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إلاحة عن التأويل الاعتزالي  :من العقل إلى هيرميىىطيقاالسلف

*مصطفى الرويجل  

 

: ثقدًم

تزالي وؿ٤ مٗغفي ُبني ٖلى ؤؾـ مخِىت، وا٦خمل بهُاٚت  ال٨ٟغ الٖا

ألانى٫ الخمؿت التي جىخض ٦الم ؤهله، وقٍغ الاهدؿاب بلى اإلاظهب، ٞمً 

ا، ل٨ً هظا ال ٌٗني ؤن آعاء الكُىر واخضة،  ًُ زال٠ ٞيها ال ًم٨ً ؤن ٩ًىن اٖتزال

م اإلاٗتزلت للمىدؿبحن ل٨الم وانل 
َّ
ٞاالزخالٝ هى حىهغ هظا اإلاظهب، خُث ؾل

ابً ُٖاءباالزخالٝ في الٟغوٕ، ٞٗاعى الخلمُظ ؤؾخاطه، ٦ما ٖاعى الابً ؤباه 

ل٨ً ؾبُل جثبُذ آلاعاء ونُاٚتها ْل واخًضا، خُث اٖخمض ٧ل . (الجباثُان)

الكُىر ٖلى ألاصلت ال٣ٗلُت، وبن حٗاعيذ م٘ ما ٣ًىله الىو، ألن هظا الخٗاعى 

ل في ٞ٪ قٟغاث الىهىم، والٗضو٫ ًٖ  ؾٝى ًدبضص م٘ اٖخماصهم ٖلى الخإٍو

لظل٪ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤه٨الم . صاللتها الٓاهغة بلى مٗنى زٟي وهى اإلاغاص مً الخُاب

اإلاٗتزلت في ؤنىلهم الخمؿت واؾخضاللهم ٖلى ٢ًاًاهاٌؿدىض بلى مبضؤًً 

ت ال٣ٗل ٖلى الى٣ل: "ؤؾاؾُحن؛ ألاو٫ هى ، الظي ٌٗخبرون مً زالله ؤن "ؤولٍى

الى٣ل جاب٘ لل٣ٗل وفي زضمخه، ٞالى٣ل ٖىضهم ًجب ؤن ًىا٤ٞ ال٣ٗل، وؤن 

٫ الكغاج٘،  ًخًمً ما هى م٣غع ُٞه، لظل٪ ؤوحب اإلاٗتزلت الخ٩ل٠ُ ولى لم ُججزَّ

بدها
ُ
مبضؤ : والثاوي هى. ل٩ىن ال٣ٗل ٢اصع ٖلى الخمُحز بحن ُخؿً ألاٞٗا٫ِ و٢

ل" ؛ والظي ٌٗخبر ٦ىدُجت مباقغة للمبضؤ الؿاب٤؛ ألهه ٖىضما حٗاعى ْاهغ "الخإٍو

ل مً ؤحل ؤن جىا٤ٞ  بٌٗ آلاًاث م٘ ما ٣ًىله ال٣ٗل زاى اإلاٗتزلت ٞيها بالخإٍو

صاللتها مباصت ال٣ٗل، والٗضو٫ ًٖ ْاهغ آلاًت بلى باَنها يهضٝ بلى ال٨ك٠ ًٖ 

الضاللت الخُٟت التي جىا٤ٞ ما هى م٣غع في ال٣ٗل، لظل٪ ًا٦ض ال٣اض ي ٖبض 

ت" قغح ألانى٫ الخمؿت"الجباع في مىاؾباث ٦ثحرة في ٦خابه  اإلاٛني : "وفي مىؾٖى

،ٖلى ؤهه في الٗضًض مً آلاًاث ال ًجب ؤن هدكبث "في ؤبىاب الخىخُض والٗض٫

. بضاللتها الٓاهغة
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في " ال٣ٗالهُت"لهظا ٧اهذ اإلاٗتزلت مً صٖاة ال٣ٗل، خُث خملذ لىاء 

ال٨ٟغ ؤلاؾالمي ٖمىًما، والترار ال٨المي ٖلى وحه الخهىم، وطل٪ إلًمانها 

هم الى٣ل، ٞضاٞٗذ ًٖ  ب٣ضعة ال٣ٗل الالمدضوصة ٖلى الىٓغ والاؾخضال٫ ٞو

٢بل وعوص الىحي، وهى وخضه ال٣اصع ٖلى خؿم " الخدؿحن والخ٣بُذ"٢ضعجه ٖلى 

الخهىماث م٘ ؤهل اإلالل ألازغي؛ ؤو مً ًى٨غ هظه اإلالل؛ ؤو مً ٖاعى مىا٠٢ 

ؤهل الٗض٫، ٞال٣ٗل ًجب بٖماله ٖىضما ًخٗاعى ْاهغ آلاًاث م٘ مباصثه، 

ت والًُٟٗت،  ىضما جسخلِ الؿىت الصخُدت باألخاصًث ال٩اطبت واإلاىيٖى ٖو

ىض الخىاْغ م٘ ؤهل اإلالل ألازغي والىدل . ٖو

ؿدىض بلى ال٣ٗل ٖىض اإلاٗتزلت في الغص ٖلى اإلاسالٟحن في الغؤي ًٖ  ٌُ  
ً
بطا

ل، ٞٗىضما حؿخض٫ ٞغ٢ت بأًاث مُٗىت ٖلى صخت ٢ًُت مُٗىت،  ٤ الخإٍو ٍَغ

لها بما ٌؿخجُب إلاباصئها، لظل٪ ؤعصها مً  حؿدىض ألازغي بلى آًاث مسالٟت وُجاّوِ

ل ٖىض اإلاٗتزلت، و٠ُ٦ ؤن ؤزظهم  زال٫ هظا الٗمل ؤلاباهت ًٖ ؤهمُت الخإٍو

ل آي ال٣غآن؟ وهل  بال٣ٗل واٖخماصهم ٖلُه هى الباٖث ٖلى زىى ٚماع جإٍو

ل مىٟظ ال٣ٗل بلى الىو، ووؾُلت لٟهمه وح٣ٗل مٗاهُه؟ ؤًم٨ً  ٧ان الخإٍو

ال٣ى٫ ؤن ال٣ٗل خى٫ الىو بلى ؤصلت بٗض ٣ٖلىخه؟ 

 اإلاعتزلة والعقل -1

" العقل قبل السمع"مبدأ  - أ

مً الجهم بً " ال٣ٗل ٢بل الى٣ل"     ل٣ض ؤزظ ؤهل الٗض٫ اإلابضؤ ال٣اثل 

ؿاص »نٟىان، والظي ٌكحر بلى ؤن  ال٣ٗل ًىحب ما في ألاقُاء مً نالح و٢بذ ٞو

، وطل٪ ٢بل مجيء الىحي لُضلٗلىالٟٗل الَخَؿً والٟٗل ال٣َبُذ، هظا (i)«وخؿً

ىعوه في بَاع ما ٌؿمى ٖىضهم  ت الخؿً "ألانل ؤزظه ٖىه اإلاٗتزلت َو بىٍٓغ

مىا٤ٞ  [حهم بً نٟىان]وهى ؤًًا »: ، ٣ًى٫ الكهغؾخاوي"وال٣بُذ ال٣ٗلُحن

للمٗتزلت في هٟي الغئٍت، وبزباث زل٤ ال٨الم، وبًجاب اإلاٗاٝع بال٣ٗل ٢بل وعوص 

. (ii)«الؿم٘

ؤُٖى اإلاخ٩لمىن مؿاخت ؤوؾ٘ لل٣ٗل في مجا٫ الدجاج والاؾخضال٫ ال٣ٗضي، 

ل٨ىىا هجض ٖىض اإلاخ٩لمحن في اهخهاعهم لل٣ٗل صعحاث، وؤٖلى الضعحاث في ؾلم 



68 
 

حُٗٓم ال٣ٗل مً ههِب اإلاٗتزلت، خُث ؤن مً ؤقهغ ؾماتهم بًمانهم بال٣ٗل 

اؾخٗمالهم له في الخ٨م ٖلى ألامىع ٖلى ازخالٞها، وهظا ال ٌٗني عصهم للى٣ل 

ٗغيىهه ٖلى مباصثه، وهخج ًٖ هظا؛ ٢ىلهم بإن  ول٨نهم ًسًٗىهه لخ٨م ال٣ٗل َو

وؾبب ٖضم ج٣ضًمهم للى٣ل ٖلى ال٣ٗل هى ؤن الى٣ل . ال٣ٗل هى م٣ُاؽ ٧ل ش يء

مً ٢غآن وؾىت وبحمإ له صاللت ْىُت، ؤما صاللت ال٣ٗل ٞهي ٣ًُيُت، لظل٪ 

ُت،  و٧ان مً هخاثج هظا حٛلُب  اؾخٗملىه في اؾخسغاج ال٨ثحر مً ألاخ٩ام الكٖغ

وا  خماص ٖلُه ؤولىا اإلادكابه مً آلاًاث ال٣غآهُت وعصُّ ال٣ٗل ٖلى الى٣ل، وبااٖل

ألاخاصًث التي ال ٣ًُُها ال٣ٗل، وب٣ىلهم بهظا ألازحر ٢اؾىا الٛاثب ٖلى الكاهض 

٢ُاؽ "وهى مبضؤ مٗخمض ٖىضهم في ٧ل اؾخضالالتهم، ٣ًى٫ ال٣اض ي في ب٢غاع مبضؤ 

٣ت البىاء ...»": الٛاثب ٖلى الكاهض خه ابخضاء بال بٍُغ بطا ٧ان الٛاثب ال ًم٨ً مٗٞغ

،  وحجتهم في طل٪ ؤن بال٣ٗل همحز بحن الخؿً وال٣بُذ، (iii)«ٖلى الكاهض

وبىاؾُخه ٌٗلم اإلا٩ل٠ بإن ٦خاب هللا وؾىت عؾىله حجت، ل٨ً وباليؿبت لهم ال 

ال٨خاب وال الؿىت وال ؤلاحمإ جُٟض الضاللت في هظا الباب ختى ًإطن لها الضلُل 

ؿدىض بلُه بطا لم ًىا٤ٞ ال٣ٗل، وبال ٧ان مً  ٌُ دخج به وال  ًُ ال٣ٗلي، ٞالؿم٘ ال 

 .(الضاللت ال٣ٗلُت)هخاثج طل٪ ٞؿاص ألانل 

لى في ؾلم ألاصلت؛ ٣ًى٫  ًدخل ال٣ٗل؛ في مظهب وانل بً ُٖاء؛ الضعج ألٖا

ًِ وال٣بُذ، وألن به : ؤولها»: ٢اض ي ال٣ًاة ز بحن الَخَؿ محَّ ًُ صاللت ال٣ٗل، ألن به 

ٗٝغ ؤن ال٨خاب حجت، و٦ظل٪ الؿىت وؤلاحمإ ب مً هظا الترجِب . ٌُ وعبما حعجَّ

بًٗهم، ًُٞٓ ؤن الضاللت هي ال٨خاب والؿىت وؤلاحمإ ٣ِٞ، ؤو ًًٓ ؤن ال٣ٗل 

ب  َِ غ، ولِـ ألامغ ٦ظل٪، ألن هللا حٗالى لم ًسا بطا ٧ان ًض٫ ٖلى ؤمىع ٞهى مازَّ

ٗٝغ ؤن ال٨خاب حجت، و٦ظل٪ الؿىت وؤلاحمإ، ٞهى  ٌُ بال ؤهل ال٣ٗل، وألن به 

، ٨ٗٞـ بظل٪ اإلاٗتزلت جغجِب ألاصلت، خُث ٢ضمىا ال٣ٗل (iv)«ألانل في هظا الباب

لَم طل٪؟  : ٖلى ال٣غآن؛ ل٨ً- الظي ٧ان ًظًل ألاصلت ٖىض ؤهل الخضًث -

ت الباعي حٗالى، والتي ٢الىا ٞيها ؤنها  مً صواعي هظا الخ٣ضًم هى ؤن مٗٞغ

خه حٗالى هي  ؤو٫ الىاحباث، جدهل اؾخضالال ولِـ يغوعة ؤو ج٣لًُضا، ومٗٞغ

د٤٣ قٍغ ؤلاٞاصة، ًجب ؤن  ت زُابه، بطن لٟهم ٦المه حٗالى ٍو قٍغ مٗٞغ

ت اإلاٗبىص حؿب٤ (الخىخُض والٗض٫)وٗلم ًٖ الباعي نٟاجه وؤٞٗاله  ، ومٗٞغ
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ٗلم في ٦خابه »ٞـالٗباصة،  ٌُ ىاه خ٨ًُما  ٞغ ىا بال٣ٗل بلًها مىٟغًصا باإللهُت، ٖو متى ٖٞغ

الم اإلاعجؼة مً ال٨ظابحن،  ًزا له باأٖل  للغؾى٫ وممّحِ
ً

ىاه مغِؾال ؤهه صاللت، ومتى ٖٞغ

ل٨ُم "ملسو هيلع هللا ىلص وبطا ٢ا٫ . ٖلمىا ؤن ٢ى٫ الغؾى٫ حجت ال ججخم٘ ؤمتي ٖلى زُإ، ٖو

، ًبحن هظا الىو ِلَم ؤُٖى اإلاٗتزلت (v)«ٖلمىا ؤن ؤلاحمإ حجت" بالجماٖت

ِٗغٝ الىاخض مّىا ؤن الباعي حٗالى واخٌض في ؤلىهُخه  ٌَ ألاؾب٣ُت لل٣ٗل في ألاصلت، ٞال 

دىا   هظا ألامغ ٖلمىا بدليل العقلوخ٨ٌُم في جضبحر ؤمغ الخل٤ بال بال٣ٗل، ومتى زبَّ

ٌم له كتابه حجةؤن  ِ
ّٖ ، ومتى ٖلمىا مً هظا ال٨خاب ؤهه مغِؾٌل للغؾى٫ ومض

ِلمىا ؤن  َٖ خىبي 
ُ
ًَ اإلا زه بها ِم ال "ملسو هيلع هللا ىلص ، ومً ٢ى٫ الغؾى٫ السىة حجةباإلاعجؼاث وُممّحِ

ِلمىا ؤن (vi)"ججخم٘ ؤمتي ٖلى ياللت َٖ ٞداػ ال٣ٗل بهظا ؤٖلى . ؤلاجماع حجة 

.  الضعحاث في جغجِب اإلاٗتزلت للصلت، وجٟى١ ٖلى ألاصلت ألازغي 

ي ٖما طهب بلُه ٢اض ي ال٣ًاة في الىو  ِ
وال ًسخل٠ ال٣اؾم الغس ّ

زالر »بن هىا٥ : الؿاب٤، ُٞخدٟىا بىو ُٞه ٚاًت الضاللت وُمغاص ال٣هض، ٣ًى٫ 

... وال٨خاب... ال٣ٗل: ٖباصاث مً زالر حجج اخخج بها اإلاٗبىص ٖلى الٗباص، وهي

ت . والغؾى٫  ت اإلاٗبىص، وحاءث حجت ال٨خاب بمٗٞغ ٞجاءث حجت ال٣ٗل بمٗٞغ

ض، وحاءث  ت الٗباصة" حجت"الخٗبُّ وال٣ٗل ؤنل الدجخحن . الغؾى٫ بمٗٞغ

ٗٝغ بهما ٌُ ا به ولم  ٞغ ُٖ زم لإلحمإ مً بٗض طل٪ . ٞاٞهم طل٪. ألازحرجحن، ألنهما 

اثضة بليها ، وبالخالي حك٩ل (vii)«حجت عابٗت مكخِملت ٖلى حمُ٘ الدجج الثالر ٖو

حجت ال٣ٗل بىاًء ٖلى ٢ى٫ ال٣اؾم الغس ي و٢بله ٢اض ي ال٣ًاة ه٣ُت اعج٩اػ 

 ؤلاوؿان اإلاٗبىص، و٦ظل٪ اؾخض٫ ٖلى ٧ىن ال٣غآن 
َ
ٝغ َٖ وحظب، مً خُث ؤن بها 

غِح٘ بلى ال٣ٗل  ًَ غِح٘ بلى ما  ًَ غح٘ بلُه ؤلاحمإ ٦ظل٪ ما صام  والؿىت حجت، ٍو

، ٞال مىام مً ال٣ى٫ ؤهه ؤٖٓم حجت وؤ٢ىاها، وؤؾمى ألاصلت (ال٣غآن والؿىت)

. ٦ما ٢لىا وؤٖالها

ضله  ت الباعي حٗالى بهٟاجه ٖو ال جىا٫ بال بال٣ٗل  (ؤٞٗاله)وبطا٧اهذ مٗٞغ

ؤن الضاللت ؤعبٗت؛ حجت ال٣ٗل، : اٖلم»: ٦ما ًغصص ٢اض ي ال٣ًاة خحن ٣ًى٫ 

ت هللا ال جىا٫ بال بذجت ال٣ٗل. وال٨خاب، والؿىت، وؤلاحمإ ، ٞةن (viii)«ومٗٞغ

حجة ال٣اؾم الغس ي في الىو الؿال٠ ًظهب بلى هٟـ ال٣ى٫ خحن ط٦غ ؤن 
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ت العقل جاءت بمعرفة اإلاعبىد د، وبظل٪ ج٣ضمذ ٖلى مٗٞغ  و٦ظل٪ ٖلى التعبُّ

ت  . العبادةمٗٞغ

 بطن ال٣ٗل هى ؤنل زبىث الى٣ل، وبالخالي ٞاالؾخضال٫ بالى٣ل بمثابت 

، وهظا عاح٘ ٖىضهم بلى ؤن (ال٣ٗل)ٖلى ألانل  (الى٣ل)ج٣ضًم الاؾخضال٫ بالٟٕغ 

ت هللا ؾبُلها الاؾخضال٫ والىٓغ ال٣ٗلي، وهي  ت هللا)مٗٞغ ؤو٫ الىاحباث؛  (مٗٞغ

:  هللا ٖلُ٪؟ ٣ُْٞل (ix)ما ؤو٫ ما ؤوحب: بن ؾإ٫ ؾاثل ٣ٞا٫»: ٣ًى٫ ٢اض ي ال٣ًاة

ت ٗٝغ يغوعة، وال باإلاكاهضة، ُٞجب (x)الىٓغ اإلااصي بلى مٗٞغ ٌُ  هللا حٗالى ألهه ال 

ه بالخ٨ٟحر والىٓغ هى الؿبُل  (الاؾخضال٫)، ه٨ظا ٩ًىن الىٓغ ال٣ٗلي (xi)«ؤن حٗٞغ

ضله خه حٗالى بهٟاجه ٖو . ألاوخض إلاٗٞغ

تزا٫ في هظا اإلابضؤ  ت "وبالخالي ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ما آ٫ بلُه ؤهل الٖا ؤولٍى

، هى الث٣ت ال٨بحرة في ؤن ما ٣ًغه ال٣ٗل مً ٢ًاًا ال٣ُٗضة "ال٣ٗل ٖلى الى٣ل

غوٖهما ٌٗخبر الدجت الىخُضة والضاللت ألا٦ُضة في هظا  ٧الخىخُض والٗض٫ ٞو

.  الباب، وال اٖخباع لدجت الى٣ل هىا ختى ًإطن لها ال٣ٗل

ُز بحن »      بطن صلُل ال٣ٗل ٖىض اإلاٗتزلت م٣ضم ٖلى ال٣غآن والؿىت  محَّ ًُ ألن به 

ىت وؤلاحمإ ٗٝغ ؤن ال٨خاب حجت و٦ظل٪ الؿُّ ٌُ ، (xii)«الخؿً وال٣بُذ، وألن به 

ُت هظه  وهى ألانل في ٢بى٫ صالثل مهاصع ألاصلت ألازغي، وبىاؾُخه جضع٥ قٖغ

اإلاهاصع ؤو بُالنها، وبال ٧ان لِـ مً خ٣ىا ببُا٫ اإلالل ألازغي بطا ٖالجىاها صون 

 ٩ًىن بىاؾُخه، وما ًظهب بلُه 
ً
هٓاعة ال٣ٗل، ٦ما ان الخ٨م ٖلى ألاقُاء ٢ُمُا

ت؛ وهى ال٣اثل ٪ »: الجاخٔ صلُل ٖلى ٢ُمت ال٣ٗل في اإلاٗٞغ ال جظهب بلى ما جٍغ

٪ ال٣ٗل وللمىع خ٨مان، ْاهٌغ للخىاؽ وخ٨م باًَ . الٗحن واطهب بلى ما ًٍغ

خُث ؤن ال٣ٗل مؿخًٛ ًٖ الىؾاَت في ؤلاصعا٥، ،(xiii)«وال٣ٗل هى الدجت. لل٣ٗل

. وهى صاثما وعاء ٧ل اؾخ٣امت ونىاب وخ٣ُ٣ت ًخىنل بليها ؤلاوؿان

 العقل الاعتزالي والتكليف - ب

٠، والخ٩ل٠ُ ال٣ٗلي 
َّ
   عبِ اإلاٗتزلت ال٣ٗل بالخ٩ل٠ُ خُث به ًخم ج٩ِل٠ُ اإلا٩ل

ومً الجاثؼ ؤن »: ؾاب٤ ٖلى الخ٩ل٠ُ الكغعي ٣ًى٫ ال٣اض ي ٖبض الجباع في طل٪

 ٠
ّ
جم٘ ٖلى اإلا٩ل ًُ ًىٟغص الخ٩ل٠ُ ال٣ٗلي ًٖ الخ٩ل٠ُ الكغعي، ومً الجاثؼ ؤن 
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اث مً صون ال٣ٗلُاث، ألنها جابٗت لها ٞال  ُّ بُنهما، وبّهما اإلامخى٘ ج٩ل٠ُ الكٖغ

، الخ٩ل٠ُ ال٣ٗلي بطن ؾاب٣ٗلى الخ٩ل٠ُ الكغعي، ٞالخ٨م ٖلى (xiv)«جىٟغص ٖنها

خؿً ألاقُاء و٢بدها مم٨ً بال٣ٗل وؾاب٤ ٖلى وعوص الكغاج٘، وصلُلهم في طل٪ 

ؤن ؤلاوؿان ٢بل الخ٩ل٠ُ الكغعي ٧ان ًد٨م ٖلى خؿً ألاقُاء و٢بدها بال٣ٗل، 

ولى حاػ و٢ٝى الخؿً وال٣بُذ ٖلى ؤوامغ الكٕغ إلاا َخ٨م ٖلى خؿً ألاقُاء 

و٢بدها مً ًى٨غ الكغاج٘ وألاصًان، ٞال٣ٗل ٢اصع ٖلى الخمُحز بحن الخحر والكغ 

. والخؿً وال٣بُذ بد٨م الُٟغة

ٗلم به ؤمىع 
ُ
بن ال٣ٗل ٖلى مظهب ناخب اإلاٛني ؤوصٕ هللا حٗالى ُٞه ما ح

َهَب ُٞه مً ألاصلت ال٨ُٟلت لبلٙى طل٪، بهه 
َ
ت ُخؿً ما »الضًً، وه الىؾُلت إلاٗٞغ

٤ ال٣غآن والؿىت ٠ به ؤلاوؿان ًٖ ٍَغ ِ
ّ
ل
ُ
٧»(xv) خدٟىا ٢اض ي ال٣ًاة بىٍو ، ٍو

، ٣ًى٫  ا إلاا حاء به الكٕغ ًٟ ً ؾل ٧ل ما »: ٧له مٗاوي صالت ٖلى ٧ىن ال٣ٗل مخًّمِ

ب هللا ُحمله في ال٣ٗى٫ 
َّ
٠ ٞٗله ؤو جغ٦ه، ٢ض َع٦

َّ
وبهما ال ٩ًىن في ٢ىة . ٖلى اإلا٩ل

ٗاف 
َ
ال٣ٗى٫ الخىبُه ٖلى جٟانُلها، ؾىاء ٧ان في ؤمىع الضًً، ؤو في ؤمىع اإلا

ُاث وهظا ٞهل . ومىاٞ٘ الىاؽ، وؾىاء ٧ان الضًني مً باب ال٣ٗلُاث ؤو الكٖغ

ْىَذ ؤن ٧ل الخ٩ال٠ُ مُاب٣ت لل٣ٗى٫، و٦ظل٪ ؤخىا٫ اإلاٗامالث،  َِّ خه جب بطا ٖٞغ

وبُان هظه الجملت ؤن ٧ل ما ًضزل جدذ الخ٩ل٠ُ، ... وما ًخهل بالًغع والىٟ٘

ىضب بلى ٞٗله، و٢ض  ًُ بما ؤن ٩ًىن واحًبا ًلؼم ٞٗله، ؤو ٢بًُدا ًلؼم جغ٦ه، ؤو خؿًىا 

ٞهاع ال٣ٗل الٗمضة في هظه ألامىع، ولهظا ٧ان مً ... ج٣غع في ال٣ٗى٫ ُحَمُل طل٪

،  وال ٩ًلٟىا هظا الىو ٦ثحَر (xvi)«ؤٖٓم وٗم هللا ٖلُىا، ومما ٌٗض في ؤنى٫ الىٗم

 في الكٕغ حاءث حملخه في 
ً

ٖىاء في الخ٣اٍ اإلاٗنى مً اإلابنى، ٞما وعص مٟهال

ىهى ٖىه ا ًإمغ به ال٣ٗل ٍو
َ
. ال٣ٗل، وؤن ج٩ال٠ُ الكٕغ مُاب٣ت إلِا

اللخحروالكغ؛للخؿً 
ً
اٞع ا ٖو ًٟ ا وم٨دِك

ً
ه٨ظا ٩ًىن ال٣ٗل ٖىض اإلاٗتزلتمضع٧

، وبالخالي ٞاإلوؿان في هٓغ اإلاٗتزلت  وال٣بُذ صون الاؾدىاص بلى ههىم الكٕغ

٠ ٢بل مجيء الكغاج٘ بةجُان الخؿً مً ألاٞٗا٫ وجغ٥ ال٣بُذ منها، وبجُان 
َّ
ُم٩ل

ت هللا وق٨غ الىٗمت، وهظا الخ٩ل٠ُ  الخحر والامخىإ ًٖ الكغ، و٦ظل٪ مٗٞغ

مغجبِ بما ًض٫ ٖلُه ال٣ٗل، لظل٪ هجض خًىع ال٣ٗل بك٩ل صاثم ٖىض اإلاٗتزلت 

ٗخبر  ٌُ ت، وفي ؤخ٩امهم بدُث   (ال٣ٗل)في حمُ٘ اؾخضالالتهم الضًيُت والضهٍُى
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ألانل هى ال٣ٗل وما ٖضاه ًخٟٕغ »: مهضعها، ألهه ؤنل الخ٩ل٠ُ، ٣ًى٫ ال٣اض ي

. (xvii)«ٖىه، وال ًصر ببُا٫ ألانل بالٟٕغ

 اإلاعرفة العقلية عىد أهل العدل- ج

ان منها ما ٌٗلم بالبضيهت  ت ٖىض اإلاٗتزلت هٖى ، وال صزل (xviii)(ما ًضع٥ بظاجه)اإلاٗٞغ

ٗلم بالضلُل ال٣ٗلي 
ُ
لل٣ٗل في جدهُلها، ومنها ما ًضع٥ بالىٓغ ال٣ٗلي؛ ؤي ح

 
ً
. وخضه، ؤو بالضلُل الكغعي ٣ِٞ، ؤو هما مٗا

خ٣اص بش يء ما،  ذ الصخو الٖا ًبحن ال٣اض ي ٖبض الجباع ٠ُ٦ ًثّبِ

: اهُال٢ا مً اإلاؿلماث اإلاىحىصة، ومً ٢ُاؽ الٛاثب ٖلى الكاهض في ٢ىله هظا

لمىا ان الٗالم مدضر، ٖلمىا ؤن له » ىا ؤن الٟٗل البض له مً ٞاٖل، ٖو وبطا ٖٞغ

لم  ُٗ ً مىا، ٞ ع ٖلى ؤ٢ضع ال٣اصٍع ِ
ّ
 له، ألن مثل طل٪ مخٗظ

ً
لمىاه مسالٟا ٞاٖال، ٖو

، ٦ما 
ً
 ٢ضًما

ً
 ٖاإلاا

ً
بظل٪ ؤهه ال بض مً ٢اصٍع مساِل٠ٍ لهظه ألاحؿام، ووٗلمه خُا

، وؤهه واخض ال زاوي له باألصلت الٓاهغة، 
ً
 مضع٧ا

ً
 بهحرا

ً
، ووٗلمه ؾمُٗا

ً
وٗلمه ٢اصعا

ه بإٞٗاله، ٟٞٗله لهظه ألاٞٗا٫ اإلاد٨مت، ًض٫ ٖلى ؤهه ٢اصٌع ٖالٌم  وألها بهما وٗٞغ

 ٖلى ؤو٫ ألاٞٗا٫، ٩ٞان ال٣ٗل 
ً
ووٗلم ؤهه حٌي ٢ضًم، وبال ٧ان ال ًصر ٧ىُهه ٢اصعا

وؤهه ٖض٫ ال . ًض٫ ٖلى ؤهه واخض، لِـ ٦مثله ش يء، وؤهه ٢ضًم، وما ؾىاُه ُمدَضر

سل٠ اإلاُٗاص ًُ ًبضؤ . (xix)«ًجىع وال ًدب الٟؿاص، وؤهه ناص١ في ٧ل ؤزباعه ال 

٢اض ي ال٣ًاة هظا الىو مً بضيهُاث ٌؿغي ؤلاًمان بها مً َٝغ ال٩ل، ٩ٞلىا 

وٗلم ؤن الٟٗل ال بض له مً ٞاٖل، وبطا ٧ان الٗالم مدَضر ٖلى مظهب ٢اض ي 

ب في ؤن له مدِضر، وهظا اإلادِضر ال ًجىػ ؤن ٩ًىن مً َُىدىا  ال٣ًاة ٞال ٍع

 ً ومً َُىت اإلاىحىصاث التي خىلىا؛ ألن زل٤ الٗالم ال ٣ًىي ٖلُه ؤ٢ضع ال٣اصٍع

 لىا 
ٌ

ا مسال٠
ً
. وما ًدؿلؿل ًٖ هظا مً ألاصلت ٦ما وعص في الىو... مىا، ٞهى بط

ت ال٣ٗلُت ٖىض ؤهل الٗض٫ بالبىاء ٖلى اإلاؿلماث والبضيهُاث هدى  ه٨ظا ُجبنى اإلاٗٞغ

 .اؾخضالالث مخ٣ضمت

     ٣ٞضعة ؤلاوؿان ٖلى ؤلاصعا٥ والٟهم اهُال٢ا مً ال٣ٗل ٌكغح مُى٫ اإلاٗتزلت 

خه، وهظا ؤلا٢غاع ًدىاؾب م٘ ؤنل الٗض٫ الظي صاٞٗىا  هدىه وب٢غاعهم بمغ٦ٍؼ

ت ال٣ٗل  ىا ال٣ٗل مً ال٣ضعة، وعًٞىا مغ٦ٍؼ ت الظًً ؤٞٚغ ٖىه، ٨ٖـ الجبًر
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ُحن ت : وصوعه في ٞهم الىو، ٞاإلاٗتزلت ٣ًغون بإن هىا٥ هٓامحن مٗٞغ اإلاٗٞغ

ُت الىهُت، وعٚم ؤنهما مىٟهالن ٨ٞالهما يهضي بلى  ت الكٖغ ال٣ٗلُت، واإلاٗٞغ

ت خانلت بالضلُل بما ؤن حٗٝغ بال٣ٗل ؤو بالى٣ل ؤو  الخ٣ُ٣ت، وبالخالي ٩ٞل مٗٞغ

ا، ل٨ً هظا ال٣ى٫ ُٞه جغاجبُت ٞال٣ٗل ٖىضهم  ًٗ ؤنل جخإؾـ ٖلُه »بهما م

خىا بإن ما حاء به (xx)«خ٣ُ٣ت الكٕغ ، خُث ؤن صخت الكٕغ مىبث٣ت ًٖ مٗٞغ

٫ ٖلى  لُمىا ؤن اإلاعجؼاث ال ًم٨ً ؤن ُججزَّ ِٖ اب"ألاهبُاء خ٤، و
َّ
خىا بإن " ال٨ظ هى مٗٞغ

، وهللا ال ًٟٗل ال٣بُذ باؾخٛىاثه ٖىه، "٢بُذ"بْهاع اإلاعجؼاث ٖلى ال٨ظابحن 

 . بياٞت بلى هظا ٞالكٕغ ًدخاج بلى ال٣ٗل ل٩ي ًبِىه

٦ما ؤن صاللت ال٣ٗل جضٞ٘ الكبه وُجد٤٣ هٕى مً الثباث والخىُٓم 

غص ما ال  لخغ٦ت الىو، بط ؤن ال٣ٗل ًمل٪ ؾلُت ٖلى الىو، خُث ًسخبره ٍو

٣بل بما ًخُاب٤ مٗه، ل٨ً ال ًجب ٞهم بٖالء  ًخُاب٤ م٘ ويٗه الُبُعي، ٍو

اإلاٗتزلت مً قإن ال٣ٗل مٗىاه حٗله م٩ان الىو ؤو ؤؾمى مىه؛ بل لخد٤ُ٣ هٕى 

ت ٞةهه م٣ُاؽ . مً الىٓام ٌؿاٖضها ٖلى ٞهم الىو و٦ما ؤن ال٣ٗل مهضع اإلاٗٞغ

ل ال٣غآن وجٟؿحره بدؿب ما " ؤهل الٗض٫"الخ٣ُ٣ت، لظل٪ حؼم  بإهه ًجب جإٍو

ملُه ال٣ٗل، وبالخالي اهخهاعهم لل٣ٗل وجبجُلهم بًاه ًُ .

ٝغ ؤهل الٗض٫ بث٣تهم في ال٣ٗل وم٣ىالجه صون ٢بى٫ ؤًت مٟاوياث  ُٖ       ل٣ض 

ت ٖحن مىه، وال ٌك٩ىن ُٞما هدضؾه به، ٩ٞل ج٨ٟحرها هاجج ٖىه،  للخىاػ٫ ًٖ َٞغ

ض في مٗالجت ال٣ًاًا، وهًٓغا  اؾـ مؿلماجه، ولخمله إلاٗنى الخجٍغ ًُ وببراهُيىا 

ال٢ُت، حٗل٤ اإلاٗتزلت بمبضؤ الضلُل  ألخ٩امه التي جخمحز بال٩لُت والًغوعة وؤلَا

.     ال٣ٗلي، ولم ًبٛىا ٖىه بضًال

  اإلاعتزلة والتأويل -2

٣ت اإلاخ٩لمحن بخدضًض مٟهىم هظه ال٣ٟغة ل هى .هبضؤ ٖلى ٍَغ بن الخإٍو

ت، مً ٚحر ؤن ًسل » اللت اإلاجاٍػ اللت الخ٣ُ٣ُت بلى الّضِ بزغاج ِصاللت اللٟٔ مً الّضِ

ػ، مً حؿمُت الش يء بكبيهه ؤو بؿببه ؤو الخ٣ه  َجىُّ طل٪ بٗاصة لؿان الٗغب في الخَّ

ا بزغاج (xxii)«هى الخغوج بالضاللت مً الٓاهغ بلى الباًَ»، و(xxi)«ؤو م٣اعهه
ً
، بهه بط
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اللٟٔ مً صاللخه الخ٣ُ٣ت بلى مٗىاه اإلاجاػي اإلاىيٕى له، مً ْاهغه الخ٣ُ٣ي 

ا
ً
ا واإلاجاػي مًٗنى، بلى باَىه الخ٣ُ٣ي مًٗنى واإلاجاػي لٟٓ

ً
. لٟٓ

ل ٖىض اإلاٗتزلت ًترجب مباقغة ٖلى اإلابضؤ الظي  و٦ما ؤقغها؛ ٞال٣ى٫ بالخإٍو

؛ ٞٗىضما حٗاعيذ بٌٗ آلاًاث م٘ ما ٣ًىله ال٣ٗل 
ً

ىا مً مٗالجخه خاال ٞٚغ

ل  مً ؤحل ؤن جىا٤ٞ صاللتها إلاا ٣ًغه ال٣ٗل، (xxiii)زاى اإلاٗتزلت ٞيها بالخإٍو

ٞالٗضو٫ ًٖ ْاهغ آلاًت بلى باَنها يهضٝ بلى ال٨ك٠ ًٖ الضاللت الخُٟت التي 

تزالي ُبني بألُخحن. (xxiv)جىا٤ٞ صخُذ اإلا٣ٗى٫  ألاولى؛ هي : ولظل٪ هجض ؤن الترار الٖا

له آلًاث ال٣غآن، وهما  اٖخماصه ٖلى الضلُل ال٣ٗلي، والثاهُت؛ جخجلى في جإٍو

َؾَىَضاِن إلزباث ما طهب بلُه اإلاٗتزلت مً ٢ًاًا، ولىا جٟهُل ال٨الم في طل٪ إلاا 

 .ؾُإحي

وشأة التأويل العقلي  - أ

البدث في هظه اليكإة ؤمغ نٗب اإلاىا٫، واإلاهاصع التي جدضزذ ٖنها هاصعة وه٣لذ 

ل،  ل، لظل٪ ا٦دؿذ َاب٘ الٛمىى والى٣و والدكَى بلُىا مً مىاهض ي الخإٍو

م هاالء َغص هظه اليكإة مً بِئت ؤلاؾالم، واٞتروا ٖلى ؤن  َٖ " ؤهل الٗض٫"وَػ

ل مً مازغاث بُٗضة ًٖ عوح ؤلاؾالم ومىهجه . اؾخمضوا ٨ٞغة الخإٍو

     في زًم خغ٦ت حم٘ الخضًث التي ٧لٟذ الخابٗحن حهًضا ٦بحًرا، ٢بلىا ببٌٗ 

ألاخاصًث الًُٟٗت، وهى ما عجل بٓهىع ؤصخاب الخٟؿحر ال٣ٗلي، والظًً 

٣تهم في عص الخكى  ؤزاعهم الخكى الظي صزل الخضًث، ولم ٣ًبلىا مً الؿل٠ ٍَغ

٤ الؿىض الصخُذ ٣ِٞ،  بِىما هظا الخكى ال ٌٗاعى الؿم٘ ٣ِٞ، بل »ًٖ ٍَغ

٣ت (xxv)«ٌٗاعى ال٣ٗل ٌ ٍَغ ل ال٣ٗلي ٖىض ٞع ، ولم ًخى٠٢ ه٣ض ؤهل الخإٍو

الؿل٠ في عص الخكى بلى الؿىض الصخُذ؛ بل اؾخمغ ختى بلى اإلاىهج الٓاهغي في 

ل، هىا اؾُخيبدذ مهُلخاث مً ٢بُل  ٞهم الىهىم الضًيُت، وعًٞهم للخإٍو

ل"، و"للى٣ل"٦م٣ابل " ال٣ٗل" في م٣ابل " الضعاًت"، و"للخ٣لُض"م٣ابل " الخإٍو

. بما ؾُاس ي وبما ٖلمي مٗغفي: وؤزظ الجزإ في هظه اإلاغخلت َابٗحن"... الغواًت"

ل ال٣ٗلي في      جى٣ل لىا اإلاالٟاث ؤن الجٗض بً صعهم ؤو٫ مً ٢ا٫ بالخإٍو

ؤلاؾالم، و٧ان ؤو٫ مً هٟى الهٟاث وؤزظها ٖىه الجهم بً نٟىان، وؤنبدذ 
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٢اٖضة مً ٢ىاٖض ٞغ٢ت الجهمُت، وؤصي به ال٣ى٫ بىٟي الهٟاث بلى ال٣ى٫ بسل٤ 

هظه هخاثج اهخهى بليها الجٗض بً صعهم بٗض . ال٣غآن؛ ؤي ؤهه ؤه٨غ ال٨الم ال٣ضًم

حن ٦إُٖيىا؟  حؿائالجه خى٫ نٟاث الباعي حٗالى، مً ٢بل هل هلل ًض ٦إًضًىا، ٖو

ألن الخكى الظي جًمً الخضًث وؤلاؾغاثُلُاث مازغاث صٞٗخه للدؿائ٫ خى٫ .... 

ض جد٨ُم ال٣ٗل في ٧ل ش يء، بطن ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن  نٟاجه حٗالى، ٩ٞان ًٍغ

. (xxvi)«الجٗض بً صعهم ٧ان ؤو٫ عواص الخٟؿحر ال٣ٗلي في ؤلاؾالم»

ت الخ٣ى الجٗض بً صعهم بالجهم بً نٟىان،      بٗض هغوبه مً صمك٤ بلى ال٩ٞى

 للخكى الظي 
ً
ضم الاهخمام بالخضًث هٓغا وؤزظ الثاوي اإلاىهج ال٣ٗلي مً ألاو٫، ٖو

جسلله، وجيؿب بلى الجهم ٞغ٢ت الجهمُت و٦ظل٪ ٞغ٢ت اإلاٗتزلت، خُث ؤن هظه 

الازحرة ل٣بذ في ؤًام اإلاإمىن بالجهمُت، وعٚم الخ٣اء الٟغ٢خحن في ٢ًاًا هامت بال 

ا ٖىض   حبرًً
ً
ا ؤو مبضؤ ًُ ت، ٣ٞض هجض ؤنال اٖتزال ؤنها ًسخلٟان في مباصت حىهٍغ

ش الٟغ١ ؤلاؾالمُت . الجهمُت، وهظا ما ًبحن ؤهمُت الغحل في جاٍع

     ٣ُٞاصة الىهىم بال٣ٗل صٖىي مً الجٗض بً صعهم وجبٗه في طل٪ الجهم 

ت واإلاظاهب  بً نٟىان، مً ؤحل الغص ٖلى اليهىص والىهاعي مً حهت، واإلااهٍى

ت ٦بحرة إلاداعبت ؤلاؾالم  الٟاعؾُت مً حهت زاهُت، والتي ٧اهذ جخ٣ضم بؿٖغ

ومجاصلخه، ومىهج الخضًث ال ًُٟض في هظا بش يء، ٞلجإ ٧ل مً الجٗض والجهم بلى 

. اإلاىهج ال٣ٗلي الظي اٖخى٣ه اإلاٗتزلت ُٞما بٗض وخاعبىا به ؤٖضاء اإلالت

ل"الظي ٌٗٝغ بـ" اإلاىهج ال٣ٗلي"     ل٣ض ؤصزل الجهم بً نٟىان  في الخُاة " الخإٍو

ال٣ٗلُت ؤلاؾالمُت، وبضؤ ًُب٤ هظا اإلاىهج ٖلى ٧اٞت اإلاكا٧ل التي حٗترى ال٣ٗل 

ت مً آلاًاث في ٢ًاًا مً ٢بُل  ل مجمٖى في اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي، وزاى في جإٍو

ٖلى اإلابالٛت والخإ٦ُض " زالضًً ٞيها"ٞدمل ٢ىله حٗالى »٢ىله بٟىاء الجىت والىاع 

ض هللا مل٪ "، واؾدىض في الكاهض ب٣ى٫ ٢اثٍل (xxvii)«صون الخ٣ُ٣ت في الخسلُض
َّ
زل

، وػٖمه هظا ًضزل ُٞه مبضؤ ٞلؿٟي، ًا٦ض ٖلى ؤن ٧ل ش يء له بضاًت "ٞالن

٦ما . ونهاًت، وألاقُاء ٦ما جى٣ُ٘ بضاًتها جى٣ُ٘ ٦ظل٪ نهاًتها، ول٩ل خغ٦ت نهاًت

ؤه٨غ ٢ضم الجىت، و٢ا٫ حىت آصم زل٣ها هللا وؤٞىاها، ؤما الجىت التي ؾُضزلها 

 .اإلاامىىن ٞلم ًسل٣ها بٗض
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ل اإلاٗتزلت، ٣ًى٫ ٖلي ؾامي اليكاع ل الظي »:      ووعر هظا الخإٍو اهخ٣ل الخإٍو

الظي - خُث ٖانغ الجهم بً نٟىان . (xxviii)«ويٗه الجهمُت ٢ضًًما بلى اإلاٗتزلت

مكاًُش اإلاٗتزلت ألاولحن مً ٢بُل وانل - هـ 128جهلىا ألازباع ٖىه ؤهه ٢خل ٖام 

مغو بً ٖبُض (هـ131اإلاخىفى ؾىت )بً ُٖاء  ، وعٚم ٧ىن (هـ144اإلاخىفى ؾىت )، ٖو

ت، بال ؤن  ت، والجهمُت حبًر ل ال٣ٗلي واٖخباع »اإلاٗتزلت ٢ضٍع اإلاٗتزلت آمىذ بالخإٍو

ت، وهظا ما ٞٗله حهم، بل آمىذ اإلاٗتزلت بىٟي الهٟاث  حجت ال٣ٗل مهضع اإلاٗٞغ

وبٟٗل ما جبيخه . (xxix)«...وبسل٤ ال٣غآن، و٧ان الجٗض والجهم ؤو٫ مً هاصا بهظا

" الخُاٍ"ٞغ٢ت اإلاٗتزلت مً الجهم بً نٟىان ًيؿبها البٌٗ الُه، ل٨ً ماعزها 

ت لِؿذ مٗتزلت و٦ظل٪ الجهم»: ًىٟي طل٪ ب٣ىله ُّ . (xxx)«الّؿ٨ى

    ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن اإلاٗتزلت نهلذ بٌٗ مباصئها مً الٟغ١ الؿاب٣ت ٖليها ؾىاء 

ل  ت ؤلاوؿاهُت ٢ضعي، والخإٍو التي ُجيؿب هٟؿها لها ؤو التي جخبرؤ منها، ٞمبضؤ الخٍغ

ال٣ٗلي، وهٟي الهٟاث وزل٤ ال٣غآن مباصت مؿخىعصة مً الجهمُت، وبالخالي 

ت مً اإلاباصت التي جبىتها اإلاٗتزلت مً ؤؾالٝ  ل هى مبضؤ مً يمً مجمٖى ٞالخإٍو

ش ؤلاؾالمي  .الخغا٥ ال٨ٟغي وال٣ٗضي في الخاٍع

 التأويل عىد اإلاعتزلة-ب

مهم بـــ ت ال٣ٗل ٖلى الى٣ل"  اهُل٤ ؤهل الٗض٫ في ٖػ مً ٞغيُت مٟاصها ؤن " ؤولٍى

٘ الخٗاعى بحن ال٣ٗل والى٣ل لً ًخم بال بةٖما٫ ال٣ٗل واؾخسضام مسخل٠  ٞع

طهب اإلاضاٞٗىن ًٖ ال٣ٗل بلى ؤلا٢غاع بىحىب »الاؾخضالالث ال٣ٗلُت، لظل٪ 

ل الىو متى حٗاعى م٘ م٣خض ى الىٓغ  ٞال٣غآن مخًمً إلاا هى ْاهغ (xxxi)«جإٍو

ل ؾبُل ٣ٖلي مً ... وباًَ، مد٨م ومدكابه، مُل٤ وم٣ُض مً هىا اٖخبروا الخإٍو

ؤحل ٞهم الىو، و٦ما ٢لىا ؤن ال٣ٗل ٖىضهم ؾاب٤ ٖلى الىو وقٍغ الخ٩ل٠ُ 

لظل٪ جدى٫ ال٣ٗل ٖىضهم ٦إصاة بحغاثُت ج٨ك٠ ... وبه وٗلم ؤن ال٣غآن حجت

لُت ٖلى مؿلماث  ل، و٢ض ؤ٢امىا مماعؾتهم الخإٍو ًٖ م٣ٗىلُت الىو ٖبر الخإٍو

: جخمثل في

ل، ومٗنى الىو ٖىضهم ال  - ؤ ل جإٍو حؿلُمهم بإن ل٩ل ْاهغ باًَ، ول٩ل ججًز

ٌؿخ٣ُم بال بةزغاج صاللت ألالٟاّ اإلاٗاعيت لضاللت ال٣ٗل ًٖ مٗىاها 
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الٓاهغ بلى مٗنى مجاػي ٩ًىن هى اإلا٣هىص مً آلاًت، بهظه ال٨ُُٟت ٌٗمل 

تزا٫ ٖلى ه٣ل اإلاٗنى الٓاهغ للىو الظي ًخٗاعى م٘ ال٣ٗل بلى  ؤهل الٖا

 .مٗنى مجاػي ًخىا٤ٞ مٗه

ؿخٟاص  - ب ٌُ ول٩ىن مؿاثل ال٣ُٗضة ال ًم٨ً بىائها بال ٖلى ال٣ُ٘، وال٣ُ٘ ال 

بال ٣ٖلُا، بط ؤن ج٣ضًم ال٣ٗل ٖلى الى٣ل ٌٗىص بلى الهٟت ال٣ٗلُت 

للضلُل، ال بلى ٢ُُٗت صاللخه، وهظا ٌٗني البدث ًٖ ٣ٖلىت الضلُل 

ه ًٖ ْاهغه  .بهٞغ

الضلُل اإلابخٛىمً نٝغ الىو ًٖ ْاهغه بلى مٗنى آزغ، هى ما ص٫ ٖلُه  - ث

 .ال٣ٗل

ل ؤن خل مك٩لت الخٗاعى بحن ال٣ٗل والى٣ل، ٨ًمً في       ل٣ض اٖخبر صٖاة الخإٍو

جىؾُ٘ صالالث ؤلٟاّ الؿم٘ بالٗضو٫ ًٖ مٗاهيها التي جٟهم مً الٓاهغ بلى مٗاوي 

خ٣اص جز٫ ٖليها الٖا وبؿحرهم ٖلى هظا الىهج اهخهى اإلاٗتزلت . بضًلت ٣ًبلها اللٟٔ ٍو

لها بطا ٧اهذ  بلى بؾ٣اٍ ما ال ٣ٌٗل مً الىهىم بطا ٧اهذ مً الؿىت، وجإٍو

 .آًاث

ل، وبه جضع٥ مٗاوي الىهىم، خُث ًخٛلٛل    ٌٗخبر ال٣ٗل اإلابضؤ ألاو٫ ل٩ل جإٍو

ت له في ؾُا٢ه  ل ٞهم للىو ومٗٞغ ال٣ٗل في ُٚاهب الىو، لظل٪ ٞالخإٍو

الكمىلي وبىِخه التر٦ُبُت، وبةماَت اللثام ًٖ مدخىي الىو ٞةهه ًهبذ حؼء مً 

٤ ال٣ٗل بلى »ال٣ٗل، وطل٪ بخًمىه ألصلت ٣ٖلُت، بطن ًم٨ً اٖخباع  ل ٍَغ الخإٍو

ا٢ت صاللُت، (xxxii)«الىو، وؤصاة اؾخيباٍ اإلا٣ٗى٫ مً اإلاى٣ى٫  ، ٞالىو ٢ىة َو

". الٟاٖلُت"بلى " الخُاصًت"ل٨ىه ًٟخ٣غ بلى ال٣ىة التي جى٣له مً 

ل في  ؾـ الخإٍو
ُ
ل٣ض وحض اإلاٗتزلت في اإلاد٨م واإلادكابه ما ًْغُؾىَن به ؤ

بطا ٧ان الظ٦غ الخ٨ُم لم ًٟهل بحن آلاًاث اإلاد٨مت وآلاًاث ٝاججاههم ال٣ٗلي، 

ؤن ما وا٤ٞ : اإلادكابهت؛ ٞةن ؤهل الٗض٫ والخىخُض ًًٗىن لظل٪ ٢ؿمت مٟاصها

جب  له؛ بل ٍو ؤنىلهم ال٣ٗلُت ٞهى مد٨م؛ وما زالٟها ٞهى مدكابه ًجىػ جإٍو

. طل٪ ُٞه
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 جيكُغ بلى زالزت ؤ٢ؿام؛ (xxxiii)وبطا ٧اهذ الٗباصة خؿب ال٣اؾم الغس ي

ت هللا : ألاو٫  سخُه : ، والثاوي(اإلاٗبىص)مٗٞغ ٌُ غيُه وما  ًُ ت ما  ، (الٗباصة)مٗٞغ

ه : والثالث
ُ
سخُ ٌُ ض)اجبإ ما ًغيُه واحخىاب ما  ؛ و٧ان ل٩ل ٢ِؿم مً هظه (الخٗبُّ

ت، وهي ٖلى الخىالي ال٣ٗل، ال٨خاب، والغؾى٫؛ ٞةن لهظه الدجج : ألا٢ؿام ُحجَّ

غوٕ، ٞذجت ال٣ٗل جى٣ؿم بلى ما هى يغوعي وما هى ا٦دؿابي،  ؤنى٫ ٞو

ي ِ
، ٣ًى٫ ال٣اؾم الغس ّ وبهما و٢٘ الازخالٝ »: والًغوعي منها ؤنل والا٦دؿابي ٕٞغ

في طل٪ الزخالٝ الىٓغ والخمُحز ُٞما ًىحب الىٓغ والاؾخضال٫ بالضلُل الخايغ 

ٞٗلى ٢ْضع هٓغ الىاْغ واؾخضالله ٩ًىن . اإلاٗلىم ٖلى اإلاضلى٫ ٖلُه الٛاثب اإلاجهى٫ 

ؿخض٫ِّ ٖلُه
ُ
وحجت ال٨خاب بضوعها جى٣ؿم . (xxxiv)«صْع٦ه لخ٣ُ٣ت اإلاىٓىع ُٞه واإلا

ه ٞهى ما و٢٘ ٖلُه  ٖغ غوٕ، ؤما ألانل ٞهى الظي ال ازخالٝ ُٞه، ٞو بلى ؤنى٫ ٞو

جب عصه بلى ألانل؛  د٨م الظي ال ازخالٝ ُٞه، »ازخالٝ ٍو
ُ
وؤنل ال٨خاب هى اإلا

ه اإلادكابه مً طل٪ ٞمغُصوصه بلى ؤنله  ُٖ غ له، ٞو ا لخجًز ًٟ له مساِل الظي ال ًسغُج جإٍو

ل ؤنل الؿىت التي حاءث ٖلى »وؤما . (xxxv)«الظي ال ازخالٝ ُٞه بحن ؤهل الخإٍو

لؿان الغؾى٫ ما و٢٘ ٖلُه ؤلاحمإ بحن ؤهل ال٣بلت، والٟٕغ ما ازخلٟىا ُٞه ًٖ 

، ٞهى مغصوص بلى ملسو هيلع هللا ىلص، ٩ٞل ما و٢٘ ُٞه الازخالٝ مً ؤزباع عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلصالغؾى٫ 

، ٞما ازُخِل٠ ُٞه ٞهى ٕٞغ ًجب عصه للنل (xxxvi)«ؤنل ال٨خاب وال٣ٗل وؤلاحمإ

اإلاخ٤ٟ ٖلُه، ال باليؿبت لل٣ٗل، وال باليؿبت لل٣غآن، وال باليؿبت للؿىت، ٞثبذ 

. (عص الٟٕغ للنل)بهظا ؤن اإلاد٨م ؤنل للمدكابه، لظل٪ ًجب عص ألازحر للو٫ 

لهم للمد٨م؛ عاح٘ بلى ؤن اإلادكابه ًخًمً ٢ُم  ضم جإٍو لهم للمدكابه ٖو وجإٍو

غ ٖلى صاللت  صاللُت ٦ثحرة ًهٗب ألازظ بالىاخضة وجغ٥ ألازغي، ؤما اإلاد٨م ُٞخٞى

واخضة بُٗنها، لظل٪ باليؿبت لهم ًجب عص اإلادكابه بلى ؤنل صاللي زابذ الظي 

ًخجلى في اإلاد٨م ال٣ٗلي الٗاٝع بإخىا٫ اإلاخ٩لم وما يهضٝ بلُه مً خ٨مت 

ت خ٨مت الٟاٖل ٢بل الاؾخضال٫ ب٨المه . و٢هض، ٞىاحب مٗٞغ

ىن اهُىاء ألاصلت ٖلى ٢ُم واضخت وبِىت، ٢ُم حٗض  كتَر ًا٦ض اإلاٗتزلت َو

ألانى٫ اإلاؿدىض ٖليها والتي ج٣ُىا قغ الؼلل والخُإ، هظه ألاصلت ًجب ؤن جدمل 

شخىت صاللُت ال ًم٨ً عصها، وزالُت مً اإلاجاػ ؤو مُٗى مسال٠ للخ٣ُ٣ت، 

لُت ٖىضهم ًجب ٖليها ؤن جضٖم هٟؿها بإصلت ٣ٖلُت؛ ألنها هي  ٞاإلاماعؾت الخإٍو
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التي ًغجض بليها ال٨الم في آزغ ألامغ، ٞمهما ابخٗض ال٨الم ٞةهه ًٓل مكخًضا للنل 

الضاللي الخ٣ُ٣ي وهى الضلُل ال٣ٗلي الظي ًًمً للىو الخمى٢٘ اإلاٗغفي، لظل٪ 

ل هٓام اؾخضاللي ًغا٢ب صاللت الىو ومىيٗها، واإلاٗنى ال ًى٨ك٠ بال  ٗخبر الخإٍو ٌُ

لُت ما . بٗض ؾحروعة جإٍو

 اإلاعتزلة والىص-ج

الىو ٖىض اإلاٗتزلت مٟخىح ٖلى اإلاماعؾت اللؿاهُت مً حهت، وم٣ُض ب٣غاثً 

٣ٖلُت مً حهت زاهُت، خُث ؤن ال٣ٗل ٖىهغ مغ٦ؼي في الٟهم والخل٣ي، والىو ال 

 
ً

.  ًمل٪ امخضاًصا زاعج ال٣ٗل، لضعحت ًم٨ً خهغ بيُت الىو وعنضها ٣ٖال

 ًا٦ض الىو ما ٣ًىله ال٣ٗل، وؾاثغ ما حاء به ال٣غآن ُٞما ًخٗل٤ بالخىخُض 

حرهما ًا٦ض ما في ال٣ٗى٫، ٞالىو وال٣ٗل مخىاٚمان قٍغ بزًإ  والٗض٫ ٚو

بت بٟهمه  (ألالباب)الىو إلاٗالجت ٣ٖلُت، ٞالىحي زاَب ال٣ٗى٫ 
َ
وهي اإلاُال

ل هى الٗىصة بلى حجج ال٣ٗل، وخمل ْاهغ الىو ٖليها مً ؤحل  له، والخإٍو وجإٍو

ت الصخُدت بالؿم٘ البض مً  خهى٫ الخُاب٤ بحن ال٣ٗل والى٣ل؛ ألن اإلاٗٞغ

ا٢ترانها بال٣ٗل، باٖخباع ؤؾب٣ُت ال٣ٗل ٖلى الى٣ل مً حهت، وجٟى١ ال٣ٗل 

خه مً حهت زاهُت .  ومغ٦ٍؼ

ت حمُ٘  ل بلى ٞ٪ ٚمىى الىو، ومٗٞغ  ًغاهً اإلاٗتزلت مً زال٫ الخإٍو

ل ٞٗال  الخدىالث الُاعثت ٖلى بىِخه، ٞالىو ًدخىي ٖلى م٩ىهاث ججٗل الخإٍو

مخاًخا، و٢ض جسخل٠ ٢غاءة هظه اإلا٩ىهاث والضالالث مً ٢اعت آلزغ، ٞاألمغ ًخٗل٤ 

ت وخغ٦تها صازل الىو ل بخُاء . بٗال٢اث لٍٛى لظل٪ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن الخإٍو

غيها  للىو، وبٖاصة حك٨ُل ل٣هضًخه، ولِـ بؾ٣اٍ لضالالث زاعج الىو ٞو

ل جيب٘ مً الىو، بال ؤنها جضٖم ب٣غاءة ٖاإلات له .  ٖلُه؛ ألن ؾلُت الخإٍو

لُت جسً٘ لضاللت الىو والىو ال حٗلم صاللخه بال في »:  بطن ٧ل مماعؾت جإٍو

ل وبٖاصة حك٨ُل البيُت الىهُت ل الىو هى (xxxvii)«بَاع الخإٍو ، وبالخالي ٞخإٍو

٦ما ؤن الىو مدٟؼ ًضٞ٘ . البدث ًٖ م٩امىه الخُٟت الخُابُت منها والضاللُت

لُت ل، وبالخالي ٞهى ؤًًا ٞاٖل في اإلاماعؾت الخإٍو ىحه بخضازُاث الخإٍو . الظهً ٍو
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: التأويل باعتبار الداللة العقلية- 

ل ؤن ًخماش ى وم٣خًُاث ال٣ٗل باٖخباعه وؿ٤ اإلاباصت  ًجب ٖلى الخإٍو

ت ؤن جاو٫ بليها، وهظا ًض٫ ٖلى  واإلاؿلماث التي ًيبغي ٖلى الٗالماث اللٍٛى

ت ًٖ الضاللت ال٣ٗلُت ًٖ اإلاٗتزلت، واإلااو٫ ؾ٩ُىن صوعه  اهٟها٫ الضاللت اللٍٛى

. مض حؿغ الاجها٫ بحن هاجحن الضاللخحن؛ ؤي الخهالر بحن ال٣ٗل والىو

وبطا ٧ان ال٣ٗل هى الظي ٌعي هظا الازخالٝ، ٞةهه ًخمحز بدىاؾ٤ ٢ىاهِىه، 

٣ُيُتها،  ُت ألازغي، بىحىصها ٍو ت ال٣ٗلُت م٣ضمت ٖلى ألاهٓمت اإلاٗٞغ لظل٪ ٞاإلاٗٞغ

ل باٖخباع الضاللت  ر ٖلى ٚحرها وجخٟى١ ٖليها، وبالخالي ٞالخإٍو بطن ؤصلت ال٣ٗل جغجَّ

ٗخمُض ٖلى ما ؾىاه ٌَ . ال٣ٗلُت هى جد٨ُم ألانل الظي ال 

ٜ بلى  ِ
ّ
َبل ًُ والضاللت ال٣ٗلُت جخإؾـ ٖلى ال٣ُاؽ، وال٣ُاؽ بضوعه ٢اهىن ٣ٖلي 

ُٟخه الىنى٫ بلى  اؾخضالالث صخُدت، ٞبال٣ٗل وؿخُُ٘ بىاء الٗلم ألن ْو

ت، ل٨ً  اإلاٗاوي ال٩لُت، بط ؤن الىو ًم٨ً ؤن ًىهمىا بضاللت ؾُدُت مجاٍػ

الضاللت ألانلُت الخ٣ُ٣ُت لً ٨ًك٠ ٖنها ؾىي ال٣ٗل، ل٣ضعجه ٖلى ال٨ك٠ 

. والٟهل بحن الضالالث اإلادكاب٨ت

: التأويل باعتبار الداللة اللساهية -

التهمُٗخمض اإلاٗتزلت ٖلى بيُت اللؿان ومىايٗاجه، وصلُلهم في طل٪  في جإٍو

ؿان، وؤلاخالت الًمىُت في بيُت ال٨الم، وهًٓغا لخٟى١ الىٓام  ِ
ّ
ؤؾب٣ُت ٢ىاهحن الل

ت ْلذ َىا٫ الؼمً عاسخت زابخت، ٞالىٓام اللؿاوي جغار  اللؿاوي وال٣ُم الغمٍؼ

. خاٞٔ ٖلُه ال٣غآن واهًبِ له

جغي اإلاٗتزلت ؤن صاللت ال٣ٗل وخضها ال٣اصعة ٖلى الٟهل بحن الخ٣ُ٣ت 

واإلاجاػ، وبالخالي ٦ك٠ صاللت ال٨الم، والاؾخضال٫ ٖلى هللا ٖىضها ؤنل، لظل٪ 

ت صالالث ٦المه، مً هىا  ت ٞاٖل ال٨الم ختى ًدؿنى مٗٞغ ًجب ؤن ج٣ضم مٗٞغ

ل  ُت ولؿاهُت ٞدؿب وبهما ٣ٖاثضًت، بط ؤن »ٞالخإٍو يغوعة ملخت، لِؿذ مٗٞغ

سً٘ له الىٓام  ًَ ضله، مغ٦ؼ ًجب ؤن  ؿخض٫ به ٖلى جىخُض هللا ٖو ٌُ ال٣ٗل الظي 

ٗلم بال٣ٗل ال ًجىػ ؤن ًسالٟه الىو وبن ؤْهغ اإلاٗنى (xxxviii)«اللؿاوي ٌُ ، ٩ٞل ما 
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ل ًىا٤ٞ ال٣ٗل، ومىاؾب م٘ ٢ىاٖض  الٓاهغي طل٪، بط ال بض للىو مً جإٍو

اللٛت، ٞال٣ٗل وؤصلخه بُٗضة ًٖ الاخخما٫، ل٨ً اللٛت ًخضازلها الاخخما٫ 

.... الخخىائها ٖلى اإلاجاػ والدكبُه و٦ثرة الضالالث للٟٔ الىاخض

ؿعى بلى ٣ٖلىخه، وبعحاٖه بلى مىا٣ٞت ما  تزالي مغجبِ بالىو َو بن ال٣ٗل الٖا

تزالي ٖم٤ البيُت التر٦ُبُت للىو ل الٖا . ًضٖىا بلُه ال٣ٗل، لظل٪ ًضزل الخإٍو

خالصة 

ل م٩اهت ؤؾاؾُت في اليؿ٤ ال٨ٟغي  بىاًء ٖلى ما ؤؾلٟىا ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن للخإٍو

تزالي، بهه مىٟظ ال٣ٗل هدى الىو، وؤصاة ٞهم اإلاٗنى اإلاخىاعي وعاء اإلابنى  الٖا

ت  ب، ٧ان لؼاًما ؤن جخ٣ضم مٗٞغ َِ الٓاهغ، ول٩ي ًدؿنى لل٣ٗل ا٢خىام ُمغاص اإلاسا

ب، ٞـ َِ َمً ال ٌٗٝغ اإلاخ٩لم، وال ٌٗلم ؤهه ممً ال ًخ٩لم بال بالخ٤، ال »خا٫ اإلاسا

بةطن ؤمغ ؤؾاس ي ٢بل الاؾخضال٫ (xxxix)«ًصر ؤن ٌؿخض٫ ب٨المه َِ ت اإلاسا ، مٗٞغ

، ه٨ظا ٧ان إلابضؤ 
ً

ت التي ال جىا٫ بال ٣ٖال ت ال٣ٗل ٖلى "ب٨المه، وهي اإلاٗٞغ ؤولٍى

ل ٖىض اإلاٗتزلت، ٞلما ٧ان هظا ال٣ٗل ٢اصع ٖلى " الى٣ل ؤزغ ٦بحر ٖلى مؿإلت الخإٍو

ت هللا ونٟاجه، وبزباث ٖضله وججزيهه ًٖ الٓلم، وؤؾاؽ الخ٩ل٠ُ، وبه  مٗٞغ

لى ؤن ال٣غآن والؿىت حجت ٧ان ال بض للخٟاّ ٖلى م٩اهخه ... حٗٝغ اإلاعجؼاث، ٖو

غص ؤي  تزالي، وجدهحن م٩اهخه في الاؾخضال٫ والىٓغ، َو في اليؿ٤ ال٨ٟغي الٖا

 ٤ مىاٞـ له في هظه اإلا٩اهت، وطل٪ بضٞ٘ ؤي حٗاعى بِىه وبحن الىو ًٖ ٍَغ

ل والخٟغ في الىو ًٖ صاللت جىا٤ٞ مباصثه لظل٪ اعجبِ ال٣ٗل اإلاٗتزلي . الخإٍو

بالىو وؾعى بلى ٣ٖلىخه، وبعحاٖه بلى مىا٣ٞت ما جضٖى بلُه مؿلماجه؛ وبالخالي 

ىا به  ٞغ ُٖ اجسظه اإلاٗتزلت اإلاغحُٗت ألاولى وألازحرة في ٧ل ما ًظهبىن بلُه، و

. وبخمجُضهم بًاه، و٧ان مً ؤبغػ وؤهم ما ًخمحزون به

اإلاغرب  ،فاس. ظهر اإلاهراز– كلية آلاداب والعلىم ؤلاوساهية باخث ،*
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ان، وذامفَ ػاُر امرشع، ٔأن ذكل امؼاُر ًلبل امتأًٔول ؿىل كاهون امتأًٔول امـريب ، ص. «لك ما ٔأدى ٕاميَ امرُب . 33. فصل امللال، س بق ذكٍر

xxv 329. ، صامسابقؿًل سايم امًشار، املرحؽ. 

xxvi ،332. املرحؽ امسابق، صؿليساميامًشار. 

xxvii ،342. ، صامسابقاملرحؽ ؿليساميامًشار. 

xxviii329. املرحؽ هفسَ، ص. 

xxix359. املرحؽ هفسَ، ص. 

xxxوامرد ؿىل ابن امروهدي امللحد، ثلدمي وحتليق وثـليق، هيربج، ادلار : ٔأيب احلسني ؾبد امرحمي بن محمد بن ؾامثن اخلياط املـزتيل، الاهتصار

 .126. م، ص1925- ُـ 1344، 1. املاُرة، ط– امـربية نلكتاب 

xxxiمجؽ (مؤمف حٌلؾي)ٕاشاكل املراءة وأٓميات امتأًٔول يف امفكر إلساليم، مضيامِريموهيعيلا، ادلاميات، وادلين، : حسان امبايه، ملال ،

 .3. ، ص2005اميصوص وورشُا ؾز امـرب حلكمي بياين، مًشورات خامـة س يدي محمد بن ؾبد هللا، 

 

xxxii101. ؿًل حرب، املرحؽ امسابق، ص. 

xxxiii اس تدلميا ُيا بيصوص املامس امرّس ؿىل مذُب املـزتةل هل ُمربرٍ كون امرخل ش يـي ًزدي، واملـروف ؾن امًزدًة ٔأهنا ثلول كول 

و موكف س ياّس دون ٔأن ُُيرهجم ُذا اخلالف من " امًزدًة"ختتلف »املـزتةل يف سائر املضااي ٕال مسأٔةل إلمامة،  مؽ املـزتةل حول إلمامة، ُو

، ، 1 .، محمد ؾٌلرة، ثلدمي كتاب رسائل امـدل وامتوحيد، ج«ٕاظار ٔأحصاب امـدل وامتوحيد ، جفاز الاس تدلل بالكمَ يف 97. صس بق ذكٍر

.  غري إلمامة، ومنتيؽ ؾن ذكل يف إلمامة

xxxivص ، . 125.  املامس امرّس، ٔأصول امـدل وامتوحيد، س بق ذكٍر

xxxvص، . 125. املاسٌلمرّس،ٔأصولمـدموامتوحيد،س بلذكٍر
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xxxvi125. املصدرهفسَ،ص .

xxxvii132.  ُيمث رسحان، املرحؽ امسابق، ص. 

xxxviii180.  ُيمث رسحان، املرحؽ امسابق، ص. 

xxxixم2012 ،بريوت،1 .دراسةوحتليق درضمحمدىُهبا،دارامكتبامـلمية،ط،16، ج  يف ٔأبواب امتوحيد وامـدل املايض ؾبد اجلبار، املغين -

 امفن و احلليلة.347. ، صُـ1433


