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سنعرض في هذه المحاضرات آراء الفرق وأصولها 

االستداللية كما لو أننا من أنصارها، حتى يتسنى للطلبة 

فهم عقائد الفرق كما يتصورها أصحابها، من غير 

.  تحيز مع أو ضد للوقوف على كيفية االستدالل عليها

وسنتعرض لمناقشتها في ثنايا المحاضرات، ليتدرب 

الطلبة على حسن الفهم أوال وسالمة وصحة وقوة النقد 

 تاليا



 أصول الخوارج

 إعمال العقل     + ـ االعتماد على ظاهر النص 

 : مع قصور العقل وحدة المزاج                     فأنتج المنهج ما يلي
                          

العمل جزء من 
 اإليمان

تكفير صاحب 
 الكبيرة

من لم يكفره 
 فهو كافر

عدم الخروج 
بمجالستهم )عنهم

 كفر( ومخالطتهم

والحكم فيهم 
: وفي أطفالهم
 القتل ردة



 

 أدلة أصولهم

العمل يدخل 

في ماهية  

 اإليمان

ِ َعلَْيِه َوِإنَّهُ لَِفْسٌق َواَل :)قال تعالى ا لَْم يُْذَكِر اْسُم َّللاَّ الشَّيَاِطيَن َوِإنَّ تَأُْكلُوا ِممَّ

 121األنعام (لَُمْشِرُكونَ َوإِْن أََطْعتُُموُهْم ِإنَُّكْم لَيُوُحوَن إِلَى أَْوِليَائِِهْم ِليَُجاِدلُوُكْم 

اْستَْكبََر َوَكاَن ِمَن إِْبِليَس إِالَّ  .أَْجَمعُونَ اْلَماَلِئَكةُ ُكلُُّهْم فََسَجَد : )وقال

ًما على َطاِعٍم يَْطعَُمهُ ِإال أَن يَُكوَن )74ـ73 ص(اْلَكافِِرينَ  قُل ال أَِجُد فِيَما أُوِحَى إِلَيَّ ُمَحرَّ

ْسفُوًحا أَْو لَْحَم ِخنِزيٍر فَِإنَّهُ ِرْجٌس  145االنعام(  أَْو فِْسقًا أُِهلَّ لغير هللا به َمْيتَةً أَْو َدًما مَّ  

تكفير 

صاحب 

 المعصية

َ َوَرُسولَهُ َويَتَعَدَّ ُحُدوَدهُ يُْدِخْلهُ نَاًرا َوَمْن :)قال تعالى َولَهُ َخاِلًدا فِيَها يَْعِص َّللاَّ

الزنا . الجار: أحاديث تنفي اإليمان عن العصاة+14النساء (ُمِهينٌ َعذَاٌب 

..السرقة. الكذب  

فإذا أنتم . إنكم إذًا مثلهم، إذ كان هؤالء يأكلون الميتة استحالال: قال الطبري يعني

مشركينأكلتموها كذلك، فقد صرتم مثلهم   

في الشرك وأكل الميتة فأحللتموها غير مضطرين { َوإِْن أََطْعتُُموُهْم } :وقال بن عباس

(بخالف فهم الخوارج لها)مثلهم { إِنَُّكْم لَُمْشِرُكوَن } إليها   

 المعنى



عباده، إذا جمع إلى معصيتهما في ذلك شكًّا في أن هللا فرض عليه ما فرض على نعم  

ال من .(ومن يعص:)جريجابن قال . هللاما شاء في النار إلى دائماً : وقال بن عباس 

جبيربما فصل سبحانه من المواريث ، وحكي مثله عن ابن يؤمن   

لصحة االستثناء جميع حدوده وإما ألن المراد من حدود هللا تعالى : قال األلوسي

(بخالف فهم الخوارج لها)والمؤمن العاصي واقف عند حد التوحيد  

 

  

 المعنى

 
التشديد  مخرجمن جملتهم ، وحكمه حكمهم كالمستنتج مما قبله ، وهو مخرج أي 

وقيل بمقصود وليس ألنه لو كان المتولي منهم حقيقة لكان كافراً والمبالغة في الزجر 

، فقد عادى ما ورضي دينَهإذا رضيه  : وقيل. المنافقينفي ال بل ألن اآلية نزلت : 

(بخالف فهم الخوارج لها)ه ُحكَمهحكمُ خالفه وَسِخطه، وصار   

 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل : )قال تعالى. من لم يكفر الكافر فهو كافر: استنادا إلى القاعدة

إِنَّ َوَمْن يَتََولَُّهْم ِمْنُكْم فَِإنَّهُ ِمْنُهْم تَتَِّخذُوا اْليَُهوَد َوالنََّصاَرى أَْوِليَاَء بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعٍض 

َ اَل يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِمينَ  51المائدة( َّللاَّ  
من لم يكفر 

 الكافر  كافر



قبيل غزوة فتح مكة وإفشائه سر الرسول لقريش نزل  بلتعةبن أبي قصة حاطب 

ُكْم أَْوِليَاَء تُْلقُوَن إِلَْيِهم }: )قوله تعالى ِي َوَعُدوَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَتَِّخذُوا َعُدو 

 ِ ُسوَل َوإِيَّاُكْم ۙ أَن تُْؤِمنُوا بِاَّللَّ ِ يُْخِرُجوَن الرَّ َن اْلَحق  ِة َوقَْد َكفَُروا بَِما َجاَءُكم م ِ بِاْلَمَودَّ

ِة َوأَنَا  وَن إِلَْيِهم بِاْلَمَودَّ َرب ُِكْم إِن ُكنتُْم َخَرْجتُْم ِجَهاًدا فِي َسبِيِلي َواْبتِغَاَء َمْرَضاتِي ۚ تُِسرُّ

بِيلِ  فلم يحكم (. {أَْعلَُم بَِما أَْخفَْيتُْم َوَما أَْعلَنتُْم ۚ َوَمن يَْفعَْلهُ ِمنُكْم فَقَْد َضلَّ َسَواَء السَّ

. الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بكفره  

عدم الخروج  

عنهم بمجالستهم 

و بمخالطتهم 

 كفر

  .72األنفال(يَُهاِجُرواِمْن َشْيٍء َحتَّى َما لَُكْم ِمْن َواَليَتِِهْم َوالَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يَُهاِجُروا 

  

والذين آمنوا ولم =)في الميراث ، (آووا ونصروا أولئك بعهم أولياء بعضوالذين 

بخالف )الميراثفي ، (ما لكم من واليتهم من شيء=)، وهؤالء األعراب (يهاجروا

(فهم الخوارج لها  
  

 المعنى



بعد أن قيل نوح هذا القول ودعاءه هذا الدعاء، كان وذُكر : قال بن كثير

بخالف ) (.أَنَّهُ لَْن يُْؤِمَن ِمْن قَْوِمَك إِال َمْن قَْد آَمَن :) أن أوحى إليه ربه

 (فهم الخوارج لها

ِ اَل تَذَْر َعلَى اأْلَْرِض ِمَن اْلَكافِِريَن : )قال تعالى إِْن تَذَْرُهْم إِنََّك .َديَّاًراَوقَاَل نُوٌح َرب 

27-26نوح( فَاِجًرا َكفَّاًرايُِضلُّوا ِعبَاَدَك َواَل يَِلُدوا إاِلَّ   

مما سبق يتبين لنا مدى جهل الخوارج بتأويل القرآن وفهم مراد هللا 

فيه ويتجلى لنا صدق وصف الرسول لهم في تنبئه بهم وبأوصافهم في 

يَْخُرُج فِيُكْم قَْوٌم تَْحِقُروَن َصالَتَُكْم َمَع : )حديث ذي الخويصرة لما قال ملسو هيلع هللا ىلص

َويَْقَرُؤوَن اْلقُْرآَن الَ َصالَِتِهْم َوِصيَاَمُكْم َمَع ِصيَاِمِهْم َوَعَملَُكْم َمَع َعَمِلِهْم 

البخاري لتفسيرهم القرآن وفق سذاجة عقولهم ( يَُجاِوُز َحنَاِجَرُهمْ 

  وسطحية فهومهم وهزالة علمهم



 منطلقاتهم
 المنهجية

االعتماد على العقل وقواطع األدلة من القرآن والسنة لتأصيل 
 أصولهم

االعتماد على 
 العقل

في تأويل المتشابهات من القرآن 
  والسنة القطعية

ورد األحاديث التي يخالف ظاهرها 
 أصولهم

األصول المنهجية 

 للمعتزلة



 أصول المعتزلة

 التوحيد

 العدل اإللهي

بين  المنزلة الوعد والوعيد
 المنزلتين

األمر 
بالمعروف 
والنهي عن 
 المنكر



 التوحيد

لنفي :الصفات هي عين الذات
 التعدد عن هللا

لنفي :تأويل الصفات الخبرية
 التجسيم والتشبيه

لنفي تعدد :القرآن مخلوق
 القدماء

 

لنفي التجسيم :نفي الرؤية
 عن هللا

 شيئمثله كليس )
 (وهو السميع البصير

 (أحدقل هو هللا )و



 

الصفات هي 

 عين الذات

قالوا بأن الصفات ليست هي غير الذات فهو ليس عالم بعلم وإنا العلم ذاته فهو قادر 

 وقدرته ذاته وهكذا مع بقية صفات الذات 

الدليل من 

 القرآن

َ لَّقَْد :)هللا تعالى إنما كفر النصارى في قوله تعالىأن : قالوا َكفََر الَِّذيَن قَالُواْ إِنَّ َّللا 

يخلو إما أن يقال أنه تعالى إنما كفرهم؛ ألنهم أثبتوا فال .   73المائدة( ثَاِلُث ثاَلَثَةٍ 

ذواتا ثالثة قديمة بأنفسها، أو ألنهم أثبتوا ذاتا موصوفة بصفات متباينة، واألول 

بطل القسم ولما باطل؛ ألن النصارى ال يثبتون ذواتا ثالثة قديمة قائمة بأنفسها، 

األول ثبت القسم الثاني، وهو أنه تعالى إنما كفرهم ألنهم أثبتوا ذاتا موصوفة 

بصفات متباينة، ولما كفر النصارى ألجل أنهم أثبتوا صفاتا ثالثة، فمن أثبت الذات 

 مع الصفات فقد أثبت أكثر من ثالثة، وكان كفره أعظم من كفر النصارى

الدليل 

 العقلي

ن كان ال يقوم وجوده إال بها؛ )شبهة التركيب في الذات اإللهية -1: استدلوا بما يلي

فقد تعلق بها وصار مركباً من أجزاء ال يصح وجوده إال بمجموعها، والمركب 

لوكان هللا عالم بعلم قديم للزم عن ذلك تعدد ) شبهة تعدد القدماء -2(..معلول

وإن كان علمه غير قديم فهو حادث في الذات )نفي كونه محال للحوادث -3(.القدماء

التغير والحدوث واالكتمال وكل ذلك في : اإللهية فيكون هللا محال للحوادث فيلزم عنه

.(حق هللا محال  



 

ِ : )  وقال 103االنعام(َوُهَو يُْدِرُك اأْلَْبَصاَر اَل تُْدِرُكهُ اأْلَْبَصاُر :)قال تعالى قَاَل َرب 

َمَكانَهُ فََسْوَف تََرانِي فَِإِن اْستَقَرَّ َولَِكِن اْنُظْر إِلَى اْلَجبَِل لَْن تََرانِي أَِرنِي أَْنُظْر إِلَْيَك قَاَل 

ا تََجلَّى َربُّهُ ِلْلَجبَِل َجعَلَهُ  افَلَمَّ نفى رؤيته  –فقد نفى إمكانية إدراكه  143االعراف(َدكًّ

 .فهي إذا محال( استقرار الجبل)علق إمكانية الرؤية بالمحال -بالتأبيد 

 

نفي إمكانية 

رؤية هلل 

 تعالى

ألن الرؤية تستلزم الجسمية والجهة وسقوط الشعاع : هللالنفي التجسيم عن 

(مستلزمات الرؤية)  

القرآن 

 مخلوق

          

 

 اْلَحِديثِ فَلَعَلََّك بَاِخٌع نَْفَسَك َعلَى آثَاِرِهْم إِْن لَْم يُْؤِمنُوا بَِهذَا : )قال تعالى -1

 .قديمإنه : يدل على فساد قول من يقول وهذا : القاضي قال .  6الكهف(أََسفًا

ً والحديث ال بد وأن يكون   .حادثا

ُ : )وقال -2 لَ َّللاَّ إنه تعالى وصفه  23الزمر( أَْحَسَن اْلَحِديِث ِكتَابًا ُمتََشابًِها َمثَانِيَ  نَزَّ

قوله أحسن الحديث يقتضي أن  .الغيربأنه نزله والمنزل يكون في محل تصرف 

 .األحاديثيكون هو من جنس سائر 

. 2االنبياء(َوُهْم يَْلعَبُوَن  اْستََمعُوهُ إاِلَّ  ُمْحَدثٍ  ِمْن َرب ِِهْم ِذْكرٍ َما يَأْتِيِهْم ِمْن )وقال -3 

 .فالقرآن محدث :محدثالقرآن ذكر والذكر  :المعتزلةفقالت 

 



 اليد

 الوجه

.47الذاريات(لَُموِسعُونَ َوإِنَّا  بِأَْيدٍ بَنَْينَاَها َوالسََّماَء )-  

وسفيان وقتادة.مجاهدعباس والثوري   ابن.الطبري=بقوةوالسماء رفعناها سقفا : المعنى  

.  التأكيدبمعنى اليد هاهنا ::مجاهد قال 75ص( بِيََديَّ َما َمنَعََك أَن تَْسُجَد ِلَما َخلَْقُت )-

بنفسيخلقته : البيضاوي. بخلقهمعتني  أي:عاشوراأللوسي والرازي وابن   

ا َعِملَْت أَ )- الرازي . بقدرتنا:ابن عباس.   71يس(أَْنعَاًما ْيِدينَاأََولَْم يََرْوا أَنَّا َخلَْقنَا لَُهْم ِممَّ

.والتفرد من غير مدخل لغيرنا بالذات: واأللوسيي السيوطوالنيسابوري  والبغوي  

قبلة هللا : بن عباس والحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد 115البقرة(َّللاَِّ َوْجهُ فَثَمَّ فَأَْينََما تَُولُّوا )-  

ْكَرامِ )- مجاهد والزمخشري والرازي والسيوطي . 27الرحمن(َويَْبقَى َوْجهُ َرب َِك ذُو اْلَجاَلِل َواإْلِ

أي ذاته: واأللوسي وابن عاشور  

الطبري وابن كثير والسيوطي واأللوسي ومقاتل . 88القصص(َوْجَههُ ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك إاِلَّ )

ابن عباس ومجاهد  وأبو العالية  هوإال : والزمخشري وابن عبد السالم وابن عاشور

هللاإال : وعن الضحاك. جاهه: الثوري وأبو عبيدةابتغي به وجهه إال ما : وسفيان  

تأويلهم للصفات الخبرية على 

:النحو التالي  



 العين
 

39طه(ْينِيَوأَْلقَْيُت َعلَْيَك َمَحبَّةً ِمن ِي َوِلتُْصنََع َعلَى عَ )-  

: السيوطي. والصوناستعارة تمثيلية للحفظ :األلوسي. محبتي وإرادتي: الطبري وقتادة

لك وحفظيرعايتي   

 األصبع
الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث  أصابعمن  إصبعينإن قلوب بنى آدم كلها بين » -

. مسلم«يشاء  

اإلرادة والقدرة..َكف ِيفاَُلن فِي قَْبَضتِي ، َوفِي : َكَما يُقَال  اْلَمَجازاْلُمَراد :قال النووي  

 القدم

- «قدمه حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى . ال تزال جهنم تقول هل من مزيد

 .مسلم«ويزوى بعضها إلى بعض . وعزتك قطفتقول قط 

وقيل لها من أهل العذابما قدمه أو  إذالل جهنمالمراد قال أهل العلم : العسقالني :

ِر الَِّذيَن آَمنُوا أَنَّ لَُهْم ) = الموضع   .2يونس(ِعْنَد َرب ِِهمْ قََدَم ِصْدٍق َوبَش ِ



 
معناه

: 

46فصلت(وما ربك بظالم للعبيد):                                       الداللة على األصلالقطعي النص   العدل اإللهي 
(الحكمة)القيام بالفعل على الوجه األحسن: أو. حقوق اآلخرينرعاية   

 المسائل المتفرعة عنه

األدلة 

 النقلية

ْحَمِن ِمْن تَفَاُوٍت : )قال تعالى ِ اُصْنَع : )وقال.3الملك(َما تََرى فِي َخْلِق الرَّ الَِّذي أَتْقََن ُكلَّ َّللَّ

الَِّذي : )وقال 27ص(َوَما َخلَْقنَا السََّماَء َواأْلَْرَض َوَما بَْينَُهَما بَاِطاًل : )وقال 88النمل(َشْيءٍ 

ْنَساِن ِمْن ِطيٍن   7السجدة(أَْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخلَقَهُ َوبََدأَ َخْلَق اإْلِ

اإلنسان 

يخلق 

 أفعاله

كل أهل العدل واتفق . لهاأفعال العباد غير مخلوقة فيهم، وأنهم المحدثون  أن:القاضيقال 

من جهتهم، وأن هللا عز وجل أقدرهم على ذلك، وال فاعل لها، حادثة ..على أن أفعال العباد 

وأن هللا  ..خطؤهوال محدث سواهم، وأن من قال أن هللا سبحانه خالقها ومحدثها، فقد عظم 

المعتزلة لم ينكروا العلم األزلي، فاهلل تعالى عندهم لم إن : الخياط وقال..ذلكأقدرهم على  

  يزل عالماً بكل ما يكون من أفعال خلقه



 

الشر الصادر عن فعل اإلنسان فهو شر حقيقي ومن خلق اإلنسان فيحاسب  -1الشر قسمان 

( الجبائي )لإلنسان فيه كالبراكين والزالزل وغيرها فهو شر مجازي الدخلوشر  -2. عليه

انظر مشكلة الشر عند قدماء المعتزل(هللاوليس شرا حقيقيا لما له من وظائف فهو من خلق   

  
 

َمْن َعِمَل َصاِلًحا فَِلنَْفِسِه َوَمْن أََساَء فَعَلَْيَها : )النصوص السابقة وقال: من القرآندليلهم ــ 

ٍم ِلْلعَبِيدِ    .46فصلت(َوَما َربَُّك بَِظالَّ

القاضي بهذه اآلية على أنه تعالى احتج  . 23الحديد(ُمْختَاٍل ُكلَّ الَ يُِحبُّ وهللا :)وقال تعالى

  ال يريد أفعال العباد

وجعلته بينكم محرما  على نفسى حرمت الظلم إنى  عبادىيا »  :في حديث قدسيوقال ــ 

مسلم(فال تظالموا    

 

األدلة 

 العقلية

للقبح ثم يحاسب وأن خلقه  –خالق الظلم ظالم أن : نفي الظلم عن هللا تعالى من جهتين -1

ولما رتب عنها المدح أو الذم  -3له لما أمر بها أو نهى عنها  مخلوة لوكانت -2عليه ظلم 

 نفي الحكمة من إرسال الرسل  -5لها وقوع افعالنا بحسب قصودنا دليل على خلقنا  -4

هللا 

 اليخلق

الشر وال 

 يريده

دليلهم 

من 

 القرآن



 .14المؤمنون {أَْحَسُن الخالقين فَتَبَاَرَك هللا } :وقال تعالى ــ

أنك والفَْرق فقال سبحانه َخْلقاً، سبحانه ال يعيب عليهم الَخْلق؛ ألنه أثبت للعباد فالحق 

َصْنعة البشر تجمد على أن  العدمتخلق من موجود ، أما الحق سبحانه فيخلق من 

حالها ، فالسكين مثالً يظل سكيناً فال يكبر لكن ِخْلقة هللا سبحانه لها صفة النمو 

والحياة والتكاثر لذلك أنصفك هللا فوصفك بأنك خالق ، لكن هو سبحانه أحسن 

لوال أن هللا تعالى قدره ليكون خالقاً لفعله إذ اقدره لما جاز القول بأنه  .الخالقين 

أحسن الخالقين ، كما لو لم يكن في عباده من يحكم ويرحم لم يجز أن يقال فيه أحكم 

والخلق في اللغة هو كل فعل وجد من فاعله مقدراً ال على . الحاكمين وأرحم الراحمين

 سهو وغفلة ، والعباد قد يفعلون ذلك على هذا الوجه
 

 

 

 

 

إرادة مخصوصة ، وهي إرادة الثواب فال يلزم من نفي هذه فالمحبة فرق بين المحبة واإلرادة  هناكوالجواب عنه أن . 

  .اإلرادة نفي مطلق اإلرادة 

 مسلم(والشر ليس إليك يديك  فىلبيك وسعديك والخير كله : )ومن السنة قوله ــ
 
 

 

إرادة تكوينية واإلرادتان  اليريدهالشر إرادة شرعية فهو  اليريدأن هللا : قال القاضي

والشر صفة قبح وخالق . وكذا أن فعل الشر ينافي العدل. يريدمتساويتان وهو فعال لما 

...الشر شرير  

الدليل 

 العقلي

دليلهم من 

 القرآن



 

أو هو عبارة عما قدر هللا تعالى  .يستحق تاركه الذم ماأوبالحكمة ما يكون تركه مخال 

  المحاليطلق على ما يلزم من فرض عدمه يفعله وقد على نفسه أن 

إن هللا ال يفعل بالعباد كلهم إال ما هو أصلح لهم في دينهم وأدعى المعتزلة جمهور قال 

لهم إلى العمل بما أمرهم به، وأنه ال يدخر عنهم شيئاً يعلم أنهم يحتاجون إليه في أداء 

به ما كلفهم   

لذا فقد نفى المعتزلة إضافة القبيح إلى  هللا في كل أفعاله كالخلق واإلرادة واألمر؛ فال 

.  فكل ما يخلقه أو يريده أو يأمر به فهو حسن. يخلق القبيح وال يريده وال يأمر به  

يجب على 

هللا فعل 

الصالح و 

 األصلح

أدلة 

 الوجوب

 

ْحَمةَ لَيَْجَمعَنَُّكْم إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَمِة اَل َرْيَب فِيِه َكتََب : )قال تعالى  12االنعام(َعلَى نَْفِسِه الرَّ

لَُهْم فِيَها َما : )وقال 71مريم(َمْقِضيًّا َعلَى َرب َِك َحتًْما َوإِْن ِمْنُكْم إِالَّ َواِرُدَها َكاَن : )وقال

ي ُرُسلَنَا : )وقال 16الفرقان(َمْسئُواًل َعلَى َرب َِك َوْعًدا يََشاُءوَن َخاِلِديَن َكاَن  ثُمَّ نُنَج ِ

نَْصُر َحقًّا َعلَْينَا َوَكاَن : )وقال 103يونس(نُْنجِ اْلُمْؤِمنِينَ َحقًّا َعلَْينَا َوالَِّذيَن آَمنُوا َكَذِلَك 

  47الروم(اْلُمْؤِمنِيَن 

ُ َوَرُسولُهُ أَْعلَُم قَاَل : )وقال ملسو هيلع هللا ىلص لمعاذ َهْل تَْدِري َما َحقُّ اْلِعبَاِد َعلَى هللِا إَِذا فَعَلُوهُ قُْلُت َّللاَّ

بَُهمْ َحقُّ اْلِعبَاِد َعلَى هللِا  البخاري(.أَْن الَ يُعَذ ِ  
 



أدلة 

فعل 

 األصلح 

ُ اَل يُِحبُّ َوإِذَا :) قال تعالى  205البقرة(اْلفََسادَ تََولَّى َسعَى فِي اأْلَْرِض ِليُْفِسَد فِيَها َويُْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َوَّللاَّ

ُ َسِميعًا اَل : )وقال ُ اْلَجْهَر بِالسُّوِء ِمَن اْلقَْوِل ِإالَّ َمْن ُظِلَم َوَكاَن َّللاَّ   148النساء(َعِليًمايُِحبُّ َّللاَّ

ِ ِصْبغَةً َونَْحُن لَهُ َعابُِدوَن : )قال تعالى ِ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن َّللاَّ ُصْنَع : )وقال 138البقرة(ِصْبغَةَ َّللاَّ

ِ الَِّذي أَتْقََن ُكلَّ َشْيٍء إِنَّهُ َخبِيٌر بَِما  أَفَُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة يَْبغُوَن َوَمْن : )وقال 88النمل(تَْفعَلُونَ َّللاَّ

ِ ُحْكًما ِلقَْوٍم يُوقِنُونَ  ُ أَْحَسُن اْلَخاِلِقينَ : )وقال 50المائدة(أَْحَسُن ِمَن َّللاَّ  14المؤمنون(فَتَبَاَرَك َّللاَّ

ْنَساِن ِمْن ِطينٍ : )وقال أَتَْدُعوَن بَْعاًل : )وقال 7السجدة(الَِّذي أَْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخلَقَهُ َوبََدأَ َخْلَق اإْلِ

ْنَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِويمٍ : )وقال 125الصافات(َوتَذَُروَن أَْحَسَن اْلَخاِلِقينَ  4التين(لَقَْد َخلَْقنَا اإْلِ  

اللطف هو كل ما يختار عنده المرء الواجب، ويتجنب القبيح، أو ما يكون عنده أقرب إما إلى 

.المعصيةيبعث المكلفين على الطاعة واجتناب أو ما . القبيحاختيار الواجب أو ترك   

وال يكون اللطف قبل التكليف يجب ما يتأخر عن حال التكليف من التمكين واأللطاف، وإنما 

(.القاضي. )له النتفاء التكليف في تلك الحال والمقارنا  

اللطف 

 اإللهي

َ َغنِيٌّ َعْنُكْم َواَل يَْرَضى ِلِعبَاِدِه اْلُكْفَر َوِإْن تَْشُكُروا يَْرَضهُ لَُكْم : )قال تعالى    إِْن تَْكفُُروا فَِإنَّ َّللاَّ

ُ بُِكُم اْليُْسَر َواَل يُِريُد بُِكُم : )وقال 7الزمر( ُ أَْن يَُخف َِف : )وقال 185البقرة(اْلعُْسرَ يُِريُد َّللاَّ يُِريُد َّللاَّ

ْنَساُن َضِعيفًا 128النساء(َعْنُكْم َوُخِلَق اإْلِ  

أدلة فعل 

 الصالح 



ِ َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ اَلتَّبَْعتُُم الشَّْيَطاَن إاِلَّ قَِلياًل : )قال تعالى : وقال 83النساء(َولَْواَل فَْضُل َّللاَّ

ةٍ ) ْحَمِن ِلبُيُوتِِهْم ُسقُفًا ِمْن فِضَّ ةً َواِحَدةً لََجعَْلنَا ِلَمْن يَْكفُُر بِالرَّ  َولَْواَل أَْن يَُكوَن النَّاُس أُمَّ

َوَما ُكْنَت تَتْلُو ِمْن قَْبِلِه ِمْن ِكتَاٍب َواَل تَُخطُّهُ : )وقال 33الزخرف(َوَمعَاِرَج َعلَْيَها يَْظَهُرونَ 

ْزَق ِلِعبَاِدِه لَبَغَْوا فِي : )وقال 48العنكبوت(بِيَِمينَِك إِذًا اَلْرتَاَب اْلُمْبِطلُونَ  ُ الر ِ َولَْو بََسَط َّللاَّ

ُل بِقََدٍر َما يََشاُء إِنَّهُ بِِعبَاِدِه َخبِيٌر بَِصيرٌ  27الشورى(اأْلَْرِض َولَِكْن يُنَز ِ  

 االدلة

التحسين 

 والتقبيح

والقبيح ما خالف . الغرض الءمةفالحسن على هذا ما . المالءمة والمنافرة: المعنى األول

والثاني كون الفعل يتعلق به المدح أو الذم عاجال، والثواب والعقاب (. المصلحة والمفسدة)الغرض

واختلفوا في الثاني. بين العلماء على أنه عقلي الخالففاألول . آجال كالطاعات والمعاصي  

التحسين 

والتقبيح 

 عقليان

والحاكم بالحسن والقبح عليها هو  ذاتية في األشياء بالمعنى الثاني صفات والقبح الحسن : المعتزلةفقال 

. فقطالعقل،  ودور الشرع أنه كاشف ومبين لتلك الصفات   

الً : في درك حسن و قبح األفعال هو كالتالي العقل أن دور: كما ميزوا بين أنواع ثالثة  أن العقل يدرك : أو 

حسن العدل وشكر المنعم والصدق النافع، وقبح الظلم : مثال. حسن وقبح بعض األفعال بالضرورة والبداهة

ً .وكفران المنعم والكذب الضار  ل : ثانيا كحسن :  مثال. أنه يدرك حسن وقبح بعض األفعال بالتفك ر والتأم 

ً . الصدق الضار وقبح الكذب النافع أنه ال يدرك حسن وقبح جملة من األفعال ال ضرورة وال بالتفك ر : ثالثا

ل ، و بالتالي فال يكون للعقل سبيل لمعرفة حسن و قبح هذه األفعال إال  عن طريق تحسين وتقبيح  والتأم 

.الشارع كالعبادات  



الدليل 

 النقلي

 115لمؤمنون﴿أَفََحِسْبتُْم أَنََّما َخلَْقنَاُكْم َعبَثًا َوأَنَُّكْم إِلَْينَا اَل تُْرَجعُوَن﴾ا: تعالىقال  -

ْحَساِن إِالَّ  َهلْ :)وقال - ْحَسانُ َجَزاُء اإْلِ  .  60الرحمن(اإْلِ

 .36-35القلمتَْحُكُموَن﴾َما لَُكْم َكْيَف . َكاْلُمْجِرِمينَ اْلُمْسِلِميَن  فَنَْجعَلُ ﴿أَ : وقال -

   .متروك حكمه للعقلاإلنكاري فيما سبق والسؤال 

يَّ الَِّذي يَِجُدونَهُ َمْكتُوبًا ِعْنَدُهْم فِي ﴿: وقال -  ُسوَل النَّبِيَّ اأْلُِم  الَِّذيَن يَتَّبِعُوَن الرَّ

ْنِجيِل يَأُْمُرُهْم   الطَّيِ بَاتِ َويُِحلُّ لَُهُم اْلُمْنَكِر  َويَْنَهاُهْم َعِن بِاْلَمْعُروفِ التَّْوَراِة َواإْلِ

ُم َعلَْيِهُم   .  157األعراف﴾اْلَخبَاِئثَ َويَُحِر 

َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن َواَل تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتِي  اْلفََواِحشَ َواَل تَْقَربُوا : )وقال -

ِ ذَِلُكْم  ُ إِالَّ بِاْلَحق  َم َّللاَّ اُكمْ َحرَّ  151األنعام(تَْعِقلُونَ لَعَلَُّكْم بِِه  َوصَّ

الدليل 

 العقلي

. ال دين لهكان الحسن والقبح شرعيين لما حكم بهما من لو  2-كحسن العدل وقبح الظلم :البداهة-1

ولو كان الحسن ما  4 -أن االستجابة لدعوة الرسل مبنية على تحسين الدعوة وعدم تقبيحها  3-

حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع فال فرق بين الظلم والعدل؛ ألنه يجوز أن يأمر هللا بالظلم 

. فيكون حسنا  وينهى عن العدل فيكون قبيحا والعكس صحيح وهذا في غاية التناقض  



: أغلب مسائلهم للفعل والقبح الذاتيين المعتزلة على القول بالحسن بني   

واجب قبل ومعرفة صفاته ككونه عادال ، وشكره  بالدليلكمعرفة هللا تعالى  -

بعض األمور على هللا تعالى؛ ألن تركها قبيح ومخل ووجوب  -. السمعورود 

بالحكمة، ومن ذلك وجوب الصالح واألصلح للعباد، ووجوب اللطف والثواب 

معرفة كل ذلك وإن قصر في للعاصي، والوعد والوعيد، للمطيع، والعقاب 

.استوجب العقوبة  

يجب عليه أن يعلم حسن الحسن وقبح القبيح، فيجب عليه االلتزام كما  -

 بالحسن 

.والجوروالعدل، واإلعراض عن القبيح كالكذب كالصدق   

المسائل 

المترتبة 

على 

األصل 

 السابق



 باعتبار العقل مناط التكليف األدلة

العقل حسنه أو قبحه بالضرورة والبداهة مثل حسن  مايدركيكون مكلفا ومحاسبا على 

الصدق وقبح الكذب أو ما يدركه العقل بالتفكير والتأمل مثل حسن الصدق الضار وقبح 

أما تفاصيل العبادات فال تدرك إال بالشرع فال يحاسب عليهاالكذب النافع   

مجال 

 التكليف

بناء على مبدأ التحسين والتقبيح العقليين ذهب المعتزلة إلى أن اإلنسان مكلف قبل ورود 

 الرسالة 

اإلنسان 

مكلف قبل 

  ورودالشرع





 الوعد والوعيد
َ اَل يُْخِلُف إِنَّ ) 31الرعد(اْلِميعَادَ َّللاَّ  

َوَمْن )تخليد صاحب الكبيرة في النار لكنه أخف من الكافر
 ُ ًدا فََجَزاُؤهُ َجَهنَُّم َخاِلًدا فِيَها َوَغِضَب َّللاَّ يَْقتُْل ُمْؤِمنًا ُمتَعَم ِ

 93النساء(َعلَْيِه َولَعَنَهُ َوأََعدَّ لَهُ َعذَابًا َعِظيًما

يجب على هللا إنفاذ الوعد 
َ اَل : )للمؤمنين لقوله تعالى إِنَّ َّللاَّ
 31الرعد(يُْخِلُف اْلِميعَادَ 

ُ اْلُمنَافِِقيَن َواْلُمنَافِقَاِت َواْلُكفَّاَر نَاَر : )وجوب تخليد الكفار في النار لقوله تعالى َوَعَد َّللاَّ
ُ َولَُهْم َعذَاٌب ُمِقيمٌ  فِيَهاِهيَ َجَهنََّم َخاِلِديَن   68التوبة(َحْسبُُهْم َولَعَنَُهُم َّللاَّ

 إنكار الشفاعة ألصحاب الكبائر

َواتَّقُوا يَْوًما اَل تَْجِزي نَْفٌس َعْن نَْفٍس َشْيئًا َواَل )
يُْقبَُل ِمْنَها َشفَاَعةٌ َواَل يُْؤَخذُ ِمْنَها َعْدٌل َواَل ُهْم 

 48البقرة(يُْنَصُروَن 



 المنزلة بين المنزلتين

مرتكب الكبيرة من المؤمنين ليس بمؤن وال كافر بل هو في مرتبة بين الكفر واإليمان 

 وسموه فاسقا
 مفهومها

 حكم مرتكبها إذا مات مرتكب الكبيرة من غير توبة فهو مخلد في النار إال أنه أق عذابا من الكافر



 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 المفهوم

 حكمه

 أن يؤمر بالمعروف إذا ُجهل أو ُعطل و ينهى عن المنكر إذا وقع

 يجب على كل مؤمن قادر بشروطه ومراتبه



 األشاعرة

وإجبار األمة ( المأمون)إستمالة المعتزلة لبعض الخلفاء العباسيين : السبب السياسي -

(خلق القرآن)على تبني  آراء المعتزلة في العقائد  

النقل بمثابة النور لالبصار، والعقل بمثابة العين له، فكما : الجمع بين النقل والعقل

لذا تميزت آراؤهم . التغني العين من غير نور كذا اليغني النور من غير عين

.بالتوسط بين المدرسة العقلية والمدرسة الظاهرية    

 مؤسسها

أسباب 

 نشأتها

 منهجها

  البصرة(م936-874/ هـ 324-260) إسماعيل األشعريبن علي أبو الحسن 

تطرف المعتزلة في نزعتهم العقلية ومغاالتهم في : السبب المنهجي والموضوعي-

ليس هللا بكذا : )التوحيد في جانب النفيحصر .العقديةتأويل النصوص 

في مقابل أصحاب النزعة الظاهرية الذين يحملون النصوص على ...( والكذاووو

 المعنى الحقيقي للظاهر



 أصولها العقدية

العقل 

 والنقل
فكما اليقوم بناء من غير . العقل كاألساس والنقل كالبناء :وفقوا بين العقل والنقل 

 أساس كذلك اليغني أساس من غير بناء 

الذات 

والصفا

 ت

 قالوا أن الصفات ليست هي عين الذات والهي خارج الذات اإللهية

تأويل 

 الصفات
 قالوا بتفويض المعنى والكيف إلى علم هللا وقال المتأخرون بالتأويل



خلق 

 القرآن

 الكالم النفسي قديم والكالم اللفظي مخلوق

جعل اللسان على الفؤاد دليال*** إن الكالم لفي الفؤاد وإنما  

أفعال 

 العباد

اإلنسانقالوا هي مخلوقة هلل مكتسبة من   
ُ َربُُّكْم اَل إِلَهَ إِالَّ ُهَو َخاِلُق ُكل ِ َشْيٍء ) 102االنعام( ذَِلُكُم َّللاَّ  

38المدثر( َرِهينَةٌ نَْفٍس بَِما َكَسبَْت ُكلُّ )   

التحسين 

 والتقبيح
 التحسين والتقبيح عقليان؛ فالحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع

تعليل 

 أفعال هللا

اليجوز تعليل أفعال هللا تعالى لما في ذلك من تقييد إلرادة هللا وهو فعال لما يريد ويؤولون الم 

ْنَس إاِلَّ )التعليل في القرآن بالم العاقبة أو الجعلية    56الذاريات (ِليَْعبُُدونِ َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ

وبدل القول بالعلة الغائية ألفعال هللا قالوا بالحكمة وفرقوا بينهما فاألولى تعود على الفاعل 

.وسببا للفعل والثانية تعود على المفعول له وأثر للفعل وليست مؤثرة فيه  



 العالمة الدكتور دمحم سعيد رمضان البوطي



 العالمة دمحم الحسن ولد الددو



 األصول المنهجية للشيعة

 منطلق المنهج
ينطلق الشيعة في تأسيسهم ألصولهم العقدية من مبدأ العناية اإللهية بالبشر واللطف 

 بهم؛ فعناية هللا بالبشر بعد خلقهم يقتضي إرسال الرسل ونصب األئمة من بعدهم

المسلك 

 المنهجي

ولتأصيل آرائهم العقدية سلكوا في االستدالل مسلك المعتزلة وذلك باالعتماد على 

 العقل في فهم النقل وتأويله

:وبتطبيق هذا المنهج قالوا باألصول التالية  

أن اإلمامة كالنبوة منصب إلهي ليس للعباد فيه خيرة؛ فاإلمام  اإلماميةيرى الشيعة 

.واعتمدوا على أدلة من المنقول والمعقول. يعين بنص إلهي وفق علمه األزلي  

 اعتمدوا على أدلة من القرآن و السنة األدلة النقلية 

النص على 

 اإلمامة



  

من 

 القرآن

 

َكاةَ َوُهْم : )قال تعالى اَلةَ َويُْؤتُوَن الزَّ ُ َوَرُسولُهُ َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّ إِنََّما َوِليُُّكُم َّللاَّ

ِ ُهُم اْلغَاِلبُونَ  .َراِكعُونَ  َ َوَرُسولَهُ َوالَِّذيَن آَمنُوا فَِإنَّ ِحْزَب َّللاَّ . 56-55المائدة (َوَمْن يَتََولَّ َّللاَّ

حيث أجاب المتسول . بحسب سبب النزول، ذكر الطبري أنها نزلت في علي رع ووجهوااآلية

َ َوُكونُوا َمَع : )في صالته وقال راكهفتصدق بخاتمه وهو   يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ

اِدقِيَن  الدر . مع علي بن أبي طالب : قال عباس عن ابن  مردويهأخرج ابن  119التوبة(الصَّ

 المنثور للسيوطي 

عساكر عن علي بن أبي ابن أخرج  7الرعد(إِنََّما أَْنَت ُمْنِذٌر َوِلُكل ِ قَْوٍم َهاٍد ): وقال تعالى

رسول هللا صلى هللا عليه : قال { إنما أنت منذر ولكل قوم هاد}قوله طالب رضي هللا عنه في 

ُسوَل َوأُوِلي : )وقال .الهاديوسلم المنذر وأنا  َ َوأَِطيعُوا الرَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا َّللاَّ

يَا أَيَُّها : )وقال. ذكر صاحب شواهد التنزيل انها نزلت في علي رع  59النساء(اأْلَْمِر ِمْنُكمْ 

 ُ ْغ َما أُْنِزَل إِلَْيَك ِمْن َرب َِك َوإِْن لَْم تَْفعَْل فََما بَلَّْغَت ِرَسالَتَهُ َوَّللاَّ ُسوُل بَل ِ أخرج  67المائدة(الرَّ

اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم ) :حيث نزل قوله تعالى السيوطي في الدرر انها نزلت يوم غدير خم

ْساَلَم ِدينًا  3المائدة(َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اإْلِ     
 



يا بني عبد المطلب ، إني قد : قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : عن علي بن أبي طالب ، قال 

يؤازرني على  فأيكمجئتكم بخير الدنيا واآلخرة ، وقد أمرني هللا أن أدعوكم إليه ، 

فأحجم القوم » : هذا األمر على أن يكون أخي ، ووصيي ، وخليفتي فيكم ؟ قال 

»  : أنا يا نبي هللا ، أكون وزيرك عليه ، فأخذ برقبتي ، وقال : وقلت « عنها جميعا 

 «هذا أخي ، ووصيي ، وخليفتي فيكم ، فاسمعوا له وأطيعوا 

حديث 

 الدار

ْبيَاِن وَ  فُنِي فِي الص ِ َساِء الن ِ أَنَّ َرُسوَل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص َخَرَج إِلَى تَبُوَك َواْستَْخلََف َعِليًّا فَقَاَل أَتَُخل ِ

 .قَاَل أاَلَ تَْرَضى أَْن تَُكوَن ِمن ِي بَِمْنِزلَِة َهاُروَن ِمْن ُموَسى إاِلَّ أَنَّه لَْيَس نَبِيٌّ بَْعِدي

حديث 

 المنزلة

يوم غدير خم ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي أمهاتهم فقلنا بلى يا  قال 

 رسول هللا قال فمن كنت مواله فعلى مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه 
 غدير خم

وسنذكر أهم األحاديث                         المعتمدة عندهم في هذه المسألة    من السنة 



حديث رزية 

 يوم الخميس

ُ َعْنُهَما أَنَّهُ قَاَل يَْوُم اْلَخِميِس َوَما يَْوُم اْلَخِميِس ثُمَّ بََكى َعِن ) اْبِن َعبَّاٍس ، َرِضَي َّللاَّ

َحتَّى َخَضَب َدْمعُهُ اْلَحْصبَاَء فَقَاَل اْشتَدَّ بَِرُسوِل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص َوَجعُهُ يَْوَم اْلَخِميِس فَقَاَل 

 ٍ ائْتُونِي بِِكتَاٍب أَْكتُْب لَُكْم ِكتَابًا لَْن تَِضلُّوا بَْعَدهُ أَبًَدا فَتَنَاَزُعوا ، َوالَ يَْنبَِغي ِعْنَد نَبِي 

ا تَْدُعونِي إِلَْيِه : تَنَاُزٌع فَقَالُوا َهَجَر َرُسوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل  َدُعونِي فَالَِّذي أَنَا فِيِه َخْيٌر ِممَّ

َوأَْوَصى ِعْنَد َمْوتِِه بِثاَلٍَث أَْخِرُجوا اْلُمْشِرِكيَن ِمْن َجِزيَرِة اْلعََرِب َوأَِجيُزوا اْلَوْفَد 

 البخاري(.بِنَْحِو َما ُكْنُت أُِجيُزُهْم َونَِسيُت الثَّاِلثَةَ 

 األدلة العقلية

وهللا أكبر من أن يترك األرض بغير إمام : )الكلينييقول . دليل العناية اإللهية -1

أصول الكافي(عادل إن زاد المؤمنون شيئا ردهم وإن نقصوا شيئا أتمه لهم  

إنها كالنبوة لطف من هللا، فال بد : )يقول دمحم المظفر. النبوةعلى قياس اإلمامة  -2

في كل عصر إمام هاد يخلف النبي في وظائفه والدليل الذي يوجب إرسال  أنيكون

. اإلماميةعقائد (الرسل هو نفسه يوجب نصب اإلمام بعد الرسول  

اإلمامة كحق أدبي على حق الميراث  اإلماميةيقيس . اإلمامة على الوراثةقياس  -3

(أرض فدك)كحق مادي  



عصمة 

 اإلمام

العصمة عندهم قوة باطنية  تعصم اإلمام من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما 

بطن من سن الطفولة إلى الموت عمدا وسهوا، كما يجب أن يكون معصوما من السهو 

دمحم المظفر. والخطأ والنسيان  

الدليل 

 العقلي

يكن اإلمام معصوما أمكن صدور الذنب منه، فيسقط من  فإلم: دليل بطالن التسلسل -1

..القلوب محله فال ينقادون إليه فيحتاج إلى إمام آخر يسدده ويتسلسل  

أن هللا أمرنا بطاعته فلو لم يكن معصوما لجاز أن يأمر بالخطأ فإن : دليل التمانع -2

. وجبت علينا طاعته لزم األمر بالضدين وهو محال  

فقالوا اله أعظم من أن يترك األرض من غير إمام عادل؛ إن : دليل العناية اإللهية -3

.زاد المؤمنون شيئا ردهم وإن نقصوا شيئا أتمه لهم  

ان نعتقد بعصمة  اقتضاناوالدليل الذي : قياس اإلمامة على النبوة فقال المظفر -4

أن نعتقد بعصمة األولياء بال فرق يقتضينااألنبياء هو نفسه   



األدلة 

من 

 القرآن

َرُكْم  يُِريدُ إِنََّما :)قال تعالى ْجَس أَْهَل اْلبَْيِت َويَُطه ِ ُ ِليُْذِهَب َعْنُكُم الر ِ يقول مجتبى  33األحزاب(تَْطِهيًراَّللاَّ
ال يمكن أن نتصور لآلية مفهوما صحيحا واضحا سوى أن نفسر الرجس في آية : الموسوي

النجاسة الظاهرية وظيفة دينية الروح والباطن فقط إذ االبتعاد عن التطهير بمعنى نجاسة 

.إذ التشريعية موجهة لكل الناس. أما إرادة هللا فهي إرادة تكوينية. عامة لجميع المسلمين  

ُهنَّ قَاَل إِن ِي َجاِعلَُك ِللنَّاِس : )وقال يَّتِي  إَِماًماَوإِِذ اْبتَلَى إِْبَراِهيَم َربُّهُ بَِكِلَماٍت فَأَتَمَّ قَاَل َوِمْن ذُر ِ

َ َوأَِطيعُوا : )وقال 124البقرة(اَل يَنَاُل َعْهِدي الظَّاِلِمينَ قَاَل  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا َّللاَّ

ُسوَل َوأُوِلي اأْلَْمِر ِمْنُكمْ  على المعصوم والمعطوف  معطوفونفأولي األمر  59النساء(الرَّ

 يأخذ حكم المعطوف علية

من 

 السنة

فانظروا كيف وعترتي تعالى إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من اآلخر كتاب هللا )

الحاكم(تخلفوني فيهما فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض  


