
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 هللا والعالم 
 وفيه 

 أوالً : حدوث العالم وقدمه عند األشاعرة والسلف .

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

ثالثاً : علم هللا للكليات والجزئيات أو الصلة بين هللا والعالم عند األشاعرة 
 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

يوجبون العلم والنظرر واالسرتدالل وينهرون عرن  النظار من. رفض اإلمام ابن تيمية : رأى المتكلمين بقوله " صار كثير 4
نالمقلد ال يصح أو أنه التقليد ويقول كثير منهم أن إيمان  االسرتدالل ثرم النظرر , واالسرتدالل  بتركصح لكنه عاص  وا 

وليس هو المشروع ال خبررًا  ابتدعوهالذى يدعون إليه ويوجبونه ويجعلونه أول الواجبات وأصل العلم هو نظر واستدالل 
على ذلك بحدوث العالم  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  هر 893ت 
 ومسترشد أنى 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 اهلل ، 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 وهناك من أول كالمه ، وأبى أن يكون حدوث العالم 
العالم. وهذا ما يؤكده أيضًا  حدثب هذا الحديث يوجهنا إلى القول بأن أفالطون نادى 

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

ذهب أثار بعض الناس الشكوك 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.
ذا توخينا  فعلينا أن نقرر بأن أرسطو ينادى بقدم العالم وأزلية الحركة ،  الحقيقةوا 

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

ررر , ص1303. خواجرررة زاده : تهافرررت الفالسرررفة , طبعرررة القررراهرة 1 , نقررراًل عرررن د. محمرررد جرررالل شررررف : اهلل والعرررالم  4هر
  . 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)
نما عرف القول بقدمه من أرسطو ومتبعيه. وقد رأى بنفسه كالم  بحدوث هذا العالم ، وا 
 أرسطو فى ذلك 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 ، 
نما تدل أدلته على دوام الفاعلية  وليس معه دليل قط يدل على قدم شئ من العالم. وا 

  (2)وتوابع ذلك.
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  –المستطاع 
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

, وابررن تيميررة: موافقررة صررحيح المنقررول لصررريح  268م , ص1949الرررد علررى المنطقيررين , طبعررة بمبراى  . ابرن تيميررة :2
  . 90م , ص1951المعقول , تحقيق : محى الدين عبد الحميد وحامد الفقى , طبعة القاهرة 

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

 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 ذلك  فندكان قد تأكد فى األذهان أن الغزالى هو أول من 

فى ذلك 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 ذلك إلى قرب عهد الحروف ليذكر لنا أسماء هؤال

اإلمام من فلسفة ابن سينا التى لم تكن قد اشتهرت بعد ، ولم يذع 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 ،  اتالمصطلح فلسفيًا مهمًا لبعض 

 والجوهر ، والعرض . ثم يتعرض لمعنى الحدوث والقدم.
أى  فالعالم هو كل موجود سوى اهلل 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 واالجتماع 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 : اهلل 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

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

ذا دققنا النظر فى تعريف الجوينى للموجود الحادث والقديم )أى اهلل( لرأينا كيف  وا 
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 اهلل 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 ذلك فطريقة السلف تقوم اغلبها على تأمل صنع ال

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

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 

ولذلك 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 هررذا التبريررر قرررد جانبرره الصرررواب : فررإن اسررتخدام األشررراعرة لرردليل العقرررل وتقديمرره علررى دليرررل النقررل واسرررتخدام 3
أقررول هررذا الطريررق هررو الررذى أدى بهررم إلررى البرهنررة علررى  -التأويررل كمررا أسررلفنا ، واإلمررام الجرروينى يعتبررر رأس فررى ذلررك

التقسررريمات الترررى تحررردث بهرررا الجررروينى مرررن جررروهر وعررررض إال  حررردوث العرررالم بهرررذه الطريقرررة الفلسرررفية العقليرررة ، ومرررا
مصطلحات فلسفية مستقاة من أقوال الفالسفة. وهو بهذا يخالف طريقة السلف الترى تعتمرد علرى التفكرر فرى آيرات اهلل 

بداعرررررررره كمررررررررا دعررررررررا إليرررررررره القرررررررررآن الكررررررررريم قررررررررال تعررررررررالى:  وصررررررررنعهعررررررررز وجررررررررل      وا 
◆❑☺ ◆ ◼◆  
◆ →◆    

⬧⧫ ☺ ⧫  ⧫◆ ⧫⧫ 
  ☺   ◆⬧  

◆ ➔⧫ ❑⧫ ⧫◆   → 
 ⬧◆ ⧫ ⬧◆ 

☺ ⧫✓⧫ ☺ ◆ ⧫ 
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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

لى حادث مفتقر  ،  (1) المحل هو العرض إلىوهو الجوهر فى اصطالح المتكلمين ، وا 
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 ذلك 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 بذلك قد أثبتوا الشئ فى 

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

 

❑⬧ ⧫❑➔➔⧫  ( وبهررذا التأمررل والترردبر يصررلون إلررى أن للعررالم خررالق وهررو 164)البقرررة
 اهلل تبارك وتعالى.

  مصدر سابق.  41. اإلمام الجوينى : الشامل , ص1

  . 34. المصدر السابق , ص2

  . 17. د. محمد جالل شرف : اهلل 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 ذلك عن المعتزلة  –قدرة اهلل على الخلق واالختراع ، 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 اهلل ، فمن مادة العدم وجد العالم ، واهلل 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 ذلك عنده أن اهلل شئ ، كما حدث ذلك 
 بالفعل عند بعض المتكلمين؟

هو الموجود  الواقع أن اهلل 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 ، واهلل سبحانه وتعالى هو موجد كل شئ ، والشئ 
 يكون بعد أن كان عدمًا ، فاهلل إذن ليس بشئ.

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

  (3) هر(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

هر(, أصله بلخرى وولرد ببخرارى ، 428. الحسين بن عبد اهلل بن الحسن بن على بن سينا: الملقب بالشيخ الرئيس: )ت:3
وكانررت تسررمى اإلسرركندرية القديمررة وقيررل بناهررا اإلسرركندر ، أمررا بخررارى فهررى مررن أعظررم  ) وبلررخ مدينررة مشررهورة بخراسرران

مدن ما وراء النهر وأصلها وكانت قاعدة ملك السامنييان( ، ترجم ابن سينا لنفسه وقد أورد القفطى كالمه كراماًل وذكرر 
, فرأتقن علروم القررآن، واألدب ،  أن والرده كران مرن دعراة اإلسرماعيلية وأنره أى ابرن سرينا حصرل الفنرون فرى سرن صرغيرة

المنطرق والفلسررفة ،  دراسرةوأصرول الردين والفقره ، وحسرراب الهندسرة والجبرر والمقابلررة ثرم تعلرم الطررب وتحرول بعردها إلررى 
-3/233مؤلفات ابن سرينا فرى مختلرف المجراالت , انظرر: شرذور الرذهب, ) حصروقد 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 وموضوع"
هر( هذه العبارة على أساس أن كل حادث 672ت  ) (2) ويشرح نصير الدين الطوسى

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

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 نوع 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

. محمررد بررن محمررد بررن الحسررن أبررو الطوسررى المعررروف نصررير الرردين: فيلسرروف رأس فررى العلرروم العقليررة عررالم باألرصرراد 2
  (. 13/283هر 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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. اسرررتحالة حررروادث ال أول لهرررا. وهرررو أهرررم األصرررول األربعرررة ، ويجرررب االعتنررراء بهرررذا 4
   (1)جملة مذاهب الملحدة. الركن ألن إثبات الغرض منه يزعزع

 

  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 

فيدرك أن هناك تفرقة ضرورية بين حالتى السكون والحركة ، وهذه التفرقة إما أن   
ما أن ترجع إلى  معنى زائد على الجوهر ، وهذا ترجع إلى ذات الجوهر وهذا محال ، وا 

  (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 

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

   ☺⧫        مخبرًا عن عاد وقد أظلهم العذاب
❑⬧  ⧫  

⧫   (6)   وعنوا بذلك 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 ذلك اهلل 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 وذلك 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 

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

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

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

 ثانيًا : حدوث األعراض:
حاول اإلمام الجوينى بقدر المستطاع 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
ن ما يثبت  ، فلو كانت هذه األعراض قديمة الستحال عدمها ، ألن القدم ينافى العدم ، وا 

 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 بذلك كان معناه إمكان اجتماع 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. فوقيرررة حسرررين: الجررروينى إمرررام الحررررمين ,  21- 20. انظرررر: د. محمرررد جرررالل شررررف : اهلل والعرررالم واإلنسررران, ص1
  . 167ص

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

ذهب إال أن اهلل 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 ذلك  -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 أنواع النبات بقولههر( 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 تلك الصفة لصارت جائزة الوجود، 
د ال يصير جائز الوجود ، كما أن جائز الوجود ال يصير واجب وما كان واجب الوجو 

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

 

  . 21- 20. الجوينى : اإلرشاد , ص1

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

  . 23. انظر: د. جالل شرف : اهلل والعالم , ص3
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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 ولذلك فهى ال تخلو عن كونها البد أن تشغل حيزًا ألالمختلفة فالجواهر عنده 

مجتمعة أو مفترقة ، وكذلك نعلم ببديهة عقولنا استحالة تعرى األجرام عن اإلنصاف 
بالتحرك والسكون واللبث فى المحال ، والزوال ، واالنتقال ، وكل ذلك يوضح استحالة 

ها، وهذه ، فاألعراض تتوالى على الجوهر هى وأضداد (2)تعرى الجواهر عن األعراض 
األعراض ال تبقى أكثر من وقت واحد كما قلنا ذلك 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 ذلك مسلكًا سديدًا ، ال عقليًا وال سمعيًا واعتبر ذلك 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 المنقول لصريح المعقرول , تحقيرق : محرى الردين عبرد الحميرد وحامرد الفقرى ,طبعرة القراهرة 3
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ن قدر عرض  ن كان له ضد واحد لم يخل الجوهر عن أحد الضدين ، وا  كان له أضداد. وا 
  (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 للفلك قبل دورة إلى غير أول ، ثم لم تزل الحوادث فى
الكون والفساد تتعاقب كذلك إلى غير مفتتح ، فكل ذلك مسبوق بمثله ، وكل ولد مسبوق 

وهكذا ، ومعنى ذلك فى   (2)بوالد ، وكل زرع مسبوق ببذر ، وكل بيضة مسبوقة بدجاجة
رأيهم أن هناك خلقًا مستمرًا فيما ال يزال منذ القدم ، وأن هناك دورات لفلك تسبق الدور 

ه فالبد إذن فى رأيهم أن هناك 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 اهلل بالزمان حتى ال يكون هناك  لم يبدع العالم فى
واهلل يتقدم على العالم بالذات والشرف والطبع  عنه .للشروع فى الخلق بعد االمتناع  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 نزاع وبهذا المعنى يقال: إنه انصرم وانقضى وفرغ 
  (1)ه ال بداية له: أى لم تزل آحاده متعاقبة.ونفذ ، وأما بالمعنى المتنازع 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 ذلك 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 وعجائ ثانياً 

اهلل 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 البدع ثالثاً 

توجب تكفيرهم ، ومع ذلك 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 اهلل بالعالم أو باألحرى بعقول األفالك صلة فيض أو صدور ، ثم كفرهم فى 

 

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

  . 80. اإلمام الجوينى : لمع األدلة , ص 2
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ن الجزئيات وأن الحشر ثالث مسائل هى: قدم العالم وقولهم بأن اهلل 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 بذلك 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

: وهررى إنرره إذا كرران العررالم حادثررًا فلمرراذا فررى وقررت دون وقررت ؟ ولمرراذا  فكرة التــرجي  -1
اقتضت اإلرادة اإللهية ترجيح ذلك الوقت. أنه إذا كانت أحوال اهلل متشابهة فإما أن ال 

مررا أن يوجررد يوجررد  عنرره شررئ علررى اإلطررالق وهررذا محررال ألن العررالم موجررود بالفعررل , وا 
بالقول بقدم العالم ومن ناحية أخرى أن القول بحرردوث العررالم  المقصودعلى الدوام وهو 

 

لفالسفة : وبخاصة ابن سينا : حيث يرى أنهم خالفوا برأيهم كافة المسرلمين ، . إحدى المسائل التى يكفر فيها الغزالى ا1
نمررا المثرراب والمعاقررب هررى األرواح المجررردة ،  وينقررل فررى )المنقررذ مررن الضررالل( قررول الفالسررفة: إن األجسرراد ال تحشررر وا 

كائنة أيضرًا ، ولكرنهم كرذبوا فرى والمثوبات والعقوبات روحانية ال جسمانية ، ولكنهم صدقوا فى إثبات الروحانية ، فإنها 
 بالشريعة فيما نطقوا به(.  وكفرواإنكار الجسمانية 

أنواعرًا  أن فرى اآلخررةوقد تناول الغزالى هذه المسرألة تفصرياًل فرى )تهافرت الفالسرفة( حيرث يقررر أنره يتفرق مرع الفالسرفة 
ناء البدن ، ولكنه ينكر على الفالسفة إنكار من اللذات أعظم من المحسوسات ، وأننا عرفنا بالشرع أن النفس تبقى بعد ف

حشررر األجسرراد واللررذات الجسررمانية فررى الجنررة واآلالم الجسررمانية فررى النررار. ويتسرراءل: "فمررا المررانع مررن تحقيررق الجمررع بررين 
 السعادتين: الروحانية والجسمانية وكذا الشقاوة ؟! 

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

❑ ⧫❑➔☺➔⧫   : فوجود مثل هذه األمور الشريفة ال يدل على نفى  17السجدة .
هر( 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: ذلك 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 الغرررض أو الطبررع. ولمررا كرران  اآللررةيعنى افتقار اهلل إلررى شررئ لررم يكررن لرره كالقرردرة أو 
 كل ذلك محاال كان القول بحدوث العالم محاال.  

 مررن ناحيررة الزمرران والقررديم ال متنرراه: الن الحررادث اســتبعاد حــدوث حــادث عــن قــديم -2
 )أى اهلل( بالالمتناهيكان حادثا(  إنفكيف يدخل طرف المتناهي )أى العالم متناه 

كل حادث فهو من مادة تسبقه منها يكررون هررذا الحررادث , وليسررت المررادة حادثرره الن  -3
ويرررررد  (1)الحررررادث هررررو الصررررور واألعررررراض والكيفيررررات دون المررررواد فالمررررادة إذن قديمررررة

الذى يمنع من االعتقاد أن العالم قررد حرردث بررإرادة الغزالى على حجتهم األولى بقوله ما 
قديمررره اقتضرررت وجررروده فرررى الوقرررت الرررذى وجرررد فيررره وأن يسرررتمر العررردم إلررري الغايرررة الترررى 

, أن وجررود العررالم قبررل أن يوجررد لررم يكررن  ابترردأاستمر إليها وأن يبتدئ الوجود من حيررث 
ة فررى الوقررت الررذى حرردث مرررادًا هلل ومررن ثررم لررم يحرردث, ثررم أصرربح مرررادًا إلرادة اهلل القديمرر 

وال عررن اسررتحالة  اإلحداثعجز عن على فيه. إذا كان العالم يسبقه عدم فال يدل ذلك 
إلررررى القرررردرة والعررررالم مررررن العجررررز الحرررردوث ألن ذلررررك يررررؤدى إلررررى أن ينقلررررب القررررديم مررررن 

وال فقد آلرره ثررم وجرردها بررل  عرض, وال يدل على انه لم يكن قبله اإلمكاناالستحالة إلى 
نطررق العقررول مررن ذلررك كلرره أن يقررال لررم يرررد وجررود قبررل ذلررك . فلمررا صررار أقرررب إلررى م

إلررى  الفعررل إنمررا يرجررع . فترررجيح مريرردًا  العالم يقال أن اهلل مريد لوجوده بعد أن لم يكررن
تقررردير حررردوث إرادتررره فحسرررب دون أن يقتضرررى ذلرررك تجررردد الحررروادث فرررى ذات اهلل الن 

وجررود العررالم بعررد  ال تغيررر فررى ذاترره حررالتغيررر فررى القررديم محررال .فررال تجرردد إلرادة اهلل و 
 ؟  إلى الوجود دون تغير اإلرادة العدمعدمه فإن قيل كيف يتغير المراد من 

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

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

ذلك تغير فى إرادته, كان اهلل 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 اهلل بفعل  مثاالً ويذكر اإلمام الغزالى 
اإلنسان بقوله: لو كان بين يدي عطشان قدحان من الماء متساويان من كل وجه 

نما يختار ما هو أحسن باإلضافة إلى غرضه ل وأقرب  وأخفم يكن أن يأخذ أحدهما, وا 
, النحو إلى 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 اهلل.

ت جميررع البواعررث مررن جانررب العطشرران فررى هررذا المثررال هررل هررذا يعنررى أنرره لررن وهررل إذا انتفرر 
لمجرررد اإلدارة؟ انرره حتررى فررى إرادة اإلنسرران يمكررن أن يررتم االختيررار فررى القرردحين يتناول أحررد 

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

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

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

العالم وأنتم ال تستبعدون قدرة اهلل على ذلك. وتصوروا إيجاده ثانيًا ، أال يقال كان اهلل وال 
قولنا بتقدم اهلل 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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ن  قبله كالفارابى وابن سينا يقررون أن الكليات موجودة فى األذهان ال فى األعيان وا 
، فاالنتقال من المعقول  (1)معقولة جزئيات شخصية محسوسة غير الموجود فى األعيان 

الواقعى المشخص هو انتقال غير مشروع. 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 اهلل وأنهم بناته ، مع ما فى  واالذين ذهب 
أما قول الفالسفة فهو فى نظره يعد كفرًا بواحًا وذلك لعدة وجوه. فإن المشركين يقولون أن 

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

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

بداعًا  ، من وصنعاً من جميع الجهات ، وسر األمر أنهم جمعوا النقيضين فأثبتوا فعاًل وا 
  (4)غير إبداع 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 النوع )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  حدوثوكذلك برهنته على 

 والنقل معًا على خالف األشاعرة كما سنبين ذلك 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 
ذلك 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 ذلك ممكن  (1) بعد أن لم يكن ، فأرسطو عندما يعتبر الفلك 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 هناك 

   (2)تقدير إلمكان الحوادث ودوامها, وامتناع 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 
م يذكر إال قول من أثبت قدماء مع اهلل تعالى غير ل,  والحدوثبالقدم أقوال القائلين 

اء الخمسة , وقول المجوس القائلين , كالقول الذى يحكى عن ديمقراطس بالقدم معلولة
بأصلين 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 

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

ألن نفى الصفات اإللهية مما يقوى شبهة القائلين بالقدم, أما إثبات الصفات واألفعال  (1)
   (2)القائمة به يظهر فساد أدلتهم.

به الرئيسى القائم على العقل والسمع, ويقرر ابن تيمية بمذه يتمسكبعد هذا كله 
أكابر النظار من المسلمين وغيرهم فعلى سبيل  أن السمع فيرى جانبحدوث العالم, أما 

( وهو فى اليهود كأبى حامد الغزالى فى  ر ه 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:

: أنررره قرررد علرررم باالضرررطرار مرررراد الرسرررل ، فلررريس فرررى تأويرررل ذلرررك إال التكرررذيب  أحـــدها -1
 المحض لهم.

أن هررذا متفررق عليرره بررين أهررل الملررل وسررلفهم وخلفهررم ، باطنررًا وظرراهرًا ، فيمتنررع :  والثــان  -2
 مع هذا أن تكون الرسل كانت مضمرة لخالف ذلك: كما يقوله هؤالء الباطنية .
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: أنه ليس فى العقل ما ينافى ذلك. بل كل ما ينافيرره مررن المعقرروالت فهررو فاسررد  الثالث -3
 يعلم فساده بصريح العقل.

ــ   -4 : أنررررره معلرررروم بررررالفطرة والضررررررورة أنرررره البررررد مرررررن محرررردث للمحرررردثات وفاعرررررل  الرابــ
للمصررنوعات: وأن كررون المفعررول مقارنررا لفاعلرره لررم يررزل وال يررزال معرره ممتنررع فررى فطررر 

    (1)العقول.

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

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

ما واجبًا بغيره فيكون المقتضى له موجبًا بذاته بمعنى أنه مستلزم  يكون واجبًا بنفسه ، وا 
، 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 
حاطته بآرائهم ، فيقول أنهم ذهبوا إلى أن العالم  هلل ، وهو موجب له مفيض له ،  معلولوا 

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 األفالك وال غيرها ، إنما يدل 
ذا قدر أنه فعال ألفعال تقوم بنفسه أو مفعوالته حادثة شيئًا بعد  على أنه لم يزل فعااًل ، وا 

ما سوى اهلل محدث مخلوق  شئ ، كان ذلك وفاء بموجب هذه الحجة مع القول بأن كل
 كائن بعد أن لم يكن ، فقد أخبرت الرسل أن اهلل خالق كل شئ.
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واهلل نفسرره قررد أخبررر أنرره خلررق السررموات واألرض ومررا بينهمررا فررى سررتة أيررام ثررم اسررتوى علررى 
   (1)العرش ، وال يكون المخلوق إال مسبوقًا بالعدم.

اهلل 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 شريك 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 األفالك 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

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

أمررا اإلمررام ابررن القرريم فقررد كرران لرره إسررهامات فعالرره فررى إبطررال قررول الفالسررفة فررى قرردم العررالم 
أن اهلل سرربحانه  بررينلين بالموجررب بالررذات ، دون االختيررار والمشرريئة ، وقررد والرررد علررى القررائ 

 وتعالى فاعل مختار ، وذلك من عدة وجوه.
: مرررن بررراب الحمرررد ، إذ كيرررف يحمرررد علرررى مرررا لررريس مخترررارًا لوجررروده ، وال هرررو  أحـــدها -1

 وفعله؟ وهل يصح حمد الماء على آثاره وموجباته ؟ أو النررار والحديررد وغيرهررا بمشيئتة
القررائلين بالعلررل الطبيعيررة  – نعقررل أو فطرررة ، وهنررا يوجرره ابررن القرريم النقررد للطبيعيرري  فررى

نمررا يحمررد الفاعررل المختررار بقدرترره ومشرريئته  األولررى مررن أمثررال طرراليس وهرررقليطس ، وا 
على أفعاله الحميدة هذا الذى ليس يصح فى العقول والفطر سواء. فخالفه خارج عررن 
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الموجب بالررذات, وهررو مررن فالسررفة اإلسررالم المشررائين(, الفطرة والعقل وهو )أي القائل ب 
 ال ينكر خروجه عن الشرائع والنبوات .  

: وهو مررن برراب إثبررات ربوبيررة اهلل. حيررث يقتضررى فعلرره بمشرريئته واختيرراره وترردبيره الثان  -2
 وللنبرراتوقدرته, وليس يصح فى عقل وال فطره ربوبية الشمس لضوئها والماء لتبريررده, 

وبيرررة شرررئ أبررردًا لمرررا ال قررردرة لررره عليررره ألبتررره ، وهرررل هرررذا إال تصرررريح الحاصرررل بررره وال رب 
 بجحود الربوبية.

: إثبات ملكه: وحصول ملك لمن ال اختيررار لرره وال فعررل وال مشرريئة غيررر معقررول الثالث -3
 ، بل كل مملوك لرره مشرريئة واختيررار وفعررل أتررم مررن هررذا الملررك وأكمررل ، لقولرره تعررالى 

☺⬧ ➔⬧ ☺  ➔⬧  

⬧ ⬧  (1)  وهررررو نفررررس استشررررهاد ابررررن تيميررررة علررررى
 هلل بطريق الخلق كما بينا من قبل . (2)صفة الكمال

مرررن كونررره مسرررتعانًا ، فرررإن االسرررتعانة بمرررن ال اختيرررار لررره وال مشررريئة وال قررردرة :  الرابـــ  -4
 محال.

محررال ، : مررن كونرره مسررئواًل أن يهرردى عبرراده ، فسررؤال مررن ال اختيررار لرره الخــام  -5
    (3).  وكذلك 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 اهلل ربوبيته المتضمنة ألفعاله االختيارية ،
لفاعله ، فالفعل متأخر عن فاعله بالضرورة ، على العكس من مذهب المشائين. وكذلك 
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
اهلل 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 
 

  . 17. سورة النحل : آية 1

  . 184( , مصدر سابق , وابن تيمية: مجموعة الرسائل والمسائل ص 66/ 1. ابن القيم : مدارج السالكين, )2

  . 66الكين , ص . ابن القيم : مدارج الس3
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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: اهلل ، 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 اهلل وبين  فىوالشرع واألمر والنهى ومظهره وقيامه. أما الرحمة 
ل إلى الخلق عباده ، فالتأليه منهم له ، والربوبية منه لهم. أما الرحمة فمتعلقة بإرسال الرس

نزال الكتب لهدايتهم ، والجزاء بالثواب والعقاب  والنار فهى من صفة الملك فأمر  والجنةوا 
اهلل الخلق بإلهيته ، وأعانهم ووفقهم وهداهم وأضلهم بربوبيته ، وكل واحد من هذه األسماء 

  (2)ال تنفك 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 
 , وكذلك ال موجب إال مشيئة اهلل تعالى ، وليس هناك سبب (3)إلى االنقطاع والسكون 

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

 

  . 71. ابن القيم : مدارج السالكين , ص 1

  . 35 – 34. المصدر نفسه : ص 2

نقرراًل عررن د. جررالل شرررف : اهلل  289م , ص1955. عبررد العظرريم شرررف الرردين : ابررن قرريم الجوزيررة , طبعررة القرراهرة , 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 هناك فاعل إال اهلل وحده.

 لنا اآلت :  يتبين ومن خالل ما سبق عرضة من آراء لألشاعرة والسلف ف  حدوث العالم 
ن كرل علرى طريقتره فاألشراعرة إنمرا يعنرون يتفق األشاعرة والسلف على حدوث العالم ولكر  -1

بالحدوث أن يكون الشئ بعد أن لم يكن ، وقرد اتبعروا فرى إثبرات الحردوث نهجرًا يخرالف مرا 
درج عليه الفالسفة ، فقسموا الموجود إلى جوهر وعررض ، واعتبروهمرا مخلروقين بقردرة اهلل 

لرول عرن العلرة ، ثرم تعالى. وليستا ناتجين عرن موجرود سرابق عليهمرا علرى نحرو وجرود المع
وضررعوا أصررواًل أربعررة ، فررأثبتوا العرررض ثررم أثبترروا حدوثرره ثررم اثبترروا اسررتحالة تعرررى الجررواهر 
عن األعراض ، ثرم أثبتروا اسرتحالة وجرود حروادث ال أول لهرا ، ومرن ثرم يكرون مرا ال يسربق 
 الحررادث حررادث ، فالحرردوث لررديهم هررو فعررل مررن أفعررال اهلل سرربحانه وتعررالى ، وال يمكننررا أن
نتحدث عن آراء األشاعرة دون أن نشير إلى طريقة اإلمام أبو الحسن األشعرى فرى إثبرات 
الحدوث التى عرضها فى كتابه "اللمع" وتتلخص فرى أنره يررى أن تطرور النطفرة إلرى علقرة 

علرى نقرل نفسره مرن حرال ، والعلقة إلى مضغة ال يتم بنفسه فالشخص فرى كمالره ال يقتردر 
نسان عاجزًا وقد كمل نموه عن تغيير نفسه ، كران أعجرز وهرو فرى كان اإل إلى حال ، فإذا
إلرررى إثبرررات احتيررراج  كلهررراويسرررتطرد اإلمرررام األشرررعرى فيرررذكر أمثلرررة تنتهرررى  –بررردء تكوينررره 

 الموجود إلى صانع ومدبر لذات الموجود الملموس.

وال شك أن هذه الطريقة تختلف عن األخرى من حيث أنها ال تقسم الموجود إلى 
نما تثبت قدرة اهلل بإظهار عجز اإلنسان ، بل عجز المخلوقات جميعًا جوهر وعر  ض وا 

 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 ذلك 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 اهلل عز وجل وقد انتقد شيخ اإلسالم ابن تيمية أبو الحسن األشرعرى قرائاًل  . سبق2
  أن اإلثبات بالقرآن أولى ألن هذه األدلة مذكورة فى آياته. راجع: الفصل األول.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 287 الفصل الرابع  

 

تيمية تأويل هذه النصوص تكذيب محض لهم ، وكذلك ما هو متفق عليه بين أهل الملل 
ك 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

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

 الناطقة والشاهدة بقدرة اهلل عز وجل وفى ذلك تكذيب للدهريين وزنادقة الفالسفة.
وقرررف األشررراعرة والسرررلف لرررذلك الفكرررر الغرررازى مرررن الفلسرررفة اليونانيرررة فرررى عصرررر تميرررز  -2

اإلسررالم المشررائين أمثررال الفررارابى وابررن سررينا والررذين  بالترجمررات ممررا أنررتج فكررر فالسررفة
حرراولوا التوفيررق بررين الفلسررفة والرردين ولكررنهم لألسررف غلبرروا الجانررب العقلررى الفلسررفى علررى 
مسررلامات الرردين وبالتررالى نررادوا بقرردم العررالم كمررا فعررل فالسررفة اليونرران وهررو منحنررى خطيررر 

ات أخرررى هدامرره ال تتفررق مررع يررؤدى علررى اإلشررراك برراهلل تعررالى فررى صررفاته وكررذلك نظريرر 
أصررول الرردين وحتررى مررع أبسررط قواعررد العقررل, مثررل القررول بررالفيض والصرردور والررذى ينفررى 
قرردرة اهلل عررز وجررل علررى اإلبررداع واإليجرراد واالختررراع والخلررق مررن عرردم وهررذا كلرره رفضرره 

آرائهم كما أسلفنا فى عرض آراء اإلمام الجرروينى وكررذلك اإلمررام الغزالررى  وفندوااألشاعرة 
الذى انتقدهم فى ثالث مسائل رئيسية واإلمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كان لهم أكبررر 

 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 عنررد اليونرران أو الهنررود مما ال شك فيه أن مذهب الذر 
ق. م( فقررد رأى  361)ت عررام  ديمقررريطس، فأول مررن نررادى بهررذا المررذهب مررن اليونرران هررو 

أن المالء والخالء معًا هما المكونرران األساسرريان لألشررياء ، وينقسررم المررالء عنررده إلررى أجررزاء 
لبعض اآلخر فجوات مررن الخررالء ، وكررل لها يسميها الذرات تفصلها بعضها عن ا حصرال 

ذرة ال تقبررل االنقسررام لعرردم احتوائهررا علررى خررالء فررى تكوينهررا الررداخلى  وهررذه الررذرات ال  برردء 
نما اختالفها مررن  لها  وال نهاية لوجودها علي خالف المسلمين وهي متشابهة في طبيعتها وا 

ي نفسررها دون حاجررة إلرري حيث الشكل والحجم وهذه الذرات تدور في حركة دائرية مستمرة فرر 
محرررك خررارج عنهررا يفررالتغير فرري الوجررود يفسررر إذن علرري إنرره اتصررال الررذرات أو انفصررالها 

األخالقرري  مرروقفهمتأثروا بهذا الذهب وقد انتقل هذا األثر إلي  األبيقوريينومن المعروف أن 
  (1)فيما يتعلق بمذهب اللذة واأللم وهو مذهب مادي الشك في ذلك.

ذا المعني في فلسررفته حيررث يررري أن الفاعررل الموجررد هررو الررذي يوجررد ويوظف أرسطو ه
من حيررز القرروة إلررى الخروج  لهاالمادة  والصورة مع وذلك عن طريق تحريكها تحريكًا يسهل 

،  حيز الوجود وليست وظيفة الفاعل عنده سوى أنه يسهل للمررادة الخررروج فررى هيئررة الصررورة
ل خلق إنمررا هررو عبررارة عررن حركررة سررببها الحرررارة والصورة فكفهو عامل االتصال بين المادة 

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

حديرردًا هررذا مررا كرران مررن أمررر مررذهب الررذرة عنررد اليونرران ، أمررا عنررد الهنررود فررال يعرررف ت 
فرررى الجررروهر الفررررد فرررى بدايررة ظهررروره ، ويمكرررن القرررول بأنرره شررراع وانتشرررر فرررى الهنرررد نظريررات 

 (3)فرررقتين برروذيتينحرروالى القرررن الخررامس المرريالدى ومررا بعررده وقررد ظهرررت هررذه النظريررة عنررد 
 

 ريخ الفكرررررررر الفلسرررررررفى,, وانظرررررررر: د. أبرررررررو ريرررررران :ترررررررا 178. د. محمررررررد جرررررررالل شررررررررف : اهلل والعررررررالم واإلنسررررررران , ص1
(1  /90 –92. )  

  . 179. اهلل والعالم واإلنسان : ص 2

نمررا اللقررب الررذى  483-563. تنسررب إلررى برروذا ) 3 ق. م( وهررو سرردهارتا جوتامررا : فبرروذا لرريس االسررم الشخصررى لرره , وا 
 حصل عليه ويعنى: الرجل المستنير .
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 The" وكذلك فرقة الجانيا:  الوايشيشكا( ، وفرقة  The vaibhasikasهما: )الويها شيكا 

Jains  ذهبت إلى أن المادة والمكان والزمان ينقسم إلى أجررزاء ال تتجررزأ ، ويشررغل كررل  التى
جررزء مررن المررادة نقطررة مررن المكرران ، وهررذه األجررزاء ال تتنرروع بتنرروع العناصررر ، لكررن كيفيررات 

تكون لدنه أو يابسة ، ويحصل اتصررال األجررزاء بسرربب درجررة قرروة هررذه الكيفيررات ،  أنأهمها 
أمررا إذا انتقلنررا إلرررى العررالم اإلسررالمى، فإننرررا نجررد محاولررة مرررن  (1)وذلررك طبقررًا لقواعررد معينرررة 

جانب المستشرق األلمانى "بينيس " فى استقصاء أوجرره الشرربه بررين مررذاهب اليونرران ومررذهب 
متكلمى اإلسالم فقد ذهب إلى أن فكرة األجزاء المتناهية فى الصغر ، ال الجررواهر الفررردة ، 

ال تنقسررم عنررد المتكلمررين بعررض الشرربه وال سرريما بأنهررا عنررد أبيقررور ، قررد تشرربه األجررزاء التررى 
تعتبر مباينة لألجسام ، فإن الجواهر تعتبر من جملة األجسام ، وكذلك يبدو مررذهب أبيقررور 
فرررى مسرررألة األعرررراض ، أقررررب لمرررذهب المتكلمرررين مرررن مرررذهب ديمقرررريطس الرررذى ال يجعرررل 

يعتبرررر أبيقرررور أن كرررل مرررا  للكيفيرررات الثانويرررة فرررى األجسرررام إال حقيقرررة بحسرررب العررررف. بينمرررا
عنده تقال على مجموعات أكبر تتألف منهررا األجسررام وال يحس فهو حقيقة بذاته واألعراض 

 قسررمان: قسررم برراق وقسررم غيررر ثابررت ، أمررا عنرردعنررده   تقررال علررى الجرروهر الفررردة واألعررراض
هررا فرراألعراض جررنس مررن الموجررودات ، وأنهررا تنقسررم إلررى أجررزاء ال تتجررزأ ، إال أن  المتكلمررين

  (2)تقوم بالجواهر الفردة وباألجسام، وليس لهذا نظير عند أبيقور . 
ثررم نجررد مستشرررقًا آخررر هررو "دى بررور" ينصررف متكلمررى اإلسررالم إلررى حررد مررا ، فيررذهب 

اإلسررالم وامتررازت بهررا مررذاهبهم هررى قررولهم فررى الجررزء  اإلررى أن أخررص نظريررة كونهررا متكلمررو 
يسررتبعد تررأثرهم بالفلسررفة الطبيعيررة عنررد اليونرران: الررذى ال يتجررزأ أو الجرروهر الفرررد ، ولكنرره ال 

وبررأنهم أخررذوا بهررذا المررذهب ال لمجررررد أن أرسررطو كرران خصررمًا لررره ، بررل مررن أجررل كفررراحهم 
المسرررتميت فرررى سررربيل الررردفاع عرررن حمرررى الررردين. فلرررم يكرررن للمسرررلمين برررد مرررن تفسرررير ظرررواهر 

رة عررن فعررل اهلل بررل مررن حيررث كونهررا صررادالطبيعررة ال مررن حيررث كونهررا فعرراًل للطبيعررة ذاتهررا 
 

الترى تتقاسرم سركان العرالم وتنتشرر فرى آسريا بشركل خراص,  يةوالبوذية: هى إحدى الديانات العالمية الكبررى الغيرر سرماو 
والفالسررفة ,  موسرروعة الفلسررفةتحديرردًا فررى الهنررد فررى القرررن السررادس ق. م. انظررر : د. عبررد المررنعم حنفررى:  نشررأتوقررد 

( وانظرررررر الموسررررروعة الفلسرررررفية ، بإشرررررراف : م. روزنترررررال وب. برررررودين ، 331/ 1م,) 1999،  2مطبعرررررة مررررردبولى ط: 
 . 91م ، ص1974دار الطليعة ، بيروت  1العربية د. سمير كرم : طالترجمة 

 )ترجمة( 2دائرة معارف الدين واألخالق ,جر 200-199: نظرية الجزء عند الهنود , ص H.Jacobi. جاكوبى : 1
 . 181جالل شرف : اهلل والعالم واإلنسان , ص . د. محمد2
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زائررراًل واهلل هرررو الخرررالق وهرررم لرررم يعتبرررروا العرررالم نظامرررًا إلهيرررًا أزليرررا برررل اعتبرررروه مخلوقرررًا حادثرررًا 
 طبيعيررةالخالق المختار القادر على كل شئ ، وينبغى أن يعتبر وأن يسمى "إلهررًا " ال "علررة 

ألول ، أكبررر " وال "محركًا غير متحرك" ، ومن أجل ذلررك كانررت نظريررة الخلررق منررذ الصرردر ا
عقائد علررم الكررالم  اإلسررالمى لتكررون شرراهدًا علررى رفررض المسررلمين للمررذهب الفلسررفى الرروثنى 

  (1)القائل بقدم العالم وبأفعاله للطبيعة من ذاتها. 
وعندما يصل هذا المذهب إلى األشاعرة يجد رواجًا فى العررالم اإلسررالمى ، بررل يصرربح 

ى كله عامة ، وهررذه النظريررة سرروف تررؤثر فررى المذهب الرسمى لهم خاصة ، وللدين اإلسالم
مررذهب هررام عنررد األشرراعرة أال وهررو مرروقفهم مررن مسررألة السررببية التررى وقفررت عقبررة كررؤود فررى 

، والسبب األساسررى الررذى جعررل أبررا الحسررن األشررعرى واألشرراعرة  المعتزليةالتولد نظرية وجه 
معارضررة فكرررة أرسررطو من بعده يعتنقون هذا المذهب فى صررورة متكاملررة ، هررو أنهررم حرراولوا 

عررن المحرررك األول الررذى يحرررك فقررط وال يتحرررك ، والمررادة القديمررة المتحركررة ، وقررد وضررعوا 
فى هذا المذهب الذرى أساسررًا دينيررًا هامررًا وهررو أن اهلل أزلررى قررديم ، أمررا العررالم وهررو مررا سرروى 

هررو اهلل ، فيتكررون مررن جررواهر وأعررراض تلحررق بهررا حادثررة، وكررل مررا ال يخلررو عررن الحرروادث ف
،  األجررزاءحادث ، والبد لهذه األعراض ولهذه الجواهر من محدث هو اهلل الررذى يخلررق هررذه 

ثم تفنى فيعيد خلقها. ووجودها يسررتند فررى كررل األحرروال واألزمنررة علررى الترردخل اإللهررى ، هررذا 
هررررو الخلررررق الجديررررد أو الخلررررق المسررررتمر ، القرررردرة الخالقررررة المطلقررررة ، فعاليررررة اهلل المسررررتمرة 

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

وقرررد حرررراول اإلمررررام أبرررو الحسررررن األشررررعرى إثبررررات حررردوث العررررالم ، وأن البررررارى أحدثرررره 
ثبررات حرردوثها ، وقررد عبررر الشهرسررتانى عررن رأى  وأبدعرره، عررن طريررق نفيرره لقرردم الجررواهر وا 

بقوله: " إننا لو قدرنا قدم الجواهر لم يخل مررن أحررد أمرررين: إمررا أن تكررون مجتمعررة  األشعرى
أو متفرقررة , أو ال تكررون مجتمعررة وال متفرقررة , أو مجتمعررة ومتفرقررة معررًا أو بعضررها مجتمررع 

، وهى بذواتها ال تجتمع وال تفترق ألن حكم الذات ال يتبدل وهى قررد تبرردلت وبعضها مفترق 
 

نقاًلعررن : د جررالل  94-93م , ص1954و ريرردة طبعررة القرراهرة ,. دى بررور : ترراريخ الفلسررفة فررى اإلسررالم , ترجمررة أبرر 1
          118شرف: اهلل والعالم واإلنسان , ص

  ( مصدر سابق .575/ 1فى اإلسالم , ) الفلسفى . د. على سامى النشار : نشأة الفكر2
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مع فرررارق ، فيترترررب علرررى هرررذه األصرررول أن مرررا ال يسررربق الحررروادث فهرررو ، فرررإذا البرررد مرررن جرررا
   (1)حادث.

أمررا عررن أبررو بكررر البرراقالنى تلميررذ األشررعرى فيرجررع الفضررل إليرره فررى أن الموضرروعات 
االعتقاديررة فررى علررم الكررالم لرردى األشرراعرة ، فررإلى  لألصررولالطبيعيررة أصرربحت جررزءًا مكمرراًل 

ائر والحررروض والصرررراط والميرررزان وعرررذاب القبرررر جانرررب اإليمررران بشرررفاعة الرسرررول ألهرررل الكبررر 
أصبح االعتقاد بررالجزء الررذى ال يتجررزأ وأن العرررض ال يبقررى زمررانين الرتبرراط هرراتين الفكرررتين 
باإليمررران بحررردوث العرررالم , ولررريس أدل علرررى ذلرررك مرررن أن نقرررد النظرررام للجرررزء الرررذى ال يتجرررزأ 

   (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
ذا كانت األعراض حادثة وكانت األجسام مؤلفة وهى ال تسبق فى وجودها  الزوال , وا 

وذلك وفقا للقاعدة : ماال ينفك األعراض ألنها ال تنفك عنها فإن األجسام تصبح حادثة 
إذ يستحيل وجود جواهر منفكة عن األعراض وهذه عارضة زائلة  عن الحوادث فهو حادثة

 .حادثة 
ذا كانت األجسام مؤتلفة فإنها البررد أن تنقسررم وأن تنتهررى القسررمة إلررى جررزء ال انقسررام  وا 

 له, و تستحيل القسمة إلى ماال نهاية.

 

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

 316, ص . البغدادى : الفرق بين الفرق2

 67سورة األنفال : اآلية  .3
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األعررراض ومغنيهررا , فجميررع العررالم العلرروى  موجرردجسررام فرراهلل خررالق الجررواهر مؤلررف األ
  (1)منه والسفلى محدث مخلوق متعلق فى كل شئ بالمشيئة اإللهية . 

أن مذهبرره فررى الجرروهر الفرررد هررو مررذهب المتكلمررين  فنجرردثررم يررأتى دور إمررام الحرررمين 
التررى تتنرراهى  الذين أثبتوا أن األجسام قد تتناهى فى تجزئتها حتى تصررير أفرررادا وأن األجررزاء

إليهررا هررذه التجزئررة تسررمى أيضررا برراألجزاء التررى ال تتجررزأ ويمضررى اإلمررام الحرروينى فررى بيرران 
حقيقة ما يسميه مع أهل الحق وغيرهم من المتكلمين بالجزء الذى ال يتجزأ فيقول: بررأن هررذه 
األجررزاء لرريس لكررل منهررا إال طرررف واحررد وجزئررى شررائع أى أنرره لرريس لهررا بدايررة ونهايررة وجررزء 

 وسط.مت 
 أن الحررررمين أن المتعمقرررين فرررى الهندسرررة "قرررد صررراروا إلرررى ذلرررك" أى إلرررى إمرررامويرررذكر 

   (2)الجزء الذى ال يتجزأ ما هو فى الحقيقة إال النقطة الهندسية.
ويهررتم إمررام الحرررمين اهتمامررا كبيرررا بإثبررات الجررزء الررذى ال يتجررزأ فيرررد علررى مررن أنكررر 

ين الرررذين انتسررربوا إلرررى الفلسرررفة كالنظرررام مرررثال تنررراهى تجزئرررة األجسرررام مرررن الفالسرررفة والمتكلمررر 
حسب قوله, فيقول: " إنه إذ نظر الناظر إلى جسم بسرريط وعلررم أحررد طرفيرره ثررم تصررور نملرره 
تفتررتح الرردبيب مررن أحررد طرفررى الجسررم وال تررزال كررذلك حتررى تنتهررى إلررى الطرررف اآلخررر فقررد 

تصررور  لمررايررر متناهيررة 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 أحررد طرفيرره معلرروم 
فلو كانت هناك نمله تبدأ السير مررن ذلررك الطرررف لتصررل إلررى الطرررف اآلخررر كرران معنررى  له

سررم إليهررا الجسررم, وكمررا مررن المرررور علررى األجررزاء التررى ينق وانتهررتذلررك أنهررا قطعررت الجسررم 
يري الجوينى ومن سبقه ممن قالوا بذلك ال يتصور وصول النملة إلى الطرف اآلخر إذا مررا 

 

 مصدر سابق  45-40الباقالنى : التمهيد, ص .1

 مصدر سابق  49الحوينى : الشامل , ص .2

 36المصدر السابق: )فصل الجوهر الفرد(, ص  .3
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كانت تلك األجزاء غير متناهية فى العدد والجوينى بذلك يبين فكرة االنقضاء على االنتهرراء 
  (1) ويؤكد ذلك فى عبارته:" ما استحال عليه وصف االنتهاء لم يعقل فيه االنقضاء"

ورأى االنقضرراء أمرررا طبيعيررا يحرردث بالنسرربة لجميررع  الالتنرراهىلقررد أنكررر الجرروينى فكرررة 
األجسرررام, فهرررو يررررى أنررره ال توجرررد أى حالرررة مهمرررا إفتررررض فيهرررا الفرررارض يمكرررن أن يحررردث 

ال يمكرررن برررأى حرررال مرررن األحررروال تصرررور  الالتنررراهى, الالتنررراهى االنقضررراء فيهرررا, مرررع تمثرررل 
ل الجرروينى مررا نصرره:"أن مررا ال يتنرراهى يسررتحيل عليرره االنقضرراء إمكرران انقضررائه ومررن ثررم قررا

 (2)وجه فى الجواز ووجه فى اإلستحاله"  النقضائهمن كل وجه,وليس 
يجررروز تقررردير  , ويفررررض أن كرررل جسرررمالالتنررراهى وهكرررذا ينفرررى الجررروينى إمكررران وجرررود 

سررم, األمررر انقضائه على نحررو مررا بينرراه بمثررال النملرره التررى تفتررتح الرردبيب مررن أحررد طرفررى الج 
الرررذى يترترررب عليررره أن جميرررع األجسرررام متناهيرررة مرررن حيرررث احتوائهرررا علرررى أجرررزاء فرررردة هرررى 

 أساس تكوينها.
نمررا التجزئررة فررى  نتبين مما تقدم أن اإلمررام الجرروينى يعنررى بالتجزئررة التجزئررة الذهنيررة , وا 

كرران إمررام الواقع الملموس,إذ أن مثال النملة الذى قال به اإلمام يبررين لنررا فررى وضرروح مررا إذا 
الحرررمين يررتكلم عررن قسررمه عقليرره أو واقعيرره , كمررا أن مررا قررال برره إمررام الحرررمين مررن وجرروب 
فررررض التمررراس الررردائم برررين القررراطع والمقطررروع يثبرررت ذلرررك ، فاإلمرررام يقرررول: إن فكررررة التنررراهى 
مبنيررة علررى االنقضرراء الررذى يدركرره المرررء فررى المسررافات التررى يقطعهررا قرراطع ، يجررب تصررور 

برررين القررراطع والمقطررروع ، ويترترررب علرررى هرررذا القرررول أن اإلمرررام يررررفض القرررول التمررراس الررردائم 
  (3)الضرورة.  جحدبالطفرة ، فهو يقول: إن القول بالطفرة واضح البطالن ، قريب من 
، فتسررراءل عمرررا يقطرررع  (4)ووقرررف اإلمرررام الجررروينى ألقررروال النظرررام الرررذى يقرررول برررالطفرة 

ان متناهيرررًا فقرررد ثبرررت مرررا يرمرررى إليررره. وهرررو برررالطفرة هرررل هرررو متنررراه أو غيرررر متنررراه ؟ فرررإن كررر 
 

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

 39الجوينى: الشامل , ص .2

 189-188، ود. جررالل شرررف : اهلل والعررالم واإلنسرران , ص 174إمررام الحرررمين , ص . د. فوقيررة حسررين : الجرروينى3
  مصدر سابق .

هر( والترى تابعره فيهرا عردد مرن المتكلمرين حترى 235الهذيل العالف )ت:  ألبى. يعاب على نظرية الجزأ الذى ال يتجزأ 4
جرزاء لتكروين األجسرام تمامرًا كمرا يفعرل األ تتجمرعمن غير المعتزلة أنها تتصور الفعرل اإللهرى علرى نحرو بشررى حيرث 
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ن كرران غيررر متنرراه وقطعرره القرراطع بررالطفرة فررإن ذلررك ينتهررى  االنتهرراء فررى تجزئررة األجررزاء ، وا 
أيضًا إلررى نفررس النتيجررة وهررى أنرره قررد تررم قطررع مررا ال يتنرراهى. وحيررث أنرره تررم القطررع فررذلك إذا 

 فسر على مذهب الجوينى ينتهى به إلى القول باالنتهاء.
اإلمام الجوينى فى الرردفاع عررن رأيرره ، فيطلررب مررن المخررالفين لرره أن يوضررحوا  ويمضى

حقيقة الوضع بين القاطع والمقطوع مؤكرردًا أنرره البررد أن يلمررس القرراطع المقطرروع أو يحاذيرره ، 
فررإن لررم يكررن األمررر كررذلك فررال يمكررن تصررور غيررر هررذين االفتراضررين بحكررم الضرررورة ويضررع 

سررة فيقررول بأنرره علررى فرررض أن القرراطع "يخررط خطررًا فررى الجوينى معارضيه أمررام حقررائق ملمو 
سيره" وطالما أن تصور الخط البد أن يكون من الطرررف إلررى الطرررف ,انتهررى بنررا ذلررك علررى 
إمكررران إثبرررات أن تصرررور قطرررع المسرررافة دون أى نررروع مرررن االتصرررال المسرررتمر برررين القررراطع 

 يمكن تصوره . عماوالمقطوع خروج 
ذا فرضررت إمكرران قطررع شررخص لررألرض مررن مشرررقها وكذلك يرى اإلمررام الجرروينى أنرره إ

إلى مغربها دون محاذاة ألرض أو سماء أو هواء فى أقل زمن ممكن تصوره فررإن ذلررك أمرررًا 
  (1)بعيد الوقوع. 

من ناحية المكان ، فهو يرررى أيضررًا  (2)وال يقف الجوينى عند حد إنكار حدوث الطفرة 
يقول فيه: إنه لو تصور الفرد بئرررًا عميقررًا  استبعادها من ناحية الزمان ويعبر عن ذلك بمثال

 

اإلنسرران فررى بنائرره للمبررانى ، بينمررا الفعررل اإللهررى علررى نحررو مختلررف تمامررًا وربمررا كرران إبررراهيم بررن سرريار النظررام )ت: 
ررر( أقررررب إلرررى تصرررور الفعرررل اإللهرررى مرررن أسرررتاذه العرررالف وذلرررك فرررى نظريتررره الكمرررون231 وفرررى تصررروره الجتمررراع  هر

لتصور الفعرل اإللهرى فرى حديثره مع الماء ، والهواء مع التراب ، ولكنه كان أكثر توفيقًا  المتضادات ، كاجتماع النار
نمررا تفتقررر الموجررودات إليرره تعررالى عررن نظريترره الخلررق المسررتمر إذ ال يتنرراهى الفعررل اإللهررى  بمجرررد صررنعه لألشررياء وا 

خررتالف البررين بررين الفعررل اإللهررى يعرررف بررالخلق المسررتمر ، فهررذا تصررور مقبررول للنظررام يتضررح فيرره اال فيمرراباسررتمرار 
والصنع اإلنسانى ، إذ أنه فى الصنع اإلنسانى تنتهى صلة الصانع بالمصنوع بمجررد االنتهراء مرن صرنعه لهرا. لمزيرد 

تحقيرق :  –والقاضرى عبرد الجبرار : فضرل االعترزال وطبقرات المعتزلرة  من التفصيل يرجع إلرى: أبرى القاسرم البلخرى :
ود. أحمررررد صرررربحى: فررررى علررررم الكررررالم : مؤسسررررة الثقافررررة  70،  69ية للنشررررر, د. ت, ص التونسرررر فررررؤاد سرررريد : الرررردار 

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

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

أو العاشرر منره مرن  . نظرية الطفرة عند النظام مؤداها أن الجسم قد يكون فى مكان ثم يطفر منه إلرى المكران السرادس2
 غيررررر مضررررى باألمكنررررة المتوسررررطة بينرررره وبررررين العاشررررر لمزيررررد مررررن التفصرررريل يرجررررع علررررى د. النشررررار : نشررررأة الفكررررر

 (1 /595 – 599  ) 
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وافترررض وجررود خشرربة تعترررض فتحترره ، وعلررق بهررذه الخشرربة حرربالن يصررل أحرردهما وقررد شررد 
علررى قرراع البئررر الررذى عمقرره مائررة برراع ويصررل الحبررل اآلخررر إلررى سررطح مرراء  دلررو إلررى طرفرره 

جررذب الحرربالن باعًا ، وقد شد إلررى طرفرره كررالب ، فررإذا خمسون البئر أى إلى مسافة عمقها 
معنررى ذلررك أن الرردلو قررد قطررع مائررة برراع فررى الوقررت  كررانبحيررث يصررل الرردلو والكررالب سررويًا 

الرررذى قطعرررت فيررره الكرررالب خمسرررين باعرررًا وذلرررك لسررررعة حركرررة الررردلو ، فقطرررع الررردلو ضرررعف 
المسافة فى وقت مساو للوقت الذى قطعت فيه الكالب نصف عمق البئر ، وينتهررى اإلمررام 

بات أنه لرريس هنرراك طفرررة ، ومررا أن ينتهررى اإلمررام الجرروينى مررن رفررض الجوينى بذلك على إث 
القول بالطفرة حتى يرجع إلى إثبات الجزء الذى ال يتجزأ بطرق ووسائل أخرى كلها مسررتمدة 
ممرررا يحررردث فرررى الواقرررع الملمررروس فيقرررول: " إن اخرررتالف جسرررمين فرررى الحجرررم ال يمكرررن أن 

نمررا تنتهررى إلررى يتصور أنه راجع على كبر الجزئيررات فررى أحرردهما و  صررغرهما فررى األخررر ، وا 
كمررا يقررول " لررو قسررم  (1)أن الكبررر والصررغر راجعرران إلررى كثرررة عرردد الجزئيررات فررى أحرردهما" 

الجسرررمان إلرررى أجرررزاء متسررراوية لثبرررت أن كبرررر حجرررم أحررردهما راجرررع إلرررى زيرررادة عررردد األجرررزاء 
ال تتجررزأ ألن  ولررو أنهررا ليسررت هررى األجررزاء التررى –المتسرراوية فيرره وهررذه األجررزاء المتسرراوية 

األجزاء التى ال تتجررزأ أو الجررواهر الفررردة ال تتحقررق بسررهولة ويسررر فررى الواقررع الملمرروس ، إذ 
لرريس لكررل منهررا طرررف واحررد وجررزء شررائع، إال أنهررا أى تلررك األجررزاء المتسرراوية فررى القسررمة 

   (2)السابقة الذكر ، تقرب من أجزائها التى ال تتجزأ أو الجواهر الفردة " 
أن الجررروينى يثبرررت وجرررود الجررروهر الفررررد فرررى ثنايرررا ردوده علرررى مخالفيررره ،  وهكرررذا نررررى

معتمرردًا فرررى ذلرررك علررى فكررررة االنقضررراء الترررى تتحقررق فرررى الواقرررع الملمرروس ممرررا يترترررب عليررره 
 .  المقطوعرفض القول بالطفرة التى تحدث دون أن ينقضى زمن ودون أن يمارس القاطع 

الحرررمين يعنررى بررالجزء الررذى ال يتجررزأ جررزءًا  فررإذا أردنررا أن نتبررين هنررا مررا إذا كرران إمررام
مررا قالرره فيرره يبعررد برره عررن الواقعيررة ، ولررو أن األمثلررة  أنمتحققررًا فررى الواقررع الملمرروس ، نجررد 

الترررى عرضرررها كانرررت كلهرررا مسرررتقاة مرررن الواقرررع ، ويظهرررر أن إمرررام الحررررمين قرررد اسرررتقى هرررذه 
هن ولرريس مررن أجررل أن يقرررر األمثلررة مررن الواقررع ليقرررب فكرررة الجررزء الررذى ال يتجررزأ إلررى الررذ
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جزءًا ال يتجزأ متحققًا فررى الواقررع الملمرروس ، ولرريس معنررى هررذا أن اإلمررام يعنررى بالقسررمة إلررى 
ذهنيررة ال غيررر بررل علررى العكررس مررن ذلررك القسررمة لديرره قسررمة مررا يتنرراهى مررن األجررزاء قسررمة 

نمررا الجررزئ الررذى ال يتجررزأ الررذى تنتهررى إليرره القسررمة يصررعب  متحققررة فررى الواقررع الملمرروس وا 
ألنه هو النقطة الهندسية كمررا قررال اإلمررام ،   (1)تحقيقه فى سهولة ويسر فى الواقع الملموس

ومن هنا كرران الجررزء الررذى ال يتجررزأ يصررعب تحققرره فررى الواقررع ولررو أن الوسررائل المؤديررة إليرره 
وسررائل يمكررن أن تبرردأ فررى الواقررع الملمرروس، ولكررن ال ينتهررى إلررى تحقيررق هررذا الجررزء الررذى ال 

فيرره ، ويالحررظ هنررا أن أغلررب المتكلمررين قررد قسررموا الجسررم قسررمة متناهيررة وانتهرروا إلررى  يتجررزأ
أجرررزاء بالفعرررل فرررى الوقرررت الرررذى رأى فيررره النظرررام القسرررمة غيرررر متناهيرررة وتنتهرررى إلرررى أجرررزاء 
بالفعل ، ويرى الحكماء أن األجزاء كلها بالقوة وغير متناهيررة، ويكررون إمررام الحرررمين بالتررالى 

   (2)إليه الشهرستانى من أن األجزاء بالقوة ومتناهية. متفقًا مع ما ذهب
ومرررع اعترررراف اإلمرررام الغزالرررى بنظريرررة الجررروهر الفررررد ، إال أنررره يؤكرررد أنهرررا مسرررألة مرررن 

، ويرررذكر الغزالرررى إلرررى أن  (3)الصرررعوبة بمكررران بحيرررث تحتررراج إلرررى إلمرررام ترررام بعلرررم الهندسرررة 
أدلررة هندسررية يطررول الكررالم فيهررا،  القول فررى مسررألة الجررزء الررذى ال يتجررزأ طويررل ويحترراج إلررى

ومن جملتها: القول جوهر فرد بين جوهرين ، هررل يالقررى أحررد الطرررفين منرره عررين مررا يالقيرره 
اآلخررر ؟ أو غيررره ؟ فررإن كرران عينرره فهررو محررال إذ يلررزم منرره تالقررى الطرررفين ، فررإن مالقررى 

ن كرران مررا يالقيرره غيررره ففيرره إثبررات التعرردد واالنقسررام ،  وهررذه شرربهة يطررول المالقى مالق ، وا 
   (4)حلها وبنا غنية عن الخوض فيها.

ولكن هل معنى ذلك أن اإلمام الغزالى أحجم عن مناقشة هذه النظريررة؟ يررذكر الغزالررى 
فررى تعريفرره للعررالم أنرره كررل موجررود سرروى اهلل عررز وجررل ، أي أنرره يحترروى علررى األجسررام كلهررا 

مررا أن يكررون متحيررز وفيرره وأعراضررها. وتفصرريل ذلررك أنرره ممررا ال شررك فيرره أن كررل موجررود: إ
ائرررتالف وهرررو الجررروهر الفررررد ، أو المؤتلرررف وهرررو الجسرررم. والموجرررود غيرررر المتحيرررز إمررررا أن 
يستدعى وجوده جسمًا يقوم به ونسميه األعراض ، أو ال يستدعيه وهو اهلل تبررارك وتعررالى ، 

 

  . 177. د. فوقية حسين : الجوينى إمام الحرمين , ص1

 . 178ص. المصدر السابق : 2

  . 49. هذا الرأى قال به اإلمام الجوينى كما ذكرت من قبل : راجع الشامل , ص3

  . 259 – 255. اإلمام الغزالى : التهافت , ص 4
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ن وثبرروت األجسررام وأعراضررها معلرروم بالمشرراهدة ، وال يلتفررت إلررى مررن ينررازع فررى األعررراض و  ا 
طررال فيهررا صررياحه وأخررذ يلررتمس مررن اإلنسرران دلررياًل عليرره ، ويكفررى أن نقررول فررى الرررد علررى 

برررأن الجرررروهر بالضررررورة ال يخلرررو عررررن الحركرررة والسررركون وهمررررا حادثررران والحركررررة الخصررروم 
محسررروس ، وقرررد ثبرررت فرررى العقرررل برررأن فهرررم الجررروهر وفهرررم الحيرررز وفهرررم اختصررراص حررردوثها 

ثررم علررم أن العرررض البررد لرره مررن محررل كمررا ألن  هر الجرروهر بررالحيز الزائررد علررى ذات الجررو 
، وكررل ذلررك يؤكررد فررى رأى الغزالررى أن العررالم ال يخلررو  (1)ويمكن تخيل ذلك للجوهر من حيز

مررن الحرروادث ولررذلك فهررو حررادث ، وهررذا يؤكررد وجررود الصررانع ، ألن كررل حررادث فلرره سرربب ، 
بأنفسررها بمعنرررى أن  ىتفنررر  فرراألعراضويؤكررد اإلمررام الغزالرررى علررى فنرراء الجرررواهر واألعررراض 

ذواتهرررا ال يتصرررور لهرررا بقررراء ، أمرررا الجرررواهر فانعررردامها برررأن ال تخلرررق فيهرررا الحركرررة والسررركون 
فينقطع شرط وجودها فال يعقل بقاؤها ، كما أن العرض لرريس فررى جهررة بنفسرره ، بررل بتبعيترره 

شرررة للجرروهر. فررال جرررم هررو أيضررًا )أى الجرروهر( مقرردر بالتبعيررة ، فإننررا نعلررم أنرره ال توجررد ع
أعراض إال فى عشرة جواهر ، وال يتصور أن يكون فررى عشرررين ، فتقرردير األعررراض عشرررة 

وهذا الكالم السابق يؤكررد أن الغزالررى يرردافع عررن آراء  (2)الزم بطريق التبعية لتقدير الجواهر.
سابقية من متكلمى األشاعرة بأن الجرروهر والعرررض متالزمرران وال ينفصررل الواحررد منهمررا عررن 

 اآلخر.
يقف اإلمام الغزالى عند هذا الحد ، بل يؤكررد فررى اإلحيرراء أن كررل مررا سرروى اهلل مررن وال 

إنرررس وجرررن وملرررك وشررريطان وسرررماء وأرض وحيررروان ونبرررات وجمررراد وجررروهر وعررررض ومررردرك 
ومحسوس كل هذا فى رأى الغزالى حادث اخترعه اهلل بقدرته بعررد العرردم اختراعررًا ، أو أنشررأه 

كرران فررى األزل موجررودًا وحررده ولررم يكررن معرره غيررره ، فأحرردث إنشاًء بعد أن لم يكن شيئًا ، إذ 
الخلق بعد ذلك إظهارًا لقدرته وتحقيقًا لما سرربق مررن إرادترره ، ولمررا حررق فررى األزل مررن كلمترره 

كررل ذلررك يعتبررر نقرردًا   (3)واإلحسان والنعمررة واالمتنرران الفضل، ال افتقاره إليه وحاجته ، فلله 
علررى اهلل إيجرراد العررالم ضرررورة وحتمررًا ال حريررة واختيررار  اأوجبررو هادمًا لموقف المشائين الذين 

 فى اإليجاد.
 

 . 23 – 13المصدر السابق : ص  .1

  . 23 -13. اإلمام الغزالى : التهافت, ص2

 . 42م , ص1998, دار مصر للطباعة  العراقىالغزالى : إحياء علوم الدين , بهامشه تخريج الحافظ  3.
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ويأتى دور السلف فنجد أن شيخ اإلسالم ابن تيمية يؤرخ لنا ظهررور هررذا المررذهب عنررد 
المعتزلررررة هررررم أول مررررن عرررررف عررررنهم إثبررررات حرررردوث العررررالم بحرررردوث  فيقررررول : إنالمسررررلمين 

من األعراض وقالوا: األجسام ال تنفررك  هايستلزماألجسام وأثبتوا حدوث األجسام بحدوث ما 
عررن أعررراض محدثررة ، ومررا ال ينفررك عررن الحرروادث أو مررا ال يسرربق الحرروادث فهررو حررادث ، 

  (1)المتناع حوادث ال أول لها.
وقد وضع ابن تيمية إطارًا لفهم مسألة حدوث العالم ، أو لتبيان رأيرره فررى هررذه المسررألة 

 حدده فى ثالثة معانى.
   المعن  األول :

كررائن بعررد حررادث أن الذى يفهمه الناس من هذا الكررالم ، أن كررل مررا سرروى اهلل مخلرروق 
أن لم يكن وأن اهلل وحده هو القديم األزلى ليس معه شئ قديم تقدمرره بررل كررل مررا سررواه كررائن 
بعد أن لم يكن فهو المختص بالقدم كما اختص بالخلق واإلبداع واإللهيررة والربوبيررة وكررل مررا 

عبد له ، وهذا المعنى هو المعروف عررن األنبيرراء وأتبرراع مررن المسررلمين  سواه محدث مربوب
 واليهود والنصارى وهو مذهب أكثر الناس غير أهل الملل من الفالسفة وغيرهم.

 المعن  الثان  :  
ثررم حرردثت الحرروادث مررن غيررر  بمشرريئتهشرريئًا وال يررتكلم  يفعررلأن يقررال : لررم يررزل اهلل ال  

إن كونه لررم يررزل متكلمررًا بمشرريئته أو فرراعاًل بمشرريئته بررل لررم  سبب يقتضى ذلك مثل أن يقال:
نه يمتنع وجررود حرروادث ال أول لهررا فهررذا المعنررى هررو الررذى يعنيرره أهررل  يزل قادرًا هو ممتنع وا 
الكالم مررن الجهميررة والمعتزلررة ومررن أترربعهم بحرردوث العررالم وقررد يحكونرره عررن أهررل الملررل وهررو 

يم وال غيررره مررن كتررب األنبيرراء ال الترروارة وال غيرهررا وال بهذا المعنى ال يوجد ال فى القرآن الكر 
وال يعرررررف هررررذا عررررن أحررررد الصررررحابة رضرررروان اهلل علرررريهم  فررررى حررررديث ثابررررت عررررن النبررررى 

   (2)أجمعين.
 المعن  الثالث:  

 

  ( مصدر سابق .221 / 1. ابن تيمية : منهاج السنة النبوية , )1

   ( .73-72/  1. ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل , )2

This file was downloaded from QuranicThought.com



 299 الفصل الرابع  

 

والمعنى الثالث الذى أحدثه المالحدة كابن سينا وأمثاله قالوا ، نقول العالم محرردث أى 
جبترره فلررم يررزل معهررا وسررموا هررذا الحرردوث الررذاتى وغيررره الحرردوث معلررول لعلررة قديمررة أزليررة أو 

 الزمانى.
والتعبير بلفظ الحدوث عن هذا المعنررى ال يعرررف عررن أحررد مررن أهررل اللغررات ال العرررب 

 وال غيرهم إال من هؤالء الذين ابتدعوا لهذا اللفظ هذا المعنى.
يرراء وال أتبرراعهم وال والقول بأن العالم محدث بهذا المعنررى فقررط لرريس قررول أحررد مررن األنب 

أمة من األمررم العظيمررة وال طائفررة مررن الطوائررف المشررهورة التررى اشررتهرت مقاالتهررا فررى عمرروم 
الناس بحيث كان أهل مدينة على هذا القول إنما يقول هذا طوائف قليلة مغمورة فررى النرراس 

ن هررذا ، وهذا القول إنما هو معروف عن طائفة من المتفلسفة كررابن سررينا وأمثالرره وقررد يحكررو 
القررول عررن أرسررطو وقولرره الررذى فررى كتبرره: أن العررالم قررديم وجمهررور الفالسررفة قبلرره يخالفونرره 

نمررا أثبررت لرره علرره  (1)ويقولون: إنه محدث ولم يثبت فررى كتبرره للعررالم فرراعالً  موجبررًا لرره بذاترره وا 
يتحرك للتشبه بهررا ثررم جرراء اللررذين أرادوا إصررالح قولرره فجعلرروا العلررة أولررى لغيرهررا كمررا جعلهررا 
الفرررارابى وغيرررره ثرررم جعلهرررا بعرررض النررراس آمرررره للفلرررك بالحركرررة لكرررن يتحررررك للتشررربه بهرررا كمرررا 
ن كرران ال شررعور لرره وال قصررد وجعلرروه مرردبرًا بهررذا االعتبررار كمررا  يتحرررك العاشررق للمعشرروق وا 

     (2)جعلوه موجبًا بالذات لما سواه وجعلوه ما سواه ممكنًا. –فعل ابن رشد وابن سينا 
قيم فقد استخدم العقل والنقل معًا فى إثبررات افتقررار العررالم إلررى اهلل عررز أما اإلمام ابن ال

 وجل وقد ساق على ذلك عدة أدلة فذكر منها.
قرررال اإلمرررام ابرررن القررريم أن العبررراد كلهرررم مضرررطرون إلرررى دعررراء الررررب سررربحانه وسرررؤاله  -1

  ⧫ ⧫كمررررال قررررال تعررررالى  (3) وقصررررده واالفتقررررار إليرررره
 ◆❑◆ ◆   

⧫❑ ➔❑◆     (4)   

 

   ( .73-72/  1. ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل , )1

   (. 73-72/  1. المصدر السابق : )2

   . (1306/  4لصواعق المرسلة , ). ابن القيم : ا3
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أنه إذا كان سبحانه وتعالى مباينًا للعالم فإمررا أن يكررون محيطررًا برره أو ال يكررون محيطررًا  -2
به ، فإن كان محيطًا به لزم علوه عليرره قطعررًا ضرررورة علررو المحرريط علررى المحرراط برره، 

ا ولمررا كرران الكرسررى محيطررًا ولهذا لما كانت السماء محيطة باألرض كانت عالية عليه
كرران عاليررًا عليهررا ولمررا كرران العرررش محيطررًا بالكرسررى كرران عاليررًا عليرره. فمررا  تبالسماوا

كرران محيطررًا بجميررع ذلررك كرران عاليررًا عليرره ضرررورة وال يسررتلزم ذلررك محايثترره لشررئ ممررا 
ومشرررابهته لررره فرررإذا كانرررت السرررماء محيطرررة  مماثلترررههرررو محررريط بررره وال هرررو محررريط بررره 

فالتفررراوت برررين العرررالم ورب العرررالم وخالقررره أعظرررم مرررن  –سرررت مماثلرررة لهرررا بررراألرض ولي 
 )1( التفاوت الذى بين األرض والسماء.

إنرررا إذا عرضرررنا علرررى العقرررل الصرررريح الرررذى لرررم يفسرررد بتلقرررى اآلراء والمرررذاهب الباطلرررة  -3
التصديق بموجودين قائمين بأنفسررهما وأحرردهما مبرراين ل خررر مررع كونرره غيررر مماثررل لرره 

جنسرره وعرضررنا عليرره التصررديق بموجررودين قررائمين بأنفسررهما لرريس أحرردهما وال هررو مررن 
مبررراين ل خرررر وال مرررداخاًل لررره وال فوقررره وال تحتررره وال متصررراًل بررره وال منفصررراًل عنررره وال 
نكررراره ، وكرررل  محايثررًا لررره وال مباينررًا. علمنرررا بالضررررورة تصررديقه بررراألول ودفعررره الثررانى وا 

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

أنه قد دل البرهران الضررورى والعقرل الصرريح علرى اسرتغنائه سربحانه وتعرالى بنفسره وأنره  -4
عن كرل مرا سرواه فغنراه مرن لروازم ذاتره وال يكرون غنيرًا علرى اإلطرالق إال  بذاتههو الغنى 

، إذ القيررام بررالغير يسررتلزم فقررر القررائم وهكررذا نرررى اإلمررام ابررن القرريم  إذا كرران قائمررًا بنفسرره
يثبررررت القرررردم هلل سرررربحانه وتعررررالى وأن مررررا سررررواه مررررن عبرررراد مفتقرررررون إليرررره وكررررذلك جميررررع 

 المخلوقات فى العالم فى حاجة إلى بارئها وخالقها ومنشئها اهلل تبارك وتعالى.

محيطررًا برره علمررًا وترردبيرًا وأنرره تبررارك وتعررالى وكذلك يبين ابن القرريم أن اهلل مباينررًا للعررالم 
 بنفسه وأن ذلك من لوازم ذاته عز وجل. (3)الغنى فى نفسه القائم

 ومما سبق عرضه ف  مسللة الجوهر الالرد وعالقتها بقدم العالم وحدوثه يتبين لنا اآلت .
 

  (. 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 يوافرق رفض ابن تيمية نظريرة الجروهر الفررد ، وهرذا لريس مسرتغربًا. فاإلمرام ابرن تيميرة  -1
علررى أى دليررل لررم يشررير إليرره األنبيرراء. أو لررم يشررير إليرره القرررآن الكررريم والسررنة النبويررة، بررل 
يعتبرها بدعة مضرللة. فيرذهب إلرى أن كثيررًا ممرن تكلمروا باأللفراظ المجملرة كلفرظ: الجسرم 
والجرروهر والعرررض وحلررول الحرروادث ونحررو ذلررك ، كررانوا يظنررون بررأنهم ينصرررون اإلسررالم 

قررة ، وأنهررم بررذلك يثبتررون معرفررة اهلل وتصررديق رسررله ، فوقررع فررى كالمهررم مررن بهررذه الطري 
الخطأ والضالل ما أوجب ذلك ، وهذه حال أهل البدع كالخوارج وغيرهم. فرإن البدعرة ال 

  (1).تكون حقًا محضًا موافقًا للسنة  ، إذا لو كانت كذلك لم تخف على الناس
تكلمررين القررائلين بررالجزء الررذى ال يتجررزأ ثررم الرررد ابن تيميررة وتلميررذه ابررن القرريم آراء الم فند -2

علرريهم. فيررذهب ابررن تيميررة إلررى أن المتكلمررين الررذين يثبتررون الجرروهر الفرررد ويقولررون أن 
الحركة والسكون أمران وجوديان ، كجمهور المعتزلة واألشعرية وغيرهم حيررث يقولررون: 

ق وهرررى حادثرررة ، أن العرررالم لرررم يخرررل مرررن الحركرررة والسررركون ، ومرررن االجتمررراع واالفتررررا
فالعررالم مسررتلزم للحرروادث وهررذا مررن الكررالم المررذموم ، فررإن كثيرررًا مررن النظررار يقولررون أن 
ثبرررات الجررروهر الفررررد أمرررر باطرررل. فاألجسرررام ليسرررت مركبرررة مرررن  السررركون أمرررر عررردمى وا 

فررى نفسرره أمررا كررون والصررورة ، بررل الجسررم واحررد  (2)الجررواهر الفررردة ، وال مررن الهيررولى
إلررى غيررر لتفريق أو ال يقبلها إال بعضها فال يجب أن يقبل الجسررم األجسام كلها تقبل ا

غاية بل إلى غاية ، وبعدها يكررون الجسررم صررغيرًا ال يقبررل التفريررق الفعلررى بررل يسررتحيل 
 إلررى جسررم آخررر ، كمررا يوجررد فررى أجررزاء المرراء إذا تصررغرت فإنهررا تسررتحيل هررواء مررع أن

منرره جانررب عررن  وال يتميررزت جررزء جانبيها متميز عن اآلخر ، فال يحتاج إلى إثبررا أحد
جانررررب ، وال يحترررراج إلررررى إثبررررات تجزئررررة وتفرقررررة ال تتنرررراهى بررررل تتصررررغر األجسررررام ثررررم 
تسررتحيل إذا تصررغرت ، وهررذا أقرررب إلررى العقررول ولكررن ال يحترراج مثررل هررذه الطرررق فررى 

 )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 التى يصرنع منهرا ال شركل لهرا وال صرورة معينرة ، قابلرة 2
لمررا يعررررض لررذلك الجسررم مررن االتصرررال  قابررلللتشرركيل فررى شررتى الصررور. وفرررى االصررطالح : هررى جرروهر فرررى الجسررم 

لررى بررن محمررد الجرجررانى : التعريفررات , تحقيررق , إبررراهيم واالنفصررال ، محررل للصررورتين: الجسررمية والنوعيررة ، انظررر: ع
، وانظر: د. جميرل صرليبا : المعجرم الفلسرفى , دار الكتراب اللبنرانى ,  321اإلبيارى : دار الريان للتراث, د. ت ، ص

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

 (  150-149/  1، ) . ابن تيمية : منهاج السنة النبوية3
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عرررز وجرررل ، وذلرررك باالفتقرررار إلرررى اهلل أثبرررت ابرررن القررريم أن العرررالم هرررو كرررل مرررا سررروى اهلل  -3
فحاجررة العبرراد إلررى القيرروم الررذى يقرروم علررى ترردبير أحرروال العبرراد والعررالم وكررذلك  –عزوجررل 

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

الررى فررى دحررض ال ينكر فضل األشاعرة وباألخص اإلمررام الجرروينى وتلميررذه اإلمررام الغز  -4
أفكار فالسفة اليونان القررائلين بقرردم العررالم ، وأتبرراعهم مررن الفلسررفة المشررائية كررابن سررينا 
والفارابى ولكن جذب الفلسفة اليونانية كان عاتيررًا فلقررد تررأثر برره األشرراعرة فررى كثيررر مررن 
المصرررطلحات الترررى ال أصرررل لهرررا فرررى القررررآن أو السرررنة ، وكرررذلك فرررى نظريرررة الجررروهر 

 لمعروف أن لهذه النظرية أصل فى الفلسفة اليونانية.  الفرد. فمن ا
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 ثالثًا : علم اهلل للكليات والجزئيات أو الصلة بين اهلل والعالم عند األشاعرة والسلف 
تعتبررر قضررية األلوهيررة هررى الغايررة القصرروى لكررل تفكيررر فلسررفى مهمررا كرران نوعرره ، وال 

ساس مشكلة األلوهية وما يتعلق بها مررن يمكن لنا المقارنة بين الفلسفات المختلفة إال على أ
مسائل هامة ، كمسألة علم اهلل للكليات والجزئيات التى تعتبر مصرردر الخررالف بررين فالسررفة 
اإلسررالم المشررائين وبررين المتكلمررين واإلشررراقيين ، بررل هررى المسررألة التررى كفررر بسررببها الغزالررى 

   (1)ومن تابعه ، المشائين ومن تابعهم ونهج على منوالهم.
لكررن للحقيقررة يجررب أن نقرررر مررن البدايررة أن "فكرررة اهلل" ووجرروده البررد أن تكررون راسررخة و 

فرررى األذهررران أواًل وقبرررل كرررل شرررئ ، فلسرررنا هنرررا نعرررالج فكررررة اهلل علرررى أنهرررا ضررررورية أو غيرررر 
ضرورية ، أو على أنها حقيقة مشكوك فيهررا ، فلرريس هنرراك واحررد مررن فالسررفة اإلسررالم ينكررر 

نما الخال ف بينهم يتعلررق بتصررور كررل مررنهم للررذات اإللهيررة وصررفاتها ، والصررلة وجود اهلل ، وا 
برررين اهلل والعرررالم ، وكيفيرررة الوصرررول إليررره ، هرررل نصرررل إليررره ، بالعقرررل فقرررط أم بالنقرررل فقرررط أم 

 بالمزج بينهما.
ونحرراول فررى السررطور القادمررة أن نبررين رأى األشرراعرة والسررلف فررى هررذه المسررألة ونبرردأ 

لإلمررام الجرروينى بأنرره ينكررر علررم اهلل للجزئيررات ويصرررح بررأن اهلل  بذلك االتهام الغريررب الموجرره
يعلررم الكليررات فقررط وأعجررب مررن ذلررك أن نفررس االتهررام قررد ألصررق بتلميررذ الجرروينى األول أى 
الغزالررى فقررد قيررل عنرره بأنرره نفررى العلررم القررديم بالجزئيررات وصرررح بررذلك فررى كتابرره "المضررنون 

بعرراد الشرربهة عررن الجرروينى هررو الكبير" وأول من أشار إلررى هررذه االتهامررات و  حرراول تفنيرردها وا 
هرررر( فررى كتابررره طبقررات الشرررافعية واالتهررام والررردفاع يتضررمن كرررل 756ترراج الررردين السرربكى )ت

منهما فى حد ذاترره أنرره ال خررالف بررين األئمررة فررى تكفيررر مررن يعتقررد هررذه المقالررة، فررالقول بررأن 
لحرراد ، وهررذا مررا فعلرره الغزالررى اهلل يعلم الكليات دون الجزئيات يستحق قائلرره صررفة الكفررر واإل

  (2)فى عرضه ونقده للفلسفة المشائية ، ولهذا تستحق هذه المسألة العناية التامة.
هررر( ، وأغلررب 748هررذا االتهررام إلررى اإلمررام الررذهبى وهررو شررافعى )ترروفى عررام  وُينسررب

الظررن أن اإلمررام الررذهبى قررال بهررذا االتهررام بغيررر إطررالع علررى مصررنفات الجرروينى الكالميررة 
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لتررى تتضررمن قولرره فررى علررم اهلل ، أو كمررا قررال السرربكى: " إن الررذهبى نقررل ذلررك الطعررن عررن ا
فى شرح "البرهان" ، ويعقررب السرربكى علررى ذلررك بررأن الررذهبى والمررازرى ال يرردريان  (1)المازرى

صناعة الحديث ، وهنا يدافع السبكى عن إمام الحرمين بقوله بأن اإلمام قررد نررص فررى كتبرره 
ى كفرررر مرررن ينكررر العلرررم بالجزئيرررات ، ثررم يؤكرررد هرررذا بررالرجوع إلرررى كترررب الكالميررة بأسررررها علرر 

الجوينى نفسها الكالميررة ، فوجررد إحاطررة علررم اهلل تعررالى عنررده بالجزئيررات أمرررًا مؤكرردًا وأصرراًل 
، فإذا رجعنا إلى كتب إمام الحرمين لنستطلع رأيه فررى علررم اهلل  (2)مقررًا يكفر من خالفه فيه
فررإذا  (3)سررتحيل علررى اهلل سرربحانه وتعررالى " أن يريررد مررا ال يعلمرره".، نجد أنه يرررى أن مررن الم

عرفنا أن اإلمام يوجب القررول بصررانع مختررار يريررد خلررق العررالم ألنرره أراد ذلررك ، وأن الصررانع 
تعالى لررم يررزل مريرردًا فررى أزلرره لمررا سرريكون فيمررا ال يررزال ، وكونرره مريرردًا عررين إرادترره ، ويكررون 

ال يشررمل الجزئيررات ، إذ أن الجرروينى يررربط اإلرادة بررالعلم ، علمرره مقصررورًا علررى الكليررات ، و 
واإلرادة لم تزل فى األزل لما سيكون فيمررا ال يررزال ، فكررون اإلرادة فيمررا سرريكون فيمررا ال يررزال 
مرتبطررررة بجزئيررررات الحرررروادث المخلوقررررة يسررررتلزم أن العلررررم الررررذى هررررو مرررررتبط برررراإلرادة مرررررتبط 

صررردر عرررن عررردم درايرررة بحقيقرررة مرررذهب إمرررام بالجزئيرررات ، وبهرررذا يكرررون طعرررن الرررذهبى قرررد 
الحرررمين. وقررال فررى الشررامل ، بصرردد إقامررة الرردالئل علررى الحيرراة والعلررم بعررد أن قرررر إجمرراع 
األمة على بطالن قول من يثبت علمين قديمين ما نصه: " فلم يبررق إال مررا صررار إليرره أهررل 

اإلرشرراد بمناسرربة  ، وقررال فررى (4)الحررق مررن إثبررات علررم واحررد قررديم متعلررق بجميررع المعلومررات"
مسألة تقرير العلم القديم ما نصه: "وممررا يتمسرركون برره أن قررالوا علررم البررارى سرربحانه وتعررالى 

ولرريس هررذا فحسررب ، فقررد  (5)ال يتناهى من المعلومات على التفصيل" بماعلى زعمك يتعلق 
رجع اإلمام الجويني  إلي ما صرررحت برره نصرروص مررن القررران الكررريم بإثبررات الصررفات الترري 

مررثاًلمن هررذا قولرره تعررالى "ومررا تحمررل مررن أنثرري وال 0ؤكد الصلة الحقيقية بين القدرة و العلم ت 

 

مازر مدينة فى جزيرة صقلية ، تروفى  من. هو محمد بن على بن عمر التميمى المازرى : يكنى أبا عبد اهلل : وأصله 1
  ( .  261/ 3راجع السبكى : طبقات الشافعية الكبرى , )هر( , 536عام 
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 وقررررال سرررربحانه متمرررردحًا مثنيررررًا علررررى نفسرررره  (2)وقولرررره: "أنزلرررره بعلمرررره" (1)تضررررع إال بعلمرررره"
  ◆❑➔ ▪ ➔ 

→❑▪ ☺✓   (3)  , فأثبرررت لنفسررره القررروة
    (4)اتفاق المفسرين.وهي القدرة ب 

وكررل مررا كرران يحرراول الجررويني الرردفاع عنرره هررو عرردم التجرردد والتغيررر فرري الررذات اإللهيررة 
عنرردما ينرراقش مسررألة الصررفات وعالقتهررا بالعررالم الخررارجي. فيررذهب إلرري أنرره ال يتجرردد للبرراري 
 سرربحانه حكررم لررم يكررن ، وال تتعاقررب عليرره األحرروال إذ يلررزم مررن تعاقبهررا مررا يلررزم مررن تعاقررب

، ومتعلررق بمررا لررم يررزل وال  (5)الحرروادث علرري الجررواهر بررل البرراري تعررالي متصررف بررالعلم واحررد
علرررى تفاصررريلها وال يتعررردد علمررره بتعررردد يرررزال ، وهرررو يوجرررب لررره حكرررم اإلحاطرررة بالمعلومرررات 

ن كانررت العلرروم حادثررة   تفنيرردهتتعرردد بتعرردد المعلومررات ، وقررد ذكررر فرري معرررض المعلومررات وا 
هررر( مررا نصرره: "ذهررب جهررم إلررى إثبررات علرروم حادثررة 128ت: سررنة آلراء جهررم بررن صررفوان )

وزعررم أن المعلومررات إذا تجررددت، أحرردث البررارى تعررالى  -تعررالى عررن قررول المبطلررين -للرررب
علومًا متجددة ، بها يعلم المعلومررات الحادثررة ، ثررم العلرروم تتعاقررب حسررب تعاقررب المعلومررات 

الرردين ، ومفارقررة إلجمرراع المسررلمين ، ، متقدمررة عليهررا ، والررذى ذكررره خررروج مررن  وقوعهررافى 
ضراب عن قضية العقول".    (6)وا 

 

 11سورة فاطر : اآلية  .1

 166سورة النساء : اآلية  .2

 58سورة الذاريات : اآلية  .3

  مصدر سابق . 98. الجوينى لمع األدلة : ص4

. معلومات اهلل بالنسبة لعلمها على وتيرة واحدة ال فرق فيها بين ماض ومستقبل ، منجز ومتوقع ومن ثم ال يتبدل العلرم 5
الاإللهى  ن علرم شرئ منره فعلمره يتغير إزاء انتقال من عدم إلى وجود ، ولريس كرذلك اإلنسران إذا المسر  وا  تقبل غيرب وا 

ظنررى ، ومررن ثررم كرران التغيررر فررى العلررم اإلنسررانى مررن جهررل إلررى علررم وكرران التغيررر بالتررالى فررى ذات اإلنسرران ، فتغيررر 
إلى تغير العلم وهذا أدى إلى تغير العالم ، وبذلك حل المتكلمون مشركلة صرلة العلرم األزلرى بالمعلومرات  أدىالمعلوم 
عن إدراكه فالسفة اإلسالم فقاسوا العلم اإلله على العلم اإلنسانى ، فقالوا أن اهلل يعلم الكليرات  وهو ما عجز  الحادثة

 مرجرع سرابق 52صدون الجزئيات حتى يثبتوا ثبات العلم اإللهى للمزيد راجع : د. أحمد صبحى : فى علم الكالم ، 
. 
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ويشارك اإلمام الغزالى أستاذه الجوينى فى تفنيررد اآلراء الباطلررة كررأقوال ابررن سررينا الررذى 
ذهررب أن اهلل يعلررم األشررياء بعلررم كلررى ال يرردخل تحررت الزمرران حتررى ال يختلررف علمرره بالنسرربة 

لررم الجزئيررات بعلررم كلررى ، وحجترره فررى ذلررك أن العلررم للماضررى والحاضررر والمسررتقبل ، إنرره يع
ذا تغيرررر العلرررم فقرررد تغيرررر العرررالم  ولمرررا كانرررت يتبرررع المعلررروم فرررإذا تغيرررر المعلررروم تغيرررر العلرررم وا 

هررذه  الجزئيات متغيرررة كرران العلررم بهررا متغيرررًا والتغييررر علررى اهلل محررال , ويفنررد اإلمررام الغزالررى
بعررد أن لررم تكررن منكسررفة ثررم تنجلررى ، فهررذه اآلراء بمثال كسرروف الشررمس ، فالشررمس تنكسررف 

أحرروال ثالثررة: حررال الكسرروف كرران الكسرروف موجررودًا ثررم أصرربح معرردومًا فهررو لررم يكررن ثررم هررو 
كررائن ثررم ال يكررون ، أحرروال ثالثررة متعررددة مختلفررة تعاقبررت علررى المحررل أى الشررمس ، ولكررن 

يرررع صرررفاته علرررم اهلل ال يختلرررف حالررره فرررى هرررذه األحررروال الرررثالث ، إنررره يعلرررم الكسررروف وجم
وعوارضررره وهرررو علرررم يتصرررف بررره اهلل فرررى األزل واألبرررد ال يختلرررف وال يتغيرررر، كررران يعلرررم أن 
الشرررمس موجرررودة وأن القمرررر موجرررود وأنهمرررا يتحركررران حركرررة دوريرررة، فعلمررره بالكسررروف قبرررل 
وقوعه وحال وقوعه وبعده علررى وتيرررة واحرردة ال يختلررف ومررن ثررم ال يوجررب اختالفررًا أو تغييرررًا 

إنرره يعلررم جميررع الحرروادث المتغيرررة بعلررم كلررى وذلررك بررأن يعلررم أسرربابها وأسررباب  فى ذات اهلل ،
  (1)تلك األسباب.

كرررذلك ينتقرررد اإلمرررام الغزالرررى الفالسرررفة فيمرررا يتعلرررق بالمرررادة والمكررران وأشرررخاص النررراس 
نمرررا يعلرررم اإلنسررران  والحيوانرررات ، فهرررم يقولرررون ال يعلرررم اهلل عررروارض زيرررد وعمررررو وخالرررد ، وا 

ى ويعلررم عوارضرره وخواصرره كررأن يكررون بدنرره مكونررًا مررن أعضرراء وأنرره مكررون المطلق بعلم كل
ال  (2)مررن جسررم ونفررس. أمررا شررخص زيررد ومررا يتميررز برره عررن عمرررو فررذلك مرجعرره إلررى الحررس

 إلى العقل. والمعرفة الحسية تستحيل فى حقه.
ويلزم عن ذلررك فررى رأى الغزالررى أبطررال الشرررائع بالكليررة ، ألن مضررمون هررذا القررول أنرره 

كان اهلل ال يعلم ما يفترق به زيد عمرو لكان زيررد حررين يطيررع اهلل أو يعصرريه لررم يكررن اهلل إذا 
به عالمًا وال بما يتجرردد مررن أحوالرره. ألن زيرردًا شررخص جزئررى وأحوالرره حادثررة متغيرررة ومررن ثررم 
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ال يعرف عن إفراد الناس شيئًا بل ويلزم عن ذلك أنه ال يعرف كل نبى علررى حررده ألن هررذه 
   (1)ها الحس وأنه يعلم فقط أن هناك أنبياء على وجه كلى.المعرفة مرجع

اهلل واحررد ال يتغيررر فررى األزل عنرره فررى  علررم أنوال ينكررر اإلمررام الغزالررى علررى الفالسررفة 
الحررال أو المسررتقبل ، فررإن نفررى التغيررر عررن علررم اهلل متفررق عليرره ولكررن التغيررر إنمررا يكررون إذا 

لكررن التغيررر فررى الحرروادث العارضررة ال يقتضررى ، و  يعلمررهكان قد علررم شرريئًا لررم يكررن مررن قبررل 
 تغيرًا فى علم اهلل ، ويذكر الغزالى لذلك مثالين:

يقول لو فرضررنا أن شخصررًا مررا كرران علررى يمينررك ثررم أصرربح علررى يسررارك . إنرره  األول:
لم يحدث تغير فى ذات الشخص الررذى انتقررل حتررى يقررال أن المعلرروم قررد تغيررر تغيرررًا يقتضررى 

نمررا هررذه إضررافات وعرروارض محضررة وحتررى إذا كرران هنرراك تغيررر  تغير العلم ثم العالم برره ، وا 
ثرررم  فرررى الشرررخص المنتقرررل فرررإن هرررذا التغيرررر فيررره هرررو دونرررك ، كرررذلك العلرررم بكسررروف الشرررمس

 انجالئها إنما هى إضافات محضة ال توجب تبداًل فى ذات العالم.
ــان : بة لعلمرررك فرررى إذا علمرررت أن زيررردًا سيحضرررر غررردًا فرررال تغيرررر فرررى ذاترررك بالنسررر  الثـ

الحاضرررر وبعرررد حضررروره ، فعلرررم اهلل السرررابق بوقررروع األشرررياء ال يلرررزم تغيرررر عنررره فرررى ذاتررره إذا 
تغيرررت أحرروال األشررياء ، إن المعلومررات الجزئيررة المتغيرررة يمكررن أن تنطرروى تحررت علررم واحررد 

 ثابت.
فررإذا والواقع أن الفالسفة كما قال اإلمام الغزالى قد قاسوا علم اهلل على علم اإلنسرران ، 

معلوماترره عررن  –كان علم اإلنسان بما سرريقع فررى المسررتقبل ظنيررًا تخمينيررًا ال يرقررى إلررى مقررام 
, ثررم إن (2)الماضى من حيث ثبوتها ويقينها فقد افترضوا فى علم اهلل بالنسبة ألحرروال الزمرران

مررع  الفالسفة يدعون أن اهلل ال يعلم الجزئيات لتغيرها فكيف يعلم الكليات وأجناسها وأنواعها
أن هررذه متباعرردة متعارضررة مررن حيوانررات مختلفررة وأنررواع النبررات والجمرراد ، فهررل االخررتالف 
بينهما يوجب االخررتالف فررى علمرره ، بررل إن االخررتالف والتباعررد بررين األجنرراس واألنررواع أشررد 

 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 اهلل بالجزئيات استحالة أن يصدر من القديم حادث ، ألن  مستدلكم

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

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

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

⧫   ⬧  

➔⧫  ➔ ◼⧫ ◼◆◆ 

→⧫⧫⬧ ⧫ ⧫    

➔⧫ ⧫ ⬧ ▪⬧   

◆❑☺ ◆   ◆  

⧫  ⬧ ◆ ⧫   

 ⧫ ✓   (3)  وقال تعالى   
◼◆ ⧫ ⧫   

☺◼➔⧫  ◆❑➔  ◼➔⧫◆  

⧫   ⬧⧫◆  

⧫◆ →◼  ⬧◆◆   

☺◼➔⧫ ◆   ☺➔→  

 ◆ ◆ ◆ ▪⧫   

 ⧫ ✓ 
(4)  

ونرررذهب إلرررى السرررلف لنررررى أن اإلمرررام ابرررن تيميرررة تصررردى لمهمرررة الررردفاع عرررن العقيررردة 
برره مررن انتقررادات واعتراضررات  أدلررىالدينيررة ، ووضررح رأيرره بصررراحة بالغررة وبجرررأة نررادرة فيمررا 

األلوهيررة عامررة ومسررألة علررم اهلل للكليررات والجزئيررات  على فلسفة المشررائين فررى ميرردان مشرركلة
 خاصة ، وكذلك انتقد المتكلمين كما سنرى فى السطور القادمة.

 

  . 56. اإلمام الغزالى : تهافت الفالسفة , ص 1

  . 56. المصدر السابق : ص 2

 3. سورة سبأ :اآلية 3

 59سورة األنعام : اآلية  .4
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يؤكرررد ابرررن تيميرررة أن آيرررات القررررآن الكرررريم وأحاديرررث السرررنة المباركرررة ال تخلرررو مرررن أدلرررة 
متفلسررفة عقلية يجب الرجوع إليها والتمسك بها ، فيررذكر أن بعضررًا مررن طوائررف المتكلمررين وال

عليررره الخبرررر  يبنرررىقرررد ظنررروا أن الشررررع إنمرررا يررردل بطريرررق الخبرررر الصرررادق ، ويجعلرررون مرررا 
معقوالت محضة. ولكنهم غلطوا فى ذلك غلطررًا عظيمررًا ، بررل ضررلوا ضررالاًل مبينررًا فررى ظررنهم 

اهلل سرربحانه مررن أن , أهررل العلررم واإليمرران  (1)هررذا . بررل األمررر مررا عليرره سررلف األمررة وأئمتهررا 
األدلة العقلية التى يحتاج إليها فى العلم بررذلك ، وذلررك كاألمثررال المضررروبة  منبين وتعالى 

  ⬧⬧◆ ▪فررى القرررآن الكررريم حيررث يقررول سرربحانه وتعررالى 

  ◆→  

 → ⬧⧫  ⧫◆  

⬧◆    (2)  يسررررررهاألقفهررررررذه األمثررررررال هررررررى 
العقلية سواء كانت قياس شمول أو قياس تمثيررل ، ويرردخل فررى ذلررك مررا يسررمونه بررراهين وهررو 

 القياس الشمولى المؤلف من المقدمات اليقينية.
فيرره  يسررتوىوممررا يوضررح هررذا أن العلررم اإللهررى ال يجرروز أن يسررتدل فيرره بقيرراس تمثيلررى 

ي سس    سررربحانه وتعرررالى فرررإن اهلل أفررررادهاألصرررل والفررررع ، وال بقيررراس شرررمولى تسرررتوى فيررره  لرررس
ٌء  فال يجرروز أن يمثررل بغيررره ، وال يجرروز أن يرردخل هررو وغيررره تحررت قضررية كليررة  كسِمث ِلِه شسي 

، ولهرررذا لمرررا سرررلك طوائرررف مرررن المتفلسرررفة والمتكلمرررة مثرررل هرررذه األقيسرررة فرررى  أفرادهررراتسرررتوى 
يهم الحيررررة المطالرررب اإللهيرررة لرررم يصرررلوا بهرررا إلرررى اليقرررين ، برررل تناقضرررت أدلرررتهم ، وغلرررب علررر 

سررواء أكرران تمثررياًل أو شررمواًل ، كمررا  (3)واالضررطراب ، ولكررن يسررتعمل فررى ذلررك قيرراس األولررى
لررسىس  قال تعالى  ثررسُل األسع  ِللاِه ال مس مثررل أن يعلررم أن كررل كمررال ثبررت للممكررن أو المحرردث ال  وس

اجررب فالو  –وهررو مررا كرران كمررااًل للموجررود غيررر مسررتلزم العرردم  –نقررص فيرره بوجرره مررن الوجرروه 
القررديم أولررى برره ، وكررل كمررال ال نقررص فيرره بوجرره مررن الوجرروه ثبررت نوعرره للمخلرروق المعلررول 
المرردبر فإنمررا اسررتفادة مررن خالقرره وربرره ومرردبره ، فهررو أحررق برره ، وأن كررل نقررص وعيررب فررى 
نفسرره يسررلب الكمررال ، إذا وجررب نفيرره عررن المخلوقررات والممكنررات والمحرردثات ، فيجررب نفيرره 

طريررق أولررى ، فرراهلل أحررق برراألمور الوجوديررة ، والممكررن المحرردث عررن الرررب تبررارك وتعررالى ب 
 

  ( مصدر سابق . 374/  1تيمية : مجموع الفتاوى , ). ابن 1

 54. سورة الكهف : اآلية 2

  . سبق توضيح قياس األولى فى الفصل الثانى فى مبحث الصفات الذاتية ولكنه جاء هنا أكثر توضيحًا وشمواًل .3
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أحرررق بررراألمور العدميرررة ، وهرررذا مرررا كررران يسرررتعمله اإلمرررام أحمرررد ومرررن قبلررره وبعرررده مرررن أئمرررة 
   (1)اإلسالم.

وعلررى أسررراس المرررنهج النقلرررى العقلرررى يقررف ابرررن تيميرررة للفالسرررفة المشرررائين بالمرصررراد ، 
هام النقررد الفلسررفى ، فقررد فنررد آراءهررم هررم والمعتزلررة ويوجه إلى آرائهم كل ما فى جعبته من س

أم االثنررررين معررررًا ؟ فيررررذكر أن واألشرررراعرة فررررى مسررررألة اهلل : هررررل هررررو علررررة فاعليررررة أم غائيررررة 
لقررولهم إنمررا أراد المعتزلررة قررد نفرروا السرربب الفاعررل لررإلرادة مررع أنهررم يثبتررون لهررا العلررة الغائيررة 

سرربب الفاعررل إلرادة العبررد ، وأثبترروا هلل إرادة قديمررة اإلحسان للخلق. أما األشاعرة فقد أثبتوا ال
تتناول جميع الحوادث ، ولكن لم يثبتوا لها الحكمة المطلوبة والعاقبة المحمودة ، وهررذا غيررر 

أثبررت العلررة الفاعليررة دون الغائيررة ،  مررن، فكرران هررؤالء بمنزلررة  (2)صحيح فررى حررق األشرراعرة 
غائية دون الفاعلية أما المتفلسفة المشاؤون فيدعون وأولئك المعتزلة بمنزلة من أثبت العلة ال

إثبات العلة الفاعلية والغائية ، ويعللون ما في العالم من الحوادث بأسررباب وحكررم. وهررم عنررد 
التحقيرررق أعظرررم تناقضرررا مرررن أولئرررك المتكلمرررين ال يثبترررون ال علرررة فاعليرررة و ال غائيرررة ، برررل 

العلررة التامررة القديمررة مسررتلزمة ألن  هررا ,لحقيقررة قررولهم: إن الحرروادث الترري تحرردث ال محرردث 
لمعلولها ، وال يمكن أن يحدث عنها شئ ، وحقيقة قررولهم: أن أفعررال الرررب تعررالي لرريس فيهررا 
حكمررة ، وال عاقبررة محمررودة ألنهررم ينفررون اإلرادة ، ويقولررون: لرريس فرراعاًل مختررارًا ، ومررن نفرري 

غائية أولي وأخري ، ولهذا كان لهررم 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 حررين يفرررق بررين الفاعررل باالختيررار وبررين الفاعررل بررالطبع 
 ؤثروأن األول أكمل مررن الثرراني .فيؤكررد للفالسررفة أنرره ال يسررلم لهررم بررأن فرري الوجررود مررا هررو مرر 

، وال شي مستقل بالفعل غير اهلل تعالي فالحار الذي أثر حرارة ، وكذلك البارد إنمررا أثررر تام 
فررى محررل قابررل للتسررخين والتبريررد ، وذلررك مشررروط بانتفرراء العررائق المررانع ، وكررذلك الشررعاع 
الصررادر عررن الشررمس فإنرره مشررروط بالجسررم الررذى يررنعكس الشررعاع عليرره ، ومشررروط بعرردم 

والسررقف .. وعلررى هررذا فلرريس فررى الوجررود واحررد يفعررل وحررده إال اهلل ، وهررو المررانع كالسررحاب 
 

  (. 375-374/  1الفتاوى: )( ، ومجموع  15/  4. ابن تيمية : موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول , )1

  ( .207 – 206/  1. ابن تيمية : موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول , )2
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علرريم بكررل شررئ وعلمرره بكررل شررئ يسررتلزم أن يكررون فرراعاًل بإرادترره ، فررإن الشررعور فررارق بررين 
الطبيعيررة التررى  كرراألمورالفاعررل برراإلرادة والفاعررل بررالطبع. فيمتنررع مررع كونرره عالمررًا أن يكررون 

الحار والبارد. فهذا الحار الذى يفعل الحرررارة والبررارد الررذى يتولد عنها األشياء بال شعور ، ك
يفعرررل البررررودة إنمرررا يفعرررل ذلرررك مرررع عررردم العلرررم واإلرادة بخرررالف مرررا يفعرررل بعلرررم واختيرررار ، 
كاإلنسرران الررذى يفعررل أفعررااًل متنوعررة وتصرردر عنرره أمررور مختلفررة. والفالسررفة يسررلمون بررذلك 

ذا كررران كرررذلك بقرررولهم: "إن الفاعرررل برررالطبع يتحرررد فعلررره ، والف اعرررل باالختيرررار يتنررروع فعلررره". وا 
فمعلرروم أن مررا يفعررل بررالعلم واإلرادة أكمررل ممررا يفعررل بررال علررم وال إرادة ، فاإلنسرران أكمررل مررن 
الجمرراد ، فحينئررذ فررإن كرران برراب القيرراس صررحيحًا فقيرراس الرررب بمررا يفعررل بعلررم واختيررار أولررى 

بهوا رب العررالمين بالجمررادات ونزهرروه من قياسه بما يفعررل بررال علررم وال اختيررار ، فمررا بررالهم شرر 
ويحلررل ابررن تيميررة فكرررة الوجرروب واإلمكرران عنررد المشررائين  (1) أن يشرربهوه باألحيرراء النرراطقين

تبارك وتعررالى بواجررب  اهلل تحلياًل فلسفيًا رائعًا ، يخرج منه بنتائج هامة تتلخص فى أن نعت
لق المخترررار ، ويؤكرررد أن الوجرررود ال تتمشرررى مرررع مرررا جررراء فرررى الكتررراب عرررن حقيقرررة اهلل الخرررا

المتفلسررفة عمرردوا إلررى ألفرراظ مثررل الخررالق والفاعررل والصررانع والمحرردث ونحررو ذلررك فوضررعوها 
ابترررردعوه ، وقسررررموا الحررررديث إلررررى نرررروعين: ذاتررررى ، وزمررررانى ، وأرادوا بالررررذاتى كررررون  لمعنررررى

حررد مررن ال يعرررف فررى لغررة أ المعنررىالمربوب مقارنًا.. للرررب أزاًل وأبرردًا ، وأن اللفررظ علررى هررذا 
األمررم ، ولررو جعلرروا هررذا اصررطالحًا لهررم لررم ينررازعهم فيرره ، لكررن قصرردوا بررذلك التلبرريس علررى 
النرراس ، وأن يقولرروا نحررن نقررول بحرردوث العررالم وأن ال خررالق لرره وال فاعررل وال صررانع ونحرررو 
ذلك من المعانى التى يعلم باالضطرار أنها تقتضى تررأخير المفعررول ال يطلررق علررى مررا كرران 

لرررب مقارنررًا لرره أزاًل وأبرردًا، وكررذلك فعررل مررن فعررل بلفررظ المررتكلم وغيررر ذلررك مررن قررديمًا بقرردم ا
األسماء ، ولو فعل هذا الكالم سيبويه وأبقراط لفسد ما ذكروه من النحررو والطررب ، ولررو فعررل 

بكرررالم آحررراد العلمررراء مرررن أمثرررال مالرررك والشرررافعى وأحمرررد وأبرررى حنيفرررة لفسرررد العلرررم برررذلك هرررذا 
ويهررردم ابرررن تيميرررة آراء  (2)كيرررف إذا فعرررل هرررذا بكرررالم رب العرررالمينولكررران ملبوسرررًا علررريهم ، ف

الفالسررفة المشررائين فيمررا يتعلررق بمسررألة علررم اهلل للجزئيررات ونفرريهم لررذلك. فيقررول أن الفالسررفة 
، وال غيررر ذلررك مررن جزئيررات  يرون أن اهلل ال يعرف عين موسررى، وال عيسررى ، وال محمررد 
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ا جرررى يرروم برردر ويرروم أحررد ويرروم األحررزاب ، وغيررر هذا العالم ، فضاًل عن علمه بتفاصرريل مرر 
ذلررك مررن األحرروال التررى يررذكرها اهلل فررى القرررآن الكررريم ، ويخبررر بمررا كرران ويكررون مررن األمررور 

   (1)الجزئية. المعنية
وهكررذا وجرره ابررن تيميررة جررل نقررده للجانررب اإللهررى مررن الفلسررفة ، ووقررف آلراء الفالسررفة 

عررن العقيرردة اإلسررالمية ، وذلررك ألنرره كرران يعلررم عظرريم  جرراداً المشائين بالمرصاد ودافع دفاعًا 
خطررر هررذه اآلراء علررى مسررلمات الرردين اإلسررالمى أخالقررًا وفكرررًا، ومخالفتهررا للعقررل الصررريح، 

ضررد هررذا التيررار المشررائى الررذى تسررلل  -فاسررتحق أن يحمررل بجررداره علررى عاتقرره هررذه المهمررة
 الدين والحكمة والشريعة. والفلسفة إلى العقائد الدينية بحجة التوفيق بين العقل واإليمان

أمرررا تلميرررذه ابرررن القررريم فيقرررول: إن الشرررريعة شرررهدت هلل عرررز وجرررل بأنررره أحكرررم الحررراكمين 
ذا عرررف هررذا فقررد علررم أن رب العررالمين  (2)وأرحم الراحمين وأنه المحيط بكل شررئ علمررًا  ، وا 

رج أفعالرره العالم بكل شئ والغنى عن كل شررئ والقررادر علررى كررل شررئ ومررن هررذا شررأنه لررم تخرر 
وأوامررره قررط عررن الحكمررة والرحمررة والمصررلحة ومررا يخفررى علررى العبرراد مررن معررانى حكمترره فررى 
ن  بداعه وأمره وشرعه فيكفيهم فيه معرفترره بالوجرره العررام إن تضررمنته حكمررة بالغررة وا  صنعه وا 

   (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  استوىوال 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 بذلك 

نكار لبعض قدر  ه من صفات كماله وأفعاله الحق معرفة وال إقرارًا وال عبودية وذلك جحود وا 
، 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  أمتهوكونورقة 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  باتباعضالاًل فكيف  وتركتمونى لضللتم فإذا كان إتباع موسى مع وجود محمد 
  (4)رؤوس الجهمية والمعطلة.وابن سينا و 

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

يعلررررم  أن االتهررررام الموجرررره لإلمررررام الجرررروينى وتلميررررذه الغزالررررى بررررأنهم قررررالوا أن اهلل  -1
ل ُبنرررى علرررى غيرررر إطرررالع كررراف لمؤلفرررات كرررل الكليرررات دون الجزئيرررات اتهرررام باطررر 

المسررائل التررى  أهررممنهمررا ، بررل علررى العكررس تمامررًا ، فررإن هررذه المسررألة هررى إحرردى 
 كفر فيها اإلمام الغزالى ابن سينا.

يبدو أن أفكار ابن سينا خاصة وفكر الفالسفة المشائين عامررة كرران قررد وصررل إلررى  -2
ألفكرررار ، وهرررذا سرررر الوقررروف أحررردث اضرررطرابًا ل ممرررادرجرررة مرررن الرررذيوع واالنتشرررار 

وقررف كررل مررن األشرراعرة والسررلف للرردفاع عررن العقيرردة  فقرردوالتصرردى لهررذا الفكررر ، 
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 -اإلسالمية ومسررلامات الرردين اتجرراه فكررر الفالسررفة المشررائين فررى كثيررر مررن المسررائل
، بل إن األمر وصررل إلررى حررد تكفيررر الغزالررى لهررم كمررا  وبخاصة مسألة علم اهلل 

ابن تيميررة وابررن القرريم ، فقررد أوضررح ابررن تيميررة أن العلررم اإللهررى بينا من قبل وكذلك 
ال يجرروز أن يسرررتدل فيررره بقيررراس تمثيلرررى برررين الخرررالق والمخلررروق وال بقيررراس شرررمولى 

ٌء  فإن اهلل سبحانه وتعالى  –تستوى فيه األفراد   . لسي سس كسِمث ِلِه شسي 

علرره فاعليررة أم غائبررة  لم يسلم األشاعرة من نقررد ابررن تيميررة فررى مسررألة اهلل: هررل هررو  -3
أم االثنين معًا؟ ذكررر فررى ذلررك أن المعتزلررة قررد نفرروا السرربب الفاعررل لررإلرادة مررع أنهررم 

فى قولهم إنما أراد اإلحسان للخلررق ، أمررا األشرراعرة فررى رأيرره  الغائيةأثبتوا لها العلة 
وادث قد أثبتوا السبب الفاعل إلرادة العبد ، وأثبترروا هلل إرادة قديمررة تتنرراول جميررع الحرر 

لهذه اإلرادة الحكمررة المطلوبررة والعاقبررة المحمررودة وهررذا غيررر صررحيح  اولكن لم يثبتو 
 )1( فى حق األشاعرة.

دافع ابن القيم عن العقيدة اإلسالمية ضد المعطلة والجهمية ونفاة الصفات وكذلك  -4
أن الشررريعة  وأثبررتفكر الفالسفة المشائين فررى مسررألة علررم اهلل بالكليررات والجزئيررات 

 بأنه قد أحاط بكل شئ علمًا. هلل  شهدت

وختامًا نقول: إن اهلل تعالى عليم بكل شررئ ، لررم يسرربق معرفترره جهررل ، وال يعرردو عليهررا 
 نسيان ، وال يمكن أن تخالف الواقع.

 وعلمه محيط باألمس واليوم والغد ، بالظاهر والباطن ، وبالدنيا واآلخرة.
طرفًا من ماضرريه ، ومررا وراء ذلررك فهررو  قد يعرف اإلنسان شيئًا عن حاضره ، وقد يذكر

 بالنسبة إليه عسمساُء.
بيررد أن اإلنسرران ال يررذكر مررن ماضرريه الطويررل إال قلررياًل مررن الحرروادث ، وال يرردرى مررن 

 تاريخ العالم الذى يعيش فيه شيئًا طائاًل.
يحصرررى أعمالنرررا الماضرررية سررراعة سررراعة ، ويسرررجل أحررروال العرررالم  –وحرررده  –لكرررن اهلل 

 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)   
 ، ويهرريمن علررى أطرروار الموجررودات مررا والعلم اإللهى يشرف علررى كررل شررئ إشرررافًا تامرراً 

هيمنة تامة كاملة ، ثررم مررا يمكررن أن يطرررأ علررى هررذه األطرروار وهررذه  –يحس منها وما يتوهم 
األعرررداد الكثيررررة مرررن أحررروال شرررتى ، ومرررا تحتررراج إليررره فرررى وجودهرررا مرررن قررروى متجرررددة ، ومرررا 

رى عقولنررا مررن الررذى ال تررد يسررتوعبه علررم اهلل  كلرره يعتريهررا مررن أوصرراف متغررايرة ... ذلررك
 كنهه إال القليل.

 ◆ ⬧❑⬧   

     

⧫       

 ◼➔⧫ ⧫ ⧫◼ ◆❑➔◆  

 ⬧    (3)  
 وهذا العلم من خصائص الذات المقدسة.

ئق يسرريرة ، علررى قرردر طاقتهررا مررن المعررارف الكونيررة، وقررد ينيررر اهلل بعررض العقررول بحقررا
 أو رشحات ضئيلة من الغيوب الخفية ، حسب قواعد مدروسة ، وحكم مأنوسة.  

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

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

☺➔→  ◆ ◆ ◆  

⧫▪   ⧫ ✓    (1)  
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