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 األشاعرة  املسائل اليت نقدها ابن رشد يف مذهب
 

 عبد الباسط بن يوسف الغريب
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

يئات أعمالنا, من إن احلمد هلل, حنمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا, وس
حده ال شريك  و يهده هللا فال مضل له, ومن يضلل هللا فال هادي له, وأشهد أن ال إله إال هللا

 له؛ وأشهد أن حممدا عبده ورسوله.
ابن  خ اإلسالم قال شيوكما , فهذا مجع للمسائل اليت نقد فيها ابن رشد األشاعرة يف مذهبهم 

مل يعرف بعضهم  وإن, ورد بعضهم على بعض , وعلم اإلنسان ابختالف هؤالء : تيمية رمحه هللا 
فإذا ؛ ف فإنه ما منهم إال من قد فضل مقالته طوائ ؛هو من أنفع األمور ؛ فساد مقالة بعض 

يها من فكان يف ذلك هنى عما ف؛ املقالة عرف فسادها  عرف رد الطائفة األخرى على هذه
ئك من وكذلك إذا عرف رد هؤالء على أولئك فإنه أيضا يعرف ما عند أول,  املنكر والباطل

ا أبن يكون قوال ه الذي جاء به الرسول إمفيتقي الباطل الذي معهم مث من بني هللا ل؛ الباطل 
. وإما أبن يكون بعض قول هؤالء وبعض قول هؤالء, اثلثا خارجا عن القولني   
 (841|5منهاج السنة النبوية )

 وقد مجعتها من كتبه التالية :
 ضميمة يف العلم اإلهلي .,  فصل املقال,  الكشف عن مناهج األدلة ,  هتافت التهافت

املسائل اليت ذكرها ابن رشد يف رده على األشاعرة , وبينت فيها قول أهل  وقد وضحت بعض
  , وهللا هو املوفق .السنة , وسكويت عن كثري من كالمه ال يستلزم اإلقرار على كل جزئية يذكرها 
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, والسبب  يف ذلك خوفا  املسألة األوىل : ذهب األشاعرة إىل أن الفعل يرتاخى عن الفاعل 
مقارنة عندهم دث ال أول هلا , وأنه لو قارن الفعل للفاعل للزم من ذلك من إثبات حوا

 . العامل ماملفعول للفاعل والذي ترتب على ذلك القول بقد
 مع بيان أن األشاعرة يقولون الفعل هو املفعول 

: و اجلمهور املثبتون للصفات هم يف الفعل على قولني شيخ اإلسالم قال   
األشعرى و من  ه فعل و إمنا الفعل هو املفعول و هذا قول طائفة منهممنهم من يقول ال يقوم ب 

. وافقه من أصحابه   
(474|81جمموع الفتاوى )  

القول الصواب املوافق للميزان والكتاب ال يعرفونه كما يف مسألة حدوث  قال شيخ اإلسالم :
كانت صادرة عن علة وإن  , فإهنم ال يذكرون إال قولني قول من يقول بقدم األفالك ؛ العامل 
نه مل أعول عن املؤثر التام وأنه ميتنع وقول من يقول بل تراخى املف أزال, فاملعلول مقارن ؛ توجبها 

 .يزل متكلما إذا شاء ويفعل ما يشاء 

أي املفعول  –وهو القول أبن األثر ؛ والقول الصواب الذي هو قول السلف واألئمة ال يعرفونه  
فهو سبحانه إذا كون شيئا كان عقب  -أي الفعل مع اإلرادة والقدرة  – يتعقب التأثري التام -

 [  18يس : ]تكوينه له كما قال تعاىل } إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون { 
واالنكسار واالنقطاع عقب  واإلعتاقوهذا هو املعقول كما يكون الطالق والعتاق عقب التطليق 

ويذكرون يف كونه موجبا بذاته , ه ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن الكسر والقطع فهو سبحان
 :وفاعال مبشيئته وقدرته قولني فاسدين

 .يكون مقاران له يف الزمان أزال وأبدا  أنن معلوله جيب أقول من يقول املتفلسفة و : أحدمها  

فإنه إذا كانت ؛  ال حيدث يف العامل حادث أنوهذا القول من أفسد أقوال بين آدم فإنه يستلزم  
ال يكون يف  أنومعلوهلا معها والعامل كله معلوله إما بواسطة وإما بغري واسط لزم  أزليةعلة اتمة 

  . العامل شيء إال أزليا فال يكون يف العامل شيء من احلوادث وهو خالف املشاهدة

؛ يفتقر إىل حمدث  مث إهنم ملا أثبتوا الواجب ابملمكن إمنا استدلوا على املمكن ابحلادث الذي 
ولزم إما أن ال يكون يف , فإن مل يكن يف العامل حادث بطل اإلمكان الذي به أثبتوا الواجب 
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وإما أن يكون مجيعه , وهو إخالء للوجود عن النقيضني , العامل واجب الوجود وال ممكن الوجود 
 .واجب الوجود فيكون احلادث الذي كان بعد أن مل يكن واجب الوجود 

ضا فإذا كان املعلول ال يكون إال مع علته التامة لزم أن ال حيدث شيء من احلوادث إال مع وأي 
ن قدر حدوث ذلك لزم إو , دوثه ما يوجب حدوث علة اتمة له متام علته ومل حيدث حني ح

وذلك معلوم الفساد بصريح , وهو تسلسل يف العلل , حدوث متام علل ومعلوالت يف آن واحد 
لعقالء خبالف تسلسل احلوادث املتعاقبة وهو أنه ال يكون حادث إال بعد حادث العقل واتفاق ا

 ... .فهذا فيه نزاع مشهور 

نه فاعل خمتار لكنه يفعل بوصف اجلواز فريجح أحد املتماثلني على أوالثاين : قول من يقول :   
إرادته القدمية اليت ترجج اآلخر بال مرجح إما مبجرد كونه قادرا أو جملرد كونه قادرا عاملا أو جملرد 

مثال على مثل بال مرجح ويقولون : إن احلوادث حتدث بعد أن مل تكن حادثة من غري سبب 
 .يوجب احلدوث فيقولون برتاخي األثر عن املؤثر التام 

وهلذا ذهب إليه طوائف من أهل الكالم ففساده أيضا بني , وهذا وإن كان خريا من الذي قبله  
إن املؤثر التام حصل مع تراخي األثر عنه وعند حصول األثر مل حيصل ما  فإنه إذا قيل :؛ 

يوجب احلصول كان حاله بعد حصول األثر وقبله حاال واحدة متشاهبة مث اختص أحد احلالني 
ابألثر من غري ترجيح مرجح وحدوث احلادث بال سبب حادث وهذا معلوم الفساد بصريح 

 .العقل 

فما شاء هللا وجب ؛ السنة : إنه ما شاء هللا كان وما مل يشأ مل يكن  والقول الثالث : قول أئمة 
وما مل يشأه امتنع لعدم مشيئته له فهو موجب مبشيئته وقدرته ال بذات خالية , مبشيئته وقدرته 

عن الصفات وهو موجب له إذا شاءه ال موجب له يف األزل كما قال } إمنا أمره إذا أراد شيئا 
: وهذا اإلجياب مستلزم ملشيئته وقدرته ال مناف لذلك بل  18ون { يس أن يقول له كن فيك

هو سبحانه خيلق ما يشاء وخيتار فهو فاعل ملا يشاؤه إذا شاء وهو موجب له مبشيئته وقدرته 
 وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 (484|8التعارض ) درء
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أزليًا ، فتكون  ابملفعوالت أن يكون فعله املتعلقنه أزليًا فإنه جيب : وأما كو  قال ابن رشد     
اللهم إال لو سلموا أنه  ن يكون وجوده متعلقًا بفعل حادث ,واحلادث جيب أ املفعوالت أزلية,

يوجد فعل حادث عن فاعل قدمي ، فإن املفعول ال بد أن يتعلق به فعل الفاعل ، وهم ال 
 م أن املقارِن للحوادث حادٌث .يسلمون ذلك . فإن من أصوهل
 (43الكشف عن مناهج األدلة )

: هذا قول سفسطائي ، وذلك أنه ملا مل ميكنه أن يقول جبواز  يف رده على الغزايل قال ابن رشدو 
ال جبواز تراخي فعل املفعول عن فعل الفاعل له وعزمه على الفعل ، إذا كان فاعاًل خمتارًا ، ق

وتراخي املفعول عن إرادة الفاعل جائز ، وأما تراخيه عن فعل  تراخيه عن إرادة الفاعل,
. وكذلك تراخي الفعل عن العزم على الفعل يف الفاعل املريد ، فالشك  الفاعل له فغري جائز

 .. .ابٍق بعينه 
 (44-47هتافت التهافت )

حدامها : أخل يف الوجود يفهم منه معنيان : :  فإذا قلنا كل ما مضى فقد د وقال ابن رشد    
أن كل ما دخل يف الزمان املاضي فقد دخل يف الوجود ، وهو صحيح . وأما ما مضى مقارانً 
ابلوجود الذي مل يزل ، أي ال ينفك عنه فليس يصح أن نقول قد دخل يف الوجود ، ألن قولنا 

عين من فيه قد دخل، ضد لقولنا إنه مقارن للوجود األزيل ، وال فرق يف هذا بني الفعل والوجود أ
سلم إمكان وجود موجود مل يزل فيما مضى فقد ينبغي أن يسلم أن ههنا أفعااًل مل تزل قبل فيما 
مضى ، وإنه ليس يلزم أن تكون أفعاله وال بد قد دخلت يف الوجود . كما ليس يلزم يف استمرار 

وجود األول وهبذا املذاته فيما مضى أن يكون قد دخل يف الوجود . وهذا كله َبنيِِ كما ترى . 
ميكن أن توجد أفعال مل تزل وال تزال . ولو امتنع ذلك يف الفعل المتنع يف الوجود ؛ إذ كل 

فهؤالء القوم جعلوا امتناع الفعل عليه أزليًا ، ووجوده  موجود ففعله مقارن له يف الوجود ؛
ع أخص به . لكن اطالق اسم احلدوث على  العامل كما أطلقه الشر  أزليًا ، وذلك غاية اخلطأ

من إطالق األشعرية ، ألن الفعل مبا هو فعل فهو حمدث ، وإمنا يتصور القدم فيه ألن هذا 
 اإلحداث والفعل احملدث ليس له أول وال آخر . 
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 (888هتافت التهافت )
 فبني مسألتني :

ه أن الفعل ال يتأخر عن الفاعل له , وأنه يلزم من وجود األول الذي ليس قبله شيء أن يقارن -أ
 فعله , وال يصح القول برتاخي الفعل عن الفاعل بل ال يتصور ذلك يف حق الرب سبحانه .

م يف كالم شيخ اإلسالم دأنه ال يتأخر كذلك املفعول عن فاعله ال يسلم له كما تق : قوله  -ب
, ألن ذلك يستلزم قدم العامل وأنه موجب ابلذات , وهذا مناف أنه األول الذي ليس قبله شيء 

قول أهل السنة يف حوادث ال أول هلا ,  خيتلف عن قول الفالسفة الذي قالوا ابملوجب , و 
ابلذات , وذلك أن أهل السنة قالوا  ابجلواز والفالسفة كابن سينا قالوا ابلوجوب أو املوجب 

 ابلذات .
جيوز أن  واملقصود أن العامل لو كان قدميا للزم أن يكون فاعله مستلزما له ال قال شيخ اإلسالم : 

فإن الفاعل ال خيلو من ثالثة أقسام إما أن جيب اقرتان ؛ يكون فاعله ممن يرتاخى عنه مفعوله 
فلو كان العامل قدميا مل ؛ وإما أن جيوز فيه األمران , وإما أن جيب أتخر مفعوله عنه , مفعوله به 

يضني كيف يكون جيز أن يكون فاعله ممن جيب أن يرتاخى عنه مفعوله ألن ذلك مجع بني النق
مفعوله قدميا أزليا ويكون متأخرا عنه حاداث بعد أن مل يكن فتعني أن يكون فاعله إما أن جيب 
اقرتان مفعوله به وإما أن جيوز فيه األمران والثاين ابطل أيضا فإنه إذا جاز أن يقرتن به املفعول 

يه على اآلخر إال مبرجح وجاز أال يقرتن كان وجود املفعول ممكنا واملمكن ال يرتجح أحد طرف
والقول يف هذا املرجح كالقول يف غريه إن كان فاعله مستلزما له كان مقاران له فيلزم مقارنة األول 
له فإن مل جتب مقارنته له كان ممكنا مفتقرا إىل مرجح آخر وهلم جرا فال بد أن ينتهي األمر إىل 

ا للزم أن يكون مبدعه مرجحا اتما مستلزما مرجح اتم مستلزم ملفعوله فتبني أن العامل لو كان قدمي
 . أو املؤثر التام أو املرجح التام  ملفعوله سواء عرب عنه ابلعلة التامة

 (75|8الصفدية )
إن املوجب بذاته ف؛ وهبذا التحرير يزول اإلشكال يف هذه املسألة رمحه هللا  : شيخ اإلسالم وقال 

زل لكان كل ما يف بذاته للعامل يف األ لرب تعاىل موجباً فلو كان ا؛ يقارنه موجبه  إذا كان أزلياً 
كل ما شاء هللا وذلك ممتنع بل ما شاء هللا كان وما مل يشأ مل يكن ف ,  له يف األزل العامل مقارانً 
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جوده إذ ال يكون وما مل يشأ ميتنع و  ,  فإنه جيب وجوده بقدرته ومشيئته ؛  وجوده من العامل
. وهذا يقتضي وجوب وجود ما شاء تعاىل وجودهشيء إال بقدرته ومشيئته   

ه وقدرته فال منافاة فإن أريد به أنه يوجب ما حيدثه مبشيئت ؛  ولفظ املوجب ابلذات فيه إمجال
وإن أريد ابملوجب ,  ري ابلذات هبذا التفس وبني كونه موجباً  ؛  بني كونه فاعال ابلقدرة واالختيار

 وإن, ممتنع  بذات جمردة عن القدرة واالختيار فهذا ابطلمن األشياء  ابلذات أنه يوجب شيئاً 
 بقدمه الزم لذاته أريد أن علة اتمة أزلية تستلزم معلوهلا األزىل حبيث يكون من العامل ما هو قدمي

.  ابطل فهذا أيضاً  - الفلك أو غريه - وأبداً  أزالً   
سلب  يقتضو فسر مبا يفاملوجب ابلذات إذا فسر مبا يقتضى قدم شيء من العامل مع هللا أ

يكن   يشأ ملوما مل,  وإن فسر مبا يقتضى أنه ما شاء كان ,  صفات الكمال عن هللا فهو ابطل 
هذا أنه شاء  يفإن ما شاء وجوده فقد وجب وجوده بقدرته ومشيئته لكن ال يقتض؛  فهو حق 

.  وجوه متعددةع لشيئا من املخلوقات بعينه يف األزل بل مشيئته لشيء معني يف األزل ممتن  
لنظار أن ما  بني ا وال أعلم نزاعاً  ,  مقدوراً  وهلذا كان عامة العقالء على أن األزيل ال يكون مراداً 

وأن  ,  قدوراً م لذاته ال يتأخر منه شيء ال جيوز أن يكون مراداً  الزماً  كان من صفات الرب أزلياً 
أو كان  داً وإن كان نوعه مل يزل موجو ,   شيئا بعد شيء ال يكون إال حاداثً  مقدوراً  ما كان مراداً 

.  نوعه كله حاداث بعد أن مل يكن  
 كلم مبشيئته وقدرته وهلذا كان الذين اعتقدوا أن القرآن قدمي الزم لذات هللا متفقني على أنه مل يت

 ذين قالوا كالمه قدميوال,  وإمنا يكون مبشيئته وقدرته خلق إدراك يف العبد لذلك املعىن القدمي , 
لوا هو معىن واحد قائم قدمي العني متفقون على أنه مل يتكلم مبشيئته وقدرته سواء قا وأرادوا أنه

. ابلذات أو قالوا هو حروف أو حروف وأصوات قدمية أزلية األعيان  
إذا شاء وكيف  تكلماً وإنه مل يزل م,  خبالف أئمة السلف الذين قالوا إنه يتكلم مبشيئته وقدرته 

 يزل متكلماً  وإن كلمات هللا ال هناية هلا بل مل,  ؤالء يقولون الكالم قدمي النوع فإن ه؛  شاء 
. ومل يزل يتكلم كيف شاء إذا شاء وحنو ذلك من العبارات,  مبشيئته وقدرته   

(811|8منهاج السنة النبوية " )  
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مة للمعلول مل وأقوى دليل يف الرد على من يقول بقدم العامل أن العامل لو كان قدميا وكان علة ات
 يصدر شيء عن اخلالق .

 يتأخر أال لزم أزلية اتمة وعلته ابلذات موجبا قدميا الصانع كان إذا فيقالقال شيخ اإلسالم : 
 األزل يف التامة لتهع وجدت قد كان إن املتأخر ألن؛  ذكروا كما ومعلوله موجبه من شيء عنه
 كان سواء تكن مل أن بعد التامة علته جدتو  فقد يوجد مل وإن,  يتأخر ال أزليا يكون أن لزم

 اليت العلة يف كالقول العلة تلك علة يف القول مث ذلك غري أو العلة متام شروط من شرطا احلادث
 ال لقوهلم الزم وهذا األزل يف اتمة علة احلوادث من لشيء يكون أال فيلزم؛  هذه معلول هي
 على فيلزم األزل يف اتمة علته تكون ال فاحلادث ؛ معلوهلا تستلزم التامة العلة فإن؛  عنه حميد
 فأما وحينئذ,  الوجود واجب هي اليت التامة العلة عن حاداث احلوادث من شيء يكون أال ذلك
 أن وإما,  فساده يسلمون وهم ابلضرورة الفساد معلوم وهذا بنفسها حادثة احلوادث تكون أن

 يكن مل إن الفاعل ذلك مث فاعل فله نفسهب املوجود الواجب غري آخر فاعل عن حادثة تكون
 كان وإن,  األول يف كالقول عنه احلوادث حدوث يف والقول فاعل فله بنفسه الوجود واجب
 حيدث أال لزم اتمة علة كان إن الواجب ذلك يف كالقول فيه القول كان بنفسه الوجود واجب
 تقدير كل على قوهلم فساد بنيفت ابلذات ابملوجب قوهلم بطل اتمة علة يكن مل وإن حادث عنه
. 

 (81|8الصفدية )
 الرد عليهم يف مسألة أن هللا اتصف ابلصفة بعد أن مل يكن متصفا هبااملسألة الثانية : 

 وهي مسألة الرتجيح بال مرجح
إن كان الفاعل حينًا يفعُل وحينًا ال يفعل ، وجب أن تكون هنالك  : وأيضاً  قال ابن رشد     

ته إبح دى احلالتني أوىل منه ابألخرى ، فُيسأل أيضًا يف تلك العلة مثل هذا السؤال ، علة صرير
 ويف علة العلة ، فيمر  األمر إىل غري هناية .

 (43الكشف عن مناهج األدلة )
.قلت : وهذه املسألة تسمى عند العلماء مبسألة الرتجيح بال مرجح   
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طرفا  و,  فعل وإن شاء مل يفعل شاءن وذلك أن فعل هللا راجع إىل مشيئته املمكنة ؛ إ
ستند إىل ال بد أن ي فعله لشيء يف زمن دون زمن املمكن مها الوجود أو العدم ؛ وترجيح 

قبله أو بعده  اخللق , وإال يتصوروما من زمن يتصور فيه الفعل أو ؛  , أي إىل سببمرجح 
 , فدل على لزومية إثبات فعل هللا منذ األزل .

انع احملدث من هذا قول أكثر املعتزلة واألشعرية وغريهم ؛ يقرون ابلصو قال شيخ اإلسالم : 
م النا  : غري جتدد سبب حادث  وهلذا قامت عليهم الشناعات يف هذا املوضع ، وقال هل
يه على اآلخر هذا ينقض األصل الذي أثبتم به الصانع ؛ وهو أن املمكن ال يرتجح أحد طرف

يه شيء أزاًل ماثلة ، والفاعل على حال واحدة مل يتجدد فإال مبرجح ؛ فإذا كانت األوقات مت
. وأبداً مث اختص أحد األوقات ابحلدوث فيه ، كان ذلك ترجيحاً بال مرجح  

(854|4درء التعارض )  
اليهود أما ما يذكره كثري من أهل الكالم عن أهل امللل املسلمني و وقال  شيخ اإلسالم : 

كالم   يتكلم وال يفعل شيئا مث حدث ما حدث منوالنصارى أن هللا مل يزل معطال ال 
القرآن وال التوراة  فهذا قول مل ينطق به شيء من كتب هللا ال؛ ومفعوالت بغري سبب حادث 

  حابةوال قاله أحد من الص, هللا  أنبياءوال اإلجنيل وال الزبور وال نقل هذا عن أحد من 
نطقت به الكتب  م إبحسان ولكن الذيأصحاب نبينا صلى هللا عليه و سلم وال التابعني هل

لوق فما سوى هللا من األفالك واملالئكة وغري ذلك خم؛ والرسل أن هللا خالق كل شيء 
قدمه يف العامل ال وحمدث كائن بعد أن مل يكن مسبوق بعدم نفسه وليس مع هللا شيء قدمي ب

. أفالك وال مالئكة  
(84|8الصفدية )  

 
 لفعل عن الفاعل ابإلرادة والرد عليهم قياس أتخر ااملسألة الثالثة :

وذلك أن األشاعرة ردوا على شبهة عدم تصور أتخر الفعل عن الفاعل ؛ بشبهة أن إرادة الفاعل 
 يتصور أن تتأخر عن فعل الفاعل .
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فاإلرادة اليت ؛ , وبني أن اإلرادة تنقسم إىل عزم وقصد  وقد فصل شيخ اإلسالم يف هذه املسألة 
مى عزما , وهذه تسبق الفعل , وأما اإلرادة التامة اليت تكون مع الفعل , وهي تسبق الفعل وتس

 تسمى القصد فهذه ال تتأخر عن الفعل , وهذا هو القول الوسط يف هذه املسألة  .
, والفعل حادث  ! , وهذا مما خالفوا ) وهي مبعىن القصد ( فاألشاعرة قالوا  اإلرادة التامة قدمية 

خر منهم ابن رشد رمحه هللا ؛ فكيف يتصور إرادة اتمة قدمية وفعل حادث  به املعقول حىت س
 فهذا مناف للمعقول .

 يفعل أن الفاعل إرادة وأن,  املفعول حلدوث مستلزم الفعل أن تبني وإذا:  شيخ اإلسالم  قال
 نيك مل أن بعد حادث فهو فعله أريد ما وكل مفعول كل أن يبني فهذا؛  املراد حلدوث مستلزمة
 وأبدا أزال مرادها يقارهنا املمكنات من لشيء أزلية إرادة مث يكون أن ميتنع أنه هبذا وعلم,  عموما
 . املفعوالت ببعض خاصة كانت أو عنه يصدر ما لكل عامة كانت سواء
 ذلك فإن؛  العقالء بني عليه متفق ظاهر فامتناعه عنه يصدر ما لكل عامة كوهنا أما يقال مث 

 يف حيدث ال أن فيلزم؛  أزليا قدميا واسطة بغري أو بواسطة عنه صدر ما كل نيكو  أن يستلزم
 من بينهما وما واألرض السماء يف احلوادث حدوث من اخللق يشهده ملا خمالف وهو شيء العامل

 الرايح وحركة والكواكب والقمر الشمس كحركة واألعراض واألعيان احلركات حدوث
 . واملعدن والنبات حليوانا من حيدث وما واملطر وكالسحاب

 وإما,  األزلية اإلرادة تلك إال له ليس يقال أن إما حينئذ وألنه تقدم فلما معني شيء إرادة وأما 
 املريد يكون التقدير هذا على فإنه ابألول قيل فإن؛  شيء بعد شيئا حتصل إرادات له يقال أن

 إبرادة وال القدمية ابإلرادة ال احلوادث نم شيئا يريد فال األزيل ملراده مقاران األزل يف األزيل
 أزلية إبرادة إما حاداث احلادث كان همراد يقارنه أن جيب األزيل املريد أن قدر إذا ألنه متجددة

 : لوجهني ابطل وهذا له مقارنة حادثة إبرادة حاداث وإما مراده املريد يقارن فال
 . أزلية واحدة إرادة إال له ليس أنه التقدير أن:  أحدمها 
 احلادث السبب ذلك يف والقول حادث سبب إىل يفتقر اإلرادة تلك حدوث أن : الثاين 

 بال حيدث أن وميتنع هلا مرادها ملقارنة املستلزمة األزلية ابإلرادة حيدث أن ميتنع غريه يف كالقول
 املعني احلادث إرادة تكون أن التقدير هذا على فيجب إرادة بال احلادث حدوث المتناع إرادة
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 من حيدث ما لكل مريدا يزل مل املبدع الفاعل وأن قبله الذي للحادث وإبرادة له إبرادة مشروط
 . املرادات

 حمدث له مراد فكل شيء بعد شيئا حيصل أن أراد لو يقال أن وهو؛  الثاين التقدير هو وهذا 
 بعد كائن حمدث خملوق سواه ما وكل,  ألزليةاو  ابلقدم املنفرد وحده وهو,  يكن مل أن بعد كائن
 الذي التقدير هو وهذا وتسلسلها احلوادث دوام إال فيه فليس التقدير هذا وعلى يكن مل أن

 احلديث أهل أئمة قول هو وهذا,  عليه ويقدر يريده ما الفاعل بذات يقوم أن ويلزم عليه تكلمنا
 . خرينواملتأ املتقدمني من أساطينهم قول بل والفلسفة الكالم أهل من وكثري

 ميتنع وأنه نفسا أو عقال أو جسما مسى سواء هللا سوى ما كل حبدوث القول جيب أنه فتبني 
 ابمتناع أوقيل هلا أول ال وأنه وتسلسلها احلوادث دوام جبواز قيل سواء قدميا ذلك من شيء كون
 بقدم القائلني وأن ذلك ابمتناع قيل أو حادث سبب من له بد ال احلادث أبن قيل وسواء ذلك
 كل على قط يكذب مل الذي العقل صريح يف ابطل قوهلم والنفو  والعقول كاألفالك العامل
 . املطلوب هو وهذا تقدير

  (692-692|1)  منهاج السنة
فلو كان جمرد ما تقدم من  وإالو أيضا فالبد عند وجود املراد من سبب يقتضى حدوثه وقال : 
التامة والقدرة التامة جيب وجود  اإلرادةذلك ألنه مع والقدرة كافيا للزم وجوده قبل  اإلرادة
 . املقدور

 (631|2)جمموع الفتاوى
 :وهو سبحانه إذا أراد شيئا من ذلك فللنا  فيها أقوال  وقال :

ونسبتها إىل اجلميع واحدة و لكن  و إمنا يتجدد تعلقها ابملراد, قيل اإلرادة قدمية أزلية و احدة  
, صص بال خمصص فهذا قول ابن كالب و األشعرى و من اتبعهما من خواص اإلرادة أهنا خت

حىت قال أبو الربكات ليس ىف العقالء  ابالضطراركثري من العقالء يقول إن هذا فساده معلوم و 
و ما علم أنه قول طائفة كبرية من أهل النظر و الكالم و بطالنه من جهات من ,  من قال هبذا 

ذاك و من جهة أنه جعل اإلرادة ختصص لذاهتا و من جهة أنه مل جهة جعل إرادة هذا غري إرادة 
جيعل عند وجود احلوادث شيئا حدث حىت ختصص أو ال ختصص بل جتددت نسبة عدمية 
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ليست و جودا و هذا ليس بشيء فلم يتجدد شيء فصارت احلوادث حتدث و تتخصص بال 
  . سبب حادث و ال خمصص

دة واحدة قدمية مثل هؤالء لكن يقول حتدث عند جتدد قول من يقول إبرا: و القول الثاين  
 .األفعال إرادات ىف ذاته بتلك املشيئة القدمية كما تقوله الكرامية و غريهم 

و هؤالء أقرب من حيث أثبتوا إرادات األفعال و لكن يلزمهم ما لزم أولئك من حيث أثبتوا  
رادة واحدة تتعلق جبميع حوادث بال سبب حادث و ختصيصات بال خمصص و جعلوا تلك اإل

و جعلوها أيضا ختصص لذاهتا و مل جيعلوا عند وجود اإلردات احلادثة شيئا  اإلرادات احلادثة
 .حدث حىت ختصص تلك اإلرادات احلدوث 

قول اجلهمية و املعتزلة الذين ينفون قيام اإلرادة به مث إما أن يقولوا بنفي  : و القول الثالث 
 حمل كقول البصريني  يفنفس األمر و الفعل أو يقولوا حبدوث إرادة ال اإلرادة أو يفسروهنا ب

 .ل قد علم أيضا فسادها او كل هذه األقو  
أنه مل يزل مريدا إبرادات متعاقبة فنوع اإلرادة قدمي و أما إرادة الشيء املعني : و القول الرابع  

 .فإمنا يريده ىف وقته 
 بعد ذلك خيلقها فهو إذا قدرها علم ما سيفعله و أراد و هو سبحانه يقدر األشياء و يكتبها مث 

, فاألول عزم ؛ فعله يف الوقت املستقبل لكن مل يرد فعله ىف تلك احلال فإذا جاء و قته أراد فعله 
 .و الثاين قصد 

 :وهل جيوز و صفه ابلعزم فيه قوالن  
 .املنع كقول القاضي أىب بكر و القاضي أىب يعلى: أحدمها 
ابلضم و { فإذا عزمت فتوكل على هللا }اجلواز و هو أصح فقد قرأ مجاعة من السلف :  و الثاين

فعزم  : و كذلك ىف خطبة مسلم .  مث عزم هللا يل: الصحيح من حديث أم سلمة  احلديث يف
 .يل 
و أراد أن , وقتها  يففهو سبحانه إذا قدرها علم أنه سيفعلها ؛ و سواء مسي عزما أو مل يسم  

فإذا جاء الوقت فال بد من إرادة الفعل املعني و نفس الفعل و البد من علمه  ؛وقتها يف يفعلها
 .مبا يفعله 
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 (303-301|12)جمموع الفتاوى 
 .أما اإلرادة فذكروا هلا ثالثة لوازم و الثالثة تناقض اإلرادة وقال :  
و هذا , ري حتول حاهلا أهنا تكون و ال مراد هلا بل مل يزل كذلك مث حدث مرادها من غ : قالوا 

فإن الفاعل إذا أراد أن يفعل فاملتقدم كان عزما على الفعل و ؛ معلوم الفساد ببديهة العقل 
قصدا له ىف الزمن املستقبل مل يكن إرادة للفعل يف احلال بل إذا فعل فالبد من إرادة الفعل يف 

جرد عزم من غري أن يتجدد و هلذا يقال املاضي عزم و املقارن قصد فوجود الفعل مب, احلال 
فكان حصول املخلوقات هبذه اإلرادة ممتنعا لو قدر إمكان حدوث ؛ قصد من الفاعل ممتنع 
من جهة اإلرادة و من  االمتناعنفسه فصار  يففكيف و ذاك أيضا ممتنع ؛ احلوادث بال سبب 

 .نفسه  يفجهة تعينت مبا هو ممتنع 
على مثل فهذا مكابرة بل ال تكون اإلرادة إال ملا ترجح و قوهلم أن اإلرادة ترجح مثال :  الثاين 

 يفجوده على عدمه عند الفاعل إما لعلمه أبنه أفضل أو لكون حمبته له أقوى و هو إمنا يرتجح 
عاقبته أفضل فال يفعل أحد شيئا إبرادته إال لكونه حيب املراد أو حيب ما يؤول إليه  العلم لكون

 .املراد أحب إليه من عدمه ال يكون و جوده و عدمه عنده سواء املراد حبيث يكون وجود ذلك 
فهذا أيضا ابطل بل مىت حصلت ؛ أن اإلرادة اجلازمة يتخلف عنها مرادها مع القدرة  : الثالث 

القدرة التامة و اإلرادة اجلازمة وجب وجود املقدور و حيث ال جيب فإمنا هو لنقص القدرة أو 
غري موضع أنه  يفو هو خيرب ,  تعاىل ما شاء كان و ما مل يشأ مل يكن لعدم اإلرادة التامة والرب 

لو شاء ربك و {} و لو شئنا آلتينا كل نفس هداها }لو شاء لفعل أمورا مل يفعلها كما قال 
شاء ذلك لكان قادرا عليه  فبني أنه لو { اقتتلوالو شاء هللا ما و { } احدة جلعل النا  أمة و 

 . احلكمة مع كونه قادرا عليه لو شاءه يفنشأه إذ كان عدم مشيئته أرجح لكنه ال يفعله ألنه مل 
 (359|12الفتاوى )جمموع 
إمنا قالوا ذلك فرارا من القول بدوام احلوادث ووجود حوادث ؛ فإن القائلني بتأخر مرادها  وقال :

جلاز عندهم  وإال فلو جاز دوام احلوادث؛ وعلى هذا التقدير فيلزم حدوث العامل , ال أول هلا 
ولو جاز ذلك مل يقولوا بتأخر املراد عن اإلرادة القدمية األزلية مع ما يف , وجود املراد يف األزل 
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وما يف ذلك من الشناعة عليهم ونسبة  , ذلك من ترجيح أحد املتماثلني على اآلخر بال مرجح 
 .كثري من العقالء إىل أهنم خالفوا صريح املعقول 

فاحتاجوا لذلك أن يثبتوا ؛  هذا القول العتقادهم امتناع حوادث ال أول هلا فإهنم إمنا صاروا إىل 
إرادة قدمية أزلية يتأخر عنها املراد وحيدث بعد ذلك من غري سبب حادث واحتاجوا أن يقولوا إن 

وإال فلو اعتقدوا جواز دوام احلوادث , نفس اإلرادة ختصص أحد املتماثلني على اآلخر 
حتدث اإلرادات واملرادات ويقولون جبواز قيام احلوادث ابلقدمي  يقولوا أبنه وتسلسلها ألمكن أن

ولرجعوا عن قوهلم أبن نفس اإلرادة القدمية ختصص أحد املثلني يف املستقبل وعن قوهلم حبدوث 
احلوادث بال سبب حادث وكانوا على هذا التقدير ال يقولون بقدم شيء من العامل بل يقولون إن  

 .  فإنه حادث كائن بعد أن مل يكنكل ما سوى هللا
 (448|8منهاج السنة )

وما يقوله املتكلمون يف جواب هذا ، من أن الفعل يف الرد على ذلك :  قال ابن رشد     
احلادث كان إبرادة قدمية ، ليس مبُنج وال خملٍص من هذا الشك ؛ ألن اإلرادة غرُي الفعل املتعلق 

 حاداثً . هاداثً فواجب أن يكون الفعل املتعلق إبجيادابملفعول . وإذا كان املفعول ح
وسواء فرضنا اإلرادة قدميًة أو حديثًة ، متقدمة على الفعل أو معه ، فكيفما كان ، فقد      

وهذا ال  -أن جيو ِّزوا على القدمي أحد ثالثة أمور : إما إرادة حادثة وفعل حادث ،يلزمهم 
وإما فعل قدمي وإرادة   -وهذا ال يتصور  -قدمية ،وإما فعل حادث وإرادة   -يسلمون به 

. واحلادث ليس ميكن أن يكون عن فعل قدمي بال واسطة ،  -وهذا مناف للمعقول  –قدمية 
 إن سلمنا هلم أنه يوجد عن إرادة قدمية .

وهو كفرض مفعول بال  املتعلق ابملفعول شيٌء ال يعقل , ووضع اإلرادة نفسها هي للفعل     
فإن الفعل غري الفاعل ، وغري املفعول ، وغري اإلرادة . واإلرادة هي شرط الفعل ال الفعل فاعل ؛ 

. 
وأيضًا فهذه اإلرادة القدمية جيب أن تتعلق بعدم احلادث دهرًا ال هناية له ، ، إذ كان      

ال بعد احلادث معدومًا دهرًا ال هناية له. فهي ال تتعلق ابملراد يف الوقت الذي اقتضت إجياده إ
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انقضاء دهر ال هناية له . وما ال هناية له ال ينقضي ؛ فيجب أال خيرج هذا املراد إىل الفعل ، أو 
وهذا هو بعينه برهام املتكلمني الذي اعتمدوه يف حدوث  ينقضي دهٌر ال هناية له وذلك ممتنع .

  دورات الفلك .
وقت خمصوص ، ال بد أن حدث فيها ، يف وأيضاً فإن اإلرادة اليت تتقدم املراد ، وتتعلق به ب     

وقت إجياد املراد ، عزٌم على اإلجياد مل يكن قبل ذلك الوقت ، ألنه إن مل يكن يف املريد ، فـي 
وقت الفعل ، حالٌة زائدة على ما كانت عليه يف الوقت الذي اقتضت اإلرادة عدم الفعل ، مل 

 ه .يكن وجود ذلك الفعل عنه يف ذلك الوقت أوىل من عدم
إىل ما يف هذا كله من التشعيب والشكوك العويصة اليت ال يتخلص منها العلماء املَهَرة بعلم      

الكالم و احلكمة ، فضاًل عن العامة . ولو ُكلِِف اجلمهور العلم من هذه الطرق لكان من ابب 
 تكليف ما ال يطاق .

 (48-43الكشف عن مناهج األدلة )
وهذا هو فعول حاداثً فواجب أن يكون الفعل املتعلق إبجياده حاداثً . : وإذا كان امل وقولهقلت : 

 . القول الصواب , وأن األفعال تقوم بذات هللا وهي من الصفات التابعة ملشيئته واختياره
: وأيضًا فهذه اإلرادة القدمية جيب أن تتعلق بعدم احلادث دهراً ال هناية له ، ، إذ   وقولهقلت : 

ًا دهرًا ال هناية له. فهي ال تتعلق ابملراد يف الوقت الذي اقتضت إجياده إال كان احلادث معدوم
بعد انقضاء دهر ال هناية له . وما ال هناية له ال ينقضي ؛ فيجب أال خيرج هذا املراد إىل الفعل ، 

وهذا إلزام قوي من ابن رشد لألشاعرة , ألن اإلرادة أو ينقضي دهٌر ال هناية له وذلك ممتنع . 
, فهذا العدم إن كان متناهيا  تناىف مع القول  لقدمية يستلزمها ما يستلزم الذات من األوليةا

   ابلقدم , وإن مل يكن متناهيا الستلزم أن ال يصدر الفعل ألن ما يتناهى ال ينقضي .
 

غري  شيءفذلك ؛ ال مراد حمدث ال يكون عنها إ اإلرادة: وأما املقدمة القائلة إن  قال ابن رشد
من املضاف . وقد  اإلرادةة اليت ابلفعل ، فهي مع فعل املراد نفسه ، ألن بني , وذلك أن اإلراد

تبني أنه إذا وجد أحد املضافني ابلفعل وجد اآلخر ابلفعل ، مثل األب واالبن، وإذا وجد 
دث اليت ابلفعل حادثة فاملراد وال بد حا اإلرادةأحدمها ابلقوة وجد اآلخر ابلقوة . فإن كانت 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 16 

اليت تتقدم  اإلرادةاليت ابلفعل قدمية فاملراد الذي ابلفعل قدمي . وأما  اإلرادةابلفعل وإن كانت 
 اليت ابلقوة ، أعين اليت مل خيرج مرادها إىل الفعل ، إذ مل يقرتن بتلك اإلرادةاملراد فهي 

أهنا على حنو من الفعل املوجب حلدوث املراد . ولذلك هو بني ، أهنا إذ مل خرج مرادها  اإلرادة
الوجود مل تكن عليه قبل خروج مراها إىل فعل ، إذ كانت هي السبب يف حدوث املراد بتوسط 

 الفعل فإذن ،ـ لو وضع املتكلمون أن اإلرادة حادثه لوجب أن يبكون املراد حمداثً وال بد. 
رادة قدمية  ابإلصرح الوالظاهر من الشرع أنه مل يتعمق هذا التعمق مع اجلمهور . ولذلك ومل ي   

إذا  لشيءوال حادثه ، بل صرح مبا األظهر منه أن اإلرادة حادثه وذلك يف قوله تعاىل:}إمنا قولنا 
[. وإمنا كان ذلك كذلك ألن اجلمهور ال يفهمون 43{ ]النحل:ن أردنه أن نقول له كنت فيكو 

ال حبدوث وال بقدم ،  اإلرادةالشرع مل يصرح يف  أنثة عن إرادة قدمية ، بل احلق دموجودات حا
لكون هذا من املتشاهبات يف حق األكثر . وليس أبيدي املتكلمني برهان قطعي على استحالة 

قدمي  قيام إرادة حادثة يف موجود قدمي ، ألن األصل الذي يعولون عليه يف نفي قيام اإلدارة مبحل
 وهي أن ما ال خيلو عن احلوادث حادث .  هو املقدمة اليت بينا 

 (43-44ف عن مناهج األدلة )الكش
: وأما املقدمة القائلة إن اإلرادة ال يكون عنها إال مراد حمدث فذلك شيء غري  وقوله قلت :

بني , وذلك أن اإلرادة اليت ابلفعل ، فهي مع فعل املراد نفسه ، ألن اإلرادة من املضاف . وقد 
مثل األب واالبن، وإذا وجد  تبني أنه إذا وجد أحد املضافني ابلفعل وجد اآلخر ابلفعل ،

أحدمها ابلقوة وجد اآلخر ابلقوة . فإن كانت اإلرادة اليت ابلفعل حادثة فاملراد وال بد حادث 
فاملراد الذي ابلفعل قدمي . وأما اإلرادة اليت تتقدم ؛ وإن كانت اإلرادة اليت ابلفعل قدمية , ابلفعل 

اإلرادة   خيرج مرادها إىل الفعل ، إذ مل يقرتن بتلكاملراد فهي اإلرادة اليت ابلقوة ، أعين اليت مل
وهذا قريب جدا من كالم شيخ اإلسالم التفريق بني اإلرادة اليت .  الفعل املوجب حلدوث املراد

تكون قبل الفعل واليت تسمى العزم واإلرادة اليت تكون مع الفعل واليت تسمى القصد , وهذه 
 . األخرية ال يتصور أتخرها عن الفعل

ولذلك عرضت أشد حرية تكون ن وأعظم شبهة ، للمتكلمني من أهل :  قال ابن رشدو    
كما قلنا ، قدمية ، وهذا بدعة   لك ملا صرحوا أن هللا مريد إبرادةملتنا ، أعين األشعرية ؛ وذ
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ة ؟ فقالوا : فقالوا : ث ، قيل هلم : كيف يكون مراد حادث عن إرادة قدميووضعوا أن العامل حمد
 القدمية تعلقت إبجياده يف وقت خمصوص وهو الوقت الذي وجد فيه .  إلرادةإن ا
فقيل هلم : إن كانت نسبة الفاعل املريد إىل احملدث ، ويف وقت عدمه ، هي بعينها نسبته إليه    

يف وقت إجياده ، فاحملدث مل يكن وجوده يف وقت وجوده أوىل منه غريه ، إذ مل يتعلق به ، يف 
فعل انتفى عنه يف وقت العدم . وإن كانت خمتلفة ، فهنالك إرادة حادثة ضرورة  وقت الوجود ،

، وإال وجب أن يكون مفعول حمدث عن فعل قدمي . فإن ما يلزم من ذلك يف الفعل ، يلزم يف 
 اإلرادة . 

وذلك أنه يقال هلم : إذا حضر الوقت ، وقت وجوده ، فوجد ، فهل وجد بفعل قدمي أو    
بفعل قدمي . وإن قالوا : بفعل  ل قدمي ، فقد جوزوا وجود احملدثفإن قالوا : بفع بفعل حمدث ؟

حمدث ، لزمهم أن يكون هنالك إرداة حمدثه. فإن قالوا : اإلرادة هي نفس الفعل فقد قالوا حماالً 
ولو كان املريد إذا أراد شيئًا ما ، يف وقت ما ، وجد  اإلرادة هي سبب الفعل يف املريد ,، فإن 

ذلك الشيء عند حضور وقته ، من غري فعل منه ابإلرداة املتقدمة ، لكان ذلك الشيء موجوداً 
 عن غري فاعل. 

وأيضًا فقد يظن أنه إن كان واجبًا أن يكون عن اإلرادة احلادثه مراد حادث ، فقد جيب أن    
ثه واحدًا ، وذلك يكون عن اإلرادة القدمية مراد قدمي ، وإال كان مراد اإلرادة القدمية واحلاد

 مستحيل . 
 (45-44الكشف عن مناهج األدلة )   

وقول ابن رشد :   "فقيل هلم : إن كانت نسبة الفاعل املريد إىل احملدث ... " هي نفس مسألة 
 . الرتجيح بال مرجح املتقدمة كما تقدم

قدمية , إال وهو وهو يلزمهم أنه ما من وقت يتصور فيه إجياد املفعول احلادث عن تلك اإلرادة ال
يتصور يف وقت غري ذلك الوقت ؛ فتخصيص هذا الوقت دون سواه حيتاج إىل مرجح , وهذا 

 من تناقضهم .
 

 حوادث ال أول هلا :  الرابعةاملسألة 
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بيان ابن رشد  أن ال حمذور من القول حبوادث ال أول هلا , ألن استناد ذلك لألول الذي 
 ليس له بداية .

 
ينحل مجيع الشكوك الواردة هلم يف هذا الباب . وأعسرها كلها هو وهبذا  :  قال ابن رشد     

ما جرت به عادهتم أن يقولوا : إنه إذا كانت احلركات الواقعة يف الزمان املاضي حركات ال هناية 
إال وقد انقضت قبلها حركات ال هلا ، فليس يوجد منها حركة يف الزمان احلاضر املشار إليه ، 

وهذا صحيح ومعرتف ب عند الفالسفة، إن وضعت احلركة املتقدمة شرطًا يف وجود . هناية هلا 
. وليس منها لزم أن توجد قبلها أسباب ال هناية هلا املتأخرة ، وذلك أنه مىت لزم أن توجد واحدة 

جيِوز أحد من احلكماء وجود أسباب ال هناية هلا ، كما جتوزه الدهرية ، ألنه يلزم عنه وجود 
لكن القوم ملا أداهم الربهان إىل أن ههنا من غري سبب ، ومتحرك من غري حمرك ،  مسبرب

ابتداء وال انتهاء ، وأن فعله جيب أن يكون غري مرتاخ عن مبدًأ حمركًا أزليًا ليس لوجوده 
يف وجوده ، وإال كان فعله ممكنًا ال ضروراًي .  وجوده ، لزم أن ال يكون لفعله مبدأ كاحلال

دأ أواًل ، فيلزم أن تكون أفعال الفاعل الذي ال مبدأ لوجوده ليس هلا مبدأ  فلم يكن مب
واحد من أفعاله كاحلال يف وجوده . وإذا كان ذلك كذلك ، لزم ضرورة أن ال يكون واحد 
بل لزم أن يكون  األوىل شرطاً يف وجود الثاين . ألن كل واحد منهما هو غري فاعل ابلذات .

. وليس ذلك يف أمثال  له أمرًا ضروراًي اتبعًا لوجود مبدأ أول أزيل هذا النوع مما ال هناية
احلركات املتتابعة أو املتصلة ، بل ويف األشياء اليت يظن هبا أن املتقدم سبب للمتأخر ، مثل 
اإلنسان الذي يولد إنساانً مثله . وذلك أن احملدث لإلنسان املشار إليه إبنسان آخر ، جيب أن 

إنساانً عن إنسان . فيكون كون إنسان  أول قدمي ، ال أول لوجوده ، وال إلحداثهيرتقى إىل فاعل 
. وذلك أن الفاعل والبعدية ابلذات عن إنسان آخر إىل ما ال هناية له ، كواًن ابلعرض والقبلية 

اليت يفعل هبا  ال آلة ، كذلك ال أول لآللة الذي ال أول لوجود كما ال أول ألفعاله اليت يفعلها ب
فعاله اليت ال أول هلا ، من أفعاله اليت من شأهنا أن تكون آبلة . فلما اعتقد املتكلمون فيما أ

ابلعرض أنه ابلذات ، دفعوا وجوده ، وعسر حل قوهلم ، وظِنوا أن دليلهم ضروري . وهذا من  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 19 

ا ، أنه لو كانت للحركة حركة مل أرسطوكالم الفالسفة بني . فإن قد صرح رئيسهم األول ، وهو 
كان لألسطقس اسطقس ملا وجد األسطقس . وهذا النحو مما ال هناية وجدت احلركة ، وأنه لو  

ل ليس عندهم مبدأ وال منتهى . ولذلك ليس يصدق على شيء منه أنه قد انقضى ، وال أنه قد 
ما انقضى فقد ابتدأ ، وما مل يبتدئ فال ينقضي دخل يف الوجود وال يف الزمان املاضي . ألن كل 

وذلك أيضاً بني من كون املبدأ والنهاية من املضاف . ولذلك يلزم من قال إنه ال هناية لدورات . 
الفلك يف املستقبل أال يضع هلا مبدأ ، ألن ما ل مبدأ فله هناية ، وما ليس له هناية فليس له مبدأ 

آخر له ، أول له فال آخر ، وما ال  هوكذلك األمر يف األول واآلخر ، أعين ما له أول فل. 
وما ال  وما ال آخر له فال انقضاء من أجزائه ابحلقيقة ، وال مبدأ جلزء من أجزائه ابحلقيقة ، 

هل انقضت . ولذا إذا سأل املتكلمون الفالسفة :  مبدأ جلزء من أجزائه فال انقضاء له
ال أول هلا  ألن من وضعهم أهنااحلركات اليت قبل احلركة احلاضرة ، كان جواهبم : إهنا مل تنقض ، 

املتكلمني إن الفالسفة يسلمون انقضاءها ليس بصحيح ، ألنه ال ، فال انقضاء هلا . فإيهام 
ينقضي عندهم إال ما ابتدأ . فقد تبني لك أنه ليس من األدلة اليت حكاها عن املتكلمني يف 

وال األدلة اليت ، حدوث العامل كفاية يف أن تبلغ مرتبة اليقني ، وأهنا ليس تلحق مبراتب الربهان 
عن الفالسفة يف هذا الكتاب حلق مبراتب الربهان . وهو الذي قصدان بيانه يف  أدخلها وحكاها

هذا الكتاب . وأفضل ما جياوب به من سأل عما دخل من أفعاله يف الزمان املاضي أن يقال : 
 دخل من أفعله مثل ما دخل من وجده ألن كليهما ال مبدأ له .

 (57-54هتافت التهافت)
: أكثر من يقول حبدوث العامل يقول حبدوث الزمان معه ، فلذلك كان قوله إن وقال ابن رشد

قواًل غري ال ختلو أن تكون متناهية ، أو غري متناهية ،   -أي كان ال يفعل مث فعل  -مدة الرتك
مدة .  له ال ينقضي وال ينتهي أيضًا ، فإن اخلصم ال يسلم إن للرتك صحيح . فإن ما ال ابتداء

ه الذي هو مبدأه وإمنا الذي يلزمهم أن يقال هلم: حدوث الزمان هل كان ميكن فيه أن يكون طرف
أو ليس ممكن ذلك . فإن قالوا : ليس ميكن ذلك ، فقد جعلوا أبعد من اآلن الذي حنن فيه 

ميكن أن وهذا شنيع ومستحيل عندهم . وإن قالوا أنه مقداراً حمدوداً ال يقدر الصانع أكثر منه ، 
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وهل ميكن يف ذلك الطرف الثاين أن ، قيل :  يكون طرفه أبعد من اآلن من الطرف املخلوق
وال بد هلم من ذلك ، قيل : فههنا إن كان حدوث يكون طرف أبعد منه . فإن قالوا : نعم ، 

مقادير من الزمان ال هناية هلا، ويلزمكم أن يكون انقضاءها على قولكم يف الدورات شرطًا يف 
حدوث املقدار الزمين املوجود منها . وإن قلتم : إن ما ال هناية له ال ينقضي ، فما ألزمتم 
خصومكم يف الدورات ألزمكم يف أماكن مقادير األزمنة احلادثة . فإن قيل إن الفرق بينهما إن 

اية هلا تلك اإلمكاانت غري متناهية هي ملقادير مل خترج إىل الفعل ، وإمكاانت الدورات اليت ال هن
قد خرجت إىل الفعل ، قيل إمكاانت األشياء هي من األمور الالزمة لألشياء سواء كانت 

أو مع األشياء على ما يرى ذلك قوم ، فهي ضرورة بعدد األشياء . فإن  متقدمة على األشياء 
كان يستحيل قبل وجود الدورة احلاضرة وجود دورات ال هناية هلا ، يستحيل وجود إمكاانت 

ال هناية هلا . إال أن لقائل أن يقول : إن الزمان حمدود املقدار ، أعين : زمان العامل ،  دورات
فليس ميكن وجود زمان أكرب منه وال أصغر كما يقول قوم يف مقدار العامل . ولذلك أمثال هذه 
األقاويل ليست برهانية . ولكن كان األحفظ ملن يضع العامل حمداًث ، أن يضع الزمان حمدود 

ملقدار ، وال يضع اإلمكان متقدماً على املمكن . وأن يضع العظم كذلك متناهياً ، ولكن العظم ا
 له كل ، والزمان ليس له كل .

 (14-18هتافت التهافت)
لذاته , مع بيان أنه سبحانه هو األول الذي ليس قبله  ةفالشاهد أن فعل هللا وهو صفته مالزم

 شيء .
قوله إن  اء مما نقمت على أيب احلسن األشعري وكان مما ذكروهقال شيخ اإلسالم : وذكروا أشي

تجوا على قادرا على الفعل وهذا أصل قول هؤالء املتكلمني الذين اح األزلالرب مل يكن يف 
لزم من وي, حدوث العامل أبن ما ال خيلو عن احلوادث فهو حادث المتناع حوادث ال أول هلا 

الوا صار الفعل ممكنا بعد أن مل يكن ممكنا ذلك امتناع أن يكون مقدورا للرب فق  
اب وال السنة ومعلوم عند من يعلم الكتاب والسنة وأقوال سلف األمة وأئمتها أنه ليس يف الكت
م ممكنا له يف شيء يدل على أن الرب مل يكن الفعل ممكنا له يف األزل أو مل يكن الفعل والكال
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ار قادرا فاعال الفعل والكالم مل يزل معطال مث إنه صاألزل أو أنه مل يزل معطال عن الفعل أو عن 
 متكلما بعد أن مل يكن كذلك 

ان ممتنعا يف األزل وقد جييبون عن هذا جبواب فيه مغلطة فيقولون مل يزل قادرا ولكن املقدور ك
من  االنتقالن فإن املقدور ال يكون ممتنعا بل ال يكون إال ممكنا وألن ذلك يتضم؛ وهذا تناقض 

إىل اإلمكان بال حدوث شيء وهو ابطل . متناعاال  
(814|8الصفدية )  

ال فيه وال جياد هللا ، فذلك ال حمإبابلنظر إىل وجود حوادث ال أول هلا  أما ال الشنقيطي :وق
وجوده  يلزمه حمذور ألهنا موجودة بقدرة وإرادة من ال أول له جل وعال . وهو يف كل حلظة من

كان قبل ذلك   للحوادث له مبدأ يوهم أنه إحداثهكم عليه أبن حيدث ما يشاء كيف يشاء فاحل
حتليل زمن  نك لو فرضتأسبحانه وتعاىل عن ذلك . وإيضاح املقام  اإلجياداملبدأ عاجزاً عن 

 إجيادابتداء  أن وجود هللا يف املاضي إىل األزل إىل أفراد زمانية أقل من حلظات العني أن تفرض
 قلنا ليس قلت هو مقرتن ابللحظة األوىل إنك اللحظات فإنك احلوادث مقرتن بلحظة من تل

للحظة جبميع هناك أوىل البتة ، وإن فرضت اقرتانه بلحظة أخرى فإن هللا موجود قبل تلك ا
كيف شاء   صفات الكمال واجلالل مبا ال يتناهى من اللحظات وهو يف كل حلظة حيدث ما شاء

اً من الفعل قبل ابتداء قبله شيئاً يتوهم أن له مانع فاحلكم عليه أبن لفعله مبدأ ، مل يكن فعل
ما يشاء   الفعل ، فاحلاصل أن وجوده جل وعال ال أول له وهو يف كل حلظة من وجوده يفعل
ق عليه زمن هو كيف يشاء فجميع ما سوى هللا كله خملوق حادث بعد عدم ، إال أن هللا مل يسب

كانت إبجياد   هر أن وجود حوادث ال أول هلا إنفيه ممنوع الفعل سبحانه وتعاىل عن ذلك . فظ
حمدثه ال  من ال أول له ال حمال فيه وكل فرد منها كائناً ما كان فهو حادث مسبوق بعدم لكن

 أول له وهو يف كل وقت حيدث ما شاء كيف شاء سبحانه وتعاىل .
(58)رحلة احلج إىل بيت هللا احلرام   

 
 سألة خلق العامل من عدم .: نقد األشاعرة يف م سألة اخلامسةامل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 22 

ما أن يقال إن عقيدة الشرع يف خلق العامل هي أنه خلق من غري شيء ويف فإ:  قال ابن رشد
غري زمان فذلك شيء ال ميكن يتصوره العلماء فضال عن اجلمهور فينبغي كما قلنا أال يعدل يف 

 الشرع عن التصور الذي وضعه للجمهور وال يصرح هلم بغري ذلك ... .
 (44كشف عن مناهج األدلة )ال

وهؤالء حتريوا يف خلق الشيء من مادة كخلق االنسان من النطفة واحلب قال شيخ اإلسالم : 
من احلب والشجرة من النواة وظنوا أن هذا ال يكون إال مع بقاء اصل تلك املادة إما اجلواهر 

لق هللا شيئا من شيء فانه عند قوم وإما املادة املشرتكة عند قوم وهم يف احلقيقة ينكرون أن خي
عقلي عند قوم وكالمها مل خيلق  عندهم ال حيدث إال الصورة اليت هي عرض عند قوم أو جوهر
 . من مادة واملادة عندهم ابقية بعينها مل خيلق ولن خيلق منها شيء

 (54النبوات )
ق ال من شيء وأيضا فكون الشيء خملوقا من مادة وعنصر أبلغ يف العبودية من كونه خل وقال :

وأبعد عن مشاهبة الربوبية فإن الرب هو أحد صمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد فليس له 
أصل وجد منه وال فرع حيصل عنه فاذا كان املخلوق له أصل وجد منه كان مبنزلة الولد له وإذا 

شاهبة الربوبية خلق له شيء آخر كان مبنزلة الوالد وإذا كان والدا ومولودا كان أبعد عن م
والصمدية فانه خرج من غريه وخيرج منه غريه ال سيما إذا كانت املادة اليت خلق منها مهينة كما 

 . قال تعاىل أمل خنلقكم من ماء مهني
 (15النبوات )
فالذي جاء به القرآن والتوراة واتفق عليه سلف األمة وأئمتها مع أئمة أهل الكتاب : أن  وقال :

هللا وأحدثه من مادة كانت خملوقة قبله كما أخرب يف القرآن أنه : } استوى إىل  هذا العامل خلقه
[  88السماء وهي دخان { أي خبار } فقال هلا ولألرض ائتيا طوعا أو كرها { ] فصلت : 

وقد كان قبل ذلك خملوق غريه كالعرش واملاء كما قال تعاىل } وهو الذي خلق السماوات 
[ وخلق ذلك يف مدة غري مقدار حركة  7عرشه على املاء { ] هود :  واألرض يف ستة أايم وكان

 الشمس والقمر كما أخرب أنه خلق السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أايم 
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والشمس والقمر مها من السماوات واألرض وحركتهما بعد خلقهما والزمان املقدر حبركتهما ـ  
ا حدث بعد خلقهما وقد أخرب هللا أن خلق السماوات وهو الليل والنهار التابعان حلركتهما ـ إمن

واألرض وما بينهما يف ستة أايم فتلك األايم مدة وزمان مقدر حبركة أخري غري حركة الشمس 
 والقمر 

وهذا مذهب مجاهري الفالسفة الذين يقولون : إن هذا العامل خملوق حمدث وله مادة متقدمة  
املعنية قدمية أزلية وهذا أيضا ابطل كما قد بسط يف  عليه لكن حكي عن بعضهم أن تلك املادة

 . غري هذا املوضع
 (14|8درء التعارض )

 اخللق املستمر )اإلفناء واإلعدام ( :  املسألة السادسة
 أن العرض ال ذهب الشيخ األشعري ومتبعوه من حمققي األشاعرة إىل قال اإلجيي يف املواقف :

جدد ينقضي واحد ابقية عندهم بل هي على التقضي والت فاألعراض مجلتها غري؛ يبقى زمانني 
ذي وجد فيه إمنا هو منها ويتجدد آخر مثله وختصيص كل من اآلحاد املنقضية واملتجددة بوقته ال
ه وإن كان ميكن له للقادر املختار فإنه خيصص مبجرد إرادته كل واحد منها بوقته الذي خلقه في

ج إىل املؤثر هو بوا إىل ذلك ألهنم قالوا أبن السبب احملو وإمنا ذه خلقه قبل ذلك الوقت وبعده
دم تعاىل عن ذلك احلدوث فلزمهم استغناء العامل حال بقائه عن الصانع حبيث لو جاز عليه الع
ض وملا كان هو علوا كبريا ملا ضر عدمه يف وجوده فدفعوا ذلك أبن شرط بقاء اجلوهر هو العر 

ثر بواسطة ان اجلوهر أيضا حال بقائه حمتاجا إىل ذلك املؤ متجددا حمتاجا إىل املؤثر دائما ك
. احتياج شرطه إليه فال استغناء أصال  

(441|8املواقف )  
 

؟ قلنا: أما األعراض  فإن قيل فبما إذاً تفىن عندكم اجلواهر واألعراض وقال الغزايل يف االقتصاد :
ذهب فيه أبن يفرض يف اء. ويفهم املفبأنفسها، ونعين بقولنا أبنفسها أن ذواهتا ال يتصور هلا بق

تالحقها على سبيل احلركة، فإن األكوان املتعاقبة يف أحيان متواصلة ال توصف أبهنا حركات إال ب

This file was downloaded from QuranicThought.com



 24 

ذات احلركة  دوام التجدد ودوام االنعدام، فإهنا إن فرض بقاؤها كانت سكوانً ال حركة، وال تعقل
يف احلركة بغري برهان.ما مل يعقل معها العدم عقيب الوجود. وهذا يفهم   

 االقتصاد يف االعتقاد
 

رون أثرا ملؤثر غري والسبب يف قوهلم أبن العرض ال يبقى زمانني كما مر من كالم اإلجيي أهنم ال ي
ن هللا  وهم يرون أن هللا ولو قيل أن العامل من طبيعته بقاء أعراضه للزم من ذلك استغناء العامل ع

هر أيضا حال ا كان هو متجددا حمتاجا إىل املؤثر دائما كان اجلو شرط بقاء اجلوهر هو العرض ومل
 بقائه حمتاجا إىل ذلك املؤثر  .

 
كثري من هذا القول يف غاية السقوط ، وإن كان قد قال  :  يف الرد عليهم  قال ابن رشد    

وكيف القدماء ، أعين أن املوجودات يف سيالن دائم ، وتكاد ال تنتهي احملاالت اليت تلزمه . 
يوجد موجود يفين بنفسه ، فيفىن الوجود بفناءه . فإنه إن كان يفىن بنفسه فسيوجد بنفسه . وإن  

بعينه كان فانيًا ، وذلك كان ذلك كذلك لزم أن يكون الشيء الذي به سار موجودًا به 
مستحيل . وذلك أن الوجود ضد الفناء ، وليس ميكن أن يوجد الضدان لشيء من جهة واحدة 

ك ما كان موجودًا حمضًا مل يتصور عليه فناء وذلك ألنه إن كان وجوده يقتضي عدمه ، . ولذل
، وذلك مستحيل . وأيضاً فإن كانت املوجودات إمنا تبقى فسيكون موجوداً معدوماً يف آن واحد 

بصفة ابقية يف نفسها ، فهل عدمها انتقاهلا من جهة ما هي موجودة أو معدومة وحمال أن يكون 
فإذ كان  من جهة أهنا معدومة فقد بقي أن يكون البقاء هلا من جهة ما هي موجودة. هلا ذلك

موجود يلزم أن يكون ابقيًا من جهة ما هو موجود . والعدم أمر طار عليه . فما احلاجة ليت 
عن ُل خ  لنَ وهذا كله شبيه ابلفساد الذي يكون يف العقل. وَ  شعري أن تبقى املوجودات ببقاء !

 ، فاستحالة قوهلم أبني من أن حيتاج إىل معاندة . هذه الفرقة
 (884هتافت التهافت)

وقوله : وكيف يوجد موجود يفين بنفسه ، فيفىن الوجود بفناءه . فإنه إن كان يفىن بنفسه قلت : 
. إلزام قوي وهو تناقض من األشاعرة فكيف سيفىن بنفسه وهم يسلبون طبائع  فسيوجد بنفسه

This file was downloaded from QuranicThought.com



 25 

يلزم منه أن من طبيعة األشياء الفناء بنفسها , وإذا كان من طبيعتها  وخواص األشياء , وهذا
 الفناء فليس مبستبعد أن تكون من طبيعتها وخاصيتها اإلجياد .

أعراض تفىن  إىل أن األرواح وذهب أبو اهلذيل العالف واألشعريةوقال ابن حزم يف الرد عليهم : 
ملقالة أصال ومن عجائب أصحاب هذه اوال تبقى وقتني فإذا مات امليت فال روح هنالك 

وح مث تفىن مث غري روحه قبل ذلك وأنه ال ينفك حتدث له ر  اآلنالفاسدة قوهلم أن روح اإلنسان 
ساعة زمانية  روح مث تفىن وهكذا أبدا وأن اإلنسان يبدل ألف ألف روح وأكثر يف مقدار أقل من

. وهذا يشبه ختليط من هاج به الربسام  
(51|4) الفصل البن حزم  

كان اإلنسان قال أبو حممد ولو كان ما قاله أبو اهلذيل والباقالين ومن قلدمها حقا ل وقال أيضا :
م ال يبقى يبدل يف كل ساعة ألف ألف روح وأزيد من ثالث مائة نفس ألف ألن العرض عنده

انت ري روحه اليت كوقتني بل يفىن ويتجدد عندهم أبدا فروح كل حي على قوهلم يف كل وقت غ
د أن اهلواء قبل ذلك وهكذا تتبدل أرواح النا  عندهم ابخلطاب وكذلك بيقني يشاهد كل أح

بدل على قول األشعرية الداخل ابلتنفس مث خيرج هو غري اهلواء الداخل ابلتنفس الثاين فاإلنسان ي
قني بطل قول الفريأنفسا كثرية يف كل وقت ونفسه اآلن غري نفسه آنفا وهذا محق ال خفاء به ف

. بنص القرآن والسنة واإلمجاع واملشاهدة واملعقول  
(41|5الفصل )  

األعراض  وهم ال يشهدون للرمحن إحدااث وال إفناء بل إمنا حيدث عندهم وقال شيخ اإلسالم :
. وهي تفىن عقب إحداثها وهذا ال يعقل إبفنائهوهي تفىن أبنفسها ال   

(18النبوات )  
عرية فمن قوهلم أن العرض ال يبقى زمانني كما يقوله أكثر األش ومن يقول منهم وقال ابن القيم :

 روح مث تغري إن روح اإلنسان اآلن هي غري روحه قبل وهو ال ينفك حيدث له روح مث تغري مث
. هكذا أبدا فيبدل له ألف روح فأكثر يف مقدار ساعة من الزمان فما دوهنا  

(888الروح )  
 , فهذا مناف ملذهبهم يف نفي طبائع األشياء ؛ كما سيأيت .وقوهلم أنه يفىن بنفسه تناقض منهم 
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 نقد قوهلم أن األعراض ال تبقى زمانني وأهنا شرط يف بقاء األجسام .:  املسألة السابعة
 يرى األشاعرة أن األجسام ابقية , وأهنا ال تفىن وأن فناءها تعاقب األعراض عليها .

 معىن العرض
و ما يعرض ويزول  اللغة له معىن وه يفولفظ العرض  ه هللا : :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمح

رض علالكالمي قد يراد اب االصطالحعند أهل و  {أيخذون عرض هذا األدىن :}كما قال تعاىل
ري هذا االصطالح ويراد به ىف غ يقوم ابجلسم من الصفات ما ما يقوم بغريه مطلقا وقد يراد به

. أخرى أمور  
(433|4جمموع الفتاوى )  

لتزم ما يراه فإن أئمة هؤالء الطوائف صار كل منهم يقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا : 
يبني فساد ما التزمه الزما ليطردها فيلتزم لوازم خمالفة للشرع والعقل فيجيء اآلخر فريد عليه و 

.خمالفة الشرع والعقل   ويلتزم هو لوازم أخر لطردها فيقع أيضا يف  
وصوف وال يعقل كانت الصفات أعراضا تقوم ابمل  إذنفي أمساء هللا وصفاته   افاجلهمية التزمو 

ة والرب تعاىل موصوف بصفة إال اجلسم فإذا اعتقدوا حدوثه اعتقدوا حدوث كل موصوف بصف
.ىن وصفاته العلىفنفوا أمساءه احلس؛ وأمساؤه مستلزمة لصفاته  ,قدمي فالتزموا نفي صفاته  

روج عن العقل ملا فيه من تكذيب القرآن تكذيبا ظاهر اخل األمساء فيواملعتزلة استعظموا ن 
يز من غريه ال حقيقة والتناقض فإنه ال بد من التمييز بني الرب وغريه ابلقلب واللسان فما ال مي

واملقصود ... ا قدميا البتة شيئ األمرمل يثبتوا يف نفس  فإهنمله وال إثبات وهو حقيقة قول اجلهمية 
ا ابألمساء وملا رأوا تزلة ملا رأوا اجلهمية قد نفوا أمساء هللا احلسىن استعظموا ذلك وأقرو هنا أن املع

حي عليم قدير  تإثبان إفصاروا متناقضني ف هذه الطريق توجب نفي الصفات نفوا الصفات
ل كإثبات مصل مسيع بصري بال حياة وال علم وال قدرة وال حكمة وال مسع وال بصر مكابرة للعق

لفاعلني ا كأمساءاملشتقة   األمساءة وصائم بال صيام وقائم بال قيام وحنو ذلك من بال صال
ي والعليم ال والصفات املعدولة عنها وهلذا ذكروا يف أصول الفقه أن صدق االسم املشتق كاحل
لة كأيب علي وأيب ينفك عن صدق املشتق منه كاحلياة والعلم وذكروا النزاع مع من ذكروه من املعتز 

. هاشم  
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عة الصفات متاب فقرروا أنه ال بد من إثبات :  فجاء ابن كالب ومن اتبعه كاألشعري والقالنسي
! بقى زماننين العرض ال يوقالوا ليست أعراضا أل األمساءللدليل السمعي والعقلي مع إثبات 

ا أنكره عليهم وصفات الرب ابقية سلكوا يف هذا الفرق وهو أن العرض ال يبقى زمانني مسلك
حة هذه هور العقالء وقالوا إهنم خالفوا احلس وضرورة العقل وهم موافقون ألولئك على صمج

يكون  إمنافعن هللا أن يقوم به حادث وكل حادث  ىعراض قالوا وهذه تنفالطريقة طريقة األ
ه وقدرته وال يقوم به فعل ال يتكلم مبشيئت األمورمبشيئته وقدرته قالوا فال يتصف بشيء من هذه 

وم به فعل بل اخللق هو اري حيصل مبشيئته وقدرته كخلق العامل وغريه بل منهم من قال ال يقاختي
...املخلوق كاألشعري ومن وافقه   

(41النبوات )  
هو  زمانني ، وأن وجودها يف اجلواهر : أما من يقول أبن األعراض ال تبقى  قال ابن رشد     

وذلك أنه إن كانت اجلواهر شرطاً , له من التناقض قاء اجلواهر ، فهو ال يفهم ما يف قو شرط يف ب
يف وجودها ، إذ كان ال ميكن أن توجد األعراض دون جواهر تقوم هبا ، فوضع األعراض شرطاً 
يف وجود اجلواهر يوجب أن تكون اجلواهر شرطًا يف وجود أنفسها . وحمال أن يكون الشيء 

وذلك أن اآلن  وهي ال تبقى زمانني ، شرطًا يف وجود نفسه . وأيضًا فكيف تكون شرطًا ، 
الذي يكون هناية لعدم املوجود منها ، ومبدأ الوجود اجلزء املوجود منها ، قد كان جيب أن يفسد 
يف ذلك اآلن اجلوهر فإن ذلك اآلن ليس فيه شيء من اجلزء املعدوم وال شيء من اجلزء املوجود 

وكذلك لو كان فيه جزء من ان هناية له .وذلك أنه لو كان فيه جزء من الشيء املعدوم ملا ك
الشيء املوجود. وابجلملة , أن جيعل ماال يبقى زمانني شرطاً يف بقاء وجود مايبقى زمانني بعيد , 

من الذي ال يبقى زمانني .ألن الذي ال يبقى زمانني وجوده فإن الذي يبقى زمانني أحرى ابلبقاء 
وجوده اثبت . وكيف يكون السيال شرطًا يف وجود يف اآلن ,ويف السيال . والذي يبقى زمانني 

؟ هذا كله هذاين  الثابت؟ أو كيف يكون ما هو ابق ابلنوع شرطًا يف بقاء ماهو ابق ابلشخص
بسيطاً , فال ميكن  . وينبغي أن يعلم من ليس يضع هيوىل للشيء الكائن يلزمه أن يكون املوجود

ره إىل جوهر آخر .ولذلك يقول أبقراط : لو كان يف عدم . ألن البسيط ال يتغري وال ينقلب جوه
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اإلنسان من شيء واحد , ملا كان أيمل بدنه , أي ملا كان يفسد ويتغري . وكذلك كان يلزم أن ال 
 , بل كان يكون موجوداً مل يزل وال يزال .يتكون 

 (888-883هتافت التهافت )
زمانني ، وأن وجودها يف اجلواهر ابن رشد  : أما من يقول أبن األعراض ال تبقى  : وقول قلت

هو شرط يف بقاء اجلواهر ، فهو ال يفهم ما يف قوله من التناقض , وذلك أنه إن كانت اجلواهر 
شرطًا يف وجودها ، إذ كان ال ميكن أن توجد األعراض دون جواهر تقوم هبا ، فوضع األعراض 

أنفسها . وحمال أن يكون  شرطًا يف وجود اجلواهر يوجب أن تكون اجلواهر شرطًا يف وجود
تناقض ل بيانالشيء شرطاً يف وجود نفسه . وأيضاً فكيف تكون شرطاً ، وهي ال تبقى زمانني ،  

 . قوي منهم
ورد عليهم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا      

العقالء  و كذلك الذين قالوا أبن العرض ال يبقى زمانني خالفوا احلس و ما يعلمهوقال :  
لك لون عقوهلم فإن كل أحد يعلم أن لون جسده الذي كان حلظة هو هذا اللون و كذ بضرورة

  .السماء و اجلبال و اخلشب و الورق و غري ذلك
...و مما أجلأهم إىل هذا ظنهم أهنما لو كاان ابقيني مل ميكن إعدامهما    

(875|81جمموع الفتاوى )  
 الىت ال تتعلق مبشيئته تفريق الكالبية بني املعاىنقال اجلمهور وأما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : و 

م من يسمى الصفات أعراضا تسمى احلوادث ومنه اليتتتعلق مبشيئته وقدرته  اليت واملعاينوقدرته 
ض والطول ألن العرض ال يبقي زمانني فيقال قول القائل أن العرض الذى هو السواد والبيا

واألئمة وهو  ث ىف اإلسالم مل يقله أحد من السلفوالقصر وحنو ذلك ال يبقى زمانني قول حمد
ه معلوم الفساد الطوائف بل من النا  من يقول أن  قول خمالف ملا عليه مجاهري العقالء من مجيع
.ابالضطرار كما قد بسط ىف موضع آخر   

يس هو ملن قاله من أهل الكالم ل اصطالحي أمروأما تسمية املسمي للصفات أعراضا فهذا  
ؤثر فيها اللغة وال عرف سائر أهل العلم واحلقائق املعلومة ابلسمع والعقل ال ي عرف أهل

ا ما وافق لغة اختالف االصطالحات بل يعد هذا من النزاعات اللفظية والنزاعات اللفظية أصوهب
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ملسلمني وما مل القرآن والرسول والسلف فما نطق به الرسول والصحابة جاز النطق به ابتفاق ا
. ففيه نزاع وتفصيل ليس هذا موضعهينطقوا به   

(484|88جمموع الفتاوى )  
 

 الوحدانية  دليل نقدهم يف مسألة:  املسألة الثامنة
وهو الذي , األشعرية من الدليل الذي يستنبطونه من هذه اآلية  : وأما ما تتكلفه  قال ابن رشد

 رعية .األدلة الطبيعية والش يسمونه دليل املمانعة , فشيء ليس جيري جمرى
 فألن ما يقولون يف ذلك ليس برهاان .؛ أما كونه ليس جيري جمرى الطبع 

فألن اجلمهور ال يقدرون على فهم ما يقولون من ذلك فضال ؛ ال جيري جمرى الشرع  وما كونه
عن أن يقع هلم به إقناع . وذلك أهنم قالوا : لوكان اثنني فأكثر جلاز أن خيتلفا وإذا اختلفا مل خيل 

وإما ن ثالثة أقسام ال رابع هلا : إما أن يتم مرادمها مجيعا .وإما أال يتم مراد واحد منهما ذلك م
 أن يتم مراد أحدمها وال يتم مراد اآلخر .

ألنه لو كان األمر كذلك لكان العامل ال موجودا وال  ؛ ويستحيل أال يتم مراد واحد منهما: قالوا 
نه كان يكون العامل موجودا معدوما فلم يبق إال أن يتم ويستحيل أن يتم مرادمها معا أل, معدوما 

 مراد الواحد ويبطل مراد اآلخر فالذي بطلت إرادته عاجز والعاجز ليس إبله .
ووجه الضعف يف هذا الدليل أنه كما جيوز يف العقل أن خيتلفا قياسا على املريدين يف الشاهد 

اتفقا على صناعة العامل كاان مثل صانعني اتفقا جيوز أن يتفقا وهو أليق ابآلهلة من اخلالف وإذا 
أن يقال إن أفعاهلما ولو اتفقا كانت تتعاون على صنع مصنوع وإذا كان هذا هكذا فال بد 

لورودها على حمل واحد إال أن يقول قائل : فلعل هذا يفعل بعضا واآلخر بعضا أو لعلهما 
 يفعالن على املداولة ... .

ن الدليل الذي فهمه املتكلمون من اآلية ليس هو الدليل الذي مث قال : وقد يدلك على أ
الدليل املذكور يف ليلهم غري احملال الذي أفضى إليه تضمنته اآلية ؛ أن احملال الذي أفضى إليه د

اآلية وذلك أن احملال الذي أفضى إليه الدليل الذي زعموا أنه دليل اآلية هو أكثر من حمال واحد 
ابلقيا  الشرطي املنفصل ويعرفونه هم يف  أهل املنطق لوه هو الذي يعرفه فدليلهم الذي استعم
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صناعتهم بدليل السرب والتقسيم والدليل الذي يف اآلية هو الذي يعرف يف صناعة املنطق 
ابلشرطي املتصل وهو غري املنفصل ومن نظر يف تلك الصناعة أدىن نظر تبني له الفرق بني 

 الدليلني .
ت اليت أفضى إليها دليلهم غري احملال الذي أفضى إليه دليل الكتاب وذلك أن وأيضا فإن احملاال

احملال الذي أفضى إليه دليلهم هو أن يكون العامل إما ال موجودا وال معدوما وإما أن يكون 
موجودا معدوما وإما أن يكون اآلله عاجزا مغلواب وهذه مستحيالت دائمة الستحالة أكثر من 

لذي أفضى إليه دليل الكتاب ليس مستحيال على الدوام وإمنا علقت االستحالة ا واحد . واحملال
 فيه يف وقت خمصوص وهو أن يوجد العامل فاسدا يف وقت الوجود .. .

 (44-47الكشف عن مناهج األدلة )
أي  –وقد يبدوا هذا الدليل مقنعا (: 84مشس الدين يف تعليقه على الكشف ) أمحد قال احملقق
بدال من أن خيتلفا  نلكنه ليس كذلك إذ لنا أن نتساءل وملاذا ال يتفق اإلهلا –مني دليل املتكل

وال سيما أننا نرى البشر يتفقون فتكون نتائج اتفاقهم جودة يف العمل ودقة يف الصنع مما دعا 
بعض علماء الكالم إىل القول أبن دليل اآلايت السابقة ليس منطقيا بل هو جمرد دليل خطايب 

اإلقناع .. ويكشف ابن رشد  عن اخللل يف برهنة املتكلمني الذين أساءوا فهم اآلايت  يراد به
السابقة فظنوا أهنا من القيا  الشرطي املنفصل مع أهنا تتضمن قياسا شرطيا متصال وهو املنهج 
العلمي احلديث الذي أظهر إنتاجه املذهل يف الكشوف العلمية املعاصرة فقوله تعاىل : } لوكان 

عرضه على النحو الربهاين اآليت : لو فرضنا أكثر من إله  ما ءاهلة إال هللا لفسدات {  ميكن فيه
واحد لفسد العامل لكن هذا الفرض غري صحيح ألن العامل ليس فاسدا إذن ليس هناك إال إله 

 واحد خلق هذا العامل بعلمه وحكمته ... .انتهى
فقد بني أن هذه اآلية إمنا جاءت لتقرير توحيد قلت : وأما شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا 

 .األلوهية وليس لتوحيد الربوبية
 أتهله أن يستحق الذي هو واإلله هللا إال إله ال:  قول الكالم وأفضلقال شيخ اإلسالم : 

 الذي املعبود هوو  املألوه مبعىن فهو والرجاء واخلوف واإلكرام واإلجالل والتعظيم ابحلب القلوب
. كذلك يكون أن يستحق  
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 وحده هللا أبن قالتصدي فهو؛  الربوبية توحيد جمرد هو التوحيد أن ظنوا الذي الكالم أهل ولكن
 االخرتاع لىع القدرة هي اإلهلية وأن,  فاعل اسم:  اآلله مبعىن اإلله أن اعتقدوا األشياء خالق
اعاالخرت  على القدرة اإلله وصف أخص جيعلون ممن وغريه األشعري يقول كما  
 ناسبي ما قال املعتزلة من يقوله من يقوله كما القدم هو اإلله وصف أخص إن:  قال ومن
. موضعه يف هذا على الكالم بسط وقد غريهم وهكذا اإلهلية يف ذلك  

 اليت الطرق ويف حيدالتو  حقيقة معرفة يف غلطوا هؤالء وأن األمور هذه على التنبيه هنا واملقصود
 الصفات نفي كذل إىل ضم من ومنهم واحد صانع له العامل أن اعتقاد جمرد أنه فظنوا القرآن بينها
 ضالل يدالتوح مسمى يف هذا وإدخال التوحيد مسمى يف داخال ذلك نفي فجعل بعضها أو

. عظيم  
 بعض هو لكنه واحد العامل خالق أبن اإلقرار وهو الواجب التوحيد من أنه ريب فال األول وأما

 الذي ركوناملش بل التوحيد إىل اإلشراك من اإلنسان خيرج به الذي بالواج هو وليس الواجب
. شيء كل القخ أبن مقرين كانوا هلم يغفر ال هللا أن الرسل وأخرب مشركني ورسوله هللا مساهم  
 الدين رأ  هو الذي التوحيد يعرف به فإنه يعرفه أن أحد كل على جيب عظيم أصل فهذا
. وأصله  
 تنازع فلم صحيحة كانت وإن وهي أبدلة ذلك يثبتون أخذوا مث التوحيد معرفة يف قصروا الءؤ وه
 مقصود ليس أنه كما طرقهم هي القرآن يف املذكورة الطرق وليس األمم من أمة التوحيد هذا يف

 التوحيد من عرفوه ما جمرد هو القرآن
 (814|5درء التعارض )

ء من األعمال واحلركات بل كان العامل فلوال أنه املعبود احملبوب لذاته مل يصلح قط شى وقال :
يفسد وهذا معىن قوله لو كان فيهما آهلة اال هللا لفسدات ومل يقل لعدمتا وهذا معىن قول لبيد ... 

 .  أال كل شىء ما خال هللا ابطل
 (585|5جمموع الفتاوى )
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ركات الواجب إثبات األمرين أنه سبحانه رب كل شيء وإله كل شيء فإذا كانت احل وقال : 
اإلرادية ال تقوم إال مبراد لذاته وبدون ذلك يفسد وال جيوز أن يكون مرادا لذاته إال هللا كما ال 

 { .لو كان فيهما آهلة إال هللا لفسدات } يكون موجودا بذاته إال هللا علم أنه

آلية قال فيها وأنه لو كان فيهما آهلة غريه لفسدات وتلك ا, وهذه اآلية فيها بيان أنه ال إله إال هللا 
ووجه بيان لزوم الفساد أنه إذا قدر مدبران ما تقدم من أنه ميتنع { إذا لذهب كل إله مبا خلق } 

وإذا كاان متكافئني امتنع التدبري منهما ال , أن يكوان غري متكافئني لكون املقهور مربواب ال راب 
تدبري ال على سبيل االستقالل على سبيل االتفاق وال على سبيل االختالف فيفسد العامل بعدم ال

 . وال على سبيل االشرتاك كما تقدم

اإلهلية فإن ما اليفعل شيئا ال  وهذا من جهة امتناع الربوبية الثنني ويلزم من امتناعهما امتناع
وهلذا بني هللا امتناع اإلهلية لغريه اترة ببيان أنه , ومل أيمر هللا أن يعبد , يصلح أن يكون راب يعبد 

ما تدعون من دون هللا أروين  أرأيتمقل  :} واترة أنه مل أيمر بذلك لنا كقوله تعاىل, الق ليس خب
ماذا خلقوا من األرض أم هلم شرك يف السماوات ائتوين بكتاب من قبل هذا أو أاثرة من علم إن  

 {  .كنتم صادقني
 (444-444|4منهاج السنة )

 
 وفيها مسائل  طرقهم يف إثبات وجود هللااملسألة التاسعة : 

 اجلوهر الفرد  –أ
  .يرى األشاعرة أن األجسام تتكون من اجلواهر الفردة 

 .هو اجلزء الذي ال يتجزأ، وهي الوحدة األساسية يف أتليف اجلسم -عندهم  -فاجلوهر الفرد 
وقد غال املتكلمون من املعتزلة واألشاعرة يف التعويل على نظرية  قال الشيخ حممد خليل هرا  :

واهر الفردة وهي يف األصل نظرية يواننية قدمية قال هبا دميوكريتس الفيلسوف الطبيعي اليوانين اجل
وقد بنوا عليها كثريا من األصول اإلميانية فجعلوها عمدهتم يف االستدالل على حدوث العامل 
ان ووجود احملدث له حىت أن أحد كبار األشاعرة وهو القاضي أبو بكر الباقالين قد أوجب اإلمي

بوجود اجلوهر الفرد بناء على أن اإلميان بوجود هللا متوقف على ثبوته وما ال يتم الواجب إال به 
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فهو واجب كما بنوا على تلك النظرية ما يرتتب على حدوث العامل من أن هللا فاعل ابالختيار ال 
بل خيلق هللا ت كما يقوله الفالسفة وأنه ال أتثري لشيء من األسباب يف مسبباهتا اموجب ابلذ

 األشياء عند وجود أسباهبا ال هبا .

وهكذا احنرف املتكلمون عن اجلادة واعتمدوا يف استدالهلم على وهم كاذب وربطوا به مصري 
 العقائد اإلميانية كلها ... 

مث قال رمحه هللا : واجلوهر الفرد الذي زعمه أهل الكالم ونصبوه صنما هلم تدور حوله كل 
قامت أدلة كثرية على بطالنه وكان الذي قام إببطاله هم الفالسفة انتصارا  أفكارهم ومذاهبهم

ملذهبهم اهليويل والصورة وقد قام املتكلمون من جانبهم إببطال نظرية الفالسفة وهكذا ضرب هللا 
 بعض املبطلني ببعض وبقي أهل احلق واإلميان مبنجى من هذا اإلفك والبهتان .

 (84|8شرح القصيدة النونية )
ويناقشهم ابن رشد يف هذا ( :83وقال أمحد مشس الدين يف تعليقه على الكشف البن رشد )

الدليل فريى أوال أهنم يعتمدون على نظرية إغريقية قدمية , هي نظرية الذرة اليت قال هبا 
دميقريطس . ونالحظ أن نظرية الذرة عند القدماء قد استخدمت لتحقيق غرض مناقض ملا يريده 

وإىل تفسري الكون تفسريا ماداي حبتا , واألشاعرة أي أهنا كانت سبيال إىل إنكار وجود هللا املعتزلة 
. هذا إىل أنه من العسري أن نربهن بطريقة عقلية على حدوث مجيع األعراض بناء على ما 

فإذا تبني لنا أن النبات ينمو مث يصفر مث يندثر فهل يتبني لنا عن ؛ نالحظه من حدوث بعضها 
أو التجارب أن الزمان له أول وآخر ؟ وليس معىن ذلك أن ابن رشد يقول بقدم احلس  طريق

العامل ولكنه يريد القول أبن أهل علم الكالم يعجزون عن إثبات حدوث الزمان والعامل بطرقهم 
 اجلدلية .انتهى
ك وتعاىل ال وأما األشعرية فإهنم رأوا أن التصديق بوجود هللا تبار : يف الرد عليهم  قال ابن رشد

لكن سلكوا يف ذلك طرقاً ليست هي الطرق الشرعية اليت نبه هللا تعاىل عليها ، يكون إال ابلعقل 
 ودعا النا  إىل اإلميان به من ِقبلها .
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وذلك أن طريقتهم املشهورة انبنت على بيان أن العامَل حادث وانبىن عندهم حدوث العامل      
اء ال تتجزأ ، وأن اجلزء الذي ال يتجزأ حمدث ، واألجسام على القول برتكيب األجسام من أجز 

 حمدثة حبدوثه .
يف بيان حدوث اجلزء الذي ال يتجزأ ، وهو الذي يسمونه اجلوهر وطريقتهم اليت سلكوا      

الفرد ، طريقة ُمعتاصٌة ، تذهب على كثري من أهل الرايضة يف صناعة اجلدل ، فضاًل عن 
 يقة غري برهانية وال مفضية إىل وجود الباري سبحانه .اجلمهور . ومع ذلك فهي طر 

أن يكون له وال بِد ، فاعٌل حمِدث . ، وذلك أنه إذا فرضنا أن العامل حمدث َلزِم ، كما يقولون     
ولكن يعرض يف وجود هذا احملِدث شك ليس يف قوة صناعة الكالم االنفصال عنه . وذلك أن 

 أزلياً وال حمداثً .هذا احملِدث لسنا نقدر أن جنعله 
 حمِدث ، ومير األمر إىل غري ىلأما كونه حمَداًث ، فألنه يفتقر إىل حمِدث ، وذلك احملِدث إ     

 ...هناية ، وذلك مستحيل 
 (48-84الكشف عن مناهج األدلة )

وأيضًا فإن الطرق اليت سلك هؤالء القوم يف حدوث العامل قد مجعت بني  :  قال ابن رشدو     
وال هي مع هذا برهانية . فليست الوصفني معًا : أعين أن اجلمهور ليس يف طباعهم هذين 

على ذلك ها هنا بعض التنبيه ، فنقول : إن الطرق تصلح ال للعلماء وال للجمهور . وحنن ننبه 
 اليت سلكوا يف ذلك طريقان :

ي مبنزلة األصول أحدمها وهو األشهر ، الذي اعتمد عليه عامتهم ، ينبين على ثالث مقدمات ه
أن اجلواهر ال تنفك من األعراض أي ال  إحدامها :ملا يرومون انتاج عنها من حدوث العامل : 

حادث ، أعين أن ال ينفك عن احلوادث والثالثة : أن األعراض حادثة .  والثانية :ختلو منها . 
 ما ال خيلو من احلوادث هو حادث .

إن اجلواهر ال تتعِرى من األعراض فإن َعنَـو  ابجلوهر اجلزء  فأما املقدمة األوىل وهي القائلة     
ابليسري ؛ وذلك أن وجود الذي ال ينقسم ، وهو الذي يريدونه ابجلوهر الفرد ، ففيها شك ليس 

وليس يف  جوهر غري منقسم ، ليس معروفًا بنفسه ، ويف وجوده أقاويل متضادة شديدة التعاند .
منها ، وإمنا ذلك لصناعة الربهان ، وأهل هذه الصناعة قليل قوة صناعة الكالم ختليص احلق 
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هي خطابية يف األكثر . وذلك أن استدالهلم  إثباتهيت تستعلمها األشعرية يف جدًا . والدالئل ال
املشهور يف ذلك هو أهنم يقولون : إن من املعلومات األَُول أن الفيل ، مثاًل ، إمنا نقول فيه إنه 

ِقبل زايدة أجزاء فيه على أجزاء النملة . وإذا كان ذلك كذلك فهو مؤلف أعظم من النملة من 
واحدًا بسيطًا . وإذا فسد اجلسم فإليها ينحل، وإذا تركب فمنها من تلك األجزاء ، وليس هو 

 يرتكب .
وهذا الغلط إمنا دخل عليهم من َشَبِه الكمية املنفصلة ابملتصلة ، فظنوا أن ما يلزم يف      

يلزم يف املتصلة . وذلك أن هذا إمنا يصدق يف العدد ؛ أعىن أن نقول : إن عدداً أكثر  املنفصلة
من عدد من ِقَبل كثرة األجزاء املوجودة فيه ، أعين الوحدات . وأما الكم املتصل فليس يصدق 
ذلك فيه . ولذلك نقول يف الكم املتصل : أنه أعظم وأكرب ، وال نقول إنه أكثر وأقل. ونقول يف 

شياء كلها لعدد : إنه : إنه أكثر وأقل ، و نقول أكرب وأصغر . وعلى هذا القول ، فتكون األا
 أعداداً وال يكون هنالك ِعَظم متصل أصالً . فتكون صناعة اهلندسة هي صناعة العدد بعينها .

خلط ، أعين األعظام الثالثة اليت هي اومن املعروف بنفسه أن كل عَظم فإنه ينقسم بنصفني       
والسطح واجلسم . وأيضًا فإن الكم املتصل هو الذي ميكن أن يعرض عليه يف وسط هناية يلتقي 

 عندها طرفا القسمني مجيعاً ، وليس ميكن ذلك يف العدد .
وكل منقسم لكن يعارض هذا أيضًا أن اجلسم وسائر أجزاء الكم املتصل يقبل االنقسام .      
إىل شيء غري منقسم . فإن انقسم إىل غري منقسم فقد أن ينقسم إىل شيء منقسم أو  افإم

وجدان اجلزء الذي ال ينقسم . وإن انقسم إىل منقسم عاد السؤال أيضًا يف هذا املنقسم ،  هل 
ينقسم إىل منقسم أو إىل غري منقسم ؟ فإن انقسم إىل غري هناية ، كانت يف الشيء املتناهي 

 ول أن أجزاء املتناهي متناهية .أجزاء ال هناية هلا . ومن املعلومات األ
عتاصة اليت تلزمهم أن ُيسألوا : إذا حدث اجلزء الذي ال يتجزأ فما القابل      

ُ
ومن الشكوك امل

لنفس احلدوث ؟ فإن احلدوث عرض من األعراض . وإذا وجد احلادث  فقد ارتفع احلدوث، 
 أن يضعوا احلدوث من موجود فإن من أصوهلم أن األعراض ال تفارق اجلواهر فيضطرهم األمر إىل

 ما ، وملوجود ما .
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وأيضاً فقد ُيسألون : إن كان املوجود يكون من غري عدم فبماذا يتعلق فعل الفعل ؟ فإنه      
بني العدم والوجود وسط عندهم . وإن كان ذلك كذلك ، وكان فعل الفاعل ال يتعلق ليس 

أن يتعلق بذات متوسطة بني  ، فقد ينبغي  عندم ابلعدم وال يتعلق مبا ُوِجد وفُرِغ من وجود
هو الذي اضطر املعتزلة إىل قالت إن يف العدم ذااًت ما . وهؤالء أيضًا العدم والوجود . وهذا 

يلزمهم أن يوجد ما ليس مبوجود ابلفعل موجوداً ابلفعل ! وكلتا الطائفتني يلزمهم أن يقولوا بوجود 
 اخلالء .
ة اجلدل حلها . فإذن جيب أال جيعل هذا ليس يف قوة صناع فهذه الشكوك ، كما ترى ،     

. فإن طريقة معرفة هللا تعاىل أوضح من هذه على مبدأ ملعرفة هللا تبارك وتعاىل ، وخباصة للجمهور
 ما سنبني من قولنا بعد .

 (44-48الكشف عن مناهج األدلة )
 أوال : سبب قوهلم ابجلواهر الفردة 

من حيث أن ماال  اجلسم يتجزأ إىل غري هناية الزمه القول بقدم اجلسم ملا كان قول الفالسفة  أن
قوده إىل اعتقاد قدمه يتناهى ال يصح وجوده فكيف يعتقد حدوثه مث يعتقد أنه بال هناية وهذا ي

. 
أو تركب  وإلثبات حدوثها قالوا بتكون –وهو القول بقدم األجسام  –ففرارا من هذا القول 

تقبل القسمة .األجسام من جواهر ال   
(815|8انظر بيان تلبيس اجلهمية )  

 
و الصواب فإن إثبات اجلوهر الفرد الذي ال يقبل القسمة ابطل بوجوه  وقال شيخ اإلسالم : 

كثرية إذ ما من موجود إال ويتميز منه شيء عن شيء وإثبات انقسامات ال تتناهى فيما هو 
هى فيما يتناهى وامتناع احنصاره فيه لكن حمصور بني حاصرين ممتنع المتناع وجود ما ال يتنا

اجلسم كاملاء يقبل انقسامات متناهية إىل أن تتصاغر أجزاؤه فإذا تصاغرت استحالت إىل جسم 
آخر فال يبقى ما ينقسم وال ينقسم إىل غري غاية بل يستحيل عند تصاغره فال يقبل االنقسام 

كل ما متيز منه شيء عن شيء لزم أن ابلفعل مع كونه يف نفسه يتميز منه شيء عن شيء وليس  
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يقبل االنقسام ابلفعل بل قد يضعف عن ذلك وال يقبل البقاء مع فرط تصاغر االجزاء لكن 
يستحيل إذ اجلسم املوجود ال بد له من قدر ما وال بد له من صفة ما فإذا ضعفت قدره عن 

ري جنسه وإما بدون اتصافه بتلك الصفة انضم إىل غريه إما مع استحالة إن كان ذلك من غ
إن كان من جنسه كالقطرة الصغرية من املاء إذا صغرت جدا فال بد أن تستحيل هواء  االستحالة

أو ترااب أو أن تنضم إىل ماء آخر وإال فال تبقى القطرة الصغرية جدا وحدها وكذلك سائر 
 . األجزاء الصغرية جدا من سائر األجسام

 (881|8الصفدية )

وهذا الغلط إمنا دخل عليهم من شبه الكمية املنفصلة ابملتصلة فظنوا أن :  )ابن رشد  وقول
مايلزم يف املنفصلة يلزم يف املتصلة وذلك أن هذا يصدق يف العدد أعين أن نقول إن عددا أكثر 
من عدد من قبل كثرة األجزاء املوجودة فيه أعين الوحدات ،وأما الكم املتصل فليس يصدق ذلك 

الكم املتصل أنه أعظم وأكرب وال نقول إنه أكثر وأقل ونقول يف العدد إنه  فيه ولذلك نقول يف
أكثر وأقل وال نقول أكرب وأصغر. وعلى هذا القول فتكون األشياء كلها أعدادا واليكون هنالك 

 عظم متصل أصال فتكون صناعة اهلندسة هي صناعة العدد بعينها( . 

ألن اجملموعة العددية هي عبارة عن  ,العددية فقط  ت  يف اجملموعةأن الكم املنفصل اثب مراده 
للمجموعة، فكلما زاد االتصال بني األجزاء العددية  املكونةأجزاء عددية، وهذه األجزاء هي 

زادت كمية اجملموعة . وكلما انفصلت هذه األجزاء عن بعضها استحالت اجملموعة إىل واحد . 
نقول الفيل أكثر  مثل أنل ذلك يف األجسام  فلذلك نقول أن هذه أكثر وهذه أقل، و النقو 
وهذا خبالف القول يف الكم املتصل الثابت يف , من النمل، بل نقول هذا أعظم والنمل أصغر 

 األجسام.
 

 . قوهلم مجيع األعراض حمدثة -ب
عراضا و أفات فات و األفعال به و تسمى الصو املعتزلة تنفي قيام الصقال شيخ اإلسالم : 

حقيقة قوهلم  فيتوهم من مل يعرف؛ ادث ويقولون ال تقوم به األعراض وال احلوادث األفعال حو 
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ب تنزيهه عن كل عيب وال ريب أن هللا جي, أهنم يتنزهون هللا تعاىل عن النقائص والعيون واآلفات 
مال كماال فإنه القدو  السالم الصمد السيد الكامل ىف كل نعت من نعوت لك؛ و نقص وآفة 
بت ملوجود من حقيقته منزة عن كل نقص تنزيها ال يدرك اخللق كماله و كل كمال ث يدرك اخللق

نه خملوق فاخلالق ع ينزهكل نقص و , أكمل فيه منه نقص فاخلالق تعاىل أحق به و  استلزامغري 
.  أحق بتزيهه عنه وأوىل برباءته منه  

(844|1جمموع الفتاوى )  
ن قال املادة تكلمني والفالسفة معىن آخر وهو أن موالذي ذكرانه من قول أولئك امل وقال أيضا :
 املادة الباقية حدث عرض أو صورة وذلك مل خيلق من غريه ولكن أحدث يف وإمنا, الباقية بعينها 

 ةعندهم املادة قدميأما املتفلسفة ف؛ ن املادة عندهم مل ختلق فال يكون هللا خلق شيئا من شيء أل
ن من قال إهنا تكلمون فاجلواهر عندهم موجودة وما زالت موجودة لكوأما امل, أزلية ابقية بعينها 

وم للنا  فهو حادثة من أهل امللل وغريهم قالوا يستدل على حدوثها ابلدليل ال أن خلقها معل
ن ما ال خيلو عن عندهم مما يستدل عليه ابألدلة الدقيقة اخلفية مع أن ما يذكرونه منتهاه إىل أ

خلق  إذلق دليل ابطل فال دليل عندهم على حدوثها وإذا كانت مل ختاحلوادث فهو حادث وهو 
مل خيلق  نساناإلخلق  فإذااحلادثة مل ختلق من مادة  واألعراض اإلنسانبل هي ابقية يف  اإلنسان

لق كل من شيء ال جواهره وال أعراضه وعلى قوهلم ما جعل هللا من املاء كل شيء حي وال خ
قية بعينها مل ن تراب وال ذريته من نطفة بل نفس اجلواهر الرتابية ابدابة من ماء وال خلق آدم م

.ختلق حينئذ ولكن أحدث فيها أعراض أو صورة حادثة   
(484|8النبوات )  

عراض ومن هنا دخل عليهم إنكار طبائع األشياء وهذا هو الذي دعاهم إىل القول بتجدد األ
. ب طبيعيأن يكون العامل صادرًا عن سبأو من القول بفعل القوى الطبيعية،  هروابفرارا و   

 
وأما املقدمة الثانية ، وهي القائلة : إن مجيع األعراض حمدثة فهي مقدمة : قال ابن رشد

مشكوك فيها . وخفاء هذا املعىن فيها كخفائه يف اجلسم . وذلك أان إمنا شاهدان بعض األجسام 
لشاهد منها إىل الغائب . فإن كان ، فال فرق يف النقلة من احمدثة ، وكذلك بعض األعراض 
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واجبًا يف األعراض أن ينقل حكم الشاهد منها إىل الغائب ، أعين أن حنكم ابحلدوث على ما مل 
مثل ذلك يف األجسام ، ونستغين ل منها ، قياسًا على ما شاهدانه ، فقد جيب أن نفع نشاهده

جلسم السماوي ، وهو عن االستدالل حبدوث األعراض على حدوث األجسام . وذلك أن ا
: ألنه مل املشكوك يف إحلاقه ابلشاهد ، الشك يف حدوث أعراضه كالشك يف حدوثه نفسه 

حيسن حدوثه ، ال هو وال أعراض ؛ ولذلك ينبغي أن جنعل الفحص عنه من أمر حركته ، وهي 
. وهي اليت  الطريق اليت تُفضي ابلسالكني إىل معرفة هللا تبارك وتعاىل بيقني ، وهي طريق اخلواص

ت واألرض عليه السالم يف قوله : } وكذلك نُري إبراهيم ملكوت السمواخص هللا هبا إبراهيم 
، ألن الشك كله إمنا هو يف اإلجرام السماوية .  [ 75{ ] األنعام :  ولِيكون من املوقنني

 ..وأكثر النظار إمنا انتهوا إليها واعتقدوا أهنا آهلة .
يت يلتمسون هبا بيان إبطال ِقَدم األعراض ، إمنا هي الزمة ملن يقول بقدم ما وأدلُِتهم ، ال        

حُيَسُّ منها حاداًث . أعين من يضع أن مجيع األعراض غري حادثة . وذلك أهنم يقولون إن 
األعراض اليت يظهر للحس أهنا حادثة ، إن مل تكن حادثة ، فإما أن تكون منتقلة من حمل إىل 

كامنة يف احملل الذي ظهرت يف قبل أن تظهر . مث يبطلون هذين القسمني. ون  ، وإما أن تكحمل 
فيظنون أهنم قد بينوا أن مجيع األعراض حادثة . وإمنا ابن ، من قوهلم ، أن ما يظهر من األعراض 
حاداًث فهو حادث . ال ما ال يظهر حدوثه ، وال ما ال يشك يف أمر ، مثل األعراض املوجودة 

مجيع وغري ذلك . فتؤول أِدلتهم على حدوث سماوية ، من حركاهتا وأشكاهلا يف األجرام ال
إىل قيا  الشاهد على الغائب ، وهو دليل خطايب إال حيث النقلة معقولة بنفسها . األغراض 

 وذلك عند التيقن ابستواء طبيعة الشاهد والغائب .
 (44-44الكشف عن مناهج األدلة )

 . من احلوادث فهو حادث نقد قوهلم يف أن ماال خيلو -ج
واملقصود هنا أن الذين أثبتوا حدوث العامل حبدوث اجلسم كما تقدم قالوا قال شيخ اإلسالم : 

الصفات واألفعال هبا فكل ما قامت به فهو  فإذا كان الدليل على حدوث احملداثت إمنا هو قيام
 حادث وإال انتقض الدليل على حدوث العامل وإثبات الصانع 
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فيجب أن يكون كالمه حاداث بعد أن مل يكن ويصري متكلما بعد أن مل يكن كما أنه صار قالوا  
 .فاعال بعد أن مل يكن فاعال وفعله حادث 

وكل ما قامت به احلوادث فهو حادث كما تقدم فيلزم أن ال يقوم به كالم وال فعل وال : قالوا  
درة وال حياة وال غري ذلك من الصفات صفة فقالوا كالمه خملوق يف غريه وال يقوم به علم وال ق

ألنه لو قام به ذلك لكان عرضا قائما ابجلسم واجلسم حمدث قالوا وليس هو فوق العامل وال مباين 
للعامل وال يصعد إليه شيء وال ينزل من عنده شيء وال يرى ألنه لو كان كذلك لكان جسما 

 .واجلسم حمدث 

 . نكار ذلك وقالوا هذا تعطيل للخالق وجحود لصفاتهفلما أظهروا هذا القول شاع يف األمة إ 
 (54|8الصفدية )
قالوا فثبت أن األجسام مستلزمة للحوادث ال ختلو  األعراضمث استدلوا على حدوث وقال : 

عنها فال تكون مثلها مث كثري منهم قالوا وما مل خيل من احلوادث أو ما مل يسبق احلوادث فهو 
ديهية معلومة ابلضرورة ال يطلب عليها دليل وكان ذلك بسبب وظن أن هذه مقدمة ب, حادث 

أن لفظ احلوادث يشعر ابن هلا ابتداء كاحلادث املعني واحلوادث احملدودة ولو قدرت ألف ألف 
جعلت مقدرة حمدودة فال بد أن يكون هلا ابتداء فإن ماال ابتداء  إذافإن احلوادث ؛ ألف حادث 

ومعلوم أن هذه , قد قيل ال ابتداء له بل هو قدمي أزيل دائم  ذإله ليس له حد معني ابتدأ منه 
احلوادث مامل يسبقها فهو حادث فإنه يكون إما معها وإما بعدها وكثري منهم يفطن للفرق بني 
جنس احلوادث وبني احلوادث احملدودة فاجلنس مثل أن يقال ما زالت احلوادث توجد شيئا بعد 

ما زال هللا فاعال ملا يشاء أو  أوشاء  إذاما زال هللا متكلما  شيء أو ما زال جنسها موجودا أو
ما زال قادرا على أن يفعل قدرة ميكن معها اقرتان املقدور ابلقدرة ال تكون قدرة ميتنع معها 
املقدور فان هذه يف احلقيقة ليست قدرة ومثل أن يقال يف املستقبل ال بد أن هللا خيلق شيئا بعد 

ة دائم ال يزول وال ينفد وقد يقال يف النوعني كلمات هللا ال تنفذ وال هناية شيء ونعيم أهل اجلن
هلا ال يف املاضي وال يف املستقبل وحنو ذلك فالكالم يف دوام اجلنس وبقائه وأنه ال ينفد وال 

فإن  ؛ ينقضي وال يزول وال ابتداء له غري الكالم فيما يقدر حمدودا له ابتداء أوله ابتداء وانتهاء 
ريا من النظار من يقول جنس احلوادث إذا قدر له ابتداء وجب أن يكون له انتهاء ألنه ميكن كث
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فرض تقدمه على ذلك احلد فيكون أكثر مما وجد وماال يتناهى ال يدخله التفاضل فإنه ليس 
وراء عدم النهاية شيء أكثر منها خبالف ماال ابتداء له وال انتهاء فإن هذا ال يكون شيء فوقه 

 . يفضي اىل التفاضل فيما ال يتناهى فال
 ( 48النبوات )

، وهي القائلة : إن ما ال خيلو عن احلوادث فهو حادث وأما املقدمة الثالثة :  قال ابن رشد     
ما ال خيلو من  :أحدمها ، فهي مقدمة مشرتكة االسم . وذلك أنه ميكن أن تفهم على معنيني ، 

 ال خيلو عن هذا السواد املشار إليه .ما  واملعىن الثاين :جنس احلوادث وخيلوا من آحاِدها . 
الثاين فهو صادق . أعين : ما ال خيلو عن عرض ما مشار إليه ، وذلك فأما هذا املفهوم      

العرض حادث ، أنه جيب ضرورة أن يكون املوضوع له حاداثً . ألنه إن كان قدميًا فقد خال من 
 خيلو هذا ُخلف ال ميكن .ذلك العرض ، وقد كنا فرضناه ال 

وأما املفهوم األول ، وهو الذي يريدونه ، فليس يلزم عنه حدوث احملل ، أعين : الذي ال      
خيلو من جنس احلوادث . ألنه ميكن أن يتصور احملل الواحد ، أعين اجلسم ، تتعاقب عليه 

ت ال هناية هلا ، كما . كأنك قلت : حركا أعراض غري متناهية ، إما متضادة وإما غري متضادة
 يرى ذلك كثري من القدماء يف العامل أنه يتكون : واحد بعد آخر .

يف أبن بِينوا  ها وتقويتهاوهلذا ، ملا شعر املتأخرون من املتكلمني بوهي هذه املقدمة راموا شدر      
ا أنه جيب زعمهم ، أنه ال ميكن أن تتعاقب على حمل واحد أعراض ال هناية هلا . وذلك أمن زعمو 

 أعراض هوقد ُوِجدت قبلهذا املوضع ، أن ال يوجد منها يف احملل عرٌض ما مشار إليه إال ، عن 
املفروض ال هناية له . وملا كان ما ال هناية ال ينقضي وجب أن ال يوجد هذا املشار إيل ، أعين 

ُوجد قبلها حركاٌت موجودًا . مثال ذلك : أن احلركة املوجودة اليوم للجرم السماوي إن كان قد 
د كان جيب أال توجد . ومثلوا لذلك برجل قال لرجل : " ال أعطيك هذا الدينار ال هناية هلا فق

ميكن أن يعطيه ذلك الدينار املشار إليه أبداً . وهذا حىت أعطيك قبله داننري ال هناية هلا " فليس 
ايٌة ، وُوِضَع ما بينهما غري متناه ، التمثيل ليس بصحيح . ألن يف هذا التمثيل : ُوِضَع  مبدأٌ وهن

ألن قوله وقع يف زمان حمدود ، وإعطاؤه الدينار يقع أيضاً يف زمن حمدود ، فاشرتط هو أن يعطي 
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الدينار يف زمان يكون بينه وبني الزمان الذي تكلم فيه أزمنة ال هناية هلا ، وهي اليت يعطيه فيها 
ٌ من أمره أنه ال يشبه املسألة املمثل هبا .داننري ال هناية هلا ، وذلك مستحيل . فه  ذا التمثيل َبنيِِ

وأما قوهلم : إن ما يوجد ، بعد وجود أشياء ال هناية هلا ، ال ميكن وجوده ، فليس صادقاً يف      
مجيع الوجوه ، وذلك أن اأِلشياء اليت بعضها قبل بعض ، توجد على حنوين : إما على جهة 

 ستقامة .الدور ، وإما على جهة اال
فاليت توجد على جهة الدور ، الواجب فيها أن تكون غري متناهية إال أن يعرض عنها ما      

ينهيها . مثال ذلك : أنه إن كان شروق فقد كان غروب ، وإن كان غروب فقد كان شروق ، 
فإن كان شروق فقد كان شروق ، وكذلك إن كان غيم فقد كان خبار صاعد من األرض ، وإن  

ار صاعد من األرض فقد ابتلت األرض ، فإن كان ابتلت األرض فقد كان مطر ، وإن كان خب
 كان مطر فقد كان غيم فإن كان غيم فقد كان غيم .

وأما اليت تكون على استقامة مثل كون اإلنسان من اإلنسان ، وذلك اإلنسان من إنسان      
 .  ية، فإن هذا إن كان ابلذات مل يصح أن مير إىل غري هنا آخر
وألنه إذا مل يوجد  األول من األسباب مل يوجد األخري . وإن كان ذلك ابلعرض ، مثل أن      

يكون اإلنسان ابحلقيقة عن فاعل آخر غري اإلنسان الذي هو األب ، وهو املصور له ، ويكون 
اية له ، األب إمنا منزلته اآللة من الصانع ، فليس ميتنع ، إن وجد ذلك الفاعل يفعل فعاًل ال هن

 أن يفعل ، آبالت متبدلة ، أشخاصاً ال هناية هلا .
ما توهم القوم من هذه األشياء وهذا كله ليس يظهر يف هذا املوضع . وإمنا ُسقناه لُيعَرف أن      

اليت  اليت تليق ابجلمهور ، أعين الرباهني البسيطة أنه برهان ، فليس برهااًن وال هو من األقاويل 
جلميع من عباده اإلميان به . فقد تبني لك من هذا أن هذه الطريقة ليست برهانية كلف هللا هبا ا

 صناعية وال شرعية . 
 (41-44الكشف عن مناهج األدلة )

 
 نقد اجلويين يف إثبات وجود هللا -د 
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وأما الطريقة الثانية فهي اليت استنبطها أبو املعايل يف رسالته املعروفة :  وقال ابن رشد    
 مية . ومبناها على مقدمتني :ابلنظا

من  ، حىت يكون هأن العامل ، جبميع ما فيه ، جائز أن يكون على مقابل ما هو عليإحدامها : 
اجلائز مثاًل أصغر مما هو أو أكرب مما هو أو بشكل آخر غري الشكل الذي هو عليه ، أو عدد 

إىل جهة ضد اجلهة اليت أجسامه غري العدد الذي هي عليه ، أو تكون حركة كل متحرك منها 
إليها ، حىت ميكن يف احلجر أن يتحرك إىل فوق ، ويف النار إىل أسفل ، ويف احلركة يتحرك 

 الشرقية أن تكون غربية ، ويف الغربية أن تكون شرقية .
هأن اجلائز حمد واملقدمة الثانية :  .أبحد اجلائزتني أوىل منه ابآلخر ث وله حمدث أي فاعل َصرير

أما املقدمة األوىل فهي خطابية ، ويف ابدئ الرأي . وهي : أما يف بعض أجزاء العامل ف       
ويف  فظاهٌر كِذهُبا بنفسه ، مثل كون اإلنسان موجوداً على ِخلقة غري هذه اخلِلقة اليت هو عليها .

 بعضه األمر فيه مشكوك ، مثل كون احلركة  الشرقية غربية والغربية شرقية ، إذ كان ذلك ليس
معروفًا بنفسه ، إذ كان ميكن أن يكون لذلك علة غري بينة الوجود بنفسها أو تكون من العلل 

 اخلفية على اإلنسان .
يكون ما يعرض لإلنسان ، يف أول األمر عند النظر يف هذه األشياء ، شبيهًا مبا  أنويشبه      

الصنائع . وذلك أن يعرض ملن ينظر يف أجزاء املصنوعات ، من غري أن يكون من أهل تلك 
تلك املصنوعات أو ُجلِِها ممكن أن يكون خبالف  الذي هذا شأنه قد سبق إىل ظنه أن كل ما يف

ما هو عليه ، ويوجد عن ذلك املصنوع ذلك الفعل بعينه الذي ُصنع من أجله ، أعين غايته ، 
 فال يكون يف ذلك املصنوع ، عند هذا ، موضع حكمة .

ذي يشارك الصانع يف شيء من ِعلم ذلك ، فقد يرى أن األمر ِبِضد ذلك وأما الصانع ، وال     
أو ليكون به املصنوع أمت وأفضل ، إن مل يكن يف املصنوع إال شيء واجب ضروري ،  ، وأنه ليس

ضروراًي فيه ، وهذا هو معىن الصناعة ، والظاهر أن املخلوقات شبيهة يف هذا املعىن ابملصنوع ، 
 يم .فسبحان اخلالق العل

خطابية قد تصلح إلقناع اجلميع ، ومن جهة أهنا كاذبة ومبطلة أهنا فهذه املقدمة من جهة      
 حلكمة الصانع ، فليست تصلح هلم .
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 (47-41الكشف عن مناهج األدلة )
؛ إذا كان  أن العامل ، جبميع ما فيه ، جائز أن يكون على مقابل ما هو عليهوقول أيب املعايل 
 احلكمة هلل تعاىل فهو ابطل  .  يستلزم منه نفي

 ضمون هذا الكالم إثبات ما يف املوجودات من احلكمة والغاية املناسبة م قال شيخ اإلسالم :

الختصاص كل منها مبا خص به وأن ارتباط بعض األمور ببعض قد يكون شرطا يف الوجود وقد  
وأمثاله ممن اليثبت إال جمرد  يكون شرطا يف الكمال وإبثبات هذا أخذ يطعن يف حجة أيب املعايل

 املشيئة احملضة اليت ختصص كال من املخلوقات بصفته وقدره 

فإن هذا قول من أهل الكالم كاألشعرية والظاهرية وطائفة من الفقهاء من أصحاب األئمة  
يثبتون  -مع أهنم يثبتون مشيئة هللا وإرادته  -األربعة وأما اجلمهور من املسلمني وغريهم فإهنم 

أيضا حكمته ورمحته وهؤالء املتفلسفة أنكروا على األشعرية نفي احلكمة الغائية وهم يلزمهم من 
التناقص ما هو أعظم من ذلك فإهنم إذا أثبتوا احلكمة الغائية كما هو قول مجهور املسلمني فإنه 

ان مريدا يلزمهم أن يثبتوا املشيئة بطريق األوىل واألحرى فإن من فعل املفعول لغاية يريدها ك
للمفعول بطريق األوىل واألحرى فإذا كانوا مع هذا ينكرون الفاعل املختار ويقولون : إنه علة 
موجبة للمعلول بال إردة كان هذا يف غاية التناقص ما هو أعظم من ذلك فإهنم إذا أثبتوا احلكمة 

ألوىل واألحرى فإن من الغائية كما هو قول مجهور املسلمني فإنه يلزمهم أن يثبتوا املشيئة بطريق ا
فعل املفعول لغاية يريدها كان مريدا للمفعول بطريق األوىل واألحرى فإذا كانوا مع هذا ينكرون 
الفاعل املختار ويقولون : إنه على موجبة للمعلول بال إرادة كان هذا يف غاية التناقص ومن 

ة بل ميكنه إذا أثبت احلكمة سلك طريقة أيب املعايل يف هذا الدليل الحيتاج إىل أن ينفي احلكم
 املرادة أن يثبت اإلرادة بطريق األوىل 

وحينئذ فالعامل مبا فيه من ختصيصه ببعض الوجوه دون بعض دال على مشيئة فاعله وعلى  
 حكمته أيضا ورمحته املتضمنة لنفعه وإحسانه إىل خلقه 

جائز ممكن من نفسه وأن وإذا كان كذلك فقولنا : إن ما سوى هذا الوجه جائز يراد به أنه  
الرب قادر على غري هذا الوجه كما هو قادر عليه وذلك ال ينايف أن تكون املشيئة واحلكمة 

 .خصصت بعض املمكنات املقدرات دون بعض 
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 (83|5)التعارض درء  
 

 جتدد الصفة )إثبات الصفات االختيارية (: العاشرة املسألة 
,إذا كـان ال جيـوز عليـه سـبحانه أن يتصـف هبـا وقتـا وهذه الصـفة هـي صـفة قدميـة:  قال ابن رشد

ما,لكن ليس ينبغي أن يتعمق يف هذا فيقال ما يقوله املتكلمون:إنه يعلم احملـدث يف وقـت حدوثـه 
ه,علمـــا بعلـــم قـــدمي فإنـــه يلـــزم عـــن هـــذا أن يكـــون العلـــم احملـــدث,يف وقـــت عدمـــه ويف وقـــت وجود

ا أن يكـون اتبعـا للموجود.وملـا كـان املوجـود.اترة إذ كـان العلـم واجبـ وهذا أمر غري معقـول:واحدا, 
يوجـد فعــال,واترة يوجـد قوة,وجــب أن يكـون العلــم ابملوجــودين خمتلفـا,إذ كــان وقـت وجــوده ابلقــوة 

 غري وقت وجوده ابلفعل.
ل الـــــذي صـــــرح بــــه خالفـــــه,وهو أنـــــه يعلــــم احملـــــداثت حـــــني بــــ وهــــذا شـــــيء مل يصــــرح بـــــه الشـــــرع,
مـن ورقـة إال يعلمهـا وال حبـة يف ظلمـت األرض وال رطـب  قطتسـحدوثها,كما قال تعاىل :}ومـا 
 وال ايبس إال يف كتب مبني{

علـى أنــه سـيكون, وعــامل ابلشــيء إذ   فينبغـي أن يوضــع يف الشـرع أنــه عـامل ابلشــيء قبـل أن يكــون,
وهـذا هـو الـذي تقتضـيه أصـول ت تلفه,وعـامل مبـا قـد تلـف أنـه تلـف يف وقـكان على أنه قـد كـان, 

 كان هذا هكذا ألن اجلمهور ال يفهمون من العامل يف الشاهد غري هذا املعىن.الشرع.وإمنا  
إال أهنــم يقولــون :إن العلــم املتغــري هــان يوجــب أن يكــون بغــري هــذه الصــفة ولـيس عنــد املتكلمــني بر 

ـــــه حـــــادث,ألن مـــــا ال ينفـــــك عـــــن  بتغـــــري املوجـــــودات هـــــو حمـــــدث, ـــــاري ســـــبحانه ال يقـــــوم ب والب
فإذن:الواجــب أن تقــر هــذه القاعـــدة ينــا حنــن كــذب هـــذه املقدمــة؛ دث.وقــد بحا ااحلوادث,زعمــو 

ســدات,ال بعلــم حمــدث وال بعلــم مــا وردت,وال يقــال أنــه يعلــم حــدوث احملــداثت وفســاد الفا ىعلــ
 [.14فإن هذه بدعة يف اإلسالم,}وما كان ربك نسيا{]مرمي:قدمي ؛ 

 (58-58األدلة ) مناهجالكشف عن 
د املوجود بعد أن مل يوجد حدث يف العلم القـدمي علـم زائـد كمـا : فلو كان إذا وج وقال ابن رشد

 حيدث ذلك يف العلم احملدث للزم أن يكون العلم القدمي معلوال للوجود ال علة له .
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أتى الغلط من قيـا  العلـم فإذا واجب أن ال حيدث هنالك تغري كما حيدث يف العلم احملدث وإمنا 
 القدمي على العلم احملدث وهو قيا  الغائب على الشاهد وقد عرف فساد هذا القيا  .

وكمــا أنـــه ال حيـــدث يف الفاعــل تغـــري عنـــد وجـــود مفعولــه أعـــين تغـــريا مل يكــن قبـــل ذلـــك كـــذلك ال 
 حيدث يف العلم القدمي سبحانه تغري عند حدوث معلومه عنه .

 (5) هليضميمة يف العلم اإل
وإن كالم ابـن رشـد علـى صـفة العلـم , فأصـل املسـألة وهـي الكـالم علـى قيـام الصـفات االختياريـة 

 ابهلل هي من مسائل اخلالف بني أهل السنة واألشاعرة .
 بيان مسألة جتدد العلم من كالم شيخ اإلسالم

 لـنعلم{ }حـىت قال شيخ اإلسالم : عامة مـن يستشـكل اآلايت الـواردة يف هـذا املعـىن كقولـه} إال
نعلم{ يتوهم أن هـذا ينفـي علمـه السـابق أبن سـيكون وهـذا جهـل فـإن القـرآن قـد أخـرب أبنـه يعلـم 
مــا ســيكون يف غــري موضــع بــل أبلــغ مــن ذلــك أنــه قــدر مقــادير اخلالئــق كلهــا وكتــب ذلــك قبــل أن 

كـون خيلقها فقد علم ما سيخلقه علما مفصال وكتب ذلك وأخرب مبـا أخـرب بـه مـن ذلـك قبـل أن ي
وقــد أخــرب بعلمــه املتقــدم علــى وجــوده مث ملــا خلقــه علمــه كائنــا مــع علمــه الــذي تقــدم أنــه ســيكون 
فهـذا هـو الكمــال وبـذلك جــاء القـران يف غــري موضـع بـل وإبثبــات رؤيـة الــرب لـه بعــد وجـوده كمــا 

 م . قال تعاىل }وقل اعملوا فسريى هللا عملكم ورسوله واملؤمنون { التوبة فأخرب انه سريى أعماهل

وقد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف األمة ودالئل العقل على أنه مسيع بصري والسمع والبصر ال 
يتعلـق ابملعــدوم فــإذا خلــق األشـياء رآهــا ســبحانه وإذا دعــاه عبــاده مسـع دعــاءهم ومســع جنــواهم كمــا 

وركمـــا{ قـــال تعـــاىل} قـــد مســـع هللا قـــول الـــيت جتادلـــك يف زوجهـــا وتشـــتكي إىل هللا وهللا يســـمع حتا
اجملادلــة أي تشــتكي إليــه وهــو يســمع التحــاور والتحــاور تراجــع الكــالم بينهــا وبــني الرســول قالــت 
عائشـة :سـبحان الــذي وسـع مسعــه األصـوات لقــد كانـت اجملادلــة تشـتكي إىل النــ  صـلى هللا عليــه 

ادلـك وسلم يف جانب البيت وإنه ليخفي على بعض كالمها فأنزل هللا } قد مسـع هللا قـول الـيت جت
يف زوجها وتشـتكي إىل هللا وهللا يسـمع حتاوركمـا{ وكمـا قـال تعـاىل ملوسـى وهـارون }ال ختافـا إنـين 
معكمــــا أمســــع وأرى{ طــــه وقــــال} أم حيســــبون أان ال نســــمع ســــرهم وجنــــواهم بلــــى ورســــلنا لــــديهم 

 يكتبون{ الزخرف 
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مـــع إخبـــاره يف وقــد ذكـــر هللا علمـــه مبـــا ســـيكون بعـــد أن يكـــون يف بضـــعة عشـــر موضـــعا يف القـــران 
مواضع أكثر من ذلك انه يعلم ما يكـون قبـل أن يكـون وقـد اخـرب يف القـرآن مـن املسـتقبالت الـيت 
مل تكن بعد مبا شاء هللا بل اخرب بذلك نبيه وغري نبيه وال حييطون بشيء من علمه إال مبا شـاء بـل 

دوا لعـادوا ملـا هنـوا هو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لو كـان كيـف كـان يكـون كقولـه} ولـو ر 
عنــه { األنعــام بــل وقــد يعلــم بعــض عبــاده مبــا شــاء أن يعلمــه مــن هــذا وهــذا وهــذا }وال حييطــون 

 بشيء من علمه إال مبا شاء {

قال تعاىل} وما جعلنا القبلة اليت كنت عليها إال لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب علـى عقبيـه { 
وملــا يعلـم هللا الــذين جهــدوا مـنكم ويعلــم الصــابرين{ آل  البقـرة وقــال} أم حســبتم أن تـدخلوا اجلنــة

عمـران وقولـه } وتلـك األايم نــداوهلا بـني النـا  ولـيعلم هللا الــذين امنـوا ويتخـذ مـنكم شــهداء{ آل 
عمــران وقولــه } ومــا أصــابكم يــوم التقــي اجلمعــان فبــإذن هللا ولــيعلم املــؤمنني ولــيعلم الــذين انفقــوا{ 

أن ترتكــوا وملـا يعلـم هللا الـذين جهــدوا مـنكم ومل يتخـذوا مــن دون هللا  آل عمـران وقولـه} أم حسـبتم
وال رسوله وال املؤمنني وليجة{ التوبة وقوله }مث بعثناهم لنعلم أي احلز بني أحصى ملا لبثـوا أمـدا{ 
الكهــف وقولــه }ولقــد فتنــا الــذين مــن قــبلهم فلــيعلمن هللا الــذين صــدقوا ولــيعلمن الكــاذبني { إىل 

علمن هللا الـــذين آمنـــوا ولـــيعلمن املنـــافقني { العنكبـــوت وقولـــه } ولنبلـــونكم حـــىت نعلـــم قولـــه } ولـــي
 اجملهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم{ حممد وغري ذلك من املواضع .

روى عــن ابــن عبــا  يف قولــه } إال لــنعلم{ أي لنــرى وروي لنميــز وهكــذا قــال عامــة املفســرين إال 
مـن أهـل العلـم قـالوا لنعلمـه موجـودا واقعـا بعـد أن كـان قـد علـم أنـه لنرى ومنيز وكـذلك قـال مجاعـة 

 سيكون .

ولفظ بعضهم قال: العلم على منزلتني علم ابلشيء قبل وجوده وعلم به بعد وجوده واحلكـم للعلـم 
 به بعد وجوده ؛ ألنه يوجب الثواب والعقاب .

الثـواب والعقـاب وال ريـب أنـه   قال فمعىن قوله }لنعلم { أي لنعلم العلم الـذي يسـتحق بـه العامـل
كان عاملا سبحانه أبنه سـيكون لكـن مل يكـن املعلـوم قـد وجـد وهـذا كقولـه} قـل أتنبئـون هللا مبـا ال 
يعلـم يف الســموات وال يف األرض{ يــونس أي مبــا مل يوجـد فإنــه لــو وجــد لعلمـه فعلمــه أبنــه موجــود 
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فائـــه انتفـــاؤه والكـــالم علـــى هـــذا ووجــوده متالزمـــان يلـــزم مـــن ثبـــوت أحـــدمها ثبـــوت اآلخــر ومـــن انت
 مبسوط يف موضع آخر .

 (417الرد على املنطقيني )

وقال رمحه هللا: وأما قوله تعاىل }وما جعلنا القبلة الىت كنـت عليهـا إال لـنعلم مـن يتبـع الرسـول ممـن 
ينقلــب علــى عقبيــه { و قولــه }لــنعلم أي احلــزبني أحصــى ملــا لبثــوا أمــدا { و حنــو ذلــك فهــذا هــو 

الـذي يتعلــق ابملعلـوم بعــد و جـوده و هــو العلـم الـذي يرتتــب عليـه املــدح و الـذم و الثــواب و  العلـم
العقـــاب و األول هـــو العلـــم أبنـــه ســـيكون و جمـــرد ذلـــك العلـــم ال يرتتـــب عليـــه مـــدح و ال ذم و ال 

 ثواب و العقاب فإن هذا إمنا يكون بعد و جود األفعال .

ري و كــذلك املفسـرون قـالوا لنعلمــه موجـودا بعــد أن  و قـد روي عـن ابــن عبـا  أنـه قــال ىف هـذا لنـ
 كنا نعلم سيكون .

 و هذا املتجدد فيه قوالن مشهوران للنظار 

 منهم من يقول املتجدد هو نسبة و إضافة بني العلم و املعلوم فقط و تلك نسبة عدمية .

ه ســيكون و و مـنهم مـن يقــول بـل املتجـدد علــم بكـون الشـيء و وجــوده وهـذا العلـم غــري العلـم أبنـ
هذا كما ىف قوله }وقل اعملوا فسريى هللا عملكم و رسوله و املؤمنون { فقد أخـرب بتجـدد الرؤيـة 
فقيــل نســبة عدميـــة و قيــل املتجــدد أمـــر ثبــوتى و الكــالم علـــى القــولني و مــن قـــال هــذا و هـــذا و 

 حجج الفريقني قد بسط ىف موضع آخر.

 (441|1جمموع الفتاوى )

لف كالم ابن عقيل ىف هـذا األصـل فتـارة يقـول بقـول ابـن كـالب واترة يقـول وقال رمحه هللا : واخت
مبذهب السلف وأهل احلديث أن هللا تقوم به األمور االختيارية ويقول أنـه قـام بـه أبصـار متجـددة 
حني جتدد املرئيات مل تكـن قبـل ذلـك وقـام بـه علـم أبن كـل شـيء وجـد غـري العلـم الـذى كـان أوال 

لى ذلك عدة آايت ىف القرآن كقوله تعاىل }لـنعلم مـن يتبـع الرسـول{ وغـري أنه سيوجد كما دل ع
 ذلك .

 (45|88جمموع الفتاوى )
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يكون علمه أبن الشيء سيكون  أنالتغري فقالوا العلم ابملتغريات يستلزم  أما قال شيخ اإلسالم :
اللوازم يكون حمال للحوادث وهم ليس عندهم على نفي هذه  أنغري علمه أبن قد كان فيلزم 

خيتص بذلك خبالف من نفي  ألمرنفوه لنفيهم الصفات ال  وإمناال بينة وال شبهة  أصالحجة 
لو قامت به  ألهناالقدمي ال تقوم به احلوادث قالوا  أنملا اعتقدوا  فإهنمذلك من الكالبية وحنوهم 

ي وغريهم فساد مدكالرازي واآل  أتباعهممل خيل منها وما مل خيل من احلوادث فهو حادث وقد بني 
اليت خيالفهم فيها مجهور العقالء ويقولون بل القابل للشيء قد خيلو عنه وعن  األوىلاملقدمة 
الكالم على  أهلاملقدمة الثانية فهي حجة املتكلمني اجلهمية والقدرية ومن وافقهم من  أماضده 
ما ال يسبقها  أو احلوادث ابستلزامها للحوادث وقالوا ما ال خيلو عن  األجسامحدوث  إثبات

  اآلاثرهلا وهو التسلسل يف  أولفهو حادث لبطالن حوادث ال 

 أولوالفالسفة ال يقولون بشيء من ذلك بل عندهم القدمي حتله احلوادث وجيوزون احلوادث ال  
وقيام الصفات  إثباتومتأخريهم كأيب الربكات خيالفوهنم يف  أساطينهمهلا وهلذا كان كثري من 

خواهنم الفالسفة ليس معكم حجة على نفي ذلك بل هذه احلجة اجب وقالوا إلاحلوادث ابلو 
هبذه القضية فكان  إالمن جهة التنزيه والتعظيم بال حجة والرب ال يكون مدبرا للعامل  أثبتموها

  اإلجاللعن هذا  وإجاللهتنزيهه عن هذا التنزيه  وإجاللهمن تنزيه الرب 

 فاألولومنهم من مينع الثانية  األوىلمنهم من مينع املقدمة  وللنظار يف جواهبم عن هذا طريقان 
 أنوغريهم ممن ينفي حلول احلوادث فادعى هؤالء  وأصحابه واألشعريجواب كثري من املعتزلة 

هو نسبته بني املعلوم والعلم  إمناالعلم أبن الشيء سيكون هو عني العلم أبنه قد كان وان املتجدد 
عبد هللا بن اخلطيب  وأيباحلسني البصري  وأيباب هشام وابن كرام ثبويت والثاين جو  أمرال 

ال يعلم الشيء حىت يكون فان هذا  أناحملذور يف  وإمناوطوائف غري هؤالء قالوا ال حمذور يف هذا 
 .يستلزم انه مل يكن عاملا وانه احدث بال علم وهذا قول ابطل 

 ( 414الرد على املنطقيني )
  -احلركة  -: مسألة  عشرة  ةاحلادياملسألة 

:  ومنها أنه إذا صرح بنفي اجلسمية وجب التصريح بنفي احلركة . فإذا صرح  قال ابن رشد  
بنفي هذا عسر تصور ما جاء يف صفة احلشر من أن الباري سبحانه يطلع على أهل احلشر وأنه 
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[ ، 88جر : ]الف({ 22}وجاء ربك وامللك صفا صفا )الذي يتوىل حساهبم ،ـ كما قال تعاىل 
 وذلك التأويل أقرب منه إىل أمر احلشر ، مع أن ما جاء يف احلشر متواتر يف الشرع . 

 (18الكشف عن مناهج األدلة )
وهـذا إلـزام قــوي مـن ابــن رشـد وقــد أقـره شـيخ اإلســالم ابـن تيميــة رمحـه هللا يف أكثــر مـن موضــع يف  

 كتبه .
 وأما احلركة كلفظ 

احلديث وهو و  وكذلك لفظ احلركة أثبته طوائف من أهل السنة ":  قال شيخ اإلسالم رمحه هللا
دركهم  اليت حكاها عن الشيوخ الذين أ الذي ذكره حرب بن إمساعيل الكرماين يف السنة 

كره ذ  وكذلك هو الذي,كاحلميدي وأمحد بن حنبل وسعيد بن منصور وإسحاق بن إبراهيم 
وهو ,  لسنةوذكر أن ذلك مذهب أهل ا, بشر املريسيمي يف نقضه على ر عثمان بن سعيد الدا

تأخرين كأيب قول كثري من أهل الكالم والفلسفة من الشيعة والكرامية والفالسفة األوائل وامل
. وغريهماملعترب الربكات صاحب   

حدوث العامل  وكل من أثبت,   ونفاه طوائف منهم أبو احلسن التميمي وأبو سليمان اخلطايب 
فاء بن عقيل و لن األشعري والقاضي أيب بكر بن الباقالين وأيب احبدوث األعراض كأيب احلس

.تزلة وغريهم ممن سلك يف إثبات حدوث العامل هذه الطريقة اليت أنشأها قبلهم املع  
.ا وغريه سينوهو أيضا قول كثري من الفالسفة األوائل واملتأخرين كابن   

 وإن أثبت أنواعاً ,إثبات لفظ احلركة  هومل يثبت عنفي ذلك,  كار ننواملنصوص عن اإلمام أمحد إ
ويقول ينزل بغري  فإنه ملا مسع شخصا يروي حديث النزول ؛  جنس احلركة يفقد يدرجها املثبت 

 عليه قل كما قال رسول هللا صلى هللا : أمحد ذلك وقال رال وال بغري حال أنكقحركة وال انت
. وسلم فهو كان أغري على ربه منك  

(8/47) " االستقامة"   

                                                                                            
كل كمال و  ,وهللا سبحانه موصوف بصفات الكمال منزه عن النقائص: " وقال شيخ اإلسالم 

؛ نه املخلوق وكل نقص نزه ع,فاخلالق أحق به ؛ وصف به املخلوق من غري استلزامه لنقص 
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وعدم الفعل  ,والفعل صفة كمال ال صفة نقص كالكالم والقدرة , الق أحق أبن ينزه عنه فاخل
. املطلوب صفة نقص كعدم الكالم وعدم القدرة فدل العقل على صحة ما دل عليه الشرع وهو  

ا يقوم ابهلل تعاىل فأهل السنة واجلماعة يثبتون م ؛ وكان النا  قبل أيب حممد بن كالب صنفني
؛  م تنكر هذا وهذا واجلهمية من املعتزلة وغريه, ت واألفعال اليت يشاؤها ويقدر عليها من الصفا

شيئته وقدرته من ونفى أن يقوم به ما يتعلق مب, فأثبت ابن كالب قيام الصفات الالزمة به 
وأما  , وغريمها ريعووافقه على ذلك أبو العبا  القالنسي و أبو احلسن األش, األفعال وغريها 

أمحد حيذر عن  وهلذا أمر أمحد هبجره وكان , رث احملاس  فكان ينتسب إىل قول ابن كالباحلا
. ابن كالب وأتباعه مث قيل عن احلارث : إنه رجع عن قوله  

جح قول ابن  ور ,وقد ذكر احلارث يف كتاب فهم القرآن عن أهل السنة يف هذه املسألة قولني 
ه واملؤمنون { ل اعملوا فسريى هللا عملكم ورسولوذكر ذلك يف قول هللا تعاىل : } وق,كالب 

قل مذهبهم  وأئمة السنة واحلديث على إثبات النوعني وهو الذي ذكره عنهم من ن, وأمثال ذلك 
وأن ذلك ,  ة كحرب الكرماين و عثمان بن سعيد الدارمي وغريمها بل صرح هؤالء بلفظ احلرك

ول من لقيه أخرين وذكر حرب الكرماين أنه قهو مذهب أئمة السنة واحلديث من املتقدمني واملت
ن بدي و سعيد أمحد بن حنبل و إسحاق بن راهويه و عبد هللا بن الزبري احلميكمن أئمة السنة   

وجعلوا , ك وقال عثمان بن سعيد وغريه : إن احلركة من لوازم احلياة فكل حي متحر , منصور 
.  يلهم وتبديعهمالسلف واألئمة على تضل نفي هذا من أقوال اجلهمية نفاة الصفات الذين اتفق  

أيب بكر بن  وطائفة أخرى من السلفية كنعيم بن محاد اخلزاعي و البخاري صاحب الصحيح و
ويسمون ذلك , ه هؤالء خزمية وغريهم كأيب عمر بن عبد الرب وأمثاله : يثبتون املعىن الذي يثبت

. كة لكونه غري مأثورومن هؤالء من ميتنع عن إطالق لفظ احلر , فعال وحنوه   
طة وأمثاهلما وأصحاب أمحد منهم من يوافق هؤالء كأيب بكر عبد العزيز و أيب عبد هللا بن ب

كالتميميني و ؛    ومنهم طائفة اثلثة ,  ومنهم من يوافق األولني كأيب عبد هللا بن حامد وأمثاله
. ابن الزاغوين غريهم  يوافقون النفاة من أصحاب ابن كالب وأمثاهلم  

 حامت و وملا كان اإلثبات هو املعروف عند أهل السنة واحلديث كالبخاري و أيب زرعة و أيب
ن خزمية  وغريهم من العلماء الذين أدركهم اإلمام حممد بن إسحاق ب ,  حممد بن حيىي الذهلي
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كلم وأنه يت ,  كان املستقر عنده ما تلقاه عن أئمته : من أن هللا تعاىل مل يزل متكلما إذا شاء
ريقة ابن كالب وكان له أصحاب كأيب علي الثقفي وغريه تلقوا ط, ابلكالم الواحد مرة بعد مرة 

ف أبنه يقدر على وهو أن هللا ال يوص,وألقى إىل ابن خزمية سر قول هؤالء , فقام بعض املعتزلة 
نزاع حىت هم يف ذلك وال يتعلق ذلك مبشيئته فوقع بني ابن خزمية وغريه وبين, الكالم إذا شاء 

؛ ه وصار النا  حزبني وأمر والة األمر بتأديبهم ملخالفتهم ل,أظهروا موافقتهم له فيما ال نزاع فيه 
ار بعده فاجلمهور من أهل السنة وأهل احلديث معه ومن وافق طريقة ابن كالب معه حىت ص

أبو عثمان ي و علماء نيسابور وغريهم حزبني فاحلاكم أبو عبد هللا و أبو عبد الرمحن السلم
ن منده و أبو نصر وكذلك حيىي بن عمار السجستاين و أبو عبد هللا ب,النيسابوري وغريهم معه 

ين وغريهم معه السجزي و شيخ اإلسالم أبو إمساعيل األنصاري و أبو القاسم سعد بن علي الزجنا
. وأما أبو ذر اهلروي و أبو بكر البيهقي وطائفة أخرى فهم مع ابن كالب,  

(845|8تعارض" )"درء ال  
 

 صفة الكالم :  لثانية عشرةاملسألة ا
واألشــعرية قــد نفــوا أن يكــون املــتكلم فــاعالً للكالم,ألهنــم ختيلــوا أهنــم إذا ســلموا :  قااال اباان رشااد

وملـــا اعتقـــدوا أن املـــتكلم هـــو الـــذي يقـــوم لكالمـــه ,  هـــذا األصـــل وجـــب أن يعرتفـــوا أن هللا فاعـــل
ن هـذين األصـلني أن يكـون هللا فـاعالً للكـالم بذاتـه,فتكون ذاتـه الكالم بذاته,ظنوا أهنم يلـزمهم عـ

حمـــــالً للحوادث,فقـــــالوا:املتكلم لـــــيس فـــــاعالً للكالم,وإمنـــــا هـــــي صـــــفة قدميـــــة لذاتـــــه,كالعلم وغـــــري 
ذلك.وهــذا يصــدق علــى كــالم النفس,ويكــذب علــى الكــالم الــذي يــدل علــى مــا يف النفس,وهــو 

 اللفظ.
ـــة ملـــا ظنـــوا أن الكـــالم هـــو مـــا فعلـــه املـــتكلم, قـــالوا:إن الكـــالم هـــو اللفـــظ فقط.وهلـــذا قـــال  واملعتزل

هــــؤالء:إن القـــــرآن خملـــــوق.واللفظ عنـــــد هـــــؤالء,من حيــــث هـــــو فعـــــل,فليس مـــــن شـــــرطة أن يقـــــوم 
 بفاعله.واألشعرية تتمسك أبن من شرطة أن يقوم ابملتكلم.وهذا صحيح يف الشـاهد يف الكالميـني

وأمــا يف اخلــالق,فكالم الــنفس هــو الــذي قــام بــه.فأما معــاً,أعين: كــالم الــنفس,واللفظ الــدال عليــة 
 الدال عليه فلم يقم به سبحانه.
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قائمــاً ابملــتكلم أنكــرت أن يكــون املــتكلم فــاعالً شــعرية ملــا شــرطت أن يكونــه الكــالم إبطــالق فاأل
للكـــالم, إبطالق.واملعتزلـــة ملـــا شــــرطت أن يكـــون املـــتكلم فــــاعالً للكـــالم, إبطالق,أنكـــرت كــــالم 

قول كل واحدة من الطـائفتني جـزء مـن احلـق, وجـزء مـن الباطـل علـى مـا الح لـك مـن  النفس.ويف
 قولنا.

  (54األدلة ) مناهجالكشف عن 
: وال يلــزم مـن قيــام هـذه الصــفة) الكـالم ( أو الصــفات االختياريـة ابهلل حمــذور ال عقلــي وال  قلات

فات احلـدوث الصـفات شرعي , والذي قاد األشاعرة إىل ذلك أصل فاسد وهو اعتقاد أن من صـ
 . يفهم منها التجدد كالكالم وغريه اليت

 وأما التفريق بني اللفظ واملعىن فهو كالم ابطل , والرد عليه من كالم السلف كثري , ويف مظانه .
قـال ابــن قدامــة: احلــق أن كـالم هللا هــو هــذا الــذي نقــرؤه أبلفاظـه ومعانيــه .. وأقــام املؤلــف احلجــج 

ن مل يــتكلم بــه ال يســمى كالمــاً، كقولــه يف قصــة زكــراي :}قــال آيتــك أن ال علـى أن مــا يف الــنفس إ
تكلــم النــا { مــع أنــه أشــار إلــيهم كمــا قــال: }فــأوحى إلــيهم أن ســبحوا{، فلــم يكــن ذلــك املعــىن 
القـائم بنفسـه الـذي عـرب عنـه ابإلشـارة كالمـاً ... واتفـق أهـل اللسـان علـى أن الكـالم: اسـم وفعــل 

لى أن من حلف ال يتكلم ال حينث حبديث النفس, وإمنا حينث ابلكـالم وحرف, وأمجع الفقهاء ع
مث قــال الشــنقيطي: وإذا أطلــق الكــالم يف بعــض األحيــان علــى مــا يف الــنفس فــال بــد أن يقيــد مبــا 
يدل على ذلك كقوله تعاىل: }ويقولون يف أنفسهم{، فلو مل يقيد بقوله يف أنفسـهم النصـرف إىل 

 (.811صول الفقه" للشنقيطي )صالكالم ابللسان.  "مذكرة أ
 نقدهم يف مسائل خمتلفةعشرة :  املسألة الثالثة
: فأولــت املعتزلــة آايت كثـرية وأحاديــث كثــرية وصـرحوا بتــأويلهم للجمهــور وكــذلك  قاال اباان رشااد

فعلــت األشــعرية وإن كانــت أقــل أتويــال فــأوقعوا النــا  مــن قبــل ذلــك يف شــن ن وتبــاغض وحــروب 
 النا  كل التفريق . ومزقوا الشرع وفرقوا

ائدا إىل هذا كله أن طرقهم اليت سلكوها يف إثبـات أتويالهتـم ليسـوا فيهـا ال مـع اجلمهـور وال مـع وز 
اخلواص أما مع اجلمهور فلكوهنا أغمض من الطرق املشـرتكة لألكثـر وأمـا مـع اخلـواص فلكوهنـا إذا 
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مـن عـرف شـرائط الربهـان  تؤملت وجدت انقصة عن شرائط الربهان وذلك يقف عليه أبدىن أتمل
. 

كثــــري مــــن األصــــول الــــيت بنــــت عليهــــا األشــــعرية معارفهــــا سوفســــطائية فإهنــــا جتحــــد كثــــريا مــــن   بــــل
الضـــرورايت مثـــل ثبــــوت األعـــراض وأتثــــري األشـــياء بعضــــها يف بعـــض ووجــــود األســـباب الضــــرورية 

ملســلمني أن ولقــد بلــغ تعــدي نظــارهم يف هــذا املعــىن علــى ا للمســببات والصــور اجلوهريــة والوســائط
فرقة األشعرية كفرت من ليس يعرف وجود الباري سـبحانه ابلطـرق الـيت وضـعوها ملعرفتـه يف كتـبهم 

. .. 
 (14-14فصل املقال )
 نقدهم يف تقسيم الصفات:  عشرة  املسألة الرابعة

ومـــن البـــدع الـــيت حــــدثت يف هـــذا الباب:الســـؤال عـــن هـــذه الصـــفات,هل هــــي قـــال ابـــن رشـــد : 
على الذات؟أي هي صفة نفسية,أو صفة معنوية؟وأعين ابلنفسية اليت توصـف هبـا الذات؟أم زائدة 

واملعنويــة الــيت لــذات,مثل قولنــا قولنــا واحــد وقــدمي, الــذات لنفســها ال لقيــام معــىن فيهــا زائــد علــى ا
 توصف هبا الذات ملعىن قائم فيها.

 ( 55األدلة ) مناهجالكشف عن 
 

 ة يف الصفاتيف مسأل همنقدعشرة :  اخلامسةاملسألة 
فـإن األشـعرية يقولـون:إن هـذه الصـفات هـي صـفات معنويـة,وهي صـفات زائـدة :  قال ابان رشاد

علـــــى الذات,فيقولون:إنـــــه عـــــامل بعلـــــم زائـــــد علـــــى ذاتـــــه,وحي حبيـــــاة زائـــــدة علـــــى ذاتـــــه,كاحلال يف 
الشــاهد.ويلزمهم علــى هــذا أن يكــون اخلــالق جســماً,ألنه يكــون هنالــك صــفة وموصــوف,وحامل 

 هذه هي حال اجلسم.وحممول,و 
وذلــك أن الــذات,ال بــد أن يقولــو إهنــا قائمــة بــذاهتا, والصــفات قائمــة هبــا.أو يقولــو:إن كــل واحــد 
منهــا قــائم بنفســه:فاآلهلة كثــرية. وهــذا قــول النصــارى الــذي زعمــوا أن األقــانيم ثالثــة:أقانيم الوجــود 

 [.74{]املائدة:ةثالث اثلث واحلياة والعلم.وقد قال تعاىل يف هذا:}لقد كفر الذين قالوا إن هللا
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أن يكــون جــوهراً وعرضــاً,ألن  خــر قــائم ابلقــائم بذاته,فقــد أوجبــوان قالوا:أحــدمها قــائم بذاتــه واآلوإ
 اجلوهر هو القائم بذاته والعرض هو القائم بغريه.واملؤلف من جوهر وعرض جسم ضرورة.     

  (55)األدلة  مناهجالكشف عن 
فالـذهن يقــدر ؛ الـذهن  يف إالالـذات اجملـردة عـن الصــفة ال توجـد  وذلــك أنقـال شـيخ اإلسـالم : 

وأمـا املوجـودات ىف أنفسـها فـال ميكـن فيهـا , ذاات جمـردة عـن الصـفة ويقـدر وجـودا مطلقـا ال يتعـني 
 . وجود ذات جمردة عن كل صفة وال وجود مطلق ال يتعني وال يتخصص

ات هللا زائـدة علـى ذاتـه فحقيقـة ذلـك ثبـت صـفأ أانللصـفات  اإلثبـاتقال من قـال مـن أهـل  وإذا
ن النفـــاة اعتقـــدوا ثبـــوت ذات جمـــردة عـــن إفـــ؛ علـــى مـــا أثبتهـــا النفـــاة مـــن الـــذات أان نثبتهـــا زائـــدة 

 . هؤالء أثبتهصفات زائدة على ما  إبثباتحنن نقول  اإلثباتالصفات فقال أهل 

هــذا مبنزلــة مــن قــال  وأمــا الــذات نفســها املوجــودة فتلــك ال يتصــور أن تتحقــق بــال صــفة أصــال بــل
ال حيــواان وال انطقـــا وال قائمــا بنفســـه وال بغــريه وال لـــه قــدرة وال حيـــاة وال حركـــة وال  إنســـااناثبــت 

سكون أو حنو ذلك أو قـال أثبـت خنلـة لـيس هلـا سـاق وال جـذع وال ليـف وال غـري ذلـك فـان هـذا 
 . يثبت ما ال حقيقة له ىف اخلارج وال يعقل

 (481|5جمموع الفتاوى )
 اجلسمية عشرة :  ملسألة السادسةا

فإن قيل : فما تقول يف صفة اجلسمية ؟هل هي من الصفات اليت صرح :  قال ابن رشد     
 الشرع بنفيها عن اخلالق سبحانه , أم هي من املسكوت عنها ؟

وهي اىل التصريح رع أهنا من الصفات املسكوت عنها , فنقول :إنه من البني من أم الش     
 آيةالشرع قد صرح ابلوجه واليدين يف غري ما  أننفيها . وذلك  إىلقرب منها يف الشرع أ اإبثباهت

اجلسمية هي له من الصفات اليت فضل فيها  أنقد توهم  اآلايتمن الكتاب العزيز .وهذه 
وغري ذلك من الصفات اليت هي مشرتكة بني  واإلرادةاخلالق املخلوق كما فضله يف صفة القدرة 

يعتقدوا  أن إىل اإلسالموجودا .وهلذا صار كثري من أهل  أمتيف خلالق  أهناملخلوق , إال اخلالق وا
 , وعلى هذا احلنابلة وكثري ممن تبعهم . األجسام نه جسم ال يشبه سائريف اخلالق أ
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يصرح فيها بنفي ال والواجب عندي , يف هذه الصفة , أن جيري فيها على منهاج الشرع ,     
جياب من سأل يف ذلك من اجلمهور بقوله تعاىل :) ليس كمثله شيء وهو السميع , و  إثباتوال 

 البصري ( وينهى عن هذا السؤال .
 (13الكشف عن مناهج األدلة )

هــذا علـــى .. انتهــى قــرب منهــا إىل نفيهــايف الشــرع أ وهــي اىل التصــريح إبثباهتــاوقــول ابــن رشــد : 
  , ولـيس علـى اصـطالح املشـبهة كغـالة الرافضـة . اعتبار تعريف اجلسم ابملوصوف أو القـائم بذاتـه

الفالســفة ذهبــوا أن اجلســم هــو املكــون مــن اهليــويل )املــادة( فـإن الفــرق اختلفــت يف تفســري اجلســم ف
والصـــورة، وعنـــد املعتزلـــة الـــذي تقـــوم بـــه األبعـــاد الثالثـــة، والكراميـــة عنـــوا ابجلســـم القـــائم بنفســـه، 

 . واألشاعرة يرونه املكون من اجلواهر
الصـــفات اخلربيـــة ,  ألهــل الســـنة الـــذين يثبتــون مـــن إلزامـــات األشــاعرة وغـــريهم مــثال  هــذا اللفـــظف

 فألزموا كل من أثبت الصفات اخلربية ابجلسمية .
اثنيا : لفظ اجلسم من األلفاظ اليت مل ترد يف الكتاب والسنة واألصل االستفصال عـن املعـىن املـراد 

. 
 فى حىت يستفصل عن املعىن املراد .اثلثا : هذا اللفظ ال يثبت وال ين

قال شيخ اإلسالم رمحه هللا : لفظ اجلسم فيه إمجال قد يراد به املركب الذي كانت أجزاؤه مفرقة 
فجمعت أو ما يقبل التفريق واالنفصال أو املركب من مادة وصورة أو املركب من األجزاء املفردة 

 اليت تسمى اجلواهر املفردة . 

عن ذلك كله عن أن يكون كان متفرقًا ؛ فاجتمع أو أن يقبل التفريق والتجزئة وهللا تعاىل منزه 
 اليت هي مفارقة بعض الشيء بعضا وانفصاله عنه أو غري ذلك من الرتكيب املمتنع عليه .

و قد يراد ابجلسم ما يشار إليه أو ما يرى أو ما تقوم به الصفات , وهللا تعاىل يرى يف اآلخرة 
, ويشري إليه النا  عند الدعاء أبيديهم وقلوهبم ووجوههم وأعينهم ؛ فإذا أراد وتقوم به الصفات 

 بقوله ليس جبسم هذا املعىن .

قيل له : هذا املعىن الذي قصدت نفيه هبذا اللفظ معىن اثبت بصحيح املنقول وصريح املعقول , 
 وأنت مل تقم دليال على نفيه .
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 وأما اللفظ فبدعة نفياً وإثبااتً.

  (844|8السنة" ) "منهاج
وال ثبات , حرمة اإل له  فتكون فلفظ اجلسم مل ينطق به الوحي إثبااتً   : وقال ابن القيم رمحه هللا

. كون له إلغاء النفي يف انفي  
؟ما أراد به عمن أطلقه نفيا أو إثباات سئل ف  

اللغة جسم  وهو البدع الكثيف الذي ال يسمى يف, فإن قال أردت اجلسم معناه  يف لغة العرب 
فهذا املعىن أظهران  اللغة وكتبها بنيفهذه  ؛  واء جسم لغة وال للنار وال للماءهوال يقال لل, سواه 

. منفي عن هللا عقال ومسعا   
,  عن هللا قطعاً  فهذا منفي ؛  وإن أردمت به املركب من املادة والصورة أو املركب من اجلواهر الفردة

وإن , ذا وال من ه ذافليس اجلسم املخلوق مركبا ال من ه والصواب نفيه عن املمكنات أيضا
بصره ويرضى ويتكلم ويكلم ويسمع وي بصار أردمت ابجلسم ما يوصف ابلصفات ويرى ابأل

.  ويغضب  
  . جسما  هبا  لموصوفنفيها عنه بتسميتكم لنفال ؛ املعاين اثبتة للرب وهو موصوف هبا فهذه 
( 4/444) " الصواعق "   

 
 : العامل يف خالء  عشرة لسابعةألة ااملس
حد املماثلني صحيحة ، والقائلة هي اليت ختص أ القائلة إن اإلرادةواملقدمة :  قال ابن رشد   

ويلزم أيضا عن وضعه هذا اخلالء أمر  ط به كاذبة، أو غري بينه بنفسها ,إن العامل يف خالء حيي
 احتاج إىل خالء .  شنيع عندهم : وهو أن يكون قدميا . ألنه إن كان حمداث

 (44الكشف عن مناهج األدلة )  
ابن رشد فقال : وليس هلم أن يقولوا : إن خارج العامل خالء , وذلك أن اخلالء قد تبني يف  وقال

العلوم النظرية امتناعه ألن ما يدل عليه اسم اخلالء ليس هو شيئا أكثر من أبعاد ليس فيها جسم 
وقعت األبعاد عنه عاد عدما , وإن أنزل اخلالء موجودا لزم أن أعين طوال وعرضا وعمقا ألنه إن 

 تكون أعراض موجودة يف غري جسم وذلك ألن األبعاد هي أعراض من ابب الكمية .
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 (841الكشف عن مناهج األدلة )
 ومن هنا دخلت عليهم شبهة نفي العلو هلل تعاىل العتقادهم أن وراء العامل خالء .

 العلوعشرة :  الثامنةاملسألة 
وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول األمر يثبتوهنا هلل سبحانه  :  قال ابن رشد    

حىت نفتها املعتزلة، مث تبعهم على نفيها متأخروا األشعرية كأيب املعايل ومن اقتدى بقوله . وظواهر 
{] ةمثانييومئذ  الشرع كلها تقتضي اثبات اجلهة ، مثل قوله تعاىل : } وحيمل عرش ربك فوقهم

كان [ ، ومثل قوله : } يدبر األمر من السماء إىل األرض مث يعرج إليه يف يوم  87احلاقة : 
ومثل قوله تعاىل :  } تعرج املالئكة والروح  [  5{ ] السجدة :  مقداره ألف سنة مما تعدون 

ألرض فإذا هي خيسف بكم ا [ ومثل قوله : } ءأمنتم من يف السماء أن 4إليه { ] املعارج : 
[ ، إىل غري ذلك من اآلايت اليت إن ُسلِِط التأويل عليها عاد الشرع كله  81{ ] امللك :  متور 

مؤواًل . وإن قيل فيها إهنا من املتشاهبات عاد الشرع كله متشاهبًا ؛ ألن الشرائع كلها مبنية على 
، وأن من السماء نزلت الكتب  أن هللا يف السماء ، وأن منه تنزل املالئكة ابلوحي إىل النبيني

وإليها كان اإلسراء ابلن  صلى هللا عليه وسلم حىت قرب من سدرة املنتهى . ومجيع احلكماء قد 
 اتفقوا أن هللا واملالئكة يف السماء ، كما اتفقت مجيع الشرائع على ذلك .

 إثباتاجلهة يوجب  تإثباوالشبهة اليت قادت نُفاة اجلهة إىل نفيها ، هي أهنم اعتقدوا أن      
 اجلسمية . إثباتاملكان ، وإثبات املكان يوجب 

وحنن نقول أن هذا كله غري الزم ، فإن اجلهة غري املكان . وذلك أن اجلهة هي إما سطوح      
اجلسم نفسه احمليطة به ، وهي ستة . وهبذا نقول إن للحيوان فوق وأسفل ، وميينًا ومشااًل ، وأمام 

ح جسم آخر حميط ابجلسم ، ذي اجلهات الست . فأما اجلهات اليت هي وخلف . وإما سطو 
سطوح اجلسم نفسه فليست مبكان للجسم نفسه أصاًل . وأما سطوح األجسام احمليطة به فهي 
له مكان ، مثل سطوح اهلواء احمليطة ابإلنسان ، وسطوح الفلك احمليطة بسطوح اهلواء هي أيضًا 

 بعضها حميطة ببعض ومكان له.مكان للهواء ، وهكذا األفالك 
وأما سطح الفلك اخلارجي فقد تربهن أنه ليس خارجه جسم ، ألن لو كان ذلك كذلك      

لوجب أن يكون خارج ذلك اجلسم جسم آخر ، ومير األمر إىل غري هناية . فإذن : سطح آخر 
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هو مكان ميكن  أجسام العامل ليس مكاانً أصاًل ، إذ ليس ميكن أن يوجد فيه جسم ، ألن كل ما
أن يوجد فيه جسم ، فإذن : إن قام الربهان على وجود موجود يف هذه اجلهة ، فواجب أن 
يكون غري جسم . فالذي ميتنع وجوده هنالك هو عكس ما ظنه القوم ، وهو موجود هو جسم 

 ، ال موجود ليس جبسم .
تبني يف العلوم النظرية  وليس هلم أن يقولوا إن خارج العامل خالء . وذلك أن اخلالء قد     

امتناعه ؛ ألن ما يدل عليه اسم اخلالء ليس هو ، شيئاً أكثر من أبعاد ليس فيها جسم ، أعين : 
طواًل وعرضًا وعمقًا ، ألنه إن رفعت األبعاد عنه عاد عدمًا . وإن أُنزل اخلالء موجودًا لزم أن 

زمان واملكان فاسد . فقد يلزم أن تكون أعراض موجودة يف غري جسم . وذلك أن كل ما حيويه ال
 يكون ما هنالك غري فاسد وال كائن .

وقد تبني هذا املعىن مما أقوله : وذلك أنه ملا مل يكن ها هنا شيء إال هذا املوجود احملسو  ،      
أو العدم ، وكان من املعروف بنفسه أن املوجود إمنا يقال إنه موجود يف العدم ، فإن كان ها هنا 

هو ِأشرف املوجودات ، فواجب أن ينسب من املوجود احملسو  إىل اجلزء األشرف ، موجود 
وهو السماوات . وِلَشَرف هذا اجلزء قال تبارك وتعاىل : } خللق ا لسموات واألرض أكرب من 

[ . وهذا كله يظهر على التمام  57] غافر :  ولكن أكثر النا  ال يعلمون { خلق النا  
 العلم . للعلماء الراسخني يف

اجلهة واجب ابلشرع والعقل ، وأنه الذي جاء به الشرع  إثباتفقد ظهر لك من هذا أن      
للشرائع ، وأن وجه العسر يف تفهيم هذا املعىن ، مع  إبطالهذه القاعدة  إبطالوانبىن عليه ، وأن 

الشرع بنفي  نفي اجلسمية ، هو أنه ليس يف الشاهد مثال له . فهو بعينه السبب يف أن مل يصرح
اجلسم عن اخلالق سبحانه ، ألن اجلمهور إمنا يقع هلم التصديق حبكم الغائب مىت كان ذلك 
معلوم الوجود يف الشاهد ، مثل العلم ، فإنه ملا كان يف الشاهد شرطًا يف وجوده كان شرطًا يف 

الشاهد عند  وجود الصانع الغائب . وأما مىت كان احلكم الذي يف الغائب غري معلوم الوجود يف
األكثر وال يعلمه إال العلماء الراسخون ، فإن الشرع يزجر عن طلب معرفته إن مل يكن ابجلمهور 
حاجة إىل معرفته ، مثل العلم ابلنفس ، أو يضرب هلم مثاالً من الشاهد إن كان ابجلمهور حاجة 
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هيمه ، مثل كثري مما إىل معرفته يف سعادهتم ، وإن مل يكن ذلك املثال هو نفس األمر املقصود تف
 جاء من أحوال املعاد .

 (14-17الكشف عن مناهج األدلة )
وأمــا لفــظ اجلهــة فهــو مــن األلفــاظ الــيت مل تــرد يف الكتــاب والســنة واألصــل االستفصــال عــن املعــىن 

 املراد .
قال شيخ اإلسالم : وقد قدمنا فيما مضى أن لفظ اجلهة يراد به أمر موجود وأمر معدوم ؛ فمن 

إنه فوق العامل كله مل يقل أنه يف جهة موجودة إال أن يراد ابجلهة العرش ,ويراد بكونه فيها أنه قال 
فإذا كان فوق   أي على السماء , وعلى هذا التقدير؛  عليها كما قيل يف قوله: أنه يف السماء:

املوجودات كلها وهو غين عنها مل يكن عنده جهة وجودية يكون فيها فضال عن أن حيتاج 
فذلك ليس بشيء وال هو أمر وجودي حىت يقال أنه   وإن أريد ابجلهة ما فوق العامل؛  إليها,

حمتاج إليه أو غري حمتاج إليه , وهؤالء أخذوا لفظ اجلهة ابالشرتاك وتومهوا وأومهوا إذا كان يف 
غريه  جهة كان يف شيء غريه كما يكون اإلنسان يف بيته مث رتبوا على ذلك أنه يكون حمتاجا إىل

 وهللا تعاىل غين عن كل ما سواه وهذه مقدمات كلها ابطلة . 
 (583|8بيان تلبيس اجلهمية )

 
 عدوم هو الذي يقال له ال فوق وال حتتاملعشرة :  املسألة التاسعة

فهو أن اجلمهور يرون أن املوجود هو املتخيل واحملسو   -وأما السبب الثاين :قال ابن رشد : 
ل وال حمسو  فهو عدم .فإذا قيل هلم :إن ها هنا موجودا ليس جبسم , , وأن ما ليس مبتخي

 ارتفع عنهم التخيل , فصار عندهم من قبيل املعدوم وال سيما إذا قيل : أنه ال خارج العامل وال
.وهلذا اعتقدت الطائفة الذين أثبتوا اجلسمية يف الطائفة اليت نفتها عنه  أسفلداخله وال فوق وال 

 ُمَليَِِسة وأعتقد الذين نفوها يف املثبتة أهنا مكثرة .سبحانه أهنا 
 (18الكشف عن مناهج األدلة )

قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة: وأظهــر الســلطان حممــود بــن ســبكتكني لعنــة أهــل البــدع علــى     
ابن اهليصم وابن فورك يف مسألة العلو فرأى قوة كالم ابن اهليصم املنابر وأظهر السنة وتناظر عنده 
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قال البن فورك: فلو أردت أن تصف املعدوم كيف كنت تصفه أبكثر من  رجح ذلك, ويقال إنهف
هــذا؟ أو قـــال: فـــرق يل بـــني هــذا الـــرب الـــذي تصـــفه وبــني املعـــدوم؟ وأن ابـــن فـــورك كتـــب إىل أيب 
إسحق اإلسفراييين يطلب اجلواب عن ذلك؛ فلم يكن اجلواب إال أنه لو كان فوق العرش للزم أن 

  . !يكون جسماً 
  (.4/884"درء تعارض العقل والنقل" )

 
 الرؤية :  املسألة العشرون

فمنها ما يعرض من ذلك يف الرؤية اليت جاءت هبا السنة الثابتة . وذلك أن :  قال ابن رشد
شعرية .فأما املعتزلة فدعاهم هذا االعتقاد إىل أن نفوا وا بنفيها فرقتان : املعتزلة واألالذين صرح
يف اجلمع إىل  وجلئواما األشعرية فأرادوا أن جيمعوا بني األمرين فعسر ذلك عليهم , الرؤية . وأ

 األقاويل سوفسطائية , سنرشد إىل الوهن الذي فيها عند الكالم يف الرؤية .
ومنها أنه يوجب انتفاء اجلهة , يف ابدئ الرأي, عن اخلالق سبحانه , أنه ليس جبسم ,      

انبىن على أن الوحي انزل إليهم من السماء .  األنبياءوذلك أن بعث  فرتجع الشريعة متشاهبة .
 شريعتنا هذه ، أعين : أن الكتاب العزيز نزل من السماء كما قال تعاىل : نبتتاوعلى ذلك 

[ وانبىن نزول الوحي من السماء على أن هللا يف السماء 4{ ]الدخان : ةمبارك}إان أنزلنه يف ليلة 
 كة تنزل من السماء وتصعد إليها، كما قال تعاىل: . وكذلك كون املالئ

[، وقال تعاىل :}تعرج امللكة والروح 83}إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصلح{ ]فاطر : 
اجلهة على ما سنذكره بعد  بنفي[ . وابجلملة مجيع األشياء اليت تلزم القائلني 4ملعراج : ]ا إليه{

 عند التكلم يف اجلهة . 
 (18-18هج األدلة )الكشف عن منا

 إن الذي بقي علينا من هذا اجلزء من املسائل املشهورة ، هي مسألة الرؤية . وقال ابن رشد : 
ملتقدم لقوله تعاىل }ال تدركه فإنه قد يظن أن هذه املسألة هي بوحه ما داخلة يف اجلزء ا   
ة وردت اآلاثر الواردة [ . ولذلك أنكرها املعتزل834{ ]األنعام :  رابصاألر وهو يدرك ابصاأل

 يف الشرع بذلك مع كثرهتا وشهرات . فشنع األمر عليهم . 
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وسبب وقوع هذه الشبهة يف الشرع أن املعتزلة ، ملا اعتقدوا انتفاء اجلسمية عنه سبحانه    
واعتقدوا وجوب التصريح هبا جلميع املكلفني ، ووجب عندهم ، إن انتفت اجلسمية ، أن تنتفي 

املعىن لرد  ي يف جهة من الرائي . فاضطروا هلذاانتفت اجلهة انتقت الرؤية، إذ كل مرئ اجلهة ، وإذا
الشرع املنقول ، واعتلوا لألحاديث أبهنا أخبار آحاد ، وأخبار اآلحاد ال توجب العلم . مع أن 

 ر[. ابصولة تعاىل :}ال تدركه األظاهر القرآن معارض هلا، أعين ق
مع بني االعتقادين ، أعين بني انتفاء اجلسمية وبني جواز الرؤية ملا ليس وأما األشعرية فراموا اجل   

جبسم ابحلس ، فعسر ذلك عليهم وجلأوا يف ذلك إىل حجج سوفسطائية مموهة ، أعين احلجج 
 اليت توهم أهنا حجج وهي كاذبة . 

جد يف أعين : أنه كما يو  يوجد يف احلجج ما يوجد يف النا  ,وذلك أنه يشبه أن يكون    
النا  الفاضل التام الفضيلة ، ويوجد فيهم من دون ذلك يف الفضل ، ويوجد فيهم من يوهم أنه 
فاضل وليس بفاضل ، وهو املرائي . كذلك األمر يف احلجج . أعين أن منها ما هو يف غاية 
بة اليقني ، ومنها ما هو دون اليقني ، ومنها حجج مرائية ، وهي اليت توهم أهنا يقني وهي كاذ

واألقاويل اليت سلكتها األشعرية يف هذه املسألة ، منها أقاويل يف دفع دليل املعتزلة ومنها أقاويل 
 هلم يف إثبات جواز الرؤية ملا ليس جبسم ، وأنه ليس يعرض من فرضها حمال . 

 إنفأما ما عاندوا به قول املعتزلة : أن كل مرئي فهو يف جهة من الرائي . فمنهم من قال     
الغائب ، وأنه جائز أن يرى اإلنسان ما ليس يف وجهة ، إذا كان  إىلذا إمنا هو حكم الشاهد ه

 جائزاً أن يرى اإلنسان ابلقوة املبصرة نفسها دون عني . 
أن يكون املرئي منه يف جهة  ه ؛ أن من شرطهوهؤالء اختلط عليها إدراك البصر فظاهر من أمر    

أن ما خمصوصة . ولذلك ليس تتأتى الرؤية أبي وضع اتفق ، وال يف جهة فقط ، بل ويف جهة 
ياء : حضور شضاع حمدودة وشروط حمدودة أيضًا ، وهي ثالثة أيكون البصر من املرئي ، بل أبو 

واملبصر ، وكون املبصر ذا ألوان ضرورة . والرد هلذه البصر الضوء ، واجلسم الشفاف املتوسط بني 
ار هو رد لألوائل املعلومة ابلطبع للجميع ، وإبطال جلميع علوم األمور املعروفة بنفسها يف اإلبص

 املناظر واهلندسة . 
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وقد قال القوم ، أعين األشعرية : إن أحد املواضع اليت جيب أن ينقل فيها حكم الشاهد إىل    
الغائب هو الشرط ، مثل حكمنا أن كل عامل حي، لكون احلياة تظهر يف الشاهدة شرطًا يف 

م . وإن كان ذلك ، قلنا هلم : وكذلك يظهر يف الشاهد أن هذه األشياء هي شروط وجود العل
 يف الرؤية ، فأحلقوا الغائب فيها ابلشاهد على أصلكم ! 

وقد رام أبو حامد يف كتابة املعروف ابملقاصد أن يعاند هذه املقدمة ، أعين أن كل مرئي يف    
املرآة . وذاته ليست منه يف جهة غري جهة مقابلة وجهة من الرائي ، أبن اإلنسان يبصر ذاته يف 

وذلك أنه ملا كان يبصر ذاته وكانت ذاته ليست حتل يف املرآة اليت يف اجلهة املقابلة ، فهو يبصر 
 جهة .  ذاته يف غري

وهذه املغالطة فإن الذي يبصر هو خيال ذاته . واخليال منه هو يف جهة إذ كان اخليال يف املرآة 
  جهة . ، واملرآة يف

وأما حجتهم اليت أتوا هبا يف إمكان رؤية ما ليس جبسم ، فإن املشهور عندهم يف ذلك    
حجتان : إحدامها وهو األشهر عندهم ، ما يقولونه من أن الشيء ال خيلو أن يرى من جهة ما 
هو ملون، أو من جهة أنه جسم ، أو من جهة أنه لون ، أو من جهة أنه موجود ، ورمبا عددوا 
جهات أخر غري هذه للموجود . مث يقولون : وابطل أن يرى من قبل أنه جسم ، إذ لو كان 
ذلك كذلك ملا رئي اللون . وابطل أن يرى ملكان أنه لون ، إذ لو كان ذلك ملا رئي اجلسم . 
قالوا : وإذا بطلت مجيع هذه األقسام اليت تتوهم يف هذا الباب ، فلم يبق أن يرى الشيء إال من 

 أنه موجود . قبل 
واملغالطة يف هذا القول بينة؛ فإن املرئي من هو مرئي بذاته ، ومنه ما هو مرئي من قبل املرئي    

اجلسم : فإن اللون مرئي بذاته واجلسم مرئي من قبل اللون . و بذاته ، وهذه هي حال اللون 
ود فقط ، لوجب ولذلك ما مل يكن له لون مل يبصر . لو كان الشيء إمنا يرى من حيث هو موج

أن تبصر األصوات وسائر احملسوسات اخلمس . فكان يكون البصر والسمع وسائر احلوا  
 اخلمس حاسة واحدة ، وهذه كلها خالف ما يعقل . 

وقد اضطر املتكلمون ملكان هذه املسألة وما أشبهها أن يسلموا أن األلوان ممكنة أن تسمع ،    
خروج عن الطبع ، وعن ما ميكن أن يعقله إنسان . فإنه واألصوات ممكنة أن ترى . وهذا كله 
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من الظاهر أن حاسة البصر غري حاسة السمع ، وأن حمسو  هذه غري حمسو  تلك ، وأن آلة 
قلب البصر مسعاً ، كما ليس ميكن أن يعود اللون صواتً نهذه غري آلة تلك ، وأنه ليس ميكن أن ي

 . 
صر يف وقت ما ، فقد جيب أن يسالوا ، فيقال هلم : ما يب أنوالذين يقولون إن الصوت ميكن    

هو البصر ؟ فال بد من أن يقولوا هو قوة تدرك هبا املرئيات : األلوان وغريها . مث يقال هم ماهو 
السمع؟ فال بد أن يقولوا هو قوة تدرك هبا األصوات . فإذا وضعوا هذا ، قيل هلم : فهل البصر 

فقط ، أو مسع فقط ؟ فإن قالوا : مسع فقط ، فقد سلموا أنه  عند إدراكه األصوات ، وهو بصر
ال يدرك األلوان . وإن قالوا : بصر فقط ، فليس يدرك األصوات . وإذا مل يكن بصراً فقط ألنه 

األصوات ، وال مسعًا فقط ألنه يدرك األلوان فهو بصر ومسع معًا . وعلى هذا فستكون يدرك 
 املتضادات وهذا شيء فيما أحسبه يسلمه املتكلمون من أهل األشياء كلها شيئًا واحدًا ، حىت

 ملتنا ، أو يلزمهم تسليمه ، وهو رأي سوفسطائي ألقوام قدماء مشهورين ابلسفسطة . 
وأما الطريقة الثانية اليت سلكها املتكلمون يف جواز الرؤية ، فهي الطريقة اليت اختارها أبو    

شاد(( ، وهي هذه الطريقة : وتلخيصها ، أن احلوا  إمنا تدرك املعايل يف كتابه املعروف بـ))اإلر 
األشياء . وما تنفصل به املوجودات بعضها من بعض هي أحوال ، ليست بذوات . فاحلوا  ال 
تدركها وإمنا تدرك الذات . والذات هي نفس املوجود املشرتك جلميع املوجودات . فإذن احلوا  

 د . : إمنا تدرك الشيء من حيث هو موجو 
وهذا كله يف غاية الفساد . ومن أبني ما يظهر به فساد هذا القول : أنه لو كان البصر إمنا    

يدرك األشياء ، ملا أمكنه أن يفرق بني األبيض واألسود ، ألن األشياء ال تفرتق ابلشيء الذي 
ن ، وال يف تشرتك فيه ، وال كان ابجلملة ميكن يف احلوا  : ال يف البصر أن يدرك فصول األلوا

السمع أن يدرك فصول األصوات ، وال يف الطعم أن يدرك فصول املطعومات . وللزم أن تكون 
 مدارك احملسوسات ابجلنس واحداً، فال يكون فرق بني مدرك السمع وبني مدرك البصر 

ها املشار إلي األشياءوهذا كله يف غاية اخلروج عما يعقله اإلنسان ، وإمنا تدرك احلوا  ذوات    
هتا اخلاصة هبا . فوجه املغالطة يف هذا ، هو أن ما يدرك ذاتيًا أخذ أنه ابتوسط إدراكها حملسوس
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بذاته . ولوال النشأ على هذه األقاويل وعلى التعظيم للقائلني هبا ، ملا أمكن أن يكون فيها مدرك 
 شيء من اإلقناع ، وال وقع هبا التصديق ألحد سليم الفطرة . 

القائمتني بنصرهتا ، يف زعمهم ،  أجلأتثل هذه احلرية الواقعة يف الشريعة حىت والسبب يف م   
إىل مثل هذه األقاويل اهلجينة ، اليت هي ضحكة من عين بتمييز أصناف األقاويل أدىن عناية هو 
التصريح يف الشرع مبا مل أيذن هللا ورسوله به ، وهو التصريح بنفي اجلسمية للجمهور. وذلك أنه 

سري أن جيتمع يف اعتقاد واحد أن ها هنا موجودًا ليس جبسم ، وأنه مرئي ابألبصار ألن من الع
مدارك احلوا  هي يف األجسام أو أجسام . ولذلك رأى قوم أن هذه الرؤية هي مزيد علم يف 

 ذلك الوقت . 
 (18-77الكشف عن مناهج األدلة )

أولوها مبزيد العلم .وبسبب هذا التناقض فر بعض األشاعرة إىل إنكار الرؤية و   
يب وغريمها حىت إن أئمة أصحاب األشعري املتأخرين كأيب حامد وابن اخلط قال شيخ اإلسالم:

لعلم كما يفسرها ملا أتملوا ذلك عادوا يف الرؤية إىل قول املعتزلة أو قريب منه وفسروها بزايدة ا
لنصوص واإلمجاع املعلوم لثابتة اببذلك اجلهمية واملعتزلة وغريهم وهذا يف احلقيقة تعطيل للرؤية ا

سه ال ميكن تعلقها جوازها بدالئل املعقول بل املعلوم بدالئل العقول امتناع وجود موجود قائم بنف
. به  

(445|8بيان تلبيس اجلهمية )  
 وأما إثبات أن الرؤية ال بد أن تكون من جهة فهذا مما اتفق عليه العقالء 

اية العقول أن املرئي صود أن نقول إذا ثبتت رؤيته فمعلوم يف بداملق وإمنا يقول شيخ اإلسالم :  
صلى هللا عليه و سلم  القائم بنفسه ال يكون إال جبهة من الرائي وهذه الرؤية اليت أخرب هبا الن 

القمر ومها فأخرب أن رؤيته كرؤية الشمس و . ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر : حيث قال 
لوم أن رؤية ماال  الدنيا وإمنا يراهم النا  فوقهم جبهة منهم بل من املعأعظم املرئيات ظهورا يف

قالء بين آدم من وهذا مما اتفق عليه عامة ع ,يكون داخل العامل وال خارجه ممتنع يف بداية العقول
نافية والفالسفة السلف واألئمة وأهل احلديث والفقه والتصوف ومجاهري أهل الكالم املثبتة وال

هم القاضي لف فيه فريق من أصحاب األشعري ومن وافقهم من الفقهاء كما قد يوافقوإمنا خا
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 يف جهة ويلتزمون ما أبو يعلى يف املعتمد هو وغريه ويقولون ما قاله أولئك يف الرؤية إنه يرى ال
. اتفق أهل العقول على أنه من املمتنع يف بداية العقول  

(454|8بيان تلبيس اجلهمية )  
 : النبوةالعشروندية و احلااملسألة 

وأما ما يشرتطونه ، ملكان هذا ، من أن املعجز إمنا يدل على الرسالة ، مبقارنة :  قال ابن رشد  
برسول ، مل  ليسدعوى الرسالة له ، وأنه لو ادعى الرسالة من شأنه أن يظهر على يديه ، ممن 

ابلسمع وال ابلعقل . أعين  يظهر على يديه ، فدعوى ليس عليها دليل . فإن هذا غري معلوم ال
أنه إذا ادعى من تظهر على يديه دعوى كاذبة ، أنه ال يظهر على يديه املعجز . لكن ، كما 
قلنا ، ملا كان ال يظهر من املمتنع أهنا ال تظهر إال على أيدي الفاضلني الذين يعىن هللا هبم ، 

عجز . ولكن ما يف هذا املعىن من وهؤالء إذا كذبوا ليسوا بفاضلني ، فليس يظهر على أيديهم امل
 اإلقناع ال يوجد فيمن جيوز ظهورها على يدي الساحر ، فإن الساحر ليس بقاضل . 

فهذا ما يف هذه الطريقة من الضعف ؛ وهلذا رأى بعض النا  أن األحفظ هلذا الوضع أن    
ال قلب عني . ومن يعتقد أنه ليس تظهر اخلوارق إال على أيدي األنبياء ، وأن السحر هو ختيل 

 هؤالء من أنكر ، ملكان هذا املعىن ، الكرامات . 
أنه مل يدع أحدا من النا  وال أمة من األمم  صلى هللا عليه وسلموأنت تتبني من حال الشارع    

إىل اإلميان برسالته ومبا جاء به أبن قدم على يدي دعواه خارقًا من خوارق األفعال ، مثل قلب 
وسلم من الكرامات اخلوارق ، فإمنا صلى هللا عليه أخرى . وما ظهر على يديه عني من األعيان 

ظهرت يف أثناء أحواله ، من غري أن يتحدى هبا . وقد يدلك على هذا قوله تعاىل :}وقالوا لن 
ىل قوله : }قل سبحان رىب هل كنت إال بشرا { إينبوعا األرضنؤمن لك حىت تفجر لنا من 

إال أن كذب هبا  تايابآلترسل  أن[ . وقوله تعاىل :}وما منعنا 44-43رسوال{]اإلسراء : 
 [. 54{]اإلسراء : األولون

ن اجتمعت كتاب العزيز ، فقال تعاىل : }قل لئوإمنا الذي دعا به النا  وحتداهم به هو ال   
{ ظهريامبثله ولو كان بعضهم لبعض  أيتونمبثل هذا القرءان ال  أيتواواجلن على أن  اإلنس
 [ . 84]هود :  تمفرتاي[ . وقال }فاتوا بعشر سور مثله 11سراء : ]اإل
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الذي حتدى به النا  وجعله دلياًل على  صلى هللا عليه وسلم وإذا كان األمر هكذا فخارقه   
 صدقه فيما ادعى من رسالته هو الكتاب العزيز . 

 (838-833الكشف عن مناهج األدلة )
ء يرى أن املتكلمني ذهب عليهم هذا املعىن من وجه داللة فمن هذه األشيا:  وقال ابن رشد   

املعجز . وذلك أهنم أقاموا اإلمكان مقام الوجود ، أعين اإلمكان الذي هو جهل . مث صححوا 
هذه القضية ، أعين أن كل من وجد منه املعجز فهو الرسول وليس يصح هذا إال أن يكون 

. وليس يف قوة الفعل العجيب اخلارق للعوائد ، املعجز يدب على الرسالة نفسها وعلى املرسل 
الذي يرى اجلميع أنه إهلي ، أن يدل على وجود الرسالة داللة قاطعة ، إال من جهة ما يعتقد أن 
من ظهرت عليه أمثال هذه األشياء فهو فاضل ، والفاضل ال يكذب . بل إمنا يدل على أن 

يس يظهر هذا اخلارق على يدي أحد من هذا رسول إذ سلم أن الرسالة أمر موجود ، وأنه ل
 الفاضلني إال على يدي رسول . 

وإمنا كان املعجز ليس يدل على الرسالة ألنه ليس يدرك العقل ارتباطًا بينهما ، إال أن يعرتف    
أن املعجز فعل من أفعال الرسالة ، كاإلبراء الذي هو فعل من أفعال الطب ، فإنه من ظهر منه 

لى وجود الطب ، وأن ذلك الطبيب . فهذا أحد ما يف هذه االستدالل من فعل اإلبراء دل ع
 الوهن . 

وأيضا فإذا اعرتفنا بوجود الرسالة على أن ننزل اإلمكان الذي هو اجلهل منزلة الوجود، وجعلنا    
جب ضرورة أن ال تكون داللتها الزمة ملن على صدق الشخص املدعي الرسالة ، و املعجزة دالة 
ملعجز قد يظهر على يدي غري رسول ، على ما يفعله املتكلمون، ألهنم جيوزون ظهورها جيوز أن ا

 على يدي الساحر ، وعلى يدي الويل . 

 (44الكشف عن مناهج األدلة )
حانه ال يظهرها عليهم السالم وأن هللا سب األنبياءوملا أرادوا إثبات معجزات قال شيخ اإلسالم : 

لزم أن ال يقدر  كفقالوا لو جاز ذل تقوا فتقاه فعل كل شيء فعلى يد كاذب مع جتويزهم علي
ور عن األشعري على تصديق من ادعى النبوة وما لزم منه نفي القدرة كان ممتنعا فهذا هو املشه
 على مقدمات وعليه اعتمد القاضي أبو بكر وابن فورك والقاضي أبو يعلى وغريهم وهو مبين
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اخللق أبن  ذكروه من املعجزات وأن الرب ال يقدر على إعالممبا  إالأحدها أن النبوة ال تثبت 
. هذا ن  إال هبذا الطريق وأنه ال جيوز أن يعلموا ذلك ضرورة   

ن على قولكم ممكن فلو قيل هلم ال نسلم أن هذا ممك ن هذا ن  هبذا الطريقاخللق أب إعالمن أو 
ا على يد صادق رق بني أن يظهرهكل شيء مل يكن ف  وإرادةإذا جوزمت عليه فعل كل شيء  فإنكم

جة على رسول يصدقه ابملعجزات ممكنا على أصلكم ومل يكن لكم ح إرسالأو كاذب ومل يكن 
هذا إمنا جواز إرسال الرسول وتصديقه ابملعجزات إذ كان ال طريق عندهم إال خلق املعجز و 

ا لشيء وجيوز عليه شيئ علم أنه إمنا خلقه لتصديق الرسول وأنتم عندكم ال يفعل إذايكون دليال 
هو أن العلم فعل كل شيء وسلك طائفة منهم طريقا آخر وهي طريقة أيب املعايل وأتباعه و 
منعت  إذاذا صحيح بتصديقه ملن أظهر على يديه املعجز علم ضروري وضربوا له مثال ابمللك وه

من ال يفعل شيئا  فأماكان املعلم بصدق رسوله ممن يفعل شيئا حلكمة   إذان هذه تعلم إأصوهلم ف
 جيوز أن لشيء فكيف يعلم أنه خلق هذه املعجزات لتدل على صدقه ال لشيء آخر ومل ال

.لشيء على أصلهم  خيلقها ال  
(418|8النبوات)  

وأمثاله فهو أن  وأما الطريق الثانية وهي أجود وهي اليت اختارها أبو املعايل وقال شيخ اإلسالم :
ن يفعل حلكمة ومة ابالضطرار وهذه طريقة صحيحة ملن اعتقد أداللة املعجز على التصديق معل

ا كامللك الذي جعل اليت يذكروهن واألمثلةوأما إذا قيل انه ال يفعل حلكمة انتفى العلم االضطراري 
إذا نفوا هذا دلت للعلم أبن امللك يفعل شيئا لشيء ف إمناآية لرسوله أمرا خارجا عن عادته 

بحانه وتعاىل القدرة هو دليل صحيح لكن مع إثبات احلكمة فإنه سبطلت الداللة وكذلك دليل 
أدق من  ما هو إىلكان قادرا على أن يهدي عباده   إذقادر على أن مييز بني الصادق والكاذب 

ه حكمة ورمحة حكمته ورمحته فمن مل يثبت ل إثباتأسهل لكن هذا يستلزم  إىلهذا فهداهم 
علم  إذالفعل فهي تدل تصديق اب األنبياءلغائبة وأيضا ف ايت امتنع عليه العلم بشيء من أفعاله ا

علم ذلك أن من صدقه الرب فهو صادق وذلك يتضمن تنزيهه عن الكذب وعلى أصلهم ال ي
كلم كالما فإن ما خيلقه من احلروف واألصوات عندهم هو خملوق من املخلوقات فيجوز أن يت

. ابب املفعوالت عندهم يدل على شيء وقد أراد به شيئا آخر فإن هذا من  
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(448|8النبوات)  

 
 نقد الغزايل :  والعشرون املسألة الثانية

وأول من غري هذا الدواء األعظم هم اخلوارج ، مث املعتزلة بعدهم ، مث األشعرية ، قال ابن رشد : 
مث الصوفية، مث جاء أبو حامد فطم الوادي على القرى . وذلك أنه صرح ابحلكمة كلها للجمهور 

وآبراء احلكماء ، على ما أداه إليه فهمه . وذلك يف كتابه الذي مساه بـ))املقاصد(( فزعم أنه  ،
إمنا ألف هذا الكتاب للرد عليهم . مث وضع كتابه املعروف بـ))هتافت الفالسفة((، فكرهم فيه يف 

جج مسائل ثالثة ، من جهة خرقهم فيها لإلمجاع كما زعم ، وبدعهم يف مسائل . وأتى فيه حب
مشككة، وشبه حمرية، أضلت كثريًا من النا  عن احلكمة وعن الشريعة . مث قال يف كتابه 

ته يف كتاب ))التهافت(( هي أقاويل جدلية وإن احلق املعروف بـ))جواهر القرآن(( إن الذي أثب
( ، يف ))املضنون به على غري أهله(( . مث جاء يف كتابه املعروف بـ))مشكاة األنوار( إمنا أثبته

فذكر فيه مراتب العارفني ابهلل ، فقال : إن سائرهم حمجوبون إال الذين اعتقدوا أن هللا سبحانه 
غري حمرك السماء األويل ، وهو الذي صدر عنه هذا احملرك. وهذا تصريح منه ابعتقاد مذاهب 

نات ، احلكماء يف العلوم اإلهلية . وهو قد قال يف غري ما موضع إن علومهم اإلهلية يف ختمي
خبالف األمر يف سائر علومهم . وأما يف كتابه الذي مساه بـ))املنقذ من الضالل((، فأحنى فيه 
على احلكماء ، وأشار إىل أن العلم إمنا حيصل ابخللو والفكرة ، وأن هذه املرتبة هي من جنس 

 مراتب األنبياء يف العلم . 
 السعادة((.  وكذلك صرح بذلك بعينه يف كتابه الذي مساه بـ))كيمياء

 (75-78الكشف عن مناهج األدلة )
 نفي احلكمة والعشرون : ثالثةاملسألة ال

وإمنا صارت مبطلة للحكمة ألن احلكمة ليست شيئًا أكثر من معرفة :  قال ابن رشد     
أسباب الشيء . وإذا مل يكن للشيء أسباب ضرورية تقتضي وجوده على الصفة اليت هو هبا 

فليس ها هنا معرفٌة خيتص هبا احلكيم اخلالق دون غريه . كما أنه لو مل تكن  ذلك النوع موجود ،
ها هنا أسباب ضرورية يف وجود األمور املصنوعة ، مل تكن هنالك صناعة أصاًل ، وال حكمة 
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تنسب إىل الصانع دون من ليس بصانع . وأي حكمة كانت تكون يف اإلنسان  لو كانت مجيع 
تأيت أبي عضو اتفق ، أو بغري عضو ، حىت يكون اإلبصار مثاًل يتأتى أفعال وأعماله ميكن أن ت

ابإلذن كما يتأتى ابلعني ، والشم ابلعني كما يتأتى ابألنف ؟ وهذا كله إبطال للحكمة وإبطال 
 للمعىن الذي مسرى به نفسه ، تعاىل وتقدست أمساؤه عن ذلك .

 (41-47مناهج األدلة ) الكشف عن
 

لالستدالل ضادة وينبغي أن تعلم أن هذا النوع من االستدالل يف غاية امل:  وقال ابن رشد   
الذي زعمت األشعرية أنه الطريق إىل معرفة هللا سبحانه . وذلك أهنم زعموا أن داللة  املوجودات 
على هللا تبارك وتعاىل ، ليس من أجل حكمة فيها تقتضي العناية ، ولكن من قبل اجلواز ، أي 

مجيع املوجودات أنه جائز يف العقل أن يكون هبذه الصفة وبضدها . فإنه إن   من قبل يظهر يف
كان هذا اجلواز على السواء ، فليس ها هنا حكمة ، وال توجد ها هنا موافقة أصاًل بني 

 اإلنسان وبني أجزاء العامل . 
جودها وذلك أنه إن كان ميكن على زعمهم أن تكون املوجودات على غريها ما هي عليه ، كو    

على ما هي عليه ، فليس ها هنا موافقة بني اإلنسان وبني املوجودات اليت امنت عليه هللا خبلقها 
، وأمره بشكره عليها . فإن هذا الرأي يلزمه أن يكون إمكان خلق اإلنسان جزءًا من هذا العامل  

ميكن أن يكون كإمكان خلقة يف اخلالء ، مثاًل ، الذي يرون أنه موجود . بل واإلنسان عندهم 
بشكل آخر ، وخلقة أخرى ، ويوجد عنه فعل اإلنسان . وقد ميكن عندهم أن بشكل آخر ، 
وخلقة أخرى ، ويوجد عنه فعل اإلنسان . وقد ميكن عندهم أن يكون جزءًا من عامل آخر 
خمالف ابحلد والشرح العامل ، فال تكون نعمة ها هنا مينت هبا على اإلنسان ، ألن ما ليس 

ي وال جهة األفضل يف وجود اإلنسان ، فاإلنسان مستغن عنه . وما هو مستغىن عنه بضرور 
 فليس وجوده إبنعام عليه . وهذا كله خالف ما يف فطر النا  . 

وابجلملة فكما أن من أنكر وجود املسببات مرتبة على األسباب يف األمور الصناعية ، أو مل    
ال الصانع ، كذلك من جحد وجود ترتيب املسببات يدكها فهمه ، فليس عنده علم ابلصناعة و 

 على األسباب يف هذا العامل ، فقد جحد الصانع احلكيم تعاىل هللا عن ذلك علوا كبرياً . 
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 (43-14الكشف عن مناهج األدلة )
فمن قال من أهل الكالم إنه ال يفعل األشياء ابألسباب بل يفعل عندها ال قال شيخ اإلسالم : 

ألجله   عنها ما املنهيحلكمة وال يف األفعال املأمور هبا ما ألجله كانت حسنة وال هبا وال يفعل 
 . كانت سيئة فهذا خمالف لنصوص القرآن والسنة وإمجاع األمة من السلف

وأول من قاله يف اإلسالم جهنم بن صفوان الذي أمجع األمة على ضاللته فإنه أول من أنكر 
ظهر عنه القول بنفي الصفات وأول من قال خبلق كالم هللا األسباب والطبائع كما أنه أول من 

 . وإنكار رؤيته يف اآلخرة

قلنا اي انر كوين بردا وسالما على  }ونصوص الكتاب والسنة يف إبطال هذا كثرية جدا كقوله
حىت إذا أقلت سحااب } وقوله { لنخرج به حبا ونباات }فسلب النار طبيعتها وقوله { إبراهيم 
} خرب أن الرايح تقل السحاب أي حتمله فجعل هذا اجلماد فاعال بطبعه وقال فأ { ثقاال

وهو { فأنبتنا فيها من كل زوج كرمي } فجعلها فاعلة بطبعها وقوله { وأنبتت  { }اهتزت وربت
 . الكثري املنفعة والزوج الصنف

لقسط وأنه ال يظلم واألدلة يف ذلك كثرية خيرب فيها أنه خيلق ابألسباب واحلكم وأخرب أنه قائم اب
النا  شيئا فال يضع شيئا يف غري موضعه وال يسوي بني خمتلفني وال يفرق بني متماثلني كما قال 

أم جنعل الذين آمنوا وعملوا } ؟ اآلية وقال   { أم حسب الذين اجرتحوا السيئات أن جنعلهم} 
} اآلية وقال  { رمنيكاجمل أفنجعل املسلمني } اآلية وقال { الصاحلات كاملفسدين يف األرض

 . اآلية وغريها كثري{ والبصري وال الظلمات  األعمىوما يستوي 
 (844جمموع الفتاوى )|

قال ابن القيم رمحه هللا: وقد أثىن على عباده املؤمنني حيث نزهوه عن إجيـاد اخللـق ال لشـيء و 
ــَماَواِت َواألَ وال لغايـة فقــال تعــاىل:} ــَت َهــذا اَبِطــاًل{ َويـَتَـَفكرُروَن يف َخل ـِق السر ]آل ر ِض َربـرَنــا َمـا َخَلق 

نَاا الَساَماء َوا}و[. وأخرب أن هذا ظن أعدائه ال ظن أوليائه فقـال: 848عمران: َماا َخَلقن رنَض ألََ
نَاُهَما اَبطِّ  وكيـف يتـوهم أنـه عرفـه مـن يقـول أنـه مل [، 72]ص: {َذلِّاَك ََانا الَاذِّيَن َكَفاُروا الً َوَما بَايان
لوبــة لــه, وال أمــر حلكمــة وال هنــى حلكمــة, وإمنــا يصــدر اخللــق واألمــر عــن مشــيئة مط خيلــق حلكمــة
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وقدرة حمضة ال حلكمة وال لغاية مقصودة, وهل هذا إال إنكـار حلقيقـة محـده بـل اخللـق واألمـر إمنـا 
قـام ابحلكـم والغـاايت فهمــا مظهـران حبمـده وحكمتــه؛ فإنكـار احلكمـة إنكــار حلقيقـة خلقـه وأمــره؛ 

بته املنكرون من ذلك ينزه عنه الرب ويتعاىل عن نسـبته إليـه فـإهنم أثبتـوا خلقـاً وأمـراً ال فإن الذي أث
رمحــة فيــه وال مصــلحة وال حكمــة، بــل جيــوز عنــدهم أو يقــع أن أيمــر مبــا ال مصــلحة للمكلــف فيــه 
البتة وينهى عما فيه مصلحة واجلميع ابلنسبة إليه سـواء، وجيـوز عنـدهم أن أيمـر بكـل مـا هنـى عنـه 

ينهــى عــن مجيــع مـــا أمــر بــه, وال فــرق بـــني هــذا وهــذا إال جملــرد األمـــر والنهــي, وجيــوز عنـــدهم أن و 
يعــذب مــن مل يعصــه طرفــة عــني بــل أفــىن عمــره يف طاعتــه وشــكره وذكــره، ويــنعم علــى مــن مل يطعــه 
طرفـة عـني بـل أفـىن عمــره يف الكفـر بـه والشـرك والظلـم والفجــور. فـال سـبيل إىل أن يعـرف خــالف 

إال خبــرب الرســول, وإال فهــو جــائز عليــه, وهــذا مــن أقــبح الظــن وأســوأه ابلــرب ســبحانه ذلــك منــه 
 وتنزيهه عنه كتنزيهه عن الظلم واجلور بل هذا هو عني الظلم الذي يتعاىل هللا عنه. 

والعجب العجاب أن كثرياً من أرابب هذا املذهب ينزهونه عما وصـف بـه نفسـه مـن صـفات 
ون أن إثباهتــا جتســيم وتشــبيه وال ينزهونــه عــن هــذا الظلــم واجلــور, الكمــال ونعــوت اجلــالل، ويزعمــ

ويزعمــون أنــه عــدل وحــق وأن التوحيــد عنــدهم ال يــتم إال بــه كمــا ال يــتم إال إبنكــار اســتوائه علــى 
عرشـه وعلــوه فــوق مساواتــه، وتكلمــه وتكليمــه، وصــفات كمالـه فــال يــتم التوحيــد عنــد هــذه الطائفــة 

 ت وهللا ويل التوفيق.إال هبذا النفي وذلك اإلثبا
 (.8/511"شفاء العليل" )

 : إنكار األسبابوالعشرون رابعةاملسألة ال
: أما إنكار وجود األسباب الفاعلة اليت تشاهد يف احملسوسات فقول سفسطائي   قال ابن رشد

: واملتكلم بذلك إما جاحد بلسانه ملا يف جنانه , وإما منقاد لشبهة سفسطائية عرضت له يف 
 أنبد له من فاعل وأما  ر أن يقدر أن يعرتف أن كل فعل الومن ينفي ذلك فليس يقد ذلك .
 فعال الصادرة عنها , أو إمنا تتم أفعاهلا بسبب من خارج :مكتفية بنفسها يف األ األسبابهذه 

إما مفارق , وإما غري مفارق فأمر ليس معروفًا بنفسه ,وهو مما  حيتاج إىل حبث وفحص كثري 
ا هذه الشبهة يف األسباب الفاعلة اليت حيس أن بعضها يفعل بعضًا ملوضع ما ههنا من .وإن ألفو 

املفعوالت   اليت ال حيس فاعلها , فإن ذلك ليس حبق , فإن اليت ال حتس أسباهبا إمنا صارت 
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جمهولة ومطلوبة ,من أهنا ال حيس هلا أسباب .فإن كانت األشياء اليت ال حتس هلا أسباب جمهولة 
ع , ومطلوبة فما ليس مبجهول فأسبابه حمسوسة ضرورة . وهذا من فعل من ال يفرق بني ابلطب

, فماذا يقولون  وأيضااملعروف بنفسه واجملهول . فما أتى به يف هذا الباب مغلطة سفسطائية . 
يف األسباب  الذاتية اليت ال يفهم املوجود إال بفهمها , فإنه من املعروف بنفسه أن لألشياء 

وصفات , هي اليت اقتضت األفعال اخلاصة مبوجود موجود .وهي اليت من قبلها اختلفت ذوات 
ذوات األشياء وأمساؤها وحدودها . فلو مل يكن ملوجود موجود فعل خيصه , مل يكن له طبيعة 

ولو مل يكن له طبيعة ختصه , ملا كان له اسم خيصه وال حِد . وكانت األشياء كلها شيئًا  ختصه ,
وال شيئًا واحدًا . ألن ذلك الواحد يسأل عنه : هل له فعل واحد خيصه ؟ أو انفعال  واحدًا ،

خيصه ؟ أو ليس له ذلك ؟ فإن كان له فعل خيصه فهنا أفعال خاصة صادرة عن طبائع خاصة . 
وإن مل يكن له فعل خيصه واحد ، فالواحد ليس بواحد . وإذا ارتفعت طبيعة الواحد ارتفعت 

موجود  وأما هل األفعال الصادرة عن وإذا ارتفعت طبيعة املوجود لزم العدم .  طبيعة املوجود ،
ضرورية الفعل فيما شأنه أن يفعل فيه ، أو هي أكثرية ، أو فيها األمران مجيعًا ، فمطلوب 
يستحق الفحص عنه . فإن الفعل واالنفعال الواحد بني كل شيئني من املوجودات إمنا يقع 

ات اليت ال تتناهى . فقد تكون إضافة اتبعة إلضافة ولذلك  ال يقطع على إبضافة ما من اإلضاف
أن النار إذا دنت من جسم حسا  فعلت . وال بد ألنه ال يبعد أن يكون هنالك موجود يوجد 
له إىل اجلسم احلسا  إضافة تعوق تلك اإلضافة الفاعلة للنار ، مثل ما يقال يف حجر الطلق 

سلب النار صفة اإلحراق ما دام ابقياً هلا اسم النار وحدها . وأما  وغريه . لكن هذا ليس يوجب
أن املوجودات احملدثة هلا أربعة أسباب : فاعل ومادة وصورة وغاية ، فذلك شيء معروف بنفسه 
. وكذلك كوهنا ضرورية يف وجود املسببات ، وخباصته اليت هي جزء من الشيء املسبب ، أعين : 

وقوم شرطًا وحماًل ، واليت يسميها قوم صورة ، وقوم صفة نفسية . اليت مسوها قوم مادة ، 
واملتكلمون يعرتفون أبن ههنا شروطًا هي ضرورية يف حق املشروط ، مثل ما يقولون : إن احلياة 
شرط يف العلم . وكذلك يعرتفون أبن لألشياء حقائق وحدود ، وأهنا ضرورية يف وجود املوجود . 

ذلك الشاهد والغائب على مثال واحد . وكذلك يفعلون يف اللواحق ولذلك يطردون احلكم يف 
الالزمة جلوهر الشيء ، وهو الذي يسمونه الدليل ، مثل ما يقولون : إن اإلتقان يف املوجود يدل 
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على كون الفاعل عاقاًل ، وكون املوجود مقصودًا به غاية ما ، يد على أن الفاعل له عامل ب 
من إدراكه املوجودات أبسباهبا ، وبه يفرتق من سائر القوى املدركة . والعقل ليس هو شيء أكثر 

فمن رفع األسباب فقد رفع العقل . وصناعة املنطق تضع وضعاً أن ههنا أسباابً ومسببات ، وأن 
املعرفة بتلك املسببات ال تكون على التمام إال مبعرفة أسباهبا . فرفع هذه األشياء هو مبطل للعلم 

نه يلزم أال يكون ههنا شيء معلوم أصاًل علمًا حقيقيًا ، بل إن كان فمظنون ، وال ورفع له . فإ
يكون ههنا برهان وال حد أصاًل ، وترتفع أصناف احملموالت الذاتية اليت منها أتتلف الرباهني ؛ 
ومن يضع أنه وال علم واحد ضروري ، يلزمه أال يكون قوله هذا ضرورايً . وأما من يسلم أن ههنا 

ياء هبذه الصفة ، وأشياء ليست ضرورية وحتكم النفس عليها حكمًا ظنياً ، وتوهم أهنا ضرورية أش
وليست ضرورية ، فال ينكر الفالسفة ذلك . فإن مسوا مثل هذا عادة جاز ، وإال فما أدرى ما 

كم يريدون ابسم العادة ؟ هل يريدون أهنا عادة الفاعل ، أو عادة املوجودات ، أو عادتنا عند احل
على هذه املوجودات ، وحمال أن يكون هلل تعاىل عادة ، فإن العادة ملكة يكتسبها الفاعل ، 

({ 18توجب تكرر الفعل منه على األكثر ، وهللا عز وجل يقول: } َوَلن جتََِد ِلُسنرِة هللِا تـَب ديالً )
ة للموجودات ، فالعادة ال تكون إال ( { . وإن أرادوا أنه عاد44} َوَلن جتََِد ِلُسنرِت هللِا حَت ِوياًل )

لذي نفس . وإن كانت يف غري ذي نفس، فهي يف احلقيقة طبيعة ، وهذا غري ممكن ، أعين : أن 
يكون للموجودات طبيعة تقتضي الشيء إما ضروراًي ، وإما أكثراًي . وإما أن تكون عادة لنا يف 

من فعل العقل الذي يقتضيه طبع ،  احلكم على املوجودات . فإن هذه العادة ليست شيئًا أكثر
وبه صار العقل عقاًل . وليس تنكر الفالسفة مثل هذه العادة ، فهو لفظ مموه إذا حقق مل يكن 
حتته معىن ، إال أنه فعل وضعي ، مثل ما نقول : جرت عادة فالن أن يفعل كذا وكذا ، يريد : 

ات كلها وضعية ، ومل يكن هنالك أنه يفعله يف األكثر . وإن كان هذا هكذا ، كانت املوجود
حكمة أصاًل من قبلها ينسب إىل الفاعل أنه حكيم . فكما قلنا : ال ينبغي أن يشك يف أن 
هذه املوجودات قد تفعل بعضها بعضًا ومن بعض ، وأهنا ليست مكتفية أبنفسها يف هذا الفعل 

 علها .، بل بفاعل من خارج فعله شرط يف فعلها ، بل يف وجودها فضالً عن ف
 (445-444هتافت التهافت)
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وقوهلم : إن هللا أجرى العادة هبذه األسباب وأنه ليس أتثري يف املسببات :  وقال ابن رشد   
إبذنه ، قول بعيد جداً عن مقتضى احلكمة ، بل هو مبطل هلا . ألن املسببات إن كان ميكن أن 

سباب فأي حكمة يف وجودها توجد من غري هذه األسباب على حد ما ميكن أن توجد هبذه األ
عن هذه األسباب ؟! وذلك أن وجود املسببات عن األسباب ، عن األسباب ، ال خيلو من 

 ثالثة أو جه : 
 ، مثل كون اإلنسان متغذايً.  راالضطراإما أن يكون وجود األسباب ملكان املسببات من    
أفضل وأمت ، مثل كون  وأما أن يكون من أجل األفضل ، أعين لتكون املسببات بذلك   

 اإلنسان له عينان.
، فيكون وجود املسببات عن  ضطراروإما أن يكون ذلك ال من جهة األفضل من اال   

،  أصال، وال تدل على صانع  أصالاألسباب ابالتفاق وبغري قصد ، فال تكون هنالك حكمة 
 بل إمنا تدل على االتفاق . 

د اإلنسان وال عدد أصابعها وال مقدارها ضرورايً ، وال وذلك أنه إن كان مثاًل ، ليس شكل ي   
من جهة األفضل ، يف اإلمساك الذي هو فعلها ، ويف احتوائها على مجيع األشياء املختلفة 
الشكل ، وموافقتها إلمساك آالت الصانع ، فوجود أفعال اليد عن شكلها وعدد أجزائها 

كان ال فرق بني أن خيص اإلنسان ابليد أو ومقدارها ، وهو ابالتفاق . ولو كان ذلك كذلك ل
 ابحلافز ، أو بغري ذلك مما خيص حيواانً حيواانً من الشكل املوافق لفعله . 

وابجلملة مىت رفعنا األسباب واملسببات مل يكن ها هنا شيء يرد به على القائلني ابالتفاق .    
ا العامل إمنا هو عن األسباب أعين الذين يقولون ال صانع ها هنا ، وأن مجيع ما حدث يف هذ

 منه أن يقع عن فاعل خمتار .  االتفاقاملادية ، ألن أحد اجلائزين هو أحق أن يقع عن 
وذلك أنه إذا قال األشعري إن وجود أحد اجلائزين أو اجلائزات هو دال علة أن هاهنا خمصصًا    

زين أو اجلائزات هو عن أن يقولوا إن وجود املوجودات على أحد اجلائ لؤلئكفاعاًل ، كان 
االتفاق ؛ إذ اإلدارة إمنا تفعل ملكان سبب من األسباب . والذي يكون لغري عله وال سبب هو 
عن االتفاق ؛ إذا كنا نرى أشياء كثرية حتدث هبذه الصفة ، مثل ما يعرض لألسطقسات أن متزح 

مث متزح أيضًا امتواجًا ابالتفاق موجود ما .  االمتزاجامتزاجا ما ابالتفاق ، فيحدث عن ذلك 
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آخر فيحدث ابالتفاق ، عن ذلك االمتزاح ابالتفاق ، موجود آخر ، فتكون على هذا مجيع 
 املوجودات حادثه عن االتفاق . 

يكون ها هنا ترتيب ونظام ، ال ميكن أن يوجد أتقن  أنوأما حنن ، فلما كنا نقول إنه واجب    
عنها واجبة ، وأن هذه  احلادثةمقدرة ، واملوجودات  منه وال أمت منه وأن االمتزاجات حمدودة

دائمًا ال خيل ، مل ميكن أن يوجد ذلك عن االتفاق ؛ ألن ما يوجد عن االتفاق هو أقل ضرورة 
[ . وأي إتقان 11وإىل هذا اإلشارة بقوله تعاىل :}صنع هللا الذي أتقن كل شيء{ ]النمل : 

على اجلواز .ألن اجلائز ليس هو أوىل ابلشيء يف املوجودات إن كانت  –ليت شعري  –يكون 
من ضده . وإىل هذا اإلشارة بقوله :}ماترى يف خلق الرمحن من تفوت فارجع البصر هل ترى 

[ وأي تفاوت أعظم من أن تكون األشياء كلها ميكن أن توجد على 4من فطور{ ]املالك : 
 ن املوجودة !؟ صفة أخرى فوجدت على هذه ، ولعل تلك الصفة املعدومة أفضل م

فمن زعم مثاًل أن احلركة الشرقية ، لو كانت غريبة ، والغربية شرقية ، مل يكن يف ذلك فرث يف    
صنعة العامل ، فقد أبطل احلكمة . وهو كمن زعم أنه لو كان اليمني من احليوان مشااًل والشمال 

كما ميكن أن يقال فيه إمنا وجد مييناً مل يكن يف ذلك فرق يف صنعة احليوان . فإن أحد اجلائزين ،  
على أحد اجلائزين من فاعل خمتار ، كذلك ممكن أن يقال إنه إمنا وجد عن فاعلة على أحد 
اجلائزين ابالتفاق : إذا كنا نرى كثرياً من اجلائزات توجد على احد اجلائزين عن فاعليها ابالتفاق 

. 
خلسيسة هي اليت يرى النا  فيها أن كان وأنت تتبني أن النا  أبمجعهم يرون أن املصنوعات ا   

ميكن أن تكون على غري ما صنعت عليه ، حىت إنه رمبا أدت اخلساسة الواقعة يف كثرية من 
املصنوعات اليت هبذه الصفة أن يظن اهنا حدث عن االتفاق ، وأهنم يرون أن املصنوعات 

أفضل من اهليئة اليت جعلها و  الشريفة هي اليت يرون فيها أنه ليس ميكن أن تكون على هيئة أمت
 ضاد للشريعة واحلكمة . هذا الرأي من آراء املتكلمني هو مصانعها . فإذن ،  عليها
الصانع من أن يدل على وجود ، مع ومعىن ما قلناه ، من أن القول ابجلواز أن يدل على نفي    
ادئ والغاايت يف املب ا بنينه ينفي احلكمة عنه ، هو أنه مىت مل يعقل أن هاهنا أوساطأ

ها هنا  املصنوعات ، ترتب عليها وجود الغاايت ، مل بكن ها هنا نظام وال ترتيب . وإذا مل يكن
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وال ترتيب ، مل يكن ها هنا داللة على أن هلذه املوجودات فاعاًل مريداً عاملًا . ألن الرتتيب  نظام
رت عن علم وحكمة . وأما والنظام وبناء املسببات على األسباب هو الذي يدل على أهنا صد

يكون عن فاعل غري حكيم عن االتفاق عنه ، نثل أن وجود اجلائز على أحد اجلائزين ، فيمكن 
هة منه دون جهة ، أو على أن يقع حجر على األرض عن الثقل الذي فيه ، فيسقط على ج

ا إبطال . فإذن : هذا القول يلزم عنه ضرورة : إمدون وضع ، أو على وضع  موضع  نموضع دو 
وجود الفاعل على اإلطالق ، وإما إبطال وجود فاعل حكيم عامل ، تعاىل هللا وتقدست أمساؤه 

 عن ذلك . 
وأما الذي قاد املتكلمني من األشعرية إىل هذا القول ]فهو[ اهلروب من القول بفعل القوي    

ها النفو  وغري ذلك من الطبيعية اليت ركبها هللا تعاىل يف املوجودات اليت ها هنا ، كما ركب في
األسباب املؤثرة ، فهربوا من القول ابألسباب لئال يدخل عليهم القول أبن ها هنا أسبااًب فاعلة 

 ع األسباب مؤثرة ، هو إبذنه وحفظهغري هللا . وهيهات ! ال فاعل ها هنا إال هللا : إذ كان خمرت 
 ء والقدر. لوجودها . وسنبني هذا املعىن بياانً أكثر يف مسألة القضا

وأيضًا فإهنم خافوا أن يدخل عليهم ، من القول األسباب الطبيعية ، أن يكون العامل صادراً    
عن سبب طبيعي . ولو علموا أن الطبيعة مصنوعة ، وأنه ال شيء أدل على الصانع من وجود 

مًا من موجود هبذه الصفة يف األحكام ، لعلموا أن القائل بنفي الطبيعة قد أسقط جزءًا عظي
موجودات االستدالل على وجود الصانع العامل ، جبحده جزءًا من موجودات هللا . ذلك أن من 
جحد جنسًا من املخلوقات املوجودة ، فقد جحد فعاًل من أفعال اخلالق سبحانه . ويقرب هذا 

 ممن جحد صفة من صفاته . 
ي ، وهي الظنون اليت ختطر الرأ ءوابجلملة ، فلما كان نظر هؤالء القوم مأخوذا من أبدى   

إمنا يطلق على من يقدر أن  ظهر يف ابدئ الرأي أن اسم اإلرادةلإلنسان من أول نظرة ، وكان ي
يقولوا بوجود  ن املوجودات جائزة ، مل يقدروا أنأهنم إن مل يضعوا أ يفعل الشيء وضده ، رأوا

ذلك أن املبدأ الفاعل مريد . كأهنم فاعل مريد . فقالوا : إن املوجودات كلها جائزة ، ليثبتوا من 
مل يروا الرتتيب الذي يف األمور الصناعية ضروراًي ، وهو مع ذلك صادر عن فاعل مريد ، وهو 

 الصانع . 
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دخول من نفي احلكمة عن الصانع ، أو القوم غفلوا عما يدخل عليهم من هذا القول  ءوهؤال   
ملكان شيء من األشياء ،  ، ال اليت تفعلها اإلرادةفإن اأِلشياء السبب االتفاقي يف املوجودات : 

[ ملكان غاية من الغاايت ، هي عبث ومنسوبة إىل االتفاق . ولو علموا كما قلنا ، أنه أعين ]ال
عن صانع عامل ، وإال كان  ةجيب من جهة النظام املوجود يف أفعال الطبيعة أن تكون موجود

ينكروا أفعال الطبيعة ، فينكروا جندًا من جند هللا تعاىل النظام فيها ابالتفاق ، ملا احتاجوا أن 
 اليت سخرها هللا تعاىل إلجياد كثري من موجوداته إبذنه وحلفظها . 

 (44-43الكشف عن مناهج األدلة )
 : إنكارهم لطبائع األشياءوالعشرون امسةاملسألة اخل

ثل هذا التشبيه الباطل والعلة :  هذه مزلة ممن ينسب إىل العلم أن العلم أييت مب وقال ابن رشد
الكاذبة يف كون النفو  مستشنعة لقسمة الفعل إىل الطبع وإىل اإلرادة . فإن أحداً ال يقول نظر 
بعينه وبغري عينه , وهو يعتقد أن هذا قسمة للنظر , وإمنا يقول نظر بعينه تقريراً للنظر احلقيقي , 

لذلك قد يرى العقل أنه إذا فهم من رآه أنه املعىن وتبعيدًا له من أن يفهم من النظر اجملازي . و 
احلقيقي من أول األمر , أن تقييده النظر ابلعني قريب من أن يكون هدراً . وأما إذا قال : فعل 
بطبعه وفعل ابختياره , فال خيتلف أحد من العقالء أن هذه قسمة للفعل . ولو كان قوله فعل 

له فعل بطبعه جمازاً . والفاعل ابلطبع أثبت فعاًل يف املشهور إبراداته مثل قوله نظر بعينه لكان قو 
من الفاعل ابإلرادة , ألن الفاعل ابلطبع ال خيل بفعله , وهو يفعل دائمًا والفاعل ابإلرادة ليس  
كذلك , ولذلك خلصومهم أن يعكسوا عليه عليهم فيقولوا : بل قوله فعل بطبعه هو مثل قوله 

رادته جماز, سيما على مذهب األشعرية الذي يرون أن األنسان ليس له نظر بعينه , وقوله فعل إب
اكتساب , وال له فعل مؤثر يف املوجودات . فإن كان الفاعل الذي  يف الشاهد هكذا , فمن 

 ليت شعري قيل: إن رسم الفاعل احلقيقي يف الغائب هو أن يكون عن علم وإرادة . أين
 (843هتافت التهافت )

وحنن نقول : إنه لوال القوى الـيت يف أجسـام احليـوان والنبـات والقـوى السـارية :  دوقال ابن رش   
فسـبحان يف ها العـامل مكـن حركـات األجـرام السـماوية ملـا أمكـن أن تبقـى أصـال، وال طرفـة عـني . 

هللا تعــاىل علــى ذلــك يف غــري مــا آيــة  مــن كتابــه، فقــال تعــاىل :}وســخر   . وقــد نبــهاللطيــف اخلبــري
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جعـــل هللا إن  أرأيــتم}قــل [ . وقولــه تعـــاىل : 88والنهــار والشـــمس والقمر{]النحــل :  يــلللكــم ال
[ . وقولـــه تعـــاىل }ومـــن رمحتـــه جعـــل لكـــم 78يـــل ســـرمدا إىل يـــوم القيمة{]القصـــص : لعلـــيكم ال

[ وقوله تعاىل :}وسـخر لكـم مـايف 74يل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله{ ]القصص : لال
[. وقولـــه : }وســـخر لكـــم الشـــمس والقمـــر 84مجعيـــا منـــه{ ]اجلاثيـــة :  ضاألر الســـموت ومـــايف 

[. إىل غـري ذلـك مـن اآلايت الـيت يف هـذا املعـىن 44{ ]إبـراهيم : يل والنهارلبني وسخر لكم الئدا
. ولو مل يكن هلذه أتثـري فيمـا هـا هنـا ملـا كـان يف وجودهـا حكمـة امـنت هبـا علينـا . وال جعلـت مـن 

 ها . النعم اليت خيصنا شكر 
وأمـا اجلـواب الثـاين: فـإان نقـول : إن املوجـودات احلادثـة ، منهـا مـا هـي جـواهر وأعيـان ، ومنهـا مــا 
هي حركات وسخونة وبرودة وابجلملـة أعـراض . فأمـا اجلـواهر واألعيـان فلـيس يكـون اخرتاعهـا إال 

ال يف  عـــن اخلــــالق ســـبحانه . ومــــا يقـــرتن هبــــا مـــن األســــباب فإمنـــا يــــؤثر يف أعـــراض تلــــك األعيــــان
جواهرهـا . مثـال ذلـك أن املـين إمنـا يفيـد مــن املـرأة أو دم الطمـث حـرارة فقـط ، وأمـا خلقـة اجلنــني 
ونفســه الـــيت هــي احليـــاة فإمنــا املعطـــي هلــا هللا تبـــارك وتعــاىل . كـــذلك الفــالح إمنـــا يفعـــل يف األرض 

 بارك وتعاىل . ختمرياً وإصالحاً ويبذر فيها احلب . وأما املعطي خللقة السنبلة فهو هللا ت
فإذن : على هـذا ال خـالق إال هللا تعـاىل : إذ كانـت املخلوقـات يف احلقيقـة هـي اجلـواهر . وإىل    

وا لـه إن الـذين تـدعون مـن دون ل فاسـتمعيهـا النـا  ضـرب مثـأ هذا املعىن أشـار بقولـه تعـاىل :}اي
نقذوه منــه ضــعف الطالــب لــه وإن يســلبهم الــذابب شــيئا ال يســتهللا لــن خيلقــوا ذاباب ولــو اجتمعــوا 

[. وهـذا هـو الـذي رام أن يغـالط فيـه الكـافر إبـراهيم عليـه السـالم حـني 74{ ]احلـج : واملطلوب 
[. فلما رأى إبراهيم عليه السالم أنه ال يفهم هـذا املعـىن 851{ ]البقرة : وأميتحي أ أانقال :}

ت هبــا مــن املغــرب{ رق فــأابلشــمس مــن املشــ أييتن هللا }فــإ انتقــل معــه إىل دليــل قطعــة بــه فقــال
 [. 851]البقرة 

يعــرض مــن ذلــك تعــارض ال يف الســمع وابجلملـة فــإذا فهــم األمــر هكــذا يف الفاعــل واخلـالق ، مل    
ال يف العقـــل . ولـــذلك مـــا نـــرى أن اســـم اخلـــالق أخـــص ابهلل تعـــاىل مـــن اســـم الفاعـــل ، ألن اســـم و 

بعيـــدة : إذ كــان معـــىن اخلــالق هـــو املخـــرتع اخلــالق ال يشـــركه فيــه املخلـــوق ، ال ابســتعارة قريبـــة وال 
 [ .41{ ]الصافات : ىل : }وهللا خلقكم وما تعلمون للجواهر . ولذلك قال تعا
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وينبغــــي أن تعلــــم أن مــــن جحــــد كــــون األســــباب مــــؤثرة إبذن هللا يف مســــبباهتا ، أنــــه قــــد أبطــــل    
حلكمــــة هــــي املعرفــــة احلكمــــة وأبطــــل العلــــم . وذلــــك أن العلــــم هــــو معرفــــة األشــــياء أبســــباهبا ، وا

ابألسباب الغائية . والقول إبنكار األسباب مجلة قول غريب جداً عن طباع النا  . والقول بنفـي 
األسباب يف الشاهد ليس له سـبيل إىل إثبـات سـبب فاعـل يف الغائـب ، ألن احلكـم علـى الغائـب 

هللا تعـــاىل ، إذ مـــن ذلـــك إمنـــا يكـــون مـــن قبـــل احلكـــم ابلشـــاهد . فهـــؤالء ال ســـبيل هلـــم إىل معرفـــة 
 يلزمهم أال يعرتفوا أبن كل فعل له فاعل . 

وإذا كـان هـذا هكـذا ، فلـيس ميكـن ، مـن إمجـاع املسـلمني علـى أنـه ال فاعـل إال هللا ســبحانه ،    
أن يفهم نفي وجود الفاعل بتة يف الشاهد ، إذ من وجود الفاعل يف الشاهد استدللنا علـى وجـود 

تقــرر عنــدان الغائــب تبــني لنــا مــن قبــل املعرفــة بذاتــه أن كــل مــا ســواه  الفاعــل يف الغائــب . لكــن ملــا
 فليس فاعال إال إبذنه وعن مشيئته . 

فقــد تبــني مــن هــذا علــى أي وجــه يوجــد لنــا اكتســاب . وأن مــن قــال أبحــد الطــرفني مــن هــذه     
هــي صــاحبة ، كاملعتزلــة واجلربيــة وأمــا املتوســط الــذي تــروم األشــعرية أن تكــون  خمطــ املســألة فهــو 

احلـــق بوجـــوده ، فلـــيس لـــه وجـــود أصـــال . إذ ال جيعلـــون لإلنســـان مـــن اســـم االكتســـاب إال الفـــرق 
ـــــك يـــــده ابختيـــــاره . فإنـــــه ال معـــــىن  ـــــذي يدركـــــه اإلنســـــان بـــــني حركـــــة يـــــده عـــــن الرعشـــــة وحتري        ال

قبلنـا ، فلـيس   مـنإذا مل تكـوان ألنـهعرتافهم هبذا الفـرق إذا قـالوا : إن احلـركتني ليسـتا مـن قبلنـا ، ال
لنا قدرة على االمتناع منهما ، فنحن مضطرون . فقد استوت حركة الرعشة واحلركـة الـيت يسـموهنا  
كســبية يف املعــىن . ومل يكــن هنالــك فــرق إال يف اللفــظ فقــط واالخــتالف يف اللفــظ لــيس يوجــب 

 حكما يف الذوات . وهذا كله بني بنفسه . 
 (885-884الكشف عن مناهج األدلة )

 
 كسب األشعري : والعشرون سادسةسألة الامل
وأمـــا األشـــعرية فـــإهنم رامـــوا أن أيتـــوا بقـــول وســـط بـــني القـــولني ، فقـــالوا : إن :  قاااال ابااان رشاااد   

لإلنســان كســباً وإن املكتســب بــه واملكســب خملوقــان هلل تعــاىل . وهــذا ال معــىن لــه . فإنــه إذا كــان 
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وال بــد جمبـور علــى اكتســابه . فهـذا هــو أحــد  االكتسـاب واملكتســب وخملوقــان هلل سـبحانه ، فعبــد
 أسباب االختالق يف هذه املسألة . 

كما قلنا سبب آخر سوى السمع ، وهـو تعـارض األدلـة العقليـة يف هـذه املسـألة .   ولالختالف   
وذلــك أنــه إذا فرضــنا أن اإلنســان موجــد ألفعالــه وخــالق هلــا ، وجــب أن يكــون هاهنــا أفعــال لــيس 

 تعاىل وال اختياره ، فيكون ها هنا خالق غري هللا . قالوا وقـد أمجـع املسـلمون جتري على مشيئة هللا
على أنه الخالق إال هللا سبحانه . وإن فرضناه أيضاً غري مكتسب ألفعالـه وجـب أن يكـون جمبـوراً 
عليهـا , فإنـه ال وســط بـني اجلــرب واالكتسـاب . وإذا كـان اإلنســان جمبـورَاًه علــى أفعالـه فــالتكليف 

مــن ابب مــا ال يطــاق . وإذا كلــف اإلنســان مــا ال يطيــق مل يكــن فــرق بــني تكليفــه وتكليــف هــو 
اجلماد ، ألن اجلماد ليس له استطاعة . وكذلك اإلنسان ليس له فيما ال يطيـق اسـتطاعة . وهلـذا 

 صار اجلمهور إىل أن االستطاعة شرط من شروط التكليف كالعقل سواء . 
يف ))النظامية(( : إن لإلنسان اكتساابً ألفعاله واسـتطاعة علـى الفعـل  وهلذا جند أاب املعاىل قد قال

. وبنـــاه علـــى امتنـــاع تكليـــف مـــا ال يطـــاق لكـــن مـــن غـــري اجلهـــة الـــيت منعتـــه املعتزلـــة . وأمـــا قـــدماء 
، وهــو كونــه  املعتزلــةمــن األصــل الــذي مــن قبلــه نفتــه   ية فجــوزوا تكليــف مــا ال يطــاق هــراباألشــعر 

 وخالفهم املتأخرون منهم . قبيحاً يف العقل . 
وأيضاً فإنه إذا مل يكن لإلنسان اكتساب كان األمر ابألهبـة ملـا يتوقـع مـن الشـرور ال معـىن لـه .    

وكـــذلك األمـــر ابجـــتالب اخلـــريات . فتبطـــل أيضـــاً الصـــنائع كلهـــا الـــيت مقصـــود منهـــا أن جتتلـــب ،  
. وكــذلك تبطــل مجيــع الصــنائع  كصــناعة الفالحــة وغــري ذلــك مــن الصــنائع الــيت يطلــب هبــا املنــافع

اليت يقصد هبا احلفظ ودفع املضار كصناعة احلرب واملالحة والطب وغري ذلك . وهـذا كلـه خـارج 
عمــا يعقلــه اإلنســان . فــإن قيــل : فــإذا كــان األمــر هكــذا فكيــف جيمــع بــني هــذا التعــارض الــذي 

 يوجد يف املسموع نفسه ويف املعقول نفسه ؟
د الشرع ليس هـو تفريـق هـذين االعتقـادين . وإمنـا قصـده اجلمـع بينهمـا قلنا : الظاهر من مقص   

على التوسط الذي هو احلـق يف هـذه املسـألة . وذلـك أنـه يظهـر أن هللا تبـارك وتعـاىل قـد خلـق لنـا 
قوى نقدر هبا أن نكتسب أشـياء هـي أضـداد . لكـن ملـا كـان االكتسـاب لتلـك األشـياء لـيس يـتم 

لـــيت ســـخرها هللا لنـــا مـــن خـــارج ، وزوال العوائـــق عنهـــا ، كانـــت األفعـــال لنـــا إال مبـــوااتة األســـباب ا
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املنســوبة إلينــا تــتم ابألمــرين مجعيــاً . وإذا كــان ذلــك كــذلك فاألفعــال املنســوبة إلينــا أيضــاً إمنــا يــتم 
فعلهــا إبرادتنــا وموافقــة األفعــال الــيت مــن خــارج هلــا ، وهــي املعــرب عنهــا بقــدر هللا . وهــذه األســباب 

ها هللا مـن خـارج ليسـت هـي متممـة لألفعـال الـيت نـروم فعلهـا أو عائقـة عنهـا فقـط ، بـل اليت سخر 
وهي السبب يف أن نريد أحد املتقـابلني . فـإن اإلرادة إمنـا هـي شـوق حيـدث لنـا عـن ختيـل مـا ، أو 

ختياران ، بل هو شيء يعرض لنا عـن األمـور الـيت مـن ق بشيء . وهذا التصديق ليس هو التصدي
ذلـك أنــه إذا ورد علينـا أمــر مشــتهى مـن خــارج اشـتهيناه ابلضــرورة مـن غــري اختيــار ،  خـارج ،مثــال

فتحركنـا إليــه . وكـذلك إذا طــرأ علينـا أمــر مهـروب عنــه مـن خــارج كرهنـاه ابلضــرورة ، فهربنـا منــه . 
وإذا كــان هكــذا فإرادتنــا حمفوظــة ابألمــور الــيت مــن خــارج ومربوطــة هبــا . وإىل هــذا اإلشــارة بقولــة 

 [ . 88من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من أمر هللا{ ]الرعد :  تمعقبا:}له  تعاىل
وملا كانت األسباب اليت مـن خـارج جتـري علـى نظـام حمـدود وترتيـب منضـود ، ال ختـل يف ذلـك    

ــــتم وال توجــــد ابجلملــــة إال مبوافقــــة  ــــه، وكانــــت إرادتنــــا وأفعالنــــا ال ت ، حبســــب ماقــــدرها ابرئهــــا علي
جتـري علـى نظـام حمـدود . أعـين : أهنـا توجـد  خارج ، فواجب أن تكـون أفعالنـا  األسباب اليت من

 يف أوقات حمدودة ومقدار حمدود . 
وإمنــا كـــان ذلــك واجبـــاً ، ألن أفعالنــا تكـــون مســببة عـــن تلــك األســـباب الــيت مـــن خــارج . وكـــل   

الرتبـاط مسبب يكون عن أسـباب حمـدودة مقـدرة، فهـو ضـرورة حمـدود مقـدار . ولـيس يلفـى هـذا ا
بــني أفعالنــا واألســباب الــيت مــن خــارج فقــط , بــل وبينهــا وبــني األســباب الــيت خلقهــا هللا تعــاىل يف 

 داخل أبداننا . 
والنظام احملدود الذي يف األسباب الداخلـة واخلارجيـة ، أعـين الـيت ال ختـل ، هـو القضـاء والقـدر    

وعلـم هللا تعـاىل هبـذه األسـباب . ومبـا يلـزم الذي كتبه هللا تعاىل على عباده . وهو اللـوح احملفـوظ . 
عنهــا هــة العلــة يف وجــود هــذه األســباب . ولــذلك كانــت هــذه األســباب ال حيــيط مبعرفتهــا إال هللا 

}قـل ال يعلـم مــن وحـده . ولـذلك كـان هـو العـامل ابلغيـب وحـده علـى احلقيقـة ، كمـا قـال تعـاىل : 
األســــباب هــــو العلــــم  وإمنــــا كانــــت معرفــــة [.15هللا{ ]النمــــل : إالالغيــــب  واألرض تالســــموايف 

 ابلغيب ألن الغيب هو معرفة وجود املوجود يف املستقبل ، أوال وجوده .
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وملا كان ترتيـب األسـباب ونظامهـا هـو الـذي يقتضـي وجـود الشـيء يف وقـت مـا ، أو عدمـه يف    
عدمـه  ذلك الوقت ، وجب أن يكون العلم أبسباب شيء مـا هـو العلـم بوجـود ذلـك الشـيء ، أو

يف وقـت مـا . والعلــم ابألسـباب علـى اإلطــالق هـو العلـم مبــا يوجـد منهـا أو مــا يعـدم يف وقـت مــن 
مجيع الزمان . فسبحان من أحاط اخرتاعاً وعلمـاً جبميـع أسـباب مجيـع أسـباب مجيـع املوجـودات . 

األنعـام :}وعنده مفاتح الغيـب ال يعلمهـا إال هـو{ ]وهذه هي مفاتح الغيب املعنية يف قوله تعاىل 
 :54 .] 
وإذا كــان هــذا كلــه كمــا وصــفنا ، فقــد تبــني لــك كيــف لنــا اكتســاب ، وكيــف مجيــع مكتســباتنا    

بقضاء وبقدر سابق . وهذا اجلمع هو الذي قصده الشرع بتلك اآلايت العامة واألحاديث ، الـيت 
ذا أيضــاً يظــن هبــا التعــارض ، وهــي إذ خصصــت عموماهتــا هبــذا املعــىن انتفــى عنهــا التعــارض . وهبــ

تنحــل مجيـــع الشـــكوك الـــيت قيلـــت يف ذلـــك . أعــين: احلجـــج املتعارضـــة العقليـــة ، أعـــين : أن كـــون 
األشــياء املوجــودة عــن إرادتنــا يــتم وجودهــا ابألمــرين مجيعــاً ، أعــين : إبرادتنــا وابألســباب الــيت مــن 

 ة . خارج . فإذا نسبت األفعال إىل واحد من هذين على اإلطالق حلقت الشكوك املتقدم
فإن قيل : هذا جواب حسـن ، يوافـق الشـرع فيـه العقـل . ولكـن هـذا القـول هـو مبـين علـى أن هـا 

 هنا أسباابً فاعلة ملسببات مفعولة ، واملسلمون قد اتفقوا على أن ال فاعل إال هللا ؟ 
 قلنا : ما اتفقوا عليه صحيح . ولكن على هذا جواابن .    
مــن هــذا القــول هــو أحــد أمــرين : إمــا أنــه ال فاعــل إال هللا أن الــذي ميكــن أن يفهــم أحاادمها:    

رها ليســـت تســـمى فاعلـــة إال جمـــازاً، إذ كـــان ا ســـواه مـــن األســـباب الـــيت يســـختبـــارك وتعـــاىل وأن مـــ
وجودهــا إمنــا هــو بــه ، وهــو الــذي صــريها موجــودة أســباابً، بــل هــو الــذي حيفــظ وجودهــا يف كوهنــا 

رتع جواهرهــا عنــد اقـرتان األســباب هبــا . وكــذلك حيفظهــا فاعلـة ، وحيفــظ مفعوالهتــا بعــد فعلهـا وخيــ
هــو يف نفســها . ولــوال احلفــظ اإلهلــي هلــا ملــا وجــدت زمــاانً مشــاراً إليــه ، أعــين: ملــا وجــدت يف أقــل 

 زمان ميكن أن يدرك أنه زمان . 
وأبــو حامــد يقــول إن مثــال مــن يشــرك ســبباً مــن األســباب مــع هللا تعــاىل يف اســم الفاعــل والفعــل   
ـــة القلـــم مـــع الكاتـــب ، أعـــين أن يقـــول : إن القلـــم كاتـــب ، وأن مثـــ ال مـــن يشـــرك يف فعـــل الكتاب

اإلنســـان كاتـــب . أي كمـــا اســـم الكتابـــة مقـــول ابشـــرتاك االســـم عليهمـــا ، أعـــين أهنمـــا معنيـــان ال 
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يشرتكان إال يف اللفظ فقط ، ومها يف أنفسهما يف غاية التباين ، وكذلك األمر يف اسم الفاعل إذا 
 ق على هللا تبارك وتعاىل وإذا أطلق على سائر األسباب . أطل
وحنــن نقــول : إن يف هــذا التمثيــل تســاحماً . وإمنــا كــان يكــون التمثيــل بينــا لــو كــان الكاتــب هــو    

املخرتع جلوهر القلم، واحلافظ له ما دام قلماً ، مث احلـافظ للكتابـة بعـد الكتـب ، واملخـرتع هلـا عنـد 
لــى مــا ســنبينه بعــد مــن أن هللا تعــاىل هــو املخــرتع جلــواهر مجيــع األشــياء الــيت اقــرتان القلــم بــه ، وع

 تقرتن هبا أسباهبا ، اليت جرت العادة أن يقال إهنا أسباب هلا . 
فهــذا الوجــه املفهــوم مــن أنــه ال فاعــل إال هللا هــو مفهــوم يشــهد لــه احلــس والعقــل والشــرع . أمــا    

تتولد عنها أشياء ، وأن النظـام اجلـاري يف املوجـودات إمنـا  احلس والعقل فإنه يرى أن ها هنا أشياء
: من قبل مـا أحـاط هبـا الثاينماركب هللا فيها من الطبائع والنفو  . أحدمها:هو من قبل أمرين : 

 من املوجودات من خارج . 
وأشــهر هــذه هــي حركــات األجــرام الســماوية ، فإنــه يظهــر أن الليــل و النهــار والشــمس والقمــر    

ر النجــوم مســخرات لنــا. وأنــه ملكــان النظــام والرتتيــب الــذي جعلــه اخلــالق يف حركاهتــا ، كــان وســائ
وجــودان ووجــود مــا هــا هنــا حمفوظــا هبــا ، حــىت إنــه لــو تــوهم ارتفــاع واحــد منهــا ، أو تــوهم يف غــري 
موضعه ، أو على غري قدره ، أو يف غري السـرعة الـيت جعـل هللا فيـه ، لبطلـت املوجـودات الـيت عـل 

جه األرض وذلك حبسب مـا جعـل هللا يف طباعهـا مـن ذلـك وجعـل يف طبـاع مـا هـا هنـا أن تتـأثر و 
يـاه ا فيمـا هـا هنـا ، وذلـك بـني يف املعن ذلك. وذلك ظاهر جداً يف الشمس والقمر، أعين أتثريمهـ

سوسـة . وأكثـر مـا يظهـر ضـرورة وجودهـا يف بحار ، وابجلملـة يف األجسـام احملوالرايح واألمطار وال
 ياة النبات ويف الكثري من احليوان بل يف مجيع احليوان أبسره . ح
وأيضــاً فإنــه يظهــر أنــه لــوال القــوى الــيت جعلهــا هللا تعــاىل يف أجســامنا مــن التغــذي واإلحســا     

لبطلت أجسامنا . كما جند جالينو  وسائر احلكماء يعرتفون بذلك ، ويقولون : لوال القوى الـيت 
حليــوان مــدبره هلــا ملــا أمكــن يف أجســام احليــوان أن تبقــى ســاعة واحــدة بعــد جعلهــا هللا يف أجســام ا

 إجيادها . 
 (884-834الكشف عن مناهج األدلة )

 : يف القضاء والقدروالعشرون سابعةاملسألة ال
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دالئل  أتملتوهذه املسألة من أعوص املسائل الشرعية . وذلك أنه إذا :  قال ابن رشد         
 متعارضة . وكذلك حجج العقول .  السمع يف ذلك وجدت

أمـا تعــارض أدلـة الســمع يف ذلــك فموجـود يف الكتــاب والسـنة . أمــا يف الكتــاب فإنـه تلفــى فيــه    
آايت كثرية تدل بعمومها على أن كـل شـيء بقـدر ، وأن اإلنسـان جمبـور علـى أفعالـه . وتلفـى فيـه 

 ه ليس جمبوراً على أفعاله . أيضا آايت كثرية تدل على أن لإلنسان اكتساابً بفعله ، وأن
أمـا اآلايت الـيت تـدل علـى أن األمـور كلهـا ضــرورية ، وأنـه قـد سـبق القـدر ، فمنـه قولـه تعــاىل :    

[. 1]الرعـد :  [. وقوله : }وكل شـيء عنـده مبقـدار{44{ ]القمر :}إان كل شي خلقناه بقدر 
 إنهــا نربأب مــن قبــل أن اتــإال يف ك أنفســكموال يف  األرضمــن مصــيبة يف  أصــابوقولــه : } مــا 

 [ إىل غري ذلك من اآلايت اليت تتضمن هذا املعىن . 88{ ]احلديد : ذلك على هللا يسري 
وأمــا اآلايت الــيت تــدل أن الإلنســان اكتســاابً ، وعلــى أن األمــور يف أنفســها ممكنــة  ال واجبــة ،    

تعـــاىل: }فبمـــا كســـبت {. وقولـــه بقهن مبـــا كســـبوا ويعـــف عـــن كثـــري يـــو  أوفمثـــل قولـــه تعـــاىل : }
 أيديكم{
[. وقوله : }هلا ما كسبت 87[ وقوله تعاىل :}والذين كسبوا السيئات{ ]يونس :43]الشورى :

[. وقولـه تعـاىل :}وأمـا مثـود فهـدينهم فاسـتحبوا العمـى علـى 811وعليها ما اكتسبت{ ]البقرة : 
 [. 87اهلدى{ ]فصلت : 

مصــيبة  أصــبتكمذا املعــىن ، مثـل قولــه تعــاىل:}أو ملـا ورمبـا ظهــر يف اآليـة الواحــدة التعــارض يف هـ   
[. مث قـال يف هـذه 815قد أصبتم مثليها قلتم أىن هذا قل هو مـن عنـد أنفسـكم{ ]آل عمـران : 

[ ومثــل ذلــك 811هللا{ ] آل عمــران:  فبــإذنيــوم التقــى اجلمعــان  أصــبكمالنازلــة بعينهــا : }ومــا 
 [ . 71 قوله تعاىل : }قل كل من عند هللا{ ]النساء :

متعارضـة . مثـل قولـه عليـه السـالم : ))كـل مولـود يولـد  أيضـاوكذلك تلفى األحاديـث يف هـذا    
الفطـرة فــأبواه يهودانــه أو ينصــرانه(( . مثــل قولــه عليـه الســالم : )) خلقــت هــؤالء للجنــة وأبعمــال 

األول  أهــل اجلنــة يعلمــون ، وخلقــت هــؤالء للنــار ، وأبعمــال أهــل النــار يعلمــون(( فــإن احلــديث
سـببه جبلـة اإلنسـان . والثـاين يـدل  اإلميـانهـو املنشـأ عليـه ، وأن  يدل علـى أن سـبب الكفـر إمنـا 

ن العبــد جمبــور عليهمــا . ولــذلك افــرتق املســلمون يف عصــية والكفــر مهــا خملوقــان هلل ، وأعلــى أن امل
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ســـنة ، وأن هــذا املعـــىن إىل فـــرقتني : فرقــة اعتقـــدت أن اكتســـاب اإلنســـان هــو ســـبب املعصـــية واحل
ملكــان هــذا ترتــب عليــه العقــاب والثــواب ، وهــم املعتزلــة . وفرقــة اعتقــدت نقــيض هــذا ، وهــو أن 

 اإلنسان جمبور على أفعاله ومقهور ، وهم اجلربية. 
 (834-837الكشف عن مناهج األدلة )

أهل السـنة ومعلوم أن األشاعرة يف ابب القدر جربية , وهم يف مقابل املعتزلة القدرية , وهدى هللا 
 للقول الوسط بني اإلفراط والتفريط .

  اجلور والعدل: والعشرونثامنة املسألة ال
وقــد ذهبــت األشــعرية يف العــدل واجلــور يف حــق هللا ســبحانه إىل رأي غريــب :  قااال اباان رشااد   

جـــدا يف العقـــل والشـــرع . أعـــين : أهنـــا صـــرحت مـــن ذلـــك مبعـــىن مل يصـــرح بـــه الشـــرع ، بـــل صـــرح 
أهنـم قـالوا :إن الغائـب يف هـذا خبـالف الشـاهد . وذلـك أن الشـاهد ، زعمـوا ، إمنـا بضده. وذلك 

اتصف ابلعدل واجلور ، ملكان احلجر الذي عليه يف أفعاله من الشريعة . فمىت فعل اإلنسان شـيئاً 
هو عدل ابلشرع ، كان عدالً . ومـن فعـل مـا وضـع الشـرع أنـه جـور فهـو جـائر . قـالوا : وأمـا مـن 

وال داخالً حتت حجر الشرع ، فليس يوجد يف حقه فعل هو جور أو عدل ، بل كـل  ليس مكلفاً 
 أفعاله عدل . والتزموا أنه ليس ها هنا شيء هو يف نفسه عدل ، وال شيء هو يف نفسه جور. 

وهــذا يف غايــة الشــناعة ، ألنــه لــيس يكــون هــا هنــا شــيء هــو يف نفســه خــري وال شــيء هــو يف    
عروف بنفسه أنه خري وأن اجلور شر ، فيكون الشرك ابهلل ليس يف نفسه نفسه شر . فإن العدل م

جوراً وال ظلماً ، إال من جهة الشرع . وأنه لو ورد الشرع بوجوب اعتقاد الشريك له لكان عداًل. 
 وكذلك لو ورد مبعصيته لكان عدال . وهذا خالف املسموع واملعقول . 

 كتابــه ابلقســط ، ونفـــى عــن نفســه الظلــم . فقـــال وأمــا املســموع فــإن هللا اقــد وصـــف نفســه يف   
. [81]آل عمــران :  مــا ابلقســط{ئالعلـم قا وأولــواكــة هد هللا أنــه ال إلـه إال هــو واملالئتعـاىل :}شــ

هللا ال يظلــم النـــا   إن[ وقــال : }818م للعبيــد{ ]آل عمـــران : وقــال تعــاىل: }ومــا ربـــك بظــال
 [. 44{ ]يونس : ئا ولكن النا  أنفسهم يظلمون شي

 (881-885الكشف عن مناهج األدلة )
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وكان من الزم ذلك وهي مسألة التحسني والتقبيح العقلي , فلم يوجبوا حسنا وال قبحا ابلعقل 
 جوزوا على هللا تعاىل أن يعذب املطيع وأن يثيب العاصي . أهنم

ق ال لشـيء قال ابن القيم رمحه هللا: وقد أثىن على عبـاده املـؤمنني حيـث نزهـوه عـن إجيـاد اخللـ
ــَت َهــذا اَبِطــاًل{ وال لغايـة فقــال تعــاىل:} ــَماَواِت َواأَلر ِض َربـرَنــا َمـا َخَلق  ]آل َويـَتَـَفكرُروَن يف َخل ـِق السر

ـَماء َوا[. وأخرب أن هذا ظن أعدائه ال ظن أوليائه فقال: 848عمران: َنا السر ر َض َوَمـا أل}َوَما َخَلق 
نَـُهَمـا اَبِطـ خيلــق ه عرفـه مـن يقــول أنـه مل وكيـف يتـوهم أنــ[، 72]ص: الـرِذيَن َكَفــُروا{ َذلِــَك ظَـنُّ  الً بـَيـ 

مطلوبــة لــه, وال أمــر حلكمـة وال هنــى حلكمــة, وإمنــا يصــدر اخللـق واألمــر عــن مشــيئة وقــدرة  حلكمـة
حمضــة ال حلكمــة وال لغايــة مقصــودة, وهــل هــذا إال إنكــار حلقيقــة محــده بــل اخللــق واألمــر إمنــا قــام 

ت فهمـا مظهـران حبمـده وحكمتـه؛ فإنكـار احلكمـة إنكـار حلقيقـة خلقـه وأمـره؛ فـإن ابحلكم والغااي
الذي أثبته املنكرون من ذلك ينزه عنه الرب ويتعاىل عن نسبته إليه فإهنم أثبتوا خلقاً وأمـراً ال رمحـة 
فيــه وال مصــلحة وال حكمــة، بــل جيــوز عنــدهم أو يقــع أن أيمــر مبــا ال مصــلحة للمكلــف فيــه البتــة 

عمــا فيــه مصـــلحة واجلميــع ابلنســبة إليــه ســـواء، وجيــوز عنــدهم أن أيمــر بكـــل مــا هنــى عنـــه  وينهــى
وينهــى عــن مجيــع مـــا أمــر بــه, وال فــرق بـــني هــذا وهــذا إال جملــرد األمـــر والنهــي, وجيــوز عنـــدهم أن 
يعــذب مــن مل يعصــه طرفــة عــني بــل أفــىن عمــره يف طاعتــه وشــكره وذكــره، ويــنعم علــى مــن مل يطعــه 

فـىن عمــره يف الكفـر بـه والشـرك والظلـم والفجــور. فـال سـبيل إىل أن يعـرف خــالف طرفـة عـني بـل أ
ذلــك منــه إال خبــرب الرســول, وإال فهــو جــائز عليــه, وهــذا مــن أقــبح الظــن وأســوأه ابلــرب ســبحانه 

 وتنزيهه عنه كتنزيهه عن الظلم واجلور بل هذا هو عني الظلم الذي يتعاىل هللا عنه. 
من أرابب هذا املذهب ينزهونه عما وصـف بـه نفسـه مـن صـفات والعجب العجاب أن كثرياً 

الكمــال ونعــوت اجلــالل، ويزعمــون أن إثباهتــا جتســيم وتشــبيه وال ينزهونــه عــن هــذا الظلــم واجلــور, 
ويزعمــون أنــه عــدل وحــق وأن التوحيــد عنــدهم ال يــتم إال بــه كمــا ال يــتم إال إبنكــار اســتوائه علــى 

تكليمــه، وصــفات كمالـه فــال يــتم التوحيــد عنــد هــذه الطائفــة عرشـه وعلــوه فــوق مساواتــه، وتكلمــه و 
 . إال هبذا النفي وذلك اإلثبات وهللا ويل التوفيق

 (.8/511"شفاء العليل" )
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نسأل هللا سبحانه وتعاىل أن يرزقنا , فهذا ملخص املسائل اليت مجعتها من كالم ابن رشد 
 املني .اإلخالص واملتابعة يف القول والعمل واحلمد هلل رب الع
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