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 ممخص:ال

المعتزلة بصورة تعد األصول الخمسة من أىم األسس التي قام عمييا تيار 
إذ نراه يؤكد عمى أىمية الدليل  ؛عامة، والقاضي عبد الجبار المعتزلي بصورة خاصة

إذ إن  ؛المنطقي من وضوح داللة البيان المفظي حين يقوم بإثبات األصول الخمسة
األفعال في مسألة التوحيد، ىي أفعال صادرة من فاعل متمكن ذات دالالت لفظية 

القرآن، والسنة النبوية، العقمية عنده تقوم عمى حجة العقل، و  دالة، وركائز الداللة
ىمية الداللة أألن سماتو تقوم عمى األفعال الخمسة، ويؤكد القاضي، عمى ، إلجماعاو 

ن الداللة إإذ  ؛السمعية والعقمية في إثبات أنو سبحانو وتعالى صادق في وعده ووعيده
فيي تقوم عمى  ،ما العقميةأالسمعية ىي داللة مباشرة جعميا اهلل في كتبو السماوية، 

ونراه يرجح أىمية الداللة العقمية في التي فرضت عمى العباد منو سبحانو، الموجبات 
 إذ يعالجيا معالجة منطقية إلبعاد الفساد. ؛إثبات األمر بالمعروف والنيي عن المنكر
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Abstract: 

The actions of unification of Gods are actions with articulation 

significance because they are issued by the Able One (the God), 

that is clear with the Judge Abdul-Jabbar Almuatazily. 

The significance of  tight  action of God with the Judge Abdul-

Jabbar depends on the reality that God never put it as a habit  but these 

actions are oneness  refer to the beginning  and ability. 

The pillars of mental significance with the Judge Abdul-Jabbar 

Almuatazily, depends on mind  ,the holy Quraan ,the norm of the 

Profit and the consensus.  But we can not recognize the God without 

mind, therefore we see that the Judge depends on logical significance 

to know the science of unification ,God is honest in his promise and 

threat and that  linked   with mental significance ,and the principle of 

the position between two positions is  a feature  limited to (AL-

Muatazila ). 

The Judge does not stipulate a physical or visual evidence to 

prove the existence of God but depends on mental evidence that God 

is the one and only  able who submits everyone and everything ,the 

Judge affirms the importance of mind to know  the charity doing and 

the vice prohibition and handles that with logical evidence to save and 

reform the religion. 

 (AL-Muatazila) –especially the Judge – affirm the importance 

of justice to save the divine justice  and focus on the mental side of 

divine justice ,because the divine justice will never be achieved 

without mind and religion, depending on social basis.  
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 :المقدمة
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الصبلة والسبلم عمى سيدنا ورسولنا محمد، وعمى آلو الطيبين الطاىرين، و 
 .وصحبو الغر الميامين

  :أما بعد
ُتعد األصول الخمسة من أساسيات التيار الديني لممعتزلة، وعّدوا ىذه 

إذ يمتاز القاضي عبد  ؛األصول األساس في بناء ما كانوا يعتقدون، ويرمون إلى إثباتو
الجبار المعتزلي عن غيره من عمماء المعتزلة بالعدل واإلنصاف واألدب والدقة 

 -والوضوح حينما يتعرض آلراء خصومو، وسنحاول في ىذا البحث التعّرف عمى:
  كيفية وجوب الداللة القائمة عمى صحة العقل المحكم الصادرة من الواحد

 سبحانو.
 وحدانية القائمة عمى الفعل المحكم باالبتداء والقدرة، كيفية خضوع الداللة ال

 وعدم خضوعيا لممواضعة والعادة.
  ،بيان رأي القاضي القائم عمى أنَّ معرفة اهلل سبحانو وتعالى ال تنال إاّل بالعقل

ومعرفة الركائز التي تقوم عمييا الداللة العقمية عند القاضي عبد الجبار، وبيان 
 ر في مسألة القدم فيو سبحانو وتعالى.رأي القاضي عبد الجبا

  ،بيان أىمية العقل في تحقيق العدل اإلليي، وبيان العبلقة مابين العدل والشكر
 وما بين العدل اإلليي والعدل اإلنساني.

 .معرفة كيفية تحقيق الوعد والوعيد لمُمكمف، وشروط وجوب الوعد والوعيد 
  ّما أنَّيا صفة اتصف بيا المعتزلة عن بيان أىمية المنزلة بين المنزلتين، وال سي

 غيرىم من التيارات الدينية، وشروط مستحقيا.
  أىمية العقل في وجوب األمر بالمعروف والنيي عن المنكر، وشروط وجوب

 تحقيقيا.
 ا لوجيو الكريم.وأرجو من اهلل العمي العظيم َأنَّ يكون ىذا الجيد خالصً    

 واهلل ولي التوفيق
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عند القاضي عبد الجبار المعتزلي عمى وجوب صحة الفعل تقوم الداللة 
ألنو واحد فاعل قادر وال يقدر عمى األفعال غيره، وانو عالم ؛ المحكم من قبمو سبحانو

إنَّو قد صح منو الفعل المحكم. وصحة الفعل )إذ إنَّ الداللة عميو  ؛ومحكم لؤلشياء
 .(ٔ)(االمحكم داللة كونو عالمً 

أنَّ األفعال في مسألة التوحيد أفعال ذات داللة لفظية دالة ونرى القاضي يؤكد 
عمى أنَّيا صادرة من فاعل قادر يختمف عن سائر القادرين بأنَّو قادر ومتمكن 

 عمايفعمون، ويقدرون عميو، وىذه صفة ينفرد بيا عن جميع القادرين.

يصير أنَّ التوحيد في أصل المغة عبارة عّما بو )والتوحيد عند القاضي لغة 
 .(ٕ)( االشيء واحدً 

العمم بأنَّ اهلل تعالى واحد ال يشاركو )ا ويعّرف القاضي التوحيد  اصطبلحً 
ثباتً  اغيره فيما يستحق من الصفات نفيً  عمى الحد الذي يستحقو واإلقرار بو، وال ّبد  اوا 

ألنو لو عمم ولم يقر، أو أقّر ولم  ؛امن اعتبار ىذين الشرطين: العمم واإلقرار جميعً 
 .(ٖ) (ايعمم لم يكن موحدً 

والداللة التوحيدية عند اهلل سبحانو وتعالى مبنية عمى أحكام العقل واالستنتاج 
 -المنطقي، وتنقسم الداللة عند القاضي عبد الجبار عمى قسمين:

نَّ    إإنَّو صح منو سبحانو وتعالى كل فعل محكم ومتكامل أّي  -الداللة األولى
الذي يدل عمى أنو تعالى قد صح منو الفعل الحكم، فيو خمقو لمحيوانات مع ما فييا )

دارتو لؤلفبلك وتركيب بعضيا عمى بعض، وتسخيره الرياح، وتقديره  من العجائب، وا 
في الكتابة المحكمة الحسنة الشتاء والصيف، وكل ذلك أظير وأبمغ في األحكام 

 .(ٗ)(والبيان العظيم

ا ىذه الداللة تقوم عمى الحكمة والبيان المنطقي الذي ال يصدر إاّل من فعل إذً 
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عاقل قادر متمكن من األشياء، ونرى القاضي حينما يعرض، ويستشيد بخمق الحيوانات 
ىي إاّل داللة لفظية ذات األشكال العجيبة، واألفبلك ذات الصنع المتناىي في الدقة ما 

 بعاد عقمية تحّفز عقل المتمقي بأنَّو أمام قادر ال يمكن أْن يقوم بيذه األفعال غيره.أذات 

، اليي المستند بداللة كونو عالمً داللة قائمة عمى صحة الفعل اإل -الداللة الثانية
ا فيو صحة الفعل المحكم داللة كونو عالمً )نَّ إومتمكن من صحة الفعل المحكم، أّي 

أّنا وجدنا في الشاىد قادرين: أحدىما قد صحَّ منو الفعل الحكم كالكاتب، واآلخر تعّذر 
عميو كاألمّي فمن صح منو ذلك فارق من تعذر عميو بأمر من األمور، وليس ذلك 

ا، ألنَّ الذي يثبت المحال فيو ليس األمر إاّل صفة ترجع إلى الجممة وىي كونو عالمً 
 (ا، وذلك مما ال تأثير لو في أحكام الفعلعتقدً ا ومإاّل كونو ظانً 

ا يقوم عمى الدليل المنطقي في توضيح ىذه ا مبسطً ونرى القاضي ينيج منيجً 
الداللة المحكمة، وأغمب الظن أنَّو كان يجيب عمى سؤال أحد مجالسيو امتاز باإلدراك 

ر، فوازن بين الكاتب البسيط كونو ال يستوعب فكرة منطقية صادرة من عاِلم ُلَغوي ُمْقَتدِ 
المتمكن من أدواتو، و الشخص اأُلمّي الذي ال يدرك أو يفيم معاني الحروف 

 ودالالتيا في إثبات مسألة عقائدية تتعّمق بصفة وحدانيتو سبحانو تعالى.

ويؤكد القاضي َأنَّ الكتابة وداللتيا تختمف عند الكاتب المتمكن عن الشخص 
ا وطرقيا بالشكل المخصوص، عمى الرغم من أنَّ الذي يمارسيا وال يدرك مكوناتي

جميع الكممات والحروف ىي واحدة لكن االختبلف يكون في القدرة والتمّكن من 
إنَّ أحدنا في أول ما يمارس الكتابة ويتعمَّميا قد يظّنيا )إذ  ؛دالالتيا المنطقية والمغوية

فصح بيذا أنَّ صحة  ويعتقدىا ثم ال يتأتى منو ايقاعيا عمى ىذا الوجو المخصوص،
ذا ثبت ذلك في الشاىد ثبت في الغائب االفعل الحكم داللة كونو عالمً   ؛في الشاىد، وا 

 .(٘)(اوشاىدً  األنَّ طرق األدّلة ال تختمف غائبً 

إذ القاضي عبد الجبار يؤكد عمى أنَّ الداللة عمى الفعل المحكم لممتمكن 
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الواحد عنده سبحانو وتعالى ال تخضع لممواضعة وال العادة، إنما ىي أفعال وحدانية 
نَّ الشاىد إتّدل عمى االبتداء والقدرة من متمكن قادر فاعل عالم بمدركات قدرتو، أي 

ويقصد بو الشخص الذي أكتسب المعرفة عن طريق المواضعة والعادة السابقة يمكن 
 .(ٙ)الى الذي قام عمى اإلبتداء والتفّردداللة العمم عنده سبحانو وتع

من حيث صح  اإنمَّا يدل عمى كون فاعمو عالمً )نِّ الصحة لمفعل المحكم إأّي 
أحدىما)الغائب والشاىد( وتعّذر عمى اآلخر حتى لو صح الفعل الحكم من جميع 

 .(ٚ) (القادرين لم يدل عمى كونيم عالمين

سبحانو وتعالى أنَُّو ذات أفعال قديمة عمى ويؤكد القاضي داللية وحدانية اهلل 
طريقة واحدة متناسقة مستمرة، فشبييا القاضي بصورة منطقية بالكتابة المحكمة، 

أفعال القديم تعالى ما يجري )نَّ إإذ  ؛وخمق الحيوانات والنباتات من أجناسيا نفسيا
أاّل ترى أنَُّو تعالى الحال فيو عمى طريقة واحدة ووتيرة مستمرة، فأشبو الكتابة المحكمة 

أجرى العادة بأن ال يخمق ىذه الحيوانات إاّل من أجناسيا، حتى ال يخمق الجماد إاّل 
من الجماد، والبقر إاّل من البقر، والغنم إال من الغنم، وكذلك الثمار ال تخمق إال من 

 .(ٛ)(أشجار مخصوصة بحيث ال يختمف الحال فييا

إذ  ؛الخمق عظمة ُخصَّ بيا وحده سبحانو ونرى القاضي يرى أنَّ ميزة عظمو
يخمق األشياء من أجناسيا بخمق متكامل متناسق ال يصدر إاّل منو سبحانو وتعالى، 
ويّرد القاضي عمى المتشككين بقدرتو عمى خمق المخموقات متجانسة متناسقة عمى 
أكمل وجو وأجمل صورة، ويتطرقون إلثبات ىذا التشكيك في خمقو سبحانو وتعالى 
لمصور القبيحة، وما الوجو من خمقيا ناقصة عمى الرغم من أنوَّ سبحانو قادر عمى 
خمقيا عمى أحسن وجو، فُيجيب القاضي بصورة منطقية داّلة عمى حسن معرفة أفكار 

..... .لنا في أداء الواجبات اليكون لطفً )إذ يقول:  ؛المقابل والمخالف في ىذا الشأن
نعم عمينا بضروب النعم وكمَّفنا الشكر عمييا، فبل بد من أن إنَّ اهلل تعالى إذا خمقنا وأ
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يفعل بنا ما نكون عنده أقرب إلى أداء الشكر عمييا، فقد خمق ىذه الصور غير تامة 
إذ ألمعموم أنَّ أحدنا إذا رأى صورة ناقصة قبيحة، فإنَّو  ؛ليدعونا إلى الشكر عمى النعم

تمام خمقو يكون عند ذلك أقرب إلى أداء الشكر الواجب  .(ٜ)(في تحسين صورتو وا 

ا وجود الصور غير المكتممة أو القبيحة الصادرة منو سبحانو ما ىو إاّل إذً 
داللة منطقية بأنَّو سبحانو وتعالى يخمق ما يشاء كي نشكره، ونرى إبداع خمقو، وىذا 

  عرض محكم.

والصفات ومن صفات الوحدانية أنَّو سبحانو وتعالى عالم بجميع المعمومات 
لمخموقاتو، وىذه المعمومات يختص بيا وحده ىو دون جميع العالمين، وىذه صفة من 

الذي يّدل عمى أنَّو تعالى )نَّ إإذ  ؛صفات القديم سبحانو بأنَّو يعمم ما ال يعممو غيره
عالم بجميع المعمومات عمى الوجو الذي يصح أْن تعمم عمييا. فيو أنَّ المعمومات 

بعض العالمين دون بعض فما من معموم يصح ان يعممو عالم إاّل غير مقصورة عمى 
يصح أن يعممو سائر العالمين، فيجب في القديم تعالى صحة أْن يعمم جميع 

ذا صح وجب ألن صفة الذات  ؛المعمومات عمى الوجوه التي يصح أْن تعمم عمييا، وا 
 .(ٓٔ)(متى صحت وجبت

يد والتفّردية عنده سبحانو عمى ويتطّرق القاضي عبد الجبار في مسألة التوح
إذ يؤكد أن صفة العممية والقدرة ىما وجيان  ؛اداللة العالم القادر الذي ال يكون إاّل حيً 

لعممة واحدة، وبأي صفة تستدل جاز األمر، ويقوم بتحميل الداللة عمى أساس منطقي 
  -محكم، وىذه الداللة عند القاضي مبنية عمى أصمين:

متمكن عالم قادر، عالم ال أحد يصل إلى عممو، وقادر ال قادر غيره األول: إنَّ اهلل 
 .(ٔٔ)سبحانو

أما األول فقد تقدم، وأما ) امتمكنً  االثاني: إنَّ العالم القادر تكمن قدرتو في كونو حيً 
أحدىما صح أْن يقدر ويعمم كالواحد منا،  -الثاني، فيو أننا نرى في الشاىد ذاتين:
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ر ويعمم كالجماد، فمن صح من ذلك فارق من ال يصح واآلخر ال يصح أن يقد
، فإذا ثبت امن األمور، وليس ذلك األمر إاّل صفة ترجع إلى الجممة وىي كونو حيِّ 

 .(ٕٔ)(اا وغائبً نَّ طرق الداللة ال تختمف شاىدً أل ؛ىذا في الشاىد، ثبت في الغائب

حجة العقل، والداللة عند القاضي عبد الجبار تنقسم أربعة أقسام، ىي : 
والقرآن الكريم، والّسنة النبوية )األحاديث الشريفة(، واإلجماع، وكل واحد من ىذه 

 .(ٖٔ)األدلة عند القاضي توصل الناظر لمعمم باألحكام الشرعية

ويرى القاضي أنَّ معرفة اهلل سبحانو وتعالى ال تنال إاّل بالعقل ويعمل كبلمو 
عقل، فؤلن ماعداىا فرع عمى معرفة اهلل تعالى أن معرفة اهلل ال تنال إاّل بحجة ال)

بتوحيده وعدلو فمو استدلمنا بشيء منيا عمى اهلل، والحال ىذه كنا مستدلين بفرع لمشيء 
. ومن ثم يتحدث عن كل داللة من ىذه األدّلة، ولما (ٗٔ)(عمى أصمو، وذلك ال يجوز

الكتاب إنما ثبت حجة إنَّ  )ارتفع مفيوم العقل في معرفتو سبحانو وتعالى، فيقول: 
نو كبلم عدل حكيم ال يكذب وال يجوز عميو الكذب، وذلك فرع عمى معرفة أمتى ثبت 

إنما تكون حجة متى ثبت أنَّيا سّنة رسول  فؤلنيا ،ما الّسنةأاهلل تعالى بتوحيده وعدلو، و 
عدل حكيم، وكذا الحال في اإلجماع، ألّنو إما أْن يستند إلى الكتاب في كونو حجة، 

 .(٘ٔ)(أو إلى السّنة، وكبلىما فرعان عمى معرفة اهلل تعالى

ويعتمد القاضي عبد الجبار المعتزلي الداللة المنطقية المحكمة في ما يمزم 
 -المكمف من معرفة عمم التوحيد وىي:

أّنو يجب أْن يكون  : معرفة القديم سبحانو بما يستحقو من صفات، أيّ  أواًل 
ما يمزم )نَّ إإذ  ؛ال يشاركو أحد في الوحدانية بما يستحقو من صفات اا فردً واحدً 

... أن يعمم القديم تعالى بما يستحقو من .المكمف معرفتو من عموم التوحيد
 اال ثاني لو يشاركو في ما يستحقو من الصفات نفيً  االصفات.... ال بد أن يكون واحدً 

ثباتً   . (ٙٔ)(عمى الحد الذي يستحقو اوا 
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نَّو يعتمد في تأكيد الجانب التوحيدي لو سبحانو بأنَّو قديم عمى الداللة إأّي 
المنطقية عن طريق قدرتو عمى خمق األشياء التي ال تدرك إاّل من صانع قادر متمكن 

 ال يشاركو أحد في صنعو.

 نَّ إإذ  ؛اا مدركً ، سميعً اا، حيِّ ا، عالمً معرفة كيفية إستحقاقو لمصفات بكونو قادرً  -اثاني  
ا ا مدركً إستحقاقو ليذه الصفات التي ال يشاركو أحد فييا نابعة من قدرتو كونو حيِّ 

 . (ٚٔ)لجميع األمو

لو سبحانو، أّي  ااآلليية، ويكون عمم الذات مطمقً  ونرى القاضي يؤكد وحدة الذات
كونو صفات القديم سبحانو وتعالى ال يشاركو فييا أحد نَّ إو قادر بذاتو وعالم بذاتو، أّي إن

إذ إنَّنا نرى القاضي يمتزم الداللة المنطقية في إثبات ىذه المسألة في القدم  ؛امتمكنً  اقادرً 
المكمف قد يشاركو سبحانو بأنو عالم، لكن الفرق نَّ إبأنو قديم إلى استمرار الوجود، ويقول 

أنَّ المكمف اكتسب ىذه الصفة عن طريق معان محدثة اكتسبيا بالتعميم، لكنو سبحانو 
من باب ما )نَّو يكون إقديم يستحق ىذه الصفات لما ىو عميو ويستحقو في ذاتو، أّي 
ا ا حيِّ عالمً  احو كونو قادرً يشاركو غيره في نفس الصفة ويخالفو في كيفية استحقاقو ليا، ن

ن القديم سبحانو يستحقيا إن أحدنا يستحق ىذه الصفات كالقديم سبحانو إاّل إا، فموجودً 
 .(ٛٔ)(لما ىو عميو في ذاتو، والواحد منا يستحقو لمعان محدثة

فيما لم يزل، ويكون وال يزال، وال  ييجب عمى المكمف أن يعمم أنَّ اهلل حي اإذً 
ألّنو حي ال يموت  ؛ينتقل إلى حالة أخرى يأتي حال من األحوال ال بموت و ال بفناء

دراك إلا، وىذا اا دركً الذي يدل عمى انَّو كان حيِّ نَّ إإذ  ؛قادر عالم بما كان وما يكون
  .(ٜٔ)اا محدثً ال يكون إدراكً 

أّنو يستحق ىذه الصفة )إذ  ؛ يزال ويكونا في ما الولمداللة عمى كونو حيِّ 
لذاتو، والموصوف بصفة من صفات الذات ال يجوز خروجو عنيا بحال من 

 .(ٕٓ)(األحوال
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وىذا القول ينطبق عند القاضي عبد الجبار عمى إنَّ اهلل سميع بصير في ما لم 
في ما لم يزل،  ابصيرً  اأّنو تعالى كان سميعً )إذ يجب عمى المكمف  ؛يزل، وفي ما ال يزال

ألنَّ  ؛في ما ال يزال، وال يجوز خروجو عنيا بحال من األحوال ابصيرً  اوسيكون سميعً 
ا ال آفة بو، وىذا ثابت لمقديم تعالى في كل حال، .... كونو حيً .المرجع بذلك ليس إلى
لفقد  في ما ال يزال امبصرً  افي ما لم يزل، وال يكون سامعً ا ا مبصرً ويعمم أّنو لم يكن سامعً 

 .(ٕٔ)(المسموع والمبصر، ويعمم أّنو مدرك المدركات اآلن، وىي موجودة

ويؤكد القاضي بدليل منطقي أننا ال نحتاج إلى إقامة الدليل العيني الممموس 
ْن لم نشاىدهاألنو قادر عالم، موجودً  ؛لنشاىده سبحانو وتعالى ألنَّ الموجودات نعمميا  ؛، وا 

االضطرار، وىذا بدوره ال ينطبق عمى القديم سبحانو وتعالى كونُو مبني عمى أساسين 
فبل  اأحدىما أنو تعالى عالم قادر وقد تقدمو، والثاني، أنَّ العالم القادر ال يكون إاّل موجودً )

ال بد من أن يكون  اا قادرً لمً ألّنا لو قمنا إنَّ الواحد مّنا إذا كان عا ؛يمكن رّده إلى الشاىد
فكذلك القديم تعالى، كأن لقائل أْن يقول: إنَّ الواحد مّنا إنَّما يجب أْن يكون  ؛اموجودً 
ألنو عالم بعالم، وقادر بقدرة، والعمم والقدرة يحتاجان محل مبني بنية مخصوصة،  اموجودً 

ألنو  ؛كذلك القديم تعالى ، وليساوالمحل المبني عمى ىذا الوجو ال بد من أن يكون موجودً 
ن كان عالمً  عالم لذاتو، وقادر لذاتو، فبل  .(ٕٕ)(اقادرُ  ايجب وجوده وا 

ونرى القاضي يثبت بأنَّو سبحانو وتعالى قادر، والقادر ال يصح منو الفعل إاّل 
، وىذا ينطبق عنده في القدرة التي ال يصح العقل بيا إاّل وىي اإذا كان موجودً 
في ما ال  اا في ما ال يزل، ويكون موجودً حانو وتعالى كان موجودً نَّو سبإموجودة، أّي 

يزال، وال يجوز خروجو عن ىذه الحالة بأّي حال من األحوال، وىذه صفة ثانية من 
 صفات القديم.

ىو ما تقادم وجوده، وليذا )وداللة القديم عند القاضي عبد الجبار المعتزلي
ىذا قولو تعالى: )حتى عاد عالعرجون  يقال بناء قديم، ورسم قديم، وعمى
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  . أما داللة القديم عند المتكممين:(ٕٗ)(ٖٕ)القديم(

ىو ما ال أول لوجوده، واهلل تعالى ىو الموجود الذي ال أول لوجوده، ولذلك )
 .(ٕ٘) (وصفناه بالقديم

، بل ىو قديم اا بأّنو سبحانو وتعالى يكون محدثً ا قاطعً ويرفض القاضي رفضً 
ألن الموجود يتردد في  ؛الكان محدثً  انو تعالى لو لم يكن قديمً إ)في كل صفاتو، أّي 

ىذين الوصفين، فإذا لم يكن عمى أحدىما كان عمى اآلخر ال محالة، فمو كان القديم 
ا، فإن ا أو محدثً ، وذلك المحدث إما أن يكون قديمً ال تحتاج إلى محدث اتعالى محدثً 
 .(ٕٙ)(كان الكبلم في محدثو كالكبلم فيو اكان محدثً 

نقطاع وال تناىي اونرى القاضي يؤكد بكبلم منطقي بأّنو سبحانو وتعالى ال 
نَّ مصدرىا صانع قديم، وما لجوء أل ؛لوجوده، وتنتيي لو جميع الحوادث وما يمزم معرفتيا

إاّل إثبات لمصفات المعتزلة إلى التأويبلت التي تقوم عمى مبدأ الداللة المنطقية ما ىي 
القديمة هلل سبحانو وتعالى والتي تبعده عن التشبيو والتجسيم، وجميع الصفات الموجودة 

ألن الموجود إّما قديم  ؛الكان محدثً  اإّنو لو لم يكن صانع العالم قديمً ) افي المخموقات، إذً 
ّما محدث، ولو كان محدثً و  م يقدر إاّل لم يصح منو فعل الجسم، ألن المحدث لو قدر ل اا 

 . (ٕٚ)(اا فعل الجسم، فيجب أن يكون قديمً بقدرة، والقدرة ال يصح بي

 امعتزلي بأنو سبحانو وتعالى عالمً وىذا الكبلم يؤكد أنَّ القاضي عبد الجبار ال
 لذات مستحق لمصفات األزلية لمعان قديمة يتصف بيا سبحانو وتعالى.

ويتطّرق القاضي بصورة منطقية لتوضيح الرؤيا وعدم جوازىا عميو، وىي من 
القضايا الميمة التي شغمت المذاىب والتيارات الدينية من جية والمعتزلة من جية 
آخرى، وأثارت النزاع والخبلف العقدي بين التيارات، وترتبط قضية الرؤيا عند المعتزلة 

يقتضي كونو في  ا، ذلك أن إثبات اهلل مرئيً بقضية التوحيد ونفي الجسمية عن اهلل)
بأّي صورة  افي المكان، ولذلك سعى المعتزلة إلى نفي أن يكون اهلل مرئيً  اجية ومتميزً 
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لى نفي ذلك عنو في الدنيا وفي اآلخرة عمى السواء، ولم يكن سبيل  من الصور، وا 
ذا كانوا وجدوا في ب ذلك سبيبًل   اعض آيات القرآن سندً أماميم، فاالعتراضات كثيرة، وا 

لوجية نظرىم، فقد اعترضتيم أخرى استشيد بيا خصوميم في رد ىذه الدعوة، ومن 
يتفق  ثم لم يكن أمام المعتزلة إاّل تأويل ىذه اآليات التي استشيد بيا الخصوم تأويبًل 

 .(ٕٛ)(مع وجية نظرىم في التوحيد، وفي ما يجوز عمى اهلل وما ال يجوز عميو

يّرد بأسموب منطقي عمى من يقول أنَّ القديم قادرا بقدرة محدثة، ونرى القاضي 
المحدث ال بد )ن إأّي  ؛ن القدرة التي يمتاز بيا تختمف عن غيره من القادرين بالقدرةأو 

لو من ُمَحدّْث لكان محدثيا ال يخمو، إما أن يكون نفس القديم تعالى، أو غيره من 
ألّن القادر بالقدرة ال  ؛غيره من القادرين بالقدرةالقادرين بالقدرة ال يجوز أن يكون 

يجاد القدرة عمى أن وجود القادرين بالقدرة يترتب عمى قدرة القديم إيصح منو 
ا قبل وجود ىذه تعالى....، ولو كان محدثيا نفس القديم تعالى لوجب أن يكون قادرً 

 .(ٜٕ)(رةالقدرة حتى يصح منو إيجادىا، وال تصح قدرتو إاّل بعد ىذه القد

بعمم محدث، والمحدث ال بد لو من  اوىذا ينطبق بدوره عمى كونو عالمً 
القادرين يكسبون ىذه نَّ إمحدث، وىذه القدرة تختمف عند القادرين عنو سبحانو أّي 

ألنّْ العمم يّدل  ؛فيو عالم قبل وجود العمم ،الصفة من محدث، أما ىو سبحانو وتعالى
  .(ٖٓ)اد واقع عمى وجو مخصوصألنو اعتق ؛عمى الفعل المحكم

إذ إنَّ العمم يكون فيو من   ؛والداللة عمى العممية تقوم عمى أساس منطقي
العمم لو لم يكن من قبيل االعتقاد لصح انفصال الواحد عن نَّ إأّي  ؛قبيل االعتقاد

إذ القديم سبحانو عالم لذاتو فبل يجوز  ؛إذ ال عبلقة بينيما عمى صفة معقولة ؛اآلخر
 . (ٖٔ)ايكون معتقدً  نأ

الوجو المخصوص نَّ إعن أنَُّو اعتقاد واقع عمى وجو مخصوص، أّي  فضبًل 
وقوعو عمى ذلك الوجو )لمعمم إنَّما أتى من أنو واقع عمى اعتقاد مخصوص لكون 
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لجنسو  الكان ال يخمو، إّما أن يكون عممً ، فيو أنو لو لم يكن كذلك ايصير عممً 
وعينو، أو لصفة جنسو، أو لوجوده، أو لعدمو، أو لوجود معنى، أو لحدوثو، أو 

.. ألّنو .لجنسو وعينو ابالفاعل، أو لوقوعو عمى وجو ما نقولو، وال يجوز أن يكون عممً 
لتماثميما واشتراكيما  اد التقميد والتبحيث أن يكون عممً لو كان كذلك لوجب في اعتقا

 . (ٕٖ) (خبلفو في الجنس، والمعموم

العمم نَّ إأّي  ؛نَّ داللة اعتقاد التقميد والتبخيت ليس يعممأونرى القاضي يؤكد 
، إّنما العمم ىو االعتقاد المرتكز عمى الو كان من قبيل االعتقاد لكان كل اعتقاد عممً 

عتقاد لكان كل متمكن من العمم أْن من رحم اال اوجو مخصوص، ولو كان العمم صادرً 
، اسبحانو وتعالى، وال يسمى معتقدً  ا، وصفة العمم صفة يتصف بيا اهلل معتقدً يكون 

عتقاد المبنية عمى ويحاول القاضي أْن يستند عمى الدليل المنطقي في تأكيد  داللة اال
 ا.وجو مخصوص فتصبح عممً 

من وجوه عّدة، إما أن يقع من الناظر في الدليل المخصوص عمى الوجو الذي 
ا الوجو ينقل االعتقاد من عدم العممية إلى العممية المتحققة من الناظر،  يدل عميو، وىذ

ما أن يقع عن طريق النظر واالستدالل القائم عمى الدليل المنطقي الذي ينقل االعتقاد  وا 
 ؛عتقاد الواقع من جيتو سبحانو اليناإلى العممية، ويجب أن يقع من العالم بالمعتقد، كاال

 .(ٖٖ)االعالم عمى وجو مخصوص تكون عممً  ألنَّ صدورىا من جية

الكبلم عمى نَّ إأّي  ؛إن العمم ال يقع عمى وجو ممخصوص إال ممن ىو عالم
ال يقع إاّل )األوجو السابقة ال يتحقق، إاّل ممن ىو عالم، أي أن الكبلم في االعتقاد
بالدليل  اعالمً عمى ىذه الوجوه، وما يتأتى إاّل ممن ىو عالم، فيو أنو لو لم يكن المرء 

عمى الوجو الذي يدل، لم يولد نظرة العمم، وال أمكنو اكتساب العمم، ىذا عمى الوجو 
فكذلك ألنو لو لم يكتسب العمم بالنظر واالستدالل لم يمكن  ،األول، وأما الوجو الثاني

تذكر النظر واالستدالل عمى وجو يدعوه إلى فعل العمم، وكذلك الوجو الثالث، فإنَّو لو 
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 .(ٖٗ) (ام يكن االعتقاد الواقع منيا عممً بالمعتقد ل ام يكن عالمً ل

ونستنتج مما سبق أنَّ العمم اعتقاد وقع عمى وجو مخصوص ال يمكن أْن 
 يصدر إاّل من قادر متمكن قديم.

أما ما يخص أصل العدل، وىو األصل الثاني عند المعتزلة، فالمعتزلة أرادوا 
ما يزعمون، ويؤكدون عمى الجانب العقمي، في مسألة إنقاذ العدل اإلليي من الظمم ك

إذ ينزىونو سبحانو وتعالى  ؛نو عدل بما يقتضيو العقل من الحكمةإإذ  ؛العدل اإلليي
إلنَّو سبحانو وتعالى ال  ؛عن الظمم، وحمََّل المعتزلة اإلرادة اإلنسانية فعل القبائح

 .(ٖ٘)يصدر منو إاّل ما ىو حسن وعدل

اعمم أنَّ العدل مصدر عدل يعدل )والعدل عند القاضي عبد الجبار لغة 
 . (ٖٙ) (االضرب مصدر ضرَب يضرُب ضربً نَّ إ، كما عداًل 

فإذا قيل إّنو تعالى عدل، فالمراد بو أنَّ )ويعرف القاضي العدل اصطبلحا 
 .(ٖٚ)(صفاتو كميا حسنة، وأّنو ال يفعل القبيح، وال يخل بما ىو واجب عميو

ونرى القاضي عبد الجبار ُيغمب الداللة العقمية في الرد عمى بعض المتكممين 
 ،من ذلك ،الذين يعترضون عمى قول المعتزلة بأنَّو أفعالو سبحانو كميا حسنة، وعمى الرغم

قبيحة، فيؤكد ليم إنَّ اإلبداع والحسن ال يتأتى من المنظر والمرأى الذي  افإّنو يخمق صورً 
العدل أساس ورأس نَّ إا، بل يجب أْن يستحسن من جية الحكمة، أّي يتقبمو الواحد من

ال نعني إنو يحسن من جية المرأى والمنظر حتى يستحميو كل واحد، )نناإالحكمة أّي 
نما نريد أنو يحسن من جية الحكمة، وىذه الصور كميا حسنة من جية الحكمة، وال ا  و 

نو إمن جية الحكمة، كما  امن جية المرأى والمنظر، قبيحً  ايمتنع ان يكون الفعل حسنً 
 .(ٖٛ)(من جية المرأى والمنظر امن جية الحكمة، قبيحً  ايكون حسنً 

ونرى القاضي عبد الجبار يحاول أن يبين ىذه المسألة بصورة مبسطة، 
يفيميا حتى البسطاء من الناس بأنَّ العدل في كل شيء خمقو، وال يمكن أْن يصدر 
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أاّل نرى أنَّ أحدنا لو ) ح حتى لو كنا نراه قبيح لكن محتواه العدل نفسو، فيقول:القبي
فإن تمك المشية  حسنة من جية الجممة، قبيحة  ،مشى مشية عرجاء في إنقاذ محبوس

من جية الصورة، وبالعكس من ىذا لو مشى مشية حسنة في سقاية بمسمم إلى 
السمطات الجائرة، فإنيا قبيحة من جية الحكمة، حسنة من جية المرأى والمنظر، وىذا 

 .(ٜٖ) (ىو الكبلم في حقيقة العدل

نَّ العدل عنده سبحانو يقوم عمى أنَّ  أفعالو كميا حسنة، وترتكز عموم العدل وا 
ل بما ىو واجب عميو، وأنَّو ال يكذب )عنده سبحانو عمى  إنَّو ال يفعل القبيح، وال يخّْ

.. وال يكمّْف .في خبره، وال يجور في حكمو، وال يعّذب أطفال المشركين بذنوب آبائيم،
ّنو ويحيي من حيَّ عمى اهلل العباده ما ال يطيقون وال يعممون... لييمك من ىمك عن بي

ّنو سبحانو إذا آلم وأسقم… بينو اّل كان مخبًل  ،وا   فإنو فصمو لصبلحة ومنافعة عباده، وا 
 .(ٓٗ) (بعباده منيم ألنفسيم ابواجب، وأن يعمم أنَّو تعالى أحسُن نظرً 

، ويمكن تسميتو اء في البرىنة والتدليل واإلقناعوىذا مسمك جرى عميو العمم
 بالحسيات.بالتمثيل 

ونرى القاضي يحاول بصورة عقمية إثبات العدل اإلليي بالدين والتكميف بأنَّ 
لكل فعل صادر من العباد رد فعل منو سبحانو وتعالى، وىذا أساس العدل والتقّيد 

ألنو تعالى يعاقب العصاة ولو خّيروا في ذلك لما اختاروا ألنفسيم العقوبة، فبل )بو
ا منيم ألنفسيم، وكذلك فإنو ربَّما يبقى المرء، ىذه أحسن نظرً  والحال ،يكون اهلل تعالى

ن عمم من حالو أنو لو احترمو الستحق بما سبق منو الثواب، وكان من أىل الجنة، ا  و 
رتَّد وكفر وأبطل جميع مااكتسبو من اآلخر، ومعموم أنَّو لو ُيخيَّر بين ولو أبقاه ال

 التبقية، فكيف يكون اهلل تعالى أحسن نظرً ختار االحترام دون االتبقية واالحترام ال
 .(ٔٗ)(، فبلبد من التقّيدم  ألنفسيم والحال ىذهلعباده مني

ونرى القاضي يبّين العبلقة ما بين العدل والشكر، ونراىا عقمية عادلة بأنَّ ما 
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فإنَّيا منو سبحانو وتعالى، ونعمتو سبحانو ىي من أساسيات العدل  ،بنا من الِنَعمْ 
من عموم العدل أن نعمم أنَّ جميع ما )نَّ إعنده، والمقابل إنَّنا نقوم بشكره سبحانو، أّي 

بنا من النعم فمن اهلل تعالى، سواء كان من جية اهلل أو جية غيره، ودخولو في العدل 
اّل كان ال أنَّو تعالى كمفنا الشكر عمى ج ميع ما بنا من النعم، فموال أّنيا من فعمو وا 

 .(ٕٗ) (انَّ ذلك يكون قبيحً أل ؛يكمفّنا أن نشكره عمييا أجمع

إذ إنَّ المعتزلة ينطمقون في مسألة العدل االليي بأنَّو ثابت ال ُغبار عميو، 
خمق  ما ترى في)ليثبتوا إنَّ الباطل المتفاوت ليس من خمقو سبحانو كقولو تعالى 

إذ إنَّ الظمم ليس من صفاتو، وأنَّ العدل اإلنساني عندىم  ؛ (ٖٗ)(الرحمن من تفاوت
 .(ٗٗ)ىو أساس العدل االليي عمى الرغم من كل العيوب الموجودة في العدل اإلنساني

 ؛ونرى المعتزلة تؤكد الجانب العقمي في ارتباط الحرية اإلنسانية بمبدأ العدل
 ن الجّيد والقبيح.إذ العقل أساس التمّيز بي

إذ إنَّ  ؛ونرى القاضي يؤكد عمى تغميب الداللة العقمية عمى معرفة صحة السمع
إنَّما يكشف السمع من حال )صحة السمع ال يترتب وجوبيا إاّل باستناده عمى داللة عقمية 

إنَّ لنا في  ألّنا لو عممنا بالعقل ؛ىذه األفعال كما لو عرفناه بالعقل لعممنا قبحو أو حسنو
... ولذلك نقول أنَّ السمع ال يوجب قبح شيء ... لعممنا وجوبيا عقبًل اعظيمً  االصبلة نفعً 

نما يكشف عن حال الفعل عن طريق داللة العقل، ويفصل بين أمره تعالى،  وال حسنة  وا 
 .(٘ٗ)(، ال يأمر بما يفبح األمر بواوبين أمر غيره من حيث كان حكيمً 

في إثبات مسألة العدل عمى العاقل المتمكن، وال يثبت ونرى القاضي يؤكد 
فعمو عمى الوجو الذي )ألّنو غير متمكن أيّْ عاجز عن ؛الواجب عمى غير العاقل

 .(ٙٗ) (وجب

ننا بمجرد وجود العقل يتحقق حسن اإلنصاف، وقبح الظمم والكذب، وىذا إأيّْ 
 .(ٚٗ)يقتضي فعل األول، واالبتعاد عن الثاني
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إذ إنَّ العدل االليي  ؛يربط بين العدل االليي والعدل اإلنساني ونرى القاضي
ىو األساس في تحقيق اإلنصاف، فمن أساسيات العدل. إذا عمم اإلنسان بواجبو 

 .(ٛٗ)بتنفيذ ما وجب عميو اأصبح ُمْمَزمً 

وىذا ُيعد من أبعاد الحرية اإلنسانية التي يؤكد عمييا المعتزلة، فالعدل عند  
جتماعي ال يصدر إاّل من الفرد العاقل العالم بواجباتو، ويتطّرق االقاضي ىو أساس 

 االذي يقع عمى الفرد، ويكون ظممً  إلى ىذه المسألة باستعمال الدليل العقمي، فالضرر
 .(ٜٗ) (يوفي عميو أو يتقّدم ما يستحق بو) اونفعً  يمكن أْن يكون عداًل 

وتحقيق العدل يكمن في إنصاف المظموم، ورَّد مظموميتو من الظالم، أو يدفع 
ما ىو بدل عما صدر من فعل مشين بحق المظموم كرفع الظمم وتحقيق العدل يدفع 

 .(ٓ٘)جور األجيرأ

ونرى القاضي يؤكد عمى مبدأ أو أصل العدل عن طريق نفيو لكل أشكال 
 .(ٔ٘) (كل ضرر ال نفع فيو يوفى عميو)الظمم، والظمم 

كّمما أخذ ُممك أحد، أوَغَصَبُو، أو طالب بغير حق، أو فرض )إذ إنَّ الظالم 
 .(ٕ٘) (لم يفرضو الشرع فقد ظممو  اعميو حقً 

توجد لقبحو )إنما شأن اجتماعي  افرديً  اشأنً  ونرى أن الظمم عند المعتزلة ليس
معايير في الواقع المعقول ال تستمد من الخبر المنقول من نيي وتحريم، فمئلنسان 

.. عمى ىذا .نتفاع من مقتنياتو وحرمانو من االنتفاع ىو حجز ليذه الحريةحرية اال
 .(ٖ٘) (األساس يبني القاضي مفيومو لمظمم 

فالعدل عند المعتزلة بصورة عامة، والقاضي عبد الجبار بصورة خاصة بأنَُّو     
 .(ٗ٘) (تكافؤ الفرص لممارسة الحرية، والظمم بإحباط ىذه الممارسة وتعطيميا)

ثم يتطّرق القاضي عبد الجبار المعتزلي إلى حقيقة الوعد والوعيد، وىو 
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خبر يتضمن إيصال )، فالوعد ىو األصل الثالث من األصول التي اعتمدىا المعتزلة
، اا مستحقً ستقبل، وال فرق بين أن يكون حسنً نفع إلى الغير أو دفع ضرر عنو في الم

 .(٘٘) (وبين أن ال يكون كذلك

ّنو سبحانو وتعالى وعد المؤمنين المطيعين لو المبتعدين عّما نيى عنو بالثواب، إأّي 
بين المعتزلة والتيارات اإلسبلمية اآلخرى في مسألة  اولمعاصين لو بالعقاب، ونجد ىناك فرقً 

الوعد والوعيد، فإنَّ اهلل عند المعتزلة صادق في وعده ووعيده، إْذ وعد المحسنين بالثواب 
 والعاصين بالعقاب، وال ُيْخِمْف وعده ووعيده لمرتكب الكبيرة  بالتخميد في جينم. 

 ،تو، أما باقي المتكممينوشرط الغفران لمرتكب الكبيرة أْن يتوب قبل مو 
فإن أمره ُيتَرك هلل سبحانو وتعالى  ،فيؤكدون أن  العاصي الذي يتوفى من غير توبة

 .(ٙ٘)إما ُيعذبَُّو، أو يغفر لو، وأكثر الذين يعتقدون بيذا ىم األشاعرة

ونرى القاضي يأتي بمثال يتحّكم بداللتو العقل والمنطق، ويمكن إدراكو من 
بضيافة في وقت يتضّيق  افبلن وعد فبلنً )ى البسطاء منيم، فيقول: جميع المتّمقين حت

ا، وىكذا يقال أنَّ أحدنا وعد غيره بتمميكو جميع ما عميو الصبلة مع أنَّو يكون قبيحً 
إلى  ةقولو تعالى )وال تجعل يدك مغمولً ل او يفقر نفسو مع أنَّو يكون قبيحً يممكو حتى أن

 .(ٛ٘)،(ٚ٘) (عنقك وال تبسطيا كل البسط

يصال ضرر إلى إىو كل خبر يتضمن )ويعّرف القاضي الوعد والوعيد 
، وبين أن ال امستحقً  االغير، أو تفويت نفع عنو في المستقبل، وال فرق أن يكون حسنً 

 .(ٜ٘) (يكون كذلك

ونرى القاضي حينما  يتحّدث عن الخمف في الوعيد، ويؤكد أّنو سبحانو وتعالى 
ثم ) ألنو يفعل ما وعد بو وتوعََّد عميو ؛بالفعل ثم يتراجع عن ىذا الفعلقادر قديم ال ُيخبر 

بأن  اثم ال يفعمو، وربما ال يكون كذبً بأن يخبر عن نفس الفعل  اأن الخمف ربما يكون كذبً 
لم  يخبر عن عزمو عمى الفعل ثم ال يفعمو، وليذا فإنَّو لما استحال العزم عمى اهلل تعالى،
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 .(ٓٙ) (اكبيرً  اتعالى اهلل عنو ُعّموً  ايكن الخمف في حّقو إاّل كذبً 

إذ  ؛ونرى القاضي يّرد عمى المخالفين ألصل الوعد والوعيد بداللة عقمية ثابتة
نَّ  صمى اهلل لنبوة محمد) اإنكار ه إنكار أن الوعد والوعيد من الصفات اإلليية الثابتة، وا 

يخالف في أصل الوعد والوعيد، وقال أنَّ اهلل تعالى )نَّ إأّي عميو والو وصحبو وسمم( 
ما وَعَد وال توعَّْد، وىذا عمى الحقيقة خبلف في نبوَّة محمد  )صمى اهلل عميو والو 

 .(ٔٙ) (وصحبو وسمم( ألنَّا نعمم من دينو ضرورة أنَّو وَعَد و توعَّدْ 

نكارالوعد والوعيد ماىو إاّل كذب، و  إنكارونراه يؤكد إنَّ  لمحقيقة اآلليية،  ا 
إنَّ الخمف في حق اهلل تعالى كذب لما تقّدم، )نَّو سبحانو قديم ال يفعل القبيح أّي أل

 .(ٕٙ) (والكذب قبيح، واهلل تعالى ال يفعل القبيح لعممو بقبحو ولغناه عنو

ا وما ُيَبدَّْل القوُل َلَديَّ وما أن)ويؤكد ىذا الكبلم بدليل قرآني وىو قولو تعالى: 
 .(ٖٙ) (بظبّلٍم لمعبيد

ن المستحق من األفعال في أصل الوعد والوعيد ىو المدح والذم، ونتائجيما إ
 -من الثواب والعقاب، وأفعال الذم التي تستحق الوعد تكون عمى ضربين:

عمى المعصية  العقاب من جيتو سبحانو وتعالى، ال يستحق العباد إاًل  -األول:
أن يكون العاصي  الغير مع نوع من الرتبة، وىو وحقيقة المعصية فعل مايكرىو)

كما يقول عصى فبلن األمير،  ادون المعصي، وليذا ال يقال عصى األمير فبلنً 
 .(ٗٙ) (وال يفيم من أطبلق ىذه الكممة غير معصية اهلل تعالى

العقاب الذي ال يتبعو من جية اهلل تعالى، وىو الفعل الذي يفعمو وىو غير  -الثاني:
 .(٘ٙ)بحو لجيل منو، أو عدم إدراكومدرك لق

 -وينقسم الثواب في أصل الوعد والوعيد عمى ضربين:

الثواب من جيتو سبحانو وتعالى، وال يستحقو الُمَكمَّْف إاّل عن طاعة اآلخر. 
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 .(ٙٙ)ما ال يتبعو الثواب، وىو المدح المقابل لمنعمة

ا إذ يعتمد أسموبً  ؛في استحقاق الثواب والعقاب اونرى القاضي يضع شروطً 
بالدليل العقمي الذي يوضح الشروط التي يتحقق بيا الثواب والعقاب الناتج  اا مقترنً منطقيً 

عن الوعد  والوعيد، فيتطرق القاضي عبد الجبار المعتزلي إلى شرط استحقاق العقاب، 
ا يرجع إلى ، ومايرجع إلى الفعل فيو أن يكون قبيحً  ما)إذ  ؛فنراه ُيرّكز عمى الفعل والفاعل

إنَّ الغبي ال يستحق  -الفاعل فيو أن يعمم قبحو أو يتمكن من العمم بذلك، وليذا قمنا:
من العمم بذلك، وقمنا: إن  ابقبحو، وال متمكنً  اعمى فعل القبيح الذَّم لما لم يكن عالمً 

نَّ كان قد اعتقد أنَّو حسن، لما كان متمكنً  من  االخارجي يستحق الذم عمى قتل المسمم، وا 
 .(ٚٙ) (العمم بقبحو، ىذا في الذم  الذي يتبعو العقوبة من جية اهلل تعالى

 -وكذلك استحقاق المدح، فيقسمو القاضي عبد الجبار قسمين:

إنَّو يمتاز بأّنو يتبعو الثواب من جيتو سبحانو وتعالى، ولكي يتحقق ىذا  -وليما:أ
ى الفعل، ويجب أن يكون األول شرط يرجع إل -اإلستحقاق يجب أْن يتوافر شرطان:

ىذا الفعل لو منفعة واضحة زائدة عمى حسنو، والثاني في استحقاقو إلى الفاعل، ومن 
 .(ٛٙ)ولو صفة زائدة عمى حسنو اصفات ىذا الفاعل أْن يكون عالمً 

الشرط الثاني من استحقاق المدح، ىو ما ال يتبعو الثواب من جية اهلل  -ثانييما:
إلى الفعل،  أنَّ يتوافر فيو شرطان يرجع في استحقاقو اأيضً سبحانو وتعالى، ويجب 

والثاني يرجع في استحقاقو إلى الفاعل، وشرطو أن يكون الفاعل  اوىو أْن يكون إحسانً 
 .(ٜٙ)وجو اإلحسان اقاصدً 

ونرى القاضي يؤكد عمى استحقاق المدح والذم والثواب والعقاب، ماىو إاّل فعل 
أو تمكنو من ذلك أْن يكون  ال يجوز في عممو بقبيح القبيح،)نَُّو إالقبيح أو عدم فعمو، أّي 

في إستحقاق العقاب، فإنَّ ذلك مما يكون من قبل اهلل تعالى، وفعل اهلل تعالى ال  امؤثرً 
نَّما يستحق العقاب عمى ما يفعمو ال غير  .(ٓٚ) (يجوز أن يستحق عميو العقوبة، وا 
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ا في إستحقاق المدح والثواب إاّل منطقيِّ ا أساسيِّ  اونرى القاضي يضع شرطً 
 .(ٔٚ) (جتنابو لمقبيح، وما يجري ىذا الجري، وما عداه شرط فيوافعمو كالواجب و )ىو

فعل الواجب من قبل المكمف امتثال ألمره سبحانو وتعالى ىو األساس في نَّ إأّي 
كمَّفنا باألفعال الشاقة يكون تمَّقيو العقاب أو الثواب، ويؤكد القاضي عمى أنَّو تعالى كمما 

فاعمم أنَّو تعالى إذا كّمفنا لؤلفعال الشاقة فبل بد من أْن )لما كمَّفنا بو  اومتوازيً  ثوابو مقاببًل 
ال  ايكون في مقابميا من الثواب ما يقابمو، بل ال يكفي ىذا القدر حتى يبالغ في الكثرة حدً 

اّل ك  .(ٕٚ)(ان ال ُيحِسْن التكميف ألجمويجوز اإلبتداء بمثمو وال التفّضل بو، وا 

نَّو سبحانو عالم متمكن قديم ال يأمر أو يكّمف عباده باألفعال الشاقة من إأّي 
، وىذا اغابتً  ادون أْن يجزيو الثواب المقابل ليذه األفعال، وأْن لم يفعل ذلك يكون ظالمً 

 ال يجوز عميو سبحانو وتعالى، وينافي ما ىو عميو.

عبد الجبار بصورة منطقية لشرط إيصال المدح إلى صاحبو ويتطّرق القاضي 
فإنَّ المدح )أن يعيده إلى الحياة حتى يستحق ثوابو  اباإلعادة، فإذا مات وجب قطعً 

مما يمكن إيصالو إلى مستحقو من دون اإلعادة، فكان ال يثبت لؤلحياء بعد اإلماتة 
دليل عمى أنَّو ال بد من  ااإلماتة قطعً ى يعيد األحياء بعد وجو، وفي عممنا بأنَّو تعال

 .(ٖٚ) (يصالو الييم إاّل باإلعادةإستحقاق الثواب، الذي ال يمكن ا

إذ إنَّو سبحانو وتعالى عادل حكم، ال يكّمفنا ويشقينا باألفعال الصعبة والشاّقة في 
األفعال ف  حياتنا إالَّ من أجل أْن ُيثيبنا بالثواب الجزيل الذي نستحقو عمى تحمّمنا ليذه

انَّ القديم تعالى إذا جعل ىذه األفعال الشاقة عمينا، وكان يمكنو أاّل يجعميا كذلك، فبل بد )
من أن يكون في ذلك من الثواب ما ذكرناه، واستشياده بالواحد مّنا، أنَّو إذا انعم عمى 

 .(ٗٚ) (الغير بضروب من النعم، فإّنو يحسن منو أن يكّمفو ما َلِحَق بو من مّشقة

ويؤّكد القاضي أن استحقاق الثواب والعقاب يكون بداللة عقمية أو سمعية، 
فالداللة السمعية ىي الداللة المباشرة التي جعميا اهلل  سبحانو وتعالى في ُكتُِبِو 
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السماوية، والتي تختص بالمأكل والمشرب والزواج، وىو الذي عممناه من ترغيبو 
مما قد اشتيينا في حياتنا الدنيا كان ال يّصح فيو  ّنوُ إسبحانو وتعالى لنا فيو، ولوال 

وعد المطيعين بالثواب، وتوعَّد العصاة بالعقاب، فمو )الترغيب، أّي أنو سبحانو وتعالى 
 .(٘ٚ)(لم يجب لكان ال يحسن الوعد والوعيد بيما

ونجد القاضي يؤكد أىمية الداللة السمعية، ويجعميا مساوية لمداللة العقمية، 
عمماء المعتزلة الذين يعتمدون عمى الداللة السمعية في تحقيق الثواب  بعكس بعض
 والعقاب فقط.

أما الداللة العقمية في استحقاق الثواب والعقاب عند القاضي عبد الجبار، 
 -فيجعميا  داللتين:

تقوم ىذه الداللة عمى الموجبات التي ُفِرَضْت عمينا من ِقَبِمِو  -الداللة األولى:
أن القديم تعالى أوجب عمينا الواجبات واالجتناب عن الُمَقِبّحات، )سبحانو وتعالى أّي 

وعرفنا وجوب ما يجب وقبح ما يقبح، فبل بد من أن يكون ليذه التعريفة واإليجاب 
إذا أخممنا بو أو أقدمنا عمى خبلفو من قبيح ونحوه استحققنا من وجو، وال وجو لو إاّل 

 . (ٙٚ) (اعظيمً  اجيتو ضررً 

وتقوم ىذه الداللة العقمية عمى أّنو سبحانو وتعالى حينما خمق  -الداللة الثانية:
فينا الشيوة، واالبتعاد عن الحسن، إنما جعل في مقابميا العقوبة لكي نجد ما يبعدنا 

 .(ٚٚ)عن فعل القبائح

ونرى المعتزلة ومنيم القاضي عبد الجبار يؤكد عمى أنَّو سبحانو وتعالى عادل 
كريم ال يعاقب المكمف لتفويتو النفع لنفسو أنَّما يعاقبو بما فيو عمى إقدامو وفعمو 

ألجل أنَّو فوَّت عمى نفسو النفع )ألنَّو تعالى ال يعاقبو  ؛القبيح، وابتعاده عن الواجب
نم خبللو بالواجب ذلك وجو بالتكميف، وا  ستحقاق العقاب اا يعاقبو إلقدامو عمى القبيح وا 

ل بالواجب والفاعل لمقبيح عمى تفويت  كما في الّذم، أال ترى أنَّ الُعقبلء ليذمون الُمخّْ
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قدامو عمى القبيح، فكذلك  النفع بالواجب عمى نفسو، وانما يذمونو إلخبللو بالواجب، وا 
ألن العباد ال يستحق بعضيم من  ؛مى الشاىد ال يّصحفي العقااب وقياسيم ذلك ع

 .(ٛٚ) (بعض العقاب

ونرى القاضي يجيب بصورة عقمية منطقية عمى بعض المتسائمين الذين يسألون 
عن كيفية محاسبة المكمف إذا تساوت عنده الطاعات والمعاصي، فنراه يؤكد بأنَّو يجب 

المكمف بين الطاعات والمعاصي أن يكون أنَّو لو جمع )أْن يسقط واحد منيا لآلخر، أّي 
في حالة واحدة، وذلك محال، وجوابنا أن ىذا إنما يمزمو لو لم يسقط واحد  امعاقبً  امثابً 

 .(ٜٚ) (فإنَّ ذلك مما ال يجب ،منيما اآلخر، فأما اذا سقط األقل باألكثر

إنَّ المكمف إما أن (ويؤكد ىذا الدليل العقمي في موضع آخر حينما يقول
مص طاعاتو أو معاصيو، أو يجمع بينيما ويخمطو، فإذا جمع بينيما فبل سبيل إلى يخ

ن يكون أحدىما أكثر من اآلخر واآلخر أقل منو، إالتساوي عمى ماتقّدم، فميس إاّل 
 .(ٓٛ) (فيسقط األقل باألكثر

وقد يتسائل سائل ىل ُيستحق الثواب والعقاب عمى الفعل وعدمو؟ القاضي في 
إنَّ المدح والذم والثواب )ىذه المسألة نراه يؤكد أنَّ عدم الفعل ىو كالفعل، فيقول: 

والعقاب يستحقان عمى الطاعة والمعصية، والذي نذكره ىينا أنَّ المدح والثواب كما 
عمى أنَّو ال يفعل القبيح، وأن الذم والعقاب كما  يستحقان عمى الطاعة فقد يستحقان

 .(ٔٛ) (فقد يستحق عمى اإلخبلل بالواجبات ،يستحقو عمى فعل المعصية

وبالعكس من القاضي نرى أبا عمي المعتزلي يرى أنَّ الذي يستحق الثواب 
أن الثواب والعقاب ال يستحق إاّل عمى الفعل، فإما عمى )والعقاب ىو الفعل، فيقول: 

 . (ٕٛ) (نَّو ال يفعل، فؤلننا عمى قولو إنَّ القادر بالقدرة ال يخمو من األخذ والتركأ

فإنَّ )ونرى أبا ىاشم المعتزلي أستاذ القاضي يؤكد ما أكدَّه القاضي حين قال: 
 .(ٖٛ) (ستحقاق، وىو الصحيح من المذىبال يفعل كالفعل في أّنو جية اال
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إلثبات ما يراه بأن المكمف يجب أن  ونرى القاضي يتّبع أسموب منطقي عقمي
والذي يدل عمى صحة ىذا أنا متى عممنا )يستحق الثواب والعقاب أن فعل أو لم يفعل

ْن لم نعمم أمرً اإخبللو بالواجبات عممنا  آخر، كما أّنا متى عرفنا كونو  استحقاقو لمذم، وا 
آخر، فيجب أن يكون كل  ان لم نعمم شيئً ا  لمقبيح عممنا انو يستحق الذم، و  فاعبًل  اعارفً 

 .(ٗٛ) (ستحقاق الذم عمى ما نقولوافي  اواحد من األمرين مؤثرً 

ونرى القاضي يأتي بدليل مبسط متداول يفيمو طالب العمم واإلنسان البسيط، 
وىذا يتعمق بنمطية  يضاح،في ىذه المسألة بالبيان واإل اكي يثبت ما يراه صحيحً 

قناع الحسيات التي اتخذىا القاضي في عممية اإللى إساسو المجوء أو  التعبير عنده،
ن من كان عنده وديعة وطولب بالرد فاستمقى عمى قفاه وتثاقل ولم إ)يضاح، إذ واإل

يّرد استحق الذَّم، كما لو ظممو وغصب قطعة من مالو، وليس ىينا ما يصرف اليو 
ستحقاقو الذم سوى إخبللو بما ىو واجب عميو، فيجب أْن يكون اإلخبلل بالواجب ا

 . (٘ٛ) (ستحقاق الذَّم عميواكفعل القبيح في 

ويتطّرق القاضي إلى مسألة ميمة، وىي كيفية إسقاط الثواب والعقاب عن 
 -المكمف، وتكون بطريقتين:

رضت عميو، والثانية، اإلتيان األولى، الذم عمى ما فعمو، وقام بو من الطاعات التي ف
  .(ٙٛ)بمعصية أعظم وأكبر مما كان يعممو

ألن الحال في ذلك كالحال فيمن أحسن  ؛بالندم عمى الطاعة)سقاط الثوابا  و 
إلى غيره ثم ندم عمى ما فعمو من اإلحسان، فإن ندمو عمى ذلك يسقط ما كان 

 .(ٚٛ) (يستحقو

ألن ذلك بمنزلة أن يحسن )، وأما السقوط بمعصية أعظم مما فعمو من ذلك
من اإلحسان ثم يسيء اليو إساءة ىي أعظم من ذلك بكثير، ومعموم أنَّو  اإلى غيره قدرً 

 .(ٛٛ) (كما كان يستحق من قبل اإلساءة اوال شكرً  اوالحال ىذه ال يستحقو مدحً 
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ىذا فيما يتعمَّق بسقوط الثواب، أما سقوط العقاب، فإنَّو يتحقق من جية اهلل 
لتزام بالواجبات، أو إذ يسقط بالندم عمى ما فعمو من المعاصي، وعدم اال ؛ىتعال

 .(ٜٛ)يتحقق بطاعة أعظم منو

 اليو اعتذارً إإنَّ أحدنا إذا أساء إلى غيره ثم اعتذر )إذ  ؛والندم ىنا ىو االعتذار
ليو أن يذمو إ، فإنو يسقط ما كان يستحقو من الذم حتى ال يحسن من المساء اصحيحً 
 .(ٜٓ) (ذلك، فكذلك الحال في التوبة مع العقاببعد 

أما مبدأ المنزلة بين المنزلتين، فقد الزمت المعتزلة منذ النشأة األولى ليم 
لمجواب عن سؤال طرح عمييم بما يخص مرتكب الكبيرة ىل ىو مؤمن أم كافر، 

 .(ٜٔ)يمان والكفرفأكَّدوا أنَّو في منزلة بين المنزلتين، أّي بين اإل

نما تستعمل في شيء إ)عند القاضي عبد الجبار  اواألصل في العبارة لغويً 
 .(ٕٜ) (بين شيئين ينجذب كل واحد منيما بُشبو

فيو العمم بأنَّ لصاحب الكبيرة )صطبلح عند المتكممين المعتزلة أما في اإل
 .(ٖٜ) (سمين، وحكم بين الحكميناسم بين اال

نما يسمى فاسقً اسمو اسمو اسم الكافر، وال اال يكون )أّي  ، اسم المؤمن، وا 
وكذلك فبل يكون حكمو حكم الكافر، وال حكم المؤمن، بل ّيفرد لو حكم ثالث، وىذا 

 .(ٜٗ) (.... ىو سبب تمقيب المسألة بالمنزلة بين المنزلتين.الحكم

بين المنزلتين، ويكون  اضي أن صاحب الكبيرة يكون متذبذبً وعمى رأي القا
 كافر وال منزلة المؤمن.منزلة ال منزلة ال

ونرى القاضي  يحاول أن يثبت ىذه المسألة بطريقة منطقية يربطيا بفعل 
لمثواب، أو  افأما أن يكون مستحقً )اب والثوابالمكمف الذي ال يخمو حالو من العق

ن كان مستحقً  المعقاب، فإن كان مستحقً  امستحقً  يكون  المثواب فيو من أولياء اهلل، وا 
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 .(ٜ٘) (لمعقاب فيو من أعداء اهلل تعالى

المنزلة بين المنزلتين تقوم عمى مبدأ إصدار حكم عمى مرتكب الكبيرة نَّ إأّي 
 .(ٜٙ)أنو مسؤول عن فعمو، وحريتو في اختياراتو ايفترض بالمكمف سمفً 

ويوضح القاضي في حديثو عن مسألة المنزلة بين المنزلتين كيفية العقاب 
والعقاب دون ذلك، ويحاول أن يفّرق في تسمية المكمف مرتكب الكبيرة العظيم، 

فإن كان )دون العقاب العظيم   االمستحق لمعقاب العظيم، والمكمف الذي استحق عقابً 
، والكفر أنواع من ذلك النفاق، وىو أن يسر المعقاب العظيم فإّنو ُيسمّى كافرً  امستحقً 

ثم خرج عنو إلى  ا، وىو أن كان مؤمنً رتدادصاحبو خبلف ما يظيره، ومنو اال
ْن استحق عقابً .الكفر،  .(ٜٚ) (افاسقً  دون ذلك ُسميَّ  ا.... وا 

ما بين الثواب والعقاب، وبين  اوثيقً  اونرى القاضي عبد الجبار يربط ربطً 
أن المدح ىو كل قول ينبيء عن عظم حال الغير، )مسألة حقيقة المدح والذم، أي 

قول وقع عمى وجو دون وجو، وكل وجو وقع عمى وجو دون وجو فبل بد أن  افيو إذً 
، وجاز أن يقع وال يكون ا، فإنو لما جاز أن يقع خبرً ايقصد كما في كون الكبلم خيرً 

 .(ٜٛ) (ان بد من قصد لو ولمكانو صار خبرً ، لم يكاخبرً 

الخير وفي ىذا السياق نرى القاضي يؤكد في مسألة القصد المتقّدم إن كان 
 .امقصودً  ايرية لمكانتو، فصار خيرً ، واكتسب الخامقصودً 

ويقّسم القاضي المدح في مسألة المنزلة بين المنزلتين قسمين، قسم يستحق بو 
المكمف الثواب عن طريق أدائو لمواجبات، واجتنابو القبائح والذنوب التي أمره اهلل 

المدح بشيء ال يستحقو مثل سبحانو وتعالى باجتنابيا، وقسٌم يستحق فيو المكمف 
 .(ٜٜ)استواء األعضاء، وجمال الوجو، واستواء القامة وجماليا

الذم قسمين، قسم يستحقو المكمف من ذم إلخبللو بالواجبات  اويقّسم أيضً 
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واإلقدام عمى فعل المقبحات، واآلخر، ال يستحقو عمى ىذه الطريقة، وذلك نحو الذم 
 .(ٓٓٔ)العيوب المختمفةعن  عمى قبح الخمق والشكل، فضبًل 

ومن ثم يتطّرق القاضي إلى مسألة التعظيم واالستحقاق، ويعدىما كالمدح 
والذم عمى السواء، ولكن الفرق بينيما أنيما يستعمبلن في القول والفعل، أما المدح 

 .(ٔٓٔ)والذم فيما ال يستعمبلن إاّل في األقوال

بصورة منطقية في مسألة ونرى القاضي يتطّرق إلى داللة الثواب ومّيزاتو 
إذ تدل عمى تغميب الجانب العقمي في توضيحيما، فيؤكد أنَّ  ،المنزلة بين المنزلتين

كل نفع مستحق عمى طريق التعظيم واإلجبلل، وال بد من اعتبار ىذه )الثواب 
رة لم يكن ثوابً  لم ينفصل  ا، ولو لم يكن مستحقً االشرائط، ولو لم يكن منفعة وكانت مضَّ

عمى سبيل التعظيم واإلجبلل لم ينفصل عن  اتفضيل، وكذلك فمو لم يكن مستحقً عن ال
 .(ٕٓٔ) (ذا حصمت ىذه الشرائط كميا فيو الثوابا  العوض، و 

ويتطّرق القاضي عبد الجبار إلى العذاب، والطرق التي يستحقيا المكمف من 
 ستخفافكل ضرر محض يستحق عمى طريق اال)أجل وقوع العقاب عميو، والعقاب
، وكذلك فمو لم األنو لو كان منفعة لم يكن عقابً  ؛اوالنكال، فبل بد من أن يكون ضررً 

ستخفاف لم ينفصل عن الظمم، وىكذا فمو لم يستحق عمى سبيل اال ايكن مستحقً 
والنكال لم ينفصل عن الحدود التي تقام عمى التائب، وعن ىذه اآلالم والمصائب 

 .(ٖٓٔ) (النازلة من جية اهلل تعالى

ونرى القاضي عبد الجبار يّقر بوجوب وجود الموالة، ويريد بيا المحبة، ونفع 
أّي ال ناصر ليم،  (ٗٓٔ) إذ يراد بيا الُنصرة، كما قال اهلل تعالى )ال مولى ليم()الغير

اآلية أّي األولى  (٘ٓٔ) (إنما ولّيكم اهلل ورسولو)وقد تذكر وُيراد بيا األولى، قال تعالى 
بكم إّنما ىو اهلل ورسولو والمؤمنون بيذا الوصف، وقد تذكر ويراد بيا المحبة، وىو 

 .(ٙٓٔ) (رادة نفع الغير، يقال ولّي فبلن، أي يريد خيرهإ
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ألنَّو  ؛ونرى القاضي يؤكد عمى عدم استعمال الموالة في القديم سبحانو وتعالى
ذا استعمل نَّ النفع والأل)وذلك ؛سبحانو ال يحتاج النفع والضُّر ضر مستحيبلت عميو، وا 

فقيل: فبلن من أولياء اهلل، فذلك عن طريق التوسع، والمراد بو أنَّو يريد نصرة أولياء 
ذا قيل أنَّ اهلل ولّي عبده، فالمراد بو أنَّو يريد إثابتو والتفّضل  اهلل، أو يريد خيرىم، وا 

 .(ٚٓٔ) (عميو

اضي بأنَّ المعاداة ناتجة عن إذ يؤكد الق ؛وىذا ينطبق بدوره عمى المعاداة
إرادة نزول الضرر بالغير، )العداوة، وىدفيا إنزال األذى والضرر باآلخرين، ومعناىا 

ذا قيل  ذا قيل: فبلن يعادي اهلل تعالى فالمراد بو أنو يريد نزول الضرر بأوليائو، وا  وا 
 .(ٛٓٔ)(في اهلل تعالى أنَّو عدّوه، فالمراد أنو يريد معاقبتو

تقّدم أنَّ األساس التي قامت عميو مسألة المنزلة بين المنزلتين عند  ونرى مما
المعتزلة بصورة عامة، والقاضي عبد الجبار بصورة خاصة، بأنَّ صاحب الكبيرة ال 

، إنَّما ىو فاسق خرج عما ُكمَّْف بو باجتناب القبائح، والخمل في اوال مؤمنً  ايكون كافرً 
 القبائح عمى الرغم من وجوب اجتنابيا.أداء الواجبات، والقيام بفعل 

إذ إنَّو يستحق المعن والذم واالستخفاف  ؛اصاحب الكبيرة ال يكون مؤمنً نَّ إأّي 
فإنَّو الذي يستحق لو المدح والتعظيم والتبجيل، وعمى  ،واالستحقار واإلىانة، أما المؤمن

وما النجاة من العقاب  ا،إنما فاسقً  اىذا األساس ال يمكن أن يكون صاحب الكبيرة  مؤمنً 
 جتنابيا.اإاّل باالمتثال ألوامره سبحانو، والتمسك بأداء واجباتو، وترك القبائح و 

أما مبدأ األمر بالمعروف والنيي عن المنكر، وىو األصل الخامس عند 
المعتزلة، فيو أصل ميم يؤكد عمى العدالة اإلليية التي وكميا لعباده المؤمنين، واألمر 

قول القائل لمن دونو ال )والنيي   ،(ٜٓٔ) (القائل لمن دونو في الرتبة افعلقول )ىو 
 .(ٓٔٔ) (تفعل

كل فعل عرف فاعمو حسنو أو دلَّ عميو، )والمعروف عند القاضي عبد الجبار
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 .(ٔٔٔ)(وليذا ال يقال في أفعال القديم تعالى معروف، لما لم يعرف ُحسنيا وال دّل عميو

ف فاعمو قبحو، أو دلَّ عميو، ولو وقع من اهلل كل فعل عر )والمنكر عنده 
 .(ٕٔٔ)(تعالى القبيح ال يقال أنَّو منكر، لما لم يعرف قبحو وال دلَّ عميو

ويؤكد القاضي أىمية العقل في وجوب إثبات األمر بالمعروف والنيي عن 
المنكر، وأنَّ الخبلف بين عمماء المعتزلة ليس بوجوب األمر بالمعروف والنيي عن 

، أما أبو ىاشم وعقبًل  ا، أو ال يعمم إاّل سمعً إنَّما الخبلف عمى أنَّو يعمم عقبًل  ،منكرال
إاّل حينما  ا، وال يحدث سمعً فيو العمم فعبًل  أستاذ القاضي: فقد ذىب إلى أنَّ األساس

 .(ٖٔٔ)لممضرة ايظمم غيره فيؤثر في قمبك، فيمزمك ذلك النيي عنو دفعً  ايشاىد واحدً 

ونرى القاضي يشترط لوجوب السمع في األمر بالمعروف والنيي عن المنكر 
قيامو عمى أدّلة عدة أىميا القرآن الكريم كونو كتاب اهلل الذي ال يدخل الشك والشبية 
فيو، وصادر من حكم قادر متمكن ونرى القاضي يحاول أن يعتمد اآليات المحكمات، 

ُأخِرَجْت لمناس تأمرون بالمعروف وتنيون عن  ُكنُتم خيَر أمَّةٍ )فيذكر قولو تعالى: 
وىي من اآليات التي تعد من الحسنات الواجبات، وىي صفة مدح  ،(ٗٔٔ)(المنكر

 خّصيا اهلل سبحانو وتعالى ألمة محمد )صمى اهلل عميو والو وصحبو وسمم(. فضبًل 
تي تدعو عن السنة النبوية، وىي أقوال الرسول )صمى اهلل عميو والو وصحبو وسمم( ال

إلى األمر بالمعروف والنيي عن المنكر، ويعتمد فييا القاضي عبد الجبار عمى 
أما الدليل الثاني اإلجماع، ونرى  (٘ٔٔ)األحاديث الصحيحة ذات السمسمة الذىبية،

ن شكال فيو، ألأوألنَّو ال  ؛القاضي في ىذا الشرط ال يناقش، وال يذكر أسباب وجوبو
 . (ٙٔٔ)األمة اتفقوا عميو

ونرى القاضي يغمب الجانب العقمي في تحديد شرائط قيام األمر بالمعروف 
والنيي عن المنكر، ومن وجوب معرفة األمر بالمعروف والنيي عن المنكر عنده ىو 

ألنَّو معروف وأنَّ المنيي عنو منكر، ولو لم يعمم المكمف  ؛وجوب معرفة المأمور بو
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مسألة الظن في  اشديدً  اويستبعد استبعادً ما أمر بو ونيى عنو اللتبس عميو األمر، 
ألنَّو لو لم يعمم  ؛إنَّ المأمور بو معروف، وأنَّ المنيي عنو منكر)ىذه المسألة، فيقول: 

ذلك ال يأمن أن يأمر بالمنكر وينيي عن المعروف، وذلك مما ال يجوز، وغمبة الظن 
 .(ٚٔٔ)(في ىذا الموضع ال تقوم مقام العمم

ضع آخر يغمب الظن في مسألة حضور المنكر، ويجعل ولكننا نراه في مو 
يعمم أن المنكر حاضر، كأن يرى آالت الشرب مييأة )إذ إنَّو  ؛الظن يقوم مقام العمم

 .(ٛٔٔ) (والمبلىي حاضرة والمعازف جامعة، وغمبة الظن تقوم مقام العمم ىينا

والنيي ونرى القاضي يحاول أن يناقش بصورة منطقية أنَّ األمر بالمعروف، 
إذ لم يؤِد إلى مضرة تفوق نييو بالمسممين، فإنَّو ال وجوب  ؛عن المنكر يجب أْن يطيق

ال يؤدي إلى مضرة أعظم منو، )إذ إنَّ عممو  ؛عمى الرغم من أْن القاضي ال يستحسنو
فإنَّو لو عمم أو غمب في كل منو إن نييو عن شرب الخمر يؤدي إلى قتل جماعة من 

 .(ٜٔٔ)(ق محمو لم يجب، وكما ال يجب أْن يحسنالمسممين، أو احترا

ويحاول القاضي أْن يدخل المكمف في صمب موضوع األمر بالمعروف  
والنيي عن المنكر في مسألة العمم، أو غمبة الظن، وقد يؤدي إلى مضرة في مالو أو 
نفسو بسبب أخبلق األشخاص، فإذا كان ال يؤثر في حالة الشتم والضرب، فإنَّو ال 

ْن كان يؤثر فيو، ويحط من قدره ومنزلتو، فإنَّو ال يوجب عميو، ولكنو ال  يسقط عنو، وا 
يحسن إذا كان فيو إضرار لمدين، ويذكر ما كان لئلمام الحسين )عميو السبلم( وصبره 

عزاز لدين اهلل  .ما ىو إاّل تثبيت وا 

ويؤكد القاضي عمى أىمية الوصول إلى األمر بالمعروف والنيي عن المنكر 
إنَّ المقصود باألمر بالمعروف إيقاع )إذ  ؛بالطريق األسيل، وتجنب الطريق األصعب

رتفع الَعرض باألمر السيل لم يجز االمعروف، وبالنيي عن المنكر زوال المنكر، فإذا 
 .(ٕٓٔ) (العدول عنو إلى األمر الصعب
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ف ونرى القاضي يؤكد عمى الجانب المنطقي القائم عمى العقل، إذ إنَّ المكم
، وابتعد عن األصعب، وأما عن سيبًل  افيو اإلدراك والمنطق أتخذ طريقً  إذا توافر

مرة تمو األخرى حتى  طريق الشرع فإنو سبحانو وتعالى أمرنا بإصبلح ذات البين أواًل 
إاّل عن طريق  تصل إلى طريق مسدود ال يتحقق األمر بالمعروف والنيي عن المنكر

، أما العقل فؤلن الواحد منا إذا أمكنو اوشرعً  يعمم عقبًل وىذا مما )المقابمة واإلجبار
تحصيل الغرض باألمر السيل ال يجوز العدول عنو إلى األمر الصعب......، وأما 

ْن طائفتان من المؤمنين اقتتموا فأصِمحوا بينيما فإن بغت )فيو قولو تعالى  ،الشرع وا 
. فاهلل تعالى أمر (ٕٔٔ)(أمر اهلل إحداىما عمى األخرى فقاتموا التي تبغي حتى تفيء إلى

، ثم بعد ذلك بما يميو، ثم بما يميو، إلى أن انتيى إلى باصبلح ذات البين أواًل 
 .(ٕٕٔ)(المقاتمة

ونرى القاضي عبد الجبار المعتزلي يشترط وجود الجانب العقمي والشرعي في 
 -إذ يجعميا قسمين: ؛تقسيم المنكرات

ول ما يقع ، األاوينقسم عمى قسمين ىو أيضً لمنكر، ما يختص بو ا -األول:
 .(ٖٕٔ)عتداد، واآلخر ال يقع فيو االعتدادبو اال

يراد األمثمة إذ يؤكد  ؛ونرى القاضي يستعرض ىذه المسألة بالشرح والتفسير وا 
 ، فإنَّو مما الاا واحدً يغصب منو درىمً يكون أحدنا في المال بمنزلة قارون، ثم )أنو 

فيو كأن يكون أحدنا عتداد، ، وأما ما يقع بو االاويجب شرعً  يجب النيي عنو عقبًل 
ال يكون لو إال درىم واحد، ثم ُيغصب منو ذلك الدرىم، فإّنو يجب النيي  امعسرً  افقيرً 

 .(ٕٗٔ) (، ىذا إذا كان مما يختص بواوشرعً  عنو عقبًل 

، ويذكر القاضي اوشرعً  ما يتعداه المنكر، فإن يجب النيي عنو عقبًل  -الثاني:
رأي أستاذه أبي ىاشم في تقسيم المناكير قسمين، المنكر الذي يتغيَّر حالو باإلكراه 
نحو أكل الميتة وشرب الخمرة، والتمَّفظ بكبلم الكفر، فإنَّو يجوز عند اإلكراه، واآلخر، 
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 .(ٕ٘ٔ)امسمم والقذف، وىذا ال يجوز وجوبً المنكر الذي ال يتغّير حالو باإلكراه، كقتل ال

ويقسم المعروف عند المعتزلة عامة والقاضي بخاصة قسمين، وىما واجب 
، اإذ جعل األمر بالواجب واجبً  ؛فاألمر بالواجب واجب، وبالنافمة نافمة)وغير واجب، 

ألن حال األمر ال يريد في الوجوب والحسن عمى حال  ؛وبالنافمة نافمة وىو الصحيح
 .(ٕٙٔ) (المأمور بو

والمنكر عند القاضي عبد الجبار ال يوجد فيو وجوب وغير وجوب، بل أنو 
كمو يدخل من باب الوجوب في النيي عنو، وليس فيو منكر صغير ومنكر كبير، أّي 

 (إنَّ النيي عن المنكر، انما وجب لصحتو، والقبح ثابت في الصغيرة شأنو في الكبيرة)
(ٕٔٚ) . 

وبصورة منطقية االجتياد في معرفة  اا قاطعً يرفض رفضً ونرى القاضي 
نما يدخل في أن ذلك الشيء إإذ ال وجود لئلجتياد فييا، ويعمل بأنَّ االجتياد  ؛المنكرات

 .(ٕٛٔ)جتياد في وجوب النيي عنوفبل مجال لبل امنكر أم ال، فأمّا إذا ثبت كونو منكرً 
كذب والظمم، عقمية وشرعية، العقمية تتضمن ال -ويقسم القاضي المناكير قسمين:

، إذا بمغ المكمف سن التكميف اا وحتميً اآلخرين، وجعل النيي عنيا واجبً  فتراء عمىواال
 .(ٜٕٔ)جتياد فيوما تكون ال مجال لبلأوالشرعية، إما تكون ما لئلجتياد فيو مجال، و 

كالسرقة والزنا وشرب  الكونو منكرً )ونراه يفصل مسألة ماال مجال لبلجتياد فيو
الخمر وما يجري ىذا المجرى، والنيي عن كل ذلك واجب، وال يختمف الحال فيو 

 .(ٖٓٔ) (بحسب اختبلف المقدم عميو

عمى الرغم من اختبلف  اوأما ما لبلجتياد فيو مجال، فنرى القاضي يّعده واجبً 
ذكر المسألة التي واآلخر غير منكر، وي االعمماء المسممين فيو، فالبعض يعّده منكرً 

نو منكر عن بعض إ. ف(ٖٔٔ)ما لبلجتياد فيو مجال فكشرب المثمث)إذ إنَّ  ؛اختمفوا فييا
العمماء وغير منكر عند البعض، وما ىذا سبيمو ينظر في حال المقدم عميو، فإن كان 
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ن كان عنده أنَّو مما ال يّحل وال يجوز  عنده أنَّو حبلل جائز لم يجب النيي عنو، وا 
 .(ٕٖٔ) (النيي عنووجب 

لو رأى واحد )إذ  ؛ونراه يورد مثالين عن الشافعية والحنفية في مسألة المثمث 
العكس من فإّنو ليس لو أن ينكر عميو وينياه، وب ،يشرب المثمث امن الشافعية حنفيً 

 .(ٖٖٔ) (عميو نكارفإّنو يمزم نييو واإل ؛يشرب المثمث اىذا لو رأي حنفي شفعويً 

 ؛، ومن الواجب اجتنابوافإّن القاضي يعّده منكرً  ؛وعمى الرغم من ىذه اآلراء  
ْن أختمف بحسب اختبلف المقدمين عميواال يخرج عن كونو منكرً )إذ     (ٖٗٔ) (، وا 

ويتطّرق القاضي إلى مسألة ميمة في وجوب األمر بالمعروف والنيي عن المنكر ىي 
قيامو، ونرى القاضي ال يشترط وجوب  وجود مسألة وجود إمام عادل لكي يتحقق

وجود إمام عادل ليتحقق األمر بالمعروف والنيي عن المنكر، ويشترط قيامو عمى 
ألن الداللة التي دّلت عمى وجوب األمر بالمعروف والنيي ) ؛الكتاب والّسنة واإلجماع

ن أن عن المنكر من الكتاب والّسنة واإلجماع لم تفصل بين أن يكون ىناك إمام، وبي
 .(ٖ٘ٔ) (ال يكون

ويجعل القاضي عبد الجبار األمر بالمعروف والنيي عن المنكر عمى 
 -ضربين:

كإقامة الحدود، وحفظ بيضة )ئمة والحكام والخمفاء ما ال يقوم بو إاّل األ األول:
اإلسبلم، وسد الثغور، وتنفيذ الجيوش، وتولية القضاة واألمراء، وما أشبو 

 .(ٖٙٔ)(ذلك

كشرب )ما يقوم بو إخبلط الناس، وىذا النوع يشترط وجود إمام مفترض الطاعة الثاني:
الخمر، والسرقة والزنا، وما أشبو ذلك، ولكن إذا كان ىناك إمام مفترض 

 . (ٖٚٔ) (الطاعة، فالرجوع إليو أولى



 0202يوليو  – والستون الخامس العدد           السنة السابعة واألربعون   –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 65 July 2021 260 

ونرى من خبلل ما تقّدم أنَّ القاضي عالج ىذه المسائل المتعمقة باألمر 
المنكر معالجة منطقية تعتمد الدليل الراجح المقنع، لما ليذه  بالمعروف والنيي عن

المسألة من أىمية بالغة لصبلح الدين والمجتمع، وأساسو يقوم عمى أنَّ األصل في 
األمر بالمعروف والنيي عن المنكر، ىو أنّْ يسود المعروف ويعم وال يمكن أْن يضيع 

  المعروف وُيشاع ويقع المنكر.
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 :الخاتمة

أن أتممت ىذا الجيد المتواضع توصمت إلى مجموعة من النتائج، ومن بعد 
 -أىميا:

إنَّ األفعال في مسألة التوحيد، أفعال ذات داللة لفظية داّلة كونيا متضمنة دليل  -ٔ
منطقي عمى أنَّيا صادرة من فاعل قادر متمكن، وىي صفة يتفّرد بيا عن جميع 

تقوم عمى أحكام العقل واالستنتاج  القادرين، والداللة التوحيدية عنده سبحانو
 المنطقي القائم عمى الفعل اإلليي المحكم.

إنَّ الداللة عمى الفعل المحكم لممتمكن الواحد عند القاضي عبد الجبار تقوم عمى  -ٕ
أنو سبحانو وتعالى ال يخضعيا لممواضعة والعادة، إنما ىي أفعال وحدانية تّدل 

الو سبحانو وتعالى أفعال قديمة عمى نيج واحد أفعنَّ إعمى االبتداء والقدرة، أّي 
دائمة االستمرارية، وذات صور متكاممة تّدل عمى قدرة الصانع، وما وجود 
الصور غير المكتممة أو القبيحة الصادرة منو سبحانو وتعالى إاّل داللة عمى أنَّو 

 .يخمق ما يشاء كي نشكره
قوم عمى حجة العقل، والقرآن، وركائز الداللة العقمية عند القاضي عبد الجبار ت -ٖ

والسّنة النبوية، واإلجماع، إذ إنَّ معرفتو سبحانو وتعالى ال تنال إاّل بالعقل، ونرى 
القاضي يعتمد الداللة المنطقية المحكمة في معرفة عمم التوحيد عند الُمكمف، 
وذلك لمعرفة ما يستحقو القديم من صفات، واستحقاقو ليذه الصفات ناتج عن 

 ادٌر عالٌم حيّّ مدرك لجميع المدركات. أّنو ق
ال يشترط القاضي الدليل العيني الممموس لمشاىدة اهلل سبحانو وتعالى، ويبين  -ٗ

ذلك بدليل عقمي كون أنَّو تعالى عالم قادر تقّدم عمى جميع الموجودات، ىذا 
م قادر ، وال يمكن رّده إلى الشاىد، ألنو واحد متفّرد عالاالعالم ال يكون إاّل موجودً 

نَّ القادر ال يصح منو الفعل إاّل إذا كان موجودً   .اعمى جميع الموجودات، وا 
، بل أنو قديم في كل صفاتو، ان يكون اهلل سبحانو وتعالى محدثً أيرفض القاضي  -٘
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نو يستحق ىذه الصفات األزلية لمعان قديمة، وأنَّ القدرة في إف ،لذاتو الكونو عالمً 
 .متمّكن قديم العمم ال تصدر إاّل من عالم

ونرى المعتزلة بصورة عامة والقاضي عبد الجبار بصورة خاصة يؤكدون عمى  -ٙ
أصل العدل، وذلك إلنقاذ العدل اآلليي من الظمم، ويركزون عمى الجانب العقمي 

نَّو عدل تقتضيو الحكمة القائمة عمى العدل اآلليي، إإذ  ؛في مسألة العدل اآلليي
ألنو ال يفعل القبيح،  ؛لى يقوم عمى األفعال الحسنةوأنَّ العدل عنده سبحانو وتعا

 وال يخل بما ىو واجب.
يؤكد القاضي وبصورة عقمية أنَّ العدل اآلليي يتحقق بالدين والتكميف، وذلك بأنَّ  -ٚ

إذ  ؛لكل فعل صادر من العباد رد فعل منو سبحانو وتعالى، وىذا أساس العدل
ا عمى أنَّ ما بنا من النعم ا ناتجً عقميِّ  ايربط القاضي بين العدل والشكر، وتراه ربطً 

نَّو عادل رحيم بعباده، ونحن بدورنا يجب أن نقوم بشكره أل ؛ىي منو سبحانو
 .سبحانو عمى ىذه النعم

إذ  ؛رتباط الحرية اإلنسانية بمبدأ العدلايؤكد القاضي عمى أن الجانب العقمي في  -ٛ
اضي الداللة العقمية في معرفة العقل أساس التميز بين الجيد والقبيح، ويغمب الق

صحة السمع إذ ال يترتب وجوبيا إالَّ بإسنادىا إلى داللة عقمية، ويربط القاضي 
ن عدلو سبحانو األساس في تحقيق إإذ  ؛بين العدل اآلليي والعدل اإلنساني

ن أساسيات العدل تقوم عمى معرفة واجباتو، فإذا عرفيا أصبح إإذ  ؛اإلنصاف
 .بتنفيذىا اممزمً 

جتماعي ال يصدر إالَّ من الفرد العاقل اوالعدل عند القاضي يقوم عمى أساس  -ٜ
العالم بواجباتو، وتحقيق العدل يكمن في إنصاف المظموم ورد مظموميتو من 
الظالم، والعدل عند القاضي يكمن ويتحقق بتكافؤ الفرص لممارسة الحرية، وما 

 يتحقق الظمم إالَّ بإلغاء ىذا التكافؤ.
ن استحقاق الثواب والعقاب يكون بداللة أ صادق في وعده ووعيده، و إنَّ اهلل -ٓٔ
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عقمية وسمعية، والداللة السمعية ىي الداللة المباشرة التي جعميا اهلل في كتبو 
فيي تقوم عمى  ،السماوية، ويختص بالمأكل والمشرب والزواج، أما العقمية
تعدنا عن الموجبات الموجبات التي فرضت عمينا منو سبحانو وتعالى، فكمما اب

ستحققنا المضرة والعقوبة، وأنَّو سبحانو االتي فرضت عمينا منو سبحانو وتعالى 
بتعاد عن األفعال الحسنة جعل مقابميا وتعالى حينما خمق فينا الشيوة واال

 .العقوبة، لكي نبتعد عن القبائح والمحّرمات
من دون غيرىم من التيارات إنَّ أصل المنزلة بين المنزلتين صفة اتسم بيا المعتزلة  -ٔٔ

اإلسبلمية، أّي المنزلة بين اإليمان والكفر، ويؤكد عمى الجانب العقمي في تحقيق 
إذ إنَّ كل نفع مستحق يتحقق عن طريق التعظيم واإلجبلل، وىذه  ؛صلىذا األ

ْن كانت ذات منفعة ولم االشرائط إْن لم تكن منفعة وكانت مضرة لم يكن ثوابً  ، وا 
 .رة وبعد عن الواجبات فيي من الثوابيوجد بيا مض

يؤكد القاضي عمى أىمية العقل في وجوب إثبات األمر بالمعروف والنيي عن  -ٕٔ
دراكو عقبًل  ، ويضع شرائط إلثباتو وىي القرآن، اوسمعً  أو عقبًل  المنكر، وا 

والُسّنة، واإلجماع، ويجب أْن يغمب الجانب العقمي في وجوب معرفة األمر 
 اىو أْن يكون المكّمف عالمً  اأساسيً  اعن المنكر، ويقع شرطً بالمعروف والنيي 

 .بما أمر بو ونيى عنو، فمو لم يعمم ذلك ألمر بالنيي ونيى عن المعروف
عالج القاضي عبد الجبار المعتزلي مسألة األمر بالمعروف، والنيي عن المنكر  -ٖٔ

معالجة منطقية تعتمد الدليل الراجح المقنع لما لو من أىمية في إصبلح الدين، 
بعاد الفساد عنو، والمعروف ال يضيع ثوابو، وال يقع بالمنكر.    وا 
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 الهوامش
ه(، حققو وقدم لو عبد الكريم ٘ٔٗ)ت أحمدشرح األصول الخمسة، القاضي عبد الجبار بن   -(ٔ)

بن الحسين بن أبي ىاشم، القاىرة، الييأة المصرية العامة لمكتاب،  أحمدعثمان، تعميق 
 .ٙ٘ٔم، صٜٕٓٓ

 .ٕٛٔالمصدر نفسو:  -(ٕ)
 .ٕٛٔالمصدر نفسو:  -(ٖ)
 .ٚ٘ٔالمصدر نفسو:  -(ٗ)
 .ٚ٘ٔنفسو: المصدر  -(٘)
 .ٛ٘ٔينظر: المصدر نفسو:  -(ٙ)
 .ٛ٘ٔالمصدر نفسو:  -(ٚ)
 .ٛ٘ٔالمصدر نفسو:  -(ٛ)
 .ٜ٘ٔالمصدر نفسو:  -(ٜ)
 .ٓٙٔالمصدر نفسو:  -(ٓٔ)
 .ٔٙٔينظر: شرح األصول الخمسة :  -(ٔٔ)
 .ٔٙٔينظر: شرح األصول الخمسة :  -(ٕٔ)
 .ٛٛينظر: المصدر نفسو:  -(ٖٔ)
 .ٛٛالمصدر نفسو:  -(ٗٔ)
 .ٜٛ-ٛٛالمصدر نفسو:  -(٘ٔ)
 .ٜٕٔ -ٕٛٔالمصدر نفسو:  -(ٙٔ)
 .ٜٕٔينظر: المصدر نفسو:  -(ٚٔ)
 .ٖٓٔالمصدر نفسو:  -(ٛٔ)
 .ٚٙٔ-ٙٙٔالمصدر نفسو:  -(ٜٔ)
 .ٚٙٔالمصدر نفسو:  -(ٕٓ)
 .ٗٚٔالمصدر نفسو:  -(ٕٔ)
 .ٚٚٔالمصدر نفسو:  -(ٕٕ)
 .ٜٕسورة يس:  -(ٖٕ)

 .ٔٛٔ شرح األصول الخمسة : -(ٕٗ)
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 .ٔٛٔالمصدر نفسو:  -(ٕ٘)
 .ٔٛٔالمصدر نفسو:  -(ٕٙ)
 .ٕٛٔالمصدر نفسو:  -(ٕٚ)
االتجاه العقمي في التفسير، دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة، نصر حامد  -(ٕٛ)

 .ٜٓٔ، صٕٜٛٔ، ٔأبو زيد، دار التنوير لمطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط
 .ٚٛٔ-ٙٛٔ: شرح األصول الخمسة  -(ٜٕ)
 .ٛٛٔ -ٚٛٔينظر: المصدر نفسو:  -(ٖٓ)
 .ٜٛٔينظر: المصدر نفسو:  -(ٖٔ)
 .ٜٓٔالمصدر نفسو:  -(ٕٖ)
 .ٜٔٔينظر: المصدر نفسو:  -(ٖٖ)
 .ٕٜٔينظر: المصدر نفسو:  -(ٖٗ)
 .ٖٔٔالمصدر نفسو:  -(ٖ٘)
 .ٖٔٔالمصدر نفسو:  -(ٖٙ)
 .ٕٖٔالمصدر نفسو:  -(ٖٚ)
 .ٕٖٔالمصدر نفسو:  -(ٖٛ)
 .ٖٖٔ-ٕٖٔالمصدر نفسو:  -(ٜٖ)
 .ٖٖٔالمصدر نفسو:  -(ٓٗ)
 .ٖٖٔالمصدر نفسو:  -(ٔٗ)
 .٘سورة القصص:  -(ٕٗ)
ينظر: العقل عند المعتزلة )تصور العقل عند القاضي عبد الجبار(، حسني زينة، دار  -(ٖٗ)

، وينظر الكشاف في حقائق التنزيل ٕٓٔ-ٔٓٔ، صٜٛٚٔ، ٔاآلفاق الجديدة، بيروت، ط
ه(، ٖٛ٘ن األقاويل في وجوه التأويل، أبو القاسم جار اهلل محمود بن عمر الزمخشري )ت وعيو 

 .ٔٔٗ، صٕه، جٕٔٛٔمطبعة مصطفى البابي الحمبي، القاىرة، 
المغني في أبواب التوحيد والعدل )ألتعديل وألتجوير(، القاضي عبد الجبار المعتزلي  -(ٗٗ)

م، ٕٜٙٔزارة الثقافة واإلرشاد القومي، القاىرة، فؤاد األىوائي، و  أحمده(، تحقيق د. ٘ٔٗ)ت
 .ٗٙ، صٔ، قٙج

ه(، ٘ٔٗالمغني في أبواب التوحيد والعدل )األصمح(، القاضي عبد الجبار المعتزلي )ت -(٘ٗ)
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 .ٕٔ، صٗٔم، جٜ٘ٙٔتحقيق مصطفى السقا، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، القاىرة، 
لعدل )التنبؤات والمعجزات( القاضي عبد الجبار المعتزلي ينظر: المغني في أبواب التوحيد وا -(ٙٗ)

ه(، تحقيق د. محمود الخضيري و د. محمود قاسم، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، ٘ٔٗ)
 .ٗٗ، ص٘ٔم، جٜ٘ٙٔالقاىرة، 

 .ٗ٘ٔ، صٗٔينظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل :ج -(ٚٗ)
 .ٛٗ، صٔ، قٙالمغني في أبواب التوحيد والعدل: ج -(ٛٗ)
ينظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل )النظر والمعارف( القاضي عبد الجبار المعتزلي  -(ٜٗ)

مدكور، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، بدون تاريخ، القاىرة،  إبراىيمه(، تحقيق د.  ٘ٔٗ)ت 
 .ٕٙٛ، صٕٔج

 ٘ٔٗلجبار المعتزلي )ت ينظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل )المطف( القاضي عبد ا -(ٓ٘)
، ٖٔم، جٕٜٙٔ ،ه(، تحقيق د. أبو العبل عفيفي، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، القاىرة

 .ٜٕٛص
 . ٜٕٛ/ ٖٔالمفتي في ابواب التوحيد والعدل،  -(ٔ٘)
ه(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٛٓٛالمقدمة، ابن خمدون، ولي اهلل عبد الرحمن )ت -(ٕ٘)

 .ٕٛٛريخ، ص، بدون تاٗط
 .ٓٔٔالعقل عند المعتزلة:  -(ٖ٘)
 .ٓٔٔالمصدر نفسو  -(ٗ٘)
 .ٖٗٔشرح األصول الخمسة:  -(٘٘)
 .ٖٗٔينظر: المصدر نفسو:  -(ٙ٘)
 .ٜٕاإلسراء:  -(ٚ٘)
 .ٖ٘ٔشرح األصول الخمسة:  -(ٛ٘)
 .ٖ٘ٔالمصدر نفسو:  -(ٜ٘)
 .ٖ٘ٔالمصدر نفسو:  -(ٓٙ)
 .ٖٙٔالمصدر نفسو:  -(ٔٙ)
 .ٖٙٔالمصدر نفسو:  -(ٕٙ)
 .ٜٕسورة ق:  -(ٖٙ)
 .ٔٔٙشرح األصول الخمسة:  -(ٗٙ)
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 .ٕٔٙينظر: المصدر نفسو:  -(٘ٙ)
 .ٕٔٙينظر: المصدر نفسو:  -(ٙٙ)
 .ٕٔٙالمصدر نفسو:  -(ٚٙ)
 .ٖٔٙينظر: المصدر نفسو:  -(ٛٙ)
 .ٖٔٙينظر: المصدر نفسو:  -(ٜٙ)
 .ٗٔٙالمصدر نفسو:  -(ٓٚ)
 .ٗٔٙالمصدر نفسو:  -(ٔٚ)
 .ٗٔٙالمصدر نفسو:  -(ٕٚ)
 .ٙٔٙالمصدر نفسو:  -(ٖٚ)
 .ٛٔٙالمصدر نفسو:  -(ٗٚ)
 .ٕٔٙالمصدر نفسو:  -(٘ٚ)
 .ٜٔٙالمصدر نفسو:  -(ٙٚ)
 .ٕٓٙينظر: المصدر نفسو:  -(ٚٚ)
 .ٕٕٙالمصدر نفسو:  -(ٛٚ)
 .ٖٕٙالمصدر نفسو:  -(ٜٚ)
 .ٕ٘ٙالمصدر نفسو:  -(ٓٛ)
 .ٖٛٙالمصدر نفسو:  -(ٔٛ)
 .ٖٛٙالمصدر نفسو:  -(ٕٛ)
 .ٖٛٙالمصدر نفسو:  -(ٖٛ)
 .ٖٛٙالمصدر نفسو:  -(ٗٛ)
 .ٖٛٙالمصدر نفسو:  -(٘ٛ)
 .ٖٗٙينظر: المصدر نفسو:  -(ٙٛ)
 .ٖٗٙالمصدر نفسو:  -(ٚٛ)
 .ٖٗٙالمصدر نفسو:  -(ٛٛ)
 .ٖٗٙينظر: المصدر نفسو:  -(ٜٛ)
 .ٖٗٙالمصدر نفسو:  -(ٜٓ)
 .ٖٖٚٔينظر: المصدر نفسو: -(ٜٔ)
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 .ٖٚٔالمصدر نفسو:  -(ٕٜ)
 .ٖٚٔالمصدر نفسو:  -(ٖٜ)
 .ٜٚٙالمصدر نفسو:  -(ٜٗ)
 .ٜٚٙالمصدر نفسو:  -(ٜ٘)
 .ٕٙٔينظر االتجاه العقمي في التفسير:  -(ٜٙ)
 .ٜٛٙشرح األصول الخمسة:  -(ٜٚ)
 .ٜٜٙ-ٜٛٙالمصدر نفسو:  -(ٜٛ)
 .ٜٜٙينظر: المصدر نفسو:  -(ٜٜ)
 .ٜٜٙينظر: المصدر نفسو:  -(ٓٓٔ)
 .ٜٜٙينظر:  المصدر نفسو:  -(ٔٓٔ)
 .ٓٓٚالمصدر نفسو:  -(ٕٓٔ)
 .ٓٓٚالمصدر نفسو:  -(ٖٓٔ)
 .ٔٔسورة محمد:  -(ٗٓٔ)
 .٘٘سورة المائدة:  -(٘ٓٔ)
 .ٔٓٚ-ٓٓٚشرح األصول الخمسة:  -(ٙٓٔ)
 .ٔٓٚالمصدر نفسو:  -(ٚٓٔ)
 .ٔٓٚالمصدر نفسو:  -(ٛٓٔ)
 .ٔٗٔالمصدر نفسو:  -(ٜٓٔ)
 .ٔٗٔنفسو: المصدر  -(ٓٔٔ)
 .ٔٗٔالمصدر نفسو:  -(ٔٔٔ)
 .ٔٗٔالمصدر نفسو:  -(ٕٔٔ)
 .ٕٗٔينظر: المصدر نفسو:  -(ٖٔٔ)
 .ٔٔسورة آل عمران:  -(ٗٔٔ)
 .ٕٗٔينظر: شرح األصول الخمسة:  -(٘ٔٔ)
 .ٕٗٔينظر: شرح األصول الخمسة:  -(ٙٔٔ)
 .ٕٗٔالمصدر نفسو:  -(ٚٔٔ)
 .ٖٗٔالمصدر نفسو:  -(ٛٔٔ)
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 .ٖٗٔ. ينظر المصدر نفسو: ٖٗٔنفسو: المصدر  -(ٜٔٔ)
 .ٗٗٔينظر: المصدر نفسو:  -(ٕٓٔ)
 .ٜسورة الحجرات:  -(ٕٔٔ)
 .ٗٗٔشرح األصول الخمسة:  -(ٕٕٔ)
 .ٗٗٔينظر: المصدر نفسو:  -(ٖٕٔ)
 .ٗٗٔالمصدر نفسو:  -(ٕٗٔ)
 .٘ٗٔينظر: المصدر نفسو:  -(ٕ٘ٔ)
 .ٙٗٔالمصدر نفسو:  -(ٕٙٔ)
 .ٙٗٔالمصدر نفسو:  -(ٕٚٔ)
 ٚٗٔينظر: المصدر نفسو:  -(ٕٛٔ)
 .ٚٗٔالمصدر نفسو:  -(ٜٕٔ)
 .ٚٗٔالمصدر نفسو:  -(ٖٓٔ)
المثمث في األصل ىو الشراب الذي طبخ حتى ذىب ثمثاه، ينظر لسان العرب، جمال  -(ٖٔٔ)

ه(، إعداد وتصنيف يوسف خياط ونديم ٔٔٚالدين أبو الفضل بن محمد مكرم بن منظور )ت
 رب، بيروت، دون تاريخ، مادة ثمث.مرعشمي، دار لسان الع

 .ٚٗٔشرح األصول الخمسة:  -(ٕٖٔ)
 .ٚٗٔالمصدر نفسو:  -(ٖٖٔ)
 .ٚٗٔالمصدر نفسو:  -(ٖٗٔ)
 .ٛٗٔالمصدر نفسو:  -(ٖ٘ٔ)
 .ٛٗٔالمصدر نفسو:  -(ٖٙٔ)
 .ٛٗٔالمصدر نفسو:  -(ٖٚٔ)
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 والمراجع المصادر
 .القرآن الكريم -ٔ
عجاز في القرآن عند المعتزلة، نصر حامد أبو إتجاه العقمي في التفسير، دراسة في قضية اال -ٕ

 م.ٕٜٛٔ، ٔزيد، دار التنوير لمطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط
ه(، وقدم لو عبد ٘ٔٗالمعتزلي )ت  أحمدصول الخمسة، القاضي عبد الجبار بن شرح األ -ٖ

ىاشم، القاىرة، الييأة المصرية العامة لمكتاب،  بن الحسين بن أبي أحمدالكريم عثمان، تعميق 
 .مٜٕٓٓ

العقل عند المعتزلة )تصور العقل عند القاضي عبد الجبار(، حسني زينة، دار اآلفاق الجديدة،  -ٗ
م.الكشاف في حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، أبو القاسم ٜٛٚٔ، ٔبيروت، ط

ه(، مطبعة مصطفى البابي الحمبي، القاىرة،  ٖٛ٘ جار اهلل محمود بن عمر الزمخشري )ت
 .ه ٕٔٛٔ

ه(، إعداد  ٔٔٚلسان العرب، جمال الدين أبو الفضل بن محمد مكرم بن منظور )ت  -٘
 .وتصنيف يوسف خياط ونديم مرعشمي، دار لسان العرب، بيروت، دون تاريخ

 ه(،  ٘ٔٗالمعتزلي )ت  أحمدالمغني في أبواب التوحيد والعدل، القاضي عبد الجبار بن  -ٙ
  .فؤاد األىوائي، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي،  أحمدالجزء السادس )التعديل والتجوير(، تحقيق د

  .مٕٜٙٔالقاىرة، 
  .مدكور، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي،  إبراىيمالجزء الثاني عشر )النظر والمعارف(، تحقيق د

 .القاىرة، بدون تاريخ
  عشر )المطف(، تحقيق أبو العبل عفيفي، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، القاىرة، الجزء الثالث

 .مٕٜٙٔ
  ،الجزء الرابع عشر )األصمح(، تحقيق مصطفى السقا، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، القاىرة

 م.ٜ٘ٙٔ
 الجزء الخامس عشر )التنبؤات والمعجزات(، تحقيق د. محمود الخضيري، محمود قاسم، وزارة 

 .مٜ٘ٙٔالثقافة واإلرشاد القومي، القاىرة، 
حياء التراث العربي، بيروت، إه(، دار  ٛٓٛالمقدمة، ولي اهلل عبد الرحمن بن خمدون )ت  -ٚ

 ، بدون تاريخ.  ٗط
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