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   {   

  الجب��ر واالختی��ار م��ن الق��ضایا الت��ي ش��غلت عق��ول المفك��رین عل��ى ط��ول          

الع���صور،منذ الع���صر الیون���اني إل���ى وقتن���ا ھ���ذا،ألنھا تط���رح م���سألة حری���ة   

بین م��ن یعل��ن ص��راحة أن ك��ل م��ا ف��ي الك��ون بق��درة اهللا        اإلن��سان للنق��اش، 

ء،حتى فع���ل س���بحانھ وتع���الى وح���ده،وال دخ���ل لق���درة اإلن���سان ف���ي أي ش���ي

،فھو مجبور على ال�سیر ف�ي طری�ق ال یمك�ن أن      اإلنسان نفسھ،وما تولد عنھ   

وبین من یثبتون أن اإلنسان لدیھ حریة تامة،تجعلھ مسئوال مسؤولیة     ،یتعداه

كامل����ة ع����ن أفعال����ھ الت����ي تح����دث بإرادت����ھ الحرة،ی����ستحق علیھ����ا الث����واب  

ا والعقاب،والم�����دح والذم،ح�����سب مع�����اییر الخی�����ر وال�����شر الت�����ي وض�����عھ     

فحریة اإلنسان تعن�ى أن لدی�ھ ق�درة     .الشرع،وقبلھ العرف والمعاییر األخالقیة   

ی���ستطیع بھ���ا أن یق���وم بأفعال���ھ االختیاری���ة،تثبت فاعلی���ة اإلن���سان،بحیث إذا 

  حوسب على تلك األفعال،لم ینسب إلى اهللا تعالى الظلم

 وأنھ یخلق أفعالھ،و ی�ستحق أن یحاس�ب       تبنى المعتزلة مبدأ حریة اإلنسان،      

علیھا،وما تولد عنھا عند بعض اآلراء،مدعمین رأیھ�م باألدل�ة المنطقی�ة،في            

الجھم بن صفوان،الذي تمسك بكل دلی�ل ینف�ي ق�درة          الرد على زعیم الجبریة     

اإلنسان المطلق�ة،و م�ذھب األش�عري ال�ذي تبن�ى مب�دأ الك�سب ال�ذي ف�سر ب�ھ             

فیم�ا یل�ي   عالقة اإلنسان بفعلھ،حتى أطلق البعض على ك�سبھ الجب�ر الخفي،و   

  .عرض لقضیة الفعل اإلنساني عند المعتزلة ورد األشعري علیھم
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  من مقدمة وفصلین:یتكون البحث

  فعل اإلنسان،یتكون من ثالثة مباحث:الفصل األول

  معنى الحریة عند المعتزلة :المبحث األول

  تعریف الفعل :المبحث الثاني

  استدالل المعتزلة على حریة اإلنسان :المبحث الثالث

  )ما نشأ عن السببیة(مبحث الرابع المتولداتال

  یتكون من مبحثینالكسب،:الفصل الثاني

  رد األشعري على المعتزلة:المبحث األول

  الكسب عند القاضي عبد الجبار:المبحث الثاني

  الخاتمة،بھا أھم النتائج التي توصلت إلیھا

م،ووفقھ�م  وأسال اهللا العظیم أن نكون من ال�ذین أی�دھم اهللا ب�العون،ولطف بھ      

  إلى ما فیھ الصالح والفالح،وتفضل علیھم بیقین اإلیمان وصفاء السریرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل األول

  فعل اإلنسان
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  قضیة الفعل اإلنساني وموق�ف اإلن�سان ھ�ل م�سیر ف�ي فعل�ھ أو مخت�ار؟من                  

الق��ضایا الت��ي اھ��تم بھ��ا العلم��اء الم��سلمون عل��ي م��دار الت��اریخ اإلس��المي         

ء ال��سابقین،وال ت��زال مح��ل اھتمامھم،ألنھ��ا تخ��ص     كل��ھ،كغیرھم م��ن العلم��ا  

موضوع االستبداد و الحریة،فبع�د م�ا ك�ان یعب�ر عن�ھ ق�دیما بم�صطلح الجب�ر                   

واالختیار،ارتبط فیھ�ا معن�ى الجب�ر ب�القھر واإلك�راه،وأن اإلن�سان كالجم�اد،ال            

إرادة ل����ھ و ال ق����درة وال اختیار،وأن����ھ كالری����شة تتقاذفھ����ا الری����اح كی����ف       

" أھ���ل الع���دل والتوحی���د  "م���ن یطلق���ون عل���ى أنف���سھم   ت���شاء،ظھر م���ذھب  

المعتزلة،بأن ذلك ینفى العدل ع�ن اهللا تعالى،وین�سب إلی�ھ الَج�ور ف�ي ح�سابھ         

لإلنسان،ألنھ سوف یثیبھ ویعاقبھ عل�ى م�ا جب�ر علی�ھ م�ن األعم�ال،بال إرادة           

  وال اختیار،وكلف اإلنسان بما ال طاقة لھ بھ،ولیس لھ المقدرة بإتیانھ 

تظھ��ر فل��سفة اإلن��سان ف��ي م��نھج المعتزل��ة األخالق��ي م��ن خ��الل  أوض��ح م��ا   

موضوع العدل،الذي یتبادل فیھ الجدال بعالقة الفكر بالواقع،بمواجھ�ة فكری�ة        

بین أنصار العدل القائلین بالعدل الموصل إل�ى الحری�ة،وبین الق�ائلین بالج�دل              

ع الموصل إلى الجبر، للت�صدي النح�راف ال�سلطة ال�سیاسیة،إذا تخط�ت إجم�ا          

الم��سلمین،أو فرط��ت ف��ي م��صالحھم ب��أي وج��ھ م��ن الوجوه،ف��دائما م��ا كان��ت   

  . توظف المذاھب اإلسالمیة لتوطید السلطة أو تقویضھا
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  املبحث األول

  معىن احلرية عند املعتزلة

  اھتم المعتزلة بق�ضیة حری�ة اإلن�سان،وبینوا رأي اإلس�الم فیھ�ا م�ن وجھ�ة                 

یھا على األدلة العقلیة،طبقوا فیھا     نظرھم،كمسألة من مسائل العلم،اعتمدوا ف    

عندما نشاھد أفعال اإلنسان ونحكم عل�ى فعل�ھ،فمن   :نظریتھم في العدل،فقالوا 

فعل الظلم كان ظالما،ومن أعان فاع�ل الظل�م عل�ى فعل�ھ،ثم عاقب�ھ علی�ھ ك�ان                  

  جائرا وعابثا

  والعدل عند المعتزلة من ص�فات اهللا تع�الى،ینفى ع�ن اهللا تع�الى فع�ل الظل�م            

َجور،ویترتب على ذلك  أن اهللا ال یرید الشر،وال یأمر بھ،ولم یخلق أفع�ال            وال

العباد ال خیرھ�ا وال ش�رھا،وأن اإلن�سان ح�ر اإلرادة،خ�الق أفعال�ھ،یثاب عل�ى         

ومرید الخیر خّیر ومرید الشر شریر،وكذلك مرید    .خیرھا،ویعاقب على شرھا  

من خی�ر    ما في العالمالعدل عادل ومرید الظلم ظالم،فلو تعلقت إرادة اهللا بكل

وشر،لكان الخیر والشر مرادین هللا تعالى،فیوصف اهللا بالخیر وال�شر،والعدل     

إن م�ن وص�ف اهللا      :واألم�ة بأس�رھا تق�ول     (والظلم،وذلك محال على اهللا تع�الى     

تع�الى أراد م�ن األعم�ال م�ا      ف�اهللا )١()بأنھ ظالم فقد كفر،ال بالقول لكن بالمعنى

ل م��ا ك��ان ش��را،وما ل��م یك��ن خی��را أو ش��را ال  ك��ان خی��را،ولم ی��رد م��ن األعم��ا

یری��ده وال یكرھھ،فیری��د من��ا م��ا أمرن��ا م��ن الطاع��ات أن یكون،مث��ل ال��صالة      

والصیام والزكاة،وأن نوح�ده ون�ؤمن برس�لھ،وال یری�د من�ا المعاص�ي ك�الكفر                

و المباح�ات ال یری�دھا من�ا وال یكرھھا،ك�البیع واإلج�ارة          .والفسوق والعصیان 

  واألكل والشرب

                                                 
  ٢٣٨القاضي عبد الجبار،صمن كتاب رسائل التوحید،ص:المختصر فئ أصول الدین ) (١
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 :ا ق����ول اهللا تع����الىوأم���� )       ]( فق����د ]٢آی����ة:س����ورة الفل����ق

) م��ن ش��ر:(الق��ائلین ب��أن اهللا تع��الى ل��م یخل��ق ال��شر  المعتزل��ة بع��ض(قرأھ��ا

بإض�افة ش�ر   )م�ن ش�ر م�ا خل�ق     (بالتنوین،ما خلق على النفي وق�رأ الجمھ�ور،       

إلى ما،وما عام یدخل فیھ جمیع من یوجد منھ الشر من حیوان مكلف وغی�ر     

   )١()مكلف وجماد،كاإلحراق بالنار،واإلغراق بالبحر ،والقتل بالسم 

  : دلیل المعتزلة على أن اهللا لم یفعل القبیح

ستغن عنھ،عالم باس�تغنائھ عن�ھ،ومن ك�ان     أنھ تعالى عالم بقبح القبیح،م   -١ 

ألنھ تعالى ع�الم لذات�ھ،ومن ح�ق    .ھذه حالھ ال یختار القبیح بوجھ من الوجوه      

الع��الم لذات��ھ أن یعل��م جمی��ع المعلوم��ات عل��ى الوج��وه الت��ي ی��صح أن تعل��م         

والذي یدل على أنھ تعالى مستغن عن القبیح،ألنھ غني ال تجوز علی�ھ            .علیھا

  ) ٢()الحاجة أصال

 فم���ا یت����أتي فی����ھ م����ن األحك����ام الت����ي تثب����ت لھ����ذه األفع����ال فھ����و الم����دح    

وال��شكر،وھذان ثابت��ان، وھك��ذا الح��ال فیم��ا یتبعھم��ا م��ن العب��ادة والتعظ��یم        

وأما الذم فیصح تقدیره لو فعل القبیح تعالى عن ذلك،والذي یستحیل           .والثناء

   )٣(بكل حال ھو الثواب والعقاب،الستحالة النفع والضرر علیھ

لبط��ل األم��ر والنھ��ى وبعث��ة   (و كان��ت أفع��ال العب��اد م��ن خل��ق اهللا تع��الى    ل��-٢

األنبیاء واألمر بالمعروف والنھى ع�ن المنكر،وقبح�ت الم�ساءلة والمحاس�بة            

وینھ����ى عم����ا  "بم����ا ال یفعل����ھ "والمعاقبة،ألن����ھ تع����الى ال یج����وز أن ی����أمر   

تع�الى  خلقھ،والنبي كیف یدعو الكفار إلى العدول عن الكفر إلى اإلیمان،واهللا      

                                                 
حمد أبو حیان أثیر الدین األندلسي،تحقیق صدقي م:البحر المحیط في التفسیر) (١

 ھـ ١٤٢٠،دار الفكر٦١٨١جمیل،ص
،مكتبة ٣٠١القاضي عبد الجبار،حققھ عبد الكریم عثمان،ص:شرح األصول الخمسة ) (٢

  م٢٠٠٦وھبھ
  ٢٤٣ص:القاضي عبد الجبار،صمن كتاب رسائل التوحید:المختصر فئ أصول الدین ) (٣

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1729&idto=1729&bk_no=62&ID=714
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وكی�ف یح�سن م�ن اهللا    ........ھو الخالق للكفر فیھم،والمانع لھم عن اإلیم�ان     

فل�و ك�ان    )١()المساءلة والمحاسبة،وجمیع ما وقع من األفعال ھو الذي خلقھ؟        

كف��ر الك��افر وع��صیان العاص��ي م��رادین هللا تعالى،م��ا اس��تحقا عقوب��ة،ولكان     

 والكفر،فدل عل�ى أن�ھ   ألرادتھ،ولكن اهللا یعذبھما على المعصیة عملھما طاعة

لم یردھما،وأن عملھما لیس طاع�ة إلرادت�ھ،فتكون اإلرادة أرادتھم�ا،ال إرادة            

   .اهللا

  فأفع�����ال العب�����اد عن�����د المعتزل�����ة مخلوق�����ة لھم،م�����ن عملھ�����م باختی�����ارھم  

المحض،ولیست من عمل اهللا،بق�درتھم یفعلونھ�ا أو یتركونھ�ا،ال دخ�ل إلرادة             

فكل ما یحدث م�ن  (ا یحدث من جھة القادراهللا وقدرتھ بھا،ألن حقیقة الفعل م    

جھ��ة الق��ادر ھ��و فعلھ،وھ��ذا معق��ول ف��ي ال��شاھد،ألنا نج��د الكتاب��ة تح��دث م��ن  

الكاتب،فیقال إنھا فعلھ،وال یقال في األشخاص أنھا فعل الكاتب لما ل�م تح�دث              

  )٢()من جھتھ

  :الرد على المعتزلة

 لوق�����ة  اس�����تدل المعتزل�����ة بطری�����ق اإلل�����زام عل�����ى أن أفع�����ال العب�����اد مخ     

فل�و ك�ان اهللا خالق�ًا لھ�ا        ... إن ف�ي أفع�ال العب�اد م�ا ھ�و ظل�م وك�ذب              : فقولھم -أ

 .لن�������������������������������������������������������������������������������سبت إلی�������������������������������������������������������������������������������ھ

 ھذا اإللزام غیر صحیح؛ألن ك�ون اهللا تع�الى خالق�ًا،ال یوج�ب أن یت�صف بم�ا      

خلق من ظلم وكذب وطاعة ومعصیة؛ألن ھذه الصفات لمن قام�ت ب�ھ،وحلت             

تع�الى خل�ق الظل�م ظلم�ا للظ�الم      إن اهللا (بھ،وال یوجب ذلك وصف خالقھا بھ�ا   

فكم��ا أن اهللا تع��الى خل��ق للی��ل ظلم��ة    ....ب��ھ،وخلق الج��ور ج��ورا للج��ائر ب��ھ   

والضیاء للنھ�ار،والحمرة لألحم�ر وال�سواد لألسود،وال�سم للحی�ة،وال یوج�ب             

ذل��ك كون��ھ ظلم��ة وال ض��یاء وال س��وادا وال حمرة،والس��یما لھ،فك��ذلك خل��ق       

                                                 
  ٢٣٩ص:المصدر نفسھ) (١
 ٢٣٣ص: المصدر نفسھ٢)(
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 للك��اذب ب��ھ والج��ور ج��ورا للج��ائر    الطاع��ة طاع��ة للط��ائع بھا،والك��ذب ك��ذبا   

   )١()بھ،وال یوجب ذلك كونھ جائرا وال ظالما وال كاذبا 

أن الظلم والجور والكذب لیس من حیث الصورة والفعل،وإنما یكون ك�ذبا     -ب

إذا خالف األمر وكذلك الجور والظلم،وھذا كلھ ی�صح الوص�ف ب�ھ لم�ن فوق�ھ            

 فل�یس فوق�ھ آم�ر وال ن�اه،فال          أم�ا الخ�الق   )٢(آمر أمره وناه نھاه وھو الخل�ق        

بشيء من ھذه الصفات،و ال یلزم من كونھ تعالى خالق�ًا للج�ور    یصح وصفھ

 والظل�������������������������������م وص�������������������������������فھ ب�������������������������������شيء منھ�������������������������������ا   

كیف یع�ذب اهللا المكلف�ین عل�ى ذن�وبھم؟وأین          :وفى الرد على قول المعتزلة    -٢

  العدل في تعذیبھم على ما ھو خالقھ فیھم؟

ودی�ة، وإن كان�ت خلق�ًا هللا تع�الى،فھي     الوج إن ما یبتلى بھ العب�د م�ن ال�ذنوب   

عقوبة لھ على ذنوب قبلھا،فالذنب یكسب ال�ذنب،ومن عق�اب ال�سیئة ال�سیئة               

باإلض��افة إل��ى أن . )٣(بع��ضھا بع��ضًا بعدھا،فال��ذنوب ك��األمراض الت��ي ی��ورث

فھو عقوب�ة أی�ضًا عل�ى ع�دم فع�ل م�ا       (الذنوب الذنب األول جالب لما بعده من

س�بحانھ وتع�الى خلق�ھ لعبادت�ھ وح�ده ال ش�ریك        خلق ل�ھ وفط�ر علی�ھ،فإن اهللا   

َفَأِقْم َوْجَھَك ِلل�دِّیِن  (واإلنابة إلیھ،كما قال تعالى لھ،وفطره على محبتھ وتألیھھ

فلم�ا ل�م یفع�ل م�ا        ]٣٠آی�ة : ال�روم ) [َحِنیًفا ِفْطَرَة اللَِّھ الَِّت�ي َفَط�َر النَّ�اَس َعَلْیَھ�ا          

زی�ن ل�ھ    وق�ب عل�ى ذل�ك ب�أن    خلق لھ وفطر علیھ من محب�ة اهللا وعبودیت�ھ ع  

ق�ابًال للخی�ر    الشیطان ما یفعلھ من الشرك والمعاصي،فإنھ ص�ادف قلب�ًا خالی�اً   

:( والشر، ولو كان فیھ الخیر الذي یمنع ضده لم یتمكن منھ ال�شر،قال تع�الى    

                                                 
،دار الكتب ١٥٢أبو بكر الباقالني،تحقیق أحمد المزیدى،ص:ادهاإلنصاف فیما یجب اعتق) (١

 العلمیة بیروت
  ١٥٢ص:المصدر نفسھ) (٢
على بن أبى العز الدمشقي،تحقیق عبد اهللا التركي،شعیب : شرح العقیدة الطحاویة) (٣

  م١٩٨٨مؤسسة الرسالة١،ط٢/٦٤٥االرناؤوط
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َك��������َذِلَك ِلَن��������ْصِرَف َعْن��������ُھ ال��������سُّوَء َواْلَفْح��������َشاء ِإنَّ��������ُھ ِم��������ْن ِعَباِدَن��������ا      

  (١) ]٢٤آیة:فیوس[)اْلُمْخَلِصیَن

ل���و كان���ت أفع���ال العب���اد م���ن خل���ق اهللا  :وف���ى ال���رد عل���ى ق���ول المعتزل���ة ٣- 

تعالى،لبط��ل األم��ر والنھ��ى وبعث��ة األنبی��اء واألم��ر ب��المعروف والنھ��ى ع��ن       

  .المنكر

أن ھذا كلھ دلیل على أن للعبد فعال في ما یفعل،وألن العاقل مت�ى تأم�ل ف�ي                 -أ

،غیر مضطر وال مجب�ور فیھ،ألن�ھ   نفسھ،یعلم ضرورة أنھ مختار في ما یفعلھ    

  یعرف ببدیھة العقل 

  )٢(أنھ متمكن من مباشرة ذلك الشيء وتركھ

أن الرس���ل ھ���ي س���فارة العب���د ب���ین اهللا تع���الى وب���ین ذوى األلب���اب م���ن      -ب

خلیقت���ھ،لیزیح بھ���ا عللھ���م فیم���ا ق���صرت عن���ھ عق���ولھم،من م���صالح ال���دنیا   

ی�ل المفاس�د وتقلیلھ�ا      فق�د بعث�وا بتح�صیل الم�صالح وتكمیلھا،وتعط        )٣(واآلخرة

ف���اهللا تع���الى خل���ق الجن���ة والن���ار وأع���د فیھم���ا الث���واب       (بح���سب اإلمك���ان، 

والعقاب،وتفاص���یل أحوالھم���ا،وطریق الوص���ول إل���ى األول ،واالحت���راز ع���ن 

وك�ذا خل�ق األج�سام النافع�ة وال�ضارة،ولم         )٤()الثاني،مما ال ی�ستقل ب�ھ العق�ل         

ا جعل القضایا منھا م�ا ھ�ي   وكذ.بجعل للعقول والحواس االستقالل بمعرفتھما    

ومنھا م�ا ھ�ي واجب�ات أو ممتنع�ات     .ممكنات ال طریق إلى الجزم بأحد جانبیھ   

ال یظھ��ر للعق��ل إال بع��د نظ��ر دائ��م وبح��ث كامل،بحی��ث ل��و اش��تغل اإلن��سان          

                                                 
 ٢/٦٤٧:المصدر نفسھ) (١
،دار الغرب ١ ،ط٩٩اتریدى،حققھ عبد المجید تركي،صالم:التمھید لقواعد التوحید) (٢

 اإلسالمي
،المكتبة ١٢١التفتازاني،حققھ طھ عبد الرءوف سعد،ص:شرح العقیدة النسفیة) (٣

  م٢٠٠٠االزھریة
 ١٢٢ص:المصدر نفسھ) (٤
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 وكلھا أمارات تدل عل�ى أن اإلن�سان ف�ي ك�ل م�ا               )١()بھ،لتعطلت أكثر مصالحھ  

  و تركھیعمل مختار متمكن من مباشرة الشيء أ

وض��ع ال��شيء موضعھ،والت��صرف ف��ي المل��ك عل��ى مقت��ضى الم��شیئة  :فالع��دل

 )٢(والعلم،والظلم بضده،فال یتصور منھ جور ف�ي الحك�م ،وظل�م ف�ي الت�صرف              

فقم���ة الع���دل أن أفعال���ھ تع���الى كلھ���ا عدل،ألن���ھ مال���ك الك���ون،فال ظل���م من���ھ    

ل����یس بح����ق محت����وم،وال ج����زاء    (أص����ال،ألنھ ت����صرف ف����ي ملك����ھ،فالثواب   

نم��ا ھ��و ف��ضل م��ن اهللا تعالى،والعق��اب ال یج��ب أی��ضا،والواقع من��ھ   مجزوم،وإ

عدل من اهللا،وما وعد اهللا تع�الى م�ن الث�واب أو توع�د ب�ھ م�ن العقاب،فقول�ھ             

 وم��ن جھ��ة أن��ھ ال قب��یح من��ھ،وال واج��ب علی��ھ،فال ) ٣()الح��ق ووع��ده ال��صدق

ل إنھ تعالى الحاكم فیحكم ما یرید ویفع�       .یتصور منھ فعل قبیح وال ترك واجب      

   )٤(ما یشاء،ال وجوب علیھ كما ال وجوب عنھ وال استقباح 

                                                 
 ١٢٢ص:المصدر نفسھ) ١(

 م١٩٧٦،مصطفى الحلبى١/٤٢الشھرستاني،تحقیق محمد سید الكیالنى:الملل والنحل ) (٢
الجو یني، تحقیق أحمد عبد الرحیم السایح :اإلرشاد إلى قواطع األدلة في أصول الدین) (٣

  ،مكتبة الثقافة الدینیة ٢٩٥،ص
  ٨/١٩٥اإلیجي :شرح المواقف ) (٤
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  املبحث الثاني

  تعريف الفعل

  عند المعتزلة : أوال

ھو ما وجد من جھة من كان قادرًا علیھ،وكل      :الفعل عند القاضي عبد الجبار    

  ١)(من علمھ كذلك علمھ فعال لھ

 یق�ال ھ�و   الفعل ھو ما یحدث من جھة القادر،فكل م�ا یح�دث م�ن جھ�ة الق�ادر       

فعلھ،وھذا معقول في ال�شاھد،ألنا نج�د الكتاب�ة تح�دث م�ن الكاتب،فیق�ال إنھ�ا                 

ف�إذا  .فعلھ،وال یقال في األش�خاص إنھ�ا فع�ل الكات�ب لم�ا ل�م تح�دث م�ن جھت�ھ                    

إنھ�ا فعلھ،وك�ذلك یق�ال ف�ي     :علمنا أن األجسام محدث�ة م�ن قب�ل اهللا تعالى،قلن�ا     

 )٢(سائر األعراض التي یخلقھا اهللا تعالى

  :)٣(سم األفعال إلى قسمینویق

الجواھر واألل�وان  :وھو ثالثة عشر نوعا.ال یدخل جنسھ تحت مقدورنا   :األول

و الطعوم ،وال�روائح ،والح�رارة ،والب�رودة ،والرطوب�ة ،والیبوس�ة ،والحی�اة         

،والق���درة ،وال���شھوة ،والنف���رة ، والفناء،وم���ا م���ن ش���يء منھ���ا إال ویمك���ن   

 الفناء،ف�إن طری�ق معرفت�ھ ال�سمع،وذلك     االستدالل ب�ھ عل�ى اهللا تع�الى ماع�دا         

  یترتب على معرفة اهللا تعالى 

ی��دخل جن��سھ تح��ت مق��دورنا،وھو ع��شرة أن��واع خم��سة م��ن أفع��ال        :الث��اني

  األكوان و االعتمادات و التألیفات واألصوات،واآلالم :الجوارح ھي

االعتق������ادات،واإلرادات،و :والخم������سة الت������ي م������ن أفع������ال القل������وب ھ������ي  

ال یمك�ن االس�تدالل بھ�ا وال ب�شيء منھ�ا عل�ى           . األنظار   الكراھات،والظنون،و

                                                 
القاضي عبد الجبار ،حققھ أحمد األھواني،وإبراھیم :المغنى في أبواب التوحید والعدل) (١

  ،مطبعة مصر١،ط٦/٥مدكور
 ٢٣٣القاضي عبد الجبار،صمن كتاب رسائل التوحید،ص:صر في أصول الدین المخت) (٢
  ٨٩القاصي عبد الجبار،ص:انظر شرح األصول الخمسة) (٣
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اهللا تعالى،وذلك ألن من حق الدلیل أن یكون بینھ وبین المدلول تعلق،لیك�ون              

  بأن یدل علیھ أولى من أن یدل على غیره

ومن األفعال الكثیرة التي یمكن االستدالل بھا عل�ى اهللا تع�الى م�ع أن جن�سھا        

  یدخل تحت مقدورنا

،یمك��ن االس��تدالل ب��ھ عل��ى اهللا،م��ع أن جن��سھ وھ��و   )١(ا العق��ل م��ن جملتھ��-١

  االعتقادات 

إن�ھ ال یخل�و إم�ا أن یك�ون م�ن فعلن�ا       :ووجھ االس�تدالل ب�ھ  .یدخل في مقدورنا    

ال یجوز أن یكون من فعلنا،ألن�ھ یق�ع أردن�ا إیقاع�ھ أم              .فینا،أو من فعل أمثالنا   

  كرھنا،ومتى أردنا إیقاعھ لم یقع

 فعل أمثالنا،ألن القادر بالقدرة ال یفعل الفعل في الغیر  وال یجوز أن یكون من    

إال باعتماد،واالعتم��اد مم��ا ال ح��ظ ل��ھ ف��ي تولی��د االعتقاد،ألن��ھ ل��و ك��ان ك��ذلك  

لوجب إذا أعتمد أحدنا على صدر الغی�ر أن یتغی�ر حال�ھ ف�ي االعتق�اد،ومعلوم            

  أنھ ال یتغیر

ك�ن االس�تدالل     ومن جملتھا حرك�ة الم�رتعش والع�روق ال�ضوارب،فإنھ یم           -٢

واألل��م الزائ��د عن��د ل��سع العقرب،ووج��ھ االس��تدالل ب��ھ عل��ى اهللا  .بھ��ا عل��ى اهللا

تعالى،ھو أن مثل ھذا القدر لو وجد من أقوى القادرین بالقدرة،لكان ال یتولد 

من��ھ مث��ل ھ��ذه اآلالم،فالب��د م��ن أن تك��ون م��ن فع��ل فاع��ل مخ��الف لن��ا ھ��و اهللا  

قادرین بالق�درة،أكوان تتول�د منھ�ا       تعالى،وال یجوز أن توجد من فعل بعض ال       

مثل ھذه اآلالم،ألن القادر بالقدرة ال یفعل الفعل في الغیر إال باالعتماد،ونحن    

  ال نحس باعتماد معتمد علینا 

ومن جملتھا الكالم الموجود في الحصى والشجر،فإن القادر بالضرورة ال          -٣

  شكل بشكلھا یمكنھ أن یفعل الكالم إال بھذه اآللة المخصوصة أو ما یت

                                                 
  ٩١ص:انظر المصدر نفسھ) (١
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  وتفرق المعتزلة بین ما یشعر بھ اإلنسان من الحرك�ة االختیاری�ة والحرك�ة           

االض���طراریة،فاالختیاریة م���رادة م���ن اإلن���سان،مقدورة ل���ھ،كمن یح���رك ی���ده 

بإرادت��ھ،أما االض��طراریة ف��ال دخ��ل ل��ھ فیھا،كحرك��ة المرتعش،وك��الفرق ب��ین   

الق�ا ألفعال�ھ،لكان تكلیف�ھ      الصاعد إلى فنار والساقط منھ،لو لم یكن اإلنسان خ        

باطال،فال یصح عقال أن یطال�ب ب�أن یفع�ل أو ال یفع�ل،وال مح�ل ألن یم�دح أو          

وإذا خل����ق اهللا أفع����ال اإلن����سان،فھو ال یرض����ى عم����ا   .ی����ذم،ویثاب ویعاق����ب 

فأفع��ال العب��اد غی��ر مخلوق��ة هللا غی��ر   . فعل،ویغ��ضب ویك��ره مم��ا خل��ق ودب��ر  

ح�دثھا،و م�ن الم�ستحیل أن یتعل�ق     متعلقة بذاتھ،ألنھا متعلق�ة باإلن�سان ھ�و م        

مفعول واحد بفاعلین،فأفع�ال العب�اد ھ�ي م�ن جھ�ة وت�صرف العباد،واإلن�سان         

فیلزمنا أن نمدح من یفعل الواجب، ونذم م�ن  (محدث لما یصدر عنھ،فاعل لھ    

یفعل الظلم والسرقة،ال یحسن منا مدح أحد على كونھ وھیئتھ،وال ذم�ھ عل�ى      

ل���ة عل���ى أن ھ���ذه األفع���ال م���ن جھت���ھ    طول���ھ وص���ورتھ،وذلك م���ن أدل الدال 

        )١()تعالى

  وصف المعتزل�ة العب�د بأن�ھ فاع�ل ألفعال�ھ عل�ى الحقیق�ة،ولیس عل�ى س�بیل                   

أنھ�م  :المجاز، ورفضوا أن یكون ذلك الوصف خاصا باهللا،وقالوا في ص�راحة          

  یصفون غیر اهللا بأنھ فاعل على الحقیقة،وھو اإلنسان الذي یخلق أفعالھ 

 الفط��رة ال��سلیمة أن الفاع��ل  المخت��ار ت��أتى أفعال��ھ بح��سب    وی��درك أص��حاب

ق��صده ودواعی��ھ ھ��و،تنتفي ھ��ذه األفع��ال بح��سب كراھت��ھ لھ��ا،و ال��صوارف       

والموانع التي تمنعھ من مباشرتھا،وإذا كان وقوعھا مشروطا بقصد الفاع�ل          

لھ��ا ودواعی��ھ إلیھا،كم��ا أن ع��دم وقوعھ��ا م��شروط بكراھت��ھ لھ��ا وال��صوارف 

ت��صرفھ عنھ��ا وتح��ول بین��ھ وبینھ��ا،فھي فعل��ھ ھ��و ال فع��ل        والموان��ع الت��ي  

غیره،ول��و ك��ان الغی��ر ھ��و اهللا س��بحانھ وأن اإلن��سان یفع��ل م��ا ھ��و أكث��ر م��ن    

اإلرادة،بم���ا یح���ل ف���ي جوارح���ھ م���ن الحرك���ات واآلالم واألص���وات وك���ل م���ا  
                                                 

  ٢٣٨القاضي عبد الجبار ،ص:المختصر في أصول الدین ) (١
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شابھھا من جنس ما یقدر علیھ اإلنسان ویفعلھ،كما یقدر  عل�ى أفع�ال القل�ب       

  .ة واالعتقادكالفكر واإلراد

  :على أمرین اثنین وقیام اإلنسان بفعل ما،یتوقف

 وجود المقومات المادیة و المعنویة،ھي أدوات الفع�ل و الق�درة المكنون�ة       -١

داخ��ل األع��ضاء،تتم بھ��ا حركتھ��ا و توجھھ��ا ألداء الفع��ل المطلوب،والوس��ائل  

 المادیة و و المقومات.الخارجیة الالزمة لوالدة الفعل،كالقلم و الورق للكتابة     

الموج��ودة ف��ي كی��ان اإلن��سان،أو الخارجی��ة    المعنوی��ة للفعل،الداخلی��ة منھ��ا 

فالی��د وم��ا بھ��ا م��ن ش��رایین و  .ع��ز وج��ل هللا المت��وفرة للفعل،كلھ��ا مخلوق��ھ

و م�ا ب�داخلھا م�ن ق�وة تبع�ث عل�ى الحرك�ة،والورق والقل�م          أع�صاب و دم�اء  

 مخلوق�ات اهللا ع�ز      الذي یمسكھ اإلنسان بیده،وقابلیة ال�ورق للكتابة،كل�ھ م�ن         

إن اهللا ھ�و الخ�الق لفع�ل اإلن�سان،أي الخ�الق للعناص�ر              :وجل،ھذا معنى قولن�ا   

ألنھ إنما یعین تعالى العبد على الفعل الذي أراده منھ          (التي یتكون منھا الفعل   

وخلقھ ألجلھ وھو الطاع�ة دون المع�صیة ، كم�ا أن المعط�ي ف�ي غی�ره س�یفا                   

  لیجاھد بھ ال 

   )١()تل المؤمن، وإن صلح السیف لذلك یكون معینا لھ على ق

  وال یعنى وجود كل ھذه العناصر لدى اإلنسان،بما فیھ�ا الق�وة ال�ساریة ف�ي                

ش��یئَا،وأن فع��َال م��ا ق��د ھ��ب بداخل��ھ من��تقَال م��ن مرحل��ة  أع��ضائھ،أنھ ق��د فع��ل

ألن تكام�ل ھ�ذه العناص�ر كلھ�ا ال یعن�ي والدة      !والتنفی�ذ  اإلمك�ان إل�ى الح�دوث   

 : الواقع ،ألن األمر الثاني لم یتحقق،وھوووجوده في الفعل

 توجھ القصد إلى استخدام األعضاء مع األدوات الخارجیة األخرى،إلیجاد    -٢

مری��دا  الفع��ل المطل��وب وتنفیذه،ھب��ة م��ن اهللا مت��ع بھ��ا اإلن��سان،و جعل��ھ بھ��ا

ھ�����ذا االنبع�����اث ھ�����و الع�����زم و التوج�����ھ،أو ص�����رف الق�����درة إل�����ى  .مخت�����ارا

 .المطلوب،واتخ����������������������������������������������������������������اذ الق����������������������������������������������������������������رار 
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وجھ قصد اإلنسان إلى صرف قدرتھ إلى فع�ل ما،وعزم�ھ عل�ى إنف�اذه دون       فت

أخضع اهللا ل�ھ ھ�ذه العناص�ر،و أج�رى ذل�ك      " قدرة اهللا ھو في الحقیقة"تأخیر

بما یتع�ذر عل�ى العب�اد،ولم    (فمادة الفعل وعناصره بخلق اهللا . الفعل على یدیھ  

و ح�����صولھ و تنفی�����ذه،ثمرة لق�����صد اإلن�����سان    )١()یق�����ع بح�����سب أح�����والھم  

وإرادتھ��م وشھواتھم،وبح��سب  (عزم��ھ،فأفعال العب��اد تق��ع بح��سب ق��صدھم    و

ُق���درھم وعلومھم،وبح���سب جھلھ���م وس���ھوھم،كالكتابة وال���صیاغة والم���شي  

 ٢)()والقیام،فھو فعلھم 

االخت�راع واإلب�داع عل�ى      وصف العبد بخالق أفعالھ عن�د المعتزل�ة،ال یعن�ى              

 الخل�ق اإللھي،ب�ل معن�ى    غیر مثال سابق أو اإلیجاد من العدم،ألن ذل�ك معن�ى        

خلق العبد ھو الفعل والصنع على أساس من التقدیر والتخطیط السابق عل�ى         

التنفیذ،كما أن ھذه القدرة التي منحھا اهللا للعباد ال توجب استغناء العب�د ع�ن     

ُیْق�ِدَره ویعطی�ھ اآلالت،ویزی�ل      (اهللا عز وجل،ألن اهللا سبحانھ وتعالى ھو الذي       

    )٣() الصحة والسالمة،ویقوي دواعیھ إلى الطاعةعنھ الموانع،ویفعل فیھ

  :)٤(ثانیا تعریف الفعل عند أھل السنة

  كسب:صرف العبد قدرتھ و إرادتھ إلى الفعل

خل���ق والمق���دور الواح���د داخ���ل تح���ت :وإیج���اد اهللا تع���الى الفع���ل عقی���ب ذل���ك

قدرتین،لكن بجھتین مختلفتین،فالفعل مقدور هللا بجھة اإلیجاد،ومقدور للعب�د         

  ة الكسببجھ

  :الفرق بین الكسب والخلق

  الكسب ما وقع بآلھ،والخلق ال بآلھ

  الكسب مقدور وقع في محل قدرتھ،والخلق مقدور وقع في محل قدرتھ

                                                 
  ٢٣٣ص:القاضي عبد الجبار:صول الدین المختصر فئ أ) (١
  ٢٣٣ص:المصدر نفسھ) (٢

 ٢٣٨ص:التصدر نفسھ (٣)
   ٨٤ص:شرح العقائد النسفیة) (٤
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  الكسب ال یصح انفراد القادر بھ،والخلق یصح انفراده

  :.قسم األشعري أفعال العباد إلى قسمین

م�ن  (ھ�ا بقدرت�ھ وإرادت�ھ   حركة االكت�ساب،ھي األفع�ال الت�ي یق�صد العب�د إلی       -١

غیر أن یكون اكت�سب ال�شيء عل�ى حقیقت�ھ ب�ل ال�ذي فعل�ھ عل�ى حقیقت�ھ ھ�و            

 مثل الذھاب و المج�يء واإلقب�ال واإلدبار،وحرك�ة االكت�ساب          )١()رب العالمین 

  ھي موضع الخالف بین العلماء

ھ��ي م��ا ح��ل علی��ھ ال��شيء وأك��ره وجب��ر      ":ال��ضرورة"حرك��ة االض��طرار -٢

ص من��ھ وأراد الخ��روج عن��ھ،و اس��تفرغ ف��ي ذل��ك   علی��ھ،ولو جھ��د ف��ي ال��تخل 

ك���ضربات )٢(مجھ���وده،لم یج���د من���ھ انفكاك���ا، وال إل���ى الخ���روج عن���ھ س���بیال   

القلب،وحركة الدم في ال�شریان،وحركة الم�رتعش ال�خ وھ�ذه مردھ�ا إل�ى اهللا             

  تعالى،ال دخل للعبد في إیجادھا

الین م�ن   یعلم اإلن�سان التفرق�ة ب�ین الح�        :والفرق عند األشعري بین الحركتین    

  نفسھ 

وغیره علم اضطرار،ال یجوز معھ الشك،فقد وجب إذا كان العج�ز ف�ي إح�دى               

  الحالتین،أن القدرة التي ھي ضده،حادثة في الحال األخرى

ف��إذا كان��ت الق��درة ف��ي أح���دى الحركتین،وج��ب أن تك��ون ك��سبا،ألن حقیق���ة        

الك��سب أن ال��شيء وق��ع م��ن المكت��سب بق��وة محدث��ة،والفتراق الح��الین ف��ي      

ركتین،وألن أح��داھما بمعن��ى ال��ضرورة وج��ب أن تك��ون ال��ضرورة،وألن    الح��

  )٣(األخرى بمعنى الكسب،وجب أن تكون كسبا

وحركة االكتساب وحركة االضطرار من خلق اهللا عند األش�عري،ودلیلھ عل�ى       

أن الخلق في حركة االض�طرار وحرك�ة االكت�ساب واحد،فل�ذلك وج�ب إذا            :ذلك

                                                 
  ٧٤األشعري،ص: اللمع) (١
  ٧٥ص:المصدر نفسھ) (٢
 ٧٦ص:المصدر نفسھ) (٣
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أال ت��رى أن افتراقھم��ا ف��ي ب��اب  .ى خلق��اكان��ت أح��دھما خلق��ا أن تك��ون األخ��ر 

ال��ضرورة والك��سب ال یوج��ب افتراقھم��ا ف��ي ب��اب الح��دث والك��ون بع��د أن ل��م   

فك�ذلك ال یوج�ب افتراقھم�ا ف�ي ب�اب ال�ضرورة والك�سب افتراقھم�ا ف��ي         .تكون�ا 

  )١(الخلق

                                                 
  ٧٦ص:المصدر نفسھ) (١
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  املبحث الثالث

  استدالل املعتزلة على حرية اإلنسان

أن اهللا ال یكل��ف نف��سا إال  :ب��دأ الع��دل   النظری��ة الت��ي بن��ي علیھ��ا المعتزل��ة م   

وس��عھا،فال یكل��ف اإلن��سان إال بم��ا لدی��ھ الق��درة علی��ھ،في الكف��ر أو اإلیم��ان      

والطاع��ة أو الع��صیان،فمفھوم الع��دل یثب��ت لإلن��سان الق��درة واإلرادة حقیق��ة    

  وواقعا،لیعلى استقاللیة الفعل اإلنساني بعیدا عن الجبر أو القھر 

اإلن��ساني الق��ادر عل��ى الفع��ل واإلیج��اد،ھو الث��واب     ونتیج��ة اس��تقالل الفع��ل  

والعق��اب ج��زاء وفاق��ا لم��ا قدم��ھ اإلن��سان م��ن أعمال،وھ��ذا خی��ر مث��ال للع��دل    

ھ��ذا ھ��و مفھ��وم المعتزل��ة األخالق��ي .اإللھ��ي ونف��ى الج��ور ع��ن ال��ذات اإللھی��ة

ال��ذي وض��ح م��وقفھم النظ��ري والعمل��ي لع��دل اهللا تعالى،وب��ھ عرف��وا بأھ��ل         

سیع سلطة العقل لل�دفاع ع�ن حق�وق اإلن�سان ف�ي الحری�ة               العدل،أرادوا بھ تو  

  واالختیار،ھذا في الجانب األخالقي

  وبالنسبة للجانب الدیني ك�ان الج�دال العقل�ي ب�ین الراف�ضین لفك�رة الحری�ة                 

وھم الجبریة والمؤیدین لھا من جدال واسع،وض�ع المعتزل�ة ف�ي مك�ان ب�ارز       

ضارة اإلن�سانیة،التي لھ�ا     للداعمین لحری�ة اإلن�سان،ھو أھ�م موض�وعات الح�          

أش���د ت���أثیر للحی���اة والتق���دم ،وق���د ب���رھن المعتزل���ة عل���ى الحری���ة وتحدی���د      

الم��سؤولیة األخالقی��ة لإلن��سان،بالتواصل ب��ین االختی��ار وااللتزام،واالرتب��اط     

  :بین النظریة والعمل،من خالل اآلتي

   الصالح واألصلح -١

 إرادة اإلن�سان وقدرت�ھ        نظریة الصالح واألصلح ھي المقدمة األولى،إلثبات     

المؤثرة في أفعالھ،وقد اشتقھا المعتزلة من أص�ل م�ن أص�ولھم الخم�سة ھ�و                

م���ادام اهللا ع���ادال فھ���و ل���ن یفع���ل إال م���ا ھ���و أص���لح  : (الع���دل،ودلیلھم علی���ھ

لعباده،ألنھ خلق العالم لغرض وغایة وحكمة،ألن العمل دون غایة تبرره ،أو  
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ولم���ا ك���ان اهللا حكیم���ا    ()١()احكم���ة یتوج���ھ إلیھ���ا وی���ستھدفھا ی���صبح عبث���   

ف��اهللا یفع��ل ك��ل م��ا فی��ھ ص��الح )٢()عادال،فإن��ھ خل��ق ك��ل ش��يء إلص��الح عالم��ھ

ھ��ذا موض��ع  .للعب��اد،ولكن أي صالح،ص��الح ال��دنیا أو ص��الح ال��دنیا وال��دین    

خالف بین معتزلة بغ�داد ومعتزل�ة الب�صرة،البغدادیون أوجب�وا عل�ى اهللا فع�ل              

 یج��ود دائم��ا بأق��صى م��ا یق��در علی��ھ   األص��لح لإلن��سان ف��ي دین��ھ ودنیاه،ف��اهللا  

ألن ترك�ھ بخ�ل إن عل�م    (لصالح اإلنسان،وإال كان تعالى عن ذلك بخیال ظالم�ا       

   )٣()بما ھو األنفع،وسفھ أي جھل إن لم یعلم ،تعالى اهللا عن ذلك

  أما الب�صریون فق�د ق�صروا ال�صالح فیم�ا یخ�ص ال�دین فقط،ف�اهللا الك�ریم ال           

ألنھ تعالى ال یفعل مع عباده (تى العباد بالطاعةیبخل عن عباده بما إذا فعلھ أ

   )٤()إال ما ینفعھم،ألن أفعالھ كلھا حسنھ

وجوب فیھما (  وجھ القاضي عبد الجبار الصالح نحو النفع ودفع الضرر بال  

ونح�و األع�واض ع�ن اآلالم غی�ر الم�ستحقة،والثواب      ) ٥()إن لم یتعلقا بالدین  

رزاق،ھ���ذا فیم���ا یخ���ص أم���ور    عل���ى م���شاق التكلیف،وك���ذلك األلط���اف واأل   

الدین،أما ما یخص أمور الدنیا فیتوالھا اهللا بعنایتھ اإللھی�ة،التي یتف�ضل بھ�ا      

  على عباده إن شاء 

  وفى الجمع بین وجوب الدفع اإللھي للطاعة في أمور الدین،والتفضل على          

أن هللا (عباده في أمور الدنیا،رد من القاضي على بشر بن المعتم�ر ف�ي قول�ھ             

ا ل��و فعلھ��ا بالك��افر آلم��ن،إال أن��ھ ل��م یفع��ل،ألن واجب��ھ ھ��و إزاح��ة عل��ة     ألطاف��

                                                 
دار المصریة ،ال١٢٠القاضي عبد الجبار،حققھ عمر السید عزمي،ص:المحیط بالتكلیف) (١

 للتألیف
  م١٩٩٧،المؤسسة المصریة العامة ١٤/١٨القاضي عبد الجبار ،:المغنى )(٢
،مكتبة ٥١٩القاضي عبد الجبار،تحقیق عبد الكریم عثمان،ص:انظر األصول الخمسة ) (٣

  م٢٠٠٦وھبة
  ١٤/٣٢القاضي عبد الجبار: انظر المغنى) (٤
 ١٣٤ص: انظر شرح األصول الخمسة ٥)(
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  )١()المكلف وتمكینھ

   اللطف اإللھي-٢

  من أدل�ة المعتزل�ة عل�ى إثب�ات الحری�ة واالختی�ار،ونفى الجب�ر والقھ�ر ع�ن                   

ألن اهللا .كل ما یوصل اإلنسان إلى الطاعة ویبع�ده ع�ن المع�صیة     (اإلنسان،ھو

دة والنفع لعباده،فبعث�ة األنبی�اء للناس،إنم�ا ھ�و رش�اد            تعالى ال یرید إال السعا    

لھ���م وھ���دى نح���و طری���ق الحق،مجنب���ا إی���اھم ال���ذي ی���ؤدى إل���ى ف���رقتھم          

اللطف ھو كل ما یختار عنده المرء الواجب ویتجنب القبیح،أو   ( )٢()وشتاتھم

فھو معونة وإنق�اذ  )٣(ما یكون عنده أقرب،إما إلى االختیار ،أوالى ترك القبیح       

ب����دونھما یظل����م اإلن����سان،واهللا س����بحانھ عادل،ب����المؤمنین رءوف   م����ن اهللا،

رحیم،ال یرضى لعباده الكفر،وال یرید ظلم�ا للعب�اد،فیفیض عل�یھم بك�ل م�ا إذا          

  فعلھ أتى العباد بالطاعة 

عن���د البغ���دادیین ل���یس عل���ى اهللا تع���الى إل���زام بھدای���ة الن���اس،فھو ح���ر ف���ي   

 لطف�ا،لو أت�ى ب�ھ الكف�ار         أن عن�د اهللا   (فعلھ،فزعم بشر بن المعتمر وم�ن تابع�ھ       

آلمن��وا طوع��ا إیمان��ا ی��ستحقون ب��ھ الث��واب ال��دائم،فوجبت جن��ات النع��یم،فلم      

إن اللط��ف ل��و وج��ب عل��ى اهللا تع��الى لك��ان ال یوج��د ف��ي الع��الم   )٤()یفعل��ھ بھ��م

عاص،ألنھ ما من مكلف،إال وفى مقدور اهللا تعالى من األلطاف،ما لو فعل بھ   

ما وجدنا في المكلف�ین م�ن ع�صى اهللا تع�الى       الختار الواجب وتجنب القبیح،فل   

   )٥ (ومن أطاعھ،تبینا أن ذلك اللطف ال یجب على اهللا تعالى

اللطف اإللھي عند البصریین واجب على اهللا،وال سبیل إل�ى ھدای�ة الن�اس إال          

البد من أن یفعلھ اهللا تع�الى لیك�ون مزیح�ا لعل�ة المكل�ف،ولكي ال ین�تقض                  (بھ

                                                 
 ٣٧٤القاضي عبد الجبار، ص:حیط بالتكلیفانظر الم) (١
  ١٣/٥١٤القاضي عبد الجبار:المغنى ) (٢
 ٥١٩القاضي عبد الجبار،ص:شرح األصول الخمسة ) (٣
  ٧٧٩ص:المصدر نفسھ) (٤
  ٥٢٠ص:المصدر نفسھ) (٥
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واختل���ف القاض���ي م���ع ش���یوخھ المتق���دمین     )١()غرض���ھ بمق���دمات التكلی���ف  

 ألن اللط�ف  )٢()یطلقون الق�ول بوج�وب األلط�اف إطالق�ا،وال وج�ھ ل�ذلك         (الذین

  اإللھي 

 إما أن یكون متق�دما عل�ى التكلی�ف،وال یج�ب ھذا،ألن�ھ م�ا ینبغ�ي ب�اللطف          -١

  ھو إزاحة علة المكلف،وھو لم یكلف بعد،فال إلزام وال ضرورة 

 یج���ب أی���ضا،ألن أص���ل التكلی���ف تف���ضل اهللا ب���ھ    أو مقارن���ا للتكلی���ف،وال-٢

ولیس من ف�رق أن یك�ون اللط�ف ف�ي           )٣()فال یجب ما ھو تابع لھ أولى      (ابتداء

فإن��ھ تع��الى كم��ا كلفن��ا الواجبات،فق��د كلفن��ا النواف��ل  (الواجب��ات،أو ف��ي النواف��ل

   )٤()أیضا،فكان یجب علیھ اللطف سواء كان اللطف في فریضة أو في نافلة

معتزل����ة ھ����و ع����ون الھي،لل����دفع إل����ى الطاع����ة وتجن����ب        اللط����ف عن����د ال 

المع��صیة،لذلك تتن��وع معانی��ھ باعتب��ارات متع��ددة،إذا اقت��رن بالطاع��ة فھ��و        

وی����سمى )٥()وتمك����ین الغی����ر م����ن الفع����ل م����ع اإلرادة فھ����و معون����ة  (لط����ف،

وإذا من��ع وع��صم م��ن )٦()اللط��ف ال��ذي یواف��ق الملط��وف فی��ھ الوق��وع (توفیق��ا

طف یقع معھ الملطوف من�ھ ال محال�ة،حتى         عبارة عن ل  (الكبائر فھي العصمة  

یكون المرء معھ،كالمدفوع إلى أن ال یرتكب الكبائر ،وبھذا ال یطلق إال عل�ى            

   أما إذا خص عامة الناس فھو ھدایة )٧()األنبیاء،أو من یجرى مجراھم

  عدد معتزلة الب�صرة ك�ل ھ�ذه المف�اھیم لتوثی�ق معن�ى اللط�ف اإللھ�ي ال�ذي                    

لھی����ة یقت����رب اإلن����سان م����ن الح����سن،ویبتعد ع����ن     یعن����ى أن بالرعای����ة اإل 

ووض��ع أب��و الھ��ذیل والنظ��ام مب��ادئ     .القبیح،فوج��ب عل��ى اهللا تع��الى اللط��ف   

                                                 
 ،مكتبة الكلیات اإلسالمیة٨٧أبو الحسین الخیاط،ص:االنتصار) (١
 ٥٢٠لجبار،صالقاضي عبد ا: شرح األصول الخمسة ) (٢
  ٥٢١ص: المصدر نفسھ)(٣
  ٥٢٢ص: المصدر نفسھ) (٤
  ٧٧٩ص :المصدر نفسھ) (٥
 ٧٨٠ص:المصدر نفسھ) (٦
   ٧٨٠ص :المصدر نفسھ) (٧
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أساسیة،تم��سك بھ��ا مت��أخرو المعتزل��ة،تنزع ع��ن اإلن��سان الحری��ة واالختی��ار  

واإلرادة،الت�ي تبناھ�ا المعتزل�ة،ألن ب��دون اللط�ف تقی�د إرادة اإلن�سان ویعط��ل       

ن�سان ال�دافع ال�ذي یب��ذل اإلن�سان أق�صى م�ا ف�ي وس��عھ        فعلھ،وبدون�ھ یفق�د اإل  

لفع��ل الطاع��ة وتجن��ب المع��صیة،والجبر اإللھ��ي ال��ذي یل��زم اهللا بب��ذل ج��وده      

إلنق��اذ العاص��ین،ویلغى المفھ��وم الحقیق��ي لمعن��ى الحری��ة واإلرادة،ھ��و س��بب   

  رفض معتزلة بغداد ھذا المعنى 

ي تحق�ق ل�ھ الحری�ة      ألن مفھوم الدین و مب�ادءه ھدفھ،م�صلحة اإلن�سان الت�          

وال�����سعادة ،وتعل�����ق فع�����ل اإلن�����سان بالفع�����ل اإللھ�����ي یج�����رده م�����ن اإلرادة  

واالستطاعة،لیلبسھ الجبریة التي تضعف من مبدأ الثواب والعقاب،وبذلك ل�م          

ویفسر معتزلة بغداد اللطف بمنحة إلھیة،یوجھھا      .یختلفوا كثیرا عن الجبریة   

ادة فاعل�ة،لتحقق لإلن�سان   اهللا لمن یشاء،اإلنسان بھا صاحب عق�ل م�دبر،وإر   

  حریة ومسؤولیة،بقدر عزمھ وتنفیذه للفعل

  القدرة واالستطاعة -٣

   م�����ن ش�����روط حری�����ة الفع�����ل اإلن�����ساني،أن یتحق�����ق لإلن�����سان الق�����درة      

واالس��تطاعة،التي ت��وفر ل��ھ اإلرادة الفاعل��ة،لتحقق ل��ھ االختی��ار ب��ین الفع��ل       

،ولتحق����ق والترك،وھ����ى م����ن أھ����م ب����راھین المعتزل����ة عل����ى الع����دل اإللھي  

  :االستطاعة لإلنسان البد من اآلتي

یحتاج الفعل اإلنساني إل�ى  .سالمة البنیة،وصحة الجوارح وخلوھا من اآلفات 

إذا أراد الرمي واإلصابة،فالبد لھ من ق�وس        (آالت وقدر وارتفاع حواجز،ألنھ   

وآلة،وأن ال یكون بینھ وبین المرمى حاجز،وأن یكون عالما،وأن یكون قویا           

   )١()ي بشدة اعتمادهلیبلغ الرم

ھ��ذا م��ا اش��ترطھ البغ��دادیون،وتعنى االس��تطاعة ل��دیھم،أن اهللا یخل��ق الق��درة    

على الفعل  أما عند البصریین فال تحتاج االس�تطاعة إل�ى ش�روط،ألنھا ق�درة             
                                                 

  ٢٣٨القاضي عبد الجبار،ص:المختصر)(١
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إذا (حادثة لإلن�سان قب�ل الفع�ل،فال تحت�اج إل�ى س�المة بنی�ة أو ص�حة ج�وارح                   

للعبد،فق��د مكن��ھ بھ��ا م��ن األفع��ال    أعط��ى اهللا ج��ل وع��ز الق��درة واالس��تطاعة    

أجمع،ویصح منھ أن یفعل بھا الخیر والطاعة،كما یمكن�ھ أن یفع�ل بھ�ا ال�شر           

والمعصیة،فلذلك قلنا إنھا مقدمة على الفعل،لیصح من القاع�د أن یق�در عل�ى     

ومن المكلف أن یقدر على اإلیمان،ب�دال م�ن الكفر،فعل�ھ باختی�اره،ال             ...القیام  

والقدرة لو كانت مع الفعل لك�ان الك�افر إنم�ا       .)١()طرارعلى جھة الجبر واالض   

 وال ی�ستوجب وج�ود الق�درة قب�ل الفع�ل      )٢(یقدر على الكف�ر فق�ط دون اإلیم�ان        

ال��صحة وال��سالمة،ویقوى دواعی��ھ إل��ى   (اس��تغناء العب��د ع��ن اهللا،ألن��ھ منح��ھ  

ول��و ش��اء أن ی��سلب ذل��ك أجم��ع ح��اال بع��د ح��ال،فكیف ی��صح أن       ... الطاع��ة

   )٣()یستغنى

االس��تطاعة عن��د معتزل��ة الب��صرة متقدم��ة عل��ى مق��دورھا،لكي ال یكل��ف اهللا    

ولوجب أن یكون تكلیف الكافر باإلیمان تكلیف�ا لم�ا ال یط�اق،إذ ل�و        (ماال یطاق 

أطاقھ لوقع منھ،فلما لم یق�ع من�ھ،دل عل�ى ان�ھ غی�ر ق�ادر علی�ھ،وتكلیف م�اال           

    )٤()یطاق قبیح،واهللا تعالى ال یفعل القبیح

تص بم���سالة ق���درة اإلن���سان عل���ى أعمالھ،ویوض���حھا المعتزل���ة   وفیم���ا یخ���

إننا نشعر بحریة االختیار،وإننا نجھل علم اهللا،وأن عدل اهللا یضطرنا          :بقولھم

  إلى القول بھذه الحریة،وكل المسألة األخالقیة متوقفة علیھا 

  أما عن كیفیة التوفیق بین علم اهللا و قدرتھ وإرادتھ،وحری�ة االختی�ار عن�د               

م��ا یق��در اهللا علیھ،قدرت��ھ مث��ل علمھ،منب��سطة عل��ى ك��ل :ق��درة اهللا()٥(ساناإلن��

                                                 
  ٢٤٦ص:المصدر نفسھ) (١
   ٢٤٧: المصدر نفسھ) (٢
   ٢٥٠ص: المصدر نفسھ) (٣
  ٣٩٦ الجبار،صالقاضي عبد:شرح األصول الخمسة) (٤
،دار المعرفة ١١٣القاضي عبد الجبار،جمعھ أحمد بن یحي المرتضى،ص:المنیة واألمل) ٥(

  م ١٩٨٥الجامعیة
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واإلنسان عند المعتزلة یصبح بمحض إرادتھ مطیع�ا أو ك�افرا،وال            ()١()شيء

وعل��م اهللا )٢() ف��ي ذلك،وھ��ذا یتف��ق تمام��ا م��ع حكم��ة التكلی��ف   - هللا-ق��درة ل��ھ 

م اهللا تع��الى ل��یس ص��فة ت��أثیر وإیجاد،إنم��ا ھ��و ص��فة ك��شف،وبالتالي ف��إن عل��

تع��الى ال یحم���ل عل���ى المعاص��ي،ومن ث���م ال ی���سلب ق��درة اإلن���سان وإرادت���ھ    

الفع��ل اإلرادي (وتختل��ف إرادة اهللا س��بحانھ ع��ن إرادة اإلن��سان،ألن  ) ٣(الح��رة

لإلنسان،ی��شمل إدراك غایة،وم��شاورة،واهللا ال یع��رف الم��شاورة،ألنھا دلی��ل     

  )٤()على الضعف

ھ���ي ذات (ب���سیط كام���ل،تكون إرادت���ھأم���ا إرادة اهللا عن���د المعتزل���ة،فألن اهللا 

وأن ال���ذات اإللھی���ة،ذات ))٥()الماھی���ة،أعنى،أنھا قدیم���ة،ال متناھی���ة وكامل���ة 

واح���دة،غیر منق���سمة،ولما كن���ا ع���اجزین ع���ن إدراكھ���ا ت���صورنا فیھ���ا ھ���ذه  

 بمعنى أن كل ما یخ�ص  )٦(االعتبارات الذھنیة،التي نطلق علیھا اسم الصفات    

ع ال�ذات غی�ر م�ستقل عنھ�ا،فال یك�ون إال          اهللا من صفات داخل في الذات أو م       

ب�ل ھ�ي ال�ذات نف�سھا،تعبر     (اهللا ھو القدیم،فلیست الصفات متمیزة عن ال�ذات       

عنھا تارة بصفة،وتارة ب�صفة أخرى،بینم�ا ال�ذات ھ�ي واح�دة،ال ق�سمة فیھ�ا          

  )٧()وال تمییز

وال�ذي ی�دل عل�ى أن إرادت�ھ فعل�ھ،ألنا      (  إرادة اهللا لیست موجبة ألفعال العبد،    

لم���ھ مری���دا م���ن حی���ث خاط���ب وأم���ر وأخبر،والمری���د ھ���و القاص���د إل���ى        نع

وال��ذي )٨()الفعل،والمخت��ار ل��ھ عل��ى غیره،وق��د یعل��م أح��دنا ال��شيء وال یری��ده 

یری���ده  اهللا تع���الى م���ن أفع���ال عب���اده عن���د المعتزل���ة،كل م���ا أم���ر ب���ھ وح���ث   

                                                 
 ١١٣ص:المصدر نفسھ) (١
    ١١٤ص:المصدر نفسھ)(٢
  ٨٨ص: المصدر نفسھ)(٣
  ١١٦ص:المصدر نفسھ)(٤
  ١١٦ص:المصدر نفسھ) (٥
  ١١١،ص:المصدر نفسھ) (٦
   ١١١ص:المصدر نفسھ)(٧
 ٢٢٧القاضي عبد الجبار،ص:المختصر) (٨
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أن�����ھ نھ�����ى ع�����ن (علی����ھ،دون المعاص�����ي و المباحات،وال�����دلیل عل�����ى ذل�����ك 

 أن یك��ون مری��دا لھا،وق��د ثب��ت أن��ھ س��اخطا لھ��ا وعل��ى      المعاص��ى،فال یج��وز 

    )١()فاعلھا،فال یجوز أن یریدھا،كما ال یجوز أن یحبھا

  وال یعنى حدوث المعاصي،وھو غیر مرید لھا،أن یكون مغلوبا ض�عیفا،ألنھ    

وقع في ملكھ وسلطانھ ماال یریده،ألن ذلك ما یقع م�ن العب�اد أی�ضا،وھو ن�اه           

و إذا لم یكن فیھ تع�الى محب�ة للمعاص�ي لھ�ذه             (غلوباعنھ وزاجر ،فال یكون م    

الداللة،فك���ذا ال یج���ب أن یك���ون بفعلھ���م الطاع���ة قوی���ا غالبا،وك���ذلك ال یج���ب 

لمعصیتھم أن یكون مغلوبا ضعیفا،وإذا لم یكن من حیث أمرنا بما لم ی�رد أن   

   )٢()یكون أمرا لغلبھ،فكذا ال یجب بفعلھم المعاصي أن یكون ضعیفا

هللا م��ا ال یفعل��ھ العب��د عن��د المعتزل��ة ل��سوء اختیاره،مث��ل إرادت��ھ    وق��د یری��د ا

اإلیم�ان م��ن الك��افر،فال یعن��ى ذل�ك أن إرادة اهللا تع��الى غی��ر ناف��ذة،ألن إرادت��ھ    

و إذا ك��ان )٣()موجب��ة ألفع��ال العب��د،فال یمتن��ع أن ال یق��ع م��راده م��نھم   (لی��ست

ن تع�������الى ق�������د بع�������ث األنبیاء،لیزی�������د الطاعات،وألزمن�������ا أن نزی�������دھا دو  

المعاص��ي،فكیف یری��د ھ��و المعاص��ي،فیخالف م��ا أم��ر ب��ھ؟فإذا كان��ت إرادت��ھ      

ف�ال ی�أمر اهللا بم�ا أراد خالف�ھ ،فھ�ذا فع�ل           )٤(موجبھ،فكیف یأمر بما أراد خالفھ    

أن اهللا جل ذكره ع�الم بق�بح ك�ل          (القبیح،واهللا تعالى ال یفعل القبیح،ودلیل ذلك     

و غن��ى عنھ��ا،ومن ھ��ذه قبیح،وع�الم أن��ھ ال حاج��ة ب��ھ إل��ى فع�ل القبائح،ب��ل ھ��  

   )٥()صفتھ ال یختار القبیح

      أفعال العباد-٤

  من دالئل حریة الفعل اإلنساني،أن یكون لإلنسان قدرة واستطاعة،توفر لھ          

                                                 
  ٢٢٧ص:المصدر نفسھ) (١
 ٢٢٨ص: المصدر نفسھ) ٢(

  ٢٢٨ص:المصدر نفسھ) (٣
  ٢٢٨ص:المصدر نفسھ) (٤
  ٢٣٥ص:المصدر نفسھ) (٥



 - ٢٣٧١ -

أفعال العب��اد ل��م اإلرادة الفاعل�ة، الت��ي ت�ؤثر وتحق��ق ف��ي إیج�اد الفع��ل  للعب�د،ف    

 یخلقھ��ا العب��د  یخلقھ��ا اهللا تعالى،ب��ل واقع��ة م��ن جھ��تھم حادث��ة م��ن ق��بلھم،       

  :بنفسھ،ألنھا

 تق��ع بح��سب ق��صدھم وعل��ومھم وق��درھم،فلو أراد أح��دنا البن��اء ل��م تق��ع       -١

   )١(الكتابة،ولو جھل الكتابة لم یصح أن تقع،ولو أراد حمل الجبال لم یقع

 یم��دحون عل��ى الح��سن م��ن فعلھم،وی��ذمون عل��ى القب��یح منھ��ا،من یفع��ل     -٢

  الواجب یمدح،ومن یظلم أو یسرق یذم 

ول�و ك�ان م�ن فع�ل     (فعال العباد تحتاج إلى آالت وقدر،و ارتف�اع الح�واجز     أ -٣

اهللا تع��الى لم��ا احت��اج إل��ى ذلك،ألن��ھ تع��الى فیم��ا یفعل��ھ ال یحت��اج إل��ى ھ��ذه          

   في أمره وترغیبھ ومحبتھ ورضاه)٢()األمور

 إن ك��ان اهللا تع��الى ھ��و الفاع��ل لك��ل ظلم،لوج��ب ذم��ھ،وأن یوص��ف بأن��ھ       -٤

   )٣(ظالم،وھذا كفر

لبط��ل األم��ر والنھى،وبعث��ة األنبی��اء،واألمر     (ل��و خل��ق اهللا أفع��ال العب��اد      -٥

ب�������المعروف والنھ�������ى ع�������ن المنكر،وقبح�������ت الم�������ساءلة والمحاس�������بة       

وكی��ف یح��سن م��ن اهللا تع��الى الم��ساءلة والمحاس��بة،وجمیع م��ا  ....والمعاقب��ة

   )٤()وقع من األفعال ھو الذي خلقھ

ن یكون شریكا هللا،ألن�ھ یفع�ل كم�ا      ال یعنى فعل العبد ألعمالھ عند المعتزلة،أ  

أن ال یكون العبد قادرا أصال وال عالما وال حی�ا،ألن ذل�ك           (یفعل اهللا ،وإال لزم     

 و ی����ضاف اإلیم����ان هللا وال����دین وس����ائر )٥()ی����ؤدى إل����ى أن یك����ون م����ثال هللا

ألن��ھ أم��ر ب��ھ وأع��ان علی��ھ    (الطاع��ات،ولم یخلقھ��ا اهللا،وھ��ى م��ن فع��ل العب��د    

                                                 
 ٢٣٨ص:المصدر نفسھ) (١
  ٢٣٨ص:المصدر نفسھ) (٢
  ٢٣٨ص:المصدر نفسھ) (٣
 ٢٣٩ص:المصدر نفسھ) (٤
 ٢٤٠ص:المصدر نفسھ) (٥
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إل��ى أبی��ھ م��ن حی��ث أدب��ھ وھذب��ھ وعلم��ھ،فأما   ولطف،كم��ا ی��ضاف أدب الول��د 

المعاص��ي ف��ال ت��ضاف إل��ى اهللا،ألن��ھ نھ��ى عنھ��ا،وكره فعلھا،وتوع��د علیھ��ا        

   )١()العذاب

   قضاء اهللا وقدره-٥

  ما ق�دره اهللا م�ن خی�ر وش�ر،یوجب الرض�ا بالق�در خی�ره وش�ره،وھذا ل�یس                    

ة الخی�ر  معناه عن�د المعتزل�ة،أن اهللا ع�ز وج�ل خ�الق ألفع�ال العب�اد،ألن إض�اف               

لمخالف��ة الثنوی��ة والمج��وس،ألنھم زعم��وا أن اآلالم    (وال��شر م��ن ق��ضاء اهللا  

والم��ضار والخل��ق القبیح��ة م��ن المنظر،لی��ست م��ن فع��ل اهللا،وھ��ى م��ن فع��ل      

الظلمة،وس����موا ذل����ك ش����را،وإنما یفع����ل الل����ذات والمن����افع الت����ي ی����سمونھا  

خیرا،فوج��ب التب��رى م��ن ق��ولھم ھ��ذا،بأن ی��ضاف الخی��ر وال��شر م��ن ق��ضائھ     

    )٢()قدره إلیھ،على ما أطلقھ المسلمونو

  وال ی����راد بال����شر عن����د المعتزل����ة إال األم����راض وم����ا ش����اكلھا،ألنھ من����ھ     

یفعل��ھ لم��صالح الخلق،فیك��ون نعم��ا ف��ي ال��دین،ویكون أنف��ع للعب��د م��ن   (تع��الى

الصحة والسالمة،إذ نفع ال�دین أعظ�م م�ن نف�ع ال�دنیا،لیس الم�راد ب�ذلك فع�ل                  

ف��واحش،ألن ذل��ك ل��و وج��ب الرض��ى بھ،ل��صح أن   الزن��ا وال��سرقة والظل��م وال 

أن ذل�ك م�ن ق�ضاء       :إنا نرضى بالزنا والفواحش ،ونقول    :یخصھ بعینھ،ویقول 

وی�ستحق العب�د الث�واب م�ن     )٣()اهللا،فالبد من الرضى ب�ھ،وذلك كف�ر م�ن قائل�ھ        

ألزم���ھ األم���ور ال���شاقة،فلوال ان���ھ ی���ستحق بھ���ا     (اهللا تع���الى إذا أطاعھ،ألن���ھ 

وی��ستحق العب��د )٤()بھ��ا عل��ى م��ا فیھ��ا م��ن الم��شقة  الث��واب،لقبح من��ھ أن یوج

ألن�ھ ل�وال أن�ھ ی�ستحق العق�اب بت�رك الواج�ب،لم        (العقاب إذا عصى فیم�ا كل�ف     

یحسن منھ تعالى إیجابھ،كما ال یحسن منھ إیجاب النواف�ل الت�ي ال ض�رر ف�ي                  

                                                 
   ٢٤٠ص:فسھالمصدر ن)(١
 ٢٤١ص:المصدر نفسھ) ٢(

 ٢٤١ص:المصدر نفسھ) (٣
  ٢٥٧ص:المصدر نفسھ) (٤



 - ٢٣٧٣ -

   )١()تركھا

  تكلیف من یعلم اهللا أنھ یكفر،عند المعتزلة حسن          

تكلیف من یعلم أنھ یكفر،كما یحسن من اهللا تكلیف من یعل�م       یحسن من اهللا    

ألن��ھ ق��د فع��ل ب��ذلك م��ن التع��ریض واأللط��اف والت��سھیل وغی��ر         (أن��ھ ی��ؤمن 

وال یج�وز أن    )٢()ذلك،مثل الذي فعل�ھ بھ�ذا،فلو ل�م یح�سن ذاك ل�م یح�سن ھ�ذا                

یصیر التكلیف من اهللا نعمة بقبول المكلف،ألنھ یوجب أنھ تعالى صار منعم�ا             

 ویجوز أن یؤمن الكافر،ألن�ھ ق�ادر عل�ي      )٣ (العبد،ولواله لم یكن منعما   بإیمان  

ویصح منھ فعلھ،وإنما ال یقع منھ فعلھ بأن ال یختاره،كما ال یقع م�ن    (اإلیمان

اهللا تعالى إدخال أبى لھب الجنة،ال ألنھ ال یقدر علیھ وال یجوز منھ،لكن ألن�ھ      

أب��ى لھ��ب،ألن اهللا س��بحانھ وال یج��وز المعتزل��ة اإلیم��ان م��ن )٤()ال یخت��ار ذل��ك

ویج�ب أن   . وتعالى علم  واخت�ار أال  ی�ؤمن،ولیس ألن�ھ غی�ر ق�ادر عل�ى ذل�ك                  

إذا كلف فغرضھ تعریض المكلف للثواب، فالبد (یلطف اهللا تعالى للمكلف،ألنھ  

أن یمكن��ھ ب��سائر وج��وه التمك��ین م��ن ق��درة وآل��ھ ص��حة،وإذا عل��م أن��ھ یخت��ار  

   )٥() أن یفعلھ،و إال كان مستفسدااإلیمان عند أمر من األمور،فالبد من

 لفعلھ،یوج�ده بقدرت�ھ وإرادتھ،م�ستقال        أن اإلن�سان خ�الق    :فمذھب المعتزلة   

عن قدرة اهللا وإرادتھ،واهللا سبحانھ ال یرید من العبد المعاصي،وھى تقع من             

العبد بإرادتھ وحده ویترتب عل�ى ذلك،إمك�ان وق�وع م�ا ال یری�ده اهللا س�بحانھ           

ھو حكیم ال یصح أن یفعل عبثا،و خلقھ للع�الم ب�ال غ�رض              وتعالى في ملكھ،و  

إرادت�ھ الخت�راع الخل�ق إنم�ا        (إن وال حكمة،نوع من العب�ث،ال یج�وز علی�ھ،بل        

حسنت،ألنھا إرادة لخلقھم لینفعھم،أو إرادة لخلق ما ینفع ب�ھ،أو إرادة لخل�ق         

                                                 
 ٢٥٧ص:المصدر نفسھ ) (١
  ٢٥٨ص:المصدر نفسھ) (٢
  ٢٥٨ص:المصدر نفسھ) (٣
  ٢٥٨ص:المصدر نفسھ) (٤
  ٢٥٩ص:المصدر نفسھ)(٥
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   )١()الشيء لألمرین جمیعا

ھ�ذا العالم،واإلن�سان أك�رم      والحكمة من خلق العالم،إی�صال المنفع�ة لم�ن ف�ي            

( م��������ن خلق��������ھ اهللا ع��������ز وج��������ل عل��������ى األرض                

ألن .والنف���ع المق���صود إی���صالھ لھ���ذا اإلن���سان ھ���و التكلی���ف ]٧٠:اإلس���راء[)

التكلی����ف ن����وع م����ن المنفع����ة الت����ي یعرض����ھا اهللا س����بحانھ وتع����الى  عل����ى   

ن اهللا سبحانھ وتعالى،لم یكن اإلنسان،وإن لم یستطع القیام بأفعالھ مستقال ع  

للتكلی��ف معن��ى عل��ى اإلطالق،ویك��ون الفاع��ل عل��ى الحقیق��ة ھ��و اهللا س��بحانھ   

وق�د اس�تدل    .وتعالى،ویكون ثوابھ أو عقابھ للعباد على شيء لم یفعل�وه عبث�ا           

المعتزل��ة بالعدی��د م��ن آی��ات الق��رآن الك��ریم عل��ى حری��ة اإلن��سان ف��ي خل��ق          

  : أفعالھ،منھا على سبیل المثال

 آیات تثبت لإلنسان اإلرادة الحرة،االختیار والقدرة على الفعل،وأنھ خالق      -١

 (:لفعل������ھ كقول������ھ تع������الى                          

واإلیمان فلوال أن الكفر .فقد فوض األمر في ذلك إلى اختیارنا](٢٩:الكھف)[

  )٢()متعلقان بنا و محتاجان إلینا،وإال كان ال معنى لھذا الكالم

 آیات تشیر إلى أنھ سبحانھ وتع�الى ال یری�د المعاص�ي،وإذا وقع�ت فبخل�ق           -٢

﴿:العبد ال بخلق اهللا تعالى منھا قول�ھ تع�الى                         

     ( ] ٥٦آی��ة:ال��ذاریات)[ ی��دل عل��ى أن اهللا تع��الى ال یری��د م��ن   وھ��ذا

                                                 
 ١١/١٢٧القاضي عبد الجبار:المغنى في أبواب العدل والتوحید) (١
  ٣٦٢القاضي عبد الجبار،ص:مسةشرح األصول الخ) (٢

http://wordpress.com/about-these-ads/
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وی�دل أی�ضا عل�ى أن ھ�ذه األفع�ال محدث�ة م�ن               .....العباد إال العبادة و الطاع�ة     

    )١()جھتنا ومتعلقة بنا

(: آیات تنزه اهللا سبحانھ عن خلق النقائص  كقول�ھ تع�الى            -٣       

              ( ]ا أن یكون م�ن جھ�ة       إن التفاوت إم  ] ٣:الملك

ال یج�وز أن یك�ون الم�راد ب�ھ التف�اوت م�ن جھ�ة        (الخلقة أو من جھة الحكمة   

الخلقة ألن في خلقة المخلوقات من التفاوت ما ال یخفى،فلیس إال أن  المراد           

إذا ثب��ت ھ��ذا ل��م ی��صح ف��ي أفع��ال العب��اد،أن ...ب��ھ التف��اوت م��ن جھ��ة الحكم��ة 

 أخب�ر س�بحانھ     )٢() التف�اوت وغی�ره    تكون من جھة اهللا تعالى،الش�تمالھا عل�ى       

وأن م�ن  .وتعالى أن ال تف�اوت ف�ي خلق�ھ،وأن أفعال�ھ الت�ي خلقھ�ا كلھ�ا ح�سنة              

أفعال العباد ما یشاھد فیھ التفاوت والخلل،و من أفع�ال العب�اد القبیح،م�ا ی�دل                

  . على أن تلك األفعال ھي من العباد أنفسھم،ال من خلق اهللا عز وجل

:(ى العباد،كقول����ھ تع����الى  آی����ات تن����سب المعاص����ي إل����  -٤          

    ]( ١٤آی��������������������ة:األحق��������������������اف)[               ( 

فلوال أنا نعمل ونصنع،وإال كان ھذا الكالم كذبا،وكان الج�زاء          ]٨٣آیة:التوبة[

  )٣ (على ما یخلقھ فینا قبیحا

  

  مذھب المعتزلة بحریة اإلنسان أصل
                                                 

 ٣٦٢ص:المصدر نفسھ) (١
  ٣٥٥ص:المصدر نفسھ) (٢
  ٣٦١ص:المصدر نفسھ) (٣
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تزل���ة بحری���ة اإلن���سان ف���ي أفعال���ھ م���صدره مفھ���وم الع���دل ال���ذي  ق���ول المع  

یحسمون بھ قضیة خلق العبد ألفعالھ،فلو كانت من خلق اهللا ألصبح التكلی�ف     

اإللھي وبعث�ة الرس�ل واألنبی�اء نوع�ا م�ن العبث،والت�سلیم ب�الجبر نتائج�ھ أن                  

دعوة النبي صلى اهللا علی�ھ وس�لم لم�شركي ق�ریش دون فائ�دة،ألن اهللا خل�ق                   

كفر فیھم،فمنعھم م�ن اإلیم�ان،ومفھوم الحری�ة یمن�ع أي ت�صور جب�ري ف�ي         ال

فعل اإلنسان،و یسلب الظلم عن اهللا تعالي،ألن لإلنسان إرادة م�ستقلة س�ابقة         

عل�����ى فعل�����ھ المراد،فھ�����و یری�����د ث�����م یفعل،ھ�����ذه اإلرادة  ت�����صاحب أفعال�����ھ 

  .االختیاریة،بین ما یفعل أو ال یفعل

ل��ى ال��شعور النف��سي ل��دى اإلن��سان بحریت��ھ    بن��ي المعتزل��ة أدل��تھم العقلی��ة ع 

وقدرت��ھ عل��ى االختی��ار والتمیی��ز ب��ین حركات��ھ االختیاری��ة الممكن��ة وحركات��ھ    

معل�وم أن اهللا یح�ب اإلیم�ان،وال        (االضطراریة،التي ال دخل لھ بھا،وعلى مبدأ     

یرض��ى الف��ساد،وال الكف��ر لعب��اده، وعل��ى ذل��ك یك��ون ك��ل م��ا ف��ي الوج��ود م��ن   

ئتھ وإرادتھ وخالف أمره،فال یكون اهللا عندھم مریدًا       معاص،واقعًا بدون مشی  

و ال یك�ون اهللا ھ�و الفاع�ل المباش�ر لم�ا یفعل�ھ الن�اس م�ن                   )١()لغیر ما أمر ب�ھ    

شرور،والعبد ھو م�ن یخل�ق فع�ل نف�سھ،و اهللا ل�م یخل�ق الكف�ر وال المعاص�ي                    

وال یری���دھا،ألنھا قبیحة،ل���ذلك أوَّل���وا جمی���ع اآلی���ات واألحادی���ث المعارض���ة    

  بھملمذھ

وأوج���ب المعتزل���ة عل���ى اهللا أن ینف���ذ وع���ده ووعیده،فق���د وع���د المطیع���ین     

ب���الثواب،عن طری���ق االس���تحقاق ال عل���ى س���بیل التف���ضل م���ن اهللا،وتوع���د      

العاصین بالعقاب،فالوعد والوعید كالعقد بین ط�رفین،اهللا تع�الى واإلن�سان،ال           

لق���د م���نح اهللا العب���د الق���درة عل���ى الفع���ل      . یج���وز ألي ط���رف أن یخ���ل ب���ھ   

تركھ،بإرادتھ الحرة،حتى المتولدات ھي عن فعل اإلنسان بقدرة أح�دثھا اهللا    و

  . فیھ،بما یعنى أن فعل اإلنسان فطرة فطر اهللا الناس علیھا
                                                 

 ٨/٨٤٠رسالة االحتجاج بالقدر البن تیمیة ضمن الفتاوى (١)
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أكد المعتزلة على حریة اإلنسان في أفعالھ،وأن لدیھ اختیاره المطلق،منحھ    

المعتزل��ة اهللا الق��درة عل��ى الفع��ل وترك��ھ،یخلق أفعال��ھ بإرادت��ھ الحرة،وین��سب 

المتولدات عن فعل اإلنسان،إلى تلك القدرة التي أح�دثھا اهللا فی�ھ،ما یعن�ي أن          

القدرة اإلن�سانیة عل�ى الفع�ل والت�أثیر،ھي فط�رة بحك�م ق�وانین الخلق،وق�الوا             

ال فعل للعباد إال اإلرادة،و سائر األفعال تنسب إلى العب�اد عل�ى  أنھ�ا           :صراحة

ھ�ا ب�الطبع عل�ى م�ا قال�ھ أب�و عثم�ان             ففي الن�اس م�ن علق     (وقعت منھم بالطبع  

الجاحظ في أفعال الج�وارح والمعرف�ة،ولم یجع�ل الواق�ع عن�د االختی�ار س�وى                 

  ) ١()اإلرادة دون الحركات وما شاكلھا

  :بني علماء المعتزلة رأیھم في أفعال العباد على اآلتي

 أّن الّلھ تع�الى حك�یم وعادل،والع�دل ض�د الظلم،ف�اهللا من�زه ع�ن أن ین�سب                 -١

  ظلم إلیھ،فال ینسب إلیھ شر وال ظلمال

 إن أفع��ال اهللا تع��الى ال تف��اوت فیھ��ا م��ن حی��ث الحكم��ة،ال م��ن حی��ث أص��ل  -٢

الخلق،وأفعال العباد متفاوتة فیھا العدل والظلم،فال ی�صح أن تن�سب إل�ى الّل�ھ        

  تعالى

 اهللا تع��الى من��زٌه ع��ن القبیح،ون��سبة أفع��ال العب��اد إل��ى الّل��ھ ت��ستلزم ن��سبة  -٣

  إلیھ،تعالى اهللا عن ذلكالقبائح 

 أسند القران الك�ریم أفع�ال العب�اد ف�ي الكثی�ر م�ن اآلی�ات إل�ى العباد،وأنھ�ا                 -٤

غیر مخلوقة فیھم،وھم المحدثون لھ�ا عل�ى الحقیق�ة،واهللا أق�درھم علیھ�ا،وال        

  محدث لھا سواھم،وأفعال العباد محتاجٌة إلیھم لحدوثھا

:(الى إن القاض��ي عب��د الجب��ار ف��ي تف��سیره لقول��ھ تع��  -٥            

            (]  ذكر أن اهللا   ]٢٩: الكھف )    قد فّوض األمر في ذلك

                                                 
  ٣٨٧القاضي عبد الجبار،ص:شرح األصول الخمسة) (١
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فلوال أن الكفر واإلیمان متعلق�ان بن�ا محتاج�ان إلین�ا،وإال ك�ان ال      .إلى اختیارنا 

  )١()معنى لھذا الكالم

م�ستقلین،دون أن   أن اهللا ترك أفعال العباد لحالھم یفعلونھا        :ومعنى التفّویض 

یك��ون ل��ھ س��لطان عل��ى أفعالھم،بع��د أن خل��ق العالم،وجع��ل فی��ھ لك��ل ش��يء        

سببا،بما یعنى أن العب�د یحت�اج إل�ى الّل�ھ تع�الى ف�ي أص�ل وج�وده وقدرت�ھ،ثّم                     

  یكون العبد مستقًال في استخدامھ ھذه القدرة في فعل األوامر وترك النواھي

ال العباد،وإنم��ا قی��دھا القاض��ي  ل��م ین��ف علم��اء المعتزل��ة ص��لة اهللا كلی��ة بأفع��

عب���د الجب���ار بالطاعات،ف���ذكر أنھ���ا م���ن جھ���ة اهللا،بمعن���ى أن���ھ أع���ان العب���اد   

  علیھا،ولطف بھم ووفقھم،وعصمھم عن خالفھ 

  العبد مستقل ف�ي إیج�اد أفعال�ھ وف�ق م�شیئتھ وإرادتھ،ت�سند إلی�ھ ب�شكل ت�ام                    

اهللا فی�ھ،بما   ومستقل،ال صلة بین فعل العبد وربھ،سوى القدرة الت�ي أودعھ�ا            

  یعنى أنھ أقدره على 

  خلق أفعالھ 

االختیار،وطلب منھ أن یستعمل قدرتھ ف�ي الخی�ر ال ف�ي      فّوض اهللا إلي العبد

الشر،و من خالل التفویض، أكد القاضي عبد الجبار على العدل اإللھي،ونزه           

  اهللا أن ینسب إلیھ ما یصدر عن العباد من قبائح

ن،وقدرتھ الب��شریة لتحّم��ل الم��سؤولیة م��ن داف��ع القاض��ي ع��ن اختی��ار اإلن��سا

  أجل استنھاض المظلومین السترداد حقوقھم من أي سلطان جائر

ب���التفویض رف���ض القاض���ي عب���د الجب���ار الم���ذھب الجب���ري ال���ذي ینف���ى أي   

أنھ لو ل�م  :مسؤولیة للعبد عن فعلھ،وأثبت استقاللھ وحریة اختیاره من خالل       

ا ج��از عق��ال التكلی��ف ب��األوامر    یك��ن العب��د ح��را م��ستقال ف��ي إیج��اد فعل��ھ،لم      

والنواھي،ولما استحق العب�د الم�دح وال�ذم والث�واب والعق�اب عل�ى فع�ل غی�ر                 

  .صادر منھ
                                                 

  ٣٦٢ص:المصدر نفسھ)(١
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  :ومما یؤخذ على رأي القاضي 

إال إلیج����اده "اهللا"ال یحت����اج إل����ى الواج����ب  " العب����د"أن����ھ جع����ل الممك����ن -١

و فقط،وعندما یحدث  یستغني عن الواجب،وھذا قلب للحقائق،ألن الواجب ھ         

(الغن��ى دائم��ا،والممكن ھ��و المحت��اج دائما،قب��ل وج��وده وبع��د وج��وده            

                  ](  ١٥آیة:فاطر 

[  

یكون اإلنسان م�ستقًال  اس�تقالال تام�ا ف�ي      ال یشترط في صحة التكلیف أن-٢

الفعل من العبد  بقدرتھ واختیاره  أساس صحتھ،صدورفعلھ،فمناط التكلیف و

  .فحسب

 ت��ستلزم نظری��ة المعتزل��ة االعتق��اد بوج��ود خ��القین م��ستقلین،أحدھما الّل��ھ -٣

تع�����الى خ�����الق للعالم،والث�����اني اإلن�����سان یك�����ون خالق�����ًا م�����ستقًال ألفعال�����ھ     

االختیاریة،دون احتیاج إلى الّلھ تع�الى،وإن ك�ان ھ�ذا الك�الم رد علی�ھ علم�اء                 

  معتزلة من قبل،بأن معنى الخلق هللا لدیھم یختلف عن معنى الخلق للعبادال

 ق�د ی�ؤدى ق��ول المعتزل�ة ش��عور اإلن�سان ب��الغنى ع�ن اهللا،ف��یظن أن�ھ غی��ر       -٤

وھذه النظری�ة تقل�ل م�ن       .محتاج إلیھ،فیتكاسل في التوكل علیھ واالستعانة بھ      

فیق أو الخ�ذالن  قدرة اهللا وسلطانھ على ملكھ،بما یعن�ى س�لب ت�أثیر اهللا ب�التو       

  في أفعال العباد
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  املبحث الرابع

  )ما نشأ عن السببية(املتولدات

طرح علماء المعتزلة قضیة التولید لیثبتوا بھا حری�ة اإلن�سان وقدرت�ھ ف�ي                  

إیجاده لفعلھ االختیاري،لیستحق أن یحاس�ب علی�ھ،من خ�الل توض�یح الف�رق              

وم��دى "بیة اإلن��سانس��ب"وجبری��ة قوانین��ھ الكونی��ة،وبین  " س��ببیة اهللا"ب��ین 

تأثیرھ�ا عل��ى فعل��ھ،في مقاب��ل أحادی��ة الموق�ف ال��ذي اتخ��ذه أص��حاب الم��ذھب   

الجبري،الذین فسروا األشیاء ونسبوھا كلھا إل�ى م�ا وراء الطبیع�ة،فال ت�أثیر            

وال س��لطة إال هللا،ف��إذا ك��ان الفع��ل اإلن��ساني عن��د المعتزل��ة م��ن خل��ق اإلن��سان 

فع�ل اإلن�سان،كحركة الی�د الت�ي تول�د      نفسھ،فماذا عن األفعال التي تتول�د ع�ن       

عنھا حرك�ة المفتاح،فق�د تعل�ق ق�صد اإلن�سان بحرك�ة الید،وق�د یتعل�ق ق�صده                   

بحرك��ة المفت��اح وق��د ال یتعلق،ألن��ھ ل��و أراد ع��دم تح��رك المفت��اح م��ا تحق��ق       

قصده،كان ذلك سبب الخالف بین علماء المعتزلة بین إس�ناد الفع�ل المترت�ب              

سھ أو عدم إس�ناده،ألنھ فق�د ش�رط الق�صد وت�أثیر             على فعل العبد إلى العبد نف     

قدرة العبد على الفعل،فالتولید یوجب لفاع�ل الفع�ل فع�ال آخرا،بق�صده أو م�ن                

  غیر قصده

فعل اإلنسان المباشر ھو الفع�ل      )١(ھو الفعل الصادر من الفاعل بوسط     : التولد

ف�ي  الذي یفعلھ اإلنسان في جسمھ بإرادت�ھ وق�صده،أما إذا أث�ر فع�ل اإلن�سان                 

جسم آخر فھذا ھو التولید،فإذا رمى إنسان سھا فقتل المرمى،ھ�ل القت�ل م�ن                

فعل الرامي أو ال؟الرمي فعل اإلنسان بی�ده،وھى ج�زء م�ن ج�سمھ،فماذا ع�ن         

القتل المتولد من رمى اإلنسان الذي یحدث ف�ي ج�سم غیره،ین�اقش المعتزل�ة              

                                                 
  م١٩٧١،بیروت ١/٢٦٧جمیل صلبیا:المعجم الفلسفي) (١
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إلن�سان وإرادت�ھ   التولد،وھو ھنا القتل الناشئ عن رمى ال�سھم،إلثبات ق�درة ا     

  :الحرة في خلق فعلھ،من خالل طرح ھذه التساؤالت 

 الفعل اإلنساني من خلق اإلنسان،فماذا عما یتولد عن ھذا الفعل؟ھ�ل م�ن              -١

صنع الفاعل؟ف�إذا ض�رب إن�سان إن�سانا آخرا،ففع�ل ال�ضارب یتول�د عن�ھ ألم�ا              

یح��سھ الم��ضروب،ورامي ال��سھم،الرمي فع��ل الرام��ي،لكن م��اذا ع��ن القت��ل        

م��ن ن��سب الفع��ل :لمتول��د ع��ن الرم��ي؟ تن��وع ال��رد عن��د علم��اء المعتزل��ة إل��ى ا

المتولد إل�ى اإلن�سان،ومن ن�سبھ إل�ى الطب�ع وإیج�اب الخلق�ة،ومن ن�سبھ إل�ى              

  اهللا تعالى،ومن نسب البعض هللا و البعض لإلنسان

بشر بن المعتمر أحدث القول بالتولید وأفرط فیھ،حتى أجاز أن تحصل جمیع             

فیق�در عل�ى فع�ل    (ة م�ن فع�ل العب�د،إذا ك�ان س�ببھا فع�ل العب�د             اإلدراكات متول�د  

األل����وان و الطع����وم و االرای����یح والح����ر والب����رد والی����بس والبل����ة والل����ین      

   )١()والخشونة،وجمیع ھیئات األجسام

م�ا  (ھذه روایة ابن الروندي عن بشر ی�صححھا أب�و الح�سین الخی�اط  ب�اآلتي         

ن�د ب�شر أن تق�ع م�ن فع�ل       حكاه عنھ من فع�ل ھیئ�ات األج�سام،مما ی�ستحیل ع           

غیر اهللا،وإنم�ا زع�م ب�شر أن م�ا ك�ان م�ن األل�وان یق�ع ب�سبب م�ن ِقَبل�ھ فھ�و              

  )٢()فعلھ،فأما ما ال یقع بسبب من ِقَبلھ فذلك هللا،لیس لھ فعل فیھ

الذي عندنا أن كل ما كان سببھ من       ( وھذا یتفق مع قول القاضي عبد الجبار      

ھ،واستمر الح��ال فی��ھ عل��ى  جھ��ة العب��د،حتى یح��صل فع��ل آخ��ر عن��ده وبح��سب  

طریق��ة واح��دة،فھو فع��ل العب��د،وما ل��یس ھ��ذا حال��ھ،فلیس بمتول��د عن��ھ،وال       

واألصل في ذلك،أن ما ینطبق عل�ى الفع�ل   .)٣()یضاف إلیھ على طریق الفعلیة  

إنم��ا نثب��ت المبت��دأ فع��ال لنا،لوقوع��ھ بح��سب    (المباش��ر ینطب��ق عل��ى المتول��د  

                                                 
 ٨٦أبو الحسین الخیاط،ص:االنتصار) (١
  ٨٦ص:المصدر نفسھ) (٢
  ٣٨٠ص:القاضي عبد الجبار:المحیط بالتكلیف) (٣
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ألن الك����الم والكتاب����ة واآلالم  أحوالن����ا ودواعینا،وھ����ذا ق����ائم ف����ي المتول����د،   

وغیرھ���ا،تقع بح���سب م���ا نح���ن علی���ھ م���ن األحوال،فیج���ب أن تك���ون أی���ضا    

  )١()فعلنا

ك�األلم  ( میز أبو الھذیل بین كل ما تولد عن فعل العبد ویعلم كیفیتھ فھو فعل�ھ      

أما الل�ذة واألل�وان   ....-دفعھ-الحادث من الضرب،وذھاب الحجر عند فجعھ لھ    

والعل��م الح��ادث ف��ي غی��ره عن��د   ....الح��رارة والب��رودة و الطع��وم واالرای��یح و

 وم��اال یع��رف كیفیت��ھ ھ��و فع��ل   )٢()فعلھ،ف��ذلك أجم��ع عن��ده فع��ل اهللا س��بحانھ  

  اهللا،واإلدراك والعلم الحادث یبدعھما اهللا في العبد،لیسا من فعل العبد 

وب���ین فع���ل " إن���سانا"ومعم���ر ق���سم فع���ل العب���د إل���ى فع���ل ال���نفس وس���ماھا   

ھو اإلرادة فحسب،والنفس إنسان،ففعل اإلنسان     ( النفس الجسد،وذكر أن فعل  

ھو اإلرادة،وم�ا س�وى ذل�ك م�ن الحرك�ات وال�سكنات و االعتم�ادات،فھي م�ن           

إن ( المتول���دات فع���ل اهللا تع���الى بإیج���اب الخل���ق    بمعن���ى أن)٣()فع���ل الج���سد 

المتول����دات أجمع،وك����ذلك جمی����ع األعراض،فھ����ي فع����ل األج����سام الم����وات     

   )٤()نفس المحلبطباعھا،وال فعل هللا إال 

ف���ي أفع���ال الج���وارح (وعل��ق أب���و عثم���ان الج��احظ أی���ضا المتول���دات ب��الطبع   

والمعرف��ة،ولم یجع��ل الواق��ع عن��د االختی��ار س��وى اإلرادة دون الحرك��ات وم��ا  

بني الجاحظ رأیھ على أن المع�ارف كلھ�ا ض�روریة طباع،وتح�صل        )٥()شاكلھا

ا ق�ال الطبیعی�ون م�ن       الطب�ائع لألج�سام كم�     (أفعال العب�د من�ھ طباعا،ألن�ھ أثب�ت        

   )٦()الفالسفة،وأثبت لھا أفعاال مخصوصة بھا

والنظام عنده أفعال العباد كلھا حركات فقط،كم�ا ن�سب الفالس�فة الحرك�ة إل�ى            

                                                 
  ٣٨١ص:المصدر نفسھ)(١
  ٢٢٥األشعري،ص:مقاالت اإلسالمیین) (٢
  ١٦٩القاضي عبد الجبار،ص:المنیة واألمل) (٣
 ٣٨٠القاضي عبد الجبار،ص:المحیط بالتكلیف) (٤
  ٣٨٧القاضي عبد الجبار ،ص:لخمسةشرح األصول ا) (٥
  ١٧٤القاضي عبد الجبار،ص:المنیة واألمل) (٦
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ف�الكون حرك�ة اعتم�اد    (الكم والوضع و األین و المتى وغیرھ�ا م�ن المق�والت        

ة،وإنما والعلوم واإلرادات حركات ال�نفس،ولم ی�رد بھ�ذه الحرك�ة حرك�ة النقل�           

فع��ل اهللا تع��الى بإیج��اب    فتك��ون المتول��دات  )١()الحرك��ة عن��ده مب��دأ تغی��ر م��ا   

كل ما جاوز غیر حی�ز اإلن�سان،فھو م�ن خل�ق اهللا تع�الى بإیج�اب                 (،ألنالخلقة

   )٢()الخلقة،بمعنى أنھ طبع األجسام على حد تندفع أو تذھب

فاق مع م�ذھب    فیھ ات )٣(إن المتولدات من أفعال اهللا بإیجاب الخلق      :قول النظام 

مصیب النظام  :(أھل السنة في  شيء،واختالف في شيء آخر،فذكر البغدادي        

عن����دنا ف����ي قول����ھ أن اهللا خ����الق المتول����دات،ومخطئ ف����ي دع����واه إیج����اب    

الخلقة،على معن�ى أن اهللا طب�ع الحج�ر عل�ى أال یق�ف ف�ي الھ�واء،ألن وقوف�ھ                  

ع�ل اإلن�سان،ال   ،فالحركة عند النظام ف)٤()في الھواء جائز غیر مستحیل عندنا   

الح�وادث الت�ي تح�دث ف�ي     و(یفعلھا إال في نفسھ،وما ل�یس بحرك�ة ل�یس فعل�ھ     

   )٥()الجمادات،فإنھا تحصل فیھا بطبع المحل 

فإن��ھ جع��ل ھ��ذه   (وعن��د ثمام��ة ب��ن األش��رس المتول��دات أفع��ال ال فاع��ل لھ��ا      

اعتق��د ثمام��ة ف��ي كثی��ر م��ن   )٦()الح��وادث م��ا ع��دا اإلرادة ح��دثا ال مح��دث ل��ھ   

 كالمعرف��ة،فإنھا متول��دة م��ن النظر،وھ��و نھ��ا ال تحت��اج إل��ى مح��دثالحوادث،إ

فع���ل ال فاع���ل ل���ھ ك���سائر المتول���دات الت���ي ل���م یمكن���ھ إس���نادھا إل���ى فاع���ل      

حتى یلزمھ أن یضیف الفعل إلى میت،مثل م�ا إذا فع�ل ال�سبب،ومات              (أسبابھا

ووج�د المتول�د بع��ده،ولم یمكن�ھ إض��افتھا إل�ى اهللا تعالى،ألن�ھ ی��ؤدى إل�ى فع��ل       

                                                 
 ١٥٩ص:المصدر نفسھ) (١
  ٣٨٠القاضي عبد الجبار،ص :المحیط في التكلیف) (٢
،دار ١٠٣البغدادي،حققھ محمد محي الدین عبد الحمید،ص:الفرق بین الفرق) (٣

  م٢٠٠٥الطالئع
 م٢٠٠٢ ،دار الكتب العلمیة١٥٩مس الدین،صالبغدادي،حققھ أحمد ش:أصول الدین) (٤
  ٣٨٧القاضي عبد الجبار،ص: شرح األصول الخمسة) (٥
 ٣٨٨ص:المصدر نفسھ)(٦
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  )١()المتولدات أفعال ال فعال لھا:قبیح،وذلك محال،فتحیر فیھ،قالال

كل فع�ل یتھی�أ وقوع�ھ عل�ى الخط�أ،دون الق�صد إلی�ھ            :واالسكافي عرف التولد  

واإلرادة لھ فھو متولد،وكل فعل ال یتھیأ إال بقصد،ویحتاج كل جزء من�ھ إل�ى             

 تجری��د وع��زم وق��صد إلی��ھ وإرادة ل��ھ،فھو خ��ارج م��ن التول��د داخ��ل ف��ي ح��د      

  )٢(المباشر

ھو فعل إرادي   "بقصد"  میز االسكافي بین نوعین من األفعال الفعل المباشر       

ھ�و  .ھو المتول�د  "بغیر قصد "یأتي بالعزم الذاتي لإلنسان،والفعل غیر المباشر     

فع��ل غی��ر إرادي ال یق��در اإلن��سان عل��ى ترك��ھ أو اجتناب��ھ،یتخطى م��سؤولیة     

ھ لق�وانین الطبیعة،ودلیل�ھ أن   اإلنسان بنسبة البعض إل�ى اهللا تع�الى،أو بن�سبت     

  المتولد ال یأتي بحسب حال وإرادة و دواعي اإلنسان  

  

  :.رأى القاضي عبد الجبار في المتولدات

مسألة الخالف ب�ین الح�ق   طرح  القاضي عبد الجبار من متأخري المعتزلة،     

الذاتي لإلنسان الذي یكفل لھ الحریة لخلق فعلھ،وبین ح�ق الملكی�ة هللا تع�الى             

ھ ال فاع�ل ف��ي الوج�ود إال اهللا،وال یح��دث ف�ي ملك�ھ إال م��ا أراد،ف�نحن ب��ین      ألن� 

الطریق�ة  (،و بین أمارة المتولدسببیة اإلنسان وسببیة اهللا تعالى لخلق األفعال      

الت�ي بھ��ا تع��رف أن ال�شيء یول��د،أن یح��صل غی�ره بح��سبھ،وأمارة تول��ده أن    

 فع��ال فالفع��ل ال��ذي ص��در ع��ن اإلن��سان،ینتج عن��ھ     )٣()یح��صل بح��سب غی��ره  

آخرا،لوال الفعل األول المبتدأ،ما حدث الفعل الثاني المتولد ال�ذي وق�ع ووج�د               

  بحسب وبسبب الفعل األول

  :.قسم القاضي أفعال العباد باعتبارات متعددة 

                                                 
  ١٧١القاضي عبد الجبار،ص:المنیة واألمل) (١
 ،دار صادر ،بیروت٢٢٨األشعري،تحقیق نواف الجراح،ص:مقاالت اإلسالمیین) (٢
  ٣٨٩القاضي عبد الجبار،ص:المحیط بالتكلیف)(٣
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  )١(والمتولد"المباشر"إلى المبتدأ:األول،من حیث السببیة

م�ا تع�ذر    ذكر أن ما یجعل الفعل متولدا أن یق�ع بح�سب فع�ل آخر،حت�ى أن�ھ رب                 

ھ�و م�ا تع�ذر اإلش�ارة إل�ي ش�يء یق�ع ھ�ذا         :الفع�ل المبت�دأ   .إیجادنا ل�ھ إال ك�ذلك     

  بحسبھ نجعلھ واقعا ابتداء 

  )٢(الثاني،من حیث محل القدرة،فال تخرج جملة المتولدات عن أقسام ثالثة

  ما ال یصح وجوده إال في محل القدرة،كما في النظر والعلم-١

درة،كما ف�ي الحرك�ات الموج�ودة ف�ي          ما ی�صح وج�وده ف�ي غی�ر مح�ل الق�             -٢

  األجسام عن االعتماد الذي نفعلھ في أیدینا

ما یكون ب�ین مح�ل الق�درة وب�ین غیره،كالت�ألیف ال�ذي ی�صح وج�وده ب�ین                -٣

  محلین،ما یتولد عن االعتماد من الحركات في األجسام النائیة 

ب وأفع�ال  أفع�ال القل�و   :الثالث،من حیث القدرة اإلنسانیة قسم أفعال العباد إل�ى        

وال "النظ��ر"ب��اإلرادة والكراھ��ة والظ��ن والفك��ر :الجوارح،مث��ل ألفع��ال القل��وب 

  یحصل شيء منھا مسببا،أي بالتولید إال العلم

باآلالم والت�ألیف واألص�وات واألك�وان واالعتماد،أثب�ت       :ومثل ألفعال الجوارح  

  فیھا جمیعا التولید

  :ثم ذكر أن في أفعال القلوب والجوارح اآلتي

 ی���صح من���ا أن نفعل���ھ إال ب���سبب أي متول���دا،وھو ال���صوت واألل���م     م���ا ال-١

و جمیع التألیف ال یقع إال بسبب ھي المجاورة،وبھ�ذا یثب�ت لن�ا أن         (والتألیف

  )٣()الصوت متولد وكذلك األلم 

 في أفعالنا ما یصح أن نفعل�ھ ابت�داء وب�سبب،وھو االعتم�اد والك�ون                 -٢

   والعلم

                                                 
  ٣٩٢ص:المصدر نفسھ ) (١
  ٣٥٢،٣٥١ص:المصدر نفسھ) (٢
  ٣٩١ص: المصدر نفسھ) (٣
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العرض��یتین عل��ى األخ��رى بق��درة    ،واالعتم��اد ت��ؤثر أح��دى الظ��اھرتین    

اهللا،ویقصد بھ القاض�ي أن یح�صل المتول�د ف�ي غی�ر مح�ل الق�درة،فھو معل�ق                 

على القادر،ویسمى عند البعض طبعًا،كال�ذي یح�دث ف�ي الحرك�ات والظ�واھر              

المنفصلة عنا وع�ن أي فاع�ل مختار،مث�ل م�ا یح�صل م�ن إح�راق الن�ار الت�ي                     

ثق��ل ال�ذي یوج��ب النزول،إل��ى م��ا  وك��ذلك فیم��ا ف�ي الم��اء م��ن ال (تول�د التفری��ق 

شاكل ذلك،بعد أن نجعل ھذه األم�ور معلق�ة عل�ى فاع�ل مختار،ی�صح من�ھ أن                  

  ) ١()یمنعھا من التولید واإلیجاب

قد یكون المتولد في محل الق�درة كالمباش�ر،وقد یتع�دھا،فإن ك�ان مباش�را ال                ف

 أن العل��م المتول��د ع��ن النظ��ر ال(ی��صح أن یتج��اوز مح��ل الق��درة،و ص��حة ذل��ك

یتعدى محل القدرة،بل یوجد فیھ�ا م�ن حی�ث ل�م یخ�تص بجھ�ة كم�ا نق�ول ف�ي                    

االعتماد،وكذلك فالتألیف یوج�د ف�ي مح�ل الق�درة كم�ا یوج�د ف�ي غیرھ�ا وھ�و             

متول��د،واالعتماد ق��د یح��صل ف��ي مح��ل الق��درة م��ع أن��ھ متول��د،كما إذا رم��ى        

،فم�ا یوج�د م��ن   - بال�ضربة -أح�دھما حج�را إل�ى ح�ائط ص�لب،فیتراجع بال�صكة      

عتماد في كفنا ھو متولد،وإن كان في مح�ل القدرة،وك�ذلك ل�و رم�ى حج�را          اال

   )٢()فدفعھ إلى یده قادر آخر

 وف��ى أفعالن��ا م��اال ی��صح أن نفعل��ھ إال مبت��دأ،ھو اإلرادة والكراھ��ة والظ��ن   -٣

وما كان مبتدأ من األفعال من نح�و اإلرادة وغیرھ�ا،ال ی�صح              "(النظر"والفكر

   )٣()وجوده إال في مثل بنیة القلب

وق���د یحت���اج الفع���ل المتول���د إل���ى ش���روط،ترجع ھ���ذه ال���شروط ت���ارة إل���ى         

النظ�ر مول�د للعلم،فال�شرط ف�ي تولی�ده ل�ھ       (الوجود،وتارة أخ�رى إل�ى اإلیج�اب     

                                                 
   ١٠٢ص:المصدر نفسھ) (١
  ٣٩٢ص:المصدر نفسھ) (٢
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وإیجابھ،ھو أن یعلم الناظر الدلیل على الوجھ الذي یدل،والشرط ف�ي وج�وده             

   )١()أن ال یكون عالما بالمدلول،ألنھ لو علمھ لتعذر علیھ النظر

و ما یتول�د    (   النظر یولد العلم،والكون یولد التألیف،واالعتماد یولد االعتماد      

ع��ن الك��ون م��ن نح��و الت��ألیف واأللم،فال��شرط ف��ي وج��ود الت��ألیف أن یك��ون       

 - أعن��ى الك��ون-المح��الن متجاورین،وال��شرط ف��ي تولی��ده ل��ھ أن یك��ون حادث��ا 

ا ف�ي األل�م فعن�دنا أن    فإنھ إذا كان باقیا ففیھ خ�الف ھ�ل یول�د أم ال یول�د؟و أم�        

  ) ٢()في وجوده یكفى مجرد المحل

وذل��ك ل��یس ب��شرط ف��ي الوج��ود    "(ال��ضربة"وال��صوت ش��رط تولی��ده ال��صكة  

عندنا،فإنھ یجوز أن یوجد م�ن جھ�ة اهللا تع�الى ابت�داء،في مح�ل ال ص�كة فی�ھ          

   )٣()وال حركة

و ذك��ر القاض��ي عب��د الجب��ار أن م��شایخھ البغ��دادیین لھ��م طریق��ة أخ��رى ف��ي    

 المتول��دات،جعلوا اإلدراك معن��ى مق��دورا للعب��اد،فھو حقیق��ة مح��سوسة إثب��ات

وواق��ع ملموس،فیح��صل العب��د عل��ى اإلدراك بحركتھ،بم��ساعدة اآلل��ة وھ��ى       

الح��واس،ألن م��ن فق��د ح��سا فق��د علما،ویترت��ب عل��ى ذل��ك أن الل��ون والطع��م    

عن��د :(والح��رارة وغیرھ��ا م��ن اإلدراك��ات ھ��ي م��ن مق��دورات العب��اد فق��الوا       

ك،وفتح الجف���ن ،وزوال الموان���ع،وغیر ذلك،یح���صل اإلدراك   ح���صول الم���در 

ویحصل العلم أیضا،فیجب أن یكون بحركتھ،قد أوج�ب اإلدراك والعلم،وك�ذلك           

 یحصل البیاض في التلطف،وعند ح�ك بع�ض   -عسل التمر-فعند ضرب الدبس 

الج��سم ب��بعض تح��صل الحرارة،وعن��د ق��دح الحج��ر تح��صل النار،وعن��د خل��ط    

 یحصل السواد،وكذلك الحال فیم�ا ش�اكلھ م�ن    -الحبر مكونات   -الزاج بالعفص 

فاإلدراك م�ن  المتول�دات الت�ي ی�سببھا العب�د ویق�در علیھ�ا تتحق�ق                  )٤()األلوان

                                                 
  ٣٩٤ص:المصدر نفسھ) (١
  ٣٩٤ص:المصدر نفسھ) (٢
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ف��ي الواق��ع بحرك��ة العب��د،وكل م��ا یتحق��ق بحرك��ة العب��د فھ��و متول��د س��ببھ          

العبد،ألن���ھ یدرك���ھ،واإلدراك ل���ھ معن���ى یتحق���ق ف���ي الواقع،الل���ون والطع���م        

  . لھا،سبب وجوده العبد،مقدورة لھ،ألنھا تأتى بحركتھوالحرارة وما شاك

ف�اإلدراك ل��یس بمعن�ى،وإن ك�ان ل��و ثب�ت معن��ى ل�م ی��صح      (  أم�ا عن�د القاض��ي  

كونھ متولدا،بل یجب أن یكون من فعلھ تعالى،ألنھ ل�یس ھن�اك م�ا ی�صلح أن              

یجعل واقعا بحسبھ،ألنا إن جعلناه واقعا بح�سب ح�ضور المرئ�ي،لم ی�صح أن        

 وھ�و ض�عیف الب�صر،أو مغم�ض ل�ھ،أو ك�ان ھن�اك حائل،لم�ا               یراه،ولو ح�ضر  

حصل اإلدراك وال العلم،وكذلك لو كان كنحو أجسام المالئكة،أو ك�ان الم�درك             

غیر كامل  العقل،ففي كل ھذا قد ثب�ت الح�ضور،ومع ذل�ك ف�اإلدراك والعل�م ال         

 اإلدراك عند القاضي لیس أمرا متحقق الوج�ود ف�ي الواق�ع،و ال           )١()یحصالن

 عن��ھ وج��ود واق��ع جدی��د،یكون ھ��و س��بب حدوث��ھ، كتعری��ف القاض��ي     یح��صل

للمتولد،ولو أتوجد وحضر قد ال یراه الرائي،إم�ا ب�سبب ض�عف ف�ي الع�ین أو                 

لوج��ود حائ��ل،أو م��ا یخ��ص المتول��د نف��سھ كأج��سام المالئكة،فق��د ثب��ت لھ��م        

الح��ضور،فھو أم��ر واق��ع متحق��ق الوجود،وم��ع ذل��ك ل��م یح��صل ول��م یتحق��ق     

  .اإلدراك

 القاض��ي عب��د الجب��ار مب��دأ ال��سببیة،وھو یتعل��ق بق��درة اهللا تع��الى      ل��م ین��ف  

المطلقة،كما یتعلق بق�درة العب�د،التي ال ت�سمح ل�ھ دائم�ا بإتی�ان الم�سبب ع�ن          

لم��رتبط بالفاع��ل المختار،فت��أثیر الفاع��ل ال��سبب،وھو م��ا یعب��ر عن��ھ بالتولی��د ا

على فعلھ عند المعتزلة یكون باالختیار،ویختلف عن تأثیر العلة في المعل�ول            

عند الفالسفة باإلیجاب الذي ینفى االختیار،لیطبق قاعدة الحسن والقبح على 

المتولدات كما تطبق على األفعال المباشرة ،وھذا ال  یتعارض مع ال�ضرورة            

ك�ل فع�ل حادث،الب�د ل�ھ م�ن فاعل،س�واء ك�ان ھ�ذا الفع�ل مبت�دأ أو                    إن  :العقلیة

متول��د،ومن جھ��ة أخ��رى یثب��ت لإلن��سان الح��ق ال��ذاتي ف��ي أفعال��ھ واختیارات��ھ 
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الت��ي تجعل��ھ ی��ستحق الم��دح  أو ال��ذم علیھ��ا،والثواب أو العقاب،المبت��دأ منھ��ا  

  والمتولد،ویكون عدل من اهللا تعالى تكلیفھ للعباد

،وال الوج��ود إال الّل��ھ  ال فاع��ل ف��يدرة المطلق��ة هللا،وأن��ھاألش��اعرة یثبت��ون الق�� 

اقت���ران ب���ین س���ببین إال ونتیجت���ھ فع���ل اهللا،ألن م���ا ف���ي الك���ون ملك���ھ،وعلى   

إن اهللا عدل في أفعالھ،بمعنى أنھ متصرف في ُملك�ھ وِملك�ھ،یفعل م�ا        :مذھبھم

أما عند المعتزلة فالعدل اإللھي وغ�رض التكلی�ف یثب�ت        .یشاء ویحكم ما یرید   

 خالل أن اهللا خلق للعب�اد ق�درة تمك�نھم م�ن تطبی�ق التكلیف،بم�ا یعن�ى أن                    من

اهللا أودع فین���ا الق���درة وال���صفات الت���ي ت���ؤثر ف���ي األفعال،المبت���دأ منھ���ا و       

وھو طریق ساطع ودلی�ل واض�ح یقن�ع العب�اد إلثب�ات النب�وة و ص�حة              .المتولد

المعج����زة الت����ي یخ����رق بھ����ا النب����ي الع����ادة،و یبط����ل ت����أثیر ال����سبب ف����ي        

  مسبب،ویعطل خواص األشیاءال

  :.رد القاضي عبد الجبار على علماء المعتزلة

  :أوال رده على الجاحظ

إن أسباب ودواعي حدوث  المتول�دات ھ�و نف�س أس�باب ودواع�ي ح�دوث                 -١

  الفعل 

فمتى (المباشر،فما یقال على الفعل المباشر،ھو نفس ما یقال على المتولدات         

وانع،ف��إن حال��ھ كح��ال المبت��دأ وج��ب ح��صولھ عن��د ح��صول ال��سبب وزوال الم

فح��ال )١()عن��د تكام��ل الدواعي،فإن��ھ یح��صل ال محال��ة،فمن أی��ن الف��رق بینھم��ا

المتول��دات ال یختل��ف ع��ن ح��ال الفع��ل المباش��ر،ألن الفع��ل المتول��د یق��ع عن��د     

ح����صول ال����سبب وزوال الموانع،وك����ذلك الفع����ل المباش����ر،وكما أن الق����صد    

ب بالواس�طة للفع�ل المتول�د،فال       والداعي سبب مباش�ر للفع�ل المبت�دأ،فھو س�ب         
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فإما أن یعلق�ا جمیع�ًا ب�الطبع،أو ی�ضافا          (فرق بینھما،كالھما یحدث من الفاعل    

 )١()إلى الفاعل،أما أن یجعل أحدھما بالطبع، واآلخر باختیار الفاعل فال

 إذا ك��ان المتول��د مم��ا یثب��ت ألحوالن��ا فی��ھ ت��أثیر،حتى یق��ف عل��ى ق��صدنا       -٢

ح وال��ذم كم��ا ف��ي المبت��دأ س��واء،فما وج��ھ الف��رق ودواعین��ا، ویثب��ت فی��ھ الم��د

وأال ترتب على قول الجاحظ أن الذي یستحق المدح والذم على الفعل ھو          )٢(؟

المحل،ألن المتولد بالطبع یوجب أن یضاف الفعل إلى المحل ال�ذي ح�صل ل�ھ              

وال .الفع��ل ال إلینا،فی��سمى المح��ل فاعًال،وی��ستحق ال��ذم والمدح،وھ��ذا باط��ل      

كان اإلنسان یفعل المتولدات طباعًا   إلى وجود القدرة،ألنھ إذایحتاج اإلنسان

  عند اإلرادة،فیجوز أن یقع الفعل دون القدرة علیھ

،یوجب عل�یھم أن ال تق�ع الثق�ة      نسب المتولدات إلى الطبع وإیجاب الخلقة      -٣

لتج����ویزھم ح����صول المعج����زات بطب����ع  (ب����النبوات والت����شكیك ف����ي األنبی����اء 

ب�أن ھ�ذه األع�راض الت�ي ھ�ي أص�ول ال�نعم م�ن                :المحل،ویوجب علیھم القول  

الحیاة والقدرة وال�شھوة كلھ�ا حاص�لة بطب�ع المح�ل،وفى ذل�ك إخ�راج الق�دیم                  

تع��الى ع��ن أن یك��ون م��ستحقا للعبادة،ب��ل یل��زمھم إض��افة ھ��ذه القب��ائح الت��ي     

   )٣()تشتمل علیھا المتولدات إلى اهللا،تعالى عن ذلك علوا كبیرا

  :.مامةرد القاضي عبد الجبار على ث

  من جعل ھذه الحوادث حدثا ال محدث ل�ھ فق�د أبعد،فیلزم�ھ الق�ول ب�ذلك ف�ي                   

جمیع الحوادث،ألن�ھ ال ف�رق ب�ین بع�ضھا وال�بعض ف�ي االحتی�اج إل�ى مح�دث                   

وفاعل،ولئن راعى الجواز واعتبره،ف�إن ذل�ك ثاب�ت ف�ي المتول�دات ثبات�ھ ف�ي                 

بطب�����ع إن الفع�����ل المتول�����د یق�����ع :وب�����ذلك أبط�����ل القاض�����ي ق�����ول)٤(المبت�����دأ

                                                 
  ٣٨٨ص:المصدر نفسھ ) (١
  ٣٨٨ص:المصدر نفسھ) (٢
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اإلنسان،وأبطل أیضا أن تكون األفعال المتولدة طباعًا؛فإم�ا أن تك�ون م�ن اهللا          

  أو من اإلنسان؛وإن كانت من اإلنسان،تكون كاألفعال االختیاریة 

ب�أن ك�ل أفع�ال اإلن�سان المباش�رة          :عارض القاضي عبد الجبار قول االسكافي     

نثب�ت المبت�دأ    (اوالغیر مباشرة تضاف إلى اإلن�سان،وتأتى بح�سب إرادت�ھ ألنن�           

فعال لنا لوقوعھ بح�سب أحوالن�ا ودواعینا،وھ�ذا ق�ائم ف�ي المتول�د،ألن الك�الم           

والكتابة واآلالم وغیرھ�ا، تق�ع بح�سب م�ا نح�ن علی�ھ م�ن األحوال،فیج�ب أن                  

 فأوج��ب القاض��ي أن تك��ون المتول��دات أی��ضا م��ن فع��ل    )١()تك��ون أی��ضا فعلن��ا 

ل اإلرادة فعلن���ا دون فل���یس ب���أن یجع���(اإلن���سان،ألن فعل���ھ ھ���و نف���س إرادت���ھ

  )٢()المراد،أولى من خالفھ

  فالفعل المباشر والفع�ل المتول�د كلھ�ا أفع�ال اإلنسان،ولی�ست فع�ال هللا تع�الى              

فثبت أن المتولدات أجمع تقع بحسب م�ا یفعل�ھ الفاع�ل م�ن     (أو اإلرادة توجبھ 

ودلیل ذلك،أن�ھ كم�ا     )٣()األسباب،فلوال أنھا فعلھ،لما وجب أن تقع بحسب فعلھ       

  .جازى على الفعل المباشر یجازى أیضا على المتولدی

أن الذم یوجھ إلى المتولد م�ن األفعال،كم�ا یوج�ھ          :ویستدل القاضي بدلیل آخر   

أحدنا یذم على الكذب والظلم والقتل وغیرھا،وكل ھذه     (إلى المباشر منھا،ألن  

ن فكل م )٤()األفعال تقع متولدة،فلو لم تكن حادثة من جھتنا،لقبح  ذمنا علیھا          

المباشر والمتولد ھ�و فع�ل لإلنسان،م�سئول عن�ھ م�سؤولیة كاملة،مت�ساویان         

ف��ي الم��سؤولیة والج��زاء،إال أن القاض��ي می��ز ب��ین ش��یئین آخرین،ھم��ا فع��ل     

إن المباش��ر خل��ق اهللا (متول��د ع��ن إن��سان واع،وفع��ل متول��د ع��ن إن��سان س��اه  

ف��رد تع��الى فین��ا،متعلق بن��ا م��ن حی��ث الك��سب،أما المتول��د ف��إن اهللا تع��الى من     
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وھذا الساھي قد وقع ھذا الفعل منھ عل�ى ح�د،لو ك�ان عالما،ك�ان ال      )١()بخلقھ

أما فعل الساھي،فال مدخل لھ في التكلیف ،واألم�ر         ()٢(یقع إال مطابقا لدواعیھ   

،فالقاص��د ص��احب الفع��ل المباش��ر ع��الم ب��ھ مواف��ق  )٣()والنھ��ى والم��دح وال��ذم

ھ،ویتحمل ك�ل م�ا تول�د    لدواعیھ،مسئول ع�ن اختیاره،ق�ادر أن یمنع�ھ أو یترك�         

عنھ، بخالف الساھي جاھل بفعلھ مخالف لدواعیھ،ال یوصف فعلھ بم�دح وال           

   )٤()قد عدم منھ االختیار(ذم

واجھ المعتزلة أصحاب المذھب الجبري،الذین رف�ضوا أن ت�ضاف المتول�دات            

إلى الفعل اإلنساني،وأضافوھا إلى اهللا تعالى،إما من حی�ث خل�ق المح�ل ال�ذي       

تت��سبب ھ��ذه  ٠ود المتول��دات،أو بخل��ق الفع��ل المتول��د نف��سھ    ت��سبب ف��ي وج��  

الجبری���ة إل���ى انتف���اء م���سؤولیة العب���د ع���ن أفعال���ھ،وما یترت���ب علیھ���ا م���ن    

جزاء،ألنھ مجبر علیھا،وھ�ذا یتع�ارض م�ع أحك�ام ال�شریعة الت�ي تحك�م عل�ى                  

فاع���ل الفع���ل بالم���دح أو ال���ذم،بما یعن���ى أن ال���شرع یجعل���ھ م���سئوال ع���ن         

  مصدرھاأفعالھ،وأنھ محدثھا و

  وإلح��اق المتول��دات ب��اإلرادة اإللھی��ة ونفیھ��ا ع��ن اإلرادة اإلن��سانیة،یلحق       

ألن في أفعال العباد ما ھو ظل�م    (بالتالي كل الشرور والظلم هللا،تعالى عن ذلك      

وجور،فلو كان اهللا تع�الى خالق�ا لھ�ا لوج�ب أن یك�ون ظالم�ا جائرا،تع�الى اهللا                   

ظری���ة الع���دل اإللھ���ي ل���دى و یتع���ارض ھ���ذا م���ع ن)٥()ع���ن ذل���ك عل���وا كبی���را

المعتزلة،ال������ذي یوج������ب معناھ������ا أن تن������سب األفع������ال إل������ى أص������حابھا       

  األصلیین،فاإلنسان مسئول وحده عن أفعالھ خیرھا وشرھا

  ب��ین المعتزل��ة م��ن خ��الل نظری��ة التول��د م��دى االرتب��اط ب��ین س��ببیة اإلن��سان 

                                                 
 ٣٣٤لجبار،صالقاضي عبد ا: شرح األصول الخمسة) (١
  ٣٤٤القاضي عبد الجبار،ص:المحیط بالتكلیف) (٢
  ٣٤٨ص: المصدر نفسھ) (٣

  ٣٩٩القاضي عبد الجبار،ص:شرح األصول الخمسة(٤)
 ٣٤٥ص:المصدر نفسھ) (٥



 - ٢٣٩٣ -

رق م��ا ال یفت��.وب��ین س��ببیة اهللا،أي ب��ین الفع��ل اإلن��ساني وب��ین الفع��ل اإللھ��ي   

عرضھ الجبریة كثیرا عما عرضھ المعتزلة،فلم یستطیعوا جمیع�ا الف�رار م�ن             

معنى الجبر،و جعلوا اهللا ھو خالق أفعال العب�د وم�ا یتول�د عنھ�ا،ولیس للعب�د                

إن المباش���ر خل���ق اهللا تع���الى فین���ا متعل���ق بن���ا م���ن حی���ث  ( فیھ���ا إال الك���سب

  )١()الكسب،وأما المتولد فإن اهللا تعالى منفرد بخلقھ

  اختل����ف علم����اء المعتزل����ة  ف����ي م����سالة المتولدات،ب����سبب تف����سیر فك����رة  

ال��سببیة،فعند ب��شر المتول��دات ھ��ي فع��ل اإلن��سان عل��ى الحقیق��ة،وأبو الھ��ذیل   

اإلنسان لدیھ فاعل لما یعلم كیفیتھ من المتولدات فقط،أم�ا ثمام�ة فالمتول�دات        

  .لدیھ ال فاعل لھا،وعند النظام المتولدات كلھا من فعل  اهللا 

  ب��ذلك انق��سم المعتزل��ة عل��ى أنف��سھم ف��ي تف��سیر المتول��دات ب��ین م��ن یثب��ت    

خصائص ذاتیة لألشیاء لھا قدرة مطلقة على الفع�ل،ومن یرجعھ�ا إل�ى الفع�ل        

اإللھ���ي المباش���ر،لكن القاض���ي عب���د الجب���ار توس���ط ف���ي األم���ر،بین الق���ول      

  اشر بالتولد،مع عدم إنكاره إلى األسباب التي ترجع إلى الفعل اإللھي المب

  أم��ا ال��ذي اتف��ق علی��ھ المعتزل��ة ھ��و توحی��د المنھج،ب��أن الح��سن م��ا ح��سنھ    

العق�ل،والقبیح م�ا قبح�ھ العقل،فالعق�ل قائ�دھم إلثب�ات حری�ة اإلن�سان،ذلك ف�ي          

مقاب����ل  أھ����ل ال����سنة ال����ذین انق����ادوا لل����شرع،وجعلوا الح����سن م����ا ح����سنھ    

كل�ھ م�ن    الشرع،والقبیح ما قبحھ الشرع،لیصلوا إل�ى أن اإلن�سان وم�ا یفعل�ھ              

  خلق اهللا،ألنھ ال یحدث في ملك اهللا إال ما أراد اهللا  

  وألن اهللا ع���ادل،فال یحاس���ب أح���دا إال عل���ى أفعال���ھ،فال جب���ر ف���ي وج���ود       

:(التكلیف،لقول���������������ھ تع���������������الى                      

](وقول��ھ]١٧آی��ة:غ��افر،):                           

                                                 
  ٣٢٤ص:المصدر نفسھ)(١
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والتكلیف یعنى أن العباد أحرار فیما یفعل�ون،مخیرون ب�ین       ]١١٨آیة:النحل)[

(الكف�����������������ر واإلیم�����������������ان                            

  بال تدخل أو قضاء الھي في األزل] ٣آیة:اإلنسان[)

   

العب�د،فكل منھم�ا ل�ھ ق�درة       فرق القاضي عبد الجبار بین قدرة ال�رب وق�درة    

فاعلة،ق���درة اهللا ق���درة مطلق���ة ت���ؤثر باألس���باب وب���دون األس���باب،تؤثر بك���ن  

فیكون،وقدرة العب�د تخل�ق أفعال�ھ باألس�باب ال�ضروریة البدیھی�ة الت�ي خلقھ�ا                 

اهللا،وقاس فع�ل المتول�د عل�ى فع�ل اإلن�سان المباشر،وس�اوى بینھما،فكم�ا أن                

كذلك أیضا  الفعل المتولد یحدث ع�ن        فعل اإلنسان المباشر یحدث عن سبب،ف     

فیج�ب أن ت�ستوي     .فكم�ا أن ال�سبب ی�ضاف إل�ى الفاعل،فك�ذلك الم�سبب            (سبب

الح����وادث ف����ي كونھ����ا م����ضافة إل����ى الفاع����ل،وإن كان����ت تختل����ف كیفی����ة        

اإلض��افة،ففیھا م��ا یتعل��ق ب��ھ ب��ال واس��طة كالمبت��دأ،وفیھا م��اال یتعل��ق ب��ھ إال      

  )١()بواسطة وھو المتولد

وإذا (متول��د عن��ھ م��رتبط عن��د المعتزل��ة بالفاع��ل المخت��ار  فع��ل العب��د وال

كان المبتدأ احتاج إلى فاعل لحدوثھ،فالمتول�د إذا ك�ان حادث�ا یج�ب أن یج�رى         

فیرتبط المتولد بالحسن والقبح العقلین كم�ا      )٢()مجراه في الحاجة إلى لمحدث    

فھ��و (وی��راد ب��الوجوب عن��د المعتزل��ة االس��تمرار .ی��رتبط بھم��ا الفع��ل المباش��ر

فیتعل�ق  )٣()عند الداعي،وعلى ھذا یصح المنع من�ھ - المتولد-وجوب وقوعھ  ك

فع��ل العب��د المباش��ر والمتول��د عن��ھ عن��د المعتزل��ة بالفاع��ل المخت��ار،و ی��ستمر 

األمر،فكلم��ا وج��د ال��داعي وج��د الفع��ل المباش��ر،وجد الفع��ل المتول��د،بما یعن��ى  

                                                 
 ٣٩٠ص:المصدر نفسھ ) (١
   ٣٨٤القاضي عبد الجبار،ص:المحیط بالتكلیف) (٢
  ٣٨٤ص:المصدر نفسھ) (٣
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نھ�ا تعن�ى الل�زوم    فاعلیة العبد،التي تختلف عن ایجابیة العلة عند الفالس�فة أل  

  دائما بین العلة والمعلول

اإلنسان یخلق أفعالھ عن�د المعتزلة،ألن�ھ یمل�ك إرادة ح�رة توجھ�ھ إل�ى              

تمییز الخیر من الشر،وقدرة مؤثرة تمكنھ من خلق أفعالھ،ولدیھ عق�ل ی�درك             

بھ حقائق األشیاء،كلھا أدوات تضمن لھ المسؤولیة الكاملة من حیث المنھج   

ت��زم ب��ھ المعتزل��ة لالس��تدالل عل��ى حری��ة اإلن��سان،راعت فی��ھ    العقلي،ال��ذي ال

الجانب النفسي واالجتماعي لدى اإلنسان، اعتمدت على العدل،ال شيء غی�ر           

الع��دل،ولكن ب��النظر إل��ى واقعن��ا األلیم،ف��نحن نحت��اج إل��ى الف��ضل،ال ش��يء إال   

  الفضل،والفضل ھو المبدأ الذي أیده أھل السنة

المعتزلة یتیح الفرصة لتن�وع ال�سبل،وانطالق         والمنھج العقلي الذي طرحھ     

معطیات جدیدة،تجعل العقل یتمكن من خوض الجدال الفلسفي،الذي یدرك بھ          

و قضیة الحریة أراد بھا المعتزل�ة التنزی�ھ،أعلنت     .الحقائق،ویحل بھ المشاكل  

بھا أن اهللا عادل غیر متسلط عل�ى عب�اده،فھم أھ�ل الع�دل والتوحی�د،فال جب�ر                  

الجب���ر یعن���ى عبثی���ة ك���ل ش���يء،فال معن���ى للرس���ل،وال معن���ى     وال ظلم،ف���إن 

  للوحي،وال معنى للتكلیف

  

  رد أھل السنة على المعتزلة في مسالة المتولدات

وج�ود م�سبب تول�د م�ن س�بب مباش�ر م�ن        :بالتول�د عن�د المعتزل�ة      المق�صود 

العب��د،مثل تول��د ال��شبع ع��ن األك��ل،والري ع��ن ال��شرب،وزھوق ال��نفس ع��ن     

لسنة في ھذه األمور كلھ�ا م�ن فع�ل اهللا س�بحانھ ال ك�سب               القتل ومذھب أھل ا   

ألن ف�ي إثب�ات   (فیھا للمكلف وال قدرة لھ علیھا ،فالمتولدات مخلوقة هللا تعالى 

التخلیق للخلق إثبات الشریك هللا تعالى وأنھ كفر،وألن العبد  ال قدرة لھ على             

 االمتن��اع،من ام���ضي ف���ي ال���سھم بع��د الرم���ي،ومن اآلالم ف���ي الحی���وان بع���د  

الضرب،ومن االنجراح بعد الجرح،ومن االنك�سار بع�د الك�سر ،وم�ن التح�رك               
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بعد التحریك،ومن الشبع بعد األك�ل،ومن ال�سماع بع�د اإلص�غاء،ومن اإلدراك             

  )١()بعد فتح العین،ونحو ذلك

إذ الق�ادر  (  ھذا دلیل على أن كل ھذه األشیاء، خارج�ة ع�ن مح�ل ق�درة العب�د      

 عنھ وتحصیل غیره،ألن التولد عب�ارة ع�ن   على الشيء من لھ قدرة االمتناع 

  )٢()ظھور مكنون،فاستحال أن یكون الفعل ظرفا لمكنون غیره فیھ

وف���ى ذل���ك رد عل���ى القدری���ة ال���ذین جعل���وا ھ���ذه األش���یاء كلھ���ا م���ن أفع���ال     

وھ���م غی���ر أنھ���م خلق���وا أس���بابھا،وھى الرم���ي وال���ضرب والج���رح       (العب���اد

ذه األس�باب،فتكون أفع�اال     وغیرھا،والمضي واألل�م و االنجراح،تول�دت م�ن ھ�         

لف��اعلي أس��بابھا،فكانوا ھ��م الخ��القین لھ��ا وألس��بابھا،ال ص��نع هللا تع��الى ف��ي      

  )٣()حدوثھا 

وھ�ذه األس�باب خارج�ة ع�ن       (وكل ذلك باطل ألن التخلیق البد ل�ھ م�ن الق�درة             

مح��ل ق���درتھم،وإنما س���مى الرم���ي وال���ضرب والج���رح ونحوھ���ا أس���بابا لھ���ا  

دة بتخلی��ق ھ��ذه األش��یاء عقی��ب ھ��ذه األفع��ال،ال   عرف��ا،إلجراء اهللا تع��الى الع��ا 

   )٤()ألنھا حدثت منھا

إن اهللا تع��الى (  وف��ى ال��رد عل��ى ق��ول النظ��ام  بإیج��اب الخلق��ة الت��ي عن��ى بھ��ا 

خل���ق ال���سھم عل���ى وج���ھ یوج���ب أن یخل���ق اهللا تع���الى فی���ھ الم���ضي بع���د          

الرمي،وخل��ق الحی��وان عل��ى وج��ھ یوج��ب أن یخل��ق اهللا تع��الى فی��ھ األل��م بع��د  

وإیج���اب الخلق���ة والطب���ع كالھم���ا ال یوجب���ان عل���ى اهللا تع���الى   .....ب ال���ضر

  )٥()شیئا

                                                 
 ،دار الغرب اإلسالمي١٠٣الماتریدى،تحقیق عبد المجید تركي،ص:مھید لقواعد التوحیدالت) (١
  ١٠٣ص:المصدر نفسھ) (٢
  ١٠٤ص:المصدر نفسھ) (٣
  ١٠٤ص:المصدر نفسھ) (٤
  ١٠٤ص:المصدر نفسھ) (٥
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وعملھ،فال ی�ستوي المح�ِسن وال      اإلنسان عند أھل السنة مسؤول عن فعلھ

الم������سيء ب������ل ُیث������اب األّول،ویعاق������ب الثاني،ك������ل وف������ق عملھ،وم������دى      

فعلھ،وعمل��ھ،ولو أص��اب رأس��ھ  م��سؤولیتھ،فالبد أن یك��ون للفاع��ل دور ف��ي 

الرامي،دون الحج�ر،ألن ل�ھ    أدماه،فیحمل مسؤولیة اإلدماء على عاتقحجر ف

شعورًا وإرادة،دون الحجر،لذلك وصف القرآن الكریم اإلن�ساَن بأن�ھ م�سؤول            

وجع��ل أدوات ]٢٥آی��ة:ال��صافات[)َوِقُف��وُھْم ِإنَُّھ��ْم َم��ْسؤولون:(ع��ن عمل��ھ فق��ال

ة،ألّنھا أداة طّیع�ة  المعرفة لدى اإلنسان السمَع والبصَر والُفؤاَد أیضًا م�سؤول    

ِإنَّ ال�سَّمَع والب�صَر والُف�ؤاَد ُك�لُّ ُأولئ�َك ك�اَن            (بید اإلنسان یحركھ�ا كی�ف ی�شاء       

  ] ٣٦آیة:اإلسراء)[َعْنُھ َمْسؤوًال

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  الكسب

في رد األشعري على المعتزلة قولھم بخل�ق اإلن�سان لفعلھ،اعتم�د عل�ى أن               

لق،ال یشاركھ فیھا  مخلوق،فال خالق صفة هللا سبحانھ وتعالى ھي الخ     أخص  

وال م���ؤثر وال فاع���ل إال اهللا،واإلن���سان یق���در عل���ى الك���سب،وال یق���در عل���ى     

والك���سب ف���ي .الفعل،ل���ذلك یطل���ق علی���ھ الكاس���ب،وال ی���صح وص���فھ بالفاع���ل

كسب ألھلھ طلب الرزق،ك�سب ال�شيء جمعھ،ك�سب         (ھو السعي والعمل  اللغة،

  ) ١()اإلثم تحملھ،وكسب المال ربحھ

                                                 
  م١٩٩٧،مجمع اللغة العربیة٥٣٤ص:المعجم الوجیز)(١
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ھو الفعل المفضي إلى اجتالب نفع أو دف�ع ض�ر وال یوص�ف فع�ل           :حاواصطال

  )١(اهللا بأنھ كسب لكونھ منزھا عن جلب نفع أو دفع ضر

  املبحث األول

  رد األشعري على املعتزلة

حقیق��ة الك��سب أن ال��شيء وق��ع م��ن    (ف��ي تعری��ف األش��عري للك��سب ی��ذكر     

وذك�ر  )٣()هللا تع�الى أن اكساب العباد مخلوق�ة  (ثم ذكر)٢()المكتسب بقوة محَدثة 

أنھ ال یجوز أن یكون في سلطان اهللا عز وجل من اكت�ساب العب�اد م�اال                (أیضا

بم���ا یعن���ى أن���ھ أراد بالك���سب الفع���ل االن���ساني،الذي یتوق���ف عن���د    )٤()یری���ده

  .ھما اإلرادة والقدرة:األشعري على أمرین

راب   فعندما یرید اإلنسان وُیق�دُم عل�ى إیق�اع فع�ل بقدرت�ھ الم�ستقلة،عند اقت�                

ك�سب  "المراد م�ن  ف� .إیجاد الفعل،یوجده اهللا الذي اختص بصفة الخل�ق وح�ده       

الق�درة الت�ي یمنحھ�ا     ھو مقارنة خل�ق الّل�ھ تع�الى لفع�ل العب�د،مع     "العبد للفعل

دخ��ل ف��ي وج��ود    الّل��ھ للعب��د،من غی��ر أن یك��ون لق��درة العب��د أي ت��أثیر أو      

فل�یس  .تع�الى فی�ھ   الّل�ھ الفعل،ألن العبد لیس إّال محًال  فقط للفعل ال�ذي یخلق�ھ   

بل اهللا سبحان أجرى عادتھ بأن یوجد في (لقدرة العبد أي تأثیر في فعل العبد  

العبد قدرة واختیارا،فإذا لم یكن ھن�اك م�انع أوج�د فی�ھ فعل�ھ المق�دور مقارن�ا                   

  )٥()لھما،فیكون فعل العبد مخلوقا هللا إبداعا وإحداثا،و مكسوبا للعبد

  يكیفیة حدوث الفعل عند األشعر

  :فإذا عزم العبد على إیجاد فعل،فسیخلق الّلھ تعالى في نفس الوقت شیئین

                                                 
  ١٦١الجرجاني،ص:التعریفات) (١
 ،المكتبة األزھریة للتراث٧٦قھ حمودة غرابة،صاألشعري،حق:اللمع ) (٢
 ٦٩ص :المصدر نفسھ) (٣
  ،مكتبة محمد صبیح٤٦أبو الحسن األشعري،ص:اإلبانة)(٤
،الدار اإلسالمیة ٢٣٧شرح المواقف،الموقف الخامس،تقدیم وتحقیق احمد المھدي،ص)(٥

  للطباعة 
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  إیجاده الفعل الذي قصد العبد:األّول

 قدرة للعبد تقترن بذلك الفعل:الثاني

     فالموجد لفعل العبد حقیقة و في الواقع ھو الّلھ تعالى،ولیس لقدرة العبد    

ذلك الفعل،ھ�ذا االقت�ران ھ�و م�ا     أثر في إیجاد فعلھ،إال أن قدرتھ اقترن�ت ب�   أي

فھ��و اقت��ران ب��ین ق��درة العب��د،وخلق اهللا للفعل،فالّل��ھ تع��الى     .ی��سمى بالك��سب 

أجرى العادة بخلق الفعل عند قدرة العبد،ال بقدرة العبد وإرادت�ھ،فنخلص م�ن    

  :ذلك

   أن أفعال العباد عند األشعري مخلوقة لّلھ تعالى-١

 في العبد قدرة،عند خلقھ تع�الى لفع�ل         عند قصد العبد إیجاد فعل،یخلق الّلھ     -٢

  العبد

القدرة التي یخلقھا الّلھ تعالى غیر مؤّثرة في إیجاد فعل العبد،فلیس للعب�د             -٣

  أي تأثیر في إیجاد فعلھ

والك��سب اقت��ران ق��درة العب��د . فع��ل العب��د یخلق��ھ الّل��ھ تع��الى ویك��سبھ العب��د -٤

  بخلق الّلھ تعالى لفعل العبد

   في الكسبیؤخذ على رأى األشعري 

 أن اإلنسان لدیھ قدرة ال یؤثر بھا،بما یعنى أن اإلنسان مجبر،وأن�ھ عل�ق               -١

فع��ل اإلن��سان عل��ى ق��درة غی��ر م��ؤثرة،و إرادة تخ��صص م��ا ل��یس بإمكانھ��ا       

تخصی��صھ،لینتھي إل��ى أن إرادة العب��د ال تخ��الف إرادت��ھ س��بحانھ وتع��الى،وال  

  یكون في ھذا الكون إال ما یریده اهللا

كسب عند األشعري ھو اقت�ران واق�ع ب�ین خل�ق اهللا لفع�ل العب�د                  إذا كان ال   -٢

وبین خلق اهللا قدرة للعبد عند الفع�ل،فلیس للعب�د أي ت�أثیر أو إرادة ف�ي ذل�ك               

  االقتران الذي یسمى بالكسب،الذي یجعلھ األشعري علة الثواب والعقاب 

 ھ��ذا الك��سب ینف��ى أي دور للعب��د ف��ي إیج��اد فعل��ھ،فیكون اهللا ھ��و الخ��الق    -٣

للعب���د وك���سبھ،بما یعن���ي أن األش���عري ل���م ی���ستطع أن یتح���رر م���ن م���سألة      
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  الجبر،الذي أراد أن ینزه اهللا تعالى عنھا

ال یدل الكسب على أن العبد ھ�و م�ن أت�ى بفعل�ھ،ألن الفع�ل ھ�و االیج�اد أو                      -٤

ت���أثیر،أو م���دخل ف���ي (الت���أثیر ف���ي الوجود،واألش���عري ینف���ى أن یك���ون للعب���د

بما یعنى أن العباد ھم محل لفع�ل اهللا،ولی�سوا          )١()وجوده سوى كونھ محال لھ    

  .بفاعلین،ألن المحل لیس بفاعل

  ق��د غف��ل ھ��ذا النق��د ع��ن م��راد أھ��ل ال��سنة م��ن الك��سب،وھو أن فع��ل العب��د     

مق�����دور هللا بجھ�����ة  (مق�����دور واح�����د تح�����ت ق�����درتین  بجھت�����ین مختلفت�����ین   

 ،وتحقی�ق ك�ون فع�ل العب�د بخل�ق اهللا          ) ٢()اإلیجاد،ومقدور للعب�د بجھ�ة الك�سب      

تعالى و إیجاده مع ما فی�ھ للعب�د م�ن الق�درة واالختی�ار یبع�د أھ�ل ال�سنة ع�ن                   

ن���سبتھم إل���ى الجبری���ة ال���ذین ینف���ون اإلرادة اإلن���سانیة،بینما أثبتھ���ا أھ���ل        

ال�سنة،ألن ك�سب العب��د ھ�و ت�صمیم عزم��ھ عل�ى الفعل،والجبری�ة ال یعترف��ون       

سؤولیة تج��اه ب��العزم والت��صمیم،وینفون إرادة اإلن��سان،وال یثبت��ون ل��ھ أي م�� 

  فعلھ،وھذا ھو المعنى الحقیقي للجبریة

  استدل األشعري بآیات من القران الكریم،ھي نفس ما استدل بھ 

المعتزلة،لكن مع اختالف المدلول الذي یؤید بھ كل منھم رأیھ،فمدلول 

اآلیات عند المعتزلة للخلق ،ومدلولھا عند األشعري للكسب،منھا على سبیل 

(:المثال قولھ تعالى         ] (یستدل ] ١٠٧آیة:ھود

األشعري باآلیة الكریمة على أن اهللا كما لدیھ علم قدیم  لدیھ أیضا إرادة 

قدیمة،یفعل بھا ما یرید،حتى أفعال العباد،ألنھ لو لم تكن أفعال العباد من 

  :خلق اهللا،لترتب على ھذا الزعم اآلتي 

   اهللا تعالى،وأراد اهللا من العبد فعل ماال یكون فعل العبد ماال یرید-ا

                                                 
  ٢٣٧ص:المصدر نفسھ) (١
  ٨٤ص:شرح العقائد النسفیة) (٢
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   یكون في سلطان اهللا عز وجل ما ال یریده -٢

   أن اهللا عز وجل فعل ما ال یعلمھ-٣

أن ذل�ك   (  یلزم المعتزل�ة ف�ي زعمھ�م،أن العب�د خ�الق فعل�ھ أح�د أم�رین،األول                

كان عن سھو وغفلة،أو أن یزعم أن الضعف و التقصیر عن بل�وغ م�ا یری�د                 

  و قد نسب  ....لحقھ

ألن معنى أنھ تعالى مرید لفعل نف�سھ عن�د   )١()اهللا إلى ماال یلیق بھ من الجھل      

المعتزلة،أنھ یفعل الفعل وھو عالم بھ،لیس على وجھ السھو والغفلة،ومری�د           

  لفعل غیره،أنھ آمر بھ ناه عن خالفھ

،یل�زم  إن زعمتم إن عباد اهللا یفعلون م�اال یعلم�ھ اهللا،وم�اال یری�ده اهللا            : الثاني

كذلك إذا ك�ان ف�ي ك�ون فع�ل فعل�ھ      (من زعمكم ھذا،نسب اهللا تعالى إلى الجھل     

اهللا وھ���و ال یری���ده،إیجاب س���ھو وغفل���ة،أو ض���عف وتق���صیر م���ن بل���وغ م���ا 

  ) ٢)(یرید،فال فرق في ذلك بین ما كان منھ،وما كان من غیره

  ومن أمارات األشعري الواضحة على إرادة اهللا التامة 

ائن أن یكون،ولك�ل م�اال یك�ون أن ال یكون،ودلی�ل ذل�ك أن            أنھ مرید لك�ل ك�     -١

  )٣(اهللا خلق الكفر والمعاصي،وال یجوز أن یخلق ما ال یریده

ال یج��وز أن یك��ون ف��ي س��لطان اهللا ع��ز وج��ل م��ن اكت��ساب العب��اد م��ا ال         -٢

یریده،كما ال یجوز أن یكون من فعلھ المجمع على أنھ فعلھ ما ال یریده،ألن�ھ               

ا ال یعلمھ،لكان ف�ي إثب�ات النق�صان،وكذلك الق�ول ل�و وق�ع         لو وقع من فعلھ م    

  ) ٤(من عباده ماال یعلمھ

  :رد القاضي عبد الجبار على قول األشعري

                                                 
  ٤٦األشعري،ص:نة عن أصول الدیانةاإلبا) (١
  ٤٦ص:المصدر نفسھ) (٢
   ٤٦ص:المصدر نفسھ)(٣
  ٤٧ص:المصدر نفسھ)(٤
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 أن إرادة اهللا قدیمة،وأن في أفعال العباد ما یریده اهللا تعالى،فیجب أن یك�ون              

(ف������اعال لھا،بم������ا اس������تنتجھ م������ن اآلی������ة الكریم������ة               

  ](فذكر القاضي ھذا یقتضى اآلتي]١٠٧آیة:ھود،:  

لكونھ فاعال لما یریده ف�ي الح�ال ال�ذي یریده،وھ�ذا          ( أن یكون العالم قدیما    -١

  )١()یوجب علیكم قدم العالم،العتقادكم أنھ تعالى مرید لذاتھ،أو بإرادة قدیمة

ذل���ك :إن���ھ تع���الى إنم���ا أراد فیم���ا ل���م ی���زل أن یخل���ق العالم،قلن���ا      :ق���ولكم-٢

ألن اإلرادة إذا تعلقت بشيء وج�د،فھي ص�فة        )٢(نفى،واإلرادة ال تتعلق بالنفي   

ومعن��ى تعل��ق اإلرادة بال��شيء  .تخ��صص لح��دوث الفع��ل ف��ي وق��ت دون وق��ت  

تخصصھ بوقت حدوثھ،فإذا لم یوجد ال�شيء ل�م یتخ�صص،ولم تتعل�ق اإلرادة        

   بھ،و العالم لم یوجد في األزل

ل�ك أن یك�ون الع�الم ق�دیما،فلَم ل�ْم ی�رد             معنى أن اهللا مرید بذات�ھ،یلزم م�ن ذ        -٣

  اهللا خلق العالم في الحال؟وأراد أن یكون العالم حادثا 

الم��راد ب��ھ أن��ھ : إنن��ا نت��أول اآلی��ة عل��ى وج��ھ یواف��ق الدالل��ة العقلی��ة،فنقول-٤

فاع��ل لم��ا یری��د م��ن فع��ل نف��سھ،وال یج��وز غی��ر ھ��ذا،ألن اآلی��ة وردت م��ورد   

  )٣(فعال العباد،وفیھا القبائح و المناكیرالتمدح،وال مدح في أن یكون فاعال أل

  فالذین ینسبون أفعال العباد إلى اهللا تعالى،عند القاص�ي عب�د الجب�ار ق�ولھم               

وم��ن ق��سم .فاس��د،ألن أفع��ال العب��اد تحت��اج إل��ي العباد،ومتعلق��ة بھ��م لح��دوثھا  

األول،متعلق��ا بالعب��اد وھ��و المباش��ر،والثاني غی��ر     : الت��صرفات إل��ى ق��سمین  

                                                 
  ٣٨٤القاضي عبد الجبار،ص:شرح األصول الخمسة) (١
  ٣٨٤ص:المصدر نفسھ) (٢
  ٣٨٤المصدر نفسھ،ص) (٣
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فصلوا بین المباشر والمتولد،مع أن�ھ ال س�بیل إل�ى         (اد،ھو المتولد متعلق بالعب 

   )١()الفصل بینھما

                                                 
  ٣٦٣ص:المصدر نفسھ) (١
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  املبحث الثاني

  الكسب عند القاضي عبد اجلبار

ی�ستدل عل�ى   .كل فعل یستجلب بھ نف�ع،أو ی�دفع ب�ھ ض�رر     :  حقیقة الكسب ھو  

س�موه ك�سبا،ولھذا س�موا ھ�ذه الِح�رف         ( ذلك،بأن ھذا ھو اعتقاد العرب،لھ�ذا     

والك�سب عن�د    )١()والمتحرف بھا كاسبا،والجوارح من الطیر كواس�ب      مكاسب،

فعل ما قصد بھ نفعا ودف�ع م�ضرة،فإن ل�م یك�ن ل�ھ فع�ل،فكیف ی�صح           :القاضي

  )٢(أن یكتسب؟

فلیس للكسب تعریف عند القاضي،ویستدل على ذلك،بع�دم      :أما في االصطالح  

 ألن(معقولی��ة الك��سب،وعدم وج��ود مفھ��وم اص��طالحي یتف��ق علی��ھ العلم��اء      

الشيء یعقل معناه أوال،ثم إن لم یوجد ل�ھ اس�م ف�ي اللغ�ة ی�صطلح علی�ھ،فأما         

ی�ستدل القاض�ي عل�ى    .)٣()والمعنى لم یثبت بعد ولم یعقل،فال وجھ لالص�طالح        

  فساد مذھب القائلین بالكسب 

  بأن تبین فساده بالداللة:بأحد طریقین،أحدھما

  بأن تبین أنھ غیر معقول في نفسھ:والثاني

  اضي على عدم معقولیة الكسب في نفسھمن أدلة الق

ال یمك�ن الك�الم عل��ى م�ا ال یعقل،ألن��ھ ل�یس مت��صورا وال م�دركا،ولیس ل��ھ      -١

فلو كان معقوال،لكان یجب أن یعقل�ھ مخ�الفو   (صورة حاصلة في ذھن العلماء   

المجبرة في ذلك،من الزیدیة والمعتزلة والخوارج و اإلمامی�ة،والمعلوم أنھ�م           

   )٤()ال یعقلونھ

                                                 
  ٣٦٤ص:المصدر نفسھ) (١
 ٢٣٩ الجبار،صالقاضي عبد:المختصر في أصول الدین) (٢
 ٣٦٤ص:القاضي عبد الجبار:شرح األصول الخمسة) (٣
  ٣٦٥ص:المصدر نفسھ) (٤
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م یدرك مفھوم الكسب أصحاب اللغ�ات األخرى،فل�و ك�ان مفھوم�ھ متف�ق               ل -٢

أن یعقل�ھ غی�رھم     (علیھ عند أھل اللغة،وعقلھ أھل اللغة وعبروا عنھ،لوجب         

من أرب�اب اللغ�ات،وأن ی�ضعوا ل�ھ عب�ارة تنب�ئ ع�ن معناه،ألن�ھ ال یج�وز ف�ي                   

ف��ال یح��د ال��شيء إال بع��د أن ()١()معن��ى عقل��وه،أن یخل��و ع��ن لفظ��ة تنب��ئ عن��ھ

م���ا وق���ع بق���درة   :یعق���ل،فكیف توص���لتم إل���ى معناه،ف���إن ق���الوا ح���د الك���سب     

فھ���ذا التعری���ف عن���د القاض���ي دلی���ل آخ���ر عل���ى ع���دم معقولی���ة        )٢()محدث���ة

  : الكسب،وعدم فھمھ وإدراكھ،فذكر

م��ا وق��ع بق��درة محدث��ة،و أردت��م ب��ھ م��ا وق��ع ك��سبا،ھو      :ع��رفتم الك��سب :أوال

  تعریف الشيء بنفسھ

ث��ة ، یعن��ى ع��دم وج��ود مفھ��وم اص��طالحي    ق��ولكم م��ا وق��ع بق��درة محد  :ثانی��ا

ك��ون (للك��سب یتف��ق علی��ھ العلماء،باإلض��افة إل��ى إثب��ات الق��درة یترت��ب علی��ھ   

الواحد منا قادرا،وذلك ینبئ على كون�ھ ف�اعال،ومن م�ذھبكم أن�ھ ال فاع�ل ف�ي              

  ألنھ ال خالق عند األشاعرة إال اهللا،حتى أفعال العباد)٣()الشاھد

ن یك�ون للعب�د وقدرت�ھ ت�أثیر ف�ي الفع�ل،و ف�ي               إن ھذا التعریف یقتضى إ    :ثالثا

الفع�ل یتعل�ق ب�اهللا تع�الى،إن        (مذھب األش�اعرة ال م�ؤثر ف�ي الع�الم إال اهللا،ألن           

  )٤()شاء أبصره مع القدرة،وإن شاء أبصره وال قدرة 

  :وعلى تعریف الكسب،بما وقع باختیار الفاعل،رد القاضي بوجھین

ع م���ن ال���ساھي ل���یس ك���سبا إن ھ���ذا التعری���ف یوج���ب أن ك���ل م���ا یق��� : األول

  لھ،والمعروف  خالف ذلك 

أن ھ��ذا یقت��ضى أن المتول��د ك��سب لن��ا كالمباش��ر،ألنھ یق��ع باختی��ار    : والث��اني

  الفاعل،كما أن المباشر یقع باختیاره،أال ترى أن الكتابة والبناء یقعان 

                                                 
  ٣٦٦ص:المصدر نفسھ) (١
  ٣٦٧ص:المصدر نفسھ) (٢
  ٣٦٧ص:المصدر نفسھ) (٣
  ٣٦٧ص:المصدر نفسھ) (٤
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   )١(باختیار الفاعل لھما،مع أنھما من المتولدات

 ب���ین الحرك���ة االختیاریة،والحرك���ة   وعل���ى م���ن جع���ل الك���سب ھ���و التفرق���ة

رد القاض��ي عب��د  .االض��طراریة،وتعلق االختیاری��ة بالعب��اد دون االض��طراریة   

ول��ئن ثب��ت ھ��ذه  (الجب��ار،أن كلت��ا الح��ركتین موجودت��ان م��ن جھ��ة اهللا تع��الى    

التفرق��ة،فإنما تثب��ت عل��ى م��ذھبنا،إذا جعلن��ا إح��دى الح��ركتین متعلق��ة بن��ا،من   

ف�إذا ك�ان ك�ل واح�دة م�ن الح��ركتین      )٢()ىطری�ق الح�دوث دون الطری�ق األخ�ر    

وھ�ذه  (متعلقة ب�اهللا تع�الى،فلیس إح�داھما ب�أولى أن تك�ون ك�سبا م�ن األخ�رى          

التفرق���ة ثابت���ة ف���ي المتول���دات ثباتھ���ا ف���ي المباش���ر،فكان یج���ب أن یجع���ل       

  )٣()المتولدات كسبا لنا،والمعلوم خالفھ

،وقع�ودا  ورد القاضي عل�ى أن معن�ى الك�سب وق�وع ھ�ذه الحركات،قیام�ا مرة               

ھ�ذا م�ن أفع�ال      (أخرى،أي وصف ھذه الحركات بالقیام أو القعود،أو غیر ذلك        

م�����ن الج�����وارح،ومن أفع�����ال القلوب،فوق�����ع االعتق�����اد علم�����ا م�����ره،وجھال    

إن الوق�����وع إن ل�����م یف�����سر بالحدوث،فالب�����د م�����ن أن یف�����سر  :قلن�����ا.أخ�����رى

   )٤()بالكسب،فیكون تفسیر الشيء بنفسھ،وذلك مما ال یجوز

إن الك��سب ل��و ك��ان معقوال،لوج��ب أن ن��سمى   : م��ن ق��ال وأل��زم ف��ي رده عل��ى 

  القدیم تعالى مكتسبا،والمعلوم خالفھ،بوجھین

أح����دھما،أن اهللا تع����الى ق����ادر لذات����ھ،فیكون ق����ادرا عل����ى جمی����ع أجن����اس        

المق�����دورات،وعلى جمی�����ع الوج�����وه الت�����ي ی�����صح أن یق�����در علیھا،ومنھ�����ا 

  االكسب،فیجب أن یكون تعالى قادرا علیھ،ووجب أن یسمى مكتِسب

الوج��ھ الث��اني،أن أفع��ال العب��اد عل��ى س��ائر ص��فاتھا ووجوھھ��ا متعلق��ة ب��اهللا      

  تعالى،منھا الكسب،فیجب تعلقھ بھ من ھذا الوجھ

                                                 
  ٣٦٨ص:المصدر نفسھ) (١
  ٣٦٨ص:المصدر نفسھ) (٢
  ٣٦٩ص:المصدر نفسھ) (٣
  ٣٦٩ص:المصدر نفسھ) (٤
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وفى تعریف الكسب بأنھ اسم لمن یفعل بآلة،واهللا سبحانھ  لم یفعل�ھ بآل�ة،فال      

  یسمى 

إن االس�م ال�ذي ی�شتق للفاع�ل م�ن فعل�ھ،یجب أن یج�رى            (رد القاض�ي  .مكتِسبا

ھ س��واء فعل��ھ بآل��ھ أو بفعل��ھ،أال ت��رى أن الم��تكلم لم��ا ك��ان اس��ما لفاع��ل     علی��

الكالم،أج��رى عل��ى ك��ل م��ن فع��ل الكالم،س��واء فعل��ھ بآل��ة أو بغی��ر الھ،ولھ��ذا     

وھك�ذا الك�الم ف�ي قولن�ا فاعل،فإن�ھ لم�ا ك�ان اس�ما                .یسمى القدیم تع�الى م�تكلم     

 ل�م یفعل�ھ     مشتقا من قولنا فعل،أجرى على ك�ل فع�ل فعال،س�واء فعل�ھ بآل�ة،أو              

  )١()بآلة

  أدلة القاضي على فساد الكسب بالداللة 

معناھ�ا التقدیر،وھ�ذا اللف�ظ یج�رى        :  من خالل تعریفھ كلمة الخل�ق ف�ي اللغ�ة         

كم��ا نجری��ھ عل��ى اهللا تع��الى،ألن الخل��ق ل��یس ب��أكثر م��ن       (عل��ى الواح��د من��ا  

فلم أما ف�ي االص�طالح،   .فأجاز القاضي  لغة جریان اللفظ هللا والعباد       )٢()التقدیر

ألن�ھ عب�ارة عم�ن یك�ون     (یجز القاضي أن یجرى لفظ  الخلق على الواحد من�ا   

فعل��ھ مطابق��ا للم��صلحة،ولیس ك��ذلك أفعالنا،ف��إن فیھ��ا م��ا یواف��ق الم��صلحة       

فق�د أراد ب�الخلق ف�ي االص�طالح  أن یخ�تص الفع�ل بم�ا        ) ٣()وفیھا م�ا یخالفھ�ا   

م ت���شمل فی���ھ م���صلحة فقط،وھ���ذا ال یتواف���ق م���ع أفع���ال العب���اد،ألن أفع���الھ     

المصلحة والمضرة،واهللا وحده على زعم المعتزلة تختص أفعال�ھ بالم�صلحة           

فقط،ھذا  ھو السبب عند القاضي،ال لشيء آخر،ویظھر ذل�ك اآلی�ات الكریم�ة     

  :التي یستدل بھا،منھا

                                                 
  ٣٧٠ص:صدر نفسھالم) (١
  ٣٨٠ص:المصدر نفسھ) (٢
  ٣٨٠ص:المصدر نفسھ ) (٣
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: قول��ھ تع��الى  )                (    فل��یس فی��ھ م��ا ظن��وه،ألن

 :(خره،وق���د ق���ال تع���الىفائ���دة الك���الم معق���ودة بآ            

     ](ونحن ال نثبت خالقا غی�ر اهللا یرزق،وقول�ھ تع�الى        ]٣آیة:فاطر):  

                   ](فإنھ����ا مم����ا ال ی����صح  ]١٦الرعد،آی����ة

،فھي مجمل�ة  التعلق بظاھرھا،ألنھا نفى التساوي،وما ھ�ذا س�بیلھ م�ن اآلی�ات        

ال ی����صح التعل����ق بظاھرھ����ا،إذ ال ش����یئین إال وھم����ا مت����ساویان ف����ي بع����ض 

  )١(الوجوه

  أما اآلی�ات الت�ي تم�سك بھ�ا األش�اعرة واس�تدلوا بھ�ا عل�ى أن أفع�ال العب�اد                      

مخلوقة هللا تعالى،فیرى القاضي أنھم ال یمكنھم االستدالل بال�سمع عل�ى ھ�ذه              

ع��الى ع��دال حكیم��ا،ال یظھ��ر   ألن ص��حة ال��سمع تنبن��ي عل��ى كون��ھ ت   (الم��سالة

المعج��ز عل��ى الك��ذابین،وأنتم ق��د ج��وزتم ذل��ك عل��ى اهللا تع��الى،فكیف تق��ع لك��م  

كم��ا ینبن�ي إثب��ات المح��دث ف��ي  )٢()الثق�ة بكالم��ھ؟وھال ج��وزتم أن یك�ون ك��ذبا؟  

الغائ��ب عل��ى إثب��ات المح��دث ف��ي ال��شاھد،األشاعرة ال یثبت��ون ف��اعال عل��ى         

  الل بكالم من لم یعلموه الحقیقة في الشاھد،فال یمكنھم االستد

                                                 
  ٣٨٠ص:المصدر نفسھ) (١
  ٣٨١ص:المصدر نفسھ) (٢
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(  وم��ن جمل��ة اآلی��ات الت��ي تم��سك بھ��ا األش��اعرة،قولھ تع��الى           

                     ](أن اهللا ]٩٦،٩٥آی���ة:ال���صافات

ألن األص���نام منحوت���ة لھ���م ف���ي (س���بحانھ عن���ى بھ���ا األص���نام الت���ي نحتوھ���ا 

إلیھا،ولی�ست الخ�شب    )أتعب�دون م�ا تنحت�ون       (ى بقول�ھ  الحقیقة،فرجع اهللا تع�ال   

وی��رد القاض��ي ب��أن االس��تدالل بھ��ذه اآلی��ة عل��ى  )١()معمول��ة لھ��م ف��ي الحقیق��ة

الق��دیم تع��الى أض��اف إل��یھم العب��ادة     (مذھب��ھ أس��عد ح��اال م��ن األش��اعرة،ألن    

أتعب���دون م���ا تنحت���ون؟وذمھم عل���ى ذل���ك،فلوال أنھ���ا متعلق���ة    :والنحت،فق���ال

  ) ٢()افتھ إلیھم وذمھم على ذلكبھم،وإال لما حسن إض

  ومن اآلیات التي استشھد بھا األشاعرة ورأوھا نصا صریحا،یؤید مذھبھم          

(ب��أن اهللا ھ��و خ��الق أفع��ال العباد،قول��ھ تع��الى                

          ](ی��رى القاض��ي أن��ھ ال یمك��ن التم��سك    ]٦٢الزمر،آی��ة

وأنھ متروك باالتفاق،والمراد بأن اهللا خالق كل شيء أي معظ�م           بظاھر اآلیة، 

(ساألش��یاء،كما ف��ي قول��ھ تع��الى ف��ي ق��صة بلق��ی                

ألن�ھ تع�الى م�ن األش�یاء،ولم        (وھى لم تؤت كثیرا من األشیاء     ]٢٣النمل،آیة[)

د یخل�ق نف�سھ،فال یمك�ن التعل�ق بظ�اھر اآلی�ة،على أن ھ�ذه اآلی�ة وردت م�ور         

التم���دح،و ال م���دح ب���أن یك���ون هللا تع���الى خالق���ا ألفع���ال العباد،وفیھ���ا الكف���ر    

                                                 
  ٦٩األشعري،ص: اللمع ) (١
 ٣٨٢ص:المصدر نفسھ) (٢
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وتم�سك األش�اعرة أی�ضا     ،فال یحسن التعلق بظ�اھر اآلیات     )١ ()واإللحاد والظلم 

:(بقول����������ھ تع����������الى                          

 تعالى،ألنھ��ا فیم��ا ب��ین ب��أن أعم��ال العب��اد م��ن خل��ق  اهللا] ٥٤آی��ة:األع��راف)[

حقیق����ة ف����ي الف����صل ( والب����ین عن����د القاض����ي ی����ستعمل.ال����سموات واألرض

عل�ى أن األم�ر ل�و ك�ان      .وأي ذلك كان،فغیر متصور في أفعال العب�اد       :والوصل

على ما ظنوه،لوجب أن تكون ھذه األفعال كلھا،مخلوق�ة ف�ي العب�اد ف�ي س�تة                  

ح،وال م�دح ف�ي أن یك�ون    و اآلیة وردت مورد التمد) ٢()أیام،وقد عرف خالفھ 

   اهللا تعالى خالقا ألفعال العباد،وفیھا القبیح والحسن

  : ومما سبق نخلص باآلتي

" تعری�ف " یرى القاصي عبد الجبار أن الكسب غامض المعنى،لیس لھ حد            -

یتفق علیھ العلماء،مفھومھ خفي ل�یس واض�حا،أراد ب�ھ األش�عري أن یتجن�ب         

الجب��ر،ألن الك��سب ینف��ي اس��تقالل ق��درة  الجبر،وھ��و ف��ي الحقیق��ة ال یعن��ى إال 

  العبد وتأثیرھا في العالم،وكذلك الجبر

 ك���سب األش���عري ف���ي ذات���ھ غی���ر معق���ول،لیس ل���ھ مفھ���وم ض���روري أو       -

  نظري،فال یدركھ العلماء وال یفھموه

 اعتمد األشعري في إثباتھ للكسب عل�ى ع�ّدة حجج،تثب�ت أّن اإلن�سان ل�یس                 -

  ھ ھي المسیطرة علیھا صاحب أفعالھ،وأّن قوة اهللا سبحان

  لیس للعبد وفق نظریة الكسب أي دور في حدوث أفعالھ،والّلھ خالق لفعل               -

ینسب الفعل إلى العبد،و یتحّمل  م�سؤولیة   العبد دون أي تأثیر لقدرتھ،فكیف

  .عملھ،ولیس لقدرتھ أي تأثیر في وقوع فعلھ

                                                 
  ٣٨٣ص :المصدر نفسھ) (١
   ٣٨٣ص:المصدر نفسھ) (٢
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،التي یراھ�ا   بني األشعري كالمھ على نوع العالقة بین األسباب والم�سببات  -

عالق����ة عادی����ة،والخلق المباش����ر الم����ستمر،وأنھ ال م����ؤثر ف����ي الوج����ود إال  

اهللا،وتجرى العادة على أن حدوث العلم عقب النظر ال بالنظر،یخلق اهللا العلم          

بال وجوب منھ،وعند المعتزل�ة یح�دث العل�م بالتولی�د بع�د النظر،فالعب�د یخل�ق                

  المترتبة على حركة الیدالنظر الذي یتولد عنھ العلم كحركة المفتاح 

ال م�ؤثر وال فاع�ل إال اهللا،لكن�ھ یختل�ف م�ع            : قول األش�عري یتف�ق م�ع مب�دأ         - 

  الضرورة العقلیة،بأنھ ال ترجیح إال بمرجح

عالق���ة الع���ادة الت���ي ت���ربط ب���ین األس���باب وم���سبباتھا،التي اعتم���د علیھ���ا      -

م األش���اعرة،في إثب���ات العدی���د م���ن م���سائل العقیدة،تعرض���ھم للنق���د واتھ���امھ

  بالسفسطة

 قاعدة الحسن والقبح المتعلقة عند األشاعرة بالشرع كانت س�ببا التھ�امھم             -

  بتعطیل العقل وتنحیتھ جانبا

اعتمد أھل السنة في مذھبھم على اسم اهللا الملك،ومعناه،الذي ال ی�سمح أن           -

یحدث في سلطانھ ماال یرید،واعتمد المعتزلة على اسم الع�دل ومعن�اه،المنزه            

هللا دائم���ا یطمئن���ا ویحن���و علین���ا بأن���ھ ال یكل���ف اهللا نف���سا إال      ا. ع���ن الظل���م 

وس��عھا،من یت��ق اهللا یجع��ل ل��ھ مخرج��ا،والمخرج متع��دد المظاھر،ق��د یك��ون      

بال���صبر،وقد یك���ون ب���شدة التحمل،وق���د یك���ون بالرض���ا،وقد یك���ون بكث���رة        

األحباب،وقد یكون بالدعاء،فھو من جملة األسباب التي رتب اهللا عل�ى فعلھ�ا    

ب�ذلك یتحق�ق    ) ١()ف�ال ی�رد الق�در إال ال�دعاء        (ب النف�ع ودف�ع ال�ضر      مسببات،لجل

مب����دأ أھ����ل ال����سنة أن اهللا ل����ھ ح����ق الملكی����ة،ویتحقق مب����دأ ع����دل اهللا عن����د 

المعتزلة،في أن اإلنسان لھ حق الحری�ة،وأن اهللا تف�ضل عل�ى عب�اده ب�اللطف         

  والعون ألداء التكلیف

  :للكسب في القران الكریم معاني متعددة،منھا
                                                 

  ٢٢٢٨٦) (وأحمد ) ٤٠٢٢(أخرجھ ابن ماجة ) (١
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 ( عق�����د القل�����ب وعزمھ،كقول�����ھ تع�����الى :األول               

                                      ] ( 

  بما كسبت أي بما عزمتم وقصدتم ] ٢٢٥آیة:البقرة

(ك��سب التج��ارة م��ن المال،ق��ال تع��الى: الث��اني                    

                               ] (  البق������رة

  أي بما كسبتم من التجارة والزرع ] ٢٦٧آیة:

 (السعي والعمل،كقولھ تع�الى   : الثالث                     

                   ] ( ٢٨٦آیة:البقرة[   

أن الفع�ل وق�ع من�ھ     :  فرق األشعري بین معنى الخلق والكسب،فمعنى الخل�ق       

أن�ھ ال خ�الق   :بقدرة قدیمة،وال یفعل بالقدرة القدیمة إال خ�الق،یقول األش�عري       

(إال اهللا،وأن أعم���ال العب���اد مخلوق���ة هللا مق���دورة،كما ف���ي قول���ھ تع���الى     

            ] ( وأن العب����اد ال یق����درون أن    ]٩٦ آی����ة :ل����صافاتا

  )١(یخلقوا شیئا وھم یخلقون

                                                 
  ٤٦األشعري ص:اإلبانة) (١
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فكل من وقع منھ الفعل بقدرة قدیمة فھو (ھو الفعل بقدرة محدثة :أما الكسب 

  )١()فاعل خالق،ومن وقع منھ بقدرة محدثة فھو مكتسب

  :یقسم األشعري األفعال إلى 

  حركة الحمة واالرتعاشأفعال اضطراریة ، مثل 

  وأفعال اختیاریة،مثل المشي واالختیار

  الحركات االضطراریة تقع من العبد معجوزا  عنھا،أما الحركات االختیاریة      

اإلرادی��ة فتق��ع مق��دورا علیھا،بحی��ث إن الق��درة تك��ون متوقف��ة عل��ى اختی��ار      

 العب��د القادر،فاألفع��ال االختیاری��ة الت��ي یق��در علیھ��ا اإلن��سان م��سبوقة ب��إرادة  

    ) ٢(حدوثھا واختیارھا،وبھذه القدرة الحادثة یكسب اإلنسان أفعالھ

إن ال��دلیل عل��ى خل��ق اهللا  :وال��دلیل م��ن القی��اس عل��ى خل��ق اهللا أفع��ال الن��اس   

تعالى حرك�ة االض�طرار ق�ائم ف�ي خل�ق حرك�ة االكت�ساب،والحركة االختیاری�ة                 

  واالضطراریة  موجودتان من جھة اهللا خلقا

ض��طرار إذا ك��ان ال��ذي ی��دل عل��ى أن خلقھ��ا ھ��و ح��دوثھا      ألن حرك��ة اال( -١

     )٣()فكذلك حركة االكتساب 

حرك�ة  ... وإن كان الذي یدل على خلقھا حاجتھا إل�ى مك�ان وزم�ان فك�ذلك           -٢

االكتساب فلما كان كل دلیل یستدل بھ عل�ى أن حرك�ة االض�طرار مخلوق�ة هللا                  

 تعالى وجب خلق  تعالى،یجب بھ القضاء على أن حركة االكتساب مخلوقة هللا        

  ) ٤(حركة االكتساب بمثل ما وجب بھ خلق حركة االضطرار

                                                 
 ٧٦األشعري،ص:اللمع في الرد على أھل الزیغ والبدع) (١
  ١/٩٦الشھرستانى:انظر الملل والنحل) (٢
  ٧٤األشعري،ص:اللمع) (٣

 ٧٥ص: المصدر نفسھ(٤)
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وبخل�����ق اهللا تع�����الى الحرك�����ة یك�����ون اإلن�����سان متحرك�����ا،ألن اهللا خلقھ������ا       

لغیره،فاألفعال واقعة بقدرة اهللا تعالى وك�سب العبد،لھ�ذا یج�وز إض�افة الفع�ل            

  )١(إلى العبد،ویصح التكلیف والمدح والذم

   الكسب عند الماتریدى

  أفع���ال العب���اد عن���د الماتری���دى مخلوق���ة هللا تع���الى،وھى ك���سب م���ن العب���اد   

اختل���ف منتحل���و اإلس���الم ف���ي أفع���ال الخل���ق،فمنھم م���ن جعلھ���ا لھ���م         (فق���د

ول��یس ف��ي اإلض��افة إل��ى اهللا ... وعن��دنا الزم الفع��ل لھ��م..مجازا،وحقیقتھ��ا هللا

أن ل�م  تعالى نفى ذلك،بل ھي هللا بأن خلقھا عل�ى م�ا ھ�ي علیھ،وأوج�دھا بع�د              

واهللا تع���الى ی���سمى بتخلیقھ���ا  )٢()تكن،وللخل���ق عل���ى م���ا ك���سبوھا وفعلوھ���ا   

وإیجادھا وإحداثھا خالقا،والعبد یسمى بكسبھا ومباشرتھا فاعال لھا،وی�صیر         

  مطیعا وعاصیا 

بھ���ذه األفع���ال ی���صیر الخل���ق مطیع���ین أو ع���صاه،ویتعلق الث���واب  والعق���اب   

 الك��سب،وهللا م��ن طری��ق حقیق��ة ذل��ك الفع��ل ال��ذي ھ��و للعب��اد  م��ن طری��ق(بھ��ا

بما یعنى أن أثر قدرة اهللا ھو الخلق واإلیجاد،وأثر قدرة العبد الت�ي    ) ٣()الخلق

    ) ٤(أودعھا اهللا إیاه القصد واالختیار للفعل

كاالستطاعة م�ن  (قدرة العبد صالحة للضدین على سبیل البدل عند أبى حنیفة       

  حیث 

ال��شيء ف��ي زم��ان  األس��باب،ولھذا ص��ح أم��ر ال��شخص بال��شيء ونھی��ھ ع��ن    

    )٥()واحد

                                                 
  ٨/٣٨٩:مجموعة الفتاوى البن تیمیة) (١
 ،دار الغرب اإلسالمي٩٧الماتریدى،تحقیق عبد المجید تركي،ص:التمھید لقواعد التوحید) ٢(

  ٢٢٨ص: نفسھالمصدر) (٣
  ٩٧ص:المصدر نفسھ) (٤
 ٩٧ص:المصدر نفسھ)(٥
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 عل�ى أن أفع�ال العب�اد مخلوق�ة هللا تع�الى،وھي     :اتفق الماتریدی�ة و األش�اعرة  

  . كسب من العباد،ولكن اختلفوا في معنى الكسب 

المؤثر في أصل الفع�ل ق�درة اهللا تع�الى،والمؤثر ف�ي ص�فة       إن:قال الماتریدیة

عن�د الماتریدی�ة لھ�ا أث�ر        فقدرة العبد   .الفعل قدرةالعبد،وھذا التأثیر ھو الكسب    

الفع�ل،لكن ال أث�ر لھ�ا ف�ي اإلیج�اد،ألن الخل�ق ینف�رد اهللا تع�الى ب�ھ،و أث�ر            ف�ي 

  .قدرة العبد في القصد واالختیار للفعل

هللا إب�داعا وإح�داثا،و أن    فیك�ون فع�ل العب�د مخلوق�ا    :أما الكسب عند األشاعرة

 یس لق�درتھم ت�أثیر  العباد االختیاریة واقعة بقدرة اهللا تع�الى وح�دھا،ول   أفعال

ل�م   فیھا،بل اهللا سبحانھ أجرى عادتھ بأن یوجد في العب�د ق�درة واختیارا،ف�إذا   

یكن ھناك مانع أوجد فیھ فع�ل المق�دور مقارن�ا لھما،ومك�سوبا للعب�د،والمراد               

لقدرت�ھ وإرادت�ھ م�ن غی�ر أن یك�ون ھن�اك من�ھ ت�أثیر أو          بك�سبھ إیاه،مقارنت�ھ  

   .محال لھ مدخل في وجوده سوى كونھ

ح��اول أھ��ل ال��سنة الجم��ع ب��ین ح��صر الخل��ق ف��ي اهللا سبحانھ،وص��حة تكلی��ف  

  إن اهللا ھو الخالق،والعبد ھو الكاسب: العباد،فقالوا

  :معنى الكسب عند الماتریدى

  ":الفقھ األكبر"روى عن شیخھ أبى حنیفة،قال في 

 لم یجبر أح�دا م�ن خلق�ھ عل�ى الكف�ر وال عل�ى اإلیم�ان،وال خلق�ھ مؤمن�ا وال               -

ولكن خلقھم أشخاصا،واإلیمان والكف�ر فع�ل العب�اد،وجمیع أفع�ال العب�اد              كافر،

  ) ١ (من الحركة والسكون،كسبھم على الحقیقة،واهللا خالقھا

 والعب���د معاق���ب ف���ي ص���رف االس���تطاعة الت���ي أح���دثھا اهللا فی���ھ،وأمر ب���أن   -

  )٢(یستعملھا في الطاعة دون المعصیة في المعصیة

                                                 
،دار الجامعات ٢٣أبو منصور الماتریدى،تحقیق فتح اهللا خلیف،ص:كتاب التوحید) (١

 المصریة،اإلسكندریة
 ٢٣ص: المصدر نفسھ(٢)
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 للعباد، بالسمع والعقل والضرورة،التي وعند الماتریدى الزم تحقیق الفعل

  :)١(فأما السمع فلھ وجھان.یصیر دافع ذلك مكابرا

الوعید فیھ والوعد لعلى تسمیة ذلك ف�ي        :األمر بھ والنھى عنھ والثاني    :األول

(:كل ھذا فعال من نحو قول�ھ                                 (  

  :(ولھوق] ٤٠آیة :فصلت

                      ](وف������������ى ] ٧٧آی������������ة:الح������������ج

(الجزاء                    (]وغیر ذلك ]١٦٧آیة :البقرة

مم��ا اثب��ت لھ��م أس��ماء العم��ال،ولفعلھم أس��ماء الفع��ل ب��األمر والنھ��ى والوع��د  

بحانھ نفى ذلك،ب�ل ھ�ي هللا،ب�أن خلقھ�ا          والوعید،ولیس في اإلضافة إلى اهللا س     

عل���ى م���ا ھ���ي علیھ،وأوج���دھا بع���د أن ل���م تكن،وللخل���ق عل���ى م���ا ك���سبوھا    

على أن اهللا تعالى إذا أم�ر ونھى،ومح�ال األم�ر بم�ا ال فع�ل للم�أمور                  .وفعلوھا

   )٢(أو المنھي

وأی��ضا إن اهللا تع��الى إنم��ا وع��د الث��واب لم��ن أطاع��ھ ف��ي ال��دنیا،والعقاب لم��ن  

ن األم��ران فعل��ھ،فإذا ھ��و المج��زى بم��ا ذك��ر،وإذا ك��ان الث��واب   ع��صاه،فإذا ك��ا

  ) ٣(والعقاب حقیقة ،فاالئتمار واالنتھاء كذلك

وك��ذلك ف��ي أن��ھ مح��ال أن ی��أمر أح��د نف��سھ،أو یطیعھ��ا ،أو یع��صیھا،ومحال        

ت���سمیة اهللا عب���دا ذلیال،مطیع���ا عاصیا،س���فیھا،جائرا،وقد س���مى اهللا تع���الى      

م ،فإذا صارت ھذه األس�ماء ف�ي التحقی�ق          كلھ أولئك الذین أمرھم ونھاھ    ١بھذ

                                                 
  ٢٥ص:المصدر نفسھ) (١

 ٢٥ص: المصدر نفسھ(٢)
 ٢٦ص:المصدر نفسھ )(٣
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لھ،فیكون ھ�و ال�رب وھ�و العب�د،وھو الخ�الق والمخل�وق،وال غی�ر ثم�ة،وذلك               

  )١(مدفوع في السمع والعقل

  الفرق بین الكسب والجبر والرد على الجبریة 

  یثبت العقل والحس لكل فاع�ل فعل�ھ،وأن العب�د فاع�ل لفعل�ھ حقیق�ة،وأن اهللا                 

اعال ومح��دثا ل��ھ،فاهللا تع��الى ھ��و الخالق،والعب��د ھ��و  تع��الى ھ��و ال��ذي جعل��ھ ف��

ال ینف��ى الك��سب ع��ن اإلن��سان أن یك��ون ل��ھ إرادة وع��زم       .الفاع��ل والكاس��ب 

وتصمیم وقدرة حادث�ة،تقارن الق�درة القدیم�ة عن�د الفع�ل،فال یمك�ن أن یك�ون                

ذل���ك جب���را ألن الجبری���ة ینف���ون اإلرادة اإلن���سانیة وال یعترف���ون للعب���د ب���أي  

  فعلھ مسؤولیة تجاه 

  وتثبت آیات القران الكریم بوضوح أن لإلن�سان عمال،كم�ا ی�رى ك�ل إن�سان                

بوضوح،الفرق بین اإلن�سان ص�حیح الج�وارح وس�قیمھا،وما ت�أثر علی�ھ ف�ي                

حركاتھ وسكناتھ من حیث القیام والجلوس،فصحیح الجوارح ال یفعل ذلك إال     

 واستطاعتھ،فال إذا كان لدیھ قدرة واختیار،ولذلك كلفھ اهللا على حسب قدرتھ         

  یكلف اهللا نفسا إال وسعھا،وما ال یستطیعھ خففھ عنھ

ھ��و الفع��ل بغی��ر اختی��ار وق��صد،بما یعن��ى أن��ھ مك��ره ف��ي   :  والجب��ر ف��ي اللغ��ة

فعلھ،وھ���ذا یتن���افى م���ع م���ا ی���شعر ب���ھ أھ���ل المعاص���ي م���ن الل���ذة والرض���ا      

ف��إن إجم��اع األم��ة عل��ى أن ال ح��ول وال ق��وة إال ب��اهللا    (وال��سرور،وغیر ذل��ك 

طل لقول الجبری�ة وموج�ب لن�ا ح�وال وق�وة،ولكن ل�م یك�ن لن�ا ذل�ك إال ب�اهللا                مب

  )٢()تعالى

  والق��ول ب��الجبر یبط��ل جمی��ع التك��الیف ال��شرعیة،ألن المجب��ر ال یخی��ر ب��ین    

أم���رین الخی���ر وال���شر،واألمر ب���المعروف والنھ���ى ع���ن المنكر،فیعج���ز ع���ن   

                                                 
 ٢٦ص:المصدر نفسھ )(١
ابن حزم ،تحقیق محمد إبراھیم نصر وعبد الرحمن : الملل واألھواء والنحلالفصل في ) (٢

  ،دار الجبل بیروت٣/٣٥عمیرة
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ویلزم ع�ن الق�ول     .عھاالتنفیذ،فیعاقبھ اهللا،ومن عدل اهللا أال یكلف نفسا إال وس        

بالجبر،الم��ساواة ب��ین ال��صالحین والفاس��دین،وبین الم��ؤمنین والكفار،وأھ��ل    

(الجنة والنار                              

                       ](ویجع��ل للك��افرین]٣٨آ ی��ة:ص 

حج��ة یحتج��ون بھ��ا ب��أنھم مع��ذورون ألنھ��م اكرھ��وا عل��ى المعاص��ي،وذلك         

مخالف لنصوص القرآن في حكم�ھ باس�تكبار إبلیس،وطغی�ان فرعون،وف�ساد       

  قوم لوط 

  واحتجاج الجبري بالق�در ال�سابق عل�ى أفعالھ،یلزم�ھ ع�دم االعت�راض عل�ى         

عن��د الطاع��ة قدري،وعن��د المع��صیة جب��ري،أي م��ذھب (م��ن ظلم��ھ،وأال یك��ون

فم��ن اح��تج بالق��در حجت��ھ داح��ضة وع��ذره غی��ر    )١()اف��ق ھ��واك تم��ذھب ب��ھ و

ول�و ك�ان االحتج�اج مقبوال،لقب�ل م�ن إبل�یس وغی�ره م�ن الع�صاة،ولو                  (مقبول

كان حجة للعباد،لم یعذب أحد من الخلق،ال في الدنیا وال في اآلخرة،ولو كان           

    )٢()القدر حجة،لم تقطع ید سارق،وال قتل قاتل،وال أقیم حد

 تعالى أوامر ونواھي،واألمر لإلنسان بما ال فعل لھ فیھ،والنھى عما ال               وهللا

وكذلك إعطاء الثواب لھ وإلحاق العذاب بھ على فعل نفسھ   .صنع لھ فیھ سفھ   

وكذلك المدح والذم لھ على فعل سفھ إذ اإلن�سان ال ی�ذم وال یم�دح عل�ى       .سفھ

 ف�ي م�ا یفعل�ھ       والعاقل متى تأمل في نفسھ یعلم ضرورة أنھ مختار        (فعل غیره 

غیر مضطر وال مجبور فیھ،ألنھ یعرف ببدیھة العقل،أنھ متمكن من مباش�رة         

  )٣()ذلك الشيء وتركھ

                                                 
 ٨/١٠٧ابن تیمیة:مجموعة الفتاوى) (١
 ٨/٢٤٦:المصدر نفسھ) (٢
  ٩٩ص:كتاب التمھید لقواعد التوحید ) (٣
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  الرد على المعتزلة

ال ق��در :  غ��ال القدری��ة ف��ي نف��ى الق��در ك��رد فع��ل لل��رد عل��ى الجبری��ة،فقالوا     

ھ بما یعنى أن اهللا ال یق�در أفع�ال اإلن�سان أزال،وال تتعل�ق إرادت�      ) ١(واألمر أنف 

أما المعتزلة فلم ینكروا العل�م     .وقدرتھ في وجودھا،فال یعلمھا إال بعد وقوعھا      

األزلي،واهللا عندھم لم یزل عالما بكل ما یكون من أفعال خلقھ،ال تخفى علیھ             

  ) ٢(خافیة،ولم یزل عالما من یؤمن بكفر أو یعصى

                                                 
  ٣/٢٢ابن حزم:الفصل) (١

،دار الكتب ١١٨نبیرج،ص:لخیاط،أبو الحسین ا: االنتصار والرد على ابن الراوندى(٢)
  م١٩٢٥المصریة 
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  :ولكن رد قولھم بخلق العبد لفعلھ باآلتي

 ھو موجد أفعالھ،ألنھ یترتب علیھ اجتماع فدرتین م�ستقلین          ال یمكن أن یكون اإلنسان    -١

أما دخول مق�دور تح�ت   (على أثر واحد،ومن المحال أن یكون الشيء أثرا إال لمؤثر واحد        

  ) ١()قدرتین،أحدھما قدرة االختراع،واألخرى قدرة االكتساب فجائز

نھ��ا ت��أتى قابل��ة   ل��و ك��ان العب��د خالق��ا أفعال��ھ لك��ان عالم��ا بتف��صیلھا،لكنھ غی��ر عالم،أل   -٣

ومن نفسھ بكونھ خالق�ا عل�ى التحقیق،فق�د أعظ�م الفری�ة لكون�ھ ادع�ى                 (للزیادة والنقصان 

كون�ھ خالق�ا،وھو ال یح�یط علم��ا بتفاص�یل أفعال�ھ،ومن ل�م یعل��م حقیق�ة م�ا ص�در من��ھ،ولم          

   )٢()یحط بمقداره ومبلغھ،كیف یكون خالقھ،والعلم بالشيء أقرب من خلقھ

أح�دھما إنك�ار م�ا أطب�ق     :ش�ناعتان عظیمت�ان  :(ة كم�ا ق�ال الغزال�ي   ویلزم على قول المعتزل  

  علیھ السلف رضي اهللا عنھم،من أنھ ال خالق إال اهللا وال مخترع سواه

نسبة االختراع والخلق إلى قدرة من ال یعلم ما خلقھ من الحركات،فإن الحركات              :والثانیة

ص�یلھا ومقادیرھ�ا ل�م    التي تصدر م�ن اإلن�سان وس�ائر الحیوان،ل�و س�ئل ع�ن ع�ددھا وتفا         

  )٣()یكن عنده خبر منھا

إن العبد لو كان مستقال مختارا ف�ي إیج�اد فعل�ھ،لكان متمكن�ا م�ن فعل�ھ وترك�ھ،فیحتاج                -٤

اتفاق�ا ال اختیارا،وأی�ضا ل�م یك�ن     (إلى مرجح،فلو لم یتوقف على مرجح لكان ص�دور فعل�ھ        

ذا یف��ضى إل��ى محتاج��ا إل��ى مرجح،لك��ان وق��وع أح��د الج��ائزین غی��ر مفتق��ر إل��ى س��بب،وھ  

 الوج��ود -الق�ول بج��واز أال یك��ون لھ��ذا الع��الم ص��انع أوج��ده،ورجح أح��د طرفی��ھ الج��ائزین 

  ٤)() على اآلخر،وھذا معلوم بطالنھ-والعدم

   وأھل السنة ال ینكرون وجود قدرة للعبد على وفاق فعل�ھ،وال ینك�رون وج�ود إرادة ل�ھ      

 لھا تأثیر في خل�ق األفع�ال أي ف�ي    كذلك،و الذي ینكرونھ ھو أن تكون قدرة العبد الحادثة     

و یقول��ون أی��ضا بوج��ود الق��صد واالختی��ار للعب��د،لكن ال یقول��ون أن     .إیجادھ��ا م��ن الع��دم 

  القدرة ھي التي توجد الفعل،بل یتعلق بھا تعلقا ھو كسب،ال تعلق ھو خلق

  اتفق المعتزلة مع أھل السنة عل�ى أن اهللا تع�الى ع�الم لك�ل م�ا س�یكون م�ن أفع�ال العب�د               

ن��ذ األزل،وأن العل��م بذات��ھ ل��یس م��ؤثرا ف��ي ال��شيء،فعلمھ تع��الى ب��أن فالن��ا س��وف یفع��ل  م

                                                 
 ١٠٤ص: تحفة المرید في شرح جوھرة التوحید١)(

 م١٩٧٨،المكتبة األزھریة ١،ط٤٧الجویني ،ص:العقیدة النظامیة ) (٢
  ٤٥الغزالي ،ص:االقتصاد في االعتقاد) (٣
  ٤٨ص:انظر المصدر نفسھ) (٤
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كذا،ال یعنى أن فالنا قد صار مجبورا على ھذا الفعل،وفى نفس الوقت یعنى أن�ھ یج�ب أن    

یفعل الفعل الذي تعلق علم اهللا تعالى بھ،ألنھ لو لم یفعلھ لل�زم الجھ�ل علی�ھ تع�الى ،وھ�ذا            

  ىمستحیل في حقھ تعال

  إن المؤثر في فعل العبد بالخلق واإلیجاد،إما قدرة اهللا تع�الى فقط،م�ن غی�ر دخ�ل لق�درة                

العبد وھو مذھب الجبریة أو مع دخل لھ�ا بالك�سب وھ�و م�ذھب األش�عري،أو ق�درة العب�د         

فق��ط  ب��ال إیج��اب وھ��و م��ذھب جمھ��ور المعتزل��ة، أو باإلیج��اب وھ��و م��ذھب  الحكم��اء          

وال (ت��ون ال��شریك ف��ي اإللوھی��ة، بمعن��ى وج��وب الوج��ود     والم��شھور أن المعتزل��ة ال یثب 

یجعلون خالقی�ھ العب�د كخالقی�ة اهللا تعالى،الفتق�اره إل�ى األس�باب واآلالت الت�ي ھ�ي بخل�ق                     

  )١()اهللا تعالى

                                                 
 ٨٠التفتازاني،ص: شرح العقیدة النسفیة١)(
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  الخاتمة

 من خالل عالقة اإلنسان بفعلھ ال�صادر عن�ھ ف�سر المعتزل�ة أفع�ال العباد،ففع�ل                -١
ت��ھ واس��تطاعتھ،الحادث بھمت��ھ وعزمھ،ھ��ذا   العب��د ھ��و الواق��ع م��ن اإلن��سان بإراد   

  ینتھي بھم إلى أمرین
یك��ون األم��ر والنھ��ي والث��واب والعق��اب ل��ھ معن��ى ومغ��زى،فال یكل��ف اهللا  أن :األول

  تعالى مكرھا أو عاجزا
أن إثب��ات إرادة ح�رة للعب��د،یترتب علی�ھ أن اإلن��سان ی�ستطیع معارض��ة اهللا    :الث�اني 

  تعالى بأن یفعل ماال یریده
م��ام األش��عري عالق��ة اإلن��سان بفعل��ھ م��ن خ��الل قاع��دة الك��سب،سمى      ف��سر اإل-٢

اإلن��سان كاس��با ول��یس فاعال،والخ��الق الحقیق��ي ألفع��ال العب��اد ھ��و اهللا لیف��روا م��ن   
  القول بان اهللا تعالى یعصى قھرا 

 تتعل��ق عالق��ة اهللا بأفع��ال العب��اد عن��د أھ��ل ال��سنة بالخلق،وف��سرھا المعتزل��ة         -٣
  ة بالعلةبالتولید،وبررھا الفالسف

أفعال العباد عند المعتزلة غیر مخلوقة هللا،ألنھا متعلقة باإلنسان متأثرة ب�ھ،فال            -٤
  یصح أن تتعلق بالذات اإللھیة،ألنھ ال یمكن أن یكون لفعل واحد فاعالن 

 أفع��ال العب��اد حادث��ة م��ن جھ��تھم عن��د المعتزلة،وجھ��ة تعل��ق اإلن��سان بك��ل م��ا     -٥
   الكسب یصدر عنھ من أفعال،ھو الحدوث ولیس

 الثاب��ت عن��د المعتزل��ة،أن الفاع��ل المخت��ار ت��أتي أفعال��ھ ح��سب ق��صده ودواعی��ھ -٦
ھو،و تنتفي األفع�ال بح�سب الكراھی�ة لھ�ا،والموانع الت�ي تمن�ع م�ن مباش�رتھا،إذا                  
ك���ان وقوعھ���ا م���شروطا بق���صد الفاع���ل لھا،وع���دم وقوعھ���ا م���شروط بكراھت���ھ      

،فھذا یعنى أن الفعل فعل العبد  لھا،والموانع التي تصرفھ عنھا وتحول بینھ وبینھا      
  ال غیره،حتى لو كان الغیر ھو اهللا سبحانھ

 وص��ف المعتزل��ة اإلن��سان بأن��ھ فاع��ل ألفعال��ھ عل��ي الحقیق��ة ول��یس مج��ازا،و      -٧
  رفضوا أن یكون ذلك الوصف أمرا خالصا هللا

إن اإلنسان عند المعتزلة یفعل ما ھو أكث�ر م�ن إرادت�ھ وھ�و مراده،وس�ائر م�ا              -٨
وغیرھم��ا،وأن " الخف��ة والثق��ل "وارح��ھ م��ن األك��وان و االعتم��ادات    یح��ل ف��ي ج 

المتولد ھو من فعل اإلنسان،حل في بعضھ أو في غیره،بل إن أفعال الجوارح م�ن    
الحركات والتألیف واآلالم و األصوات وما شابھھا جمیعا مما یقدر علی�ھ اإلن�سان           

  تقادویفعلھ،كما یقدر علي أفعال القلوب كالفكر واإلرادة واالع
  ل��م یتح��رج المعتزل��ة م��ن وص��ف اإلن��سان بأن��ھ خ��الق أفعال��ھ،ألن الم��راد ھن��ا    -٩

ب��الخلق ل��یس الخل��ق اإللھي،وھ��و االخت��راع واإلب��داع عل��ي غی��ر ص��ورة ومث��ال        
س��ابق،واإلیجاد م��ن الع��دم،إنما الم��راد ب��الخلق الخل��ق اإلن��ساني ال��ذي معناه،الفع��ل  

  علي التنفیذوالصنع علي أساس من التقدیر والتخطیط السابق 
 المعتزلة عل�ى حری�ة إرادة اإلن�سان وق�درة الف�رد عل�ى خل�ق األفع�ال،وأن                 أكد-١٠

ال (إال ما یطیقھ اهللا كامل،ھذا یقتضى أن یكون عادًال وعدلھ یستلزم أال یكلف العبد
والقدرة واالستطاعة لدى اإلنسان تبرر حریتھ و تبرر      ).یكلف اهللا نفسًا إال وسعھا    

ون الث��واب والعق��اب ع��دل م��ن اهللا،وإذا س��لب اهللا اإلن��سان    م��شروعیة تكلیف��ھ،فیك 
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  حریتھ وإرادتھ،فكیف یحاسبھ؟
 أثبت أھل السنة أن لإلنسان إرادة وقصدا وعزما،مم�ا یجع�ل لدی�ھ م�سؤولیة              -١١

تامة عن فعلھ،ھذا خالف الجبریة الذین ینفون عن اإلنسان أي إرادة أو مسؤولیة 
فون وسالم عل�ى المرس�لین والحم�د هللا    سبحان ربك رب العزة عما یص     "عن فعلھ   
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