
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مة مة  جعل  يف  ي ن  لم ذلك  إفادت   فلوال  ،امطلقً   الواجبة  للمعرفة  مقد   فا دة.  لها  مقد 

 إلهه  إصههغاء أو التفا ، ب دن  العاقل لها يت ب  التي الجلي ة  ال ظريا   من  هو  بل  قيل   ف  

 المقدما .  من  الشار   ي كره  ما

 .(1)"اإلفحام فيلزم  يصغي،  وال يلتف   ال  أ   ف ن   سلم  لو  قل ا 

 وهههو  لقههولهم،  وإبطا   للمعتزلة  إلزام  ه ا  أ      وخالصت   الثاين،  الرد  يف  مر  قد  والجواب

 المعتزلههة، إللههزام  باطههل  األشههاعرة  فقههو   األشههاعرة،  قههو   صههحة  م هه   يلههزم  ال  ل ن  صحيح،

 عداهما.  فيما  والحق  األشاعرة،  إللزام  باطل  المعتزلة  وقو 

 ال الصة:

 أبههوا  يف المعتزلههة  هبهها  يلزمههو   التههي  زمااللههو  مههن  يتخلصههوا  أ   األشاعرة  حاول   مهما

 أن هههم ذلك وأشد؛ اللوازم  نف   يف  يقعو   ف ن هم  ب ا  مر   التي  القضية  وه ه  والقدر  الصفا 

 نصروا.  الس ة  ألهل وال  كسروا  للمعتزلة  فال  االعتزالي،  الم ه   من  يتخلصوا  لم

 الت ههاقض  ههه ا  من  تتخلص  أ   تستط   لم  األشاعرة  أ     الردود  ه ه  خال   من  ترى  كوإن  

 ،يسههتطيعوا  فلههم  م هجههين  بههين  الجمهه   أرادوا  إنمهها  هههمأن    ذلههك  يف  والسههب   فيهه ،  وقعههوا  ال ي

 مريههد   مههن كههم ل ههن ،علههيهم والههرد مخههالفتهم أرادوا وإ  علههيهم باديههة المعتزلههة  آثار  وبقي 

 بيهها  يف الورقههة كانهه  وقههد ،مسهه لتين أو مس لة يف لي  الت اقض وه ا ل ، مصي    غير  للحق

 أ  لألشههاعرة يم ههن ال  كثيههرة  وقضههايا  مسهها ل  هههي  وإنمهها  ؛لمسهها لا  تلههك  مههن  واحدة  مس لة

ام والتخلههي والجماعة الس ة أهل م ه  إل  الت ام  بالرجو   إال  فيها  الت اقض  من  يتخلصوا  التهه 

 ب هههل بهه طالق يلحقههو  فههال  مفرغههة،  حلقههة  يف  يدورو   سيبقو   وإال  االعتزالي،  الم ه   عن

 التخلص  كامل  المعتزلة  من  صو يتخل   وال  ،والجماعة  الس ة

 وصل  اهلل عل  نبي ا محمد، وعل  آل  وصحب  وسلم.

 

 (.212-211/ 1عمد  املريد شرح جوهر  التوحيد )( 1)


