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رنية رراهي   مقامين الي ل   والمرتويى  عنيد السيٌداإلمامية    هذه الجولة فيً موويو بعد     

 : تٌة  توصل الباحث إلى النتاهج اآلبآراء القاوً عبدالجبار المعتزلً فً كتاب  المغنً 

 

كان الشرٌف المرتوى عالماً  متبحراً بالفق  والحيدٌث والكي و والعقاهيد والصيول واللغية  -1

ن بيي د والرسيياهل الوافييدي الٌيي  ميي  دب   وشييتدت بييذلل مإلفاتيي  التييً تناولييت هييذه العلييوو وال

عتيدال   ٌفتيتب بٌتي  للدارسيٌن الرغو من هذا كان بدرجية مين التواويا واإلعلى المسلمٌن . و

عتقاد وٌجري علٌتو الرواتب الشترٌة   وٌقبل الحوار والنقاش   وٌسما أدلة المالالفٌن ل  باإل

   من أبناء ساهر المذاهب اإلس مٌة المالتلفة. 

 

ي الحجيييٌج و القوييياء وكرسيييً الزعامييية الدٌنٌييية كيييان للمناصيييب التيييً تسيييلمتا م يييل أمييير -2

ول فً المذهب الشٌعً اإلمامً فيً وتتي  . وبيذلل والشرعٌة والك مٌة   ٌم ل فٌتا الرجل ال

دفاعي  فيً حواراتي  ومإلفاتي  عين عقاهيد  فوي  ًعين عتيزال  ٌَبطل القول الذي ٌنسيب  اليى اإل

رسيال  مين ٌم لي  فيً إو السي و  وطرٌقت  فيً نشير فكير أهيل البٌيت  عليٌتًً  الشٌعة . وأٌوا

 .  جكًالفتب الكرا ًالبلدان المجاوري للعراق م ل تلمٌذه أب

 

بيٌن أفكيار مدرسيتٌن ك مٌتيٌن متمتيٌن  إن دراستنا فً هذه الرسالة إنصبت عليى المقارنية -3

رواج الفكير الك ميً فيً نتاٌية الي مرحلية مين مراحيلفيً  عتزالٌيةواإل اإلمامٌيةالمدرسية  هما

. وذليل مين الي ل مقارنية رراء وأدلية الشيرٌف الرابيا وبداٌية القيرن الاليامس التجيري  القرن

المرتوى فً اإلمامة   ما حجج وبراهٌن القاوً عبدالجبار فً الجزء العشرٌن المالصي  

 لإلمامة من كتاب  المغنً فً أبواب التوحٌد والعدل . 

 

 

 

 

إحتيو  عليى كيل الوجيوه التيً ت بيت صيحة كتاب الشافً فً اإلمامية كتابياً  شيام ً     د  ٌع -4

إعتقاد اإلمامٌة فً مسؤلة اإلمامة . حتى إنا نجد المرتوى ك ٌرا ً ما ٌشيٌر الٌي    وٌحٌيل الٌي  

ذا تناولتا فً باتً كتب  . وكيان هيذا الكتياب المرجيا والمنطليق لك ٌير مين إفً مساهل اإلمامة 



 

رد  ولهمٌتي والحليً والكراجكيً      وهذا واوب عند الطوسً كتب الك و التً جاءت بعده

بيً الحدٌيد المعتزليً فيً شير  نتيج الب غية أن م ل الرازي فً االربعٌن وابن وعلٌ  المتكلم

 بً الحسٌن البصري فً نقض الشافً . أو

 

دليية العقلٌيية التييً ن المتتبييا للنقيياش بييٌن المرتوييى والقاوييً  ٌتمتييا  بيياالط   علييى الإ -5

دلية توويب للمتتبيا وللباحيث ميد  سيعة الميدارل العقلٌية والصيور لٌسوتتا الطرفان   فتيذه ا

 الذهنٌة الواسعة التً ٌمتلكتا المرتوى والقاوً . 

 

ٌة من الكتاب والسنة تيدل عليى أحقٌية دلة النقلإن العلى إتفق المرتوى ما باتً اإلمامٌة  -6

فوييلٌة اإلميياو علييً  علٌيي  السيي و  باإلماميية وكييذلل االدليية العقلٌيية تييدل علييى إن العصييمة وال

ماو  علٌ  الس و  ولو ٌنافس  علٌتا أحد . وإن العقل والعلو والعدالة والشجاعة كلتا صفات لإل

لى هللا علٌي  ورلي    فيً تٌيادي ٌالبرنا إن هذه الصيفات هيً صيفات كيل إمياو ٌالليف النبيً  صي

 حق باإلمامة لنتا من توابا النبوي . الرعٌة   وإن الن  هو من ٌقرر من هو ال

 

شيياعري فييً ك ٌيير ميين أمييور اإلماميية هييو عنييد المتكلمييٌن المعتزليية وال ن مقتوييى الصييلإ -7

ة . فنيراهو تطبٌق حال الاللفاء ال   ة الواهل على أحول من ٌؤتً بعدهو لشغل منصيب اإلمامي

وزون إمامة غٌير ؛ ٌرفوون عصمة اإلماو  لن الاللفاء ال   ة لٌس ُ بمعصومٌن   ونراهو ٌج 

 علو ؛ ل بوت إن الاللفاء إحتاج بعوتو الى بعض فً ال

 

 

 التٌار . التٌار؛ لن الصحابة عملوا باإلحكاو . وٌقولون إن شرط صحة الال فة هواإلال

ٌة هً أصل من اصول اليدٌن   وهيذا القيول ال ٌتفيق ميا رأي إن أهمٌة اإلمامة عند اإلمام -8

مية مين لرغو من إتفاتتو على اني  ال بيد لأعلى اباتً المسلمٌن الذٌن ٌجعلونتا من الفرو     

صييول او إميياو ٌؤالييذ بٌييدها الييى الصييواب . لكيين إالييت فتو فييً أصييل المسييالة وكونتييا ميين ال

 ان من بعوتما لكين ال ٌلتقٌيان . وأتصيد بانتميٌقٌن متباٌنٌن ترٌبٌالفرو  جعلتو ٌسٌرون بطر

ٌقول عن اإلمامة إنتا منزلة مكملة للنبيوي   وكيل حجية دليت عليى  اال ٌلتقٌان من حٌث أحدهم



 

اليير وجييوب عصييمة النبييً وعدالتيي  وعلميي    فتييً تييدل علييى ذلييل فييً اإلماميية . والمييذهب اآل

مامة وإنما الشير  و السيما هيو العقل ال ٌالبرنا بوجوب اإلان ٌجعل منتا من فرو  الدٌن   و

وز الذنوب على االنبٌاء .  تومن أالبرنا بذلل   وإن العصمة لٌست واجبة فً اإلماو وبعو ٌج 

 وغٌرها من المسآهل الجوهرٌة فً هذا الباب . 

 

الرغو من التشاب  الحاصيل بيٌن اإلمامٌية والمعتزلية بالعتقياد إن العقيل أحيد مصيادر على  -9

جد إن المعتزلة تترل العقل جانباً  فً أهو حٌ ٌات اإلمامة . فتً توجبتا عن ن ناالتشرٌا   لكن

السييما أالبرنيا بوجيوب ذليل   وصيفات اإلميياو   وإن  نبٌياءعصيمة ال حيددطرٌيق السيما   وت

شاعري فيً هيذا البياب   وبيذلل ٌبطيل القيول نعرفتا من ال ل السما   إذن المعتزلة أترب لأ

 عتزال . إلإن التشٌا منحى من مناحً ا

 

تكاد اإلمامٌة ال تتفق ميا فجما  وهو مصدر من مصادر التشرٌا عند المسلمٌن   أما اإل -11

جما  دالول اإلماو المعصوو فً الشرٌف المرتوى  ٌشترط فً صحة اإل االمعتزلة فٌ  . فتذ

ال  لجواز إجميا  النياس عليى الالطيؤ .وهيذا االمير ا ًى إجماعسم   ماجما    ولوال ذلل لهذا اإل

 .تعتقد ب  المعتزلة فالجما  ٌحصل عندهو على أي وج 

 

 

 

إن الطاب الشرٌف المرتوى وحواره   كان من أرتى الالطاب والحوار   وظل الى  -11
نتاٌة كتاب  الشافً محافظا ً على توازن الطاب  . وكان ٌرفض من القاوً إستعمال  إسلوب 

ر المرتوى فً رالر حروف كتاب  وفً الاتمت    رفو   االتتاو والتعصب لمذهب     وتد سط 
للتعصب والتقلٌد العمى   وأعطى للباح ٌن والدارسٌن توصٌة   تلما نجدها فً كتب 

أصحاب الك و   التً نحتاجتا الٌوو فً ترل صراعاتنا المذهبٌة   عندما طلب من كل من 
الحجة   وتامت علٌ   تصفب وتؤمل كتاب  أن ال ٌقلد وال ٌعتقد ما جاء فٌ  إال ما صب فً نفس 

 عنده الدلة


