
 علم الكالم اإلسالمي والاَلهوت المسيحي
 قراءة في موقف القاضي عبد الجبار من التثليث المسيحي

 (1)رزقي بن عومر 
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ن برز ىذا العلم يف إطار االحتكاك الذي وقع ادلسلمُت مع العقائد ادلخالفة لدينهم بفعل الفتوحات اإلسالمية  اليت كانت اإلطار الذي مك
لإلسالم أن يتواجد يف ساحة الديانات والعقائد ادلخالفة لو. وما دام اإلسالم يطرح نفسو دعوة بالدرجة األوىل موجهة للناس كافة فإن 

"ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة األوىل ىي زلاورة ادلعًتضُت وىداية الضالُت بأساليب حددىا القرآن الكرًن يف قولو تعاىل:  مهمتو
 (2)الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن "

النيب  ال ديكننا اجلزم بزمن  بداية ىذا العلم اللهم إال بعض النقاشات اليت أثارىا ادلسلمون ضد ادلخالفُت من النصارى واليهود سواء يف عهد
)ص( أو ما بعده مث  تبلورت ىذه النقاشات فيما بعد مشكلة علما مستقال قائما بذاتو مسي بعلم الكالم، وىذا نلمسو عند األشاعرة 

وص كأول فرقة تنظم عقائدىا يف إطار علم لو مقدمات وأبواب، ىؤالء الذين أفردوا لو كتبا نذكر منها " كتاب الفصول"  أليب احلسن باخلص
ه(،  بعد ذلك نظمت كل فرقة عقائدىا يف كتبها منهم ادلعتزلة مع كتاب " شرح األصول اخلمسة " للقاضي عبد  324األشعري )ت 

 ريد االعتقاد لنصَت الدين الطوسي .ه( وكتاب ٕت 415اجلبار)ت 
 نستعرض تعريفُت يفيان بغرض ىذه الدراسة. تعريف علم الكالم وموضوعاته: ــــ

علم الكالم " صناعة يقتدر هبا اإلنسان على نصرة اآلراء واألفعال احملدودة اليت صرح هبا  واضع ادللة وتزييف ما  تعريف الفارابي:أ ــــ 
 (3)خالفها. "

وادلراد بالعقائد ما يقصد فيو نفس االعتقاد  "علم يقتدر معو على إثبات العقائد الدينية بإيراد احلجج ودفع الشبو،تعريف اإليجي: ب ــــ 
 (4)وبالدينية ادلنسوبة إىل دين زلمد عليو السالم." دون العمل،

ىذان التعريفان يشًتكان يف ٖتديد وظيفة علم الكالم وىي الدفاع عن العقائد تصورا وتصديقا ضد ما خالفها من عقائد بإيراد 
احلجج الداعمة ذلا ٘تكن ادلعتقد من االطمئنان على ما ىو عليو من تصورات وتصديقات يف دينو، ويف الوقت نفسو ٘تنع عنو سلطة الشك 

وىو ادلصطلح عليو بالشبو يف تعريف اإلجيي أو الزيف الوارد يف تعريف الفارايب إذن ىذا العلم يورث القدرة على الذي قد يرده من غَته 
اجلدل واحملاججة ابتدعو العلماء ونظموا من خاللو عقائدىم يف قوالب استداللية لغرض ٛتاية دينهم من هتجمات اخلصوم وكذلك تشكيك 

انات السماوية من يهود ونصارى وصابئة أو أىل ادللل الوضعية من زرادشتية  وىندوسية. مع العلم أن اخلصوم يف اعتقاداهتم كأصحاب الدي
 مع إعمال العقل بتفاوت بُت الفرق اإلسالمية. مصدر العقائد ىو القرآن الكرًن والسنة النبوية مع تفصيل يتعذر التوسع فيو يف ىذا البحث،

واتسعت لتشمل حىت ادلخالفُت من أىل  ا وثابتا يف ملل معينة بل تغَتت جبهة اخلصومجيب التنبيو أن ىذا الغَت مل يكن مشخص
اإلسالم  وبرز ىذا بشكل جلي لدى األشاعرة يف حرهبم ضد ادلعتزلة والفالسفة ادلسلمون، ْتيث غضوا الطرف بشكل الفت عن ادللل غَت 

ن " ىو العلم الذي يشتمل على االحتجاج إلثبات العقائد الدينية عن طريق اإلسالمية ففي التعريف الرمسي ذلم لعلم الكالم نقرأ البن خلدو 
لذلك ديكن أن نذىب إىل أن الفرقة  (5)األدلة العقلية، والرد على أصحاب البدع، وادلنحرفُت عن معتقدات مذاىب السلف وأىل السنة".

ىي فرقة ادلعتزلة   -وبذلت يف ذلك اجلهد الكبَت -لنصارى اإلسالمية اليت عنت بالدفاع عن العقيدة اإلسالمية ضد هتجمات اليهود وا
 لعوامل منها معاصرهتا دلرحلة ترٚتة الًتاث اليوناين الذي باشره علماء نصرانيون أمثال يوحنا الدمشقي وحيِت بن عدي. فمناقشاهتم مشلت

 ادلسيح  وقوذلم بالتثليث، واليهود ادلشبهة.الثنويُت  القائلُت بإذلُت للوجود، والنصارى القائلُت بقدم الكلمة ادلتمثلة يف 
ديكن حصره يف  -من جهتنا –إذا مل يلتق علماء الكالم  يف مصداق ىذا الغَت، فإهنم اتفقوا على مواضيع علمهم ىذا ْتيث  

ا من عصمة  ومعجزات وشفاعة، الذات اإلذلية وصفاهتا وأفعالو تعاىل كالقضاء والقدر واخللق والتدبَت، والتنزيو والتشبيو، والنبوة ومقتضياهت
اىل وادلعاد ومسائلو من جزاء وخلود أو فناء، وفعل اإلنسان بُت جرب واختيار، لنقل أن كل مسألة كونية تتناول بلحاظ عالقتها بفعل اهلل تع



ثال قول ابن خلدون: " إن نظر فهي مسألة كالمية، وىذا ما صلده يف ٘تييزيات بعض العلماء لعلم الكالم عن غَته من العلوم سيما الفلسفة م
  (6)الفيلسوف يف اإلذليات إمنا ىو نظر يف الوجود ادلطلق وما يقتضيو لذاتو، ونظر ادلتكلم يف الوجود من حيث أنو يدل على ادلوجد. "
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اعتقاد  -دلقدس ذلا وىو اإلصليل جاء ادلسيح يف ادلسيحية شأهنا شأن أي دين مساوي كانت بدايتها مركزة على تتبع تعاليم الكتاب ا

ليجسد البشارة اليت بشر هبا النيب موسى ويوحنا ادلعمدان، األمر الذي تتميز بو ادلسيحية على األقل يف مقابل اإلسالم ىو    -ادلسيحيُت
وىو الذي انعكس على" الدعوة " تعدد أناجيلها شلا يصعب ضبط عقائدىا،  فهذا التعدد يشجع على اخلالف داخل البيت ادلسيحي 

طيات لديها أو ما يسمى بالتبشَت ادلسيحي، الذي ال يركز على االستدالل والربىنة بل على اإلديان ألن احلقائق العقائدية ال تتجاوب مع ادلع
اإلسالم بقدر ما صلد يف ال نكاد نعثر على مؤِلفات مسيحية تتهجم على  العقلية ففي ادلسيحية يسود مبدأ آمن مث تعقل وليس العكس.

اجلانب اإلسالمي ضد ادلسيحية، لكن تعدد ادلصادر )األناجيل( وعدم انسجام العقائد اليت دعا إليها كتبة اإلصليل إن أضعف العلماء 
 إدياين ضامن.   ادلسيحيُت لدى غَتىم من الديانات األخرى فإنو بادلقابل دفع هبم إىل تنظيم ىذه العقائد يف قوالب يقبلها العقل مع توجو

 تؤخذ العقائد ادلسيحية من الكتاب ادلقدس باألساس، وىو قسمان رئيسيان:
وىو الكتاب اليهودي ادلقدس الذي قبلتو ادلسيحية جزءا من كتاهبا ادلقدس، وىو رلموعة من األسفار اليهودية ادلقدسة،  العهد القديم:أ ــــ 

ق.م. ال تعًتف  ( 539 -586سفرا، يطلق على اخلمسة األوىل منها التوراة، كتبت ىذه األسفار يف فًتة األسر البابلي  ) 39علىويشتمل 
 ادلسيحية إال بالكتب اليت كتبت قبل بعثة ادلسيح )ع( لذلك فهي تعترب أن التلمود ٔتثابة أساطَت وثنية.

سم اإلصليل فقط على األسفار األربعة األوىل من العهد اجلديد، وىي أسفار سفرا، ويطلق ا 27وىو مكون من  العهد الجديد:ب ــــ 
 منسوبة إىل مىت ومرقس ولوقا ويوحنا، ىذه األخَتة كانت مع أسفار أخرى متداولة يف العصر ادلسيحي األول  اليت أبطلها اجملمع ادلسكوين

 ربعة فقط .م أحرقها مبقيا على األسفار األ 325يف نيقيةعاماألول الذي انعقد 
م(   65 – 55ال يفوتنا أن نشَت إىل أن األناجيل األربعة كتبت بزمن طويل بعد ادلسيح )ع(، فأول الرسائل كتبها بولس الرسول يف فًتة )

  .( م135  - 115وآخر األسفار السفر ادلنسوب إىل يوحنا يف الفًتة بُت )
وأعمال عنايتو، والتعاليم اليت جيب أن  يبحث عن اهلل وصفاتو وشرائعو ىو علمٌ "  تعريف علم الالهوت المسيحي وموضوعاته:ــــ 

 (7) نعتقدىا، واألعمال اليت جيب أن نقوم هبا."
تايل ال ىذا التعريف يربز اجملاالت اليت يهتم هبا علم الالىوت وىي ىنا مندرجة يف عنواهنا العام والشامل وىو ذات اهلل وصفاتو وأفعالو، وبال

الالىوت ادلسيحي من حيث ادلضمون لذلك ٔتجرد ما يتناول أحدمها مواضيعو بالدراسة جيد نفسو يف  الكالم اإلسالمي وعلمفرق بُت علم 
 تضاد أو تالقي على حسب ادلوقف الذي يتخذه يف دراستو مع اآلخر.

 .غايتو إىل علم الالىوت ادلقارن وعلم الالىوت العقيدى أقسام الالىوت باعتبار الغاية: ينقسم علم الالىوت بلحاظ
العلم الباحث يف الفرق ادلتباينة اليت ظهرت يف تاريخ الفكر ادلسيحي منذ نشأتو ومناقشة معتقداهتا ومبادئها الالىوتية و لالهوت المقارن: ــــ ا

 .ادلذاىب ادلعارضة وابتعادىا عن اإلديان الرسويل مناقشة هتدف إىل إبراز حقيقة ادلسيحية والربىنة عليها وبيان مدى اضلراف
عرض فعلم الالىوت ادلقارن علم جديل ال يكتفي بإظهار احلقيقة ادلسيحية وإقامة بنياهنا على أساس متُت من براىُت العقل والنقل، إمنا ىو ي

 ادلذاىب ادلسيحية اليت ظهرت يف تاريخ الكنيسة ويناقشها ليظهر ما فيها من حق ومن باطل, وبعبارة أخرى ىو علم اذلرطقات ادلختلفة اليت
 .هرت يف تاريخ ادلسيحية منذ نشأهتا وعلى مدار تارخيهاظ

 الالىوت العقيدي أو النظري: وىو العلم الذي يهتم ببناء العقائد ادلسيحية على أساس براىُت عقلية ونقلية ٕتعل منها أمرا مقبوال عقال
 ونقال. 

 أقسام علم الالىوت ْتسب مواضيعو:
والتثليث، وعالقة اهلل بالعامل يف قضائو  ويشمل كل ما يعّلمو الكتاب يف وجود اهلل، وصفاتو،ويبحث عن اهلل وصفاتو.  الثيولوجيا:( 1)

 وأعمال اخلليقة وعنايتو هبا.



ويبحث يف اإلنسان. ويشمل كل ما يعّلمو الكتاب عن أصل اإلنسان، وطبيعتو، وحالتو قبل السقوط، وعن سقوطو،  األنثروبولوجيا:( 2)
 تو خطية آدم يف نفسو ويف نسلو.وماىية اخلطية وما أحدث

اإلنسان من ٕتسُّد الفادي، وأنو إلو وإنسان  ويبحث يف اخلالص. ويشمل كل ما يعٌلمو الكتاب عن شروط خالص السوتيريولوجيا:( 3)
 معاً، وعملو، وعمل الروح القدس يف ٗتصيص الفداء للمؤمنُت وٕتديدىم وتربيرىم وتقديسهم، ووسائط النعمة.

ادلوت، ويف القيامة، ورليء ادلسيح ثانيًة  ويبحث يف اآلخرة، ويشمل كل ما يعّلمو الكتاب عن حالة النفس بعد تولوجيا:اإلسخا( 4)
 للدينونة العامة، وهناية العامل، والسماء وجهنم.

الكنيسة وصفاهتا وحقوقها  وىو يبحث يف الكنيسة، ويشمل تعليم الكتاب يف ماىية« اإلكليزيولوجيا»وقد زاد بعضهم قسمًا خامسًا ومّسوه 
 .ونظامها

 كيف استخرجت الكنيسة احلقائق التعليمية الالىوتية من الكتاب ادلقدس؟
 كان ذلك بالتدريج، ففي أزمنتها األوىل استخرجت التعاليم ادلختّصة بتثليث اهلل، وشخص ادلسيح. ويف القرون ادلتوسطة استخرجت التعاليم

 عد ذلك ما يتعّلق بالفداء.ب ادلختصة باإلنسان، مث استخرجت
 السؤال الذي نواجهو اآلن ىو، ما الذي جيب عليو اعتقاده وما مصدر ىذه العقائد؟

من الصعوبة، واألمهية  " وال خيفى ما يف ىذا عقائد الالىويت جيدىا متفرقة يف الكتاب ادلقدس غَت أنو جيمعها وينظمها ويربط فيما بينها
أكد  (8).مصدره وأساسو، أي أن علم الالىوت مأخوٌذ منو ومبٍتٌّ عليو" دس ىو كتاب علم الالىوت بلوعلى ىذا ال يكون الكتاب ادلق

 القس يف ىذا النص صعوبة عمل الالىويت رغم أنو مبٍت على اإلصليل وىو على األقل عندىم ضامن لالعتقاد، طبعا، يرجع الالىوتيون
 تدخلهم يف ترتيب وتنظيم العقائد إىل قصور العقل البشري عن تتبع حقائق الكتاب.
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ال ديكن للمسيحي أن يأخذ اعتقاداتو ٔتجرد مطالعة الكتاب ادلقدس لديهم بل االعتقاد يكون بتوسط رمسيُت ىم آباء الكنيسة 

تنعقد  ادلسكونية اليت نا وجب علينا أن نقف على مصدر تشريع العقيدة بعد اإلصليل وىو اجملامع الذين يبينون لو ما يعتقد وما ال يعتقد وى
ادلسيحي. حيث  يتم حضور  بسبب ظهور بدعة أو انشقاق يؤثر على اإلديان الكنسي، ويتم عقد اجملمع ادلسكوىن بدعوة من اإلمرباطور

 ل كامل للكنيسة اجلامعة للكل، فتقرر حكما جديدا أو تستقر على رأي أبطل سابقا.غالبية أساقفة الكنيسة  شرقاً وغرباً، حىت يتم ٘تثي
لثالوث األقدس وىو عقيدة مسيحية تقول أن اهلل ىو إلو واحد متواجد، يف نفس الثالوث: وىو االعتقاد با أىم العقائد اليت تقرىا الكنيسة:

أو روح اهلل الذي يثبت  البارقيلطاألزلية، متجسد بيسوع الناصري والروح القدس ) الوقت واىل األبد، يف ثالثة أقانيم: أآلب  واالبن الكلمة
والتجسد أي ٕتسد ادلسيح يف صورة إنسان بعد ما كان جوىرا إذليا خالصا، والفداء، الذي يعٍت صلب ادلسيح وتعرضو لألمل  ادلؤمنُت(،

والدينونة، اليت يدين فيها األحياء واألموات، والكنيسة الواحدة اليت ترمز  ألجل ٗتليص بٍت اإلنسان من خطاياىم اليت ورثوىا من أبيو آدم،
إىل جسد ادلسيح، والقيامة حيث قيامة األموات وبداية الدىر اآليت. ىذه العقائد صلدىا معرب عنها يف الدستور النيقياوي القسطنطيٍت 

وخالق السماء واألرض، وكل ما يرى وما ال يرى، وبرب واحد  ويسمى كذلك بقانون اإلديان: " نؤمن بالو واحد، األب الضابط الكل،
ساو يسوع ادلسيح، ابن اهلل الوحيد، ادلولود من اآلب قبل كل الدىور، إلو من إلو، نور من نور، إلو احلق من إلو احلق، مولود غَت سللوق، م

ل خالصنا نزل من السماء، وٕتسد من الروح لألب يف اجلوىر، الذي على يده صار كل شيء، الذي من اجلنا ضلن البشر، ومن أج
القدس، من مرًن العذراء، وصار إنسانا، وصلب عوضنا يف عهد بيالطس البنطي، تأمل ومات، ودفن وقام يف اليوم الثالث كما يف الكتب، 

ليس دللكو انقضاء، ونؤمن وصعد إىل السماء، وجلس عن ديُت اهلل اآلب، وأيضا سيأيت ٔتجده العظيم، ليدين األحياء واألموات، الذي 
، بالروح القدس الرب احملي، ادلنبثق من اآلب واالبن، ومع اآلب واالبن، يسجد لو وديجد الناطق باألنبياء، وبكنيسة واحدة، جامعة، مقدسة

 (9) ". رسولية، نقر ونعًتف ٔتعمودية واحدة، دلغفرة اخلطايا، وننتظر قيامة ادلوتى، وحياة جديدة يف العامل العتيد



ث ثالثة ىذه العقائد واجهها القرآن الكرًن إٚتاال مبطال  التثليث الذي جعل ادلسيح يف مرتبة اهلل تعاىل  " لقد كفر الذين قالوا إن اهلل ثال
يحيُت فاهلل وفق النظرية القرآنية مشفع الوتر وموتر الشفع لكن ال ديكن جعلو مثال ألحد لذلك كفر ادلس (11)وما من إلو إال إلو واحد "

 الذين  جعلوا اهلل من جنس االبن وروح القدس بينما ىو يف مرتبة منزىة عن ادلثلية ألي أحد. 
أن استلهاما من القرآن الكرًن  والتزاما ٔتقررات العقل فكر علماء الكالم وواجهوا ادلسيحية اليت تعايشوا معها وناقشوا الىوتييها. صلد 

ت شلثلة بثالث طوائف اختلفت فيما بينها يف فهم األقانيم الثالثة والعالقة بينها  ىذه الطوائف ىي ادلسيحية الشرقية يف عصر الًتٚتة كان
 اليعاقبة، والنساطرة، وادللكانيُت :

ىي أقدم ادلذاىب ادلسيحية، كانت منتشرة يف البالد اإلسالمية  وكانت ٘تثل ادلسيحية الرمسية يف ذلك العهد، تعتقد   الملكانية:)أ( ــــ 
ىو ثالث ثالثة والصورة اإلذلية ىي )أب وأبن وروح القدس(، وىي أقانيم أزلية، وفصلت  –تعاىل  –ادللكانية أن التثليث يكون ٔتعٌت أن اهلل 

مثل تاألقانيم عن اجلوىر كما تفصل ادلوصوف عن الصفة . ويف العالقة بُت األقانيم، تعتقد ادللكانية أن اهلل جوىر أزيل، والناسوت الكلي ادل
يف جسد ادلسيح  األزيل، جاء من قدًن أزيل ىو اهلل، والكلمة تدرعت بناسوت ادلسيح، أما الصلب فقد وقع على الناسوت والالىوت الذي 
ىو ادلسيح، ومعلوم  أن العقيدة ادللكانية قد أعلنها القديس "مار بطرس" يف رلمع نيقية: "نؤمن باهلل الواحد مالك كل شيء، وصانع ما 

ا ال يرى، وباالبن الواحد يسوع ادلسيح ابن اهلل الواحد... إلو حق من إلو حق، من جوىر أبيو... الذي من خالصنا نزل من السماء يرى وم
  (11)وٕتسد من روح القدس."

أن ادلسيح ولد إنسانا  تنسب ىذه الفرقة إىل نسطور بطريرك بيزنطة يف حدود القرن الثاين للميالد، يعتقد نسطورالنسطورية:  - )ب(
على  -لكن بعد ذلك حدثت النعمة بأن اتصل الالىوت بالناسوت اجلزئي وبشكل خاص يف ادلسيح  -مرًن -جز~يا من إنسان جزئي
، لذلك مسي ادلسيح باالبن الوحيد، اإلٖتاد حدث على طريق ظهور نور الالىوت يف جسد ادلسيح كظهور  نور -خالف األنبياء اآلخرين

 يف الكوة، وىذا ال يغَت من طبيعة ادلسيح مثل ما ان نور الشمس ال جيعل من الكوة مشسا، وىذا معٌت اإلٖتاد يف ادلشيئة.الشمس 
    (12)لو ابنا على التبٍت ال على الوالدة واإلٖتاد "إلففي النسطورية يظل اإللو واحدا وأن " ادلسيح ابتدأ من مرًن، وىو عبد صاحل، مساه ا

تقرر اليعقوبية أن " ادلسيح جوىر واحد، وأقنوم واحد، إال أنو من جوىرين، أحدمها جوىر اإللو القدًن واآلخر جوىر  بية: اليعقو  - )ج(
 (13)اإلنسان، اٖتدا فصارا جوىرا واحدا ".

يو اإللو واإلنسان والصلب وقع فاليعقوبية تعتقد أن الطبيعة الناسوتية والالىوتية اٖتدتا يف شخص ادلسيح اٖتادا كامال، فادلسيح جوىر واحد ف
 على ادلسيح اجلهر ادلؤلف من ناسوت والىوت.

. يف رده على النصارى يتناول القاضي عبد اجلبار مسألتُت بالرد، التثليث واإلٖتاد يقول نقال عنهم: " إهنم يقولون إنو تعاىل جوىر واحد
وأقنوم االبن، أي الكلمة، وأقنوم روح القدس ،أي احلياة، ورٔتا يغَتون العبارة يعنون بو ذات الباري، عز امسو،  -وثالثة أقانيم: أقنوم أآلب 

 (14).فيقولون: إنو ثالثة أقانيم ذات جوىر واحد "
، ويف اإلٖتاد يعرض مذىبهم يف قولو: " اتفقوا على القول بو، وقالوا: إنو تعاىل اٖتد بادلسيح، فحصل للمسيح طبيعتان: طبيعة ناسوتية

وىم اليعقوبية. وقال الباقون، وىم  -وطبيعة الىوتية. مث اختلفوا فيو، فقال بعضهم: إنو اٖتد بو ذاتا حىت صار ذاتامها ذاتا واحدة 
  (15)النسطورية: ال، بل اٖتدا مشيئة ن على معٌت أن مشيئتهما صارت واحدة، حىت ال يريد أحدمها إال ما يريده اآلخر. "

 التثليث:  الرد عليهم فيــــ  4
ي يقول القاضي : " إن القول بأن اهلل جوىر واحد ثالثة أقانيم ىو مناقضة ظاىرة، ألن قولنا يف الشيء إنو واحد  يقتضي أنو يف الوجو الذ

قال يف الشيء صار واحدا ال يتجزأ وال يتبعض، وقولنا ثالثة يقتضي أنو متجزئ. وإذا قلتم إنو واحد ثالثة أقانيم كان يف التناقض ٔتنزلة أن ي
 إنو: موجود معدوم، أو: قدًن زلدث .

 على أنو تعاىل ليس ّتوىر: إنو لو كان جوىرا لكان زلدثا، وقد ثبت قدمو. ففسد قوذلم إنو جوىر واحد ثالثة أقانيم .



وعامل واحد ثالثة عادلُت  وحي  وبعد فلو جاز يف اهلل تعاىل إن يقال إنو جوىر واحد ثالثة أقانيم جلاز أن يقال إنو قادر واحد ثالثة قادرين
واحد ثالثة أحياء. ومىت قالوا: كيف يكون قادر واحد ثالثة قادرين، وعامل واحد ثالثة عادلُت؟ قلنا: كما يكون شيء واحد ثالثة أشياء، 

 فليس بعد أحدمها يف العقل إال كبعد اآلخر. فقد ظهر تناقض ما يقولونو يف ذلك.
: " ألستم تقولون: إنسان واحد وإن كان ذا أجزاء وأبعاض، ودار واحدة وإن اشتملت على بيوت وأروقة، وقد يعًتضون على ىذا فيقولون

وعشرة واحدة وإن اشتملت على آحاد كثَتة، مث ال يتناقض كالمكم؟ فهال جاز أن نقول: جوىر واحد ثالثة أقانيم، وال يتناقض كالمنا 
 أيضا؟ 

ليس سواء، ألن ىذه األمساء من أمساء اجلمل. فالغرض بقولنا: إنسان واحد، أنو واحد من ٚتلة فيقال يف الرد على اعًتاضهم إن األمر 
ٓتالف ما تقولونو يف القدًن تعاىل: فإنكم ٕتعلونو شيئا واحدا يف  -الناس، ألنو شيء واحد. وكذلك إذا قلنا: دار واحدة وعشرة واحدة

 من الوجو الذي ذكرنا.  احلقيقة ثالثة أشياء يف احلقيقة. فيلزمكم التناقض
 ما تعنون هبذه األقانيم؟ 

 فإن قالوا: نعٍت بأقنوم األب ذات الباري.
 قلنا: ىب أنكم رجعتم هبذا األقنوم إىل ذات الو تعاىل، وىو كونو: متكلما، حيا.

أنو فاعل للكالم... على أن الذات ال حال. وإمنا ادلرجع بو إىل  -بكونو متكلما -قلنا: إن احلي، وإن كان لو، بكونو حيا، حال، فليس  لو 
 يتعدد بتعدد أو صافو. فإن اجلوىر، وإن كان موصوفا بكونو جوىرا ومتحيزا وموجودا وكائنا يف جهة، فإنو ال يتعدد بتعدد ىذه األوصاف وال

 خيرج عن كونو واحدا. فكيف أوجبتم تعدد اهلل لتعدد أوصافو؟ ومل جعلتموه واحدا وثالثة؟
وأن تثبتوا لو أقنوما بكونو قادرا، وأقنوما بكونو  -جل وعز -الطريقة توجب عليكم أن تزيدوا يف عدد األقانيم بعدد صفاتو  وبعد فإن ىذه

 عادلا، وآخر بكونو مدركا، ورابعا وخامسا بكونو مريدا وكاالىا، حىت يبلغ عدد األقانيم ٙتانية أو تسعة. وقد عرف فساده.
 إىل الصفات. ىذا إن رجعوا باألقانيم

 وإن قالوا: إنا إمنا نرجع هبا إىل معان قددية ىي احلياة والكلمة، فقد فسدت مقالتهم بداللتهم التمانع... 
أن ويقال ذلؤالء النصارى: يلزمكم أن تقتصروا على أقنوم واحد، ألجل أن ىذه األقانيم إذا اشًتكت يف القدم فال بد من ٘تاثلها، والبد من 

 بعض فيما يرجع إىل ذاهتا، يسد بعضها مسد 
وذلك يوجب أن يقع االستغناء بأخذىا عن الباقي، حىت يقال إنو تعاىل: جوىر واحد وأقنوم واحد... وأن ال تثبتوا سواه، ألنو يقع 

  (16).االستغناء عن اجلميع دلشاركتو إياىا يف القدم "
د األب واالبن. واختلفوا يف كيفيتو: فمنهم من قال باإلٖتاد من جهة ادلشيئة اتفق النصارى يف القول بإٖتا " ويف قوذلم باإلٖتاد يرد عليهم:

 وىم النسطورية، ومنهم من قال إنو من جهة الذات وىم اليعقوبية.
سيح، وأن وضلن نبدأ بالكالم على النساطرة، فنقول إنو تعاىل اٖتد بادلسيح من حيث ادلشيئة ال خيلو: إما تريدوا بو أنو تعاىل مريد بإرادة ادل
ذه الوجوه ادلسيح يريد بإرادة اهلل تعلى ال يف زلل، أو تريدوا بو أهنما ال خيتلفان يف اإلرادة، بل ال يريد أحدمها إال ما يريده صاحبو. وأي ى

 أردمت فهو فاسد.
وجودة يف قلب غَته من األنبياء، وذلك أما األول: فألنو تعاىل لوجاز أن يريد بإرادة ادلسيح مع أهنا موجودة يف قلبو، جلاز أن يريد بإرادة م

 خيرج ادلسيح من أن تكون لو مزية اإلٖتاد والنبوة. 
وبعد، فلو جاز أن يريد بإرادة يف ادلسيح جلاز أن يكره بكراىة يف إبراىيم عليو السالم، ألن بعد أحدمها يف العقل كبعد اآلخر. وذلك 

 ل. يقتضي أن يكون حاصال على صفات متضادة. وذلك مستحي
واالختصاص بادلسيح ىو بطريقة احللول، حىت يستحيل  وأما الثاين: فألن اإلرادة ال توجب للغَت حاال إال إذا اختصت بو غاية االختصاص.

 أن يريد بإرادة يف قلب غَته، ال لوجو سوى أهنا مل ٖتلو، فكيف يريد باإلرادة ادلوجودة ال يف زلل وال اختصاص ذلا بو؟ 
ن القدًن تعاىل قد يريد ما ال يعلم ادلسيح وال يعتقده  وال يظنو وال خيطر ببالو أصال. وكذلك ادلسيح: يريد ما ال يريده اهلل وأما الثالث: فأل

 تعاىل كاألكل والشرب وغَتىا من ادلباحات. ففسد كالم النسطورية إذ قالوا باإلٖتاد من جهة ادلشيئة.



 ٖتاد من جهة الذات، أن يقال ذلم: ال خيلو الغرض بذلك من أحد وجوه ثالثة:وأما اليعقوبية: فالكالم عليهم إذ قالوا باإل
 فإما أن يراد بو أن ذات اهلل تعاىل وذات ادلسيح صارتا ذاتا واحدة. .1
 أو يراد بو أهنما ٕتاورا، فحصل بينهما اإلٖتاد من طريق اجملاورة .2
 أو يراد بو أنو تعاىل حل بادلسيح، فاٖتد بو على ىذا السبيل. - .3

 واألقسام كلها باطلة:
فألن الشيئُت لو صارا شيئا واحدا للزم خروج الذات عن صفتها الذاتية، أو حصول الذات الواحدة على صفتُت سلتلفتُت للنفس.  :أما األول

 وذلك مستحيل.
م، دلا استحال عليهما التحيز، وأما الثاين: فلن اجملاورة إمنا تصح على اجلوىر ألجل أهنا من أحكام التحيز. أال ترى أن العرض وادلعدو 

ى استحال عليهما اجملاورة؟ فكذلك سبيل القدًن   تعاىل، ألن التحيز مستحيل عليو. وعلى أن اجملاورة ال تقتضي اإلٖتاد، فإن اجلوىرين عل
 ٕتاورمها ال خيرجان عن أن يكونا جوىرين، وال يصَتان جوىرا واحدا.

إىل الوجود ّتنب الغَت، والغَت متحيز، واهلل تعاىل يستحيل ذلك عليو ألنو يًتتب على احلدوث، ويقتضي أن يكون  وأما احللول: فادلرجع بو
 (17) من قبيل ىذه األعراض، وذلك زلال."

 المنطلقات الفكرية لردود القاضي عبد الجبار المعتزلي:ـــــ  5
استقاىا من رؤية ادلعتزلة للتوحيد، حيث يتم تناول حقيقة الذات اإلذلية وتنزيهها عن  ادلفاىيم اليت استند إليها القاضي عبد اجلبار ادلعتزيل  

صفات احملدثات من جوىرية وٖتيز، كذلك عالقة الذات بصفاهتا وأقسام ىذه الصفات ،و لتسهيل فهم ىذه ادلناقشة ينبغي الوقوف علي 
 نظرية ادلعتزلة يف التوحيد.

بُت الذات اإلذلية وصفاهتا بالقدم والغٌت، فهاتُت الصفتُت سلتصتان بذات اهلل وال  -عبد اجلبار يف ىذا السياقوالقاضي  -دييز ادلعتزلة عموما 
بل  يشاركو فيها غَته لذلك ال يلتقي ادلعتزلة مع األشاعرة يف قوذلم بقدم  الصفات ألن ذلك،  عند ادلعتزلة،  يوجب تعدد القدماء وىو زلال

 ون.شرك يكون التثليث معو أى
أما الصفات فهي قسمان: ما يتصف اهلل تعاىل بو يف كل وقت وىي باصطالح آخر صفات ذاتية اليت من ميزاهتا أنو ال جيوز أن يتصف اهلل 
تعاىل بأضدادىا،وىي الوجود والقدرة واحلياة والعلم، والقسم الثاين من الصفات ما يتصف اهلل يف وقت دون وقت وىي باصطالح آخر 

، فهي حادثة يف ذاتو حادثة وليست عُت ذاتو وال قددية ية اليت جيوز هلل تعاىل أن يتصف بأضدادىا وىذه الصفات عند ادلعتزلةالصفات الفعل
تعاىل ال يف زلل أي أنو تعاىل يتصف هبا على ىيئة تنزيهية ال توجب لو آلة أو جسما يكون زلال لالتصاف هبا وىذه الصفات مثل السمع 

 كراىة وغَتىا من الصفات هبذه القيود واإلعتبارات.والبصر واإلرادة وال
فإن ادلعتزلة اعتربوا أن الوحدة األساسية  م تناول اجلسم الطبيعي بالدراسة،ويف رلال الطبيعيات وىو ادلصطلح عليو بدقيق الكالم حيث يت

والتحيز والفناء بإفناء اهلل تعاىل لو ،جيب  من صفاتو احلدوث -مع سلالفة بعض علمائها كالنظام  –ادلؤلفة للجسم الطبيعي ىي اجلوىر 
التنبيو إىل أمر سلف ذكره، وىو أن تناول ادلتكلمُت للطبيعيات ىو من أجل االستدالل على قدرة اهلل تعاىل وإبراز ىيمنتو ال غَت لذلك 

 اجلبار . أعطوا للجسم مواصفات ٘تكنهم من توظيفو يف االستدالالت العقائدية ،وىو ظاىر يف نص القاضي عبد
 تحليل ردود القاضي عبد الجبار على النصارى:ــــ  6

 في التثليث :أ ــــ 
 رأى القاضي عبد اجلبار استحالة دعوى النصارى التثليث من الناحية ادلنطقية،  وىذا يكشف عن تعاطي ادلتكلمُت للمنطق اليوناين وتوظيفو
ا يف ْتوثهم ومناقشاهتم،ألن الواحد ٔتا ىو واحد ال ديكن أن يكون متعددا من جهة وحدتو، فإذا أضفنا لو صفة التعدد من اجلهة اليت ىو هب

د فهذه مناقضة صرحية ال يقبلها العقل، فمن ىذه اجلهة وفق القاضي يف توضيح  التناقض، خاصة وأن العقيدة النصرانية ٕتعل أقنوم واح
 األب ذاتا واألقانيم األخرى كذلك ذلا مرتبة الذات وىذا جيعل الذات الواحدة ثالثة ذوات، ألهنا تتشارك يف الوجود بنفس ادلرتبة.



لنصارى ذات اهلل بأهنا جوىر، وىذا ال يليق بذات القدًن تعاىل، ألن اجلوىر صفتو احلدوث واهلل تعاىل صفتو القدم مث يرد على وصف ا
 وبالتايل نعتت النصارى ذات اهلل بالزم نقيض القدًن وىو اجلوىرية اليت تعٍت احلدوث.

الداللة اليت جيدىا صاحبو يف مذىبو ىو، فمثال مصطلح اجلوىر ىنا جيب التنبيو إىل أمر يقع فيو أىل اجلدل ادلتخاصمون وىو إلزام اخلصم ب
ليت قد ضلملو داللة الذات من غَت اعتبارىا قددية أو زلدثة وادلسيحيون هبذا االعتبار غَت ملزمُت بداللة اجلوىر عند القاضي عبد اجلبار ا

 يلزمها ذاتيا احلدوث.
ثالثة أقانيم ألنو جيعل االسم اإلذلي الواحد بثالثة أمساء: عامل واحد ىو ثالثة يرفض القاضي التثليث، كذلك، باسم اجلوىر الواحد ذي 

 علماء وىكذا، وقد سهل عليو إلزامهم بالتناقض .
مث بعد ذلك حياول أن يوجد خلصمو سلرجا من خالل استنطاقو وىو يف معرض اجلدل وىذا استدراج للخصم لغرض اإليقاع بو  ألن 

بد اجلبار وحده فإن ادلثال الذي أورده عن الشيء الواحد  الذي قد يكون متعددا باعتبارات أخرى غَت اعتبار االستنطاق يلزم القاضي ع
 جهة وحدتو  وقد سبق أن  آخذ اخلصم عليها ،و ىنا نفهم بأنو يريد مزيد إيضاح تناقض اخلصم ،و ىم النصارى.

الثالثة ذات مع صفيت الكالم وىو أقنوم ادلسيح، واحلياة وىي أقنوم روح إذا كان ادلقصود باألقانيم  -لغرض إبطال دعواىم  -ويسائلهم 
صفة القدس ،لَتد عليهم بقبول ذاتية صفة احلياة للباري تعاىل، ورفض ذاتية صفة الكالم ألَن الكالم عند القاضي عبد اجلَبار صفة حادثة ال 

ء على النظرية االعتزالية يف كالم اهلل ىل ىو سللوق أم قدًن، ىذا باإلضافة ذات فاهلل تعاىل عند القاضي متكَلم ٔتعٌت خالق للكالم وىذا بنا
 إىل تعدد الصفات ال يوجب تعدد الذات وبالتايل لو التزم النصارى باعتبار األقانيم  ذات مع صفتُت للزمهم االعًتاف بالتوحيد.

 في اإلتحاد: ب ــــ 
نقده على فرقيت النساطرة واليعاقبة، ويبدأ بنقد النساطرة يف دعواىم أن اإلٖتاد وقع بُت  يف رده عليهم يف اإلٖتاد يوزع القاضي عبد اجلبار

نطوي على يسوع واهلل يف ادلشيئة، منطلقا من مسلماتو اليت تعترب أن ادلسيح ذو كينونة ناسوتية مستبعدا أية ألوىية يف جوىره الَلهم إال كونو ي
يتميز ادلسيح عن الغالبية البشرية بنبوتو فقط، لذا فإَن إقرار النساطرة باإلٖتاد، عند القاضي،  النفخة اإلذلية شأنو شأن أي إنسان، وقد

؛ رة جوىرية  ٔتقتضى وجودية كل طرفاعتقاد فاسد، ألن مسلمات القاضي عبد اجلبار تعترب أن إرادة ادلسيح مغايرة  ٘تاما إلرادة اهلل  مغاي
ٖتاد يف اإلرادة مرفوض وذلك بأن يريد اهلل بإرادة ادلسيح  ألن إرادة اهلل منزىة عن احملل، أي ال تكون فاهلل خالق وادلسيح سللوق. كما أن اإل

بقلبو ألنو تعاىل ليس ّتسم وال حيتاج إىل آلة، بينما ادلسيح باعتباره سللوقا يريد بآلة ٔتعٌت ان إرادتو   -تعاىل -بآلة وىي القلب كان يريد 
ف يف طبيعة وجود كلي الطرفُت دينع من وقوع اإلٖتاد بينهما  ألن اهلل مطلق الوجود وادلسيح مقيد الوجود. تكون يف زلل، وىذا االختال

 أصل النقاش وأساس رفض اإلٖتاد عند القاضي يرتكز على اعتبارات. 
اء ألهنم كلهم أتوا ٔتعجزات يف مستوى : ال وجو الختصاص ادلسيح باإلٖتاد يف اإلرادة مع اهلل وإال لشاركو يف ىذه اخلاصية ٚتيع األنبيأولها

 معجزات ادلسيح عليو السالم، وىو ما ال يذعن لو النصارى رغم اعًتافهم بوجود ادلعجزات لدى األنبياء عليهم السالم .
قة وجودا ٔتوجود  استحالة اإلٖتاد لعدم اختصاص  اإلرادة ادلوجودة ال يف زلل بادلسيح بل ىو فاقدىا ألنو موجود ذو جسد وىي متعلثانيها: 

 منزه عن اجلسمية. 
ه : إرادة اهلل متعلقة بعلمو الذي ال خيطر على ذىن ادلسيح، كذلك إرادة ادلسيح متعلقة بأمور ينزه اهلل عن إتياهنا كاألكل والشرب وغَت ثالثها

 من أفعال ادلخلوقات.
فَتد عليهم كذلك باستحالة اإلٖتاد بالذات ألمور ترجع باألساس إىل  أن االعتقاد باإلٖتاد يؤول إىل القول بانقالب احلقائق  أما اليعاقبة

ول وتغَتىا وىذا زلال ألنو يؤدي إىل السفسطة والعبث وبالتايل ال معٌت ال للعلم وال لالعتقاد. فالعلم يرتكز على ثبات احلقائق. فإن الق
 عل ادلسيح غَت ادلسيح واهلل غَت ذاتو  بعد اإلٖتاد، وىذا زلال. باإلٖتاد جي

 أما األمر الثاين، وىو منتزع من نظرية ادلتكلمُت عموما، فهو أن اجلوىر ال يقال على الذات اإلذلية ألنو متحيز واهلل سبحانو منزه عن
 ة وىي من صفات األجسام وىذا ظاىر الفساد إذا طبق على اهلل تعاىل.اجلسمية وبالتايل التحيز، ألن القول باإلٖتاد قد يلزم اجملاورة ادلكاني
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