
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 هللا والعالم 
 وفيه 

 أوالً : حدوث العالم وقدمه عند األشاعرة والسلف .

ً : نظرية الجوهر الفرد وعالقتها بمسألة قدم العالم وحدوثه عند  ثانيا
 األشاعرة ورأى السلف فيها. 

ً : علم هللا للكليات والجزئيات أو الصلة بين هللا والعالم عند األشاعرة  ثالثا
 لف.والس
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 تمهيــد : 
أثارت مسألة قدم العالم وحدوثه الخالف بين مفكرى اإلسالم ، فالسفة ومتكلمين 
وأقامت ضجة كبرى ال فى العالم اإلسالمى فحسب ، بل العالمين اليونانى والمسيحى، وال 
يجانبنى الصواب إن قلت بأنها كانت بمثابة فيصل التفرقة بين اإليمان والزندقة ، فقد كفر 

زالى فالسفة اإلسالم المشائين ، وبخاصة ابن سينا ، فى ثالث مسائل رئيسية منها هذه الغ
قولهم بقدم العالم  –المسألة التى نحن بصددها. فقد حاول الغزالى فى معظم كتبه ، إبطال 

وال يفوتنى هنا أن أذكر  (1) المسألة األولى فى كتابه القيم )تهافت الفالسفة( جعلها، بل 
أثر كبير فى اتجاه وتفكير تلميذه  لهمام الجوينى بهذه المشكلة ، مما كان اهتمام اإل
 الغزالى.

فقد تصدرت أهم كتب الجوينى هذه العبارة: "أول ما يجب على العاقل البالغ 
شرعًا ، القصد إلى النظر الصحيح المفضى إلى العلم  الحلم أوباستكمال سن البلوغ 

، وكان  (3) األول فى كتبه األخرى عن العالم وحدوثه بل يجعل الفصل  (2) العالم" بحدث
الباقالنى يجعل اإليمان بحدوث العالم من الواجبات الضرورية الشرعية ، وهذا يدل على 

 (4) عظيم خطر هذه المشكلة فى العالم اإلسالمى حينئذ.
ج وقد ُشغل اإلمام ابن تيمية بنفس المسألة فى معظم كتبه الكالمية من أمثال )منها

السنة( موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول و)مجموعة الرسائل والمسائل( و)مجموعة 
المنطق(. ويضاف إلى هؤالء جميعًا أبو  نقضالتفسير( ثم )الرد على المنطقين( وأخيرًا )

 البركات البغدادى فى كتابه )المعتبر( وبخاصة الجزء الثالث وهو فى )الحكمة اإللهية(.

                                                

 .86م , ص1958, طبعة القاهرة  ادني. اإلمام الغزالى : تهافت الفالسفة , تحقيق د. سليمان  1

  . مصدر سابق  3. اإلمام الجوينى : اإلرشاد , ص2

 . مصدر سابق 19. الجوينى : الشامل , ص3

يوجبوون العلوم والنظور واالسوتدالل وينهوون عون  النظار من. رفض اإلمام ابن تيمية : رأى المتكلمين بقوله " صار كثير 4
االسوتدالل ثوم النظور , واالسوتدالل  بتور صح لكنه عاص  وإنالمقلد ال يصح أو أنه التقليد ويقول كثير منهم أن إيمان 

وليس هوو المشوروال ال خبورًا  ابتدعوهالذى يدعون إليه ويوجبونه ويجعلونه أول الواجبات وأصل العلم هو نظر واستدالل 
على ذلو  بحودوث العوالم  هو االستداللالعلم بالخالق  فإنهم جعلوا أصلوال أمرًا وهو استدالل فاسد ال يوصل إلى العلم 

 مصدر سابق  39واألجسام .. للمزيد راجع , ابن تيمية : النبوات , ص 
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كبير فى اعتناء المؤرخين  حظفلسفية جديدة لم يكن لها  شخصيةفق ويلوح لنا فى األ
الحنفى  -والباحثين ، وهى شخصية خواجة زاده )مصطفى بن يوسف بن صالح البرساوى 

على  فيه( وقد صنف كتابًا فى الفلسفة يعرف باسم )تهافت الفالسفة( درج  هو893ت 
 ومسترشدأنى مغترف من فضالته( منهاج الغزالى. فهو القائل عن نفسه: )إنى معترف ب

. وقد بحث  (1) رائده ، ومهتد بآثاره ، أى أثار الغزالى(غبداللته من فوائده ، ومنتفع ب
 المشكلة أيضا من جميع وجوهها وجوانبها.

وقد ظهرت هذه المشكلة ، منذ نشأة التفكير الفلسفى عند اليونان ، فقد استقر رأى 
لمتأخرين من اليونان على القول بقدم العالم ، وأنه لم يزل جماهير الفالسفة المتقدمين ، وا

وقًا له ، غير متأخر عنه بالزمان ، مساوقة المعلول اموجودًا مع هللا ، ومعلواًل له ، ومس
كتقدم العلة على المعلول ، وهو  -النور للشمس ، وأن تقدم البارى عليه ومساوقةللعلة ، 

ولكنه يحاول استثناء   (2)على حد قول اإلمام الغزالى.تقدم بالذات والرتبة ، ال بالزمان 
الفيلسوف اليونانى )أفالطون( من هذه المجموعة ، فيذكر عنه أنه قال بأن العالم مكون 

  (3) منعقدًا له.          ومحدث وهنا  من أول كالمه ، وأبى أن يكون حدوث العالم 
العالم. وهذا ما يؤكده أيضًا  حدثبهذا الحديث يوجهنا إلى القول بأن أفالطون نادى 

هو( فى حديثه عن أفالطون بأنه ذكر 339الفارابى )ت عام  الفيلسوف المشائى أبو نصر
فى محاوره طيماوس أن العالم محدث قطعًا ، بحيث ال يوجد مجال للش  فى هذا ، أما 

ذهب أثار بعض الناس الشكو  حول ما ذهب إليه فى هذا المجال ، وقد  فقدعن أرسطو 
البعض إلى أن أرسطو ينادى بقدم العالم. ومما دعاهم إلى هذا الظن أنه يقول بقدم العالم 

   (4)، ويرى الفارابى أن هذا خطأ.
فعلينا أن نقرر بأن أرسطو ينادى بقدم العالم وأزلية الحركة ،  الحقيقةوإذا توخينا 

الدفعة األولى للوجود  ينكر الخلق ، ويجعل وظيفة المحر  األول الرئيسية هى أن يحدث
                                                

, نقووواًل عووون د. محمووود جوووالل شووورف : هللا والعوووالم  4هوووو , ص1303. خواجوووة زاده : تهافوووت الفالسوووفة , طبعوووة القووواهرة 1
  . 4م , ص1986ندرية, واإلنسان فى الفكر اإلسالمى , دار المعرفة الجامعية , اإلسك

  مصدر سابق.  86. الغزالى : تهافت الفالسفة , ص2

   86. المرجع السابق : ص3

  . 239-238م , ص1965. د. على سامى النشار : األصول األفالطونية , فيدون , اإلسكندرية 4
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ويؤكد شيخ اإلسالم ابن تيمية فى كثير من المواضع أن جمهور الفالسفة يقولون  (1)
بحدوث هذا العالم ، وإنما عرف القول بقدمه من أرسطو ومتبعيه. وقد رأى بنفسه كالم 
 أرسطو فى ذل  فى )مقالة الالم( ، وهى آخر العلم اإللهى ومنتهى فلسفته، وقد تكلم على
ما ذكره هو وغيره من الفالسفة ، وبين أن ما قاله خالف فيه جمهور الفالسفة وأساطينهم ، 
وليس معه دليل قط يدل على قدم شئ من العالم. وإنما تدل أدلته على دوام الفاعلية 

  (2)وتوابع ذل .
كل ما سبق يوضح لنا أن أفالطون نادى بحدوث العالم ، أما أرسطو فهو أول من 

العالم مما كان له أثر كبير فى العالم اإلسالمى ، ويظهر تيار ثالث إلى جانب  قال بقدم
 ومزجهذين التيارين الكبيرين. هذا التيار الثالث حاول التوفيق بين أفالطون وأرسطو 

فلسفتهما بعناصر شرقية صوفية ذوقية ، ويعرف باسم األفالطونية المحدثة التى أبدعت 
الصدور ،ومؤداها أن العالم  أو نلم فتنادى بفكرة الفيض أنظرية جديدة فى مشكلة العا

انبثق عن الواحد مباشرة وفاض عنه كما تفيض األشعة عن الشمس وقد كان لهذه النظرية 
نتائج هامة فى الفكر الفلسفى اإلسالمى وبخاصة عند هؤالء الذين عرفوا باسم فالسفة 

 اإلسالم المشائين"
ية اإلسالمية من طابع مميز لها ، فقد حاولت قدر ولسنا ننكر ما للفلسفة المشائ

 –العقيدة الدينية ، على أساس التوفيق بين الدين والفلسفة ولكنها  منالتقرب  –المستطاال 
كانت أقرب إلى الفلسفة منها إلى الدين مما جعل كثيرًا من المتكلمين خصوصًا  –لألسف 

 يها كل ما فى جعبتهم من سهام النقد.اإلمام الجوينى ، يقفون لها بالمرصاد ويوجهون إل
(3)  

وال يفوتنى أن أذكر ، نظرية الجوهر الفرد وعالقتها بقدم العالم وحدوثه ، فإن كان 
، فإنما يفخرون بإبداعهم لهذه النظرية ، فقد استطاعوا استخدام  بشئالمتكلمون يفخرون 

لبرهنة على حدوث العالم هذه النظرية فى البرهنة على كثير من المشكالت الكالمية ، كا
                                                

  مصدر سابق.  207. د. محمد على أبو ريان : تاريخ الفكر الفلسفى , 1

, وابوون تيميووة: موافقووة صووحيح المنقووول لصووريح  268م , ص1949الوورد علووى المنطقيووين , طبعووة بمبوواى  . ابوون تيميووة :2
  . 90م , ص1951المعقول , تحقيق : محى الدين عبد الحميد وحامد الفقى , طبعة القاهرة 

  مرجع سابق .  6. د. محمد جالل شرف : هللا والعالم , ص3
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الذى يؤكد وجود خالق وصانع له ، وكذل  علم هللا وقدرته الشاملة لكل شئ ، وكذل  
 مسألة حشر األجساد وإعادة الجسم اإلنسانى يوم البعث.

 وهنا نقف لنستوف موقف األشاعرة من هذه القضايا ورأى االتجاه السلفى فيها.
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 .ألشاعرة والسلف أواًل : حدوث العالم وقدمه عند ا
آراء الفالسفة ليدحضها بعد ذل   فندكان قد تأكد فى األذهان أن الغزالى هو أول من 

فى ذل  على من سواه ، إال أننا سوف نرى كيف أن إمام  المقدم، وليبين تهافتها ، وأنه 
 الحرمين قد لعب دورًا كبيرًا فى هدم النظريات الفلسفية المخالفة للعقيدة اإلسالمية.

ويجب اإلشارة إلى أن موقف اإلمام الغزالى من مسألة قدم العالم وحدوثه فى كتبه 
الموقف فى كتبه هذه عما ذكره أستاذه الجوينى ، وكل ما  يخرجالفلسفية والكالمية لن 

ينقص اإلمام الجوينى أنه لم يتعرض للفالسفة بصراحة ووضوح ، ولم يضع النقط على 
ء الفالسفة كما فعل الغزالى. وربما يرجع ذل  إلى قرب عهد الحروف ليذكر لنا أسماء هؤال

اإلمام من فلسفة ابن سينا التى لم تكن قد اشتهرت بعد ، ولم يذال صيتها فى األوساط 
  (1) المختلفة.

، فإنه يعطينا تحلياًل  (2) وعندما يبدأ الجوينى فى الحديث واإلشارة إلى حدوث العالم
التى اصطلح عليها الموحدون "على حد قوله" كالعالم ،  اتالمصطلحفلسفيًا مهمًا لبعض 

 والجوهر ، والعرض . ثم يتعرض لمعنى الحدوث والقدم.
أى  فالعالم هو كل موجود سوى هللا تعالى ، عند سلف األمة ، أما عند خلفها )

 األشاعرة ( فالعالم عبارة عن الجواهر واألعراض.
يز أواًل ، وماله حجم ثانيًا ، وما يقبل العرض والجوهر يحدده بثالثة حدود: فهو المتح

 ثالثًا.
والعرض هو ما يقوم بالجوهر أو يطرأ عليه ، كاأللوان والطعوم والروائح والعلوم والقدر، 

أو  (3).واإلرادات الحادثة وأضدادها والحياة والموت ، وفى النهاية هو ما يستحيل عليه البقاء
لحركة والسكون واالجتماال واالفتراق. وعندما تتجمع وهى ا األكوانهو ما يسمونه أيضًا 

  (4)تحدد مكان الجوهر أو تقدر مكانًا له. األكوانهذه 
                                                

  . 14عالم , ص. انظر د. محمد جالل شرف : هللا وال1

  مصدر سابق . 76. الجوينى : لمع األدلة , ص2

  . 77-76. المصدر السابق : ص3

  . 17. الجوينى : اإلرشاد , ص4
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ويرى الجوينى أن العقل يحتم بالضرورة والبداهة انقسام الموجودات إلى قسمين 
أما القديم فهو الذى ال أول لوجوده ، وهذه .ل ومفتتح و لوجوده أ موجود حادث ، وهو ما

)  (1) مة ال زيادة عليها ألنها مستندة إلى نفى وإثبات ، وليس بين النفى واإلثبات رتبةالقس
 أى وسط على حد قول المناطقة (

وإذا دققنا النظر فى تعريف الجوينى للموجود الحادث والقديم )أى هللا( لرأينا كيف 
قسمة بديهية كما يتفق هذا تمامًا مع تعريف كل من السلف والخلف للعالم فالموجود ينقسم 

يقول اإلمام الجوينى إلى جوهر وعرض فيكون ما سماه السلف كل موجود سوى هللا تعالى 
هو الجواهر واألعراض خصوصًا وأن السلف والخلف قد جعلوا الموجود مسبوقًا بالعدم. 

 كما أن تعريف السلف ال يتعارض مع تعريف الخلف.
بارى تعالى فى خلقه متبعين فى ذل  فطريقة السلف تقوم اغلبها على تأمل صنع ال

ما دعا إليه القرآن من تأمل وتدبر فى صنع هللا كى يثبتون حدوث العالم الذى اعتبروه هو 
 كل ما سوى هللا.

أما طريقة الخلف فإنما تنبنئ عن تطور ثقافى حدث فى البيئة اإلسالمية بعد دخول 
جمات ، مما اضطر المسلمين عناصر فكرية متعددة من دينية وفلسفية ومنذ عصر التر 

ولذل  اعتبر الخلف العالم هو عبارة عن  (2)إلى الرد على خصومهم بطرقهم ووسائلهم.
  (3)الجواهر واألعراض تمشيًا مع مصطلحات الفلسفة.

                                                

  مصدر سابق.  46. الجوينى: الشامل , ص1

  .159م , القاهرة , ص1970. د. فوقية حسين محمود : الجوينى إمام الحرمين , أعالم العرب , الطبعة: الثانية 2

. أرى أن هووذا التبريوور قوود جانبوووه الصووواب : فووإن اسووتخدام األشووواعرة لوودليل العقوول وتقديمووه علوووى دليوول النقوول واسوووتخدام 3
أقووول هووذا الطريووق هووو الووذى أدى بهووم إلووى البرهنووة علووى  -التأويوول كمووا أسوولفنا ، واإلمووام الجوووينى يعتبوور رأس فووى ذلوو 

التقسووويمات التوووى تحووودث بهوووا الجووووينى مووون جووووهر وعووورض إال  حووودوث العوووالم بهوووذه الطريقوووة الفلسوووفية العقليوووة ، وموووا
مصطلحات فلسفية مستقاة من أقوال الفالسفة. وهو بهذا يخالف طريقة السولف التوى تعتمود علوى التفكور فوى آيوات هللا 

    وإبداعوووووووه كموووووووا دعوووووووا إليوووووووه القووووووورآن الكوووووووريم قوووووووال تعوووووووالى:  وصووووووونعهعوووووووز وجووووووول 
◆❑☺ ◆ ◼◆  
◆ →◆    

⬧⧫ ☺ ⧫  ⧫◆ ⧫⧫ 
  ☺   ◆⬧  

◆ ➔⧫ ❑⧫ ⧫◆   → 
 ⬧◆ ⧫ ⬧◆ 

☺ ⧫✓⧫ ☺ ◆ ⧫ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 266 الفصل الرابع 

 

واإلمام الجوينى يصرح بتقسيم الموجود العينى إلى موجودين مجردين هما الجوهر 
م الحوادث إلى: حادث غير مفتقر إلى المحل والعرض ، حيث يذهب إلى ضرورة انقسا

،  (1) المحل هو العرض إلىوهو الجوهر فى اصطالح المتكلمين ، وإلى حادث مفتقر 
إليه الجوينى من أقواله فى العالم وهو إثبات  يرمىوالغرض من هذه القسمة هو تحقيق ما 

أراد بها  صفر الحدوث وبمعنى أخر أن القسمة إلى جوهر وعرض إنما هى عبارة عن 
 الحرمين أن يقيم عليها مذهبه فى إثبات الحدوث. إمام

وال يقف األمر عند هذا الحد ، بل يتعرض الجوينى لتحليل معنى كلمة "شئ" تحلياًل 
فلسفيًا متفقًا فى ذل  مع ما صار إليه التابعين ألبى الحسن األشعرى اآلخذين بمذهبه ، 

موجود ، فكل شئ موجود ، وكل موجود شئ ، فيشير الجوينى إلى أن حقيقة الشئ هو ال
وما ال يوصف بكونه شيئًا ال يوصف بالوجود ، وما ال يوصف بالوجود ال يوصف بكونه 
شيئًا فاطرد الحد فى طرده وعكسه. والمعدوم منتف من كل الوجوه ومعنى تعلق العلم به 

امة واختالف فى اآلراء ومعنى هذه العبارة ومدلولها يؤدى إلى مشاكل ه (2)العلم  بانتفائه.
  (3)بين الجوينى والمعتزلة.

فالموجود عند الجوينى ، هو فقط الشئ الموجود وليس المعدوم ، فما هو كائن شئ 
وما ليس بكائن ليس شئ. فالمعدوم ليس بكائن ، إذ العدم لديه ال يمثل أية فكرة ، وال 

ن نفى معنى الوجود ، هذا يحوى أى موجود ، فهو عدم حق بكل ما تتضمنه هذه العبارة م
الموقف يجعل الجوينى على خالف تام مع المعتزلة الذين حاول اإلمام التدليل على فساد 
مذهبهم فى أن حقيقة الشئ هو المعلوم وليس الموجود ، وهم بذل  قد أثبتوا الشئ فى 

ت صفة العدم، ألن المعلوم قد يكون معدومًا أو موجودًا ، ويصبح أثر قدرة هللا فى إثبا
   (4). الحدوث ال غير وليس إيجاد الموجود من العدم

                                                                                                                                              

❑⬧ ⧫❑➔➔⧫  ( وبهذا التأمل والتدبر يصلون إلى أن للعالم خالق وهو هللا 164)البقرة
 تبار  وتعالى.

  مصدر سابق.  41. اإلمام الجوينى : الشامل , ص1

  . 34. المصدر السابق , ص2

  . 17. د. محمد جالل شرف : هللا والعالم واإلنسان , ص3

 . 35-34. اإلمام الجوينى : الشامل , ص4
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ويقصد الجوينى من عرضه هذا الموقف للمعتزلة فى شيئية المعدوم ، أنهم ينكرون 
أنهم  –كما عرف ذل  عن المعتزلة  –قدرة هللا على الخلق واالختراال ، أو يقصد به 

عدوم شئ" هى تصريح بقدم العالم ، يقولون بقدم العالم. فقد ذكر اإلسفرايينى أن فكرة "الم
وحقيقة قولهم هو أنهم قسموا األشياء إلى موجودة ومعدومة ، وأن األشياء كلها كانت 
معدومة قبل الوجود ، ثم استمدت وجودها عن هللا ، فمن مادة العدم وجد العالم ، وهللا هو 

ومشابهة هذا القدم مانح الوجود. ولكن روح مذهب المعتزلة سيوقع حتمًا فى قدم العالم 
ولكن هل يعنى تعريف  (1)بقدم المادة عند أرسطو ، أو للهيولى المطلقة عند أفالطون 

الجوينى للشئ بأنه هو كل موجود ، هل يعنى ذل  عنده أن هللا شئ ، كما حدث ذل  
 بالفعل عند بعض المتكلمين؟

هو الموجود  الواقع أن هللا عنده الذى هو موجود أيضًا ، ليس شيئًا. فالموجود
أية فكرة وال  –كما قلنا من قبل  –الحادث الذى يوجد من العدم. والعدم لديه ال يمثل 

يحوى أى موجود ، فهو عدم محض ، وهللا سبحانه وتعالى هو موجد كل شئ ، والشئ 
 يكون بعد أن كان عدمًا ، فاهلل إذن ليس بشئ.

بأنه هو الموجود بعد أن لم  (2) وإذا أمعنا النظر لرأينا كيف أن تعريف الجوينى للشئ
يكن موجودًا، وبأن العدم ال يمثل لديه أية فكرة وال يحوى أى نوال من الوجود لرأينا كيف 

  (3) هو(428أن هذا التعريف هدم وتحطيم لفكرة اإلمكان عند ابن سينا ) ت عام 

                                                

  مصدر سابق . 498-495ص امى النشار: نشأة الفكر الفلسفى فى اإلسالم , . د. على س1

 مرجع سابق . 164د. فوقية حسين: الجوينى إمام الحرمين , ص .2

هوو(, أصوله بلخوى وولود ببخوارى ، 428. الحسين بن عبد هللا بن الحسن بن على بن سينا: الملقب بالشويخ الورئيس: )ت:3
وكانووت تسوومى اإلسوكندرية القديمووة وقيوول بناهوا اإلسووكندر ، أمووا بخوارى فهووى موون أعظووم  ) وبلوخ مدينووة مشووهورة بخراسوان

مدن ما وراء النهر وأصلها وكانت قاعدة مل  السامنييان( ، ترجم ابن سينا لنفسه وقد أورد القفطى كالموه كواماًل وذكور 
, فوأتقن علووم القوورآن، واألدب ،  أن والوده كوان مون دعوواة اإلسوماعيلية وأنوه أى ابوون سوينا حصول الفنووون فوى سون صووغيرة

المنطوق والفلسووفة ،  دراسوةوأصوول الودين والفقوه ، وحسواب الهندسوة والجبوور والمقابلوة ثوم تعلوم الطوب وتحووول بعودها إلوى 
-3/233مؤلفوات ابون سوينا فوى مختلوف المجواالت , انظور: شوذور الوذهب, ) حصوروقد صنف األب جورج قنواتى فى 

  (. 162-2/157( , ووفيات األعيان , ) 356-1/353(, معجم البلدان, ) 236
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شارات: "كل التى بنى عليها كل فلسفته ، فلو رجعنا إلى ابن سينا لرأيناه يقول فى اإل
حادث فقد كان قبل وجوده ، ممكن الوجود ، فكان إمكان وجوده حاصاًل ، فالحادث 

   (1) يتقدمه قوة وموضوال"
هو( هذه العبارة على أساس أن كل حادث 672ت  ) (2) ويشرح نصير الدين الطوسى

حال يكون مسبوقًا بموضوال أو مادة. وكل حادث فهو قبل وجوده: إما ممتنع الوجود وهذا م
فعبارة الجوينى تؤكد   (3) ، وإما ممكن الوجود وهذا حق ، أى له إمكان وجوده قبل وجوده

حدوث العالم ، وعبارة ابن سينا تؤدى إلى القول بقدم العالم ، وشتان بين الموقفين. موقف 
أى وجود بالقوة وهو موقف ابن سينا , وموقف إمام يرى أن اإلمكان هو نوال من الوجود 

 ليس بوجود وال يعبر عن آية فكرة.يرى أن جواز الوجود الحرمين 
أما عن مشكلة الجوهر الفرد ، أو فكرة الجزء الذى ال يتجزأ ،التى أسهم فيها كثيرًا 

أتحدث فيه عن الصلة بين هذه  آخر .إمام الحرمين ، فسوف أرجئ الكالم عنها لمبحث 
وف نرى إلى أى مدى يمكن لفكرة المشكلة ومسألة قدم العالم وحدوثه عند المسلمين ، وس

الجزء الذى ال يتجزأ ، أن تحل مسألة حدوث العالم وتصل بها إلى االستقرار ، وتقف أمام 
 بقوة وأصالة. المشائيةالفلسفة 

اإلمام الجوينى برهنته على حدوث  حدوث العالم ، فقد أقاموأما مسألة البرهنة على 
إلى جواهر وأعراض ، ومن هذا التقسيم خرج العالم على أساس تقسيم األشاعرة للعالم 

 الجوينى بأصول أربعة بنى عليها حدوث العالم هى :
    ثبوت األعراض  .1
 حدوث األعراض .2

 . استحالة تعرى الجواهر عن األعراض.3

                                                

  ( 513-507 /3م , )1958. ابن سينا: اإلشارات والتنبيهات , تحقيق د. سليمان دنيا , طبعة القاهرة 1

. محموود بوون محموود بوون الحسوون أبووو الطوسووى المعووروف نصووير الوودين: فيلسوووف رأس فووى العلوووم العقليووة عووالم باألرصوواد 2
  (. 13/283هو انظر البداية والنهاية ) 672ه عند هوالكو وتوفى ببغداد سنةوالرياضيات ، علت منزلت

  .  507, هذا الشرح مذيل بهامش الصفحة, ص اإلشارات. ابن سينا: 3
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. اسوووتحالة حووووادث ال أول لهوووا. وهوووو أهوووم األصوووول األربعوووة ، ويجوووب االعتنووواء بهوووذا 4
   (1)جملة مذاهب الملحدة. الركن ألن إثبات الغرض منه يزعزال

                                                

  مصدر سابق . 25. الجوينى :اإلرشاد , ص1
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 أواًل : ثبوت األعراض:
 ،  (1) الدليل على ثبوت األعراض هو أن العاقل إذا رأى جوهرًا ساكنًا ، ثم رآه متحركاً 

فيدر  أن هنا  تفرقة ضرورية بين حالتى السكون والحركة ، وهذه التفرقة إما أن  
معنى زائد على الجوهر ، وهذا ترجع إلى ذات الجوهر وهذا محال ، وإما أن ترجع إلى 

  (2)المعنى الزائد هو العرض الذى حاول الجوينى ثبوته.
ويرى الجوينى أن طوائف من الملحدة أنكرت هذا األصل األول ، وزعموا أن ال 

وربما   (4)وهؤالء الملحدة هم طوائف من الدهرية ونفاة الصانع. .(3)الجواهر موجود إال 
ين األول الذين زعموا أن الطبائع األربعة قديمة ، وهى األرض يقصد بهم الجوينى الطبيعي

والماء والهواء والنار. ويستشهد إمام الحرمين على ثبوت األعراض بأي القرآن 
ومصطلحات المتكلمين: فاللغة تنبئ بأن العرض ما ال يدوم وقته ، وقوله تعالى يدل على 

  ➔ ⧫⧫◆ ◆ ذل  : 
فوصف الدنيا من حيث أنها كانت دار زوال وانتقال بكونها عرضًا ، وقال تعالى ،   (5)

  ☺⧫        مخبرًا عن عاد وقد أظلهم العذاب
❑⬧  ⧫ 

⧫   (6)   وعنوا بذل  أنه سحابة تساق وستنقشع عنا كالذى
كلمين فقد حدوا العرض بأنه ما ال يبقى عاهدناه فى كل سحاب، أما أهل الحق من المت

أو هو الذى  يقوم بغيره وال البقاء ،  لهوجوده ويخرج من ذل  هللا وصفاته من حيث يجب 
سبحانه وتعالى فإنها ال تقوم بغيرها. أو هو ما كان صفة لغيره ،  تندرج فيه صفات البارى 

إلى قول الواصف ،  والمعتزلة ترفض هذا التعريف وذل  ألن الصفة والوصف يرجعان
   (7).وليس العرض صفة لمحله على أصولهم

                                                

  مصدر سابق . 131. د. فوقية حسين : الجوينى إمام الحرمين , ص1

  مصدر سابق . 78ص. الجوينى: لمع األدلة , 2

  . 69. الجوينى: الشامل , ص 3

 .  18المصدر السابق : ص .4

 67. سورة األنفال : آية 5

  24سورة األحقاف : آية  .6

  69 – 68. الجوينى : الشامل , ص7
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وبالنظر إلى النصوص السابقة نالحظ أن أهم ما يتميز به مذهب اإلمام الجوينى هو 
أنه يبحث فى العلوم بحسب موضوعات المعرفة ، وهى لديه ثالثة: ما يدل بالعقل وحده ، 

يًا وهو المنهج االستنباطى, وقد سو وما يدر  بالسمع وحده وما يدر  بالعقل والسمع 
. استخدام هنا للتدليل على المنهج القائم على العقل والسمع معًا . فاستشهد بالقرآن الكريم 

فاستشهد بالقرآن الكريم أواًل من حيث أنه جانب سمعى البد من االعتماد عليه ثم حاول 
على الجوهر تحليل معنى العرض على أساس من العقل وأثبت وجوده كمعنى زائد 

كالحركة والسكون واأللوان والطعوم والروائح وغيرها وال ش  أنه منهج كالمى تميز به 
  (1)اإلمام الجوينى. 

 ثانيًا : حدوث األعراض:
حاول اإلمام الجوينى بقدر المستطاال أن يكون لنفسه نسقًا فلسفيًا متماسكًا غير 

الثانى معتمدًا  األصلل منه إلى متناقض فبعد أن يبرهن على حقيقة األصل األول ينتق
على األصل األول ، فبعد أن دلل على ثبوت األعراض كالحركة والسكون وغيرها ، حاول 
أن يدلل على أن هذه األعراض المتضادة تتعاقب على محالها ، مما يؤكد أنها طارئة 

دمت وحيث أنها طارئة فهى حادثة ألنها وجدت ، ونعلم حدوث السابق منها ، من حيث ع
، فلو كانت هذه األعراض قديمة الستحال عدمها ، ألن القدم ينافى العدم ، وإن ما يثبت 

 ومعروف أن العرض ال يبقى زمانين.  (2)له القدم استحال عليه العدم والزوال.
على من ينكر حدوث األعراض ، ويثبت أن الحركة  –كعادته  –ويرد الجوينى 

ن يقال عنهما أنهما كانا كامنين فى الجوهر وليسا والسكون اللذين تحدث عنهما يمكن أ
طارئين عليه، فيقول لهم: إننا إذا سلمنا بذل  كان معناه إمكان اجتماال الحركة والسكون 
فى الجوهر ، وهذا أمر مستحيل ألنهما ضدان. ثم إذا قبلنا القول بكونهما فهذا يعنى 

األعراض. وهذا يسوقنا إلى أن تتابعهما فى ظهورهما على التوالى والتتابع من صفات 
بحيث يثبت للحركة عرضان هو الكمون والظهور ، وهذا  عرضانالظهور والكمون 

                                                

ود. فوقيوووة حسوووين: الجووووينى إموووام الحووورمين ,  21- 20. انظووور: د. محمووود جوووالل شووورف : هللا والعوووالم واإلنسوووان, ص1
  . 167ص

  . 69- 68. الجوينى : الشامل , ص2
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وذل  الستحالة قيام العرض بالعرض ، وبهذا يثبت الجوينى أن  (1)مخالف األعراض
هو( 231الحركة حادثة بعد أن لم تكن ، ويبطل القول بالكمون الذى نادى به النظام)ت:

ذهب إال أن هللا أكمن بعض الموجودات فى  حينه فى الحديث عن خلق العالم فى نظريت
بعض ، فإذا جاء وقت ظهورها ظهرت أى حدثت لها حركة ، وليست هذه الحركة حركة 
النقلة عنده بل هى مبدأ تغير ، وهو يخالف فى هذا مذهب المتكلمين وتنقسم الحركة عند 

: حركة اعتماد فى المكان وهى حركة خفية ، إلى نوعين –على الرغم من ذل   -النظام
  (2)وحركة نقله عن المكان وهى حركة ظاهرة.

 ومذهب إمام الحرمين فى حدوث األعراض يوافق ما عبر عنه اإلسفرايينى         )
: إن العالم بجميع أركانه وأجسامه ، وما يشتمل عليه من أنواال النبات بقولههو( 471ت 

فعال واألقوال ، واالعتقادات كلها مخلوق كائن عن أول حادث بعد والحيوانات، وجميع األ
   أن لم يكن شيئًا ، وال عينًا وال ذاتًا ، وال جوهرًا ، وال عرضًا.

)وهذا ما ذكره الجوينى( أنها تتغير عليها الصفات وتخرج  (3)والدليل على حدوثها.
، فأما الحالة التى حدثت  من حال إلى حال.وحقيقة التغيرات أن تبطل حالة وتحدث أخرى 
االستدالل عليه ، وال  إلىفحدوثها معلوم بالضرورة والمشاهد. وما كان ضروريًا لم يفتقر 

يجوز أن يقال أنها انتقلت من باطن الجسم إلى ظاهره ، ويقصد به نظرة النظام فى 
يمة لم الكمون ، الستحالة االنتقاالت على الصفات. وأما الحالة التى بطلت لو كانت قد

تبطل ، فبطالنها يدل على حدوثها من حيث أن القديم ال يبطل ، وهو ما ذكره اإلمام 
ويكمل اإلسفرايينى قوله أن القديم ال يبطل ألن خروج الذات عن صفة  -الجوينى أيضا

واجبة لها فى حال محال ، ألنها لو جاز خروجها عن تل  الصفة لصارت جائزة الوجود، 
د ال يصير جائز الوجود ، كما أن جائز الوجود ال يصير واجب وما كان واجب الوجو 

بحال ألنهما صفتان متناقضان. وإذا تقررت هذه الجملة " أن صفات األجسام الوجود 

                                                

  . 21- 20. الجوينى : اإلرشاد , ص1

  ( .598 – 595/  1, ). د. على سامى النشار: نشأة الفكر الفلسفى فى اإلسالم 2

  . 23. انظر: د. جالل شرف : هللا والعالم , ص3

This file was downloaded from QuranicThought.com



 273 الفصل الرابع 

 

مخلوقة" ثبت " أن األجسام مخلوقة" ألن ما ال يخلو من الحوادث أن يكون محدثًا ، أى 
  (1). ًا مثلهاخالقًا ، وما ال يستحق أن يكون خالقًا كان مخلوق

 ثالثًا : استحالة تعرى الجواهر عن األعراض:
إن التعريفات التى وضعها اإلمام الجوينى لكثير من المصطلحات الفلسفية كتمهيد 

هذه التعريفات يستغلها إمام الحرمين فى التدليل على األصول للبرهنة على حدوث العالم ،
نها حجم ولذل  فهى ال تخلو عن كونها البد أن تشغل حيزًا ألالمختلفة فالجواهر عنده 

مجتمعة أو مفترقة ، وكذل  نعلم ببديهة عقولنا استحالة تعرى األجرام عن اإلنصاف 
بالتحر  والسكون واللبث فى المحال ، والزوال ، واالنتقال ، وكل ذل  يوضح استحالة 

ها، وهذه ، فاألعراض تتوالى على الجوهر هى وأضداد (2)تعرى الجواهر عن األعراض 
األعراض ال تبقى أكثر من وقت واحد كما قلنا ذل  من قبل فى األصل الثانى وقد انتقد 
ابن تيمية مسألة حدوث العالم عند اإلمام الجوينى وخاصة فيما يتعلق باألصل الثالث. فقد 

أنه لم يجد لمن  –شيخ الشهرستانى وتلميذ أبى المعالى  –نقل عن أبى القاسم األنصارى 
فى ذل  مسلكًا سديدًا ، ال عقليًا وال سمعيًا واعتبر ذل  بما ذكره أبو المعالى فى  تقدمه

كتابه الذى يعرف باسم "اإلرشاد إلى قواطع األدلة" وقد ضمنه عيون األدلة الكالمية التى 
، فقد تكلم فى مسألة حدوث العالم ، واستدل بدليل األعراض المشهور،  (3)يسلكها موافقوه
م ال يخلو عن األعراض ، وما ال يخلو عنها فهو حادث، وهو الدليل الذى وهو أن الجس

اعتمدت عليه المعتزلة قبله ، وهو الذى ذمه األشعرى فى رسالته إلى أهل الثغر ، وبين 
أنه ليس من طرق األنبياء وأتباعهم ، والدليل مبنى على إثبات أربع مقدمات. فلما صار 

قال : فالذى صار استحالة تعرى الجواهر عن األعراض إلى المقدمة الثالثة وهو تبيين 
، إن إليه أهل الحق أن الجواهر ال تخلو عن كل جنس من األعراض ومن جميع أضداده 

                                                

  . 92- 91صم , 1940. أبو مظفر اإلسفرايينى: التبصير فى الدين , طبعة القاهرة 1

  . 79. الجوينى : لمع األدلة , ص2

. ابن تيمية : موافقة صحيح المنقوول لصوريح المعقوول , تحقيوق : محوى الودين عبود الحميود وحامود الفقوى ,طبعوة القواهرة 3
  ( .103-102/  2م , )1951,
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كان له أضداد. وإن كان له ضد واحد لم يخل الجوهر عن أحد الضدين ، وإن قدر عرض 
  (1)ال ضد له لم يخل الجوهر عن قبول واحد من جنسه.

 استحالة حوادث ال أول لها :رابعًا : 
وبهذا يصل إمام الحرمين إلى أهم األصول األربعة ، ألنه عن طريق هذا األصل 
يبرهن على عدم أزلية الحوادث الذى هو مذهب الدهريين القائلين ، بأن العالم لم يزل على 

عالم  ما هو عليه ، ولم تزل دورة للفل  قبل دورة إلى غير أول ، ثم لم تزل الحوادث فى
الكون والفساد تتعاقب كذل  إلى غير مفتتح ، فكل ذل  مسبوق بمثله ، وكل ولد مسبوق 

وهكذا ، ومعنى ذل  فى   (2)بوالد ، وكل زرال مسبوق ببذر ، وكل بيضة مسبوقة بدجاجة
رأيهم أن هنا  خلقًا مستمرًا فيما ال يزال منذ القدم ، وأن هنا  دورات لفل  تسبق الدور 

ه فالبد إذن فى رأيهم أن هنا  انقضاء لكل دورة ، وهذا يعتبر نهاية لها. فال الذى نحن في
يوجد إذن حوادث ال نهاية لها ، بل إن للموجودات مفتتحًا وأواًل ينفى عنها الالنهائية ، 
فحقيقة كل حادث أن يكون له أول ، وفى هذا نقد صريح لفكرة الزمن عند ابن سينا ، فاهلل 

زمان سابق ، وال يجوز تأخر العالم عن هللا بالزمان حتى ال يكون هنا   لم يبدال العالم فى
وهللا يتقدم على العالم بالذات والشرف والطبع  عنه .للشروال فى الخلق بعد االمتناال  مرجح

الضرورى التى أخذها ابن سينا  الصدوروالمعلولية ، ال بالزمان. وهذا كله أساس نظرية 
 من أفلوطين.

مية عن أهمية هذا األصل الرابع ويذكر أن هذه الحجة اعتمد عليها ويتحدث ابن تي
المعالى ومن قبله وبعده من المعتزلة واألشاعرة ووضح أن المتكلمين  كأبىأكثر المتكلمين 

أخذوا هذه الحجة عن يحيى النحوى وغيره من المتقدمين ، وظنوا أن ما ال يتناهى يمتنع 
، فكيف يقال: إنه ال نهاية  تناهىانقضى وانصرم فقد  أن يكون منقضيًا منصرمًا ، فإن ما

له. واشتبه عليهم لفظ النهاية لما فيه من اإلجمال واالشتباه ، فإن الماضى له آخر انتهى 

                                                

  (.103-102/  2. ابن تيمية : موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول , )1

  . 25وينى : اإلرشاد , ص. اإلمام الج2
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إليه ، فهو متناه بهذا االعتبار ، فال نزاال وبهذا المعنى يقال: إنه انصرم وانقضى وفرغ 
  (1)ه ال بداية له: أى لم تزل آحاده متعاقبة.ونفذ ، وأما بالمعنى المتنازال فيه فهو أن

ونتيجة هذه األصول األربعة التى عرضها إما الحرمين عرضًا فلسفيًا محكمًا. 
بتسلسل عقلى ، فإذا ثبتت األعراض ، وثبت حدوثها ، وثبت استحالة تعرى الجواهر 

واهر ال تسبق عنها. وبطل قول الدهريين بأن الحوادث ال أول لها. ترتب على ذل  أن الج
األعراض الحادثة ، وماال يسبق الحادث فهو حادث على االضطرار من غير حاجة إلى 

ولما كان العالم عند خلف األمة عبارة عن الجواهر واألعراض وهى حادثة  (2)نظر وفكر.
 ، كان نتيجة هذا كله أن العالم حادث وهو المطلوب إثباته.

 متشددًا من الفلسفة إذ أنه حكم على الفالسفة أما اإلمام الغزالى فقد كان له موقفاً 
باإللحاد على تفاوت فى البعد عن الحق أو القرب منه. ولقد قسمهم الغزالى إلى ثالثة 

 -أقسام :
 : دهريون جحدوا الصانع وزعموا أن العالم لم يزل موجودًا بنفسه وهؤالء زنادقة.أوالً 
ب الحيوان والنبات فرأوا فيها عجائب صنع : طبيعيون بحثوا عن عالم الطبيعة وعجائثانياً 

هللا فاعترفوا بخالق حكيم ولكنهم قاسوا بنية اإلنسان على الحيوان فذهبوا إلى أنه حين 
يموت ال يعود فجحدوا اآلخرة وأنكروا الحشر والنشر والقيامة والحساب. فلم يبق عندهم 

 لطاعة ثواب وال للمعصية عقاب وهؤالء أيضًا زنادقة.
: إلهيون كشفوا عن تهافت أقوال السابقين ولكن بقيت فى أفكارهم رواسب من البدال ثالثاً 

توجب تكفيرهم ، ومع ذل  يعترف اإلمام الغزالى أن فى أقوالهم ما ال يجب إنكاره 
والمنطقيات التى ال تتعلق بالدين أصاًل ، أما اإللهيات فهى أكثر  كالرياضياتأصاًل 
الغزالى فى عشرين مسألة بدعهم فى سبعة عشرة مسألة ، وقد انتقدهم  (3) أغاليطهم

كقولهم بأن السماء والكواكب نفوس حية عاقلة تتحكم فى العالم السفلى واعتقادهم بأن 
صلة هللا بالعالم أو باألحرى بعقول األفال  صلة فيض أو صدور ، ثم كفرهم فى 

                                                

  ( .100/  1. ابن تيمية : موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول , )1

  . 80. اإلمام الجوينى : لمع األدلة , ص 2

  . 8-6م , ص 1958. اإلمام الغزالى : تهافت الفالسفة , تحقيق سليمان دنيا , طبعة القاهرة 3
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ن الجزئيات وأن الحشر ثالث مسائل هى: قدم العالم وقولهم بأن هللا يعلم الكليات دو 
  (1)يوم القيامة لألرواح دون األجساد.

ويعتبر ما قدمه الغزالى فى كتابه " تهافت الفالسفة " من أعظم أعماله وأبقاها أثرًا 
أثر الفلسفة وأبطل تأثيرها فى الفكر اإلسالمى بعد أن بين تعارضها الصريح مع  شلألنه 

والفلسفة ، ونعنى بذل  فلسفة  الدينالتوفيق بين العقيدة فضاًل عن سقوط دعوى الفالسفة ب
 الفارابى وابن سينا بصدد ما أنكره عليهم الغزالى ال سيما المسائل الثالثة التى كفرهم فيها.

ويتضح رأى اإلمام الغزالى فى حدوث العالم من خالل تفنيده آلراء الفالسفة" فى 
 دئ ثالثة:دعواهم بقدم العالم فقد استندوا فى دعواهم إلى مبا

: وهوى إنوه إذا كوان العوالم حادثوًا فلمواذا فوى وقوت دون وقوت ؟ ولمواذا  فكرة الترجيح -1
اقتضت اإلرادة اإللهية ترجيح ذل  الوقت. أنه إذا كانت أحوال هللا متشابهة فإما أن ال 

عنووه شووئ علووى اإلطووالق وهووذا محووال ألن العووالم موجووود بالفعوول , وإمووا أن يوجوود يوجوود 
بالقول بقدم العالم ومن ناحية أخرى أن القول بحدوث العالم  المقصودعلى الدوام وهو 

                                                

لفالسفة : وبخاصة ابن سينا : حيث يرى أنهم خوالفوا بورأيهم كافوة المسولمين ، . إحدى المسائل التى يكفر فيها الغزالى ا1
وينقوول فووى )المنقووذ موون الضووالل( قووول الفالسووفة: إن األجسوواد ال تحشوور وإنمووا المثوواب والمعاقووب هووى األرواح المجووردة ، 

كائنوة أيضوًا ، ولكونهم كوذبوا فوى والمثوبات والعقوبات روحانية ال جسمانية ، ولكنهم صدقوا فى إثبات الروحانية ، فإنهوا 
 بالشريعة فيما نطقوا به(.  وكفرواإنكار الجسمانية 

أنواعوًا  أن فوى اآلخورةوقد تناول الغزالوى هوذه المسوألة تفصوياًل فوى )تهافوت الفالسوفة( حيوث يقورر أنوه يتفوق موع الفالسوفة 
ناء البدن ، ولكنه ينكر علوى الفالسوفة إنكوار من اللذات أعظم من المحسوسات ، وأننا عرفنا بالشرال أن النفس تبقى بعد ف

حشور األجسوواد واللووذات الجسوومانية فووى الجنووة واآلالم الجسوومانية فووى النوار. ويتسوواءل: "فمووا المووانع موون تحقيووق الجمووع بووين 
 السعادتين: الروحانية والجسمانية وكذا الشقاوة ؟! 

  ⬧ ◼➔⬧ ▪⧫  ◆ويدلل على ذل  بقوله تعالى 
⚫  ▪➔ ✓ ⧫ ☺ 

❑ ⧫❑➔☺➔⧫   : فوجود مثل هذه األمور الشريفة ال يدل على نفى  17السجدة .
هو( فيرى أن الغزالى أخطأ على الشريعة وأخطأ على 595غيرها بل الجمع بين األمرين أكمل. أما ابن رشد )ت: 

الغزالى: المنقذ من فى معاد الروحانى بينما كفر الفالسفة لقولهم به. انظر: ذل  تفصياًل الحكمة ، حينما أجاز القول بال
.وتهافت الفالسفة : مصدر سابق ,  28الضالل , تحقيق: محمد محمد جابر : المكتبة الثقافية, بيروت, د. ت , ص

م , 1965: دار المعارف بمصر , .... وأيضًا : ابن رشد: تهافت التهافت , تحقيق : د. سليمان دنيا  290-287ص 
  .          874-864القسم الثانى , ص
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أو الغورض أو الطبوع. ولموا كوان  اآللوةيعنى افتقار هللا إلوى شوئ لوم يكون لوه كالقودرة أو 
 كل ذل  محاال كان القول بحدوث العالم محاال. 

 موون ناحيووة الزمووان والقووديم ال متنوواه: الن الحووادث اســتاعاد حــدوث حــادث عــن قــد م -2
 )أى هللا( بالالمتناهيكان حادثا(  إنفكيف يدخل طرف المتناهي )أى العالم متناه 

كل حادث فهو من مادة تسبقه منها يكون هذا الحوادث , وليسوت الموادة حادثوه الن  -3
ويوووورد  (1)الحووووادث هووووو الصووووور واألعووووراض والكيفيووووات دون المووووواد فالمووووادة إذن قديمووووة

الذى يمنع من االعتقاد أن العالم قد حودث بوإرادة الغزالى على حجتهم األولى بقوله ما 
قديمووه اقتضووت وجوووده فووى الوقووت الووذى وجوود فيووه وأن يسووتمر العوودم إلووي الغايووة التووى 

, أن وجوود العوالم قبول أن يوجود لوم يكون  ابتدأاستمر إليها وأن يبتدئ الوجود من حيث 
ة فوى الوقوت الوذى حودث مرادًا هلل ومون ثوم لوم يحودث, ثوم أصوبح مورادًا إلرادة هللا القديمو

وال عن استحالة  اإلحداثعجز عن على فيه. إذا كان العالم يسبقه عدم فال يدل ذل  
إلوووى القووودرة والعوووالم مووون العجوووز الحووودوث ألن ذلووو  يوووؤدى إلوووى أن ينقلوووب القوووديم مووون 

وال فقد آله ثوم وجودها بول  عرض, وال يدل على انه لم يكن قبله اإلمكاناالستحالة إلى 
نطووق العقووول موون ذلوو  كلووه أن يقووال لووم يوورد وجووود قبوول ذلوو  . فلمووا صووار أقوورب إلووى م

إلوى  الفعول إنموا يرجوع . فتورجيح مريودًا  العالم يقال أن هللا مريد لوجوده بعد أن لم يكن
تقووودير حووودوث إرادتوووه فحسوووب دون أن يقتضوووى ذلووو  تجووودد الحووووادث فوووى ذات هللا الن 

وجووود العووالم بعوود  ال تغيوور فووى ذاتووه حووالتغيوور فووى القووديم محووال .فووال تجوودد إلرادة هللا و 
 ؟  إلى الوجود دون تغير اإلرادة العدمعدمه فإن قيل كيف يتغير المراد من 

 يقال لهم إنكم تقيسون إرادة هللا القديمة على قصد اإلنسان الحادث , فإن قيل ال
ثرها دون مع تك بالكلياتعالما  تجعلون هللا ولكنكميمكن تصور إال هذا القياس. يقال لهم 

فى ذاته إذا ال يتعدد علم هللا بتعدد العلوم. فكما يتعلق علم هللا القديم بالعلوم  تعددتكثر أو 
الحادث دون تكثر فى العلم. كذل  تتعلق اإلرادة القديمة بالمراد المحدث وهو العالم دون 

ذل  تغير فى إرادته, كان هللا قادرًا على خلق العالم قبل أن يوجد دون أن يقتضى 
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العالم حيث وجد على الوصف الذى وجد باإلرادة  وجد. إنما ترجيحاً تخصيصا أو 
   (1)القديمة.

لبيان فكرة تستند إلى تشبيه الفالسفة فعل هللا بفعل  مثاالً ويذكر اإلمام الغزالى 
اإلنسان بقوله: لو كان بين يدي عطشان قدحان من الماء متساويان من كل وجه 

وأقرب  وأخفم يكن أن يأخذ أحدهما, وإنما يختار ما هو أحسن باإلضافة إلى غرضه ل
, النحوإلى يمينه أو سبب آخر خفي أو جلي, إنكم تتصورون الفعل اإللهي على هذا 

من الحسن أو القرب أو تيسير المرجحات من المخصصات أو  ذكرتموهولكن كل ما 
 األخذ كل هذا ينتقى تصوره مثله من جانب هللا.

ت جميوع البواعوث موون جانوب العطشوان فوى هوذا المثووال هول هوذا يعنوى أنوه لوون وهول إذا انتفو
لمجورد اإلدارة؟ انوه حتوى فوى إرادة اإلنسوان يمكون أن يوتم االختيوار فوى القدحين يتناول أحد 

 حال التساوي دون ترجيح. 
لماذا تستبعدون حدوث حادث عن قديم ؟  الغزالى الثانية فيتساءلأما بالنسبة للحجة 

الدورية للكواكب قديمه فإن كانت كذل  فكيف  كان العالم قديما كانت الحركةانه إذا 
؟ ليس هنا  ما يمنع أن  هذه مستندا لحوادث متجددة واألشياء تحدث اليوم وغداصبحت أ

تقدم هللا على العالم بالزمان بمعنى أن  إنكاركمتتصل إرادة هللا القديمة بمراد محدث, أما 
ثم كان ومعه عالم ، فمعنى التقدم االنفراد بالوجود ، تصوروا فناء هللا كان وال عالم معه 

العالم وأنتم ال تستبعدون قدرة هللا على ذل . وتصوروا إيجاده ثانيًا ، أال يقال كان هللا وال 
قولنا بتقدم هللا على العالم بالزمان أى  مقصودعالم معه ثم صار ومعه عالم ؟ إن هذا هو 

 ذات العالم. وجود ذات البارى وعدم
أما الحجة الثالثة وهى أن العالم ممكن الوجود بذاته وال قوام له بذاته والبد له من 

عقلى محض ألنكم  إمكانله إال المادة ، فإن اإلمكان هذا هو  محلمحل يضاف إليه وال 
تعرفون اإلمكان بأنه كل ما قدر العقل وجوده فلم يمتنع تقديره فإن امتنع سمى مستحياًل، 

ه كلها موضوعات عقلية بحتة ال تحتاج إلى موجود عينى حتى تكون وصفًا له ، إنه ال هذ
بهم الغزالى فالسفة اإلسالم  ويعنى –وجود لهذه المعلومات فى األعيان مع أن الفالسفة 
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قبله كالفارابى وابن سينا يقررون أن الكليات موجودة فى األذهان ال فى األعيان وإن 
، فاالنتقال من المعقول  (1)معقولة جزئيات شخصية محسوسة غير الموجود فى األعيان 

الواقعى المشخص هو انتقال غير مشروال. كما أن القول بقدم الهيولى إلى المجرد 
  (2)باطل.

من الفالسفة المشائين كالذى رأيناه عند الغزالى فى اتهامه لهم  تيميةوقد وقف ابن 
تيمية هذا إال أن يقارن بينهم وبين مشركى العرب بالكفر واإللحاد والجهل ، وال يسع ابن 

من الكفر والجهل ،  قولهمإلى أن المالئكة أوالد هللا وأنهم بناته ، مع ما فى  واالذين ذهب
أما قول الفالسفة فهو فى نظره يعد كفرًا بواحًا وذل  لعدة وجوه. فإن المشركين يقولون أن 

واألرض ، ولم يقولوا بقدم  تالسماوان هللا خلق أن لم يكن ، وأ بعدالمالئكة حادثة كائنة 
، وأما الفالسفة فقد ذهبوا إلى أن العقول والنفوس والتى يطلقون عليها المالئكة  (3) العالم

، قديمة بقدم هللا عز وجل ، لم يزل هللا والدًا لها ولكنها لم تزل معه على الرغم  توالسماوا
وال فى الفعل، فكان قولهم مخالفًا لما تعرفه العقول  من ذل  وهذا أمر ال يعقل، ال فى الولد

، من وصنعاً من جميع الجهات ، وسر األمر أنهم جمعوا النقيضين فأثبتوا فعاًل وإبداعًا 
  (4)غير إبداال وال صنع وال فعل.

ابن تيمية أن الطائفة القائلة بقدم العالم إنما  حللهوالسبب فى هذا عند الفالسفة كما 
أن يصير فاعاًل بعد أن لم يكن ، وأن يحدث حادثًا ال فى وقت،  يمتنعلفاعل اعتقدت أن ا

ويمتنع الوقت فى العدم المحض ، ولم يهتدوا إلى الفرق بين دوام العين )أى الوجود 
الجزئى المشخص( ودوام النوال )أى الوجود الكلى النوعى الغير مشخص( فظنت أنه يلزم 

قديمًا أزليًا فوصفوا الفاعل بأنه موجب الذات ال فاعل  مفعوالً قدم عين المعقول ، والتزمت 
معين مقارن  مفعولباالختيار والتزموا ما هو معلوم الفساد عند الجمهور العقالء من 
  (5)لفاعله أزاًل وأبدًا ، حذرًا من إثبات أنه يصير فاعاًل بعد أن لم يكن.
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لعالم عند المشائين وهنا يجب علينا استعراض موقف ابن تيمية من مسألة قدم ا
العالم بطريقته التى تتفق مع منهج السلف القائمة على العقل  حدوثوكذل  برهنته على 

 والنقل معًا على خالف األشاعرة كما سنبين ذل  فيما بعد.
 من قدم العالم وحدوثه : تيميةأواًل : موقف ابن 

مشائين وبخاصة مذهب الأساس يتناول ابن تيمية فكرة الممكن والواجب على أنها 
ابن سينا فى قولهم بقدم العالم. بل نراه يتهم ابن سينا بأنه أول من نادى بهذا مخالفًا فى 
ذل  أستاذه أرسطو ، فقد زعم المتفلسفة الدهرية والمتأخرون أن لفظ المحدث ينطبق على 

ا تناقض المعلول ووصفوه بأنه قديم أزلى مع كونه معلواًل ممكنًا يقبل الوجود والعدم. وهذ
فى تصور العقل الصريح حيث قدروا مخلوقًا محدثًا معلواًل مفعواًل ممكن الوجود والعدم ، 
ثم هو فى نفس الوقت قديم أزلى واجب الوجود بغيره يمتنع عدمه ، وهذا كله موافق التجاه 
ابن سينا ، مخالفًا ألرسطو فى أن كل ممكن يمكن وجوده وعدمه ، ال يكون إال محدثًا 

، لم يجعله مع ذل  ممكن  (1) بعد أن لم يكن ، فأرسطو عندما يعتبر الفل  قديماً كائناً 
 الوجود والعدم .

ويوافق ابن تيمية اإلمام الجوبنى والغزالى فى هدمهم ألزليه العالم أو أى شئ فيه. 
فإن األزلية والقدم تقتضى أن يكون الفاعل موجبًا بالذات, وعندئذ لم يحدث فى العالم شئ 

الحوادث, والحوادث فيه مشهودة, فيمتنع أن يكون فاعل العالم موجبًا بذاته, وعليه من 
يمتنع قدم العالم كما قالت الدهرية, بل يمتنع أن يكون فى العالم شئ أزلى طالما هنا  

   (2)تقدير إلمكان الحوادث ودوامها, وامتناال صدور الحوادث بال سبب حادث.
خالق سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون مقارنا له فى القدم ويقرر ابن تيمية مؤكدًا أن ال

شئ من العالم, كائنًا ما كان, سواء قيل: إنه يخلق بمشيئته وقدرته, كما يقوله المسلمون 
وغيرهم أو قيل: إنه موجب بذاته أو عله مستلزمة للمعلول أو سمى مؤثرًا بمعنى الفاعل 

 يكون , واستحق ما سواه أن  وحده بالقدمباختياره , أو الواجب بذاته, بل هو المختص 
   (3)مسبوقا بالعدم.
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أما ابن سينا فكالمه يخالف تماما ابن تيمية, فهو عندما ذكر فى كتابه اإلشارات 
 معلولةم يذكر إال قول من أثبت قدماء مع هللا تعالى غير ل,  والحدوثبالقدم أقوال القائلين 

اء الخمسة , وقول المجوس القائلين بأصلين , كالقول الذى يحكى عن ديمقراطس بالقدم
قدمين, وقول المتكلمين من المعتزلة ونحوهم, ولم يذكر قول أئمة الملل, وال أئمة الفالسفة 
الذين أثبتوا ما يقوم بالرب من األمور االختيارية وأنه لم يزل متكلما بمشيئته, إذا شاء فعااًل 

أى القولين يرجع مع تمسكه بالتوحيد الذى بمشيئته, وذكر حجج هؤالء , ثم أمر الناظر 
ألن نفى  (1) هو عنده نفى الصفات, فإن هذا جعله أصاًل متفقًا عليه بينه وبين خصومه

الصفات اإللهية مما يقوى شبهة القائلين بالقدم, أما إثبات الصفات واألفعال القائمة به 
   (2)يظهر فساد أدلتهم.
به الرئيسى القائم على العقل والسمع, ويقرر ابن تيمية بمذه يتمس بعد هذا كله 
أكابر النظار من المسلمين وغيرهم فعلى سبيل  أن السمع فيرى  جانبحدوث العالم, أما 

( وهو فى اليهود كأبى حامد الغزالى فى  وه 605المثال موسى بن ميمون )ت سنه 
هم قد أقروا بأن العلم األقوال النبوية باألقوال الفلسفية ويتأولها عليها و  يمزجالمسلمين 

بحدوث العالم ال يتوقف فقط على األدلة العقلية ، بل يمكن معرفة صدق الرسول قبل 
العلم بهذه المسألة ، ثم يعلم حدوث العالم ، بالسمع فهؤالء ، اعترفوا بإمكان كونها سمعية 

كن تأويلها أما أدلة السمع على حدوث العالم فإنه ال يم (3)، فضاًل عن وجوب كونها عقلية
 -لعدة وجوه:

: أنووه قوود علووم باالضووطرار مووراد الرسوول ، فلوويس فووى تأويوول ذلوو  إال التكوووذيب  أحــدها -1
 المحض لهم.

أن هذا متفوق عليوه بوين أهول الملول وسولفهم وخلفهوم ، باطنوًا وظواهرًا ، فيمتنوع :  والثانى -2
 مع هذا أن تكون الرسل كانت مضمرة لخالف ذل : كما يقوله هؤالء الباطنية .
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: أنه ليس فى العقل ما ينافى ذل . بل كل ما ينافيه من المعقووالت فهوو فاسود  الثالث -3
 يعلم فساده بصريح العقل.

: أنووووه معلوووووم بووووالفطرة والضوووورورة أنووووه البوووود موووون محوووودث للمحوووودثات وفاعوووول  الرابــــ   -4
للمصونوعات: وأن كووون المفعووول مقارنوا لفاعلووه لووم يوزل وال يووزال معووه ممتنوع فووى فطوور 

   (1)العقول.

فحدوث العالم يمكن علمه بالسمع والعقل ، فإنه يمكن العلم بالصانع إما بالضرورة 
والفطرة ، وإما بمشاهدة حدوث المحدثات ، ثم بعلم صدق الرسول بالطرق الدالة كداللة 

فيعلم أن العالم لو كان قديمًا لكان:  العقلالمعجزات ، وإخبار الرسول بحدوث العالم وأما 
فسه ، وهذا باطل من حيث أن كل جزء من أجزائه مفتقر إلى غيره ، وحينئذ ال إما واجبًا بن

يكون واجبًا بنفسه ، وإما واجبًا بغيره فيكون المقتضى له موجبًا بذاته بمعنى أنه مستلزم 
، سواء كان شاعرًا مريدًا أم لم يكن ، أى أنه سيصبح علة تامة لم يتأخر عنه  لمقتضاه

، والحوادث مشهودة فى العالم ، فعلم أن فاعله ليس علة تامة ، شئ من معلولة ومقتضاه 
        (2)فالعالم إذن لم يكن قديمًا. 

 : ثانيًا : نقد ابن تيمية لنظرية الصدور المشائية
ويتابع ابن تيمية نقده ألهم نظرية فى الفلسفة المشائية ، أال وهى نظرية الفيض 

، فينقد الدهرين ، نقد الواثق من علمه الواسع الغزير  الضرورية المتخذة بعدًا طوليًا واحداً 
هلل ، وهو موجب له مفيض له ،  معلولوإحاطته بآرائهم ، فيقول أنهم ذهبوا إلى أن العالم 

وهو متقدم عليه بالشرف والعلية والطبع وليس متقدمًا عليه بالزمان ، وعمدة قولهم بقدم 
لم تفعل ، ثم فعلت من غير حدوث سبب ، العالم منعهم لتقدير ذات معطلة عن الفعل 

ولكن هذا القول ال يدل على قدم شئ بعينه من العالم ، ال األفال  وال غيرها ، إنما يدل 
على أنه لم يزل فعااًل ، وإذا قدر أنه فعال ألفعال تقوم بنفسه أو مفعوالته حادثة شيئًا بعد 

ما سوى هللا محدث مخلوق  شئ ، كان ذل  وفاء بموجب هذه الحجة مع القول بأن كل
 كائن بعد أن لم يكن ، فقد أخبرت الرسل أن هللا خالق كل شئ.
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وهللا نفسووه قوود أخبوور أنووه خلووق السووموات واألرض ومووا بينهمووا فووى سووتة أيووام ثووم اسووتوى علووى 
  (1)العرش ، وال يكون المخلوق إال مسبوقًا بالعدم.

هللا رب كل شئ وخالقه ال  وخالصة القول فى كل ما تقدم من نقد البن تيمية: أن
غيره ،  (2)، يكون بعض مخلوقاته بإرادته ، وبعضها اآلخر بإرادةأنرب غيره ، فيمتنع 

ورب العالمين ال شري  له فى الفيض ، ال يتوقف شئ من فيضه على فعل غيره ، بل هو 
، والجميع  (3)رب القابل والمقبول ، ورب المستعد والمستعد له ، ومنه اإلعداد ومنه اإلمداد

 بإرادته سبحانه وتعالى.
بقيام  سواء قالواويصف اإلمام ابن تيمية الفالسفة القائلين بقدم األفال  باإللحاد ، 

الصفات بالرب أو لم يقولوا بقيام األفعال به ، وهم كما وصفهم ابعد عن معرفة الملة من 
مع ، كانوا فيه على أحد أهل الكالم ، وقد ظنوا أن قولهم من الملة ، ولم يكن معهم فيه س

قولين: إما أن يقروه باطنًا وظاهرًا ، إن وافق معقولهم ، وإال ألحقوه بأمثاله وقالوا : الرسل 
   (4).  تكلمت على سبيل التمثيل والتخيل للحاجة

أمووا اإلمووام ابوون القوويم فقوود كووان لووه إسووهامات فعالووه فووى إبطووال قووول الفالسووفة فووى قوودم العووالم 
أن هللا سووبحانه  بووينلين بالموجووب بالووذات ، دون االختيووار والمشوويئة ، وقوود والوورد علووى القووائ

 وتعالى فاعل مختار ، وذل  من عدة وجوه.
: مووون بووواب الحموود ، إذ كيوووف يحمووود علوووى موووا لووويس مختوووارًا لوجووووده ، وال هوووو  أحـــدها -1

 وفعله؟ وهل يصح حمد الماء على آثاره وموجباته ؟ أو النار والحديد وغيرهوا بمشيئتة
القوائلين بالعلول الطبيعيوة  – نعقول أو فطورة ، وهنوا يوجوه ابون القويم النقود للطبيعيوي فى

األولووى موون أمثووال طوواليس وهوورقليطس ، وإنمووا يحموود الفاعوول المختووار بقدرتووه ومشوويئته 
على أفعاله الحميدة هذا الذى ليس يصح فى العقول والفطر سواء. فخالفه خارج عن 

                                                

 ( . 101– 100/  1ابن تيمية : منهاج السنة , ) .1

  . 123. المصدر السابق : ص 2

  .  243. المصدر نفسه : ص 3

 . 253ابن تيمية : منهاج السنة , ص  .4

This file was downloaded from QuranicThought.com



 284 الفصل الرابع 

 

الموجب بالذات, وهو مون فالسوفة اإلسوالم المشوائين(, الفطرة والعقل وهو )أي القائل ب
 ال ينكر خروجه عن الشرائع والنبوات . 

: وهو من بواب إثبوات ربوبيوة هللا. حيوث يقتضوى فعلوه بمشويئته واختيواره وتودبيره الثانى -2
 وللنباتوقدرته, وليس يصح فى عقل وال فطره ربوبية الشمس لضوئها والماء لتبريده, 

وبيووة شووئ أبوودًا لمووا ال قوودرة لووه عليووه ألبتووه ، وهوول هووذا إال تصووريح الحاصوول بووه وال رب
 بجحود الربوبية.

: إثبات ملكه: وحصول مل  لمن ال اختيار له وال فعول وال مشويئة غيور معقوول الثالث -3
 ، بل كل مملو  له مشويئة واختيوار وفعول أتوم مون هوذا الملو  وأكمول ، لقولوه تعوالى 

☺⬧ ➔⬧ ☺  ➔⬧  

⬧ ⬧  (1)  وهووووو نفووووس استشووووهاد ابوووون تيميووووة علووووى
 هلل بطريق الخلق كما بينا من قبل . (2)صفة الكمال

موون كونووه مسووتعانًا ، فووإن االسووتعانة بموون ال اختيووار لووه وال مشوويئة وال قوودرة :  الرابــ  -4
 محال.

محووال ، : موون كونووه مسووئواًل أن يهوودى عبوواده ، فسووؤال موون ال اختيووار لووه الخــام  -5
   (3).  وكذل  من كونه منعماً 

أما نقد ابن القيم لمسألة قدم العالم فإنه قائم على نفس المنهج السابق ، فإن إثبات 
حمده يقتضى ثبوت أفعاله ، ال سيما أن الحمد فى القرآن الكريم قائم على األفعال على 

ومن المستحيل مقارنة الفعل  األفعال ، وقد حمد هللا ربوبيته المتضمنة ألفعاله االختيارية ،
لفاعله ، فالفعل متأخر عن فاعله بالضرورة ، على العكس من مذهب المشائين. وكذل  
الفعل متعلق اإلرادة والتأثير والقدرة وهذا المتعلق ال يكون قديمًا مطلقًا ، أما إثبات ربوبيته 

الضرورة ، وكل فيقتضى تقرير أن العالم كل ما سواه ، وهو مربوب الذى هو مخلوق ب
هللا تستلزم تقدمه على كل ما سواه ، وحدوث  فربوبيةمخلوق حادث بعد أن لم يكن ، 

المربوب وعلى هذا ال يمكن تصور العالم قديمًا ، من حيث أن القديم مستغن عن فاعل له 
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بسبب أزليته ، وكل مربوب فهو فقير بالذات أى مفتقر دائمًا على الرب. أما إثبات توحيده 
تضى عدم مشاركة شئ من العالم له فى خصائصه الربوبية، والتوحيد ينفى ثبوت القدرة فيق

  (1)أو الربوبية أو اإللهية لغيره بالضرورة . 
أما عن مسألة الخلق واألمر فإنها مرتبطة بأسماء ثالثة هى: هللا ، الرب ، والرحمة  

األرض عبد له فى و  تالسماوافهو رب كل شئ وخالقه ، وقادر عليه ، وكل من فى 
قبضته. فمن صفات الربوبية الخلق واإليجاد والتدبير والفعل ، ومن صفات اإللهية الدين 

التعلق والسبب الذى بين هللا وبين  فىوالشرال واألمر والنهى ومظهره وقيامه. أما الرحمة 
ل إلى الخلق عباده ، فالتأليه منهم له ، والربوبية منه لهم. أما الرحمة فمتعلقة بإرسال الرس

والنار فهى من صفة المل  فأمر  والجنةوإنزال الكتب لهدايتهم ، والجزاء بالثواب والعقاب 
هللا الخلق بإلهيته ، وأعانهم ووفقهم وهداهم وأضلهم بربوبيته ، وكل واحد من هذه األسماء 

  (2)ال تنف  عن األخرى.
اس ، فإنما يؤكد أنها آيات وعندما يتكلم اإلمام ابن القيم عن األهلة وفائدتها للن

ناطقة وشاهدة على تكذيب الدهرية وزنادقة الفالسفة والمالحدة القائلية بأنها أزلية ال 
يتطرق إليها التغير وال يمكن عدمها ، فإذا تأمل البصير القمر مثاًل وافتقاره إلى محل يقوم 

تارة  وأفولهتارة ،  به وسيره دائبًا ال يفطر مسير مسخر مدبر ، وهبوطه تارة وارتفاعه
وظهوره تارة ، علم قطعًا أنه مخلوق مربوب مسخر تحت أمر خالق قاهر مسخر له كما 

 تنتهىالبد أن  فيهيشاء ، وعلم أن الرب سبحانه وتعالى لم يخلق باطاًل ، وأن هذه الحركة 
 , وكذل  ال موجب إال مشيئة هللا تعالى ، وليس هنا  سبب (3)إلى االنقطاال والسكون 

مستقل غيرها فهو الذى جعل السبب سببًا ، وهو الذى رتب على السبب حصول المسبب 
، ولو شاء ألوجده بغير ذل  السبب ، وإذا شاء منع سببية السبب ، وقطع عنه اقتضاء 
أثره ، وإذا شاء أقام له مانعًا يمنعه من اقتضاء أثره ، مع بقاء قوته فيه وإذا شاء رتب 

                                                

  . 71. ابن القيم : مدارج السالكين , ص 1

  . 35 – 34. المصدر نفسه : ص 2

نقوواًل عوون د. جووالل شوورف : هللا  289م , ص1955. عبوود العظوويم شوورف الوودين : ابوون قوويم الجوزيووة , طبعووة القوواهرة , 3
  . 158والعالم , ص
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وفى هذا القول هدم صريح لنظرية الصدور عند المشائين  (1)ة.عليه ضد مقتضاه وموجب
 لفكرة الوسائط والعلل والمعلولية التى تحتويها النظرية فليس هنا  فاعل إال هللا وحده.

 لنا اآلتى: يتبينومن خالل ما سبق عرضة من آراء لألشاعرة والسلف فى حدوث العالم 
ن كل على طريقتوه فاألشواعرة إنموا يعنوون يتفق األشاعرة والسلف على حدوث العالم ولك -1

بالحدوث أن يكون الشئ بعد أن لم يكن ، وقد اتبعوا فوى إثبوات الحودوث نهجوًا يخوالف موا 
درج عليه الفالسفة ، فقسموا الموجود إلى جوهر وعورض ، واعتبروهموا مخلووقين بقودرة هللا 

لوول عون العلوة ، ثوم تعالى. وليستا ناتجين عن موجود سابق عليهما علوى نحوو وجوود المع
وضعوا أصواًل أربعة ، فأثبتوا العرض ثم أثبتوا حدوثه ثم اثبتوا استحالة تعرى الجواهر عن 
األعوووراض ، ثوووم أثبتووووا اسوووتحالة وجوووود حووووادث ال أول لهوووا ، ومووون ثوووم يكوووون موووا ال يسوووبق 
 الحادث حادث ، فالحودوث لوديهم هوو فعول مون أفعوال هللا سوبحانه وتعوالى ، وال يمكننوا أن
نتحدث عن آراء األشاعرة دون أن نشير إلى طريقة اإلمام أبو الحسن األشعرى فى إثبات 
الحدوث التى عرضها فى كتابه "اللمع" وتتلخص فى أنه يورى أن تطوور النطفوة إلوى علقوة 

على نقول نفسوه مون حوال ، والعلقة إلى مضغة ال يتم بنفسه فالشخص فى كماله ال يقتدر 
نسان عاجزًا وقد كمل نموه عن تغيير نفسه ، كان أعجز وهوو فوى كان اإل إلى حال ، فإذا
إلوووى إثبوووات احتيووواج  كلهووواويسوووتطرد اإلموووام األشوووعرى فيوووذكر أمثلوووة تنتهوووى  –بووودء تكوينوووه 

 الموجود إلى صانع ومدبر لذات الموجود الملموس.

وال ش  أن هذه الطريقة تختلف عن األخرى من حيث أنها ال تقسم الموجود إلى 
ض وإنما تثبت قدرة هللا بإظهار عجز اإلنسان ، بل عجز المخلوقات جميعًا جوهر وعر 

 إذاً  فهىعن إيجاد نفسها مما ينتهى بالباحث إلى تبين وجوب وجود صانع لها يوجدها. 
 )2( . مخلوقة أى ممكنة غير قديمة وهذا دليل على حدوثها وحدوث العالم

ع والعقل كما وضحنا ذل  فى منهج ا السلف فقد اثبتوا خلق العالم وحدوثه بالسمأم
ابن تيمية ، أما السمع فهو بإخبار الرسل بما أرسلوا به من كتب سماوية ، ويعتبر ابن 

                                                

  ( .105/  3ابن القيم : مدارج السالكين , ) 1.

 

أن بينا هذه الطريقة: فى إثبات وجود هللا عز وجل وقد انتقد شيخ اإلسالم ابن تيمية أبوو الحسون األشوعرى قوائاًل  . سبق2
  أن اإلثبات بالقرآن أولى ألن هذه األدلة مذكورة فى آياته. راجع: الفصل األول.
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تيمية تأويل هذه النصوص تكذيب محض لهم ، وكذل  ما هو متفق عليه بين أهل الملل 
  ألنه معلوم سلفهم وخلفهم باطنًا وظاهرًا ، وأما العقل فإنه ليس فى العقل ما ينافى ذل

 بالضرورة أنه البد من محدث للمحدثات وفاعل للمصنوعات وأن كون المفعول مقارناً 
 لم يزل وال يزال محال فى فطر العقول ، فحدوث العالم يمكن علمه بالسمع والعقل. لفاعله

وابن القيم يثبت خلق هللا عز وجل للعالم وحدوثه بآيات هللا عز وجل فى الكون وإبداعه 
األهلة مثاًل إلى جانب فائدتها للناس ولكن ُيرى فى تغيير منازلها وغيرها من اآليات لها ف

 الناطقة والشاهدة بقدرة هللا عز وجل وفى ذل  تكذيب للدهريين وزنادقة الفالسفة.
وقووف األشوواعرة والسوولف لووذل  الفكوور الغوووازى موون الفلسووفة اليونانيووة فووى عصوور تميوووز  -2

اإلسووالم المشووائين أمثووال الفووارابى وابوون سووينا والووذين  بالترجمووات ممووا أنووتج فكوور فالسووفة
حواولوا التوفيوق بوين الفلسووفة والودين ولكونهم لألسوف غلبوووا الجانوب العقلوى الفلسوفى علووى 
مسولممات الودين وبالتوالى نوادوا بقودم العوالم كمووا فعول فالسوفة اليونوان وهوو منحنوى خطيوور 

ات أخوورى هدامووه ال تتفووق مووع يوؤدى علووى اإلشوورا  بوواهلل تعوالى فووى صووفاته وكووذل  نظريو
أصول الدين وحتوى موع أبسوط قواعود العقول, مثول القوول بوالفيض والصودور والوذى ينفوى 
قوودرة هللا عووز وجوول علووى اإلبووداال واإليجوواد واالختووراال والخلووق موون عوودم وهووذا كلووه رفضووه 

آرائهم كما أسلفنا فى عرض آراء اإلمام الجوينى وكوذل  اإلموام الغزالوى  وفندوااألشاعرة 
الووذى انتقوودهم فووى ثووالث مسووائل رئيسووية واإلمووام ابوون تيميووة وتلميووذه ابوون القوويم كووان لهووم 

 أكبر األثر فى دحض هذه الفلسفات التى ال تتفق مع أصول الدين.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 288 الفصل الرابع 

 

األشــاعرة  عنــدثانيــًا : نظريــة الجــوهر الالــرد وعالقتهــا بمســللة قــدم العــالم وحدوثــه 
 ورأى السلف فيها.

ة قديم قدم التفكير الفلسفى سواء عند اليونان أو الهنوود مما ال ش  فيه أن مذهب الذر 
ق. م( فقود رأى  361)ت عوام  ديمقوريطس، فأول من نوادى بهوذا الموذهب مون اليونوان هوو 

أن المالء والخالء معًا هما المكونان األساسويان لألشوياء ، وينقسوم الموالء عنوده إلوى أجوزاء 
لبعض اآلخر فجوات من الخالء ، وكول لها يسميها الذرات تفصلها بعضها عن ا حصرال 

ذرة ال تقبل االنقسوام لعودم احتوائهوا علوى خوالء فوى تكوينهوا الوداخلى  وهوذه الوذرات ال  بودء 
لها  وال نهاية لوجودها علي خالف المسلمين وهي متشابهة في طبيعتها وإنما اختالفها مون 

ي نفسها دون حاجوة إلوي حيث الشكل والحجم وهذه الذرات تدور في حركة دائرية مستمرة ف
محوور  خووارج عنهووا يفووالتغير فووي الوجووود يفسوور إذن علووي إنووه اتصووال الووذرات أو انفصووالها 

األخالقوي  موقفهمتأثروا بهذا الذهب وقد انتقل هذا األثر إلي  األبيقوريينومن المعروف أن 
  (1)فيما يتعلق بمذهب اللذة واأللم وهو مذهب مادي الش  في ذل .

ذا المعني في فلسفته حيث يوري أن الفاعول الموجود هوو الوذي يوجود ويوظف أرسطو ه
من حيز القوة إلوى الخروج  لهاالمادة  والصورة مع وذل  عن طريق تحريكها تحريكًا يسهل 

،  حيز الوجود وليست وظيفة الفاعل عنده سوى أنه يسهل للمادة الخروج فوى هيئوة الصوورة
ل خلق إنما هو عبوارة عون حركوة سوببها الحورارة والصورة فكفهو عامل االتصال بين المادة 

والتراب تولدت منها الحيوانات والنباتات التى تتولد من غيور لقواح ،  متى انتشرت فى الماء
  (2)هو( بالتولد الذاتى.581ابن طفيل)ت عام: –وهو ما سماه من قبل

حديوودًا هووذا مووا كووان موون أموور مووذهب الووذرة عنوود اليونووان ، أمووا عنوود الهنووود فووال يعوورف ت
فووى الجوووهر الفوورد فووى بدايووة ظهوووره ، ويمكوون القووول بأنووه شوواال وانتشوور فووى الهنوود نظريووات 

 (3)فورقتين بووذيتينحوالى القورن الخوامس المويالدى وموا بعوده وقود ظهورت هوذه النظريوة عنود 
                                                

 ريخ الفكوووووور الفلسووووووفى,, وانظوووووور: د. أبووووووو ريووووووان :تووووووا 178. د. محموووووود جووووووالل شوووووورف : هللا والعووووووالم واإلنسووووووان , ص1
(1  /90 –92. )  

  . 179. هللا والعالم واإلنسان : ص 2

ق. م( وهووو سوودهارتا جوتامووا : فبوووذا لوويس االسووم الشخصووى لووه , وإنمووا اللقووب الووذى  483-563. تنسووب إلووى بوووذا ) 3
 حصل عليه ويعنى: الرجل المستنير .
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 The" وكذل  فرقة الجانيا:  الوايشيشكا( ، وفرقة  The vaibhasikasهما: )الويها شيكا 

Jains  ذهبت إلى أن المادة والمكان والزمان ينقسم إلى أجزاء ال تتجزأ ، ويشوغل كول  التى
جووزء موون المووادة نقطووة موون المكووان ، وهووذه األجووزاء ال تتنوووال بتنوووال العناصوور ، لكوون كيفيووات 

تكون لدنه أو يابسة ، ويحصل اتصال األجزاء بسوبب درجوة قووة هوذه الكيفيوات ،  أنأهمها 
أمووا إذا انتقلنووا إلووى العووالم اإلسووالمى، فإننووا نجوود محاولووة موون  (1)وذلوو  طبقووًا لقواعوود معينووة 

جانب المستشرق األلمانى "بينيس " فى استقصاء أوجه الشوبه بوين موذاهب اليونوان وموذهب 
متكلمى اإلسالم فقد ذهب إلى أن فكرة األجزاء المتناهية فى الصغر ، ال الجواهر الفوردة ، 

ال تنقسووم عنوود المتكلمووين بعووض الشووبه وال سوويما بأنهووا عنوود أبيقووور ، قوود تشووبه األجووزاء التووى 
تعتبر مباينة لألجسام ، فإن الجواهر تعتبر من جملة األجسام ، وكذل  يبدو مذهب أبيقوور 
فوووى مسوووألة األعوووراض ، أقووورب لموووذهب المتكلموووين مووون موووذهب ديمقوووريطس الوووذى ال يجعووول 

يعتبوور أبيقووور أن كوول مووا  للكيفيووات الثانويووة فووى األجسووام إال حقيقووة بحسووب العوورف. بينمووا
عنده تقال على مجموعات أكبر تتألف منها األجسام وال يحس فهو حقيقة بذاته واألعراض 
 قسومان: قسوم بواق وقسوم غيور ثابوت ، أموا عنودعنوده   تقال علوى الجووهر الفوردة واألعوراض

هووا فوواألعراض جوونس موون الموجووودات ، وأنهووا تنقسووم إلووى أجووزاء ال تتجووزأ ، إال أن المتكلمووين
  (2)تقوم بالجواهر الفردة وباألجسام، وليس لهذا نظير عند أبيقور . 

ثوم نجوود مستشوورقًا آخور هووو "دى بووور" ينصوف متكلمووى اإلسووالم إلوى حوود مووا ، فيووذهب 
اإلسووالم وامتووازت بهووا مووذاهبهم هووى قووولهم فووى الجووزء  اإلووى أن أخووص نظريووة كونهووا متكلمووو 

يسووتبعد تووأثرهم بالفلسووفة الطبيعيووة عنوود اليونووان: الووذى ال يتجووزأ أو الجوووهر الفوورد ، ولكنووه ال 
وبووأنهم أخووذوا بهووذا المووذهب ال لمجوورد أن أرسووطو كووان خصوومًا لووه ، بوول موون أجوول كفوواحهم 
المسووتميت فووى سووبيل الوودفاال عوون حمووى الوودين. فلووم يكوون للمسوولمين بوود موون تفسووير ظووواهر 

رة عوون فعوول هللا بوول موون حيووث كونهووا صووادالطبيعووة ال موون حيووث كونهووا فعوواًل للطبيعووة ذاتهووا 
                                                                                                                                              

التوى تتقاسوم سوكان العوالم وتنتشور فوى آسويا بشوكل خواص,  يةوالبوذية: هى إحدى الديانات العالميوة الكبورى الغيور سوماو 
والفالسووفة ,  موسوووعة الفلسووفةتحديوودًا فووى الهنوود فووى القوورن السووادس ق. م. انظوور : د. عبوود الموونعم حنفووى:  نشووأتوقوود 

( وانظر الموسوعة الفلسفية ، بإشراف : م. روزنتال وب. بودين ، الترجمة 331 /1م,) 1999،  2مطبعة مدبولى ط: 
 . 91م ، ص1974دار الطليعة ، بيروت  1العربية د. سمير كرم : ط

 )ترجمة( 2دائرة معارف الدين واألخالق ,جو 200-199: نظرية الجزء عند الهنود , ص H.Jacobi. جاكوبى : 1
 . 181جالل شرف : هللا والعالم واإلنسان , ص . د. محمد2
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زائوواًل وهللا هووو الخووالق وهووم لووم يعتبووروا العووالم نظامووًا إلهيووًا أزليووا بوول اعتبووروه مخلوقووًا حادثووًا 
 طبيعيوةالخالق المختار القادر على كل شئ ، وينبغى أن يعتبر وأن يسمى "إلهًا " ال "علوة 

ألول ، أكبور " وال "محركًا غير متحر " ، ومن أجل ذل  كانت نظريوة الخلوق منوذ الصودر ا
عقائد علم الكوالم  اإلسوالمى لتكوون شواهدًا علوى رفوض المسولمين للموذهب الفلسوفى الووثنى 

  (1)القائل بقدم العالم وبأفعاله للطبيعة من ذاتها. 
وعندما يصل هذا المذهب إلى األشاعرة يجد رواجًا فى العالم اإلسالمى ، بول يصوبح 

ى كله عامة ، وهذه النظريوة سووف توؤثر فوى المذهب الرسمى لهم خاصة ، وللدين اإلسالم
مووذهب هووام عنوود األشوواعرة أال وهووو موووقفهم موون مسووألة السووببية التووى وقفووت عقبووة كووؤود فووى 

، والسبب األساسى الذى جعول أبوا الحسون األشوعرى واألشواعرة  المعتزليةالتولد نظرية وجه 
معارضوة فكورة أرسوطو من بعده يعتنقون هذا المذهب فى صورة متكاملة ، هوو أنهوم حواولوا 

عون المحور  األول الووذى يحور  فقووط وال يتحور  ، والمووادة القديموة المتحركووة ، وقود وضووعوا 
فى هذا المذهب الذرى أساسوًا دينيوًا هاموًا وهوو أن هللا أزلوى قوديم ، أموا العوالم وهوو موا سووى 

هووو هللا ، فيتكووون موون جووواهر وأعووراض تلحووق بهووا حادثووة، وكوول مووا ال يخلووو عوون الحوووادث ف
،  األجوزاءحادث ، والبد لهذه األعراض ولهذه الجواهر من محدث هو هللا الذى يخلوق هوذه 

ثم تفنى فيعيد خلقها. ووجودها يستند فى كول األحووال واألزمنوة علوى التودخل اإللهوى ، هوذا 
هووووو الخلووووق الجديوووود أو الخلووووق المسووووتمر ، القوووودرة الخالقووووة المطلقووووة ، فعاليووووة هللا المسووووتمرة 

ائمًا . المعدمة دائمًا ، تؤلف بين الجواهر وتخلق األعراض ، ثم تكف عن خلوق المتدخلة د
   (2)األعراض فتقدم المخلوقات.

وقووود حووواول اإلموووام أبوووو الحسووون األشوووعرى إثبوووات حووودوث العوووالم ، وأن البوووارى أحدثوووه 
وأبدعووه، عوون طريووق نفيووه لقوودم الجووواهر وإثبووات حوودوثها ، وقوود عبوور الشهرسووتانى عوون رأى 

بقوله: " إننا لو قدرنا قدم الجواهر لم يخل من أحود أمورين: إموا أن تكوون مجتمعوة  األشعرى 
أو متفرقووة , أو ال تكووون مجتمعووة وال متفرقووة , أو مجتمعووة ومتفرقووة معووًا أو بعضووها مجتمووع 

، وهى بذواتها ال تجتمع وال تفترق ألن حكم الذات ال يتبدل وهى قد تبدلت وبعضها مفترق 
                                                

نقاًلعوون : د جووالل  94-93م , ص1954و ريوودة طبعووة القوواهرة ,. دى بووور : توواريخ الفلسووفة فووى اإلسووالم , ترجمووة أبوو1
          118شرف: هللا والعالم واإلنسان , ص

  ( مصدر سابق .575 /1فى اإلسالم , ) الفلسفى . د. على سامى النشار : نشأة الفكر2
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مع فووارق ، فيترتووب علووى هووذه األصووول أن مووا ال يسووبق الحوووادث فهووو ، فووإذا البوود موون جووا
  (1)حادث.

أمووا عوون أبووو بكوور البوواقالنى تلميووذ األشووعرى فيرجووع الفضوول إليووه فووى أن الموضوووعات 
االعتقاديوة فوى علوم الكوالم لودى األشواعرة ، فووإلى  لألصوولالطبيعيوة أصوبحت جوزءًا مكمواًل 

ائر والحوووض والصووراط والميووزان وعووذاب القبوور جانووب اإليمووان بشووفاعة الرسووول ألهوول الكبوو
أصبح االعتقاد بالجزء الوذى ال يتجوزأ وأن العورض ال يبقوى زموانين الرتبواط هواتين الفكورتين 
باإليمووان بحوودوث العووالم , ولووويس أدل علووى ذلوو  موون أن نقووود النظووام للجووزء الووذى ال يتجوووزأ 

  (2).تكفيرهأصبح من مبررات 
ى قديم وحادث , والحادث إلى جسم وجوهر وعرض الباقالنى الموجودات إل ويقسم

تعريفات دقيقة لهذه المصطلحات الثالثة , فالجسم هو المؤلف , والجوهر هو الذى  ويضع
يقبل من كل جنس من أجناس األعراض عرضا واحدا , والعرض هو الذى ال يصح ألنه 

العرض ال يبقى فى ثانى حال لوجوده . إذ  العرضيعرض فى الجواهر واألجسام , ويبطل 
  ➔زمانين , ويستدل على هذا المعنى للعرض بقوله تعالى: 

⧫⧫◆ ◆  (3) ألن مآلها  أعراضااألموال  فسمى
الزوال , وإذا كانت األعراض حادثة وكانت األجسام مؤلفة وهى ال تسبق فى وجودها 

وذل  وفقا للقاعدة : ماال ينف  األعراض ألنها ال تنف  عنها فإن األجسام تصبح حادثة 
إذ يستحيل وجود جواهر منفكة عن األعراض وهذه عارضة زائلة  عن الحوادث فهو حادثة

 .حادثة 
وإذا كانت األجسام مؤتلفة فإنها البد أن تنقسم وأن تنتهوى القسومة إلوى جوزء ال انقسوام 

 له, و تستحيل القسمة إلى ماال نهاية.

                                                

  . 13. الشهرستانى : نهاية اإلقدام فى علم الكالم , ص1

 316, ص . البغدادى : الفرق بين الفرق 2

 67سورة األنفال : اآلية  .3
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األعوراض ومغنيهووا , فجميوع العووالم العلوووى  موجوودجسوام فواهلل خووالق الجوواهر مؤلووف األ
  (1)منه والسفلى محدث مخلوق متعلق فى كل شئ بالمشيئة اإللهية . 

أن مذهبووه فووى الجوووهر الفوورد هووو مووذهب المتكلمووين  فنجوودثووم يووأتى دور إمووام الحوورمين 
التوى تتنواهى  الذين أثبتوا أن األجسام قد تتناهى فى تجزئتها حتى تصير أفرادا وأن األجوزاء

إليهووا هووذه التجزئووة تسوومى أيضووا بوواألجزاء التووى ال تتجووزأ ويمضووى اإلمووام الحوووينى فووى بيووان 
حقيقة ما يسميه مع أهل الحق وغيرهم من المتكلمين بالجزء الذى ال يتجزأ فيقول: بأن هذه 
األجوزاء لوويس لكول منهووا إال طوورف واحود وجزئووى شووائع أى أنوه لوويس لهووا بدايوة ونهايووة وجووزء 

 وسط.مت
 أن الحووورمين أن المتعمقووين فوووى الهندسوووة "قووود صوواروا إلوووى ذلووو " أى إلوووى إموووامويووذكر 

  (2)الجزء الذى ال يتجزأ ما هو فى الحقيقة إال النقطة الهندسية.
ويهووتم إمووام الحوورمين اهتمامووا كبيوورا بإثبووات الجووزء الووذى ال يتجووزأ فيوورد علووى موون أنكوور 

ين الووذين انتسووبوا إلووى الفلسووفة كالنظووام مووثال تنوواهى تجزئووة األجسووام موون الفالسووفة والمتكلموو
حسب قوله, فيقول: " إنه إذ نظر الناظر إلى جسم بسيط وعلم أحد طرفيوه ثوم تصوور نملوه 
تفتووتح الوودبيب موون أحوود طرفووى الجسووم وال تووزال كووذل  حتووى تنتهووى إلووى الطوورف اآلخوور فقوود 

تصوور  لماير متناهية استيقنا أنها قطعت الجسم وخلفت أجزاء البسيط. فلو كانت أجزاؤه غ
  (3) الفراغ من قطعه وتخليفه"

أى أن إمام الحرمين يفترض أنه يمكن للفرد أن يتصور جسما وأن أحد طرفيه معلووم 
فلو كانت هنا  نمله تبدأ السير من ذلو  الطورف لتصول إلوى الطورف اآلخور كوان معنوى  له

سووم إليهووا الجسووم, وكمووا موون الموورور علووى األجووزاء التووى ينق وانتهووتذلوو  أنهووا قطعووت الجسووم 
يري الجوينى ومن سبقه ممن قالوا بذل  ال يتصور وصول النملة إلى الطرف اآلخر إذا ما 

                                                

 مصدر سابق  45-40الباقالنى : التمهيد, ص .1
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 36المصدر السابق: )فصل الجوهر الفرد(, ص  .3

This file was downloaded from QuranicThought.com



 293 الفصل الرابع 

 

كانت تل  األجزاء غير متناهية فى العدد والجوينى بذل  يبين فكرة االنقضاء على االنتهاء 
  (1) ويؤكد ذل  فى عبارته:" ما استحال عليه وصف االنتهاء لم يعقل فيه االنقضاء"

ورأى االنقضوواء أمورا طبيعيووا يحودث بالنسووبة لجميووع  الالتنواهىلقود أنكوور الجووينى فكوورة 
األجسوووام, فهوووو يووورى أنوووه ال توجووود أى حالوووة مهموووا إفتووورض فيهوووا الفوووارض يمكووون أن يحووودث 

ال يمكوون بووأى حووال موون األحوووال تصووور  الالتنوواهى, الالتنوواهى االنقضوواء فيهووا, مووع تمثوول 
ل الجوووينى مووا نصووه:"أن مووا ال يتنوواهى يسووتحيل عليووه االنقضوواء إمكوان انقضووائه وموون ثووم قووا

 (2)وجه فى الجواز ووجه فى اإلستحاله"  النقضائهمن كل وجه,وليس 
يجووووز تقووودير  , ويفووورض أن كووول جسووومالالتنووواهى وهكووذا ينفوووى الجووووينى إمكوووان وجوووود 

سوم, األمور انقضائه على نحو ما بينواه بمثوال النملوه التوى تفتوتح الودبيب مون أحود طرفوى الج
الووذى يترتووب عليوووه أن جميووع األجسووام متناهيوووة موون حيوووث احتوائهووا علووى أجوووزاء فووردة هوووى 

 أساس تكوينها.
نتبين مما تقدم أن اإلمام الجوينى يعنوى بالتجزئوة التجزئوة الذهنيوة , وإنموا التجزئوة فوى 

كوان إموام الواقع الملموس,إذ أن مثال النملة الذى قال به اإلمام يبوين لنوا فوى وضووح موا إذا 
الحوورمين يووتكلم عوون قسوومه عقليووه أو واقعيووه , كمووا أن مووا قووال بووه إمووام الحوورمين موون وجوووب 
فوورض التموواس الوودائم بووين القوواطع والمقطوووال يثبووت ذلوو  ، فاإلمووام يقووول: إن فكوورة التنوواهى 
مبنيوة علوى االنقضوواء الوذى يدركووه المورء فووى المسوافات التووى يقطعهوا قوواطع ، يجوب تصووور 

بووين القووواطع والمقطوووال ، ويترتوووب علووى هوووذا القووول أن اإلموووام يوورفض القوووول التموواس الووودائم 
  (3)الضرورة.  جحدبالطفرة ، فهو يقول: إن القول بالطفرة واضح البطالن ، قريب من 
، فتسووواءل عموووا يقطوووع  (4)ووقووف اإلموووام الجووووينى ألقوووال النظوووام الوووذى يقوووول بووالطفرة 

ان متناهيوووًا فقووود ثبوووت موووا يرموووى إليوووه. وهوووو بوووالطفرة هووول هوووو متنووواه أو غيووور متنووواه ؟ فوووإن كووو
                                                

 173د. فوقية حسين : الجوينى إمام الحرمين , ص  .1

 39الجوينى: الشامل , ص .2

 189-188، ود. جوووالل شووورف : هللا والعوووالم واإلنسوووان , ص 174إموووام الحووورمين , ص . د. فوقيوووة حسوووين : الجووووينى3
  مصدر سابق .

هوو( والتوى تابعوه فيهوا عودد مون المتكلموين حتوى 235الهوذيل العوالف )ت:  ألبى. يعاب على نظرية الجزأ الذى ال يتجزأ 4
جوزاء لتكووين األجسوام تماموًا كموا يفعول األ تتجموعمن غير المعتزلة أنها تتصور الفعول اإللهوى علوى نحوو بشورى حيوث 
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االنتهواء فووى تجزئووة األجووزاء ، وإن كووان غيوور متنوواه وقطعووه القوواطع بووالطفرة فووإن ذلوو  ينتهووى 
أيضًا إلى نفس النتيجوة وهوى أنوه قود توم قطوع موا ال يتنواهى. وحيوث أنوه توم القطوع فوذل  إذا 

 فسر على مذهب الجوينى ينتهى به إلى القول باالنتهاء.
اإلمام الجوينى فى الدفاال عون رأيوه ، فيطلوب مون المخوالفين لوه أن يوضوحوا  ويمضى

حقيقة الوضع بين القاطع والمقطوال مؤكدًا أنه البد أن يلموس القواطع المقطووال أو يحاذيوه ، 
فوإن لوم يكون األمور كوذل  فوال يمكون تصوور غيور هوذين االفتراضوين بحكوم الضورورة ويضووع 

سوة فيقوول بأنوه علوى فورض أن القواطع "يخوط خطوًا فوى الجوينى معارضيه أمام حقائق ملمو 
سيره" وطالما أن تصور الخط البد أن يكون من الطرف إلى الطورف ,انتهوى بنوا ذلو  علوى 
إمكوووان إثبوووات أن تصوووور قطوووع المسوووافة دون أى نووووال مووون االتصوووال المسوووتمر بوووين القووواطع 

 يمكن تصوره . عماوالمقطوال خروج 
ذا فرضوت إمكوان قطوع شوخص لوألرض مون مشورقها وكذل  يرى اإلمام الجوينى أنوه إ

إلى مغربها دون محاذاة ألرض أو سماء أو هواء فى أقل زمن ممكن تصوره فإن ذلو  أمورًا 
  (1)بعيد الوقوال. 

من ناحية المكان ، فهو يرى أيضًا  (2)وال يقف الجوينى عند حد إنكار حدوث الطفرة 
يقول فيه: إنه لو تصور الفرد بئرًا عميقًا  استبعادها من ناحية الزمان ويعبر عن ذل  بمثال

                                                                                                                                              

اإلنسووان فووى بنائووه للمبووانى ، بينمووا الفعوول اإللهووى علووى نحووو مختلووف تمامووًا وربمووا كووان إبووراهيم بوون سوويار النظووام )ت: 
وفوووى تصووووره الجتمووواال  هوووو( أقووورب إلوووى تصوووور الفعووول اإللهوووى مووون أسوووتاذه العوووالف وذلووو  فوووى نظريتوووه الكموووون 231

لتصوور الفعول اإللهوى فوى حديثوه مع الماء ، والهواء مع التراب ، ولكنه كان أكثر توفيقوًا  المتضادات ، كاجتماال النار
بمجوورد صوونعه لألشووياء وإنمووا تفتقوور الموجووودات إليووه تعووالى عوون نظريتووه الخلووق المسووتمر إذ ال يتنوواهى الفعوول اإللهووى 

خووتالف البووين بووين الفعوول اإللهووى يعوورف بووالخلق المسووتمر ، فهووذا تصووور مقبووول للنظووام يتضووح فيووه اال فيموواباسووتمرار 
والصنع اإلنسانى ، إذ أنه فى الصنع اإلنسانى تنتهى صلة الصوانع بالمصونوال بمجورد االنتهواء مون صونعه لهوا. لمزيود 

تحقيووق :  –والقاضووى عبود الجبوار : فضول االعتووزال وطبقوات المعتزلوة  مون التفصويل يرجوع إلووى: أبوى القاسوم البلخوى :
ود. أحموووود صوووبحى: فوووى علوووم الكوووالم : مؤسسوووة الثقافووووة  70،  69ية للنشووور, د. ت, ص التونسوووفوووؤاد سووويد : الووودار 

 (. 247،  241،  215،  211 /1م, )1992الجامعية 

  . 175د. فوقية حسين : الجوينى إمام الحرمين , ص  . 1

أو العاشور منوه مون  . نظرية الطفرة عند النظام مؤداها أن الجسم قد يكون فى مكان ثوم يطفور منوه إلوى المكوان السوادس2
 غيوووور مضووووى باألمكنووووة المتوسووووطة بينووووه وبووووين العاشوووور لمزيوووود موووون التفصوووويل يرجووووع علووووى د. النشووووار : نشووووأة الفكوووور

 (1/ 595 – 599  ) 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 295 الفصل الرابع 

 

وافتورض وجوود خشوبة تعتورض فتحتوه ، وعلوق بهوذه الخشوبة حوبالن يصول أحودهما وقود شود 
علوى قواال البئور الوذى عمقوه مائوة بواال ويصول الحبول اآلخور إلوى سوطح مواء  دلووإلى طرفوه 

جوذب الحوبالن باعًا ، وقد شد إلى طرفه كوالب ، فوإذا خمسون البئر أى إلى مسافة عمقها 
معنووى ذلوو  أن الوودلو قوود قطووع مائووة بوواال فووى الوقووت  كووانبحيووث يصوول الوودلو والكووالب سووويًا 

الووذى قطعووت فيووه الكووالب خمسووين باعووًا وذلوو  لسوورعة حركووة الوودلو ، فقطووع الوودلو ضووعف 
المسافة فى وقت مساو للوقت الذى قطعت فيه الكالب نصف عمق البئر ، وينتهى اإلموام 

بات أنه ليس هنوا  طفورة ، وموا أن ينتهوى اإلموام الجووينى مون رفوض الجوينى بذل  على إث
القول بالطفرة حتى يرجع إلى إثبات الجزء الذى ال يتجزأ بطرق ووسائل أخرى كلها مستمدة 
مموووا يحووودث فوووى الواقوووع الملمووووس فيقوووول: " إن اخوووتالف جسووومين فوووى الحجوووم ال يمكووون أن 

صوغرهما فوى األخور ، وإنموا تنتهوى إلوى يتصور أنه راجع على كبر الجزئيات فى أحودهما و 
كمووا يقووول " لووو قسووم  (1)أن الكبوور والصووغر راجعووان إلووى كثوورة عوودد الجزئيووات فووى أحوودهما" 

الجسوومان إلووى أجووزاء متسوواوية لثبووت أن كبوور حجووم أحوودهما راجووع إلووى زيووادة عوودد األجووزاء 
ال تتجووزأ ألن  ولووو أنهووا ليسووت هووى األجووزاء التووى –المتسوواوية فيووه وهووذه األجووزاء المتسوواوية 

األجزاء التى ال تتجزأ أو الجوواهر الفوردة ال تتحقوق بسوهولة ويسور فوى الواقوع الملمووس ، إذ 
لوويس لكوول منهووا طوورف واحوود وجووزء شووائع، إال أنهووا أى تلوو  األجووزاء المتسوواوية فووى القسوومة 

   (2)السابقة الذكر ، تقرب من أجزائها التى ال تتجزأ أو الجواهر الفردة " 
أن الجوووينى يثبووت وجووود الجوووهر الفوورد فووى ثنايووا ردوده علووى مخالفيووه ،  وهكووذا نوورى 

معتموودًا فووى ذلوو  علووى فكوورة االنقضوواء التووى تتحقووق فووى الواقووع الملموووس ممووا يترتووب عليووه 
 . المقطوالرفض القول بالطفرة التى تحدث دون أن ينقضى زمن ودون أن يمارس القاطع 

الحوورمين يعنووى بووالجزء الووذى ال يتجووزأ جووزءًا  فووإذا أردنووا أن نتبووين هنووا مووا إذا كووان إمووام
مووا قالووه فيووه يبعوود بووه عوون الواقعيووة ، ولووو أن األمثلووة  أنمتحققووًا فووى الواقووع الملموووس ، نجوود 

التووى عرضووها كانوووت كلهووا مسووتقاة مووون الواقووع ، ويظهووور أن إمووام الحوورمين قووود اسووتقى هوووذه 
هن ولوويس موون أجوول أن يقوورر األمثلووة موون الواقووع ليقوورب فكوورة الجووزء الووذى ال يتجووزأ إلووى الووذ
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جزءًا ال يتجزأ متحققًا فى الواقع الملمووس ، ولويس معنوى هوذا أن اإلموام يعنوى بالقسومة إلوى 
ذهنيوة ال غيوور بول علووى العكوس موون ذلو  القسوومة لديوه قسوومة موا يتنواهى موون األجوزاء قسوومة 

يصووعب  متحققووة فووى الواقووع الملموووس وإنمووا الجووزئ الووذى ال يتجووزأ الووذى تنتهووى إليووه القسوومة
ألنه هو النقطة الهندسية كما قال اإلموام ،   (1)تحقيقه فى سهولة ويسر فى الواقع الملموس

ومن هنا كان الجوزء الوذى ال يتجوزأ يصوعب تحققوه فوى الواقوع ولوو أن الوسوائل المؤديوة إليوه 
وسوائل يمكون أن تبوودأ فوى الواقووع الملمووس، ولكوون ال ينتهوى إلووى تحقيوق هووذا الجوزء الووذى ال 

فيووه ، ويالحووظ هنووا أن أغلووب المتكلمووين قوود قسووموا الجسووم قسوومة متناهيووة وانتهوووا إلووى  يتجووزأ
أجووزاء بالفعوول فووى الوقووت الووذى رأى فيووه النظوووام القسوومة غيوور متناهيووة وتنتهووى إلووى أجوووزاء 
بالفعل ، ويرى الحكماء أن األجزاء كلها بالقوة وغير متناهية، ويكون إموام الحورمين بالتوالى 

  (2)إليه الشهرستانى من أن األجزاء بالقوة ومتناهية. متفقًا مع ما ذهب
وموووع اعتوووراف اإلموووام الغزالوووى بنظريوووة الجووووهر الفووورد ، إال أنوووه يؤكووود أنهوووا مسوووألة مووون 

، ويووذكر الغزالووى إلووى أن  (3)الصووعوبة بمكووان بحيووث تحتوواج إلووى إلمووام تووام بعلووم الهندسووة 
أدلوة هندسوية يطوول الكوالم فيهوا،  القول فى مسألة الجوزء الوذى ال يتجوزأ طويول ويحتواج إلوى

ومن جملتها: القول جوهر فرد بين جوهرين ، هل يالقى أحود الطورفين منوه عوين موا يالقيوه 
اآلخوور ؟ أو غيووره ؟ فووإن كووان عينووه فهووو محووال إذ يلووزم منووه تالقووى الطوورفين ، فووإن مالقووى 

وهوذه شوبهة يطوول المالقى مالق ، وإن كان ما يالقيوه غيوره ففيوه إثبوات التعودد واالنقسوام ، 
  (4)حلها وبنا غنية عن الخوض فيها.

ولكن هل معنى ذل  أن اإلمام الغزالى أحجم عن مناقشة هذه النظرية؟ يوذكر الغزالوى 
فوى تعريفوه للعوالم أنووه كول موجوود سوووى هللا عوز وجول ، أي أنوه يحتوووى علوى األجسوام كلهووا 

مووا أن يكووون متحيووز وفيووه وأعراضووها. وتفصوويل ذلوو  أنووه ممووا ال شوو  فيووه أن كوول موجووود: إ
ائوووتالف وهوووو الجووووهر الفووورد ، أو المؤتلوووف وهوووو الجسوووم. والموجوووود غيووور المتحيوووز إموووا أن 
يستدعى وجوده جسمًا يقوم به ونسميه األعراض ، أو ال يستدعيه وهو هللا تبار  وتعالى ، 

                                                

  . 177. د. فوقية حسين : الجوينى إمام الحرمين , ص1
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إن وثبووت األجسوام وأعراضوها معلووم بالمشواهدة ، وال يلتفووت إلوى مون ينوازال فوى األعووراض و 
طووال فيهووا صووياحه وأخووذ يلووتمس موون اإلنسووان دلووياًل عليووه ، ويكفووى أن نقووول فووى الوورد علووى 

بوووأن الجووووهر بالضووورورة ال يخلوووو عووون الحركوووة والسوووكون وهموووا حادثوووان والحركوووة الخصووووم 
محسوووس ، وقوود ثبووت فوووى العقوول بووأن فهووم الجووووهر وفهووم الحيووز وفهووم اختصووواص حوودوثها 

ثووم علووم أن العوورض البوود لووه موون محوول كمووا ألن  هر الجوووهر بووالحيز الزائوود علووى ذات الجووو 
، وكل ذل  يؤكود فوى رأى الغزالوى أن العوالم ال يخلوو  (1)ويمكن تخيل ذل  للجوهر من حيز

مون الحووادث ولوذل  فهوو حوادث ، وهوذا يؤكود وجوود الصوانع ، ألن كول حوادث فلوه سوبب ، 
بأنفسووها بمعنووى أن  ىتفنوو فوواألعراضويؤكوود اإلمووام الغزالووى علووى فنوواء الجووواهر واألعووراض 

ذواتهووا ال يتصووور لهووا بقوواء ، أمووا الجووواهر فانعوودامها بووأن ال تخلووق فيهووا الحركووة والسوووكون 
فينقطع شرط وجودها فال يعقل بقاؤها ، كما أن العرض ليس فى جهوة بنفسوه ، بول بتبعيتوه 

شوورة للجوووهر. فووال جوورم هووو أيضووًا )أى الجوووهر( مقوودر بالتبعيووة ، فإننووا نعلووم أنووه ال توجوود ع
أعراض إال فى عشرة جواهر ، وال يتصور أن يكون فوى عشورين ، فتقودير األعوراض عشورة 

وهذا الكالم السابق يؤكد أن الغزالى يودافع عون آراء  (2)الزم بطريق التبعية لتقدير الجواهر.
سابقية من متكلمى األشاعرة بأن الجوهر والعرض متالزموان وال ينفصول الواحود منهموا عون 

 اآلخر.
يقف اإلمام الغزالى عند هذا الحد ، بل يؤكد فوى اإلحيواء أن كول موا سووى هللا مون وال 

إنووس وجوون وملوو  وشوويطان وسووماء وأرض وحيوووان ونبووات وجموواد وجوووهر وعوورض وموودر  
ومحسوس كل هذا فى رأى الغزالى حادث اخترعه هللا بقدرته بعد العودم اختراعوًا ، أو أنشوأه 

كان فى األزل موجوودًا وحوده ولوم يكون معوه غيوره ، فأحودث إنشاًء بعد أن لم يكن شيئًا ، إذ 
الخلق بعد ذل  إظهارًا لقدرته وتحقيقًا لما سبق من إرادتوه ، ولموا حوق فوى األزل مون كلمتوه 

كول ذلو  يعتبور نقودًا   (3)واإلحسان والنعمة واالمتنوان الفضل، ال افتقاره إليه وحاجته ، هللف 
علوى هللا إيجواد العوالم ضورورة وحتموًا ال حريوة واختيوار  اأوجبو هادمًا لموقف المشائين الذين 

 فى اإليجاد.
                                                

 . 23 – 13المصدر السابق : ص  .1
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ويأتى دور السلف فنجد أن شيخ اإلسالم ابن تيمية يؤرخ لنا ظهور هذا الموذهب عنود 
المعتزلوووة هوووم أول مووون عووورف عووونهم إثبوووات حووودوث العوووالم بحووودوث  فيقوووول : إنالمسووولمين 

من األعراض وقالوا: األجسام ال تنف   هايستلزماألجسام وأثبتوا حدوث األجسام بحدوث ما 
عوون أعووراض محدثووة ، ومووا ال ينفوو  عوون الحوووادث أو مووا ال يسووبق الحوووادث فهووو حووادث ، 

  (1)المتناال حوادث ال أول لها.
وقد وضع ابن تيمية إطارًا لفهم مسألة حدوث العالم ، أو لتبيان رأيه فوى هوذه المسوألة 

 حدده فى ثالثة معانى.
  المعنى األول :

كوائن بعود حوادث أن الذى يفهمه الناس من هذا الكالم ، أن كول موا سووى هللا مخلووق 
أن لم يكن وأن هللا وحده هو القديم األزلى ليس معه شئ قديم تقدموه بول كول موا سوواه كوائن 
بعد أن لم يكن فهو المختص بالقدم كما اختص بالخلق واإلبداال واإللهيوة والربوبيوة وكول موا 

عبد له ، وهذا المعنى هو المعروف عن األنبيواء وأتبواال مون المسولمين  سواه محدث مربوب
 واليهود والنصارى وهو مذهب أكثر الناس غير أهل الملل من الفالسفة وغيرهم.

 المعنى الثانى : 
ثووم حوودثت الحوووادث موون غيوور  بمشوويئتهشوويئًا وال يووتكلم  يفعوولأن يقوال : لووم يووزل هللا ال  

إن كونه لم يوزل متكلموًا بمشويئته أو فواعاًل بمشويئته بول لوم  سبب يقتضى ذل  مثل أن يقال:
يزل قادرًا هو ممتنع وإنه يمتنع وجود حووادث ال أول لهوا فهوذا المعنوى هوو الوذى يعنيوه أهول 
الكالم من الجهميوة والمعتزلوة ومون أتوبعهم بحودوث العوالم وقود يحكونوه عون أهول الملول وهوو 

يم وال غيره من كتوب األنبيواء ال التووارة وال غيرهوا وال بهذا المعنى ال يوجد ال فى القرآن الكر 
وال يعوووورف هووووذا عوووون أحوووود الصووووحابة رضوووووان هللا علوووويهم  فووووى حووووديث ثابووووت عوووون النبووووى 

  (2)أجمعين.
 المعنى الثالث: 
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والمعنى الثالث الذى أحدثه المالحدة كابن سينا وأمثاله قالوا ، نقول العالم محدث أى 
جبتووه فلووم يووزل معهووا وسووموا هووذا الحوودوث الووذاتى وغيووره الحوودوث معلووول لعلووة قديمووة أزليووة أو 

 الزمانى.
والتعبير بلفظ الحدوث عن هذا المعنى ال يعورف عون أحود مون أهول اللغوات ال العورب 

 وال غيرهم إال من هؤالء الذين ابتدعوا لهذا اللفظ هذا المعنى.
يواء وال أتبواعهم وال والقول بأن العالم محدث بهذا المعنى فقوط لويس قوول أحود مون األنب

أمة من األمم العظيموة وال طائفوة مون الطوائوف المشوهورة التوى اشوتهرت مقاالتهوا فوى عمووم 
الناس بحيث كان أهل مدينة على هذا القول إنما يقول هذا طوائف قليلة مغمورة فوى النواس 

ن هوذا ، وهذا القول إنما هو معروف عن طائفة من المتفلسفة كابن سوينا وأمثالوه وقود يحكوو 
القووول عوون أرسووطو وقولووه الووذى فووى كتبووه: أن العووالم قووديم وجمهووور الفالسووفة قبلووه يخالفونووه 

موجبوًا لوه بذاتوه وإنموا أثبوت لوه علوه  (1)ويقولون: إنه محدث ولم يثبت فى كتبوه للعوالم فواعالً 
يتحر  للتشبه بها ثوم جواء اللوذين أرادوا إصوالح قولوه فجعلووا العلوة أولوى لغيرهوا كموا جعلهوا 
الفووارابى وغيووره ثووم جعلهووا بعوووض النوواس آمووره للفلوو  بالحركووة لكووون يتحوور  للتشووبه بهووا كموووا 
يتحور  العاشوق للمعشوووق وإن كوان ال شووعور لوه وال قصود وجعلوووه مودبرًا بهووذا االعتبوار كمووا 

   (2)جعلوه موجبًا بالذات لما سواه وجعلوه ما سواه ممكنًا. –فعل ابن رشد وابن سينا 
قيم فقد استخدم العقل والنقل معًا فى إثبات افتقار العوالم إلوى هللا عوز أما اإلمام ابن ال

 وجل وقد ساق على ذل  عدة أدلة فذكر منها.
قوووال اإلموووام ابووون القووويم أن العبووواد كلهوووم مضوووطرون إلوووى دعووواء الووورب سوووبحانه وسوووؤاله  -1

  ⧫ ⧫كمووووال قووووال تعووووالى  (3) وقصووووده واالفتقووووار إليووووه
 ◆❑◆ ◆   

⧫❑ ➔❑◆     (4)   
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أنه إذا كان سبحانه وتعالى مباينًا للعالم فإموا أن يكوون محيطوًا بوه أو ال يكوون محيطوًا  -2
به ، فإن كان محيطًا به لزم علوه عليه قطعوًا ضورورة علوو المحويط علوى المحواط بوه، 

ا ولما كوان الكرسوى محيطوًا ولهذا لما كانت السماء محيطة باألرض كانت عالية عليه
كوان عاليوًا عليهوا ولموا كوان العورش محيطوًا بالكرسوى كوان عاليوًا عليوه. فمووا  تبالسوماوا

كووان محيطووًا بجميووع ذلوو  كووان عاليووًا عليووه ضوورورة وال يسووتلزم ذلوو  محايثتووه لشووئ ممووا 
ومشوووابهته لوووه فوووإذا كانوووت السوووماء محيطوووة  مماثلتوووههوووو محووويط بوووه وال هوووو محووويط بوووه 
فالتفووواوت بوووين العوووالم ورب العوووالم وخالقوووه أعظوووم مووون  –سوووت مماثلوووة لهوووا بووواألرض ولي

 )1( التفاوت الذى بين األرض والسماء.

إنوووا إذا عرضووونا علوووى العقووول الصوووريح الوووذى لوووم يفسووود بتلقوووى اآلراء والموووذاهب الباطلوووة  -3
التصديق بموجودين قائمين بأنفسهما وأحودهما مبواين لرخور موع كونوه غيور مماثول لوه 

جنسووه وعرضونا عليوه التصووديق بموجوودين قوائمين بأنفسووهما لويس أحوودهما وال هوو مون 
مبووواين لرخووور وال موووداخاًل لوووه وال فوقوووه وال تحتوووه وال متصووواًل بوووه وال منفصووواًل عنوووه وال 
محايثووًا لووه وال مباينووًا. علمنووا بالضوورورة تصووديقه بوواألول ودفعووه الثووانى وإنكوواره ، وكوول 

يات وكل شبهة تقام على الثانى فهى من شبهة تقدح فى ذل  فهى قادحة فى الضرور 
 )2( الشبهة التى تقام على إمكان الممتنعات.

أنه قد دل البرهان الضرورى والعقل الصريح علوى اسوتغنائه سوبحانه وتعوالى بنفسوه وأنوه  -4
عن كل ما سوواه فغنواه مون لووازم ذاتوه وال يكوون غنيوًا علوى اإلطوالق إال  بذاتههو الغنى 

، إذ القيووام بووالغير يسووتلزم فقوور القووائم وهكووذا نوورى اإلمووام ابوون القوويم  إذا كووان قائمووًا بنفسووه
يثبوووت القووودم هلل سوووبحانه وتعوووالى وأن موووا سوووواه مووون عبووواد مفتقووورون إليوووه وكوووذل  جميوووع 

 المخلوقات فى العالم فى حاجة إلى بارئها وخالقها ومنشئها هللا تبار  وتعالى.

محيطوًا بوه علموًا وتودبيرًا وأنوه تبوار  وتعوالى وكذل  يبين ابن القيم أن هللا مباينوًا للعوالم 
 بنفسه وأن ذل  من لوازم ذاته عز وجل. (3)الغنى فى نفسه القائم

 ومما سبق عرضه فى مسللة الجوهر الالرد وعالقتها بقدم العالم وحدوثه يتبين لنا اآلتى.
                                                

  (. 13– 8/  4. ابن القيم : الصواعق المرسلة , )1

  (. 1313 – 1312/  4. ابن القيم : الصواعق المراسلة , )2

  ( .1331/  4. المصدر السابق : )3
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ال يوافوق رفض ابن تيمية نظرية الجوهر الفرد ، وهذا لويس مسوتغربًا. فاإلموام ابون تيميوة  -1
على أى دليل لم يشوير إليوه األنبيواء. أو لوم يشوير إليوه القورآن الكوريم والسونة النبويوة، بول 
يعتبرها بدعة مضللة. فيذهب إلى أن كثيورًا ممون تكلمووا باأللفوام المجملوة كلفوظ: الجسوم 
والجوووهر والعوورض وحلووول الحوووادث ونحووو ذلوو  ، كووانوا يظنووون بووأنهم ينصوورون اإلسووالم 

قووة ، وأنهووم بووذل  يثبتووون معرفووة هللا وتصووديق رسووله ، فوقووع فووى كالمهووم موون بهووذه الطري
الخطأ والضالل ما أوجب ذل  ، وهذه حال أهل البدال كالخوارج وغيرهم. فوإن البدعوة ال 

  (1).تكون حقًا محضًا موافقًا للسنة  ، إذا لو كانت كذل  لم تخف على الناس
تكلموين القوائلين بوالجزء الوذى ال يتجوزأ ثوم الورد ابن تيمية وتلميذه ابون القويم آراء الم فند -2

علوويهم. فيووذهب ابوون تيميووة إلووى أن المتكلمووين الووذين يثبتووون الجوووهر الفوورد ويقولووون أن 
الحركة والسكون أمران وجوديان ، كجمهور المعتزلة واألشعرية وغيرهم حيث يقولون: 

ق وهوووى حادثوووة ، أن العوووالم لوووم يخووول مووون الحركوووة والسوووكون ، ومووون االجتمووواال واالفتووورا
فالعالم مسوتلزم للحووادث وهوذا مون الكوالم الموذموم ، فوإن كثيورًا مون النظوار يقولوون أن 
السووكون أموور عوودمى وإثبووات الجوووهر الفوورد أموور باطوول. فاألجسووام ليسووت مركبووة موون 

فووى نفسووه أمووا كووون والصووورة ، بوول الجسووم واحوود  (2)الجووواهر الفووردة ، وال موون الهيووولى
إلى غيور لتفريق أو ال يقبلها إال بعضها فال يجب أن يقبل الجسم األجسام كلها تقبل ا

غاية بل إلى غاية ، وبعدها يكون الجسوم صوغيرًا ال يقبول التفريوق الفعلوى بول يسوتحيل 
 إلى جسم آخور ، كموا يوجود فوى أجوزاء المواء إذا تصوغرت فإنهوا تسوتحيل هوواء موع أن

منوه جانوب عون  وال يتميوزت جوزء جانبيها متميز عن اآلخر ، فال يحتاج إلى إثبا أحد
جانوووب ، وال يحتووواج إلوووى إثبووووات تجزئوووة وتفرقوووة ال تتنووواهى بوووول تتصوووغر األجسوووام ثووووم 
تسوتحيل إذا تصوغرت ، وهوذا أقوورب إلوى العقوول ولكون ال يحتوواج مثول هوذه الطورق فووى 

 )3( إثبات شئ مما جاءت به الرسل ألنها باطلة.

                                                

  (. 150-149/  1. ابن تيمية : موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول , )1

. الهيولى: لفظ يونانى بمعنى األصل والمادة ، فهى مادة الشئ التوى يصونع منهوا ال شوكل لهوا وال صوورة معينوة ، قابلوة 2
لمووا يعوورض لووذل  الجسووم موون االتصووال  قابوولللتشووكيل فووى شووتى الصووور. وفووى االصووطالح : هووى جوووهر فووى الجسووم 

لووى بوون محموود الجرجووانى : التعريفووات , تحقيووق , إبووراهيم واالنفصووال ، محوول للصووورتين: الجسوومية والنوعيووة ، انظوور: ع
، وانظور: د. جميول صوليبا : المعجوم الفلسوفى , دار الكتواب اللبنوانى ,  321اإلبيارى : دار الريوان للتوراث, د. ت ، ص

  (  537 – 436/  2الطبعة: األولى , بيروت , )

 (  150-149/  1، ) . ابن تيمية : منهاج السنة النبوية3
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عوووز وجووول ، وذلووو  باالفتقوووار إلوووى هللا أثبوووت ابووون القووويم أن العوووالم هوووو كووول موووا سووووى هللا  -3
فحاجة العبواد إلوى القيووم الوذى يقووم علوى تودبير أحووال العبواد والعوالم وكوذل   –عزوجل 

 كل المخلوقات ، وهذا الدليل جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية كما وضحنا سابقًا.

الوى فوى دحوض ال ينكر فضل األشاعرة وباألخص اإلمام الجووينى وتلميوذه اإلموام الغز  -4
أفكار فالسفة اليونان القوائلين بقودم العوالم ، وأتبواعهم مون الفلسوفة المشوائية كوابن سوينا 
والفارابى ولكن جذب الفلسفة اليونانية كان عاتيًا فلقود توأثر بوه األشواعرة فوى كثيور مون 
المصوووطلحات التوووى ال أصووول لهوووا فوووى القووورآن أو السووونة ، وكوووذل  فوووى نظريوووة الجووووهر 

 لمعروف أن لهذه النظرية أصل فى الفلسفة اليونانية. الفرد. فمن ا
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 ثالثًا : علم هللا للكليات والجزئيات أو الصلة بين هللا والعالم عند األشاعرة والسلف 
تعتبوور قضووية األلوهيووة هووى الغايووة القصوووى لكوول تفكيوور فلسووفى مهمووا كووان نوعووه ، وال 

ساس مشكلة األلوهية وما يتعلق بها من يمكن لنا المقارنة بين الفلسفات المختلفة إال على أ
مسائل هامة ، كمسألة علم هللا للكليات والجزئيات التى تعتبر مصدر الخوالف بوين فالسوفة 
اإلسالم المشوائين وبوين المتكلموين واإلشوراقيين ، بول هوى المسوألة التوى كفور بسوببها الغزالوى 

  (1)ومن تابعه ، المشائين ومن تابعهم ونهج على منوالهم.
لكن للحقيقوة يجوب أن نقورر مون البدايوة أن "فكورة هللا" ووجووده البود أن تكوون راسوخة و 

فووى األذهووان أواًل وقبوول كوول شووئ ، فلسوونا هنووا نعووالج فكوورة هللا علووى أنهووا ضوورورية أو غيوور 
ضرورية ، أو على أنها حقيقة مشكو  فيها ، فليس هنوا  واحود مون فالسوفة اإلسوالم ينكور 

ف بينهم يتعلق بتصوور كول مونهم للوذات اإللهيوة وصوفاتها ، والصولة وجود هللا ، وإنما الخال
بووين هللا والعووالم ، وكيفيووة الوصووول إليووه ، هوول نصوول إليووه ، بالعقوول فقووط أم بالنقوول فقووط أم 

 بالمزج بينهما.
ونحوواول فووى السووطور القادمووة أن نبووين رأى األشوواعرة والسوولف فووى هووذه المسووألة ونبوودأ 

لإلموام الجووينى بأنوه ينكور علوم هللا للجزئيوات ويصورح بوأن هللا  بذل  االتهام الغريوب الموجوه
يعلووم الكليووات فقووط وأعجووب موون ذلوو  أن نفووس االتهووام قوود ألصووق بتلميووذ الجوووينى األول أى 
الغزالووى فقوود قيوول عنووه بأنووه نفووى العلووم القووديم بالجزئيووات وصوورح بووذل  فووى كتابووه "المضوونون 

حواول تفنيودها وإبعواد الشوبهة عون الجووينى هوو الكبير" وأول من أشار إلى هوذه االتهاموات و 
هووو( فووى كتابووه طبقووات الشووافعية واالتهووام والوودفاال يتضوومن كوول 756توواج الوودين السووبكى )ت

منهما فى حد ذاته أنوه ال خوالف بوين األئموة فوى تكفيور مون يعتقود هوذه المقالوة، فوالقول بوأن 
لحواد ، وهوذا موا فعلوه الغزالوى هللا يعلم الكليات دون الجزئيات يستحق قائلوه صوفة الكفور واإل

  (2)فى عرضه ونقده للفلسفة المشائية ، ولهذا تستحق هذه المسألة العناية التامة.
هووو( ، وأغلووب 748هووذا االتهووام إلووى اإلمووام الووذهبى وهووو شووافعى )توووفى عووام  وُينسووب

الظوون أن اإلمووام الووذهبى قووال بهووذا االتهووام بغيوور إطووالال علووى مصوونفات الجوووينى الكالميووة 
                                                

  . 195 - 194الغزالى : تهافت الفالسفة , ص. 1

  . 217-216. د. فوقية حسين : الجوينى إمام الحرمين , ص 2
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لتووى تتضوومن قولووه فووى علووم هللا ، أو كمووا قووال السووبكى: " إن الووذهبى نقوول ذلوو  الطعوون عوون ا
فى شرح "البرهان" ، ويعقب السبكى علوى ذلو  بوأن الوذهبى والموازرى ال يودريان  (1)المازرى 

صناعة الحديث ، وهنا يدافع السبكى عن إمام الحرمين بقوله بأن اإلمام قد نوص فوى كتبوه 
ى كفوور موون ينكوور العلووم بالجزئيووات ، ثووم يؤكوود هووذا بووالرجوال إلووى كتووب الكالميووة بأسوورها علوو

الجوينى نفسها الكالمية ، فوجود إحاطوة علوم هللا تعوالى عنوده بالجزئيوات أمورًا مؤكودًا وأصواًل 
، فإذا رجعنا إلى كتب إمام الحرمين لنستطلع رأيه فى علوم هللا  (2)مقررًا يكفر من خالفه فيه
فوإذا  (3)سوتحيل علوى هللا سوبحانه وتعوالى " أن يريود موا ال يعلموه".، نجد أنه يورى أن مون الم

عرفنا أن اإلمام يوجب القول بصانع مختوار يريود خلوق العوالم ألنوه أراد ذلو  ، وأن الصوانع 
تعالى لم يزل مريودًا فوى أزلوه لموا سويكون فيموا ال يوزال ، وكونوه مريودًا عوين إرادتوه ، ويكوون 

ال يشوومل الجزئيووات ، إذ أن الجوووينى يووربط اإلرادة بووالعلم ، علمووه مقصووورًا علووى الكليووات ، و 
واإلرادة لم تزل فى األزل لما سيكون فيما ال يزال ، فكوون اإلرادة فيموا سويكون فيموا ال يوزال 
مرتبطوووة بجزئيوووات الحووووادث المخلوقوووة يسوووتلزم أن العلوووم الوووذى هوووو مووورتبط بووواإلرادة مووورتبط 

صووودر عووون عووودم درايوووة بحقيقوووة موووذهب إموووام بالجزئيوووات ، وبهوووذا يكوووون طعووون الوووذهبى قووود 
الحورمين. وقوال فوى الشوامل ، بصودد إقاموة الوودالئل علوى الحيواة والعلوم بعود أن قورر إجموواال 
األمة على بطالن قول من يثبت علمين قديمين ما نصه: " فلم يبوق إال موا صوار إليوه أهول 

اإلرشواد بمناسوبة  ، وقوال فوى (4)الحوق مون إثبوات علوم واحود قوديم متعلوق بجميوع المعلوموات"
مسألة تقرير العلم القديم ما نصه: "ومما يتمسوكون بوه أن قوالوا علوم البوارى سوبحانه وتعوالى 

وليس هوذا فحسوب ، فقود  (5)ال يتناهى من المعلومات على التفصيل" بماعلى زعم  يتعلق 
رجع اإلمام الجويني  إلي ما صرحت بوه نصووص مون القوران الكوريم بإثبوات الصوفات التوي 

مثاًلمن هذا قولوه تعوالى "وموا تحمول مون أنثوي وال 0ؤكد الصلة الحقيقية بين القدرة و العلم ت

                                                

مازر مدينوة فوى جزيورة صوقلية ، تووفى  من. هو محمد بن على بن عمر التميمى المازرى : يكنى أبا عبد هللا : وأصله 1
  ( .  261 /3راجع السبكى : طبقات الشافعية الكبرى , )هو( , 536عام 

  . 217 - 216. د. فوقية حسين : الجوينى إمام الحرمين , ص2

  مصدر سابق . 17. الجوينى : العقيدة النظامية , ص3

 مصدر سابق . 367الجوينى : الشامل , ص .4

 مصدر سابق . 219أبو بكر بن ميمون : شرح اإلرشاد , ص .5
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 وقوووال سووووبحانه متموووودحًا مثنيوووًا علووووى نفسووووه  (2)وقولوووه: "أنزلووووه بعلمووووه" (1)تضوووع إال بعلمووووه"
  ◆❑➔ ▪ ➔ 

→❑▪ ☺✓   (3)  , فأثبووت لنفسووه القوووة
   (4)اتفاق المفسرين.وهي القدرة ب

وكل موا كوان يحواول الجوويني الودفاال عنوه هوو عودم التجودد والتغيور فوي الوذات اإللهيوة 
عندما يناقش مسوألة الصوفات وعالقتهوا بالعوالم الخوارجي. فيوذهب إلوي أنوه ال يتجودد للبواري 
 سووبحانه حكووم لووم يكوون ، وال تتعاقووب عليووه األحوووال إذ يلووزم موون تعاقبهووا مووا يلووزم موون تعاقووب

، ومتعلووق بموا لوم يووزل وال  (5)الحووادث علوي الجوواهر بوول البواري تعوالي متصووف بوالعلم واحود
علوووى تفاصوويلها وال يتعووودد علموووه بتعووودد يووزال ، وهوووو يوجوووب لوووه حكووم اإلحاطوووة بالمعلوموووات 

 تفنيودهتتعودد بتعودد المعلوموات ، وقود ذكور فوي معورض المعلومات وإن كانوت العلووم حادثوة 
هووو( مووا نصووه: "ذهووب جهووم إلووى إثبووات علوووم حادثووة 128ت: سوونة آلراء جهووم بوون صووفوان )

وزعووم أن المعلومووات إذا تجووددت، أحوودث البووارى تعووالى  -تعووالى عوون قووول المبطلووين -للورب
علومًا متجددة ، بها يعلم المعلومات الحادثوة ، ثوم العلووم تتعاقوب حسوب تعاقوب المعلوموات 

الودين ، ومفارقوة إلجمواال المسولمين ، ، متقدمة عليهوا ، والوذى ذكوره خوروج مون  وقوعهافى 
  (6)وإضراب عن قضية العقول".

                                                

 11سورة فاطر : اآلية  .1

 166سورة النساء : اآلية  .2

 58سورة الذاريات : اآلية  .3

  مصدر سابق . 98. الجوينى لمع األدلة : ص4

. معلومات هللا بالنسبة لعلمهم على وتيرة واحدة ال فرق فيها بين ماض ومستقبل ، منجز ومتوقع ومن ثم ال يتبودل العلوم 5
تقبل غيوب وإن علوم شوئ منوه فعلموه يتغير إزاء انتقال من عدم إلى وجوود ، ولويس كوذل  اإلنسوان إذا المسو وإالاإللهى 

ظنووى ، وموون ثووم كووان التغيوور فووى العلووم اإلنسووانى موون جهوول إلووى علووم وكووان التغيوور بالتووالى فووى ذات اإلنسووان ، فتغيوور 
إلى تغير العلم وهذا أدى إلى تغير العالم ، وبذل  حول المتكلموون مشوكلة صولة العلوم األزلوى بالمعلوموات  أدىالمعلوم 
عن إدراكه فالسفة اإلسالم فقاسوا العلم اإلله على العلوم اإلنسوانى ، فقوالوا أن هللا يعلوم الكليوات  وهو ما عجز  الحادثة

 مرجوع سوابق 52صدون الجزئيات حتى يثبتوا ثبات العلم اإللهى للمزيد راجع : د. أحمد صبحى : فوى علوم الكوالم ، 
. 
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ويشار  اإلمام الغزالى أستاذه الجوينى فى تفنيد اآلراء الباطلوة كوأقوال ابون سوينا الوذى 
ذهوب أن هللا يعلووم األشووياء بعلوم كلووى ال يوودخل تحوت الزمووان حتووى ال يختلوف علمووه بالنسووبة 

لووم الجزئيووات بعلووم كلووى ، وحجتووه فووى ذلوو  أن العلووم للماضووى والحاضوور والمسووتقبل ، إنووه يع
ولموووا كانوووت يتبووع المعلووووم فووإذا تغيووور المعلووووم تغيوور العلوووم وإذا تغيووور العلووم فقووود تغيووور العووالم 

هوذه  الجزئيات متغيورة كوان العلوم بهوا متغيورًا والتغييور علوى هللا محوال , ويفنود اإلموام الغزالوى
بعود أن لوم تكون منكسوفة ثوم تنجلوى ، فهوذه اآلراء بمثال كسوف الشمس ، فالشومس تنكسوف 

أحووال ثالثووة: حوال الكسوووف كووان الكسووف موجووودًا ثوم أصووبح معوودومًا فهوو لووم يكون ثووم هووو 
كووائن ثووم ال يكووون ، أحوووال ثالثووة متعووددة مختلفووة تعاقبووت علووى المحوول أى الشوومس ، ولكوون 

يوووع صوووفاته علوووم هللا ال يختلوووف حالوووه فوووى هوووذه األحووووال الوووثالث ، إنوووه يعلوووم الكسووووف وجم
وعوارضوووه وهوووو علوووم يتصوووف بوووه هللا فوووى األزل واألبووود ال يختلوووف وال يتغيووور، كوووان يعلوووم أن 
الشووومس موجوووودة وأن القمووور موجوووود وأنهموووا يتحركوووان حركوووة دوريوووة، فعلموووه بالكسووووف قبووول 
وقوعه وحال وقوعه وبعده على وتيرة واحودة ال يختلوف ومون ثوم ال يوجوب اختالفوًا أو تغييورًا 

إنه يعلوم جميوع الحووادث المتغيورة بعلوم كلوى وذلو  بوأن يعلوم أسوبابها وأسوباب  فى ذات هللا ،
  (1)تل  األسباب.

كوووذل  ينتقووود اإلموووام الغزالوووى الفالسوووفة فيموووا يتعلوووق بالموووادة والمكوووان وأشوووخاص النووواس 
والحيوانوووات ، فهوووم يقولوووون ال يعلوووم هللا عووووارض زيووود وعمووورو وخالووود ، وإنموووا يعلوووم اإلنسوووان 

ى ويعلوم عوارضوه وخواصوه كوأن يكوون بدنوه مكونوًا مون أعضواء وأنوه مكوون المطلق بعلم كلو
ال  (2)من جسم ونفوس. أموا شوخص زيود وموا يتميوز بوه عون عمورو فوذل  مرجعوه إلوى الحوس

 إلى العقل. والمعرفة الحسية تستحيل فى حقه.
ويلزم عن ذل  فى رأى الغزالوى أبطوال الشورائع بالكليوة ، ألن مضومون هوذا القوول أنوه 

كان هللا ال يعلم ما يفترق به زيد عمرو لكان زيود حوين يطيوع هللا أو يعصويه لوم يكون هللا إذا 
به عالمًا وال بما يتجدد من أحوالوه. ألن زيودًا شوخص جزئوى وأحوالوه حادثوة متغيورة ومون ثوم 

                                                

  . 52لى : تهافت الفالسفة , ص . اإلمام الغزا1

  . 55. المصدر السابق : ص2

This file was downloaded from QuranicThought.com



 307 الفصل الرابع 

 

ال يعرف عن إفراد الناس شيئًا بل ويلزم عن ذل  أنه ال يعرف كل نبى على حده ألن هوذه 
  (1)ها الحس وأنه يعلم فقط أن هنا  أنبياء على وجه كلى.المعرفة مرجع

هللا واحود ال يتغيوور فوى األزل عنووه فووى  علووم أنوال ينكور اإلمووام الغزالوى علووى الفالسوفة 
الحوال أو المسوتقبل ، فوإن نفوى التغيور عون علووم هللا متفوق عليوه ولكون التغيور إنموا يكووون إذا 

لكون التغيور فوى الحووادث العارضوة ال يقتضوى ، و  يعلموهكان قد علم شويئًا لوم يكون مون قبول 
 تغيرًا فى علم هللا ، ويذكر الغزالى لذل  مثالين:

يقول لو فرضنا أن شخصًا موا كوان علوى يمينو  ثوم أصوبح علوى يسوار  . إنوه  األول:
لم يحدث تغير فى ذات الشخص الذى انتقل حتى يقوال أن المعلووم قود تغيور تغيورًا يقتضوى 

به ، وإنموا هوذه إضوافات وعووارض محضوة وحتوى إذا كوان هنوا  تغيور  تغير العلم ثم العالم
ثوووم  فووى الشووخص المنتقوول فوووإن هووذا التغيوور فيوووه هووو دونوو  ، كووذل  العلوووم بكسوووف الشوومس

 انجالئها إنما هى إضافات محضة ال توجب تبداًل فى ذات العالم.
بة لعلمووو  فوووى إذا علموووت أن زيووودًا سيحضووور غووودًا فوووال تغيووور فوووى ذاتووو  بالنسووو الثـــانى:

الحاضوور وبعوود حضوووره ، فعلووم هللا السووابق بوقوووال األشووياء ال يلووزم تغيوور عنووه فووى ذاتووه إذا 
تغيورت أحووال األشووياء ، إن المعلوموات الجزئيووة المتغيورة يمكوون أن تنطووى تحووت علوم واحوود 

 ثابت.
فوإذا والواقع أن الفالسفة كما قال اإلمام الغزالى قد قاسوا علم هللا على علم اإلنسوان ، 

معلوماتوه عون  –كان علم اإلنسان بما سويقع فوى المسوتقبل ظنيوًا تخمينيوًا ال يرقوى إلوى مقوام 
, ثوم إن (2)الماضى من حيث ثبوتها ويقينها فقد افترضوا فى علم هللا بالنسبة ألحوال الزموان

موع  الفالسفة يدعون أن هللا ال يعلم الجزئيات لتغيرها فكيف يعلم الكليات وأجناسها وأنواعها
أن هووذه متباعوودة متعارضووة موون حيوانووات مختلفووة وأنووواال النبووات والجموواد ، فهوول االخووتالف 
بينهما يوجب االخوتالف فوى علموه ، بول إن االخوتالف والتباعود بوين األجنواس واألنوواال أشود 

 من االختالف الذى يقع للشئ الواحد فى أحوال الزمان المختلفة.
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ية فى تفنيده آلراء الفالسفة فيقول: إذا كان ويستطرد اإلمام الغزالى األدلة العقل
فى قولكم بعدم علم هللا بالجزئيات استحالة أن يصدر من القديم حادث ، ألن  مستدلكم

القديم ال يتناهى فى الزمان والحادث متناه. فكيف يتصل علم هللا القديم بمعلومات حادثة، 
عن أنكم تدعون أن دورة الفل  لقد سبق أن أبطلنا هذا القول بصدد قدم العالم. فضاًل 

قديمة وعنها كان الزمان فالزمان قديم. فكيف أدت دورة الفل  القديمة إلى طلوال الشمس 
اليوم وهذا حادث ، إنكم تعترفون بصدور حادث عن قديم. واتصال متناه بال متناه. ومن 

 بالجزئيات دون أن وبعلم هللا (1)ثم يلزمكم االعتراف بإمكان علم هللا القديم بالمعلوم الحادث
 ⧫ ◆⬧: قال تعالى  (2)يقتضى هذا أى تغير فى علمه أو ذاته 

⧫   ⬧ 

➔⧫  ➔ ◼⧫ ◼◆◆ 

→⧫⧫⬧ ⧫ ⧫   

➔⧫ ⧫ ⬧ ▪⬧  

◆❑☺ ◆   ◆ 

⧫  ⬧ ◆ ⧫  

 ⧫ ✓  (3)  وقال تعالى  
◼◆ ⧫ ⧫  

☺◼➔⧫  ◆❑➔  ◼➔⧫◆ 

⧫   ⬧⧫◆  

⧫◆ →◼  ⬧◆◆  

☺◼➔⧫ ◆   ☺➔→ 

 ◆ ◆ ◆ ▪⧫  

 ⧫ ✓ 
(4)  

ونوووذهب إلوووى السووولف لنووورى أن اإلموووام ابووون تيميوووة تصووودى لمهموووة الووودفاال عووون العقيووودة 
بووه موون انتقووادات واعتراضووات  أدلوىالدينيوة ، ووضووح رأيووه بصووراحة بالغوة وبجوورأة نووادرة فيمووا 

األلوهيوة عاموة ومسوألة علوم هللا للكليوات والجزئيوات  على فلسفة المشائين فوى ميودان مشوكلة
 خاصة ، وكذل  انتقد المتكلمين كما سنرى فى السطور القادمة.
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يؤكوود ابوون تيميووة أن آيووات القوورآن الكوووريم وأحاديووث السوونة المباركووة ال تخلووو موون أدلوووة 
متفلسوفة عقلية يجب الرجوال إليها والتمس  بها ، فيذكر أن بعضوًا مون طوائوف المتكلموين وال

عليوووه الخبووور  يبنوووىقووود ظنووووا أن الشووورال إنموووا يووودل بطريوووق الخبووور الصوووادق ، ويجعلوووون موووا 
معقوالت محضة. ولكنهم غلطوا فى ذل  غلطًا عظيموًا ، بول ضولوا ضوالاًل مبينوًا فوى ظونهم 

هللا سووبحانه موون أن , أهول العلووم واإليمووان  (1)هوذا . بوول األموور مووا عليوه سوولف األمووة وأئمتهووا 
األدلة العقلية التى يحتاج إليها فى العلم بذل  ، وذلو  كاألمثوال المضوروبة  منبين وتعالى 

  ⬧⬧◆ ▪فووى القوورآن الكووريم حيووث يقووول سووبحانه وتعووالى 

  ◆→  

 → ⬧⧫  ⧫◆  

⬧◆    (2)  يسووووووهاألقفهوووووذه األمثووووووال هوووووى 
العقلية سواء كانت قياس شمول أو قياس تمثيل ، ويودخل فوى ذلو  موا يسومونه بوراهين وهوو 

 القياس الشمولى المؤلف من المقدمات اليقينية.
فيوه  يسوتوى ومما يوضح هوذا أن العلوم اإللهوى ال يجووز أن يسوتدل فيوه بقيواس تمثيلوى 

َلوووي َس    سوووبحانه وتعوووالى فوووإن هللا أفووورادهاألصووول والفووورال ، وال بقيووواس شووومولى تسوووتوى فيوووه 
ٌء  فال يجوز أن يمثل بغيره ، وال يجووز أن يودخل هوو وغيوره تحوت قضوية كليوة  َكِمث ِلِه َشي 

، ولهووذا لمووا سوول  طوائووف موون المتفلسووفة والمتكلمووة مثوول هووذه األقيسووة فووى  أفرادهوواتسووتوى 
يهم الحيوورة المطالووب اإللهيووة لووم يصوولوا بهووا إلووى اليقووين ، بوول تناقضووت أدلووتهم ، وغلووب علوو

سووواء أكوان تمثووياًل أو شومواًل ، كمووا  (3)واالضوطراب ، ولكون يسووتعمل فوى ذلوو  قيواس األولوى
َلووَى  قوال تعوالى  ِ ال َمَثوُل اأَلع  مثول أن يعلوم أن كول كمووال ثبوت للممكون أو المحوودث ال  َوهللم

اجوب فالو  –وهوو موا كوان كموااًل للموجوود غيور مسوتلزم العودم  –نقص فيه بوجوه مون الوجووه 
القووديم أولووى بووه ، وكوول كمووال ال نقووص فيووه بوجووه موون الوجوووه ثبووت نوعووه للمخلوووق المعلووول 
الموودبر فإنمووا اسووتفادة موون خالقووه وربووه وموودبره ، فهووو أحووق بووه ، وأن كوول نقووص وعيووب فووى 
نفسوه يسولب الكموال ، إذا وجوب نفيوه عوون المخلوقوات والممكنوات والمحودثات ، فيجوب نفيووه 

طريووق أولووى ، فوواهلل أحووق بوواألمور الوجوديووة ، والممكوون المحوودث عوون الوورب تبووار  وتعووالى ب
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أحوووق بووواألمور العدميوووة ، وهوووذا موووا كوووان يسوووتعمله اإلموووام أحمووود ومووون قبلوووه وبعوووده مووون أئموووة 
  (1)اإلسالم.

وعلووى أسوواس الموونهج النقلووى العقلووى يقووف ابوون تيميووة للفالسووفة المشووائين بالمرصوواد ، 
هام النقد الفلسفى ، فقود فنود آراءهوم هوم والمعتزلوة ويوجه إلى آرائهم كل ما فى جعبته من س

أم االثنووووين معووووًا ؟ فيووووذكر أن واألشووواعرة فووووى مسووووألة هللا : هوووول هووووو علووووة فاعليووووة أم غائيووووة 
لقووولهم إنمووا أراد المعتزلووة قوود نفوووا السووبب الفاعوول لووإلرادة مووع أنهووم يثبتووون لهووا العلووة الغائيووة 

سبب الفاعول إلرادة العبود ، وأثبتووا هلل إرادة قديموة اإلحسان للخلق. أما األشاعرة فقد أثبتوا ال
تتناول جميع الحوادث ، ولكن لم يثبتوا لها الحكمة المطلوبة والعاقبة المحمودة ، وهذا غير 

أثبوت العلوة الفاعليوة دون الغائيوة ،  مون، فكوان هوؤالء بمنزلوة  (2)صحيح فى حوق األشواعرة 
غائية دون الفاعلية أما المتفلسفة المشاؤون فيدعون وأولئ  المعتزلة بمنزلة من أثبت العلة ال

إثبات العلة الفاعلية والغائية ، ويعللون ما في العالم من الحوادث بأسباب وحكوم. وهوم عنود 
التحقيوووق أعظوووم تناقضوووا مووون أولئووو  المتكلموووين ال يثبتوووون ال علوووة فاعليوووة و ال غائيوووة ، بووول 

العلووة التاموة القديمووة مسووتلزمة ألن  هووا ,لحقيقوة قووولهم: إن الحووادث التووي تحوودث ال محودث 
لمعلولها ، وال يمكن أن يحدث عنها شئ ، وحقيقة قولهم: أن أفعال الورب تعوالي لويس فيهوا 
حكمة ، وال عاقبة محموودة ألنهوم ينفوون اإلرادة ، ويقولوون: لويس فواعاًل مختوارًا ، ومون نفوي 

غائية أولي وأخري ، ولهذا كان لهم كان نفيه للمراد المطلوب بها الذي هو الحكمة ال اإلرادة
  (3)من االضطراب والتناقص من هذا الباب أعظم مما لطوائف أهل الملل.

ويتابع ابن تيمية نقده للفالسفة حين يفورق بوين الفاعول باالختيوار وبوين الفاعول بوالطبع 
 ؤثروأن األول أكمل من الثواني .فيؤكود للفالسوفة أنوه ال يسولم لهوم بوأن فوي الوجوود موا هوو مو

، وال شي مستقل بالفعل غير هللا تعالي فالحار الذي أثر حرارة ، وكذل  البارد إنما أثور تام 
فووى محوول قابوول للتسووخين والتبريوود ، وذلوو  مشووروط بانتفوواء العووائق المووانع ، وكووذل  الشووعاال 
الصووادر عوون الشوومس فإنووه مشووروط بالجسووم الووذى يوونعكس الشووعاال عليووه ، ومشووروط بعوودم 

والسووقف .. وعلووى هووذا فلوويس فوى الوجووود واحوود يفعوول وحووده إال هللا ، وهووو الموانع كالسووحاب 
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علوويم بكوول شووئ وعلمووه بكوول شووئ يسووتلزم أن يكووون فوواعاًل بإرادتووه ، فووإن الشووعور فووارق بووين 
الطبيعيووة التووى  كوواألمورالفاعوول بوواإلرادة والفاعوول بووالطبع. فيمتنووع مووع كونووه عالمووًا أن يكووون 

الحار والبارد. فهذا الحار الذى يفعل الحرارة والبارد الوذى يتولد عنها األشياء بال شعور ، ك
يفعووول البووورودة إنموووا يفعووول ذلووو  موووع عووودم العلوووم واإلرادة بخوووالف موووا يفعووول بعلوووم واختيوووار ، 
كاإلنسووان الووذى يفعوول أفعووااًل متنوعووة وتصوودر عنووه أمووور مختلفووة. والفالسووفة يسوولمون بووذل  

اعوول باالختيووار يتنوووال فعلووه". وإذا كووان كووذل  بقووولهم: "إن الفاعوول بووالطبع يتحوود فعلووه ، والف
فمعلوم أن موا يفعول بوالعلم واإلرادة أكمول مموا يفعول بوال علوم وال إرادة ، فاإلنسوان أكمول مون 
الجماد ، فحينئذ فإن كوان بواب القيواس صوحيحًا فقيواس الورب بموا يفعول بعلوم واختيوار أولوى 

بهوا رب العوالمين بالجموادات ونزهووه من قياسه بما يفعل بال علوم وال اختيوار ، فموا بوالهم شو
ويحلوول ابوون تيميووة فكوورة الوجوووب واإلمكووان عنوود المشووائين  (1) أن يشووبهوه باألحيوواء النوواطقين

تبار  وتعالى بواجوب  هللا تحلياًل فلسفيًا رائعًا ، يخرج منه بنتائج هامة تتلخص فى أن نعت
لق المختوووار ، ويؤكووود أن الوجوووود ال تتمشوووى موووع موووا جووواء فوووى الكتووواب عووون حقيقوووة هللا الخوووا

المتفلسوفة عموودوا إلووى ألفووام مثول الخووالق والفاعوول والصووانع والمحودث ونحووو ذلوو  فوضووعوها 
ابتوووودعوه ، وقسووووموا الحووووديث إلووووى نوووووعين: ذاتووووى ، وزمووووانى ، وأرادوا بالووووذاتى كووووون  لمعنووووى

حود مون ال يعورف فوى لغوة أ المعنوىالمربوب مقارنًا.. للرب أزاًل وأبدًا ، وأن اللفوظ علوى هوذا 
األمووم ، ولووو جعلوووا هووذا اصووطالحًا لهووم لووم ينووازعهم فيووه ، لكوون قصوودوا بووذل  التلبوويس علووى 
النوواس ، وأن يقولوووا نحوون نقووول بحوودوث العووالم وأن ال خووالق لووه وال فاعوول وال صووانع ونحووو 
ذل  من المعانى التى يعلم باالضطرار أنها تقتضى تأخير المفعوول ال يطلوق علوى موا كوان 

لوورب مقارنووًا لووه أزاًل وأبوودًا، وكووذل  فعوول موون فعوول بلفووظ المووتكلم وغيوور ذلوو  موون قووديمًا بقوودم ا
األسماء ، ولو فعل هذا الكالم سيبويه وأبقراط لفسد ما ذكروه من النحو والطب ، ولوو فعول 

بكووالم آحوواد العلموواء موون أمثووال مالوو  والشووافعى وأحموود وأبووى حنيفووة لفسوود العلووم بووذل  هووذا 
ويهووودم ابوون تيميوووة آراء  (2)كيووف إذا فعووول هووذا بكوووالم رب العووالمينولكووان ملبوسووًا علووويهم ، ف

الفالسوفة المشووائين فيمووا يتعلوق بمسووألة علووم هللا للجزئيووات ونفويهم لووذل . فيقووول أن الفالسووفة 
، وال غيور ذلو  مون جزئيوات  يرون أن هللا ال يعرف عين موسى، وال عيسوى ، وال محمود 
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ا جورى يووم بودر ويووم أحود ويووم األحوزاب ، وغيور هذا العالم ، فضاًل عن علمه بتفاصيل م
ذلوو  موون األحوووال التووى يووذكرها هللا فووى القوورآن الكووريم ، ويخبوور بمووا كووان ويكووون موون األمووور 

  (1)الجزئية. المعنية
وهكووذا وجووه ابوون تيميووة جوول نقووده للجانووب اإللهووى موون الفلسووفة ، ووقووف آلراء الفالسووفة 

عون العقيودة اإلسوالمية ، وذلو  ألنوه كوان يعلوم عظويم  جاداً المشائين بالمرصاد ودافع دفاعًا 
خطر هوذه اآلراء علوى مسولمات الودين اإلسوالمى أخالقوًا وفكورًا، ومخالفتهوا للعقول الصوريح، 

ضوود هوذا التيووار المشووائى الووذى تسوولل  -فاسوتحق أن يحموول بجووداره علووى عاتقوه هووذه المهمووة
 الدين والحكمة والشريعة. والفلسفة إلى العقائد الدينية بحجة التوفيق بين العقل واإليمان

أمووا تلميووذه ابوون القوويم فيقووول: إن الشووريعة شووهدت هلل عووز وجوول بأنووه أحكووم الحوواكمين 
، وإذا عورف هوذا فقود علوم أن رب العوالمين  (2)وأرحم الراحمين وأنه المحيط بكل شئ علمًا 

رج أفعالوه العالم بكل شئ والغنى عن كل شئ والقوادر علوى كول شوئ ومون هوذا شوأنه لوم تخو
وأوامره قوط عون الحكموة والرحموة والمصولحة وموا يخفوى علوى العبواد مون معوانى حكمتوه فوى 
صنعه وإبداعه وأمره وشرعه فيكفيهم فيه معرفته بالوجوه العوام إن تضومنته حكموة بالغوة وإن 

  (3)لم يوفوا تفصيلها.
معطلة النفاه فقال : " إن هؤالء ال والنفاةوقد فند اإلمام ابن القيم آراء المعطلة 

المعارضين للوحى بآرائهم ومعقوالتهم من الظانين باهلل وكتابه ورسوله ظن السوء ولم 
 يجىء فى القرآن الكريم وعيد أعظم من وعيد من به ظن السوء قال تعالى 

⧫◆  ⧫⧫◼  
⧫ ◼⧫ ➔ ◆ 

 ◆ ❑➔ 
⬧◆ ⬧    
◼➔⧫  ☺ 

⧫❑➔☺➔⬧    ⬧◆ 
⬧  ◆⬧ 

◼⧫  
⬧⧫⬧  ⬧ 
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   (1)  ظن أنه ال علم  بمن، فهؤالء ظنوا أنه ال يعلم بعض الجزئيات فكيف
على عرشه وال له فعل حقيقة يدير به  استوى وال بصر وال تكلم وال يتكلم وال  وال سمع

   (2)األمر وال له حكمة يفعل ما يفعل ألجلها" 
ويستمر ابن القيم فى نقده ألفكارهم فيقول: إنهم جحدوا الحق وأنكروه وما قاموا بذل  

ه من صفات كماله وأفعاله الحق معرفة وال إقرارًا وال عبودية وذل  جحود وإنكار لبعض قدر 
، وهذه شبهات يعتبرها  (3)لجحودهم أن يتكلم أو يعلم الجزئيات أو يقدر على إحداث فعل

للرسالة. وفى معرض تهكمه على أقوال الفالسفة يقول: إنه لو عورض ما  إنكاراً ابن القيم 
الدين بموسى وعيسى كانت هذه المعارضة ضالاًل وانسالخًا من  جاء به خاتم الرسل 

يا  أمتهوكون ورقة من التوارة فقال  بالكلية كما صرح به وقد رأى بيد عمر بن الخطاب 
ابن الخطاب والذى نفسى بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيًا ثم اتبعتموه 

أرسطو  باتباالضالاًل فكيف  وتركتمونى لضللتم فإذا كان إتباال موسى مع وجود محمد 
  (4)رؤوس الجهمية والمعطلة.وابن سينا و 

ومن خالل ما سبق عرضة من آراء لألشاعرة والسلف فى مسألة علم هللا للكليات 
 والجزئيات أو الصلة بين هللا والعالم يتضح لنا اآلتى.

يعلوووم  أن االتهوووام الموجوووه لإلموووام الجووووينى وتلميوووذه الغزالوووى بوووأنهم قوووالوا أن هللا  -1
ل ُبنوووى علوووى غيووور إطوووالال كووواف لمؤلفوووات كووول الكليوووات دون الجزئيوووات اتهوووام باطووو

المسوائل التووى  أهووممنهموا ، بول علووى العكوس تمامووًا ، فوإن هووذه المسوألة هووى إحودى 
 كفر فيها اإلمام الغزالى ابن سينا.

يبدو أن أفكار ابن سينا خاصة وفكر الفالسفة المشائين عامة كوان قود وصول إلوى  -2
ألفكوووار ، وهوووذا سووور الوقووووف أحووودث اضوووطرابًا ل مموووادرجوووة مووون الوووذيوال واالنتشوووار 

وقووف كوول موون األشوواعرة والسوولف للوودفاال عوون العقيوودة  فقوودوالتصوودى لهووذا الفكوور ، 
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 -اإلسالمية ومسلًّمات الودين اتجواه فكور الفالسوفة المشوائين فوى كثيور مون المسوائل
، بل إن األمر وصل إلوى حود تكفيور الغزالوى لهوم كموا  وبخاصة مسألة علم هللا 

ابن تيمية وابون القويم ، فقود أوضوح ابون تيميوة أن العلوم اإللهوى بينا من قبل وكذل  
ال يجوووز أن يسووتدل فيووه بقيوواس تمثيلووى بووين الخووالق والمخلوووق وال بقيوواس شوومولى 

ٌء  فإن هللا سبحانه وتعالى  –تستوى فيه األفراد   . َلي َس َكِمث ِلِه َشي 
علوه فاعليوة أم غائبوة  لم يسلم األشاعرة من نقود ابون تيميوة فوى مسوألة هللا: هول هوو -3

أم االثنين معًا؟ ذكر فوى ذلو  أن المعتزلوة قود نفووا السوبب الفاعول لوإلرادة موع أنهوم 
فى قولهم إنما أراد اإلحسان للخلوق ، أموا األشواعرة فوى رأيوه  الغائيةأثبتوا لها العلة 

وادث قد أثبتوا السبب الفاعل إلرادة العبد ، وأثبتوا هلل إرادة قديمة تتنواول جميوع الحو
لهذه اإلرادة الحكمة المطلوبة والعاقبوة المحموودة وهوذا غيور صوحيح  اولكن لم يثبتو 

 )1( فى حق األشاعرة.

دافوووع ابووون القووويم عووون العقيووودة اإلسوووالمية ضووود المعطلوووة والجهميوووة ونفووواة الصوووفات  -4
أن  وأثبووتوكووذل  فكوور الفالسووفة المشووائين فووى مسووألة علووم هللا بالكليووات والجزئيووات 

 بأنه قد أحاط بكل شئ علمًا. هلل  الشريعة شهدت

وختامًا نقول: إن هللا تعالى عليم بكل شئ ، لوم يسوبق معرفتوه جهول ، وال يعودو عليهوا 
 نسيان ، وال يمكن أن تخالف الواقع.

 وعلمه محيط باألمس واليوم والغد ، بالظاهر والباطن ، وبالدنيا واآلخرة.
طرفًا من ماضيه ، وموا وراء ذلو  فهوو  قد يعرف اإلنسان شيئًا عن حاضره ، وقد يذكر

 بالنسبة إليه َعَماُء.
بيوود أن اإلنسووان ال يووذكر موون ماضوويه الطويوول إال قلووياًل موون الحوووادث ، وال يوودرى موون 

 تاريخ العالم الذى يعيش فيه شيئًا طائاًل.
يحصوووى أعمالنوووا الماضوووية سووواعة سووواعة ، ويسوووجل أحووووال العوووالم  –وحوووده  –لكووون هللا 

 ولة ، وحادثة حادثة:الغابر دولة د
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  ⧫⬧ ☺⬧ ⧫ →قال تعالى: 

◼  ⧫⬧ ☺  

◼◆  ⧫   ⧫ ◼◆ ◆ 

⧫    (1)  ، إنه علم يشرق على كل شئ ، فيجلى بواطنه وخوافيه
الشهود والغيب لديه سواء ، والقريب ذاته وصفاته . ف ويكتنهويكشف بداياته ونهاياته، 

 : والدانىوالبعيد والقاصى 
  ⬧ ⧫  

⧫  ⧫◆ ⚫  

⧫☺  ☺ ⧫◆ 

☺⧫  ⬧ ◆ ⬧  

➔☺   (2)   
 ، ويهويمن علوى أطووار الموجوودات موا والعلم اإللهى يشرف على كول شوئ إشورافًا تامواً 

هيمنة تامة كاملة ، ثم موا يمكون أن يطورأ علوى هوذه األطووار وهوذه  –يحس منها وما يتوهم 
األعووداد الكثيوورة موون أحوووال شووتى ، ومووا تحتوواج إليووه فووى وجودهووا موون قوووى متجووددة ، ومووا 

رى عقولنووا موون الووذى ال توود يسووتوعبه علووم هللا  كلووه يعتريهووا موون أوصوواف متغووايرة ... ذلوو 
 كنهه إال القليل.

 ◆ ⬧❑⬧  

    

⧫      

 ◼➔⧫ ⧫ ⧫◼ ◆❑➔◆ 

 ⬧    (3)  
 وهذا العلم من خصائص الذات المقدسة.

ئق يسيرة ، على قدر طاقتها من المعارف الكونية، أو وقد ينير هللا بعض العقول بحقا
 رشحات ضئيلة من الغيوب الخفية ، حسب قواعد مدروسة ، وحكم مأنوسة. 

 وما وصل إليه البشر من ذل  مقرر معروف ، وما أوتوا إال القليل.
   ◼◆ ⧫فكما قال فى كتابه:  أما هللا 

⧫  ☺◼➔⧫  ◆❑➔  
◼➔⧫◆ ⧫   
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⬧⧫◆  ⧫◆ →◼  
⬧◆◆  ☺◼➔⧫ ◆   

☺➔→  ◆ ◆ ◆ 

⧫▪   ⧫ ✓    (1)  
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