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 السعتزلة

 : التعريف
 اإلسلالمية العقيلجة فيلؼ فلي السجلخد العقل  عمى اعتسجت وقج ، العباسي العرخ في وازدىخت األمؾي  العرخ أواخخ في نذأت إسالمية فخقة السعتدلة

 .  والجساعة الدشة أى  عقيجة عؽ انحخافيا إلى أدى مسا السدتؾردة الفمدفات ببعض لتأثخىا
 . والؾعيجية،  والسقرج والتؾحيج العجل وأى ،  والعجلية ، والقجرية ، السعتدلة:  مشيا مفةمخت أسساء عمييا أطمق وقج

 : الذخريات وأبرز التأسيس
 : وجييؽ الخؤية ىحه واتجيت ، االعتدال عيؾر في العمساء رؤية اختمفت  ·
     ى  بسعشى ، القجر في والحجيث ، الكبيخة مختكب عمى كالحكؼ ديشية عقجية مدائ  في الشقاش نتيجة حر  االعتدال أن:  األولى الؾجية    -

 : أسباب لعجة عمييؼ أطمق السعتدلة اسؼ أن االتجاه ىحا أصحاب رأي ومؽ ، يقجر ال أو فعمو عمى العبج يقجر      
  السشدلتيؽ بيؽ بالسشدلة بقؾليؼ السدمسيؽ اعتدلؾا أنيؼ      -1
 الحدؽ فقال السشدلتيؽ بيؽ بالسشدلة لقؾلو بو خاصة وقمح وشك  البرخي  الحدؽ حمقة عظاء بؽ واص  عتدلا  أن بعج بالسعتدلة عخفؾا أنيؼ      -2

 "  واص  اعتدلشا: " 
  ومقاطعتو الكبيخة مختكب اعتدال بؾجؾب قالؾا أنيؼ أو      -3
 وقفللؾا أنيللؼ أو ، لسعاويللة تشللازل عشللجما الحدللؽ لللؾااعتد   عمللي شلليعة مللؽ السعتدلللة أن حيللث سياسللي بدللبب نذللأ االعتللدال أن:  الثانيللة والؾجيللة   -

  الفخيقيؽ فاعتدلؾا ومعاوية عمي شيعة بيؽ الحياد مؾقف
 ىؾ وإنسا ، امدتحجث   اأمخ   أو طائفة أو طارئة فخقة أو اججيج   امحلب   ليذ االعتدال أن فيدعؼ - السعتدلة مؤرخ - اليسحاني الجبار عبج القاضي أما  ·

 ولقلؾل((  تلجعؾن  وملا وأعتلدلكؼ: ))  تعلالى لقؾللو الذخ اعتداليؼ بدبب االسؼ ىحا لحقيؼ وقج ،  وصحابتو  الخسؾل يوعم كان لسا استسخار
 (  الخيخ في سقط الذخ أعتدل مؽ: )   الخسؾل

 عللؽ ذلللػ نللت  وقللج الجيشيللة الشرللؾص فللي السجللخد العقمللي الشغللخ وليللجة وعقجيللة فكخيللة لسبللاد  تللاريخي تظللؾر ثسللخة تكانلل االعتللدال نذللأة أن والؾاقلل   ·
 (  والعقائجية الفكخية الجحور)  فقخة في سشخى  لسا والشرخانية الييؾدية والعقائج واليشجية اليؾنانية بالفمدفة التأثخ

 سعتدلليال لمفكلخ األوللى األسلذ ىلي كانلت ججليلة بسقلؾالت بلجأ فكلخي  ججل ىشاك كان ، عظاء بؽ واص  يج عمى فكخية كفخقة السعتدلة بخوز قب   ·
 :يمي بسا أصحابيا م  نؾجدىا السقؾالت وىحه

 مل  ملخوان بلؽ السملػ عبلج عملى خلخج اللحي ، شليي  الج   جب لع  م  : قاليلا بشفدلو أفعاللو يخمق الحي وىؾ ، مظمق بذك  مختار حخ اإلندان أن مقؾلة    -
  الحخكة فذ  بعج ىل 08 عام الحجاج قتمو وقج..  األشعث بؽ الخحسؽ عبج

  السمػ عبج بؽ ىذام وقتمو العديد عبج بؽ عسخ عيج في الجمذقي يالنغ   قاليا وكحلػ    -
  ىل120 عام مخو في أحؾز بؽ سالؼ قتمو وقج ، صفؾان بؽ ؼي  ج  ال قاليا ، الرفات ونفي القخآن خمق ومقؾلة    -
  الكؾفة اليو  القدخي  هللا عبج بؽ خالج قتمو الحي درىؼ بؽ الجعج:  اأيز   الرفات بشفي قال ومسؽ    -
 الحدلؽ حمقلة اعتلدل ثلؼ ، البرلخي  لمحدلؽ اتمسيح   كان الحيو (  ىل131 - ىل08)  الغدال عظاء بؽ واص  يج عمى فكخية كفخقة السعتدلة بخزت ثؼ  ·

 فلي علاش وقلج ، ؾتالسل قبل  يتلب للؼ إذا الشلار فلي مخملج وأنلو(  اخ  كلاف وال مؤمشلا ليذ أي)  السشدلتيؽ بيؽ مشدلة في الكبيخة مختكب بأن قؾلو بعج
  ةيمالؾاص  :  تدسى إليو تشدب التي السعتدلية والفخقة ، السمػ عبج بؽ وىذام مخوان بؽ السمػ عبج أيام

 التلي - الخسدلة الخئيدلية السبلاد  عملى اتفاقيؼ م  طؾائف إلى انقدسؾا فقج جدئية لسدائ  وتقرييؼ العقائج فيؼ في العق  عمى السعتدلة والعتساد  ·
 أخلحت اللحي صلاحبيا باسلؼ نفدليا وسلست..  األخلخى  الظائفلة علؽ تسيدىلا ججيلجة ببلج  جلاءت الظؾائلف ىلحه ملؽ طائفلة وكل  - حقا  ال سشحكخىا

  عشو
لخ  الس   بذلخ طخيلق علؽ االعتلدال اعتشلق حيلث السلأمؾن  عيلج فلي السعتدللة بخز العباسي العيج وفي  ·  وىلؾ دؤاد أبلي بلؽ وأحسلج أشلخس بلؽ وثساملة ي  س 

 . السعترؼ عيج في لمقزاة اقاضي   وكان ، القخآن خمق فتشة ورأس عرخه في االعتدال بجعة رؤوس أحج
 بالدياط خبوض   بح  وع   جؽفد   ، البجعة بيحه واإلقخار السأمؾن  ألوامخ الخضؾخ رفض الحي حشب  بؽ أحسج اإلمام ؽح  امت   القخآن خمق فتشة في  -

  الؾاثق ابشو ثؼ السعترؼ خالفة طيمة فيو وبقي مشدلو إلى أعيج ثؼ ونرف عاميؽ لسجة ؽالدج في وبقي السأمؾن  وفاة بعج السعترؼ عيج في    
 عقائلجىؼ فلخض ومحاوللة الحكلؼ عملى السعتدللة سليظخة عيلج وأنيلى أحسلج اإلملام وأكلخم الدشة ألى  انترخ ىل232 عام الخالفة الستؾك  تؾلى لسا  -

  اعام   عذخ أربعة خالل بالقؾة
 أكثلخ االعتلدال شلأن وارتفل  والسعتدللة الذليعة بليؽ العالقلة تؾطلجت – شليعية دولة وكانت – فارس بالد في ىل 334 عام بؾيو بشي دولة عيج في  -

 مؤيج وزيخ عباد بؽ الراحب مؽ بأمخ ىل368 عام الخي  لقزاء اقاضي   عرخه في السعتدلة رأس الجبار عبج القاضي فعيؽ الجولة ىحه ع  في
  البؾييي الجولة

  وغيخىؼ كالذيعة الفخق  بعض مشو تبشتو ما إال مدتق  كفكخ االعتدال يشتيي أن كاد لػذ بعج  -
   سشبدظو ما وىحا الججيجة العقالنية السجرسة يسثمؾن  الحيؽ ، والسفكخيؽ الكتاب بعض يج عمى ، الحاضخ الؾقت في ججيج مؽ االعتدال فكخ عاد  -

  الحجيث االعتدال فكخ عؽ الحجيث عشج    
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 : الحديث االعتزالي لفكرا ·
 وأطمقلؾا ، اججيلج   اثؾب ل فألبدلؾه..  كلاد أو اللدمؽ عميلو عفلى أن بعلج ججيج مؽ السعتدلة فكخ إحياء الحاضخ الؾقت في ؽيوالسفكخ  الكتاب بعض يحاول
 اليدلللار أو السدلللتشيخ اللللجيشي تيلللارال أو السعاصلللخة أو التظلللؾر أو الفكلللخي  التحلللخر أو التججيلللج أو التشلللؾيخ أو العقالنيلللة … مثللل  ججيلللجة أسلللساء عميلللو

 .. اإلسالمي
 كسلا التأوي  إلى فمجأوا..  اإلنداني العق  وفق الذخعية الشرؾص تفديخ وحاولؾا ، السادي العقالني الغخبي بالفكخ التأثخ الشدعة ىحه ى قؾ   وقج    -

 السعجللدات فللأنكخوا بغيللتيؼ السعتدلللة فللي فؾجللجوا ، ؼترللؾرى يللجعؼ مللا اإلسللالمي الفكللخ مرللادر فللي يتمسدللؾن  أخللحوا ثللؼ قبلل  مللؽ السعتدلللة لجللأت
  القبي  ىحا مؽ إال..  األبابي  الظيخ حسمتو الحي الججري  أو الحربة بؾباء الفي  أصحاب إلىالك عبجه دمحم الذيخ تفديخ وما..  السادية

 للؾ حتلى ، الحكيقلة إللى لمؾصلؾل الؾحيلج الظخيق ىؾ العق  أن يدعؼ الحي ذاك ىؾ جيالجج السعتدلي بالفكخ الستأثخون  عميو سار معتدلي مبجأ وأىؼ  ·
  القاصخ البذخي  لمعق  فكخ وك  عقيجة ك  أخزعؾا أنيؼ أي ، شخعية غيبية الحكيقة ىحه كانت

 ، السختلج بلةعقؾ  مثل ..  والدلشة الكتلاب ملؽ اليقيشلي اللش  فييلا ورد التلي الذلخعية األحكلام تغييلخ محاوللة..  االعتداللي الفكلخ ىلحا في ما وأخظخ  ·
 ىللحا أصللحاب وطمللب..  إلللخ..  واإلرث والظللالق ، الدوجللات وتعللجد الحجللاب مؾضللؾ  عللؽ فزللال  ..  ذلللػ وغيللخ ، والحللجود ، الجيللاد وفخضللية

 بسلا متلأثخ عقل  ىلؾ تحكيسلو يخيلجون  اللحي العقل  ىلحا أن الؾاضل  وملؽ.  السؾاضلي  ىلحه فلي العقل  وتحكليؼ..  كملو ذللػ فلي الشغخ إعادة الفكخ
  الحاضخ الؾقت في القزايا ىحه حؾل الغخبي الفكخ يقؾلو

 :               وألفكار السبادئ
 : يؽتمبتجع بفكختيؽ بجايتيا في السعتدلة جاءت  ·

 ذللػ قلال ملؽ أبلخز وملؽ ، التكميل  كلان وللحلػ ، بشفدلو أفعاللو يخملق فيلؾ ، يفعل  ملا كل  في مظمق بذك  مختار اإلندان بأن القؾل:  األولى -  
 ىذلام قتمو أن نيايتو فكانت ، السمػ عبج بؽ ىذام عيج حتى العديد عبج بؽ عسخ عيج في ىحه مقؾلتو إلى يجعؾ أخح الحي ، الجمذقي نغيال

  ذلػ بدبب
 يلجخ  ال فيؾ آلخخةا في أما الجنيا في حالو ىحه ، السشدلتيؽ بيؽ بسشدلة فيؾ فاسق ولكشو اكافخ   وال امؤمش   ليذ الكبيخة مختكب بأن القؾل:  الثانية -  

 بالذليادتيؽ ويشظلق اإلسلالم يغيلخ باعتبلاره امدلمس   تدلسيتو ملؽ عشلجىؼ ملان  وال ، الشلار فلي خاللج ىلؾ بل  الجشلة أىل  بعسل  يعسل  للؼ ألنلو الجشلة
   امؤمش   يدسى ال ولكشو

 : أصهل خسدة في مذهبهم السعتزلة حرر ثم  ·
 عميلو يجلخي  وال سلمظانو فلي أحلج يشازعلو وال(  شليء كسثمو ليذ)  والسساث  الذبيو عؽ مشده الىتع هللا أن ىؾ ، بخأييؼ وخالصتو:  التؾحيج      -1

 الرفات، نفي ذلػ القتزاء تعالى هللا رؤية استحالة:  مشيا باطمة شتائ ال بعض عميو بشؾا ولكشيؼ حق وىحا..الشاس عمى يجخي  مسا شيء
لل ذلللػ عمللى وبشللؾا الرللفات نفللاة مللؽ يعللجون  لللحلػ ، نغللخىؼ فللي اءالقللجم تعللجد الإو  ، الللحات غيللخ اشللي    ليدللت الرللفات وأن  القللخآن أن اأيز 

  الكالم صفة سبحانو عشو لشفييؼ وتعالى سبحانو هلل مخمؾق 
 لقلجرةبا عشلو نيلؾا عسلا ويشيلؾن  بلو أملخوا ملا يفعملؾن  العبلاد إن بل  ، الفدلاد يحلب وال ، العبلاد أفعلال يخملق ال هللا أن بلخأييؼ ومعشلاه:  العلجل      -2

 نيلى سلي ة كل  ملؽ بلخيء ، بيلا أملخ حدلشة كل  وللي وأنلو ، كلخه عسلا إال يشلو وللؼ أراد بسا إال يأمخ لؼ وأنو فييؼ وركبيا ليؼ هللا جعميا التي
  الذخعية وإرادتو الكؾنية تعالى هللا إرادة بيؽ لخمظيؼ وذلػ. . عميو يقجرون  ال ما مشيؼ أراد وال يظيقؾن  ال ما يكمفيؼ لؼ ، عشيا

  يتؾب أن إال الكبيخة لسختكب يغفخ وال ، اسؾء   السديء ويجازي  اإحدان   السحدؽ هللا يجازي  أن ويعشي:  والؾعيج الؾعج      -3
 شليخ عظلاء بؽ واص  ىحا قخر وقج ،كافخ وال بسؤمؽ فميذ والكفخ اإليسان بيؽ مشدلة في الكبيخة مختكب أن وتعشي:  السشدلتيؽ بيؽ السشدلة      -4

  دلةالسعت
 بسلا كل    لمغلاويؽ اوإرشلاد لمزلاليؽ وىجايلة اإلسلالم للجعؾة انذلخ   السلؤمشيؽ عمى ذلػ وجؾب قخروا فقج:  السشكخ عؽ والشيي بالسعخوف األمخ      -5

 عملى الخلخوج بؾجلؾب يقؾللؾن  أنيلؼ األصل  ىلحا حكيقلة وملؽ. . وىكلحا بديفو الدي  وذو ، بعمسو العالؼذو و  ، ببيانو البيان فحو:  يدتظي 
  الحق عؽ وانحخف خالف إذا الحاكؼ

 وإدراك األشلياء حقلائق معخفلة فلي العقل  عملى اعتسلادىؼ آثلار ملؽ وكلان ، لعقائلجىؼ االسلتجالل فلي اكمي ل العق  عمى االعتساد السعتدلة مباد  ومؽ  ·
 ، بالفعلل  معقؾلللة كميللا السعللارف: "  لمذيخسللتاني والشحلل  السملل  فللي جللاء كسللا فقللالؾا عقللال وقبحيللا األشللياء بحدللؽ يحكسللؾن  كللانؾا أنيللؼ ، العقائللج
 " . والقبي  لمحدؽ ذاتيتان صفتان والقبي  والحدؽ ، الخس  إرسال قب  أي الدس  ورود قب  واجب السشعؼ وشكخ ، العق  بشغخ واجبة

 والغزلب والخضلى السحبلة صلفات وكلحلػ العليؽو  واليلج االستؾاء كرفات ، الكمية عقؾليؼ يالئؼ بسا الرفات لؾاأو   اأيز   العق  عمى والعتسادىؼ -  
  أكثخىا ال الرفات ك  تشفي السعتدلة أن السعمؾم ومؽ والدخط

لل العقلل  عمللى والعتسللادىؼ -    إحللجى أن:  عظللاء بللؽ واصلل  زعللؼ فقللج ، بالكللحب ورمللؾىؼ عمللييؼ وشللشعؾا الرللحابة أكللابخ فللي كبللخاؤىؼ طعللؽ ، اأيز 
 والدبيخ، عائذة طائفة أو األنراري  ؾبأي   وأبي والحديؽ والحدؽ ياسخ بؽ اروعس   طالب أبي بؽ مي  ع طائفة إما ، فاسقة الجس  يؾم الظائفتيؽ

  شيادتيؼ تقب  ال:  فقالؾا الرحابة ىؤالء شيادة وردوا
 الكتلاب ملؽ الرلحيحة الشرلؾص علؽ وإعخاضليؼ ، نؾىشلا كسلا فقلط العق  عمى اعتسادىؼ ىؾ طؾائفيؼ وتعجد بيشيؼ فيسا السعتدلة اختالف وسبب -  

 : ذلػ في إلييا يدتشجون  التي وقاعجتيؼ واستقراء بحث بجون  االتبا  ورفزيؼ ، والدشة
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 التمسيللح ىللحا ليكللؾن  مدللألة فللي شلليخو ملل  التمسيللح يختمللف أن مللحىبيؼ وفللق فيكفللي ،"  الللجيؽ أصللؾل فللي اجتيللاده إليللو يؤديللو بسللا مظالللب مكمللف كلل " 
 الشغلام تمسيلحه خالفلو ، فخقلة للو العلالف اليلحي  فلأبؾ ، شليؾخيؼ م  تالميح اختالف نتيجة إال آنفا   ناىاعجد التي الفخق  ىحه وما ، قائسة فخقة صاحب
اأي فخقة لو فكانت الدالم عبج ىذام أبؾ ابشو فخالفو ، فخقة لو والجبائي ، فخقة لو فكانت الجاحظ تمسيحه فخالفو ، فخقة لو فكانت   وىكحا ز 

 
 وبلالسشظق عاملة اليؾنانيلة بالفمدلفة لتلأثخىؼ وذللػ ، السشظكيلة والبلخاىيؽ العقمية القزايا مؽ مجسؾعة إلى الجيؽ حؾلؾا جق السعتدلة أن نجج وىكحا    -

  خاصة سظير األ الرؾري 
 
 القلخآن قبخمل الستعمقلة فتشلتيؼ بشلار اكتلؾى  اللحي حشبل  بلؽ أحسلجو  األشلعخي  الحدلؽ أبلؾ فسلشيؼ ، عرلخىؼ فلي السعتدللة آراء اإلسلالم عمساء فشج وقج  ·

  نادرتيؽ وشجاعة بحدم الفتشة ىحه وجو في ووقف
 فقلج والشقل  العقل  تعلارض درء:  الكليؼ كتابلو فلي عمييؼ - هللا رحسو - تيسية ابؽ اإلسالم شيخ رد ، األسمؾب بارعة ، الحجة قؾية الخدود ومؽ    -

  الشق  لرحي  مخالفا   يكؾن  أن يكسؽ ال العق   صخي أن وبيؽ..  امفحس   ردا   عمييا ورد واحجة واحجة وأفكارىؼ آراءىؼ تتب 

 العقل  ضلج اإلسلالم أن أحلج يتلؾىؼ وقلج ، ؾحيال نرؾص م  تعامميؼ في العق  عمى اعتسجوا السعتدلة أن مخة مؽ أكثخ الحجيث ىحا في ذكخ وقج  ·
 الخيلخ اكتذلاف فلي العقل  اسلتعسال عملى تخكيلدوال واألرض واتاالدلس خملق في التفكخ إلى اإلسالم دعؾة يخده ىحا ولكؽ.  عميو لمحجخ ويدعى
 فلنن وليلحا ، إسلالمية فخيزلة التفكلخ:  بعشلؾان كتابلا   يؤللف أن إللى - هللا رحسلو - العقاد دعى مسا ومذيؾر معخوف ىؾ مسا ذلػ وغيخ والذخ

 عقميلللة محاكسلللة محاكستيلللا يسكلللؽ وال الحلللذ خلللارج تقلل  مسلللا غيبيلللة أملللؾر فلللي:  مجاللللو غيلللخ فللي العقللل  اسلللتعساليؼ ىلللؾ السعتدللللة انحخافلللات مللؽ
ل بلو يدلمؼ ال أملخ وىؾ إطالقيا عمى صحيحة ليدت الشتائ  فكانت معيشة مقجمات عمى القزايا مؽ اعجد   بشؾا أنيؼ كسا صحيحة،  للؾ حتلى ادائس 

 كسثمللو للليذ: ))  تعللالى وقؾللل عملى ااعتسللاد   هللا عللؽ الرللفات نفللييؼ مثل :  العقمللي والشغللخ االسللتشباط فللي اسلتعسمؾىا التللي األسللاليب نفللذ اتبعلت
 ال وتعللالى سللبحانو صللفاتو أن عمللى اآليللة تفيللؼ ولكللؽ وتعللالى سللبحانو لشفدللو أثبتيللا التللي الرللفات عشللو تشفللى ال أن الرللحي  وكللان(( .  شلليء
  السخمؾقيؽ صفات تساث 

 : مشها الزهابط من بعدد العقل استعسال مجال العلساء حدد وقد
  يحةالرح الشرؾص م  يتعارض ال أن    -
 لسعخفتيا والؾحيج الرحي  السرجر ىؾ الؾحي يعتبخ التي الغيبية القزايا في العق  استعسال يكؾن  ال أن    -
 "التؾقيفية باألمؾر يعخف ما وىي"  حكستيا تتز  لؼ التي األمؾر في العق  عمى الشق  يقجم أن    -
 وتتلأثخ وتختملف متغيلخة العقلؾل أن خاصلة.  الرلحيحة الذلخعية الشرلؾص عملى وجملقي ال والفكلخ لمشغلخ وتذلجيعو لمعقل  اإلسالم احتخام أن شػ وال

 : مؽ يتكؾن  اإلسالمي الفكخ في السعخفة مرجر أن السعخوف ومؽ،  األمؾر ك  في السظمق الحكؼ تكؾن  ألن ترم  ال تجعميا كثيخة بسؤثخات
  السؾجؾدات مؽ السمسؾسة األمؾر مؽ مجاليا في يق  وما الحؾاس      -1
 عسميلات ملؽ ذللػ يمحلق وملا واختبارىلا مذلاىجتيا يسكلؽ التي والسعمؾمات الحؾاس بو تدعفو ما خالل مؽ إليو ير  أن يدتظي  وما العق       -2

  السؤثخات مؽ ذلػ وغيخ ومجتسعو الفخد ثقافة عمى جسمتيا في تعتسج عقمية
 اللجار فلي هللا أعلجه وملا ، الحلؾاس تجركلو أن تدلتظي  ال وملا ، الغيبيلة رلألملؾ  والرلحي  الؾحيج السرجر ىؾ حيث وسشة كتاب مؽ الؾحي      -3

 … إلخ الخس  مؽ أرس  وما ، اآلخخة
  العمساء حجدىا التي وبالذخوط يخرو فيسا ك  الذخعية الشرؾص م  التعام  في والشق  العق  تكام  مؽ بج ال أنو يغيخ وىكحا

 : والعقائدية الفكرية الجذور
  عؽ أبان وأخحىا سسعان بؽ أبان عؽ فكخه أخح درىؼ بؽ فالجعج فمدفية ييؾدية أصؾل إلى الرفات في السعتدلي الفكخ تخج  رواية ىشاك  ·

 الييؾدي األعرؼ بؽ لبيج خالو عؽ طالؾت وأخحىا طالؾت   
  الرفات لشفي وابتجاعو ديشو في تذكيكو لىإ أدت قج - بالتشاسخ تؤمؽ ىشجية فخقة وىي - الدسشية فخقة م  صفؾان بؽ الجيؼ مشاقذات إن :وقي .   

  اإلندانية اإلرادة حخيةو  األزلية الرفات ونفي باألصم  يقؾل كان أنو إذ ، االعتدالي الفكخ مؾارد مؽ امؾرد   تعج وأقؾالو الجمذقي يؾحشا فكخ إن  ·
 
 أخللح وقلج سشدللؾيو يلؾنذ أبلؾ يللجعى نرلخاني علؽ أخللحاه  سلاإني قيل  ، الجمذللقي وغليالن الجيشللي يلج عملى عيللخ اللحي السعتدللة عشللج القلجر ونفلي    -

  الجيشي معبج عؽ القجر نفي فكخة عظاء بؽ واص  صاحب عبيج بؽ عسخو
 
 يلدل للؼ تعلالى البلاري  إن: "  اليؾنلاني الفيمدلؾف قمليذ بلؽ أنبلاد قلؾل ذللػ فسلؽ ، والرلفات اللحات مؾضلؾ  فلي اليؾنلان بفالسلفة السعتدللة تأثخ    -

 األسلساء بيلحه مدلساة قلؾى  ىشلاك أن ال ، والحلق والخيلخ والعلجل والقلجرة ، والعلدة الجؾد وىؾ السحزة اإلرادة وىؾ السحض العمؼ وىؾ فقط ىؾيتو
 50ص/  2 ج  والشح  لسم  ا انغخ"  كميا ىحه وىؾ ، ىؾ ىي ب 
 "  كمو برخ ، كمو حياة ، كمو ةقجر  ، كمو عمؼ الباري  إن"  كتبو بعض في طاليذ ؾأرسظ قؾل وكحلػ

  ذاتو تووحيا بحياة حي ، ذاتو وقجرتو ةبقجر  قادر،  ذاتو وعمسو بعمؼ عالؼ هللا إن:  وقال األفكار ىحه السعتدلو شيؾخ مؽ وىؾ العالف خحأف
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 ثلؼ(  أ) انمكل فلي يكلؾن  أن يسكلؽ الجدلؼ أن أي ، بلالظفخة قؾللو عميلو بشلى يتجخأ ال الحي الجدء بنبظال قؾلو الفالسفة مالحجة مؽ الشغام وأخح    -
 (  ب)  في يسخ أن دون (  ج)  مكان في يرب 

 "  األشعخي  وكدب الشغام طفخة: "  الجنيا عجائب مؽ إن:  قي  حتى عجائبو مؽ وىحا
 
 
 الفكلخ مل  الشرلخاني الفكلخ مل  الفمدلفي الفكلخ ومدجلا الفالسلفة كتلب طالعلا قلج الشغلام أصلحاب ملؽ وىسلا الحجثي والفز  خابط بؽ أحسج وإن    -

 : يمي بسا وقاال ليشجيا
  اآلخخة في الخمق يحاسب الحي ىؾ السدي  إن  -1
  الستجدجة القجيسة الكمسة وىؾ الجدساني بالجدج تجر  السدي  إن  -2
  بالتشاسخ القؾل  -3
ى عملل الرللؾر تفلليض ومشلل الللحي الفعللال العقلل  وىللؾ مبتللج  أول ىللؾ األول العقلل  رؤيللة عمللى تعللالى هللا رؤيللة عللؽ الخبللخ فللي ورد مللا كلل  حسللال  -4

  السؾجؾدات
 كتللب مللؽ اكثيللخ   طللال  فقللج ، ومفكللخييؼ السعتدلللة مرللشفي مللؽ وىللؾ الجللاحظ بللو قللام بسللا السعتدلللة فكللخ عمللى اليؾنانيللة الفمدللفة تللأثيخ العمسللاء يؤكللج  ·

  البميغة بعبارتو مقاالتيؼ مؽ اكثيخ   وروج خمط إنو حتى - بسحىبيؼ وتسحىب الفالسفة
 
 طؾائللف إلللى تشتيللي فللخق  عللجة يدللكشو الللحي - السعتدلللة نذللأ حيللث - العللخاق فللي والعقجيللة الفكخيللة الجللحور إلللى السعتدلللة فكللخ  يخجلل مللؽ ومللشيؼ    -

 اإلسلالم فلي ىلؤالء دخل  وقلج ، مجلؾس وبعزليؼ ييلؾد وبعزليؼ نرلارى  وبعزليؼ الفلخس إللى وبعزليؼ الكملجان إللى يشتيلي فبعزيؼ ، مختمفة
  والجيشية الثقافية وخمفيتو القجيسة معمؾماتو ضؾء عمى فيسو قج وبعزيؼ

 : سبق مسا ويتزح
 بيللا اترلل  التللي السجتسعللات فللي الدللائجة الفمدللفات ملل  اإلسللالمية العرللؾر فللي السدللمسيؽ السفكللخيؽ بعللض لتفاعلل  نتيجللة كانللت السعتدلللة حخكللة أن

 والسشللاى  األفكللار بللشفذ والفكخيللة العقائجيللة ؾالتللومق وترللؾ  اإلسللالم تعللخض أن حاولللت التللي الفعلل  ردة مللؽ انؾعلل الحخكللة ىللحه وكانللت ، السدللمسؾن 
لل وذلللػ،  الؾافللجة  وتجللاوزات كثيللخة مخالفللات إلللى قللاد التؾجللو ىللحا ولكللؽ.  يفيسؾنللو الللحي باألسللمؾب الحزللارات تمللػ مالحللجة ضللج اإلسللالم ؽعلل ادفاع 

  قيؽالسخمؾ  مذابية عؽ سبحانو هلل تشدييا اإلليية الرفات إنكار في السعتدلة فع  كسا مخفؾضة
ل الؾاض  ومؽ  يغيلخ أن مشيلا اليلجف إنسلا اجتيلادات ملؽ اآلن يعخضلؾن  ملا أن وذللػ ، أسلالفيؼ فيلو وقل  فيسلا وقعلؾا الجلجد السعتدللة أتبلا  أن اأيز 

 لليذ فيلؾ يلةالغخب الحزلارة معظيلات ملؽ أحدلؽ يكلؽ للؼ إن بأنلو قؾال العام الشغام عؽ والجفا  الغخبية الحزارة أتبا  عشج السقبؾل بالسغيخ اإلسالم
  مشيا بأق 
 واعتبللاره شللخيعتو وتفللخد مشيجللو تسيللد فللي ىللي كمللو الللجيؽ عمللى وعيللؾره اإلسللالم عللدة أن ويعمسللؾا سللمفيؼ أخظللاء مللؽ الخمللف يللتعمؼ أن بللج فللال .. ولللحا

  كساليساو  شسؾليسا في الرال  الدمف بفيؼ والدشة الكتاب يسثمو الحي اإلطار في والحزارات الفمدفات عميو يقاس الحي لسخج ا

 

 


