فرقة المعتزلة
سبب التسمية :

 -1حين سئل الحسن البصري عن صاحب الكبيرة ىل يكفَّر  ،تفكر الحسن  ،وقبل
ان يجيب واصل بن عطاء  ،قال  :انا ال اقول ان صاحب الكبيرة مؤمن مطمق  ،وال
كافر مطمق  ،بل ىو منزلة بين المنزلتين ال مؤمن وال كافر .
فأعتزل الى اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما اجاب بو  ،فقال الحسن ،
اعتزل عنا واصل  ،فسمي ىو واصحابو معتزلة .
 -2وقيل ان سبب التسمية سياسي اذ اطمقت عمى من اعتزل عميا رضي اهلل عنو
وامتنع من محاربتو والمحاربة معو بعد دخوليم في بيعتو والرضا بو  ،فسموا
بالمعتزلة .
 -3قيل ان المعتزلة االوائل كانوا من الزىاد الذين اعتزلوا الناس .
اصول المعتزلة الخمسة :
االصل االول  :التوحيد  :ىو العمم بان اهلل تعالى واحد ال يشاركو غيره فيما يستحق
من الصفات نفيا واثباتا عمى الحد الذي يستحقو واالقرار بو .

وقد بنى المعتزلة عمى ىذا االصل ما يأتي :
-1نفي الصفات االليية ( صفات المعاني) القديمة القائمة بذاتو تعالى فقالوا باثبات
ذات ىي بعينيا صفة او ىي صفة بعينيا ذات  ،وقوليم بخمق القرآن .
 -2استحالة رؤية اهلل عزوجل في االخرة من قبل المؤمنين .
االصل الثاني  :العدل
ىو ما يقتضيو العقل من الحكمة وىو اصدار الفعل عمى وجو الصواب والمصمحة ،
والمراد ان افعالو كميا حسنة وال يفعل القبيح وال يخل بما ىو واجب عميو  ،وىذا
يعني عند المعتزلة  :ان اهلل سبحانو وتعالى ال يفعل القبيح وال يريده .
وذكر الق اضي عبد الجبار ادلة القول بان اهلل سبحانو وتعالى ال يريد القبيح منيا :
-1قولو تعالى  ( :وما اهلل يريد ظمما لمعباد )  .سورة غافر . 31
فالمعتزلة يقولون بان اهلل تعالى ال يفعل القبيح وال يريده وان افعالو كميا ال بد ان
تكون حسنة وانو ال يخل بما ىو واجب عميو .

التحسين والتقبيح العقليان :
ويطمق بثالث اعتبارات :
االعتبار االول  :ما يالئم الطبع وينافره كحسن انقاذ الغريق وقبح اتيام البريء
وحسن الحمو وقبح المر
االعتبار الثاني  :صفة الكمال والنقص كحسن العمم وقبح الجيل .
االعتبار الثالث  :ما يوجب المدح او الذم الشرعي عاجال والثواب او العقاب اجال
وىو ىذا ىو محل النزاع بي المعتزلة وغيرىم .
فما رآه العقل حسنا فيو مطموب هلل فعمو ويثاب فاعمو من اهلل وما رآه العقل قبيحا
فيو مطموب هلل تركو ويعاقب فاعمو من اهلل .
افعال العباد :
لما نزه المعتزلة اهلل سبحانو عن القبيح رتبوا قوليم بأن افعال العباد غير مخموقة فييم
وىم المحدثون ليا  ،وافعال العباد ىي االفعال المباشرة االختيارية كتصرفيم وقياميم
وقعودىم ،فاهلل سبحانو ال يخمق افعال الناس وانما ىم يخمقون افعاليم وليس ذلك
عج از منو ولكن اودع اهلل عزوجل القدرة فييم عمى خمق االفعال فيو المعطي  ،وفي
ذلك رد عمى الجبرية حينما يقولون ان االنسان مجبر غير مختار ومن ادلتيم :
-1قولو تعالى  (:صنع اهلل الذي اتقن كل شيء )  .النمل 88
 -2ان في افعال العباد ما ىو ظمم وجور فمو كان اهلل خالقا ليا لوجب ان يكون
ظالما جائ ار تعالى اهلل عن ذلك عموا كبي ار .
اللطف االلهي :

المقصود بالمطف كل مايوصل االنسان الى الطاعة ويبعده عن المعصية ولما كان

اهلل عادال في حكمو رؤوفا بخمقو  ،والمعتزلة يقولون بوجوب المطف عمى اهلل تعالى
اذا كان متأخ ار عن التكميف سواء كان لطفا في فريضة او نافمة .
الصالح واالصلح :

ىو الفعل المتوجو الى الخير من قوام العالم وبقاء النوع اجال والمؤدي الى السعادة .

واالصمح ىو اذا كان صالحان وخيران فكان احدىما اقرب الى الخير المطمق فيو
االصمح فذىب المعتزلة الى ان اهلل تعالى ال يفعل اال الصالح والخير ويجب من
حيث الحكمة رعاية مصالح العباد .
اما االصمح فاختمفوا فيو عمى قولين :
-1تجب رعايتو كرعاية الصالح وىو قول جميور المعتزلة .
 -2ال تجب اذ االصمح ال نياية لو فال اصمح اال وفوقو ماىو اصمح منو .
وجوب بعثة الرسل على اهلل تعالى :
وذلك الن اهلل سبحانو اذا عمم ان صالحنا يتعمق بيذه الشرعيات فالبد من ان يعرف
عنيا  ،لكي ال يكون مخال بما ىو واجب عميو ومن العدل ان ال يخل بما ىو واجب
عميو فمن عدلو تعالى وجوب بعثتو الرسل ولو لم يفعل الخل بما ىو واجب عميو .
االصل الثالث  :الوعد والوعيد
الوعد  :ىو كل خبر يتضمن ايصال نفع الى الغير او دفع ضرر عنو في المستقبل
الوعيد  :ىو كل خبر يتضمن ايصال ضرر الى الغير او تفويت نفع عنو في
المستقبل  ،والمقصود بيذا االصل ىو ان يعمم ان اهلل تعالى وعد المطيعين بالثواب
وتوعد العصاة بالعقاب وانو يفعل ما وعد بو وتوعد عميو ال محالة وال يجوز عميو
الخمف وال الكذب  ،وبنى المعتزلة عل ىذا االصل انكارىم شفاعة الرسول صمى اهلل
عميو وسمم  ،الىل الكبائر من امتو وقصروىا عمى التائبين من المؤمنين الن اثبات
الشفاعة الىل الكبائر ينافي مبدأ الوعيد فاذا وعد المؤمنين الجنة ال يتخمف شرعا
قطعا فمو تخمف اعطاء الموعود بو لزم الكذب والسفو وىو باطل وىو نقص يجب
تنزيو اهلل عنو .
ودليل اثبات الشفاعة الىل الكبائر :
-1قولو تعالى  ( :ان اهلل ال يغفر ان يشرك بو ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) .
النساء  . 48 ،فأىل الكبائر في مشيئة اهلل ان شاء غفر ليم وان شاء عذبيم .

االصل الرابع  :المنزلة بين المنزلتين ( منزلتي االيمان والفرر
وىي مسألة حكم مرتكب الكبيرة اذا مات من غير توبة التي اعتزل بسببيا واصل بن
عطاء عن مجمس الحسن البصري  ،ويسمى ىذا االصل بمسألة االسماء واالحكام :
واختمفت الفرق االسالمية فييا الى اقوال :
-1ذىب الخوارج الى ان مرتكب الكبيرة كافر
-2ذىبت المرجئة الى انو مؤمن .
 -3ذىب الحسن البصري الى انو ليس بمؤمن وال كافر وانما ىو منافق
 -4ذىب واصل بن عطاء الى انو ليس بمؤمن وال كافر وال منافق وانما ىو فاسق
في منزلة بين المنزلتين الكفر وااليمان  ،وىذا مذىب المعتزلة والزيدية .
 -5ذىب االشاعرة والماتريدية الى ان مرتكب الكبيرة مؤمن ال تخرجو كبيرتو عن
دائرة االيمان وىو في مشيئة اهلل ان شاء عذبو وان شاء غفر لو .
وتقرير قول المعتزلة ىو ان مرتكب الكبيرة
أ-ليس مؤمنا الن المؤمن من اجتمعت فيو خصال الخير والمؤمن اسم مدح .
ب -ليس منافقا الن المنافق لم يستجمع خصال الخير ولم يستحق اسم المدح فال
يسمى مؤمن .
ج -ليس كاف ار الن الشيادة وسائر اعمال الخير موجودة فيو .
االصل الخامس  :االمر بالمعروف والنهي عن المنفر
االمر  :ىو قول القائل لمن دونو في المرتبة
النيي  :ىو قول القائل لمن دونو في الرتبة ال تفعل
المعروف  :كل فعل عرف فاعمو حسنو او دل عميو .
المنكر  :كل فعل عرف فاعمو قبحو او دل عميو .
وقد اجمعت المعتزلة عمى وجوب االمر بالمعروف والنيي عن المنكر مع االمكان
والقدرة بالمسان واليد والسيف  ،والمعتزلة واىل السنة يتفقون عمى ان االمر بالمعروف
والنيي عن المنكر واجب عمى الكفاية بدليل قولو تعالى  ( :كنتم خير امة اخرجت
لمناس تأمرون بالمعروف وتنيون عن المنكر )  ،ال عمران . 110 ،
فرق المعتزلة  :العمروية  ،النظامية  ،الجبائية  ،البشرية  ،اليذلية .

