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 المحور األكؿ: في تعريفات علم الكالـ كأسمائو

 في تعريفات علم الكالـ -2

ذلك الذم يرجع إلى اإلماـ أبي  ىذه التعريفاتكمن أكؿ تعريفات "علم الكالـ" كتطورت مع أطوار ممارستو،  تعددت
سم عنوف كتابو في العقيدة. كمع الذم سماه بػ"الفقو األكبر"، كبهذا االك  ،ق( 252-02حنيفة النعماف بن ثابت الكوفي )

، كىو كماؿ الدين البياضي )توفي في تفصيال لتعريفوتعريفا موسعا، فقد قدـ أحد أتباعو  لعلم الكالـأف ىذا اإلماـ لم يفرد 
ق(، في كتابو "إشارات المراـ من عبارات اإلماـ أبي حنيفة النعماف في أصوؿ الدين". يقوؿ البياضي في مقدمة 2201

الدين أفضل من الفقو في ]فركع[  اعلم أف الفقو في ]أصوؿ[في الفقو األبسط:  ]أبو حنيفة[ قاؿ» :ىذا الكتاب
ى األحكاـ، كالفقو معرفة النفس ما لها كما عليها، كما يتعلق منها باالعتقادات ىو الفقو األكبر يتفقو الرجل كيف يعبد  فٍ ، كألى

عقائد ربو خير لو من أف يجمع العلم الكثير...فالفقو األكبر ىو معرفة النفس عن األدلة ما يصح لها كما يجب عليها من ال
الدينية، كالمتبادر منها المعتقدات المنسوبة إلى دين محمد صلى اهلل عليو كسلم توقفت على شرعو أكال، فخرج العلم 

الفقو "حيث سماه  ،واهكونو أصال لما سبالمشركعات الفرعية كبغير الدينيات...فأشار إلى اسمو الداؿ على شرؼ مسماه ك 
إشعارا بأخذ أصولو من صريح كالـ الملك العالـ، كإيماء إلى  "الكالـػ"خركف بلعظم موضوعو، كقد سماه المتأ "األكبر

 1«شرفو بادعاء أنو الفرد المتعين عند إطالؽ الكالـ.

كتتضح من ىذا التعريف المكانة التي كضع فيها أبو حنيفة ىذا العلم، فهو أشرؼ العلـو لشرؼ موضوعو، كىو الفقو 
ألنو يبحث في  ،أما الفقو فسماه "الفقو األبسط" .أك األحكاـ الشرعية االعتقاديةاألكبر ألنو يبحث في أصوؿ الدين 

العمل يبنى على االعتقاد، كالفرع يبنى على األصل، فإف األحكاـ االعتقادية أساس  أف األحكاـ العملية الفرعية. كبما
مى، ألنو يضمن صحة االعتقاد بأصوؿ األحكاـ العملية، كبذلك كاف الكالـ ىو الفقو األكبر كاألكلى كاألشرؼ كاألس

الدين، مثل معرفة اهلل كأفعالو كصفاتو كصحة النبوات كصدؽ الرسل ككجوب التزاـ المكلف بالشريعة، كعلى ىذه تنبني 
كىو من أتباع أبي البركات  ،ق 100ك 100عاش بين التفتازاني ) سعد الدين األحكاـ الشرعية العملية. كلذلك ذىب

" إلى أف "األحكاـ الشرعية منها ما يتعلق بكيفية ةفي كتابو "شرح العقائد النسفي (في الماتريدم الحنفيحافظ الدين النس
العمل، كتسمى فرعية كعملية، كمنها ما يتعلق باالعتقاد كتسمى أصلية كاعتقادية. كقد سموا ما يفيد معرفة األحكاـ 

 أدلتها بالكالـ."  العملية عن أدلتها التفصيلية بالفقو، كمعرفة العقائد عن

" بالقوؿ  أما أبو نصر الفارابي، فقد ذىب إلى تسمية ىذا العلم بػ"صناعة الكالـ"، كقد عرفو في كتابو "إحصاء العلـو
صناعة الكالـ ملكة يقتدر بها اإلنساف على نصرة اآلراء كاألفعاؿ المحدكدة التي صرح بها كاضع الملة، كتزييف كل »إف 
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كىذه الصناعة تنقسم جزئين: جزء في اآلراء كجزء في األفعاؿ. ]كىي غير الفقو[: ألف الفقيو يأخذ  ما خالفها باألقاكيل.
باآلراء كاألفعاؿ التي صرح بها كاضع الملة مسلمة، كيجعلها أصوال فيستنبط منها األشياء الالزمة عنها. كالمتكلم ينصر 

ها أشياء أخرل. فإذا اتفق أف يكوف إلنساف ما قدرة على األشياء التي يستعملها الفقيو أصوال من غير أف يستنبط من
 2«األمرين جميعا فهو فقيو متكلم، فتكوف نصرتو لها بما ىو متكلم، كاستنباطو عنها بما ىو فقيو.

كتقودنا المقارنة بين تعريفي كل من البياضي )كىو تعريف أبي حنيفة( كالفارابي إلى أف األكؿ يميز بين الفقو كالكالـ 
الغرض من   أساس كالعلم العملي، أما الثاني فيميز بينهما على العلم النظرمبين ك التمييز بين األصل كالفرع،  أساسعلى 

                    كل صناعة: فصناعة الفقو ترمي إلى استنباط أحكاـ فرعية جديدة من أحكاـ أصلية )كقد يبدك ىنا بعض االتفاؽ(
دعم األحكاـ األصلية ببراىين جديدة أك دفع شبهات الخصـو عنها. ثم إف الصناعتين  أما صناعة الكالـ فيقتدر بها على

معا عند الفارابي تحتوياف أحكاما نظرية كأخرل عملية كتنطلقاف معا من النصوص األصلية، كتستخدماف العقل إما في 
بي لعلم الكالـ تمييزا بين كظيفتين في تعريف الفاراكيمكننا أف نلحظ االستنباط )الفقو( كإما في الدفاع )الكالـ(. 

ة الكالـ تهدؼ إلى إثبات أما الفاعلة، فتتجلى في كوف صناعكاألخرل منفعلة: متمايزتين متكاملتين، إحداىما فاعلة 
فتتجلى في كوف ىذه الصناعة ترمي إلى تزييف كل  األحكاـ التي تحتويها الملة بالبراىين المختلفة. كأما المنفعلة،العقائد ك 

 خالف العقائد الدينية أك يناقضها.ا يم

" على نفس الخطى التي تميز بين الفقو كالكالـ، كلكنو قد  كقد سار أبو حياف التوحيدم )المعتزلي( في "ثمرات العلـو
الفقو دائر بين الحالؿ كالحراـ، كبين اعتبار العلل في القضايا كاألحكاـ. كأما علم الكالـ فإنو »قرب بينهما بالقوؿ إف 

باب من االعتبار في أصوؿ الدين، يدكر النظر فيو على محض العقل في التحسين كالتقبيح كاإلحالة كالتصحيح...كبابو 
 3«مجاكر لباب الفقو، كالكالـ فيهما مشترؾ كإف كاف بينهما انفصاؿ كتباين.

ذىب ف، على نفس خطى السابقين في تعريف علم الكالـ بذكر موضوعو كأىم كظيفتيو )األشعرم( قد سار الغزاليك 
إنما مقصوده حفظ عقيدة أىل السنة كحراستها عن » في "المنقذ من الضالؿ" يشرح موضوع ىذا العلم كمقصوده بالقوؿ:

ى ما فيو صالح دينهم كدنياىم،  تشويش أىل البدعة؛ فقد ألقى اهلل تعالى إلى عباده على لساف رسولو عقيدة ىي الحق عل
كما نطق بمعرفتو القرآف كاألخبار، ثم ألقى الشيطاف في كساكس المبتدعة أمورا مخالفة للسنة، فلهجوا بها ككادكا 
يشوشوف عقيدة الحق على أىلها، فأنشأ اهلل تعالى طائفة المتكلمين، كحرؾ دكاعيهم لنصرة السنة بكالـ مرتب، يكشف 

بدعة المحدثة على خالؼ السنة المأثورة، فمنو نشأ علم الكالـ كأىلو. فلقد قاـ طائفة منهم بما عن تلبيسات أىل ال
ندبهم اهلل تعالى إليو، فأحسنوا الذَّب عن السنة، كالنضاؿ عن العقيدة المتلقاة بالقبوؿ من النبوة كالتغيير في كجو ما 

                                                           
، مركز اإلنماء القومي، بيركت،  - 2  .12، ص. 2002أبو نصر الفارابي: إحصاء العلـو
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لػ "االقتصاد في االعتقاد" بالقوؿ إف مقصود ىذا  ألكؿا كقد حدد موضوعو بدقة أكبر في تمهيده 4«أحدث من البدعة.
 5«كصدؽ الرسل...ككل ذلك مهم ال محيص عنو لعاقل. وإقامة البرىاف على كجود الرب تعالى كصفاتو كأفعال»العلم ىو 

إثبات العقائد  كىماا الفارابي أعاله، مذكرى اللتاف ين التعريفين أيضا للغزالي كظيفتا علم الكالـ األساسيتافكتتضح من ىذ
 بأدلتها من جهة، كالرد على المشوشين كتزييف أقاكيلهم من جهة أخرل.

 نايمكنفالمدرسة الكالمية التي ينتمي إليها، خلفيتو الفكرية أك كبغض النظر عن كأما عضد الدين اإليجي )األشعرم(، 
 ،كفائدتو ،موضوعوك  ،بذكر مقصوده فقد عرفو جل عناصره؛استيفاء للقوؿ في  التعريفاتأكثر لعلم الكالـ اعتبار تعريفو 

كلذلك قد يكفينا فهم ىذا التعريف الشامل  .باسم "الكالـ" تسميتو أسباب ثم ،كمسائلو ،الدينية العلـوبقية كمرتبتو بين 
إيراد الكالـ علم يقتدر معو على إثبات العقائد الدينية ب»ذىب إلى أف  كتتضح لنا قيمتو. فقدلنتصور طبيعة ىذا العلم 

المنسوبة إلى دين محمد صلى  "الدينيةػ"كب .ما يقصد بو نفس االعتقاد دكف العمل "العقائدػ"كالمراد ب .الحجج كدفع الشبو
د الدينية...كقيل: ىو اهلل اهلل عليو كسلم، فإف الخصم كإف خطأناه ال نخرجو من علماء الكالـ. ]كموضوعو[ إثبات العقائ

كالحشر، كأحكامو فيهما كبعث الرسوؿ الدنيا كحدكث العالم، كفي اآلخرة   و كأفعالو فيبحث فيو عن صفاتإذ يي  تعالى؛
كنصب اإلماـ، كالثواب كالعقاب...كقيل ىو الموجود بما ىو موجود، كيمتاز عن اإللهي باعتبار، كىو أف البحث ىهنا 

 اهللي  عً فى رٍ يػى ﴿على قانوف اإلسالـ...]كأما فائدتو، فهي أمور عدة[: األكؿ، الترقي من حضيض التقليد إلى ذركة اإليقاف، 
. كالثاني، إرشاد المسترشدين بإيضاح المحجة، كإلزاـ المعاندين بإقامة ﴾اتو جى رى دى  مى لٍ عً وا الٍ كتي أي  ينى ذً الَّ كى  مٍ كي نٍ وا مً ني آمى  ينى ذً الَّ 

بنى عليو العلـو الشرعية، فإنو أساسها كالرابع، أف تالثالث، حفظ قواعد الدين عن أف تزلزلها شبو المبطلين. ك الحجة. 
يرجى قبوؿ العمل كغاية ذلك كلو الفوز بسعادة إذ بها  كالخامس، صحة النية كاالعتقاد؛كاقتباسها.  كإليو يؤكؿ أخذىا

أف موضوعو أعم األمور كأعالىا، كغايتو أشرؼ الغايات كأجداىا، كدالئلو يقينية  الدارين...]كأما مرتبتو:[ فقد علمتى 
يحكم بها صريح العقل، كقد تأيدت بالنقل كىي الغاية في الوثاقة. كىذه ىي جهات شرؼ العلم ال تعدكىا، فهو إذف 

. ]كأما مسائلو:[ التي ىي المقاصد، فهي كل حكم نظرم لمعلـو ىو من العق ائد الدينية، أك يتوقف عليو أشرؼ العلـو
ن في علم آخر، بل مباديو إما بينة بنفسها أك مبينة فيو، فهي بيَّ تي  إثبات شيء منها، كىو العلم األعلى. فليست لو مبادو 

ستمد من غيره، فهو ستمد العلـو كىو ال يي  يلـز الدكر، فمنو تي ئالَّ ر منو ال تتوقف عليها. لً لمسائل أخى  مسائل لو، كمبادو 
إما ألنو بإزاء المنطق للفالسفة، أك ألف أبوابو عنونت أكال  "كالما"]كأما تسميتو:[ فإنما سمي  على اإلطالؽ. ئيس العلـور 
حتى كثر فيو التناحر كالسفك فغلب عليو، أك ألنو يورث قدرة على  ،، أك ألف مسألة الكالـ أشهر أجزائو"الكالـ في كذاػ"ب

 6«الكالـ في الشرعيات كمع الخصم.

                                                           
 .33-30، ص. 2000تحقيق أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيركت،  المنقذ من الضالؿ، أبو حامد الغزالي: مجموعة رسائل، - 4
 أبو حامد الغزالي: االقتصاد في االعتقاد، - 5
 .0-1، ص. الكتب، بيركتي: المواقف في علم الكالـ، عالم عضد اهلل عبد الرحماف اإليج - 6
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بعلـو )المعركفة اصطالحا  الخمس جل التعريفات تضع علم الكالـ في المرتبة األعلى بين العلـو الدينية كالمالحظ أف
عن  الذم يبحثعلـو القرآف كعلـو الحديث، التي تبحث عن مصادر الحكم الشرعي، ثم علم الفقو،  :كىي ،(المقاصد

عن ت مثال كالمعامالت(، كعلم الكالـ، الذم يبحث الحكم الشرعي ذاتو إذا كاف ىذا الحكم عمليا )يخص العبادا
الذم يدرس القواعد  ،الحكم الشرعي ذاتو إذا كانت طبيعتو اعتقادية )مثلما تقدـ من التعريفات(، ثم علم أصوؿ الفقو

 طبيعتها.التي تحكم استنباط األحكاـ الشرعية كيفما كانت 

 عودة إلى أصل التسمية-0

إضافة إلى علم الكالـ، كىي في "كشاؼ اصطالحات الفنوف"، ذكر التهانوم أىم األسماء التي تطلق على ىذا العلم 
. غير أف أشهر أسمائو ىو "علم "علم التوحيد كالصفات"ك ،"علم النظر كاالستدالؿ"ك ،"الفقو األكبر"ك ،"أصوؿ الدين"

اإليجي أعاله أسباب عضد الدين ، كقد شرح التي بها عرفوا أطلقو جل المتكلمين على ممارستهم الفكريةالكالـ" الذم 
كىو  لتاريخ الفلسفة اإلسالمية، ىذا االسم، كيمكن أف نضيف إليها سببا آخر أكرده مصطفى عبد الرازؽ في تمهيده شيوع

كقد  الفقو بما ىو بحث في األحكاـ الشرعية العملية. ـ خالص ال عمل تحتو، بخالؼأف البحث العقلي في العقائد كال
ال أحب "الكالـ" إال فيما تحتو عمل، كأما "الكالـ" في اهلل »استشهد عبد الرازؽ على ذلك بقوؿ اإلماـ مالك 

لم ككأف في تسمية ىذا الع 7«فالسكوت عنو أكلى؛ ألني رأيت أىل بلدنا ينهوف عن "الكالـ" في الدين إال ما تحتو عمل.
 كرة االمتناع عن الخوض في مسائلو.لو كإشارة إلى ضر  ان بهذا االسم ذمٌ 

أما "الفقو األكبر"، فقد أطلقو أبو حنيفة النعماف، كقد رأينا في تعريفو أيضا أنو قد خصو بصفة "الفقو األكبر" أماـ 
 ،النفس ما يصح لها كما يجب عليها" معرفةعرؼ الفقو عموما بأنو ". فالفقو الذم كصفو بػ"الفقو األبسط" أك "الفقو" فقط

كلكنو خص الفقو األكبر بأنو "المعرفة باألحكاـ الشرعية االعتقادية من أدلتها دكف األحكاـ العملية" التي تسمى "الفقو" 
 فقط.

 كأما تسميتو بػ"علم أصوؿ الدين" فقد كجدت عند أبي الحسن األشعرم، كذلك ما يشهد عليو عنواف كتابو "اإلبانة عن
طبيعة البحث في  من ىذه التسمية كقد استيمدتعبد القاىر البغدادم في كتابو "أصوؿ الدين". عند أصوؿ الديانة"، ك 

أف األحكاـ الشرعية تنقسم إلى  كقد رأيناىذا العلم، فهو بحث في األحكاـ االعتقادية المأخوذة من الشرع اإلسالمي، 
دية، كأما الفركع فهي األحكاـ العملية، كألف ىذا العلم يتركز على أصوؿ كفركع، أما األصوؿ فهي األحكاـ االعتقا

 األحكاـ االعتقادية فقد سمي بعلم أصوؿ الدين.
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ا بعين االعتبار موضوعو، كىوما تلتقي عنده كل تعريفاتو، كقد رأينا اإليجي ، فذلك أخذ"علم العقائدػ"كأما تسميتو ب
كالمقصود بالعقائد مجموع  ،«العقائد الدينية بإيراد الحجج كدفع الشبوعلم يقتدر معو على إثبات »مثال يعرفو بأنو 

من المكلف االعتقاد بها، أم اإليماف بصحتها، مثل كحدانية اهلل، القواعد أك األحكاـ الشرعية االعتقادية التي ييطلب 
 كصحة الرسالة، كصدؽ الرسل.
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 المحور الثاني: في تاريخ علم

 لهذا العلم: المقدمات األكلى علم الكالـ نشأة -أكال

 عهد النبوة -أ

يذىب بعض المؤرخين إلى أف البدايات األكلى لعلم الكالـ كانت خالؿ عهد النبوة، بينما تذىب طائفة أخرل إلى أف 
القرآف ، ابتداء كمآال. فالوحي ابتداء ىو كل ما نزؿ بو جبريل على النبي )ص( من كحسبعهد الوحي  ىذا العهد

كاألحاديث القدسية، كالوحي مآال ىو ما قالو النبي )ص( اجتهادا كأقرتو السماء عليو. كأف دكر الفكر اإلنساني في ىذا 
كالفهم الصحيح، كىو اجتهاد متيقن ثبوت صوابو بالوحي، يقره الرسوؿ )ص( بإعالـ اهلل لو  العهد ىو فهم الوحي.

لمقصود الشارع فإف النبي )ص( كاف يصحح ىذا الفهم لصاحبو، كقد كاف  بصحتو، أما إذا كاف فهم الصحابة مخالفا
فالمسلموف في الصدر األكؿ كانوا يركف أال » 8القرآف الكريم يصحح للنبي )ص( ما يقتضي التصحيح من فعلو أك قولو.

ر كالتجادؿ في االعتقاد يؤدم سبيل لتقرير العقائد إال بوحي، أما العقل فمعزكؿ عن الشرع كأنظاره...ككانوا يركف أف التناظ
إلى االنسالخ من الدين، فقررت عقائد الدين في القرآف الكريم المقطوع بو في الجملة كالتفضيل...كمهما يكن في 
القرآف من تعرض للجدؿ، كمن دعوة إلى الجدؿ برفق عند الحاجة...فإف القرآف ليس كتابا جدليا، كلم تقم دعوتو إلى 

لذلك ذىب مصطفى عبد الرازؽ إلى أنو لم يكن بين المسلمين في عهد النبي )ص( خالؼ  9«اإليماف على جداؿ.
ظاىر، كمع أنو قد ريكم عنهم في مدة مرض النبي خالؼ في أمور اجتهادية ال تتصل بمسائل العقائد، كريكيت عنهم ألواف 

 10من الجدؿ، فقد نهاىم رسوؿ اهلل )ص( عنها.

الفرقة الثانية فتذىب إلى أف البواكير األكلى لعلم الكالـ كانت قد بدأت في عهد النبي )ص(، ففي عهده نشأت  أما
بلغ خبرىم إلى النبي  حتى إذااختالفهم في مسألة القدر،  مثال خالفات في الرأم بين الصحابة حوؿ أمور عقدية منها
نو كاف يبين لهم كل ما أشكل عليهم في أمور العقيدة التي اختلفوا )ص( نهاىم عن التفكر في ىذه المسألة كأشباىها. كلك

قد  الدين ذلك أف ، فقد كاف ينهاىم عن الخوض فيها.بالعقل اإلنساني فيها، كإف كانت أشياء مما ال يمكن البت فيو
دؿ في أمور العقيدة كاف غير أف ىذه الفرقة بدكرىا لم تعتبر القرآف كال السنة جدليين، كإنما اعتبرت الج اكتمل بالوحي.

 موجودا عند الحاجة إليو، كفي أمور أصولها محسومة في القرآف، ثم إنو لم يكن مرغوبا فيو أك على األقل التمادم فيو.
كقد بيعث محمد بدين كشريعة. أما الدين فقد استوفاه اهلل كلو في كتابو الكريم، كلم »يقوؿ مصطفى عبد الرازؽ في ذلك: 

                                                           
، ص. 0221، بيركت، 0 محمد سليم العوا: المدارس الفكرية اإلسالمية، من الخوارج إلى اإلخواف المسلمين، الشبكة العربية لألبحاث كالنشر، ط. - 8
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عقولهم في شيء منو. كأما الشريعة فقد استوفى أصولها، ثم ترؾ للنظر االجتهادم تفصيلها. يقوؿ تعالى  يًكل الناس إلى
ـى ًديننا﴿ ]كلكن[ كاف على القرآف أف يجادؿ  ...﴾اليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم كىأىٍتمىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىًتي كىرىًضيتي لىكيمي اإلٍسالى

دياف كالملل في العرب، ردا للشبهات التي كانوا يثيركنها حوؿ عقائد الدين الجديد، على أنو كاف ال مخالفيو من أرباب األ
يمد في حبل الجدؿ حرصا على األلفة...كىذا الجدؿ في العقائد عرض لو القرآف للحاجة كعلى مقدارىا، من غير أف 

 11«يشجع المسلمين على المضي فيو، بل ىو قد نفرىم منو.

ن القرآف الكريم كاألحاديث القدسية ينطبق على السنة النبوية في ىذا العهد. فإف اآلثار تشهد على أف كما قيل ع
النبي )ص( لم يحرِّـ على أصحابو الجدؿ كالمناظرة في الدين كقضاياه، كإنما حرَّـ من ذلك فقط ما كاف على سبيل 

ف إلى الفهم كزيادة اإليقاف، ككاف يجيبهم عن أسئلتهم إال ما المغالبة. فما أنكر عليهم السؤاؿ في أمور العقيدة كىم يهدفو 
عقيدة، كما لم يتردد النبي في محاججة المخالفين في أمور ال   كالركح كالقدر. ال جواب لو، كسؤالهم عن كقت الساعة

ا مى كى  مٍ كي نَّ إً ﴿شهد على ذلك مناظرتو لمشركي مكة كيهود المدينة في قولو تعالى كت 12ن إلى المغالبة.المتعنتين الهادفي
، كفي مناظرتو لوفد نجراف في قولهم إنهم أسلموا قبل الرسوؿ )ص( ﴾كفى دي ارً ا كى هى لى  مٍ تي نػٍ أى  مى نَّ هى جى  بي صى حى  اهللً  كفً دي  نٍ مً  كفى دي بي عٍ تػى 

في كضع أسس االستدالؿ العقلي كالمناظرة المشركعة حوؿ مسائل )قصة المباىلة(. كىكذا فقد ساىمت السنة النبوية 
 العقيدة.

 عهد الخلفاء الراشدين -ب

أما بعد ىذا العهد، بعد كفاة النبي )ص(،  فقد بدأت نقاشات كمجادالت بين المسلمين حوؿ بعض القضايا 
تبناىا بعض الجماعات الفكرية. كلكن االعتقادية، نشأت عنها اتجاىات متباينة في الرأم تحولت بعد حين إلى مذاىب ت

ف كلها، كلم تتحوؿ جميعها إلى مذاىب مكتملة تتبناىا فرؽ كالمية المشترؾ بين ىذه المذاىب المبكرة أنها لم تدكَّ 
بل اقتصر األمر على إبداء الرأم في مسائل معينة أك عدة مسائل متفرقة، كتغلب الطابع السياسي على ىذه »منظمة، 

كتمتد ىذه المرحلة على طوؿ القرنين األكؿ  13«الطابع الفكرم، كأظهر مثاؿ على ذلك حالة الخوارج. التجمعات دكف
 كالثاني الهجريين.

كإف الحديث عن العوامل الداخلية لنشأة علم الكالـ اإلسالمي لهو حديث عن أصالة ىذا العلم كانبثاقو من رحم 
البيئة الفكرية كالثقافية كاالجتماعية للمجتمع اإلسالمي، كإف كانت قد أضيفت إليها عوامل خارجية ساىمت بدكرىا في 

إسالميا بحتا، بحيث تفاعل العقل المسلم في عصر الصحابة نشأتو، كىو ما جعل علم الكالـ نشأ في جوىره علما 
كالتابعين مع المصدرين األساسيين للتشريع، كىما القرآف الكريم كالسنة النبوية، كما تفاعل مع ظركؼ اجتماعية طارئة 
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عمل الفكرم كىذا يعني أف أىم عاملين كانا كراء نشأة الكالـ ىما العرفها المجتمع اإلسالمي بعد موت النبي )ص(. 
 الخالص من جهة، ثم العامل السياسي من جهة أخرل.العقدم 

 العقدم العامل الفكرم ●

فيمكننا إجمالو في تفاعل العقل المسلم مع مصدرم التشريع األساسيين، القرآف كالسنة. ، العقدم أما العامل الفكرم
لم يكن كتاب مواعظ »كبذلك فقد كاف لهذين المصدرين مساىمة كبيرة في نشأة علم الكالـ. أما القرآف الكريم، فإنو 

"ميتافيزيقي" كفيزيقي كإنساني كأخالقي كعملي، أخالقية فقط، أك تاريخا أنزؿ للعبرة عن قركف ماضية، كإنما ىو كتاب 
كضع الخطوط العريضة للوجود كلو، فهو كتاب الكوف منذ نشأتو إلى فنائو. فكاف ال بد إذف لهؤالء المؤمنين بو أف 

 14«يتلمسوا فيو أصوؿ تفكيرىم، كأف يطمئنوا إلى أحكامو الكلية، كأف يجتهدكا ما شاء لهم االجتهاد في محيطو الواسع.

فقد بين القرآف الكريم العقائد اإلسالمية فيما يخص كجود اهلل ككحدانيتو كصفاتو، كصحة الرسالة كصدؽ الرسوؿ 
كغيرىا من العقائد، كما استدؿ عليها باألدلة القوية. كما ناقش عقائد المخالفين كفندىا، كالعقائد الوثنية كالمسيحية 

ة إلى التفكير كالتدبر في الكوف كالمخلوقات. ىذا باإلضافة إلى احتوائو على كاليهودية كالدىرية. كما دعا العقوؿ اإلنساني
 آيات محكمات كأخرل متشابهات، بشكل فسح المجاؿ لالختالؼ كاالجتهاد في الرأم. 

جعلت الناس يطرحوف أسئلة في العقيدة كيعودكف إلى القرآف  ، بعد النبي )ص(،الجديدة اإلسالمية إف ظركؼ الحياة
الوجو الذم يريده، كمن ىذا التدبر كىذا التفكر في أعماؽ  على أجوبتها. كلكن القرآف حماؿ أكجو، يعطي لكل  للوقوؼ 

  15النص اإللهي بدأ علم الكالـ.

فمن »العلـو اإلسالمية األخرل،  ذلك شأف كلرحاب القرآف، بل  الحقيقة أنو ليس علم الكالـ كحده الذم نشأ فيك 
كمن النظر فيو ككتاب  تاب يضع الميتافيزيقا نشأ الكالـ،كمن النظر فيو كك العملية نشأ الفقو،قوانين القرآف النظر في 

كمن النظر فيو ككتاب للحكم نشأ علم السياسة، كمن النظر فيو كلغة إلهية  خركم نشأ الزىد كالتصوؼ كاألخالؽ،أ
فتأ العقل المسلم يرجع إليها، إما متوسال بها لم ي إذكما قيل عن القرآف يصح عن السنة النبوية،  16«نشأت علـو اللغة.

 في التدليل على أصوؿ الدين )العقائد( ضد عقائد المخالفين، أك مستنبطا منها أحكاما شرعية فرعية يحتاجها في العمل.

كمن المشكالت العقدية الخالصة التي أثيرت في ىذا العهد، ككاف لها األثر البالغ في تشكل األسس األكلى لعلم 
  القدر: لكالـ كالفرؽ الكالمية كانت مسألتاف اثنتاف، األكلى ىي مسألة مرتكب الكبيرة كالثانية ىي مسألةا
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أما األكلى، فقد كاف السؤاؿ ىو: ما ىو حكم مرتكب الكبيرة، ىل ىو مؤمن أـ كافر؟ كقد كيجدت فئة من الناس ●
تشددت كتطرفت كقالت بتكفيره، آخذت لها شعارا ىو أف اإليماف ال يتجزأ، فهو اعتقاد كعمل، كفي ذلك أخذكا بآيات 

 رج"، كسنتناكؿ األسباب السياسية التي كانت كراء نشوئها. الوعيد دكف آيات الوعد كالبشارة، ككانت ىذه فرقة "الخوا

أما الطائفة الثانية، فذىبت إلى أف مرتكب الكبيرة مؤمن، كأف العصاة بشكل عاـ مؤمنوف، كأف العمل ليس جزءا من 
آيات اإليماف، بل كذىب بعضهم إلى أنو ال تضر مع اإليماف معصية كال تنفع مع الكفر طاعة، كفي ذلك استشهدكا ب

، ككانت ىذه الفرقة ىي المرجئة، الوعد كالبشارة كالشفاعة كالرحمة اإللهية، مستبعدين آيات الوعيد كاإلنذار كالتحذير
اإلرجاء على معنيين: »يعرفهم صاحب الملل كالنحل بالقوؿ  فقد أرجأت الحكم إلى اهلل يـو القيامة، كلم تكفر أحدا.

الرجاء. أما إطالؽ اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى األكؿ فصحيح، ألنهم كانوا  أحدىما بمعنى التأخير، كالثاني إعطاء
يؤخركف العمل عن النية كالعقد. كأما بالمعنى الثاني فظاىر، فإنهم كانوا يقولوف: ال تضر مع اإليماف معصية، كما ال تنفع 

مة، فال يقضى عليو بحكم في الدنيا: من كونو مع الكفر طاعة. كقيل: اإلرجاء: تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يـو القيا
  17«من أىل الجنة أك من أىل النار.

كما كيجدت طائفة ثالثة جمعت حاكلت الجمع بين آيات الوعد كآيات الوعيد، فقالت إف مرتكب الكبيرة ال ىو   
ألكلى للمعتزلة، بينما ذىبت طائفة مؤمن كال ىو كافر، كإنما ىو في منزلة بين المنزلتين، فهو منافق، ككاف ىذا قوؿ النواة ا

رابعة قالت بالمنزلة بين المنزلتين، كلكنو رفضت أف يكوف منافقا، كاعتبرتو مؤمنا فاسقا، ألف المنافق ىو الذم يخفي 
الكفر كيظهر اإليماف، كليس ىذا ىو حاؿ مرتكب الكبيرة، ككاف ىذا قوؿ األشاعرة، فذىبوا إلى أف المسلم ال يخرج من 

ذنب كلو كاف كبيرا ما لم يجحد أصال معلوما، كبذلك فأمره إلى اهلل إما عفا عنو أك نالتو الشفاعة أك حق عليو الملة ب
  العذاب، كلكن دكف تخليد في النار، ألف الخلود حكم الكفار كحدىم.

كقد ظهرت طائفة  كأما المسألة الثانية، فهي مسألة القدر، فقد كاف السؤاؿ: ىل اإلنساف مخير في أفعالو أـ مسير؟●
قالت "ال قدر كاألمر أنف"، فسموا بالقدرية )القدرية األكائل(، معتبرين اإلنساف حرا مفوضا في أعمالها يحدثها بقدرتو 
دكف حاجة إلى عوف إلهي، بل كذىبوا إلى نفي العلم اإللهي القديم مخافة أف يكوف ذلك أساس الجبر )ىنا يختلفوف عن 

  م اإللهي(، ككاف زعيم ىذه الطائفة معبد الجهني.لالمعتزلة المعترفين بالع

نفت العل ، ك اإللهيةكفي مقابل ىذه الطائفة، نشأت أخرل ذىبت مذىبا مناقضا، فنزعت إلى الجبر كأكدت القدرة 
كالجبر ىو نفي الفعل » ، ككانت ىذه ىي الجبرية.عن اإلنساف تماما كنسبتو كلو إلى اهلل، كعلى رأسهم الجهم بن صفواف

حقيقة عن العبد كإضافتو إلى الرب تعالى، ك"الجبرية" أصناؼ: فالجبرية الخالصة: ىي التي ال تثبت للعبد فعال كال قدرة 
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على الفعل أصال. كالجبرية المتوسطة: ىي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصال، فأما من أثبت للقدرة الحادثة أثرا ما في 
  18«م...كجهم بن صفواف من الجبرية الخالصة.الفعل، كسمى ذلك كسبا، فليس بجبر 

من لم يؤمن بقضاء اهلل كقدره، خيره كشره، فقد كفر، كمن حمل ذنبو »كبين ىذين المذىبين كجدت طائفة أخرل تقوؿ 
على ربو فقد فجر، كإف اهلل تعالى ال يطاع استكراىا كال يعصى بغلبة، ألنو تعالى مالك لما ملكهم كقادر على ما أقدرىم، 
فإف عملوا بالطاعة لم يحل بينهم كبين ما عملوا، كإف عملوا بالمعصية فلو شاء لحاؿ بينهم كبين ما عملوا، كإف لم يفعل 
فليس ىو الذم جبرىم على ذلك. كلو جبر الخلق على الطاعة ألسقط عنهم الثواب، كلو جبرىم على المعصية ألسقط 

ة. كلكن لو فيهم المشيئة التي غيبها عنهم، فإف عملوا بالطاعة فلو عنهم العقاب. كلو أىملهم كاف ذلك عجزا في القدر 
 فكانت تلك نواة األشعرية. 19«المنة عليهم، كإف عملوا بالمعصية فلو الحجة عليهم.

 العامل السياسي●

فتوجو  خوفا من الفراغ السياسي،كأما من الناحية السياسية، فقد كاجو المسلموف على إثر كفاة الرسوؿ )ص( 
اىتمامهم األكؿ إلى مسألة الخالفة. كرغم أف التعاطي مع ىذه المسألة لم يسهم منذ اليـو األكؿ في قياـ االختالفات 

إف حديث الخالفة لو شأف »، كالجداالت حوؿ القضايا العقدية، إال أف ذلك قد أتى بعد حين، كلقد كاف ذلك أمرا حاسما
أكبر مظاىر الخالؼ التي حدثت منذ كفاة النبي إلى ختاـ عهد أبي بكر كأياـ عظيم في قياـ الفرؽ اإلسالمية، كىو 

 20«عمر.

أكؿ رد فعل من األنصار  ىجرية( 22ربيع األكؿ سنة  20في  ،مباشرة بعد كفاة النبي )ص() كقد كاف اجتماع السقيفة 
انضم إليهم المهاجركف، كانتهى األمر  الخوؼ، سقيفة بني ساعدة، اجتمعوا ليتشاكركا في أمر رئاسة الدكلة، كقد ذلكعلى 

كبهذه البيعة حسم أكؿ خالؼ نبوم. إلى ترشيح أبي بكر للخالفة، ثم بويع في اليـو التالي البيعة العامة في المسجد ال
كأكؿ ما حدث من االختالؼ بين »يقوؿ أبو الحسن األشعرم:  فكرم سياسي كقع بين المسلمين بعد كفاة النبي )ص(.

بع نبيهم )ص( اختالفهم في اإلمامة. كذلك أف رسوؿ اهلل )ص( لما قبضو اهلل عز كجل كنقلو إلى جنتو كدار  المسلمين 
كرامتو، اجتمعت األنصار في سقيفة بني ساعدة بمدينة الرسوؿ )ص( كأرادكا عقد اإلمامة لسعد بن عبادة، كبلغ ذلك أبا 

ي رجاؿ المهاجرين...ثم بايعوا أبا بكر رضي اهلل عنو، بكر كعمر رضي اهلل عنهما، فقصدكا نحو مجتمع األنصار ف
    21«كاجتمعوا على إمامتو كاتفقوا على خالفتو كانقادكا لطاعتو.
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من قدرية كجبرية، أكرده حسن محمود ىذا قوؿ للحسن بن علي في رده على الحسن البصرم حين كتب إليو يسألو عمن يتجادلوف في القدر  - 19

 .50الشافعي في كتابو المذكور أعاله، ص. 
 .120مصطفى عبد الرازؽ: تمهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية، ص.  - 20
 .0أبو الحسن األشعرم: مقاالت اإلسالميين، ص. - 21



14 
 

كىكذا، كألف الرسوؿ )ص( لم يعين خليفة بعده كلم يوص ألحد بالخالفة، كما أنو لم يفصل أسلوب الحكم في 
إدارة شؤكنهم، كإنما ترؾ كل ذلك الجتهاد المسلمين المبني على  الدكلة كلم يحدد للمسلمين طرقا بعينها يسلكونها في

الشورل بينهم، كل ذلك فتح باب االختالؼ كاالجتهاد الفكريين بين المسلمين منذ القرف األكؿ الهجرم كمباشرة بعد 
 كفاة الرسوؿ )ص(.

جات الردة، فكانت االختالفات بعد ذلك انشغل المسلموف ببناء الدكلة اإلسالمية كتقويتها من جديد خاصة بعد مو 
كلكن ىذا األمر قد حل داخليا، فكاف االستقرار عموما يعم ىذه الدكلة. تي  كانت  في عهدم أبي بكر كعمر موجودة كلكنها

تخضع للمدينة دينيا أكثر منو سياسيا، كلكن بعد انتصار  تفي عهد عثماف. فإف باقي أصقاع البالد اإلسالمية كان قلَّ 
من ىو األحق  :كب الردة صار الخضوع سياسيا أيضا، كقد تمخضت عن ىذا األمر مشكالت، أىمهاالدكلة في حر 

 بالوالية على إقليم معين؟

بن عفاف، الخليفة الراشد الثالث،  في عهد عثماف تتشكل تإلى أف المشكالت بدأ الفكر اإلسالمييذىب مؤرخو 
زع من علي للمرة فقد أحس قلة من خلص الصحابة أف األمر ني » ،ق 35 كانتهت بمقتلو سنة  03الذم بدأت خالفتو في 

خذ منو ثانيا لكي يعطى للصاحب الثاني، لب منو أكال لكي يعطى للصاحب األكؿ، ثم أي الثالثة، كأنو إذا كاف األمر قد سي 
ا قريش الضالة. كحقا خذ منو ثالثا لكي يعطى لشيخ متهاك متهالك ال يحسن األمر كال يقيم العدؿ، يترؾ األمر لبقايفقد أي 

تنازعا كاضحا، كلكن نجد تهيؤا كبيرا لحركة عقلية  -السنوات األكلى من خالفة عثماف–إننا ال نجد في ذلك الزماف 
أف عثماف[ قائم على القرآف، متبع  مقبلة، يشتد فيها النقاش...]كلكن] ىؤالء الجماعة من خلص الصحابة كزىادىم ]رأكا

ذىب رسوؿ اهلل كىو عن عثماف راض، كذىب الشيخاف الكبيراف كىما عن عثماف راضياف. بل  لسنة النبي العظيم، كلقد
كىذا رباني األمة كعالمها ]علي[ ىو أيضا راض عن الشيخ الثالث. فعالـ إذف الخالؼ؟ كلكن جمهور الناس ال يرضى 

 22«كلو رضي المقدسوف من صحابة الرسوؿ.

ى على الشاـ سهل بن حنيف. ي علي الخالفة عزؿ معاكية ككلَّ لِّ كلكن عندما كي  ى معاكية على الشاـ،ككاف عثماف قد كلَّ 
كلكن معاكية امتنع عن مطاكعة علي مطالبا بدـ عثماف، كأنكر ذلك علي قائال "مني يطلبوف دـ عثماف؟! اللهم إني أبرأ 

لطاعة للمطالبين بدـ عثماف كمؤيد  إليك من دـ عثماف". ىكذا نشأت الفتنة، في األقطار كافة، إذ تفرؽ الناس بين مؤيد
 الخليفة الراشد الرابع علي.

، كذلك عندما بدأ الخالؼ السياسي حوؿ كالية علي، بحيث قبل ىذا العهد بل إف الفتنة كانت قد بدأت كتوقفت
كصل ذلك رجوا كمن تبعهم يريدكف البصرة، ك ة كالزبير كعائشة أـ المؤمنين، فخظهرت المطالبة بدـ عثماف، تزعمها طلح
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بن  تل الزبيركانتصر، كقي  للهجرة، 31في البصرة في العاشر من جمادل األكلى عاـ  إلى علي، فقاطعهم في معركة الجمل،
 عائشة رضي اهلل عنها إلى المدينة، فتوقفت الفتنة األكلى. علي ، كأعادبن عبيد اهلل كطلحة العواـ

، في شهر صفر سنة ينفِّ ين علي كمعاكية، ككانت موقعة صً نتيجة الخالؼ ب من جديد بعد ذلك، كلكن الفتنة عادت
كخالؿ المعركة أشار عمرك بن العاص على معاكية أف يرفع جنوده المصاحف فوؽ الرماح كينادكا "بيننا  للهجرة. 31

إال قبوؿ أبوا عامة جنوده  كلكنفأمر بمواصلة القتاؿ،  ،في األمر حيلة منهم لتجنب الهزيمة فرأل عليكبينكم كتاب اهلل"، 
 التحكيم. فاختار علي عبد اهلل بن عباس حكما عنو، كلكن جنوده رفضوا تنصيب ابن عمو فاقترحوا أبا موسى األشعرم

فاجتمع الحكماف في مكاف يسمى "دكمة الجندؿ" كتداكال في المهمة  ، أما معاكية فاختار عمرك بن العاص حكما لو.فقًبل
فيما كاف بين المسلمين من الدماء كاألمواؿ، كالفصل في مدل كجوب البيعة كالطاعة  التي عهد بها إليهما كىي: الفصل

لعلي قبل توقيع القصاص على قتلة عثماف. كانتهت المداكالت إلى إحالة ىذا النزاع إلى النفر الذين توفي رسوؿ اهلل كىو 
كقالوا إف ىذا القرار ال يحسم النزاع كإف  عنهم راض. كعندما أعلن الحكماف قرارىما ثارت ثائرة قسم كبير من جند علي

يكن لو أف يقبلو. كرموه بأنو حٌكم في  الحكمين لم يؤديا المطلوب منهما كأخذكا في مهاجمة علي ألنو قبل التحكيم كلم
 اهلل الرجاؿ، كأف ىذا ال يجوز، كفي مقابلة ىؤالء المعارضين لعلي بقي طائفة أخرل من جيشو معو.  دين

كل من خرج على اإلماـ الحق الذم اتفقت الجماعة عليو يسمى »يعرفهم الشهرستاني قائال:  خوارج،أكلئك ىم ال
خارجيا...كأكؿ من خرج على أمير المؤمنين علي رضي اهلل عنو جماعة ممن كاف معو في حرب صفين، كأشدىم خركجا 

زيد بن حصين الطائي، حين قالوا "القـو عليو كمركقا من الدين: األشعث بن قيس الكندم، كمسعر بن فدكي التميمي، ك 
يدعوننا إلى كتاب اهلل، كأنت تدعونا إلى السيف"! حتى قاؿ: "أف أعلم بما في كتاب الهو! انفركا إلى بقية األحزاب! 

، انفركا إلى من يقوؿ: كذب اهلل كرسولو. قالوا: لترجعن "األشتر" عن قتاؿ المسلمين، كإال فعلنا بك مثل ما فعلنا بعثماف
شرذمة قليلة فيهم حشاشة قوة، فامتثل األشتر فاضطر إلى رد األشتر بعد أف ىـز الجمع، ككلوا مدبرين، كما بقي منهم إال 

أمره.  ككاف من أمر المحكمين: أف الخوارج حملوه على التحكيم أكال، ككاف يريد أف يبعث عبد اهلل بن عباس رضي اهلل 
ىو منك، كحملوه على بعث أبي موسى األشعرم على أف يحكم بكتاب اهلل  عنهما، فما رضي الخوارج بذلك، كقالوا

تعالى، فجرل األمر على خالؼ ما رضي بو، فلما لم يرض بذلك خرجت الخوارج عليو، كقالوا: لمى حكَّمت الرجاؿ؟! ال 
ة، كالنجدات، كالبيهسية، حكم إال هلل. كىم المارقة الذين اجتمعوا بالنهركاف. ككبار الفرؽ منهم: المحكِّمة، كاألزارق

كالعجاردة، كالثعالبة، كاإلباضية، كالصفرية. كيجمعهم القوؿ بالتبرم من عثماف كعلي رضي اهلل عنهما كيقدموف ذلك على  
كل طاعة، كال يصححوف المناكحات إال على ذلك، كيكفركف أصحاب الكبائر، كيركف الخركج على اإلماـ إذا خالف 

  23«السنة: حقا كاجبا.
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انتقلوا من صفين إلى حركراء، كاتخذكا ألنفسهم معسكرا فيها، كأخذكا يناقشوف ما جرل منذ خركجهم مع علي ف 
. ثم أرسل إليهم علي عبد اهلل بن كتكفيرىما لقتاؿ معاكية إلى أف جرت كقائع التحكيم، كاستقر رأيهم على تخطئة الفريقين

 طائفة.عباس يحاكرىم، فأفحمهم، فعادت طائفة منهم كبقيت 

كقد  "ال حكم إال هلل" حين جرل أمر الحكمين. كسمي الخوارج األكؿ بالمحكمة األكلى التخاذىم شعارا لهم عبارةى 
خرجت بعدىم فرؽ أخرل من الخوارج على علي كمن جاء بعده من الخلفاء أىمها ثالث فرؽ، كىي األزارقة كالنجدات 

انية قالت إنو ال حاجة بالناس إلى إماـ ما داموا يتناصفوف فيما بينهم،  كالصفرية. كمن جملة أفكار الخوارج أف فئتهم الث
. كما كما يجمعوف أف الخالفة ليست محصورة في بيت النبوة كال في قريش كال في العرب بل جميع المسلمين فيها سواء

ماف فصاحبها يكفر )إال يذىب الخوارج إلى كفر مرتكب الكبيرة، ألف اإليماف عندىم ال يتجزأ، كالكبيرة تنافي اإلي
النجدات لم يقولوا بهذا(. كقد أجمعوا على كفر علي بعد التحكيم. ككلهم يقولوف بخلق القرآف، كيقولوف بمقاتلة 
مخالفيهم بالسيف، ككلهم يثبتوف إمامة أبي بكر كعمر كيقركف إمامة عثماف في الست سنوات األكلى من كاليتو، ثم 

تي نيقم عليو من أجلها، كيقركف إمامة علي قبل أف يحكِّم، كينكركف إمامتو عندما أجاب ينكركنها بعد كقوع األحداث ال
 على التحكيم، كيكفركف معاكية كعمرك بن العاص كأبا موسى األشعرم.

ىذا من شيعنو كىذا من عدكه، فقد كلكن إلى جانب الخوارج، كحين اختلف المسلموف حوؿ علي عندما كيلي أمرىم، 
 كإيماف، كساركا في ركب اإلماـ كىمككاف منهم من أحبوه عن يقين »الؼ طائفة شايعت الخليفة الراشد الرابع، أفرز الخ

على إيماف مطلق بأنو األثر الباقي لحقيقة اإلسالـ الكبرل. ككاف منهم من أحبوه فتنة، افتتنوا بالسيد اإليثارم. بطفل مكي 
أماـ مشيخة قريش جميعا. ثم يناـ  -محمد رسوؿ اهلل–نب السيد العظيم ظهر في مطلع النبوة يؤمن بحقيقتها كيقف بجا

أسطورة القتاؿ في جميع مواقع القتاؿ. ثم نفحات العلم، يلقيها إليو  في مكاف النبي، في فراشو، حين تركو مهاجرا. ثم
 24«محمد )ص(، ثم ينادم فيهم الرسوؿ "أنا مدينة العلم كعلي بابها".

تدريجيا إلى أف زادت  حرارة ىذا التشيعقد كاف التشيع لعلي في البداية مجرد كالء قلبي، كمعو كل آؿ البيت، كلكن ل
تو الظركؼ السياسية أكثر، مع ما حدث آلؿ البيت من مشكالت، منذ مقتل دَّ أصبح موقفا فكريا كعقديا كسياسيا، كقد غى 

كما رافق ذلك  ق، 12محـر  22في  ن سبط الرسوؿ )ص( في كربالءابنو الحسي أف قيتلإلى  ق 12رمضاف  02في  علي
 من مآسي عرفها البيت في عهد األمويين.

الشيعة ىم الذين شايعوا عليا رضي اهلل عنو على الخصوص، كقالوا بإمامتو كخالفتو، »يعرؼ الشهرستاني الشيعة قائال: 
تخرج من أكالده، كإف خرجت فبظلم يكوف من غيره، أك بتقية من نصا ككصية، إما جليا كإما خفيا، كاعتقدكا أف اإلمامة ال 

: ليست اإلمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة كينتصب اإلماـ بنصبهم، بل ىي قضية أصولية، كىي ركن اعنده. كقالو 
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قوؿ بوجوب التعيين كيجمعهم ال الدين، ال يجوز للرسل عليهم السالـ إغفالو كإىمالو، كال تفويضو إلى العامة كإرسالو.
كالتنصيص، كثبوت عصمة األنبياء كاألئمة كجوبا عن الكبائر كالصغائر، كالقوؿ بالتولي كالتبرم: قوال كفعال كعقدا، إال في 
حاؿ التقية. كىم خمس فرؽ: كيسانية، كزيدية، كإمامية، كغالة، كإسماعيلية. كبعضهم يميل في األصوؿ إلى االعتزاؿ، 

 25«كبعضهم إلى التشبيو.كبعضهم إلى السنة، 

كقد نشأت بعد موقعة صفين، كبوجو خاص بعد أف لم يستطع  نشأت الشيعة إذف كفرقة تولت عليا كأىل بيتو،
األمر إلى النفير الذين توفي  ردَّ الحكماف )أبو موسى األشعرم كعمرك بن العاص( تنفيذ الحكم الذم اتفقا عليو، كىو أف يي 

ممن لم يشاركوا في القتاؿ بين الصحابة، كال شاركوا في الخركج على عثماف كال انحازكا  رسوؿ اهلل )ص( كىو عنهم راض،
بعد أف خرج الخوارج عن علي بعد كاقعة التحكيم، بقيت طائفة بايعتو . فإلى أحد الفريقين بعد انتهاء القتاؿ في صفين

"في أعناقنا بيعة ثانية لك. نحن أكلياء من كاليت كأعداء من عاديت". لكن ىذه البيعة لم تكن كافية »بيعة جديدة، فقالوا 
لظهور الشيعة، تجمعا فكريا أك مذىبا فقهيا أك فرقا متعددة، كما جرل في مدل تاريخي طويل، ذلك أف المذىب الشيعي 

ثم فقد استغرؽ استحكاـ ىذه العاطفة في النفوس، ثم يرتبط أساسا بمسألة كجدانية أك عاطفية ىي حب آؿ البيت. كمن 
صياغة اآلراء التي ظهرت نتيجة لها، كمحاكلة ردىا إلى أصوؿ يقبلها الرأم العاـ بين جماىير المسلمين، استغرؽ ذلك كلو 

. كأسهم في ذلك عامالف:   -بتفرعاتو–زمنا ليظهر المذىب الشيعي  ية التي ، الحوادث التاريخأحدىماكما نعرفو اليـو
أدت إلى تزايد الشعور بعاطفة الوالء كالحب لعلي كآؿ بيتو، أعني النتائج السيئة التي آؿ إليها جهاد علي في أياـ خالفتو، 

للهجرة، ثم تنازيؿ خامس الراشدين،  12لتي انتهت باغتيالو، بيد عبد الرحماف بن ميلجىم الخارجي، في رمضاف سنة ا
للهجرة عن الخالفة، ثم قسوة األمويين  12سفياف، في شهر جمادل األكلى من سنة ن بن علي لمعاكية بن أبي سالح

على أنصار علي كحزبو منذ تنازؿ الحسن إلى استشهاد الحسين، بعد خركجو على يزيد بن معاكية في العاشر من المحـر 
منتمين إلى مذىب التشيع تلك كانت األحداث التي رسخت العامل العاطفي كميزت ال من الهجرة في كربالء. 12سنة 

.   26«بكثير من الصفات الباقية فيهم حتى اليـو

كقد انقسمت الشيعة انقسامات عديدة، أنتجت فرقا كالمية كسياسية عدة، بلغت نحو عشرين فرقة، كلكنها بادت 
جميعها إال ثالثا من الشيعة اإلمامية، كىي اإلثنا عشرية، كالزيدية، كاإلسماعيلية. كسنتحدث عن ىذه األخيرة كنموذج 

  من تاريخ علم الكالـ. خالؿ تناكلنا للمرحلة الثانية كذلك ، للكالـ الشيعي

تفاعلها، على أصالة علم الكالـ كانبثاقو من رحم الثقافة اإلسالمية. كرغم اجتماعها ك ، في إذف تشهد العوامل السابقة
في صدر القرف األكؿ أف أحدا ال ينكر أف اإلسالـ كاف قد بدأ في االنتشار كاالحتكاؾ بعقائد مخالفة في ىذه المرحلة، 

، بحتا إال أف جوىر ىذا العلم بقي إسالميا ىذا االحتكاؾ يؤدم إلى نقاشات كالمية في قضايا عقدية، بما جعل ،الهجرم

                                                           
 .255، ص. 0223، المكتبة التوفيقية، القاىرة، 0-2أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: الملل كالنحل، تحقيق أبي محمد بن فريد، ج - 25
 .222محمد سليم العوا: المدارس الفكرية اإلسالمية، من الخوارج إلى اإلخواف المسلمين، ص.  - 26
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أصلي التشريع اإلسالمي من مع ك  ،ن اىتمامات العقل المسلم الخالصة كتفاعلو مع ظركفو المستجدة من جهةمعبرا ع
اعات فكرية كسياسية لم يصل تنظيمها إلى غير أف الكالـ في ىذه المرحلة بقي مجرد نقاشات بين جم جهة أخرل.

أف الجانب ك قضايا عقدية متفرقة من جهة ثانية،  كما أنها قد تناكلت"المذاىب الكالمية" من جهة،   صياغة مستول
كما أف أغلب الكالـ الذم حدث في ىذا   السياسي كاف غالبا على الجانب الفكرم كالعقدم كموجها لو من جهة ثالثة،

 بنهاية القرف األكؿ الهجرم.   تغير ذلكككل  الطور لم يتم تدكينو،

 

 ربيع علم الكالـ: مرحلة التدكين كتكوُّف الفرؽ الكالمية -ثانيا

عقد منذ أكائل القرف الثاني، بدأت بحوث المسلمين حوؿ العقيدة في طور جديد؛ فتي »يقوؿ محمود حسن الشافعي: 
لها حلقات متخصصة، كتنشأ فيها اتجاىات كاضحة، كتتحوؿ إلى مذاىب متكاملة، لها آراؤىا المتميزة في مختلف 
مسائل العقيدة ال في كاحدة منها فحسب، كغالبا ما تعتنق ىذه المذاىب فرؽ أك جماعات، فيها القادة كفيها األتباع، ال 

اديا فكريا، بل قد ينزعوف أيضا إلى تطبيقها عمليا في جوانب حياة يقتصركف على كضع أصوؿ المذاىب نظريا أك اعتق
لقد كانت تلك بداية ربيع علم الكالـ، حيث بلغ في منتهاه إلى  27«المجتمع المسلم الركحية كالسياسية كاالجتماعية.

 في ذلك بأىم الحجج. ، كقد نوقشت أىم القضايا العقدية كأدليطور النضج باكتماؿ بناء أىم الفرؽ في تاريخ الكالـ

فإف خير طريقة للتعرؼ  كبما أف ىذه المرحلة ىي مرحلة بلورة األصوؿ العقائدية للفرؽ الكالمية كتنظيمها كتدكينها،
على ىذا الطور من تاريخ علم الكالـ ىي التعرؼ على أىم الفرؽ الكالمية التي نشأت فيها كترعرعت، في تفاعلها فيما 

كأىم القضايا التي تركزت عليها ىذه الجداالت.  ،يوط الناظمة ألىم الجداالت الكالمية بينهابينها، كالوقوؼ على الخ
كفي ذلك قد نغلِّب الجانب المنهجي على الجانب التاريخي المحض، كما نركز على بعض الفرؽ دكف األخرل، كغرضنا 

 و اإلطار الزمني لهذه المحاضرات.أف نرل نماذج من تاريخ علم الكالـ ال ىذا التاريخ كلو، ألف ذلك ال يكفي

 مهم، لن يكوف اعتباطيا، أك لمجرد شهرتها، كإنما سيوجهنا في ذلك خيط ناظمبعض الفرؽ دكف غيرىا تناكلنا لغير أف 
ىذا  ، كبالمقابل مدل نزكعها إلى إعماؿ العقل أك تحجيمها لدكره،وتمسك كل كاحدة بالنص أك زىدىا فيأال كىو مدل 

 لذلك سنركز على ، من جهة أخرل.إلى التنزيو نزكعها ل ميل كل فرقة إلى اإلثبات )أك التشبيو أحيانا( أكمن جهة، ثم مد
 المعتزلة كالباطنية ممثلة ألحد االتجاىية، كعلى األشاعرة كالظاىرية ممثلة لالتجاه المضاد.

 

                                                           
 .11محمود حسن الشافعي: المدخل إلى علم الكالـ، ص.  - 27
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I- المعتزلة 
المعتزلة أكؿ فرقة كالمية إسالمية منظمة تنظيما فكريا جل مؤرخي علم الكالـ، تعتبر بإجماع من الناحية التاريخية، ك 

دقيقا. بل كيذىب بعضهم إلى أف الفرؽ التي أتت بعدىا لم تستطع بوجو عاـ الخركج عن نوعية المشاكل التي فرضها 
تنبثق  فكرىا، كذلك رغم اختالؼ كجهات النظر في االستجابة لتلك المشكالت. غير أف المسائل التي أثارىا المعتزلة لم

من مجرد فكرىم النظرم الخالص، معزكال عن بيئتهم، بل ىم كرثوىا على نحو معين من أسالفهم، أك على األقل إف 
 مقدماتها ترجع إلى من سبقوىم، خاصة القدرية كالجهمية.

أما من حيث ركح مذىبهم، فقد تميزت مساىمة المعتزلة في تاريخ علم الكالـ بنزكعهم العقلي الواضح، كرغم أف 
مسألة الجدؿ بين العقل كالنقل كانت موجودة قبلهم، خاصة عند الجهم بن صفواف، إال أنهم قد كسموىا بطابع فلسفي، 

، داعين إلى العمل بهما معا، كأف التأكيل ىو المنهج الذم بحيث استطاعوا كضع مسألة العقل كالنقل في قالب متكامل
من شأنو أف يوضح ذلك التقارب بين ىذين القطبين كيرفع كل تعارض ظاىر بينهما. كذلك في مقابل موقفين اثنين على 

كاـ األقل: األكؿ ىو الذم اتخذه األشاعرة من بعدىم، الذم يجعل العقل مقيدا بالنقل حتى يتجنب الوقوع في أح
أما  كلكنهم أبقوا لألخير على األكلوية في شؤكف العقيدة،أخذ األشاعرة بالعقل كعامل مساعد في فهم النص، فمتناقضة، 

النص ىو الحكم الوحيد في  كاالحنابلة، بحيث أقصوا دكر العقل كاعتبر ك فهو الذم أخذت بو الظاىرية الموقف الثاني، 
 ء.المسائل االعتقادية كالعملية على السوا

ذىب المعتزلة إلى أف ما يدؿ عليو العقل كاضحا كمحكما غير قابل للتأكيل، كأف ما يقرره النص قد يكوف أحيانا في 
حاجة إلى تأكيل حتى نفهمو فهما عقليا. كىذا ما يعني أف المعتزلة تؤمن بوجود نوع من التطابق بين العقل كالنقل، كمن ثم 

 عن طريق التأكيل العقلي.دعت إلى رفع كل تناقض "ظاىر" بينهما 

غير أف ما يجمع المعتزلة كاألشاعرة ىو أنهم لم يضعوا مسألة العقل كالنقل كفق منطق "كل شيء أك ال شيء"، أم 
أنهم لم يثيركىا على نحو يفرض االختيار بين العقل كالنقل، مثلما يختار الفيلسوؼ العقل كيختار الصوفي الحدس 

عندىم تعني التفضيل، بل ىي تعني فقط بمن يجب المركر أكال حتى نمر إلى الثاني، كىو ما  كاإللهاـ، كال أف "األكلوية"
 يعني أف الواحد منهما ال يستغني عن اآلخر؛ مثاؿ ذلك، عندما نقوؿ إف الوصوؿ إلى المسجد يقتضي أخذ الطريق إليو

 على منو، بل معناه فقط سبق منطقي أك زمني.أكال، فذلك ال يعني أف الطريق أىم من المسجد أك يعني عنو أك في منزلة أ

  أصل مذىبهم كسبب تسميتهم -2

بعد أحداث الفتنة الكبرل، كالفرقة الكبيرة التي حدثت بين المسلمين في أعقابها، خرج الصراع بعد ذلك من طابعها 
السياسي إلى طابعو الفكرم العقدم الخالص، ككاف من المشكالت التي أثيرت حينئذ تلك المتعلقة بحكم مرتكب 
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رج إف مرتكب الكبيرة كافر، ألف العمل جزء من اإليماف، كقوؿ الكبيرة، مثلما أثرناىا أعاله. كباإلضافة إلى قوؿ الخوا
بعد أف سألو أحد حاضريو -العمل ليس جزءا من اإليماف، ذىب الحسن البصرم في أحد مجالسو ف المرجئة إنو مؤمن، أل

ذة الحسن إلى أف مرتكب الكبيرة ال ىو كافر كال ىو مؤمن، كإنما ىو منافق. ككاف من تالم -عن حكم مرتكب الكبيرة
 ستاذه، كقاؿالكبيرة. فرفض كاصل ما ذىب إليو أالبصرم كاصل بن عطاء، فسأؿ أستاذه: بمى نافق؟ قاؿ: نافق بارتكاب 

إف حكمو في منزلة بين المنزلتين، منزلتي اإليماف كالكفر، فاعتزؿ مجلس الحسن البصرم، كتبعو قرينو عمرك بن  بالمقابل
كمن ىذه الواقعة  28المسجد يقرراف فيو أقوالهما، كمن ىذا المسجد نشأت المعتزلة،عبيد، كاتخذا لنفسيهما مجلسا في 

 أغلب مؤرخي علم الكالـ، إذ قاؿ الحسن البصرم "اعتزلنا كاصل". رأم أخذكا اسمهم حسب

فبعد أف قيتل  ح مذىبهم من كقائع الفتنة الكبرل؛هم كرك الكالـ إلى أف المعتزلة أخذكا اسمكيذىب بعض مؤرخي علم 
علي بن أبي طالب، كتولى ابنو الحسن أمر خالفة المسلمين، كاف لو معاكية بالمرصاد، كآخر األمر بايع الحسن معاكية. 
فرأل جماعة من أصحاب الحسن بن علي أف معاكية يتحكم في أعناؽ المسلمين، فاعتزلوا الجماعة كلها كانقطعوا للعلم 

ركنو، كينظركف للخطب الجسيم ينزؿ ببالد اإلسالـ، فال يهتموف بو كال يأبهوف، كمن ىنا نشأ كالعبادة، يقرأكف القرآف كيتدب
  29اسم "المعتزلة" الذم سيطلق فيما بعد على تلك الفرقة العقلية المشهورة.

اركا ىذا طائفة ثالثة من المؤرخين إلى الجمع بين الموقفين السابقين، فذىبت إلى أف المعتزلة األكلين اخت ذىبتبينما 
االسم، أك على األقل تقبلوه بمعنى "المحايدين" أك "الذين ال ينصركف أحد الفريقين المتنازعين على اآلخر في المسألة 

ن )منذ كاصل بن عطاء( ىم في الحقيقة استمرار في الفكر كالنظر الخطيرة"، كأف المعتزلة المتكلمي السياسية الدينية
  30.للمعتزلة السياسيين أك العمليين

كبغض النظر عن أصل تسميتهم بهذا اإلسم، إال أنهم طوائف كثيرة، يجتمعوف تحت مسمى "المعتزلة"، كلكنهم 
يختلفوف في أشياء كثيرة كيتفقوف في أخرل، كأشهر ىذه الطوائف "الواصلية"، أصحاب أبي حذيفة كاصل بن عطاء 

داف بن الهذيل العالؼ، شيخ المعتزلة كمقرر الغزاؿ، تلميذ الحسن البصرم. ك"الهيذيلية"، أصحاب أبي الهذيل حم
الطريقة كالمناظر عليها، أخذ االعتزاؿ عن عثماف بن خالد الطويل عن كاصل بن عطاء. ك"النظامية"، أصحاب ابراىيم بن 
سيار بن ىانئ النظاـ، الذم خلط الكالـ بالفلسفة. كلكن ىذه الطوائف كغيرىا اجتمعت على مجموعة أصوؿ ىي التي 

 بػ"األصوؿ الخمسة" كمسائل أخرل مرتبطة بها، يوجزىا الشهرستاني في ملخصو لمذىبهم: تعرؼ 

                                                           
 .205محمد سليم العوا: المدارس الفكرية اإلسالمية، من الخوارج إلى اإلخواف المسلمين، ص.  - 28
 .000، ص. 2سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالـ، ج علي  - 29
 .30، ص. 2001عبد الرحماف بدكم: مذاىب اإلسالميين، دار العلم للماليين، بيركت،  - 30
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يسموف أصحاب "العدؿ" ك"التوحيد"، كيلقبوف "بالقدرية" ك"العدلية". كىم قد جعلوا لفظ "القدرية" مشتركا، كقالوا: »
احترازا من كصمة اللقب، إذ كاف الذـ بو متفقا لفظ "القدرية" يطلق على من يقوؿ "بالقدر" خيره كشره من اهلل تعالى، 

 عليو. كالذم يعم طائفة المعتزلة من االعتقاد:

القوؿ بأف اهلل تعالى قديم، ك"القدـ" أخص كصف ذاتو، كنفوا الصفات القديمة أصال، فقالوا: ىو عالم بذاتو، قادر 
ة بو، ألنو لو شاركتو الصفات في القدـ الذم ىو بذاتو، حي بذاتو، ال بعلم كقدرة كحياة، ىي صفات قديمة، كمعاف قائم

أخص الوصف، لشاركتو في اإللهية. كاتفقوا على أف كالمو محدث مخلوؽ في محل، كىو حرؼ كصوت كتب أمثالو في 
المصاحف حكايات عنو، فإف ما كجد في المحل عرض قد فنى في الحاؿ. كاتفقوا على أف اإلرادة كالسمع كالبصر 

ة بذاتو، لكن اختلفوا في كجوه كجودىا كمحامل معانيها. كاتفقوا على نفي رؤية اهلل تعالى باألبصار في ليست معاني قائم
دار القرار، كنفي التشبيو عنو من كل كجو: جهة كمكانا كصورة كجسما كتحيزا كانتقاال كزكاال كتغيرا، كأكجبوا تأكيل اآليات 

 المتشابهات فيها كسموا ىذا النمط: "توحيدا".

تفقوا على أف العبد قادر خالق ألفعالو خيرىا كشرىا، مستحق على ما يفعلو ثوابا كعقابا في الدار اآلخرة. كالرب كا
تعالى منزه أف يضاؼ إليو شر كظلم، كفعل ىو كفر كمعصية، ألنو لو خلق الظلم كاف ظالما، كما لو خلق العدؿ كاف 

لخير، كيجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد. كأما "األصلح" عادال، كاتفقوا على أف اهلل ال يفعل إال الصالح كا
 ك"اللطف" ففي كجوبو خالؼ بينهم. كسموا ىذا النمط: "عدال". 

كاتفقوا على أف المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة كتوبة: استحق الثواب كالعوض، كالتفضل معنى آخر كراء 
كبها: استحق الخلود في النار، لكن يكوف عقابو أخف من عقاب الكفار. الثواب. كإذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارت

 كسموا ىذا النمط: "كعدا ككعيدا".

كانفقوا على أف أصوؿ المعرفة كشكر النعمة: كاجبة قبل كركد السمع، كالحسن كالقبح يجب معرفتهما بالعقل، 
لبارم تعالى، أرسلها إلى العباد بتوسط األنبياء كاعتناؽ الحسن كاجتناب القبيح كاجب كذلك. ككركد التكاليف ألطاؼ ل

، كاختلفوا في اإلمامة، كالقوؿ ﴾لًيػىٍهًلكى مىٍن ىىلىكى عىٍن بػىيػِّنىةو كىيىٍحيىى مىٍن حىًييى عىٍن بػىيػِّنىةو ﴿عليهم السالـ: امتحانا كاختبارا 
 31«فيها: نصا كاختيارا.

 األصوؿ الخمسة -0

لمعتزلة الذم تنتظم حولو كل المسائل االعتقادية في نظرىم، فال يتفق تمثل ىذه األصوؿ الخمسة أساس مذىب ا
معهم متفق إال كاف ذلك فيها أك في أحدىا، كال يخالفهم مخالف إال فيها أك في أحدىا. كلئن كاف بين شيوخ المعتزلة 
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كسنعتمد ىنا  ة عامة.اختالفات في بعض جزئيات ىذه األصوؿ، إال أف ذلك ال يؤثر في اتفاقهم حولها كأصوؿ اعتقادي
على شرح القاضي عبد الجبار لهذه األصوؿ، كىو أحد شيوخ االعتزاؿ المتأخرين عاش بين القرنين الرابع كالخامس 

 ق(، في كتابو "شرح األصوؿ الخمسة":125-350الهجريين )

 التوحيد  -أ

العلم بأف اهلل تعالى كاحد ال يشاركو غيره »ذىب القاضي عبد الجبار إلى أف التوحيد في عرؼ المتكلمين المعتزلة ىو 
فيما يستحق من الصفات نفيا كإثباتا على الحد الذم يستحقو كاإلقرار بو. كال بد من اعتبار ىذين الشرطين: العلم 

أف . كما يلـز المكلف معرفتو من علـو التوحيد ىو جميعا. ألنو لو علم كلم يقر، أك أقر كلم يعلم، لم يكن موحداكاإلقرار 
يعلم القديم تعالى بما يستحق من الصفات، ثم يعلم كيفية استحقاقو لها، كيعلم ما يجب لو في كل كقت، كما يستحيل 
عليو من الصفات في كل كقت، كما يستحقو في كقت دكف كقت. ثم يعلم أف من ىذا حالو، ال بد من أف يكوف كاحدا ال 

 باتا على الحد الذم يستحقو.ثاني لو يشاركو فيما يستحقو من الصفات نفيا كإث

أما ما يستحقو من الصفات، فهو الصفة التي بها يخالف مخالفة كيوافق موافقة لو كاف لو موافق تعالى عن ذلك؛ 
فاعلم أف  فأما كيفية استحقاقو لهذه الصفات،ككونو قادرا عالما حيا سميعا بصيرا مدركا للمدرىكات موجودا مريدا كارىا...

التي ىي كونو قادرا عالما حيا موجودا لما ىو عليو في ذاتو، تلك الصفة ]األكلى[ يستحقها لذاتو، كىذه الصفات األربع 
 المحدثتين الموجودتين ال في محل...ككونو مدركا لكونو حيا بشرط كجود المدرىؾ، ككونو مريدا ككارىا باإلرادة كالكراىة 

ل كقت، فهو ما يضاد ىذه الصفات، نحو كونو عاجزا جاىال معدكما. كأما ما يستحقو في كأما ما يستحيل عليو في ك
كقت كمن كقت، فنحو كونو مدرًكا، فإف ذلك مشركط بوجود المدرىؾ، كنحو كونو مريدا ككارىا، فإف ذلك يستند إلى 

 32«اإلرادة كالكراىة الحادثتين ال في محل.

ذىب محمد عابد الجابرم إلى أف المعتزلة  قارئا لمثل ىذه األقواؿ، كموضحا ألصل التوحيد عند المعتزلة كقيمتو،  ●
كانوا أكؿ من كاجو مختلف أنواع الغزك الفكرم كالعقدم الذم تعرضت لو العقيدة اإلسالمية، خاصة اإلسرائيليات الميالة 

، إذ بدأت المواجهة من جانب الجهم بن صفواف، كاكتملت معهم. كذلك ما إلى التشبيو كالتجسيم )المشبِّهة كالمجسِّمة(
 بين "لتوحيدألصل "االتصور المعتزلي  فييشهد عليو أصل التوحيد عندىم. لذلك يميز صاحب "بنية العقل العربي" 

 : ، أحدىما سلبي كاآلخر إيجابيجانبين

كالتجسيم  فيو إنكار للتشبيوك جانب سلبي دفاعي: يتمثل في مواجهة التصورات غير اإلسالمية للذات اإللهية،  ◦
، أما ﴾دٍ ولى يي  مٍ لى كى  دٍ لً يى  مٍ لى ﴿، ﴾ءه يٍ شى  وً لً ثٍ مً كى   سى يٍ لى ﴿. فكل اآليات المحكمات دالة على التنزيو: كتنزيو هلل تعالى عن ذلك

                                                           
 .232-200القاضي عبد الجبار: شرح األصوؿ الخمسة، ص.  - 32



23 
 

متشابهات يجب آيات اآليات التي اقتضت "الضركرة اللغوية" فيها كصف اهلل ببعض صفات الخلق كالوجو كاليد، فهي 
ما يدؿ عليو العقل من ضركرة تنزيو اهلل تعالى تنزيها مطلقا عن بناء على ، ك يات المحكماتتأكيلها بناء على كضوح اآل

 صفات الحوادث.

عالما كقادرا كحيا  أ أف اهلل تعالى قديم أكؿ لم يزؿ،. كىو يقـو على مبد"الصفات مسألة"جانب إيجابي: كيتمثل في  ◦
ال يشبو خلقو في ىذه الصفات. فاإلنساف مثال يتصف بالعلم بعد أف كاف جاىال، فكانت صفة العلم عنده مضافة إليو 

ستقالؿ الصفات عن الذات اإللهية ألننا لو قلنا با لهية كصفاتها فليس ذلك ىو حالها،ليست من ذاتو. أما الذات اإل
ىما اهلل استقالال جوىريا، كقلنا باتصاؼ ىذه الذات بتلك الصفات منذ القدـ، لنتج عن ذلك كجود قديمين مستقلين، 

فكاف الحل في نظر المعتزلة ىو نفي الصفات القديمة كصفات مستقلة عن الذات اإللهية،  كالصفات، كىذا شرؾ كاضح،
ذاتو تعالى غير مستقلة عنو. فاهلل تعالى عالم بذاتو، قادر لذاتو، حي لذاتو، ال بعلم، كال بقدرة، كال بحياة، كاعتبارىا قائمة ب

 كإال شاركتو في القدـ كمن ثم في األلوىية.

كلكن، رغم أف المعتزلة أثبتوا قياـ صفات العلم كالقدرة كالحياة بالذات اإللهية غير مستقلة عنو، فإنهم لم يشترطوا  ●
كىي من  -القرآفبنص –كالسمع كالبصر: ذلك أف اهلل تعالى يتصف بهذه الصفات  كالكالـ ذلك بالنسبة لصفات اإلرادة

إال أنها ليست صفات قائمة بذات اهلل أك قديمة، بل ىي محدثة بحدكث مالبساتها. كىذا ما جر المعتزلة  شركط الكماؿ،
 إلى مشكالت كبيرة، منها مشكلة "خلق القرآف" التابعة لرأيهم في حدكث صفة الكالـ.

 محدثة كليست قديمة لقد قالت "الحشوية" بقدـ القرآف معنى كلفظا، أما المعتزلة فذىبوا إلى أف الكالـ صفة هلل ●
صفات اإلرادة كالسمع كالبصر، كحيث أف القرآف الكريم كالـ اهلل، فهو محدث أك مخلوؽ كليس قديما. كقد  ها مثلمثل

استدؿ المعتزلة على ذلك بكوف الكالـ من الصفات المشركطة بظركؼ مخلوقة؛ فالمخاطىب )كىو الرسوؿ )ص(( 
و إليو منذ األزؿ قبل أف يخلق، فهذا خلف. ثم إف ما يتضمنو القرآف من حكايات مخلوؽ، كال ييعقل أف يكوف الكالـ كيج

عن أخبار محدثة كمن أكامر موجهة للمسلمين المحدثين المخلوقين، فال يعقل أف يكوف ىذا اإلخبار كىذه األكامر تكلم 
رؼ بمحنة خلق عا في ما أصبح يي اهلل بها منذ القدـ حيث لم يكن يوجد ال مأمور كال مخاطىب. ككانت ىذه الدعول سبب

 القرآف، كالتي كاف ضحيتها أحمد بن حنبل.

 وهه جي كي ﴿كفي ارتباط بمسألة الصفات، ذىب المعتزلة إلى نفي إمكانية رؤية اهلل يـو القيامة، كدعوا إلى تأكيل اآلية  ●
. ﴾ارى صى بٍ اأٍلى  ؾي رً دٍ يي  وى ىي كى  اري صى بٍ األى  وي كي ًر دٍ  تي الى ﴿على ضوء آيات محكمات كثيرة مثل قولو تعالى  ﴾ةه رى اظً ا نى هى بػِّ ى رى لى إً  ةه رى اضً نى  ذو ئً مى وٍ يػى 

كإف نفيهم للرؤية لتابع لموقفهم النافي للتشبيو كالتجسيم عن اهلل تعالى. فلو جازت رؤية اهلل تعالى لدؿ ذلك على جسمية 
سمية، كحيث أف اهلل منزه عن الجسمية، فهو منزه عن إمكاف الرؤية باألبصار. ذاتو، ألف العين ال تقع إال على ما يقبل الج
 بمعنى أف اهلل تعالى يومئذ ييدرؾ بالقلوب من طرؼ المؤمنين. األكلى كاألقرب إلى الصواب ىو فهم اآلية السابقة
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 العدؿ -ب

إنو تعالى عدؿ، فالمراد بو أف أفعالو  إذا قيل »في تعريفو للعدؿ في عرؼ المعتزلة، ذىب القاضي عبد الجبار إلى أنو 
كلها حسنة، كأنو ال يفعل القبيح كال يخل بما ىو كاجب عليو. فإف قيل: كيف يصح قولكم إف أفعالو كلها حسنة مع أنو 

من جهة المرأل كالنظر حتى  ني سي حٍ أنا ال نعني أنو يى  ة المنكرة؟ كاألصل في الجواب عنو:ىو الفاعل لهذه الصور القبيح
حليو كل كاحد، كإنما نريد أنو يحسن من جهة الحكمة، كىذه الصور كلها حسنة من جهة الحكمة. كال يمتنع أف يست

يكوف الفعل حسنا من جهة المرأل كالمنظر، قبيحا من جهة الحكمة. كما أنو يكوف حسنا من جهة الحكمة، قبيحا من 
نقاذ محبوس فإف تلك المشية حسنة من جهة ي إأف أحدنا لو مشى مشية عرجاء ف جهة المرأل كالمنظر. أال ترل

الحكمة، قبيحة من جهة الصورة. كبالعكس من ىذا لو مشى مشية حسنة في سعاية بمسلم إلى السلطاف الجائر، فإنها 
 قبيحة من جهة الحكمة، حسنة من جهة المرأل كالمنظر. 

نو ال يفعل القبيح، كال يخل بما ىو كاجب عليو، علم أف أفعاؿ اهلل تعالى كلها حسنة، كأكأما علـو العدؿ، فهو أف يي 
كأنو ال يكذب في خبره، كال يجور في حكمو، كال يعذب أطفاؿ المشركين بذنوب آبائهم، كال يظهر المعجزة على 

يطيقوف كال يعلموف، بل يقدرىم على ما كلفهم، كيعلمهم صفة ما كلفهم، كيدلهم على  الالكذابين، كال يكلف العباد ما 
كيبين لهم، ليهلك من ىلك عن بينة كيحيى من حيي عن بينة، كأنو إذا كلف المكلف كأتى بما كلف على الوجو  ذلك،

ييعلم  كأف .الذم كلف فإنو يثيبو ال محالة، كأنو سبحانو إذا آلم كأسقم فإنما فعلو لصالحو كمنافعو، كإال كاف مخال بواجب
 ...أنو تعالى أحسن نظرا بعباده منهم ألنفسهم

كمن علـو العدؿ أف نعلم أف جميع ما بنا من النعم فمن اهلل تعالى، سواء كاف من جهة اهلل تعالى أك من جهة غيره. 
كدخولو في العدؿ أنو تعالى كلفنا الشكر على جميع ما بنا من النعم، فلوال أنها من فعلو كإال كاف ال يكلفنا أف نشكره 

 33«عليها أجمع، ألف ذلك يكوف قبيحا.

يشكالف معا  استمرار لنظريتهم في التوحيد، فح من ىذا التعريف للعدؿ عند المعتزلة أف قولهم في ىذا األصل يتض ●
كل مذىبهم الكالمي، كإليهما يرتد قولهم في األصوؿ الثالثة الباقية كما تنتظم حولهما كل األصوؿ االعتقادية األخرل 

نفسهم تارة بػ"أىل التوحيد كالعدؿ" كتارة بػ"أىل العدؿ" كيعتزكف باعتبارىا فركعا لهما، كلذلك كاف المعتزلة يسموف أ
 بذلك. 

كإذا كاف مرمى المعتدلة من التوحيد كنفي الصفات ىو تنزيو اهلل عن المخلوؽ من الصفات، فإف غرض قولهم في  ●
العدؿ ىو تنزيهو تعالى عن المخلوؽ من األفعاؿ كنفي الظلم عنو. إف فعل اهلل كاحد ال يخرج عن مقتضى الحكمة، التي 
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. بناء لوؽ. إف عدؿ اهلل مطلق، فهو ال يفعل القبيح كال يريدهىي الصواب كاإلتقاف في الخلق كالتدبير كالمصلحة للمخ
 على ىذا التصور نفى المعتزلة عن اهلل تعالى الشر األخالقي، ألنو تعالى ال يفعلو كال يقضي بو كال ىو في حاجة إليو.

مييزات، أما الشركر الموجودة في العالم، من موت أمراض كحركب كمجاعات كفساد أخالقي كغيرىا، ففيها ت ●
كالقوؿ فيها ال يخرج عن قوؿ المعتزلة بعدؿ اهلل، كىو ما يقتضيو العقل من الحكمة، كىو إصدار الفعل على كجو 
الصواب كالمصلحة. ففي العالم نوعاف من الشر، شر أخالقي صادر عن اإلنساف، كىو الظلم، مثل القتل كالسرقة 

عاف: إما شر ميتافيزيقي، كىو الموت، كإما شر طبيعي كاألمراض كالكذب، ثم ىناؾ شر غير صادر عن اإلنساف، كفيو نو 
كالكوارث التي ال دخل لإلنساف فيها. كإذا الشر األخالقي الصادر عن اإلنساف ىو الظلم كىو الفساد، فإف ىذين 

لعدؿ اإللهي، األخيرين ليسا كذلك، ألنهما نافعاف لإلنساف ال محالة حتى لو لم يظهر لو ذلك، ألنهما خاضعاف لقانوف ا
 كمن ثمة ففيهما مصلحة لإلنساف من حيث ال يدرم.

كألف اهلل ال يفعل الشر كال يأمر بو، فهو ال يفعل إال ما ىو أصلح لعباده. كبمقتضى عدلو ال يفعل إال الخير،  ●
كلهذا اللطف تجليات عدة. فمن لطفو بهم أنو أعطاىم كبمقتضى حكمتو ال يفعل إال الصالح لهم، كىذا من لطفو تعالى. 

العقل، كىذا أكبر األلطاؼ اإللهية، كيكفي أف التكليف الشرعي أك حمل األمانة مشركط بالعقل، كىو أمر جلل. كمن 
عاد عن لطفو تعالى بعباده أنو بعث لهم األنبياء كالرسل مؤيدين لما يدركو العقل من حكمة كمن كجوب اتباع الحسن كاالبت

القبيح. كإف اجتماع العقل من جهة كالنبوات كالشرائع من جهة أخرل لهو اللطف األكبر، فال يجب االكتفاء بأحدىما 
مثل –كإال كاف ذلك اتهاما هلل بالعبث، ألنو ما أعطانا شيئا إال لحكتو كلمصلحتنا، فيكوف إىماؿ اإلنساف للسمع أك النقل 

 ن المصلحة كالوقع في الفساد كالشر.من أدلة االبتعاد ع -إىماؿ العقل

صحيح أف األلطاؼ اإللهية تساعد اإلنساف في تبين طريق الهداية كترفع الحجاب عن عقلو، كلكن ىذا يدؿ على  ●
تقدير الشرع للعقل، كاعتماده عليو في االستفادة من تلك األلطاؼ. لذلك أتت القاعدة المعتزلية "العقل قبل كركد 

قبَّح، أم أف الفعل إذا كاف حسِّن كيي ف العقل يي كأ ،سن كالقبح من الصفات الذاتية لألفعاؿ اإلنسانيةالسمع"، أم أف الح
حسنا فإف العقل قادر على إدراؾ حينو، كإذا كاف قبيحا فإف العقل قادر على إدراؾ قيبحو، ثم يأتي الشرع ليزكي حكم 

كأدلة ذلك عند المعتزلة ىي أننا ال  عية كالمدركات العقلية.فهناؾ تطابق بين األكامر الشر  العقل في الوجوب أك الترؾ.
نطلب من األطفاؿ كالنائمين تبرير أفعالهم كنطلب ذلك من العقالء، فنضطرىم إلى بياف كجو الحسن أك القبح في 

امة للحسن أفعالهم. ثم إف كل الناس، حتى من لم يعرؼ منهم الشرائع السماكية، ال يختلفوف في المبادئ األخالقية الع
 كالقبح، فجميعهم يتفقوف على أف الظلم كالكذب كالقتل شركر منهي عنها، كالعدؿ كالصدؽ كاألمانة خيرات مأمور بها. 

كألف اهلل كاحد، كمنزه عن فعل الشر، كأف أفعالو كلها عدؿ كصالح كألطاؼ، كألف الحسن كالقبح عقلياف، فمن  ●
كجوه األلطاؼ كالصالح منح اإلنساف االستطاعة أك القدرة على التفكير كعلى الحركة كاالختيار بين الحسن كالقبيح. كإذ 
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لذلك تابع المعتزلة القدريين األكائل في  در عن إرادة اإلنساف كاختياره.بينا أف اهلل منزه عن فعل الشر، يبقى إذف أنو صا
إثبات حرية اإلنساف باعتبارىا "مبدأ يتمم عدالة اهلل"، كينفي عنو زعم الجبريين الذين نسبوا لو الشر كالقبح كالفساد بنفي 

 الفعل على اإلنساف كنسبتو إلى اهلل كحده.

فاهلل ىو  :على ذلك أدلتهم العقليةأبرز رادة اإلنسانية حد من قدرة اهلل، كىذه إلحرية ارفض المعتزلة الزعم أف ي ●
الذم كىب اإلنساف تلك الحرية، كإف التكاليف الشرعية كالمحاسبة اإللهية تقتضياف منطقيا إقدار اإلنساف على االختيار 

من فعل اهلل كمرادين لو معا، كلكتن المؤمن بين أفعالو. ثم إذا نفينا الحرية عن اإلنساف، لصار إيماف اإلنساف ككفره 
كالكافر معا مطيعين هلل، فلماذا يعذب اهلل من يطيعو؟ تعالى عن ذلك علو كبيرا! ثم إف اهلل أكصانا بالنهي عن المنكر، 

  فلماذا ننهى عنو إذا كاف مرادا هلل كمن فعلو ال من فعل اإلنساف؟ إف اهلل ال يرضى لعباده الكفر.

حية النقلية، فإف المعتزلة يتوسلوف في دفاعهم عن الفعل اإلنساني كعن حرية اإلرادة اإلنسانية باآليات التي أما من النا
ذىًلكى ًبمىا قىدَّمىٍت يىدىاؾى كىأىفَّ اهللى لىٍيسى ﴿، كقولو تعالى ﴾فىمىٍن شىاءى فػىٍليػيٍؤًمٍن كىمىٍن شىاءى فػىٍليىٍكفيرٍ ﴿تثبت ذلك، مثل قولو تعالى 

ـو لًٍلعىًبيدً     كغير ىذه من اآليات الكريمات. ﴾كىالى يػىٍرضىى ًلًعبىاًدًه اٍلكيٍفرى ﴿كقولو تعالى  ﴾ًبظىالَّ

 الوعد الوعيد -ج

كأما الوعيد، فهو كل خبر يتضمن ..الوعد ىو كل خبر يتضمن إيصاؿ نفع إلى الغير أك دفع ضرر عنو في المستقبل.»
كأما الكذب فهو أف يخبر أنو يفعل فعال في المستقبل ثم ال ...عنو في المستقبلإيصاؿ ضرر إلى الغير أك تفويت نفع 

بر عن عزمو على يفعلو، كربما ال يكوف كذبا بأف يخيفعلو، ثم أف الخلف ربما يكوف كذبا بأف يخبر عن نفس الفعل ثم ال 
ف في حقو إال كذبا تعالى اهلل عنو علوا  الفعل ثم ال يفعلو. كلهذا فإنو لما استحاؿ العـز على اهلل تعالى، لم يكن الخل

 كبيرا.

يعلم أف اهلل تعالى كعد المطيعين بالثواب كتوعد العصاة بالعقاب، كأنو يفعل ما كعد  كأما علـو الوعد كالوعيد، فهو أف
ي إنو تعالى كعد كتوعد كلكن يجوز أف يخلف ف :فإف قيل بو كتوعد عليو ال محالة، كال يجوز عليو الخلف كالكذب.

ق اهلل تعالى كذب، كالكذب قبيح، كاهلل تعالى ال يفعل القبيح لعلمو حكعيده، فالكالـ عليو أف يقاؿ: إف الخلف في 
. كبعد، فلو جاز الخلف في ﴾يدً بً عى لٍ لً  ـو الَّ ظى ا بً نى ا أى مى كى  مَّ دى لى  ؿي وٍ قى الٍ  ؿي دَّ بى يػي  الى ﴿بقبحو كلغناه عنو، كإلى ىذا أشار تعالى بقولو 

،  : ىناؾفي الوعد، ألف الطريق في الموضعين كاحدة. فإف قاؿ الوعيد لجاز فرؽ ببينهما؛ ألف الخلف في الوعيد كـر
  34«كليس كذلك في الوعد. قلنا: ليس كذلك، ألف الكـر من المحسنات، كالكذب قبيح بكل كجو، فكيف تجعلو كرما.
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م يخلق شيئا إال لحكمة، ألف أفعالو تعالى إف الوعد كالوعيد أصل مستمد من أصل العدؿ اإللهي؛ ذلك أف اهلل ل ●
ياء منزىة عن العبث. فلم يكن عبثا منح اإلنساف العقل كالقدرة على التمييز بين الحسن كالقبح، كلم يكن عبثا بعث األنب

بشرين كمنذرين، بل كل ذلك كاف لحكمة إلهية كمن عدلو. كإف تكليف اإلنساف بمقتضى ذلك العدؿ يستوجب كالرسل م
زاء"، ثوابا أك عقابا، المتجلي في صدؽ الوعد كالوعيد، كبدكف ذلك الجزاء أك ىذا الصدؽ في الوعد كالوعيد ترتفع "الج

 كمن حياة اإلنساف، فيحصل العبث. الحكمة من خلق اهلل

ثم إف الخلف بالوعد كالوعيد ال يتناسب مع الكماؿ اإللهي. فحيث أف اهلل تعالى كامل كعادؿ، فقد أكجب على  ●
نفسو أف يثيب المحسنين كيعاقب المسيئين، باعتبار أف الثواب كالعقاب استحقاؽ يستحقو اإلنساف على ما قدمت يداه 

 لزيادة كال النقصاف فيما أكعد بوكإف جاز هلل التفضل على المؤمنين بالزيادة في الثواب، فإنو ال يجوز ا بمحض حريتو.
لمطيع كالعاصي، لذلك فهو يعاقب مرتكب الكبائر بالنار ال محالة، كلكنو ال العصاة، ثم إف اهلل منزه عن أف يساكم بين ا

   فيها، حتى ال يكوف جزاؤه نفس جزاء الكافر. هيخلد

 المنزلة بين المنزلتين -د

تلقب بمسألة »إذا كانت المسائل الثالثة مسائل عقلية في نظر المعتزلة، فإف ىذه المسألة شرعية خالصة. كىي 
حكاـ. كقد اختلف الناس فيها. فذىب الخوارج إلى أف صاحب الكبيرة كافر، كذىبت المرجئة إلى أنو مؤمن، األسماء كاأل

كذىب الحسن البصرم إلى أنو ليس بمؤمن كال كافر كإنما يكوف منافقا، كإلى ىذا ذىب عمرك بن عبيد، ككاف من 
 كافرا كال منافقا بل يكوف فاسقا، كىذا أصحابو. كذىب كاصل بن عطاء إلى أف صاحب الكبيرة ال يكوف مؤمنا كال

المذىب أخذه عن أبي ىاشم، عبد اهلل بن محمد بن الحنفية، ككاف من أصحابو. كقد جرت بين كاصل بن عطاء كبين 
عمرك بن عبيد مناظرة في ىذا، فرجع عمرك بن عبيد إلى مذىبو، كترؾ حلقة الحسن كاعتزؿ جانبا فسموه معتزليا، كىذا 

 ىل العدؿ بالمعتزلة.أصل تلقيب أ

علم عقال. كإنما شرعية ال مجاؿ للعقل فيها، ألنها كالـ في مقادير الثواب كالعقاب، كىذا ال يي كاعلم أف ىذه المسألة 
المعلـو عقال أنو إذا كاف الثواب أكثر من العقاب فإف العقاب مكفر في جنبو، كإف كاف أقل منو فإنو يكوف محبطا في 

لو كرباه كخوَّ جنب ذلك العقاب، كصار الحاؿ في ذلك كالحاؿ في الشاىد، فإف أحدنا لو أخذ غيره من قارعة الطريق 
تقع مكفرة في جنب تلك النعم، كبالعكس من ىذا لو أحسن إليو بأف لو، ثم يكسر رأس قلم لو، فإف ىذه اإلساءة كموَّ 

يعطيو دينارا كاحدا ثم يقتل كلده، فإف تلك النعمة تكوف محبطة في جنب ىذه اإلساءة، ىذا ىو الذم يعلم بالعقل. فأما 
مدخل للعقل  أف ثواب بعض الطاعات أكبر من ثواب البعض، أك عقاب بعض المعاصي أعظم من بعض، فإف ذلك مما ال

فيو. بل لو خلينا كقضيو العقل، لجوزنا أف يكوف ثواب اإلحساف إلى الغير بدرىم أعظم من ثواب الشهادتين، كأف يكوف 
 عقاب شرب الخمر أعظم من عقاب استحاللها.
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كتحصيل الكالـ في ىذه المسألة أف نقوؿ: إف المكلف ال يخلو إما أف يكوف من أىل الثواب أك يكوف من أىل 
لعقاب. فإف كاف من أىل الثواب، فال يخلو إما أف يكوف مستحقا للثواب العظيم أك مستحقا لثواب غير ذلك. فإف ا

سمي ملكا كمقربا إلى غير  راستحق الثواب العظيم، فال يخلو إما أف يكوف من البشر أك لم يكن. فإف لم يكن من البش
رسوال كمصطفى كمختارا أك مبعوثا، إلى غير ذلك. كإف استحق فإنو يسمى نبيا ك ذلك من األسماء، كإف كاف من البشر 

 ثوابا دكف ذلك، فإنما يسمى مؤمنا برا تقيا صالحا إلى ما أشبو ذلك.

كإف كاف من أىل العقاب، فال يخلو إما أف يكوف مستحقا للعقاب العظيم، أك لعقاب دكف ذلك. فإف استحق العقاب 
ثم أنواع الكفر تختلف، فربما يكوف تعطيال،  اء كاف ذلك من البشر أك لم يكن.العظيم، فإنو يسمى كافرا أك مشركا، سو 

كربما يكوف تهودا، أك تمجسا، أك تنصرا، إلى غير ذلك. كإف استحق عقابا دكف ذلك، فإنو يسمى فاسقا، فاجرا، ملعونا، 
 إلى ما شاكلو.

كال منافقا، بل يسمى فاسقا. ككما ال يسمى فحصل من ىذه المسألة أف صاحب الكبيرة ال يسمى مؤمنا، كال كافرا، 
 35«باسم ىؤالء فإنو ال يجرم عليو أحكاـ ىؤالء، بل اسم بين االسمين، كحكم بين الحكمين.

إف رأم المعتزلة في ىذا األصل تابع لقولهم بوجوب اقتراف اإليماف بالعمل, كحيث أف مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا،  ●
ب الكبيرة، كألنو ليس كافرا، ألنو ينطق بالشهادة كيقر بصدؽ الرسالة، فإف منزلتو تكوف ألف اإليماف ال يجتمع مع ارتكا

 بين المنزلتين، كىي أنو فاسق ملعوف. 

كإف اإليماف يستوجب الجزاء الحسن، فال يمكن لمرتكب الكبيرة أف يناؿ ىذا الجزاء، كإف الكفر يستوجب  ●
ف يناؿ ىذا الجزاء، فال بد أف يكوف عذابو دكف عذاب الكافر، كلكن دكف الخلود في النار، كال يمكن لمرتكب الكبيرة أ

 كىذه صورة من صور عدؿ اهلل، ككذلك تجل من تجليات صدقو في كعده ككعيده. تنعيم في الجنة.

 األمر بالمعركؼ النهي عن المنكر -د

أما األمر فهو قوؿ القائل »كطو كحكمو الشرعي بالقوؿ: ثم يعرؼ القاضي عبد الجبار األصل الخامس، كيحدد شر 
سنو أك تفعل. كأما المعركؼ، فهو كل فعل عرؼ فاعلو حي : ال كالنهي ىو قوؿ القائل لمن دكنو في الرتبة: افعل. لمن دكنو

كر، فهو كل فعل كأما المنديؿَّ عليو، كلهذا ال يقاؿ في أفعاؿ القديم تعالى معركؼ، لما لم يعرؼ حسنها كال دؿ عليو. 
بحو أك ديؿَّ عليو، كلو كقع من المنكر اهلل تعالى القبيح ال يقاؿ إنو منكر، لما لم يعرؼ قبحو كال دؿ عرؼ فاعلو قي 

..كإنو ال خالؼ في كجوب األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر، كإنما الخالؼ في أف ذلك ىل ييعلم عقال أك ال عليو.
لى كجوب األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر من جهة السمع الكتاب، كالسنة، كاإلجماع. ييعلم إال سمعا...كالذم يدؿ ع
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. فاهلل تعالى مدحنا على ﴾رً كى نٍ مي ن الٍ عى  فى وٍ هى نػٍ تػى كى  كؼً ري عٍ مى الٍ بً  كفى ري مي أٍ تى  اسً لنَّ لً  تٍ جى رً خٍ أي  ةو مَّ أي  رى يػٍ خى  مٍ تي نٍ كي ﴿ أما الكتب فقولو تعالى
، فهو قوؿ النبي صلى اهلل عليو كسلم "ليس لعين كأما السنة يفعل ذلك.ذلك، فلوال أنها من الحسنات الواجبات كإال لم 

كاعلم أف المقصود إشكاؿ فيو ألنهم اتفقوا على ذلك...ترل اهلل يعصى فتطرؼ حتى تغير أك تنتقل." كأما اإلجماع، فال 
كؼ كالنهي عن المنكر ىو أف ال يضيع المعركؼ كال يقع المنكر. فإذا ارتفع ىذا الغرض ببعض المكلفين في األمر بالمعر 

 36«سق عن الباقين. فلهذا قلنا إنو فركض الكفايات.

ؿ الخمسة بلور المعتزلة أجوبتهم عن جل المسائل العقدية، فردكىا جميعها إليها، كربما ردكىا  انطالقا من ىذه األصو 
ألمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر. إف األصلين األكلين، بما في ذلك الوعد كالوعيد، كالمنزلة بين المنزلتين، كاكلها إلى 

تنتظم فيهما اإلشكاالت كالقضايا الرئيسية في علم العلم من منظور المعتزلة، لذلك جعلوىما أساس  ذينك األصلين
، سواء خالؿ االستدالؿ على العقائد، أك في الدفاع عنها فركعا مذىبهم كعملهم، كيردكف كل المسائل إليهما باعتبارىا

ال خالؼ أف المخالفين لنا ال يعدك أحد ىذه » يقوؿ القاضي عبد الجبار: ضد المشوشين كالمخالفين للعقيدة اإلسالمية.
رة بأسرىم دخل األصوؿ. أال ترل أف خالؼ الملحدة كالمعطلة كالدىرية كالمشبهة قد دخل في التوحيد، كخالؼ المجب

في باب العدؿ، كخالؼ المرجئة دخل في باب الوعد كالوعيد، كخالؼ الخوارج دخل تحت المنزلة بين المنزلتين، 
 37«كخالؼ اإلمامية دخل في باب األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر.

II- األشاعرة 
موسي األشعرم رضي اهلل عنهما، ىم أصحاب أبي الحسن علي بن اسماعيل األشعرم، المنتسب إلى أبي »األشاعرة 

كسمعت من عجيب االتفاقات أف أبي موسى األشعرم رضي اهلل عنو كاف يقرر عين ما يقرر األشعرم أبو الحسن في 
  38«مذىبو.

 كردكدىم على المعتزلة األصوؿ الخمسة عند األشاعرة

 التوحيد -أ

مع إقرار األشاعرة بدكر المعتزلة في مواجهة النزعات التشبيهية كالتجسيمية التي دخلت العالم اإلسالمي بقصد تشويو 
العقيدة اإلسالمية، إال أنهم رأكا تطرؼ ىؤالء في التنزيو إلى حد يؤدم أحيانا إلى "تعطيل" الذات اإللهية. لذلك لم 

ف ينتمي إليهم في البداية( في نفي الصفات، معتبرا أف ىذا النفي يؤدم إلى يستسغ األشعرم رأم المعتزلة )كىو الذم كا
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التناقض، بحيث يتعذر التمييز بين القدرة كالعلم بالنسبة هلل، كبحيث يكوف اهلل مثال يعلم بقادريتو كيقدر بعالميتو طالما أف 
 اإللهية، من جهة التصور كمن جهة الوجود. الذات عين الصفات! فدعا األشاعرة ضركرة إلى التمييز المطلق بين الصفات

: اإلنساف إذا فكر في خلقتو: من أم شيء ابتدأ، ككيف دار في أطوار الخلقة طورا بعد طور ]األشعرم[ أبو الحسن قاؿ»
حتى كصل إلى كماؿ الخلقة، كعرؼ يقينا: أنو بذاتو لم يكن ليدبر خلقتو، كينقلو من درجة إلى درجة، كيرقيو من نقص إلى  
كماؿ...علم بالضركرة أف لو صانعا قادرا عالما مريدا، إذ ال يتصور حدكث ىذه األفعاؿ المحكمة من طبع، لظهور آثار 
االختيار في الفطرة، كتبين آثار اإلحكاـ كاإلتقاف في الخلقة، فلو صفات دلت أفعالو عليها، ال يمكن جحدىا، ككما دلت 

لت على العلم كالقدرة كاإلرادة، ألف كجو الداللة ال يختلف شاىدا كغائبا، كأيضا داألفعاؿ على كونو: عالما قادرا مريدا...
ال معنى للعالم حقيقة إال أنو ذك علم، كال للقادر إال أنو ذك قدرة، كال للمريد إال أنو ذك إرادة، فيحصل بالعلم اإلحكاـ 

قت دكف كقت، كقدر دكف قدر، كشكل دكف ، كيحصل بالقدرة الوقوع كالحدكث، كيحصل باإلرادة التخصيص بو كاإلتقاف
 39«شكل.

رغم أنها قائمة بذاتو تعالى كمن ثم ىي أزلية. كىنا ينتهي بذلك األشعرية إلى أف الصفات زائدة على الذات اإللهية، 
رؾ يقيم األشعرية تمييزا بالقوؿ: ال نقوؿ ىي ىو أك ىي غيره، ألف األكؿ سقوط جديد في نفي الصفات، أما الثاني فهو ش

فالصفا مجرد "صفات" للذات اإللهية كليست ىي، كالمعبود ىو اهلل ال الصفات، كفي نفس الوقت  ألنو إثبات قديمين.
كما لو كانت ذكاتا، ككل ىذا تحر  للدقة من جانب األشعرم   ىي ليست غير اهلل، أم أنها ليست مكتسبة كال منفصلة عنها

الحسن: البارم تعالى عالم بعلم، قادر بقدرة، حي بحياة، مريد بإرادة،  قاؿ أبو»خوفا من إحالؿ الصفات محل الذات. 
. قاؿ: كىذه الصفات أزلية قائمة بذاتو، متكلم بكالـ قديم، كمريد بإرادة قديمة: متكلم بكالـ، سميع بسمع، بصير ببصر

آمر ناه، فال يخلو: إما أف يكوف آمرا بأمر قديم،  فهولك من لو األمر كالنهي، لك، كالمى أنو قد قاـ الدليل على أنو تعالى مى 
أك بأمر محدث، كإف كاف محدثا فال يخلو: إما أف يحدثو في ذاتو، أك في محل، أك ال في محل. كيستحيل أف يحدثو في 
 محل، ألنو يوجب أف يكوف المحل بو موصوفا، كيستحيل أف يحدثو ال في محل، ألف ذلك غير معقوؿ، فتعين أنو: قديم،

 قائم بو، صفة لو، ككذلك التقسيم في اإلرادة كالسمع كالبصر.

. كقدرتو كاحدة،  تتعلق قاؿ: كعلمو كاحد، يتعلق بجميع المعلومات: المستحيل كالجائز كالواجب كالموجود كالمعدـك
 40«ة، تتعلق بجميع ما يقبل االختصاص.بجميع ما يصلح كجوده من الجائزات، كإرادتو كاحد

ألة الصفات، كبخالؼ مذىب المعتزلة القاضي بخلق القرآف، كمذىب الحشوية القاضي بقدمو، كقف كفي ارتباط بمس
، فتابع األشعرم اإلماـ أحمد بن حنبل، مميزا بين الكالـ كمعنى كالكالـ كمبنى، األشعرية موقفا كسطا من صفة الكالـ

قديم في معانيو، أما في صورتو المقركءة كالمكتوبة فهو  فذىب إلى أف كالـ اهلل قديم قائم بذاتو، ال يتغير بتغير العبارات،
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 فكالمو ]تعالى[»حادث مخلوؽ. كفي ذلك لم يأبو األشعرم باشتراط المعتزلة الكالـ بظركفو كالشخص الموجو إليو. 
كاحد ىو: أمر كنهي، كخبر كاستخبار، ككعد ككعيد، كىذه الوجوه ترجع إلى اعتبارات في كالمو، ال إلى عدد في نفس 

دالالت على الكالـ األزلي،  -عليهم السالـ–الكالـ كالعبارات. كاأللفاظ المنزلة على لساف المالئكة إلى األنبياء 
الفرؽ بين القراءة كالمقركء كالتالكة كالمتلو: كالفرؽ بين الذكر كالمذكور، كالداللة مخلوقة محدثة، كالمدلوؿ قديم أزلي. ك 

 فالذكر محدث، كالمذكور قديم.

كخالف األشعرم بهذا التدقيق جماعة الحشوية، إذ أنهم قضوا بكوف الحركؼ كالكلمات قديمة. كالكالـ عند 
اإلنساف، فالمتكلم عنده من قاـ بو الكالـ، كعند األشعرم معنى قائم بالنفس سول العبارة، كالعبارة داللة عليو من 

 41«المعتزلة من فعل الكالـ: غير أف العبارة تسمى كالما: إما بالمجاز كإما باشتراؾ اللفظ.

أما عن رؤية اهلل يـو القيامة، كبخالؼ المعتزلة الذين قالوا بعدمها كدعوا إلى تأكيل اآليات القائلة برؤية اهلل باألبصار، 
في الرؤية المشركطة  معناىا األشاعرة إلى إثبات الرؤية، معتبرين أف المعتزلة أخذكا بمعنى ضيق لها حاصرينفقد ذىب 

ذلك بجهة أك مقابلة الرائي للمرئي، كالحاؿ أف رؤيتو تعالى يـو القيامة غير مشركطة بذلك، فهي رؤية بال كيف. كفي 
أف كل موجود يصح أف ييرل: فإف »لية كالعقلية معا. أما العقلية فهي في التدليل على دعواىم باألدلة النق اجتهد األشاعرة

فقد كرد السمع بأف المؤمنين يركنو ». كأما النقلية «المصحح للرؤية إنما ىو الوجود، كالبارم تعالى موجود، فيصح أف ييرل
 ...إلى غير ذلك من اآليات كاألخبار.﴾كيجيوهه يػىٍومىًئذو ناًضرىةه ًإلىى رىبػِّهىا نىاًظرىةه ﴿في اآلخرة، قاؿ تعالى 

: كال يجوز أف تتعلق بو الرؤية على: جهة كمكاف كصورة كمقابلة كاتصاؿ شعاع أك على سبيل انطباع، ]األشعرم[ قاؿ
كأثبت أف السمع كالبص للبارم تعالى صفتاف أزليتاف، ىما إدراكاف كراء العلم، يتعلقاف بالمدركات كل ذلك مستحيل. فإف  

بكل كاحد بشرط الوجود. كأثبت اليدين كالوجو صفات خبرية، فيقوؿ: كرد ذلك بالسمع فيجب اإلقرار بو كما الخاصة 
كرد. كصغوه إلى طريقة السلف، من ترؾ التعرض للتأكيل، كلو قوؿ أيضا في جواز التأكيل. كمذىبو في الوعد كالوعيد، 

 42«كجو. كاألسماء كاألحكاـ، كالسمع كالعقل: مخالف للمعتزلة في كل

 العدؿ -ب

كمثلما خالف األشعرم المعتزلة في أصل التوحيد، فقد خالفهم في أصل العدؿ، فذىب إلى أف عدؿ اهلل ىو تصرفو 
ككل ما يحدث في العالم إنما يجرم في ملكو على مقتضى مشيئتو كعلمو. كألف اهلل ال يعمل إال بمقتضى مشيئتو كعلمو، 

كفق تلك المشيئة كذلك العلم، فإف اهلل عادؿ في فعلو من حيث ىو فاعل لما يشاء غير فاعل لما لم يشأ. فاهلل ىو خالق  
كل شيء، كيستحيل أف يوجد في الدنيا أك في اآلخرة شيء لم يرده اهلل، نفعا أك ضرا، طاعة أك معصية، كىذا ىو العدؿ 
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. غير أف القوؿ إف كل ما في الدنيا بإرادة اهلل، بما في ذلك الشر كالظلم، فذلك ال يتناقض مع عدؿ اهلل، ألف في حق اهلل
خلق الشر غير مؤثر في الخالق سبحانو، فاهلل خالق أسباب الكفر كال يعقل أف نصفو بالكفر، مثلما أنو خلق الطاعة كال 

كاحدة قديمة أزلية، متعلقة بجميع المرادات من أفعالو الخاصة، كأفعاؿ : كإرادتو ]األشعرم[ قاؿ» يجوز أف نصفو بها.
عباده، من حيث إنها مخلوقة لو، ال من حيث إنها مكتسبة لهم، فمن ىذا قاؿ: أراد الجميع: خيرىا كشرىا، كنفعها 

حكمو كقضاؤه كقدره  كضرىا، ككما أراد كعلم، أراد من العباد ما علم، كأمر القلم حتى كتب في اللوح المحفوظ، فذلك
: مقدكر الجنس، محاؿ الوقوع.  43«الذم ال يتغير كال يتبدؿ. كخالؼ المعلـو

"فعل" القدرية كالمعتزلة من جهة، ك"جبر" كفي ارتباط بهذا األصل ذىب األشاعرة إلى "الكسب" كحد كسط بين 
طلقة لإلنساف ىي بمثابة نسبة الخلق لو الجبرية من جهة أخرل. فذىب األشاعرة إلى أف نسبة الفعل المطلق كالحرية الم

تؤدم إلى تقييد إرادة اهلل كإثبات خالقين اثنين أك أكثر، كىذا كفر. كبالمقابل ذىب األشاعرة إلى أف اهلل مختص بالخلق، 
ب الفعل أم الفعل من عدـ، أما اإلنساف فال يقدر على حركاتو االختيارية إال بعد أف يخلق اهلل فيو القدرة التي تجعلو يكس

الذم يصل إلى  أما الخلق بالمعنى الحقيقي . كمن ثم فالفعل اإلنساني صادر عن اهلل خلقا كعن اإلنساف كسبا.الذم يريده
من الفعل أنو إذا أراد  تغيير العالم فهو هلل كحده صاحب الملك كالمتصرؼ فيو كمتعذر على اإلنساف، كمبلغ ىذا األخير

معين "قدرة" على الفعل فيكسبو لو. كىذا ما يظهر النزعة التوفيقية في مذىب األشاعرة، شيئا فقد يخلق اهلل لو في كقت 
فمفهـو الكسب منزلة كسط بين الجبر كحرية اإلرادة. كىذا ما يسر لألشاعرة التوفيق بين ىذا المفهـو كمعنى الحساب 

، فكل ما أراده اإلنساف ثم تحقق لو ﴾سىبىٍت رىًىينىةه كيلُّ نػىٍنسو ًبمىا كى ﴿كالجزاء اللذاف ينصباف على العمل المكتسب لإلنساف 
 قاؿ» يقع داخل نطاؽ مسؤكلية اإلنساف، كمن ثم يترتب عليو ثواب كعقاب. -الذم ال يخرج عن إرادة اهلل–بالكسب 

حركات : كالعبد قادر على أفعالو، إذ اإلنساف يجد من نفسو تفرقة ضركرية بين حركات الرعدة كالرعشة، كبين ]األشعرم[
االختيار كاإلرادة، كالتفرقة راجعة إلى أف الحركات االختيارية حاصلة تحت القدرة، متوقفة على اختيار القادر، فعن ىذا 

 ، كالحاصل تحت القدرة الحادثة.قاؿ: المكتسب ىو المقدكر بالقدرة الحاصلة

دكث قضية كاحدة، ال تختلف بالنسبة ثم على أصل أبي الحسن: ال تأثير للقدرة الحادثة في اإلحداث: ألف جهة الح
كالطعـو  األلواف في حدكؽ كل محدث، حتى تصلح إلحداثإلى الجوىر كالعرض، فلو أثرت في قضية الحدكث، ألثرت 

على األرض بالقدرة الحادثة. غير أف اهلل  كتصلح إلحداث الجواىر كاألجساـ: فيؤدم إلى تجويز كقوع السماء كالركائح،
بأف يخلق عقيب القدرة الحادثة، أك تحتها، أك معها: الفعل الحاصل إذا أراده العبد، كتجرد لو، كيسمى تعالى أجرل سنتو 

 ىذا الفعل كسبا، فيكوف خلقا من اهلل: إبداعا كإحداثا، ككسبا من العبد: حصوال تحت قدرتو.

ال على كجو اإلحداث ثم إف إماـ الحرمين "أبا المعالي الجويني" قاؿ: ال بد من نسبة فعل العبد إلى قدرتو حقيقة، 
كالخلق، فإف الخلق يشعر باستقالؿ إيجاده من العدـ، كاإلنساف كما يحس من نفسو االقتدار، يحس من نفسو أيضا عدـ 
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تكوف نسبة القدرة إلى ذلك السبب  قدرة يستند كجودىا إلى سبب آخر، االستقالؿ، فالفعل يستند كجوده إلى القدرة، كال
كنسبة الفعل إلى القدرة، ككذلك يستند سبب إلى سبب آخر...حتى ينتهي إلى مسبب األسباب، فهو: الخالق لألسباب 

ىو الغني محتاج من كجو، كالبارم تعالى  -مهما استغنى من كجو–كمسبباتها المستغني على اإلطالؽ، فإف كل سبب 
 ..المطلق، الذم ال حاجة  لو كال فقر. كىذا الرأم أخذه من الحكماء اإللهيين.

قاؿ أبو الحسن: إذا كاف الخالق على الحقيقة ىو البارم تعالى، ال يشاركو في الخلق غيره: فأخص كصفو تعالى ىو: 
 44«القدرة على االختراع. قاؿ: كىذا ىو تفسير اسمو تعالى

الكسب إيماف المكلف أك كفره، أك طاعتو أك معصيتو، كلذلك كاف مسؤكال عن ذلك، كجزاؤه إما كال يخرج عن معنى 
فاإليماف كالطاعة بتوفيق اهلل، كالكفر كالمعصية »الثواب أك العقاب، كلكن دكف أف يجب على اهلل شيء من ذلك. 

القدرة على المعصية. كعند بعض أصحابو: بخذالنو، كالتوفيق عنده: خلق القدرة على الطاعة، كالخذالف عنده: خلق 
  45«تيسير أسباب الخير ىو التوفيق، كبضده الخذالف.

أما بخصوص الحسن كالقبح، كبخالؼ المعتزلة الذين ذىبوا إلى أنهما عقلياف، أم أف العقل ييحسِّن كييقبِّح، فأخذكا 
المذىب فأكدكا أف العقل ليس ميحسِّنا كال  في ذلك بقاعدة "العقل قبل كركد السمع"، فإف األشاعرة ذىبوا عكس ىذا

ميقبِّحا، كأف الحسن كالقبح ليسا صفتين ذاتيتين ففي األشياء، كإنما الشرع ىو الذم ييحسِّن كييقبِّح، أم أنو ىو الذم 
يحدد الخير كالشر للمكلف، كالحسن كالقبيح، كفي ذلك يستخدـ اإلنساف العقل للفهم من حيث ىو قوة إدراؾ. لذلك 

قاؿ ]األشعرم[: »العقل ال يوجب شيئا من باب التكليف الشرعي، كإنما كل التكاليف نقلية أك سمعية كردت بالنص. ف
كالواجبات كلها سمعية، كالعقل ال يوجب شيئا كال يقتضي تحسينا كال تقبيحا، فمعرفة اهلل تعالى: بالعقل تحصل، 

عىثى رىسيوالن  بًينى ميعىذِّ كىمىا كينَّا ﴿كبالسمع: تجب، قاؿ اهلل تعالى:  . ككذلك شكر المنعم، كإثابة المطيع، كعقاب ﴾حىتَّى نػىبػٍ
العاصي، يجب بالسمع دكف العقل. كال يجب على اهلل تعالى شيء ما بالعقل: ال الصالح، كال األصلح، كال اللطف. ككل 

 46«ما يقتضيو العقل من جهة الحكمة الموجبة، فيقتضي نقيضو من كجو آخر.

 كالوعيدالوعد  -ج

الوعد كالوعيد عند المعتزلة أصل تابع للعدؿ كصورة لو، كمن ثم فمن عدؿ اهلل عدـ الخلف في الوعد كالوعيد، 
كلذلك يجب عليو إثابة المؤمن كمعاقبة الكافر، كىذا ما رفضو األشاعرة، ألف اهلل ال يجب عليو شيء، كألف العدؿ ىو 
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ن عدلو أف يتصرؼ كيف يشاء، لذلك جوَّز األشاعرة الشفاعة بخالؼ كمالتصرؼ في الملك بمقتضى العلم كالمشيئة، 
 المعتزلة.

التكليف لم يكن كاجبا على اهلل تعالى، إذ لم يرجع إليو نفع، كال اندفع عنو بو ضر. كىو قادر على مجازاة  أصل»فػ
عيم كاللطف كلو منو فضل، كالعقاب العبيد: ثوابا كعقابا، كقادر على اإلفضاؿ عليهم ابتداء: تكرما كتفضال. كالثواب كالن

. كانبعاث الرسل من القضايا الجائزة ال الواجبة كال المستحيلة، ﴾الى ييٍسأىؿي عىمَّا ييٍسأىؿي كىىيٍم ييٍسأىليوفى ﴿كالعذاب كلو عدؿ: 
ع كلكن بعد االنبعاث تأييدىم بالمعجزات كعصمتهم من الموبقات من جملة الواجبات، إذ ال بد من طريق للمستم

 47«يسلكو، ليعرؼ بو صدؽ المدعى، كال بد من إزاحة العلل، فال يقع في التكليف تناقض.

كإذف ال يختلف األشاعرة مع المعتزلة في أف المؤمن المطيع مثاب منعم في الجنة، كأف الكافر معاقب مخلد في 
النار، كلكنهم يختلفوف معهم فيما إف كاف ذلك الثواب كذلك العقاب كاجبا على اهلل. كتبعا لذلك نفى األشاعرة أف يكوف 

أثاب اهلل عبدا على إيمانو كطاعتو، فليس ذلك ألنو كاجب عليو كاجبا على اهلل عدـ الخلف بالوعد كالوعيد. فإذا 
بمقتضى العقل، كإنما ىو يفعل ذلك بحكم كعده كتفضلو، أما عمل العبد فال يستحق ذلك التنعيم، ثم إذا عذب عاصيا، 

تصرؼ في فأيضا بحكم كعيده كعدلو، كإف عفا عنو كتجاكز فبمقتضى رحمتو، فال يجب على اهلل شيء، ألف الملك الم
ملكو. كىكذا، فإذا كاف األشاعرة قد رفضوا الخلف في الوعد، فليس ألف الوفاء كاجب على اهلل، كإنما فقط ألف ذلك ما 
أخبر بو. أما الوعيد، فأمره مختلف، فجوزكا الشفاعة، ألف العفو زيادة في العدؿ. كلكن في الحالتين معا، فإف اهلل قادر 

 عاصي، ألف ذلك ملكو كال يجب عليو شيء. على أف يعاقب المطيع كيثيب ال

 المنزلة بين المنزلتين -د

بخصوص ىذا األصل، لم يختلف األشاعرة كثيرا مع المعتزلة في تسمية مرتكب الكبيرة، رغم أنهم اعتبركه "مؤمنا 
اإليماف بين األصل  سقا"، إال أنهم خالفوىم في جزائو، كأىم ما خالفوا بو ىو قولهم بالشفاعة. فميزكا فيعاصيا" أك "فا

: اإليماف ]األشعرم[ اؿق» فاألصل ىو اإلقرار كالتصديق، أما الفركع فهي العمل باألركاف )األكامر كالنواىي(. كالفركع.
فمن صدؽ بالقلب، أم أقر بوحدانية اهلل تعالى،  باللساف، كالعمل باألركاف ففركعو.، كأما القوؿ ىو التصديق بالجناف

صح إيمانو حتى لو مات عليو في الحاؿ كاف  -بالقلب–كاعترؼ بالرسل تصديقا لهم فيما جاءكا بو من عند اهلل تعالى 
مؤمنا ناجيا، كال يخرج من اإليماف إال بإنكار شيء من ذلك. كصاحب الكبيرة: إذا خرج من الدنيا من غير توبة يكوف 
حكمو إلى اهلل تعالى: إما أف يغفر لو برحمتو، كإما أف يشفع فيو النبي صلى اهلل عليو كسلم إذ قاؿ "كشفاعتي ألىل الكبائر 
من أمتي"، كإما يعذبو بمقدار جرمو ثم يدخلو إلى الجنة برحمتو، كال يجوز أف يخلد في النار مع الكفار، لما كرد بو 

كلو تاب فال أقوؿ: بأنو يجب على اهلل تعالى  :قاؿ ن اإليماف.ي قلبو مثقاؿ ذرة مالسمع: باإلخراج من النار من كاف ف
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قبوؿ توبتو بحكم العقل، إذ ىو الموجب، فال يجب عليو شيء، بلى، كرد السمع بقبوؿ توبة التائبين، كإجابة دعوة 
الجنة لم يكن حيفا، كلو أجمعهم المضطرين. كىو المالك في خلقو، يفعل ما يشاء، كيحكم ما يريد، فلو أدخل الخالئق ب

أدخلهم النار لم يكن جورا، إذ الظلم ىو: التصرؼ فيما ال يملكو المتصرؼ، أك كضع الشيء في غير موضعو، كىو 
 48«المالك المطلق، فال يتصور منو ظلم، كال ينسب إليو جور.

المعتزلة في شيء، ال من حيث المعنى ذلك أصل لم يخالف فيو األشاعرة "، فاألمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر" أما
 كال من حيث الشركط الموجبة.

 خالصة

كما يجمعهم بهؤالء يتضح من تناكؿ األشاعرة لهذه األصوؿ أنهم لم يخرجوا كثيرا عن المسائل التي كضعها المعتزلة،  
غناء ألحدىما عن اآلخر، أنهم جميعا قد كضعوا مسألة العالقة بين العقل كالنقل في قالب يجمع بينهما، بحيث ال است

ىذا كإف كاف المعتزلة قد غلَّبوا العقل قليال، كقالوا "العقل قبل كركد السمع" كقالو بضركرة التأكيل حيثما كاف ىناؾ تعارض 
ظاىر بين النص كالعقل، أما األشاعرة فقد غلَّبوا النقل قليال تجنبا للغلو كالتطرؼ، فجعلوا السمع قانوف التكليف كقبلو 

المعجزة ]مثال[: فعل خارؽ للعادة، مقترف بالتحدم، سليم »صديق، بما في ذلك تصديق ما يعجز العقل عن تصوره. فػالت
من المعارضة، يتنزؿ منزلة التصديق بالقوؿ، من حيث القرينة، كىو منقسم إلى خرؽ المعتاد، كإلى إثبات غير المعتاد. 

من األخبار عن األمور  كرد بو السمع مابياء، كتأكيد للمعجزات. ك كالكرامات لألكلياء حق، كىي من كجو: تصديق لألن
الغائبة، مثل: القلم، كاللوح، كالعرش، كالكرسي، كالجنة، كالنار، فيجب إجراؤىا على ظاىرىا، كاإليماف بها كما جاءت إذ 

القبر، كالثواب كالعقاب فيو ال استحالة في اثباتها. كما كرد من األخبار عن األمور المستقبلة في اآلخرة، مثل: سؤاؿ 
كمثل: الميزاف، كالحساب، كالصراط، كانقساـ الفريقين: فريق في الجنة كفريق في السعير...حق يجب االعتراؼ بها، 

 49«كإجراؤىا على ظاىرىا، إذ ال استحالة في كجودىا.
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 حكم االشتغاؿ بعلم الكالـالمحور الثالث: 

 

 االشتغاؿ بعلم الكالـابن قدامة المقدسي: تحريم  -2

فإنو ال »( في كتاب "تحريم النظر في كتب الكالـ" إلى ما يأتي: 102 -ق 512ذىب ابن قدامة المقدسي الحنبلي )
خالؼ في اف مذىب السلف اإلقرار كالتسليم كترؾ التعرض للتأكيل كالتمثيل، ثم إف األصل عدـ تأكيلهم، فمن ادعى 

على قولو. كىذا ال سبيل إلى معرفتو إال بالنقل كالركاية. فلينقل لنا ذلك عن رسوؿ اهلل أك عن فليأت ببرىاف وىا لي كَّ أى أنهم تى 
، كىم أجهل الناس باآلثار كأقلهم صحابتو أك عن أحد من التابعين أك األئمة المرضيين. ثم المدعي لذلك من أىل الكالـ

لم يقبل نقلو كال يلتفت إليو، كإنما لهم الوضع  منهم شيئاعلما باألخبار كأتركهم للنقل. فمن أين لهم علم بهذه كمن نقل 
 كالكذب كزكر الكالـ.

كال خالؼ بين أىل النقل سنيهم كبدعيهم في أف مذىب السلف رضي اهلل عنهم في صفات اهلل سبحانو كتعالى 
كالتسليم لقائلها كترؾ التعرض لتفسيرىا. بذلك جاءت األخبار عنهم مجملة كمفصلة...كما أحدث اإلقرار بها كاإلمرار لها 

عنهم نسلم لو كلم نناظر  بعدىم كلم يكن لو أصل في ما جاء عنهم فهو بدعة كضاللة، كمن جاء في أسماء اهلل كصفاتو 
فهما كأقلهم تكلفا، كلم يكن سكوتهم عن عي،  كما لم يناظركا، كركاىا السلف كسكتوا عنها ككانوا أعمق علما كأكسعهم

 فمن لم يسعهم ما كسعهم فقد خاب كخسر.

كركل محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنو أجمع أىل العلم في المشرؽ كالمغرب على أف ىذه األحاديث التي 
 جاءت في الصفات ال تفسر.

التي تركم أف اهلل تبارؾ   عنو عن ىذه األحاديثكقاؿ حنبلي: سألت أبا عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل رضي اهلل
كتعالى يرل كأنو ينزؿ إلى سماء الدنيا كأنو يضع قدمو كما أشبو ذلك. فقاؿ أبو عبد اهلل رضي اهلل عنو: نؤمن بها كنصدؽ 

كال يوصف اهلل بها كال نرد منو شيئا إذا كانت بأسانيد صحاح كال نرد على الرسوؿ قولو . كنعلم أف ما جاء بو الرسوؿ حق 
تعالى بأكثر مما كصف بو نفسو بال حد كال غاية. ليس كمثلو شيء كىو السميع البصير. فنقوؿ كما قاؿ، كنصفو كما 
كصف نفسو، ال نتعدل ذلك كال نزيل عنو صفة من صفاتو لشناعة شنعت...ال نتعدل القرآف كالحديث كالخبر كال نعلم  

رآف...كنحن على طريقة سلفنا كأئمتنا كسنة نبينا، ما أحدثنا قوال كال زدنا زيادة الرسوؿ كتثبيت القكيف ذلك إال بتصديق 
كسلكنا حيث سلكوا، كإنما تكلم ابن عقيل على بل آمنا بما جاء كأمررناه كما جاء كقلنا بما قالو كسكتنا عما سكتوا عنو 
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كسادة أىل مذىبو كاتبع أىل الكالـ في دين اهلل عز كجل كخالف سلفو كأئمتو حاؿ نفسو في حاؿ بدعتو حين أحدث 
 50«كالبدع كخالف السنة كأخذ في البدعة أىدر دمو.

 أبو الحسن األشعرم: استحساف الخوض في علم الكالـ -0

ردا على دعاكل الحنابلة المحرمة للكالـ التي تعتبر  51رسالة أبي الحسن علي بن اسماعيل األشعرم لقد كانت 
دعول ابن قدامة تتويجا الحقا لها )كىو الذم عاش بحوالي ثالثة قركف بعد األشعرم(.لذلك كاف رد األشعرم بكالـ ىو 

قل عليهم من الناس جعلوا الجهل رأس مالهم، كثأما بعد، فإف طائفة »من القسوة بمثل قسوة كالـ من يرد عليهم. فيقوؿ: 
النظر كالبحث في الدين، كمالوا إلى التخفيف كالتقليد، كطعنوا على من فتش عن أصوؿ الدين كنسبوه إلى الضالؿ، 
كزعموا أف الكالـ في الحركة كالسكوف كالجسم كالعرض كاأللواف كاألكواف كالجزء كالطفرة كصفات البارم عز كجل بدعة 

 «كضاللة

لو كاف ذلك ىدل كرشادا لتكلم فيو النبي )ص( كخلفاؤه »يفند األشعرم ما ذىب إليو الحنابلة مركزا رده على قولهم 
، كبينو بيانا شافيا، كلم يترؾ بعده كأصحابو، كألف النبي )ص( لم يمت حتى تكلم في كل ما يحتاج إليو من امور الدين

كيباعدىم عن سخطو. فلماذا لم يرككا دينهم كما يقربهم إلى اهلل عز كجل ألحد مقاال فيما للمسلمين إليو حاجة من أمور 
عنو الكالـ في شيء مما ذكرناه علما أف الكالـ فيو بدعة كالبحث عنو ضاللة، ألنو لو كاف خيرا لما فات النبي )ص( 

كانوا علموه كسكتوا عنو، كيردكف ذلك ألحد سببين: إما أنهم علموه فسكتوا عنو، أك لم يعلموه. فإف   «كلتكلموا فيو.
كجب السكوت عنو كترؾ الخوض فيو، ألنو لو كاف من الدين لما سكتوا عنو. كلو كانوا جهلوه فهو أيضا ليس من الدين 

 في شيء. ففي الحالتين معا كاف الخوض فيو بدعة كضاللة.

 يقترح األشعرم الجواب عن ىذه الدعول من ثالثة أكجو:ك 

بالقوؿ إف النبي )ص( أيضا لم يقل "إنو من بحث عن ذلك كتكلم فيو فاجعلوه مبتدعا  السؤاؿ عليهم: بقلب -أ
كضاال"؛ فلـز من ذلك أنكم أيضا مبتدعة ضالوف، ألنكم تكلمتم في شيء لم يتكلم فيو النبي، كضلَّلتم مىن لم يضلِّلو 

 كىذا يعني أمرين: )ص(.

ثم إف النبي )ص( لم يصح عنو أنو قاؿ إف القرآف مخلوؽ   و:تناقضهم، بذمهم للكالـ كممارستهم لو في الوقت ذات ◦
 كال قاؿ إنو غير مخلوؽ. فًلمى قلتم ىو غير مخلوؽ؟ إذف أنتم مبتدعة تبعا لتبديعكم غيركم لسبب مثل ىذا!

                                                           
 ابن قدامة المقدسي: تحريم النظر في كتب الكالـ،  - 50
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ثم إف قاؿ أحدىم "أنا أتوقف في ذلك، فال أقوؿ مخلوؽ كال غير مخلوؽ"، فهو مبتدع أيضا لنفس السبب!! ألف 
)ص( لم يقل "إف حدثت ىذه الحادثة بعدم توقفوا كال تقولوا فيها شيئا"، كال قاؿ "ضللوا كفركا من قاؿ بخلقو أك  النبي

 من قاؿ بنفي خلقو".

ألف رسوؿ اهلل )ص( لم يقل »كنفس الرد يقدمو األشعرم بخصوص الكالـ في السمع كالرؤية كغيرىا من الصفات، 
 «كال قاؿ "ال تسلموا عليو" كال "قوموا عنو"...فأنتم مبتدعة إذا فعلتم ذلك. "من سأؿ عن شيء من ذلك فأسكتوا عنو"

ثم لماذا لم تسكتوا عمن قاؿ بخلق القرآف كًلمى كفرتموه كلىم يىرًد عن النبي )ص( حديث صحيح في نفي خلقو كتكفير 
قيل لهم "ًلمى لىٍم يسكت أحمد  من قاؿ بخلقو. فإف احتجوا بكوف أحمد بن حنبل قاؿ بنفي خلقو كتكفير من قاؿ بخلقو،

بن حنبل عن ذلك؟!". فإف قالوا ألف عباس العنبرم كعبد الرحماف بن مهدم قالوا إنو غير مخلوؽ، قيل لهم ًلمى لىم 
 يسكت أكلئك عن ذلك؟!

يتكلم فإف أحالوا ذلك على الصحابة أك جماعة منهم، كاف ذلك مكابرة، فإنو يقاؿ لهم ًلمى لىم يسكتوا عن ذلك كلم 
فيو النبي )ص( كال قاؿ "كفركا قائلو". كإف قالوا ال بد للعلماء من الكالـ في الحادثة ليعلم الجاىل حكمها، قيل لهم 
"ىذا الرأم الذم أردناه منكم. فًلمى منعتم الكالـ؟ فأنتم إف شئتم تكلمتم حتى إذا انقطعتم قلتم نهينا عن الكالـ، كإف 

 حجة كر بياف، كىذه شهوة كتحكم.شئتم قلدتم من كاف قبلكم بال 

تناقض قولهم باستنتاج بدعة األئمة الكبار منو: ثم يقاؿ لهم إف النبي )ص( لم يتكلم في النذكر كالوصايا كال في  ◦
العتق كال صنف فيها كتابا كما فعل مالك كالثورم كالشافعي كأبو حنيفة، فيلزمكم أف يكونوا مبتدعة ضالال إذ فعلوا ما لم 

 النبي )ص( كقالوا ما لم يقلو نصا بعينو كصنفوا ما لم يصنفو النبي )ص(.يفعلو 

بالقوؿ إف النبي )ص( لم يجهل شيئا مما ذكرتم من الكالـ في الجسم كالعرض كالحركة كالسكوف كالجزء  -ب
تلك األشياء موجودة  كالطفرة، كال الصحابة كال الفقهاء كال العلماء، فقط ىم لم يتكلموا فيو متعينا كبتفصيل، كلكن أصوؿ

 كأدلة ذلك ما يلي: في القرآف كتكلم فيها النبي )ص(.

أما عن الكالـ في الحركة كالسكوف، فأصلو موجود في القرآف، كىو يدؿ على أصل التوحيد، كأف اهلل ال يتحرؾ  ◦
كمنزه عن صفات خلقو، كذلك ما يستفاد من قولو تعالى مخبرا عن خليلو إبراىيم عليو السالـ في قصة أفوؿ الكواكب 

 كالشمس كالقمر كتحريكها من مكاف إلى آخر.

تىا﴿كالـ في التوحيد، فمأخوذ أيضا من كتاب اهلل تعالى كأما عن ال ◦ ـٌ اتَّخىذى اهللي ﴿، ﴾لىٍو كىافى ًفيًهمىا آًلهىةه ًإالَّ اهللي لىفىسىدى
ين في الحجاج في . فكالـ المتكلم﴾ًمٍن كىلىدو كىمىا كىافى مىعىوي ًمٍن ًإلىوو، ًإذان لىذىىىبى كيلُّ ًإلىوو ًبمىا خىلىقى كلىعىالى بػىٍعضيهيٍم عىلىى بػىٍعضو 
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توحيد اهلل إنما مرجعو إلى ىذه اآليات التي ذكرناىا ككذلك سائر الكالـ في تفصيل فركع التوحيد كالعدؿ إنما ىو مأخوذ 
 من القرآف.

نىا كىكينَّا تػيرىابنا ذىًلكى رىٍجعه بىًعيده ﴿كأما الكالـ في جواز البعث كاستحالتو، فهو راجع إلى قولو تعالى  ◦ ا ًمتػٍ مىٍن ﴿كقولو  ﴾أىئًذى
، ﴾قيٍل يهٍحًييها الًَّذم أىٍنشىأىىىا أىكَّؿى مىرَّةو ﴿. بل اهلل تعالى علَّم رسولو الحجاج على منكرم البعث ﴾ييٍحًيي الًعظاىـى كىًىيى رىًميمه 

 .﴾كىمىا بىدىأىكيٍم تػىعيوديكفى ﴿ك

م نذكره أصل كحجة لنا في الكالـ ككل ما ذكرناه من اآلم أك ل»ككذلك بقية المسائل التي خاض فيها المتكلموف 
فيما نذكره من تفصيل كإف لم تكن مسألة معينة في الكتاب كالسنة، ألف ما حدث تعيينها من المسائل العقليات في أياـ 

 «النبي )ص( كالصحابة قد تكلموا فيو على نحو ما ذكرناه.

أف تلك المسائل قد علمها رسوؿ اهلل )ص( كلم يجهل منها شيئا مفصال، غير أنها لم تحدث في أيامو معينة  -ج
فيتكلم فيها أك ال يتكلم فيها، كإف كانت أصولها موجودة في القرآف كالسنة. كبالمقابل فقد تكلم في كل أمور الدين 

تكلم فيها كإف كاف لم يرد فيها نص من كتاب اهلل كسنة رسولو، كأصحابو تكلموا كبحثوا كناظركا بعده في المسائل التي ي
فردكىا كقاسوىا على ما فيو نص من الكتاب كالسنة، كإف كانت حوادث تحدث في األصوؿ فينبغي لكل عاقل مسلم أف 

لفركع( التي يرد حكمها إلى جملة األصوؿ المتفق عليها بالعقل كالحس كالبديهة. معنى ذلك: أف حكم المسائل الفقهية )ا
طريقها السمع أف تكوف مردكدة إلى أصوؿ الشرع التي طريقها السمع. كحكم المسائل العقليات )األصوؿ( التي طريقها 

فلو حدث في أياـ النبي )ص( »العقل أف ترد إلى بابها "كال تخلط العقليات بالسمعيات كال السمعيات بالعقليات". 
 «تكلم فيو كبينو كما بين سائر ما حدث في أيامو من تعيين المسائل كتكلم فيها.الكالـ في خلق القرآف بهذه األلفاظ ل

 أبو حامد الغزالي: االقتصاد في االعتقاد، أك الحاجة إلى علم الكالـ -3

، في بيانو أف الخوض في ىذا العلم مهم في الدين، يركم الغزالي 52في تمهيده األكؿ لكتاب "االقتصاد في االعتقاد"
"إف لكم ربا كلفكم حقوقا، كىو يعاقبكم على تركها كيثيبكم على فعلها، كقد بعثني »النبي )ص( يقوؿ فيو حديثا عن 

رسوال إليكم ألبين لكم ذلك". فيلزمنا ال محالة أف نعرؼ أف لنا ربا أـ ال، كإف كاف فهل يمكن أف يكوف حيا متكلما حتى 
على أف يعاقب كيثيب إذا عصيناه أك أطعناه، كإذا كاف ىو قادر يأمر كينهى كيكلف كيبعث الرسل، كإف كاف متكلما فهل 

 «قادرا فهل ىذا الشخص بعينو صادؽ في قولو: أنا الرسوؿ إليكم.

إقامة البرىاف على كجود الرب تعالى كصفاتو »كمن ذلك، كإذ قدـ دليلو على ضركرة علم الكالـ، يقدـ مقصوده كىو 
 «محيص عنو لعاقل.كأفعالو كصدؽ الرسل...ككل ذلك مهم ال 
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أما في تمهيده الثاني للكتاب، في بيانو أف الخوض في ىذا العلم كإف كاف مهما فهو في حق بعض الخلق ليس بمهم 
اعلم أف األدلة التي نحررىا في ىذا العلم تجرم مجرل األدكية التي يعالج بها »بل المهم لهم تركو، فيقوؿ حجة اإلسالـ: 

تعمل لها إف لم يكن حاذقا ثاقب العقل، رصين الرأم، كاف ما يفسده بدكائو أكثر مما مرضى القلوب. كالطبيب المس
 لذلك ميز الغزالي بين أربع فئات من الناس، مبينا مدل حاجة كل فئة أك عدـ حاجتها إليو: «يصلحو.

ؤالء ينبغي أف طائفة آمنت كصدقت رسولو كاعتقدت الحق كأضمرتو كاشتغلت إما بعبادة كإما بصناعة، فه»األكلى: 
يتركوا كما ىم عليو كال تحرؾ عقائدىم باالستحثات على تعلم ىذا العلم. فإف الشرع )ص( لم يطالب العرب في مخاطبتو 
إياه بأكثر من التصديق كلم يفرؽ بين أف يكوف ذلك بإيماف كعقد تقليدم أك بيقين برىاني...فهؤالء مؤمنوف حقا، فال 

فإنو إذا تليت عليهم ىذه البراىين كما عليها من اإلشكاالت كحلها لم يؤمىن أف تعلق  ينبغي أف تشوش عليهم عقائدىم،
بأفهامهم مشكلة من المشكالت كتستولي عليها كال تمحى عنها بما يذكر من طرؽ الحل. كلهذا لم ينقل عن الصحابة 

 «الخوض في ىذا الفن.

..ال ينفع معها إال السوط كالسيف. فأكثر الكفرة أسلموا طائفة مالت عن اعتقاد الحق كالكفرة كالمبتدعة.»الثانية: 
تحت ظالؿ السيوؼ، إذا يفعل اهلل بالسيف كالسناف ما ال يفعل بالبرىاف كاللساف...كال تظنن أف ىذا الذم ذكرناه غض 

لخلق القصور من منصب العقل كبرىانو، كلكن نور العقل كرامة ال يخص اهلل بها إال اآلحاد من أكليائو، كالغالب على ا
...فهؤالء لقصورىم ال يدركوف براىين العقوؿ كما ال تدرؾ نور الشمس أبصار الخفافيش. فهؤالء يضر بهم العلم  كاإلىماؿ

 «كما تضر رياح الورد بالجيعل.

طائفة اعتقدكا الحق تقليدا كسماعا، كلكن خصوا في الفطرة بذكاء كفطنة، فتنبهوا من أنفسهم إلشكاالت »الثالثة: 
ككهم في عقائدىم، كزلزلت عليهم طمأنينتهم، فهؤالء يجب التلطف بهم في معالجتهم بإعادة طمأنينتهم كإماطة تش

شكوكهم بما أمكن من الكالـ المقنع المقبوؿ عندىم كلو بمجرد استبعاد كتقبيح أك تالكة آية أك ركاية حديث أك نقل  
لقدر، فال ينبغي أف يشافو باألدلة المحررة على مراسم كالـ من شخص مشهور عندىم بالفضل. فإذا زاؿ شكو بذلك ا

الجدؿ، فإف ذلك ربما يفتح عليو أبوابا أخرل من اإلشكاالت. فإذا كاف ذكيا فطنا لم يقنعو إال كالـ يسبر على محك 
 «التحقيق، فعند ذلك يجوز أف يشافو بالدليل الحقيقي، كذلك على حسب الحاجة.

ؿ، يتفرس فيهم مخائل الذكاء كالفطنة كيتوقع منهم قبوؿ الحق بما اعتراىم في طائفة من أىل الضال»الرابعة: 
عقائدىم من الريبة أك بما يلين قلوبهم لقبوؿ التشكيك بالجبلة كالفطرة. فهؤالء يجب التلطف بهم في استمالتهم إلى 

دكاعي الضالؿ كيهيج بواعث  كإرشادىم إلى االعتقاد الصحيح ال في معرض المحاجة كالتعصب، فإف ذلك يزيد فيالحق 
التمادم كاإلصرار...فالمجادلة كالمعاندة داء محض ال دكاء لو، فليتحرز المتدين منو جهده، كليترؾ الحقد 

 «كالضغينة...كليستعن بالرفق كاللطف في إرشاد من ضل من ىذه األمة، كليتحفظ من النكد الذم يحرؾ داعية الضالؿ.
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اعلم أف التبحر في ىذا »أما في التمهيد الثالث للكتاب، فإف الغزالي يلخص حكم االشتغاؿ بعلم الكالـ بالقوؿ: 
 «العلم كاالشتغاؿ بمجامعو ليس من فركض األعياف، كىو من فركض الكفايات.


