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   الرحمن الرحيمبسم اهللا

ٍيـا أهيــا الــذين آمنــوا اتقــوا اهللاَ ولتنظــر نفــس مــا قــدمت لغــد  [ ِ َِ َْ َّ ْ َ َّ َُ َ ْ َ ََ ٌُ َ َْ ُ ْ ََّ َ ُّ َ
َواتقــوا اهللاَ إن اهللاَ خبــري بــام تعملــون َُّ َ ْ ََ َ ََّ ٌِ ِ ِ َوال تكونــوا كالــذين ) ١٨(ُ َِ َّ َ َُ ُ َ

ِنــسوا اهللاَ فأنــساهم أنفــسهم أولئــك هــم الفاســـ َِ ُُ ْ َ ْ َ ُُ َُ َ ُ َُ ْ ْ ََ َقونَ َال ) ١٩(ُ
ُيــستوي أصــحاب النــار وأصــحاب اجلنــة أصــحاب اجلنــة هــم  ْ َُ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ِْ َِّ َّ َّ ََ ََ َ َِ ِ

َالفائزون ُ ِ ًلو أنزلنـا هـذا القـرآن عـىل جبـل لرأيتـه خاشـعا ) ٢٠(َ ُ َ َ َ َ ِْ َ َ َ َْ َ َْ ََ َ ْ ٍَ َ َ ُ َ ْ
َمتصدعا مـن خـشية اهللاِ وتلـك األمثـال نـرضهبا للنـاس لع َ ْ ً ََ ِْ َّ َ ِّ َِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ُِ ْ َ ُْ َ َ ْلهـم َ ُ َّ

َيتفكرون ُ ََّ َ ِهو اهللاُ الذي ال إله إال هو عامل الغيب والـشهادة ) ٢١(َ َِ َ َ َ ُ َ َ َُ َّ َِ ْ ُ ِ َّ َِ َِ َّ
ــرحيم ُهــو الــرمحن ال َّ َِّ ُ َ َ ــه إال هــو امللــك ) ٢٢(ُْ ُهــو اهللاُ الــذي ال إل ِ َِ َ ُ َ َ َُّ َِ َِ َّ

ُالقدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار امل َ ُ ُُ ْ ُ ََّّ َ ُ ُ ُُ ُِّ ِ َِ ْ َ َتكرب سبحان اهللاِ ُ َ ْ ُِّ ُ َ َ
َعــام يــرشكون ُ ِ ْ ُ َّ ُهــو اهللاُ اخلــالق البــارئ املــصور لــه األســامء ) ٢٣(َ َ ْ َُ ُِ ِّ َ َ َ َُ ُ َُ ُ ِ

ُاحلـــسنى يـــسبح لـــه مـــا يف الـــساموات واألرض وهـــو العزيـــز  َِ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ ِِّ ُْ َّ َ َ ُ َْ ِ َ ِ َ
ُاحلكيم ِ  .}احلرش{].  )٢٤(َ
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v     لـذين أمـر اهللا تعـالى        ال ، العزيزين تعالى؛ أبي وأمي  إلى وصية اهللا
ًووصـينا اإلنـسان بوالديـه إحـسانا[ :ببرهما فقال  َْ ْ َ ْْ َ َّ َ َِ ِ َِ َِ َ ، }١٥:األحقـاف{ ]ِ

  . أن ينعم عليهما بالصحة والعافية؛سائال المولى عز وجل

v    الذين تربيت معهم وعشت أجمل أيـام        ،إلى إخواني وأخواتي األحباب 
  .حياتي

v   هيـأت لـي الجـو       التي،  الحنون  زوجتي الغالية  ؛إلى سكني وراحتي
وتحملت ، برت على جفائي لها طوال مدة الدراسة      صو ،المناسب للتعلم 

  .المشاق

v   ل المولى عز وجل أن يكونوا ذرية       أأس،  بناتي األعزاء  ؛إلى قرة عيني
  .مباركة طيبة

v الذين وجدت فـيهم كـل      ، زمالئي األعزاء في دراسة الماجستير     إلى  
  . أجمل اللحظات وعشت معهم،محبة وصفاء ونقاءو أخوة

v وأصدقائي جميعا، إلى أرحامي. 

 أهدي هذا العمل المتواضع                        

                                               الباحث 
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 يوازي نعمـه ويكـافئ      ،دا كثيرا طيبا مباركا فيه    حم، الحمد هللا حمد الشاكرين الحامدين    
  ...وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، مزيده

َوإن تعدوا نعمة [: فقال تعالى، فقد أنعم اهللا تعالى على اإلنسان بنعم ال تعد وال تحصى َ ْ ُ َِ ُّ َ ْ ِ
َاهللاِ ال حتصوها ُ ْ ُ  وتعليمه من أعظم نعم اهللا تعالى على وال شك أن تعلُّم التوحيد، }١٨:النحل{] َ

ُما يفعل [: وقد قال، ولذلك كان لزاما علي أن أشكر اهللا تعالى على هذه النعمة العظيمة، العبد َ ْ َ َ
ًاهللاُ بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان اهللاُ شاكرا عليام ِ َِ َ َ ًَ ْ َ ْ ْ َْ ََ َْ ُ ْ َُ ِ َِ ُِ ُوإذ تأذن ربك[ :وقال، }١٤٧:النساء{ ]َ ُّ ََ َ َّ َْ َ ْم ِ
ٌلئن شكرتم ألزيدنكم ولئن كفرتم إن عذايب لشديد ُ َ ُِ ِ َِ ُ َّ ََ َ َِ َ َ ْ َ َّْ ِ ْ ْ ْ ْ َْ ََ ِ َ   أوال وأخيرا؛الشكرالحمد وف، }٧:إبراهيم{ ]َ

 وهيأ لي ، وأعانني عليها، وهذه الدراسة، الذي قدر لي هذا العلم،هللا تعالى صاحب المنة والفضل
 وما كان فيها من ،ضل لما فيها من الخير والصالح فله الف، ولو شاء لحال بيني وبينها،أسبابها
 وال .وأستغفره وأتوب إليه، أبرأ إلى اهللا تعالى منه.  ومن الشيطان، فمني؛عيب ونقصخطأ و

 .هللا العلي العظيماحول وال قوة إال ب
َّرب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عيل وعىل والدي [ َ َ َ َ َ ْ ْ ْ َِّ َ َِ ِ ِ َِ َ ََّّ ْ َ َ َْ َُ َ َ ََ ْ ْ ًِوأن أعمل صاحلا ِ َ ْ ََ َ َ َْ

َترضاه وأدخلني برمحتك يف عبادك الصاحلني ِِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ْ َ َُ ِ َ ْ َ ِْ ْ َ َ َرب أوزعني أن أشكر نعمتك [،}١٩:النمل{ ]َ َ َ َ َْ ْ ْ ِِّ ُِ ْ َ َ َْ ِ
ِالتي أنعمت عيل وعىل والدي وأن أعمل صاحلا ترضاه وأصلح يل يف ذريت ِ ِ ِ َِّ ِّ ْ َ ُْ ِ ِ َ َ َ َّْ ْ َ ُ َ ْ َ َّ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ًَ ْ َّ ِّي إين تبت إليك وإين ْ ِِّ ِ َِ َْ ْ َ ُ ُ

َمن املسلمني ِ ِ ِْ ُ   .}١٥:األحقاف{ ]َ

ال يشكر الناس ال يـشكر      من  ": وقد حث النبي صلي اهللا عليه وسلم على حفظ الفضل ألهله فقال           
  :بالشكر الجزيل لكل منولذلك فإنني أتقدم ، )١("اهللا

v     لعقيدة والمـذاهب المعاصـرة  وقسم ا ،الجامعة اإلسالمية بمدينة غزةبكلية أصول الدين ،
  .الدراسة بالجامعة لي فرصة الذين أتاحوا، واألساتذة الكرام

                                         
: حديث رقم، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، كتاب البر والصلة:  أخرجة الترمذي في سننه) ١(
  .حسن صحيح: قال الترمذي.  ٣٢٨: ص، )١٩٥٤(
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v ومـا  ، لما بذله من جهد في مراجعة هذه الرسالة وتقويمهـا      . نسيم شحدة ياسين  / الدكتور
  .فجزاه اهللا الخير كله، قدمه من نصائح وتوجيهات

v األساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة كل من:  

  حفظه اهللا. جابر زايد السميري. د. أفضيلة •

  حفظه اهللا. محمود يوسف الشوبكي. د.فضيلة أ •

  .وذلك لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة ليثريانها بالمالحظات والتوجيهات السديدة

v التي أعمـل بهـا      ). أ (مدير مدرسة الحرية األساسية العليا      . عوني الكريري   / األستاذ 
 وأزال ،روف المناسبة لحضور المحاضرات ومتابعـة الدراسـة        هيأ لي الظ   وقد، مدرسا

  .ةي ومواعيد المحاضرات الجامعالمدرسيالتعارض بين مواعيد الدوام 

v لما بذله من جهد في مراجعة الرسالة وتدقيقها لغويا. عبد الفتاح مزيد/ األستاذ.  

v سـبيل   لما قاما به من جهد فـي      . حسن نصر بظاظو  / خواأل، العشي أنور   محمد/ خاأل 
شـرح  ، المغني في أبواب التوحيد والعدل    : توفير العديد من كتب المعتزلة وعلى رأسها      

تنزيـه القـرآن عـن      ، تثبيت دالئـل النبـوة    ، رسائل العدل والتوحيد  ، األصول الخمسة 
  .فلهما كل الشكر والتقدير، من مصر الشقيقة، وغيرها. المطاعن

v ملخص البحث لما قدمه من جهد في ترجمة، سامر الشوا/ خاأل.  

v يـونس  ، يـة حـسام كرد  ، حسن بظاظو ، ناصر غرقود ، خميس قويدر /  الزمالء خوةاإل
 لما قدموه لي من التـشجيع  - زمالئي في دراسة الماجستير      -، أحمد أبو كميل  ، األسطل

.والدعم المعنوي 
v وأسدى لي خدمة،إلى كل من علمني حرفا .  
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 سـيئات  ومـن  أنفـسنا  شرور من باهللا ونعوذ ونستغفره، ونستعينه، نحمده هللا، الحمد إن
 ال وحـده  اهللا إال إلـه  ال أن وأشهد له، هادي فال يضلل ومن له، مضل فال اهللا يهده من أعمالنا،
   ...بعد ماأ .ورسوله عبده محمداً أن وأشهد له، شريك

، وبني إسرائيل،  ولوط،وصالح، فذكر قوم نوح، فقد ذكر القرآن الكريم قصص السابقين
وحذر من الوقوع فيما ، وبين األسباب التي كانت وراء انحرافهم وضاللهم، وغيرهم الكثير

ِلقد كان يف [: قال تعالى، ودعا إلى أخذ العبرة من قصصهم، وقعوا فيه من المعاصي واآلثام َ َ ْ َ َ
َقصصهم عربة ألويل األلباب ما كان حديثا يفرت ََ َ ٌْ ُ َ ًْ ْ ِ َِ ِ َِ َ ْ ََ ِ َ ُ ِ ِّى ولكن تصديق الذي بني يديه وتفصيل كل ِ َ َّ َُ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َ ْ ْ َْ َ َْ َ

َيشء وهدى ورمحة لقوم يؤمنون ُْ ًِ ِ ٍُ ٍَ ْ َ َ ُ ََ ً َْ فَتَنَاُول أخبار السابقين فيه فائدة عظيمة؛ تتمثل ، }١١١:يوسف{] ْ

 حتى يتم. وعوامل االنحراف والضالل، في معرفة أسباب القوة وأسباب الضعف في حياة األمم
  .الحذر من الوقوع فيما وقعوا فيه من فساد وضالل

ولعلنا من خالل هذا التصور نقف على فرقة هي من أهم وأكثر الفرق تأثيرا؛ أال وهـي                 
حتى نتعرف على منهجهم في مسائل العدل والتوحيد وبخاصة مسألة أسـماء اهللا             . فرقة المعتزلة 
ومـا  ، ات اإللهية عن البـاري تعـالى  ونرى كيف وصل المعتزلة إلى نفي الصف      ، تعالى وصفاته 

خاصة وأن هناك من يدعو في زماننا هـذا إلـى           . صاحب وتبع ذلك من العقائد الفاسدة والشاذة      
وحـزب  ، حزب المعتزلة يمثل حزب األحرار    " :كمن يقول ، والسير على خطاهم  ، منهج المعتزلة 

   )١(."..ومن مصلحة األمة أن يكون الحزبان، المحدثين يمثل حزب المحافظين

  )٢("في رأيي أن من أكبر مصائب المسلمين موت المعتزلة": ويقول

إلى طالب الحرية من شباب العرب      ": قال في إهدائة  ) المعتزلة(وكمن كتب كتابا بعنوان     
 )٣("في تاريخ دعاة التحرر الفكري من أسالفهم، وفي كل زمان أهدي هذه الرسالة، في كل أرض

. وهدم السنة النبويـة   ، تزلة ضالته؛ لتعطيل القرآن الكريم    ولقد وجد الغرب في منهج المع     
المفكرون األحرار فـي   : (فهذا شتينر أطلق عليهم اسم    ... فكالوا له شهادات االستحسان واإلكبار    "

دعـاة  (ووصفهم آدم ميز وهـاملتون بـأنهم        . وجعل من هذا اللقب عنوان كتابه عنهم      ) اإلسالم

                                         
  .٣/٢٠٣ ،أحمد أمين: ضحى اإلسالم )١(
  .٣/٢٠٧ ،أحمد أمين: ضحى اإلسالم) ٢(
  .ز: ص، زهدي حسن جار اهللا: المعتزلة) ٣(
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وسـعوا  : (ولدزيهر فيرفع عقيرته بالثناء عليهم ويصفهم بـأنهم       أما ف ). الحرية الفكرية واالستنارة  
معين المعرفة الدينية بأن أدخلوا فيها عنصرا مهما آخر قيما وهو العقل الذي كـان حتـى ذلـك       

  )١( )."الحين مبعدا بشدة عن هذه الناحية

  غرض البحث 

ا على منهج أهل     معتمد ، والنقض  والمناقشة التحليلالوقوف على منهج المعتزلة بالبيان و     
 ،من خالل بيان ما يترتب عليه من عقائد ومفاسد        المعتزلة   ومبينا خطورة منهج     ،السنة والجماعة 

 مع بيان ما في هذا المنهج مـن         ،وفتحا لباب اإلسالم على مصراعيه ليعبث في الدين كل عابث         
  . لمنهج أهل السنة والجماعة غالبامخالفة

   أهمية البحث

  :اسة من خالل ما يليتبرز أهمية هذه الدر

من خالل عرض واألدلة التي اعتمدوا      ، بيان منهج المعتزلة في توحيد األسماء والصفات       .١
، ومن ثم عرضها بأسلوب سهل واضـح      ، والتي تكون غالبا بصيغة فلسفية معقدة     ، عليها

  .ومناقشتها من خالل منهج أهل السنة والجماعة، وتحليلها

أال ، ى انحراف المعتزلة عن منهج أهل السنة والجماعة       بيان المنزلق األكبر الذي أدى إل      .٢
وجعل نـصوص الـشرع   ، وجعله الحكم في مسائل االعتقاد، وهو تقديم العقل على النقل   

 .تبعا له

وما يترتـب علـى رده   ، وحجتهم في رده، الوقوف على موقف المعتزلة من خبر اآلحاد   .٣
قل الثقة العدل الـضابط عـن       التي ثبتت بن  ، من تعطيل لكثير من أحاديث رسول اهللا        

 .ثم بيان موقف علماء السلف من ذلك، مثله من غير شذوذ وال علة

ونقض شبه  ، وما أثبته له رسوله     ، إثبات ما أثبته اهللا تبارك وتعالى لنفسه من الصفات         .٤
، تاركين الـسنة  ، مستدلين بشبه عقلية  ، المعتزلة الذين نفوا جميع الصفات عن اهللا تعالى       

مع بيان ما ترتب على ذلك؛ من نفي رؤية المؤمنين ربهم تعـالى             ، وحي بشقيه متأولين ال 
  .وغير ذلك، ومن القول بخلق القرآن الكريم، يوم القيامة

  

  

                                         
  بتصرف. ٧٧-٧٦، أبو لبانة حسين: موقف المعتزلة من السنة النبوية) ١(
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  الدراسات السابقة

بما فيهـا مـوقفهم مـن األسـماء        ، لقد تناول العديد من العلماء مواقف المعتزلة العقدية       
 ،ها المعتزلـة  واألخطاء التي وقع ب   ، في مسائل االعتقاد   وبينوا المنهج الصحيح للبحث      ،الصفاتو

 بين فيه   )النقلدرء تعارض العقل و   ( حيت كتب كتابا سماه      ،وعلى رأسهم شيخ اإلسالم ابن تيمية     
 اإلمام األشعري في كتابـه      بين كما   ، والعقل  نصوص الشريعة  بينعدم إمكان حصول التعارض     

عقد اإلمام عبد القـاهر     و ،دة المعتزلة وأقوال فرقها   ي عق )مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين   (
 بيان مقاالت فرق الـضالل مـن القدريـة          : فصال بعنوان  )الفرق بين الفرق  (البغدادي في كتابه    
 الـذي توصـلت      إال أنه وبحسب علمي المحدود     .غيرهم العديد من العلماء   و .المعتزلة عن الحق  

يفـرد  و  يجمـع  لـم تبين لي أنه؛، ث والدراسات ومراسلة مركز الملك فيصل للبحو    ، إليه بالبحث 
  .منهج المعتزلة في توحيد األسماء والصفات في بحث خاص

   منهج الدراسة

ثـم  ،  حيث سأقوم بالتعريف بالمعتزلـة     ، المنهج الوصفي التحليلي   هذه الدراسة سأتبع في   
ـ    وا ثم عرض القواعد التي اعتمد     ،بيان األصول الخمسة التي أجمعوا عليها      ي توحيـد    عليهـا ف

ـ ثم عـرض   ، لتقرير تلك القواعدلتي ساقوها واألدلة ا ،األسماء والصفات  تعطيـل  علـى  تهم أدل
وبيان وجه الخطأ في منهجهم وما اشتمل عليـه          ،ونقضها مناقشتهاالصفات اإللهية مع    و األسماء

 ،عةمن خالل عقيدة أهل السنة والجما     ونقضه   ،غالبا وما ترتب عليه من مفاسد     ،من عقائد باطلة  
 ،مبينا العقيدة الصحيحة المستمدة من خالل المنهج الصحيح في االستدالل على مـسائل التوحيـد     

  . من غير إطناب ممل وال اختصار مخل؛توضيح العبارةو ، بأسلوب سهل مبسطمع عرض ذلك

   الجهد المبذول في البحث

  .مع عزوها إلى سورها، رقيم اآليات الواردة في البحثت .١

وإن ، أو أحدهما ، فإن كانت في الصحيحين اكتفيت بهما     ، خرجهاأى من   عزو األحاديث إل   .٢
مـع بيـان الحكـم      ، خرجهاأمن  م أحدعزوتها إلى   ، حديثكانت في غيرهما من كتب ال     

  .غالباوذلك ، عليها

المغني في أبواب التوحيد    : االعتماد على كتب المعتزلة في عرض عقائدهم وعلى رأسها         .٣
، والمنية واألمل ، واالنتصار، ورسائل العدل والتوحيد  ، وشرح األصول الخمسة  ، والعدل

، والفرق بـين الفـرق    ، مقاالت اإلسالميين : وعلى رأسها ، وغيرها  ثم كتب أهل الفرق     
، حتى يتم المعنى  . وذلك غالبا ، ثم كتب المخالفين  ، ثم كتب الفرق الحديثة   . والملل والنحل 
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  .وتتضح العقيدة

لبا على كتب أهل السنة وعلى رأسـها كتـب شـيخ             في الرد على المعتزلة غا     عتمدتا .٤
 .اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية واإلبانة لألشعري ثم غيرهم

 .اتبعت األصول العلمية المتعارف عليها للبحث والتوثيق .٥

____ ، :الطبعـة _____، :تحقيق، المؤلف: الكتاب: قمت بتوثيق الكتاب من خالل ذكر      .٦
 .هـ_____ :سنة النشر، لدولة ا-________ : الناشر

وذكـرت  ، مع التوسع قليال في ترجمة أهم رجال المعتزلة       ، ترجمت ألكثر أعالم البحث    .٧
  . غالباصاحبهاالترجمة عند أول ذكر 

  .عند أول ذكرها غالبا، قمت بتوضيح بعض المصطلحات الواردة في البحث .٨

  .ول ذكرها غالباعند أ، قمت بالتعريف ببعض الفرق واألديان الواردة في البحث .٩

  .عند أول ذكرها غالبا، وثقت المراجع في الهامش .١٠

، فهرس األعالم ، فهرس األحاديث ، فهرس اآليات  : فهارس هي  بعةقمت بعمل س   .١١
فهـرس  ، فهرس المـصادر والمراجـع    ، فهرس المصطلحات ، فهرس الفرق والمذاهب  

 .الموضوعات

في الـسورة     اآليات حسب رقمهما   تبرت ثم   ، فهرس اآليات حسب السور    بترت .١٢
 .تصاعديا

وفهـرس  ، وفهرس الفرق والمـذاهب . وفهرس األعالم،  فهرس األحاديث  ترتب .١٣
  .ترتيبا هجائيا، وفهرس المصادر والمراجع، المصطلحات
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  :وقد قسمت البحث إلى مقدمة وفصل تمهيدي وأربعة فصول وخاتمة: خطة البحث

  -:المقدمة و تشتمل على

همية البحث والدراسات السابقة ومنهج الدراسة التعريف بالبحث وغرض البحث وأ   
  .والجهد المبذول في البحث

  الفصل التمهيدي

  :وفيه ثالثة مباحث

    .تعريف المعتزلة لغة واصطالحا: المبحث األول

    .نشأة المعتزلة: المبحث الثاني

    .أسماء وألقاب المعتزلة: المبحث الثالث

  الفصل األول

  عتزلةتوحيد األسماء والصفات عند الم

  :وفيه خمسة مباحث

    .تعريف األسماء والصفات: المبحث األول

    .أقسام الصفات عند المعتزلة: المبحث الثاني

    .عالقة األسماء بالصفات: المبحث الثالث

    .عالقة األسماء بالذات:  المبحث الرابع

    .عالقة الصفات بالذات: المبحث الخامس

  الفصل الثاني

  األسماء والصفاتمنطلق المعتزلة في توحيد 

  :وفيه أربعة مباحث

    .المعتزلة بين العقل والنقل: المبحث األول

    .تقديم العقل على النقل: المبحث الثاني

    .تأويل النصوص الشرعية: المبحث الثالث

    .رد خبر اآلحاد في مسائل االعتقاد: المبحث الرابع
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  الفصل الثالث

  تعطيل المعتزلة للصفات اإللهية

    :باحثوفيه ستة م

    .نشأة القول بتعطيل الصفات: المبحث األول

    .تأثر المعتزلة بالجهمية والفالسفة: المبحث الثاني

    .عقيدة المعتزلة في الصفات : المبحث الثالث

    .طريقة المعتزلة في تعطيل الصفات: المبحث الرابع

    ).نموذج لتعطيل الصفات(خلق القرآن : المبحث الخامس

   .)نموذج لتعطيل الصفات(ي الرؤية نف: المبحث السادس

  الفصل الرابع

  أدلة المعتزلة على تعطيل الصفات

  :وفيه أربعة مباحث

    .دليل تعدد القدماء: المبحث األول

    .دليل التشبيه والتجسيم: المبحث الثاني

    .دليل التركيب: المبحث الثالث

    .دليل االختصاص: المبحث الرابع

   :وهي، الفهارسائج والتوصيات ووالخاتمة تشتمل على أهم النت

  .فهرس اآليات: أوال
  .فهرس األحاديث: ثانيا
  .فهرس األعالم: ثالثا

  .فهرس الفرق والمذاهب: رابعا
 .فهرس المصطلحات: خامسا

 .فهرس المصادر والمراجع: سادسا

.فهرس الموضوعات: سابعا
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  مباحثوفيه ثالثة 
v  واصطالحاتعريف املعتزلة لغة : املبحث األول.  
v  نشأة املعتزلة: املبحث الثاني.  
v   أمساء وألقاب املعتزلة: الثالثاملبحث. 
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  مطلبانوفيه 

v  تعريف املعتزلة لغة: املطلب األول.  
v  تعريف املعتزلة اصطالحا: املطلب الثاني.  
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  المطلب األول

  تعريف المعتزلة في اللغة

 نحـاه  ؛وتعـزل  وانعزل فاعتزل وعزله عزال يعزله الشيء عزل: ")١(يقول ابن منظور  
َإهنم عن السمع ملعزولون[: تعالى وقوله ،فتنحى جانبا ُ ُ ْ َ َََّ ِ ْ َّ ْ ُِ  رمـوا  لما أنهم معناه ،}٢١٢:الشعراء {]ِ

ـ  وقوله ،عنه تنحى -بعن ويتعديان - وتعزله الشيء واعتزل ،السمع من منعوا بالنجوم  :ىـتعال
ِوإن مل تؤمنوا يل فاعتز[ َ ُ ُْ ََ ِ ِ ْ ْْ َ ِلونِ    )٢("معي وال علي تكونوا فال يب تؤمنوا لم إن أراد ،}٢١:ُالدخان {]ُ

 بمعـزل  وكنتُ ،عنك نحه أي يشينك ما عنك اعزل: يقالو .)٣(نهبعد ع : واعتزل الشيء 
 ،فـارقتهم  أي القـوم  واعتزلت ،منه ناحية في وكنتُ ،منه عزلة بموضع كنت أي ،وكذا كذا من

  )٤(.عنهم وتنحيت

ومنه أخذ المعنـى    . التنحي، واالبتعاد، والمفارقة  : كون معنى المعتزلة في اللغة    وبذلك ي 
أنها تنحت  : االصطالحي، مع وجود اختالف في تحديد ما تنحت عنه المعتزلة وفارقته، بين قائل            

قول األمة في مرتكب الكبيرة، وآخر بأنها تنحت الخالف السياسي الذي كان قائمـا فـي ذلـك                  
، وغير ذلك مما سنورده عند ذكـر سـبب          )٥(ها تنحت مجلس الحسن البصري    الوقت، وغيره بأن  
  .تسميتهم بالمعتزلة

                                         
نـصاري الرويفعـى    لدين ابـن منظـور األ      محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال ا         هو:  ابن منظور  )١(

 ،ثم ولي القضاء في طـرابلس     .  بالقاهرة اإلنشاء ولد بمصر وخدم في ديوان       ، الحجة اللغوياإلمام  هو  ،  يفريقاإل
: انظر.  ، وقد ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد       هـ ٧١١  عام وعاد إلى مصر فتوفى فيها    ،وعمي في آخر عمره     

  )٧/١٠٨ ،الزركلي :ألعالما(
 –دار المعـارف    : الناشر، )بدون طبعة : (الطبعة، مجموعة من المؤلفين  : تحقيق، منظور ابن: العرب سانل) ٢(

 .٤/٢٩٣٠، )بدون تاريخ: (سنة النشر، القاهرة

المكتبـة  : الناشـر ، الثانيـة : الطبعـة ، مجموعة من المؤلفين : إخراج، مجمع اللغة العربية  : المعجم الوسيط ) ٣(
 .٢/٥٩٩، هـ١٣٩٢: نة النشرس،  استانبول–اإلسالمية 

الطبعـة  ، وآخرون هارون السالم عبد: تحقيق، الهروي االزهري أحمد بن محمد منصور أبو: اللغة تهذيب) ٤(
  .١٣٤/ ٢، )بدون تاريخ: (سنة النشر، الجديدة مصر – المصرية الدار: الناشر ،)بدون طبعة(
 فـي  األمة وحبر البصرة، أهل إمام كان تابعي، ،سعيد أبو، البصري يسار بن  الحسن هو: الحسن البصري ) ٥(

: وأبوه يسار ، المخزومية المؤمنين أم سلمة ألم موالة الحسن خيرة  أم كانت ،البصرة وسكن بالمدينة، ولد، زمنه
 خالفـة  من بقيتا لسنتين الحسن بها له فولد عمر، خالفة في بها وتزوج وأعتق، المدينة، سكن ميسان، سبي من

. ٤/٥٦٣، الـذهبي : سير أعالم النبالء  : ( انظر .هـ ١١٠ عام   بالبصرة توفي ،مكة فضائل ،في كتابله  و ،عمر
 ).٢/٢٢٦، الزركلي: األعالم .٢٥، ابن المرتضى: المنية واألمل
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  المطلب الثاني

  تعريف المعتزلة في االصطالح

اختلفت وتنوعت تعريفات الباحثين لفرقة المعتزلة بدرجة كبيـرة، وذلـك يرجـع إلـى         
تبار مؤسس الفرقة، وآخـر     اختالف مقاصدهم وغاياتهم من هذه التعريفات، فمنهم من عرفهم باع         

وإرساء قواعده، وآخر باعتبار مـنهجهم العقلـي        ) ١(باعتبار نشاطهم في تقرير مسائل علم الكالم      
، وآخر باعتبار أسمائهم وألقابهم وما أجمعـوا عليـة   )٢(!الصرف المقدم على الوحي مدحا أو ذما  

الذي ظهر للرد على عقيدة     وآخر باعتبار نشاطهم السياسي     ، )٣(- األصول الخمسة    -من العقائد   
، وآخر باعتبار ما وصلوا إليه من االنتشار والنفوذ، وبـسط           ) ٧( )٦( والتشبيه )٥(واإلرجاء )٤(الجبر

   .راحلهمالسيطرة على غيرهم من الفرق في مرحلة من م

لقد اختلفت اآلراء، وتعـددت االتجاهـات، حـول مفهـوم           : "يقول في ذلك سعيد مراد    
ال سياسي؟ أم اعتزال عن مباهج الحياة الدنيا وزينتها؟ أم اعتزال الفئـة             االعتزال، هل هو اعتز   

الضالة وأهل الفتنة؟ أم أنه موقف فكري له أصوله وقواعده؟ أضـف إلـى ذلـك، أن مفهـوم                   

                                         
: التعريفـات . (علم باحث عن األعراض الذاتية للموجود من حيث هو على قاعدة اإلسـالم            : علم الكالم هو  ) ١(

 )٢٥٣، الجرجاني

: الطبعـة ، مانع بن حمـاد الجهنـي     : الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة       :ظران) ٢(
  .١/٦٤، هـ١٤٢٠:سنة النشر،  الرياض-دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتونيع : الناشر، الرابعة

دار : الناشـر ، األولى: الطبعة، عبد المنعم الحنفي  : موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب اإلسالمية    : انظر) ٣(
  .٣٥٨: ص، هـ١٤١٣: سنة النشر،  القاهرة-الرشاد

 إضـطرارية  طبيعـة  العباد أفعال جعلواف ،وإضافته إلى الرب تعالى   ، نفي الفعل حقيقة عن العبد    : الجبر هو ) ٤(
ومـنهم مـن عـد      . والـضرارية ، والنجارية، الجهمية: ومنهم ،للتبريد الثلج وفعل ،بطبعها لإلحراق النار كفعل

ابـن  : الفصل في الملل واألهواء والنحـل     : (انظر. والمعتزلة تسمي أهل السنة بالجبرية    . األشاعرة من الجبرية  
  .)١/٩٧، الشهرستاني: الملل والنحل. ٣/٣٢، حزم الظاهري

: وقالوا ، فقط القلبية المعرفة هو اإليمان أن منهم الغالة وزعم اإليمان، عن العمل أرجئوا الذين هم: المرجئة) ٥(
: انظـر . ينقص وال يزيد ال عندهم واحد شيء واإليمان. طاعة الكفر مع ينفع ال كما ذنب، اإليمان مع يضر ال
 .)١/١٦١، الشهرستاني: الملل والنحل. ٣٨ ،البغدادي: الفرق بين الفرق(
 ،كاأليـدي  ليست يد ثباتإ فأما .كوجهي ووجه ،كيدي يد يقول أن :هو التشبيه عن سئل لما أحمد اإلمام قال) ٦(

  ).٢٦، معمر آل حمد: السلفية العقيدة في المدنية التحفة(. كالذوات ليست ذات كإثبات فهو ،كالوجوه ليس ووجه
: سنة النـشر  ،  القاهرة –دار الشروق   : الناشر، الثانية: الطبعة، محمد عمارة : تيارات الفكر اإلسالمي  : انظر) ٧(

  .٤٤: ص، هـ١٤١٨
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االعتزال تأثر بدرجة كبيرة بموقف األنصار والخصوم، مما حدا بكـل مـنهم أن يطلـق علـى           
  )١("ات، ما يتناسب مع الموقف الفكري لكل منهمأصحاب االعتزال من األلقاب والتسمي

  :وإليك شيئا من هذه التعريفات

 )٣("، اعتزل عن مجلس الحسن البصري) ٢(أصحاب واصل بن عطاء الغزالي": المعتزلة .١

هم الواضعون لدعائم علم الكالم اإلسالمي، فبهم تأسس، وبجهودهم تطـورت           ": المعتزلة .٢
  رئيس  لهم دور  احث جديدة أثرت موضوعاته، وكان    موضوعاته، بما أضافوا إليه من مب     

في تطويره، وصياغة مشكالته، ومعالجتهـا معالجـة جـادة هـي أقـرب إلـى روح                 
 )٤(."التفلسف

من أهم الفرق الكالمية، بل تعد أيضا مؤسس علم الكالم الحقيقي، بمعنـى أن              ": المعتزلة .٣
 العقلي، وكانوا مـن أوائـل        في علم الكالم، وهم أصحاب النظر       متكامال ا مذهبي الها نسق 

الذين وسعوا دائرة المعرفة الدينية، بحيث تشمل العقل، ولم يكتـف المعتزلـة بإدخـال               
عنصر العقل في المعرفة الدينية، بل قدموه على النص، وقالوا بالفكر قبل السمع، فأولوا              

ا في خبر   المتشابه من اآليات القرآنية، ورفضوا األحاديث التي ال يقرها العقل، وتحرزو          
اآلحاد، وقالوا بوجوب معرفة اهللا بالعقل، ولو لم يرد شرع بذلك، وإذا تعـارض الـنص        

  )٥(." ألنه أصل النص؛مع العقل، قدموا العقل

                                         
: الناشـر ، )بدون طبعـة : (الطبعة، سعيد مراد:  قديما وحديثا –اعات الدينية في الوطن العربي      الفرق والجم ) ١(

 .٩٣: ص، هـ١٤٢٧: سنة النشر، عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية

 البلغاء أئمة ومن، المعتزلة رأس ،مخزوم بني أو ضبة بني موالي من حذيفة، وكنيته أبو : عطاء بن واصل) ٢(
 مـن  وأول وشيخها المعتزلة قديم هو، البصري الحسن درس حلقة العتزاله بالمعتزلة أصحابه سمي متكلمينوال

 الـراء  فتجنـب  غينا، فيجعلها بالراء يلثغ وكان. بالبصرة ونشأ بالمدينة، ولد، المنزلتين بين بالمنزلة القول أظهر
المنيـة  : (انظر. هـ ١٣١توفي عام   ، راءال  منزوعة وله خطبة مشهورة  ، ذلك في المثل به وضرب خطابه، في

- ٨/١٠٨، الزركلـي : األعالم. ٣٧٠-١٦٩، ابن حجر العسقالني  : الميزان لسان .٣٢، ابن المرتضى : واألمل
 .)٢/٥٠١، صفوت زكي أحمد، العرب خطب جمهرة.  ١٠٩

، األولـى : لطبعةا، نصر الدين تونسي  : تحقيق، علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني      : كتاب التعريفات ) ٣(
 .٣٤٧: ص، م٢٠٠٧: سنة النشر،  القاهرة–شركة القدس للتصدير : الناشر

سـنة  ،  القاهرة –دار قباء   : الناشر، )بدون طبعة : (الطبعة، محمد صالح محمد السيد   : مدخل إلى علم الكالم   ) ٤(
 .٢١٩: ص، م٢٠٠١: النشر

 -مكتبة وهبة   : الناشر، األولى: الطبعة، ح المغربي علي عبد الفتا  : الفرق الكالمية اإلسالمية مدخل ودراسة    ) ٥(
 .٢٠٣: ص، م١٩٨٦: سنة النشر، القاهرة
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اسم يطلق على فرقة ظهرت في اإلسالم، في القرن الثاني الهجري، ما بـين              ": المعتزلة .٤
غـزال، نـشأت هـذه    هـ، بزعامة رجل يسمى واصل بن عطاء ال      ١١٠وسنة  ١٠٥سنة  

الطائفة متأثرة بشتى االتجاهات الموجودة في ذلك العصر، وقد أصبحت المعتزلة فرقـة             
بلـدان المـسلمين      في معظم اآلراء، ثم انتشرت في أكثر       )١(كبيرة، تفرعت عن الجهمية   

، ؛ ألنه ذكر تاريخ وطبيعة النـشأة      هو األشمل التعريف  هذا  وأرى أن    )٢(."انتشارا واسعا 
  . والمكانة التي وصلت إليها الفرقة ،والمؤسس

فرقة إسالمية، ظهرت في بداية القرن الثاني الهجري، في         : ويمكن تعريف المعتزلة بأنها    .٥
، متأثرة بالمذاهب والملـل     )٣(مدينة البصرة، على يد واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد         

، وتبحـرت   دمسائل العدل والتوحي  التي سبقتها وعاصرتها، واتخذت العقل مصدرا أول ل       
 أكبـر الفـرق      مـن  في علم الكالم وأرست قواعده، وانتشرت في اآلفاق، حتى كانـت          

 . تأثيرااإلسالمية

                                         
 ملـك  آخر في بمرو المازني أحوز بن مسلم وقتله ،بترمذ بدعته  ظهرت ،صفوان بن جهمال أتباع: الجهمية )١(

 الكفـر  نأو، فقط تعالى باهللا ةالمعرف هو اإليمان أن أيضا وزعم .وتفنيان تبيدان والنار الجنة أن وزعم .أمية بني
 علـى  المخلـوقين  إلـى  األعمـال  تنسب وإنما ،تعالى اهللا غير ألحد عمل وال فعل ال :وقال .فقط به الجهل هو

:  انظـر  .به وصفتا لما مستطيعين أو فاعلين يكونا أن غير من ،الرحى ودارت ،الشمس زالت :يقال كما ،المجاز
 )١/٩٧ ، الشهرستاني: الملل والنحل. ١٨٦ ،البغدادي: الفرق بين الفرق(

: الناشـر ، الثالثة: الطبعة، غالب علي عواجي  : فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها        ) ٢(
 .٢/١٠١٧، هـ١٤١٨: سنة النشر،  دمنهور–دار لينة 

 ثـم  نـساجا  وأبـوه  فارس، سبي من جده كان، البصري عثمان أبو بالوالء، التيمي باب بن عبيد بن عمرو) ٣(
 عبيد، بن عمرو معه فدخل الغزال، واصل االعتزال في تكلم من أول: علية ابن  قال ،البصرة في للحجاج شرطيا
يعـظ  ، كان حي القلب  ، وكان شيخ المعتزلة في عصره    ، وزهده بعلمه عمرو واشتهر، أخته وزوجه به، فأعجب

وينفذ بموعظته  ، قر عطاياهم ويعلوا بنفسه على نفوسهم     يحت، ثم ال يخشى في وعظه خليفة أو أمير       ، فيجيد الوعظ 
فيأبى ويفر مـنهم وكـان إذا جـادل         ، ثم يلحون عليه في أن يغشى مجالسهم ويتردد عليهم        ، إلى قلوبهم  فيبكيهم   

ولكنه من ناحيـة قلبـه   ، مع أنه من ذلك في منزلة رفيعة، فهو من الناحية العقلية أقل منه     ، واصال هزمه واصل  
 علـى  والـرد  ،التفسير منها وكتب، وخطب رسائل  له ، يقل عن واصال إن لم يزد عليه زهدا وورعا         وإيمانه ال 

: المنية واألمـل   .٦/١٠٤،  الذهبي: سير أعالم النبالء  : ( انظر .هـ ١٤٤عام  ، مكة بقرب بمران توفي. القدرية
 ).٥/٨١، الزركلي: األعالم. ٩٨-٣/٩٧، أحمد أمين:  ضحى اإلسالم.٣٨، ابن المرتضى
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   مطالبمخسةوفيه 
v عىل يد النبي :املطلب األول . 
v عىل يد عىل بن أيب طالب  :املطلب الثاين. 
v عاويةعندما اعتزل مجاعة من املسلمني، اخلالف بني عيل وم: املطلب الثالث. 
v عندما اعتزل مجاعة من أصحاب احلسن بن عيل احلياة السياسية: املطلب الرابع. 
v عندما اعتزل واصل بن عطاء قول األمة يف حكم مرتكب الكبرية: املطلب اخلامس . 
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  المطلب األول

   ، وكبار الصحابةنشأت المعتزلة على يد النبي محمد 

، يث يحاولون إرجاع أصل مذهبهم إلى النبـي      ويتزعم هذا القول المعتزلة أنفسهم، ح     
 في تعيـين طبقـات      )١(، يقول ابن المرتضى   والخلفاء الراشدين، وعلماء الصحابة، وكبرائهم      

 طبقاتهم، ونحن نـشير إلـى       )٢(قد رتب القاضي عبد الجبار    : وأما تعيين طبقاتهم فنقول   :"المعتزلة
، مـن  عبد الجبـار قاضي الهم على ما فصله   جملتها، وقد تضمنتها مسألة مستقلة، وهي أن طبقات       

، وإنما ذكر في كل طبقة المـشهورين مـن رجـال     طبقات  هي عشر  عصرهإلى   رسول اهللا   
     )٣(..."زمانهم، لتعذر إحصاء ذوي المعارف منهم في كل حين 

                                         
، بـاليمن  الزيدية أئمة  من ،الحسني منصور ابن المفضل بن المرتضى بن يحيى بن  أحمد هو: ابن المرتضى ) ١(

 بويع وقد) اهللا لدين المهدي (ولقب صنعاء، في هـ ٧٩٣ سنة الناصر موت بعد باإلمامة وبويع ذمار، في ولد، 
 قـصر  في وحبسه الترجمة صاحب أسرـب هتانت فتنة فنشبت دين،ـال صالح ابن علي للمنصور نفسه اليوم في

. صنعاء غربي حجة جبل في توفي أن إلى التصنيف على فعكف خلسة، سجنه من وخرج ،هـ٧٩٤ سنة صنعاء
  ). بتصرف١/٢٦٩ ،الزركلي :األعالم( .هـ ٨٤٠توفي عام .  وغير ذلك، واألملالمنية :كتبه من
 أصـولي ، الحـسين  أبو ،أبادي األسد الهمذاني الجبار بدع بن أحمد بن الجبار عبدهو  :  عبد الجبار  قاضي ال )٢(

، غيـره  على اللقب هذا يطلقون وال القضاة، قاضي يلقبونه وهم. عصره في المعتزلة شيخ كان .شافعي المذهب 
 الخمـسة  األصـول  وشرح المطاعن عن القرآن تنزيه: منها كثيرة، تصانيف له. فيها ومات بالري، القضاء ولي

 أعالم سير( :انظر. هـ٤١٥توفي سنة   ، القرآن ومتشابه النبوة دالئل وتثبيت والعدل، التوحيد بأبوا في والمغني
  ).٣/٢٧٣ ،الزركلي: األعالم  .٥/٥٤ ، العسقالني حجر ابن: لسان الميزان. ١٧/٢٤٤، الذهبي: النبالء

، ام الـدين محمـد علـي      عص: تحقيق، أحمد بن يحيى المرتضى   : جمع، القاضي عبد الجبار  : المنْية واألمل ) ٣(
:  وانظـر . بتـصرف .١٧: ص، م١٩٨٥: سـنة النـشر  ، دار المعرفة الجامعية : الناشر، )بدون طبعة : (الطبعة

 .١٣ -١٢: ص، زهدي جاد اهللا، المعتزلة
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  المطلب الثاني

  نشأت المعتزلة على يد على بن أبي طالب وكبار الصحابة 

 المعتزلة، حيث يحاولون إرجاع أصل مـذهبهم إلـى بيـت    )١(لشيعةويتزعم هذا القول ا  
النبوة، فينسبوه إلى علي بن أبي طالب، يقولون بأن واصل بن عطاء، أخذ عن محمد بن على بن                  

: ورأي آخر يقـول " :أبي طالب، ومحمد أخذ عن أبيه على بن أبي طالب، يقول مصطفى الشكعة         
قيدة اللتين قال بهما واصل وعمرو بن عبيد، تنتهيـان          إن مذهب االعتزال، من حيث الفكرة والع      

 ألن واصال أخذ عن محمد بن علي بن أبي طالب، وأن محمدا أخذ عن               ؛إلى علي بن أبي طالب    
 وهم شيعة، يوافقون المعتزلة في أصولهم كلهـا إال مـسألة         )٢(أبيه، ويؤيد هذا الرأي، أن الزيدية     

ن الشيعة عموما يميلون في عقائـدهم إلـى االعتـزال            لواصل، وأ  ااإلمامة، وأن زيدا كان تلميذ    
 ولقد عد ابن المرتضى عند ذكر رجال الطبقة األولى          )٣(."ويتفقون مع المعتزلة في أكثر األصول     

الخلفـاء  :"لالعتزال، عددا كبيرا من الصحابة الكرام، على رأسهم علي بن أبي طالب، حيث يقول     
، وعمر، وعثمان، وعبد اهللا بن عباس، وعبد اهللا بـن           األربعة، وهم على عليه السالم، وأبو بكر      

) ٤("مسعود، وغيرهم كعبد اهللا بن عمر، وأبي الدرداء، وأبي ذر الغفاري، وعبادة بن الـصامت،              

             ثم يروي العديد من األخبار، عن علي بن أبي طالب والصحابة      تدل على قولهم بالقـدر ،
  )٥(.من اإلنسان، وترفض عقيدة الجبر

                                         
وقالوا بإمامته وخالفته نصا ووصية إما جليا وإما خفيـا    ،  على الخصوص   هم الذين شايعوا عليا   : الشيعة) ١(

: الملل والنحـل  ( .كون من غيره أو بتقية من عنده      اإلمامة ال تخرج من أوالده وإن خرجت فبظلم ي        واعتقدوا أن   
  ).١/١٥٥، الشهرستاني

 شيعية نظرية صاغ الذي العابدين زين علي بن زيد مؤسسها إلى ترجع نسبتها  الشيعة، فرق إحدى :الزيدية) ٢(
  وعثمـان  وعمر بكر أبي إمامة صحة يرى وكان ،سبيلها في وقتل أجلها من جاهد وقد والحكم، السياسة في

. األفـضل  وجـود  مـع  المفضول إمامة جواز مذهبهم ومن الصحابة من أحد بتكفير منهم أحد يقل ولم جميعاً،
  ). بتصرف٧٦ ،الجهني مانع: الميسرة الموسوعة(
: سـنة النـشر   ،  اللبنانية الدار المصرية : الناشر، الثانية عشر : الطبعة، مصطفى الشكعة : إسالم بال مذاهب  ) ٣(

 .٣٩٤: ص، هـ١٤١٦

 .١٧: ص، ابن المرتضى: المنية واألمل) ٤(

 . وما بعدها١٧: ص، ابن المرتضى: المنية واألمل: انظر) ٥(
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  الثالثالمطلب 

  نشأت المعتزلة، عندما اعتزل جماعة من المسلمين، الخالف بين علي ومعاوية

 األول :، انقسم المسلمون إلى ثالثـة أقـسام       عندما حصل الخالف بين علي ومعاوية       
لث قرر اعتزال الفريقين، ووجد أن الواجب على المسلم         اوقف مع علي، واآلخر مع معاوية، والث      

تزلها ويبتعد بنفسه عنها، وأن يكون عبد اهللا المقتـول ال القاتـل، ولـذلك               في زمن الفتن، أن يع    
، وتفرغـوا للعلـم   اعتزل جماعة من الصحابة والتابعين الخالف الذي دار بين علي ومعاوية      

 وأبي الفداء والـدينوري،  )١(يرى بعض المؤرخين كالطبري" :والعبادة، يقول في ذلك محمد السيد  
تطلق على أولئك الذين لم يدخلوا في النزاع بين على ومعاوية، أو علـى              أن كلمة معتزلة كانت     

ومن حضر حرب الجمل ولم يحضر الحروب األخرى، كعبد اهللا بن الزبير، كما نالحظ كذلك أن                
وتارة أخـرى يطلقهـا   ... أبا الفداء كان يطلق هذه اللفظة تارة على أولئك الذين لم يبايعوا عليا،       

ي المتعصبين له كأبي الدرداء، وأبي أمامة الباهلي، العتزالهمـا حـرب            على بعض المحبين لعل   
ومن الواضح أن كلمة معتزلة استخدمت في هذا العصر المبكر لتعبـر عـن اتجـاه          ... صفين،  

لبعض الناس الذين اعتزلوا أطراف القتال معبرين عن موقف سياسي يتسم بالحياد، وكفوا عـن               
 )٢("ري فيه من أحداثون المجتمع وما يجؤالمشاركة في ش

                                         
 كـان  الـشهير،  والتاريخ الكبير التفسير صاحب الطبري ،  يزيد بن جرير بن محمد جعفر أبوهو  : الطبري) ١(

ـ ٣١٠  سـنة   ببغداد  توفي ذلك، وغير والتاريخ والفقه والحديث فسيرالت منها كثيرة فنون في إماما : انظـر . هـ
  ).٦/٦٩، الزركلي: األعالم. ٤/١٩٢، خلكان بنا: األعيان وفيات(
 .٢٢٤-٢٢٣: ص، محمد صالح محمد السيد: مدخل إلى علم الكالم) ٢(
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 ١١

 

  المطلب الرابع

  نشأت المعتزلة عندما اعتزل جماعة من أصحاب الحسن بن علي الحياة السياسية

 أن المعتزلة نشأت مـن اتخاذهـا موقـف          - وهو أقدم مؤرخي الفرق      - يرى الملطي "
ة، إلـى   االعتزال عن الفرق السياسية المتنازعة حول اإلمامة، حيث يرجع نشأة المعتزلة الكالمي           

ليمه األمر لمعاوية، وذلـك عـام       تلك الجماعة التي اعتزلت الحياة العامة بعد مبايعة الحسن وتس         
 وهو العام المسمى بعام الجماعة، فرأوا االعتزال عنه وعن باقي المـسلمين، والتفـرغ               ،هـ٤٠

  )١("للعلم والعبادة

                                         
 .٢٢٥: ص، محمد صالح محمد السيد: مدخل إلى علم الكالم) ١(
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 ١٢

 

  المطلب الخامس

  ألمة في حكم مرتكب الكبيرة قول انشأت المعتزلة عندما اعتزل واصل بن عطاء

  :ولهذه الحادثة روايتان هما

 األمةزعم أن الفاسق من هذه       " من أن واصل بن عطاء     وهي ما يرويه البغدادي   : األولى
 البـصري  فلما سمع الحسن     واإليمان، الكفر   منزلتي وجعل الفسق منزلة بين      ،ال مؤمن وال كافر   

 فاعتزل عنـد سـارية   ،ق قبله طرده عن مجلسه    خالف بها أقوال الفر    التيمن واصل بدعته هذه     
فقال النـاس يومئـذ       ،بن عبيد   الضاللة عمرو  في قرينه   إليهوانضم  ،   مسجد البصرة  سواريمن  
 )١(" وسمى أتباعهما من يومئذ معتزلةاألمة، قد اعتزال قول  أنهمافيهما

  : صري فقال دخل واحد على الحسن الب    " : إذ يقول  )٢(وهي ما يرويه الشهرستاني   : الثانية
 والكبيرة عندهم كفر يخرج ،يكفرون أصحاب الكبائر  لقد ظهرت في زماننا جماعة ! يا إمام الدين
 والكبيرة عندهم ال تضر     ،وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر   ج،   وهم وعيدية الخوار   ،به عن الملة  
 كما ال ، معصية وال يضر مع اإليمان،ليس ركناً من اإليمان  بل العمل على مذهبهم،مع اإليمان

 ! فتفكر الحسن في ذلكً؟ فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا،مرجئة األمة  وهم،ينفع مع الكفر طاعة
 وال كـافر  ، صاحب الكبيرة مـؤمن مطلقـاً   :  أنا ال أقول : واصل بن عطاء  قال،وقبل أن يجيب

سـطوانة مـن    إزل إلى    ثم قام واعت   ، وال كافر  ، ال مؤمن  . منزلة بين المنزلتين  ي   بل هو ف   ،مطلقاً
 اعتزل عنـا   :  فقال الحسن،المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن سطواناتإ

  )٣(" معتزلة : فسمي هو وأصحابه واصل

                                         
: الطبعة، محمد محيي الدين عبد الحميد    : تحقيق، عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي      : لفرقالفرق بين ا  ) ١(
 .١١٨-١١٧: ص، م١٩٩٨:سنة النشر،  بيروت-المكتبة العصرية : الناشر، )بدون طبعة(

 فـي  ماإما كان. اإلسالم فالسفة من ،الشهرستاني الفتح أبو أحمد، بن الكريم عبد بن محمدهو  : الشهرستاني) ٢(
 ،الكـالم  علم في االقدام نهاية، والنحل الملل :كتبه نم، باألفضل يلقب. الفالسفة ومذاهب األمم وأديان الكالم علم

  .)٦/٢١٥ ،الزركلي: األعالم .٧/٣١١، ابن حجر العسقالني: لسان الميزان: ( انظر.هـ ٥٤٨توفي 
بـدون  : (الطبعـة ، محمد سيد كيالنـي   : تحقيق، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني      : الملل والنحل ) ٣(

 .١/٤٨،م١٩٨٠: سنة النشر،  بيروت–دار المعرفة : الناشر، )طبعة
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 ١٣

 

  :مناقشة األقوال الواردة في نشأة المعتزلة

 وذلـك ألن    ؛ في نشأة االعتزال مرجوحـة ضـعيفة       ولىالحقيقة أن األقوال األربعة األ    
التوحيد، والعدل، والوعد   : أصول المعتزلة الخمسة   -تزال كمذهب فكري له أصوله الخاصة،     االع

 لم تظهر إال بعد مفارقة      -والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر        
  .دريجيواصل بن عطاء لمجلس الحسن البصري، وبشكل ت

 أو إلى على بـن أبـى طالـب وسـائر            ،إن كانت نشأة المعتزلة ترجع إلى النبي        و
الصحابة رضوان اهللا عليهم، أو إلى من اعتزل الخالف بين علي ومعاوية، أو من اعتزل الحسن                
بن على عند مبايعته لمعاوية بن أبي سفيان، فلماذا لم يصل إلينا شيء عنهم في عقيدة  المنزلـة                   

ـ        بين المنزلتين، التي وضعها واصل بن عطاء، أو في الوعد وا           ي لوعيد، أو فـي العـدل، أو ف
  .التوحيد الذي تدين به المعتزلة

 به على سـلوك الـصحابة       َلدتَسيإن ما يذكره ابن المرتضى في كتابه المنية واألمل، لِ         
والتابعين مسلك المعتزلة ال يصلح لشيء من ذلك البتة، فكل ما أورده من أخبـار تنفـي عـن                    

 دليال ألصل العدل بمفهوم المعتزلة، الذي يرون فيـه أن    اإلنسان عقيدة الجبر واإلكراه، ال تصلح     
اإلنسان هو من يخلق أفعاله، كما يستحيل أن يكون فكر المعتزلة وليد لحظة من غير مقدمات له                 

قبل بـروز المعتزلـة     "فمن المالحظ   ، سبقته، بل هناك مقدمات تتمثل في اآلراء والعقائد السابقة        
كانـت  ، ، كان هناك جدل ديني فكري بدأ بمقوالت جدليـة كفرقة فكرية على يد واصل بن عطاء    

مقولـة أن اإلنـسان حـر     :وهذه المقوالت نوجزها فيما يلي، هي األسس األولى للفكر المعتزلي  
 . مقولة نفي الصفاتو، ومقولة خلق القرآن، سهمختار بشكل مطلق، وهو الذي يخلق أفعاله بنف

 بن عطاء الغزال، الذي كان تلميـذا للحـسن   ثم برزت المعتزلة كفرقة فكرية على يد واصل      
البصري، ثم اعتزل حلقة الحسن بعد قوله بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنـزلتين، وأنـه                 

   )١("مخلد في النار إذا لم يتب قبل موته

قولهم في الصفات وخلق القرآن، كما جاءت لتـرد علـى             لقد أخذ المعتزلة من الجهمية    
ية اإلنسان المطلقة في أعماله، وأوجدت منزلة وسطا لمرتكب الكبيرة بـين            وتثبت حر   المجبرة،
كل هذه المسائل كانت مثار بحث وجدل بين المسلمين، فجـاء المعتزلـة     ،  والمرجئة )٢(،الخوارج

                                         
 . بتصرف١/٦٥، مانع الجهني: الموسوعة الميسرة) ١(

 علـى  الخـوارج  يجمعو.   بن أبي طالب   علي المؤمنين أمير على فرقة من المسلمين خرجوا   : الخوارج) ٢(
 ،الحكمـين  بتحكـيم  رضـي  من وكل ،الجمل وأصحاب ،والحكمين ،وعثمان ،على تكفيرعلى   ممذاهبه افتراق

 ).١/١٣٢، الشهرستاني: الملل والنحل .٧٢، البغدادي: الفرق بين الفرق: (انظر. وأصحاب الكبائر
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وناقشوا جميع هذه القضايا، وأسسوا علم الكالم، ومهما كان األمر فإن مدرسة االعتزال المتميزة              
ابعا مستقال، إال على يد واصل بن عطاء وعمرو بن عبيـد، اللـذين اعتـزال              لم تظهر وتتخذ ط   

والواقع " :يقول على المغربي  ، مجلس الحسن البصري الختالفهما معه في موقف مرتكب الكبيرة        
أننا ال يمكن أن نعتبر كل من اعتزل الحروب بين علي ومخالفيه سلفا للمعتزلة، حيث إنهم فـي                  

السلفي، وأبدى كثير منهم موقفا معارضا لعلم الكالم، وتـروي لنـا كتـب    الغالب يمثلون االتجاه  
  )١(."الطبقات كثيرا من هذه المواقف

أم اعتـزل  ! وبغض النظر، هل اعتزل واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري بنفـسه     
فكال الروايتين كانتا بسبب اعتزاله لقول األمة في مرتكب         ! بسبب طرده من قبل الحسن البصري     

يرة، ووضعه لألصل األول لمذهب االعتزال، الذي هو بمثابة حجر األساس لباقي األصـول              الكب
 اعتزال واصل بن عطاء مجلس الحـسن        –الخمسة عند المعتزلة، فمن الواضح أن هذة الحادثة         

  . مثلت النشأة الحقيقية لمذهب االعتزال الذي ظهر بعد ذلك-البصري 

  :مكان وتاريخ نشأة المعتزلة

عتزلة في مدينة البصرة بالعراق، في بداية القرن الثاني الهجري، يقـول فـي              نشأت الم 
لم تعين أصول التاريخ العربي السنة التي ظهر فيها المعتزلـة، وكـل مـا    " :ذلك زهدي جاد اهللا  

ذكرته أنهم ظهروا في البصرة حول حلقة الحسن البصري، وانشقوا عنها، ونحن نعلم أن الحسن               
اء وأن الرجلين اللذين أسسا مدرسة االعتزال وهما واصل بن عط         ، هـ١١٠البصري توفي سنة    

، فال يعقل أن يكونا قد بدءا هذه الحركة الفكرية قبل العـشرين             هـ٨٠ولدا سنة    وعمرو بن عبيد  
لهجـري الثـاني، فـي سـنة        من حياتهما، وعلى ذلك يكون المعتزلة قد قاموا في بداية القرن ا           

 من أنهم ظهروا بعد المائة      )٢(وافق ما يذهب إليه المقريزي    هـ، وهذا ي  ١١٠-١٠٠محصورة بين   
  )٣("األولى من سني الهجرة

                                         
 .٢٠٥: ص، على المغربي: الفرق الكالمية اإلسالمية) ١(

مـؤرخ  :  العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريـزي       أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو      هو  : المقريزي) ٢(
 ولد ونشأ ومـات     - من حارات بعلبك في أيامه     -أصله من بعلبك، ونسبته إلى حارة المقارزة        . الديار المصرية 

في القاهرة، وولي فيها الحسبة والخطابة واالمامة مرات، من تآليفه كتاب المواعظ واالعتبـار بـذكر الخطـط                  
  ).١٧٧ /١، الزركلي:عالماأل.(واآلثار

سـنة  ،  القـاهرة  –المكتبة األزهرية للتراث    : الناشر، )بدون طبعة : (الطبعة، زهدي حسن جار اهللا   : المعتزلة)٣(
، )بـدون طبعـة  : (الطبعـة ، فالح الربيعي: تاريخ المعتزلة فكرهم وعقائدهم : وانظر. ١٢: ص، م٢٠٠٢: النشر
 .١٩: ص، )بدون تاريخ: (رسنة النش، الدار الثقافية للنشر: الناشر
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  انوفيه مطالب
v  األمساء اليت أطلقها املعتزلة على أنفسهم: املطلب األول.  
v األمساء اليت أطلقها غري املعتزلة عليهم:  املبحث الثاني.  
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  المطلب األول

  )١( على أنفسهماألسماء التي أطلقها المعتزلة

  .)بمعنى اعتزال الشر، والمعاصي، والخطأ، وملذات الحياة الدنيا(المعتزلة -١

ألنهم اعتزلوا الـشر، والمعاصـي، والظلمـة،        : يرى المعتزلة أنهم يسمون بهذا االسم     
ويحتجـون لالعتـزال   ": ويستدلون لقولهم هذا بالقرآن الكريم والسنة النبوية، يقول ابن المرتضى    

ِوأعتزلكم وما تـدعون مـن دون اهللاِ[ :تعالىه بقوله أي لفضل  ُ ْ ُ َ ْ َِ َ ْ َ ََ ْ ُ ُ ِ ونحوها، وهو قوله ، }٤٨:مـريم {]َ

ًواهجرهم هجرا مجيال[ :تعالى ِ َ ً ْ ْْ َ ُ ُ ْ وليس إال باالعتزال عنهم، واحتجوا من الـسنة   ، }١٠:املزمل {]َ
 على بضع وسـبعين  ستفترق أمتي : " وقوله )٢("...من اعتزل من الشر سقط في الخير      " :بقوله  

تـسموا بهـذا    " : ثم قال سفيان ألصـحابه     . وهو تمام الخبر   )٣("ة أبرها وأتقاها الفئة المعتزلة    فرق
فقالوا سبقك بها عمرو بن عبيد وأصحابه فكان سـفيان بعـد ذلـك    "  ألنكم اعتزلتم الظلمة ؛االسم

  )٤("واحدة ناجية"يروي 

،  حكم مرتكـب الكبيـرة     قول األمة في   ألنهم اعتزلوا    ؛وقيل سميت المعتزلة بهذا االسم    
 بل في   ،فليس هو مؤمن وال كافر    ، اإليمان والكفر  أن صاحب الكبيرة في منزلة بين        عندما قرروا 

  ) ٥( .منزلة بين المنزلتين

                                         
أراد المعتزلة أن يظهروا للناس محاسن أقوالهم وقبح أقوال المخالفين، فسموا أنفسهم بأهل العدل والتوحيـد،          ) ١(

والمنزهة، ورموا غيرهم من أهل السنة بالمشبهة والحشوية، وكذلك أهل السنة أرادوا أن يظهروا للناس عقائـد                 
بالقدرية والجهمية، وغير ذلك من األسماء واأللقاب، وهكـذا تـرى أن أسـماء          المعتزلة على حقيقتها، فسموهم     

المعتزلة وألقابهم على ضربين، األول ما أطلقوه على أنفسهم باعتبار المدح والثناء، واآلخر مـا أطلقـه علـيهم            
 .الخصوم من أهل السنة وغيرهم باعتبار الذم

  لم أجده في كتب أهل السنة) ٢(
واألحاديث الواردة في افتراق األمة تبين أن الفرقة الناجيـة هـي المتمـسكة              . ب أهل السنة  لم أجده في كت   ) ٣(

 فينـا  قـام   اهللا رسول إن أال قال ، معاوية حديثومنها حديث   . ال المعتزلة ، بالكتاب والسنة وأنها الجماعة   
 وسبعين ثالث على ستفترق الملة هذه وإن ملة وسبعين ثنتين على افترقوا الكتاب أهل من قبلكم من إن أال: "فقال
بـاب شـرح    ، كتاب السنة : أخرجة أبو داود في سننه     ".الجماعة وهى الجنة فى وواحدة النار فى وسبعون ثنتان
  .حسن: قال األلباني .٥٠٣: ص، )٤٥٩٧: (حديث رقم، السنة

 .٧: ص، ابن المرتضى: المنية واألمل) ٤(

، األولى: الطبعة، أحمد بن الحسين بن أبي هاشم     : تعليق، الجبارالقاضي عبد   : شرح األصول الخمسة  : انظر) ٥(
 .٨٦: ص، هـ١٤٢٢: سنة النشر،  بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر
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 وطلـب  ، واإلقبال على العبادة،لحياة الدنيا والزهد فيهااعتزالهم  ال: وقيل سموا بالمعتزلة  
 المعتزلة جاءت من تلك الصفة التـي       إن تسمية    :ورأي آخر يقول  ":  يقول مصطفى الشكعة   ،العلم

 فهم بـذلك معتزلـون      ،بعد عن مالذ الحياة ومفاتنها    و،  من تقى وتقشف   ؛الزمت رجال االعتزال  
  )١("الدنيا زاهدون فيها

  أهل العدل والتوحيد-٢

قديمة، لقبوا أنفسهم بأصحاب العدل والتوحيد، لقولهم بوجوب األصلح، وبنفي الصفات ال          "
يجب على اهللا تعالى ما هو األصلح لعباده، ويجب عليه أيضا إثابة المطيع، فهـو ال                : فإنهم قالوا 

بنفي الصفات القديمة القائمـة بذاتـه   : يخل بما وجب عليه أصال، وجعلوا هذا عدال، وقالوا أيضا     
 )٢("تعالى، احترازا عن إثبات القدماء المتعددة، وجعلوا هذا توحيدا

 ألخـذهم باألصـل األول و       ؛عتزلة أنفسهم بالعدلية والعدليين وأهـل العـدل       ولقب الم "
 ألخـذهم   – وهو اللقب الـذي اشـتهروا بـه          –بالموحدة ألخذهم بالثاني وبأهل العدل والتوحيد       

 )٣("باألصلين

  الوعدية -٣

وهو ما اشتهروا به من قولهم بإنفاذ الوعد والوعيد ال محالة، وأن اهللا تعالى ال يخلـف                 "
 )٤(" وعده ووعيده، فال بد من عقاب المذنب إال أن يتوب قبل الموتفي

  )٥(" وأهل التنزيه،المنزهةو، المنازلية: "وللمعتزلة أسماء أخرى مثل

  

                                         
 .٣٩٤: ص، مصطفى الشكعة: إسالم بال مذاهب) ١(

 :الطبعـة ، عميـرة  الـرحمن  عبـد : تحقيـق ، اإليجـي  أحمد بن الرحمن عبد الدين عضد: المواقف كتاب) ٢(
 .٣/٦٥٩، م١٩٩٧: سنة النشر، بيروت – الجيل دار: الناشر،األولى

دار الفكـر  : الناشـر ، األولـى : الطبعة، محمد إبراهيم الفيومي: المعتزلة تكوين العقل العربي أعالم وأفكار   ) ٣(
 .١٣٠: ص، هـ١٤٢٣:سنة النشر،  القاهرة–العربي 

 .٢/١٠٢١، غالب على عواجي: م منهافرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم وبيان موقف اإلسال) ٤(

 .٤: ص، ابن المرتضى: المنية واألمل: انظر) ٥(
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  المطلب الثاني

  األسماء التي أطلقها غير المعتزلة عليهم

  )    بمعني المنشقين والخارجين عن األمة(المعتزلة  -١

 :"ين عن قول األمة، يقول البغدادي في سبب تـسمية المعتزلـة           المعتزلة بمعنى الخارج  
نه فاسق ال مؤمن    أ وهى   ، بالمنزلة بين المنزلتين   اإلسالم الفاسق من أمة     فياتفاقهم على دعواهم    

 ) ١(" هذا سماهم المسلمون معتزلة العتزالهم قول األمة بأسرهاوألجل ،وال كافر

بسبب الخـالف علـى حكـم       حسن البصري   العتزالهم مجلس ال  : وقيل سموا بالمعتزلة  
 . وقد سبق بيان ذلك عند الحديث عن نشأة المعتزلة)٢(مرتكب الكبيرة

 فـي    )٣(ذكر بـن خلكـان     " ، ألن السلف أطلق عليهم هذا االسم      ؛وقيل سموا بالمعتزلة  
 أن قتادة دخل مرة مسجد البـصرة، فـإذا          - أحد كبار علماء التابعين    – )٤(ترجمة قتادة البصري  

رو بن عبيد ونفر معه قد اعتزلوا من حلقة الحسن البصري وحلقـوا وارتفعـت أصـواتهم،                 بعم
إنمـا هـؤالء    : لفأمهم وهو يظن أنها حلقة الحسن، فلما صار معهم عرف أنها ليست هي فقـا              

  )٥(".المعتزلة ثم قام عنهم

  

  

                                         
 .١١٤: ص، البغدادي: الفرق بين الفرق) ١(

 .١/٤٨، الشهرستاني: الملل والنحل: انظر) ٢(

المـؤرخ  : أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي االربلي، أبو العبـاس هو  : ابن خلكان ) ٣(
وانتقل إلى مـصر، وتـولى      ،  ولد في إربل  ،  الحجة، واألدب الماهر، صاحب وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان        

فعاد إلى مصر فأقـام   .وعزل بعد عشر سنين. وسافر إلى دمشق، فواله الملك الظاهر قضاء الشام  . نيابة قضائها 
يس في كثير من مدارس دمشق، وتوفي فيها وولي التدر. سبع سنين، ورد إلى قضاء الشام، ثم عزل عنه بعد مدة     

  ). ١/٢٢٠ ، الزركلي:األعالم: (انظر. هـ ٦٨١  عامفدفن في سفح قاسيون
 ضرير حافظ مفسر: البصري السدوسي الخطاب أبو عزيز، بن قتادة بن دعامة بن قتادةهو  : قتادة البصري ) ٤(

 ومفـردات  العربية في رأسا بالحديث، علمه مع نوكا. البصرة أهل أحفظ قتادة: حنبل ابن أحمد اإلمام قال .أكمه
ـ  ١١٨  عام الطاعون في بواسط مات. الحديث في يدلس وقد القدر، يرى وكان. والنسب العرب وأيام اللغة . هـ

  )٥/١٨٩ الزركلي :األعالم(
سـنة  ، بيـروت ، مؤسسة الرسالة : الناشر، األولى: الطبعة، جمال الدين القاسمي  : تاريخ الجهمية والمعتزلة  ) ٥(

 .٥٨: ص، هـ١٣٩٩: النشر
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  القدرية -٢

قدر ألنفسهم وينفونـه     وذلك ألنهم ينسبون ال    ؛يطلق أهل السنة على المعتزلة لقب القدرية      
ويلقبون بالقدرية إلسنادهم أفعـال العبـاد إلـى قـدرتهم،          ":)١(عن اهللا تعالى، يقول ابن الجوزي     

 )  ٢(."وإنكارهم القدر فيها

أن مـن   : ا، ويردونها إلى أهل السنة فيقولون     هوالمعتزلة يرفضون هذه التسمية وينكرون    
: به إلى نفسه، يقول في ذلك القاضي عبد الجبـار نسب القدر إلى اهللا تعالى هو القدري، ال من نس       

ميهم بهذا اللقـب،    اعلم أن القدرية عندنا إنما هم المجبرة والمشبهة، وعندهم المعتزلة، فنحن نر           "
  )٣("وهم يرموننا به

 القدريـة " :ويرجع سبب هذا التراشق بين المعتزلة وغيرهم بلقب القدريـة، لقولـه             
  ) ٥(."تشهدوهم فال ماتوا وإن ، تعودوهم الف مرضوا إن ،األمة هذه )٤(مجوس

وزعمت القدرية أنا نـستحق  " : علي المعتزلة فقال)٦( األشعري أبو الحسن ولقد رد اإلمام  
       ر الشر والكفر، فمن يثبت القدر كان قـدريا دون مـن لـم              اسم القدر؛ ألنا نقول إن اهللا تعالى قد

                                         
 محيي البغدادي، ،البكري ،التيمي ،القرشي ،الجوزي ابن علي بن الرحمن عبد بن يوسفهو  : الجوزي ابن) ١(

 ابن: الفرج أبي العالمة ابن وهو. بغداد أهل من. وسفيرها المستعصمية، الخالفة دار أستاذ: المحاسن أبو الدين،
ـ  ٦٥٦ توفي عـام     .الناصر الخليفة والدة فكفلته سنة، عشرة سبع وعمره والده توفي .الجوزي : األعـالم (. هـ
  .)٨/٢٣٦، الزركلي

 .٣/٦٥٣، اإليجي :المواقف كتاب) ٢(

 .٥٢٣: ص، القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة) ٣(

 أن عمـوا ز األصـلية  المجـوس  أن إال .هما النور والظلمة   أصلين اتثبديانة قديمة تقوم على إ    : المجوسية) ٤(
 أمـن : حدوثها سبب في اختالف لهم ثم محدثة والظلمة أزلي النور بل أزليين قديمين يكونا أن يجوز ال األصلين

 فـي  النور يشرك شيء وال آخر شيء من أم الشر؟ أصل يحدث فكيف جزئيا شرا يحدث ال والنور حدثت النور
  .) بتصرف١/٢٣٢ ،لشهرستانيا: الملل والنحل." (المجوس خبط يظهر وبهذا .والقدم اإلحداث

: األلبـاني  قال . ٥١١: ص، )٤٦٩١( :حديث رقم ، الْقَدرِ فى باب ،ةنكتاب الس : هسننفي  أبى داود   أخرجه  ) ٥(
 .٤/٣٥٧ .حسن

 موسـى  أبـي  يابالـصح  نـسل  مـن ، الحسن أبو ،إسحاق بن إسماعيل بن عليهو  : األشعري الحسن أبو )٦(
 المعتزلة مذهب وتلقى. البصرة في ولد. المجتهدين المتكلمين األئمة من كان. شاعرةاأل مذهب مؤسس ،األشعري

 وتـوفي ، عوارهم ويهتك المعتزلة، على يرد أخذ ثم منه، وتبرأ كرهه االعتزال معرفة في برع لماففيهم   وتقدم
 ،مييناإلسـال  مقـاالت و المجسمة على والرد الصديق إمامة منها كتاب، مئة ثالث مصنفاته بلغت: قيل. ببغداد

. ١٥/٨٦، الـذهبي : النـبالء  أعـالم  سير: (انظر .هـ ٣٢٤توفي عام   ،  وغير ذلك  الديانة أصول عن واإلبانة
  ).٤/٢٦٣ ،الزركلي: األعالم
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، وأنه يقدر أفعالـه دون خالقـه،         دون ربه    القدري هو من يثبت القدر لنفسه     :  يقال لهم  .يثبته
هو من زعم أنه يصوغ دون من يـزعم أنـه يـصاغ لـه،               : وكذلك هو في اللغة؛ ألن الصائغ     

 فلما كنتم تزعمون أنكـم تقـدرون        ،هو من يضيف النجارة إلى نفسه دون أنه ينجر له         : والنجار
حن قدريـة؛ ألنـا لـم نـضف     أعمالكم وتفعلونها دون ربكم، وجب أن تكونوا قدرية، ولم نكن ن    

إذا :  ويقال لهـم   .إنها تقدر لنا  : ، ولم نقل إنا نقدرها دونه، وقلنا      األعمال إلى أنفسنا دون ربنا      
 قدريا، فيلزمكم إذا زعمتم أن اهللا تعالى قـدر الـسماوات واألرض،      كان من أثبت التقدير هللا      

  )١(."قولكم وانتقض كالمكموقدر الطاعات أن تكونوا قدرية، فإذا لم يلزم هذا فقد بطل 

  الجهمية -٣

 وشيوع مسائله بين أولي العلم ولهج الناس بها كان سبق العصر            )٢(إن انتشار آراء جهم   "
الذي ظهرت فيه المعتزلة، إال أنه سبق قريب، فإن هذه الفرق والنحل اإلسالمية كانـت تتـرى                 

بعض، أو تندغم إحداها فـي      يأتي بعضها إثر بعض، وربما تعاصرت، وقد يخمل بعضها بنباهة           
األخرى لما يجمعها من القول بمسائل تتفقان عليها، ومن ذلك المعتزلة والجهمية، فإن المعتزلـة               
أخذت عن الجهمية القول بنفي الرؤية والصفات وخلق الكالم ووافقتها عليهـا، وإن كـان لكـل                 

سائل الكبيرة جعلهـم كأهـل   فروع واختيارات غير ما لألخرى، إال أن ما توافقوا فيه من هذه الم   
 في كتابه الرد    )٣(المذهب الواحد، فلذلك أطلق أئمة األثر لفظ الجهمية على المعتزلة، فاإلمام أحمد           

 ؛على الجهمية، والبخاري في الرد على الجهمية، ومن بعدهم، وإنما يعنون بالجهمية فيه المعتزلة             
مية، ولكن كان غرض المتقـدمين بـالرد        ألنهم كانوا في المتأخرين أشهر بهذه المسائل من الجه        

                                         
: سـنة النـشر   ، دار ابن زيـدون   : الناشر، األولى: الطبعة، أبو الحسن األشعري  : اإلبانة عن أصول الديانة   ) ١(
 .٥٧: ص). بدون تاريخ(

 ،"الجهميـة  "الضاللة أسر المتكلم، الكاتب، راسب بني موالي من محرز، أبو السمرقندي، :فوانص بن جهم) ٢(
 المـال  هـذا  مألت لو فقال استبقني له فقال سيار بن نصر عليه فقبض، القرآن بخلق ويقول، الصفات ينكر كان

 مع علينا تقوم وال أقتلك حتى بطني لشققت بطني في كنت لو واهللا نجوت ما مريم بن عيسى إلي وأنزلت كواكب
لـسان  . ٢٧-٦/٢٦، الـذهبي : سير أعـالم النـبالء    : (انظر. هـ ١٢٨عام  ، بقتله وأمر قمت مما أكثر اليمانية
  ).٥٠١-٢/٥٠٠، الزركلي: األعالم. ٢/٤٣٧ ،ابن حجر العسقالني: الميزان

 فـي  والحديث السنة أهل إمام اهللا، عبد  أبو ،الشيباني هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد هو: أحمد بن حنبل  ) ٣(
 القـول  إلـى  المـأمون  دعا أيامه وفي، حديث ألف ألف يحفظ كان إنه:  وقيل .الحديث في المؤمنين وأمير وقته،
 المتناعـه  شـهرا  وعشرين ثمانية حنبل ابن فسجن المعتصم وتولى حنبل، ابن يناظر أن قبل ومات القرآن بخلق
 علـى  الـرد  وكتـاب  المسند كتابه  العديد من الكتب منها   صنف .هـ ٢٢٠ سنة وأطلق القرآن، بخلق القول عن

 حجر بنا: التهذيب تقريب. ١/٦٤ ،خلكان بنا :األعيان وفيات( :انظر. هـ ٢٤١توفي عام   ، والجهمية الزنادقة
  ).١/٢٠٣، الزركلي: األعالم. ١/٩٨، العسقالني

 
 



  األسماء والصفاتمنهج المعتزلة في توحيد 
 

 ٢١

 

 ألنها األم لغيرها، والسابقة على سواها في الظهور، بل هي أول فئة ظهـرت   ؛والمناقشة الجهمية 
في اإلسالم بمذهب التأويل، وقام حزبها بالدعوة إلى مذهبها في ريعان الدولة األموية، فلذا غلب               

  ) ١(."هاعند السلف اسمها على غيرها ممن قاربها وتلقى عن

 ينفـى  ألنـه  ؛تعطـيال  أشـد  جهم لكن .معتزليا جهمي كل وليس ،جهمي معتزلي فكل"
 )٢(".األسماء دون الصفات تنفى والمعتزلة ،والصفات األسماء

  المعطلة -٤

كان أهل السنة يطلقون على الجهمية األولى نفاة الصفات اسم المعطلـة، لتعطيلهـا اهللا               "
 وكانوا يرمون من وراء هذه التـسمية إلـى ذم الجهميـة    -هاأي تجريده عن-تعالى عن صفاته،    

 ؛يامعطـل  : يسبونه وينادونـه )٣(ة مروان بن محمدوهجومها، فإن أهل الموصل أخذوا بعد هزيم      
ألن مروان كان على مذهب المعطلة، وحين قام المعتزلة واقتبسوا عن الجهمية األولـى قـولهم                

 كتابه الصواعق المرسلة    )٤( ابن قيم الجوزية   اإلمام بنفي الصفات لزمهم اسم المعطلة، وقد وضع      
  )٥("في الرد على الجهمية والمعطلة، وهو يقصد الرد على المعتزلة في الدرجة األولى

  مخانيث الخوارج -٥

 مع قولهم بأنه موحد ولـيس       ، النار فييد صاحب الكبيرة    ب تأ في الخوارج   وافق المعتزلة 
 ألهـل  ا الن الخـوارج لمـا رأو  ؛ إنهم مخانيث الخـوارج ولهذا قيل للمعتزلة، بمشرك وال كافر  

                                         
 .٥٩: ص، جمال الدين القاسمي: تاريخ الجهمية والمعتزلة) ١(

بدون : (الناشر، األولى: الطبعة، محمد رشاد سالم  : تحقيق، شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية    : منهاج السنة النبوية  ) ٢(
  .٢/٦٠٤، هـ١٤٠٦:سنة النشر، )ناشر

: مروان بن محمد بن مروان بن الحكم االموى، أبو عبد الملك، القائم بحق اهللا، ويعرف بالجعدى وبالحمـار          ) ٣(
وواله .  هـ فافتتح قونيـة وغيرهـا  ١٠٥وغزا سنة . ولد بالجزيرة وأبوه متوليها. الشامآخر ملوك بني أمية في   

 تـوفي   .كثيـرة  حروبا  فافتتح فتوحات وخاض   ١١٤هشام بن عبد الملك على أذربيجان وأرمينية والجزيرة سنة          
  ).٧/٢٠٨ ، الزركلي:األعالم: (انظر. هـ ١٣٢ عام

 في ووفاته مولده .اهللا عبد أبو الدمشقي، الزرعي سعد بن أيوب بن بكر أبي بن  محمد هو: الجوزية قيم ابن) ٤(
 بعد وأطلق.دمشق قلعة في معه وسجن علمه، ونشر كتبه هذب الذي وهو. تيمية ابن اإلسالم لشيخ تتلمذ. دمشق
 وألـف . عظيمـا  عـددا  منهـا  فجمع الكتب، بحب أغري الناس، عند محبوبا الخلق حسن وكان.تيمية ابن موت

 والـصواعق ، والتعليـل  والحكمة والقدر القضاء مسائل في العليل وشفاء ،الموقعين إعالم: منها كثيرة تصانيف
 على اإلسالمية الجيوش اجتماعو ،الروحو ،السالكين مدارجو، الشافية الكافيةو، والمعطلة الجهمية على المرسلة

  ).بتصرف ٦/٥٦ ،الزركلي: األعالم( .هـ ٧٥١توفي عام ، والجهمية المعطلة غزو
 .١٣٥: ص، محمد إبراهيم الفيومي: المعتزلة تكوين العقل العربي) ٥(
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 ٢٢

 

 النار ولم تجـسر  في والمعتزلة رأت لهم الخلود ،الذنوب الخلود في النار سموهم كفرة وحاربوهم 
 ، فرقة منهم فضال عن قتال جمهـور مخـالفيهم         أهل وال جسرت على قتال      ،على تسميتهم كفرة  

 التفاقهم على تأييـد     ، الخوارج إلى بن عبيد    ولهذا نسب إسحاق بن سويد العدري واصال وعمرو       
 : بعض قصائدهفي فقال ،عقاب أصحاب الذنوب

  برئت من الخوارج لست منهم         من الغزال منهم وابن باب

  )١(   يردون السالم على السحاب      ذكروا عليا      إذاومن قوم 

   والمجوسية)٢(الثنوية -٦

، ون الثنوية لقولهم الخير من اهللا والـشر مـن العبـد           إن المعتزلة يدع   ":يقول المقريزي 
إن اهللا تعالى يخلق الخير وأن الشيطان يخلق الشر، ولما كـان             :وكان المعتزلة األقدمون يقولون   

هذان القوالن يشبهان قول الثنوية المجوسية، فإن المعتزلة اكتسبوا عالوة على أسمائهم العديـدة              
 )٣("نينية سموا مجوس األمة اإلسالميةاسم المجوس، فإنهم بسبب هذه األث

أليس المجوس أثبتوا الشيطان يقـدر علـى   : ويقال لهم" :األشعري اإلمام أبو الحسن     قال
فإذا زعمتم :  يقال لهم  . فكانوا بقولهم هذا كافرين؟ فال بد من نعم        ، عليه الشر الذي ال يقدر اهللا      

 فقد زدتم على المجوس فـي قـولكم؛         ، عليه أن الكافرين يقدرون على الكفر، واهللا تعالى ال يقدر        
إن الشيطان يقدر على الشر، واهللا ال يقدر عليه، وهذا ما بينه الخبـر عـن                : ألنكم تقولون معهم  

، وأن القدرية مجوس هذه األمة، وإنما صاروا مجوس هذه األمة؛ ألنهم قالوا بقـول               الرسول  
 )٤("المجوس

 ، والنفـاة  ، والقبريـة  ، واللفظيـة  ،لمفنيـة  وا ،الحرقية ":وللمعتزلة أسماء أخرى مثل   
  )٥(". وغيرها.والمبتدعة

 
                                         

 . بتصرف١١٩: ص، البغدادي: الفرق بين الفرق) ١(

 ،الخيـرات  مبـدأ  هـو و نـور ال هما،  للعالم إلهين قديمين   أن :يزعم أصحابها ، ديانة سبقت اإلسالم  : الثنوية) ٢(
  ).٢/٦٤، التفتازاني :المقاصد شرح . ١/٢٤٣، الشهرستاني: نحلالملل وال: (انظر. الشرور مبدأ هوو ظلمةالو
 .١٣٣: ص، محمد إبراهيم الفيومي: المعتزلة تكوين العقل العربي) ٣(

 .٥٦: ص، أبو الحسن األشعري: اإلبانة عن أصول الديانة) ٤(

: الناشـر ، الثانية: طبعةال، أبو لبانة حسين  : موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنها       : انظر) ٥(
 .٤: ص، ابن المرتضى: المنية واألمل. ١٤: ص، هـ١٤٠٧: سنة النشر،  الرياض–دار اللواء 
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  وفيه مخسة مباحث
v تعريف األمساء والصفات: املبحث األول.  
v عند املعتزلةأقسام الصفات : املبحث الثاني.  
v األمساء بالصفاتعالقة : املبحث الثالث. 

v عالقة األمساء بالذات: املبحث الرابع.  
v عالقة الصفات بالذات: املبحث اخلامس.  
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   مطالبأربعةوفيه 
v تعريف االسم:املطلب األول .  
v تعريف الصفة: املطلب الثاني.  
v       ومناقشتهمعدم تفريق املعتزلة بني الصفة والوصف: املطلب الثالث .  
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  المطلب األول

  تعريف االسم

  :تعريف االسم في اللغة: أوال

  .)١(ليهع به يستدل و الشيء به يعرف ماهو  .١

  .)٢ (بأحد األزمنة الثالثة مقترن غير ،نفسه في معنى على دل ماهو  .٢

  .)٣(حروف منظومة دالة على معنى مفردهو  .٣

  : المعتزلةاصطالحتعريف االسم في : ثانيا

  .)٤(األسماء هي األقوال الدالة على المسميات: قال المعتزلة

  : السلفاصطالحتعريف االسم في : ثالثا

 مـشتق  إما وهو المسمى، على الدال اللفظ أو غيره، عن لتمييزه عنىم على دل ما هو"
 بـه  يظهـر  فاالسـم  مـسمى،  لصاحبه ويقال العالمة، وهي السمة من أو العلو، وهو السمو من

 منهـا  خـصائص  له واالسم باالسم، ذكره وأعلي أظهره أي سمه،: للمسمى فيقال ويعلو المسمى
  .)٥("واإلضافة ،والتنوين ،والجر ،التعريف فحر ودخول إليه، اإلسناد جواز

 ال يرون في أسماء اهللا تعـالى إال داللـة           ؛من خالل تعريف المعتزلة لالسم يتضح أنهم      
؛ الف لتعريـف الـسلف    خ وهذا م  ، وأن هذه األسماء ال تحمل معنى زائد غير الذات         ،على الذات 

  .يزها عن غيرهامعنى في الذات يم تعالى تدل على الذين يرون أن أسماء اهللا

                                         
  .١/٤٥٢، إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط) ١(
  .١/٤٥٢، إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط: وانظر. ٤٧: ص، الجرجاني: التعريفات) ٢(
عبد الـرحمن بـن   : جمع وترتيب، شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية: إلسالم أحمد بن تيمية مجموع فتاوى شيخ ا   ) ٣(

سـنة  ،  المدينـة المنـورة    –مجمع الملك فهد لطباعة المصحف      : الناشر، )بدون طبعة : (الطبعة، محمد بن قاسم  
  .٦/١٨٩، هـ١٤٢٤:النشر

   بتصرف.١/٢٥٣، األشعري: مقاالت اإلسالميين: انظر )٤(
   بتصرف.٣٤:  ص)المكتبة الشاملة (،محمود الرضواني: الحسنى اهللا أسماء) ٥(
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  المطلب الثاني

  تعريف الصفة

  :تعريف الصفة في اللغة: أوال

       الصفة هي أصل الفعل الثالثي وومنه   فَص وفَصه يفُصه واًفَص وهذا .نعته: ةًفَوص 
 علمـاء  سـيما  وال بينهما، الفروق من الناس أكثر وقد مترادفان، والنعت الوصف أن في صريح
 .مـصدر : الوصف: وقيل حاله، إذا: وعليه له الشيء وصف: اللسان وفي ر،مشهو وهو الكالم،
 صـار : أي فاتـصف  ونعتـه  بحليتـه  الشيء وصفك: الوصف: )١(الليث وقال .الحلية: والصفة

 ؛ونعتـه  حليتـه  مـن  الشيء عليها يكون التي الحالةهي  :  وقيل .)٢(متواصفا صار أو موصوفا،
 .)٣(والجهل ،والعلم ،والبياض ،كالسواد

  : المعتزلةاصطالحتعريف الصفة في : ثانيا

ويـذكر  .)٤(األسماء والصفات هـي األقـوال الدالـة علـى المـسميات           : قال المعتزلة 
. ولم يكـن فـي األزل واصـف       ، وصف الواصف : " أن الصفة عند المعتزلة هي     )٥(نييسفراياإل

  )٦(."واالسم عندهم التسمية ولم يكن في األزل مسمى

  

  
                                         

 حـديثا  عـصره،  في مصر أهل إمام: الحارث أبو بالوالء،: الفهمي الرحمن عبد سعد بن الليثهو  : الليث )١(
  ).٥/٢٤٨، الزركلي: األعالم( .القاهرة في ووفاته قلقشندة، في ومولده خراسان، من أصله. وفقها

 بمرتـضى  الملقـب  الفيض أبو الحسيني قاالرز عبد بن محمد بن محمد: القاموس جواهر من العروس تاج) ٢(
، )بدون تـاريخ  : (سنة النشر ، الهداية دار : الناشر ،)بدون طبعة : (الطبعة، علماءال من مجموعة ،تحقيق، الزبيدي

٢٤/٤٥٩.  
  .٢/١٠٣٧، إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط) ٣(
  .١/٢٥٣، األشعري: ميينمقاالت اإلسال: انظر )٤(
 يلقـب  كـان .  واألصول بالفقه عالم: إسحاق أبو مهران، بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيمهو  : اإلسفراييني) ٥(

 ثـم  ،وجرجان نيسابور بين، سفرايينإ في نشأ. الفقهاء من لقب من أول وهو: بردي تغري ابن قال الدين، بركن
. فاشتهر العراق، أنحاء وبعض خراسان إلى ورحل فيها، فدرس ظيمةع مدرسة فيها له وبنيت نيسابور إلى خرج

 مـع  منـاظرات  ولـه . الحديث رواية في ثقة وكان. الفقه أصول في ورسالة الدين، أصول في الجامع كتاب له
  ).١/٦١، الزركلي: األعالم. ( هـ ٤١٨ عام سفرايينإ في ودفن نيسابور، في مات. المعتزلة

 كمـال : تحقيـق ، اإلسفراييني محمد بن طاهر: الهالكين الفرق عن الناجية الفرقة تمييزو الدين في التبصير) ٦(
  .٣٧:  ص،م١٩٨٣:سنة النشر، بيروت، الكتب عالم: الناشر ،األولى : الطبعة،الحوت يوسف
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  : السلفاصطالحة في تعريف الصف: ثالثا

 الـذي  النعـت  هو الذي الوصف ويكسبه له يكون أو بالموصوف يوجد الذي الشيء هي .١
 .)١(الصفة عن يصدر

  .)٢(والسنة الكتاب نصوص به ووردت غيرها، عن يميزها مما اإللهية بالذات قام ما هي .٢

 أو بنفـسه  يقـوم  أن يمكـن  وال الموصوف، بذات يقوم شيء أو معنى على دل ما هي .٣
 مـن  ذلك وغير والكمال، والقدرة والعزة والجمال والقوة كالسعادة موصوفه عن ينفصل
 وتتبعـه  للموصوف مالزمة ولكنها بنفسها تقوم ال الصفات فهذه واألفعال، الذات صفات

  .)٣( الحكم في

  تعريف المعتزلة لالسم والصفةمناقشة 

رقون بين االسم والـصفة   من خالل تعريف المعتزلة األسماء والصفات يتضح أنهم ال يف         
والحـق  . ويعتبر هذا القول مغالطة للغة والمعقول. ويجعلونهما بمعنى واحد فال يوجد فرق بينهما  

ومقصد المعتزلة من عدم التفريق بين االسم والصفة؛ التمهيد لنفـي           . التفريق بين االسم والصفة   
ثم االدعاء بأن أسماء اهللا     ، احدوذلك من خالل القول بأن االسم والصفة بمعنى و        ، الصفات اإللهية 

، عالم ال بعلـم   : ويتضح ذلك من قولهم في الصفات     ، تعالى أعالم مجردة ال مدلول لها في الذات       
  ...حي ال بحياة، قادر ال بقدرة

: حيث عرفوها بقـولهم   ، والصواب في تعريف الصفات الفعلية هو ما ذهب إليه السلف         "
: فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته واختيـاره مثـل       ، لرب  هي األمور االختيارية التي يتصف بها ا      

، واالسـتواء ، واإلماتـة ، واإلحيـاء ، والعـدل ، واإلحسان، والرحمة، والرضا، والمحبة، الكالم
  )٤("والنزول ونحو ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة

                                         
: الطبعـة ، حيـدر  أحمـد  الدين عماد : تحقيق ،الباقالني الطيب بن محمد: الدالئل تلخيص في األوائل تمهيد) ١(
  .٢٤٤: ص، هـ١٤٠٧ :النشر سنة، لبنان – الثقافية الكتب مؤسسة :الناشر، )بدون طبعة(
 الـسلف  أضواء: الناشر األولى،: الطبعة، التميمي علي بن خليفة بن محمد: أقسامها تعريفها اإللهية الصفات) ٢(
  .١٢: ص، هـ١٤٢٢: سنة النشر، الرياض –
  .٣٤: ص) لمكتبة الشاملةا(، محمود الرضواني: الحسنى اهللا أسماء) ٣(
رسـالة  : الناشـر ، )بدون طبعة : (الطبعة، صالح الرقب : مناهج اإلسالميين في إثبات وجود اهللا ووحدانيته      ) ٤(

  .٤٢٣-١/٤١٩، هـ١٤١٢ جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية السعودية -مقدمة لنيل درجة الدكتوراة 
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  ثالثالمطلب ال

   ومناقشتهموالوصف  بين الصفةعدم تفريق المعتزلة

ولهذا زعموا أن الصفة ليست بمعنى      ،  ثمة فرق بين الصفة والوصف     " لم يرى المعتزلة  
والعالم عندهم عالم بذاتـه ال      . والقدرة بمعنى قادر  ، فالعلم عندهم بمعنى عالم   . أكثر من الوصف  

يطلقـوا    ولم، وله قدرة بمعنى مقدور، له علم بمعنى معلوم:قولهم يقول األشعري )١("علم وهكذاب
  )٢(". غير ذلك

 عدم تفريق المعتزلة بين الصفة والوصفمناقشة 

 غير  والصفة والموصوف ، فة غير الموصوف  اللغة والمعقول والبديهة تدل على أن الص      
أما الوصف فهو ذكر ضفات     ، جمعها صفات ، هي ما قام بالموصوف وتعلق به      فالصفة، الوصف
، ع أو عبارة عنه   وهذا الوصف الذي هو كالم مسمو     ": )٣(يقول الباقالني ، وجمعه أوصاف ، الشيء

وال شك أن أهل السنة في تفريقهم بين الوصف والـصفة قـد   .")٤("وغير الصفة القائمة باهللا تعالى  
أما . ألن حقيقة الصفة ما قام بالموصوف سواء كان مؤقتا أو أزليا          : فازوا بالسبق والصواب أوال   

لموصـوف عمـوم    ومن هنا يالحظ أن بين الصفة وا      . فهو القول أو الخبر عن الصفة     : الوصف
" وصف لـشيء "أن قول القائل : وبيان ذلك. اوليس كل صفة وصف، وخصوص فكل وصف صفة  

إخبـار اهللا عـن     : ومثال آخر . وهو صفة له ولكن صفة القائل ال يلزم منها أن تكون وصف له            
  )٥(."وليس كل صفة له كحياته مثال يسمى وصف. شيء ما وصف منه وهو صفة له

                                         
 – للكتـب  السودانية الدار :الناشر األولى، :الطبعة، جابر السميري: الصفات الخبرية بين المثبتين والمؤولين ) ١(

  .٥٤-٥٣: ص، هـ١٤١٦: سنة النشر، مالخرطو
محمد محيي الـدين    : تحقيق، أبو الحسن علي بن إسماعيل األشعري     : مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين   ) ٢(

  .١/٢٤٥،م١٩٦٩: سنة النشر، القاهرة –مكتبة النهضة المصرية : الناشر، الثانية: الطبعة، عبد الحميد
 إليـه  انتهـت . الكـالم  علماء كبار من قاض،: بكر أبو جعفر، بن محمد بن الطيب بن محمدهو   : الباقالني )٣(

. الجـواب  سـريع  االستنباط، جيد كان. فيها فتوفي بغداد وسكن البصرة، في ولد. شاعرةاأل مذهب في الرياسة
 بـين  النـصرانية  علماء مع مناظرات القسطنطينية في له فجرت الروم، لكم إلى عنه سفيرا الدولة عضد وجهه
 والخـوارج  والمعطلـة  الملحـدة  علـى  الـرد  في التمهيد،و. واإلنصاف .القرآن إعجاز :كتبه من. ملكها يدي

  ).٦/١٧٦، الزركلي: األعالم( .هـ ٤٠٣توفي عام . والمعتزلة
  .٢٤٥: ص، الباقالني: الدالئل تلخيص في األوائل تمهيد) ٤(
  .٥٤: ص، جابر السميري: الصفات الخبرية بين المثبتين والمؤولين) ٥(
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 ٢٩

 

  
  
  
  
  

  بوفيه مخسة مطال
v لصفات باعتبار وقت استحقاق الصفةاتقسيم  :املطلب األول.  
v لصفات باعتبار املشاركة واالختصاص بالصفةاتقسيم : املطلب الثاني.  
v صفات كما ذكره اإلجييتقسيم ال: املطلب الثالث.  
v مناقشة تقسيم املعتزلة للصفات: املطلب الرابع. 

v اعةأقسام الصفات عند أهل السنة واجلم: املطلب اخلامس.  
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 ٣٠

 

  المطلب األول

 باعتبار وقت استحقاق الصفةتقسيم المعتزلة للصفات 

  :)١(قسم المعتزلة الصفات باعتبار وقت استحقاق الصفة إلى ثالثة أقسام هي

   ما يستحقه من الصفات في كل وقت-١

، حيـا ، عالمـا ، كونه تعالى قادرا: الصفات التي يستحقها الباري تعالى في كل وقت هي  
، وأما أبـو علـي    . هذا عند أبي هاشم   . كارها، مريدا، موجودا، مدركا للمدركات ، يرابص، سميعا

  .فإنه ال يثبت تلك الصفة الذاتية

   ما يستحيل عليه من الصفات في كل وقت-٢

الصفات التي تستحيل على اهللا تعالى في كل وقت هي مضاد الصفات التـي تجـب هللا                 
  .اهال معدومانحو كونه تعالى عاجزا ج، تعالى في كل وقت

   ما يستحقه من الصفات في وقت دون وقت-٣

، وهي نحو كونه تعالى مـدركا ، الصفات التي يستحقها الباري تعالى في وقت دون وقت      
فـإن ذلـك يـستند إلـى اإلرادة         ، ونحو كونه مريدا وكارها   ، فإن ذلك مشروط بوجوب المدرك    

  .والكراهية الحادثتين الموجودتين ال في محل

                                         
  . بتصرف٨١-٨٠: ص، القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة) ١(
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 ٣١

 

  ثانيالمطلب ال

  باعتبار المشاركة واالختصاص بالصفةتقسيم المعتزلة للصفات 

قسم المعتزلة الصفات باعتبار المشاركة واالختصاص في الـصفة إلـى ثالثـة أقـسام        
  :)١(هي

   ما يختص به تعالى من الصفات على وجه ال يشاركه فيه غيره-١

يـشاركه فيـه     إما أن تكون من باب ما يختص به على وجـه ال              إن صفات القديم    
 ألن المرجع بالقدم إلـى اسـتمرار        ؛نحو كونه قديرا وغنيا إال أن هذا ال يصح في المثال          ، غيره

 ألن المرجع به إلى نفـي  ؛وكونه غنيا ليس بصفة، لوجوداوالواحد منا يشارك القديم في   ، الوجود
  .الوفاقفاألولى أن يذكر في مسألة الصفة الذاتية التي يقع بها الخالف و، الحاجة عنه

   ما يشاركه غيره تعالى في نفس الصفة ويخالفه في كيفية استحقاقه لها-٢

، وإما أن تكون من باب ما يشاركه غيره في نفس الصفة ويخالفه في كيفية استحقاقه لها               
إال أن القديم   ، فإن أحدنا يستحق هذه الصفات كالقديم سبحانه      ، نحو كونه قادرا عالما حيا موجودا     

  .والواحد منا يستحقه لمعان محدثة،  يستحقها لما هو عليه في ذاتهتعالى سبحانه

   ما يشاركه غيره تعالى في نفس الصفة وفي وجه االستحقاق-٣

نحـو  ، وإما أن تكون من باب ما يشاركه غيره في نفس الصفة وفي وجـه االسـتحقاق    
وكـذلك  ،  المـدرك   لكونه حيا بشرط وجود    افإن القديم تعالى مدرك   ، كونه مدركا ومريدا وكارها   

إال أن الفرق بينهمـا     . وكذلك الواحد منا  ، وكذلك فهو مريد وكاره باإلرادة والكراهية     ، الواحد منا 
ومريد وكاره بإرادة وكراهـة موجـودتين ال   ، هو أن القديم تعالى حي لذاته فال يحتاج إلى حاسة 

ـ .ين محدثين في قلبهيفي محل والواحد منا مريد وكاره لمعن   ري الكـالم فـي هـذا    فعلى هذا يج
  .الفصل

                                         
  . بتصرف٨٢-٨١: ص، القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة) ١(
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 ٣٢

 

  المطلب الثالث

  )٢( )١( اإلمام اإليجيكما يذكر تقسيم المعتزلة للصفات

   : الصفات النفسية-١

ولم يجوزوا  ، أخص وصف النفس التي بها يقع التماثل والتخالف       :  بأنها )٣(عرفها الجبائي 
وا أنها يـشترك فيهـا      فجوزوه واثبت ، هي الصفة الالزمة  : وقال األكثرون ، اجتماع صفتي النفس  

  .الموجود والمعدوم

  :  الصفات المعنوية-٢

 .وقيل الجائزة، قال بعضهم هي الصفة المعللة

   : الصفات الحاصلة بالفعل-٣

  . ألنها ال تعلل بصفة؛وال معنوية،  إذ ال تثبت حال العدم؛وليست نفسية، )٤(وهي الحدوث       

  :ل فيها الصفات التابعة للحدوث وال تأثير للفاع-٤

ككـون  ، ومنها ممكنة تابعة لإلرادة   ،  للجوهر )٥( فمنها واجبة كالتحيز وقبول األعراض    
، وبينهم خالف في تبعية اإلتقـان للعلـم       ، وغيرها ككون العلم ضروريا   ، الفعل طاعة أو معصية   

 .أو باإلرادة، وفي الحسن أهو مما يتبع الحدوث وجوبا

                                         
علـم  ، من بالد فـارس   ، عبد الغفار عبد الرحمن بن أحمد بن      ، عضد الدين اإليجي  ، هو أبو الفضل  : اإليجي) ١(

ابـن قاضـي    : ت الشافعية طبقا:: انظر. ٧٥٦من تصانيفه المواقف والعقائد العضدية وغير ذلك توفي         ، أصولي
  ).٣/٢٩٥، الزركلي: األعالم. ٣/٢٧، شبهة

 - عـالم الكتـاب   : الناشـر ، )بدون طبعة : (الطبعة، عبد الرحمن بن أحمد االيجي    : المواقف في علم الكالم   ) ٢(
-١٨١:ص، الغامدي أحمد :اإللهيات من وموقفه البيهقي: وانظر. ٩٦: ص، )بدون تاريخ : (سنة النشر ، بيروت
  .٧٥: ص، التميمي محمد: اإللهية الصفات. ١٨٢

 فـي  الكالم علماء ورئيس. المعتزلة أئمة من، الجبائي سالم بن الوهاب عبد بن محمدهو   : الجبائي علي أبو )٣(
الفرق بين   (: انظر .هـ ٣٠٣  توفي عام  .خالفه ثم األشعري الحسن أبو تلميذه، رقة الجبائية إليه تنسب ف  ، عصره
  ).٦/٢٥٦، الزركلي: األعالم .٧/٣٢٤، ابن حجر العسقالني: لسان الميزان. ١٨٣، البغدادي: الفرق

 زمانيـا  ثاحـدو  ويسمى بالعدم مسبوقا يكون ما :والحادث. عدمه بعد الشيء وجود عن عبارةهو   :الحدوث) ٤(
  ).١٣٨،١٤٢، الجرجاني: التعريفات. (ذاتيا حدوثا ويسمى الغير إلى بالحاجة الحدوث عن يعبر وقد

 وجـوده  فـي  المحتاج كاللون به يقوم محل أي موضع إلى وجوده في يحتاج الذي الموجودهي   :األعراض) ٥(
 كالبيـاض  الوجـود  فـي  أجـزاؤه  يجتمع الذي وهو الذات قار نوعين على واألعراض به ويقوم يحله جسم إلى

  ).٢٤٣، الجرجاني: التعريفات. (الوجود في أجزاؤه يجتمع ال الذي وهو الذات قار وغير والسواد
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 ٣٣

 

  المطلب الرابع

   للصفات المعتزلةتقسيممناقشة 

: وأن الـصفات . )١(الذي ال يتجـزأ وال يتـبعض  : يرى المعتزلة مفهوم التوحيد والواحد 
ولـذلك  . ويلزم التشبيه والتجسيم من جهة أخرى     ، أجزاء وأبعاض؛ إثباتها ينافي التوحيد من جهة      

ـ   وعرفوا الصفة بأنها    ، نفوا وبشكل قاطع أن يقوم بالباري تعالى صفة ثبوتية         ى األقوال الدالة عل
، وأسماء الباري تعالى عندهم أعالم مجردة     ،  لمعنى االسم  اوجعلوا معنى الصفة مرادف   ، المسميات

  .ال تدل على شيء في الذات

فإن هذا اإلثبـات يجـب أن ال        ، وعندما يثبت المعتزلة للباري تعالى صفة من الصفات       
أنه خلق كالمـا فـي      معنى إثبات صفة الكالم؛     : ولذلك قالوا ، يتعارض مع مفهوم التوحيد عندهم    

فعندهم ال يقوم بالباري تعـالى صـفة مـن          ، ال أنه تعالى هو المتكلم بذاته     ، محل أو ال في محل    
  .ال علم وال قدرة وال إرادة وال غير ذلك، الصفات

ال حقيقة له سوى    ، ولذلك فإن تقسيم الصفات عندهم ال يمكن إال أن يكون شكليا صوريا           
  .ماال بال معنىيتجه يمينا وش، السلب والتحريف

  :من خالل تقسيم المعتزلة لصفات يتضح ما يليو

 وتـصورهم   ،تأثرهم بالفلسفات والديانات الـسابقة    أن تقسيم المعتزلة للصفات قائم على        .١
ال يستند إلى نص من القرآن      كما أن هذا التقسيم     ، للواحد بأنه الذي ال يتجزأ وال يتبعض      

  .الكريم أو السنة النبوية

وذلك لعدم اشتماله علـى الـصفات الثبوتيـة         ، تزلة للصفات ناقص مبتور   أن تقسيم المع   .٢
،  وذلك ألنهـم ال يقـرون بهـذه الـصفات            كالوجه واليدين وغير ذلك مطلقا؛      ،الخبرية

  .ثم يؤولونها بما يتفق مع مذهبهم، ويعتبرون النصوص الواردة فيها مجازات

مـدركا  ، بـصيرا ، سـميعا ،   حيا  ،عالما، كونه قادرا  -أن الصفات التي أثبتها المعتزلة       .٣
بـل  ،  لم يثبتوها على الوجه الالئق بالباري تعـالى        – كارها، مريدا، موجودا، للمدركات

  .حقيقتها التعطيل واإللحاد، مستحيلة في العقل، مخالفة للنقل، أثبتوها بطريقة فلسفية

                                         
  ).٨٣، الجرجاني: التعريفات. (تركب الكل منه ومن غيره، اسم لجزء مركب: بعاضاأل) ١(
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  المطلب الخامس

  أقسام الصفات عند أهل السنة والجماعة

 أن الصفات منها ما هـو       ؛ء من خالل استقراء نصوص الكتاب والسنة      لقد استنتج العلما  
وأن الصفات المثبتة منها ما يتعلق بفعله تعالى ومنها ما          ،  ومنها ما هو منفي عنه     ،مثبت هللا تعالى  

  .يتعلق بذاته

يعتبر اإلمام أبو حنيفة النعمان أول من قسم الصفات اإللهية ووضـع الفـروق بينهـا                و
 :الذاتية ماأ .والفعلية الذاتية وصفاته بأسمائه يزال وال يزل لم" : به الفقه األكبر  عندما قال في كتا   

 والترزيـق  فـالتخليق  :الفعليـة  وأمـا  .واإلرادة والبصر والسمع والكالم والعلم والقدرة فالحياة
  )١ ("الفعل صفات من ذلك وغير والصنع واإلبداع واإلنشاء

  )٢(:الصفات الثبوتية والصفات السلبية

 ، رسـوله  لـسان  على أو كتابه في لنفسه تعالى اهللا هاأثبت التيهي  : ثبوتيةالصفات  ال .١
 واالسـتواء  والقدرة، والعلم، كالحياة، الوجوه، من بوجه فيها نقص ال كمال صفات وكلها
  .ذلك ونحو واليدين، والوجه، الدنيا، السماء إلى والنزول العرش، على

 رسـوله  لسان على أو كتابه، في نفسه عن سبحانه هللا انفاه التيهي   :سلبيةال صفاتال .٢
، والعجـز،  والنـسيان،  والجهـل،  والنـوم،  كالموت، حقه، في نقص صفات وكلها 

 مـا  ألن وذلـك  ؛األكمل الوجه على ضدها إثبات مع تعالى اهللا عن نفيها فيجب. والتعب
 ألن ؛نفيـه  لمجـرد  ال ضده كمال لثبوت انتفائه بيان به فالمراد نفسه عن تعالى اهللا نفاه

 لـيس  والعدم عدم، النفي ألن وذلك ؛الكمال على يدل ما يتضمن أن إال بكمال ليس النفي
 يكـون  فـال  له المحل قابلية لعدم يكون قد النفي وألن ؛كماالً يكون أن عن فضالً بشيء
ُوتوكل عىل احلـي الـذي ال يمـوت[: تعالى قوله: ذلك مثال... كماالً َُ َ َِّ َِ َّ َ َْ َ  ،} ٥٨:الفرقـان{ ]ََّ
  .حياته كمال يتضمن عنه الموت فنفي

  

  
                                         

 :الناشـر ، )بدون طبعـة  : (الطبعة، خميسال الرحمن عبد بن محمد: تحقيق، أبو حنيفة النعمان  : األكبر الفقه) ١(
  .١٦-١٤: ص، هـ١٤١٩ :النشر سنة، العربية  اإلمارات– الفرقان مكتبة

، عبد العزيز بن بـاز : تقديم، محمد بن صالح العثيمين: شرح القواعد المثلى في صفات اهللا وأسمائه الحسنى    ) ٢(
  . بتصرف٨٦-٧٥: ص، هـ١٤٢٩ :سنة النشر،  القاهرة–مكتبة الصفا : الناشر، األولى: الطبعة
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 ٣٥

 

 )١(: إلى قسمين هما الثبوتيةقسم السلف الصفاتلقد و

بل هي الزمة لها أزال وأبدا وال تتعلق بهـا مـشيئته            ،  ال تنفك عن الذات    :صفات ذاتية  .١
  .ومنها ما هو خبري، منها ما هو عقلي، وقدرته

منها ما  ، وتحدث بمشيئته وقدرته  ،  كل وقت وآن    تتعلق بها مشيئته وقدرته    :صفات فعلية  .٢
  .ومنها ما هو خبري، هو عقلي

  :والصفات الذاتية على قسمين

أي أن االستدالل عليها يحصل بالعقل فيقترن في معرفتهـا الـسمع         : صفات ذاتية عقلية    - أ
  ...والعقل كصفة الحياة والعلم والقدرة واإلرادة والسمع

الل عليها وإثباتها ال يمكن إال عـن طريـق الـنص            أي أن االستد  : صفات ذاتية خبرية    - ب
  .كصفة اليدين

  :والصفات الفعلية على قسمين أيضا

  .فيشترك في معرفتها السمع والعقل... كصفة الخلق والرزق :صفات فعلية عقلية  - أ

  ...كاالستواء والنزول واإلتيان والمجيء :صفات فعلية خبرية  - ب

  التقسيم الحق للصفات تقسيم السلف

وذلك ألنه يـشمل علـى       ؛ن تقسيم السلف للصفات اإللهية هو الصواب الحق       وال شك أ  
َهو اهللاُ الـذي ال إلـه إال هـو [:ولقد استدل السلف لهذا التقسيم بقوله تعالى    ، جميع الصفات اإللهية   ُ َ َ َُّ َِ َِ َِّ

ُعامل الغيب والشهادة هو الرمحن الرحيم َّ َّ ِْ ُِ َ َ ُ َ َ َْ َ َّ َِ ُ َهو اهللاُ الذي ال) ٢٢(ِ ِ َّ َ ُ إله إال هو امللك القدوس السالم ُ ََّ ُ َ ُ َُّ ُ َُ ِ َ َّ ِ ِ
َاملؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب سبحان اهللاِ عام يرشكون َ ُْ ِ ْ ُ ُ ُ َّْ َ َ ْ ِّ َّ َ ُ ُُ َ َ ُُ َ ُ ُِ ِ ُهو اهللاُ اخلالق البارئ املصور ) ٢٣(َِ ِّ َ َ َ ُُ َُ ِ ُ ِ

ِله األسامء احلسنى يسبح له مـا يف الـساموات  َ ُ ُ ِّ َُ ََّ َ َ ُ ْ ِْ َ ََ ُ ُ ُواألرض وهـو العزيـز احلكـيمَ ِْ َ ُ ِ َ َ ُ َ َِ . }احلـرش{. ]) ٢٤(َ
وقد بينوا وجه االستدالل بهذه اآلية على تقسيمهم للصفات وهو أن اهللا تبارك وتعالى ذكـر فـي    "

وذكر بعد ذلك   ، هذه اآليات أسماء الذات التي تشتمل على الصفات التي اشتقت منها هذه األسماء            
  )٢(")هو(ل أيضا وفصل بين النوعين بضمير الفصت التي اشتقت منها أسماء الفعل الدالة على الصفا

                                         
، الثالثـة : الطبعة، سعد عبد اهللا عاشور وجابر زايد السميري      : دراسات في توحيد األسماء والصفات اإللهية     ) ١(

  . بتصرف٣٥: ص، هـ١٤٢٩: سنة النشر،  غزة–مكتبة ومطبعة دار المنارة : الناشر
  . بتصرف٥٨: ص، جابر السميري: الصفات الخبرية) ٢(
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  وفيه مخسة مطالب
v عالقة األمساء بالصفات عند املعتزلة:املطلب األول   
v مناقشة عالقة األمساء بالصفات عند املعتزلة: املطلب الثاني  
v الفرق بني االسم والصفة: املطلب الثالث  

 
 

 
 



  األسماء والصفاتمنهج المعتزلة في توحيد 
 

 ٣٧

 

  المطلب األول
  ء بالصفات عند المعتزلةعالقة األسما

وأن تعـدد   ، بالـصفات ال تعلق لهـا     ، يرى المعتزلة أن أسماء اهللا تعالى أعالم مجردة       
ويظهر ذلـك جليـا   ، األسماء جاء لبيان تعدد المنفي عن الباري تعالي من العجز والنقص ونحوه     

فالمعتزلـة  . )١("عالم ال بعلم قادر ال بقدرة حـي ال بحيـاة          ": من خالل قول القاضي عبد الجبار     
وبذلك تري أنهم ال يرون وجود عالقة       ، يثبتون االسم للباري تعالى وينفون ما دل عليه من صفة         

والـسمين  ، كما لو سمي الطويل قصيرا    ، صفاته فاألسما ال تفيد إال العلمية     بين أسماء اهللا تعالى و    
 )٢(والعالم جاهال ، ضعيفا

                                         
  .١٣٢-١٣١: ص، القاضي عبد الجبار: صول الخمسةشرح األ )١(
-١/٢٤٧، ١/٢٧٣، األشعري: مقاالت االسالميين. ١٨٤-١٨٣: ص، البغدادي: الفرق بين الفرق: انظر) ٢(

سعد : دراسات في توحيد األسماء والصفات. ٨٤: ص، البراك الرحمن عبد: التدمرية الرسالة شرح. ٢٤٨
: الطبعة، الغامدي علي بن عطية بن أحمد: اإللهيات من وموقفه قيالبيه. ٤٥: ص، عاشور وجابر السميري

سنة ، السعودية العربية المملكة -  المنورة المدينة - اإلسالمية بالجامعة العلمي البحث عمادة: الناشر الثانية،
ة المكتب(، عفيفي الرزاق عبد: وأصحابه وسلم عليه اهللا صلى النبي محبة وجوب .١/١٧٣ ،هـ١٤٢٣ :النشر

  .٣١: ص، )الشاملة
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  المطلب الثاني

  عند المعتزلةات القة األسماء بالصفعمناقشة 

 الـذات،  علـى  داللتهـا  باعتبـار  أعـالم  .والحق أن أسماء اهللا تعالى أعالم وأوصاف      
 مـسمى  على لداللتها مترادفة األول باالعتبار وهى المعاني، من عليه دلت ما باعتبار وأوصاف

 فالحي، .الخاص معناه على منهما واحد كل لداللة متباينة، الثاني وباالعتبار ، اهللا وهو واحد،
 وهـو  واحد لمسمى أسماء كلها الحكيم العزيز، الرحيم، الرحمن، البصير، السميع، القدير، العليم،

 قلنـا  وإنمـا  .وهكذا القدير، معنى غير العليم ومعنى العليم، معنى غير الحي معنى لكن ، اهللا
ُوهـو الغفـ[: تعـالى  قولـه  فـي  كما عليها، القرآن لداللة وأوصاف أعالم بأنها َ َ ُ ُور الـرحيمَ َّ ُِ[ 

ِوربك الغفور ذو الرمحة[ :وقوله ،}١٠٧:يونس{ َ ُّ َْ َّ ُ َُ ُ َ  أن على دلت الثانية اآلية فإن ،}٥٨:الكهف {]َ
 وال علـم،  لمن إال عليم: يقال ال أنه والعرف اللغة أهل وإلجماع. بالرحمة المتصف هو الرحيم
  )١(...دليل إلى يحتاج أن من نأبي أمر وهذا. بصر له لمن إال بصير وال سمع، لمن إال سميع

وأما أسماء غير اهللا فهي أعالم فقط فقد يتسمى أحد الناس عبد اهللا وهـو مـن أكفـر                   "
وهذا يتسمى محمد   ، وهذا يتسمى حكيم وهو من أسفه الناس      ، وهذا يتسمى علي وهو سافل    ، الناس

فأسـماء  ، القـرآن وأسـماء   ، وهو مذموم فأسماء غير اهللا أعالم مجردة فقط إال أسماء النبي            
 محمد وقد سمي بهـذا االسـم لكثـرة     ألن اسم رسول اهللا ؛هي أعالم وأوصاف   الرسول  

وأحمـد مـن يحمـده      ،  ألنه أحمد الناس هللا      ؛واسمه أحمد ، محامده أو لكثرة خصاله الحميدة    
 )٢("الناس

ـ           : يقال لهم  :قال اإلمام األشعري   ن وجدنا اسم عالم اشتق من علم، واسم قادر اشـتق م
قدرة، وكذلك اسم حي اشتق من حياة، واسم سميع اشتق من سمع، واسم بصير اشتق من بصر،                 

 من أن تكون مشتقة إما إلفادة معنى، أو على طريق التلقيب، فال يجـوز           وال تخلو أسماء اهللا     
فـإذا   .أن يسمى اهللا تعالى على طريق التقليب باسم ليس فيه إفادة معنى، وليس مشتقا من صـفة       

وإذا لـم  . إن اهللا تعالى عالم قادر فليس تلقيبا، كقولنا زيد وعمر، وعلى هذا إجماع المسلمين      : قلنا
يكن كذلك تلقيبا، كان مشتقا من علم، فقد وجب إثبات العلم، وإن كان ذلك إلفـادة معنـى، فـال                   

ـ              و ذو يختلف ما هو إلفادة معنى واجب إذا كان معنى العالم منا أن له علما أن يكون كل عالم فه

                                         
  . بتصرف٣٨-٣٣: ص، محمد العثيمين: شرح القواعد المثلى) ١(
  .٣٤-٣٣: ص، محمد العثيمين: شرح القواعد المثلى) ٢(
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 علم، كما إذا كان قولي موجود مفيدا فينا اإلثبات كان الباري تعـالى واجبـا إثباتـه؛ ألنـه                    
  )١(موجود

 :)٢(أركان اإليمان بأسماء اهللا الحسنى

  .اإليمان باالسم .١

  .اإليمان بما دل عليه االسم من معنى .٢

  .اإليمان بما يتعلق باالسم من آثار .٣

ونؤمن بأنه يدل علـى     ، نؤمن بأنه علم على اهللا      فاإليمان مثال باسم الرحيم يعني أن       
أن اهللا ذو رحمة يرحم من يشاء قدير ذو قدرة ويقدر على كل شيء غفـور ذو مغفـرة ويغفـر            

  . الواردة في الكتاب والسنةوهكذا كل اسم من أسماء اهللا ، لعباده

                                         
  .٤٤: ص، األشعري: اإلبانة عن أصول الديانة) ١(
 –ار المنـارة    مكتبة ومطبعة د  : الناشر، الرابعة: الطبعة، نسيم شحدة ياسين  : شرح أصول العقيدة اإلسالمية   ) ٢(

  .٣٩: ص، محمد العثيمين: شرح القواعد المثلى: وانظر.  بتصرف٦٠-٥٩: ص، هـ١٤٢٥: سنة النشر، غزة
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  المطلب الثالث

  الفرق بين االسم والصفة

 العلـيم،  القادر،: مثل به؛ القائمة الكمال صفات مع اهللا ذات على دل ما كل :اهللا أسماء"
 العلـم  مـن  بهـا  قـام  ما وعلى اهللا، ذات على دلَّت األسماء هذه فإن البصير؛ السميع، الحكيم،

 ،والحكمـة  ،كـالعلم  بالـذات؛  القائمة الكمال نعوت فهي الصفات؛ أما والبصر، والسمع والحكمة
 متـضمن  االسم : ويقال واحد، أمر على دلت والصفة ن،أمري على دل فاالسم .والبصر ،والسمع
  .)١("لالسم مستلزمة والصفة للصفة،

  :)٢(من األمور التي تميز االسم عن الصفة

  .أما الصفات فتدل على صفة في الذات. األسماء تدل على ذات المسمى .١

 والصفات تثبت بالكتاب وما صح من الـسنة       . األسماء تثبت بالكتاب وما صح من السنة       .٢
  .األسماء باب من أوسع الصفات باب: قيل لذلك .واالشتقاق وداللة األفعال

 ،فيشتق من األسـماء صـفات  . أما الصفات فهي أوصاف فقط . األسماء أعالم وأوصاف   .٣
 صـفات  والعظـيم،  والقادر الرحيم اهللا أسماء من فنشتق ،وال يشتق من الصفات أسماء    

 .والماكر الجائي اسم والمكر المجيء اتصف من نشتق ال لكن والعظمة، والقدرة الرحمة

 التعبد في تختلف نـلك بها، والحلف بها االستعاذة في تشترك وصفاته  اهللا أسماء نإ .٤
 ال كنـل العزيز، وعبد الرحمن، وعبد الكريم، عبد: فنقول بأسمائه، اهللا فيتعبد ، والدعاء

 اهللا يدعى أنه اـكم زة؛ـعال وعبد الرحمة، وعبد رم،ـالك عبد: نقول فال بصفاته؛ يتعبد
 ال لكـن  بنـا،  طفـال! لطيف ويا أكرمنا،! كريم ويا ارحمنا،! رحيم يا: فنقول بأسمائه،

 أن ذلك! اهللا لطف يا :أو! اهللا رمـك يا: أو ارحمينا،! اهللا رحمة يا: فنقول صفاته وـندع
 زة،ـعال وكذلك هللا، صفة هي بل اهللا، هي ليست فالرحمة الموصوف؛ هي ليست الصفة

 إال اءـدع يجوز وال هللا، إال التعبد يجوز وال اهللا، هي وليست هللا، صفات فهذه وغيرها؛
ــالى اهللا؛ ــه تعــ ــــيئا[:  لقولــ ــــرشكون يب ش ــــدونني ال ي ًيعب ُْ ُ ََ ِ َ ُ ِ ْ َ ِ َ ُ ــــور {]ْ .}٥٥:الن

                                         
 والـدعوة  واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العامة الرئاسة عن تصدر دورية مجلة :اإلسالمية البحوث مجلة) ١(

 عبد بن العزيز عبد :رئيس اللجنة ، واإلرشاد والدعوة تاءواإلف العلمية البحوث إلدارات العامة الرئاسة، واإلرشاد
  .٨٩٤٢: رقم الفتوى). المكتبة الشاملة(، جزءا ٧٩: األجزاء عدد ،باز بن اهللا
 دار: الناشر، الثانية: الطبعة، السقَّاف القادر عبد بن علوي: والسنة الكتاب في الواردة  اهللا صفات: انظر) ٢(

  .٢١-٢٠:  ص،هـ١٤٢٢: نشرسنة ال، الثقبة – الهجرة
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   مطالبأربعةوفيه 
v قول املعتزلة االسم غري املسمى:املطلب األول .  
v ول املعتزلة االسم غري املسمىمناقشة ق: املطلب الثاني.  
v عدم إثبات املعتزلة مجيع األمساء احلسنى: املطلب الثالث.  
v مناقشة عدم إثبات املعتزلة مجيع األمساء احلسنى: املطلب الرابع.         
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  المطلب األول

  االسم غير المسمىقول المعتزلة 

 أمـا  .المـسمى  على الدال اللفظ: هو االسم:  فقالوا والمسمى االسمفرق علماء اللغة بين     
 واستغل المعتزلة هذا التفريق بين االسـم        .األذهان أو األعيان في الموجود الشيء: فهو المسمى

: ومقصود المعتزلة من قـولهم     ، أي أسماء اهللا تعالى غيره     المسمى، غير االسم: فقالوا ،والمسمى
 خلـق  حتـى  له، اسم والن اهللا   كا: تحقيق معنى التوحيد عندهم حتى يقولوا     ، االسم غير المسمى  

 كمـا  غيـره،  نهاأ اهللا أسماء في يقولون فهم صنعهم، من بأسماء خلقه سماه حتى أو اسما لنفسه
  األسماء وليس هذا هو مراد علماء اللغة بل مرادهم أن         ذلك ونحو غيره، نهأ اهللا كالم في يقولون

 )١(العقالء من أحد فيه ينازع ال وهذا المسميات، هي نفسها ليست األقوال هي التي

                                         
، األولى: الطبعة، التميمي علي بن خليفة بن محمد: الحسنى اهللا أسماء في والجماعة السنة أهل معتقد :انظر) ١(

  .٢٧٦: ص، هـ١٤١٩: سنة النشر، الرياض – السلف أضواء: الناشر
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  المطلب الثاني

  االسم غير المسمىقول المعتزلة  مناقشة

هل هو هو؟ أو هو غيره؟ أو ال يقال هو هو؟ وال يقال هـو               ، إن مسألة االسم والمسمى   
 من الصحابة غيره؟ أو هو الزم له؟ من المسائل الحادثة التي لم تكن في زمن السلف الصالح              

  )١(في زمن متأخر كمسألة متفرعة عن مسألة كالم اهللا تعالىبل ظهرت ، والتابعبن

. ففيها مـن الحـق والباطـل   ، إن فيها تفصيال ووجوها: والحق في هذه المسألة أن يقال    
 غلـط  طالمـا  :قيل؟  غيره أو المسمى هو عندكم فاالسم :قيل فإن:" ابن قيم الجوزية  يقول اإلمام   

 عليـه  الـدال  اللفظ به ويراد ،تارة المسمى به يراد فاالسم ،فيه الصواب وجهلوا لك ذ في الناس
 به المراد ،فهذا ،وخلق ورأى اهللا وسمع ،عرشه على اهللا واستوى ،كذا اهللا قال :قلت فإذا .أخرى

 ،اهللا ءأسـما  من رحمنـوال ،يـعرب اسم رحمنـوال ،عربي اسم اهللا :قلت وإذا .نفسه المسمى
 يقال وال .للمسمى ههنا فاالسم ،ذلك ونحو ،رحمةـال من مشتق والرحمن ،فعالن وزنه والرحمن

 أريد نإو .فحق المعنى غير فظـالل أن بالمغايرة أريد فإن .اإلجمال من الغير لفظ في لما ،غيره
 ،صـنعهم  من بأسماء خلقه سماه حتى أو ،اسما لنفسه خلق حتى له اسم وال انـك سبحانه اهللا أن

 ،لنفـسك  خلقته :يقل ولم )٢("نفسك به سميت" :الحديث في فقوله .واإللحاد الضالل أعظم من فهذا
 نفسه سمى كما ،نفسه به وسمى االسم بذلك تكلم سبحانه أنه على دليل ،خلقك به سماك :قال وال
  )٣(."بأسمائه حقيقة بها تكلم التي كتبه في

                                         
  .١٨٦-٦/١٨٥، ابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر) ١(
 اللهـم  حزن أو هم أصابه عبد قال ما قال أنه وسلم وآله رسول عن  مسعود ابن" :هذا شطر من حديث   ) ٢(

 لك هو لك هو اسم بكل أسألك قضاؤك في عدل حكمك في ماض بيدك ناصيتي امتك وابن عبدك وابن عبدك اني
 تجعـل  أن عندك الغيب علم في به استأثرت أو خلقك من أحدا هـعلمت أو كتابك في زلتهـأن أو نفسك به سميت

 حزنه مكان هـوأبدل وغمه همه اهللا أذهب اال وغمي همي وذهاب حزني وجالء صدري ونور قلبي ربيع لقرآنا
 الشيخ عدد وقد .٣/٢٥٣). ٩٧٢( :حديث رقم ،باب األدعية ، كتاب الرقائق : أخرجه بن حبان في صحيحه    ". فرحا

  .)١٩٩ (الصحيحة في طرقه األلباني
أحمـد  : تحقيق، أبو عبد اهللا محمد بن قيم الجوزية      : در والحكمة والتعليل  شفاء العليل في مسائل القضاء والق     ) ٣(

ـ ١٤٢٩: سـنة النـشر  ،  القـاهرة –مكتبة الصفا   : الناشر، الطبعة األولى ، بن شعبان بن أحمد    . ٤٨٨: ص، هـ
 : تخـريج  ، العلمـاء  مـن  جماعة: تحقيق الحنفي، العز أبي ابن محمد بن علي: الطحاوية العقيدة شرح: وانظر

  .١٢٧: ص. هـ١٤٢٦: سنة النشر،  القاهرة،السالم دار : الناشر، األولى: األلباني الطبعة الدين صرنا
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 ٤٤

 

  :)١( لالسم والمسمى هيصور ثالث هاهنا أن والحاصل

  .المسمى غير االسم: األولى

  .المسمى هو االسم: انيةوالث

  .للمسمى االسم: والثالثة

 إن ؛المـسمى  غير االسم إن القائل فقول. وباطال حقا فتحتمالن :األوليان الصورتان فأما
 كالمـه  مـن  تعالى اهللا أسماء ألن ؛باطل معنى فهذا مخلوق، وأنه الذات غير االسم لفظ أن أراد

 فهـذا  اهللا، ذات غير اهللا أسماء أن القائل أراد وإن .مخلوقة غير اهللا فأسماء ،مخلوق غير وكالمه
  .الشارب اآلكل زيد غير مثال زيد لفظ ألن ؛ولغة عقال صحيح كالم

 إن قـال  فمـن  وباطال، حقا تحتمل فأيضا المسمى، عين االسم أن: الثانية الصورة وأما
 كمـا  باطل معنى فهذا مخلوقة، اهللا أسماء ألفاظ أن وأراد الذات باالسم وأراد المسمى عين االسم
 أسـماء  بخلـق  يقل ولم المسمى عن ينفك ال االسم بمعنى المسمى عين االسم أن أراد وإن .سبق
  .حق كالم فهو اهللا،

 ،تـدليس  وال فيه تلبيس ال واضح كالم فهو للمسمى االسم أن وهي: الثالثة الصورة وأما
َوهللاِ [: وتعـالى  تبارك اهللا الـق دفق عليه، يدالن والسنة الكتاب بل المحدثة اتـالكلم من وليس

َاألسامء احلسنى ْ ُْ ُ َ   .}١٨٠:األعراف{] َ

 مـن  إمام عن صدر إن المسمى غير أو المسمى عين االسم إن القائل قول أن فالحاصل
 على فيحمل الكالم أهل أئمة من إمام لسان على جرى وإن الحق، المعنى على فيحمل السنة أئمة

  .الباطل المعنى

 يقـال  وال بـذلك،  األدلـة  لورود للمسمى؛ االسم إن: يقال أن السنة أهل ندع الراجحو
  .وباطال حقا تحتمل إنها إذ الحق المعنى ببيان إال المسمى غير أو المسمى هو االسم

  

                                         
 وزارة: الناشـر ، األولى: الطبعة، الخميس الرحمن عبد بن محمد: الحديث أصحاب شرح السنة أهل اعتقاد) ١(

: وانظر. ١١٢-١١٠: ص، هـ١٤١٩: النشرسنة  ، السعودية - واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشئون
  .٢٠٢-٦/١٨٥، ابن تيمية: مجموع الفتاوى
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 ٤٥

 

  المطلب الثالث

  عدم إثبات المعتزلة جميع األسماء الحسنى

  : وذلك ألمرين همالم يثبت المعتزلة جميع األسماء الحسنى

كثير من أسماء اهللا تعـالى ثابتـة بهـذه          الو،  أن المعتزلة ردوا خبر اآلحاد     :ألمر األول ا
وبذلك ترى أن   ، فردهم لخبر اآلحاد؛ ألزمهم رد الكثير من أسماء اهللا الحسنى الثابتة بها           ، األخبار

ل ولذلك لم يشتغلوا في جمعها وعددها كمـا اشـتغ         . المعتزلة لم يقروا بجميع أسماء اهللا الحسنى      
 )١(غيرهم من العلماء

 أن أسماء الباري تعالى تثبت عند المعتزلة من خالل قاعدة الحسن والقـبح     :األمر الثاني 
ومـا ال يـراه   ، ري تعالى فال بأس بهافما يراه العقل من األسماء مناسبا إلطالقه على الب  ، العقلي

،  أو الـسنة المتـواترة    مناسبا فال يجوز إطالقه على الباري تعالى وإن كان قد ثبـت بالكتـاب               
يقـول القاضـي عبـد      . وبتعبير آخر إن أسماء الباري تعالى عند المعتزلة اجتهادية ال توقيفيـة           

اعلم أن جميع ما ذكرناه في الداللة على حسن إجراء األسماء على المسميات من غيـر                :" الجبار
ذا علمناه بالعقل وعلمنا    من غير إذن؛ ألنا إ    ، تعالى ذكره ، إذن يدل على حسن إجرائها على القديم      

لم يمتنع أن تجري عليه من األسماء ما يفيـد          ، ما يستحق من األوصاف وعلمناه فاعال لما أحدثه       
 )٢(."وما أوجده من فعله، ما هو عليه في ذاته

َحـسبنا اهللاُ ونعـم [: كان يمنع النـاس مـن أن يقولـوا     )٣( أن هشام الفوطي    ذلك ومثال ْْ َ ُ َِ َ
ُالوكيل ِ  ألن الوكيـل  ؛معلال ذلك بأن اسم الوكيل ال يجوز على اهللا تعـالى          ، } ١٧٣:آل عمران{ ]َ

  )٤(يحتاج إلى من يوكله وهذا ال يجوز في حق الباري تعالى

                                         
حقق بعضه مجموعة مـن  : تحقيق، القاضي أبو الحسن عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل  : انظر) ١(

  . ١٥/٣٩٢، هـ١٣٨٠: سنة النشر،  القاهرة–الشركة العربية للطباعة والنشر : الناشر، األولى: الطبعة، العلماء
  .٥/١٧٩، القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل) ٢(
 ذكـاء  صاحب .شيبان بني مولى الكوفي، المعتزلي،، الفوطي محمد أبو عمرو بن هشامهو  : هشام الفوطي ) ٣(

ُحـسبنا اهللاُ ونعـم الوكيـل[: قـول  عـن  نهـى .وغيـره  سـلمان،  بن عباد: عنه  أخذ .ووبال وبدعة وجدال ِ َِ ْ َ ُ ََ آل {] َْ
 في يعذبون: ويقول .يضل وال يهدي وال بمطر، أرضا يحيي وال بالنار، كافرا اهللا يعذب ال: وقال ،}١٧٣:عمـران
  .)١٠/٥٤٧، الذهبي: النبالء أعالم سير( .به ال المطر، عند األرض ويحيي بها، ال النار،

، الثانيـة : الطبعة، نيبرج: تحقيق، اطأبو الحسين عبد الرحيم الخي    : االنتصار والرد على ابن الروندي    : انظر) ٤(
  .١٥٩: ص، البغدادي: الفرق بين الفرق. ٥٨-٥٧: ص، هـ١٤١٣:سنة النشر، بيروت، أوراق ثقافية: الناشر
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  المطلب الرابع

  عدم إثبات المعتزلة جميع األسماء الحسنى مناقشة

 فيهـا  وفالوق فيجب هذا وعلى؛  فيها للعقل مجال ال توقيفية تعالى اهللا أسماء"والحق أن   
 يـستحقه  ما إدراك يمكنه ال العقل ألن ؛ينقص وال فيها يزاد فال ،والسنة الكتاب به جاء ما على

َوال تقـف مـا لـيس لـك [: تعالى لقوله ،النص على ذلك في الوقوف فوجب ،األسماء من تعالى َ َ َْ َْ َ ُ َ َ
َبه علم إن السمع والبرص والفؤاد كل أولئك كا َُ ِ ِ َِ ُّ ُْ َ َ َ َ ََ َُّ َ َ ْ َّ ٌِ ًن عنه مسئوالِ ُ ْْ َ ُ َ ْقـل [: وقولـه  }٣٦:اإلرساء {]َ ُ

ْإنام حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلثم والبغي بغـري احلـق وأن تـرشكوا بـاهللاِ مـا مل  َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َِّ ُِ ِ ِْ ُْ ْْ َِّ َ َ َ َ َ َ َ َ ِّ ََ ِ َ ْ َ ََّ ََ َِ ِ َ َ َ ِ
َينزل به سلطانا وأن تقولوا عىل اهللاِ ما ال ت َ ِّ ََ َ ُ َُ ُ ُ َْ َْ َ ً َ ِْ َعلمونِ ُ َ  لـم  بما تعالى تسميته وألن ؛}٣٣:األعراف {]ْ

 ،ذلـك  فـي  األدب سلوك فوجب .تعالى حقه في جناية ،نفسه به سمى ما إنكار أو ،نفسه به يسم
  )١(."النص به جاء ما على واالقتصار

 حـسبنا " :يقـول  كان هشاما نإ :قال بأن وطىفال عن )٢(الخياط واعتذر": يقول البغدادي 
 عالمات من وهذا ،فوقه الكِّوم يقتضى وكيال أن وزعم ،الوكيل من بدال "عليه لالمتوكَّ ونعم اهللا

 ؛الكـافي  بمعنـى  اللغة في الوكيل أن :وذلك .اللغة في األسماء بمعاني عنه والمعتذر هشام جهل
 حـسبنا  ومعنـى  .الوكيـل  ونعم اهللا حسبنا :قولهم معنى وهذا .فيه وكله ما أمر موكله ييكف ألنه

 وال ،الـرازق  ونعم رازقنا اهللا :القائل كقول ،قبله لما موافقا نعم بعد ما يكون أن وواجب ،افيناك
ُومـن يتوكـل عـىل اهللاِ فهـو حـسبه[ :قـال  تعـالى  اهللا وألن ؛الغـافر  ونعم رازقنا اهللا :يقال ُ َ َ َ َ ْ َْ َ َُ َ َ ْ َّ َ[ 

ُقـل لـست [ :تعـالى  قوله ومنه ،الحفيظ بمعنى أيضا الوكيل يكون وقد .كافيه أي } ٣:َّالطـالق{ ْ َ ْ ُ
ٍعليكم بوكيل ِ َ َِ ْ ُْ  ،بليـد  أي :ٌلكَوو ٌلكو رجل :الحفيظ نقيض في ويقال ،حفيظ أي :}٦٦:األنعام {]َ

اهللا وكان ،الحفيظ بمعنى الوكيل كان وإذا .البالدة اُلكَوالو  مـن  للمنع يكن لم ،وحفيظا كافيا 
  )٣(."معنى أسمائه في الوكيل إطالق

                                         
  .٥٤-٥٣: ص، محمد العثيمين: شرح القواعد المثلى) ١(
 إليـه  تنسب ،ببغداد همشيخ ،المعتزلة يمتكلم أحد، الحسين  أبو ،عثمان بن محمد بن الرحيم  عبد هو: الخياط )٢(

 ابـن  على الرد في االنتصار :منها كتب له المعتزلة، عند عجيبة جاللة له العلم، بحور من كان ،الخياطية فرقة
، الـذهبي : سـير أعـالم النـبالء     (: انظـر . هـ ٣٠٠ نحوتوفي  ، الحكمة نعت ونقض ،لواالستدال الراوندي،

  ).٣/٣٤٧، الزركلي: األعالم .٥/١٦٤، ابن حجر العسقالني: لسان الميزان. ١٤/٢٢٠
  .١٦٠-١٥٩: ص، البغدادي: الفرق بين الفرق) ٣(
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  فيه مخسة مطالبو
v عالقة الصفات السلبية بالذات:املطلب األول .  
v عالقة الصفات الثبوتية الفعلية بالذات: املطلب الثاني.  
v بالذاتالصفات الثبوتية الذاتية اخلربيةعالقة : املطلب الثالث .  
v عالقة الصفات الثبوتية الذاتية العقلية بالذات: املطلب الرابع. 

v القة الصفات بالذات عند املعتزلةمناقشة ع: املطلب اخلامس.  
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  المطلب األول

  قة الصفات السلبية بالذاتعال

نعم هم ينفون ما نفـاه اهللا تعـالى       .  حقها أقر المعتزلة بالصفات السلبية ولكنهم لم يوفوها      
بمعنى أن الصفات السلبية ال تدل على       . ولكن ليس هذا فقط هو مفهوم الصفات السلبية       ، عن نفسه 
فهذه الـصفات   " ،أقر المعتزلة بالنفي ولم يقروا باإلثبات     ،  بل تدل على النفي واإلثبات     ،النفي فقط 

،  ضـدها  ثبات كمال بل الواجب ا  ، لكن ليس الواجب مجرد نفيها فقط     ، السلبية يجب نفيها عن اهللا    
ٌال تأخذه سنة وال نوم[فمثال   ْ َ َُ َ ٌَ َ ُ َِ ُ هللا ال ينـام  إن ا: ال يكفي في االعتقاد أن نقـول    ، }٢٥٥:البقـرة {]ْ

إن كلمـة ال   : ال مجرد أنه ال ينام فقط؛ ألننا نقـول        ، حتى نعتقد أنه ال ينام لكمال حياته وقيوميته       
ٍومـا مـسنا مـن لغـوب[: وقوله تعـالى . وهذا في حد ذاته ليس كماال     ، ينام مجرد انتفاء النوم    ُ ُ ْ َِ َ َّ َ َ[ 

بل يجـب أن    ، الى لم يتعب فقط   فال يكفي هنا أن نؤمن بأن اهللا تع       ، أي من تعب وإعياء   ، }٣٨:ق{
إذا يجب أن تعتقدوا أن ما نفاه اهللا عن نفسه ال يكفـي أن نعتقـد      . نؤمن بأنه لم يتعب لكمال قوته     

ابـن   يقول شيخ اإلسالم  . انتفاء هذا النفي فقط بل البد من أن نضيف إلى ذلك إثبات كمال الضد             
،  ليس بشيء فضال عن أن يكون كماال       أي المعدوم ، والعدم ليس بشيء  ، ألن النفي عدم  ": )١(تيمية

فإن كان العدم ليس بشيء فكيف يكون مدحا وهو ليس بشيء؟ إذا فهذا متضمن إلثبات وإال لـم                  
  )٢("يكن مدحا

                                         
 الحرانـي  النميـري  الخـضر  ،القاسم أبي بن اهللا عبد بن السالم عبد بن الحليم عبد بن أحمدهو  : تيمية ابن) ١(

 ،العـشرين  ندو وهـو  ودرس  وأفتى ،واشتهر فنبغ دمشق إلى أبوه به وتحول ،حران في ولد ،الحنبلي الدمشقي
 الـشيوخ  علـى  ودار األجـزاء  ونسخ بالحديث  عني ،جنازته في كلها دمشق فخرجت دمشق، بقلعة معتقال مات

له مصنفات   ،ذلك وغير، الكالم وعلم ،اإلسالم علوم وفي ،وفقهه الحديث وعلل الرجال في وبرع وانتقى وخرج
وبيان تلبيس الجهمية فـي     ،  النبوية السنة  منهاج و، درء تعارض العقل والنقل    :منها مجلد، مئة ثالث تبلغ كثيرة

: انظـر . هـ ٧٢٨توفي عام   ، ومجموع فتاوى ابن تيمية   ، والمسائل الرسائل مجموعةو ،تأسيس بدعهم الكالمية  
  ).١/١٤٤، الزركلي: األعالم(
  .٨٠-٧٩: ص، محمد العثيمين: شرح القواعد المثلى) ٢(
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  المطلب الثاني

  ات الثبوتية الفعلية بالذاتعالقة الصف

ال تعلـق   فأفعال اهللا تعالى عندهم     . ولم يفرقوا بينهما  ، جعل المعتزلة الفعل عين المفعول    
ـ       ، ومن هذه الصفات صفة الكالم    ، لها بذاته تعالى   لى خلـق  افمعنى كالم اهللا تعالى عندهم؛ أنه تع

، وكذلك صفة اإلرادة ال تقوم بذات البـاري تعـالى         ، ال أنه تعالى تكلم بذاته    ، كالما أسمعه لغيره  
خلـق اهللا  :  يقـال ،هي ما جرى فيها النفي واإلثبات: عرف المعتزلة الصفات الفعلية بقولهم "ولقد  

ـ     ؛والكالم واإلرادة من صفات األفعال    ، ولم يخلق لفالن  ، تعالى لفالن   ان ألن النفي واإلثبات يجري
َيريد اهللاُ بكم اليرس وال يريد بكم العرس[: قال تعالى ، فيهما َْ ُ ُ ْ ُ ُ ُُ َُ ُِ ُِ ُِ َوكلـم [ :وقـال ، }١٨٥:البقـرة {]َِ َّ َ َ

ًاهللاُ موسى تكليام ِ ْ َ َ ِوال يكلمهم اهللاُ يوم القيامة[ :قالو، }١٦٤:النساء {]ُ َِ َ َ َ ُ ُ ُْ َُ ِّ َ   )١( }١٧٤:البقرة {]َ

                                         
  .٤٢٣-١/٤١٩، صالح الرقب: مناهج اإلسالميين: انظر) ١(
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 ٥٠

 

  لثثاالمطلب ال

  عالقة الصفات الثبوتية الذاتية الخبرية بالذات

واعتبروا النصوص الدالـة علـى     ، أنكر المعتزلة الصفات الثبوتية الذاتية الخبرية مطلقا      
ومن ثم عمدوا إليها بالتأويل الباطـل       ، مجازوأنها جاءت على سبيل ال    ، هذه الصفات من المتشابه   

، ومن هذه الصفات صفة اليد والوجه والعينـين والـساق وغيرهـا           ، الذي ال يعدو كونه تحريفا    
ِولتصنع عىل عيني[ :معنى العين في قوله تعالى    : فقالوا ِْ َ َ َ ْ ََ َ ومعنـى  . على علمي : أي، } ٣٩:طه {]ُ

ٌكل يشء هالك[: الوجه في قوله تعالى    ِ ٍَ ْ َ ُّ ُ إال وجهـهُ ْ ََ َّ . الـذات : يعني بالوجـه ، } ٨٨:القـصص {]ِ

َّملا خلقت بيدي [: ومعنى اليد في قوله تعالى َ ُ ََ ِ ْ َ   )١( ...القوة: يعني باليد} ٧٥:ص {]َِ

                                         
  .١٥٢-١٥١: ص، القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة: انظر) ١(

 
 



  األسماء والصفاتمنهج المعتزلة في توحيد 
 

 ٥١

 

  المطلب الرابع

  عالقة الصفات الثبوتية الذاتية العقلية بالذات

، قادرا" : كونه ت هللا تعالى  لم يتمكن المعتزلة من التصريح بنفي الصفات مطلقا فقالوا نثب         
 ولكن هذا اإلثبـات ال      )١(."كارها، مريدا، موجودا،  للمدركات امدرك، بصيرا، سميعا، حيا، عالما

وال فـي هـذه   قولهم أ،  هذا المثبت كما سنرى في عالقة هذه الصفات بالذات  يحقيقة له سوى نف   
  :العالقة هي

  .لقاال يوجد عالقة بين الذات والصفات مط: القول األول

وهـذا مـا   ، نفي المعتزلة األوائل وجود أي عالقة بين ذات الباري تعالى وصفاته مطلقا 
:  خالل قول واصل بـن عطـاء  ويتضح ذلك من، كان عليه المعتزلة قبل اختالط فكرهم بالفلسفة    

  )٢("من أثبت معنى وصفة قديمة فقد أثبت إلهين"

  .الصفات عين الذات: القول الثاني

، ال حقيقة لها تميزها عن الذات     ، عبارة عن وجوها واعتبارات ذهنية    بمعنى أن الصفات    
يقول أبـو   ، وبذلك تكون الصفة عين الصفة األخرى     ، والصفات هي الذات  ، فالذات هي الصفات  

حياة هـي   حي ب  وهو   ،وهو قادر بقدرة هي هو    ") ٤(."إنه تعالى عالم بعلم هو هو      ":)٣(هذيل العالف 
  )٥(...  وكذلك قال في سمعه وبصره،هو

  .الصفات أحوال وراء الذات: ثالثالقول ال

، وال تتعلـق بهـا    ، ومنفصلة عنها ، بمعنى أن الصفة هي الحال التي تكون خارج الذات        
بمعنى أنه ذو حالة هـي  ") ٦"(يستحق اهللا تعالى هذه الصفات لما هو عليه في ذاته     : "أبو هاشم يقول  

                                         
  .٨٠: ص، القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة) ١(
عبـد  : تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة أسبابه وظـواهره       : وانظر. ١/٤٦، الشهرستاني: الملل والنحل ) ٢(

، هـ١٤٢١: سنة النشر ،  جدة –دار األندلس الخضراء    : الناشر، ولىاأل: الطبعة، اللطيف بن عبد القادر الحفظي    
  .٣٥: ص

 البـصرة  في ولد المعتزلة، أئمة من العبدي، مكحول بن اهللا عبد بن الهذيل بن  محمد هو: العالف الهذيل أبو )٣(
ـ ٢٣٥ سنة بسامرا توفي االعتزال، في ومقاالت مناظرات، لهـ  ه١٣٥ سنة  ،األعيـان  وفيـات ( :انظـر  .هـ

  ).١٩٧ -١٢١،اإلسالميين ومذاهب .٧/١٣١ ،الزركلي: األعالم .١/٤٨٠
  .١٠٨: ص، الخياط: االنتصار: انظر. ١١٨: ص، القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة) ٤(
  .١٢٧: ص، البغدادي: الفرق بين الفرق: وانظر. ١/٢٤٥، األشعري: مقاالت اإلسالميين) ٥(
  .١١٨: ص، بد الجبارالقاضي ع: شرح األصول الخمسة) ٦(
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 ٥٢

 

 فأثبت أحـواال    ،لم الصفة على الذات ال بانفرادها      وإنما تع  ،راء كونه ذاتاً موجوداً   ة و صفة معلوم 
 ال تعـرف   هي على حيالهـا    أي، وال معلومة وال مجهولة، ال موجودة وال معدومة فاتي صه

  )٢(."أنه مختص بحال الختصاصه بها تتأتى األفعال المحكمة منه" :فمعنى عالم) ١("   كذلك بل مع الذات

  .اتالصفات اعتبارات للذ: رابعالقول ال

وال هـي   ، وهذه الصفات ليست هي الذات    ، بمعنى أن الذات تستحق هذه الصفات لما هي عليه        
نـه  إ: ويعبر عن هذه العالقة أبو على الجبائي حين يقول        ، وال منفكة عنها  ، وال قائمة بالذات  ، غير الذات 

 ،لذاتـه لم عا" هو تعالىف) ٣("تعالى يستحق هذه الصفات األربع التي هي كونه قادرا عالما حيا موجودا لذاته  
   )٤(."حال توجب كونه عالماًو  أ، علم  لذاته أي ال يقتضي كونه عالماً صفة هي: ومعنى قوله،لذاته  حير قاد

  .الصفات عائدة إلى معنى السلب: القول الخامس

معنى قولي عالم إثبات ذاته ونفي الجهـل    ": حين يقول  )٥(ويعبر عن هذه العالقة بوضوح النظام     
،  ومعنى قولي حي إثبات ذاته ونفي المـوت عنـه  ،قولي قادر إثبات ذاته ونفي العجز عنه ومعنى ،عنه

  )٦(  . كذلك قوله في سائر صفات الذات على هذا الترتيبو

  .الصفات معاني وراء الذات: القول السادس

 يرالبا إن :يقول كان ... معمر وأما" :قال األشعري، )٧(وهذه طريقة معمر بن عباد السلمي
 صفات سائر في قوله وكذلك ،غاية إلى ال لمعنى المعنى وكان ،لمعنى له علما كان علمه نإو بعلم عالم

 ال لمعان بصير سميع حي قادر لها نهاية ال لمعان عالم نهإو بالمعاني جل و عز اهللا في فقال .الذات
  )٨("غاية

                                         
  .١/٨٢، الشهرستاني: الملل والنحل) ١(
  .٥/٢١٩، القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل) ٢(
  .١١٨: ص، القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة) ٣(
 .٨٣-١/٨٢، الشهرستاني: الملل والنحل) ٤(

 علـوم  فـي  تبحـر  المعتزلة، أئمة من: النظام إسحاق أبو البصري، هانئ بن سيار بن إبراهيمهو  : النظام) ٥(
 المعتزلة من فرقة فيها تابعته خاصة بآراء وانفرد وإلهيين، طبيعيين من رجالها كتبه ما أكثر على واطلع الفلسفة
  .)١/٤٣، الزركلي: األعالم(. هـ ٢٣١توفي عام .بالزندقة متهم أنه؛ الميزان لسان :وفي. إليه نسبة النظامية سميت

 .٣٥: ص، عبد اللطيف الحفظي: تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة: انظر. ١/٢٤٧، األشعري: مقاالت اإلسالميين) ٦(

 أعظـم  وكـان  .النظـام  وناظر بغداد، سكن. البصرة أهل من. الغالة من معتزلي: السلمي عباد بن معمر) ٧(
 مـن  فهـي  األعـراض  فأمـا  ،األجسام غير شيئا خلقي لم تعالى اهللا إن: أقواله من بمسائل، انفرد: غلوا القدرية

ـ  ٢١٥تـوفي عـام     . بالمعمريـة  تعرف طائفة إليه وتنسب. باالختيار وإما بالطبع إما األجسام اختراعات . هـ
  .) بتصرف٧/٢٧٢، الزركلي: األعالم(
  .٢/١٨٠، األشعري: مقاالت اإلسالميين) ٨(
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 ٥٣

 

  المطلب الخامس

   عند المعتزلةعالقة الصفات بالذاتمناقشة 
 باري تعالى أي صفة تقوم به حقيقـة؛        خالل ما تقدم يالحظ أن المعتزلة ال يثبتون لل         من

وقيـام  ، فهم أثبتوا التوحيد بدليل الحدوث    . ألن ذلك يتعارض مع مفهومهم للتوحيد وطريقة إثباته       
وهـذه التفـسيرات كمـا    ، أي صفة من الصفات الثبوتية بالباري تعالى يبطل دليلهم على التوحيد 

، وتلتقي في إثبات أن ال شيء غيـر الـذات  ، سيرات متقاربة تختلف شكال وتتحد جوهرا    تف، ترى
   )١("وأن الصفات تختلف باختالف إدراكاتنا نحن لمعاني ذاته

 مـع تحريـف اإلثبـات      جمـل واإلثبـات الم  ،  للصفات فصلولهذا فهم يأتون بالنفي الم    
واحد ليس كمثله  تزلة على أن اهللاأجمعت المع: "يقول األشعري، وإخراجه عن ذات الباري تعالى

 وال ،وال دم ، وال لحـم ، وال صورة، وال جثة، وال شبح، وليس بجسم،شيء وهو السميع البصير
وهذا التفصيل في النفي واإلجمال في اإلثبات مخالف لمـا     ) ٢(" ... وال عرض  ، وال جوهر  ،شخص

 فيـه  فيه، مدح ال كونه مع دالمجر النفي وهذا :يقول شارح الطحاوية ، جاء به الرسول محمد     
 علـى  ألدبك! حائك وال حجام وال كساح وال بزبال لست أنت: للسلطان قلت لو فإنك أدب، إساءة

 مـن  أحد مثل لست أنت: فقلت النفي أجملت إذا مادحا تكون وإنما صادقا، كنت وإن الوصف هذا
: والمقـصود .. .ألدبا في أجملت النفي في أجملت فإذا. وأجل وأشرف منهم أعلى أنت رعيتك،

 قـادر  عـالم  أنه وهي قليل، فهو اإلثبات وأما بكذا، ليس بكذا، ليس السلوب، عقائدهم غالب أن
 سـلكها  التـي  العقلية الطرق عن وال والسنة، الكتاب عن متلقى ليس المذكور النفي وأكثر حي،

 )٣ ("الصفات مثبتة من غيرهم

وإليك بعض األدلـة    . فاسد شرعا وعقال  ، ي ذلك وطريقتهم ف ، إن نفي المعتزلة للصفات اإللهية    
  :لكذعلى 

  . المعقولواللغة وقول المعتزلة في الصفات مخالف للقرآن والسنة : الدليل األول

، حي ال بحياة؛ مخالف للقـرآن الكـريم       ، قادر ال بقدرة  ، عالم ال بعلم  : إن قول المعتزلة  
وال ، وال تقبله الفطرة الـسليمة    ، مله اللغة وال تحت ، وإجماع الصحابة والتابعين    ، والسنة النبوية 

                                         
،  الهيئة المصرية العامة للكتاب    –مكتبة األسرة   :  الناشر ،)بدون طبعة : (الطبعة، أحمد أمين : ضحى اإلسالم ) ١(

  .٣/٣٠، م١٩٩٧:سنة النشر
  .٢٣٦-١/٢٣٥، األشعري: مقاالت اإلسالميين) ٢(
 ناصـر  : تخريج ، العلماء من جماعة: تحقيق الحنفي، العز أبي ابن محمد بن علي: الطحاوية العقيدة شرح) ٣(

  .١٠٨-١٠٧: ص، هـ١٤٢٦: سنة النشر،  القاهرة،السالم دار:  الناشر، األولى: األلباني الطبعة الدين
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 ٥٤

 

 غيـره  فـي  يخلقه بما تارة :به يقوم ال بما يصفونه النفاة هؤالء" :يقول ابن تيمية  . العقل الصريح 
 فـال  ،معقـول  غير أيضا وهذا ،والقدرة كالعلم بغيره وال به يقوم ال بما وتارة ،واإلرادة كالكالم

 العقـالء  باتفـاق  يعقـل  ال كما ،العلم به يقوم من إال عالم وال ،الحياة به تقوم من إال حي يعقل
ويقـول  ) ١(."الفعـل  به يقوم من إال فاعل يعقل ال أنه هذا وطرد ،الحركة به تقوم من إال متحرك

 بـإرادة  ومريد ،غيره في وخلقه عنه منفصل بكالم متكلما يسمى نهإ :قال من" :ابن قيم الجوزية  
 قـوال  المخلـوق  هو عنه منفصل بخلق وخالقا ،عنه منفصل قمخلو بعدل وعادال ،عنه منفصلة

 عـدل  به يقم لم أنه :هؤالء قول وحقيقة ...نفسه في تناقضه مع واللغة والنقل للعقل مخالفا باطال
 تقم لم :وقال الصفات حقائق نفى منهم تجهم ومن ،البتة فعل وال ،إرادة وال كالم وال إحسان وال
 إلـى  وردوهـا  أفعالـه  ونفـوا  ،واإلضـافات  السلوب إلى وردوها صفاته فنفوا ثبوتية صفة به

 ،لهـا  حقـائق  ال المعاني عن فارغة ألفاظ تعالى ءهأسما أن هذا وحقيقة المخلوقات المصنوعات
َوهللاِ األسـامء احلـسنى فـادعوه هبـا [ :تعالى قال وقد حسنا يكون أن وإنكار فيها اإللحاد من وهذا ْ ِْ ُ ُ ْ ََ َ ُ ُ َ َ

ِوذروا الذي َّ ُ َ َن يلحدون يف أسامئه سيجزون ما كانوا يعملونَ َ َُ َْ َ َ ُ َ ْ ُْ ْ ْ َُ َ َ ُِ ِ َِ َ  القـرآن  دل وقد، }١٨٠:األعراف {]ِ

ًأن القـوة هللاِ مجيعـا[ :تعـالى  كقوله ،وصفا سبحانه له األسماء هذه مصادر إثبات على والسنة َِّ َ َ ُ َّ َ[ 
َّإن اهللاَ هو الرزاق ذو القو[ :وقوله، }١٦٥:البقرة{ َ ُُ ُُ َّ َّ َّ ُة املتنيِ ِ ُفـاعلموا [ :وقوله، }٥٨:الـذاريات {]َِ َ ْ َ

ِأنام أنزل بعلم اهللاِ ْ ِ ِ َ ِ ْ َُّ  مـن  بـصره  إليه انتهى ما وجهه سبحات ألحرقت: " وقوله .} ١٤:هـود {]ََ
 مـن  برضاك أعوذ: " وقوله ،)٣("األصوات سمعه وسع الذي هللا الحمد: "عائشة وقول ،)٢("خلقه

 أن بعزتـك  أعـوذ : "وقولـه  ،)٥("الخلـق  على وقدرتك الغيب ك بعلم أسألك: "وقوله ،)٤("سخطك
 غيـر  أفعالـه  فـإن  ،واألفعال والصفات األسماء حقائق نتفتال ؛المصادر هذه ولوال ،)٦("تضلني

                                         
  .٢/٣٧٤، ابن تيمية: منهاج السنة النبوية) ١(
 النـور  حجابه قوله وفي ،ينام ال اهللا إن السالم عليه قوله في باب، كتاب الصالة : ه صحيح  في مسلمأخرجه  ) ٢(

  .٩٨: ص، )١٧٩: (قمحديث ر، خلقه من بصره إليه انتهى ما وجهه سبحات ألحرق كشفه لو
  .صححه األلباني .٣٦٥:  ص،)٣٤٦٠( :حديث رقم ، باب الظهار،كتاب الطالق: ه سنن فيالنسائيأخرجه ) ٣(
: ص، )٤٨٦: (حـديث رقـم   ، باب ما يقال في الركوع والسجود      ،كتاب الصالة : هصحيحفي  مسلم  أخرجه  ) ٤(

٢٠١.  
 خيـرا  الحياة كانت ما أحيني: ن كان يقول في دعائه    باب م ، كتاب الدعاء : ه مصنف  في ابن أبي شيبة  أخرجه  ) ٥(

  ٢٤٩٧صححه األلباني في المشكاة . ١٠/٢٦٥، )٢٩٩٦٠: (حديث رقم ،ِلي
حـديث  ، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل       ، كتاب الذكر والدعاء  : هصحيحفي   مسلم   أخرجه) ٦(

  .١٠٨٩: ص، )٢٧١٧: (رقم
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 ٥٥

 

 وهو ،المجرد لالسم معنى فال صفة وال فعل به يقم لم فإذا .وصفاته أفعاله غير هءوأسما ،صفاته
 )١("اإللحاد يةغا وهذا ،شيئا يفيد ال صوت بمنزلة

  .قول المعتزلة في الصفات اإللهية تكذيب للقرآن الكريم: الدليل الثاني

في أكثر  ، وبصر، وسمع، وحياة، وقدرة، علم: لقد صرح القرآن الكريم بأن اهللا تعالى له       
 :قـال األشـعري   . وال حيـاة  ، وال قدرة ، ال علم له  : ومع ذلك جاء المعتزلة ليقولوا    . من موضع 

ٌإنـه بكـل يشء علـيم[:  قولـه ب: فـإن قـالوا    من أين علمتم أن اهللا عـالم؟      : ويقال لهم " ِ ٍَ ُْ َ ِّ ُ َِّ ِ [
ِأنزلـه بعلمـه[: إن هللا علمـا بقولـه     : ذلك فقولوا لو: قيل لهم ، }١٢:ُّالـشورى{ ِ ِْ َِ ُ َ ْ ، }١٦٦:النـساء {]َ

ِوما حتمل من أنثى وال تضع إال بعلمه[ :وبقوله ِ ِ ِ ِْ َ ُِ َّ َِ ُ َ ْ ََ َ ْ ُ ْ َ ، وكذلك فقولوا إن له قوة لقولـه  } ١١:فاطر {]َ

ًأومل يروا أن اهللاَ الذي خلقهم هو أشد منهم قوة[ :تعالى َّ َ ُ ْ َُ َ َ َّْ ْ َ َُ ُْ ُّ َِ َِ َ َ ََّ ْ إن : قلنـا : إن قالواو. }١٥:ِّفـصلت {]َ
ـ وقتفلم ال   : قيل لهم  .اهللا عالم؛ ألنه صنع العالم على ما فيه من آثار الحكمة واتساق التدبير              ونل

ما ظهر في العالم من حكمة وآثار تدبيره؟ ألن الصنائع الحكمية ال تظهـر إال مـن             إن هللا علما ب   
  )٢("ظهر إال من عالم، وكذلك ال تظهر إال من ذي قوة كما ال تظهر إال من قادرتذي علم، كما ال 

  .لقد فرق القرآن الكريم بين معنى السمع ومعنى البصر: الدليل الثالث

َإننـي معكـام أسـمع وأرى[ :فقـال  البصر من السمع كتابه في اهللا ميز" َ ْ ََ ََ ُ ََ ُ َِّ ، }٤٦:طـه {]ِ

َإنا معكم مستمعون[: وقال ُ َِ َ ْ ُ ْ َُ َّ َوال يكلمهـم اهللاُ وال ينظـر إلـيهم يـوم [ وقـال ، }١٥:الشعراء {]ِ َ ْ ْ ُ َ ُ ُ ُْ َ َِ َ ِِّ ُ ْ َ َُ َ
ِالقيامة َِ  :الـصوت و عاالـسم  عند فقال .السمع دون ،والنظر الكالم بين ففرق، }٧٧:آل عمران {]َ

ٌقد سمع اهللاُ قول التي جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل اهللاِ واهللاُ يـسمع حتـاوركام إن اهللاَ سـميع [ ُ ُ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ََّ َ َِ َِ ُ َ َُ ُ َّ َ ََ َ َ ْْ َ ِ ِ َ َ
ٌبصري ِ َلقد سمع اهللاُ قول الـذين قـالوا إن اهللاَ فقـري ونحـن أغنيـا[ :وقال، }١:املجادلة {]َ َِ ِ ِ ِْ ََ ُ ْ َ َ ْ ٌَ َ َّ ِ ُ َ َّ َ َ ََ آل  {]ُءْ
: الرؤيـة  موضـع  فـي  وقال .زوجها في تجادلك التي قول اهللا رأى قد :يقل ولم، }١٨١:عمـران

ُالــذي يــراك حــني تقــوم[ َ َُ ََّ َ ِ ــال، }٢١٨:الــشعراء {]َِ ْوقــل اعملــوا فــسريى اهللاُ عملكــم[: وق َ َ َ َُ َ ُ َُ ْ ََ َ ِ[ 
 الـسماع  وال ،يـسمع  افيم الرؤية يذكر فلم معملك  اهللا ويسمع تقلبك يسمع يقل ولم، }١٠٥:التوبـة{

                                         
  .٤٧٨: ص، زيةابن قيم الجو: شفاء العليل) ١(
  .٤٣: ص، األشعري: اإلبانة عن أصول الديانة) ٢(
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َجتـري بأعيننـا[: وكذلك قال . عندكم ما خالف عنده أنهما لما .يرى فيما ِ ُ ْ َ ِ ِ ْ : وقـال، }١٤:القمـر {]َ
ِولتصنع عىل عيني[ ِْ َ َ َ ْ ََ َ  )١("ولم يقل لشيء من ذلك على سمعي}،٣٩:طه {]ُ

  . على إثبات الصفات اإللهيةصحابةإجماع ال: الدليل الرابع

ولم يـشذ عـن     ، على إثبات الصفات هللا تعالى    ،  لكرام والتابعون قد أجمع الصحابة ا   ل
وصـرح بنفـي الـصفات      ، )٢(الجعد بن درهم  ، حتى ظهر في آخر عهد التابعين     ، ذلك أحد منهم  

فأرسل العلمـاء إليـه     ، ) ٣(وقتله حاكم العراق خالد القسري    ، فأنكر بدعته السلف الصالح   ، اإللهية
ببيـان  ،  يتصدون لمن ظهر من بعده يدعوا لبدعتـه        اوانبرو، ويؤيدونه على ذلك  ، يصوبون فعله 

  ) ٤(والرد على أهل البدع والمنكرات، منهج النبوة الصحيح

 ؛وقد أجمع المسلمون قبل حدوث الجهمية والمعتزلة والحروريـة        : "قال اإلمام األشعري  
ياء، وال يمنعون أن    علم اهللا لم يزل، وعلم اهللا سابق في األش        : على أن هللا علما لم يزل، وقد قالوا       

                                         
محمد حامد  : تحقيق، عثمان بن سعيد الدارمي   : رد اإلمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد         ) ١(

  .٢٣-٢٢: ص، هـ١٣٥٨: سنة النشر،  بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر، األولى: الطبعة، الفقي
. الفراتيـة  الجزيرة سكن. الزندقة في أخبار له ضال، مبتدع التابعين في عداده، الموالي من :درهم نب الجعد )٢(

 قـارورة  فـي  جعل أنه منها الزندقة في كثيرة أخبارله   الجهمية، الطائفة إليه تنسب الذي صفوان بن الجهم شيخ
 كم ليقل فقال محمد بن جعفر ذلك فبلغ هكون سبب كنت ألني هذا خلقت أنا فقال وهوام دودا فاستحال وماء ترابا
 هقتل .فرجع ذلك فبلغه غيره إلى يرجع أن هذا إلى يسعى الذي وليأمر خلقه كان إن واإلناث منه الذكران وكم هو

: تلـك  خطبته في فقال الناس خطب خالدا نأ وذلك بالكوفة؛ األضحى عيد يوم، األمير القسري اهللا عبد بن خالد
 ولـم  خلـيال  إبراهيم يتخذ لم اهللا أن زعم إنه، درهم بن مضح بالجعد  فإني، ضحاياكم اهللا بلتق ضحوا الناس أيها
: انظر. هـ ١١٨ المنبر نحو  أصل في فذبحه نزل ثم. كبيرا علوا الجعد يقوله عما اهللا تعالى، تكليما موسى يكلم

  ).٢/١٢٠الزركلي : األعالم. ٢/٤٣٧،ابن حجر العسقالني: لسان الميزان. ٥/٤٣٣ ،الذهبي: سير أعالم النبالء(
 وأحـد  العـراقين،  أمير: الهيثم أبو بجيلة، من القسري، أسد بن يزيد بن اهللا عبد بن خالدهو   :القسري خالد )٣(

 واله ثـم  الملـك،  عبد بن للوليد هـ٨٩ سنة مكة ولي. دمشق أهل من ،األصل  يماني .وأجوادهم العرب خطباء
 سـنة  هـشام  عزلـه  أن إلـى  مدتـه  وطالت. بالكوفة فأقام هـ ١٠٥ سنة - والبصرة الكوفة - العراقين هشام
ابـن حجـر   : تقريـب التهـذيب   . ٥/٤٢٥، الـذهبي : سير أعالم النبالء  : (انظر .هـ ١٢٦توفي عام . هـ١٢٠

  ).٢/٢٩٧، الزركلي: األعالم .١/٢٨٨، العسقالني
، )بـدون طبعـة   : (الطبعـة ، اد سالم محمد رش : تحقيق، شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية    : كتاب الصفدية : انظر) ٤(

أحمد بن علـى بـن      ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري    . ٢/٥٤، هـ١٤٠٦:سنة النشر ، )بدون ناشر : (الناشر
دار : الناشـر ، األولى: الطبعة، ومحمد فؤاد عبد الباقي   ، عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز      : تحقيق، حجر العسقالني 

  .٤٢١-١٣/٤٢٠، هـ١٤١٩: سنة النشر،  القاهرة–الحديث 
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يقولوا في كل حادثة تحدث ونازلة تنزل كل هذا سابق في علم اهللا، فمن جحد أن هللا علمـا فقـد                     
  ) ١("عن اتفاقهمبه خالف المسلمين وخرج 

وتعمق آخرون في النظر وزعموا أنهـم يريـدون تـصحيح           ": )٢(وقال اإلمام ابن قتيبة   
 وأشـباه   ، والعفو ، والجالل ، والقدرة ، الحلم :لصفات مثل التوحيد بنفي التشبيه عن الخالق فأبطلوا ا      

، وهو القادر وال نقول بقدرة وهو العـالم وال نقـول بعلـم   ، فقالوا هو الحليم وال نقول بحلم   . ذلك
ويعاقـب  ، يعفوا بحلـم :  وأن يقولوا .أسألك عفوك  :كأنهم لم يسمعوا إجماع الناس على أن يقولوا       

، والعليم هو ذو العلم   ، والجليل هو ذو الجالل   ، لعافي هو ذو العفو    والقدير هو ذو القدرة وا     .بقدرة
غفر اهللا لك وعفا عنـك وحلـم اهللا   : قيل لهم ما تقولون في قول القائل  ، فإن زعموا أن هذا مجاز    

وال يحلم عن   ،  عن أحد  وال يعفو ، فاهللا ال يغفر ألحد   . زمجا: أمجاز هو أم حقيقة؟ فإن قالوا     ، عنك
هو حقيقة فقد وجب في المصدر ما وجـب فـي         : وإن قالوا .  ولن يركبوا هذه   .على الحقيقة ، أحد

فمن المحال أن يكون واحـد حقيقـة   ، وحلم حلما، وعفا عفوا، غفر اهللا مغفرة : ألنا نقول . الصدر
ٌإن كيدي متني[  :وقال اهللا . واآلخر مجازا  ِ َِ ْ َ َّ وأجمع الناس علـى أن الحـول        }١٨٣:األعـراف{ ]ِ

  )٣(ول الحيلةوالح، والقوة هللا

  .طريقة المعتزلة مستحيلة عقال: الدليل الخامس

لـيس إال نفـي للـصفات       . عالم ال بعلم  ، حي ال بحياة  ، قادر ال بقدرة  : إن قول المعتزلة  
تعالى اهللا عن   ، ومن ال علم له ال يكون إال جاهال       ، فكيف يكون عالما وال علم له     ، بطريقة فلسفية 

 والمحـب  والمريـد  ،عنه الصمنف كالمه يكون الذي هو المتكلم إن :قال فمن"، قولهم علوا كبيرا  
 يقوم ال عنه بائنا وسخطه ورضاه وبغضه ومحبته إرادته تكون ما والساخط والراضي والمبغض

 بلغتـه  مـا  سـمع  من كل بل ؛هذا للناس الرسل يفهم ولم ،يعقل ال ما قال ،األحوال من بحال به
 ترد لم وكذلك ،اهللا عن لصمنف هو ما اهللا بكالم ترد لم الرسل أن بالضرورة يعلم اهللا عن الرسل

                                         
  .٤٢: ص، األشعري: اإلبانة عن أصول الديانة) ١(
 دينـاً  ثقة كان اهللا، عبد أبو وقيل محمد أبو المروزى، أو الدينورى قتيبة بن مسلم بن اهللا عبدهو  : قتيبة ابن )٢(

 القـرآن،  مـشكل  لتأوي : مصنفاته من والفقه، والشعر، ومعانيه، القرآن، وغريب والنحو، باللغة، عالماً فاضالً،
، الـذهبي : سير أعـالم النـبالء    : (انظر. هـ ٢٧٦توفي عام   ، ذلك وغير ،والمعارف الحديث، مختلف وتأويل

  ).١/١٥٦، الزركلي: األعالم. ١٣/٢٩٦
: تحقيـق ، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري        : االختالف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة      ) ٣(

ـ ١٤١٢:سنة النـشر ،  الرياض-دار الراية : الناشر، األولى: الطبعة، أبو عمرعمر بن محمود     -٣٦: ص، هـ
٣٧.  
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: ويقـال لهـم   ") ١(."به متصف هو ما بل ؛عنه لصمنف هو ما ذلك ونحو ورضاه ومحبته بإرادته
، ال قول له، وال كالم، وال أمـر لـه،           يا، ناه ا، آمر  لم يزل  خبرونا عمن زعم أن اهللا متكلم، قائل      

: فكذلك من قال  : يقال لهم  .فال بد من نعم    جملة المسلمين؟  عن   ا خارج اوال نهى، أليس هو مناقض    
 موصـوف  سـبحانه  فهـو ") ٢("المسلمين إن اهللا عالم وال علم له، كان مناقضا خارجا عن جملة          

 متغـايرة  متميزة صفات وهذه ،والحياة والقدرة والعلم والبصر السمع من ،جميعها الكمال بصفات
 أعـوذ " :بـه  الخلـق  أعلم قال وقد .بالعقالء منه أشبه نبالمجاني فهو واحدة صفة إنها قال ومن

 المـستعاذ  غير به والمستعاذ) ٣("منك بك وأعوذ ،عقوبتك من بعفوك وأعوذ ،سخطك من برضاك
 المـستعاذ  والـصفة  بها المستعاذ الصفة فإن ،مختلفين فباعتبارينه  من به  استعاذته وأما .منه
 مـستعيذ  األخـرى  مـن  الصفتين بإحدى ستعيذفالم ،واحد ورب ،واحد لموصوف صفتان منها

  )٤(."منه بهما بالموصوف

    .طريقة المعتزلة متناقضة ولوازمها باطلة: السادسالدليل 

 وهو أبو الهذيل العالف     -وقد قال رئيس من رؤسائهم      " :قال اإلمام أبو الحسن األشعري    
ذا قلت إن علم اهللا هو اهللا فقـل يـا         إ: وُألْزِم، فقيل له  .  علما  إن علم اهللا هو اهللا، فجعل اهللا         -

 عـالم  :واعلموا رحمكم اهللا أن من قـال       .ارحمني، فأبى ذلك فلزمه المناقضة    علم اهللا اغفر لي و    
  القـدرة   علم وال عالم كان مناقضا، وكذلك القـول فـي          :وال علم كان مناقضا، كما أن من قال       

: ابن قـيم الجوزيـة  ويقول اإلمام ) ٥( والسميع والبصير،القادر، والحياة والحي، والسمع والبصر  و
 علـى  إال هيتصور  ال فالعقل ،والخارج العقل في ةممتنع معدوم صفات بها وصفوه التي الصفات"

 وجـود  هي ذاتا فإن وجوده الخارج في يمكن وال ،المستحيالت فرضت كما الممتنع الفرض سبيل
 اـفيه وال ،البتة لها صفة وال ماهية لـك على المجرد المطلق الوجود سوى لها ماهية ال مطلق
 خارجة وال فيه داخلة وال ،صفاته من صفة وال ،العالم هذا هي وال المفهوم في متغايران معنيان

  عن وال .تحته وال ،فوقه وال مباينة وال ، له )٦(وال محايثة ، عنه منفصلة وال ،به متصلة وال ،عنه

                                         
  .٢/٣٧٦ابن تيمية : منهاج السنة النبوية) ١(
  .٤٢: ص، األشعري: اإلبانة عن أصول الديانة) ٢(
: ص، )٤٨٦: (حـديث رقـم   ، باب ما يقال في الركوع والسجود      ،كتاب الصالة : هصحيحفي  مسلم  أخرجه  ) ٣(

٢٠١.  
رضـوان  : تحقيـق ، أبو عبد اهللا محمد بن قيم الجوزية: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة    ) ٤(

  .١٩٨-١/١٩٧، هـ١٤١٨: سنة النشر،  بيروت–دار الفجر : الناشر) بدون طبعة: (الطبعة، جامع رضوان
  .٣٧: ص، نفس المصدر: وانظر. ٤٢: ص، األشعري: اإلبانة عن أصول الديانة) ٥(
  ).٥/٢٦٩ ،ابن تيمية: الفتاوى مجموع: (انظر. المداخل: المحايث) ٦(
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 مـن  بشيء هي دركـت وال .شيئا دركـت وال ترى أن يمكن وال ،رىـت وال ،رهايس وال ،يمينه
 نعتت وال ،العدمية واإلضافات السلوب بغير توصف وال .ساكنة وال .متحركة هي وال .الحواس

 ،وجوبه عن فضال ،وجودـال بإمكان منها أحق وجودـال بامتناع هي .الثبوتية األمور من بشيء
 أن ومعلـوم  .النقيـضين  بين لجمعا كتكليفه ووجوبها الذات هذه بوجود االعتراف العقل وتكليف

 أكمل فهي وجودـال في فرضت ذات أيف .إلهية وال ربوبية وال لفعل تصلح ال ذاتـال هذه مثل
  بعد هـذا   يكثر فال .مستحيال يقدر ما كل من استحالة أعظم هو الوجود واجب جعلوه فالذي منها

 فضال .وتكليمه لكالمه نكارهمإ وال ،وبصره وسمعه وحياته وقدرته كعلمه لصفاته إنكارهم عليهم
 ،وغضبه ،وحبه ؛رحهـوف ،وإتيانه ،ومجيئه ،الدنيا سماء إلى ونزوله رشهـع على استوائه عن

  )١(".كان عليهم هدم السقف والجدران أهون،أصلها من البيت قواعد هدم فمن ،ورضاه

  .القول في بعض الصفات كالقول في بعض: الدليل السابع

 ،والـبغض  ،والمحبـة  ،والغضب ،كالرضا :نفسه به اهللا وصف ما بعض نفى من فإن"
، لعلـم وا ،لقـدرة ا لـه  تثبـت  فأنت :له قيل ،والتجسيم التشبيه يستلزم ذلك أن وزعم ،ذلك ونحو

 ،المخلـوقين  صفات مثل ليس تثبته ما أنوادعيت  !بمعنى وطريقة ما  ، والبصر ،والسمع ،والحياة
 جميع الصفات هللا تعالى بنفس الطريقة التي أثبت بهـا           وأثبت ،أثبته فيما قولك مثل نفيته فيما فقل

. وانف جميع الصفات  ، أو قل فيما أثبته مثل ما قلت فيما نفيته        ، بينهما فرق ال إذ ،بعض الصفات 
أنا أعقل صفة ليست عرضا بغير متحيز وإن لم يكـن    : فإن قال ") ٢(."فأحد األمرين الزم ال محالة    

 وإن لم يكـن فـي الـشاهد    ، صفة هي لنا بعض لغير متحيز     فأعقل : قيل له  ،له في الشاهد نظير   
 لكنه فرق غيـر مـؤثر فـي    ، وإن كان بينهما نوع فرق، فإن نفي عقل هذا نفي عقل ذاك  ،نظير

فـإذا أثبـتم    : ال، قيل لهم  : ؟ فإن قالوا   إذا كان اهللا مريدا فله إرادة     : ويقال لهم ") ٣(."موضع النزاع 
فإذا كان المريـد ال يكـون   : قائال ال قول له، وإن أثبتوا اإلرادة قيل لهم    مريدا ال إرادة له فأثبتوا      

مريدا إال بإرادة، فما أنكرتم أن ال يكون العالم عالما إال بعلم، وأن يكون هللا علم كمـا أثبـتم لـه     
 إال تقـوم  ال الـصفات  هـذه  ألن ؛به قائم كالم وال ،إرادة له ليس : يالمعتزل قال فإذا") ٤("إرادة
 ،المحدثات كصفات تكون وال ،القديم بها يتصف الصفات هذه أن للمعتزلي يبن فانه ،خلوقاتبالم

 الـصفات  تلـك : قال فإن .ذلك ونحو والرضا المحبة من الصفات لسائر المثبتون له يقول فهكذا
                                         

  .٢١١-١/٢١٠، ابن قيم الجوزية: مختصر الصواعق المرسلة) ١(
  .٢/١١٥، ابن تيمية: منهاج السنة النبوية: انظر) ٢(
بـدون  : (الطبعـة ، تهمحمد الشيمي شحا: تحقيق، شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية  : اإلكليل في المتشابه والتأويل   ) ٣(

  .٤٢: ص، )بدون تاريخ: (سنة النشر، اإلسكندرية، دار اإليمان: الناشر، )طبعة
  .٤٢: ص، األشعري: اإلبانة عن أصول الديانة) ٤(
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 دل واإلحكـام  ،اإلرادة علـى  دل والتخصيص ،القدرة على دل الحادث الفعل نأل ؛بالعقل أثبتها
 ضد أو ،والكالم ،والبصر ،السمع عن يخلو ال والحي ،للحياة لزمةتمس الصفات وهذه ،لمالع على
 عـدم  يستلزم ال المعين الدليل عدم: يقال أن أحدهما .جوابان لك: اإلثبات أهل سائر له قال .ذلك

 أن لـك  ولـيس  .ينفيه ال فانه ،ذلك يثبت ال العقلي الدليل من سلكت ما أن فهب ،المعين المدلول
 ذلـك  يعارض ولم ،عليه دل قد والسمع ،المثبت على كما الدليل عليه النافي نأل ؛دليل بغير نفيهت

 أن الثـاني  .المقاوم المعارض عن السالم ،الدليل أثبته ما إثبات فيجب ،سمعي وال عقلي معارض
 إلحـسان با العباد نفع :فيقال .العقليات من تلك به أثبت ما بنظير الصفات هذه أثبات يمكن: يقال
 ،محبـتهم  علـى  يدل الطائعين وإكرام ،المشيئة على التخصيص كداللة ،الرحمة على يدل إليهم

ـ أوليا إكـرام  من: ربوالخ بالشهادة ثبت قد كما ،بغضهم على يدل الكافرين وعقاب  وعقـاب  هئ
 ومأموراتـه  مفعوالته إليه تنتهي ما وهي - ومأموراته مفعوالته في المحمودة والغايات ،أعدائه

 ةلقـو : وأولى ،المشيئة على التخصيص يدل كما ؛البالغة حكمته على يدل - الحميدة العواقب من
 فـي  مما أعظم: والحكم النعم من مخلوقاته في ما بيان من القرآن في ما كان ولهذا ؛الغائية العلة

  )١(."المشيئة محض على الداللة من فيهما ما بيان من القرآن

  . الصفات كالقول في األسماءالقول في: الدليل الثامن

وأثبتوا هللا تعـالى األسـماء      ، نفى المعتزلة الصفات بحجة أنها تستلزم التشبيه والتجسيم       
 يسمى والعبد وقدير وعليم حي مثل الحسنى األسماء للباري تعالى "أثبتم  : فيقال للمعتزلة ، الحسني

 صـفاته  فـي  والوفق للعبد ونتثبت لما مماثال األسماء هذه من للرب ونتثبت ما وليس األسماء بهذه
 إن فإنـك  ،الـصفات  وإثبات ،األسماء ثباتإ نيب قرف "فال) ٢("أسمائه مسمى في ذلك مقولك نظير
 متـصفا  الـشاهد  فـي  نجـد  ال ألنا ؛تجسيما وأ تشبيها يقتضي والقدرة والعلم الحياة إثبات: قلت

 هـو  مـا  إال قدير عليم حي سمىم هو ما الشاهد في نجد وال: لك قيل ،جسم هو ماإال   بالصفات
 ألنك شيء وكل بل ،األسماء فانف للجسم إال الشاهد في تجده لم لكونك نفيت ما نفيت نإف ،جسم

: الحـسنى  األسماء نافي به يحتج الصفات ىنف من به يحتج ما فكل .للجسم إال الشاهد في تجده ال
 )٣(."الصفات لمثبتي جوابا كان لذلك جوابا كان فما

  

                                         
جامعة اإلمام محمـد بـن سـعود        : الناشر، الرابعة: الطبعة، شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية    : الرسالة التدمرية ) ١(

  .٢٣-٢٢: ص، هـ١٤٠٨: نة النشرس،  الرياض–اإلسالمية 
  . بتصرف١١٦-٢/١١٥، ابن تيمية: منهاج السنة النبوية) ٢(
  .٢٤: ص، ابن تيمية: الرسالة التدمرية) ٣(
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  .أسماء اهللا تعالى دالة على صفاته:  التاسعالدليل

، وإثبات األسماء الحسنى هللا تعالى مع نفـي مـدلولها         ، إن نفي المعتزلة للصفات اإللهية    
ال يفرقون بهـا بـين معنـى الـسميع          ، بدعة باطلة ، واالعتقاد بأن األسماء مجردة عن المعاني     

فاألسـماء  ، ك في باقي أسمائه تعـالى     وكذل،  االسمين عند المعتزلة نفس المعنى     فلكال، والبصير
لـذات المجـردة أي   لوليس ، عندهم ال تدل إال على معنى واحد هو الذات المجردة عن كل شيء  

وجدنا : ويقال لهم " : األشعري  اإلمام قال، ألن هذا ينافي التوحيد بزعمهم    ، صفة حقيقية متعلقة بها   
 اسم حي اشتق من حياة، واسم سميع        اسم عالم اشتق من علم، واسم قادر اشتق من قدرة، وكذلك          

 من أن تكون مـشتقة إمـا   اشتق من سمع، واسم بصير اشتق من بصر، وال تخلو أسماء اهللا       
قيب باسم لـيس  ل على طريق الت إلفادة معنى، أو على طريق التلقيب، فال يجوز أن يسمى اهللا            

 تلقيبـا، كقولنـا    ذلك قادر فليس عالمإن اهللا : فإذا قلنا .، وليس مشتقا من صفة اهفيه إفادة معن  
وإذا لم يكن كذلك تلقيبا، كان مشتقا من علم، فقد وجـب     .زيد وعمر، وعلى هذا إجماع المسلمين     

جـب إذا كـان معنـى    و واه، فال يختلف ما هو إلفادة معن اهإثبات العلم، وإن كان ذلك إلفادة معن      
 مفيدا فينا اإلثبات  اإذا كان قولي موجود   العالم منا أن له علما أن يكون كل عالم فهو ذو علم، كما              

  )١( موجودكان الباري تعالى واجبا إثباته؛ ألنه 

  .الحمد والثناء يكون باألمور الثبوتية الوجودية ال بالعدم المحض: الدليل العاشر

أن ) ٢(..."عالم بمعنى ال يجهل   :" كقول النظام ، يقال لمن زعم أن معني الصفة نفي ضدها       
والقادر هـو  ، فالعالم هو ذو العلم، يمكن اعتباره إثباتا لصفة العلم بحال من األحوال      هذا القول ال    

كما ذكـر   ، حتى وصفوه بالسلب المطلق   ، وبهذه الطريقة نفوا عن اهللا تعالى كل شيء       . ذو القدرة 
 أو ،الوجوديـة  باألمور يكون إنما والثناء والحمد" :ابن تيمية اإلمام  يقول  ، )٣(ذلك عنهم األشعري  

 ال المحـض  المعدوم فإن ،ثناء وال فيه مدح فال المحض العدم فأما ،الوجودية األمور يستلزم ما
 :تعـالى  كقوله ،ذلك يستلزم ما أو ،الثبوتية بالصفات إال نفسه على  يثني ال ولهذا ،عليه يثنى

ْاهللاُ ال إله إال هو احلي القيوم ال تأخذه سنة وال نو[ َ ُ َ ُ ََ َ َ َ َّ ٌَ َ ََ ُ َِ ُ ْ ُ ُّ ُّ ِ َم له مـا يف الـساموات ومـا يف األرض مـن ذا ِ ْ َ َ َُ ْ َ َّ َ ٌِ َ ِ ِِ َ َ
َالذي يشفع عنده إال بإذنه يعلم ما بني أيدهيم وما خلفهم وال حييطـون بـيشء مـن علمـه إال بـام  ِْ ِ َِّ َ َِّ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َّْ َ َ َ ْ ُ َُ ُ ُ ْ َ ْ ْ ْ َ ُ َ َُ ََ ََ َ َْ ْ ْ

َشاء وسع كرسيه الساموات واألرض و َ َ ُ َ ََ ْ َّ ُّ َْ ِ ِ َِ ُ َ ُال يئوده حفظهام وهو العيل العظيمَ َِ َِ َ َ ُ َ ُ ُُّ َِ ُ ُ ْ ُ  وقد } ٢٥٥:البقرة{ ]َ

                                         
  .٤٧٨-٤٧٧: ص، ابن قيم الجوزية: شفاء العليل: وانظر. ٤٤: ص، األشعري: اإلبانة عن أصول الديانة) ١(
  .١/٢٤٥، األشعري: مقاالت اإلسالميين) ٢(
  .٢٣٦-١/٢٣٥، األشعري: مقاالت اإلسالميين: انظر) ٣(
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 نفـسه  وصـف  وقد ،اهللا كتاب القرآن في آية أعظم اآلية هذه أن  النبي عن الصحيح في ثبت
 فـي  إال يكون ال والثناء المدح أن والمقصود ... سلوب خمسة فيها وذكر الثبوتية بالصفات فيها

 فـال  العدم فأما ،الوجودية األمور في يكون إنما والكمال ،الكمال بصفات يكون نماإ فإنه ،اإلثبات
 يكـون  أن عـن  فضال موجودا يجعله ولم يثبته لم فهو ... بالسلوب إال يصفه لم فمن ،فيه كمال

 )١(."كبيرا علوا الظالمون يقول عما  عليه مثنيا ممدوحا بالكمال موصوفا

                                         
  .٦٦-٢/٦٣، ابن تيمية: الصفدية) ١(
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  حثوفيه أربعة مبا

v بني العقل والنقلعتزلةامل: املبحث األول .  
v تقديم العقل على النقل: املبحث الثاني.  
v تأويل النصوص الشرعية: املبحث الثالث.  
v رد خرب اآلحاد يف مسائل االعتقاد: املبحث الرابع.  

  

 
 

 
 



  األسماء والصفاتمنهج المعتزلة في توحيد 
 

 ٦٤

 

  
  
  
  
  

  وفيه أربعة مطالب
v التعريف بالعقل والنقل: املطلب األول.  
v والنقل عند املعتزلةمنزلة العقل: املطلب الثاني .  
v العقل والقرآن الكريم عند املعتزلة: املطلب الثالث.  
v العقل والسنة النبوية عند املعتزلة: املطلب الرابع.  
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  المطلب األول
  التعريف بالعقل والنقل

  تعريف العقل لغة واصطالحا: أوال

   تعريف العقل في اللغة-١

 وقـد   )١("وعقَّاٍل عقَالء من عاقٌل فهو وعقََّل ومعقوالً عقْالً يعقل عقََل "العقل في اللغة من   
      ورد في اللغة بعدة معاني منها الحج٣(".أمـسكه  :بطنه الدواء عقل:"واإلمساك تقول العرب    ) ٢(ر( 

 الـذراع  وسـط  في فشدهما ذراعه مع وظيفته ثنى أي البعير  عقل :"ومنها اإلحكام تقول العرب   
 الـذين  األب قبـل  من القرابة وهم ،عصبته الرجل وعاقلة .عقل الجمعو العقال هو الحبل وذلك

ومنهـا  ) ٥("عقول فهو فهمه: الشيء عقل: "ومنها الفهم تقول العرب   ) ٤(" خطأ قتله من دية يعطون
 :يقـال  .وميز أدرك :الغالمعقل  و .حقيقتها على األشياء أدرك :عقال عقل" :اإلدراك تقول العرب  

  )٦(."عقلت مذ هذا فعلت ما

 ،اإلمـساك  : يالحظ أنها ترجـع إلـى معنـى        ،بالنظر إلى المعاني التي ورد بها العقل      
  . والمنع،اإلحكامو ،والحبس

  : تعريف العقل عند المعتزلة-٢

 حيـث  ، وكذلك القاضي عبـد الجبـار  ،)٧( أن العقل هو العلوم الضرورية     :يرى الجبائي 
خصوصة متى حصلت في المكلف صـح       مإعلم أن العقل هو عبارة عن جملة من العلوم          : "يقول

  )٨( "منه النظر واالستدالل والقيام بأداء ما كلف

  

                                         
  .١٣٣٦: ص، )المكتبة الشاملة(، الفيروزآبادي يعقوب بن محمد: المحيط القاموس) ١(
  .٣٠٤٦ /٤ ،منظور ابن: العرب لسان: انظر) ٢(
  .١٣٣٦: ص، آبادي الفيروز :المحيط القاموس) ٣(
، )بدون طبعـة  : (الطبعة، خاطر محمود:  تحقيق ،الرازي القادر عبد بن بكر أبي بن محمد: احالصح مختار) ٤(

  .٤٦٧: ص، هـ١٤١٥:سنة النشر، بيروت – لبنان مكتبة: الناشر
  .١٣٣٦: ص، آبادي الفيروز :المحيط القاموس) ٥(
  .٢/٦١٦،  وآخرونمصطفى إبراهيم: الوسيط المعجم) ٦(
  ٢/١٧٥، األشعري: مقاالت اإلسالميين: انظر) ٧(
  .١١/٣٧٥، القاضي عبد الجبار: يد والعدلالمغني في أبواب التوح )٨(
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 :عند السلف تعريف العقل -٣

  )١( : هيالعقل يقع باالستعمال على أربعة معانأن : يرى اإلمام ابن تيمية

  .كالقوة التي بها يبصر،  اإلنسانيعقلالقوى التي بها وهي : الغريزة المدركة  - أ

  .فهو مناط التكليف، وبين العاقل، يفرق بها بين المجنونوهي التي : ريةالعلوم الضرو  - ب

  .التي تدعو اإلنسان إلى فعل ما ينفعه وترك ما يضرهوهي : مكتسبةالعلوم ال  - ت

وهو العمل بالعلم الذي دلت عليه العلوم وهو ما يدخل فـي اسـم العقـل                : العلمالعمل ب   - ث
  .الممدوح

  تعريف النقل لغة واصطالحا: ثانيا

   تعريف النقل في اللغة-١

 نقـال  ينقلـه  نقله" وهو من   . النقل في اللغة يعني تحويل الشيء من موضع إلى موضع         
 إلـى  موضع من حوله نقال الشيء نقل"و) ٢(."نقله أكثر إذا ،تنقيال ونقله .التحول ،والتنقل .فانتقل

 فـي  المناقلـة : النقل"و) ٣(."صاحبه عن بلغه ،الكالم أو الخبرنقل  و .نسخه ،الكتابنقل  و .موضع
  )٤(".والجواب المنطق الحاضر وهو نقل، رجل. المنطق

   تعريف النقل في االصطالح-٢

من غير تفريق بين المتـواتر  .  القرآن الكريم والسنة النبوية: في االصطالح يقصد بالنقل 
؛ فمنهـا  أمـا الـسنة  . فالقرآن الكريم ال شك في ثبوته بطريق التواتر اللفظي والمعنوي     . واآلحاد

والمتـواتر  . ومنهـا أخبـار اآلحـاد     ،  فقط ومنها ما تواتر معنى   ،  لفظا ومعنى  األخبار المتواترة 
  )٥(وغير ذلك، ومنه الضعيف، واآلحاد؛ منه الصحيح

                                         
، الدويش سليمان موسى : تحقيق، ابن تيمية: والباطنية والقرامطة المتفلسفة على الرد في المرتاد بغية: انظر) ١(

  ٣٦١ -٣٦٠: ص، هـ١٤٠٨:تاريخ النشر، والحكم العلوم مكتبة: الناشر، األولى: الطبعة
 أبـو : اللغـة  تهذيب. ٦٨٨ :ص، الرازي :الصحاح مختار:  وانظر . ٤٥٢٩ /٦ ،منظور ابن: العرب لسان) ٢(

  .٩/١٥٠، الهروي منصور
  .٢/٩٤٩،  وآخرونمصطفى إبراهيم: الوسيط المعجم) ٣(
  .٣١/٢٧، مرتضى الزبيدي: تاج العروس: وانظر. ٩/١٥٣، الهروي منصور أبو: اللغة تهذيب) ٤(
محمـد   :والمنـاظرة  البحـث   آداب.٨/٧١، )المكتبة الـشاملة  (، محمد الشامي : والرشاد الهدى سبل: رانظ) ٥(
  .١١٤: ص، )المكتبة الشاملة: (التفسير أهل ملتقى أرشيف. ٨٨: ص، )المكتبة الشاملة(، يلشنقيطا
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  ثانيالمطلب ال
   العقل والنقل عند المعتزلةمنزلة

أمـا  ، المصدر األصلي الوحيد في مسائل العدل والتوحيد هـو العقـل   أن    المعتزلة يرى
وال يمكن أن يحصل تعارض بين مصدر أصـلي ومـصدر           ، النقل فهو مصدر ثانوي تابع للعقل     

فإنه ال يلتفت إلـى تعليمـات       ، كما لو أعطى الجندي تعليمات تخالف تعليمات قائد الكتيبة        ، ثانوي
 ألن الجندي أقل مرتبـة؛ فـال يلتفـت إلـى          ؛إن هناك تعارض في القرارات    : وال يقال ، الجندي

ولذلك لـم   . ر تعليمات الجندي في إطار صالحياته     سفَوتُ، اته مع وجود تعليمات قائد الكتيبة     تعليم
، يصرح المعتزلة بإمكان حصول تعارض بين العقل والنقل كما صرح غيرهم مـن المتكلمـين               

 )١(.شاء مسائل العدل والتوحيد عندهمفالعقل وحده المخول بإن

  لةمنزلة العقل والنقل عند المعتزمناقشة 
لقد أخطأ المعتزلة خطأ كبيرا حين ظنوا أن العقل له القدرة التامة على معرفـة مـسائل          

فوجدوا ، هم عندما عرضوا ما أصلوه في عقولهم على السمع        ؤوزاد خط ، العدل والتوحيد منفردا  
 كان األجدر بهم أن   . الخالف بين كثير مما أصلوه وبين النقل فطعنوا بالنقل ال بالعقل واستنتاجاته           

ال أن يؤولوا النقل ويكذبوه ويسخروا      ، لتوافق النقل الصحيح  ، راجعوا أصولهم وي، يتهموا عقولهم 
ولو كانت الشرائع توجد من خالل طريقة المعتزلة لما كان هنـاك حاجـة إلرسـال                ، من رواته 

   .الرسل وال إلنزال الكتب السماوية

لنقل ولكن مـنهجهم قـائم      فالمعتزلة ظاهرا لم يصرحوا بحصول التعارض بين العقل وا        
 – العدل والتوحيـد     – وذلك ألن من يؤصل أهم قضيتين في الدين          ؛بينهماعلى حدوث التعارض    

، ثم ينظر في النقل ليقف على مدى الموافقة والمخالفة لما أصله          ، من خالل النظر العقلي المحض    
  )٢ (ال بد وأن يكثر الخطأ والزلل

  

                                         
أحمـد  : تحقيـق ، الفخر الرازي : أساس التقديس . ٢/٣٠١، يحيى بن الحسين  : رسائل العدل والتوحيد  : انظر) ١(

ـ ١٤٠٦:سنة النـشر  ، القاهرة، مكتبة الكليات األزهرية  : الناشر، )بدون طبعة : (الطبعة، حجازي السقا  : ص، هـ
، أحمـد أمـين   : ضحى اإلسـالم  . ١٨١-١٨٠: ص، القاضي عبد الجبار  : شرح األصول الخمسة  . ١٩٤-١٩٣

٣/٣٩.  
، محمد العبده وطارق عبد الحلـيم     : يم والحديث المعتزلة بين القد  . ٣/٨٥، أحمد أمين : ضحى اإلسالم : انظر) ٢(

  .٢٦: ص

 
 



  األسماء والصفاتمنهج المعتزلة في توحيد 
 

 ٦٨

 

  والنقل الصحيح ال تعارض بين العقل الصريح : أوال

بل العقل الصريح يؤيد ما جـاء بالنقـل   ، ال تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح      
كتاب اهللا وسنة رسوله وما اتفق عليه سـلف األمـة          " : الصحيح ويشهد له يقول اإلمام ابن تيمية      

ـ ، الصريح فإن ما خالف العقل الصريح فهو باطل       ليس في ذلك ما يخالف العقل       ، وأئمتها يس ول
أو يفهمـون منهـا   ، ولكن فيه ألفاظ قد ال يفهمها بعض الناس، في الكتاب والسنة واإلجماع باطل   

ًونزلنا عليك الكتاب تبيانا [: فاآلفة منهم ال من الكتاب والسنة؛ فإن اهللا تعالى قال         ، معنى باطال  ََ ْْ َ َ َِ َِ َ ََّ َ ْ
َلكل يشء وهدى ورمحة وبرشى للمسلمني ِ ِ ِ ٍ ِْ ُ َْ ْ ً َ َِّ ُْ َ َ َ ُ َْ ً  ال العقل بصريح علم ما": ويقول) ١(."}٨٩:النحل {]ُ

 تأملـت  وقد قط صريح معقول يعارضه ال الصحيح المنقول بل البتة الشرع يعارضه أن يتصور
 فاسدة شبهات الصريحة الصحيحة النصوص خالف ما فوجدت فيه الناس تنازع ما عامة في ذلك
 األصول مسائل في تأملته وهذا للشرع فقاالمو نقيضها ثبوت بالعقل يعلم بل بطالنها بالعقل يعلم

 يعلـم  مـا  ووجدت ذلك وغير والمعاد والنبوات القدر ومسائل والصفات التوحيد كمسائل الكبار
 داللـة  أو موضـوع  حديث إما: يخالفه إنه يقال الذي السمع بل قط سمع يخالفه لم العقل بصريح
 صـريح  خالفه إذا فكيف الصريح العقل معارضة عن تجرد لو دليال يكون أن يصلح فال ضعيفة
 )٢("المعقول

 اليتصور ،العقالء فيه يختلف ال الذي ،العقل بصريح علم ما إن ":يقول اإلمام ابن القيم   و
ـ  العقـالء  ينازع ما في ذلك لـتأم ومن ،بخالفه يأتي وال ،البتة الشرع يعارضه أن  مـن  هـفي

 ،بطالنها بالعقل يعلم فاسدة شبهات صريحةال الصحيحة النصوص خالفت ما وجد ،الكبار المسائل
 ،والـصفات  ،التوحيـد  :لـمـسائ  في ذلك فتأمل ،للنقل الموافق نقيضها ثبوت لـبالعق يعلم بل

 بـل  ،قـط  سـمع  يخالفه لم العقل صريح عليه يدل ما تجد ،والمعاد ،والنبوات ،درـالق ومسائل
 عليـه  دل لمـا  مخالفـة  داللتـه  نتكـو  ال أو ،موضوعا حديثا يكون أن إما يخالفه الذي السمع

  )٣(."لـالعق

  

                                         
   بتصرف.٤٩١-١١/٤٩٠، ابن تيمية: مجموع الفتاوى) ١(

، الثانيـة : الطبعـة ، محمد رشـاد سـالم    : تحقيق، شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية    : درء تعارض العقل والنقل    )٢(
ـ ١٤١١: سـنة النـشر  ،  السعودية–ة  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمي  –إدارة الثقافة والنشر    :الناشر  ،هـ

١/٨٣.  
  .٨٣٠-٣/٨٢٩، ابن قيم الجوزية: الصواعق المرسلة) ٣(
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 أسباب توهم التعارض بين العقل والنقل: ثانيا

 ألنه ال يمكن للعقـل  ؛قد يتوهم المرء وجود تعارض بين العقل والنقل وهذا التوهم باطل       
  :)١(هيقد يرجع توهم التعارض إلى أسباب الصريح أن يعارض النقل الصحيح و

   العقول قضايا من ليست القضية كون :السبب األول

وذلك كإنكار المعتزلة الصفات اإللهية بحجة أن إثباتها يستلزم التشبيه واإلدعاء بأن هذه             
المسألة من القضايا العقلية القطعية وبناء على ذلك ال بد من تأويل آيات الصفات حتى ال يحصل                 

ه اهللا تعالى لنفسه وما أثبتـه        ألن إثبات ما أثبت    ؛فهذه القضية ليست قضية عقلية صحيحة     . التشبيه
 من الصفات من غير تكييف وال تشبيه وال تمثيل ال يعني بحال من األحوال التشبيه                 له رسوله 

واثبات اليد لإلنسان ال يعني بحال من األحـوال أن          ، فالمرء منا له يد واألسد له يد والباب له يد         
وهللا تعالى المثل األعلـى فهـو       ، سد والباب يده كيد األسد أو الباب بل يده تناسب حاله وكذلك األ          

والقـول فـي    . تعالى متصف بصفات الكمال والجالل وهذه الصفات ليست كصفات المخلـوقين          
  . صفات اهللا تعالى كالقول في ذاته

   المقبول الصحيح السمع من ليس السمع ذلك كون :الثانيالسبب 

 فخلـق  ،فعرقـت  ،فأجراهـا  يالخ خلق إنه": متنه في يقال الذي الخيل قُرع حديث مثل
 حاديـث فمثـل هـذه األ     ؛الملحدين وإلحاد المفترين فرية عن اهللا تعالي، )٢("العرق ذلك من نفسه

 فضال عن أن يقال أنهـا  ،فإن مثل هذه النصوص ال يعتد بها     ،العلم أهل باتفاق موضوعة مكذوبة
 كمـا  ،األعمال فضائل في ةالمرويوكذلك األحاديث   ،  ألنها ليست بشيء   ؛تعارض النقل أو العقل   

 ثـواب  لـه  كتـب  وكذا بكذا فيهما يقرأ عاشوراء يوم في ركعتين صلي من أنه": مرفوعا ىيرو
 واحـد  حديث يعلم فال ،الموضوعة األحاديث من الحديث أهل عند هو ،ذلك ونحو) ٣("نبيا سبعين
  )٤( موضوع بل ،ضعيف العلم أهل عند وهو إال الصحيح السمع أو العقل يخالف

  

  
                                         

  .٢/٤٥٩، ابن قيم الجوزية: الصواعق المرسلة: انظر) ١(
 دار: الناشـر ، )بدون طبعـة  : (الطبعة،  السيوطي الدين جالل: الموضوعة األحاديث في المصنوعة الآللي) ٢(

  .١/١١، )بدون تاريخ: ( سنة النشر، بيروت– العليمة الكتب
 والعـصر  الظهـر  بين ما عاشوراء يوم صلى من ":وهو. ٢/١٢٢، أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات    ) ٣(

  ..."مرات عشر الكرسي وآية مرة، الكتاب بفاتحة ركعة كل في يقرأ ركعة، أربعين
   بتصرف.١٥١-١/١٤٨، ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل) ٤(
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  المتكلم مراد فهم عدم :الثالثالسبب 

 تعالي اهللا يقول": قال أنه وسلم عليه اهللا صلي النبي عن الصحيح في الذي الحديث مثل"
 أمـا  قال. العالمين رب وأنت أعودك كيف رب يا قال. تعدني فلم مرضت آدم ابن يا :القيامة يوم

 آدم ابـن  يـا  ،عنـده  لوجـدتني  تـه عد لو أنك علمت أما تعده فلم مرض فالنا عبدي أن علمت
 أنـه  علمـت  أمـا  قـال . العالمين رب وأنت أطعمك وكيف رب يا قال. تطعمني فلم استطعمتك
 آدم ابـن  يـا  .عنـدي  ذلك لوجدت أطعمته لو أنك علمت أما تطعمه فلم فالن عبدي استطعمك
 فلـم  فالن يعبد استسقاك قال .العالمين رب وأنت أسقيك كيف رب يا قال. تسقني فلم استسقيتك

 الحديث هذا داللة إن: يقول أن لعاقل يجوز ال فإنه )١(".عندي ذلك وجدت سقيته لو إنك أما تسقه
 سـبحانه  الخالق علي والجوع المرض جواز علي دل قد أنه يظن من إال سمع وال .لعقل مخالفة
 أو لـه مدلو أو الحـديث  ظـاهر  هذا إن قال ومن ،الحديث علي كذب فقد هذا قال ومن .وتعالي
 فيه وبين ،شبهة كل به زالت بيانا مراده وبين ،به المتكلم فسره قد الحديث فإن .كذب فقد مفهومه

  )٢("يعد ولم يأكل لم سبحانه اهللا وأن ،العواد وعاده ومرض وأكل جاع الذي هو العبد أن

   يدركه وماال العقل يحيله ما بين التمييز عدم :الرابعالسبب 

 ومعلـوم أن أمـور الـدنيا مـشاهدة          ، أمر الدنيا واآلخـرة    جاءت الشريعة تتحدث عن   
:  أنه قـال    فعن ابن عباس     ، أما أمور اآلخرة وعالماتها وأحوالها فهي أمور غيبية        ،محسوسة

 ولكنه يحار في    ،وهذه األمور الغيبية ال يحيلها العقل     ) ٣("ليس في الدنيا مما في الجنة إال األسماء       "
: يقول اإلمـام ابـن تيميـة     . ولكنه يحتار في كيفيته   ، يل عذاب القبر  ال يح  فالعقل   .كيفيتها وكنهها 

 يعلـم  بمـا  يخبرون فال ،العقول تاراحبم بل العقول االتحبم يخبرون ال الرسل أن نعلم نحن"
 نإ: "ابن قـيم الجوزيـة    اإلمام  يقول  و )٤(."معرفته عن العقل يعجز بما يخبرون بل ؛انتفاءه العقل

   )٥(."العقل يحيله بما ال إدراكه عن لعقلا يعجز بما جاءت الشريعة

                                         
  .١٠٣٧: ص، )٢٥٦٩: (حديث رقم، باب عيادة المريض، البر والصلة واآلداب كتاب: هصحيحفي مسلم ه أخرج) ١(
  .١٥٠-١/١٤٩، ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل) ٢(
ياسر بـن   : تحقيق، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري      : العشرة المسانيد بزوائد المهرة الخيرة إتحاف) ٣(

فـي  لضياء المقدسي   ا. ٨/٣٧٣. هـ١٤٢٠: سنة النشر ، الرياض، دار الوطن : الناشر، ألولىا: الطبعة، إبراهيم
  .٤/٧٧ ،األحاديث المختارة

  .١/٨٣ ،تيمية   ابن:والنقل العقل تعارض درء) ٤(
 دار: الناشـر ، )بـدون طبعـة   : (الطبعة، الجوزية قيم ابن: واإلرادة العلم والية ومنشور السعادة دار مفتاح) ٥(

  .٢/٤٢١، هـ١٤١٩: سنة النشر، بيروت – العلمية الكتب
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 أن عليـه  يستحيل إذ ،بوقوعه الشرع في يجيء ال العقل في ممتنعا كان ما إن: "ويقول
 فالـسمع  ،اتهاراحوم العقول محاالت بين يفرقوا مـل كأنهمو ،العقل في ممتنع هو ما بوجود يخبر
 يجـيء  وال ،به يستقل وال إدراكه عن قلالع يعجز بما يجيء فالسمع ،باألول ال انيـبالث يجيء

 وإن ،العقول بمحال يخبرون ال الرسل أن اـقطع نعلم نحن: "ويقول) ١(."إحالته العقل يعلم ال بما
ـ  فيه يحار بما أخبروا وإن ،العقل يحيله بما يخبرون فال ،العقول بمحارات أخبروا  وال ،لـالعق

 ،والمعـاد  ،والحكمـة  ،والقـدر  ،واألفعـال  ،الصفات نفاة ةـأدل لـتأم ومن ،بمعرفته لـيستق
 )٢(."نقيضها وثبوت فسادها بالعقل علم ،العقلي النظر من حقها وأعطاها

  .حتج به الكفار على النبي لو كان في الشرع ما يعارض العقل ال: ثالثا

حيث يذكر ابن المرتضي محاسن أبـي       ، ولنستشهد على ذلك من أقوال المعتزلة أنفسهم      
، فقصدت هذا البلـد   ، أشكل على أشياء من القرآن    : ومن محاسنه أنه أتاه رجل فقال     " :هذيل فيقول 

إن بغيتـك   : ته فلما خرجت من هذا الوقت قال لي قائل        دفلم أجد عند أحد ممن سألته شفاء لما أر        
آيـات مـن القـرآن    : فماذا أشكل عليك؟ قـال : فقال أبو هذيل  . عند هذا الرجل فاتق اهللا وأفدني     

أو ، أن أجيبك بالجملة  ، فماذا أحب إليك  : قال. وآيات توهمني أنها ملحونة   ، متناقضةتوهمني أنها   
هل تعلم أن محمدا كان من أوسـط      : فقال أبو هذيل  . بل تجيبني بالجملة  : تسألني عن آية آية؟ قال    

وأنه كان عند قومه من أعقل العرب فلـم يكـن مطعونـا        ، وغير مطعون عليه في لغته    ، العرب
: قـال . اللهم نعم : قال. فهل تعلم أن العرب كانوا أهل جدل      : قال أبو هذيل  . للهم نعم ا: عليه؟ فقال 

فهل تعلم أنهم عابوا عليه بالمناقـضة أو اللحـن؟          : قال. اللهم نعم : فهل اجتهدوا في تكذيبه؟ قال    
: قـال . وتأخذ بقول رجل مـن األوسـاط      ، مع علمهم باللغة  ، فتدع قولهم : قال أبو هذيل  . ال: قال

  )٣(."وتفقه في الدين، وانصرف. كفاني هذا،  أن ال إله إال اهللا وأن محمدا رسول اهللافأشهد

 وأنه لو   ،فالمعتزلة كما ترى في هذه القصة ال يقرون بوجود تعارض بين العقل والنقل             
 بالنصوص التـي    ثم تجدهم بعد ذلك يأتون    ،  الحتج به العرب على النبي       ؛كان هناك تعارض  

مع اعتقادهم أن نـصوص     ، ج التأويالت لتوافق مذهبهم    ويتأولونها أسم  ،ليةتعارض أصولهم العق  
فيا تـرى لـو سـمع العـرب         ، لتوحيد لتقرير العقائد المتعلقة بالعدل وا     الكتاب والسنة ال تصلح   

  !بتأويالت المعتزلة المخالفة للغة والمعقول هل سيجدون فيها حجة للطعن أم ال

                                         
: الطبعـة ، الجوزيـة  قيم اهللا ابن  عبد أبو الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد: األفراح بالد إلى األرواح حادي) ١(
  .٢٤٥: ص، )بدون تاريخ: (سنة النشر، بيروت – العلمية الكتب دار: الناشر، )بدون طبعة(
  .٨٣٠-٣/٨٢٩، جوزيةابن قيم ال: الصواعق المرسلة) ٢(
  .٤٥-٤٤: ص، ابن المرتضى: المنية واألمل) ٣(
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  الثالمطلب الث
  ريم عند المعتزلةالعقل والقرآن الك
قرآن الكريم فما وافق مذهبهم      عمدوا إلى آيات ال    ،بعد أن وضع المعتزلة أصولهم العقلية     

 وما خالف المذهب وتعارض مع أصوله عمـدوا إليـه بالتأويـل             ، اعتضادا ال اعتمادا    به أخذوا
يـات القـرآن    فهم يأتون بآ   ،وغالبا ما تكون تأويالتهم نوعا من أنواع التحريف        ،هوليوافق ما أقر  

، ما أقره العقـل    وأن النصوص تشهد على صحة       ، لبيان موافقتها لما وضعوه من أصول      الكريم؛
فلـم يتهمـوا أصـولهم    . وبناء على هذا المنهج حصل عندهم تعارض بـين أصـولهم والنقـل         

هد  التي ال يش   ،بل عمدوا إلى النقل بالتحريف والتأويالت الباطلة البعيدة       ، ويراجعوها لتوافق النقل  
 )١(وال اللغة السليمة، لها العقل الصريح

  أمثلة توضح منهج المعتزلة في آيات القرآن الكريم

 قال القاضي عبد الجبار في معرض الرد على من يثبت مشيئة اهللا المطلقة في هـذا             -١
 وقد تعلقوا بآيات من كتاب اهللا تعـالى فيهـا  :"قال. الكون وأنه ما شاء اهللا كان وما لم يشأ لم يكن        

ُولو شاء اهللاُ مـا اقتتلـوا[: نحو قوله تعالى، ذكر المشيئة  ْ ََ َ َ َ َ ْ ُمـا كـانوا [ :وقولـه ، }٢٥٣:البقـرة {]َ َ َ
ـــشاء اهللاُ َليؤمنـــوا إال أن ي َ َ ُْ َْ َّ ِ ُ ِ ـــام {]ِ ــه، }١١١:األنع ـــشاء اهللاُ[  :وقولـ ـــشاءون إال أن ي َومـــا ت َُ ََ َْ ََ َّ ِ َ َ[ 

أنا نمنعهم مـن االسـتدالل بالـسمع       ، لكواألصل في الجواب عن ذ    . وأشباه ذلك ، }٣٠:اإلنسان{
وأنتم ال تثبتـون    ، إن إثبات محدث في الغائب ينبني على إثبات محدث في الشاهد          : فنقول، أصال

فكيف أثبتم في الغائب محدثا حتى استدللتم بكالمه واحتججتم به؟ وأيضا فـإن             ، في الشاهد محدثا  
وأنتم قد جوزتم علـى     ،  يكذب وال يظلم   صحة السمع تنبني على كون القديم تعالى عدال حكيما ال         

فكيف يمكنكم االستدالل بالسمع على هذه المسألة؛ وألنا لم نعرف هـذه            ، اهللا ما هو أظهر وأعظم    
وكل مسألة هذا سبيلها فاالسـتدالل عليهـا بالـسمع          ، ال يمكننا أن نعرف صحة السمع     ، المسألة
 )٢(..."اللة العقلفنتأولها على وجه يوافق د،  فال بد من تأويل...متعذر

 : من يثبت صفة العلم للباري تعـالى        قال القاضي عبد الجبار في معرض الرد على        -٢ 
ِأنزلـه بعلمـه[: تعلقهم بقوله سبحانه  " ِ ِْ َِ ُ َ ْ ْوال حييطـون بـيشء مـن [: وقولـه تعـاىل، }١٦٦:النـساء {]َ َِ ٍ ِْ َ ِ َ ُ ُ َ

ِعلمه ِ ْفلنقصن علي[: وقوله تعالى ، }٢٥٥:البقـرة {]ِْ َ ُ ََ َّ َّ َ ٍهم بعلـمَ ْ ِ ِ ْ وهذا يدل علـى  ، }٧:األعـراف {]ِ

                                         
  .٣/٣٩، أحمد أمين: ضحى اإلسالم: انظر) ١(
  .٣٢٠-٣١٩: ص، القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة) ٢(
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أن االستدالل بالسمع على هـذه المـسألة   ، واألصل في الجواب عن ذلك ... أنه تعالى عالم بعلمه   
وكونه حكيما ينبني على أنه تعـالى       ،  ألن صحة السمع ينبني على كونه عدال حكيما        ؛غير ممكن 
: قوله  : فنقول، خر يوافق الداللة العقلية    فنحمله على وجه آ    ...فكيف يصح ذلك؟    ، عالم لذاته 

ِأنزله بعلمه[ ِ ِْ َِ ُ َ ْ ٍفلنقـصن علـيهم بعلـم[: وقولـه تعـالى   ، أي وهو عالم به   ، }١٦٦:النساء {]َ ْ َ ُ َِ ِ ْ ِْ َ َّ َّ َ َ[ 
ِوال حييطـون بـيشء مـن علمـه[: وقولـه تعـالى   ، أي ونحن عـالمون بـه     ، } ٧:األعـراف{ ِ ِ ِ ٍ ِْ َْ َْ ِ َ ُ ُ َ[ 
  )١(..."اتهأي معلوم، } ٢٥٥:البقرة{

: واستدلوا بقولـه تعـالى    : " قال القاضي عبد الجبار في معرض الرد على المجسمة         -٣
َالرمحن عىل العرش استوى[ َ َ ُ ََ ْ ْ َِّ َ أوال : واألصل في الجواب عن ذلك أن يقال لهـم : قال، }٥:طه{] ْ

كيـف  ف...  ألن صحة السمع موقوفة عليهـا      ؛إن االستدالل بالسمع على هذه المسألة غير ممكن       
ل بالفرع علـى األصـل؟ وذلـك        وهل هذا إال استدال   ، يمكن االستدالل بالسمع على هذه المسألة     

  )٢(..."االستواء ههنا بمعنى االستيالء والغلبة:  ثم يقال لهم...محال

                                         
  .١٤٠-١٣٩: ص، القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة) ١(
  .١٥١-١٥٠: ص، القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة) ٢(
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  رابعالمطلب ال
  العقل والسنة النبوية عند المعتزلة

 ،ائما يعـادي مـا يجهـل    واإلنسان د،لم يكن المعتزلة على علم واسع بحديث النبي         
فكـانوا   ، وبالفعل كان هذا موقف المعتزلة تجاه حـديث رسـول اهللا             .ويقلل من قيمته وشأنه   

وإن ، فإن وافقها؛ أخذوا به اعتضادا ال اعتمـادا       ،  الحديث النبوي على أصولهم العقلية     ونيعرض
أو البحث عـن  ، اة من غير نظر إلى حال الرو    .طعنوا في رواته  و ،خالف أصولهم العقلية؛ كذبوه   

 .بل يكذبون الرواة ويردون الحديث بداللة مخالفة الحديث ألصولهم العقليـة    ، مدى صحة الحديث  
وال يجـوز   ، وأن أخبار اآلحاد ال تفيد اليقين     ، فإن تعذر عليهم رد الحديث؛ زعموا أنه خبر آحاد        

  )١( . مع أصولهم العقليةالحديث ليتفق أولوا ؛ فإن تعذر عليهم ذلك.األخذ بها في مسائل االعتقاد

 يعلق علـى    )٢( فها هو الجاحظ   ،االستهزاء بالحديث ورواته  ولقد بلغ بهم هذا المنهج حد       
 حتـى  الثلج من بياضا أشد وكان الجنة من األسود الحجر":  قال حديث ابن عباس عن النبي      

ويعلـق  . )٤("واوقد كان يجب أن يبيضه المسلمون حين أسلم    : "فيقول) ٣("الشرك أهل خطايا سودته
 : فقـال النظـام    )٥(" اهللا رسول زمان على انشق القمر إن" :النظام على حديث ابن عباس قال     

 ألن اهللا تعالى ال يشق القمر       ؛وهذا من الكذب الذي ال خفاء به      ، وأنه رآه ، وزعم أن القمر انشق   "
، ومزجـرة للعبـاد   ، وحجة للمرسـلين  ، وإنما يشقه ليكون آية للعالمين    ، وال ألخر معه  ، له وحده 

ولم يـذكره   ، ولم يؤرخ الناس بذلك العام    ، فكيف لم تعرف بذلك العامة    . وبرهانا في جميع البالد   
  ) ٦(."ولم يحتج به مسلم على ملحد، ولم يسلم عنده كافر، شاعر

                                         
أحمـد  : ضـحى اإلسـالم    .٢٦: ص، محمد العبده وطارق عبد الحليم    : المعتزلة بين القديم والحديث   : انظر) ١(

  .٣/٨٥، أمين
 أئمـة  كبيـر : بالجاحظ الشهير عثمان، أبو الليثي، بالوالء، الكناني محبوب بن بحر بن عمروهو  : الجاحظ) ٢(

 والكتـاب  ومـات . الخلقة مشوه وكان. البصرة في ووفاته همولد. المعتزلة من الجاحظية الفرقة ورئيس ،األدب
  ). بتصرف٥/٧٤، الزركلي: األعالم. (هـ ٢٥٥عام . عليه وقعت الكتب من مجلدات قتلته. صدره على

  .٥/١٦٨ ،)٣٠٤٦: (حديث رقم، همسند في  أحمد أخرجه اإلمام)٣(
بـدون  : (الطبعـة ، محمد عبد الـرحيم : حقيقت، عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري      : الحديث مختلف تأويل )٤(

  .٦٣: ص، هـ١٤١٥: سنة النشر،  بيروت-دار الفكر: الناشر، )طبعة
باب سؤال المشركين أن يريهم النبـي صـلى اهللا     ،  كتاب المناقب  :هأخرجه البخاري في صحيح   . متفق عليه ) ٥(

كتاب صفة القيامة   : م في صحيحه  ومسل. ٦٩٥: ص، )٣٦٣٨: (، حديث رقم  عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر     
  .١١٢٧: ص، )٢٨٠٣: (حديث رقم، باب انشقاق القمر، والجنة والنار

  .٣١: ص، ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث) ٦(
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 يأتي القاضي عبد    وبعد هذه الجرأة الشديدة على الحديث وروايته والسخرية واالستهزاء؛        
 فيقـر بخطـأ     )١("ومن قصر عن االستدالل والنظر غلط كما غلط إبراهيم النطام         : "الجبار ليقول 

  .طعن والتكذيب في الحديث والرواةال المنهج القائم على ال، النظام في نتيجة النظر واالستدالل

  :أمثلة توضح منهج المعتزلة في السنة النبوية

 : المؤمنين ربهم يوم القيامة    لألحاديث المثبتة لرؤية   يقول القاضي عبد الجبار مناقشا       -١
، وأكثرها يتضمن الجبر والتشبيه   ، أخبار مروية عن النبي صلى اهللا عليه وآله       ، ومما يتعلقون به  "

والراوي حذف الحكاية ونقل  ، وإن قال فإنه قاله حكاية عن قوم      ،  لم يقله  فيجب القطع على أنه     
: النبي صـلى اهللا عليـه أنـه قـال    ن ما يروى ع، ومن جملتها وهو أشف ما يتعلقون به  . الخبر

:  ولنا في الجواب عن هذا طـرق ثالثـة        )٢("سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر        "
،  ألنا ال نرى القمر إال مـدورا عاليـا منـورا           ؛أحدها؛ هو أن هذا الخبر يتضمن الجبر والتشبيه       

يجب أن نقطع على أنه كـذب علـى         ف، ومعلوم أنه ال يجوز أن يرى القديم تعالى على هذا الحد          
والطريقـة  . وإن قاله فإنه قاله حكاية عن قـوم كمـا ذكرنـا   ، وأنه لم يقله، النبي صلى اهللا عليه 

عن النبي  ، عن جرير بن عبد اهللا البجلى     ، الثانية؛ هو أن هذا الخبر يروى عن قيس بن أبي حازم          
إن صـح  : طريقة الثالثة؛ هو أن يقالوأما ال... وقيس هذا مطعون فيه . صلى اهللا عليه وعلى آله  

وخبر الواحـد ممـا ال يقتـضي    ، فأكبر ما فيه أن يكون خبرا من أخبار اآلحاد ، هذا الخبر وسلم  
ثم نتأولـه   ... وإذا صحت هذه الجملة بطل ما يتعلقون به       ، ومسألتنا طريقها القطع والثبات   ، العلم

  )٣(..."ي ستعلمون ربكم يوم القيامةأ، المراد به: فنقول، نحن على وجه يوافق داللة العقل

خرجه البخـاري بـسنده      ذكر عمر بن عبيد حديث الصادق المصدوق وهو حديث أ          -٢
 قـال  وهـب  بن زيد عن األعمش عن األحوص أبو حدثنا الربيع بن الحسن حدثنا: المتصل قال 

 أمـه  طنب في خلقه يجمع أحدكم إن" :قال المصدوق الصادق وهو  اهللا رسول حدثنا اهللا عبد
 بـأربع  فيؤمر ملكا اهللا يبعث ثم ،ذلك مثل مضغة يكون ثم ،ذلك مثل علقة يكون ثم ،يوما أربعين
 الرجـل  فـإن  ،الروح فيه ينفخ ثم ،سعيد أو وشقي ،وأجله ،ورزقه ،عمله اكتب له ويقال كلمات

                                         
، أحمد عبد الرحيم السايح وتوفيق علـى وهبـة        : تحقيق، القاضي أبو الحسن عبد الجبار    : تثبيت دالئل النبوة  ) ١(

  .١/٨٦، هـ١٤٢٩: سنة النشر،  القاهرة- كتبة الثقافة الدينيةم: الناشر، األولى: الطبعة
ٌوجـوه يومئـذ نـارضة[ :باب قوله تعالى ،كتاب التوحيد: ه صحيح فيالبخاريأخرجه  . متفق عليه ) ٢( َ ِ ٍ َِ َ َْ ٌ ُ َإىل رهبـا ) ٢٢(ُ ِّ َ َ ِ

ٌناظرة َ ِ بـاب فـضل    ، جدكتاب المسا : ومسلم في صحيحه  . ١٤١٦: ص، )٧٤٣٦( :حديث رقم . }القيامـة{]. ) ٢٣(َ
  .٢٤٩: ص، )٦٣٣: (حديث رقم، صالتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما

  .١٨١-١٨٠: ص، القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة) ٣(
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 ،النـار  أهـل  بعمل فيعمل كتابه عليه فيسبق ذراع إال الجنة وبين بينه يكون ما حتى ليعمل منكم
   )١(".الجنة أهل بعمل فيعمل الكتاب عليه فيسبق ذراع إال النار وبين بينه يكون ما حتى ويعمل

 لكذبتـه  هـذا  يقول األعمش سمعت لو: "قال عمرو بن عبيد بعد أن ذكر الحديث السابق  
 سـمعت  ولـو  قبلتـه  ما يقوله مسعود ابن سمعت ولو صدقته لما وهب بن زيد من سمعته ولو

  )٢("ميثاقنا أخذت هذا على ليس لقلت هذا يقول اهللا سمعت ولو لرددته هذا يقول  اهللا رسول

كأنه ينظر في ذلـك  ( ال يعفى عن السارق دون السلطان :كان عمرو بن عبيد يقول   " -٣
بل هي جريمة على األمة؛ فمن      ، إلى أن السرقة وقد تمت ليست جريمة على المسروق منه وحده          

 فروى له بكر بن حمدان حـديث  )٣() ألنه الذي بيده حق األمة   ؛ظر فيها حق السلطان وحده أن ين    
فأخـذ  ، فجاء سارق فأخـذ رداءه ، وهو أن صفوان توسد رداء في المسجد ونام  " صفوان بن أمية  

إني لم أرد هـذا     :  فأمر به أن تقطع يده فقال صفوان       صفوان السارق فجاء به إلى رسول اهللا        
 ومعنـى هـذا أن   )٤("فهال قبل أن تأتيني بـه؟  ":  فقال رسول اهللا   .وهو عليه صدقة  ، يا رسول اهللا  

قض لقـول عمـرو بـن    وهذا منا، أن يأتي به لرسول اهللاصفوان كان يحق له أن يعفو عنه قبل      
أتحلف باهللا الذي ال إله إال هو أن النبي قالـه؟ فقـال بكـر               : عبيد؛ فقال عمرو لبكر بن حمدان     

  )٥(."إال هو أن النبي لم يقله؟ فحلف عمروأتحلف باهللا الذي ال إله : لعمرو

  :وهكذا ترى أن منهج المعتزلة في الحديث الشريف يقوم على

، عرض الحديث على أصولهم العقلية فإن وافقها صدقوه وأخذوا به اعتضادا ال اعتمـادا            .١
  .وإن خالفها كذبوه وطعنوا في رواته

  .حديث خبر آحاد ال يعتد بهيقولوا هذا ال، إن تعذر تكذيب الحديث والطعن في رواته .٢

  .يؤولونه بما يوافق المذهب، أو القول بأنه خبر آحاد، إن تعذر رد الحديث .٣

                                         
: ص، )٣٢٠٨:(حديث رقم ، باب ذكر المالئكة  ، كتاب بدء الخلق  : أخرجه البخاري في صحيحه   .  متفق عليه  )١(

ب كيفية الخلق اآلدمي في بطن أمه وكتابـة رزقـه وأجلـه وعملـه      با ،كتاب القدر : هصحيحفي  مسلم  و. ٦١٧
  .١٠٦٠: ص ،)٢٦٤٣( :حديث رقم ،وشقاوته وسعادته

، الموجـود  عبد أحمد وعادل معوض محمد علي: تحقيق، الذهبي عثمان بن أحمد بن محمد: االعتدال ميزان) ٢(
  .٥/٣٣٣، م١٩٩٥ :لنشرا سنة، بيروت – العلمية الكتب دار: الناشر، )بدون طبعة: (الطبعة

  .٨٦-٣/٨٥، أحمد أمين: ضحى اإلسالم) ٣(
، )٤٨٨٤( :حـديث رقـم    ،يكون ال وما حرزا يكون  ما باب ،السارق قطع كتاب: ه سنن  في النسائيأخرجه  ) ٤(

  .صححه األلباني .٥٠٤: ص
  .١٧٦ /١٢، البغدادي الخطيب :بغداد تاريخ )٥(
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  وفيه ثالثة مطالب

v   تقديم العقل على النقل يف االستدالل على مسائل االعتقاد :املطلب األول.   

v حجة املعتزلة يف تقديم العقل على النقل :املطلب الثاني.  

v خطورة تقديم العقل على النقل: ثالثاملطلب ال.  
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   األولالمطلب

  تقديم العقل على النقل في االستدالل على مسائل االعتقاد

يلجأ إليه وإلى السنة كل من يريد معرفة        ، كان القرآن الكريم الورد المورود عند السلف      "
، طمئنون لـسواه  وال ي ، ال يصدرون عن غيره   ، وما يجب اإليمان به من عقائد     ، صفات اهللا تعالى  

وما اشتبه عليهم حاولوا فهمه بأساليب اللغـة        . وهي بينات ، كانوا يفهمون العقائد من آيات الكتاب     
وال راغبين  ، وإن تعذر عليهم توقفوا وفوضوا األمور هللا تعالى غير مبتغين فتنة          ، وهم بها خبراء  

 )١(."في زيغ

سلف؛ فقرروا أن االستدالل على      منهج ال   بمنهجهم الجديد الذي خالفوا فيه     ةظهر المعتزل 
ومـا سـواه   ، فجعلوه األصل الذي تبنى عليه العقائد، راآخمسائل االعتقاد يقوم على العقل أوال و      

، وبيان موافقة الكتاب لهم فيما ذهبـوا إليـه        ، فيأخذون بالكتاب لتدعيم ما أقرته عقولهم     ، فرع له 
، والكتـاب ، الداللة أربعة؛ حجة العقل    ":اريقول القاضي عبد الجب   ، وكذلك السنة النبوية واإلجماع   

ولم قصرتم األدلة علـى     : فإن قيل . ومعرفة اهللا تعالى ال تنال إال بحجة العقل       . واإلجماع، والسنة
فألن الدليل  : أما األول : هذه األربعة؟ ثم لم قلتم إن معرفة اهللا تعالى ال تنال إال بحجة العقل؟ قلنا              

وأما ... وهذه حال هذه األربعة دون ما عداها      ، ه إلى العلم بالغير   هو ما إذا نظر الناظر فيه أوصل      
فألن ما عداها فـرع علـى       ، وهو الكالم في أن معرفة اهللا تعالى ال تنال إال بحجة العقل           : الثاني

فلو استدللنا بشيء منها على اهللا والحال هذه كنا مستدلين بفرع           ، معرفة اهللا تعالى بتوحيده وعدله    
وبيان هذا؛ أن الكتاب إنما ثبت حجة متى ثبت أنه كالم عدل            . وذلك ال يجوز  ، للشيء على أصله  

وذلك فرع على معرفة اهللا تعالى بتوحيده وعدلـه؛ وأمـا          . حكيم ال يكذب وال يجوز عليه الكذب      
 ألنـه  ؛السنة فألنها إنما تكون حجة متى ثبت أنها سنة رسول عدل حكيم وكذا الحال في اإلجماع         

وكالهمـا فرعـان علـى معرفـة اهللا         ، أو إلى الـسنة   ، ى الكتاب في كونه حجة    إما أن يستند إل   
 )٢(."تعالى

  

                                         
بـدون  : (الطبعـة ، محمد أبو زهرة  : لعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية   تاريخ المذاهب اإلسالمية في السياسة وا      )١(

: مجموع الفتـاوى  : وانظر. ١٢٦: ص، )بدون تاريخ : (سنة النشر ،  القاهرة –دار الفكر العربي    : الناشر، )طبعة
  .١٣/٥٨، ابن تيمية

: يـد والعـدل   المغني في أبواب التوح   : وانظر. ٥١-٥٠: ص، القاضي عبد الجبار  : شرح األصول الخمسة  ) ٢(
منهج التلقي واالستدالل بين أهـل الـسنة    . ٧/٣٧، ابن تيمية : منهاج السنة النبوية  . ١٧/٩٤، القاضي عبد الجبار  

  .٨٤: ص، أحمد الصويان: والمبتدعة
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  :مصادر االستدالل على مسائل االعتقاد عند المعتزلة

  العقل: المصدر األول

وما عداه مـن    ،  إلنشاء العقيدة واالستدالل عليها    ؛يعتبر المعتزلة العقل المصدر األساس    
بمعنى أنها مصادر فرعيـة      ، وتستمد مشروعيتها منه  ، اجعة إليه المصادر تعتبر مصادر ثانوية ر    

: يقول القاضي عبد الجبار مستعرضا مصادر االسـتدالل ، ا ال اعتمادايأخذ بها استئناسا واعتضاد  
وكـذلك  ،  وألن به يعرف أن الكتاب حجـة     ؛ ألن به يميز بين الحسن والقبيح      ؛داللة العقل : أولها"

فيظن أن األدلة هـي الكتـاب والـسنة         ،  من هذا الترتيب بعضهم    وربما تعجب . السنة واإلجماع 
 ألن اهللا   ؛وليس األمر كذلك  ، أو يظن أن العقل إذا كان يدل على أمور فهو مؤخر          ، واإلجماع فقط 

فهـو  ، وكذلك السنة واإلجماع  ،  وألن به يعرف أن الكتاب حجة      ؛تعالى لم يخاطب إال أهل العقل     
  )١(."األصل في هذا الباب

، العقـل : وهـي ، ثالث حجج احتج بها المعبود علـى العبـاد        : ")٢(القاسم الرسي ويقول  
، وجاءت حجة الكتاب بمعرفـة التعبـد      ، فجاءت حجة العقل بمعرفة المعبود    ، والرسول، والكتاب

ولـم  ،  ألنهما عرفا به   ؛والعقل أصل الحجتين األخيرتين   .  بمعرفة العباد   وجاءت حجة الرسول  
ع من بعد ذلك حجة رابعة مشتملة على جميع الحجج الـثالث وعائـدة              ثم اإلجما ... يعرف بهما 

   )٣("إليها

  الكتاب: المصدر الثاني

حيث يعتبر المعتزلة القرآن الكريم مصدرا من مـصادر         . يقصد بالكتاب؛ القرآن الكريم   
فهو ليس مـصدرا  ، ولكن هذا المصدر عندهم يستخدم لالستئناس، االستدالل على مسائل االعتقاد   

فما جاء من القرآن الكريم موافقا لمـا أقرتـه          ، بل مصدرا فرعيا يستمد داللته من العقل      ، الأصي
وما ظنوا أنه يخالف المعقول؛ عمدوا إليه بالتأويل حتى يوافق ما أقرته            ، عقول المعتزلة أخذوا به   

                                         
فـؤاد  : تحقيـق ، أبو القاسم البلخي والقاضي عبد الجبار والحاكم الجشمي      : فضل االعتزال وطبقات المعتزلة   ) ١(

  .١٣٩: ص، )بدون تاريخ: (سنة النشر، الدار التونسية للنشر: الناشر، )بدون طبعة(: الطبعة، سيد
 .الزيدية أئمة من شاعر، فقيه،: محمد أبو العلوي، الحسني إسماعيل بن إبراهيم بن القاسمهو  : الرسيالقاسم  ) ٢(

 العـدل و ،اإلمامـة  :نهـا العديد من الكتب م    له . رأي المعتزلة في األصول الخمسة مثل باقي الزيدية        ىكان ير 
ـ  ٢٤٦تـوفي عـام     ، سكن وتوفي قرب المدينة   ، والمنسوخ الناسخو ،والتوحيد رسـائل العـدل    : (انظـر  .هـ
  ).٥/١٧١، الزركلي: األعالم. ٨/٩١ ،مجموعة من المؤلفين: معجم المؤلفين. ١/٢٢،والتوحيد

المكتبة : الناشر، الثانية: الطبعة، رةمحمد عما : جمع وترتيب ، مجموعة من المؤلفين  : رسائل العدل والتوحيد  ) ٣(
  .١٢٥-١/١٢٤، هـ١٤٠٥: سنة النشر،  القاهرة–األزهرية للتراث 
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لمعتزلة بل ال يجوز ا   ، ولذلك فإنهم ال يوردون اآليات على أنها المصدر األصيل للعقيدة         ، عقولهم
الـسمع  : "االستدالل بالقرآن الكريم على مسائل التوحيد والعدل مطلقا يقول القاضي عبد الجبـار            

 ألن الوجه الذي عليـه يكـون        ؛ال يصح أن يستدل به على التوحيد والعدل       ، الذي نقول إنه داللة   
   )١(."ال يعلم إال مع العلم بالتوحيد والعدل، داللة

ي قضايا العدل والتوحيد لبيان أنها توافق مـا جـاءت بـه             فالمعتزلة يوردون اآليات ف   
، ليس يصح االحتجاج بذلك في إثبات التوحيـد والعـدل         ... : "يقول القاضي عبد الجبار   ، قولهمع

ونبـين  . مع زعمهم أنهم أشد تمسكا به     ، وإنما نورده لنبين خروج المخالفين عن التمسك بالقرآن       
 :ويقـول  )٢(."وإن كانت داللته على طريق التأكيـد      ،  نقول في أنه يدل على ما    ، أن القرآن كالعقل  

وهل هذا االستدالل بالفرع على األصـل؟       ، فكيف يمكن االستدالل بالسمع على هذه المسألة      "... 
  )٣(..."وذلك محال

ويجوز المعتزلة االستدالل بالقرآن في غير مسائل العدل والتوحيد يقول القاضـي عبـد            
ويمكن أن نستدل على هذه المـسألة  " :ؤية المؤمنين ربهم يوم القيامةالجبار مستعرضا أدلة نفي ر  

وكل مسألة ال تقف عليها صحة الـسمع        ،  ألن صحة السمع ال تقف عليها      ؛بالعقل والسمع جميعا  
لما لم تقف صحة    ، ولهذا جوزنا االستدالل بالسمع على كونه حيا      . فاالستدالل عليها بالسمع ممكن   

وإن لم يخطر بباله أنـه      ، أن أحدنا يمكنه أن يعلم أن للعالم صانعا حكيما        ، يبين ذلك ، السمع عليها 
لما كان الجهل بأنه تعـالى ال يـرى ال   ، ولهذا لم نكفر من خالفنا في هذه المسألة ، هل يرى أم ال   

َرب أرين أنظـر إليـك[: ولهذا جوزنا في قوله تعـالى    . يقتضي جهال بذاته وال بشيء من صفاته       ْ ْ ََ ِ ُ ْ َ َِ ِ ِّ [
 ألن المرئي ليس لـه بكونـه   ؛أن يكون سؤال موسى عليه السالم سؤاال لنفسه  ، }١٤٣:ألعـرافا{

  )٤(."مرئيا حالة وصفة

  السنة: المصدر الثالث

الحديث فكانوا يعرضون   ، لم يكن المعتزلة على علم واسع ودراية بحديث رسول اهللا           
قولهم أخذوا بـه اعتـضادا ال   فإن وافق الحديث ما أصلته ع، على ما أصلوه من أصولهم الفاسدة 

في جرأة وصـراحة ولـذلك      "، وإن لم يوافق أصولهم العقلية طعنوا في الحديث وكذبوه        ، اعتمادا
                                         

  .١٦/٢١، القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل) ١(
  .١٧/٩٤، القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل) ٢(
منهـاج  . ٣١٩،١٧٦: ص، نفس المصدر : وانظر. ١٥٠: ص، ارالقاضي عبد الجب  : شرح األصول الخمسة  ) ٣(

  .  ٧/٣٧، ابن تيمية: السنة النبوية
  .١٥٦-١٥٥: ص، القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة) ٤(

 
 



  األسماء والصفاتمنهج المعتزلة في توحيد 
 

 ٨١

 

وأحيانا موقف المنكـر لـه؛      ، في صحته كان موقفهم في الحديث كثيرا ما يكون موقف المتشكك          
  )١(."ألنهم يحكمون العقل في الحديث ال الحديث في العقل

 مقـالتهم  بخالف قال لو الرسول أن يرون ...البدع أهل وغالب" :تيميةابن   اإلمام   يقول
 عـن  يـدفعون  وإنمـا  ،المصدوق الصادق حديث في عبيد بن عمرو عن يحكى كما ،اتبعوه لما

. المـتن  في وتارة اإلسناد في تارة فيطعنون. المنقول بتأويل وإما النقل؛ برد إما: الحجة نفوسهم
  )٢("القرآن بحقيقة وال بل ،الرسول بها جاء التي السنة بحقيقة مؤتمين وال متبعين ليسوا فهم وإال

فزعموا أن أخبار اآلحاد    ، كما أن المعتزلة يفرقون في الحديث بين المتواتر وخبر اآلحاد         
فردوا كثيرا من أحاديـث النبـي   ، ولذلك ال يجوز االحتجاج بها في مسائل االعتقاد     ، ال تفيد العلم  

   خبر الواحد مما ال يقتضي العلـم ومـسألتنا         : "يقول القاضي عبد الجبار    ،باطلة بهذه الحجة ال
  )٣(."طريقها القطع والثبات

 اإلجماع: المصدر الرابع

وهو في  ، يرى المعتزلة في اإلجماع مصدرا من مصادر االستدالل على مسائل االعتقاد          
فهـو  ، ئناس ال لالعتمـاد   من حيث كونه لالعتضاد واالست    ، حجيته ال يختلف عن الكتاب والسنة     

كما يروا أن اإلجماع ال بـد أن        . عندهم مصدر ثانوي يستخدم لتدعيم ما أقره العقل من أصولهم         
فال يؤخذ باإلجماع إذا لم يـستند إلـى أحـد  هـذه          ، يكون مستندا إلى العقل أو الكتاب أو السنة       

  )٤(المصادر الثالثة

جة رابعة مشتملة على جميع الحجـج       ثم اإلجماع من بعد ذلك ح     : "ويقول القاسم الرسي  
  )٥("الثالث وعائدة إليها

  

  

  

                                         
  .١/٢٩٦، األشعري: مقاالت اإلسالميين: وانظر. ٣/٨٥، أحمد أمين: ضحى اإلسالم) ١(
  .٧/٣٧، ابن تيمية: منهاج السنة النبوية: وانظر. ١٩/٧٣، ابن تيمية: مجموع  الفتاوى) ٢(
  .١٨١-١٨٠: ص، القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة) ٣(
  .٥١-٥٠: ص، القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة: انظر) ٤(
  .١٢٥-١/١٢٤، القاسم الرسي: رسائل العدل والتوحيد) ٥(
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والحق أن منهج المعتزلة القائم على تقديم العقل على النقل منهج باطـل مـردود وأن    
  :المصادر الصحيحة لالستدالل على العقيده هي

القرآن : فالمصدران األساسيان هما  ، العقيدة لها مصدران أساسيان وثالثة مصادر فرعية      
اإلجماع والفطرة السليمة والعقـل     : والمصادر الفرعية هي  . ثم ما صح من السنة النبوية     ، الكريم
  )١(السليم

سواء أكان الخبر متـواترا     ، يفيد العلم اليقين  ، وما صح من كالم رسوله      ، إن كالم اهللا تعالى   
عديد مـن االحتمـاالت فكيـف    وله ال،  ال يفيد العلم اليقين   إذا كان كالم اهللا تعالى ورسوله       و. أم آحادا 

 أشـرقت  إذا إال ،وأقـوالهم  آرائهم من شيء إلى يلتفت وال:"يقول اإلمام ابن قيم الجوزية    ) ٢(بكالم غيرهم 
 أن عـن  فضال ،نفسه به يحدث منهم أحدا ترى تكاد ال أمر فهذا ،بالصحة لها وشهد ،الوحي شمس عليها
 ،قواه فيه واستفرغ ،العلم طلب في شقي لعبد ارحمتافو ،سواه ينجي ال الذي وهذا ،ومطلوبه أخيته يكون

 المرسـل  عن وقلبه ،مسدود اهللا رسول وبين بينه والطريق ،فيه الناس ما على وآثره ،أوقاته فيه واستعد
 عمـره  طاف وقد ،ومصدود مطرود بقربه والسرور بحبه والتنعم عليه والتوكل إليه واإلنابة وتوحيده 
 عن القلوب أعمت فتنة إال واهللا هي إن اهللا سبحان ،المطالب بأخس إال يفز فلم ،المذاهب أبواب على كله

 خفـافيش  فظنت ،الكبير عليه وهرم الصغير فيه تربى ،قصدها طرق عن العقول وحيرت ،رشدها مواقع
 أيـن  وهيهـات  ،المتنافـسون  فيها تتنافس التي والنهاية ،المتسابقون إليها تسابق التي الغاية أنها األبصار

 أصـحاب  طريقـة  وأين !الظالل من الحرور وأين !الجوزاء كوكب من الثرى وأين !الضياء من الظالم
 النقـل  مـن  معلوم بدليل قائله عصمة لنا تضمن لم الذي القول وأين !الشمال أصحاب طريقة من اليمين

 رب عـن  ، جبريـل  عـن  اهللا عبـد  بـن  محمد سنده الذي العلم وأين !المعصوم القائل عن المصدق
ـ  الخرص الخوض من  ،العالمين  والمعتزلـة  الجهمية من الضالل شيوخ سنده الذي  ـ الظن السيئ 
 إلـى  اإلتبـاع  سـائغة  الـضرورة  عند تكون أن درجاتها أعلى التي اآلراء أين بل ،المشاءين وفالسفة

  )٣(... النزاع موارد في إليها والتحاكم تحكيمها مسلم كل على الواجب النبوية النصوص

                                         
 دار: الناشـر ، األولـى  :الطبعة، العقل الكريم عبد بن ناصر: والجماعة السنة أهل عقيدة في مباحث: انظر) ١(

صالح حـسين الرقـب     :  العقيدة في اهللا عز وجل     . ٢٢:  ص ،هـ ١٤١٢: سنة النشر ،  الرياض – للنشر الوطن
: سنة النـشر  ،  غزة – الجامعة اإلسالمية    –مكتبة الطالب الجامعية    : الناشر، الثانية: الطبعة، ومحمد حسن بخيت  

  .٣٦-٣١: ص، هـ١٤٢٧
: الناشر، طبعة خاصة بمصر والمغرب العربي واليمن     : الطبعة، عمر سليمان األشقر  : العقيدة في اهللا  : انظر) ٢(

  .٥٨: ص، هـ١٤٢٩: سنة النشر،  القاهرة–ودار السالم ،  األردن–دار النفائس 
: تحقيـق ، أبو عبد اهللا محمد بـن قـيم الجوزيـة         : اجتماع الجيوش اإلسالمية على غزو المعطلة والجهمية      ) ٣(

  .٤١-٤٠:ص، هـ١٤٠٤:سنة النشر، بيروت، دار الكتب العلمية: الناشر، األولى: الطبعة، مجموعة من العلماء
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  ثانيالمطلب ال
  حجة المعتزلة في تقديم العقل على النقل

ويأخـذ  ،  وذلك ألنه بالعقل يعرف صدق الرسـول       ؛يرى المعتزلة أن العقل أصل النقل     
 وألنها موقوفة في كونها  ؛كما أن الداللة اللفظية للنصوص موقوفة على معرفة مراد المتكلم          ،عنه

أما الداللة العقلية فـال  . أللفاظ المنقولة عن النبي  أي بوضع ا  ، مفيدة لليقين على العلم بالوضع    
  )١(تتوقف على شيء من ذلك

ولمـا صـح أن     ، لوال صحة النظر لم يفد الكتاب وال السنة       : " يقول القاضي عبد الجبار   
إن سائر ما ورد به القرآن في التوحيد والعدل مؤكدا لما في العقـول              : " ويقول )٢("نعرف صحتها 

ثالث حجج  : "ويقول القاسم الرسي  ) ٣(." بنفسه يمكن االستدالل به ابتداء فمحال      فأما أن يكون دليال   
والعقـل أصـل الحجتـين      ... والرسـول ، والكتاب، العقل: وهي، احتج بها المعبود على العباد    

 ويبين القاضي عبد الجبار سبب تقديم العقل على         )٤("ولم يعرف بهما  ،  ألنهما عرفا به   ؛األخيرتين
وكـذلك  ،  وألن به يعرف أن الكتاب حجة      ؛ألن اهللا تعالى لم يخاطب إال أهل العقل        ":فيقول، النقل

  )٥(."فهو األصل في هذا الباب، السنة واإلجماع

 ألن  ؛ال يجوز تقديم الفرع على األصل     : بعد أن أثبت المعتزلة أن العقل أصل النقل قالوا        
وبـذلك  ،  طعن في فرعـه    والطعن في أصل الشيء   ، تقديم الفرع على األصل طعن في األصل      

فلو اسـتدللنا   : "يقول القاضي عبد الجبار   ، يكون تقديم النقل على العقل طعن في العقل والنقل معا         
، لى أصـله   والحال هذه كنا مستدلين بفرع للشيء ع       - يعني األدلة النقلية     –بشيء منها على اهللا     

 كالم عدل حكيم ال يكـذب وال   هذا؛ أن الكتاب إنما ثبت حجة متى ثبت أنه وبيان. وذلك ال يجوز  
وذلك فرع على معرفة اهللا تعالى بتوحيده وعدله؛ وأما السنة فألنها إنما تكون             . يجوز عليه الكذب  

                                         
علـى  : الفرق الكالمية اإلسـالمية   . ١٧/٩٣، القاضي عبد الجبار  : المغني في أبواب التوحيد والعدل    : انظر) ١(

  .٤٢-٤١: ص، المغربي
  .١٢/١٧٧، القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل) ٢(
  .٤/١٧٤، القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل) ٣(
  .١٢٥-١/١٢٤، القاسم الرسي: رسائل العدل والتوحيد) ٤(
  .١٣٩: ص، القاضي عبد الجبار: فضل االعتزال وطبقات المعتزلة) ٥(
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 ألنه إما أن يستند إلى الكتاب       ؛حجة متى ثبت أنها سنة رسول عدل حكيم وكذا الحال في اإلجماع           
  )١(."هللا تعالىوكالهما فرعان على معرفة ا، أو إلى السنة، في كونه حجة

يقـول القاضـي عبـد      .  لآلخر ال يجوز أن يكون كل من العقل والنقل أصال        : ويقولون
، قد بينا من قبـل    : وسائر األدلة السمعية  ، فصل في بيان ما يجوز أن يدل عليه الخطاب        : "الجبار

، لى أصله ألن ذلك يوجب كون الفرع داال ع      ؛أنه ال يدل على ما لوال العلم به لما علم كونه داللة           
 ألن من حق الداللة أن تكون كاألصل لما تدل عليه؛ فإذا كـان المـدلول أصـال         ؛وذلك يتناقض 

فلهذه العلة ال يجوز أن يـدل       ، وذلك يتناقض ، للداللة أدى إلى أن كل واحد منهما أصل لصاحبه        
 )٢(."ك ألنا ال نعلمه داللة إال بعد العلم بجميع ذل؛الخطاب على التوحيد والعدل ومقدماتهما

 منهج المتكلمين في تقديمهم للعقل على النقل ووضع قانونـا    )٣(ولقد لخص الفخر الرازي   
ابن قـيم   واإلمام  " درء تعارض العقل والنقل   "رد عليه اإلمام ابن تيمية في كتاب سماه         ) ٤(لكذفي  

رازي والفارق بين قانون ال   ". الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة    " في كتاب سماه     الجوزية
فالعقل عندهم  ،  بإمكان حصول التعارض بين العقل والنقل      رونومنهج المعتزلة أن المعتزلة ال يق     
،  مع األصل  يتصور تعارض الفرع  وال  ،  والنقل مصدر فرعي   ،المصدر األساس للعدل والتوحيد   

مـين  بينما يصرح الرازي وغيره من المتكل      . ألنه أصل النقل   ؛ العقل على النقل   إال أنه يجب تقديم   
ن األدلـة    بـأ  لم يصرحوا كما صرح غيـرهم         المعتزلة كما أن . بإمكان حصول هذا التعارض   

  )٥("اللفظية ال تفيد اليقين

  

  

                                         
، محمد عمارة : تيارات الفكر اإلسالمي  : انظرو. ٥١-٥٠: ص، القاضي عبد الجبار  : شرح األصول الخمسة  ) ١(

  .٧٠: ص
  .٩٤-١٧/٩٣، القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل) ٢(
: الـرازي  الدين فخر اهللا، عبد أبو البكري، التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمدهو  : الرازي الفخر) ٣(

 فـي  وتوفي نسبته، وإليها الري في ومولده طبرستان، من صلهأ .  أشعري العقيدة  .النسب قرشي. المفسر اإلمام
أسـاس  ، الغيـب  مفـاتيح : تصانيفه من. الفارسية يحسن وكان.يتدارسونها حياته في كتبه على الناس أقبل. هراة

  .) بتصرف٦/٣١٣، الزركلي: األعالم. ( هـ٦٠٦توفي عام . التقديس
  .١٩٤-١٩٣: ص، الفخر الرازي: أساس التقديس: انظر) ٤(
يحيـى  : رسائل العدل والتوحيد . ٣/٩، المصدر السابق . ٣/٦٧، تيمية ابن: والنقل العقل تعارض درء: انظر) ٥(

  .٢/٣٠١، بن الحسين

 
 



  األسماء والصفاتمنهج المعتزلة في توحيد 
 

 ٨٥

 

ولتوضيح طريقة المعتزلة في تقديم العقل على النقل؛ يمكن إعـادة صـياغة قـانون               
  :كالتالي، الرازي بما يتفق مع منهج المعتزلة

وال تخلو منزلتهما في قضايا العدل والتوحيد مـن         ، قلأن العقل أصل الن   : يرى المعتزلة 
  :أربع حاالت هي

 ألن النقل ال تعلـم   ؛وهو محال .  لآلخر فيجعل كل منهما أصال   . أن يقدم العقل والنقل معا     .١
  .صحته وال يتم قبوله إال من خالل العقل

ـ     ؛وهـو باطـل   . فال يؤخذ بالعقل وال بالنقل    . أن يؤخر العقل والنقل معا     .٢ دم  ألن فيـه ه
  .للشريعة

عرف إثبـات الـصانع،    ألن العقل أصل النقل وبه ؛وهو باطل. أن يقدم النقل على العقل  .٣
 ولو أخر العقـل،  ، وظهور المعجزات، داللة المعجزة على صدق الرسول    وصفاته، و 

صار العقل قاصرا، غير مقبول القول ، ولو كان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول                
.  لم تثبت هذه األصول ، خرجت الدالئل النقلية عن كونها مفيـدة         وإذا. في هذه األصول  

. نـه باطـل   وأ. ى القدح في العقل والنقل معاً     أن تقديم العقل على النقل، يفضي إل      : فثبت
  وتعين القسم الرابع وهو

  .أن يقدم العقل على النقل .٤
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  :مناقشة حجة المعتزلة في تقديم العقل على النقل

. الرسـول  عن يتلقاه ما يفهم أن ووظيفته الرسالة؛ عن يتلقى أن العقل ورد إن" :أوال
 العقل وينبه. الركام من عليها يرين مما اإلنسانية الفطرة ويستنقذ ويبين، يبلغ، أن الرسول ومهمة

 التلقي منهج له يرسم وأن واآلفاق؛ األنفس في اإليمان وموحيات الهدى دالئل تدبر إلى اإلنساني
 العمليـة،  الحيـاة  منهج عليها ينهض التي القاعدة له يقيم وأن الصحيح؛ النظر ومنهج الصحيح،

 حيث من ومقرراته الدين على حاكماً يكون أن العقل دور وليس. واآلخرة الدنيا خير إلى المؤدي
 يفهـم  أن وبعد اهللا؛ عن صدورها صحة من يتأكد أن بعد ،الرفض أو والقبول والبطالن، الصحة

 بعـد  يرفضها أو يقبلها أن له كان ولو للنص واالصطالحية اللغوية المدلوالت أي: هاب المقصود
 العقاب استحق ما هل يستجيب أن يريد ال أو! المدلول هذا على يوافق ال هو ألنه ؛مدلولها إدراك

 طريـق  عـن  إليه بلغت متى الدين مقررات بقبول ملزم إذن فهو. البيان بعد الكفر على اهللا من
 )١(".منها المراد وما بها المقصود ما عقله فهم ومتى ،حصحي

 أن إمـا  ،النقل أصل العقل :قوله فإن . في أصله  الطعن لزم النقل قدمنا إن قوله: "ثانيا
 ،عاقـل  يقولـه  ال فاألول ؛بصحته علمنا في أصل أو ،األمر نفس في ثبوته في أصل أنه به يريد

 في ثبوتها ينفي ال بالحقائق علمنا فعدم ،به علمنا ىعل موقوفا ليس ،األمر نفس في ثابت هو مافإن
 ،نعلمـه  لم مأ بعقولنا علمناه سواء نفسه في ثابت هو المصدوق الصادق به أخبر فما ،األمر نفس

 وجـود  أن كمـا  ،كذبه من كذبه وإن احق اهللا رسول هأن كما ،يصدقوه لم أو الناس صدقه وسواء
 علـى  ذلك يتوقف فال ،نعلمه لم أو بعقولنا علمناه واءس ،حق وصفاته أسمائه وثبوت تعالى الرب

 علمنـا  عـن  نفـسه  فـي  مستغن اهللا عند من المنزل فالشرع وعقولنا علومنا عن فضال وجودنا
 قبل يكن لم كمال له حصل ذلك العقل علم فإذا .نعلمه أن وإلى إليه محتاجون نحن ولكن .وعقلنا

 علـى  لـودلي بالسمع معرفتنا في أصل العقل أن أراد إن وأما .جاهال ناقصا كان فقده وإذا ،ذلك
 بتلـك  المستفادة العلوم أم ،فينا التي والغريزة القوة بالعقل أتعني :له فيقال ،مراده هو وهذا صحته

 ،للنقـل  معارضـته  يمكن علما ليست الغريزة تلك نأل ؛إرادته متنعيو ،ترده لم فاألول الغريزة؟
 منافيـا  يكون أن امتنع الشيء في شرطا كان وما ،سمعي أو عقلي علم كل في شرطا كانت وإن

 أصـال  يكون بالعقل يعرف ما كل ليس :لك قيل ،بالعقل ةالحاصل والمعرفة العلم أردت وإن .له
 غايتـه  السمع بصحة والعلم .تحصر أن من أكثر العقلية المعارف فإن .صحته على ودليال للسمع
 صـدق  بهـا  يعلـم  العقلية العلوم كل وليس ،لعقلياتا من الرسول صدق يعلم به ما على يتوقف

                                         
ـ ١٤١٧: سنة النشر ، دار الشروق : الناشر، الخامسة والعشرون : الطبعة، سيد قطب : في ظالل القرآن  ) ١( ، هـ
٢/٨٠٦.  
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 أصـال  تليـس  المعقوالت جميع أن فعلم ،صدقه على الدالة والبراهين باآليات ذلك بل ،الرسول
 أحد في كاألشعري اإلثبات أهل يمتكلم وأكثر سيما ال ؛عليها بالسمع العلم توقف بمعنى ال للنقل
 الحادثـة  المعجـزات  ظهـور  عنـد   الرسول دقبص العلم إن :يقولون أصحابه وأكثر ،قوليه

مع أن العلم بصدقه    ، ضروري فما يتوقف عليه العلم بصدق الرسول من العلم العقلي سهل يسير           
 العلـم  يتوقـف  ال مـا  المعقوالت من للسمع المعارض كان فإذا وحينئذ متنوعة كثيرة طرق له

 ولـيس  .واضح بين اهللا بحمد هذاو ،السمع أصل في قدحا فيه القدح يكن لم ،عليه السمع بصحة
 فـي  قـدحا  الـسمعيات  بعض في القدح ليس أنه كما ،جميعها في قدحا العقليات بعض في القدح

 مـن  غيرهـا  صـحة  بالـسمع  معرفتنا عليها بنىت التيالمنقوالت   صحة من يلزم فال .جميعها
 فـي  معقـول  إنه قالي ما على السمع تقديم من يلزم فال .تلك فساد هذه فساد من وال ،المعقوالت

 )١(."أصله في القدح الجملة

 تقـديم وأما  : "يقول اإلمام ابن تيمية    .تقديم العقل على النقل ال يستلزم فساد النقل       : ثالثا
 معارضـة : يقـال  أن هذا يوضح ومما .نفسه في النقل فساد يستلزم ال ف - أي العقل  –  عليه النقل
 فلـم  السمع وأما ،فسادها يوجب وذلك ،داللته ضقتنا علي دليل حق أنه علي العقل دل لما العقل
 أحـدهما  دلـيالن  تعـارض  وإذا .صحتها يعلم لم وإن ،نفسها في تعارضها وال داللته فساد يعلم

 مـا  تقـديم  من الصواب إلي أقرب فساده يعلم لم ما تقديم كان فساده نعلم لم واآلخر فساده علمنا
 فـإن  ،كذبـه  يعلـم  لم الذي المجهول والشاهد ،ذبويك يصدق أنه علم الذي كالشاهد ،فساده يعلم
 كـان  إذا فكيـف  ،يجوز ال كذبه يعلم لم الذي المجهول قول علي كذبه المعلوم الفاسق قول تقديم

 يخبـر  ما كل في السمع صدق إذا والعقل .شهاداته؟ بعض في كذب قد بأنه شهد الذي هو الشاهد
 ال بأنـه  لـه  وشـهد  ،قبوله يجب بأنه للسمع دشه قد هو كان ،الحق بخالف أخبر إنه :قال ثم به

 أخبـر  ما بأن وشهد ،حق فهو السمع به أخبر ما وأن ،حق السمعية األدلة بأن وشهد ،قبوله يجب
 قـد  بأنـه  لـه  وشهد ،يكذب ال صادق بأنه لرجل شهد من مثل مثله فكان ،بحق فليس السمع به

 فـال  ،الثانية وال األولي شهادته قبول يجب فال ،وتزكيته مطلقا شهادته في قدحا هذا فكان ،كذب
  )٢(."بحال للسمع معارضا يكون أن يصلح

 بمراتـب  ذلـك  ودون بل ،العالم المفتي مع المقلد كالعامي الوحي مع العقل إن: رابعا
 فـإذا  ،رسوال نبيا يصير أن للعالم يمكن وال ،عالما يصير أن يمكنه المقلد فإن ،تحصى ال كثيرة
 قبول عليه يجب المستفتي فإن ،والدال المفتي اختلف ثم ،آخر مقلدا عليه فدل ،عالما المقلد عرف

                                         
  .١٥٧-١/١٥٦، الجوزيةابن قيم : مختصر الصواعق المرسلة) ١(
  .١٧١-٣/١٧٠، ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل) ٢(

 
 



  األسماء والصفاتمنهج المعتزلة في توحيد 
 

 ٨٨

 

 ؛المفتـي  دون معي الصواب :الدال له قال فلو .بالمفتي وعرفه دله الذي المقلد دون المفتي قول
 بـه  الـذي  األصـل  في قدحت قولي على قوله قدمت فإذا ،مفت بأنه علمك في األصل أنا ألني

 على ودللت مفت بأنه شهدت لما أنت :المستفتي له فيقول .فرعه في القدح مفلز ،مفت أنه عرفت
 ال المعـين  العلم هذا في لك وموافقتي .دليلك به شهد كما ،تقليدك دون تقليده بوجوب شهدت ذلك

 يـستلزم  ال منـك  أعلم هو الذي المفتي فيه خالفت فيما وخطؤك ،مسألة كل في موافقتك تستلزم
 باجتهـاد  خالفتـه  ثـم  ،واستدالل باجتهاد مفت أنه علمت إذا وأنت ،مفت بأنه علمك في خطأك

 ،قولـه  واتباع ،تقليده عليك يجب من به خالفت الذي واالستدالل االجتهاد مخطئا كنت ،واستدالل
 مـع  هذا .تقليده عليك يجب ،مجتهد مفت أنه علمت به الذي واالستدالل االجتهاد في أصبت وإن

 يجوز وال اهللا عن خبره في معصوم الرسول أن يعلم والعقل ،الخطأ عليه يجوز المفتي بأن علمه
 )١(."الخطأ عليه

 يجـب  ال ؛قوله قبول أو عدالته أو ثبوته أو الشيء صحة على الدال الدليل إن: ساخام
 وهـذا  ،إبطاله يلزم قوله على عليه والمدلول ،له المشهود قول قدم إذا بحيث ،له أصال يكون أن
 العلـم  حصل فإذا ،بالمدلول للعلم أصل بالدليل العلم إن يقال ما غاية يقول ما يدري نم يقوله ال

 خبيـر  بأنـه  لرجـل  النـاس  شهد فإذا، شيء كل في عليه الدليل تقديم ذلك من يلزم لم بالمدلول
 قـول  تقـديم  وجب ،ذلك في له والمشهود الشهود تنازع ثم دونهم ،العيافة أو ،التقويم أو ،بالطب
 علينـا  قـولكم  فتقـديم  ،أهليـتكم  ثبتت وبشهادتنا ،وزكيناكم لكم شهدنا نحن قال فلو ،له دالمشهو

 أهل أنا علمتم بما شهدتم أنتم لهم قالوا .قولكم به ثبت الذي األصل في يقدح دوننا إليكم والرجوع
 لكان فيه تلفنااخ فيما أقوالنا على قولكم قدمنا فلو ،أقوالكم دون مقبولة فيه أقوالنا وأن ،دونكم لذلك
  )٢(."منكم أعلم بأنا وعلمكم ،شهادتكم في قدحا ذلك

العقل مهما بلغ من    ، إن اهللا تبارك وتعالى أقام حجته على خلقه بإرسال الرسل         : سادسا
وإذا كان عقل اإلنسان قاصرا عن معرفة       ، العلم والذكاء والقدرة؛ فإنه ال يرتقي إلى معرفة الغيب        

يقـول   ،فكيف له أن يستقل بنفسه في معرفة مراد اهللا تعالى         ، يعلم مراده إال أن   ، مراد إنسان مثله  
َتبـارك [ :فقـال  ورسله بكتابه خلقه على الحجة أقام قد سبحانه اهللا إن" :ابن قيم الجوزية  اإلمام   َ َ َ

ًالذي نزل الفرقان عىل عبده ليكـون للعـاملني نـذيرا َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ََ َ َ ْ َ َْ َ َ ََّ َ ُ َ َوأوحـي إيل هـذا [ :وقـال  ،}١:الفرقـان{] َّ َ ََّ َ ِ َ ِ ُ
َالقرآن ألنذركم به ومن بلغ َ َُ ْ ََ ْ َ ِْ ِِ َُ ْ ُ ِ  عليـه  وقامت به أنذر فقد القرآن هذا بلغه من فكل ،}١٩:األنعـام {]ُ

                                         
  .٨٠٩-٣/٨٠٨، ابن قيم الجوزية: الصواعق المرسلة) ١(
  .٣/٨٠٩، ابن قيم الجوزية: الصواعق المرسلة) ٢(
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 حجة فأي ،للنقل معارض والعقل ،والعلم اليقين يفيد ال ورسوله اهللا كالم كان فلو ...،به اهللا حجة
 على اهللا حجة إلقامة مناقض إال القول هذا وهل ،والرسول بالكتاب المكلفين على قامت قد تكون
  )١(."وجه كل من بكتابه خلقه

  : )٢( هيأقسام ثالثة إلى تنقسم العلماء عند المعلومات: سابعا

 من أكثر االثنين بأن وعلمه ،بوجوده اإلنسان كعلم .فيه التشكيك يمكن ال ضروري قسم .١
  .يجتمعان ال الضدين وأن ،الواحد

 النظري القسم وذلك ،النظريات وهي .به يعلم ال أن ويمكن به العلم يمكن ظرين وقسم .٢
  .إخبارا بها يعلم أن إال ،بأنفسها ال بواسطة تعلم التي الممكنات هو

 كعلـم  وذلـك  .بـه  العلـم  إلى طريق له يجعل أو به يعلم أن إال البتة يعلمه ال وقسم .٣
 أن إال ،رجليه تحت بما كعلمه ،ال أو به العبد علم يعتاد ما قبيل من كانت ،عنه المغيبات

 بـه  لـه  يتقـدم  لم الذي عنه القاصي بالبلد وعلمه ،شبر بمقدار األرض تحت عنه مغيبه
 علـى  النـار  أو الجنة في وما ،البحار في وما ،السموات في بما علمه نع فضال ،عهد

 .ممكن غير دليل عليه له يجعل لم لما فعلمه ،التفصيل

فهذان القسمان يطلق للعقل العنان     ، القسم الضروري والقسم النظري   ومجال بحث العقل    
ثـم  ، من خالل التصديق بما صح منه أوال      ، أما القسم الثالث الغيبي فالعقل فيه مقيد بالنقل       ، فيهما

 لو العقول أن تحسبن وال: "يقول ابن تيمية  ، الفهم والتفسير وفق الشروط والضوابط الشرعية ثانيا      
 علـى  وأسـمائه  بصفاته ،مفصلة معرفة اهللا عرفت النظر بمجرد تستفيدها لتيا وعلومها تركت
 بـه  جـاءت  مـا  بلغـه  أن بعد تكلم فإنما ،بالعقل الباب هذا في تكلم من عامة فان ،اليقين وجهه
 عامـة  اعترف وقد ،يظهر لم أو للرسل االنقياد ظهرأ سواء ،به واستأنس بذلك واستضاء ،الرسل

 الظـن  بـه  ينـال  وإنما ،اإللهية األمور تفاصيل في جازم علم بالعقل نالي ال نهأ منهم الرؤوس
 علـيهم  وسـالمه  اهللا صلوات المرسلين نإف ،بنظره إدراكه العقل يمكن الذي والقدر ،والحسبان

 )٣(."فيه النظر إلى ودعوهم ،به وذكروهم ،عليه الناس نبهوا

                                         
  . ٢/٨٠٦، سيد قطب: في ظالل القرآن: وانظر. ٧٣٦-٢/٧٣٥، ابن قيم الجوزية: الصواعق المرسلة) ١(
: الطبعـة ، أحمد عبد الـشافي   : تحقيق، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي        : االعتصام )٢(

  . بتصرف٤٨٧-٢/٤٨٦، هـ١٤٠٨:سنة النشر،  بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر، األولى
، الحلـواني  مـر ع اهللا عبد محمد :تحقيق ،تيمية بن أحمدشيخ اإلسالم   : الرسول شاتم على المسلول الصارم) ٣(

  .٢/٤٥٩، هـ١٤١٧:النشر سنة، بيروت – حزم ابن دار :الناشر، األولى : الطبعة،شودري أحمد كبير محمد
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  لثالمطلب الثا
  لى المعتزلة والرد عخطورة تقديم العقل على النقل

  :في تقديم العقل على النقل هدم للشريعة: أوال

فهـو  ، وقدراته مقيـدة  ، ألن مجال العقل محدود     وذلك ؛ال يجوز تقديم العقل على النقل     
فلو قدم على الشرع وهذه حاله؛ سيؤدي تقديمه إلى هدم          ، والقصور، والنسيان، معرض لألخطاء 

، أنها تحد للمكلفين حدودا؛ فـي أفعـالهم وأقـوالهم         معنى الشريعة    ":)١(يقول الشاطبي ، الشريعة
؛ جـاز لـه تعـدي جميـع     اواحدا  فإن جاز للعقل تعدي حد    ، وهو جملة ما تضمنته   ، واعتقاداتهم

ليس هذا الحـد    :  هو معنى إبطاله؛ أي    ا واحد اوتعدى حد ، الحدود؛ ألن ما ثبت للشيء ثبت لمثله      
  )٢(."وهذا ال يقول به أحد لظهور محاله، وإن جاز إبطال واحد؛ جاز إبطال السائر، بصحيح

  :في تقديم العقل على النقل اتباع للهوى المذموم: ثانيا

 بل هو   ؛وتقديم للهوى على شرع اهللا تعالى     ، تباع لهوى النفس  إن تقديم العقل على النقل ا     
 قـال ، رع اهللا تعالى مـذموم واتباع هوى النفس وتقديمه على ش. تحكيم للهوي في الكتاب والسنة    

 الـشهوة،  إلـى  المائلـة  للنفس ذلك ويقال. الشهوة إلى النفس ميل الهوى: ")٣(األصفهانيالراغب  
 وقـد  ...الهاويـة  إلى اآلخرة وفي داهية كل إلى الدنيا في بصاحبه يهوي ألنه ؛بذلك سمي وقيل
َأفرأيت من اختذ إهلـه هـوا[: تعالى فقال الهوى اتباع مذ تعالى اهللا عظم َ ُ ََ ِ َ َ َّ ِ َ ْ ََ َ َوال [ ،}٢٣:اجلاثيـة {]ُهََ َ

َتتبع اهلوى  َ ِ ِ َّ ُواتبع هواه[، }٢٦:ص {]َ َ َ َ َ ْولـئن اتبعـت أهـواءهم[ :وقولـه ، }٢٨:الكهـف {]ََّ ُ َ ْ ْ َ ََ َ َ َّ ِ ِ َ[ 
 هـوى  ثم اآلخر، هوى غير هوى واحد لكل أن على تنبيها الجمع بلفظ قاله فإنما، }١٢٠:البقـرة{

                                         
 أهـل  مـن . حـافظ  أصولي، يببالشاط الشهير الغرناطي اللخمي محمد بن موسى بن إبراهيمهو  : الشاطبي) ١(

: األعالم. (هـ ٨٧٩توفي عام   ، تصاماالع، قهالف أصول في الموافقات كتبه من. المالكية أئمة من كان. غرناطة
  ).٧/٣١٩، الزركلي

: الطبعـة ، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: تحقيق، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي   : الموافقات) ٢(
  .١/١٣١،هـ١٤١٧:سنة النشر،  الخبر–دار ابن عفان : الناشر، األولى

 المعـروف  .األصـبهاني  أو ،األصفهاني القاسم أبو المفضل، بن دمحم بن الحسينهو  : األصفهاني الراغب) ٣(
 .الغزالـي  باإلمام يقرن كان حتى واشتهر، بغداد، سكن .أصبهان أهل من. العلماء الحكماء من أديب،، بالراغب

توفي عام  ، وغير ذلك ، القرآن غريب في المفردات و ،التفاسير جامع و، االخالق و األدباء، محاضرات كتبه من
  ).٢/٢٥٥، الزركلي: األعالم: (انظر. هـ ٥٠٢
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 فقد: "... يقول اإلمام ابن تيمية   ) ١(."والحيرة الضالل ةنهاي أهوائهم اتباع فإذا يتناهى، ال واحد كل
 إليـه  اهللا أنزل عما يفتنوه أن وحذره ،الكتاب أهل أهواء واتباع ،المشركين أهواء اتباع عن نهاه
 األهواء أهل وكذا ،وسنته شريعته خالف في أحد أهواء اتباع عن النهي يتضمن وذلك ،الحق من
ْثم جعلناك عىل رشيعة من األمر فاتبعها وال تتبع [: تعالى قوله في ذلك بين  وقد ،األمة هذه من َ ْ َ َ َ َ َِ ِ َِّ َ َّ ََ َ َ ْ ََّ ِ ٍ ِ َ َ ْ َُ

َأهواء الذين ال يعلمون ُ ََ َّْ َ َ َْ ِ َ  عليهـا  جعله التي الشريعة باتباع اآلية هذه في أمره فقد، }١٨:اجلاثية {]َ
 الـشريعة  عـن  خرج من كل نكا ولهذا يعلمون ال الذين أهواء وهي يخالفها ما اتباع عن ونهاه

 )٢( "السلف سماهم كما األهواء أهل من والسنة

  :تقديم العقل على النقل من أسباب الفرقة واالختالف: ثالثا

إن المعتزلة مع تقديمهم للعقل على النقل وتعظيمهم له و إجمـاعهم علـى أن مقدماتـه                
كـل  ، على نحو من عشرين فرقـة     قد افترقوا   ف، إنك تجدهم أكثر الناس اختالفا     ف ،مقدمات قطعية 

وقد حكى أصحاب المقـاالت أن سـبعة مـن          ": يقول البغدادي ، فرقة تكفر األخرى وتطعن فيها    
وافترقوا عن  ، والكذب، زعماء القدرية اجتمعوا في مجلس وتكلموا في قدرة اهللا تعالى على الظلم           

ول عمر بن عبـد العزيـز       وقد كنت سمعت بق   : "يقول ابن قتيبة  ) ٣("تكفير كل واحد منهم لسائرهم    
إن الحـق  : وكنت أسـمعهم يقولـون  . أكثر التنقل، دينه غرضا للخصومات   من جعل    :رحمه اهللا 

، في طـول تنـاظرهم  ، ثم رأيتهم. ويلزم من لزمته الحجة أن ينقاد لها ، يدرك بالمقايسات والنظر  
وقـد كـان     ")٤("وال ينتقلون ، ال يزولون عنها  ، في كل مجلس مرات   ، إلزام بعضهم بعضا الحجة   

ال يختلفـوا كمـا ال يختلـف         أ – مع ما يدعونه من معرفة القياس وإعداد آالت النظـر            –يجب  
، وإال على شـكل واحـد     ،  ألن آلتهم ال تدل إال على عدد واحد        ؛والمهندسون، الحساب والمساح 

لى وكما ال يختلف حذاق األطباء في الماء وفي نبض العروق؛ ألن األوائل قد وقفوهم من ذلك ع                
... ال يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد في الدين         ، أمر واحد فما بالهم أكثر الناس اختالفا      
مـع مـا   ، ن كان ال عذر لهـم إو، التسع لهم العذر عندنا   ، ولو كان اختالفهم في الفروع والسنن     
وفي ، وحيدفي الت ، ولكن اختالفهم . ووقعت لهم األسوة بهم   ، يدعونه ألنفسهم كما اتسع ألهل الفقه     

                                         
، أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعـروف بالراغـب األصـفهاني            : معجم مفردات ألفاظ القرآن   ) ١(

: ص، هـ١٤١٨: سنة النشر،  بيروت –دار الكتب العلمية    : الناشر، األولى: الطبعة، إبراهيم شمس الدين  : تحقيق
٥٨٠-٥٧٩.  

  .٢/٢٠٦، ابن تيمية: لجامع الرسائ) ٢(
  .١٩٨: ص: البغدادي: الفرق بين الفرق) ٣(
  .٦٦-٦٥: ص، ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث) ٤(
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وفـي  ، وعذاب البـرزخ ، وعذاب أهل النار  ، وفي نعيم أهل الجنة   ، وفي قدرته ، صفات اهللا تعالى  
  )١(."وفي غير ذلك من األمور التي ال يعلمها نبي إال بوحي من اهللا، اللوح

  :في تقديم العقل على النقل تحميل العقل فوق طاقته: رابعا

وزعموا أنـه قـادر علـى    ، ن قدموه على النقللقد أثقل المعتزلة على العقل وظلموه حي  
وأنه قادر على معرفة حسن األشياء وقبحها مـستقال مـن           ، تقرير مسائل العدل والتوحيد منفردا    

والوقـوع فـي    ، لـشرع افكانت النتيجة مخالفتة    ، افأقحموه في ميادين ال طاقة له به      ، غير شرع 
  .الفرقة واالختالف والخطأ

 أن العقل قـادر علـى إدراك    ما يراه المعتزلة من    ،ى ذلك ومن أكثر األمثلة وضوحا عل    
 ثالثـة  أبا علي الجبائي عن"ل شيخه   أ وس يفجاء أبو الحسن األشعر   ، حسن األشياء وقبحها مطلقا   

 فمـاتوا  صـغيرا،  كان والثالث شقيا، فاسقا كافرا كان والثاني تقيا، برا مؤمنا كان أحدهم: إخوة
 الـصغير  وأمـا  الدركات، ففي الكافر وأما الدرجات، ففي زاهدال أما: الجبائي فقال .حالهم فكيف
 لـه  يـؤذن  هل الزاهد درجات إلى يذهب أن الصغير أراد إن :األشعري فقال السالمة، أهل فمن
 الكثيـرة،  طاعاتـه  بسبب الدرجات هذه إلى وصل إنما أخاك إن: له يقال ألنه ؛ال: الجبائي فقال

 مـا  فإنـك  منـي،  ليس التقصير: الصغير ذلك قال فإن: األشعري فقال الطاعات، تلك لك وليس
 بقيـت  لو أنك أعلم كنت: وعال جل الباري يقول: الجبائي فقال الطاعة، على أقدرتني وال أبقيتني

: الكافر األخ قال فلو: األشعري فقال مصلحتك، فراعيت األليم، للعذاب مستحقا وصرت لعصيت
 الجبـائي  فقـال  دونـي  مـصلحته  راعيت فلم حالي، تعلم فقد حاله علمت كما العالمين، إله يا

  )٢(."الجبائي فانقطع .العقبة في الشيخ حمار وقف بل ال :فقال .لمجنون نكإ: لألشعري

                                         
  .٢٦-٢٥: ص، ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث) ١(
  .٢٦٨-٤/٢٦٧، ابن خلكان: األعيان وفيات )٢(
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  وفيه ثالثة مطالب

v تعريف التأويل: املطلب األول.  
v ومناقشتهمحجة املعتزلة يف التأويل: املطلب الثاني .  
v املعتزيلخطورة التأويل: املطلب الثالث .  
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  المطلب األول
  تعريف التأويل

  .التأويل في اللغة: أوال

  :يرجع معنى التأويل في اللغة إلى عدة معان هي

  .المرجع والعاقبة والمصير -١

 رد : ضـالَّتَك  عليـك  اللّـه  وَأوَل") ١(".وعـاد  رجع أي ...تأويالً يؤول أول"التأويل من 
عجمن األول أي الرجوع    "التأويل  : يقول الراغب األصفهاني   )٣("ارتددت ءالشي عن وُألْتُ" )٢("ور

  )٤("ومنه الموئل للموضع الذي يرجع إليه، إلى األصل

  . التغيير-٢

) ٥(".خثر وغلظ : بن ونحوه أوال وإياال   وآل الل . ذهب لحمها فضمرت  : آلت الماشية : يقال"

 والتَّغييـر،  التأويـل : فقـال  التأويل عن) ٧(يحيى بن أحمد وسئل") ٦(."نحف إذا الرجل جسم وآل"
  :)٩(األعشى بيت ينشد  عبيد أبو وكان")٨"(.واحد

  فأصبحا السقاب رِبعي تأول ... حبها تأول كانت أنها على

  

                                         
  .١٥/٤٥٨، األزهري: اللغة تهذيب) ١(
  .٢٨/٣١، مرتضى الزبيدي: تاج العروس) ٢(
  .١/١٧١ ،منظور ابن :العرب لسان) ٣(
  .٣٨: ص، الراغب األصفهاني: معجم مفردات ألفاظ القرآن) ٤(
  .١/٣٣، مجموعة من المؤلفين: المعجم الوسيط) ٥(
  .٢: ص، )المكتبة الشاملة(،  األثريالكتاني علي بن الحسنالشريف أبي محمد : العلم أهل عند التأويل) ٦(
 محدثا، واللغة، النحو في الكوفيين إمام ،بالوالء الشيباني سيار بن زيد بن يحيى بن أحمدهو  : يحيى بن أحمد )٧(

  ).١/٢٦٧، الزركلي: األعالم. ( هـ٢٩١سنة . بغداد في ومات  ولد،.حجة ثقة اللهجة، وصدق بالحفظ مشهورا

  .١٥/٤٥٨، األزهري: اللغة تهذيب) ٨(
. المعلقـات  أصـحاب  وأحد الجاهلية، في االولى الطبقة شعراء من جندل، بن قيس بن ميمونهو  : األعشى) ٩(

ـ ٧مـات عـام     . بصره لضعف باالعشى ولقب. يسلم ولم اإلسالم وأدرك طويال، عمرا عاش : األعـالم . (هـ
  ).٧/٣٤١، الزركلي
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 حتـى  يشب ثم صغيراً يكون )١(السقب مثل العظم، إلى فآل صغيراً كان حبها أن: يعني
  )٢(".ُأمه مثل يصير

  .ان التفسير والبي-٣

 غيـر  ببيان إال يصح وال معانيه، تختلف الذي الكالم تفسير: والتأويل التأول: الليث"قال  
 )٤(."واحـد  والتفسير والمعنى التأويل فقال التأويل عن يحيى بن أحمد العباس أبو سئل"و) ٣(."لفظه

 )٥("ورده إلى الغاية المرجوة منه. فسره: أول الكالم"و

   الجمع -٤

 معاني جمع التأويل فكان وأصلحته جمعته إذا أؤوله الشيء ألت يقال )٦(منصور أبو قال"
 وإذا جمعـه  أي أمرك عليك اهللا أوّل :العرب بعض وقال فيه إشكال ال واضح بلفظ أشكلت ألفاظ
 عليـك  رد أي عليك اهللا أول :للمضل الدعاء في ويقال شملك عليك اهللا أول ال :قالوا عليه دعوا

   )٧(."وطلبته تحريته إذا األجر فالن في تأولت :لويقا لك وجمعها ضالتك

  الوضوح -٥

 مـن  أشرف ما: اآللو") ٨(".جسمه أقطار من أشرف وما ألواحه: البعير آل"تقول العرب   
  )٩(."الخيمة وعمد والشخص والخشب ويؤنث النهار أول في بما خاص أو والسراب البعير

  

                                         
  ).١٢٤، آبادي الفيروز: المحيط القاموس. (يولد ساعة أو الناقة ولد: السقب )١(
  .١٥/٤٦٠، األزهري: اللغة تهذيب) ٢(
  .١٥/٤٥٩، األزهري: اللغة تهذيب) ٣(
  .١/١٧٢، ابن منظور: لسان العرب) ٤(
  .١/٣٣، مجموعة من المؤلفين: المعجم الوسيط) ٥(
 أهـل  من. واألدب اللغة أئمة من: الثعالبي منصور أبو إسماعيل، بن محمد بن الملك عبدهو  : منصور أبو )٦(

، الزركلـي : األعـالم ( .والتاريخ باألدب واشتغل. صناعته إلى فنسب ،الثعالب جلود يخيط فراءا كان .نيسابور
٤/١٦٣.(  
  .١/١٧٢، ابن منظور: لسان العرب) ٧(
: الطبعـة ، هـارون  محمد السالم عبد: قيحقت الرازي، القزويني زكرياء بن فارس بن أحمد: اللغة مقاييس) ٨(
 بـن  الـصاحب : اللغـة  في المحيط: وانظر. ١/١٦١، هـ١٣٩٩: سنة النشر ، الفكر دار: الناشر، )بدون طبعة (

  .٢/٤٦٧ ،)المكتبة الشاملة(، عباد
  .١٢٤٥: ص، آبادي الفيروز: المحيط القاموس) ٩(
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   الطلب والتحري-٦

 توسـمه  : الخير فيه وتأول: "ويقال) ١(."وتحريته طلبته إذا: األجر فالن في تأولت: يقال"
  )٢(" .وتحراه

. التفـسير والبيـان   : من المالحظ أن هذه المعاني للفظ التأويل ترجع إلى معنيين همـا           
ويرجـع  . فلفظ التغيير؛ يرجع إلى لفظ المرجع والعاقبة والمـصير        . والمرجع والعاقبة والمصير  

 جمـع  ألن المفـسر ي    ؛وذلك. ب والتحري؛ إلى لفظ التفسير والبيان     والطل، والوضوح، لفظ الجمع 
ومقصده ، يجمع النصوص ليفسر بعضها ببعض    و، فيه إشكال ال واضح بلفظ أشكلت ألفاظ معاني

 في" التأويل"معنى وأما: "قال الطبري  )٣(وهذا طلب منه وتحري   ، من تفسيره توضيح مراد المتكلم    
 )٤"(.والمصير عوالمرج التفسير فإنه العرب، كالم

  التأويل في القرآن الكريم: ثانيا

هـو  "و )٥("،حقيقة المعنى الذي يؤول إليه اللفـظ "ورد التأويل في القرآن الكريم على أنه      
 ؛ وإن كان خبـرا    ، كان تأويله نفس الفعل المطلوب     ؛ فإن الكالم إن كان طلبا     ،نفس المراد بالكالم  

 ،إنشاء فيـه األمـر    : الكالم نوعان ":  ابن تيمية   اإلمام ليقو) ٦(."كان تأويله نفس الشيء المخبر به     
إن السنة هي تأويل    السلف   كما قال من قال من       ، فتأويل األمر هو نفس الفعل المأمور به       .وإخبار
 ، سبحانك اللهم وبحمدك   ، يقول في ركوعه وسجوده    كان رسول اهللا    " :عائشة  قالت  . األمر

ًفـسبح بحمـد ربـك واسـتغفره إنـه كـان توابـا[: ي قوله تعن) ٧(" يتأول القرآن  .اللهم اغفر لي   َّ ُ ُ َ ِّ َ ْ َِّ ََ َ َّ ِْ ْ ْ َ ْ َِ َِ ِ َ[ 
وقد جـاء  .  ليس تأويله فهم معناه،وأما اإلخبار فتأويله عين األمر المخبر به إذا وقع   .} ٣:َّالنـرص{

                                         
 الصاحب: اللغة في المحيط. ١٥/٤٥٨، األزهري: اللغة تهذيب: وانظر. ١/١٧٢، ابن منظور : لسان العرب ) ١(

  .٢/٤٦٨، عباد بن
  .٢٨/٣٩، مرتضى الزبيدي: تاج العروس) ٢(
  .١/٥١٣، صالح الرقب: مناهج اإلسالميين. ٢/٥٣٥، عثمان علي حسن: منهج االستدالل على مسائل االعتقاد: انظر) ٣(
، الطبـري  جعفـر  أبـو  اآلملي، غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد: القرآن تأويل في البيان جامع) ٤(
  .٦/٢٠٤، )بدون تاريخ: (سنة النشر، الرسالة مؤسسة: الناشر، )بدون طبعة: (الطبعة: شاكر محمد أحمد: قيحقت
، مجموعة من العلمـاء : تحقيق، شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكالمية  )٥(

  .٥/٤٥٣، هـ١٤٢٦:سنة النشر،  المدينة المنورة–مجمع الملك فهد لطباعة المصحف : الناشر، )بدون طبعة: (الطبعة
  .٢٧٠: ص، عمر األشقر: العقيدة في اهللا: وانظر. ٢٨: ص، ابن تيمية: كليل في المتشابه والتأويلاإل) ٦(
: ص، )٤٩٦٨: (حديث رقـم  ، باب سورة النصر  ، كتاب التفسير : أخرجه البخاري في صحيحه   .  متفق عليه  )٧(

  .٢٠٠: ص). ٤٨٤: (حديث رقم ،والسجود الركوع في يقال ما باب ،صالةكتاب ال: هصحيحفي مسلم و. ٩٨٧
  

 
 



  األسماء والصفاتمنهج المعتزلة في توحيد 
 

 ٩٧

 

ُولقـد جئنـاه[: في القرآن في غير موضع وهذا معناه قال اهللا تعـالى   " التأويل  " اسم   ََ ْ ِْ َ ٍم بكتـاب َ َ ِ ِ ْ
َفصلناه عىل علم هدى ورمحة لقوم يؤمنون ُْ ً َِ ِ ُِ ٍَ ٍْ َ َ ُ َ ُ ََّ ً ْ َ ْْ ِهل ينظرون إال تأويله يوم يأيت [، }٥٢:األعراف {]َ ْ َْ َ َ ُ َْ ُ ََ ِْ َ َّْ ِ َ ُ

ِّتأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنـا بـاحلق َ ِ َ ْ ْ َِّ َ ْ ْ ُ َ َُ ُ ُ ُ َُ َ ُ َ َّ ُ َُ ِ َِ ُ ِ ر أنـه  فقد أخب ، }٥٣:األعـراف{ ]ْ

َهـل ينظـرون[ : ثم قـال   ،فصل الكتاب وتفصيله بيانه وتمييزه بحيث ال يشتبه        ُ َُ ْ ْ  أي ينتظـرون    ]َ

ُإال تأويله يـوم يـأيت تأويلـه[ ْ ُُ َِ ِْ ِ ْ َْ ََ َ َ َّ وإنما ذلك مجيء ما أخبر القرآن بوقوعـه مـن   . إلى آخر اآلية ]ِ
 ومجيء ربـك والملـك      وطلوع الشمس من مغربها   ومأجوج  كالدابة ويأجوج   : القيامة وأشراطها 

 وما في اآلخرة من الصحف والموازين والجنة والنار وأنواع النعيم والعذاب وغيـر              ،صفا صفا 
ُّقد جـاءت رسـل ربنـا بـاحلق فهـل لنـا مـن شـفعاء فيـشفعوا لنـا أو نـرد [:  فحينئذ يقولون  ،ذلك ْ ُ َ ْ ِّ ََ َ َ ُ ُُ َْ َ َ َ ْ َْ َ ْ ُ ََ َ َ ُ ََ َِ َ ِّ َ ِ

َفنعمل غري الذي كنا ن ََّ َُ ِ َّ ََ ْ َ ْ ُعملَ َ وهذا القدر الذي أخبر به القرآن من هذه األمـور  ، }٥٣:األعـراف {]ْ

ٍفال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعـني[: ال يعلم وقته وقدره وصفته إال اهللا؛ فإن اهللا يقول       ُ َّ ْ َ َ ُْ ْ ٌ َْ ُِ ِ ُِ ََُ ْ َْ ََ َ[ 
 خطـر   أعددت لعبادي الصالحين ما ال عين رأت وال أذن سـمعت وال            ":ويقول، }١٧:الـسجدة{

؛ فإن اهللا قد أخبر     )٢("ليس في الدنيا مما في الجنة إال األسماء       ": ابن عباس وقال  ) ١("على قلب بشر  
أن في الجنة خمرا ولبنا وماء وحريرا وذهبا وفضة وغير ذلك ونحن نعلم قطعا أن تلك الحقيقـة             

ُوأتـوا [ :ليست مماثلة لهذه بل بينهما تباين عظيم مع التـشابه كمـا فـي قولـه                ُ ًبـه متـشاهباَ ُِ َ َ ِ ِ[ 
على أحد القولين أنه يشبه ما في الدنيا وليس مثله فأشبه اسم تلك الحقـائق أسـماء       ، }٢٥:البقـرة{

 )٣(".هذه الحقائق

                                         
، باب ما جاء في صفة الجنـة وأنهـا مخلوقـة   ، كتاب بدء الخلق: ه صحيح في البخاريأخرجه  . متفق عليه ) ١(

، )٢٨٢٤: (حـديث رقـم   ، كتاب الجنة وصفها ونعيمها   : ومسلم في صحيحه  . ٦٢٣: ص ،)٣٢٤٤( :حديث رقم 
  .١١٣٦: ص

  .٨/٣٧٣، البوصيري: الخيرة إتحاف. ٤/٧٧ ،األحاديث المختارةفي لضياء المقدسي أخرجه ا) ٢(
مجمـوع  . ٢٨٩-١/٢٨٨، ابن تيمية : الصفدية: وانظر. ١٥: ص، ابن تيمية : اإلكليل في المتشابه والتأويل   ) ٣(

 الجهميـة  علـى  المرسـلة  الصواعق .٥/٤٥٣، ابن تيمية : بيان تلبيس الجهمية  . ٦٩-٤/٦٨، ابن تيمية : الفتاوى
 ،اهللا الـدخيل  محمـد  بن علي:  تحقيق ،الجوزية قيم اهللا ابن  عبد أبو رعيالز أيوب بكر أبي بن محمد: والمعطلة

ابن : الطحاوية العقيدة  شرح .١/١٧٧ ،هـ١٤١٨: سنة النشر ، الرياض – العاصمة دار: الناشر، الثالثة :الطبعة
  .٢١٣: ص، أبي العز الحنفي
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ُّهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكامت هن أم [: معنى التأويل في قوله تعالى     َ ُْ ََّ ُ ُ َ َ َ ٌُ ٌ ْ َ ََ َ ْْ ُ َ ِ ِ َِ َ ََّ
ُالكتاب وأخر م ُ َ َُ َ ِ َتشاهبات فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تـشابه منـه ابتغـاء الفتنـة وابتغـاء ِ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ َ ُ ََ ْ ْ َ َّ ٌ َ ٌ ََ َ ْ ْ َّ ََ ِ َ َِ ِ ُِ ُ َِّ َ

َتأويله وما يعلم تأويله إال اهللاُ والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عنـد ربنـ ْ َّ ُ َ َِّ ْ َ ُ ْ ََ َ َ َّ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِّ ُ ُ ْ َ َُ ِ َ َ َِ ِ ْ َّْ ِ ِ ُا ومـا يـذكر ِ َ ََّ َّ َ
ِإال أولو األلباب َ ْ َُ ُ َّ   .}٧:آل عمران {]ِ

بمعنى أنه ال   ،  من الصحابة والتابعين يقفون على لفظ الجاللة في اآلية         كان السلف     
 فـي   ينومنهم من لم يقف على لفظ الجاللة وعطف الراسـخ         ، يعلم المآل والمصير إال اهللا تعالى     

ويقصدون بـه المعنـى     ،  في العلم يعلمون المتشابه    ين الراسخ بمعنى أن ، العلم علي لفظ الجاللة   
ِومـا يعلـم تأويلـه إال اهللاُ والراسـخون يف [: تعـالى  وقولـه " :يقول شارح الطحاوية  . والتفسير َْ ُ َِ َّ ُ َ ََ ُ ْ ََّ ِ َ َِ
ِالعلـم ْ َّإال اهللاُ[ قوله يقف على  من قراءة. قراءتان فيها اآلية } ٧:آل عمـران {]ِ  ال من وقراءة ،]ِ

، تأويلـه  بعلم اهللا استأثر الذي نفسه في المتشابه باألولى ويراد، حق القراءتين وكلتا عندها، فيق
 وقـف  من يريد وال، تأويله وهو تفسيره، الراسخون يعرف الذي اإلضافي المتشابه بالثانية ويراد
َّإال اهللاُ[ :قوله على   )١(".للمعنى التفسير بمعنى التأويل يكون أن ،]ِ

  ويل عند السلفالتأ: ثالثا

  :)٢(التأويل عند السلف عرف بمعنيين هما

هو نفس المراد بالكالم فإن الكالم إن كان        " )٣(."يؤول إليه اللفظ  " التأويل بمعنى ما     :األول
 )٤(" كان تأويله نفس الشيء المخبـر بـه        ؛ وإن كان خبرا   ، كان تأويله نفس الفعل المطلوب     ؛طلبا

  .لكريموهو المعنى الذي استعمله القرآن ا

لفظ التأويل في كالم أكثر المتقدمين من       : "يقول ابن تيمية  .  التأويل بمعنى التفسير   :الثاني
السلف واألئمة من أهل الفقه والحديث والتفسير فإنهم يعنون بلفظ التأويل نظير ما يعنـى بلفـظ                 

كما ،  اآلية قد اختلف أهل التأويل في معنى هذه      : ويقول المصنف منهم في تفسير القرآن     ، التفسير

                                         
  .١/٢٩١، ابن تيمية: الصفدية: وانظر. ٢١٤-٢١٣: ص، ابن أبي العز الحنفي: الطحاوية العقيدة شرح) ١(
  .٢٨: ص، ابن تيمية: اإلكليل في المتشابه والتأويل. ٦٩-٤/٦٨، ابن تيمية: مجموع الفتاوى: انظر) ٢(
  .٥/٤٥٣، ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية) ٣(
  .٢٨: ص، ابن تيمية: اإلكليل في المتشابه والتأويل) ٤(
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 أهـل  اصطالح في التأويل وأما ":ابن قيم الجوزيةيقول ) ١(."اختلف المفسرون في هذه اآلية   : يقال
 جريـر  ابن قول ومنه والبيان التفسير معنى به فمرادهم والحديث الفقه أهل من والسلف التفسير
 فـي  كتابـه  في أحمد اإلمام قول ومنه تفسيره يريد وكذا كذا تعالى قوله تأويل في القول وغيره

 ذكروهـا  التـي  التأويالت تلك فأبطل تأويله غير على القرآن من تأولته فيما الجهمية على الرد
  )٢(."عنده تأويلها وهو بها المراد تفسيرها وهي

 ابـن    اإلمـام  قال، ولقد كان السلف رضوان اهللا عليهم يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية         
َّوما يعلم تأويلـه إال اهللاُ[ :قوله لىع الوقف أن أكثرهم قال" :تيمية ِ ُ ْ ََ َِ ْ َ ُ َ  علـى  بناء } ٧:آل عمـران {]َ

 :مالـك  اإلمـام  قـال  كمـا  نحـن  نعلمه ال الذي الكيف وهو بعلمه اهللا استأثر ما هو التأويل أن
 األئمـة  سـائر  وكـذلك  "بدعة عنه والسؤال واجب به واإليمان مجهول والكيف معلوم اإلستواء"

 وال كيـف  صفاته في يقولون فال بالحكمة وعلمهم بالكيف الخلق علم ينفون لكما قول مثل قولهم
 ثبـوت  نفـوا  المتأخرين من وكثير ،أفعاله ميةال وال ،صفاته كيفية يعلمون ال ألنهم ؛مِل أفعاله في

 وال ،مقـال  فـي  ماهيته تجري ال يقولون فاألولون ،به المخلوق علم ينفوا لم األمر نفس في ذلك
  )٣("ذاته ماهية في يتفكروا أن الخلق منع ويقولون ،ببال تهكيفي تخطر

  التأويل عند المعتزلة: رابعا

ثم ال بد من    ، يرى المعتزلة أن قضايا العدل والتوحيد ال تبنى إال من خالل النظر العقلي            
حمل النصوص على ما أقرته العقول؛ فإن وافقت النصوص داللة العقل أخذوا بها اعتـضادا ال                

ولذلك فهـم يعرفـون     . وإن خالفت داللة العقل تعرضوا لها بالتأويل لتوافق داللة العقل         ، اعتمادا
والدليل ) ٥("صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به          " :)٤ (التأويل بأنه 

نـة   والحـق أن القري .ولذلك كان تأويلهم تحريفا للكلم عن مواضـعه      )٦(.المقترن هو داللة العقل   
فالنص الصحيح الـصريح    ، أو في اللغة العربية   ، أو في نص صحيح آخر    ، تكون في النص ذاته   

                                         
اإلكليل في المتـشابه  . ١/٢٨٨، ابن تيمية: الصفدية: وانظر. ٤٥٣-٥/٤٥٢، ابن تيمية : بيان تلبيس الجهمية  ) ١(

  .٢٧٠:ص، عمر األشقر: العقيدة في اهللا. ٦٩-٤/٦٨، ابن تيمية: مجموع الفتاوى. ٢٨: ص، ابن تيمية: والتأويل
  .١/١٧٨، الجوزية قيم ابن :المرسلة الصواعق) ٢(
بيان تلبـيس   . ٧٠: ص، ابن قيم الجوزية  : سالميةاجتماع الجيوش اإل  : وانظر. ١/٢٨٩، ابن تيمية : الصفدية) ٣(

  .٨/٥٤٥، ابن تيمية: الجهمية
  .٥٠٨-١/٥٠٧، صالح الرقب: مناهج اإلسالميين: انظر) ٤(
. ١/١٧٨، الجوزية قيم ابن :المرسلة الصواعق: وانظر. ٢٧: ص، ابن تيمية : اإلكليل في المتشابه والتأويل   ) ٥(

  .٢٧٠: ص، عمر األشقر: العقيدة في اهللا . ١/٢٨٩، ابن تيمية: الصفدية. ٥/٤٥٢، ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية
  .١٦/٣٧٦، القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل: انظر) ٦(
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 هـذا  وتـسمية  ": ابن تيميـة    اإلمام يقول، ال يصرف عن معناه الظاهر إال بنص صحيح صريح        
... الخائـضين  المتأخرين من طائفة تأويال وحده هذا سمى وإنما السلف عرف في يكن لم تأويال

 عـن  الكلـم  تحريـف  بـاب  من - وعامتها أكثرها أو - المواضع من كثير في ويلالتأ هذا فإن
 وأئمتهـا  األمة سلف اتفق الذي التأويل هو وهذا .والباطنية القرامطة تأويالت جنس من مواضعه

 )١(."بالشهب آثارهم في ورموا األرض أقطار من بأهله وصاحوا ذمه على

 علـى  مقـدما  التفـسير  في أصال العقل اتخاذ يقتضي عامة المتكلمين عند التأويل إن" 
 كتأويـل  العقل، مقتضى يوافق ما إلى النصوص تأويل فينبغي بينهما، تعارض ظهر فإذا الشرع،

 مـن  النـوع  هـذا  يرفـضون  والسلف ذلك، إلى وما الصفات، وآيات العلو، وأدلة الرؤية، أدلة
 النـصوص،  تعطيل إلى يفضي هـنأل ؛عليه النكير في ويشتدون به، لـالقائ ويخطئون التأويل،

 مـا  وبلبلـة  معتقـديها،  وإضالل الشريعة، هدم تستهدف مدخولة، وآراء معانٍ إلى بها والتجاوز
 غمـوض،  مـن  شـائبة  وال فيها، لبس ال واضحة عقائد من بنفوسهم وامتزج قلوبهم، في استقر

 الـسنة،  بـه  اءتوج النصوص، عليه دلت ما يوافق الذي هو عندهم المقبول الصحيح والتأويل
  )٢(."الفاسد هو وغيره

                                         
  .٦٩-٤/٦٨، ابن تيمية: مجموع الفتاوى) ١(
، الـسعودية  – اإلسالمية ؤونالش  وزارة :الناشر، الثانية: الطبعة، التركي اهللا عبد: السلف أئمة اعتقاد مجمل) ٢(

  .١٢٦: ص، هـ١٤١٧: سنة النشر
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  المطلب الثاني
   ومناقشتهمحجة المعتزلة في التأويل

  :احتج المعتزلة لتأويلهم بما يلي
  .نصوص الصفات و الرؤية و الشفاعة وغيرهم من المتشابه: أوال

للعلماء في معنى المحكم والمتشابه في اآلية السابعة من سورة آل عمران العديد مـن               
 )١ (:يفات أشهرهاالتعر

وخـروج  ، كوقت قيـام الـساعة    ، والمتشابه ما استأثر اهللا بعلمه    . المحكم ما عرف معناه   : األول
  . وبعضهم يدخل في ذلك الحروف المقطعة، الدجال
  .والمتشابه بعكسه، المحكم ما ال يحتمل من التأويل إال وجها واحدا: الثاني
  .والمتشابه بعكسه، لى بيانالمحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إ: الثالث
  .والمتشابه المنسوخ، المحكم الناسخ: الرابع

والمتـشابه ال   ، ال بالرجوع إلى قرينة   ، المحكم يعرف المراد به بظاهره    : وعند المعتزلة 
  )٢ (.وبغيره، أو به، يعرف تأويله إال بقرينة

شابه الـذي   يري المعتزلة أن نصوص الصفات والرؤية والشفاعة ألهل الكبائر من المت          
، مستدلين لذلك بأن إثبات هذه النصوص على ظاهرها يستلزم التـشبيه والتجـسيم            ، يجب تأويله 

، المحكم ما أحكم المـراد بظـاهره       ":يقول القاضي عبد الجبار   ، وهذا ال يجوز في حق اهللا تعالى      
يـة أو   والقرينـة إمـا عقل    ، والمتشابه ما لم يحكم المراد بظاهره بل يحتاج في ذلك إلى قرينـة            

َالـرمحن عـىل [: فقـال ، فقد قال اهللا تعالى ما يدل على أنه جسم        : فإن قال : "ويقول )٣(..."سمعية َ ُ َ ْ َّ
َالعرش استوى ََ ْ ِوهـو اهللاُ يف الـساموات ويف األرض[ :و، }٥:طـه {]ِْ ْ ََّ ِ َِ َ َ ُ َِ ِإليـه [ :و، }٣:األنعـام {]َ ْ َ ِ

ُيصعد الكلم الطيب َ ِّْ ُ ََّ ِ َ َقال ي[ :و، }١٠:فاطر {]ُ َ َّا إبليس ما منعك أن تسجد ملـا خلقـت بيـديَ ُ َ ُ َْ ُ َ َ َ ََ ْ َ َِ ْ َ َِ ِْ َ َ ِ[ 
إن : قيل له ، والوجه، والعين، والساق، إلى غير ذلك من اآليات التي فيها ذكر الجنب        ، }٧٥:ص{

                                         
،  الريـاض  –دار الوطن   : الناشر، األولى: الطبعة، عثمان علي حسن  ، قواعد االستدالل على مسائل االعتقاد     )١(

  . بتصرف١٦٢-١٦١:ص، هـ١٤١٣: سنة النشر
  .١٦/٣٧٩، القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل )٢(
: المغني فـي أبـواب التوحيـد والعـدل        : وانظر. ٤٠٥: ص، القاضي عبد الجبار  : رح األصول الخمسة  ش) ٣(

  .١٦/٣٧٦، القاضي عبد الجبار
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ويعلم أنـه ال يـشبه      ، أنه ال حق بعد أن تتقدم لإلنسان معرفة اهللا تعالى         ، أول ما ينبغي أن تعلمه    
ٌلـيس كمثلـه يشء[ :قـد ثبـت بـالقرآن واإلجمـاع أنـه         … ، عل القبـائح  األجسام وال يف   ْ َ ْ َِ ِ ِ َ َ ْ[ 

فيجب أن نتأول ما ذكر مـن  ، وال يقول أحد إنا نقول هذا القول على جهة المجاز      ، }١١:ُّالشورى{
 )١(."اآلي

  .نصوص الصفات و الرؤية و الشفاعة وغيرهم من المتشابهمناقشة ادعاء المعتزلة 

والحق إثبـات   ، تزلة قد فروا من التشبيه والتجسيم؛ فوقعوا في التعطيل        وبذلك يكون المع  
مع فهـم المعنـى     ،  فيما صح عنه   وعلى لسان نبيه محمد     ، ما أثبته اهللا تعالى لنفسه في كتابه      

 ابـن    اإلمام يقول، وهذا منهج السلف الصالح رضوان اهللا عليهم      ، وتفويض علم الكيفية هللا تعالى    
االستواء معلـوم والكيـف      :وربيعة، كما قال مالك  ،  كيفيتها  إلى الرب علم   السلف فوضوا : "تيمية

وال كانوا ينكرون التأويـل بهـذا       ،  وأما فهم معناها وتفسيرها فلم يكن السلف ينكرونه        ...مجهول
فكـانوا  ، تحريف الكلم عن مواضعه   : وإنما كانوا أنكروا تأويالت أهل التعطيل التي هي       ، المعنى

   )٢(..."أول القرآن على غير تأويلهينكرون على من يت

 ابتدعوه قد دين وأصول دينا لها تجعل الضالل أهل من المفترقة: " ابن تيمية   اإلمام يقول
 وإن ،اعتمـادا  ال اعتضادا به احتجوا وافقه فإن ؛والحديث القرآن ذلك على يعرضون ثم ،برأيهم
 وتـارة  أئمـتهم  فعـل  وهذا ،أويلهت غير على ويتأولونه مواضعه عن الكلم يحرفون فتارة خالفه

 البـاطن  في الطائفتين وعمدة. عامتهم فعل وهذا ،اهللا إلى معناه نفوض: ويقولون ،عنه يعرضون
 ،موجبهـا  واعتقـاد  اتباعهـا  يجـب  محكمـة  البدعية أقوالهم يجعلون ،الرسول به جاء ما غير

. باألصـول  وال لمعقولبـا  علم له وليس ،الباب هذا يعرف ال جاهل وإما ،كافر إما :والمخالف
 يعـرف  ال أو ،اهللا إال معناه يعرف ال الذي المتشابه من يخالفها الذي ورسوله اهللا كالم ويجعلون

 وهـؤالء  .القول ذلك على لهم موافقا كان من عندهم والراسخون ،العلم في الراسخون إال معناه
 ،والخـوارج  ،ارىكالنـص  المحكـم  وتـرك  ،الكتاب آيات من عليه تشابه بما تمسك ممن أضل

. متـشابها  المحكم وجعلوا ،محكما وجعلوه اهللا كالم من بالمتشابه أخذوا هؤالء كان إذ وغيرهم؛
 - وكالفالسـفة  وغيـرهم  المعتزلـة  من وافقهم ومن ،الجهمية من الصفات كنفاة - أولئك وأما

ـ  معهـم  يكن لم وإن ،اتباعه يجب الذي المحكم هو برأيهم هم ابتدعوه ما فيجعلون  األنبيـاء  نم
 معنـاه  يعلـم  قـد  صـريحا  كان وإن ؛األنبياء به جاءت ما ويجعلون ،يوافقه ما والسنة والكتاب

                                         
القاضـي  : المغني في أبواب التوحيد والعدل    : وانظر .١/٢١٦، القاضي عبد الجبار  : رسائل العدل والتوحيد  ) ١(

  .٥/١٩٠ ،عبد الجبار
  .٨/٥٤٥، تيميةابن : بيان تلبيس الجهمية) ٢(
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 أهـل  جميـع  مـن  لألنبيـاء  مخالفـة  أعظم هؤالء كان ولهذا .المتشابه من يجعلونه بالضرورة
  )١(."البدع

  .الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه: ثانيا

َومـا [: ن في العلم معطوفة على لفظ الجاللة في قوله تعالى         يرى المعتزلة أن الراسخو    َ
ِيعلم تأويله إال اهللاُ والراسخون يف العلـم ْ َ َِ ِِ َْ ُ ََّ ُ ََ ُ َّْ ِ وبذلك يكون الراسخون فـي العلـم   ، }٧:آل عمـران {]ِ

، المتشابه قد يعلـم تأويلـه     : ولقد أفرد القاضي عبد الجبار فصال بعنوان      ، يعلمون تأويل المتشابه  
ُومـا يعلـم تأويلـه [ :اعلم أن األولى في معنى قوله تعالى      : "ثم قال  .وما يتصل بذلك  ، راد به والم ْ ََ َِ ْ َ ُ َ َ

ِإال اهللاُ والراسخون يف العلم ْ ِ ِِ َ ُ َّ َ َّ وداال علـى أن  ، أن يكون عطفا على مـا تقـدم  ، }٧:آل عمـران {]ِ

لداللة على ذلك؛ فيكون قوله     ونصبه ا ، بإعالم اهللا تعالى إياهم   ، الراسخين في العلم يعلمون تأويله    
ِيقولون آمنا بـه[: تعالى ِ ََّ َ ََ ُ يجمعـون بـين   ، داللة على أنهم برسوخهم في العلم    ، }٧:آل عمـران {]ُ

وال يكتمل مدحهم إال بضم اإليمان      ،  ألنه تعالى مدحهم بذلك    ؛وبين المعرفة ، واإلقرار، االعتراف
  )٢("إلى المعرفة بتأويله، وإظهار ذلك، والتصديق

 ألنه تعالى ال يجوز     ؛– المتشابه   –فلسنا نسلم أنه تعالى خص نفسه بالعلم بذلك         " :قولوي
ومتـى دل  . أن ينزل كالما وخطابا إال وللمخاطب طريق إلى معرفته في الوجه الذي قصد إليـه      

وذلـك  . فال بد من أن يجعل له طريقا إلى معرفة القرينة الدالة على المـراد      ، ظاهره على الخطأ  
وذلك ، ويجب أن يكون المراد باآلية عطف الراسخين في العلم على ذكره تعالى           . ظنوهيبطل ما   

 )٣(."والمراد به، يدل على أنهم يعرفون تأويله

  .معرفة تأويل المتشابه تكون من خالل داللة العقل أوال: ثالثا

 ثـم بداللـة  ،  المتشابه تكون من خالل داللة العقـل أوال         تأويل يرى المعتزلة أن معرفة   
إن " :يقول القاضي عبـد الجبـار   ، والعقل الحكم األول في المحكم والمتشابه     . النصوص المحكمة 

َّهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكامت هـن [: كما قال   ، القرآن فيه محكم ومتشابه    ُ ُ َ َ َ ٌُ ٌ ْ َ ََ َ ْْ ُ َ َْ ِ ِ َِ َ ََّ َ
ٌأم الكتاب وأخر متـشاهبات َ َ ََ ُ ُ ُِّ َِ ُ َُ ،  أن الواجب رد المتشابه إلى المحكماهللا فبين  ، }٧:آل عمـران {]ِ

                                         
  .١٣/١٤٢، ابن تيمية: مجموع الفتاوى) ١(
القاضي : شرح األصول الخمسة  : وانظر. ١٦/٣٧٨، القاضي عبد الجبار  : المغني في أبواب التوحيد والعدل    ) ٢(

  .٤٠٧: ص، عبد الجبار
  .١٢/١٧٤، القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل) ٣(
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فما وافـق دليـل العقـل حكـم         . والعقل يقتضي على الصحيح   ، وأن يحمل على ما يوافق العقل     
ٌلـيس كمثلـه يشء[: ولهـذا قلنـا إن قولـه      . وما خالف حكم علـى مـا يوافقـه        ، بصحته ْ َ ْ َِ ِ ِ َ َ ْ[ 

َوجاء ربك[، هو المحكم ، }١١:ُّالشورى{ ُّ َ ََ وقلنا إن قولـه    . معناه وجاء أمر ربك    ،}٢٢:الفجر{] َ

 :]ِوما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون ُِ ُ َُ ْ َ َ َّ ََ َِ َّ ِ ْ ِ ْ  ألنـه خلـق جمـيعهم    ؛محكم، }٥٦:الذاريات{] َ

ِولقد ذرأنا جلهنم كثـريا مـن اجلـن واإلنـس[ :وقوله تعالى . للعبادة ْ َِ َ ِّ َ َِ ِِ ًِ َ َ ََّ َْ َ ْ َ َ مجـاز  ، }١٧٩:األعـراف {]َ
وإن لم يكـن    ،  محكم يدل عليه   ثم كذلك كل ما في كتاب اهللا        . م إلى جهنم  والمراد أن مصيره  

وإنما جعل اهللا بعض القرآن محكما وبعضه متشابها ليكون الناس أقـرب إلـى           . فالعقل يدل عليه  
   )١(."ومحاجة العلماء دون التقليد، النظر فيه واالتكال على أدلة العقول

فأما من جهة المعنـى فلـيس بمـشتبه؛ ألن     ، لفظاشتباهه إنما يكون من جهة ال     : "ويقول
بمنزلة إيصال القول به؛ ويحل محل عهد المخاطب مـع المخاطـب؛ فكيـف              ، المقرر في العقل  

  ) ٢(."وإنما يعلم المراد به بقرينة تقترن به، !يصح القول بأن المراد به مشتبه

عقـل والنـصوص   إن المعتزلة وإن كانوا يقرون بأن داللة المتشابه تكون من خـالل ال          
ولقد ذكـر   . ويعتبرونها األصل في ذلك   ، إال أنهم يقدمون داللة العقل على داللة النص       ، المحكمة

ُفيـضل اهللاُ مـن يـشاء [ : عن قوله تعالى   )٣(سألت جعفر بن مبشر   : "ابن المرتضى أن الخياط قال     َ َ َ ُْ ُّ ِ َ
ُوهيدي من يشاء َ َ َْ َِ ْ ولكني ألقي عليك ،  مبادر إلى حاجةأنا: وعن الختم والطبع فقال   ،}٤:إبـراهيم {]َ
وال ، أنه ال يجوز على أحكم الحاكمين أن يأمر بمكرمة ثم يحول دونهـا       ، اعلم: جملة تعمل عليها  

هكذا يضع المعتزلة مـا  ) ٤(."وتأول اآليات بعد هذا كيف شئت، أن ينهى عن قاذورة ثم يدخل فيها   
  . من المتشابها بحجة أنهتلشبهايسمونه أصال عقليا ثم يحملون اآليات على هذه ا

                                         
، الناشر جامعة الكويـت   ، األولى: الطبعة، فيصل بدير عون  : تحقيق،  عبد الجبار  القاضي: األصول الخمسة ) ١(

  .٩٠-٨٩: ص، م١٩٩٨: سنة النشر، لجنة التأليف والتعريب
  .١٦/٣٧٦، القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل) ٢(
، تنسب إليه فرقة الجعفرية   ، يعتزلالم المتكلم الثقفي محمد أبو أحمد، بن مبشر بن جعفرهو   :جعفر بن مبشر   )٣(

. والزنادقة، والمجوس،  والنصارى ،زعم أن في فساق هذه األمة من هو شر من اليهود           ،وهي من فرق المعتزلة   
الفـرق  ( :انظـر  .ـه٢٣٤ سنة بغداد في توفي. خطأ، وزعم أن إجماع الصحابة على ضرب شارب الخمر حدا  

  .)٢/١٢٦ ،الزركلي: األعالم. ٧/١٦٢، البغدادي الخطيب :بغداد تاريخ .١٦٨ ،البغدادي: بين الفرق
  .٦٤: ص، ابن المرتضى: المنية واألمل) ٤(
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ُومـا يعلـم تأويلـه [ :أما بالنسبة للقراءة الواردة بالوقف على لفظ الجاللة في قوله تعالى     ْ ََ َِ ْ َ ُ َ َ
ِإال اهللاُ والراسخون يف العلم ْ ِ ِِ َ ُ َّ َ َّ  العاقبـة  :فيرى المعتزلة أن المراد بذلك التأويـل ، }٧:آل عمران {]ِ

وأنهـم ال   ، أن المراد بـه المتـأول     : وقد قيل في تأويل اآلية    : "يقول القاضي عبد الجبار   ، والمآل
ُهـل ينظـرون إال تأويلـه يـوم يـأيت تأويلـه[ :وذلك كقولـه تعـالى    ، يعلمون متى يكون تأويله    ْ ُ َُ َ ِْ ِْ ِ ْ َْ َ َْ َ َ ُ ََّ ِ َ ُ[ 

   )١(."ألنه تعالى هو المختص بمعرفة وقت الساعة وما شاكله، }٥٣:األعراف{

 :ة على العقل في القرينة اعتماد المعتزلتبينأمثلة 

ٌاهللاُ خـالق كـل يشء وهـو عـىل كـل يشء وكيـل[: تأويل المعتزلة قوله تعالى   : أوال َ ِّ َ َ ِِّ ٍ ٍ َِ َ َ ُ َْ ُْ ُ ُ َ[ 
فنتأوله على وجه يوافق    : "يقول القاضي عبد الجبار   ، شياءبأنه تعالى خالق معظم األ    ، }٦٢:ُّالزمـر{

 )٢("أي معظم األشياء،  كل شيءاهللا خالق، إن المراد به: فنقول، الدليل العقلي

ُإن ربك فعال ملا يريد[:  تأويل المعتزلة قوله تعالى    :ثانيا  ِ ُ ََِ ٌ َّ ََّ َ َّ بأن المـراد  ، }١٠٧:هـود {]ِ
وأنه يقع في هذا الكون مـا      ، وأن أفعال العباد خارجة عن إرادته     ، باإلرادة ما يختص بذاته تعالى    

،  إنا نتأول اآلية على وجه يوافـق الداللـة العقليـة           ثم: "يقول القاضي عبد الجبار   ، اهللاال يريده   
 )٣("وال يجوز غير هذا، المراد به أنه فاعل لما يريد من فعل نفسه: فنقول

  : التأويالت الفاسدة للمعتزلةتوضحأمثلة 

  .بعض الصفات الذاتية: أوال

َّكـل يشء هالـك إال[ : قال القاضي عبد الجبار فـي قولـه تعـالى      .صفة الوجه  .١ ِ ٌ ِ ٍَ ْ َ ُّ ُ وجهـهُ ْ ََ [
   )٤("المراد به كل شيء هالك إال ذاته أي نفسه" }٨٨:القصص{

ِولتـصنع عـىل عينـي[ : قال القاضي عبد الجبار في قوله تعـالى        .صفة العينين  .٢ ِْ َ َ َ ْ ََ َ  }٣٩:طـه{] ُ
 ألنه يوجـب    ؛وحمله على ظاهره يمتنع   : "ويقول )٥(".المراد به لتقع الصنعة على علمي     "

                                         
القاضي : شرح األصول الخمسة  : وانظر. ١٢/١٧٤، القاضي عبد الجبار  : المغني في أبواب التوحيد والعدل    ) ١(

  .٤٠٧: ص، عبد الجبار
  .٢٥٧: ص، القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة) ٢(
  .٢٥٧: ص، القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة) ٣(
  .١/١٣٨، القاسم الرسي: رسائل العدل والتوحيد:  انظر.١٥١: ص، القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة )٤(
  .١٥١: ص، القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة )٥(
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على مـا   ، إن جازت األعضاء على اهللا تعالى     : ويقال لهم .  عينين ال، أن هللا عيونا كثيرة   
وأن يكـون   ، وأن يكـون ذكـرا أو أنثـى       ، تعلقتم به فيجب أن يكون بمنزلة الواحد منا       

  )١( ."محتاجا

َّملا خلقت بيـدي[ :قال القاضي عبد الجبار في قوله تعالى     .صفة اليدان  .٣ َ ُ ََ ِ ْ َ اليدان " }٧٥:ص{] َِ
هذا مـا جنتـه    : كما يقال للملوم  ، فأكد ذلك بذكر اليدين   " )٣("العلم"أو   )٢("ههنا بمعنى القوة  

ِبل يـداه مبـسوطتان[:  وقوله )٤(."يداك َ ََ ُ َ َْ ُ بل : "بمعنى )٥("اليد ههنا بمعنى النعمة  " }٦٤:املائـدة{] َْ
ينفق كيف يـشاء أي يفعـل       ، ورزق مضيق ، رزق موسع : نعمتاه مبسوطتان على خلقه   

ِوالـساموات مطويـات بيمينـه[: وقوله )٦(".دهلذلك ما هو أصلح لعبا     ِ ِ َ َّ َ َِّ ٌ ُِ ْ َ اليمـين  " }٦٧:ُّالزمـر{] َ
ُبيده امللك [:وقوله )٧("بمعنى القوة ْ ُ ِ ِ َ   )٨("يعني له الملك" }١:امللك{] ِ

ِيا حـرستا عـىل مـا فرطـت يف جنـب [ :قال القاضي عبد الجبار في قوله تعالى       .صفة الجنب  .٤ ْ ُ ََ َ َِ ْ َّ َ ْ ََ َ َ
 )١٠ (."وبمعنى ذات اهللا" )٩("الجنب ههنا بمعنى الطاعة" }٥٦:مرُّالز{] اهللاِ

ٍيوم يكشف عن سـاق[ :قال القاضي عبد الجبار في قوله تعالى      .صفة الساق  .٥ َ ُ َ َْ َ ُْ َ  }٤٢:القلـم{] ْ
 )١١(" أهوال يوم القيامةالمراد به شدة"

ٌوأن اهللاَ سـميع[ :فـي قولـه تعـالى     سم الرسـي    قال القا  .صفة السمع والبصر   .٦ َِ َ َّ ٌ بـصريَ ِ َ [
معنى ذلك أنه ال تخفى عليه األصوات وال اللهوات وال غيرها من األعيـان              " }٦١:احلـج{

                                         
  .١/٢١٨، القاضي عبد الجبار: رسائل العدل والتوحيد )١(
  .١٥٢: ص، القاضي عبد الجبار: ح األصول الخمسةشر )٢(
  .١/١٣٥، القاسم الرسي: رسائل العدل والتوحيد )٣(
  .١/٢١٧، القاضي عبد الجبار: رسائل العدل والتوحيد )٤(
  .١٥٢: ص، القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة )٥(
  .١/١٣٥، القاسم الرسي: رسائل العدل والتوحيد )٦(
  .١٥٣: ص، القاضي عبد الجبار: لخمسةشرح األصول ا )٧(
  .١/١٣٥، القاسم الرسي: رسائل العدل والتوحيد )٨(
  .١٥٢: ص، القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة )٩(
  .١/٢١٧، القاضي عبد الجبار: رسائل العدل والتوحيد )١٠(
، القاضي عبد الجبار  : سةشرح األصول الخم  : انظر. ١/٢١٧، القاضي عبد الجبار  :  رسائل العدل والتوحيد   )١١(

  .١٥٣: ص
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ليس يعني أنه سميع بـصير      ، أينما كانت وحيث كانت في ظلمات األرض والبر والبحر        
 )١("فيكون محدودا أو يكون معه غيره موجودا، بجوارح أو بشيء سواه

  .بعض الصفات الفعلية: ثانيا

َالـرمحن عـىل العـرش اسـتوى[ :في قوله تعالى   قال القاضي عبد الجبار    .االستواءصفة   .١ َ َ ُ ََ ْ ْ َِّ َ ْ [
إنمـا  : "  وقال )٢("وذلك مشهور في اللغة   ، االستواء ههنا بمعنى االستيالء والغلبة    " }٥:طـه{

  )٣("أراد استيالءه واستعالءه

َوجـاء ر[ : في قوله تعالىقال القاضي عبد الجبار    .صفة المجيء  .٢ َ َ َبـكَ أنـه  " }٢٢:الفجـر{] ُّ
، جـل ثنـاؤه   ، جاء اهللا "أي   )٥("وذلك على سبيل المجاز   " )٤("تعالى ذكر نفسه وأراد غيره    

 )٦("وجاء بالمالئكة الكرام  ، وجاء بتلك الزالزل واألهوال   ، بآياته العظام في مشاهد القيامة    
 )٧("وجاء أمر ربك: معناه: "وقال

وال يوصف تعالى بكل صفة تقتـضي       " :لجبارقال القاضي عبد ا    .صفة الفرح والسرور   .٣
ولذلك لم يوصف بأنه يسر ويفرح ويخـاف        ،  ألن كونه غنيا يمنع من ذلك      ؛معنى الحاجة 

وقـد  ،  ألن كل ذلك يقتضي جواز اللذة واآلالم عليه        ؛ويرجو ويغتم ويشفق إلى ما شاكله     
ر؛ ألن ذلك   وال يوصف عز وجل في الحقيقة بأنه غيو       .. .بينا استحالتهما عليه عز وجل    

إنما يصح على من تجوز عليه اللذة فيغار على من يشتهيه ويتلذذ به ويكـره مـشاركة                 
  )٨( "...وذلك يستحيل عليه تعالى، غيره له فيه

   تأويل المعتزلة آليات الصفاتمناقشة

فاعتقدوا أن إثبات أي صفة     ، لم يفرق المعتزلة في الصفات واألسماء بين الغائب والشاهد        
ولذلك حرفوا آيـات    ، مخلوقين للباري تعالى يلزم منه التشبيه بين الخالق والمخلوق        من صفات ال  

،  من غير تحريف   وما أثبته له رسوله محمد      ، والحق إثبات ما أثبته اهللا تعالى لنفسه      . الصفات
                                         

  .١٣٨-١/١٣٧، القاسم الرسي: رسائل العدل والتوحيد )١(
  .١٥١: ص، القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة )٢(
  .١/٢١٧، القاضي عبد الجبار: رسائل العدل والتوحيد )٣(
  .١٥٣: ص، القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة )٤(
  .بتصرف٥/١٩٠، القاضي عبد الجبار: توحيد والعدلالمغني في أبواب ال )٥(
  .١/١٣٥، القاسم الرسي: رسائل العدل والتوحيد )٦(
  .٨٩: ص، القاضي عبد الجبار: األصول الخمسة )٧(
  ٢٤٨-٥/٢٤٧، القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل )٨(
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ُلـيس كمثلـه يشء وهـو الـسميع[: وذلك لقوله تعالى  ، وال تمثيل ، وال تعطيل ، وال تكييف  َ ُ َ َِ ِ ِ َِّ ٌْ ْ َ ْ ُ البـصريََ ِ َ [
فنثبت هللا تعالى الـصفات     ، وأثبت لنفسه صفتي السمع والبصر    ، فنفى تعالى المماثلة   }١١:ُّالـشورى{

 كمـا   ، وتفويض الكيفية هللا تعالى    ، مع فهم معنى هذه الصفات     ،الثابتة بالكتاب وما صح من السنة     
وعلـى هـذه     )١(".االستواء معلوم والكيف مجهـول    : " عندما سئل عن االستواء    مالكقال اإلمام   
  .  وهذا المنهج هو األعلم واألسلم واألحكم. تعالىير في جميع صفات اهللالقاعدة نس

                                         
  .٨/٥٤٥، ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية) ١(
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  المطلب الثالث
  خطورة التأويل المعتزلي

  . نصحهوفي بيانه وفيالطعن في المتكلم : أوال

  : هيإن الزم تأويل المعتزلة أحد محاذير ثالثة

  . الطعن في ذات اهللا تعالى: األول

  . الطعن في بيانه تعالى: انيالث

  . الطعن في نصحه تعالى: الثالث

 فـي  القدح :وهي بعضها من أو منها بد ال ثالثة محاذير: "ابن قيم الجوزية   اإلمام   يقول
 بهـذه  المـتكلم  يكـون  أن إما يقال أن ذلك وتقرير .نصحه في أو ،بيانه في أو ،بها المتكلم علم

 والحـق  ذلـك  يعلم لم فإن ،ذلك يعلم ال أو المعطلين النفاة تأويالت في الحق أن عالما النصوص
 علـى  قـادرا  يكون أن إما ؛يخلو فال فيها الحق أن عالما كان وإن ،علمه في قدحا ذلك كان فيها

 اهللا يعـرف  ال وأنـه  ،والتجسيم والتمثيل التشبيه عن بزعمهم هللا تنزيه هي التي بعباراتهم التعبير
 لزم ؛بذلك التعبير على قادرا يكن لم فإن ،العبارات تلك على قادرا ونيك ال أو ،بها ينزهه لم من

 وتالمـذة  والجهميـة  المعتزلـة  وأوقاح الفالسفة وأفراخ الصابئة ورثة وكان ،فصاحته في القدح
 وإن ... بالـضرورة  بطالنه يعلم مما وهذا ،الحق عن وتعبيرا بيانا وأحسن منه أفصح المالحدة

 )١(."نصحه في قدحا ذلك كان ،يناقضه وما بخالفه دائما وتكلم به يتكلم ولم ذلك على قادرا كان

 حال أصحاب التأويل الباطل مـن المعتزلـة وغيـرهم           ابن قيم الجوزية  ويصف اإلمام   
 عليهـا  وشـنوا  ،اليقين والية عن وعزلوها ،الحقيقة سلطان عن الوحي نصوص خلعوا: "فيقول

 بعـد  كمـين  المخذولـة  جيوشهم من عليها يخرج يزال فال ،الباطلة بالتأويالت التحريف غارات
 االجـالل  مـن  بهـا  يليـق  ما بغير فعاملوها ،لئام أقوام على الضيف نزول عليهم نزلت .كمين

 ،عبـور  مـن  عندنا مالك قال .واألعجاز صدورها في بالدفع ولكن ،بعيد من وتلقوها ،واالكرام
 لـه  األزمـان  هذه في العاجز الخليفة نزلةم النصوص أنزلوا .المجاز سبيل فعلى بد ال كان وإن

 ،الـوحي  منهج عن بخروجهم الوصول واهللا حرموا ،سلطان وال نافذ حكم له وما والخطبة السكة
 )٢(."األصول وتضييع

                                         
  .٣٢٥-١/٣٢٤، الجوزية قيم ابن :المرسلة الصواعق) ١(
  .٤٢ :ص، الجوزية قيم ابن: اجتماع الجيوش اإلسالمية) ٢(
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  مخالفة الكتاب والسنة واإلجماع: ثانيا

 إن كثيرا من الزائغين عن الحق من المعتزلة وأهل القدر مالـت          : "يقول اإلمام األشعري  
بهم أهواؤهم إلى تقليد رؤسائهم ومن مضى من أسالفهم، فتأولوا القرآن على آرائهم تـأويال لـم              
ينزل به اهللا سلطانا، وال أوضح به برهانا، وال نقلوه عن رسول رب العالمين، وال عن الـسلف                  

 باألبصار، وقد جاءت     في رؤية اهللا      عن نبي اهللا     وخالفوا روايات الصحابة    .المتقدمين  
وأنكـروا  . في ذلك الروايات من الجهات المختلفات، وتواترت بها اآلثار وتتابعت بهـا األخبـار      

وجحدوا عـذاب   .  للمذنبين، ودفعوا الروايات في ذلك عن السلف المتقدمين        شفاعة رسول اهللا    
.  أجمعـين القبر، وأن الكفار في قبورهم يعذبون، وقد أجمع على ذلك الصحابة والتابعــون         

ِإن هـذا إال قـول البـرش[:  بخلق القرآن نظيرا لقول إخوانهم من المشركين؛ الذين قالوا         ودانوا َ ََ ْ َُ َّ ِ َِ ْ[ 
أحـدهما   :وأثبتوا أن العباد يخلقون الشر، نظيرا لقول المجوس الذين أثبتوا خـالقين     ، }٢٥:َّاملدثر{

. رطان يخلق الـش   وزعمت القدرية أن اهللا تعالى يخلق الخير، والشي       . الخير، واآلخر يخلق الشر   
وزعموا أن اهللا تعالى يشاء ما ال يكون، ويكون ماال يشاء، خالفا لما أجمع عليه المسلمون مـن                  

 )١(."أن ما شاء اهللا كان، وما لم يشأ لم يكن

  التشبيه والتكييف والتعطيلالوقوع في : ثالثا

ل لـصفات اهللا    ذلك أن المعط  . لقد فر المعتزلة من التشبيه والتمثيل؛ فوقعوا في التعطيل        
، فيستقبح ما تصوره في حـق اهللا تعـالى        ، تعالي؛ يتصور نصوص الصفات على ما في الشاهد       

وبذلك يكون قد شبه صـفات البـاري        ، فيرد الصفات الثابتة بحجة أنها تستلزم التشبيه والتكييف       
   )٢ (تعالي بصفات المخلوقين وكيفها ثم عطل الصفات الثابتة هللا تعالى بحجة التنزية

  تأويل المعتزلة نوع من الخرص بغير علم :ابعار

بـل  . ذلك أن المعتزلة ال يجزمون بما يأتون به من التأويالت؛ أن هذا هو مراد المتكلم              
 أكثر في وهم" :يقول اإلمام ابن تيمية    ، يحتملها كالم المتكلم من غير قطع بمراده        قد يأتون بمعان 

 كثيرا وهؤالء ،عليه حملوه ما بقولهم يريدوا لم األنبياء أن يقينا علما عقالؤهم يعلم قد يتأولونه ما
 مـتكلم  يريده أن يمكن ما علي اللفظ حمل فيقصدون ،المعارض دفع باب من التأويل يجعلون ما

 به الذي الوجه وعلي ،مراده به يعرف بما ،كالمه وتفسير المتكلم مراد طلب يقصدون ال ،بلفظه
 بـل  ،بالتأويل يجزمون ال أكثرهم كان ولهذا ،كالمه ولتأ من علي كاذب فصاحبه ،مراده يعرف

                                         
  .٧: ص، األشعري: اإلبانة عن أصول الديانة) ١(
  .١٢٢: ص، الجوزية قيم ابن: اجتماع الجيوش اإلسالمية: انظر) ٢(
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 يجـوز  المعين النبي كون وأما .اللفظ احتمال إمكان معهم ما وغاية .كذا يراد أن يجوز: يقولون
 وحـال  الكـالم  سياق من ويعلم ،بالعكس فيه األمر يكون فغالبه اللفظ بذلك المعني ذلك يريد أن

  )١(."المعين الخطاب بذلك المعني لذلك إرادته امتناع المتكلم

   على المتكلمين)٢(تسلط الدهرية: خامسا

عيه للزنادقـة والمنحـرفين     اإن طريقة المعتزلة في التأويل فتحت الباب علـى مـصر          
فإذا ردهم المعتزلي وأبطـل     ،  ما يشاءون  ليقولوا في كتاب اهللا تعالى وسنة رسوله        ، والدهرية
ولست أحق  ، وهي أعظم من نصوص المعاد    ،  الصفات إنك تؤول نصوص  : ردوا عليه ، تأويالتهم

 ،األبـدان  ولمعـاد  للقيامة المنكرون الدهرية عليهم اهللا سلط": يقول اإلمام ابن تيمية   . بالتأويل منا 
 وقـد  .المعـاد  في ورد ما نتأول أن لنا جاز ؛الصفات في ورد ما تتأولوا أن لكم جاز إذا :وقالوا

 العلـم  وهكـذا  :اإلثبـات  أهل لهم فقال. الرسول دين من طرارضباال ذلك علمنا قد بأنا أجابوهم
 أعظـم  والسنة الكتاب في وذكره به الرسول يءمج بالضرورة يعلم مما هو الجملة في بالصفات

 فـي  تنـازع  كانت كما فيه تنازع تكن لم العرب من المشركين أن مع ،والمعاد المالئكة ذكر من
 حرفوه ما عليهم أنكر كما اليهود على الرسول ينكره ولم ،ذلك من مملوءة التوراة أن مع ،المعاد

ُإن اهللاَ فقـري ونحـن أغنيـاء[ :كقـولهم  ،النقائص من الرب به وصفوا وما َ ِ ِْ ََ ُ ْ َ ٌ َ َّ ، }١٨١:آل عمـران {]ِ

ٌيد اهللاِ مغلولـة[: قولهمو َ ُ ْ َ  السمع في أظهر اهللا أن على يدل مما وذلك ،ذلك ونحو، }٦٤:املائـدة {]َُ
  )٣(".األولى بطريق فهذا تحريفها يجوز ال المعاد نصوص كانت فإذا ،المعاد من والعقل

                                         
  .١/١٠، ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل) ١(
َوقالوا ما هي إال حياتنـا الـدنيا نمـوت ونحيـا [: قال تعالى حكاية عنهم ، لذين ينكرون اإلله والمعاد   هم ا : الدهرية) ٢( ُ َ َ َ َْ َ َ ََ َ ُْ ُّ َ ُ َّ ِ ِ ُ َ

َوما هيلكنا إال الدهر وما هلم بذلك من علم إن هم إال يظنون ُّْ َّ َُ َ ْ ْ َ ُ ََّ َُ َِّ ِ ُِ ْ َ ْ ٍَ َ ُْ َِ ِ ِ ِِ ْ ، األرواحوتناسـخ  ، ويقولون بقدم العـالم   }٢٤:اجلاثيـة{] ُ
 وظهـور  بعـضها  كمون شرط على حال كل في جميعها وجود بدعواهم ،واألعراض األجسام حدوث وينكرون

. ٢٥٧-١٢٩، البغـدادي : الفـرق بـين الفـرق     : (انظـر  .الظهور حال في منها شيء حدوث غير من بعضها
  ).بتصرف

  .١٥٣-٢/١٥٢، ابن تيمية: منهاج السنة النبوية) ٣(
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  وفيه أربعة مطالب

v املعتزلة من خرب اآلحادموقف: املطلب األول .  
v حد اخلرب املقبول عند املعتزلة: املطلب الثاني.  
v موقف السلف من خرب اآلحاد: املطلب الثالث.  
v يف مسائل االعتقادادخطورة رد خرب اآلح: املطلب الرابع .  
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  ولالمطلب األ
   المعتزلة من خبر اآلحادموقف

ـ   و، لقد خالف المعتزلة مذهب السلف؛ فأنكروا إفادة خبر اآلحاد للعلم مطلقا            هلم يأخذوا ب
ولقد ذم اهللا تعالى    ، وأنه مبني على الظن   ، مدعين أن خبر اآلحاد ال يفيد العلم      ، في مسائل االعتقاد  

ًن يتبعـون إال الظـن وإن الظـن ال يغنـي مـن احلـق شـيئاِ إ[ :فقال، الظن َّْ ُ ََ ِّ َّ َ َْ َ ََّ َّ َ َّ ُِ ِ ْ َّ َِّ ِ يقـول  ، }٢٨:َّالـنجم {]ِ
: وقـال ) ١("ومسألتنا طريقها القطع والثبات، خبر الواحد مما ال يقتضي العلم    : "القاضي عبد الجبار  

وقـال   )٢(." االحتجـاج بـه    ومسألتنا طريقها العلم فال يمكن    ، وخبر الواحد مما ال يوجب القطع     "
  )٣(."قولنا في خبر الواحد العدل إنه ال يوجب علما: "الخياط

ومـا يعلـم   ، ما يعلم صدقها: لقد  قسم القاضي عبد الجبار األخبار إلى ثالثة أقسام هي  و
 . الذي ال يفيد العلـم     ، وجعل أخبار اآلحاد من القسم الثالث      .وما ال يعلم صدقها وال كذبها     ، كذبها
فهو كأخبار اآلحاد وما هذه سبيله يجوز العمل بـه          ، وأما ما ال يعلم كونه صدقا وال كذبا        ":يقول

وهو أن ما هذا سبيله من األخبـار فإنـه   ... إذا ورد بشرائطه فأما قبوله فيما طريقه االعتقاد فال       
ـ  ، فإن كان مما طريقه العمل عمل به إذا أورد بشرائطه         ، يجب أن ينظر فيه    ه وإن كان مما طريق
ال لمكانه بل للحجة العقليـة      ، فإن كان موافقا لحجج العقول قبل واعتقد موجبه       ، االعتقادات ينظر 

فإن الواجب أن يرد ويحكم بأن النبي لم يقله؛ وإن قاله فإنما قالـه علـى                ، وإن لم يكن موافقا لها    
الواجـب أن   فأمـا إذا احتملـه ف     ، هذا إذا لم يحتمل التأويل إال بتعسف      ، طريق الحكاية عن غيره   

  )٤(."يتأول

   في مسائل االعتقاد خبر اآلحادالمعتزلة  ردمناقشة

 إن ادعاء المعتزلة أن خبر اآلحاد ال تثبت به عقيدة؛ عقيـدة تحتـاج إلـى دليـل                   :أوال
فهي بدعة فاسدة مخالفة لمنهج النبي      ، وال يوجد لها دليل سوى الظن المبني على الهوى        ، إلثباتها
 ،  هذا القول يتضمن عقيدة تـستلزم رد مئـات         : " األلباني  اإلمام يقول. موعمل الصحابة الكرا

وهذه العقيدة هي أن أحاديـث      ،  لمجرد كونها في العقيدة    األحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي      
                                         

المعتزلة بـين   . ٣٢٤: ص، نفس المصدر : وانظر. ١٨٠:ص، القاضي عبد الجبار  : شرح األصول الخمسة  ) ١(
  .٣٨: ص، علي المغربي: الفرق الكالمية اإلسالمية. ٨٢: ص، محمد العبده وطارق عبد الحليم: القديم والحديث

 القاضـي عبـد  : رسائل العدل والتوحيـد  : وانظر. ٤٥٣: ص، القاضي عبد الجبار  : شرح األصول الخمسة  ) ٢(
  .١/٢٢١، الجبار

  .١٨٠: ص، البغدادي: الفرق بين الفرق: وانظر. ٦٨: ص، الخياط: االنتصار) ٣(
  .٥٢١: ص، القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة) ٤(
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وإذا كان األمر كذلك عند هؤالء المتكلمين وأتباعهم فنحن نخاطبهم بما           ، اآلحاد ال تثبت بها عقيدة    
، أين الدليل القاطع على صحة هذه العقيدة لديكم من آية أو حديث متـواتر             :  لهم فنقول، يعتقدونه

بحيث أنه ال يحتمل التأويل؟ وقد يحاول البعض اإلجابة عـن  ، قطعي الداللة أيضا، قطعي الثبوت 
 :كقوله تعالى في حق المـشركين     ، فيستدل ببعض اآليات التي تنهى عن اتباع الظن       ، هذا السؤال 

ِ إن يتب[ َّ َ ْ ًعون إال الظن وإن الظن ال يغني من احلق شيئاِ ْ َُ ِّ َّ ََ َ ََّ َّ َ َّ ُِ ِ ْ َّ َِّ   )١(..."ونحوها، }٢٨:َّالنجم {]ِ

وربما احتج طائفة من نابته المبتدعة علـى  ": ولقد ناقش اإلمام الشاطبي هذه الشبهة فقال   
َّن يتبعـون إال الظـن ِإ[: د ذم الظن في القرآن كقوله تعـالى  رد األحاديث بأنها إنما تفيد الظن وق       َُّ َّ ِ َ ِْ َّ َ

ُوما هتوى األنفس َ َُ ْ َ ْ َ ِّ إن يتبعـون إال الظـن وإن الظـن ال يغنـي مـن احلـق [ :وقال، }٢٣:َّالـنجم {]َ َّ َ َْ َ ََّ َّ َ َّ ُِ ِ ْ ُ ََّ َِّ ِ ِِ َّ
ًشـيئا ْ وما جاء في معناه حتى أحلوا أشياء مما حرمها اهللا تعالى على لسان نبيـه         ، }٢٨:َّالـنجم {]َ

دوا من ذلك أن يثبت لهم مـن         وإنما قص  ، وليس تحريمها في القرآن نصا     ،عليه و سلم  صلى اهللا   
 والظن المراد في اآلية وفي الحديث أيضا غير ما زعموا وقد وجدنا            .عقولهم ما استحسنوا  ر  أنظا

 فإنه ال يغني عند العلماء الحتماله النقـيض عنـد   ،الظن في أصول الدين  : أحدها: له محال ثالثة  
 ، فإنه معمول به عند أهل الشريعة للدليل الدال علـى إعمالـه            ،خالف الظن في الفروع    ب ،الظان

.  وهذا صحيح ذكره العلمـاء فـي هـذا الموضـع    ،فكان الظن مذموما إال ما تعلق منه بالفروع      
 وال شـك أنـه   ،أن الظن هنا هو ترجيح أحد النقيضين على اآلخر من غير دليل مرجح     : والثاني

َّإن يتبعـون إال الظـن [:  ولذلك أتبع في اآلية بهوى النفس في قوله        ، التحكم  ألنه من  ؛مذموم هنا  َُّ َّ ِ َِ ِْ َّ َ
ُوما هتوى األنفس َ َُ ْ َ ْ َ  ولـذلك أثبـت   ، فكأنهم مالوا إلى أمر بمجرد الغرض والهوى} ٢٣:َّالـنجم {]َ

 ،ى ألنه خارج عن اتبـاع الهـو       ؛ذمه بخالف الظن الذي أثاره دليل فإنه غير مذموم في الجملة          
: أن الظن علـى ضـربين  : والثالث. ولذلك أثبت وعمل بمقتضاه حيث يليق العمل بمثله كالفروع      

 ألنهـا   ؛ وهذه هي الظنون المعمول بها في الشريعة أينمـا وقعـت           ،ظن يستند إلى أصل قطعي    
 بل إما مـستند     ، وظن ال يستند إلى قطعي     ،استندت إلى أصل معلوم فهي من قبيل المعلوم جنسه        

 وهو مذموم ـ كما تقدم ـ وإما مستند إلى ظن مثله فلذلك الظن إن استند    ،يء أصالإلى غير ش
أيضا إلى قطعي فكاألول أو إلى ظني رجعنا إليه فال بد أن يستند إلى قطعي وهو محمود أو إلى                   

خبر واحد صح سنده فال بد من استناده إلى أصل فـي            :  فعلى كل تقدير   .غير شيء وهو مذموم   

                                         
صالح الرقب  : العقيدة في اهللا  : وانظر . ٨-٦: ص، محمد ناصر الدين األلباني   : وجوب األخذ بحديث اآلحاد   ) ١(

  .٣٩: ص، ومحمد بخيت
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 ومن هنا قبلناه مطلقا كما أن ظنون الكفار غير مستندة إلـى شـيء        ،جب قبوله الشريعة قطعي في  
  )١(".فال بد من ردها وعدم اعتبارها

ٌوما كان املؤمنون لينفروا كافة فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفـة [ : تعالى لاق :ثانيا َ ِّ َ ًَ َ َ َِّ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ُ َ َُ ْ ْ ُُ َ َْ ْ ََ َ َُ ْ َ
ِليتفقهوا يف الدين ِّ َِ ُ َّ َ َ َ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرونِ ُ ْ ْ ْ َ ْ َ ُ َُ َْ َ ُ َُّ َ َ ََ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِ  حـض  فقد، }١٢٢:التوبة {]ِْ

 ويتفقهـوا  ديـنهم  منه ليتعلموا  النبي إلى منهم طائفة ينفر أن على المؤمنين وتعالى تبارك اهللا
 أن بـه  المقطـوع  بل. أعم هو بل واألحكام بالفروع يسمى بما خاصا ليس ذلك أن شك وال. فيه
 ومن ،األحكام من أهم العقائد أن فيه ريب ال ومما ،وتعلما تعليما هممفال األهم هو بما المعلم يبدأ
 ،الكريمة اآلية هذه عليهم ذلك فيبطل ،اآلحاد بحديث تثبت ال العقائد أن الزاعمون زعم ذلك أجل
 ينـذروا  أن علـى  حضهم ،وأحكاما عقيدة والتفقه التعلم على الطائفة فيها حض كم تعالى اهللا فإن

ٌطائفـة[ و ،واألحكام العقائد من تعلموه بما إليهم رجعوا إذا قومهم َ ِ  علـى  تقع العرب لغة في ]َ
 الطائفـة  تعـالى  اهللا حض لما وحكما عقيدة اآلحاد بحديث تقوم الحجة أن فلوال. فوق فما الواحد

ْلعلهم[: بقوله ذلك معلال ،عاما حضا التبليغ على ُ َّ َ حيـذرونََ ُ َ ْ  يحـصل  العلـم  أن في الصريح ،]َ

َلعلهـم يتفكـرون[: والكونية الشرعية آياته في تعالى كقوله فإنه ،الطائفة بإنذار ُ َ َّْ َ َ ُ َّ  ،}٢١:احلـرش {]ََ
َلقوم يعقلون[ ُ َِ ِْ َْ َلعلهم هيتدون[ ،}٢٨:ُّالروم {]ٍ ُ َ ْ َ ْ ُ َّ  اآلحاد خبر أن في نص فاآلية ،}٣١:األنبيـاء {]ََ

  )٢(."وأحكاما عقيدة ليغالتب في حجة

ٌوال تقف مـا لـيس لـك بـه علـم[: تعالى لاق :ثالثا ْ َْ َ َ ِْ ِ ِ َ َ َُ َ  وال تتبعـه  ال أي، }٣٦:اإلرساء{] َ
 ويعملـون  اآلحـاد  أخبار يقفون الصحابة عهد من يزالوا لم المسلمين أن المعلوم ومن ،به تعمل

 ويثبتون بل ،الساعة وأشراط الخلق بدء مثل ،اإلعتقادية والحقائق الغيبية األمور بها ويثبتون ،بها
 وتـابعوهم  والتابعون الصحابة لكان عقيدة تثبت وال علما تفيد ال كانت فلو ،الصفات تعالى هللا بها

  )٣(."علم به لهم ليس ما قفوا قد كلهم اإلسالم وأئمة

                                         
  .١٧١-١/١٧٠، الشاطبي: االعتصام) ١(
: الطبعـة ، محمد عيد العباسـي   : تقديم، محمد ناصر الدين األلباني   : الحديث حجة بنفسه في العقائد واألحكام     ) ٢(

  .٥٤-٥٣: ص، هـ١٤٢٥ :سنة النشر،  الرياض–مكتبة المعارف : الناشر، األولى
  .٥٤ :ص، محمد األلباني: الحديث حجة بنفسه) ٣(
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َيا أهيا الذين آمنوا إن جـاءكم فاسـق بن[: تعالى لاق :رابعا ُِ ٌَ ِْ َِ ْ َ َُ َ َ َِ َّ َ ُّ ُبـأ فتبينـواَ ََّ َ ََ ، }٦:احلجـرات {]ٍ

 من لم يكن فاسقا بأن كان عدال إذا جاء بخبر         أن على تدل فإنها ]فتثبتـوا[ األخرى القراءة وفي
  )١(."بل يؤخذ حاال، وأنه ال يجب التثبت، ما فالحجة قائمة به

  :)٢(اآلحاد بخبر األخذ على تدل وأصحابه  النبي سنة :خامسا

 نحـوا  عنده فأقمنا متقاربون شببة ونحن  النبي أتينا: قال ثالحوير بن مالك عن -١
 سألنا اشتقنا قد أو أهلنا اشتهينا قد أنا ظن فلما رفيقا رحيما  اهللا رسول وكان ليلة عشرين من

 كمـا  وصلوا ومروهم وعلموهم فيهم فأقيموا أهليكم إلى ارجعوا": قال فأخبرناه بعدنا تركنا عمن
 والتعلـيم  أهله منهم واحد كل يعلم أن الشببة هؤالء من واحد كل  أمر فقد )٣"(أصلي رأيتموني

 لهـذا  يكـن  لم الحجة به تقوم اآلحاد خبر يكن لم فلو العموم في يدخل ما أول هي بل العقيدة يعم
 )٤("معنى األمر

 رجال معنا ابعث: فقالوا  اهللا رسول على قدموا اليمن أهل أن: مالك بن أنس عن -٢
: قلت" :قال األلباني  )٥("األمة هذه أمين هذا": فقال عبيدة أبي بيد فأخذ: قال. واإلسالم نةالس يعلمنا

 فـي  إلـيهم   بعثه في يقال وكذلك وحده عبيدة أبا إليهم يبعث لم الواحد بخبر الحجة تقم لم فلو
 جبل بن ومعاذ طالب أبي بن كعلي  الصحابة من غيره متفرقة منها بالد إلى أو مختلفة نوبات
 كـانوا  هـؤالء  أن فيـه  ريب ال ومما وغيرهما الصحيحين في وأحاديثهم األشعري موسى وأبي

 لـم  علـيهم  بهم قائمة الحجة تكن لم فلو يعلمونهم ما جملة في العقائد إليهم أرسلوا الذين يعلمون
 إال بـأمره  يبعث ال  وهو...  اهللا رسول عنه يتنزه عبث ألنه ؛أفردا  اهللا رسول يبعثهم

 أن علـى  قـادرا  كـان  وقد  اهللا رسول عن خبره بقبول قائمة وعليهم إليهم للمبعوث والحجة
 وبعث" :وقال الشافعي ) ٦("بالصدق يعرفونه واحدا فبعث عددا إليهم يبعث أو فيشافههم إليهم يبعث

                                         
  .٥٥-٥٤ :ص، محمد األلباني: الحديث حجة بنفسه: وانظر. ٦٤: ص، عمر األشقر: دة في اهللالعقي) ١(
  .٥٥ :ص، محمد األلباني: الحديث حجة بنفسه: انظر) ٢(
باب األذان للمسافر إذا كـانوا جماعـة واإلقامـة          ، كتاب األذان : ه صحيح  في البخاريأخرجه  . متفق عليه ) ٣(

بـاب مـن أحـق      ، كتاب المساجد : ومسلم في صحيحه  . ١٣٧: ص، )٦٣١: (حديث رقم ، وكذلك بعرفة وجمع  
  .٢٦٥: ص، )٦٧٤: (حديث رقم، باإلمامة

  .٥٥: ص، محمد األلباني: الحديث حجة بنفسه) ٤(
 ،عنه تعالى اهللا رضي الجراح بن عبيدة أبي فضائل باب، كتاب فضائل الصحابة  : هصحيحفي  مسلم  أخرجه  ) ٥(

  .٩٨٥: ص، )٢٤١٨: (حديث رقم
  .٥٧ :ص، محمد األلباني: الحديث حجة بنفسه) ٦(
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 إلـى  يـدعوهم  ،ملكا عشر اثنى إلى ،رسوال عشر اثنى –  أي النبي محمد     – واحد دهر في
 )١(."اإلسالم

 إن فقال آت جاءهم إذ الصبح صالة في بقباء الناس بينا": قال عمر بن اهللا عبد عن -٣
 وجـوههم  وكانـت  فاستقبلوها الكعبة يستقبل أن أمر وقد قرآن الليلة عليه أنزل قد  اهللا رسول

 خبـر  قبلـوا   الـصحابة  أن على نص فهذا" : قال األلباني  )٢("الكعبة إلى فاستداروا الشام إلى
 واسـتقبلوا  ذلـك  فتركوا المقدس بيت استقبال وجوب من عندهم مقطوعا كان ما نسخ في الواحد
ابن   اإلمام قال. األولى القبلة من عندهم المقطوع به خالفوا ما عندهم حجة أنه فلوال لخبره الكعبة

 )٣(."ذلك على شكروا بل  اهللا رسول عليهم ينكر ولم": قيم الجوزية

وذلـك جـزم     علم بالحديث لم يزالوا يقولون صح عن رسول اهللا          أن أهل ال   ":سادسا
ولم يكن مرادهم ما قاله بعض المتأخرين إن المراد بالـصحة صـحة الـسند ال                ، منهم بأنه قاله  
وإنما كـان مـرادهم   ،  ال تفيد العلمبل هذا مراد من زعم أن أحاديث رسول اهللا          ، صحة المتن 

 وأمر ونهـى وفعـل      نوا يجزمون بقولهم قال رسول اهللا       وأنه قال كما كا   ، صحة اإلضافة إليه  
 ويـروى عنـه   وحيث كان يقع لهم الوهم في ذلك يقولون يذكر عن رسول اهللا ، رسول اهللا   
ومن له خبرة بالحديث يفرق بين قول أحدهم هذا الحديث صحيح وبين قوله إسـناده               ، ونحو ذلك 

وقد يكون فيه   ، والثاني شهادة بصحة سنده   ، فاألول جزم بصحة نسبته إلى رسول اهللا        ، صحيح
 )٤(."علة أو شذوذ فيكون سنده صحيحا وال يحكمون أنه صحيح في نفسه

 إن قولهم بأن خبر اآلحاد ال يفيد العلم مردود حيث إنه ال نزاع في أن                :اإلجماع: "سابعا
 عليه قد صيره من      ألن اإلجماع  ؛خبر الواحد إذا وقع اإلجماع على العمل بمقتضاه فإنه يفيد العلم          

 وخبـر : " ابـن تيميـة     اإلمام يقول) ٥(."وهكذا خبر الواحد إذا تلقته األمة بالقبول      ، المعلوم صدقه 
 والـشافعي  ومالك حنيفة أبي أصحاب من العلماء جمهور عند العلم يوجب بالقبول المتلقى الواحد

 ال نفـسه  فـي  كان نوإ فإنه فورك وابن كاإلسفراييني األشعري أصحاب أكثر قول وهو وأحمد،
                                         

 دار: النشر، )بدون طبعة : (الطبعة، شاكر أحمد: قيحقت، الشافعي إدريس بن محمد المطلبي اإلمام: الرسالة) ١(
  .١/١٩٢، )بدون تاريخ: (سنة النشر، بيروت – العلمية الكتب

ا جاء في القبلة ومن لم ير اإلعادة على من          باب م ، كتاب الصالة : ه صحيح  في البخاريأخرجه  .  متفق عليه  )٢(
بـاب تحويـل    ، كتاب المساجد : ومسلم في صحيحه  . ١٠٠:ص، )٤٠٣: (حديث رقم ، سها فصلى إلى غير القبلة    

  .٢١٣:ص، )٥٢٦: (حديث رقم، القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة
  .٥٨-٥٧ :ص، محمد األلباني: الحديث حجة بنفسه) ٣(
  .٥٥-٥٤،محمد األلباني: الحديث حجة بنفسه: وانظر. ٤١:ص، الح الرقب ومحمد بخيتص: العقيدة في اهللا) ٤(
  .٤٢: ص، صالح الرقب ومحمد بخيت: العقيدة في اهللا) ٥(
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 بمنزلـة  كـان  بالتـصديق،  تلقيه على بالحديث العلم أهل إجماع به اقترن لما لكن الظن، إال يفيد
 ذلـك  فإن واحد، خبر أو قياس أو ظاهر إلى ذلك في مستندين حكم، على بالفقه العلم أهل إجماع
 معـصوم،  إلجماعا ألن بقطعي؛ ليس اإلجماع بدون كان وإن الجمهور، عند قطعيا يصير الحكم
 العلـم  أهـل  كذلك حالل، تحريم وال حرام، تحليل على يجمعون ال الشرعية باألحكام العلم فأهل

 لقـرائن  أحدهم علم يكون وتارة بصدق، التكذيب وال بكذب، التصديق على يجمعون ال بالحديث
  )١(".لهم حصل ما العلم من له حصل علموه ما علم ومن العلم، لهم توجب باألخبار تحتفي

                                         
  .٥/٨١، ابن تيمية: الكبرى الفتاوى) ١(
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  نيالمطلب الثا
  حد الخبر المقبول عند المعتزلة

من " فصال بعنوان    ،أفرد القاضي عبد الجبار في كتابه المغني في أبواب التوحيد والعدل          
إذا دللنا علـى  ، اعلم أنا: " وقال في هذا الفصل)١("حق العلم أال يقع عند خبر أربعة وما دون ذلك      

ضمن ذلك أنه ال يقع بخبر الواحد واالثنين والثالثـة؛ ألنـه ال            فقد ت ، أن بخبر أربعة ال يقع العلم     
لما نستدل عليه مـن     ، وال يقع بخبر آحادهم بهذه الصفة     ، يجوز أن يقع بخبر واحد إذا كان بصفة       

إذا كان على صـفة     ، إن وقع العلم بخبر الواحد    ، فال بد .  وألن اآلحاد قد دخل تحتهم الواحد      ؛بعد
لو أوجب العلم لكان يجـب أن     ، خبر الواحد ... والصفة واحدة ، زاد عليه أن يقع بخبر ما     ، بالعادة

ولو كان كذلك لوجب أن يعلم من سمع خبـر النبـي            ، على ما سنذكره  ، يقع العلم بخبر كل واحد    
 ،       باضطرار حتى ال يمكنه    ، وأنه شاهد ما شاهده   ، أنه أسري به إلى بيت المقدس وإلى السماء

)٢(."قد يكون شاكا في خبره غير عالم به، فيعرف صدقه، م ينظردفع ذلك؛ وقد علمنا أن من ل

واعلم أن الخبر الذي صح أن يستدل به يجـب أن يكـون             : "يقول القاضي عبد الجبار   و
فأحد الشرائط أن تبلغ الجماعـة فـي        ، وصفة واحدة ، جامعا لشرائط ترجع كلها إلى شرط واحد      

ة فيه وال لبس؛ وأن يعلم أنه ليس هناك ما يجمعهـا        فيما ال شبه  ، الكثرة مبلغا ال يتفق الكذب منها     
فال بـد   ، وأن يكون ما خبرت عنه ال يلتبس وال يشتبه        ، من تواطؤ أو ما يقوم مقامه     ، على الكذب 

وتخـرج  ، حتى يخرج الخبر مما يحصل فيه اللـبس والـشبهة         ، وحال المخبر ، من اعتبار حالها  
طؤ؛ وتبلغ في الكثرة المبلغ الـذي ال يتفـق         الجماعة من أن تختص بأمر يجمعها يحل محل التوا        

وكل ذلـك  . فعند ذلك يمكن أن يستدل بخبرها على صدقه وصحته       . منها الكذب في الخبر الواحد    
وإذا . وال داعي لهـا إلـى الكـذب       ، أن يعلم من حالها أنها مخبرة     : وهو، يعود إلى شرط واحد   

 ألن ذلك ال يعلم إال بالوجوه التـي      ؛ةعلمناها مخبرة مع زوال الدواعي إلى الكذب علمناها صادق        
  )٣(."ذكرناها

القرائن ما يكفي للداللة علـى      وذهب النظام إلى أن الخبر المعتبر هو الذي صاحبه من           
 بغض النظر إلى عدد رواته فقد يكون الخبر متواترا ويكون كاذبا وقد يكون آحاد ويكـون        هصدق

من فضائحه  : "خبر ال عدد الرواة يقول البغدادي     صادقا فالعبرة عنده بالقرينة الدالة على صدق ال       

                                         
  .١٥/٣٦١، القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل) ١(
القاضي : شرح األصول الخمسة  : وانظر. ١٥/٣٦١، القاضي عبد الجبار  : عدلالمغني في أبواب التوحيد وال    ) ٢(

  .٥٢٠:ص، عبد الجبار
  .١٦/١٠، القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل) ٣(
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قوله بأن الخبر المتواتر مع خروج ناقليه عند سامع الخبر عن الحصر ومع اختالف همم الناقلين                
) ١("ودواعيهم يجوز أن يقع كذب هذا مع قوله بأن من أخبار اآلحاد ما يوجب العلـم الـضروري     

م أنه كان يجوز وقوع العلم الـضروري بخبـر          وقد حكي عن النظا   : " يقول القاضي عبد الجبار   
إذا لم يقترن   ، إن العلم قد ال يقع بخبرها     ، في الجماعة إذا خبرت   ، إذا قارنه سبب؛ ويقول   ، الواحد

)٢(."بخبرها السبب

ولعل النظام إنما جعل لألسباب     ": ولندع القاضي عبد الجبار يرد على النظام حيث يقول        
مـدخال فـي وقـوع العلـم        ، بانفرادهـا ، ولم يجعـل لهـا    ، لممدخال مع األخبار في وقوع الع     

فهي بمنزلتها إذا انفردت    ، إذا انضافت إلى الخبر   ، ولو بلغ في التأمل حقه لعلم أنها      ... الضروري
   )٣(."عنه

  :)٤(أدلة المعتزلة على عدم وقوع العلم بأقل من خمسة

وجعـل الحـاكم    ، أن اهللا تعالى جعل عدد الشهود في حد القذف أربعة أشخاص عـدول             .١
 ؛لواجب لثبوت حد الزنا خمسة أشخاص     فيكون العدد ا  ، مطالبا بالتحقق من عدالة الشهود    

وجـواز قبـول    ، ثم القاضي يشهد بعدالة الشهود    ، أربعة أشخاص يشهدون على الوقيعة    
وكذلك في كل خبر يجب أن ال يقل عدد رواته عن خمسة أشخاص حتـى يـتم               . خبرهم
.قبوله

.م يظهر صدقه أو كذبه من الرواةافتراض كذب من ل .٢

  .أن التجربة تشهد بأن خبر القليل ليس كخبر الكثير فذلك إمكان الكذب فيه أقوي .٣

  :مناقشة أدلة المعتزلة على عدم وقوع العلم بأقل من خمسة

 الكالم هذا"؟  والعمل العلم يوجب األربعة خبر هل:  ابن تيمية عند فصل     اإلمام  قال :أوال
 لو منها وأكثر العشرة أن: أحدها. وجوه من باطل هذا ثم... مناقض -السقوط غاية يف أنه مع-

 اضطرارا زنا أنه علم لو أنه: الثاني. باألربعة اختصاص فال يسأل أن عليه لوجب بالزنا شهدوا
 إنمـا  القاضي ألن ؛ااضطرار بصدقه يعلم من أخبره إذا فكذلك بالثقات، إال يرجمه لم بالمشاهدة

 ال لكنـه  نظر، فيه فهذا أحد لكل العلم خبرهم يفيد عدد باألمر شهد لو نعم بوط؛مض بأمر يقضي

                                         
  .١٤٣: ص، البغدادي: الفرق بين الفرق) ١(
  .١٥/٣٩٢، القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل) ٢(
  .١٥/٣٩٨، القاضي عبد الجبار: ني في أبواب التوحيد والعدلالمغ) ٣(
  .٣٦٦-١٥/٣٦٢، القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل: انظر) ٤(
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 فيمـا  الحـاكم  وكـذلك  التواتر، إلى يستند أن يجوز نفسه الشاهد وأما. التواطؤ إلمكان يقع، يكاد
 ومنـاط . حـصل  طريق بأي الشاهد علم الشهادة فمناط وفسقهم، الشهود كعدالة بعلمه فيه يحكم
 )١(."الناس بين العدل ألجل -العلم تفد لم وإن- مضبوطة اهرةظ طريق الحكم

، ال يوجد له أصل في الشرع     ،  إن ربط عدد شهود الزنا بعدد الرواة للخبر المقبول         :ثانيا
وقد ذم اهللا تعـالى الظـن       ، فهو ربط من غير دليل مبني على الظن       ، ولم يقل به أحد من السلف     

ُإن يتبعون إال الظن وما هتوى األنفس[ :المبني على الهوى من غير دليل فقال       َ َ َّ ُُ ْ َ ْ َ ََّ ََّ َّ ِ َِ ، }٢٣:َّالـنجم {]ِْ

ً إن يتبعون إال الظن وإن الظن ال يغني من احلق شيئا[:وقال َّْ ُ ََ ِّ َّ َ َْ َ ََّ َّ َ َّ ُِ ِ ْ َّ َِّ ِ   .} ٢٨:َّالنجم{] ِِ

ء ظن  وهو سو ، ادعاء المعتزلة أن من لم يعلم صدقه وال كذبه يفترض كذبه باطل            :ثالثا
َّيا أهيا الـذين آمنـوا اجتنبـوا كثـريا مـن الظـن إن [: قال تعالى ، من غير دليل نهى اهللا تعالى عنه       ِ ِّ َ ُ ْ ََّ ِ ِ ِ ًِ َ َُّ َ ُ َ ََ َّ َ

ِّبعض الظن ْ ََّ  ويقـول ) ٢("الحديث أكذب الظن فإن والظن إياكم":  النبي وقال، }١٢:احلجرات {]َ
 )٣("بدليل إال تكذيبه يجز مل كذبه وال صدقه يعلم لم من: " ابن تيميةاإلمام

ْوارضب هلـم مـثال أصـحاب القريـة إذ [ : اإلمام الشافعي عند قوله تعـالى      قال :رابعا ًِ ِ َ ْ َ َْ ََ َ ْ ْ ََ َُ ِ ْ
ــا املرســلون َجاءه ُ َ ْ ُ َ ــيكم ) ١٣(ََ ــا إل ــالوا إن ــث فق ــا بثال ــني فكــذبومها فعززن ــيهم اثن ْإذ أرســلنا إل ْ َ ْ ُ ْ َ ُْ َّ َ ََ ُ َ َ ْ َ ِْ ِ ِ َِ َ ٍَ ِ ِ ْ َّ َ ََ ُُ َّ ِْ ِ َ

ْمر َســـلونُ ُ ـــن يشء إن ) ١٤(َ ـــرمحن م ـــزل ال ـــا أن ـــا وم ـــرش مثلن ـــتم إال ب ـــا أن ـــالوا م ْق ِ ٍِ ِ ِْ ٌَ ُ ْ َ ُ َْ ُ َ َ َْ َّ َ ْ ََ َ َ ُْ َْ ـــتم إال ََّ َّأن ِ ْ ُ ْ َ
َتكـذبون ُ ِ ْ  األمـم  علـى  الحجة أقام وكذا ،ثالث ثم ،باثنين عليهم الحجج فظاهر"، }يـس{. ])١٥(َ

 الخلـق  بـه  يباين ما  اهللا أعطاه إذ ،الواحدب الحجة تقوم أن مانعة التأكيد في الزيادة وليس ،بواحد
 )٤("النبيين غير

                                         

 جمـع ، الحرانـي  تيمية بن الحليم عبد بن أحمد شيخ اإلسالم : اإلسالم شيخ فتاوى مجموع على المستدرك )١(
ـ  ١٤١٨ :سـنة النـشر   ، )بدون ناشر : (الناشر، األولى: الطبعة، مقاس بن الرحمن عبد بن محمد: وترتيب ، هـ

٢/٦٧.  
، باب ال يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع         ، كتاب النكاح : أخرجه البخاري في صحيحه   . متفق عليه ) ٢(

 الظـن  تحـريم  بـاب ، كتاب البر والـصلة واآلداب    : هصحيحفي  مسلم  و. ١٠١٩: ص، )٥١٤٣: (حديث رقم 
  .١٠٣٤: ص، )٢٥٦٣( :حديث رقم، ونحوها والتناجش تنافسوال والتجسس

  .١/١٧٤، ابن تيمية: الصفدية) ٣(
، م٢٠٠١:سـنة النـشر   ، دار الوفـاء  : الناشر، األولى: الطبعة، رفعت عبد المطلب  : تحقيق، الشافعي: األم) ٤(
١/٢٠٢.  
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وما يصح منها ، اختلفت المعتزلة في ضابط قبول األخبار الواردة عن النبي  :خامسا
يثبت الخبر بالواحد : واختلفوا في ثبوت الخبر فقال بعضهم: "يقول ابن قتيبة، وما ال يصح

يثبت :  آخروقال.  تعالى أمر بإشهاد اثنين عدلين ألن اهللا؛يثبت باثنين: وقال آخر. الصادق
فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا :  قال ألن اهللا ؛بثالثة

يثبت بأربعة لقول اهللا تعالى لوال : وقال آخر... وأقل ما تكون الطائفة ثالثة: رجعوا إليهم قالوا
يثبت باثني عشر لقول اهللا تعالى وبعثنا منهم اثني عشر : وقال آخر. جاءوا عليه بأربعة شهداء

يثبت بعشرين رجال لقول اهللا تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا : وقال آخر. نقيبا
ًواختار موسى قومه سبعني رجال [ :يثبت بسبعين رجال لقول اهللا : وقال آخر. مائتين ُ ْ ُ ْ ََ َ َ َ ُ ََ ِ َ َ ْ
َمليقاتنا ِ من فضائحه قوله : "يقول البغدادي معددا فضائح أبو هذيل العالفو )١(" }١٥٥:عرافاأل{] َِِ

إن الحجة من طريق األخبار فيما غاب عن الحواس من آيات األنبياء عليهم السالم وفيما سواهما 
ال تثبت بأقل من عشرين نفسا فيهم واحد من أهل الجنة أو أكثر ولم يوجب بأخبار الكفرة 

وإن بلغوا عدد التواتر الذين ال يمكن تواطؤهم على الكذب إذا لم يكن فيهم واحد والفسقة حجة 
من أهل الجنة وزعم أن خبر ما دون األربعة ال يوجب حكما ومن فوق األربعة إلى العشرين قد 
يصح وقوع العلم بخبرهم وقد ال يقع العلم بخبرهم وخبر العشرين إذا كان فيهم واحد من أهل 

  )٢(."ع العلم منه ال محالةالجنة يجب وقو

                                         
  .٦٧-٦٦: ص، ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث) ١(
  .١٢٧: ص، ديالبغدا: الفرق بين الفرق) ٢(
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  ثالثالمطلب ال
  موقف السلف من خبر اآلحاد

  :)١(باعتبارينقسم العلماء السنة 

  .قبول والردمن حيث ال: األول

، هأولغيـر ، سواء أكان لذاتـه   ، والحديث الحسن ، فالحديث المقبول هو الحديث الصحيح    
  )٢(. هو الحديث الضعيف،والحديث المردود

و ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه مـن غيـر    ه:الحديث الصحيح  .١
  )٣(.شذوذ وال علة

هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من               :الحديث الحسن  .٢
  )٤(.غير شذوذ وال علة

  )٥( .بفقد شرط من شروطه،  هو ما لم يجمع صفة الحسن:الحديث الضعيف .٣

   .لرواةعدد ا ثمن حي: الثاني

ما رواه جمع كثير عن جمع كثير من أول السند إلى منتهـاه،             ": الخبر المتواتر هو   -١
ووضـعوا لـه    ) ٦("ويكون مستند خبرهم الحـس    ، وتحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب      

:)٧(شروطا هي

  .عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم، أو توافقهم، على الكذب  - أ

                                         
: الطبعـة ، المدني إبراهيمو السورقي اهللا عبد أبو :تحقيق، البغدادي الخطيب: الرواية علم في الكفاية: انظر )١(
  .١٦: ص، )بدون تاريخ: (سنة النشر، ةالمنور المدينة – العلمية المكتبة :الناشر، )بدون طبعة(
سـنة  ، رياضال – مكتبة المعارف  :الناشر، الثامنة: الطبعة، محمود الطحان : تيسير مصطلح الحديث  : انظر )٢(

  .٣٣: ص، هـ١٤٠٧: النشر
  .٣٤: ص، محمود الطحان:  تيسير مصطلح الحديث)٣(
  .٤٦: ص، محمود الطحان:  تيسير مصطلح الحديث)٤(
  .٦٣: ص، محمود الطحان:  تيسير مصطلح الحديث)٥(
  .١٠:  ص،)المكتبة الشاملة(، لبازمو سالم بن عمر بن أحمد: المضطرب بيان في المقترب) ٦(
 حجـر  بـن  أحمـد  بن محمد بن علي بن أحمد: األثر أهل مصطلح في الفكر نخبة توضيح في النظر نزهة) ٧(

سـنة  ، لريـاض  ا – سـفير  مطبعة: الناشر، األولى :الطبعة، الرحيلي اهللا ضيف بن اهللا عبد: تحقيق، العسقالني
  . بتصرف٣٩: ص، هـ١٤٢٢: النشر
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  .بتداء إلى االنتهاءرووا ذلك عن مثلهم من اال  -  ب

  .مستند انتهائهم الحسوكان   -  ت

  . لسامعهيصحب خبرهم إفادة العلمأن   -  ث

ولقد قسمه العلماء إلى ثالثة أقـسام       ) ١("ما لم يجمع شروط التواتر     ":خبر اآلحاد هو   -٢
:)٢(هي

  . وهو ما رواه ثالثة فأكثر، ولم يبلغ حد التواتر:المشهور  - أ

  .عن اثنين، وإن زاد عنه في بعض الطباق وهو ما لم يقل عدد رواته :العزيز  -  ب

  . وهو الذي ينفرد به شخص واحد في جميع طباق السند أو بعضها:الغريب  -  ت

لقد كان الصحابة رضوان اهللا عليهم يتلقون األخبار عن الثقات من غيـر تفريـق بـين          
إننا على يقـين    ": قال األلباني ، )٣(بل كانوا ال يلتفتون إلى عدد رواة الخبر       ، المتواتر منها واآلحاد  

،  كانوا يجزمون بكل ما يحدث به أحدهم من حديث عن رسـول اهللا           – يعني الصحابة    –أنهم  
بـل  ! خبرك خبر واحد ال يفيد العلم حتى يتواتر  : ولم يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول اهللا          

ام أبو محمـد    وقال اإلم ) ٤("لم يكونوا يعرفون هذه الفلسفة التي تسربت إلى بعض المسلمين بعدهم          
، يجـري علـى   ثقة عن النبي إن جميع أهل اإلسالم كانوا على قبول خبر الواحد ال : "بن حزم 

 )٥(" المعتزلة بعد المائة من التاريخ فخالفواملها، حتى حدث متكلموذلك كل فرقة في ع

                                         
  .٥٥ :ص، العسقالني حجر بنا: ظرالن نزهة) ١(
 الجامعة: الناشر، )بدون طبعة (: الطبعة، الزاهدي اهللا ثناء حافظ الشيح: الرسول حديث مصطلح في الفصول) ٢(

 األمير: األنظار تنقيح لمعاني األفكار توضيح: وانظر. ١٣:  ص ،ـه١٤٢٣:  سنة النشر ، باكستان - اإلسالمية
سـنة  ، بيـروت  – العلمية الكتب دار :الناشر ،األولى: الطبعة، عويضة بن دمحم بن صالح :تحقيق، الصنعاني

  .٢/٢٢٩، هـ١٤١٧ :النشر
  .٣٨: ص، صالح الرقب ومحمد بخيت: العقيدة في اهللا. ٦٣: ص، عمر األشقر: العقيدة في اهللا: انظر) ٣(
: الطبعـة ، الـدين األلبـاني  محمد ناصر : وجوب األخذ بحديث اآلحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين         ) ٤(
ابن : مختصر الصواعق المرسلة  : وانظر. ٨: ص، هـ١٣٩٤: سنة النشر ، )بدون ناشر : (الناشر، )بدون طبعة (

  .٢/٤٣٣ ،قيم الجوزية
 األولـى،  :الطبعـة ، الجميلـي  سيد: تحقيق، الحسن أبو اآلمدي محمد بن علي: األحكام أصول في اإلحكام) ٥(

  .١/٨٨،هـ١٤٠٤: سنة النشر، بيروت - يالعرب الكتاب دار: الناشر
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، مع اتفاقهم علـى إفـادة العمـل       ، ثم اختلف أهل العلم في مدى إفادة خبر الواحد العلم         "
  :)٢(هي) ١"(ثالثة أقوال، ملة ما ذكر في ذلكوج

v خبر الواحد يفيد العلم مطلقا: األول.  

v مطلقا العلمال يفيدخبر الواحد : الثاني .  

v خبر الواحد يفيد العلم بشروط: الثالث.

يقول ، )٣(أن خبر الواحد العدل إذا احتفت به القرائن أفاد العلم         : والراجح من هذه األقوال   
  وخبـر  ...العلم تفيد قرائن به احتفت إذا العلم يفيد قد الواحد خبر أن الصحيح" :ابن تيمية اإلمام  
 والـشافعي  ومالك حنيفة أبي أصحاب من العلماء جمهور عند العلم يوجب بالقبول ىالمتلق الواحد

 كل من المحققين أن ريب ال": ويقول) ٤(".كاإلسفراييني األشعري أصحاب أكثر قول وهو وأحمد،
 الـضروري  معه يحصل ما القرائن من به يقترن قد والثالثة واالثنين الواحد خبر أن على طائفة
اآلحـاد  : "يقول األمير الصنعاني  و) ٥(" ...الضروري العلم تفيد قد وحدها القرائن بل المخبر بخبر

 ) ٦(".ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار

ويدخل فـي ذلـك     ، وقد تتعلق بهما معا   ، بروقد تتعلق بالمخ  ، والقرينة قد تتعلق بالخبر   "
والخبر المتلقـى عنـد األمـة       ، الخبر المستفيض الذي رواه في أصله واحد ثم استفاض واشتهر         

ومنه ما كان مسلـسال باألئمـة   ، أو أحدهما، أو عند علماء الشأن ومنه ما رواه الشيخان   ، بالقبول
يفيد العلـم عنـد جمهـور المحـدثين         فهذا الخبر ونحوه    . الحفاظ كمالك عن نافع عن ابن عمر      

                                         
  .٨١: ص، سعد عاشور وجابر السميري: دراسات في توحيد األسماء والصفات اإللهية) ١(
،  الرياض –دار الوطن   : الناشر، األولى: الطبعة، عثمان علي حسن  :  مسائل االعتقاد  مصادر االستدالل على   )٢(

، الـصنعاني  األميـر : األنظار تنقيح لمعاني األفكار توضيح: وانظر.  بتصرف ٤٢: ص، هـ١٤١٣: سنة النشر 
١/٣١.  
سـعد  : دراسات في توحيد األسماء والصفات اإللهيـة      . ٦٣-٦٠: ص، عمر األشقر : العقيدة في اهللا  : انظر) ٣(

  .٨٥: ص، عاشور وجابر السميري
، األولـى  :الطبعة ،عطا القادر عبد مصطفىو محمد :تحقيق، شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية    : الكبرى الفتاوى) ٤(

  .٥/٨١، هـ١٤٠٨:سنة النشر،  بيروت- العلمية الكتب  دار:الناشر
 :الناشـر ، األولى :الطبعة، سعيداي إبراهيم :تحقيق، شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية     : األصفهانية العقيدة شرح) ٥(

  .١٢٤: ص، هـ١٤١٥: سنة النشر، الرياض – الرشد مكتبة
  .١/٣١، الصنعاني األمير: األنظار حتنقي لمعاني األفكار توضيح) ٦(
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ولم يكن بين السلف في هذه المسألة       ، وفقهاء األمة ، وعامة السلف ، واألصوليين وأكثر المتكلمين  
  )١("نزاع

:)٢( ما يلياحتفت به القرائنمما يدل على إفادة خبر الواحد العلم إذا 

ل عليه كتاب ناطق وال     التفريق بين اآلحاد والمتواتر في إفادة العلم اصطالح حادث لم يد           .١
صدقه المؤمنون فيما أخبر    ، فالرسول  ، سنة ماضية ولم يعرفه الصحابة وال التابعون      

وكذلك كان الرسول يـصدق أصـحابه فيمـا         ، به دون حاجة منهم إلى تواتر المخبرين      
ال يفيد العلم واليقين حتـى  ، خبرك خبر واحد، فلم يقل واحد منهم لمن حدثه   ، يخبرونه به 

وإنمـا  ، وتوقف من توقف منهم حتى عضده آخر ال يدل على رد خبر الواحـد             ، يتواتر
بل القول بعدم   . ولهذا قلنا خبر الواحد يفيد العلم بشروط      ، كانوا يستثبتون أحيانا نادرة جدا    

وهو خرق صـريح إلجمـاع الـصحابة    . إفادة خبر الواحد العلم يعطل الدين والدنيا معا  
  .لعلموالتابعين ومن بعدهم من أهل ا

 كان يبعث اآلحاد من أصحابه إلى الملوك والوالة ليبلغوا عنـه رسـالة              أن الرسول    .٢
  .فإن ذلك عبث يتنزه عنه صاحب الرسالة، فلو كان خبرهم ال يفيد العلم لما أرسلهم، ربه

 أن القبلة قد – أو غيرها –أن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقباء في صالة الصبح  .٣
، وهي مقطوع بها، قبلوا خبره وتركوا الحجة التي كانوا عليها، ةحولت إلى الكعب

ولم ينكر ، واستداروا إلى الكعبة استجابة ألمر اهللا ورسوله المبلغ إليهم عن طريق الواحد
.بل شكروا على صنيعهم هذا، عليهم رسول اهللا 

                                         
  .٤٤: ص، عثمان على حسن: مصادر االستدالل على مسائل االعتقاد) ١(
  .٤٤: ص، عثمان على حسن: مصادر االستدالل على مسائل االعتقاد) ٢(
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  المطلب الرابع
   في مسائل االعتقادخطورة رد خبر اآلحاد

  كثير من العقائد الثابتةإنكار ال: أوال

 لـو "و، إن رد خبر اآلحاد في مسائل االعتقاد؛ دفع المعتزلة إلى إنكار العقائد الثابتة بها             
فالكثير من  ) ١("لها النسبةب جداً قليلة المتواترة األحاديث أن انلوجد ،اآلحاد أحاديث عدد إلى نظرنا

هـذا  : "يقول األلباني، ما تضمنته من عقائدورد أخبار اآلحاد يعني رد     ، العقائد تثبت بخبر اآلحاد   
 لمجرد كونها في    ،القول يتضمن عقيدة تستلزم رد مئات األحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي            

 كمـا ردوا الكثيـر مـن        ..." )٢("وهذه العقيدة هي أن أحاديث اآلحاد ال تثبت بها عقيدة         ، العقيدة
أو ، أو تعارضـها مـع الكتـاب   ، مناقضتها للعقل إما بدعوى   ،األحكام الشرعية الصحيحة الثابتة   

  )٣(."تعارضها مع أحاديث أخرى

ولم يتوقف المعتزلة عند رد أخبار اآلحاد وما تضمنه من عقائد بل امتد بهم األمر إلـى                 
 ألنها خالفت أصولهم العقلية كأحاديث الشفاعة ورؤيـة         ؛إنكار أحاديث صحيحة متواترة ليس إال     

يقول القاضي عبـد الجبـار فـي     )٤(وخروج المهدي، امة وخروج الدجالالمؤمنين ربهم يوم القي  
وقد تعلقوا في ذلك بما روي عن النبـي         : "معرض إنكار الشفاعة ألهل الكبائر من أمة محمد         

  إن النبي   : وقالوا) ٥("شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي    : " أنه قال        قد نص على صـريح مـا 
ولو صح فإنه منقول بطريق اآلحاد عن       ، ر لم تثبت صحته أوال    أن هذا الخب  ، والجواب. ذهبنا إليه 

هـذا الحـديث صـحيح      علما بأن    )٦(."فال يصح االحتجاج به   ، ومسألتنا طريقها العلم  ، النبي  

                                         
، م١٩٨٥سـنة النـشر   ، المعارف مكتبة: الناشر ،السابعة :الطبعة، الطحان محمود: الحديث مصطلح تيسير) ١(

سـنة  ، دار الـشروق  : الناشر، الحادية عشر : الطبعة، محمود شلتوت ، اإلسالم عقيدة وشريعة  : وانظر. ١١:ص
  .٦١: ص، م١٩٨٣: النشر

  .٦ :ص، محمد األلباني:  وجوب األخذ بحديث اآلحاد في العقيدة)٢(
: ول الخمـسة  شرح األص : وانظر. ٨٢: ص، محمد العبده وطارق عبد الحليم    : المعتزلة بين القديم والحديث   ) ٣(

  .١/٢٢١، القاضي عبد الجبار: رسائل العدل والتوحيد. ٤٥٣: ص، القاضي عبد الجبار
  .٩٥-٩٠: ص، أبو لبانة حسين: موقف المعتزلة من السنة النبوية: انظر) ٤(
 فى والترمذى  .٥١٦: ص ،)٤٧٣٩: (حديث رقم ، الشفاعة فى باب السنة، كتاب :سننه فى داود أبو أخرجه) ٥(

هذا حديث حـسن    : وقال .٣٩٩ :ص، )٢٤٣٥: (حديث رقم  ،الشفاعة فى جاء ما باب القيامة، صفة ابكت سننه
  .صحيح

القاضـي عبـد   : رسائل العدل والتوحيـد  : وانظر. ٤٦٥: ص، القاضي عبد الجبار  : شرح األصول الخمسة  ) ٦(
  .١/٢٢١، الجبار
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 ١٢٨

 

 متـواترة  ثابتة الكبائر أهل في الشفاعة أحاديث إن: " ابن تيمية   اإلمام يقول،  عن النبي    متواتر
 نازع وإنما ؛ المسلمين وأئمة بإحسان وتابعيهم الصحابة من لفالس عليها اتفق وقد  النبي عن
 )١(."ونحوهم والمعتزلة الخوارج من البدع أهل ذلك في

  :)٢(من العقائد التي أنكرها المعتزلة بحجة أنها أخبار آحاد

  .القول بنبوة آدم عليه السالم وغيره من األنبياء الذين لم ينص في القرآن على نبوتهم .١

  . على جميع األنبياء والمرسلينينا محمد أفضلية نب .٢

  . العظمى في المحشرشفاعته  .٣

  . ألهل الكبائر من أمتهشفاعته  .٤

فإنها مـع ذكرهـا فـي       ، ومنها معجزة انشقاق القمر   ،  كلها ما عدا القرآن    معجزاته   .٥
  .القرآن تأولوها بما ينافي األحاديث الصحيحة المصرحة بانشقاق القمر

وأنهمـا  ، والجنـة والنـار  ،  عن بدء الخلق وصفة المالئكة والجن     األحاديث التي تتحدث   .٦
  .وأن الحجر األسود من الجنة، مخلوقتان

 التي جمعها السيوطي في كتاب الخصائص الكبرى مثل دخول          كثير من خصوصياته     .٧
  .وما أعد للمتقين فيها وإسالم قرينه من الجن، الجنة ورؤية أهلها

  .نة من أهل الجنةالقطع بأن العشرة المبشرين بالج .٨

  .اإليمان بسؤال منكر ونكير في القبر .٩

  .اإليمان بعذاب القبر .١٠

  .اإليمان بضغطة القبر .١١

  .اإليمان بالميزان ذي الكفتين يوم القيامة .١٢

  .اإليمان بالصراط .١٣

  . وأن من شرب منه شربة ال يظمأ بعدها أبدااإليمان بحوضه  .١٤

  . الجنة بغير حسابدخول سبعين ألفا من أمته  .١٥

                                         
  .٤/٣٠٩، ابن تيمية: مجموع الفتاوى) ١(
  .٦٩-٦٧: ص،  األشقرعمر: العقيدة في اهللا) ٢(
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 ١٢٩

 

  .مان بكل ما صح في الحديث في صفة القيامة والحشر والنشر مما ليس في القرآناإلي .١٦

وأن اهللا تعالى كتب على كـل إنـسان سـعادته أو    ، اإليمان بالقضاء والقدر خيره وشره    .١٧
  .شقاوته ورزقه وأجله

  .اإليمان بالقلم الذي كتب كل شيء .١٨

  .اإليمان بأن أهل الكبائر ال يخلدون في النار .١٩

  .أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنةاإليمان بأن  .٢٠

  .اإليمان بأن اهللا حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبياء .٢١

  . سالم أمتهاإليمان بأن هللا مالئكة سياحين يبلغون النبي  .٢٢

... ونزول عيسى وخـروج الـدجال     ، دياإليمان بمجموع أشراط الساعة كخروج المه      .٢٣
  .وغير ذلك

  في عدالتهمالطعن في الصحابة و: ثانيا

والطعن ، من خطورة رد خبر اآلحاد الجرأة على رواته من الصحابة والتابعين وتابعيهم           
: فيبين ابن قتيبـة   ، حتى وصل األمر إلى اتهام الرواة العدول الثقات بالكذب على النبي            ، فيهم

ة  ثم عرض جرأته في التطاول علـى الـصحاب        ،)١("جوز إجماع المسلمين على الخطأ    "أن النظام   
، وفي عمر بن الخطـاب    ، وأنه طعن في أبي بكر الصديق     ، والطعن فيهم وفي فتواهم ورواياتهم    

 إنثـم   " :يقول البغـدادي  ) ٢(وغيرهم من الصحابة  ، وأبو هريرة ، وعثمان بن عفان  ، وابن مسعود 
جـل فتـاويهم    أ الصحابة والتـابعين مـن       أخبار في حكيناها عنه طعن     يالنظام مع ضالالته الت   

نه شك  أ وزعم   ، الفاروق عمر    في وطعن   ،كذب الناس أ وزعم أن أبا هريرة كان       ...باالجتهاد
 ، عليه السالم ليلـة العقبـة  بالنبينه كان فيمن نفر أ و،النبي وشك يوم وفاة ، دينهفييوم الحديبية   

 ، المدينـة  إلىئه الحكم بن العاص     ايوإوعاب عثمان ب  ...  ومنع ميراث الفترة   ،وأنه ضرب فاطمة  
 )٣(..."وعاب ابن مسعود ...له الوليد بن عقبة على الكوفة واستعما

  

                                         
  .٢٨: ص، ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث) ١(
  .٣٣ -٢٩: ص، ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث: انظر) ٢(
 .٢٨: ص، ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث: وانظر. ١٥٠-١٤٧: ص، البغدادي: الفرق بين الفرق) ٣(
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 ١٣٠

 

  :)١(بعض األخطار األخرى :ثالثا

تناقض فـي   ، أن رد أخبار اآلحاد الصحيحة في مجال العقيدة وقبولها في مجال الشريعة            .١
وإما أن تكـون صـحيحة      ، فإما أن تكون مشكوكا فيها وباطلة فتطرح في الكل        ، المنهج

  .ي المجالين كليهمامقبولة فيؤخذ بها ف

أن تقرير الرافضين لحجية خبر اآلحاد في العقائد وأخذهم بها في العمل جعلهم يـردون                .٢
، وما كان كذلك فال يؤخـذ بـه       ، زاعمين أنها أخبار آحاد   ، أخبار متواترة تخالف مذهبهم   

وال يحتج به في العقائد كما ردت المعتزلة األخبار المتـواترة فـي الـشفاعة والرؤيـة                
  .وغيرها بهذه الحجة، ب القبروعذا

أن رد أخبار اآلحاد الصحيحة والتشكيك في صحتها وضبط رواتها فيه مخالفـة لحكـم                .٣
وما كان مخالفـا ألقـوال أئمـة        ، وعلى رواتها باإلتقان والعدالة   ، الحفاظ عليها بالصحة  

  .الحديث فيجب طرحه وعدم التعريج عليه

 ألن  ؛وذهاب الدين ، عليه الطعن في الشريعة   أن الطعن في رواة األخبار ورواياتهم يلزم         .٤
  .وعليهم االعتماد في بيان الحالل والحرام في الدين، رواة هذه األخبار هم رواة األحكام

                                         
  .٨٩: ص، وجابر السميريسعد عاشور : دراسات في توحيد األسماء والصفات اإللهية) ١(
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 ١٣١

 

  

  
  
  

  
  

  وفيه ستة مباحث
v الصفاتتعطيلنشأة القول ب: املبحث األول .  
v تأثر املعتزلة باجلهمية والفالسفة: ملبحث الثانيا.  
v املعتزلة يف الصفاتعقيدة:  الثالثاملبحث .  
v الصفاتتعطيلطريقة املعتزلة يف : املبحث الرابع .  
v تعطيل الصفاتلمنوذج (خلق القرآن : املبحث اخلامس.(  
v تعطيل الصفاتل منوذج(نفي الرؤية : املبحث السادس.(  
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 ١٣٢
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 ١٣٣

 

   األولبحثالم
   الصفاتتعطيلنشأة القول ب

يثبتون ما  ، لى منهاج النبوة ال يحيدون عنه     كان الصحابة والتابعين رضوان اهللا عليهم ع      
ومن غيـر تكييـف   ، من غير تحريف وال تعطيل، وما أثبته له رسوله ، أثبته اهللا تعالى لنفسه 

ولم يتنـازعوا فـي   ، تنازع الناس في كثير من األحكام:" ابن قيم الجوزيةيقول اإلمام   ، وال تمثيل 
 الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارهـا       بل اتفق ، آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد     

وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بيانا وأن العنايـة ببيانهـا            ، مع فهمهم معانيها وإثبات حقائقها    
 ورسـوله بيانـا     فبينها اهللا   ، وإثباتها من لوازم التوحيد   ،  ألنها من تمام تحقيق الشهادتين     ؛أهم

  )١(."ي العلمشافيا ال يقع فيه لبس يوقع الراسخين ف

ولم يعارض الصحابة رضوان اهللا عليهم شيئا من صفاته تعالى بحجـة أنهـا تنـافي                 
فهم يعلمـون   ، وتفويض تام لكيفيتها  ، مع فهمهم التام لمعناها   ، أوتستلزم التشبيه والتجسيم  ، التوحيد

 وعلى هذا المنهج سار الـسلف الـصالح رضـوان اهللا    ، ويفوضون الكيفية ، المعنى وما دل عليه   
فلقد جاء رجل إلى اإلمام     ، مع إنكارهم الشديد وتقريعهم لمن خالف هذا المنهج وحاد عنه         ، عليهم
َالرمحن عىل العـرش اسـتوى[: اهللا عبد أبا يا: فقال مالك َ َ ُ ََ ْ ْ َِّ َ  وجـد  فمـا  استوى؟ كيف، }٥:طـه {]ْ
 عـاله  حتـى  يده، في بعود ينكت وجعل األرض، إلى فنظر مسألته، من وجد ما شيء من مالك

 غيـر  منـه  واالستواء معقول، غير منه الكيف: وقال بالعود، ورمى رأسه، رفع ثم ،)٢(الرحضاء
  )٣(.جفأخر به، وأمر .بدعة صاحب وأظنك بدعة، عنه والسؤال واجب، به واإليمان مجهول،

 في صفات اهللا تعالى طوال المائة األولـى للهجـرة           بقي المسلمون على منهج النبي      
فأنكر أن يكـون اهللا تعـالى        ،في بداية القرن الثاني الهجري     ،هر الجعد بن درهم   حتى ظ ، النبوية
فـأنكر عليـه    ، كما أنكر أن يكون الباري تعالى مستويا على عرشه        ، وقال بخلق القرآن  ، متكلما

 النـاس فـي   خطـب  وقد، يوم عيد األضحى ،ولقد قتله أمير العراق خالد القسرى  ، السلف بدعته 
 فإنـه  ،درهم بن بالجعد مضح يفإن منكم اهللا تقبل ،فضحوا الناس أيها رجعواا: فقال اسطمدينة و 

                                         
. ٢/١١١، ابـن تيميـة   : منهاج السنة النبوية  : وانظر. ١/٤٩، ابن قيم الجوزية  : مختصر الصواعق المرسلة  ) ١(

  .٤٢: ص، األشعري: اإلبانة عن أصول الديانة. ٤٤: ص، ابن تيمية: اإلكليل في المتشابه والتأويل
  ).١٨/٣٤٣، تاج العروس. (العرقْ: الرحضاء) ٢(
 الكتاب دار: لناشرا الرابعة، :الطبعة، األصبهاني اهللا عبد بن أحمد نعيم أبو: األصفياء وطبقات األولياء حلية) ٣(

  .٦/٣٢٦، هـ١٤٠٥: سنة النشر، بيروت – العربي
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 ١٣٤

 

 ثـم  ،درهـم  بن الجعد يقول عما  ،تكليما موسى يكلم ولم ،خليال إبراهيم يتخذ لم اهللا أن زعم
  )١(فذبحه نزل

جهم بن  ، ودعا إليها ، ولقد أخذ عن الجعد بن درهم مقالته في نفي الصفات وخلق القرآن           
 ،سيار بن نصر عليه  قبض "ولقد  ، وكان مقامه في ترمذ   ، عرفت عنه وانتشرت باسمه   ف، صفوان

 المـال  هـذا  مـألت  لـو  :- نصر بن يسار     – فقال .ينقبتَاس :- أي الجعد بن درهم      – له فقال
 حتـى  بطنـي  لـشققت  بطني في كنت لو واهللا .نجوت ما ،مريم بن عيسى إلي وأنزلت ،كواكب

 مخالطا  )٣(وكان الجهم بن صفوان   ) ٢("بقتله وأمر ،قمت مما أكثر اليمانية مع علينا تقوم وال ،أقتلك
  )٤(ولكن كان يكثر الجدل والمناظرة، ولم يكن صاحب علم، لقوم أصحاب فلسفة وديانات شتى

 أهـل  مـن  كـان  أنـه  ،اهللا عدو الجهم أمر من بلغنا مما فكان ":)٥(يقول اإلمام أحمد بن حنبل    
 أناسـا  فلقـي  ،تعالى اهللا في كالمه أكثر وكان ،وكالم خصومات صاحب وكان ،ترمذ أهل من .خراسان

                                         
منهاج . ٢/١٦٦، ابن تيمية : الصفدية. ٥٠٣-١٢/٥٠٢ ،٥/٢٠ ، ٦/٣٣، ابن تيمية : مجموع الفتاوى : انظر) ١(

فتح الباري بـشرح    . ١٣٩: ص، ابن قيم الجوزية  : اجتماع الجيوش اإلسالمية  . ١/٣٠٩، بن تيمية ا: السنة النبوية 
  .١٣/٤٢٠، ابن حجر العسقالني: صحيح البخاري

، )بـدون طبعـة   : (الطبعـة ، غدة أبو الفتاح عبد: قيحقت، العسقالني حجر بن علي بن أحمد: الميزان لسان) ٢(
فتح الباري بـشرح صـحيح   : وانظر. ٢/٥٠١، )بدون تاريخ: (ة النشر سن، اإلسالمية المطبوعات مكتب: الناشر

  .٤٢١-١٣/٤٢٠، ابن حجر العسقالني: البخاري
 قـال  ،أميـة  بني ملك آخر في بمرو المازني أحوز بن مسلم وقتله ،بترمذ بدعته  ظهرت :صفوان بن جهمال )٣(

 أيضا وزعم .وتفنيان تبيدان والنار الجنة أن وزعم .كلها االستطاعاتوأنكر   .األعمال إلى واالضطرار ،باإلجبار
 اهللا غيـر  ألحـد  عمـل  وال فعل ال :وقال .فقط به الجهل هو الكفر نأو، فقط تعالى باهللا المعرفة هو اإليمان أن

 أن غيـر  من ،الرحى ودارت ،الشمس زالت :يقال كما ،المجاز على المخلوقين إلى األعمال تنسب وإنما ،تعالى
: الملـل والنحـل   . ١٨٦ ،البغـدادي : الفـرق بـين الفـرق     : ( انظر .به وصفتا لما تطيعينمس أو فاعلين يكونا

  )١/٩٧ ، الشهرستاني
. ٢/١٦٦، ابن تيميـة  : الصفدية. ٥٠٣-١٢/٥٠٢ ،٥/٢١ ، ٣٥-٦/٣٤، ابن تيمية : مجموع الفتاوى : انظر) ٤(

فتح البـاري   . ١٣٩: ص، الجوزيةابن قيم   : اجتماع الجيوش اإلسالمية  . ١/٣٠٩، ابن تيمية : منهاج السنة النبوية  
  .١٣/٤٢٠، ابن حجر العسقالني: بشرح صحيح البخاري

 فـي  والحديث السنة أهل إمام اهللا، عبد  أبو ،الشيباني هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد هو: أحمد بن حنبل   )٥(
ـ  دعا أيامه وفي، حديث ألف ألف يحفظ كان إنه:  وقيل .الحديث في المؤمنين وأمير وقته،  القـول  إلـى  أمونالم
 المتناعـه  شـهرا  وعشرين ثمانية حنبل ابن فسجن المعتصم وتولى حنبل، ابن يناظر أن قبل ومات القرآن بخلق
 علـى  الـرد  وكتـاب  المسند كتابه  العديد من الكتب منها   صنف .هـ ٢٢٠ سنة وأطلق القرآن، بخلق القول عن

 حجـر  بنا: التهذيب تقريب. ١/٦٤ خلكان بنا :ياناألع وفيات( انظر. هـ ٢٤١توفي عام   ، والجهمية الزنادقة
  ).١/٢٠٣، الزركلي: األعالم. ١/٩٨، العسقالني
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 فـي  دخلـت  عليك حجتنا ظهرت فإن ،نكلمك :له فقالوا الجهم فعرفوا )١(السمنية لهم يقال المشركين من
 لك أن تزعم ألست :له قالوا أن الجهم به كلموا مما فكان ،دينك في دخلنا علينا حجتك ظهرت وإن ،ديننا
 :قـالوا . ال :قـال ؟  كالمـه  سمعت فهل :قالوا. ال :قال؟  إلهك رأيت فهل :له فقالوا. نعم :الجهم قال؟  إلها

 فما :الواق. ال :قال؟  مجسا له فوجدت :قالوا. ال :قال؟  حسا له فوجدت :قالوا .ال :قال؟  رائحة له فشممت
 زنادقـة  حجة مثل حجة استدرك إنه ثم .يوما أربعين يعبد من يدر فلم الجهم فتحير :قال؟  إله أنه يدريك

 فإذا ،اهللا ذات من اهللا روح هو عيسى في الذي الروح أن يزعمون النصارى زنادقة أن وذلك ،النصارى
 وهـو  ،يشاء عما وينهى يشاء بما فيأمر ،خلقه لسان على فتكلم خلقه بعض في دخل أمرا يحدث أن أراد
 فيـك  أن تـزعم  ألـست : يللـسمن  فقال الحجة هذه مثل حجة الجهم فأستدرك. األبصار عن غائبة روح
؟ حسا له فوجدت :الق. ال :قال؟  كالمه فسمعت :قال. ال: قال؟  روحك رأيت هل :فقال. نعم :قال؟  روحا

 عـن  غائـب  وهـو  ،رائحة له يشم وال ،صوت له يسمع وال ،وجه له يرى ال اهللا فكذلك :قال. ال :قال
ٌلـيس كمثلـه يشء[ :قولـه : المتشابه من آيات الثث ووجد. مكان دون مكان في يكون وال ،األبصار ْ َ ْ َِ ِ ِ َ َ ْ [

ِوهـو اهللاُ يف الـساموات ويف األرض[، }١١:ُّالشورى{ ْ ََّ ِ َِ َ َ ُ َِ ُال تدركـه األبـصار وهـو يـدرك [، }٣:األنعـام{]. َ ِ َ ِْ ُ ْ ُُ َُ ُ َ َ ْ ُ َ
َاألبـصار َ ْ  وكـذب  ،تأويله غير على القرآن وتأول ،اآليات هذه على كالمه أصل ىفبن. }١٠٣:األنعـام{] َ
 عنـه  حـدث  أو كتابه في نفسه به وصف مما بشيء اهللا وصف من أن وزعم ، اهللا رسول بأحاديث
 أصـحاب  مـن  رجال قوله على وتبعه ،كثيرا بشرا بكالمه فأضل ،المشبهة من وكان ،كافرا كان رسوله

 لـيس  :اهللا قول نع الناس سألهم فإذا ،الجهمية دين ووضع بالصرة عبيد بن عمرو وأصحاب ،حنيفة أبي
 ،العـرش  علـى  هو كما ،السبع األرضين تحت وهو ،األشياء من شيء كمثله ليس :يقولون شيء كمثله

 ،الـدنيا  في أحد إليه ينظر وال ،يتكلم وال ،يتكلم ولم ،مكان دون مكان في يكون وال ،مكان منه يخلو وال
 ،بعقـل  يدرك وال .منتهى له وال ،ةغاي له وال يفعل وال ،بصفة يعرف وال يوصف وال ،اآلخرة في وال

 يكـون  وال ،كله قدرة وهو ،كله نور وهو ،كله بصر وهو ،كله سمع وهو ،كله علم وهو ،كله وجه وهو
 ،يمـين  وال ،جوانب وال نواحي وال ،أسفل وال أعلى له وليس ،مختلفين بوصفين يوصف وال ،شيئان فيه
 خطـر  وكلما معقول وال بمعمول هو وليس جسم له وال ،لون له وال ،ثقيل وال خفيف هو وال ،شمال وال

  )٢(".خالفه على فهو تعرفه شيء أنه قلبك على
                                         

 ،العـالم  بقـدم  قـالوا  ،ظهرت قبل اإلسالم  ، بلدة بالهند " سومنات"نسبة إلى   ، فرقة دهرية من الهند   : السمنية) ١(
 بعد والبعث ،المعاد أكثرهم وأنكر ،سالخم الحواس جهة من إال معلوم ال انه وزعموا ،واالستدالل النظر إبطالو

  ).بتصرف. ٢٣٥ ،البغدادي: الفرق بين الفرق. (المختلفة الصور في األرواح بتناسخ منهم فريق وقال ،الموت

، أحمد بـن حنبـل    : الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله              )٢(
ـ ١٤٢٤: سنة النشر ، دار الثبات : الناشر، األولى:  الطبعة ،صبري سالمة شاهين  : تحقيق  ومـا   ،٩٣: ص ،هـ
ابـن  : المنيـة واألمـل   . ١٣/٤٢٠، ابن حجر العـسقالني   : فتح الباري بشرح صحيح البخاري    : وانظر. بعدها

  .٣٧: ص، المرتضى
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   الثانيبحثالم
  تأثر المعتزلة بالجهمية والفالسفة

نفي الـصفات   : وأخذوا مقالته في  ، لقد عاصر شيوخ المعتزلة األوائل الجهم بن صفوان       
ونفي اسـتواء اهللا تعـالى      ، ي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة     ونف، ونفي كالم اهللا تعالى   ، اإللهية

أن الحجة التي اهتدى إليها الجهم بن صـفوان فـي           : حتى إن ابن المرتضي يذكر    ، على عرشه 
روي أن : "يقول ابن المرتـضى . اصل بن عطاءمجادلة السمنية؛ كانت بمساعدة رأس المعتزلة و    

فحـدثنا  : رج المعروف عن المشاعر الخمسة؟ قالوا     هل يخ : بعض السمنية قالوا لجهم بن صفوان     
وكتب بذلك إلى واصـل     . فسكت، فهو إذا مجهول  : قالوا. ال: عن معبودك هل عرفته بأيها؟ قال     

ال يخرج عن المشاعر أو     : فتقول، كان يشترط وجها سادسا وهو الدليل     : فأجاب وقال ، بن عطاء 
وهذا عرف  . نعم: عاقل والمجنون؟ فال بد من    هل تفرقون بين الحي والميت؟ وال     : فاسألهم، الدليل
فخرجوا إلى واصل وكلموه    ، فأخبرهم، ليس هذا من كالمك   : قالوا، فلما أجابهم جهم بذلك   ، بالدليل

 )١(."وأجابوه إلى اإلسالم

أخذوا على عـاتقهم مهمـة       ،كما أن المعتزلة لما ظهروا في بداية القرن الثاني الهجري         
 وبنو عقائدهم علـى أسـاس       ،ي ألصحاب العقائد والديانات المعادية    والتصد، الدفاع عن اإلسالم  

فهو ال يقـر إال     ،  وذلك ألن الخصم ال يقر بالكتاب والسنة حتى يتم مخاطبته بهما           ؛عقلي صرف 
وكل ما من شـأنه     ، )٢(متسلحين بالفلسفة ، فنهج المعتزلة طريقة الجدل والمناظرة    ، بما يقره العقل  

وساعدهم على ذلك حركة الترجمة النشطة التي كانت في العـصر       ، فرالمساعدة على الغلبة والظ   
ففهمـوا  . - القرآن الكريم والسنة النبويـة       -وبذلك ابتعدوا عن المنبع الصافي العذب       ، العباسي

وهـذه  ، وأثبتوه بدليل الحدوث الذي يحمل أدلـة بطالنـه بمقدماتـه    ، التوحيد فهما مبتدعا خاطئا   
وأصـبحت عقيـدة   ، ألزمتهم بالعديد من األمور الفاسدة التي التزموا بهاالطريقة الفاسدة المبتدعة   

  )٣ (وكان على رأس ذلك نفي الصفات اإللهية، لهم

                                         
  .٣٧: ص، ابن المرتضى: المنية واألمل) ١(
  .٣٩٩: ص، مصطفى الشكعة: إسالم بال مذاهب: انظر) ٢(
  .٢/١٠٧، ابن تيمية: منهاج السنة النبوية. ١١٠-١٠٩: ص، ابن المرتضى: المنية واألمل: انظر) ٣(
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   الثالثبحثالم
  عقيدة المعتزلة في الصفات

ولقـد  ! مدعين أن إثباتها ينافي التوحيـد ، )١(لقد أجمع المعتزلة على نفى الصفات اإللهية    
من أثبت معنى وصـفة قديمـة فقـد أثبـت           : "س الفرقة واصل بن عطاء فقال     مؤسصرح بذلك   

، فهذه العبارة رغم بساطتها وقصرها إال أنها لخصت عقيدة المعتزلة في الصفات اإللهية            ) ٢("إلهين
وهذا ، فهي تدل على أن واصل بن عطاء كان يعتبر التوحيد والواحد؛ الذي ال يتجزأ وال يتبعض               

يلزم مـن إثباتهـا تعـدد       ، ويعتبر الصفات؛ أجزاء وأبعاض   ،  فيما بعد  ةلما وضحه شيوخ المعتز   
 .ويصرح بوجوب نفي الصفات حتى يتم التوحيد، القدماء وهذا ينافي التوحيد بزعمه

وبقيت أفكار المعتزلة وبحثها لموضوع الصفات اإللهية محصورا على ما قدمه واصـل            
،  منتصف القرن الثـاني الهجـري بقليـل   بن عطاء من غير تعمق وتوسع في البحث إلى ما بعد  

لم ينـصوا    )٤(اعلم أن شيوخ المتكلمين رحمهم اهللا إلى زمن الشيخ أبي هاشم          " :)٣(يقول النجراني 
على إثبات الصفات واألحوال وال على نفيها إلى أن صرح بإثباتها أبو هاشم وصرح بنفيها أبـو                 

، )٧(والشيخ أبـو الحـسين البـصري      ) ٦(خشادوأبو بكر بن اإل    وأبو على الجبائي  ) ٥(القاسم البلخي 

                                         
: الملـل والنحـل   . ١١٤: ص، البغدادي: الفرق بين الفرق  . ١/٢٤٤، األشعري: مقاالت اإلسالميين : انظر) ١(

  .١١٠: ص، ابن المرتضى: المنية واألمل. ١/٤٤، الشهرستاني
  .١/٤٦، الشهرستاني: حلالملل والن) ٢(
توفي في القـرن  ، الشهير بتقي الدين النجراني، هو مختار بن محمود العجالي المعتزلي   : تقي الدين النجراني  ) ٣(

  ).١٠:ص، تقي الدين النجراني: الكامل في االستقصاء: مقدمة: (انظر. السابع الهجري
 أبـو علـى     والـده  عن  أخذ المعتزلة، كبار من ئيالجبا الوهاب عبد بن محمد بن السالم عبدهو  : هاشم أبو )٤(

: انظر .هـ ٣٢١توفي عام   ، هاشم أبي :كنيته إلى نسبة البهشمية سميت فرقة وتبعته بها انفرد آراء له .الجبائي
  ).٤/٧، الزركلي: األعالم. ١٥/٦٣، الذهبي: سير أعالم النبالء. ١٨٤، البغدادي: الفرق بين الفرق(
 ،المعتزلـة   شيخ ،الكعبي القاسم بأبي المعروف  ،البلخي محمود بن أحمد بن اهللا عبدهو   : البلخي القاسم أبو) ٥(

 ٣٢٩تـوفي عـام      .االعتزال إلى داعية وكان التصانيف، صاحب ، إليه تنسب فرقة الكعبية    الجبائي، نظراء من
ابـن  : لسان الميـزان  . ١٤/٣١٣، الذهبي: سير أعالم النبالء   .٨٠، اإلسفراييني: الدين في التبصير: (انظر. هـ

  ).٤/٦٥ ،الزركلي: األعالم. ٤/٤٢٩، حجر العسقالني
 ،األخـشاذ  وقيـل ، اإلخشيدوقيل ، ابن األخشيذ بكر أبو، بيغجور بن علي بن أحمدهو : أبو بكر بن اإلخشاد  ) ٦(

ير أعالم  س( :انظر. هـ ٣٢٦  توفي عام  .والفقه بالعربية معرفة له فصيحاً كان، وزهادهم ،المعتزلة رؤساء من
  ).١/١٧١ ،الزركلي: األعالم .١/٥٥٣، ابن حجر العسقالني: لسان الميزان. ١٥/٢١٧، الذهبي: النبالء

 بها وتوفي بغداد وسكن البصرة في ولد، المعتزلة أئمة أحد الطيب، علي بن محمدهو  : الحسين البصري  أبو) ٧(
  ).٦/٢٧٥، الزركلي: عالماأل. ١٧/٥٨٧، الذهبي: سير أعالم النبالء( :انظر. هـ ٤٣٦ عام
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نفي األحوال التي يثبتها أبو هاشم في كونه مخالفا وموجودا وحيا وقـادرا ومـدركا               ، رحمهم اهللا 
وقال في كونه عالما أن له مثل هذا الظهور الذي لنا وأنه زائد على ذاتـه وإن                 ، ومريدا وكارها 

فإنهم بعد إثبات صفة الذات التي بهـا يقـع   ... وإن شئت سميته حكما أو صفة ، شئت سميته حاال  
وكذا هذا في سـائر     ، فيها الخالف عندهم يثبتون صفات أخر نحو التحيز للجوهر وصفة الوجود          

الذوات ويزعمون أن ذات اهللا تعالى بعد اتصافه بالصفة التي بها يخالف غيره من الـذوات لـه                  
عموا أنها مقتضاة عن الصفة الذاتيـة       وز، أربع صفات أخر وهو كونه قديما وحيا وعالما وقادرا        

ثم لما اتصف بهذه الصفات وجب لكونه على صفة القادريـة أن يـصح              ، )١(كالتحيز في الجوهر  
ولكونه حيـا   ، ولكونه على صفة العلم أن يصح منه اإلحكام ويكون له تعلق بالمعلوم           ، منه الفعل 

  )٢(."ويجب عند وجود المدرك، أن يصح منه اإلدراك

                                         
 وصـورة  هيولي خمسة في مختصر وهو موضوع في ال كانت األعيان في وجدت إذا ماهيةهو   :الجوهر) ١(

 التـدبير  تعلق بالبدن يتعلق أن إما المجرد أي فاألول مجرد غير أو مجردا يكون أن إما ألنه وعقل ونفس وجسم
 غيـر  يكـون  أن وهـو  والثاني النفس يتعلق ال ما أي والثاني العقل يتعلق ما أي واألول يتعلق ال أو والتصرف

  ). ١٣٧، الجرجاني: التعريفات. (أوال مركبا يكون أن إما مجرد
، مختار بن محمود العجالي الشهير بـ تقي الدين النجراني    : الكامل في االستقصاء فيما بلغنا من كالم القدماء        )٢(

: سـنة النـشر   ،  القـاهرة  –لجنة إحيـاء التـراث      : الناشر، )طبعةبدون  : (الطبعة، السيد محمد الشاهد  : تحقيق
  .٢١٨-٢١٧: ص، هـ١٤٢٠
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   الرابعبحثالم
  تعطيل الصفاتطريقة المعتزلة في 

قـال  .  على التصريح بـذلك الم يجرؤو ، وبعد إجماع المعتزلة على نفي الصفات اإللهية      
 ال علم له، وال قدرة، وال حياة، وال سـمع،           :وزعمت الجهمية أن اهللا     " :أبو الحسن األشعري  

ر، حي، سميع، بصير، فمنعهم خوف السيف مـن  وال بصر له، وأرادوا أن ينفوا أن اهللا عالم، قاد 
 وال قدرة له، فقد قالوا إنه ليس بعـالم          ،إظهارهم نفي ذلك، فأتوا بمعناه؛ ألنهم إذا قالوا ال علم هللا          

وال قادر، ووجب ذلك عليهم، وهذا إنما أخذوه عن أهل الزندقة والتعطيل؛ ألن الزنادقة قال كثير                
المعتزلة أن تفـصح   ر، وال حي، وال سميع، وال بصير، فلم تقدرإن اهللا ليس بعالم، وال قاد : منهم

بذلك فأتت بمعناه، وقالت إن اهللا عالم، قادر، حي، سميع، بصير من طريق التسمية من غيـر أن             
 )١("يثبتوا له حقيقة العلم، والقدرة، والسمع، والبصر

 امـدرك ، بـصيرا ، سـميعا ، حيـا ، عالما، قادرا"نثبت هللا تعالى كونه     : )٢(فقال بعضهم  
وعبروا عن ذلك بعبارات فلسفية توهم الـسامع والقـارئ        ) ٣(."كارها، مريدا، موجودا، للمدركات

ـ   ،  الناس تعصبا للتوحيد   وأنهم أشد ، ى هذه الصفات  بأنهم يثبتون للباري تعال     اوأكثرهم دقة وتحري
  :)٤(وإليك أهم طرق المعتزلة في نفي الصفات اإللهية، لتنزيهه تعالى

  . ال لمعنى يقوم بالذات.أو لنفسه،  تعالى يستحق هذه الصفات لذاتهإن اهللا:  قولهم:ة األولىالطريق

  .عليه أو لحال هو. إن اهللا تعالى يستحق هذه الصفات لما هو عليه في ذاته: قولهم:الطريقة الثانية

  إلخ...حياة هي هوحي ب وهو ، قادر بقدرة هي هو،عالم بعلم هو هو:  قولهم:الطريقة الثالثة

  .وحي بمعنى أنه ال يموت، وقادر بمعنى ال يعجز، عالم بمعنى ال يجهل:  قولهم:الطريقة الرابعة

  )٥(".  وله قدرة بمعنى مقدور، له علم بمعنى معلوم: قولهم : الطريقة الخامسة

لمـا  ، ليجدها مبنية على الغموض وعدم الوضوح     ، إن الناظر إلى أقوال المعتزلة السابقة     
وقد يعتقد البعض للوهلة األولـى؛      ، فهي تحتمل أكثر من معنى    ، إلجمال وعدم التفصيل  فيها من ا  

، موجودا،  للمدركات امدرك، بصيرا، سميعا، حيا، عالما،  قادرا -أن مرادهم إثبات هذه الصفات      
                                         

  .٢/١٠٢، ابن تيمية: منهاج السنة النبوية: وانظر. ٤٢-٤١: ص، األشعري: اإلبانة عن أصول الديانة) ١(
  .٢١٨-٢١٧: ص، تقي الدين النجراني: الكامل في االستقصاء: انظر) ٢(
  .٨٠: ص، لقاضي عبد الجبارا: شرح األصول الخمسة) ٣(
  . وما بعدها١/٢٤٤، األشعري: مقاالت اإلسالميين: انظر) ٤(
  .١/٢٤٥: ص، األشعري: مقاالت اإلسالميين) ٥(
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بـل  ، وأن المعتزلة ال ينفون جميع الصفات اإللهيـة ،  للباري تعالى على معنى ما  -كارها، مريدا
نفـي الـصفات   ،  وذلك ألن مراد المعتزلة بهذه النصوص؛وليس هذا مقصدهم  ، يئا منها بتون ش يث

إذ ، ولندع القاضي عبد الجبار يوضح لنا مقصد شيوخه من هـذه العبـارات            . ال إثباتها ، اإللهية
والحيـاة ال يـصح     ، هو أنه تعالى لو كان حي بحياة      ، وجملة القول في ذلك   : حي ال بحياة  ":يقول

لوجب أن يكـون القـديم      ، ال بعد استعمال محلها في اإلدراك ضربا من االستعمال        اإلدراك بها إ  
 ألن القدرة ال يصح الفعل بها       ؛وكذلك الكالم في القدرة   : قادر ال بقدرة  . وذلك محال ، تعالى جسما 

فيجب أن يكـون اهللا تعـالى       ، إال بعد استعمال محلها في الفعل أو في سببه ضربا من االستعمال           
: وأما العلم فقد يسلك فيه طريقـان اثنـان        : عالم ال بعلم   .وذلك ال يجوز  ، لألعراضجسما محال   

وفي علمنـا   ، هو أنه تعالى لو كان عالما بعلم لكان يجب في علمه أن يكون مثال لعلمنا              ، أحدهما
 ألن المثلـين ال يجـوز       ؛وهذا يوجب أن يكونا قديمين أو محـدثين       ، أن يكون مثال لعلمه تعالى    

علماً   وال أثبت له، هو عالم قادر حي : وقال عباد) ١("...وذلك محال، ي قدم وال حدوثافتراقهما ف
 ،وقـادر ال بقـدرة    ، م هو عالم ال بعل     :  وأقول ،وال قدرة وال حياة وال أثبت سمعاً وال أثبت بصراً         

وال سمى بها ال لفعله     ي ي  وكذلك سائر ما يسمى به من األسماء الت        ، وسميع ال بسمع   ،حي ال بحياة  
النفس وذكـر    وينكر ذكر،وكان ينكر قول من قال أنه عالم قادر حي لنفسه أو لذاته  . لفعل غيره

  )٢( قدماً  ن هللا علماً أو قدرة أو سمعاً أو بصراً أو حياة أوإ : وينكر أن يقال،الذات

                                         
  .١٣٢-١٣١: ص، القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة) ١(
  .١/٢٤٥، األشعري: مقاالت اإلسالميين) ٢(

 
 



  األسماء والصفاتمنهج المعتزلة في توحيد 
 

 ١٤٤

 

  
  
  
  
  

  مخسة مطالبوفيه 
v أصل القول خبلق القرآن: املطلب األول.  
v ومناقشتهمع املعتزلة على القول خبلق القرآنإمجا: املطلب الثاني . 

v ومناقشتهمعنى املتكلم عند املعتزلة: املطلب الثالث . 

v أدلة املعتزلة على خلق القرآن ومناقشتها: املطلب الرابع. 
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  المطلب األول
  أصل القول بخلق القرآن

 ، زائغـا  وكان ضاال ، لقد أخذ المعتزلة القول بخلق القرآن الكريم عن الجهم بن صفوان          
 عـن ، ةالسن في كتابيهما في أحمد بن اهللا وعبد حاتم أبي ابن  روى :"ابن قيم الجوزية    اإلمام قال

 ويقدمه يكرمه صاحب لجهم كان :قال جهما أدرك قد وكان البلخي نعيم أبي نصر أبي بن شجاع
 جـاء  قد نهإ :فقال .يكرمك كان لقد :له وقيل ،به وبدر به فصيح به وقع قد هو فإذا ،غيره على
ُالـرمحن [ :اآليـة  هذه على أتى فلما ،حجره في والمصحف طه يقرأ هو بينما يحتمل ال ما منه َ ْ َّ

َعىل العـرش اسـتوى َ ََ ْ ِْ  ،لفعلـت  المـصحف  من أحكها أن إلى السبيل وجدت لو :فقال، }٥:طـه {]َ
 يقـرأ  هـو  ينماب ثم ،قالها حين محمدا أظرف ما :قال إذ آية يقرأ هو بينما أنه ثم ،هذه فاحتملت

 المـصحف  فدفع ،السالم و الصالة عليه موسى بذكر مر إذ حجره في والمصحف القصص طسم
 علـى  الـرب  لعلو النافين شيخ فهذا ،ذكره يتم فلم ،ههنا ذكره هذا شيء أي :وقال ورجليه بيديه

يسكن وأخذ الجهم القول بخلق القرآن عن الجعد بن درهم الذي كان             ) ١("خلقه من ومباينته عرشه
الشام فلما أظهرت مقالته في الصفات والقرآن طلبه أمير الشام ففر إلى العراق حيث لقي الجهـم                 

 طـالوت  عن أبان وأخذها سمعان بن أبان عن مقالته أخذ الجعد إن قيل وقد"، بن صفوان بالكوفة  
 لنبيا سحر الذي الساحر اليهودي: األعصم بن لبيد من طالوت وأخذها األعصم بن لبيد أخت بن
".)٢( 

                                         
حافظ بـن أحمـد     : معارج القبول : وانظر. ١٤٠-١٣٩: ص، زيةابن قيم الجو  : اجتماع الجيوش اإلسالمية  ) ١(

 .١/٢١٠، حكمي

  .١٦٢-٣/١٦١، أحمد أمين: ضحى اإلسالم: وانظر. ٥/٢٠، ابن تيمية: مجموع الفتاوى) ٢(
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  المطلب الثاني

  م ومناقشتهإجماع المعتزلة على القول بخلق القرآن

تعتبر صفة الكالم صفة ذاتية فعلية فهي ذاتية باعتبار قيامها بذات الباري تعالى وهـي                
لقد أولى المعتزلة صفة الكالم اإللهي وخلق القـرآن   وفعلية باعتبار تعلقها بإرادته تعالى ومشيئته    

، رغم أنها ال تعدو إال أن تكون ضمن مسألة الصفات اإللهية التـي نفوهـا            ، اية خاصة الكريم عن 
هــ  ٢١٨ويبدو أن هذه العناية ترجع إلى محاولة المعتزلة في العصر العباسي في عهد المأمون         

وكانت مسألة خلـق    ، وحمل الناس على معتقداتهم بالقوة    ، نشر مذهبهم عبر تأييد السلطة الحاكمة     
األظهر من بين المسائل التي أثارها المعتزلة؛ لما صاحبها من المحنة التـي وقعـت               القرآن هي   
  باألصل األول عنـدهم وهـو التوحيـد؛         ألنها تتعلق  ؛وكان تركيز المعتزلة عليها   ، على العلماء 

  )١(.وألنها تعتبر األكثر وضوحا واألوفر أدلة من غيرها من الصفات

يقـول  . فهو مخلوق هللا تعالى   ، م اهللا؛ أي خلقة اهللا    لقد أجمع المعتزلة على أن القرآن كال      
وال خالف بين جميع أهل العدل في أن القرآن مخلوق محدث مفعول؛ لـم              :" القاضي عبد الجبار  

وأنـه  ، وهو قادر على أمثالـه ، وأنه أحدثه بحسب مصالح العباد، وأنه غير اهللا ، يكن ثم كان  
  )٢(." متكلم بهإنه : وكلهم يقول. فَعلهيوصف بأنه مخبر به وقائل وآمر وناه من حيث 

  مناقشة إجماع المعتزلة على خلق القرآن

وهو ، إن ما صرح به المعتزلة وأجمعوا عليه من القول بخلق القرآن؛ باطل ال أصل له              
وتصدوا لمـن صـرح بخلـق       ، ولقد أنكره السلف وحذروا من القول به      ، مخالف للكتاب والسنة  

وبيان خطأ القول بخلق القرآن وأدلـة ذلـك   ، ح المتبع في تلقي العقائدالقرآن ببيان المنهج الصحي 
 البـاب  هـذا  فـي  واألئمة السلف كالم :"من الكتاب والسنة وتأليف الكتب في ذلك قال ابن تيمية         

 حـدثت  لمـا  مخلـوق  غير اهللا كالم القرآن بأن القول أطلقوا وهم .بعضا بعضه يصدق متناسب
 ،الكالم هذا يناقض ما فذكروا ،له مباينا خلقه مخلوق هو :يقولون نواكا الذين ،والمعتزلة الجهمية

 ،منـه  يبتـدىء  لم :يقولون هؤالء ألن ؛يعود وإليه بدأ منه :وقالوا ،مخلوق غير اهللا كالم :فقالوا

                                         
 ومـا   ٣/١٧٤، أحمـد أمـين   : ضحى اإلسالم . ٢٢٦: ص، علي المغربي : الفرق الكالمية اإلسالمية  : انظر) ١(

  .بعدها
القاضي عبد  : شرح األصول الخمسة  : وانظر. ٧/٣، القاضي عبد الجبار  : واب التوحيد والعدل  المغني في أب  ) ٢(

مقدمة منـاهج   . ١/٤٥، الشهرستاني: الملل والنحل  .١١٤: ص، البغدادي: الفرق بين الفرق  . ٣٥٧: ص، الجبار
، الثانيـة : الطبعة، قاسممحمود  : تحقيق، ابن رشد ،  مع مقدمة في نقد مدارس علم الكالم       –األدلة في عقائد الملة     

  .٦٣: ص، م١٩٦٤سنة النشر، مكتبة األنجلو المصرية:الناشر
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 وقـال  ...هؤالء على ردا بدأ منه :السلف فقال .فيه خلق الذي المخلوق المحل من يبتدىء وإنما
 )١(."عنه ببائن وليس منه كالمه :وقالوا .مخلوق شيء اهللا من وليس ،اهللا من اهللا كالم :السلف

أتى بشيخ بحـضرة ابـن    روي أن الواثق"ومما يوضح موقف السلف من هذه البدعة ما    
: قيل. البن أبي دؤاد لم تنصفني ولي السؤال      : ما تقول في القرآن؟ قال الشيخ     : فسئل، )٢(أبي دؤاد 

، ؟ أم شيء لم يعلمـوه       وأبو بكر وعمر والخلفاء    علمه رسول اهللا    هل هذا شيء    : قال. سل
وفـي  . أعلمتـه أنـت؟   ، سبحان اهللا أشيء لم يعلموه    : فقال الشيخ . لم يعلموه : فقال ابن أبي دؤاد   

وهل وسعهم  : فقال الشيخ . علموه ولم يدعوا إليه   : فقال ابن أبي دؤاد   ، رواية أنه أعاد عليه السؤال    
  )٣(".أفال وسعك ما وسعهم؟: الشيخقال . نعم:ذلك؟ قال

لم يكن إنكار القول بخلق القرآن مقتصرا على العلماء بل كان العامة يتعجبون من هـذا                
أعظـم  ، يا أمير المؤمنين: وقال له على الواثق  دخل عبادة بن المخنث   "القول ويسخرون منه ولقد     

بـاهللا  ، المؤمنين كل مخلوق يموت   يا أمير   : القرآن يموت؟ قال  ، ويلك: قال. اهللا أجرك في القرآن   
 !قاتلـك اهللا : يا أمير المؤمنين من يصلي بالناس التراويح إذا مات القرآن؟ فضحك الخليفة وقـال   

  )٤("أمسك

 حفـظ  ،مخلوقة غير كلها ،أوجه لخمسة اهللا إلى بالقرآن العبد يتوجه :حنبل بن أحمد قال
 غيـر  والمحفـوظ  ،مخلـوق  فالقلب .دبي وخط ،ببصر ونظر ،بآذان وسمع ،بلسان وتالوة ،بقلب

  )٥(.مخلوق غير إليه والمنظور مخلوق والنظر ،مخلوق غير والمتلو مخلوقة والتالوة ،مخلوق

                                         
  .٥/٤١٦، ابن تيمية: منهاج السنة النبوية: وانظر. ٦٧-٢/٦٦، ابن تيمية: الصفدية) ١(
 المشهورين القضاة أحد: اهللا عبد أبو االيادي، مالك بن جرير بن دواد أبي بن أحمدهو  : أحمد بن أبي دؤاد    )٢(

 المعتـصم،  أخـاه  به أوصى موته قرب فلما بالمأمون، أوال اتصل. القرآن بخلق القول فتنة ورأس المعتزلة، من
 ومـات . رأيه على الواثق اعتمد المعتصم مات ولما. كلها الدولة أمور في يستشيره وجعل قضاته، قاضي فجعله
 عام  ببغداد مفلوجا وتوفي هـ ٢٣٣ سنة فتهخال أول في دواد أبي ابن ففلج المتوكل، وتولى. عنه راضيا الواثق
 الجتمعـت  ذلك ولوال القرآن بخلق الناس امتحان على الخلفاء حمل بغيضا، جهميا كان: الذهبي قال. هـ ٢٤٠

  .) بتصرف١/١٢٤، الزركلي: األعالم. (عليه األلسنة
  .١٩٠-٣/١٨٩، أحمد أمين: ضحى اإلسالم) ٣(
  .٣/١٨٦، أحمد أمين: ضحى اإلسالم) ٤(
 ،الشبل علي بن العزيز عبد بن علي:  تحقيق ،الحربي إسحاق بن إبراهيم: مخلوق غير القرآن أن في رسالة) ٥(

حافظ : معارج القبول : وانظر. ٣٢: ص، م١٩٩٥:سنة النشر ، الرياض – العاصمة دار:  الناشر ،األولى :الطبعة
  .١/٢٢٥، حكمي
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  المطلب الثالث

   ومناقشتهمعنى المتكلم عند المعتزلة

وأثبتـوا التوحيـد    ، لما عرف المعتزلة التوحيد والواحد بأنه الذي ال يتجزأ وال يتبعض          
وهذا ،  إال في األجسام   كون ألنها في تصورهم أعراض ال ت      ؛ث؛ نفوا الصفات اإللهية   بدليل الحدو 

ومـن هـذه   ، ولذلك نفوا إمكان وجود صفات إلهية قائمة بالباري تعـالى ، ينافي التوحيد بزعمهم  
 )١(الصفات صفة الكالم اإللهي

وأن ، ه كالم ولكن اصطدم المعتزلة بالنصوص الثابتة الصريحة التي تبين أن اهللا تعالى ل           
َيسمعون كالم اهللاِ[ :يقول تعالى . القرآن كالمه  َ ْ ََ َ َ َيسمع كـالم اهللاِ[: وقال تعاىل، }٧٥:البقرة {]ُ َ ْ ََ َ َ[ 

َيريدون أن يبدلوا كـالم اهللاِ[ :وقال تعاىل، }٦:التوبة{ ُ َُ َ ُ ِّ َُ ْ ََ كما صرح تعالى بأنه كلـم  ، }١٥:الفـتح{] ِ

ُّوإذ قال رب[: المالئكة قال تعالى   ََ َ َ ْ ًك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفـةِ ٌ َْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ ََ ِ َ ِّ ِ َ َ وكلم  ،}٣٠:البقـرة {]َ

ًوكلـم اهللاُ موسـى تكلـيام[: الرسل فقـال   ِ ْ َ َ ُ َ َّ َ َإذ قـال اهللاُ يـا عيـسى ابـن [: وقـال، }١٦٤:النـساء {]َ ْ َ َِ َ َ ْ ِ
َمريم َ ْ ُقـال رب اجعـل يل آيـة قـال آيتـ[: وقال، }١١٠:املائدة {]َ َ َ ََ ََ ََ ً ِ ْ ََ ْ ٍك أال تكلـم النـاس ثـالث ليـال ِّ َ ََ َ َ َِّ َ َّ َُ َّ َ َ
 .}١٠:مريم {]َِ سويا

أمام  اآليات البينـات      ، لم يستطع المعتزلة التصريح بنفي صفة الكالم عن الباري تعالى         
 بعـضهم  قـال  ولقد ".وأن القرآن كالمه، التي تصرح وتأكد في العديد من المواضع بأن اهللا تكلم      

َوكلـم اهللاُ موسـى[: تقـرأ  أن أريد: السبعة القراء أحد العالء بن عمرو ألبي ُ َ َّ َ  ،}١٦٤:النـساء {]َ
 كـذا،  اآلية هذه قرأت أني هب: عمرو أبو فقال! اهللا ال المتكلم هو موسى ليكون اهللا، اسم بنصب
ُوملا جـاء موسـى مليقاتنـا وكلمـه ربـه[: تعالى بقوله تصنع فكيف ُّ ُ َ َ ََ َ َ َُّ ََ َ ِ ِِ َ  بهـت ف! ؟ }١٤٣:األعـراف {]ََّ

 )٢("!المعتزلي

والكالم ال يشترط أن    . أنه أوجد كالما خلقه في محل     : "المقصود بكالم اهللا  :  المعتزلة قال
  قـال  )٣("وبحسب قصده وإرادتـه   ، وحقيقة المتكلم أنه أوجد كالما من جهته      . يكون قائما بالنفس  

                                         
  .٣٩٨: ص، مصطفى الشكعة:  مذاهبإسالم بال. ٥٤-٢/٥٣، ابن تيمية: الصفدية: انظر) ١(
  .١٧٠: ص، الحنفي العز أبي: الطحاوية العقيدة شرح) ٢(
:  شـرح األصـول الخمـسة     : وانظـر . ٧/٤٨،١٤، القاضي عبد الجبار  : المغني في أبواب التوحيد والعدل    ) ٣(

  . بتصرف٣٦٣: ص، القاضي عبد الجبار
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 الكـالم  أحدث لما تعالى واهللا ،الكالم فعل من المتكلم :والمعتزلة الجهمية قالت" :تيميةابن   اإلمام
... ذات صـفة  ال الموصـوف  عـن  منفـصل  فعل صفة هو :يقولون... متكلما صار غيره في
  )١("الرب عن بائن هو بما الفعل صفة ويفسر .فعل وصفة ذات صفة إلى تنقسم الصفاتو

وهكذا جمع المعتزلة بين نفي صفة الكالم عن الباري تعالى وبـين النـصوص التـي                 
فالكالم عندهم ال يشترط أن يكـون قائمـا         .  تعالى تكلم وأن القرآن الكريم كالمه      تصرح بأن اهللا  

ـ ، اهللا تعالى إذا أراد أن يتكلم خلق الكالم في غيره        و، بالنفس صادرا عنها    عـن  اوهذا الكالم بائن
وهذا الكالم للباري تعالى يسمونه صـفة فعـل ال          ، الذات ال عالقة له بها سوى اإلرادة والقصد       

  .تصفة ذا

   والرد عليهممناقشة معنى المتكلم عند المعتزلة

أنه خلق الكالم في غيـره وأوجـده حـسب     : إن قول المعتزلة في معنى كالم اهللا تعالى       
وهذا هـو الـذي     . فالمتكلم هو من أحدث الكالم بنفسه وتكلم به بذاته        . قول باطل . قصده وإرادته 

، وأفهمـوه للنـاس   ،  اهللا عليهم أجمعين   ةوجاء به الرسل صال   ، دلت عليه نصوص الكتاب والسنة    
 صفة الكالم إن :وقولهم": قال اإلمام ابن تيمية   . وهو المعروف من لغة العرب وغيرهم من األمم       

 قـائم  أنـه  به تريدون أم ؟المتكلم عن منفصل مفعول أنه به أتريدون :لهم فيقال .تلبيس فيه ،فعل
 .عنـه  منفصال كونه مستلزم وكالمه ،بكالم لممتك قط يعرف فال ؛باطل فهو باألول قلتم فإن ؟به

 الـذي  هـو  المفعول وإنما ،واألكثرون السلف قال كما ،بالفاعل قائما يكون أن البد أيضا والفعل
 واألرض للـسموات  خلقه بل ،إياه خلقه هو ليس الرب عن المنفصل والمخلوق، عنه بائنا يكون
 )٢(."واألرض السموات نفس هو ليس

  . ساد معنى المتكلم عند المعتزلة بداللة القرآن الكريمف: الدليل األول

َملـن امللـك اليـوم[:  يـوم القيامـة    قال اهللا تعالى مخبرا عن نفسه أنـه يقـول          -١ َْ ُ ْ ُ َِ ِ[ 
   فيقول ،يرد عليه  وال يوجد في الكون غيره تعالى ل        وجاءت الرواية أنه يقول هذا     ،}١٦:غـافر{

ِهللاِ الواح[: مقررا وحدانيته وتفرده   ِد القهارَ َّ َ  : قائال مع فناء األشـياء ، فإذا كان   }١٦:غافر {]ِ

                                         
  .٣٧٧-٢/٣٧٦، ابن تيمية: منهاج السنة النبوية) ١(
  .٤٢٧-٥/٤٢٦، ابن تيمية: منهاج السنة النبوية) ٢(
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ِهللاِ الواحـد القهـار[ َّ َ ِ ِ  إذ ال إنسان وال ملك وال حي وال جان وال شجر وال مـدر،  ،}١٦:غـافر{] َ
   )١(. ألنه يوجد وال شيء من المخلوقات موجود؛ خارج عن الخلق فقد صح أن كالم اهللا

ْما كان لبرش أن يكلمه اهللاُ إال وحيا أو من وراء حجـاب أو َو[: وقد قال اهللا تعالى    -٢ َ َ ْ ْ ْ َ ُ ََ َ ٍَ ٍِ ِ ِ َِ ً َ ُ ََّ ِ ِّ ََ ْ َ َ
ُيرسل رسوال فيوحي بإذنه ما يشاء َ َ َ َ ُ ُ َ ْ ُِ ِ ِ ِْ ِ ِ َ ً فلو كان كالم اهللا ال يوجد إال مخلوقا فـي    ، }٥١:ُّالشورى{] َ

 جميع الخلق ووجدوه بزعم  ألن الكالم قد سمعه    ؛شيء مخلوق لم يكن الشتراط هذه الوجوه معنى       
   )٢(". وهذا يوجب إسقاط مرتبة النبيين صلوات اهللا عليهمالجهمية مخلوقا في غير اهللا 

  .أن معنى المتكلم عند المعتزلة مخالف لما جاء به الرسل: الدليل الثاني

 والمـبغض  والمحـب  والمريـد  عنه منفضال كالمه يكون الذي هو المتكلم إن قال من
 بحـال  به يقوم ال عنه بائنا وسخطه ورضاه وبغضه ومحبته إرادته تكون ما لساخطوا والراضي

 اهللا عـن  الرسل بلغته ما سمع من كل بل هذا للناس الرسل يفهم ولم يعقل ال ما قال األحوال من
 ومحبته بإرادته ترد لم وكذلك اهللا عن منفضل هو ما اهللا بكالم ترد لم الرسل أن بالضرورة يعلم

 اهللا أن"فالذي أفهمه الرسل للناس     ) ٣(.به متصف هو ما بل عنه منفضل هو ما ذلك حوون ورضاه
َأفـال [ :فقـال  يتكلم ال إلها يعبد من اهللا عاب ولهذا بغيره ال به قائم والكالم تكلم الذي هو نفسه َ َ

ًيرون أال يرجع إليهم قوال وال يملك هلم رضا وال نفعـ َ َ ْ ُ ْْ َ ََ َ ً َّ ْ ْ َ ْ ْ ْ َ َ ََُ ُ ِ َ َِ َِ ِ َأمل يـروا أنـه ال [ :وقـال ، }٨٩:طـه {]اَ ُ َّْ َ ََ َ ْ َ
ًيكلمهم وال هيدهيم سبيال ِ َ ْ ْ ُ ُِ ِ ْ َ َ َ ُ ِّ  إال يـتكلم  ال بأنه ويذم يتكلم بأنه شيء يحمد وال، }١٤٨:األعـراف {]َ

  )٤(".به قائما الكالم كان إذا

  .إنكار السلف لمعنى المتكلم عند المعتزلة: الدليل الثالث

 ورضـاه  وكراهتـه  ومحبتـه  وإرادتـه  كالمه أن من المعتزلةو الجهمية عمهزي ماإن  
 وجمهـور  علـيهم  الـسلف  أنكره مما هو عنه منفصلة له مخلوقات ذلك كل ذلك وغير وغضبه
 صفاته من اهللا يستحقه ما وجحود الرسول تكذيب يتضمن الذي الكفر من هذا إن قالوا بل الخلف
  )٥(منتشر كثير ليهع الكفر وإطالق بل القول هذا رد في السلف وكالم

                                         
  . بتصرف٢٣: ص، األشعري: اإلبانة عن أصول الديانة) ١(
  .٢٥-٢٤: ص، األشعري: اإلبانة عن أصول الديانة) ٢(
  .٢/٣٧٦، ابن تيمية: منهاج السنة النبوية) ٣(
  . بتصرف٢/٣٧٣، ابن تيمية: منهاج السنة النبوية) ٤(
  .٥/٤٢١، ابن تيمية: ةمنهاج السنة النبوي) ٥(
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  .معنى المتكلم عند المعتزلة ال تحتمله اللغة: الدليل الرابع

َكلـم اهللاُ[معنى : وقالوا": قال ابن قتيبة   َّ َوكلـم اهللاُ [ :أوجـد كالمـا و    } ٢٥٣:البقـرة {]َ َّ َ َ
ًموسى تكلـيام ِ ْ َ َ   ألن؛أوجد كالما سمعة فخرجوا بهذا التأويل من اللغة والمعقـول } ١٦٤:النـساء {]ُ

كما يقال تخشع فالن أتى     ، وترحم اهللا أتى بالرحمة من عنده     ، معنى تكلم اهللا أتى بالكالم من عنده      
وتحلـم أتـى   ، وتبتل أتى بالتبتل من نفـسه ، وتشجع أتى بالشجاعة من نفسه    ، بالخشوع من نفسه  

: قـال وكان الواجـب أن ي    ، يتكلم: ولو كان المراد أوجد كالما لم يجز أن يقال        ، بالتحلم من نفسه  
وأن يقال أكلم   ، كما يقال أقبح الرجل أتى بالقباحة وأطاب أتى بالطيب وأخس أتى بالخساسة           ، أكلم

أي جعل له قبـرا أو أرعـى اهللا الماشـية جعلهـا       : كما يقال أقبر اهللا الميت    ، اهللا موسى إكالما    
  )١("في أشباه لهذه كثيرة ال تخفى على أهل اللغة، ترعى

                                         
  .٣٩-٣٨، ابن قتيبة: االختالف في اللفظ) ١(
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  المطلب الرابع

  )١(ومناقشتهامعتزلة على خلق القرآن أدلة ال

   والرد عليهماستدالل المعتزلة بالقرآن الكريم: الدليل األول

ْمـا يـأتيهم مـن ذكـر مـن رهبـم [:  استدل المعتزلة على خلق القرآن بقولـه تعـالى     -١ ِّ َ ْ َ َِ ْ ِْ ِ ِ ٍِ ْ ِ ْ
ٍحمـدث َ ْ ْإنـا نحـ[ :بدليل قولـه  ، والذكر هو القرآن  " :قالوا، }٢:األنبيـاء {]ُ َ َّ ُن نزلنـا الـذكر وإنـا لـه ِ َ َُ َّْ َِ َ ْ ِّ َ َّ

َحلافظون ُ ِ والمنـزل ال يكـون إال   ، ووصفه بأنـه منـزل  ، فقد وصفه بأنه محدث  ، }٩:احلجـر{] ََ
  )٢(."محدثا

  :مناقشة الدليل

ثم حملوا ما جاء في     ، لقد وضع المعتزلة مفهوما خاصا لمعني الحدوث والحادث والقديم        
لى ما أصلوه في عقولهم من معاني دون النظر إلى مراد المتكلم            القرآن الكريم والسنة والنبوية ع    

 مـراد  يعـرف  أن أراد مـن  على والواجب"، ومقصده بهذه المصطلحات  ، وعادته في الخطاب  
، الخطـاب  من هو اعتاده بما مراده فسري ال ،بها يخاطب التي وعادته لغته إلى يرجع أن المتكلم

 فـي  والقـديم  المحدث هو القرآن بها نزل التي العرب ةلغ في والقديم المحدث أن فظن المعتزلة 
 عندهم فهو العدم بعد كان ما فكل ،عدم يسبقه لم وما ،لوجوده أول ال ما :هو المتكلمين اصطالح

 فالقـديم  القـرآن  بها نزل التي اللغة وأما .محدث عندهم فهو ابتداء لوجوده كان ما وكل ،محدث
 ذلـك  إلى بالنسبة قديم غيره على المتقدم فالشيء ،النسبية األمور من وهما ،المحدث خالف فيها

 مـن  إلـى  بالنـسبة  محدثين كالهما كانا وإن ،القديم ذلك إلى بالنسبة محدث والمتأخر ،المحدث
 فيمـا  إال مـستعمال  القديم لفظ القرآن لغة في يوجد ولم ،تقدماه من إلى بالنسبة وقديمين ،تقدمهما

يَوالقمـر قـدرناه منـازل حتـى عـاد [ :تعـالى  قال .عدمه بعد جودامو كان وإن ،غيره على مقد َ َ ُ ََّ َ ََّ ِ َ ْ َ ََ َ َ
ِكـالعرجون القــديم ِ َ ِ ُ ُْ ِقــالوا تــاهللاِ إنـك لفــي ضــاللك القــديم[: تعــالى قــالو ،}٣٩:يــس {]َ َِ ِ َِ َ ُ ََ ََ َّ ِ َ[ 

                                         
المغني فـي   : انظر. وللمعتزلة أدلة أخرى  ، لقد تناولت أشهر وأقوى ما استدل به المعتزلة على خلق القرآن          ) ١(

 ،القاضي عبـد الجبـار    : شرح األصول الخمسة  .  وما بعدها  ٧/٨٧، القاضي عبد الجبار  : أبواب التوحيد والعدل  
الفـرق الكالميـة اإلسـالمية      . وما بعدها ١/١٣٧، القاسم الرسي : رسائل العدل والتوحيد  .  وما بعدها  ٣٦٠: ص

مقدمة مناهج األدلة في عقائـد      . ٣/٣٤، أحمد أمين : ضحى اإلسالم . ٢٢٩: ص، علي المغربي : مدخل ودراسة 
  . وما بعدها٦٣: ص، محمود قاسم: الملة

: المغني فـي أبـواب التوحيـد والعـدل        : وانظر. ٣٦٠: ص، د الجبار القاضي عب : شرح األصول الخمسة  ) ٢(
  .٧/٨٧، القاضي عبد الجبار
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ِوإذ مل هيتدوا به فسيقولون هذا إفك قد[ :قال تعالى و ،}٩٥:يوسف{ َِ ُ ٌُ ْ َِ َِ َْ ََ َ َ ِ ُ َ ْ َ ْ وقال  ،}١١:األحقـاف {]ٌيمَ

َأنتم وآباؤكم األقدمون[ : إبراهيم عن تعالى ُ ُ َْ ُْ َ ُ ُ َْ ََ  .القـديم  هذا يقابل فالمحدث ،}٧٦:الـشعراء {]َ
 نزولـه  تأخر وما ،نزوله تأخر ما على متقدم فهو نزوله تقدم فما ،فشيئا شيئا ينزل القرآن وكان

ٍ يأتيهم من ذكر من رهبـم حمـدثَما[ :قال ولهذا ،المتقدم ذلك إلى بالنسبة محدث ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ِّ َ ْ َِ ْ ٍْ ْ ِ ، }٢:األنبيـاء {]ْ
 )١(."بمحدث ليس ما ومنه محدث منه الذكر أن فدل

َ إنـا جعلنـاه قرآنـا عربيـا[ : استدل المعتزلة على خلـق القـرآن بقولـه تعـالى           -٢ ِْ ََ ُ َ ًَ َُّ َْ ِ[ 
ْخلقكـم[ :كما قال ، وكل مجعول مخلوق  : فقالوا، }٣:ُّالزخرف{ ُ َ َ َ مـن نفـس واحـدة وجعـل منهـا َ ْ َِ ٍ ِ َِ َ َ َ َ ٍْ ْ َ

َزوجها َ ْ   )٢("خلق منها زوجها: أي، }١٨٩:األعراف {]َ

  :مناقشة الدليل

واآلخر غير خلق فأما الموضع الذي يكـون فيـه          ، أحدهما خلق : الجعل يكون بمعنيين  
َخلـق الـسام[ :فإذا رأيته متعديا إلى مفعول واحد ال يجاوزه كقوله تعـالى          : خلقا َّ َ َ َوات واألرض َ ْ َ َ َِ

َوجعل الظلامت والنـور ُّ َ َ َ َِ َ ُ َوجعـل منهـا زوجهـا[ :وكـذلك ، فهذا معنى خلـق   ، }١:األنعـام{ ]َُّ ََ ْ َ َ ََ ْ ِ َ[ 
وأما الموضع الذي يكون فيه غير الخلق فإذا رأيته متعديا إلـى       . أي خلق منها   ،}١٨٩:األعـراف{

ــه ِ وقــد جعلــتم اهللاَ علــيكم كفــ[ :مفعــولين كقول َ ْ ْ ُُ َ ْ ََ َ َ َُ ــه. أي صــيرتم، }٩١:النحــل {]ًيالْ  :كقول

َفجعلناها نكاال ملا بني يدهيا وما خلفها[ ََ َْ َْ َ ََ َ َْ َ َ َ ََ ْ َ ًِ َ جعل فالن أمر امرأتـه   :"وكقول القائل ، }٦٦:البقرة {]َ
فإن هم وجدوا في القرآن كله جعل متعدية إال القرآن وحده ليقضوا عليه بالخلق فـنحن            " في يدها 
   )٣(.نتابعهم

                                         
  . بتصرف٣٩: ص، ابن قتيبة: االختالف في اللفظ: وانظر. ٨٥-٢/٨٤، ابن تيمية: الصفدية) ١(
ث حـد ، الكرسـي  وآية البقرة سورة فضل في جاء ما باب ،كتاب فضائل القرآن  : ه سنن  في الترمذيأخرجه  ) ٢(

لكل شـيء سـنام وإن      : " عن أبي هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           . ٤٦٠: ص ،)٢٨٧٨( :رقم
هذا حديث غريـب ال  : قال أبو عيسى". سنان القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آي القرآن هي آية الكرسي 

  .ضعيف: قال الشيخ األلباني. فهنعرفه إال من حديث حكيم بن جبير وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير وضع
. ١٠٢: ص، أحمد بن حنبل  : الرد على الجهمية والزنادقة   : وانظر. ٣٩: ص، ابن قتيبة : االختالف في اللفظ  ) ٣(

  .١/١١٥، صالح آل الشيخ: شرح العقيدة الطحاوية

 
 



  األسماء والصفاتمنهج المعتزلة في توحيد 
 

 ١٥٤

 

 تبـارك  اهللا أفعـال  من فعال ذلك كان  نبيه بلسان ويسره عربيا القرآن اهللا علج فلما"
 معنـاه  زعمـوا  كمـا  وليس مبينا هداه اهللا أراد لمن بيان هذا يعني عربيا به القرآن جعل وتعالى
  )١("بيناه وقيل العرب بلسان أنزلناه

  والرد عليهم استدالل المعتزلة بالسنة النبوية: الدليل الثاني

 وآل البقـرة  وتجـيء ) ٣(البقرة القرآن وسنام) ٢(يس القرآن قلب رويتم:"قال المعتزلة  -١
 القـرآن  يـأتي "و. )٤("صواف طير من رقانف أو غيايتان أو ،غمامتان كأنهما القيامة يوم عمران
 يكون أن يجوز وال .مخلوق القرآن أن على يدل كله وهذا "وكيت كيت له فيقول قبره في الرجل

 )٥(.مخلوق غير غياية أو غمامة كان وما ،وسنام قلب ماله

  :مناقشة الدليل

 :أنه قد جاء مـن قـرأ  : القرآن ال يجيء إال بمعنى: فقلنا لهم": حمد بن حنبلأقال اإلمام   
ٌقـل هـو اهللاُ أحــد[ َ َ َُ ْ ٌقــل هـو اهللاُ أحــد[ :أال تـرون أن مــن قـرأ . فلــه كـذا وكــذا. }١:االخـالص {]ُ َ َ َُ ْ ُ[ 

وال ،  ألن كالم اهللا ال يجـيء      ؛يا رب :  ألنا نقرأ القرآن فيقول    ؛جئه إال بثوابه   ال ي  .}١:االخـالص{
 )٦(".أن القرآن يجيء إنما يجيء ثواب القرآن: وإنما معنى. يتغير من حال إلى حال

 رب ويـا  ويس طه رب" : أنه كان يقول في دعائه      واستدلوا بما ورد عن النبي       -٢
 ألن رب الـشيء  ؛يث يدل على حدوث القرآن والحادث مخلوق وهذا الحد : قالوا) ٧("العظيم القرآن
   )٨(والمملوك ال يكون إال بما يصح التصرف فيه بإحداثه أو إحداث غيره فيه، مالكه

                                         
  .١٠٥، ص، أحمد بن حنبل: الرد على الجهمية والزنادقة) ١(
 قـال . ١/٢٣٣) ٣٤٥٩: (حـديث رقـم   ،باب فضل ياسين ، القرآن  فضائل بكتا: ه سنن  في الدارمي أخرجه   )٢(

  .إسناده ضعيف :األرنؤوط شعيب
  ١/٤٥٤وابن كثير في تفسيره . ١/٢٠والسيوطي في الدر المنثور . ٩٩٤أخرجه الحميدي في المسند ) ٣(
حديث  ، البقرة  باب فضل قراءة القرآن وسورة     ،كتاب صالة المسافرين وقصرها   : ه صحيح  في مسلمأخرجه  ) ٤(

  .٣١٤: ص ،)٨٠٤( :رقم
. ١/١٣٧، القاسم الرسي : رسائل العدل والتوحيد  : انظر. ٢٣٦-٢٣٥ :ص، قتيبة ابن :الحديث مختلف تأويل) ٥(

، أحمد بـن حنبـل    : الرد على الجهمية والزنادقة   . ٧/٩٤، القاضي عبد الجبار  : المغني في أبواب التوحيد والعدل    
  .١٦٦: ص

  .١٦٦، ص، أحمد بن حنبل: ة والزنادقةالرد على الجهمي) ٦(
  .٣/١٣٨، كتاب المواقفوالجرجاني في شرح . ١/٣٢٩، شعب اإليمانأخرجه البيهقي في ) ٧(
  .٧/٩٢، القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل: انظر) ٨(

 
 



  األسماء والصفاتمنهج المعتزلة في توحيد 
 

 ١٥٥

 

  :مناقشة الدليل

 الحديث وأهل  اهللا رسول على كذب الحديث اهذ أن بالحديث العلم أهل بين خالف ال
 الموضـوعات  مـن  كثيـرة  أشياء في ذلك يعلمون ماك بالضرورة، عليه مفترى ذلك أن يعلمون
 شـيء  في وال الحديث كتب من شيء في يوجد ال  اهللا رسول عن ذلك نقل أن ويكفي عليه،

 باإلسـناد  الحـديث  أهـل  كتـب  في رووه الذي بل )١(معروف، بإسناد أصال المسلمين كتب من
 بـشهر  بن عمران عن هوج غير من فروي ذلك قال من على أنكر أنه عباس ابن عن المعروف

 اغفـر  القرآن رب يا" :فقال رجل قام دفن فلما رجل على عباس ابن مع صليت قال عكرمة عن
 بمربـوب  ليس اهللا كالم القرآن" :رواية وفي .)٢("منه القرآن إن مه فقال عباس ابن إليه فوثب له

 فـال  رووه ما وأما .رووه ما ضد هو عباس ابن عن المأثور األثر فهذا) ٣("يعود وإليه خرج منه
  )٤(".أصال التابعين وال الصحابة من أحد عن وال  النبي عن ال يؤثر

   والرد عليهماستدالل المعتزلة بالعقل: الدليل الثالث

 ألنه يختص بـصفات     ؛قد ثبت أن القرآن غير اهللا تعالى      :"  يقول القاضي عبد الجبار    -١
أمـر  ، ؛ مدرك ومـسموع؛محكم مفـصل     له ثلث وربع  ، تستحيل على اهللا؛ ألنه متجزئ متبعض     

وقد تعبدنا بتالوته وحفظه؛ وكل ذلك يستحيل عليه تعالى؛ وما يصح علـى             . وعد ووعيد ، ونهي
القديم سبحانه من كونه قادرا عالما حيا سميعا بصيرا يستحيل عليه؛ وذلك يوجب كونـه مخالفـا        

  )٥(."؛ فبأن يكون غير إله أولىللقديم 

  :مناقشة الدليل

القرآن الكريم مركبا من حروف وكلمات وجمل وآيات وسور ال يلزم من ذلك إن كون 
 فاهللا تعالى واحد ، إال من خالل فهم المعتزلة الباطل للتوحيد وطريقة إثباته؛أن يكون مخلوقا

وهذه . بأسمائه وصفاته والقرآن الكريم كالمه منه بدأ وإليه يعود وال نقول هو هو وال هو غيره
لزم التشبيه وال التجسيم فاهللا تعالى متكلم وكالمه يليق بذاته والقول في كيفية كالم العقيدة ال تست

 من وهو آخر أمرا ادعى الجهم إن  ثم:" قال اإلمام أحمد بن حنبل.الباري تعالى كالقول في ذاته

                                         
  .٦/٤٩٣، ابن تيمية: الفتاوى الكبرى: انظر) ١(
  .١/٣٢٩، نشعب اإليماأخرجه البيهقي في ) ٢(
  .١/٣٧٢ ،)٣٢٥: (حديث رقم،  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة فياللكائيأخرجه ا) ٣(
  . بتصرف٤٩٤-٦/٤٩٣، ابن تيمية: الفتاوى الكبرى) ٤(
القاضـي  : شرح األصول الخمـسة   : وانظر. ٧/٨٦، القاضي عبد الجبار  : المغني في أبواب التوحيد والعدل    ) ٥(

  .٦٣: ص، محمود قاسم: دمة مناهج األدلة في عقائد الملةمق. ٣٦٠: ص، عبد الجبار

 
 



  األسماء والصفاتمنهج المعتزلة في توحيد 
 

 ١٥٦

 

 في يقل لم ثناؤه جل اهللا وإن له قيل...  اهللا غير أو اهللا أهو القرآن عن أخبرونا: فقال المحال
 فمن اهللا كالم فقلنا به اهللا سماه باسم فسميناه كالمي هو وقال غيري يقل ولم أنا القرآن إن القرآن
 وقد الضالين من كان غيره باسم سماه ومن المهتدين من كان به اهللا سماه باسم القرآن سمى
َأال له اخللق واأل[ :فقال قوال يسمه ولم خلقه وبين قوله بين اهللا فصل َ ُُ ْ ََ َ ُمرَ  فلما، }٥٤:األعراف {]ْ

ُأال له اخللق[ :قال ْ ََ َُ  ما ذكر ثم ذلك في داخال كان إال مخلوق شيء يبق لم، }٥٤:األعراف {]َ

َّإنا [ :وقال خلقا قوله يكون أن العالمين رب اهللا تبارك قوله هو فأمره واألمر فقال بخلق ليس ِ
َّأنزلناه يف ليلة مباركة إنا كنا َ َُ ََّ ِْ ٍ ٍَ ُ َْ َُ َ ِْ َ منذرينَ ِ ِ ْ ٍفيها يفرق كل أمر حكيم) ٣(ُ ِ َِ ٍ ْ َ َُ ُّ ُُ ْ  :قال ثم، }ُالدخان {])٤(َ

َأمرا من عندنا[ القرآن ِ ِ ِْ ْ ً ْ ُهللاِ األمر من قبل ومن بعد[ :وقال، }٥:ُالدخان {]َ ْ َ ْ َ ْ ِْ ُِ َ ُ ْ  يقول، }٤:ُّالروم{ ]َ
  )١(" خلقه غير وقوله ويأمر يخلق فاهللا الخلق بعد ومن الخلق قبل من القول هللا

تجويز كالم قديم من جنس هذا الكالم يوجـب تجـويز           : "القاضي عبد الجبار   يقول   -٢
وذلك يؤدي  ، وتجويز ذلك يبطل طريق معرفة حدوث األجسام      ، جسم قديم من جنس هذه األجسام     

ويوجب ذلك تجويز حركة قديمة مـن       ، إلى أال تصح معرفة القديم تعالى أصال فضال عن كالمه         
وفـي هـذا فـساد      . وإثبات معان من جنس األعراض كلها قديمة معه       ، دثةجنس الحركات المح  

  )٢(."الطريق إلى معرفة حدوث األعراض واألجسام والقديم

  :مناقشة الدليل

إن ادعاء المعتزلة السابق باطل ال أصل له في الكتاب وال السنة ولم يعرف عن أحد من              
ا يثبتون ما أثبته اهللا تعالى لنفسه وما أثبته          بل المشهور أنهم كانو    الصحابة وال علماء التابعين     

 من الصفات وفي مقدمتها صفة الكالم ويقولون القرآن كالم اهللا تعالى منه بدأ وإليه            له رسوله   
ولم يصل المعتزلة إلى نفي الصفات عامة وصفة الكالم خاصة إال عندما تصوروا التوحيد              . يعود

وأثبتوا التوحيد بدليل الحدوث وكال األمرين بدعة باطلـة  والواحد بأنه الذي ال يتجزأ وال يتبعض      
 ؛فإثبات كون القرآن كالم اهللا تعالى بذاته تكلم به متى شاء كيف شاء ال يلزم من ذلـك التجـسيم             

ألنا نثبت ذلك هللا تعالى من غير تكييف مع فهم مادلت عليه اللغة فيه فالقول في صفات البـاري                   
إبطال طريق معرفة حدوث األجسام فهذا إشارة إلى إبطال دليـل           تعالى كالقول في ذاته أما عن       

  .الحدوث وهو باطل أصال من خالل مقدماته ولقد تم مناقشة ذلك فيما سبق فال وجه لإلعادة

                                         
  . بتصرف١٠٧-١٠٥: ص، أحمد بن حنبل: الرد على الجهمية والزنادقة) ١(
  .٧/٨٥، القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل) ٢(

 
 



  األسماء والصفاتمنهج المعتزلة في توحيد 
 

 ١٥٧

 

  
  
  
  
  

  وفيه مطلبان
v إمجاع املعتزلة على عدم جواز رؤية املؤمنني رهبم : املطلب األول

  .يوم القيامة ومناقشتهم
v  أدلة املعتزلة على عدم جواز رؤية املؤمنني رهبم    :املطلب الثاني

  .يوم القيامة ومناقشتها

 
  

 
 



  األسماء والصفاتمنهج المعتزلة في توحيد 
 

 ١٥٨

 

  طلب األولالم
   رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ومناقشتهمإجماع المعتزلة على عدم جواز

فأجمعوا على أن اهللا تعالى ال يراه المؤمنون فـي          ، لقد خالف المعتزلة جمهور المسلمين    
وقال أكثرهم نرى اهللا تعالى     ، وال يرى هو نفسه   ، اه المؤمنون وال غيرهم   ال ير ، اآلخرة باألبصار 

قالوا ال يجوز أن يـرى      ... أهل العدل بأسرهم  :"قال القاضي عبد الجبار   ، بقلوبنا بمعنى أننا نعلمه   
  )١(" لكن ألن ذلك يستحيل؛ال لحجاب ومانع، وال يدرك به على وجه، اهللا تعالى بالبصر

  :ة على عدم جواز رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامةإجماع المعتزلمناقشة 

، ليس لنا أن نتوقع من المعتزلة؛ سوى أن ينكروا رؤية اهللا في الحياة الـدنيا واآلخـرة                
واآلن ينفون رؤية الباري تعـالى بحجـج        ، عطلوا الصفات اإللهية  وقد رأينا كيف    ، سواء بسواء 

 )٢(حيز والجهة والتركيب والحدوث وغير ذلكتحت مسمى التجسيم والتشبيه والت، عقلية: يسمونها

أمـا فـي اآلخـرة فيـراه        ،  أن اهللا تعالى ال يرى في الدنيا       إلىن   جمهور المسلمي  ذهب
أال ترى  ، قا جديدا  ألن العباد يخلقون خل    ؛فأمر اآلخرة مختلف عن الدنيا    . المؤمنون دون الكافرين  

 )٣(يذوب جلدهم فال يموتون من الخالئق ويعذب الكفار في النار حتى أن الشمس تدنو

إن نفي المعتزلة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة؛ مخالف لما ثبت بالنصوص الصحيحة             
 تعـالى  اهللا رؤيـة  إثبات:" يقول ابن تيمية  ، ولما أجمع عليه جمهور العلماء    ، الصريحة المتواترة 

 األربعـة  المـذاهب  لأه من المسلمين وجماهير ،وأئمتها األمة سلف قول ،اآلخرة في باألبصار
  )٤(."الحديث علماء عند  النبي عن األحاديث فيه تواترت وقد. وغيرها

                                         
القاضـي  : ل والتوحيد رسائل العد : وانظر. ٤/١٣٩، القاضي عبد الجبار  : المغني في أبواب التوحيد والعدل    ) ١(

الفرق  .١/٢٣٨، األشعري: مقاالت اإلسالميين  .١٣٢: ص، ابن المرتضى : المنية واألمل . ١/٢٢٠، عبد الجبار 
، عبد الرحمن بـدوي   : مذاهب اإلسالميين . ١/٤٥، الشهرستاني: الملل والنحل . ١١٤: ص، البغدادي: بين الفرق 

  .٤٨: ص، )بدون تاريخ: (سنة النشر، يندار العلم للمالي: الناشر، )بدون طبعة: (الطبعة
أبو : رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس    . ٨١: ص، محمود قاسم : مقدمة مناهج األدلة في عقائد الملة     : انظر) ٢(

دار المنتخـب   : الناشـر ، األولـى : الطبعة، حسين المدرسي : تحقيق، سعد المحسن بن محمد بن كرامة الجشمي      
في . ٢٣٢: ص، علي المغربي : الفرق الكالمية اإلسالمية  . ٤٢: ص، هـ١٤١٥ :سنة النشر ،  بيروت –العربي  

: الطبعـة ، أحمد محمود صبحي :  المعتزلة – دراسة فلسفية آلراء الفرق اإلسالمية في أصول الدين          –علم الكالم   
  .١٢٩: ص، هـ١٤٠٥سنة النشر ،  بيروت–دار النهضة العربية : الناشر، الخامسة

  .٢٢٠: ص، عمر سليمان األشقر:  اهللالعقيدة في: انظر) ٣(
  .٤٢٩-٢/٤٢٨، ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية: وانظر. ٣/٣٤١، ابن تيمية: منهاج السنة النبوية) ٤(
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   الثانيطلبالم

   ومناقشتها رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامةأدلة المعتزلة على عدم جواز

استدل المعتزلة على عدم جواز رؤية المؤمنين ربهم في الـدنيا واآلخـرة       : الدليل األول 
ُال تدركـه األبـصار وهـو يـدرك األبـصار وهـو اللطيـف اخلبـري[ :بقولـه تعـالى   باألبصار   ِ َ َُ ِ َّ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َُ ُ َُ ِ َ ُِ ْ ْ ُُ[ 

وقد علمنـا أن اإلدراك إذا    ، فنفى أن يدرك باألبصار    " :يقول القاضي عبد الجبار   ، }١٠٣:األنعام{
ُال ت[فيجب أن يكون قوله تعـالى       ... قرن بالبصر أفاد ما تفيده رؤية البصر       ُدركـه األبـصارَ َ ْ َُ ُِ ْ[ 

  )١(."ال تراه األبصار: في باب الداللة على أنه ال يرى بمنزلة قوله لو قال} ١٠٣:األنعام{

  :مناقشة الدليل

ُال تدركه األبـصار[قوله تعالى   : يقال للمعتزلة  َ ْ َُ ُِ ْ ُ عام يخصصه قولـه  ، }١٠٣:األنعـام {]َ

ٌوجوه يومئذ نارضة[: تعالى َ ِ ٍ َِ َ َْ ٌ ُ َ إىل ر)٢٢(ُ َ ٌهبا ناظرةِ َ َ ِِّ  وعليـه يكـون معنـى ال       .}القيامة{. ] )٢٣(َ

  :تدركه األبصار يحتمل عدة وجوه هي

  .تراه أبصار المؤمنين يوم القيامة وال تدركه لعظمته: الوجه األول

ُال تدركه األبصار[: ففي قوله تعالى   َ ْ َُ ُِ ْ ُ وفي قوله تعـالى  . نفي لإلدراك }١٠٣:األنعـام {]َ

ٍوجوه يومئذ[ ِ َ َْ ٌ ُ ٌ نارضةُ َ ِ ٌإىل رهبا ناظرة) ٢٢(َ َ َ ِّ َِ َ َ  إثبات لرؤية المؤمنين ربهم يـوم     .}القيامـة{. ])٢٣(ِ
  .فاإلدراك أعم من البصر فقد يكون الشخص مبصرا للشيء وال يكون مدركا له. القيامة

ُال تدركه األبصار[: فيكون معنى قوله تعالى    َ ْ َُ ُِ ْ ُ  أن األبصار تراه ولكن     } ١٠٣:األنعـام {]َ

َال [: فلقد ذكر اهللا تعـالى قولـه      ، وهذا هو التمدح الذي أثبتته اآلية     ، حيط به مته تعالى ال ت   لعظ
ُتدركه األبصار َ ْ َُ ُِ ْ  بالـصفات  يكـون  إنمـا  المدح أن ومعلوم التمدح، سياق في "}  ١٠٣:األنعام {]ُ

 تـضمن  إذا يبالنف تعالى الرب يمدح وإنما به، يمدح فال بكمال فليس المحض العدم وأما الثبوتية،
 كمـال  المتضمن الموت ونفي القيومية، كمال المتضمن والنوم، السنة بنفي كمدحه وجوديا، أمرا

 أمرا يتضمن لم محض بعدم يتمدح لم ولهذا، وصفاته ذاته لكمال المتضمن المثل، ونفي ...الحياة

                                         
: شرح األصـول الخمـسة    : وانظر. ١٤٥-٤/١٤٤، القاضي عبد الجبار  : المغني في أبواب التوحيد والعدل    ) ١(

رسالة إبليس إلى إخوانه    . ١/٢٢٠، القاضي عبد الجبار  :  والتوحيد رسائل العدل . ١٥٦: ص، القاضي عبد الجبار  
  .٢٣٣: ص، علي المغربي: الفرق الكالمية اإلسالمية. ٤٢: ص، أبي سعيد البيهقي: المناحيس
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 هـو  يـشترك  بـأمر  الكامـل  يوصف وال العدم، ذلك في الموصوف يشارك المعدم فإن ثبوتيا،
ُال تدركـه األبـصار[: فقولـه  بـه،  يحاط وال يدرك وال يرى أنه: المعنى فإن فيه، والمعدوم َ ْ َُ ُِ ْ ُ َ [

 يـدرك  ال عظمتـه  لكمال وأنه شيء، كل من أكبر وأنه عظمته، كمال على يدل ،}١٠٣:األنعام{
 :عـالى ت قال كما الرؤية، على زائد قدر وهو بالشيء، اإلحاطة هو اإلدراك فإن به، يحاط بحيث

َفلام تراءى اجلمعان قال أصحاب موسى إنا ملدركون[ ُ َ َ ُ ْ َْ ََُ ََّ ِ ُ َ ْ ََ َ َ َِ َ َّ   أصـحاب  ينـف  فلم ،}٦١:الـشعراء {]َ
 وبدونـه،  اآلخـر  مـع  يوجد منهما كل واإلدراك فالرؤية اإلدراك، وانف وإنما الرؤية،  موسى
 واألئمة الصحابة فهمه الذي هو وهذا علما، به يحاط وال يعلم كما يدرك، وال يرى تعالى فالرب

 مـن  رائيهـا  يـتمكن  ال المخلوقة الشمس هذه بل، اآلية تفسير في أقوالهم ذكرت كما اآلية، من
  ) ١(".عليه هي ما على إدراكها

  .ال تراه األبصار في الدنيا ويراه المؤمنون يوم القيامة: الوجه الثاني

وتدركه في اآلخرة؛ ألن رؤيـة اهللا   يحتمل أن يكون ال تدركه في الدنيا، :يقول األشعري 
 )٢(.تعالى أفضل اللذات، وأفضل اللذات تكون في أفضل الدارين

  .ال تراه أبصار الكافرين يوم القيامة ويراه المؤمنون: الوجه الثالث

ُال تدركـه األبـصار[: ويحتمل أن يكـون اهللا تعـالى أراد بقولـه         : يقول األشعري  َ ْ َُ ُِ ْ ُ َ[ 
ال تدركه أبصار الكافرين المكذبين، وذلك أن كتاب اهللا يـصدق بعـضه             : يعني، }١٠٣:األنعـام{

إن األبـصار ال    : إن الوجوه تنظر إليه يوم القيامة، وقال في آية أخرى         : بعضا، فلما قال في آية    
  )٣(.تدركه، علمنا أنه إنما أراد أبصار الكافرين ال تدركه

  : على الدليل ومناقشتهمرد المعتزلة

ُال تدركه األبصار وهو يـدرك [:" زلة على من يقول إن قوله تعالىولقد اعترض المعت    ِ َ ِْ ْ ُُ َُ ُ َ َ ْ ُ ُ َ
َاألبـصار َ ْ ٌوجـوه يومئـذ نـارضة[ عام في دار اآلخرة وقولـه     ، } ١٠٣:األنعـام {]َ َ ِ ٍ َِ َ َْ ٌ ُ َإىل رهبـا ) ٢٢(ُ ِّ َ َ ِ

ٌناظرة َ ِ كما أن ، ومن حق العام أن يحمل على الخاص  ، خاص في دار اآلخرة     . }القيامـة{. ]) ٢٣(َ

                                         
، ابـن قتيبـة   : االختالف في اللفظ  : وانظر. ١٩٣-١٩٢: ص، ابن أبي العز الحنفي   : شرح العقيدة الطحاوية  ) ١(

  .٤٤: ص
  .١٥: ص، األشعري:  عن أصول الديانةاإلبانة) ٢(
  .١٦: ص، األشعري: اإلبانة عن أصول الديانة) ٣(
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أن العام إنما يبنـى علـى الخـاص إذا أمكـن            ، وجوابنا... من حق المقيد أن يحمل على المقيد      
 ألنه تعالى يمدح بنفي الرؤية عن نفسه مدحا راجعا          ؛وهذه اآلية ال تحتمل التخصيص    ، تخصيصه
 تعـالى  والنقص ال يجوز على اهللا   ، وما كان نفيه مدحا راجعا إلى ذاته كان إثباته نقصا         ، إلى ذاته 

فإن هذه اآلية إنما تخصص تلك اآلية إذا أفادت أنه تعالى يرى في حـال مـن           ، وبعد، على وجه 
هذا هـو الجـواب     .  ألن النظر ليس هو بمعنى الرؤية      ؛وليس في اآلية ما يقتضي ذلك     ، الحاالت

 )١(."عنه إذا تعلقوا به على هذا الوجه

لين واحدا، وكانت األبـصار أبـصار       فيجب إذا كان عموم القو    : قيل لهم : قال األشعري 
ِفإهنا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التـي [ :العيون وأبصار القلوب؛ ألن اهللا تعالى قال     َِّ ُ ُ َُ ْ ْ َ َ ْ ْ ََّ ُ َ ََ ََ َ ِ َ

ِيف الصدور ُ ُّ ِأويل األيدي واألبـصار[ :وقال، }٤٦:احلج {]ِ َ ََ ْ َ ِ ْ ِ أي فهـي باألبـصار،   ، }٤٥:ص {]ُ
فـالن بـصير    : ي التي يفضل بها المؤمنون الكافرين، ويقول أهل اللغة        فأراد أبصار القلوب وه   

قد أبصرته بقلبي، كما يقولون قد أبصرته بعيني، فـإذا          : بصناعته، يريدون بصر العلم، ويقولون    
ُال تدركـه األبـصار[: كان البصر بصر العين وبصر القلب ثم أوجبوا علينا أن يكون قوله تعالى             َ ْ َُ ُِ ْ ُ َ [

َوهو يدرك األبـصار[: في العموم كقوله  ، }١٠٣:األنعام{ َُ ْ َ ُ ََ ُِ ؛ ألن أحد الكالمـين     }١٠٣:األنعـام {]ْ
معطوف على اآلخر، وجب عليهم بحجتهم أن اهللا تعالى ال يدرك بأبصار العيـون وال بأبـصار                 

ُال تدركه األبـصار[ :القلوب؛ ألن قوله   َ ْ َُ ُِ ْ ُ ِوهـو يـدر[: في العمـوم كقولـه  ، }١٠٣:األنعـام {]َ ْ ُ َ ُ ُك َ
َاألبصار َ ْ ُال تدركـه [: وإذا لم يكن عندهم هكذا فقد وجب أن يكون قوله تعالى        ، }١٠٣:األنعام {]َ ُ ِ ْ ُ َ
ُاألبصار َ ْ َوهو يدرك األبصار[: أخص من قوله  ، }١٠٣:األنعام {]َ َُ ْ َ ُ ََ ُِ وانـتقض  ، }١٠٣:األنعـام {]ْ

 )٢(".احتجاجهم
َلن ت[ :استدل المعتزلة بقوله تعالى   : الدليل الثاني  ْ ِراينَ لموسى عليه  ، }١٤٣:األعـراف {]َ

َ رب أرين أنظر إليك[ :السالم عندما طلب رؤيته تعالى فقال      ْ ْ ََ ِ ُ ْ َ َِ ِ قال القاضـي  ، }١٤٣:األعـراف {]ِّ
ونبه بذلك على أن    ، ثم جعله دكا  ، وأكد ذلك بأن علقه باستقرار الجبل     ، فنفى أن يراه  :" عبد الجبار 

 ألنهم  ؛وجد ضده على طريق التعبد المشهور في مذاهب العرب        رؤيته له ال تقع لتعليقه إياه بأمر        
: فكـذلك قولـه   ... لكن على جهة التعبـد    ، يؤكدون الشيء بما يعلم أنه ال يقع على جهة الشرط         

                                         
  .١٦٢: ص، القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة) ١(
  .١٩-١٨: ص، األشعري: اإلبانة عن أصول الديانة) ٢(
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ِفإن استقر مكانه فسوف تـراين[ َِ َ َ َّ َْ َ َْ َُ ََ َ َ ثم جعله الجبـل دكـا بـين بـه انتفـاء          ، }١٤٣:األعـراف {]ِ
 )١(."رؤية ال تقع على وجهدليل على أن ال، االستقرار

  :مناقشة الدليل

 )٢(:استدالل المعتزلة بهذه اآلية على عدم جواز الرؤية باطل من عدة وجوه منها

أن يسأل  . علم الناس بربه في وقته     يظن بكليم اهللا ورسوله الكريم وأ      أنه ال  :الوجه األول 
  .بل هو من أعظم المحال، ما ال يجوز عليه

، ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكـر سـؤاله         ،  لم ينكر عليه سؤاله     أن اهللا  :الثانيالوجه  
َإين أعظك أن تكون من اجلاهلني[ :وقال ِ ِ ِ َِ َ َ ُْ َ َ ََ ُ ِّ   .}٤٦:هود{ ]ِ

ِلـن تـراين[:  أنه تعالى قال   :الثالثالوجه   َ َ ْ أو ، ولم يقل إني ال أرى ، }١٤٣:األعـراف {]َ

أال ترى أن من كـان فـي كمـه     . بين ظاهر والفرق بين الجوا  . أو لست بمرئي  ، ال تجوز رؤيتي  
أما إذا كان طعاما صـح  ، أنه ال يأكل: فالجواب الصحيح، فقال أطعمنيه : حجر فظنه رجل طعاما   

ولكن موسى ال تحتمل قواه رؤيته فـي  ، وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي     . إنك لن تأكله  : أن يقال 
  .ه يوضح.هذه الدار؛ لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى

ِولكـن انظـر إىل اجلبـل فـإن اسـتقر مكانـه فـسوف تـراين[:  وهو قوله  :الوجه الرابع  َِ َ َ َّ ْ َْ َ َْ ُ َ ََ ََ َ َْ َ َِ ِِ َِ ُ ِ[ 
فكيـف  ، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصالبته ال يثبت للتجلي في هـذه الـدار             ، }١٤٣:األعـراف{

  !.بالبشر الذي خلق من ضعف؟

وقد علـق   ، وذلك ممكن ، لجبل مستقرا  قادر على أن يجعل ا      أن اهللا    :الخامسالوجه  
. إن استقر الجبل فسوف آكل وأشـرب وأنـام        : ولو كانت محاال لكان نظير أن يقول      ، به الرؤية 

  .والكل عندكم سواء

                                         
: العـدل والتوحيـد   رسائل  : وانظر. ١٦٢-٤/١٦١، القاضي عبد الجبار  : المغني في أبواب التوحيد والعدل    ) ١(

الفرق الكالميـة  . ٤٢: ص، أبي سعيد البيهقي : رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس    . ١/٢٢٠، القاضي عبد الجبار  
  .٢٣٣: ص، علي المغربي: اإلسالمية

: اإلبانـة فـي أصـول الديانـة       : وانظر. ١٩٢-١٩١: ص، ابن أبي العز الحنفي   : شرح العقيدة الطحاوية  ) ٢(
  .٤٤: ص، ابن قتيبة: ختالف في اللفظاال. ١٤: ص، األشعري

 
 



  األسماء والصفاتمنهج المعتزلة في توحيد 
 

 ١٦٣

 

َ فلام جتىل ربه للجبل جعله دكـا[:  قوله تعالى  :السادسالوجه   ُ َ َ َ َ ُ َُّ ْ َّ َِ َِ َ َ َّ فإذا ، }١٤٣:األعـراف{] َ
فكيف يمتنـع أن يتجلـى لرسـوله        ، ذي هو جماد ال ثواب له وال عقاب       ال، جاز أن يتجلى للجبل   

، وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن اهللا تعالى أعلم موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار                 
  .فالبشر أضعف

ومن جاز عليـه الـتكلم والتكلـيم وأن        ،  أن اهللا كلم موسى وناداه وناجاه      :السابعالوجه  
  .  فرؤيته أولى بالجواز–المه بغير واسطة يسمع مخاطبه ك

  ذر أبـى  استدل المعتزلة على عدم جواز رؤية الباري تعالى بحديث        :  الدليل الثالث 
 ووجه الداللة أن النبـي      ) ١(» أراه أنى نور « :قال ؟ربك رأيت هل  اهللا رسول سألت :قال

 )٢(صرح بعدم جواز رؤيته تعالى

  :مناقشة الدليل

وال داللة فيه على نفي الرؤيـة  ، الحديث جاء بنفي الرؤية في الحياة الدنيا: لةيقال للمعتز 
 ال القمـر  هـذا  تـرون  كمـا  ربكم سترون إنكم":  بإثباتها فقال  بل صرح النبي    ، يوم القيامة 

، وال تتعارض أبدا  ، واألحاديث الصحيحة الصريحة يصدق بعضها بعضا     )  ٣("رؤيته في تضامون
وهـذا  ، والثاني في إثباتها للمؤمنين يوم القيامـة      ، في نفي الرؤية في الدنيا    فيكون الحديث األول    

  .الذي عليه جمهور العلماء

 عـن   ال حجة فيه؛ ألنه عندما سأل سائل النبـي   "أنَّى أراه "وحديث  : "يقول األشعري 
ن ال ألن العـي ؛  )٤( ؟"نـور أنـى أراه  ": فقال هل رأيت ربك ؟ :  في الدنيا، وقال له    رؤية اهللا   

تدرك في الدنيا األنوار المخلوقة على حقائقها؛ ألن اإلنسان لو حدق ينظر إلى عين الشمس فأدام                
النظر إلى عينها لذهب أكثر نور بصره، فإذا كان اهللا سبحانه حكم في الدنيا بأن ال تقـوم العـين       

ا، إال أن يقويـه     الدنيبالنظر إلى عين الشمس فأحرى أن ال يثبت البصر للنظر إلى اهللا تعالى في               
 تراه العيون في اآلخرة، ومـا روى    أن اهللا    وقد روي عن أصحاب رسول اهللا       . اهللا تعالى 

                                         
. رأيت نورا : وفي قوله  . نور أنى أراه   :باب في قوله عليه السالم    ، كتاب اإليمان : هصحيحفي  مسلم  أخرجه  ) ١(

  .٩٨: ص، )١٧٨:(حديث رقم
  .١٦: ص، األشعري: اإلبانة عن أصول الديانة: انظر) ٢(
ٌوجوه يومئذ نارضة إىل رهبا نـاظرة {  : قوله تعالىباب ،في كتاب التوحيد  :ه صحيح  في البخاري أخرجه   )٣( ٌَ َ ِّ َ َ َِ ِ ٍ َِ ََ ِ َ ْ ٌ ُ حديث  ،}ُ

  .١٤١٦: ص ،)٧٤٣٦( :رقم
. رأيت نورا : وفي قوله  . نور أنى أراه   :باب في قوله عليه السالم    ، كتاب اإليمان : هصحيحفي  مسلم   أخرجه   )٤(

  .٩٨: ص، )١٧٨:(حديث رقم
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عن أحد منهم أن اهللا تعالى ال تراه العيون في اآلخرة، فلما كانوا على هذا مجتمعين، وبه قائلين،                  
  )١(".وإن كانوا في رؤيته تعالى في الدنيا مختلفين، ثبتت في اآلخرة إجماعا

 أنها سئلت هل رأى محمد ربه ؟        استدل المعتزلة بما روي عن عائشة       : الدليل الرابع 
من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفريـة علـى اهللا         ! لقد قفّ شعري مما قلت ثالثا     ": فقالت

رآه قلبي ولـم  : "أنا أول من سأله عن ذلك فقال     : وعنها وقد سئلت عن ذلك فقالت     ... ) ٢("ورسوله
  )٤) (٣( ."ره عينايت

 :مناقشة الدليل

 ربه ليلة اإلسـراء    في نفي رؤية النبي      ال حجة للمعتزلة في ما روي عن عائشة         
 وال يقول أحد بإثبات الرؤية في الـدنيا         ، في دار الدنيا    فهذه الحادثة وقعت والنبي      ،والمعراج

 أما" : ابن تيمية   اإلمام  يقول ،ى ربه بفؤاده   رأ الصحيح أنه   و، بالعين وهذا الذي نفته عائشة      
 مـن  أحـد  عـن  وال ،  النبـي  عن يثبت لم فهذا الدنيا في رأسه بعين ربه   النبي رؤية

 عـن  ثبت الذي ولكن. غيره وال حنبل بن أحمد ال المشهورين، األئمة من أحد عن وال الصحابة،
 رآه: يقـال  أنـه  هوغيـر  حنبل بن كأحمد واألئمة - وغيرهما عباس وابن ذر كأبي - الصحابة

 وقد .)٥("مرتين بفؤاده ربه محمد رأى": قال أنه عباس ابن عن مسلم صحيح في ثبت كما بفؤاده،
 تـرو  ولـم  )٦(الفرية اهللا على أعظم فقد ربه رأى محمدا أن زعم من: قالت أنها عائشة عن ثبت

 وأمـا . ئاشـي  ذلك في    النبي عن  بكر أبو روى وال شيئا، ذلك في  النبي عن عائشة
 وأنـه  ،"رأيتـه  بل: "بكر ألبي وقال ،"أره لم: "لعائشة قال أنه الجهال بعض يذكره الذي الحديث

 وال المسلمين، علماء من أحد الحديث هذا يرو ولم ، كذب فهذا - عقله قدر على واحد كل أجاب
 ابـن  وقـول  عائشة قول بين جمع من العلماء من المعروفة ثم  الحديث كتب من شيء في يوجد

. بينهمـا  منافـاة  وال الفؤاد، رؤية ذكر عباس وابن العين، رؤية أنكرت عائشة إن: وقال عباس،
 مـن  فيـه  لمـا  عبـاس،  ابن قول يرجحون السنة أهل وأكثر. مختلفين قولين جعلهما من ومنهم

                                         
   بتصرف.١٧-١٦: ص، ياألشعر: اإلبانة عن أصول الديانة) ١(
  .٩٥٤: ص، )٤٨٥٥: (حديث رقم، سورة النجم، كتاب التفسير: هصحيح في لبخاريأخرجه ا) ٢(
  لم أجده في كتب أهل السنة) ٣(
  .٤٣: ص، أبي سعيد البيهقي: رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس) ٤(
  .٢/٤٤٩، )٧١٨: (حديث رقم،  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة فياللكائيأخرجه ا) ٥(
  .٩٥٤: ص، )٤٨٥٥: (حديث رقم، سورة النجم، كتاب التفسير: هصحيح في لبخاريأخرجه ا) ٦(
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 أنه الثابت الحديث من شيء في وليس )١("ربي رأيت: "قال أنه  النبي عن روي ولما اإلثبات،
  )٢(".بعيني ربي رأيت: قال

" استدل المعتزلة على عدم جواز رؤية الباري تعالى بـدليل المقابلـة و        : الدليل الخامس 
 مقابال أو حـاال فـي       بالحاسة ال يرى الشيء إال إذا كان      والرائي  ، هو أن الواحد منا راء بحاسة     

وال حـاال فـي     ، قـابال وقد ثبت أن اهللا تعالى ال يجوز أن يكـون م          ، المقابل أو في حكم المقابل    
  ) ٣(."وال في حكم المقابل، المقابل

  :مناقشة الدليل

يقوم هذا الدليل على عدم جواز المقابلة بين العبد والرب فاهللا تعالى في تصور المعتزلـة     
وهذا الذي بنى عليه القوم دليلهم باطل ال أصل له وأهـل الـسنه   . ةلليس في جهة حتى تتم المقاب    

 بكـل  وعلمه وقدرته خلقه من بائن عرشه على السابعة السماء  فوق  تعالى مجمعون على أن اهللا   
 وهـو  الزمها بانتفاء نفيها على المستدل للرؤية المنكر لهذا فيقال : ابن تيمية   اإلمام يقول )٤(مكان
 بالجهة أتريد :له يقال... يرى ال فهو ،يرى ال جهة في ليس ما وكل ،جهة في ليس قولك :الجهة
 شـيء  فـي  لـيس  ما كل :التقدير كان وجوديا أمرا به أردت فإذا؟  عدميا أمرا أو وجوديا أمرا

 العـالم  سـطح  فـإن  ،باطلة هي بل أثباتها على دليل وال ممنوعة المقدمة وهذه .يرى ال موجود
 الثانيـة  المقدمـة  كانت عدميا أمرا الجهة أردت وإن .آخر عالم في العالم وليس ،يرى أن يمكن

 موجـود  معنـى  بـه  يراد قد الحيز لفظ وكذلك... التفسير بهذا بجهة ليس نهأ نسلم فال ،ممنوعة
 بـه  يـراد  وقد ،عدميا أمرا بالحيز المراد يكون فقد ،حيز في جسم كل :قالوا فإذا .معدوم ومعنى

 )٥(.وجودي أمر

                                         
 ،)٢١٤٩: (حـديث رقـم   ، النـوم  فـي  تعالى الرب رؤية في باب، كتاب الرؤيا : هسنن في    الدارمي أخرجه) ١(
 ونجريها على ظاهرها من غير      هذا من أحاديث الصفات التي علينا أن نؤمن بها        : قال حسين سليم أسد   . ٢/١٧٠

  .إسناده صحيح إذا ثبتت صحبة عبد الرحمن بن عائش. تمثيل أو تشبيه أو تأويل
 عالم دار :الناشر ،األولى :الطبعة، شمس عزيرمحمد  : تحقيق، شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية     :المسائل جامع) ٢(

  .١٠٦-١/١٠٥، هـ١٤٢٢ :سنة النشر، الفوائد
: المغني فـي أبـواب التوحيـد والعـدل        : وانظر. ١٦٦: ص، القاضي عبد الجبار  : سةشرح األصول الخم  ) ٣(

تنزيـه القـرآن عـن      . ١/٢٢١، القاضي عبـد الجبـار    : رسائل العدل والتوحيد  . ٤/١٤٠، القاضي عبد الجبار  
  .١/١٣٤، القاسم الرسي: رسائل العدل والتوحيد. ٣٥٨: ص، القاضي عبد الجبار: المطاعن

  .٢/١٦٣، ابن تيمية: بيس الجهميةبيان تل: انظر) ٤(
  .٣٥٠-٢/٣٤٨، ابن تيمية: منهاج السنة النبوية) ٥(
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 وال لـه  مبـاين  وال ،خارجه وال العالم داخل ال موجودا وجود العقل على عرضنا إذا"و
 أقـوى  بالثاني العقل تصديق كان ،بجسم ليس وهو فوقه للعالم مباين موجود وجودو ،له محايث

 عن ونفورها الفطرة إلى أقرب الثاني فقبول ،أحد كل فطرة في موجود وهذا ،باألول تصديقه من
 وجـود  أن كما :لكم قيل .يعقل ال بجسم ليس العالم فوق موجود وجود :قلتم فإذا ... أعظم األول

 كـان  إن :لكم قيل .الوهم حكم من هذا نفى :قلتم فإذا. يعقل ال خارجه وال العالم لداخ ال موجود
 بطريـق  مقبول غير وهو ،الوهم حكم من النفى فذلك ،مقبول غير وهو الوهم حكم من النفى هذا

 .محسوسه أمور في حكمه محسوسة غير أمور في يحكم أن الباطل الوهم حكم :قلتم فإذا .األولى
 وجود يمتنع إنه قولكم ألن ؛هؤالء قول بطالن على حجتكم يبطل هذا أن :أحدها :بةأجو لكم :قيل

 يـشار  ال بنفسه قائم موجود وجود يمتنع القائل قول من أقوى ليس بجسم ليس العالم فوق موجود
 العـالم  داخـل  ليس موجود وجود ويمتنع ،متحايثين وال متباينين ال موجودين وجود ويمتنع ،إليه
 ال أن لزمكم ،الباطل الوهم حكم من أنه لزعمكم األقوى هذا تقبلون ال كنتم فإن ،عنه خارجا وال

 ،الباطـل  الوهم حكم من قولكم على كليهما فإن ،األولى بطريق منه أضعف هو الذي ذلك تقبلوا
 ،بالرد أولى فقولكم مردودا قولهم كان فإن ،منازعيكم قول فساد من الفطرة في أبين قولكم وفساد

 أن إمـا  جهة في وال بجسم ليس ما رؤية :يقال ثم... بالقبول أولى فقولهم مقبوال قولكم كان وإن
 ال موجـود  إلثبـات  العقل منع كان منعه وإن ،كالم فال جوزه فإن ،يمنعه أن وإما العقل يجوزه
 :تمقل فإن .وأشد أشد ،قدرة بال قدير ،علم بال عليم ،حياة بال حي هو بل ،خارجه وال العالم داخل

  )١(."الوهم حكم من جهة في ليس مرئى رؤية من والمنع :لكم قيل .الوهم حكم من المنع هذا

استدل المعتزلة على عدم جواز رؤية الباري تعالى بأن المرئي ال بـد             : الدليل السادس 
 وهذا ال يجوز على البـاري  ، ومن كان كذلك كان مفتقرا إلى المكان   ،ون محدودا ذو أقطار   كأن ي 

كـذلك جـل    ، وكيف يرونه باألبصار وهو ال محدود وال ذو أقطـار         " :قال القاسم الرسي   ،تعالى
ومن أحاطت به األقطار    ، ومن أدركته األبصار فقد أحاطت به األقطار      ، ال تدركه األبصار  ، ثناؤه

فكـل  ، والمحيط أكثر من المحاط به وأقهر باإلحاطة      ، كان محتاجا إلى األماكن وكانت محيطة به      
على غير ما وصفنا من انتظار ثوابه وكرامته فقد زعـم أنـه   ، جل ثناؤه، ه ينظر إليه أن: من قال 

 ألنه خارج مـن   ؛بشيء من الحواس  ، جل ثناؤه ، ومحال أن يدرك المخلوق الخالق    ، يدرك الخالق 
درك األبـصار وإحاطـة     ، جل ثناؤه ، فكذلك نفى الموحدون عن اهللا    . معنى كل محسوس وحاس   

                                         
  .٣٤٧-٣/٣٤٤، نفس المصدر: وانظر. ٣٤٠-٢/٣٣٦، ابن تيمية: منهاج السنة النبوية) ١(
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ال إلـه إال هـو رب   ،  فتعالى اهللا عن صفة المخلـوقين علـوا كبيـرا         ،األقطار وحجب األستار  
 )١(."العالمين

  :مناقشة الدليل

 وال يلزم من الرؤية إثبـات       .ن أهل السنة يثبتون الرؤية من غير إحاطة       إ :يقال للمعتزلة 
َال [ :تعـالى  بقولـه  السائل عارضه بالرؤية أخبر لما أنه  عباس ابن فعن ،األقطار والجهات 

ُدركه األبـصارُت َ ْ َُ ُِ  كلهـا؟  أتراهـا : قال .بلي: فقال ؟السماء ترى ألست: له فقال، }١٠٣:األنعـام {]ْ
 أو الجبـل  أو الجيش جوانب رأى ومن ،الرؤية نفي يقتضي ال اإلدراك نفي أن له فبين .ال: قال

 )٢( رؤية بها أحاط إذا أدركها يقال وإنما ،أدركها إنه يقال ال المدينة أو البستان

 فـوق  اإلنـسان  يكـون  كما ،إليه محتاجا فوقه الشيء يكون ما به يراد قد المكان لفظو
 وكون ،الجو فوق السماء كون مثل ،إليه احتياج غير من فوقه الشيء يكون ما به ويراد ،السطح

 أن  اهللا رسول أصحاب علم مع ...األرض فوق الطير وكون ،والهواء األرض فوق المالئكة
 وقد ،شيء إلى يحتاج ال وهو ،إليه محتاج وغيره عرش من سواه وما ،سواه ما كل عن غنى اهللا

 يـراد  وقـد ... عليـه  ويقر هذا مثل يسمع كان  النبي بل ،والصحابة والسلف .مكانا له أثبت
 ،البـاطن  السطح مجرد بالمكان يراد أن فأما ؛جوانبه جميع من بالشيء محيطا يكون ما بالمكان

 الـصحابة  مـن  أحـدا  أعلـم  وال ،المتفلسفة هؤالء قول فهذا ،بحال حسي ال جوهر به يراد أو
 أرسـطو  أراده الـذي  المعنى وذلك .المكان بلفظ ذلك يريد المسلمين أئمة من وغيرهم والتابعين

 المـسلمين  علمـاء  كـالم  فـي  المكان بلفظ المراد هو هذا ليس لكن ،ثابت عرض المكان بلفظ
  )٣(.وعامتهم علمائهم :ماألم جماهير كالم في وال ،وعامتهم

                                         
  .١/١٣٤، القاسم الرسي: رسائل العدل والتوحيد) ١(
  .٢/١٨٦، ابن تيمية: منهاج السنة النبوية) ٢(
  .٣٥٧-٢/٣٥٦، ابن تيمية: لسنة النبويةمنهاج ا) ٣(
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  مباحثأربعة وفيه 
v دليل تعدد القدماء: املبحث األول.  
v دليل التشبيه و التجسيم: املبحث الثاني.  
v دليل الرتكيب: املبحث الثالث.  
v دليل االختصاص: املبحث الرابع.  
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  وفيه ثالثة مطالب

v دليل تعدد القدماء عرض :املطلب األول.  
v ما بنى عليه املعتزلة دليل تعدد القدماء:املطلب الثاني .  
v مناقشة دليل تعدد القدماء :املطلب الثالث.  
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  المطلب األول
  عرض دليل تعدد القدماء

وال يتحقـق   ، عرف المعتزلة الواحد بأنه الذي ال يتجزأ وال يتبعض من كل وجه كـان             
وجعلوا التوحيد متوقفـا    ، لحدوثثم أثبتوا التوحيد بدليل ا    . معنى التوحيد عندهم إال إذا كان كذلك      

إثباتها للذات يعني أن الذات أصبح فيها       ، والصفات في نظرهم؛ أجزاء وأبعاض    ، على هذا الدليل  
 وهذا ينافي مفهـوم المعتزلـة للتوحيـد         –...  الذات والسمع والبصر والغضب والرحمة     –تعدد  

 )١(ويعني تعدد القدماء

نفوا أن يكـون هللا تعـالى صـفات    "لصفات ومن خالل تصور المعتزلة السابق للذات وا    
بل اهللا عالم وقادر وحي وسـميع وبـصير         ، أزلية من علم وقدرة وحياة وسمع وبصر غير ذاته        

واهللا واحد  ، والقول بوجود صفات قديمة قول بالتعدد     ، وليست هناك صفات زائدة على ذاته     ، بذاته
ولقد صرح بهذا المعنى واصـل بـن         )٢(."وال كثرة في ذاته البتة    ، ال شريك له من أي جهة كان      

ولقـد قـال    . وذلك للتوحيد المطلق  ، نفت المعتزلة الصفات عن اهللا    :"يقول ابن المرتضى  ، عطاء
إنـه لمـا   : "يقول الخياط، ) ٣("فقد أثبت إلهين. من أثبت معنى وصفة قديمة : ... واصل بن عطاء  

 أيضا أن يكون عالما بعلـم قـديم   وفسد، فسد أن يكون القديم جل ثناؤه عالما بعلم محدث لما بينا         
 القول بـأن   : والذي يعم طائفة المعتزلة من االعتقاد    : "ويقول الشهرستاني ، )٤(..."لفساد قدم االثنين  

 هو عالم بذاته قـادر   : ا الصفات القديمة أصالً فقالواووالقدم أخص وصف ذاته ونف    م  اهللا تعالى قدي  
الصفات   ألنه لو شاركته؛ي صفات قديمة ومعان قائمة به ه : ي بذاته ال بعلم وقدرة وحياةته حبذا

  )٥("  . في القدم الذي هو أخص الوصف لشاركته في اإللهية

أنه تعالى لو كان يستحق هـذه الـصفات         ، واألصل في ذلك  : "يقول القاضي عبد الجبار   
لتي تقـع بهـا   وثبت أن الصفة ا، وقد ثبت أن القديم إنما يخالف مخالفة بكونه قديما       ، لمعان قديمة 

وذلك يوجب أن تكون هذه المعاني مـثال هللا         ، المخالفة عند االفتراق بها تقع المماثلة عند االتفاق       
                                         

ابـن  : بيان تلبـيس الجهميـة  . ٤/٢٦٧،٣٤١، القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل  : انظر) ١(
  .٤٧: ص، محمد العبده وطارق عبد الحليم: المعتزلة بين القديم والحديث. ٣/٩٤، تيمية

، م١٩٦٩:سـنة النـشر   ،  بيروت -دار الكتاب العربي    : الناشر، العاشرة: الطبعة، أحمد أمين : فجر اإلسالم ) ٢(
  .٢٩٧: ص

  .١/٤٦، الشهرستاني: الملل والنحل: وانظر. ١٠٩: ص، ابن المرتضى: المنية واألمل) ٣(
  .١١٢: ص، الخياط: االنتصار) ٤(
  .١/٤٤، الشهرستاني: الملل والنحل) ٥(
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ولوجب أن يكـون اهللا     ، وجب في هذه المعاني مثله    ، حتى إذا كان القديم تعالى عالما لذاته      ، تعالى
اك في صفة من صفات الذات       ألن االشتر  ؛تعالى مثال لهذه المعاني تعالى اهللا عن ذلك علوا كبيرا         

وكـان  ، بل كان يجب أن يكون كل واحد مثال لصاحبه        ، يوجب االشتراك في سائر صفات الذات     
وإذا ... حتى يقع االستغناء بواحدة منها عن سـائرها  ، يلزمهم العلم بصفة الحياة والقدرة وغيرها    

،  تكون مـثال هللا تعـالى      لوجب أن ، فالقديم تعالى لو استحق هذه الصفات لمعان قديمة       ، ثبت هذا 
وجب أن تكون هذه المعـاني أيـضا قـادرة       ، وهذا يوجب إذا كان العالم تعالى عالما قادرا لذاته        

وأن يقع االستغناء بأحدها عـن      ، وأن تكون بعض هذه المعاني بصفة البعض      ، عالمة وذلك محال  
 )١("وما أدى إليه وجب أن يكون محاال، وذلك محال، الباقي

تبر المعتزلة إثبات الصفات الثبوتية الذاتية والفعلية للباري تعـالى شـركا            ولذلك فقد اع  
إن : وقد ألـزمهم شـيوخنا أن يقولـوا    : "يقول القاضي عبد الجبار   . )٢(يخرج صاحبه من اإلسالم   

ال خالف في   ، وبينوا أن القول بأن غير اهللا قديم مع اهللا        ، كالمه تعالى وسائر صفاته القديمة غيره     
  )٣(" كفر المتمسك بهوفي، بطالنه

ولم يمنع ذلك عندهم من كونها      ، وقد أثبتوا معه تعالى معاني قديمة ليست بقادرة       : "ويقول
علـى أنـا    . فيجب أن يجوزا إثبات عاجز قديم معه تعالى       ، وإن كان حالها كحال العاجز    ، قديمة

ح؛ وقـد   نحيل النقص على القديم من حيث أوجب كونه قديما اختصاصه بصفات الكمال والمـد             
 )٤(."ومتكلما فيما لم يزل، نحو كونه مريدا للقبائح، أجازوا هم على القديم صفات النقص

                                         
  .١٢٩-١٢٨: ص، القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة) ١(
، )بدون طبعة : (الطبعة، عمر السيد عزمي  : تحقيق، القاضي أبو الحسن عبد الجبار    : المحيط بالتكليف : انظر) ٢(

  .١٧٨-١٧٧: ص، )بدون تاريخ: (سنة النشر، الدار المصرية للتأليف: الناشر
  .٧/١١٦، القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل) ٣(
  .٣٤٢-٤/٣٤١، القاضي عبد الجبار: وحيد والعدلالمغني في أبواب الت) ٤(
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  المطلب الثاني

  ما بنى عليه المعتزلة دليل تعدد القدماء

  .قديمة الصفات إما أن تكون محدثة أو: أوال

ن وال يجـوز أن تكـو  . )١(أو قديمـة ، يرى المعتزلة أن الصفات؛ إما أن تكون محدثـة      
، ولكانت مفتقرة إلى محـدث    ، الصفات محدثة؛ ألنها لو كانت محدثة لكانت الذات محال للحوادث         

كما ال يجوز أن تكون الصفات قديمـة؛ ألن القـدم أخـص             .  وهو باطل  )٢(وهذا يلزمه التسلسل  
 إثبات قدماء مـع     – التي ال تتجزأ وال تتبعض       –وإثبات صفات مع الذات القديمة      ، وصف للذات 

   .وتعدد القدماء باطل، الذات

 ألن  ؛لو كان يعلم بعلم لكان علمه البد من أن يكون موجودا          : "يقول القاضي عبد الجبار   
المعدوم ال يجوز أن يعلم به العالم من حيث يؤدي إلى أن يعلم الشيء ويجهله على وجه واحـد                   

كان علمـه محـدثا     ولو  ، أما أن يكون محدثا أو قديما     ، إذا عدم العلم والجهل والمعدوم الموجود     
، وهذا فاسـد ، ألدى إلى أن يكون أحدثه من قبل أن يعلمه ومن ليس بعالم ال يجوز أن يفعل العلم           

وهذا موجب إنه مـساو     ، ولو كان قديما لوجب أن يكون وجوده واجبا يستغني عن موجد وفاعل           
وفساد ذلك  ، متين بأن يكون إلها أولى من علمه وقدرته القدي        وأن ال يكون اهللا     ، هللا في اإللهية  

 )٣(."نه تعالى عالم لذاته وقادر لذاته على ما قلناهأيبين 

  .إثبات صفات قديمة يقتضي المماثلة بين الصفات والذات: ثانيا

يرى المعتزلة أن إثبات صفات قديمة لذاته تعالى؛ يقتضي أن تكون هذه الصفات مثال هللا               
وأن تكتسب كل صـفة  ، راك في باقي الصفات   ألن االشتراك في صفة القدم؛ يستلزم االشت      ! تعالى

وأن تكون كل صفة مـن هـذه        ، وتتصف بما تتصف به   ، من الصفات جميع ما تختص به الذات      
  .الصفات مثال لألخرى

                                         
  .١١٢:ص، الخياط : االنتصار. ١١٩: ص، القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة: انظر) ١(
 ألنه ال يخفي إما أن يكون في اآلحاد المجتمعة في           ؛ترتيب أمور غير متناهية، وأقسامه أربعة     هو   :التسلسل )٢(

 كالتسلسل في   : والثاني ، إما أن يكون فيها ترتيب أو ال       : واألول ،لسل في الحوادث   كالتس ، أو لم يكن فيها    ،الوجود
 ، والـصفات  ، والمعلـوالت  ، كالتسلسل فـي العلـل     ، إما أن يكون ذلك الترتيب طبيعيا      : واألول ،النفوس الناطقة 
: لتعريفـات ا(.  والمستحيل عند الحكم األخيـر دون األولـين        ، كالتسلسل في األجسام   ، أو وضعيا  ،والموصوفات

  ).١٠٠-٩٩، الجرجاني
  .٢١٣-١/٢١٢، القاضي عبد الجبار: رسائل العدل والتوحيد) ٣(
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لوجب أن تكون هذه    ، لو كان القديم تعالى مريد بإرادة قديمة      : " الجبار يقول القاضي عبد  
واالشتراك فيها يوجـب التماثـل؛ أال       ، صفات النفس  ألن القديم صفة من      ؛اإلرادة مثال هللا تعالى   

لـه؛  وجب في كل ما شاركه في كونه سوادا أن يكون مثال            ،  لذاته اترى أن السواد لما كان سواد     
 ألن االشـتراك فـي القـديم        ؛وألنه يجب أن يكون هذا المعنى عالما قادرا حيا مثل القديم تعالى           

  )١(."ف فسادهوقد عر، يوجب االشتراك في سائر صفات النفس

ألن القديم تعالى إذا كان إنما يخالف المحدث بكونه         ... ال يجوز إثبات قديم باق    : "ويقول
قديما فيجب في كل ما شاركه في هذه الصفة أن يكون مثله في سائر ما يختص به؛ وأن يكـون                    

ألن كون القديم   ولهذه الطريقة ألزمهم شيوخنا القول بإثبات إله ثان مع اهللا سبحانه؛            ... قديما مثله 
قديما يقتضي فيه كونه مختصا بالصفات التي معها يصح أن يفعل ما يستحق معه العبـادة؛ فلـو              

ومحصول الكالم في   ... وهذا يوجب كونه إلها ثانيا    . كان له كالم قديم لوجب كونه بهذه الصفات       
 )٢(... "ذلك أن المشاركة في صفة النفس توجب المشاركة في سائر صفات النفس

  .إثبات صفات قديمة مذهب النصارى بل أقبح منه: لثاثا

يدعي المعتزلة أن إثبات صفات ثبوتية قديمة هللا تعالى هو بعينه مذهب النـصارى بـل                
، الوجـود : بل أثبتوا له ثالث صفات هي، فالنصارى لم يثبتوا ذواتا قديمة مع اهللا تعالى . أقبح منه 

يقـول ابـن     .فكيف بمن يثبت هللا تعالى أكثر من ذلك       . ك؛ فكفرهم اهللا تعالى لذل    )٣(والحياة، والعلم
ولقد قال واصل بـن عطـاء       . وذلك للتوحيد المطلق  ، نفت المعتزلة الصفات عن اهللا    : "المرتضى

  )٤(."وأراد بذلك أن يرد أقانيم النصارى، بهذا

ُلقـد كفـر الـذين قـالوا[: وربما قيل في قوله تعـالى     : يقول القاضي عبد الجبار    َ َّ َ ََ ِ َ َ َ َّ إن اهللاَ ْ ِ
ٍثالث ثالثة َِ َ ُ بل يقولـون  ، كيف يصح ذلك وليس في النصارى من يقول هذا القول    ، }٧٣:املائدة {]ََ
أنه تعالى لم يحـك  : وجوابنا. وروح القدس، وابن، أب: لكنه يوصف بأنه ثالثة أقانيم    ، اإلله واحد 

: وهو معنى قولهم إذا أثبتـوا . أنهم يقولون ثالث ثالثة: بل قال. عنهم أنهم يقولون ثالث ثالثة آلهة 
أنهم يثبتون معبودهم ثالثا    ، وعلى هذا الوجه يقول في هؤالء المشبهة      . قديمات، وروحا، وأبا، ابنا

                                         
  .٣٠١: ص، القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة) ١(
  .٧/١١٠، القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل) ٢(
 شـمس  الخزرجي األنصاري فرح بن بكر أبي نب أحمد بن محمد اهللا عبد أبو: القرآن ألحكام الجامع: انظر) ٣(

  .٦/٢٥٠، الرياض – الكتب عالم دار: الناشر، البخاري سمير هشام: قيحقت ،القرطبي الدين
  .٢/٤٨٢، ابن تيمية: منهاج السنة النبوية: وانظر. ١٠٩: ص، ابن المرتضى: المنية واألمل) ٤(
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ولـو  ، وال معتبر بالعبارات في ذلك    ، إن معه علما وقدرة وحياة قديمة     : ورابعا وعاشرا؛ إذا قالوا   
  :ولذلك قال بعده، ل ذلك ولم نعلمهلم يصح ما ذكرناه لقطعنا على أنه كان فيهم من يقو

ُما املسيح ابن مريم إال رسول قد خلت من قبله الرسل[  َ َ َُ ُّ ُ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ ُْ َ ْ ٌ َّ  )١(."} ٧٥:املائدة {]َِ

، واآلخـر حيـاة   ، فتجعل أحدهما كلمة  ، النصارى تفصل بين القدماء التي تثبتها     : "ويقول
ألزموا القول  ، ولحقتهم كلمة الكفر  ، ن قائلين بالتثليث  ومع ذلك فقد جعلوا في الدي     . واآلخر إلها حيا  

فجعلـوا  ، وإن خالفوا بينهمـا   ، فكذلك يجب أن يكون حال القول بالزيادة على الواحد        ، بثالثة آلهة 
 )٢(."وجعلوا أحدهما عالما واآلخر علما، واآلخر قدرة، أحد القديمين قادرا

، تعالى وسائر صفاته القديمـة غيـره      إن كالمه   : وقد ألزمهم شيوخنا أن يقولوا    : "ويقول
وهـذا  ، وفي كفر المتمسك بـه    ، ال خالف في بطالنه   ، وبينوا أن القول بأن غير اهللا قديم مع اهللا        

أطلقـوا  ،  ألن ما يبطل به قولهم في الكالم القديم        ؛يجري مجرى الكالم في األسماء دون المعاني      
ذا الكالم اإلبانـة عـن خـرقهم اإلجمـاع          وإنما قصدنا به  . ال يختلف ، فيه الغيرية أو لم يطلقوه    

 )٣(..."وزيادتهم عليهم، وموافقتهم النصارى، وخروجهم من الدين

وعلى هذا جعل   ، أن أقرب ما يحمل عليه كالم النصارى هو هذا الوجه         ، واعلم: "ويقول
ـ    . وبين القوم ) ٤(شيوخنا رحمهم اهللا هذا الوضع وجها من المضاهاة بين الكالبية          ا فقد حكي أن أب

ما تقول في رجـل     : اجتمع مع ابن كالب يوما من األيام فقال له        ، وكان من شيوخ العدل   ) ٥(مجالد
هل اختلفا فـي وصـفك إال مـن جهـة           ، أنت رجل : وقال اآلخر ) ٦(تومردى: قال لك بالفارسية  

 ألنهم يقولون إنه تعالى جوهر واحد ثالثـة         ؛فكذلك سبيلك مع النصارى   : فقال، ال: العبارة؟ فقال 
  )٧(."فليس بينكم خالف إال من جهة العبارة، ومتكلم بكالم أزلي، انيم؛ يعنون بها الحياة األزليةأق

                                         
دار طـالب  : الناشـر ، )بدون طبعـة : (الطبعة، لجبارالقاضي أبو الحسن عبد ا : تنزيه القرآن عن المطاعن   ) ١(

  .١٠٥: ص، )بدون تاريخ: (سنة النشر، المعرفة
  .١٧٨-١٧٧: ص، القاضي عبد الجبار: المحيط بالتكليف) ٢(
  .٧/١١٦، القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل) ٣(
 كـان  ألنـه  البـا كُ ولقب. البصري القطان البكُ بن دسعي بن اهللا عبد محمد أبي إلى تنتسب فرقة :ابيةلّالكُ) ٤(

. زمنه في بالبصرة المتكلمين رأس وكان. إليه الشيء البالكُ يجتذب كما المناظرة، في بقوته إليه الخصم يجتذب
  .)٥٥/١٤١، المكتبة الشاملة، العلمية البحوث إلدارات العامة الرئاسة: اإلسالمية البحوث مجلة(بتصرف 

 ،البغـداديين  المعتزلة دعاة أحد كان ،المعتصم مولى ،الضرير ،مجالد أبو ،الحسين بن احمدهو  : دأبو مجال ) ٥(
  ).٤/٩٥ ،البغدادي الخطيب :بغداد تاريخ(. الكالم أخذ وعنه الثقفى مبشر بن جعفر صحب

  رجل: كلمة فارسية تعني) ٦(
  .١٩٧: ص، القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة) ٧(
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  المطلب الثالث

  مناقشة دليل تعدد القدماء

َوال [: ومن ذلك قوله تعـالى ،  الصفات ثابتة بالقرآن الكريم وما صح من الـسنة  -١ َ
ِحييطـون بــيشء مــن علمــه ِ ِ ِ ٍ ِْ َْ ْ ِ َ ُ ِفــاعلموا أنــام أنــزل بعلــم اهللاِ[ :وقولــه تعــالى، }٢٥٥:البقـرة {]ُ ْ َِ ِ َ ِ ْ َُّ ََ ُ ْ َ[ 

ِأنزلـه بعلمـه[: وقوله تعالى  ،}١٤:هود{ ِ ِْ َِ ُ َ ْ ًأن القـوة هللاِ مجيعـا[ :وقوله تعالى ، }١٦٦:النـساء {]َ َِّ َ َ ُ َّ َ[ 
ُإن اهللاَ هو الرزاق ذو القـوة املتـني[: وقوله تعالى ، }١٦٥:البقرة{ ِ َِ َّ َ ُُ ُُ َّ َّ َّ فقد أثبت اهللا ، }٥٨:تالـذاريا {]ِ

 ولم يتعرض أحد مـن الـسلف لهـذه          .ةوال يلزم من ذلك تعدد اآلله     ، تعالى لنفسه العلم والقدرة   
بل أثبتوا هللا تعالى ما أثبته لنفسه       ، بحجة أنها تستلزم تعدد القدماء    ، النصوص بالتحريف أو بالنفي   

 )١(من غير تحريف وال تكييف وال تشبيه وال تعطيل

بـل يثبتـون ذاتـا    ، ات ال يثبتون ذواتا مع الذات حتى يلزم تعدد القدماء          أهل اإلثب  -٢
وال ، والذات المجردة عن كل صفة ليس لها حقيقة إال العدم المحض          ، واحدة بصفاتها الالزمة لها   

 إن :الجهميـة  فقالـت " :قال اإلمام أحمد بن حنبـل ، وجود لها إال من خالل التصور الذهني فقط    
 لم اهللا أن زعموا حين النصارى بقول قلتم فقد ،وعظمته واهللا ،وقدرته واهللا ،ونوره اهللا أن زعمتم

 نقـول  ولكن ،ونوره يزل ولم ،وقدرته يزل لم اهللا إن :نقول ال :قلنا .وقدرته يزل ولم ونوره يزل
 قـد  تقولوا حتى أبدا موحدين تكونوا ال :فقالوا .قدر كيف وال ،قدر متى ال ،ونوره بقدرته يزل لم

 بـصفاته  يـزل  لم اهللا إن قلنا إذا ولكن ،شي وال اهللا كان قد نقول نحن :فقلنا .شيء وال اهللا كان
 هذه عن أخبرونا :فقلنا مثال ذلك في لهم وضربنا ،صفاته بجميع واحدا إلها نصف إنما أليس كلها

 ،واحـد  شـيء  اسـم  واسمها ،وحجار ،وخوص ،وسعف ،وليف ،وكرب ،جذع لها أليس ،النخلة
 قد إنه نقول ال ،واحد إله صفاته بجميع األعلى المثل وله اهللا فكذلك ،صفاتها بجميع لةنخ وسميت

 نقول وال ،عاجز هو قدرة له ليس والذي ،قدرة له خلق حتى يقدر وال األوقات من وقت في كان
 ولكـن  ،جاهل هو يعلم ال والذي ،فعلم علما له خلق حتى يعلم وال األوقات من وقت في كان قد

 المغيرة بن الوليد اسمه كافرا رجال اهللا سمى وقد .كيف وال متى ال قادرا عالما اهللا يزل مل نقول
ًذرين ومن خلقت وحيـدا[ :فقال المخزومي ُ َِ َ ْ َْ َ َ ِْ  ،وحيدا اهللا سماه الذي هذا كان وقد، }١١:َّاملـدثر {]َ

                                         
دار : الناشـر ، )بدون طبعة : (الطبعة، عبد الرحمن السلمي  : يقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين     حق: انظر) ١(

درء تعارض العقل   . ٢/٣٣ابن تيمية   ، الصفدية. ٢٨٥: ص، )بدون تاريخ : (سنة النشر ، المعلمة للنشر والتوزيع  
 قـيم  ابـن  :المرسـلة  الـصواعق  .١/٢٧٢، ابن تيمية : بيان تلبيس الجهمية  . ١٢٩-١/١٢٧، ابن تيمية : والنقل

  .٩٤٣-٣/٩٣٩، الجوزية
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 بجميع وحيدا اهللا سماه فقد ،كثيرة وجوارح ،ورجالن ،ويدان ،وشفتان ،ولسان ،وأذنان ،عينان له
  )١("واحد إله صفاته بجميع هو األعلى المثل وله اهللا فكذلك ،صفاته

نحن ال نعلم حقيقة الـذات وال       :  يقال للمعتزلة  . القول في الصفات كالقول في الذات      -٣
فيجب التوقف عن الخـوض فـي       ،  للذات وكيفيتها  ةوكذلك ال نعلم حقيقة الصفات الثابت     ، كيفيتها

ويجب إثبات مـا أثبتـه اهللا       ، القول في الشيء فرعا عن تصوره      ألن   ؛مع الصفات كيفية الذات   
وال أحـد   ،  ألنه ال أحد أعم باهللا مـن اهللا        – فيما صح عنه     وما أثبته له رسوله     ، تعالى لنفسه 

 إثباتا من غير تحريف وال تكييف وال تعطيل وال تـشبيه وال             – أعلم باهللا بعد اهللا من رسوله       
  .هو منهج الصحابة الكرام والسلف الصالح وهو المنهج األسلم واألعلم واألحكمفهذا ، تمثيل

 األسـماء  للباري تعالى"أثبتم : يقال للمعتزلة.  القول في الصفات كالقول في األسماء  -٤
 هـذه  مـن  للـرب  ونتثبت ما وليس ،األسماء بهذه يسمى والعبد، وقدير وعليم حي مثل الحسنى
فـال  ، )٢("أسـمائه  مـسمى  في ذلك مقولك نظير صفاته في والوفق للعبد ونتثبت لما مماثال األسماء

 يقتـضي  والقـدرة  والعلم الحياة إثبات: قلت إن فإنك ،الصفات وإثبات ،األسماء ثباتإ نيب قرف"
 فـي  نجـد  وال: لـك  قيل ،جسم هو ماإال   بالصفات متصفا الشاهد في نجد ال ألنا ؛تعدد القدماء 

 الشاهد في تجده لم لكونك نفيت ما نفيت نإف ،جسم هو ما إال قدير ليمع حي مسمى هو ما الشاهد
 من به يحتج ما فكل .للجسم إال الشاهد في تجده ال ألنك ؛شيء وكل بل ،األسماء فانف للجسم إال

 )٣(."الصفات لمثبتي جوابا كان لذلك جوابا كان فما: الحسنى األسماء نافي به يحتج الصفات نفي

: ابن تيميـة  اإلمام  يقول  ،  في اعتقادهم أن القدم أخص وصف الذات        خطأ المعتزلة  -٥
 أثبت فقد قديمة صفة له أثبت فمن اإلله وصف أخص هو - أي المعتزلة  – جمهورهم عند القديم"

: يقولـون  بـل  هذا على يوافقونهم ال الصفات ومثبتة االعتبار بهذا ممثال ويسمونه قديما مثال هللا
 كـل  على وأنه عليم شيء بكل وأنه العالمين رب كونه مثل يرهغ به يتصف ال ما وصفه أخص
 الـصفاتية  هؤالء من ثم ذلك من بشيء توصف ال والصفة؛ ذلك ونحو واحد إله وأنه قدير شيء

 قـديم  هـو : يقـول  مـن  ومنهم قديم بصفاته الرب: يقول بل قديمة إنها الصفات في يقول ال من
: يقـول  ولكن؛ قديمان وصفاته هو: يقول من ومنهم .قديمان وصفاته هو: يقول وال قديمة وصفته

 الـذات  خـصائص  من ليس القدم فإن خصائصه من شيء في له الصفة مشاركة يقتضي ال ذلك

                                         
  .٩٩-٣/٩٨، ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية: وانظر. ١٤١-١٤٠ :ص، حنبل بنأحمد : والجهمية الزنادقة على الرد) ١(
  . بتصرف١١٦-٢/١١٥، ابن تيمية: منهاج السنة النبوية) ٢(
  .بتصرف. ٢٤: ص، ابن تيمية: الرسالة التدمرية) ٣(
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 عنـدهم  لهـا  وجود ال المجردة فالذات وإال بصفات الموصوفة الذات خصائص من بل المجردة
  )١(."بالقدم تختص أن عن فضال

فـإذا  . أخص صفات اإلله؛ القـديم : ومن ذلك قول هؤالء  ":ابن قيم الجوزية  يقول اإلمام   
 المدلـسين  هـؤالء ل فيقال. اوال يكون اإلله واحد   ، أثبتم له صفات قديمة لزم أن تكون آلهة قديمة        

 وأجمعـت  ،والفطـرة  والشرع العقل نفاه الذي المحذور :األنعام أشباه من أمثالهم على الملبسين
 حيـا  القهـار  الواحد العالمين إله يكون أن ال ؛أخرى آلهة اهللا مع يكون أن ؛بطالنه على األنبياء
 ينف فلم .العلى والصفات الحسنى األسماء له ،عرشه فوق ناهيا آمرا متكلما بصيرا سميعا قيوما
 )٢(."لذاته بها يختص كمال صفات الواحد لإلله يكون أن والفطرة والشرع العقل

ذواتا قديمة مع اهللا تعالى بل أثبتوا صـفات   ادعاء المعتزلة أن النصارى لم يثبتوا      -٦
 ثالثـة  القـدماء  قالوا بأن كفرو النصارى إن :القائل قول إن ":قال اإلمام ابن تيمية   . ادعاء باطل 
 بـل  ،ثالثة القدماء :بقولهم النصارى يكفر لم اهللا فإن .باطل كالم تسعة قدماء أثبتوا )٣(واألشاعرة

ِلقد كفر الذ[ :تعالى قال َّ َ ََ َ َ َّين قالوا إن اهللاَ ثالث ثالثة وما من إله إال إلـه واحـد وإن مل ينتهـوا عـام ْ َ َ َ ٌ ْ َ َُ َ ْ ٌَ َْ َ ْ َِّ ِ ِ ِ ِِ ٍ ِ ٍ َِ َ َ َ ُ َ ُ ََّ َ
ٌيقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ْ ُ َّ َ َ َِ ِ َِ ٌ َ َ ََّ ُ ْ َ َ َّ َ ُ ٌأفال يتوبون إىل اهللاِ ويستغفرونه واهللاُ غفور ) ٧٣(َُ ُ ْ َ َُ ََ َ َْ ُ َ ُِ َ َُ ِ َ َ َ

ِرحي ِما املسيح ابن مريم إال رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صـديقة كانـا يـأكالن ) ٧٤(ٌمَ َْ ُ ََ ُّ ُ ُّ ُ َ َ َ ْ َ ََ ٌ َ ُ َ َ َِّ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ْ ُ ْ ُُ ٌ َّ َِ
َالطعام انظر كيف نبني هلم اآليات ثم انظر أنى يؤفكون ُْ َّ ْ ُ َ َْ ُ ْ َّ َ ُ ِّ ْ ْ ََ ُ ُ َُّ ِ َ َُ ُ َ  أنهم سبحانه بين فقد، }املائـدة{. ]) ٧٥(ََ

ٍإن اهللاَ ثالث ثالثة[ :بقولهم كفروا َِ َ ُ ََ َّ ٌوما من إله إال إله واحـد[ :ذلك بعد لقوله، }٧٣:املائدة {]ِ ِ ٍ َِ ٌ ْ ََ َِ ِ َِّ َ[ 
 ألنهمـا  ؛وأمـه  المسيح حال بذكر ذلك أتبع ثم ،واحد قديم إال قديم من ما :يقل ولم، }٧٣:املائـدة{

َوإذ قـال اهللاُ يـا [ :بقولـه  األخـرى  ةاآلي في ذلك بين كما ،إلهين اتخذوهما اللذان اآلخران هما َ َ ْ ِ َ
ِعيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اختذوين وأمي إهلني مـن دون اهللاِ ِ ُِ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِْ َ ِّ َ َ ْ َ َََ ِ ُ َ َُ َّ ِ َّ َ َْ ُ  اآلية فهذه، }١١٦:املائـدة {]ْ

 ثـة ثال ثالـث  إنه قالوا ثالثة ثالث اهللا إن :قالوا الذين أن بيان ذلك وفي ،اآلية تلك لسياق موافقة
 لـيس  بل ،ثالثة صفات وال ثالثة قدماء ذكر القرآن في وليس ،المسيح وأم ،والمسيح ،هو :آلهة

                                         
  .٧٥-٧٤: ص، ابن تيمية: رسالة التدمريةال) ١(
  .١/١٩٦ ،الجوزية قيم ابن :المرسلة الصواعقمختصر ) ٢(
 اتخـذت  وقـد . المعتزلـة  علـى  خرج الذي األشعري الحسن ألبي تنسب إسالمية، كالمية فرقة: األشاعرة) ٣(

. وغيـرهم  والفالسـفة  زلـة المعت من خصومها محاججة في وسيلة والكالمية العقلية والدالئل البراهين األشاعرة
  .)١/٩٤، الشهرستاني: الملل والنحل: انظرو. ٨٣، مانع الجهني: الموسوعة الميسرة(
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 لكـن  ،صـحيحا  المعنـى  كـان  وإن ،تعالى اهللا أسماء في القديم ذكر السنة في وال الكتاب في
  )١(".به النصارى تعالى اهللا يكفر لم ذكروه ما أن بيان هنا المقصود

 نثبـت  نحـن  :الجهمية قول وكذلك" : هذه الشبهة فقال   يم الجوزية ابن ق ولقد ناقش اإلمام    
 اهللا مـع  قـدماء  ثالثـة  أثبتوا والنصارى :قال .قدماء عدة يثبتون الصفات ومثبتو ،واحدا قديما

 السامع يوهم الذي والتدليس التلبيس هذا إلى فانظر .أكثر أو قدماء سبعة أثبت من فكيف ،رهمففك
 إنمـا  ،اسـمه  مسمى في داخلة وصفاته بصفاته واحدا قديما أثبتوا وإنما ،اهللا مع قدماء أثبتوا أنهم

 أسـمائه  بجميـع  الواحـد  اإللـه  هو بل ،إلها صفاته من صفة كل يجعلوا ولم ،واحدا إلها أثبتوا
 يدعو :قالوا حيث ،لرسوله المكذبين باهللا المشركين األصنام عباد عن متلقى بعينه وهذا ،وصفاته

 فـأنزل  .متعددة آلهة فيدعو .بصير يا ،سميع يا ،رحمن يا ،اهللا يا :يقول ثم .دواح إله إلى محمد
ــز اهللا ــل و ع َقــل ادعــوا اهللاَ أو ادعــوا الــرمحن أيــا مــا تــدعوا فلــه األســامء احلــسنى[: ج ْ َْ ْ َ  َُّ ُ َ َ ُ ُ َ َ ُ ْ ُ َْ َُ َ ِ َْ ِ[ 

 فإنمـا  وتمـوه دع اسم فأي ،الحسنى األسماء له واحدا إلها تدعون إنما إنكم أي، }١١٠:اإلرساء{
 مـن  المشتقة الحسنى أسماؤه تعددت وإن واحد إله أنه سبحانه فأخبر ،االسم بذلك المسمى دعوتم
 )٢(."والصفات النعوت وكثرة ،الذات توحيد على اآلية فنزلت ...صفاته

 اهللا إن :تقول ال فالصفاتية ،قدماء ثالثة ثالث إنه :بقولهم كفروا النصارى أن هب" -٧
 مـسمى  عـن  خارجة صفاته فليست ،صفاته يتضمن عندهم تعالى اهللا اسم بل ،اءقدم تسعة تاسع
 ال وهـم  ،اسمه مسمى في داخلة صفاته كانت اهللا دعوت أو باهللا آمنت :القائل قال إذا بل ،اسمه

 النبـي  قـال  وقد !؟ثالثة ثالث أو تسعة تاسع اهللا إن :يقولون فكيف ،اهللا غير أنها عليها يطلقون
" :فعلـم  ،)٥(اهللا ولعمر )٤(اهللا بعزة الحلف الصحيح في وثبت )٣("أشرك فقد اهللا يربغ لفح من 
  )٦(."اهللا غير إنه يقال بما حلفا ليس بذلك الحلف أن

                                         
  .٤٩٥-٢/٤٩٤، ابن تيمية: منهاج السنة النبوية) ١(
  .٩٣٨-٣/٩٣٧ ،الجوزية قيم ابن :المرسلة الصواعق )٢(
 ،)٣٢٥١: ( حديث رقم  ،ة الحلف في اآلباء   في كراهي  باب، كتاب األيمان والنذور  : هسنن في    داود و أب أخرجه) ٣(

  .صحيح: األلباني قال .٣٦٦: ص
،  باب الحلف بعزة اهللا وصـفاته وكلماتـه  ،كتاب األيمان والنذور  :  صحيحه أخرجه البخاري في  .  متفق عليه  )٤(

 باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها     ، كتاب الجنة :  ومسلم في صحيحه   .١٢٧٢: ص، )٦٦٦١: (حديث رقم 
  .١١٤٣: ص، )٢٨٤٨: (حديث رقم، الضعفاء

 ،)٦٦٦٢: (حـديث رقـم   ، باب قول الرجل لعمر اهللا    ، كتاب األيمان والنذور  : هصحيحفي  البخاري  أخرجه  ) ٥(
  .١٢٧٢: ص

  .٤٩٦-٢/٤٩٥، ابن تيمية: منهاج السنة النبوية) ٦(
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v التشبيه والتجسيم عرض دليل :املطلب األول.  
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  المطلب األول
  التشبيه والتجسيمدليل عرض 

واهللا تعالى نفي عـن  ، يرى المعتزلة أن إثبات الصفات هللا تعالى يقتضي التشبيه والتمثيل     
ٌقـل هـو اهللاُ أحـد[: فقـال تعـالى   ، نفسه الشبيه والمثيل والنظير    َ َ َُ ْ ُاهللاُ الـصمد) ١(ُ َ ْمل يلـد ومل ) ٢(َّ َْ ََ ْ ِ َ

ْيولـــد َ ٌومل يكـــن لـــه كفـــوا أحـــد) ٣(ُ َ ً ُ ْ ََ ُ ُ َ ُ َ ْ ٌلـــيس كمثلـــه يشء[: وقـــال، }اإلخـــالص{. ]) ٤(َ ْ َ ْ َِ ِ ِ َ َ ْ[ 
ولذلك ال يجوز وصف الباري تعالى بصفة يتصف بها المخلوق؛ حتى ال يحصل             ، }١١:ُّالـشورى{

، جهـة : نفي التشبيه عنه مـن كـل وجـه       ... واتفقوا على : "يقول الشهرستاني . التشبيه والتمثيل 
 )١(."وتأثرا، وتغيرا، وزواال، وانتقاال، وتحيزا، وجسما، وصورة، ومكانا

 الـصفات  ألن ؛جـسم  فهـو  الصفات به قامت ما :المعتزلة قالت: "قال اإلمام ابن تيمية   
 ؛بـه  ختياريةاال األفعال قيام أيضا ونفت ،الصفات فنفت ،بجسم إال يقوم ال )٢(والعرض ،أعراض

 يفتقر ألنهو ؛عرض وهو كالم القرآن ألن ؛مخلوق القرآن :فقالت ،حوادث وألنها ؛أعراض ألنها
 ال العـين  ألن ؛اآلخرة في يرى ال إنه :أيضا وقالت .بجسم إال يقوم فال ،حادثة وهي الحركة إلى

 يكون ال والمكان ،مكان مقام ذلك ألن ؛العالم فوق هو ليس وقالت .بجسم قائما أو جسما إال ترى
 )٣(."بجسم يقوم ما أو ،جسم إال به

، ا بعلم لكان يجب في علمه أن يكون مثال لعلمنا         لو كان عالم   ":يقول القاضي عبد الجبار   
 ألن المثلـين ال     ؛وهذا يوجب أن يكونا قديمين أو محدثين      ، وفي علمنا أن يكون مثال لعلمه تعالى      

هو أنه  ، وهذه األدلة مبنية على أصلين؛ أحدهما     . وذلك محال ، يجوز افتراقهما في قدم وال حدوث     
وفي علمنا أن يكون مثال لعلمـه       ،  أن يكون مثال لعلمنا    تعالى لو كان عالما بعلم لوجب في علمه       

  )٤(."أن المثلين ال يجوز افتراقهما في قدم وال حدوث، والثاني، تعالى

حديهما يجـب   أفقد علم أن ذات     ، الذاتين إذا اشتركا في صفة من صفات الذات       : "ويقول
. وجب استحقاقها لآلخـر أن تستحق سائر ما تستحقه األخرى؛ ألن ما أوجب استحقاقه ألحديهما ي     

                                         
، ابـن تيميـة   : رسالة التدمرية ال. ١٠٧: ص، الخياط: االنتصار: انظر. ١/٤٥، الشهرستاني: الملل والنحل ) ١(

  .٣٢٨: ص، عبد الرحيم السلمي: حقيقة التوحيد. ٧٥-٧٤: ص
 وآخـرون  .ذلك ونحو والسكون والحركة والقدرة والعلم كالحياة بغيره قام ما :الكالم أهل عرف فيالعرض   )٢(

  .)٢١٦-٥/٢١٥، مجموع الفتاوى( .زمانين يبقى ال ما هو: يقولون
  .٢٣٠-٢/٢٢٩، ابن تيمية: يةمنهاج السنة النبو) ٣(
  .١٣١: ص، القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة) ٤(
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ألوجب ذلك كـون أحـدهما      ، وإن افترقا في صفة أخرى    ، ولو جوزنا اشتراكهما في صفة الذات     
ويستحيل في الذات الواحدة الخـالف و  ، وإلى أن يوافقه بنفس ما يخالفه، مخالفا لما هو موافق له  

 صفة الذات يوجـب     فقد ثبت أن االشتراك في    ... كما يستحيل أن نوجب الحدوث والقدم       ، الوفاق
فأما وجـوب االتفـاق فيمـا ال        . واألحكام الراجعة إلى الذات   ، االشتراك في سائر صفات الذات    

  )١(."يرجع إلى الذات فغير واجب

والحيـاة  ، هو أنه تعالى لو كان حي بحياة      ، وجملة القول في ذلك   : حي ال بحياة  : "ويقول
لوجب أن يكـون    ، دراك ضربا من االستعمال   ال يصح اإلدراك بها إال بعد استعمال محلها في اإل         

 ألن القـدرة ال يـصح       ؛وكذلك الكالم في القدرة   : قادر ال بقدرة  . وذلك محال ، القديم تعالى جسما  
فيجب أن يكون اهللا    ، الفعل بها إال بعد استعمال محلها في الفعل أو في سببه ضربا من االستعمال             

وأما العلم فقد يسلك فيـه طريقـان        :  ال بعلم  عالم .وذلك ال يجوز  ، تعالى جسما محال لألعراض   
وفـي  ، هو أنه تعالى لو كان عالما بعلم لكان يجب في علمه أن يكون مثال لعلمنا              ، أحدهما: اثنان

 ألن المثلين ال يجوز     ؛وهذا يوجب أن يكونا قديمين أو محدثين      ، علمنا أن يكون مثال لعلمه تعالى     
 )٢("...وذلك محال، افتراقهما في قدم وال حدوث

                                         
  .٤/٢٥٢، القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل) ١(
  .١٣٢-١٣١: ص، القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة) ٢(
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  المطلب الثاني

   دليل التشبيه والتجسيممناقشة

أن إثبات الصفات للباري تعالى يستلزم تشبيه الخـالق         : لقد أخطأ المعتزلة عندما زعموا    
ولم يتعـرض لهـا أحـد مـن         ، فالصفات اإللهية ثابتة بالقرآن الكريم والسنة النبوية      . بالمخلوق

ويـسمعون  ، بل كانوا يقرؤون القرآن   ، تشبيه والتجسيم الصحابة الكرام بالنفي بحجة أنها تستلزم ال      
فصفات الباري  ، وال يقابلونها إال بالتصديق والتنزيه    ، أحاديث الصفات التي صحت عن النبي       

والفرق بين صفة الخالق    ، وصفات المخلوقين تناسب ضعفهم وعجزهم    ، تعالى تليق بذاته وجالله   
. على هذا النهج سار من بعدهم من السلف الصالح        و. كما بين الخالق والمخلوق   ، وصفة المخلوق 

 شـيخ  الخزاعي حماد بن نعيم قال) ١(بل كان السلف ينكر بدعة نفي الصفات ويكفرون القائلين بها 
 فقـد  نفسه به اهللا وصف ما جحد ومن ،كفر فقد بخلقه اهللا شبه من" :تعالى اهللا رحمهما البخاري

 )٢("تشبيه ولهرس وال نفسه به اهللا وصف فيما وليس ،كفر

 وآمنا ،اهللا مراد على اهللا عن جاء وبما ،باهللا آمنا" :تعالى اهللا رحمه الشافعي اإلمام قالو
 تعـالى  هللا :وقال .سلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مراد على اهللا رسول عن جاء وبما ،اهللا برسول
ـ  من أحدا يسع ال ،أمته  نبيه بها وأخبر كتابه بها جاء وصفات أسماء  عليـه  قامـت  اهللا قخل
 ،العـدول  عنه روى فيما بها القول  اهللا رسول عن وصح ،بها نزل القرآن ألن ؛ردها الحجة

 ألن ؛بالجهـل  فمعذور عليه الحجة ثبوت قبل أما كافر فهو عليه الحجة ثبوت بعد ذلك خالف فإن
 إليـه  الخبر انتهاء دبع إال أحد بها بالجهل يكفر وال والفكر بالرؤية وال بالعقل يدرك ال ذلك علم
 :سـبحانه  فقـال  تعـالى  نفسه عن التشبيه نفى كما التشبيه عنها وينفي الصفات هذه وتثبت ،بها
ُليس كمثله يشء وهو السميع البصري[ ِْ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ ََّ ٌْ َ ْ   )٣(."}١١:ُّالشورى {]ََ

  :وبينوا فساده من عدة وجوه منها. ولقد ناقش العلماء هذا الدليل

 متناقـضة  الـشرع  في مبتدعة طريقة الجسم نفي على الباري نزيهت في االعتماد "-١
 قـول  وال ،سـنة  وال كتاب بذلك يرد لم فإنه الشرع أما .عقال وال شرعا ال تصح فال ،العقل في

                                         
درء تعارض العقـل    . ١/١٠٣،  تيمية ابن: الصفدية. ٣/١٠٣٠، ابن قيم الجوزية  : الصواعق المرسلة : انظر) ١(

  .٢/١٩٨، ابن تيمية: منهاج السنة النبوية. ١/٣٠٢، ابن تيمية: والنقل
صـالح  : تحقيـق ، حافظ بن أحمد حكمي   : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول في التوحيد         ) ٢(

: سـنة النـشر   ،  بيروت –لعلمية  دار الكتب ا  : الناشر، األولى: الطبعة، محمد عويضة وأحمد بن يوسف القادري     
  .١/٢٩٦، هـ١٤١١

  .١/٢٩٧، كميحافظ ح :القبول معارج) ٣(
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 ،واألئمة السلف عند بدعة إثباته أو الجسم بنفي اهللا صفات في الكالم بل .واألئمة السلف من أحد
 من به وصفوه ما اليهود على اهللا عاب وقد .عليه الشرع لدل الشرع في يعتمد مما ذلك كان ولو

 مـن  مملـوءة  والتوراة .استراح :وقولهم ،مغلولة اهللا يد :وقولهم ،فقير اهللا إن :كقولهم ،النقائص
 علـى  يـرد  الكـالم  أهل من وكثير .ذلك حرفوا أنهم ذكر وال ،فيها ما عليهم يعب فلم ،الصفات

 )١(."القرآن طريقة ويدع عةالمبتد بالطريقة اليهود

 وهـذا  ،بدائم ليس الحادث هذا انـك إذا ألنه ؛ضعفه عرف قد الدليل هذا :يقال أن "-٢
 ليس الحادث هذا كان إذا أنه كما باقية بدائمة ليست الحوادث نوع يكون أن يجب ،باق بدائم ليس
 فـي  دائمة باقية هي بل. اقـبب ليس الحوادث نوع يكون أن يجب ،بباق ليس الحادث وهذا ،بباق

ٌأكلهـا دائـم [ :تعـالى  قال اـكم ،وجمهورها األمة سلف وإجماع والسنة ابـالكت في المستقبل ِ َ َ ُ ُ ُ
َوظلها ُّ ِ ٌهلـم فيهـا نعـيم [ :تعـالى  قال .فرد فرد كل دوام ال ،نوعه دوام والمراد، }٣٥:الرعد {]َ ِْ َِ َ َُ
ٌمقـيم َّإن[ :وقـال  .نوعه هو والمقيم، }٢١:التوبـة {]ُِ ٍ هـذا لرزقنـا مـا لـه مـن نفـادِ َِ َ ْ ُ ََ ُ ََ َ ْ ِ ، }٥٤:ص {]َ

  )٢(..."وينصرم ينقضي أي ،ينفد منه جزء كل كان وإن ،ينفد ال نوعه أن والمراد

ابـن قـيم   يقول اإلمام  ،  تناقض أصحاب الدليل وإتيانهم بما يستلزم نقضه وإبطاله        -٣
 ،المخلوقـات  فـوق  اهللا بعلـو  لالقو من فروا الذين هؤالء أن ؛العجب أعجب من إن: "الجوزية
 إال الـصانع  إثبـات  يمكنهم ال بأنهم اعترفوا قد ،والتجسيم التشبيه خشية ،عرشه على واستوائه

  )٣(..."والتمثيل التشبيه من بنوع

فـاهللا  ، جـسيم التـشبية والت ال يقتضي ،  وصف الخالق بصفة يتصف بها المخلوق  -٤
، ود الخالق والمخلوق كما بين الخالق والمخلوق      والفرق بين وج  ، تعالى موجود والمخلوق موجود   

ووجود المخلوق وجود محدود مؤقت يليـق بذاتـه         ، فوجود الخالق تعالى وجود كامل يليق بذاته      
وال يـرد  ، ري تعالى بأنه موجود يستلزم تشبيهه بالمخلوق   اوال يقول أحد أن وصف الب     ، المخلوقة

 ،موجـود  شيء العرش أن قيل إذا عاقل يقول فال ": ابن تيمية   اإلمام يقول، ذلك في الذهن مطلقا   
 في ليس ألنه ؛والوجود الشيء مسمى في هماقالتفا ؛هذا مثل هذا نأ: موجود شيء البعوض نأو

 االسم مسمى هو ،كليا مشتركا معنى يأخذ الذهن بل ،فيه يشتركان غيرهما موجود شيء الخارج

                                         
بيـان تلبـيس    . ١٢٩-١/١٢٧، ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل   : وانظر. ٢/٣٣، ابن تيمية : الصفدية) ١(

  .٩٤٣-٣/٩٣٩، الجوزية قيم ابن :المرسلة  الصواعق.١/٢٧٢، ابن تيمية: الجهمية
  .١٥٤-٢/١٥٣، ابن تيمية: سنة النبويةمنهاج ال) ٢(
  .٤/١٣١٩، ابن قيم الجوزية: الصواعق المرسلة) ٣(
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 أن مـع  غيره فيه يشركه ال يخصه منهما كل فوجود: موجود وهذا موجود هذا قيل وإذا ،المطلق
 تلـك  وكانـت  بأسـماء؛  صفاته وسمى ،بأسماء نفسه اهللا سمى ولهذا. منهما كل في حقيقة االسم

 مختصة بأسماء مخلوقاته بعض وسمى ،غيره فيها يشركه ال إليه أضيفت إذا به مختصة األسماء
 اتفـاق  من يلزم ولم ؛والتخصيص اإلضافة عن قطعت إذا األسماء تلك توافق ،إليهم مضافة ،بهم

، اتفاقهمـا : والتخصيص اإلضافة عن يدروالتج اإلطالق عند هواتحاد مسماهما وتماثل ،االسمين
 اإلضـافة  عنـد  مـسماهما  يتحـد  أن عن فضال ،والتخصيص اإلضافة عند المسمى تماثل وال

َاهللاُ ال إلـه إال هـو [: فقال ،حيا نفسه اهللا سمى فقد. والتخصيص ُ ََّ َِ ُاحلـي القيـومَِ ُّ َُّ ، }٢:آل عمـران {]َ

ِّخيرج احلي من امليـت وُخمـرج امليـت مـن احلـي[ :فقال ؛حيا عباده بعض وسمى ِّ ِّ ََّ َ َ ََ ُ َ َ ُِ ِ ِ ِِ ِْ ْ ، }٩٥:األنعـام {]ُ

َخيـرج احلـي مـن [ : وقولـه  ،به مختص هللا اسم الحي قوله ألن ؛الحي هذا مثل الحي هذا وليس ُِ َّ َ ِ ْ ُ
ِامليت ِّ  عـن  وجـردا  أطلقـا  إذا يتفقـان  وإنمـا  ،به مختص المخلوق للحي اسم ،}٩٥:األنعام {]َ

 قـدرا  المطلـق  من يفهم العقل ولكن ،الخارج في موجود مسمى للطلق ليس ولكن ؛التخصيص
 والمخلوق ،المخلوق عن الخالق به يتميز بما ذلك يقيد االختصاص وعند ،المسميين بين مشتركا

 )١(."الخالق عن

 همـا  والمتـشابهان  التمثيـل  هـو  وغيـرهم  المتكلمين صطالحا في" أن التشبيه    -٥
 إمكـان  فـي  نـزاع  وبينهم .منابه وناب مقامه وقام صاحبه سد أحدهما سد ما وهما ،المتماثالن

 أو الـذوات  بـنفس  التماثـل  هو الذي التشابه وهل ، دون وجه  وجه من التماثل هو الذي التشابه
ـ  فيه خالف وإنما ؛اهللا عن منتف ضاأي التشبيه وهذا ؟بالذوات القائمة بالصفات  الممثلـة  شبهةالم

 ،كيدي ويد ،كبصري بصر يقول الذي المشبه :أحمد اإلمام قال كما وذموهم األئمة وصفهم الذين
 التماثـل  بدون يقال قد فإنه اللغة في التشبيه وأما... ومن قال هذا فقد شبه اهللا بخلقه    .كقدمي وقدم
 هـذا  :ويقـال  ،الحيوان تشبه إنها الحائط في المرسومة لصورةل يقال كما ،الحقيقة من يءش في

 أهـل  ومحققـو  السنة أهل أئمة كان ولهذا .مختلفتين الحقيقتان كانت وإن ،وكذا كذا في هذا يشبه
 ،معـدوما  كونـه  هذا مقتضى فأن ؛الوجوه من بوجه األشياء يشبه ال :يقال أن من يمنعون الكالم
  )٢(."التماثل نفي التشابه بنفي يريد من هؤالء نم لكن .هذا يطلقون طوائف ومنهم

 ،فجمعـت  مفرقة أجزاؤه كانت الذي المركب به يراد قد ،إجمال فيه الجسم لفظ" أن   -٦
 المفـردة  األجـزاء  من المركب أو ،وصورة مادة من المركب أو ،واالنفصال التفريق يقبل ما أو
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 أو ،فـاجتمع  متفرقا كان يكون أن عن كله ذلك عن منزه تعالى واهللا .الفردة الجواهر تسمى التي
 مـن  ذلك غير أو ،عنه وانفصاله بعضا الشيء بعض مفارقة هي التي والتجزئة التفريق يقبل أن

 واهللا .الـصفات  به تقوم ما أو ،يرى ما أو ،إليه يشار ما بالجسم يراد وقد .عليه الممتنع التركيب
 وقلـوبهم  بأيـديهم  الـدعاء  عنـد  الناس ليهإ ويشير ،الصفات به وتقوم ،اآلخرة في يرى تعالى

 نفيـه  قصدت الذي المعنى هذا له قيل المعنى هذا بجسم ليس بقوله أراد فإن .وأعينهم ووجوههم
 اللفظ وأما .نفيه على دليال تقم لم وأنت .المعقول وصريح المنقول بصحيح ثابت معنى اللفظ بهذا

 لفـظ  إطـالق  وأئمتها األمة سلف من أحد قول وال السنة وال الكتاب في فليس ،وإثباتا نفيا فبدعة
  )١(."إثباتا وال نفيا ال تعالى اهللا صفات في الجسم

يقـول  ،  أن الصفة المضافة للمخلوق ال تحمل نفس معنى الصفة المضافة للخالق           -٧
 مـضافة  تعتبر وتارة. الرب إلى مضافة تعتبر تارة: اعتبارات ةثالث لها الصفات فهذه: "ابن تيمية 

 اهللا وعلـم  اهللا حيـاة : العبـد  قال فإذا. بالعبد وال بالرب تختص ال مطلقة تعتبر وتارة .العبد ىإل
 :قـال  وإذا .المخلـوقين  صفات يماثل وال ،مخلوق غير كله فهذا ذلك ونحو اهللا وكالم اهللا وقدرة

 العلـم  :قـال  وإذا. الرب صفات يماثل وال .مخلوق كله فهذا ،العبد وكالم العبد وقدرة العبد علم
   )٢(."مخلوق غير إنه وال مخلوق إنه كله عليه يقال ال مطلق مجمل فهذا ،والكالم والقدرة

 هـذا  ومـع  ،قـدير  عليم حي عندك هو" أن القول في الصفات كالقول في األسماء  -٨
 يكون أن أمكن حقا قولك كان فإن ،جسما إال قديرا عليما حيا تعلم ال أنك مع ،عندك بجسم فليس

 مباينـا  أعقـل  ال :قلت فإن .بجسم وليس عليه عاليا للعالم مباينا يكون وأن ،وقدرة وعلم حياة له
 بهـذه  مـسمى  يكـون  أن أمكن فإن ،جسم إال قدير عليم حي يعقل وال :لك قيل .جسما إال عاليا

 سـم اال ألن ؛فـال  وإال ،بجـسم  لـيس  ما الصفات بهذه يتصف أن أمكن ،بجسم ليس ما األسماء
 يرضـى  اهللا أن نفيـتم  لمـاذا  :لنفاتهـا  الـشرعية  للصفات المثبتون وقال ")٣(..".للصفة مستلزم

 تستلزم الصفات هذه ألن :قالوا ؟والسنة الكتاب به نطق مما ذلك ونحو ،ويفرح ويحب ،ويغضب
 عنـه  يحـصل  مـا  أو ،نتقاماال لطلب القلب دم غليان إال الغضب نعقل ال فإنا ؛والتشبيه التجسيم
 يـستلزم  ،ذلك ونحو واإلرادة والكالم والبصر السمع إثبات وكذلك :قالوا .ائرهاس وكذلك ،الغليان
 مـا  أو ،يضره ما ودفع ،ينفعه ما جلب إلى المريد ميل إال اإلرادة نعقل ال فإنا ،والتجسيم التشبيه
 إرادة :قـالوا  .الشاهد في يعقل ال يضره وال صاحبه ينفع ال لمراد فإرادة وإال ،المعنى هذا يالزم
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 خلقـه  غـضب  يـشبه  ال ورضـاه  الحـق  غضب وكذلك :قالوا .المخلوقين إرادة تشبه ال الحق
  )١(."مكابرة فهو اآلخر ومنع أحدهما تجويز أما .اآلخر في كالقول أحدهما في فالقول ،ورضاهم

 بـه  يحمد وال .كمال وال مدح صفة نفسه في ليس والنظير والمثل هيالشب نفي نإ "-٩
 ،الـشبه  عنه ينفي وأنقصها المعلومات أخس هو الذي المحض العدم فإن دهبمجر ذلك عنه المنفي
 اخـتص  قـد  ذلك عنه نفى من كون تضمن إذا إال ومدحا كماال ذلك يكون وال ،والنظير ،والمثل

 بهـا  لتفرده فهومثل   أو نظير  فيها له يكون أن عن بها وخرج .غيره بها باين الكمال صفات من
 علـم  وال حياة وال بصر وال له سمع ال لمن يقالال  و .والمثل لشبها عنه ينفي أن صح غيره عن
 النـاس  فطر عليه الذي هذا .والعيب الذم باب في إال .نظير وال شبه له ليس :فعل وال كالم وال

   :ليق كما والذم المدح في واستعمالهم وعقولهم

 )٢(."الفضائل في يساويه خلق ... زهير الفتى كمثل ليس

 فإنـك  أدب، إساءة فيه فيه، مدح ال كونه مع المجرد النفي وهذا": حاويةيقول شارح الط  
 وإن الوصـف  هذا على ألدبك! حائك وال حجام وال كساح وال بزبال لست أنت: للسلطان قلت لو

 أنـت  رعيتـك،  مـن  أحد مثل لست أنت: فقلت النفي أجملت إذا مادحا تكون وإنما صادقا، كنت
 غالـب  أن: والمقـصود .. .األدب فـي  أجملت النفي في جملتأ فإذا. وأجل وأشرف منهم أعلى

 وأكثـر  حي، قادر عالم أنه وهي قليل، فهو اإلثبات وأما بكذا، ليس بكذا، ليس السلوب، عقائدهم
 مـن  غيـرهم  سلكها التي العقلية الطرق عن وال والسنة، الكتاب عن متلقى ليس المذكور النفي
ُيس كمثلـه يشء وهـو الـسميع البـصريَل[: قال تعالى اهللا فإن الصفات، مثبتة ِْ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ ََّ ٌْ َ ْ ، }١١:ُّالـشورى {]َ
  فهـو  الكمـال،  بصفات سبحانه انفراده المراد أن ففهم. النفي معنى يقرر ما اإلثبات هذا ففي

 وال أسمائه في وال صفاته في شيء كمثله ليس رسله، به ووصفه نفسه، به وصف بما موصوف
 )٣("أفعاله في

، لو كان عالما بعلم لوجب أن يكون مثال لعلمنا        : " قول القاضي عبد الجبار    ةمناقش -١٠
فعلمه تعـالى   ،  ألن علم اهللا تعالى يختلف عن علمنا اختالفا كثيرا         ؛ليس سديدا " وعلمنا مثال لعلمه  

وال ، وهو يشمل علم ما كان وما هو كائن ومـا سـيكون           ، شامل للكون وما فيه من الموجودات     
كمـا أن   . وعلم اإلنسان قاصر محدود   ، قال ذرة في السموات أو في األرض      يعزب عن علمه مث   
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، أما علم اإلنسان فيطرأ  عليه ما ينفيـه        ، وال يحدث فيه ما ينفيه    ، علمه تعالى ال يطرأ عليه تغير     
 وأما  .حتى إنه ال يعلم أمر نفسه التي هي أقرب األشياء إليه          ، فيصبح اإلنسان جاهال ال يعلم شيئا     

بدليل أن القدم مما يقـع بـه الخـالف          ، المثلين ال يجوز افتراقهما في قديم أو حدوث       إن  : "قوله
، وصفاته تعالى قديمة قائمة بذاته    ، فيرد عليه بأن القدم ليس هو الصفة األخص هللا تعالى         " والوفاق

إنه لو كان عالما بعلم فالبد أن يتعلق        : "  وأما قوله  ...وال يمكن تصور ذات مجردة عن الصفات      
 ألن العلمين إذا تعلقا بمتعلق واحـد علـى          ؛وهذا يقتضي تماثلهما  ، ك العلم بما يتعلق به علمنا     ذل

وما في هذا الدليل؟ وما أنكرتم أنها لـم  : فيرد عليه القاضي الباقالني بقوله    " وجه واحد كانا مثلين   
ا إال وهي   ومن حيث علم أنه ال صفة جازت على أحدهم        ،  ولكن ألنفسهما فقط   ؛يتماثال لهذه العلة  
وليس كـذلك سـبيل علـم       ، وال صفة وجبت ألحدهما إال وهي واجبة لآلخر       ، جائرة على األخر  

لو كان جهة العلم بتماثل ماله تعلق بغير أن يكـون متعلقهمـا             : القديم وعلم المحدث ثم يقال لهم     
والمراد واحد على وجه واحد لوجب أن تكون اإلرادة والقدرة المتعلقتان بالشيء الواحد المقدور               

فلما بطل هـذا مـن قولنـا        ، لتعلقهما بمتعلق واحد على وجه واحد     ، على وجه الحدوث متماثلين   
  )١(."بطل اعتباركم الذي استندتم إليه، وقولكم
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  مطلبانوفيه 

v عرض دليل الرتكيب:املطلب األول .  
v مناقشة دليل الرتكيب:املطلب الثاني .  
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  المطلب األول
  دليل التركيبعرض 

ومـن  . واألجسام مركبة من أجزائهـا    ، يرى المعتزلة أن الصفات ال تقوم إال باألجسام       
والتركيـب  ، والتعدد تركيب ، جهة أخرى فإن إثبات صفات قائمة بالذات يعني تعدد هذه الصفات          

. ولذلك يجب نفي الصفات الثبوتية عن الباري تعـالى        . في حقه تعالى ممتنع؛ ألنه ينافي التوحيد      
 يقتـضي  الـصفات  إثبـات  :يقولـون  أخذوا الصفات نفاة هؤالء وكذلك: "م ابن تيمية  يقول اإلما 

 فـي  مركـب  والجـسم  ،اصـطالحهم  في بجسم إال تقوم ال الصفة لكون إما ،والتجسيم التركيب
 وذلـك  ،متعـددة  أمـور  إثبـات  يقتـضي  ونحوهمـا  والقدرة العلم إثبات ألن وإما ؛اصطالحهم

صفة الكـالم مـن     : " دليل المتكلمين العقلي على خلق القرآن      ويقول الشاطبي عارضا  ) ١(."تركيب
وإثبات صفات الذات قـول بتركيـب       ، وذات اهللا عندهم بريئة من التركيب جملة      ، جملة الصفات 

كمـا ال  ،  ألنه واحد على اإلطالق فال يمكن أن يكون متكلما بكالم قـائم بـه  ؛وهو محال ، الذات
 )٢(."إلى سائر الصفات، علم قائم بهأو عالم ب، يكون قادرا بقدرة قائمة به

لو كان جسما لوجـب أن ال يخلـوا       : " يقول القاضي عبد الجبار في الرد على المجسمة       
وكان يجب أن يكـون محـدثا كهـذه         ، كالقرب والبعد واالجتماع واالفتراق   ، من دالئل الحدوث  

األجـسام إلـى   وأيضا فكان يجب أن يحتاج إلى مركب ومصور ومؤلف له كما تحتاج          ، األجسام
وإال فإن جاز أن يكون هو قديما يستغني عن موجد ومركب ومصور ليجوزن أن يـستغني            ، ذلك

هو مـا يكـون     ، اعلم أن الجسم  : "ويقول )٣(..."وفي هذا إبطال الصانع   ، هللا تعالى الواحد منا عن ا   
. ..وال يحصل فيه الطول والعرض إال إذا تركب مـن ثمانيـة أجـزاء   ، طويال وعريضا وعميقا  

؛ الخالف في هذه المسألة ال يخلـو ثم إن ... وتسمى الثمانية أجزاء المركبة على هذا الوجه جسما 
إن اهللا تعالى جسم على معنى أنـه طويـل عـريض    : إما أن يكون عن طريق المعنى كأن يقول   

وأنه يجوز عليه ما يجوز على األجسام من الصعود والنزول والهبوط والحركة والسكون             ، عميق
 ؛وقد ثبت قدمـة   ،  لكان محدثا  – أي اهللا تعالى     –ولو كان جسما    ... تقال من مكان إلى مكان    واالن

، ألن األجسام كلها يستحيل انفكاكها من الحوادث التي هي االجتماع واالفتراق والحركة والسكون            
  )٤(."وما لم ينفك من المحدث يجب حدوثه ال محالة

                                         
  .١/٢٩٩، ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل: وانظر. ١/١٠٤، ابن تيمية: الصفدية) ١(
  .٧/١٤٢، بن تيميةا: درء تعارض العقل والنقل: وانظر. ١/١٧٤، إبراهيم الشاطبي: االعتصام) ٢(
  .١/٢١٥، لجبارالقاضي عبد ا: رسائل العدل والتوحيد) ٣(
  .١٤٥-١٤٣: ص، القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة) ٤(
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  المطلب الثاني

   دليل التركيبمناقشة

وبينوا بطالنـه   ،  هذا الدليل  ا وغيرهم ابن قيم الجوزية  ناقش اإلمام ابن تيمية وتلميذه      لقد  
بقـصد إيهـام    ، تحتمل أكثر من معنى   ، وأنه يقوم على استخدام ألفاظ عامة مجملة      ، وعدم صحته 

  . الناس والتلبيس عليهم

  :ومن أدلة بطالن هذا الدليل ما يلي

: يقول اإلمام ابـن تيميـة     ، كثر من معنى   لفظ التركيب لفظ مجمل مشترك يحتمل أ       -١
 كما غيره ركبه لما المركب فيقال ،االصطالحات بحسب متجددة معان يحتمل التركيب لفظ يقال"

َيف أي صورة ما شاء ركبك[: تعالى قال َ ُ َِّّ َ َ ََ َ ٍ َ  ونحو موضعه في الباب ركبت ويقال، }٨:االنفطـار {]ِ
 األغذيـة  كجمع فجمع متفرقا كان لما المركب يقال وقد .اللغة في المركب مفهوم هو وهذا ،ذلك

 لم وإن ،اإلنسان كأعضاء بعض عن بعضه تفريق يمكن لما المركب يقال وقد .المركبة واألدوية
 يعلـم  أن قبـل  والفلك كالشمس إليه يشار لما المركب يقال وقد .االبتداء في تفريق حال له يعهد
 كونـه  يعلـم  كمـا  ،شيء دون شيء منه يعلم أن ازج لما المركب يقال وقد .عنه االنفكاك جواز
 الـصفات  ثبـات إ أن قالوا إذا أنهم فمعلوم كذلك كان وإذا .بصيرا سميعا كونه يعلم أن قبل قادرا

 زوال فيمتنـع  ،تعـالى  هللا الزم الصفات ثباتإ فإن ،والثاني األول به يريدوا لم ،التركيب تستلزم
 الـصمد  األحـد  فإنه ،ونحوه كالتفرق الصمدية خالف عليه يجوز أن ويمتنع ،عنه الكمال صفات

 )١(."يولد ولم يلد لم الذي

 )٢(: خمسة أنواع للتركيب هيابن قيم الجوزيةولقد ذكر اإلمام 

v  علـى  زائـدا  وجودهـا  يجعل من عند والماهية الوجود من الذات تركيب :النوع األول 
 في له وجود ال األذهان في هو إنما ،مطلقا وجودا جعلته التركيب هذا نفيت فإذا ،ماهيتها
   .األعيان

v   ذاتـا  جعلتـه  التركيب هذا نفيت فإذا ،والصفات الذات من الماهية تركيب :الثانيالنوع 
 وال  لـه  حياة وال يريد وال يقدر وال يعلم وال يسمع ال ال يبصر ، وصف كل عن مجردة

                                         
بيـان  . ٢٨١-١/٢٨٠، ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل   : وانظر. ١٠٦-١/١٠٥، ابن تيمية : الصفدية) ١(

  .٥/٤٤١، ابن تيمية: تلبيس الجهمية
، ابـن تيميـة   : بيان تلبيس لجهميـة   : وانظر. ٢٠٠-١/١٩٩ ،الجوزية قيم ابن :المرسلة الصواعقمختصر  ) ٢(
  .١٠٥-١/١٠٤، ابن تيمية: الصفدية. ٤٧٥-١/٤٧٤
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 هذا بنفيك تفدتفاس الذات هذه من أكمل المخلوقات في ذات فكل .أصال صفة وال مشيئة
   .وأفعاله وصفاته لذاته وجحدك باهللا كفرك التركيب

v  الفالسفة يقوله كما والصورة الهيولى من الجسمية الماهية تركيب :الثالثالنوع.  

v  الكالم أهل من كثير يقوله كما الفردة الجواهر من التركيب :الرابعالنوع.  

v  وتركبت فاجتمعت ةمتفرق كانت أجزاء من الماهية تركيب :الخامسالنوع.  

 الفالسـفة  تدعيـه  مـا  ،مركبـا  لكـان  العرش فوق كان لو بقولك أردت فإن: "ثم قال 
 هذا من ال مركبة ليست المخلوقة المحدثة األجسام أن عندهم العقالء جمهور :لك قيل والمتكلمون

 ،راالعتبـا  بهـذا  مركبا يكون أن يلزم لم محدث مخلوق جسم العرش فوق كان فلو ،هذا من وال
 بـين  ويؤلف المجتمع ويفرق المتفرق يجمع الذي والمركب المفرد خالق حق في ذلك يلزم فكيف

 وال لـه  شـريك  ال واحد ورب واحد إله إثبات على دل إنما والعقل ،يشاء كما فيركبها األجزاء
 هـو  وال يـدين  وال وجه وال له صفة وال له اسم ال الواحد الرب ذلك أن على يدل ولم ،له شبيه

 عليـه  صريح كذب العقل على ذلك فدعوى ،شيء منه ينزل وال شيء إليه يصعد وال خلقه قفو
  )١(..."الوحي على صريح كذب هي كما

 ،قول مجمل يقصدون به التلبيس واإليهـام      "، هغيرإن المركب مفتقر إلى     :  قولهم -٢
 مفتقـر  أنـه  يشعر لكذ فإن ،تلبيس .غيره إلى افتقار هذا إن :القائل قول" :يقول اإلمام ابن تيمية   

 بوجـود  له مفارقا كان ما به يراد الغير لفظ أن تقدم قد ألنه ؛باطل وهذا ،عنه منفصل هو ما إلى
ـ  لـه  غيرا تسمى ال والصفة ،دونه به العلم أمكن ما هب ويراد ،مكان أو زمان أو ،  األول المعنىب

 وأمـا  ،ا له بهـذا المعنـى  إذ ليست صفته غير ، وبالمعنى األول يمتنع أن يكون مفتقرا إلى غيره       
 وإن ،لـصفات  مـستلزما  يكون وأن ،بصفات مشروطا وجوده يكون أن يمتنع فال الثاني بالمعنى
 جـاز  سـواء  ،العقليـة  المعاني صحة يمنع ما اللفظ إطالق في فليس غيرا الصفات تلك سميت
  )٢(."يجز لم أو اللفظ إطالق

 مبنيـة  هي التركيب مسمى نفي على ويعتمدون ،الصفات بها ينفون التي الحجة: "ويقول
 ،جزئـه  إلى مفتقر والمركب تركيب الصفات إثبات :قالوا فإذا ،موهمة مشتركة مجملة ألفاظ على

 لـه  مباينـا  غيرا بالغير أردتم إن :لهم قيل .بنفسه بواجب ليس غيره إلى والمفتقر ،غيره وجزؤه

                                         
، ابـن تيميـة  : درء تعارض العقـل والنقـل   : وانظر. ٩٤٧-٣/٩٤٦ ،الجوزية قيم ابن :المرسلة الصواعق) ١(
٣٠٢-١/٢٩٩.  
  .١/١٠٧، ابن تيمية: الصفدية: وانظر. ١/٢٨٢، ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل) ٢(
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 إال يوجـد  ال المركـب  :قـولكم  ةحقيق كان ،اسمه مسمى في داخل هو ما أردتم وإن ،باطل فهذا
  ومـن  .أفرادها بوجود إال توجد ال والجملة ،بعضه بوجود إال يوجد ال والمجموع ،جزئه بوجود
 ال :قيـل  إذا وكذلك ،صحيحا هذا كان نفسه بوجود إال يوجد ال الشيء :قال إذا القائل أن المعلوم

 )١(..."ذلك ونحو وأجزاء صفات يسمى مما نفسه في داخل هو ما بوجود إال يوجد

يقول اإلمام ابـن     ، أن الصفات ليس لها حقيقة غير الذات حتى تكون مفتقرة إليها           -٣
 فتقـار ا بـه  أريد وإن ،باطال كان علته إلى المعلول افتقار به أريد إن: هنا االفتقار ولفظ: "تيمية

 يمتنـع  بنفسه والواجب ،ممتنعا ذلك وليس ،الجانبين من تالزم هو فهذا ـ شرطه إلى المشروط
 مسمى في داخل وهو لذاته الزمة صفة كان ما فأما ،نفسه عن خارج هو ما إلى مفتقرا يكون أن
 أو اهللا دعوت: قال إذا القائل فإن .نفسه إلى مفتقر إنه: كقوله .إليها مفتقر إنه: القائل فقول ،سمها

 عـن  مجـردة  للذات سماا اهللا سما ليس ،بصفاتها المتصفة للذات متناوال اهللا اسم كان اهللا عبدت
 )٢(."لها الالزمة صفاتها

 يمتنع له الالزمة بالصفات الموصوف فإن ،تلبيس .جزئه إلى مفتقر إنه: وقولهم: "ويقول
 مفتقـرة  الحقيقة تلك إن: يقال حتى الموصوفة الذات غير حقيقة له وليست ،قهاريفا أو تفارقه أن
 ليـست : يقـول  الناس وبعض ،الموصوف غير سالنا بعض يسميها الالزمة والصفة ،غيرها إلى
 :ويقول يفصل حتى إثبات وال بنفي المغايرة لفظ عليها يطلق ال من الناس ومن .الموصوف غير
 مفارقـة  جـاز  ما بهما أريد وإن ،غير فهي اآلخر دون بأحدهما العلم جاز ما بالغيرين أريد إن

 هنـاك  يكـن  لم الموصوف غير هي: قلي لم فإن ،بغير فليست أو مكان أو بزمان لآلخر أحدهما
 ال متالزمـان  والذات فهي غيره هي: قيل وإن ،هيإل مفتقرة تكون أن عن فضال ،للذات الزم غير

 أحـدهما  وجـود  كـون  يقتـضي  الشيئين بين التالزم هذا ومثل ،األخرى مع إال إحداهما توجد
 ،لآلخـر  موجبـا  لـشيئين ا من كل يكون أن الممتنع وإنما ،بممتنع ليس وهذا ،باآلخر مشروطا

  )٤(."جائز الشروط في والدور ،ممتنع العلل في )٣(فالدور

 .للحـدوث  وال ،لإلمكـان  مستلزما هذا فليس :مركبا يسمى هذا أن فرض لو أنه "-٤
 الغنـي  هو بل ؛خلقه إلى فقيرا تعالى الرب يكون أن يمتنع أنه والسمع بالعقل علم الذي أن وذلك

                                         
  .١١٠-١/١٠٩، ابن تيمية: الصفدية) ١(
  .١/١٠٦، ابن تيمية: الصفدية: وانظر. ١/٢٨٢، ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل) ٢(
  ).١٧٦، الجرجاني: التعريفات. (هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه: الدور) ٣(
: الصفدية. ٢/١٦٧، ابن تيمية : ةمنهاج السنة النبوي  : وانظر. ١/٢٨١، ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل   ) ٤(

  .١/١٠٦، ابن تيمية
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 وأنـه  ،بذاته وموجودة .بنفسه قائمة المقدسة نفسه وأن بنفسه قيوم حي هأن علم وقد ،العالمين عن
 حقا يزال وال يزل لم بنفسه هو وإنما ،غيره من مستفادا وغناه ثبوته ليس بنفسه غني ،صمد أحد

 إال تقـوم  ال نفسه ألن ؛نفسه إلى محتاج أو ،نفسه إلى مفتقر إنه ذلك في يقال فهل ،قيوما صمدا
  )١(."نفسه في القول هو نفسه مسمى في داخلة هي التي صفاته يف فالقول ؟بنفسه

 وقـادرا  عالما يثبتون  فإنهم "،القول في الصفات كالقول في األسماء     :  يقال للمعتزلة  -٥
 الفعـل  مفهـوم  غير عالما كونه مفهوم أن بالضرورة ومعلوم لغيره فاعال بنفسه واجبا ويثبتونه

 لـزم  عرضـية  كانت وإن ادعوه الذي التركيب لزم المعاني هذه من مركبة ذاته كانت فإذا بغيره
 لـم  وإذا واجب فال الثبوتية بصفة غيره عن يتميز ال بنفسه الواجب كان وإن ادعوه الذي االفتقار

 التركيـب  ثبـوت  الستلزامها المعاني نفوا إنما أنهم وذلك محال التركيب من يلزم لم واجبا يكن
 ذات هي وإنما بحال أجزاء من تركيبا هناك أن نسلم ال إنا.. .محال وهذا الوجوب نفي المستلزم

 لـه  أجزاء الموصوف صفة وليست بها إال وجودها يصح ال التي للوازمها مستلزمة بنفسها قائمة
 ليـست  أو منه مركبة هي يقال أن يصح حتى عنه تتميز أو بعض عن بعضها يتميز أبعاضا وال

 )٢(."منتف هنا وتصوره  تصوره فرع ونفيه التركيب فثبوت مركبة

 قاضـيه  المعتصم وأمر ،المحنة في له مناظرتهم في أحمد اإلمام سألوا لما ولهذا" :يقول
 عارضه ؟اهللا غير أم اهللا أهو :القرآن في تقول ما :فقال سأله ،يناظره أن إسحق بن الرحمن عبد

 قـال  إن أنـه  وذلـك  .فسكت ؟اهللا غير أم اهللا أهو :اهللا علم في تقول ما :فقال بالعلم أحمد اإلمام
 فهـو  اهللا غيـر  كـان  فمـا  قالوا ،اهللا غير :قال وإن ،وكفرا خطأ كان اهللا هو القرآن :لهم القائل

 اهللا علـم  يقـال  أن يجوز وال عليه وارد التقسيم هذا فإن ،بالعلم أحمد اإلمام فعارضهم ؛مخلوق
  )٣(" .مخلوق

 مستلزمة ،بنفسها قائمة ذات هي وإنما ،بحال أجزاء من تركبا هناك أن نسلم ال أنا "-٦
 يتميـز  أبعاضـا  وال ،له أجزاء الموصوف صفة وليست بها؛ إال وجودها يصح ال التي للوازمها
 فثبـوت . مركبة ليست أو ،منه مركبة هي يقال أن يصح حتى عنه؛ تتميز أو ،بعض عن بعضها

  )٤(."منتف هنا وتصوره ،تصوره فرع ونفيه التركيب

                                         
  .٦/٣٤٨، ابن تيمية: مجموع الفتاوى) ١(
  .١/٦٠٥، ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية) ٢(
  .١٠٨-١/١٠٧، ابن تيمية: الصفدية) ٣(
  .٣٤٨-٦/٣٤٧، ابن تيمية: مجموع الفتاوى) ٤(
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   مطلبانوفيه

v عرض دليل االختصاص:املطلب األول .  
v مناقشة دليل االختصاص:املطلب الثاني .  
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  المطلب األول
  دليل االختصاصعرض 

 ؛يرى المعتزلة أن إثبات الصفات الثبوتية للباري تعالى ينافي التوحيد ويبطـل الـصانع             
،  مخـصص  والمختص بأمر ما مفتقـر إلـى      ، وذلك ألن المتصف بصفة ما مختص بهذه الصفة       

ومن جهة أخرى فإن    ) ١(والعجز والنقص ممتنع في حق اهللا تعالى      ، واالفتقار يعني العجز والنقص   
وما كان محال للحـوادث ال بـد أن يكـون           ، المختص بصفة ما ال بد وأن يكون محال للحوادث        

 فوجب نفي الصفات الثبوتيـة    . وهذا يلزمه التسلسل الباطل   . والحادث ال بد له من محدث     ، حادثا
 )٢(ويكتمل تنزيه الباري تعالى، عن الباري تعالى حتى يتحقق التوحيد

 )٣(:وهذا الدليل مبني على مقدمات ثالث هي

v وبكونه في جهة ما يكون مختصا،  أن المتصف بقدر معين:األولى.  

v أن المختص ال بد له من مخصص:الثانية .  

v أن المفتقر إلى المخصص حادث:الثالثة .  

وحجتهم فـي   ،  للذات – العتبارات ذهنية    –رد المعتزلة الصفات    :" يقول ابن المرتضى  
، ولو اتـصف لتغيـر    ، التصف بها بعد أن لم يتصف     ، أنه لو قامت الحوادث بذات الباري     ، ذلك

ال يجوز أن نعتبر العلـم      ، فإذا ما تكلمنا عن اهللا مثال     . إذ ال بد من مغير    ، والتغيير دليل الحدوث  
فـإذا  ، إما أن تكون هذه الصفة أزلية كالذات وإما أن تكون حادثـة            ألنه   ؛صفة قائمة بذاته تعالى   

وإذا كانـت   ، كان هنـاك أزليـان    ، فكيف يمكنها أن تحل في الذات؟ وإذا حلت فيها        ، كانت أزلية 
حـال  (إلـى حـال     ) حال عدم العلم  (من حال ، لكانت الذات قد تغيرت   ، وحلت في الذات  ، حادثة
. وهذا ما ال يتفق وكمالـه تعـالى   .  الذات حادثة في صفاتها    فتكون، والتغير دليل الحدوث  ، )العلم

  )٤(."وهو التوحيد الكامل هللا. وبهذا يتبين السبب الحقيقي في نفي الصفات

                                         
  .٣/٢٨، أحمد أمين: ضحى اإلسالم. ٩٨٤-٣/٩٨١، ابن قيم الجوزية: الصواعق المرسلة: انظر) ١(
  .٧/١٤٢، ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل: انظر) ٢(
  .١/٤٨٤، صالح الرقب: مناهج اإلسالميين) ٣(
  .١١٠-١٠٩: ص، ابن المرتضى: المنية واألمل) ٤(
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لو كان ال يعلم إال بعلم لكان محتاجا في كونه عالما إلى ذلـك              :" قال القاضي عبد الجبار   
وقد ثبت أنه غني مـن      ، كالواحد منا ، فاعلكالواحد منا ولو لم يوجد إال بموجد لكان محتاجا إلى           

  )١(..."جميع الوجوه وال تجوز عليه الحاجة

 ألن كونه   ؛وال يوصف تعالى بكل صفة تقتضي معنى الحاجة       : "قال القاضي عبد الجبار   
 ويغتم ويـشفق إلـى مـا        يوصف بأنه يسر ويفرح ويخاف ويرجو     ولذلك لم   ، غنيا يمنع من ذلك   

 )٢(..."، وقد بينا استحالتهما عليه، واز اللذة واأللم عليه ألن كل ذلك يقتضي ج؛شاكله

                                         
  .٢١٢/ ١، القاضي عبد الجبار: رسائل العدل والتوحيد) ١(
  .٥/٢٤٧، القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل) ٢(
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  المطلب الثاني

   دليل االختصاصمناقشة

وعلـى  ، يقوم هذا الدليل على تعريف المعتزلة للواحد بأنه الذي ال يتجزأ وال يتـبعض             
 )١(.ونقضهما، ودليل الحدوث، وقد سبق مناقشة معنى الواحد عند المعتزلة، دليل الحدوث

كمـا تعـرض لمناقـشة      .  تعرض هذا الدليل لمناقشة بعض األشاعرة المتـأخرين        ولقد
 )٢(:ويمكن أن نجمل المناقشات جميعا في النقاط التالية، مستفيضة من قبل شيخ اإلسالم ابن تيمية

وبينوا ،  إن أئمة العلم أنكروا هذه الطريق وغيرها من الطرق التي سلكها المتكلمون            -١
لكونها تؤدي في نظر أصـحابها إلـى إنكـار الـصفات     ، محرمة في الشرع  و، أنها منافية للعقل  

  .واألفعال القائمة بذات اهللا تعالى التي وردت في نصوص الكتاب والسنة

 قد أنكر صحة االحتجاج بهـذا       – أحد كبار نظار األشاعرة المتأخرين       –  أن اآلمدي  -٢
لكن : "ما نصه ) رام في علم الكالم   غاية الم ( قال في . وبين سبب ضعفه في بعض مؤلفاته     ، الدليل

وذلك أنه وإن سلِّم أن ما يفرض من المقادير والجهات وغيرها ممكنـة  ، هذا المسلك مما ال يقوى  
ولكن إنما يلزم أن يكون الباري حادثا أن لو         ، وأن ما وقع منها ال بد له من مخصص        ، في أنفسها 

 يقـصد هنـا     –مقالة ال يقول بـه      ولعل صاحب هذه ال   . كان المخصص خارجا عن ذاته ونفسه     
 وعند ذلك فال يلزم أن يكون البـاري   –الشهرستاني وغيره من األشاعرة الذين سلكوا هذا الدليل         

  ".وال محتاجا إلى غيره أصال، حادثا

إذ لقائـل   ، وهذا المسلك ضعيف جدا   ): "اإلبكار في علم الكالم     ( وقال اآلمدي في كتابه     
أن كل مفتقـر إلـى      :  وهي – كانت مسلمة غير أن المقدمة الثانية        المقدمة األولى وإن  : أن يقول 

وبتقدير حدوث ما أشير إليـه مـن    ... وما ذكر في تقريرها باطل    ،  ممنوعة –المخصص محدث   
لجواز أن تكون هـذه الـصفات متعاقبـة    ، فال يلزم أن تكون الجواهر واألجسام حادثة    ، الصفات

  ".عليها إلى غير النهاية

ي بين ضعف هذا الدليل من وجهين كالهمـا متعلـق بامتنـاع صـحة       يالحظ أن اآلمد  
  :إن المفتقر إلى المخصص محدث: المقدمة التي تقول

                                         
  .هذا البحث الفصل الثاني المبحث األول: انظر) ١(
  .٤٨٦-١/٤٨٥، صالح الرقب: مناهج اإلسالميين) ٢(
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فإنه ال يلزم   ، وأنها محتاجة إلى المخصص   ،  أنه لو فرض أن هذه الصفات حادثة       :األول
جا عـن    ألن المخصص لها ليس شيئا خار      ؛أن يكون اهللا تعالى المتصف بالصفات الحادثة حادثا       

  .ذاته

 ألنه يمكن أن    ؛فال يلزم حدوث الموصوف بها    ،  لو فرض أن هذه الصفات حادثة      :الثانية
  .تكون هذه الصفات متعاقبة على الموصوف إلى غير نهاية

إن مسلك االختصاص   : هذا وقد عقب شيخ اإلسالم ابن تيمية على ما ذكره اآلمدي فقال           
ك يفتقر إلى ما يفتقر إليه ذلك الدليل من غير           ألن هذا المسل   ؛أضعف من مسلك حدوث األعراض    

والمتكلمون يقولون بعدم وجود    ، ثم إن كليهما مفتقر إلى بيان امتناع حوادث متعاقبة دائمة         ، عكس
  .وأدلتهم في هذا الجانب غير صحيحة، حوادث ال أول لها

مناقض لقولهم في مـسألة     " أنه البد للتخصيص من مخصص    " إن ما جاء في الدليل       -٣
أن القادر المختار يرجح أحد مقدوريه على اآلخـر         : فإنهم زعموا في تلك المسألة    ، حدوث العالم 

هذا مـع بطالنـه يوجـب    : فيقال لهم: " يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية . بدون مرجح أو مخصص   
كل الممكنات مخصـصة ووجـدت   : ثم قلتم، فإنكم قلتم ال بد للتخصيص من مخصص    ، تناقضكم

مـع أن نـسبة   ، جح المرجح أحد المتماثلين على اآلخر من غير مخصص  بل ر ، بدون مخصص 
فالموجود بنفسه أولى أن يستغني عن مخصص مما اختص به من ذاته            ، القادر إليهما نسبة واحدة   

وإذا جوزتم أن   ، لمعلوم أن وجود ذاته وصفاته أولى من وجود مفعوالته        اوذلك أنه من    ، وصفاته
فتجويزكم أن تكون   ، المختصة بحقيقة وقدر وصفة بال مخصص أصال      يكون مخصصا لمفعوالته    

  ".ذاته المختصة الواجبة بنفسها ال تفتقر إلى مخصص بطريق أولى

إن إثبات صفات للذات اإللهية يلزم منـه افتقـار الـذات إلـى              :  إن قول المتكلمين   -٤
،  الغنـي الفاعـل    فالعقل يجزم بأن  . وهو قلب للحقائق المعقولة   ، مخصص مناقض لصريح العقل   

وأن الذي يفتقر إلى سبب أو فاعل أو علم أو          ، القائم بنفسه ال يحتاج إلى مخصص     ، الواجب بذاته 
إنـه  :  ال يفتقر إلى شيء من ذلك حتى يقـال         واهللا  . نحو ذلك هو الذي يفتقر إلى المخصص      

  .مفتقر إلى المخصص

نفـسه مـن اللـوازم     أورد على   – أحد كبار أصحاب هذا الدليل       – إن الشهرستاني    -٥
  .وهذا في حد ذاته مما يضعف الدليل ويسقطه، والمعارضات ما اعترف معه بالحيرة

واختصاصه بقدر معين وتميـزه بجهـة ومـسافة يـستدعي         " إن ما جاء في الدليل       -٦
يكون فـاعال  ، فإنه ال يدل على افتقار اهللا تعالى إلى مخصص مباين له يخصصه بذلك " مخصصا

  .وليس مصدرا لفعل متعد،  االختصاص مصدر فعل الزمفإن، يتعداه فعله
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وكل ، إن كل مختص بجهة شاغر لها متحيز      : " وما جاء في الدليل كما قَدره الجويني       -٧
ومـا  ، يقبل االجتماع واالفتراق ال يخلو عنها     وكل ما ال    ، قابل لمالقاة الجواهر ومفارقتها   ، متحيز

فإن هذا القول مبني على مـسألة الجـوهر    ..." جواهر عن االجتماع واالفتراق حادث كال     ال يخلو 
كما أن هذا القـول مبنـي       ، والجوهر الفرد أكثر العقالء من المتكلمين وغيرهم ينكرونه       ، )١(الفرد

 .على مسألة حدوث األجسام التي استدل بها المتكلمون في مسألة حدوث العالم

                                         
، الجرجـاني :  التعريفـات  :وانظـر . ٩/٢٩٩، مجموع الفتـاوى  (. يتجزأ ال الذي الجزء:  هو الفرد الجوهر) ١(

١٢٩.(  
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ونعوذ باهللا من شرور أنفـسنا ومـن سـيئات          ، ه ونستغفره نحمده ونستعين ، إن الحمد هللا  
وأشهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال          ، ومن يضلل فال هادي له    ، أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له      

  ...أما بعد .شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

ـ      ، فقد تم بفضل اهللا وتوفيقه تمام البحث       ي بيـان  وأسأل اهللا تعالى أن أكون قد وفقـت؛ ف
فما كان من خير فـي هـذا        ، بشكل واضح ومبسط  ، منهج المعتزلة في توحيد األسماء والصفات     

أسـتغفر اهللا  . وما كان من زلل؛ فمني ومـن الـشيطان      ، البحث؛ فمن اهللا تعالى وبفضله وتوفيقه     
  .تعالى وأتوب إليه منه

  .وأختم البحث بأهم النتائج والتوصيات

  .أهم النتائج: أوال

تزلة يعتبرون العقل المـصدر األسـاس األول والوحيـد فـي تقريـر مـسائل             ن المع إ   .١
  .العدل والتوحيد

 مـصادر ثانويـة     ؛ن المعتزلة يعتبرون القرآن الكـريم والـسنة النبويـة واإلجمـاع           إ   .٢
 يوخذ بها في مسائل العدل والتوحيد علـى سـبيل االعتـضاد واالسـتئناس ال                ،فرعية

  .للنتائج العقليةأو لبيان عدم مخالفتها ، االعتماد

  باطـل   تعريـف فاسـد    . الذي ال يتجزأ وال يتـبعض      :عريف المعتزلة للواحد بأنه   إن ت    .٣
  . الذي قادهم إلى نفي الصفات اإللهية األولساساأل وهو ،ال أصل له

 دليـل فاسـد يحمـل أدلـة     ؛ن دليل الحدوث الذي استدل به المعتزلة علـى التوحيـد         إ   .٤
 المعتزلـة    الثـاني الـذي أدى إلـى نفـي         سـاس ألا وهـو    ،بطالنه من خالل مقدماته   

  .لصفات اإللهيةل

  تكليف له بمـا هـو       ألن ذلك  ؛ ظلم له   للبحث والمعرفة  إقحام العقل في المجال الغيبي    إن    .٥
  .فوق طاقته

نه ال تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح مطلقا بل العقل يشهد للنقـل ويؤيـده                إ   .٦
أو ، أو أن العقل غير صـريح     ،  النقل غير صحيح   أن: وقد يتوهم التعارض ألسباب هي    

  .أو عدم التمييز بين ما يحيلة العقل وبين ما يحار فيه، الخطأ في فهم النقل

 
 



  األسماء والصفاتمنهج المعتزلة في توحيد 
 

 ٢٠١

 

والعاقبـة  ، التفسير والبيان: ن التأويل في القرآن الكريم وعند السلف عرف بمعنيين هما     إ   .٧
ظ عن المعنى الراجح إلى     صرف اللف  –  عند المعتزلة  وأن التأويل بمعناه الحادث   . والمآل

وذلك ألن القرينة المعتبرة عند المعتزلـة   ؛ فاسد باطل– المعنى المرجوح لدليل يقترن به 
 .العقل فقط

ن القول في الصفات فرع عن القول في الذات ونحن إن كنا ال نعلم حقيقة الذات فيجب                 إ   .٨
أي ال نقـول    (التوقف عن الخوض في حقيقة الصفات فال نقول هي هو وال هي غيـره               

فيجب التوقف عند ما جاء فـي كتـاب اهللا        ) الصفات هي عين الذات وال هي غير الذات       
 .وما صح من سنة رسوله صلى اهللا علية وسلم وعدم الخوض فيما وراء ذلك

 وعـدم    وقبول ما جاء به النبي       ،ن من منهج السلف القائم على تقديم النقل على العقل         إ .٩
رض بين العقل والنقل اتهموا العقل ولم يطعنـوا فـي           اتع وإن بدا حصول     ،الطعن فيهما 

النقل الصحيح ولم يحرفوه بالتأويالت الباطلة ولم يردوا حديث النبي الصحيح سواء أكان             
 هو المنهج الصحيح الواجب اتباعه والسير عليه وهو األسـلم واألعلـم             ؛آحاد أم متواتر  

 .واألحكم

واعتقادهم أن العقـل هـو   ، للعقل على النقلن سبب ضالل المعتزلة يرجع إلى تقديمهم  إ .١٠
وأن القرآن والسنة واإلجماع    ، المصدر األساس األول والوحيد في مسائل العدل والتوحيد       

 . ال يؤخذ بهما إال على سبيل االعتضاد واالستئناس والتدعيم ال أكثر

  .التوصيات: ثانيا

مـنهج أهـل الـسنة      دراسة الفرق القديمة بغرض بيان أسباب وعوامل انحرافها عـن            .١
  .والجماعة

 من خالل بيان أوجـه االتفـاق        ،العمل على الربط بين الفرق القديمة والفرق المعاصرة        .٢
  .وما يترتب على ذلك من نتائج

 ، لما له من ارتباط وثيق بالمدرسـة العقليـة الحديثـة   ،دراسة أصل العدل عند المعتزلة    .٣
 .وبيان وجه العالقة بينهما
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v  ًآليات القرآنية فهرس ا: أوال.  

v  ًفهرس األحاديث النبوية : ثانيا.  

v  ًفهرس األعالم املرتجم هلم : ثالثا.  

v  ًفهرس الفرق واملذاهب : رابعا.  

v  ًفهرس املصطلحات: خامسا.  

v  ًفهرس املصادر واملراجع : سادسا.  

v  ًفهرس املوضوعات : سابعا.  
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 الصفحة رقمها اآليــــة م
 البقرةسورة 

مرانسورة آل ع ًوأتوا به متشاهبا...[  .١ ُِ َ َ ُِ ِ ُ َ[... ٩٧ ٢٥ 
ِوإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض[  .٢ ْ َ ََ ِ ٌ ْ َ ِْ ِ ِ َِ ُّ َِّ ِ َِ َ ََ... [ ١٤٨ ٣٠ 
َفجعلناها نكاال ملا بني يدهيا وما خلفها[  .٣ ََ َْ َْ َ ََ َ َْ َ َ َ ََ ْ َ ًِ َ َ[... ١٥٣ ٦٦ 
َيسمعون كال[...  .٤ َ َ ُ َ ْ  ١٤٨ ٧٥ ...] َم اهللاَِ
ْولئن اتبعت أهواءهم...[  .٥ ُ َ ْ ْ َ ََ َ َ َّ ِ ِ َ[... ٩٠ ١٢٠ 
ًأن القوة هللاِ مجيعا...[  .٦ َِّ َ َ ُ َّ َ[... ١٧٥، ٥٤ ١٦٥ 
ِوال يكلمهم اهللاُ يوم القيامة[...  .٧ َِ َ َ َ ُ ُ ُْ َُ ِّ َ َ...[ ٤٩ ١٧٤ 
َيريد اهللاُ بكم اليرس[...  .٨ ْ ُ ُ ُُ ِ ُِ [... ٤٩ ١٨٥ 
َولو شاء اهللاُ...[  .٩ َ ْ ُ ما اقتتلواََ َْ َ َ...[ ٧٢ ٢٥٣ 
َكلم اهللاُ...[  .١٠ َّ َ...[ ١٥١ ٢٥٣ 
ُاهللاُ ال إله إال هو احلي القيوم [  .١١ ُّ َُّ ََ َّ ََ ُ َِ ِ[... ٦١ ٢٥٥ 
ٌال تأخذه سنة وال نوم[...  .١٢ ْ َ َُ َ ٌَ َ ُ َِ ُ ْ[... ٤٨ ٢٥٥ 
ِوال حييطون بيشء من علمه[...  .١٣ ِ ِ ِ ٍ ِْ َْ َْ ِ َ ُ ُ َ[... ١٧٥، ٧٣، ٧٢ ٢٥٥ 
َوما ي[...  .١٤ َ ِذكر إال أولو األلبابَ َ ْ َُ ُ َّ ِ ُ َّ َّ[ ٩٨ ٢٦٩ 

 سورة آل عمران
ُاهللاُ ال إله إال هو احلي القيوم[  .١٥ ُّ َُّ ََ َّ ََ ُ َِ ِ [ ١٨٤ ٢ 
ٌهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات [  .١٦ ْ َ ََ َْ ُ َ َ َ ُِ ِ َِ َ ََّ ْ َ [... ١٠٣، ٩٨ ٧ 
َوال يكلمهم اهللاُ وال ينظر إليهم يوم[...  .١٧ َ ْ ْ ُ َ ُ ُ ُْ َ َِ َ ِِّ ُ ْ َ َُ ِ القيامةَ َِ َ [... ٥٥ ٧٧ 
ُحسبنا اهللاُ ونعم الوكيل...[  .١٨ ِ َِ ْ َ ُ ََ َْ[ ٤٥ ١٧٣ 
ٌلقد سمع اهللاُ قول الذين قالوا إن اهللاَ فقري [  .١٩ ِ ِ َِ َّ ِ ُ َ َّ َ َ ََ ْ ََ َ ْ... [ ٥٥ ١٨١ 

 سورة النساء
ًوكلم اهللاُ موسى تكليام[...  .٢٠ ِ ْ َ ََ ُ َ َّ َ[ ١٥١، ١٤٨، ٤٩ ١٦٤ 

 
 



  األسماء والصفاتمنهج المعتزلة في توحيد 
 

 ٢٠٤

 

 الصفحة رقمها اآليــــة م
ِأنزله بعلمه[...  .٢١ ِ ِْ َِ ُ َ ْ َ...[ ١٧٥، ٧٣، ٧٢، ٥٥ ١٦٦ 

 سورة املائدة
ٍلقد كفر الذين قالوا إن اهللاَ ثالث ثالثة[  .٢٢ ِ َِ َ ُ َ ُ َ َّ َ ََ َّ ِ َ َ َ َ ْ... [ ١٧٧، ١٧٣ ٧٣ 
ٌما املسيح ابن مريم إال رسول [  .٢٣ ُ َ َ َ ْ َ ََّ َِ ُ ْ ُ ِ...[ ١٧٧، ١٧٤ ٧٥ 
َإذ قال اهللاُ يا عيسى ابن مريم[  .٢٤ َ ْ َ َ ََ ْ ِ َ َ ْ ِ...[ ١٤٨ ١١٠ 
َوإذ قال [  .٢٥ َ ْ ِ َاهللاُ يا عيسى ابن مريم أأنت قلت َ َْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ََ ْ ِ... [ ١٧٧ ١١٦ 

 سورة األنعام 
َخلق الساموات واألرض وجعل الظلامت والنور[...  .٢٦ ْ َُّّ ََ َ َ َ َ َِ َِ َُ َ َُّ َ َ َ[... ١٥٣ ١ 
ِوهو اهللاُ يف الساموات ويف األرض[  .٢٧ ْ ََّ ِ َِ َ َ ُ َِ َ [... ١٣٥، ١٠١ ٣ 
ُوأوحي إيل هذا الق[...  .٢٨ ََ َ ََّ ِ َ ِ َرآن ألنذركم به ومن بلغُ َُ َ ْ ََ ْ َ ِْ ِِ َْ ُ ِ ُ[... ٨٨ ١٩ 
ٍقل لست عليكم بوكيل[...  .٢٩ ِ َ َِ ْ ْ ُْ َ َ ْ ُُ[ ٤٦ ٦٦ 
ِّخيرج احلي من امليت وخمرج امليت من احلي[...  .٣٠ ِّ ِّ ََّ َ َ ََ ُ َ َ ُِ ِ ِ ِِ ِْ ُ ُْ[... ١٨٤ ٩٥ 
َال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار[  .٣١ ُ َُ ْ َ ُ َ َ ْ َُ ِ َ ُِ ْ ُ ْ ُ َ[... ١٦٠ ،١٥٩، ١٣٥ ١٠٣ 
َما كانوا ليؤمنوا إال أن يشاء اهللاُ...[  .٣٢ َ َُ ُ َْ َْ َّ ِ ُ َِ ِ[... ٧٢ ١١١ 

 سورة األعراف
ٍفلنقصن عليهم بعلم[  .٣٣ ْ َ ُ َِ ِ ْ ِْ َ َّ َّ َ َ[... ٧٣، ٧٢ ٧ 
َقل إنام حرم ريب الفواحش [  .٣٤ َِّ َ ِّ ََ َ َ َ َّ َ ِ ْ ُ...[ ٤٦ ٣٣ 
ٍولقد جئناهم بكتاب فصلناه عىل علم [  .٣٥ ْ َ ْ َ َِ َِ ُ َّ ُ ََ َ َ ْ َْ ٍ ِ ْ ِ...[ ٩٧ ٥٢ 
ُهل ينظرون إال تأويله يوم يأيت تأويله [  .٣٦ ْ ُ َُ َ ِْ ِْ ِ ْ َْ َ َْ َ َ ُ ََّ ِ َ ُ[... ٩٧ ٥٣ 
ُأال له اخللق واألمر...[  .٣٧ ْ َ َ ُُ ْ ََ َ َ[... ١٥٦ ٥٤ 
ُوملا جاء موسى مليقاتنا وكلمه ربه[  .٣٨ ُّ ُ َ َ ََ َ َ َُّ ََ َ ِ ِِ َ ََّ [... ١٤٨ ١٤٣ 
َأمل يروا أنه ال يكلمهم وال[...  .٣٩ َ ََ ُ ْْ ُ ُ َ َُ ِّ َ َّ َ ً هيدهيم سبيالَْ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ[... ١٥٠ ١٤٨ 
ِولقد ذرأنا جلهنم كثريا من اجلن واإلنس[  .٤٠ ْ َِ َ ِّ َ َِ ِِ ًِ َ َّ َْ ََ َ ْ َ َ َ... [ ١٠٤ ١٧٩ 

 
 



  األسماء والصفاتمنهج المعتزلة في توحيد 
 

 ٢٠٥

 

 الصفحة رقمها اآليــــة م
َوهللاِ األسامء احلسنى فادعوه هبا [  .٤١ ْ ِْ ُ ُ ْ ََ َ ُ ُ َ َ... [ ٥٤ ١٨٠ 
ٌإن كيدي متني[ ...  .٤٢ ِ َِ ْ َ َّ ِ[ ٥٧ ١٨٣ 
َخلقكم من نفس واحدة و[...  .٤٣ َ ٍْ ِ َِ ٍَ ْ َ ُْ َ َجعل منها زوجهاَ ََ ْ َ ََ ْ ِ َ[... ١٥٣ ١٨٩ 

 سورة التوبة
ٌهلم فيها نعيم مقيم[...  .٤٤ ُ ٌ ِْ ِ َِ َ َُ[ ١٨٣ ٢١ 
ْوقل اعملوا فسريى اهللاُ عملكم[  .٤٥ َ َ َ َُ َ ُ َُ ْ ََ َ ِ[... ٥٥ ١٠٥ 
ًوما كان املؤمنون لينفروا كافة [  .٤٦ َّ َ ْ ُ َُ َ َِ ِ َِ ْ َُ َ...[ ١١٥ ١٢٢ 

 سورة يونس
ِوهو الغفور الرح...[  .٤٧ َّ ُ ُ َ َ ُ  ٣٨ ١٠٧ ]ُيمَ

 سورة هود
ِفاعلموا أنام أنزل بعلم اهللاِ[...  .٤٨ ْ َّْ َِ ِ َِ ُ ََ ُ ْ َ [... ١٧٥، ٥٤ ١٤ 
َإين أعظك أن تكون من اجلاهلني[...  .٤٩ ِِّ ِ ِ َِ َ َ ُْ َ َ ََ ُ ِ[ ١٦٢ ٤٦ 
ُإن ربك فعال ملا يريد[...  .٥٠ ِ ُ ََِ ٌ َّ ََّ َ َّ ِ[ ١٠٥ ١٠٧ 

 سورة يوسف
َقالوا تاهللاِ إنك لفي َضاللك[  .٥١ َِ َِ َ ُ ََّ ِ ِ القديمَ ِ َ [ ١٥٢ ٩٥ 

 سورة الرعد
َأكلها دائم وظلها[...  .٥٢ َُّ ُِ َِ ٌَ ُ ُ[... ١٨٣ ٣٥ 

 سورة إبراهيم
ُفيضل اهللاُ من يشاء وهيدي من يشاء[...  .٥٣ َُ ََ َ َ َ ُْ َ ِْ ِْ َ ُّ َ[... ١٠٤ ٤ 

 سورة احلجر
َإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون[  .٥٤ ُ ِ ََ ُ َ ُ َْ َّْ َ َ َِّ َِ ْ َ َِّّ[ ١٥٢ ٩ 

 سورة النحل
ٍونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل يشء [...  .٥٥ ِ ِ ِْ َ ِّ َ ُْ ً ََ ْْ َ َ ََ َ ََّ... [ ٦٨ ٨٩ 

 
 



  األسماء والصفاتمنهج المعتزلة في توحيد 
 

 ٢٠٦

 

 الصفحة رقمها اآليــــة م
ًوقد جعلتم اهللاَ عليكم كفيال ...[  .٥٦ ِ َ ُ ْْ ْ ُُ َ ْ ََ َ َ َ [... ١٥٣ ٩١ 

 سورة اإلرساء
ٌوال تقف ما ليس لك به علم [  .٥٧ ْ َْ َ َ ِْ ِ ِ َ َ َُ َ َ...[ ٤٦ ٣٦ 
َقل ادعوا اهللاَ أو ادعوا الرمحن أ[  .٥٨ ََ َ ُ ْ ُ ْْ َّ ِ ِ ُيا ما تدعوا ُ ْ َ َ  ... [ ١٧٨ ١١٠ 

 سورة الكهف
ُواتبع هواه[...  .٥٩ َ َ َ َ ََّ[... ٩٠ ٢٨ 
ِوربك الغفور ذو الرمحة[  .٦٠ َ ُّ َْ َّ ُ َُ ُ َ َ[... ٣٨ ٥٨ 

 سورة مريم
َقال رب اجعل يل آية قال آيتك [  .٦١ ُ َ َ ََ ََ ََ ً ِ ْ ََ ْ ِّ...[ ١٤٨ ١٠ 
ِوأعتزلكم وما تدعون من دون اهللاِ[  .٦٢ ُ ْ ُ َ ْ َِ َ ْ َ ََ ْ ُ ُ ِ َ...[ ١٦ ٤٨ 

 سورة طه

َالرمحن عىل العرش استوى[  .٦٣ َ َ ُ ََ ْ ْ َِّ َ ْ[ ١٠٧، ١٠١، ٧٣ ٥ ،
١٤٥، ١٣٣ 

ِولتصنع عىل عيني[...  .٦٤ ِْ َ َ َ ْ ََ َ ُ[ ١٠٥، ٥٦، ٥٠ ٣٩ 
َإنني معكام أسمع وأرى[...  .٦٥ َ ْ ََ ََ ُ ََ ُ َِّ ِ[ ٥٥ ٤٦ 
ًأفال يرون أال يرجع إليهم قوال[  .٦٦ َّْ ُ َْ َْ ْ ْ َ َ َِ َ َِ ِ َ َ َ[... ١٥٠ ٨٩ 

 بياءسورة األن
ٍما يأتيهم من ذكر من رهبم حمدث[  .٦٧ ِ ِ ِ َِ ْْ ُ ْ ِّ َ ْ َ َِ ْ ٍْ ِ ْ...[ ١٥٣، ١٥٢ ٢ 
َلعلهم هيتدون[...  .٦٨ ُ َ ْ َ ْ ُ َّ ََ[ ١١٥ ٣١ 

 سورة احلج
ُفإهنا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب [...  .٦٩ ْ ْ َ َ ْ ْ َُّ َُ ََ ُ َ ََ َِ َ َ ِ...[ ١٦١ ٤٦ 

 سورة النور
ِيعبدونني ال يرشكون يب[...  .٧٠ َ ُ ُِ ْ ُ ََ ِ َ ُ ً شيئاْ ْ َ...[ ٤٠ ٥٥ 
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 ٢٠٧

 

 الصفحة رقمها اآليــــة م
 سورة الفرقان

ِتبارك الذي نزل الفرقان عىل عبده [  .٧١ ِ ِْ َ َ ََ َ ََّ ْ َُ َ ََّ ََ...[ ٨٨ ١ 
ُوتوكل عىل احلي الذي ال يموت[  .٧٢ َّ َُ َ َِّ َِ َّ َ َْ َ َ[... ٣٤ ٥٨ 

 سورة الشعراء
َإنا معكم مستمعون[...  .٧٣ ُ َِ َ ْ ُ ْ َُ َّ ِ[ ٥٥ ١٥ 
َفلام تراءى اجلمعان قال أ[  .٧٤ َ َ َِ َ ْ ََ َ َ َّ َصحاب موسى َ ُ ُ َ ْ...[ ١٦٠ ٦١ 
َأنتم وآباؤكم األقدمون[  .٧٥ ُ ُ َْ ُ ُْ َ ُ َْ ََ َ[ ١٥٣ ٧٦ 
َإهنم عن السمِع ملعزولون[  .٧٦ ُ ُ ْ َ َََّ ْ َّ ْ ُِ ِ [ ٣ ٢١٢ 
٢
 سورة القصص١
ُكل يشء هالك إال وجهه[...  .٧٨ ْ َ ََ َّ ِ ٌ ِ ٍ ْ َ ُّ ُ[... ١٠٥، ٥٠ ٨٨ 

 سورة الروم
ُ األمر من قبل ومن بعد هللاِ[...  .٧٩ ْ َ ْ َ ْ ِْ ُِ َ ُ ْ َ...[ ١٥٦ ٤ 
َلقوم يعقلون[...  .٨٠ ُ َِ ِْ َْ  ١١٥ ٢٨ }٢٨:ُّالروم{] ٍ

 سورة السجدة
ٍفال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني[  .٨١ ُ َّ ْ َ َ ُْ ْ ٌ َْ ُِ ِ ُِ ََُ ْ َْ ََ َ[... ٩٧ ١٧ 

 سورة فاطر
ُإليه يصعد الكلم الطيب[...  .٨٢ َ ِّْ ُ َ َّْ ِ َِ ُ َ ِ[... ١٠١ ١٠ 
ِوما حتمل من أنثى وال تضع إال بعلمه[...  .٨٣ ِ ِ ِ ِْ َ ُِ َّ َِ ُ َ ْ ََ َ ْ ُ ْ َ َ[... ٥٥ ١١ 

 سورة يس
ِوارضب هلم مثال أصحاب القرية [  .٨٤ َ ْ َ َْ ََ َ ْ ْ ََ ً َُ ِ ْ[... ١٢١ ١٥- ١٣ 
ِحتى عاد كالعرجون القديم... [  .٨٥ ِ َ ِ ُ ُ َ َ َْ َ َّ[ ١٥٢ ٣٩ 
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 ٢٠٨

 

 الصفحة رقمها اآليــــة م
 سورة ص

َوال تتبِع اهلوى [...  .٨٦ ََ ِ َّ َ َ...[ ٩٠ ٢٦ 
ِيل األيدي واألبصارُأو[...  .٨٧ َ ََ ْ َ ِ ْ ِ[ ١٦١ ٤٥ 
ٍإن هذا لرزقنا ما له من نفاد[  .٨٨ َِ َ ْ ُ ََ ُ ََ َ ْ ِ َ َّ ِ[ ١٨٣ ٥٤ 
َّقال يا إبليس ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي[  .٨٩ ُ َ ُ َْ ُ َ َ َ ََ ْ َ َ َِ ْ ََ َِ ِْ َ َ ِ َ[... ١٠١ ٧٥ 

 سورة الزمر
ٌاهللاُ خالق كل يشء وهو عىل كل يشء وكيل[  .٩٠ َ ِّ َ َ ِِّ ٍ ٍ َِ َ َ ُ َْ ُْ ُ َُ[ ١٠٥ ٦٢ 

 سورة غافر
َملن امللك اليوم[...  .٩١ َْ ُ ْ ُ َِ ِ[... ١٤٩ ١٦ 

 سورة فصلت
ْأومل يروا أن اهللاَ الذي خلقهم...[  .٩٢ َ َُ َ َ ََّ ِ َّ َ َْ َْ َ...[ ٥٥ ١٥ 

 سورة الشورى
ُليس كمثله يشء وهو السميع البصري[...  .٩٣ ِْ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ ََّ ٌْ َ ْ ََ [ ١٨٦، ١٨٢، ١٠٨ ١١ 
َإنه بكل يشء ع[...  .٩٤ ٍُ ْ َ ِّ ُ َِّ ٌليمِ ِ[ ٥٥ ١٢ 
ًوما كان لبرش أن يكلمه اهللاُ إال وحيا [  .٩٥ َ ُ َْ َ ُ َ ََّ ِ ِّ ََ ْ ََ ٍ ِ َ...[ ١٥٠ ٥١ 

 سورة الدخان
َإنا أنزلناه يف ليلة مباركة إنا كنا منذرين[  .٩٦ َ ُِ ِ ٍ ٍْ َّ ُ َ َ َُ َ ُ َّْ ْ َِّ َِ َ ِْ َ...[ ١٥٦ ٤-٣ 
ِوإن مل تؤمنوا يل فاعتزلون[  .٩٧ ُ ِِ َ ُ ُْ ََ ِ ْ ْْ َ ِ[ ٣ ٢١ 

 سورة اجلاثية
َثم جعلناك عىل رشيعة من األمر فاتبعها [  .٩٨ ْ َ َ َ َ َِ َّ ََ ِ ْ ََّ ِ ٍ ِ َ َ ْ َُ...[ ٩١ ١٨ 
ُأفرأيت من اختذ إهله هواه[  .٩٩ َ َ ُ ََ ِ َ َ َّ ِ َ ْ ََ َ ََ[... ٩٠ ٢٣ 

 سورة األحقاف
ٌوإذ مل هيتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم...[ .١٠٠ َ َِ َِ ُ ُ ٌْ ْ َِ َِ َ ََ ِ ُ َ ْ َ ْ َ[ ١٥٣ ١١ 
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 ٢٠٩

 

 الصفحة رقمها اآليــــة م
 سورة الفتح

ْيريدون أن... [ .١٠١ ََ ُ ِ َ يبدلوا كالم اهللاُِ َُ َ ُِّ َ[... ١٤٨ ١٥ 
 سورة احلجرات

ُيا أهيا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا[ .١٠٢ َ َ ُ َُّ ْ َ ََ َ َ ََ ٍَ ِ ِِ ٌَ َْ ِ َّ َ ُّ َ [... ١١٦ ٦ 
ِّيا أهيا الذين آمنوا اجتنبوا كثريا من الظن [ .١٠٣ َ ُ ْ ََّ ِ ِ ِ ًِ َ َُّ َ ُ َ ََ َّ َ...[ ١٢١ ١٢ 

 سورة ق
ِوما مسنا م[... .١٠٤ َ َّ َ َ ٍن لغوبَ ُ ُ ْ[ ٤٨ ٣٨ 

 سورة الذاريات
ِوما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون[ .١٠٥ ُِ ُ َُ ْ َ َ َّ ََ َِ َّ ِ ْ ِ ْ َ [ ١٠٤ ٥٦ 
ُإن اهللاَ هو الرزاق ذو القوة املتني[ .١٠٦ ِ َِ َّ َ ُُ ُ ُ َّ َّ َّ ِ[ ١٧٥، ٥٤ ٥٨ 

 سورة النجم
ُإن يتبعون إال الظن وما هتوى األنفس[... .١٠٧ َ َ َّ ُُ ْ َ ْ َ ََّ ََّ َّ ِ ِ َِ ْ[... ١٢١، ١١٤ ٢٣ 
ً إن يتبعون إال الظن وإن الظن ال يغني من احلق شيئا[... .١٠٨ َّْ ُ ََ ِّ َّ َ َْ َ ََّ َّ َ َّ ُِ ِ ْ َّ َِّ ِ ِ ِ[ ١٢١، ١١٤، ١١٣ ٢٨ 

 سورة القمر
َجتري بأعيننا[ .١٠٩ ِ ُ ْ َ ِ ِ ْ َ[... ٥٦ ١٤ 

 سورة املجادلة
َقد سمع اهللاُ قول التي جتادلك يف زوجها [ .١١٠ ِ ِْ ْ ََ َْ ُ َّ َ َِ ِ َِ ُ َ َ...[ ٥٥ ١ 

 حلرشسورة ا
َلعلهم يتفكرون[... .١١١ ُ َ َّْ َ َ ُ َّ ََ[ ١١٥ ٢١ 
ِهو اهللاُ الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة[ .١١٢ َِ َ َ َ ُ َ َ َُ َّ َِ ْ ُ ِ َّ َِ َِ َّ...[ ٣٥ ٢٢ 

 سورة الطالق
ُومن يتوكل عىل اهللاِ فهو حسبه[... .١١٣ ُ َ َ َ َ ْ َْ َ َُ َ َ ْ َّ َ[... ٤٦ ٣ 
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 ٢١٠

 

 الصفحة رقمها اآليــــة م
 سورة املزمل

ًواهجرهم هجرا مجيال[... .١١٤ ِ َ ً ْ ْْ َ ُ ُ ْ َ[ ١٦ ١٠ 
 سورة املدثر

ًذرين ومن خلقت وحيدا[ .١١٥ ُ َِ َ ْ َْ َ ََ ِْ[ ١٧٥ ١١ 
ِإن هذا إال قول البرش[ .١١٦ َ ََ ْ َُ ََّ ِ ِْ[ ١١٠ ٢٥ 

 سورة القيامة
ٌوجوه يومئذ نارضة[ .١١٧ َ ِ ٍ َِ َ َْ ٌ ُ ُ ...[ ١٦٠، ١٥٩ ٢٣- ٢٢ 

 سورة االنفطار
َيف أي صورة ما شاء ركبك[ .١١٨ َ ُ َِّّ َ َ ََ َ ٍ َ ِ[ ١٩٠ ٨ 

 سورة النرص
ًسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباَف[ .١١٩ َّ ُ ُ َ ِّ َ ْ َِّ َ ََ َّ ِْ ْ ْ َ ْ َِ َِ ِ[ ٩٦ ٣ 

 سورة اإلخالص
ٌقل هو اهللاُ أحد[ .١٢٠ َ َ َُ ْ ُ[ ١٨٠، ١٥٤ ١ 

ٌومل يكن له كفوا أحد[ .١٢١  َُ ً ُ ْ ََ ُ َ ُ َ ْ َ [ ١٨٠ ٤ 
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 ٢١١

 

  احلديــث م
 رقم الصفحة

  ١٦٧  "ال: قال كلها؟ أتراها: قال .بلي: فقال ؟السماء ترى ألست "   .١
 ١٦٣  "...رؤيته في تضامون ال القمر هذا ترون كما ربكم سترون إنكم "  
  ١٥٤  "العظيم القرآن رب ويا ويس طه  رب"   .٢
  ١٢٧  "شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي"    .٣

  
  ١٦٤  "من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على اهللا ورسوله"    .٤  

  ٦٩  ..." فيهما يقرأ عاشوراء يوم في ركعتين صلي من "   .٥
  ١٥٥  "منه القرآن إن مه "   .٦
  ١١٦  "...ومروهم وعلموهم فيهم فأقيموا أهليكم إلى ارجعوا"   .٧
  ٥٤  "الخلق على وقدرتك الغيب  بعلمكأسألك"   .٨
 ٩٧  ..."أعددت لعبادي الصالحين ما ال عين رأت وال أذن سمعت "   .٩

  ٥٨   ..."عقوبتك من بعفوك وأعوذ ،سخطك من برضاك أعوذ" .١٠
  ٥٤  "تضلني أن بعزتك أعوذ" .١١

  ٧٤  "... الثلج من بياضا أشد وكان الجنة من األسود الحجر" .١٢

  ٥٤  "األصوات سمعه وسع الذي هللا الحمد" .١٣

  ١٥٥  "يعود وإليه خرج منه بمربوب ليس اهللا كالم القرآن" .١٤

  ٧٤  " اهللا رسول زمان على انشق القمر إن" .١٥

  ٦٩  "العرق ذلك من نفسه لقفخ ،فعرقت ،فأجراها خيال خلق إنه" .١٦

  "الحديث أكذب الظن فإن والظن إياكم" .١٧
  

١٢١  

  ١١٧  ..." فقال آت جاءهم إذ الصبح صالة في بقباء الناس بينا" .١٨

 ١٥٤  "...غمامتان كأنهما القيامة يوم عمران وآل البقرة تجيء" .١٩
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 ٢١٢

 

 رقم الصفحة  احلديــث م
  ١٦٤  "رآه قلبي ولم تره عيناي" .٢٠
  ١٦٤  "مرتين بفؤاده ربه محمد رأى" .٢١
  ٧٥  "سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر" .٢٢
  ١٦  "ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أبرها وأتقاها الفئة المعتزلة" .٢٣
  ٤٣  "نفسك به سميت" .٢٤
  ١٥٤  "البقرة القرآن سنام" .٢٥
  ١٧٨  "اهللا عزة" .٢٦
  ٧٦  "فهال قبل أن تأتيني به؟" .٢٧
  ١٥٤  "سي القرآن قلب" .٢٨
 ٩٦   ..." سبحانك اللهم، يقول في ركوعه وسجودهكان رسول اهللا " .٢٩
  ٥٤  "خلقه من بصره إليه انتهى ما وجهه سبحات ألحرقت" .٣٠
  ٩٧، ٧٠  "ليس في الدنيا مما في الجنة إال األسماء" .٣١
  ١٦  "من اعتزل من الشر سقط في الخير" .٣٢
  ١٧٨  "أشرك فقد اهللا بغير لفح من" .٣٣
 ١٦٣  "اهنور أنى أر" .٣٤
  ١١٦  "األمة هذه أمين هذا" .٣٥
  ١٥٤  "وكيت كيت له فيقول قبره في الرجل القرآن يأتي" .٣٦
  ٧٠  ..."تعدني فلم مرضت آدم ابن يا :القيامة يوم تعالي اهللا يقول" .٣٧
  ١٧٨  "اهللا لعمر" .٣٨
  ١٦٥  "ربي رأيت" .٣٩
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 ٢١٣

 

 رقم الصفحة االســــم م

  ١٩  الجوزي ابن   .١

  ٨ ابن المرتضى   .٢

  ٤٨  ميةتي ابن   .٣

  ١٨  ابن خلكان   .٤

  ٥٧  قتيبة ابن   .٥

  ٢١  الجوزية قيم ابن   .٦

  ٣  ابن منظور   .٧

  ١٩ األشعري الحسن أبو   .٨

  ١٣٩ الحسين البصري أبو   .٩

  ١٣٩  البلخيالقاسم أبو .١٠

  ٥١ العالف الهذيل أبو .١١

  ١٣٩  أبو بكر بن اإلخشاد .١٢

  ٣٢   الجبائيعلي أبو .١٣

  ١٧٤  أبو مجالد .١٤

  ١٤٧  أحمد بن أبي دؤاد .١٥

  ١٣٤  د بن حنبلأحم .١٦

  ٩٤ يحيى بن أحمد .١٧

  ٢٦  اإلسفراييني .١٨

  ٩٤  األعشى .١٩

  ٣٢ اإليجي .٢٠

  ٢٨ الباقالني .٢١
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 ٢١٤

 

 رقم الصفحة االســــم م

  ١٣٩ تقي الدين النجراني .٢٢

  ٧٤ الجاحظ .٢٣

  ٥٦ درهم بن الجعد .٢٤

  ١٠٤ جعفر بن مبشر .٢٥

  ٣ الحسن البصري .٢٦

  ٥٦ القسري خالد .٢٧

  ٤٦ الخياط .٢٨

  ٩٠  الشاطبي .٢٩

  ١٢  انيالشهرست .٣٠

  ١٠ الطبري .٣١

  ٦  عبيد بن عمرو .٣٢

  ٨٤ الرازي الفخر .٣٣

  ٧٩  الرسيالقاسم  .٣٤

  ٨   عبد الجبارقاضيال .٣٥

  ١٨ قتادة البصري .٣٦

  ٢٦  الليث .٣٧

  ٢١  مروان بن محمد  .٣٨

  ٥٢  السلمي عباد بن معمر .٣٩

  ١٤ المقريزي .٤٠

  ٥٢ النظام .٤١

  ٤٥  هشام الفوطي .٤٢

  ٥ عطاء بن واصل .٤٣
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 ٢١٥

 

  بفهرس الفرق واملذاه: رابعا 
  رقم الصفحة  االســــم  م

  ١٧٧  األشاعرة   .١
  ٢٢  الثنوية   .٢
  ٦ الجهمية   .٣
  ١٣ الخوارج   .٤
  ١١١ الدهرية   .٥
  ٩  الزيدية   .٦
  ١٣٥  السمنية   .٧
  ٩  الشيعة   .٨
  ١٧٤  ابيةلّالكُ   .٩

  ١٩ المجوس .١٠
  ٤ المرجئة .١١
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 ٢١٦

 

  فهرس املصطلحات: خامسا
  رقم الصفحة  االســــم  م

  ٣٢ األعراض   .١

  ٣٣ بعاضاأل   .٢

  ١٧٢  التسلسل   .٣

  ٤  التشبيه   .٤

  ٤ الجبر    .٥

  ١٤٠ الجوهر   .٦

  ١٩٩ الفرد الجوهر   .٧

  ٣٢ الحدوث   .٨

  ١٩٢  الدور   .٩

  ١٨٠  العرض.١٠

  ٤ علم الكالم .١١

  ٥٨  المحايث.١٢
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 ٢١٧

 

 فهرس املصادر واملراجع: سادسا

دار ابـن  : الناشـر ، األولـى : الطبعـة ، أبو الحسن األشعري : اإلبانة عن أصول الديانة    .١
  ). تاريخبدون: (سنة النشر، زيدون

أحمـد بـن أبـي بكـر بـن إسـماعيل            : العشرة المسانيد بزوائد المهرة الخيرة إتحاف .٢
،  الريـاض  –دار الوطن   : الناشر، األولى: الطبعة، ياسر بن إبراهيم  : تحقيق، البوصيري
 .هـ١٤٢٠: سنة النشر

أبو عبد اهللا محمـد بـن قـيم         : اجتماع الجيوش اإلسالمية على غزو المعطلة والجهمية       .٣
 –دار الكتـب العلميـة      : الناشر، األولى: الطبعة، مجموعة من العلماء  : تحقيق، زيةالجو

 .هـ١٤٠٤: سنة النشر، بيروت

، الجميلـي  سـيد :  تحقيق ،الحسن أبو اآلمدي محمد بن علي: األحكام أصول في اإلحكام .٤
  .هـ١٤٠٤: سنة النشر، بيروت – العربي الكتاب دار: الناشر األولى، :الطبعة

أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبـة         : ي اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة     االختالف ف  .٥
 -دار الرايـة  : الناشـر ، األولـى : الطبعة، عمر بن محمود أبو عمر : تحقيق، الدينوري
  .هـ١٤١٢:سنة النشر، الرياض

 ).المكتبة الشاملة(، يلشنقيطمحمد ا :والمناظرة البحث آداب .٦

 ). لمكتبة الشاملةا: (التفسير أهل ملتقى أرشيف .٧

، )بـدون طبعـة  : (الطبعـة ، أحمد حجازي السقا : تحقيق: الفخر الرازي ، أساس التقديس  .٨
 .هـ١٤٠٦:سنة النشر،  القاهرة–مكتبة الكليات األزهرية : الناشر

الـدار المـصرية    : الناشـر ، الثانية عشر : الطبعة، مصطفى الشكعة : إسالم بال مذاهب   .٩
  .هـ١٤١٦: سنة النشر، اللبنانية

، دار الـشروق  : الناشر، الحادية عشر : الطبعة، محمود شلتوت : اإلسالم عقيدة وشريعة   .١٠
 .م١٩٨٣: سنة النشر

، الـشافعي  العـسقالني  الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد: الصحابة تمييز في اإلصابة .١١
: سنة النشر ، بيروت – الجيل دار: الناشر، األولى :الطبعة، البجاوي محمد علي : تحقيق
 .هـ١٤١٢
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 ٢١٨

 

، األولـى : الطبعـة ، فيصل بدير عـون   : تحقيق، القاضي عبد الجبار  : األصول الخمسة  .١٢
 .م١٩٩٨: سنة النشر،  لجنة التأليف والتعريب–الناشر جامعة الكويت 

أحمد عبـد  : تحقيق، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي     : االعتصام .١٣
  .هـ١٤٠٨:سنة النشر،  بيروت–علمية دار الكتب ال: الناشر، األولى: الطبعة، الشافي

: الطبعـة ، الخمـيس  الـرحمن  عبد بن محمد: الحديث أصحاب شرح السنة أهل اعتقاد .١٤
سنة ، السعودية – واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشئون وزارة: الناشر، األولى
 .هـ١٤١٩: النشر

: الطبعـة ، يب الرازيفخر الدين محمد بن عمر الخط    : اعتقاد فرق المسلمين والمشركين    .١٥
  .هـ١٣٩٨: سنة النشر،  القاهرة–مكتبة الكليات األزهرية : الناشر، )بدون طبعة(

: الطبعة، الدمشقي الزركلي فارس، بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير: ألعالما .١٦
 .م٢٠٠٢: سنة النشر، للماليين العلم دار: الناشر، عشر الخامسة

محمـد الـشيمي   : تحقيـق ، شيخ اإلسالم أحمد بن تيميـة : لاإلكليل في المتشابه والتأوي   .١٧
بـدون  : (سنة النـشر ،  اإلسكندرية–دار اإليمان  : الناشر، )بدون طبعة : (الطبعة، شحاته
  ).تاريخ

سـنة  ، دار الوفـاء  : الناشر، األولى: الطبعة، رفعت عبد المطلب  : تحقيق، الشافعي: األم .١٨
 . م٢٠٠١:النشر

ندي الملحد ما قصد به من الكذب على المسلمين والطعـن  االنتصار والرد على ابن الرو  .١٩
أوراق : الناشـر ، الثانية: الطبعة، نيبرج: تحقيق، أبو الحسين عبد الرحيم الخياط    : عليهم
 .هـ١٤١٣:سنة النشر، بيروت، ثقافية

ضـمن  ، عبد الـرحمن بـدوي    : جمع وترتيب ، كرلو الفونسو نلينو  : بحوث في المعتزلة   .٢٠
: الطبعـة ،  دراسة لكبار المستـشرقين    –ي في الحضارة اإلسالمية     التراث اليونان : كتاب

 .م١٩٤٠: سنة النشر،  القاهرة–مكتبة النهضة المصرية : الناشر، )بدون طبعة(

، )بدون طبعـة  : (الطبعة، الفداء أبو القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل: والنهاية البداية .٢١
 ). تاريخبدون: (سنة النشر، بيروت – المعارف مكتبة: الناشر

: تحقيـق ، شيخ اإلسالم أحمد بن تيميـة   : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكالمية       .٢٢
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف     : الناشر، )بدون طبعة : (الطبعة، مجموعة من العلماء  

  .هـ١٤٢٦:سنة النشر،  المدينة المنورة–
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اللطيـف بـن عبـد القـادر     عبد : تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة أسبابه وظواهره   .٢٣
: سـنة النـشر   ،  جـدة  –دار األنـدلس الخـضراء      : الناشـر ، األولى: الطبعة، الحفظي
  .هـ١٤٢١

 الفـيض  أبو الحسيني قاالرز عبد بن محمد بن محمد: القاموس جواهر من العروس تاج .٢٤
 : الناشر ،)بدون طبعة : (الطبعة، علماءال من مجموعة ،تحقيق، الزبيدي بمرتضى الملقب

 ).بدون تاريخ: (سنة النشر، لهدايةا دار

: سنة النـشر  ، دار الفكر العربي  : الناشر، الثانية: الطبعة، محمد أبو زهرة  : تاريخ الجدل  .٢٥
  .م١٩٨٠

مؤسـسة  : الناشـر ، األولـى : الطبعـة ، جمال الدين القاسمي  : تاريخ الجهمية والمعتزلة   .٢٦
  .هـ١٣٩٩: سنة النشر،  بيروت–الرسالة 

بـدون  : (الطبعـة ، البخـاري  الجعفي إبراهيم بن إسماعيل اهللا عبد أبو: الكبير التاريخ .٢٧
 .م١٩٨٦: لنشرا سنة، بيروت – العلمية الكتب دار: الناشر، )طبعة

، محمد أبو زهرة  : تاريخ المذاهب اإلسالمية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية         .٢٨
 ).بدون تاريخ: (نة النشرس،  القاهرة–دار الفكر العربي : الناشر، )بدون طبعة: (الطبعة

الـدار  : الناشـر ، )بدون طبعة : (الطبعة، فالح الربيعي : تاريخ المعتزلة فكرهم وعقائدهم    .٢٩
  ).بدون تاريخ: (سنة النشر، الثقافية للنشر

 – العلميـة  الكتـب  دار: الناشر، البغدادي الخطيب بكر أبو علي بن أحمد :بغداد تاريخ .٣٠
  ).بدون تاريخ: (سنة النشر، بيروت

المكتبـة  (،  األثـري  الكتاني علي بن الحسنالشريف أبي محمد    : العلم أهل عند التأويل .٣١
 ). الشاملة

، محمد عبد الـرحيم : تحقيق، عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري  : الحديث مختلف تأويل .٣٢
  .هـ١٤١٥: سنة النشر،  بيروت-دار الفكر: الناشر، )بدون طبعة: (الطبعة

، السيد أحمـد صـقر    :تحقيق،  محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة       أبو: تأويل مشكل القرآن   .٣٣
  .هـ١٣٩٣:سنة النشر،  القاهرة–دار التراث : الناشر، الثانية:الطبعة
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 محمـد  بـن  طـاهر : الهـالكين  الفـرق  عـن  الناجية الفرقة وتمييز الدين في التبصير .٣٤
 – الكتـب  عـالم : الناشـر  ،األولى : الطبعة ،الحوت يوسف كمال: تحقيق، اإلسفراييني

 .م١٩٨٣:سنة النشر، بيروت

أحمد عبد الـرحيم الـسايح      : تحقيق، القاضي أبو الحسن عبد الجبار    : تثبيت دالئل النبوة   .٣٥
: سنة النـشر ،  القاهرة–مكتبة الثقافة الدينية  : الناشر، األولى: الطبعة، وتوفيق على وهبة  

  .هـ١٤٢٩

 عبـد : تحقيـق ، معمـر  آل ثمانع بن ناصر بن حمد: السلفية العقيدة في المدنية التحفة .٣٦
 – العاصـمة  دار: الناشـر  ،األولى :الطبعة، الكريم عبد ناصرآل بن برجس بن السالم

 .م١٩٩٢:سنة النشر، الرياض

 –مؤسـسة المختـار     : الناشر، األولى: الطبعة، إسماعيل بن كثير  : تفسير القرآن العظيم   .٣٧
  .م٢٠٠١: سنة النشر، القاهرة

 أحمـد  صـغير  األشبال أبو: تحقيق، العسقالني حجر بن علي بن أحمد: التهذيب تقريب .٣٨
بـدون  : (سنة النـشر  ، العاصمة دار: الناشر، )بدون طبعة : (الطبعة، الباكستاني شاغف
 ).تاريخ

 أحمـد  الدين عماد : تحقيق ،الباقالني الطيب بن محمد: الدالئل تلخيص في األوائل تمهيد .٣٩
 :النـشر  سـنة ، لبنـان  – الثقافية تبالك مؤسسة :الناشر، )بدون طبعة : (الطبعة، حيدر

 .هـ١٤٠٧

، )بـدون طبعـة   : (الطبعة، القاضي أبو الحسن عبد الجبار    : تنزيه القرآن عن المطاعن    .٤٠
  ).بدون تاريخ: (سنة النشر، دار طالب المعرفة: الناشر

سنة ،  دار: الناشر، األولى: الطبعة، العسقالني حجر بن علي بن أحمد: التهذيب تهذيب .٤١
 .هـ١٤٠٤: النشر

 هارون السالم عبد: تحقيق، الهروي االزهري أحمد بن محمد منصور أبو: اللغة تهذيب .٤٢
: سنة النـشر  ، الجديدة مصر – المصرية الدار: الناشر ،)بدون طبعة (الطبعة  ، وآخرون

 ).بدون تاريخ(

 بـن  محمد بن صالح :تحقيق، الصنعاني األمير: األنظار تنقيح لمعاني األفكار توضيح .٤٣
 .هـ١٤١٧ :سنة النشر، بيروت – العلمية الكتب دار :الناشر ،األولى: بعةالط، عويضة
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،  القـاهرة –دار الشروق : الناشر، الثانية: الطبعة، محمد عمارة : تيارات الفكر اإلسالمي   .٤٤
  .هـ١٤١٨: سنة النشر

سنة ، المعارف مكتبة: الناشر ،السابعة :الطبعة، الطحان محمود: الحديث مصطلح تيسير .٤٥
 . م١٩٨٥النشر

 أبـو  اآلملي، غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد: القرآن تأويل في البيان جامع .٤٦
 مؤسـسة : الناشـر ، )بدون طبعـة  : (الطبعة: شاكر محمد أحمد: قيحقت، الطبري جعفر

 ).بدون تاريخ: (سنة النشر، الرسالة

: الطبعـة ، فريق بيت األفكار الدولية   : تحقيق، محمد بن عيسى الترمذي   : جامع الترمذي  .٤٧
 .هـ١٤١٩: سنة النشر،  الرياض–بيت األفكار الدولية : الناشر، )بدون طبعة(

 :الطبعـة ، شـمس  عزيـر محمـد  : تحقيق، شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية   :المسائل جامع .٤٨
  .هـ١٤٢٢ :سنة النشر، الفوائد عالم دار :الناشر ،األولى

 األنـصاري  فـرح  بـن  بكر أبي بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو: القرآن ألحكام الجامع .٤٩
، )بدون طبعـة  : (الطبعة، البخاري سمير هشام: قيحقت ،القرطبي الدين شمس الخزرجي

 ). بدون تاريخ: (سنة النشر، الرياض – الكتب عالم دار: الناشر

بـدون  : (الطبعة، صفوت زكي أحمد: الزاهرة العربية عصور في العرب خطب جمهرة .٥٠
  ).بدون تاريخ: (سنة النشر، بيروت – العلمية المكتبة :الناشر، )طبعة

: الطبعة، اهللا عبد أبو الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد: األفراح بالد إلى األرواح حادي .٥١
 ).بدون تاريخ: (سنة النشر، بيروت – العلمية الكتب دار: الناشر، )بدون طبعة(

محمد عيـد   : تقديم، محمد ناصر الدين األلباني   : الحديث حجة بنفسه في العقائد واألحكام      .٥٢
 .هـ١٤٢٥ :سنة النشر،  الرياض–مكتبة المعارف : الناشر، األولى: الطبعة، العباسي

: تقـديم ، رياض عيـسى  : الحزبية السياسية منذ قيام اإلسالم حتى سقوط الدولة األموية         .٥٣
  .هـ١٤١٢: سنة النشر، )بدون ناشر: (الناشر، األولى: الطبعة، سهيل زكار

، )بدون طبعـة  : (الطبعة، عبد الرحمن السلمي  : نة والمتكلمين حقيقة التوحيد بين أهل الس     .٥٤
  ).بدون تاريخ: (سنة النشر، دار المعلمة للنشر والتوزيع: الناشر

 الرابعة، :الطبعة، األصبهاني اهللا عبد بن أحمد نعيم أبو: األصفياء وطبقات األولياء حلية .٥٥
 .هـ١٤٠٥: سنة النشر، بيروت – العربي الكتاب دار: لناشرا
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، محمـد رشـاد سـالم   : تحقيق، شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية   : درء تعارض العقل والنقل    .٥٦
 – جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية        –إدارة الثقافة والنشر    :الناشر، الثانية: الطبعة

  .هـ١٤١١: سنة النشر، السعودية

يـد  سعد عبـد اهللا عاشـور وجـابر زا        : دراسات في توحيد األسماء والصفات اإللهية      .٥٧
: سـنة النـشر  ،  غـزة –مكتبة ومطبعة دار المنـارة   : الناشر، الثالثة: الطبعة، السميري

  .هـ١٤٢٩

، محمد بن عبد اهللا األصبهاني المعروف بالخطيب اإلسـكافي : درة التنزيل وغرة التأويل   .٥٨
 مكـة   –جامعـة أم القـرى      : الناشـر ، األولـى : الطبعة، محمد مصطفى آيدين  : تحقيق

  .هـ١٤٢٢:سنة النشر، المكرمة

، عثمان بن سعيد الدارمي   : رد اإلمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد          .٥٩
سـنة  ،  بيـروت –دار الكتب العلمية  : الناشر، األولى: الطبعة، محمد حامد الفقي  : تحقيق
  .هـ١٣٥٨: النشر

: أويلـه الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير ت      .٦٠
سنة ، دار الثبات : الناشر، األولى: الطبعة، صبري سالمة شاهين  : تحقيق، أحمد بن حنبل  

 .هـ١٤٢٤: النشر

الحسن البصري والقاضي عبد الجبار والقاسم الرسي والشريف        : رسائل العدل والتوحيد   .٦١
: الناشـر ، الثانيـة : الطبعـة ، محمد عمارة: جمع وترتيب ، المرتضى ويحيى بن الحسين   

  .هـ١٤٠٥: سنة النشر،  القاهرة–بة األزهرية للتراث المكت

، أبو سعد المحسن بن محمد بـن كرامـة الجـشمي   : رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس  .٦٢
سـنة  ،  بيروت –دار المنتخب العربي    : الناشر، األولى: الطبعة، حسين المدرسي : تحقيق
 .هـ١٤١٥: النشر

جامعة اإلمـام   : الناشر، الرابعة: الطبعة، ةشيخ اإلسالم أحمد بن تيمي    : الرسالة التدمرية  .٦٣
  .هـ١٤٠٨: سنة النشر،  الرياض–محمد بن سعود اإلسالمية 

 عبـد  بـن  علي:  تحقيق ،الحربي إسحاق بن إبراهيم: مخلوق غير القرآن أن في رسالة .٦٤
سـنة  ، الريـاض  – العاصـمة  دار:  الناشـر  ،األولـى  : الطبعة ،الشبل علي بن العزيز
 .م١٩٩٥:النشر
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بدون : (الطبعة، شاكر أحمد: قيحقت، الشافعي إدريس بن محمد المطلبي اإلمام: لةالرسا .٦٥
 ).بدون تاريخ: (سنة النشر، بيروت – العلمية الكتب دار: النشر، )طبعة

: الطبعـة ، فريق بيت األفكار الدوليـة : تحقيق، محمد بن يزيد ابن ماجة : سنن ابن ماجة   .٦٦
 ).بدون تاريخ: (سنة النشر،  الرياض–ية بيت األفكار الدول: الناشر، )بدون طبعة(

، فريق بيـت األفكـار الدوليـة      : تحقيق، سليمان بن األشعث السجستاني   : سنن أبي داود   .٦٧
بـدون  : (سـنة النـشر   ،  الرياض –بيت األفكار الدولية    : الناشر، )بدون طبعة : (الطبعة
 ).تاريخ

: الطبعـة ، الدوليـة فريق بيت األفكـار     : تحقيق، أحمد بن شعيب النسائي   : سنن النسائي  .٦٨
 ).بدون تاريخ: (سنة النشر،  الرياض–بيت األفكار الدولية : الناشر، )بدون طبعة(

 ).المكتبة الشاملة(الذهبي : سير أعالم النبالء .٦٩

 اهللا هبـة : الصحابة وإجماع والسنة الكتاب من والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح .٧٠
، )بـدون طبعـة    : (الطبعة، حمدان سعد أحمد: تحقيق، يالاللكائ منصور بن الحسن بن

 .هـ١٤٠٢: سنة النشر،  الرياض–دار طيبة : الناشر

مكتبـة  : الناشـر ، الرابعـة : الطبعة، نسيم شحدة ياسين  : شرح أصول العقيدة اإلسالمية    .٧١
 .هـ١٤٢٥: سنة النشر،  غزة–ومطبعة دار المنارة 

، ين بن أبـي هاشـم     أحمد بن الحس  : تعليق، القاضي عبد الجبار  : شرح األصول الخمسة   .٧٢
  .هـ١٤٢٢: سنة النشر،  بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر، األولى: الطبعة

 :الطبعة، سعيداي إبراهيم :تحقيق، شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية    : األصفهانية العقيدة شرح .٧٣
 .هـ١٤١٥: سنة النشر، الرياض – الرشد مكتبة :الناشر، األولى

 ).المكتبة الشاملة( ، الحوالي الرحمن عبد بن سفر: الطحاوية العقيدة شرح .٧٤

 العلماء من جماعة: تحقيق الحنفي، العز أبي ابن محمد بن علي: الطحاوية العقيدة شرح .٧٥
سـنة  ،  القاهرة – السالم دار : الناشر، األولى: الطبعة، األلباني الدين ناصر : تخريج ،

 .هـ١٤٢٦: النشر

عبـد  : تحقيق، محمد بن صالح العثيمين   : ن تيمية شرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم اب      .٧٦
 القـاهرة   – بيروت   –دار الحكم الدينية    : الناشر، األولى: الطبعة، اهللا محمود محمد عمر   

  .هـ١٤٢٣: سنة النشر،  باريس–
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: تقـديم ، محمد بن صالح العثيمين   : شرح القواعد المثلى في صفات اهللا وأسمائه الحسنى        .٧٧
: سـنة النـشر   ،  القـاهرة  –مكتبة الـصفا    : الناشر، األولى: الطبعة، عبد العزيز بن باز   

  .هـ١٤٢٩

، التفتـازاني  اهللا عبـد  بـن  عمـر  بن مسعود الدين سعد: الكالم علم في المقاصد شرح .٧٨
 :النـشر  سـنة ،  باكـستان  – النعمانيـة  المعـارف  دار :الناشر، )بدون طبعة : (الطبعة
 .هـ١٤٠١

أبو عبد اهللا محمـد بـن قـيم         : ة والتعليل شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكم       .٧٩
 –مكتبـة الـصفا     : الناشـر ، الطبعة األولى ، أحمد بن شعبان بن أحمد    : تحقيق، الجوزية
  .هـ١٤٢٩: سنة النشر، القاهرة

 :تحقيق ،تيمية بن الحليم عبد بن أحمدشيخ اإلسالم   : الرسول شاتم على المسلول الصارم .٨٠
 دار :الناشـر ، األولى : الطبعة ،شودري أحمد يركب محمد، الحلواني عمر اهللا عبد محمد

 .هـ١٤١٧:النشر سنة، بيروت – حزم ابن

: الطبعـة ، أبو صهيب الكرمـي   : تحقيق، محمد بن إسماعيل البخاري   : صحيح البخاري  .٨١
 .هـ١٤١٩: سنة النشر،  الرياض–بيت األفكار الدولية : الناشر، )بدون طبعة(

رضوان جامع  : تحقيق،  بن شرف النووي   أبو زكريا يحيى  : صحيح مسلم بشرح النووي    .٨٢
  .م٢٠٠١: سنة النشر،  القاهرة–مؤسسة المختار : الناشر، األولى: الطبعة، رضوان

، )بـدون طبعـة   : (الطبعة، أبو صهيب الكرمي  : تحقيق، مسلم بن حجاج  : صحيح مسلم  .٨٣
 .هـ١٤١٩: سنة النشر،  الرياض–بيت األفكار الدولية : الناشر

 األولـى، : الطبعـة ، التميمي علي بن خليفة بن محمد: أقسامها اتعريفه اإللهية الصفات .٨٤
 .هـ١٤٢٢: سنة النشر، الرياض – السلف أضواء: الناشر

 الدار :الناشر األولى، :الطبعة، جابر السميري : الصفات الخبرية بين المثبتين والمؤولين     .٨٥
 .هـ١٤١٦: سنة النشر، مالخرطو – للكتب السودانية

: الطبعـة ، السقَّاف القادر عبد بن علوي: والسنة الكتاب في ردةالوا وجل عز اهللا صفات .٨٦
 .هـ١٤٢٢: سنة النشر، الثقبة – الهجرة دار: الناشر، الثانية

: الناشـر ، األولى: الطبعة، علي محمد الصالبي  : صفات رب البرية على العقيدة السلفية      .٨٧
  ).بدون تاريخ: (سنة النشر،  المنصورة–مكتبة اإليمان 
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 عبـد  أبو الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد: والمعطلة الجهمية على المرسلة الصواعق .٨٨
 – العاصـمة  دار: الناشـر ، الثالثـة  : الطبعـة  ،اهللا الـدخيل  محمد بن علي:  تحقيق ،اهللا

 .هـ١٤١٨: سنة النشر، الرياض

 الهيئـة   –مكتبـة األسـرة     : الناشـر ، )بدون طبعة : (الطبعة، أحمد أمين : ضحى اإلسالم  .٨٩
  .م١٩٩٧:سنة النشر، امة للكتابالمصرية الع

، الـصالح  ابـن  الـرحمن  عبـد  بن عثمان عمرو أبو الدين تقي: الشافعية الفقهاء طبقات .٩٠
 – اإلسـالمية  البشائر دار :الناشر، )بدون طبعة : (الطبعة، نجيب علي الدين محيي :تحقيق
 .م١٩٩٢ :النشر سنة، بيروت

، الثانيـة : الطبعـة ، حـسن بخيـت  صالح حسين الرقب ومحمد   : العقيدة في اهللا عز وجل     .٩١
  .هـ١٤٢٧: سنة النشر،  غزة– الجامعة اإلسالمية –مكتبة الطالب الجامعية : الناشر

طبعة خاصة بمـصر والمغـرب العربـي        : الطبعة، عمر سليمان األشقر  : العقيدة في اهللا   .٩٢
  .هـ١٤٢٩: سنة النشر،  القاهرة–ودار السالم ،  األردن–دار النفائس : الناشر، واليمن

، عطـا  القادر عبد مصطفىو محمد :تحقيق، شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية    : الكبرى الفتاوى .٩٣
 .هـ١٤٠٨:سنة النشر، العلمية الكتب  دار:الناشر، األولى :الطبعة

عبـد  : تحقيـق ، أحمد بن على بن حجر العـسقالني      : فتح الباري بشرح صحيح البخاري     .٩٤
دار الحـديث  : الناشر، األولى: الطبعة، اقيومحمد فؤاد عبد الب، العزيز بن عبد اهللا بن باز   

  .هـ١٤١٩: سنة النشر،  القاهرة–

سـنة  ،  بيـروت -دار الكتاب العربي : الناشر، العاشرة: الطبعة، أحمد أمين: فجر اإلسالم  .٩٥
  .م١٩٦٩:النشر

، األولـى : الطبعـة ، علي عبد الفتـاح المغربـي  : الفرق الكالمية اإلسالمية مدخل ودراسة    .٩٦
 .م١٩٨٦: سنة النشر،  القاهرة-وهبة مكتبة : الناشر

محمد محيي الدين عبد    : تحقيق، عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي      : الفرق بين الفرق    .٩٧
  .م١٩٩٨:سنة النشر،  بيروت-المكتبة العصرية : الناشر، )بدون طبعة: (الطبعة، الحميد

: الطبعة، ي عواجي غالب عل : فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها         .٩٨
  .هـ١٤١٨: سنة النشر،  دمنهور–دار لينة : الناشر، الثالثة
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بـدون  : (الطبعـة ، سعيد مراد:  قديما وحديثا–الفرق والجماعات الدينية في الوطن العربي       .٩٩
  .هـ١٤٢٧: سنة النشر، عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية: الناشر، )طبعة

دار : الناشـر ، األولـى : الطبعـة ، ابن حزم األندلسي  :  والنحل الفصل في الملل واألهواء    .١٠٠
 .هـ١٣٢٠:سنة النشر، الفكر

، بدون طبعة : الطبعة، الزاهدي اهللا ثناء حافظ الشيح: الرسول حديث مصطلح في الفصول .١٠١
 . ـه١٤٢٣:  سنة النشر، باكستان - اإلسالمية الجامعة: الناشر

 البلخي والقاضـي عبـد الجبـار والحـاكم          أبو القاسم : فضل االعتزال وطبقات المعتزلة    .١٠٢
سـنة  ، الدار التونسية للنـشر   : الناشر، )بدون طبعة : (الطبعة، فؤاد سيد : تحقيق، الجشمي

  ).بدون تاريخ: (النشر

بـدون  : (الطبعة، الخميس الرحمن عبد بن محمد: تحقيق، أبو حنيفة النعمان  : األكبر الفقه .١٠٣
  هـ١٤١٩ :النشر سنة، العربية  اإلمارات– الفرقان مكتبة :الناشر، )طبعة

، محمد عبد الهادي أبـو ريـدة  : تحقيق، أبو رشيد سعيد بن محمد النيسابوري : في التوحيد  .١٠٤
: سنة النـشر  ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة    : الناشر، )بدون طبعة : (الطبعة
 .هـ١٣٨٥

سـنة  ، دار الـشروق  : الناشر، الخامسة والعشرون : الطبعة، سيد قطب : في ظالل القرآن   .١٠٥
 .هـ١٤١٧: النشر

أحمد :  المعتزلة – دراسة فلسفية آلراء الفرق اإلسالمية في أصول الدين          –في علم الكالم       .١٠٦
سـنة النـشر    ،  بيروت –دار النهضة العربية    : الناشر، الخامسة: الطبعة، محمود صبحي 

  .هـ١٤٠٥

 ).لةالمكتبة الشام(، الفيروزآبادي يعقوب بن محمد: المحيط القاموس .١٠٧

دار : الناشـر ، األولـى : الطبعة، عثمان علي حسن  :  مسائل االعتقاد  قواعد االستدالل على   .١٠٨
 .هـ١٤١٣: سنة النشر،  الرياض–الوطن 

مختار بن محمود العجالي الشهير بــ       : الكامل في االستقصاء فيما بلغنا من كالم القدماء        .١٠٩
لجنـة  : الناشـر ، )دون طبعة ب: (الطبعة، السيد محمد الشاهد  : تحقيق، تقي الدين النجراني  

  .هـ١٤٢٠: سنة النشر،  القاهرة–إحياء التراث 
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، نصر الدين تونسي  : تحقيق، علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني      : كتاب التعريفات  .١١٠
  .م٢٠٠٧: سنة النشر،  القاهرة–شركة القدس للتصدير : الناشر، األولى: الطبعة

بـدون  : (الطبعـة ، محمد رشاد سالم  : تحقيق، شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية    : كتاب الصفدية  .١١١
  .هـ١٤٠٦:سنة النشر، )بدون ناشر: (الناشر، )طبعة

، عميـرة  الرحمن عبد: تحقيق، اإليجي أحمد بن الرحمن عبد الدين عضد: المواقف كتاب .١١٢
 .م١٩٩٧: سنة النشر، بيروت – الجيل دار: الناشر،األولى :الطبعة

 إبـراهيم و الـسورقي  اهللا عبـد  أبـو  :تحقيق، غداديالب الخطيب: الرواية علم في الكفاية  .١١٣
: سـنة النـشر   ، ةالمنور المدينة – العلمية المكتبة :الناشر، )بدون طبعة : (الطبعة، المدني

 ).بدون تاريخ(

بـدون  : (الطبعـة ، الـدين  جالل السيوطي،: الموضوعة األحاديث في المصنوعة الآللي .١١٤
 ).بدون تاريخ: (سنة النشر،  بيروت– العليمة الكتب دار: الناشر، )طبعة

: الناشر، )بدون طبعة : (الطبعة، مجموعة من المؤلفين  : تحقيق، منظور ابن: العرب لسان .١١٥
 ).بدون تاريخ: (سنة النشر،  القاهرة–دار المعارف 

: الطبعـة ، غـدة  أبو الفتاح عبد: قيحقت، العسقالني حجر بن علي بن أحمد: الميزان لسان .١١٦
 ).بدون تاريخ: (سنة النشر، اإلسالمية المطبوعات تبمك: الناشر، )بدون طبعة(

 أبو المعالي   يوسف بن الملك عبد بن الملك عبد: والجماعة السنة أهل قواعد في األدلة لمع .١١٧
، بيـروت  - الكتـب  عالم: الناشر، الثانية : الطبعة ،محمود حسين فوقية:  تحقيق ،الجويني

 .م١٩٨٧ :سنة النشر

، األولـى  :الطبعـة ، العقـل  الكريم عبد بن ناصر: لجماعةوا السنة أهل عقيدة في مباحث .١١٨
 .هـ ١٤١٢: سنة النشر،  الرياض– للنشر الوطن دار: الناشر

 :تحقيـق ، حبان بن محمد الحافظ لإلمام: والمتروكين والضعفاء المحدثين من المجروحين .١١٩
 ).المكتبة الشاملة(، زايد إبراهيم محمود

 العلمية البحوث إلدارات العامة الرئاسة عن صدرت دورية مجلة :اإلسالمية البحوث مجلة .١٢٠
 والـدعوة  واإلفتـاء  العلميـة  البحوث إلدارات العامة الرئاسة، واإلرشاد والدعوة واإلفتاء

 ).المكتبة الشاملة(، جزءا ٧٩: األجزاء عدد، واإلرشاد
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 نالـشؤو   وزارة :الناشـر ، الثانيـة : الطبعـة ، التركي اهللا عبد: السلف أئمة اعتقاد مجمل .١٢١
 .هـ١٤١٧: سنة النشر، السعودية – اإلسالمية

: جمع وترتيـب  ، شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية    : مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية       .١٢٢
مجمع الملك فهد لطباعـة     : الناشر، )بدون طبعة : (الطبعة، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم     

  .هـ١٤٢٤:سنة النشر،  المدينة المنورة–المصحف 

: الطبعـة ، عمر السيد عزمـي   : تحقيق، القاضي أبو الحسن عبد الجبار    : ليفالمحيط بالتك  .١٢٣
 ).بدون تاريخ: (سنة النشر، الدار المصرية للتأليف: الناشر، )بدون طبعة(

 ).المكتبة الشاملة(، عباد بن الصاحب: اللغة في المحيط .١٢٤

 ،خـاطر  محمـود :  تحقيـق  ،الـرازي  القادر عبد بن بكر أبي بن محمد: الصحاح مختار .١٢٥
 .هـ١٤١٥:سنة النشر، بيروت – لبنان مكتبة: الناشر، )بدون طبعة: (الطبعة

، أبو عبد اهللا محمد بن قيم الجوزيـة       : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة      .١٢٦
سنة ،  بيروت –دار الفجر   : الناشر) بدون طبعة : (الطبعة، رضوان جامع رضوان  : تحقيق
 .هـ١٤١٨: النشر

دار قبـاء  : الناشر، )بدون طبعة: (الطبعة، محمد صالح محمد السيد: ممدخل إلى علم الكال   .١٢٧
  .م٢٠٠١: سنة النشر،  القاهرة–

دار العلـم  : الناشـر ، )بـدون طبعـة  : (الطبعـة ، عبد الرحمن بدوي  : مذاهب اإلسالميين    .١٢٨
  ). بدون تاريخ: (سنة النشر، للماليين

 بن حمدويه بن محمد بن اهللا بدع بن محمد الحاكم اهللا عبد أبو :الصحيحين على المستدرك .١٢٩
، )بدون طبعـة  : (الطبعة، البيع بابن المعروف النيسابوري الطهماني الضبي الحكم بن نُعيم

 ).بدون تاريخ: (سنة النشر، بيروت – المعرفة دار: الناشر

 تيميـة  بن الحليم عبد بن أحمد شيخ اإلسالم : اإلسالم شيخ فتاوى مجموع على المستدرك .١٣٠
بـدون  : (الناشر، األولى: الطبعة، قاسم بن الرحمن عبد بن محمد: وترتيب جمع، الحراني

 .هـ ١٤١٨ :سنة النشر، )ناشر

رابحة نعمان توفيق عبد    : مشكلة الذات اإللهية والصفات عند القاضي عبد الجبار المعتزلي           .١٣١
 –لجنة التأليف والتعريـب والنـشر بجامعـة الكويـت        : الناشر، األولى: الطبعة، اللطيف

 .م١٩٩٧: سنة النشر، شويخال
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دار : الناشـر ، األولى: الطبعة، عثمان علي حسن  : مصادر االستدالل على مسائل االعتقاد     .١٣٢
 .هـ١٤١٣: سنة النشر،  الرياض–الوطن 

، حافظ بن أحمد حكمـي    : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول في التوحيد          .١٣٣
دار : الناشـر ، األولـى : الطبعة، ريصالح محمد عويضة وأحمد بن يوسف القاد      : تحقيق

  .هـ١٤١١: سنة النشر،  بيروت–الكتب العلمية 

: الناشـر ، األولـى : الطبعة، محمد العبده وطارق عبد الحليم : المعتزلة بين القديم والحديث      .١٣٤
  .هـ١٤٠٨: سنة النشر،  برمنجهام–دار األرقم 

، األولـى : الطبعـة ، الفيـومي محمد إبراهيم   : المعتزلة تكوين العقل العربي أعالم وأفكار      .١٣٥
 .هـ١٤٢٣:سنة النشر،  القاهرة–دار الفكر العربي : الناشر

: الطبعـة ، عواد بن عبد اهللا المعتـق     : المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها       .١٣٦
 .هـ١٤٢١:سنة النشر،  الرياض–مكتبة الرشيد : الناشر، الرابعة

المكتبة األزهرية للتـراث    : الناشر، )ون طبعة بد: (الطبعة، زهدي حسن جار اهللا   : المعتزلة .١٣٧
  .م٢٠٠٢: سنة النشر،  القاهرة–

، التميمـي  علـي  بـن  خليفة بن محمد: الحسنى اهللا أسماء في والجماعة السنة أهل معتقد .١٣٨
 .هـ١٤١٩: سنة النشر، الرياض – السلف أضواء: الناشر، األولى: الطبعة

، الثانيـة : الطبعـة ، جموعة من المـؤلفين   م: إخراج، مجمع اللغة العربية  : المعجم الوسيط  .١٣٩
  .هـ١٣٩٢: سنة النشر،  استانبول–المكتبة اإلسالمية : الناشر

أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغـب          : معجم مفردات ألفاظ القرآن    .١٤٠
 –دار الكتـب العلميـة   : الناشر، األولى: الطبعة، إبراهيم شمس الدين  : تحقيق، األصفهاني

  .هـ١٤١٨: سنة النشر، تبيرو

حقـق بعـضه    : تحقيق، القاضي أبو الحسن عبد الجبار    : المغني في أبواب التوحيد والعدل     .١٤١
،  القاهرة –الشركة العربية للطباعة والنشر     : الناشر، األولى: الطبعة، مجموعة من العلماء  

  .هـ١٣٨٠: سنة النشر

، )بدون طبعة : (الطبعة، الجوزية قيم ابن: واإلرادة العلم والية ومنشور السعادة دار مفتاح .١٤٢
 .هـ١٤١٩: سنة النشر، بيروت – العلمية الكتب دار: الناشر
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: تحقيـق ، أبو الحسن علي بن إسماعيل األشـعري : مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين    .١٤٣
 –مكتبـة النهـضة المـصرية       : الناشـر ، الثانية: الطبعة، محمد محيي الدين عبد الحميد    

 . م١٩٦٩: شرسنة الن، القاهرة

 محمـد  الـسالم  عبد: قيحقت الرازي، القزويني زكرياء بن فارس بن أحمد: اللغة مقاييس .١٤٤
 .هـ١٣٩٩: سنة النشر، الفكر دار: الناشر، )بدون طبعة: (الطبعة، هارون

 ).المكتبة الشاملة(، بازمول سالم بن عمر بن أحمد: المضطرب بيان في المقترب .١٤٥

دار الفكر العربي   : الناشر، األولى: الطبعة،  إبراهيم الفيومي  محمد: مقدمة الفرق اإلسالمية     .١٤٦
 .هـ١٤٢٦: سنة النشر،  القاهرة-

، محمد سـيد كيالنـي    : تحقيق، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني      : الملل والنحل    .١٤٧
  .م١٩٨٠: سنة النشر،  بيروت–دار المعرفة : الناشر، )بدون طبعة: (الطبعة

: تحقيـق ، ابن رشـد :  مع مقدمة في نقد مدارس علم الكالم–ائد الملة مناهج األدلة في عق    .١٤٨
  .م١٩٦٤سنة النشر، مكتبة األنجلو المصرية:الناشر، الثانية: الطبعة، محمود قاسم

، )بدون طبعـة  : (الطبعة، صالح الرقب : مناهج اإلسالميين في إثبات وجود اهللا ووحدانيته       .١٤٩
 جامعة اإلمام محمد بـن سـعود اإلسـالمية    - رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة : الناشر

  هـ١٤١٢السعودية 

: الطبعـة ، محمد رشـاد سـالم    : تحقيق، شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية    : منهاج السنة النبوية   .١٥٠
  .هـ١٤٠٦:سنة النشر، )بدون ناشر: (الناشر، األولى

ام الدين  عص: تحقيق، أحمد بن يحيى المرتضى   : جمع:  القاضي عبد الجبار   –المنْية واألمل     .١٥١
  .م١٩٨٥: سنة النشر، دار المعرفة الجامعية: الناشر، )بدون طبعة: (الطبعة، محمد علي

أبو عبيدة مشهور بن حـسن آل  :تحقيق، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي   : الموافقات .١٥٢
  .هـ١٤١٧:سنة النشر،  الخبر–دار ابن عفان : الناشر، األولى: الطبعة، سلمان

: الناشـر ، )بدون طبعـة : (الطبعة، عبد الرحمن بن أحمد االيجي    : مالمواقف في علم الكال    .١٥٣
  ).بدون تاريخ: (سنة النشر،  بيروت-عالم الكتاب 

، األولـى : الطبعـة ، عبد المنعم الحنفي  : موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب اإلسالمية       .١٥٤
  .هـ١٤١٣: سنة النشر،  القاهرة-دار الرشاد: الناشر
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، مانع بن حمـاد الجهنـي     : ألديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة   الموسوعة الميسرة في ا    .١٥٥
سـنة  ،  الريـاض  -دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتونيع       : الناشر، الرابعة: الطبعة
  . هـ١٤٢٠:النشر

بدون : (تحقيق، أبو لبانة حسين  : موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنها        .١٥٦
  .هـ١٤٠٧: سنة النشر،  الرياض–دار اللواء : الناشر، يةالثان: الطبعة، )طبعة

 وعـادل  معـوض  محمد علي: تحقيق، الذهبي عثمان بن أحمد بن محمد: االعتدال ميزان .١٥٧
 سـنة ، بيـروت  – العلمية الكتب دار: الناشر، )بدون طبعة : (الطبعة، الموجود عبد أحمد
 .م١٩٩٥ :النشر

 بـن  محمد بن علي بن أحمد: األثر أهل مصطلح في الفكر نخبة توضيح في النظر نزهة .١٥٨
، األولـى  :الطبعـة ، الرحيلـي  اهللا ضـيف  بن اهللا عبد: تحقيق، العسقالني حجر بن أحمد

 .هـ١٤٢٢: سنة النشر، لرياض ا– سفير مطبعة: الناشر

محمـد ناصـر الـدين    : وجوب األخذ بحديث اآلحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين     .١٥٩
 .هـ١٣٩٤: سنة النشر، )بدون ناشر: (الناشر، )ون طبعةبد: (الطبعة، األلباني

 إحسان: تحقيق، خلكان بن بكر أبي بن محمد بن أحمد: الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات .١٦٠
 .م١٩٠٠: سنة النشر، بيروت – صادر دار: الناشر، )بدون طبعة: (الطبعة، عباس

 –مكتبـة النهـضة المـصرية       : الناشر، )بدون طبعة : (الطبعة، أحمد أمين : يوم اإلسالم  .١٦١
 ).بدون تاريخ: (سنة النشر، القاهرة

 ).المكتبة الشاملة(، محمود الرضواني: الحسنى اهللا أسماء .١٦٢
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  الصفحة  العنوان

  ب البسملة
  ت آيات من سورة الحشر

  ث  اإلهداء
  ج  شكر وتقدير

  خ  المقدمة

  ١  الفصل التمهيدي

  ٢  واصطالحاتعريف المعتزلة لغة : المبحث األول

  ٣  تعريف المعتزلة في اللغة: المطلب األول

  ٤  تعريف المعتزلة في االصطالح: المطلب الثاني

  ٧  نشأة المعتزلة: المبحث الثاني

  ٨  .، وكبار الصحابة نشأت المعتزلة على يد النبي محمد : المطلب األول

  ٩  . الصحابة نشأت المعتزلة على يد على بن أبي طالب وكبار: المطلب الثاني

  ١٠نشأت المعتزلة، عندما اعتزل جماعة من المسلمين، الخالف بين : المطلب الثالث

  ١١نشأت المعتزلة عندما اعتزل جماعة من أصحاب الحسن بن علي : المطلب الرابع

  ١٢مة في حكم نشأت المعتزلة عندما اعتزل واصل بن عطاء قول األ: المطلب الخامس

  ١٣  مناقشة األقوال الواردة في نشأة المعتزلة

  ١٤  مكان وتاريخ نشأة المعتزلة

  ١٥  أسماء وألقاب المعتزلة: المبحث الثالث

  ١٦  األسماء التي أطلقها المعتزلة على أنفسهم: المطلب األول

  ١٦  .)ات الحياة الدنيابمعنى اعتزال الشر، والمعاصي، والخطأ، وملذ(المعتزلة -١

  ١٧  أهل العدل والتوحيد-٢

  ١٧  الوعدية -٣
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  ١٨  األسماء التي أطلقها غير المعتزلة عليهم: المطلب الثاني

  ١٨  )    بمعني المنشقين والخارجين عن األمة( المعتزلة -١

  ١٩   القدرية-٢

  ٢٠   الجهمية-٣

  ٢١   المعطلة-٤

  ٢١  ج مخانيث الخوار-٥

  ٢٢  والمجوسية  الثنوية-٦

  ٢٣  توحيد األسماء والصفات عند المعتزلة: الفصل األول

  ٢٤  .تعريف األسماء والصفات: المبحث األول

  ٢٥  تعريف االسم: المطلب األول

  ٢٦  تعريف الصفة: المطلب الثاني

  ٢٨  عدم تفريق المعتزلة بين الصفة والوصف ومناقشتهم: ثالثالمطلب ال

  ٢٩  أقسام الصفات عند المعتزلة:  الثانيالمبحث

  ٣٠ تقسيم المعتزلة للصفات باعتبار وقت استحقاق الصفة: المطلب األول

  ٣١  تقسيم المعتزلة للصفات باعتبار المشاركة واالختصاص بالصفة: المطلب الثاني

  ٣٢  تقسيم المعتزلة للصفات كما يذكر اإلمام اإليجي: المطلب الثالث

  ٣٣  مناقشة تقسيم المعتزلة للصفات: عالمطلب الراب

  ٣٤  أقسام الصفات عند أهل السنة والجماعة: المطلب الخامس

  ٣٦  عالقة األسماء بالصفات: المبحث الثالث

  ٣٧  عالقة األسماء بالصفات عند المعتزلة: المطلب األول

  ٣٨  عند المعتزلةمناقشة عالقة األسماء بالصفات : المطلب الثاني

  ٤٠  الفرق بين االسم والصفة: الثالمطلب الث

  ٤١  عالقة األسماء بالذات :  المبحث الرابع
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  ٤٢  .قول المعتزلة االسم غير المسمى: المطلب األول

  ٤٣  .مناقشة قول المعتزلة االسم غير المسمى: المطلب الثاني

  ٤٥  عدم إثبات المعتزلة جميع األسماء الحسنى : المطلب الثالث

  ٤٦  ناقشة عدم إثبات المعتزلة جميع األسماء الحسنىم: المطلب الرابع

  ٤٧  عالقة الصفات بالذات: المبحث الخامس

  ٤٨  .عالقة الصفات السلبية بالذات: المطلب األول

  ٤٩  .عالقة الصفات الثبوتية الفعلية بالذات: المطلب الثاني

  ٥٠  .عالقة الصفات الثبوتية الذاتية الخبرية بالذات: المطلب الثالث

  ٥١  .عالقة الصفات الثبوتية الذاتية العقلية بالذات: المطلب الرابع

  ٥٢  .مناقشة عالقة الصفات بالذات عند المعتزلة: المطلب الخامس

  ٦٣  منطلق المعتزلة في توحيد األسماء والصفات: الفصل الثاني

  ٦٤  المعتزلة بين العقل والنقل: المبحث األول

  ٦٥   والنقلالتعريف بالعقل: المطلب األول

  ٦٥  تعريف العقل لغة واصطالحا: أوال

  ٦٦  تعريف النقل لغة واصطالحا: ثانيا

  ٦٧  منزلة العقل والنقل عند المعتزلة: المطلب الثاني

  ٦٧  مناقشة منزلة العقل والنقل عند المعتزلة

  ٦٨  ال تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح : أوال

  ٦٩ ن العقل والنقلأسباب توهم التعارض بي: ثانيا

  ٧١  .لو كان في الشرع ما يعارض العقل الحتج به الكفار على النبي : ثالثا

  ٧٢  العقل والقرآن الكريم عند المعتزلة: المطلب الثالث

  ٧٢  أمثلة توضح منهج المعتزلة في آيات القرآن الكريم

  ٧٤  العقل والسنة النبوية عند المعتزلة: المطلب الرابع
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  ٧٥   منهج المعتزلة في السنة النبويةأمثلة توضح

  ٧٧  .تقديم العقل على النقل: المبحث الثاني

  ٧٨  تقديم العقل على النقل في االستدالل على مسائل االعتقاد: المطلب األول

  ٧٩  مصادر االستدالل على مسائل االعتقاد عند المعتزلة

  ٧٩  العقل: المصدر األول

  ٧٩  الكتاب: المصدر الثاني

  ٨٠  السنة: مصدر الثالثال

  ٨١ اإلجماع: المصدر الرابع

  ٨٣  حجة المعتزلة في تقديم العقل على النقل: المطلب الثاني

  ٨٦  مناقشة حجة المعتزلة في تقديم العقل على النقل

  ٩٠  خطورة تقديم العقل على النقل والرد على المعتزلة: المطلب الثالث

  ٩٠   للشريعةفي تقديم العقل على النقل هدم: أوال

  ٩٠  في تقديم العقل على النقل اتباع للهوى المذموم: ثانيا

  ٩١  تقديم العقل على النقل من أسباب الفرقة واالختالف: ثالثا

  ٩٢  في تقديم العقل على النقل تحميل العقل فوق طاقته: رابعا

  ٩٣  .تأويل النصوص الشرعية: المبحث الثالث

  ٩٤  تعريف التأويل: المطلب األول

  ٩٤  .التأويل في اللغة: أوال

  ٩٦  التأويل في القرآن الكريم: ثانيا

  ٩٨  التأويل عند السلف: ثالثا

  ٩٩  التأويل عند المعتزلة: رابعا

  ١٠١  حجة المعتزلة في التأويل ومناقشتهم: المطلب الثاني

  ١٠١  .نصوص الصفات و الرؤية و الشفاعة وغيرهم من المتشابه: أوال

  ١٠٣  .خون في العلم يعلمون تأويل المتشابهالراس: ثانيا
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  ١٠٣  اللة العقل أوالمعرفة تأويل المتشابه تكون من خالل د: ثالثا

  ١٠٥ أمثلة تبين اعتماد المعتزلة على العقل في القرينة

  ١٠٥  توضح التأويالت الفاسدة للمعتزلةأمثلة 

  ١٠٥  .بعض الصفات الذاتية: أوال

  ١٠٥  . صفة الوجه .١

  ١٠٥  .عينينصفة ال .٢

  ١٠٦  . صفة اليدان .٣

  ١٠٦  .صفة الجنب .٤

  ١٠٦ .صفة الساق .٥

  ١٠٦ . صفة السمع والبصر .٦

  ١٠٧  .بعض الصفات الفعلية: ثانيا

  ١٠٧  . صفة االستواء .١

  ١٠٧  .صفة المجيء .٢

  ١٠٧  . صفة الفرح والسرور .٣

  ١٠٧  مناقشة تأويل المعتزلة آليات الصفات

  ١٠٩  زليخطورة التأويل المعت: المطلب الثالث

  ١٠٩  .الطعن في المتكلم وفي بيانه وفي نصحه: أوال

  ١١٠  مخالفة الكتاب والسنة واإلجماع: ثانيا

  ١١٠  التشبيه والتكييف والتعطيلالوقوع في : ثالثا

  ١١٠  تأويل المعتزلة نوع من الخرص بغير علم :رابعا

  ١١١  تسلط الدهرية على المتكلمين: خامسا

  ١١٢  . اآلحاد في مسائل االعتقادرد خبر: المبحث الرابع

  ١١٣   المعتزلة من خبر اآلحادموقف: ولالمطلب األ

  ١١٣   في مسائل االعتقاد رد المعتزلة خبر اآلحادمناقشة
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  ١١٩  حد الخبر المقبول عند المعتزلة: نيالمطلب الثا

  ١٢٠  أدلة المعتزلة على عدم وقوع العلم بأقل من خمسة

  ١٢٠  لى عدم وقوع العلم بأقل من خمسةمناقشة أدلة المعتزلة ع

  ١٢٣  موقف السلف من خبر اآلحاد: ثالثالمطلب ال

  ١٢٣  باعتبارينقسم العلماء السنة 

  ١٢٣  .من حيث القبول والرد: األول

  ١٢٣   .عدد الرواة ثمن حي: الثاني

  ١٢٦ احتفت به القرائنما يدل على إفادة خبر الواحد العلم إذا 

  ١٢٧   في مسائل االعتقادخطورة رد خبر اآلحاد: المطلب الرابع

  ١٢٧  إنكار الكثير من العقائد الثابتة: أوال

  ١٢٩  الطعن في الصحابة وفي عدالتهم: ثانيا

  ١٣٠  بعض األخطار األخرى: ثالثا

  ١٣١  تعطيل المعتزلة للصفات اإللهية: الفصل الثالث

  ١٣٢  نشأة القول بتعطيل الصفات: المبحث األول

  ١٣٦  تأثر المعتزلة بالجهمية والفالسفة: ث الثانيالمبح

  ١٣٨  عقيدة المعتزلة في الصفات : المبحث الثالث

  ١٤١  طريقة المعتزلة في تعطيل الصفات: المبحث الرابع

  ١٤٤  )نموذج لتعطيل الصفات(خلق القرآن : المبحث الخامس

  ١٤٥  أصل القول بخلق القرآن: المطلب األول

  ١٤٦  ماع المعتزلة على القول بخلق القرآن ومناقشتهمإج: المطلب الثاني

  ١٤٨  معنى المتكلم عند المعتزلة ومناقشته: المطلب الثالث

  ١٤٩  مناقشة معنى المتكلم عند المعتزلة والرد عليهم

  ١٤٩  . فساد معنى المتكلم عند المعتزلة بداللة القرآن الكريم: الدليل األول
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  ١٥٠  المعتزلة مخالف لما جاء به الرسللم عند أن معنى المتك: الدليل الثاني

  ١٥٠  .إنكار السلف لمعنى المتكلم عند المعتزلة: الدليل الثالث

  ١٥١  .معنى المتكلم عند المعتزلة ال تحتمله اللغة: الدليل الرابع

  ١٥٢  أدلة المعتزلة على خلق القرآن ومناقشتها: المطلب الرابع

  ١٥٢  ة بالقرآن الكريم والرد عليهماستدالل المعتزل: الدليل األول

  ١٥٤  استدالل المعتزلة بالسنة النبوية والرد عليهم: الدليل الثاني

  ١٥٥  استدالل المعتزلة بالعقل والرد عليهم: الدليل الثالث

  ١٥٧ )نموذج لتعطيل الصفات(نفي الرؤية : المبحث السادس

  ١٥٨مؤمنين ربهم يوم القيامة إجماع المعتزلة على عدم جواز رؤية ال: المطلب األول

  ١٥٩أدلة المعتزلة على عدم جواز رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة : المطلب الثاني

  ١٥٩  الدليل األول ومناقشته

  ١٦٠  رد المعتزلة على الدليل ومناقشتهم

  ١٦١   ومناقشتهالدليل الثاني

  ١٦٣  الدليل الثالث ومناقشته

  ١٦٤  لرابع ومناقشتهالدليل ا

  ١٦٥  الدليل الخامس ومناقشته

  ١٦٦  الدليل السادس ومناقشته 

  ١٦٨  أدلة المعتزلة على تعطيل الصفات: الفصل الرابع

  ١٦٩  دليل تعدد القدماء: المبحث األول

  ١٧٠  عرض دليل تعدد القدماء: المطلب األول

  ١٧٢  اءما بنى عليه المعتزلة دليل تعدد القدم: المطلب الثاني

  ١٧٢  .الصفات إما أن تكون محدثة أو قديمة: أوال

  ١٧٢  .إثبات صفات قديمة يقتضي المماثلة بين الصفات والذات: ثانيا
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  ١٧٣   قديمة مذهب النصارى بل أقبح منهإثبات صفات: ثالثا

  ١٧٥  مناقشة دليل تعدد القدماء: المطلب الثالث

  ١٧٥  ، من السنة الصفات ثابتة بالقرآن الكريم وما صح -١

  ١٧٥   أهل اإلثبات ال يثبتون ذواتا مع الذات حتى يلزم تعدد القدماء-٢

  ١٧٦  .  القول في الصفات كالقول في الذات-٣

  ١٧٦  .  القول في الصفات كالقول في األسماء-٤

  ١٧٦  خطأ المعتزلة في اعتقادهم أن القدم أخص وصف الذات-٥

  ١٧٧ يثبتوا ذواتا قديمة مع اهللا تعالى بل أثبتوا صفات  ادعاء المعتزلة أن النصارى لم-٦

  ١٧٨  قدماء ثالثة ثالث إنه :بقولهم كفروا النصارى أن هب -٧

  ١٧٩  دليل التشبيه والتجسيم: المبحث الثاني

  ١٨٠  عرض دليل التشبيه والتجسيم: المطلب األول

  ١٨٢  مناقشة دليل التشبيه والتجسيم: المطلب الثاني

  ١٨٢ متناقضة الشرع في مبتدعة طريقة الجسم نفي على الباري تنزيه في االعتماد -١

  ١٨٣  ضعفه عرف قد الدليل هذا :يقال أن -٢

  ١٨٣   تناقض أصحاب الدليل وإتيانهم بما يستلزم نقضه وإبطاله-٣

  ١٨٣  ال يقتضي التشبية والتجسيم،  وصف الخالق بصفة يتصف بها المخلوق-٤

  ١٨٤   التمثيل هو وغيرهم المتكلمين اصطالح في أن التشبيه -٥

  ١٨٤  إجمال فيه الجسم لفظ أن -٦

  ١٨٥   أن الصفة المضافة للمخلوق ال تحمل نفس معنى الصفة المضافة للخالق-٧

  ١٨٥   أن القول في الصفات كالقول في األسماء -٨

  ١٨٦ كمال وال مدح صفة نفسه في ليس والنظير والمثل هيالشب نفي ن إ-٩

  ١٨٦   مناقشة قول القاضي عبد الجبار-١٠

  ١٨٨  دليل التركيب: المبحث الثالث

  ١٨٩  عرض دليل التركيب: المطلب األول
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  ١٩٠  مناقشة دليل التركيب: المطلب الثاني

  ١٩٠   لفظ التركيب لفظ مجمل مشترك يحتمل أكثر من معنى-١

  ١٩١ قول مجمل يقصدون به التلبيس واإليهام، إن المركب مفتقر إلى غيره:  قولهم-٢

  ١٩٢   أن الصفات ليس لها حقيقة غير الذات حتى تكون مفتقرة إليها-٣

  ١٩٢   .للحدوث وال ،لإلمكان مستلزما هذا فليس :مركبا يسمى هذا أن فرض لو أنه -٤

  ١٩٣  القول في الصفات كالقول في األسماء:  يقال للمعتزلة-٥

  ١٩٣  بحال أجزاء من تركبا هناك أن نسلم ال أنا -٦

  ١٩٤  دليل االختصاص: المبحث الرابع

  ١٩٥  عرض دليل االختصاص: المطلب األول

  ١٩٧  مناقشة دليل االختصاص: المطلب الثاني
  ٢٠٠  الخاتمة

  ٢٠٢  الفهارس العامة
  ٢٠٣  فهرس اآليات القرآنية : أوال
  ٢١١  فهرس األحاديث النبوية: ثانيا
  ٢١٣   األعالمفهرس: ثالثا

  ٢١٥  فهرس الفرق والمذاهب : رابعا 
  ٢١٦  فهرس المصطلحات: خامسا 
  ٢١٧  فهرس المصادر والمراجع : سادسا 
  ٢٣٢  فهرس الموضوعات: سابعا

  ٢٤١   باللغة العربيةملخص البحث
  ٢٤٢   باللغة اإلنجليزيةملخص البحث  

  ٢٤٣  تم بحمد اهللا
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  ملخص البحث
فقـد  ... وبعد، والصالة والسالم على من ال نبي بعده      ، ي نعمه ويكافئ مزيده   الحمد هللا حمدا يواف   

  ".عرض ونقض، منهج المعتزلة في توحيد األسماء والصفات: "جاء هذا البحث بعنوان
 الذي يعتبر أهـم موضـوعات علـم العقيـدة           -وقد تناول موضوع أسماء اهللا تعالى وصفاته        

 في بداية القرن الثـاني      تالتي نشأ ، عتبر من أهم الفرق اإلسالمية     عند فرقة المعتزلة التي ت     -اإلسالمية  
  .وعمرو بن عبيد، على يد واصل بن عطاء، في مدينة البصرة بالعراق، الهجري

في توحيد اهللا تعـالى فـي       ، المنهج الذي سارت عليه هذه الفرقة     ، وبيان، وترتيب، بهدف؛ جمع 
وما صاحب وتبع   ، لى تعطيل الصفات واألسماء اإللهية    وبيان الطريق الذي وصلوا به إ     ، أسمائه وصفاته 

وفق منهج أهـل  ، وبعض ما ترتب عليه من العقائد الباطلة، مع نقض هذا المنهج  ، ذلك من العقائد الفاسدة   
  .السنة والجماعة

    .وخاتمة، وأربعة فصول، وفصل تمهيدي، مقدمة: وقد اشتمل البحث على

والدراسـات  ، وأهميـة البحـث   ، وغرض البحـث  ، تقديروالشكر وال ، اإلهداء: تضمنت المقدمة   
  .وخطة البحث، والجهد المبذول في البحث، ومنهج الدراسة، السابقة

، ونشأة المعتزلـة  ، تعريف المعتزلة لغة واصطالحا   : وتضمن الفصل التمهيدي ثالثة مباحث هي       
  .وأسماء وألقاب المعتزلة

وتـضمن خمـسة مباحـث    . ات عند المعتزلةتوحيد األسماء والصف: وجاء الفصل األول بعنوان    
وعالقـة  ، وعالقة األسـماء بالـصفات    ، وأقسام الصفات عند المعتزلة   ، تعريف األسماء والصفات  : هي

  .وعالقة الصفات بالذات، األسماء بالذات

وتـضمن أربعـة    . منطلق المعتزلة في توحيد األسماء والـصفات      : وجاء الفصل الثاني بعنوان     
ورد خبـر   ، وتأويل النصوص الشرعية  ، وتقديم العقل على النقل   ،  بين العقل والنقل   المعتزلة: مباحث هي 

  .اآلحاد في مسائل االعتقاد

ـ : وتضمن ستة مباحث هي   . تعطيل المعتزلة للصفات اإللهية   : وجاء الفصل الثالث بعنوان      أة شن
طريقة المعتزلـة   ، الصفاتعقيدة المعتزلة في    ، تأثر المعتزلة بالجهمية والفالسفة   ، القول بتعطيل الصفات  

  ).نموذج لتعطيل الصفات(ونفي الرؤية ، )نموذج لتعطيل الصفات(خلق القرآن ، في تعطيل الصفات

: وتضمن أربعة مباحـث هـي     . أدلة المعتزلة على تعطيل الصفات    : وجاء الفصل الرابع بعنوان     
  .ختصاصودليل اال، ودليل التركيب، ودليل التشبيه والتجسيم، دليل تعدد القدماء

 . والفهارس، والتوصيات، وختمت البحث بأهم النتائج
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" The Method Of Isolationists In The Standardization Of Names And Attributes " 

Research Abstract 
Thank God , thank that submit to the grace and rewards overpriced , prayer and peace 
be upon our Prophet Mohammad , who no prophet after him . 
This research is titled : " The Method Of Isolationists In The Standardization Of Names 
And Attributes ", display and disprove . 
This research addressed the issue of names and attributes of God which is the most 
important topics of the Islamic Faith Science in the Isolationists sect . It is one of the 
most important Islamic sects , it arose at the beginning of the second century AH , in Al 
Basra city in Iraq , by Wassel Bin Atta'a , and Amr Bin Obeed . 
With a view to collect , arrangement and statement the method which followed by this 
sect in the Oneness of God Almighty in his names and attributes , and demonstrate the 
way that they arrived in it to deny the attributes , and the divine names and what 
followed that form the corrupt beliefs , with disprove to this method and some 
consequent falls doctrines according to the method of the Sunnis and the Community . 

The research has involved on introduction ,preliminary chapter , four chapters and 
conclusion . 
The introduction included the gift , thanks , appreciation , the purpose of research , the 
importance of research , previous studies , method of the study , the effort in research 
and the research plan . 

The preliminary chapter included three themes , they are " The Definition of 
Isolationists in the language and language Terms", "The Rise of Isolationists", and The 
names and Surnames of Isolationists". "  
The first chapter entitled, "The Standardization of Names and Attributes by Isolationists 
". It included five themes, they are " The Definition of Names and Attributes", The Parts 
of Attributes in the Isolationists", " The Relation of Names in Attributes", "The Relation 
of Names in God", and "The Relation of Attributes in God. 

The second chapter entitled, "The Principles of Isolationists in Standardization of 
Names and Attributes". It in cluded four themes, they are" The Isolationists Between   
mind and Transcription"," Provide the Mind on the Transcription ","Interpretation of 
Legitimacy texts", and " Reply the News of the Units in the Matters of Belief ". 

The third chapter entitled, "Broken down the Isolationists for the Divine Attributes". It 
included six themes, they are "The Rise of Say in Broken down the Attributes",    "The 
Isolationists Affected in Al Jahmiyah and  Philosophers "," The Isolationists Belief in  
Attributes", " The  Isolationists Way in Broken down the Attributes"," The creation of 
Quran (an example for  Broken down the attributes)," Negation Believers Seeing for 
God in the Afterlife", (an example for  Broken down the attributes) 

The fourth chapter entitled, "The Isolationists Evidences in Broken down the Attributes" 
,It included four themes , they are , " The Evidence of Ancient Multiple ", " The 
Evidence of  Metaphor and Anthropomorphism"," The Evidence of Installation", "The 
Evidence of Competence". 

The research concluded with the most important results, recommendations and indexes.  
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