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العدل إىل التوحيد من مقدمة أوًال:

وتشمل العدل. لُب هي األفعال نظرية فإن التوحيد، لُبُّ والصفاتهي الذات نظرية كانت إذا
الشائع املوضوع وهو االختيار، حرية أو األفعال خلق ل: األوَّ موضوعني: األفعال نظرية
والقبح الحسن أو والنقل العقل والثاني: الغالب. املوضوع وهو واالختيار، الجرب باسم
املوضوعان ينضم وأحيانًا الفرعية. الجزئية املوضوعات أحد وكأنه األقل وهو العقليان،
فيها يختفي العدل يف متفرقة مسائل وتعطى له، نظري بناءٍ دون واحد موضوٍع يف مًعا
باب يظهر باإلرادة وارتباطها األفعال حرية باب يف أنه هو الشائع ولكن والقبح.1 الحسن
إىل العدل ينقسم وبالتايل بالقدرة. مرتبًطا العقليان والقبح الحسن أو والتجوير التعديل

والقبيح.2 والحسن األفعال، حرية موضوَعني:

والعدل التوحيد بني التذبذب (1)

التوحيد يف أي واألفعال، والصفات الذات نظرية يف القدماء عند األفعال خلق موضوع يدخل
عىل حفاًظا (املعتزلة) العدل هو ثاٍن أصٍل يف االنفصال حاولت أنها حني يف (األشاعرة)،
التوحيد بني متأرجًحا القدماء عند املوضوع وظل األفعال. لحرية وإثباتًا املوضوع استقالل
أفعال وكأن اإلنسان، حق إلثبات ومرة هللا حق إلثبات مرة أخرى، مرًة العدل وبني مرة
وحق خالًقا باعتباره هللا حق رشعي؛ كالهما حقان، يتنازعهما واستقالله وحريته اإلنسان

ص٥١–٦٧. ص٣٥–٤١؛ البحر، 1
الغائي». «العقل والثامن األفعال»، «خلق السابع الفصلني يف املوضوعني بني التمييز نحن اخرتنا وقد 2
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رشعيٍّا إنسانيٍّا موقًفا ليس اإلنسان حق دون هللا حق عن والدفاع مسئوًال. باعتباره اإلنسان
يف غريه، حق عىل ومزايدته حقوقه عن الدفاع عن وعجزه اإلنسان اغرتاب عن يكشف بل
مزايدة دون الرشعي اإلنسان موقف إىل أقرب هللا حق دون اإلنسان حق عن الدفاع أن حني
حني يف املهضوم، الحق ألنه بالدفاع؛ أوىل اإلنسان حق وأن خاصًة غريه، حق عن الدفاع يف
اإلنساني االغرتاب كان فإذا حقه. عن الدفاع عىل أقدر وهللا منازع، بال قائم هللا حق أن
الحسن ويف األفعال خلق يف يظهر العميل االغرتاب فإن والصفات الذات يف ظهر قد النظري
من العدل وظهور هللا كنف من اإلنسان لربوز نظًرا أقل؛ بصورة كان وإن العقليني والقبح
والصفات الذات نظرية يف القدماء عند داخلة األفعال خلق أن من فبالرغم التوحيد. بطن
بحرية لتعلُّقها (املعتزلة) اإلنسان أفعال يف أي العدل، يف أدخل أنها إال (األشاعرة) واألفعال
الذات يف منه األفعال يف أظهر اإلنسان كان ثَمَّ وِمْن العقليني.3 والقبح وبالحسن األفعال
أي والصفات، الذات لنظرية كاستمرار األفعال إىل النظر بني التذبذب يبدو وهنا والصفات.
أي واألصلح، والصالح والقبح والحسن األفعال حرية عن رصيح كحديٍث أم هللا عن كحديث
من لإلنسان تدريجيٍّا وظهوًرا هلل، تدريجيٍّا اختفاءً هناك أن والحقيقة اإلنسان. عن كحديث
وهللا، اإلنسان بني ما والصفات هللا، إىل أقرب الذات فأوصاف األفعال. إىل الصفات إىل الذات
القضية وكأن واإلجالل، التعظيم عواطف عن نهائي كتعبري اإلنسان إىل أقرب واألسماء
والحسن األفعال، خلق لإلنسان؛ واثنني والصفات، الذات هلل؛ اثنني اثنني: اثنني أصبحت
التوحيد يشمل والعدل. التوحيد املعتزلة، أصول من األوالن األصالن وهما العقليني. والقبح

العقليني. والقبح والحسن األفعال خلق والعدل والصفات، الذات
قبل العدل متضمنًا واألفعال والصفات الذات نظرية يف ممثًال أوًَّال التوحيد بدأ وقد
أحيانًا يظهر ال املتقدمة العقائد ففي املعتزلة. يد عىل مستقل أصٍل إىل العدل يتحول أن
يف الشعور أفعال أو الخارجية، أو الداخلية الشعور أفعال سواء األفعال، خلق موضوع
أصل يف نًا متضمَّ كان العدل أصل وكأن والقبح الحسن مسائل كليًة وتختفي الطبيعة.
التشبيه لقضايا كانت التي نفسها األهمية له يكن فلم ل األوَّ الحضاري الوعي يف التوحيد
موضوع يف ولكن هللا، أفعال باب يف كله العدل وأصل األفعال خلق يدخل وأحيانًا والتنزيه.4
والقدر بالقضاء الرضا يظهر املتقدمة العقائد ويف األفعال.5 خلق يبتلع الذي والقبح الحسن

«املقاصد». وأيًضا: ص١٨٩–١٩٨، أفعاله، يف الثالث، الباب الطوالع، 3
للباقالني. «التمهيد» يف األفعال خلق موضوع يظهر ال 4

ص٨٣–١٠٣. االقتصاد، 5
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واإليمان الكسب موضوعات تظهر كما والبعث، والرسل والكتب واملالئكة باهلل اإليمان مع
املعتزلة ورفض السنة أهل عقائد إحصاء يف متناثرة تظهر كما األفعال.6 مع متداخلة
ما ويكون يكون ال ما يشاء هللا وأن كاملجوس، الرش خلق عىل العبد قدرة بإثبات التهامهم
وأفعال اإلرادة،8 يف الداخلية الشعور أفعال وتظهر األعمال.7 عىل قادرون وأنهم يشاء، ال
ويف والتجوير.9 العدل مسائل إليها وتضم واالستطاعة. العباد أعمال يف الخارجية الشعور
مسألة وتدخل القدر.11 كله املوضوع ى يَُسمَّ وأحيانًا القدر.10 يف الروايات تذكر النهاية
ذهن يف أُثريت التي املوضوعات أوائل من كان ألنه القدر؛ موضوع تحت األفعال خلق
ظهر أو ل األوَّ عىل فعل كرد إثباته ثم أوًَّال، القدر نفي ظهر وسواء نفيًا. أو إثباتًا الجماعة
يشكل حدة عىل كلٌّ والنفي اإلثبات أن فالحقيقة فعل، كرد نفيه جاء ثم أوًَّال القدر إثبات
يثبت قد األفعال خلق ويف الزمان.12 يف الظهور أولوية عن النظر برصف اآلخر عىل فعل رد
نظرية إىل الوجود نظرية من العالم ِقَدم نقل ويتم مًعا ولألفعال للطبيعة العام الخلق

األفعال.13
بل خارجه، أو العدل داخل سواء مستقل كموضوٍع األفعال خلق يظهر ال أحيانًا
ثالثة، ملوضوعاٍت شامًال التوحيد ويصبح األفعال نظرية يف التوحيد من جزء إىل يتحول
وقد والصفات. الذات فقط: اثنني ملوضوَعني شامًال كان أن بعد واألفعال، والصفات الذات
عىل القضاء بعد املتأخر الكالم علم يف األفعال لخلق التوحيد احتواء االحتواء؛ هذا حدث

ص١٨٤-١٨٥. الفقه، 6
ص٩. ص٧، اإلبانة، 7
ص٤٤–٤٩. اإلبانة، 8

ص٤٩. اإلبانة، 9
ص٦٢–٦٥. اإلبانة، 10

واملعلوم املقدور والرش الخري إرادة يف والقدر القضاء مسائل تشمل وهي والعدل، القدر الثانية، القاعدة 11
ص١١). ج١، (امللل، جماعة عند ونفيًا جماعة عند إثباتًا

ويونس الدمشقي وغيالن الجهني معبد بدعة الصحابة، أيام أواخر يف حديث األصول يف االختالف 12
الغزال عطاء بن واصل منواله عىل ونسج القدر. إىل والرش الخري إضافة وإنكار بالقدر، القول يف األسواري
بني انفرد النظَّام واألرزاق. واآلجال بالقدر والقول العباد وأفعال واإلرادة الكالم يف أبدع الهذيل أبو …

ص٣٩–٤٢). ج١، (امللل، والقدر الرفض يف ببدع السلف
(ص٢٠٣–٢٢٣). هللا إال خالق ال أنه يف ص٢٠١–٢٨٢). (الغاية، الوجود واجب أفعال يف 13
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

التوحيد احتواه حتى األفعال خلق موضوع فانزوى التقليدي؛ التيار وسيادة النظري التيار
هو الدخيل الفرع وأن العباد ألفعال خالق هللا أن هو واألساس املبدأ وأصبح النهاية. يف
عىل الحصول يف ويرغب ويعارضه األوَّل الخلق يناهض وأنه أفعاله خالق اإلنسان أن
هو ألفعاله اإلنسان خلق أن املبكر الكالم علم يف املوقف كان أن بعد حقه من ليس ما
السلطة يد عىل إياه وسلبه خصائصه، أخص يف لإلنسان املؤله منازعة ثم واألساس املبدأ
السلطة.14 إلهيات وطأة تحت اإلنسان حرية غابت ثَمَّ وِمْن ولصالحها. القائمة السياسية
ضاع فقد أهميته؛ فقد ألنه يشء؛ عنه يذكر وال بتاتًا املوضوع يظهر ال أخرى وأحيانًا
موضوع ويسقط أهله. مصنفات يف املوضوع فغاب الحر، بالفعل املتأخر العرص إحساس
يضم املتأخرة العقائد ففي لإللهيات. املكان ويخلو املتأخرة، العقائد يف بتاتًا األفعال خلق
ومريد يشء، كل خالق هللا أن بما التوحيد من جزءًا العباد أفعال وتصبح يشء، كل التوحيد
والنبوة التوحيد وطأة تحت املتأخرة العقائد من العدل باب يختفي الكائنات.15 لجميع
إلثبات نظًرا والقدر القضاء وإثبات العادية األسباب رفض ويعمُّ والسمعيات، اإللهيات أي
مفتقًرا عداه ما كل ويكون سواه، أحد إىل هللا يفتقر ال حيث والعلم؛ واإلرادة القدرة سبق
تظهر املتأخرة املوسوعات بعض ويف هللا».16 إال إله «ال لقول املتأخرة العقائد رشح يف إليه
العقيدة وهي والقدر، القضاء معنى يف كلها مركزة التوحيد، بعد العدل موضوعات بعض

هذا.17 جيلنا حتى األمة وجدان يف استمرت التي
والسمعيات، اإللهيات أمام والنبوة التوحيد، أمام العدل يُضمر املتأخرة العقائد ويف
والقبح.18 الحسن موضوع ويسقط األفعال، يف يظهر وال الجواز. نظرية يف إال يظهر وال
التوحيد، شعار تحت كلها العقائد أفعال ضمن الغرض عن التنزه موضوع يظهر ثم
الحسن موضوعات وهي عليه، الوجوب ونفي أفعاله يف الغرض ونفي استغناؤه ويظهر
والحياة والقدرة والعلم الذات أوصاف من الوحدانية وجوب يف إليه الغري افتقار ثم والقبح،

األنوار. طوالع املواقف؛ املحصل؛ التقديس، أساس االقتصاد؛ األقوام؛ نهاية األدلة؛ ملع يف الحال هو هذا 14

أيًضا هو وهذا ص٣٢٣). (الِفَرق، منهم واحًدا الحر الفعل ليس أصًال عرش خمسة البغدادي يذكر 15

العضدية. والعقائد السنوسية العقائد يف املحال
ص٢٧. الجامع، 16

ص١٤٨–١٥٠. الدر، 17
ص٣–٧. السنوسية، 18
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العدل إىل التوحيد من مقدمة أوًال:

والطبيعة اإلنسان عىل القدرة وشمول اإلرادة عموم إثبات أجل من الذات صفات من واإلرادة
ومع الرؤية مع الجواز نظرية يف االصطالح يذكر أن دون العدل مسائل تدخل وقد مًعا.
الحال كان كما ثانيًا، هلل مرادة كلها الحادثات كون مع ثم أوًَّال، العقليَّني والقبح الحسن
فكأن األفعال.19 خلق موضوع تتناول أربعة أركان عىل يحتوي آخر باٌب يظهر ثم أوًَّال.
نظرية يف داخلة كلها العقائد تصبح وعندها وينهيانه. العدل يبدآن العقليني والقبح الحسن
مسائل تظهر لالستحالة وعرشون للواجب عرشون عقيدة، أربعون واالستحالة، الوجوب

واألربعني.20 الواحدة العقيدة يف العدل
خمسني من واحدة عقيدة يف كلها العدل مسائل تُضم املتأخرة العقائد بعض ويف
األفعال خلق موضوع وضع أن والحقيقة هللا.21 عىل يجوز فيما عقيدة، وهي عقيدة،
كلية ضياعها عن يكشف الجواز أحكام يف مسئوليته وبالتايل وعقله األفعال حرية أي
الحقيقة يف وهما رضورينَي، وليسا محتمالن والعقل فالحرية الوجوب؛ عن وإخراجهما
إلغاء استحالة أي االستحالة يف أو واجبان، وعقله اإلنسان فحرية الوجوب. يف يدخالن
الوجوب هما فقط، اثنني إىل العقل أحكام تنقسم وبالتايل العقل. عىل والقضاء الحرية
والعقل. الحرية بقسَميها، األفعال أو الرؤية سواء الجواز، موضوعات وإخراج واالستحالة
اإلنساني، للمرشوع وتحقيق إيجاد، عملية بل عقليٍّا ليسحكًما النهاية يف املمكن كان إذا ا أمَّ
قد يكون، ال وقد حرٍّا اإلنسان يكون قد عملية، صريورة وجودية، عملية تحرر، عملية أي
املعنى بهذا ممكنًا يكون الجواز يف األفعال خلق وضع فإن يكون، ال وقد عاقًال يكون
واإلرادة العلم يف املطلق وحقه هللا عن كدفاع وليس وحريته اإلنسان ألفعال كوصف

والقدرة.

األفعال خلق موضوعات (2)

يف املسائل باقي عن متميًزا مستقالٍّ يبدو ال ولكنه العدل، مسائل أحد إذن األفعال خلق
متداخلة تظل املسائل بعض إن بل العقليني. والقبح الحسن موضوع تضم والتي العدل

ص١١. العقيدة، ص٣٠–٤٧؛ ص٢٥–٢٧، النظامية، 19
ص١٠. الباجوري، ص١١؛ العقيدة، ص٦٥–٦٨؛ الكفاية، 20

ص٦٥–٦٩. الكفاية، 21
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والهداية والخذالن التوفيق مسائل مثل منها أيٍّ يف استقرارها معها يصعب املوضوَعني، بني
واآلجال، اإليمان، يف واالستثناء والختم، والطبع والعصمة والتيسري والعون والضالل
ومصلحته. اإلنسان حرية بني املوضوعني، بني االتصال حلقة هي التي واألسعار واألرزاق،
ثم وتولد، واستطاعة واختيار وكسب جرب من بها يتعلق وما األفعال خلق إذن العدل يشمل
اآلجال ثم خذالن، أو ختم أو طبع أو ولطف وعون وتوفيق هداية من به يتعلق وما اإليمان
ثم ونهي، أمر من به يتعلق وما التكليف ثم واألصلح والقبح الحسن ثم واألسعار، واألرزاق
وعذاب والوعيد الوعد وأخريًا الطبيعة، يف اإلنسان فعل عن الناتجة الطبيعية األبحاث بعض
مًعا اجتماعها من بالرغم منفصلة موضوعات يف تدخل وكلها والعوض. والبهائم األطفال
فيها يدخل وقد والعمل. واإليمان والوعيد، والوعد والتجوير، والتعديل األفعال، خلق يف
بل بالسمعيات. النبوات ألحقت عندما املتأخرة العقائد يف الحال هو كما النبوة موضوع
مساق يف التوحيد ضمن واالستطاعة الكسب ومسائل الداخلية الشعور أفعال تظهر قد
واإلرادة الخلق وهي التوحيد لعلم كفروع مسائل ثالث مع جديد من تظهر ثم اإلرادة.22
أصل وكأن الداخلية الشعور أفعال أساًسا تظهر املسألة هذه ويف والرؤية.23 والشفاعة
مع العدل يتداخل حيث األوىل مراحله يف زال ما وأنه التوحيد، أصل من انبثق قد العدل
تداخلت وكما له. إعادة محاوًال العدل يف التوحيد ويتداخل منه، التحرر محاوًال التوحيد
مع وأسماءً وصفاٍت، أوصاًفا، الذات، أيًضا تتداخل وأسماؤها وصفاتها الذات أوصاف
يف إيجابًا ومرة عليه الحجر إحالة يف سلبًا مرة الذات أوصاف كأحد العدل ويظهر األفعال.
واملعتزلة.24 والطبائعية والفلكية واملجوس والثانوية الدهرية ضد كلها الحوادث صانع أنه
اإلرادة أو القدرة شمول إلثبات العالم حدث بعد مبارشة األفعال خلق مسائل تظهر وقد
تظهر كلها والصفات الذات مسائل وبعد والصفات.25 الذات مسائل تظهر أن قبل حتى
والعلة الغرض إبطال ثم والقبح، الحسن فرَعني، يف أوًَّال مستقلني والقبح الحسن مسائل
مثل الداخلية الشعور أفعال مسائل بعد تظهر كما ثانيًا.26 واألصلح بالصالح والقول

ص٤٤–٤٧. اإلنصاف، 22
ص١٤٣–١٦٨. اإلنصاف، 23

ص٨٢-٨٣. األصول، 24
ص٥٤–٨٩. النهاية، 25

ص٣٩٧–٤١٦. ص٣٧٠–٣٩٦، النهاية، 26
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مثل األسماء ببعض مختلطة والرزق واألصل والطبع والختم والرشح والخذالن، التوفيق
خلق وتشمل واألسماء، والصفات الذات بعد مستقلة العدل مسألة تظهر مرة وألول الشكر.
موضوعات يف أدخل وهي واألرزاق واآلجال والضالل الهداية مثل أخرى وموضوعاٍت األفعال
الصالح موضوع ويأخذ الثلث إال يأخذ ال األفعال خلق موضوع إن بل واألصلح. الصالح
سائر تعم وأنها اإلرادة صفة يف الداخلية الشعور أفعال مسائل وتظهر الثلثني.27 واألصلح
باٍب يف الكسب نظرية يف الخارجية األفعال تظهر ثم الكائنات. بجميع ومتعلقة املحدثات
أي التوليد، وإنكار الفعل إلثبات االستطاعة من آخر خاصٍّ باٍب يف ثم القدر وهو خاص
والقبح الحسن مسألة ظهور ثم الفعل، بعد وبقائها الفعل عىل االستطاعة تقدم إنكار
االستطاعة يف آخر باٌب إليه ُمضاًفا األعمال خلق باب ويظهر والتجوير.28 العدل باب يف
متفرقة مسائل يف العقائد تعرض وعندما والتجوير.29 التعديل باب عن منفصَلني وحكمها
يذكر ال وقد والقبح.30 الحسن يف ثم األفعال خلق يف أوًَّال العدل يظهر نظري بناءٍ دون
األفعال خلق يف األوىل املسائل تبدأ ثم والقدر، الجرب مباحث بدله وتذكر األفعال مبحث

والقبح.31 الحسن يف الثانية واملسائل
الحال كان كما بينهما فصل دون التوحيد بعد العدل يأتي املتأخرة العقائد ويف
اآلجال ثم والتوليد واالستطاعة األفعال خلق مسائل وتظهر الدين. أصول علم بداية يف
بالرضا وينتهي كليًة العدل مبحث يختفي املتأخرة العقائد بعض ويف واألصلح.32 واألرزاق
كليًة العدل يختفي البداية.34 يف كان كما للتوحيد كملحق العدل ويظهر والقدر.33 بالقضاء
الحركات بعض ويف والنبوة.35 التوحيد يف أي والسمعيات اإللهيات يف العقائد وتنحرص

ص١٣٠–١٥٢. األصول، 27
ص٣٣–١٢٢. اللمع، 28

ص١٨٨–٢٥٦. اإلرشاد، 29

ص٣٧٣–٣٧٨. املسائل، 30
ص١٠٦–١٥٢؛ التحقيق، ص٣٣١–٣٣٤؛ املواقف، ص١٨٩–١٩٨؛ الطوالع، ص٧٢–٩٠؛ املعالم، 31

ص٥٩–٨٤. الرسالة،
ص٩٦–١١٢. النسفية، 32

ص٣. العقيدة، 33
ص٢٩–٣٢. الحصون، 34
ص١٤٠–١٥٠. املسائل، 35
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األفعال خلق مسائل تختفي وبالتايل العمل إىل النظر من التوحيد يتحول الحديثة اإلصالحية
الدفاع،37 موضع والقدر بالقضاء اإليمان مسألة تظل ولكن التوحيد.36 مناط تكون ألنها
ويظل األصَلني. بني العضوي الصحيح اللقاء وهو العدل، يف كامن التوحيد مسألة حل وكأن
والقبح الحسن يف أم األفعال خلق يف أدخل هي هل الداخلية، الشعور أفعال يف اإلشكال
ألنها أوًَّال العدل وهو واحد أصٍل يف تدخل ألنها بينهما التفرقة يصعب أنه أم العقليَّني،
يصعب املتقدمة العقائد ففي العقليني؟38 والقبح والحسن األفعال خلق بني اتصال حلقة
يف والهدى والضالل التوفيق يدخل ذلك ومع والتجوير، والتعديل األفعال حرية بني الفصل
ألفعال اإلرادة مستوى يظهر املتأخرة العقائد ويف العدل.39 يف دخوله من أكثر األفعال خلق
املوضوع هو التوحيد ويصبح العقلية والواجبات والقبح الحسن ينفي ثم الداخلية، الشعور
استقالل ورفض الخلق إثبات يف العدل مسائل من كثريٌ تظهر وقد العدل.40 يف األسايس
إال الجواز يف يظهر وال وشمولهما، واإلرادة القدرة صفتَي ذكر مساق يف وكذلك الطبيعة،
أقرب تكون وبالتايل األفعال خلق يف وضعها بني قائًما التذبذب ويظل واألصلح.41 الصالح
فعل عن هللا تنزيه إىل أقرب إذن فهي العقليني، والقبح الحسن وبني اإلنسان حرية إىل
ويدخل التوحيد، يف أي واالستطاعة، والقدرة الجرب يف األشاعرة عند املوضوع يدخل البرش.
العقليني، والقبح الحسن األشاعرة إلنكار نظًرا العدل، يف أي والقبح، الحسن يف املعتزلة عند
الحسن إىل أقرب الداخلية الشعور أفعال أن والحقيقة مستقل. كأصل كله العدل وبالتايل
التوفيق فمسألة واللطف. الصالح مثل العدل مسائل وباقي القبائح عن هللا وتنزيه والقبح
شعور أفعال كلها والختم والطبع والعصمة والتيسري والعون والضالل والهداية والخذالن
الصالح كان وملا واللطف. والصالح والقبح والحسن األفعال حرية فيها تجتمع داخلية،
التي األفعال حرية إىل أقرب تكون فإنها اإللهية، الواجبات يف هللا إرادة عن تعبريًا واللطف

نوعان» «التوحيد السالكني مدارج يف القيم ابن قال وأفعاًال. وصفات ذاتًا بالعبادة الخالق إفراد التوحيد 36
القصدي التوحيد والثاني العلمي، التوحيد ل األوَّ ى ويَُسمَّ والقصد. اإلرادة يف ونوع واالعتقاد العلم يف نوع

ص٢). (الكتاب، واإلرادة بالقصد والثاني واملعرفة باإلخبار ل األوَّ لتعلق اإلرادي،
ص١٣٧–١٥٦. ص١١٠–١١٣، ص١٢، الكتاب، 37

ص١٣٠–١٥٢). (األصول، الدين أصول يف البغدادي عند واألصلح الصالح من جزء وكأنها وتبدو 38

ص٧٢–١٣٧. ص١٨–١٧٢، ج١، الفصل، 39
ص١٨١–٢١٧. ج٢، العضدية، 40

ص٣٥–٤٤. الوسيلة، ص١١–١٥؛ الجوهرة، ص٢٣–٤٤؛ الخريدة، 41
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واإلصالح الصالح رعاية نفسه الوقت ويف واإلنسانية اإللهية اإلرادتنَي تقابل موضوعها
واألرزاق اآلجال ومسائل اإليمان يف االستثناء مسألة ا أمَّ الحرة. وإرادته اإلنسان وإدراك
وقد األصلح. ورعاية العقليني والقبح الحسن وبني األفعال خلق بني أيًضا فإنها واألسعار،
ألنه نظًرا واألحكام األسماء أي والعمل، النظر موضوع يف الداخلية الشعور أفعال تدخل
بالعمل، عالقته يف ليس هنا اإليمان ولكن اإليمان. وهو العمل يف النظري للجانب يتعرض
كان وملا اإلنسانية. واإلرادة اإللهية اإلرادة بني األفعال وبخلق لإليمان كفعل عالقته يف بل
الداخلية الشعور أفعال اعتبار آثر قد البعض فإن السمعيات، من والعمل النظر موضوع
أكثر وعىل السمعيات إىل وأقرب والعدل، التوحيد أي العقليات، ضمن تدخل ال زائدًة أموًرا
درجة أقل إىل العقليات فيها تندر حيث السمعيات، إىل العقليات من انتقال نقطة تقدير

درجة.42 أقىص إىل السمعيات فيها وتكثر

املوضوع بناء (3)

عن دفاًعا األفعال نظرية مع تتسق التي القديمة التسمية وهي األفعال. خلق هو املوضوع
(األشاعرة). املهد يف يوأد جديد كوليٍد اختياره وحرية اإلنسان إرادة ضد املطلقة هللا إرادة
حرية عىل تأكيًدا (املعتزلة) اإلنسان جانب من األفعال خلق أيًضا تعني قد التسمية ولكن
ا إمَّ واالختيار الجرب تسمية املقررة الكتب مؤلفي من ِمنَّا املحَدثون استعمل وقد اإلرادة.
النظر وجهتَي بني الرصاع تُظهر تسمية وهي الشائع. للفكر خضوًعا أو الغرب أثر تحت
االختيار إىل أقرب ويجعلونه املتعارَضني الحلَّني بني الوسط الحل هو الكسب أن واعتبار
تقليديٍّا املؤلف كان لو االختيار إىل منه الجرب إىل أو عاقًال املؤلف كان لو الجرب إىل منه

ناقًال.
بتحديث وال القدماء بنقل يوحي ال محايد، تعبريٌ األفعال» «خلق القديم والتعبري
مثل املؤلَّه جانب من البعض يجعله من؟ خلق حول التفسري يف الخالف ولكن املعارصين،
صاحب اإلنسان يكون الحالة هذه ويف اإلنسان. جانب من اآلخر البعض ويجعله يشء، كل
ولفًظا الجرب هو قديًما لفًظا تضم حديثة مقابلٌة فهو واالختيار» «الجرب تعبري ا أمَّ أفعاله.

والتوفيق واألكنة والختم الطبع يُؤوِّلونها؛ وهم اإلجماع عليها وانعقد القرآن بها رصح أمور يف البحث يف 42

ص٣١٩-٣٢٠). (املواقف، واألسعار والرزق واألجل والهداية
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كما بالطبع. تم إذا خاصًة األفعال خلق عن يعرب ال االختيار ولكن االختيار. هو حديثًا
الدوافع بني عقلية مقارنة طريق عن يتم الفعل كأن محض خارجي بفعل يوحي أنه
الدافع حسب بنفسها تختار ال الحياة وكأن أحدها اختيار ثم بينها رياضية وحسابات
مضمون عن يعرب كما األمة وجدان عن يعرب معاًرصا لفًظا «الحرية» كانت وملا األقوى.
لم حر. اإلنسان أن يعني لألفعال خالًقا اإلنسان أصبح األفعال، خلق القديمة، املشكلة
وتجربة واقع أمٌر هي بل مشكلة ليست الحرية ألن الحرية» «مشكلة املوضوع يصبح
لإلنسان إثباتًا األفعال خلق موضوع يصبح حينئٍذ العقل؛ ورصيح الوجدان بها يشهد
والجدة باإلبداع يوحي فالخلق األفعال. حرية مثل للذهن مثري األفعال خلق وعنوان الحر.
بأبعادها الحرية الرتباط نظًرا ميتافيزيقية أكثر إنه بل تماًما، الحرية مثل واملسئولية،
ثقافتنا يف شائًعا وليس بالرتاث مرتبط أصالًة أكثر لفظ وهو واالجتماعية. السياسية
من للمفهوم اسرتداد الحرية بمعنى الخلق لفظ واستعمال الغرب. عن الناقلة املعارصة
بعد الفاعل» «اإلنسان تعبري إطالق يمكن كان الضائعة. للحقوق واستعادة اإلنسان إىل هللا
وأن خاصًة وتجانسه، التعبري وحدة عىل إبقاءً العاقل» «اإلنسان وقبل الكامل» «اإلنسان
حريته يمارس الذي الفاعل» «اإلنسان بني اللبس إمكان من خوًفا ولكن قديم. لفٌظ الفعل
السمعيات،43 موضوعات أحد وهو العمل يف النظر يحقق الذي العامل» «واإلنسان بطبعه
القديم.44 عيوب به ليس أنه إال ِقَدمه من بالرغم ألنه التسميات أنسب األفعال» «خلق بقي

الربهان. منطق عن خارج خطابي تعبريٌ فهو الحر» «اإلنسان ا أمَّ
التاريخية الناحية فمن وصفيٍّا. أو نظريٍّا أو تاريخيٍّا املوضوع بناء تحديد ويمكن
وأن االختيار بإثبات ثانيًا الفعل رد حدث ثم بالجرب أوًَّال األفعال حول النظريات بدأت

والعمل. النظر عرش: الحادي الفصل انظر 43
(أ) اللغوي، التجديد منطق (١) التجديد، طرق رابًعا: القديم، الرتاث من موقفنا والتجديد»، «الرتاث 44

كانت وقد أفعاله. خالق العبد بأن قولهم يف املعتزلة لفظ «وهو ص١٢٧–١٣٥. التقليدية، اللغة قصور
ومن ذلك. ونحو املخِرتع املوِجد بلفظ ويكتفون العبد عىل الخالق لفظ إطالق عن يتحاشون منهم األوائل
لفظ إطالق عىل وتجارسوا الوجود، إىل العدم من املخرج وهو واحد الكل يعني أنه وأتباعه الجبائي رأي

ص١٩٦). التفتازاني، (رشح الخالق»
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واالختيار.45 الجرب بني للتوفيق كمحاولة الكسب نظرية جاءت وأخريًا أفعاله. خالق اإلنسان
الفعل رد إىل الفعل من الكالم علم موضوعات معظم يف السائد التاريخي الجدل هو هذا
ثم التنزيه ثم التشبيه يف التوحيد، يف هذا حدث الفعل. وردَّ الفعل من املركَّب إىل ثم
غري النظريات من بدءًا الخالصة النظرية الناحية من ولكن كيف. بال الصفات إثبات
يتلوه ثم تأسيًسا الثالث النظريات أقل باعتباره الجرب يبدأ املؤسسة النظرية إىل املؤسسة
األفعال خلق النهاية يف يأتي ثم تأسيًسا، الثالث النظريات أقل أيًضا باعتباره الكسب
ابتداءً الخاص لرأيهم طبًقا املذاهب القدماء ويرتب تأسيًسا. النظريات أكثر باعتباره
خلق وأن الكسب إىل أقرب الجرب أن عىل يدلُّ بما األفعال خلق ثم الجرب ثم الكسب من
يسهل التي الجرب نظرية تبدأ الرصفة الوصفية الناحية من ولكن منه.46 أبعد األفعال
إطار يف تظل التي الكسب نظرية تتلوها للفعل. الحية اإلنسان تجارب بتحليل رفضها
من ولكن اإلنسان، بحق واالعرتاف هللا حق عن الدفاع وهو األوَّل بدافعها وتنشأ الجرب
التجارب إىل النظريات أقرب باعتباره األفعال خلق يأتي وأخريًا هللا. حق عن الدفاع أجل
طرَيف يجعل الوصف وهذا واملسئولية. العقل ملقتضيات وطبًقا ورصاحتها بداهتها البرشية،
ثم بالجرب يبدأ الذي التاريخي للجدل معارض وهو ثانيًا، والتوسط وثالثًا، أوًَّال النقيض
الداخلية الشعور أفعال يف الثالث النظريات هذه تظهر ثم بالكسب. ثم األفعال بخلق
العامة الشعور أفعال يف ثم والكفر، واإليمان والخذالن، والتوفيق والضالل، الهداية ثم
فيها تشارك التي اإلرادية والسكنات الحركات يف أي والقعود، والقيام والسكون كالحركة
خرجت منها والتي لألفعال تحليلهم يف القدماء عناها التي الجوارح أفعال وهي األعضاء
التوليد قضية فيها تظهر التي الطبيعة يف الخارجية الشعور أفعال يف ثم الثالث، النظريات

الصفات، نفي يف جهم املعتزلة يشارك املعتزلة. الثاني الفعل ورد صفوان، بن جهم األوَّل الفعل يمثل 45
إثبات وأن األفعال إثبات إىل بالرضورة يؤدي ال الصفات نفي وكأن األفعال، خلق يف عنه يختلفون وكلهم
األفعال. يف وبالجرب الصفات بنفي يقول جهم أن بدليل الكسب أو الجرب إىل بالرضورة يؤدي ال الصفات
ليس أنه وهو السنة أهل مذهب (أ) مذاهب: ثالثة املسألة هذه يف فيها. املذاهب وبيان العباد أفعال 46
املعتزلة. تقول كما لها خالًقا وليس الجربية تقول كما مجبوًرا فليس الكسب، إال االختيارية أفعاله يف للعبد
الهواء يف املطلقة كالريشة مقهور أي مجبور هو بل كسب له ليس العبد أن وهو الجربية مذهب (ب)
هللا خلقها بقدرة االختيارية ألفعاله خالق العبد أن وهو املعتزلة مذهب (ج) شاءت. كيف الرياح تُقلِّبها
أهل ط وتوسَّ فرَّطوا واملعتزلة أفرطوا، فالجربية األصح. عىل يكفروا لم فيه هللا خلقها بقدرة ولقولهم فيه،

ص٨). (التحفة، أوسطها األمور وخري السنة،
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

الطبيعة يف لألفعال استمراًرا الداخل، إىل وليس الخارج يف لألفعال ثانية نتيجًة واعتباره
األفعال آثار يف أو والتحليل التأليف أو واألكوان االعتماد أو السكون أو الحركة يف سواء
لرتكيزهم القدماء فيه يفصل لم ما وهو التالية األجيال يف وأثرها والتقاليد كالسنن املعنوية
واصًفا الخارج، إىل الداخل من يبدأ الرتتيب وهذا وحدها. الطبيعة يف الشعور أفعال عىل
املوضوع بناء يكون ثَمَّ وِمْن الظاهر؛ إىل الباطن ومن السطح، إىل العمق من الشعور أفعال
أفعال الطبيعة، يف الشعور أفعال الخارجية، الشعور أفعال الداخلية، الشعور أفعال رباعيٍّا:

واالجتماعي. الفردي الوعي
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الداخلية الشعور أفعال ثانًيا:

وقد الخارجية. واألفعال الداخلية األفعال البدن، وأفعال الشعور أفعال نوعان: األفعال
آلًة ليس والقلب الجوارح. أفعال البدن وأفعال القلب، أفعال الشعور أفعال القدماء سمى
الجوارح عكس عىل لها، محل ال أفعال وهي الداخلية، الشعور حياة إىل يشري بل عضوية،
ارتبطت وبالتايل الفعل. محل يف أو الرأس، أو الرجل أو اليد اآللة، يف سواء محل يف التي
بتوليد يتعلق ما وكل والسكنات والحركات واملماسات واألكوان باالعتمادات الجوارح أفعال

األفعال.1

والقلب هللا، أو أحدنا له الفاعل كان سواء القلوب أفعال (أ) طريَقني: عن تخرج ال العباد مقدورات جملة 1

عليها يقدر الحر أفعال كل ممتنع. وهو القلوب، غري يف األفعال إيجاد هللا من يصح كان وإال آلة ليس
والندم والرسور والغم والنظر والظن واالعتقادات والكراهات اإلرادات نحو القلوب وأفعال يقدر. ال وقد
ثم هللا فعل من املحل يف يوجد مما فعلها ِمنَّا ويصح الجوارح، أفعال (ب) والتمني. والخشية والخوف
الجوارح، وأفعال القلوب أفعال بني الهذيل أبو وفرَّق ص٣٥٠). (املحيط، الجوارح أفعال من يصبح ال
الجوارح أفعال وجود وأجاز موته، مع وال عليه قدرته مع الفاعل من القلوب أفعال وجود يجوز ال وقال:
يكونا أن يجوز والعاجز امليت أن وزعم يمت. لم حيٍّا كان إن قدرته عدم وبعد موته بعد ِمنَّا الفاعل من

ص٧٧). ج١، (امللل، والعجز املوت قبل موجودة كانت التي بالقدرة الجوارح ألفعال فاعَلني



(٣) الثورة إىل العقيدة من

جربية؟ أفعاٌل الداخلية الشعور أفعال هل (1)

الحركة مثل األفعال خلق مقوالت عليها تنطبق الجوارح، أفعال مثل أفعال الشعور وأفعال
الفعل صفات خاصًة واألسماء، الصفات إثبات من يأتي إنما بالجرب إيهام وأول والجرب.2
والتكليف واإلذن والخلق والقدرة واألمر واملشيئة اإلرادة مثل العالم يف املؤثرة الفعل وأسماء
هناك تكون أال الطبيعي فمن النحو هذا عىل وضع األمر دام وما والغضب. والسخط والعلم
ومن الخارجية. الشعور أفعال أو الداخلية الشعور أفعال سواء اإلطالق، عىل أفعال حرية
شيئًا، أمامها اإلنسان يقوى ال مطلقة صفاٌت هناك دامت ما ذلك يحدث أن الطبيعي
تتمثل الحرية وكأن أقدر! أيهما معرفة أجل من هللا مقابل يف ُوضع قد اإلنسان دام وما
العالم، يف اإلنسان فعل بعالقة وليس وعلمه، وقدرته هللا وإرادة اإلنسان فعل عالقة يف
عامله عن اإلنسان الغرتاب نظًرا متعاليًا؛ اآلخر الطرف نشأ وقد موقف. يف إرادته وتحقق
كما هللا إىل العالم فرتك العالم، خارج آخر بديًال وإيجاده الحساب من العالم وإسقاطه
آخر الدنيا يضع األوان، قبل اآلخرة يف ويعيش الدنيا، خارج يعيش اآلخرة، إىل الدنيا يرتك
يفعل لم وهو الرسالة، تحقيق قبل هللا مع ويعيش الزمان، أول اآلخرة ويحرض الزمان،
غري فتأتي جهد، بال الثمرة عىل ويحصل مقدمات، بال النتيجة يأخذ شيئًا. يستحق ولم بعُد
مطلقة فاعليًة للذات يعطي الذات عىل زائدة وأفعاٍل صفات إثبات إن املذاق. مرة ناضجة،
وِمن اإلنساني. والفعل الطبيعة مسار يف واألفعال الصفات خالل من لها تبدو العالم، يف
مسار ويف مساره يف ل تتدخَّ أكرب حرية إىل خاضع ألنه حرٍّا اإلنساني الفعل يكون ال ثَمَّ
يمكن ال ألنه األفعال خلق عىل أيًضا يقيض الصفات ِقَدم وإثبات سواء.3 حدٍّ عىل الطبيعة

عدميان أمران فهما االنقياد عدم والعصيان اإليمان، عدم الكفر إذ لغًة؛ فعًال ى يَُسمَّ ما باألفعال املراد 2
ص٩٦). اإلسفراييني، (حاشية

بإرادته كلها وهي والعصيان، والطاعة واإليمان الكفر من كلها العباد ألفعال خالق هللا السنة أهل عند 3

يكن، لم يشأ لم وما كان هللا شاء ما ص٩٦–١١٢). (النسفية، وتقديره وقضائه وحكمه ومشيئته
ج٢، (العضدية، عليه حاكم ال يشء، إىل يحتاج ال غنيٌّ يرضاه، وال وإرادته بخلقه واملعايص والكفر
بالفعل. األمر هي وإرادة املراد، هي إرادة رضبنَي، عىل هللا إرادة عمر، بن رضار وعند ص١٨١–٢١٧).
هو العباد فعل وخلق العباد، فعل خلق هي العباد لفعل وإرادته الخلق، فعل هي الخلق لفعل وإرادته
عيىس بن ومحمد عمر بن رضار أثبت وقد ص١٧٨). ج٢، (مقاالت، اليشء هو اليشء خلق ألن العباد فعل
وإيمان ورش خري من سيحدث أنه علم ما لكل يزل لم أنه مريًدا هللا كون والنجار املرييس وبرش (برغوت)

ص١٣٣). ج١، (امللل، ومعصية وطاعة وكفر
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الداخلية الشعور أفعال ثانيًا:

األفعال ِقَدم يستلزم الصفات ِقَدم قديمة.4 مطلقٍة إرادة من حادث حر فعٌل يخرج أن
وهي اإلرادة، أو القدرة أو العلم يف ذلك كان سواء واالختيار، الحرية نفي إىل يؤدي مما
ملا والكالم والبرص والسمع الحياة عكس عىل األفعال لحرية تدمريًا األكثر الثالث الصفات
عنهما. إعالن والكالم رشطهما، والحياة له، ووسائل العلم عن تعبريًا والبرص السمع كان
متكلًما هللاَ فجعلنا أنفسنا عن ومنعناه القرآن يف شخصناه والكالم بها، تشعر ال والحياة
اإلرادة أفعال فإن وبالتايل القديمة باإلرادة أيًضا االنفعالية الصفات وتتعلق بكًما. وأنفسنا
إىل يؤدي اإلرادة ِقَدم إثبات إن قديمة. أفعاٌل أيًضا هي إلخ … وسخط وغضب رضا من
اإلنسانية. الحرية إثبات إىل بالرضورة يؤدي ِقَدمها نفي أن كما اإلنسانية، الحرية نفي
تأكيد يف الرغبة عن الحقيقة يف تكشف إنما اإلرادة ِقَدم إلثبات تقدَّم التي الحجج ومعظم
مثل قديمة واحدٌة صفٌة كانت وإذا واإلطالق. الكمال مستوى عىل ووضعها التأليه عواطف
وتغريه، العلم حدوث يوجب اإلرادة خلق ألن كذلك؛ الصفات باقي تكون أن بد فال العلم

اإلنسان.5 أفعال حرية عىل األولوية له هللا لصفات الذهني النسق وكأن

أن ذلك ق يُحقِّ والذي املبتدأ الحادث ونقيضه بالسفه يتصف وإنما أزلية. السنة أهل عند اإلرادة ثم 4

وأنه ص٢٤٩). (اإلرشاد، منه سفه فذلك إليه ماسة حاجة غري من وفجور بالفواحش علًما ب تكسَّ من
جميع وألن ورحمانًا ورحيًما ومعاديٍّا ومواليًا وساخًطا وراضيًا ومبغًضا ومحبٍّا وشائيٍّا مريًدا يزل لم
وغيظ وحنق له طبًعا يسكنه ورضا يغريه غضب إىل ال ومشيئته عباده يف إرادته إىل راجعة الصفات هذه
أنه علم ممن أزله يف راٍض وأنه ص٢٤). (اإلنصاف، والنفور امليل عن متعاليًا كان إذ يجده وحقد يلحقه
(اإلنصاف، أمره عاقبة ويكون عمله يختم بالكفر أنه علم من عىل وغضبان به ويوايف عمله يختم باإليمان
هللا أن النجار وزعم ص١٠٢). (األصول، بذاته قائمة أزلية صفٌة إرادته بأن أصحابنا وقال ص٢٤).

لنفسه. حيٍّا قادًرا عامًلا يزل لم أنه زعم كما لنفسه مريًدا يزل لم
املشيئة وهي ص٢٦). (اإلنصاف، القدرية يقول ما عىل ال مخلوقة غري لذاته صفة اإلرادة السنة أهل عند 5

املخلوقة اإلرادة (١) القديمة: هللا إرادة إلثبات اآلتية الحجج األشعري ويقدم ص٣٣٦). (الِفَرق، واالختيار
أال هللا شاء ما وأكثر يكن، لم يكون أن هللا شاء ما أكثر أن تعني املخلوقة اإلرادة (٢) النقصان. يلحقها
ال الذي من باأللوهية أَوىل يريد الذي (٤) هللا. من أقوى إبليس يكون مخلوقة كانت إذا (٣) كان. يكون
تكون وتُغِضبه تُسِخطه العباد أفعال كانت إذا (٦) هللا. يف نقص أبى أم هللا شاء أفعال وجود (٥) يريد.
وعلم بالجهل وصف يعلم لم ما فعل (٨) ناقًصا؟ كان إذا إال يريد ملا اًال فعَّ هللا يكون ال كيف (٧) قاهرة.
يريد ال العباد، أفعال يف اكتساب ال (١٠) األفعال. حتى يشء كل خالق هللا (٩) بالعجز. وصف يفعل ال ما
املعايص من شيئًا يرد لم هللا ولكن قديمة، اإلرادة (١٢) ومتحدان. مطلقان واإلرادة العلم (١١) هللا. إال
أن يزعمون ألنهم فقط اإلرادة يف التوحيد يف املعتزلَة (الخوارُج) اإلباضيُة وتخالف ص٤٤–٤٩). (اإلبانة،
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

واإلرادة والقدرة العلم صفات إثبات (1-1)

الشيئية. مع واإلرادة والقدرة العلم صفات هي الجرب إلثبات بها ع يُتذرَّ التي الصفات وأهم
وإال الشاملتان، الصفتان هما كانتا ملا خاصًة والقدرة، العلم صفتَي إلثبات نتيجة والجرب
له! ومعجز هللا من مجهول الحر اإلنسان فعل وكأن عجًزا، وقدرته جهًال علمه انقالب فجاز
صفة إلثبات نتيجة الكون يف يحدث ما بكل املسبق هللا علم تصور من األفعال يف الجرب ينشأ
األفعال.6 لحرية إثباتًا حدوثها وإثبات الصفات نفي كان لذلك وشمولها؛ وِقَدمها العلم
وجود عىل دليل وأسبقيته جاهًال، اإلنسان كان وإال حق اإللهي العلم شمول أن والحقيقة

(مقاالت، ذلك ينكرون بًرشا إال واملعتزلة تكون. ال التي وملعلوماته تكون التي ملعلوماته مريًدا يزل لم هللا
يزل ولم يُعىص وألن للمعايص، كارًها يزل ولم مريًدا هللا يزل لم الزيدية فرق إحدى وعند ص١٨٩). ج١،
ورضاه عليهم، سخطه بتعذيبهم ورضاه بتعذيبهم، رضاه الكافرين عىل سخطه ساخًطا، يزل ولم راضيًا
لذلك ص١٣٨). ج١، (مقاالت، لهم يغفر أن ورضاه يعذبهم أن وسخطه يعذبهم، أن سخطه املؤمنني عن
كاره فهو معصية كانت وإن أرادة فإنه طاعة كانت إذا الفعل. عىل سابقة ليست اإلرادة البعض يجعل

ص١١٠-١١١). ج١، (مقاالت، لها
أراد فقد ذلك يجز لم وإذا علم، ما خالف عىل علم ما يكون أال وأراد يكون الكفر أن علم هللا كان إذا 6
نفوذ عىل أصحابنا أجمع مراداته. يف هللا مشيئة نفوذ يف ص٤٦–٤٩). (اإلبانة، علم كما علم ما يكون أن
أراد يكون ال أنه علم وما ا. رشٍّ أو كان خريًا حدوثه منه علم فما به. علمه حسب عىل مراداته يف هللا مشيئة
لم ما وكل عليه. كونه أراد الذي الوجه عىل فيه حدوثه أراد الذي الوقت يف كائن فهو كونه وكل يكون. أال
العباد ما يعلم هللا أن وندين ص١٤٥-١٤٦). (األصول، به يأمر لم أو به أمر سواء يكون فال كونه يرد
(اإلبانة، يكون كان كيف كان لو أن يكون ال وما يكون، وما كان وما صائرون، هم ما وإىل عاملون،
ب تكسُّ من به يتصف بما عامًلا كونه يف يتصف وال ورشها، خريها املعلومات بجميع عالم والرب ص١٢).
عىل دللنا وإذا ورشها. خريها ورضها، نفعها هللا مرادة تقع كلها الحوادث ص١٤٩). (اإلرشاد، ِمنَّا العلم
األدلة، (ملع اخرتع ما إبداع إىل قاصًدا خلق ملا مريد أنه ذلك عىل فيرتتَّب الحوادث لجميع خالق الرب أن
عن يمنعه هذا وأن اإليمان، من لهم مانع وأنه الكفار، عىل يموتون أنهم الكفار من علم إنه ص٩٧–٩٩).
الكافر من علم ص٨٨–٩٠). املعالم، ص١٤٤-١٤٥؛ (املحصل، الكافر من اإليمان يريد ال أنه فثبت إرادته
عند ص٥٣). (اإلبانة، جريمة هللا علم من الخروج األشعري وعند ص٣٢٠–٣٢٣). (املواقف، يؤمن ال أنه
الذي الوقت يف كونه أراد كونه علم فما بها علمه حسب عىل مراداته جميع عىل نافذة إرادته السنة أهل
كان شاء ما بإرادته، إال يشء العالم يف يحدث وال يكون، أال أراد يكون ال أنه علم وما فيه، يكون أنه علم
أي يشأ، لم ما وكان يكن لم ما شاء قد هللا إن وقولهم البرصية، القدرية خالف عىل يكن لم يشأ لم وما
ملا مريًدا يزل لم هللا أن اإلباضية وعند ص٣٣٦). (الِفَرق، حدوثه كره ما حدوث عىل مكَره مقهور أنه
ومعاصيهم العباد طاعات من علم ملا مريد وأنه يكون، أال يكون ال أنه علم وملا يكون أن يكون أنه علم
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الجهل إثبات يعني ال الحر الفعل إثبات وأن اإلنساني. العلم مقوالت أحد وهو القبيل العلم
عليها. وقياسه التجربة يف للعلم تحقيًقا املتغري التجريبي العلم إثبات يعني بل العلم، يف
بعدي معدل تجريبي علٌم والتكاليف، بالرشائع يتعلق فيما خاصًة جوانبه، أحد يف هللا علم
الشعور، أفعال حرية نفي تعني ال العلم أسبقية إن الفقه. أصول علم أيًضا أثبته ما وهو
العلم بفعالية التضحية الحكمة من وإن آخر. يشءٌ العميل والواقع يشء النظري فالعلم
من تنال لن فاألوىل اإلنسان. من االختيارية األفعال بحرية التضحية عن هللا من ووقوعه
حرية ولكن نظري، حقٌّ العلم التكليف. من اإلنسان تمنع الثانية أن حني يف يشء، يف هللا

عميل. حقٌّ األفعال
نتيجة الجرب يكون ثَمَّ وِمْن ممكن كل عىل قادًرا هللا جعل من بالجرب اإليهام وينشأ
واإلمكان العقيل الجواز بني فرًقا هناك أن والحقيقة واملستحيل. واملمكن الجائز لنظرية
مطلًقا ليس العقيل الجواز إن العقل. يف ممكن يشء كل عىل يقدر ال الفعل إن إذ الفعيل.
التحقق، بإمكانية محكومة قصدية إمكانيات بل عشوائيٍّا افرتاًضا ليست العقل فإمكانيات
املستحيل قلب فإن وبالتايل واقع. إىل تتحول وال لها واقع ال مجردة نظرياٍت كانت وإال
إراديٌة هي بل عشوائية، ليست العقل أحكام ألن خاطئ؛ افرتاٌض مستحيًال والواجب واجبًا

حكيمة.7 قصديٌة
مطلقة شاملة، اإلرادة اإلرادة. صفة هي الجرب ذرائع تحليل يف الغالبة الصفة ولكن
يف وتظهر تحتها. اإلنسانية األفعال جميع انضوت وبالتايل يشء؛ عنها يندُّ ال وواحدة

من عالم أنه ص١٧٤). ج١، (مقاالت، عليه بمكره وال عنه بآٍب ليس أنه بمعنى ولكن ذلك أحب بأن ال
ص١٩٣). (املطالع، جهًال علمه انقلب وإال اإليمان وجود فامتنع إيمانه عدم الكفر عىل يموت

عىل قادًرا هللا كان أخربونا لهم: فنقول ونسألهم ص٤٧–٥٧). (اللمع، االقتدار بصفة أوىل ويكون كن 7

خاطره، عىل إمراره ومن به النطق من شتمه من منع وعىل الفسق، من والفاسق الكفر من الكافرين منع
للقدرية: يُقال ص١٠٥). ج١، (الفصل، ذلك؟ من املنع عن عاجًزا كان أم أنبياء، من قتل من املنع وعىل
لهم: قيل عالم. به وهو إال شيئًا عباده هللا يعلم ال قالوا: فإن يعلمه؟ ال شيئًا عباده هللا يعلم أن يجوز هل
عىل أقدرهم فإن لهم: فيُقال فيه. ذلك إىل اإلجابة من بد فال قادر، عليه وهو إال يشء عىل يقدرهم ال فكذلك
فاسًدا كفرهم خلق تُثبتون فلم لهم الكفر خلق عىل قدر وإذا لهم. الكفر يخلق أن عىل قادر فهو الكفر
يفعلون العباد أن زعم ومن ص٤٩). (اإلبانة، وقدره فعله فقد أراد مما الكفر كان وإذا باطًال؟ متناقًضا
ما والتمكن والقدرة السلطان من لهم جعل فقد عليه، يقدر لم ما ويقدرون هللا يقدر لم ما ويقدرون
ص١٠١-١٠٢؛ الخيايل، حاشية ص١٠١؛ التفتازاني، رشح وأيًضا ص٦٥؛ (اإلبانة، للرحمن يجعله لم
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خاصة أبواٌب لها تعقد كما اإلنسانية، الحرية حساب عىل وتثبت الشاملة، اإلرادة البسمالت
إثباته.8 املطلوب هو املسبقة األحكام وكأن النتائج، هي املقدمات وكأن الصفات نهاية يف
وليس املصري هو واملحكُّ بالبداية، وليست بالنهاية العربة املآل، ويف الحال يف شاملة واإلرادة
دائمة أخرى صفاٌت وهي إلخ، … واملحبة والرضا واالختيار املشيئة هي اإلرادة واحًدا. فعًال
لها وليس متغرية العباد أفعال ألن الظلم عىل يدل هذا أن والحقيقة األفعال. بتغري تتغري ال
بالتجارب الختامية، باألفعال فيها العربة كانت لذلك املتجمدة؛ واألفعال التوبة بدليل ثابت
اإلرادة كانت وإذا النهائي. اإلنسان ورصيد كله العمر بتجربة أي النهائية، وحصيلتها
أفعال حرية فكأن املراد بلوغ عند وتقصري وضعف وهن النقصمن فيها وقع وإال مطلقة
والوهن الضعف أو والغفلة بالسهو وتصيبها وشمولها املطلقة هللا إرادة من تنال العباد
من أقوى اإلنسان إرادة وكأن اإللهية، لإلرادة كامل غري ر تصوُّ وهو والتقصري، والعجز
تحقيق يف املغلوب ومن الغالب من القضية وجعل ألحداثها،9 واملسبب لها واملسري هللا إرادة

عليه، باالختيار موصوف فالرب حدوثه إمكان بجواز العقل قىض ما وكل ص١٠١). اإلسفراييني، حاشية
ص٢٥). (النظامية، العقل يف مسوًغا ولكان ممتنًعا كان ملا إياه إحداثه فرض ولو

ك��ف��ع��ل��ه م��م��ك��ن ل��ك��ل ت��رك وع��دل��ه ب��ف��ض��ل��ه وج��ائ��ز
ص١١) (العقيدة،

تركه أو يشء فعل عليه وجب لو أنه ذلك عىل والدليل تركه. أو ممكن كل فعل تعاىل حقه يف والجائز
ص١٠). (الباجوري، ُمحال وهو ومستحيًال، واجبًا الجائز لصار

كونه معنى وليس الحقيقة عىل مريد الباري أن الحق أهل مذهب ص٤). (اإلبانة، إرادته فيه نفذت 8

فالحوادث واملرادات، الحوادث لجميع الحقيقة عىل مريد هللا ص٥٢). (الغاية، بذاته إرادته قيام إال مريًدا
وطاعة وأجل ورزق نفع من يرده لم يشء واآلخرة الدنيا يف يوجد أو يتصور ال وأنه هلل مرادة تقع كلها

ومخرتع. قاٍض لها خالق أنه والدليل ومعصية،
مغلوبًا العبد لكان هللا مراد يحصل ولم العبد مراد حصل لو لوجوه، الكائنات لجميع مريد هللا أن يف 9

لجميع مريد سبحانه أنه يف ص١٤٤-١٤٥). املحصل، ص٨٨–٩٠؛ (املعالم، محال وهو غالبًا، والعبد
وقدره هللا بقضاء ذلك وكل والرض، والنفع والرش والخري والعصيان والطاعة واإليمان الكفر من الكائنات
كافر يكفر وال يؤمن ال وأنه هللا، يريده ما إال العالم يف يجري ال أنه اعلم ص٣٧٥-٣٧٦). (املسائل،
ساكن يسكن وال متحرك يتحرك ال قدرته، عن مقدور يخرج ال كما مراده يخرج وال هللا، بإرادة إال
ومشيئته وقضائه هللا بإرادة إال الثرى تحت ما إىل العىل أعىل من عاٍص يعيص وال طائع، يطيع وال
أهل مذهب هو هذا يكون. ال ملا مريد غري الكائنات لجميع مريد تعاىل إنه ص١٥٧–١٥٩). (اإلنصاف،
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يتم الذي وَمن فيها الغالب َمن واإلنسان؛ هللا بني معركة القضية ليست هللا. أم اإلنسان مراد
اإلنسان عالقة أن كما اإلنسان، مع معركة يف يدخل أن هلل رشًفا فليس اآلخر؟ دون مراده
عىل متكافئني إلهني بني املراد ألن جائز املمانعة دليل إن الند. أو الخصم عالقة ليست باهلل
ومن اإلطالق، عىل متكافئة غري عالقة فتلك وهللا اإلنسان بني يكون أن ا إمَّ املستوى؛ نفس
أليست الفيل، أو لألسد الغلبة تكون أن نملًة فيٌل أو فأًرا األسد صارع ما إذا الطبيعي
فاملتكلم له؟ وتعجيز هلل تجهيل بأنها الحرية باتهام اإلنسان لفعل إرهابًا أيًضا القضية
دفاًعا اإلنسان؟ حرية عن دفاًعا أم املطلقة هللا سلطة عن دفاًعا َمن؟ صف ويف يقف؟ أين
يف ليس عمن دفاًعا للمقهور؟ تأييًدا أم للقاهر تأييًدا الضعيف؟ عن دفاًعا أم القوي عن
إىل إرادته تحتاج ال من عىل تأكيًدا دفاع؟ إىل حاجة يف هو عمن دفاًعا أم دفاع إىل حاجة
اإلرادة وكون للعاجز؟ نرصة أم للقادر نرصة املخاطر؟ بإرادته تحفُّ ملن إثباتًا أم إثبات
كان خريًا كونه أراد كونه منه علم فما بها، علمه وفق عىل املرادات بجميع محيطة واحدًة
وال هللا، يريده ال يشء العالم يف يحدث وال يكون، أال أراد يكون ال أنه علم وما ا، رشٍّ أو
إرهاب إرهاب، هو إنما اإلنسان أفعال لحرية نفيًا ذلك كل يعني ال هللا، يريد ما ينتفي
عىل وقدرته االختيار حرية اإلنسان لسلب الشاملة وباإلرادة القاهرة بالوحدانية اإلنسان
وشاملة عامة إرادة هللا إرادة لكون معنى وال للظروف.10 طبًقا املتغري املتعدد السلوك
دون بوقت واختصاصها األفعال ترتيب وأن االختصاص. أو األفعال ترتيب فيها يؤثر ال
يف حكمة عىل بل خارجية إرادة عىل يدل ال زمان دون وزمان مكان، دون ومكان وقت،
أنها عىل اإلرادة إثبات وأن سليمة. عقليٍة خطٍة وعىل مدبر إنسانيٍّ عقٍل وعىل الطبيعة
التأليه عىل بذاته اإلنسان شعور من إسقاط لهو املطلقة القدرة من االحتماالت أحد اختيار

تعاىل إنه ص٣٢٠–٣٢٣). (املواقف، يكن لم يشأ لم وما كان هللا شاء ما عىل السلف وإجماع الحق،
ص١٩٣). (الطوالع، والكفر واإليمان والرش الخري من للكائنات مريد

خريها ورضها، نفعها هلل مرادة تقع كلها الحوادث ص٢٧). (النظامية، هلل مرادة كلها الحادثات 10
حادث وكل غريه، مبدع وال سواه، خالق فال املخلوقات، بخلق متفرد هللا ص٩٧–١٠٠). (اللمع، ورشها
والخري والعصيان والطاعة واإليمان الكفر من الكائنات لجملة مريد أنه يف (ص١٠٦-١٠٧). محدثه فاهلل
تأثري ال أنه األشعري وزعم ص٣٧٣–٣٧٨). (املسائل، وقدره هللا بقضاء ذلك وكل والرض، والنفع والرش
خالًفا الكائنات لجميع مريد تعاىل أنه يف هللا؛ بقدر كان وإن واملقدور املقدور بل أصال العبد لقدرة
محض خري الوجود وقالت الواحد. إال عنه يصدر ال محض واحٌد أنه ثبت الفالسفة وقالت للمعتزلة.

ص١٤٠–١٥٠). (املحصل، واألفالك كالعقول
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لهو للقدرة تخصيص أنها عىل اإلرادة وتصور هللا. عىل االختيار موضوع سقوط املشخص،
ال الذي املطلق الشامل العالم وهو املشخص، التأليه يف والخاص العام بني عالقة تصور
إرادة مًعا؛ اإلرادتني وضع لهو إلرادة تخصيص اإلنسان إرادة أن وتصور فيه. اختصاص
أن لإلنسان رشًفا كان وإن وهو متكافئة، عالقة يف متكافئني كطرفني اإلنسان وإرادة هللا
انتقاص إىل العدل ينتهي وبالتايل هللا؛ إىل بالنسبة كذلك يكون ال قد فإنه هلل، طرًفا يكون
الرش، دون بالخري اختصاًصا تعرف ال قد املطلقة هللا إرادة أن من الجرب ينشأ وقد للتوحيد.
لشمولها نظًرا العباد ألفعال الخاص وترك للعام وإيثاًرا وخاص، عام بني تفصيًال أو
أمامه تقف ال الذي الجارف كالتيار القاهرة، كاإلرادة تكون وبالتايل وإطالقها، وعمومها
هللا إرادة وكأن اإلنسانية، لإلرادة مشابهة تكون االختصاصفإنها عرفت وإن أخرى. إرادٌة
طريق عن هللا إلرادة املحدد هي اإلنسان إرادة تكون وبالتايل اإلنسان، إلرادة بالنسبة تتحد
املشيئة ونفاذ املشيئة. نفاذ الكمال صفات فمن واحد. يشءٌ واملشيئة واإلرادة القلب.11
نفاذ أن والحقيقة يكن!» لم يشأ لم وما كان، هللا شاء «ما قول عىل السلف بإجماع يؤيد
أن كما وقتله. ومحاكمته وعزله وقلبه عليه بالثورة أيًضا معاَرض السلطان للملك املشيئة
دون استسالم لحظة للسلطان، تسليم لحظة معينة، لحظة يف إجماع إىل أقرب األمة إجماع
والقول الشعبي املثل إىل أقرب وهو اللحظات. كل وليس تاريخي انكسار لحظة مقاومة،
خلق إىل تدعو شعبية وأمثاٌل مأثورة أقواٌل هناك الوحيد. الشعبي املثل ليس ولكنه املأثور،
البرش عجز إثبات من الهدف وما والطغيان. الظلم عىل وثورته اإلنسان تحرر وإىل األفعال
ذلك يف مصلحة ال أيديهم؟ من املبادرة زمام عىل والقضاء الحركة، عىل قدرتهم عدم وتأكيد
النفيس البناء له ولتثبت يريد ما له لتقرر الدينية السلطة عىل اعتمد لذلك للسلطان. إال
البرش.12 واقع عن بل هللا حق عن الحديث املهم ليس يزيد. أو عام ألف منذ لألمة املوروث

بصنف الباري مشيئة تعلق يختص وال حدوثه، هلل مراد حادث كل أن مذهبنا الكائنات، إرادة يف 11

(اإلرشاد، ورضها نفعها ورشها، خريها الحوادث، جميع لوقوع مريد هو بل صنف، دون الحوادث من
ص٣٢٠–٣٢٣). (املواقف، اإلرادة هي املقدورين ألحد املرجحة الصفة ص٢٣٧-٢٣٨).

والرضا واالختيار واملشيئة اإلرادة بني فرق ال أنه واعلم املخلوقات. أصناف بها رصف التي واإلرادة 12

يسخط وال عنه راضيًا يزل لم عنه سبحانه ريض فمن بالحال. ال باملآل كله ذلك يف واالعتبار واملحبة،
كلها الحوادث بأن أصحابنا أجمع ص٤٤-٤٥). ص٢٣، (اإلنصاف، مطيًعا الحال يف كان وإن أبًدا، عليه
هذه بإطالق القول عىل أجمعت األمة إن ص١٠٤-١٠٥). (األصول، التفصيل يف واختلفوا هللا بمشيئة
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التاريخ، وقوانني الطبيعة قوانني هي بل مشخص، لكائٍن مشخصة إرادًة املشيئة ليست
وتاريًخا. ووقائَع حوادَث يصبح أن بعد والزمان يتحقق، أن بعد الكون مسار هي أنها أي

األسماء إثبات (2-1)

وأنها خاصًة بالجرب لإليحاء عليها ويعتمد ذريعة، أيًضا األسماء بالجرب اإليهام ويتخذ
اإلنسانية القيم مجموعة أنها مع اإللهي، للفعل املطلقة األولوية تعطي متعالية أسماءٌ كلها
الخالق. هو بالجرب لإليهام شيوًعا األسماء وأكثر للحكم.13 ومقاييس والعملية النظرية

مراد فوجد شيئًا غريُه وأراد شيئًا أراد لو فإنه وأيًضا يكن.» لم يشأ لم وما كان هللا شاء «ما الكلمة:
أن السنة) أهل (معارضو وزعموا ص٤٤). (اإلنصاف، والغلبة العجز دليل ذلك كان مراده دون غريه
لم وما كان هللا شاء ما أن من املسلمون عليه أجمع ملا خالًفا يشاء، ال ما ويكون يكون ماال يشاء هللا
َآلتَيْنَا ِشئْنَا ﴿َوَلْو اْقتَتَلُوا﴾، َما هللاُ َشاءَ ﴿َوَلْو هللاُ﴾، يََشاءَ أَْن إِالَّ تََشاءُوَن ﴿َوَما لقوله: ا وردٍّ يكن، لم يشأ
ءٍ َيشْ ُكلَّ َربُّنَا َوِسَع َربُّنَا هللاُ يََشاءَ أَْن إِالَّ … أَْن َلنَا يَُكوُن ﴿َوَما يُِريُد﴾، ِلَما اٌل ﴿َفعَّ ُهَداَها﴾، نَْفٍس ُكلَّ
بمشيئة تكون األشياء وأن هللا، شاء ما إال ورش خري من األرضيشء يف يكون وأال ص٧). (اإلبانة، ِعْلًما﴾
عن الخروج عىل تقدر وال علله تستغنى وال هللا، يفعله أن قبل شيئًا يفعل أن يستطيع ال أحًدا وأن هللا،
عىل األمة اجتمعت ص٩). (اإلبانة، هللا شاء ما إال نفًعا وال ا رضٍّ ألنفسهم يملكون ال العباد وأن هللا، علن
حادث لكل بها مريد وأنه ص١٠٦-١٠٧). ج٣، (الفصل، يكن» لم يشأ لم وما كان هللا شاء «ما قول
ورش خري من لعباده كسبًا منه يجعله وما إيجاده، عىل بالقدرة سبحانه يتفرد مما وأرضه سمائه يف
وإرادته بقضائه إال يكون وال مشيئته عن حادث يخرج ال وعصيان. وطاعة وضالل وهدى ورض ونفع
لم وما كان هللا شاء ما مشيئته. عن مخلوق يخرج وال بإرادته إال حادث يكون وال ص٢٦). (اإلنصاف،
وال أضله ملن هادي ال يشاء، من ويضل يشاء من يهدي فإنه يريد؛ ملا ال فعَّ تعاىل وأنه يكن، لم يشأ

ص٢٨). (اإلنصاف، له هادي فال يضلل ومن املهتدي، فهو هللا يهدي من هداه، ملن مضل
والداعي القدرة مجموع فيه العبد عن يصدر فعل كل (أ) لوجوه: الكائنات لجميع مريد هللا أن يف 13

للكل، مريًدا كونه فوجب للسبب، مريد املوجب السبب وموجب هللا، هو وخالقهما اإليجاب، سبيل عىل
كلها، األشياء خالق ألنه الحق أهل مذهب هو هذا يكون، ال ملا مريد غري الكائنات لجميع مريد تعاىل إنه
والخلق بالقدرة، كلها األشياء خالق تعاىل إنه ص٣٢٠–٣٢٣). (املواقف، له مريد إكراه، بال اليشء وخالق
ص١٨٢-١٨٣). ج٢، الدواني، (رشح وإرادته بخلقه األشياء جميع فيكون اإلرادة عىل يتوقف بالقدرة
يكونون وكفًرا مؤمنني، به عباده يكون إيمانًا يخلق أن عىل قادر الباري واإلثبات: الحق أهل عند
عاصني بها يكونون ومعصيًة مطيعني، بها يكونون وطاعًة مكتسبني، به يكونون وكسبًا كافرين، به
العباد مشيئات وأن هللا، إال خالق ال أن وأقرُّوا والسنة. الحديث أصحاب قول ص٢٠٦). ج٢، (مقاالت،
والرش الخري وأن شيئًا، منها يخلقوا أن يقدرون ال العباد وأن هللا، يخلقها العباد أعمال وأن هللا، يخلقها
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األفعال» «خلق اسم يأتي هنا ومن اإلنسان. أفعال ذلك يف بما الكون يف يشء كل خالق فاهلل
بالطاقة أي والداعي، بالقدرة يتم الفعل كان فإذا اإلنسان. ألفعال الخالق هو هللا أن بمعنى
مخلوقان. أيًضا أنهما مخلوًقا اإلنسان كون يعني فال اإلنسان. من يأتيان فإنهما والباعث،
قوانينها ولكن الطبيعة خلق هللا أن كما نفسه من ودواعيه قدراته ولكن اإلنسان، هللا خلق
من الحر الفعل وخلق لليشء التكويني املادي الخلق بني فرق هناك ذاتها. من وحركتها
فهو ذلك ومع االجتماعي ملوقفه وال لقواه وال لبدنه خالًقا اإلنسان فليس ل. األوَّ الخلق
عىل القضاء هو االثنني بني الخلط من الهدف يكون قد نشاطه.14 عن مسئول لفعله، خالق
حياته يف خارجه من أساس عىل قائم وجوده وأن بالتبعية، له وإيهام اإلنسان، استقالل
للعلة املطلقة األولوية وإعطاء املعارضة، عىل ويُقىض املسئولية فتنتفي وأفعاله، ورزقه
طبيعي حقٌّ هو الكون خالق هللا كون إن املعارضة. أي الثانية العلل عىل السلطة أي األوىل،
يعني ال الحر اإلنسان خالق وكونه معنوي، كحقٍّ لألفعال خالق أنه يعني ال ذلك ولكن له،
اإلنسان، يف األفعال، نطاق ويف الطبيعة، يف الكون، داخل حرية هناك الحر. الفعل خالق أنه
يمنع ال واإلنسان الكون خالق هللا كون إن وظهور. وطفرة كمون مستقلة، قوانني هناك
والسياسية. االجتماعية للنظم ومغريًا الكون يف مؤثًرا ُحرٍّا، خالًقا يكون أن من اإلنسان
الطبيعي. لنظامه وإعادة الخلق ألفعال إكمال هي الحرة اإلنسان أفعال رضورة إن بل
عىل يقيض ال الصوري واالستدالل الحسية، التجارب عىل يحكم ال العقيل االستنباط إن
األفعال، خلق بالتايل أنه استدالًال منه ينتج ال يشء كل خالق هللا فكون املشاهد. الواقع

يملكون ال بأنهم ويؤمنون وُمرِّه، حلوه ورشه، خريه وقدره، هللا بقضاء ويؤمنون وقدره. هللا بقضاء
كل يف هللا إىل الحاجة ويثبتون هللا، إىل أمرهم ويُلجئون قال، كما هللا شاء ما إال ا رضٍّ وال نفًعا ألنفسهم
ج١، (مقاالت، القلوب مقلب هللا بأن ويُقرُّون ص٣٢١). ج١، (مقاالت، حال كل يف هللا إىل والفقر وقت،
والرش الخري من للكائنات مريد تعاىل أنه ص٤٦–٤٩). (اإلبانة، واملعايص الكفر خالق هللا ص٣٢٢).
الكفر الرش جملة ومن باالختيار. ومبدعه يشء كل موجد إنه ومبدعه. للكل موجد ألنه والكفر واإليمان

ص١٩٣). (الطوالع، له مريًدا يكون باالختيار أوجده ما وكل واملعصية
بكر وأبو كافًرا، يزل لم وإبليس كافرين، الكافرين وخلق مؤمنني، املؤمنني خلق هللا أن الجربية وعند 14

وقت أنبياء كانوا يوسف إخوة وكذلك الوحي، قبل أنبياء كانوا واألنبياء اإلسالم، قبل مؤمنني كانا وعمر
كافًرا كونه ينايف ال وهذا كافًرا. صار وإبليس ذلك، بعد أنبياء صاروا والجماعة: السنة أهل وقال الكبائر.
من وال طاعة إبليس من صدر ملا محًضا جربًا كان ولو كافًرا سيصري بأنه علمه تعلق باعتبار هللا عند

ص٤٦-٤٧). الفقه، (رشح معصية وعمر بكر أبي
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حاجة يف وبالتايل مسئوًال، حرٍّا ليس فهو وبالتايل أفعاله، خالق ليس فاإلنسان وبالتايل
إنكار الجرب إن بالدور! وتقوم املطلقة السياسية السلطة فتأتي مطَلقة وإرادٍة وحي إىل
كان إذا والتاريخ. والرصاع الحر والقرار للتغري وإنكار بل أفعاله، ولتجدد اإلنسان لحرية
ورصاعاته اإلنسان حياة وتكون تاريخ، وال تغري وال فعل ال فإنه قبُل، من ًدا محدِّ يشء كل
ليس اإلنسان أن تعني ال هلل والسؤال والدعاء االبتهال إن خداع. يف وخداًعا وهم يف وهًما
العزم وعقد الشعور وتحمية الذات تقوية إىل أقرب هي بل الداخلية، الشعور ألفعال خالًقا
من أسهل الشعور أفعال خلق كان وملا الشحاذة.15 موقف ويف السؤال فلسفة يف وقعنا وإال
االستنباط دام وما األضعف. خلق عىل قادًرا يكون أن هللا كمال من ليس فإنه األجسام خلق
خلق عىل قادًرا يكون األوىل لقياس طبًقا فإنه األجسام خلق عىل قادًرا هللا كان فإن وارًدا
عىل ويقيض للتوحيد، بالنسبة حاصل تحصيل لألفعال هللا خلق إثبات ويكون األفعال
التوحيد توجيه هو الهدف ويكون للعدل. بالنسبة ألفعاله اإلنسان خلق وعىل األفعال حرية
صحيح املعارضة. عىل للقضاء السلطة لتصدى عقائدي نظري كأسٍس العدل لتقويض
العقبات، تقابلها الخارجية، اإلرادات من مجموع ويف موقف يف تتحقق األفعال حرية أن
الخارجية اإلرادة وما وباقية، ثابتة للشعور، حرًة أفعاًال تظل ذلك ومع القوى، وتتحداها
املوقف ومكونات املواجهة، والعقبات املقابلة، اإلرادات ملجموع اختصار إال الشاملة املطَلقة
يمكن حتى حرة أفعاٌل الداخلية الشعور أفعال اإلنسان. أفعال فيه تتخلَّق الذي االجتماعي
والشاملة املطَلقة العامة اإلرادة تصور يف والخطأ عنها. اإلنسان مسئولية وعىل عليها الحكم
يتم الذي الحياتي» «املوقف إىل مخترصة إحالة وليس مشخص ملريد مشخصة اعتبارها
عن يندُّ أو تطويعه يمكن ال يشء يوجد ال أنه إىل تشري أنها كما ألفعاله. اإلنسان خلق منه

التغيري. وإمكانيات للفعل خاضًعا العالم اإلنسان يدرك حتى اإلرادة
يكون أن الطبيعي ومن مملوًكا، واإلنسان ملًكا هللا تصوُّر من بالجرب اإليهام ينشأ وقد
ليس فاهلل السواء؛ عىل ولإلنسان هلل مهني تصور وهذا مماليكه! يف الترصف امللك حق من
أن يقتضيان وهما والحكمة. العدل امللك سمات ومن حكيم، عادٌل هو بل فقط، ملًكا
وهل والعقاب. الثواب االستحقاق، ويقع املسئولية تصح حتى ألفعاله خالًقا اإلنسان يكون

اإلنسان عالقة أن يرى حيث إقبال محمد يعنيها التي هي السؤال. فلسفة ص١٩٥–١٩٨). (اإلرشاد، 15

وخلقه ونشاطه وجهده ذاته عىل يعتمد ال الذي السائل موقف إىل أقرب العون، طالبًا يده ا مادٍّ باهلل،
الكليم». «رضب ديوانه يف ذلك عن إقبال عرب وقد حياته. إلقامة الذاتي
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حق عن أم الحاكم حق عن مدافع هو هل اململوك؟ حق عن أم املالك حق عن مدافع املتكلم
واألمراء امللوك حق عن مدافًعا نفسه ينصب أن الدنيا يف املتكلم عىل سهل لذلك املحكوم؟
داموا وما سلطة، أصحاب داموا ما والرؤساء والخلفاء الحكام ألفعال ُمربًِّرا والسالطني
واملضطهدين واملظلومني املحكومني حقوق عن يدافع اآلخر البعض جعل مما األمر؛ أوىل
ويمثل املطلقة، اإلرادة السلطة تراث يمثل أمرها. عىل املغلوبة الشعوب صف ويأخذون
أتون يف والعقائد واملذاهب التفسري معارك ودخلت ألفعاله. اإلنسان خلق املعارضة تراث

والسياسية.16 االجتماعية الرصاعات
عنه مستقل حرٍّ فعٍل أي تصور وأن كامل، هللا أن بالجرب توهم التي األسماء ومن
قريب وهو العباد. أفعال حرية حساب عىل إال يثبت ال الكمال وكأن كماله من نيل هو
اإلنسان بنقص إال يثبت ال اإللهي الكمال وكأن له. كُملك كله والعالم كملك هللا تصور من
الناس عقائد دامت ما امللك السلطان إىل امللك هللا من االنتقال أسهل وما العالم.17 وخراب
يومية وثقافًة يوجههم، شعوريٍّا وبناءً لهم نفسيٍّا تكوينًا امللك وأصبح امللك فيها انغرس قد

ضعفه أو نقصه عىل ذلك دلَّ يريد؛ ال ما ملكه يف أُجري إذا فامللك عقليٍّا! دليًال القدماءُ ذلك ويعترب 16

يكون فكيف عجز، وال ضعف وال نقص ملكه يف عليه يجوز ال الكمال بصفات موصوف وهللا عجزه، أو
من إال ملكه يف يكون أو بالفحشاء يأمر أن كال، فيكون؟! خلقه أضعف ويريده يريده، ال ما ملكه يف
القايض أن وُحكي ص٩٩. اإلسفراييني، حاشية يف املالك صورة نفس ص١٦١-١٦٢). (اإلنصاف، يشاء
األستاذ رأى فلما اإلسفراييني، إسحاق أبو وعنده عباد بن الصاحب عىل دخل الهمذاني الجبار عبد
(رشح يشاء من إال ملكه يف يجري ال من سبحان األستاذ: فقال الفحشاء. عن تنزَّه من سبحان قال:
غريه؛ دون رحمته وأراد رحمه من منهم أن أخرب ص٩٩-١٠٠). الخيايل، رشح ص٩٩؛ التفتازاني،
ص١٥٧–١٥٩). (اإلنصاف، وقدره وقضاه أراده ما إال ملكه يف يجري وال عباده، من يكون ال أنه فصحَّ
سهو إثبات ا إمَّ لوجب يريده ال ما هللا سلطان يف كان لو ألنه يريده ال ما هللا سلطان يف يكون أن يجوز ال
استحالة هللا عىل ذلك يُجز لم ظلًما. يريده ما بلوغ عن وتقصري ووهن وعجز ضعف إثبات أو وغفلة
زعني ُمقَعد برجل مرَّ لو الدنيا ملوك من ملك عن خربونا قال: فإن … يريده ال ما سلطانه يف يكون أن
ما بلوغ عن وتقصري ووهن ضعف ذلك يف يلحقه امللك إن أتقولون شتمه، يريد ال وامللك فشتمه أعمى
أن يجوز ال ص٤٧–٥٠). (اللمع، وهنًا! ضعيًفا كان وإال أجل! قيل فشتمه؟ يشتمه أال أراد إذا يريده
أو ضعًفا أو غفلًة أو سهًوا أو نقصانًا كان وإال يريده، ال ما العباد اكتساب من هللا سلطان يف يكون

ص٤٦–٤٩). (اإلبانة، الحقيقة عىل مريًدا يزل لم وهللا أبى، أم هللا شاء املعايص توجد وأن تقصريًا،
األلباب أرباب اتفق ثم القصور، ووخز النقص سمات عن وتقدُّسه تعاليه عىل الصانع ُمثِبتو اتفق 17
زعمت فإذا نقيضه. دليل ذلك ونقيض الكمال. دالالت وأحق السلطان آيات أصدق املشيئة نفوذ أن عىل
بالقصور، قضوا فقد كراهته، عىل دافع وهو له كاره فالرب العباد من يجري ما معظم أن املعتزلة
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السيد أن من بالرغم السيد، بل الكامل أو املالك فقط ليس الصورة تكون وقد تغذيهم.
وال باليشء يأمره عبده عصيان الحارضين عىل يظهر أن أراد إذن فالسيد األسماء. من ليس
باليشء يأمره أعماله، رش يف له موقع للعبد، خادع هللا وكأن محتال، هللا وكأن منه. يريده
مخالًفا يأتي ثم قصًدا يكون ال والفعل به! ويؤمر مراًدا يكون ال فاليشء منه. يريده وال
الختالف ذلك يرجع فإنما األفعال اختلفت وإذا العمل. عن النظر انفصل وإال للقصد،

القيم.18 وسلم األحكام
جدلية حاجٌة األمر حقيقة يف وهو االختيار. إىل منه الجرب إىل أقرب هو باإللجاء والقول
العباد يلجئ وأن الطاعات يريد أن فاألوىل األفعال، لكل مريًدا كان إذا أنه يف الجرب عىل للرد
فهي القبائح. وفعل الرش عن هلل وتنزيًها ويعذبهم، املعايص إىل يلجئهم أن من بدًال إليها
كفرهم أو العباد إيمان يف يتدخل ال هللا أن إلثبات واقعية شهادًة وليست رصفة جدليٌة حجٌة
يف األفعال عن وليس الدنيا يف األفعال عن إال نتحدث ال ونحن مؤمنني. جميًعا لجعلهم وإال
الغائب بقياس إال نعرفها ولم نعشها ولم نشاهدها لم والتي شيئًا عنها نعلم ال التي اآلخرة
هو الهدف كان وإذا اختياريٍّا. فعًال وليس جرب أيًضا هو بااللجاء اإليمان خلق الشاهد. عىل
وملاذا اإللجاء. إىل حاجة ما دون مبارشًة إثباتها فاألوىل اإلنسان قدرة دون هللا قدرة إثبات

خديعة؟19 أو ذريعة اإلنسان يتخذ هللا وهل اإلنسان؟ طريق عن والدوران اللف

مملكته، يف مشيئته تجِر ولم خليقته، يف إرادته تنفذ ولم يُرد، لم ما وكان يكن، لم ما الرب أراد وقالوا:
ر تُصوَّ بأن العقول قضت قد ص٢٤٠-٢٤١). (اإلرشاد، وجنوده إبليس أراد كما الحوادث من كثري ووقع
والقصور، بالعجز واالتصاف النقص سمات عىل الدالة األمارات أصدق من املشيئة نفوذ وعدم اإلرادة
يزري ذلك كان فإذا الفرصة. ومضاع املنة ضعيف مملكته أهل يف مراده ينفذ ال كان ثم للملك رشح ومن
ص٩٧–٩٩). األدلة، (ملع األرباب؟! ورب امللوك ملك صفة يف ذلك يجوز فكيف للملك ترشح من عىل

ألخيه آدم ابن قتل أن حجة األشعري يقدم ص٩٩). اإلسفراييني، حاشية ص٩٩؛ التفتازاني، (رشح 18

عىل يعتمد وكذلك سفيًها. يكن ولم أخيه قتل أراد يُعذَّب؛ لئال أخاه يقتل أال أراد الوقت نفس يف وأنه
عىل يعتمد كما سفيًها. يكن ولم معصية والسجن إَِليِْه﴾ يَْدُعونَِني ا ِممَّ َّ إَِيل أََحبُّ ْجُن السِّ ﴿َربِّ مثل: آيات

ص٤٦–٤٩). (اإلبانة، اْقتَتَلُوا﴾ َما هللاُ َشاءَ ﴿َوَلْو مثل: أخرى آيات
قالوا: فإن ص٢٠٧). ج٢، (مقاالت، منهم أراده ما فعل إىل العباد يُلجئ أن قادر هللا املعتزلة: تقول 19

خاضعة لها الجبابرة رقاب تظل آية ويظهر وقًرسا، قهًرا طاعته إىل الخالئق يرد أن عىل قادر الرب
ال فكانوا مضطرين؛ فآمنوا اإليمان إىل الضطرهم هللا شاء لو املعتزلة: قالت ص٩٧–٩٩). األدلة، (ملع
يف عباده يضطر الباري إن الهذيل أبو وقال ص١١٤–١١٦). ج٣، (الفصل، الجنة يف الجزاء يستحقون
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الجرب حجج (3-1)

املتوسطة الحلول اعتماده من أكثر النقلية الحجج من عديد عىل بالجرب اإليهام ويعتمد
ألن وذلك ألفعاله، اإلنسان لخلق الواقعية التجربة اعتماد من وأكثر واالختيار الجرب بني
السلطة تستعمل ثَمَّ وِمْن لها؛ الناس وقبول لفرضنفسها تستعملها السلطة نظرية الجرب
يصعب وألنه نفسه. النوع من واملنهج املوضوع يكون حتى الدينية السلطة حجج السياسية
هي سلطة باعتباره النقل وحجة نقًال. عنه الدفاع إال سبيل ال فإنه عقًال الجرب عن الدفاع
يتفق ما وابتسار النقل عىل واملصالح األهواء من إسقاط أو لنقل اختيار الحقيقة يف
ويكون متعارضة. ومصالح ألهواء مضاد نقٌل ومعه إال نقل يوجد ال ثَمَّ وِمْن منه؛ معها
سلطة مجتمع كل يف كان وملا املصالح. بني تعارًضا األمر حقيقة يف هو التفسري يف الخالف
مقهورة؛ وأغلبية مسيطرة أقلية ودهماء، علية وفقراء، أغنياء ومقهور، قاهر ومعارضة،
حجة فيه النقل مجتمعه، يف معه يتفق ما النقل من يبترس فريق كل نقلني. النقل ظهر
سوء أو التأويل بسوء فريق كل اتهام أسهل وما والطاعة. للرشعية مصدر وهو وسلطة
أي السياسية املواقف عن تعرب التي الفكرية املواقف النصوصعىل واستعداء لآليات الفهم
الدينية للسلطة الحارس هي السياسة السلطة أن وخاصًة الخصوم عىل السلطة استعداء
خاصة والنصوصمتشابهة منه. واملستمدَّة الكتاب لسلطة الحارس هي الحاكم سلطة وأن
حقه فريق كل وإعطاء املزدوج االجتماعي املوقف هذا عن تعبريًا باملتشابهات يتعلق فيما
النصوص بعض يف أعطى ما فإذا الرشعية. السلطة إىل واالحتكام السيايس النضال يف
للحق وتأكيًدا بًا تأدُّ ذلك يكون فإنما اإلنساني الفعل عىل اإللهي للفعل األولوية املتشابهة

يضطرهم أن القدرة ز يُجوِّ أن فيلزمه متكلمني، به يكونون وكالم صادقني، به يكونون صدق إىل اآلخرة
ص٢٠٦-٢٠٧). ج٢، (مقاالت، منافًقا كان وإال جائرين، به يكونون وجور كافرين، به يكونون كفٍر إىل
وإنما خاضعة. الجبابرة أعناق لها تظل آية يظهر بأن األعيان إىل واضطرهم الخلق عىل قادر الرب
(اإلرشاد، أراد ما إىل وإقساًرا اقتهاًرا الخلق سوق عىل مقتدًرا يكن لم لو بالقصور وصفه يلزم كان
يأتوا أن أمروا ألنهم كافرين يكونوا لم الكفر إىل ألجأهم لو عيىس: بن محمد وقال ص٢٤١–٢٤٣).
(مقاالت، مؤمنني يكونوا لم كرًها الكفر وتركوا كرًها به أتوا فإذا طوًعا. الكفر يرتكون وأن طوًعا باإليمان
أن اإلثبات أهل أكثر وأنكر لغريه. جوًرا يخلق أن عىل قادر بأنه الباري يوصف وال ص٢٠٧). ج٢،
به يكونون وكفر مؤمنني، به يكونون إيمان إىل عباده يضطر أن عىل بالقدرة موصوًفا الباري يكون

ص٢٥٦). ج٢، (مقاالت، جائرين به يكونون وجور عادلني، به يكونون وعدل كافرين،
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الداخلية الشعور أفعال ثانيًا:

وتقويًة لها وتشجيًعا للمعارضة خاصتدعيًما سياٍق يف يكون أنه كما هلل. الرشعي النظري
باليأس فيُصاب قصري منظوٍر تحت اإلنساني الفعل يقع ال حتى ملعنوياتها ورفًعا لحقها
نزلت وقد النزول». «أسباب من أي سياقها، من اآليات تخرج فال واإلحباط. والتشاؤم
وتأكيًدا لإليمان، دفًعا بالرسالة الناس عهد أول يف ديني مجتمٍع يف النصوص هذه أمثال
لفريق تدعيًما وليس الفتح مرحلة يف اآلخر عند وجود له ليس فريد نرص كعامل لأللوهية
قيام بعد املعارضة حساب عىل للسلطة نرصة وليس الجديد، املجتمع داخل فريق ضد

الدولة.20

ًة أُمَّ النَّاَس َلَجَعَل َربَُّك َشاءَ ﴿َوَلْو َواِحَدة﴾، ًة أُمَّ النَّاَس َلَجَعَل َربَُّك َشاءَ ﴿َوَلْو آيات: تُستعمل مثًال 20

عىل والتأكيد التعود يفيد بل الجرب يفيد ال وهذا َربَُّك﴾، َرِحَم َمْن إِالَّ * ُمْختَِلِفنَي يََزالُوَن َوَال َواِحَدًة
يُِرْد َوَمْن ِلْإلِْسَالِم َصْدَرُه ْح يَْرشَ يَْهِديَُه أَْن هللاُ يُِرِد ﴿َفَمْن البرشي. والواقع اإلنساني الفعل خصوصية
يف واألولوية «من»، بحرف رشطية اآلية ألن الجرب ذلك يعني وال َحَرًجا﴾. َضيًِّقا َصْدَرُه يَْجَعْل يُِضلَُّه أَْن
آيات وكذلك الرشط. جواب هو اإللهي والفعل الرشط فعل هو اإلنساني فالفعل اإلنساني، للفعل الرشط
﴿َوَمْن هللاُ﴾، يََشاءَ أَْن إِالَّ ِليُْؤِمنُوا َكانُوا َما … اْلَمَالِئَكَة إَِليِْهُم نَزَّْلنَا أَنَّنَا ﴿َوَلْو مثل: رشطية كلها مماثلة
َشاءَ ﴿َوَلْو َجِميًعا﴾، ُكلُُّهْم اْألَْرِض ِيف َمْن َآلَمَن َربَُّك َشاءَ ﴿َوَلْو َشيْئًا﴾، ِهللا ِمَن َلُه تَْمِلَك َفَلْن ِفتْنَتَُه هللاُ يُِرِد
ُهَداَها﴾، نَْفٍس ُكلَّ َآلتَيْنَا ِشئْنَا ﴿َوَلْو اْألَْرِض﴾، ِيف َمْن َآلَمَن َربَُّك َشاءَ ﴿َوَلْو اْلُهَدى﴾، َعَىل َلَجَمَعُهْم هللاُ
الخربية األخرى اآليات ا أمَّ الخ. … َجِميًعا﴾ النَّاَس َلَهَدى هللاُ يََشاءُ ﴿َلْو أَْجَمِعنَي﴾، َلَهَداُكْم َشاءَ ﴿َفَلْو
اْلِجنِّ ِمَن َكِثريًا ِلَجَهنََّم ذََرأْنَا ﴿َوَلَقْد مثل: هلل العميل التدخل عن وليس النظري الحق عن تعرب فإنها
ِبُكُم يُِريُد َوَال اْليُْرسَ ِبُكُم هللاُ ﴿يُِريُد يُِريُد﴾، ِلَما اٌل ﴿َفعَّ َفثَبََّطُهْم﴾، انِْبَعاثَُهْم هللاُ َكِرَه ﴿َوَلِكْن َواْإلِنِْس﴾،
َعنُْكْم﴾، َف يَُخفِّ أَْن هللاُ ﴿يُِريُد اْآلِخَرَة﴾، يُِريُد ﴿َوهللاُ َهَداُكْم﴾، َما َعَىل هللاَ ُوا َولِتَُكربِّ َة اْلِعدَّ َولِتُْكِملُوا اْلُعْرسَ
هللاُ يُِريُد ﴿إِنََّما َفيَُكوُن﴾، ُكْن َلُه نَُقوَل أَْن أََرْدنَاُه إِذَا ءٍ ِلَيشْ َقْولُنَا ََّما ﴿إِن يََشاءَ﴾، أَْن إِالَّ ِليُْؤِمنُوا َكانُوا ﴿َما
الصفات إىل يرجع ما فمنها ُقلُوبَُهْم﴾. َر يَُطهِّ أَْن هللاُ يُِرِد َلْم الَِّذيَن ﴿أُوَلِئَك نْيَا﴾، الدُّ اْلَحيَاِة ِيف ِبَها ِليَُعذِّبَُهْم
اإلنسان. حرية عىل يقيض فعليٍّا تنفيذًا وليس هلل وشامل مطلق نظريٌّ حقٌّ وهو اإلرادة، خاصًة السبع،
اإلنسانية القدرات بحدود واعرتاف يُطاق ما وتكليف واليرس للتيسري وترشيع تعليم منه اآلخر والبعض
والدنيا يشء واآلخرة الجنة أهل عن التخيييل والحديث الحديث، من النقلية الحجج وبعض وإمكانياتها،
بأقوال يستشهد وقد فعل. دار والدنيا جزاء دار اآلخرة عمل، دار والدنيا ثواب دار فاآلخرة آخر، يشءٌ
الفعل ألولوية وغرز السابقة ومراحله الوحي بداية يف تعليم وذلك وموىس شعيب مثل السابقني األنبياء
التوازن إليجاد وذلك اإللهي الفعل ينكرون كانوا الذين القدماء العربانيني لدى اإلنساني الفعل عىل اإللهي
ص١٥١–١٥٩؛ ص٤٠–٤٣، اإلنصاف، ص١١١–١١٤؛ ج٣، (الفصل، الفعلني بني اإلنساني الشعور يف

ص٣٢٠–٣٢٣). املواقف، ص٥٢-٥٣؛ ص٤٨–٥١، اإلبانة، ص٩٧-٩٨؛ الخيايل، حاشية
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وتعبريه اإلنسان حرية تثبت ما بقدر الجرب تثبت ال شبهة عىل بالجرب اإليهام يعتمد كما
حكم، من وليس قصص من مستمدة شبهة وهي الفرض. عىل وقدرته العقل بأعمال عنها
اخرتاق من يمنع ال الحوادث بوقوع السابق فالعلم هللا. مع رصاعه يف إبليس قصة وهي
وإعالنًا العقل، لحرية إثباتًا غريه نحو عىل الحوادث وإيقاع العلم لهذا اإلنسانية الحرية
النظري الحق بني الفرق وعىل تحققها، أثناء لألفعال ليسجربًا املسبق اإللهي العلم أن عىل
ألنه املخلوقات كل تخضع وله الكون، سيد اإلنسان أن إىل القصة تشري كما العميل. واألداء
ويُطيع يمتثل بل لها، حرية ال اإللهية أو الطبيعية الكائنات من وغريه الحر، الفاعل هو
الطبيعية املوجودات وكل والسماء األرض بني ذلك يف فرق ال بديل، أو آخر اختياٍر دون
حكم كل وأن حكًما، فعل لكل أن عىل القصة تدل كما والشياطني. والجن املالئكة وبني
أن إىل أخريًا وتشري جزاءً. يتطلب حكم الكون عىل إنسان سيادة إنكار وأن جزاءً، يتضمن
التي هي والحرية والذل، الرفعة والنكوص، التقدم واإلحجام، اإلقدام عاملني، بني اإلنسان
مقاومة املقاومة، يف تظهر وحريته املتحدي، هو اإلنسان العاملني. هذين إىل اإلنسان ه توجِّ
واحدة واإلرادة واحدة، القدرة االستسالم. وعدم والتضحية، أبعد، هو ما إىل والنظر اإلغراء،
والقصد.21 والرؤية العقل عىل القائم االختيار هو واملحك اإليمان. عىل أو الكفر عىل سواء
من إال يتأتى ال وهذا اإليمان. وعدم اإليمان حرية مرئية، غري رصفة، داخليًة الحرية وتكون
أفعال وصغائر. قصرية، وغايٍة مصلحة، عن املادية شوائبه عن املستقل الخالص الوعي
واتجاهاته. وأهدافه اإلنسان بغايات مرتبطة هي ما بقدر حرة أفعاٌل إذن الداخلية الشعور
األفعال حرية فيها تبدو ال قد والحياة. والقدرة واإلرادة بالعلم عليها السيطرة لإلنسان

بلسانه وهي األفعال، بخلق تتعلق أربعة منها جميعها، املقدسة الكتب يف مروية سبعة إبليس شبهات 21

خلقه من الحكمة وما أوًَّال خلقني فلَم مني، ويحصل عني يصدر يشء أي خلق قبل هللا علم (١) كاآلتي:
آدم بطاعة كلفني فلم وأطعت، فعرفت والطاعة باملعرفة تكليفه فالتزمت وكلَّفني خلقني إذا (٢) إياي؟
وطاعتي؟ معرفتي يف يزيد ال ذلك أن خاصًة الخصوص، عىل التكليف هذا يف الحكمة وما له؟ والسجود
وما الجنة؟ من وأخرجني لعنني أسجد لم فإذا الخصوص، عىل التكليف بهذا وكلفني خلقني إذا (٣)
وخصوًصا مطلًقا وكلَّفني خلقني إذا (٤) لك؟ أسجد ال قويل: إال قبًحا أرتكب لم أن بعد ذلك يف الحكمة
من فأكل بوسوستي وغررته ثانيًا الجنة دخلت حتى آدم إىل طرقني فلم وطردني، فلعنني أُطع، فلم
الجنة دخول من منعني لو أن بعد ذلك يف الحكمة وما معي؟ الجنة من وأخرجه عنها املنهي الشجرة

ص٥٠-٥١). اإلبانة، ص١٠٠-١٠١؛ (الفصل، فيها؟ خالًدا وبقي آدم مني السرتاح
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وملاذا الشعور. أفعال واستبطان الشعورية التجارب بتحليل حرة أفعاٌل ولكنها ظاهرة
املقياس هذا كان وإذا األفعال؟ يف ويُنفى الصفات يف الشاهد عىل الغائب قياس يثبت
يُستعمل فلماذا العدل، أم التوحيد موضوعاته، عن النظر برصف كله الديني الفكر أساس
الغائب قياس وبالتايل األفعال خلق إثبات هو الشاهد يكون ال ملاذا العدل؟ دون التوحيد يف
اإلنسانية التجربة ابتسار وملاذا أفعاله؟ صاحب اإلنسان أن التجربة تثبت أال قلبًا؟ عليها
الخارجي، للفعل األولوية يعطي الذي السيايساملسبق الديني املوقف مع منها اتفق ما وأخذ
ألفعاله وخلقه اإلنسان لحرية املضادة التجارب إن اإلنساني؟ الفعل عىل للسلطان أم هلل
أجل من وعقباتها وموانعها وحدودها البرشية القدرة إمكانات تبني بل الجرب، تثبت ال
ال منها وجزء ضدها، ال معها فهي ممارستها، طرق يف النظر وإعادة وشحذها إظهارها

عنها.22 خارًجا

الجرب خطورة (4-1)

األفعال، حرية ضياع إىل محالة ال ليؤدي عقيدة إىل يتحول أن نجح لو بالجرب اإليهام إن
العالم تدمري إىل يؤدي كما وجوده. مظاهر أحد وعىل اإلنسان عىل كليًة القضاء وبالتايل
وكل قانون، يحكمه ال عالم ويف إرادة بال اإلنسان يعيش وكيف الثابتة. قوانينه وهدم كليًة
أو االستحقاق قانون سواء يشء أمامها يقوى ال صة ومشخَّ مطَلقة إلرادٍة خاضع فيه يشء
طبيعة تناقضمع وهو العالم، يف الرشور عن مسئوًال هللا الجرب يجعل كما الطبيعة؟ قانون
وبالتايل للرشور، مصدًرا الشيطان مثل ويجعله هللا إىل القبائح يضيف إنه إذ الخرية؛ هللا
والقبح الحسن إىل أي القبائح عن هللا تنزيه موضوع إىل األفعال خلق موضوع يُحال
هو كله ذلك من واألخطر وقصد. وغائية وأصلح صالح من بهما يتعلق وما العقليَّني
األفراد سلوك يف وأثرها الخاصة والقدرة القضاء عقيدة إىل العام امليتافيزيقي الجرب تحول
والثورة. والتغري الحركة عىل القدرة من ومنعهم بهما راضني الناس وجعل والجماعات،

الحقيقة، عىل موجود فاعٌل الشاهد يف ليس بأنه يعرتف فهو هنا الشاهد عىل الغائب قاس من إن ثم 22

الغائب يف يوجد لم الشاهد يف وجد ما فإذا الغائب. يف ما بخالف االكتساب إال ليس حقه يف الوجود بل
ص٤٧). (الغاية، القياس؟ يصح فأنى الشاهد، يف يوجد لم الغائب يف وجد وما
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طغياٍن من مظاهره بكل التخلُّف مرحلة تستمر وبالتايل األمة وجدان يف العقيدة ترسخ ثم
أنظمة توجد ثم وحريتها. األمة الستقالل وضياع وانحياز وتبعية خارجي وقهٍر داخيل
الدعامة الجرب فيصبح الدينية السلطة مع مصالحها وتتحد نفسه بالدور تقوم تسلطية
باعتبارها ألفعاله اإلنسان لخلق ج تروِّ التي املعارضة وتستأصل القائمة للنظم النظرية
عن اإلنسان يدافع أن أسهل وما السلطان. إرادة ضد الحقيقة يف وهي اإللهية اإلرادة ضد
وعن الضائع املهضوم وحقه اإلنسان عن الدفاع أصعب ما ولكن الثابت، املطلق وحقه هللا
الدفاع أصعب وما فيها! نزاع ال التي هللا أفعال حرية عن الدفاع أسهل ما الشعوب! حقوق
املناضلون عنها دفاًعا ويسقط السياسية النظم كل تنكرها التي اإلنسان أفعال حرية عن
بالطريق تأخذ اإلنسان. يف مناقصة عن تكشف هللا عىل مزايدة األفعال جرب والشهداء!
الدولة سلطة عىل اعتماًدا سلًفا مكسوبة معركٍة يف تدخل الصعب، الطريق وترتك السهل
قدرة إثبات إن املعارضة. قوى وعىل الشعوب حق عىل اعتماًدا بالفعل القائمة املعركة وترتك
قادر أنه للنملة الفيل إثبات هو اإلنسان لقدرة بالنسبة عظمتها وإثبات املشخصة الذات
والنملة وهم مجرد بل فيًال ليس الفيل بأن اإليحاء عىل يقوم وذلك عليه. قادرة هي ما عىل
آخر بيشءٍ يُقاس ال يشء كل أن والحقيقة يشء. من الفيل يمنعها وال الفعل عىل قادرة
والعمل الرزق وجلب والدفاع السعي عىل قادرة عاملها يف فالنملة ذاته. يف يُقاس بل نسبة
الجسمية فالقدرة الفيل؛ قهر عىل الشعبية الحكايات تقصُّ كما قادرة النملة إن املشرتك.
أذن يف النملة تمكث وقد والذكاء. والحيلة العقل بقدرات قيست ما إذا القدرة أنواع أحط
عن الدفاع وهو إليه يرمي كان ما عكس إىل الجرب ينتهي وبالتايل ويقع. يهج حتى الفيل
حافظ هو وال النملة، عىل أقدر الفيل أن إلثباته نظًرا التوحيد عن دافع هو فال التوحيد.

والدفاع. والجهد والجد والكسب العيش عىل النملة قدرة عىل أي العدل عىل
عن يكشف وهو هللا. إىل فعل كل وإسناد الفعل عن العاجز من مزايدة مجرد الجرب
يحيل نفاق وهو للفعل. كميدان الحساب من العالم يسقط وأنه العالم يف اإلنسان اغرتاب
بغيته سلطة فكر األمر نهاية يف وهو الذات، من هروبًا الغري يف بجد وتعويض قوة، العجز

الحقوق. وأصحاب الشعوب حقوق ضد السلطان تأييد

حرة؟ جربيٌة أفعاٌل الداخلية الشعور أفعال هل (2)

بالتقليل وذلك الحرة، األفعال من الداخلية الشعور أفعال وتقرتب قليًال الجرب يخفف وقد
العلم بني التمييز طريق عن املسبق اإللهي العلم مقدمتها ويف وبواعثه الجرب أسباب من
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تتفصل حيث التفصيل عىل ال الجملة عىل املرادات كل يعلم فاهلل التفصييل. والعلم الشامل
وليس األفعال لحرية مكان هناك الجزئيات ففي متفرِّدة. جزئيٍة كوقائَع وتتحقق الوقائع
وهو هللا، عىل الجهل ز ويُجوِّ منقوًصا، اإللهي العلم يجعل أنه الحل هذا وعيب الكليات. يف
أنه كما بالجزئيات. هللا لعلم إنكار من لهم واتهامهم الفالسفة عىل املتكلمون ينكره ما
حرية لنقد مكان ال ثَمَّ وِمْن شمولها؛ من البرش أفعال بإخراج منقوصة هللا إرادة يجعل
وراء من أو اإلرادة تحت من ًصا متلصِّ متخفيٍّا ولكن حرٍّا يبدو اإلنسان إن ثم العباد. أفعال
والنيل التوحيد من بإقالله الحل هذا ينتهي ثَمَّ وِمْن حقوقه؛ من كحق وليس اإللهي العلم

إنساني.23 كحقٍّ العدل إىل الوصول وبعدم منه
عىل وليس اإلرادة مستوى عىل ولكن النحو هذا عىل أيًضا الكسب نظرية فهم ويمكن
عىل مريد هللا والتفصيل. الجملة طريقة عىل اإلرادتني بني الجمع يمكن إذ العلم؛ مستوى
ينفي ال أنه كما منها. تفصيالتها تعارضبإخراج وال التفصيل، عىل مريد واإلنسان الجملة
يمكن ال وبالتايل األفعال؛ حرية يثبت أو الجملة إطار يف زال ما التفصيل ألن األفعال جربية
هللا أعطت قد القسمة وكأن بالتفصيل الجملة لعالقة كمي تصوٍر يف يقع أنه كما نقدها.
رشًفا فاألكثر الرشف، بنسبة االحتفاظ مع مًعا واإلنسان هلل إرضاءً اإلنسان أعطت مما أكثر
تحت من بإرادة ًصا متلصِّ أيًضا اإلنسان ويبدو رشًفا. األقل من أكرب نصيب عىل يحصل
وهل اإللهية؟ اإلرادة أو اإللهي العلم من جزء يقع ال وكيف ورائها. من أو اإللهية اإلرادة

الحوادث كل حدوث أراد هللا إن يقول إذ األشاعرة. من وكثري سعيد بن هللا عبد بن محمد قول هو هذا 23

التي الحوادث جملة من كانت وإن الكائنة واملعايص الكفر أراد إنه التفصيل، عىل ال ورشها خريها
نقول وال كلها واألنعام البهائم رازق ويا األجسام خالق يا الدعاء عند تقول كما الجملة. يف كونها أراد
ص١٠٤-١٠٥). (األصول، … والنجاسات والدم والخنازير القردة خالق يا والجعالن، الخنافس رازق يا
أن يصح كما ص٣٢٠–٣٢٣). (املواقف، الكفر إليهامه مفصًال إليه الكائنات استناد يجوز ال من ومنهم
له يُقال وكما والخنازير القردة وخالق القاذورات خالق إنه يُقال أن يصح وال يشء كل خالق هللا يُقال
محمد ويوافق إليه. امللك غري إضافة إليهامه واألوالد الزوجات له يُقال وال واألرض السموات يف ما كل
ُمحَدثتان صفتان وقدرته هللا علم إن ويقول القدر يف املعتزلة األندليس نجيح بن مرة بن هللا عبد بن
سيكون أنه كعلمه الغيب، علم وهو الكتاب، علم وهو جملة أحدثه أحدهما ِعلَمني: هلل وإن مخلوقتان،
زيد كفر وهو الشهادة علم وهو الجزئيات علم والثاني ذلك، ونحو والجزاء والقيامة واملؤمنون كفار

ص٤٠). ج٥، (الفصل، يكون حتى شيئًا ذلك من هللا يعلم ال فإنه ذلك، ونحو عمر وإيمان
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رشعية يف الجزء غياب يطعن أال والعموميات؟ للكليات تعينات إال والتفصيالت األجزاء
التوحيد فال األجزاء؟ يف إال يبدو ال الكل ألن الكل من أقوى أحيانًا الجزء يكون أال الكل؟

إليه.24 الوصول تم قد العدل وال عليه، اإلبقاء تم قد
ضل من ضالل هللا أراد فقد املتوسطة؛ الحلول أحد والرضا اإلرادة بني والتفرقة
أثبت رضورة؛ نفاه ما غري هللا أثبته فما الكفر، لعباده يرىض ال ولكنه كفر، من ُكفر وشاء
وحكم بنصالقرآن متغايران معنيان وهما الرىضبه، ونفى لوجوده واملشيئة لكونه اإلرادة
هللا يرىض أن يجوز هل ممكنة؟ اإلرادة وبني الرضا بني التفرقة هل اآلن: والسؤال اللغة.
اإللهية اإلرادة يف القسمة تخيل ذلك إن عنه؟ يرىض ال فعًال يريد أو يريده، ال فعل عن
اإلرادة بني تجانس هناك هللا ففي باعثنَي. بني اإلنسان وتنازع اإلنسانية اإلرادة عىل قياًسا
يوقع والرضا اإلرادة بني التباين هذا لها، ا مضادٍّ وليس اإلرادة عن تعبري فالرضا والرضا؛
مع اإلرادة فوق الرضا يجعل أنه كما منها، الرضا باستثناء لإلرادة منقوص تصوٍر يف
خلق موضوع ينقل ذلك فإن يرضاه ال ولكنه الكفر هللا أراد ما فإذا مظاهرها. أحد أنه
الرشور عن هللا تنزيه إىل ماسة الحاجة وتظل العقليَّني والقبح الحسن موضوع إىل األفعال

أعظم؟25 مشكلة يف الوقوع ثم مشكلة حل يمكن فكيف وإال والقبائح.

ص١٠٧). األدلة، (ملع لها مكتسب عليها قادر هو بل أفعاله، عىل مجبور غري العبد األشعري عند 24

قد هللا إن الجملة يف فقال التفصيل يف اإلرادة قيد ولكن وتفصيًال، جملة مراداته يف هللا إرادة أطلق من
بأن الكفر من الكفر حدوث أراد إنه التفصيل يف وقال ورش. خري من حدوثه علم ما كل حدوث أراد
(األصول، له تقييد غري من اإلطالق عىل واملعصية الكفر أراد إنه يقل ولم منه قبيًحا له كسبًا يكون
هلل مراًدا الكفر كون عن ُسئل وإذا تفصيًال. يُطلقه وال ا عامٍّ ذلك يُطلق من أئمتنا ومن ص١٤٥-١٤٦)،
إيهام من فيه ملا إطالقه يتجنب ولكنه يعتقده، كان وإن به اإلرادة تعلق ذكر الجواب يف يخصص لم
وال ا عامٍّ يُطَلق لفظ ورب عليه. ويحرص به يأمر هللا يريده ما أن الناس من كثري يتوهم قد إذ الزلل؛
املعصية حدوث أراد هللا إن أقول ال بتقييد: التفصيل يف األشعري قال ص٢٣٧-٢٣٨). (اإلرشاد، يفصل
والطاغوت، بالجبت كافر إنه املؤمن يف نقول كما اإلطالق عىل أرادها إنه أقول وال منه قبيحة املعايص من

ص١٠٤-١٠٥). (األصول، التقييد هذا عىل بالصنم مؤمن والكافر
الكفر كون هللا شاء هل ص١٨٢-١٨٣). ج٢، (العضدية، يرضاه وال وإرادته بخلقه واملعايص الكفر 25
وأراد شاء لفظ أن السنة أهل ذهب كونه؟ أراد وال ذلك يشأ لم أم الفاسق الكافر من وأراده والفسق
ما كل يف شاءه أو أراده إن هللا عن منهيٌّ فهذا واالستحسان، الرضا (أ) معنينَي: عىل تقع مشرتكة لفظٌة
خري من العالم يف موجود كل يف هللا عن به تخرب الذي هو فهذا وجوده، وشاء كونه أراد (ب) عنه. نهي
أراد ما فعل من ليس السنة: أهل وقال املشرتكة. باأللفاظ التعلق يف املعتزلة خطأ أساس وهما رش. أو
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من القبيحة واألفعال هللا من الحسنة األفعال جعل التوفيق محاوالت يف والعجيب
ثُنائية نظرٌة وهي ضيزى». قسمة «وتلك الرش له واإلنسان الخري له هللا وكأن اإلنسان!
تجعل لإلنسان، والثاني هلل األول تعطي للرش، وفاعل للخري فاعل فاعالن، له الفعل تجعل
أعطت هي فال هللا؛ أفعال نصف عن مسئوًال واإلنسان اإلنسان أفعال نصف عن مسئوًال هللا
فضاع العدل؛ عىل حفاًظا لإلنسان يشء كل أعطت هي وال التوحيد، عىل حفاًظا هلل يشء كل
كليهما مسئولية يف هللا مع املستوى نفس عىل اإلنسان تضع أنها كما مًعا. والعدل التوحيد
وكأن األفعال، عن كليهما مسئولية يف هللا مع املستوى نفس عىل اإلنسان وكأن األفعال، عن
اإلنسان حتى نزوًال هلل إقالًال ا إمَّ قرينان، وكأنهما لإلنسان، رشيك وهللا هلل رشيك اإلنسان
يف قسم أفضل وتجعل التطهر، عىل تقوم نظرة وهي هللا. حتى صعوًدا لإلنسان إعالءً أو
عن مسئوًال اإلنسان تجعل بطولية نظرٌة وهي اإلنسان. هو فيه قسم وأسوأ هللا، هو اإلنسان
تجعل سوداوية نظرة للغري؛ وتربئًة للذات اتِّهاًما وحده، الخري عن مسئوًال وهللا الرشوحده
يف والتضحية الذات تعذيب عىل تقوم القبيح، إال يفعل ال وكأنه القبح عن مسئوًال اإلنسان
تجعل بطولية األكثر النظرة ولكن بالحبيب. الحبيب عالقة بذلك تقتيض كما الغري، سبيل
وهللا هللا، حيث من ا أمَّ والقبح، والحسن والرش، الخري عن يشء، كل عن مسئوًال اإلنسان
يف البطولة أجل من موجود فاإلنسان اإلنسان، حيث من أو بطولة، إثبات إىل يحتاج ال

االستخالف.
يدين وكيف التنزيه؟ بدعوى والرشور القبائح فعل مسئولية عن هللا يتخىل وكيف
يكون أال الرش؟ لإلنسان ويرتك بالخري لنفسه يحتفظ أنانيٍّا هللا يكون وكيف الحبيب؟ هللا
وبتضحيته الرشور، عن كاملة املسئولية بتحمله هللا من ألوهية أكثر الحالة هذه يف اإلنسان
عن مسئوًال املعبود جعل إن النفس؟ عىل اآلخر وإيثار وبغريته اآلخر، سبيل يف بالذات
وبالقسوة للمعبود بالنسبة الطهارة عىل قائمة املعايصقسمٌة عن مسئوًال واإلنسان الطاعات
دون اإليجابية األفعال عن مسئولة املطلقة املشخصة الذات جعل وأن لإلنسان. بالنسبة
يحدث ذلك كان لو خاصًة باإلنسان للرش وإلصاق الرش من للحبيب وتنزيه تطهر السلبية

ص١٠٤، ج٣، (الفصل، منه ورضيه به هللا أمره بما فعل من الحسن دائًما. محسنًا كان شاء وما هللا
ص١١١–١١٤).
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يكون ال وملاذا لإلنسان. تُرك ا رشٍّ كان وإن للمطلق أُعطي خريًا كان إن بالفعل. اإلتيان بعد
وتعذيبها الذات باتهام فعل يتم وكيف وحده؟ للرش مصدًرا ويكون للخري مصدًرا اإلنسان

مذنب؟26 مهان ُمحبٌَط واإلنسان وإبداع خلق يتم وكيف املستمر؟
الحجج عىل تعتمد وال االختيار. إىل منها الجرب إىل أقرب الحقيقة يف املتوسطة والحلول
املوقَفني: إثباترشعية يف الرغبة مجرد عن تُعربِّ ولكنها موجودة، الطرفني حجج ألن النقلية
عن تكشف كما املتقابَلني. املوقَفني بني املصالحة يف والرغبة لإلنسان والعملية هلل النظرية
مصالحة وكأنها الحسنينَي، يف رغبًة والفعل، العقل ورضورة اإليمان عاطفة تأكيد يف الرغبة
التوقيف محاوالت تكون وقد والشقاق. الفتن من لها وحماية للفكر توحيًدا األمة فريَقي بني
سيايس بياٍن صياغة مجرد األمر وكأن اتساق أو مضمون بال العبارة يف صياغات مجرد
بعد منها أحد يحقق بأال النهاية يف ينتهي والذي املصالح كل ويحقق األطراف، يُريضكل
أي ومعصيًة، كفًرا يسميها أن دون املحدثات أراد فاهلل هواه. عىل طرف كل يفرسه ما
الحديث دون شعب حقوق عن الحديث مثل املحددة، الوقائع دون العام املبدأ عىل اإلبقاء

يُثابون اختيارية أفعاٌل للعباد األشاعرة فعند والروافض. املعتزلة وبعض األشاعرة ذلك يف ويشارك 26

ص٩٦–١١٢). (النسفية، برضائه ليس منها والقبيح هللا برضاء منها والحسن عليها، ويُعاَقبون بها
غري وكفره مراًدا الكافر إيمان فجعلوا اإلرادة، عدم والنهي اإلرادة يستلزم األمر أن اعتقدوا واملعتزلة
كي أنفسهم من والسيئات والرش هللا من والخري الحسنات املعتزلة وعند ص٩٩). التفتازاني، (رشح مراد
والرزق اإلنسان من الحرام الرزق ص١٦٤-١٦٥). (الرد، واملعايص السيئات من شيئًا هللا إىل ينسبوا ال
والرشور هللا، من والخري الحسنات يرون صنف أصناف، القدرية ص١٧٦). (الرد، هللا من الحالل
وعند ص١٦٥-١٦٦). (الرد، واملعايص السيئات من شيئًا هللا إىل ينسبوا لكيال أنفسهم، من والسيئات
وهم الفضيلية، وقالت ص١٧٤). ج٢، (مقاالت، معصيته دون لطاعته ُمريًدا يزل لم هللا املعتمر: بن برش
كانت فإن يُردها، لم يُقال وال تكن، لم إذا أرادها هللا إن يُقال ال العباد أفعال إن الرقايش، فضل أصحاب
يرده لم قيل معصية كان وإن وقته يف هللا أراده قيل طاعة فعلهم من كان فما أرادها؛ بأن القول جاز
بالفعل، إياهم أمرهم هي العباد ألفعال املعبود إرادة الروافض من فريق وعند ص١٧٦). ج٢، (مقاالت،
الروافض: من آخر فريٌق ويقول فكانت. املعايص أراد سبحانه هللا يكون أن يأبون وهم فعلهم غري وهي
غري لها كاره فهو املعصية فعلت وإذا أرادها قلنا الطاعة فعلت فإذا أراده، هللا إن الفعل قبل نقول ال
يف مشيئته يف له وليست الرش، دون الخري يريد هللا امليمونية وعند ص١١١). ج١، (مقاالت، لها محب
الذي الكفر عىل قادر الكافر بأن القول يف أحيانًا الجربية وتشارك ص٤٦). ج٢، (امللل، العباد معايص

(االنتصار). تركه الذي اإليمان عىل قادر غري فيه هو
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أي بني التوفيق يصعب ما وعادًة سيادة.27 أو استقالل أو هوية أو حدود أو أرض عن
أو اإلرادة وصفات األفعال حرية بني التوفيق مثل املنتصف يف االلتقاء طريق عن طرفني
تأجيل إىل التوسط ينتهي تكون. ال أو حرة تكون أن ا إمَّ الناس فأفعال الذات، أسماء
عن لآلخر األطراف أحد احتواء إال يبقى وال ذلك. بعد ر فيتفجَّ إلغائه، إىل وليس الرصاع

التأويل. طريق

حرة أفعال الداخلية الشعور أفعال (3)

أحد يكون الصفات نفي فإن ألفعاله، اإلنسان خلق نفي بواعث أحد الصفات إثبات كان ملا
تتمثل والعدل التوحيد بني صلة إذن هناك عنها؛ ومسئوليته لها اإلنسان خلق إثبات بواعث
لإلنسان. األفعال وإثبات هلل الصفات نفي يف أو لإلنسان األفعال ونفي هلل الصفات إثبات يف
مًعا، واألفعال الصفات نفي يتم للنفي الحماس غمرة يف كان إذا إال الدائم النسق هو هذا
يكون وقد مًعا.28 اإلنسان وأفعال هللا صفات فيه تنفى الذي املبدئي الغاضب النفي وهو
اإلنسانية، للذات صفة الحرية واعتبار اإلنسان، عىل املعبود صورة نقل هو ذلك يف السبب

العابد. صفات أيًضا تنكر املعبود صفات أنكرت فكما

واإلرادة والقدرة العلم صفات نفي (1-3)

وملا للعلم رشًطا الحياة كانت ملا واإلرادة، والقدرة العلم خاصًة نفيها يتم التي الصفات ومن
والبرص، السمع الحسية، املعرفة سواء العلم، مظاهر من أيًضا والبرصوالكالم السمع كان
لحق إثبات هو إنما الفعل إلنفاذ الصفة نفي أن والحقيقة الكالم. يف اللغوية التعبريات أو

حدوثها أراد هللا إن قلنا حوادث بأنها والكفر املعايص عن عربنا إننا بقوله البغدادي حل وهو 27

(األصول، معصية أو كفر هو الذي الحادث هذا حدوث أراد قلنا وإن والعصيان، الكفر أراد نقل ولم
حدوثها أراد هللا إن قلنا الحوادث بلفظ الرشور عن سألنا من أصحابنا بعض وقال ص١٤٥-١٤٦).
الحادث هذا حدوث أراد إنه «ونقول الرشور أراد إنه الرشور بلفظ نقول وال الحوادث جميع وحدوث

ص١٠٤-١٠٥). (األصول، معصية» هو الذي
االستثناء وهو لألفعال، اإلنسان خلق وينفي الصفات ينفي الذي صفوان بن جهم موقف هو هذا 28

هللا من ورشه خريه القدر ونفي الصفات نفي السلمي عباد بن عمرو وعند العام. النسق يعارض الذي
ص٩٨-٩٩). ج١، (امللل، ذلك عىل والتضليل والتكفري
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حيس. واقعيٌّ هو وما رشعي نظريٌّ هو ما بني فرق فهناك العميل. هللا وحق النظري هللا
األفعال وحرية هلل، رشعي نظريٌّ حقٌّ اإلرادة أو القدرة أو العلم كانت سواء املطلقة فالصفة
علمان: هللا علم العلم، لصفة فبالنسبة االثنني. بني تعارض وال لإلنسان حيس عميلٌّ حقٌّ
الوقائع طريق عن استقرائي بعدي وعلم العامة، املبادئ طريق عن استنباطي قبيل علٌم
عنه تغيب ال الذي الشامل ل األوَّ العلم من ينطلق إنما بالكسب أو بالجرب فاإليهام الجزئية؛
تحققها. بعد باألفعال الثاني العلم من الحرية واقع ينطلق بينما وقوعها قبل الجزئيات
حرية من يمنع ال وهو وجود.29 علم ال صفة علم فهو وقائع؛ إىل يحتاج ال املطلق العلم
عىل سابقة اإلنسان أفعال محض. بعديٌّ علٌم العلم بل بها، قبيل علٌم يوجد ال ألنه اإلنسان
مخالف نحٍو عىل الوقائع حدوث من يمنع ال بالوقائع املطلق والعلم بها.30 املطلق العلم
عىل املسبق والعلم العلم. حاجز اخرتاق عىل قادرة اإلنسانية فالحرية املسبق. العلم لهذا
والفعل إحاطة فالعلم جزئي، نحٍو عىل وتغريه الفعل تجدد من يمنع ال وشامل كيل نحٍو
ضري وال اإللهي، للعلم وليس العباد بأفعال مرشوًطا هللا علم يكون أن ضري وال تحقق.31

يكونوا، لم مؤمنني ويعلم تكون، وال تكن لم أجساًما يعلم هللا يزل لم املعتزلة: من قائلون قال 29

أن قبل الصفات يف وساكنني، ومتحركني وكافرين، مؤمنني وساكنني، ومتحركني يُخَلقوا، لم وكافرين
ُمثابون املؤمنني وأن الصفات يف النريان أطباق بني معذَّبون معلومون قالوا حتى قولهم وقاسوا يُخلقوا
فيثيبه يطيعه من يخلق أن عىل قادًرا هللا كان إذا الوجود يف ال الصفات يف الجنان يف مون منعَّ ممدوحون
الوجود، قبل الصفات يف مخلوق يقول: الخراز سهل بن أنيب وكان معلوم. مقدور فيعاقبه يعصيه ومن

ص٢٢٣). ج١، (مقاالت، الصفات يف موجود ويقول
ص٦٧؛ (الِفَرق، واالختبار املحنة تصح لم العباد بأفعال عامًلا هللا كان لو الحكم بن هشام عند 30

العباد اختيار يصح لم منهم األفعال وقوع قبل عباده يفعل بما عامًلا كان ولو ص١٠٨). ج١، مقاالت،
أعمال إال يكون أن قبل يكون ما يعلم هللا الروافض: معظم وعند ص١٦٤). جزء٢، (مقاالت، وتطليقهم
واملعصية املعايص بني لحال يطيع ومن يعيص من علم لو ألنه كونها، حال يف إال يعلمها ال فإنه العباد،
العباد، أعمال إال يكون أن قبل يكون ما يعلم هللا أن يزعم من الرافضة ومن ص١٦٢). ج٢، (مقاالت،
بعض عند األعمال خال ما يشء كل قدر هللا إن ص١٠٨). ج١، (مقاالت، كونها حال يف إال يعلمها ال فإنه

ص١٦٩). (التنبيه، األقوام
أنه وأخرب علم كان يكون بأالَّ يكون أنه وعلم يكون أنه هللا أخرب ما يكون أالَّ املعتزلة أكثر أجاز 31
سابًقا العلم يكن لم يرتك مما كان لو قائل قول فمستحيل يكون أنه هللا علم وما الجبائي وعند يكون.
ما ويكون يكون وال أمًرا يريد هللا الفضيلية: إال املعتزلة وعند ص٢٨٦-٢٨٧). ج١، (مقاالت، يكون! أن
(الِفَرق، يشأ لم ما وكان يكن لم هللا شاء ما البرصية املعتزلة وعند ص١٧٧). ج٢، (مقاالت، يريد ال
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الفصل يكون وقد النسخ. يف الحال هو كما العباد لصالح متغريًا اإللهي العلم يكون أن
أي يكون، أنه علم ملا مريًدا يزل لم فاهلل األفعال. حرية إنفاذ وسائل أحد واإلرادة العلم بني
النهاية يف والنظر نسبي، حقٌّ إرادته ولكن مطلق حقٍّ عىل وأنه إرادته، من أوسع علمه أن
بل األفعال، حرية من ينال ال إذن املسبق هللا علم به.32 ومحيط منه وأعىل العمل عىل سابق

فإن يردها، لم يُقال وال تكن لم إذا أرادها هللا إن يُقال ال العباد أفعال وغيالن الفضيلية وعند ص٣٣٦).
وأنكر يريد، ال ما يكون أن وجاز يكون، فال أمًرا يريد بأنه القول أجاز أرادها. إنه القول جاز كانت
ج١، (مقاالت، يعصوه أن قبل يعصوه أالَّ يريد أو يطيعوه أن قبل خلق يطيعه أن يريد هللا يكون أن
(أ) يعلم: يزل لم هللا أن مقرون املعتزلة بأن قائًال املعتزلة موقف حزم ابن ويعرض ص١٧٦-١٧٧).
يف يزال ال فإنه إيمانه بعد يكفر من أن (ب) يؤمن. أن إىل كفره يف يزال ال فإنه كفره بعد يؤمن من أن
ال من أن (د) يموت. أن إىل كفره يف يزال ال فإنه أبًدا الكفار من يؤمن ال من أن (ج) يكفر. حتى إيمانه
غري املعلوم املعتزلة فعند ص٣٨). ج٥، (الفصل، يموت أن إىل إيمانه يف يزال ال فإنه املؤمنني من يكفر

ص٢٥٥–٢٥٨). (النهاية، املقدور
وعباًدا. هشاًما إال وبغداد برصة معتزلة (أ) مقاَلني: عىل رشط عىل هللا علم يكون أن املتكلِّمون اختلف 32
غري تائبًا ومات كفره من تاب إن يعذبه ال وأنه كفره من يتُب لم إن الكافر يعذب أنه يعلم هللا فعندهم
يوَصف أن يجوز ال وهللا الرشط، من فيه ملا ذلك زان يجوِّ ال وعباد الفوطي هشام (ب) إلثم. متجانف
املعلوم يف والرشط عنه، املخرب يف والرشط مخالفوهم، ذلك ز وجوَّ رشط عىل ويخرب رشط عىل يعلم بأنه
ال أنه هللا علم من آمن لو يقول: الجبائي وكان ص١٦٤-١٦٥). ج٢، ص٢٣٨–٢٤٠، ج١، (مقاالت،
قالت يؤمن، ال أنه هللا علم فيمن واختلفوا ص٢١٣). ج٢، ص٢٥٤، ج١، (مقاالت، الجنة ألدخله يؤمن
بأنه العلم إىل اإليمان قرن إذا األسواري: وقال عليه. قادر باإليمان مأمور إنه األسواري عليٍّا إال املعتزلة
هل فقلت: صاحبه من قول كل أفرد وإذا عليه. قادر أو به مأمور اإلنسان بأن القول أحلت يكون ال
الِفَرق، ص٢٨٥؛ ج١، (مقاالت، نعم قلت الكفر؟ عن املؤمن ونهى عليه، وأقدره باإليمان، الكافر هللا أمر
صائرون إليه هم وما عاملون العباد به ما عىل سابًقا العلم يكون أن (املعتزلة) الشبيبة وأنكر ص١٩٩).
تقديره قبل يكون وال وأرادها قدرها إذا األشياء هللا يعلم الطاق شيطان ويقول ص١٧٥). (التنبيه،
من أيقدر قيل: لو حرب بن جعفر وعند ص٧١). (الِفَرق، العباد تكليف صح ما وإال بها، عامًلا لألشياء
وقوع تتوهم بأن وال اإليمان يفعل أن الخرب وجود مع يقدر له: قيل اإليمان؟ عىل يؤمن ال أنه هللا أخرب
كلها املعتزلة وقالت الخرب. وجوه عىل مفرًدا اإليمان وقوع تتوهم أن عىل ولكن الخرب ووجود اإليمان
وقالت ص١٧٦). ج٢، (مقاالت، أراده ثم يكون أنه علم ملا مريد غري يزل لم هللا إن وعباًدا بًرشا إال
وامرأته لهب أبا إن وقال كلم، وأنه أبًدا يؤمن ال فإنه كافًرا مات من أن يعلم يزل لم هللا علم إن املعتزلة
تمسهما أال عىل اإليمان عىل قادَرين كانا وامرأته لهب أبا بأن كلهم قطعوا ثم كافَرين، النار سيصليان
يف كاذبًا يجعاله أن وعىل هللا علم إبطال عىل قادرين كانا وأنهما هللا تكذيب لهما ممكنًا كان وأن النار

ص٣٤). ج٥، (الفصل، قوله
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ولكنه املعلوم وجود يوِجب العلم أن صحيح البرش. الختيار مسبًقا النتائج برصد أشبه هو
ومع األفعال من أشمل العلم أن صحيح معني. فعٍل نحو املعلوم واتجاه التعلق يوجب ال
بني الخلط تم وإال األفعال اختيار عن بل العلم شمول عن الدفاع هو املطلوب فليس ذلك
اإلنسان أفعال وحرية نظري، حق هللا علم العميل. الواقع ومستوى النظري الحق مستوى

عميل.33 حق
عىل أو القانون خرق وعىل الضدَّين فعل وعىل الظلم عىل القدرة تُنفى العلم يُنفى وكما
وجود وال اإلنسان صفات من مشتقة الصفات هذه كل ألن وذلك األفعال، حرية يف التدخل
عنه.34 خارًجا ص املشخَّ بذاته الوعي عىل اإلنسان من إسقاطات مجرد بل بالفعل، لها
التقليدي: فالسؤال التنزيه. يف نقًصا كان وإال الذات صفات يف تعارض تصور يمكن وال
موضع والقدرة العلم لصفتَي وضع الفعل؟ وبني بينه يحول أنه يعلم من هللا يأمر هل
يسمح عقيل تمريٌن هو ما بقدر واقعية مشكلٍة عن يعرب ال والسؤال والتضارب. التعارض

اإلنسان.35 بحرية بالتضحية التأليه عواطف بإظهار للذهن

.De Facto, De Jure بني أو En Fait, En Droit بني القانون يف املشهورة التفرقة هي هذه 33

عىل وال يفعله ال أنه علم ما عىل الظلم عىل بالقدرة يوصف ال هللا أن النظام عىل األسواري عيل زاد 34

أحد أن املعلوم ومن للضدين، صالحة العبد قدرة ألن ذلك عىل قادر اإلنسان إن يفعله. ال أنه أخرب ما
يكون ال أنه هللا علم ما ويقول: ص٨٩). ج١، (امللل، الثاني دون سيوجد أنه املعلوم ويف واقع الضدين
يكونون إيمانًا يخلق أن عىل بالقدرة ربه يصف ال الجبائي وكان ص١٥١). (الِفَرق، هللا مقدور يكن لم
معنى ألن متكلمني به يكونون وكالًما عادلني، به يكونون ال وعدًال كافرين به يكونون وكفًرا مؤمنني به
ذلك يحيل وكذلك عنده والجور العدل من ذكرناه ما سائر يف القول وكذلك عنده. الكالم فعل أنه متكلِّم
ص٢٠٦). ج٢، (مقاالت، منه االسم له اشتق مما فاعل أنه ذلك ومعنى اإلنسان. به يوصف يشء كل يف
كلفوا؛ ما كل إىل االستطاعة لهم وجعل العباد عىل األعمال هللا فوَّض الخوارج)، (العجاردة امليمونية وعند
مخلوقة العباد أعمال وليست مشيئة، العباد أعمال يف هلل وليس جميًع، والكفر اإليمان يستطيعون فهم
بجميع هللا يعلم لم من الخوارج) العجاردة (الخازمية املعلومية وعند ص١٦٤-١٦٥). ج١، (مقاالت، هلل
شاء ما إال يكون وال الفعل، مع االستطاعة وأن مخلوقة، ليست العباد أفعال وأن به جاهل فهو أسمائه

ص١٦٦). ج١، (مقاالت، هللا
له يقول إنما التايل، يف وبينه العباد بني يحول أنه يعلم كان وإن بذلك هللا يأمر أن يجوز نعم 35

يف وبينه بينه يُحال كان وإن الثاني يف الفعل عىل يقدر أن ويجوز الفعل وبني بينك نُحل لم إن افعل
أهل وعند ص٢٨٥). ج١، (مقاالت، القدرة يف وال األمر يف ذلك يجوز ال ص٢٨٥). ج١، (مقاالت، الثاني
وال ويجور يظلم أن عىل بالقدرة يوصف وال وكسبه، وإيمانه وجوره غريه ظلم عىل قادر الباري اإلثبات
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مثل االنفعال صفات أو اإلرادة أسماء تُنفى كما اإلرادة. تُنفى والقدرة العلم يُنفى وكما
اإلنسانية للحرية إثبات الصفات فنفي األفعال.36 لحرية املجال إلفساح والسخط الرضا
تفسريها إعادة الواقع يف يعني إنما اإلرادة نفي أن والحقيقة الخارجية. ألغلفتها وكرس
للحرية إنقاذًا اإلرادة تفسري فيُعاد األفعال. لحرية املجال الجديدة املعاني تفسح بحيث
اختيار أو ميل أو تخلية أو مراد أو تسمية أو حكم أو أوامر أو علم أنها عىل اإلنسانية
كون إىل النهاية يف تنتهي حتى إبليس قصة تأويل ويُعاد معنى. أو حركة أو كراهة أو
والعلم العلم، هي فاإلرادة حريته. اإلنسان ويسرتد اإلنسان، يف حقيقًة هللا، يف مجاًزا اإلرادة
وحرية نظري حق العلم العلم. صفة يف الحال هو كما عمليٍّا تحقيًقا وليس نظري حق
الحرية ألن يشء؛ عىل يجرب ال وهو األفعال، حرية به النظري والعلم عميل، واقع األفعال
مطويٍّا ذلك يجعل إنه بل االختياري، وفعله اإلنسان حرية هللا يُكِره ولن فيه. مسطورة
إرادة من امللوك فإرادة الشعوب، إرادة تحقيق امللوك عظمة من إن بل النظري. حقه تحت
امللوك كانت إذا خاصًة لها، مناِهضة وليست امللوك، إلرادة تقوية الشعوب وإرادة الشعوب،
معهم، تعاطًفا ولكن للعباد، إجباًرا ليس وغضبه هللا سخط وإن واعية. والشعوب عادلة
ذلك ولكن يُِريُد، ِلَما اٌل َفعَّ هللا أن صحيح لهم. ا ضدٍّ وليس معهم بهم، وشفقًة لهم، وُحبٍّا
عىل حر ولشعٍب حر عالٍم يف ملًكا يكون أن هللا إىل وأكرم علميٍّا. واقًعا وليس نظري حقٌّ
الشعوب حريات امللوك عظمة من وأن إرادة، بال مقهور شعٍب عىل قاهًرا ملًكا يكون أن

ص٢٠٨). ج٢، (مقاالت، العباد يكتسبه ال ظلم عىل بالقدرة ربهم يصفوا ولم يكتسب أن عىل بالقدرة
الفعل عىل قادًرا يزل ولم يجور، أن عىل قادًرا وليس الجور عىل قادر الباري عيىس بن محمد وعند
ج٢، (مقاالت، يفعل أن قادر الفعل عىل القادر إن قال من يعارض وكان يفعل. أن قادًرا يزل لم وليس

ص٢٠٨).
قبائح إن يقولون واملعتزلة ص٦٦-٦٧). (البحر، هللا صفات من ليسا والسخط الرضا املعتزلة، قالت 36

كون أراد هللا كان إن املعتزلة وقالت ص٣٧٣–٣٧٨). (املسائل، وقدره هللا بقضاء ليست العبد أفعال
والرضا. املحبة إطالق يف الحق أهل اختلف ص١٠٥)، ج٣، (الفصل أراد مما يغضب إذن فهو ذلك كل
البعض قال (أ) ويأباه. ذلك يطلق ال من األئمة فمن ويرضاه؟ الكفار كفر هللا يحب هل قائل قال فإذا
املحبة يحمل من ومنهم (ب) أفعاله. صفات من وهما وأفضاله هللا أنعام عن بهما يعرب والرضا املحبة
قدرة له ليس وقالوا: األزلية، الصفات جميع املعتزلة نفت ص٢٣٩-٢٤٠). (اإلرشاد، اإلرادة عىل والرضا

ص٣٣٤). (الِفَرق، اإلرادة عنه البغداديون ونفى حياة، وال علم وال
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أو العلم ضد اإلرادة ليست متحدة. هي بل متضادًة صفاٍت ليست وهي إرادتها، واستقالل
بمعنى ال وإرادة بعلم يحدث العالم يف يحدث ما واحدة. صفاٌت هي بل اإلرادة، ضد العلم
وإرادته اإلنسان، ألفعال إجباًرا وليس تجريبي هللا علم يريده. ال ما أو يجهله ما يحدث أنه

ضدها.37 وليست اإلنسان إلرادة تقوية

اإلرادة تأويل (2-3)

العلم إىل أو الخلق إىل ردِّها مثل األمر إىل اإلرادة ردُّ ويكون األمر. هي اإلرادة تكون وقد
تحقيًقا وليس الفعل إىل ودعوة توجيه مجرد بل إجباًرا، ليس واألمر األفعال. حرية إلنفاذ
واملجانني األطفال بأفعال األمر ذلك يعني وال وحريته. اإلنسان بإرادة املنوط وهو للفعل،
غيبيٍّا. ميتافيزيقيٍّا كونيٍّا أمًرا وليس رشعي أمٌر فهو والبلوغ؛ العقل التكليف رشط ألن
الوقت ويف الحر اإلنساني الفعل ينقذ املطَلق األمر وبني املطلقة اإلرادة بني التوحيد إن
األشياء لتكوين مريد هللا نفيها. من الحرية إثبات إىل أقرب وهو التأليه. حق يثبت ال نفسه
ارتبط ولو واقع. األمر فعل فإن لذلك التكوين.38 هي للتكوين إرادته وأن كوَّنها أنه يعني

حدوثه؛ أراد فقد منه يمنع ولم العباد أفعال من يشء حدوث علم إذا هللا إن املعتمر بن برش يقول 37

ال هللا إن القدرية يقول ص١٣٧). ج٢، الفصل، ص١٥٦؛ (الِفَرق، السنة أهل وأيَّدته املعتزلة رته فكفَّ
عند حني يف يعلم، ال شيئًا يكتب فال يكتب بأن وأمر ذلك كتب إذا هللا ألن يكون؛ حتى اليشء يعلم

ص٦٢-٦٣). (اإلبانة، يكون أن قبل يكون ما هللا يعلم األشاعرة
(النهاية، لها مريد فهو بالطاعة عباده آمر والرب له، مريد فهو باليشء آمر كل املعتزلة: قالت 38

هللا إرادة املعتزلة وعند ص٢٣٨–٢٤٢). (النهاية، والنظام الكعبي رأي أيًضا وهو ص٢٥٤-٢٥٥).
(اللمع، بها األمر غري اإلرادة أن الجبائي وعند ص١٨١-١٨٢). (الِفَرق، بها األمر عباده أفعال يف
أمًرا يكونان ال والخرب األمر الجبائي عند ص١٧٤). ص٤٩، ج٢، ص١٤٥، ج١، مقاالت، ص٥٥-٥٦؛
اإلخشيد ابن قال كما وخربًا أمًرا كونه إرادة أو هاشم أبي أصل عىل به املأمور إرادة ا أمَّ باإلرادة، إال وخربًا
ج١، (امللل، عنها راٍض آمٌر أنه فاملراد عباده ألفعال مريد هللا قيل إذا الخياط وعند ص١٩٣). (الِفَرق،
أن معنى ألن لإليمان؛ هللا من اإلرادة وهو أمر القرآن بعض يقول: التومني معاذ أبو وكان ص١١٤).
األمر (ب) املراد. (أ) رضبان: اإلرادة رضار عند ص٢٣٢). ج٢، (مقاالت، به أمر أنه هو اإليمان أراد هللا
العباد، أفعال إىل أضيف وإذا أفعاله خالق هللا أن والكعبي النظام وعند ص٧٩). ج١، (امللل، بالفعل
النهاية، ص٦٣–٦٦؛ اإلرشاد، ص٥٢؛ (الغاية، به عامًلا كان بل يفعله عما ساٍه وال بها أمر أنه فاملراد

ص٢٣٨–٢٤٢).
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مجرد األمر فعًال. ى يَُسمَّ ال يقع أن قبل والفعل باليمني. حنث فإنه يقع ولم هللا بمشيئة
الظاهر؛ األمر يف الخفية اإلرادة تحقيق اإلنسان من املطلوب ليس له.39 ونداء للفعل توجيه
يحتاج وال عقيدة. وليس ونهي أمر استنباًطا، وليس وضوح غيبًا، وليس رشع فالوحي
باهلل وليس بالكالم أي بالوحي، العملية اإلنسان عالقة وإىل والقبح الحسن إىل إال ذلك يف
أو باإليمان منها يتعلق فيما سواء حرية، أفعال إذن الداخلية الشعور أفعال الشخص. أي
كان وإال األفعال حرية يقتيض والتكليف تكليف، واألمر باإليمان، مأمور الكافر ألن الكفر
وفق عىل ال املرة هذه األمر وفق عىل فاإلرادة الكفر؛ أمر عىل بناءً كفر ألنه ُمطيًعا الكافر
االفرتاض ذلك أن كما كفًرا. بالكفر الرضا لكان واجبًا هللا بقضاء الرضا كان ولو العلم.
إيمانًا بالقضاء اإلنسان إيمان يجعل مما والحكمة؛ اإلرادة التعارضبني محنة يف هللا يضع
تضطره أو بالكفر أحد تقيضعىل ال عاقلة هللا إرادة أن حني يف الكفر، عىل يبعث متناقًضا

اإليمان.40 إىل
وملا فعل. دون تعلُّق مجرد له، جربًا وليس اليشء عىل حكم مجرد اإلرادة تكون وقد
الخرب. طريق عن عليه الحكم هي اليشء إرادة كانت الخرب، طريق عن يأتي الحكم كان
تخصُّ مطلقًة خلقيًة أحكاًما هللا أحكام فتكون خلقي حكٍم إىل املنطقي الحكم ل يتحوَّ وقد
تكون أن دون املراد عىل عقليٍّا حكًما إذن اإلرادة تكون قد لألشياء. املوضوعية الصفات
لغويٍّا، الحكم يكون وقد عقليٍّا، حكًما كونها إىل باإلضافة فعليٍّا حكًما تكون وقد فعليٍّا، حكًما

يف أحنث فقد يفعل ولم هللا شاء إن شيئًا فاعل أنه اإلنسان وكلف به أمر ما كل شاء قد هللا كان إذا 39
ص١٩٢). (الِفَرق، وجوهه جميع من إال له مريًدا لليشء املريد يكون ال وقال: ص١٨٤). (الِفَرق، اليمني
الجبائي أحدهما رجالن: املعتزلة ص١٨٤). ج٢، (مقاالت، كونها قبل أفعاًال األفعال ى تَُسمَّ أن يمنع وكان
به األمر غري خلق عباده أفعال يف إرادته إن يقول واآلخر بها، األمر عباده أفعال يف هللا إرادة إن يقول

ص٥٥). (اللمع،
لكان الكافر من الكفر هللا أراد فلو طاعة، املراد وفعل اإلرادة. يوافق واألمر باإليمان، الكافر هللا أمر 40
هو ذلك يف واألشاعرة املعتزلة بني والفرق سافًها. يكون أن لوجب السفه أراد ولو بكفره. مطيًعا كافًرا
العلم وفق عىل اإلرادة إن تقول املعتزلة وأن العلم وفق عىل ال األمر وفق عىل اإلرادة إن تقول األشاعرة أن
الكافر أمر (أ) أن: حزم ابن وعند ص١٤٤-١٤٥). املحصل، ص٨٨–٩٠؛ (املعالم، األمر وفق عىل ال
مطيًعا الكافر لكان الكافر كفر هللا أراد فلو لإلرادة، موافقة الطاعة (ب) اإلرادة. عىل يدل واألمر باإليمان،
بالكفر الرضا ولكن به الرضا لوجب بقضائه الكفر كان ولو واجب. هللا بقضاء الرضا (ج) بكفره. له

ص١١٧-١١٨). ج٣، (الفصل، ذلك من هللا أراد ما فأريد والضالل الكفر كون هللا أراد وإذا كفر.
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دون واألحكام األسماء إطالق هو املطلق اإلرادة دور قبًحا. والكفر حسنًا اإليمان تسمية أي
واألحكام.41 األسماء الدين أصول علم يف والكفر اإليمان موضوع ي ُسمِّ لذلك املرادات؛ خلق
ُمطَلقة دامت ما ألنها واليشء؛ اإلرادة بني التوحيد أي املراد، هي العداوة تكون وقد
وبني اإلرادة مضمون بني مسافة هناك اإلنساني العالم يف أنه حني يف واقع. تريده ما فكل
اإلرادة فوصف اإلنساني. الفعل إال املسافة هذه يتخطَّى وال يتحقق. أن بعد املراد اليشء
التوحيد املراد. واليشء اإلرادة بني توحيد بل التشبيه، يف أو التجسيم يف وقوًعا ليس باليشء
الحرية عىل الخطورة تظل ولكن اإلنسانية الحلول أحد هو إذن واملوضوع الذات بني
اإلرادة كانت سفًها املراد كان فإن بها. املراد صفة اإلرادة تكتسب كذلك قائمة.42 اإلنسانية

واملعنى حسن غري قبيًحا يكون أن وأراد لإليمان، مخالًفا الكفر يكون أن هللا أراد حرب بن جعفر عند 41

عىل حكم اإلرادة ولديه ص٢١١). ج٢، ص١٧٧، ج٢، ص١٤٥، ج١، (مقاالت، كذلك ذلك أن حكم أنه
قيامها للساعة فإرادته عنه. مخِرب باليشء حاكم أي مريد فاهلل إرادي. فعل ال عقيل فعل والحكم املراد
قبًحا، والكفر حسنًا اإليمان جعل هللا أن عباًدا إال املعتزلة وأجمعت ص١٧٤). ج٢، (مقاالت، وقتها يف
قبيح. بأنه به والحكم لإليمان والتسمية حسن، بأنه والحكم لإليمان التسمية جعل أنه ذلك ومعنى
من قبة صالح ويرى ص٢٧٣). ج١، (مقاالت، املؤمن وكذلك كفر أنه ثم كافًرا ال الكافر خلق هللا ولكن
املعتمر: بن برش ويقول وأحكامها. أسماءه خلق بأن غريه وأفعال واملعايص الكفر خلق هللا أن املعتزلة
حكم فيه وهلل إال فعل للناس ليس والحكم. االسم طريق عن فعل فيه هلل إال العباد أفعال من يشء ال
آخرون وأثبت ص٤١). ج٣، (الفصل، معصية أو طاعة قبيًحا أو حسنًا وتسميته خطأ أو صواب بأنه
فهذه ويقدر؛ يعلم وكالقول أسماء، صفات فهي قادر؛ عالٌم كقولنا والكالم األقوال هي الصفات أن
املعتزلة من وكثري والجبائي ص٤٣). ج٢، (مقاالت، صفة ال اسم فهذا يشء؛ وكالقول أسماء، ال صفات
يكونون وعدًال كافرين، به يكونون وكفًرا مؤمنني، به يكونون إيمانًا يخلق أن عىل بالقدرة يصفه ال كان
والجور. العدل يف وكذلك عنده، الكالم فعل أنه تكلم معنى ألن متكلمني به يكونون وكالًما عادلني، به
ج٢، (مقاالت، االسم له اشتق مما فاعل أنه ذلك ومعنى اإلنسان. به يوصف يشء كل يف ذلك ويحيل

والعمل). النظر عرش: الحادي الفصل أيًضا انظر ص٢٠٦-٢٠٧، ص٢٥٥،
تعني مريد وهللا املراد هي اإلرادة بغداد ومعتزلة النظام عند واإلمامة. االعتزال أهل رأي أيًضا هو هذا 42

إرادة الهذيل أبي وعند ص١٧٣-١٧٤)، ج٢، (مقاالت، اليشء هو اليشء تكون وإرادة اليشء كون أنه
هو اليشء خلق عمر بن رضار وعند ص١٧٥)، ج٢، (مقاالت، لليشء خلق كن له والقول اليشء تكوين
وإرادة يفعل، أن مريد أنه بالحقيقة يوصف ال اإلنسان الجبائي وعند ص١٧٨)، ج١، (مقاالت، اليشء
املراد، هي إرادة رضبنَي: عىل هللا إرادة عمر بن رضار وعند ص٩٢). ج٢، (مقاالت، مراده مع الباري
هو اليشء خلق إن يقول كأن الخلق، فعل هي الخلق لفعل إرادته إن وقال بالفعل. األمر هي وإرادة

ص١٧٨). ج٢، (مقاالت، اليشء
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يعني بل إلرادته، مطيًعا هللا يكون أن ذلك يعني وال طاعة. الطاعة إرادة وكانت سفًها،
وإىل السفه، من الحكمة وإىل الظلم، من العدل إىل أقرب وهو املراد، مع اإلرادة اتساق
ويف والسخف.43 العبث إىل والقصد الحكمة ومن والتضاد، التناقض من واالتساق العقل
بالجرب؛ وُموِهًما الحرية عىل خطًرا واليشء اإلرادة بني التوحيد يكون قد آخر ذهني بناءٍ
اإلرادة تكون الحالة هذه ويف الحرية. إلثبات مدعاًة أكثر يكون بينهما التمييز فإن لذلك
هو واملراد محل، بال مكان، يف ال موجودة فاإلرادة يشء. أو فعل صفة واملراد ذات صفة
التوحيد كان وإذا حادث، فاملراد قديمة اإلرادة كانت إذا واملكان. الزمان يف املوجود األمر
وتكون اإلنسانية. الحرية عىل يدل بينهما التمييز فإن العظمة، عىل يدل واملراد اإلرادة بني
ذلك ومع اإلنسان.44 يف بل التأليه يف ال املختار هو واملريد االختيار، معناها هنا اإلرادة
لسوء عقابه يعني بل الطاعة، ثواب عىل أجره يعني ال هللا مراد مع الكافر كفر اتفاق فإن

والدليل ص٢٤٩). (اإلرشاد، سفًها اإلرادة كانت سفًها املراد كان فإذا بها؛ املراد صفة تكتسب اإلرادة 43
بأنه يؤمن بأن أُمر فكأنه يؤمن ال بأنه عنه والخرب يؤمن، ال أنه وعلم يؤمن أن جهل أبا كلف هللا أن
ال بأنك صدق له قيل فقد بتصديقه، مأموًرا هو وكان يؤمن، ال أنه الرسول قول من كان إذ يؤمن؛ ال

ص٩٣-٩٤). (االقتصاد، محال وهذا تصدق
ج٢، (مقاالت، به والحكم عنه واإلخبار األمر وغري الخلق غري وهي مرادة غري هللا إرادة معمر عند 44

عىل بمخلوقاته ليست ملفعوالته إرادته أمره، وغري مراده غري هللا إرادة الهذيل أبو يقول ص١٧٧).
وإرادة به، األمر غري وهي له، بخلق ليست لإليمان وإرادته لها، خلق كوني لها قوله مع هي بل الحقيقة
خلقه هي خلق ملا فإرادته املراد غري هللا إرادة ويقول ص٢٤٤). ج١، (مقاالت، مكان يف ال به قائمة هللا
مع الباري إرادة ويقول ص٧٩). ج١، (امللل، محل يف ال قول الخلق بل اليشء، غري لليشء وخلقه له،
هللا إرادة ويقول: ص٩٢). ج٢، (مقاالت، الفعل مع الفعل ككون اإلنسان إرادة تكون أن ومحال مراده
مخلوقة، وهي به، األمر وغري غريه لإليمان وإرادته مكان، يف ال توجد وهي املكون اليشء غري اليشء لكون
إرادة أصحابه: بعض وقال ص٤٨). ص١٧٤، ج٢، (مقاالت، خربًا وال حكًما وال أمًرا اإلرادة يجعل ولم
املردار موىس أبي وعند ص٢٤٤-٢٤٥). ج١، (مقاالت، باهلل قائمة يقل ولم مكان يف ال موجودة هللا
مفعول هو اإلنسان وفعله املراد غري اإلرادة الجبائي وعند ص١٧٥). ج٢، (مقاالت، غريه اليشء خلق
(مقاالت، غريه اليشء لتكوين وإرادته اإليمان وغري به أمره غري لإليمان هللا إرادة مراده، غري وإرادته
كن لليشء هللا يقول أن جائز وال له بخلق وليست غريه هي اليشء لتكوين اإلرادة وقال: ص٤٩). ج٢،

ص١٧٥). ج٢، (مقاالت،
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والعلم عليه، سابًقا وليس للفعل تابًعا يكون هللا مراد وأن الحر، والفعل العقل استخدام
إليه.45 االضطرار يعني ال مسبًقا به

الفعل يف تدخل قد التهيئة هذه حتى ولكن املراد. تهيئة مجردة اإلرادة تكون وقد
نفس وهو النفع، ال الرضر اإلنساني الفعل جلب ثم التدخل حدث لو وماذا اإلنساني.
الواقع يف والتخلية وبينها. بينهم خىل هللا أن بمعنى التهيئة تكون فقد التخلية؟ معنى
دورها وتلغي املطلقة اإلرادة عجز معنى أيًضا تفيد ولكنها نفيها. من أكثر الحرية إثبات
بصفات املوصوف املؤله يخيل كيف مثل: منها أكثر مشكالت تضع أنها كما الفعل، يف
بالرش، والخري بالنقص، الكمال يسمح كيف السلبية؟ األفعال وبني اإلنسان بني الكمال

بالقبيح؟46 والحسن
فيما هذا اإلنسان، عن بدًال به والقيام إتيانه، دون للفعل هللا كراهة اإلرادة تعني وقد
تحت يدخل ال وما باملباح يتعلق فيما ا أمَّ واملعايص. بالطاعات والنواهي، باألوامر يتعلق
هللا مرادات تحت تدخل فال البهائم أو األطفال أو املجانني أفعال مثل أفعال من التكليف
عند الحال هو كما سلب أو إضافة وإرادته الحقيقة، عىل مريد غري فاهلل كراهية.47 أو إرادة

العلية.48 وسلب الكراهية سلب الحكماء،

قالت كونه. أراد وال ذلك يشأ لم أم والفاسق الكافر من وأراده والفسق الكفر كون هللا شاء هل 45

من وقالوا األنبياء يُقتل أن وال يُشتم أن وال الفاسق يفسق أن وال الكافر يكفر أن يشأ لم هللا إن املعتزلة
فعال فقد الفاسق يفسق وأن الكافر يكفر أن أراد هللا كان فإن محسن، مأجور فهو هللا أراد ما فعل

ص١٠٤). ج٣، (الفصل، مأجوران محسنان فهما منهما، هللا أراد ما جميًعا
بينهم خىل أنه بمعنى للعباد املعايص أراد فاهلل املراد، تهيئة مجرد اإلرادة املردار موىس أبي عند 46

(مقاالت، يخلق ال مخلوق الخلق غريه، اليشء خلق يقول وكأن ص٢٤٤-٢٤٥). ج١، (مقاالت، وبينها
ص٢٧٣-٢٧٤). ص٢٤٥، ج١،

أفعال من وقربة طاعة هو ملا مريد وهو والكراهة، اإلرادة سوى ألفعاله مريد الرب املعتزلة قالت 47

البهائم مقدورات من التكليف تحت يدخل ال وما منها املباح ا وأمَّ أفعالهم. من للمحظورات كاره العباد،
أن يجوز ال تعاىل أنه يف فصل ص٢٤٠-٢٤١). (اإلرشاد، يكرهها وال يريدها ال عندهم فالرب واألطفال،
بالقبيح تعلقت ومتى األفعال. من فعل اإلرادة فإن ظاهر؛ العدل بباب واتصاله للمعايص. مريًدا يكون
والكراهة اإلرادة حقيقة (أ) ويشمل: اإلرادة. هذه عنه تنفي أن يقتيض عدًال وكونه محالة. ال فتجب
ال وما هللا يريده أن يجوز فيما (ج) لها. استحقاقه كيفية يف هلل الصفة هذه إثبات (ب) والكاره. واملريد

ص٤٣١). (الرشح، يجوز
واملعتزلة الفالسفة وعند بذاته، اإلرادة قيام بمعنى الحقيقة عىل مريد الباري الحق: أهل مذهب 48

(الفالسفة) إضافة أو سلب إىل إال يرجع ال أنه فمعناه مريد قيل وإذا الحقيقة. عىل مريد غري والشيعة
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أن أي املجرب، وليس املختار هو فامُلريد االختيار؛ بل الجرب هي اإلرادة تكون ال وقد
تُعطى فلماذا جرب، اآلخر ومع اختيار الذات مع العالقة غريه، مع وليست ذاته مع العالقة
مغلوب غري املريد أن اإلرادة تعني قد بالذات؟49 العالقة أولوية عىل للغري العالقة أولوية
تعني الحالة هذه ويف ضدها؛ بنفي اإلرادة تعريف وهو االختيار، أنها أي مستكره، وال

االختيار.50 يف الجرب برؤية نفسه ظلم قد اإلنسان ويكون الجرب، وليس االختيار اإلرادة
هناك تكون أن دون والقصد واالتجاه الرغبة مجرد أي امليل، هي اإلرادة تكون وقد
املعنى وبهذا قواه.51 أحد إىل منها كله الوجود إىل أقرب أنها أي اإلرادة، ى تَُسمَّ ملكة
تكون قد بل األجسام، حركة بالرضورة الحركة تعني وال حركة. أيًضا اإلرادة تكون قد
يف ترجع أنها والحقيقة النفسانية. وامللكات للقوى تشخيص فاإلرادة البواعث؛ حركة
وِمْن يتحقق؛ ال الضعيف والباعث يتحقق، القوي فالباعث الباعث. إىل اإلنسانية الحياة
التاريخ وإرادة بالرضورة، وتتحقق الحياة عن تعرب القوة إرادة اإلرادة؛ مشكلة تنشأ ثَمَّ
وِمْن إنسانية حقيقة عن تعرب الشعوب وإرادة بالرضورة، وتتحقق التاريخ مسار عن تعرب
والباعث ناحية من الشخص كان وإذا الشخص. هو والباعث بالرضورة.52 تتحقق ثَمَّ
الشخص يملك الذي هو القوي الباعث الباعث. يف ضعيًفا ذلك يكون أخرى ناحية من

فاملراد العباد أفعال إىل أُضيف وإذا أفعاله. خالق أنه أو (النجار) عنه والعلية الكراهة سلب بمعنى أو
غري اإلنسان كان لهما وقال الشاهد يف اإلرادة وجود أنكر فقد الجاحظ ا أمَّ والكعبي). (النظام لها أنه
قائمة بإرادة مريد البرصيني عند وهو مريًدا. كونه معنى وهو به عامًلا كان بل يفعله عما ساٍه وال غافل
النهاية، ص٦٣–٦٦؛ اإلرشاد، ص٥٢؛ (الغاية، ذاته حد يف حادثة بإرادة الكرامية وعند محل. يف ال

ص٢٣٨–٢٤٢).
ص٢٠١). ج٢، (مقاالت، االختيار هي واإلرادة املختار، هو املريد أن الجبائي عند 49

ص٢٤٢-٢٤٣). ص٢٣٨، (النهاية، مستكره وال مغلوب غري أنه مريد معنى أن إىل النجار ذهب 50

عامًلا وكان الفاعل عن السهو انتفى مهما وقال وغائبًا، شاهًدا اإلرادة أصل إنكار إىل الجاحظ ذهب 51

من جنًسا هي فليست وإال إرادة امليالن بذلك ُسميَّ الغري فعل إىل نفسه مالت وإذا مريد. فهو يفعله بما
ص٥٢). (الغاية، باالبتداء األوىل وهو األعراض،

تحرك شيئًا هللا أراد إذا معنًى أو حركة اإلرادة الجواليقي: سالم بن وهشام الحكم بن هشام عند 52

له ليس الخلق قبل الباري أن من املجسمة رأي هو وهذا ص٢٧٨). ج٢، مقاالت، ص٦٩؛ (الِفَرق،
وليست تحرك، أراد معنى ألن اليشء؛ فكان تحرك اليشء كون أراد إنما حركته. وإرادته أراد ثم صفات
بن وعيل الحرضمي مالك أبي وعند ص٢٦٢-٢٦٣). ج١، (مقاالت، غريه) تكون قد (أو غريه الحركة

ص١٧٨). ج٢، مقاالت، ص٦٩؛ (الِفَرق، هللا غري هللا حركة مقيم
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عنه تساءل ما وهي حركة، أيًضا تكون فإنها الباعث هي اإلرادة كانت وإذا ويحتويه.
الضمري وأن الضمري، ليست اإلرادة أن إىل واالنتهاء والضمري اإلرادة بني الصلة من القدماء
منه خلًقا أو املؤله الذات عن تعبريًا تكون فإنها حركة اإلرادة تكن لم فإن اإلرادة.53 محل
األساس يكشف أو الباعث يف العقيل الجانب يصور معنًى اإلرادة تكون وقد بإرادة. ال

والعلم. اإلرادة بني البعض يوحد لذلك لها؛ النظري
ويمكن الواقع. يف موجود يشء إىل تشري ال خالص، إنساني تشبيٌه اإلرادة أن والحقيقة
بل حقيقة وليس مجاز كله وهذا إرادة، للجدار وأن إرادة لألشياء أن يتصور أن لإلنسان
الحقيقة يف فاعًال املعبود وإثبات 54.﴾ يَنَْقضَّ أَْن يُِريُد ﴿ِجَداًرا التعبري يف وسيلة مجرد
فاعًال واإلنسان الحق، الفاعل هو املعبود يجعل ألنه للحرية؛ إنكار املجاز يف فاعًال واإلنسان
وفاعل الحقيقة، يف فاعل فاإلنسان واقع؛ يؤيده وال تجربة به تشهد ال ما وهذا باملجاز.
هت ووجَّ عليه وأثرت فعله ميدان يف الخارجية الظروف لت تدخَّ ولو حتى ومسبق واٍع فعٍل
أفعاله، واستقالل اإلنسان حرية تدمري هدفها صة ُمشخَّ مطلقة إرادٌة توجد ال مساره.55

واإلمامة. االعتزال أهل رأي هو هذا 53

يف واإلرادة األمر، هو والفعل الفعل، هي اإلرادة الحقيقة. عىل إرادة هلل ليس والنظام الكعبي عند 54

﴿َقاَلتَا ص١٨١-١٨٢). (الِفَرق، ﴾ يَنَْقضَّ أَْن يُِريُد ﴿ِجَداًرا باإلرادة الجدار وصف وقد مجاز. كليهما
مريد هللا بأن القول منعوا الذين القدرية مع (أ) وجوه: من والخالف ص٣٦). (اللمع، َطاِئِعنَي﴾ أَتَيْنَا
عىل بها موصوًفا ليس الباري إن النظام قال فقد ص١٠٣). (األصول، والكعبي كالنظام الحقيقة عىل
وإذا علم. ما حسب عىل ومنشئها خالقها أنه بذلك فاملراد أفعاله يف رشًعا بها وصف فإذا الحقيقة،
اإلرادة يف مذهبه الكعبي أخذ وعنه عنها. وناٍه بها آمر أنه به فاملعنى العباد ألفعال مريًدا بكونه وصف
إرادة له هللا أن والكعبي النظام عند ص٢٣٨–٢٤٢). النهاية، ص٩٠-٩١؛ األصول، ص٨٢؛ ج١، (امللل،
أنه فمعناه غريه فعل من شيئًا أراد إنه قيل وإذا فعله، أنه فمعناه شيئًا أراد إنه قيل وإذا الحقيقة. عىل
قيل وإذا الحقيقة. عىل مريًدا كونه إىل والشيعة واملعتزلة الفالسفة وذهبت ص١٤٦). (األصول، به أمر
املعتزلة من النجار ذلك عىل ووافقهم إضافة، أو سلب إىل إال يرجع ال الفالسفة عند فمعناه مريد إنه

ص٥٢). (الغاية، عنه والعلية الكراهية بسلب مريًدا كونه فرس إنه حيث
(مقاالت، املجاز دون الحقيقة عىل ومنشئ ومخِرتع ُمحِدث فاعٌل اإلنسان الناشئ: إال املعتزلة عند 55

سميٌع حيٌّ قادٌر عالٌم الباري إن األيادي بابن يُعَرف رجل وهو زماننا أهل بعض وقال ص١٩٧). ج٢،
(مقاالت، الصفات سائر يف وكذلك الحقيقة يف بصري سميٌع حيٌّ قادٌر عالٌم واإلنسان املجاز، يف بصري
إن يقول وال الحقيقة يف محدث وال الحقيقة يف فاعل اإلنسان إن يقول الناشئ وكان ص٢٤٠). ج١،

ص١٩٧). ص١٦٨، ج٢، (مقاالت، وفعله كسبه أحدث سبحانه الباري
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عميل. واقٌع األفعال وحرية نظري حقٌّ فهي األفعال؛ حرية من تمنع ال اإللهية املشيئة فإن
نظري كحقٍّ املطلقة املشيئة وجود من بالرغم واختياره أفعاله يف حرٍّا كان «إبليس» إن بل

التاريخ.56 ويف الزمان يف باملآل النهاية يف والعربة للبرش. تعليًما
حر اإلنسان أن عىل تدل كلها الشعور وأفعال االختيار، عىل موقوف إذن اإليمان
تصور عىل يجربه من هناك فليس يريد؛ كما العالم يتصور وأن يشاء ما يعتقد أن يف
الحمد ألن والشكر الحمد استحالة اإلنسان أفعال حرية إثبات يعني وال معني.57 اعتقاٍد
التواضع من نوع فهو تحقيقه، يف اإلنسان ونجاح الفعل تأدية عقب يحدث إنساني شعوٌر
وإال ذاتها عن النفس رضاء عن ويُعربِّ وللطبيعة، ولآلخرين للنفس بالجميل والعرفان
بالنسبة زائف شعوٌر وهو والقضاء، األمر صاحبة أنها ولحسبت الغرور النفَس لداخل
وحركات األفراد أفعال األفعال؛ من متداخلة مجموعٍة يف داخل الفعل أن يرى صادق لفعٍل

أية وأن االختيار، ضد بالجرب توهم أنها عىل آلدم السجود إبليس رفض قصة من السنة أهل يأخذ 56

كلها القصة أن مع هللا، عىل والعجز الجهل تفرتض أفعاله يف حرٍّا كان إبليس أن عىل لتفسريها محاولة
مجاالن والتاريخ الزمان وأن تحققت قد هللا عن مستقلة أفعاًال وأن األفعال حرية عىل ودرس تعليم
العنارص يف ذلك يبدو كما اإلنسان يف ومناقصة هللا عىل مزايدة كله للقصة األشاعرة وتفسري لالختيار.
يؤمنوا؛ فلم الخلق يؤمن أن وأراد يريده ال ما وهو والعصيان الكفر هللا سلطان يف كان إن (١) اآلتية:
املسلمون. عليه أجمع ما خالف وهو كان يكون أن هللا شاء ما وأكثر يكن، لم يكون أن هللا شاء ما إذن
األوىل (٤) أقدر. إبليس (٣) هللا. مشيئة من أقوى مشيئته تكون وبالتايل يكون، إبليس شاء مما كثريٌ (٢)
ال ما سلطانه يف كان لو (٥) يشء. علمه عن يغيب وال يعلم ما إال يكون ال من والسلطان باأللوهية
ملا فعال الشيطان (٧) ويغضبه. يسخطه ما العباد فعل يف (٦) كرهه. ما سلطانه يف إذن كان فقد يريد
وهي السلطان. يف والوهن الضعف يلحقه (٩) الجهل. له ينسب وبالتايل هللا يعلمه ال ما فعل (٨) يريد.
اإلنسان وكأن يشء، كل احتواء يف رغبًة املطلقة اإلرادة عن املستقلة األفعال إفالت عىل اعرتاضات كلها

الشعب. ضد أي اإلنسان ضد الحاكم عن وبالتايل هللا عن مدافًعا نفسه نصب قد
عىل مريد هللا أزلية. بإرادٍة مريد السنة أهل وعند الحقيقة، عىل مريد هللا والبرصيني السنة أهل عند 57

مكان دون ومكان وقت دون بوقت واختصاصها األفعال ترتيب ذلك عىل ويدل الحوادث لجميع الحقيقة
(رشح االختيار عىل موقوف الناس إيمان املعتزلة باقي وعند ص٣٦)، (اإلنصاف، زمان دون وزمان

ص٣٦). األصول،
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فعًال يتوقع كان اإلنسان أن عىل يدل األفعال من واالستعجاب التاريخ.58 وقوانني الشعوب
يحدث الذي جعل األفعال وتشابك اإلرادات تداخل ولكن أجله، من يستعجب الذي غري آخر
تمت التي األفعال عن أو تتم لم التي األفعال عن ا إمَّ األفعال عن والتساؤل املتوقع.59 غري
أكملها. يخرت ولم الفعل إمكانيات من عديد لديه كان أو فاعل ا إمَّ اإلنسان أن عىل يدل
تجربٌة والتحرسُّ أحكامها.60 وإعادة األفعال سري حول واستدراك مستمرة مراجعة وهي
يدل مما أفضل؛ فعًال يؤدي حتى ماضية لحظٍة إىل العودة يف اإلنسان رغبة عىل تدل برشية
من عديد لديه اإلنسان أن عىل دليل التمني فهذا الفعل. إتيان عىل قادر أنه يشعر أنه عىل

بينها.61 االختيار يستطيع املمكنات

الصفات حدوث (3-3)

بحدوثها؛ القول وهي األخرى البدائل أخذ األفعال حرية إلثبات الصفات نفي مع ويمكن
يجعلها منها الِقَدم انتزاع ألن اإلنسانية؛ للحرية إثبات حادثة املطلقة اإلرادة فتصور
من طريقها تشقَّ أن اإلنسانية اإلرادة تستطيع وبالتايل اإلنسانية، اإلرادة مع متكافئة
حتى العدل يف والكسب والجرب التوحيد يف والتجسيم التشبيه يف الوقوع وخشية خاللها،62
إىل يحتاج ال وما محل إىل يحتاج ما إىل الصفات وتصنيف محل. يف ال حادثة اإلرادة تكون
إىل تحتاج ال التي فالصفات الصفة. محل تعيني إىل اإلنسانية للحرية املجال يفسح محل
وال الطبيعة مجرى خارج تجعلها ولكنها املطلقة، صفاتها املشخصة للذات تعطي محل

والغرق اإلماتة عىل اإلنسان وذم اإلنسان، فعل من وهو اإليمان عىل هللا حمد يعقل كيف قيل: فإن 58

(رشح العلة وإزاحة والتمكني األقدار من اإليمان مقدمات عىل هللا نحمد قيل: به؟ يتعلق ال وهو والحرق
ص٣٣٢-٣٣٣). األصول،

ص٣٦٠). األصول، (رشح الناس أفعال من االستعجاب 59
ص٣٦١). األصول، (رشح والسؤال التوبيخ مثل الناس أفعال عن التساؤل 60

املطالع، ص١٤٣؛ املحصل، ص٣١٦؛ (املواقف، الرجعة وطلب واملعصية الكفر عىل اآلخرة يف الحرش 61
ص٣٧٩). املحيط، ص١٩١؛

وقال ص٢٢٩). (الِفَرق، إرادتنا جنس من إرادته حادثة بإرادة هللا يريد البرصية املعتزلة عند 62

فيكون اليشء يكره وقد يكون، ال ما يريد قد وقالوا: محل، يف ال حادثة بإرادة مريد إنه منهم البرصيون
وأنها إرادتنا، جنس من إرادته عباده، بإرادات هللا إرادة الكرامية وتشبه ص١٤٦-١٤٧)، (األصول،

ص٢٢٩). (الِفَرق، فينا إرادتنا تحدث كما فيه حادثة
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األمصار، أمراء مع بغداد كخليفة يحكم، وال يملك كملك اإلنسانية الحرية مسار يف تتدخل
إلنقاذ أخرى محاولٌة هو بالفعل ال بالقول الخلق واعتبار فعيل.63 حكم ال اسمية خالفٌة
والقول القول. تحت ووضعها املطلقة اإلرادة نطاق من بإخراجها وذلك اإلنسانية الحرية

الفعل.64 من ووقوًعا حدوثًا أقل
وإثبات الصفات نفي بعد ثالثة محاولٌة الفعل وصفات الذات صفات بني والتفرقة
حق مًعا، ني الحقَّ بني والتوفيق اإلنسان وحرية املطلقة اإلرادة مًعا الطرَفني إلثبات حدوثها
اإلرادة حق وتحفظ الفعل يف تؤثر ال نظرية صفاٌت الذات فصفات العدل؛ وحق التوحيد
اإلرادة كون إن الفعل. يف تؤثر التي العملية الصفات هي الفعل صفات أن حني يف املطلقة،
الحرية وتثبت اإلنساني. الفعل مسار يف تتدخل ال نظرية فعل صفة ال ذات صفة املطلقة
يف املعبود، جوهر عن تعرب الذات صفة ألن ذات؛ صفة ال فعل صفة اإلرادة صفة بجعل
حني يف رضورية الذات صفات واملكان. الزمان يف أفعاله عن تعرب الفعل صفة أن حني

ويقسم ص٢٣٠). (الِفَرق، صفاتنا جنس من حادث هللا صفات جميع الرافيض أعني بن زرارة وعند 63

هللا وقول محل. إىل يحتاج ال ما وإىل محل إىل يحتاج ما إىل هللا كالم الهذيل وأبو املعتزلة البرصيون
وقوله أعراض. كالمه وكل األجسام، من جسم يف حادث كالمه وسائر محل، يف ال حادث «كن» لليشء
ال هللا فإرادة محل. إىل يحتاج ال والثاني محل إىل يحتاج أحدهما كن اإلنسان قول جنس من «كن» ليشء
يف ال حادثة بإرادٍة مريد أيًضا: ويقولون ص١٢٧). (الِفَرق، محل إىل املفتقرة اإلنسان إرادة ثم محل يف
ص٣٣٤). ص١٨١، الِفَرق، ص١٤٦-١٤٧؛ (األصول، فيكون اليشء يكره وقد يكون، ال ما يريد محل،
ص٢٢٩). (الِفَرق، محل يف ال إرادات حدوث يصح وال محل، يف ال هللا إرادة حدوث يجوز أيًضا: ويقولون
يف ال بعضه الباري كالم ويقول: … بها مريًدا الباري يكون لها محل ال إرادات الهذيل أبو أثبت وقد
غري عنده التكوين أمر وكان واالستخبار. والخرب والنهي كاألمر محل يف وبعضه «كن» قوله: وهو محل
املكون اليشء غري هي اليشء لكون هللا إرادة إن الهذيل أبو وقال ص٧٥-٧٦). ج١، (امللل، التكليف أمر

ص١٧٤). ج٢، (مقاالت، مكان يف ال توجد وهي
وعند ص٣٣٤). (الِفَرق، بقدرته ال بأقواله هللا خلقها العالم، يف موجودة الحوادث الكرامية عند 64

نفي يكون وقد ص١٧٤). ج٢، (مقاالت، خربًا وال حكًما وال أمًرا يجعلها ولم مخلوقة اإلرادة الهذيل أبي
الهذيل أبو فكان عليه. سابقة وليست للفعل تالية تجعلها املستقبل يف لها نهاية ال أنه الصفات أزلية
محسنًا رحيًما غفوًرا يزل لم وكذلك وسيبرص سيسمع بمعنى بصريًا سميًعا يزل لم تعاىل إنه يقول

ص٧٩). ج١، (امللل، سيكون ذلك أن بمعنى ناهيًا آمًرا معاديًا مواليًا معاقبًا مثيبًا رازًقا خالًقا
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املجال يرتك مما تقع؛ ال وقد تقع قد أنها أي فعل، صفة اإلرادة ممكنة. الفعل صفات أن
اإلنسانية.65 للحرية

األفعال حرية إثبات (4-3)

التسلل أو بالجرب اإليهام احتياج قدر نقلية حجٍج إىل ألفعاله اإلنسان خلق إثبات يحتاج ال
التجربة األفعال، بحرية تشهد التجربة أن كما عليه، الربهنة عىل قادر العقل ألن بالكسب؛
النقلية الحجج تستعمل وال لإلنسانية. والتاريخية للشعوب، والجماعية لألفراد، الذاتية
بمقابلة ا إمَّ ذلك ويكون والكسب. الجرب لنظريتَي املضادة النقلية الحجج عىل الرد يف إال
تأويل صحة عن بالدفاع أو بالجرب نصوصتوهم مقابل يف األفعال حرية عىل نصوصتدل
عن دفاًعا بالجرب توهم التي النصوص بتأويل أو لها الجرب تأويل سوء النصوصضد هذه

الذات، صفات من والعداوة الوالية الخوارج): العجاردة من والكرامية (الخازمية املعتزلة غري قالت 65

من مريد بأنه هللا وصف املعتزلة عند ص١٦٦). ج١، ص٣٠٢، ج١، (مقاالت، والسخط الرضا وكذلك
لم حي قادر كالقول لنفسه الباري به يوصف ما إن وقالوا ص١٧٦). ج١، (مقاالت، الفعل صفات
األفعال صفات من فهو ضده عىل بالقدرة وصف وما ضده، عىل بالقدرة وال بضده يوصف أن يجز
وإرادة ذاته يف هللا بها وصف إرادة رضبنَي: عىل هللا إرادة املعتمر بن برش وعند ص٢٤٢). ج١، (مقاالت،
(مقاالت، العباد بمعايص الحقة غري ذاته يف بها وصف التي واإلرادة أفعاله. من فعل وهي بها وصف
ص٩٧). ج١، (امللل، به األمر فهو عباده فعل بها أراد أن الفعل وصفة ص١٧٦). ج٢، ص٢٤٤، ج١،
يف له صفة هي وإرادة فعله يف له صفة هي إرادة رضبنَي، عىل هللا إرادة الفرد وحفص املرييس برش وعند
صفة هي التي واإلرادة بالطاعة، أمر هي غريه وأنها فعله يف له صفة هي التي فاإلرادة غريه. وهي فعله
ال عباد وعند ص١٨٧). ج٢، (مقاالت، خلقه وفعل فعله من هللا سوى يشء كل عىل واقعة ذاته يف هلل
الفعل صفات من مريد بأنه والوصف مريد. غري يزل لم يُقال أن يجوز وال مريًدا يزل لم يُقال أن يجوز
والعداوة الوالية جرير: ابن وسليمان كالب بن هللا عبد مع الشيبانية وقالت ص١٧٦). ج٢، (مقاالت،
بأنه هلل الوصف إن بأرسها املعتزلة قالت حني يف الفعل، صفات من ال الذات صفات من هلل صفتان
(مقاالت، املعصية دون للطاعة مريًدا يزل لم هللا إن قال فإنه املعتمر بن برش إال الفعل صفات من مريد
حال يف للكافر معاديًا وال طاعته وجود حالة يف للمطيع مواليًا هللا يكون ال برش: ويقول ص١٧٤). ج٢،
من الثانية الحالة الكافرين ويعادي طاعته، وجود مع الثانية الحالة يف املطيع يوايل إنما كفره، وجود
يثيب أن لجاز كفره حال يف الكافر ويعادي طاعته حال يف املطيع يوايل أن جاز لو ألنه كفره وجود
كفره حال يف الكافر يمسخ أن لجاز ذلك جاز ولو كفره، حال يف الكافر ويعاقب طاعته حال يف املطيع

ص١٧٦). ج٢، مقاالت، ص٢٧٥؛ ج٢، مقاالت، ص١٥٧؛ (الِفَرق،
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أحكام يف والعقل النقل عىل تقوم التي الرشعية النظرة تتدخل وقد ألفعاله.66 اإلنسان خلق
بناءها الخمسة الرشعية اإلحكام تفرض وبالتايل فعل؛ كل يف األفعال حرية إلثبات األفعال

املطلقة.67 اإلرادة عىل
العامة الحجة وهي إلرادتني، مراد إثبات استحالة عىل تقوم فإنها العقلية الحجج ا أمَّ
بني جمًعا ذلك كان وإال ويكرهه، يأباه أمًرا هللا إعطاء استحالة عىل أو الحرية إلثبات
يف وقعنا وإال االشرتاك إىل سبيل وال لغريه، أو لإلنسان الفعل يكون أن ا فإمَّ متناقَضني.
هللا أعطى هو فال العميل. حقه اإلنسان ومن النظري حقه هللا من يسلب الذي الرشك
يف وأضاعهما هللا يف والعمل النظر بني الخلل وأحدث يشء، أي اإلنسان أعطى وال يشء كل
إثبات يريد كمن ضده يضمر وهو باليشء يأمر إنه إذ هللا؛ عىل يجوز ال تمويه وهو اإلنسان.
العصيان. إثبات بل األمر تنفيذ املقصود ليس إذ سيده، القايضألوامر أمام العبد عصيان
ما غري منه ينتظر أن دون اإلنسان يصدقه بل فيها، يوقعه رشاًكا لإلنسان ينصب ال وهللا
بل مراًدا يكون ال به املأمور أن النسخ يعني وال فيه. ويحدثه له يظهر ما وغري به يأمر
عىل النظري االستدالل وليس وقدراته الواقع أساس عىل الرشيعة بناء إعادة منه الغرض
املأمور يكون أن جواز إسماعيل ولده بذبح وأمره إبراهيم قصة تعني ال كما األفعال. حرية

َكذََّب َكذَِلَك ءٍ َيشْ ِمْن َحرَّْمنَا َوَال آبَاُؤنَا َوَال ْكنَا أَْرشَ َما هللاُ َشاءَ َلْو ُكوا أَْرشَ الَِّذيَن ﴿َسيَُقوُل آية: مثًال 66

ال واالستهزاء التكذيب سبيل عىل القول ذلك أن كما له، ال الجرب عىل حجة سياقها فإن َقبِْلِهْم﴾ ِمْن الَِّذيَن
وليس واإلنس الجن بعض عىل ِليَْعبُُدوِن﴾ إِالَّ َواْإلِنَْس اْلِجنَّ َخَلْقُت ﴿َوَما آية: تدل كما اإليمان. سبيل عىل
َربَِّك ِعنَْد َسيِّئُُه َكاَن ذَِلَك ﴿ُكلُّ مثل: أخرى آياٌت وهناك كرًها. أو طوًعا بالعبادة يقروا أال املراد وأن كلهم،
﴿َوهللاُ اْلُكْفَر﴾، ِلِعبَاِدِه يَْرَىض ﴿َوَال اْلَفَساَد﴾، يُِحبُّ َال ﴿َوهللاُ ِلْلِعبَاِد﴾، ُظْلًما يُِريُد هللاُ ﴿َوَما َمْكُروًها﴾،
َوَال اْليُْرسَ ِبُكُم هللاُ ﴿يُِريُد َعِظيًما﴾، َميًْال تَِميلُوا أَْن َهَواِت الشَّ يَتَِّبُعوَن الَِّذيَن َويُِريُد َعَليُْكْم يَتُوَب أَْن يُِريُد
اْلَقْوِل ِمَن وءِ ِبالسُّ اْلَجْهَر هللاُ يُِحبُّ ﴿َال اْآلِخَرَة﴾، يُِريُد َوهللاُ نْيَا الدُّ َعَرَض ﴿تُِريُدوَن ،﴾ اْلُعْرسَ ِبُكُم يُِريُد
وقواعد والقبح الحسن عن عامة قوانني إىل تشري بل الجرب عىل تدل ال وكلها الخ، … ُظِلَم﴾ َمْن إِالَّ
ص٣٢٠–٣٢٣؛ املواقف، ص٢٥٠–٢٥٤؛ اإلرشاد، ص١٦٢–١٦٤؛ (اإلنصاف، الرشيعة وأصول للسلوك

ص٢٥٨–٢٦٠). النهاية،
كانت وإن تركها، ويكره وقوعها يريد فاهلل واجبة كانت إن املكلفني أفعال أن إىل املعتزلة ذهبت 67

كانت وإن تركها، يكره وال وقوعها يريد فإنه مندوبة كانت وإن وقوعها، ويكره تركها يريد فإنه حراًما
وال إرادة بهما يتعلق فال املكلف غري وفعل املباح ا وأمَّ وقوعها. يكره وال تركها يريد ال فإنه مكروهة

ص١٨٢-١٨٣). ج٢، الدواني، (رشح كراهًة
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املقصود مطلقة، قيمة اإلنسان أن يف ودرس لألمر، الطاعة يف درس أيًضا ألنه املراد؛ غري
كان إبراهيم وأن اليقظة، دون الحلم يف ذلك تم وقد قبله. ما وليس املستفاد الدرس منه
عديدة.68 مرات القطع واْلتأم الذبح تم أن يحدث ولم الذبح، دون الذبح بمقدمات مأموًرا
أو عنه ينهى ثم وجوده ويريد شيئًا يريد أن يحسن وال واملعصية الكفر عن هللا نهى لقد
النية وسوء الكذب هللا يف وافرتضنا الرشيعة، أساس انهدم وإال يريده، ثم يشء عن ينهى
الباطنية.69 تفعل وكما البرش سائر يفعل كما يظهر ما غري وإبطان يبطن ما غري وإظهار
شيئًا يخلق لم سلبًا. أم إيجابًا فعًال منها يشاء وال العباد أعمال يف يتدخل ال إذن هللا
لم منها. الرش وال الخري يخلق لم والرشور. والقبائح املعايص عن مسئوًال كان وإال منها
والتقييد الخري. إال يفعل ال الخري ألن الرش وال له فاعًال اإلنسان يجعل حتى الخري يخلق
يف ونقص اإلنسانية للحرية استحياء عىل إثبات األمر نهاية يف هو وفعله املعبود إرادة من
واغرتاب اإليمان يف املزايدة لبقايا وترك والواقع العقل عن وإحجام عنها، لإلعالن الشجاعة
أصبح وقد املالئكة. أو الشياطني أو الجن من العباد أفعال يف آخر أي يتدخل وال اإلنسان.70

يكرهه بما اآلمر يأمر أن العقول قضية يف ويستحيل لآلمر، مراًدا كونه يتضمن باليشء األمر إن 68
حكم عىل الناهي يكون أن ويستحيل للناهي، مكروًها كونه يتضمن اليشء عن النهي وكذلك ويأباه
به املأمور كراهية إبداء وبني الجازم األمر بني الجمع قالوا: بأن ذلك وأكدوا عنه. نهى ملا مريًدا الحظر
بكذا آمرك القائل: يقول أن بني فرق ال إذ عنه؛ والنهي باليشء األمر بني الجمع بمثابة وهو متناقض.
فيخرج لآلمر مراد به مأمور كل أن تبني وإذا فعله. منك وأكره بكذا آمرك يقول أن وبني عنه، وأنهاك
ص٢٤٤–٢٤٩، (اإلرشاد، باإليمان له آمر ألنه يؤمن ال أنه علم من لإليمان مريًدا الباري كون ذلك من
والكعبة األسود الحجر بتعظيم أمرنا كما األصنام بتعظيم يأمرنا هللا إن املعتزلة: وقالت ص٢٢٧-٢٢٨).

ص١٠٨-١٠٩). ج٣، (الفصل، …
األمر مدلول اإلرادة إذ مراًدا؛ يكون فال به، مأمور الكفر أن (١) أربعة: حجًجا لذلك املعتزلة وتعطي 69

لكان مراًدا كان لو (٣) كفر. بالكفر والرضا به، الرضا لوجب مراًدا الكفر كان لو (٢) ملزومه. أو
ص١٦٧-١٦٨؛ (اإلنصاف، اإلرادة هو الرضا (٤) املطاع. مراد تحصل الطاعة ألن بكفره مطيًعا الكافر

ص١٠١–١٠٥). الدواني، رشح ص١٩٣؛ الطوالع،
(الِفَرق، شيئًا منها هللا يشأ لم العباد أعمال من عنه نهى أو به هللا يأمر لم ما كل املعتزلة عند 70

التنزيل بها ورد وإن الباري إىل أفعال إضافات إطالقات من الفوطي عمر بن هشام ويمنع ص١١٥).
قلوب بني ألَّف هللا بأن القول عن الفوطي هشام امتنع وقد ص٧٦). ج٣، امللل، ص١٠٨؛ ج١، (امللل،
الكافر خلق هللا إن يقول أن الضمري سليمان بن عباد صاحبه كمنع وكذلك الفاسقني، وأضلَّ املؤمنني
ص١٦٠-١٦١؛ (الِفَرق، لكفرهم خالق غري وهو أجسامهم خلق وكفره. إنسان لشيئني اسم الكافر ألن
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تعلق ومشجبًا هللا، من أقوى واآلثام، الرشور كل بها نفرس علة القوي، وجداننا يف الشيطان
كما التمييز عىل والقدرة العقل تشمل التي اإلنسانية الفطرة هناك العرص.71 أخطاء عليه

اإللهي.72 العلم صفحة عىل الفعل تسطر التي وهي الحر، والفعل اإلرادة تشمل
عقيل تمرين هو الكفر؟ عىل اإلنسان قوَّى املعبود إن يقال هل التقليدي: والسؤال
ولكنه باإليجاب. الجواب كان لو اإلنسانية الحرية حساب عىل املطلقة الذات قدرة إلظهار
وتكون عليه؟73 ويحث الرش فعل عىل املطلق الخري يقوى كيف وهو أعظم إشكاًال يثري
الوالية التنزيه. مع اتفاًقا وأكثر اإلنسانية للحرية وإثباتًا املطلقة للقدرة إلغاءً بالنفي اإلجابة

حسبنا يقول أن أحًدا يجيز ال وكان ص٢٧٣). ج١، مقاالت، ص٤١؛ ج٣، الفصل، ص١١٠؛ ج١، امللل،
والقول القول هذا أن ويرى باملطر. األرض يحيي أن وال بالنار الكفار يعذب هللا أن وال الوكيل، ونعم هللا
إال املعتزلة وأجمعت ص٣٧). ج٥، (الفصل، وإلحاد ضالل يشاء من ويهدي يشاء من يضل هللا بأن
إن ص٢٧٣)، ج١، (مقاالت، غريه أفعال من شيئًا وال واملعايص الكفر يخلق لم هللا أن عىل قبة صالح
(الِفَرق، كاذبًا يكون أن وجب اإلنسان كذب خلق وإذا ظامًلا، يكون أن وجب العباد لظلم خالًقا كان
(مقاالت، مؤمنًا ال املؤمن وكذلك كافًرا ال الكافر خلق هللا أن عىل عباًدا إال املعتزلة وأجمعت ص١٢٤).
وتصحيح املعتزلة عن الراوندي ابن (رواية الحقيقة يف املؤمنني وال الكافرين يخلق لم هللا ص٧٣)، ج١،

ص٩٠-٩١). (االنتصار، لها) الخياط
العبد إن نقول ولكن جربًا، أو قهًرا املؤمن العبد من اإليمان يسلب الشيطان إن نقول أن يجوز ال 71

ص١٨٧). (الِفَرق، الشيطان عنه يسلبه فحينئٍذ اإليمان يدع
عىل يولدون فهم إيمانًا. منهم ذلك فكان بالربوبية، إليه فأقرُّوا الكفر، عن ونهاهم باإليمان وأمرهم 72

أحًدا يجرب ولم وداوم. عليه ثبت فقد وصدق آمن ومن ، وغريَّ بدَّل فقد ذلك بعد كفر ومن الفطرة، تلك
والكفر واإليمان أشخاًصا، خلقهم ولكن كافًرا، وال مؤمنًا خلقهم وال اإليمان عىل وال الكفر عىل خلقه من
إيمانه، حال يف مؤمنًا علمه ذلك بعد آمن فإذا كافًرا. كفره حال يف يكفره من هللا ويعلم العباد. فعل

ص١٨٥). (الفقه، وصفته علمه يتغري أن غري من وأحبه
املعتمر بن برش ويرى ص٢٨١-٢٨٢). ج١، (مقاالت، بالنفي املعتزلة وأكثر باإليجاب عباد أجاب 73
املعتزلة اختلفت وقد ص٦٩). ج٢، (مقاالت، فعل بال الكفر بعد تكون للكافرين هللا عداوة أن واإلسكايف
إن يُقال أن يجوز ال املعتزلة: أكثر قال فقد مقالتني: عىل ال أم الكفر عىل الكافر قوَّى هللا إن يُقال هل
(مقاالت، عليه وأقدره الكفر عىل الكافر قوَّى قد هللا إن عباد وقال عليه، وأقدره الكفر عىل أحًدا قوَّى هللا
حال يف فكان منه الطاعة وجود قبل ألحد مواليًا يكن لم هللا إن املعتزلة وتقول ص٢٨١-٢٨٢). ج١،
معاديًا هللا صار املؤمن ارتد فإن منه، الكفر وجود حال يف للكافر معاديًا وكان له، مواليًا طاعته وجود

ص١٥٧). (الِفَرق، له مواليًا كان أن بعد له
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وإذا غاية. أو بسبب معللة غري هللا أفعال كانت وإال الفعل قبل وليس الفعل بعد والعداوة
وإن تفعل؟ ال مطلقة قدرة وضع يكون فماذا اإلنسانية، للحرية إثباتًا بالنفي الجواب كان
التقليدي السؤال وكذلك حاصل. تحصيل إىل إال تؤدي ال الطرفني بني للجمع محاولة أية
إلثبات محاولة فهي باإليجاب الجواب كان إذا عباده؟ عليه أقدر ما عىل هللا يقدر هل اآلخر:
اإلنسان لحرية إثبات فهو بالنفي الجواب كان إذا ا أمَّ اإلنسان. حساب عىل املطلقة القدرة

مطلق.74 لحقٍّ تنزيًها أكثر نفسه الوقت ويف
اإلرادة جعل إىل األمر ينتهي قد اإلنسانية الحرية إثبات عن املتولدة الدفع قوة ويف
إىل والهرب الحصار فك بعد أمامها وليس وراءها تسري اإلنسانية لإلرادة تابعة اإللهية
فقط ليس للحوادث، محالٍّ اإلنسانية اإلرادة مثل اإللهية اإلرادة تكون عندئٍذ الفضاء. رحب
لصريورة سجل إال هو ما املعبود وأن اإلنساني، للوجود أيًضا بل اإلنسانية، للحرية إثباتًا
العلم عن النظر برصف ومصدره هللا علم يُسطِّر الذي هو اإلنساني الفعل وأن البرش،

وتقلباته.75 لحظاته دون الكون ومسار يشء لكل الشامل النظري اإللهي
ومتعلق له تأليه أنه بما اإلنسان لفعل مطيًعا املعبود جعل إىل يصل قد األمر إن بل
عىل الحرص يبلغ وقد اإللهي.76 العلم يف وصفه يحدِّد الذي هو اإلنساني فالعقل عليه.
وبالعجز، بل القدرة بعدم ووصفه اإلطالق عىل اإللهية القدرة إنكار درجة األفعال حرية

يكونوا لم العدل إىل ألجأهم ولو مؤمنني، يكونوا لم اإليمان إىل ألجأهم لو عيىس: بن محمد قال 74

الكفر يرتكوا وأن طوًعا اإليمان يكون أن أُمروا ألنهم كافرين؛ يكونوا لم الكفر إىل ألجأهم ولو عادلني،
يخلق أن عىل قادر غري هللا إن وقال مؤمنني. يكونوا لم كرًها الكفر وتركوا كرًها به أتوا فإذا طوًعا،
قادًرا الباري يكون أن أيًضا اإلثبات أهل أنكر كما ص٢٠٦-٢٠٧). ص٢٢٥، ج٢، (مقاالت، لغريه جوًرا
عادلني، به يكونون وعدل كافرين، به يكونون وكفر مؤمنني، به يكونون إيمان إىل عباده يضطر أن عىل

ص٢٠٦-٢٠٧). ص٢٥٥، ج٢، (مقاالت، جائرين به يكونون وجور
إن يقول الفوطي عمرو بن هشام وكان ص٢٢٨-٢٢٩). (الِفَرق، للحوادث محل هللا كرام ابن عند 75

كافًرا اآلن كان من وإن كافر، هللا عند اآلن فإنه كافًرا، يموت أنه هللا علم يف أنه إال عابد مؤمن اآلن هو من
مؤمن هللا عند اآلن فإنه مؤمنًا، يموت أنه هللا علم يف أنه إال زنديًقا، أو دهريٍّا أو نرصانيٍّا أو مجوسيٍّا
كافًرا. كونه حال يف مؤمن لإلنسان يُقال أن يستحيل املعتزلة: من قائلون قال ص٣٧). ج٥، (الفصل،
ص٢٢٣). ج١، (مقاالت، كونه قبل به يوصف أن فمستحيل كونه حال يف به يوصف أن استحال فلما

ص١٨٣). (الِفَرق، العبد مراد فعل إذا لعبده مطيًعا هللاَ الجبائي عيل أبو سمى 76
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قوانني عن الدفاع باسم ذلك ويتم الحيوان. وال اإلنسان ال العباد مقدورات عىل يقدر وال
العلم، نشأة إىل الطريق فتح وبالتايل الطبيعة؛ مظاهر عىل وسيطرتها واستقاللها الطبيعة
واألسباب للعلل وتأكيًدا بالنفس وثقته الطبيعة يف وأفعاله اإلنسان حرية عن دفاًعا وكذلك

واملعلول.77 العلة ارتباط يف الطبيعة ولقوانني
والعصيان؟ والفسوق للكفر ومصدًرا والقبائح الرشور عن مسئوًال هللا يكون وكيف
ال ما يكون وقد يكون ال ما يريد قد فاهلل لغريه؛ أم لنفسه سواء سفيًها إال السفه يريد فال
أنه أو والنقص، والوهن الضعف يلحقه أنه أو مراده عىل مقهوًرا كونه يعني ال وهذا يريد،
مسئولية إن العباد.78 أفعال حرية تقيضعىل ال إرادته شمول أن يعني بل لعباده، مطيع
أكتاف عىل إلقائها وعدم املسئولية تحمله يف اإلنسان إىل بطولية نظرة الرش عن اإلنسان
الفاعل، هو فاإلنسان واحًدا، العالم هذا يف الفاعل تجعل أنها كما ا. رشٍّ أم خريًا اآلخرين
أو هللا حق يف حطة وهي اإلنسان، مستوى عىل هللا يضع مما واإلنسان، هللا فاعَلني؛ وليس

الغرور.79 وهو هللا، مستوى إىل لإلنسان رفع

مؤمنني به يكونون لعباده إيمانًا يخلق أن عىل بالقدرة هللا يوصف ال املعتزلة من البغداديني عند 77

له زوا وجوَّ مكتسبني، به يكونون وكسبًا عاصني، به يكونون لهم وعصيانًا كافرين به يكونون لهم وكفًرا
مشتهني. بها يكونون وشهوة مريدين، بها يكونون وإرادة متحركني، بها يكونون حركة يخلق أن القدرة
وكفًرا مؤمنني به يكونون إيمانًا يخلق أن عىل بالقدرة هللا يصف ال كان املعتزلة من كثري مع والجبائي
فعل أنه متكلم معنى ألن متكلمني؛ به يكونون وكالًما عادلني، به يكونون وعدًال كافرين، به يكونون
أنه ذلك ومعنى اإلنسان. به يوصف يشء كل يف ذلك ويحيل والجور. العدل يف وكذلك عنده، الكالم
يقدر ال هللا البرصية املعتزلة وعند ص٢٠٦-٢٠٧). ص٢٥٥، ج٢، (مقاالت، االسم له اشتق مما فاعل
هللا أن أيًضا املعتزلة وعند ص٣٣٤). (الِفَرق، الحيوانات سائر مقدورات عىل وال عباده مقدورات عىل
الفوطي تلميذ سليمان بن عباد وكان ص٤٢). ج٤، (الفصل، يضله أن عىل وال يهديه أن عىل يقدر ال
الكفار يأمر لم هللا وإن القحط، وال املجاعة يخلق لم وأنه خلق ما غري يخلق أن عىل يقدر ال هللا إن يقول
الجمع عىل قط أحد يقدر ال ألنه إيمانهم حال يف قط املؤمنني نهى وال كفرهم حال يف يؤمنوا بأن قط

املتضادين. الفعلني بني
ص١٠٢–١٠٤. األصول، ص٥٦–٥٩؛ اللمع، 78

ص٣٧٥-٣٧٦). (املسائل، وقدره هللا بقضاء ليست القبائح قبح إن يقولون واملعتزلة 79
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والقول الحيوان. أفعال وليس اإلنسان أفعال العاقلة، األفعال هي الحرة واألفعال
بإرادٍة تدمريها يمكن ال التي الطبيعة أفعال استقالل يعني إنما الحيوان أفعال باستقالل
أن يمكن ال النواميس. فيها وسريت الطبيعة خلقت وحكيمة عاقلة إرادٌة ألنها شاملة
كانت وإال بنفسها خلقته ما تدمر أن أو نفسها عىل تنقلب أن أو ذاتها اإللهية اإلرادة تدمر
عىل فعل رد الحيوان أفعال استقالل إثبات ولكن واحد. آٍن يف والعدم الوجود تريد متناقضة
والتطرف الفعل، رد يولِّد فالفعل الطبيعة، قوانني إثبات إنكار وعىل اإلنسان حرية إنكار
للرش، كراهية للخري إرادته لضده، كراهيته ليشء هللا إرادة إن املضاد.80 التطرف إىل يؤدي
وقعت فإذا وقوعه. عدم أو وقوعه يف تتدخل أن ودون للمعصية، كراهية للطاعة وإرادته
ملسئولية لوقوعها كارًها كان بل يفعلها، لم إنه أي لها، مريًدا يكون ال هللا فإن املعايص
كارًها أو مريًدا يكون ال فإنه البهائم من أو املجانني أو األطفال من أتت إذا ا أمَّ عنها. اإلنسان
وقائع فقط ليست اإلنسان أفعال إن التنزيه.81 عن تعبريًا وأكثر هلل أكرم وهذا حال. بأي لها
السؤال يف الحال هو كما أشياء ليست وغايات. مقاصد وبواعث، معاٍن هي بل وحوادث،
أم أجسام هي هل أشياء؟ ليست أم أشياء هي هل والحيوان، الناس أفعال عن التقليدي

(الفاسدة) عقائدهم ومن ص٣٧٣–٣٧٨). (املسائل، العبد هو العبد أفعال خالق إن املعتزلة يقول 80

األفعال يف والقدر القضاء ينكرون واملعتزلة ص٦٩). (الكفاية، نفسه أفعال يخلق العبد إن قولهم
وعىص كفر من ا فأمَّ واإليمان، الطاعة يريد ال هللا إن املعتزلة قالت ص١٤٨–١٥٠). (الدر، االختيارية
أفعاًال تفعل البهائِم إن قالوا حتى هللا يريده ال ما األفعال من يفعل واحد كل هللا. مراد ليس بما أتى فقد

ص١٥٧–١٥٩). (اإلنصاف، عليه وامتنع ذلك يحصل لم منهم غريها فعل أراد لو وإنه يردها لم
وقعت هلل مرادة الطاعات من واملندوبات الواجبات أن إىل األهواء أهل من تبعهم ومن املعتزلة ذهبت 81

واملباحات كره. عىل تقع وهي لوقوعها. مريد غري لها كاره وهللا تقع والفواحش واملعايص تقع، لم أم
األدلة، (ملع يكرهها وال يريدها ال وهو تقع واملجانني البهائم أفعال من التكليف تحت يدخل ال وما
لكفر مريًدا كان لو (أ) لآلتي: والكفر للمعايص كاره به، للمأمور مريد هو املعتزلة: قالت ص٩٧–٩٩).
فعله لكان هللا مراد الكفر كان لو (ب) سفيًها. يُعدُّ يريده ما بخالف فاآلمر باإليمان؛ أمره وقد الكافر
واقًعا لكان هللا مراد الكفر كان لو (ج) بالرضورة. باطل وذلك ثوابًا، طاعة فيكون هللا ملراد موافقة
كفر. بالكفر الرضا ألن باطل والالزم واجبًا، بالكفر الرضا فكان واجب؛ بالقضاء والرضا بقضائه،

يُطاق. ال بما تكليًفا باإليمان األمر كان ممتنع هللا مراد وخالف الكفر هللا أراد لو (د)
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ليست ألنها الطبيعية؛ العلوم يف وليس اإلنسانية العلوم نطاق يف اإلنسان أفعال تدخل ال؟
الطبيعية.82 القوانني حتمية وليست اإلنسانية الحرية فيها تتغلَّف مواقف بل أشياء

الحساب، صح ملا وإال لتحقيقه التامة واالستطاعة الفعل، عىل التامة القدرة ولإلنسان
برصف األفعال حرية دون التكليف يثبت وكيف التكليف. صح وملا املساءلة، وجبت وملا
حرية تثبت لم وإن اكتسابًا؟ قبيحة أنها أم قبيحة ذاتها من هي هل القبح، إرادة عن النظر
«الرشيك هو الشيطان ويصبح الطاعات، من مانًعا القبائح، عن مسئوًال هللا يصبح األفعال
الثواب واستحقاق الحساب، رشط والتكليف التكليف، رشطا هما والقدرة العقل الغالب»!

العقاب.83 أو
مجرد. كامٍل إنساٍن فعل من ال محدد موقٍف يف إنسان من إال تتم ال الشعور وأفعال
واإلحجام. لإلقدام للحركة، خالصة إمكانيٌة قطبان، يتنازعه عاملني، بني يوجد إنسان وهو
أو ثوابًا معصيًة، أو طاعًة إيجابًا، أم سلبًا أحد، منها يشأ لم أفعاله، صاحب اإلنسان

وال بأجسام ليست وأنها غريهم، وال هم هي ليست للفاعلني صفات األفعال أن الحكم بن هشام يرى 82
والسكنات كالحركات األجسام صفات يف قوله وكذلك أجسام. وال بأشياء وليست معادن هي قال: أشياء.
فكان واألراييح والطعوم األلوان ا فأمَّ واإليمان. والكفر واملعصية والطعام والكالم والكراهات واإلرادات

ص١١٢-١١٣). ج١، (مقاالت، ورائحته طعمه هو اليشء لون وأن أجسام أنها يزعم
عقًال وجوازه التكليف إمكان يف القول التكليفية. الطلبات ثبوت يف املرعية والصفات العبودية يف باب 83
للعبد التكليف توجيه يف يشرتط (ب) مقدورها. يف وتأثريها العبد قدرة يف (أ) أركان: بأربعة يتعلق
وجوًدا نفسه يف ممكنًا به املأمور يكون أن (ج) الخطاب. فهم من به يتمكن الذي عقله حضور من
والفاسق كفره يف مجبوًرا الكافر فيكون ص٣٠–٤٧)؛ (النظامية، والعقاب بالثواب يتعلق (د) ووقوًعا.
باختيارهما؛ والفسوق الكفر منهما أراد تعاىل إنه قلنا والطاعة. باإليمان تكليفهما يصح فال فسقه، يف
إرادة أنكروا واملعتزلة باملحال. التكليف يلزم ولم باالختيار والفسوق الكفر منهما علم أنه كما جرب، فال
ألن ومعصيته؛ كفره ال وطاعته إيمانه والفاسق الكافر من أراد تعاىل إنه قالوا حتى والقبائح للرشور هللا
حيث باإلرادة، قالوا أيًضا واملعتزلة ص٩٨-٩٩). التفتازاني، (رشح وإيجاده كخلقه قبيحة القبيح إرادة
بن عمرو وحكى ص٩٩). اإلسفراييني، (حاشية واضطراًرا جربًا ال واختياًرا رغبًة الكافر إيمان إن قالوا
فقال تسلم؟ ال لم له: فقلت السقيفة، يف معي كان مجويس ألزمني مثلما أحد ألزمني ما قال: أنه عبيد
الشيطان ولكن إسالمك يريد هللا إن للمجويس: فقلت أسلمت. إسالمي أراد فإذا إسالمي، يرد لم هللا ألن
جعل املعتزلة: وقالت ص٩٩). التفتازاني، (رشح األغلب الرشيك مع أكون فأنا املجويس: فقال يرتكنك. ال
ولوال يكفروا، وأن يؤمنوا أن فاستطاعوا فيه، يزدادوا أن إىل يحتاجون ال وكامًال ا تامٍّ االستطاعة لهم هللا

ص١٧٤). (التنبيه، يستطيعون ال ما عىل ندبهم ما ذلك
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لم ملا تمنٍّ عن تعبريًا أو بدل عن للبحث الوراء إىل رجوع كل الفعل، وقوع وبعد عقابًا.84
االعتبار يف ذلك يؤخذ قد ذاته. الواقع الحدث من تغري ال خالصة شعوريٌة عمليٌة هو يحدث
يحدث لم ملا تمنٍّ مجرد األمر كان إذا ولكن املستقبلية، لألفعال تجربة عىل الحصول يف
وتوقف املستقبل يف الثقة وعدم بالضعف وإقرار الخيال يف إغراق فهو حدث ما عىل وندم
فعل وجود من يمنع اإليمان فعل وجود ضده، وجود من يمنع الفعل وجود إن للحياة.
واملتناقضة املزدوجة لألفعال مجال فال للشعور. احتماَلني يمثالن الفعالن كان ملا الكفر
وقع وإال آخر بفعٍل إال استدراك وال تاريًخا، يصبح يتحقق أن بعد الفعل إن واملتشابهة.
ال مما يتم، لم مما العجز أو تم عما بالذنب واإلحساس والنهي والحرسة الندم يف اإلنسان
الفعل إثبات عىل العزم عقد أجل من التمني يجوز ذلك ومع شيئًا.85 الفعل واقع من يغري

الثاني.86
بمعنى بالرش يأمر لم فاهلل والتكليف؛ والرشع والواقع العقل إىل أقرب األفعال حرية
الحرة، اإلنسان إرادة إىل وبالتوجه عنه، بالنهي عليه نبه فقط إنه بل بإرادته يفعله لم أنه
كما لإلنسان، االختيار حرية تارًكا إليه وأشار نبه بل عليه، يجربه ولم بالخري أمره أنه كما
منه. والتحذير عنه النهي خالل من إليه ينبه أيًضا وإنما يريده، وال بالرش يرىض ال أنه

(العجاردة املعلومية وعند ص٧٤). ج٢، (مقاالت، محدث إال والكفر اإليمان فعل عىل يقدر وال 84

ص١١٦). ج١، (مقاالت، مخلوقة ليست العباد أفعال الخوارج)
تارك الكافر إن أكثرهم قال ُمحال. الحال تلك يف ضده فوجود ُوجد إذا اليشء أن عىل املعتزلة أجمعت 85
كان «لو يُقال: أن املعتزلة من قوم أحال لذلك الوجود؛ يف البدل وأحالوا كافر، هو ما حال يف لإليمان
الكفار: كفر حال يُقال قد واإلسكايف حرب بن جعفر وعند ضده.» كان وقد كان لو معنًى عىل اليشء
حال يف يؤمنوا أن يجوز إنه نقول وال لهم.» خريًا لكان الواقع كفرهم من بدًال آمنوا الكفار كان «لو
كفره من بدًال أمس آمن الكافر هذا كان لو املايض: الكفر يف نقول كما الوجوه من وجه عىل كفرهم

ص٢٨٦). ج١، (مقاالت، املايض الكفر من بدًال اإليمان يجوز وال له خريًا لكان
ضده كان وإن ضده من بدًال الثاني الوقت يف اليشء يكون أن يجوز الجبائي: إال جميًعا املعتزلة قالت 86

يرتك أن جائز وعباد الجبائي وعند يكن. لم مما البدل نجيز فإننا ذلك أجزنا وإذا الثاني. يف يكون مما
كان يكن لم يرتك ما ذلك كان ولو الوقت يف يكون أنه هللا علم ما الوقت مجيء قبل الثاني الوقت يف
أو الثاني الوقت يف يكون أنه هللا علم ما الجبائي وعند يكون. ملا تارًكا يكن ولم يكون أن العلم يف سابًقا
هو التجويز ألن الوجوه من وجه عىل تركه نجيز فلسنا يكون، بأنه الخرب وجاءنا األوقات من وقت يف

ص٢٨٦). ج١، (مقاالت، كفر هللا أخبار يف والشك الشك فعل
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والتنبيه، واإلرشاد التوجيه مجرد يعني بل عليه، الجرب يعني ال الشعور بأفعال األمر إن
والقبح.87 الحسن بني للتمييز العقل ولديه الفعل، وعدم الفعل عىل القدرة لديه واإلنسان
الوحي صميم من تنبع لم الخارج من مستوردة نظريًة ليس ألفعاله اإلنسان خلق إن
ومسئولية الوحي، أصل يف أنها كما عقلية رضورة الظلم عن هللا فتنزيه اإلسالم. وموطن
املعارضة حصار ذلك من القصد إنما الوحي. أصل ويف عقلية رضورة أفعاله عن اإلنسان

األمة.88 إجماع باسم األغلبية قهر من وإخراجها السياسية

بالخري، وأمر عنه نهى بل بالرش، يأمر لم هللا إن السنة: وأهل الحديث أصحاب قول جملة حكاية 87

لم هللا أن عىل املردار إال املعتزلة وأجمعت ص٣٢٣)، ج١، (مقاالت، له مريًدا كان وإن بالرش يرَض ولم
يكون وأن للمعايص مريًدا يزل لم هللا يكون أن بأرسها وأنكرت ص٢٧٤)، ج١، (مقاالت، املعايص يرد
ساخًطا راضيًا متكلًما يزل لم هللا يكون أن وأنكرت ص٢٤١). ج١، (مقاالت، لطاعته مريًدا يزل لم هللا
ًرا مصوِّ بارئًا رازًقا خالًقا صادًقا محسنًا عادًال حكيًما جواًدا معاديًا مواليًا رحيًما منعًما مبغًضا محبٍّا
وجه عىل للمعايص مريًدا هللا يكون أن يجوز ال املردار): (إال وقالت ا. ذامٍّ مادًحا ناهيًا، آمًرا مميتًا محييًا
وأنه كونه، يريد عما ينهى وأن يكون، أن يريد ال بما يأمر أن يجوز وال موجوًدا يكون أن الوجوه، من
ج٢، (مقاالت، أراد ما إىل يلجأ وأن يريد، ال مما املنع عىل قادر وأنه يرد، لم ما وكان يكن لم ما أراد قد
أن يجوز وال وظلم رش إليه يُضاف أن يجوز وال عادل حكيم الباري عطاء بن واصل وعند ص١٧٦).
واإليمان والرش للخري الفاعل هو فالعبد عليه؛ يجازيهم ثم عليهم ويحكم يأمر ما خالف العباد من يريد
مأمور اإلنسان إن األسواري، عليٍّا إال املعتزلة، وتقول ص٧٠). ج١، (امللل، واملعصية والطاعة والكفر
يكون، ال بأنه العلم إىل اإليمان قرن إذا األسواري: عيل وقال ص٢٨٥). ج١، (مقاالت، عليه قادر باإليمان
هللا أمر هل فقلت: صاحبه من قول كل أفرد وإذا عليه، قادًرا أو به مأموًرا يكون أن اإلنسان استحال

ص٢٨٥). ج١، (مقاالت، نعم قلت: الكفر؟ عن املؤمن ونهى عليه وأقدره باإليمان الكافر
ال الحكيم بأن قولها يف املنانية من ألفعاله اإلنسان بخلق القول أخذوا بأنهم املعتزلة األشاعرة تتهم 88

قالت: أنها إال بسواء، سواء الدهرية به قالت ما بمثل املنانية قالت فقد يخلقه. وال الظالم كون يريد
عىل بعضهم سلط ثم خلًقا خلق ومن عابث. ظالٌم فهو الخلق ذلك يضل من خلق ثم خلًقا خلق ومن
خالق غري هو وفاعله الرش خالق أن فبعلمنا قالوا: عابث. ظالٌم فهو خلقه طائع بني وأغرى بعض
ا، رشٍّ وال خريًا ال العباد أفعال من يخلق لم هللا بأن قبًحا زادت أنها إال املعتزلة، قول نص وهذا الخري.
فقالت تناقًضا زادت ثم نفسه. فعل يخلق أحد كل لكن هللا، غري هو والقبيحة الحسنة األفعال خالق وأن
هللا؛ هو تضادها عىل طباعهم وخالق رش. كله وفعله الشياطني، ومردة إبليس هو الرش عنرص خالق إن
قالت فقد الرباهمة؛ من مستمدة إنها أيًضا ويُقال والشيطان. إبليس أو النار أهل إنهم عنهم يُقال لذلك
عنده يعذبون أنهم يعلم ملا عباده هللا يعرض أن البنيِّ الجور ومن الحكمة وخالف العبث من إن الرباهمة
ولكن ص٧٣). ج٣، (الفصل، والنبوات الرسالة إبطال بذلك يريدون فيه؛ وقعوا إن العذاب ويستحقون
سماهم لهذا حزم: ابن ويقول املعنى. بهذا املوضوع للحديث طبًقا املجوس هم املعتزلة أن الغالبة التهمة
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خالقني والرش للخري إن وقالوا أقاويلهم، وضاهوا املجوس بديانة دانوا ألنهم األمة هذه مجوس الرسول
يملكون إنهم وقالوا املجوس. قالت كما هللا يشاء ال ما الرش من يكون وإنه ذلك، املجوس زعمت كما
هللاُ﴾ َشاءَ َما إِالَّ ا َرضٍّ َوَال نَْفًعا ِلنَْفِيس أَْمِلُك َال ﴿ُقْل هللا: لقول ا ردٍّ هللا، دون ألنفسهم والنفع الرضر
من رش ذلك يف وهم ص١١١–٢١٤). ج٣، (الفصل، اإلسالم أهل عليه أجمع وعما القرآن عن وإعراًضا
(األصول، كلها الخريات اخرتاع إليه وأضافوا األعمال، من الرشور خلق له ليس أنه زعموا الذين املجوس
كما القدرية قالت ما وهللا التحقيق): أهل (من البعض قال فقد جميًعا، هؤالء من أرش وهم ص٨١).
إبليس آخرهم قال كما وال النار، أهل قال كما وال الجنة، أهل قال كما وال النبيون، قال كما وال هللا، قال
الوحي وأصل العقل رضورة من يأتي إنما ألفعاله اإلنسان خلق أن والحقيقة ص٤٠–٤٣). (اإلنصاف،
فاعلية إثباتها يف املجوس إن بل املجوسية، أو املنانية عن ذلك ليس التكليف. وبواقع التنزيه بباعث
ليس أفعاله صاحب اإلنسان بأن القول إن األمة. من جزءًا املجوس اعترب لذلك اإلسالم؛ إىل أقرب لإلنسان
ليس وهو هلل، وتربئة اإلنسان ملسئولية وتأكيًدا الرشع وحق العقل، رضورة من هو بل خارجيٍّا، أثًرا
هم القدرية إن الحالتني. كلتا يف اإلنسان هو واحد بفاعل بل للخري، وواحد للرش واحد بفاعلني، قوًال
هللا قدر املذمومة األمور يثبت املجوس، مذهب مثل مذموم فاسد املجربة مذهب ألن املعتزلة؛ ال املجربة
املجوس من بسواء سواء والكسب الجرب إىل االسترياد تهمة توجه أن ويمكن ص٤٢١-٤٢٢). (املحيط،
ص٤٠٩؛ (املحيط، املجوس مثل كسبًا سموه يعقل ال بيشء األحكام األشاعرة علق فقد غريهم؛ من أو

ص٧٧٢–٧٧٩). األصول، رشح

70



اخلارجية الشعور أفعال ثالًثا:

تقوى األفعال، لحرية إثباتًا لها اإلنسان وخلق الداخلية الشعور أفعال تتحقق أن بعد
أفعال وتتحول الخارج، إىل الداخل من االنطاق عىل قادرة وتصبح وتتوحد الشخصية
وتصبح خارجية. ممتدٍة مبارشٍة أفعال إىل باطنية منطويٍة عكسيٍة أفعاٍل من الشعور
وتتحول وجسم، بدن إىل الخالص الشعور ويتحول «الجوارح». أفعال «القلب» أفعال
وبالتايل بالعالم؛ شعوًرا الخالص الشعور يصبح خارجية. حركة إىل الداخلية الحركة
وبلغة العالم. يف الشعور خارج أيًضا بل فقط الشعور داخل ليس الشعور أفعال تتحقق
القدرة. إىل اإلرادة ومن العمل، إىل اإليمان ومن الرشيعة، إىل العقيدة من االنتقال يتم القدماء
الداخلية، الشعور أفعال وصف يف قبُل من ظهرت التي نفسها الثالث النظريات وتظهر
العقائد إىل أقرب ألنه عقيدة الجرب ى يَُسمَّ ألفعاله. اإلنسان وخلق والكسب الجرب ونظريات
أو واضح عقيلٌ سنٌد له ليس وضيق انفعال أو مسبق حكم الفلسفية، النظريات إىل منه
أقرب ألنها نظرية والكسب الداخل. إىل مكبوتة خطابة مجرد بل الوجدان، تجربة له تشهد
ليست فهي ألفعاله اإلنسان خلق ا أمَّ الجدل. طريق عن نظريٍّا املبنية الفلسفية النظريات إىل
العقل، به يشهد نظري ووضوح الوجدان، بها يشهد واقعية تجربٌة بل نظرية، وال عقيدة

الربهان. إىل أقرب فهي وبالتايل لألفعال؛ تكليفي ورشط

الجرب عقيدة (1)

وعقيدة باإليجاب. لإلجابة الجرب عقيدة تظهر هنا جربية؟ الخارجية الشعور أفعال هل
عديد لدى وعامة منترشة هي ما بقدر املجربة ى تَُسمَّ بعينها كالمية فرقة عند توجد ال الجرب
وبالرغم واألسباب والبواعث الدوافع اختالف من بالرغم بالجرب القول يجمعها الِفَرق، من



(٣) الثورة إىل العقيدة من

الفردي السلوك عىل واآلثار النتائج تباين من وبالرغم النظرية واألسس الحجج اختالف من
واالجتماعي.1

الجرب دوافع (1-1)

أو التشبيه أو التنزيه عن دفاًعا إثباتها أو الصفات نفي بني بالجرب القول دوافع تختلف
يبعد تصوره كيفية عن النظر برصف التوحيد يف فاإليغال التجسيم؛ عن دفاًعا التأليه بني
اإلنسان زاد وكلما اإلنسان، يف التفكري عن يبعد هللا يف التفكري يف اإليغال وكأن العدل، عن
كما العالم. عن وخروًجا العدل عن ابتعاًدا يزداد فإنه العالم عن وابتعاًدا التوحيد يف اغرتابًا
تمسًكا مبدئي أصيلٍّ موقٍف عىل بناءً والتعصب والتشدد التصلُّب بني الجرب دوافع تختلف
والالمباالة واإلرجاء االستسالم وبني الخارجية العلنية الفعلية وباملقاومة الرشعي بالحق
للفرق العملية املواقف اختالف من فبالرغم القائم. للنظام وقبوًال للسلطان طاعًة والفتور
أو والشهادة للمقاومة ا إمَّ الجرب، عقيدة يف أيًضا تشرتك قد أنها إال السلطة من ومواقعها

والقدر.2 بالقضاء والرضا واالستسالم للخنوع
إنكار وأن اإلنسانية، الحرية إلغاء إىل عادًة يؤدي الصفات إثبات أن قبُل من ظهر وقد
من أول بأن النسق، هذا يخرق أن غريبًا وكان اإلنسانية. الحرية إثبات إىل يؤدي الصفات
وِمْن واحد، آٍن يف الحرية وبنفي الصفات بنفي نفسه الوقت يف قال من هو بالجرب قال
عىل بناءً ثانية مرًة الفريدة الحالة هذه فهم يمكن أنه والحقيقة ل. األوَّ القانون ينكرس ثَمَّ
املؤلهة الذات ثبتت هللا عىل التوحيد يف طبق إذا الصفات. ونفي الذات إثبات وهو ثاٍن، قانون
الحرية كانت ملا صفاتها دون الذات ثبتت اإلنسان عىل العدل يف طبق وإذا صفاتها، دون
إذا املؤلَّه. لحالة مماثلة تكون ال اإلنسان حالة فإن نظًرا القانون هذا صح وإذا صفة.
لإلنسان خارجية صفًة ليست اإلنسانية الحرية فإن له، صفات املؤلهة الذات صفات كانت
الثاني، القانون هذا يؤدي ال ثَمَّ وِمْن ذاته. اإلنسان هي تكون بل نفيها، أو إثباتها يمكن

للعبد قدرة ال الجمادات حركات بمنزلة حركاته وأن أصًال، للعبد فعل ال أنه عىل املجربة فرق تجمع 1

ص١٠٠). التفتازاني، (رشح اختيار وال قصد وال عليها
املقاومة سبيل يف واملوت للشهادة استسالم أنه عىل والقدر القضاء تفسري إلعادة األفغاني محاولة انظر 2

العدو. وجهاد
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الخارجية الشعور أفعال ثالثًا:

صفة ليست الحرية ألن بالرضورة اإلنسانية الحرية نفي إىل الصفات ونفي الذات إثبات
ووجوده.3 وجوهره ذاته هي بل لإلنسان،

هو املؤلَّه أن للمؤلَّه، صفة الحرية دامت ما الصفات، نفي عن الناشئ الجرب ويعني
العباد» أفعال «خلق تعبري إن بل مخلوقة.4 دامت ما اإلنسان، أفعال فيه بما يشء كل خالق
ألفعالهم العباد خلق وليس العباد ألفعال هللا خلق القصد كان إذا محض جربيٌّ تعبريٌ
أيًضا الجرب ويعني املجاز.5 طريق عن إال إليه اإلنسان أفعال تنسب ال ثَمَّ وِمْن بأنفسهم؛

العارفني عند ى يَُسمَّ وهذا باإليجاد، تعاىل انفراده من تقدم ما عىل تفريع هذا العباد. أفعال خالق هللا 3

وعموم وحدانيته وجوب من مر ما عىل فرًعا األفعال خلق املسألة، ص٢). ج٢، (التحفة، األفعال بوحدة
لو للعلم التأثري تبعية حيث من ص٩٨) (اإلتحاف، املمكنات لسائر وإرادته وقدرته للمعلومات علمه
(األمري، املوىل هو تفصيًال األشياء علمه عمم الذي وإن بتفاصيلها، لعلمه نفسه ألفعال خالًقا العبد كان
عنه، انتفاؤهما ويستحيل بهما، اتصافه يجب له صفتان وقدرته هللا إرادة أن املقام وحاصل ص٩٨).
ممكنتان فهما وقدرته؛ هللا إلرادة معاونتان فإنهما وقدرته العبد إرادة بخالف ممكن، بكل ويتعلقان
عالقة فهناك العبد جانب من ا أمَّ بعض. دون املمكنات ببعض ويتعلقان والعدم الوجود عليهما يجوز

ص٤٣-٤٤). (التمهيد، مؤثرة العبد فإرادة وبالتايل باملسبب السبب
عن هللا وأخرب عمل، له ليس العبد مثًال: يقول بالجرب. قال من أول صفوان بن جهم موقف هو هذا 4

ال ألنه خالًقا؛ فاعًال قادًرا (هللا) كونه أثبت أنه كما ص١٣٥). (األصول، العباد أفعال خالق أنه نفسه
أي الجرب تعريف هذا أصبح وقد ص١٢٨). ج١، (امللل، والخلق والفعل بالقدرة خلقه من يشء يوصف

ص١٢٦). ج١، (امللل، الرب إىل وإضافته العبد عن حقيقًة الفعل نفي
أحد يكون أال وجب خلقه، من شيئًا يشبه ال وكان فعاًال، هللا كان ملا (أ) شيئني: عىل إذن الجرب يقوم 5

ص١٩). ج٣، (الفصل، هللا أماته بل زيد مات نقول ال اإلنسان، إىل الفعل إضافة نفي (ب) غريه. اًال فعَّ
عىل أفعالهم إليهم تنسب الناس وإن الفاعل، هو وحده، هللا إال الحقيقة يف ألحد فعل ال جهم: يقول
والشمس والفلك بالشجرة ذلك فعل وإنما الشمس، وزالت الفلك، ودار الشجرة، تحركت يُقال كما املجاز
له خلق كما بذلك منفرًدا له واختياًرا للفعل إرادة له وخلق الفعل، بها كان قوًة لإلنسان هللا خلق هللا.
يف األفعال هللا بخلق أيًضا جهم وعند ص٣١٢). ج١، (مقاالت، متلونًا به كان ولونًا طويًال، به كان طوًال
كما الجمادات إىل ينسب كما مجاًزا األفعال إليه وينسب الجمادات، سائر يف يخلق ما حسب عىل اإلنسان
وأمطرت، السماء وتغيبت وغربت، الشمس وطلعت الحجر، وتحرك املاء، وجرى الشجرة، أثمرت يُقال:
جربًا كان فالتكليف الجرب ثبت وإذا جرب. األفعال أن كما جرب والعقاب والثواب وأنبتت. األرض وازدهرت
للمخلوقني األعمال تنسب وإنما هللا غري ألحد عمل وال فعل ال جهم وعند ص١٢٨-١٢٩). ج١، (امللل،
به وصفنا ملا مستطيَعني فاعَلني يكونا أن غري من الرحى ودارت الشمس زالت يُقال كما املجاز عىل
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هي وهذه أفعاله، إىل مضطرٍّا يكون بل كسب، أو استطاعة أو قدرة له ليس اإلنسان أن
الخالصة.6 الجربية

العلم والقدرة، العلم صفتَي خاصًة له، ونتيجة الصفات، بإثبات الجرب يثبت وقد
وسبق املؤلَّه علم يف قبُل من مقدًرا إال العالم يف يشء يحدث ال املطلقة. واإلرادة الشامل
املشخص الذات حق من وإن العالم. يف أفعاًال يثبتها املشخصة للذات الصفات إثبات إرادته.
نتيجة الجرب إثبات أن والحقيقة وأفعال. ذوات من عداه ما عىل األولوية له تكون أن املؤلَّه
وخنوع عجز عن تنمُّ مزيفة وتقوى العالم من مغرتب موقٍف عن ينتج إنما الصفات إلثبات
إيثار فيتم فيه؛ العاجزة واملزايدة واإليمان التقوى باسم بالوهم والقناعة ورضا، واستسالم
قناع تحت ومن التأليه عواطف وراء التخفي أجل ومن اإلنسان. أفعال عىل التأليه أفعال
وقد تأثري.7 أو استطاعة أو قدرة لإلنسان يكون فال اإلنسان، بأفعال التضحية تتم اإليمان،

سبيل عىل فهو له، فعًال أو للعبد كسبًا ى يَُسمَّ أن وإىل القدرة نفي إىل الجربية ذهبت ص٢١١). (الِفَرق،
ص٢١٥). (اإلرشاد، والرعشة الرعدة بمثابة واإلرادية االختيارية والحركات األخالق يف والتجوز التوسع
كالظروف نحن دائًما أحداثًا وال اكتسابًا ال أصًال بها لنا تعلق ال فينا، هللا مخلوقة األفعال جهم: يقول 6
ج٣، (الفصل، أصًال له استطاعة وال أفعاله عىل مجرب اإلنسان ص٣٦٣). ص٣٢٤، األصول، (رشح لها
أكسابهم عىل قادرين وال مكتسبني غري العباد منهم، يكون ما إىل مضطرون الدنيا يف العباد ص١٨).
عليها لهم وال اكتساب فيها لهم وليس إليهم، املنسوبة األفعال إىل مضطرون العباد ص٣٣٨). (الِفَرق،
ص١٣٤). (األصول، اضطرارها يف النوابض العروق حركة بمنزلة االختياري حركاتهم وإن استطاعة،
استطاعة ال العبد أن زعم من ص٢١١). (الِفَرق، االستطاعات وأنكر األعمال، إىل واالضطرار باإلجبار قال
البتة قادًرا ليس العبد أن ولديه ص٣٣٩). (الِفَرق، جربي فهو مكتسب وال بفاعل ليس الكسب، عىل له
ج١، (امللل، أصًال الفعل عىل قدرة وال فعًال للعبد تثبت ال الخالصة الجربية وهذه ص٦٨). (اعتقادات،
وال له قدرة ال أفعاله يف مجبور هو وإنما باالستطاعة يوصف وال يشء عىل يقدر ال فاإلنسان ص١٢٦).

ص١٢٨-١٢٩). ج١، (امللل، اختيار وال إرادة
مقدرة وخلقها أعمالنا قدر هللا أن نثبت نحن األشعري: يقول إذ األشاعرة جمهور موقف هو هذا 7

يكن لم يشأ لم وما كان هللا شاء ما أن عىل املسلمون أجمع ص٩١). (اللمع، ألنفسنا ذلك نثبت وال لنا،
يفعله أن قبل شيئًا يفعل أن أحد يستطيع ال … نشاءه أن هللا شاء وقد إال شيئًا نشاء ال أنَّا وأخربنا
ص٣٢٠). ج١، (مقاالت، يفعله ال أنه هللا علم شيئًا يفعل أن أو هللا علم عن يخرج أن يقدر أن أو
جميًعا السنة أهل إيمان هو هذا أصبح وقد ص٥٧-٥٨). (اللمع، يُراد أن ويجوز يشء لكل مريد هللا
تأثري ال ص٣٣٦). (الِفَرق، يكن لم يشأ لم وما كان هللا شاء ما بإرادته، إال العالم يف يشء يحدث أال
لجميع مقدر ص١٤٠). (املحصل، هللا بقدرة واقعان واملقدور القدرة بل أصًال، مقدوره يف العبد لقدرة
يكن لم يشأ لم وما كان شاء ما مشيئته، عن مخلوق يخرج وال بإرادته، إال حادث يكون ال األفعال،
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الطبيعة قوانني ونفي اإلنسان تأثري نفي خاصًة املتأخرة، العقائد يف ذلك عىل الرتكيز تم
وسلبًا القهر وقوى العرص ألوضاع تأكيًدا واإلرادة، القدرة خاصًة للصفات، إثباتًا املستقلة
يدافع؟ عمن واملتأخر املتقدِّم للمتكلم والسؤال الطبيعة.8 لقوانني وهدًما اإلنسان لقوى

هللا بقدر واقعة كلها العباد أفعال ص٣٧٤). (السائل، هللا هو العباد أفعال خالق ص٢٨). (اإلنصاف،
ص٣١١). (املواقف، وقدرها هللا بقدرة واقعة االختيارية العباد أفعال ص١٨٩). (املطالع، له مخلوقة
بقدرة واقعة كلها العباد أفعال إن الشيخ قال ص٧٢–٩٠). (املعالم، الكائنات لجميع مريد هللا أن يف
علم وألنه ومبدعه للكل موجب ال وإنه والكفر واإليمان والرش الخري من للكائنات مريد تعاىل إنه هللا،
به اإلرادة تتعلق فال جهًال علمه انقالب ألمكن وإال وجوده فامتنع إيمانه عدم كفره عىل يموت ممن
لجميع مريد تعاىل أنه يف وحدها، هللا بقدرة واقعة العباد أفعال أن يف ص١٨٩–١٩٨). (الطوالع،

ص١٢٥-١٢٦). (التحقيق، حي كائن بكل وتعلقها هللا إرادة ص٣٢٠–٣٢٣). (املواقف، الكائنات
8

وع��ال ج��ل ال��ق��ه��ار ل��ل��واح��د إال ل��ي��س ال��ت��أث��ي��ر ف��ي وال��ف��ع��ل
ال��م��ل��ة أه��ل ع��ن��د ك��ف��ر ف��ذاك ب��ال��ع��ل��ة أو ب��ال��ط��ب��ع ي��ق��ل وم��ن
ت��ل��ت��ف��ت ف��ال ي��دَّع��ي ف��ذل��ك ال��م��ودع��ة ب��ال��ق��وة ي��ق��ل وم��ن

ص٢٣–٢٧) (الخريدة،

أراده ك��ائ��ن ش��يء وك��ل إرادة وق��درة ح��ي��ات��ه
ال��م��را ف��اط��رح األم��ر غ��ي��ر ف��ال��ق��ص��د أم��را ق��د ل��ع��ب��ده ي��ك��ن ل��م وإن
ال��م��خ��ت��ار ال��ف��اع��ل اإلل��ه ف��ه��و واإلب��ص��ار وال��س��م��ع ك��الم��ه
ال��ت��ق��ى أخ��ي ك��ل��ه��ا ب��ال��م��م��ك��ن��ات ت��ع��ل��ق��ا وإرادة وق��درة

ص٣٦) ص٣٠-٣١، (الخريدة،

ال��ف��ن��ا ل��رزق��ه اع��داًم��ا إي��ج��اًدا أم��ك��ن��ا م��ا ح��ق��ه ف��ي وج��ائ��ز
ي��ص��ل أن أراد ل��م��ن ��ف م��وقِّ ع��م��ل وم��ا ل��ع��ب��ده ف��خ��ال��ق
وع��ده أراد ل��م��ن وُم��ن��ج��ز بُ��ع��ده أراد ل��م��ن وخ��اذل

ص١١-١٢) (الجوهرة،
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املزايدة بلغت وقد اإلنسان؟ أم هللا وأفعاله، حريته تهدد الذي من اإلنسان؟ عن أم هللا عن
هل موضوع؟ هللا وهل غريه. من ومراد لذاته مريد أنه كما يشء لكل مريًدا هللا ُجعل أن
وهو خصائصه أخصُّ اإلنسان من يسلب وهكذا بها؟ ومتعلق اإلنسان إلرادة موضوع هللا
اإلجالل عىل والتأكيد التأليه عواطف إثبات إال ثمن بدون عنها ومسئوليته األفعال خلق
والقوة السيطرة لغة املنترص؛ بلغة وتحدثها السلطة جماعة انتصار عن تعبريًا والتعظيم
السيطرة يف الرغبة إال ألفعاله خالق غري اإلنسان جعل يف الحكمة وما والجالل. والعظمة
بذلك يقول ال ِمنَّا فمن حاصل. تحصيل يُقال مما وكثريًا عنه.9 خارجية إرادة وإمالء عليه
للتسليم وطلبًا لالعرتاض ومنًعا لإلرهاب أحيانًا يستعمل ولكن النظري؟ بالحق اعرتاًفا

التمرد. عىل وقضاءً للثورة وتفريًغا
ونفي باملماثلة، اإلنسان إىل القانون نقل ثم التوحيد، يف الصفات بنفي الجرب ينشأ وكما
نحٍو عىل واإلرادة والقدرة العلم خاصًة الصفات، بإثبات أو لإلنسان، صفة باعتبارها الحرية
بتدبري أو علم دون خارجها اإلنسان، أفعال ذلك يف بما يشء، العالم يف يحدث ال بحيث مطلق،
اإلمام ل تحوَّ ما فإذا اإلمام. تأليه أو اإلنسان تأليه التأليه؛ من أيًضا الجرب ينشأ منها. وتدخل
خصائص عىل ويطلع يشء، كل ويقدر يشء كل يعلم ألنه املطلقة؛ الطاعة له وجبت إله إىل
من العباد أفعال املؤلَّه اإلمام يقرر التأليه يف الخلق أساطري ويف الناس. أعمال ويقرر العباد
الجرب ينشأ وكما مسبًقا.10 وتقديره يشء كل خلق يف اإللهية بالوظائف املؤلَّه ويقوم قبُل،
هو يجعله طبيعة، أي جسًما، املؤلَّه فاعتبار التشبيه. عن أيًضا ينشأ التوحيد يف التأليه من

عىل وذواتنا لصورنا خالق أنه أخرب كما العموم عىل األعمال خالق أنه أخرب هللا إن الباقالني يقول 9

أدخل قد وهو خالقها. يف اختلفنا وإن إجماًعا مخلوقة أفعالنا أن ومعلوم ص١٤٥). (اإلنصاف، العموم
تحت يدخله ال واملخاطب كالمه، إال غريه مخلوق ليشء خالق ال أنه عىل فدلَّ مخلوق؛ يشء كل خلقه يف
يخلق أن يجوز ال له، ومراد هللا خلق وهو إال يشء العباد من يكون ال ص١٤٥). (اإلنصاف، الخطاب
قبل األمة سلف اتفق الجويني: ويقول ص١٤٣). (اإلنصاف، أراده ما إال ملكه يف يكون وال غريه، أحد
إال مخرتع وال سواه، خالق وال العاملني رب املبدع الخالق أن عىل اآلراء واضطراب واألهواء البدع ظهور
العباد قدرة تعلقت ما بني فرق وال هللا، بقدرة حدثت كلها فالحوادث الحق؛ أهل مذهب هو فهذا هو،
قادر فاهلل لقادر؛ مقدور كل أن األصل هذا مضمون من ويخرج عليه. باالقتدار الرب تفرَّد ما وبني به

ص١٨٧). (اإلرشاد، ومنشؤه مخرتعه وهو عليه
فوقع فطار، األعظم باسمه تكلم العالم خلق هللا أراد ملا سعيد: بن املغرية عند الخلق أسطورة يف 10

فاجتمع فعرق املعايص، من فغضب ه؛ كفِّ عىل كتبها وقد العباد أعمال عىل اطلع ثم تاج، رأسه عىل
الِفَرق، ص٢٧٢؛ ج١، (مقاالت، نريِّ والعذب مظلم املالح عذب، واآلخر مالح أحدهما بحران عرقه من
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عند حتى أيًضا الجرب ويظهر الطبيعة.11 مظاهر أحد باعتبارها العباد أفعال عىل املسيطر
السيطرة له تكون فإنه إنسان أي يعطي مما أكثر أعطى قد اإلمام دام فما املعتدلة اإلمامية
قد ولكن للجرب. سببًا يكون فإنه التأليه يف سببًا االضطهاد يكون وكما اآلخرين.12 أفعال عىل
فيؤمن الظلم ورفع التحرر يبغي املضطهد فاملجتمع رضوري؛ تحرٍُّر صورة يف الجرب يظهر
مماثل تاريخي جربٌ فهو تاريخية. وبالخالصكحتميٍة الواجب وبالتحرر بالنرصالرضوري
املطلق الوالء طريق عن يتم ألنه جرب إىل يتحول ما رسعان التحرر هذا ولكن جربي. لتحرٍر
أو متوسطة أو غالية أصنافها اختالف عىل فالشيعة املؤلَّه. لإلمام املرشوطة غري والطاعة
اإليمان فعل يكون أن وتنفي القدرة تثبت التشبيه؛ أو التجسيم أو التأليه أنصار من معتدلة،
املعبود.13 املؤلَّه تقدير من كالهما القلوب وأفعال الجوارح فأفعال اإلنسان؛ بإرادة حر فعل
أفعاًال وليست كونية عملياٍت إىل تحوَّلت إذ مجربة أفعاًال الداخلية الشعور أفعال وتصبح

األفراد. واختيارات البرش ألفعال شاملة ومساراتها األفالك قوانني حتمية وكأن فرديًة
املطلقة وإرادته الشامل هللا علم وإثبات بالقدر القول بالجربيفصورة القول ينشأ وقد
حاجٍة كل ورفض لإليمان التعصب من القلوب، وأفعال الجوارح أفعال العباد، أفعال عىل
فعًال أو قراًرا فقط يكون ال املتحقق الفعل أو املتَخذ القرار أن ذلك عن وينتج فيه. عقلية
وإرادٍة أعظم علٍم عن صادر فعل أو قرار هو بل اإلرادة شحذ أو الفكر أعمال عن ناتًجا
والجرب اإلمام، ظهور لحني املؤقت االستسالم طريق عن الجرب الضدان يلتقي وهنا أشمل.
الخفاء والعلن، الرس يلتقي برأي، رأيًا اإلمام ومحاجة الفوري والتمرد الثورة طريق عن

الغد، يف ما ويعلم الغيب عيل يعلم سمعان بن بيان وعند ص١٢٠-١٢١). ج٢، امللل، ص٢٣٩-٢٤٠؛
عيل علم كما ذلك يعلمون واألئمة بيوتهم. يف الناس عن يغيب وما األوالد، من األرحام عليه تشتمل وما

ص١٥٦-١٥٧). (الرد،
ص٣٢). (الرد، والتشبيه بالجرب تقول وكلها اإلمامية، فرق إحدى وأهل اإلسماعيلية موقف هو هذا 11

هشام وعند ص٦٧). الِفَرق، ص١١٠؛ ج١، (مقاالت، هلل مخلوقة العباد أعمال الحكم: بن هشام وعند
ج٢، (مقاالت، بالفعل أمرهم هللا ألن الخلق؛ أفعال هي الحركات الطاق: وشيطان الجواليقي سالم بن

ص١١٢). ج١، (مقاالت، هللا يشاء أن إال الفعل يكون ال الطاق شيطان وعند ص٣٦).
فهي تكن؛ لم أن بعد واخرتعها وأبدعها خلقها مخلوقة، العباد أعمال إن الزيدية من فريق يقول 12

ص٢٣٩). ج١، (مقاالت، ومخرتعة له محدثة
كفره إىل ألجأه بل الكفر إىل ألجأه هللا، ِقبَل من وبسبب لعلة كفر الكافر إن القدر يف الشيعة تقول 13

ص٦). (االنتصار، معصية كل ويريد فاحشة كل يشاء هللا وإن فيه، وأدخاله إليه واضطراره
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يف وطريقة تعبري ووسيلة واصطالح لغة مجرد املرة هذه الجرب أن والحقيقة والظهور.14
عن تعبري أنه كما السابقة. الدوافع يف الحال هو كما عقيدة أو تصوًرا يفيد وال الحديث،
وظيفته اإليمان. يف مزايدة أو زائفة تقوى وإخالصوليسعن دينية وطهارٍة حقيقية تقوى
وهو بالنرص. وثقة العدل ومنصب الظلم قاهر هللا وبأن األعداء عىل اإللهية اإلرادة استدعاء
العقيدة هو املعنى بهذا الجرب إن إذ الشعبي؛ الدين يف ذلك يتضح كما األمة إجماع إىل أقرب
عمٍل أو مواٍز جهاٍد دون العوام إيمان عىل والغالب الشائع والتصور الجمهور عند السائدة
والالمباالة، والسلبية التواكل إىل النهاية يف ويؤدي ينفع، مما أكثر يرض ثَمَّ وِمْن مقارن؛

التاريخية. الحتمية عىل بناءً الخواص بعض عند بالعمل مقرونًا يكون وقد
عن الالمباالة من أي االعتقاد، يف للتعصب املقابل الطرف من الجرب ينشأ قد لذلك
تغيري يمكن وال يشء، كل تم وقد الحكم وملاذا العمل. عىل أو اإليمان عىل حكم أي إصدار
غابت قد املراجعة دامت وما حني؟ إىل الحكم إرجاء إال اإلنسان أمام وليس وقع، ما
كل دام ما ألفعاله اإلنسان خلق وفيم الحرية؟ وملاذا املسئولية؟ ففيم انعدمت قد واملساءلة
يف العوام عند الشعبي الدين يف للجرب اآلخر الوجه وهو الحساب؟15 يوم إىل مؤجًال يشء
واالنتفاضات والعصيان التمرد وحركات الغضب فورات باستثناء والهدوء السكينة حاالت

مريًدا يزل لم وهللا مخلوقة، العباد أعمال إن منهم الكثري يقول إذ الخوارج؛ بعض موقف هو هذا 14

عىل بأنه ال ومعاصيهم، العباد طاعات من علم ملا مريد وهو يكون، ال أنه علم وملا يكون، أن علم ملا
أفعال خالق هللا اإلباضية وعند ص١٧٤). ج١، (مقاالت، عليه بمكَره وال عنه بآب ليس إنه بل ذلك، حب
ص٥٢؛ ج٢، (امللل، القدر وأثبتت هلل مخلوقة العباد أفعال املجهولية وعند ص١٠٥). (الِفَرق، العباد
العباد أعمال وأن هللا، شاء ما إال يعمل أن يستطيع ال أحًدا أن الشعيبية وعند ص١٦٦). ج١، مقاالت،
يشاء ما إال سلطانه يف يكون وال العباد أعمال خالق هللا الخازمية وعند ص١٦٥). ج١، (مقاالت، مخلوقة
صحة عىل ويدل ص١٩٤). (الِفَرق، هللا شاء ما إال يكون وال هللا، إال خالق ال ص٤٧-٤٨). ج٢، (امللل،
هللا؛ إال مميت وال محيي وال هللا إال رازق ال وأنه هللا، إال خالق ال يقولون: وأنهم املسلمني إجماع ذلك
ص١٦٥). ج١، (مقاالت، القدر الخلفية أثبتت كما خالًقا. وأثبتوه غريه، من الخلق يكون فال وبالتايل
ويف فيه جهًما ووافقوا بالجرب، الشيبانية وقالت ص٤٥). ج٢، (امللل، هللا إىل ورشه خريه القدر وأضافوا

ص٥٠). ج٢، (امللل، الحادثة القدرة نفي
إىل ومالوا ص٢٠٢). (الِفَرق، األعمال يف بالجرب منهم صنف قال إذ املرجئة، بعض موقف هو هذا 15

بن الحسني ومنهم ص٢٥). (الِفَرق، واملرجئة الجهمية جملة من فهم واإلكساب، األعمال يف جهم قول
لها، فاعلون وهم هلل، مخلوقة العباد أعمال أن وعندهم ص٢٥١). ج١، (مقاالت، القدر ويثبتون النجار
مريًدا وقته، يف يكون أنه علم ما وقته يف يكون أن مريًدا يزل لم وهللا يريده، ما إال هللا ملك يف يكون وال
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تعرب الجماهري وعقيدة الجماهري، عىل للسيطرة تعززها السلطة عقيدة هنا الجرب الشعبية.
وتلقيها كاهلها، عن املسئولية بها وتزيح السلطة، مع رصاًعا بها ل وتؤجِّ عجزها، عن بها

للخالص. انتظار دون غريها عىل

الجرب عقائد (2-1)

اإلشقاء ثم والرش، للخري هللا خلق ثم والقدر، القضاء مقدمتها يف عقائد، عدة الجرب ويتضمن
فإن األفعال خلق ضمن والقدر القضاء عقيدة كانت وإذا والخذالن. التوفيق ثم واإلسعاد،
األم العقيدة ارتبطت وقد العقليني. والقبح والحسن األفعال خلق حافتَي عىل العقائد باقي
األصلية العقيدتان، أصبحت حتى والقدر بالقضاء اإليمان وهو عقائده برأس الجرب وهو
هو والقدر القضاء وإثبات والقدر للقضاء إثبات هو بالجرب فالقول متالزمتني. والفرعية،

بالتسمية.17 أوىل هو له املثبت أن مع َقَدريٍّا للقدر ناٍف كل وأصبح بالجرب.16 قول

مكتوب العالم يف يحدث ما كل أن والقدر القضاء عقيدة وتعني والقدر. القضاء (١)
اإلنسان. إرادة عن النظر برصف بالرضورة يحدث الكون. صفحة عىل وُمسطَّر قبُل من
والحكم الوصف بني التفرقة تُقلِّل وال بالرضورة. له منفذ إال هو ما اإلنساني والفعل
وإال كاملعلوم وقوعه العلم كمال ومن كامل، اإللهي والعلم علم، فالوصف الجرب، من شيئًا
كان إذا إذن يهم ال حادثة. والواقع العلم بني الفجوة فيه تكون خالًصا إنسانيٍّا علًما كان

األعمال خلق يف الجربية يوافقون كلهم والنجارية ص٣١٥). ج١، (مقاالت، يكون ال أنه علم ما يكون أالَّ
ص٦٨). (اعتقادات، واالستطاعة

عند أن عندنا املختار مسائل: وفيه املباحث من بهما يتعلق وما والقدر الجرب يف السادس الباب 16
ومع الحقيقة، سبيل عىل فاعًال العبد يكون هذا وعىل الفعل؛ يجب املخصوصة والداعية القدرة حصول
والقدر؛ القضاء يف خاتمة ص٧٢–٩٠؛ (املعالم، وقدره هللا بقضاء واقعة بأرسها األفعال تكون ذلك

ص٣٢٠–٣٢٣). املواقف،
هل املعتزلة؟ مثل ينكرونه الذين أم األشاعرة؟ مثل هلل القدر يثبتون الذين هم هل الَقَدرية؟ هم من 17

التسمية أن الحقيقة يف املعتزلة؟ مثل يثبتونه الذين أم األشاعرة مثل اإلنسان عن القدر ينفون الذين هم
أحق ومن التسمية يف املعتزلة رأي وهو له، بالنافني ال للقدر باملثبتني أي باملعتزلة، منها باألشاعرة أوىل
األشعري: يقول اتهام. بطبيعته والرفض النفي ألن كاتهام؛ باملعتزلة يلصقونها األشاعرة ولكن بها،
القدر يثبت فمن والكفر، الرش قدَّر هللا إن نقول ألنَّا القدر اسم نستحق (األشاعرة) أنَّا القدرية «زعمت
أفعاًال يُقدِّر وأنه ربه، دون لنفسه القدر يثبت من هو القدري لهم فيُقال يثبته. لم من دون قدريٍّا كان
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حكمية. علوم الوصفية والعلوم حكم، والوصف وصف فالحكم حكًما، أو وصًفا املكتوب
نسيان أو جهل دون املحفوظ والعلم والتسجيل، للتدوين فنية صورٌة املحفوظ» و«اللوح
العلم. لبناء طبًقا العقليات عن ويخرج السمعيات يف يدخل خالًصا سمعيٍّا أمًرا كان وإال
العقليات.18 من التوحيد مع العدل موضوعا أي العقليان والقبح والحسن األفعال، وخلق

وجب ربكم، دون وتفعلونها أعمالكم تقدرون أنكم تزعمون كنتم فلما … اللغة يف هو وكذلك خالقه دون
نقدرها إنَّا نقل ولم ربنا، دون أنفسنا إىل األعمال نضيف ال ألنَّا قدرية؛ نحن نكن ولم َقَدرية تكونوا أن
قدر هللا أن زعمتم إذا فيلزمكم قدريٍّا هلل التقدير أثبت من كان إذ لهم ويُقال لنا. تقدر إنها وقلنا دونه،
هللا أن نثبت «نحن أيًضا: ويقول ص٥٤). (اإلبانة، قدرية» تكونوا أن الطاعات وقدر واألرض السموات
مقدرة العبد أفعال أن وزعم هلل القدر أثبت فمن ألنفسنا. ذلك نثبت وال لنا، مقدرة وخلقها أعمالنا قدر
فأثبتوا ربهم، دون أعمالهم عىل بالقدرة ينفردون أنهم «وزعموا ص٩٤). (اللمع، قدريٍّا» يكون ال لربه
ص٧). (اإلبانة، عليه» بالقدرة هللا يصفوا لم ما عىل بالقدرة أنفسهم ووصفوا هللا، عن الغنى ألنفسهم
أزًال، األمور يقدر لم هللا أن وتزعم القدرة تنفي فالقدرية نفسها؛ القضية املتأخر الكالم علم أبرز وقد
يف بالغوا حيث القدر يف لخوضهم بالقدرية بوا ولُقِّ وقوعه، حال علًما هللا يستأنفه أي أُنُف األمر وتقول
بالغ إذا نافيه إىل يصح مثبته إىل نسبه يصح كما ألنه إليه يُنَسب أن أحق القدر مثبت يُقال وال نفيه.
علم مع قدرهم إىل العبيد أفعال تنسب التي القدرية ا وأمَّ الشافعي. اإلمام قبل انقرضوا وهؤالء نفيه، يف
العباد أفعال تنسب (ب) القدر. نفي يف وتبالغ وقوعها قبل األشياء علم سبق تنكر (أ) فقدريتان: به هللا

ص١٠٤). األمري، ص١٥؛ (التحفة، قدرهم إىل
بمشيئته إال يشء اآلخرة يف وال الدنيا يف يكون وال وقضاها، األشياء قدر الذي هو هللا حنيفة: أبي عند 18

األشعري وعند ص١٨٥). (الفقه، بالحكم ال بالوصف كتبه ولكن املحفوظ اللوح يف وكتبه وقدره، وعلمه
وقضاؤه حكمه فذلك املحفوظ، اللوح يف كتب حتى القلم وأمر علم، ما العباد من أراد وعلم هللا أراد كما
هللا بقضاء الرضا نطلق نحن الباقالني: ويقول ص١٤٤). ج١، (امللل، ويتبدل يتغري ال الذي وقدره
االعرتاض، يديه بني يتقدم وال األزلية، وإرادته السابق حكمه عىل يعرتض ال أنه بمعنى اإلطالق، وقدره
خلقه هو الذي هللا بقضاء نرىض نحن فيقول: يفعل، بما نعرتض وال غرينا ويف فينا أراده بما نسلم بل
املسلمني إخواننا ولجميع لنا ونريده بذلك فنرىض الثواب؛ عليه ووعد فعله، عىل ومدحنا به، أخربنا كما

شعًرا: قيل املتأخرة العقائد ويف ص١٦٦-١٦٧). (اإلنصاف،

ال��خ��ب��ر ف��ي ج��اء ك��م��ا وب��ال��ق��ض��اء ب��ال��ق��در إي��م��ان��ن��ا وواج��ب��ن��ا
م��ف��ر م��ن ل��ن��ا ف��م��ا م��ق��دورن��ا وك��ل وال��ق��در ب��ال��ق��ض��اء أم��ر وك��ل

ص١٥–١٧) ج٢، (الجوهرة،
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الخطة هو األوَّل البناء. هو والثاني األساس هو األوَّل متالزمان، والقدر والقضاء
هو األوَّل األعيان. يف التحقيقات والثاني (اللوح) املمكنات هو األوَّل تحقيقها. والثاني
العام أو بالعمل النظر عالقة اإلنسان عند يقابل ما وهو التفصيل. هو والثاني اإلجمال
بنية عن تكشف رصفة إنسانية عالقة إنها أي بالواقع املمكن أو بالجزء الكل أو بالخاص
مراحل يف طبيعيٍّا ذلك كان فقد األنبياء جميع بها قال عقيدة كانت وإذا اإلنساني.19 الفعل
وإرادته اإلنسان عقل يستقلَّ حتى البرشي الجنس تربية تكتمل أن قبل السابقة الوحي

الثابت.20 الطبيعة نظام أمام
وإخبار إعالم مجرد والقدر القضاء ويصبح املعنى يف والجرب اإللزام حدة تخفُّ وقد
نظام وإىل اإلرادة، إىل ال العلم وإىل العمل، إىل ال النظر إىل يشري فهو وبيان. وتبيني
اإلجبار وليس الخرب أو األمر أو الحكم معناه هنا فالقضاء اإلنسان. حرية إىل ال الكون
بينها فيما الحوادث سلسلة ارتباط أي والنظام، الرتتيب معناه يكون قد والتأثري. واإلقهار
املسئولية أساس األفعال جرب وليس العلم أساس الطبيعة الحتمية وهي واملعلول، بالعلة
تامة حريٌة أيًضا هناك ولكن والطبيعة، الكون مستوى عىل والتقدير الخلق هناك الخلقية.
بالنظم يتعلق فيما خاصًة ومسارها، وصورها ألشكالها وتغري الطبيعة يف إنساني وخلٌق

ال��ع��ل��م��ا ال��ن��اس��ك��ي��ن س��ب��ي��ل وات��ب��ع ت��س��ل��م��ا ك��ي م��س��ل��ًم��ا ل��ه ف��ك��ن

ص٧٦-٧٧) (الخريدة،

ب��ال��ج��زاء ال��م��وع��ود وال��ق��در ب��ال��ق��ض��اء ال��رض��ا ف��وج��ب

ص٤٤) (الوسيلة،

املمكنات وجود هو القضاء البناء. بمنزلة واآلخر األساس بمنزلة أحدهما متالزمان، والقدر القضاء 19
واحًدا مفصلة رشائطها حصول بعد األعيان منزلة يف وجودها والثاني اإلبداع سبيل عىل مجملة اللوح يف

ص١٤٨). (الدر، واحد بعد
عند ظاهر وأمره العباد. أفعال يتناول وهذا وقدره هللا بقضاء الحوادث أن امللل أهل أكثر من اشتهر 20

ص١٤٩). (الدر، لها املوجبتنَي والداعية وللقدرة نفسها لها الخالق أنه تبني ملا الحق أهل
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من إال بعدي فالعلم مسبًقا؛ يعرف ال وهذا العلم، كشف مجرد واإلعالم التبيني االجتماعية.
بعدية، قبليًة فتكون بالفعل ينفذها ثم لها ويُعدُّ لينفذها اإلنسان يضعها إنسانية خطٍة
نفسه اإللزام يكون وقد النبوة. وتطور النسخ بدليل الوحي مثل مًعا استقرائية استنباطيًة
إلزاًما بالرضورة وليس أخالقيٍّا إلزاًما أو مبدئيٍّا عقليٍّا إلزاًما أو رصًفا باطنيٍّا داخليٍّا إلزاًما

الذاتي».21 «الجرب باسم املعارصة بلغتنا اآلن يعرف ما وهو خارجيٍّا،
والقدر القضاء عقيدة فإن الصفات، إلثبات طبيعية نتيجًة كان بالجرب القول أن وكما
عىل وقادر الكائنات، لجميع مريد فاهلل هلل، كصفتنَي والقدرة اإلرادة إلثبات طبيعية نتيجٌة
من كانا إذا ويقول األزل.22 يف صفاته والقدر القضاء اعتبار إىل األمر ويصل يشء. كل
ترتبط ألنها أقوى الذات فصفات الفعل؛ صفات من كانا إذا الحدة وتخفُّ الذات صفات
فيكون متوسطة حلوٌل تنشأ وقد الحدوث. إىل أقرب ألنها أقل الفعل وصفات باألزل،
العام بني كصلة بالقدر القضاء وصلة العقل، إىل أقرب وهو حادثًا، والقدر قديًما القضاء

والقدر بالقضاء الواجبات فتكون اإللزام بمعنى يكون وقد والتقدير. الخلق والقدر القضاء فمعنى 21

املعايص هللا قىض هل سؤال: عىل األشعري أجاب وقد واإلعالم. التبيني بها يُراد وقد الباقي. دون
قضاء بأنه حق؟ هللا أَفقضاء سؤال: عىل أجاب كما كونها، عن وأخرب كتبها بأن خلقها بنعم، وقدرها؟
أمر الذي القضاء ا وأمَّ باطل. ومنه حق منه الخلق ألن واملعايص؛ كالكفر موجود هو ما خلق الذي هللا
إن حزم ابن ويقول ص٨١). (اللمع، املقيض غري ألنه فحق وكتاب وأخبار إعالم هو الذي والقضاء
معنى فيهما ظنوا أن إىل والقدر) (القضاء اللفظتني هاتني املسلمني استعمال لكثرة ذهبوا الناس بعض
بها ورسوله، هللا بها خاطبنا التي العرب لغة يف القضاء معنى وإنما ظنوا، كما وليس واإلجبار اإلكراه
يف القضاء ومعنى ص٣٩). ج٣، (الفصل، الخرب أو األمر أو فقط الحكم أنه مرادنا ونتفاهم، نتخاطب
حكم والقدر القضاء ومعنى ص٣٩). ج٣، (الفصل، اليشء إليه ينتهي الذي والحد الرتتيب، العربية اللغة
ويتساءل ص٤٠). ج٣، (الفصل، كذا وقت إىل كذا صفة عىل وترتيبه وبكونه ذمه أو بحمده يشء يف هللا
(ب) الخلق. بمعنى يكون قضاء (أ) أقسام. خمسة ويجيب: القضاء؟ ينقسم وجه كم عىل الباقالني:

ص١٦٥-١٦٦). (اإلنصاف، واإللزام الحكم (ه) األمر. (د) واإلعالم. اإلخبار (ج) التسليط.
والقدر القضاء ص٣٢٠–٣٢٣). املواقف، ص٧٢–٩٠؛ (املعالم، الكائنات لجميع مريد هللا أن يف 22

متعلقة أزلية قديمة واحدٌة هللا إرادة األشعري وعند ص١٨٥). (الفقه، كيف بال األزل يف صفاته واملشيئة
لهم مكتسبة إنها حيث من ال مخلوقة إنها حيث من عباده وأفعال الخاصة أفعاله من املرادات بجميع
فيما عليه هي ما عىل باألشياء املتعلقة األزلية إرادته هو األشاعرة عند هللا قضاء ص١٤٤). ج١، (امللل،
(الدر، (الجرجاني) وأحكامها ذواتها يف معني وتقديٍر مخصوص قدٍر عىل إياها إيجاده وقدرته يزال ال

ص١٢٥-١٢٦). (التحقيق، حي كائن بكل وتعلقها هللا إرادة ص١٤٨-١٤٩).
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الكل بني الصلة طبيعة يعارض ما وهو قديًما والقدر حادثًا القضاء يكون أو والخاص،
والواقع.23 املمكن وبني والجزء،

معنى أصبح ثم التوحيد، يف كليًة األفعال خلق موضوع ضاع املتأخرة العقائد ويف
املوضوع هو أصبح الذي والقدر بالقضاء اإليمان هو هللا» إال إله «ال يف عنه املعرب التوحيد
وأصبح به وتوحد التصوف من اقرتب ثم السواء. عىل وللتوحيد األفعال لخلق البديل
فقط والقدر بالقضاء اإليمان يصبح لم والقدر. بالقضاء يؤمن الذي الصويف هو املوحد
وانتهى بذاته مكتفيًا أعمى إيمانًا أصبح بل اإلنساني للفعل الحلول وأحد الجرب عقائد إحدى
الرفضوالتحرر شعار وهي هللا» إال إله «ال شهادة أصبحت وبالتايل ل. األوَّ األفعال موضوع
االستغناء لعقيدة طبًقا والقدر بالقضاء اإليمان شعار واإلثبات النفي فعيل عن املعرب
عقيدة أصبحت وبالتايل إليه. عداه ما كل وافتقار سواه ما كل عن هللا استغناء واالفتقار؛

والعدل.24 التوحيد كل هي والقدر القضاء
ال من كل ر وتُكفِّ والقدر القضاء تثبت اإلصالحية الحركات بعض حتى أنه والعجيب
عقيل عرٍض أي النصوصدون بسلطة اإلنسان عىل يحطَّان والقدر القضاء إن بل به. يؤمن
اإلصالح ويتم الصوفية عند الصرب مع والقدر القضاء يتحد ثم اإلنسان. لسلوك تحليل أو

فالقدر والقدر؛ القضاء يف واملاتريدية األشاعرة اختلفت فقد للماتريدية. والثاني لألشاعرة األوَّل الحل 23
أزًال هللا تحديد املاتريدية وعند فعل، صفة إىل فريجع مخصوص قدٍر عىل األشياء هللا إيجاد األشاعرة عند
فريجع املخلوقات، صفات أزًال علمه أي ورض، ونفع وقبح حسن من عليه يوجد الذي ه بحدِّ مخلوق كل
هي ما عىل األزل يف األشياء هللا إرادة األشاعرة عند والقضاء الذات. صفات من وهي العلم صفة إىل
واإلتقان اإلحكام زيادة مع األشياء هللا إيجاد املاتريدية وعند الذات، صفات من فهي يزال، ال فيما عليه
ص١٦-١٧؛ (التحفة، املاتريدية عكس عىل األشاعرة عند قديم والقضاء حادث فالقدر فعل. صفة فهو
الحنفية تأثري تحت االعتزال من واقرتابًا األشاعرة عن تراجًعا املاتريدية كانت وملا ص١٠٣). اإلتحاف،
الحال هو كما اإلرادة صفة وليس العلم صفة إىل القضاء رد يف إال يظهر لم االقرتاب هذا فإن الفقه، يف
القضاء عقيدة سيادة عىل يدل مما أزل؛ صفة القدر اعتبار يف املاتريدية تشدد وظهر األشاعرة. عند
بالقضاء الرضا يجب حنيفة: أبي شارح ويقول العام. املاتريدي النسق خارج الشعبي الدين يف والقدر
مكان من به يحيط وما ورضر ونفع وقبح حسن من توجد التي برتبته مخلوق كل تعيني وهو والقدر،

ص١٣). الفقه، (رشح عقاب أو ثواب من عليه يرتتب وما وزمان
إىل أمورنا نلجئ (األشاعرة) «إنَّا يقول: إذ األشعري، عند قبُل من موجودة واالفتقار االستغناء عقيدة 24

إله «ال قولنا فيه فيدخل بالقدر اإليمان ا وأمَّ ص٩)، (اإلبانة، إليه» وقت كل يف والفقر الحاجة ونثبت هللا،
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من وكل إليه، هي سعت األقدار إىل يسع لم من كل إن بل هللا، أقدار عىل الصرب طريق عن
يف تقع فالحوادث قدره. أجل من وجود اإلنسان وكأن إليه هي تسع لم األقدار، إىل سعى
العقيل وإدراكه الحر باختياره اإلنسان سعى وإذا اإلنسان، بفعل ال األقدار بفعل الكون

يشء.25 يتحقق ولم فعل أي يتم لم والقبيح الحسن بني وتمييزه
والقدر، القضاء عقيدة يف النظر أعادت األخرى اإلصالحية الحركات بعض ولكن
ذاتي جرب أنه عىل والقدر القضاء تفسري وإعادة الجربية، مذهب وبني بينها والتفرقة
له بالقضاء فاالعتقاد والرتدد؛ اإلحجام من ويمنع اإلقدام، عىل يبعث بل الفعل، ينفي ال
األفراد شجاعة عىل يبعث باألسباب، واإليمان واملعلول العلة عىل ويقوم وجداني، أساس
الشعوب ونهضت األمم تقدمت به إذ التاريخ؛ من سند وله والكسل، والبطالة التوكل ضد

ص٢٧). (الجامع، والعلم واإلرادة القدرة ثالثة؛ أمور مجموع القدر ألن االفتقار جزء يف أعني هللا» إال
شعًرا: قيل وقد

ان��درج��ت ال��ش��ه��ادت��ي��ن الزم ف��ي ت��ق��ررت ال��ت��ي ال��ع��ق��ائ��د وذي
ال��خ��ل��ي��ق��ة وح��اج��ة ق��ل غ��ن��اء ال��ش��ري��ع��ة ال��ك��ل��ي��ة الزم إذ
وح��دان��ي��ة واس��ت��ث��ِن س��ل��ب��ي��ة ل��ن��ف��س��ي��ة اس��ت��غ��ن��اؤه ف��ي��وج��ب

ص٣٤-٣٥) (الوسيلة،

أصابه ما أن الجاهلون يظن القيم ابن عىل اعتماًدا يقول: إذ الوهاب عبد بن محمد موقف هو هذا 25

لحكمٍة قدره يكون أن أنكر أو وقدره، بقضائه جرى ما يكون أن وأنكر وحكمته، هللا بقدر يكن لم
اإليمان من الوهاب عبد بن محمد يستنبط ثم ص١٥٦-١٥٧). (الكتاب، الحمد عليها يستحق بالغة
به. اإليمان كيفية بيان (ب) والقدر. بالقضاء اإليمان فرض (أ) منها: مسائل، عدة والقدر بالقضاء
جرى (ه) به. يؤمن حتى اإليمان طعم يجد ال أحًدا بأن اإلخبار (د) به. يؤمن لم من عمل إحباط (ج)
ص١٦). (الكتاب، به يؤمن لم ممن محمد الرسول براءة (و) الساعة. قيام إىل الساعة تلك يف باملقادير
ومنعها يسع لم ملن لحصولها بالقدر اإليمان ص١١٠). (الكتاب، هللا أقدار عىل والصرب أيًضا: ويقول
وشق الخدود رضب فيمن الوعيد شدة هللا، أقدار عىل الصرب اإليمان من ص١٢). (الكتاب، سعى عمن
للعبد هللا حب عالمة بالرش، هللا إرادة للخري، بعبده هللا إرادة عالمة الجاهلية. بدعوى ودعا الجيوب
لها يسع لم ملن لحصولها بالقدر اإليمان ص١١٠-١١١). (الكتاب، بالبالء الرضا ثواب السخط، تحريم
منكري يف جاء ما باب ص١١٠–١٥٦، (الكتاب، هللا أقدار عىل والصرب باهلل، اإليمان سعى، عمن ومنعها

ص١٥٦-١٥٧). القدر،
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العقائد يف املحدثني بعض الحظ وقد الكون.26 يف األمم وسنن التاريخ قوانني ضمن وكأنه
كما العمل.27 إىل والدعوة والقدر القضاء عقيدة بني التوفيق وحاولوا أيًضا ذلك املتأخرة
بعمل هللا علم أن عىل والتأكيد القدر، يف الخوض عن النهي ثالثة إصالحيٌة حركٌة حاولت
كما االعتزال.28 إىل األشعرية من خطوة االنتقال وبالتايل ملزًما؛ ليس االختياري اإلنسان
وتفنيد للعقيدة نقد دون أشعري نحو عىل كليًة العقيدة نفي رابعة إصالحيٌة حركٌة حاولت
والحرية العمل إىل الدعوة يصعب وكأنه أخطائها.29 عن وكشف ملخاطرها وبيان لحججها
وموجًها الشعبي الدين مكونات وإحدى الرتاث، يف راسخة زالت ما والقدر القضاء وعقيدة

الجماهري. لسلوك

بالقضاء فاالعتقاد والقدر»؛ القضاء «رسالة ويف الدهريني»، عىل «الرد يف األفغاني محاولة هي هذه 26

سبب له حادث كل أن إىل يلتفت أن فكر له من عىل وسهل الفطرة، إليه ترشد بل القاطع الدليل يؤيده
والكسل البطالة يف ال العمل يف ِمنَّا الرشع طلبه إنما القضاء إىل والركون التوكل … الزمان يف يقارنه

ص١٨١–١٨٨). الكاملة، (األعمال
روح وبث العاملني همم تثبيط عىل وجعلوا اإللهي الترشيع حقيقة جهلوا الذين بأقوال تغرتوا «وال 27

أن وزخرفتها هذه بأقوالهم كادوا حتى الشياطني دعاة وصاروا الصالح العمل عن والتقاعد الكسل
واإلقبال الصالحة األعمال ترك عىل الناس يحملوا وأن اإللهية الرشعية والنواهي األوامر أسس يهدموا

ص٣٧-٣٨). (القول، الواهية.» الشبهات تلك عىل اعتماًدا املعايص عىل
ورد التوحيد حقيقة»، عنه النهي القدر «رس يقول: إذ التوحيد» «رسالة يف عبده محمد محاولة هذه 28

ص٥٩–٦٥). (الرسالة، ملزًما ليس االختياري العبد بعمل هللا علم الرشك،
شعًرا: يقول إذ إقبال محمد محاولة هذه 29

ال��ث��ري��ا م��ل��ك��وا ق��د وب��ال��ق��رآن ال��م��س��اع��ي ت��رك��وا ق��د ال��ق��رآن م��ن
خ��ف��يٍّ��ا ق��دًرا زم��ام��ه��م وك��ان س��ع��ي ك��ل ردُّوا ال��ت��ق��دي��ر إل��ى
رض��يٍّ��ا ل��ه��م ص��ار ك��ره��وه ف��م��ا إس��ار ف��ي ال��ض��م��ائ��ر ت��ب��دل��ت

ص٩) الكليم، (رضب

ج��ب��ًرا ف��ي��ه اخ��ت��ي��اًرا ��ى ُس��مَّ ال��ظ��ال��م ذل��ك

ص٣١) الكليم، (رضب
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عن هللا مسئولية مقدمتها يف أخرى عقائد عدة تنبع والقدر، القضاء األم، العقيدة ومن
هللا كان ملا لإلنسان رض أو نفع من العالم يف يحدث ما وكل والقبح والحسن والرش الخري
من كان وإذا مخلوقة. أشياءُ والرض والنفع والقبح والحسن والرش والخري يشء، كل خالق
اإلنسان مسئولية وأين الخري؟ عن الرش يصدر فكيف الخري عن الخري يصدر أن املعقول
دون ورشه بخريه إذن والقدر القضاء يثبت والقبيح؟ الحسن بني التمييز ويف االختيار يف
إثبات زحمة يف التنزيه يضيع وبالتايل للرش؛ خالًقا املعظم املؤلَّه يكون كيف التساؤل حتى
بالقضاء قولهم يف الفالسفة عند بوضوح ذلك ظهر وقد يشء.30 لكل الشامل هللا خلق

أيًضا: ويقول
ال��ف��ض��اء ل��رح��ب م��ش��وق ـ��ب��ات ال��نَّ��ـ أن ت��ب��ي��ن غ��ص��ن ك��ل ع��ل��ى
وال��ن��م��اء ب��ه ال��ن��ش��وء ج��ن��ون ح��بٌّ ال��ت��رب ظ��ل��م��ة ف��ي ق��رَّ ف��م��ا
ب��ال��ق��ض��اء ال��رض��ا م��ع��ن��ى ذاك ف��م��ا س��ع��ى ت��رك ف��ط��رة ف��ي ت��ب��غ ف��ال
ف��س��ي��ح��وا اإلل��ه م��ل��ك ض��اق وم��ا ف��س��ي��ُح ف��ض��اء ال��ن��م��اء أله��ل

ص٣٥) الكليم، (رضب

أفعال جميع أراد هللا أن األشعري وعند ص١٨٤). (الفقه، هللا من ورشه خريه املقدر حنيفة أبي عند 30

هللا بقضاء نؤمن (األشاعرة) ونحن وقدره. هللا بقضاء والرش الخري ورضها، نفعها ورشها، خريها العباد
ليخطئنا، يكن لم أصابنا ما وأن يصيبنا يكن لم أخطأنا ما أن ونعلم ومره، حلوه ورشه، خريه وقدره،
يف يكون ال السنة أهل وعند ص٩). (اإلبانة، هللا شاء ما إال نفًعا وال ا رضٍّ ألنفسهم يملكون ال العباد وأن
يكون ال يشاء ال وما كان هللا شاء ما هللا، بمشيئة تكون األشياء هللا، شاء ما إال رش وال خري من األرض
وعند ص١٥-١٦). (التنبيه، هللا من ورشه خريه بالقدر اإليمان عقائدهم ومن ص٣٢٠). ج١، (مقاالت،
حتى املتأخرة العقائد يف ذلك استمر وقد ص٧١). ص٢، (امللل، هللا من ورشه خريه القدر السلف أهل
اإليمان ا وأمَّ ص٢). (الجامع، بالقدر واإليمان … ستة اإليمان فأركان اإليمان؛ أركان من ركنًا أصبحت
ورش خري من أصابنا ما كل أن نعتقد أن علينا فالواجب وعلم. وإرادة قدرة ثالثة: أموٍر فمجموع بالقدر
(الجامع، وقوعه قبل علمه وسبق وإرادته، بقدرته علينا أوقعه هللا عند من كله ومر؛ وحلو ورض ونفع

شعًرا: قيل وقد ص٢١-٢٢).

ال��زل��ل أه��ل ف��اج��ت��ن��ب وش��رٍّا خ��ي��ًرا ع��م��ل ك��ل خ��ال��ق ت��ع��ال��ى ف��ه��و

ص٣٤-٣٥) (الوسيلة،
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صادر ألنه الخري إىل ه متوجِّ العالم يف أو الوجود يف فالنظام الكون؛ مستوى عىل والقدر
اإللهي القضاء يف داخًال الخري فكان الرسمدية؛ واإلرادة األزلية العناية هي وتلك الخري، عن
عن هللا مسئولية أصبحت الفالسفة عند العالم هو هللا كان وملا بالعرض. ال بالذات دخوًال
ال بالذات الرش وكذلك له، وجود ال املطلق والرش كله. الكون مسئولية األشاعرة عند الرش
ال بالعرض اإللهي القضاء يف داخل وهو الوجود. يف وليس الذهن أو اللفظ يف إال له وجود
بينهما فالتساوي بالرش، املمزوج الخري ا أمَّ والخلقة، الطباع يف فهو املطلق والخري بالذات.
الغالب، الخري هو فقط واملوجود لها. وجود ال أيًضا الخري عىل الرش وغلبة له، وجود ال
بالذات فالرش الوجودي؛ الرش وجود وتنكر بطبعها، ة خريِّ الفطرة لتجعل تفاؤل رنة وهو
فكلها والرسقة والظلم واملرض واأللم والوجع والتشويه والعجز الجهل ا أمَّ العدم.31 هو
ثابتة. جواهر وليست طارئة أعراض تغيريها، يمكن اجتماعية أوضاٌع أي نقص مظاهر

وهو وانتشاًرا، قوًة تماثله أخرى عقيدٌة والقدر القضاء عن وتنتج واإلسعاد. اإلشقاء (٢)
الفردية الحياة مستوى عىل والقدر القضاء عن التعبري وهو واإلشقاء، اإلسعاد موضوع
الشعبي، الدين يف النتشارها نظًرا املتأخرة العقائد يف الغالبة الصورة هي واالجتماعية.
أجهزة خالل ومن القائمة النظم لدى سياسيٍّا لها والرتويج االجتماعية، الحياة يف وأثرها
الحايل الوضع عن تكشف أنها املتأخرة العقائد هذه مثل وأهمية الدينية. واملؤسسات اإلعالم
قبُل، من مقدَّران أزليَّان، والشقاوة فالسعادة االجتماعي. ووضعها النفيس بنائها لألمة،
أمه!» بطن يف شقى من والشقي أمه، بطن يف سعد من «السعيد يتبدَّالن. وال يتغريان ال
السعيد أو سعيًدا الشقي يصبح أن استحال االجتماعية، األوضاع تغيري استحال وبالتايل
رحابة يف وليس الكفر يف والشقاء اإليمان يف والسعادة يتغري. ال أبديٍّا كونيٍّا نظاًما شقيٍّا،
الكافرين من واألغنياء السعداء، فهم املؤمنني من الفقراء كان وملا الدنيا. وبحبوحة العيش
بظلم املظلومون يسعد بغناهم! األغنياء ويشقى بفقرهم الفقراء يسعد األشقياء. فهم

عليه غالب الخري ا وإمَّ واألفالك، كالعقول محض خريٌ ا إمَّ املوجود والقدر: القضاء يف الفالسفة رأي 31

الرشور من العالم هذا تنزيه يمكن ال أكثر. فالصحة كثريًا كان وإن املرض فإن العالم؛ هذا يف كما
الخري ترك ألن فعله والتزم والعرض. بالرضورة واقًعا والرش ل، األوَّ بالقصد واقًعا الخري فكان بالكلية؛
دوٌر به يُهَدم لئال العالم حياة به الذي املطر ترك الحكمة من فليس كثري؛ رش القليل الرش ألجل الكثري

ص٣٢٣). (املواقف، البحر أو الرب يف سابح يتألم ال أو معدودة
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بالفواتح، وليس بالخواتيم والعربة للمظلومني! بظلمهم الظاملون ويشقى لهم، الظاملني
يهم وال سعيًدا، يموت أن يهمه بل شقيٍّا الشقي عاش إن يهم ال بالحال. وليس باملآل العربة
لها وتستعد الخاتمة من العامة وتخاف شقيٍّا! يموت أنه يكفيه سعيًدا السعيد عاش إن
الخاصة حرص آخرتها عىل العامة تحرص لها. وتخطط السابقة من الخاصة تخاف كما
عن تعرب ألنها لفظي بينها والخالف ذلك، عىل املتأخرة العقائد تجمع وتكاد دنياها. عىل

األمة.32 يف وعامة شائعة واجتماعيٍة نفسية أوضاٍع

يف تعاىل عنده سابًقا كونه حال األزل يف مقدَّر السعيد فوز والشقي. والسعيد والشقاوة، السعادة 32
الوصف باعتبار الشقي وشقاء السعيد فوز من كلٌّ فليس السعيد فوز مثل األزل يف شقاؤه … علمه
يتحول لم تعاىل. علمه يف أزًال سبق ما اعتبار بل الثاني، يف والكفر ل األوَّ يف اإليمان من الحال يف به القائم
انقالب وااللزام وبالعكس. شقيٍّا ينقلب ال فالسعيد علمه؛ يف أزًال سبق ما والشقي السعيد من واحد كل
هي السعادة ألن يتبدالن وال يتغريان ال األزل يف مقدرتان والشقاوة فالسعادة بديهي؛ وهو جهًال بالعلم
فالخاتمة االعتبار؛ بذلك الكفر عىل املوت هي والشقاوة بذلك، أزًال هللا علم تعلق باعتبار اإليمان عىل املوت
ُختم وإن كفر. تقدَّمه وإن السعداء، من كان األزل يف أنه عىل دلَّ باإليمان له ُختم فإن السابقة عىل تدل
وخوف الخاتمة من العامة وخوف إيمان. تقدَّمه وإن األشقياء من كان األزل يف أنه عىل دل بالكفر له
السعادة أن إىل املاتريدية وذهبت األشاعرة. إليه ذهب ما هذا تالزما. وإن أشدُّ وهو السابقة من الخاصة
انقلب الكفر عىل مات وإذا الحال يف املؤمن هو فالسعيد كذلك. الكفر هي والشقاوة الحال يف اإليمان هي
كان أن بعد سعيًدا انقلب اإليمان عىل مات وإذا الحال، يف الكافر هو والشقي سعيًدا، كان أن بعد شقيٍّا
املراد يف اختلفوا ألنهم لفظي؛ واملاتريدية األشاعرة بني فالخالف وبالجملة، ص٦-٧). (التحفة، شقيٍّا

ص٤٢). الخريدة، ص٢٠٠؛ (اإلتحاف، األحكام يف االتفاق مع الشقاوة ولفظ السعادة لفظ من
شعًرا: قيل وقد

واإلس��ع��اد واإلش��ق��اء وال��ت��رك اإلي��ج��اد ح��ق��ه ف��ي وج��ائ��ز
إن��ش��اء ي��ك��ن ف��ل��م أزل ف��ي ال��ش��ق��اء وك��ذا ال��س��ع��ادة ث��م
األج��ل ب��ان��ت��ه��اء االع��ت��ب��ار ل��ك��ن ع��م��ل م��ن ي��ل��ي��ق م��ا ك��ل دل��ي��ل
ي��ن��ت��ق��ل ل��م ال��س��اق��ي وم��ث��ل��ه األزل ف��ي م��ا ال��س��ع��ي��د ف��إذن
ط��ري��د ك��اف��ًرا ي��م��وت وم��ن س��ع��ي��د م��ؤم��نً��ا ي��م��وت ف��م��ن
ي��ن��ت��ق��ل ل��م ث��م ال��ش��ق��ي ك��ذا األزل ف��ي ع��ن��ده ال��ع��ب��د ف��وز

ص١١-١٢) الجوهرة، ص٣٧؛ (الوسيلة،
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أنها من بالرغم منها، مهرب ال اإلنسانية بالحياة تتعلق صفات واإلسعاد واإلشقاء
خلٌق فهي العباد؛ بأفعال واتصاًال وتغيريًا حدوثًا واألكثر الذات صفات من سطوًة األقل
واإليمان؛ الكفر خلق بل واإليمان الكفر عىل القدرة خلق فقط ليس اإلنسان، يف هللا من أبدي
قديمة الصفات كانت فإذا شقاء. أو سعادة من له يحدث فيما دور أي للعبد يبقى فال
اإلسعاد ذات. صفة والتكوين بالتكوين، الرتباطهما بقدمهما قديمان واإلشقاء فاإلسعاد
ويف الكون ويف اإللهي الفعل ويف اإللهي العلم يف كالخلق، كونية أوضاٌع إذن واإلشقاء
اإليمان يف ليسا والشقاء والسعادة الكونية.33 النظرية األسس يف أي اإلنساني، الوجود
وحده النظر يمثالن الكفر أو فاإليمان الطالح؛ أو الصالح العمل يف بل وحدهما والكفر
يعرب الذي الشعائري العمل من وانتشاًرا وامتداًدا اتساًعا أكثر الصالح والعمل العمل. دون

فيقيض سعيد؟ أم أشقيٌّ رب يا املالئكة «تقول مثل: األسطورية الروايات بعض عىل األشاعرة ويعتمد
أمه، بطن يف سعد من «السعيد مثل: أو ينقص.» وال فيها يُزاد فال الصحف تُطوى ثم امللك، ويكتب هللا،
شاء من وأشقى سعيًدا وكتبه شاء من أسعد هللا أن عاقل كل من فعلم أمه.» بطن يف شقي من والشقي
النبي عن الرواية هذه أجل من الضالل إىل ونسبه مسعود ابن عدالة النظام أسقط وقد شقيٍّا. وكتبه

ص٨٧-٨٨). ج١، امللل، ص٣١٩؛ (الِفَرق،
هو املاتريدي وعند اإليمان، عىل مات من والسعيد الكفر، عىل مات من الشقي األشعري: عند 33

نعم. والثاني ال، األوَّل فقال يتبدَّالن؟ والسعادة الشقاوة هل الخالف هذا عىل وينبني املؤمن. أو الكافر
الشقاوة عىل اإلماتة فألنهما األشعري عند ا أمَّ اتفاًقا. يتبدَّالن فال واإلسعاد اإلشقاء ا وأمَّ لفظي. والخالف
ا وأمَّ باملقدور. القدرة تعلُّق عن عبارة ألنها حادثة عنده وهي األفعال، صفات من فهما السعادة، أو
يتبدالن ال واإلسعاد فاإلشقاء ثَمَّ وِمْن والرزق؛ والخلق واإلماتة كاإلحياء قديمان فألنهما املاتريدي عند
عىل يموت وبأنه سعيد، أنه األزل يف هللا علم من هو السعيد ص٤٢-٤٣). الخريدة، (رشح لقدمهما
اإليمان، عىل مات من هو فالسعيد املعايص. ويرتك حياته طول الطاعات يعمل كان وإن واإلسالم اإليمان
عنها. يتحول وال سعادته من ينتقل ال فالسعيد يتبدل. ال علمه وباقي الكفر عىل مات من هو والشقي
بالشقاوة، تتبدل السعادة املاتريدية: وعند (األشاعرة)، عنها يتحول وال شقاوته من ينتقل ال والشقي
كافًرا. يموت بأن اآلخرة يف شقيٍّا يصري وقد الدنيا دار يف املؤمن هو فالسعيد بالسعادة؛ تتبدل والشقاوة
بحسب والشقاء فالسعادة مؤمنًا. يموت بأن اآلخرة يف سعيًدا يصري وقد الدنيا يف كافًرا كان من والشقي
بالشقاوة تتبدل ال له املعلومة فالسعادة يتبدل ال الذي هللا علم يف ما إىل بالنظر ا وأمَّ للعباد، يظهر ما
يكون والتغري يسعد، قد والشقي يشقى قد والسعيد ص٣٧-٣٨). (القول، … لفظي الخالف وبالعكس.
صفاته عىل وال هللا عىل تغري وال هللا، صفات من وهما واإلشقاء، اإلسعاد دون والشقاوة السعادة عىل

ص١٣٢). اإلسفراييني، حاشية ص١٣٢؛ التفتازاني، رشح (ص١٣٢؛ النفسية
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كانا وإن اختياران والعمل واإليمان الضامرة. األخالقية الحياة أو الباطنية التقوى عن
األفعال. بتحقق يتحقق الذي الرسمدي اإللهي العلم ضمن

العقائد وكأن والهداية، والتوفيق واإلضالل، الخذالن أمور تنبثق واإلشقاء اإلسعاد ومن
الشعور أفعال يف تتغلغل الجرب عقيدة لبُّ هي التي والقدر القضاء عقيدة من املستقاة
واملجتمع الطبيعة أفعال يف أيًضا وربما الخارجية، الشعور أفعال يف تغلغلها الداخلية
وتمنيات، وتخيالت أوهام أي وانفعاالت، وعواطف إحساسات مجرد كلها وهي والتاريخ.
واالجتماعية النفسية وباألوضاع باألسباب الجهل عىل تقوم إنما التكوين. بصفة لها شأن وال
الخاذل هو أو الصالح والعمل لإليمان املوفق هو هللا بأن القول إن والجماعات. لألفراد
سلوك من أشمل عام كوني قانوٍن مجرد العامة عند يعني إنما العبد قدرة وليس للكافر
يف ينفي وال الشعبي، الدين عن يعرب شعبي مأثوٍر مجرد الخاصة عند ويعني األفراد،
الحق طريق عن وليس الوعد صدق طريق عن ذلك ويتم اإلنسان.34 اختيار حقيقة الواقع
اإللهي الوعد وصدق تخلف، الوعود إن البرش. حياة يف صادًقا الوعد يكون وحتى املكتسب،

عنه. وتعويض البرشي الوعد لخلف قلب

وترزيًقا، رزًقا ى تَُسمَّ باملرزوق أو إماتة، ى تَُسمَّ وباملوت إحياءً، ى تَُسمَّ بالحياة (الصفات) تعلقت إن 34
الخذالن ى ويَُسمَّ العبد، يف الكفر خلق أو الكفر قدرة خلق اإلشقاء األفعال. بصفات املسماة وهي
الطاعة خلق أو الطاعة عىل قدرة خلق اإلسعاد املاتريدي. وأطلقه املوت، بحالة األشاعرة قيده واإلضالل،
ودليلها الشقاوة وعالمة الصالح، والعمل اإليمان ودليلها السعادة عالمة … بالهداية ى ويَُسمَّ العبد يف
خربه بمقتىض سعادته موجبًا دليًال ذلك كان الصالح والعمل لإليمان عبده هللا وفَّق ومتى باهلل، الكفر
دليًال ذلك كان وكفر عاند أو يؤمن فلم أهمل حتى عبًدا هللا خذل ومتى يخلف. ال الذي الصادق ووعده

الكفار. حق يف يُخَلف ال الذي ووعيده خربه بمقتىض لشقاوته موجبًا
شعًرا: قيل وقد

وال��ش��ق��اوة ال��خ��س��ر أه��ل وخ��ذالن ال��س��ع��ادة ذوي ت��وف��ي��ق وم��ث��ل

ص٣٧-٣٨) (القول،

يف الشعور أفعال خامًسا: الطبيعة، يف الشعور أفعال رابًعا: الداخلية، الشعور أفعال ثانيًا: أيًضا انظر
االستحقاق. وقانون الغائي العقل عن الثاني الفصل أيًضا: انظر والتاريخ. املجتمع
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الجرب حجج (3-1)

لنفسه وتأسيًسا له تأييًدا يجدها أن عقيدة أو مذهب ألي يمكن التي النقلية الحجج أكثر ما
اللغة وبقواعد واملنسوخ وبالناسخ النزول بأسباب الرتباطها نظًرا ظنية وكلها عليها.
أسطورية رواياٌت عليها والغالب العلم. نظرية يف معروف هو ما عىل التفسري وبأصول
تفصيل أو املجمل بيان يف رصفة عمليٌة الحديث غاية أن مع الشعبي الخيال فيها يتضح
حجة هي إنما الصوفية أو السلف أو الصحابة أو اإلجماع حجة أن كما السلوك. أوجه
النهاية يف وهي الشعبي. الوعي يف وتقدير باحرتام تحظى التي الجماعة سلطة سلطة،

وجدان.35 شهادة أو عقل دليل أو حس شاهد وليست سلطة حجة
بالحجج ومقابلتها ومراجعتها منها التحقق يمكن التي العقلية الحجج هي األهم ولكن
الضد. استحالة عىل معظمها يقوم واهية عقليٍة أسٍس عىل الجرب ويقوم الربهان. واستعمال
عىل تقوم فهي الضد؛ استحالة تثبت ما بقدر إيجابيٍّا شيئًا تُثبت ال أسس معظمها وهي

مثل: اليشء إلثبات النقيض إبطال أي الخلف برهان

املؤلَّه فعل مع املشرتك أو املستقبل يف اإلنساني الفعل إثبات بأن التوهم (١)
املؤلَّه إال الحقيقة يف فاعل ال ألنه الرشك؛ إىل تؤدي والرشكة الرشكة، إىل يؤدي املشخص

القلم: فقال اكتب. له فقال القلم هللا خلق ما «أول حديث: مثل وذلك قدسية أحاديث غالبيتها ويف 35

الحق أهل قاله ما عىل داللة التحقيق هذا ويف القيامة.» يوم إىل كائن هو ما اكتب هللا: فقال أكتب؟ ماذا
آلدم موىس ومهاجمة وإبليس آدم قصة وتستعمل ص٣٨). الفقه، (رشح تابعة األشياء حقائق أن من
له فقال عليك. قدر بل موىس: فقال يقدر؟ لم أو عيلَّ قدر قد األمر هذا أترى موىس يا آدم: قال حتى
األمور جميع أن رصيح وهذا موىس. آدُم فحج نبينا قال عيلَّ؟ قدر أمر من فراري يكون فكيف آدم:
ومالئكته باهلل تؤمن أن فقال: اإليمان عن سأله رجل وأتاه ومشيئته. وقدره هللا بقضاء ورشها خريها
شاء ما أن عىل الصحابة من املسلمني إجماع … هللا من ورشه خريه والقدر اآلخر واليوم ورسله وكتبه
أريد ملا تُسلِّم لم فإن أريد ما إال يكون وال وأريد تريد األنبياء: بعض قال يكن. لم يشأ لم وما كان
بم السلف بعض وُسئل هللا. أراد ما إال الدارين يف يكون ال أريد! ما إال يكون ال ثم تريد، فيما أتعبتك
عليه فيجري به ويهمُّ األمر يعزم ِمنَّا الواحد أن وذلك الهمم؛ وفسخ العزائم بنقص فقال: ربك؟ عرفَت
أراد واملريد لنفسه، قدَّر ما غري له املقدر ألن الفسخ ذلك أن عاقل كل فعلم به؛ وهمَّ عليه عزم ما غري
الحجج بعض انظر ص١٦٠-١٦١). (اإلنصاف، لنفسه العبد أراده ما كل فكان لنفسه؛ أراد ما غري

(ص٢٥٢–٢٥٥). اإلرشاد يف النقلية
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رفعًة اإللهي للفعل ومشاركة مزاحمة اإلنساني الفعل اعتبار أن والحقيقة املشخص.36
ِندَّين متماثَلني، طرَفني أصبحا وهللا اإلنسان وكأن هللا شأن من وحطًة اإلنسان شأن من
لحقه انتزاًعا أو هللا يف وليسحطة التنزيه. يعارض ما وهو واحًدا فعًال يتنازعان متعادَلني
عظمة وليس يشء. كل ومالك يشء كل خالق هللا دام ما الحق الفاعل هو اإلنسان يكون أن
رفًضا فقط ليست الحجة هذه إن منه. ويغتصبه إياه ويسلبه فعله اإلنساَن هللاُ ينازع أن هلل
واحد. فعٍل يف واإلنسان هللا بني املشاركة يعني الكسب ألن للكسب رفض أيًضا بل للحرية،
فاعل ال أنه وهي سابقة مسلَّمة عىل تقوم ألنها املطلوب عىل املصادرة عىل الحجة تقوم كما
وانتقد املتقدم الكالم تحقيق املتأخر الكالم علم أعاد وقد إثباته. املطلوب وهو هللا إال حق
نحو جديدة دفعًة أعطته التي الفلسفة تأثري تحت العقلية أحكامه من وزاد خطابيته
قادرين بني مقدور استحالة األوىل ثالث. شعٍب يف نفسها الحجة صياغة وأعادت العقالنية
هللا قدرة تثبت كي اإلنسان بقدرة ى يُضحَّ ملاذا الصياغة، هذه يف حتى ولكن للرشكة. نفيًا
جواز استحالة والثانية املشاهدة؟ وواقع الحس لبداهة األقرب وهو اإلنسان قدرة تثبت وال
اإلنسان قدرة وهي الحادثة القدرة أن والحقيقة الوجود. يف التأثري جاز وإال الفعل يف التأثري
الطبائع تغيري هدفها وليس نظامها. وإعادة توجيهها بل األشياء إيجاد منها القصد ليس
مزايدة مجرد والجواهر الطبائع إىل وتوجيهها أعراضها. بل الجواهر تبديل أو صورها، بل
صورها. إبداع أمكنه وإن األشياء خلق عىل قادر أحد من فما اإليمان. عىل الجرب أنصار من
عىل قادًرا هللا يكون أن الطبيعي ومن عباده. عليه أقدر ما جنس عىل الباري قدرة والثالثة
الفردي؛ الفعل عىل والقدرة الجنس عىل القدرة بني فرق هناك ولكن العباد. أفعال جنس
التي الفردية األفعال يف بالفعل تتحقق ال فإنها وشاملة عامة كانت كلما الصورية فالقدرة
هلل تنزيه ال منها ينتج ال الجزء عىل الكل مزايدة أنها إىل باإلضافة هذا العباد. بقدرة تتحقق
واإلنسان، بنيهللا واملبارزة التحدي إعالن هو املطلوب ليس النهاية ويف باإلنسان. اعتزاز وال

هللا وبني بيننا رشكتم فقد كفر أو إيمان أو معصية أو طاعة من أفعاله يخلق ِمنَّا الواحد إن قلتم إن 36
إيمان أو كفر أو سكون أو حركة من يخلو ال الجسم ألن وذلك بخالقنا؛ إال خلقه يتم ال وإنه الخلق، يف
إال أحدهما خلق يتم ال وأنه والرب العبد بني الخلق مشرتكة الذوات جميع أن فصح معصية. أو طاعة أو
ص٩؛ (املغني، قادرين من فعل وقوع املجربة ز وتُجوِّ ص١٤٧). (اإلنصاف، رشك وهذا اآلخر بمخلوق
ص٩٧؛ التفتازاني، (رشح العبادة استحقاق بمعنى األلوهية يف الرشيك هو اإلرشاك ص٥٧). التوليد،

ص١٠٢-١٠٣). اإلسفراييني، حاشية ص١٠٢-١٠٣؛ الخيايل، حاشية
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أو العالم خالق أنه يدعي ال فاإلنسان الكائنات؛ وإيجاد الحوادث تسيري عىل أقدر أيهما
االجتماعية.37 لنظمه ه وموجِّ مساره، يف مؤثر هو بل موجده،

الفعل يف خارجية إرادٍة تدخل يعني ال جزئيٍّا أو كليٍّا بها العلم دون أفعال وقوع إن (٢)
كاٍف نظريٍّ وضوٍح دون يفعل ما كثريًا اإلنسان أن يعني بل تحقيقه، أو به العلم تقرر
له وكاٍف واضح عقيلٍّ أساٍس عىل قام ما هو األمثل الفعل أن صحيح وغايته. الفعل ألساس
يتحقق حتى الفعل ميدان يف التي العوامل كل استبصار عىل القائم والفعل وهدف، غاية
ميدان يف املتداخلة العوامل بجميع الشاملة النظرية اإلحاطة هذه ولكن تام. بنجاح الفعل
لدى التي املعلومات بقدر أيًضا نسبيٍّا الفعل فيتأتَّى مستحيلة، أو نسبية تكون قد الفعل
طبًقا ها ويُغريِّ بل معلوماته، من اإلنسان يزيد الفعل بدء بمجرد ولكن املوقف. عن اإلنسان
خالص سلوكيٌّ موقٌف وهذا واللحظة. التو يف علًما يحدث أو املعروف غري الجديد للواقع

له.38 ومقررة قبُل من كله باملوقف عاملة خارجية إرادة أية تدخل إىل يشري ال
ال فذلك التفاصيل؛ بجميع اإلحاطة دون عام نظري بأساٍس الفعل إتيان ويجوز
أو دالة غري التفاصيل تلك كانت ولو خاصًة النظر، يقني يف أو الفعل صحة يف يقدح
زينون حجة وكأنها البطيئة! للحركات املتخللة بالسكنات العلم مثل خيالية أو مستحيلة

بني مقدور الستحالة إال يكن لم مخلوقة العباد مقدورات تكن لم لو (أ) اآلتية: الحجج اآلمدي يوجه 37

تأثريها لجاز واالخرتاع باإليجاد الفعل يف الحادثة القدرة تأثري جاز لو (ب) مستقيم. غري وهو قادَرين
التي األجناس جميع مثل عىل قادر الباري (ج) واحدة. قضية الوجود إن حيث من موجود كل إيجاد يف
مثلها عىل قادًرا يكن لم عليها يقدر لم لو فإنه عليها قادًرا يكون أن فيجب ذاك وإذ العبد. مقدور يف
ص٢١٤–٢٢٣). (الغاية، له مخلوقة تكون أن وجب العباد أفعال عىل قادر أنه ثبت وإذا خلف. وهو

يريد ِمنَّا الواحد إن حتى بقدره يعده وال يحرصه وال فعله، يعلم ال ما يفعل ِمنَّا الواحد نجد 38

خرج إذا ِمنَّا الواحد وأيًضا يريده. وال يعلمه ال ما فيفعل ذلك غري إىل ً خطأ فريمي صوابًا يتكلم أن
عدد عن سئل ولو وأنشأها. خلقها خطاها خطوة كل أن الخالق فعند إليه وصل حتى املسجد إىل
هو وأكسابنا ألفعالنا الخالق أن إال يبق فلم يعرفه. وال يعلمه وال يقول ما يدِر لم خطاها خطوة كل
بتفاصيل عامًلا يكون أن لزم نفسه ألفعال خالًقا العبد كان لو ص١٤٧). (اإلنصاف، يعلمها الذي هللا
لو ص٣٧٤). (املسائل، ألفعاله خالًقا يكون أالَّ فيلزم أفعاله بتفاصيل عالم غري العبد أي لكنه أفعاله،
أحيازها ويعرف البطيئة للحركة املتخللة بالسكنات فيحيط بتفاصيله عامًلا لكان باختياره فعله أوجد
أن فله عليه أُكره فيما والتورية التعريض يعرف لم إذا املكره يف الهذيل أبو قال ص١٩٠). (مطالع،
ص٩٦؛ للخيايل، حاشية ص٩٦؛ التفتازاني، رشح ص٧٨؛ ج١، (امللل، عنه موضوًعا وزره ويكون يكذب

ص٩٦). اإلسفراييني، حاشية
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يتجزأ ال حيوي كواقٍع يحدث ال الفعل وكأن الجهل! إلثبات هنا تستخدم الحركة إبطال يف
يصعب إذ اإلمكان؛ بقدر حاصل علٍم عىل الحقيقة يف الفعل يحدث ساكنة.39 حركاٍت إىل
الجديد تدخل الحتمال الفعل ميدان يف الداخلة العوامل بجميع نظريٍّا اإلملام يستحيل قد أو
التكيف عىل القدرة عىل واعتماًدا القرار، وأخذ البديهة رسعة عىل اعتماًدا ولكن باستمرار.
الفعل عىل الدالة هي والتفاصيل بالتفاصيل. املعرفة عدم عىل التغلب يمكن الفعل إتيان يف
يتحدَّد الفعل كان وملا الفعل. رسيان يف تؤثر ال التي الدالة غري التفاصيل ال فيه املؤثرة
دالة غري تفاصيل ذلك سوى ما فإن املوقف، وطبيعة والغايات والبواعث باألفكار أساًسا

جلدها! شعريات عدد أو لونها أو اليد تركيب مثل
ليست والحظ املصادفة وأفعال األمثل. الفعل هو املروي وغري املقصود غري والفعل
إال تثبت ال بل خارجية، إرادًة تثبت ال املصادفة وأفعال مسبق. علٍم عىل تقوم أفعاًال
املؤلَّه عىل دليًال واملصادفة الرتوِّي عدم أفعال تكون فكيف كذلك كانت لو وحتى املصادفة.

املعبود؟
ذاته أن إىل فباإلضافة حال؛ بأي للجرب إثباتًا للمؤلَّه كصفة الشامل العلم يعني وال (٣)
علم وجود فإن العالم، يف واقعي وجوٌد له وليس واإلجالل التعظيم لعواطف تشخيص
ولكن والعمل. النظر بني واإلرادة، العلم بني فرق هناك وقوعه. بالرضورة يعني ال شامل
النظر بني أو واإلرادة العلم بني التمييز وإن تحقيقه، الكامل العلم صفات من إن يقال قد
هذه ففي اإلنسان. يف إال يحدث ال والوجود املاهية بني أو والواقع املمكن بني أو والعمل

التشخيص.40 يف الوقوع من مفر ال الحالة
الحوادث؛ عىل جرب أي إثبات يعني ال يقع لن أو سيقع بأنه الوحي يف يشء عن واإلخبار
يقيني. نظريٍّ أساٍس عىل غايته ويحقق حياته يقيم كي لإلنسان معطى مسبق علم فهذا
يعني ال يشء عن اإلخبار للعمل. كله الجهد يكون حتى مسبًقا النظرية يعطي فالوحي
معرفة إن بفعله. يحققه أن اإلنسان عىل مسبًقا نظريٍّا يقينًا يعني بل اليشء، حدوث

اليونانية». أصوله يف الغربي «الرتاث إىل بالرجوع وليس له الرتاث إشارة من آتية زينون إىل إشارتنا 39
الوجدان. وشهادة العقل بداهة عىل اعتماًدا بل معارصة غربيٍة فلسفٍة أية إىل يحيل ال عليه ردنا أن كما
العبد عن الصدور واجب فهو وجوده هللا علم وما العبد، عن الصدور ممتنع فهو عدمه هللا علم ما 40

وقوعه وجب الوقوع معلوم كان إن وأيًضا ص٣١٥). (املواقف، االختيار يبطل وأن عنهما، مخرج وال
ص١٩١). (مطالع، امتنع الالوقوع معلوم كان وإن
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الطبقة تنرص خارجية إرادٍة أية تدخل تعني ال العاملة الطبقة بانتصار املسبقة االشرتاكي
االنتصار. بفعل العاملة الطبقة تقوم حتى الالزم النظري اليقني إعطاء تعني بل العاملة،
أصبحت قد األمة هذه أن تعني ال للناس أُخرجت أمة خري هي ما أمًة بأن الوحي إخبار إن
وتحقيق األمة هذه بفعل حقيقة إىل تتحول خالصة إمكانيٍة كشف تعني بل بالفعل، كذلك

رشطها.41
معلقة اإلرادة فهذه اإلنسانية، الحرية إلغاء مطلقة شاملٍة إرادٍة وجود يعني وال (٤)
تعظيم عواطف حقيقتها يف هي التي التأليه لعواطف تشخيص الحقيقة يف هو بذات
إن قيل ولو منترص. مجتمٍع يف سلطة كائنات أو هزيمة عن نفيس كتعويٍض ا إمَّ وإجالل،
اإلرادة تعد لم إنساني نحٍو عىل بالرضورة إرادته وقوع تعني وال ذاته، يف إرادة املؤلَّه إرادة
يف واإلرادة السواء. عىل الغري ويف الذات يف اإلرادة هي الكاملة فاإلرادة الكمال. مستوى عىل
اإلرادة عملية؟ إرادٍة دون نظرية إرادٍة تصور يمكن وكيف ناقصة. إرادٌة الغري دون الذات
كإنساٍن العميل اإلنسان واقع ينفيان ال هلل نظري حقٌّ كالهما الشامل، العلم مثل الشاملة

ومريد.42 عامل
بل الحوادث، سري يف خارجية إرادة أية تدخل تثبت ال ووقوعها الالإرادية واألفعال (٥)
اإلنسان رمى ما وكثريًا قصد، دون أفعال وقعت ما وكثريًا اإلنسان. من متوقعة أفعاٌل هي
والقصد، الفعل بني حتمية صلة توجد ال أنه فقط يثبت وذلك آخر. فحدثيشءٌ يشء فعل إىل
لو حتى وغايته الفعل بمسار التنبؤ يصعب وأنه فعله، داخل يف حتى حر اإلنسان ألن وذلك
بصدد وهم غريه فاكتشفوا يشء اكتشاف إىل العلماء رمى ما وكثريًا له. كاملة العدة أعدت
الفعل بدليل الحرية يثبت االختيارية وغري االختيارية األفعال بني الفرق إن بل البحث.43

فيما الرسول تصديق واإليمان يؤمن، ال بأنه أخرب تعاىل ألنه ممتنع وهو به، مأمور لهب أبي إيمان 41
يف علم بما تصديق وهو يصدق، ال بأنه ويصدق يؤمن، ال بأنه يؤمن بأن مأموًرا فيكون مجيئه علم

ص٣١٥). (املواقف، محال وأنه رضورة خالفه نفسه
ص٣١٥). (املواقف، قطًعا يقع لم عدمه أراد وما قطًعا وقع وجوده هللا أراد ما 42

عىل موقوف غري لكنه إرادته. عىل موقوًفا الفعل ذلك وجود يكون أن لزم خلقه العبد فعل كان لو 43
أن العقالء جملة مراد بل الكفر يريد ال ِمنَّا واحًدا أن هو عليه والدليل له. خالق غري أنه فلزم إرادته
الذي الكفر العبد يرد لم فإن الجنة. إىل واصلني النار عذاب من ناجني موحدين معتقدين مؤمنني يكونوا
(املسائل، وقدرته هللا بخلق هو بل خالًقا كان ما فعله أن علمنا الكفر حصل وقد للتعذيب موجب هو

ص٩٧-٩٨). اإلسفراييني، حاشية ص٣٧٤؛
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عن يعرب قد االختياري غري فالفعل الالاختياري؛ الفعل بدليل الجرب يثبت وال االختياري
يظهر ال شعوري غري وهو األقوى الدافع عن يعرب قد أو ودعوته، ورسالته اإلنسان طبيعة
فقدم يثبت بل القدرة عدم يثبت ال االختياري غري الفعل وجود ولكن رصاحة. االختيار فيه
آخر نوٍع من إرادية أفعاًال أمرها حقيقة يف الالإرادية األفعال تكون وقد تأثريها.44 عدم
ولكنه آخر، عىل ينترص أن إراديٍّا يستطيع فاملجاهد الشعور. يف وأعمق أعىل مستًوى وعىل
فالالإرادي والغاية. للباعث طبًقا عرشين، أو أمثاله عرشة عىل االنتصار أيًضا يستطيع
وتحقيقه لدعوته وتمثله بالحياة إحساسه مدى وعن اإلنسان طبيعة عن يعرب إرادي هنا
فإنه عة متوقَّ غري أشياء حدثت فإذا اإلرادي. الفعل هو األمثل الفعل يظل ولكن لرسالته.
من تحدد اجتماعية ظروف هناك السلوك. خطط وبتغيري جديدة بإرادٍة احتواؤها يمكن
واملوقف عة املتوقَّ غري واألشياء موقف. يف تعمل بل خالصة، ليست فاإلرادة اإلرادة، عمل

املوقف. تغري عن عاطفي انفعايلٍّ تعبرٍي مجرد كانا وإال املعبود هما ليسا
اإلرادة ُوجدت إذا واملعلول، العلة بني الرضورية الصلة نفي عىل الجرب إثبات ويقوم
وال إرادة توجد وقد إرادة، بال فعل يحدث فقد الفعل. ُعدم اإلرادة ُعدمت وإذا الفعل حدث
العلة بني الرضوري االرتباط عىل يقوم فالعلم مًعا. وللفعل للعلم نفي وهذا فعل، يحدث
املحقق هو وأنه اإلنسان سوى آخر يشءٍ أي عن العلة استقالل عىل يقوم والفعل واملعلول.
املجال يفسح الفعل عىل والقضاء لألسطورة املجال يفسح العلم رضورة ونفي للفعل.

الطاغية.45 فعل هو واحد فعٍل يف األفعال كل يجمع الذي للطغيان

واألفعال االختياري األفعال (بني الفرق بأن والجواب قائًال: البرصي الحسني أبي عىل اإليجي يرد 44

اليشء دوران من يلزم ال أنه وذلك وعدمه، تأثريها إىل ال وعدمها القدرة وجود إىل عائد االختيارية) غري
(املواقف، بالعلية االستقالل العلية من وال العلية، الدوران وجوب من يلزم وال الدوران، وجوب غريه مع

ص٣١٢).
فيقول: رضوريٍّا ارتباًطا بالفعل اإلرادة إلبطال البرصي الحسني أبي ضد الحجتنَي هاتني اإليجي يورد 45
بالدليل، له مثبتني به ومعرتفني فعله العبد إليجاد منكرين بني قبله كان من (أ) أمران: قاله ما يُبطل ثم
(ب) الرضورة؟ إنكار العقالء كل إىل تنسب فكيف الرضورة، نفي عىل اتفقوا له واملختلف فاملوافق
مع وأنه اإلرادة، لتلك إرادته عىل تتوقف ال لليشء إرادته أن علم نفسه حال اعترب إذا العقل سليم كل
ُعقيبها الفعل حصول وال منه إرادة ال أنه منها ويلزم يحصل. ال وبدونها املراد يحصل الحازمة اإلرادة
يف أصحابه قول الحسني أبو خالف وقد ص٣١٣). (املواقف، خالفه؟ يف الرضورة يدَّعي فكيف منه،
ذلك بتوقف العلم أن وزعم ح، مرجِّ عىل اآلخر عىل ألحدهما فعله يتوقف ال الضدَّين عىل القادر قولهم:
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به. اإلتيان عىل قادرة خارجيٍة قدرٍة وجود يثبت ال بالضد اإلتيان عىل القدرة وعدم (٦)
إىل ويرمي واحد، بباعٍث ومدفوع واضحة، فكرٍة عىل قائم ه موجَّ سلوٌك اإلنساني فالسلوك
العدل بأن إيمانًا فالعادل، وفكريٍّا. ونفسيٍّا عمليٍّا مستحيل بالضد فاإلتيان غاية. تحقيق
يقدر ال واألمني الكذب، عىل يقدر ال والصادق الظلم، عىل يقدر ال وغاية وباعث قيمة
إن الوراء.46 إىل يرجع وال واحد خطٍّ يف يسري ه موجَّ سلوٌك اإلنساني السلوك الخيانة. عىل
عن الخارج املحايد املشاهد به يقوم محض صوريٌّ افرتاٌض الضد عىل القدرة افرتاض
إىل اتجاه من ويتغري ممكن، اتجاٍه أي يف يحدث آيل سلوٌك اإلنساني السلوك وكأن الفعل
الفعل أي فكرة، وال باعث وال غاية بال الفعل الحر، الفعل يعني ال حرٍّا. الفعل دام ما آخر
وأقرب خالصة صوريٌة افرتاضيٌة حريٌة وهي الالمباالة، حرية فهذه اتجاه كل يف يسري الذي
افرتاضوجود إن باعث. عىل القائم امللتزم الهادف الفعل هو الحر الفعل الحرية، غياب إىل
عواطف إثبات عىل يقوم خالص صوريٌّ افرتاٌض الضد خلق عىل قدرة أعظم أخرى قدرٍة

املقدمتنَي بهاتني لالعرتاف ولزم واجب. الداعي ُعقيب الفعل حصول أن وزعم رضوري. الداعي عىل
العلم ادعى حتى تقدمه من كل عىل وزاد موجًدا، العبد كون يف بالغ ثم لفعله! موجبًا العبد كون عدم
عند حصوله ووجوب الداعي عىل القادر عن الفعل صدور بتوقف االعرتاف يُقال ال بذلك. الرضوري
وهو بالفاعلية. استقالله ينايف وإنما الفعل، وجود يف مؤثرة الحادثة القدرة بأن القول ينايف ال حصوله
مذهب هو كما االستقالل سلب غرضنا إن نقول ألنَّا الثاني يف ال األوَّل يف الرضوري العلم ادعى إنما
عن ويمتنع فعله عند يجب وبما يفعله بما هللا يأمر أن بني العقل يف فرق ال … الحرمني إمام األستاذ

ص٣١٣). (املواقف، الفعل من ممكن غري التقديَرين كال عىل املأمور فإن عدمه؛
يقدر الحياة خلق عىل يقدر من فإن وضده. اليشء خلق عىل قادًرا يكون أن لليشء الخالق رشط من 46

له االجتماع خلق عىل يقدر الجسم يف التفريق خلق عىل يقدر من وكذلك املوت. وهو ضدها خلق عىل
وجدنا وملا خالق. غري أنه صح ذلك عىل يقدر ال أحدنا وجدنا وملا مؤلًَّفا. جسًما كان كما يعود حتى
ص١٤٨). (اإلنصاف، سواه خالق ال الخالق هو أنه عىل ذلك دلَّ وضده اليشء خلق عىل يقدر الخالق
قادر الكافر أن املجربة وتزعم اآلخر. عن إياها ونفيها الضدَّين أحد عىل القدرة تثبيتها يف املجربة أحالت
موجًدا العبد كان فلو ص١١). (االنتصار، تركه هو الذي اإليمان عىل قادر غري فيه هو الذي الكفر عىل
يقدر لم فلما والغفلة. والغضب واألمراض املوت نفسه عن يمنع ولكان بدنه يف مترصًفا لكان ألفعاله
بالنص ألفعاله موجوًدا يكن لم بدنه يف مترصًفا يكن لم وإذا بدنه. يف مترصف غري أنه علمنا املنع عىل
وهذا للضدَّين، تصلح ملقدورها مقارنة القدرة أن املجربة من فريق وزعم ص٣٧٥). (املسائل، واملعقول
خرج وال يطاق، ال ما بتكليف القول ارتكاب من ينجيهم أنه منهم ظنٍّا الراوندي؛ ابن عن أخذوه إنما
الكفر الكافر من يوجد أن يجب للضدين، صالحة ملقدورها مقارنة كانت إذا القدرة ألن أيًضا ذلك عن

ص١٩٨). األصول، (رشح يُطاق ال بما باإليمان تكليفه يكون أو مًعا واإليمان
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السلوك بني فرق وهناك الواقع. يف شيئًا يثبت وال اإليمان، يف املزايدة وعىل والتعظيم التأليه
عىل يستحيل الجرب ففي الذاتي؛ للجرب كنتيجة املوجه السلوك وبني للجرب كنتيجة ه املوجَّ
أو باعث أو بفكرة مرهون فعله ألن ال الضد، فعل عىل أو الرتك عىل قادًرا يكون أن اإلنسان
الطاقة حدود يف الفعل يحدث ما وعادًة عنها، محيد ال خارجية بقدرٍة مسريَّ ألنه بل غاية،
حدود عن خارج األخرى بعد رجل حمل أو مقطوعة شجرة وإعادة يتعداها. وال البرشية
استحالٍة عىل إذن قائم االفرتاض فهذا بالضد. اإلتيان عىل اإلنسان عجز يثبت وال الطاقة،
الفعل يقيضعىل وال الطاقة، فوق شيئًا يثبت خالصال صوريٌّ افرتاٌض فهو ولذلك عملية؛

الطاقة. حدود يف
خلق يعني ال بفعل. واإلتيان اليشء تأدية بل اليشء، خلق األفعال خلق يعني وال (٧)
الخلق بل لليشء املادي الخلق يعني ال فيه. الفعل تحقيق بل الفعل، ميدان خلق األفعال
خالًقا وليس للقصيدة خالق فالشاعر موقف. يف تحقيقه مجرد هو الذي للفعل املعنوي
للوطن خالًقا وليس للتحرر خالق واملحرِّر الكلمات، أو الحروف أو الصوت أو للورق
من يَخلق ال الفعل إن فيه. مخلوق غري عالٍم يف الحر بالفعل اإلتيان إذن يمكن املحرَّر.
فعل هو الواقع. بناء تغيري إىل ويهدف الوجود يف يحدث فعل هو بل الوجود، العدم
موضوع أصبح لقد عدم.47 من خلق فعل وليس وضع إىل وضع من موجود يشء تغيري
التوحيد عىل الداخيل الخطر وكأنها الفلسفة ظهور بعد السادس القرن من ابتداءً الحرية،
لإللهيات موضوًعا أصبح والتشبيه؛ والتجسيم التأليه أخطار الخارجية، األخطار درء بعد
وأصبحت للتكليف. كأساس االختيار حرية أي لإلنسانيات، موضوًعا وليس والطبيعيات
يف هللا ظل ولكن إنسانيٍّا. موضوًعا وليس طبيعيٍّا موضوًعا واإليجاد الخلق يف الحرية مسألة
كانت فإذا الطبيعة. ويف العالم يف الخارجي اإلنسان لفعل املقابل الطرف هو الحالتني كلتا
حرية تهدد التي هي القدرة فإن الداخلية، الشعور أفعال حرية تهدد التي هي اإلرادة
أفعال مع صلة يف والقدرة القلوب أفعال مع صلة يف اإلرادة الخارجية. الشعور أفعال
القدرة الطبيعة. مع اإلنسان عالقة يف والقدرة باإلنسان، هللا عالقة يف اإلرادة الجوارح.

يخلق أن يقدر ِمنَّا الواحد كان وإذا الوجود. إىل العدم من اليشء إخراج هي واإلحداث والخلق حقيقة 47

الوجود، إىل العدم من فيخرجه زائًدا شيئًا يخلق وأن الوجود إىل العدم من يخرجها حتى معدومة حركًة
وقدرة هللا قدرة بني بالتسوية القول هذا أدَّى الوجود؛ إىل العدم من فيخرجه لونه غري لونًا له يخلق وأن

ص١٤٨-١٤٩). (اإلنصاف، عليه يقدر ما عىل يقدرون أنهم يف العباد
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لذلك حادث؛ من يصدر ال فالحادث األجسام؛ إحداث عىل القادرة هي وحدها القديمة
تثبت ال الالإرادية والحركة اإلرادية الحركة بني والتفرقة العالم. بحدوث املوضوع ارتبط
عىل يدل مما اإلرادية؛ الحركة بدليل الحادثة دون الالإرادية الحركة بدليل القديمة القدرة

املسبقة.48 وأحكامه مسلماته ومع معه يتفق ما التجربة من يأخذ مذهب كل أن
الرتجيح، هذا أحدثت خارجية إرادٍة تدخل يعني ال البواعث بني الرتجيح وحدوث (٨)
إىل التسلسل يمكن ال دام وما ثالث. إىل وهذا ح، مرجِّ إىل يحتاج ح املرجَّ كان لو خاصًة
أي دائري، تفكريٌ هذا أن إىل فباإلضافة املشخص. املؤلَّه عند االنتهاء فيجب نهاية، ال ما
حركة مجرد أنه عىل فيه التفكري يظهر التفكري، عىل سابق انفعال أو عاطفة مجرد أنه
املجهول. عن الكشف وإىل األمام إىل تفكري مساره يف العلمي والتفكري الوراء. إىل للرجوع
يتم بل الخارج، من املرجح هذا حدوث يعني ال يحدث كي ح مرجِّ إىل الفعل احتياج وإن
غاية مع فعل كل غاية بمقارنة أو األقوى الباعث اتِّباع ثم أقوى أيهما البواعث بمقارنة
إليها ينتهي التي العامة املصلحة إىل بالرجوع أو وثباتًا قيمًة أكثر أيهما ومعرفة اآلخر
بني محايًدا نفسه اإلنسان يجد بأن يحدث ال صورية. بطريقٍة يحدث ال كله وهذا التسلسل،
وتكوينه طبيعته اإلنسان يتبع بل الثاني، نحو أو ل األوَّ نحو يوجهه ملرجح منتظًرا فعَلني
قائم اختياٌر هو بل حسابيٍّا، اختياًرا ليس الحقيقة يف فعلني بني االختيار وغايته. ودعوته

الحياة.49 يف األقوى الباعث عىل

فال هللا، هو الكائنات لجميع املوجد أن اإلسالم) وأهل امللل أهل من الحق (أهل األشاعرة مذهب 48

وال هللا هو الخالق ص٢٤٦). (العضدية، سواه خالق ال ص٥٤)، (التمهيد، هو إال خالق وال موجد
وبني العبد قدرة من به يتعلق ما بني فرق غري من هللا بقدرة كائنة كلها الحوادث وأن سواه، خالق
َغرْيُ َخاِلٍق ِمْن ﴿َهْل َفاْعبُُدوُه﴾، ءٍ َيشْ ُكلِّ َخاِلُق ُهَو إِالَّ إَِلَه ﴿َال مثل: النقلية واألدلة به. يتعلق ال ما
والروائح والطعوم واأللوان األجسام إلحداث تصلح ال الحادثة والقدرة ص٢٤٦–٢٥٤). ِهللا﴾(الدواني،
خلًقا هللا إىل الكائنات إسناد يف السنة أهل وطريقة ص٥٦). (التمهيد، واملوت والحياة اإلدراكات وبعض
وهذا العلم، آثار من واإلحكام اإلتقان أو مخرتعها علم عىل الدالة املحكمة األفعال (أ) طريقان: وإبداًعا
كون استحالة (ب) والغفلة. السهو عليه يغلب وقدرًة، علًما أقل فاإلنسان وعلمه؛ اإلنسان قدرة بخالف

ص٦٧–٧٣). (التمهيد، لإليجاد صالحة الحادثة القدرة
مختاًرا ال مجبوًرا كان الفعل حال عليه امتنع وإن والرتك الفعل إىل الدواعي استواء عند الفعل 49
(مطالع، الجرب ويلزم للتسلسل دفًعا العبد من يكون ال موجب مرجح إىل فعله احتاج يمتنع لم وإن
فعله يتوقف ال الضدَّين عىل القادر قولهم: يف أصحابه البرصي الحسن أبو خالف لذلك ص١٨٩-١٩٠)؛
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الجرب نقد (4-1)

أفعال يف سواء للجرب، واألخطاء واملخاطر والنتائج األسس بني التفرقة يصعب أنه الحقيقة
فاألسس بينها؛ فيما متداخلة كلها فهي الخارجية؛ الشعور أفعال يف أو الداخلية الشعور
تحت الكل وضع لذلك الحجج. تفنيد هي واألخطاء املخاطر، هي والنتائج الحجج، هي

الجرب. «نقد» وهو واحد موضوع
الكسب أصحاب تفنيد بدليل ضعيفة أسس الجرب عليها يقوم التي العقلية واألسس
عواطف تشخيص ومنها نفسها، العقلية األسس عىل يعتمدان والجرب الكسب أن مع لها
فعله. يف اإلنسان استقالل وإنكار اإلنسان فعل يف تتدخل خارجية قدرٍة وإثبات التأليه
الشرتاكها الكسب لنظرية أيًضا ه موجَّ تفنيد وهو له األفعال خلق أنصار تفنيد بدليل وكذلك
يضيع والقدر القضاء عقيدة يف أنه مع الجرب. عليها يقوم التي نفسها العقلية األسس يف
عىل األسس هذه نقد ويمكن األعداء. اإلخوة بمثابة فهما مًعا؛ بهما القول يمكن وال الكسب

التايل: النحو

حكيًما كونه يبطل شامًال علًما وعالٍم مطلقة قدرًة قادر مؤلَّه ٍص مشخَّ ذات إثبات (١)
أفعاله عىل اإلنسان ويجرب الظلم يفعل ألنه كاذبًا ظامًلا سفيًها أوصافه وتصبح صادًقا.
تصور ثم التأليه عواطف تشخيص الحقيقة يف وهو ويكلفه.50 حريته يسلبه ويحاسبه،
مصائر يف ويتحكم الكون حوادث يف يتدخل محيط وعلٌم شاملة قدرٌة له مؤلَّه شخٍص وجود

الفعل حصول أن وزعم رضوري، الداعي عىل ذلك يتوقف العلم أن وزعم مرجح. عىل اآلخر عىل ألحدهما
داعية ومرجوحية الدواعي استواء عند املأمور إذ مشرتك؛ األمر ص٣١٣). (املواقف، واجب الداعي ُعقيب

ص١٥٣-١٥٤). اإلنصاف، ص١٩١؛ (مطالع، واجب رجحانه وعند
من يلزم ما أيًضا وهي ص٣٦٦–٣٧٨). (املحبط، (الجرب) بالخالف القول عىل يلزمهم ما بيان 50

شعًرا: قيل وقد ص٣٣٢–٣٣٦). (الرشح، الكسب

ف��اس��ت��ق��م م��ح��ال وه��و ح��دوث��ه ل��زم ب��ه��ا م��ت��ص��ًف��ا ي��ك��ن ل��م ل��و
ال��م��ن��ج��ل��ي ال��م��س��ت��ح��ي��ل ه��و وال��دور ال��ت��س��ل��س��ل إل��ى ي��ف��ض��ي ألن��ه

ص٢٣–٢٧) (الخريدة،
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أراده يشء أي يفعل أن يستطيع مثبت. وكواقٍع مطلق كحقٍّ اإلنسان أفعال ه ويوجِّ البرش
يرده، لم أم حدوثه اإلنسان أراد الوقوع من يشء أي يمنع أن يستطيع يرده، لم أم اإلنسان
سلطاته أمام يبقى ال عدمه. بعد يوجده وأن وجوده بعد ذاته اإلنسان يعدم أن يستطيع
الثلج يجعل أن يستطيع ومشيئته. إلرادته يخضع يشء كل قائم. عالٌم وال ثابت، قانوٌن
دون الهواء يف األشياء يطلق وأن ثُعبانًا، والعصا ذهبًا الحجر يقلب أن أو ثلًجا، والنار ناًرا،
ال امليسء، ويثيب املحسن يعاقب وأن يصيب، أن دون الجو يف السهم يوقف وأن تقع، أن
الحر اإلنسان فعل إثبات فيستحيل البداية هي هذه دامت ما لقضائه. رافع وال لحكمه رادَّ
املوقف تشمل مقدمة وهي واقًعا. أمًرا وليست نظرية بداية البداية ألن املستقلة وإرادته
النظري والحق األولية بالرشعية تتعلق ألنها يشء إثبات بعدها يمكن وال مًعا والنتيجة
الحر. وفعله املستقل اإلنسان وجود إلغاء هو مسبق حلٍّ عىل تحتوي بداية هي ل. األوَّ
أولية رشعيٍة عىل مبني مسبق قرار هو ما بقدر اإلنساني للفعل ليسوصًفا فالجرب وبالتايل
وإرادة التكوين إرادة بني قبل من الفقهاء فرَّق وقد كوني. أساٍس نفسه الوقت يف هي
املجال وتفسح توجبه، وال األمر تعطي ترشيعية والثانية لها، مردَّ ال كونية األوىل الترشيع،

املستقلة. واإلرادة الحر للفعل اإلنسان أمام
قىض لو منه يبقى ماذا وجوده؟ عدم لو اإلنسان من يبقى ماذا السؤال: يكون حينئٍذ
التوحيد من نعلم ُكنَّا وملا من؟ ولحساب حريته؟ سلبت لو منه يبقى ماذا فعله؟ عىل
ينشأ إذ معينة؛ اجتماعيٍة ظروٍف يف تنشأ عواطف أساسها يف هي التأليه عواطف أن
التنزيه ينشأ كما االضطهاد، من مختلفة درجات عىل مضطهد مجتمع يف والتجسيم التأليه
املتعالية، املركزية البؤرة تثبت األوىل مختلفتنَي: بصورتنَي منترص مجتمٍع يف والتشبيه
السلطة إثبات إىل يؤدي الجرب إثبات فإن كذلك بالفعل، الواقع عىل سيطرتها تثبت والثانية
املجتمعات يف يحدث وكما ذلك، ومع األوىل. الرشعية عىل وإقامتها املنترص املجتمع يف
اإلنسان تحقيق حتمية أي باطني، ذاتيٍّ جٍرب إىل الكوني اإللهي الجرب يتحول املضطهدة،
إىل ويتحول الطبيعة، كمال عن كتعبري الفضيلة عالم تحقيق ورضورة الحياة، يف لرسالته

مًعا. وللكون لإلنسان تحرر عملية
يسلب مطلقة قدرٍة من املؤلَّه ص املشخَّ يعطي ما بقدر أنه عىل التأليه تصور يتم (٢)
فالعالقة حريته؛ اإلنسان من تلغى حرٍّا املؤلَّه ص املشخَّ يكون ما وبقدر قدرته، اإلنسان من
يؤخذ األوَّل يعطى ما بقدر طردية. وليست عكسية عالقٌة اإلنسان املشخصوبني املؤله بني
تكشف ورصاع تضارب عالقة وهي الثاني. يعطى ل األوَّ من يؤخذ ما وبقدر الثاني، من
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خاطئ تصوٌر وهذا واحد. بطٌل إال فيه يكون ال العالم وكأن واإلنسان، هللا بني مزاحمة عن
يكون أن اإلنسان أراد كلما باملرصاد. لإلنسان واقف الواقع يف ص مشخَّ مؤلَّه يوجد ال ألنه
زائد بمرجٍح أو املؤله عن غفلة يف إال حر بفعل اإلنسان يأتي وال حريته. منه سلبت حرٍّا
والفعل اإلنسان، لدى ما أثمن باعتبارها التأليه عواطف بني العالقة أن والحقيقة منه.51
الفعل عىل كبواعث أصلها إىل العواطف هذه تتحول إذ طردية؛ عالقٌة اإلنسان؛ واقع وهو
وضده. الفعل وخارج الشعور خارج الطبيعة عىل إسقاطات وليست الشعور داخل من
صفة الشاملة اإلرادة ليست الكمال. نحو إنساني باعٌث هو بل خارجي وجوٌد للكمال ليس
أيًضا العلم ليس تأثري. وأكرب لها نطاق أوسع تبغي إنسانية إرادٌة هي بل مشخص، لذات
للفعل. النظري األساس يعطي العلم نحو إنساني دافٌع هو بل مشخص، لذات مطلقة صفًة
تثبت وكيف وقيمه؟ اإلنسان بني العكسية العالقة هذه ر تُصوَّ من ملصلحة السؤال: ويكون
القيمة أصبحت لو اإلنسان إرادة تعمل قيمة أية ويف اإلنسان؟ إرادة سلبت إذا بذاتها القيمة
تثبت اإلنسان حرية إثبات بقدر طردية، العالقة تكون ال وملاذا للتحقيق؟ قابلة غري خاوية
الذاتي الجرب يف اإلنسان؟ حرية تضمر القيمة فاعلية تضمحلُّ ما وبقدر القيمة، فاعلية
حريته، ازدادت القيمة، وهي بدعوته، اإلنسان أحسَّ كلما طردية. العالقة تكون وحده

الجرب. وطواه حريته قلَّت بدعوته اإلنسان إحساس ضعف وكلما
الطبيعة قوانني تدمري يتم كذلك املستقلة وإرادته اإلنسان فعل تدمري يتم وكما (٣)
بعد الداخيل الخطر وكأنها الفلسفة ظهور بعد السادس القرن من ابتداءً خاصًة الثابتة،
الخارقة الحوادث أن والحقيقة والتشبيه. والتجسيم التأليه من الخارجية األخطار درء
املؤلَّه املشخص الذات إرادة هي خارجية إرادة وجود عىل دليل أنها عىل يظن التي للطبيعة
أنه يظن ما فكل عللها.52 نجهل طبيعية حوادث الحقيقة يف هي الطبيعة يف تتدخل التي
يمكن العلم وبتقدم الطبيعة، داخل من يحدث الحقيقة يف هو الطبيعة خارج من يحدث

الرب مراد دون العبد مراد حصل فإن بعينه، ذلك إيجاد عدم هللا وأراد فعل إيجاد أراد إذا العبد 51
(املسائل، الستحالته عاقل به يقول ال وهذا عاجًزا. ضعيًفا والباري كامًال قادًرا العبد يكون أن لزم
فإن مرجح بال الرتجيح أو رفعهما أو جمعهما لزم هللا مراد مراده وناقض العبد اختار لو ص٣٧٤).

ص١٩٠). (مطالع، سواء عىل املعني املقدور هذا إىل بالنسبة لكنَّا أعم كانت وإن تعاىل قدرته
التاسع الفصل أيًضا انظر (ص٦٥–٦٩)، والسياسة» الالهوت يف «رسالة إلسبينوزا مقدمتنا انظر 52

النبوة. عن املصنف هذا من
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النظرة بنقل مرشوط العلم تقدم وإن الحوادث. هذه له طبًقا تجري الذي القانون معرفة
الفهم إىل الخارجية بالقوى الفهم ومن الداخيل، التفسري إىل الخارجي التفسري من العلمية
انفعايلٌّ مؤثٌر سببه خاطئًا إدراًكا للطبيعة الخارقة الحادثة تكون وقد الداخيل. بالقانون
رسابًا، املاء العطشان يرى كما االنفعايل الشعور بدرجة مرتبط الحسن فاإلدراك حاد.
وبدكِّ القبور وبانفتاح األرض يف بزلزال املصاب يشعر وكما دجاجًة، الحذاءَ والجوعاُن
هذه أمثال تقع ما وعادًة األربعة. األناجيل يف الصلب مشاهد يف معروف هو كما الجبال
اإلدراك من تمنع توازن وفقدان صدمة حالة يف فيها الشعور يكون لحظات يف الحوادث
حدود تتعدى ال فنية صوٍر مجرد للطبيعة الخارقة الحوادث هذه تكون وقد السليم. الحيس
ا حقٍّ هناك بأن لهم واإليحاء الناس اعتقاد بناء إعادة أجل من مطلقة قدرٍة عن تعرب اللغة،
قادرين يجعلهم ومما بالنفس، ثقة لهم يعطي مما لها؛ غالب ال وإرادًة شامًال وعلًما مطلًقا
يتغري. ال الذي املطلق الثبات عالم هو العالم هذا بأن إليهم أوحى لو مما أكثر العمل عىل
وأنها لإلرادة، تحقق ومجال عمل ميدان الطبيعة أن هو فنية كصورٍة املعجزة من املقصود
عكيس غرٍض إىل الفنية الصورة هذه تؤدي الجرب ويف فعل. كل تقبل عاصية، ال طيعة
من فتحولت لها؛ شاملة وإرادٍة مطلقة لسلطٍة خاضع الطبيعة يف يشء كل أن اعتبار وهو
انتقلنا فلو لإلرادة. ناٍف إىل اإلرادة عىل باعث ومن الفعل، من مانع إىل الفعل عىل دافع
اإلعالم أجهزة خالل ومن الشعبي الخيال يف الفنية الصورة قامت االجتماعي امليدان إىل
بعض حدث وإن معارضة. كل عىل قضائها يف للسلطة مؤيد بدوٍر الدينية واملؤسسات
ظواهر يف مفاجئ كتغرٍي معينة تاريخية لحظات يف حدث قد فإنه باملعجزات ى يَُسمَّ ما
األرضواستقر بردت أن بعد ولكن األوىل. الكون نشأة يف وذلك لقوانينها، وتبديل الطبيعة
عىل املستقل وبفعله الكامل بعقله قادًرا اإلنسان وأصبح املعجزات، انتهت الكون نظام

عليه. والسيطرة العالم فهم
املشخص أحقية إثبات املقصود كان فلو إليه. يقصد ما عكس إىل الجرب ويؤدي (٤)
والعدم. الوجود بني متأرجًحا زائًال متحوًال إثباته إىل النهاية يف يؤدي فإنه الكون عىل املؤله
توجد، حيث يوجد واألفعال، باألشياء يرتبط فإنه منه، املبارش والفعل له، الفعل دام ما
من وينتقل العملية البعدية إىل الرشعية القبلية من يتحول حينئٍذ تعدم. حيث ويعدم
إىل النقيض من وينقلب للحوادث محالٍّ يكون االنفعال، إىل الفعل ومن النسبي، إىل املطلق
املقهور. إىل القاهر من املحكوم، إىل الحاكم من عليه، املسيَطر إىل املسيِطر ومن النقيض،
يف الرصاع حلبة تدخل اليونان آلهة مثل أو الكرامية مثل واحًدا شيئًا والتاريخ هو يصبح
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وجميع املطلق والعلم الشاملة القدرة إثبات الجرب من املقصود كان وإذا البرش.53 معارك
األشياء، يف حاالٍّ املؤلَّه فيثبت نقيضه؛ إىل يتحول القصد هذا فإن والكمال، العظمة صفات
الجرب ففي اإلنسان.54 لفعل خاضًعا نسبيٍّا محدوًدا حادثًا ويصبح منها. قريبًا فيها، فاعًال
والعدل، التوحيد يضيع وبالتايل فاعًال؛ نفسه أثبت اإلنسان وال منزَّها نفسه أثبت هللا ال

العقيدة. ولُب العقليات ركنا
اإللهي الحق مشكلة توهم حل بصدد وهو الجرب، انتهاء التنزيه يف ينقص ومما (٥)
والقبح الرش عن مسئوًال هللا اعتبار وهو أعظم، مشكلٍة خلق إىل منها، اإلنسان ونيل املطلق
بفعل وأمرنا وفاعله. يشء كل خالق فهو البرش؛ ومآيس الناس وأوجاع العالم آثام وكل
العالم؟ يف الرش عن مسئول وهو مطلًقا الخري يكون وكيف وكذب. وجور ظلم من القبيح
الجرب يف إلحاًحا أكثر الرش هللاعن تربئة موضوع أصبح لذلك الخري؟ الرشعن يصدر وكيف
لالختيار.55 مقارنة نظرية العقليَّني والقبح الحسن أن من بالرغم االختيار، يف منه والكسب
من الداخلية الشعور أفعال عن مسئوليته اإلنسان من الجرب ينزع ذلك مقابل ويف
مسئوليته يسلبه كما الخارجية، الشعور أفعال أساس وهي واعتقاد، وظن وجهل علم
وغنى.56 وفقر وتحرر، وقهر وباطل، وحق وظلم عدل من الخارجية الشعور أفعال عن
للحق نفي فالجرب الجرب؛ بحجة والواجب الفعل من وتهرُّب ة، ومحاجَّ واحتجاج نفاق الجرب

الجرب.57 يف األوىل العقيدة والقدر، بالقضاء ع وتذرُّ املسئولية من وتهرب
دام فما منها؛ الغاية وإبطال فائدتها وعدم الرسل بعثة قبح إىل الجرب ويؤدي (٦)
وفيم والرسل؟ األنبياء إرسال وفيم والتبليغ؟ التنبيه ففيم أفعاله، عىل مجربًا اإلنسان

زواله؛ عند زواله ووجوب عندها، متحرًكا كونه لوجب بالحركة متحرًكا كونه تعلق عرف إذا أنه كما 53

ص٣٤٠-٣٤١). (املحيط، أفعالنا يف الحال فهكذا بالحركة، الصفة مدة تعليق إذن فواجب
األلوان تعلق يزول كما بنا تعلقه يزول أن فيجب قلناه ما والحال يحدثه الذي هو هللا إن قيل ومتى 54

ص٣٤١). (املحيط، الحلول حيث من يتعلق وإنما الفعلية، جهة من بنا
قيل فإن عنها. مسئوًال كان إن القبائح فاعل هللا ص٧٨٧). (الرشح، هللا إىل املقبحات املجربة إضافة 55
العباد كسب من يجعله أن عىل قادر هو قيل: بالقبيح التفرد عىل بالقدرة موصوف غري وهللا قبيح ذلك
لوجب والكذب الكالم جملتها ويف هللا فعل كانت لو الجوارح أفعال أن عىل ص٣٣٢–٣٣٤). (الرشح،
إىل القبائح إضافة املجربة ويكفي ص١٨). التوليد، ج٩؛ (املغني، العالم يف يقع كذب بكل كاذبًا كونه

ص١٠٣). اإلسفراييني، حاشية ص١٠٣؛ التفتازاني، رشح ص١٨؛ التوليد، ج٩؛ (املغني، هللا
ص١٤٤). (املحصل، والكفر لإليمان فاعًال هللا يكون أن يقتيض 56

ص٧٧٤). (الرشح، بالقدر عليه يحتجون ألنهم هللا خصماء املجربة 57
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يؤدي كما و«إبليس»؟58 الرسول بني التمييز حينئٍذ يمكن وكيف صادق؟ رسوٍل إرسال
مجربًا اإلنسان دام ما قانون بأي االلتزام وعدم التكاليف وإلغاء الرشائع إسقاط إىل الجرب
إىل األقل عىل يؤدي كما لهم.59 الفقهاء ونقد للصوفية بالنسبة حدث ما وهو أفعاله. عىل
ففيم فعل، أي إتيان عىل له قدرَة وال مجربًا اإلنسان دام فما القدرة. ومنع التكاليف قبح
استحالته وإىل بل فعل كل قبح إىل يؤدي كما به؟ اإلتيان عىل القدرة يتطلب الذي التكليف
ليس والتكليف تكليفه، لقبح مختاًرا يكن لم لو فاإلنسان عليه. القدرة يتطلب الفعل دام ما
للكون عام حساب يف إال عليه مقرًرا يشء وال الفعل عىل قادر فاإلنسان حاصل؛ تحصيل
وحركة األفراد بوعي إال فعل يتم فال والشعوب. املجتمعات حركة وقانون التاريخ ومسار
داعية مجرد التكليف إن يقال وال تاريخ. وبقانون عميل وبفكٍر رشيدة وبقيادة الجماهري،
لزوم ال فائًضا الحالة هذه يف سيظل التكليف ألن املشخص؛ الذات يخلقه الذي الفعل إىل
اإلنسان دام فما والنهي، األمر قبح إىل الجرب ينتهي كما هللا.60 من مخلوًقا الفعل دام ما له
يوجهان ال والنهي فاألمر الفعل؟ عدم نحو أو الفعل نحو التوجيه ففيَم أفعاله عىل مجربًا
دام ما يُطاق ال ما تكليف الجرب ز يُجوِّ ال الوقت نفس ويف الفعل.61 عىل القادر إىل إال

املراد كان ولو لهم، ال الكافرين عىل حجة ليكون القرآن هللا أُنزل الرازي: ويؤيده الهذيل أبو يقول 58

هللا طبع وقد باإليمان تأمرنا كيف للنبي العرب لقالت هللا وبقضاء العباد أفعال وقوع الجرب إثبات من
(املحصل، نبوَّته يف القوادح أقوى من ذلك وكان فينا؟ هللا خلقه وقد الكفر عن تنهانا وكيف قلوبنا؟ عىل
إمكانية هناك تعد ولم ص٣١٤). (املواقف، فائدة للبعثة يبَق لم بالفعل العبد استقالل لوال ص١٤٤).
بطالن كذاب، رسوٍل بعثة جواز الرشائع، بطالن األنبياء، بعثة ففيَم ص٧٧٨). (الرشح، النبوة إلثبات
عليه ذلك زنا جوَّ ولو ص٣٣٣–٣٣٥). (الرشح، وإبليس الرسول بني التسوية الكفار، عىل الرسل حجة

ص١٨). التوليد، ج٩، (املغني، األدلة من وبيشء كالمه من بيشء يوفق لم
ص٤٧). االقتصاد، ص٧٣؛ (الرشح، وقدره هللا بقضاء واألمهات البنات نكاح 59

وأنه الحاصل بتحصيل تكليف فهو املعرفة حصول حال يف ذلك يف كان فإن هللا. بمعرفة واقع التكليف 60
غافل منه التكليف صحة يف إليها املحتاج وصفاته باملكلف العارف فغري عدمهم حال يف كان وإن محال.
التكليف ا وأمَّ والتأديب. التكليف لبطل بالفعل العبد استقالل لوال باملحال. الغافل وتكليف التكليف، عن
ذلك وباعتبار عادًة. ُعقيبها الفعل هللا فيخلق الفعل؛ إىل دواعي تكون فإنها والدعوة والبعثة والتأديب
االحتجاج صحة عدم ص٣١٥). (املواقف، والعقاب للثواب عالمة ويصري ومعصيًة طاعًة الفعل يصري

ص١٣١–١٣٣). (التحقيق، والقدر القضاء مع التكليف وصحة التكليف، لنفي والقدر بالقضاء
قبح ص٤٠٨). (املحيط، والنهي األمر من العقول يف تقرر ما كل يرفع أنه إال معقول مذهٌب والجرب 61

محدثة أنها عىل والنهي واألمر والذم املدح بحسن االستدالل قيل: فإن املنكر، عن والنهي باملعروف األمر
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وينتهي اإلنسانية.62 الطاقة بحدود مرتبًطا ليس الفعل دام وما الفاعل، هو ليس اإلنسان
مجربًا اإلنسان دام فما الخذالن. دون التوفيق عىل والشكر الدعاء أو النعمة إبطال إىل الجرب
يشكر ولن الهداية، يطلب ولن الفعل، إىل يسعى ولن التوفيق، يسأل لن فإن أفعاله عىل
فاملجرب والذم؛ املدح استحقاق إبطال إىل يؤدي كما ورجا.63 وطلب سأل ما تحقق ما إذا
وال فيه. غريه أحدثه بل بفعله شيئًا يُحِدث لم ألنه اللوم أو املدح يستحق ال أفعاله عىل
املدح إن يقال وال عليه. قادًرا فعله عن مسئوًال كان إذا إال الثناء أو اللوم اإلنسان يستحق
إبطال إىل الجرب يؤدي وأخريًا أفعال.64 املحال ألن الفاعلية باعتبار ال املحلية باعتبار والذم
ثَمَّ وِمْن األفعال، عىل اإلنسان مسئولية لعدم الجرب يحيلهما األفعال. عىل والعقاب الثواب
طبيعيٌة حوادُث فالعاديات عادة، مجرد والعقاب الثواب إن يقال وال والوعيد. الوعد إبطال
مجرد إال األفعال ليست الحرية. بفعل تتأتى فهي األفعال ا أمَّ فيها. اإلنسان لفعل دخل ال
خاصة داللٍة أية للعالمة ليس والعقاب. للثواب املقررة هي تكون أن دون الثواب عىل عالمة
املجازي الفعل أن كما للفعل إنكار العالمة آخر. يشء أي بل فعًال تكون أن يمكن ألنها

الجرب.65 لفظ يف تغيري فقط هو مجاًزا واعتباره حقيقة الفعل له. إنكار

حسن نعلم لم لترصفه محدث أحدنا أن نعلم لم ما ألنَّا أصله عىل اليشء بفرع استدللنا فإننا لترصفاتنا
نعلم لم وإن رضورة الجملة عىل والذم واملدح والنهي األمر حسن نعم قيل: ونهيه. وأمره وذمه مدحه

ص٣٣٥-٣٣٦). الرشح، الجهاد. (قبح … التفصيل عىل محدثًا كونه
االختيار يُطاق، ال بما تكليف املوجب االختيار ص٣٣٥؛ ص٧٧٣، الرشح، يُطاق. ال ما تكليف جواز 62

ص١٠٠-١٠١). الفصل، ص٣٩٨–٤٠٠؛ (الرشح، اختياًرا ليس البدل عىل أو الرضوري
ص٥٧. اإلبانة، 63

باعتبار ال املحلية باعتبار والذم املدح والعقاب. والثواب والذم املدح الرتفع بالفعل العبد استقالل لوال 64
املدح استحقاق منع ص٣١٤). (املواقف، وعاهته وسالمته وقبحه بحسنه ويذم اليشء يمدح كما الفاعلية

ص١٥٥-١٥٦). اإلنصاف، ص٣٣٢–٣٣٤؛ (الرشح، وامليسء املحسن بني التفرقة ومنع والذم
ا أمَّ ص١٠٠). التفتازاني، رشح ص٢٤٦–٢٥٤؛ الدواني، ص٧٣–٧٩؛ التمهيد، ص٤٧؛ (االقتصاد، 65

ولم النار مسيس عقيب االحرتاق هللا خلق له يُقال أن يصح ال وكما العاديات. فكسائر والعقاب الثواب
يفعلها (التي األفعال هذه جعل تعاىل أنه جهم وزعم ص٣١٥). (املواقف، هنا فكذا ابتداءً يحصل لم
يجعل أن أجاز حتى العقاب، عالمة بعضها وجعل الثواب، عالمة املجاز) عىل واإلنسان الحقيقة عىل هللا
يف العالمة يجعل أن يجوز وحتى اإليمان، العقاب عىل الدالة والعالمة والكفر الثواب عىل الدالة العالمة

ص٤٠٧-٤٠٨). (املحيط، واأللوان واملصائب األمراض ذلك
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وهي الحرية إلثبات الكسب عليها يعتمد التي الحجج إليه توجه الجرب تفنيد ويف (٧)
حركة وهي الالإرادية الحركة أولوية إلثبات االختيارية والحركة املرتعد حركة بني التفرقة
الجرب تثبت ا إمَّ ني شقَّ ذات حجة وهي املختار. حركة وهي اإلرادية الحركة عىل املرتعش
عقيدة تميز ال ذلك ومع اإلرادية. للحركة نظًرا الكسب تثبت أو الالإرادية للحركة نظًرا
ووضع بملجأ ليس وما امللجأ بني واملختار، واملكتسب املضطر بني املستويات بني الجرب
الداخل. من وليس الخارج من االضطرار ثم االضطرار وهو واحد قالٍب يف كلها األفعال
يف بفعل اإلتيان لصعوبة أو فيه أو به لعجز ا إمَّ املضطر يحدث السلوك. يف فرق وهناك
املعلول. زال العلة زالت إذا علَّته. معرفة يمكن اضطراري وهو بتحقيقه، يسمح ال موقف
املختار ويحدث الداعية. الجماعة داخل بالرتبية الفعل وبتكرار باملمارسة املكتسب ويحدث
إذن الجرب يؤدي التمثل. يف والضعف الشدة بني القيم الختالف نتيجة األقوى للباعث طبًقا
وبالتايل واحد والفعل واحد العالم أن وإثبات األفعال بني التمييز وعدم املستويات إلغاء إىل
اإلنسان، وقدرة هللا قدرة بني اإلنسان، وإرادة هللا إرادة بني واإلنسان، هللا بني الَفرق يمحى
والرشيعة العقيدة أن حني يف هللا مستوى عىل واإلنسان اإلنسان، مستوى عىل هللا وجعل
تتم عندما االختيار حرية تثبت حني يف املستويات.66 بني التمييز عىل تقومان كلتيهما
يخلط لذلك واحد.67 مستًوى إىل كلها بإرجاعها عليها ويُقىض املستويات، بني التفرقة
التأليه، لعواطف طبًقا نظًرا واجب التأليه فعل اإلنسان. وفعل التأليه فعل فعَلني بني الجرب
وفعل اإلنسان. فعل عىل التأليه لفعل األولوية يعطي كما وعمًال. نظًرا واجب اإلنسان وفعل
ويثبت اإلنسان فعل ينكر ثم حريته، فيه اإلنسان يمارس الذي املوقف يعني هنا التأليه
مات والتوهُّ بالغموض اإلحساس سبيل يف كليًة ه بحقِّ يضحى اإلنسان وكأن التأليه فعل

واحًدا، الكفر تثبت واملجربة الظلمة، من وقبيح النور، من حسن واحد، املجوس عند العالم مزاج 66

ص٧٣). (الرشح، ِمنَّا وقبيح هللا، من حسن
االختيار ألن به ووصفهم خلقه إىل أضافه الذي االختيار هو سواه عن ومنفي هللا فعل الذي االختيار 67
ا وأمَّ خلقه. من يشء صفة هذه وليست شاء، وإذا شاء كيف يشاء ما يفعل أن هو به هللا توحد الذي
… فقط غريه عىل له واإليثار ما يشء إىل امليل فيهم خلق ا إمَّ فهو خلقه إىل هللا أضافه الذي االختيار
حركًة أو عرًضا أو جسًما وجعله اخرتعه هللا أن هو ِمنَّا الواقع والفعل هللا من الواقع الفعل بني والفرق
علة. لغري تعاىل وفعل منه. معاناة بغري فينا ذلك كل هللا وفعل كراهيًة. أو إرادًة أو معرفًة أو سكونًا أو
أو منفعة الكتساب محموًال فينا وأظهره له اختيارنا وخلق فينا خلقه ألنه لنا فعًال كان فإنما نحن ا وأمَّ

ص٢٠-٢١). ج٣، (الفصل، نحن نخرتعه ولم مرضة لدفع
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وبالتايل الثانية؛ العلل دون األوىل بالعلة الطبيعة مظاهر وكل األفعال تفسري ثم املستقبلية.
السلوك وتحليل اإلنساني الفعل إىل وبالرجوع العلم. عىل يقيض كما اإلنسان حرية تنتهي
فعل بل وحده العقيل الفعل هو ليس الحر اإلنساني الفعل أن اكتشاف يمكن البرشي
الجواز مثل األلفاظ استعمال يف وأخطاء توهمات هو إنما لذلك إنكار وكل الشعور.68
يعني وقد اإلنساني، الفعل به املقصود كان إذا الشك يفيد قد فالجواز والتوهم. والصحة
فعل عىل أحدهما يصح معنينَي يحتمل لفظ فكل التأليه؛ فعل به املقصود كان إذا الصحة

التأليه.69 فعل عىل واآلخر اإلنسان
بالحرية اإلحساس يفنده واملألوف. والعرف العادات إبطال عىل الجرب ويقوم (٨)
الحرية فحدوث والعامة. الخاصة للحياة أساس هو وما باملسئولية، البديهي والشعور
بالفعل؟ موجود هو يشء إثبات إىل الحاجة وما وجودها. عىل دليل أكرب الواقع يف بالفعل
والفهم، والتساؤل السؤال ومنع الالمعقول، عىل واعتماد العقل لحكم إبطال الجرب أن كما
تجدي وماذا املعرفة؛ تستحيل الجرب مع واألسطورة.70 والطاغوت السلطة عىل واالعتماد
والبحث العقل إىل الحاجة وما وتدبر؟ وعي عن نظري بأساٍس يتم ال العقل دام ما املعرفة
بالجرب يحتج الذي عن دفاع ألنه زور؛ شهادة والجرب فيه؟71 مفعول واإلنسان والنظر
املعرفة حدود الجرب ويتجاوز به.72 يشعر ما غري ويقول والوجدان، الحسِّ شهادة ويُنكر
يقع وبالتايل اآلخر؛ العالم إىل فيمتد الوجدان، وشهادة والحس العقل بداهة اإلنسانية،
بعد أو الحياة يف األخرى املمكنة العوالم كل يف والجرب الدنيا يف الجرب مزدوج، خطأٍ يف
هو األخرى العوالم يف والجرب حياة. أو تجربة أو عقل يؤيده ال العالم هذا يف فالجرب املوت.
عن تعويًضا اإلنسان فيه يجد أفضل عالٍم يف كان ولو حتى العالم هذا يف للجرب استمرار
عالم إىل والقسوة الظلم عالم ومن واالكتفاء، النعيم من عالم يف والحرمان، البؤس عالم

بفعل الجوارح الصحيح ألن لجوارحه؛ الئح فرٌق بجوارحه صحة ال من وبني الجوارح الصحيح بني 68

لم جهده بذلك رام لو لجوارحه صحة ال والذي مانع، دون لها مختاًرا الحركات وسائر والقعاد القيام
ص١٩). ج٣، (الفصل، أصًال يفعله

ص٣٩٤-٣٩٥. الرشح، 69
ص١٩١). (مطالع، يفعل عما يُسأل ال تعاىل هللا فإن ذلك ومع 70

تعلق تعرف أن يمكنها ال املجربة إن ص٧٧٨). (الرشح، هللا معرفة أنفسها عىل املجربة سدَّت 71

ص٢٤). التوليد، ج٩؛ (املغني، للقديم املحدث معرفة أيًضا يمكنهم وال بالقديم الحوادث
ص٧٧٤). (الرشح، الغواية سبب ويجعلونه إلبليس الزور يشهدون املجربة 72
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بالظلم وضيقه اإلنسان حرمان عن يعرب مشخص مسقٌط نفيسٌّ عالٌم فهو والرحمة؛ العدل
هذا تحكم اإلنسان يتصورها التي القوانني وكل الخالص. يف وأمله التعويض يف ورغبته
إنكارها أو وإثباتها العالم، هذا يف تثبت الحرية إن بالتمني.73 قوانني هي اآلخر العالم
تشويش مجرد يكون بل العالم هذا يف الحرية ثبوت من ينقص وال يزيد ال آخر عالٍم يف
التكليف دام ما آخر عالٍم يف الحرية إنكار فائدة وما األخروي. للجرب مجال وإفساح عليها
بال تصورها يمكن كيف أخروية حياٍة ر تصوُّ أمكن ولو حتى الحياة؟ بانتهاء انتهى قد
حتى مضطرين يكونون عندما بل قادرين يكونون ال عندما الناس ينعم وكيف حرية؟
الفعل ويكون حر، فعٍل نتيجة كان إذا إال جزاءً يكون ال الجزاء حتى األبدي؟ النعيم إىل
يف والجرب الخطأ. فعل عىل يقدر ال اإلنسان ألن جرب؛ أيًضا فالعصمة عصمة. دون حرٍّا
كواجٍب االستحقاق أن يبدو الدنيوي.74 العذاب يف للحرية النسبة عذاب األخروي النعيم
القانون. اضطرار وهو العقاب، إىل مضطرٍّا واملعاَقب الثواب، إىل مضطرٍّا املثاب جعل عقيل
بل واختبار امتحان عالم ليس ثواب، عالم بل فعل عالم ليس اآلخر العالم أن والحقيقة
أن بعد الفعل حصيلة عن فيه الكشف يتم العالم هذا ففي النتائج. حرص فيه يتم عالم

فعل. كل تم قد يكون
عىل البواعث وإلغاء دواعيه، حسب ووقوعه باإلنسان الفعل تعلق الجرب ويبطل (٩)
املحقق. القاصد الحر الفاعل اإلنسان عىل كليًة القضاء بل عنه، اإلنسان ومسئولية الفعل

ورشبهم أكلهم إىل مضطرون الجنة وأهل منهم، يكون ما إىل مضطرون اآلخرة أهل الهذيل: أبي عند 73

وال فعل اكتساب عىل قدرة الخلق من اآلخرة يف ألحد وليس أقوالهم، إىل مضطرون النار وأهل وجماعهم،
قيل لذلك ص١٢٤)؛ (الِفَرق، به يوصفون ما وسائر وحركاتهم أقوالهم خالق وهللا قول. اكتساب عىل
كلها فإنها اآلخرة يف الُخلَدين أهل حركات يف مذهبه فإن اآلخرة، جربي األوىل قدري الهذيل: أبي عن
بها مكلفني لكانوا للعباد مكتسبة كانت لو إذ للباري؛ مخلوقة وكلها عليها، للعباد قدرة ال رضورية

ص٧٦). ج١، (امللل،
اآلخرة أهل كان فلو تكليف؛ بدار وليست جزاء دار اآلخرة قائًال: الهذيل أبي عن الخياط يدافع 74

عىل وردٍّا ص١٢٥). (الِفَرق، سواها دار يف وعقابهم ثوابهم وقع ولو مكلَّفني، لكانوا ألعمالهم مكتسبني
منهيني اآلخرة يف يكونون أنهم من عليهم أنكرت وما السنة: أهل يقول اآلخرة يف وجربيته الهذيل أبي
عن منهيني الدنيا يف كانوا األنبياء إن الشيعة أكثر مع السنة أهل قال كما منها ومعصومني املعايص عن
ص١٢٥). (الِفَرق، منها ومعصومون املعايص عن منتهون املالئكة وكذلك عنها. ومعصومني املعايص

109



(٣) الثورة إىل العقيدة من

يؤدي الغري.75 مقاصد تحقق آلة إىل وتحويله الطبيعة بظواهر لإلنسان تسوية فالجرب
ومقاصده وأهدافه وصوارفه، ودواعيه وبواعثه وقدراته اإلنسان حرية نفي إىل الجرب
ووجوده، حياته وسلبه وفشله، ونجاحه وأخطائه وتجاربه، وتعلمه وتخطيطه وغاياته،
كل كان وإذا ونضاله. وجهاده وشعره، وفنه وخلقه وإبداعه يشء، وكل ورسالته وفعله
قصد وال مفهومة غري تصبح فإنها سبب أو بغاية معللة ليست وأفعاله قضاؤه، حكمه فعل
والسخف العبث عىل تقوم التي املتناقضة العشوائية األفعال وهي سبب، وال غاية وال لها
مطبوع هو ما يفعل إنسان كل وأن بالطبع القول إىل الجرب ويؤدي والتناقض. والالمعنى
الطبيعة فإن الطبيعة هو الطبع كان إذا أنه حني يف الجرب هو هنا الطبع وجوهر عليه،
ترك وبالتايل أصًال؛ القدرة لنفيه القدرة واستمرار الطبيعة يف التولد الجرب وينفي حرة.76

فيه.77 الفعل وتوقف العالم
الخري وقبول واالستكانة الرضا إىل والقدر القضاء األم، عقيدته يف الجرب ويؤدي (١٠)
اإلنسان وضع يف تغيري ال قبُل، من ا معدٍّ الرزق يصبح نقصان. دون والرش زيادة، دون
املصاب، فاملؤمن واالختيار كاالمتحان له العلل وإيجاد وقبوله بالرش الرضا يتم تبديل. وال
إىل الجرب يتحول أن وبعد به.78 والرضا قبوله ثم وتعقيله الرش تربير إىل اإلنسان وينتهي
كان الذي النظري اإللهي الحق ويختفي العملية سلبياته تظهر الشعبي الدين يف موروث
الثورة من ومنعها الشعوب استكانة يف الرئييس السبب الجرب يصبح صياغته. عىل الدافع

ص٤٨). (املحيط، ودواعينا أحوالنا بحسب ترصفنا وقوع وجوب يرفع أنه إال معقول مذهٌب الجرب 75
ص١٥٣-١٥٤). اإلنصاف، ص٧٧٩؛ (الرشح، واالستحقاق واملقاصد الدعاوى عىل القضاء

الكفر عىل يقدر ال اإليمان عىل والقادر عليه، مطبوًعا يكون بل خالفه، عىل يقدر ال الخري عىل القادر 76
ص٧٧٤). (الرشح، عليه محموًال يكون بل

ص٣٨٠، (املحيط، متولدة العباد أفعال أكثر بل املحل، بإيجاب هللا خلق من املتولدات يجعلون املجربة 77
يف إال اإلنسان يفعل أن من ويمتنعون هللا فعل من كلها املتولِّدات يثبتون فإنهم املجربة ا فأمَّ ص٣٨٨).
فعله فهو أراد، متى منه االمتناع يمكنه فعله من تولد ما أن الفرد وحفص رضار عن ُحكي ما إال بعضه

ص١٣). التوليد، ج٩؛ (املغني، سواه دون أشبهه وما كالريح
يف كائن كل بأن ويُذِعن يُصدِّق أنه بمعنى ورشه، خريه والقدر بالقضاء يؤمن أن املكلف عىل يجب 78

لو ص١٠٣-١٠٤). األمري، ص٤٤-٤٥؛ (القول، وقدره هللا بقضاء هو إنما واالستقبال والحال املايض
كفر بالكفر الرضا ألن باطل والالزم واجب، بالقضاء الرضا ألن به الرضا لوجب هللا بقضاء الكفر كان

ص٩٨). اإلسفراييني، ص٩٨-٩٩؛ الخيايل، حاشية ص٩٨؛ التفتازاني، (رشح
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وقبول والرضا، االستسالم إىل فتنتهي الحقوق عن والدفاع واملعارضة والتمرد والغضب
ال حتًما، واقعة واآلثام الرشور دامت ما وقهر، وتخلف وجهل فقر من به وما الواقع، األمر
الزمان؛ كل يف واملستقبل، والحارض املايض يف ذلك ويكون وصالح. نفع إىل تغيريها يمكن
النموذج ويغيب املايض، يف وتدان املستقبل يف لها يُعدُّ الحارضوال يف الثورة تنعدم ثَمَّ ومن
بالقضاء الرضا معنى التاريخ. وخارج واملكان الزمان خارج اإلنسان فيصبح التاريخي
يأتي أن ذلك بعد أسهل وما األزلية. وإرادته السابق هللا حكم االعرتاضعىل عدم هو والقدر
االعرتاض. عن فيمتنعون والقبول والرضا بالتسليم الناس ويطالب هللا إلرادة ممثًال الحاكم
املحكوم مشيئة وإرادته مشيئته تُجبُّ جائر وسلطاٍن قاهر حاكٍم مواجهة يف اإلنسان وكأن
عدم إىل رضا أنه عىل السخط وتحريم خري، أنه عىل الرش تربير يؤدي وبالتايل وإرادته؛

الشعوب.79 يف والثورة القلوب، من الغضب ونهاية الظلم، عىل الثورة

الكسب نظرية (2)

بينهما الجمع يحاول األفعال، وخلق الجرب بعد تاريخيٍّا الثالثة النظرية هو الكسب أن مع
أفعال يف الحال كان كما الخارجية الشعور ألفعال الثانية الخطوة هو أنه إال التوسط، عىل
خلق من واالقرتاب الجرب من الخروج يحاول ألنه املتوسطة الحلول يف الداخلية الشعور
عن طائفة يميز ال عام اتجاه به والقول املحاولة. نجاح مدى عن النظر برصف األفعال
الجمهور، لعقائد مرادًفا أصبح وبالتايل لها، ومميًزا لكرباها ممثًال أصبح كان وإن أخرى
التاريخية النظرية وكأنه املتأخرة العقائد يف الكسب ظهر وقد للدولة.80 رسمية وعقيدة
أهل لعقائد طبًقا عليها، الخروج أحد يستطيع ال التي الرشعية الدينية والنظرية الدائمة

وإرادته السابق حكمه عىل يعرتض ال أنه بمعنى اإلطالق، عىل وقدره هللا بقضاء الرضا نطلق نحن 79

(اإلنصاف، يفعل بما نعرتض وال غرينا، ويف فينا أراد ملا نسلم بل باالعرتاض، يديه بني يتقدم وال األزلية،
ص٤٤-٤٥). (القول، ذلك من يشء عىل االعرتاض وعدم له مقدرة مقضية الكائنات كل ص١٦٦-١٦٧).
الجهمية، األشعرية، النجارية، عون، ابن املرييس، السنة، أهل كثرية: طوائُف بالكسب يقولون الذين 80
الفرد. حفص يحيى وأبو عمرو، بن رضار املعتزلة: ومن والشيعة، واملرجئة، الخوارج، من طوائف
واملصنفون ص٤١). ج٣، (الفصل، بها الفاعلني يف هللا خلقها مخلوقة، العباد أفعال جميع جميًعا: يقولون
النجارية من أصحابهم عىل إقرارهم سمعنا ونحن الجربية، من والرضارية النجارية عدوا املقاالت من

ص١٢٧). ج١، (امللل، الجربية من فعددناهم والرضارية،
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منها يبَق لم النظري األساس عنها غاب عندما املتأخرة فالعقائد لألمر؛ استسهاًال السنة،
ألنها للجماهري تملًقا أو بالعقل،81 عرضها ويسهل اإليمان تخاطب التي النظرية هذه إال
لإلنسان، ليست للقدرة األولوية دامت ما السلطة عن دفاًعا أو الجرب مثل اإليمان عىل تزايد
له تعطي الجمهور إىل بالنسبة والنظرية الخارجية. لإلرادة تابًعا مازال اإلنسان دام وما
مستقرٍّا له يجد ثَمَّ وِمْن لها، وأساًسا لذاته عماًدا هللا وتجعل وذاته، هللا مًعا، الحسنَيني

أمني. ركٍن إىل ويركن ومتاًعا،

الكسب تعريف (1-2)

الجرب، عن يختلف ال الحقيقة يف الكسب إن الجرب؟ عقيدة عن منفصلة الكسب نظرية هل
عليها يعتمد التي نفسها التحليالت عىل يعتمد معه.82 األحيان من كثري يف يوضع وهو
كثري وتتوقف اآلخر. نقد يسهل أحدهما ونقد اآلخر، إثبات يسهل أحدهما فإثبات الجرب؛
وكأن الكسب بإثبات اعتناء دون لألفعال املعبود خلق إثبات عند الكسب تحليالت من
الكسب أن عىل يدل مما واحد يشءٌ لإلنسان الكسب وإثبات للمعبود األفعال خلق إثبات

املتأخرة: العقائد يف شعًرا ويُقال 81

ال��س��دي��د ال��م��ذه��ب ف��ي ل��ك��س��ب��ه��م ل��ل��ع��ب��ي��د ال��ج��زاء ول��ن��ا
وس��ًط��ا س��ب��ي��ًال ذل��ك ب��ي��ن وات��ب��ع م��ْف��رًط��ا أو م��ف��رًِّط��ا ت��ك��ن ف��ال

ص٣٤-٣٥) (الوسيلة،

ف��اع��رف��ا ي��ؤث��ر ل��م ول��ك��ن ب��ه ك��ل��ف��ا ك��س��ب ال��ع��ب��د وع��ن��دن��ا
اخ��ت��ي��اًرا ي��ف��ع��ل ك��ل ول��ي��س اخ��ت��ي��اًرا وال م��ج��ب��وًرا ول��ي��س

ص١١-١٢) (الجوهرة،

(ص١٠١-١٠٢). اإلتحاف ص٨–١٠)؛ (ج٢، التحفة أيًضا انظر
وجائز إليه، يضطرهم أن قادر فهو لعباده كسبًا يخلقه أن عىل بالقدرة ُوصف ما كل األشعري: عند 82

ص٢٠٧). ج٢، (مقاالت، الجور إىل هللا يضطرهم أن
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الخارجية الشعور أفعال ثالثًا:

خالق ال وهو األوىل وبقضيته الجرب بمسلَّمات الكسب يبدأ الجرب. داخل صغري ٍع تنوُّ مجرد
مجرد األمر وكأن أكسابهم غري من أو العباد أكساب من كان سواء هللا، إال فاعل وال هللا إال
ال قد الكسب لفظة إن بل وخداًعا.83 إيهاًما الفتات اإلنسان إعطاء أو بلفظ لفظ تغيري
وهي الجرب غري شيئًا تفيد أنها الجمهور عىل التمويه بها أريد إنما اإلطالق عىل شيئًا تعني
ال إىل تشري كلمة معنى، بال لفظ مسمى، بال اسم الكسب الجرب.84 إال تفيد ال الحقيقة يف
َخْلق تنفي ال بأنها توحي ملتوية بطريقٍة الجرب إثبات يف الرغبة مجرد عن وتكشف يشء،
عن يكشف مقنع بتفكرٍي للقيام وسيلة مجرد فهو عنها. مسئوليته وإثبات ألفعاله اإلنسان
حجج استعمال يمكن كذلك رصيح.85 عقيلٍّ كموقٍف األفعال خلق عكس عىل نفاق موقف
بالطريقة مًعا حججهما تفنيد يمكن كما للجرب. تأييًدا الكسب وحجج للكسب، تأييًدا الجرب

النظريتنَي. لتداخل نظًرا نفسها؛

إذا وجب ص١٣٦). (األصول، أكسابهم غري من أو العباد أكساب من سواء مخلوق، كل خالق هللا 83

ولم يفعله أن عليه قدر ما ألن لنا؛ كسبًا فينا لها الخالق هو يكون أن االكتساب حركة عىل هللا أقدرنا
له نكون أن استحال لنا كسبًا يكون أن ترك وإذا كسبًا. فينا يفعله أن ترك فقد كسبًا فينا يفعله
مذهب أن اعلم ص٧٨). (اللمع، كسبًا لنا هللا خلقه وقد إال نكتسبه ال إنه قلنا ما عىل فدل مكتسبني.
املوجودات جميع فإن سواه، خالق يكون أن يجوز ال وحده، الخالق هو هللا أن والجماعة السنة أهل
خالق ال تعاىل، له خلق وقبحها حسنها وكثريها قليلها الحيوانات وحركات وأفعالهم العباد أشخاص من
الحادثة للقدرة يثبت لم من يسمون واملعتزلة ص١٤٤). (اإلنصاف، كسب وللعباد خلق منه فهي غريه.

شعًرا: قيل وقد .(١٢٧ ص١٢٦، ج١، (امللل، جربيٍّا استقالًال واإلحداث اإلبداع يف

ال��زل��ل أه��ل ف��اج��ت��ن��ب وش��رٍّا خ��ي��ًرا ع��م��ل ك��ل خ��ال��ق ت��ع��ال��ى ف��ه��و

ص٣٨٠) (الوسيلة،

مخالف أنه فأوهمهم العامة من قوم عىل لبَّس وإنما بإطالقها، هللا أراد ما اللفظة هذه أبدع من 84

يوافقون ألنهم واحد يشء إىل املذهبان يعود التحقيق. نفي وال فقط اللفظة بهذه اجرتأ وإنما لجهم.
ص٤٠٩). (املحيط، أوصافه بجميع هللا يحدثه الترصف أن أو جهًما

ذلك وحصول حصلت، املعصية اختار وإذا حصلت، الطاعة اختار إذا العبد مسمى. بال اسم الكسب 85
الفعل لذات صفات ومعصية طاعة كونه اإللزام؛ يدفع ال والثاني املعتزلة قول واألول به. أوىل االختيار
املعتزلة قول وهو مؤثرة، الحادثة القدرة بكون اعرتاف وهذا هللا، بقدرة تحصل الفعل وذات العبد بقدرة

ص١٤٤). (املحصل،
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

وتأثريها العبد قدرة استقالل ينفي كليهما ألن الجرب يف نظرية الكسب أن والحقيقة
ل؛ األوَّ السبب إىل يصل أن إىل األسباب وتسلسل أعىل، سبٍب بفضل تؤثر أنها أو العالم يف
املشاركة الوجود لرفضواجب نظًرا الجرب عىل أيًضا الفالسفة عند العالم تصور يقوم لذلك
الصدور يف الفالسفة نظريات إذن توضع اإلنسانية. الحرية استبعاد ثَمَّ وِمْن أفعاله؛ يف
عالقة هنا الجرب ويكون الجرب. مع األفالك يف مني واملنجِّ والظلمة النور ثنائية يف والثنوية
عىل أو املؤثرة القدرة عىل الكسب يقوم ال اإلنساني.86 بالسلوك عالقة منه أكثر بالكون
لحرية دخل ال رشط عىل معلق ألنه االختيار إىل منه الجرب إىل أقرب يكون لذلك اإليجاد؛
باطنه: من نابعة القدرة هذه كانت إذا إال اإلنسان يف توجد التي القدرة وهي فيه االختيار
اللحظة، يف والتوتر للتضحية استعداد بالفعل، تحققت وقد للغاية رؤية العمل، عىل القفز
كان ملا املشكلة من للهروب وسيلة مجرد كان الكسب وكأن عنها. الناشئ املستمر الخلق
أحد الكسب وكأن بالجرب املتأخرة العقائد يف اقرتن وقد الفاعل. هو والعبد الخالق هو هللا
خلق لقوة نظًرا البداية؛ يف الكسب كان ربما تطبيقاته. أحد أو فروعه أحد أو نتائجه
يقوم فإنه املتأخرة العقائد يف الكسب ا أمَّ القدرة. بتأثري يعرتف االختيار، وحرية األفعال
بني الفَرق يكون قد الجرب. وبني بينه فرق هناك يعد لم وبالتايل املؤثرة غري القدرة عىل
يُثبت كان املتقدم الكسب أن حني يف اإلطالق عىل قدرة يُثبت ال الجرب أن والكسب الجرب

القايض سماه ما وهو الوجوه، جميع من تتعلق لم وإن ما وجه عىل به القدرة تتعلق أن الكسب 86
سالمة عند الفعل بتيسري العبد اعتقاد غري أصًال أثًرا الحادثة للقدرة األشعري يُثبت ولم وحاًال. صفًة
غري الوجود، هو أثًرا الحادثة للقدرة الحرمني إمام أثبت وقد هللا. من والكل االستطاعة وحدوث اآلالت
الرتقي سلسلة يف األسباب تتسلسل ثم آخر، سبٍب إىل يستند لم ما بالوجود استقالًال للعبد يُثبت لم أنه
حيث الفالسفة مسلك وسلك سبب. إىل احتياج غري من إبداعه املستقل املبدع الخالق وهو الباري إىل
االحرتاز ذلك تقرير عىل حمله وإنما األدنى. القوابل يف األعىل الوسائط وتأثري األسباب بتسلسل قالوا
كلها والصور خاصة، لصورٍة تستعد مادة كل إذ ألزم؛ األسباب تسلسل عىل والجرب الجرب، ركاكة عن
جرب القادرين عىل والقدرة جرب، املختارين عىل االختيار حتى جربًا، الصور واهب من املواد عىل فائضة
أثًرا لها أثبت بل الفعل، يف أثًرا الحادثة للقدرة يُثبت لم أنه القايض عن نُقل ص٧٧–٧٩). (التمهيد،
بني مخلوًقا وأثبت بالتأثري وتارًة أصًال، فيه القديمة للقدرة أثر ال تارًة وقال الفعل. عىل زائدًة وصفًة
الجويني وذهب الزائد. األثر يف الثاني القول يف القايض قاله ما قال أنه اإلسفراييني عن ونُقل خالَقني.
إال تأثريًا فيه القديمة للقدرة يجعل ولم الفعل إيجاد يف الحادثة القدرة تأثري إىل تصانيفه بعض يف
هللا وإىل باالكتساب إليهم ُمضافة العباد أفعال أن إىل الحق أهل وذهب الحادثة. القدرة إيجاد بواسطة

ص٢٠٦-٢٠٧). (الغاية، أصًال فيه الحادثة للقدرة أثر ال وأنه واالخرتاع بالخلق
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ولكنها لإلنسان قدرة فيثبت املتوسط الجرب إىل أقرب فهو املتأخر الكسب ا أمَّ أثًرا. للقدرة
مؤثرة.87 غري

الجرب، صور من أخرى صورٌة نفسه الكسب والحرية. الجرب بني وسط ال أنه والحقيقة
فاملعبود النظري؛ وضوحه هي ميزة للجرب يظل ذلك ومع نظًرا.88 وأضعف عقالنية أقل
منه الخروج يحاول أنه إال الجرب يشارك كان وإن فإنه الكسب ا أمَّ اإلنسان. أفعال خالق
أصبح لقد حتى مسميات أو معاٍن دون واألسماء األلفاظ حول يدور ويظل يستطيع. فال
الكسب الكسب».89 من «أصعب فقيل: الوضوح وعدم والصعوبة للغموض مثاًال الكسب
ولكي العقل مع اتفاًقا أكثر ليكون الجرب من خرج إنه بل حال، أي يف الجرب عن يختلف ال
وأصبح العقل. مع تعارًضا أكثر الكسب صار ثم والذم واملدح للتكليف أساس هناك يكون

وأرصح.90 أوضح األقل عىل ألنه العقل مع اتفاًقا أكثر الكسب إىل بالنسبة القديم الجرب

الفعل يف ما أثًرا الحادثة للقدرة أثبت من ا فأمَّ مؤثرة. غري قدرة للعبد يثبت أن املتوسطة الجربية 87
ص١٢٦). ج١، (امللل، بجربي فليس كسبًا ذلك وسمى

واسطة وال وإثبات نفي فهذا يكون، أال ا وإمَّ الوجود، يف يشء بإدخال مستقالٍّ يكون أن ا إمَّ العبد 88
يف خلقه إذا هللا ألن مضطرٍّا؛ العبد كان الثاني كان وإن املعتزلة، قول سلمتم فقد ل األوَّ كان فإن بينهما.
ص٣٤٧). (املحيط، مضطرٍّا العبد وكان حصوله استحال فقد يخلقه لم وإذا محالة، ال حصل العبد

بن رضار وعند فال. باإلضافة تعرفها أن ا فأمَّ إضافتها، تصح فال معروفة معقولة الصفة تكن لم ما 89

املذهب يف جهًما شارك وقد الكسب. هو إنما الحاجة جهة ولكن إلينا، ومحتاجة بنا متعلقة األفعال عمر:
(الرشح، أصًال معقول غري هو ذكره وما معقول، فساده عىل جهم ذكره ما ألن اإلحالة؛ يف عليه وزاد
لنسبة وجه ال وقالوا: لهم، معقول غري السنة أهل به يقول الذي الكسب أن القدرية زعمت ص٣٦٣).

ص٣٤٣). (الرشح، معقول غري الكسب ص١٣٣). (األصول، له محدث غري مكتسب إىل الفعل
عىل له فاعًال العبد جعل بل الحقيقة، وجه عىل ِمنَّا بالواحد الفعل هذا يعلق لم ألنه معقول جهم قول 90

أن أجاز حتى العقاب عالمة بعضها وجعل الثواب عالمة األفعال هذه جعل تعاىل أنه وزعم املجاز. وجه
العالمة يجعل أن يجوز وحتى اإليمان، العقاب عىل الدالة والعالمة الكفر الثواب عىل الدالة العالمة يجعل
األمر من العقول يف تقرر ما كل يرفع أن إال معقول مذهب وهذا واأللوان. واملصائب األمراض ذلك يف
وملا ودواعينا. أحوالنا بحسب ترصفنا وقوع وجوب ويرفع األحكام من وغريهما والذم والحمد والنهي
هو فقالوا: أخرى، بجهٍة هللا عند ومن جهة، من بنا مطلًقا الترصف جعلوا العقول تهافت املجربة رأت
كسبًا كونها يف واحدة طريقٍة عىل تجري األفعال جميع يقول من منهم افرتقوا، ثم هللا. خلق ما كسب
بها فخصصوا القدرة؛ محل يتعدى ال ما الكسب حقيقة جعلوا قوم حدث ثم (رضار)، مباًرشا أو متولًدا

ص٤٠٧-٤٠٨). (املحيط، مجاًزا بل الحقيقة عىل فاعًال العبد يصفون وال املتولد، دون املبارش
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العقيل األساس لبيان محاولة أية دون الطرفني إثبات بطريقة الكسب يثبت ما وكثريًا
تحليٍل أو نظري أساٍس أي دون النقيض طرَيف بإثبات الكسب يثبت وقد بينهما.91 للجمع
يسهل نظرية محاولة أية ألن أمانة أكثر وهذا بذاته. واضح األمر وكأن الجمع لوجه عقيل
املؤلَّه حق إثبات مقتضيني، عن تعبريًا األمر فيرتك ووجدانًا، ا حسٍّ وواقًعا، عقًال تفنيدها
حق إثبات إىل ينتهي فإنه الجرب إال يعني ال الكسب كان وملا اإلنسان. حق صوإثبات املشخَّ
خالصة مجرَّدٍة بصورٍة واالختيار الجرب بني والجمع اإلنسان.92 حق دون ص املشخَّ املؤلَّه
يشءٍ عىل مختلَفني حكَمني وقوع جواز مثل بيشء الفعل عىل يحكم ال منطقي أساٍس وعىل
ووصف الفعل عىل الحكم يف يفيد ال الذي الجهة منطق فهذا مختلَفني. وجهني من واحد
قصٌد إال له يكون وال واحد، قادٍر من فعًال إال يكون ال الواقع يف فالفعل وتمامه. نشأته

واحد.93 ومحلٌّ واحدة وغايٌة واحد
اإلرادية الحركة بني الفرق ذلك عىل والربهان لقادَرين، مقدور لجعل وسيلة والكسب
حركٌة أنها مع الجرب تثبت والثانية والقدرة، والفعل اإلرادة تثبت األوىل املرتعش؛ وحركة
ويستحيل خارجية.94 قدرٍة أية تثبت وال الحية، الطبيعة لقوانني طبًقا خالصة عضوية

منه يجعله ومما إيجاده عىل بالقدرة سبحانه يتفرد مما وأرضه سمائه يف حادث لكل (إرادته) بها مريد 91

وال مشيئته عن حادث يخرج ال وعصيان، وطاعة وضالل وهًدى ورض ونفع ورش خري من لعباده كسبًا
وإن الكسب جهة من تعلًقا بنا لها أن إىل ذهب من ومنهم ص٦). (اإلنصاف، وإرادته بقضائه إال يكون
محدثة وال مخلوقة غري األفعال الزيدية: من فريق وعند ص٣٢٤). (الرشح، هللا جهة من فينا مخلوقة كانت
ص١٣٩). ج١، (مقاالت، وفعلوها وأبدعوها واخرتعوها أحدثوها للعباد كسب هي وإنما مخرتعة، وال

هللا شاء ما إال يكون وال مخلوقة ليست العباد أفعال إن الخوارج): (العجاردة املعلومية تقول 92

وهي والعصيان، والطاعة واإليمان الكفر من كلها العباد ألفعال خالق تعاىل هللا ص١٦٦). ج١، (مقاالت،
عليها. ويُعاَقبون بها يُثابون اعتبارية أفعاٌل وللعباد وتقديره، وقضيته وحكمه ومشيئته بإرادته كلها

ص٩٦–١٠٣). (النسفي، برضائه منها والقبيح هللا برضاء منها والحسن
رجًال أن ذلك فمن وجَهني. من الواحد اليشء يف مختلفان حكمان يقع أن يجوز اإلباضية: ُجلُّ قال 93

له ليس ألنه به أمر وقد الزرع، فساد فيه ألن منه الخروج مبتغاه لكان صاحبه إذن بغري زرًعا دخل لو
ص١٧٤). ج١، (مقاالت،

واحد، فعٍل عىل القدرتنَي إثبات الحق وإنما هائل. اقتحاٌم باالخرتاع والقول باطل، ُمحاٌل بالجرب القول 94
يبعد إنما وهذا واحد. فعٍل عىل القدرتنَي توارد استبعاد إال يبقى فال قادرين، إىل منسوب بمقدٍر والقول
التعلقني فتوارد تعلقهما وجه واختلف القدرتان اختلفت فإن واحد. وجٍه عىل القدرتنَي تعلق كان إذا
وجٍه عىل العبد وبقدرة اخرتاًعا هللا بقدرة مقدورة ص٤٩–٥١). (االقتصاد، محال غري واحد يشءٍ عىل
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اإلنسان كان وملا واحد. والقادر واحدة، والقدرة واحد، فاملقدور لقادَرين؛ مقدور إثبات
هو القادر يكون أن الحالة هذه يف يمكن ال أفعاله. خالق فهو القادر أنه يشعر بالتجربة
جواز إثبات إن جزئيٍّا. فعًال وليس كيل حقٌّ تجربة، وليس استدالل هذا ألن الخالق؛ ألنه هللا
املشخص الذات حق حقهما، الطرفني إلعطاء محاولة البدل عىل لقادَرين واحد مقدوٍر
ضد وهو باهلل، اإلنسان مساواة مثل أعظم مشاكَل إىل تؤدي ولكنها الحر. اإلنسان وحق
املطلقة.95 اإلرادة تمييز ضد أيًضا وهو عليه، يقدر ما عىل قادًرا وجعله التأليه، عواطف
اإلنسان؟ من أم هللا من الحكم، يصدر موقف أي من السؤال: يكون لوَجهني حكًما ثبتا فإن
اإلنساني املوقف عىل بناء إال حكمه يصدر أن يستطيع ال فإنه إنسانًا، املتكلم كان وملا

قادًرا.96 نفسه فريى
أقرب وسط كل يظل ولكن والخلق، اإليجاد بني وسًطا يكون أن الكسب ويحاول
وهناك الخلق.97 إىل منه اإليجاد إىل أقرب الكسب ويظل اآلخر، الطرف إىل منه طرف إىل

ص٢٤٦–٢٥٤؛ (الدواني، (القايض) إسحاق أبي عند القدرتني بمجموع التعلق اكتسابًا. التعلق من آخر
ص٤٧–٤٩). االقتصاد،

هللا أن سبق وقد واإلرادة. بالقصد ألفعاله موجًدا كونه إال باالختيار فاعًال العبد لكون معني ال 95

التفتازاني، (رشح مستقلتنَي قدرتنَي تحت يدخل ال املقدور أن ومعلوم وإيجادها. األفعال بخلق مستقلٌّ
البدل عىل منهما واحد كل يحدث أن يصح لقادَرين، واحد مقدوٌر يجوز الشحام: يقول ص١٠١-١٠٢).
مقدورة تكون مقدورة واحدًة حركًة وأن عباده، عليه أقَدَر ما عىل يقدر هللا إن ويقول ص١٧٨). (الِفَرق،
واحد كل وإن اكتسابًا، كان املحدث فعلها وإن اضطراًرا، كان القديم فعلها فإن ولإلنسان. هلل لقادَرين،
فعًال الحركة تكون أن عىل بالقدرة يوَصف القديم أن عىل ال وحده يفعل أن عىل بالقدرة يوَصف منهما
بأنه الباري يوصف ولكن وللقديم، فعًال الحركة تكون أن عىل بالقدرة اإلنسان يوصف وال ولإلنسان، له

ص٢٥١). ج١، (مقاالت، يكتسبها أن قادر بأنه اإلنسان ويوَصف يخلقها، بأن قادر
ص١٧٤). ج١، (مقاالت، وجَهني من الواحد اليشء يف مختلفان حكمان يقع أن يجوز اإلباضية: جل قال 96
اإليجاد وبني بينه والَفرق الكسب تحقيق وفيها سبحانه له بإحداث بأرسها الكائنات حدوث يف 97

واحد واملقدور باألفعال تعاىل استقالله وجوب عىل الربهان قام قد قيل فإن ص٥٤). (التمهيد، والخلق
هو الخالق أن بالربهان ثبت ملا بأنه أجيب كسبًا؛ للعبد إثباتكم يستلزمه كما قدرتنَي تحت يدخل ال
االرتعاش، كحركة البعض دون البطش كحركة األفعال بعض يف مدخًال العبد لقدرة وأن بالرضورة هللا
واملقدور كسب منه االختياري يف للعبد لكن للفعل، خالق هللا بأن املضيق هذا من التخلص يف احتججنا
العبد قدرة وتحت الخلق، بجهة هللا قدرة تحت فيدخل مختلفتنَي، بجهتنَي قدرتنَي تحت يدخل الواحد
ص١٠١). اإلتحاف، ص٨؛ (التحفة، اختياري فعل عنه يصدر مخلوق كل به املراد العبد الكسب. بجهة
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أال هو الحكم ورشط. حكم يلزمه املوِجد بإيجاد موجود فالخلق والكسب؛ الخلق بني فرق
من به عامًلا يكون أن والرشط صفة، عنه يكتسب وال صفة فيكسبه باإليجاد املوجد يتغري
أن الحكم ورشط. حكم أيًضا ويلزمه الحادثة بالقدرة املقدور فهو الكسب ا أمَّ وجه. كل
ببعض عامًلا يكون أن والرشط صفة، عنه ويكتسب صفة فيكسبه بالكسب املكتسب يتغري
صفة وهي اتساق. أو عقيل رباط دون أفكار لعدة جمع هو الكسب أن ويبدو الفعل. وجوه
يحاول عرضها. ويف تعريفها يف اختلف وقد األطراف. جميع إلرضاء الوسطية األفكار كل
أحيانًا الكسب يقوم املتعارضة. األطراف هذه بني الجمع كيفية ووصف منها االقرتاب الكل
القدرة فعل هو فالكسب بينهما. ورابطة وفعل، وقدرة، سابقة، إرادة أربعة: أمور عىل
مخلوًقا، حادثًا الفعل يكون أن التعريف هذا يف يهم وما الحادثة. اإلرادة فعل أو الحادثة
فالكسب بالقادرية؛ انفراد دون املقدور وقوع يعني وهذا أخرى. إرادٍة أو لقدرة تابًعا أي
اإلنسان مشاركة املشاركة؛ نفسه عن الكسب ينفي لذلك اإلنسان.98 لقدرة فيه تأثري ال

املشخص.99 للمؤلَّه كله والفعل له، فعل ال ألنه األفعال؛ من فعل أي يف املشخص للمؤلَّه
والحرية، الجرب بني تجمع وسط لنظرية عقيل أساٍس أي وجود لصعوبة ونظًرا
يثبت املشخص، املؤلَّه وحق اإلنسان حرية املطلبنَي؛ لكال واقتضاءً الطرَفني إثبات يف رغبًة
النظرية. والخلخلة العقيل االضطراب يف الوقوع لعدم فيه الحكم عن ويتوقف الكسب
يف العقل يدخل ال حتى خاطئًا وضًعا املوضوعة املسائل يف الحكم عن التوقف ويجوز
دون ذاتها للمسألة رفًضا يكون الحالة هذه يف ولكنه وشباكها. خاطئة ألسئلٍة متاهات
رفض هو العلمي الحكم عن التوقف لإلثبات. العقيل األساس يف الدخول ورفض إثباتها
برهان.100 بال قبوًال يكون ألنه عليها؛ الربهنة ورفض اإلجابة إثبات ال مًعا والجواب السؤال

صورة يف مجبور عنده فهو الظاهر؛ يف مختار الباطن يف مجبور العبد بأن رصح الفريق وهذا 98

ص٤٠). (القول، االختيار بقالب التسرت ينفع وال الجربية، مذهب املذهب هذا أن ينفي وال مختار.
يف رشيَكني يكونا حتى منهما حدوث ليس قيل: فيه؛ الشرتكا وللعبد هلل فعًال الكسب كان لو قالوا: فإن 99

يجب وال متحرك. والعبد العبد حركة خالق هللا أن كما له، مكتسب والعبد الكسب خالق هللا وإنما إحداثه،
الجنس يف صاحبه صنع غري منهما واحد صنع يكون صانَعني الرشكة يتصور وإنما هذا، بمثل الرشكة
ص١٣٧). (أصول، املشاركة ادعى الذي فهو هللا صنع غري يديه يف صنعه إنه القدرية من قال ومن …
جرب ال أنه يزعمون الرافضة من فريق ص١٣٩). ج١، (مقاالت، الرافضة من فريق موقف هو هذا 100

أن يتكلفوا ولم بذلك. جاءت األئمة عن الرواية ألن املعتزلة؛ قالت كما تفويض وال الجهمي، قال كما
ص١١٠). ج١، (مقاالت، ال أم مخلوقة هي هل العباد أعمال يف يقولوا

118



الخارجية الشعور أفعال ثالثًا:

بالكسب القول من الغاية كانت فإذا النقيض. إىل التعظيم عواطف تتحول وأحيانًا
املشخصكالحاوي املؤله جعل إىل ينتهي فإنه حريته، واإلنسان صفعله املشخَّ املؤلَّه إعطاء
إىل التوسط ينتهي وبالتايل آخر، ويكتم برس يبيح أشياء، ويخفي شيئًا يظهر الالعب أو

مستحكم.101 مغلق رسٍّ
بينهما التوحيد يتم فإنه عقًال، والحرية الجرب بني وسط حلٍّ إيجاد لصعوبة ونظًرا
واللجوء الوحي. أساس فالعقل نظريٍّا؛ إيمانًا يكن لم ما برهانًا ليس واإليمان باإليمان.
موقف هذا يكون أن والعجيب للغموض. وإثبات للفكر ومحو للعوام تملُّق اإليمان إىل
والتقليد العقل، دون اإليمان أساس عىل إصالح يحدث وكيف اإلصالح! حركات بعض
هتك اإلنسان يستطيع به الذي التصوف هو النهاية يف امللجأ كان لو خاصًة الفهم، دون
بقدر معاني يعطي ال وقد بديهته، تتغلف قد العقل أن صحيح الحجاب! ورفع األرسار
هبًة العقل ليس جائزة. الواضحة والعبارة ممكنة فالبديهة ذلك ومع األلفاظ. يستخدم ما
دون عمليٍّا إثباتًا للجمهور الحرية إثبات ويمكن بالنظر. تمارس عقل إمكانية بل معطاة،
تقرير وحرية الحق، عن الدفاع حرية الخربات، وتحليل النظري باألساس بالرضورة التقيد
لحرية محو ذاته يف التقليد ألن التقليد من يمنع فهذا الخبز. عىل الحصول وحرية املصري،

والحركة.102 الفكر

أراده وما َعنَّا، طواه بنا أراده فما أشياء. ِمنَّا وأراد شيئًا بنا أراد هللا أن (الشيعة) الباقرية عند 101

وال جرب ال بني أمر هو القدر يف قول وهذا َعنَّا. أراده عما بنا أراد بما نشتغل بالنا فما لنا، أظهره ِمنَّا
ص١٠٢). ج٢، (امللل، تفويض

وبني وإرادته هللا علم إحاطة من الدليل عليه قام ما بني التوفيق من ذلك وراء فيما املبحث ا أمَّ 102
عن نُهينا الذي القدر رس طلب من فهو االختيار؛ عليه وقع فيما املختار عمل من البداهة به تشهد ما
خصوًصا ملة كل من املغالون فيه خاض وقد إليه. العقول تصل تكاد ال بما واشتغلنا فيه، الخوض
فرقوا أن فعلوا ما وغاية ابتدءوا. حيث وقوًفا الجدال طول بعد يزالوا لم ثم واملسلمني، املسيحيني من
من ومنهم ظاهر. غرور وهو املطلق، واستقالله أفعاله جميع عىل العبد بسلطة القائل فمنهم وشتتوا.
وإبطال للتكاليف ومحو للرشيعة هدم وهو اسمه من وتربأ به قاله من ومنهم به، ورصح بالجرب قال
فليس ذلك من أغمض هو ما إىل التطلع ا وأمَّ ص٦١). (الرسالة، اإليمان عماد وهو البديهي العقل لحكم
أن أنكر وال األرسار، عن األستار رفع طلب يف العقول رشه من هو وإنما بَيَّنَّا، كما اإليمان مقتىض من
حريتهم به عت وتقشَّ نفوسهم به اطمأنت ما إىل املدارك مجاهدة عىل واملثابرة العلم بقوة وصلوا قد قوًما
وكثر والصفاء. الوالية أهل به ويخص يشاء، من قلب يف هللا يقذفه نور ذلك أن عىل هم. ما قليل ولكن
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أي رضر، به يندفع أو نفع به يُستجَلب فعل كل هو اللغة يف فالكسب ذلك ومع
ا أمَّ العيش. وبوسائل العامة باملصالح يتعلق فيما العملية اإلنسان حياة يصف لفظ إنه
عليه؛ الصطلح اللغوي للمعنى مخالٌف معنًى له كان ولو له، معنى فال االصطالحي الكسب
عىل يدل ال لفظ مجرد بل اللغوي املعنى من ا مشتقٍّ وليس تصوًرا ليس األشعري فالكسب

اصطالًحا.103 أو لغًة ا إمَّ يشء
حده يمكن ال لذلك نظري؛ أساٍس أي له وليس معقول غري ذاته يف األشعري الكسب
أحد أي يعقله لم ألنه يعقله لم بعينه إنسانًا إن يقال وال ثانيًا. يَُحد ثم أوًَّال يُعَقل اليشء ألن
عنه؛ يعرب لم ولكنه ُعِقل إنه يقال وال العهد. وِقَدم الجد وطول والِفَرق املذاهب اختالف عىل
عن التعبري أسهل وما اللغة. بصعوبة ويتحجج شيئًا يعقل لم الذي الضعيف وسيلة فهذه
التعبري املراد اليشء أن عىل التعبري عىل القدرة عدم تدل إنما واضحة. بلغٍة الواضح الفكر
ال أنه هو الكسب من معرفته يمكن أقىصما إن انفعال.104 أو عاطفة مجرد إال هو إن عنه

شئت ولو ص٦٣). (الرسالة، اليوم األمة حال عليه فيما األثر أسوأ ملقاالتهم وكان وأضلوا. قوم ضل ما
باملمحاكات فطرته تفسد ولم الصحيح النظر أِلَف عقٍل عن يبعد ال أنه ورجوت ذلك بيان يف لزدت
عن العامة عقول وتقارص اإليمان، صحة يف إليه الحاجة عدم فيه اإلطالة عن يمنعني ولكن اللفظية،
بمحض الخاصة من الجمهور قلوب واعتياد عنه، اإليضاح يف عنه املعرب بالغ مهما ذاته يف األمر إدراك
جاءهم فإن يعتقدون. ملا موافًقا إال يريدونه وال عليه الدليل يطلبون ثم األمر، يعتقدون فيما التقليد
يعتقد فأكثرهم تها، برمَّ العقول جحد إىل ذلك أدى وإن مقاومته يف وا ولجُّ نبذوه اعتقدوا ما يخالف بما
للخابط، ويل رسائرهم: أعماق من صائح بهم صاح فإن ليعتقد. يستدل من بينهم نجد وقلَّما ، فيستدلُّ
السكون إىل عادوا ثم الجزع من هزة عرتهم رشعه؛ يف لهديه وتحريف خلقه يف هللا لُسنَّة قلب ذلك

ص٦٥). (الرسالة، معروف عىل إال أقمنا وما املألوف، هو هذا بأن ني محتجِّ
ال ما عىل االصطالحي الكسب ا أمَّ رضر. به يُستدَفع أو نفع به يُستجَلب فعل كل الكسب أن اعلم 103
واملعنى ا فأمَّ عليه. يصطلح اللغة يف اسم له يوجد لم إن ثم معناه يفعل اليشء ألن ممكن؛ فغري يعقل
عقله كما معقوًال كان لو ص٣٧١). ص٣٦٤، (الرشح، عليه لالصطالح وجه فال يفعل ولم بعُد يثبت لم
ال ألنه معناه عن تنبئ عبارة له يضعوا وأن اللغات أرباب من غريهم يفعله أن عنه وعربوا اللغة أهل
هذه يفيد ما اللغات من يشء يف يوجد لم فلما عنه. تُنبئ لفظة عن يخلو أن عقلوه معنًى يف يجوز
جميًعا، والخواص العوام لعقله معقوًال كان لو ص٣٦٦). (الرشح، معقول غري أنه عىل دلَّ البتة الفائدة

ص٣٦٦). (الرشح، إليه الحاجة لشدة عنه تنبئ عبارة له ولوضعوا
الكسب معنى عقلونا ص٤٠٩). (املحيط، املجوس مثل كسبًا وه سمَّ يُفعل ال بيشء األحكام علقوا 104

لفظ تفصيل إال ليس التحديد ألن يحدد ثم أوًَّال يعقل اليشء قلنا: بالتحديد اشتغلوا فإن عنه. وخربونا
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يف اإلنسان، إىل ا وإمَّ ص املشخَّ املؤلَّه إىل ا إمَّ الفعل بإضافة أي باإلضافة، إال معرفته يمكن
مستحيل وهذا غريه. إىل بالنسبة يعرف أن قبل أوًال نفسه يف يعرف أن يجب اليشء أن حني
أساٍس أي يعطي ال مخلوقة القدرة واعتبار ذاته.105 يف معقول غري ألنه الكسب؛ إىل بالنسبة
يف بما يشء كل مصدر عن عام سؤاٌل فذلك ومصدرها، القدرة نشأة ليس السؤال ألن عقيل؛
ونوع املشخص املؤلَّه من الفعل أصل واعتبار وفعلها.106 القدرة أثر عن بل اإلنسان، ذلك
فقد القدرة هو كان إذا األصل معنى يف وضوًحا أكثر الكسب يجعل ال اإلنسان؛ من الفعل

عليه؟107 القدرة صاحب يكن لم إن الفعل من للعبد يبقى وماذا الجرب. إىل عاد
، والحسُّ العقل يرفضها شيئًا، تفيد ال للكسب تحديدات عدة قيلت فقد ذلك ومع

الكسب. تعريف يف مثًال قيل واملشاهدة. التجربة وتُناقضها

فإنه شيئًا عنى وإن شيئًا. يعني وال شيئًا يفيد ال وهو عليه». القدرة مع حله «ما (١)
والقدرة الفاعلية تثبت الحرية إىل أدى فإن الحرية. إىل ا وإمَّ الجرب إىل ا إمَّ يؤدي أن بد ال

واالختيار.108 والتأثري

معقوًال كان لو ص٣٦٦). (الرشح، التحديد؟ بطريق معناه إىل توصلتم فكيف واضح، بلفٍظ مشكل
ال أنهم واملعلوم واإلمامية. والخوارج واملعتزلة الزيدية من ذلك يف املجربة فخالفوا يعقله، أن يجب لكان
وحرصهم متوافرة دواعيهم فإن هؤالء، يفعله أن يجب لكان وإال نفسه يف معقول غري أنه فلوال يفعلونه،
وتنايف مذاهبهم اختالف عىل الطوائف، هذه من واحد يف يوجد لم فلما املعنى. هذا عن البحث يف شديد
مه توهَّ أو ظنه أو املعنى هذا عقل أنه ادَّعى من املسألة؛ هذه يف مجادلتهم وطول أوطانهم وتباعد ديارهم
غري واعتقدوه املعنى هذا عقلوا إنهم قالوا فلو البتة. عنه واإلخبار اعتقاده يمكن ال مما ذلك أن عىل دل
هذه قلنا: نعقله. وال إليه نهتدي ال أننا وادعوا وجحدوه كتموه وإبطاله عليه الكلم عن لعجزهم أنهم
مما ذلك فإن الغفري والجمِّ الكثري العدد عىل ا أمَّ التواطؤ، بطريق اليسري العدد عىل تجوز إنما الطريقة
ص٣٦٥-٣٦٦). (الرشح، الغرب من وبعضهم الرشق من املخربين هؤالء وبعض خاصته. يتصور ال

التخصيص باإلضافة يكسب ثم معقوًال نفسه يف يكون أن ينبغي بل باإلضافة، معقوًال اليشء يصري ال 105

ص٤٠٨). (املحيط،
الحرمني إمام وقال ص٣١٢). (املواقف، العبد يف هللا يخلقها بقدرة الحرمني وإمام الحكماء قال 106

ص١٨٩). (املطالع، العبد يف هللا خلقها بقدرة واقعة إنها والحكماء الحسني وأبو
(املواقف، ومعصية طاعة بكونه العبد وقدرة الفعل بأصل هللا قدرة تعلق أن عىل القايض: قال 107

ص١٨٩). (املطالع، العبد بقدرة ومعصية طاعة كونها وقال ص٣١٣).
الفاعل نفس يحلُّ ال الفعل (أ) كاآلتي: الحد القايض وينقد عليه. القدرة مع حله ما هو الكسب 108
بها العلم يتأخر التي الفعلية تفرس كيف (ج) للضد. إثبات القدرة إىل اللجوء (ب) بعضه. يحل وإنما
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كسبًا، ا وإمَّ اختياًرا ا إمَّ يقع قد محِدثه بقدرِة وقع ما ألن محِدثه». بقدرِة وقع «ما (٢)
اختياًرا. يقع وأن بد ال فإنه مجهوًال الكسب كان وملا بالرضورة. كسبًا وقوعه يعني وال
وتأثري. قدرة للفاعل يكون يقتيضأن أنه عن فضًال ينفيها. وال القدرة يثبت التعريف وهذا
بغرينا ومتعلًقا لنا الكسب كان وإن فعله. صاحب يكون فإنه وتأثري قدرة لإلنسان دام وما

ينفيها.109 وال القدرة يثبت وهذا القدرة، فكذلك
واقتىض نفيًا. ال وللحرية القصدي للفعل إثبات وهذا الفاعل». باختيار وقع «ما (٣)
سقط فعل ألنه فيه داخلية إرادة أية تدخل عىل يدل وال كسبًا يكون ال الساهي فعل أن
لإلنسان؛ فعًال األوَّل الفعل عن الناتج املتولد الفعل ويكون القصد. منه وغاب االختيار عنه
وهذا وقوعه. من منعت أو وقوعه سببت خارجية قدرٍة بتدخل وليس باختياره وقع ألنه
وكيف بالفاعل. يتعلق ال الكسب أن حني يف بالفاعل يتعلق االختيار بأن يوهم تعريف

الكسب؟110 عىل يدل الشاهد يف فاعل وال بالفاعل يتعلق
ما بقدر تعريًفا ليس وهذا االضطرارية»، والحركة االختيارية الحركة بني «التفرقة (٤)
واقع، االختياري والسلوك عقليٍّا. معنًى يعطي وال سلوك إىل يشري إنه أي واقعة، وصف هو
أن من الفعل تمنع التي املوانع وهي مسبباته له االضطراري والسلوك واقع. واالضطراري
إال تثبت ال الحركتني بني والتفرقة اجتماعية. أو نفسية أو بدنية ا إمَّ واملوانع اختياًرا. يقع
سواء خارجي بفعٍل كليهما ألن الكسب يف شيئًا تثبت وال الكسب، يف تثبت وال االختيار، يف
حدوث إال تثبت ال بل الكسب يف شيئًا تثبت ال فالتفرقة املتولد؛ الفعل يف أو املبارش الفعل يف

اإلنسان.111 بقدرة األفعال
القلوب»، أفعال أم الجوارح أفعال سواء املتباينة املختلفة الحركات هذه «وقوع (٥)
بالقصد واقع األفعال وحدوث كسبها، ال األفعال حدوث من أكثر التعريف هذا يثبت وال

القدرة. إثبات استقام ملا فاعًال بكونه العلم دون بالقدرة العلم صحة تقرير (د) بالفعلية. العلم عن
يقع ال نفسه فاالختيار اختيار دون مكتسبًا الساهي كان إذا (و) القدرة. إثبات يعني التأثري (ه)

ص٤٠٩–٤١٢). (املحيط، آخر باختياٍر
ص٣٦٧). (الرشح، محدثة بقدرة وقع ما الكسب 109
ص٣٦٨). (الرشح، الفاعل باختيار وقع ما الكسب 110

الثانية؛ دون بنا إحداها وتعلق االضطرارية والحركة االختيارية الحركة بني التفرقة هو الكسب 111
ص٣٦٨). (األصول، التفرقة هذه عن عبارة فالكسب
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للقصد، تحقيق فالفعل تكتسب، ال الفعل وأجزاء واإلرادة، القصد تباين وتباينها واإلرادة
الفعل.112 عىل باعث والقصد

الكسب حجج (2-2)

أفعاله، صاحب ليس اإلنسان أن تثبت وكلها خاطئة. كلها حجج عدة عىل الكسب ويعتمد
الفعل عىل اإلنسان قدرات يف تشكك حجج فهي عليها، مسيطرة أخرى قوًة هناك وأن
الحجج هذه مهمة صاحبتها. وهي أفعال يف تتحكم أخرى لقدرٍة مستقبل مجرد وتجعله
اإلنسان لتدمري حجج فهي منه؛ مسئوليته وانتزاع مكانه عن وزحزحته اإلنسان عجز إثبات

مثل: أفعاله عىل والقضاء

دليًال ليس القصد بخالف األفعال وقوع إن الالقصدي.113 أو الالإرادي الفعل (١)
فعل إىل اإلنسان قصد ما فكثريًا الفاعل، هو ليس اإلنسان وأن خارجية، إرادٍة تدخل عىل

أفعال ومن الجوارح أفعال من هذا أخرى، وقعوًدا مرًة قياًما الحركات هذه وقوع هو الكسب 112
ص٣٦٩). (الرشح، أخرى وجهًال مرة علًما االعتقاد فوقوع القلوب،

ووجدنا خالف، ملن خالًفا متناقًضا باطًال فاسًدا قبيًحا الكفر وجدنا «إنَّا األشعري: حجة هي هذه 113

فيكون ا حقٍّ حسنًا الكفر يكون أن إىل نفسه ويجهل يقصد الكافر ووجدنا مؤمًلا، متعبًا حسنًا اإليمان
حسب كائنًا ذلك يكن لم مريًضا وال مؤمًلا متَعبًا يكون أال املؤمن شاء لو اإليمان ووجدنا قصده، بخالف
جاز لو ألنه عليها أحدثه ُمحِدث من إال حقيقته عىل يحدث ال الفعل أن علمنا وقد وإرادته. مشيئته
محِدث من فعًال اليشء يحدث أن لجاز عليه هو ما عىل أحدثه محِدث من ال حقيقته عىل يحدث أن
عليه، هو ما عىل أحدثه محدث عن إال حقيقته عىل يحدث لم أنه صح ذلك يجز لم فلما فعًال، أحدثه
كلها األفعال تكون أن يؤمن لم قاصد عن ال الحقيقة عىل فعل حدوث جاز لو ألنه ذلك؛ إىل قاصد وهو
هذا كان وإذا كذلك. كلها األفعال تكون أن يؤمن لم فاعل من ال فعل حدوث جاز لو أنه كما كذلك،
اإليمان وكذلك ذلك. إىل قاصد وهو قبيًحا باطًال كفًرا أحدثه محَدثًا الكفر يكون أن وجب فقد هكذا
وقع ما خالف اإليمان يقع أن جهد لو الذي املؤمن غري ممرًضا مؤمًلا متعبًا حقيقته عىل أحدثه ُمحَدث
حقيقته عىل للكفر املحدث يكون أن يجز لم وإذا سبيل. ذلك إىل يكن لم وإمراضه وإتعابه إيالمه من
ألنه ذلك إىل القاصد … هللا هو ذلك محدث يكون أن وجب فقد املؤمن حقيقته لإليمان املحدث وال الكافر
(اللمع، شيئًا» غريها يف تفعل أن يجوز ال األجسام ألن األجسام من جسم ذلك أحدث يكون أن يجوز ال
وهي وذهوله غفلته يف أفعال العبد من وتصدر مخرتعها علم عىل الدالة املحكمة األفعال ص٧١-٧٢).
الصادر يكون أن فيجب منه؛ يصدر بما عالم غري والعبد واإلحكام، اإلتقان وصفة واالنتظام االتساق
الرب األفعال مخرتع أن إىل الصائرين الحق أهل مذهب عىل ذلك يتقرر وإنما مخرتع، علم عىل وإال منه

123



(٣) الثورة إىل العقيدة من

أو الجرب فعل وليس الحر الفعل طبيعة هي وهذه لقصده. مخالف آخر فعٌل وحدث يشء
فيقصد وغايته، بالفعل املعرفة عدم إىل القصد خالف عىل الفعل وقوع يرجع قد الكسب.
بالكفر يسعد أن ويريد حسن اإليمان وأن قبيح الكفر أن يجهل كمن أخرى غايٍة إىل بالفعل
وقوع عىل بل فاعله، من الفعل وقوع عىل يدل ال املروي غري والفعل باإليمان. يمرض وأن
يفعل ال اإلنسان وهل الخارجية. أم الداخلية األفعال يف ذلك كان سواء مقصود، غري فعل
فاعٍل وجود عىل دليًال ذلك كل كان وإن جهل أو قصد غري عن أو سهو أو غفلة يف وهو إال
وأن وعبثية، فوىض عن إال تحدث ال اإلنسان أفعال وكأن لها، مخرتع قادر عالم قاصٍد
اإلنسان؟ بتدمري إال يتم ال هللا إثبات وكأن لها، وحكيم ومنظم متقن فاعل وجود يثبت ذلك
البداية منذ تدمريها يتم الغاية هذه فإن اإلنساني، الفعل يف البحث هي الغاية كانت وملا
الغاية إن أي أفعاله، صاحب ليس اإلنسان أن لتثبت اإلنساني الفعل يف عنارص باكتشاف
اإلنسان فعل نزع بل له، اإلنسان فعل إثبات الغاية ليست العكسية. الغاية هي الحقيقية
اإلنسان أفعال كل وتصبح القاعدة، هي وتصبح االستثنائية األفعال هذه تتحول ثم منه.
هي الالقصدية واألفعال األساس هي أنها مع القصدية األفعال وتختفي قصدية، ال أفعاًال
وفعله وقدرته بإرادته يعصف كي به مرتبص باملرصاد، لإلنسان واقف فاملتكلم االستثناء؛
إنسانية خارجية إرادة ليس اإلنسان أفعال املتكلم إليه يعزو الذي اآلخر الفاعل وهذا الحر.
وأشمل فاعل أقدر املتكلم يجعله بل عقبة، أو رغبة أو مصلحة أو خوف دوافع أو أخرى
ويجعل الكرب، يف املتناهي إىل الصغر يف املتناهي من فينتقل وإرادته، هللا قدرة وهي إرادة
اإلنسان قصد إذا أو ذرة! كوز فأكل خيار أكل اإلنسان قصد لو حتى يشء كل يف داخًال هللا
ليس اإلنسان وكأن تتشابك، وال تتغري ال املقاصد وكأن املتجر، إىل فذهب العمل إىل الذهاب
وأيهما الالقصدية؟ األفعال من وقدرته هللا إرادة تثبت وهل املتداخلة. املقاصد من مجموعة
بتأكيد االستثناء؟ من أم القاعدة من الشاذ؟ من أم الطبيعي من هللا إثبات وأرشف، أكرم
من يثبت وال واملرض والضعف والعبث الفوىض من هللا يثبت وكيف بتدمريه؟ أم اإلنسان
للفوىض وإثباتًا للرش تربيًرا األمر نهاية يف ذلك أليس والثبات؟ والقوة والحكمة اإلحكام

وضعنا التي الصورة يف بها عالم غري وهو أفعاله، مخرتع العبد أن إىل ذهب ومن بحقائقها. عالم وهو
العقلية. للداللة نقض وذلك املخرتع، املتقن عىل داًال كونه عن واإلحكام اإلتقان أخرج فقد عليها الداللة
ينساق وقد القادر. عىل الفعل داللة بطالن أيًضا ساغ به عالم غري وفاعله ومحكم وقوع ساغ لو ثم

ص١٩). (اإلرشاد، الفاعل عىل الفعل داللة بطالن إىل القول
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أليس طارئًا؟ وعارًضا نقًصا كله ذلك إثبات من بدًال والوهن والعجز الضعف عىل وتأكيًدا
تعذيب عىل تقوم و«ماسوشية» سوداوية ذلك أليس التفاؤل؟ إىل منه التشاؤم إىل أقرب ذلك
بعد إال يتم ال الرباءة إثبات وأن بالنقص، اإلقرار بعد إال يتم ال الكمال إثبات وكأن النفس

النرصانية؟ عقائد يف الحال هو كما بالخطيئة االتهام
اإلنسان كان ملا غريه. خلق عىل ال اإلنسان حرية عىل دليل املروي الفعل أن والحقيقة
نطاق يف املروي غري الفعل يظل ولكن وقصده، تخطيطه حدود تتعدى حريته فإن حرٍّا
هراء إىل القصدية األفعال كل تنتهي وهل القصد؟ تدمري من الحكمة وما الحرية.114
قصدي فعل تم ما فإذا الفشل؟ إىل مصريه مسبق إنساني تخطيط كل كان وهل وعبث؟
فعل مهما اإلنسان وكأن ليسصاحبه اإلنسان أن من الكسب نظرية يف قائًما اإلرصار يظل
صاحب يكون لن فإنه مجهود من وبذَل جهد من أوتي ومهما قصدي غري أو قصديٍّا فعًال
ويعطيه إياه ويسلبه منه لينتزعه باملرصاد األشعري املتكلم له يقف األمر؛ نهاية يف فعله
وماذا غريه؟ لحساب أم اإلنسان لحساب املتكلم، يعمل من لحساب السؤال ويكون لغريه.
ينتهي العباد رقاب عىل وترؤًسا وزاريٍّا ومنصبًا دينية أسلطًة السلب؟ هذا نظري سيكسب
تأكيًدا بأكملها السلطة وعىل ورؤسائه أصحابه وعىل عليه الجماهري من العارمة بالثورة
والتبعية؟ القهر صنوف كل من وتحرًرا للوصاية، ورفًعا الشعب، وحرية اإلنسان لحرية
املقصود. املروي كالفعل األمثل الفعل هو ليس القصد بخالف الواقع فالفعل ذلك ومع
من مخلوق ألنه حقيقي فعٌل املروي غري الفعل غري الفعل أن الكسب نظرية تعترب ولكن

وبيان لنا وفعًال لنا خلًقا يكون أن فوجب قصدنا، حسب واقعة أفعالنا وجدنا فقالوا: احتجوا فإن 114

أن أراد وإذا تحرك يتحرك أن أراد وإذا قعد، يقعد أن أراد وإذا قام يقوم أن أراد إذا ِمنَّا الواحد أن ذلك
خلق أفعاله أن عىل دل إرادته ومقتىض قصده حساب عىل أفعاله حصلت فإذا ذلك. وغري سكن يسكن
ربما فإنه يقصده ما وال يريد ما يحصل وال ويقصده شيئًا يريد من نرى (أ) وجهني: من فالجواب له.
لريبح سلفة ابتاع وربما ويمرض، فيضعف وصحٍة لقوٍة أكًال أراد وربما فيخطئ، بصواب ينطق أن أراد
لغريه خلق فعله أن وصح ذكرتموه، ما فبطل ذلك، غري إىل يمنعه ما فيعرض القيام أراد وربما فيخرس،
الخالق. من والخلق املشيئة تقدُّم بعد الفعل لذلك كسب يظهر وإنما الخالق. مشيئة حسب عىل يجري
فيما وكذلك … واخرتاع لهم خلق أنه عىل يدل ال منهم القصد حسب عىل الخلق من الكسب وقوع (ب)
هو له الخالق بل خلقه، هو أنه عىل يدل ال قصده حسب عىل حصوله أراد إذا ِمنَّا الواحد من يحصل
(اإلرشاد، حسبه عىل يقع ال وربما القصد حسب عىل يقع فعل فرب ص١٥٣-١٥٤). (اإلنصاف، هللا

ص٢٠١).
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من الفعل وقوع وكأن وللنظر، وللدليل والعقل للعلم هدم هنا الكسب ص. املشخَّ املؤلَّه
املؤله من وقوعه أن حني يف عادة، مجرد بل عقلية رضورًة ليس العلم حسب اإلنسان

دليل.115 إىل تحتاج ال بداهة املشخص
الوجود. وأفعال األعضاء أفعال بني الجوارح، وأفعال الشعور أفعال بني فرق وهناك
يشء تذكُّر إىل اإلنسان رمى ما فكثريًا القصد؛ خالف عىل أو للقصد طبًقا يقع منها كلٌّ
أن اإلنسان أراد ما أيًضا وكثريًا آخر. شيئًا فيتخيل يشء تخيل إىل أو آخر شيئًا فيتذكر
ما وكثريًا قبيًحا. شيئًا فيُحِدث حسنًا شيئًا يفعل أن أو آخر، شخًصا فيصيب أحًدا يصيب
األعضاء أفعال من كثريًا إن بل منه. وعي غري عىل يرسة فيسري يمنة يسري أن اإلنسان قصد
تعرب التي الوجود أفعال كانت ما وكثريًا عكسية. فعل ردود أو وخالصة رشطية أفعاٌل
إثبات إىل اإلنسان يحتاج وال املطلوب. القصد عىل وليست ب تعصُّ عىل قائمة املصري عن
كما الوراء. إىل الرجوع بطريقة محدثًا فعل لكل أن عىل قائم طويٍل بجدٍل غريه آخر فاعٍل
بدون دواعَي إىل تصل حتى وأنشأتها سببتها أخرى دواعَي إثبات إىل الدواعي تحتاج ال
هو لها بداية ال بداية نقطة إىل واالنتهاء الوراء إىل الرجوع طريق عن التفكري هذا دواعَي.
مصدر فهي الجماعة؛ يف تنتهي الدواعي ألن عمليٍّا؛ فكًرا وليس تأليه عاطفة الحقيقة يف
كل إن اإلنسان؟ حرية أم الجرب إثباته؟ املطلوب ما النهاية ويف الفعل. عىل اإلنسان بواعث
اإلنسان أن تعني بل خارجية، إرادٍة أية وجود بالرضورة تعني ال املوصوفة التجارب هذه
الوعي. وغري الوعي القصد، وغري القصد فيها يظهر التي حريته هو وأنه وحده، نسيج
التحقق هذا ويف الدعوة، بتحقق تتحقق فعل إمكانية وهو حريته، يف أيًضا حر فاإلنسان

االجتماعي. القهر بقايا من وتحرُّره لحريته تأكيد
بني التفرقة مثل الالإرادي والفعل اإلرادي الفعل بني الكسب نظرية يف والتفرقة
اإلرادة دور عىل املرة هذه الرتكيز مع املروي وغري املروي الفعل بني أو واالضطرار الكسب
باملنع، أو باإلتيان اإلنسان قدرة فيه تتدخل الذي الفعل هو اإلرادي فالفعل القصد. وليس
نتيجة يحدث الذي الرشطي الفعل هو الالإرادي الفعل أن حني يف بالنقصان، أو بالزيادة

إذ القليل؛ منه يصدر أن يجوز ثم يكتسبه، بما عامًلا املكتسب كون الفعل حكم يف عندنا يجب ال 115

يمنع وإنما العقل. حكم يف نجيزه ما هذا … منها القليل يف لوجب األفعال من الكثري يف ذلك وجب لو
به عامًلا فاعًال كونه عىل دليل الحكم … العقول جائزات يف امتنع ملا انخرقت ولو العادات، الطراد وقوعه

ص١٩١-١٩٢). (اإلرشاد، دليًال كونه يف نظر إىل احتياج غري من
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يثبت ال الالإرادي الفعل فإن القدرة، لإلنسان يثبت اإلرادي الفعل كان فإذا العضو. لبناء
ألنه الفعل؛ تحدث أو قوة إىل الضعف تحيل خارجية قدرة أية تدخل أو الضعف لإلنسان
أفعال يفعل آخر فاعٍل إىل االْلتجاء وملاذا العضو.116 ببناء مرهون خالص عكيسٌّ فعٌل
والقائم أفعاله صاحب نفسه اإلنسان يكون ال ملاذا ودواعيه؟ لقصوده مطابقة اإلنسان
بعيدة أخرى علٍة إىل واللجوء كاٍف، باإلنسان التفسري إن ودواعيه؟ ملقاصده مطابقًة بها
أراد إن الذي ص املشخَّ املؤلَّه ر تصوُّ يف نقص ذاته اللجوء هذا إن بل الحاجة. عن فائض
الفاعل بأنه اإلنسان عىل للتمويه وقصود دواعي خلق إىل يحتاج زال ما فإنه فعًال يخلق أن
أثمن القصدي الفعل إن عليه. والركوب اإلنسان من للتشفي والقصود الدواعي يهدم أو
بفاعٍل حادثًا يكون الفعل هذا حتى فكيف املتأمل، الفاعل فهو فعل، من اإلنسان لدى ما
خلق من كالهما دام ما املروي غري والفعل املروي الفعل بني إذن التفرقة تثبت وكيف آخر؟
باإلرادة تتحقق األفعال خارجي؟ خلٍق من والدواعي األفعال تكون وملاذا آخر؟117 فاعٍل

والرعشة الرعدة حركات بني رضورية تفرقًة نفسه من يجد اإلنسان أو العباد أفعال عىل قادر العبد 116
القدرة إن بحيث حاصلة، االختيارية الحركات أن إىل راجعة والتفرقة واإلرادة. االختيار حركات وبني
مكتسب بل مجبوًرا وليس كسب له العبد ص١٤٤-١٤٥). ج١، (امللل، القادر اختيار عىل عة متوقَّ تكون
يده تحرك بني يفرق من ِمنَّا العاقل أن أيًضا هذا صحة عىل ويدل معصية. أو طاعة من ألفعاله
ذلك إىل قاصًدا أعضائه من عضوٍّا يحرك أن وبني االرتعاش أو به الحمى وقوع عند بدنه وسائر جربًا
يتصف وما الخلق، به يتصف ال الحق به يتصف فما هللا. خلق وهي لهم كسب العباد فأفعال باختياره،
(اإلنصاف، خالق إنه للعبد يُقال ال كذلك مكتسب إنه هلل يُقال ال وكما الحق. به يتصف ال الخلق به
املقصود حسب وقوعها مع إلخ. … الرشب عند والري األكل، عند الشبع األفعال: فهذه ص٤٥-٤٦).

ص٢٠١). (اإلرشاد، والقصود للدواعي أفعاًال ليست
إضافته يصح قيل: لقصودكم؟ مطابقة األفعال هذه فيكم يفعل فاعل يكون أن يجوز هل قيل: فإن 117

ص٣٤٢). (املحيط، بقادرين يتعلق ال واحد ومقدور إلينا إضافته بها يصحُّ التي بالطريقة اللغة إىل
فيحدث كقدرتنا، الضدين عىل لقدرته فاعًال تعاىل كونه يف كالطريقة هي فاعًال أحدنا كون يف الطريقة
قدرتنا واستحالة املوجبة بالقدرة لقولهم الوجوب مع ِمنَّا يحدث القوم وعند يحدث. أال جواز مع الفعل
أنه مع هللا جهة من حادث عندهم واجب أنه مع ِمنَّا يقع فيما نعتقد أن يجيزون فكيف الضدين. عىل
أفعاًال فينا يُحِدث أن عىل بالقدرة تصفونه فهل قيل: فإن ص٣٤٢). (املحيط، يحدث أال جواز مع يحدث
أحد فاعًال هللا كان أمكن وإن الفعَلني؟ بني الفصل يمكن فهل له كان فإن والقصود؟ للدواعي مطابقًة
يحدثه الذي هو كان إن تعاىل ألنه إحداثه نختار ما وبني ذلك بني محالة ال الفعل نثبت قيل: الفعَلني؟
الكراهة عند انتفائه واستمرار والقصود الدواعي عند الفعل هذا باستمرار العلم لنا يحصل لم فينا
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الفعل يجعل اإلنسان يف هللا من الدواعي خلق وإن الجماعة. من اإلنسان موقف من وتثبت
واقع.118 محالة وال رضوريٍّا

فعل لكل أن وهو الشاهد، عىل القائم الصانع إثبات يبطل خارجي فاعٍل إثبات إن
عىل الغائب إثبات يمكن وكيف الشاهد؟ وهو لفعله فاعًال اإلنسان يكون ال فكيف فاعًال،
هل اإلنسان؟ حرية أم هللا وجود إثبات الكسب من املقصود وهل حاصل؟119 غري شاهٍد
آلة مجرد هو هل ذلك؟ بعد السلم هذا يرفض ثم غريه إلثبات يستخدم سلم مجرد اإلنسان

غاية؟ أم وسيلة اإلنسان هل لالستخدام؟
غري آخر فاعٍل من حدث قد يحدث حني الفعل أن عىل بالفعل العلم نقص يدل وال
تتأتى وال حدوثه. وأثناء الفعل إبان تكتمل أولية بمعرفٍة الفعل يبدأ ما فكثريًا اإلنسان؛
العام األساس إال الفعل عىل مسبق نظر يوجد فال الفعل. تحقيق أثناء إال التفصيلية املعرفة
قبُل من الجرب استعمل وقد ذاتها. التحقيق عملية أثناء إال يحدث ال النظر ضبط ولكن له.

فكنا صوارف؛ إيجاد إىل يخلق أن يف وال دواٍع خلق إىل فينا الفعل إيجاد إىل يحتاج ال القديم والصارف.
والكراهة الصارف مع يوجد وأن والسالمة الصحة دواعي مع األحوال بعض يف الفعل يوجد أال نجيز

ص٣٤٣-٣٤٤). (املحيط، والصحة املرض مجرى ذلك يجري وأن
قد يكون بأن يحدثها هللا كان وإن للدواعي مطابقة األفعال هذه تقع أن جاز هل قيل: فإن 118

جهتنا، من بحدوثه ال السبيل هذا عىل بحسبها وجوده فكان والقصود، الدواعي وخلق الفعل فينا خلق
مطابًقا الفعل هذا استمرار بوجوب العلم قيل: بالعادة؟ هللا فعلها التي األفعال طريق ذلك طريق ونجعل
لدواعينا. مطابًقا غرينا قبل من يقع ما وبني بينه يفصل حد عىل حاصل واإلثبات النفس يف لدواعينا
ملا لهما مطابقًة األفعال ويحدث والدواعي القصد ِمنَّا الفاعلني سائر يف يُحدث الذي هو هللا كان فلو
إنما الفعل هذا أن فعرفنا والصارف، الكراهة عند انتفائه بوجوب العلم أيًضا ثبت وملا الفعل، هذا ثبت
يف الباري يخلق أن عندكم يبعد وال اآلخر. كذلك وليس أحوالنا فيه واملؤثر وقع الفاعلني أحد ألن يثبت
األكوان لكانت كذلك األمر كان ولو االطراد، عىل إليها رضورية الدواعي فيه ويخلق رضورية أكوانًا العبد
الخلق، إىل داعية تدعوه فال هللا إال خالق ال أنه اعتقد من ص٢٠٢). (اإلرشاد، الدواعي حسب عىل واقعة
القصد حسب عىل واقعة غري الخليقة معظم وأفعال اإلحداث، إىل القصد منه االعتقاد هذا مع يصح وال

ص٢٠٢). (اإلرشاد، الحدث الخصوم عند بالعبد الواقع املقصود فإن
الشاهد يف أفسدناه فإن ذكرناه. ما هو األفعال من فعًال يحدث القديم أن به نعرف الذي الطريق 119
حدوث تعليق ليصحَّ لترصفه محدثًا أحدنا يثبت أن بد ال هلل. األفعال وإضافة الصانع إثبات يصح لم
بكونه العلم إىل طريقنا كان ما األفعال هذه فينا فاعًال قدرناه لو ص٣٤١). (املحيط، باهلل األجسام

ص٣٤٤). (املحيط، لها محدثًا
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النظر عن تكشف التي القدرة إثبات عىل دليل أنها حني يف اإلنسان، قدرة لنفي الحجة هذه
هو بل لألشياء، املادي بالتكوين طبيعيٍّا أو آليٍّا علًما ليس العلم وهذا الفعل.120 تحقق وهي
وما الحركات حساب أو العضيل التحريك هو الفعل ليس بالسلوك. املتعلق اإلنساني العلم
الفعل هو الفعل واقعي. وجوٌد لها ليس عقيل افرتاٍض مجرد فهذه سكنات؛ من يتخللها
بني فرق وهناك موقف. يف الفعل وعقبات، وموانع ودوافع بواعث من ومكوناته الحي
للتجارب تابع ألنه ناقص بطبيعته اإلنساني فالعلم الشامل؛ والعلم املحدَّد اإلنساني العلم
كصفة أو معني مصدٍر يف موجوًدا شامًال علًما افرتضنا لو حني يف ولوسائلها، وللمعرفة
أنه اإلنساني العلم اكتمال عدم يعني وال اإلنساني. العلم غري يكون فإنه ص املشخَّ للمؤلَّه
بالتفاصيل؛ كامل علٍم دون الفعل يحدث ما وكثريًا جهل. أنه أو ناقص أنه أو علم غري
ساعة التكيف عىل للقدرة أو الفجائية للمواقف أو البديهة لرسعة التفاصيل ترتك حيث
ولو بالكليات. علم هو الشامل والعلم شامل، علٌم أنه اإلنساني العلم طبيعة إن بل الفعل.
النائم أفعال ا أمَّ يشء. كل خلق عىل قادًرا لكان بالتفاصيل العلم عىل قادًرا اإلنسان كان
كانت ثَمَّ وِمْن املقصود؛ املروي الفعل هو املثايل الفعل مثالية، أفعاًال ليست فهي والساهي
أفعاًال. ليست أساًسا ألنها الفعل بتفاصيل العلم نقصيف عىل تدل ال والساهي النائم أفعال
يحدث الذي املروي غري الفعل هذا إثبات عىل اإلصالحية الحركات بعض تقوم أن والعجيب
ما التغيري وكأن اإلنسان، قصد بدون عفويٍّا يحدث اإلصالح وكأن اإلنسان قصد غري عىل
ين عدوَّ وهللا اإلنسان األشعري املتكلم وضع يف الحكمة وما املصادفة.121 قبيل من إال هو

ال العباد أن وعلمنا وبتفاصيله. به عامًلا يكون أن يجب لليشء الخالق أن عىل دليل أيًضا وفيه 120

الواحد كان لو ص١٣٦). (أصول، متناٍه زمان يف واحد عضٍو يف الكسبية حركاتهم عدد تفصيل يعلمون
قادًرا ألفعاله ُمحِدثًا كان ملا فإنه كالقديم؛ أحدثه ما بتفاصيل عامًلا يكون أن لوجب لترصفاته محدثًا ِمنَّا
ص٣١). املواقف، ص١٤١؛ املحصل، يف نفسها الحجة ص٣٧٨؛ (الرشح، بتفاصيلها عامًلا كان عليها

والحواس، العقل سالمة يف مثله كانوا من كافة قومه بني يف أيًضا يشهده نفسه يف بذلك يشهد كما 121

فسقط منجاة إىل سعى وربما فيفوته، رزق كسب يطلب وقد فيغضبه، خليل إرضاء يريد فقد ذلك ومع
أمره أول خيبته من ويتخذ قوله، تقدير يف النظر يُحِكم لم كان إن نفسه عىل بالالئمة فيعود مهلكة؛ يف
وبني بينه حال من عىل غيظه ويتقد أحكم، وبوسائَل أقوم طريٍق عن العمل فيعاود اآلخر يف له مرشًدا
الفاعل أنه نفسه من لوجدانه مطلب يف له منافس منازعة السعي يف اإلخفاق سبب كان إن يشتهي ما
غريه ملنافسة أو لتقصريه يكن لم إن ذلك من أسمى أمٍر إىل يتجه وتارًة ملناضلته، فينربي حرمانه، يف
علق أو ماشيته، فأغرقت صاعقة نزلت أو بضاعته، فأغرق ريح هبَّ كأن عمله، مصري من لقي فيما
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يكونا أن األوىل أليس اآلخر؟ الطرف عن يسلبه ما لطرف أيعطي باآلخر؟ منهما يرتبصكلٌّ
األم حنني من عليه أحنُّ وهللا األرض، يف هللا خليفة واإلنسان متآزَرين، متعاوننَي متكامَلني
باالحرتام أوىل ونحن برش، ونحن وإعدامه، وتدمريه اإلنسان تحقري وملاذا كبدها؟ فلذة عىل
ال وسلطان أعظم قوٍة إثبات إن هو؟ ا وإمَّ نحن ا إمَّ هلل، خصماء نكون وملاذا وبالدفاع؟
اإلنسان إرادة يف للتدخل الطاغوت لقوى املجال يفسح منه؛ وأقدر اإلنسان من أعىل يُقهر
صغري قزٍم مجرد اإلنسان دام وما مطلًقا، حرٍّا ليس يُقال كما اإلنسان دام ما حريته وإلغاء
الكآبة وتسود الحجة، بهذه قهر كل ويقع الباب، هذا من طاغية كل يدخل العالم. هذا يف
يف ويعيشون فيهم، القهر ويتأصل وتطيع، تسمع للتنفيذ آالت إىل ويتحولون البرش، عىل

األبد. إىل العبودية
واالكتساب، االضطرار بني تماثل افرتاض عىل الكسب يقوم واملكتسب. املضطر (٢)
إن بل يؤيده. ما له ليس ُمفرتَض تماثل وهو املكتسب. فكذلك مخلوق املضطر أن فكما
واالكتساب االضطرار بني التشابه وافرتاض التماثل.122 من وضوًحا أكثر بينهما االختالف

بها تحيط أن من أسمى قوًة الكون يف أن إىل ذلك من يتجه فُعزل. منصب بذي أو فمات، بمعني أمله
أن إىل الدليل تقويم يف الربهان هداه قد كان فإن سلطته. إليه تصل ال سلطانًا تدبريه وراء وأن قدرته،
وردَّ وخضع خشع وإرادته علمه مقتىض عىل يعرفه واحد وجود واجب إىل مستندة بأرسه الكون حوادث
أن وبالعيان بالدليل يشهد كما فاملؤمن بقي. فيما نصيبه ينىس ال ذلك مع ولكن لقي، فيما إليه األمر
أو كانت عقلية االختيارية أعماله يف أنه بالبداهة يشهد املمكنات، قوى من أسمى الكائنات مكون قدرة
هللا شكر القوم عرف وقد ألجله. خلقت فيما والقوى املدارك من له هللا وهب ما بترصيف قائم جسمانية
الرشائع، قامت هذا عىل ألجله. ُخلق ما إىل عليه به هللا أنعم ما جميع العبد رصف هو فقالوا: نعمه عىل
هللا فه رشَّ الذي عقله وهو نفسه من اإليمان مكان أنكر فقد منه شيئًا أنكر ومن التكاليف، استقامت وبه

ص٥٩-٦٠). (الرسالة، ونواهيه أوامره يف بالخطاب
كان إن االضطرار حركة أن وذلك االكتساب، حركة خلق يف قائم االضطرار حركة هللا خلق عىل الدليل 122
حاجتها خلقها عىل يدل الذي كان وإن االكتساب حركة يف القصة فكذلك حدوثها، خلقها أن عىل يدل الذي
االضطرار حركة أن عىل به يُستدلُّ دليل كل كان فلما االكتساب. حركة قصة فكذلك وزمان، مكان إىل
وجب ما بمثل االكتساب حركة خلق وجب هلل؛ مخلوقة االكتساب حركة أن عىل القضاء به يجب هلل مخلوقة
إحداهما كانت فلو واضطرارية. اختيارية حركة ههنا ص٧٤-٧٥). (اللمع، االضطرار حركة خلق به
إال فليس خالفه، عرف وقد فيهما. ثابت الحدوث ألن األخرى؛ يف مثله لوجب الحدوث طريق من بنا متعلقة
والحدوث بنا، الحركة حدوث تعلق فلو متماثل، الذوات يف الحدوث إن … الكسب طريق عن بنا متعلقة أنها
الرضورية الحركة ص٣٣٧-٣٣٨). (الرشح، خالفه واملعلوم بنا تعلقهما لوجب واللون، الجوهر يف ثابت
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التفرقة يلغي توحيد التشابه اكتسابية. جميعها أو اضطرارية األفعال جميع يجعل
يف الفرق إلغاء كان املشبه، هو واالكتساب به املشبه هو االضطرار كان وملا والتمييز.
افرتاض أن كما الكسب. مذهب عىل املشخص املؤلَّه من كالهما وأصبح االضطرار، صالح
للعضو فعل االضطرار أن من بينهما التفرقة يلغي واالكتساب االضطرار بني التشابه
ببناء واقعة ألنها االضطرار أفعال تغيري اإلنسان يستطيع ال لإلرادة. فعل واالكتساب
فعًال للعضو فعل اكتساب ويظل العضو. بناء من يغري أن أحد يستطيع وال العضو،
الجهد بذل عىل تقوم إرادية أفعاٌل الكسب أفعال أن حني يف املران. طريق عن عضويٍّا
مرجعها يكون هنا العاديات ولكن عادية. أفعاٍل إىل ذلك بعد تتحول قد الحرية. وممارسة
ألن الصفات دون الذوات بني التماثل يحدث أن ويجوز عليها. نشأت أولية حريٍة إىل
هو حيث من وآخر إنسان بني فرق فال األشياء. بني التمييز يلغي الصفات يف التماثل
تحدث األفعال أن والحقيقة سلوك. هو حيث من وآخر إنسان بني فرق هناك ولكْن ذات.
ألنها مضطرة أو مخلوقة بأنها تسميتها يمكن وال وأحوالنا، ودواعينا لتصورنا بالنسبة
عىل قائم االضطرارية الحركات يف واالضطرار واألحوال. والدواعي املقاصد هذه عن تعبري
يف محدث إثبات عىل فقائم االختيارية الحركات يف االضطرار ا أمَّ الشاهد، يف محدث إثبات
يف االشرتاك يقتيض ال الحدوث يف واالشرتاك برهان. بال إثبات ألنه يجوز ال وهذا الغائب.
هو اإلنسان أن عىل والداللة بالداللة، معني غري ما محِدث إىل بل معني محِدث إىل الحاجة

غريه. ال املحِدث
كما ذاته العضو بناء من االضطرار يكون قد الخارج؟ من االضطرار يكون وملاذا
أو سيايس ضغٍط من بالفعل تسمح ال حالة يف يكون قد القيد. أو العجز حالة يف هو
هي اإلرادة عىل السيطرة إن بل لإلنسان. فعل االضطرار الحاالت، كل ويف اجتماعي. حياءٍ
كحركات طبيعيٍّا االضطرار يكون قد الفعل. من نوع هو الفعل وعدم إرادة، نفسها يف
العقل يدركها التي الطبيعة قوانني عن ناشئ ألنه داخيل أيًضا االضطرار هذا ولكن األفالك.
هي بل شيئًا عنها نعلم فال الطبيعية غري للموجودات الرضورية الحركات ا أمَّ األشياء. من
موجوداٍت يف أو أسمى موجوٍد يف وتشخيصها التأليه عواطف عن ناتجة افرتاضات مجرد
ولكن إرادية، ال اضطرارية أفعاٌل والنائم الساهي أفعال أن صحيح له.123 خاضعة أخرى

ص٤١٤-٤١٥). (املحيط، هللا عىل داللة فعلنا من أو فعله من هي التي االختيارية الحركة عكس هللا من
اضطرارية. أفعال ذات كموجودات املالئكة مثال األشعري يعطي 123
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تتم كانت وإن الالشعور، أفعال عن الشعور بفعل بل خارجية، إرادٍة بتدخل يتم ال وقوعها
اإلطالق، عىل قادَرين غري أنهما والنائم الساهي يعني وال الواعية. باإلرادة تتم ال ألنها فيه
يعني وال قدرتهما. يف تؤثر ال الشعور، غياب لحظة معينة؛ لحظٍة يف ولكن قادران هما بل
ال املقصودة الدواعي إن لحظة. كل يف القدرة إبطال معينة لحظٍة يف القدرة تأثري عدم
العالم يكون أن من خوف وال القدرة.124 وجود يف املؤثر صحة ألن بطبيعتها مؤثرة تكون
مثل املبارشة فالعلة العالم. خارج وليست العالم يف الفاعلية علة تكون أن ومن فاعًال
يف وقوع لهو العالم خارج وعلة وقدرة إرادة افرتاض إن العالم.125 يف علة اإلنسانية اإلرادة
والدونية. الصغر يف لها وإيقاع والتجيل بالعظمة للعوام إيهاًما الرسوالغموضوالالمبارشة
وهل إذن؟ االختيار وملاذا كلها؟ عليها قادًرا البعض عىل القادر أليس إذن؟ االكتساب وملاذا

اإلطالق؟ عىل اضطراًرا فاعًال يكون اضطراًرا الفاعل
فعل يف خارجية إرادٍة تدخل بالتعلم املهارات اكتساب يعني ال املهارات. اكتساب (٣)
والتعليم باملمارسة اإلنسان أن عىل يدل بدليل بالفعل اإلتيان عىل قادًرا تجعله اإلنسان
التعليم يقتيض ثانية. طبيعٍة إىل ل األوَّ الفعل يتحول عندما فعًال يكسب أن يستطيع
الخارج. من به مقذوًفا وليس بالفعل موجود استعداٌد ولكنه والبدني، النفيس االستعداد
موجودة القدرة القدرة. نفي يعني ال ذلك فإن املهارة واكتساب التعليم يحدث لم فإذا

باملمارسة.126 التعلم حدوث ويمكن الغائب، هو التعلم ولكن

فحيث وقصوده دواعيه بحسب فعله يقع من الفاعل حد قيل: والنائم؟ الساهي عن ماذا قيل: فإن 124

قادر الساهي … الغري فعل فيفارق الدواعي بتقدير فعله أنه الساهي فعل نعرف … يدل أن يجب يوجد
كان إذا يجب ليس قيل: قادرة، أي مؤثرة املقصودة الدواعي إذن قيل: فإن ص٣٤٤–٣٤٦). (املحيط،
عىل قادًرا اإلنسان كون تكشف الدواعي القدرة. وجود يف املؤثر صحة … دليًال يكون أن قادًرا املؤثر

ص٣٤٤–٣٤٦). (املحيط، الجملة
العبد يكون العلم بعد إال بها قادًرا القادر وكون القدرة نعرف ال قيل: فاعل؟ العالم هل قيل: فإن 125

ص٣٤٤–٣٤٦). (املحيط، لترصفاته محدثًا
لها اإلحسان وجود يف يكون ال فلماذا الحياكة، عدم للحياكة اإلحسان عدم يف كان إذا قالوا: فإن 126

لها اإلحسان لُعدم الحياكة ُعدمت ولو إحسانها. لعدم ال قدرتها لعدم تقوم الحياكة إن لهم: قيل وجودها؟
تعدم إنما أنها ُعلم العجز؛ يجامعه لها اإلحسان وكان كذلك يكن لم فلما لها. اإلحسان بوجود ولوجدت
الحياكة لوقعت لها اإلحسان عدم مع عليها القدرة يخلق أن العادة هللا أجرى ولو عليها. القدرة لعدم
قيل الفعل، وجود وجودهما ففي الفعل عدم واإلطالق التخلية عدم يف كان فإن قالوا: فإن محال. ال
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عىل متوقِّف الفعل أن والحياة كالجارحة يتحقق كي للفعل رشوط وجود يعني وال
اإلرادة بتجاوز يتحقق الفعل أن أو خارجية، إرادٍة بتدخل يتحقق الرشط هذا وأن رشط
وللعلية للفعل إنكار فهذا بالرشط. توسطها دون للفعل وتحقيقها للرشط، الخارجية
بفعل الحركة عني. دون إدراك وال اإلدراك، فعل رشط العني وللمشاهدة. للعقل ومناٍف
الجارحة هو الرشط ليس دونه. علم وال الشعور فعل العلم متحرك. دون حركة وال القدَمني
يعني ال للفعل. الواقع وطواعية البدنية والقدرة النفيس والباعث الجارحة هو بل فحسب،
موضوعيٍة موانَع وجود يعني بل مؤثرة، غري وأنها حادثة القدرة أن الفعل تحقق عدم

اجتماعية.127 أو نفسية بدنية،
يكون والحسأن والبداهة العقل إىل األقرب لفعله؟ مخالًفا الفاعل يكون أن يجب وملاذا
والجماد حيوان، عن والحيواني إنسان، عن اإلنساني الفعل يصدر فعله. جنس من الفاعل
الغرضمنه مقلوب، إلهيٌّ دينيٌّ تفكريٌ فهو وفعله الفاعل بني االختالف إثبات ا أمَّ جماد. عن
وإعطاء العالم يف املشخص املؤلَّه عىل العثور أجل من والفعل الفاعل بني االختالف إثبات
أو لصورة مضمون إعطاء أو الضائع عىل للحصول وسيلة فهي له. والقدرة القوة كل
كان إذا بالرضورة يجب وال واالختالف. التماثل يقع وبالحديث النفعال. وجود عن البحث
الذات.128 إىل راجعة صفٍة إىل االختالف يرجع فقد قديم. عن صادًرا يكون أن محدثًا الفعل

وجود يف يكون ال فلم الفعل، عدم للفعل البنية احتمال عدم يف كان فإذا قالوا: فإن تقولون. كذلك لهم:
ص٩٨). (اللمع، بها يقوم ما إال تحتمل ال البنية ألن نقول كذلك لهم: قيل وجوده؟ لليشء البنية احتمال
القدرة عدم ويف القدرة، عدم الجارحة عدم يف قيل: الفعل؟ عدم الجارحة عدم يف أليس قالوا: فإن 127

فليس ال الجارحة عدمت إذا الكسب استحال) (ملا فالنعدامها القدرة ُعدمت إذا ألنها االكتساب؛ عدم
استحال إنما كان ولو واقًعا. االكتساب لكان القدرة ووجدت الجارحة عدمت ولو انعدامها. بسبب
القدرة وتعدم العجز ويقارنها توجد كانت فلما الكسب. ُوجد ُوجدت إذا لكانت الجارحة لعدم االكتساب
يف أفليس قالوا: فإن الجارحة. لعدم ال االستطاعة لعدم يقع إنما االكتساب إن علم. كسب يكون فال
الكسب استحال القدرة فلعدم القدرة، عدمت عدمت إذا الحياة ألن نعم قيل: الكسب؟ عدم الحياة عدم
الكسب أن فعلم مكتسبًا. اإلنسان يكون فال عجز ثم موجودة تكون الحياة أن ترون أال الحياة. لعدم ال

ص٩٧). (اللمع، الجارحة يف كالجواب الحياة يف والجواب لوجودها. يوجد وال لعدمها يعدم لم
أن للزم اإلحداث منه يصح ُمحِدث أنه مع العبد كان فلو لفعله. مخالًفا يكون أن الفاعل حق من 128

الفعل بني املخالفة لتثبت القديم جهة من حاصًال الحدوث يكون أن فيجب لفعله، مجانًسا الفعل يكون
ص٤١٢). (املحيط، والفاعل
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ال الرضوري فالفعل الكسب. يُثِبت ال فإنه الجربَ الرتجيُح يُثِبت لم وكما الرتجيح. (٤)
متقلص. خاٍو عالم فعل بدون العالم تجاريٍّا. فعًال وليس طبيعة عن تعبري ألنه تركه يمكن
الفعل يجعل مرجح إىل حاجة ال ومن حال. بأي الرتك يتأتى وال للعالم رضوري الفعل
ورسالته؛ طبيعته هو واإلنسان ورسالته، اإلنسان طبيعة عن الفعل يعرب مرتوًكا. ال واقًعا
الحالة هذه ويف طبيعته. عن يعرب ال فعًال اإلنسان يرتك الفعل. هو اإلنسان كان ثَمَّ وِمْن
فعل الرتك.129 فعل وهو الحر الفعل عن معربًا يكون أيًضا ولكن ممكنًا، الرتك يكون
لكان اآلخر فعل من كان لو ألنه وقصده ورويته بقدرته ومتحقق اإلنسان خلق من اإلنسان

عىل تركه عىل فعله ترجيح ويتوقف وتركه. فعله من يتمكن أن بد فال لفعله، موجًدا كان لو 129

الوجود يكن لم وإال واجبًا عنده الفعل ويكون التسلسل، لزم وإال منه يكون ال املرجح وذلك مرجح،
بعينها الداللة إقامة إلمكان مختاًرا هللا كون ينفي هذا أن عليه وأورد اضطراريٍّا. فيكون املرجح تماًما
وإرادة للتسلسل. منًعا فيه هللا يخلقها إرادة إىل فافتقرت محدثة، العبد إرادة بأن بالفرق وأجيب فيه.
يمكنه أن ا إمَّ الفعل، حال يف العبد ص٣١٢-٣١٣). (املواقف، أخرى إرادٍة إىل تفتقر فال قديمة هللا
ترجيح يفتقر ال أن ا فإمَّ أمكنه وإن املعتزلة. قول بطل فقد الرتك يمكنه لم فإن يمكنه. ال أو الرتك
ذلك يفتقر أو ملرجح ال اآلخر عىل املمكن طرَيف ألحد تجويز ألنه باطل وهو مرجح إىل الرتك عىل الفعل
فعله، من يكون ال ح مرجِّ إىل محالة ال ينتهي بل يتسلسل، وإال التقسيم عاد فعله من كان إن املرجح
وال تارة الفعل يحصل وحينئٍذ ذلك، فلنفرض الفعل. ذلك يحصل أال أمكن املرجح ذلك حصول عند ثم
بالحصول الوقتني أحد فاختصاص السواء. عىل الوقتنَي إىل املرجح ذلك نسبة أن مع أخرى تارًة يحصل
وهو مرجح غري من اآلخر عىل املتساوي املمكن طريف ألحد ترجيًحا يكون الحصول بعدم اآلخر والوقت
ومتى الفعل وجب املرجح حصل متى ألنه بالكلية املعتزلة قول بطل فقد يحصل أال امتنع وإن محال.
أو الجسم تسكني العبد أراد إذا ص١٤١). (املحصل، باالختيار مستقالٍّ العبد يكن فلم امتنع، يحصل لم
اآلخر. مراد وجود منهما واحد كل وقوع من املانع ألن محال وهو مًعا يقعا ال أن ا فإمَّ تحريكه، هللا أراد
متساويتان القدرتنَي ألن باطل وهو اآلخر دون أحدهما يقع أو محال. وهو مًعا لوقعا مًعا امتنعا فلو
القدرتان فإذن التفاوت. يقبل ال حقيقًة وحده الواحد واليشء الواحد املقدور يف بالتأثر االستقالل يف
املعنى. هذا عىل خارجة أُخر أمور يف التفاوت إنما السوية عىل املقدور هذا وجود اقتضاء إىل بالنسبة
تلك ففي الدواعي استواء حال توجه األمران ص١٤١). (املحصل، الرتجيح امتنع كذلك ذلك كان وإن
الفعل ذلك وألن ممتنع، واملرجوح واحد الراجح فهناك الرجحان، حال توجه وإن الرتجيح امتنع الحالة
الجواب وأن الكل عىل وارد اإلشكال أن فثبت ممتنع، فهو عدمه علم وإن واجب فهو وجوده هللا علم إن
الرتك وعىل الفعل عىل قادر العبد أن به عنيتم إن ص١٤٢). (املحصل، يفعل عما يُسأل ال هللا أن هو
الوجود يف الفعل هذا دخل االستواء هذا حصول حال يف إنه ثم السوية، عىل الطرَفني إىل قدرته نسبة وأن
بل صحيح، القول هذا أن نُسلِّم فال البتة وبمخصص بمرجح الطرف ذلك القادر ذلك خص أن غري من
األثر هذا عنه صدر املرجوحة الداعية حصول عند من عنيته وإن ببطالنه، تشهد الفعل بديهية كانت
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كالجماد اإلنسان ويكون يوجد، لم لو الرتك عىل ومجربًا ُوجد، لو فعله عىل مجربًا اإلنسان
الطرفني استواء حرية توجد وال ملسارها. ه موجِّ لها مستقبل وهو األفعال عليه تجري
ينفي بالقصد الحدث ووقوع املحدث. وهو وقصد وفاعل باعث اإلنسان الباعث. لوجود
هنا اإليجاب املشاهد. اإلنسان هو واملحدث بالحدث، القائم هو املحدث ألن املحدث وجود
فلماذا ح، مرجِّ إىل الفعل احتاج إذا وحتى القصد.130 إيجاب هو بل خارجيٍّا إيجابًا ليس
والقصد الفكر شمولية حسب األقوى الباعث هو ويكون اإلنسان، من املرجح يكون ال
ال ما إىل املرجحات تتسلسل حتى ثالث إىل وهذا مرجح، إىل املرجح يحتاج وملاذا والغاية؟
وهو كلها، البواعث مصدر هو الذي اإلنساني املوقف إىل ترجع كلها املرجحات إن نهاية؟
يحتاج ال بنفسه مرجوح مرجٍح إىل االنتهاء وملاذا تسلسل. إىل يحتاج ال مبارش مصدٌر
يف الخطأ يكون هنا البواعث؟ كل مصدر هو اإلنساني املوقف كان إذا آخر مرجٍح إىل
بالفكر نفسها عن التعبري يف استخدمته ثم التأليه، عواطف تحت تالىش الذي نفسه العقل
حلقاٌت وراءها ليس أخرية حلقٍة إلثبات الوراء إىل والرجوع التسلسل عىل القائم الالهوتي
الوراء. إىل رجوًعا الواقع تحليل وعىل االنفعال لحساب الفكر عىل يقىض ثَمَّ وِمْن أخرى؛

فكٌر إذن فهو الكسب؛ إلثبات الفعل يف هللا وحدانية إلثبات التمانع دليل ويستعمل
عواطف من واحد مشخص مؤلَّه إلثبات بالنسبة الدليل هذا جاز وإذا مقلوب. إلهيٌّ دينيٌّ
الفعل يوضع فلماذا مختلف. املوقف ألن اإلنسان لفعل بالنسبة يجوز ال فإنه التأليه
اآلخر؟ يتحقق لم أحدهما تحقق إذا نقيض، طرَيف عىل املشخص املؤله وفعل اإلنساني
تصوير يجوز وهل باآللهة؟ أوىل هو كما مرادهما اتفاق واملخلوق بالخالق األوىل أليس
فرض عىل وحتى سباق؟ حلبة يف متسابَقني مثل تحدٍّ عالقة يف اآلخر وفعل اإلنساني الفعل
واملقصود املراد الفعل هو ألنه املتحقق هو اإلنساني الفعل يكون ال ملاذا التعارض: صلة

يمتنع أحدهما انتفاء أو انتفائها وعند الفعل يجب والداعية القدرة حصول عند كان فلما قولنا. فهذا
ص٧٧). (معالم، هللا بقضاء الكل يكون أن وجب

خلقه إن ألنه البتة؛ الفعل من متمكِّنا كان ملا هللا بخلق كان لو العبد فعل إن املعتزلة: قالت لذلك 130
من متمكنا العبد يكن لم ولو الحصول، ممتنع كان فيه هللا يخلق لم وإن الحصول، واجب كان فيه هللا
أمر يجوز ال أنه جازمة البديهية أن وكما الجمادات. حركات مجرى جارية أفعاله لكانت والرتك الفعل
العبد علمنا باطًال ذلك كان وملا العباد. أفعال يف كذلك األمر يكون أن وجب وذمه ومدحه ونهيه الجماد
إىل ينتهي وال بالوقوع، أوىل الفعل يصري الداعية حدوث عند أيًضا: وقالت ص١٤٢). (املحصل، موجًدا

ص٧٣). (معالم، الوجوب حد
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مجرد الثاني الفعل أن حني يف والوجدان، واملشاهدة بالحس الثابت الفعل وهو املروي،
يتحقق لم فإنه اإلنسان فعل يتحقق لم وإذا واإلجالل؟ التعظيم عواطف فرضته افرتاض
املشخص املؤله عظمة من وهل اآلخر. فعل لتحقق ال اجتماعية أو نفسية أو بدنيٍة ملوانَع
للنملة مساٍو أنه الفيل فيه يثبت الذي هذا تعظيم وأي اإلنسان؟ فعل دون فعله يتحقق أن

مثلها؟ الحركة عىل وقادر
الحال هو كما والقدر القضاء إلثبات بل الكسب إلثبات ال الرتجيح يستخدم وقد
ألن خاطئ وهذا والقدر. القضاء يثبت فقط واقًعا ال رضوريٍّا الرتجيح دام فما الجرب. يف
عىل فاعًال يكون اإلنسان فإن اإلنسان بقصد الفعل حصل ومتى اإلنسان، بقصد يتم الفعل
ميدان يف توجد التي والعقبات املوانع حتى له. كله اإلنسان فعل ويكون فحسب، الحقيقة
بطبيعته اإلنسان ألن باطل الرتجيح عن قيل ما وكل اإلنسان. إىل بالنسبة كذلك هي الفعل

الطرفني.131 استواء حرية لديه توجد وال البواعث، هذه تستوي وال باعث

سبيل عىل فاعًال العبد يكون التقدير هذا وعىل الفعل. يجب املخصوصة والداعية القدرة حصول عند 131

الصالحة القدرة أن عليه والدليل … وقدره هللا بقضاء واقعة بأرسها األفعال تكون ذلك ومع الحقيقة.
لصفٍة خالًقا القدرة تلك خالق كان للرتك تصلح لم فإن تكون، ال أو للرتك صالحة تكون أن ا إمَّ للفعل
ا فإمَّ والرتك، للفعل صالحة القدرة كانت إن ا وأمَّ هذا. إال هللا بقضاء بوقوعه نريد وال الفعل. لذلك موجبة
املرجح فذلك مرجح عىل توقف فإن توقف، ال أو مرجح عىل اآلخر عىل الطرفني أحد رجحان يتوقف أن
الفعل يجب الداعية تلك حصول فعند األوَّل كان فإن يؤثر. ال يحدث أو العبد من أو هللا من يكون أن ا إمَّ
الداعية تلك خلق ويحتاج ل. األوَّ التقسيم عاد العبد من كان وإن املطلوب. وهو الفعل يمتنع عدمه وعند
اآلخر عىل الجانبني أحد ترجيح أو بمحدث ال الداعية تلك حدثت إن ا وأمَّ التسلسل. ولزم أخرى داعيٍة إىل
نفي يوجب وذلك املؤثر، عن املمكن استغناء املحِدث عن الحدث باستغناء قوًال هذا كان أصًال ملرجح ال
عند بأنه املعتزلة قول رافًضا والقدر القضاء بالرتجيح الرازي ويثبت ص٧٣-٧٤). (معالم، الصانع
املساوي. من حاًال أضعف املرجوح (أ) فيقول: الوجوب، حد إىل بالوقوع أوىل الفعل يصري الداعية حدوث
أوىل. مرجوًحا كونه حال املرجوح حصول يمتنع فكان مساويًا كونه حال املساوي حصول امتنع فلما
حصول عند (ب) النقيَضني. عن املرجوح المتناع املرجح حصول وجب املرجوح حصول امتنع وإذا
وهذا أصًال. ملرجح ال الطرف ذلك حصل قد لكان الثاني الطرف حصل لو الجانبني أحد إىل الداعي
فهو النقيض امتنع إن املرجح ذلك حصول عند (ج) الرتجيح. من فيه بد ال الرتجيح أن سلم قد القائل
ذلك حصول مع فلنفرض ُمحال. وقوعه فرض من يلزم لم يمتنع ال ما فكل يمتنع لم وإن الوجوب
عىل توقف إن بالوقوع الثاني دون الوقتني أحد فاختصاص واقع. غري وتارًة واقًعا األثر ذلك تارًة املرجح
املمكن رجحان الزائد القيد هذا عىل موقوًفا كان الرجحان حصول إن يُقال أن لزم إليه زائد قيٍد انضمام
يكون والداعي القدرة مجموع عند الحصول واجب الفعل كان ملا إذن ُمحال. وهو ملرجح ال املتساوي

136



الخارجية الشعور أفعال ثالثًا:

اإلبداع مصدر وهو الشعوري، الفعل صاحب فهو خالًقا، اإلنسان ى يَُسمَّ الخلق. (٥)
بني فرق هناك ويخلق؟ يبدع اليومي فعله يف وهو خالًقا اإلنسان يكون ال وملاذا الفني.
اإلنسان يوِجد ال بنائه. أو اليشء لتكوين اإلنساني الخلق وبني اليشء لجسم الطبيعي الخلق
صوت، من موسيقى حجر، من تمثاًال آخر، يشءٍ من شيئًا يوجد بل يشء، ال من شيئًا
بالرضورة يعني ال لغويٍّا والخلق خلق.132 أيًضا وهذا جماعة، من وحزبًا حروف، من أدبًا
ثَمَّ وِمْن التقدير؛ وهو الثاني املعنى أيًضا يعني قد بل عدم، من الخلق وهو األوَّل املعنى
القصد يمكن الوقت نفس ويف الخلق، إثبات يمكن خالق. بأنه اإلنسان وصف من مانع فال
كان إذا ا أمَّ ل. األوَّ باملعنى خالًقا اإلنسان وصف لو خطأ ويكون مختلَفني. معنينَي به
أفعاله تكون حتى خالًقا أحيانًا اإلنسان فيكون املصلحة مع الفعل تطابق يعني الخلق
املشخص املؤلَّه ا أمَّ الحرية. فعل من فذاك التطابق عدم حدث فإن للمصلحة. مطابقة
فكيف وإال تطهري، تعبريٌ أو لكمال تربير أو خالص غنًى املصلحة مع أفعاله تطابق فإن
إال تعرب ال مدح مجرد هي العبارات من كثريًا إن العالم؟133 يف والظلم الرش تفسري يمكن
بكل «عالم يشء»، كل عىل «قادر يشء»، كل «خالق مثل: واإلجالل التعظيم عواطف عن
الفعل مع املرة هذه ولكن التنزيه، يف الحقيقة يف كله فاألمر يشء». لكل «مالك يشء»،
أو بالتنزيه، تحليله يسمح كان لو اإلنساني العالم يف يحدث ملا تمثيًال الذات، مع وليس

مجموع الفعل يف املؤثر كان وملا هللا. كتب وسائر القرآن ظاهر مخالفة يلزمنا وال وجاعًال، فاعًال العبد
ص٧٥). (املعالم، وقدره هللا بقضاء الكل كان هللا بخلق حصل املجموع هذا أن مع والداعي القدرة

إال خالق ال أن عىل اتفقت ِمنَّا واألمة لها، خالًقا ى يَُسمَّ أن لوجب لترصفاته محدثًا ِمنَّا الواحد كان لو 132
كان لو ص٣١٢). (الرشح، لنفسه خالًقا لكان يشء كل خالق هللا كان لو ص٣٧٩–٣٨١). (الرشح، هللا
أفعالنا جعل الذي هو هللا إن نقول ونحن ص٣٨٣). (الرشح، للتحت خالًقا لكان يشء لكل خالًقا هللا
وأعراًضا. أشياءً جعل الذي هو أنه ومعناه عباده، أعمال خلق هللا إن قولنا معنى وهذا وأعراًضا أشياءً
(األصول، هللا إىل أضفناه اإلنسان عن نفيتموه فالذي كذلك يجعلها لم اإلنسان أن لنا سلمتم وقد
خالق ال والروائح والطعوم واأللوان األجسام خالق أنه كما العباد أكساب خالق هللا ص١٣٣-١٣٤).

ص١٣٤). (األصول، ألعمالهم مكتسبون العباد وإنما غريه،
كذلك ليست الوصول الفعل يف البنيِّ … األفعال يتضمن ال بينهما وما واألرض السموات خلق 133

ص٣٨٣-٣٨٤). (الرشح، األفعال كذلك وليس للمصلحة مطابق فعٌل الخلق األفعال،
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اإلنساني الفعل إن اإلطالق.134 حد إىل للمشابهة وتجاوًزا اإلنساني العالم يف يحدث ملا نفيًا
والروائح، والطعوم كاأللوان ليس وهو والعرض. والجوهر والجسم اليشء مقوالت خارج
خالص فني فعٌل أو للواقع االجتماعي البناء تغيري إىل يهدف خالص إنساني فعٌل هو بل

رسالته. تحقيق لحظة واملكان الزمان يف وجوده عن به ويعرب فيه اإلنسان يبدع
عقل صورة يف خارجية إرادٍة أية تدخل النفس يف الخاطر وجود يعني ال الخاطر. (٦)
عليه. مرويٍّا واقًعا أو للفعل النظري األساس ا إمَّ اإلنسان إعطاء أجل من إلهام أو وحي أو
به، الذهن وانشغال املوضوع، يف سابق إنسانيٍّ تفكرٍي نتيجة يكون الخاطر هذا إن بل
بطبيعتها، النفس يف الخواطر وتنشأ اإلنسان. من كسب حصيلة هو فيه. الشعور د وتوقُّ
الخارجية األفعال يف فقط ليس الحرية وتثبت واإلبداع، الخلق عىل الشعور قدرة إىل وتشري

الشعور.135 أفعال يف أيًضا بل
تعني والحرية حرية، ذاته الشعور االختيار؟ يصح حتى خاطران يلزم هل ولكن
طبًقا الفعل فيتحقق تتدافع فالبواعث الباعث، يعني الخاطر كان فإذا الحركة. إمكانية
طبًقا الفعل فيتحقق تتصارع فاألفكار الفكر، يعني الخاطر كان وإن األقوى. للدافع
وسكون، حركة طرفان؛ يتجاذبه بطبيعته والشعور قوي. باعٍث إىل تتحول التي للفكرة

فقد وأيًضا … جائًرا يكون وال فعله وال كسبه عدل منه يمكن لم إذا عدًال يكون ال قد اإلنسان ألن 134

يف بالكون عادًال يكون قد اإلنسان ألن … العدل جنس من بجور جائًرا يكون وال عادًال إنسان يكون ال
ص٤١). (اللمع، … املكان

وقال ص١٧٤). ج١، (مقاالت، منه البالغني العباد هللا يخيل أن يجوز وال بالخاطر، اإلباضية ُجلُّ قال 135

بالكف يأمر واآلخر باإلقدام يأمر أحدهما خاطَرين من بد ال النظام فعند بالخاطر؛ املعتزلة من عديد
وعند ص١٠٤). ج٢، (مقاالت، ليعىص ال للتعديل وضعه أنه إال هللا من املعصية خاطر االختيار، ليصحَّ
تلزم وقد أعراض الخواطر الشيطان. من املعصية وخاطر هللا، من الظلمة إىل الداعي الخاطر الهذيل: أبي
وتجعلها تفعلها أن النفس شأن من التي األفعال الراوندي ابن وعند الخاطر. غري من التفكري الحجة
إذا هللا فإن منها، وتنفر تكرهها التي األفعال ا وأمَّ إليها. يدعوها خاطر إىل تحتاج ال وتحبها إليها وتميل
ما إىل الشيطان دعاه وإن منها. ونفارها لها كراهتها يوازي ما مقدار الدواعي من لها أحدث بها أمر
هللا أراد وإن الغلبة. من ويمنعه الشيطان داعي يوازي ما والرتغيب الدواعي من زادها وتحبه إليه يمثل
ما يفضل والتوفري والرتهيب والرتغيب الدواعي جعل منه طباعها وتنفر تكرهه فعل النفس من يقع أن
ص١٠٢). ج٢، (مقاالت، طباًعا فيه ورغبت إليه دعيت ما إىل النفس فتميل منه؛ لذلك الكراهة من عندها
خلقه شيطان أول والدليل الخاطرين من يختار وفيما فعله يف املختار يتفق قد املعتمر بن برش وعند

ص١٠٢). ج٢، (مقاالت، يخطر شيطان إلينا ينقل لم وأنه هللا
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وموت. حياة ونكوص، نمو وتقلص، ازدهار وغفلة، يقظة ر، وتأخُّ تقدُّم وإحجام، إقدام
عدد بعد بينهما عقليٍّا اإلنسان ليختار الخارج من الشعور إىل يعرضان ال الطرفان وهذان
بني ترسي ذاتها الشعور حياة بل نفعية، أو ذاتيٍة مقاييَس بأية الحسابية العمليات من
بل عضًوا، أو قوة أو ملكة الحرية ليست املسار. تحدد التي هي والحرية األطراف، هذه
الخاطران؛ يحدث قد الجماعة. خالل ومن الذات مع وجماعيٍّا فرديٍّا بممارستها طبيعة هي
فما االجتماعي. املوقف من ينشآن الخاطرين هذين ولكن اإلحجام. وخاطر اإلقدام خاطر
الطبيعة أن صحيح الخارج؟ من اإلحجام وخاطر العالم من اإلقدام خاطر ينشأ أن الداعي
تقلُّص من أو العالم يف إغراء من ينشأ قد اإلحجام خاطر ولكن بطبعها، وفاعلة خرية
الخارج من اإلحجام خاطر ينشأ وكيف السؤال: ويكون االزدهار. يف ونقص الطبيعة يف
من اإلحجام وخاطر الخارج من اإلقدام خاطر يحدث وملاذا كله؟ خري املشخص واملؤلَّه
ويبقى فعل. كل عن تحجم بل فعل عىل تقدم ال ألنها فاسدة الطبيعة تكون وهنا العالم؟
كان إذا ا أمَّ العالم؟ يف الرش كله، خري وهو املشخص، املؤله عن يصدر كيف السؤال:
إن بل لإلنسان، يشء يبقى يعد لم فهنا مًعا، واإلحجام اإلقدام الخارج، من الخاطران
الذي الخاطر ا أمَّ آلة. إال هو وما الخارج من الخاطران موجوًدا. يعد لم نفسه اإلنسان
إلغاء فهو وتعافه النفس تكرهه بفعل اإلتيان عىل اإلنسان يعني حتى خارجي بفعٍل يأتي
الوحي فأوامر أمًرا، يكون أن يمكن ال النفس تكرهه الذي فالفعل بمثله. خاطئ وضٍع
النفس عىل صعب أنه يظن ما حتى كمالها. حال يف الذات طبيعة عن تعرب طبيعية، كلها
بأفعال تأتي النفس أن فرض وعىل عليه. الباعث توافر لو عليها أسهله ما به اإلتيان
وضًعا املشخصليصحح املؤله يأتي كيف الخارج؟ من العون يأتي كيف وتكرهها، تعافها
وتميل النفس تحبه بفعل يأمر أن املمكن من كان إيجاده؟ عدم أوًَّال السهل من كان خاطئًا
يأتي أن يحدث قد عليه! للعون الدواعي يخلق ثم النفس، تعافه بفعل يأمر أن بدل إليه
طبيعته عن يعرب وال حرٍّا، فعًال يكون ال الحالة هذه يف ولكن عليه، مكرًها بفعل اإلنسان
به اإلنسان أتى لو حتى حماس. أو ارتياح وبال فرح أو شوق بال عنه رغًما يفعله ألنه
نفسه اإلنسان يصبح الحالة هذه ويف املستقلة، وبإرادته حر، بفعٍل يأتي أن عىل قادر فإنه
كونه يمنع بطبعها النفس من اإلقدام خاطر جعل إن للقدرة. مقدوًرا أو لإلرادة موضوًعا
يجعلها وما اجتماعي، وجود هي بل بذاته، قائًما عامًلا ليست النفس ولكن خارجي. بفعل
ا رشٍّ اإلحجام داعي وأصبح الخاطران، تشخص إذا ا أمَّ اجتماعي. باعٌث هو تحجم أو تقدم
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منهما كلٌّ شخَصني، بني ألعوبة اإلنسان يصبح ًصا؛ مشخَّ خريًا اإلقدام وداعي ًصا مشخَّ
الخارس هو الحالتني كلتا يف فاإلنسان ذاك أم هذا غلب وسواء له. الغلبة تكون أن يود
الخاطر البعض ينكر قد لذلك يَفعل؛ وال فيه يُفَعل إرادته، املسلوب حريته، الفاقد هو ألنه
حينئٍذ الخاطر ويكون خارجي، بفعٍل للخاطر إنكاًرا الحالة هذه يف اإلنكار ويكون كلية.

واجتماعي.136 نفيس موقٍف من ينشأ الذي الفعل عىل الدافع أو النفيس الباعث هو
الباعث هذا حدوث اإلطالق عىل يعني ال باعث إىل أي مهيج سبٍب إىل الفعل احتياج إن
إال اإلنسان عىل وما الباعث، هذا بإحداثها اإلنساني الفعل يف تتدخل خارجية إرادة من
الوجود أي الشعوري الفعل وهو ضمني. كفعٍل نفسه الفعل هو فالباعث له. اآليل التنفيذ
اجتماعي. كموجوٍد اإلنسان يف ينشأ الباعث أن والحقيقة يتحقق. أن قبل للفعل األوَّيل
اإلنسان. يف التغيري عىل الباعث ينشأ ثَمَّ وِمْن تغيري، إىل يحتاج واملوقف موقف، يف اإلنسان
طبيعة. إىل يتحول الشعور يف الباعث حدوث وبمجرد الباعث. مصدر هو االجتماعي املوقف
واقعية أبنيٍة إىل تتحول للعالم ممكنة أبنيٌة والبواعث البواعث، مجموعة هي الطبيعة
إىل تحوَّلت ولكنها الوحي من فالفكرة فكرة، املهيج السبب كان وإذا اإلنساني.137 بالفعل

يتغري. أن يريد ملوقف مثايل بناءٌ أنها عىل وظهورها لها اإلنسان فهم بمجرد طبيعة
خارجية قدرٍة وجود عىل دليًال ليس ذلك كل والشكر. والسؤال والدعاء االبتهال (٧)
يدل نفيس موقٍف مجرد بل به، اإلتيان عىل وتعينه فعله يف تتدخل كي اإلنسان يستدعيها
لطلب والدعاءات االبتهاالت هذه مثل تكثر مهزوم مجتمٍع ففي السلوك. يف انحراف عىل
جادٌّ فعٌل ينشأ الحادة االنفعاالت هذه خضمِّ ويف بالفعل. بالنرص اإلتيان عن النرصلعجزه
وباعثًا عمل خطة املهزوم فيها يدرك التي اللحظة ويف والدعاء. االبتهال وهو منحرف ولكنه
فعل االبتهال عليه. قادر وهو الخاص، بفعله يريده ما ويحقق وابتهاله دعاءه يُبطل وغايًة

الراوندي وابن مبرش بن وجعفر الهذيل وأبو املعتمر بن وبرش والنظام اإلباضية جلُّ الخاطَر يثبت 136

ص١٠٢). ج٢، (مقاالت، آخرون وينكره
اضطرار فهو عليها، املهيج السبب بحدوث إال تكون ال ألنها هلل مخلوقة األفعال الحكم بن هشام عند 137

فعل هو املهيج والسبب ص١٣٩). ص١١٠، ج١، (مقاالت، واكتسبها أرادها اإلنسان إن أي وجه، من
آلة الوقت، يف البدء الشئون، تخلية الصحة، أشياء: خمسة فاالستطاعة للفعل. الخمس املكونات أحد
ج١، (مقاالت، هللا من مخلوق وهو للفعل، املوجب وهو الفعل، يكون أجله من الذي املهيج السبب الفعل،

ص١١١-١١٢).
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حني والتصوف األدب يف وإغراق الفعل، عن يعجز حني انفعايل ونشاٌط العاجز، الضعيف
عصور يف واالبتهاالت والتواشيح األدعية انترشت وقد الوعي.138 ويُزيَّف العقل يُطمس
قبُل من تم كما محمد يف الوحي تشخيص وبعد الصوفية الِفَرق مع واالنحطاط التخلف
مجتمٍع يف السؤال أو الدعاء أو االبتهال يحدث وقد املؤلَّه. يف الخالص الوعي تشخيص
تطلب أن من بدًال املنترصة. السلطة إىل العامة من ًها موجَّ يكون الحالة هذه ويف منترص.
الترضع يتحول ما وكثريًا باألولياء. تفعل كما بالسلطة وتتربَّك وتبتهل تدعو بالفعل ها حقَّ
الشحاذة إىل أقرب ويكون الدعاء،139 باسم للنفس وإذالل وتقرُّب ونفاق تملُّق إىل واالبتهال
الصوت وحرشجة لالستعطاف، العينني يف والدموع لالستجداء، أعىل إىل ان الَكفَّ السؤال، أو
والعجز الضعف لحظات يف الدعاء إن للنساء! البكاء وإنما البكاء، من األنف وانسداد
يف تتفجر الحارضكي يف مكمونة أعظم قدرًة يثبت بل اإلنسان، قدرة ينفي ال الحيلة وقلة
من الدعاء ل يتحوَّ أن بعد إال الفعل يتحقق وال له. وإعداد الفعل مقدمة الدعاء املستقبل.

والدواعي.140 القصود حسب بالفعل التحقق إىل واألحالم األماني مجرد
والخمول، النشاط بني واإلحجام، اإلقدام بني والسكون، الحركة بني اإلنسان وضع إن
وجوديتان حالتان بل نفسيتنَي ملكتنَي ليستا وهما طبيعي. وضٌع والغفلة اليقظة بني
اإلنسان يجد تحقيق. وإمكانية فعل وجوده وأن العالم يف اإلنسان موقف عن تعربان
بطبيعته أحدهما نحو فيتَّجه وحدته ويهددان يتصارعانه وجذب شد يف بينهما نفسه
ويتحدد واحًدا. ويظل متماثالن ألنهما العقل، وتمييز األقوى الدافع يتبع عندما واختياره
صالح يف سواء خارجية إرادٍة أية تدخل دون ذاته من الحركة هذه بنوعية اإلنسان مصري
للبعض السكون ولصالح للبعض الحركة لصالح تدخلت لو الحركة. لصالح أو السكون
متكافئة غري معركة يف جديد طرف وتدخل اإلنسان عىل وجربًا مسبًقا تميًزا يكون اآلخر
يكون األطراف أحد وتقدم حركة ضد واإلحجام السكون لصالح تدخلت وإذا األطراف.
والحسن الخري كان إذا خاصة الحسن عن والقبيح الخري، عن الرش يصدر كيف السؤال:

أثناء املسجد يف واالبتهال الدعوة حدوث أيًضا الحديث تاريخنا يف يروى ص١٩٥-١٩٦). (اإلرشاد، 138

شعرائنا أحد ذلك عن عرب كما نخاف»، مما نا نجِّ األلطاف، خفي «يا وقالوا: ملرص، الفرنيس الغزو
تعايل.» عنده من النرص «ونشحذ بقوله: املحدثني

والخلق. الفعل فلسفة محلها ليضع السؤال فلسفة الحديث العرص يف إقبال هاجم 139

ص٣٤٦. األصول، رشح 140
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يف الخارجية اإلرادة تتدخل كيف مطلقتني؟ كاملتنَي صفتنَي أي املطلق، للكمال مظهَرين
اإلقدام واقَعني: بني اإلنسان وجود يعني وال واستقالله؟ فعله تنكر أن دون اإلنسان حركة
قائمة متعارضة ثنائيٍة أية والسقوط النهوض والتخلف، التقدم والخلف، األمام واإلحجام،
التصوف أو النفاق أو الشذوذ أو الكبت إىل تؤدي آخر، جانٍب وسقوط جانب تطهر عىل
فيها يوجد أفقية ثنائيٌة هي بل واألدنى، األعىل بني الرأسية الثنائية يف الحال هو كما
خامل متحرك، أو ساكن فهو واالجتماعي، الفردي ووعيه فيه الباعث قوة حسب اإلنسان

حي. أو مصمت يقظ، أو
الشكر يكون قد بل املشكور، قدرة وإثبات الشاكر قدرة نفي عىل الشكر يدل ال كما
أداء وبإعالن بفعله لآلخر االعرتاف هدفه املعاملة. وحسن اللطف وعىل الفعل تهيئة عىل
مدًحا وال تملًقا ليس الشكر الجميع. سلوك أساس هو الذي العام املبدأ وبحضور واجبه
إعالن هو بل تأخذ، دنيا ويد تعطي عليا يد وجود عىل يدل وال واجب. عىل شكر فال

بالفعل.141 تحققه وإمكانية الواجب هو عام مبدأٍ تحت جميًعا األطراف ملساواة
والتمييز العقل إثبات بالرضورة يقتيض الحرية إثبات بأن القول إن الوحي. (٨)
صفات يعطينا الذي الوحي ضد بالرضورة يكون وهذا املوضوعيَّني، والقبح والحسن
يقتيض الحرية إثبات أن صحيح باطل. ونصفه حق نصفه قول هو األفعال، وأحكام األشياء
ولكن األشياء، يف موضوعية صفاٌت والقبح الحسن ووجود والتمييز العقل إثبات بالرضورة
قيٌم وهو التمييز. عىل القدرة هو والواقع، العقل هو الوحي ألن الوحي يعارض ال ذلك
األفعال خلق موضوع من تخرج األمر نهاية يف حجة وهي األشياء. يف وصفات موضوعية
آخر بيشءٍ شيئًا وتثبت أخرى، مسألة إىل باإلحالة مسألة وتحل والقبح، الحسن موضوع إىل
يحتاج آخر موضوع العقل وليس األشياء صفات مصدر الوحي فكون إثبات. إىل يحتاج
والقبح.142 الحسن أو والسمع العقل أو والنقل العقل مسألة هي أخرى مسألٍة يف إثبات إىل
بني والتمييز األشياء صفات مصدر وأنه العقل إثبات يتضمن الحرية إثبات كان ولو حتى

ونحن شكره، يجب لم شيئًا الفاعل يفعل لم وإذا عليه، مشكور وأنه هللا من اإليمان كان وإذا 141

ص٤١٧-٤١٨). (املحيط، فيه اإليمان أن فوجب نشكره
كونها هو التي صفاتها سائر عىل بنا تعلقها لوجب الحدوث جهة من بنا الترصفات هذه تعلقت لو 142
العقل عن الثامن الفصل أيًضا انظر .(٣٧٣ ص (الرشح، خالفه ومعلوم وقبيًحا، وحسنًا وعرًضا شيئًا

الغائي.
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الفعل أساس العقل ألن هل ذلك؟ يف العيب فما املختار، الحر للفعل كأساس والقبح الُحسن
إلغاء بالرضورة يتضمن الجرب إثبات أن يبدو الجرب؟ ويثبت الفعل هذا يلغي املختار الحر
لإلنسان الفعل حرية إثبات إن واحد. يشءٌ األفهام يف واألرسار األفعال يف الجرب ألن العقل
األشياء يف موضوعية صفاٍت وجود عىل قائمة الحرية ألن األشياء صفات تغيري يعني ال
ذاته يف الفعل أن كما فيه، لصفات وقبيًحا فيه لصفات حسنًا الفعل تجعل العقل يدركها
األفعال يف كصفتنَي والقبح الحسن إنكار يقتيضبالرضورة الحرية إنكار إن وقبيح. حسن
العقل عىل النقل ألولوية إثبات وكل حرية. بال عقل وال عقل، بال حرية ال العقل.143 يدركهما
لذلك العقل؛ إلغاء نحو قصد هو للجرب إثبات وكل الحرية، وإلغاء الجرب إثبات نحو قصد هو
العاقل. واإلنسان الحر اإلنسان إثبات والعقل، الحرية إثبات رئيسيَّني: ركننَي عىل العدل قام
الحرية يمنع ال الخالص للوعي كصفة الشامل املطلق العلم إن الشامل. العلم (٩)
التوحيد يف ظهر كما كامل ملوجود مطلقة كصفٍة املطلق فالعلم الوقوع؛ من اإلنسانية
بالضياع واإلحساس الكرب عن الناتجة الشديد االنفعال حالة يف اإلنسان به تشخيصيقوم
والرغبة واالنتصار بالزهو لشعور نتيجة أو واالضطهاد الظلم تحت والوقوع والهزيمة
مطلق. سلطاٍن أمام والخوف بالرهبة الشعور من أساس عىل املطلقة السلطة تأكيد يف
آخر. يشءٌ والقدرة يشء العلم إن الشعور.144 فعل من املطلقة وصفاته املشخص فالذات
ال يعلم. أن يستطيع مما أكثر أحيانًا ويقدر يقدر، أن يستطيع مما أكثر اإلنسان يعلم
والقدرة شامل العلم خاصة، والقدرة عام العلم والقدرة. العلم بني تام تطابٌق يوجد
الجمع إذن يمكن ال عملية. والقدرة نظري العلم نهائية، والقدرة نهائي ال العلم فردية،
بصفاٍت ذات يف واقعيٍّا وجوًدا التوحيد إعطاء فرض وعىل أساًسا.145 والقدرة العلم بني

(املحيط، قبيًحا والحسن كفًرا اإليمان فيجعل يترصف أن لصح ألفعاله محدثًا العبد كان لو 143

ص٤١٨-٤١٩).
يوجد لم وألنه الوقوع، ممتنع كان يوجد ال أنه علم وما الوقوع، واجب كان يوجد أنه هللا علم ما 144

يعني والصدور والجهر بالرس العلم ص١٤٤). (الفصل، وجب ُوجد فإن الفعل، امتنع الداعي رجحان
املصائب ال األنفس كل يعني محفوظ لوٍح يف املصائب كل حفظ ص٣٨٥-٣٨٦). (الرشح، الصدور خلق

ص٣٨٥). (الرشح، كأفعال
يكلِّف أن منعتم فكيف به، التكليف زتم جوَّ قد وأنتم محال، املعلوم خالف عىل القدرة املجربة: تقول 145
تكليفه ألن بحسن يؤمن ال أنه العلم مع الكافر تكيف القايض: ويرد عليه؟ يقدر لم وإن الكافر هللا
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قبل من فيها تدخًال أو للحرية نفيًا بالرضورة العالم يف يحدث بما العلم يكون ال كاملة
أنها قبُل من معلومة اإلنسان أفعال كون يعني ال عمل. واإلرادة نظر العلم ألن العلم هذا
بالفعل يقع ال مطلق علٍم صفة تكون ماذا الحالة هذه يف ألنه عليه مفروضة بالرضورة
دام ما خالفه عىل اإلنساني الفعل حدث إن العلم مصري يكون وماذا للواقع؟ مطابق وغري
اعرتاض فإن قبُل. من الجرب عقيدة يف الحجة هذه كانت وقد حرٍّا.146 فعًال اإلنساني الفعل
تشخيص عىل قائم قبل من ومقدور معلوم هو ملا مخالف يشءٍ فعل يمكن كيف املجربة:
أن حني يف اإلنسانية القدرة عىل األولوية له يشء، لكل حاٍو مطلق علٍم يف التأليه عواطف
التاريخ قوانني إال مسبق قدٍر أي وإنكار القدرة إثبات إىل يؤدي اإلنساني السلوك تحليل
قبُل، من معطاة القوانني هذه عىل الوحي يحتوي املاضية. وبالخربات باالستبار تعرف التي
العلم وكان واقًعا اإلنساني الفعل كان وملا م.147 املتوهَّ ال بالفعل الواقع املطلق العلم وهو
ضد العمل إىل اإلنساني الفعل أدى واقع؛ غري مسبًقا وقدًرا مشخصة صفة الشامل املطلق
اإلنساني الفعل عىل مشخصة كصفٍة الشامل العلم أولوية إثبات وأصبح التأليه، عواطف
عىل املشخصصفات املؤلَّه وجعل التأليه عواطف إثبات وهو منه الغاية ضد يعمل الواقع
للمؤله املشخص املطلق للعلم تجهيل املعلوم خالف عىل القدرة للكمال. مضاد وهو البدل
من يمنعان الوحي وإبالغ الرسالة وجود ولكن القدرة. بإثبات إال اإلشكال رفع يمكن وال

الرسالة؟148 كانت وفيم الوحي كان ففيم وإال قبل من مجربة القدرة تكون أن

لعلمه القيامة يقيم أن عىل قادًرا هللا يكون لن إذن ويقول: عليه. ويقدر يطيقه ال بما تكليف باإليمان
ص٤١٨–٤٢٠). (الرشح، يقيمها ال أنه

وقوعه صح ولو منه، وقوعه لصحَّ حاله من هللا علم ما خالف عىل الكافر قدر لو املجربة: تقول 146

(الرشح، إتيانه دون اليشء ومعرفة اليشء عىل القدرة ممكن القايض: ويرد جاهًال. هللا يكون أن وجب
ص٤٢٠-٤٢١).

محال املعلوم خالف عىل القدرة (أ) محال: املعلوم خالف عىل القدرة أن تثبت شبهات أربعة للمجربة 147
عىل القدرة (ب) عليه؟ يقدر لم وإن الكافر هللا يجيز أن من منعتم وكيف به التكليف زتم جوَّ وأنتم
صحَّ ولو منه وقوعه لصحَّ حاله من هللا علم ما خالف عىل الكافر قدر لو (ج) هلل. تجهيل املعلوم خالف
كان ألنه جاهًال؛ يكون أن لزم هللا علم ما خالف يقع أن قدرنا لو (د) جاهًال. هللا يكون أن لوجب وقوعه
ص٤١٨–٤٢١). (الرشح، متضادان اعتقادان وهذان موجود. أنه يعلم واآلن يوجد ال الفعل هذا أن يعلم
(الرشح، صادق فاهلل هللا؛ صفات عىل البدل تجويز محال بقوله: الرابعة الحجة عىل القايض ويرد 148

ص٤٢٠-٤٢١).
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قدرة ينفي ال منه أقدر ص املشخَّ املؤلَّه ولكن قادًرا اإلنسان كون واعتبار القدرة. (١٠)
االنفعايل الشعور من خلق التوحيد يف ظهر كما املشخص فاملؤله اإلطالق؛ عىل اإلنسان
التشخيصوالتجسيم. طريق عن واإلجالل التعظيم عواطف تثبيت يف ورغبته منه وإسقاط
أو اضطهاد موقف سوي، غري واجتماعي نفيس موقٍف عن ناشئة نفسها العواطف وهذه
بل تفكريًا ليس فعله يف يتدخل باملرصاد لإلنسان واقف أنه عىل فتصوره تسلط. موقف
قادًرا. اإلنسان كون ينفي ال أقدر وغريه قادًرا اإلنسان وكون الفكر. لطمس لالنفعال عودة
اإلنسان يمنع قادر غري وجود أن عىل واقعي، أو ذهني حيس أو عقيل وجوٍب أي يوجد وال
اإلنسان يكون قد ذلك ومع النوع. يف وليس الدرجة يف فقط الخالف قادًرا. يكون أن من
عليها السيطرة عىل قادر ألنه الطبيعية؛ الظواهر من أقدر واإلبداعية العقلية بإمكانياته

بقوانينها.149 معرفته خالل من مسارها يف والتحكم
بافرتاضات يبدأ صوري قياٌس هو عليه. قياًسا وليس خالص صوريٌّ قياٌس وهذا
كذلك خالصة. صوريٌة نتيجٌة منها تنتج التي فالنتيجة كان، بلو عنها معربًا واحتماالت
جعل إن الواقع. يف شيئًا تثبت أن ودون االفرتاضية املقدمة مع اتفاقها صدقها مقياس
دام ما باألفعال مكتسبًا أيًضا يجعله اإلنسان عليه يقدر ما عىل قادًرا ص املشخَّ املؤلَّه
يُقدر من هناك وليس واإلجالل. التعظيم عواطف ينايف ما وهو لها. مكتسبًا اإلنسان
ولو فعله. ن تكوِّ التي العوامل هي فتلك وغايته. وفكره وباعثه قدرته إال فعله عىل اإلنسان
فعله، صاحب كان وملا بذاته، فاعًال أو بذاته قادًرا كان ملا غريه من مستمدة قدرته كانت

وضع. قد ذاته السؤال كان وملا

المتناع العبد؛ بقدرة بواقع مقدور هو مما يشء وال قدرته لشمول هلل؛ مقدور ممكٌن العبد فعل 149

حق ومن لذاته، قادر هللا أن ثبت وقد ص٣١٢). (املواقف، واحد مقدوٍر عىل مؤثرتنَي قدرتني اجتماع
أن فيجب العباد أفعال املقدورات جملة ومن املقدورات، أجناس سائر عىل قادًرا يكون أن لذاته القادر
الترصفات، هذه عىل يقدرنا أن عىل قادر هللا أن ثبت قد .(٣٧٦ ص٣٧٥، (الرشح، عليها قادًرا يكون
(الرشح، أعلم بها كان األمور هذه يعلمنا أن عىل قادًرا كان ملا أنه كما أقدر، عليها يكون أن فيجب
(املحيط، له خالًقا أي أقدر عليه يكون أن وجب الفعل عىل أقدرنا الذي هو هللا كان لو ص٣٧٦–٣٧٨).
عىل والقدرة … املعنوي ال البدني الكالم إىل تشري واأللوان األلسنة اختالف عىل القدرة ص٤١٦-٤١٧).
واإلبقاء االحتمال عىل القدرة هللا. غري من أحيانًا تكون بل هللا، من أنها عىل دائًما تدل ال والرحمة الرأفة
االنفراد عىل يقدر ال العبد فذلك ٣٨٧)؛ ص٧٨٥، (الرشح، املعنوي القصد إىل ال البدنية الحركة إىل تشري
الحقيقة عىل فوجوده مقدوره. ووجد عليه قدر للعبد كسب هو ما وبإحداث االنفراد هللا أراد ولو بفعله،

ص١٣٤). (األصول، هللا بقدرة الفعل وجد فاعًال كونه من املكتسب ذلك مع يخرج وال هللا، بقدرة
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إثبات أم اإلنسان قدرة إثبات اإلنساني؟ الفعل من الغاية ما اآلن: السؤال ويكون
شاملًة املشخص الذات قدرة كانت وإذا منها؟ نيل إذا خطر يف القدرتنَي وأي غريه؟ قدرة
تفعل أن تستطيع ال التي اإلنسان قدرة ونفي إثباتها إىل الحاجة فلم يشء، كل عىل قادرة
أن تعني ال يشء كل عىل اإلنسان قدرة عدم إن واحدة؟ لحظة تبقى أو شيئًا أمامها
وهو مداها لها اإلنسانية فالقدرة اإلنسان؛ عليه يقدر ال ما عىل تقدر أعظم قدرًة هناك
فعٌل ففعله االجتماعي، الواقع بناء تغيري عىل اإلنسان يقدر القدرة. ومدى الفعل مدى
أو الجبال تحريك عىل اإلنسان قدرة عدم يعني وال طبيعيٍّا. فعًال وليس حيوي إنسانيٌّ
البناء هو مستواها ومداها، مستواها لها القدرة ألن األفعال؛ عىل قدرته عدم الكون إغراق
يجعل أن الطبيعة، قوانني من يغري أن اإلنسان يستطيع ال األثر. هو ومداها االجتماعي
أو أعىل إىل الحجر يسقط أن أو مؤمًلا امللذ أو ملذٍّا املؤلم أو حارٍّا البارد أو بارًدا الحر
الطبيعة أم الخارجية الطبيعة كانت سواء الطبيعة، إن املاء. خارج السمك يعيش أن
وقلب الطبيعة قوانني تغيري عىل قادًرا املؤلَّه تصور يمكن بناؤها. لها واحدة اإلنسانية،
عن تعويًضا ا إمَّ بالتمني، وفكر وانفعال، تخيُّل ذلك ولكن ثعبانًا والعصا ذهبًا الحجر
العلم خالل من اإلنسان يستطيع ذلك ومع السلطان. برهبة تخويًفا أو الطبيعة أمام عجز
باآللة الهواء يف يطري أن حينئٍذ يمكنه إلرادته. وإخضاعها الطبيعة مظاهر عىل السيطرة
الطبيعة لقوانني طبًقا أيًضا باآللة املحيط قاع إىل ينزل وأن باآللة املاء فوق يسري وأن
بالتربيد حارٍّا والبارد بارًدا الحر يجعل وأن املطر يُهِبط أن يمكنه لها. خرًقا وليس
لقدرة حدود فال بالكيمياء. ثعبانًا والعصا بالضغط ذهبًا الحجر ل يُحوِّ وأن والتكثيف.
إلرادة مسبق وإحباط العلم لتقدم إيقاف أمامه الحدود ووضع الطبيعة. عىل اإلنسان
بفعل ملذٍّا املؤلم من يجعل أن اإلنسان فيستطيع واأللم كاللذة الشعور أفعال ا أمَّ اإلنسان.
الكلمة وضياع الذات فقدان فيه كان إذا مؤمًلا امللذَّ من يجعل أن أو والشهادة، التضحية
كبار فأثر ومكانه؛ بزمانه محدود غري أثر اإلنسان لقدرة يكون أن يمكن اآلخرين. وأذى
السابقني بفعل تسري اإلنسانية زالت وما محدود، غري والقادة والفنانني والعلماء الفالسفة
فرض عىل حتى كاألنبياء. األبد إىل اإلنسانية تاريخ يف أثر البرشمن من هناك أثرهم. وتحت
وأسمى وأجلَّ أعظم أخرى قدرٍة وجود يعني ال فذلك محدود، اإلنسانية القدرة أثر أن
من الشمَس تُرشق وأن أرًضا واملحيط محيًطا األرض وتجعل الجبال تدكَّ أن مقدارها يف
وإنكار للعلم وهدم الثابتة الطبيعة لقوانني قلب فذاك املرشق؛ من تُغربها وأن املغرب
عاجز عن إال تعبريًا يكون وال فيه، وبفعله بالعالم اإلنسان لثقة وزعزعة العادات الطراد
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أو باإلرهاب اآلخرين عىل السيطرة يود قاهر أو بالتمني قبضته يف الكون يرى أن يودُّ
الخديعة.150

فعٌل اإلنساني فالفعل قادر؛ غري اإلنسان أن اإلعادة عىل اإلنسان قدرة عدم تعني وال
ولقصد الفعل لغائية إنكار الوراء إىل الرجوع ونهاية. غاية له مسبَّب، مقصوٌد ه موجَّ
الوراء، إىل يرجع ال والتاريخ الفعل. أساس والقصدية الحياة، جوهر والغائية اإلنسان،
إنساني فعٌل ألنه يتكرر ال فعل بطبيعته اإلنساني الفعل كيف. إىل ل يتحوَّ الكمي والرتاكم
بطبيعته اإلنساني الفعل الخلق. بلحظة مرهون ألنه يتكرر؛ ال الفني والخلق خالق. فعٌل أي
لتكررت مجربًا اإلنسان كان ولو الفعل، يف الحرية عن تعبري الخلق يف والجدة جديد، فعٌل
عىل رضورة أية توجد وال املنوال. نفس وعىل املخلوقة القدرة بنفس تحدث ألنها األفعال؛
بل حسية، أو عقلية رضورة ال جديد، من إعادته عىل قادًرا تجعله بفعله يأتي حني اإلنسان
افرتاٌض ألنه اإلعادة؛ عىل القادر هو وحده ص املشخَّ املؤلَّه النقيض. توجب رضورة توجد
واقعة لفعله ممارسته فإن اإلنسان ا أمَّ لها. وجود ال حالة وتخيُّل بالتمني، وفكر نظري،
حسب التكرار درجة وتختلف باملمارسة. إعادتها يمكن األفعال فبعض ذلك ومع بالفعل.
آالف الفعل بنفس يقوم الذي كالعامل إعادته أمكن آليٍّا الفعل كان لو الفعل. مستويات
يدل ال فإنه اآليل الفعل يف التكرار يحدث لم وإذا ثانية، طبيعة إىل لديه الفعل تحول إذ املرات
نقص عىل أو واملمارسة والتعود التمرين يف نقص عىل بل القدرة، يف نقص عىل بالرضورة
الحركة حيث من الفعل نفس يكون ال قد تكراره. ممكن فإنه البدني الفعل ا أمَّ اآللة. يف
آالف الحروف نفس كتابة مثًال يمكن الداللة. حيث من الفعل نفس يكون ولكنه الطبيعية
الفعل، نفس هو املرة نفس يف الفعل ويكون املرات، عرشات نقطتني بني والسري املرات
حيث من الحرف نفس هو تماًما الحرف يكون ال قد ولكنه املسافة. نفس أو الحرف نفس
الفروق هذه ولكن املسافة. حيث من الخطوة نفس هي تماًما الخطوة تكون ال وقد الرسم،

عىل قدرته لوجب الوجود إىل العدم من وأخرجها الترصفات هذه إيجاد عىل ِمنَّا الواحد قدر لو 150

الواحد كان لو ص٣٧٤-٣٧٥). (الرشح، اإلعادة عىل قدر اإليجاد عىل قدر ملا تعاىل هللا أن بدليل إعادتها
كتب من فإن خالفه، ومعلوم ل، األوَّ يف أحدثه ما الثاني يف يحصل أن صحة لوجب لترصفاته محِدثًا ِمنَّا
املحِدثني كنتم لو ص٣٧٨-٣٧٩). (الرشح، أخرى مرًة الحرف ذلك مثل يكتب أن يمكنه ال مرة حرًفا
مختاًرا العبد كان لو اإلعادة. عىل القادر القديم هو املحدث كان تعذرت فإن اإلعادة، ت لصحَّ ألفعالكم
كان لو .(٤١٧ ص٤١٢-٤١٣، (املحيط، اإلعادة منه صحت املحدث هو هللا كان وملا اإلعادة. هذه ت لصحَّ
ص٤١٣-٤١٤). (املحيط، هللا من صح كما مؤمًلا وامللذ ملذٍّا املؤلم يفعل أن منه لصح الفعل محدث أحدنا
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مبدأ، عىل فرع واإلعادة الحر. القادر اإلنسان وهو ومصدره الفعل عىل لها داللة ال املكانية
الفعل عىل قدر ومن أوًَّال. ممكن الفعل ألن ممكنة اإلعادة التولد. يثبت الفعل يثبت ومن
البعث إلثبات التحليل هذا اإللهي الديني الفكر استعمل وقد الثاني. الفعل عىل يقدر ل األوَّ
يكون أوًَّال الفعل عىل القادر ألن البعث عىل القدرة تتضمن الخلق عىل فالقدرة الخلق؛ بإثبات
علًما يكون وأن بد ال العلم أن عىل مبني اإلعادة باستحالة والقول ثانيًا. إعادته عىل أقدر
إىل ل األوَّ الفعل يتحول عندما املمارسة بفعل ممكنة فاإلعادة الزم؛ غري وهذا بالتفاصيل،
يشء. كل عىل وقادر يشء بكل عالم ألنه املشخص؛ املؤله من اإلعادة تصح كما ثانية. طبيعٍة
اإلنسان أفعال أن مخلوق؛ أيًضا فهو معه مخلوقة اإلنسان قدرة أن فرض يعني وال
يف حرة قادرٍة قدرٍة خلق يمكن األفعال. خلق بالرضورة يستلزم ال القدرة خلق ألن مخلوقة
بما لكليشء املشخصمالًكا املؤلَّه اعتبار يعني وال أفعاله. يف قدرته محقق الذيهو اإلنسان
مجرد يشء لكل مالك املشخص املؤله بأن القول إن اإلنسان. لقدرة نفيًا وفعله اإلنسان فيه
بالعبارات تثبت ال والوقائع والحقائق واملعاني واإلجالل. التعظيم عواطف عن تعرب عبارة
فيما يشاركه أو حريته اآلخر يسلب أنه قادًرا اإلنسان كون إثبات يعني وال واأللفاظ.151
آخر يشارك أن بالرضورة ينفي أيًضا وهذا لها. املحقق هو أفعاله عىل القادر إن بل له، ليس
يعني ال الحزب.152 أو الجماعة داخل املشرتك والعمل الجماعة مشاركة من إال أفعاله يف
عىل متباينة واأللسنة األلوان جعلت خارجية مشخصة قدرٍة وجود واأللوان األلسنة اختالف
األلسنة وتباين الشمس، عن البرشية الجماعة بُعد درجة إىل يرجع األلوان فتباين النحو؛ هذا
واحدة مرًة ذلك حدث لقد توفيًقا. الوحي لغة كانت لو حتى اللغة نشأة اختالف إىل يرجع

البرش.153 بقية نحن حالنا، ليس الحال وهذا األرض، عىل إنسان أول بوجود يتكرر ولم
املؤلَّه مع أحد مشاركة رفض أجل من اإلنسان قدرة نفي النهاية، يف املقصود وما
ما فعله؟ يف اإلنسان مع أحد أي مشاركة ورفض اإلنسان قدرة إثبات أم فعله يف ص املشخَّ
غريه قدرة أم الغري قدرة بنفي ذلك كان لو حتى اإلنسان قدرة إثبات النهاية؟ يف املطلوب
ذلك كان ولو حتى غريه حرية أم اإلنسان حرية اإلنسان؟ قدرة بنفي ذلك كان ولو حتى

(املحيط، جهته من وخلًقا له فعًال عليها قادر فهو ثَمَّ وِمْن أفعالنا، فيه بما يشء، كل مالك هللا 151

ص٤١٦).
ص٤١٥-٤١٦). (املحيط، التمانع يقتيض وهذا له. مشارًكا هللا مثل لكان ألفعاله محِدثًا العبد كان لو 152

ص٣٨٥. الرشح، 153
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قراٍر مع وحريته وفعله وقدرته اإلنسان إرادة تثبت وكيف اإلنسان؟ حرية عىل بالقضاء
هو املسبق القرار كان وإذا له؟ ليس عالم يف أمره يف الخيار له مخلوق يشء ال بأنه مسبق

السؤال؟ وضع فلماذا الحل

واالستطاعة القدرة (3-2)

االضطرارية. والحركة االختيارية الحركة بني التفرقة بإثبات القدرة الكسب نظرية تُثبت
تجعل ال الكسب نظرية ولكن الحر. الفعل تجربة تثبتها كما لإلنسان كواقعة القدرة وتُثبت
اإلرادة ثبوت إىل التفرقة إحالة وترفض خارجي. مصدٍر من بل الفاعل، نفس من القدرة
لإلنسان قدرة إثبات فائدة ما ولكن مخصوصة. بنيٍة أو الجارحة يف صفة أو البواعث أو
يثبت األخرى. باليد ويأخذه بيد شيئًا يعطي كمن ذلك إن مصدرها؟ اإلنسان أن نفي ثم

خارجي.154 مصدٍر من بل اإلنسان من يجعلها ال ولكنه االستطاعة الكسب
املزاج ليس خارجي. فاعٍل خلق من ألنها البدن؛ عن متميزة صفٌة الكسب يف والقدرة
من مخلوقة صفٌة البدن، هي تكون أن دون البدن يف توجد صفة بل البدني االستعداد أو
الفعل ألن واالجتماعية والنفسية البدنية الستطاعات مجموع القدر أن والحقيقة الخارج.

واحد.155 آٍن يف االجتماعي واملوقف وبالباعث بالبدن مرهون
مخلوقة واالستطاعة االستطاعة، وهو أخص، آخر بلفٍظ أحيانًا القدرة إىل يُشار وقد
يماثل وهذا غريه. هي باستطاعة مستطيع اإلنسان القدرة. مثل الخارج من اإلنسان يف
غريه. هي صفات وإثبات املشخص املؤله ذات إثبات من اإللهي الديني الفكر يف يُقال ما
أنه يعني ال مرة عاجًزا اإلنسان فكون القدرة نقيض العجز كان فإذا صحيح. غري وهذا
باعث وجود لعدم أو الباعث يف لضعف أو الجارحة يف آلفة بل غريه باستطاعة مستطيع
أو بالبدن مرتبًطا الغري يكون الغري ى يَُسمَّ كله ذلك كان ولو حركته. لتقييد أو اإلطالق عىل
ملوضوع الجرب عقيدة تعرض ولم اإلنسان.156 عن خارًجا ليس وذلك بالذهن، أو بالنفس

ص٤٠. ص٣، الفصل، ص٧؛ اإلنصاف، ص٢١٥-٢١٦؛ اإلرشاد، 154
ص٧٨-٧٩. معالم، 155

مستطيًعا مرة يكون ألنه له: قيل غريه؛ باستطاعة يستطيع اإلنسان إن قلتم لم قائل: قال إن 156
يكون أن فوجب متحرك؛ غري وتارًة متحرًكا وتارًة عالم، غري وتارًة عامًلا تارًة يكون كما عاجًزا، ومرة
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الداخلية الشعور أفعال يف مجبور فهو استطاعة؛ للعبد يكون أن تنكر ألنها االستطاعة؛
والخارجية.157

من فقط توجد ال أنها وهو الكسب يميز ما بأهم االستطاعة، أي القدرة تتصف ثم
وقوعه وساعة الفعل لحظة يف أيًضا توجد ولكنها اإلنسان إىل هللا من الداخل، إىل الخارج
من وال البواعث من وال اإلرادة ال الفاعل من ليست القدرة دامت ما بعده. وال قبله ال
دامت وما الفعل.158 مع لحظة يف توجد بل الفعل، عىل سابق وجود لها فليس العضو
الحصول، رضوري الفعل يصبح ثَمَّ وِمْن الرتك؛ يجوز ال فإنه الفعل مع تحصل القدرة
مقارنة أي الفعل، مع أيًضا الجرب يف القدرة كانت لذلك الفعل؛ عىل مجربًا اإلنسان ويكون
وكما معتزيل! وكأنه الفعل عىل القدرة فيه تتقدم الذي هو وحده هللا ملقدورها.159 القدرة
يتقدم وال بالعاجز قائم العجز املعجوز. العجز يتقدم ال فكذلك املقدور، القدرة تتقدم ال
يجيء العرض زماننَي. يبقى ال والعرض َعَرض، االستطاعة أن ذلك يف والحجة عليه.160
التكليف ساعة القدرة توجد لذلك بذاته؛ قائم كالجوهر، ليس وهو ويعدم، يوجد ويذهب،
توجد فالقدرة بَعَرض. َعَرض صلة ليست بالفعل القدرة صلة أن والحقيقة قبله.161 ال
والفعل القدرة بني فالصلة التنفيذ. ويبدأ الطاقة وتجتمع األمر يعزم عندما معه أو الفعل
أو علة بال املعلول وجود يستحيل وبالتايل بمعلول. علة صلة وليست حركية، عضويٌة صلٌة
فعل حريته عىل بناءً اإلنسان يقرر بأن الفعل مع االستطاعة تكون وقد معلول. بال العلة

متحرًكا يكون أن وجب وكما غريه. هو بمعنى عامًلا يكون أن وجب وكما غريه. هو بمعنى مستطيًعا
مستطيع، وهو إال يوجد لم مفارقته يستحيل بمعنى أو بنفسه مستطيًعا كان لو ألنه غريه هو بمعنى

ص٨٣). (اللمع، غريه استطاعته أن ثبت مستطيع غري ومرة مستطيًعا مرة وجد فلما
.٤٧ ص٣٧، البحر، 157

ص١٠٣. النسفية، ص٤٦-٤٧؛ اإلنصاف، 158
لترصفه. محدثًا يكون أن يجوز ال فأحدنا للفعل، مقارنة القدرة املجربة عند ص٤٠٠). (الرشح، 159

ص٣٩٦). (الرشح، له مقارنة غري ملقدورها متقدمة هللا قدرة كانت الحقيقة عىل محدثًا هللا كان وملا
ص٨٢. املعالم، ص٢٢٢؛ اإلرشاد، 160

ألنها قدرة؛ بغري الفعل لوجد الفعل عىل تقدمت لو الحادثة القدرة وألن ص١٤٤). ج١، (امللل، 161

ج١، (مقاالت، كذلك الخوارج) (العجاردة املعلومية وعند ص٤٧). (اإلنصاف، يبقى ال والعرض عرض
وأهل والخوارج) (العجاردة الخازمية عند األمر وكذلك ص٥٢). ج١، مقاالت، ص٩٧؛ الِفَرق، ص١٦٦؛

ص١٧٤). ج١، مقاالت، ص٩٤؛ (الِفَرق، السنة
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به، التنبؤ يمكن ال ما حدوث ومن الخلق، عىل اإلنسان قدرة من االستطاعة تنشأ ثم يشء
حدوث والثاني اإلمكانيات ضعف عىل حتى القرار هو األوَّل الحرية. عىل آخر دليٌل وهو
فعل من يكون قد الفعل مع االستطاعة فحدوث الفعل. إتيان أثناء عة متوقَّ غري استطاعة
تحقيقه عىل وتعمل العمل تقوِّي محسوبة غري وقوة عة متوقَّ غري قدرة وحدوث الحرية.
تكون ملاذا الزمان؟ يف تكون ال ملاذا اللحظة؟ يف االستطاعة تكون وملاذا وجه.162 أكمل عىل
كل يف عليه قادًرا لحظة يف يشء عىل القادر يكون ال ملاذا الديمومة؟ يف تكون وال الحال يف

لحظة؟
اللحظي الفعل حريته. اإلنسان ممارسة عىل األفعال أدل ليس اللحظي الفعل يكون قد
الفعل هو الحر الفعل عفوية. تكون قد ظروف يف يحدث الذي الفعل وهو يتكرر ال قد
قدرته تنتهي ال لحظة، كل يف االستمرار عىل وقدرة ووعي لتدبر نتيجة يحدث الذي الدائم

غايته. تغيب وال باعثه، يتوقف وال
مع االستطاعة وجود إلثبات األشاعرة تقدمها تفصيلية أخرى حجٍج عدة وهناك
املضمون حيث من أو الجدل أي الصورة حيث من ا إمَّ خاطئة، حجٌج كلها وهي الفعل.
هي الفعل مع االستطاعة أن إلثبات املقدمة الحجة تكون ما فكثريًا اليشء. أو املعنى أي
هنا الفكر أن عىل يدل مما املطلوب؛ عىل مصادرة كله الفكر ويكون إثباته، املطلوب نفسها
املوقف لتفنيد فقط محاولة أنها أو كنتيجة أو كمقدمة سواء ذاته إثبات يريد انفعال مجرد

الخلف.163 برهان باسم املعروف وهو الفعل، قبل االستطاعة املعارض،
قدرة لزاحمت كذلك كانت لو أنها هو الفعل قبل االستطاعة وجود امتناع إن يقال وقد
فمقدارها وعظمًة، إجالًال أقل اإلنسان قدرة كانت وملا الفعل. قبل املوجودة ص املشخَّ املؤلَّه

الجبائي مثًال والخوارج، املعتزلة مثل بالحرية القائلني بعض عند الفعل مع االستطاعة ظهرت 162

ص١٧٥)، ج١، (مقاالت، الراوندي ابن ص٩٣)، ج٢، (مقاالت، اإلسكايف ص٩٢-٩٣)، ج٢، (مقاالت،
وبرغوت النجار وعند ص١٠٥)، الِفَرق، ص١٨٠؛ ص١٧٤، ج٢، (مقاالت، اإلباضية من فريق وعند
ص١٨)، ج٣، (الفصل، املرجئة من وجماعة جرير، بن وسليمان الحكم بن وهشام والعطوي واملرييس
(مقاالت، األمر قبل الفعل مع االستطاعة الزيدية، من فريق وعند ص١٢)، ج١، (مقاالت، زرقان وعند

ص١٤٠). ج١،
شيئًا. يكتسب أن محال استطاعة له هللا يخلق لم من أن الفعل مع االستطاعة أن عىل يدل ومما 163

ذلك ويف لوجودها. يوجد إنما الكسب أن صح استطاعة تكن لم إذا الفعل يكتسب أن استحال فكما
بقوة إال ا رشٍّ وال خريًا أحد يفعل ال وأنه هللا فعل االستطاعة ص٩٦-٩٧). (اللمع، بالفعل وجودها إثبات

ص٢٤). ج٣، (الفصل، إياها هللا أعطاه
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املجال وتفسح بذلك األعظم القدرة لها تسمح عندما الفعل إتيان لحظة يف إال توجد أال
ص املشخَّ املؤلَّه قدرة أولوية إثبات يريد خالص انفعايلٌّ التفكري هذا أن والحقيقة لها.
موجودتان قديمتان قدرتان هناك تكون وكيف عليها. وتقدمها وِقَدمها اإلنسان قدرة عىل
اإلنسانية، والقدرة اإللهية القدرة بني متساويتني غري تان الكفَّ كانت وملا ومتساويتان؟
استطاعة له يكن لم للغري وإكباًرا للذات، إقالًال هللا، أمام الوقوف عىل يقوى ال واإلنسان
اإللهية القدرة أم اإللهية بالقدرة مرشوط اإلنسان فعل هل هو: والسؤال الفعل. عىل سابقة
القدرة تقدم أن والحقيقة الدينية؟ أو املدنية السياسية السلطة من عليه للسيطرة ذريعة
اإلنسانية القدرة تقدم فقط يعني بل اإللهية، لقدرة نفيًا بالرضورة يعني ال اإلنسانية

الفعل.164 بإتيان القرار ساعة تتحقق كإمكانية ووجوها
بل عونًا، ليست القدرة ألن مقارنة؛ فهي وبالتايل الفعل، عىل عون القدرة إن يقال وال
الباعث وصدق البدنية كالصحة الفعل رشوط تحقق من العون ينشأ وإرادة. تمكني هي
وقدرته الفعل يتأتى وكيف االجتماعية. أو النفسية أو البدنية املوانع وعدم الغاية وكمال
إلتمامه رشط الفعل تحقيق عىل السابق القدرات وحساب عليه، سابقة وليست له مقارنًة
الفعل من أكرب الفعل، وقت نشأت إن عمياء املقارنة القدرة تكون وقد تحقيقه؟ وقرار

الفعل.165 يتحقق فال منه أقل أو فتتجاوزه
غري قبلها ال معلولها مع إال تكون ال العلة أن بحجة الفعل مع االستطاعة إثبات إن
اتصال فقط يسبب الذي هو واإلنسان معلولها. قبل موجودة تكون العلة ألن صحيح؛
ذلك يعني وال الفعل. قبل باقية االستطاعة أن كما املعلول، قبل باقية العلة باملعلول. العلة
الفعل، عىل وبقدرته اإلنسان بحياة مرشوط بقاء هو بل األبدي وبقاءها املطلق تقدمها
العمل وإمكانية والغاية الفكر ووضوح الباعث وحضور والذهنية والنفسية البدنية قدرته
القدرة عىل داللة الفعل وصحة للمدلول، مقارنة الداللة كانت ملا قيل: فإن الحركي.166

الحوادث تسلسل استحالة طريق عن الفعل عىل االستطاعة تقدم استحالة إلثبات الجويني حجة 164

مثًال: فيقول الحدوث. دليل يف الحال هو كما قديمة قدرٍة وجود ورضورة نهاية، ال ما إىل والقدرات
ص٢١٨-٢١٩). (اإلرشاد، قديمة بقدرٍة مقدور حدوثه حال يف الحادث

ص٤٣٠-٤٣١). (الرشح، وإرادة تمكني بل عونًا القدرة ليست 165
العلة تقارنه ثبوته حالة يف الحكم ص٧٠). ج٢، (مقاالت، معه إال تكون وال الفعل علة االستطاعة 166
واالستطاعة معلولها، مع تكون ال العلة فإن ذلك؛ سلميان بن عباد ويرفض ص٢٢٠-٢٢١). (اإلرشاد،

ص٧٠). ج٢، (مقاالت، علة ليست
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داللة كل فليست الكسب؛ حالة يف مختلًفا هنا املثل يكون للمقدور، مقارنًة القدرة كانت
املطر.167 وجود عىل سابقة الغمام فداللة عليه، متقدمة تكون قد بل للمدلول مقارنة

عليه سابقة ال الفعل مع كونها لزم ثَمَّ وِمْن يشء، عىل قدرة القدرة بأن القول ا أمَّ
قدرة القدرة أن صحيح والفعل. القوة بني والواقع، املمكن بني للتفرقة إنكاًرا يكون فإنه
الحركة عىل فالقادر بالفعل؛ قائمة وليست ممكنة القدرة هذه تكون قد ولكن يشء كل
الفعل يتم وال يتكلم. أن دون عليه قادر الكالم عىل والقادر يتحرك، لم وإن عليها قادر
وكيف نطاًطا! العالم هذا يف يسري اإلنسان كان وإال فجأة مخلوقة قدرٍة عىل بناء فجأًة
اإلنسان وكأن موجوًدا فتجعله القدرة فيه حلَّت إذا إال معدوًما اإلنساني الفعل تصور يمكن
رصاص!168 كطلقات دفعات عىل القدرة الحقته إذا إال فيه الحياة تدب ال جماد من قطعة
هو السبب أو الباعث ولكن الفعل عىل سابقة فالقدرة والباعث؛ القدرة بني فرق وهناك
يصب الفعل، بعد باقية الغاية أن كما تلك. يف أو اللحظة هذه يف يتحقق الفعل يجعل الذي

يتحقق.169 أن بعد الفعل فيها
أمٍر إىل الوقوع عند بدوره يحتاج أمر إىل الصحة عند يحتاج الفعل بأن والقول
صحيح، غري الكسب يف الحال هو كما متجددة قدرٍة إىل الفعل يحتاج وبالتايل متجدد؛
عمًال مستحيل فعل كل عند األمر تكرار فطلب املشبه؛ حالة يف وال به املشبه حالة يف ال
بديل آخَر بأمٍر أو بإلغائه آخر أمٌر يأِت لم وما واحدة. مرًة األمر يصدر نظًرا. وارد وغري
بوجٍه التكليف ويف الشعرية الواجبات يف الحال هو كما املفعول سائر األوَّل األمر لظلَّ
لكل يصدر متكرر أمٍر إىل البرش أفراد من فرد لكل إنساني فعٍل كل يحتاج وهل عام.
بينها، رابط ال األفعال من وسلسلة األفراد من مجموعة هو العالم وكأن فرد، ولكل فعل
واقع التمثيل أن من وبالرغم اإلنسانية. الحياة يف لها وجود ال والكليات االستغراق وكأن
فالصحة أمرين. بني الجمع يف يخطئ أنه إال عليه الحجة اعتماد بدليل اإلنسانية الحياة يف
يحتاج ال الكامل، وهو املشخص، فاملؤله التمثيل صحَّ لو وحتى بينهما. جامع ال واألمر
اإلنساني للعلم بالنسبة العلم كمال يقتضيه كما كيل علٌم فعلمه متكرر، أمٍر إصدار إىل
تتعلق وكيف العالم. ِقَدم ثَمَّ وِمْن اإلرادة ِقَدم لوجب األمر تكرار إىل احتاج ولو الجزئي.

ص٤٢٧-٤٢٨). (الرشح، عليها ومتقدمة النبوة عىل داللة املعجزة 167
ص٢١٩-٢٢٠. اإلرشاد، 168

ص١٠٣). (اللمع، العبد وإعتاق املرأة طالق باستطاعة املثل األشعري يقرب 169
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يحتاج ال األوَّل األمر أن عىل يدل هذا بنفي؟ تتعلق ال اإلرادة أن حني يف بالنواهي اإلرادة
متجدد.170 زائٍد أمٍر إىل

القدرة أن إىل االختيارية والحركة االضطرارية الحركة بني التفرقة بالرضورة تؤدي وال
إثباتها وقت القدرة مقارنة التفرقة هذه تثبت ال الثانية. فارقت بينما األوىل تفارق قد
ألحدهما وليس واقع، فكالهما املفارقة؛ إثبات من بأوىل املقارنة إثبات وليس وتقدمها.
يجب وبالتايل القدرة؛ عدم عند الفعل وقوع يستحيل بأنه والقول اآلخر. عىل زائدة حجٌة
خلط هو بينهما الجمع يمكن ال نقيض طرفا والوجوب فاالستحالة وجودهما، عند الفعل
عىل قادًرا اإلنسان كان إذا الوجوب. ال الصحة هو فنقيضاالستحالة والوجوب. الصحة بني
لو بأنه القول ا أمَّ للفعل.171 مقارنة خارجية قدرٍة بتدخل يوجب وال الفعل منه يصحُّ فعل
موجودة، ألنها القدرة إىل ترجع ال االستحالة هذه فإن الحال، يف بالقدرة الفعل استحال
بني الرضوري االرتباط عدم يثبت مما املقارنة؛ الستحالة بل مقدور، ألنه املقدور إىل وال
القول هذا وقوعه. وقت فيه وتحلُّ الفعل، قبل القدرة تنتفي وبالتايل واملقدور؛ القدرة
موجودة، القدرة دامت فما بالفعل. واقعة استحالًة وليس افرتاضية استحالٍة عن يتحدث
إىل حاجة وال هناك، استحالة فال املوانع وامتنعت الطاقة، حدود داخل املقدور دام وما
لعدم أو هناك، قدرة ال ألنه ا فإمَّ الفعل استحالة وإن واقًعا. الفعل تجعل مقارنة قدرة
يف االستحالة تعني وال اجتماعي. أو نفيس أو بدني مانع لوجود أو غاية، أو باعث وجود
االستحالة يف عديدة عقليٌة أحكاٌم هناك املتولد. الفعل بدليل حال؛ كل يف االستحالة الحال
تنال استحالة تزل لم ما فعل عىل املشخص املؤلَّه فاستحالة فعلية؛ استحالًة تطابق ال قد
الفعل استحال وإن سبب. بال يحدث يشء فال ذلك ومع حكًما. كانت وإن اإلطالق من
نفسها هي العقلية فاألحكام عقليٍّا؛ حكًما بالرضورة يكن لم وإن لالستحالة سبب فهناك

واقعية.172 علل

ِقَدم لوجب اإلرادة إىل احتاج لو … ذلك إىل هللا يحتاج ال … تجمعهما علة غري من أمرين بني جمع 170

ص٤٢٢). (الرشح، زائد أمر إىل احتياج ال … بنفي إرادة تتعلق ال … العالم
الوجوب ال الصحة هو االستحالة نقيض ص٤٢٢-٤٢٣). (الرشح، القدرة تتقدمها االختيارية الحركة 171

ص٤٢٣). (الرشح،
يزل لم ما فعل ما عىل هللا يف استحالة هناك املستقبل؛ يف االستحالة تعني ال الحال يف االستحالة 172

ص٤٢٩). (الرشح،
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يف ويجوز بل املعدومة، بالقدرة لجاز املتقدمة بالقدرة الفعل جاز لو بأنه والقول
بقدرٍة يجوز ال الفعل ألن رصف؛ صوريٌّ نظريٌّ وافرتاٌض مستحيل قوٌل العجز حالة
ألن معدومة؛ بقدرٍة يجوز فإنه املتولد، الفعل ا أمَّ ل. األوَّ الفعل كان إذا خاصة معدومة،
حيث من باقية تظل فإنها واملبارشة، البدن ناحية من ُعدمت وإن الحالة هذه يف القدرة

األثر.173 هي والقدرة واألثر، املعنى
متقدمة تكون أن لجاز وقت يف ملقدورها متقدمة القدرة تكون أن جاز لو قيل: فإن
التقدم إن قيل والذم املدح استحقاق وعدم واالحرتام التكليف يقتيض وهذا كثرية، أوقاٍت يف
إىل ترجع حتى قدرته تتقدم ال الفكر عىل فالقادر اإلنسان. بحياة مرشوط كثرية بأوقاٍت
الفعل عىل القادر إن املهد. إىل ترجع حتى قدرته تتقدم ال الحركة عىل والقادر الصبا، عهد
بالحياة، مرشوط فالتكليف الفعل؛ لهذا ق املحقِّ حياته دور يف الحقيقة يف قدرته تتقدم
تقدم يكفي الحي.174 باإلنسان املرشوطة األفعال بتحقيق مرشوط واملدح الذم واستحقاق
لها وجود ال نظرية أموٍر افرتاض وليس معني موقٍف يف الخاص الفعل عىل املعينة القدرة
الِقَدم لحساب األفعال عىل والقضاء الوقائع تبخري مهمته الديني الفكر وكأن افرتاًضا إال

النهاية. من أو البداية من نهاية ال ما إىل والتسلسل املطلق والبقاء املطلق
ألن املقارنة؛ فيها تجب حيث اآللة إىل كاحتياجه ليس القدرة إىل الفعل احتياج إن
تمثيلها من أوىل املقارنة باآللة القدرة تمثيل وليس ومقارنة. متقدمة إىل تنقسم اآلالت
املؤلَّه عن الرغبات انقطاع يوجب ملقدورها القدرة م بتقدُّ القول أن كما املتقدمة.175 باآللة
املؤله حتى ممتدة. تكون بل تنقطع ال التي املسلمني رغبات بخالف وذلك املشخص،
الفعل أن صحيح فاعلة. علٌة القدرة الغائية. والعلة الفاعلة العلة بني خلط املشخص
بالرضورة يعني ال الفاعلة العلة بتقدم القول ولكن وغائية، فاعلة علٍل بمجموع يتحقق
مجموعة اإلنسان كان ملا الفاعلة؛ للعلة املحرك هي الغائية العلة إن بل الغائية، العلة انقطاع
ال اإلنسان حياة وبدون اإلنسان، حياة يف ذلك كل يحدث واحدة. غايٌة تنظمها الغايات من

ص٤٢٤). (الرشح، التولد هو وذلك فنعم وعدمت وجدت إن ا أمَّ بالنفي الجواب 173
والقايض هاشم أبي وعند مانع، عند إال والرتك األخذ من بالقدرة القادر خلق يجوز ال عيل أبي عند 174

ص٤٢٤–٤٢٦). (الرشح، والرتك األخذ من بالقدرة القادر خلق يجوز
ص٤٢٦). (الرشح، ومقارنة متقدمة إىل تنقسم اآلالت 175

155



(٣) الثورة إىل العقيدة من

مجرد نهاية ال ما إىل الغايات فيها تمتد مطلقة حياٍة تخيل وإن غاية. أو فعل هناك يكون
املطلق.176 سبيل يف النسبي عىل وقضاء املمكن، سبيل يف بالواقع تضحية بالتمني، فكر

صاحبه من أوىل بالوقوع أحدهما كان ملا للضدين صالحة القدرة كانت لو قيل: وإن
الحال هو كما اآلخر دون الضدَّين بأحد لإلتيان القدرة خلق وبالتايل ص؛ مخصَّ بأمٍر إال
مقارنة قدرٍة خلق بالرضورة يعني ال القول ذلك فإن املخصص، األمر هذا هو الكسب يف
عىل الباعث وهو مخصص أمٍر وجود يعني بل اآلخر، دون واقًعا الضدَّين أحد تجعل
الباعث من القدرة تحدث زائد. أمٍر إىل حاجة دون موجود والباعث الفعَلني. أحد تحقيق
التأثري.177 سبيل عىل بل اإليجاد سبيل عىل تحدث ال ألنها به؛ توجد آخر يشءٍ إىل تحتاج وال
متعلقة القدرة كانت وملا بالضدين، تتعلق ال أنها يف مشرتكة باألغيار املتعلقات إن يُقال وال
نظرية يف الحال هو كما للمقدور مقارنة تكون وبالتايل بالضدين تتعلق ال فإنها باألغيار،
ال اآلخر دون الضدين أحد وقوع ولكن جائز، بالضدين القدرة تعلق ألن وذلك الكسب؛
التي وبالغاية للفعل، املصاحب بالباعث أيًضا بل الفعل عىل السابقة وحدها بالقدرة يتعلق

الفعل.178 إليها يهدف
قدرٍة إىل الكسب نظرية يف محتاج منها كلٌّ واملتضادة، واملختلفة املتماثلة األفعال إن
كل ألن مثَلني؛ أو حركتنَي أو إرادتنَي عىل تكون ال الكسب يف الواحدة فالقدرة خاصة،
ال فإنه مرة الفعل عىل قدر اإلنسان دام وما بقدرة. يحدث فعل وكل لفعل، مصاحبة قدرة
كل يف اإلنسان يحتاج وهكذا أخرى. بقدرٍة إال إياه ومساويًا له مشابًها آخر فعٍل عىل يقدر
تكونان ألنهما واحدة لحظٍة يف الحركتان توجد ال جديدة. قدرة إىل فعًال فيها يفعل مرة
كانتا وإن التماثل، امتنع واحدة حركًة كانتا فإن متضادتنَي، حركتنَي أو واحدة حركًة ا إمَّ
واحدة تقعان وال بالضدَّين تتعلق ال القدرة ألن األخرى دون إحداهما وقعت متضادتنَي
بقدرٍة واحدة حركٌة تقع اللحظة. يف إال توجد وال الزمان يف تبقى ال القدرة ألن األخرى تلو
والحقيقة ثانية. لحظٍة يف ثانية قدرٍة إىل الثانية الحركة وتحتاج واحدة. لحظٍة يف واحدة
الكسب نظرية تعرضه ما عىل األفعال يف والتضاد واالختالف للتماثل كله التصور هذا أن

ص٤٢٦-٤٢٧). (الرشح، الوجود بعد تنتفي القدرة 176
(الرشح، زائد أمر إىل احتياج فال واالختيار، التأثري سبيل عىل بل اإليجاد، سبيل عىل ليست القدرة 177

ص٤٢٨-٤٢٩).
ص٤٣٠). (الرشح، التعليق جهة من األغيار اختالف … جائز بالضدين التعلق 178
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بالتكرار الفعل فيها ل يتحوَّ التي واملمارسة التعلم ويضاد والعادة واملشاهدة الحس ينايف
ولكن املتكرِّر الفعل من وحيوية إرشاًقا أكثر الفعل يف الجدة أن صحيح ثانية. طبيعٍة إىل
الفعل إىل والشوق باستمرار ماثلة الغاية وحضور نفسه الباعث د بتجدُّ مرتبطة الجدة هذه

وغايته.179 اإلنسان رسالة يحقق الذي
الستطاع وإال املختلفات تقع أالَّ فاألَوىل واحدة، بقدرٍة الكسب يف املتماثالت تقع ال وكما
مداها، لها واحدة قدرًة ألن محٌض افرتاٌض وهذا يشء. كل يفعل أن واحدة بقدرٍة اإلنسان
واحد بأصبٍع حجر رفع يمكن فال الفعل. يتم حتى له مساوية قدرٍة إىل يحتاج فعل وكل

باليد.180 رفعه يمكن ولكن
أال بها أوىل فإنه واملختلفات، املتماثالت عىل تقدر ال الكسب يف الواحدة القدرة أن وكما
قدرٍة إىل تحتاج قدرة كل ألن ضده؛ عىل قدرة ليست يشء عىل فالقدرة املتضادات؛ عىل تقدر
يكون ال واملقدور بمقدور، تعلُّقها من بد وال بيشء قدرة القدرة وألن الفعل، وقت يف خاصة
القدرة كانت وإذا ُمحال. وهو فعل بال فاعل أو مقدور بال قدرة هناك كانت وإال مقدوَرين
ألحد املقارنة كانت ثَمَّ وِمْن الفعل، الستحال وإال للضدَّين تكون ال فاملقارنة للفعل مقارنًة
لم وإن ممكنة قدرٌة فهناك والفعل؛ املمكن بني التفرقة عدم هنا والخطأ فحسب. الضدَّين
فمعنى الضدين أحد يتحقق وعندما بفعل. تعلقت القدرة تحققت فإذا بفعل، متعلقة تكن
التمثل ودرجة والغاية بالفكر الباعث قوة وتتحدد األقوى. للباعث طبًقا تحقق أنه ذلك
والقصد والتدبر الرويَّة ينقصها ألنه أفعاًال ليست فإنها والساهي النائم أفعال ا أمَّ له.
فالختالف اإلرادة، دون الكراهية فعل أو الكراهية دون اإلرادة فعل وقع وإذا والغاية.
القيمة. الختالف شئنا إن أو للفعل النظري األساس الختالف أي والفكر والغاية الباعث
القدرة بل والبياض كالسواد طبيعيَّني متناقَضني عىل القدرة الضدَّين عىل القدرة تعني ال
وهذا والتحرر. القهر أو والعدل، كالظلم الرشف حيث من القيمة يف مختلَفني فعَلني عىل
تحقيًقا وأكثرها مًدى أوسعها أي أعالها واتِّباع القيم سلم بني التحرك الحرية، مناط هو
الحرية.181 استحالت الضدَّين بأحد متعلقة بالرضورة القدرة كانت وإذا الطبيعة. لكمال

ص١٠٥). اإلسفراييني، حاشية الخيايل؛ حاشية ص٩٦؛ (اللمع، األشعري دليل هو هذا 179

عىل القادرة القدرة تكون أن لوجب العبد مقدور يف يكون أن يصح ما بكل واحدة قدرٌة تعلَّقت لو 180
ص٢٢٣). (اإلرشاد، املقدورات من ونحوها واإلرادات العلوم جميع اكتساب عىل قادرة الدبيب

مقدورها عند القدرة وجود عىل والدليل ص٨٠). (معالم، للضدين القدرة تصلح ال األشعري عند 181

وكذلك ص٩٩–١٠٢). ص٩٥، (اللمع، وقتني توجد أن يجوز ال والقدرة بعُد، موجودة غري والضد
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ووجوبًا. رضورًة بأحدهما القدرة ملقارنة للضدين صالحة غري القدرة أيًضا الجرب يف لذلك
الذي املايض يف يجوز ال البدل ألن اإلنسان؛ قدرة إلثبات األفعال يف البدل تجويز ينفع وال
املايض يف حرية فائدة وما يتم. لم الذي املنتَظر املستقبل يف أو الحارضاملستدَرك يف بل تم،
كله ذلك أليس املخصص؟ وما اآلخر؟ من بالوقوع أوىل أحدهما يكون وملاذا وقع؟ الذي

يُطاق؟182 ال بما تكليًفا
واألعضاء الحواس وسالمة الصحة مثل البدنية القدرة من نوَعني بني التفرقة تفيد وال
قادرة األوىل فتكون والغايات، واألفكار البواعث مجموعة وهي النفسية، املوانع ارتفاع وبني
تحريك ألن وذلك الكسب. إلثبات فقط واحد فعٍل عىل الثانية تقدر حني يف الضدَّين عىل
السلوك عىل داللة أية له خالصوليس بدنيٌّ فعٌل هو بل كامًال، فعًال ليس تسكينها أو اليد
يعرب الذي اإلنساني الفعل هو والغايات البواعث عىل القائم الفعل أن حني يف اإلنساني،
هذه يف زال ما وهو والغاية، الباعث فعل هو الحقيقي الفعل ووجوده. اإلنسان طبيعة عن
القدرة أن إثبات يمكن وال الفعلني.183 ألحد قدرته ملقارنة الضدين فعل عىل يقدر ال التفرقة
خلق إىل حاجة ودون الفعل تحقق قبل املمكنة القدرة عىل اإلبقاء مع الضدين عىل تقدر ال
عىل يقدر ال الشعب تحرير عىل والقادر واحدة، اإلنسان فطبيعة به؛ لإلتيان جديدة قدرٍة
الفكر أن كما للفعل هة موجِّ الطبيعة الجهل. عىل يقدر ال العلم عىل والقادر استعباده،
باعث الغاية أن وكما تتغري، ال املبادئ فكذلك تتغري ال الطبيعة أن وكما للسلوك، ه موجِّ

وهو اقرتانهما ذلك رضورة ومن لقارنتْهما بهما تعلَّقت لو ألنه بالضدَّين القدرة تعلق الجويني يمنع
من الضدين أحد يقع قد ألنه يجوز ال والقصد الثاني. دون بالوقوع الضدين أحد يختص وملاذا باطل.
(اإلرشاد، تركه عىل القدرة يشء عىل القدرة رشط من وليس إرادة، غري من والساهي والنائم الغافل

ص٢٢٣–٢٢٥).
ص٣٩٧). (الرشح، للضدَّين صالحة غري ملقدورها مقارنة بقدرٍة تقول األوىل فرقتنَي؛ عىل املجربة 182
ذلك املعتزلة ومنع الكفر، فيه يكون أال برشط اإليمان منه يصح فالكافر الوجود؛ عن البدل املجربة جوز
يف إال يدخل ال كالرشط والبدل املايض. ويف هللا وصفات والجواهر األجناس صفات يف البدل جاز وإال
يوقع ذلك أن القايض ويرى ص٤١٧-٤١٨). (الرشح، يصح فال املوجود الواقع يف ا أمَّ املنتَظر، املستقبل
اآلخر؟ دون ألحدهما املخصص وما اآلخر؟ من بالوقوع أوىل الضدين أحد يكون وملاذا التناقض؛ يف

ص١٩٨). (الرشح، مًعا والكفر باإليمان التكليف أي يُطاق، ال بما تكليًفا ذلك أليس
وحدها البدنية القدرة يف والرتك الفعل وعىل الضدَّين عىل القدرة يجوز الذي الرازي موقف هو هذا 183

ص٨٠). (املعالم، الضدَّين أحد ترجح التي الجازمة الداعية دون
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القدرة تصبح ال واحد. كذلك فالفعل تغيب؛ ال حارضة ماثلٌة واحدٌة والغاية الفعل، عىل
أن بقدرته اإلنسان يستطيع واألهداف. واملقاصد البواعث تغريت إذا إال الضدَّين عىل قادرة
السكون، عىل قادر الحركة عىل فالقادر والغايات؛ البواعث باستثناء ونقيضه اليشء يفعل
الفعل، مكوِّنات إحدى إال ليست البدنية القدرة ولكن الصمت، عىل قادر الكالم عىل والقادر
أحيانًا اإلنسان يصيب والغاية الباعث وجود عدم إن بل والغاية. الباعث إىل باإلضافة
والغايات. بالبواعث تتخلَّق فاألفعال البدنية؛ القدرة برتاخي وبالتايل الحركة؛ عن بالعجز
البواعث عن النظر برصف الكسب يف الحال هو كما الفعل لحظة يف القدرة خلقت لو
دون لذاته إال يصلح ال الفعل إن قيل وإذا واحد. وقٍت يف متضادان فعالن لحدث والغايات
هذا عىل إال قادر غري فيه خارجية قدرًة يخلق اإلنسان وأصبح الجرب، إىل الكسب رجع ضده
الفعل ألن الرتك؛ عىل قدرة ليست الفعل عىل القدرة أيًضا الكسب ويف غريه.184 دون الفعل
وهو الفعل. يحدث أال ذلك بعد يجوز وال ومهيئًا. واقًعا الفعل تجعل خارجية بقدرٍة يحدث
عىل والرتك الفعل عىل فيه اإلنسان يقدر الذي الفعل هو الحسن الفعل ألن الجرب من نوع

الباطنية.185 الحرية هي وهذه برسالتها، هة موجِّ وأنها الطبيعة اعتبار مع السواء
الفعل فإن الخارج، من اإلنسان يف مخلوقة الكسب، نظرية يف القدرة، كانت وملا
بفعل اإلنسان يأتي أن يجوز ثَمَّ وِمْن الطبيعية، القدرة نطاق يف داخًال يعد لم اإلنساني
التكليف إذن يجوز فيه. ُخلقت قد لذلك الالزمة القدرة دامت ما الطبيعية طاقته من أكثر
وتقويض التكليف ألساس هدم وهذا التكليف. من أقل االستطاعة تكون وأن يُطاق، ال بما
ال أنه عىل التكليف قام فقد والذم؛ باملدح االستحقاق أساس عىل وقضاء الترشيع ألساس
اإلنساني. الفعل ضمن يدخل ال اإلنسانية الطاقة حدود يتجاوز ما وكل يُطاق. ال بما تكليف
إمساك أو بأصبعه جبل تحريك اإلنسان يستطيع كيف مستحيل. بدنيٍّا يُطاق ال ما وتكليف
ا أمَّ املمكنة.186 العوالم أفضل العالم هذا يجعل ال يُطاق ال بما التكليف بقبضته؟ القمر

ص٣٩٦). (الرشح، مًعا والكفر باإليمان التكليف يستحيل القايض عند 184

ص١٤). (االنتصار، للجرب مضاد البدل بأن املجربة الهذيل أبو ألزم وقد ص٤٠٤–٤٠٦). (املحيط، 185

قبيل من يخرج ما وإيقاع الضدَّين جمع تكليف صوره فمن صوره؛ تكثر يُطاق ال ما تكليف 186

كاملغيشِّ يعلم ال من تكليف جواز يف واختلفوا مستحيل. غري عقًال جائز ذلك أن عندنا والصحيح املقدورات.
حال قاعًدا كونه مع القيام العبد تكليف جواز عىل االتفاق املحال تكليف جواز عىل والدليل وامليت! عليه
ص٨٣)، (االقتصاد، يُطاق ال ما هللا يكلفهم أن يجوز الغزايل وعند ص٢٢٦). (اإلرشاد، إليه األمر ه توجُّ
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الطاقة حدود داخل إال تحدث ال أيًضا فإنها واالعتقاد، والعلم اإليمان مثل الشعور أفعال
بما مسبق علم يوجد وال يشء، كل علم عىل يقدر ال يشء علم عىل فالقادر واالستعداد؛
بالرسالة التكليف ثَمَّ وِمْن خالص؛ احتماٌل وهو التنبؤ، بطريق إال املستقبل يف سيحدث
واملوقف موقف، يف اإلنسان أن صحيح يحققها. لم أو حققها من فهم البرشسواء عىل واقع
وأنها اإلنسان طاقة من أكرب مًعا والبواعث املوقف أن يعني ال ذلك ولكن البواعث يعطيه
يحدث وماذا لصالحه.187 املوقف تحويل بحريته لإلنسان ويمكن بالرضورة. التكليف ضد
ذلك حدث لو عليه؟ قادًرا أو له ا مستعدٍّ اإلنسان ليس يشء فعل عىل القدرة خلقت لو
أفعاله وتصبح الذاتية حريته تضيع وبالتايل قدرته؛ وضد طبيعته ضد اإلنسان لفعل
للرسالة لحماسهم قالئل ألفراٍد جاز وإذا الطاقة.188 حدود وفوق الخارج من عليه ممالة
يحدث كما للعادة، خارقة العادة حكم يف تكون بأعمال القيام الفعل عىل الباعث ولشدة
ولكنها الطاقة، حدود يف تدخل األفعال هذه فإن الشعوب وأبطال التاريخ عباقرة من ذلك
القيام أو املعجزات إتيان التشبيه بلغة ى تَُسمَّ ما وهي املتميزة، والجماعية الفردية الطاقة
يجوز ال فلم الفاعل هو ص املشخَّ املؤلَّه دام ما الكسب نظرية يف ولكن باملستحيالت.

وحاشية. قناع إال اإلنسان وما املكلِّف وهو الفاعل هو هللا يُطاق؟ ال بما التكليف

تكليف املجربة ز تُجوِّ وكذلك ص٩٢). (االقتصاد، يطيقونه ال وما يطيقونه ما العباد يكلف هللا إن فيقول
وأصحابه برش ابن قول أيًضا وهو بمقدورها، القدرة ملقارنة نظًرا يُطاق ال ما وتكليف باإليمان الكافر
وإدريس حرب بن ومحمد كامل بن يحيى والخوارج؛ اإلباضية بعض وعند ص١٩٨). ص٤٠٠، (الرشح،
ص١٣٤). ج١، (مقاالت، عنه لعجزهم ال له لرتكهم عليه يقدرون ال ما عىل العباد كلف هللا أن اإلبايض،
(اإلرشاد، األشعري عند رشًعا وواقع عقًال جائز وذلك باإليمان، الكافر هللا يأمر الجويني وعند 187

من تعاىل هللا علم (أ) أسباب: لثالثة يُطاق ال ما تكليف يمتنع ال السنة: أهل وقال ص٢٢٧-٢٢٨).
اإليمان، بعدم للعلم مقارنًا اإليمان بفعل كلفه فقد باإليمان كلفه فإذا كفره. عىل يموت أنه الكفار بعض
كل يف هللا تصديق اإليمان ومن باإليمان، لهب أبا كلف هللا أن (ب) الضدين. بني بالجمع تكليف وهذا
بني جمع وهو يؤمن، ال بأنه يؤمن بأن كلفه أنه فيلزم أبًدا، يؤمن ال أنه عنه أخرب ومما عنه، أخرب ما
فقد باإليمان كلَّفه فإذا الكفر، يوجب مجموعهما هللا من الكفر عىل والداعية القدرة أن (ج) النقيَضني.

ص٨٢-٨٣). (معالم، يُطاق ال بما كلَّفه
لو إذ يُطاق؛ ملا تكليًفا باإليمان الكافر تكليف يكون أن لوجب ملقدورها مقاِرنة القدرة كانت لو 188

القبيح يفعل ال وهللا قبيح، يُطاق ال ما وتكليف قادر، غري أنه عىل دلَّ منه يقع لم فلما منه، لوقع أطاقه
ص٣٩٦). (الرشح،
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يف الفعل ألن معه؛ وليس الفعل قبل االستطاعة تكون أن األفعال حرية رشط إن
يثبت قد لذلك واللحظة.189 التو بنت األفعال كل ليست مسبق. وتدبر تخطيط إىل حاجة
الحواس سالمة فحسب، البدنية االستطاعة وهي الفعل قبل االستطاعة من ما نوًعا الكسب
وليدة الفعل مع تظل فإنها النفسية االستطاعة ا أمَّ املوانع. وارتفاع املزاج واعتدال والصحة
فإن الفعل. يحدث الجازمة) (الداعية والنفسية البدنية القدرتنَي وباجتماع اللحظة.190
فإن الفعل، بعد هو وما الفعل حال يف هو وما الفعل قبل هو ما االستطاعة من إن قيل:
فحسب البدنية االستطاعة هي الفعل قبل استطاعة إثبات من الكسب يستطيعه ما أقىص
وهي االختيارية، األفعال به يفعل الحيوان يف هللا يخلقه َعَرض االستطاعة سواها. دون
عند هللا يخلقها صفة له، علة ال الفعل أداء رشط الجمهور وعند املعتزلة. عند الفعل علة
ال التي الضيقة الحالة هذه يف وحتى واآلالت. األسباب سالمة بعد الفعل اكتساب قصد
قد الكسب يكون الفعل إتيان قبل البدن يف الحالة البدنية القدرة االستطاعة فيها تتعدى
قدرة من النيل وبالتايل البدن، بسالمة مرشوط الفعل عىل للقدرة هللا خلق أن إىل انتهى
واملبتور واملشلول العاجز يف القدرة خلق عىل هللا يقدر أال سؤال: يربز وهنا املطلقة. هللا
بإثبات الفعل عن النسبي الدفاع هذا يؤدي وهل العاجز؟ تكليف إذن يجوز هل والقعيد؟

بالرضورة؟191 التوحيد من النيل إىل الفعل عىل السابقة البدنية االستطاعة مجرد

سالمة عىل االسم هذا ويقع الفعل، بها يكون التي القدرة حقيقة وهي الفعل، مع واالستطاعة 189

يف ليس بما العبد يكلف وال االستطاعة، هذه عىل تعتمد التكليف وصحة والجوارح، واآلالت األسباب
ص٩٦–١١٢). (النسفية، وسعه

والثاني املوانع، وارتفاع الجوارح سالمة وهي الفعل قبل أحدهما قسمان؛ االستطاعة حزم ابن عند 190

بن وهشام ص٢٧). ج٣، (الفصل، الفعل يقع لم ولوالهما فاعله، يف للفعل هللا خلق وهو الفعل مع
إن حيث من صحيح الفعل قبل باالستطاعة يقول من ص١١١-١١٢). ج١، (مقاالت، الرافيض الحكم
عند إن حيث من صحيح الفعل مع الرازي) (وكذلك االستطاعة يقول ومن سابق، املعتدل املزاج ذلك
ويقسم ص٧٩-٨٠). (املعالم، الفعل حصول يجب التام املؤثر هو الذي والداعي القدرة مجموع حصول
والثانية الحدوث. بعد بقاء وحالة بعدها، حدوث وحالة عدم، حالة لحظات؛ ثالث إىل االستطاعة الجويني

ص٢٢١). (اإلرشاد، بها القدرة تتعلق فقط
ص١٠٥- اإلسفراييني، حاشية ص١٠٣–١٠٦؛ الخيايل، حاشية ص١٠٣-١٠٤؛ التفتازاني، رشح 191

.١٠٦
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الكسب نقد (4-2)

يف أو التوحيد يف سواء أخطاء، عدة يف يقع فإنه السابقة، الكسب حجج تفنيد إىل باإلضافة
منها. الحرية يف اإلنسان وحق التنزيه يف هللا حق من تنال العدل،

يف هلل اإلنسان ومشاركة الفعل، يف لإلنسان هللا مشاركة مستحيلة، أصًال املشاركة (١)
فعل يف اإلنسان من مشاركة ألنها الحرية يرفض الكسب كان فإذا التوحيد، ضد ألنه الفعل
املؤله املشخص من مشاركة ألنه الكسب ترفض أن بالحرية األوىل فإن املؤله املشخص
األفعال، يف يوجد ألنه بالتوحيد أوىل الجرب حينئٍذ ويكون رشك، املشاركة اإلنسان. فعل يف
تتعدى الكسب يف والرشكة يشء.192 فيها للعبد يكون أن دون هللا من مخلوقة كلها يجعلها
اإلنسان دام ما اإلطالق. عىل له فعل ال يكون أن إىل الفعل يف مشارًكا اإلنسان يكون أن
تحريك عىل قادًرا اإلنسان كان وإذا أعظم. ألنه أقدر صعليه املشخَّ فاملؤلَّه الفعل، عىل قادًرا
منزٍل بناء عىل قادًرا اإلنسان كان وإذا الجبال. تحريك عىل قادر املشخص فاملؤلَّه يشء
من األمر يتحول وهكذا عني. غمضة يف كبرية مدينٍة بناء عىل قادر املشخص فاملؤله صغري،
هي الغاية وكأن أعظم ألنه املشخص؛ املؤله قدرة وإثبات إلغائها إىل اإلنسان قدرة إثبات
التأليه عواطف فعل وذلك اإلنسان. قدرة إثبات وليس أعظم ملوجوٍد عظمى قدرٍة إثبات
عواطف أو يفتقدها عظمى بقدرٍة وتشبُّثًا لهزيمته، تعويًضا تشخيصها املهزوم يريد التي
حني يف اآلخرين. ألفعال ومحًوا سلطته، إثبات يف إمعانًا إثباتها املنترص يريد التي التأليه
املؤله كان ولو حتى آخر عليها يقدر أن دون وحده واإلنسان اإلنسان، قدرة إثبات أن
تؤكد فهي السواء؛ عىل التأليه عواطف عن تعبريًا وأقدر لإلنسان احرتاًما أكثر املشخص،
فعل وهو منه، أقل يشء فعل كماله من يكون ال الذي التأليه عظمة وتثبت اإلنسان، فعل

قشة!193 تحريك عىل النملة من أقدر أنه يثبت أن يريد فيل أتفه وما اإلنسان.

وقالت ص١٨٩). (مطالع، العبد وقدرة هللا قدرة مجموع الفعل يف املؤثر (اإلسفراييني) األستاذ قال 192

عن ا إمَّ القدرتنَي بني الرازي ويوفق ص٣١١-٣١٢). (املواقف، بالقدرتنَي واقعة العباد أفعال إن طائفة
ونفي املعاني تداعي عن ناشئ وهٍم مجرد األوىل ويف الفعل، ذات طريق عن أو العادة جريان طريق
اإلشكال يظل ولكن اإلنسان من واملعصية والطاعة هللا، من الفعل عىل القدرة تجعل والثاني السببية،

ص١٤٤). (املحصل، قائًما
يجوز ال الواحد الفعل أن يف ص٣٥٦–٣٦٦). ص٣٤٢، (املحيط، بقادرين فعل تعلق املعتزلة ينفي 193

مقدورات أن هي املعتزلة وحجة ص١٨٩). (مطالع، بقدرتنَي وال قادَرين من وال جهتنَي من يحدث أن
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اإلنسان قدرة إثبات يعني وال املشاركة. يعني ال بأنه نفسه عن الكسب ويدافع
ذنب أو إبعادها يجب تهمة لإلنسان قدرة إثبات وكأن فعله، يف املشخص املؤله مشاركة
اإلنسان قدرة ألن اإلنسان؛ قدرة فوق عظمى قدرٍة إثباته املطلوب وكأن عنه، التكفري يجب
إىل املبارشة بالعلل يسعى اإلنسان دام ما املقهورة! هي العظمى والقدرة الطاغية، هي
واملعلول العلة بني أو واألثر، الفعل بني ثالث عنٍرص إلدخال محاولة فكل أفعاله، تحقيق
حدث أو املعلول دون العلة حدثت إذا وحتى والطاغوت. والغيب األسطورة من رضب
قد أخرى علًة هناك أن يعني بل فعله، يف اإلنسان مشاركة يعني ال فذلك العلة دون املعلول
إىل مؤدية أنها اإلنسان ظن التي العلة أن أو عة، متوقَّ غري علة وهي الفعل فأحدثت دخلت
املطلوب. للفعل الصحيحة العلة عن البحث يجب ثَمَّ وِمْن املؤثرة؛ العلة هي ليست الفعل
من علة أية تدخل إىل يشري وال البرشي، السلوك يف واقع واملعلول العلة بني التفاوت هذا
واملراجعة والتخطيط واإلرادة القصد هي اإلنسان طبيعة أن إىل فقط يشري بل الخارج،
واإلرادات السنن هناك دامت وما واإلعادة. والخطأ واملحاولة والتجريب جديد من والبدء

فوقهما.194 ثالث عنٍرص إىل حاجة ما دون األفعال تحدث
بني جمع فهذا واحد؛ آٍن يف ومكتسبًا الحقيقة عىل فاعًال اإلنسان يكون أن يستحيل (٢)
أن ا وإمَّ الحقيقة، عىل فاعًال يكون وبالتايل فعله صاحب اإلنسان يكون أن ا فإمَّ ضدَّين.

بأن الجويني لسان عىل األشاعرة ويردُّ قادرين. بني مقدور إثبات الستحالة للرب مقدورة ليست العباد
ا إمَّ والنفي عليه، سيقدر أنه معلومه يف كان ما عىل باالقتدار موصوًفا كان عبده أقَدَر أن قبل الرب

ص١٩٠). (اإلرشاد، تعجيز أو تجهيل
الكسب عن مثًال عبده محمد يدافع إذ الحديث؛ اإلصالح حركات يف هذا يحدث أن العجيب ومن 194

الظاهرة األسباب من هللا وهبه ما فوق أثًرا هللا لغري بأن اعتقاد اإلرشاك ألن املشاركة تهمة عنه نافيًا
والسنن الطرق بغري أو األدوية بغري األمراض من واالستشفاء الجيوش، قوة بغري الحرب يف كاالستنصار
القدرة فوق فيما األمر ورد اإلسالم ومحاه الوثنيون عليه كان الذي الرشك هو هذا لنا. هللا رشعها التي
أن (أ) البرشية: وقوام السعادة ركنا هما عظيَمني أمَرين وتقرير وحده، هللا إىل الكونية واألسباب البرشية
وأن الكائنات جميع مرجع هي هللا قدرة أن (ب) لسعادته. وسيلة هو ما وقدرته بإرادته يكسب العبد
باملعونة العبد يمد أن له يمكن هللا سوى يشء ال وأن يريده، ما إنفاذ وبني العبد بني يحول ما آثارها من

ص٦١–٦٣). (الرسالة، … كسبه يبلغه لم فيما
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وفعل اإلنسان فعل الفعالن؛ استوى فإذا باملجاز.195 فاعًال يكون وبالتايل مكتسبًا يكون
ال الفعل ألن أيًضا؛ يستحيل وهذا الحقيقة، عىل فاعَلني كالهما أصبح املشخص، املؤله
قادًرا، فاعًال اإلنسان دام ما لفاعَلني هناك مربر ال أنه إىل باإلضافة واحد. لقادٍر إال يكون
أحدهما يقع للفعل، وجهني تصور املستحيل ومن قادًرا.196 فاعًال املشخص املؤله دام وما
يحدث ال الفعل كان وملا الفاعل. جهة من واحد وجٌه له فالفعل أخرى؛ بقدرٍة واآلخر بقدرة
بل للفعل آخر وجًها ليس املوقف هذا فإن موقف، يف ويتحقق واقع، يف يحدث بل فراغ يف
واجهًة ليست ولكنها له. هة وموجِّ للفعل محددة عوامَل عىل يحتوي الذي للفعل ميدان هو
واحد وجٍه ذو والفعل واحد، وجٍه ذو اليشء أخرى. وقدرًة آخر فاعًال تستقبل للفعل أخرى
واستحال املسئولية بت وتشعَّ وساب، تميَّع وإال يتكاثر وال يتعدد ال يتبدل، وال يتغري ال
الفعل يحدث أن ا إمَّ ألنه بقادَرين؛ واحد فاعٍل تصور يستحيل أنه كما والقصد.197 التوجه
بالقادَرين الفاعل يحدث أن ا وإمَّ الثاني؟ القادر إىل إذن الحاجة وجه فما واحد، بقادٍر كله
القادران اختلف لو الحال يكون وماذا القادَرين؟ بني التمييز وجه ما الحالة هذه ويف مًعا،
اآلخر. القادر عىل غلب الذي واحد بقادٍر يتحقق فإنه الفعل تحقق ولو الفعل؟ إتيان عىل
التمانع دليل يُستعمل فكيف إثباته. يف عادًة يُستعَمل ما وهو التوحيد، أساس هو هذا إن بل
العدل؟198 يف ويرفض التوحيد يف يستعمل كيف األفعال؟ يف ويرفض والصفات الذات يف
فاعل كل خارجه. من وقدرة منه قدرة بقدرتنَي، واحد فاعٍل تصور املستحيل من أنه كما

آخر. لفاعٍل قدرة تكون فعله يف تدخل أخرى قدرة وأية واحدة، وقدرته قدرة، له

الكوشاني: وقال محِدثًا. وليس مكتسب بمعنى الحقيقة يف فاعل اإلنسان اإلثبات أهل أكثر عند 195

يفعل وال املجاز عىل الباري يفعل ال كامل: بن يحيى وقال مكتسب. بل الحقيقة يف خالًقا اإلنسان ليس
ص١٩٧-١٩٨). ج٢، (مقاالت، خالق وهللا مكتسب اإلنسان املجاز، عىل اإلنسان

(الفصل، الجبائي أقوال وبعض الفرد وحفص عمر بن رضار مثل بالكسب املعتزلة بعض ويقول 196

هللا وهو خلقه أحدهما لفاعلني واحًدا فعًال وأن مخلوقة، العباد أعمال عمر بن رضار فعند ص٤١)؛ ج٣،
أفعال الفرد: حفص ويقول ص٢١٤). (الِفَرق، الحقيقة عىل فاعل وكالهما العبد، وهو اكتسبه واآلخر
ص١٣٤). ج٢، (امللل، فاعلني بني فعل لحصول حقيقة اإلنسان يكتسبها حقيقة للباري مخلوقة العباد
يكن لم وإن كسبه فاملال األموال، كاكتساب اكتسابًا يكون ا رضٍّ أو نفًعا يكتسب الذي الجبائي: ويقول

ص١٩٩). ج٢، (مقاالت، فعله
ص٣٥٦–٣٥٨. «املحيط» يف الجبار عبد القايض حجة هي هذه 197

ص٣٥٨–٣٦٦. املحيط، 198
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أجل من اإلنسان يف يخلقها قدرة إىل ص املشخَّ املعبود احتياج من الكسب ينتج (٣)
يجعله بأن العبد عىل التمويه ملاذا قادًرا؟ دام ما يشء كل هللا يفعل ال وملاذا الكسب.
وإثبات التوحيد إىل يرمي الكسب كان إن باملجاز؟ فاعًال إال ليس وهو الحقيقة يف فاعًال
قدرة خلق إىل حاجته بإثبات منه اإلقالل إىل ينتهي فإنه املطلقة، املشخص املؤلَّه قدرة
من واإلجالل التعظيم عواطف مع اتساًقا أكثر الجرب يكون وهنا فعله. اإلنسان بها يكسب
قادًرا دام وما الكسب. فعل يف يتدخل ألنه مكتسبًا املشخص املؤله الكسُب يجعل الكسب.
جهة عىل بالفعل تعلقه ويكون مكتسبًا، إذن فيكون الكسب؛ عىل وقادًرا يشء كل عىل
بالرضورة يتضمن ال الفاعل اسم ألن آلة إىل يحتج لم ولو حتى مكتسبًا، يجعله الكسب
أفعاله؟ كل كسب عىل قادًرا يكون ال فلماذا الكسب، عىل قادًرا اإلنسان كان وإذا آلة.199
إىل باألفعال يقوم أن إال قادر غري وأنه مزعَزعة، بالنفس وثقته منتقصة، قدرته تكون ملاذا
اعتماًدا اإلطالق عىل بها يقوم ال ثم الربع إىل بها يقوم أن ذلك بعد أسهل وما منتصفها؟

املطلق. الجرب إىل الكسب ينتهي وبالتايل فيه؛ أفعاله هللا وخلق الكسب عىل
اليشء حدوث بل القدرة حدوث ال الحدوث، إىل بالرضورة يؤدي وأن بد ال والكسب (٤)
ُمحَدث إثبات أجل من حدوث اإلنسان، أو القدرة هو الحدوث ليس اإلنسان. قدرة بفعل
الكسب يثبت اإلنسان.200 بقدرة اليشء إحداث الحدوث يعني بل املشخص، املؤله وهو
ال قدرة إثبات أليس حادثة؟ لكونها القدرة تأثري إلغاء ملاذا ولكن حادثة. قدرٍة بإثبات إذن
مثل إحجام ثم إقدام الخلف؟ إىل وخطوة األمام إىل خطوة أهي أوًَّال؟ أثبت ملا نفيًا لها أثر
ال ويد كبرصنا ال وبرص كأعيننا ال عني مثل بعبارات التوحيد يف كيف بال الصفات إثبات

كأيدينا!201

ص٣٦٩-٣٧٠، (الرشح، خالفه واملعلوم مكتسبًا القديم ي نَُسمِّ أن يجب لكان معقوًال الكسب كان لو 199
خلق لو القديم أن كما كسبه، كل يخلق أن لجاز كسبه بعض اإلنسان يخلق أن جاز ولو ص٣٧٦).

ص١٩٨). ج٢، (مقاالت، فعله كل خلق لجاز فعله بعض
يدل وما الحدوث، طريق عن بناءً الترصفات هذه تكون أن من يمتنع لكان معقوًال الكسب كان لو 200
كان وإذا ص٣٧١). (الرشح، الحدوث جهة من تتعلق أنها عىل يدل لنا كسب الترصفات هذه أن عىل

ص٣٧٦). ص٣٦٩-٣٧٠، (الرشح، االختيار فهو ُمحِدثة بقدرة يقع الكسب
أثرت فلو اإلحداث. يف الحادثة للقدرة تأثري وال الحادثة بالقدرة املقدور هو املكتَسب األشعرية عند 201

وقوع تجويز إىل يؤدي مما واألعراض الجواهر إحداث محدث كل حدوث كل يف ألثرت الحدوث قضية يف
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وصف هذا أن كما محدثة؟ أنها عىل اإلرصار فلماذا اإلنسان، بقدرة يقع الفعل دام وما
تحدث أن بعد القدرة وصف ملاذا بالفعل. اإلتيان وليسمجرد الفعل أو املادية اليشء لنشأة
يشء فعل عن القدرة عجز يعني وال استقاللها؟202 عىل ويقيض ويلغيها ينفيها بوصف
القدرة يشء إحداث عىل القدرة تعني ال وحدودها. نطاقها يف حدوثها يعني بل القدرة، نفي
اإلنسان قدرة تعني ال مداها. ويف مستواها عىل اإلنسانية القدرة تفعل يشء. كل إحداث عىل
القدرة تعني ال عدم. من اليشء إيجاد عىل أو اليشء بناء تغيري عىل قادر أنه الحركة عىل
عىل تحدث ظواهر إحداث وعىل الطبيعة قوانني تغيري الطبيعة ظواهر عىل السيطرة عىل
خارجيٍة بقدرٍة إال يتم ال الفعل دام وما خالقة، وليست حادثة القدرة دامت وما خالفها.203
فيه الفعل لخلق الخارجية القدرة تأتي وال الجبال تحريك اإلنسان يريد ال فلماذا أخرى،
والعصيان بالطاعة الخاصة أفعال بعض يف الخارجية القدرة تأتي ملاذا له؟ الكسب وتهيئة
ص املشخَّ املؤلَّه شيمة من أليس والكون؟ بالطبيعة الخاصة اآلخر البعض دون املدني
اإلنسان قدرة أن عىل ذلك يدل التوفيق؟ ويهب العون يعطي أال واللطف؟ والجود الكرم
الفعل حالة بني التفرقة وما فتتبخر. أكثر وال فتعجز أقل ال الطاقة وحسب مداها يف تؤثر
جهة عىل مؤثرة خارجيٍة إرادٍة إلثبات املجال إلفساح وسيلة إال الفعل وصفة الفعل وجهة
ولكي الحاالت، كل عىل ال الفعل حاالت من حالة يف أو الجهات كل عىل ال الفعل جهات من
وفعله. إرادته استقالل لنفي أي حاله وجهة فعله لصفة املعطي هو اإلنسان كون يلغي

ألن الصانع؛ إنكار إىل بالرضورة يؤدي وأن بد ال املحدثة اإلنسان قدرة إنكار إن (٥)
قدرة إثبات إذن يمكن كيف القدرة. حدوث ومنها الحدوث، إثبات عىل قائم الصانع إثبات

اإلنسان يقرر ال «وملاذا الفعل وقت إال العبد من هللا سلبها لذلك الحادثة؛ بالقدرة األرض عىل السماء
واالستطاعة القدرة الجويني يثبت لذلك ص١٤٥–١٤٨)؛ ج١، (امللل، الفعل؟» وقت القدرة ويأخذ ذلك
إىل يستند فالفعل نفيهما. مثل أثر دون إثباتهما من إال أثرهما ويثبت والعقل، الحس يأباه نفيهما ألن
التفكري وهو الخالق، وهو األسباب، سبب إىل الوصول حتى سبب إىل والسبب سبب، إىل والقدرة القدرة،

الذات. أو الخالص الوعي عن الخامس الفصل انظر ص١٤٩)، ج١، (امللل، الدائري وليس الطويل
(الِفَرق، سني فهو كسبه خالق وهللا ألعماله مكتسب العبد إن قال من هللا. خلق الكسب حتى 202

عباده أكساب يخلق هللا ص٢٣٨). ص٢٢٤، (الِفَرق، هللا إال خالق وال العباد أكساب خالق هللا ص٣٣٩).
(الفقه، خلقها وهللا لهم كسب العباد أعمال حنيفة: أبي وعند ص١٩). ج٣، الفصل، ص١٨٩؛ (الِفَرق،
الخالق وليس له، مكتسب واآلخر خالقه أحدهما القادَرين وحد مقدوًرا الصفاتية وتجيز ص١٨٥).

ص١٧٨). (الِفَرق، خالًقا املكتسب وال مكتسبًا
ص٢٨٢–٢٨٩). (اإلرشاد، للعباد مقدورة كونها عن ونحوها والطعوم األلوان خروج 203
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وجود هو مسبق لحكٍم نتيجة نفسه القدرة حدوث كان إذا الحادثة؟ القدرة ونفي هللا
إثبات.204 إىل حاجة يف افرتاًضا يظل القديم قدرة إثبات فإن القديم، قدرة هي مطلقة قدرٍة
حيث من إثبات مجرد الحادثة القدرة وبدون الخلق قبل املشخص املؤله قدرة إثبات وإن
كاملة صفًة تفرض واإلجالل التعظيم عواطف ألن الواقع؛ حيث من ال والقيمة الرشف
مجتمٍع من مركزي إلهيٍّ فكٍر صورة كل وخالًقا يشء لكل مالًكا املعبود تصور إن له.
عليه أجمع فما عنه. تعويًضا أو للقهر صورة تكون مهزوم مجتمٍع من ولكن منترص،
يود مجتمع يف املؤلهون عليه يُجمع قد يشء لكل مالك أنه منترص مجتمٍع يف املؤلهون
موجود موضوٍع يف الفكر بني فرق هناك يشء.205 كل عىل القادر هو اإلنسان إن االنتصار.
كيف عليها. عقلية أحكاٍم إصدار ثم معرفتها إىل سبيل وال موجودة غري حالة تخيل وبني
التفكري ليستحيل إنه معرفتها؟ أو الخلق قبل املشخص املؤله حال عن مثًال الحديث يمكن
عىل مصادرة حقيقته يف الدليل إن قبله. وليس الخلق بعد ممكنًا أصبح التفكري ألن فيها
قادًرا الخلق قبل موجوًدا تشخصمؤلًها التي واإلجالل التعظيم بعواطف يبدأ ألنه املطلوب
هي البداية نقطة وكأن القدرة ونفس املؤله املشخص نفس بإثبات تنتهي ثم يشء كل عىل
الخيال بني فرق ال وكأنه إثباته، املطلوب هو نفسه الغرض وكأن االنتهاء، نقطة نفسها

والقدَمني. الرأس بني والواقع،
وبالتايل الواقع؛ بناء تغيري بل إحداثه، أو عدم من اليشء إيجاد الفعل خلق يعني وال (٦)
أفعاله صاحب كان إن اإلنسان أن وهو افرتاضخاطر، عىل يقومان مًعا والكسب الجرب فإن
وال فيه، يعمل بل العالم يخلق ال فاإلنسان صحيح، غري وهذا وُمحِدثًا. خالًقا لها يكون فإنه
الخلق األثر، عليه يقع الذي اليشء ال األثر هنا الخلق يعني بناءه. يغري بل املجتمع يحدث
األشياء خلق ال الشعور أفعال خلق هو هنا الخلق املادي، الخلق ال املعنوي الخلق هو هنا
لنشأة تفسري الخلق العالم. يف وفعله لليشء اإلنسان خلق بني فرق إذن هناك العالم.206 يف
االجتماعي البناء فقط يغري بل الكون، نشأة يفرس أنه يدَّعي ال بفعله واإلنسان الكون،

ص٤١٩). (املحيط، الصانع عن االستدالل لبطل محدثني نكن لم لو 204
ص١٩٦-١٩٧. اإلرشاد، 205

سواه خالق ال هللا، إال عليه يقدر ال ما وهو الوجود. إىل العدم من له مخرتًعا خالًقا العبد يكون أن نمنع 206
(اعتقادات، خالًقا ليس نقول بل بقادر، ليس العبد إن نقول ال الرازي: ويقول ص١٤٩-١٥٠). (اإلنصاف،

ص١٣٣). (األصول، األشياء خلق تعني األفعال حرية بأن للمعتزلة الفالسفة اتهام وهو ص٦٨).
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بل عدم، من اليشء بخلق يتعلق ال األمر دام وما القدرة.207 تأثري معنى هو وهذا للواقع.
غري أنه يثبت ال يكن لم إن بعُد اليشء إعادة عىل اإلنسان قدرة عدم فإن الواقع، بناء بتغيري
إعادته أو اليشء خلق فإن الطاقة، حدود يف يتحقق اإلنساني الفعل دام وما الفعل. عىل قادر
الفعل االجتماعي. البناء يف تغيري إىل يهدف الذي الفعل وهو املقصود، للفعل مثًال ليس
بل الوراء، إىل اإلنساني الفعل يرجع ال الطبيعي.208 الفعل ال اإلنساني الفعل هو املقصود
ولكن للفعل. وليسإحداثًا للفعل النكوصغياب النكوص. طريق عن ال واحد اتجاٍه يف يسري
النكوص عىل القدرة وعدم نفسه. تلقاء من ينكص ال الفعل فإن والداعي القصد توافر إذا
الواقع بناء يف تغيري بمعنى الوجود يف أثًرا إذن القدرة تحدث التطور.209 استحالة تعني ال
الذات، من قدرة وهي فيه. فاعلة مجرد بل له، ُمحِدثة أو للوجود خالقة أنها بمعنى وليس
العالم يف القدرة فعل يعني وال نفسها. يف فعل انتظار مجرد وليس العالم يف الذات فعل من
عكسها، أو قوانينه قلب عىل أو إعدامه أو الوجود خلق عىل قادرة أنها بالوجود وتعلقها
املادي، الوجود هو الوجود ليس للواقع. االجتماعي البناء تغيري عىل قادرة أنها يعني بل
فإن ومداها اإلنسان طاقة عن تعرب القدرة كانت وإذا االجتماعي. اإلنساني الوجود بل
االجتماعي والبناء له.210 املادي الوجود يف ال للواقع االجتماعي البناء يف ترسي الطاقة هذه
االجتماعي البناء يف املؤثرة هي القدرة كانت وملا الوجود. صفة عليه أطلق ما هو للواقع
القدرة أثر وإنكار بالقدرة. متعلِّقة آخر عن موجود بها يختلف التي الصفات كانت للواقع
القدرة بني الصلة وجه وما اإلطالق. عىل للفعل إنكار هو بالصفة وتعلقها الوجود يف

عىل قادر اإلنسان النجار الحسن أبي وعند ص٢٠٨). (الِفَرق، العباد أكساب خالق هللا املرجئة عند 207

وافق وقد ص٢١٨). ج٢، (مقاالت، خلقه عن املعجوز هو كسبه عىل واملقدور الخلق. عن عاجز الكسب
ج١، (امللل، لها مكتسب والعبد وقبحها، حسنها ورشها، خريها خالقها فاهلل األعمال، خلق يف الصفاتية
ص٤٩). (اعتقادات، موجد إنه يقولون وال مكتسب، العبد إن (الخوارج) الشعيبية قالت لذلك ص١٣١).

ص٤٥-٤٦). ج٢، (امللل، املعتزلة) (مثل بالقدر القول أظهر حني ميمون بن شعيب أبو برئ وقد
وجود فابتداء كسب. إعادة عىل يقدر ال ِمنَّا والواحد إعادته. عىل قادًرا يكون أن يجب لليشء الخالق 208

ص١٣٦-١٣٧). (األصول، إعادته عىل القادر وهو غريه بقدرة الكسب
ال الحادثة القدرة بأن املعتزلة اعرتضت فإذا أوًَّال، بها اخرتع ما إعادة بها يتأتى ال الحادثة القدرة 209

ص١٩٣-١٩٤). (اإلرشاد، الخلق البتداء تصلح ال فهي إعادته، العقل يف يجوز ما إلعادة تصلح
الحادثة القدرة تعلق فيجب الصفات، من غريه دون بالوجود تتعلق أصولهم عىل الحادثة القدرة 210

وأحوالها. بالذات بل الوجود بمحض تتعلق ال الحادثة والقدرة الحوادث، بجميع
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إلرجاع وسيلة إال هو إن الوجود يف القدرة أثر إلغاء إن فيه؟ مؤثرة غري كانت إن ومقدورها
بني رضوري ارتباٌط يوجد وال املشخص.211 املؤله قدرة هي خارجية أخرى قدرٍة إىل األثر
ألن الوجود؛ ُوجد الصفة ُوجدت وإذا الصفة، ُوجدت الوجود ُوجد وإذا والصفة. الوجود
باٍق، املوجود ولكن قدرة. من تأثري عليه يحدث لم إذا قائمة صفٍة بال يوجد قد املوجود
إثبات بل حال، إثبات مجرد القدرة ليست وتتبدل.212 الصفات عليه ترتاءى قائم والواقع
خارجية إلرادٍة خاضع تغيريه إن بل باستمرار. ويتغري قائم غري الحال الوجود. يف فعيل أثٍر
الواقع، يف األثر يحدث ولم حدثت شاءت إن بل تحدث. لم شاءت وإن حدثت شاءت إن
بفعل الواقع يف مبارشًة يحدث األثر وكأن الواقع! يف األثر وحدث تحدث لم شاءت وإن
خفية أخرى قوٌة وراءها تتسرت لها حول ال واجهة إال اإلنسان قدرة وما الخارجية، اإلرادة
وهو والحكم، االعتقاد يف وحريته الشعور فعل هو الحر الفعل الحقيقية.213 الفاعلة هي
فليست الغريزة أو الطبيعة أفعال ا أمَّ االجتماعي. الواقع بناء يف تغيريًا يحدث الذي الفعل

اإلرادة.214 أفعال إىل بإرجاعها أي عليها، والسيطرة تنظيمها بقدر إال حرة أفعاًال
وإذا العالم؟ يف الرش حدوث وبني الكامل املشخص املؤله بني التوفيق يمكن كيف (٧)
الرش، عىل اإلرادة خلق الكمال عن يصدر فكيف مخلوقة، الرش فعل عىل القدرة كانت
األفعال بخلق والقبح الحسن موضوع ارتبط لذلك اإلنسان؟215 كسب من الرش كان ولو
من الرش البعضجعل آثر لذلك للتوحيد؛ كشقني والصفات الذات كارتباط للعدل، ني كشقَّ

فالرب الذوات وإثبات الحدوث ا وأمَّ القدرة. آثار من ليست الحوادث بها تختلف التي الصفات 211
ص٢١٠). (اإلرشاد، أصًال مقدورها يف تؤثر ال الحادثة القدرة ص٢٠٧–٢٠٩). (اإلرشاد، بها مستأثر
ص١٤٠-١٤١). (املحصل، العبد بقدرة ومعصية طاعة وكونه هللا، بقدرة واقعة الفعل ذات القايض: وعند
والفالسفة الحرمني إمام وعند ص١٤١). (املحصل، بالقدرتنَي تقع وصفاته الفعل إسحاق: أبي وعند

ص١٤١). (املحصل، املقدور يوجبان هما ثم واإلرادة، القدرة للعبد موجب هللا البرصي: والحسن
الوجود انتفى إذا أصًال انتفائها تقدير يجوز … الزائدة؟ الصفة وبني الوجود بني الفصل ما 212

ص١٩٤-١٩٥). (اإلرشاد،
ص٢٠٦). (اإلرشاد، الذات إثبات يتضمن ال والخلق … بها للمقدور حال إثبات تتضمن الحادثة القدرة 213
والقول والجهل واالعتقاد اإلرادة وكذلك اكتسابهما، يصح والسكون الحركة أن عىل السنة أهل أجمع 214
والعمى والرؤية والبرص والسمع والعجز والقدرة والروائح والطعوم األلوان اكتساب يصح وال والسكون،

ص١٣٩). (األصول، واألجسام والشهوة واللذة والخرس
املوجودات وخلق ورشها، خريها كلها الكائنات أراد وأنه هللا، من ورشه خريه القدر الكرامية: عند 215

ص٢١). ج١، (امللل، وقبحها حسنها كلها

169



(٣) الثورة إىل العقيدة من

بطويل إنسانيٍّ كموقٍف الغري تربئة سبيل يف بالذات التضحية وآثر الرب، من والخري العبد
وبني الفعل إلتيان املخلوقة القدرة بني التوفيق يمكن وكيف واالحرتام! اإلعجاب عىل يبعث
زال ما تأثريها فإن تأثري، القدرة لهذه كان وإذا والعقاب؟ والثواب والذم، املدح استحقاق
ُكالٍّ اإلنسان بقدرة حادث فعل عىل إال ذم أو مدح يُستَحق وال مخلوقة، كونها إىل يرجع
يمكن كيف والبعثة؟ الرسل وإرسال التكليف وبني بينها التوفيق يمكن كيف وجزءًا.

واألسماء.216 الصفات وسائر والكرم واللطف الحكمة وبني بينها التوفيق
إنه بل املوجودات، من غريه عن تميزه التي وهي اإلنسان، طبيعة هي الحرية إن
املوجود هو وحده اإلنسان ويكون حر، ووجوٍد مصمت وجوٍد إىل املوجودات تقسيم يمكن
برصف ذاته اإلنساني الوجود هي الحرية ألن بل مخلوق، ألنه حرٍّا ليس والوجود الحر.
من أو العالم من وليس العالم يف وجود أساًسا الوجود املادي. الجود أصل عن النظر
العالم يف والصالح الفساد عن والجماعية الفردية املسئولية هي والحرية العالم.217 خارج

االستحقاق.218 يعم حتى لآلخر وتربئة للذات اتهام أو منها للتهرب ذريعة بال

كونه عىل زائدة فائدٍة إثبات يف مؤثرة وهي كسبًا، ى تَُسمَّ حادثة قدرة للعبد الكرامية: وعند 216

ج١، (امللل، والعقاب بالثواب املقابل هو واملورد التكليف. مورد هي الفائدة هذه للباري. مخلوًقا مفعوًال
جهة من يكون أن يصح ال لكان معقوًال الكسب كان لو بأنه الجبار عبد القايض ويعرتض ص٢١).

ص٣٧٠-٣٧١). (الرشح، والعقاب والثواب والذم املدح استحقاق
عبده: محمد فعند الكسب. نطاق يف ظلت ولكنها ذلك، إبراز الحديث اإلصالح حركات إحدى حاولت 217

مختاًرا مفكًرا يكون أن اإلنساني النوع ميزات ضمن ومن وكيان، خاصة ميزٌة له الوجود من نوع كل
ملًكا ا إمَّ لكان منها يشء سلب ولو هذه. ملميزاته مستتبع املوهوب فوجوده فكره. مقتىض عىل عمله يف
الواجب عىل ثم العمل عىل القهر من فيها يشء ال له الوجود فهبة اإلنسان. أنه والغرض آخر. حيوانًا أو
رش آخر عمل وأن عليه يُثاب خري وهو كذا وقت يف يصدر كذا وبأن بإرادته لإلنسان يقع بما محيط
العالم يف يشء فال واالختيار. الكسب عىل حاصلة األحوال جميع يف واألعمال الرش. عقاب عليه يُعاَقب
ال والواقع الواقع، هو حيث من جاء إنما محالة ال يقع العالم يف ما وكون الكسب، يف التخيري بسالب

ص٦٣-٦٤). (الرسالة، … يتبدل
اإليجاد بمعنى الخلق لفظ وأن الحرية، لفظ وال الوحي أصل يف ليس الجرب لفظ أن من بالرغم 218

اللفظ ذكر فقد الوحي؛ أصل يف موجود «الكسب» لفظ أن إال األفعال، خلق وليس عدم من لألشياء
نظرية. أو اسًما وليس فعل لفظ أنه عىل يدل مما الضمائر؛ شتى إىل ُمضافة أفعال كلها مرة، ٦٧
والجمع مرة ٢٧ الفردية فالضمائر الفردي؛ الكسب إىل منها أكثر الجمعي الكسب إىل الضمائر وتشري
الفرد أو اإلنسان أو الشعور أي مرة) ١٧) النفس هو الغالب يف والكاسب واحدة. مرًة واملثنى مرة ٣٩
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الحرية تجربة (3)

وقبل الجرب عقيدة بعد تاريخيٍّا ظهر قد بالحرية أي ألفعاله اإلنسان بخلق القول أن مع
يجمعهما الجرب كان ملا السواء، عىل والكسب للجرب البديل هو فكريٍّا أنه إال الكسب، نظرية
بعد حتى كذلك وظلت به، واملرتبص للجرب املقابل الطرف هي األفعال حرية كانت مًعا،

أو واحدة) (مرة القلب هو الكاسب يكون وقد البدني. العمل مجرد وليس األخالقي العمل خالل من
مثل مفرد منفصٍل ضمرٍي مجرد الكاسب يكون وقد والجوارح. القلوب أفعال عىل للداللة (مرتان) األيدي
الناس أو امرئ بعبارة إليه يُشار وقد أولئك. مثل اإلشارة أسماء أو الذين مثل موصولة أسماء أو من
أو ظلموا الذين أو املنافقني أو والسارقة السارق مثل التعيني من بمزيد وربما الرجال، أو النساء أو
أو مرات) ٤) واإلثم مرات) ٤) السيئة مثل سلبية أفعاٌل الغالب ففي الكسب أفعال ا أمَّ آمنوا. الذين
(مرًة والطيبات الخري مثل إيجابية أفعاًال منها أكثر واحدة) مرًة منها (كل واملصيبة والفساد الخطيئة
والثاني لها ل األوَّ واالكتساب، الكسب بني الفرق وهو مًعا، والرش الخري عن مسئول فاإلنسان واحدة).
مسئولية عىل والتأكيد ،(٢٨٦ :٢) اْكتََسبَْت﴾ َما َوَعَليَْها َكَسبَْت َما ﴿َلَها آية: يف واضح هو كما عليها
اْإلِثَْم يَْكِسبُوَن الَِّذيَن ﴿إِنَّ ،(١١١ :٤) نَْفِسِه﴾ َعَىل يَْكِسبُُه َفِإنََّما إِثًْما يَْكِسْب ﴿َوَمْن الرش: عن اإلنسان
.(٣٠ :٤٢) أَيِْديُكْم﴾ َكَسبَْت َفِبَما ُمِصيبٍَة ِمْن أََصابَُكْم ﴿َوَما ،(١٢٠ :٦) ُفوَن﴾ يَْقَرتِ َكانُوا ِبَما َسيُْجَزْوَن
شيئًا: املادي الفعل عنه يُغني ال الذي األخالقي الفعل هو بل املادي الكسب هو ليس الكسب وفعل
اْمِرٍئ ﴿ُكلُّ مثل: آيات عدة يف الفردية املسئولية وتبدو .(٢ :١١١) َكَسَب﴾ َوَما َمالُُه َعنُْه أَْغنَى ﴿َما
إِالَّ نَْفٍس ُكلُّ تَْكِسُب ﴿َوَال ،(٣٨ :٧٤) َرِهينٌَة﴾ َكَسبَْت ِبَما نَْفٍس ﴿ُكلُّ ،(٢١ :٥٢) َرِهنٌي﴾ َكَسَب ِبَما
َكَسبَْت َما َلَها َخَلْت َقْد ٌة أُمَّ ﴿ِتْلَك األمة: أو القوم أو للناس الجماعية املسئولية أو .(١٦٤ :٦) َعَليَْها﴾
مسئولية وعىل .(١٤ :٤٥) يَْكِسبُوَن﴾ َكانُوا ِبَما َقْوًما ﴿ِليَْجِزَي ،(١٤١ :٢) ،(١٣٤ :٢) َكَسبْتُْم﴾ َما َوَلُكْم
َال َوُهْم َكَسبَْت َما نَْفٍس ُكلُّ تَُوىفَّ ﴿ثُمَّ مثل: العدل ألصل وفًقا االستحقاق يرتتب والرش الخري عن اإلنسان
﴿ِليَْجِزَي ،(٢٥ :٣) يُْظَلُموَن﴾ َال َوُهْم َكَسبَْت َما نَْفٍس ُكلُّ يَْت ﴿َوُوفِّ ،(١٦١ :٣) ،(٢٨١ :٢) يُْظَلُموَن﴾
،(١٧ :٤٠) اْليَْوَم﴾ ُظْلَم َال َكَسبَْت ِبَما نَْفٍس ُكلُّ تُْجَزى ﴿اْليَْوَم ،(٥١ :١٤) َكَسبَْت﴾ َما نَْفٍس ُكلَّ هللاُ
عىل للكسب األشعري املعنى يوجد وال .(٢٢ :٤٥) يُْظَلُموَن﴾ َال َوُهْم َكَسبَْت ِبَما نَْفٍس ُكلُّ ﴿َولِتُْجَزى
صدقاتهم يبطلون الذين عن تتحدث إنما (٢٦٤ :٢) َكَسبُوا﴾ ا ِممَّ ءٍ َيشْ َعَىل يَْقِدُروَن ﴿َال فآية: اإلطالق،
آية: وكذلك الثاني. يف أو ل األوَّ يف فيها خارجية إرادٍة لتدخل ذكر ما دون أفعالهم فيبطلون واألذى، باملن
وإال للعمل كأساس اإليمان، أي النظر، رضورة إىل تشري (١٨ :١٤) ءٍ﴾ َيشْ َعَىل َكَسبُوا ا ِممَّ يَْقِدُروَن ﴿َال
تدمري األشعري فالكسب فيه. خارجية إرادٍة تدخل إىل إشارة أية دون له، أساس ال هاويًا العمل كان

الباطن. يف والسلطة الظاهر يف هللا اآلخر، فعل لحساب اإلنساني للفعل
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

يف املطاف نهاية وهي للجرب.219 معدلة صورًة إال الحرية فيه تَر لم الذي الكسب ظهور
وال الحرية. تجربة إىل الكسب نظرية إىل الجرب عقيدة من الخارجية الشعور أفعال وصف
يصح حتى عنها مسئوًال أفعاله خالق يكون أن من يمنعه عائق أي فيها الشعور أمام يقف
يستطيع وحني الذات إثبات يتأكد حتى الحرية إثبات ويتأكد العدل. أصل يف االستحقاق
التعقيل يف دورها وتؤدي الحضارة تتقدم وحني اإللهي، الفكر أنماط التخلصمن اإلنسان
الحضارة إليه وصلت ما وأعىل التعقيل أنماط أزهر ألفعاله خالًقا اإلنسان فإثبات والتنظري؛
يتخفى قناع أو ستار مجرد ال الحقيقة عىل فاعًال اإلنسان يصبح الزمن. وفعل تقدُّم من
وهكذا باملجاز.220 فاعًال إال اإلنسان يكون وال الحقيقة، عىل الفاعل هو آخر فاعٌل وراءه
حرية خروج بداية أوًَّال: لها. األوىل الدورة يف مراحل بثالث مرت قد الحضارة أن يبدو
ثانيًا: هللا. إال خالق ال أنه عىل األوَّل األمة إجماع يف التقليدي الفكر داخل من األفعال
استقالل عزل ثالثًا: الفكري. الرصاع وبداية التقليدي الفكر عن األفعال حرية استقالل

الحيوانات، أعمال من ليشء وال الناس ألكساب خالق غري هللا املعتزلة: جمهور موقف هو هذا 219

صنع الحيوانات سائر أعمال يف وال أكسابهم يف هلل وليس أكسابهم، عىل يقدرون الذين هم والناس
بل اإليجاب، نعت عىل ال ألفعاله، موجد العبد ص١١٤-١١٥). (الِفَرق، القدرية سموا ولذلك وتقدير؛
خالق ص١٦٩). (التنبيه، األعمال خال ما يشء، كل قدر هللا ص١٤١). (املحصل، االختيار صفة عىل
العباد أفعال ص١٣٥). (األصول، أعمالهم خالقون العباد ص٣٧٤). (املسائل، العبد هو العبد أفعال
أفعال ص١٨٩). (مطالع، باختياره فعله يوجد العبد ص٣١١). (املواقف، وحدها العبد بقدرة واقعة
أفعال خالق تعاىل كونه نفي ص٣٢٣-٣٢٤). (الرشح، لها املحدثون هم وإنهم فيهم، مخلوقة غري العباد
بإثبات إال الفاعل يصلح ال … للفاعلني أفعاًال كونها وإثبات الحوادث إثبات ص٢٢٩). (املحيط، العباد
يخلق لم ص٣٨). (اعتقادات، العباد ألفعال خالًقا ليس هللا إن ص٣٤٠). (املحيط، إليه يُضاف فعل
ص٦٧). ج١، (امللل، ورشها خريها ألفعاله، خالق العبد ص٣٣٨). (الِفَرق، العباد أكساب من شيئًا هللا
عىل هلل وليس يفعل ما ويخلق سينشئ ما منشئ ِمنَّا واحد كل وإن العباد، بقدرة مخلوقة العباد أفعال

ص١٤٤). (اإلنصاف، جملة قدرة أفعالنا
لها مخرتعون ألفعالهم موجدون العباد أن عىل «األهواء» أهل من تابعهم ومن املعتزلة واتفقت 220

عىل العباد يتصف ال كما العباد، مقدور عىل باالقتدار يتصف ال الرب أن عىل أيًضا واتفقوا بقدرتهم،
ما املتأخرين بعض وأبرم الحقيقة. عىل خالًقا العبد وسموا منهم املتأخرون تجرأ ثم … الرب مقدور
ص١٨٧-١٨٨). (اإلرشاد، الحقيقة عىل خالًقا ى يَُسمَّ ال والرب خالق العبد فقالوا: الدين ربقة به فارق
خالق ال أنه عىل السلف بإجماع عهدهم لقرب خالًقا العبد تسمية عن يمتنعون كانوا منهم املتقدمون ثم
عىل ومنشئ ومخرتع محدث فاعٌل اإلنسان إن الناشئ إال املعتزلة وقالت ص١٨٧). (اإلرشاد، هللا إال

ص١٩٧). ج٢، (مقاالت، املجاز دون الحقيقة
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للحضارة الثانية الدورة بداية ويف األغلبية. وسيادة األمة إجماع عن خارًجا واعتباره األفعال
األغلبية لصالح تحقيًقا اإلجماع بطن من جديد من األفعال خلق يخرج األخري اإلصالح منذ

الحاكمة. األقلية التاريخ مدى عىل أصبحت التي القديمة األغلبية ضد الصامتة

اإلنسانية الحرية (1-3)

الطبيعة يف جرب هناك كان وإذا خالص. إنساني تعبريٌ بل طبيعية، مقولًة ليست الحرية
وقد الحرية. ميدان هو اإلنسان فإن الصامتة، الطبيعة يف أو الحية الطبيعة يف سواء
قوانينها ر ويسخِّ له الطبيعة ويُخضع الطبيعة جرب القادر الحر اإلنساني الفعل يتجاوز
يف الحتمية تتضمن اإلنسانية الحرية أن ويبدو لغاياته. طبًقا مسارها ويعدل لصالحه
أفعال ويرتك والقدر، القضاء بفعل البرشوحدها أفعال يف يكون الجرب أن حني يف الطبيعة،
ويؤكد الخارجية. اإلرادة تدخل بفعل املطردة وسننها الثابتة قوانينها بخرق حرة الطبيعة
قوانني يف الحتمية ظهرت اإلنسان يف األفعال حرية بعثت إذا اإلصالح حركات معظم ذلك
وكانت الطبيعة. قوانني يف الالتحدد ظهر اإلنسان يف األفعال جربية ظهرت وإذا الطبيعة،
تكبو أن دون شاملة نهضٍة إىل ذلك بعد تحولت التي واإلصالح التجديد حركات معظم

الطبيعة. يف وحتمية األفعال يف حرية ل، األوَّ النمط من عقبيها عىل وتنكص
والباعث والقصد والرتوِّي العقل حيث من حر جانٌب جانبان، لها اإلنسانية واألفعال
وتقع أخرى أفعاٌل فيه تتشابك موقف يف تتحقق إنها حيث من طبيعي وجانٌب والغاية،
ولكنها ذاتها الحيوانات «تدبري» من الحيوانات فأفعال إرادات. فيه وتتصارع موانع فيه
عىل تقوم آلية بدنيٌة أفعاٌل هي والغاية. والعقل والتدبر الروية ينقصها ألنها أفعاًال ليست
الحركة التوليد، النمو، التغذي، الحياة، عىل املحافظة الحي: الكائن غرائز وعىل العضو بناء
لنفع الحيوانات كانت بل والذم. املدح واستحقاق واملسئولية التكليف حى امَّ لذلك إلخ. …
واجبًا يكون ولكنه اإلنسان، من أي الفاعل، جانب من حرٍّا يكون الحر والفعل اإلنسان.221
يعمل أن مثًال اإلنسان يستطيع العادات. ملجرى طبًقا بل ذاته، من ال الطبيعة، جانب من
الفعل تحقق فإذا كامل. واجتماعٍي فردي وبوعٍي حر وبقراٍر تامة بُحريٍة ثورة إقامة عىل

أعمال يف يشء هلل وليس ألعماله، ُمحِدث حيوان وكل ألكسابهم، خالقون العباد القدرية: قالت 221

ص١٣٥). (األصول، غريه مقدور عىل قادر غري هللا أن أكثرهم وذكر صنع. الحيوان
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واالجتماعية، والنفسية البدنية املوانع وارتفاع واألفكار والغايات البواعث بوجود ورشوطه
بالفعل، الثورة تحققت الجماهري؛ خالل من املادية وحركيتها الثورة إمكانيات وبتحقيق
أو األوىل النظرية اإلمكانيات حساب يف خطأ ظهر أو عة متوقَّ غري موانع تدخلت إذا إال
يف ا إمَّ االعتبار، يف أخذها يمكن الحالة هذه يف وتنظيمها. الثورة بحركية الوعي نقص يف
وهذا القادمة. للثورة استعداًدا املستقبل يف ا وإمَّ الجديدة، للظروف طبًقا والتكيف الحال

الطبيعة. ناحية من األفعال يف الوجوب عدم معنى هو
الفعل بني فرق هناك هل أفعاله؟ خالق بأنه القول يمكن فهل حرٍّا، اإلنسان كان فإذا
إنساني ا إمَّ الفعل مستويني. إىل يشري اسم كل املستويات عىل الحفاظ عىل حرًصا والخلق؟
يشري اسم والخلق الطبيعية. الظواهر كفعل طبيعي أو االجتماعي، البناء تغيري أو كالحركة
عدم من األشياء خلق وهناك اإلنسان، من الفني الخلق هناك أيًضا. املستويني نفس إىل
فرق فال ألفعاله خالق أو العالم يف فاعل اإلنسان قلنا وسواء مصدرها. عن السؤال حني
بالفعل اإلنسان وصف يجوز وال الشعوري. الفعل وهو األوَّل املستوى عنينا لو القولني بني
لألشياء خالًقا وليس فحسب طبيعية ظاهرًة ليس اإلنسان ألن الثاني؛ املستوى عىل والخلق
يف الحال هو كما بآلة وخلقه اإلنسان فعل يتم وقد العالم. يف حرٍّا اإلنسان يوجد عدم. من
وطبًقا ذهنه يف ملا طبًقا يخلق حني الفنان حال هو كما مقدًرا منه يقع وقد الفني. العمل

ومشاعره.222 إلحساساته
أو الخارج يف سواء السياسية، للمعارضة الرئيسية املواقف أحد األفعال حرية وكانت
ورفضتدخل الحرة وإرادته اإلنسان استقالل عن دفاًعا الرسية، أو منها العلنية الداخل، يف
سياسيًة إرادًة أو مشخصة إلهيًة إرادًة كانت سواء له، تحدده مصريه يف خارجية إرادٍة أية

صنوان.223 السياسية والسلطة الدينية فالسلطة السلطان، إرادة أم هللا إرادة قائمة،

وقال منه. ُمنعنا ألنَّا اإلنسان يف ذلك يُطَلق ال ولكن واحد، وفاعل خالق معنى إن املعتزلة بعض قال 222

معنى إن ثالث بعٌض وقال اإلنسان. من يستحيل وهذا بجارحة، وال بآلة ال فعل الخلق إن اآلخر البعض
(مقاالت، محدثًا أم كان قديًما له خالق فهو مقدًرا فعله وقع من فكل مقدًرا. الفعل منه وقع أنه خالق

ص٢٧٣). ج١،
الداخل ومن املعتزلة، هم العلنية الداخل ومن الخوارج، فرقة هي الخارج من السياسية املعارضة 223
لم املعتزلة: من الكعبي عند الوطنية»، الوحدة إىل املذهبية الفرقة من «الخاتمة انظر الشيعة. هم الرسية
خلقها عىل هللا يقدر ال األشياء عىل قادر العبد النظام: وعند ص١١٦). (الِفَرق، العباد أعمال هللا يخلق
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حرية يف يشكك ومن عليه. القضاء عىل أحد يقدر ال مستقل، قائٌم اإلنساني الفعل
وكلما أساسيٍّا. الحرية إثبات كان جذريٍّا الرفض كان وكلما الكفر. حد إىل يصل اإلنسان
الكمال عن تبحث خالصة حريًة تصبح حتى الحرية ازدهرت األمثل السلوك اإلنسان رغب
الجرب إىل أقرَب الواقع لألمر نسبي تقدير عىل قائٍم نسبيٍّ سلوٍك كل ويصبح الخالص
إثباتًا الحرية تثبت الرسية املعارضة حتى الكمال.224 تمثل يف وتقلص ثقل من الناشئ
والرفض الرفض، سبب هي الحرية «الرافضة». اسم اشتق ومنها الرفض، يف اإلنسان لحق
الصحيح والفهم والحكم التمييز عىل قادر اإلنسان الرفضأن يعني الحرية. أفعال من فعل
يتحول حني غريه سلوك ينشأ ثَمَّ وِمْن الفهم؛ هذا يطابق ال الذي رفضالسلوك عىل والقدرة

(الِفَرق، هللا فعل من وليست عليها القادر الجسم فعل من القدرة معمر: وعند ص٤١). (اعتقادات،
من املردار موىس أبو وكفر ص٥٢). ج٢، (امللل، للعبد مخلوق الفعل وواصل: عمر وعند ص١١٦).
اتهام املردار موىس أبي عن الخياط وينفي ص١٠٤). ج١، (امللل، هلل مخلوقة العباد أعمال إن قال
موىس أبي استعظام من بلغ وقد قائًال: التولد عىل فاعلني من فعل وقوع يجيز بأنه له الراوندي ابن
عن هلل وتنزيًها للجرب استعظاًما ذلك كل الشاك، يف والشاك كفره، يف الشاك وأكفر املجرب، أكفر أنه للجرب
الخري وإضافة وإبداًعا، خلًقا للعبد الفعل والجبائي هاشم أبو أثبت وقد ص٦٦-٦٧). (االنتصار، الظلم
لليشء الخالق الجبائي: وعند ص١٧٧). ج١، (امللل، واستبداًدا استقالًال إليه واملعصية والطاعة والرش
معلومة بأنها وال معدومة وال موجودة بأنها الحال تلك يصف ال ثم حال، عىل يجعله بأن يخلقه إنما
بقدرة للعباد مخلوقة العباد أفعال إن النجار الحسني أبو ويقول ص١٣٤). (األصول، مجهولة وال
(اإلنصاف، جملة قدرة أفعالنا عىل هلل وليس يفعل ما ويخلق ينشئ ما ينشئ ِمنَّا واحد كل وإن العباد،

ص١٤٤).
عمل أهل كانوا ملا فقط منهم بعض يثبته ولكن القدر، يف املعتزلة بقول يقولون الخوارج معظم 224

هللا يخلقها ولم فاعلوها فعلها محدثة، العباد أفعال قالوا: فقد ص١٨٩). ج١، (مقاالت، نظر أهل وليسوا
اختار ما بها يفعل واستطاعة قوة وله مجربًا، ليس اإلنسان منهم: طائفة وقالت ص٤١). ج٣، (الفصل،
األعمال فوَّض فاهلل املعتزلة، مذهب عىل بالقدر (العجاردة) امليمونية وقالت ص١٨). ج٣، (الفصل، فعله
أعمال يف هلل وليس جميًعا واإليمان الكفر يستطيعون فهم كلفوا. ما إىل االستطاعة لهم وجعل للعباد
واألطرافية الحمزية أثبتت كما ص١٦٥). ج١، (مقاالت، له مخلوقة العباد أعمال وليست مشيئة، العباد
لو وقالت: ص٤٤–٤٧). ج٢، (امللل، وإبداًعا خلًقا للعبد الفعل وأثبتت العبد، من ورشه خريه القدر
وقالت ص٤٥). ج١، (امللل، ظامًلا كان يفعلونه ما عىل أو عليهم قدَّرها أفعال عىل العباد هللا عذب
وافق من منهم ثم ص١٨٠). ج١، (مقاالت، البهيسية منهم فربئت القدر، يف املعتزلة بقول الشبيبية
ص٤١). ج٢، (امللل، مشيئة العباد أعمال يف هلل فليس العباد، إىل فوَّض هللا إن وقالوا القدر، يف القدرية
الفعل املعلومية: وتقول ص٥٥). ج٢، امللل، ص٢٧١؛ ج١، (مقاالت، املعتزلة مثل بالقدر اإلباضية وقالت

ص٩٧). (الِفَرق، هلل مخلوقة غري هللا أفعال إن بل ص٥٢). ج٢، (امللل، للعبد مخلوق
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دعاة من األتقياء بعض إن بل الطاعة.225 بفعل جرب إىل التقليد عىل القائم ل األوَّ السلوك
مضض، عىل نظريٍّا الحرية تثبت والقدر بالقضاء والرضا النظام واستتباب الواقع األمر
من بالرغم ا رسٍّ يعلنونها ثَمَّ وِمْن غادر، والزمان مالئم، غري والظرف عصيب، الوقت ولكن
. املستتبِّ للنظام وطاعتهم الواقع لألمر واستسالمهم والرفض واالعتزال الخروج رفضهم
رصيح حكٍم إصدار دون الناس عامة به تقوم كما البسيط السلوك يف إذن الحرية تثبت

سواء.226 حدٍّ عىل الضعفاء وعند األقوياء عند تثبت فالحرية األفعال. عىل
تَثبت إذ الجرب؛ أنصار بل الحرية أنصار هم ليسوا بالقدرية بتسميتهم أحق والذين
باستمرار اللفظ يتكرر حني تثبت كما نفيه، من ثبوتها من أوىل اليشء إثبات من التسمية
وينكر القدر يثبت ملن واقع القدرية وذم ينكره.227 أو يذكره ال من عند ال يثبته من عند
يلحق املجوس كمذهب ألنه مذموم مذهٌب القدر الحرية. ويثبت القدر ينفي ملن ال الحرية
بهذه القدرية ذم يف روي ما كل يكون وقد بالكمال.228 النقص مظاهر وكل والظلم الرش

ينشئ ما ينشئ ِمنَّا واحد كل وإن العباد، بقدرة للعباد مخلوقة العباد أفعال إن الروافض تقول 225

أعمال إن آخر فريٌق يقول ص١٤٤). (اإلنصاف، … جملة قدرة أفعالنا عىل هلل وليس يخلق، ما ويخلق
طائفة: وقالت ص١١٠). ج١، (مقاالت، واإلمامة باالعتزال يقولون قوم قول وهذا مخلوقة، غري العباد
أيًضا: وقالوا ص١٨). ج٣، (الفصل، فعله اختار ما بها يفعل واستطاعة قوة وله مجربًا، ليس اإلنسان
الزيدية من فريق وعند ص٤١). ج٣، (الفصل، هللا يخلقها ولم فاعلوها فعلها محدثة، العباد أفعال
واخرتعوها أحدثوها للعباد كسب هي وإنما مخرتعة، وال محدثة وال هلل مخلوقة غري العباد أعمال أن

ص١٣٩). ج١، (مقاالت، وفعلوها وأبدعوها
(الِفَرق، البرصي شبيب بن ومحمد شمر وأبي وغيالن كاملعتزلة القدرة يثبت املرجئة من صنف 226

اإلنسان إن والناشئ قبة وصالح عمران بن ومؤنس رشيد بن محمد مثل منهم طوائف وقالت ص٢٠٢).
العباد أفعال وقالت: ص١٨). ج٣، (الفصل، فعله اختار ما بها يفعل واستطاعة قوة وله مجربًا، ليس
مذهب عىل بالقدر منهم صنف وقال ص٤١). ج٣، (الفصل، هللا يخلقها ولم فاعلوها فعلها محدثة
من ورشه خريه بالقدر يقول الدمشقي غيالن وكان ص٢١٥). ج١، مقاالت، ص٢٥؛ (الِفَرق، القدرية

ص٦٢-٦٣). ج٢، (امللل، العبد
وتفعلونها تقدرونها أنكم أكسابكم يف تزعمون ألنكم لهم: قيل قدرية؟ سميتمونا لم قالوا: فإن 227

مقدرة أفعاله يفعل أنه يدَّعي من القدري لنفسه. ذلك ينسب من هو والقدري خالقكم، دون لكم مقدرة
ال املجربة هم القدرية ص٩٠-٩١). (اللمع، شيئًا اكتسابه من يفعل ال ربه أن ويزعم ربه، دون له

ص٢٤١-٢٤٢). (املحيط، الحوادث كل يف القدر وذكرهم لتكرارهم املعتزلة
األمور يثبت املجوس، مذهب مثل مذموم فاسٌد املجربة مذهب ألن املعتزلة؛ ال املجربة هم القدرية 228

ص٤٢١-٤٢٢). (املحيط، هللا قدر املذمومة
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سياسيٍّا عمًال بالقدرية؛ الحرية أنصار لقب أن بعد ى امُلَسمَّ عىل تصدق ال التي التسمية
بأن الجمهور يقتنع وحتى السلطان، مقاومة تخمد حتى األلقاب سالح باستعمال خالًصا
قضاء باسم بالرشائع يعبثون ال فاملعتزلة وقدره.229 وبقضائه هللا فعل الحارضمن الحال
وال يُطاق، ال ما تكليف بجواز وال هللا، عن والرش القبح بصدور يقولون وال وقدره، هللا
وال املعايص، عىل به واالحتجاج والقدر بالقضاء وال الداخلية، الشعور أفعال يف بالجرب
ويقولون والقدرة، القدر بني يفصلون القدر. يف بالكالم وال الغواية، يف إبليس حجج بتأييد
ممكنة، النبوة ترى الحر. للفعل رشًطا املعرفة وبجعل القبائح عن هللا وبتنزيه باالختيار

االستحقاق. قانون وتضع األفعال، وراء واملقاصد الدواعي وتضع

الحرية إثبات (2-3)

ويفضل الحدسوالوجدان، به يشهد بديهي أمٌر فهي إثبات؛ إىل الحرية تحتاج ال الحقيقة يف
بعض حاولت ما وهو شعبه. أو هو حرٍّا يكون أن سبيل يف بحياته يضحي أن اإلنسان
وبداهًة، يقينًا موجودة الحرية كانت إذا قيل: فإن إبرازه.230 الحديثة اإلصالحية الحركات

إن به. يرموننا وهم اللقب بهذا نرميهم فنحن املعتزلة. وعندهم واملشبهة، املجربة هم عندنا القدرية 229
عىل يجري القدرية وذم ذلك، عىل السلطان أعاننا وقد عليهم، فقلبناها بالقدرية تلقبنا كانت املعتزلة
البنات نكاح (١) اآلتي: يف املجوس مذهب يشبه وهو املجربة، مذهب وهو القدر يف مذموم مذهٌب له من
املجربة وتقول الظلمة، من قبيح النور من حسن واحد العالم مزاج (٢) وقدره. هللا بقضاء واألمهات
عىل يقدر ال الخري عىل القادر (٤) يُطاق. ال ما تكليف جواز (٣) ِمنَّا. وقبيح هللا من حسن واحد الكفر
قضاء (٥) عليه. محموًال يكون بل الكفر عىل يقدر ال اإليمان عىل والقادر عليه، مطبوًعا يكون بل خالفه،
نسبة، اسم القدري (٧) الغواية. سبب ويجعلونه إلبليس الزور يشهدون (٦) بالقدر. يحتجون ألنهم هللا
القدر يثبتون الذين هم واملجربة إثبات، أو بكلمة لهجة أو بلد أو صناعة أو قرابة نسبة تكون والنسبة
باالختيار. واملعتزلة بالطبع فاعلية يثبتون املجوس (٩) القدرة. عن بمعزل القدر (٨) به. ويتكلمون
هناك يعد لم (١٢) هللا. معرفة أنفسها عىل املجربة سدت (١١) هللا. إىل املحتجات املجربة إضافة (١٠)

ص٧٧٢–٧٧٩). (الرشح، واالستحقاق واملقاصد الدواعي عىل القضاء (١٣) النبوة. إلثبات إمكانية
عن دفعه يمكن ال وجه عىل حاصل أحوالنا من ذلك وغري وتصورنا دواعينا بحسب ترصفنا وقوع 230

أنه نفسه من والحواس العقل سليم يشهد كما ص٣٤٧-٣٤٨). (املحيط، ذلك استمرار ومعلوم النفس،
يزن االختيارية ألعماله ملك أنه يشهد كذلك يرشده، معلم وال يهديه دليل إىل ذلك يف يحتاج وال موجود،
وجوده إلنكار مساويًا يشء كل إنكار ويعد فيه. ما بقدرة يصدرها ثم بإرادته، ويقدرها بعقله، نتائجها

ص٥٩). (الرسالة، العقل لبداهة مجافاته يف
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إثباتها فحجج الكسب. نظرية أو الجرب عقيدة ويثبت ينفيها من هناك قيل إثباتها؟ فلم
وليست الخصم حجج لتفنيد جدلية حجج خصومها. تجاه مضادة حجج الحقيقة يف هي
ابتداءً يفيشء ينظر كيف قيل: فإن إثبات. إىل حاجة ليسيف موضوع إلثبات برهانيًة حجًجا
والربهان. العلم طريق هو وهذا يقني. إىل يتحول حتى فيه ينظر قيل: يقيني؟ غري وهو
املتجدد الحر الفعل هو املطلوب ولكن حر، فعٍل إثبات إىل يؤدي الحرية إثبات إن قيل: فإن
للحرية إنكار إىل التجدد يؤدي أن دون بالتولد حاصل الحر للفعل املتجدد الوجود قيل:
أثارها التي االشتباهات لوجود فنظًرا ذلك، ومع الكسب.231 نظرية يف الحال هو كما أساًسا
ضد القديم الطراز عىل عقلية براهني بصياغة األفعال حرية إثبات يمكن والكسب، الجرب
مرة تأويلها يتم مشرتكة بينها الحجج بعض تكون وقد الحرية. عن ودفاًعا والكسب الجرب

منها: الحرية. وإلثبات لتفنيدهما تأويلها يُعاد ثم الكسب أو الجرب لحساب

الحرية تثبت تفرقة وهي االختيارية. والحركة االضطرارية الحركة بني التفرقة (١)
بناءً الحرية لنفي التفرقة نفس والكسب الجرب أخذ كما االختيارية، الحركة عىل بناءً
الحرية؛ ينفي ال االضطرارية الحركة وجود أن والحقيقة االضطرارية.232 الحركة عىل
وباملران بالبدن تتم أفعال هناك الوقت. طول حرية وليست أفعال لحظات فالحريات
حركة إن بل حرة. أفعال هي والعزم، الرؤية أفعال أخرى، أفعال هناك وبالتقليد، وبالعادة
وكثريًا حرية. تنفي وال كسبًا أو جربًا تثبت ال رصفة، عضوية انعكاسيًة تكون قد االرتعاش
من هي التي الشعور أفعال أو القلوب أفعال إىل الجوارح أفعال الحرة األفعال تتجاوز ما

للبدن. كأفعال مراحلها آخر يف تبدو التي اإلرادية األفعال أساس
تابع فالفعل أفعاله؛ صاحب اإلنسان أن عىل دليل أكرب هو القصد أو الباعث وجود (٢)
غريه، فعل من الفعل يكون ثم الداعي أو القصد أو الباعث وجود يُعَقل وال والداعي. للقصد
القصدية، األفعال هي املقدورة األفعال كل إن الداعي؟ وذلك القصد هذا كان ففيم وإال
لإلنسان مقدورة غري أنها يعني ال قصدية. ليست ألنها كذلك هي املقدورة غري واألفعال
يقدر ما عىل اآللة قدرة إن بل محض. افرتاٌض فذاك مشخصة؛ خارجيٍة إلرادٍة مقدورة أنها

األشاعرة. اعرتاضات هي هذه 231

أحد كل أن وذلك الرضورة، لفعله العبد إيجاد يف يرى اتبعه ومن الحسني أبو فريَقني: املعتزلة صار 232

إنكاره ويجعل منها والهادي املنارة إىل والصاعد واملرتعش املختار حركتَي بني التفرقة نفسه من يجد
ص٣١٣). (املواقف، سفسطة
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من إال القصد فيها يتوافر ال ألنه فعًال ليست أنها إال فعلية قدرًة كانت وإن اإلنسان عليه
وال القصد.233 من خالية ذاتها اآللة وأفعال الغاية، لهذه اآللة صنع الذي اإلنسان خالل
ملجرى طبًقا تحدث فإنها والقصد، والداعي للباعث طبًقا األفعال حدثت لو حتى إنه يقال
الحرية اطراد معنى وليس الفعل. صاحب اإلنسان أن يثبت العادات مجرى ألن العادات،
ألن األمور؛ مجرى حسب آلية بطريقٍة تتحقق األفعال وأن العادة فعل من أصبحت أنها
إذا أي وقهر، ضغط إىل العادة تحولت ما إذا وتُبِطلها العادات سري تخرق أحيانًا الحرية
وال العادة.234 حكم هو وهذا باإلنسان، الفعل تعلق الشاهد يثبت الحرية. ضد تحولت ما
ممكنًا تجعله والداعي والقصد الباعث مع خارجية إرادٌة تتدخل الحر الفعل يف إن يقال
ليس الساهي فعل إن يقال وال العادات.235 به تطرأ ولم الشاهد، يف واقعة ليست ألنها
الفعل الطرد. ال العكس هو فهذا والروية؛ الوعي وهو الفعل رشط به ليس ألنه حرٍّا فعًال
هي باإلنسان الفعل تعلق وجهة الالإرادي.236 الفعل ال املروي اإلرادي الفعل هو الحر

وصارفنا كراهتنا بحسب انتفاؤها ويجب ودواعينا، قصودنا بحسب وقوعها يجب الترصفات هذه 233

فيها؛ ذلك وجب ملا وإال بنا ومتعلقة إلينا محتاجة أنها فلوال ًرا. مقدَّ ا وإمَّ ممتنًعا ا إمَّ األحوال سالمة مع
السكون. إىل والساكن الحركة إىل املحرك احتياج يعلم كما غريه، إىل اليشء احتياج تثبت الطريقة هذه ألن
حالة، تخترب أن أحدهما طريقان: فيه فلك بعينه الفاعل تعلم أن أردت وإذا (ص٣٦٦-٣٦٧). الرشح
له فعل بأنه حكمَت وصارفه كراهته بحسب وينتفي ودواعيه، قصده بحسب يقع الفعل وجدت فإن
فيجب بالقدرة، مقدوًرا يكون أن يجوز ال املقدور هذا أن تعلن أن هو الثانية والطريقة الخصوص. عىل

ص٣٢٥). (الرشح. هللا وهو ذاته للقادر مقدوًرا يكون أن
يتم امللجئ فعل قيل: الفعل عىل يدل وال ودواعيه، امللجئ قصد بحسب يقع امللجأ فعل قيل: فإن 234

ص٣٣٨-٣٣٩). (الرشح، والدواعي القصد حسب أيًضا
نعلم لم ما قيل: العادة، بمجرى ودواعيكم لقصودكم مطابًقا هللا يخلقها الترصفات هذه قيل: فإن 235

أن هو الغائب يف املحدث إثبات إىل والطريق الغائب. يف املحدث نعلم أن يمكننا ال الشاهد يف املحِدث
لحدوثها، إلينا احتاجت وإنما وفاعل. محِدث إىل االحتياج يف بنا ومتعلقة إلينا محتاجة الترصفات هذه
يكون أن يجوز قيل: فإن وفاعل. محدث إىل االحتياج يف يشاركها أن وجب الحدوث يف شاركها من فكل
(الرشح، مستحيل قيل العادة ملجرى والدواعي القصود عند الترصفات هذه يُحدث محِدث الغائب يف

ص٣٤٠-٣٤١).
هذا قيل: ودواعيه قصده فحسب ترصفاته تقع لم وإن محدث فإنه بالساهي باطل هذا قيل فإن 236

ص٣٤٢-٣٤٣). (الرشح، الطرد ال العكس هو
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فاإلنسان ألحواله؛ ومشاهداته نفسه اإلنسان تجارب من ذلك عىل أدل وليس الحدوث. جهة
فرًقا هناك ألن الحلول؛ هي النطق جهة تكون أن يجوز وال أفعاله.237 يُحِدث فعله صاحب
يجوز؛ ال فإنه األفعال يف الحلول ا أمَّ جائز، األشياء يف األلوان حلول واألفعال. األشياء بني
ألن نفي إليه اإلنسان فعل وإضافة والدواعي.238 والقصود البواعث عن صادرة األفعال
أو وفخًرا زهًوا إال له ليس ما إليه اإلنسان يضيف أن يعقل وال فعله. صاحب اإلنسان يكون
أنه عىل يدل بأفعاله اإلنسان واعرتاف ا.239 عامٍّ ليس ولكنه واقع أيًضا وهذا ونصبًا، احتياًال
اإلنسان أفعال كانت وملا ويدينها.240 منها يخجل بأفعال اعرتاًفا كان ولو خاصًة صاحبها،
إال إضافتها يمكن ال فإنه وتخيب، تصيب قد وتفشل، تنجح قد تحدث، ال وقد تحدث قد

ناقًصا.241 كماًال كان وإال كمال أي إىل إضافتها يمكن ال نفسه، اإلنسان يف
طبًقا ال عنها صادرة تكون فإنها والدواعي، بالقصود واقعة األفعال دامت وما (٣)
والتنبؤ السلوك يف االستبصار من يمنع ال وهذا عليها، الحقة أو البواعث عىل مسبقة إلرادٍة
وقوعها. وكيفية الحوادث مصري ومعرفة املايض تجارب وإحصاء املستقبل يف يقع بما
عىل بالقدرة أو املايض بتجارب ا إمَّ العلم درجة عىل يتوقف ألنه نسبي تنبٍؤ كل ولكن
والقدر للقضاء شبهة أية ينفي الحرية وإثبات للحارض.242 والفهم والتفسري االستخالص

ص٣٤٣-٣٤٤). (الرشح، حالنا قيل: الحدوث، هو الحاجة وجه أن بيان مطلوب قيل: فإن 237

(الرشح، واألشياء األفعال بني فرق هناك قيل املعلول؟ جهة من التعلق يجاوز ال لم قيل: فإن 238

ص٣٤٤).
برشية تجربٍة إىل حولناها نصية حجٌة بمشيئتهم وتعليًقا أفعالهم يف كسبًا العباد إىل الفعل إضافة 239

ص٣٧٩). املحيط، ص١٩١؛ مطالع، ص١٤٢-١٤٣؛ املحصل، ص٣١٥-٣١٦؛ (املواقف،
ومعاصيهم كفرهم بأن والعصاة الكفار واعرتاف أنفسهم، إىل وإضافتها بذنوبهم األنبياء اعرتاف 240

ص٣٧٩). املحيط، ص١٩١؛ مطالع، ص٢٤٣؛ املحصل، ص٣١٦؛ (املواقف، فيهم كانت
املحصل، ص٣١٥؛ (املواقف، والعلم واالختالف التفاوت من العباد أفعال تكون أن منزهة هللا أفعال 241
هللا خلق يف باطل يوجد ال ص٣٥٥–٣٦٠). الرشح، ص٣٧٩؛ املحيط، ص١٩١؛ مطالع، ص١٤٢؛

ص٣٦٢-٣٦٣). (الرشح،
بهذه هللا علم ويثبتون العباد، عن الصادرة االختيارية األفعال يف والقدر القضاء ينكرون واملعتزلة 242

الداعية حدوث عند ص١٤٨). (الدر، العباد اختيار إىل بل العلم هذا إىل وجودها يعيدون وال األفعال.
املردار موىس أبو كفر وقد ص٧٣). (معالم، الوجوب حد إىل ينتهي وال بالوقوع أوىل الفعل يصري
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أو الذاتي اإللزام أو منه والفراغ الفعل إتمام القضاء يعني بل مسبق، قدٍر أي أو الجرب، أو
واإلعالم.243 اإلخبار

أن عىل يدل والذم املدح بني واإلساءة، اإلحسان بني والقبيح، الحسن بني التمييز (٤)
هذه لزمت ملا مجربًا اإلنسان كان لو االختيار. عىل ثَمَّ وِمْن الحكم عىل قدرة له اإلنسان
نظر؟ وإحكام ووعي تدبر إىل حاجة دون محالة ال واقع والفعل التمييز وفيَم القدرة.
يف يكن لم إن وقبحها األفعال بحسن لعلمه نفسه يشوه ال والعقل العقل، حكم هو هذا
للحرية إثبات والقبح الحسن بني اإلنسان فتمييز العقليات.244 يف األقل فعىل الرشعيات،
حريًة كانت إذا العقل الحرية تثبت كما الحرية العقل يثبت اآلخر. دون ألحدهما واختيار

التمييز. عىل قائمة عاقلًة

يف هلل ه فُمسفِّ ويقدرها عباده عىل املعايص يقتيض بأنه هللا وصف من وكذلك والقدر. القضاء أصحاب
موقوفة وهي هلل مخلوقة العباد أفعال هل قيل: وإن ص٦٨). (االنتصار، به كافر هلل ه واملسفِّ فعله،
فعل الفعل تركوها. تستعمل املعتزلة: من كثري كرهواال وإن فعلوها شاءوا إن ودواعيهم قصودهم عىل
للزم وقدره هللا بقضاء كانت لو والعقاب. والثواب والذم املدح عليها استحق ملا مخلوقة كانت لو لفاعله.
جميع إضافة يصح ال ص٧٧١). (الرشح، كفر بالكفر والرضا واإللحاد، الكفر وفيه أجمع بها الرضا

ص٤٢١). (املحيط، فعلها أنه إليهامه هللا من بقضاء أنها إىل األفعال
واإلعالم. اإلخبار (ج) واإلثبات). (اإليجاب اإللزام (ب) منه. والفراغ دائًما الفعل (أ) يعني: القضاء 243
الكل يُقال هل ص٧٧٠). الرشح، ص٤٢٠-٤٢١؛ (املحيط، اإلخبار (ب) الفعلية. (أ) يعني: والقدر
البعض. دون البعض يف فيصح اإللزام أريد وإن فصحيح، واإلخبار اإلعالم أريد إن ال؟ أم هللا بقضاء
وفعله خلقه فيما يُقال إنما القدر. يف الحال وكذلك العباد. أفعال من يشء يف يصح فلن الخلق أريد وإن
أنه وفعله خلقه جميع يف يصح فهكذا الفاعل. نفس يختص ما دون تتعدى التي باألفعال يختص وال

ص٤٢٠-٤٤١). (املحيط، قضاء
عىل املحسن فنحمد وقبيحه، الوجه حسن وبني وامليسء املحسن بني نفصل أن ذلك عىل يدل والذي 244

وإال اآلخر، بخالف جهتنا من وموجود بنا متعلق أحدهما أن فلوال … إساءته عىل امليسء ونذم إحسانه
قيل: فإن األفعال. بقبح لعلمه نفسه يشوِّه ال الشاهد يف العاقل ص٣٣٢). (الرشح، الفصل هذا وجب ملا
التمييز ص٣٤٤-٣٤٥). (الرشح، العقليات يف ال الرشعيات يف ربما قيل: هللا، من ال اإلنسان من قبيح
اإلنسان اختيار من ليست أفعال هذه قيل: فإن والذم، واملدح واإلساءة واإلحسان والقبيح الحسن بني
قادر غري هللا يجعل ذلك إن قيل: فإن تأثريه. ومن اختياره من أفعال بل قيل: الفعل، وتأثري كاإليمان
اليشء بنوع استدالل هذا أخريًا: قيل فإن العباد. فعل من يجعله أن عىل قادر هللا قيل: القبيح، فعل عىل

ص٣٤٦). (الرشح، التفصيل إىل الجملة من استدالل بل قيل: أصله. عىل
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من وغريهما والنهي األمر حسن يدل إرادة.245 بال أمر أو قدرة بال تكليف يعقل وال (٥)
دام وما للحكم.246 موضوًعا فعله يكون أن وعىل الفعل عىل قادر اإلنسان أن عىل األحكام
واألمر حر.247 اإلنسان فإن ممكنًا الفعل دام وما ممكن، الفعل فإن بالطاعة مطالبًا اإلنسان
بالخطاب موجًها اآلخر دام وما لآلخر. بل للنفس أمر هناك يكون وال آلخر، خطاب هو
الفعل. علة والقدرة علل. بال أوامر توجد وال بعلل، معلَّلة واألوامر الفعل.248 عىل قادر فهو
بأن القول يمكن ال كما التعليل. عىل قائمة األحكام ألن األحكام؛ يف التعليل إنكار يمكن فال
وليس إيمان تفكريًا، وليس انفعال فذلك األفعال، كل سبب هي يشء لكل واحدة علًة هناك

واقًعا.249 وليس تمنٍّ عقًال،
يكن لم لو التأليه. عواطف يف الظلم ونفي العدل إثبات إىل أدعى الحرية وإثبات (٦)
وجور. ظلم تحت واقًعا لكان محاسبًا مكلًفا نفسه الوقت يف وكان أفعاله، صاحب اإلنسان
صفات عن والجور الظلم صفات ونفي الكون يف العدالة إىل املؤدية هي إذن الحرية
الحرية إثبات أن كما العدل.250 مباحث يف الرئييس املبحث الحرية كانت لذلك الكمال؛
اإلنسان يكون الحرية يف نفيها. من والتعظيم واإلجالل الكمال عواطف إثبات إىل أدعى

(املواقف، فواتها قبل إليها باملسارعة العباد أمر ص٢٠٣). (اإلرشاد، قدرة بال أمر وال هللا من األمر 245
ص٣٧٩). املحيط، ص١٩١؛ مطالع، ص١٤٣؛ املحصل، ص٣١٦؛

أن بد ال الطريقة هذه األفعال. إىل الراجعة األحكام من وغريهما والنهي األمر بطريقة االستدالل 246
ص٣٤٧-٣٤٨). (املحيط، بفعل الفاعل بتعلق العلم فيها يتقدم

(اإلرشاد، منه يقع ال بما العبد يطالب أن العقول يف ويستحيل بالطاعة، ربه من مطالب العبد 247
ص٣٦٢). (الرشح، الطاعة إال العباد من يريد ال هللا ص٢٠٣).

(اإلرشاد، مبدعه أنا ما وأبدع فاعله أنا ما افعل يخاطبه: ملن القائل يقول أن الكالم لغو من 248

ص٢٠٣).
ص٢٠٥). (اإلرشاد، الفاعل علة والقدرة بعللها، املعلَّلة باألحوال تتعلق وزواجره الرشع أوامر 249

فاعل غري جهة من كأنه الحاكم يف مظنونًا وال معلوًما ال رضر دفع وال فيه نفع ال رضر كل الظلم 250
ال موضعه غري يف اليشء وضع أو يفعله أن لفاعله ليس ما مثل: للظلم األخرى والتعريفات الرضر.
أفحش. هو وملا للظلم فاعًال هللا جعل العبارة، دون باملعنى إلزام فهي هللا. إىل الظلم إضافة من تمنع
كان لو عنده. ومن منه الظلم لكان للظلم فاعًال كان لو هلل. الظلم إضافة لتضمنه كفر العبارة إطالق
والعبث. الكذب من القبائح وجميع واالستحقاق الذم من الظلم أحكام إليه نُرجع أن لوجب للظلم فاعًال
لو ألنه شيئًا تغري ال الظلم فعل ملن اسم الظالم أو واحد وظالم للظلم فاعل مثل: األخرى والتعريفات
له ظلًما الظلم جعل من هو الظالم كان ولو بالظلم. هللا تفرد لوجب الظلم فعل ملن اسًما الظالم كان
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الخالق لكان مخلوًقا فعله كان فلو رش. أو قبح من به يأتي عما مسئوًال فعله، صاحب
وكيف النقص؟ عن مسئوًال الكمال يكون وكيف الرش. ذاك أو القبح هذا عن املسئول هو
الثواب ووعد الكفر، عىل الكافر وذم اإليمان، عىل املؤمن مدح إن الكمال؟ النقصعن يصدر
فال عنه. ومسئول فعله صاحب اإلنسان أن عىل يدل املعصية عىل والعقاب الطاعة عىل
أو حرية بال عقاب وال حساب فال وعقاب، حساب هناك دام وما استحقاق.251 دون حكم

مسئولية.252

اإلرادة (3-3)

القدرة، الروية، االختيار، أو اإلرادة ومكوناته، اإلنساني الفعل يظهر الحرية ثبتت إذا
موضوعيٍّا تحليًال اإلنساني الفعل تحليل عىل تقوم وكلها إلخ، … التولد الزمان، االستطاعة،
اختيار إرادة اإلنساني الفعل يف فاإلرادة مقلوب. إلهي فكٍر ودون مسبقة أفكاٍر بال إنسانيٍّا
اإلنسان لكان بدن يف الروح أن ولوال االختيار، عىل الباعث هي فالروح الروح؛ بفعل وذلك
تختار ال ألنها مختارة ليست ولكنها اختيار اإلرادة له.253 تحديًدا البدن ولكن اختياًرا كله
عن تعبري ألنه اختياًرا؛ وال إيثاًرا يكون ال واملراد واإلرادة. االختيار هو اإليثار نفسها.

فاهلل الفعل من مشتقة صفة الظالم دام وما ظالم. غري كان بالظلم هللا ينفرد لم ولو للظلم. خالًقا لكان
ص٣٤٥–٣٥٤). (الرشح، الظلم فعل إذا ظالم

نصية حجٌة الطاعة عىل الثواب ووعد واملعايص الكفر عىل الكافر وذم اإليمان عىل املؤمن مدح 251

ص٣٧٩). املحيط، ص١٩١؛ مطالع، ص١٤٢؛ املحصل، ص٣١٤؛ (املواقف، برشية تجربٍة إىل حولناها
عليه والذم املدح بحسن العلم أن عليه والدليل رضوري، ألفعاله موجًدا العبد بكون العلم املعتزلة: تقول
وما فاعًال، واملذموم املمدوح كون عىل يتوقف والذم املدح حسن بأن حاصل الرضوري والعلم رضوري،
لو العبد فعل إن أيًضا: وتقول ص٧٥). (معالم، رضوريٍّا يكون بأن أوىل الرضوري العلم عليه يتوقف
يخلقه لم وإن الحصول واجب كان فيه هللا خلقه إن ألنه البتة؛ الفعل من متمكنًا كان ملا هللا بخلق كان
مجرى جارية أفعاله لكانت والرتك الفعل من متمكنًا العبد يكن لم ولو الحصول ممتنع كان فيه هللا
األمر يكون أن وجب وذمه ومدحه ونهيه الجماد أمر يجوز ال بأنه جازمة البديهية أن وكما العادات.

ص١٤٢). (املحصل، موِجًدا العبد كون علمنا باطًال ذلك كان وملا العباد. أفعال يف كذلك
كحجٍة والعقاب الجزاء ص٢٠٨). (اإلرشاد، حرية بال عقاب وال حساب وال وعقاب، حساب هناك 252

ص٣٦١). (الرشح، نصية
ولو االختيار. عىل له وباعث عليه آفة البدن أن جهة عىل البدن يف الروح كون سبيل النظام عند 253

مستطيع اإلنسان هي التي الروح ص٢٧). ج٢، (مقاالت، واالضطرار التولد عىل أفعاله لكانت منه خلص
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هي واإلرادة لنفسها. موضوًعا تكون ال والتي الخالصة الذاتية عن تعبري اإلرادة طبيعة.254
يف نفسه الباعث هي بل الباعث عىل تزيد منفصلة قوًة ليست إنها أي الفعل، عىل الباعث
وال تزدوج ال النرص إرادة أو القوة إرادة أو الحياة إرادة اإلرادة واالنفعال. التوتر حالة
إىل النفس تدعو ال ثَمَّ وِمْن النفس، هو والباعث الباعث، هي اإلرادة كانت وملا تتزاوج.255
هي واإلرادة الدعوة.256 تنتظر وال بالنفس عما تعبري ألنها الخاطر إليها يدعو وال اإلرادة
يف للضمري محل تعيني يهم وال خلقيٍّا. وحكًما قيمة باطنه يف يتضمن الفعل ألن الضمري
خلقي. والفعل خلقية، اإلرادة محل.257 يف ليس فالضمري الروح؛ يف أو اإلرادة يف أو النفس
فردية تبدو كانت وإن الخارج، إىل تنترش أنها إال الداخل من تبدأ هنا األخالقية كانت فإن
حيث من قيل: كذلك؟ ليست أنها أم ملرادها موجبة اإلرادة هل قيل: فإن جماعية. أنها إال
وهذا رشوط، وله موانع، وبه مواقف يف موجود املراد ولكن ملرادها. موجبة اإلرادة املبدأ

يأمر أحدهما خاطرين من بد ال أيًضا النظام وعند ص١٣٦). (الِفَرق، عليه تدخل آلفة ويعجز بنفسه،
ص٨٨). ج٣، (امللل، البواعث تداخل أو العواطف رصاع وهو االختيار، ليصح بالكف واآلخر باإلقدام
ال الخاطرين فإن الخاطرين، عن يستغني فإنه فعله يف مختاًرا اإلنسان كان إذا املعتمر: بن برش وعند
بباله، الشك يخطر شيطان يتقدمه لم ل األوَّ والفكر الشيطان، قبل من هما وإنما هللا قبل من يكونان

ص٣٨). ج٣، (امللل، فيه كالكالم الشيطان يف فالكالم تقدم ولو
كما مختارة هي (أ) فقالوا: مختارة، ليست أم اختيار أم مختارة هي هل اإلرادة يف اختلفوا 254

اختيار، أنها كما مختارة اإلرادة فريق عند مختارة. أنها كما مرادة تكون أن يجيزوا ولم اختيار، أنها
ب). ص٥٩ ج٢، (مقاالت، بمختارة وليست اختيار اإلرادة (ب) مختارة. أنها كما مرادة تكون وال
ص٢٠١). ج٢، (مقاالت، املراد غري اإلرادة أن كما املختار، غري واالختيار مختار اإلنسان الجبائي وعند
هو اإليثار (ب) اختياًرا. وال إيثاًرا يكون ال واملراد واإلرادة، االختيار هو اإليثار (أ) اإليثار: يف واختلفوا
إىل ذهب من الناس ومن ص٩٤-٩٥). ج٢، (مقاالت، مراًدا يكون وقد إرادة يكون قد واالختيار اإلرادة،
معقول، غري والطبع املتفلسفني. األوائل عن ذكر ما عىل غلبة له بقوة أو املحل بطبع يقع إنما الفعل أن
طبًعا، املختار الفاعل ي تَُسمِّ ال العرب ألن فاسدة العبارة ولكن نقوله. ما فهو املختار الفاعل كان فإذا
(الرشح، الجملة إىل راجًعا يكون أن بد ال فيه واملؤثر الجملة، عن يصدر فالفعل موجبًا، أمًرا كان وإن

ص٣٢٥-٣٢٦).
إرادة لإلرادة تكون أن يجوز ال (أ) مقالتنَي: عىل إرادة، لها هل العباد، إرادة يف املعتزلة واختلفت 255

ص٩٣). ج٢، (مقاالت، إرادته لإلنسان يريد أن الجبائي أجاز (ب) األفعال. أول ألنها
ج٢، (مقاالت، آخرون ومنعه قوم فأجازه الخاطر، إليها ويدعو اإلرادة إىل النفس تدعو هل اختلفوا: 256

ص٩٣-٩٤).
اإلرادة. محل والضمري الضمري، هي ليست اإلرادة الجبائي عند 257
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سؤاٌل هذا املراد؟ فعل عىل اإلنسان يقدر هل اإليجاب حال يف ولكن اإلرادة.258 تحدي هو
وتوافرت املوانع حت وامَّ واملقاصد والبواعث الدواعي توفرت ما إذا ألنه خالص صوريٌّ
فجائيٍّا وتحوًال عبثًا كان وإال املراد بغري اإلرادة تأتي أن إىل يدعو ما هناك فليس الرشوط،
مصريي.259 إنسانيٌّ فعٌل هو بل عقيل واختبار وسكون حركة مجرد األمر وليس له. مربر ال
والروية. للقصد طبًقا الفعل درجات وتختلف املقصود. املروي الفعل هو الحر والفعل
ألنه حرٍّا فعًال ليس ثَمَّ وِمْن قصديٍّا؛ فعًال ليس الرشطي كالفعل الخالص البدني الفعل
أفعال أنها إال إرادية ال أفعاًال كانت وإن والنائم، الساهي وأفعال والقصد. الروية يفتقد
وإذا الحر. للفعل نموذًجا ليست فهي ثَمَّ وِمْن والروية، القصد منها يغيب شعورية غري
هو الحر الفعل ألن حرٍّا فعًال أيًضا يكون ال فإنه وإلجاءٍ إكراه عن ولكن شعوري فعٌل تم
والنسيان السهو أفعال كانت وملا واختيار.260 وروية قصد عىل القائم الشعوري الفعل
واإللجاء االضطرار أفعال فلذلك والباعث، القصد فيها يتوافر ال حرة أفعاًال ليست والنوم
أو وسجنه اإلنسان تكبيل أو لعضو بدني قيد االضطرار، موانع لوجود حرة أفعاًال ليست
ألمر قصد أو وعي بال آلية بطريقٍة املروي الفعل يتحقق ال رقبته.261 عىل السيف وضع

اإلرادة الصويف: وعيىس والشحام واألوىل واإلسكايف حرب بن وجعفر ومعمر والنظام الهذيل أبي عند 258

وهشام املعتمر بن برش ذلك ونفى مرادها، عن اإلرادة منع جواز مع به متصلة كانت لو ملرادها موجبة
اإلرادة بني هللا تدخل النجار الحسني ومنع والجبائي. املبرش بن وجعفر سليمان بن وعباد الفوطي

ص٩٠-٩١). ج٢، (مقاالت، باملنع واملراد
ص٩١-٩٢. ج٢، مقاالت، 259

ما فاألول حدوثه. عىل زائدة صفٌة له أو أصًال حدوثه عىل زائدة صفًة وليس يحدث أن ا إمَّ الفعل 260
فهذا حدوثه، عىل زائدة صفٌة له تكون أن ا وإمَّ … والنائم الساهي من والكالم اليسرية الحركة من يقع
وال إلجاء وال يقع أن ا فإمَّ به عالم هو ممن وقع فإن يعلم. ال ممن يقع أو به عالم هو ممن يقع أن ا إمَّ

ص٢٣٢). (املحيط، فيه حكم ال أيًضا الثاني فهذا وإكراه، إلجاء وهناك يقع أو إكراه،
من بد وال والحمل، اإلكراه يقع أن وهو باإللجاء عالم (أ) ثالثة: وجوٍه من العبد فعل يخرج ال 261

ودفع النافع سبل عىل أو املنع سبيل عىل ا إمَّ الدواعي، من يشء يعارضه ال اإللجاء داعي إن إذ وقوعه؛
بواجب ليس وهو قوي. داٍع وجود لعدم نهي أو أمر أو ذم أو مدح إليه ه يتوجَّ ال فعل وهو الضار.
عىل للفعل مؤثر مختار فعله. يف مختاًرا له مؤثًرا يقع أن وهو إلجاء بال عالم (ب) العوض. له ويلزم
ليس (ج) التكليف. ورود ويصح فيه. تثبت األحكام كل الدواعي. من غريه يقابله أن يصح بداٍع غريه
فعل وهو القبح، أو بالحسن الوصف أو التكليف يف له مدخل ال السهو، وجه عىل يقع أن وهو بعالم

ص٣٤٨-٣٤٩). (املحيط، العوض فيه يلزم وال داٍع بال
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الفعل عىل سابق والقصد األوامر. ها تُسريِّ آالت مجرد إىل البرش ل تحوَّ وإال عمياءَ وطاعٍة
فعًال اإلنسان يحقق أن الفعل حال يف يحدث قد ولكن الروية. وتحصل التدبري يتم حتى
الفعل هو وليس عارض فعل ولكنه الفجائي، الفعل يف الحال هو كما متجدد بقصد آخر

ل.262 األوَّ
اإلنسان يأتي قد ل. األوَّ وبالقصد القصدي، الفعل هو بل عفويٍّا فعًال الحر الفعل ليس
ليسالقصد الشعور. يتمثلها عندما الفعل غاية هو والقصد فعًال، يكون فال يقصده ال بفعل
يُراد ال التي والطاعة كمالها. إىل تصل كي للطبيعة وتطوير للواقع تغيري هو بل متعاليًا
الطبيعية. اإلنسانية واملشاعر الطوية حسن ينفي ال وهذا بالنيات.263 األعمال ضد هللا بها
حرٍّا. فعًال يكون الفعل فإن القصد فهم يف خالف مع القصد عىل قائًما الفعل كان ولو
للواقع تغيريًا أو طبيعتها عن وتعبريًا الذات لرسالة تحقيًقا أو الفعل لذات الفعل تم فسواء
واملؤلَّه فهمه. يختلف ولكن واحد فالقصد اإلنسانية، عن ودفاًعا البرش حقوق عن دفاًعا أو
تحقيقها، إىل اإلنسان يهدف التي واملقاصد الغايات مجموع التوحيد يف ظهر صكما املشخَّ
يف متحققة ويتصورها صها فيُشخِّ ونفاقه؛ لكسله أو لعجزه ا إمَّ بالفعل، يحققها ال ولكنه
الشكيان. الباكي الولهان، املعجب املتعبِّد موقف أمامها ويقف العالم هذا خارج آخر عالٍم
يتوافر حرٍّا يكون الفعل فإن مقاصده، الغايات وكانت بالفعل، الغايات هذه تحققت إذا ا أمَّ

ص٩٢). ج٢، (مقاالت، يفعل أن ويقصد يفعل أن يريد اإلنسان أن عىل الجبائي إال املعتزلة أجمعت 262
يوصف ال اإلنسان وأن الفعل، يتقدم ال الفعل لكون والقصد كونه، حال يف تكون ال يفعل ألن إرادته وأن
مع الباري فإرادة الهذيل أبي عند ا أمَّ مراده. مع الباري إرادة وأن يفعل، أن مريد الحقيقة يف بأنه

ص٩٢). ج٢، (مقاالت، الفعل مع الفعل لكون اإلنسان إرادة تكون أن ومحال مراده،
هللا يُراد ال طاعة أصحاب وأصحابه هو ب لُقِّ حتى بها هللا يراد ال كثرية بطاعاٍت الهذيل أبو يقول 263

من عصاه وإن كثرية، أشياءَ يف هلل مطيع وهو إال زنديق وال هًوى صاحب األرض يف ليس بأنه وقال بها.
ترك يعرف ال من كان فلو زواجر. بإزائها هللا أوامر قائًال: ويستدل ص١٢٥-١٢٦). (الِفَرق، كفره جهة
صار قد الطاعات جميع ترك من يكون وأن زواجره، جميع إىل صار قد يكون أن وجب أوامره جميع
وإذا الكفرة. سائر أديان وعىل ومجوسيٍّا ونرصانيٍّا يهوديٍّا الدهري كذلك كان ولو املعايص. جميع إىل
هلل ومطيع عنها، نُهي قد التي بمجوسيته عاٍص أنه علمنا املجوسية سوى كفر لكل تارًكا املجويس صار
وهي الخوارج فرق إحدى وقالت ص١٢٦). (الِفَرق، برتكها مأمور ألنه الكفر أنواع من تركه ما برتك
شيئًا فعل إذا هلل مطيًعا يكون قد اإلنسان إن أي الهذيل، أبي مذهب عىل بها هللا يُراد ال بطاعة الحارثية
امللل، ص١٧٢؛ الِفَرق، ص٧٢؛ ج١، (مقاالت، به أراده وال الفعل بذلك هللا يقصد لم وإن به هللا أمره

ص٥٥). ج٢،
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اإلنسانية للغايات تحقيًقا كان بل املشخص، للمؤله طاعة يكن لم وإن والروية القصد فيه
تشخييصٌّ رمزٌي األوَّل مختلَفني؛ نحَوين عىل ولكن نفسه اليشء الحقيقة يف وهما العامة.
ويشءٌ متباينتان لغتان واحد، ومضموٌن مختلفتان صورتان علمي. عميلٌّ والثاني أسطوري،

واحد.264
عن والبحث والنظر الفكر وإعمال ونظر. قصد الروية ألن الروية؛ من جزء والنظر
مقدمة النظر غاية. يحقق لم وإن حتى فعل، بنفسه ذلك كل العلم، وتأسيس الحقيقة
اإلنسان هل سؤال: يربز وهنا املتحقق.265 الفعل قبل املمكن الفعل هو له. ورشط للفعل
أساٍس عىل القائم املختار املروي الفعل ل: األوَّ فعالن: فهناك بباله؟ يخطر ال ما عىل قادر
يف أو الفعل هذا تحقيق ساعة يف يحدث قد أنه والثاني: األمثل. الفعل وهو واضح عقيلٍّ
الفعل عند الباعث لضعف أو للباعث تمثله لشدة متوقعة غري قًوى تحدث أن أخرى ساعٍة
ولم فعل فيقع املوقف من مستًقى فعٍل أساس فجأة الفاعل ذهن عىل يطرأ أو املعارض،
من مجموعة اإلنسان أن وعىل الحرية عىل دليل ع املتوقَّ غري الحادث هذا قبُل. من يتأمله

يطيع أن يجوز ال فتقول: املضمون عىل الصورة تؤثر املعتزلة باقي ولكن الهذيل. أبي موقف هذا 264

يف وليس … أمر معرفة أو هلل طاعة الدهرية يف وليس بها. إليه يتقرب ولم بطاعته يرد لم من هللا
وكذلك موجودة كانت إذا باهلل معرفة القدرية يف ولكن له. مطيعني يكونون وال باهلل، معرفة املشبهة
(مقاالت، مطيًعا الجهال من أحد وليس باهلل جهل كلها باهلل الجاهل أفعال عباد: ويقول هلل. طاعة فيهم
محاوالت وكل الوطنية الوحدة رشط وهو العميل الصدق ولكن النظري الخطأ (يمكن ص١٠٣) ج٢،

الجبهة.) وتنظيمات االئتالف
صاحبه فإن ل، األوَّ النظر وهو واحدة، طاعة يف إال يصح ذلك فيقولون وسًطا موقًفا السنة أهل يأخذ 265
(الِفَرق، إليه التقرب الستحالة هللا إىل التقرب به يقصد لم وإن فعله يف هلل مطيًعا كان به استدل إذا
الواجب واالستدالل النظر وهو واحد، يشءٍ يف تصحُّ إنما يعرفه ال ممن الطاعة أيًضا: ويقولون ص١٠٥).
بفعله يقصد يكن لم وإن به، أمر قد ألنه هلل مطيًعا يكن ذلك يفعل فإن هللا، معرفة إىل وصوله قبل عليه
ال ألنه إليه؛ التقرب بها قصد إذا إال سواها هلل طاعات منه تصح وال هللا. إىل به التقرب ل األوَّ النظر لذلك
به عارًفا يكن لم إذا إليه التقرب ل األوَّ النظر قبل يمكنه وال هللا، معرفة إىل بالنظر توصل إذا ذلك يمكنه
أوامر يف األمر ليس فيقولون: الهذيل أبي عىل السنة أهل ويرد ص١٢٦). (الِفَرق، واستدالله نظره قبل
إال اإليمان من خصلة وال متضادة، معاٍص ويضادها إال الطاعة من خصلة ال ولكن كذلك، وزواجره هللا
الكفر من آخر نوًعا يضادُّ الكفر من النوع ذلك ألن كلها؛ للطاعات املضاد الكفر من خصال ويضادها

ص١٢٦). (الِفَرق، الطاعات سائر يضادُّ كما
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بإمكانية وواعيًا الهدف صحة متمثًال يقظ، بشعوٍر متميًزا كان إذا خاصًة اإلمكانيات،
التاريخية.266 اللحظة هذه يف تحقيقه

حالتان: أيًضا هناك فيه؟ قدرة ال ما اإلنسان يحسُّ هل الثاني: السؤال ينشأ وهنا
بيشء اإلحساس يمكن وال اإلحساس، محل فالوجود اإلنسان؛ وجود عن تعرب واعية األوىل
غري بقدرة يشعر أن لإلنسان يمكن وال ممكن، املوجودة بالقدرة اإلحساس موجود. غري
صاحب حالة املوجودة، بقدرته فيها اإلنسان يشعر ال أخرى حالة هناك ولكن موجودة.
فهو حقه. ينال تجعله قدرة عىل الحصول واملقاومة بالتنظيم يمكنه الذي املهضوم الحق
وال األغلبية، بها تشعر ال كامنة قوٌة الحق مهضوم شعٍب وأغلبية مستَغلة، غري إمكانية

أحد.267 بها يشعر ال قدرة فهذه بالتنظيم، إال بالفعل توجد
عقبَيه فالناكصعىل الباعث. ينقصها ولكن موجودة القدرة تكون أخرى حاالٌت وهناك
املستجيب والعاجز الباعث. توافر لعدم استعمالها؛ يريد ال ولكنه قدرة لديه بأن يشعر
وكذلك املانع، لوجود لديه متوافرة غري القدرة أن مع النكوص بألم يشعر الجهاد لنداء
ما هي الباعث وقوة الهدف صحة من الناتجة املتوقعة غري املفاجئة القدرة هذه السجني.
اإلنسان، من نابعة قوٌة وهي واللطف. واإلحسان والنعمة والفضل والسداد بالتوفيق ى يَُسمَّ
القدرة ت.268 ذُمَّ تفعل لم ولو حمدت فعلت لو خارجية إرادٍة بفعل خارجه من تعطى وال
الروح فعل هي اإلرادة كانت فإذا الفعل. عىل وقدرته اإلنسان طاقة عن التعبري مجرد هي
فيما االستطاعة وتكون اجتماعي. وجوٍد حيث من اإلنسان فعل هي القدرة فإن البدن يف
أن يجوز لذلك بعينه.269 مكان ويف معينة لحظٍة يف معني لفعٍل الالزمة القدرة هي بعُد

تصحُّ ما عىل قادر اإلنسان املعتزلة سائر وعند بباله. يخطر ال ما عىل اإلنسان يقدر ال النظام عند 266

ص٢٨١). ج١، (مقاالت، يخطر لم أم ذلك من يشء بباله خطر له، قدرته
ص٢٨٢). ج١، (مقاالت، اآلخر البعض ويمنعه ذلك البعض ز يجوِّ 267

الطاعة قوة اإلبايض: وإدريس حرف بن ومحمد كامل بن يحيى مثل الخوارج اإلباضية بعض عند 268

بهم فعله لو لطف وعنده آلمنوا، بالكافرين هللا لطف ولو ولطف، وإحسان وفضل وتسديد توفيق
بهم فعل وال لهم، األشياء أصلح بهم فعل وال إياهم خلقهم حال يف لهم ينظر لم وهللا طوًعا. آلمنوا
القدرية من املفوِّضة وتقول ص١٧٤). ج١، (مقاالت، قلوبهم عىل وطبع أضلَّهم بل الدين، يف صالًحا
وهداه هللا توفيق دون يذكرون الذي بالتفويض كله الخري عىل يقدرون أنهم أنفسهم إىل موكلون إنهم

ص١٧٤). (التنبيه،
إليها يوصل فيما تستعمل الطاقة كانت وإن وطاقة، واستطاعة قوة فتسمى عليها تختلف األسماء 269

ص٣٩٣). (الرشح،

188



الخارجية الشعور أفعال ثالثًا:

ينفي، أو يُثبت مجرًدا موضوًعا ليست القوة ألن قوي؛ هو يُقال وال قوة اإلنسان يف توجد
أقوى موانع بوجود أو الرشوط فيه تتوافر ال موقف يف فالقوة موقف. يف تحقق إمكانية بل
كمية تحليلية دراسًة األمر وليس عمليٍّا غائبة ولكنها نظرية قوٌة توجد قد مؤثرة. تكون ال

ونسبها.270 القوة ألجزاء

القدرة (4-3)

والقدرة العلم الثالث: الصفات يف اإللهية القدرة بطن يف قبُل من اإلنسانية الحرية ظهرت
الحرية إثبات أن كما اإلنسانية، الحرية إلغاء إىل يؤدي القدرة صفة إثبات وكان والحياة.
عن تعلن اإللهية القدرة مقابل يف اإلنسانية الحرية ظهرت القدرة. إلغاء إىل يؤدي اإلنسانية
عىل ِحجًرا ذلك يكن ولم كله. الحق يكن لم وإن اإلنساني الفعل يف حقها وتثبت وجودها
اإلنسان؛ حرية عن الدفاع علينا يحتم اإلنساني فاملوقف اإلنسان. لحرية إطالًقا كان بل هللا
اعتبار.271 كل فوق املصونة فهي هللا؛ حرية عن الدفاع وليس جانب، كل من املهدَّدة فهي
تظهر بل الوقت، طول موجودة ليست وهي نفسه. من اإلنسان يجده واقع أمٌر القدرة
القدرة بل وحدها البدنية القوة القدرة ليست املوجهة.272 والفكرة والغاية الباعث بوجود
مجرد وليست االجتماعي الفعل إحداث عىل القدرة هي كله؛ اإلنساني الوجود عن تعرب التي
ملكًة ليست أيًضا فإنها بدنية، قوًة ليست القدرة أن وكما األعضاء. تحريك عىل القدرة
الوجود عن تعبري هي الحياة. يف ودعوته اإلنسان طبيعة عن تعبري بل حاسة، أو نفسية
هي والحياة الحياة، هي القدرة النفس. وملكات الفعل قوة عن تعبريًا منها أكثر والطبيعة
الحياة هي الحياة ليست قادًرا، إال يكون ال والحي حي، من إال القدرة تأتي ال القدرة.

.١٢٣ ص١٢٢، ج١، مقاالت، 270

ص٨٢). (األصول، العباد، أفعال خلق له ليس إنه قولها يف عليها القدرية حجرت وقد 271

أال جواز مع قادًرا ِمنَّا الواحد حصل (أ) القدرة: إلثبات ثالثة براهنَي الجبار عبد القايض يعطي 272

الفعل يصح عضوان (ب) له. مخصص أمٍر من بد فال واحد، والرشط واحدة، والحال قادًرا يحصل
الفعل أحدهما من يصحَّ أن قادر (ج) القدرة. إال األمر ذلك وليس باآلخر. يصح وال ابتداءً بأحدهما
ويقول ص٣٩١). (الرشح، القدرة هو الزائد قادَرين. كونهما يف استوائهما مع اآلخر يف يصح مما أكثر
ومن والفعل، االقتدار نفسه من يحسن وهو يفعل أن يمكنه ال وهو العبد يخاطب أن يستحيل واصل:

ص٧٠). ج١، (امللل، الرضورة أنكر فقد أنكره
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والجهد الخلق حياة الفعلية، الحياة بل العضلية القوة هي ليست القدرة ألن العضوية؛
واإلحساس والتوليد والنمو كالتغذي الوظيفية الحياة مجرد هي الحياة ليست واملقاومة.
لو قيل: قدرته؟ مع حيٍّا اإلنسان يكون هل قيل: فإن والشعور. الوعي حياة هي بل والحركة
حياة الحياة كانت لو ا أمَّ القدرة. عدم مع توجد أن لجاز الوظيفية الحياة هي الحياة كانت
هي الحياة تكون بل قدرة، بال حياة توجد ال فإنه والغاية، والجهد والفعل والوعي الشعور
الجواهر استقالل يعني وال لحي. عجز وال لعاجز حياة فال الحياة. هي والقدرة القدرة،
كما حياة بال قدرة ُوجدت وإذا الجواهر.273 ازدهار عدم يعني بل املنفعل، الوجود هذا
ثم أوًَّال الحياة وجود بل اإلطالق، عىل الحياة غياب يعني ال ذلك فإن التولد، يف الحال هو
العلم رشط الحياة كانت لذلك الحياة؛ عىل كدليل القدرة استمرار ثم منها القدرة صدور
الحياة. ظواهر شأن شأنها وتضعف تشتد وتنقص، القدرة وتزيد الصفات. يف والقدرة
الباعث، شدة األكمل: الوجه عىل الفعل عوامل وجود بتوافر والنقصان الزيادة وتتحدد
ألنها عرض أنها يعني ال وهذا إلخ.274 … املوانع طبيعة الغاية، كمال الرؤية، وضوح
التأثري. عليه يقع بل يؤثر ال جماد إىل ل يتحوَّ قدرة بال اإلنسان ألن جوهر؛ القدرة بل تتغري،
جوهًرا جعلها البعض آثر لذلك يتغري؟ ال الذي الجماد هو بالرضورة الجوهر يكون وملاذا
هي القدرة كانت وإذا والضعف. الشدة بني ترتاوح أن دون توجد ال أو توجد مستقالٍّ

جوهر. فالوجود الجوهر؛ إىل أقرب تكون فإنها الوجود
وهذا العالم، يف تفعل فالقدرة الفعل؛ بميدان الفاعل تعلق بالوجود القدرة وتعلق
ال والقدرة خالص، ماديٌّ سؤاٌل النشأة سؤال مصدره. تكون أن ودون به تعلُّقها هو
املادي بالوجود القدرة تعلق وعدم املادية. نشأته عن البحث ال الواقع يف التأثري إال تبغي
من أخرى قدرٍة تنزيه عىل حرًصا ال وفعلها القدرة لغاية وإغفال خاطئ تعلٌق أنه هو

يفني وأن قادر، غري حيٍّا فيكون حياته؛ وجود مع اإلنسان قدرة هللا يعدم أن الِفَرق بعض جوَّزت 273

ج٢، ص٢٨٢، ج١، (مقاالت، آخرون ذلك ومنع ميتًا، قادًرا عامًلا فيكون وعلمه قدرته وجود مع حياته
عباد أحال ولكن ص١٠). ج٢، (مقاالت، فيه قدرة ال حيٍّا هللا يخلق أن الجبائي جوز كما ص١٠).

ص١١). ج٢، (مقاالت، قادر ال حي يوجد أن والصالحي وصالح
هللا جعل املعتزلة وعند ص٢٢). ج٣، (الفصل، واألضعف األشد تقبل األعراض من َعَرض االستطاعة 274
الحادي الفصل انظر ص١٧٠-١٧١)، (التنبيه، يزدادوا أن إىل يحتاجون ال كاملة تامًة االستطاعة لهم

وينقص؟ يزيد اإليمان هل والعمل، النظر عرش:
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إىل الكمال وصف يحتاج ال عدم. من النشأة عىل اإلبقاء عىل حرًصا أو باملوجود التعلق
الكمال صفات الكمال إعطاء التشبيه، هو بالفعل يحدث ما كان وإن اإلنسان بقدرة تشبيه
يكن؛ لم أن بعد يشء وجود مجرد الفعل ليس عنه.275 النقص مظاهر ونفي اإلنساني
يسقط الفعل وبإسقاط ذاته، الفعل إسقاط بعد الوجود مستوى عىل للفعل وصف فهذا
الوجود يف تغيري حدث وإذا فاعل. بال العدم يعدم وال فاعل. بال الوجود يوجد ال الفاعل.
بإثبات القدرة تثبت واألثر.276 القدرة إىل باإلضافة وقصد وغاية فاعل وجود يعني فذلك
والقصد الروية برشوطه: الفعل يتحقق أن عىل فاعًال بإثباته قادًرا اإلنسان ويثبت الفعل،
عقليٍة بقدرٍة إال قدرة أية يثبت وال باعث أو قصد أو روية بال الفعل يحدث فقد والباعث.
قدرة.277 بدون فعل وهو التولد بدليل وحدها القدرة بإثبات الفعل يثبت وال هوجاء. عمياءَ
ا أمَّ لتحقيقه، انتظاًرا إتيانه قبل الفعل عىل السابقة القدرة وهي فعل، دون قدرة توجد قد
هو والفعل املوانع.278 لوجوب الفعل توجب ال الحالة هذه يف القدرة فإن املوانع وجدت إذا
عند يوجدان اللذان هما والقدرة فالفعل املوضوعية. القدرة هي والقدرة املوضوعي، الفعل

اآلخرين.279
اإلنسان؛ عند الحية التجارب ذلك عىل والدليل اإليجاد. عىل قادرة حادثٌة والقدرة
رضورة. نفسه يف بذلك اإلنسان يشعر والصوارف، الدواعي حسب األفعال بوقوع إحساسه

(الرشح، العالم قدرة يوجب وذلك هللا، قدرة أيًضا تتعلق أن لوجب باملوجود القدرة تعلَّقت لو 275

ص٤١٣–٤١٥).
ص٣٢٤-٣٢٥. الرشح، ص٢٣٠–٢٣٢؛ املحيط، ص٦؛ والتجوير، التعديل ج١/٦، املغني، 276

ص٣٤٦–٣٤٨. ص٢٣٠-٢٣١، املحيط، 277
ج١، (مقاالت، الفعل بها يعمل إنه أي الفعل، يف القدرة تستعمل املعتزلة: من كثري قال 278

ج١/٦، (املغني، وأيًضا ص٢٧٥)، ج١، (مقاالت، الفعل مع القدرة الراوندي: ابن وعند ص٢٧٨-٢٧٩).
بقدرة فاعًال فيكون فعله وجود مع اإلنسان قدرة هللا يعتني أن فريق وأحال ص٥). والتجوير، التعديل
ج٢، (مقاالت، عدمت وقد بقدرة العجز مع اإلنسان من الفعل يوجد أن عباد أحال كما معدومة.
وأنكر ص٢٧٨-٢٧٩). ج١، (مقاالت، يستعملها أو اإلنسان بها يفعل ال القدرة عباد عند ص٢٠-٢١).
بها واقع فالعقل ذلك ومع املستعمل، اليشء يف يحل االستعمال ألن الفعل يف القدرة تستعمل أن الجبائي

ص٢٧٥). ج١، (مقاالت،
ص٣٢٤. الرشح، 279
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وهو التكليف، مناط الحادثة املقدرة أن كما وللصوارف. للدواعي جحد الرضورة وجحد
والعقاب.280 الثواب مناط بدوره

واحدة؛ والغاية واحد، الباعث ألن مختلفة محالَّ يف تظهر واحد، جنٍس من والقدرة
حق كلمة قول عىل والقادر جماعة، كل يف عليه قادر جماعة يف املظلوم نرصة عىل فالقادر
ويمكن املوانع.281 ارتفاع برشط لحظة أية ويف جماعة أية يف عليه قادر جائر حاكٍم وجه يف
يضحي أن يمكن التضحية عىل فالقادر املقدورات؛ من عديدات تحدث أن الواحدة للقدرة
غايٍة إىل تهدف جميعها املقدورات هذه ولكن والجماعات. األفراد من عديد سبيل يف بنفسه
األفعال هذه تتحول أن دون املتماثلة األفعال من بعديد القدرة تأتي أن ويمكن واحدة.282
تعبريًا الفعل يف واالستمرار الفعل إىل الفاعل وشوق الباعث، لحيوية وذلك آيل، تكراٍر إىل
كمال عن تعبريًا الفعل من جزءًا يأتي القدرة من جزءًا أن ذلك يعني وال طبيعته. كمال عن
وكذلك ا كمٍّ تتجزأ ال القدرة ألن الفعل من يأتي القدرة من جزءًا أن ذلك يعني وال طبيعته.

االعتقادات وبعض والسكنات الحركات من واإلحداث اإليجاد يف تأثريًا الحادثة للقدرة املعتزلة أثبتت 280
نفسه من اإلنسان يجد التي وهي اإلدراكات، وبعض به، الحاصل والعلم واالستدالل، والنظر واالعتمادات
وتنحرص ص٥٥). (التمهيد، عنها والكف بمبارشتها التكليف وورود والدواعي البواعث عىل تتوقف أنها
وقوع نفسه من اإلنسان يحس (١) السمع. مدارك (ب) العقل. مدارك (أ) مسلكني: يف املعتزلة حجج
أصًال يتحقق أالَّ ا فأمَّ تفعل، وال بافعل العبد إىل ه متوجِّ التكليف (٢) والصوارف. الدواعي حسب الفعل
طلب التكليف والرتك. الفعل عىل مقدر والجزاء بالتكليف. مقرون والوعيد والوعد سفًها، التكليف فيكون
اإلنسان خطاب بني فرق يبقى وال والعقاب. والثواب والوعيد الوعد بطل يحصل لم فلو مطلوبًا، يستدعي
بديهي وهذا والطلب. التكليف أمر وبني والتعجيز التسخري أمر بني فصل وال الجماد، وبني العاقل
عىل والرش الخري وإحالة والنهي، باألمر بعًضا بعضنا يخاطب إذ الرشعي؛ التكليف عن النظر برصف
يكون وال للحقائق منكر سفسطائي إال ذلك يف يناظر وال العقل. حد عىل خروج ذلك وإنكار املختار،
مخلوقة املختارين العباد أفعال أن عىل فمتفقون املعتزلة ا وأمَّ ص٧٩–٨٣). (التمهيد، الرضب إال أمامه
املعتزلة حجة مقدوراتهم. يف داخلة غري الرب مقدورات أن كما الرب، مقدورات يف داخلة غري وأنها لهم،

ص٢٢٠–٢٢٣). (الغاية، باطًال التكليف كان لغريهم مخلوقة كانت لو العباد أفعال أن هي
إيجابًا البدنية القدرة عن إجابات واحد؟ جنٌس مختلفة محالَّ يف القدرة هل سؤال: عىل اإلجابات كل 281

بالرجل الكالم وامتناع بالرجل، امليش بها يكون التي هي باللسان الكالم عىل القدرة (أ) مثل: نفيًا، أم
ص٢٨٠). ج١، (مقاالت، املحل الختالف امليش عىل القدرة غري الكالم عىل القدرة (ب) املوانع! الختالف
(اإلرشاد، األوقات تعاقب عىل املقدورات من له نهاية ال بما تتعلق الحادثة القدرة أن املعتزلة أصل 282

ص٢٢٣).
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لوجود طبًقا واملقدور وضعفه، الباعث لشدة طبًقا وضعًفا، شدًة القدرة تتفاوت املقدور.
عدمها.283 أو املوانع

وال املختلفات. عىل قدرة أيًضا تكون فإنها املتماثالت عىل قدرة القدرة تكون وكما
البواعث من عديد تباين بل الغاية، أو القصد أو الباعث يف اختالًفا هنا االختالف يعني
فرد منفعة عىل فالقادر والرشف؛ القيمة حيث من درجاتها وتفاوت والغايات واملقاصد

القصد.284 وكمال الباعث وقوة ملدى طبًقا املجموع منفعة عىل قادر بعينه
وال باملتضادات. أيًضا تتعلق فإنها واملختلفات، باملتماثالت تأتي القدرة أن وكما
السلوك ه توجِّ الغاية ألن ونقيضه؛ اليشء إتيان عىل قادر اإلنسان أن هنا التضاد يعني
إثباتًا تعني بل ووجوده، طبيعته عن تعرب واحد خطٍّ ذات اإلنسان ورسالة القصد. نحو
قادر وغري اليشء عىل مجربًا لكان وضده اليشء عىل قادًرا اإلنسان يكن لم لو ألنه للحرية
فتقدر الطبيعة تأتي ثم الحرية، إلثبات نظرية رضورٌة الضد عىل القدرة إثبات سواه. عىل
الباعث التحاد الضدين عىل القدرة تكون وقد بالغاية.285 املحدد اليشء فعل عىل عمليٍّا

وإنما واحد، وقٍت يف جميًعا واحد محلٍّ يف مثَلني إيقاع بها يتأتى ال الواحدة القدرة أن عىل متفقون 283

عدتها عىل القدر كثرت والوقت املحل اتحاد مع األفعال أعداد كثرت فإن بالقدرتنَي. كذلك مثالن يقع
القوي قدرة بني ذلك يف الحال يفرتق وال واملتضاد. واملختلف باملتماثل تتعلق القدرة ص٢٢٣). (اإلرشاد،
ذلك. عىل زائد آخر وجزء … جزء كل يف يفعل أن يمكنه أحدهما إن حيث من يفرتقان وإنما والضعيف،
(الرشح، … ذلك من بأزيد تتعلق وال املتماثل، من واحد بجزءٍ واحد واملحل واحد والوقت تتعلق القدرة
من عليه كان عما يتغري حتى منه جائز مثله وفعله إال فاعل يفعل ليس الهذيل: أبي وعند ص٤١٦).
نفسه إىل رجع إذا والعاقل الراوندي: ابن ويقول ص١٥). (االنتصار، واملنع العجز إىل والتخلية القدرة
(االنتصار، عليه دخل تغيريًا تعني غريها يف منه يستحل لم ما حاٍل يف الفعل منه جاز من أن علم

ص١٤).
ص١٢٣). (اإلرشاد، تتضاد ال التي باملختلفات القدرة تتعلق املعتزلة أكثر عند 284

القدرة ص٢٧٥). ج١، (مقاالت، ضده وعىل الفعل عىل قدرة االستطاعة أن عىل املعتزلة أجمعت 285
القدرة تكن لم لو ص٢٢٣). (اإلرشاد، باملتضادات تتعلق القدرة ص٣٤٢). (املحيط، الضدين عىل قدرة
(رشح، القبيح يفعل ال وهللا قبيح، وذلك يطاق، ال بما الكافر تكليف يكون أن لوجب للضدين صالحة
ص٤١٩). (رشح، ضد له كان إذا ضده جنس عىل قادًرا يكون أن اليشء عىل القادر حق من ص٣٩٦).
صحت إذا القدرة سبيل هو وهذا اآلخر، الضد عن نفاها الضدين أحد عىل القدرة الهذيل أبو نفى وملا
الزيدية بعض عند ص١١). (االنتصار، ضده عن انتفت فعل عىل انتفت وإذا ضده، عىل صحت فعل عىل

ص١٤٠). ج١، (مقاالت، الكفر به يفعل الذي هو اإليمان به يفعل الذي اليشء
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كراهية عىل قدرة املضطهد الشعب حب عىل القدرة الوضع. واختالف والقصد والغاية
واقٍع يف اإليمان فعل عىل والقدرة الظلم. كراهية عىل قدرة العدل حب عىل والقدرة الطاغية.
قدرة القدرة كانت فإذا الكفر. إىل يدعو واقع يف الكفر مقاومة عىل قدرة اإليمان عىل مبني
وال يتبدل وال يتغري ال الذي املوجه للفعل وصًفا ذلك يكون ضده عىل ال واحد يشءٍ عىل
من نابًعا املوقف كان إذا وغايته. ومقصده وطبيعته اإلنسان رسالة عن يعرب والذي يتوقف
الدافع فإن الطرفان، استوى إذا ا أمَّ طبيعته. يغري أن اإلنسان يستطيع فال اإلنسان طبيعة
ترك هل أيًضا: للرتك بالنسبة السؤال يطرح وقد الفعلني.286 أي سيحدد الذي هو األقوى

ضده؟287 فعل هو اليشء
مبدئي قوٌل حدوثه حال يف تركه عىل قدرة أيًضا هي اليشء عىل القدرة بأن والقول
والرتك الفعل عىل قادًرا اإلنسان يكن لم لو نظريٍّا. ممكنة الحرية تكون حتى خالص
تكون وقد الجرب. يف يوقع قد ترك بال والفعل الحرية. عىل دليل هنا الرتك حرٍّا. كان ملا
إتيان عىل القدرة من والحرية االستطاعة عن تعبريًا أكثر الفعل عن االمتناع عىل القدرة
الفعل من نوع ذاته عدم إن بل الفعل. عدم وعىل الفعل عىل قدرة هي القدرة الفعل.
غياب طريق عن فعل التولد أن كما الغياب طريق عن فعل هو الرتك عنه.288 إحجام ألنه

عىل أو عليه بالقدرة اإلنسان يوصف أن استحال الضدين أحد ُوجد إذا املعتزلة: قول معنى هو وهذا 286

يوصف ولكن عليه بالقدرة اإلنسان يوصف لم الضدين أحد ُوجد إذا اإلسكايف: قول وكذلك اآلخر. الضد
كان اللذين الضدَّين أحد اإلنسان فعل فإذا سؤال: عىل إجابة ص٢٧٦). ج١، (مقاالت، اآلخر عىل بالقدرة
بعض موقف أيًضا وهذا يفعله؟ لم الذي الضد عىل بالقدرة يوصف هل أحدهما، كون قبل عليهما يقدر
يشء كل استطاعة قولهم يف اإلبايض وإدريس حرب ابن ومحمد كامل بن يحيى مثل الخوارج اإلباضية

ص١٧٤). ج١، (مقاالت، ضده استطاعة غري
ص٦١). ج٢، (مقاالت، واإلثبات النفي بني ال أم ضده أخذ هو اليشء ترك هل للرتك املثبتون اختلف 287
لإلرادة بالنسبة وكذلك ال، أم ضده عن نهي باليشء األمر هل والنهي، األمر إىل بالنسبة نفسه اليشء

ص٧٨). ج٢، (مقاالت، األصوليني مباحث من وهي والكراهة،
عىل القادر حق من ص٢٧٧). ج١، (مقاالت، والرتك الفعل عىل قادر اإلنسان املعتزلة بعض عند 288

(املغني، تركه منه يصح أن اليشء فعل منه صح ومتى ضد. له كان إذا تركه عىل قادًرا يكون أن اليشء
عمر بن ومعمر غطفان بن هللا وعبد عمر بن ورضار املعتمر بن برش وعند ص٣٩). التوليد، ج٩،
وتركه لليشء تصلح القدرة الراوندي ابن وعند ص١٨). ج٣، (الفصل، والرتك للفعل االستطاعة والعطار
ج١، (مقاالت، وتركه للفعل االستطاعة الرافيض زرقان وعند ص٢٧٥). ج١، (مقاالت، حدوثه حال يف
اختلفوا ثم الرتك. عىل يقدر الفعل عىل يقدر كما القادر أن عىل املتكلمون اتفق الرازي: ويقول ص١٢).
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دراستهما والرتك الفعل يف املهم ليس بعده. والتولد املبارش الفعل قبل الرتك املبارش. الفعل
نحٍو عىل أو والصفات، الذات قضية وهي التارك غري الرتك هل ميتافيزيقي، نحٍو عىل
دراستهما املهم سواء.289 حدٍّ عىل الفعل وعدم الفعل يف لإلنسان حركتان هما هل طبيعي
هو الفعل عدم أي واإلحجام وإحجام. إقدام فعل كل خالص. إنسانيٍّ سلوكيٍّ نحٍو عىل
الناحية من ولكن وروية وقصًدا وباعثًا واستطاعة وقدرة جهًدا يتطلب الفعل من نوع
فالقادر تركه. عىل قدرة تكون ال والقصد والغاية للباعث طبًقا يشء عىل القدرة الفعلية،
إليه، اإلساءة عىل يقدر ال الشعب خدمة عىل والقادر النكوص، عىل يقدر ال التضحية عىل
الغاية. وُعدمت القصد وضاع الباعث ضعف وإال القعود عىل يقدر ال الجهاد عىل والقادر
مثل هو الرتك وتركه. اليشء فعل عىل قادر فهو غاية وال قصد وال له باعث ال الذي ا أمَّ
ألنه تبديله أو تركه يمكن ال والقصد للغاية طبًقا الفعل يحدث أن فما نصفه. أو الضد
الحرية عىل كدليل الفعل قبل ممكنًا الرتك كان إن وحياته. اإلنسان وجود عن تعبريًا أصبح

ومقصده.290 غايته وحقق اإلنسان طبيعة عن عرب قد يكون الفعل بعد فإنه
إجابة وال ملرتوكني؟ ترك الرتك هل أيًضا: يسأل لفعلني؟ فعل الفعل هل يسأل: وكما
ُسئل وكما واحد.291 آٍن يف فعلني عن يمتنع أن لإلنسان يمكن إذ برشية؛ تجربٍة بتحليل إال
يرتك هل الرتك: يف السؤال يكون كذلك بباله؟ يخطر ال ما اإلنسان يفعل هل قبُل: من
الرتك. رشط فكذلك والقصد، الروية الفعل رشط كان وملا بباله؟292 يخطر ال ما اإلنسان

باقون وقال … األصيل العدم عىل ويبقى شيئًا يفعل أال الفعل ترك األكثرون: فقال الرتك، تفسري يف
ص٨١-٨٢). (معالم، … الضد فعل عىل عبارة الرتك

ص٦٠-٦١). ج٢، (مقاالت، التارك؟ غري يعني هل والكف لليشء الرتك يف املتكلمون اختلف 289
ج١، (مقاالت، الوجوه من وجه عىل حاله يف عليه قدرة االستطاعة تكون أن املعتزلة أكثر أحالت 290
عىل قدرة قبله وأنها تركه، عىل ال حاله يف عليه قدرة االستطاعة الصالحي: الحسني أبي وعند ص٢٧٥).
قوة كانت وإن وأنها للفعل، الفعل حال يف إليها يُحتاج القوة أن وعنده ص٢٧٥). ج١، (مقاالت، تركه

ص٢٧٧). ج١، (مقاالت، تركه كون حال يف عليه قوة فهي تركه وعىل قبله عليه
ج٢، (مقاالت، واحد لفعٍل أو لفعلني ص٦١)، ج٢، (مقاالت، ملرتوكني الواحد التارك هل اختلفوا 291

ص٦٣-٦٤).
اإلرادة البعض وعند الروية، تثبت الخاطر رضورة بباله؟ يخطر ال ما اإلنسان يرتك هل واختلفوا 292

ص٦٢). ج٢، (مقاالت، النزوعي الفعل هو وهذا داٍع، وال خاطر بغري كافية
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إىل الفعل يحتاج وكما أيًضا.293 الفعل كان كما الجوارح أو القلوب أفعال من فعل والرتك
والرتك ترك إىل الفعل يتحول وقد الرتك.294 أو للفعل ا إمَّ فاإلرادة أيًضا؛ الرتك يحتاج إرادة
الفعل استمرار موضوع الفعل يف يُثار وكما واملقاصد.295 البواعث تغريت ما إذا فعل إىل
من والقصد الباعث ذهب فطاملا ومتولد؟ باٍق هو هل الرتك كذلك املتولد، الفعل يف وبقائه
وبتعبرياٍت آخر نحٍو عىل نفسه املوضوع يُثار وقد الثاني.296 الرتك يف يظل األوَّل الرتك
يف وذلك والنفي. واإلثبات والكراهة، واإلرادة والنهي، األمر مثل والرتك الفعل بدل أخرى
للفعل والتحليل املادي لليشء التحليل بني التحليل ويرتاوح نفي؟ اإلثبات هل مثل: صيغة
ويرجع فعلني. وليسا حركتان وكأنهما والنهي األمر تحليل مثل بينهما، الجمع أو اإلنساني
فرديته عىل اإلبقاء أو عقيل صوريٍّ بناءٍ إىل اإلنساني الفعل إحالة إىل ذلك يف الخالف

والواقع.297 العقل بني فيه والتوتر األصول علم يف الحال هو كما وخصوصيته،
أفعال يف سواء يُطاق، ال ما تكليف يستحيل فإنه بالقدرة، واقًعا الفعل كان وملا
تكليف وألن باملقدور، والقدرة باملراد، اإلرادة ملقارنة نظًرا الخارجية، أو الداخلية الشعور
الحرية، إىل بالنسبة القدرة ألهمية ونظًرا القبح.298 فعل هللا عىل يجوز وال قبيح يُطاق ال ما

ص٦٢). ج٢، (مقاالت، القلب؟ أفعال من الرتك هل اختلفوا 293
ص٦٣). ج٢، (مقاالت، الفعل؟ مثل إرادة إىل الرتك يحتاج هل 294

ص٦٣). ج٢، (مقاالت، تركه؟ بعد الرتك فعل يجوز هل 295

هل ص٦٤). ج٢، (مقاالت، متولد؟ الفعل مثل الرتك هل ص٦٣). ج٢، (مقاالت، باٍق؟ الرتك هل 296

ص٦٣-٦٤). ج٢، (مقاالت، واحدة؟ حالٍة يف فعالن يرتك
وجه من معلوًما اليشء يكون أن مثل آخر، وجٍه عىل ونفيه وجه عىل اليشء إثبات يمكن البعض عند 297

ص٧٦-٧٧). ج٢، (مقاالت، مستحيل اآلخر البعض عند أنه حني يف آخر، وجٍه من مجهوًال
يجوز ال وقالت: ص٢٧٥). ج١، (مقاالت، عليه يقدر ال ما عبًدا هللا يكلف أن املعتزلة جميع أنكرت 298
يطيقون ال ما العباد يكلف ال هللا إن الجبار: عبد القايض وقال ص٨٢). (معالم، يُطاق ال ما تكليف
وذلك يُطاق، ال ما تكليف عنها يلزم بالقدر القدرة مقارنة ألن وذلك ص١٣٣)؛ (الرشح، يعلمون وال
ال ما تكليف باإليمان الكافر تكليف أيًضا: ويقول ص٣٩٠). (الرشح، القبيح يفعل أالَّ العدل ومن قبيح،
يُطاق ال ما تكليف هذه والحال تكليفه فيكون القدرة؛ يعَط لم الكافر سواء. والقدرة الطاقة ألن يُطاق؛
باإليمان الكافر تكليف يكون أن لوجب ملقدورها مطابقة القدرة كانت لو ص٤٠٦). ص٤٠٢، (الرشح،
عن السنة أهل بعض خرج وقد ص٣٩٦-٣٩٧). (الرشح، فيه لوقع أطاقه لو إذ يُطاق؛ ال ملا تكليًفا
التكليف صحة مثًال: النسفي فعند املعتزلة. نظر درجة إىل وتنبَّهوا يُطاق ال ما تكليف جواز يف تعنتهم
العبد يكلف وال ص١٠٥-١٠٦). (النسفي، وسعه يف ليس ما العبد تكلف وال االستطاعة، هذه عىل تعتمد
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القدرة، نقيض وهو العجز، أصبح يُطاق ال بما التكليف جواز عدم يف الطاقة نقيض وعىل
فيهما املقدور يتعلق ال اللذين الكسب أو الجرب يف كذلك يكون أن دون الحرية مباحث أحد
اإلطالق. عىل قادرة إنها إذ حال؛ بأي العجز ينتابها ال خارجية بقدرٍة بل اإلنسان، بقدرة
اإلنسان القدرة. ممارسة من تمنعه اإلنسان عىل طارئة حالة وهو القدرة، نقيض العجز
اإلنسان. غري والعجز العجز. وهو آفة به تحدث حتى بغريه، ال بنفسه مستطيع قادٌر حيٌّ
آفة له تعرض عندما أنه حني يف ذاته، وقدرته الفعل، عىل قادر املبدأ حيث من اإلنسان
االستطاعة وأن بغريه، مستطيع اإلنسان أن العجز حدوث يعني ال غريه. الوهن يكون
هو والعجز املبدأ، هي القدرة غريه. والعجز بنفسه مستطيع اإلنسان أن يعني بل غريه،
يفيد ال كما القدرة، عىل عارضة حالًة دام ما رضورة أنه العجز يعني وال االستثناء.299
من املمنوع القادر لإلنسان حالة العجز الخارجي.300 العالم من أو البدن من جرب أي
وذلك وحبس لقيد ا إمَّ الفعل من منًعا العجز يكون وقد العاجز.301 حال هو الفعل، إتيان

للعبد يمكن ال لكنه نفسه. يف ممكنًا أو الضدَّين كجمع نفسه يف ممتنًعا كان سواء وسعه يف ليس بما
فال العايص وطاعة الكافر كإيمان خالفه أراد أو خالفه علم هللا أن عىل بناءً يمتنع ما ا أمَّ الجسم. كخلق
الوسع يف ليس بما التكليف عدم ثم نفسه إىل بالنظر للمكلف مقدوًرا لكونه به التكليف وقوع يف نزاع
اإلسفراييني، حاشية ص١٠٧-١٠٨؛ الخيايل، حاشية ص١٠٦-١٠٧؛ التفتازاني، (رشح … عليه متفق

ص١٠٦-١٠٧).
حيٌّ اإلنسان األسواري: وعيل النظام عند ص٢٢). ج٣، (الفصل، العجز وهو ضد، لها االستطاعة 299
شأنه من ملا لنفسه مستطيًعا يكون أن يجوز ال واإلنسان غريه. هما واستطاعة بحياة ال بنفسه مستطيع
النظام وعند ص٢٧٤). ج١، (مقاالت، اإلنسان غري وهي العجز، هي واآلفة آفة. به تحدث حتى يفعله أن
ج٣، (الفصل، ذلك حزم ابن ويرفض ص١٩). ج٣، (الفصل، املستطيع عىل دخلت آفة العجز أيًضا:
والحياة مستطيع، حيٌّ اإلنسان املعتزلة: وأكثر الفوطي وهشام ومعمر الهذيل أبي عند ولكن ص٢٣).

ص٢٧٤). ج١، (مقاالت، غريه هما واالستطاعة
جعل الذي النجاري إبراهيم عند إال االختيار توجب االستطاعة كانت وإن الرضورة يوجب ال العجز 300

ص٧٠). ج٢، (مقاالت، االختيار توجب االستطاعة أن كما الرضورة يوجب العجز
بحسب عليه تختلف واألسماء يصح. ال وحالة عليه، قدر ما إيجاد منه يصح حالة حالتان: له القادر 301
يتعذَّر ال واملنع بمنع، إال يكون ال املمنوع ممنوًعا. والثاني فعليٍّا مطلًقا ى يَُسمَّ األوىل الحالتني. اختالف
له وليس العاجز هو العجز األسواري: وعيل األصم وعند ص٣٩٣). (الرشح، الفعل ملكانة القادر عىل
أكثر وعند ص١٩). ج٣، الفصل، ص٢٨٣؛ ج١، (مقاالت، العاجز غري شيئًا ليس العجز به. يعجز عجز
وليس اإلنسان، غري العجز فقال: التوفيق عباد حاول وقد ص٢٨٣). ج١، (مقاالت، العاجز غري املعتزلة

ص٢٨٤). ج١، (مقاالت، وعجز إنسان عن خرب عاجز ألن العاجز غري
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أخرى. أشياء عىل قادر يشء عن العاجز اآللة.302 لفقد أو لعارض أو القيد قوة لزيادة
لفعٍل معني وقٍت يف طارئة حالًة العجز دام وما األفعال. كل يف ال فعل، يف العجز يتعني
القدرة ظهرت الفعل ونوع والوقت الحالة تغريت ما إذا فإنه معني، مانٍع لوجود معني
والقصد. والهدف الوعي لغياب يستمر الذي العجز هو الدائم الوحيد العجز جديد.303 من
البدنية املوانع والحياة. الوجود عن يكف نفسه اإلنسان فإن رسالته اإلنسان كان وملا
ألن العجز واستمرار القدرة نهاية توقفها يعني وال العضوية.304 والحياة كالقيد عارضة
وغاياته وُمثله وقدوته وسريته وآثاره وأفكاره وسنته بعمله حياته بعد مؤثًرا يكون اإلنسان
الشعور.305 حياة هي فالحياة الوعي؛ توقف بل الحياة توقف ليس الدائم العجز ونموذجه.
املوت؛ بعد تتوقف ال الجوارح أفعال أم القلوب أفعال كانت سواء اإلنسان أفعال إن
اإلنسان أفعال باقون. الناس فيها يتحرر نظم تأسيس أو شعوبهم بتحرير يقومون فالذين
يظل علًما وراءه يرتك ما إن كالعلم. القلوب أفعال وكذلك الظاهرة، حياته بعد ما إىل ممتدة
قدرة اإلنسان يف تكون قد لذلك لإلبداع.306 وأصًال ًها وموجِّ ومؤثًرا مقروءًا ساريًا، العلم هذا

ص٣٩٣. الرشح، 302
ج١، (مقاالت، يشء عىل قوة تكون ال القوة عباد عند ولكن فعل، عن عجز العجز املعتزلة أكثر عند 303

ص٢٨٤).
العاجز قال: الذي عباد إال أشياء عن عاجًزا أشياء، عىل قادًرا اإلنسان يكون قد املعتزلة أكثر عند 304

ص٢٨٢). ج١، (مقاالت، ميت
فالعجز يجامعها وال ينفيها ما ا فأمَّ يجامعها. وال ينفيها قد وما القدرة يجامع ما املانع من 305

أيًضا لجاز القدرة ينفي كان لو القيد أن وذلك أشبهه، وما فالقيد ينفيها وال يجامعها ما ا وأمَّ والزمانة.
صحيح غري القيد فكان اآلفات. من وسالمتها الجوارح صحة هي القدرة ألن والسالمة الصحة ينفي أن
قادر هو ما منع إنما أنه عىل دلَّ تقييده بل وجه لتقييد يكن لم كذلك كان ولو مزمنًا. كان بأن الرجل

ص٨٠-٨١). (االنتصار، لفعله يمنع لم لو يفعله أن عليه
وأجاز موته. مع وال عليه قدرته مع الفاعل من القلوب أفعال وجود يجوز ال الهذيل أبي عند 306

امليت أن وزعم يمت. لم حيٍّا كان إن قدرته عدم وبعد موته بعد ِمنَّا الفاعل من الجوارح أفعال وجود
(الِفَرق، والعجز املوت قبل موجودة كانت التي بالقدرة الجوارح ألفعال فاعَلني يكونا أن يجوز والعاجز
فناء بعد وجودها يصح الجوارح كأفعال القلوب أفعال هاشم وأبي الجبائي وعند ص١٢٨-١٢٩).

ص١٢٩). (الِفَرق، القلب ألفعال فاعًال العاجز كون يجوز … عنها العجز وجود ومع عليها القدرة
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بدنية أمامها موانع لوجود اإلمكانية من حالة يف ظاهرة، غري القدرة ألن قادر يُقال وال
درجات باختالف القدرة ظهور أشكال وتختلف خارجية.307 أم داخلية اجتماعية، أم
كاإلرهاب الفكرية واملوانع التامة؛ الحركة من تمنع والحبس كالقيد البدنية فاملوانع املوانع؛
املوانع. تعددت مهما للظهور حيلة القدرة تعدم ال ذلك، ومع القول. من تمنع والرقابة
لكان القدرة تظهر لم وإن نحو. أي عىل قدرته إظهار عىل باستمرار قادًرا اإلنسان ويظل
املوانع.308 غياب بمجرد عليه قادر الفعل من املمنوع الفعل. من هروبًا أو للعجز تربيًرا ذلك
وإذا الفعل، يحدث لم ل األوَّ الحال يف املانع ُوجد فإذا املانع، وجود بمجرد العجز يحدث
بالرغم الفاعل يعدم وال الثاني.309 يف يحدث ولم األوَّل يف الفعل حدث الثاني الحال يف ُوجد
األولوية لها فالقدرة بالفعل؛ اإلتيان ثم املوانع لرفع الكامنة طاقاته استعمال املوانع من
يُقال فال ا؛ كمٍّ يتجزأ ال واملقدور أول. مانٌع هناك وليس أوىل قدرة هناك املانع. عىل املطلقة
ليسا واملقدور القدرة ألن منه؛ األكثر عىل أو منه األقل عىل يقدر يشء عىل القادر إن مثًال
يقدر قد يشء عىل فالقادر مًعا؛ والنفسية البدنية العوامل من مجموعة الفعل فحسب. ا كمٍّ
ومن الباعث. ضعف لو منه أقل عىل يقدر ال وقد القوي. الباعث توافر لو منه أعظم عىل
لها.310 حدود ال النفسية الناحية من ولكنها اإلنسانية، للطاقة حدود هناك البدنية الناحية
الباعث قوة والضعفحسب الشدة بني القدرة تتفاوت بل يتجزأ ال واملقدور تتجزأ ال القدرة
كله الفعل يتحقق لم وإذا كيف.311 أيًضا هي بل فحسب ا كمٍّ القدرة ليست الغاية. وكمال

(مقاالت، قادر إنه يُقال وال قدرة فيه املعاينة حال عباد وعند قادر. بال قدرة توجد أن املعتزلة أنكر 307
ص٢٨٢). ج١،

يكون اإلنسان منع إذا مثل القدرة وجود إىل اإلجابات كل تشري قادر؟ املمنوع هل سؤال عىل ردٍّا 308

وأطلق. حل إذا قادر منه. منع عىل قادًرا نسميه ال ولكن فيه القدرة القدرة. يضاد ال فاملنع قادًرا؛
ص٢٨٢-٢٨٣). ج١، (مقاالت، يشء عىل يقدر وليس قادر املمنوع

الطبيعي. املستوى إىل اإلنساني املستوى من كله التحليل انتقال يُالَحظ 309

من البدني املستوى إىل اإلجابتان تشري قد األكثر؟ عىل يقدر يشء عىل القادر هل سؤال: عىل إجابة 310
ج١، (مقاالت، فقط القوة عدم وإنما فيه عجز ال (ب) عجز. فيه يكون أن من بد ال (أ) القادر: جانب

ص٢٩٣).
وال النفسية العوامل اإلجابات تغفل القوة؟ من بجزء جزأين حمل عىل يقدر هل سؤال: عىل ا ردٍّ 311

الجبائي وعند جزأين. من أكثر أو جزأين يحمل أن القدرة من بجزء يقدر قد مثل: كمية ردوًدا إال تعطي
لجاز القوة من بجزء جزأين عىل يقوى أن جاز ولو القوة. من واحد بجزءٍ إال جزء حمل عىل يقدر ال
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الفعل مهمة كله. الفعل غياب من الكامل الفعل إىل أقرب أيًضا يكون منه جزء وتحقق
الفعل من جزء مثًال القومية عن فالدفاع منه. جزءًا وجعله الجزئي الفعل احتواء الكامل
عرضها كما الحقيقة يف املوضوعات وهذه اإلنسانية. عن الدفاع يف احتواؤه يمكن الكامل
عىل اإلبقاء وبالتايل واملانع، والفعل والطاقة القدرة تحليل يف أهميتها من بالرغم القدماء
عقليًة صوريًة تظل اآلخر يف والتعمية االغرتاب يف وقوع دون اإلنساني الفعل مستوى
الصوري الطابع لهذا ونظًرا معني. موضوٍع إىل تشري واقعية عمليًة منها أكثر افرتاضية
إنه بل خالصة. صوريًة إجاباٍت التساؤالت هذه من كثري عىل اإلجابة يصعب االفرتايض
فيها تظهر معينة اجتماعيٍة مواقَف إىل اإلشارة دون خالصة صوريٍة إجاباٍت أية لها ليس
والغايات. واملقاصد البواعث فيها تظهر خاصة تجربٍة إىل اإلشارة ودون العجز أو القدرة
أو واقع تغيري إثباتًا أم نفيًا سواء صوري موضوٍع عىل الصورية اإلجابة تستطيع وهل

البرش؟ مصري تقرير

االستطاعة (5-3)

عن يعرب آخر لفٌظ وهو القلوب.312 أفعال يف منها الجوارح أفعال يف أظهر االستطاعة
بالوجود مرتبطة القدرة كانت فإذا يعينه. فعل ويف أخصَّ بصورٍة ولكن القدرة معنى
عن تعبريًا القدرة كانت وإذا والزمان. والطاقة بالفعل مرتبطة االستطاعة فإن والحياة،
التعبري هي االستطاعة فإن ورسالته، وحياته وجوده عن كتعبري العامة اإلنسان فاعلية

االستطاعة؟ فما الزمان. يف محدد فعٍل عىل قدرته عن الخاص

األجزاء من جزأين يحمل اإلنسان إن ويقول: القوة. من بجزء واألرضني السموات حمل عىل يقوى أن
الحمل من أجزاء أربعة ففيه القوة من بجزأين األجزاء من جزأين حمل إذا وإنه القوة من بجزأين

ص٢٨٣). ج٢، (مقاالت،
القلوب أفعال بني الهذيل أبو فرق وقد السنة. أهل وبعض والرافضة املعتزلة معظم ذلك يف يشارك 312
حال يف معها واالستطاعة القدرة عدم مع منه القلوب أفعال وجود يصح ال فقال: الجوارح. وأفعال
الفعل يف يوجد من وأن األوىل. الحال يف بها فيفعل بتقدمها وقال الجوارح أفعال يف ذلك ز وجوَّ الفعل.

ص٧٧). ج١، (امللل، فعل حال غري يفعل فحال قال الثانية الحال اآلخر
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بالفعل للقيام الالزمة البدنية القدرة أي والسالمة، الصحة بأنها االستطاعة تعريف إن
لها. مساوية األقل عىل أو القدرة عن بديًال أحيانًا الصحة وتكون خالص. ماديٌّ تعريٌف
اآلفات عن التخيل الصحة وتشمل البدن.313 صحيح اإلنسان هو القادر اإلنسان ويكون
البدن سالمة ألن البدن سالمة مجرد من أكثر االستطاعة أن والحقيقة واملوانع. واألمراض
ليست فهي والغاية والقصد الباعث االستطاعة تشمل البدنية. لالستطاعة محل إال هي ما
البنية سالمة عىل زائدة قدرٌة بل املزاج اعتدال من أكثر وهي جوهر. بل عرض مجرد
كاليد بدنية آلة الفعل؛ بها يُقام التي اآللة مجرد ليست االستطاعة أن كما مًعا.314 واملزاج

صحيح كان إن أحدنا للقدرة. ال الصحة ملكان الفعل القادر من يصح املعتزلة: من البغداديون يقول 313
إىل مستندة الفعل صحة تكون أن فوجب يصح؛ لم البدن صحيح يكن لم ومتى الفعل، منه يصح البدن
هي االستطاعة الدمشقي. وغيالن األرشس بن وثمامة املعتمر بن برش وعند ص٣٩٢). (الرشح، الفعل
ص١٠٦). ص٩٦، ج١، امللل، ص٧٤؛ ج١، (مقاالت، اآلفات من وتخليها الجوارح وصحة البنية سالمة
صحة هي القدرة الخياط وعند ص١٨٢). (الِفَرق، والسالمة الصحة غري ليست االستطاعة الكعبي وعند
حكيم بن ومحمد زرارة بن وعبيد أعني بن زرارة وعند ص٨٠). (االنتصار، اآلفات من وسالمتها الجوارح
االستطاعة الرافضة: من وكلهم الطاق وشيطان رباح بن وحميد سالم بن وهشام بكري بن هللا وعبد
املوانع وانتفاء الجوارح صحة االستطاعة حزم ابن وعند ص١١١-١١٢). ج١، (مقاالت، الصحة هي
اإلنسان بدن بني تفرقة بالرضورة نعلم العبد: قدرة إثبات يف الرازي ويقول ص٢٣). ج٣، (الفصل،
البنية سالمة إىل عائدة التفرقة وتلك العاجز، املريض وبني بالصحة، املوصوف األمراض، عن السليم
واآلالت األسباب سالمة عىل (القدرة) االسم هذا يقع النسفي وعند ص٧٧-٧٨). (معالم، املزاج واعتدال

ص١٠٥). (النسفي، والجوارح
البنية وأثبتا الجوارح. وصحة البنية سالمة عىل زائدة قدرٌة االستطاعة والجبائي، هاشم ابن عند 314

ومعمر الهذيل أبي وعند ص١١٧). ج١، (امللل، الحياة ثبوتها يف يشرتط التي املعاىف قيام يف رشًطا
ويقول ص٧٧). ج١، امللل، ص٧٤؛ ج١، (مقاالت، والسالمة الصحة غري وهي عرض االستطاعة واملردار:
األمراض زوال أو املزاج اعتدال أو االلتئام جهة من التأليف بها يراد ا إمَّ الصحة الجبار: عبد القايض
الجملة؛ عن يصدر إنما الفعل ألن صحته يف وال الفعل وقوع يف يؤثر ال مما ذلك من يشء أو واألسقام
إىل يرجع املزاج اعتدال املحل. إىل راجعة كلها األمور وهذه الجملة. إىل راجًعا يكون أن بد ال فاملؤثر
وقد الحكم، هذا به يعلق فكيف نفي، فإنه األسقام زوال ا وأمَّ واحد؟ حكٍم يف يؤثر فكيف متضادة. أموٍر
قادًرا وكونه قادًرا، لكونه إنما ووقوعه الفعل صحة يُقال أن إال فليس االشرتاك. األسقام زوال يف يقع
صفة األشعري أثبت وقد ص٣٩٢). (الرشح، الصحة وهي كلٍّ إىل تحتاج والقدرة بالقدرة، إال يصح ال
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ذاتها هي تكون أن دون وأثرها القدرة إليصال وسيلة فاآللة خارجية. آلة أو الرجل أو
تخلية التخلية، هي االستطاعة كانت إذا ا أمَّ الفعل.315 يصح حتى والقدرة باآللة قدرة
أية تخيل مجرد بالتخلية عنت إذا ا أمَّ املوانع، ارتفاع تتعدى ال الحالة هذه يف فإنها الشئون،
رجوًعا تكون فإنها بالفعل القيام اإلنسان وترك اإلنسان قدرة يف التدخل عن خارجية إرادٍة
ويف اإلنسان. قدرة يف خارجية إرادٍة تدخل هو فالكسب سلبي. نحٍو عىل ولكن الكسب إىل
عارض حاٌل االختيار وأن الدائم الحال هو الجرب أن والكسب التدخل يفرتض الحالتني كلتا
اإلرادة بتخيل التخيل يف أو بالفعل القيام لحظة يف الفعل عىل قدرة بخلق الكسب من ينشأ
بالفعل.316 للقيام لإلنسان وقتية بحريٍة والسماح الدائم الجرب عن املشخصة الخارجية
واآللة واملدة الشئون وتخلية كالصحة كلها العوامل هذه مجموعة االستطاعة تكون وقد
ومع به. الفعل يُنال ما كل فتكون شامًال تحديًدا االستطاعة تتحدد قد كذلك والباعث.317
يشءٍ أي إىل يشري وال العوامل هذه يعطي ال أنه إال الخطأ، من مأمون التحديد هذا أن
مادي. محلٍّ أي إىل اإلشارة دون خالًصا معنويٍّا تعريًفا االستطاعة تعرَّف وقد معني.318
هو املعنى كان إذا ا أمَّ له. وجود ال املجرد واملعنى معنى. مجرد االستطاعة تكون حينئٍذ

املقعد الزِمن وبني األعضاء السليم اإلنسان بني تفرقة ندري فنحن املزاج، العتدال مغايرة بالقدرة سماها
العاجز، دون للقادر صفة حصول يف إال ليست التفرقة وتلك الثاني. دون األوَّل من الفعل يصح أنه يف

ص٧٨). (معالم، القدرة هي الصفة وتلك
قادًرا كان إذا اإلنسان آخرين وعند مخرتعة وبقوٍة وبجارحة بآلة فعل الفاعل املعتزلة بعض عند 315

الفعل ص١١١-١١٢). ج١، ص١٩٩، ج٢، (مقاالت، وجه من قادر وغري وجه من قادر فهو وجد بآالت
ص٤٠٩). (الرشح، اآللة إىل يحتاج القدرة إىل يحتاج كما

ص١٨٠). ص١٧٤، ج١، (مقاالت، التخلية هي االستطاعة اإلباضية فرق إحدى عند 316

واآللة الوقت، يف واملدة الشئون، وتخلية الصحة، أشياء: خمسة االستطاعة الحكم بن هشام عند 317

الفعل كان األشياء هذه اجتمعت فإذا الفعل. يكون أجله من الذي املهيج والسبب الفعل، بها يكون التي
ص١١١-١١٢). ج١، (مقاالت، واقًعا

لعموميته حزم ابن ويرفضه ص١١٢). ج١، (مقاالت، الرافضة من عمرو بن هشام تعريف هذا 318

والجوارح كاآلالت به إال يكون ال ما االستطاعة إن قائًال الشهرستاني ويفصله ص٢٣). ج٣، (الفصل،
ص١٣٥). ج٢، (امللل، واملكان والوقت

202



الخارجية الشعور أفعال ثالثًا:

وعىل الفعل.319 يف مؤثًرا موجوًدا معنًى يكون فإنه للفعل النظري األساس إىل اإلشارة
من يجعل الذي الرصف املادي التعريف هناك الخالص الصوري للتعريف املقابل الطرف

املستطيع.320 نفس أو الجسم أبعاض أحد أو الجسم مجرد االستطاعة
بعد ممكنًا الفعل يكون حتى الفعل قبل االستطاعة تكون أن األفعال حرية وتقتيض
صنعه هو الذي وبقراره قبُل من املوجودة اإلنسان بإرادة الفعل يتأتى وحيث االستطاعة،
الفعل عىل االستطاعة تقدم يعني وال نحوها.321 يسري التي وبغايته يدفعه الذي وبباعثه

ص١٨٢). (الِفَرق، اآلفات من والسالمة البدن صحة غري معنًى االستطاعة املعتزلة من البرصيني عند 319

االستطاعة ليست اإلبايض وإدريس حرب بن ومحمد كامل بن يحيى مثل الخوارج اإلباضية بعض وعند
وعند ص١٨٠). ص١٧٤، ج١، (مقاالت، الفعل يكون وبه الفعل كون كونه يف معنى بل التخلية هي
جسًما يكون ال عنده اليشء ألن أجسام وال بأشياء وليست معاٍن هي العباد أفعال الحكم: بن هشام

ص٦٧). (الِفَرق،
إال العالم يف يشء ال ألنه أجسام العباد أفعال الطاق: وشيطان الجواليقي سالم بن هشام عند 320

ألنها االستطاعة بقاء ينكر النجار وكان ص٦٩). (الِفَرق، واألجسام العباد يفعل أن ويجوز أجسام،
بقاء اليشء يبقى أن يستحيل ألنه غريها يف يكون أن ويستحيل غريه، وهي الجسم جملة يف بداخلة ليست
(مقاالت، املستطيع بعض وهي جسم، االستطاعة سالم: بن هشام وعند ص٤٥). ج٢، (مقاالت، غريه
مجاورة وهي والطعم، كاللون الجسم أبعاض أحد االستطاعة جرير: بن سليمان وعند ص١١٢). ج١،
الدهنني ممازجة له مجاورة فاالستطاعة املستطيع؛ بعض تكون وقد ص٥٧). ج٢، (مقاالت، للجسم
ص٣١٢؛ ج١، (مقاالت، املستطيع بعض االستطاعة عمرو: بن رضار وعند ص١٤٠). ج١، (مقاالت،
ليست واألصم: كيسان بن الرحمن عبد بن بكر وأبي األسواري وعيل النظام وعند ص٣١٤). الِفَرق،
ال العرض ألن ذلك حزم ابن ويرفض ص١٩). ج٣، (الفصل، املستطيع نفس غري شيئًا االستطاعة
الفساد غاية يف قول املستطيع هي االستطاعة أن ويعترب ص٢٣). ج٣، (الفصل، الجسم بعض يف يكون

ص٢٢). ج٣، (الفصل،
الفعل قبل اإلرادة وأن ص١٧٥). ج١، (مقاالت، الفعل قبل االستطاعة أن عىل املعتزلة أجمعت 321
متقدمة القدرة وأن ص٧٩). (معالم، الفعل قبل إال توجد ال االستطاعة وأن ص٩٢). ج٢، (مقاالت،
ال يفعل ألن وإرادته يفعل، أن إىل ويقصد يفعل أن يريد اإلنسان وأن ص٣٩٦). (الرشح، ملقدورها
تتقدم والجبائي هاشم أبي وعند ص١٩). ج٣، (مقاالت، للمراد متقدمة إال تكون وال مراده مع تكون
قبل اليشء عىل قادر اإلنسان النظام وعند ص١١٧). ج١، امللل، ص١٨٦؛ (الِفَرق، الفعل عىل االستطاعة
الجبار: عبد القايض ويقول ص١٧٤). ج١، (مقاالت، وجوده حال يف عليه قادر بأنه يوصف ال وأنه كونه
من قائًال: ذلك عىل ويربهن ص٤١٢). (الرشح، الوجود إىل العدم من لخروجه القدرة إىل يحتاج الفعل
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يوجب ال كلها. الفعل رشوط بتوافر إال الفعل يتحقق ال إذ بالرضورة؛ متحقق الفعل أن
تكون وبالتايل إمكانياته.322 له تمهد كانت وإن بالرضورة الفعل عىل االستطاعة تقدم
وتوافر االستطاعة ُوجدت إذا كاآلتي: باالستطاعة؟ واقع الفعل هل سؤال: عىل اإلجابة
توافرت إذا ا أمَّ الفعل. وقع املوانع وامتنعت الغاية وكملت املقصد ووضح والداعي الباعث
توجد قد تحقق. دون خالصة إمكانيًة تظل االستطاعة فإن املوانع، ووجدت االستطاعة،
االستطاعة تقدم يعني ال كما الفعل.323 تحقيق رشوط تتوافر لم إذا فعل دون االستطاعة
هناك دامت ما ممكن غري أو ممكن يشء أي فعل عىل قادرة االستطاعة تكون أن الفعل عىل
القدرة حدود يف ممكن والفعل اإلنسانية، الطاقة حدود يف موجودة فاالستطاعة استطاعة؛
تقدًما الفعل عىل االستطاعة تقدم يعني وال والغاية.324 والقصد بالباعث موجًها اإلنسانية،
كما استطاعة.325 هناك تكن لم اإلنسان فقبل اإلنسان؛ وجود عىل سابًقا تقدًما أي مطلًقا
بعُد، تستعمل لم إمكانية حالة يف توجد ال ألنها عَرض؛ أنها الفعل قبل االستطاعة تعني ال

عىل قدر فإن الطالق، وقوع حال أو الطالق وقوع قبل ذلك عىل قادًرا يكون أن ا إمَّ امرأته يطلق أن قدر
يحتاج ال واقع فالطالق الطالق وقوع حال عليه قدر وإن نقوله الذي فهو الطالق وقوع قبل ذلك فعل

ص٤١٤). (الرشح، قدرة إىل
وقول ص٩٣). ج٢، (مقاالت، املراد قبل إال تكون فال موجبة كانت وإن اإلرادة أن املعتزلة قول وهذا 322

ص٣٤٨). (املحيط، له موجبة وليست للفعل سابقة القدرة إن الجبار عبد القايض
ص٢٧٥). ج١، (مقاالت، للفعل موجبة غري االستطاعة أن عىل املعتزلة أجمعت 323

عىل يقدر الناس من واحد كل أن يزعم املعتزلة وأكثر قائًال: املعتزلة عىل الراوندي ابن يتهكم 324

يزعمون منهم وكثري بأرسهم. والسماء األرض أهل قتل وعىل البحر ماء رشب وعىل السماء إىل الصعود
يقدر اإلنسان إن قلت ما وكل الخياط: ويرد الرسائل، يصنفوا وأن عر الشِّ يقرضوا أن يقدرون الزنج أن

ص٧٩-٨٠). (االنتصار، عليه
هو والحادث للقديم، مقدوًرا يكون أن يستحيل حدوثه حال يف الحادث أن إىل املعتزلة ذهبت 325

املقدور، عىل االستطاعة تقديم يجب عدمه. حال يف باملقدور القدرة تتعلق وإنما املستمر، الباقي بمثابة
ص٢١٩). (اإلرشاد، وقوعه حال به متعلقة تكون أن غري من املقدور حدوث القدرة ذات مقارنة ويجوز
وحميد سالم، بن وهشام بكري، بن هللا وعبد حكيم، بن ومحمد زرارة، بن وعبيد أعني، بن زرارة وعند
خردل بن هشام وعند ص١١١-١١٢). ج١، (مقاالت، الفعل قبل االستطاعة الطاق، وشيطان رباح، بن
ج٢، (امللل، امليمونية عند وكذلك ص١١٢). ج١، (مقاالت، الفعل قبل أيًضا االستطاعة الرافيض: وزرقان

ص٣١٨). ج١، (مقاالت، يزيد بن الواحد عبد وعند ص٤٦).
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أيًضا واألمر واقع.326 إىل الكمون هذا يحول الذي هو اإلنسان وأن كامن، وجود إنها بل
الوقوع؟ مضمون ويكون واللحظة التو يف أمر يأتي وكيف الفعل. قبل واقع كاالستطاعة
نظري أساٍس إىل األمر يتحول ومتى له؟ التخطيط يمكن حتى فيه والتدبر التأمل يتم ومتى
ألول األمر صدور يف ذلك يحدث قد املتوقع؟ لألمر طبًقا الفعل ميدان يحلل ومتى للفعل؟
وجود قبل الزمن يف يوجد قد الزمن وجود بعد ولكن مبارشة. فعل إىل يتحقق حيث مرة
يف لضعف أو الفهم يف لنقص الفعل يتأخر وقد األمر. حال يف تحقق ما وهو التايل، الفعل

قائًما.327 األمر يكون ذلك ومع الباعث،
الفعل أو الطبيعي الفعل مستوى عىل يتمان ال والفعل لالستطاعة واملقارنة والتقدم
الفعل قبل علة علتان: توجد ولهذا االجتماعي.328 الفعل يف أي الحيوي الفعل يف بل اآليل،
األمر، صدر ألجلها والتي الفعل عىل السابقة االستطاعة هي األوىل للفعل. مصاحبة وعلٌة
اإلمكانية يحول بها والتي الفعل اإلنسان يحقق بها التي الفعل حال يف االستطاعة والثانية
يحققها، ملن موجودة فاإلمكانية خالصة، اختيارية األوىل العلة متحقق. واقٍع إىل األوىل

وجماعة والناشئ قبة وصالح عمران بن ومؤنس رشيد بن كمحمد املرجئة من وطوائف املعتزلة عند 326

وعند ص٤١٤). (الرشح، اإلنسان يف موجودة الفعل بها يكون التي االستطاعة والشيعة: الخوارج من
(امللل، الفعل بها يحصل الفعل قبل األعراض من عرض وأنها الفعل، قبل االستطاعة اإلباضية: الحارثية

ص١٠٥). الِفَرق، ص١٧١؛ ج١، مقاالت، ص٥٣؛ ص٥٥، ج٢،
(مقاالت، موجود ألنه حاله يف به لألمر معنى ال وأنه قبله، بالفعل األمر أن عىل املعتزلة أكثر أجمع 327
إنسان يوصف وال الفعل. قبل واألمر الفعل قبل االستطاعة الزيدية: فرق إحدى وعند ص٢٨٤). ج١،

ص١٤٠). ج١، (مقاالت، كونه حال يف مستطيع بأنه
متقدمة القدرة تكون أن يجب فاملبتدأ كالصوت. ومتولد كاإلرادة مبتدأ رضبنَي: عىل املقدورات 328
مع كاإلصابة سبيله عىل يرتاخى أحدهما رضبني: عىل واملتولد فعله. منه يصح الثاني يف ثم بوقت عليه
واملرتاخي كاملبتدأ، حاله فإن سبيله عن يرتاخى ال وما التأليف. مع كاملجاورة يرتاخى ال والثاني الرمي
(الرشح، بوقت إال سببه يتقدم أن يجب ال كان وإن بأوقات القدرة تتقدمه أن يمنع ال فإنه سببه عن
وما يتقدم ما القدرة يف يكون أن يجوز ال فلم مقارنة، وبعضها متقدمة بعضها اآلالت ص٣٩٠-٣٩١).
الفعل إليها يحتاج التي املعاني لها. متقدمة هللا وقدرة ملقدورها مقارنة اإلنسان قدرة تكون حتى يقارن
يجب ما ومنها مقارنتها يجب ما ومنها تقدمها يجب ما منها واإلرادة والعلم القدرة من إليها الوقوع يف

ص٤٠٩–٤١٥). (الرشح، األمرين كال فيه
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واالستطاعة الفعل قبل األوىل الفكر.329 ووضوح الباعث شدة عن ناشئة اختياريٌة والثانية
اإلمكان حافة عىل هي التي املتجددة االستطاعة وهو الفعل حال يف والثانية املبدئية،
الناشئة االستطاعة وهي ومعها األفعال قبل واحدة االستطاعة أن والحقيقة والوقوع.330
لم ولو حتى كإمكانية دائًما موجودة وهي عنها. ومسئوليته لرسالته اإلنسان تحمل من
تحقق بعد حتى تظل بل فعل، أي يتحقق لم ولو حتى مطلًقا تُغني وال الفعل. يوجب
االستطاعات من متفرقة مجموعة اإلنسان ليس أخرى. أفعاٌل بها تتحقق كي واحد فعٍل
بأفعاٍل عنها يعرب رسالة اإلنسان األفعال. من متفرقة أخرى مجموعٍة إتيان من بها يتمكن
الطبيعة وازدهار اإلنسان رسالة عن تعبريًا الغاية كمال ويكون حياته.331 تكون متصلة
عن حد أقىص إىل الواقع ابتعد ما وإذا الشعور وتوتر املوقف وضح إذا لوجوده وتحقيًقا
حتى أقىصحدٍّ إىل اإلنسان يف الرسالة اشتدت ما وإذا املثايل، املوقف وهو الطبيعي، املوقف
يف واحدة مرحلٍة يف يتم وال الزمان. يف وجود هو بل واحدة لحظًة الفعل ليس الحلقوم.
املوانع وغياب الغاية وكمال الفكر وضوح الباعث بوجود ويبدأ الروية، يف يتم بل واحد آٍن

املعلول قبل االختيار وعلة املعلول مع االضطرار علة املعلول. قبل وعلة املعلول مع علة علتان: العلة 329
العلة … كانت حيث املعلول قبل العلة … قبله وهي الفعل علة والعلة قبله، وهو االختيار علة األمر …
ولم معناه، يف ترصف فاعلها من يكن لم كانت إذا التي وهي املوجب، قبل وهي موجبة علٌة علتان:
وخالفه لليشء واالختيار الترصف معها يكون وقد معلولها، قبل وعلة وجودها، بعد إرادة لها ترك يجز
وما واحد، بوقٍت متقدمة وهي املعلول قبل علة علتان: العلة الجبائي وعند ص٦٩-٧٠). ج٢، (مقاالت،
معلولها مع تكون أخرى وعلٌة علة، له يكون أن يجوز وال بعلة فليس واحد وقٍت من أكثر يتقدم أن جاز
معلولها يكون وعلة املوجبة كاإلرادة املعلول تقدم ما منها العلل النظام: وعند ص٧٠). ج٢، (مقاالت،
علة واإلسكايف: املعتمر بن برش وعند ص٧٠-٧١). ج٢، (مقاالت، العرض وهي بعُد تكون وعلة معها،

ص٦٩). ج٢، (مقاالت، معه اليشء علة تكون أن ومحال قبله، يشء كل
عمر بن ومعمر غطفان بن هللا وعبد والكويف عمرو بن ورضار والبغدادي املعتمر بن برش عند 330

وعند ص١٨). ج٣، (الفصل، الفعل ومع الفعل قبل االستطاعة املعتزلة من وغريهم البرصي والعطار
جرير: بن سليمان وعند ص٢١٣). ج١، (مقاالت، الفعل ومع الفعل قبل االستطاعة عمرو: بن رضار

ص١٤٠). ج١، (مقاالت، الفعل حال يف بالفعل مشغولة الفعل مع وهي الفعل، قبل االستطاعة
مختلفة استطاعاٌت أم واحد لفعٍل استطاعات أم فعل لكل استطاعة هناك هل سؤال: عىل ا ردٍّ 331

كل قبل اإلنسان يف تحدث قبله، فعل لكل وتحدث تنفي الفعل قبل االستطاعة قيل: مختلفة؟ ألفعاٍل
ص٢٨٠-٢٨١). ج١، (مقاالت، ينفيها عجز أو ولرتكه آخر لفعل استطاعات فعل
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واقعًة إذن الفعل ليس الواقع. تحمل ودرجة التاريخ ملسار طبًقا التاريخ لحظة واختيار
الفعل، حال إىل باٍق واألمر الزمان.332 يف مستمر وجوٌد هو بل واحد، آٍن يف تتم واحدة
النظر يبقى العمل يوجد لم وإن له. وتوجيًها الفعل إىل نداءً يظل بل التكرار، يوجب وال
متحقًقا، كان إذا إال أمر يوجد وال واقع.333 إىل بعُد تتحول لم وإمكانية يتحقق لم فعًال
يحني أن قبل األمر أتى ولو لتقبُّله. الواقع واستعد الزمن آن إذا إال متحقًقا األمر يكون وال
عن تخليًا لكان الزمن أوان بعد األمر أتى ولو يُطاق. ال ملا تكليًفا ولكان تحقق ملا الزمن
ال وقد كمالها يف توجد قد توجهه. خالصة طبيعٍة من إال والجزر املد بني وتركه الواقع
مع متحدة وبغايٍة زمانه يف الفعل تم إذا اإلنساني.334 الفعل من خالية دامت ما توجد،
املراحل. عىل القافزة الحركة وال االرتدادية الحركة تنشأ ال التاريخ ومسار الطبيعة كمال

وتاريخ. وزمان استطاعة الفعل

العقلية التمرينات (6-3)

األمر حقيقة يف هي اإلنسانية والقدرة اإللهية القدرة حول املشاكل معظم أن والحقيقة
القدرة عىل اإللهية القدرة أولوية وإثبات اإليمان يف املزايدة منها القصد عقلية، تمريناٌت
مشاكل وكلها مزايدة. أو نفاق ما دون اإلنسانية القدرة عن الدفاع أوجب مما اإلنسانية؛
الصحيح. السؤال وضع أو السؤال وضع تصحيح بعد إال لها حل وال خاطئًا وضًعا موضوعة

وعند الثانية. الحال يف تقع والحركة القدرة، حدوث حال يف الحركة عىل اإلنسان يقدر البعض عند 332

من بد ال ألنه الثالثة الحال يف إال تقع ال وهي االستطاعة، حدوث حال يف عليها يقدر اآلخر البعض
ألنه الرابعة الحال يف إال تقع ولم االستطاعة، حدوث حال يف عليها يقدر ثالث فريٍق وعند اإلرادة. توسط

ص٢٨١). ج١، (مقاالت، الحركة توجد ثم التمثيل وحال اإلرادة حال من االستطاعة حال بعد بد ال
يكون وأنه الفعل أجل إىل يبقى البعض أثبته الفعل؟ حال إىل األمر يبقى هل سؤال: عىل إجابة 333
إىل تنقسم هللا أوامر ص٢٨٥). ج١، (مقاالت، اآلخر البعض ونفاه به. أمًرا يكون وال بالفعل حال يف
إذا يلزمه والثاني الحال يف الفعل يلزم فاألول برشط. أمًرا يكون ما وإىل اإلطالق عىل أمًرا يكون ما
التكرار يجب ليس جميًعا الحال يف واملوجدين يجمعهم والتكليف متناولهم يف الخطاب … الرشط حصل

ص٤١٠-٤١١). (الرشح،
الناسخ موضوع داللة أيًضا هي وهذه كونها؟ قبل بالصالة يؤمر أن يجوز هل سؤال: هو هذا 334

واملنسوخ.
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هل للمتكلم، الصحيح املوقف من يأتي الصحيح والسؤال املوضوع. يف ال املنهج يف حلها
وتظهر اإلنسان؟335 حق عن الدفاع أم هللا حق عن الدفاع وظيفته هل إنسان؟ أم إله هو

مثل: أسئلة عدة يف التمرينات هذه

املحال األربعة، املحاالت يف بنعم اإلجابة تكون وطبًعا امُلحال؟ فعل عىل هللا يقدر هل (١)
وملاذا هللا.336 ذات يف املطلق واملحال العقل بنية يف واملحال الوجود يف واملحال باإلضافة
الطبيعة ويف العقل يف املحال يكون وكيف ذاته؟ يغري أن هللا يقدر أال املزايدة؟ تتوقف
اإلنسان يثق كيف الطبيعة؟ قوانني عىل وقضاءً العقل لبنية هدًما ذلك يكون أال ممكنًا؟
وانقالب العقل قوانني تغيري أمكن لو فيه يعيش الذي وبعامله الفكرية بقدراته حينئٍذ

هل وسألوا: ذكروها أشياء عن السؤال يف الناس اضطرب وقد بقوله: ذلك حزم ابن الحظ وقد 335

السائل يفهم بلفظ حقق إذا السؤال إن … ذلك عن الجواب يف أيًضا واضطربوا ال؟ أم عليها هللا يقدر
عنه أجاب ومن الزم. عنه والجواب صحيح، سؤال فهو عنه السائل مراد املسئول ويفهم نفسه مراد منه
يفسد الذي السؤال ا وأمَّ عنه. متسلل منقطٌع بالجواب جاهل هو فإنما محال وأنه فاسد سؤاٌل هذا بأن
يسأل فلم عنه السؤال يحقق لم وما بعُد، يحقق لم فاسد سؤاٌل فهو أوله آخره وينقض بعًضا بعضه
املعنى هذا يف وكافيتان جامعتان قضيتان فهاتان مثله. عىل جواب عنه يلزم فال عنه يسأل لم وما عنه؟
عىل وال تشكله عىل وال تحقيقه عىل ال حوالته ببيان جواب من بد ال أنه إال منه، يشء عنهما يشذ ال
إعدام عىل أو مبتدأ فعل إحداث عىل القدرة من املسائل كل إن ص١٥٨-١٥٩). ج٢، (الفصل، توهمه
وإن الزم. بنعم عنه والجواب صحيح والسؤال شيئًا. تحايش وال عليه مقدور عنه فاملسئول مبتدأ فعل
السائل يمكن ال فاسد سؤاٌل إعدامه أو إحداثه أو تغيريه عن فالسؤال له ابتداء ال ما عنه املسئول كان
تشكُّله عىل وال تحقيقه عىل منه الجواب يلزم ال هكذا كان وما سؤاله. تحقيق وال سؤاله معنى فهم عنه
وما ص١٥٩). ج٢، (الفصل، أصًال سؤاًال هنا ها وليس سؤال عن إال يكون ال التشكيل عن الجواب ألن
أو تحقيقه عىل جوابًا يقتيض فال يسأل لم وإذا أصًال. معنًى عن سائله سأل وال سؤاًال فليس هكذا كان
بوجهه العجز هو الذي القدرة بعدم وصفه إىل بذلك ينسب لئال ال أو بنعم جوابًا يقتيض لكن توهمه،

ص١٥٩-١٦٠). ج٢، (الفصل، أصًال
… (مريم) امرأة وإحباله سنني ثالث البن اللحية نبات مثل باإلضافة محال (أ) أقسام: أربعة املحال 336
املرء (كون العقل يف بيننا فيما محال (ج) (املعجزات). حيوانًا الجماد كانقالب الوجوب يف محال (ب)
حجٌج أيًضا وتذكر الباري. ذات يف التغري مثل مطلق محاٌل (د) املاء). عىل املسيح (سري قاعًدا) قائًما
َالتََّخذْنَاُه َلْهًوا نَتَِّخذَ أَْن أََرْدنَا ﴿َلْو يََشاءُ﴾، َما يَْخلُُق ا ِممَّ َالْصَطَفى َوَلًدا يَتَِّخذَ أَْن هللاُ أََراَد ﴿َلْو مثل: نقلية
واإلجابة نظري. افرتاٍض مجرد أي باالستحالة، تعبري بلو التعبري أن والحقيقة َفاِعِلنَي﴾. ُكنَّا إِْن َلُدنَّا ِمْن
ما غري عىل يقدر ال هللا إن األسواري عيل قال لذلك عمًال؛ يحدث ال ولكنه النظري الحق عن تعبري بنعم
القدرة. الصفات، عن السادس الفصل أيًضا انظر ص١٦٠-١٦١). ج٢، (الفصل، جملة يفعله أنه علم
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العقل استقالل حساب عىل بالرضورة يكون اإللهية القدرة إثبات هل الطبيعة؟ قوانني
والعالم؟ اإلنسان حساب عىل قدرته إثبات يكون أن يرىضهللا وهل الطبيعة؟ قوانني وثبات
اإلنسان عقل يكون وملاذا مًعا؟ كالهما أو للسلطة تملًُّقا أو اإليمان يف مزايدة ذلك أليس
التايل السؤال وهو السلطان؟ أم هللا من: سبيل ويف الضحية؟ هو ومجتمعه وعامله وعلمه
مكاننَي يف جسًما أو واحد وقٍت يف معدوًما موجوًدا شيئًا يجعل أن عىل هللا يقدر هل نفسه:
أشبه هللا صورة كانت الحال بطبيعة بنعم اإلجابة كانت وملا واحد؟ مكاٍن يف جسَمني أو
السؤال وكذلك النوم. يف أو اليقظة يف بأشياء الناس يوهم الذي الساحر أو الحاوي بصورة
للتعظيم الفرصة املزايد إلعطاء سؤال مجرد وكلبًا، قرًدا الكافر يمسخ أن هللاعىل قدرة حول

بنعم! املسبقة واإلجابة والتأليه
التمرينات تنتقل السؤال هذا ويف عباده؟ عليه أقدر ما جنس عىل قادر هللا هل (٢)
الطبيعة وقوانني األجسام عىل القضاء يف الرغبة ومن اإلنسان، إىل الطبيعة من العقلية
القدرة إلثبات اإلنسانية الحرية عىل القضاء يف الرغبة إىل املعظمة املشخصة القدرة إلثبات
عدم يف رغبة القدرة إثبات يكون وقد أخرى. حرٌة قدرٌة أمامها تقف ال التي الحرة املطلقة
متشابَهني.337 غري أنهما إال واحد جنٍس من الفعَلني أن من فبالرغم التشبيه. يف الوقوع
هللا يقدر أن الطبيعي من ألنه للشعور فرصة إعطاء مجرد كونه فيتعدى السؤال ويتجاوز
يكون بل زائدة، عظمٍة عىل يدل ال الحقيقة يف ذلك وإثبات عباده. عليه أقدر ما جنس عىل
كانت لو حتى اإلنسان عليه يقدر ما عىل الحال بطبيعة يقدر هللا ألن حاصل؛ تحصيل مجرد
عىل بل اإلنسان، عليه يقدر ما عىل يقدر أن عليه يجوز فال للتعظيم، إثباتًا املرجوَّة اإلجابة
درجة إال نفسه الفعل عىل القدرة عىل كثريًا تزيد ال الفعل جنس عىل القدرة فإن منه، أعظم
األفعال تحته تندرج الذي العام املبدأ طريق عن الفعل أسهل فما أقل. تكن لم إن نوًعا ال
ويصبح معني! جنس تحت يندرج ال الذي الفريد الخاص الفعل أصعب وما الخاصة!
هل السؤال: يكون وبالتايل الحر؛ اإلنساني الفعل القدرة واجهت إذا حقيقي مدلوٌل للسؤال
أن يعني باإلثبات والرد وتقيضعليه؟ الحر الفعل عىل تسيطر أن املعظمة القدرة تستطيع
بالنفي والرد الحر.338 الفعل عىل حتى يشء كل عىل والسيطرة األولوية لها املعظمة القدرة

ص٢٠٥–٢١١). ج٢، ص٢٥١، ج١، (مقاالت، املعتزلة من وكثري الهذيل وأبي الجبائي رأي هو هذا 337

صادقني. به يكونون صدق إىل اآلخرة يف عباده يضطر الباري أن يف الهذيل أبي رأي هو هذا 338
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ا وإمَّ عباده، عليه أقدر ما عىل هللا يقدر أن أسهل فما زائدة عظمًة يثبت ذلك ألن ا إمَّ يكون
نفسه السؤال يكون الحرية وإلثبات الطبيعة.339 كاستقالل واستقالله الحر للفعل إثباتًا
اإلنسان يفعل بل يشء فعل عىل العباد من أحًدا يُقِدر ال هللا فإن خاطئًا، وضًعا موضوًعا
عن املدافعني عند حتى إثباتًا اإلجابة تكون أن الطبيعي ومن لقدرته.340 طبًقا ذاته من
العلماء عنه يتنازل ال الديني الحس وتملق بديهية، فاملزايدة العباد. وقدرات األفعال حرية
فعل عىل يقوى ال أخرى أجناٍس فعل عىل أقدر هللا أن إثبات هو األعظم إن بل العامة، أو
عجزهم عن العباد يعلن مرئية أو العباد يجهلها مرئية غري أجناس العباد، قدرات أفرادها

املاء.341 عىل السري أو الفضاء حجب اخرتاق أو الهواء يف الطريان مثل أمامها
جنس إىل ليس ويتوجه أكثر السؤال يتعني ثم عباده؟ عليه أقدر ما عىل قادر هللا هل (٣)
عواطف عن للتعبري للشعور فرصة إعطاء به املقصود كان فإذا الفعل. ذات إىل بل الفعل
املعظمة القدرة عىل أسهل ما ألنه الفرصة؛ هذه يعطي ال السؤال فإن واإلجالل، التعظيم
عىل تحتوي مطلقة قدرٍة إثبات هو املقصود كان وإذا اإلنسان. عليه يقدر ما عىل تقدر أن
ما ألنه حاصل؛ تحصيل يكون ذلك فإن اإلنسانية، القدرة أي خارجها أخرى قدرٍة أية
أقساها ما ولكن مثًال، الطبيعة كقوى اإلنسان قدرة عىل مسيطرة قدرٍة إثبات من أسهل
بالنفي الرد يعطي وقد عليها!342 السيطرة اإلنسان استطاعة من بالرغم ذاته اإلنسان عىل
يفعل منه. أعظم عىل يقدر ألنه اإلنسان عليه يقدر ما عىل يقدر ال هللا ألن الفرصة هذه

عيىس بن محمد رأي والثاني أعظم. هللا ألن بالنفي يجيبون لذلك املعتزلة؛ من البغداديني رأي ل األوَّ 339
ص٢٠٥–٢١١). ج٢، ص٢٥١، ج١، (مقاالت، الطاعة عىل يقيض ال حتى

كمن هذا يف وهم عليها. أقدرهم الذي هو كان وإن غريه مقدورات عىل يقدر ال أنه البرصيون ذهب 340

ص٩٤. األصول، معلوماتهم. يعلم وال بمعلوماتهم العباد عموم يخلق هللا أن يزعم
وسائر والسكون الحركات من عباده عليه أقدر ما جنس من هو ما عىل قادر هللا الجبائي: عند 341

به املعرفة وإىل عليه أقدر ما جنس من هو ما إىل يضطرهم أن عىل قادر وإنه العباد، عليه أقدر ما
من فعل أو سكون أو حركة عىل عباده أقدر إذا هللا إن ويقول: ص٢٥١). ص٢٠٥-٢٠٦، ج٢، (مقاالت،
البغداديني وعند ص٢٥١). ج١، (مقاالت، عباده عليه أقدر ما جنس من هو ما عىل قادر فهو األفعال
ليس وأنه عليه أقدرهم ما جنس من هو يشء عىل وال عباده فعل عىل بالقدرة الباري يوصف ال املعتزلة:

ص٢٠٦-٢٠٧). ص٢٥٥، ج٢، (مقاالت، إليها يضطرهم بنفسه معرفة يخلق أن قدرة له
ج٢، (مقاالت، قادر عليه وهللا إال مقدور من فما السنة، أهل وهم واإلثبات الحق أهل رأي هو هذا 342

ص٢٠٤-٢٠٥).
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املمكن تجاوز هو املقصود يكون الحالة هذه ويف املستحيل. يفعل هللا ولكن املمكن اإلنسان
الطبيعي املستوى عىل تعادل التي اإلنسانية الحرية إثبات املقصود يكون وقد املستحيل. إىل
باإليجاب الرد يكون وقد خارجها.343 من مشخصة قوٍة أية تدخل عن الطبيعة استقالل
بالرضورة، منها الفعل ويكون مطلقة األوىل القدرة فتثبت اإلنسانية، الحرية عىل تعدٍّ دون
الجمع الكسب نظرية تحاول إذ كسبًا.344 منها الفعل ويكون محددة الثانية القدرة وتثبت
عىل قادًرا حينذاك اإلنسان ويكون املستقل، اإلنساني والفعل املعظمة القدرة إثبات بني
من جميًعا العباد هللابأفعال قدرة تعلق إىل السؤال يتعدى وقد الخلق.345 عن عاجًزا الكسب،
سواه، مخرتع وال خالق فال املطلقة؛ هللا قدرة وإثبات واإلنس، والجن واملالئكة الحيوانات
قادرة تكون حتى وسكناته حركاته يف تجد وال الخلق تعلم ال العباد قدرات وأن خاصًة
بيوت ونسج الحي فعل من الثدي امتصاص الطبيعة، يف يحدث ما كل أن والحقيقة عليه.
الطبيعة.346 لقوانني طبًقا يتم إنما املهندسون، عليها يقدر ال هندسية بأشكاٍل العنكبوت
مقدورات ينفي الذي للجرب تجنبًا لقادرين؛ مقدور إثبات أي الكسب، إال لذلك حل وال
حقه من أقل اإلنسان يعطى وملاذا اإللهية. القدرة تنفي التي األفعال لحرية وتجنُّبًا العباد،
ويُسريِّ شئونه يف يتدخل منه وأعظم بل عليه، قادر هو ما عىل قادر غريه أن بافرتاض
الرشور من بها العباد وأفعال العباد، أفعال عىل قادرًة هللا قدرة تصبح وكيف حياته؟ له
وظلم األبرياء وقتل الخمر ورشب الزنا فعل عىل قادر هللا هل يحىص؟ وال يعدُّ ال ما واآلثام
عواطف النفعاالت وتجاوز إنسانية لواقعٍة إثبات هو إنسانية قدرٍة إثبات إن العباد؟347

لقادَرين واحًدا مقدوًرا يكون أن فمحال املعتزلة. وسائر الهذيل وأبي النظام إبراهيم رأي هو هذا 343

ص٢٥١). ج٢، (مقاالت،
كانت اإلنسان فعلها وإن رضورة كانت هللا فعلها إن ولكن باإليجاب يردُّ فهو الشحام؛ رأي هو هذا 344

كسبًا.
لعباده كسبًا يخلقه أن عىل بالقدرة وصف ما فكل عام؛ بوجٍه السنة وأهل األشعري موقف هو هذا 345

موصوًفا يكون أن إنكار مع باإليجاب الرد واإلثبات الحق أهل وعند إليه. يضطرهم أن عىل قادر فهو
يلجئ من عىل القدرة له أن املعتزلة بعض وعند … مؤمنني به يكونوا أن إىل عباده بها يضطر بالقدرة

يتحرك. أن عىل قادر الحركة عىل القادر أن معمر وعند منهم. أراد ما فعل إىل عباده
والشياطني؛ واإلنس والجن واملالئكة الحيوانات ومن العباد بأفعال هللا قدرة تعلق املعتزلة أنكرت 346

ص٤٧–٤٩). (االقتصاد، إيجاد وال بنفي عليها يقدر ال عنها يصدر ما فجميع
إجابة ص١٧٦)؛ (التنبيه، علمه أو شاءه أو قدَّره أو الزنا ولد خلق هللا أن املعتزلة من فريق أنكر 347
وأكثر الهذيل وأبو النظام (أ) فرقتان: عباده؟ عليه أقدر ما عىل بالقدرة هللا يوصف هل سؤال: عىل
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إليها ويردُّ اإلنسانية الحرية يقدر أعظَم لتنزيٍه إثباتًا آخر نحٍو عىل ذلك يكون وقد التأليه.
يف الحال هو كما القدرتنَي بني املصالحة األسئلة هذه أمثال من املقصود ليس اعتبارها.
هلل.348 أي «السوبرمان»، اإلنسان وإثبات الواقعي اإلنسان تدمري املقصود بل الكسب نظرية
يخصص ثم املوت؟ أو الحياة األجسام، فعل عىل أحًدا يُقِدر أن عىل هللا يقدر هل (٤)
فعل يف املعظمة القدرة تظهر ال وهنا جديد. من الطبيعة نحو ه ويتوجَّ فأكثر أكثر السؤال
الخلق عىل قادًرا وتجعله يه وتقوِّ هه فتوجِّ الفعل، داخل بل الفعل، ذات أو الفعل جنس
التأليه، عواطف عن للتعبري للشعور الفرصة إتاحة هو املقصود كان فإذا والعظمة. كالقدرة
يميت ال فاإلنسان األشياء، طبائع ضد فاعلة قدرٍة إثبات املقصود كان إذا ا أمَّ ذلك! أسهل فما
يسري بمفرده اإلنسان القدرة. هذه بإثبات تسمح عظيمة فرصًة تكون فإنها يحيي؛ وال
عقب، عىل رأًسا ويقلبها عليها يسيطر املعظَّمة القدرة بتدخل ولكنه األشياء، لطبائع طبًقا
للحرية نفيًا القدرة هذه مثل إثبات يكون اللحظة هذه ويف الحي.349 ويميت امليت يحيي
املعظمة القدر تدخل فإن للتنزيه؛ إثباتًا ا إمَّ نفيها ويكون الطبيعة، والستقالل اإلنسانية
الطبيعة.350 قوانني واستقالل للحرية إثباتًا ا وإمَّ أعظم، تنزيًها يثبت ال اإلنساني الفعل يف
وقد اإلنسان.351 أعجز قد هللا دام ما إثباتها إىل رجوع فهو اإلنسان أعجز هللا ألن نفيها ا أمَّ
وكما املوضوعات.352 بني التمييز يف بل اإلنساني الفعل يف ال والنفي اإلثبات بني يجمع

فريٍق وعند (ب) الوجوه. من وجه عىل عباده عليه أقدر ما عىل بالقدرة يوصف ال الباري أن املعتزلة:
إن ولإلنسان، هلل مقدورة تكون واحدة حركًة وإن عباده، عليه أقدر ما عىل هللا يقدر والشحام: آخر
فعل اإلنسان أفعال تشبه ال الهذيل: أبي وعند كسبًا. كانت اإلنسان فعلها وإن رضورة كانت هللا فعلها
ص٢٥٥-٢٠٧). ج٢، ص٢٠٥–٢٥١؛ ج١، (مقاالت، األعراض يف تشبهه وال الوجوه من وجه عىل الباري
أن بني وما عالم، به وهللا إال معلوم ال أنه كما قادر، عليه وهللا إال مقدور ال واإلثبات الحق أهل عند 348

ص٢٠٥). ج٢، (مقاالت، فرقان يعلمه ال معلوم يكون أن وبني عليه بالقدرة هللا يوصف ال مقدور يكون
فعل عىل العباد أقدر قد هللا يجعلون الذين املشبهة من ا إمَّ املعظمة القدرة هذه يُثبت من كل 349

األجسام فعل عىل عليٍّا أقدر قد هللا يجعلون الذين املؤلِّهة أو جسًما، كان ما إال يفعل ال ألنه األجسام؛
فعل عىل النبي أقدر قد هللا يجعلون الذين كالنصارى لألنبياء املعظِّمة أو والتدبريات، األمور إليه وفوَّض
ص٢١٥–٢١٨). ج٢، (مقاالت، املعجزات بفعل يقومون النبيني يجعلون الذين كالصوفية أو األجسام

ص٢١٦). ج٢، (مقاالت، اإلسالم أهل وعامة واألصم والنظام معمر القدرة هذه مثل ينفي 350

اإلنسان. أعجز هللا ألن املعظمة القدرة بنفي البعض يقوم 351

واملوت. بالحياة يتعلق فيما ال فقط واأللوان بالطعوم يتعلق فيما ولكن باإلثبات، البعض يجيب 352

النظام ويجيب بالجواهر. يتعلق فيما ال واملوت كالحياة باألعراض يتعلق فيما باإلثبات الصالحي ويجيب
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من له خرية وال له فعل ال إنسان من أقل إىل وتحيله حريته اإلنسان املطلقة الصفات تسلب
إنسان. من أكثر أخرى ومرًة إنسان من أقل مرة كان بل نفسه هو اإلنسان يكن لم أمره.
والفكر األشياء، طبائع عىل يقوم الذي العلمي الفكر محاوالت كل من وبالرغم
املعظمة القدرة فإن األصلح، وفعل اإلنسانية الحرية إثبات عىل يقوم الذي اإلنساني
العلم أن فكما الرهيب. السلطة شبح وتمثل التأليه عواطف خالل من نفسها تفرض
العلم شبح كان وإذا يشء. عنها يندُّ ال املطلقة القدرة فكذلك يشء، عنه يغيب ال املطلق
تظهر املطلقة القدرة فإن العامة، املخابرات صورة يف اإلنسانية الحياة يف يظهر املطلق
وكبرية.353 صغرية كل عىل سلطانه يمتدُّ والذي يشء كل يفعل الذي الدكتاتور صورة يف
للتعبري العقلية التمرينات هذه أمثال يف الدخول يرفض الذي الشعوري املوقف ويكون
ويتوقف الوسط، والحلول واإلثبات النفي يرفض الذي املوقف هو التأليه، عواطف عن
التوقف أن من وبالرغم للشعور.354 طوًعا العقل يقدمها التي املشكلة ويلغي الحكم، عن
فإنه يرفضها، التي العقلية املتاهات يف الدخول من خوًفا األسباب يعطي ال الحكم عن
دورها وبيان العقلية املتاهات تحليل بعدها يكفي أمانة. وأكثرها الشعورية املواقف أسلم

خارجي. موضوٍع أي إىل يشري أن دون للشعور العقل يقدمها كتمرينات
إجابٍة عىل يحتوي مما أكثر للقائل النفيس البناء عن يكشف الحقيقة يف املوقف هذا
الرغبة يف ثم بالضعف اإلحساس النفيسيف البناء ويتلخصهذا حقيقة. إقرار أو موضوعية

وعند اإلنسان. حيز غري يف ولكن باإلثبات آخرون ويجيب وحدها. بالحركات يتعلق فيما ولكن باإلثبات
األفعال وسائر واألراييح والطعوم واأللوان األجسام فعل عىل عباده يُقِدر أن قادر هللا الروافض الغالية
ودبَّرها فخلقها الدنيا خلق عىل وأقدره محمد إىل وفوَّضها األمور َوَكل هللا وأن ص٥٩). ج٢، (مقاالت،
ص٨٦). ج١، (مقاالت، واملعجزات األعالم عليهم تظهر واألئمة، عيل يف ذلك ويُقال شيئًا. يخلق لم هللا وأن
بصفاته يزل لم … يريد ملا ال فعَّ نديد، وال منازع له «ليس النص: هذا يثريه ما مثًال انظر 353
األشياء خلق نصب. وال لغوب ه مسَّ وال نصب، وال كالٍّ يخلق مما يشء خلقه يف يلحقه ولم … قديًرا
ربوبيته لعز واستكان املتجربون، لعظمته فذلَّ بعزته؛ وذلها بجربوته، وقهرها بمشيئته، ودبرها بقدرته،
ذوي فطن ملكوته يف وحارت الرقاب، له وذلَّت املمرتون، علمه يف الرسوخ دون وانقطع املتعظمون،
الرياح وجرت الروايس، الجبال وثبتت إلًها، األرض واستقرت السبع، السموات بكلمته وقامت األلباب،
املتعززون، له يخضع قاهر إلٌه وهو البحار، حدودها عىل وقامت والسحاب، السماء يف وسار اللواقح،
يف ص٢٩). اإلنصاف، قادر؛ ملك ص٤، (اإلبانة، العاملون» له وكرًها طوًعا ويدين املرتفعون، له ويخشع
ص٩٣). (األصول، املقدورات جميع بها يقدر واحدة قدرًة هلل أن عىل أصحابنا أجمع ومقدوراته هللا قدرة

الحكم. يف ويتوقف مًعا، والنفي اإلثبات البعض يرفض 354
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قوَّته من أعظم قوًة اإلنسان يفرتض وهنا أعظم. قوٍة إىل باللجوء تقويته أو عليه التسرت يف
ويحدث إنسان! من أكثر أصبح إنسانًا يكون أن يستطيع لم ملا وكأنه حقه، من أكثر ا وحقٍّ
وثبات منه. أعظم قوًة وإعطائه التعويض طريق عن بالضد اإلنسان عجز عن تعبريًا ذلك
اإلنسانية. الحرية وتدمري القاهر بالسلطان هللا تشبيه التشبيه؛ يف وقوع الحقيقة يف ذلك
الخلق يف ومشاركته هللا لقدرة مساويًة قدرته وجعل هللا درجة إىل لإلنسان إعالء أنه كما
عواطُف واإلجالل والتعظيم التأليه عواطف أن عىل يدل مما منه؛ املقصود غري وهو معه،
اإلنسان قدرة تظل ذلك من وبالرغم مقاصدها. ضد تعمل لنفسها، مناقضة هوجاء، عمياءُ
يبدعه ما أن حني يف والفساد، الكون يلحقه اإلنسان يبدعه ما وإن منه. أقدر فاهلل محدودة؛
أنه كما واحدة. بدرجٍة ولو اإلنسان عىل متقدًما هللا يظل حتى والفساد الكون يلحقه ال هللا
واإلنسان. هللا بني فيه للرشكة وإثبات ووحدانيته، الخلق عىل الخلق وداللة للخلق، إبطال
األشياء وتحليل العلمية، النظرة يف نقص عىل ويدل منه، املقصود غري إىل يؤدي فاإلثبات
قاهرة إرادٍة يد يف الطبيعية الظواهر وكأن باطنها، من وليس خارجية علٍل إىل بالرجوع
للكون الطبيعية النشأة تفسري وإن ثعبانًا. والعصا ذهبًا الحجر تقلب تشاء، كيفما تسريها
من يسلب وكيف آخر. يشءٌ الفعل وخلق يشء الكون فخلق اإلنسان؛ سلوك من يحدد ال
اإلنسان حساب عىل مداه التعظيم يبلغ قد ميت؟ وهو له ويُعطى حي وهو فعله اإلنسان
عواطف عن تعبري الحقيقة يف وهذا قادر! ميٍت إنساٍن خلق عىل قادًرا املعبود يكون عندما
من ثم عمله، املستحيل افرتاض لدرجة التأليه أجل من اإلنساني للموقف وإلغاء التأليه
أو الحياة خلق أو األجسام فعل مثل املستحيل فعل عىل قادًرا وحده املؤله إثبات أجل
عدم وإن مستواها. يف إال قدرته تظهر وال إنساني موقٍف يف إال يفعل ال اإلنسان إن املوت.
للقدرة إخراج ولكنه القدرة، يف نقًصا ليس املاء يف التنفس أو الهواء يف السري عىل القدرة
القدرة حدود وإىل الواقع إىل بالنسبة خاطئ سؤاٌل أوله من إذن السؤال مستواها. عن
هناك تكون وقد وأشمل.355 أعظَم قدرٍة مقابل نقصيف أو عجز أي تثبت ال التي اإلنسانية

عيىس خصَّ فاهلل األنام؛ واخرتاع األجسام فعل عىل النبي أقدر هللا بأن القائل الرأي النصارى يمثل 355

خلق عىل وأقدره ملًكا خلق هللا إن أيًضا اليهود وتقول األجسام. بها وينشئ األجرام بها يخرتع بلطيفة
العالم هذا وأبدع األجسام، الفلك وخلق الفلك هللا خلق الفلك أصحاب وعند يسن). ابن (أصحاب الدنيا
ص٢١٥-٢١٦). ج٢، (مقاالت، فساد وال كون يلحقه ال الباري أبدعه ما وأن والفساد الكون يلحقه الذي
عند فمثًال ص٣١). ج٢، (مقاالت، األجسام خلق عىل عباده يُقِدر أن عىل قادر الباري إن البعض وقال
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وقوانني اإللهية القدرة أو اإلنسانية، والقدرة اإللهية القدرة القدرتنَي، بني للتوفيق محاولة
حطة وهذا األعراض، إال هلل يبقى وال واألجسام والجواهر واملوت الحياة فتستثنى الطبيعة،
جواهر هي حيث من صامدة الطبيعة تجعل ألنها خارسة محاولٌة أنها كما هللا. شأن يف
اإلنسانية القدرة مستوى ويظهر اإللهية القدرة عجز فيثبت مًعا، القدرتنَي أمام وأجسام
إثباتًا الوقت نفس يف تكون فإنها بالنفي اإلجابة ا أمَّ األجسام.356 خلق يف ال األفعال خلق يف

اإلنسانية.357 للحرية وإثباتًا للتنزيه

يفعلون العباد وأن جسًما كان ما إال يفعل ال وأنه األجسام فعل عىل العباد أقدر قد هللا أن املشبهة
عيلَّ أقدر قد هللا أن الغالية من قوم وعند ص٢١٦). ج٢، (مقاالت، العميقة العريضة الطويلة األجسام
واخرتاع األجسام فعل عىل النبي وأقدر والتدبريات، األمور إليه وفوَّض األجسام فعل عىل طالب أبي بن
بأن إال أحًدا يُقِدر وال وأحياهم، العباد أقدر هللا أن اإلسالم أهل عامة وعند ص٢١٦). ج٢، (مقاالت، األنام
الضعفاء بعض وعند ص٢١٦). ج٢، (مقاالت، الحياة له يخلق بأن إال حيٍّا يكون وال القدرة، له يخلق
امليت يقدر هللا أن الصالحي وعند ص٢١٧). ج٢، (مقاالت، واإلعالم املعجزات النبيون فعل العامة من

ص١٦٩). ج٢، (مقاالت، حي غري ميت وهو فيفعل
بل واإلدراك، واألراييح والطعوم األلوان فعل عىل عباده هللا يُقِدر أن يجوز املعتمر بن برش عند 356

ص٦٠). ص٢١٧، ج٢، (مقاالت، واملوت الحياة فصل عىل أحًدا يقدر أن يجوز وال ذلك عىل أقدرهم
وغريها، واملوت الحياة من األعراض كل عىل عباده يُقِدر أن عىل قادر هللا الصالحي: الحسني أبي وعند
عباده يقدر أن عىل بالقدرة يوصف ال وقال: ص٢١٧). ج٢، (مقاالت، الجواهر عىل يقدرهم ال ولكنه
أجناس وسائر والقدرة والعلم واملوت الحياة من األعراض جميع فعل عىل قادر ولكنه األجسام فعل عىل
واألصوات والسكون الحركات يف جائز ذلك أن الهذيل أبي وعند ص٥٩-٦٠). (ج٢، مقاالت األعراض.
واألراييح والطعوم كاأللوان كيفيتها يعرفون ال التي األعراض ا أمَّ كيفيته، يعرفون ما وسائر واآلالم
عىل إال هللا يُقِدر أن يجوز ال النظام وعند ص٦٠). ج١، (مقاالت، فال والقدرة والعجز واملوت والحياة
يخلق أن عىل وال الجواهر عىل يقدر أن يجوز وال واحد، جنٌس وهي الحركات، إال عرض ال ألنه الحركات

ص٦٠). ج٢، مقاالت، ص١٧٢؛ ج٢، (مقاالت، حياة غري يف إنسان
بالقدرة الباري يوصف وال األجسام، خلق عىل مخلوًقا هللا يُقدر أن يجوز ال اإلسالم أهل عامة عند 357

(مقاالت، بجسم ليس خالقها أن عىل داللة األشياء يف يكن لم ذلك جاز ولو ذلك. عىل أحًدا يُقدر أن عىل
قدرة ألحد هللا خلق وما ألحد، قدرة يخلق أن عىل بالقدرة هللا يوصف ال معمر وعند ص٢١٧). ج٢،
ذلك الناس أكثر أبى كما ص٣١). ص٢١٦، ج٢، (مقاالت، ذلك عليه يجوز وال حياة، وال موت عىل
وحياة القادر غري قدرة يخلق أن عىل بالقدرة هللا يوصف ال واألصم النظام وعند ص٣١). ج٢، (مقاالت،
عىل بالقدرة هللا وصف والجبائي الهذيل أبو أنكر وقد ص٢١٦). ج٢، (مقاالت، ذلك وأحاال الحي. غري
عىل أحًدا يُقِدر أن عىل بالقدرة هللا يوصف أن أنكروا حتى األعراض، وسائر واملوت الحياة عليها، اإلقدار
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

موضوع ليطرح بدء عىل كعود األخري السؤال هذا يظهر مختارة؟ هللا أفعال هل (٥)
الفعل سوى آخر بباعٍث اختري الذي املقيد الفعل هو املختار الفعل والتقييد. اإلطالق
القدرة سوى آخر بباعث محدود غري مطلق نفسه االختيار أن حني يف مثًال، كاألصلح
استقالله له آخر طرٍف لوجود وتأكيد املعظمة القدرة من حدٌّ املختار إثبات املطلقة.
عىل تقوم ال التي وللحرية املطلقة للقدرة إثبات االختيار وإثبات اإلنسان. وهو وحريته
وصل قد بل أخرى. إنسانيٍة حريٍة كل أمامها تلغي والتي للقدرة كمظهر إال باعث أي
تتولد والقدرة واإلرادة والعلم الحياة من صفة. اعتبارها إىل االختيار صفة تأكيد يف الحد
وهو لإلنسان. وليس هلل ذلك كل ولكن الحر الفعل عىل للتأكيد االختيار وهي خامسة قدرٌة
تكليف أو وجودي استلزام أو علية أية عن يصدر وال واإلرادة، العلم مقتىض عىل اختيار
تحدده وال قانون يحكمه ال الذي االختيار هذا مثل يف عظمة أية ولكن مصلحة. أو قصد أو
اإلنسان يسقطها االختيار مشكلة وهي خالصة، إنسانيٌة مشكلٌة أنها والحقيقة غاية؟358
اإلنسانية. التجربة يف أصلها إىل بإرجاعها إال تحل وال ص ملشخَّ التأليه عىل ذاته خارج
وكأن هللا يف حتى املطلق االختيار تصور استحالة عن تكشف فإنها املتوسطة الحلول ا أمَّ
الرضورة وكأن العرض، هي والحرية الجوهر هي الرضورة وكأن يترسب، وأن بد ال الجرب

العدم.359 هي والحرية الوجود هي
الضعف إثبات محاولة فإن اإلنسانية، الحرية يف البحث هو املقصود كان إذا وعجبًا!
املراد الجديدة للقدرة وتملق األساسية القضية عن تخلٍّ هي أعظم قدرٍة إلثبات اإلنساني
من بالرغم لفظية، مسألة مجرد ليست إنها املنكرة. اإلنسان قدرة حساب عىل إثباتها
عواطف عن وتعرب ذلك، من أعمق ولكنها التعبري، أشكال تحديد عىل اللغة تحليل قدرة
هلل وتعطي ألفاظها، اللغة وعىل مقوالتها العقل تفرضعىل التي واإلجالل والتعظيم التأليه

الحكم هذا فحكمه اإلنسان يفعله أن يجوز ال عرض وكل برودة، أو حرارة أو رائحة أو طعم أو لون
ص٢١٧). ج٢، (مقاالت،

كاآللة العالم بأن القائلني قول تبطل االختيار صفة بأن رضا رشيد ويعلق ص٤٠-٤١). (الرسالة، 358

والغاية! املصلحة انتفاء من وبالرغم امليكانيكية،
باختيار ال مختارة كلها (ب) مختار. هو ما ومنها اختيار هو ما منها (أ) مثل: الوسط الحلول هذه 359

فهو كاألعراض ترك له هللا أفعال من كان ما (ج) البغداديني. قول هو وهذا اختيار، هي بل غريها
إنه يُقال ما ومنها مختارة، العباد أفعال كل ليست (د) اختيار. فهو كاألجسام له ترك ال وما مختار

ص٩٤). ج٢، (مقاالت. اختيار له يُقال ال وجميًعا مختار،
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الخارجية الشعور أفعال ثالثًا:

النظري الحق بل الجرب، يعني ال هللا علم إن الحقوق. جميع اإلنسان وتسلب الحقوق كل
يتعلق وال والتجربة. والحس باملشاهدة واقع واالختيار االختيار، سلب هو الجرب ألن هلل؛
لذلك أخرى؛ مرًة وقبيًحا مرة حسنًا فيكون والرتك بالفعل بالتأثري، بل باإليجاد االختيار

لإلنسان.360 وكفعل للتكليف كمناط االختيار عىل العقالء فرق جميع تتفق

أن إىل نظر من ألنه لفظي؛ أمٍر إىل يرجع التأمل عند الخالف وهذا املفيد: القول صاحب يقول 360

الحقيقة سبيل عىل الحيوان إىل الحيوان من الصادرة االختيارية األفعال ينسبون محاوراتهم يف العرب
نظره يف الحيوان كأن مجازيٍّا، ال حقيقيٍّا إسناًدا الحيوانات إىل األفعال تلك إسناد ويجعلون اللغوية،
ذلك وأيَّد حقيقة إليه تسنده أو االختيارية ألفعاله خالق الحيوان بأن القول فأطلق حقيقة. لفعله فاعًال
ينسبون حقيقة كانوا وإن العرب أن إىل نظر ومن املعتزلة. هم الفريق وهذا اآليات. من يوافقه بما
األدلة لكن اللغوية. الحقيقة سبيل عىل إليه ويسندونها إليه، الحيوان من الصادرة االختيارية األفعال
منه. إال اإليجاد بمعنى الخلق يصدر أن يمكن ال أنه عىل دلَّت واآلفاق األنفس يف ذهبت التي العقلية
املراد بأن املعتزلة بها استدلَّ التي اآليات وأوَّلوا غريه. إىل ذلك من يشء ينسب أن رشًعا يجوز فال
(القول، فقهية فرعية مسألٍة إىل يرجع الحقيقة يف الخالف والتأثري. اإليجاد ال التقرير معنى فيها بالخلق
إنسان وهو االختيارية أفعاله يف مجبوًرا املكلف يكون أن يمكن وكيف أيًضا: ويقول ص٣٩-٤٠).
يكون أن حيوان كل قانيات من فكان واالختيار. باإلرادة متحرك حساٌس ناٍم جسٌم والحيوان وحيوان،
اإلنسان بأن قول إنسان وهو االختيارية أفعاله يف مجبور املكلف بأن فالقول واالختيار؛ باإلرادة متحرًكا
أال البطالن. ظاهر تناقض وهو بحيوان ليس حيوان بأنه قول أو العقل ببداهة كذب وهو بحيوان ليس
بجميع الحيوان أن يف يختلفوا لم السنة وأهل واملعتزلة كالحكماء العقالء من بهم يعتدُّ ما جميع أن ترى
الرتك من بدًال الفعل منه يصدر أن يجوز أنه بمعنى األخص، باملعنى االختيارية أفعاله يف مختار أنواعه

ص٤٣). (القول، املتكلمني) عند باإلرادة أم الحكماء عند بالواجب الكيفية يف (والخالف وبالعكس
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الطبيعة يف الشعور أفعال رابًعا:

أفعال هي الخارجية الشعور وأفعال القلب أفعال هي الداخلية الشعور أفعال كانت إذا
األشياء يف وأثرها العالم يف الشعور أفعال هي الطبيعة يف الشعور أفعال فإن الجوارح،
أكثر الطبيعة يف الشعور بأفعال مرتبط فالتولد التولد، باسم القدماء عند ُعرف ما وهو
بالعلم الرتباطه نظًرا الخارجية؛ الشعور أفعال أو الداخلية الشعور بأفعال ارتباطه من
بدايات أي والدوافع، بالبواعث وعالقاتها األفعال دراسة ليس منه املقصود وكأن الطبيعي.
عند التوليد يظهر لذلك الطبيعة.1 يف األفعال ثمرات أي والغايات بالنتائج بل الفعل،
يف سواء والحرية، والكسب الجرب نظريات عليه تنطبق األفعال، خلق من جزءًا القدماء
توليد يف العلم نظرية يف سواء الخارجية، الشعور أفعال يف أم الداخلية الشعور أفعال
كفعٍل املتحرك يف الحركة توليد الحركة، نظريات يف أو للشعور داخيل كفعٍل للعلم النظر
التوليد. إثبات إىل الحرية وتؤدي نفسه، التوليد إىل والكسب الجرب ويؤدي للشعور.2 خارجي

فأخذ الكالم؛ علم ترجمة بدأت الحديثة األوروبية النهضة بداية ويف األوروبي الوسيط العرص يف 1

وصاغوا واألكوان واالعتماد، التماس األجسام، حركة الطبيعة، يف الحركة عن الجانب هذا األوروبيون
عندنا اإللهي الجانب بقي حني يف اإللهي، الجانب عن مستقالٍّ الطبيعة علم وأصبح .imputus نظرية

الطبيعي. العلم وأسقط
العلم، النظر يفيد كيف خامًسا: العلم، نظرية الثالث، الفصل النظرية، املقدمات ل، األوَّ الباب انظر: 2

التولد. نظرية



(٣) الثورة إىل العقيدة من

التوليد نفي (1)

وأنه هللا من مخلوقة األفعال كانت فإذا التوليد؛ نفي إىل الجرب عقيدة تؤدي أن وطبيعي
الخارجية الشعور أفعال أم الداخلية الشعور أفعال يف سواء العالم يف فعل كل صاحب
إىل يُنسب أن يمكن الفعل بعد العالم يف يشء يبقى ال فإنه الطبيعة، يف الشعور أفعال أم
املبارشة املالحقة إىل النفي هذا ويؤدي التولد. ينفي فالجرب أصًال؛ للعبد قدرة ال ألنه الفاعل
أو الخارجية أو الداخلية البرش أفعال من الطبيعة يف يحدث ما لكل املشخص املؤلَّه لقدرة

الطبيعة.3 أفعال
وهو الخالق، هو وحده فاهلل التوليد. نفي يف الجرب عقيدة من الكسب نظرية وتقرتب
الفردية اإلنسان أفعال عىل إال االكتساب ينطبق وال واسطة. بال العالم يف يشء كل فاعل
الطبيعة أفعال ألنه فيه اكتساب فال التولد ا أمَّ الفعل. ساعة يف هللا من القدرة خلق برشط
لها تأثري ال فإنها الكسب أفعال يف تأثري للقدرة كان فإذا فيها. قدرة خلق ودون مبارشًة
أن الطبيعة أفعال يف الحادثة القدرة تأثري من والخوف الطبيعة. أفعال يف اإلطالق عىل
االصطدام خالصمهمته نظري افرتاٌض وهو لها، ومبدعة وخالقة يشء كل يف حادثة تكون
تأثري إنكار يتم وكما االنفعال.4 سبيل يف الفعل رفض يتم حتى واإلجالل التعظيم بمواقف

وهو بنا متعلًقا القسَمني أحد فجعلوا قسَمني، إىل الترصفات قسموا فقد املجربة من املتخلفون ا أمَّ 3
اإلحالة، يف عليهم وزادوا املذهب يف األولني فشاركوا املتولد. وهو بنا متعلق غري اآلخر والقسم املبارش،
فريق ويشارك ص٣٦٣). (الرشح، بينهما الفصل إىل سبيل ال أنه مع واملتولد املبارش بني فصلوا حيث
ملا فاعًال اإلنسان وليس نفسه. يف إال يفعل وال فعًال غريه يف يفعل ال فالفاعل الجربية. الروافض من
ج١، (مقاالت، املتولدات وسائر األكل عند تحدث التي واللذة الرضبة، عن املتولد كاأللم فعله من يتولد

ص١١٣-١١٤).
التفتازاني، (رشح هللا بخلق الكل … واسطة بال إليه مستندة املمكنات كل وإن وحده، هللا هو الخالق 4
ص١٠٧). اإلسفراييني، حاشية ص١٠٨؛ الخيايل، (حاشية املتولدات جميع يف اكتساب ال ص١٠٨).
القدرية من وأتباعه ثمامة وأكفروا صانع، محدث من بد ال كلها الحوادث والجماعة السنة أهل عند
الحركة اكتساب اإلنسان من يصح ص٣٣١-٣٣٢). (الِفَرق، لها فاعل ال املتولدة األفعال إن قولهم يف
اكتساب منه يصح ال ولكن األعراض، هذه مجرى يجري وما والفكر والعلم والتولد واإلرادة والسكون
للقدرة تأثري ال األشعري الحسن أبي أصل وعىل ص٣٣٩). (الِفَرق، واإلدراكات والروائح والطعوم األلوان
أثرت فلو والعرض. الجوهر إىل بالنسبة تختلف ال واحدة قضية الحدوث جهة ألن اإلحداث يف الحادثة
والروائح، والطعوم األلوان إلحداث تصلح حتى محدث كل حدوث قضية يف ألثرت الحدوث قضية يف
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الطبيعة يف الشعور أفعال رابًعا:

السببية عىل ويُقىض الطبيعية العلل تأثري إنكار أيًضا يتم الطبيعة يف الحادثة القدرة
مجرد إىل فيتحول املتأخرين، عند بالتصوف كله ذلك يمتزج ثم الطبيعة. قوانني وحتمية
عند الوجود نظرية يف العامة النظرية األمور من واملعلول العلة مباحث أن من بالرغم توكل
وإلغاء العادية األسباب عىل القضاء تم بالعلية االكتساب يرتبط أن من وبدًال املتقدمني.
مع والتولد األفعال خلق موضوع وانتهى أشعريٍّا، سنيٍّا الدين أصول علم وعاد تأثريها.
أو واملعلول العلة بني رضورية عالقٌة توجد وال يشء، لكل الفاعل هو فاهلل االعتزال. انتهاء
أهل الفالسفة مقدمتهم ويف والعلية بالسببية يقول من كل ويكفر واملسبب. السبب بني
هللا أودعها بقوة بالتأثري منهم املتقدمني اعرتاف األشعرية من رفضاملتأخرون بل الضالل!
قبُل من يثبت كان كما األفعال وحدانية اآلن يثبت التمانع دليل وكأن األشياء، ويف العباد يف
اإللهيات.5 تعينات إحدى هي الحرية مسألة أن عىل يدل مما الصفات؛ أو الذات وحدانية

غري الحادثة، بالقدرة األرض عىل السماء وقوع تجويز إىل تؤدي فاألجسام الجواهر. إلحداث وتصلح
العبد أراده إذا الحاصل الفعل معها أو تحتها أو الحادثة القدرة عقيب يخلق بأن سنة أجرى هللا أن
تحت مجبوًال العبد من وكسبًا واحًدا وإبداًعا هللا من خلًقا فيكون كسبًا الفعل هذا وسمى له وتجرد
املقدورات كل عىل القدرة للقدرة، كفرع األشاعرة عند يدخل لذلك ص١٤٥-١٤٦)؛ ج١، (امللل، قدرته
والنبات األم بطن من الجنني يخرج كما جسم جوف من جسم يخرج أن التولد ص٥١–٥٣). (االقتصاد،
وال الخاتم، حركة منه تخرج حتى جوف اليد لحركة ليس إذ األعراض؛ يف محال وهذا األرض، بطن من
اليد حركة ذات يف كامنة تكن لم إذا الخاتم فحركة فيه. ما بعض منه يرشح حتى ألشياء حاٍو يشء هو
ص٨٣). ج٢، (مقاالت، غريه يف لإلنسان فعل ال رضار: غري اإلثبات أهل وقال عنها؟ تولدها معنى فما
والقمر والشمس والرساج والنار والجدار والثواب والرشاب كالطعام لها تأثري ال العادية واألسباب 5

هللا يخلق املاء رشب وعند تأثري. له ليس والطعام شاء، إن الشبع هللا يخلق الطعام بأقل ذلك. ونحو
الجدار وعند تأثري. له ليس والثوب السرت، هللا يخلق الثوب لبس وعند تأثري. له ليس واملاء شاء، إن الري
لها ليس والنار شاء، إن اإلحراق هللا يخلق النار وعند تأثري. له ليس والجدار شاء، إن الظل هللا يخلق
(الجامع، تأثري له ليس والقمر والشمس والرساج شاء، إن الضوء هللا يخلق والشمس الرساج وعند تأثري.
يف للطعام وال اإلحراق، يف للناس تأثري فال بها؛ اقرتنت التي األمور يف العادية لألمور تأثري ال ص٢٢).
يشء يف لألفالك وال وغريها، الفواكه إنضاج يف للكواكب وال الزرع، إنبات يف وال الري يف للماء وال الشبع،
وال بالطبع ال ذلك؛ غري أو جلبهما أو برد أو حر دفع يف ليشء وال القطع، يف للسكني وال األشياء، من
األشياء. هذه وجود عند اختياره بمحض وحده هلل كله ذلك يف التأثري بل فيها، هللا أودعها بقوة وال بالعلة
فيها ليس األوىل العلة. تأثري أو الطبيعة، أي الطبع، بتأثري فيقولون الفالسفة من الضالل أهل ا أمَّ
واملعلول. العلة بني رضورية عالقة والثانية واملانع، الرشط عىل توقف األوىل اختيار. بها والثانية اختيار،
بالطبع، فاعل ثالثة: والتقدير الفرض بحسب الفاعل أن والحاصل املسلمني!» عند كفرهم يف شك «وال
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لذلك بالتصوف؛ والتوحيد بالجرب الكسب وإلحاق التوكل يف الوقوع إىل األسباب نفي انتهى
األشعرية عىل الصوفية النزعة غلبت ثم الصوفية.6 بأقوال االستشهاد املتأخرين عن كثر

هو ثم باألخري إال يقولوا فلم املسلمون ا «وأمَّ عندهم. كاإلنسان والثالث باالختيار. وفاعل بالعلة، وفاعل
فيها هللا أودعها قوة بواسطة تؤثر األمور هذه إن الزيغ أهل من يقل ومن القهار. بالواحد مخصوص
الباقي وكذا فيها هللا خلقها بقوٍة تؤثر فالنار فيه؛ هللا خلقها التي الحادثة بقدرته يؤثر العبد أن كما
وال علة وال بطبع أصًال هللا سوى ملا تأثري ال أنه من السنة أهل بقوة التمسك … السنة خالف بدعة
وليس ص٢٥–٢٧). الخريدة، (رشح اختياره» بمحض وحده هلل التأثري وإنما فيها، أُودعت قوة بواسطة
النار مماسة عند كاإلحراق بها ال عندها الفعل يخلق فاهلل مقارنة. مجرد لها وإنما تأثري، الحادثة للقدرة

شعًرا: قيل وقد ص٢٤-٢٥). الخريدة، (رشح للحطب

وع��ال ج��ال ال��ق��ه��ار ل��ل��واح��د إال ل��ي��س ال��ت��أث��ي��ر ف��ي وال��ف��ع��ل
ال��م��ل��ة أه��ل ع��ن��د ك��ف��ر ف��ذاك ب��ال��ع��ل��ة أو ب��ال��ط��ب��ع يُ��ق��ال وم��ن
ت��ل��ت��ف��ت ف��ال ب��دع��ة ف��ذاك ال��م��ودع��ة ب��ال��ق��وة ي��ق��ل وم��ن

ص٢٣–٢٦) (الخريدة،

وما إنسان كرس عقيب الزجاج يف واالنكسار اإلنسان، رضب عقيب املرضوب يف األلم من يوجد وما
ص١١١-١١٢). (النسفية، تخليقه يف للعبد صنع ال هلل، مخلوق ذلك كل أشبهه

مسبباتها يف تؤثر العادية األسباب أن اعتقد فمن فيه. بقوة أو بطبعه يؤثر شيئًا أن دعوى بطالن 6

بل بكافر ليس أنه واألصح قوالن، كفره يف فيه هللا خلقها بقوة أو باإلجماع كافر فهو وذواتها بطبعها
ومن فيه. هللا خلقها بقدرة االختيارية نفسه أفعال يخلق العبد بأن القائلني املعتزلة مثل فاسق مبتدع
جاهل فهو تخلفها يصح ال بحيث عقليٍّا تالزًما واملسببات األسباب جعل ولكن هللا هو املؤثر أن اعتقد
املؤثر أن اعتقد ومن العادة. خالف عىل لكونها األنبياء معجزات ينكر قد ألنه الكفر إىل ذلك جره وربما
(التحفة، الناجي املؤمن فهو تخلفها يصح بحيث عاديٍّا تالزًما واملسببات األسباب بني وجعل هللا هو

شعًرا: قيل وقد ص٩٩). األمري، ص٣؛ ج٢،

ع��رف ح��س��ب��م��ا ال��ت��ف��ض��ي��ل وال��راج��ح اخ��ت��ل��ف وال��ت��وك��ل االك��ت��س��اب ف��ي

ص٢٩٣) ج٢، (الجوهرة،

الرزق بمبحث لتعلقها التصوف من مسألة وهي ص٩٣). (التحفة، الناس أحوال باختالف يختلفان وهما
الفرائض، من التوكل للقشريي. القشريية» «الرسالة هو: املرجع ويصبح ص١٤٨–١٥٠). (اإلتحاف،
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اإلنسان يف يشء كل عىل قادر فاهلل التوليد؛ نفي عىل األساس الدافع وأصبحت املتأخرة
مجرى وليس الطبيعية الظواهر هي العادات وخوارق املعجزات وأصبحت الطبيعة. ويف

العلم.7 نظرية بذلك تقيض كما واملشاهدات املحسوسات مع يتفق وما العادات

التوفيق املفيد القول صاحب حاول وقد ص١٩). (الكتاب، الحديثة الحركات بعض يف اإليمان رشوط من
األمري، ص٩٨-٩٩؛ اإلتحاف، ص٣-٤؛ (التحفة، آخرون وتبعه ص١٧). (القول، واألسباب التوكل بني

شعًرا: ذلك يف قيل وقد ص٩٨).

ال��خ��الف أرج��ح ت��وك��ًال ي��ن��اف��ي ال ب��األس��ب��اب واألخ��ذ
ال��رح��م��ن ق��ض��ى م��ا ي��ك��ون ب��أن واإلي��ق��ان ال��وق��وف ألن
ال��ض��روري ت��ح��ص��ي��ل ف��ي ال��س��ع��ي ف��ي ال��ب��ش��ي��ر س��ن��ة اتِّ��ب��اع م��ع
ال��ع��داوة ص��اح��ب ع��ن ت��ح��رز وك��س��وة وم��ش��رب ك��م��ط��ع��م
اس��ت��ق��راء ب��ذل��ك أت��ى ك��م��ا األن��ب��ي��اء ت��ف��ع��ل وه��ك��ذا

ص٩٧) (الوسيلة،

مع األمور اإلنسان يدرك أن يجوز إنه ويقول ابتداءً. تقع هللا أفعال جميع أن قبة صالح عن ُحكي 7

الحطب من النار تقرب أن يجيز وكأن يشاهد، ما بخالف العلم فيه يحصل وأن ويعلمها. السالمة
فال اإلنسان جسم يقطع وأن حالها، عىل وهي التربيد بها هللا يخلق وأن منع، غري من تحرقه فال اليابس
ومع الساتر وراء ما يدرك أن يجوز وكذلك ثقله. يجد فال الثقيل اإلنسان جسم عىل يوضع وأن يألم،
ج٩؛ (املغني، امليت يف والعلم األمل هللا يخلق أن ويجيز اإلدراك، له هللا خلق إذا واملقابلة الضياء عدم
الحجر كذهاب فعله عند حدث ما وإن نفسه. يف إال يؤمل ال اإلنسان إن ويقول: ص١٢-١٣). التوليد،
له، املبتدئ وكذلك له، الخالق فاهلل الرضبة، عند واأللم النار، مجامعة عند الحطب واحرتاق الوقعة عند
وجائز سكونًا، ويخلق هبوًطا، فيه هللا يخلق فال عام ألف الرقيق الجو الثقيل الحجر يجامع أن وجائز
يجد فال اإلنسان عىل الجبال توضع وأن احرتاًقا، هللا يخلق وال كثرية أوقاتًا الحطب يف النار يجتمع أن
األرض أهل دفعه ولو إذهابه يخلق وال له الدافع وقعة عند الصغري الحجر سكون يخلق وأن ثقلها،
هللا يضع أن وجائز اللذة، فيه يخلق بل يألم وال بالنار إنسانًا هللا يحرق أن وجائز عليه. واعتمدوا جميًعا
ذلك يكون حتى واألرضني السموات ثقل هللا يرفع أن يجوز وكان املوت. مع والعلم العمى، مع اإلدراك
بمكة الوقت هذا يف تكون أن تنكر فما وقال: شيئًا. أجزائه من ذلك ينقص ولم ريشة من أخف أجمع
سليم صحيح وأنت هذا به، العلم فيك يخلق لم هللا ألن ذلك تعلم ال وأنت عليك ُرضبت قد قبة يف جالًسا
يف أكون بالصني: كأنه فرأى بالبرصة كان إذا الرؤيا أمر يف له وقيل قبة! ب فلُقِّ أنكر. ال قال: . متوىفٍّ غري
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التوليد نفي حجج (1-1)

غري القدرة كانت فإذا التولد. نفي يف حجًجا الجرب عقيدة مثل الكسب نظرية فصلت وقد
وال يتماثل وال يتكرر ال واحد فعٍل ومع الفعل، مع فقط توجد بل الفعل، عىل سابقة
يتولد ال ثَمَّ وِمْن معه؛ تذهب بل تبقى ال القدرة فإن الفعل تم فمتى يتضاد، وال يختلف
الفعل، عىل متقدمة غري الكسب يف االستطاعة أن وكما القدرة. ببقاء آخر فعٍل من فعل
هي ال متجددة، استطاعٍة إىل لحظة كل يف الفعل ويحتاج الفعل. بعد تبقى ال أيًضا فإنها
آخر بفعل تقوم أن يمكنها له تالية هي وال لرشوطه، مستوفية له، مهددة الفعل عىل سابقة
لحظية لقدرات مستقبل مجرد اإلنسان محال. وهذا عليه سابقة تكون الحالة هذه يف ألنها
الخلق هذا أن والحقيقة جديد. من جموده إىل يعود ثم الفعل إىل تدفعه كهربية كرشاراٍت
والقوة بالفعل بالقيام الفرح عن الناشئة الجديدة القدرة هو األفعال عىل للقدرة املتجدد
نتيجة عة املتوقَّ غري القوة هذه الفعل. تحقيق بصدد وهو لإلنسان تأتي التي املتوقعة غري
اإلنسان، خارج من وليست اإلنسان داخل من برسالته والتزامه وطهارته، اإلنسان لرباءة
مشخصة.8 إرادٍة أو خارجي مصدٍر أي من وليست طاقته ومخزون شعوره طبيعة من

اآلتي: النحو عىل التوليد نفي حجج وتتفصل

االستطاعة ألن خاطئة؛ حجٌة وهي زمانني. يبقى ال والَعَرض َعَرض، االستطاعة (١)
جماًدا. بل إنسانًا يكون ال القادر غري واإلنسان الجوهر. مقوِّمات من هي بل عرًضا ليست
لوجود عدمت وإذا وموانع. رشوط لها القدرة القدرة. يُعدم ال للقدرة مضادات ووجود
مثل َعَرض الرشط فإن لها رشط النتفاء عدمت وإن لوجودها. يعدم الضد فإن الضد
عدٌم القدرة إن يقال وال الجوهر؟ انتفاء مع العرض يبقى فكيف جوهًرا كان وإن القدرة.

الصني؟ يف كأنك فرأيت بالعراق إنسان برجل رجلك ربطت فلو له: فقيل الصني. يف أني رأيت إذا الصني
ص٨٢-٨٣). ج٢، (مقاالت، العراق يف إنسان برجل مربوطة رجيل كانت وإن الصني يف أكون قال:

يف فاعًال اإلنسان يكون أن يصح وال هللا، فعل من هو متولًدا القدرية ته سمَّ ما جميع السنة أهل عند 8

ملحل مباينًا يقع وما محلها، بقائم إال تتعلق ال الحادثة القدرة ص١٣٨). (األصول، قدرته محل غري
عند حجر اندفع فلماذا عليه. العبد اقتدار غري من للباري فعًال يقع بل بها، مقدوًرا يكون فال القدرة
غري فاندفاعه عليه العبد اعتماد عند حجر اندفع فإذا للعبد، مقدور غري فاندفاعه عليه، العبد اعتماد
وهو الجسم، حركة أوجبت يدنا حركة املعتزلة فعند جسًما حركنا إذا ص٢٣٠). (اإلرشاد، للعبد مقدور

ص١٤٠–١٥٠). (املحصل، باطل عندنا
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الباقية القدرة أن نسيان كله هذا اإلطالق. عىل وجود عدم والنفي نفي، العدم ألن محض؛
كعرض القدرة عن فالبحث األوىل. القدرة من الحادث الجديد البناء هي أي األثر، هي
فعًال. وليست انفعال هي التي الباقية القدرة بطبيعة معرفة عدم كفعل أو كجوهر أو
فيما (امليكانيكا) اآلليات علم خاصًة الطبيعة، علم يف يدرس فإنه الطبيعي، التولد ا أمَّ
الحجر أو متحرًكا السهم يظل الفعل. وردِّ والفعل واملقاومة والقوة والطرد بالجذب يتعلق
القصد عىل القائم اإلنسان فعل وكذلك باالصطدام. أو باملقاومة الحركة تخفَّ أن إىل جاريًا

مضاد.9 أثٍر بوجود أو العهد بِقَدم يضعف أن إىل قائًما أثره يظل والدواعي
من أعظم أخرى قدرة تحت واقعة واملمكنات ممكنات، كلها املستقبل يف األفعال (٢)
وبالتايل إثباته؛ املطلوب هو ذلك أن والحقيقة ص. املشخَّ املؤلَّه قدرة وهي اإلنسان، قدرة
وأن اإلنساني، الفعل غري آخر يشءٍ إىل يستند ال املمكن أن كما الدوران. عىل الحجة تقوم
طاقٌة محددة، غري خالصة إمكانية املمكن والغاية. والباعث بالقصد مرتبٌط فعٍل إىل تحوله

الخارجية.10 تحققاتها وإمكانيات الداخلية بفاعليتها إال تتحقق ال النفس يف مخزونة
يشء هناك كان إن الغلبة. يُثبت بل التولد يُبطل ال لقادَرين مقدور اعتبار إن (٣)
اليشء يف املؤثرة الغالبة بالقدرة تتحدد اليشء حركة فإن أخرى، قدرٌة وتدفعه قدرة تجذبه
ذلك أن كما اليشء. عىل األثر حى وامَّ القدرتان تعادلت اليشء يتحرك لم وإن املتحرك.

الجويني: وعند ص١٤٤). ج٢، (امللل، زمانني يبقى ال والعرض عرض، االستطاعة األشعرية: عند 9

ص٢١٧). (اإلرشاد، األعراض جميع حكم وهذا باقية. غري وهي األعراض، من عرض الحادثة القدرة
من فريق عند ص٤٧). (اإلنصاف، الفعل بعد يوجد أن يصح وال يبقى، ال والعرض عرض، االستطاعة
(مقاالت، وقتني تبقى ال االستطاعة اإلبايض: وإدريس حرب بن ومحمد كامل بن يحيى الخوارج؛ اإلباضية
وعند ص٢١٧-٢١٨). (اإلرشاد، الضد لوجود القدرة بعدم ذلك عىل الجويني ويستدل ص١٧٤). ج١،
االستطاعة أن وعندهم عاجزة. وال ميتة جارحٍة يف توجد وال تبقى، ال القدرة أيًضا املعتزلة وبعض البلخي
يكون أن الصالحي أنكر كما ص٢٧٧). ص٢٧٥، ج١، (مقاالت، بقاؤها يستحيل وأنه وقتني، تبقى ال
النجار: محمد بن الحسني عند وكذلك ص٢٧٧). ج١، (مقاالت، التولد طريق عن فعًال يفعل اإلنسان
تبقى، ال االستطاعة حدث. إذا معه تحدث استطاعة فعل ولكل فعالن، بها يُفعل ال الواحدة االستطاعة

ص٢١٥). ج١، (مقاالت، الفعل عدم عدمها ويف الفعل، وجود وجودها يف
ص٣١٦). (املواقف، ابتداءً هللا إىل املمكنات جميع استناد 10
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املوانع، إىل باإلضافة واحد لقادر مقدور فاملقدور بديهية. حجًة وليس مسبق افرتاض
موقف.11 يف إال فعًال يكون ال الفعل دام ما

يفرسه ثم يثبته بل التولد، ينفي ال العادات ملجرى نتيجة التولد بأن القول إن (٤)
قدرٍة خلق من أيًضا العادات مجرى يجعل الذي الكسب يرفضه ما وهذا طبيعيٍّا. تفسريًا
يمكن وال والتجربة. واملشاهدة بالحس يثبت ألنه العادات مجرى نفي يمكن وال خارجية.
نقيضان. واإلرادة فالعادة العادات. مجرى كان ملا وإال خارجية إرادٍة فعل من يكون أن
ضدها.12 أو معها عنها، خارجة مشخصًة إرادًة وليست فيها، الكامنة الطبيعة إرادة العادة
يف األقل عىل تبقى فإنها بها، يقوم لبقاء وال لنفسها ال تبقى ال القدرة كانت وإذا (٥)
عىل الحجة تقوم االخرتام. بعد وراءه اإلنسان يرتكها التي السنة ويف الفعل يرتكه الذي األثر
جوهر إىل األشياء قسمة إن بل والغري. الذات بني االختالف وهو مقلوب إلهي ديني فكٍر
وقد وثانوي.13 أوَّيل إىل فيها قسمة دون أشياء األشياء مقلوب. إلهيٌّ دينيٌّ فكٌر وعرض

وقوع فليس اآلخر دفعه ما حال أحدهما جذبه ثم زيد بيد واحد جزءٌ التصق إذا الرازي: يقول 11

األثر عىل يجتمع أن يلزم ألنه محال؛ وهو مًعا بهما يقع أن ا فإمَّ باآلخر. وقوعها من أوىل بأحدهما حركته
ص١٤٥). (املحصل، املطلوب وهو منهما بواحد أوًَّال تقدم ما عىل محال وهو مستقالن مؤثران الواحد
جهة، إىل اآلخر ودفعه أحدهما وجذبه قادر بكف جسم التصق إذا كاآلتي: «املواقف» يف نفسها الحجة
تحكٌم وهو بأحدهما ا وإمَّ قادرين بني مقدور فيلزم بهما ا فإمَّ اليد حركة من تولدت حركة قلنا فإن
القدرة محل بغري قام فيما التوليد بعدم القائَلني وحفًصا رضاًرا يلزم ال وهذا بطالنه، معلوم محٌض

ص٣١٦). (املواقف،
يف اآلثار هذه بخلق عادته أجرى ملا هللا … والكرس بالقتل والنهي األمر بحسن احتجوا الرازي: يقول 12

لم اإليجي: ويقول ص١٤٥). (املحصل، والنهي األمر صح املبارش يف األفعال هذه حصول عقيب املبارش
ص٣١٧). (املواقف، ذلك؟ يف املبارش الفعل بعد املتولدة األفعال هذه بخلق العادة إجراء يكفي ال

لنفسها تبقى أن تخلو ال لكانت بقيت لو ألنها لهم: قيل تبقى؟ ال القدرة أن زعمتم ولم قالوا: فإن 13

ومن باقية. إال توجد وأال لها بقاءً نفسها تكون أن وجب لنفسها تبقى كانت فإن بها. يقوم لبقاء أو
فقد صفة، والبقاء بها، يقوم ببقاء تبقى كانت وإن حدوثها. حال يف باقية تكون أن يوجب ما هذا
تقوم أن لجاز بالصفة الصفة تقوم أن جاز ولو فاسد. وذلك بالعرض، والعرض بالصفة الصفة قامت

ص٩٤). (اللمع، فاسد وذلك علم، وبالعلم حياة، وبالحياة قدرة، بالقدرة
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شبهات وهي التولد، إثبات ضد سلبية شبهاٍت إىل التولد لنفي اإليجابية الحجج ل تتحوَّ
اآلتي: النحو عىل عليها الرد يسهل

هو الفاعل ألن معدوم؛ أو قادر غري أو ميت وهو فاعل الفاعل أن التولد يعني ال (١)
خالل من االخرتام بعد حتى قائًما الوحي فعل يظل وبالتايل أثره، هو واإلنسان مقدوره،
وأفكاره وآثاره سننه خالل من تأثريًا أكثر يكون قد اإلنسان فعل إن بل والسنة. األثر
حياته أثناء الحي الفاعل حول املرضوب الحصار يؤدي فقد ذلك. قبل منه االخرتام بعد
بفعل االخرتام وبعد الحصار فك بعد األثر هذا ينفجر ما رسعان ولكن أثره، تقليص إىل

التاريخ.14 مسار ويف الطبيعة قوانني
داخل ل األوَّ كالفعل التولد ألن لإلنسان؛ تتناهى ال مقدورات إثبات التولد يعني ال (٢)
أو ل األوَّ السبب لضعف ا إمَّ التولد، انتهى ل األوَّ الفعل أثر انتهى ومتى الطاقة. حدود يف
متناٍه والزمان الزمان، يف يتم التولد كان وملا عليه. العهد لقدم أو آخر بسبٍب بمعارضته

بالحياة.15 أو باألجل أو الفعل بزمان ا إمَّ كذلك، متناهيًا التولد كان
يظل ولكن مباًرشا، استحقاًقا املوت بعد والذم املدح استحقاق التولد يعني وال (٣)
إذا ا ذمٍّ ا وإمَّ حسنة ُسنَّة سنَّ إذا مدًحا ا إمَّ التاريخ، يف اإلنسان عىل صادًرا الحكم
التولد أفعال يف أفعالهم بتوجيه األفراد مسئولية ذلك يلغي أن ودون سيئة سنة سن

معدوم! أو قادر غري وهو أو ميت وهو فاعل الفاعل أن إىل يؤدي التوليد أن هي األشاعرة شبهة 14

إىل بالرضورة وليس الفعل تتقدم قدرة إىل يحتاج والفعل مقدوره، هو الفاعل الجبار: عبد القايض ويرد
وجود يصحُّ مبارش (أ) رضبنَي: عىل فاألفعال منها. بدًال ضدها حدوث جاز إليها يفتقر لم إذا املصاحبة.
القلوب، أفعال مثل حياة إىل يفتقر يكن لم ما قادًرا كونه وزوال موته حال يف منه األجزاء قليل أقل
من املسببات لتجديد بد وال واحًدا شيئًا ا إمَّ يولد الذي املتولِّد (ب) يجوز. فال الواحد الجزء عىل زاد وما
يوجد أن يجوز وهو والتفريق، والتأليف واملجاورة والكالم واالعتقاد والعلم النظر مثل األسباب تجديد
يف يجوز وهو تجديد إىل يحتاج فال فحاًال حاًال يولد ا وإمَّ كالعلم حياة إىل يحتج لم ما املوت حال يف

ص٤٠٢-٤٠٣). (املحيط، والعجز املوت حال يف وجوده
الحكم يف أصلكم مناقضتكم ذلك بعد يعنيكم وال تتناهى، ال بمقدورات العبد باختصاص وقضيتم 15

ص٢٣٢). (اإلرشاد، العباد مقدورات من األجناس بعض بخروج
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بسنة، سنة مقابلة األوىل، املتولدة األفعال وإيقاف أخرى أفعاٍل توليد باستطاعتهم ألنهم
بأثر.16 أثر ومعارضة

وعىل الفور عىل قادر اإلنسان ألن العبد؛ عليه يقدر ال يرتاخى ما إن يقال وال (٤)
وملا الزمان. يف قدرة الفعل عىل اإلنسان وقدرة بفعل. يبدأ الفعل واستمرار مًعا. الرتاخي
ما دون كذلك متصًال يكون ذاته والفعل بل الفعل، عىل القدرة فإن متصًال الزمان كان

الزمان.17 يف وأثره ذاته الفعل طبيعة من ذلك يتم بل خارجية. إرادٍة تدخل إىل حاجة
فهذا لغريه. وقسم لإلنسان، قسم قسَمني؛ إىل العالم تقسيم املشاركة تعني وال (٥)
قدرٍة إثبات تود التي والتعظيم التأليه لعواطف وإنكار وإمكانياتها، اإلنسان لقدرة إنكار
الكسب التولد؟ عىل قائم نفسه والكسب التولد ينكر وكيف يشء. لكل وحاوية شاملة
عن متولًدا الكسب يف اإلنسان فعل يكون وبالتايل واحد؛ يشءٍ عىل إرادتني اجتماع مشاركة
حني يف الفعل يف اإلنسان هللا بمشاركة رأسيٍّا التولد يثبت فالكسب املشخص؟ املؤله فعل

الطبيعة.18 يف اإلنسان فعل باستمرار أفقيٍّا يثبت التولد أن

التوليد نفي مخاطر (2-1)

عىل وسيطرته الطبيعة يف وأفعاله اإلنسان حياة عىل مخاطر عدة التوليد نفي عن وينتج
وأهمها: العلية عىل القائم العلم نشأة وعىل مظاهرها

الفاعل هو هللا وكأن لها، والكسب الجرب كإنكار الطبيعة يف اإلنسان فاعلية إنكار (١)
لقدرة إثبات التولد إثبات أن حني يف اإلنسان، أفعال يف فقط وليس الطبيعة ظواهر يف الحق

املسبب عىل والعقاب الذم يستحق اإلنسان إن قائًال هاشم أبو عليها ويرد األشاعرة، شبهة هي هذه 16

ص٤٠٣-٤٠٤). (املحيط، جهة من السبب وقوع حال يف
املبتدأ قائًال: الجبار عبد القايض عليها ويرد عليه. يقدر ال يرتاخى ما األشاعرة، شبهة هي هذه 17

إذا ا فأمَّ السبب. يصاحب الذي التولد وكذلك يزيد، وال واحد، بوقٍت وجوده قبل عليه قدرته من بد ال
يتقدم أن القدرة فسبيل الواحد. الوقت بذلك يراد فإنما والحركة، واالعتقاد والعلم النظر مثل عنه تأخر
أن يصح ثم واحد بوقٍت ل األوَّ السبب هذا عىل تقدمه فالواجب أمثاله يولد السبب كان إن ا وأمَّ بوقتنَي.

ص٤٠٦-٤٠٧). (املحيط، كثرية أوقاٍت بعد يقع واملسبب يعدم.
هو وهذا هللا، به تفرد ما تعداه ما غريه. فعل إىل تعداه ما دون فعله هو اإلنسان حيز يف يوجد الذي 18

ص٣٨٠). (املحيط، قبة صالح ورأي بالكسب قولهم يف املجربة مذهب
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فعل استطاعته وعدم اإلنسان لعجز إثبات التولد إنكار الطبيعة. يف لفعله وإثبات اإلنسان
خلط ذلك أن والحقيقة مظاهرها. عىل الطبيعة يف اإلنساني الفعل الستمرار وإنكار يشء
مستقلة والطبيعة نظري، حقٌّ يشء كل صاحب فاهلل الواقع. ومستوى الحق مستوى بني
تأكيًدا النظري الحق هذا عن تعرب التي الشعرية للصور حريف تفسريٌ أنه كما عميل، واقٌع

الشعور.19 وحدانية ترسيخ أجل من العالم وحدانية عىل
خطٍّ عىل ساكنة نقطة وكأنه بعده وال قبله ال مكان يف أي محلٍّ يف الفعل تصور (٢)
أثره كان ثَمَّ وِمْن حياة؛ والفعل حركة، والقدرة القدرة، عن تعبري الفعل أن حني يف ساكن.
تقوم نظرة إذن التوليد إنكار الكم. إىل منه الكيف ومن السكون، إىل منه الحركة إىل أقرب
يجعل مما الكيف؛ يف التواصل عىل ال الكم يف التجزئة عىل االتصال، عىل ال االنقطاع عىل

املصب. مغلق نهًرا البداية، منذ محاًرصا النهاية، من مبتوًرا اإلنساني الفعل
يصدر فالسهم واملعلول. العلة بني الرضورية الصلة وإنكار العلية قانون نفي (٣)
هدم وهذا تحرق! وال القطن يف ترسي والنار الهواء، يف ويتعلق يقع والحجر يصيب، وال
هو املشخص املؤله أن بإثبات الخرافة تعظم حينئٍذ العلم. عىل وقضاء الطبيعة لقوانني
القطن إحراق يف أو إسقاطه أو الحجر تعليق يف أو إيصاله أو السهم إليقاف يتدخل الذي
نفي إن وإرادته! وقدرته وجوده عىل دليل أعظم هو م املتوهَّ التدخل هذا وكأن تربيده! أو
القدرة تحدث أن ويكفي املسبب، وجد السبب وجد طاملا وإنه العلية لقانون إنكار التوليد
قوام هو الطبيعة أفعال يف باألسباب التوسط ذلك. بعد للسبب الفعل ويظل أوًَّال السبب
األسباب فعل ويجعل سلطانه ينازعه اإللهي الديني الفكر ولكن والعميل. العلمي الفكر
يسلب التولد إنكار باألسباب. توسط دون مبارشًة الطبيعة مع يتعامل املشخص املؤله من
العقل إىل أقرب التفسريين وأي اإلنسان. خصائص أخصَّ املؤله ويعطي فعله، اإلنسان

الفعل رشط فإن السبب، لفاعل فعًال ليس بأنه مرصًحا كان خاصًة بذلك قيض فإن مقدور، املتولد 19
العلم جواهر من نعلمه ما أن إىل املصري أيًضا جاز له فاعل ال فعل ثبوت جاز وإذا للفاعل. مقدوًرا كونه
وانسالل الدين من خروج وذلك عداه، ملا موجب مقدور سبٍب عن واقع ولكنه هلل فعًال ليس وأعراضه
ا ردٍّ جاء فهو حادث كل بخلق الباري تفرد عىل دلنا ما وكل ص٢٣٢). (اإلرشاد، املسلمني مذهب عن
إنسان فعل من بالتولد قال من ص٢٣٢). (اإلرشاد، األسباب لفاعل مخرتعة املتولدات يزعم من عىل
وغابت الحقائق أبطل الطبيعة، فعل من فهو حي غري من تولد وما والحي، اإلنسان فعل من بأنه أوحى
خلق جسم من أثر أو جسم من عرض أو جسم من العالم يف ما كل أن والصواب العقول. موجبات عنه

ص١٣٢-١٣٣). ج٥، (الفصل، جماد أو حي من كان سواء هللا، وحكم القرآن بنص هللا
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اإلنسان؟ بفعل إحداثها أم إلحداثها الطبيعة ظواهر املشخصيف املعبود تدخل واملشاهدة؟
املشخص املؤله لقدرة املجال إلفساح مكانه عن اإلنسان زحزحة يعني التولد إنكار إن

له.20 والطبيعة اإلنسان أفعال وإثبات
بقدرٍة إال ثانية مرًة املعلول لحدوث ضمان وال واحدة مرًة املعلول يف هللا يحدث (٤)
ترسي والنار الهواء، يف ويتعلق يقع والحجر يصيب، وال يصدر فالسهم العلة؛ يف متجددة
وال اإلنسانية. للحياة وإبطال واطرادها الطبيعة لقوانني إنكار وهذا تحرق، وال القطن يف
فالسبب أثره. استمرار يعني بل اإللهية، اإلرادة وزحزحة مطلًقا السبب غياب التولد يعني
اإللهية اإلرادة بها تحكم التي الكون سنن وهي عنه، الناشئة املؤثرة القوة أو الفعل مصدر

مبارشة.21 وليس األشياء بتوسط العالم اإلرادة تحكم العالم. مسار

ذلك كان مقدوًرا كان فإن مقدور. غري أو مقدوًرا يكون أن ا إمَّ يخلو ال متولًدا بكونه وصفوه الذي 20
كان فإذا املوانع. ارتفاع تقدير عند للسبب موجب أصولهم عىل السبب أن أحدهما وجَهني، من باطًال
فيه. القدرة تأثري عن ويستغني بوجوبه يستقل أن فينبغي بعده أو السبب وجود عند واجبًا املسبب
القدرة انتفاء ذلك مع واعتقدنا املوانع وارتفاع السبب وجوب لنا وخطر التولد مذهب اعتقاد تخيلنا ولو
دون وقوعه لتصور مقدوًرا كان لو املسبب أن الثاني والوجه … السبب بوجود املسبب فيوجد أصًال،
من له مقدوًرا يقع فإنه إليه العبد يتسبب لم إذا للباري مقدوًرا وقع ملا أنه عليه والدليل السبب. توسط
إبطاٌل فيه فاعل من ال فعل كل حدوث األشاعرة: ويقول ص٢٣١). (اإلرشاد، سبب توسط إىل افتقار غري
السهم يف هللا يخلق فال يده من السهم ويرسل قوسه، وتر اإلنسان يمد الصانع. إثبات عىل املوحدين لداللة
احرتاق، بال والقطن النار بني الجمع ويجوز يقطعه. وال يكرسه وال أرسله ما عىل السهم ويقع ذهابًا،
ص١٣٨-١٣٩). (األصول، الهواء يف الحجر ووقوف العلف، قبل السمن وخلق الوطء، قبل الولد وخلق
طريق عن له دليل فال وتأليًفا أعراًضا غريه يف يُحدث أن يجوز املخلوق أن القدرية من زعم من وكل
املبارش ص١٣٨-١٣٩). (األصول، الكواكب وحركات السماء أجزاء لتأليف الفاعل هو هللا أن عىل العقل

ص٣٢٤). (الرشح، بخلقه متفرد هللا فإن املتولد ا أمَّ الكسب حيث من فينا هللا خلق
وال زيت، الزيتون يف وال برد، الثلج يف وال حر، النار يف ليس أنه إىل األشعرية وسائر الباقالني ذهب 21

هم ثم العقل. ورضورة بالحواس يعرف ملا وإنكار تخليط وهذا دم! اإلنسان يف وال عصري، العنب يف
ورائحًة. طعًما للفلك وإن رائحة العنب لقشور وإن ورائحًة طعًما والحىص للزجاج إن ذلك مع يقولون
إياه، نا مسِّ عند الثلج يف الربد خلق وكذلك إياها، نا َمسِّ عند النار يف نجده َحرٍّ كل خلق هللا أن دعواهم
كانت فإذا الرشايني. قطع عند والدم العنب، عرص عند والعصري الزيتون عرص عند الزيت خلق وكذلك
يف ليس الناس لعل ورائحًة؟ طعًما وللفلك ورائحًة طعًما للزجاج أن أين فمن الحواس شهادة هذه
أدمغة ال والرءوس فيها، مصارين ال البطون ولعل رؤيتهم، عند هللا خلقهم ذلك وإنما أحد منهم األرض
النار، يف الحر أن ترى التي بالنصوص مكذَّب ذلك كل والشق. الشدخ عند ذلك خلق هللا ولكن فيها
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بني الرصاع التوليد موضوع يف يتضح إذ العلمي. للفكر الغيبي الفكر مزاحمة (٥)
ويظل الطبيعيات. يف الرئيسية املعركة وهي العلمي. الديني والفكر الغيبي، الديني الفكر
املشخص املؤله ويظل والعلم. الخرافة بني والعقل، العاطفة بني متذبذبًا التولد يف الفكر
اإلنسان. خصائص أخص له يعطي به، يختص ما كل اإلنسان لسلب باستمرار ًزا متحفِّ
فكرًة كونه التوحيد وظائف من كان وإذا اختصاص. أو قدرة أو عمل بال اإلنسان يظل
عمل املشخصيلغي املؤله فإن والصورة، املادة بني املستويات، بني التمييز مهمتها محددة

املستويات.22 بني ويخلط املحددة الفكرة

التوليد إثبات (2)

ثبت الفعل بعد أيًضا بل الفعل، مع أو الفعل قبل فقط توجد ال االستطاعة كانت ملا
فاعليته وتظل قائًما، الفعل هذا أثر يبقى مبدئي بفعٍل يقوم أن بعد فاإلنسان التولد.23

من وأمرُّ العسل من أحىل قيل وقد والعنب. التمر من مأخوذ والعصري السكر وبأن تُنبت الشجرة وأن
نفي عىل الحكماء من املحققني رأي عىل االعتماد ص١٣٥-١٣٦). ج٥، (الفصل، النار من وأحرُّ الصرب
ج١، (امللل، والسببية العلية إثبات إىل وأقرب بالفيض يقولون أنهم مع الجسم إيجاد يف الجسم تأثري

ص١٤٩-١٥٠).
ص٤٠٧). (املحيط، به تعلُّقه يزل لم إعادته ت صحَّ إن فعله من املبتدأ القديم عند 22

سوَّى لذلك ص٢١٤)؛ (الِفَرق، الفعل وبعد الفعل ومع الفعل قبل االستطاعة عمر بن رضار عند 23

ص٣٨٠). (املحيط، العبد فعل من كاملبارش املتولد أن يف ص٣٢٤)، (الرشح، واملتولد املبارش بني رضار
املعتزلة أسندت ملا ص٢٢٩). (املحيط، التولد إثبات ص٢١٧)، (اإلرشاد، القدرة بقاء عىل املعتزلة أطبقت
اليد حركة نحو آخر فعًال لفاعله فعل يوجب أن وهو بالتوليد، قالوا ترتيبًا فيها ورأوا إليهم العباد أفعال
(االنتصار، بالتولد الفوطي وهشام املعتمر بن وبرش الهذيل أبو يقول كما ص٣١٦). (املواقف، واملفتاح
القدرة محل يحل الذي هو املبارش ص٣٨٩)، (املحيط، متولد أو مبتدأ ا إمَّ األفعال ص١٧٠-١٧١).
عىل ال؟ أم االستطاعة تبقى هل سؤال: يف املعتزلة أن والحقيقة ص٣٩١). (املحيط، عداه ما والتولد
يقولون املعتزلة وأكثر واإلسكايف مبرش بن وجعفر حرب بن وجعفر وعباد وهشام الهذيل أبو (أ) مقالني:
يف يوجد الفعل وأن بقاؤها، يستحيل وأنه وقتنَي، تبقى ال بأنها يقولون ورفاقه البلخي (ب) بالبقاء.
الثاني الوقت يف هللا يخلق بل العجز مع حدوثه يجوز ال ولكن املعدومة. املتقدمة بالقدرة الثاني الوقت
وجعفر البلخي مثل البعض أجاز ص٢٧٥). ج١، (مقاالت، املتقدمة بالقدرة واقًعا الفعل فيكون قدرة
شبهة انظر ص٢٧٦-٢٧٧). ج١، (مقاالت، معدومة بقوٍة مبارشة الفعل وقوع واإلسكايف حرب بن
ابتداءً املبارش بالفعل يقولون ألنهم املعتزلة؛ عىل انطباقها وعدم ابتداءً» الفعل لصح التوليد صح «لو
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الفاعلية تمثُّل يف كضعف أو أعظم مضادة كفاعليٍة توقفها موانع تحدث أن إىل سارية
أن حني يف وقتني، يف استطاعته تبقى ال الذي هو املبارش الفعل الزمن. بمرور تآكلها أو
املبتدأ يف القدرة أن وكما ثاٍن. بدءٍ إىل حاجة دون األوىل القدرة بأثر يحدث املتولد الفعل
األوىل أن القدرتنَي بني والفرق الفعل. عىل سابقة املتولد يف القدرة فكذلك الفعل عىل سابقة
بالقدرة مرشوط الفعل ألن الفعل؛ غياب الفاعل غياب يعني وال متولدة. والثانية مبارشة
املتقدمة القدرة تكون أن يهم وال موجود. فالفعل موجودة القدرة دامت وما بالفاعل. ال
عىل تبقى خارجية إرادٍة إلثبات معنى فال خارجية. بإرادٍة باقية أم االبتداء بفعل باقية
ابتداءً. الوجود من أسهل الوجود يف واالستمرار موجودة. دامت ما الفعل واستمرار القدرة
وطاملا فعل. واألمر املبدئي. الفعل هو ألنه معدومة بقدرٍة اإلطالق املبارشعىل الفعل يقع ال
للتكرار الفعل مجدد. أمٍر إىل يحتاج وال الزمان، بقي ما باٍق وفعله فعل، فهو موجًها كان
األوَّل االستمرار. يف يحدث أو الحال يف يحدث أن ا إمَّ إذن التوليد األصوليون. يقول ما عىل
وينضج فيه يختمر وقت إىل يحتاج الذي كالفعل والثاني آخر، فعٍل عن الناتج كالفعل

الزمان.24 من مدة بعد ويظهر

التوليد إثبات حجج (1-2)

إال رضورية، حسيٌة وشهادٌة واقعية تجربٌة فهو أدلة؛ إىل يحتاج ال التوليد إثبات أن ومع
منها: عقلية، أم نقلية كانت سواء وجوده تثبت أدلة عدة هناك أن

بالسبب. التوسط وعىل عليها يقوم ألنه السببية؛ أو العلية بإثبات التوليد يثبت (١)
من أعظم قدرًة يتطلب الفعل كان إذا خاصًة مبارش، بطريٍق ال سبب بتوسط الفعل يحدث

ص٧٦-٧٧). ص٢٧١، التوليد، ج٩، (املحيط، املتولد بالفعل فقط وليس

حدوثه حال توليده ما وإىل دوامه، حال دون حدوثه ابتداء يف توليده ما إىل املتولد املعتزلة مت قسَّ 24

(املواقف، السفيل الالزم كاالعتماد والثاني لأللم، املولد والوهن للتأليف املولدة كاملجاورة ل األوَّ ودوامه.
ص٣١٨).

232



الطبيعة يف الشعور أفعال رابًعا:

التاريخ، يف فكرة أثرت ما فكثريًا ل. األوَّ الحال يف بالقدرة يحدث أن يمكن وال األوىل القدرة
الباعث صفاء عىل القائم ل األوَّ الفعل إن ل. األوَّ الحال يف ظهورها أضعاف أثرها وامتد
يكون وقد الواقع.25 من ممكن قدٍر أكرب احتواء عىل وقادر بطبيعته متطور الغاية وكمال
وأثرها والقوانني والسنن األفكار مثل خالص نظريٌّ فكريٌّ معنويٌّ سبٌب نوعني، السبب
غري أسباب الطبيعية.األوىل الظواهر يف املادية العلل وهو مبارش مادي وسبٌب التاريخ، يف
إثبات إىل إذن التولد إثبات يحتاج ال مادية. أو مبارشة أسباٌب والثانية معنوية أو مبارشة
ليس الزمان. يف واستمراره األوَّل للفعل معنوي بقاءٌ فالتولد وحده؛ املادي بالسبب التوسط
أثره يحدث حتى متوسط ماديٍّ مسبٍب إىل يحتاج الذي فحسب الطبيعي الفعل هو الفعل
اآلخرين شعور يف مستمر باعٍث إىل بتحوله أثره يحدث الذي اإلنساني الفعل أيًضا هو بل
ونظر اعتقاد من الشعور أفعال يف الحال هو كما اإلنسان شعور يف مستمر إبداٍع إىل أو
ذي بغري سؤاًال القادر؟ أم السبب هو هل الفعل، سبب عن السؤال يكون ثَمَّ وِمْن وخلق؛
تطهى النار إنساني. فعٍل دون بنفسها تؤثر ال واألسباب األثر. صاحب هو الفعل ألن داللة
السبب عن سؤال وكل تحرق. أو تطهى ا إمَّ يجعلها الذي هو اإلنساني والفعل وتحرق،
وما الداللة، تحت سؤال كسبب؟ النار أم كفعل اإلنسان هو هل واإلحراق، الطهي املبارشيف
غريي. يف يكون مني بسبب الذي الفعل هو املتولد له.26 معنى ال فوقها أو الداللة تحت

توسط غري عن الحادثة بالقدرة مباًرشا يقع أن يمتنع الحادثة بالقدرة املقدور السبب من املتولد 25
يُفيض أنه مع محال املثَلني واجتماع مثالن، وهما واحد محلٍّ يف ومتولد مبارش اجتماع جاز وإال السبب،
بها فريتفع أجزائه ألعداد موازية الحمل من أعداد فيه يحصل بأن العظيم للجبل الذرة حمل جواز إىل
ومحل والبناء الكتابة يف والتأليف الحركات من تفعله فيما علمنا ص٣١٦-٣١٧). (املواقف، محال وذلك
ال بل األسباب من يفعله ما بحسب يقع ال غرينا جهة من يقع وما السبب، بحسب تقع أنها األجسام

ص٤٢). التوليد، ج٩؛ (املغني، ِمنَّا السبب حصول مع أصًال يقع
وقوعه فيجوز منها القدرة محل التي للجملة أو القدرة ملحل مباينًا يقع ما أن إىل املعتزلة ذهبت 26

االعتماد عن متولِّد فاندفاعه عليه االعتماد عند الحجر اندفع فإذا بالقدرة. مبارش مقدوٍر سبٍب عن متولًدا
املتولدات ومن السبب. بتوسط له مقدور وهو السبب لفاعل فعل عندهم املتولد ثم القدرة. بمحل والقائم
ليس ص٢٣٠). (اإلرشاد، القدرة بمحل القائم النظر عن املتولد النظري كالعلم القدرة بمحل يقوم ما
الفاعل عىل املوجب إطالق نمنع ُكنَّا وإن الفاعل وبني بينه واسطة واملسبب القادر بل املولد هو السبب
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ما إىل والرابع والثالث الثاني يف األفعال تتولد وقد غريي. يف يقع وقد نفيس يف يقع وقد
زالت ما القدرة دامت وما قائًما، ل األوَّ السبب دام ما الفعل أثر يضعف حتى نهاية ال
ما فإذا مباًرشا.27 فعًال كان وإال والغاية والنية القصد توافر دون آليٍّا التولد يحدث مؤثرة.
حالَّة القدرة دامت ما السبب بفناء حتى املسبب بقاء يمكن املسبب؟ يبقى هل السبب ترك
ال األوىل. النار انطفاء من بالرغم واملماسة باملجاورة وتنتقل الحرارة تبقى األشياء.28 يف
الجسم وطبيعة واآللة اليد أسباب، عدة الفعل يف تتداخل فقد الفعل، يف األوَّل السبب يهم
لها، مصاحبة تكون وقد واملسببات األسباب تنعدم وقد واحًدا.29 سببًا وليس املرضوب،
رضورية، حتميٌة عالقٌة واملسبب السبب بني والعالقة وقت.30 من بأكثر التقدم يكون وقد

وال الفاعلني، أسماء من ألنه املولد هو السبب إن يُقال أن يصح ال اإليجاب. تنايف الفعلية الطريقة ألن
هاشم وأبو عيل أبو ويجيز السبب. بهذا القادر أحدثه يُقال بل بالقادر، حدوثه ألن بالسبب حادث يُقال
واحد. وقٍت من بأكثر واسطة بال يولده الذي املسبب يتقدم أن يجيزان كما السبب، يجامع أن املتولِّد يف
(التوليد، ونهيه أمره للقبح مقدوره يف يكون أن من خرج قد إنه الوجود يف يتقدمه فيما ويقوالن
عارض وجود يصح قد املسبب. وجود بعد سببه عن يرتاخى أو بسببه يقرتن أن ا إمَّ السبب ص١٤).

ص٣٩٢-٣٩٣). (املحيط، املبتدأ يف ممتنع وهذا املسبب، وجود يمنع
الفعل (ب) غريي. يف ويحل مني بسبٍب يكون الذي الفعل هو (أ) هو؟ ما التولد يف املعتزلة اختلفت 27
الفعل (ج) غريي. يف وأفعله نفيس يف أفعله وقد تركه يمكنني أن دون مني فخرج سببه أوجبت الذي
دون الخطأ عىل وقوعه يتهيأ فعل كل اإلسكايف، (د) الغربة. ييل الذي األلم ثم مرادي ييل الذي الثالث

ص٨٤-٨٥). ج٢، (مقاالت، مبًرشا كان وإال متولد فهو له واإلرادة إليه القصد
السبب؛ يرتك والجبائي: عباد (أ) مقالني: عىل ال؟ أم سببه تُرك إذا التولد يُرتك أن يجوز هل اختلفوا 28
ج٢، (مقاالت، السبب برتكنا املسبَّب نرتك قد (ب) له. تارًكا لسببه الرتك يكون أن فُمحال املسبب ا فأمَّ

ص٨٥).
التولد، مثبتي من وكثري اإلسكايف (أ) ل؟ األوَّ املسبب يكون هل السبب عن بُعد إذا التولد يف اختلفوا 29
بجسم للمعرتض فعل (ج) بالنار. واملرضب بالسهم للرامي فعل (ب) النار. يف نفسه رمى ملن اإلحراق

الطفل.
موجود أو لها متقدمة هل املسببات عنها تكون التي األسباب يف املعتزلة من التولد مثبتو اختلف 30
يتقدمه. ما منها (ج) يصاحب. ما ومنها يتقدم ما منها (ب) يتقدمه. ال املسبب مع السبب (أ) معها؟

ص٨٧). ج٢، (مقاالت، واحد وقٍت من أكثر التقدم جواز (د)
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السبب يوجد هل فاعل؟32 دون السبب يوجد هل ولكن املسبب.31 ُوجد السبب ُوجد إذا
سبب؟34 بال هللا من الفعل يقع أن يجوز هل قدرة؟33 دون

الصلة هي واملسبب السبب بني فالصلة الِعلِّية؛ موضوع هو السببية موضوع إن
لتقدم ونظًرا الحكماء. بمصطلحات أخرى ومرة املتكلمني بألفاظ مرة واملعلول، العلة بني
املسبب.35 عىل السبب كتقدُّم املعلول عىل متقدِّمة تكون العلة فإن الفعل عىل االستطاعة
الحقيقية؛ الفاعلة العلة هي الغائية العلة أن مع الفاعلة العلة هي القدماء عند العلة
السبب هو والباعث الباعث، هو لإلرادة الحقيقي السبب كبواعث. املحركات هي فالغايات
يف املستمرة اإلنسانية األفعال وهي والغايات، واملقاصد الدواعي الباعث ويشمل اإلرادي.
بقاء يحدث الذي املادي الطبيعي السبب بني التوليد يف فرق هناك لذلك اإلنساني.36 العالم

يجيب الجبائي (ب) نعم. يجيبون: للتولد املثبتني املعتزلة أكثر (أ) ال؟ أم للمسبب موِجب السبب هل 31

التولد: يقع ولم سببه حدث إذا الفعل من يتولد مما التوجه يف واختلفوا ص٨٨). ج٢، (مقاالت، بال
ص٨٨). ج٢، (مقاالت، ال (ب) نعم. (أ)

(مقاالت، الفاعل دون السبب (ب) للسبب. الفاعل هو (أ) هو؟ ما للفعل املولد اليشء يف واختلفوا 32

ص٨٩-٩٠). ج٢،
فإذا سببه، يقع لم ما عليه مقدور النظر أهل أكثر عند (أ) املتولد: الفعل عىل القدرة يف واختلفوا 33

ص٩٠). ج٢، (مقاالت، سببه وجود مع مقدور (ب) مقدوًرا. يكون أن من خرج سببه وقع
نعم (ب) االخرتاع. عن بل ال (أ) سبب؟ عن متولًدا منه الفعل يقع أن يجوز هل القديم: يف اختلفوا 34
عن غائبًا ليس اآليل الفكر أن عىل يدل وهذا ص٨٩). ج٢، (مقاالت، األجسام إال التولد طريق عن
عىل القضاء بعد موضوعي علميٌّ فكٌر الِعلمي، للفكر تطور هو الطبيعي الفكر إن بل الطبيعي، الفكر

والتشبيهات. والصور واالنفعاالت، العواطف
املعلول، قبل وعلة املعلول مع فعل علتان، العلة اإلسكايف: (١) أقاويل: عرشة عىل العلل يف اختلفوا 35
العلة (٣) معه. وليس قبله يشء كل علة برش: (٢) املعلول. قبل االختيار وعلة املعلول مع االضطرار علة
الترصف معها يكون وقد معلولها، قبل وعلة موجبة علة علتان؛ والعلة كانت. حيث من املعلول بل
العلة (٥) معلولها. مع وعلة واحد، بوقٍت متقدمة املعلول قبل علة علتان؛ العلة الجبائي: (٤) واالختيار.
واالستطاعة الرضورة، يوجب العجز البخاري: إبراهيم (٦) علة. ليس تقدم وما معلولها مع إال تكون ال
طبيعة لليشء املدرك يف (٨) االختيار. توجب واالستطاعة الرضورة، يوجب ال العجز (٧) االختيار. توجب
تكون أن وأنكروا معلولها، مع إال تكون ال العلة سليمان: بن عباد (٩) ذلك. البعض رأى اإلدراك، تولد
ج٢، (مقاالت، معلولها مع تكون وعلة املعلول يتقدم ما فيها العلل النظام، (١٠) علة. االستطاعة

ص٦٩–٧١).
لغريها. سببًا تكون وال لسبب اإلرادة تقع ال هاشم وأبي عيل أبي عند 36
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

اإلنسان جهد أن تعني البذرة فنبات الرصف. املادي والسبب اإلنساني، الجهد مثل اليشء
الطبيعي الفاعل يحدث وأنبتها. البذرة دخل قد اإلنسان أن تعني وال اإلنساني الفاعل هو
تؤدي أسباب بعدة أو متوسط بسبٍب التوليد حدوث يهم وال الطبيعة.37 لقوانني طبًقا
يمكن ال واحدة سلوكيٌة واقعٌة واحدة، عمليٌة عادًة فالفعل املتولد؛ الفعل إىل النهاية يف كلها
املسبب. إىل النهاية يف تؤدي وتتألف ترتكب أسباب إىل أو ونهاية ووسط أول إىل تجزئتها
ذات الظواهر تعليل إن لبسيط.38 وتركيب لكل، وتجزئة كيفي ملوضوٍع كمية نظرية فهذه
املبارشة بالعلل تعلل ال التي فالظواهر أسطوري. فكٌر املعبود بفعل املجهولة األسباب
حواس دون إدراك تم فإذا طبيعية. علًال أيًضا وتكون مبارشة غري بعلٍل تعليلها يمكن
أو طبيعيًة معرفًة أو حدًسا يكون قد بها، اإلدراك تم قد داخلية حاسًة هناك أن ريب فال
العلة أن ا فإمَّ املعلول يقع لم وإن بالرضورة. املعلول وقع العلة تهيأت وإذا فطريًة. فكرًة
غياب وإرجاع املعلول. وقوع من أقوى معارضة علة وهي آخر مانٍع لوجود أو علة ليست

أسطوريٍّا.39 فكًرا يظل مشخصة خارجيٍة إرادٍة تدخل إىل املعلول وجود مع العلة
إرادٍة بفعل متولدة ليست البواعث ألن وذلك هللا، دون اإلنسان إىل الفعل نسبة (٢)
وتمثله فيه، الفكر حضور ومن العالم، يف وجوده من اإلنسان، طبيعة من هي بل خارجية،
البناء وهو للعالم، مثاليٍّا بناءً تمثل ممكنة عامٌة إنسانيٌة حقائُق هي التي واملقاصد للغايات
والذي الطبيعة، كمال عن يعرب والذي اإلنسان، بفعل يتحقق أن يمكن الذي الدائم الواقعي
خالص إنسانيٌّ فعٌل التوليد له.40 حارًسا وظل اإلنسان فعل حققه إذا إال واقًعا يبقى ال

بقوله: الشاعر قصده ما هذا 37

ال��ن��ج��اح إدراك ع��ل��يَّ ـ��س ول��ي��ـ أس��ع��ى أن ع��ل��يَّ

االعتماد. من يتولد إنه فقيل قطع. أو برضب الغري عىل االعتماد من الحاصل األلم يف املعتزلة اختلفت 38
الوهن بقدر األلم ألن االعتماد من والوهن الوهن، من يتولد إنه قولني من املعتمد يف هاشم أبو وقال
القويَّ يؤلم ما أضعاف الرخو الرقيق العضو الواحد االعتماد يؤلم ولذلك االعتماد؛ بقدر ال وكثرة قلة

ص٣١٨-٣١٩). (املواقف، الوهن من فيها يوجب ما الختالف إال هو وما املكتنز،
ص١٢. التوليد، ج٩؛ املغني، 39

كونه يجب السبب وأن فعله، من اإلرادة تكون أن لوجب ولدت فلو هللا. فعل من الدواعي تكون قد 40

ص١٣١). التوليد، ج٩؛ (املغني، السبب لفاعل فعًال

236



الطبيعة يف الشعور أفعال رابًعا:

عىل موجودة كاملة إرادًة هناك أن فرض وعىل مشخصة. خارجيٍة إرادة أية فعل وليس
عىل الكون وضع من يمنع ما هناك ليس فإنه مطلق حياة ألنها مباًرشا فعًال تفعل اإلطالق
من الطبيعة يف ملا الطبيعة ولقوانني التطور لفعل فيه الحوادث ترك ثم ابتداءً معني نحٍو
دامت ما ل األوَّ لفعل استمرار هو إنما اآلخر وفعل عدم. من يبدأ ال فعل كل وكمون. فعل
الفعل يف االستمرار ولوال واحد. باعث عن وتصدر واحدة، غاية نحو موجبة كلها األفعال
لوجود إنكار وهو قدرة، فعل لكل قفًزا، ويؤثر نطٍّا العالم هذا يف يفعل اإلنسان لكان

التاريخ.41 يف ولوجوده اآلخرين مع اإلنسان
الفعل بعد االستطاعة بقاء تضمن مشخصة خارجيٍة إرادٍة لتدخل التوليد يحتاج وال
عند الباعث توافر مثل باقية االستطاعة جعلت عوامل وجود يعني بل أخرى، أفعاٍل لتوليد
يفعل السبب ألن الفاعلني باختالف املوجب السبب يختلف وال املوانع. وارتفاع اآلخرين
للفعل وصف هو أو الزمان يف وبقائه اإلنساني للفعل وصف التوليد اإلنسان.42 جهة من
الطبيعي والفعل اإلنساني الفعل عن خارجي فعٍل أي لوصف محاولة وكل الطبيعي.
التأليه عواطف ضد ذاته اإلسقاط وهذا غريه. عىل اإلنسان من إسقاط إال هو ما بالتوليد
يف وقوع السبب من أعظم قدرٍة وإثبات بالسبب. توسط إىل حاجة يف املعبود يجعل ألنه
بإثبات التناقض يف وقوع أي للتولد؛ وإنكار الطبيعة قوانني والطراد للعلية وإلغاء الجرب

هاشم أبو عليه ووافقهم باملبارشة، أفعاله جميع بل هلل، املتولد الفعل ثبوت من املعتزلة بعض منع 41

إليه اندفع جهة يف حجر دفع رام من ص٣١٨). (املواقف، سبب إىل فعله يف احتاج وإال قوَليه أحد يف
اختالف ويؤيده الدفع، من مبارشة بواسطة فهو باالتفاق؛ مباًرشا االندفاع وليس وإرادته. قصده بحسب
بقدرة واقًعا كان ولو الضعيف. حمله عىل يقوى ال ما حمل عىل يقوى فاأليِّد املقدور. باختالف األفعال
(املواقف، القوي األيد باعتماد الخردلة تحرك وعدم النحيف الضعيف باعتماد الجبال تحرك لجاز هللا
ص١٧، التوليد، ج٩؛ (املغني، لقادرين واحد مقدٍر استحالة هللا، دون العبد إىل الفعل نسبة ص٣١٧).

ص٨١).
ص٣٩٨–٤٠١). ص٣٩٥، (املحيط، تولد أن هللا جهة من ُوجدت إذا األسباب هذه عيل أبو منع لذلك 42
إال إيجادها عىل يقدر ال أجناس (أ) اآلتي: يف وهللا اإلنسان بني التوليد يف الفرق أوجه إيجاز ويمكن
عكس عىل عارض له ويعرض وجوده يصح السبب (ب) ابتداءً. إيجادها عىل قادر وهللا باألسباب،
عكس عىل ابتداءً يفعله أن يصح لسبب هللا يفعله ما (ج) مسبباتها. دون يوجدها قد التي هللا أسباب
ص٣٩٧–٤٠١). (املحيط، هللا عكس عىل اإلنسان عند واملسبب السبب بني رضورية رابطٌة (د) اإلنسان.
هاشم وأبي عيل أبي عند يجوز وال ص٣٨٨). (الرشح، املسبب يحصل ال ثم حصوله يمتنع ال السبب

ص١٤). التوليد، ج٩؛ (املغني، سببني من الواحد املسبب توليد
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أوىل بطريٍق توليًدا عليه قادر ابتداءً الفعل عىل القادر إن يقال وال نفيه. إىل يؤدي يشء
ال لعقل. تحليًال وليس لعاطفة وإسقاط علميٍّا، دينيٍّا فكًرا وليس إلهي دينيٌّ فكٌر ذلك ألن
قدرة أضعف لكان وإال املعبود من يحدث وأن بد ال أنه اإلنسان من التوليد حدوث يعني
يف وأثره اإلنسان لفعل وصف هو بل أقل، أو أعظم أحد قدرة إلثبات ليسوسيلة التوليد ألن
ألن اإلنسان؛ من وقوعه عدم املعبود من التوليد وقوع عدم يعني وال اآلخرين. وعىل الواقع
تحتاج وال والعلل. األسباب واطراد الفعل استمرار يف يثبتها ما لها إنسانية واقعٌة التوليد
وجريان طبيعي وضع فهذا املعبود؛ افعال يف توليد إثبات إىل واطرادها الطبيعة قوانني

للعادة.43
التوليد إثبات أن تبني حقيقيًة ُشبًها املعبود أفعال يف قيلت التي به الشُّ كانت لذلك
سبب إىل حاجة يف املعبود أن عىل يدل فالتوليد واإلجالل. التعظيم عواطف ينايف تناقض
ال الثاني أن حني يف آلة، إىل يحتاج ل األوَّ أن يف واملعبود اإلنسان بني الفرق وإثبات آلة. آو
وإعطاء اإلرادة نفي إىل بالتوليد القول يؤدي كما املعارض، قوة من يمنع ال تمنيًا يحتاج
يفرتضيف كان وملا للسبب.44 خاضعة اإلرادة وتكون بل اإلرادة، محل تفعل للسبب القدرة
أفعاله فتكون للسبب؛ القدرة وإعطاء قدراته من حد أفعاله يف التوليد فإن العزم، املعبود
وملاذا باملسببات.45 األسباب وارتباط العادات اطراد عىل القائمة اإلنسان ألفعال مشابهة
الطبيعة يف األسباب وضع من الغاية وما ابتداءً؟ األفعال عىل قادر وهو التولد املعبود يفعل
أية يف واالنعكاس بل واالضطراب، بالتوقف ومهددة تستقل، وال بذاتها تفعل ال كانت إذا
كانت وإن والسبب؟ املعبود لقادَرين، مقدور وإثبات الرشك إىل التوليد يؤدي أال لحظة؟
هذا تقتيضيف املصلحة كانت وإذا عبثًا. إذن السبب وضع يكون للسبب للمعبود حاجة ال
جعل البعض ل فضَّ لذلك آخر؟46 عالٍم يف وضعها يف املصلحة فما األسباب؛ وضع العالم
ال الذي اإلنسان مقابل يف سبب إىل يحتاج ال املعبود ألن توليًدا؛ ال ابتداءً كلها املعبود أعمال

ص٩٨). ص٩٤، التوليد، ج٩؛ (املغني، ِمنَّا كصحته التوليد جهة عىل يفعل أن يصح سبحانه أنه يف 43

ص١٠٢–١٠٥. التوليد، ج٩؛ املغني، 44
ص١٠٧–١٠٩. ج٩، املغني، 45

ص١٠٩–١١١. السابق، املصدر 46
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فإن التعظيم يف وزيادة األسباب. إىل حاجة يف ألنه بالتولد؛ يفعله ما ابتداءً يفعل أن يقدر
التوليد؟47 إىل الداعي فما السؤال: يكون وحينئٍذ بدؤه. منه يصح املعبود يفعله ما

كحمل وذلك املبارشة، باألفعال ورد كما املتولدة باألفعال والنهي األمر ورد وقد (٣)
أثر مثل اآلخرين، حياة يف املوت بعد اإلنسان لفعل أثر هناك واإليالم. الحروب يف األثقال
كما الثورة.48 تحقيق يف الثوري الفكر وأثر الجماهري، وطاعة الثورية التغريات عىل القدوة
والعلم النظر والذم. املدح عليه ويستحق التكليف ومناط اإلنسان فعل أنه بما التوليد، أن
فقط، حياته يف ذلك وقوع يعني وال التوليد. عىل قائمة الشعور أفعال وجميع واالعتقاد
الفعل هو املتولد الفعل ليس اآلخرين. عند لفعله وضارة سيئة نتائَج ترتب أيًضا يعني بل
الذم استحقاق إن واالستمرار. األثر حيث من مقصود إراديٌّ فعٌل هو بل والنائم، الساهي
ظهور بعد والذم املدح يتغري فال املستمر، الفعل عىل بل الوقتي، الفعل عىل يتم ال واملدح
ينفي ال وهذا اللحظي. الفعل عىل وليس الزمان يف الفعل عىل قائمان حكمان ألنهما األثر
الحكم. تغري الفعل غري فإذا أفضل، فعل بإمكانية يشعر حني لفعله اإلنسان تغيري إمكانية
التمني طريق عن ال استدراك أو تغري إمكانية توجد ال الحياة فبعد حياته. يف ذلك يتم ولكن

اآلخرين.49 حياة يف أو

ص١٢٠. ص١١٩، ص٩٤، السابق، املصدر 47
مع مثلها.» فله سيئة سنة سن ومن مثلها، فله حسنة ُسنًة سنَّ «من املشهور: الحديث معنى هو هذا 48

الهذيل أبو فرق وقد ص٣٩١). (املحيط، الرشعي الفعل نتاج ألنها متولدة ليست والعوض الغرامة أن
وال عليه قدرته مع الفاعل من القلوب أفعال وجود يجوز ال وقال: الجوارح. وأفعال القلوب أفعال بني
يمت. لم حيٍّا كان إن قدرته عدم وبعد موته بعد ِمنَّا الفاعل مع الجوارح أفعال وجود وأجاز موته، مع
املوت قبل موجودة كانت التي بالقدرة الجوارح ألفعال فاعَلني يكونا أن يجوز والعاجز امليت إن وقال

ص٧٧). ج١، (امللل، والعجز
استحقاقه وعدم الفعل من هللا إخراج إىل التوليد دون بالطباع القول يؤدي الجبار عبد القايض عند 49

(الرشح، القبيح إليه ويُضاف والذم، املدح هللا يستحق الطباع بإثبات ص٣٨٦). (املحيط، والشكر النعمة
حصل حتى والعقاب والثواب والذم املدح استحقاق يف سيان األحكام حيث من واملبارش املتولد ص٣٨٩).
واختيار وطبع وإرادة وذم ومدح تأثري فيه كاملبارش املتولد ص٣٩٢). (املحيط، الرشط منهما كل يف
كحمل وذلك املبارشة، كاألفعال املتولدة) (األفعال والذم واملدح والنهي األمر ورود ص٣٨٨). (الرشح،

ص٣١٦-٣١٧). (املواقف، واإليالم واملعارف الحروب يف األثقال
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التوليد أقسام (2-2)

عنه يتولد شيئًا نفسه يف اإلنسان يفعل عندما األوَّل أقسام: ثالثة إىل التوليد أفعال تنقسم
هنا الفعل ويكون منه، املولد والغري املولد هو الفعل يكون الحالة هذه ويف غريه. يف فعل
أسباب عن تولد أفعاًال غريه يف اإلنسان يفعل عندما والثاني اآلخر. إىل الذات من منتقًال
ومفعول. فاعل إىل حاجة ما دون السببية لقانون يخضع هنا فالتولد نفسها. يف يفعلها
ومعلول. علة بني مساواة العالقة وتكون نفسه، املستوى عىل الحالة هذه يف الطرفان يكون
تكون أن أو عامٍة لقواننَي تخضع بل لها، فاعل ال أفعاًال املتولدات تكون عندما والثالث
أن إىل تشري خالصة إنسانيًة ظاهرًة التوليد كان وملا األجسام.50 أفعال من األعراضمتولدة
املكان، يف وتعييناته البدنية وحدوده الزمني وجوده تتعدى إمكانية الحقيقة يف هو اإلنسان
أصل ذاتها يف تحوي الطبيعة أن وإىل الطبيعة يف الكمون إىل تشري طبيعية ظاهرٌة أنها كما
الشعور، أفعال يف التوليد قسَمني: إىل التوليد أفعال انقسمت وانتشارها، وتكوينها نمائها،

واآلخر. األنا بني التوليد أفعال ل األوَّ وشمل الطبيعة. أفعال يف والتوليد

فالرتكيز الداخلية؛ الشعور أفعال يف التوليد يكون وهنا الشعور. أفعال يف التوليد (١)
التوليد هذا يعني وقد األفعال. حر الداخيل الشعور ألن وذلك آخر، فعًال يولد فعل عىل
يرتكه بما مماته بعد أو عنه عجزه بعد اإلنسان حياة يف ا إمَّ الفعل، عىل القدرة استمرار
فأفعال وترشيعات؛ وتنظيمات وقوانني وأحزاب وجماعات واتجاهات وأفكار سنن من

قد القدرية أكثر وعند غريه، يف فعل منه يتولد شيئًا نفسه يف اإلنسان يفعل قد التولد أصحاب عند 50

فاعل ال أفعال املتولدات ثمامة، وعند نفسه. يف يفعلها أسباب عن تتولد أفعاًال غريه يف اإلنسان يفعل
فعل منها يصح التولد، سبيل عىل والروائح والطعوم األلوان اإلنسان يفعل قد وأتباعه: برش وعند لها.
وأن األعراض من شيئًا هللا يخلق لم معمر وعند السمع. محل يف املسموع إدراك وفعل العبد يف الرؤية
تنازع قوله: يف آخر تقسيًما حزم ابن ويعطي ص٣٣٩). (الِفَرق، األجسام أفعال من كلها األعراض
يف أو غريه أو إنسانًا به فجرح سهًما رمى فيمن اختلفوا أنهم وهو بالتولد عنه عربوا معنًى يف املتكلمون
أوحى إنسان فعل عن ذلك من تولد ما (أ) الجمادات. يف الظاهرة اآلثار وسائر الثلج وتربيد النار حرق
فعل ذلك كل (ج) الطبيعة. فعل أو هللا فعل ا إمَّ فهو حي غري من تولد وما (ب) والحي. اإلنسان فعل
إحدى وعند ص١٣٢-١٣٣). ج٥، (الفصل، العقول موجبات عن غائبون للحقائق، مبطلون وهؤالء هللا،
والصوت الرضبة، عن املتولد كاأللم فعله عن يتولد ما وإن غريه. يف الفعل يحدث الفاعل الروافض فرق
ج١، (مقاالت، فعله من ذلك تولد ملن الرمية عن املتولد السهم وذهاب الحجَرين، اصطكاك عن املتولد

ص٧٣–٨٤).
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بأن قانونًا سن فمن باآلجال. محدود غري مستمرٍّا وبقاؤه ميتًا، أو حيٍّا مستمرة اإلنسان
خالل من يظل أثره فإن القانون واضع يموت ثم يسجن، فإنه يتظاهر أو يعرتض من كل
آخَر بقانوٍن القانون يتغري أن إىل ومعتقل سجني كل عن املسئول هو ويكون قانونه،
بعد حدوثها قدر الفاعلني حياة أثناء الفعل آثار تحدث ال وقد ل. األوَّ القانون فعل يبطل
ترك ويمكن والنية.51 والقصد الهدف توفر برشط وقوانينهم وسننهم آثارهم يف مماتهم
حي يمَّ ثَم ومن إياه؛ مصحًحا املبتدأ فعله بتغيري الحياة قيد عىل واإلنسان املتولد الفعل
السلوك عىل والقدرة متوافرة. والنية واضحة الغاية دامت ما ذلك عىل قادر واإلنسان أثره،
ل األوَّ الفعل غريَّ األمثل، الفعل هو ليس فعله أن من تحقق ما فإذا غائب. واملانع موجودة،
فعله بتغيري القيام الفرد حياة بعد لآلخرين ويمكن معه. أثره يتغري ثَمَّ وِمْن ثاٍن فعٍل إىل
ل األوَّ الفعل أثر يتغري وبالتايل فعله؛ وتصحيح آخر فعٍل إىل تركه أو عليه تعديل إدخال أو
بقاء من نوع غائب لشخٍص املعنوي االحرتام مجرد إن بل الثاني.52 الفعل محله ويحل
أمره تقدير أو شخصه الحرتام ا إمَّ فاعلة، الغائب فاستطاعة األوىل. االستطاعة بعد الفعل
الجماعة ولحضور الجماعة ولوجود الجماعة لفعل إثبات هو التوليد لذكراه. تخليًدا أو
أو غريه فعل من فعله يبدأ أن اإلنسان يضري ال واالنتشار. والخلق الحياة لجماعة وتأكيٌد
الغاية، نفس إىل ويهدف القصد نفس عىل قائًما الفعل هذا دام وما فعله. يف الغري يؤثر أن
يف اختالف حدث وإن االختالف. من أوىل الفعَلني اتفاق يجعل والهدف الباعث اتفاق فإن

القدرة فناء بعد وجودها يصح الجوارح كأفعال القلوب أفعال إن هاشم أبو وابنه الجبائي قال 51

ألفعال فاعَلني والعاجز امليت كون إجازة يف الهذيل أبو سبقهما وقد عنها. العجز وجود مع عليها
ص٢٢٨-٢٢٩). (الِفَرق، القلب ألفعال فاعًال العاجز كون إجازة عليه وابنه الجبائي وقاس الجوارح.
املوتى إن التولد إثبات عىل املعتزلة من وافقه من وجميع الهذيل أبي عىل تشنيًعا الراوندي ابن ويقول
ويخرجون املوجودين يقتلون املعدومني وإن املجاز، دون الحقيقة عىل األشداء اء واألصحَّ األحياء يقتلون
عىل القادرين األحياء إن الخياط: ويرد واإلطالق! االتساع دون التحقيق عىل أجسادهم من أرواحهم
ما فينسب موتهم؛ بعد أفعال عنها تتولد أفعاًال وقدرتهم وسالمتهم وصحتهم حياتهم يف يفعلون األفعال
أرسل كرجل وذلك أوجبه؛ ما وفعلوا حياتهم يف سنوه قد كانوا إذ إليهم؛ موتهم بعد أفعالهم عن يتولد
األرض. إىل الحجر يصل أن قبل للحجر املرسل أمات هللا إن ثم األرض، إىل فهوى جبل رأس من حجًرا
وكذلك غريه. دون إليه منسوب فهو إياه؛ إرساله عن متولٌد املرسل موت بعد الحجر هويَّ إن فنقول:
بعد السهم ذهاب فإن الرامي؛ هللا أمات قوسه عن السهم خرج فلما الهدف، يريد قوسه يف نزع رجل

ص٧٦-٧٧). (االنتصار، غريه إىل ال إليه منسوب فهو رميته؛ عن متولد الرامي موت
ص٧٢. التوليد، ج٩، املغني، 52
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ً خطأ الفعلني أحد كان وإن اآلخر. الفعل ويصحح يعدل واألكمل األصح فالفعل األفعال
الفعل وقوع عدم يعني وال صحيح. فعٍل إىل له وبدَّ ونفاه الثاني الفعل ه غريَّ اإلطالق عىل
السلوك.53 ميدان يف له وابتالعه ل األوَّ الفعل من أكمل آخر فعٍل دخول بل التوليد، إبطال
فيها يستمر األجيال. توايل بل الحركة، وقت هو األفعال يف والثالث الثاني الوقت ليس
الظروف.54 تتغري أو األثر يضعف أو مضادة أفعاٌل تأتي حتى عليه القدرة بقيت طاملا
الفاعل. حياة بعد وبقائها األفعال أثر يف األوىل االستطاعة بعد العالم يف الفعل بقاء يتضح
هو وهذا فاعلها. حياة بعد إال السلبي أو اإليجابي أثرها يظهر ال األفعال من كثريًا إن بل
قائليها انتهاء بعد وأفعالهم البرش أفكار تراكم الحضارة اإلنسانية. أو الحضارة معنى
إذن تناقض فال الباقية. بأفعاله ذاته وتخليد الخلود عىل اإلنسان قدرة هي تلك وفاعليها.
دائمة. حياٍة إىل فتحول عليه، التغلب تم قد الحالة هذه يف املوت ألن املوت مع قدرة وجود يف
يحقق الحياة؛ يف اإلنسان وضع هو ذاك دائمة. قدرٍة إىل ل فتحوَّ العجز عىل التغلب تم كما
أبدي.55 وجوٍد إىل الزماني ووجوده مطلق، وجوٍد إىل النسبي وجوده فيتحول رسالته

الثاني؟ أو الثالث الوقت يف يكون ما عىل بالقدرة يوصف هل ص٨٢–٨٥). السابق، (املصدر 53

يتناهى ال ما إىل والثالث الثاني يف بالقدرة يوصف (ب) الثالث. دون الثاني يف بالقدرة يوصف (أ)
يقدر الهذيل، أبو (أ) الثاني؟ يف الحركة عىل اإلنسان يقدر هل املعتزلة واختلفت ص٧٩). ج١، (مقاالت،
ص٢٧٩-٢٨٠). ج١، (مقاالت، البدل عىل وسكون متضادات يقدر (ب) البدل. عىل وسكون الثاني يف

يحتاج الهذيل: أبو (أ) إجابات: عدة هناك الثاني؟ الوقت يف االستطاعة فناء يجوز هل سؤال: عىل ا ردٍّ 54

أكثر (ب) معدومة. بقدرٍة دافًعا الفعل فيكون الثاني يف العجز يوجد وقد الفعل. قبل االستطاعة إىل
جعفر (ج) العجز. حال يف إليها يحتاج ولكن فعل ما بها ليفعل استطاعة إىل يحتاج ال املعتزلة:
بقدرٍة املتولدة األفعال وقوع وأجاز معدومة، بقوٍة املبارش الفعل وقوع يستحيل اإلسكايف: حرب، بن
الفعل وقوع يجوز ال الصالحي: (ه) معدومة. بقوٍة املبارش الفعل وقوع يجوز البلخي: (د) معدومة.

ص٢٧٦-٢٧٧). ج١، (مقاالت، معدومة بقدرٍة
للقدرة مضاد بمجرد الثانية الحالة يف يقع أن فيجوز واحدة بحالٍة املقدور عىل القدرة تقدمت إذا 55
فيجوز العجز. وجود من الثانية الحالة يف وهي القدرة، وجود من الثالثة الحالة يف العجز يظهر ثم
املقدور وقوع تصور الثانية الحال يف القادر مات لو وكذلك العجز. مع الثانية الحالة يف املقدور وقوع
يُقال هل املعتزلة واختلفت ص٢٢١). (اإلرشاد، بالحياة مرشوًطا املقدور الفعل يكون لم إذا املوت مع
والفعل نعم، الهذيل: أبو (أ) أقوال: عىل الثاني؟ يف يفعل أن أو فيه يفعل أن ل األوَّ يف قادر لإلنسان
العجز أن كما عليه، مقدور مضمر القدرة برش: (ب) فعل. والثاني يفعل واألول الثاني، يف واقع األوَّل
الحال يف عجز إن النظام: (د) الثاني. الوقت وقبل نعم، املعتزلة: وأكثر النظام (ج) املعجز. مع مضمر
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فراش عىل وهو شيئًا اإلنسان يقرر أن يكفي إذ األوىل؛ االستطاعة بعد أيًضا األفعال وتبقى
أو العجز يعني ال توجيهاته. آخر يف أو الوصية يف واضح هو كما بعده فعله يبقى ثم املوت
العجز يعني ال اآلخرين. يف وفعلهما استمرارهما يعني بل االستطاعة أو القدرة نهاية املوت
إذن الشبهة خطأ اآلخرين. عند الفعل استمرار عن يكشف بل الفعل، نهاية والعدم واملوت
أو الفرد بانتهاء ينتهي بدني فعٌل أنه وعىل خالص فرديٌّ أنه عىل الفعل تصور عن ناتج

التاريخ.56 ويف اآلخرين عند املعنوي األثر وليس العضو بعجز
ا ممتدٍّ الواقع كان إذا اإلنسان فيه يؤثر االستطاعة بقاء عن خارج واقٌع يوجد وال
الفعل نطاق عن تخرج التي الصماء الطبيعية الظواهر ا أمَّ مداها. وعىل اإلنسان طاقة تحت
وحدها بالقدرة مرهون الفعل الثابت.57 الطبيعة نظام تتبع فهي الطاقة ومدى اإلنساني
له الفعل ألن الهواء؛ عىل الكتابة تعني ال فإنها الكتابة قدرة توفرت إذا عليه. باملقدور وليس
الذاتي رشطه وهي بالقدرة يتحقق أنه كما املوضوعية. ورشوطه املوضوعي تحققه ميدان
مجرد ليست فهي مروية؛ مقصودًة أفعاًال املتولدة األفعال تزال ال والغاية. الباعث مع
الفعل يقع ال مروية. مقصودٌة برشيٌة أفعاٌل تمثلتها طاملا القدرة أثر ويظل آلية. أفعاٍل
الحال يف القدرة بقاء يعني وال ل.58 األوَّ الفاعل بعد مستمرة موجودة بقوٍة بل معدومة بقوٍة

يحل. لم أو العجز فيه حل الثانية يف قادر أكثرهم: (ه) األوىل. الحالة يف قادًرا يكن لم أنه علمنا الثانية
كان الثانية يف اآلفة حلَّت إن آخرون: (ز) العجز. مع واقع فالفعل الثانية يف عجز إن آخرون: (و)

ص٢٧٧-٢٧٨). ج١، (مقاالت، الثاني يف يفعل أن قادر اإلنسان عباد: (ح) عاجًزا. األوىل يف اإلنسان
فقد التولد ا أمَّ ص٣٨٩). (املحيط، بحسبه غريه يحصل أن يولد اليشء أن بها تعرف التي الطريقة 56
عاجًزا أو ميتًا حدوثه حال يف اإلنسان ويكون معدومة وأسباٍب معدومة بقدرٍة يحدث أن عندهم يجوز
وجوده يعلم مما كان إذا املبارش يفعل أن هاشم وأبي عيل أبي عند ويجوز ص٢٧٥). ج١، (مقاالت،
حال بعد حاًال منه ذلك وينكر يفعل أن فيجوز التوليد ا فأمَّ املتقدمة. بالقدرة ميت وهو الحياة عدم مع

ص١٤). التوليد، ج٩، (املغني،
وبحسبه عنده آخر فعٌل يحصل حتى العبد جهة من سببه كان ما كل الجبار: عبد القايض عند 57

يُضاف وال عنه بمتولد فليس حاله هذا ليس وما للعبد، فعل فهو واحدة طريقٍة عىل فيه الحال واستمرت
كل معمر: وعند ص٣٨٠–٣٨٤). (املحيط، له محدث وال يحدث أن يجوز وال الفعلية، طريق عن إليه
التوليد، ج٩، (املغني، طباًعا فيه وجد ما فعل فهو حيزه جاوز وما فعله فهو اإلنسان حيز يف وجد ما

ص١١).
وإرادته قصده بحسب إليها اندفع جهة يف حجر دفع رام ومن بالرضورة، التوليد املعتزلة يثبت 58

باختالف األفعال اختالف ويؤيده الدفع، من مبارشة ما بواسطة فهو باالتفاق؛ مباًرشا االندفاع وليس
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وبالوضوح املستمرة الباعث بحيوية القدرة تتجدد بل نفسها من آليٍّا تبقى أنها الثاني
األحياء اآلخرين بتبني وذلك املوت مع واإلرادة العلم يوجد الغاية. وبمثول الدائم الفكري
أن ويجوز جماعي.59 فعٌل هو بل فحسب فرديٍّا فعًال الفعل ليس اإلرادة. ولهذه العلم لهذا
قدرٍة بال االستطاعة تبقى ذلك ودون الثالث. أو الثاني يف العجز حدث ما إذا التولد يبطل
تتزامن فعل هو زمان. يتخلله أن دون واحد حاٍل يف يحدث الذي هو التام الفعل متجددة.
قدرٌة أو عليه مقدور غري فعل يوجد ال املوانع. وغياب والفكر والغاية والباعث القدرة فيه
فإن الثاني الحال يف العجز حدث وإذا فعًال.60 ُسميَّ ملا وإال الواقع الفعل هو الفعل عاجزة.
القدرة عن العجز بإسقاط يتم ال بالعجز والعلم يتم. وال ينقطع والفعل تبقى، ال القدرة
إذا «لو». الرشط بأداة عنه املعرب العدم يف الحال هو كما الوراء إىل بالرجوع أي األوىل،
غموضالفكر أو الغاية ضمور أو الباعث ضعف عىل بناءً القدرة لضعف ا فإمَّ العجز حدث
خالصة كإمكانيٍة الفعل عىل قادًرا الثاني العجز حال يف اإلنسان ويظل مانع. وجود أو

ل.61 األوَّ الحال يف الفعل موقف إىل واالجتماعي النفيس املوقف بتغيري وذلك
لو حريته. عن تعبريًا وضده اليشء فعل عىل قادر والرتك، الفعل عىل قادر واإلنسان
وملا حرٍّا. كان ملا فقط الضدين أحد عىل أو وحده الرتك أو وحده الفعل عىل قادًرا كان
لديه الضد وفعل الرتك كان غايته؛ ويحقق طبيعته عن يعرب ه موجَّ فعٍل ذا عمله كان
االستطاعة بقاء حني الديمومة من أكثر أو فعل عىل اإلنسان يقدر كذلك عمًال.62 مستحيًال

أن ا إمَّ السهم وفعل ص٣١٧). (املواقف، الضعيف حمله عىل يقوى ال ما حمل عىل يقوى فاأليِّد القدر؛
ص٧٧-٧٨). (االنتصار، األوىل الثالثة وتبطل للرامي، أو له فاعل ال أو للسهم أو هلل فعًال يكون

الهذيل أبو رأسهم وعىل املعتزلة أكثر عند والثاني ل األوَّ الوقت يف يفعل أن عىل قادر اإلنسان 59
تبقى واإلسكايف، مبرش، بن وجعفر جعفر، بن وعباد وهشام، الهذيل، وأبي املعتزلة، أكثر وعند والنظام.

ص٢٧٥-٢٧٦). ج١، (مقاالت، متجددة قدرٍة إىل حاجة ما دون االستطاعة
ج١، (مقاالت، عنه معجوز مضمور والعجز عليه. مقدور مضمر القدرة املعتمر: بن برش يقول 60

ص٢٧٧).
ص٢٧٨). ج١، (مقاالت، والثانية األوىل يف والعجز للقدرة، بالنسبة 61

عىل يجوز ال عباد: الجبائي، (أ) ال؟ أم اإلنسان يرتكها أن يجوز هل املتولدة: األفعال يف اختلفوا 62
(مقاالت، لسببه برتكه غريه يف األفعال من الكثري يرتك قد اإلنسان وأن يجوز، (ب) الرتك. املتولدة األفعال
أو متضادًة أشياءَ الثاني يف يفعل أن ل األوَّ الوقت يف اإلنسان يقدر هل واختلفوا: ص٦١-٦٢). ج٢،
البدل عىل الثاني الوقت يف قادر (ب) البدل. عىل متضادًة أشياءَ الثاني يف يفعل أن يقدر (أ) شيئنَي؟

ص٢٧٩). ج١، (مقاالت،
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السلوك والنقلب صادق، غري فعًال كان وإال نفسه، النوع من فعًال يكون عمًال ولكن نظًرا،
تصارعت وإذا لطبيعته. طبًقا واحًدا شيئًا اإلنسان يفعل ومساومة. وتواطؤ نفاق إىل الواحد
وكمال الباعث شدة عن يعرب الذي األقوى الدافع تحقق الغايات كمال لدرجة طبًقا الدوافع
الطبيعة توجهه الذي هو بل اآليل، أو املنطقي البديل هو ليس السلوك يف والبدل الغاية.63
والوهن الضعف انتابها ل األوَّ الحال عن القدرة بعدت وكلما تتبدل.64 ال واحدة غايٍة نحو
الغاية. وتمثل الفكر ووضوح الباعث بحيوية باستمرار تتجدد لم ما والرتابة الزمن بفعل
الدائم. التجدد وهو بقائها عوامل توافرت إذا تبقى قد خالصة إمكانيٌة القدرة بقاء إن
بني تتأرجح إنسانية واقعٌة هي بل اإلطالق، عىل حارضة تبقى مادية واقعًة القدرة ليست
التولد. يف الطبيعي والفعل اإلنساني الفعل بني فرًقا هناك أن والحقيقة والغياب. الحضور
وجه؛ كل من يشابهه ال أنه إال وجه من اإلنساني الفعل يشابه كان وإن الطبيعي فالفعل
موجودة الطاقة دامت ما والثاني ل األوَّ يف تفعل أن لآللة يمكن املستويني. الختالف نظًرا
يف التكرار احتمال ولكن الطاقة. بتوافر أيًضا اإلنسان وفعل ووهن. ضعف دون ومستمرة
واحتمال اإلنسان، يف منه أكثر اآللة يف الفعل وديمومة اإلنسان، يف احتماله من أكثر اآللة
إذا متكرر الطبيعي الفعل اآللة. يف وجوده احتمال من أضعف اإلنسان يف الرشط وجود
درجة وانخفضت به وتشبع بالبخار الجو تحمل كلما يسقط فاملطر الرشوط، توافرت
استمرار الكافية. الحرارة توافرت كلما بالحرارة يتمدد والحديد الضغط، خفَّ أو الحرارة
قائم الكواكب حركة مثل الكوني والفعل الطبيعي، القانون أفراد عىل قائم الطبيعي الفعل
إال كذلك، قانونه له أن من فبالرغم اإلنساني الفعل ا أمَّ األفالك، حركة قوانني اطراد عىل
الفعل يف شيئًا. عليها يحتم أن دون اإلنسانية الحرية عن تعبري نفسه القانون هذا أن
حرية هو آخر لقانوٍن طبًقا استثناءات تحدث اإلنساني الفعل ويف استثناء، ال الطبيعي

يف الفعل عىل قادر (ب) الثالث. يف بها يوصف وال الثاني يف يفعل أن عىل قادر اإلنسان (أ) واختلفوا: 63

ج١، (مقاالت، الثالث بعد الرابع ثم الثاني، بعد الثالث يف عليه قادر (ج) نهاية. ما إىل والثالث الثاني
ص٢٧٩).

الثاني يف حركات عىل ويقدر البدل، عىل وسكون الثاني يف حركة عىل قادر اإلنسان الهذيل، أبي عند 64

يف اختلفوا ص١٤). التوليد، ج٩. املغني، ص٢٧٩-٢٨٠؛ ج١، (مقاالت، البدل عىل وسكون متضادات
يجوز ال إنه فقال الجبائي ا أمَّ برش. ونفاه البغداديون أقره للمعصية. والطاعة للسكون الحركة توليد

ص٨٨). ج٢، (مقاالت، حركة تولد قد الحركة أن حني يف شيئًا، السكون يولد أن
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وواقعها. وممارستها ذاتها قانون فالحرية جديًدا. قانونًا وقت كل تفرضيف التي اإلنسان
أو الثاني الحال يف االستطاعة وبقاء التوليد أسئلة معظم عىل اإلجابة تصعب أنه والحقيقة
تعطينا أن يمكن إنسانيٍة تجارَب إىل اإلشارة دون خالصة صورية إجابة الرابع أو الثالث
وليست إليه. واالحتكام له الرجوع يمكن مصدًرا نفسه الوقت يف وتكون لتحليلها، مادة
كلها األفعال بل وحده، الفرد أفعال أو وحدها الشعور أفعال أو وحدها البدن أفعال املادة

الجماعة. يف ومسارها
أو العلم عن املتولد النظر مثل ابتداءً، تحدث وال متولدة، إال تكون ال أفعال وهناك
وذلك الفكر، عن املتولد الباعث أو الباعث عن املتولد الفكر أو النظر عن املتولد العلم
الشعور. أفعال هي املبتَدأة القلوب وأفعال السبب.65 بوجود مرشوط املسبب وجود ألن
كراهة. من إرادة أو فكر من ظن أو أخرى من فكرة تتولد حني التولد فيها يحدث وقد
وقعنا وإال متولدة األفعال كل تكون أن يعني ال فذلك متولدة األفعال بعض كانت وإذا
شعور أفعال إىل املتولدة األفعال تنقسم ال الكل. عىل الجزء حكم تعدية وهي مغالطة يف
يحدث املدى القصري الفعل الفعل. أثر مدى هو والتولد البدء يحدد الذي بل جوارح، وأفعال
طوله أو املدى قرص ويتحدد املتولد. الفعل هو املدى الطويل الفعل ولكن األوىل، الحال منذ
أم فردي الفعل، وبقوة معنوية، أو حسية الغاية، وبكمال عامة، أم خاصة الفعل، بغاية
مطلٍب عن يعرب مفروضأم واقعي، افرتايضأم عيل، أم سطحي الرؤية، وبوضوح جماعي،
منه يتولد الذي الباعث قوة إال آخر شيئًا ليست ألنها الباعث؛ من متولِّدة اإلرادة حقيقي.66
الفعل ألن الجوارح؛ أفعال ال الشعور أفعال هي املتولدة األفعال البعض جعل لذلك املراد؛
بطبيعة تحدث خالصة بدنية أفعاٌل فهي الجوارح أفعال ا أمَّ الشعور، فعل هو اإلنساني

عىل بالجزء الحكم شبهة ص٣٨٩). (املحيط، والفكر والظن والكراهة اإلرادة مثل املبتدئة األفعال 65
ص٧٩-٨٠). التوليد، ج٩، (املغني، الكل

متغايرين كانا فإن محالهما. يتغاير أو واحًدا واملسبب السبب محل يكون أن ا إمَّ قسمان: املتولد 66
إذا ا أمَّ القدرة. محل يف يكون أن يجب املبتدأ ألن يثبتاه أن يصح ال أنه يف شبهة فال والوها األلم نحو
الوها عن يتولد الذي كاأللم القدرة ومحل واحد محلٍّ يف يحصل أن ا فإمَّ السبب محل يف املتولد حل
عن املتولد العلم ص١١٣). التوليد، ج٩، (املغني، القدرة محل يف تحل فهي النظر عن املتولد العلم أو
اإلرادة ص١٢٥). ص١١٦، السابق، (املصدر النظر؟ جهة عن ماذا ولكن ابتداءً نفعله الصحيح النظر
النظر من يتولد النظري العلم ص١٦١). ص١٣٩، ص١٣١-١٣٢، السابق، (املصدر مبتدئة إال تقع ال

ص٣١٧-٣١٨). (املواقف، النظر تذكر من يتولد وال ابتداءً
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يف األوىل االستطاعة بقاء هو املتولدة األفعال يف والسبب الحي. الكائن وتكوين العضو
الجوارح وأفعال الشعور أفعال تكون وقد الشعور.67 أفعال إىل أقرب وهي الثانية، الحال
األفعال أو ابتداءً األفعال أن كما والقصود. الدواعي حسب كلها وتقع اإلرادة، أفعال مًعا
تقع متولدة أفعاٍل بإثبات التولد ثبت وقد والقصود. الدواعي حسب يقعان كالهما املتولدة
أفعال أي الجوارح أفعال اإلنسان أفعال جعل البعض ويؤثر والدواعي.68 القصود حسب
تحدث فإنها الشعور أفعال من ذلك سوى وما الحرية فيها تظهر التي هي ألنها اإلرادة

يوجد ما ا أمَّ الفكر. أضيف وربما اإلرادة، من قلبه يف يحل ما إال للعبد فعل ال وثمامة: الجاحظ عند 67

الجاحظ وعند له. محدث ال حدثًا اإلرادة عدا ما ثمامة عند بفعل فليس واألطراف واألبعاض الجوارح يف
املتولدات الجاحظ وعند ص٣٨٠). (املحيط، اإلرادة إال باختياره يقع ال وأنه طباًعا، يقع اإلرادة عدا ما
ما أو الحركات دون اإلرادة سوى االختيار عند الواقع يجعل ولم بالطبع، واملعرفة الجوارح أفعال مثل
جوارح. أو قلوب أفعال ا إمَّ فاملولد للجوارح، أو للقلوب ا إمَّ األفعال كانت ملا ص٣٨٧). (الرشح، شاكلها
الحال. يف يتولد ما وفيه الثاني يف السبب عن يتولد ما فيه املسببات العلم. هو املسببة القلوب أفعال
(املحيط، يرتاخى وال يجاور فإنه الكون عن يتولد وما واالعتماد، النظر إال ليس الثاني يف يتولد والذي
نفعله ما ومنها والتأليف، واأللم الصوت مثل لسبب إال نفعله أن يصح ال ما األفعال من ص٣٨٩).
اإلرادة مثل سبب دون ً مبتدأ نفعله ما ومنها متولًدا، ومرة مبتدأ مرة والعلم والكون االعتماد مثل ابتداءً
من بعده وما الفكر إال للعبد فعل ال ص٣٩١-٣٩٢). (املحيط، واالعتقاد والعلم والنظر والظن والكراهة
اختياًرا اإلنسان يفعله قد اإلرادة غري إن قال من ومنهم بالطبع. تحدث له بفعله فليس واملراد اإلرادة
يقدر كما والقلوب الجوارح أفعال من املراد عىل يقدر ِمنَّا القادر أن يف ص١١). التوليد، ج٩، (املغني،

ص٢٥). السابق، (املصدر والفكر اإلرادة عىل
القلوب وأفعال أصوات) آالم، تأليف، اعتمادات، (حركات، الجوارح أفعال هاشم وأبي عيل أبي عند 68

ومتولًدا مباًرشا يفعله ا إمَّ له سبب ال وما … محلها يف بالقدرة ابتداءً وأضدادها) اعتقاد، إرادة، (فكر،
النظر من يتولد النظري العلم ص١–١٤). السابق، (املصدر آالم) (أصوات، متولًدا أو االعتماد) (األكوان،
كلها األفعال يف واختلفوا ص١٦٠). السابق، (املصدر والتأليف االعتماد دون الوها من تتولد اآلالم ابتداءً،
أن يجوز (أ) متولدة؟ تقع ال اإلرادات أن عىل اإلجماع بعد متولدة تقع أن يجوز هل اإلرادات: سوى
املتولد (ج) بمتولد. فليس نفسه يف فعل حل وما الفاعل يف حل ما منها املتولد (ب) متولدة. كلها تكون
أفعال اإلنسان يف تحدث قد (د) بمتولد. فليس ذلك سوى وما والخطأ السهو طريق عىل يقع أن جاز ما
يفعل أن يجوز هل التولد مثبتو واختلف ص٨٩). ج٢، (مقاالت، متولدة غري وأفعال متولدة اإلرادة غري
يف وال إدراًكا نفسه يف يفعل أن يجوز وال يجوز، ال والجبائي الهذيل أبي فعند علًما؟ غريه يف اإلنسان

ص٨٥-٨٦). ج٢، (مقاالت، يجوز غريهم وعند إدراًكا، غريه
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قد فكالهما لفعلها، تحديد بال مًعا الشعور وأفعال الجوارح أفعال تُرتك وربما طباًعا.69
القدرة عن ناشئة بإثباتها املتولدة األفعال وتثبت اختياًرا. أخرى ومرًة طباًعا مرة يحدث
املقتول هل سؤال: يف واضح هو كما االثنني بني التفرقة يصعب وأحيانًا ابتداءً.70 كاألفعال
وشعورية اإلنسان فعل من بدنية إىل األفعال وقسمة املقتول؟71 بقتل أم القاتل بإرادة
خروج قبل أخرية كمحاولٍة الفعلني بني الجمع يف الرغبة عىل تقوم قسمة هللا فعل من
وهللا الخالص، البدني الفعل اإلنسان إعطاء الطبيعي من وكان واستقالله. العلمي الفكر
فقد األرشف؛ عىل خالف هناك يكون وقد وأرشف.72 أكرم فهو الخالص؛ الشعوري الفعل
فعل عن له تنزيًها اإلرادة؛ أفعال وليس الطبيعة أفعال إليه ننسب أن هلل األرشف يكون
رشًفا يكون فإنه اإلنسان، من أقوى الطبيعة كانت وملا اإلنسان. حرية عىل وحرًصا القبيح
األفعال عىل قادًرا اإلنسان كان وملا اإلنسان.73 أفعال دون الطبيعة أفعال هلل تعطى أن

اإلنسان من يقع اإلرادة سوى ما الجاحظ وعند فقط. اإلرادة اإلنسان يفعل والجاحظ ثمامة عند 69

الجسم طبع أنه بمعنى هللا فعل له، فاعل ال اإلرادة عدا فيما ثمامة وعند له. باختيار ليس وأنه بطبعه
ص١١). التوليد، ج٩؛ (املغني، طباًعا للجسم فعل أو طباًعا

يف القول وكذا مرة واختياًرا مرة طبًعا تقع قد نفسها اإلرادة أن املعرفة يف الجاحظ كالم يف ورد 70

القدرة بحسب تقع حركات هي التي املتولدات ص١١). السابق، (املصدر الدواعي تقابل عند النظر
ص٤٠). السابق، (املصدر

املقتول (ب) املوت. ذائقة نفس كل ألن ميت مقتول كل (أ) ال؟ أم ميت املقتول هل املعتزلة: اختلفت 71
(مقاالت، املقتول؟ يف أم القاتل يف ينحل، أين القتل يف اختلفوا كما ص٨٤). ج٢، (مقاالت، بميت ليس

اآلجال»). واالجتماعي، الفردي الوعي أفعال «خامًسا: انظر ص٤–٨، ج٢،
وذهاب الرضب عن الحادث كاأللم فعله فهو كيفيته تُعلم مما فعله من تولد ما كل الهذيل أبي عند 72

والطعوم واأللوان اللذة ا أمَّ نفسه. يف يحدثه بسبب غريه ويف نفسه يف يفعل قد دفعه. عند الحجر
يف الحادث والعلم واإلدراك والشبع والشجاعة والجبن واليبوسة والرطوبة والربودة والحرارة واألراييح
يف اإلنسان يفعل كيفيته، يعلم وال برش)، عكس (عىل فعله عن يتولد ال وذلك هللا. فمن فعله عند غريه
القلوب أفعال بني فرق وهناك ص٨٠). ج٢، (مقاالت، نفسه يف يحدثها التي باألسباب األفعال غريه
الفعل. حال يف معها واالستطاعة القدرة عدم مع منه القلوب أفعال وجود يصح فال الجوارح، وأفعال
والطعم اللون غري فعل من العبد فعل من تولد ما بها. بتقدمها وقال الجوارح أفعال يف ذلك ز وجوَّ
(امللل، هللا فمن وتعليمه استماعه عند غريه يف الحالَّني والعلم اإلدراك ا أمَّ كيفيته، يعرف ما وكل والرائحة

ص٨٨). ج٢، مقاالت، ص٧٧؛ ج١،
وعند اإلله. فعل الحوادث من سواها وما باإلرادة يحدث إنما املخلوق الفاعل والنظام: الجاحظ عند 73

املتحرك اليشء يف واختلفوا ص٨٤). (األصول، هلل مخلوقة ليست العباد أكساب وسائر املتولدات القدرية
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والطعوم واألصوات كاأللوان الطبيعة يف لألشياء الثانية الصفات عىل يقدر فإنه املتولدة،
أفكاًرا وليست إحساسات مولدة أي بينها، فيما متولدة الخمس فاإلحساسات واألراييح.74
إن بل والتأليف، واآلالم األصوات مثل بالتوليد تصدر اإلنسان أفعال من وكثري حسية.

التوليد.75 عىل قائمة كلها الخلق أعمال
الكائن أفعال ويف الطبيعة أفعال يف أيًضا التوليد ويظهر الطبيعة. أفعال يف التوليد (٢)
عىل بعضها واعتماد العلل تسلسل عىل قائمة فالطبيعة طبيعيٍّا؛ موجوًدا باعتباره الحي
أنه التوليد ينفي وال الطبيعة. لقوانني طبًقا الطبيعة أجسام يف التولد يحدث البعض.76
حتى أو للعبد اكتسابًا أو هللا من خلًقا ليس التوليد طبيعية. كظاهرٍة الطبيعة يف حاصل

يف يفعله املتحرك اليشء فإن ًرا معمَّ إال فاعل. فاهلل واحدة، بحركٍة قال التولد نفى من (أ) اثنان: حركه إذا
والبعض غرييَّني، لفاعَلني واحدة حركٌة فهو اثنان فعلها بحركة قال البعض التولد أثبت من (ب) نفسه.

ص٨٥). ج٢، (مقاالت، املحرك لليشء للمحرَكني فعلني بحركتنَي قال
والحر واألراييح والطعوم األلوان فعل عىل يقدر اإلنسان الراوندي) ابن (رواية الهذيل أبي عند 74

كل البغداديني وعند ص٦٣). (االنتصار، األجسام هيئات وجميع والخشونة واللني والبله واليبس والربد
ص٣٨٠). (املحيط، والعلم واإلدراك والطعم اللون حتى فعلنا من هو جهتنا من فعل من يحدث ما
برش عند ص٣٨٩). (املحيط، واالعتماد واأللوان واألصوات والتأليف اآلالم خمسة: املتولدة الجوارح أفعال
من يتولد إنه اإلدراك يف أيًضا وقاال التولد. سبيل عىل اإلنسان يفعله ما والرائحة والطعم اللون وجعفر

ص١٢). (التوليد، العبد فعل
ومنعه التأليفات هاشم أبو وزاد بالتوليد. إال تحصل ال اآلدميني بفعل الحاصلة واآلالت األصوات 75
إىل أو أصبعه إىل أصبعه ضم كما القدرة محل أحدهما أو هما بجسمني القائم التأليف يف عيل أبو
عيل (أبو يختلفان وال ص٣١٨). (املواقف، القدرة محل غري بمحلَّني القائم التأليف بخالف آخر جسٍم
يختص الذي التأليف يف إال متولًدا إال يكون ال القدرة محل غري يف نحن نفعله ما كل أن يف هاشم) وأبو
االعتماد إال ليس محاذاته غري يف محله يف أو محله غري يف للفعل املولد والسبب … املحلني بخصوص
وزاد بالتوليد، إال تحصل ال اآلدميني بفعل الحاصلة واآلالم األصوات ص١٤). التوليد، ج٩، (املغني،
من الحاصل األلم يف واختلفوا بالرضب، تحصل التي واأللوان الطعوم يف واختلفوا التأليفات، هاشم أبو

ص٣١٨-٣١٩). (املواقف، وهي؟ بال األلم إحداث يمكن هل قطع. أو برضب الغري عىل االعتماد
لإلجماع، مراغم له واملثبت ألصله مراغم له والنايف الجرح، من املتولد املوت يف املعتزلة اختلفت 76
وهو السكون يولد االعتماد ص١٢٧–١٣٠). ص١٢٤، التوليد، ج٩، املغني، ص٣١٨؛ (املواقف، والكتاب

ص١٦٥). ص١٤٢، السابق، (املصدر ويماسه األجسام من يصادفه والثاني محله يف وجَهني عىل
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

فاعل ال املتولدة فاألفعال الطبيعة، لقوانني تخضع رصفة طبيعيٌة أفعاٌل ألنها له؛ حرٍّا فعًال
لها.77

يولد هل ولكن األشياء.78 عىل الجسم أو اليد حركة ألثر بديهي وصف واالعتماد
يستطيع هل معنوي؟ أم جسمي االعتماد هل واملجاورة؟ والنظر بالحركة يتولد أم االعتماد
هو الطبيعي املستوى عىل الفعل تحليل أن الحقيقة مماسة؟79 غري من يفعل أن اإلنسان
فذلك ال، أم للجفن إرادي بفتح يتم اإلدراك كان فسواء القصدي. املستوى عىل خروج
املجاورة. وأنواع املجاورة عن الحاصل التأليف أو اإلدراك لعملية محض خارجيٌّ وصٌف
كقسمة خالص، عقيلٌّ افرتاٌض بل لها داللة ال أوصاف ذلك كل الوهن، عن الحادث واأللم

بتوسط ال الفاعل عن صادًرا الفعل كان إن قالوا: هللا غري إىل األفعال بعض أسندوا ملا واملعتزلة 77

كحركة آخر فعًال لفاعله الفعل يوجب أن ومعناه التوليد. فبطريق وإال املبارشة بطريق فهو آخَر فعٍل
(رشح هلل مخلوَقني وليسا الكرس، من واالنكسار الرضب، من املتولد فاأللم املفتاح. حركة توجه اليد
أكثر ص٣٣٩). ص٣٣١-٣٣٢، (الِفَرق، لها فاعل ال املتولدة األفعال ثمامة عند ص١٠٨). التفتازاني،
مثًال اليد حركة فإن بالرضورة، بعض من بعضها يتولد متولدات وغريها الحركات من العالم يف ما
عليه؛ يدل أيًضا والعقل مشاهد. وهو املاء حركة تولد املاء يف اليد وحركة الخاتم، حركة تولد بالرضورة
املاء دون اليد وحركة الخاتم دون اليد بحركة يخلق أن لجاز هللا بخلق والخاتم املاء حركة كانت لو إذ

ص٥١–٥٣). (االقتصاد، انشعابها مع املتولدات يف وكذا
اليشء ماس إذا ِمنَّا الواحد أن غريه يف الفعل يولد القدرة محل يف االعتماد من نفعله ما أن عىل يدل ما 78

(املغني، الحركات تحصل لم املماسة تحصل لم ومتى الحركات. فيه حصلت عليه واعتمد ماسه أو بيده
املحالن يكون أن التأليف وجود يف فالرشط واأللم التأليف من الكون من يتولد ما ص٦٠). التوليد، ج٩،

ص٣٩٣). املحيط، ص٤٤؛ السابق، (املصدر متجاوَرين
واملجاورة العلم، يولد النظر واملجاورة. والنظر الحركة املولد وإنما شيئًا االعتماد يولد ال الجبائي عند 79

ال والسكون الحركة هاشم أبي وعند ص٥٠٣–٥٠٦). (الشامل، الحركة تولد والحركة التأليف، تولد
والسكون، الحركة يولد االعتماد البرصة معتزلة من عياش بن إسحاق أبي وعند اعتمادات. من إال يتولدان
إجابة التأليف أحكام يف وابنه الجبائي اضطراب ويُالَحظ ص٥٠٦). (الشامل، الحركة تولد والحركة
مبارشًة يجوز الجبائي فعند متولًدا؟ إال يقع ال أم بالقدرة مباًرشا التأليف وقوع يتصور هل سؤال: عىل
دون تأليف وال يولد، ال املبارش ألن متولًدا إال يقع ال هاشم أبي عند أنه حني يف متولًدا ويجوز بالقدرة
قسط عنه متولد هو فيما بقسطني قال أن بعد أقساط بثالثة ألزموه وقد ص٤٧٣). (الشامل، مجاورة

ص٨٦). ج٢، مقاالت، ص١٨٧-١٨٨؛ (الِفَرق، سببه يفعل لم ألنه وقسط يفعله، لم ألنه
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الطبيعة يف الشعور أفعال رابًعا:

جزء لكل أجزاء خمسة إىل القدرة وتقسيم أجزاء، خمسة إىل املجاورة عن الحادث التأليف
قدرة.80

تجري فإنها الحي، الكائن أو الجسم ألفعال الطبيعي التوليد أنواع عن النظر وبرصف
ولكن بالطباع، قول أيًضا هو بالعادة والقول لقانون. طبًقا أي بالطباع، أو بالعادة جميًعا
بالطبع. أو بالعادة بحدوثها شبيه املحل يف األشياء وحدوث الخلقة.81 لفظ مثل آخر بلفٍظ
عوامل فيه تتداخل إنساني موقٌف هو بل مصمتة، كواقعٍة الطبيعي الكائن املحل يعني وال
تحت واقعة أنها مصمت كموقٍف املحل نفي يعني وال والقصد. كالباعث اإلنساني الفعل
نفي الطباع تعني وال املفضل.83 اللفظ هو «الطباع» لفظ يظل ولكن خارجية.82 إرادٍة فعل
الحوادث تجعل طبيعي لقانوٍن تخضع بل عمياء، حتميًة أو رضورة ليست فهي السبب؛

طباًعا. ى وتَُسمَّ له طبًقا تحدث

واإلرادة، الفتح عند يقع قال من ومنهم وحركته الجفن اعتماد عن يتولد إنه قال من منهم اختلفوا: 80
يف مستوًرا قبل من العلم كان وقد العلم، فيقع لبرصه الشبح ومقابلة الجفن فتح عند قال من ومنهم

ص٤٣–٦٠). ص٢٢، التوليد، ج٩، (املغني، القلب
ص٥٣). ص٢٢، السابق، (املصدر العادة فعل من هو أثره يولد ما مقدار عىل الزائد 81

ص٩٣. ص٨٧–٨٩، السابق، املصدر 82
الجسم فعل هللا يفعله ما سائر معمر وعند ذلك، فيه يقع طبًعا الجسم طبع أنه يعني هللا فعل ثمامة عند 83

طبًعا الحجر طبع أنه بمعنى الخلقة بإيجاب هللا فعل فهو اإلنسان حيز جاوز ما كل النظام وعند بطبعه،
ويقول وبحواس. خلقه بإيجاب يفعلها هللا أن خاصًة اإلدراكات يف ويقول ذهب. دفعته إذا خلًقا وخلقه
التوليد جهة عىل يفعل تعاىل إنه هاشم أبو ويقول االخرتاع. جهة عىل هلل فعل إنه اإلدراك يف الهذيل أبو
برغوت) (رواية يقول جزار وكان إليه. كحاجتنا السبب إىل محتاًجا كونه يحيل كان وإن ِمنَّا كالواحد لسبب
وللطبيعة للرفعة الذي الحجر كذهاب جميًعا وبالطبيعة له املوجب بالسبب يكون فإنه بالتوليد وقع ما كل
الحركة يفعل ال وأنه الحركة، إال لإلنسان فعل ال النظام وعند ص١١–١٣). التوليد، ج٩، (املغني، الجر
اإلنسان وكالم والكذب والصوت والجهل والعلم والكراهات واإلرادات والصالة الصيام وأن نفسه من إال
يف تحرك أي وقتني يف كائن أنه معناه إنما املكان يف اإلنسان سكون وكذلك حركات أفعاله وسائر وسكوته
أن يجوز وال لطيفة أجساٌم واآلالم واألصوات والربودات والحرارات واألراييح والطعوم األلوان وأن وقتني،
بإيجاب هللا فعل فهو حيزه، غري يف حدث ما إن اإلنسان. فعل من ليست أيًضا واللذة األجسام، اإلنسان يفعل
يف الجسم وإن واحدة رضبًة األجسام خلق هللا طبًعا. األشياء طبع هللا إن أي اإلدراك وكذلك لليشء، خلقه
وقد ص٨٠-٨١). ج٢، (مقاالت، وهيكله ظرفه يف يفعل نفسه، يف يفعل الروح هو اإلنسان يخلق. وقت كل
الكعبي حكى ص١٣٢). (الِفَرق، الخلقة بإيجاب هللا أفعال من املتولدات إن قوله يف النظام الجبائي كفر
ص٨٣). ج١، (امللل، الخلقة بإيجاب هللا فعل من فهو الفعل من القدرة محل جاوز ما كل أن قول عن
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

تثبت أيًضا أنها إال والدواعي، القصود عىل قائمة املتولدة األفعال أن من وبالرغم
هو بل الغائية، طريق عن القديم بإثبات له شأن ال والدواعي القصود فإثبات بالطباع.84
اإلنسان يقوم القصد. ينايف ال والطبع ومقاصدها.85 األفعال لبواعث موضوعي علميٌّ تحليٌل
الوحي ومقاصد طبعه. وهو قصده اإلنسان ويحقق قصده. وهو طبعه عن يعرب الذي بفعله
ليس بالطبع. الدوافع بني الرتجيح يمنع وال القصد.86 تعارض ال والفطرة وفطرة، طبيعة
نوعني ضد موجًها والدواعي القصود حسب األفعال إثبات كان إنما للغائية، منافيًا الطبع
الذي العلمي والجرب يشء، لكل فاعًال املعبود يجعل الذي اإللهي الديني الجرب الجرب، من
القائم اإللهي الديني الجرب عىل فعل رد أكرب العلمي الجرب أن ومع بالطبائع. األفعال يثبت
ليست الطباع. من أيًضا هي التي والغائية والباعث القصد ينكر أنه إال التشخيص، عىل

هادفة.87 عاقلٌة طبيعٌة هي بل عمياء، الطبيعة
باالستطاعة باٍق الباقي فالفعل بجديد؛ تأتي ال فعَلني بني للتوفيق محاولة وكل
التفسري عىل يقوم العلمي والوصف زائدة. علٍة إىل يحتاج وال كاٍف تفسري وهذا الباقية.
لظاهرة تفسري واحد آٍن يف املعبود وبفعل بالطباع فالقول أكثر.88 بعلٍل ال أقل بعلٍل
يف رغبة الطبيعة إىل باإلضافة بالسبب القول إن بل زائدة. والثانية كافية األوىل بعلَّتني،

ص٣٧. التوليد، ج٩، املغني، 84
ص١٢. السابق، املصدر 85

إذا بالطبع يقع الفعل إنما ص٢٩). السابق، (املصدر بالطبع جوارحه يف يقع فيما تؤثر القادر دواعي 86

بالقدرة تساويها وعند بالطبع الفعل يفعل الدواعي قوة عند ص٣٢). السابق، (املصدر الدواعي غلبت
ص٣٤-٣٥). السابق، (املصدر بذلك الجاحظ عرف وقد ص٣٥). السابق، (املصدر

واقعة تكون أن يصح ال أنه أو القديم، دون اإلنسان من حادثة األفعال هذه بأن القضاء فيجب 87

ص١٧–٢٣). السابق، (املصدر بالطبع
من الحادث الحجر وإصابة الرضبة من الحادث كاأللم فعله عن تولد ما كل الفرد حفص: عند 88

قبل من بسبب يقع األلوان من كان ما برش وعند ص٢١٣). ج٢، (مقاالت، واإلنسان هللا فعل الدفعة
وعند ص٢١٣). (االنتصار، منه فعل له ليس هلل فذلك قبله من بسبب يقع ال وما فعله، فهو اإلنسان
له ليس هلل فذلك قبله بسبب يقع ال وما فعله. فهو اإلنسان قبل من بسبب يقع األلوان من كان ما برش:
متى عنه االمتناع يمكنهم لم فعلهم من تولد ما الفرد وحفص رضار وعند ص٦٣)، (االنتصار، منه فعل
وجب وال بفعلهم ليس أرادوا متى عنه االمتناع عىل يقدرون ال مما ذلك سوى وما فعلهم، فهو أرادوا
حركته من فعل عن تولد ما وإن حيزه غري يف يفعل اإلنسان إن يقول رضار وكان فعلهم. وهو لسبب

ص٢٢٤). الِفَرق، ص٨٣؛ ج٢، (مقاالت، هلل خلق له كسب سكون أو
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األفعال تحدث الحالة هذه ويف للطبيعة. التام االستقالل من وخوف املعبود أفعال إثبات
بالنسبة هائًال ًما تقدُّ يمثل كان وإن بالطباع والقول مًعا. والطبيعة السبب باجتماع املتولدة
القدرة أثر يغفل واالستطاعة الفعل بقاء يفرس حني أنه إال الطبيعيات يف الالهوتي للفكر
ليست األثر. يف املستمرة اإلنسان إرادة من تدخل ما دون بنفسه يتحرك الواقع وكأن األوىل
ال مًعا. اإلنساني والفعل األشياء طبيعة نتيجة بل األشياء، طبيعة نتيجة فقط الواقع حركة
الواقع يف يشء يحدث ال األشياء. طبيعة ضد الواقع اإلنسان يغري وال بنفسه. الواقع يتغري
فاإلنسان الخارج، من يشء من يحدث وال األشياء. طبيعة أو اإلنسان وهو محِدث وله إال
ألثر إنكار هو التوليد دون بالطباع القول فإن لذلك العالم.89 يف كالهما األشياء وطبيعة
مهمته.90 إتمام يف بالتوفيق وإحساسه وثنائه اإلنسان لشكر واستحالة الواقع يف اإلرادة
اإلنسان91 عن وسلبها القوة كل الطبيعة وإعطاء مريدة وغري عاقلة غري بطبيعة قول وهو

(املحيط، األجسام طبع أي الخلقة بإيجاب هللا خلق من فهو اإلنسان حيز جاوز ما كل النظام عند 89

املتولدات معمر وعند ص١٣٩). (األصول، الخلقة بإيجاب هللا أفعال من املتولدات ويقول: ص٣٨٠).
سوى عند للعبد وال املحل نفس إال هلل فعل وال بطباعها، املوات األجسام فعل األعراض جميع وكذلك أجمع
هللا وأن بالطباع، ا وإمَّ باالختيار ا إمَّ األجسام أفعال من كلها األعراض وعنده ص٣٨٠). (املحيط، اإلرادة
صحًة وال علًما وال عجًزا وال قدرًة وال موتًا وال حياًة وال سكونًا وال رائحًة وال طعًما وال كونًا خلق ما
أوجد هللا والنظام: معمر وعند ص١٣٥). (األصول، األعراض من شيئًا وال بًرصا وال سمًعا وال سقًما وال
بإيجاب هلل وأثبتوها للعبد فعًال تكون أن من املتولدات وأخرجوا بطبعها، توجبه هي ثم الحركات محال
أفعال طباًعا. العبد من املتولدات تقع الجاحظ: وعند ص٣٨٧). (الرشح، املحل نفس فعل من أو الخلقة
اإلرادة إال اختيار هناك وليس طباًعا. وقع الفعل ذلك وأراد فعل إىل الداعي دعا إذا واملعارف الجوارح
ص١٣٨). (األصول، لها فاعل ال املتولدة األفعال ثمامة: وعند ص٣٨٥-٣٨٦). (املحيط، عداها ما دون
للعبد، فعل هو ما ومنها هلل، فعل هو ما منها والسمع والروائح والطعوم األلوان املعتمر: بن برش وعند
والرؤية السمع يكون أن املعتمر بن برش أجاز وقد ص١٣٥). (األصول، العباد اجتماع هو ما ومنها
األلوان فعل ِمنَّا وأجاز اإلنسان. فعل من متولدة والروائح والطعوم األلوان وفنون اإلدراكات وسائر
اإلرادة بعد ما الجاحظ، وعند ص١٣٨-١٣٩). (األصول، التولد سبيل عىل واإلدراكات والروائح والطعوم
ص٨٣). ج٢، (مقاالت، اإلرادة سوى باختيار فعل منه يقع وليس له باختيار وليس بطبعه لإلنسان فهو
استحقاقه وعدم الفعل من هللا إخراج إىل التوليد دون بالطباع القول يؤدي الجبار عبد القايض عند 90

(الرشح، القبح إليها ويُضاف والذم املدح هللا يستحق الطباع بإثبات ص٣٨٦). (املحيط، والشكر النعمة
ص٣٩٢). املحيط، ص٣٨٨-٣٨٩؛

يعقل، ال مما الطباع ص٣٨٧). (املحيط، الدهرية إىل وتؤدي تعقل ال الطبائع الجبار عبد القايض عند 91

لها محدث ال الحوادث أن إثبات إىل بالطباع القول يؤدي ص٣٨٩). (الرشح، الصانع نفي إىل تؤدي وقد
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

بال حادثة أو بها لإلنسان شأن ال قديمة ا إمَّ واعتبارها الشعور خارج للطبيعة فعل هو
والوحي. البعثة إنكار إىل االختيار دون بالطباع القول يؤدي محدث.92 إىل وتحتاج سبب
الوقت يف ويكون فكرها تبدع أن للطبيعة ويمكن الفكر ويستدعي يتأزم الواقع أن صحيح
من يربأ وال طويل، وقٍت وإىل كاملة طبيعٍة إىل يحتاج ذلك ولكن للوحي، مطابًقا نفسه

الطباع.93 مع وفعل الطبيعة عقل هو فالوحي الخطأ؛ احتمال
الصانع ليس حكمته. إثبات إىل بل الصانع، إنكار إىل بالطبائع القول يؤدي وال
من الكون لقوانني طبًقا طباًعا تتحقق وجعلها األجسام خلق حكيم بل ساحًرا، أو حاويًا
أدلة صياغة منه الهدف وليس الطبيعة ألفعال تحليل هو التوليد وموضوع الخلق. طبيعة
املحافظة تظل وبالتايل أعىل، إىل وليس أسفل إىل ه موجَّ موضوع هو الصانع. وجود عىل
وأكثر والرشور، القبائح عن هللا تنزيه للتنزيه؛ مدعاة أكثر وهو قائمة. املستويات عىل
أنه كما الكون. يف واستمرارها أفعاله عن اإلنسان مسئولية عىل بالتأكيد للعدل مدعاة
تجنبًا البعض بعضها عن متولدة كلها األفعال وجعل اآليل العلم تأسيس إىل مدعاة أكثر
العضوية اإلرادية، غري أم اإلرادية األفعال سواء لقانون خاضع يشء كل للتشخيص.

الخالصة. الشعورية أم البدنية
متولدة الطبيعة أفعال وترك لإلرادة بإرجاعها اإلنسانية األفعال يف املتولدات وإثبات
فعل يمتد ثَمَّ وِمْن واحد؛ آٍن يف الطبيعة والستقالل اإلنسان لحرية إثبات هو لها فاعل ال
اعتبار حد إىل األمر يصل وقد الطبيعة.94 قوانني حتمية خالل من العالم إىل الحر اإلنسان

بالطبع القول أن هاشم وأبي عيل أبي وعند ص٣٨٩). (الرشح، واملتولدات املبتدئات الحوادث جميع يف
ج٩، (املغني، املسبب قدرة هي عندهما السبب وقدرة قادر من إال الفعل يقع وال باطل وهو يعقل ال

ص٢٥-٢٦). ص١٤، التوليد،
طبع إىل الحتاج محدثًا كان ولو قديًما، يكون ال حادث أو قديم ا إمَّ الطبع الجبار: عبد القايض يقول 92

ص٧٧-٧٨). االنتصار، ص٣٨٨؛ (املحيط،
معرفة تصحَّ أال بالطبع قولهم عىل وألزمهم ص٣٨٩). (الرشح، املحل؟ بطبع النبوات نثبت وكيف 93

يثبت ولم لها. الفاعل هو املحل أن وعندهم األجسام. يف حالة أعراض هي معجزاتهم أكثر ألن النبوات
ص٢٣). التوليد، ج٩، (املغني، بالنبوات؟ يوثق أن يمكن فكيف الحسن إال يفعل ال أنه

والنجار واملردار ومعمر وبرش ثمامة مثل الطبائعيني أو الطبائع أصحاب أقوال من ذلك يتضح 94

ما وأن إرادة إال لإلنسان فاعل ال ثمامة فعند السابقة. والنظام الجاحظ أقوال إىل باإلضافة وبرغوت،
مقالة وهي لها، فاعل ال املتولدة األفعال ص٨٣). ج٢، (مقاالت، املجاز عىل اإلنسان إىل يُضاف سواها
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الطبيعة يف الشعور أفعال رابًعا:

إتيان عىل باألسباب أخذ متى قادر اإلنسان وأن لألسباب خاضعة أيًضا اإلرادة أفعال أن
الطبيعي العلم يتأسس وهنا التولد. سبيل عىل الطبيعة، وأفعال اإلرادة أفعال األفعال، كل
وقد فيها.95 الخلق عوامل وأحد الطبيعة قوانني من جزءًا الحرة اإلرادة وتصبح اآليل،
تكون أن إىل بالطبع القول يصل قد كما األسباب. يف تفصيل دون بالطبع التولد يكون
الداخلية الشعور أفعال خلق عىل حتى قادًرا اإلنسان يكون وأن بالطبع ذاتها اإلرادة أفعال
الطبيعة وكانت الطبيعة يف يحدث الفعل كان ملا فاعَلني من واحد فعٌل يقع وقد بالطبع.96

يكن ولم فاعل بال فعل كل وجود لصح فاعل بال فعل وجود صح لو ألنه العالم صانع إنكار إىل تجرُّ
وجود إنسان أجاز لو كما صانعه، عىل داللة العالم حدوث يف كان وال فاعلها عىل داللة األفعال يف حينئٍذ
ال متولدة األفعال ص١٧٣). (الِفَرق، ناسخ أو باٍن من ال منسوخ أو مبنيٍّ ووجود كاتب عن ال كتابة
فعل إذا ما مثل حيث القول يضيف أن يلزم حتى أسبابها فاعل إىل إضافتها يمكنه لم إذ لها فاعل
محال. وذلك القبيح فعل إىل يؤدي ألنه هللا إىل إضافتها يمكنه ولم بعده املتولد ووجد ومات السبب
(امللل، املتولدات كسائر له فاعل ال فعل وهو النظر من متولدة املعرفة لها. فاعل ال املتولد وقال فتخري

ص٤٢). (اعتقادات، الفاعل غري من يصح الفعل ص١٠٦). ج١،
ِمنَّا الواقعة األسباب من حادث فعلنا من تولد ما بغداد: معتزلة رئيس املعتمر بن برش وعند 95

يف يحدثه بسبب غريه يف يفعل اإلنسان الحوادث)، جميع إدراك السكنات، الحركات، الروائح، (الطعوم،
حتى التولد يف القول يف أفرط ص٧٩). ج٢، (مقاالت، متولدة وغري متولدة أفعاًال نفسه يف ويفعل نفسه
إذا التولد سبيل عىل اإلدراكات وسائر والسمع والرؤية والروائح والطعوم األلوان يفعل اإلنسان إن قال
املعتزلة وسائر األشاعرة ره كفَّ وقد واليبوسة. والرطوبة والربودة الحرارة يف القول وكذلك أسبابها فعل
من هذا أخذ ص١٥٧). (الِفَرق، واإلدراكات والروائح والطعوم األلوان يخرتع قد اإلنسان إن قوله يف
وقوة املتكلمني منهاج عىل القدرة يثبتون وال بالقدرة واملبارش التولد بني يفرقون ال الذين الطبيعيني

ص٩٦). ص٤٢، ج١، (امللل، القدرة غري االنفعال وقوة الفعل
والكراهة والعلم اإلرادة نفسه يف يفعل وأنه سكونًا وال حركًة نفسه يف يفعل ال اإلنسان معمر: عند 96

البدن هذا يف وأنه ينقسم ال ومعنى يتجزأ ال جزء وأنه شيئًا غريه يف يفعل ال وأنه والتمثيل والنظر
ورائحة وطعم ولون وسكون حركة من األجسام يف يحل وما املتولد والحلول. املماسة عىل ال الندَّين عىل
حلت التي األعراض يفعل املوات وأن بطبعه، فيه حل الذي للجسم فعل فهو ويبوسة، ورطوبة وطراوة
عرًضا يفعل ال هللا امليت. فعل املوت وكذلك القادر فعل القدرة وكذلك الحي فعل الحياة وأن بطبعه فيه
فعل السمع وأن برص، عىل وال سمع عىل وال حدث عىل وال حياة عىل وال عرض عىل بالقدرة يوصف وال
الذي اليشء فعل والقرآن الحساس، فعل والحس املدرك، فعل واإلدراك البصري، فعل والبرص السميع،
واإلماتة واإلحياء التلوين هللا يفعل الحقيقة. يف هلل كالم ال وأنه حجًرا، أو شجرًة أو ملًكا كان إن منه سمعه
فعله. فهو وبالتايل بطبعه، فاللون تلون فإن ال. أم يتلون أن ا إمَّ فإنه الجسم لون إذا هللا ألن أعراًضا ليس
الجسم طبع يكن لم وإن لغريه خلًقا اليشء كسب يكون أن يجوز ال كما لغريه تبًعا يطبعه أن يجوز وال
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واآلخر هلل أحدهما كسبًا، واآلخر خلًقا الفعلني أحد يكون أن ودون اإلنسان، ألفعال قابلة
مختلَفني.97 لفاعَلني لإلنسان، فكالهما لإلنسان.

يؤثر وقد ضدها.98 وليس الطبيعة لقوانني طبًقا طباًعا، يفعل هللا فعل ما وإذا
حتمية من خوًفا غريه يف وليس نفسه يف وحدها اإلنسان أفعال يف التولد جعل البعض
الفعل يف مبحث أنه كما الطبيعة يف مبحث هو إذن التولد موضوع للحرية. وإيثاًرا الطبيعة
األغيار. يف وبآثارها الكامنة الذاتية بقوتها الطبيعة يف وبقائها األفعال حرية يف اإلنساني،
اإلنسان حرية عىل حفاًظا اإللهي الديني الفكَر الطبيعي اإلنساني الفكُر فيه يصارع

الطبيعة. قوانني الستقالل وإثباتًا

هللا من اإلرادة أن الكعبي عنه حكى ص٨١-٨٢). ج٢، (مقاالت، يتلون فال الباري يلونه أن جاز متلونًا
ليس وقال: يعرف. ال مجهول أمٍر إىل فأشار والحكم، واإلخبار األمر وغري لليشء خلقه وغري هللا غري لليشء
والسكون والحركة والقعود القيام من التكليفية أفعاله توليًدا، أو كانت مبارشًة اإلرادة سوى فعل لإلنسان
ص١٠٠-١٠١). ج١، (امللل، التوليد عىل وال املبارشة طريق عن ال إرادته إىل مستندة كلها والرش الخري يف
أهل عىل إنكاره مع التولد سبيل عىل مخلوقني فاعلني من واحد فعٍل وقوع أجاز فقد املردار ا أمَّ 97
األلوان بتوليد لقوله برش كفر مكتسب. واآلخر خلق أحدهما فاعلني من فعل وقوع من أجازوه ما السنة
املسيح إن النصارى قول يشابهه ألنه هللا فعل من باملتولدات لقوله النظام وكفر واإلدراكات. والطعوم

ص١٠٤). ج١، امللل، ص١٦٦؛ (الِفَرق، هللا فعل عن هللا ابن
الحجر طبع فاهلل الطبع. بإيجاب هللا فعل املتولدة األشياء إن وقال أستاذه قول إىل برغوت مال وقد 98

أن النجار محمد بن الحسني ويرى ص٢٠٩). الِفَرق، ص٣١٦؛ ج١، (مقاالت، طبًعا والحيوان طبًعا
والكفر والطعوم واإلدراكات والسكون الحركات مثل نفسه يف إال يفعل وال غريه، يف يفعل ال اإلنسان

التولد. طريق عن شيئًا يفعل وال رؤية وال إدراًكا وال أمًلا يفعل ال اإلنسان وأن واإليمان
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واالجتامعي الفردي الوعي أفعال خامًسا:

واملجتمع؛ الفرد يف اآلخر، ويف ذاته يف الشعور أفعال هي واالجتماعي الفردي الوعي أفعال
اآلخرين، وعاَلم املجتمع إىل بل األشياء، وعالم الطبيعة إىل ليس املرة هذه متجهة فهي
األجسام حركة خالل من الطبيعة يف فقط ليس الشعور ألفعال استمرار هو فالتوليد
يف اآلخرين أفعال خالل من أيًضا بل واملجاورة، واملماسة والتأليف واالعتماد األكوان يف
يف توليد يوجد وال الطبيعة توليد يوجد ملاذا باستمرار: سؤال يربز كان وقد املجتمع،
ليست هنا األفعال ألن الشعور؛ أفعال وليس الوعي أفعال يَت ُسمِّ وقد والتاريخ؟ املجتمع
يف سواء الوعي، عىل القائمة الحرية عن تكشف ألنها بل الحرية، إلثبات موضوع مجرد
الفردي الوعي هو هنا فالشعور االجتماعية، الشعور أفعال يف أو الفردية الشعور أفعال

االجتماعي. والوعي
موضوع صلب يف تدخل وال مهمًة ليست القدماء عند هذه الوعي أفعال أن والعجيب
أبعده الناس مصالح عليه ف وتتوقَّ البلوى به تعمُّ ا مهمٍّ األمر كان وكلما األفعال، خلق
القرآن بها «رصح أمور مجرد فهي اإلمامة. موضوع ومثل األفعال هذه مثل القدماء
وهي املطوالت، إىل املخترصات حيز عن تخرج أمور مجرد وهي اإلجماع».1 عليها وانعقد
أمور وهي لغوي، تفسري إىل إال تحتاج وال والرشع العقائد عن تخرج خالصة لفظية أمور
العلم وعدم معرفتها عدم يف معصية فال بالبال خطرت وإن بالبال، تخطر ألن داعي ال

وهم اإلجماع عليها وانعقد القرآن، بها ح رصَّ أمور عن البحث «يف يقول: إذ اإليجي موقف هو هذا 1

الرزق. (٤) األجل. (٣) والهداية. التوفيق (٢) واألكنة. والختم الطبع (١) خمسة: ويذكر يُؤوِّلونها.»
ص٣١٩-٣٢٠. املواقف، األسعار. (٥)
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التي بالعقائد الئق غري أمر وهو األمور، حقائق معرفة يتطلَّب فيها البحث ألن بأحكامها؛
عن الشك إبعاد يكفي إذ الدين؛ يف مهمة غري أمور هي االعتقاد! تهذيب مجرد منها يُراد
ومصالح الناس، بحياة يتعلق ما ا أمَّ التوحيد. يف أي واألفعال، والصفات الذات يف النفس
فال يهم، ال بما وانشغال للوقت مضيعة ألنها فيها؛ الخوض يجوز فال والجماعات، األفراد
َوْفق ويقررها السلطان يحتكرها حتى واالجتماعي الفردي الوعي أفعال بني ذلك يف فرق
أنها صحيح واالعتدال.3 التوسط عن وتبعد التقصري أو الغلو إىل تدفع أمور وهي هواه.2
الناس، قلوب نشق لم ألننا نظًرا إليها؛ التعرُّف أو عليها األحكام إصدار يصعب مسائل
مثل عقلية أموٌر فهي النفسية. وأبنيتها االجتماعية أوضاعها معرفة يمكن فإنه ذلك ومع
سياسية أوضاع عن تكشف واجتماعية نفسية مسائل أنها كما والفعل، واالستطاعة القدرة
وتهميشها الناس حريات عن بإبعادها الكالم عالم ويتبعه عنها، السكوت السلطان يريد

ودينيٍّا. سياسيٍّا ونظريٍّا، عمليٍّا الصمت مؤامرة إحكام يتم حتى العقائد يف

اإلعراض فرأيت املعتقدات شحنتها بفصول اإلخالل عن االعتذار يف يقول: إذ الغزايل موقف هو هذا 2

االعتقاد. صحة يف منه بد ال الذي املهم عىل إال تشمل أال حقها املخترصة املعتقدات ألن أوىل ذكرها عن
العلم وعدم معرفتها عدم يف معصية فال بالبال خطرت وإن بالبال إخطارها إىل حاجة ال التي األمور ا أمَّ
وذلك االعتقاد. تهذيب منه يُراد بما الئقة غري وهي األمور، حقائق عن بحث فيها فالخوض بأحكامها،
وتتعلق ال أم بالضدين تتعلَّق أنها الحادثة القدرة عن كالبحث عقيل، (أ) فنون: ثالثة تحرصه الفن
كالبحث لفظي (ب) وأمثاله. القدرة ملحل مباين بفعل تتعلَّق حادثة قدرة يجوز وهل ال. أم باملختلفات
عن كالبحث فهي (ج) ومسبباتها. حدودها ما واإليمان والِخذْالن التوفيق ولفظ الرزق باسم ى امُلَسمَّ عن
بل الدين! يف بمهمٍّ ليس ذلك وكل ذلك. نظائر إىل حكمها ما التوبة وعن يجب متى باملعروف األمر
وصفاته األوَّل القطب يف حق هي التي القدرة عىل هللا ذات يف نفسه عن الشك اإلنسان ينفي أن املهم
القطب يف كما الوجوب دون الجواز فيها يعتقد بأن أفعاله ويف الثاني القطب يف حق هي كما وأحكامها
وما الرابع، القطب يف ذكرناه كما به جاء ما كل يف ويصدقه صدقه يعرف أن هللا رسول ويف الثالث.
خروجها ويحقق نظائرها بها ليُعرف مسألة أهملناه ما فن كل من نورد ونحن مهم، فغري هذا عن خرج
النعمة وحد الرزق حد يف حاولوا ثم ص١١١-١١٢)، (االقتصاد، املعتقدات يف واملقصودات املهمات من
قيمة ال وأنه عمره، بقية قدر يعرف وال وغريه املهم بني يميز ال من دأب أمثاله أو بهذا الوقت وتضييع
البحث من أهم عنها البحث مشكلة، أمور النظار يدي وبني باملهم، إال العمر تضيع أن يبتغي فال له،
ص١١٦. االقتصاد، يعنينا! بما لالشتغال يوفقنا أن هللا فنسأل اإلطالقات، واقتضاء األلفاظ موجب عن
الغلو طرَيف عىل كالم وأمثالهما والطبع والرشح والِخذْالن التوفيق يف وللفريقني البغدادي: ويقول 3

ص٤١١. النهاية، منهما. الجائز دون بينهما والحق والتقصري.
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واالجتماعي الفردي الوعي أفعال خامًسا:

األوىل االجتماعي؛ الوعي وأفعال الفردي الوعي أفعال قسمني، إىل األفعال هذه وتنقسم
والضالل، الهداية والختم، الفتح والطبع، الرشح والِخذْالن، والتوفيق والسداد، النرص مثل
مثل: والثانية إلخ، … والتيسري الحول والعون، القوة العصمة، واإلحسان، والفضل النعمة
الشعور أفعال أن ويُالَحظ جمًعا. واألسعار واألرزاق اآلجال أو مفرًدا، والسعر والرزق األجل
فعًال، عرش الثمانية من تقرب متعدِّدة األوىل االجتماعي. الشعور أفعال من أكثر الفردي
تكون الثانية أن حني يف املفرد، صيغة يف أفعال باستمراٍر األوىل ثالث. يف محصورة والثانية
أهم ولكن للثانية، واالجتماعي لألوىل الفردي الطابع عىل يدلُّ مما الجمع؛ صيغة يف أفعاًال
األفعال أن حني يف معظمها، يف الطابع مزدوجة الفردية األفعال أن هو الفعلني يفرق ما

كذلك. ليست االجتماعية

الفردي الوعي أفعال (1)

فعلني أمام وكأننا وسلبًا، إيجابًا مزدوجة ثنائية مجموعاٍت يف الفردي الوعي أفعاُل تنتظم
الفتح والطبع، الرشح والِخذْالن، التوفيق مثل: وذلك الصوفية، بأحوال أشبه متضادين
من النرصبدًال يكون فقد املتضادة؛ األفعال أطراف تختلف وقد والضالل. الهداية والختم،
متعارضة وليست متشابهة متماثلة املزدوجة األفعال تكون وقد الِخذْالن، مقابل يف التوفيق
والختم، الطبع مثل سلبًا أو والتيسري، العون والسداد، التوفيق مثل إيجابًا ا إمَّ متضادة،
مثل سلبًا ال إيجابًا تكون ما وغالبًا ثنائية، وليست ثالثية أفعال يف التجانس يقع وقد
مثل سلبًا ال إيجابًا أيًضا تكون ما وغالبًا رباعيًة تكون وقد واإلحسان، والفضل النعمة
مثل إيجابًا يكون ما وغالبًا بمفرِده واحًدا فعًال يكون وقد والتيسري، والحول والعون القوة
السداد، النرص، هي: فعًال عرش (أربعة اإليجاب عليها يغلب معظمها يف فاألفعال العصمة،
الَحْول، العون، القوة، العصمة، اإلحسان، الفضل، النعمة، الهداية، الفتح، الرشح، التوفيق،
يدل مما الضالل) الختم، الطبع، الِخذْالن، وهي: أفعال (أربعة السلب من أكثر التيسري)
عىل منه والنجاح واإلبداع الخلق عىل وقدرًة وتفاؤًال إيجابية أكثر الفردي الوعي أن عىل

والفشل. والرضوخ واالستسالم والتشاؤم السلبية
والعون الهداية مثل: إيجابًا املتجانسة األلفاظ لكل الدقيقة املعاني تحديد ويصعب
والختم. والطبع والضالل الِخذْالن مثل: سلبًا املتجانسة األلفاظ لكل أو والتوفيق، والتيسري
الحرة، إرادته بفعل داخله من الفردي الوعي يتمُّ هل وهو: واحد يشء منها املقصود إنما
التمرينات وإىل الرتادف إىل أقرب األلفاظ تكون وقد خارجية؟ إرادة بفعل خارجه من أم
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

األفعال عىل داخله من الوعي قدرة بعدم فاإلجابة املبدئي. السؤال هذا عىل لإلجابة العقلية
ثانيًا، السلطان يف ثم أوًَّال هللا يف مشخصة الخارجية اإلرادة تتمثل التي السلطة تراث تفرز
جموع يف تتمثل التي املعارضة تراث تُفرز أفعاله عىل داخله من الوعي بقدرة واإلجابة
عىل الرتكيز يتم وقد البعض، دون البعض منها يذكر قد لذلك الرعية؛ وعامة املحكومني
والعصمة والتيسري والعون والضالل والهداية والِخذْالن التوفيق يذكر البعض. البعضدون
والحول، والقوة واإلحسان والفضل والنعمة والفتح الرشح يذكر يكاد وال والختم، والطبع

قياًسا. غريها إضافة يمكن كما قياًسا، فهمها يمكن ولكن
كما الداخلية، الشعور أفعال يف والكفر اإليمان مثل األفعال هذه بعض ظهر وقد
عقيدة األم، العقيدة من فرعية كعقائد واإلسعاد واإلشقاء والِخذْالن التوفيق موضوع ظهر
الثاني الشق يف أي والقبح، الحسن موضوع يف منها البعض يدخل وقد والقدر. القضاء
هو الطبيعي فمكانه ذلك ومع الصالح، أو اللطف موضوع يف خاص وبوجه العدل من
شق من الطبيعي االنتقال هو يكون وبالتايل والقبح؛ الحسن وبداية األفعال خلق باب آخر

والقبح. الحسن الثاني شقه إىل األفعال، خلق األوَّل العدل

والسداد التوفيق (1-1)

وإرادة هللا إرادة إرادتني، مع والسداد التوفيق من ابتداءً الفردي الوعي أفعال كل وتتصارع
الوعي أفعال تكون وكيف لإلنسان؟ فعالن أم هلل فعالن والسداد التوفيق هل اإلنسان،
إن اإلنسان؟ خصائص أخص وهما والعقل، بالتمييز مرتبطة وهي اإلنسان لغري الفردي
الخلط عن ناتج هو إنما اإلنسان إىل أم هللا إىل الفردي الوعي أفعال نسبة بني الرتدُّد
بل هلل، وابتهاالت اإليمان يف مزايدًة األمر فليس والذهن، العاطفة بني والعقل، االنفعال بني
يًا تحدِّ أو مبارزة أو منافسة األمر ليس اإلنسان.4 استقالل عن ودفاع الشعور ألفعال تحليل

نَْستَِعنُي﴾ ﴿َوإِيَّاَك العبودية، عىل محافظة نَْعبُُد﴾ ﴿إِيَّاَك عليه: غبار ال الذي والحق الشهرستاني: يقول 4
هللا إىل تنتسب والضالل والهداية والختم والفتح والطبع والرشح والِخذْالن والتوفيق بالربوبية، استعانة
وجوًدا الفعلني أوىل وتقديره بحكمه الفعلني وأوىل االسمني أحسن به االسمني أحق يكون أن برشط
عن استغنى املحسن ال يهلك، فبخطيئته أساء ومن يقدر، فبفضلك أحسن من اللهم حصوًال، وأجدرهما
صلِّ غريك هكذا ال هكذا من فيا قدرتك، بمحض خرج بأمر استبد وال عليك امليسء وال ومعونتك، رفعك

ص٤١٤-٤١٥). (النهاية، جميل لكل أهل إنك أهله، أنت ما به أحظى آله وعىل محمد عىل
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وتضحية هللا عن دفاًعا العاجز مكان واإلنسان القادر مكان هللا ووضع واإلنسان، هللا بني
اإلنسان يعجز إذ إيمانًا؛ منه أكثر ونفاًقا هللا، أمام منه أكثر السلطان أمام باإلنسان
وتملُّق السيايس واإلرهاب النفيس الضغط ألوان شتَّى تحت وقع وإال املضادة اإلجابة عن
تثبيتًا بل هلل، تعجيز أي اإلنسان مسئولية الفردي الوعي أفعال جعل يعني ال العوام،5 إيمان
صعوبة األمر ويزداد ومسئوليته، واستقالله اإلنسان حرية عن الدفاع وهو وغايته، لحكمته
واالستجداء واالستعطاف والسؤال واالبتهال الدعاء عىل بناءً والسداد التوفيق كان ما إذا
االنفعال إىل الفعل عن التخيلِّ ل األوَّ الوعييفخطأين؛ يقع وبالتايل والبكاء؛ والطلب واملناجاة
أم الطاعة استجالب عىل قادٌر الدعاء وهل الذات. من وليس اآلخر من الفعل الطلب ثم
ولزم قدرة إىل احتاج وإال حر فاإلنسان الفعل كان إذا ذلك؟ عىل القادر هو الفعل أن
الذات صفات سمات من أليس البعض؟ دون للبعض والسداد التوفيق يتم وكيف الدور.6
علة هو اإلنسان فعل فيكون الصالح العمل هو التمييز مقياس كان وإذا اإلطالق؟ الفعل أو
النفساني امليُل األمر حقيقة يف هما والسداد التوفيق إن هللا؟ فعل وليس والسداد التوفيق
وليس الشعور داخل من الغاية وكمال النفس وصدق الباعث لقوة نتيجة للفعل املصاحب
النعمة أو الفضل أو القوة أو العصمة أو والتوفيق والعون بالتيسري ى يَُسمَّ وما خارجه، من
جهده. وبذل تخطيطه بعد عمله أثناء اإلنسان بها يشعر التي القوة هو ذلك كل اإلحسان أو
الباطل، عىل الحق قوة تظهر، التي الجديدة واإلمكانيات تحقق وهي الذاتي الفعل قوة هي
هي مناهضته، عىل التاريخ وقوة مناقضتها، عىل الطبيعة وقوة غيابه، عىل املبدأ حضور قوة
أو التوفيق الفعل. ساعة بالنفس والثقة نفسه يف اإلنسان يجده الذي والربهان التثبُّت ذلك
أكثر وجه أكمل عىل تم قد الفعل بأن إنساني شعور ذلك كل الهداية، أو التأييد أو العصمة
إرادة ل تدخُّ عىل يدلُّ ال ولكنه بالفعل موجود شعور وهو البداية، يف يتوقع اإلنسان كان مما
الفعل حدوث عىل مرويٍّا الفعل كان إذا تدل بل التوفيق، هذا أحدثت مشخصة خارجية
الفعل وحدث مرويٍّا الفعل يكن لم إذا ا أمَّ وغايته، وتخطيطه لباعثه طبًقا اإلنسان بإرادة
كما وتشابكها األحداث تداخل أو آخر إنسان إرادة ا أمَّ أحدثته، علة وجود عىل يدل فإنه
باإلرادة ق يتحقَّ الذي التاريخ مرسى مجرد أو الشاطئ عىل غريق لحمل األمواج تتداخل

ص٢٥٤-٢٥٥. اإلرشاد، يف الجويني وتبعه ص٥٧؛ ص٥١، اإلبانة، يف اإلرهاب هذا األشعري يمارس 5

اإلنصاف، يف املعصية أهل وِخذْالن الطاعة ألهل والوالية واملحبة بالتوفيق واألدعية االبتهاالت هذه تبدو 6

ص٩٩. األمري، ص٩٩؛ اإلتحاف، ص٢٨؛
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كيشء أمامه فيجرفها املروي غري الفعل هذا حتى تأثريها يصل والتي العامة البرشية
ُحسب يفعله ولم يقصده لم الذي اإلنسان من توقع ما دون الفعل حدث ما فإذا طبيعي،
إن وإحسانًا!7 ونعمًة فضًال أو وتيسريًا وحوًال وقوًة وعونًا وسداًدا وعصمًة توفيًقا ذلك
يف اإلنسان يفعل ودواعيه، وقصده اإلنسان إرادة حسب األفعال وقوع هما والسداد التوفيق
أخرى إنسانية إرادات تدخل منها أخرى عوامل ل بتدخُّ مرشوًطا ويظل الحارضواملستقبل
يف ووضِعها بأخِذها يُسارع الحسبان يف تكن لم جديدة وقائع حدوث أو الفعل توجيه يف
يُشري ذلك ألن الصالح أو اللطف هو هذا وليس جديدة.8 إيجابية كعنارص الفعل مجال
أو اللطف مقياس فما يحلها، مما أكثر إشكاالت يُثري أنه كما خارجية، إرادة ل تدخُّ إىل
األساس؟ هو فالفعل بالفعل، مرشوًطا كان وإذا غريه؟ دون إلنساٍن يُعطى وملاذا الصالح؟
الثواب والسداد التوفيق كان ما فإذا مرشوًطا؟ الصالح أو اللطف هللا، فعل يكون وكيف
باستطاعة الفعل قبل تدخًال يكون وال االستحقاق لقانون طبًقا يحدث ذلك فإن الفعل بعد
بعد أيًضا يحدث فإنه الحكم مجرد يعني كان وإذا إضافية، بقدرة الفعل أثناء وال زائدة
حكم يقوم أن يمكن كما إلهي ر تصوُّ عىل يقوم حكم وهو أثناءه، أو قبله وليس الفعل إتمام
دون قدرة خلق أي اإللجاء دون اللطف مجرد يعني كان وإذا خالص. إنساني تصوٍر عىل
بإثارة مشكلة حل بمثابة ويكون ورشوطه، وخصوصه اللطف بعموم يصطدم فإنه جرب،
فعل عىل يجرب ال قبليٍّا، وليس بَعديٌّ هللا علم فإن هللا علم يعني كان ما فإذا أعظم، مشكلة
الصالح.9 أو اللطف بمعنى والسداد التوفيق َفْهم يستحيل وبالتايل أفعال؛ نتيجة يسجل بل

(اإلبانة، وسداًدا توفيًقا تكون فإنها وإحسانًا، وفضًال هللا من نعمًة االستطاعة كانت إذا األشعري وعند 7

ص٥٠).
والربهان التثبت هي أيًضا األشعري وعند ص٩٩)، (األمري، للفعل املصاحب النفساني امليل هي الداعية 8

ص٥٥). (اإلبانة، ليوسف وقع الذي
اللطف وصف معنى يف ص٥١٩)، (الرشح، وعصمًة توفيًقا ى يَُسمَّ فربما اللطف، عىل األسماء تختلف 9

والتسديد. التوفيق يف القول ص١٢–١٤). اللطف، ج١٣؛ (املغني، له الطاعة موافقة يُفيد توفيق بأنه
للكافر يُقال وال العبد. إيمان مع يفعله ثواب هللا عن التوفيق (أ) أقاويل: أربعة عىل املعتزلة اختلفت
حرب، بن جعفر (ج) التسديد. وكذلك موفق اإلنسان أن هللا من الحكم هو (ب) التسديد. وكذلك موفق
مسدًدا. موفًقا كان بالطاعة اإلنسان أقر فإذا العبد، يف الطاعة يوجبان ال لطفان والتسديد التوفيق
الوقت يف الكافر ويفعله الوقت يف لإليمان اإلنسان ق ُوفِّ فعله إذا هللا معلوم يف اللطف هو الجبائي، (د)
مأمون يكون أن يجب وليس الوقوع يف فيه امللطوف يوافق الذي اللطف هو السداد أو التوفيق الثاني؛
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النرصوالِخذْالن (2-1)

وقد متضادان، فعالِن والِخذْالن النرص فإن متجانسني، فعلني والسداد التوفيق كان إذا
هللا يوفِّق أن تقدير، أكثر عىل الطبيعي، من كان وإذا الِخذْالن، مقابل يف التوفيق يأتي
الخري، إال الخري عن يصدر أالَّ الطبيعي من كان وإذا يخذل؟ به فكيف الُخطا د ويسدِّ
كان وإذا للرش؟ فاعًال يكون فكيف للخري فاعًال هللا كان إذا الرش؟ هللا عن يصدر فكيف
مرشوطة اإللهية اإلرادة تصبح الفعل يف وصدقه اإلنسان إيمان هو النرصوالِخذْالن مقياس
ا وإمَّ النرص ا إمَّ اإللهي الفعل اختيار يحدِّد الذي هو اإلنسان ويصبح اإلنساني، بالفعل
فإن الفعل، ساعة يف هللا يخلقها التي باالستطاعة مرهونًا كله األمر كان وإذا الِخذْالن.
للعمل ا إمَّ الرش أو للخري ا إمَّ ذلك بعد اإلنسان يستعملها محايدًة تكون ال االستطاعة هذه
أو تنرص هللا، بفعل سلبًا أم إيجابًا ه تتوجَّ بل للرض، أو للنفع ا إمَّ املفسد، العمل أو الصالح
بتميُّز التوجه هذا يتم أن ويستحيل تطبع، أو تفتح تختم، أو ترشح تضل، أو تهدي تخذل،
أفعال يف والصدق النية حسن هو املقياس كان وإذا باملصادفة. عشوائيٍّا عفويٍّا أو مسبق
االستطاعة كانت وإذا أفعاله، ووجهة هللا اختيار حدَّد الذي هو اإلنسان يكون اإلنسان

(اإلرشاد، اإلنسان من والحرية هللا من اللطف وسط، موقف هو املعتزلة وعند ص٧٨١)، (الرشح، الغيب
املعنى وبهذا ص٣٠٠)؛ ج١، (مقاالت، العصمة وكذلك اإليمان قوة هو اإلثبات أهل وعند ص٢٥٤-٢٥٥)،
وهداهم وأصلحهم إليهم ونظر بهم ولطف لطاعته املؤمنني وفق فاهلل الصالح؛ أو اللطف األشعري يفهم
بهم لطف ولو والطغيان، الزيغ أهل زعم كما باإليمان بهم يلطف ولم يهدهم ولم الكافرين، وأضل
حتى بهم ويلطف الكافرين يصلح أن يقدر هللا وإن مهتدين، لكانوا هداهم ولو صالحني، لكانوا وأصلح
ص٩)، (اإلبانة، قلوبهم عىل وطبع خذلهم وإنه علم، كما كافرين يكونوا أن أراد ولكنه مؤمنني، يكونوا
واللفظان ص١٠)، السابق، (املصدر هللا، أصابع من أصبعني بني القلوب وأن القلوب، يقلِّب بأنه وندين
﴿إِْن هلل: اثنان مرات، ٤ التوفيق لفظ ذكر فقد كثريًا؛ املعنيان يوجد لم وإن الوحي أصل يف موجودان
ِباهللِ﴾ إِالَّ تَْوِفيِقي َوَما اْستََطْعُت َما اْإلِْصَالَح إِالَّ أُِريُد ﴿إِْن ،(٣٥ :٤) بَيْنَُهَما﴾ هللاُ ِق يَُوفِّ إِْصَالًحا يُِريَدا
وإعادة املصالحة بمعنى هنا التوفيق أن أي املجتمع، يف أو الزوجني بني ا إمَّ التوفيق ويتم .(٨٨ :١١)
بد فال متوافرة واإلرادة قويٍّا، والباعث كاملة والغاية صادقة النية دامت وما املتنازعة، لألطراف التوحيد
السداد لفظ ا أمَّ مقدماتها، توفرت ما إذا النتيجة حدوث رضورة معناه هنا هللا توفيق التوفيق. يحدث وأن
مرة و«السدين» مرات، ثالث «السد» ذكر فقد االصطالحي، التسديد بمعنى ال مرات خمس ذُكر فقد
﴿َفْليَتَُّقوا مثل: الصائب للقول «سديد» صفة وذكرت السداد. وليس واملنع والطبع الختم بمعنى واحدة

.(٧٠ :٣٣) َسِديًدا﴾ َقْوًال َوُقولُوا هللاَ اتَُّقوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا ،(٩ :٤) َسِديًدا﴾ َقْوًال َوْليَُقولُوا هللاَ
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قادًرا اإلنسان يكون هللا من توجيه ودون اإلنسان بفعل للرش، وتكون للخري تكون محايدة،
وبالتايل الرش، أو الخري نحو االستطاعة توجيه عىل وقادًرا والقبح الحسن بني التمييز عىل
ع توقُّ غري عىل نفسه من اإلنسان يجدها التي االستطاعة وتظل نفسه، يخذل أو ينرصنفسه
طاقات باستمرار يولد الفعل كان ملا الفعل، أثناء وطاقاته الفعل إلمكانيات ق تحقُّ مجرد
وغري الطاعة عىل نفِسه من قادر غري اإلنسان وهل الفعل، بداية يف أوًَّال املتوقعة غري جديدة
عىل قدرة محايدة، الفعل ساعة هللا يخلقها التي القدرة تكون وهل املعصية؟ عن مسئول
اإلنسان هللا يعطي وكيف والغايات؟ البواعث عن النظر برصف الرش عىل قدرة أو الخري
اإلفالت عىل قادر حر فاإلنسان اإلنسان، والرشمن هللا من الخري كان وإذا الرش؟ عىل القدرة
تربئة عىل تقوم قسمة أنها إىل باإلضافة الخري، دون الرش يف ولكن وقدرته، هللا إرادة من
تعذيب وعىل الخالص، الوعي إىل بالنسبة والرباءة ر التطهُّ عىل تقوم الذات، واتهام اآلخر
وكيف البنات؟ ولإلنسان البنني هلل ضيزى؟ قسمة هذه أليست املتعني. للوعي بالنسبة الذات
هذا أليس الصالحني؟ من كان إن هللا له ويستجيب بالِخذْالن اآلخرين عىل اإلنسان يدعو
املقاومة؛ عىل اإلنسان عجز عىل ذلك يدلُّ أال الرش؟ لفعل هلل واستجابًة لآلخرين للرش تمنيًا
ويكتفي عنه، بدًال باملقاومة منه أقوى يكون عليه أحد استعداء دون بالفعل الرش مقاومة
النرص كان إذا األقوياء؟ من النجدة وطلب األعداء عىل الدعاء وهو اإليمان بأضعف اإلنسان
يف يعيش فإنه اإلخفاق، من وحزنه بالتوفيق فرحه اإلنسان من يسلب هللا من والِخذْالن
يد يف طيعة آلة مجرد ويظل يأس، أو أمل بال حزن، أو فرح بال خوف، أو رجاء بال الدنيا
الفعلني. بني املتوسطة الحلول إيجاد ويصعب يشاء.10 كيف ويخذله ينرصه أعظم فاعل
أنواع: ثالثة الفعل أثناء لإلنسان تحدث التي الُقوى إن قيل فإن أو». … ا «إمَّ إال يوجد ال
أو القوة وهي محايدة والثالثة الِخذْالن، وهي خاذلة والثانية التوفيق، هي موفقة األوىل
إيجابًا الوعي أفعال يف ل تتدخَّ ال محايدة قوة وجود إذن أمكن التيسري، أو الحول أو العون
إن املوجهة. القوة من األفعال حرية عىل املحافظة إىل أقرب حال أية عىل والحياد سلبًا، أو

له قدرة ال إذ يعيص ال ق واملوفَّ املعصية، عىل قدرة خلق والِخذْالن الطاعة، عىل قدرة خلق التوفيق 10
والقدرة واحدة، جهة عىل واحدة نسبة هللا إىل ينسبان والِخذْالن التوفيق األشعرية وعند املعصية، عىل
الِخذْالن وأن خلقه، الذي للخري املؤمن هللا تيسري هما والتوفيق الهدى ص٤١٢)، (النهاية، وضده لليشء
والطاعة اإليمان األشعري وعند ص٤-٥)، التحفة، ص٣٨-٣٩؛ (الفصل، خلقه له الذي للرش تيسريه
الخلق هللا خلق ص١٥٦). ج١، (امللل، ذلك عىل القدرة خلق بِخذْالنه. واملعصية والكفر هللا، من بتوفيق
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الحاالت أحسن يف القوة هذه مثل تعني قد الحرية.11 عىل تُبقي أنها إال اإلرادة تسلب كانت
شعورية أو بدنية مرئية إنسانية قوة تكون وبالتايل اآلالت، وسالمة األسباب حضور مجرد

رشح ص١٨٥؛ (الفقه، له ونرصته إياه هللا بتوفيق ونهاهم وأمرهم خاطبهم ثم واإليمان، الكفر سيَّما
املتأخرة: العقائد يف شعٌر قيل وقد ص٤٥). الفقه،

وال��ش��ق��اوة ال��ح��ش��ر أه��ل وِخ��ذْالن ال��س��ع��ادة ذوي ت��وف��ي��ق وم��ث��ل

ص٣٦-٣٧) القول، ص٢٣٤؛ (الوسيلة،

وأيًضا:

ي��ص��ل أن أراد ل��م��ن ت��وف��ي��ق ع��م��ل وم��ا ل��ع��ب��ده ف��خ��ال��ق
وع��ده أراد ل��م��ن وم��ن��ج��ز بُ��ع��ده أراد ل��م��ن وخ��اذل
ي��ن��ت��ق��ل ل��م ث��م ال��ش��ق��ي وك��ذا األزل ف��ي ع��ن��ده ال��س��ع��ي��د ف��وز

ص١١) (الجوهرة،

وأن وهدى، وإحسان ونعمة وفضل وتسديد توفيق اإليمان استطاعة النجار محمد بن الحسني وعند
تركها هي التي املعصية حال يف الطاعة كون جائز وأنه ورش، وبالء وِخذْالن ضالل الكفر استطاعة
التي للمعصية وقتًا الوقت كان يكون وبأالَّ الوقت ذلك يف تركها هي التي املعصية كانت تكون بأالَّ
عىل وطبع وأضلَّه، هللا خذله مخذول الكافر وأن وهداه، هللا دفعه مهتٍد مؤمن املؤمن وأن تركها. هي
(مقاالت، صالًحا لكان وأصلحه له نظر ولو يُصلحه، ولم كفره وخلق له ينظر ولم يهده ولم قلبه،
الوحدانية عىل الدالة خلقه يف اآليات إظهار هللا من التوفيق عام: بوجه املعتزلة وعند ص٣١٥)، ج١،
من للعقالء وتنبيًها منه لطًفا الكتب وإنزال الرسل وإرسال اإلنسان، يف والبرص والسمع العقل وإبداع
فقد ذلك فعل وإذا والحرام، الحالل بني تمييًزا لألحكام وبيانًا معرفته، إىل للطرق وتقريبًا غفلتهم،
توفيق إىل ومعرفة فعل كل يف يحتاج وليس الحكمة، ولزم الحجة وبني السبيل وأوضح وهدى، وفق
بمعنى هللا إىل ُمضاًفا ر يُتصوَّ ال والِخذْالن الفعل، عىل سابق وهو عام التوفيق بل معجز، وتسديد مجرد
ظلًما العقاب ويكون التكليف يبطل إذ األلباب؛ عىل الحجاب وإرسال الباب عن والصد واإلغواء اإلضالل
(املحيط، ورش وبالء وطبع وِخذْالن ضالل الكفر استطاعة الخوارج اإلباضية وعند ص٤١١)، (النهاية،
عند األفعال خلق عىل اعتمادهم وبني ذلك بني التوفيق يتم كيف للخوارج: السؤال يكون ثم ص٢٣٢)،

والعدل؟ التوحيد أصيل يف املعتزلة
العبد عىل هللا من ترد التي فالقوة الِخذْالن، من به واالستعاذة التوفيق هللا سؤال عىل كلها األمة إجماع 11
ى تَُسمَّ الرش بها فيفعل هللا من ترد التي والقوة وتأييًدا، وعصمًة توفيًقا باإلجماع ى تَُسمَّ الخري بها فيفعل
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ذاته الفعل حركة من متولدة كقوٍة الفعل أثناء أو الفعل قبل بها ويعمل اإلنسان، يعرفها
بالنسبة وخصوص عموم إىل التوفيق تقسيم أمكن فإن منه،12 املتولدة الطاقة وطبيعة
وإرسال واالستدالل واألقدار األدلة نصب وكذلك للخلق شامٌل التوفيق فعموم الخلق، إىل
ملن التوفيق وخصوص الرسل، بعد هللا عىل حجٌة للناس يكون لئال الطرق وتسهيل الرسل
يف االعتدال كمال منها أصناف، عىل تكون قد وهذه االستقامة، وإرادته هدايته منه هللا علم
أو األبوين تربية جهة من أو والخلقة، والنطفة النفس الرشيعة، أو الطبيعة جهة من املزاج،
مكتسبة؛ غري األفعال تكون الحالة هذه يف وحتى القرابة، أو البلد أهل أو املعلم أو األستاذ
الحالة هذه ويف األبوين، تعليم عن مسئول غري أنه كما الِخلقة عن مسئول غري فاإلنسان
الفردي للوعي يمكن ذلك ومع الخاص، التوفيق جرب مع متفًقا العام التوفيق جرب يكون
الفعل وحرية الِخلقة، من أقوى فالطبيعة الستقالله؛ نظًرا والتعلم الِخلقة جرب يخرتق أن
أو تميز والتعلُّم كاملزاج الطبيعية األمور فالتخصيصخارج ذلك ومع التعليم.13 من أقوى
واألدلة بالحجج النظر مثل معريف مستويني؛ عىل والِخذْالن النرص ويتم مربر.14 بال فعل
هو التوفيق كان فإذا اإلنسان، أفعال يف املبارش الفعيل التدخل أي وعميل الصدر، ورشح
الوحدانية عىل الدالة اآليات إظهار أي النظري، اللطف يشمل الحالة هذه يف فإنه اللطف
العميل، التوفيق وهو حدٍة عىل فعل لكل وقتي لطف إىل حاجة دون عادًة ذلك ويتم والنبوة،
توليد مثل نظرية أفعال توليد مجرد ألنه الثاني؛ من األفعال حرية عىل خطورة أقل واألول
األفعال حرية يهدِّد الثاني أن حني يف الفعل، لتحقيق حرة اإلرادة ويرتك للعلم النظر

أو عونًا ى تَُسمَّ معصية وال طاعة ليس ما بها فيفعل العبد عىل هللا من ترد التي والقوة ِخذْالنًا، باإلجماع
ص٣٠–٣٢). ج٣، (الفصل، تيسريًا ى تَُسمَّ لذلك باهلل، إال قوة وال حول ال يُقال ولذلك حوًال؛ أو قوًة

املقارن الفرض األشعري وعند واآلالت. األسباب سالمة هما والِخذْالن التوفيق الحرمني: إمام عند 12

ص٤-٥). (التحفة، للطاعة

ص٤١٢–٤١٤. النهاية، 13
العقالء بني هللا سوى القدرية عند آخرة؛ أو دنيا دنيوية، أو دينية بالنعم التخصيص جواز يف 14

الدين نعم من بيشءٍ وال والعصمة، التوفيق من بيشء واملالئكة األنبياء يخصَّ ولم الدينية النعم يف
(األصول، األنبياء له ق وفَّ ملا هللا قهم يوفِّ أو الصالحني دعاء فائدة بطالن هذا ويف املكلفني، سائر دون

ص٢٥٢-٢٥٣).
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واللطف سلبًا.15 أم إيجابًا منه وأقوى اإلنساني الفعل عن بديًال يكون ألنه مباًرشا؛ تهديًدا
الخالئق. بجميع اللطف عىل باالقتدار يتصف ال هللا وكأن هلل تعجيز األمر نهاية يف الخاص
من الفعل منعت خارجية إرادة أية تدخل فعل، حدوث عدم أي الِخذْالن يعني وال
الفعل كان إذا الِخذْالن يعني بل واالبتهال، الدعاء من بالرغم تدخلها، امتناع أو الوقوع
أو الباعث يف ا إمَّ نقًصا هناك وأن الفاعل عن غائبًة كانت املوقف يف عوامَل هناك أن مرويٍّا

ى وتَُسمَّ الكافرين، مع الجرأة من املؤمنني قلوب يف ويقذفه يفعله ما هللا، من النرص اإلثبات، أهل عند 15

يفعله ما والزيادات األلطاف من يحدث أن هللا ترك (أ) فاختلفوا: الِخذْالن ا أمَّ نًرصا. اإليمان عىل القوة
الِخذْالن (أ) قولني: اإلثبات أهل وقال مخذولون. بأنهم وحكمه تسميته (ب) سلبي). (معنى باملؤمنني
ص٣٠١-٣٠٢)، ج١، (مقاالت، األوىل من للحرية تدمريًا أكثر والثانية كفرهم. خلق (ب) الكفر. قوة
يكون وقد باملحبة النرص يكون قد املعتزلة وعند عقاب، كله والِخذْالن ثواب كلها النرصة عيل أبي وعند
بل هللا من بِخذْالن ذلك يكن لم املؤمنون ُهزم فإن فينهزمون. قلوبهم ورعب الكافرين أقدام زلزلة بمعنى
الوحي، أصل يف موجود «نرص» ولفظ ص١١١–١١٣). (اللطف، الكافرين عىل ة بالحجَّ منصورون هم
يغلب األفعال يف أنه صحيح اسًما. مرة ٥٩ فعًال، مرة ٧٠ منها املختلفة، بمشتقاته مرًة ١٥٩ ذكر فقد
فعل تجعل العرشين املرات هذه ولكن مرة)، ٢٠) جماعًة أو فرًدا اإلنسان فعل عىل مرة) ٥٠) هللا فعل
،(٤٠ :٢٢) ُه﴾ يَنُْرصُ َمْن هللاُ نَّ ﴿َوَليَنُْرصَ ،(٧ :٤٧) ُكْم﴾ يَنُْرصْ هللاَ وا تَنُْرصُ ﴿إِْن مثل: بها مرشوًطا هللا
،(٢٥ :٥٧) ِباْلَغيِْب﴾ َوُرُسَلُه ُه يَنُْرصُ َمْن هللاُ ﴿َولِيَْعَلَم هللا: علم يف قبليٍّا وليس بَْعدي اإلنساني النرص وأن
اإلنسان من النرص تجعل األفعال وباقي باملرشوط، الشارط لعالقة طبًقا هللا نرص أفعال تئول وبالتايل
،(٧٤ :٨) ا﴾ َحقٍّ اْلُمْؤِمنُوَن ُهُم أُوَلِئَك وا َونََرصُ آَوْوا ﴿َوالَِّذيَن له: إثباتًا أو اإليمان عىل بناءً وجماعًة فرًدا
وا َونََرصُ آَوْوا ﴿َوالَِّذيَن االجتماعي: والرتابط ،(٨ :٥٩) اِدُقوَن﴾ الصَّ ُهُم أُوَلِئَك َوَرُسوَلُه هللاَ وَن ﴿َويَنُْرصُ
ِلَما ٌق ُمَصدِّ َرُسوٌل َجاءَُكْم ﴿ثُمَّ املؤمنني: من الرسول ونرصة ،(٧٣ :٨) بَْعٍض﴾ أَْولِيَاءُ بَْعُضُهْم أُوَلِئَك
كعمل للقتال ونتيجة للظلم رفًعا النرص هو يشء أهم ولكن ،(٨١ :٣) نَُّه﴾ َوَلتَنُْرصُ ِبِه َلتُْؤِمنُنَّ َمَعُكْم
انْتََرصَ ﴿َوَلَمِن ،(٢٥ :٣٧) وَن﴾ تَنَاَرصُ َال َلُكْم ﴿َما مثل: الحياة يف ورصاعه لإلنسان كاختبار جماعي
بَْعَضُكْم ِليَبْلَُو َوَلِكْن ِمنُْهْم َالنْتََرصَ هللاُ يََشاءُ ﴿َوَلْو ،(٤١ :٤٢) َسِبيٍل﴾ ِمْن َعَليِْهْم َما َفأُوَلِئَك ُظْلِمِه بَْعَد
َمْغلُوٌب أَنِّي َربَُّه ﴿َفَدَعا ،(٣٩ :٤٢) وَن﴾ يَنْتَِرصُ ُهْم اْلبَْغُي أََصابَُهُم إِذَا ﴿َوالَِّذيَن ،(٤ :٤٧) ِببَْعٍض﴾
النرص استعماالت ا أمَّ .(٧٢ :٨) ﴾ النَّْرصُ َفَعَليُْكُم يِن الدِّ ِيف وُكْم اْستَنَْرصُ ﴿َوإِِن ،(١٠ :٥٤) ﴾ َفانْتَِرصْ
أَْو ونَُكْم يَنُْرصُ ﴿َهْل مثل: غالبًا إال يكون ال املنترص وأن لآللهة، مقياس النرص أن تعني فإنها هلل كفعل
مرة)، ٢٤) نصري وصفة مرة)، ٢٢) النرص عليها فالغالب االسم مشتقات ا أمَّ .(٩٣ :٢٦) وَن﴾ يَنْتَِرصُ
منصور، ثم ،(٢) منترصين ،(٢٢) منترص ،(٣) نارص ،(٨) نارصين ،(١٤) نصارى ،(١١) أنصار ثم
أن إال هلل كصفة النرص إعطاء عليها الغالب كان فإن السابقة، نفسها املعاني إىل تشري وهي منصورون؛
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أو ضعيًفا الباعث يكون وقد محكم، غري للفعل النظري األساس يكون قد الغاية. أو الفكرة
من الفعل يحدث ال الحاالت هذه مثل ويف وقتية. أو طبيعية غري الغاية تكون وقد معدوًما،
وأشمل أعمُّ وغايته أوضح، وفكرته أقوى باعثه آخر إنسان من آخر فعل يحدث بل اإلنسان
وقائًما سليم نظري أساس وذا مرويٍّا الفعل كان إذا ا أمَّ الطبيعة. اكتمال عن تعبريًا وأكثر
تدخل يعني ال أيًضا فهذا يحدث، لم ثم الطبيعة، اكتمال عن تعربِّ غاية له قوي، باعث عىل
هي الفعل ميدان يف أخرى عوامل وجود يعني بل الوقوع، من الفعل منعت خارجية إرادة
تأتي وكيف الفعل، إتيان لحظة يف املوانع هذه حدثت وقد الوقوع، من الفعل منعت التي
الكمال صفات من صفة وهي الرش، فعل عىل اإلنسان تساعد خارجية إرادة الِخذْالن يف
وهي الرش فعل عىل الخارجية اإلرادة تساعد كيف الخري؟ عن الرش يصدر كيف املطلق؟

الكاملة؟ اإلرادة

والضالل الهداية (3-1)

يُوضع وقد الهداية، مع التوفيق يكون وقد والِخذْالن، النرص مثل متضادان مفهومان
نفس كل يؤتي الذي هو هللا أن لتبني كثريٍة نقليٍة بحجٍج يثبتان والطبع. الختم مع الضالل
ال كلها النقلية الحجج أن والحقيقة الهدى، وطلبه هلل اإلنسان دعاء بدليل عقلية أو هداها،
بحجج ومعارضتها األفعال حرية لصالح تأويلها إعادة يمكن إذ ظنية؛ ألنها شيئًا تُثبت
تحقيقات عن وتخلٍّ عجز بهما الدعاء أن كما العلم.16 نظرية يف وضح ما عىل مضادة

ِللظَّاِلِمنَي ﴿َوَما مثل: بالظلم النرص صلة أيًضا تظهر كما لأللوهية، مقياس هو النرص أن نطاق يف ذلك
.(٧٢ :٥) ،(١٩٢ :٣) ،(٢٧٠ :٢) أَنَْصاٍر﴾ ِمْن

يَْطاُن الشَّ ﴿َوَكاَن للشيطان: كفعل الوحي أصل يف مرات ثالث ذُكر فقد «خذل» للفظ بالنسبة ا أمَّ
ذَا َفَمْن يَْخذُْلُكْم ﴿َوإِْن لإلله: مقياس النرص ألن وذلك هلل، كفعل وليس ،(٢٩ :٢٥) َخذُوًال﴾ ِلْإلِنَْساِن
َفتَْقُعَد آَخَر إَِلًها ِهللا َمَع تَْجَعْل ﴿َال الواحد: الحق لإلله ومقياًسا ،(١٦٠ :٣) بَْعِدِه﴾ ِمْن ُكْم يَنُْرصُ الَِّذي
يُنسب ال حتى أصليٍّا لفًظا وليس للنرص بالنسبة إضايف لفظ فالِخذْالن ،(٢٢ :١٧) َمْخذُوًال﴾ َمذُْموًما

النرص. غياب مجرد هو فالِخذْالن هللا، إىل الرش فعل
ملن هادي ال يشاء، من ويضل يشاء من يهدي يريد، ملا ال فعَّ هللا والسنة الحديث أصحاب عند 16

كله ذلك فدل معصيته، ألهل وخاذل لطاعته وواليته محبته أهل موفق هداه، ملن مضل وال أضله
ونفع ورش خري من عليهم ويقضيه به يبتليهم ما بجميع خلقه يف عادل وأنه وحكمته، تدبريه عىل
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العاجزين صفات من العقالء، سلوك من وليس عام شعبي سلوك الدعاء بالفعل. الغايات
املؤله إىل موجًها ليس االبتهال أو الدعاء يكون أن الضامن وما املناضلني، شيمة من وليس
أو سلطة ذي حقيقي شخص إىل انفعاالته، يشخص الذي ذاته اإلنسان إىل بل املشخص
كان وإذا والصالحني؟ واألولياء األنبياء من أنه بتوهمه سلطة نفسه اإلنسان يُعطيه من
يف اإلنسان لفعل نتيجة أي والدعاء، لالبتهال نتيجًة والتيسري والعون والِخذْالن التوفيق
سؤال بال حتى الخارجية اإلرادة تتدخل فقد يُعط، لم أم إليه أعطى سواء والطلب، السؤال
والحقيقة اللطف! منع حالة يف الختم أو الطبع أو باإلضالل خالًصا مجانيٍّا تدخًال طلب أو
بال املشخص املؤله يبدأ وملاذا املشخص، املؤله عىل سوداوي شعور من إسقاط هذا أن
األكثر أليس والطبع؟ والختم باإلضالل اإلنسان من طلب أو سؤال أو منه باعث أو سبب
والطبع والختم اإلضالل يصدر وكيف سؤال؟ بال اللطف إعطاء الكاملة طبيعته مع اتفاًقا
يمكن فكيف حدث وإذا استحقاق؟ أو إنساني داٍع بال يصدر وكيف املطلق؟ الكمال عن
التكليف فهم يمكن وكيف قلبه؟ عىل وطبع ختم إذا والذم للمدح اإلنسان استحقاق تربير

فيه؟ حيلة لإلنسان ليس الذي واإلضالل والطبع بالختم بدأ إذا
مجرد نظرية، هداية األوىل واللطف؛ التوفيق مثل وخاصة عامة إىل الهداية تنقسم وقد
عليه يقدر األوىل الهداية، بفعل تقوم عملية هداية والثانية عليه، األدلة ونصب الحق بيان
للناس عامة األوىل هللا. إال عليه يقدر ال الثانية أن حني يف الرسل، عليه تقدر كما هللا

يشاء ما يفعل وهللا ص٢٨)، (اإلنصاف، وضالل وهداية وسقم، وصحة وألم، ولذة وفقر، وغنى ورض،
حاشية ص١١٠؛ الخيايل، حاشية ص١١٠-١١١؛ التفتازاني، رشح ص١١٠؛ (النسفية، يشاء من ويهدي
حجج: ثالث اإليجي ويقدم والطاعة، اإليمان إىل الدعوة أي والهداية، التوفيق ص١١١) اإلسفراييني،
اللهم نحو بها الدعاء (ب) فيها. اختالف ال عامة والدعوة فيها الناس اختالف عىل األمة إجماع (أ)
من وموفًقا مهديٍّا كونه (ج) بها. االنتفاع يف الناس واختالف حاصلة والدعوة املستقيم الرصاط اهدنا
(األصول، هللا فعل من واإلضالل الهداية أن يف ص٣١٩-٣٢٠) (املواقف، مدعوٍّا كونه دون املدح صفات
معنى يف مراداته، يف مشيئته نفوذ هللا، فعل من واإلضالل الهداية ص٣٤-٣٥). الفصل، ص١٤٠-١٤١؛
هللا شاء هل ص٣٩٧–٤١٦)، (النهاية، والشكر النعمة ومعنى والطبع والختم والرشح والِخذْالن التوفيق
نعمة هلل هل ص١٠٤–١٢٠)، (الفصل، كونه أراد أم الفاسق أو الكافر من وإرادة والفسوق الكفر كون
لم يهدهم لم فلما َالهتدوا الكافرين هللا هدى لو اإلثبات أهل عند ص١٣٦-١٣٧)، (الفصل، الكفار عىل
يخلق بأن يهديهم وقد هدى، الهدى عىل القدرة ى فتسمَّ الهدى عىل يَهم يقوِّ بأن يهديهم وقد يهتدوا

ص٢٩٨). ج١، (مقاالت، هداهم
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والسداد التوفيق يف السابقة اإلشكاالت نفس تربز وهنا للمهتدين.17 خاصة والثانية جميًعا
العملية، الهداية من األفعال حرية عىل خطورة أقل النظرية الهداية أن فمع واللطف،
كان وإذا والخاص؟ العام بني االختيار مقياس ما سؤاًال: يضعان الهدايتني كلتا أن إالَّ
األفعال، حرية وتثبت اإللهي الفعل عىل األولوية له تكون املقياس هو اإلنساني الفعل
عىل والرسول هلل وضًعا ذاك أليس الرسول؟ وهداية هللا هداية بني التفريق يمكن وكيف
إىل اإلنسان ينسبه أن املانع ما هدى، أو توفيق حدث ما وإذا الفعل؟ من نفسه املستوى
التوجيه إال األشخاص يستطيع ال املشخص؟ املؤله إىل وليس بالفعل املوجودين األشخاص
الصعب من كان وملا ذلك، من أكثر تفعل وال الفكر وتعطي تعلِّم األنبياء حتى اإلرشاد، أو
والتوفيق الهدى وطلب الوساطة حدثت والتشخيص، املشخص بني التمييز اإلنسان عىل
تصبح منها اقرتابًا أو للحرية إثباتًا وتدخلها املشخصة اإلرادة من وهروبًا األشخاص، من
الكوني للرش إثباتًا الكون كان وملا الخلقة، من أو الطبيعة من أو الكون من ا إمَّ األفعال
الطبيعة فعل الحقيقة يف هو والطبع الخلقة، أو الطبيعة إال تبَق لم اإلنساني الفعل خارج
قد بارًدا. أو متوقًدا خامًال، أو يقًظا بطبعه اإلنسان يكون قد خارجية. إرادة فعل وليس
إرشاًقا أقلَّ املتألِّق يصبح قد نسبيٍّا، الجماعة داخل بالرتبية يتقلَّص أو الطبع هذا يزدهر

عىل الهداية السنة أهل عند ص٢١٠–٢١٣)، ج٥، (الفصل، والطبع والختم والضالل الهدى يف 17

الهداية إضافة يصح الوجه هذا وعىل عليه، األدلة ونصب إليه والدعاء الحق إبانة جهة من (أ) وجهني:
األوىل هللا. إال عليه يقدر وال قلوبهم، يف االهتداء خلق لعباده هللا هداية أن جهة من (ب) الرسل. إىل
حزم ابن يفرس النظري املعنى هذا ويف ص٣٤٠)، (األصول، للمهتدين خاصة والثانية للجميع، شاملة
دعوناهم. (أ) اآلتي: النحو عىل (١٧ :٤١) اْلُهَدى﴾ َعَىل اْلَعَمى َفاْستََحبُّوا َفَهَديْنَاُهْم ثَُموُد ا ﴿َوأَمَّ آية:
فريًقا (ه) فريًقا. وأضللنا فريًقا هدينا (د) الضاللة. من الهدى أعلمناهم (ج) السبل. لهم بَيَّنَّا (ب)
ص١٦٥-١٦٦)، (اإلنصاف، الحر الفعل عىل اإلنسان قدرة يفيد األخري املعنى وهذا وا، ارتدُّ ثم آمنوا
هو ليس الذي الهدى غري وهو الديني والتعليم الداللة هو النبي عىل الواجب الهدى أيًضا حزم ابن وعند
يهتدي فال أضلَّه ومن اهتدى فقد الهدى هللا أعطاه من ص٣٥)، ج٣، (الفصل، وحده هلل هو وإنما عليه
وِخذْالنه وإضالله منه، عدًال يشاء من ويضل منه فضًال يشاء من يهدي هللا ص٣١-٣٢)؛ ج٣، (الفصل،
املعصية عىل املخذول عقوبة وكذا منه، عدل وهو منه يرضاه ما إىل العبد ق يوفِّ ال أنه الِخذْالن وتفسريه

ص١١٨). ج٣، الفصل، ص١٨٧؛ (الفقه،
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ولكن االجتماعية، بالرتبية نشاًطا أكثَر الخامل يصبح وقد االجتماعية، الرتبية تحدث لم إذا
وجود.18 بعد شيئًا تعدم وال عدم من شيئًا تخلق ال االجتماعية الرتبية

القدرة هي الهداية اجتماعي؛ موقف عىل بناءً نفسيتان تجربتان والضالل الهداية إن
مفاجئة قوة وهي الفعل، تحقيق قبل الدقيق والتخطيط الصائب والحكم السليم النظر عىل
ساعة زادت قوته بأن يشعر املناضل، بها يشعر الفعل تحقيق ساعة متوقعة غري طاقة أو
يأتي مما بأعظم الشديد االنفعايل التوتر لحظات يف اإلنسان يأتي إذ مائتني؛ إىل النضال
الفعل، ساعة العوامل من كغريها املتوقعة غري القدرة هذه تظهر العادية، اللحظات يف به
ساعَة سيحدث ملا وتخطيطه املسبق تدبريه من بالرغم حرية، اإلنسان واللحظة. التوِّ يف
تخطيطه تجعل الفاعل يف تظهر أو الفعل ميدان يف تدخل جديدة عوامل أن إال الفعل،
املسبق النظري العمل بني الفرق هو وهذا تماًما، الواقع يُطابق ال مسبق تقدير مجرد األوَّل

الحركي. الحيوي والعلم
اإلضالل كان وإذا اإلضالل؟ منه يجوز فكيف الهدايُة هللا من تجوز كان وإذا
من ُوضع كما اإلضالل يف الشيطان مع نفسه املستوى عىل هللا يوضع فهل بالشيطان
ويقيض القلوب يف الضالل هللا يخلق وكيف الهداية؟ يف الرسول مع نفسه املستوى عىل قبل
جزاءً الضالل كان وإذا البداية؟ منذ الوعي إمكانية وعىل التمييز عىل والقدرة العقل عىل

(األصول، الظلمة من والضالل النور من الهداية أن ترى التي الثنوية عند الحال هو كما الكوني الرش 18
أو الخلقة تعني وال ص٣٧)، ج٣، (الفصل، الطبيعة فعل اإلضالل ومعمر الجاحظ عند ص١٤٢)؛
حزم ابن يقول حرية. والخلقة اختيار، الطبيعة يشء. أي تغيري اإلنسان استطاعة وعدم الجرب الطبيعة
يستطيع ال أنه علم واملذمومة املحمودة األخالق تراكيب عرف «ومن جرب: أنها عىل الطبيعة مفًرسا مثًال
الحفظ، عىل يقدر ال والبليد الحفظ، ر تأخُّ عىل يقدر ال الحافظ فتجد فيه، هللا خلقه مما يفعل ما غري أحد
والنزيه الحسد، ترك عىل يقدر ال والحسود الفهم، ذكاء يستطيع ال والغبي الغباوة، عىل يقدر ال والفهم
ال والجبان البذل، عىل يقدر ال والبخيل الحرص، ترك عىل يقدر ال والحريص الحسد، عىل يقدر ال النفس
والسيئ طفولتهم، من يوجدون كذلك الكذب، عن نفسه حفظ عىل يقدر ال والكذاب الشجاعة، عىل يقدر
عىل يقدر ال والعيي الحياء، عىل يقدر ال والوقح الِقَحة، عىل يقدر ال والحيي الِحلم، عىل يقدر ال الخلق
الطيش، عىل يقدر ال والصبور الِحلم، عىل يقدر ال والغضوب الصرب، عىل يقدر ال والطيوش البيان،
النفس، عزة عىل يقدر ال واملهني املهانة، عىل يقدر ال النفس والعزيز الغضب، عىل يقدر ال والحليم
كان وإن فعله». عىل القوة فيهم هللا يتم بما يفعل ما عىل إال أحد يقدر ال أنه فصح يشء كل يف وهكذا
وإن اإللهي الفعل مع هنا متحدة الخلقية فالحتمية املانع، وعدم البنية بصحة منهم متوهًما ذلك خالف

ص٣٣). ج٣، (الفصل، األعضاء وتحريك البدن أفعال مجرد عىل تقترص الحرية كانت
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وإن هللا. من اإلضالل لفعل وليس اإلنساني الفشل لفعل تكون األولوية فإن واستحقاًقا،
مجرد يكون فإنه باإلنسان، السبل وانتهاء الصدر وحرج النفس ضيق مجرَد اإلضالُل كان
يصل وقد الفعل، ميدان عىل السيطرة عىل القدرة وعدم والضياع، الفشل من نفسية حالة
اإلنسان يستعيد ما رسعان إذ مؤقتة، حالٌة ولكنها والنكوصوالرتاجع، الهزيمة حد إىل األمر
فالفشل الكرَّة؛ يعاوَد حتى حساباته ويراجع تخطيطه ويُعيد تجاربه، من ويكسب قواه،
مستوى عىل كلها املسألة توضع وقد التقدُّم.19 مراحل أحد والنكوص النجاح، تجارب أحد
والضالل فالهداية الفردي؛ الوعي ألفعال وإثباتًا الحرية عن دفاًعا األلفاظ وتحليل اللغة
نظري إرشاد مجرد هي والفعل، القدرة خارج وإعالم أخبار أو أحكام أو أسماء مجرد
بفهمه سلًفا الوحي يف موجود النظري واإلرشاد اإلنسان، أفعال يف عمليٍّا تدخًال وليس
يكون وقد هللا. من جديًدا فعًال وليس العامة، املصالح يف مضمونه عن والكشف وتأويله
لخالفة طبًقا باسمه أفعاله ق يحقِّ وأن مكانه يفعل أن لإلنسان هللا من تفويض مجرد
وبالعمل وباإليمان باإلدراك مرشوطة الهداية الوحي أصل ويف األرض.20 عىل هلل اإلنسان

ص٣٦-٣٧) ج٣، الفصل، ص١٤٢؛ (األصول، الشيطان من واإلضالل اإلله من الهداية املجوس: عند 19

السنة أهل بعض فرسَّ وقد ص٣٢-٣٣)، ج٣، (الفصل، الشيطان اتبع يرحمه ولم عليه ل يتفضَّ لم ما
القلوب عىل والختم وتحريجها الصدور تضييق هو اإلضالل اإليمان! به يقع الذي اللطف بمعنى اإلضالل
عىل السنة أهل عند هللا من اإلضالل ص٣٧). ج٣، (الفصل، الحق تفقه أن عن وأكنانها عليها والطبع
أهل جزاء (ب) ضالًال. الضالل تسمية (أ) وجهني: عىل ومعناه الضالل، أهل قلوب يف الضالل معنى
ص٣٦). (الفصل، شاء من أضل هللا ص٢٤١)؛ األصول، ص٢٤٠-٢٤١؛ (الِفَرق، ضاللتهم عىل الضالل
كله الخري عىل يقدرون أنهم أنفسهم إىل موكلون إنهم قالوا املفوضة، لهم يُقال ِصنف القدرية من 20

يُقال هل الهدى: يف املعتزلة اختلفت ص١٧٤) (التنبيه، وهداه هللا توفيق دون يذكرون الذي بالتفويض
بأن ونفعهم يهتدوا فلم الكافرين هدى هللا أن املعتزلة، أكثر (أ) مقالتني: عىل ال أم الكافرين هدى هللا إن
وجه عىل الكافرين هدى هللا إن تقول ال (ب) يصلحوا. فلم وأصلحهم ينتفعوا، فلم الطاعة عىل قواهم
ملن إضالل إبليس دعاء أن كما يقبل، لم من دون قبل ملن هدٌي ودعاءه هللا بيان ألن ودلهم لهم بنيَّ بأن
الحق وإبانة والدعاء اإلرشاد معنى عىل هللا من الهداية إن أيًضا القدرية وقالت يقبل، لم من دون قبل
بأن الكافرين هدى هللا إن قالوا الذين واختلف ص٢٤١)، (األصول، يشء يف القلوب هداية من وليس
الفوائد من بإيمانهم املؤمنني هللا يزيد ما (ب) بذلك. لهم وحكم ُمهتدين اهم سمَّ (أ) ودلَّهم: لهم بنيَّ
املؤمنني هدى وأنه لهم وبنيَّ دلَّهم بأن أجمعني الخلق هدى ولكن وحكم سمى نقول ال (ج) واأللطاف.
وعند (الجبائي)، اآلخرة يف الجنة إىل ويهديهم الدنيا يف بهم يفعله ثواب وذلك الطاقة. من يزيدهم بما
اختلف كما ص٢٩٨-٢٩٩)، ج١، (مقاالت، بالهدى وإيمانهم املؤمنني طاعة ى يَُسمَّ أن يجوز النظام
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لإلنسان، حر وفعل خالص إنسانيٌّ اختياٌر وهي وبالجهاد، وباالتِّباع وباالعتصام الصالح
آيات يف اإلنسان ل تأمُّ إليها الطريق يكون وقد ولألمة، ولألئمة للرسول فعل أنها كما

الهدى.21 إىل يؤديان فكالهما الوحي، آليات قراءته أو الطبيعة

أحداث ترك أو إخبارهم أو لهم أمرهم أو ضالون، بأنهم والحكم التسمية (أ) اإلضالل: يف املعتزلة
عىل قوة الدين عن اإلضالل اإلثبات أهل عند (ج) لهم. عقوبة إهالكهم (ب) والتأييد. والتسديد اللطف
هللا بأن القول عن املعتزلة امتنعت ولكن ضاللهم، خلق وقالوا: (الكوساني)، ك الرتَّ هو وقالوا: الكفر.
. ضاالٍّ سماه (أ) وجهني: عىل اإلضالل إن وقالوا ص٢٩٩)، ج١، (مقاالت، خلقه من أحًدا الدين عن أضل

مرات. ١٠ منها ص١٤١-١٤٢) (األصول، ضاللته عىل أجازه (ب)
١٣٦ التفضيل)، أفعل مرات ٧ (ومن فعًال مرة ١٩١ منها مرة، ٣٠٧ الوحي أصل يف الهداية لفظ ذكر 21

مرة ١٧٥ كلها واألسماء األفعال أن ونجد مفعول. اسم مرة ٢١ جمًعا، أو فرًدا هادي فعل اسم اسًما، مرة
الفعل أولوية الهدى يف فالغالب إنساني، فعل الهدى مرة ٩٠ وحدها األسماء ومن إنساني، فعل الهدى
﴿أََفأَنَْت اإلنساني: واإلدراك الحواس بعمل مرشوط السهي كفعل فالهدى اإللهي؛ الفعل عىل اإلنساني
،(٤٣ :١٠) وَن﴾ يُبِْرصُ َال َكانُوا َوَلْو اْلُعْمَي تَْهِدي ﴿أََفأَنَْت ،(٤٠ :٤٣) اْلُعْمَي﴾ تَْهِدي أَْو مَّ الصُّ تُْسِمُع
ِهللا ِبآيَاِت يُْؤِمنُوَن َال الَِّذيَن ﴿إِنَّ باإليمان: ومرشوط .(٨١ :٢٧) َضَالَلِتِهْم﴾ َعْن اْلُعْمِي ِبَهاِدي أَنَْت ﴿َوَما
َربُُّهْم يَْهِديِهْم اِلَحاِت الصَّ َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذيَن ﴿إِنَّ الصالح: بالعمل ومرشوط ،(١٠٤ :١٦) هللاُ﴾ يَْهِديِهُم َال
:٢٠) اْهتََدى﴾ ثُمَّ َصاِلًحا َوَعِمَل َوآَمَن تَاَب ِلَمْن اٌر َلَغفَّ ﴿َوإِنِّي بالتوبة: ومرشوط ،(٩ :١٠) ِبِإيَماِنِهْم﴾
أَْهِدَك﴾ ﴿َفاتَِّبْعِني باالتِّباع: ومرشوط ،(١٣ :٤٢) يُنِيُب﴾ َمْن إَِليِْه ﴿َويَْهِدي باإلنابة: ومرشوط ،(٨٢
يكون الحالة هذه ومن ،(١٠١ :٣) ُهِدَي﴾ َفَقْد ِباهللِ يَْعتَِصْم ﴿َوَمْن باالعتصام: ومرشوط ،(٤٣ :١٩)
َلنَْهِديَنَُّهْم ِفينَا َجاَهُدوا ﴿َوالَِّذيَن بالجهاد: ومرشوًطا إلهيٍّا، فعًال وليس للرشط طبيعية نتيجة الهدى
،(٧٦ :١٩) ُهًدى﴾ اْهتََدْوا الَِّذيَن هللاُ ﴿َويَِزيُد اإلنسان: بفعل الزيادة يف ورشط ،(٦٩ :٢٩) ُسبَُلنَا﴾
ِبِمثِْل آَمنُوا ﴿َفِإْن مثل: إن الرشط حرف يف الرشط وينجيل ،(١٧ :٤٧) ُهًدى﴾ َزاَدُهْم اْهتََدْوا ﴿َوالَِّذيَن
.(٢٠ :٣) اْلبََالُغ﴾ َعَليَْك َفِإنََّما تََولَّْوا َوإِْن اْهتََدْوا َفَقِد أَْسَلُموا ﴿َفِإْن ،(١٣٧ :٢) اْهتََدْوا﴾ َفَقِد ِبِه آَمنْتُْم َما
والرشط الخارجية، اإلرادة فعل وليس الداخلية الشعور أفعال أي واإلسالم، اإليمان هو الهدى فرشط
«عىس»، «لعل»، «لو»، «إن»، مثل: االحتمال بصيغ عنه يعرب لذلك رضوريٍّا؛ ليس أيًضا الهدى أن يعني
﴿َوِألُِتمَّ :(٦٩ :٢٨) يَْهتَُدوَن﴾ َكانُوا َُّهْم أَن َلْو اْلَعذَاَب ﴿َوَرأَُوا ،(١١ :٩٦) اْلُهَدى﴾ َعَىل َكاَن إِْن ﴿أََرأَيَْت
،(١٠٣ :٣) تَْهتَُدوَن﴾ َلَعلَُّكْم آيَاِتِه َلُكْم هللاُ ُ يُبنَيِّ ﴿َكذَِلَك ،(١٥٠ :٢) تَْهتَُدوَن﴾ َوَلَعلَُّكْم َعَليُْكْم ِنْعَمِتي
تَْهتَُدوَن﴾ َلَعلَُّكْم َوُسبًُال َوأَنَْهاًرا ِبُكْم تَِميَد أَْن َرَواِيسَ اْألَْرِض ِيف ﴿َوأَْلَقى تَْهتَُدوَن﴾، َلَعلَُّكْم ﴿َواتَِّبُعوُه
واآلية النعمة مثل سبيل لها فالهداية ،(١٠ :٤٣) تَْهتَُدوَن﴾ َلَعلَُّكْم ُسبًُال ِفيَها َلُكْم ﴿َوَجَعَل ،(١٥ :١٦)
:٣٢) يَْهتَُدوَن﴾ َلَعلَُّهْم َقبِْلَك ِمْن نَِذيٍر ِمْن أَتَاُهْم َما َقْوًما ﴿ِلتُنِْذَر مثل: اإلنذار أو النصية، اآلية أو الطبيعية
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مثل: بعىس االحتمال عن يعربِّ كما ،(١٠ :٢٠) ُهًدى﴾ النَّاِر َعَىل أَِجُد أَْو ِبَقبٍَس ِمنَْها آِتيُكْم ﴿َلَعيلِّ ،(٣
﴿إِْن مثل: متى أو بإن واالحتمال الرشط يكون وقد ،(١٨ :٩) اْلُمْهتَِديَن﴾ ِمَن يَُكونُوا أَْن أُوَلِئَك ﴿َفَعَىس
ُهْم َوَال َعَليِْهْم َخْوٌف َفَال ُهَداَي تَِبَع ﴿َفَمْن ،(٣٧ :١٦) يُِضلُّ﴾ َمْن يَْهِدي َال هللاَ َفِإنَّ ُهَداُهْم َعَىل تَْحِرْص
حر اختيار والهداية .(١٣٥ :٢) تَْهتَُدوا﴾ تُِطيُعوُه ﴿َوإِْن بالطاعة: مرشوط والهدى ،(٣٨ :٢) يَْحَزنُوَن﴾
اْلُهَدى﴾ َعَىل اْلَعَمى َفاْستََحبُّوا َفَهَديْنَاُهْم ثَُموُد ا ﴿َوأَمَّ مثل: خارجية إرادة من عليه فرًضا وليس لإلنسان
تهتدي ال وسبأ الفعل، يتحقق أن بعد بعدي؛ هللا وعلم .(٣٠ :٥٣) اْهتََدى﴾ ِبَمِن أَْعَلُم ﴿َوُهَو ،(١٧ :٤١)
،(٤١ :٢٧) يَْهتَُدوَن﴾ َال الَِّذيَن ِمَن تَُكوُن أَْم أَتَْهتَِدي نَنُْظْر َعْرَشَها َلَها نَكُِّروا ﴿َقاَل لها: فاألمر تهتدي أو
َقِديٌم﴾ إِْفٌك َهذَا َفَسيَُقولُوَن ِبِه يَْهتَُدوا َلْم ﴿َوإِذْ ،(٥٧ :١٨) أَبًَدا﴾ إِذًا يَْهتَُدوا َفَلْن اْلُهَدى إَِىل تَْدُعُهْم ﴿َوإِْن
يَْهتَُدوَن﴾ َوَال َشيْئًا يَْعَلُموَن َال آبَاُؤُهْم َكاَن ﴿أََوَلْو وإدراكه: اإلنسان بعقل متصلة فالهداية ،(١١ :٤٦)
(٩٨ :٤) َسِبيًال﴾ يَْهتَُدوَن َوَال ِحيَلًة يَْستَِطيُعوَن ﴿َال هداية فال واال بالوسائل ومتصلة ،(١٧٠ :٢)
ِباْلُهَدى﴾ َالَلَة الضَّ ﴿اْشَرتَُوا (١٠٤ :٥) يَْهتَُدوَن﴾ َوَال َشيْئًا يَْعَلُموَن َال آبَاُؤُهْم َكاَن ﴿أََوَلْو بالعلم ومتصلة
َال اْلُهَدى إَِىل تَْدُعوُهْم ﴿َوإِْن ،(١٩٣ :٧) يَتَِّبُعوُكْم﴾ َال اْلُهَدى إَِىل تَْدُعوُهْم ﴿َوإِْن ،(١٧٥ :٢) ،(١٦ :٢)
يف لإلنسان ملزم غري والهدى ،(٥٧ :١٨) يَْهتَُدوا﴾ َفَلْن اْلُهَدى إَِىل تَْدُعُهْم ﴿َوإِْن ،(١٩٨ :٧) يَْسَمُعوا﴾
وقد اإلنسان يتبعه قد ،(١١ :٤٥) أَِليٌم﴾ ِرْجٍز ِمْن َعذَاٌب َلُهْم َربِِّهْم ِبآيَاِت َكَفُروا َوالَِّذيَن ُهًدى ﴿َهذَا يشء:
الرَُّسوَل وا ﴿َوَشاقُّ ،(٢٥ :٤٧) اْلُهَدى﴾ َلُهُم َ تَبنَيَّ َما بَْعِد ِمْن أَْدبَاِرِهْم َعَىل اْرتَدُّوا الَِّذيَن ﴿إِنَّ يتبعه: ال
املقارنة عىل يدل مما مرات ٧ التفضيل أفعل استعمل وقد ،(٣٢ :٤٧) اْلُهَدى﴾ َلُهُم َ تَبنَيَّ َما بَْعِد ِمْن
َسِبيًال﴾ آَمنُوا الَِّذيَن ِمَن أَْهَدى ﴿َهُؤَالءِ مثل: بينهما يختار أن اإلنسان عىل قبل من أهدى فعًال هناك وأن
﴿َقاَل ،(٢٢ :٦٧) ُمْستَِقيٍم﴾ اٍط ِرصَ َعَىل َسِويٍّا يَْمِيش ْن أَمَّ أَْهَدى َوْجِهِه َعَىل ُمِكبٍّا يَْمِيش ﴿أََفَمْن ،(٥١ :٤)
إِْحَدى ِمْن أَْهَدى َليَُكونُنَّ نَِذيٌر َجاءَُهْم ﴿َلِنئْ ،(٢٤ :٤٣) آبَاءَُكْم﴾ َعَليِْه َوَجْدتُْم ا ِممَّ ِبأَْهَدى ِجئْتُُكْم أََوَلْو
﴿َوهللاُ الظاملني، يهدي ال فاهلل سلبًا، اإلنساني بالفعل مرشوطٌة إلهي كفعل والهداية ،(٤٢ :٣٥) اْألَُمِم﴾
،(٥ :٢٨) ،(٥ :٦٢) ،(٧ :٦١) ،(١٠ :٤٦) ،(٥٠ :٥١)،(٢٨ :٥) ،(٢٥٨ :٢) الظَّاِلِمنَي﴾ اْلَقْوَم يَْهِدي َال
وال ،(١٠٧ :١٦) ،(٣٧ :٩) ،(٦٧ :٥) ،(٢٦٤ :٢) اْلَكاِفِريَن﴾ اْلَقْوَم يَْهِدي َال ﴿َوهللاُ الكافرين: يهدي وال
يهدي وال ،(٦ :٦٣) ،(٥ :٦١) ،(٨٠ :٩) ،(٢٤ :٩) اْلَفاِسِقنَي﴾ اْلَقْوَم يَْهِدي َال ﴿َوهللاُ الفاسقني: يهدي
يُِضلُّ﴾ َمْن يَْهِدي َال هللاَ ﴿َفِإنَّ الضالني: وال ،(٥٢ :١٢) اْلَخاِئِننَي﴾ َكيَْد يَْهِدي َال هللاَ ﴿أَنَّ الخائنني:
﴿إِنَّ املرسفني: وال ،(٣ :٣٩) اٌر﴾ َكفَّ َكاِذٌب ُهَو َمْن يَْهِدي َال هللاَ ﴿إِنَّ الكافر: الكاذب وال ،(٣٧ :١٦)
ُمْهتَُدوَن﴾ َُّهْم أَن ﴿َويَْحَسبُوَن وهًما: الهدى يكون وقد ،(٢٨ :٤٠) َكذَّاٌب﴾ ٌف ُمْرسِ ُهَو َمْن يَْهِدي َال هللاَ
أَْعَماَلُهْم يَْطاُن الشَّ َلُهُم ﴿َوَزيََّن بالغواية: الشيطان يُنافس بل وحده هللا من الهداية تكون وال ،(٣٠ :٧)
ٍة أُمَّ َعَىل آبَاءَنَا َوَجْدنَا ﴿إِنَّا بالتقليد: االهتداء يكون وقد ،(٢٤ :٢٧) يَْهتَُدوَن﴾ َال َفُهْم ِبيِل السَّ َعِن ُهْم َفَصدَّ
ُمْهتَُدوَن﴾ َوُهْم اْألَْمُن َلُهُم ﴿أُوَلِئَك ذاتي: االهتداء أن الغالب ولكن ،(٢٢ :٤٣) ُمْهتَُدوَن﴾ آثَاِرِهْم َعَىل َوإِنَّا
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واالجتماعي الفردي الوعي أفعال خامًسا:

،(١٥ :١٧) ،(١٠٨ :١٠) ِلنَْفِسِه﴾ يَْهتَِدي َفِإنََّما اْهتََدى ﴿َفَمِن وبالنفس: للنفس واالهتداء ،(٨٢ :٦)
فهو ،(١٠٥ :٥) اْهتََديْتُْم﴾ إِذَا َضلَّ َمْن ُكْم يَُرضُّ َال أَنُْفَسُكْم ﴿َعَليُْكْم ،(١٠٥ :٥) ،(٤١ :٣٩) ،(٩٢ :٢٧)
فإنه وحده هللا من الهداية فعل يكون ال وكما آخر. من هداية فعل يكون ال وبالتايل يتعدَّى، وال الزم فعل
﴿َفَقالُوا الرسل: فعل من أو ،(٥٢ :٤٢) ُمْستَِقيٍم﴾ اٍط ِرصَ إَِىل َلتَْهِدي ﴿َوإِنََّك الرسول: أثر من يكون قد
﴿ُهَو ،(٥٧ :١٨) أَبًَدا﴾ إِذًا يَْهتَُدوا َفَلْن اْلُهَدى إَِىل تَْدُعُهْم ﴿َوإِْن ،(٦ :٦٤) َوتََولَّْوا﴾ َفَكَفُروا يَْهُدونَنَا أَبََرشٌ
أَْن إِالَّ اْلُهَدى َجاءَُهُم إِذْ يُْؤِمنُوا أَْن النَّاَس َمنََع ﴿َوَما ،(٣٣ :٩) ﴾ اْلَحقِّ َوِديِن ِباْلُهَدى َرُسوَلُه أَْرَسَل الَِّذي
َربَُّهْم َويَْستَْغِفُروا اْلُهَدى َجاءَُهُم إِذْ يُْؤِمنُوا أَْن النَّاَس َمنََع ﴿َوَما ،(٩٤ :١٧) َرُسوًال﴾ ا بََرشً هللاُ أَبََعَث َقالُوا
ِبأَْمِرنَا يَْهُدوَن ًة أَِئمَّ ﴿َوَجَعْلنَاُهْم األئمة: فعل الهدى يكون وقد ،(٥٥ :١٨) اْألَوَّلِنَي﴾ ُسنَُّة تَأِْتيَُهْم أَْن إِالَّ
،(٢٤ :٣٢) َصَربُوا﴾ ا َلمَّ ِبأَْمِرنَا يَْهُدوَن ًة أَِئمَّ ِمنُْهْم ﴿َوَجَعْلنَا ،(٧٣ :٢١) اْلَخرْيَاِت﴾ ِفْعَل إَِليِْهْم َوأَْوَحيْنَا
َوِبِه ِباْلَحقِّ يَْهُدوَن ٌة أُمَّ َخَلْقنَا ْن ﴿َوِممَّ املنكر: عن والنهي باملعروف األمر أمة األمة؛ فعل يكون وقد
الطبيعة فعل أيًضا والهداية ،(١٥٩ :٧) ﴾ ِباْلَحقِّ يَْهُدوَن ٌة أُمَّ ُموَىس َقْوِم ﴿َوِمْن ،(١٨١ :٧) يَْعِدلُوَن﴾
الوحي الهداية يف األعظم الفعل ولكن ،(٩٧ :٦) ِلتَْهتَُدوا﴾ النُُّجوَم َلُكُم َجَعَل الَِّذي ﴿َوُهَو فيها: والتأمل
﴿َهذَا مثل: مرة)، أربعني من (أكثر شيوًعا األكثر االستعمال وهو والقرآن، واإلنجيل التوراة الكتاب، أو
اْلُهَدى﴾ َلُه َ تَبنَيَّ َما بَْعِد ِمْن الرَُّسوَل يَُشاِقِق ﴿َوَمْن ،(١٣٨ :٣) ِلْلُمتَِّقنَي﴾ َوَمْوِعَظٌة َوُهًدى ِللنَّاِس بَيَاٌن
،(٤٦ :٥) َونُوٌر﴾ ُهًدى ِفيِه اْإلِنِْجيَل ﴿َوآتَيْنَاُه ،(٤٤ :٥) َونُوٌر﴾ ُهًدى ِفيَها التَّْوَراَة أَنَْزْلنَا َّا ﴿إِن ،(١١٥ :٤)
تََماًما اْلِكتَاَب ُموَىس آتَيْنَا ﴿ثُمَّ ،(٩١ :٦) ِللنَّاِس﴾ َوُهًدى نُوًرا ُموَىس ِبِه َجاءَ الَِّذي اْلِكتَاَب أَنَْزَل َمْن ﴿ُقْل
:٧) َوَرْحَمٌة﴾ ُهًدى نُْسَخِتَها ﴿َوِيف ،(١٥٤ :٦) َوَرْحَمًة﴾ َوُهًدى ءٍ َيشْ ِلُكلِّ َوتَْفِصيًال أَْحَسَن الَِّذي َعَىل
،(٥٧ :١٠) ِلْلُمْؤِمِننَي﴾ َوَرْحَمٌة َوُهًدى ُدوِر الصُّ ِيف ِلَما َوِشَفاءٌ َربُِّكْم ِمْن َمْوِعَظٌة َجاءَتُْكْم ﴿َقْد ،(١٥٤
﴿َونَزَّْلنَا ،(١١١ :١٢) يُْؤِمنُوَن﴾ ِلَقْوٍم َوَرْحَمًة َوُهًدى ءٍ َيشْ ُكلِّ َوتَْفِصيَل يََديِْه بنَْيَ الَِّذي تَْصِديَق ﴿َوَلِكْن
َعَجبًا ُقرْآنًا َسِمْعنَا ﴿إِنَّا ،(٨٩ :١٦) ِلْلُمْسِلِمنَي﴾ ى َوبُْرشَ َوَرْحَمًة َوُهًدى ءٍ َيشْ ِلُكلِّ ِتبْيَانًا اْلِكتَاَب َعَليَْك
﴿َشْهُر ،(٢ :٢) ِلْلُمتَِّقنَي﴾ ُهًدى ِفيِه َريَْب َال اْلِكتَاُب ﴿ذَِلَك ،(١-٢ :٧٢) ِبِه﴾ َفآَمنَّا الرُّْشِد إَِىل يَْهِدي *
التَّْوَراَة ﴿َوأَنَْزَل ،(١٨٥ :٢) َواْلُفْرَقاِن﴾ اْلُهَدى ِمَن َوبَيِّنَاٍت ِللنَّاِس ُهًدى اْلُقْرآُن ِفيِه أُنِْزَل الَِّذي َرَمَضاَن
:٧) يُْؤِمنُوَن﴾ ِلَقْوٍم َوَرْحَمًة ُهًدى ِعْلٍم َعَىل ْلنَاُه ﴿َفصَّ ،(٣-٤ :٣) ِللنَّاِس﴾ ُهًدى َقبُْل ِمْن * َواْإلِنِْجيَل
* ُمِبنٍي َوِكتَاٍب اْلُقْرآِن آيَاُت ﴿ِتْلَك ،(١٧ :٢) اِئيَل﴾ إِْرسَ ِلبَنِي ُهًدى َوَجَعْلنَاُه اْلِكتَاَب ُموَىس ﴿َوآتَيْنَا ،(٥٢
:٣١) ِلْلُمْحِسِننَي﴾ َوَرْحَمًة ُهًدى * اْلَحِكيِم اْلِكتَاِب آيَاُت ﴿ِتْلَك ،(١-٢ :٢٧) ِلْلُمْؤِمِننَي﴾ ى َوبُْرشَ ُهًدى
كهدى: واحدة مرة إال تُذَكر لم الكعبة أن حني يف ،(٢٣ :٣٢) اِئيَل﴾ إِْرسَ ِلبَنِي ُهًدى ﴿َوَجَعْلنَاُه ،(٢-٣

.(٩٦ :٣) ِلْلَعاَلِمنَي﴾ َوُهًدى ُمبَاَرًكا ِببَكََّة َللَِّذي ِللنَّاِس ُوِضَع بَيٍْت َل أَوَّ ﴿إِنَّ
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

واختيار لإلنسان حر فعل هو بل هللا، فعل بالرضورة يعني ال فإنه الضالل ا أمَّ
للعقاب سببًا ويكون والتسلُّط التبعية من الضالل يأتي وقد والنقل، باإلدراك مرشوط
إلهيٍّا، فعًال يكون ال ثَمَّ وِمْن رش؛ فعل إال يكون وال اإلنسان، لفعل نتيجة ألنه واالستحقاق؛

خالص.22 إنساني وضع يف يظهر سيايس اجتماعي إنساني هو بل

والباقي تفضيل)، أفعال ٩ (منها فعًال ١٢٦ منها مرة ١٩١ الوحي أصل يف «الضالل» لفظ ورد 22

مفرًدا ٢) مرات ٣ «مضل» واحدة، مرة «تضليل» جمًعا)، ١٣ مفرًدا، (مرة مرة ١٤ «ضال» أسماء:
فعل وهو صفًة، أو اسًما وليس فعل الغالب يف فهو مرات. ٩ «ضاللة» مرة، ٣٨ «ضالل» جمًعا)، وواحد
لإلنسان. األخرى أعشار والتسعة االستعماالت، عرش أو مرة ٢٠ حوايل إال هللا إىل يُضف لم إنه إذ لإلنسان؛
َضلَّ ﴿الَِّذيَن مثل: اإلنسان باختيار حر إنساني فعل وهو إلهيٍّا، فعًال منه أكثر إنساني فعل إذن الضالل
َالَلَة الضَّ ﴿يَْشَرتُوَن ،(١٤٠ :٦) ُمْهتَِديَن﴾ َكانُوا َوَما َضلُّوا ﴿َقْد ،(١٠٤ :١٨) نْيَا﴾ الدُّ اْلَحيَاِة ِيف َسْعيُُهْم
النَّاِس ﴿َوِمَن ،(٩ :٢٢) ِهللا﴾ َسِبيِل َعْن ِليُِضلَّ ِعْطِفِه ﴿ثَاِنَي ،(٤٤ :٤) ِبيَل﴾ السَّ تَِضلُّوا أَْن َويُِريُدوَن
﴿َال ،(٨٨ :١٠) َسِبيلَِك﴾ َعْن ِليُِضلُّوا ﴿َربَّنَا ،(٦ :٣١) ِهللا﴾ َسِبيِل َعْن ِليُِضلَّ اْلَحِديِث َلْهَو ي يَْشَرتِ َمْن
﴿َوإِنَّا االثنني: بني وارد واالختيار ،(١٨ :٤٤) اْلبَِعيُد﴾ َالُل الضَّ ُهَو ذَِلَك ءٍ َيشْ َعَىل َكَسبُوا ا ِممَّ يَْقِدُروَن
،(١٦ :٢) ِباْلُهَدى﴾ َالَلَة الضَّ اْشَرتَُوا الَِّذيَن ﴿أُوَلِئَك ،(٢٤ :٣٤) ُمِبنٍي﴾ َضَالٍل ِيف أَْو ُهًدى َلَعَىل إِيَّاُكْم أَْو
امتداد هنا اإللهي فالفعل ،(٧٥ :٩) ا﴾ َمدٍّ الرَّْحَمُن َلُه َفْليَْمُدْد َالَلِة الضَّ ِيف َكاَن َمْن ﴿ُقْل ،(١٧٥ :٢)
﴿َوَمْن باآلخر: أحدهما وتبديل والكفر اإليمان بني حر واالختيار عليه، سابًقا وليس اإلنساني للفعل
َفَقْد ِباهللِ ْك يُْرشِ ﴿َوَمْن والرشك: اإليمان بني حر واختيار ِبيِل﴾، السَّ َسَواءَ َضلَّ َفَقْد ِباْإلِيَماِن اْلُكْفَر ِل يَتَبَدَّ
يف حٌر اإلنسان إن بل ،(٣٠ :١٤) ،(٨ :٣٩) َسِبيلِِه﴾ َعْن ِليُِضلَّ أَنَْداًدا هلِلِ ﴿َوَجَعَل بَِعيًدا﴾، َضَالًال َضلَّ
يَْشَقى﴾ َوَال يَِضلُّ َفَال ُهَداَي اتَّبََع َفَمِن ُهًدى ِمنِّي َُّكْم يَأِْتيَن ا ﴿َفِإمَّ الرسول: يتبع ال أو األنبياء يتبع أن
:٢) اْألُْخَرى﴾ إِْحَداُهَما َفتُذَكَِّر إِْحَداُهَما تَِضلَّ ﴿أَْن األفراد: باختالف يختلف الحر والفعل ،(١٢٣ :٢٠)
كالحيوان اإلنسان كان وإال الوعي ودرجة والعقل باإلدراك مرتبط خالص إنساني فعل هو ،(٢٨٢
ِبَهاِدي أَنَْت ﴿َوَما ،(١٧٩ :٧) اْلَغاِفلُوَن﴾ ُهُم أُوَلِئَك أََضلُّ ُهْم بَْل َكاْألَنَْعاِم ﴿أُوَلِئَك كاألنعام: والبرش
َوأََضلُّ أَْعَمى اْآلِخَرِة ِيف َفُهَو أَْعَمى َهِذِه ِيف َكاَن ﴿َوَمْن ،(٥٣ :٣٠) ،(٨١ :٣٧) َضَالَلِتِهْم﴾ َعْن اْلُعْمِي
تَْهِدي أَْو مَّ الصُّ تُْسِمُع ﴿أََفأَنَْت ،(٤٤ :٢٥) َسِبيًال﴾ أََضلُّ ُهْم بَْل َكاْألَنَْعاِم إِالَّ ُهْم ﴿إِْن ،(٧٢ :١٧) َسِبيًال﴾
فسوق أو كفر من الحرة الشعور ألفعال نتيجة والضالل ،(٤٠ :٤٣) ُمِبنٍي﴾ َضَالٍل ِيف َكاَن َوَمْن اْلُعْمَي
ِبيِل﴾ السَّ َسَواءَ َضلَّ َفَقْد ِمنُْكْم ذَِلَك بَْعَد َكَفَر ﴿َفَمْن ضالل: لإلنسان حر كفعل فالكفر عصيان. أو
َكَفُروا ﴿الَِّذيَن ،(١٦٧ :٤) بَِعيًدا﴾ َضَالًال َضلُّوا َقْد ِهللا َسِبيِل َعْن َوَصدُّوا َكَفُروا الَِّذيَن ﴿إِنَّ ،(١٢ :٥)
،(٨ :٤٧) أَْعَماَلُهْم﴾ َوأََضلَّ َلُهْم َفتَْعًسا َكَفُروا ﴿َوالَِّذيَن ،(١ :٤٧) أَْعَماَلُهْم﴾ أََضلَّ ِهللا َسِبيِل َعْن َوَصدُّوا
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واالجتماعي الفردي الوعي أفعال خامًسا:

ثَمَّ وِمْن ،(١٣٦ :٤) بَِعيًدا﴾ َضَالًال َضلَّ َفَقْد اْآلِخِر َواْليَْوِم َوُرُسِلِه َوُكتُِبِه َوَمَالِئَكِتِه ِباهللِ يَْكُفْر ﴿َوَمْن
ِيف إِالَّ اْلَكاِفِريَن َكيُْد ﴿َوَما ،(٥٠ :٤٠) َضَالٍل﴾ ِيف إِالَّ اْلَكاِفِريَن ُدَعاءُ ﴿َوَما الدعاء: للكافرين يحق ال
:٣٣) ُمِبينًا﴾ َضَالًال َضلَّ َفَقْد َوَرُسوَلُه هللاَ يَْعِص ﴿َوَمْن للعصيان: نتيجة والضالل ،(٢٥ :٤٠) َضَالٍل﴾
الظَّاِلِمنَي﴾ هللاُ ﴿َويُِضلُّ للظلم: ونتيجة ،(٢٦ :٢) اْلَفاِسِقنَي﴾ إِالَّ ِبِه يُِضلُّ ﴿َوَما للفسق: ونتيجة ،(٣٦
ُمِبنٍي﴾ َضَالٍل ِيف الظَّاِلُموَن ﴿بَِل ،(٣٨ :١٩) ُمِبنٍي﴾ َضَالٍل ِيف اْليَْوَم الظَّاِلُموَن ﴿َلِكِن ،(٢٧ :١٤)
أَْظَلُم ﴿َفَمْن للكذب: ونتيجة ،(٢٤ :٧١) َضَالًال﴾ إِالَّ الظَّاِلِمنَي تَِزِد َوَال َكِثريًا أََضلُّوا ﴿َوَقْد ،(١١ :٣١)
َال ﴿ُقْل الغالب: يف للهوى نتيجة وهو ،(١٤٤ :٦) ِعْلٍم﴾ ِبَغرْيِ النَّاَس ِليُِضلَّ َكِذبًا ِهللا َعَىل اْفَرتَى ِن ِممَّ
َقبُْل﴾ ِمْن َضلُّوا َقْد َقْوٍم أَْهَواءَ تَتَِّبُعوا ﴿َوَال ،(٥٦ :٦) اْلُمْهتَِديَن﴾ ِمَن أَنَا َوَما إِذًا َضَلْلُت َقْد أَْهَواءَُكْم أَتَِّبُع
َعْن َفيُِضلََّك اْلَهَوى تَتَِّبِع ﴿َوَال ،(٢٣ :٤٥) ِعْلٍم﴾ َعَىل هللاُ َوأََضلَُّه َهَواُه إَِلَهُه اتََّخذَ َمِن ﴿أََفَرأَيَْت ،(٧٧ :٥)
اتَّبََع َن ِممَّ أََضلُّ ﴿َوَمْن ،(١١٩ :٦) ِعْلٍم﴾ ِبَغرْيِ ِبأَْهَواِئِهْم َليُِضلُّوَن َكِثريًا ﴿َوإِنَّ ،(٢٦ :٣٨) ِهللا﴾ َسِبيِل
أَِئنَّا اْألَْرِض ِيف َضَلْلنَا أَِئذَا ﴿َوَقالُوا اإلنساني: للضياع نتيجة وهو ،(٥٠ :٢٨) ِهللا﴾ ِمَن ُهًدى ِبَغرْيِ َهَواُه
ُهَو َمْن هللاُ يُِضلُّ ﴿َكذَِلَك ثانيًا: هللا فعل ثم أوًَّال واالرتياب لإلرساف ونتيجة ،(١٠ :٣٤) َجِديٍد﴾ َخْلٍق َلِفي
َضَالٍل ِيف أُوَلِئَك ِهللا ِذْكِر ِمْن ُقلُوبُُهْم ِلْلَقاِسيَِة ﴿َفَويٌْل القلب: بقسوة ومرتبط ،(٣٤ :٤٠) ُمْرتَاٌب﴾ ٌف ُمْرسِ
يَْجَعْل يُِضلَُّه أَْن يُِرْد ﴿َوَمْن الصدر: ضيق إىل أقرب هو بل هلل فعًال ليس والضالل ،(٢٢ :٣٩) ُمِبنٍي﴾
درجات هناك وأن الحر الفعل عىل «أضل» التفضيل أفعل صيغة وتدل ،(١٢٥ :٦) َحَرًجا﴾ َضيًِّقا َصْدَرُه
َسِبيًال﴾ َوأََضلُّ َمَكانًا َرشٌّ ﴿أُوَلِئَك ،(٦٠ :٥) ِبيِل﴾ السَّ َسَواءِ َعْن َوأََضلُّ َمَكانًا َرشٌّ ﴿أُوَلِئَك الفعل: يف
التضليل، من يأتي األعظم الرش ولكن ،(٥٢ :٤١) بَِعيٍد﴾ ِشَقاٍق ِيف ُهَو ْن ِممَّ أََضلُّ ﴿َمْن ،(٣٤ :٢٥)
لعقله وإنكاره الثاني وتبعية وتسلطه األوَّل قهر الضالل، يف آخر إنسانًا إنسان وإيقاع التبعية من أي
ِمنُْكْم أََضلَّ ﴿َوَلَقْد ،(١٧ :٢٥) ِبيَل﴾ السَّ َضلُّوا ُهْم أَْم َهُؤَالءِ ِعبَاِدي أَْضَلْلتُْم ﴿أَأَنْتُْم له: وطواعيته وحريته
﴿َلَقْد ،(٣٦ :١٤) النَّاِس﴾ ِمَن َكِثريًا أَْضَلْلَن إِنَُّهنَّ ﴿َربِّ ،(٦٢ :٣٦) تَْعِقلُوَن﴾ تَُكونُوا أََفَلْم َكِثريًا ِجِبالٍّ
﴾ اِمِريُّ السَّ َوأََضلَُّهُم بَْعِدَك ِمْن َقْوَمَك َّا َفتَن َقْد َفِإنَّا ﴿َقاَل ،(٢٩ :٢٥) َجاءَِني﴾ إِذْ بَْعَد الذِّْكِر َعِن أََضلَِّني
َعذَابًا َفآِتِهْم أََضلُّونَا َهُؤَالءِ ﴿َربَّنَا ،(٢٤ :٧١) َضَالًال﴾ إِالَّ الظَّاِلِمنَي تَِزِد َوَال َكِثريًا أََضلُّوا ﴿َوَقْد ،(٨٥ :٢٠)
﴿َوَألُِضلَّنَُّهْم ،(٦٧ :٣٣) ِبيَال﴾ السَّ َفأََضلُّونَا َوُكَربَاءَنَا َساَدتَنَا أََطْعنَا ﴿إِنَّا :(٣٨ :٧) النَّاِر﴾ ِمَن ِضْعًفا
َوتَْهِدي تََشاءُ َمْن ِبَها تُِضلُّ ِفتْنَتَُك إِالَّ ِهَي ﴿إِْن ،(١١٩ :٤) اْألَنَْعاِم﴾ آذَاَن َفَليُبَتُِّكنَّ َوَآلُمَرنَُّهْم َُّهْم َوَألَُمنِّيَن
﴿َوإِْن ،(١١٣ :٤) أَنُْفَسُهْم﴾ إِالَّ يُِضلُّوَن َوَما يُِضلُّوَك أَْن ِمنُْهْم َطاِئَفٌة ْت ﴿َلَهمَّ ،(١٥٥ :٧) تََشاءُ﴾ َمْن
ِعْلٍم﴾ ِبَغرْيِ يُِضلُّونَُهْم الَِّذيَن أَْوَزاِر ﴿َوِمْن ،(١١٦ :٦) ِهللا﴾ َسِبيِل َعْن يُِضلُّوَك اْألَْرِض ِيف َمْن أَْكثََر تُِطْع
ِمنَّا ا أَبََرشً ﴿َفَقالُوا ،(٢٧ :٥٠) بَِعيٍد﴾ َضَالٍل ِيف َكاَن َوَلِكْن أَْطَغيْتُُه َما َربَّنَا َقِرينُُه ﴿َقاَل ،(٢٥ :١٦)
ِفْرَعْوُن ﴿َوأََضلَّ فرعون: من اإلضالل يقع قد ،(٢٤ :٥٤) َوُسُعٍر﴾ َضَالٍل َلِفي إِذًا َّا إِن نَتَِّبُعُه َواِحًدا
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

بالوحي، البيان ومجرد اإلنساني، بالفعل البعدي العلم كونه اإللهي الفعل يتعدَّى وال
الحقائق.23 ف تتكشَّ بعدما االستحقاق أساس هو بل الرسول، وال الضالل يفعل ال فاهلل

َواْإلِنِْس﴾ اْلِجنِّ ِمَن نَا أََضالَّ الَّذَيِْن أَِرنَا ﴿َربَّنَا واإلنس: الجن من يأتي وقد ،(٧٩ :٢٠) َهَدى﴾ َوَما َقْوَمُه
يأتي وقد ،(٦٩ :٣) يُِضلُّونَُكْم﴾ َلْو اْلِكتَاِب أَْهِل ِمْن َطاِئَفٌة ْت ﴿َودَّ الكتاب: أهل من يأتي وقد ،(٢٩ :٤١)
بَِعيًدا﴾ َضَالًال يُِضلَُّهْم أَْن يَْطاُن الشَّ ﴿َويُِريُد اإلضالل؟ يف هلل مزاحًما يكون هل وبالتايل الشيطان من
﴿َوَما املجرمني: من يأتي وقد ،(١٥ :٢٨) ُمِبنٌي﴾ ُمِضلٌّ َعُدوٌّ َُّه إِن يَْطاِن الشَّ َعَمِل ِمْن َهذَا ﴿َقاَل ،(٦٠ :٤)
النهاية يف فالضالل ،(٤٧ :٥٤) َوُسُعٍر﴾ َضَالٍل ِيف اْلُمْجِرِمنَي ﴿إِنَّ ،(٩٩ :٢٦) اْلُمْجِرُموَن﴾ إِالَّ أََضلَّنَا
رصف، ذاتي فعل هو .(١ :٦٠) ِبيِل﴾ السَّ َسَواءَ َضلَّ َفَقْد ِمنُْكْم يَْفَعْلُه ﴿َوَمْن اإلنسان: بفعل مرشوط
،(٥٣ :٧) يَْفَرتُوَن﴾ َكانُوا َما َعنُْهْم َوَضلَّ أَنُْفَسُهْم وا ﴿َخِرسُ عليها، ويعود منها وإليها، النفس من يعود
،(١٥ :١٧) ،(١٠٨ :١٠) َعَليَْها﴾ يَِضلُّ َفِإنََّما َضلَّ َوَمْن ِلنَْفِسِه يَْهتَِدي َفِإنََّما اْهتََدى ﴿َفَمِن ،(٢١ :١١)
التاريخ يف يقع ضالل وهو ،(٥٠ :٣٤) نَْفِيس﴾ َعَىل أَِضلُّ َفِإنََّما َضَلْلُت إِْن ﴿ُقْل ،(١٥ :١٧) ،(٤١ :٣٩)
ِمْن ُكنْتُْم َوإِْن َهَداُكْم َكَما ﴿َواذُْكُروُه ،(٧١ :٣٧) اْألَوَّلنَِي﴾ أَْكثَُر َقبَْلُهْم َضلَّ ﴿َوَلَقْد األنبياء: بعصيان
َلِفي َقبُْل ِمْن َكانُوا ﴿َوإِْن ،(٦٩ :٣٧) َضالِّنَي﴾ آبَاءَُهْم أَْلَفْوا َُّهْم ﴿إِن ،(١٩٨ :٢) الِّنَي﴾ الضَّ َلِمَن َقبِْلِه
َلنََراَك َّا إِن َقْوِمِه ِمْن ُ اْلَمَأل ﴿َقاَل (٧٤ :٦) ُمِبنٍي﴾ َضَالٍل ِيف َوَقْوَمَك أََراَك ﴿إِنِّي (١٦٤ :٣) ُمِبنٍي﴾ َضَالٍل
َضَالٍل ِيف َوآبَاُؤُكْم أَنْتُْم ُكنْتُْم ﴿َلَقْد ،(٨ :١٢) ُمِبنٍي﴾ َضَالٍل َلِفي أَبَانَا ﴿إِنَّ (٦٠ :٧) ُمِبنٍي﴾ َضَالٍل ِيف

.(٩٧ :٢٦) ُمِبنٍي﴾ َضَالٍل َلِفي ُكنَّا إِْن ﴿تَاهللِ ،(٥٤ :٢١) ُمِبنٍي﴾
:١٦) َسِبيلِِه﴾ َعْن َضلَّ ِبَمْن أَْعَلُم ُهَو َربََّك ﴿إِنَّ يفعل: ال ولكنه يعلم فاهلل الرسول، وال يُضل ال هللا 23

ُمِبنٍي﴾ َضَالٍل ِيف ُهَو َوَمْن ِباْلُهَدى َجاءَ َمْن أَْعَلُم َربِّي ﴿ُقْل ،(١١٧ :٦) ،(٧ :٦٨) ،(٣٠ :٥٣) ،(٢٥
،(١٦٧ :٤) َعِليٌم﴾ ءٍ َيشْ ِبُكلِّ َوهللاُ تَِضلُّوا أَْن َلُكْم هللاُ ُ ﴿يُبنَيِّ البيان: يعطي هللا ،(٩٢ :٢٧) ،(٨٥ :٢٨)
،(١١٥ :٩) يَتَُّقوَن﴾ َما َلُهْم َ يُبنَيِّ َحتَّى َهَداُهْم إِذْ بَْعَد َقْوًما ِليُِضلَّ هللاُ َكاَن ﴿َوَما الضالل: يفعل ال ولكنه
يُِضلَّ َفَلْن ِهللا َسِبيِل ِيف ُقِتلُوا ﴿َوالَِّذيَن ،(٣٧ :١٦) يُِضلُّ﴾ َمْن يَْهِدي َال هللاَ َفِإنَّ ُهَداُهْم َعَىل تَْحِرْص ﴿إِْن
يهدي الذي إن اْلُمنِْذِريَن﴾، ِمَن أَنَا ََّما إِن َفُقْل َضلَّ ﴿َوَمْن أحًدا: يُضل ال والرسول ،(٤ :٤٧) أَْعَماَلُهْم﴾
إن ،(٩ :٢٥) َسِبيًال﴾ يَْستَِطيُعوَن َفَال َفَضلُّوا اْألَْمثَاَل َلَك بُوا َرضَ َكيَْف ﴿انُْظْر الطبيعة: يف املثل هو ويضل
يعرتف ،(٢٦ :٣٨) َشِديٌد﴾ َعذَاٌب َلُهْم ِهللا َسِبيِل َعْن يَِضلُّوَن الَِّذيَن ﴿إِنَّ االستحقاق: نتيجة هو الضالل
﴿َقاَل ،(١٠٦ :٢٣) َضالِّنَي﴾ َقْوًما َوُكنَّا ِشْقَوتُنَا َعَليْنَا َغَلبَْت َربَّنَا ﴿َقالُوا بالشقاوة: النهاية يف اإلنسان
َالُل﴾ الضَّ إِالَّ اْلَحقِّ بَْعَد ﴿َفَماذَا الحق: مقابل يف والضالل ،(٢٠ :٢٦) الِّنَي﴾ الضَّ ِمَن َوأَنَا إِذًا َفَعْلتَُها
وال بطاعة ليس ما بها فيفعل العبد عىل هللا من ترد التي القوة مقابل يف املعوج الطريق وهو ،(٣٢ :١٠)
اإلرادة مع الفعل من الغري تمكني املعونة ص٣٠). ج٣، (الفصل، حوًال أو قوًة أو عونًا ى تَُسمَّ معصية
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واالجتماعي الفردي الوعي أفعال خامًسا:

والتيسري العون (4-1)

والقوة، الحول لفَظا بهما ويقرن والسداد، التوفيق مثل إيجابيان، متجانسان لفظان وهما
لتعينه الفردي الوعي أفعال يف مشخصة خارجية إرادة ل تدخُّ أيًضا األلفاظ هذه تعني وال
ولتحقيق الفعل، قبل وقدرتها إحساسالنفسبقوتها مجرد هو التيسري أو العون وتيرسله.
أو مشخصة خارجية إرادة إىل اإلنسان يحتاج وهل للعادة. الخارقة وليس العادية األفعال
أصبح وهل السكون؟ أو الحركة القعود، أو القيام العادية، باألفعال لإلتيان مشخصة غري
تتغلب خالصة بدنية القوة هذه تكون قد خارجية؟ إرادة تحركها صماء آلة مجرد اإلنسان
الحالتني كلتا يف ولكنها النفيس، الضعف عىل تتغلب نفسية تكون وقد البدني، الوهن عىل
يستطيع فال كليًة حريته اإلنسان يفقد أن لدرجة العون يلزم وهل اإلنسان.24 يف قوة
بفعل تغيريه أو بالفعل اإلتيان أن حني يف الخارجي، العون هذا بوجود إال بفعل اإلتيان
أو الباعث أو الفكر بتغري يحدث إنما البدن أفعال من أو الشعور أفعال من كان سواء آخر
أفعال وحدوث اإلنسانية اإلرادة فعل هو بل خارجية، إرادة من ًال تدخُّ العون ليس الغاية؟
برشية. تجربة واالستعانة الطوية. وصدق الدافع وقوة الباعث لشد نتيجة متوقعة غري
تعطيه قد محتملة خارجية إرادة وجود فقط ذلك يعني ال العون اإلنسان يطلب فعندما
من مزيًدا يطلب وأنه الخاصة، إرادته لديه أن يعني بل الكسب، يف الحال هو كما العون
من يأتي قد بل خارجي، مصدر من بالرضورة هنا العون يأتي ال باالستعانة، لها القوة
أو الباعث شدة من يأتي وقد جماعيٍّا، فعًال حينئٍذ الفعل ويكون األخرى، اإلنسانية اإلرادات
الفردي البناء إن كلها.25 أو املوانع بعض ارتفاع من أو أفضل موقف إىل املوقف تغريُّ من
فالعون بالرضورة، واستقالله حريته يفقد الخارجي العون عىل يقوم الذي الجماعي أو

عىل اإليمان مستطيًعا الكافر يكون أن حزم ابن ورفض ص٧٧٩)، (الرشح، اإلرادة اعتبار من بد وال
ص٤٠). ج٣، (الفصل، بالعون إال البدل

إنه يُقال أن يصح ال ألنه عليها؛ أعاننا أنه معنى عىل هللا من كلها أفعالنا بأن القول إطالق يجوز ال 24

ص٧٧٩). (الرشح، الطاعات يف ذلك يُتصور وإنما يردها لم ألنه املعايص عىل يُعيننا
ص١٤٣؛ (الفصل، املعارصين عند برشية تجربة إىل تحول نصية ة حجَّ القدماء عند االستعانة 25

ص٣٧٩). املحيط، ص١٩١؛ املطالع، ص٣١٩؛ املواقف،
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

والعون العون، استمر طاملا لها وارتهان املستقلة لإلرادة وفقدان تبعية، الحالة هذه يف
النفس، عىل االعتماد إذن العون يقابل له، والوالء بالطاعة مرشوط بطبيعته الخارجي

باآلخرين. واالستعانة الذات، وتقوية
إعطاء مقياس فما وإال ه، موجَّ وغري مرشوط غري محايد العون أن صحيًحا وليس
القضاء إىل يهدف مرشوًطا، كان إن أحيانًا العون يُرفض قد لذلك ذاك؟ دون لهذا العون
أي فعل عىل اإلنسان قدرة مجرد العون، مثل والتيسري الفعل، وحرية اإلرادة استقالل عىل
فعل هو بل مسيطرة، إرادة هي حيث من خارجية إرادة فعل من ليس أيًضا وهو يشء،
الفعل ذلك وحدوث لفعل اإلنسان إتيان مجرد وكأن فاعل، إنسان هو حيث من اإلنسان
له وتذلل األمور له وتسهل ممكنًا فعله تجعل خارجية قوة ل بتدخُّ إال يتأتَّى ال غريب أمٌر
إعطاء املستقلة، اإلرادة الرتهان استدراًجا العون مثل أيًضا التيسري يكون وقد العقبات.26

األخرى.27 باليد بالكثري وأخذ بيد للقليل

ص٣٠). ج٣، (الفصل، تيسريًا ى تَُسمَّ بها إال فعل البتة ألحد يكون ال التي القوة 26
كفعل، منها ثمانية مرة، عرشة أحد ذكر ولكنه فعل، كاسم الوحي أصل يف له وجود ال لفظ «العون» 27

ِباهللِ اْستَِعينُوا ِلَقْوِمِه ُموَىس ﴿َقاَل ،(٥ :١) نَْستَِعنُي﴾ َوإِيَّاَك نَْعبُُد ﴿إِيَّاَك باهلل: االستعانة فقط منها مرتني
والصالة، بالصرب أو الجماعة من أو اآلخرين من العون األخرى الستة واملرات ،(١٢٨ :٧) َواْصِربُوا﴾
.(٢ :٥) َواْلُعْدَواِن﴾ اْإلِثِْم َعَىل تََعاَونُوا َوَال َوالتَّْقَوى اْلِربِّ َعَىل ﴿َوتََعاَونُوا املتبادل: التعاون أو باألفعال أي
مثل: ابتداءً هللا من يعطى وال اإلنسان من يأتي هللا من العون طلب وكأن مرتني، «املستعان» اسم ويذكر
،(١١٢ :٢١) تَِصُفوَن﴾ َما َعَىل اْلُمْستََعاُن الرَّْحَمُن ﴿َوَربُّنَا ،(١٨ :١٢) اْلُمْستََعاُن﴾ َوهللاُ َجِميٌل ﴿َفَصْربٌ
ا أمَّ .(٦٨ :٢) ذَِلَك﴾ بنَْيَ َعَواٌن ِبْكٌر َوَال َفاِرٌض َال بََقَرٌة إِنََّها يَُقوُل إِنَُّه ﴿َقاَل وسط: أي عوان الثالثة واملرة
١٦ فعًال، مرة ١٥ القرآن، يف مرة ٤١ مذكور اللفظ ولكن الوحي، أصل يف مصطلًحا فليس التيسري لفظ
،(١٧ :٥٤) ِللذِّْكِر﴾ اْلُقرْآَن نَا ْ يَرسَّ ﴿َوَلَقْد مثل: القرآن هو الفعل وموضوع اسًما. مرات ١٠ صفة، مرة
تيسري ذلك بعد ثم الوحي، بإعطاء نظريٍّا التيسري أن أي مرات، ثمان ،(٤٠ :٥٤) ،(٣٢ :٥٤) ،(٢٢ :٥٤)
فإنها الصفة ا أمَّ (مرتان)، والهدى واحدة)، (مرة واألمر مرات)، (ثالث واليرسى واحدة) (مرة السبيل
،(٢٢ :٥٧) ،(١٩ :٢٩) ،(٧٠ :٢٢) يَِسريٌ﴾ ِهللا َعَىل ذَِلَك ﴿إِنَّ مثل: أفعاله إتيان يف هللا عىل السهولة تعني
االسم ا أمَّ ميسور. بأنه القول ويوصف والحساب. واللبث والقبض اليوم لوصف وكذلك مرة)، ١١)
اليسري األمر إىل ويشري مرات)، ٥) العرسى مقابل يف «اليرسى» أو العرس مقابل يف يأتي فإنه «اليرس»

الدنيوية. اإلنسان حياة يف التيسري بفعل هللا ل تدخُّ إىل واضحة إشارة توجد فال بيرس، الجاريات أو
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واالجتماعي الفردي الوعي أفعال خامًسا:

والختم الطبع (5-1)

أكثر سلبًا عليهما الرتكيز ولكن والفتح، الرشح يقابلهما سلبًا، متجانسان لفظان وهما
سوداوية ذلك أليس للخري، فعله من أكثر الرش يفعل هللا وكأن إيجابًا، عليهما الرتكيز من
وهل الخري؟ عن الرش يصدر كيف الرش؟ هللا عن يصدر وكيف لإلنسان؟ وعداءً وتشاؤًما
وهل والخلقة؟ الطبع بفعل تتم أنها أم الخارج من مبارشًة هللا بأفعال والختم الطبع يتم
الطبيعة إن خري؟ منها أكثر رش الطبيعة وهل فيه؟ تغيري ال ودائم مستمر طبع الخلقة
الطبيعة الكمال، نحو متجهة الطبيعة واالزدهار، والتقدُّم للتعديل وقابلة متغرية مفتوحة
مبهًما شعوًرا الخلقة ليست مجربًا، رشيًرا يُصبح أن قبل ُحرٍّا ًا خريِّ اإلنسان فيها يولد خرية
بفعل إال مضاد شعور إىل ل يتحوَّ ال يقظ مفتوح واضح شعور هي بل خامًال، مستغلًقا
واحدة مرة مطردة، أبدية حتمية الخلقة ليست السياسة، وبقهر املجتمع وبضغط الرتبية
للحرية معنى وأي األفعال. لخلق طيِّعة متبدلة، متغرية متحولة خلقة هي بل األبد، وإىل
الطبع يتميز ومتى الخاتم؟ هو اإللهي والفعل السائد، هو الطبع كان إذا لها فرصة وأية
لفعله يكون واختياره اإلنسان لفعل طبًقا التمييز حدث إذا الختم؟ من والفتح الرشح من
ال بما كان وإذا املجرب، اإللهي االختيار عىل الحر ويفرضاختياره اإللهي الفعل عىل األولوية
سبب، بال تمييًزا أو باملصادفة عشوائيٍّا مربر، بال يصبح اإللهي الفعل فإن للتمييز مقياس
والفتح، الرشح اإلنسان انتظر وإن والعدل، الفرص وتكافؤ االستحقاق يناقض ما وهو
للفعل، ذاتية محاولة لكل وإلغاء جهد لكل إدانة يكون ذلك فإن والطبع، الختم برفع ودعا
والطبع الختم إن املحتوم، للقدر االستسالم أو املخلص انتظار إال اإلنسان أمام يكون وال
نتيجة وليسا االجتماعي، أو الفردي الوعي ونقص النظري للغموض نفسيتان تجربتان
بل أبديني، مسبقني معطيني والفتح الرشح وليس مشخصة، خارجية إرادة لتدخل مسبقة
الفعل خالل من حضوره إىل الوعي وغياب وضوح الغموضإىل فيهما يتحول نتيجتان هما
بكيانه مرتبطة الفردية الشعور أفعال إن مشخصة. خارجية إلرادة نتيجة وليس الذاتي

الحر.28 واالختيار التمييز عىل والقدرة اإلرادة استقالل عن وتعرب الذاتي

ج١، (مقاالت، الكفر خلق هللا أن الطبع معنى بعضهم وقال طبع. الكفر قوة اإلثبات أهل قال 28

اإلنصاف، ص٥٤-٥٥؛ (اإلبانة، َسْمِعِهْم﴾ وََعَىل ُقلُوِبِهْم َعَىل هللاُ ﴿َختََم مثل: نقلية أدلة وتذكر ص٢٩٧)،
الرشاد سنن عن والختم بالطبع يرصف هللا ص٣١٩). (املواقف، واألكنة والختم الطبع يف ص٢٤)؛
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قلبه عىل هللا طبع إذا اإلنسان أن يزيد، بن الواحد عبد أخت ابن بكر وعند ص٢١٣-٢١٤)، (اإلرشاد،
بينه الحائل الطبع وأن الطبع مع باإلخالص مأموٌر اإلنسان أن زرقان عن وُحكي أبًدا، مخلًصا يكن لم
أنه زرقان وحكى اإليمان، وبني بينه الحائل الطبع مع باإليمان مأمور وأنه له، عقوبة اإلخالص وبني
ج١، (مقاالت، وبينه بينه حيل قد بما األمر ينكر كان أنه وحكى باإلخالص، مأمور غري إنه يقول كان
يُؤوِّلونها واألكنة والختمة الطبع، يف هللا هداهم قلوبهم عىل هللا ختم الذين املعتزلة: وعند ص٣١٧)،
منعهم (د) للطاعات. املقرِّب اللطف منع (ج) للتمييز. بسماٍت َوْسمها (ب) فقط. ِسَماها (أ) بوجوه:
هي البرصيني وعند ص٣١٩)، (املواقف، التأويالت لهذه اإليجي ورفض العمل. لقبول املوِجب اإلخالص
من الجبائي: وعند له، الجويني ورفض الطبع، معنى هو وهذا والضالل، الكفر بنبذ الكفرَة الربِّ تسمية
وعند ص٢١٣-٢١٤)، (اإلرشاد، أيًضا ذلك الجويني ورفض املالئكة، يعلمها بِسَمة قلبَه هللا َوَسم كفر
املعتزلة: شيوخ بعض وعند ص١٠٣)، اللطف، ج١٣؛ (املغني، لطف هاشم أبي وعند عقوبة هي عيل أبي
هشام وعند ص٤٤)، ج٥، (الفصل، منهي وال مأمور غري فيصري قلبه عىل طبع هللا العبد عىص إذا
اإليمان يحبب ال هللا باختيارهم، املؤمنون هم بل املؤمنني، قلوب بني يؤلِّف ال هللا أن الفوطي عمر بن
ص١٠٨)، ج١، (امللل، والسد والختم الطبع إضافة نفي يف مبالغًة قلوبهم؛ من يزيله وال املؤمنني إىل
الشهادة هو الكفار قلوب عىل والطبع هللا من الختم (أ) مقالني: عىل والطبع الختم يف املعتزلة واختلفت
السيف طبع القلب، يف سواد والطبع الختم (ب) اإليمان. من يمنعهم ال وذلك يؤمنون، ال بأنهم والحكم
ص٢٩٧). ج١، (مقاالت، بها املالئكة تعرفهم ِسَمة تلك به، أُمروا ا عمَّ مانًعا يكون أن دون صدأ إذا
بأنهم وحكم َختَّالني سماهم أنه إال والطبع، والختم اإلضالل معنى ندري ال املعتزلة: بعض ويقول
ويف ص٣٥–٣٧)، ج٣، (الفصل، برهان بال دعاوى وكلها أضَلْلناهم، ذلك معنى آخرون: وقال ضالُّون،
بأسباب معللة وذكرت صفات، أو أسماء فيها وليس أفعال كلها مرة، ١١ «طبع» لفظ ذُكر الوحي أصل
َفَال ِبُكْفِرِهْم َعَليَْها هللاُ َطبََع ﴿بَْل الكفر: بسبب الطبع يكون فقد الغالب، االستعمال يف أي مرات، سبع
بسبب يكون وقد ،(١٠١ :٧) اْلَكاِفِريَن﴾ ُقلُوِب َعَىل هللاُ يَْطبَُع ﴿َكذَِلَك ،(١٥٥ :٤) َقِليًال﴾ إِالَّ يُْؤِمنُوَن
العدوان: بسبب يكون وقد ،(١٦ :٤٧) أَْهَواءَُهْم﴾ َواتَّبَُعوا ُقلُوِبِهْم َعَىل هللاُ َطبََع الَِّذيَن ﴿أُوَلِئَك الهوى:
ُقلُوِب َعَىل هللاُ يَْطبَُع ﴿َكذَِلَك العلم: عدم بسبب أو ،(٧٤ :١٠) اْلُمْعتَِديَن﴾ ُقلُوِب َعَىل نَْطبَُع ﴿َكذَِلَك
ُقلُوِبِهْم َعَىل َفُطِبَع َكَفُروا ثُمَّ آَمنُوا ِبأَنَُّهْم ﴿ذَِلَك الفقه: عدم بسبب أو ،(٥٩ :٣٠) يَْعَلُموَن﴾ َال الَِّذيَن
َجبَّاٍر﴾ ٍ ُمتََكربِّ َقْلِب ُكلِّ َعَىل هللاُ يَْطبَُع ﴿َكذَِلَك والجربوت: التكربُّ بسبب أو ،(٣ :٦٣) يَْفَقُهوَن﴾ َال َفُهْم
ال «مختوم» «أختام» «خاتم» وصفات أسماء منها ثالث مرات، ٨ ذُكر فقد «ختم» لفظ ا أمَّ ،(٣٥ :٤٠)
منها واحد لألفعال الخمسة االستعماالت ومن الفعل، هو االستعمال يف فالغالب القلب، عىل الختم تعني
َوَقْلِبِه﴾ َسْمِعِه َعَىل َوَختََم ِعْلٍم َعَىل هللاُ َوأََضلَُّه َهَواُه إَِلَهُه اتََّخذَ َمِن ﴿أََفَرأَيَْت الطبع: مثل بالهوى مسبب
ُقلُوِبُكْم َعَىل َوَختََم َوأَبَْصاَرُكْم َسْمَعُكْم هللاُ أََخذَ إِْن ﴿أََرأَيْتُْم بالهمزة: سواء رشط بصيغة ومرة ،(٢٣ :٤٥)

282



واالجتماعي الفردي الوعي أفعال خامًسا:

العصمة (6-1)

مع فعٍل وقوع فتعني االصطالحي معناها يف ا أمَّ املنع، اللغوي األصل يف العصمة وتعني
نحو هه وبتوجُّ طبيعته وبفعل الذاتي بجربه مدفوٌع اإلنسان وكأن أمامه، املوانع غياب
فهم أن والحقيقة القبيح. عن امتناع ألنه عصمة اللطف يكون املعنى وبهذا ومصريه، هدفه
بل الفردي، الوعي أفعال حرية تقيضعىل ال لطف أنها عىل وليس طبيعة أنها عىل العصمة
واتِّباع بالرسالة واإلحساس الداخلية البواعث قوة عىل تقوم ومقويًا مساعًدا عامًال تكون
تتم وكيف ومعصوًما؟ مكلًَّفا اإلنسان يكون كيف قائًما؟ اإلشكال يظل ذلك ومع الطبيعة،
احتجَّ لو وماذا قائًما؟ ليس والقبح الحسن بني االختيار دام ما العصمة فعل محاسبة
وبالتايل الخري نحو الجرب من نوع وهو املطلقة العصمة وأعَطْوه املعصوم باإلمام البعض
اإلبالغ أو الحكم أو االسم مجرد العصمة تعني قد االختيار؟ حرية وتضيع املسئولية تنتفي
وليس الفعل بعد وجزاءً ثوابًا تكون وقد فعله، دون لليشء الخارجي الوصف أي واإلخبار
نظري تمنٍّ مجرد فذلك والوعيد، للوعد أو للدعاء نتيجًة العصمة تأتي وال الفعل، قبل فعًال
القدرة ومن الطبيعة، من تأتي الفعل يف الزيادة إنما فعيل، بيشء يأتي ال انفعايل وجداني
ا عامٍّ صالًحا يعطي ما العصمة تكون قد الفعل. صدق الناسيف يتفاضل وهنا اتِّباعها، عىل

واألبطال.29 والزعماء األنبياء ِسرَي يف مشاَهد أمر وهو الطبيعة، بدافع للناس

هللاُ يََشأِ َفِإْن َكِذبًا ِهللا َعَىل اْفَرتَى يَُقولُوَن ﴿أَْم الرشطية: بإن ومرة ،(٤٦ :٦) ِبِه﴾ يَأِْتيُكْم ِهللا َغرْيُ إَِلٌه َمْن
.(٢٤ :٤٢) َقْلِبَك﴾ َعَىل يَْخِتْم

املنع األصل يف والعصمة املعتزلة؛ إال فيها يتكلم ولم بها، أَْوىل أنهم مع العصمة يف األشاعرة يتكلم لم 29
معه املرء يكون حتى محالة ال امللطوف معه يقع لطٌف العرف ويف عصام، الدابة رأس به يُشدُّ والذي
ص٧٨٠)، (الرشح، مجراهم يجري من أو األنبياء عىل إال يُطلق ال ولهذا الكبائر؛ يرتكب لئال مدفوًعا
العبد فيكون هللا من لطف (ب) للمعتصمني. ثوابًا هللا من (أ) أقوال: عىل العصمة يف املعتزلة واختلفت
هللا يُقال بل معصوم، أنه يطلق فال بالكافرين وفعله والوعيد والوعود والبيان الدعاء ا أمَّ (ج) معتصًما.
الناس يتفاضل وقد والتأييد، واألحكام األلطاف من إيمانهم املؤمنني هللا يزيد ما أو يعتصم فلم عصمه
صالًحا يشءٍ يف يكون أن يجوز (د) كفًرا. تزيده من عىل وتمتنع ينتفع من عىل ستزداد العصمة، يف
ج١، (مقاالت، نبيه قتل من كالعصمة باضطرار اليشء من هللا يعصم قد (ه) غريه. عىل رضاًرا لواحد

ص٣٠٠-٣٠١).
عىل يدلُّ مما اسًما، مرات ٣ فعًال، مرات ٩ منها مرة، ١٢ «العصمة» لفظ ذُكر الوحي أصل ويف
يشء من العصمة تأتي قد سلًفا، ُمعًطى موضوًعا أو اسًما وليست الشعور أفعال من فعٌل العصمة أن
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اإليمان يف االستثناء (7-1)

تتحول وفيه واإليمان، الكفر إرادة وهو الداخلية، الشعور أفعال عن للسؤال نتيجة هو
املطلقة، القدرة سلطان إثبات أجل من اإلنسانية الحرية ضد مباًرشا تحوًال اإللهية القدرة
للقدرة يُعطي باإليجاب فالرد نهائيٍّا، عليها وقضت اإلنسانية الحرية ابتلعت ولو حتى
املغاالة وهي التأليه عواطف يف مغاالة اإلنسانية الحرية حساب عىل سلطانها كل اإللهية
اإللهية القدرة ضد التمرُّد العقل باستطاعة كان وملا املقصود، عكس إىل أحيانًا ل تتحوَّ التي
العقل ودون باالتِّباع، بل بالقياس ال القدرة إثبات يحدث اإلنسانية الحرية عن دفاًعا
املطروح، السؤال من غموًضا أكثر والكفر اإليمان مقولتي أن عن فضًال هذا بالنقل، بل
االعتبار يف أخذ دون وحدها بالنهاية العربة وهل أكثر، بغموٍض الغامض عن ويُجيبان
أساس عىل التنزيه يُقيم فإنه بالنفي الرد ا أمَّ التاريخ؟30 ومسار اإلنسانية الحياة تجربة

من تأتي أنها الغالب ولكن ،(٤٣ :١١) اْلَماءِ﴾ ِمَن يَْعِصُمِني َجبٍَل إَِىل َسآِوي ﴿َقاَل كالجبل: مادي
َواْعتََصُموا َوأَْصَلُحوا تَابُوا الَِّذيَن ﴿إِالَّ مثًال: هللا فعل عىل اإلنسان فعل وبأسبقية اإلنسان من برشٍط هللا
العصمة قبل واإلصالح بالتوبة مرشوطة هنا فالعصمة اْلُمْؤِمِننَي﴾. َمَع َفأُوَلِئَك هلِلِ ِدينَُهْم َوأَْخَلُصوا ِباهللِ
فالعصمة .(١٧٥ :٤) ِمنُْه﴾ َرْحَمٍة ِيف َفَسيُْدِخلُُهْم ِبِه َواْعتََصُموا ِباهللِ آَمنُوا الَِّذيَن ا ﴿َفأَمَّ بعدها. واإلخالص
والعصمة ،(٧٨ :٢٢) َمْوَالُكْم﴾ ُهَو ِباهللِ َواْعتَِصُموا الزََّكاَة َوآتُوا َالَة الصَّ ﴿َفأَِقيُموا باإليمان. مسبوقة هنا
مقرونًة تكون فإنها اإللهي للفعل األولوية كانت ما فإذا الزكاة. وإيتاء الصالة بإقامة مسبوقة أيًضا هنا
تََفرَُّقوا﴾ َوَال َجِميًعا ِهللا ِبَحبِْل ﴿َواْعتَِصُموا مثل: اجتماعي إنساني لوضع وتمهيًدا اإلنساني بالفعل
تكون اجتماعي ترابط بال باهلل وعصمة الجماعة، وحدة لتحقيق مقدمة إلهي كفعل فالعصمة .(١٠٣ :٣)
للهداية مقدمة فالعصمة ،(١٠١ :٣) ُمْستَِقيٍم﴾ اٍط ِرصَ إَِىل ُهِدَي َفَقْد ِباهللِ يَْعتَِصْم ﴿َوَمْن فارغة. عصمة
الحر لإلنسان حماية هنا فالعصمة ،(٦٧ :٥) النَّاِس﴾ ِمَن يَْعِصُمَك ﴿َوهللاُ القويم، والطريق الحق إىل
ِمَن يَْعِصُمُكْم الَِّذي ذَا َمْن ﴿ُقْل الرشطية: إن بصيغة احتماًال الفعل يكون وقد الطاغوت، جماعات من
ما إذا لإلنسان ذاتي فعل والعصمة الرضوري، التحقيق غري املمكن واالحتمال ُسوءًا﴾، ِبُكْم أََراَد إِْن ِهللا
العاصم هو هللا فإن االسم استعماالت ا أمَّ ،(٣٢ :١٢) َفاْستَْعَصَم﴾ نَْفِسِه َعْن َراَوْدتُُه ﴿َوَلَقْد استعصم:
﴿َقاَل ،(٢٧ :١٠) َعاِصٍم﴾ ِمْن ِهللا ِمَن َلُهْم َما ِذلٌَّة ﴿َوتَْرَهُقُهْم للباطل: قوام وال كيان ال أنه بمعنى سلبًا
َعاِصٍم﴾ ِمْن ِهللا ِمَن َلُكْم َما ُمْدِبِريَن تَُولُّوَن ﴿يَْوَم ،(٤٣ :١١) َرِحَم﴾ َمْن إِالَّ ِهللا أَْمِر ِمْن اْليَْوَم َعاِصَم َال

.(٣٣ :٤٠)
لحقوا وإال كلهم الناس لكفر فعله لو ما هللا يقدر إذ عام؛ بوجه األشاعرة السنة أهل موقف هو هذا 30

يعلم ن عمَّ راضيًا هللا يزل فلم املعتزلة، بعض موقف أيًضا وهو ص١٢٤)، ج٣، (الفصل، األسواري بعيل
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واالجتماعي الفردي الوعي أفعال خامًسا:

دون العقل عىل اعتماًدا اإليمان، يف مزايدة ما دون اإلنسانية الحرية إثبات وهو إنساني
يعيش فاإلنسان ديني؛ اغرتاب لكل ومقاومة اإلنساني املوقف رشعية عىل وتأكيًدا النقل،
كلتا والغرضيف إلًها، وليس إنسانًا وحيه يف يخاطبه وهللا إلًها، وليس إنسانًا العالم هذا يف

اإلنسانية.31 الحرية إثبات الحالتني
بل السلطان حيث من ال القدرة، حدة من باإلقالل والنفي اإلثبات بني الجمع يتم وقد
النظري، الحكم تعني بل املبارش، ل التدخُّ تعني ال هنا اإللهية فاإلرادة املعنى؛ حيث من
فإن الحالة هذه يف حتى ولكن منه، عمليٍّا إجراءً وليس هلل نظريٍّا ا حقٍّ اإلرادة تصبح وبالتايل
الجمع يكون وبالتايل سلطانها، مظاهر أحد عىل قضاء النظر إىل العمل من اإلرادة ل تحوُّ

النفي.32 إىل أقرَب والنفي اإلثبات بني
اإلنسان لصالح اإللهية القدرة تتدخل أن وبدل آخر، نحو عىل السؤال ينقلب وقد
سلطان عىل باإليجاب الرد ويؤكد للمعايص؟ مريد هللا هل فيكون: مصلحته، لغري ل تتدخَّ
هللا يجعل أنه كما اإلنسانية، الحرية عىل يقيض أخرى ناحية من ولكنه املطلقة، القدرة
اإلنسان بحارض وضارٍّا اإلنسانية للمصلحة ا مضادٍّ ويجعله عنه ومسئوًال للرش مصدًرا
ومصلحة املطلقة القدرة مًعا، املطلبنَْي إلثباِت والنفي اإلثبات بني يُجمع وقد وبمستقبله.33
الذم يستحق ومن املؤمن وهو املدح يستحقُّ من فريقني: بني بالتفرقة وذلك اإلنسان؛
أن والحقيقة الحقيقة.34 يف رضر الثاني ويصيب الحقيقة يف نفع ل األوَّ يأتي الكافر، وهو
يصعب تصوران الكفر؟ هو وما اإليمان هو فما واضح، أساس عىل تقوم ال التفرقة هذه

عمره أكثر كان وإن كافًرا يموت أنه يعلم من عىل ساخًطا كافًرا عمره أكثر كان وإن مؤمنًا يموت أنه
ص٢٠٣). ج٢، (مقاالت، مؤمنًا

ألَّف هللا إن القول من الفوطي عمرو بن هشام منع فقد عام؛ بوجه املعتزلة جمهور موقف هو هذا 31

يخلق لم وهو وكفر إنسان لشيئني اسم الكافر ألن الكافر خلق أو الفاسقني، وأضلَّ املؤمنني قلوب بني
(الِفَرق، للكافرين أمىل هللا أن قول من الناس سليمان بن عباد منع كما ص١٦٠-١٦١)، (الفرق، الكفر

ص١٦١).
حسن غري قبيًحا يكون أن وأراد لإليمان، مخالًفا الكفر أراد هللا بأن القول يجوز حرب بن جعفر عند 32

ص١٧٧). ج٢، (مقاالت، بذلك حكم أي
ص١٧٩). ج٢، (مقاالت، وبينها العباد بني هللا خىل املردار، موىس أبي عند 33

ج٢، (مقاالت، وآخرتهم دنياهم يف الحقيقة يف الكافرين ويرضُّ املؤمنني ينفع هللا أن اإلثبات أهل عند 34

ص١٩٥-١٩٦).
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كما غموًضا، منها أكثر أخرى بمسألة مسألة توضيح بمثابة ذلك يكون وبالتايل تحديدهما،
يتناىف ما وهو للرضر، مصدًرا املؤله وتجعل لإلنسان الفعيل الرضر تُثبت قد تفرقة أنها
بها يقوم ال تفرقة أيًضا وهي والرحمة، والعفو للنعمة مصدر هللا أن يف التأليه عواطف مع
إذن قسمة فهي الغري، بأرضار ويفرح بمفرده بالنعمة يستأثر حتى املدح استحق من إال
والنفي اإلثبات بني الجمع يتم وقد للغري. وكراهية الذات، حب إحساس«صادي»، عىل تقوم
بل األرواح عالم يف يقع وال الدنيا، يف بل الدين يف يقع ال فالرضر الرضر، ميدان يف بالتفرقة
مصدًرا أيًضا هللا وتجعل الرضر، تثبت أيًضا القسمة هذه أن والحقيقة األبدان.35 عالم يف
قسمة وهي التأليه؛ عواطف بذلك تقتيض كما والعفو الرحمة صفات عنه وتواري للرش،
يف تخويف مجرد هو بل العذاب، أنواع أقىس ليس املادي الرضر أن مع املادي الرضر تُثبت
تقوم صادية نظرية أيًضا وهي الدنيا، يف مصالحه عىل الناس لحرص السلطان من الدنيا
علم ممن هللا قدرة موقف حول التقليدية األسئلة هذه إن اآلخرين، بدن بتعذيب التلذُّذ عىل
للذهن تمرينًا تعارض موضع والعلم القدرة كاملتنَْي؛ مطلقتنَْي صفتنَْي تضع يُؤمن ال أنه
ال فكيف باإليجاب الرد كان وإذا التمرين، تحل مما أعظم إشكاالت وتثري التأليه، عملية يف
اإليمان بنعمة أحًدا هللا يخص وكيف الرش؟ فعل من اإلنسان الكاملة املطلقة القدرة تمنع
االختيار إىل ذلك يؤدي أال العمر؟ تجربة ونفاد الحياة انقضاء قبل اآلخر يخص وال ابتداءً
الفرص.36 تكافؤ وعدم التحيُّز إىل يؤدي وبالتايل العشوائي، االختيار وإىل سبب بال املسبق
هل هللا»؟ شاء «إن مؤمن أنا القول: يجوز هل يكون: عندما أصعب السؤال ويكون
إن االستقبال؟ دون الحال يف ا» حقٍّ مؤمن «أنا يُقال أن يمكن هل اإليمان؟ يف االستثناء يجوز
أفعال وربط بالنفس الثقة وعدم الشك يف وقوع هو االستقبال يف أو الحال يف اإليمان تعليق
األفعال، يف الرتدد ويحدث القناعات تضعف وبالتايل خارجية، بأسس الفردية الشعور
توقع مع تردُّد أو شك دون املستقبل يرى أن عىل قادًرا اإلنسان تجعل التخطيط يف والثقة
يف أخذها وإعادة احتوائها عىل اإلنسان يقدر الفعل أثناء تحدث قد متوقعة غري عوامل

ج٢، (مقاالت، بالعذاب الكفار أبدان يرض ولكنه الدين، باب يف أحًدا يرض ال هللا أن الجبائي عند 35

ولكنه مؤمنني، يكونوا حتى بهم ويلطف الكافرين يصلح أن هللا يقدر السنة أهل وعند ص٢٩٥-٢٩٦)،
وخذلهم علم كما كافرين يكونوا أن أرد ولكنه مؤمنني، يكونوا حتى بهم ويلطف الكافرين يصلح أالَّ أراد

ص٣٢١). ج١، (مقاالت، قلوبهم عىل وطبع
ص٥٤). (اإلبانة، ابتداءً جهل أبي دون اإليمان بنعمة بكر أبا هللا خص األشعري عند 36
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واالجتماعي الفردي الوعي أفعال خامًسا:

يحنث املستقبل يف اإليمان يحدث ولم هللا»، شاء إن مؤمن «أنا اإلنسان: قال إذا االعتبار.
بقراءة دائًما يقوم فإنه الشعور فعل يف املايض عىل اإلنسان حكم ما إذا بوعده، اإلنسان
عىل بناءً يكون فإنه الحارض عىل حكم ما وإذا الحارض، لتجارب طبًقا للمايض جديدة
العزيمة عن تعبريًا يكون فإنه املستقبل عىل حكم ما وإذا النفس، وتحليل الذات معرفة
التجارب من ملزيٍد مفتوًحا امليدان وترك ب والتخشُّ التصلُّب يف الوقوع دون العزم وعقد
يف العملية والدقة النظري اإلحكام من مزيٍد أجل من واملراجعة النظر وإعادة والخربة
باألعراف، موروث شعبي إيمان عن تعبريًا عادًة ذلك يُقال إنَّما وتحقيًقا، صياغًة السلوك،
يف وضعف املستقبل حسابات يف لنقص الجهد عىل السيطرة عن العجز عن يعربِّ وأحيانًا
الشعور أفعال أو كالتوليد الطبيعة يف الشعور أفعال يف خاصٍة بصورٍة ذلك ويتَّضح رؤيته،
ا أمَّ املستقبل.37 يف عليها السيطرة عىل القدرة وعدم واألسعار واألرزاق كاآلجال االجتماعي

ويعني ا»، حقٍّ مؤمن «أنا يقول أن يجوز ص٥٥)، (اإلبانة، اإليمان يف االستثناء يجوز األشعري عند 37

«إن تجوز ال املستقبل، يف به ويعني هللا» شاء إن مؤمن «أنا يقول: أن يجب ولكنه فقط، الحال يف به
وعند ص٦٠)، (اإلنصاف، وحده املستقبل يف االستثناء شكٍّا، يكون ذلك ألن والحارض املايض يف هللا» شاء
(املحصل، العاقبة إىل للرصف أو للتربُّك بل الشك لقيام ال تُقال هللا» شاء إن مؤمن «أنا األصحاب: أكثر
الصحابة؛ عظماء من جمع وتبعه مسعود بن هللا عبد رأي أيًضا وهو ص٣١٢-٣١٣)، الغاية، ص٢٧٥؛
باللسان أقر من كل حزم ابن وعند هللا»، شاء «إن إضافة دون مؤمن» «أنا املسلم: يقول أن كره فقد
ج٣، (الفصل، الطاعات جميع بعُد يستوِف لم مسلم مؤمن أنا فيقول بذلك ويعرتف بالقلب وصدق
عني وإن تربًكا، بل اإليمان يف شكٍّا ليس ألنه وذلك وأصحابه؛ الشافعي رأي أيًضا وهو ص١٦٥-١٦٦)،
والعمل القول اإليمان كان وملا الحال، عىل بالسؤال والدعاء العاقبة يف بل الحال يف يكون ال فإنه الشك
إزالته ووجب اإليمان يف الشك حصل الباقي يف حصوله يقتيض العمل يف الشك حصول وكان واالعتقاد،

املتأخرين: عند شعًرا ذلك يف قيل وقد ص١٤٨-١٤٩). (املعالم،

م��ذه��بَ��ا ف��ات��خ��ذْه ال��ل��ه ش��اء إن ص��ح��ب��ا ق��د م��ؤم��ٌن أن��ي وص��حَّ

الوهاب عبد بن محمد رأي أيًضا وهو ص١٠٠)، اإلتحاف، ص٧؛ التحفة، وأيًضا ص٣٨؛ (الوسيلة،
زه ويجوِّ ص١٤٩-١٥٠)، ص١٣٧–١٣٩، (الكتاب، الهوى عن لإلنسان وتجريًدا األصغر للرشك منًعا
(الرشح، الرشط به يُراد وقد اإلرادة، نفاذ عن الكالم قطع به واملقصود الجبار، عبد القايض املعتزلة من
يبني وإنما الحال يف اإليمان يف يستثنى ال الكراهة واملرجئة: القدرية وبعض الخوارج وعند ص٨٠٣)،
بن محمد سهل أبو الحديث أصحاب من التصديق هو اإليمان بأن القاطعني بعض وعند املستقبل يف
والزوال؛ الشك يحتمل ال فاليقني اإليمان؛ يف االستثناء يمنعون فإنهم املعتزلة ا أمَّ الصعلوكي، سليمان
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

مجرد تعني بل فيه، والشك اإليمان يف االستثناء تعني ال فإنها الوحي أصل يف املشيئة
اجتماعي أو فردي عميل، أو نظري إنساني وضع عىل ومتوقًفا محتمًال اإللهي الفعل جعل

مثله.38 مستحيل املستحيل عىل واملتوقف مستحيل،

ص١٧٥)، ل، املحصَّ (تلخيص الزوال خوف أو الشك عند إال يصحُّ ال هللا، شاء إن مؤمن أنا القائل: فقول
يف للشك موجبًا العمل يف الشك يكن ولم املجرد، االعتقاد هو اإليمان ألن وأصحابه حنيفة أبو وأنكره
(الفصل، الجنة أهل من إنه فليقل مؤمن أنا قال من آخرون: وقال ص١٤٨-١٤٩)، (املعالم، اإليمان
مالك أتباع أيًضا ومنعه ص٣٨)، (القول، يجوز ال بأنه قولها املاتريدية عن ويُنقل ص١٦٥-١٦٦)، ج٣،
العرص شيوخ من جماعة وعند ص٨٠٣)، (الرشح، الكراهة ومنعته ص١٠٠)، اإلتحاف، ص٧؛ (التحفة،
واألشعري والقايض مجاهد ابن مثل الحديث أصحاب من التصديق هو بأنه اإليمان يف القاطعني من
وجد إذا بقوله: النسفي عند وكذلك ص٢٥٣)، (األصول، الحال يف االستثناء زون يجوِّ ال واإلسفراييني
هللا شاء إن مؤمن أنا يقول أن ينبغي وال ا، حقٍّ مؤمن أنا يقول أن له صح واإلقرار التصديق العبد من

ص١٣١). (النسفية،
مشيئة وجود عدم عىل يدل مما فيها، اسم وال أفعال، كلها مرة، ٢٣٦ الوحي أصل يف شاء لفظ ذكر 38

بني حريته عىل تدل ومشيئته كاهلل، يشاء فاإلنسان هلل؛ والباقي لإلنسان مرة ٢٧ منها يشء، أو كموضوع
ذكر شاء ومن ،(٢٩ :١٨) َفْليَْكُفْر﴾ َشاءَ َوَمْن َفْليُْؤِمْن َشاءَ َفَمْن َربُِّكْم ِمْن اْلَحقُّ ﴿َوُقِل والكفر: اإليمان
أَْسأَلُُكْم َما ﴿ُقْل ،(٥٤-٥٥ :٧٤) ذََكَرُه﴾ َشاءَ َفَمْن * تَذِْكَرٌة َُّه إِن ﴿َكالَّ ومآبًا: سبيًال إليه اتخذ أو هللا
َربِِّه إَِىل اتََّخذَ َشاءَ َفَمْن تَذِْكَرٌة َهِذِه ﴿إِنَّ ،(٥٧ :٢٥) َسِبيًال﴾ َربِِّه إَِىل يَتَِّخذَ أَْن َشاءَ َمْن إِالَّ أَْجٍر ِمْن َعَليِْه
تأخر أو تقدم شاء ومن ،(٣٩ :٧٨) َمآبًا﴾ َربِِّه إَِىل اتََّخذَ َشاءَ َفَمْن اْلَحقُّ اْليَْوُم ﴿ذَِلَك ،(١٩ :٧٣) َسِبيًال﴾
إِالَّ ُهَو ﴿إِْن ،(٣٦-٣٧ :٧٤) َر﴾ يَتَأَخَّ أَْو َم يَتََقدَّ أَْن ِمنُْكْم َشاءَ ِلَمْن * ِلْلبََرشِ ﴿نَِذيًرا يستقيم: أن شاء ومن
﴿َقاَل ويأذن: يشاء أن يف حرٌّ والرسول ،(٢٧-٢٨ :٨١) يَْستَِقيَم﴾ أَْن ِمنُْكْم َشاءَ ِلَمْن * ِلْلَعاَلِمنَي ِذْكٌر
:٢٤) ِمنُْهْم﴾ ِشئَْت ِلَمْن َفأْذَْن َشأِْنِهْم ِلبَْعِض اْستَأْذَنُوَك ﴿َفِإذَا ،(٧٧ :١٨) أَْجًرا﴾ َعَليِْه َالتََّخذَْت ِشئَْت َلْو
:٢) َرَغًدا﴾ ِشئْتُْم َحيُْث ِمنَْها َفُكلُوا اْلَقْريََة َهِذِه اْدُخلُوا ُقْلنَا ﴿َوإِذْ طعامها: يف تشاء الناس وكل ،(٦٢
أَنَْت اْسُكْن آَدُم يَا ﴿َوُقْلنَا ،(١٦١ :٧) ِشئْتُْم﴾ َحيُْث ِمنَْها َوُكلُوا اْلَقْريََة َهِذِه اْسُكنُوا َلُهُم ِقيَل ﴿َوإِذْ ،(٥٨
َحْرٌث ﴿ِنَساُؤُكْم حرثها: يف تشاء كما ،(١٩ :٧) ،(٣٥ :٢) ِشئْتَُما﴾ َحيُْث َرَغًدا ِمنَْها َوُكَال اْلَجنََّة َوَزْوُجَك
،(١٥ :٣٩) ُدونِِه﴾ ِمْن ِشئْتُْم َما ﴿َفاْعبُُدوا عبادتها: يف وتشاء ،(٢٢٣ :٢) ِشئْتُْم﴾ أَنَّى َحْرثَُكْم َفأْتُوا َلُكْم
﴿َوَما هللا: يشاء كما تشاء فالناس ،(٤٠ :٤١) بَِصريٌ﴾ تَْعَملُوَن ِبَما َُّه إِن ِشئْتُْم َما ﴿اْعَملُوا تشاء: ما وتعمل
يََشاءُوَن﴾ َما ِفيَها ﴿َلُهْم يشاءون: ما األرض يف ولهم ،(٢٩ :٨١) ،(٣٠ :٧٦) هللاُ﴾ يََشاءَ أَْن إِالَّ تََشاءُوَن
َمكَّنَّا ﴿َوَكذَِلَك األرض: يف يشاء ما وليوسف ،(٣٥ :٥٠) ،(٢٢ :٤٢) ،(٣٤ :٣٩) ،(١٦ :٢٥) ،(٣١ :١٦)
استحالة لبيان مرة ٦١ هلل بالنسبة األفعال ومن ،(٥٦ :١٢) يََشاءُ﴾ َحيُْث ِمنَْها ُ أ يَتَبَوَّ اْألَْرِض ِيف ِليُوُسَف
بثالث درجات ثالث عىل االستحالة عن ويعرب مستحيلة، أوضاع عىل فها لتوقُّ املستحيلة إمكانيته أو الفعل
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واالجتماعي الفردي الوعي أفعال خامًسا:

االجتماعي الوعي أفعال (2)

موضوعات يف العدل أصل نهاية يف القدماء أورده ما إىل االجتماعي الوعي أفعال تشري
املتأخرة.39 العقائد كتب يف أو األوىل التوحيد كتب يف سواء واألسعار، واألرزاق اآلجال ثالث:
اإلنسان بوجود تتعلق ألنها الفردي؛ الوعي أفعال بعد األفعال حرية موضوع يف ويدخل
الطبيعة، يف اإلنسان أفعال أي التوليد، خاتمة يف وظهورها ومعامالته، ورزقه وحياته
االجتماعية، الحياة يف األفعال توليد املرة هذه ولكن التوليد، من جزءًا أيًضا منها يجعل

فعل بني للتساوي مرتان «إذا» لإلمكان، مرة ٢٠ «إن» املطلقة، لالستحالة مرة ٢٩ «لو» للرشط: أدوات
شاء «إن تعبري ا أمَّ الحاالت، نصف من أكثر تمثِّل لالستحالة «لو» ولكن للحقيقة، إقراًرا وجوابه الرشط
هللا»، شاء «إن صيغة يف كامًال فقط مرات ٦ ثم هللا، بدون شاء» «إن مرة ١١ مرة، ١٧ يظهر فإنه هللا»
َشاءَ إِْن اْلَحَراَم اْلَمْسِجَد ﴿َلتَْدُخلُنَّ ،(٩٩ :١٢) آِمِننَي﴾ هللاُ َشاءَ إِْن ِمْرصَ اْدُخلُوا ﴿َوَقاَل لألمن: مرتان
أَْعِيص َوَال َصاِبًرا هللاُ َشاءَ إِْن َستَِجُدِني ﴿َقاَل للصرب: ومرتان ،(٢٧ :٤٨) ُرءُوَسُكْم﴾ ُمَحلِِّقنَي آِمِننَي هللاُ
،(١٠٢ :٣٧) اِبِريَن﴾ الصَّ ِمَن هللاُ َشاءَ إِْن َستَِجُدِني تُْؤَمُر َما اْفَعْل أَبَِت يَا ﴿َقاَل ،(٦٩ :١٨) أَْمًرا﴾ َلَك
واحدة ومرة ،(٢٧ :٢٨) اِلِحنَي﴾ الصَّ ِمَن هللاُ َشاءَ إِْن َستَِجُدِني َعَليَْك أَُشقَّ أَْن أُِريُد ﴿َوَما للصالح: ومرة
وليست خارجية أفعال كلها وهي ،(٧٠ :٢) َلُمْهتَُدوَن﴾ هللاُ َشاءَ إِْن َّا َوإِن َعَليْنَا تََشابََه اْلبََقَر ﴿إِنَّ للهداية:
الذهاب مثل االستحالة، عىل معظمها يف تدل «لو»، صيغ مثل فإنها هللا دون شاء» «إن صيغة ا أمَّ إيمانية،
هللا ولكن إغنائهم، أو إغراقهم أو بالخلق الذهاب أو األرض خسف أو السماء من آية إنزال أو بالوحي
مستحيًال شيئًا هللا يشاء أن استحالة لبيان «لو» صيغ يف أكثر ذلك ويتَّضح واالختبار، للحياة تركهم
مما أكثر يدركان جعلهما أو والبرص السمع ذهاب فيستحيل للطبيعة، أم هلل أم لإلنسان بالنسبة سواء
أو جميًعا قلوبهم يف اإليمان إدخال أو الهدى عىل الناس جمع يستحيل كما إنسانية، كحواس يدركان
يف القرآن تالوة أو هداها نفس كل إعطاء أو قرية كل يف نذير إرسال أو عليهم وحده هللا عبادة فرض
يستحيل كما األفعال، وحرية والتمييز والعقل والخلق التكليف ضد ألنها إنسانية استحاالت فهي قلوبهم؛
وإال واحدة، أمة الناس جمع أو االستحقاق أو االفرتاء أو القتال أو اإلنساني العنت هناك يكون أال
املالئكة إنزال مثل الطبيعة قوانني خرق يستحيل كما التعارف، وإمكانية املتبادل واإلثراء التعدُّد النتفى
أجاًجا واملاء حطاًما الزرع تحويل أو مسخهم أو باآليات البرش رفع أو ساكنًا الظل جعل أو السماء من
«لو» تعرب مستحيًال، تحقيقها أيًضا يجعل مستحيل أمر عىل هنا املشيئة فتعليق ولًدا، هللا يتخذ أن أو
استعماله عن ومنهي بل الفعيل، السلوك يف تحدث ال لذلك عميل؛ واقع عن وليس ف ِرصْ نظري حق عن
الحديثة اإلصالحية الحركات إحدى اعتمَدت وقد الشيطان». باب تفتح لو فإن لو، تقولوا «ال حديث: يف
الوهاب). عبد بن ملحمد التوحيد» «كتاب (انظر الندم يف يُقال وأالَّ التمنِّي وترك العمل إىل للدعوة عليه
النسفية، الغاية، املعالم، املحصل، املسائل، النظامية، األدلة، ملع التمهيد، اللمع، الِفَرق، مثل: وذلك 39

العضدية. الطوالع،
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املوضوعات أكثر واآلجال التاريخ، ويف املجتمع يف اجتماعي كوعي الفردي الوعي وظهور
أسعار تأتي ثم وكسبه، رزقه من أهم اإلنسان عمر وكأن األسعار، ثم األرزاق تتلوها تناوًال
فكلما تناوًال، الثالث املوضوعات أقل األسعار موضوع فإن شئنا وإن النهاية، يف السوق
األرزاق أن مع العمل، دون النظر عىل واقترصت فت توقَّ العامة املصالح من العقائد اقرتبت
املسائل بعض مع «اللطائف» يف والغنى الفقر مسألة تدخل ثم البلوى، بهما تعمُّ واألسعار
اقتصادية مسألة وليست قدرية كونية طبيعية مسألة كأنها أو لها أهمية ال وكأنها الطبيعية
والتجوير العدل مباحث يف واألسعار واألرزاق اآلجال مسألة وتظهر سياسية.40 اجتماعية
يظهر كما العدل مسألة أول يف األرزاق تظهر وقد والضالل.41 والهدى واالستثناء الختم بعد
موضوعات قبل األفعال خلق ختام يف تظهر وقد آخره.42 يف أو وسطه يف والفقر الغنى
والقبح الحسن تأتي وبعدها والقدر، والقضاء للكائنات اإلرادة شمول مثل األفعال خلق
األدلة عىل العتمادها السمعيات من جزء وهي العدل، موضوعات إحدى أنها عىل يدل مما
السلطة حجة عىل اعتمادها عىل يدل مما النقلية.43 األدلة عىل اعتمادها من أكثر السمعية
لحسابها؛ بتفسريها قام فإنه للسلطة، املثل هو السلطان كان وملا العقل، حجة عىل وليس

برهان.44 دون والتنظري التعقيل خارج ظلت ثَمَّ وِمْن

ص٩٧-٩٨. ج٥، الفصل، 40
(األصول، السمعية املسائل من أنها عىل يدل «اللمع» يف ال «اإلبانة» يف ذكرها ص٥٥–٥٧). (اإلبانة، 41

األرزاق (تذكر ص٥٠-٥١) (اإلنصاف، األسعار) دون فقط واألرزاق اآلجال (تذكر ص١٤٢–١٤٥)،
فقط).

الفقر من أفضل الغنى فصل، ص٣٥، مقسومة، األرزاق السنة: أهل قال «البحر»، يف النسفي يذكر 42

األسعار). دون واألرزاق اآلجال (تذكر ص٤١٥-٤١٦) النهاية، ص٥١–٥٣؛ (البحر،
مبحث بأجله، ميت الحق أهل عند املقتول عليها، اإلجماع وانعقد القرآن بها رصح أمور عن البحث يف 43

ص٣١٩-٣٢٠). (املواقف، األسعار مبحث الرزق،
بها الرشع ورد بأمور التصديق وجوب (ب) محمد. نبوة (أ) أبواب: أربعة وفيه الرابع القطب 44
والرصاط القرب وعذاب والنرش الحرش من به الرشع جاء بما العقل قضاء (١) العقل. بجوازها ونفى
مثل عقلية (أ) أنواع: ثالثة عىل وهي ص١١١–١١٨)؛ (االقتصاد، اإلضالل من االعتذار (٢) وامليزان.
(االقتصاد، واإليمان والِخذْالن والتوفيق األرزاق مثل لفظية (ب) ص١١٢–١١٤). (االقتصاد، اآلجال
أيًضا: ص١١٦–١١٨؛ (االقتصاد، والفسق والتوبة باملعروف األمر مثل فقهية (ج) ص١١٤–١١٦).

األسعار). دون فقط (اآلجال ص١٣) الجوهرة،
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اآلجال (1-2)

ويتفاَوت واملوت، الحياة نحو أوقاتمخصوصة األوقات، هي واآلجال الوقت، هو لغويٍّا األجل
ولكن الطبيعي.45 للموجود وصًفا أو اإلنساني للوجود وصًفا يكون أن بني أحيانًا الوقت
والوجود الزمنية الحياة إذن األجل يعني العمر؛ أي اإلنساني الوقت هو باألجل هنا املقصود
الزمان الليل. يف والنهار النهار يف الليل وولوج األفالك زمان الطبيعي الوقت وليس الزماني
عدم القدماء يحاول ذلك ومع طبيعيًة، وحركًة وعدًدا حسابًا وليس وجهد وطاقة توتر
ربما املوجودات، أجناس جميع عىل تعميمه بل وحده، اإلنساني بالوجود الزمان تخصيص
النفس، وخلود الصانع ِقَدم إلثبات أو الطبيعية الزمان بنهاية األشياء ونهاية العالم إلثبات
وملاذا بالزمان، الداخيل للشعور وصف بل لألشياء، مقولة ليس الحقيقة يف الوقت وتجديد
الدين قضاء أيًضا األجل يُفيد وقد الزمان؟ يف متناٍه واإلنسان لها نهاية ال أوقات إثبات
أجل انقضاء وكأن للدين، قضاءٌ هو اإلنسان عمر وكأن املال، هي الحياة وكأن للمعرس،

اإلنسان! وأجل الدين أجل األجلني، قبل حياة الدين فأداء العمر، انقضاء هو الدين
يف السبب أو املوت وهو البداية يف السبب لتحديد بطريقتني اآلجال القدماء ويحلل
أم باآللة موتًا أم باألجل موتًا يكون بالسكني قتًال املوت فهل األجل، انقضاء وهو النهاية
ملعرفة جديد من التولُّد إىل يُسار وهنا القاتل؟ يف موتًا أو املقتول يف موتًا أو بالقتل موتًا
وصًفا القتل عملية وصف يمكن الحالة هذه ويف القاتل، عن الفعل تولَّد أم هللا القتل؛ سبب
بالسيف الضارب يد يف حركات أي أعراض الرقبة، حز فالقتل خالًصا. جسميٍّا طبيعيٍّا
الحز بني يكن لم فإن املوت، وهو آخر عرض بها اقرتب املرضوب رقبة أجزاء يف وافرتاقات
علل وللموت بالعادة، فاالقرتان املوت، نفي الحز نفي تقدير من يلزم لم ارتباط واملوت
األمر أن يبدو وهنا العلل، انتفت إذا إال بالعلل القائلني عند الحز غري باطنة وأسباب أخرى
دون املوت سبب تكون خارجية قدرة إثبات منه الغاية بل ِرصًفا، طبيعيٍّا موضوًعا ليس
املوضوع من هروب النحو هذا عىل وهو املبارش، املوت وسبب اإلنسان حياة يف نظر ما
من مجموعة إىل االنتهاء ثم أكثر وتفصيل ٍة بدقَّ الطبيعي املوت تحليل ويمكن ملدلوله، وفقد

ال ص٧٨١-٧٨٢)، (الرشح، الطبيعي)، (الوقت عنه الغري حدوث املخاطب به يعرف حادث كل الوقت 45
االقتصاد، ص٣٦١-٣٦٢؛ (اإلرشاد، ومتجدد بمتجدد قرن أو متجدد بحادث اقرتن إذا إال للزمان معنى
لها املقارن وقتها الحياة وأجل وقته يشء كل فأجل األوقات، عن بها يعرب اآلجال ص١١٣-١١٤).

ص٣٦١-٣٦٢). (اإلرشاد،
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بانقضاء الطبيعي املوت إن أصلها.46 إىل املشكلة ترجع وبالتايل أوىل، علة إىل تؤدِّي العلل
اإلنسان حيث من ال العلم حيث من هو العضوي؛ املوت أي األجسام، وتحلُّل الحياة رشوط
مثل الجنائية املعامل يف املبارش السبب إىل يشري إنما الرقبة حز وحديث والحياة، واملجتمع

املخ.47 نزيف أو الغرق أسفكسيا
فكل والقدر؛ بالقضاء األجل تحديد يتم باملوت األجل تحديد النقيضمن الطرف وعىل
يكون أن قبل واالختيار الجرب موضوعات أحد هنا املوت يكون وبالتايل بأجله، ميت مقتول
ألجله ميت فاملقتول املعاد.48 موضوع وهو بعدها ما أو املوت بلحظة آخر موضوع بداية
فقد ُقتل، أو أنفه حتف عنه، رغًما مات ومن وقدرها.49 اآلجال خلق وهللا واحد، واألجل

كالرشط التقدُّم (ب) والشمال). (اليمني التكافؤ (أ) االرتباطات: من أنواع ثالثة بتحديد الغزايل يبدأ 46

االرتباطات هذه أحد يف واملقتول القاتل بني الصلة يضع أن ويحاول واملعلول. العلة (ج) واملرشوط.
ص١١٢-١١٣). (االقتصاد، الثالثة

وآجال الغريزيتني حرارته وانطفاء رطوبته بتحلُّل موته وقت هو طبيعي أجل للحيوان الفالسفة عند 47

ص١٠٩). التفتازاني، (رشح واألعراض األوقات بحسب طبيعته مقتىض خالف عىل اخرتامية
وقدره هللا بقضاء هي هل اآلجال: عن يسأل ربما أنه تقدَّم بما اتصاله ووجه اآلجال، يف فصل 48

ص٧٨١-٧٨٢). (الرشح،
واألجل ألجله، ميت املقتول خاص؛ بوجه واألشاعرة عام، بوجه الحديث وأصحاب السنة أهل عند 49

يعني ص١٨٩-١٩٠)؛ الكلنبوي، حاشية ص١٣٨–١٥٢؛ (األصول، وقدرها اآلجال هللا خلق وقد واحد،
من ص١١-١٢)، (اإلبانة، وقتل مات فبأجل ُقتل أو مات من ص٣٩٧–٤١٦)، (النهاية، والرزق األجل
(اإلرشاد، يكون أن بد ال كونه علم وما أمره مآله أزله يف هللا علم يف قتل الذي أن بمعنى بأجله مات يُقتل
ص٥٥-٥٦)، اإلبانة، ص٣٢٤؛ ج١، (مقاالت، بأجله ُقتل ُقتل ومن بأجله مات من امليت ص٣٦٢-٣٦٣).
علم الذي الزمان هو األجل ص١٠٩). (النسفية، واحد واألجل ص١٠٨). (النسفية، بأجله ميت واملقتول
قوله بال باالخرتاع مستبد هللا تعاىل، بفعله وموته بأجله ميت الحق أهل عند فاملقتول فيه؛ يموت أنه هللا
عدم الحز عدم تقدير من يجب فال الحز، مع باخرتاعه الرب به استبد املوت علة، مخلوق يكون وال
ألن بأجله مات املقتول التولد، وإبطال هللا قدرة عموم ص١١٣-١١٤)، (االقتصاد، التعليل إبطال املوت
(القول، يستقدم وال ساعًة يستأخر ال مات من كل أجل انتهى قد موته، فيه خلق الذي الوقت هو األجل

شعًرا: قيل وقد ص٩٥)،

يُ��ق��بَ��ل ال ب��اط��ٌل ه��ذا وغ��ي��ر يُ��ق��ت��ل م��ن ب��ع��م��ره وم��يِّ��ت

ص٦١-٦٢) ج٢، (الجوهرة،
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يجب حان قد أجله دام ما ولكن عمره، يف هللا يزيد وأن يموت أالَّ يمكن وكان بأجله، مات
يمت لم وإن اإلرادة، وشمول العلم سبق هو هنا القتل سبب كتاب، أجل فلكل املوت، عليه
ويصبح جرب، موت إىل أو جٍرب إىل األجل ل يتحوَّ وبالتايل أنِفه، حتف بغريِه مات هللا بقدر
يف كما مالقيه فهو اإلنسان؛ منه يفرُّ أينما املوت طريد يصبح كما لإلنسان مطاِرًدا املوت
بركة الزيادة كانت وإذا العمر، يف نقصان وال زيادة فال القدماء، عند أورفيوس أسطورة
حوادث عن والتعمية املوت لتربير والقضاء األجل استخدام إن الربكة؟50 يف النقصقلة فهل
مزايدة سبيل يف الحقائق عن تعميٌة َلهو واآلثام؛ الرشور وكل واالغتياالت والفقر الطريق
الرعية.51 ملوت املبارشة لألسباب إخفاء وراءها ليتسرتَّ السلطان عنها يرىض اإليمان يف

وأيًضا:
ال��زل��ل وج��اِن��ب روٍح ذي ل��ك��ل األج��ل ان��ت��ه��ى إذا ال��م��وَت واع��ت��ِق��د
ح��م��ام ي��ع��م��ه��م ال تُ��دف��ع أرح��ام إن��م��ا ب��ع��ض ك��ق��ول
األوص��ال ت��ع��دم ب��اح��ت��الل ب��ل آج��ال ال آخ��ري��ن وق��ول
م��س��ت��ق��ر م��ا ال��ق��ت��ل ج��ن��س وال��م��وت ال��ع��م��ر م��وف��ى م��ق��ت��ول وك��ل

ص٩٤-٩٥) (الوسيلة،

األج��ل ب��ان��ت��ه��اء االع��ت��ب��ار ل��ك��ن ع��م��ل م��ن ي��ل��ي��ق م��ا ك��ل دل��ي��ل

ص٣٤-٣٥) (الوسيلة،

لعمره، أجًال هللا جعل الذي بأجله مات إنما ُقتل أو أنفه حتف مات من كل إن السنة: أهل قال 50

إليها يُبقه لم التي املدة تكن لم مدة إىل يُبقه لم متى لكنه عمره، يف والزيادة إبقائه عىل قادر وهللا
وال الزيادة يقبل ال واحد األجل أن الحق أهل مذهب ص١٤٢)، األصول، ص٢٤١؛ (الِفَرق، له أجًال
الخري بحسب الزيادة وأن آحاد، خرب وهو العمر، تزيد الرحم صلة هللا، علم يف والطاعات النقصان،
يف أنفه حتف ملات تقديًرا يُقتل لم لو آخرون: وقال ص١٣٢) اإلتحاف، ص٦١-٦٢؛ (التحف، والربكة
ُقتل من وكذا بأجله مات أنفه حتف مات من ص٢٦٢-٢٦٣)، (اإلرشاد، فيه القتل ر يقدَّ الذي الوقت

املوت. وقت هو األجل بأجله، مات
لم لو املقتول يف املشهور الخالف يف بأجله ميٌت املقتول أن يف األشاعرة رأي يشاطرون املعتزلة بعض إن 51
أو فيه يموت اإلنسان أن هللا معلوم يف الذي الوقت هو فاألجل واملوت؟ الحياة حال يف يكون كان كيف يُقتل
القاطع يكون وال قطًعا يموت فاملقتول الهذيل، أبو ومنهم بأجله، مات مات وإذا بأجله ُقتل ُقتل فإذا يُقتل،
يزداد أن يجوز وال الوقت، ذلك يف ملات يُقتل لم لو الرجل أن وعنده ص٧٨٣-٧٨٤)، (الرشح، ألجله قاطًعا
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للموت املبارشة األسباب إىل االلتفات عدم إن الرشع.52 أساس الحياة عىل املحافظة أن مع
الطرقات حوادث عىل وتغطية وتعمية الناس لحياة حرمة وعدم االجتماعية باألوضاع جهٌل
رغبًة الهشة والبنايات للسقوط اآليلة واملنازل املفتوحة والبالوعات العارية الكهرباء وأسالك
الرسقة أجل من والقتل العضالة، واألمراض الفاسدة واألغذية لألموال، ورسقة الربح يف
لتربير الشعبي الدين يف كتاب» أجل «لكل ويُستعمل العدوانية، والحروب والجوع، والفقر
املدينة يف الحاكم مسئولية أليست الغضب؟ تفريغ وملاذا األحزان، ولدفع للسلوى يشء كل
الحكام بأيدي تتعثَّر بأكملها أمم بال فما الطرق؟ يف تعثر ال حتى لبغلِته الطريق يسوَي أن
ال ثم العمر إلطالة النظري الحق هللا إعطاء من الفائدة وما األعداء؟ بأيدي تكون أن قبل
ال وملاذا قرار؟ يف تخرج ال قدرة أو فعل يف ق تتحقَّ ال نيٍة من الفائدة ما بالفعل؟ يُطيله
وملاذا أخرى؟ مراحل يف الرسالة ق ويحقِّ أكثر ويعلم أكثر ينتج حتى أكثر اإلنسان يعيش
فن وإن الحياة؟ وإطالة العمر طول يبقى ال وملاذا والقاتل؟ القتل وعن املوت عن الدفاع
وكثريًا العقاقري، واكتشاف البدن وتقوية األمراض ومحاربة الحياة إطالة يف كله العيش
املوت نقدِّس ونحن الحياة، وحب الحياة وفن الحياة شعر والفنانون الشعراء صاغ ما
الوجود.53 نعشق مما أكثر العدم فنتمنَّى حتفه، ويالقي أنفه رغم اإلنسان فيموت واملرض،

األشاعرة مثل واألرزاق باآلجال قال كما ص٧٨)، ج١، امللل، ص٢٩٥؛ ج١، (مقاالت، ينقص أو العمر يف
اإلتحاف، ص٦٢؛ (التحفة، قطًعا القتل بدل لكن يقتل لم وهو أجله املقتول أن وعنده ص٤١)، ج١، (امللل،
بأجله قتله وقت يف مات يُقتل لم لو املقتول بأن السنة أهل قول يف الهذيل أبي مثل والجبائي ص١٣٢)،
اإلمكان تقدير عىل إالَّ ذلك غري الجبائي ز يجوِّ وال عمره، من وال له أجًال تكن لم إليها يعش لم التي املدة ألن
املقتول وكذلك بأجله يموت امليت النجار؛ محمد بن الحسني وعند ص١٤٢–١٤٤)، (األصول، النظري
لو البقاء إمكان تُنكر ال التي األشاعرة طي متوسِّ رأي ذلك ويقاِرب ص٣١٦). ج١، (مقاالت، بأجله يُقتل
ص١٤٢-١٤٣). (الوصول، له أجًال تكن لم قبلها ُقتل التي املدة إن فقط يقولون ولكن املقتول، يمت لم

شعًرا: قولهم يف القدماء بعض إال ذلك إىل يرش لم 52

ال��ج��ن��ات ت��ش��ت��ه��ي م��ن ورزق��ه ب��ال��ح��ي��اة ال��ح��رب ش��ه��ي��د ووص��ف

واملوت، الحياة حالة يف يكون كان كيف يُقتل لم لو املقتول سؤال عىل يجيب فإنه املعتزلة جمهور ا أمَّ 53
من قتل (ب) هللا. فعل من موت (أ) ميتتني: ميت املقتول إن القدرية أكثر قال فقد ال؟ أم يموت هل
بالقاتل يقوم والقتل به قائم واملوت ميت واملقتول املوت، غري القتل األشاعرة: قال حني يف القاتل، فعل
قادرين العباد فجعلوا أجله، عليه مقطوع املقتول إن القدرية من الباقون قال بينما ص٢٤٣)، (األصول،
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أكرب حياًة اإلنسان يتمنَّى ال وملاذا كقيمٍة، الحياة عىل يُبقي األقل عىل قتًال املوت رفض إن
أنفه حتف عنه رغًما ال اختياًرا املوت عىل اإلنسان يُقبل قد رسالته؟ عىل يقيض موٍت دون
وليس بحياته تضحيًة عنه، رغًما وليس باختياِره شهيًدا اإلنسان يموت قد الرسالة، إلكمال
الشعوب قتل هل جماعي؟ أم فرديٌّ القتل وهل دفًعا، إليه مدفوًعا حتفه للقاء عنه رغًما

محدًدا، أجًال له هللا قىض من أجل يف يزيدوا أن لجاز ذلك جاز ولو ووقته، هللا له أجَّ مما ينقصوا أن عىل
عليهم األشاعرة من تشنيٌع وهذا فيه، النقصان عىل يقدروا لم آخر أجل يف الزيادة عىل يقدروا لم وإذا
وأن ص٢٤١)، (الِفَرق، أجله عليه مقطوع املقتول بأن املعتزلة قال صحيح ص١٤٢-١٤٣)، (األصول،
القاتل، ذم بدليل رضورة؛ أجله هو أمد إىل لعاش يُقتل لم لو وأنه القاتل، فعل من موتُه تولَّد املقتول
يستحق ال فكان توليًدا، وال مباًرشا ال أمًرا بفعله يجلب لم فهو يقتله؛ لم وإن ملات بأجله ميتًا كان ولو
القليل الزمان يف الغفري الجم موت أن بالرضورة نعلم ألوًفا، الواحدة امللحمة يف قتل ربما وبأنه الذم،
(املواقف، القاتل إىل منسوب باألجل واقع العادة يخالف ال ما بامتناعه، العادة تحكم مما قتل بال
فاألجل ص٣٦٢-٣٦٣)؛ (اإلرشاد، أجله بذلك قاطٌع والقاتل مدة، لبقي فيه القتل عدم ُقدِّر لو ص٣٢٠)،
فيه ُقتل الذي الوقت دون أجله هو إليه لبقي يُقتل لم لو اإلنسان أن هللا معلوم يف الذي الوقت هو
هللا علم الذي الوقت وهو واحد أجل له فاملقتول أجله، املقتول عىل قطع القاتل ص٢٩٥)، ج١، (مقاالت،
البغداديني املعتزلة وعند ص١٣٢)، اإلتحاف، ص٦٢؛ (التحفة، قطًعا إليه لعاش يُقتل لم فلو فيه، موته
باألحاديث املعتزلة ت واحتجَّ األجل، عليه هللا قطع ص٣٨٣-٣٨٤)، (الرشح، قطًعا يعيش املقتول كان
عقابًا وال ا ذمٍّ القاتل استحق ملا بأجله ميتًا كان لو وبأنه العمر يف تزيد الطاعات بعض أن يف الواردة
حاشية ص١٠٨-١٠٩؛ التفتازاني، (رشح بكسبه وال بخلقه املقتول موت ليس إذ قصاًصا؛ وال ديًة وال
رسوًال يُمت لم هللا أن وبرش رضار حاشا وعندهم ص١٠٨)، اإلسفراييني، حاشية ص١٠٨؛ الخلخايل،
(الفصل، حزم ابن لسخرية طبًقا خريًا لفعلوا عاشوا أنهم ولو املؤمنني، أمهات وال صحابيٍّا وال نبيٍّا وال
عند عليه املوت يتقدَّم ال أنه إال الكعبي)، (باستثناء واألشاعرة املعتزلة عند واحد األجل ص٤٤)، ج٥،
(الِفَرق، بميت ليس فاملقتول الكعبي عند ا أمَّ ص١٠٨)، (اإلسفراييني، املعتزلة عند ويتقدَّم األشاعرة
فعل واملوت العبد فعل القتل ص٢٤٣). (األصول، القاتل قبل من والقتل هللا قبل من فاملوت ص٢٤١)؛
أجله إىل لعاش يُقتل لم لو واملوت، القتل أجالن: فللمقتول ص١٣٢)؛ اإلتحاف، ص٦٢؛ (التحفة، هللا
يموت أن ويجوز يحيا أن يجوز الجبار: عبد القايض وعند ص١٠٩)، التفتازاني، (رشح املوت هو الذي
فعل، ما غري عىل هللا يقدر ال األسواري: عيل وعند ص٧٨٣-٧٨٤). (الرشح، الجواز إال ليس القطع دون
هاشم أبي وعند ص٣٨-٣٩)، ج٥، (الفصل، ذلك قبل يميته أن هللا يقدر ال يموت، أنه هللا علم من وأن
حزم ابن نفى وقد النبي، عمل مما أكثر والخري الحسنات من يعمل أن لجاز املسلم املحسن عمر طال لو
يجوز إذن املعتزلة جمهور عند ص٤٣)، ج٥، (الفصل، إمكانًا الطاعات بزيادة التسليم من بالرغم ذلك
(مقاالت، الحياة برضورة وحكم ذلك البعض أحال بينما يعيش، أو املقتول يموت أن القاتل يقتل لم لو

ص٢٩٥). ج١،

295



(٣) الثورة إىل العقيدة من

قتلها الذي هو هللا أن أم بآجالها موت تحرُّرها أجل من والثائرة حرياتها أجل من املناضلة
حريتها؟ سبيل يف باملاليني ضحت أنها أم

الطريق وحوادث الجوع ولوال أكثر، يعيش أن لإلنسان ممكن لكان املوت أسباب لوال
ة وبالصحَّ األحياء، نسبة وزادت الوفيات نسبة ولقلَّت الشعوب، من كثريٌ واألمراضلعاشت
أن يمكنه وكان القاتل من أو هللا من املوت ألن ميت غري املقتول رين، املعمَّ نسبة ترتفع
لو القصاص، يف أجله عليه يُقَطع أن القاتل عىل فوجب أجله، عليه مقطوع املقتول يحيا،
معنى إن قتل، بال اإلنسان يموت أن يمكن وال الوقت، ذلك يف مات ملا اإلنسان يُقتل لم
سبٌب فالطاعات العمر؛ يف تطيل والسعادة الصحة وفرة أن العمر يف الطاعات تزيد أن
والصوم، التخمة وعدم للصالة، املبكِّر االستيقاظ مثل ثانيٍة أخرى أسباٍب إىل يؤدِّي أول
بني األجل من األجل فيتدرَّج الوحي أصل يف ا أمَّ النفسية، الصحة أي الداخيل؛ واالطمئنان
أجل إىل التاريخ يف وحياتها األمة أجل إىل عمره يف الفرد أجل إىل الدين أجل إىل الزوجني

الزمان.54 وانتهاء كله الكون

ثَمَّ وِمْن مرتني؛ إال فعًال يذكر ولم جمع، دون مفرًدا مرة ٥٥ الوحي أصل يف «األجل» لفظ ذكر 54

الَِّذي أََجَلنَا َوبََلْغنَا ِببَْعٍض بَْعُضنَا اْستَْمتََع ﴿َربَّنَا وحياته: لإلنسان مرة ألحد، فعًال وليس وضٌع فاألجل
بال مرة ٣٦ استُعمل وقد ،(١٢ :٧٧) َلْت﴾ أُجِّ يَْوٍم ﴿ِألَيِّ وعمره: للكون ومرة ،(١٢٨ :٦) َلنَا﴾ ْلَت أَجَّ
وقد اإلنسان، عجز ا إمَّ األجل ويعني ملكية، وليس وجود أيًضا األجل أن عىل يدلُّ ا ممَّ ضمائر إضافة
هللاُ َر يَُؤخِّ ﴿َوَلْن مثل: األوَّل املعنى وهو االستعماالت، نصف من أكثر أي مرة، ٣٠ املعنى هذا استُعمل
،(٣٤ :٧) يَْستَْقِدُموَن﴾ َوَال َساَعًة يَْستَأِْخُروَن َال أََجلُُهْم َجاءَ ﴿َفِإذَا ،(١١ :٦٣) أََجلَُها﴾ َجاءَ إِذَا نَْفًسا
الَِّذي ﴿ُهَو ،(١٤٥ :٣) ًال﴾ ُمَؤجَّ ِكتَابًا ِهللا ِبِإذِْن إِالَّ تَُموَت أَْن ِلنَْفٍس َكاَن ﴿َوَما ،(٦١ :١٦) ،(٤٩ :١٠)
اْألَْرَحاِم ِيف ﴿َونُِقرُّ ،(٣٨ :١٣) ِكتَاٌب﴾ أََجٍل ﴿ِلُكلِّ ،(٢ :٦) ى﴾ ُمَسمٍّ َوأََجٌل أََجًال َقَىض ثُمَّ ِطنٍي ِمْن َخَلَقُكْم
الَِّذي ﴿ُهَو ،(٥ :٢٩) َآلٍت﴾ ِهللا أََجَل َفِإنَّ ِهللا ِلَقاءَ يَْرُجو َكاَن ﴿َمْن ،(٥ :٢٢) ى﴾ ُمَسمٍّ أََجٍل إَِىل نََشاءُ َما
،(٦٧ :٤٠) ى﴾ ُمَسمٍّ أََجًال َولِتَبْلُُغوا َقبُْل ِمْن يُتََوىفَّ َمْن ﴿َوِمنُْكْم ،(٢ :٦) أََجًال﴾ َقَىض ثُمَّ ِطنٍي ِمْن َخَلَقُكْم
وإال بالزمان، مضغوًطا يكون وحتى الغد، إىل عمله ل يؤجَّ وال اإلنسان يفعل حتى بحاٍل األجل ر يؤخَّ وال
﴿َوَما ،(٧٧ :٤) أََجٍل﴾ إَِىل ْرتَنَا أَخَّ َلْوَال اْلِقتَاَل َعَليْنَا َكتَبَْت ِلَم َربَّنَا ﴿َوَقالُوا شيئًا: يفعل ولم العمر فاته
ى﴾ ُمَسمٍّ أََجٍل إَِىل َرُكْم َويَُؤخِّ ذُنُوِبُكْم ِمْن َلُكْم ِليَْغِفَر ﴿يَْدُعوُكْم ،(١٠٤ :١١) َمْعُدوٍد﴾ ِألََجٍل إِالَّ ُرُه نَُؤخِّ
والقمر للشمس مرات ٩ الطبيعي الكوني الزمن بمعنى لألجل الثاني االستعمال ويأتى .(١٠ :١٤)
١٣؛ :٣٥ ٢٩؛ :٢١ ٢؛ :١٣) ى﴾، ُمَسمٍّ ِألََجٍل يَْجِري ُكلٌّ َواْلَقَمَر ْمَس الشَّ َر ﴿َوَسخَّ واألرض والسموات
الثالث واملعنى (٣ :٤٦ ،٨ :٣٠) َوأََجٍل﴾، ِباْلَحقِّ إِالَّ بَيْنَُهَما َوَما َواْألَْرَض َمَواِت السَّ هللاُ َخَلَق ﴿َما ،(٥ :٣٩
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األرزاق (2-2)

ترتبط عملية موضوعات إىل اها يتعدَّ بل خالصة، نظرية فلسفية مسألًة األفعال خلق ليس
موضوع أن إال والفقر، والغنى واألسعار والسوق واملال والكسب الرزق الناسمثل بمصالح
محدودٌة واملوت الحياة عىل السيطرة عىل اإلنسان قدرة ألن اآلجال؛ موضوع من أهم األرزاق
األرزاق ا أمَّ واالجتماعية، والبيئية البدنية العالقات من عديد يف وجوِده لتشابك نظًرا
اإلرادة إىل أقرَب تقدير، أكثر عىل اآلجال، كانت وإذا عليها، للسيطرة أعظم قدرٌة فلإلنسان
القدماء يعتربَها أن والعجيب اإلنسانية، األفعال إىل أقرب تقدير أقل عىل األرزاق فإن اإللهية،
الذات توحيد من واالنتقال االقتصادي، والنشاط التوحيد بني الصلة موطن وهي مهمة غري
العالم.55 يف واإلنسان اإلنساني والنشاط واملجتمع الثورة توحيد إىل واألفعال والصفات
واملحن املصائب كل وأن وقدره! هللا بقضاء هللا أفعال من وكأنها القدماء يذكرها ذلك ومع
وكيف وقضائه، هللا بتقدير كلها وحرمان وبؤس فقر من اإلنسان يصيب وما والشدائد
والسيايس االجتماعي النظام إطار يف العباد بجهد وليس وقدره هللا بقضاء الرزق يكون
ومحرومة وبائسة فقريًة األمة جماهري كانت وملا اإلنسان؟ فيه يوجد الذي واالقتصادي

ُعْقَدَة تَْعِزُموا ﴿َوَال االجتماعية: للعالقات األوىل الدرجة الزوجني، بني العالقة مدة النكاح، أجل هو لألجل
ِبَمْعُروٍف َفأَْمِسُكوُهنَّ أََجَلُهنَّ َفبََلْغَن النَِّساءَ َطلَّْقتُُم ﴿َوإِذَا ،(٢٣٥ :٢) أََجَلُه﴾ اْلِكتَاُب يَبْلَُغ َحتَّى النَِّكاِح
،(٢٣٢ :٢) ﴾ تَْعُضلُوُهنَّ َفَال أََجَلُهنَّ َفبََلْغَن النَِّساءَ َطلَّْقتُُم ﴿َوإِذَا ،(٢٣١ :٢) ِبَمْعُروٍف﴾ ُحوُهنَّ َرسِّ أَْو
َفأَْمِسُكوُهنَّ أََجَلُهنَّ بََلْغَن ﴿َفِإذَا ،(٢٣٤ :٢) ﴾ أَنُْفِسِهنَّ ِيف َفَعْلَن ِفيَما َعَليُْكْم ُجنَاَح َفَال أََجَلُهنَّ بََلْغَن ﴿َفِإذَا
ثم .(٤ :٦٥) ﴾ َحْمَلُهنَّ يََضْعَن أَْن أََجلُُهنَّ اْألَْحَماِل ﴿َوأُوَالُت ،(٢ :٦٥) ِبَمْعُروٍف﴾ َفاِرُقوُهنَّ أَْو ِبَمْعُروٍف
يَْستَأِْخُروَن َال أََجلُُهْم َجاءَ َفِإذَا أََجٌل ٍة أُمَّ ﴿َولُِكلِّ مرات: ٤ التاريخ، يف وعمرها األمة أجل األجل، يعني
األجل يعني وقد .(٤٣ :٢٣) يَْستَأِْخُروَن﴾ َوَما أََجَلَها ٍة أُمَّ ِمْن تَْسِبُق ﴿َما ،(٤٩ :١٠) ،(٣٤ :٧) َساَعًة﴾
وقد .(١٣٥ :٧) يَنُْكثُوَن﴾ ُهْم إِذَا بَاِلُغوُه ُهْم أََجٍل إَِىل الرِّْجَز َعنُْهُم َكَشْفنَا ا ﴿َفَلمَّ الزمن: من مدة مجرد
تَْكتُبُوُه أَْن تَْسأَُموا ﴿َوَال ،(٢٨٢ :٢) َفاْكتُبُوُه﴾ ى ُمَسمٍّ أََجٍل إَِىل ِبَديٍْن تََدايَنْتُْم ﴿إِذَا الدين: أجل أخريًا يعني

.(٢٨ :٢٨) َعَيلَّ﴾ ُعْدَواَن َفَال َقَضيُْت اْألََجَلنْيِ ﴿أَيََّما ،(٢٨٢ :٢) أََجِلِه﴾ إَِىل َكِبريًا أَْو َصِغريًا
وغريه، املهم بني يميز ال من دأب وأمثاله بهذا الوقت وتضييع النعمة، وهو الرزق أمر يف طولوا ثم 55

النظَّار يدي وبني باملهم إال العمر يضيع أن ينبغي فال له، قيمة ال وأنه عمره، بقية قدر يعرف وال
يوفقنا أن هللا فنسأل اإلطالقات، ومقتىض األلفاظ موجب عن البحث من أهم عنهم البحث مشكلة أمور

ص١١٥-١١٦). (االقتصاد، يعنينا ملا لالشتغال
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أو املتخلفة الشعوب ضمن وتصنَّف والجوع، التغذية وسوء بالقحط املثل بها يُرضب
تربيٌر وقدره هللا بقضاء الرزق جْعَل فإن الفقر، خط تحت ما عالم أي الرابع، العالم
ضحية األمة جماهري تكون وملاذا العيش، وَشَظف للضنك وقبوٌل والحرمان والبؤس للفقر
األوضاع عىل اإلبقاء إىل محالة ال يؤدي ذلك إن محظياته؟ من الحكَّام ويكون والقدر القضاء
إمكانية أية عىل والقضاء الطبقات بني شديٍد وتفاوٍت واحتكاٍر وفقٍر استغالٍل من القائمة
واالجتماعي والسيايس االقتصادي النظام وتطبيق الناس بني العدالة وتحقيق التغيري يف
االجتماعية األوضاع وتكون لها، أصًال وليس الرشيعة ضد العقيدة تكون وهنا للرشيعة،
عليها تعلق التي األوىل العلة هي جديد من والقضية مًعا. والعقيدة للرشيعة مناهضة
األغلبية تعجز التي الثانية العلل مواجهة يف األغلبية ضد األقلية تمثِّلها والتي البرش أخطاء

تمثُّلها.56 عن حتى

واآلجال اآلجال عىل مقدَّرة األرزاق ص٣٥–٣٧)، (البحر، مقسومة األرزاق األشاعرة السنة أهل عند 56

عند ينتهي شاء إن هللا علم وما الحيوانات بحياة النهايات ليستخلص نهاية حادٍث ولكل عليها، مقدرة
أجلهم جاء فإذا ناقص، منها ينقص وال زائد األرزاق يف يزيد فال وحكم، علم كما األمر كان معلوم أجل
باألجل مطلق حكم حكمان؛ املحفوظ اللوح يف املكتوب إن قيل وقد يستقدمون، وال ساعة رون يتأخَّ ال
حمل وعليه كذا، منها نقص كذا فعل وإن وأصله رزقه يف يُزاد كذا فعل إن برشط مقيد وحكم والرزق،
هللا: كثَّرهم السنة أهل قال ص٤١٥-٤١٦)، (النهاية، العمر يف يزيد الرحم صلة عن الخرب يف ورد ما
هللا ل يتكفَّ الذي والرزق الفاجرين، بفجور تنقص وال املتقني بتقوى تزيد ال معلومة مقسومة األرزاق
ألفعالهم وخالق آلجالهم ومؤقت الخلق لجميع األرزاق مقدر وأنه ص٣٥–٣٧)، (البحر، الغذاء! هو به
والنفَع والرشَّ الخريَ بيده وأن سواه، رازق وال غريه، خالق ال لها، ورب وإله مقدوراتهم عىل وقادر
شاء ما مشيئته، عن مخلوق يخرج وال بإرادته إال حاِدٌث يكون ال األفعال لجميع مقدر وأنه والرضَر،
من للناس هللا يفتح ما مثل ذلك لتربير النقلية الحجج استخراج أكثر وما يكن، لم يشأ لم وما كان هللا
بخري يردك وإن هو، إال له كاشف فال برض هللا يمسك وإن له، مرسل فال ويمسك لها، ممسك فال رحمته
فالدواء األوىل؛ العلة إىل يشء كل ورد ذاته التعليل إىل ذلك يمتد ثم ص٣٥–٣٧)، (البحر، لفضله راد فال
مع رشيًكا اتخذ ألنه هللا من الشفاء بل كفر، الطبيب من أو الدواء من الشفاء ورؤية هللا، من الشفاء سبب
دفع سبب الثياب وليست كفر، الكسب من الرزق ورؤية هللا، من والرزق سبب، والكسب الشفاء، من هللا
ص٣٥–٣٧)، (البحر، كفر الثياب من والربد الحر دفع ورؤية هللا، هو والربد الحر ودافع والربد الحر
وبقي رزقه أعجله فقد ُقتل فمن األرزاق، قدَّر هللا أن فعندهم ذلك، يف األشاعرة املعتزلة بعض شارك وقد
أن األشاعرة مثل الجبار عبد القايض ويرى ص١٧٦)، (التنبيه، يستكمله ولم يستوِفه لم ما الرزق من له
وإذا حقيقًة، الرازق فهو بها؛ االنتفاع يمكن بحيث وجعلها خلقها الذي فهو هللا؛ جهة من كلها األرزاق
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فال يشء؛ فيه حي يمَّ ال الذي املحفوظ» «اللوح يف األرزاق تُكتب األبد إىل ذلك ولتثبيت
فاهلل الغني؛ رزق من والنقصان الفقري رزق زيادة منه، النقصان أو الرزق يف الزيادة يمكن
كل هلل اإلنسان، حق هللاوالرزق حق الخلق أن مع الرزق هو الخلق وكأن والرازق، الخالق هو
هو السلطان وأن للخلق الحق الرازق هو هللا أن من وبالرغم اليشء، بعض ولإلنسان يشء
والسلطان هللا بني التوحيد أسهل ما أنه إال باملجاز، الرازق هو واألمري للرعية باملجاز الرازق
يعتمد نظام يف خاصًة حقيقة، إىل واملجاز مجاز إىل الحقيقة ل تتحوَّ أن أسهل وما واألمري،
مقسومٌة األرزاق أن عىل بالنقل االستدالل وأن للنصوص، الحريف والتأويل النقل ة حجَّ عىل

السلطان. لفقيه موكول النص فتفسري الغني، مال يف ه بحقِّ املطالبة من الفقري تمنع
أفعال يف يظهر ال الجهد هذا فإن رزقه، تحديد يف دوٌر اإلنسان لجهد كان ما فإذا
من االقتصادية األفعال يف بل الفاجر، رزق ويقلُّ التقي رزق فيزداد الفجور، أو التقوى
تصور وإن عنه، بديًال وليست االقتصاد باطن يف فاألخالق وأجر؛ ومشاركة وربح إنتاج
ما دون الفردية األخالق طريق عن االجتماعية للقضية حل هو االقتصاد عن بديًال األخالق
ينتج فقد االجتماعي، للتغري يكفي ال بالظلم اإلقرار وإن االجتماعي، النظام بجوهر تغيري
بالرضورة يكون ال الرزق استيفاء عدم وإن ثورة، أو اجتماعي تغري دون الندم مجرد عنه
املوت إال لهم سبيل فال ثَمَّ وِمْن أرزاقهم؛ تُستوىف ال ما األحياء من فهناك باملوت، مرشوًطا
تحوَّلت فقد الناس، به يؤمن شعبي دين إىل كله ذلك تحول وقد الرزق!57 الستيفاء انتظاًرا

(الرشح، واملجاز ع التوسُّ من نوع عىل كان رعيته والسلطان جنده األمري رزق فيقال ِمنَّا الواحد وصف
هللا املعتزلة بعض عند ص٤١)، ج١، (امللل، واألرزاق باآلجال الهذيل أبو قال وكذلك ص٧٨٥-٧٨٦)،
املتأخرة: العقائد يف شعًرا قيل وقد ص١٩٦)، ج١، (مقاالت، هللا أرزاق وهي األرزاق، وكذلك األجسام خالق

ال��م��ؤم��ن رزق م��ث��ل وت��رًك��ا ف��ع��ًال م��م��ك��ن ك��ل ع��ل��ي��ه وج��ائ��ز

ص٣٤-٣٥) (الوسيلة

ولم يستوِفه لم ما الرزق من له وبقي رزقه أعجله فقد ُقتل فمن أيًضا، األرزاق هللا قدَّر املعتزلة عند 57

ص٥٣-٥٤)، ج١، (امللل، املال وطلب االكتساب العبد عىل تفرض ولكن ص١٧٦)، (التنبيه، يستكمْله
يريدها وال واملحن بالرش يقيض ال هللا ألن العبد؛ جهد برتك ولكن هللا بقضاء واملحن الشدائد ليست
فرض وما املواريث استحقاق من به حكم الذي الوجه عىل إال األرزاق هللا يقسم لم ص٣٥–٣٧)، (البحر،
ما اإلنسان يفوت قد منهم، ذكر ومن القربى فلذوي الغنائم من فرض وما ألهلها، الصدقات سهام من
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الدينية الرتبية وتوجيه اإلعالم أجهزة عىل السيطرة بفعل الجماهري عقائد إىل السلطة عقيدة
دراسة املوضوع هل اإلنسان، جهد والنقصيف بالزيادة االعرتاف هذا يف وحتى املدارس، يف
مقابل يف اإلنسانية القدرة إلظهار مقلوب عقيل تمرين مجرد أم واألجور للدخول علمية
نتيجة اإلنسان أفعال من وليست هللا أفعال من اعتبارها عىل فعل كرد اإللهية، القدرة
النظام ونوع األجور وسياسة فيه القومي الدخل وتوزيع مجتمعه يف اإلنتاج وأنماط لعمله
ويبسطه املؤمنني عىل الرزق يَْقِرت فكيف هللا، أفعال من األرزاق كانت وإذا االقتصادي؟
زيادة وهل هللا؟ من الكافرين عىل وضيقه املؤمنني لدى الرزق بسطه وهل الكافرين؟ عىل
سبع الحجيج مع وذَهابه للصلوات وأدائه والعبادات للشعائر ممارسته من املؤمن رزق
املعاش أحوال يف قوانينها لها واقتصادية وسياسية اجتماعية أوضاٌع األرزاق إن مرات؟
عىل القدماء ويعتمد املجتمع، يف األموال لسيولة وتنظيمه الوحي أصل يف ذلك يبدو كما
عما العقل وإبعاد السلطة حجة إىل االرتكان يمكنَهم حتى العقلية دون النقلية الحجج

الوحي! لنصوص األعظم املفرس هو السلطان فقيه أن طاملا ومعاشهم الناس يمسُّ
يملكه ما هو اإلنسان ورزق امللكية، هو الرزق ل: األوَّ للرزق: تعريفات ثالثة وهناك
اإلرث أو الحيازة ا إمَّ فهي امللكية مصدر ا أمَّ تملك، ال ألنها البهائم تُرزق ال ثَمَّ وِمْن اإلنسان؛
الرسقة طريق عن ملكية توجد أَال اآلن: والسؤال رشعية! مصادر وكلها الهبة، أو املبايعة أو
املاليني عن وماذا ويعيش؟ يأكل وكيف رزق؟ له أليس يملك؟ ال ن عمَّ وماذا واالغتصاب؟
امللكية عىل تأكيد هو باالستحواذ أي بامللكية الرزق تحديد إن شيئًا؟ تملك ال التي املعدمة
أنه مع للكسب.58 كطرق اإلنتاج عالقات أو اإلنتاج أنماط عن النظر برصف رزق كمصدر
الوارث، هو وحده وهللا املالك، هو وحده فاهلل العامة، للملكيَّة إالَّ وجود ال الرشع أصل يف
وليس واالستثمار واالنتفاع الترصف حق له يديه، بني هللا أودعه فيما مستخَلف واإلنسان
واحد األصول علم أن تنىس األشعرية أن يبدو االكتناز، أو االحتكار أو االستغالل حق له

وينقص بالطلب الرزق يزيد أن املعتزلة وأجاز أكله. شيئًا غصب إذا غريه، رزق يأكل وقد هللا، رزقه
أيًضا: انظر ص٣٥–٣٧). (البحر، وتنقص تزيد املعتزلة عند فاألرزاق ص١٤٤)؛ (األصول، بالتواني

وينقص. يزيد أيًضا فاإليمان والعمل، النظر عرش، الحادي الفصل
من له رزق الباري ملك «هل ملكه: موجود كل رزق امللك، هو الرزق أن إىل املعتزلة بعض ذهب 58

عندهم الرزق ص١٤٩)، اإلتحاف، ص٢٩١-٢٩٢؛ التحفة، ص٣٦٤–٣٦٦؛ (اإلرشاد، ملك؟» هو حيث
الحيازة. (أ) البرش: عند امللكية وأسباب ،(٣٥–٣٧ ص (البحر، بالكسب الحاصلة والدنانري الدراهم ملك

ص٧٨٥-٧٨٦). (الرشح، الهبة (د) املبايعة. (ج) اإلرث. (ب)
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ما إذا وتنساه هللا بحق األمر يتعلق عندما هللا وتذكر الفقه، وأصول الدين أصول بشقيه،
الناس! بحقوق األمر تعلَّق

يتم وأحيانًا حراًما، أم حالًال كان سواء اإلنسان، يأتي ما كل هو الثاني واملعنى
حرام؛ أم حالل كسب الرزق الواسع املعنى يف تناوله، يحرم لم ما فقط فيصبح التضييق
اإلجابة ليس السؤال والغرضمن الحرام؟ عباده هللا يرزق هل التقليدي: السؤال نشأ لذلك
القيمة تمثل املشخصة فالذات التأليه؛ لعواطف أخرى فرصة إعطاء بل بال، أو بنعم عليه
عن البحث يف رغبة عىل يدل كما الحالل، إال هللا يرزق فال الخري، إال تفعل وال املطلقة
الفعل، فيه يحدث الذي اإلنساني املوقف عن وبعيًدا ذاته الفعل خارج للفعل نظري أساس
اإلنسان تقدير من مشخصة قدرة ل تدخُّ إمكانية وعىل الجرب افرتاض عىل يقوم سؤال فهو
يكون وكيف العقوبة؟ عليه يستحق وهو رزًقا الحرام يكون وكيف فيه، وسلوكه للموقف
الحرام الرزق يمنع ال وملاذا العقوبة؟ يستحق أنه هو هنالك ما كل وأن خاصة رزًقا الحرام
للكسب ذريعة ويكون والقيمة، الواقع بني يفصل رزًقا الحرام اعتبار إن األساس؟ من
يُعطي الرزق من يتجزَّأ ال جزءًا وجْعله الحرام الرزق عن الدفاع إن رزًقا، واعتباره الحرام
أوضاع من تعاني التي وهي الحالل، وتحريم الحرام لتحليل الحالية للمجتمعات ذريعًة
املسائل من والحرام الحالل إن واالحتكار، واالستغالل والجوع، والشبع والغنى، الفقر
عىل القائم الفعل مقابل يف والقيمة الجهد عىل القائم الفعل معنى يفيدان االقتصادية
الدولة، وقوانني االقتصاد ونظم الكسب وقواعد السوق قوانني إىل يشريان كما االستغالل،
الغري سلب أجل من القوانني عىل والتحايل واألسعار األرزاق يف بالتالُعب يسمح الذي إن
الذي واالقتصادي والسيايس االجتماعي النظام طبيعة هي استغاللهم أجل ومن عمَلهم
استغالله، أو لحقوقه وتمثيله عليه تحايلِه أو له اإلنسان والء ومدى اإلنسان فيه يعيش
اإلنسان يعيش الذي النظام هو نحوه، الرشير وتدفع منه الفاضل تمنع خارجية قوة وليس
باعتباره الحرام الرزق عن الحديث إن تغيريه، عىل أو إبقائه عىل ا إمَّ اإلنسان يعمل والذي فيه
وإثباتًا عنه باالقرتاب باإليحاء نفيًا إثباتًا، أو نفيًا ا إمَّ االستغالل بفعل إحساس هو رزًقا
هناك كانت ومهما خذوني»، يقول املريب «يكاد الشعبي للمثل ِطبًقا عنه باالبتعاد باإليحاء
أكلتْه ما أن عىل االعتماد مثل والسلب للنهب الترشيع فيها يبدو فإنه عقلية حجج من
وعمل ووعي عقل ذو اإلنسان ا، لصٍّ وليس دابًة ليس فاإلنسان اللصرزق، أخذه وما الدابة
وحده الحالل الرزق أن عىل التأكيد دون الحرام الرزق عن األشعرية تُدافع وكيف وجهد،
ليس الذين املحرومني عن وماذا الحرام؟ الرزق وعم الحالل الرزق انعدم وهل الرزق، هو
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

لذلك الحرام؟ هللا يرزق وكيف حراًما؟59 رزًقا وال حالًال رزًقا ال ذاك، وال هذا ال لديهم
هكذا رزًقا واعتباره أصله عن يُبحث ال الذي املباح الحالل مفهوم املتأخرون استعمل
جيل قياس أو إجماع أو بنص مباًحا ويصبح الرشعية عليه تضفي ثم الوجود، بفعل
االجتماعي الخارجي للوضع الرضوري الرشعي اإليماني الداخيل االطمئنان يحدث حتى
والحاكم اإليمان، غطاء تحت الحرام الكسب ويتم الدين، باسم الرسقة فتحدث الالرشعي.
دون وحده الحالل هو الرزق يكون أن الطبيعي من كان لذلك قانع.60 واملحكوم مطمنئ

يأكل أالَّ ر يُتصوَّ وال حراًما، أو كان حالًال نفسه رزق يستويف وكلٌّ رزق، الحرام األشاعرة عند 59

حاشية ص١٠٩-١١٠؛ التفتازاني، رشح ص٩٩–١١٢؛ (النسفية، رزقه غريه ويأكل رزقه إنسان كل
له رزق فهو فأكله العبد إىل هللا ساقه ما كل الرزق ص١٠٩)، اإلسفراييني، حاشية ص١٠٩؛ الخيايل،
عمره جميع وأكل حراًما ما ملًكا اغتصب ومن يشء، هللا من يقبح ال إذ حراًما؛ أم كان حالًال هللا من
وأيًضا ص٤٩)، ص٥٦-٥٧، (اإلبانة، الجسم اغتذى يشء فبأي رزًقا يكن لم وإن رزق، فهو حراًما
عند ص٣٩٧–٤١٦)، (النهاية، والرزق األجل معنى ص١٣٨–١٥٢)، (األصول، وتقديرها األرزاق يف
إىل هللا ساَقه ما كل ص٣٥–٣٧)، (البحر، نفسه فعل عىل يستحق العبد ولكن هللا رزق الحرام األشاعرة
أن ويجب ص٣٢٠)، (املواقف، يشء هللا من يقبح ال إذ حراًما؛ أو كان حالًال هللا، من له رزق فهو العبد
املسلمون أجمع وقد حراًما، أم كان حالًال هللا إال رازق فال هللا، من الحيوان وجميع العباد أرزاق أن يعلم
شعًرا: قيل وقد ص٥٠-٥١)، (اإلنصاف، هللا» إال خالق «ال مثل: هللا»، إال رازق «ال القول: إطالق عىل

وال��م��ح��رم��ا ال��م��ك��روه وي��رزق ف��اع��ل��م��ا ال��ح��الل ال��ل��ه ف��ي��رزق

ص٩١-٩٢) (الجوهرة،

يأكل وال حراًما، أم كان حالًال نفسه، رزق تناول فإنما شيئًا رشب أو أكل من كلَّ إن الحق أهل وقال
ِقبَل من األرزاق السنة: وأهل الحديث أصحاب من قوم وعند ص٢٢٤-٢٤٥)، (األصول، غريه رزق أحد
عليه هي بما باألرزاق السنة أهل قال ص٣٢٤). ج١، (مقاالت، حراًما أم كانت حالًال عباده يرزقها هللا،
وأن ص٢٤١)، (الِفَرق، حراًما أو كان حالًال رزقه تناول فإنما رشبه أو شيئًا أكل من كل وأن اآلن،
رضبنَْي، عىل األرزاق اإلثبات أهل عند ص١٢). (اإلبانة، حراًما أو حالًال عباده يرزقها هللا ِقبَل من األرزاق
إذ رزقه فهو عليه، حراًما كان وإن لجسمه وقواًما له غذاءً جعله ما ومنها لإلنسان هللا ملَّكه ما منها
النجار محمد بن الحسني املعتزلة ومن ص٢٩٦). ج١، (مقاالت، لجسمه قوام ألنه له غذاءً هللا جعل
ص٣١٦). ج١، (مقاالت، وملك غذاء رضبني: عىل وهو الحرام، ويرزق الحالل يرزق هللا أن يرى الذي

واستحكم فسدت قد واألصول أصله؟ جهل ما الحالل ألن اليشء؛ أصل عن يسأل أن ينبغي ال الحالل 60
ص٩٢). (التحفة، تحريمه يتبني يشء عن السؤال من أوىل الرشع ظاهر عىل اليشء فأخذ فسادها،
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طبيعي. كموجود الجسم به يتغذَّى رزًقا ليس فالحرام والقيمة، اليشء بني توحيًدا الحرام
وعالقات اإلنتاج أنماط أي وراءها، والعمل كسبها طريقة بل الغذائية، املواد هو الرزق ليس
وملبًسا، ومسكنًا غذاءً أي وملًكا، غذاءً الرزق ليس املنتج، اليشء هو يكون أن قبل اإلنتاج
خلفه. أو أمامه أو يساره أو يمينه أو تحته أو فوقه يكون وما اإلنسان، بطن يف يدخل ما
بل فحسب، األََود يقيم ما الرزق ليس قيمته، وفائض عمله ونتيجة اإلنسان جهد هو الرزق
ُوجهت لو باألغنياء لهم ومساواة الفقراء ملستوى رفًعا الحياة ورحابة العيش رغد أيًضا هو
الكسب كون يحدِّد الذي إن وحدهم، األغنياء إىل وليس وأغنياء فقراء الجميع إىل الدعوة
واالقتصادية، والسياسية االجتماعية األوضاع هي لآلخر االستغالل من أو الذاتي الجهد من
هي األصول وكأن املطوالت، من أو الفروع من ألنها قصًدا القدماء له يتعرَّض لم ما وهو
من الناس صالح يمسُّ ما كل وأن والصفات، كالذات الخالصة النظرية املوضوعات مجرد
منطق معرفة يمكن أنه والحقيقة السلطان، أو هللا اختصاصات من أنها ويكفي املطوالت،
وتوزيع اقتصادي نشاط من بها يتعلَّق وما واألسعار، األرزاق االجتماعي، الشعور أحكام
الفقه أصول علم يكون وبالتايل واالستغالل. واالحتكار االغتصاب مظاهر ومعرفة الثروات

األشعرية.61 عند الدين أصول علم من التوحيد تحقيق إىل أقرب

(البحر، الحرام مللك الحرام رزق لو ألنه العبد؛ فعل من وأنه هللا برزق ليس الحرام املعتزلة: عند 61

وكذلك خالقها، هللا األجسام ص٢٤١)، (الِفَرق، غريه رزق يأكل قد عندهم فاإلنسان ص٣٥–٣٧)،
إياه. يرزق ولم غريه هللا رزق ما وأكل فأكله طعاًما أو ماًال إنسانًا غصب فمن هللا، أرزاق وهي األرزاق،
غصبه الذي دون إياهم ملكهم الذي يرزق إنما الحرام، يملك ال كما الحرام يرزق ال هللا إن أجمعهم وقال
يأكل أو كله عمره يف رسق الذي الرجل يكون أن املعتزلة من صنف وأنكر ص١٩٩)، ج١، (مقاالت،
األرزاق الهذيل: أبي وعند ص٧٦)، (التنبيه، حالًال إال قط هللا يرزقه لم هللا، رزق ذلك يكون أن الحرام
حكم ما (ب) للعباد. رزًقا خلقها يُقال أن يجوز بها املنتفع األمور من هللا خلق ما (أ) رضبنَْي: عىل
(امللل، بتناوله مأموًرا ليس أي رزًقا، فليس حرم وما رزق منها أحل ما للعباد األرزاق هذه من به هللا
(التحفة، العقليَّنْي والتقبيح التحسني عىل بناءً رزًقا يكون ال املعتزلة عند والحرام ص٧٨-٧٩)، ج١،
غلبوه إذا الحرام عباده هللا يرزق ال ثَمَّ وِمْن القدر؛ يف املعتزلة قول بمثل قال من الخوارج ومن ص٩٢)،
ج١، (مقاالت، وأكلوه عليه غلب إذا الحرام عباده يرزق هللا إن وقال ذلك أثبت من ومنهم وأكلوه، عليه
وهي عامة، فالنعمة والرزق؛ النعمة بني بالتفرقة الرأي هذا السنة أهل بعض شارك وقد ص١٩١)،
النعمة والحرام، الحالل من به يتغذَّى ما الرزق أن حني يف واملآل، الحال يف اإلنسان به ينعم ما كل
(النهاية، منه اإلنفاق يجوز ال والحرام مباًحا، يكون ما والرزق الدين عىل مقصور العاقبة محمود

ص٤١٥-٤١٦).
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ما اإلنسان يرزق وال اإلنسان ينفع ما فالرزق به؛ املنتفع هو للرزق الثالث واملعنى
واستغالل؟ وأنانية أثرة إىل االنتفاع يتحول متى وحدوده؟ االنتفاع هذا مدى ما ولكن يرضه،
ليس بما االنتفاع يجوز هل االنتفاع؟ رشوط هي وما انتفاعها؟ ملجرد البهائم ترتزق وهل
واألقوات واألرشبة األطعمة هل رزق؟ انتفاع كل وهل باالغتصاب االنتفاع يجوز هل ملًكا؟
باملعنى الرزق تحديد عىل املزايا بعض لالنتفاع تبدو قد ذلك ومع طبيعي؟ حق أم رزق
املعنى تحديد إىل أقرب وهو انتفاع، بال ملكية ألنه االحتكار يمنع إنه إذ بامللكية؛ أي األول،
هو باالنتفاع الرزق وتعريف واالنتفاع، واالستثمار الترصف حق بأنها للملكية الرشعي
الرزق وينقسم وخاص.62 مشاع وملك، انتفاع اثنان، فالرزق بامللكية؛ تعريفه عىل تنويع
كالعلوم القلوب يف باطن هو ما ومنها كاألقوات، األبدان عىل ظاهر هو ما منه أنواع؛ عدة إىل

كل رزق بأن ذلك وحدَّدوا ِملك، بل ملكية يقولوا فلم الثالث، املعنى هذا األشاعرة املتأخرون زاد 62

تنتفع البهائم أن عن االعرتاض عن النظر برصف باالنتفاع امللك وقيَّدوا ملكه، من به انتفع ما مرزوق
ص٣٦٤–٣٧١)، (اإلرشاد، رزًقا يكون ال به ينتفع ولم ملكه اتسع ومن به، يُنتفع ما الرزق تملك، وال
به انتفَع ما كل أن الرزق معنى يف عندنا صح والذي عليه، بمنعم النعمة تعلق بمرزوق يتعلق الرزق
ص٣٦٤) (اإلرشاد، به متعديًا يكون أالَّ وبني بانتفاعه، متعديًا يكون أن بني فرق فال رزقه، فهو منتفٌع

شعًرا: ذلك قيل وقد ص١٤٩)، (اإلتحاف، به فانتفع الحيوان إىل هللا ساقه ما

ات��ب��ع وم��ا م��ل��ك م��ا ب��ل ال وق��ي��ل ان��ت��ف��ع ب��ه م��ا ال��ق��وم ع��ن��د وال��رزق
ص١٤٩) اإلتحاف، ص٢٩١-٢٩٢؛ التحفة، ص٩١-٩٢؛ (الجوهرة،

كذلك:
ي��م��ل��ك م��ا أن��ه رووا وال��رزق ت��م��س��ك ف��ع��ن��ه م��ث��ل��ه��ا وال��ع��ق��ل
وال��ح��رام وال��م��ك��روه ال��ح��ل األج��س��ام م��ن ن��اف��ع ك��ل ب��ل

ص٩٥) (الوسيلة،

وليس به ينتفع ما لديه الرزق فحقيقة األشاعرة، تعريف يف الجبار عبد القايض مثل املعتزلة ويشارك
عىل رزق (أ) إىل: وينقسم آدميٍّا، أو بهيمًة املرزوق يكون أن بني الحال يفرتق لم لذلك منه؛ املنع للغري
وكذلك اململوكة، األشياء نحو التعيني عىل الرزق (ب) مجراهما. يجري وما واملاء الكأل نحو اإلطالق
فمه، حواه ما وهو التعيني عىل رزق (ب) واملاء. الكأل مثل اإلطالق عىل رزق (أ) البهائم: عند الحال
كالطعوم باقيًا أو املجرب حك مثل حادثًا ا إمَّ الشهوة مع اليشء إدراك هو وااللتذاذ االلتذاذ، هو واالنتفاع
القائم االعرتاض عن النظر برصف الحالل هو الرزق املعتزلة: وعند ص٧٨٥-٧٨٦)، (الرشح، واألراييح
به، االنتفاع من يمنع ال وبما رزقها»، هللا عىل إال دابة من «وما األشاعرة: من املنتقاة النقلية الحجة عىل
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الخارجية الشعور بأفعال تتعلَّق ألنها األوَّل النوع من فقط املقصودة واألرزاق واملعارف،
رزق العلم، هو الرزق بأن اإليحاءُ ذلك من الغاية تكون وقد االجتماعي.63 الوعي وبأفعال
التكوين وبطبيعة الجوارح، رزق الخارجي، الرزق أي والكسب األجر هو وليس القلب
عن تعويًضا الكسب عىل العلم ل وتفضِّ الجوارح، رزق عىل القلوب رزق العامة تؤثِر الديني
كسبًا يحدث وما باإلرث هللا من ابتداءً يحدث ما إىل الرزق قسمة ا أمَّ بفقرها، راضيًة جهلها
أو هللا من للوارث هبة ألنه التساؤل؛ خارج الرزق من األعظم القسم يجعل فإنه العبد، من
قىض األشعرية عليه تقِض لم فما للتوكل، مرتوك فإنه األقل وهو الثاني القسم ا أمَّ األب، من
يف يوقع قد وألنه التوكُّل ضد ألنه قبيح؛ والعمل والكسب والجهد فالطلب التصوُّف؛ عليه
لم ل األوَّ الرزق أن والحقيقة والكسب.64 الطلب عدم إذن فاألوىل الناس؛ ظلم ويف الخطأ
الرشطية الصياغة بدليل يقع ال وقد يقع قد احتمال واإلرث والكسب، الجهد طريق عن يأِت
مال ترك يصعب االستثمار إىل األمة وحاجة القائمة األوضاع يف أنه كما الوحي، أصل يف له
الحركات قامت لذلك تُورَّث؛65 وال ترُث ال فإنها قدوة، األنبياء كانت وإذا استثمار، دون
علم يف العقيدة يف جذوره إىل تذهب أن دون التصوف يف التوكل بنقد الحديثة اإلصالحية
إال للخلق وكنتيجة نظري كحقٍّ هللا فعل الرزق أن صحيح الوحي أصل ويف الدين، أصول

عمره طول الحرام أكل من أنه املعتزلة لزم وإال مًعا والحرام بالحالل االنتفاع تجعل األشعرية ولكن
أصل إىل بالحالل االنتفاع أن عن حكمها يف تصدر إنما املعتزلة وأن لإلجماع، خالف وذلك يرزقه لم فاهلل

ص٣٢٠). (املواقف، هللا! عىل يجوز وال يجوز فيما الحكم
ص٢٩١-٢٩٢. التحفة، 63

ما (ب) اإلرشاد. بطريق إلينا يصل ما وهو ابتداءً، هللا جهة من يحصل ما (أ) إىل: الرزق ينقسم 64

يجب فإنه رضر، برتكه يلحق ما (١) إىل: وينقسم ذلك، وغري والزراعات بالتجارات بالطلب، يحصل
سموا الذين املتآكلة من جماعة إن به. االشتغال يجوز فإنه رضر، برتِكه يلحق ال ما (٢) به. االشتغال
يضاد الطلب أن (أ) بوجهني: وا واحتجُّ قبيح، الطلب أن إىل وذهبوا الجملة، هذه خالفوا املتوكلة أنفسهم
فيه ويُتعب يجمعه فيما يأمن ال الطالب أن (ب) بقبحه. القضاء فيجب منه، ويمنع وينافيه التوكُّل
بخالف ذكروه الذي وهذا قبيح، وذلك الظلم عىل أعانهم كأنه الحكم يف فيكون الظلمة تغصبه أن نفسه
العقل يف تقرر كما املعيشة، طلب يف وتروح الطري تغدو أن التوكل القوت، طلب التوكل العقول، يف ما
إنما التاجر إن الربح). عىل القائم (االقتصاد لألرباح طلبًا الصناعات؟) (أين والفالحات التجارات حسن
الظالم إعانة الزارع، وكذلك السلطان، يغتصبه ال أكثر، أو ذلك عن أقل أو درهًما درهم عىل لربح يتجر

ص٧٨٦-٧٨٧). (الرشح، التجارة أو الفالحة مجرد وليس اإلرادة مع إال تثبت ال
ص١٢٨–١٤٦. ج١، معارصة، قضايا والدين»، «األيديولوجية مقالنا انظر 65
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

والتقوى والجهاد بالهجرة مرشوط أنه كما االستحالة، عن تعرب التي ب«لو» مرشوط أنه
وأكل االغتصاب طريق عن االغتناء وليس الشكر هدفه واملغفرة، الصالح والعمل واإليمان
اإلنسان منه ينفق الحرام، دون الحالل الكسب يف لإلنسان فعل أيًضا وهو الحرام، املال

العام.66 النفع ق يحقِّ مما االستثمار يف دورته املال يأخذ حتى اكتناز دون

أن عىل يدل مما فعًال، مرة ٦١ اسًما، مرة ٥٢ منها مرة، ١١٣ «رزق» لفظ ورد الوحي أصل يف 66

يدل مما ضمري، إىل مضافة مرة ١٣ ملكية، ضمري بال مرة ٣٩ األسماء ويف إضافة، أنه كما وضٌع الرزق
فالخالق للخلق، وكنتيجة نظري كحق هلل فعل الرزق أن وصحيح ملكية، وليس وجود الرزق أن عىل
الفعل ولكن ،(٥٨ :٥١) اْلَمِتنُي﴾ اْلُقوَِّة ذُو الرَّزَّاُق ُهَو هللاَ ﴿إِنَّ أسمائه: من كاسم أو كصفة الرازق هو
ومرشوط ،(٢٧ :٤٢) اْألَْرِض﴾ ِيف َلبََغْوا ِلِعبَاِدِه الرِّْزَق هللاُ بََسَط ﴿َوَلْو لالستحالة: بلو مرشوط اإللهي
،(٢٨ :٢٢) َحَسنًا﴾ ِرْزًقا هللاُ َلرَيُْزَقنَُّهُم َماتُوا أَْو ُقِتلُوا ثُمَّ ِهللا َسِبيِل ِيف َهاَجُروا ﴿َوالَِّذيَن والجهاد: بالهجرة
،(٢-٣ :٦٥) يَْحتَِسُب﴾ َال َحيُْث ِمْن َويَْرُزْقُه * َمْخَرًجا َلُه يَْجَعْل هللاَ يَتَِّق ﴿َوَمْن بالتقوى: ومرشوط
وبالعمل وباإليمان ،(٧٤ :٨) َكِريٌم﴾ َوِرْزٌق َمْغِفَرٌة َلُهْم ا َحقٍّ اْلُمْؤِمنُوَن ُهُم ﴿أُوَلِئَك باإليمان: ومرشوط
﴿أُوَلِئَك ،(٥٠ :٢٢) َكِريٌم﴾ َوِرْزٌق َمْغِفَرٌة َلُهْم اِلَحاِت الصَّ وََعِملُوا آَمنُوا ﴿َفالَِّذيَن واملغفرة: الصالح
اْلُمْخَلِصنَي ِهللا ِعبَاَد ﴿إِالَّ باإلخالص: ومرشوط ،(٢٦ :٢٤) َكِريٌم﴾ َوِرْزٌق َمْغِفَرٌة َلُهْم يَُقولُوَن ا ِممَّ ُمَربَّءُوَن
من رزق الخلق، من رزق واألرض، السماء من رزق وهو ،(٤٠-٤١ :٣٧) َمْعلُوٌم﴾ ِرْزٌق َلُهْم أُوَلِئَك *
من متوسط فعل فالرزق الرزق؛ عىل اإلنسان يحصل حتى الزرع يف جهد إىل حاجة يف والطبيعة الطبيعة،
يُِعيُدُه ثُمَّ اْلَخْلَق ُ يَبَْدأ ْن ﴿أَمَّ ،(٣١ :١٠) َواْألَْرِض﴾ َماءِ السَّ ِمَن يَْرُزُقُكْم َمْن ﴿ُقْل اإلنسان: ومن الطبيعة
َواْألَْرِض﴾ َماءِ السَّ ِمَن يَْرُزُقُكْم ِهللا َغرْيُ َخاِلٍق ِمْن ﴿َهْل ،(٦٤ :٢٧) َواْألَْرِض﴾ َماءِ السَّ ِمَن يَْرُزُقُكْم َوَمْن
َماءِ السَّ ِمَن ﴿َوأَنَْزَل ،(٥ :٤٥) َمْوتَِها﴾ بَْعَد اْألَْرَض ِبِه َفأَْحيَا ِرْزٍق ِمْن َماءِ السَّ ِمَن هللاُ أَنَْزَل ﴿َوَما ،(٣ :٣٥)
َهذَا َقالُوا ِرْزًقا ثََمَرٍة ِمْن ِمنَْها ُرِزُقوا ﴿ُكلََّما ،(٣٢ :١٤) ،(٢٢ :٢) َلُكْم﴾ ِرْزًقا الثََّمَراِت ِمَن ِبِه َفأَْخَرَج َماءً
ُدوِن ِمْن ﴿َويَْعبُُدوَن ،(٦٧ :١٦) َحَسنًا﴾ َوِرْزًقا َسَكًرا ِمنُْه ﴿تَتَِّخذُوَن ،(٢٥ :٢) َقبُْل﴾ ِمْن ُرِزْقنَا الَِّذي
يُِريُكْم الَِّذي ﴿ُهَو ،(٧٣ :١٦) يَْستَِطيُعوَن﴾ َوَال َشيْئًا َواْألَْرِض َمَواِت السَّ ِمَن ِرْزًقا َلُهْم يَْمِلُك َال َما ِهللا
﴿يَأِْتيَها ،(٢٢ :٥١) تُوَعُدوَن﴾ َوَما ِرْزُقُكْم َماءِ السَّ ﴿َوِيف ،(١٣ :٤٠) ِرْزًقا﴾ َماءِ السَّ ِمَن َلُكْم ُل َويُنَزِّ آيَاِتِه
املتوسط: فعله فقط وليس املبارش اإلنسان فعل أيًضا والرزق .(١١٢ :١٦) َمَكاٍن﴾ ُكلِّ ِمْن َرَغًدا ِرْزُقَها
َفاْرُزُقوُهْم َواْلَمَساِكنُي َواْليَتَاَمى اْلُقْربَى أُولُو اْلِقْسَمَة َحَرضَ ﴿َوإِذَا ،(٥ :٤) َواْكُسوُهْم﴾ ِفيَها ﴿َواْرُزُقوُهْم
ِرْزٍق ِمْن ِمنُْهْم أُِريُد ﴿َما ،(١٩ :١٨) ِمنُْه﴾ ِبِرْزٍق َفْليَأِْتُكْم َطَعاًما أَْزَكى أَيَُّها ﴿َفْليَنُْظْر ،(٨ :٤) ِمنُْه﴾
وهو ،(٢٣٣ :٢) ِباْلَمْعُروِف﴾ َوِكْسَوتُُهنَّ ِرْزُقُهنَّ َلُه اْلَمْولُوِد ﴿َوَعَىل ،(٥٧ :٥١) يُْطِعُموِن﴾ أَْن أُِريُد َوَما
ا ِممَّ ﴿َوُكلُوا القبيح: والرزق الخبيثات وليست الحسن والرزق الطيبات وهي الحرام، وليس الحالل الرزق
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واالجتماعي الفردي الوعي أفعال خامًسا:

األسعار (3-2)

األسواق يف التالعب يكشف الذي هو أنه مع واألرزاق، اآلجال من تناوًال املوضوعات أقل وهو
األسعار، غالء إىل ترجع كلها والفقر والبطالة التضخم ومشاكل األسعار، زيادة وأسباب
القدماء يتناولها لم اليومية.67 والحياة العيش لقمة تمس ألنها الجماهري؛ يحرِّك الذي وهو
وإىل األسواق إىل ينزل الذي هو هللا وكأن السوق، وليس يحدِّدها الذي هو هللا ألن إال
يف التحكم يكون ما وغالبًا الربح، من مزيد أجل من األسعار يف ويتحكم الجملة تجار
األسعار، رخص أي خفضها أجل من أبًدا يكون وال األسعار ارتفاع أي الزيادة طريق
باستمرار، املعيشة مستوى وارتفاع للتضخم طبًقا يسري األسعار يف اإللهي التحكم وكأن
األسعار فإن حراًما، أو حالًال يكون الرزق دام وما املستهلكني، مصالح ضد التجار ولصالح
التجار جيوب يف يدخل األسعار يف ارتفاع فكل الحرام، الرزق مصادر أحد تكون بالتايل
ويتم والحرام!68 الحالل عن النظر برصف به يُنتفع رزق وكل رزق، ربح وكل ربح، فهو
آخر، معنى عىل تأويلُها يمكن التي الضعيفة أو اآلحاد األحاديث بعض عىل ذلك يف االعتماد

َحَراًما ِمنُْه َفَجَعْلتُْم ِرْزٍق ِمْن َلُكْم هللاُ أَنَْزَل َما أََرأَيْتُْم ﴿ُقْل ،(١١٤ :١٦) ،(٨٨ :٥) َطيِّبًا﴾ َحَالًال هللاُ َرَزَقُكُم
وسيولة االكتناز وعدم الرزق من اإلنفاق هو استعماًال واألكثر الرزق يف يشء وأهم ،(٥٩ :١٠) َوَحَالًال﴾
َرَزْقنَاُه ﴿َوَمْن واستثماًرا: نفقًة وعالنيًة، ا رسٍّ يكون والرزق العام، واالنتفاع لالستثمار املجتمع يف املال
ا َوِممَّ َالَة الصَّ َويُِقيُموَن ِباْلَغيِْب يُْؤِمنُوَن ﴿الَِّذيَن ،(٧٥ :١٦) َوَجْهًرا﴾ ا ِرسٍّ ِمنُْه يُنِْفُق َفُهَو َحَسنًا ِرْزًقا ِمنَّا
،(٢٢ :١٣) َوَعَالِنيًَة﴾ ا ِرسٍّ َرَزْقنَاُهْم ا ِممَّ َوأَنَْفُقوا َالَة الصَّ ﴿َوأََقاُموا ،(٣ :٨) ،(٣ :٢) يُنِْفُقوَن﴾ َرَزْقنَاُهْم
ِلَما ﴿َويَْجَعلُوَن ،(٣١ :١٤) َوَعَالِنيًَة﴾ ا ِرسٍّ َرَزْقنَاُهْم ا ِممَّ َويُنِْفُقوا َالَة الصَّ يُِقيُموا آَمنُوا الَِّذيَن ِلِعبَاِدَي ﴿ُقْل
،(٣٥ :٢٢) يُنِْفُقوَن﴾ َرَزْقنَاُهْم ا َوِممَّ َالِة الصَّ ﴿َواْلُمِقيِمي ،(٥٦ :١٦) َرَزْقنَاُهْم﴾ ا ِممَّ نَِصيبًا يَْعَلُموَن َال
ا َوِممَّ َوَطَمًعا َخْوًفا َربَُّهْم ﴿يَْدُعوَن ،(٥٤ :٢٨) يُنِْفُقوَن﴾ َرَزْقنَاُهْم ا َوِممَّ يِّئََة السَّ ِباْلَحَسنَِة ﴿َويَْدَرءُوَن
،(٢٩ :٣٥) تَبُوَر﴾ َلْن ِتَجاَرًة يَْرُجوَن َوَعَالِنيًَة ا ِرسٍّ َرَزْقنَاُهْم ا ِممَّ ﴿َوأَنَْفُقوا ،(١٦ :٣٢) يُنِْفُقوَن﴾ َرَزْقنَاُهْم
ِرْزًقا ِمنَّا َرَزْقنَاُه ﴿َوَمْن ،(٣٩ :٤) هللاُ﴾ َرَزَقُهُم ا ِممَّ َوأَنَْفُقوا اْآلِخِر َواْليَْوِم ِباهللِ آَمنُوا َلْو َعَليِْهْم ﴿َوَماذَا
.(٧ :٦٥) هللاُ﴾ آتَاُه ا ِممَّ َفْليُنِْفْق ِرْزُقُه َعَليِْه ُقِدَر ﴿َوَمْن ،(٧٥ :١٦) َوَجْهًرا﴾ ا ِرسٍّ ِمنُْه يُنِْفُق َفُهَو َحَسنًا

الغالء. وضد األسعار رفع إثر ١٩٧٧م مرص يف يناير ١٨ - ١٩ مظاهرات قامت 67

يتعلق السعر إذ األشياء؛ أبدال أقدار إثبات وهي هللا، حكم عىل جارية كلها األسعار األسعار؛ يف باب 68

وما وتقليلها. الرغبات وتكثري والدواعي الهمم ورصف والرخاء الوجود عزة من فيه للعبد اختيار ال بما
هي هل األسعار ص٣٦٧)، (اإلرشاد، سواه مخرتع ال إذ هللا، فعل أيًضا فهو العباد باختيار فيها يتعلَّق

ص٧٨٨-٧٨٩). (الرشح، التقييد إىل نحتَْج ولم نعم، األشاعرة: قال ال؟ أم وقدره هللا بقضاء
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

والستقرار نفوسهم يف للطمأنينة بعثًا وخفضها؛ األسعار بارتفاع املسلمني إزعاج عدم وهو
يف الفقه أصول علم يف مقرر هو وكما املسلمني وحاجات السوق لقوانني طبًقا أو األسواق
التأميم يف الحاكم وحق اإلسالمي باالقتصاد معارض للنص الحريف واملعنى السوق، أحكام

العامة.69 املصالح عن دفاًعا املستغل للمال واملصادرة
بني فرق وهناك السوق.70 لحاجات طبًقا الناس وضع ومن العباد أفعال من األسعار
بقيمة السعر عالقة هو الثمن أن حني يف والبائع املشرتي بني اتفاق فالسعر والثمن؛ السعر
يف التحكُّم ويمكن هو، كما يظل الثمن ولكن للحاجة، طبًقا وتهبط تعلو األسعار اليشء،
التوحيد تم ما فإذا الحاجة، فيه عمت فيما الربح عىل حدود ووضع السوق بقوانني األسعار
ويتحول الربح ويعظم للربح، هامش دون التكلفة بسعر البيع يحدث والثمن السعر بني
أضعاف إىل السعر يف الثمن وتحول والثمن، السعر بني الفرق زاد كلما للتجارة استغالل إىل

مضاعفة.71
التي والرخص الغالء أسباب معرفة أمكن العباد أفعال من التسعري جعل ما وإذا
اإلنتاج ألنماط بيان دون والزمان، املكان أي فقط؛ والوقت البلد عامَيل يف القدماء رآها
االقتصادي النشاط ملظاهر الوحيدان املحددان هما والزمان املكان وكأن اإلنتاج، وعالقات
من زال فما الوقت بعامل املقصود هو يكن لم إن والطلب العرض قانون ا أمَّ املجتمع، يف
التحكُّم عىل قادًرا السلطان كان وإذا املعروض، وكمِّ السوق حاجة عىل يتوقَّف وال هللا
النشاط يف متداخَلنْي مًعا والسلطان هللا يظهر فهنا األسعار، بتثبيت وذلك التسعري يف

أهلها اجتمع املدينة يف غالء وقع حني األشاعرة، أصل عىل هللا هو ر املسعِّ يجعل الذي الحديث هو هذا 69

هذا ورود ويُالَحظ ص٥٢٦). الجرجاني، (رشح هللا هو ر املسعِّ فقال: هللا، رسول يا لنا ر سعِّ وقالوا: إليه
املتقدمة. أو األوىل العقائد كتب يف وليس املتأخرة الرشوح يف الحديث

فعل (أ) بعضهم: قال ص٣٦٧)؛ (اإلرشاد، العباد أفعال من األسعار بأن القول املعتزلة أطلقت 70
متولد (ب) مخصوص. بثمن والرشاء البيع عىل فهم منهم، مواضعة إال ذلك ليس إذ العبد، من مبارش

ص٣٢٠). (املواقف، تعاىل فعله من هي بأسباب الرغبات وتكثري األجناس تقليل وهو هللا، فعل عن
الناس، بني املبايعة عليه تقع ما فالسعر غريه؛ آخر يشء والثمن يشءٌ السعر إن األسعار: يف فصل 71

مرة، وبالرخص مرة بالغالء يوَصف السعر إن ثم البيع، مقابلة يف يُستحق الذي اليشء هو والثمن
ذلك، من بالعكس والغالء البلد، ذلك ويف الوقت ذلك يف بيعه اعتيد مما بأقل اليشء بيع هو فالرخص

ص٧٨٨-٧٨٩). (الرشح، يخفى ال مما فتأثريهما والوقت، البلد اعتبار من بد وال
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توزيع يف وأثرها االجتماعية وللبنية اإلنتاج يف اإلنساني للنشاط تحليل ما دون االقتصادي
ورأس واألجر اإلنتاج عن ماذا األسعار؟ يف مركَّز كله االقتصادي النشاط وهل الدخول.72
كان فيها األسعار تحديد أن يبدو لليشء؟ كقيمة العمل ومقدار الدخل وتوزيع والربح املال
والعجيب القديم، التجاري املجتمع يف األسواق يف للتحكُّم األوىل الوسيلة هو القدماء عند

القليل.73 إال يعني فال الثمن ا أمَّ السعر، ملفهوم وجود ال الوحي أصل يف أنه
والفقر، الغنى يكون وأحيانًا األفعال، خلق يف األخري املوضوع وهو والغنى؛ الفقر (د)
يُظهر اقتصادي موضوع وهو األرزاق، عىل فرًعا أحيانًا ويبدو ، مستقالٍّ أصًال أحيانًا يبدو
القدماء وضعه وقد عنها، الناتجة االجتماعية واألوضاع الشعور ألفعال االجتماعي البعد
الغنى، ومعاني الفقر ملعاني تحديد دون الغنى، أم الفقر أفضل: أيهما تفاضل، صيغة يف
أو ألسبابهما تحليل ودون والغنى، الفقر فيها يظهر التي االجتماعية للبنية وصف ودون
عىل هكذا السؤال يوضع عليه، هو ما عىل تركهما أو بينهما التقريب لكيفية أو ملقدارهما
فالتفضيل معينة، حالة أو معني مجتمع إىل اإلشارة دون اإلطالق وعىل تفصيل، دون العموم
يف الحال هو كما والفقر الغنى لحاَيلِ وتذوق استحسان مجرد األمر وكأن خالص، نظري
أنه والحقيقة الغنى، تمدح التي تلك أو الفقر تقرظ التي الشعبية واآلداب العامية األمثال

هو هللا ِقبَل من يكون ما السلطان، ِقبَل من يكون وربما هللا ِقبَل من يكون ربما والرخص الغالء إن 72
(قانون إليه املحتاجني حاجة وتقل اليشء ذلك يكثر أو إليه املحتاجني حاجة وتكثر اليشء ذلك يقل أن
بقدر إال يبيعوا أالَّ الرعية يسوم أن فهو السلطان قبل من يكون ما ا وأمَّ هللا)؟ من والطلب العرض

ص٧٨٨-٧٨٩). (الرشح، السلطان)! من وتثبيتها األسعار (تحديد معلوم
دون منصوبًا والباقي مجروًرا مرة ١١ فقط الثمن لفظ ورد بل الوحي، أصل يف السعر لفظ يرد لم 73
أقل أي والبخس، القليل بمعنى وكلها فعًال، وليس «وضع» الثمن أن عىل يدل مما ملكية إضافة أو فعل
﴿َوَال ،(٢٠ :٢) الزَّاِهِديَن﴾ ِمَن ِفيِه َوَكانُوا َمْعُدوَدٍة َدَراِهَم بَْخٍس ِبثََمٍن ْوُه ﴿َوَرشَ مثل: اليشء، قيمة من
ِليَْشَرتُوا ِهللا ِعنِْد ِمْن َهذَا يَُقولُوَن ﴿ثُمَّ ،(٤٤ :٥) ،(٤١ :٢) َفاتَُّقوِن﴾ َوإِيَّاَي َقِليًال ثََمنًا ِبآيَاِتي تَْشَرتُوا
،(١٩٩ :٣) َربِِّهْم﴾ ِعنَْد أَْجُرُهْم َلُهْم أُوَلِئَك َقِليًال ثََمنًا ِهللا ِبآيَاِت يَْشَرتُوَن ﴿َال ،(٧٩ :٢) َقِليًال﴾ ثََمنًا ِبِه
.(٩ :٩) َسِبيلِِه﴾ َعْن َفَصدُّوا َقِليًال ثََمنًا ِهللا ِبآيَاِت ﴿اْشَرتَْوا ،(٤٤ :٥) َقِليًال﴾ ثََمنًا ِبآيَاِتي تَْشَرتُوا ﴿َوَال
﴿إِنَّ هللا: عهد العهد، أيًضا بل والوحي، والنبوة الحق أي اآليات، فقط ليس البخس الرشاء وموضوع
ِبَعْهِد تَْشَرتُوا ﴿َوَال ،(٧٧ :٣) اْآلِخَرِة﴾ ِيف َلُهْم َخَالَق َال أُوَلِئَك َقِليًال ثََمنًا َوأَيَْماِنِهْم ِهللا ِبَعْهِد يَْشَرتُوَن الَِّذيَن

بخسها. وعدم اليشء لقيمة شعرية صورة مجرد وهي ،(٩٥ :١٦) َقِليًال﴾ ثََمنًا ِهللا
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معينني، شخصني بني حتى أو والفقر، الغنى مجردتني، مقولتني بني التفاضل يمكن ال
فقري يوجد وقد معينني، ومكان زمان يف يوجدان اجتماعيان وضعان ألنهما والفقري؛ الغني
وقد أفضلهما، ل األوَّ الفقري يكون الحالة هذه ويف محتكر، مستغل وغني ثوري، مناضل
يحتكر ال العام، للصالح أمواله يستثمر منتج نشط وغني متواكل، خامل كسول فقري يوجد
هو هل الغنى؟ يعني وماذا أفضل.74 الثاني الغني الحالة هذه ويف يكتنز، وال يستغل وال
النفس فقر هو الفقر يكون قد الفقر؟ هو وما النبوة؟ أم الحق أم النفس أم املال غنى
غناه يزيد أن يريد غني كل الفقر؟ وحدود الغنى حدود هي وما والقلب. والعقل والروح
الغنى بني العاقل الحد هو ما افتقر، ثم قبل من غنيٍّا كان فقًرا يزداد فقري وكل فقري، فهو
وملبس ومرشب مأكل من األولية الحاجات إشباع هو هل الفقر؟ خط هو هل والفقر؟
القوميُّ ناتُجه كان إذا فيه؟ القومي الدخل ومقدار املجتمع طبيعة عن وماذا ومسكن؟
كان وإذا الفردي، الدخل يزداد أقل سكانه كان وإذا فقري، فالكل ُكثر. وسكانُه ضئيًال
غني أيًضا فالكل أقل سكانه كان وإذا غني، فالكل كثري والعدد مرتفًعا القومي الدخل
جزاء اآلخرة يف التفاضل الدنيا، يف بل اآلخرة يف التفاضل املهم ليس أقل، بدرجة ولكن
الثاني أن حني يف تغيريه يمكن ال األوَّل وعمل، كسب الدنيا يف التفاضل أن حني يف وثواب،
لالستحقاق، طبًقا العمل جنس من الجزاء كان ملا بالثاني مرشوط واألول تغيريه، يجب
الغنى، إىل العمل يؤدي قد الفقر، أو بالغنى وليس العمل يف أساًسا الدنيا يف والتفاضل
والدخل اإلنتاج وبمقدار ناحية من العمل بقيمة مرشوًطا الحالة هذه يف الغنى يكون ولكن
كان مهما الدخل محدود بلد يف غنًى إىل يؤدي أن لعمٍل يمكن فال أخرى، ناحية من القومي
وهل الفقر، خط تحت ما إىل أو فقر إىل يؤدي أن فاضل لعمل يمكن وال فاضًال، العمل هذا
االقتصادي النشاط من هروبًا الغنى أو الفقر وليس للتفضيل مقياًسا الصالح العمل اعتبار
أرش الغني وبأن الصالح بالعمل الغني من أفضل بأنه للفقري إيهاًما أو األخالقي، العمل إىل
األغنياء به مجتمع يف مبارشًة االجتماعية العدالة قضية تُطرح ال وملاذا الفاسد؟ بعمله منه
أخالقية، املشكلة ليست وحده؟ العمل لقيمة طبًقا القومي الدخل توزيع إلعادة والفقراء

ألن فاسد؛ سؤال وهذا الغنى؟ أم الفقر أفضل، األمرين أي يف قوم اختلف والغنى، الفقر يف الكالم 74
حاًال هللا بتفضيل نص يأتي أن إال فيه، محمول محالة ال العامل هو إنما الجنة يف والجزاء العمل تفاضل
أيهما يُقال أن الصواب وإنما األخرى، عىل الحالتني هاتني إحدى فضل يف نص هنا ها وليس حال، عىل

ص٩٧-٩٨). ج٥، (الفصل، الفقري؟ أم الغني أفضل:
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حجج توجد وال التوحيد، مضمون وعن العقيدة مضمون عن تعربِّ اقتصادية مسألة هي بل
العمل إىل ونسبته املجتمع يف االقتصادي النشاط تحليل عىل تقوم بل فحسب، لها نصية

والدخل. والربح والقيمة
الغني وأن الفقر، عىل الغنى بأفضلية األخالق عىل القدماء أجاب فقد ذلك ومع
الشاكر الغني يكون وكيف بالصرب،75 مطالٌب له غنى ال الذي الفقري وأن بالشكر، مطالٌب
طلبًا الغنى مصادر عىل تسرتُّ أم فضيلة الغنى عىل الشكر وهل الصابر؟ الفقري من خريًا
االثنان يتساَوى وكيف للفقراء؟ وتخدير تسكني أم فضيلة الفقر عىل الصرب وهل للمزيد؟
وسلوان عزاء أم ممكنة الفقري تقوى وهل ظاهرة؟ أم صادقة الغني تقوى وهل التقوى؟ يف
تغيري رضورة الغنى وفتنة الفقر فتنة من االستعاذة تعني أَال حرمان؟ عن وتعويض
النقلية الحجج كل إن الفقر؟ وفتنة الغنى فتنة مًعا، الفتنتني ودرء االجتماعية األوضاع
عليه وتأكيًدا للغنى ترويًجا األغنياء يُردِّدها إنما الفقر عىل الغنى لتفضيل والتاريخية
يكن ولم والنبوة، والعلم والزهد بالقناعة بل باملال يكن لم للرسول هللا فإغناء كفضيلة،
الدنيا، ُحطام من شيئًا يملكون ال الذين املعدمون الفقراء فيهم كان بل أغنياء، األنبياء كل
لطلب ليست الفقر إدانة وإن املهاجرين، فقراء فيهم كان بل أغنياء الصحابة يكن ولم
والعدالة املساواة ولتحقيق الفقر تنتج التي االجتماعية األوضاع ضد للرصاع ولكن الغنى
ثروة تراكم أو ربح زيادة أو خاص مكسب عىل حرًصا وليست الناس، بني االجتماعية

لغني. شخصية
تطغى أن بد فال املال، وعبادة النفس عبادة بني جمٌع الغنى يف يكون أن ويستحيل
الصالح املال أن صحيح املال، عبادة ليخفي ستار إىل اإليمان ل ويتحوَّ األوىل عىل الثانية
يدي بني باستمرار يكون الصالح املال أن عىل الضمان ما ولكن الصالح، الرجل مع ينتج
فاسد، غالبيته يف املال وأن َمْفسدة، املال أن وتاريخيٍّا اجتماعيٍّا املعروف إن الصالح؟ الرجل

عمًال أفضل الفقري كان وإن أفضل فالغني الفقري، من عمًال أفضل الغني فإن هللا، قاله ما والجواب 75

بالواجب لها ما بها قام إذا نعمة الغنى سواء، فهما متساويًا عملهما كان وإن أفضل فالفقري الغني، من
غريهم ويف منهم كله واألمر قليًال، فيهم الغني وكان أكثر كانوا فهم املهاجرين فقراء ا أمَّ فيها، عليه
غنًى عىل وال خري معه ليس فقر عىل بالجنة يجازي ال تعاىل أنه عىل واإلجماع بالنص العمل إىل راجع

ص٩٧-٩٨). ج٥، (الفصل، خري عمل معه ليس
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من تغريِّ ال واألخالقيات الفاسد، الرجل يكفي ال الصالح واملال الصالح، الرجل ويُفسد بل
يشري الوحي أصل ويف شيئًا،76 السيايس والنظام االقتصادي والنشاط االجتماعي الوضع

الفقر فتنة من النبي استعاذ ص٥١–٥٣)، (البحر، مشايخنا، بعض أخذ وبه الفقر من أفضل الغنى 76
كان غنيٍّا الفاضل فهو هللا اتقى فمن الفقر، بإزاء والصربَ الغنى بإزاء الشكَر هللاُ وجعل الغنى، وفتنة
منها: وتاريخية، نقلية حجج عدة عىل الرأي هذا أصحاب ويعتمد ص١٩٧)، ج٥، (الفصل، فقريًا! أم
ويوسف وسليمان كداود أغنياء األنبياء كان (ب) َفأَْغنَى﴾. َعاِئًال َوَوَجَدَك * َفَهَدى َضاالٍّ ﴿َوَوَجَدَك (أ)
الرسول. عن رواية كفًرا يكون أن الفقر كاد (د) أغنياء. الصحابة كان (ج) وشعيب. وموىس وإبراهيم
(البحر، الصالح الرجل مع الصالح املال نعم (و) املال. وعبادة النفس عبادة بني جمع الغنى يف (ه)
﴿َوأَنَُّه مثل: مرات، ٧ يتعدَّى ال هللا من الغنى مرة، ٧٣ الوحي أصل يف الغنى لفظ ورد وقد .(٥١–٥٣
َوَرُسولُُه هللاُ أَْغنَاُهُم أَْن إِالَّ نََقُموا ﴿َوَما ،(٨ :٩٣) َفأَْغنَى﴾ َعاِئًال ﴿َوَوَجَدَك ،(٤٨ :٥٣) َوأَْقنَى﴾ أَْغنَى ُهَو
يَِجُدوَن َال الَِّذيَن ﴿َوْليَْستَْعِفِف ،(١٣٠ :٤) َسَعِتِه﴾ ِمْن ُكالٍّ هللاُ يُْغِن يَتََفرََّقا ﴿َوإِْن ،(٧٤ :٩) َفْضِلِه﴾ ِمْن
﴿َوإِْن والحفظ، بالتوفيق بل وحده، باملال ليس فالغنى ،(٣٣ :٢٤) َفْضِلِه﴾ ِمْن هللاُ يُْغِنيَُهُم َحتَّى ِنَكاًحا
غني فمرة مرة، (١٧) غني بأنه هللا وصف ا أمَّ ،(٢٨ :٩) َفْضِلِه﴾ ِمْن هللاُ يُْغِنيُكُم َفَسْوَف َعيَْلًة ِخْفتُْم
َحِليٌم﴾ َغِنيٌّ ﴿َوهللاُ حليم: مع ومرة ،(٢٦٧ :٢) َحِميٌد﴾ َغِنيٌّ هللاَ أَنَّ ﴿َواْعَلُموا مثل: مرات)، ١٠) حميد
َكَفَر ﴿َوَمْن كريم: مع ومرة ،(١٣٣ :٦) الرَّْحَمِة﴾ ذُو اْلَغِنيُّ ﴿َوَربَُّك الرحمة»: «ذو مع ومرة ،(٢٦٣ :٢)
اْلَعاَلِمنَي﴾ َعِن َغِنيٌّ هللاَ َفِإنَّ َكَفَر ﴿َوَمْن العاملني: عن غني ومرتني ،(٤٠ :٢٧) َكِريٌم﴾ َغِنيٌّ َربِّي َفِإنَّ
﴿إِْن ،(٦٨ :١٠) ﴾ اْلَغِنيُّ ُهَو ُسبَْحانَُه َوَلًدا هللاُ اتََّخذَ ﴿َقالُوا الغني: مرات وثالث ،(٦ :٢٩) ،(٩٧ :٣)
هللا يوصف ال لذلك ٣٨)؛ :٤٧) اْلُفَقَراءُ﴾ َوأَنْتُُم اْلَغِنيُّ ﴿َوهللاُ ،(٧ :٣٩) َعنُْكْم﴾ َغِنيٌّ هللاَ َفِإنَّ تَْكُفُروا
السلبية املعاني ا أمَّ .(١٨١ :٣) أَْغِنيَاءُ﴾ َونَْحُن َفِقريٌ هللاَ إِنَّ َقالُوا الَِّذيَن َقْوَل هللاُ َسِمَع ﴿َلَقْد بالفقر:
ِمْن يَْدُعوَن الَِّتي آِلَهتُُهُم َعنُْهْم أَْغنَْت ﴿َفَما تُغني: ال فاآللهة كثرية؛ فهي يُغني»، «ال صيغة يف لألفعال
،(٤٢ :١٩) َشيْئًا﴾ َعنَْك يُْغِني َوَال يُبِْرصُ َوَال يَْسَمُع َال َما تَْعبُُد ﴿ِلَم ،(١٠١ :١١) ءٍ﴾ َيشْ ِمْن ِهللا ُدوِن
يُغني ال الكثري والجمع ،(٦٨ :١٢) ءٍ﴾ َيشْ ِمْن ِهللا ِمَن َعنُْهْم يُْغِني َكاَن ﴿َما هللا: عن يُغني يشء وال
َكثَْرتُُكْم أَْعَجبَتُْكْم إِذْ ُحننَْيٍ ﴿َويَْوَم ،(٤٨ :٧) تَْستَْكِربُوَن﴾ ُكنْتُْم َوَما َجْمُعُكْم َعنُْكْم أَْغنَى َما ﴿َقالُوا شيئًا:
أَْغنَى ﴿َفَما والوعي: اإلدراك عن تُغني ال واألفئدة واألبصار والسمع ،(٢٥ :٩) َشيْئًا﴾ َعنُْكْم تُْغِن َفَلْم
﴿َوَما يشء: من هللا عن يُغني أحد وال ،(٢٦ :٤٦) ءٍ﴾ َيشْ ِمْن أَْفِئَدتُُهْم َوَال أَبَْصاُرُهْم َوَال َسْمُعُهْم َعنُْهْم
ِبُرضٍّ الرَّْحَمُن يُِرْدِن ﴿إِْن الشفاعة: تُغني ال ،(٦٧ :١٢) هلِلِ﴾ إِالَّ اْلُحْكُم إِِن ءٍ َيشْ ِمْن ِهللا ِمَن َعنُْكْم أُْغِني
:٥٣) َشيْئًا﴾ َشَفاَعتُُهْم تُْغِني َال َمَواِت السَّ ِيف َمَلٍك ِمْن ﴿َوَكْم ،(٢٣ :٣٦) َشيْئًا﴾ َشَفاَعتُُهْم َعنِّي تُْغِن َال
َال َقْوٍم َعْن َوالنُّذُُر اْآليَاُت تُْغِني ﴿َوَما ،(٥ :٥٤) النُّذُُر﴾ تُْغِن َفَما بَاِلَغٌة ﴿ِحْكَمٌة النذر: تُغني وال ،(٢٦
عن الظن يُغني وال ،(١٩ :٨) َشيْئًا﴾ ِفئَتُُكْم َعنُْكْم تُْغِنَي ﴿َوَلْن الفئة: تُغني وال ،(١٠١ :١٠) يُْؤِمنُوَن﴾
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واالجتماعي الفردي الوعي أفعال خامًسا:

إال هللا فعل كان وإن وهو يشء، منه أكثر نشاط أنه أي اسم، منه أكثر فعل أنه إىل الغنى
الفعلية االستعماالت معظم ولكن لإلنسان، ومطلب هلل صفة فالغنى اإلنسان، فعل أيًضا أنه
واملوىل والشفاعة والنذر يُغني. ال ذلك كل واملتاع واألوالد واملال والكسب فالغنى نافية؛
عىل األغنياء حثِّ يف للموضوع االجتماعي البعد ويظهر زائل. فالغنى تُغني، ال كلها واآللهة
األغنياء. من حفنة عىل حكًرا يكون أن دون املجتمع يف املال دورة رضورة وعىل ف التعفُّ

فيها.77 استئذان ال رضورة الحرب يف وإنفاقها األغنياء وأموال

شيئًا: ه يتوالَّ ن عمَّ املوىل يُغني وال ،(٢٨ :٥٣) ،(٣٦ :١٠) َشيْئًا﴾ اْلَحقِّ ِمَن يُْغِني َال الظَّنَّ ﴿إِنَّ الحق:
ِمَن يُْغِني َوَال َظِليٍل ﴿َال اللهب: عن يُغني يشء وال ،(٤١ :٤٤) َشيْئًا﴾ َمْوًىل َعْن َمْوًىل يُْغِني َال ﴿يَْوَم
يُغني وال ،(٧ :٨٨) ُجوٍع﴾ ِمْن يُْغِني َوَال يُْسِمُن ﴿َال الجوع: عن يُغني يشء وال ،(٣١ :٧٧) اللََّهِب﴾
َشيْئًا﴾ ِهللا ِمَن َعنُْهَما يُْغِنيَا ﴿َفَلْم ،(٣٧ :٨٠) يُْغِنيِه﴾ َشأٌْن يَْوَمِئٍذ ِمنُْهْم اْمِرٍئ ﴿ِلُكلِّ شيئًا: أحٍد عن أحٌد
ا ﴿َوأَمَّ ،(٤-٥ :٨٠) تََصدَّى﴾ َلُه َفأَنَْت * اْستَْغنَى َمِن ا ﴿أَمَّ هللا: عن اإلنسان استغنى وإذا ،(١٠ :٦٦)
َليَْطَغى اْإلِنَْساَن إِنَّ ﴿َكالَّ ،(٨–١٠ :٩٢) ى﴾ ِلْلُعْرسَ ُه ُ َفَسنُيَرسِّ * ِباْلُحْسنَى َوَكذََّب * َواْستَْغنَى بَِخَل َمْن
يستغنى وال ،(٦ :٦٤) هللاُ﴾ َواْستَْغنَى ﴿َوتََولَّْوا عنه: يستغني هللا فإن (٦-٧ :٩٦) اْستَْغنَى﴾ َرآُه أَْن *
َفَهْل تَبًَعا َلُكْم ُكنَّا َّا ﴿إِن ،(٢١ :١٤) ءٍ﴾ َيشْ ِمْن ِهللا َعذَاِب ِمْن َعنَّا ُمْغنُوَن أَنْتُْم ﴿َفَهْل النار: عن الكفار
وحده. املال عىل ليست مجاًزا السابقة النافية املعاني وكل ،(٤٧ :٤٠) النَّاِر﴾ ِمَن نَِصيبًا َعنَّا ُمْغنُوَن أَنْتُْم
َوَما َمالُُه َعنُْه أَْغنَى ﴿َما ،(٢٨ :٦٩) َماِليَْه﴾ َعنِّي أَْغنَى ﴿َما يُغني: ال أنه املال يف الحقيقي واملعنى
ال وكالهما باألوالد املال يقرن وقد ،(١١ :٩٢) تََردَّى﴾ إِذَا َمالُُه َعنُْه يُْغِني ﴿َوَما ،(٢ :١١١) َكَسَب﴾
يُغني وال ،(١٧ :٥٨) ،(١١٦ :٣) ،(١٠ :٣) َشيْئًا﴾ ِهللا ِمَن أَْوَالدُُهْم َوَال أَْمَوالُُهْم َعنُْهْم تُْغِنَي ﴿َلْن يُغني:
يُْغِني ﴿َوَال ،(٨٢ :٤٠) ،(٥٠ :٣٩) ،(٨٤ :١٥) يَْكِسبُوَن﴾ َكانُوا َما َعنُْهْم أَْغنَى ﴿َفَما شيئًا: املال كسب
،(٢٠٧ :٢٦) يَُمتَُّعوَن﴾ َكانُوا َما َعنُْهْم أَْغنَى ﴿َما املتاع: يُغني ال كما ،(١٠ :٤٥) َشيْئًا﴾ َكَسبُوا َما َعنُْهْم
ُشَعيْبًا َكذَّبُوا ﴿الَِّذيَن ،(٢٤ :١٠) ِباْألَْمِس﴾ تَْغَن َلْم َكأَْن َحِصيًدا ﴿َفَجَعْلنَاَها زائل: الغنى أن والنتيجة
،(٦٧-٦٨ :١١) ِفيَها﴾ يَْغنَْوا َلْم َكأَْن * َجاِثِمنَي ِديَاِرِهْم ِيف ﴿َفأَْصبَُحوا ،(٩٢ :٧) ِفيَها﴾ يَْغنَْوا َلْم َكأَْن

.(٩٤-٩٥ :١١)
الجشع وإيقاف والعفاف االكتفاء عىل األغنياء حث منها آيات، عدة يف للغنى االقتصادي البعد يظهر 77

اْلَجاِهُل ﴿يَْحَسبُُهُم املال: عن النفس استقالل فالعفة ،(٦ :٤) َفْليَْستَْعِفْف﴾ َغِنيٍّا َكاَن ﴿َوَمْن والطمع:
ِبيُل السَّ ﴿إِنََّما الجهاد: أجل من الحروب يف باإلنفاق مطالبون واألغنياء ،(٢٧٣ :٢) ِف﴾ التََّعفُّ ِمَن أَْغِنيَاءَ
﴿َكْي األغنياء: من حفنة أيدي يف املال إبقاء يجوز وال ،(٩٣ :٩) أَْغِنيَاءُ﴾ َوُهْم يَْستَأِْذنُونََك الَِّذيَن َعَىل
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

الفقري يكون كيف الغني؟ من أفضل والفقري الغنى، من أفضل الفقر يكون وكيف
غناه؟ يف الغني واستمرار فقره يف الفقري بقاء ذلك يعني أال الشاكر؟ الغني من خريًا الصابر
عىل لثورتهم ولكن والتخدير، التسكني بمعنى ال األغنياء من أفضل الفقراء يكون ال وملاذا
وجهًدا إنتاًجا أكثر فهم واملساواة. العدل مجتمع ولتحقيق بحقوقهم ومطالبتهم األغنياء
عىل الفقراء أفضلية تعني وال وترهًال. وبطنًة ورخاءً بطالًة أكثر واألغنياء ومقاومًة. وعمًال
يولد اإلنسان أن تعني ال كما الدنيا. يف حالهم تغيري بل قبلهم، الجنة دخولهم األغنياء
املادي العالم عن فاالستغناء الغنى، عن استغنى قد وأنه فقريًا، ويموت فقريًا ويعيش فقريًا
واستعداًدا للنفس تقوية بل عنه، انعزاًال ليس العالم يف والزهد فيه. املبادئ عن تخليًا ليس
للناس. وقدوة العيش بشظف الفقراء لجماهري املثل ورضب البساطة من كنوع للجهاد
األمة، بجماهري االلتحام تعني إنما معهم والبعث واملوت املساكني مع بالحياة الدعوة وإن
منهم أعىل وليست املاء يف كالسمك مثلهم معهم القيادة تكون وأن الصامتة وبأغلبيتها
أمم قادة باعتبارهم فقراء األنبياء كان ولذلك حسابهم؛ عىل وتعيش قضاياهم عىل ب تتكسَّ
فقط الثورة ضده قامت ما إذا ولكن الدنيا، يف بغناه الغني يسعد قد شعوب. ومحرري
وهناك واملساواة. العدالة ق تتحقَّ ريثما ت مؤقَّ هو إنما الدنيا يف الفقري وشقاء الرقاب. تُطاح

إمكانًا.78 الدنيا يف بل رضورة اآلخرة يف فقط ليس الجميع فيه يتساوى عالم

إىل ينتسبان كَليْهما أن أي والفقراء، األغنياء ويل هو وهللا ،(٧ :٥٩) ِمنُْكْم﴾ اْألَْغِنيَاءِ بنَْيَ ُدوَلًة يَُكوَن َال
.(١٣٥ :٤) ِبِهَما﴾ أَْوَىل َفاهللُ َفِقريًا أَْو َغِنيٍّا يَُكْن ﴿إِْن واحد: مجتمع

َليَْطَغى اْإلِنَْساَن إِنَّ ﴿َكالَّ (أ) منها: الغنى، عىل الفقر أفضلية عىل وتاريخية نقلية حجج عدة أوردت 78
وأشبع يومني أجوع فقلت أقبلها كنت فما الدنيا كنوز مفاتيح عيلَّ ُعرضت (ب) اْستَْغنَى﴾. َرآُه أَْن *
كان (د) املساكني. زمرة يف القيامة يوم واحرشني مسكينًا وأمتني مسكينًا أحيني اللهم (ج) يوًما.
والقمل الجوع من نبيٍّا ٤٠ مات أنه ويروى وإلياس، وخرض ويحيى وعيىس زكريا مثل فقراء األنبياء
أحبهما ومن والفقر، الجهاد اثنان؛ وحرفتي حرفة، نبي لكل الفقر، اختار محمد (ه) واحد. يوم يف
يف ومرسة الدنيا يف مشقة والفقر اآلخرة، يف ومشقٌة الدنيا يف مرسٌة الغنى الخرب: يف (ز) أحبني. فقد
وهو يوم بنصف األغنياء قبل الجنة يدخلون الفقراء الخرب: يف (ج) أبغضني. فقد أبغضهما ومن اآلخرة،
الدنيا فرسًخا، وكذا بكذا أغنيائهم قبل الجنة يدخلون املهاجرين فقراء الدنيا، سنني من سنة خمسمائة
أحاديث وهناك ص٥١–٥٣). (البحر، هللا ذكر من إال رواية ويف متعلم. أو عالم إال فيها وملعون ملعونة
لرجل عجبت أو: لقتلته»، رجًال الفقر كان لو «وهللا مثل: الفقراء ثورة عىل تحث مأثورة وأقوال أخرى
أسماء كلها مرة ١٣ الفقر لفظ ذُكر الوحي أصل ويف سيفه. شاهًرا للناس يخرج وال يومه قوت يجد ال
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واالجتماعي الفردي الوعي أفعال خامًسا:

مشكلة؟ الحرية هل خاتمة. (3)

زائدة الصفات أن إثبات أدى فقد التوحيد؛ أصل يف حله يجد إنما العدل موضوع أن يبدو
خارجية وقدرة إرادة إىل خضوعها وإثبات الطبيعة استقالل عىل القضاء إىل الذات عىل
الطبيعة. وسيد الكون علَّة وهي واألفعال، الصفات خالل من العالم يف فعالة فالذات عنها؛
قوانينها وحتمية الطبيعة استقالل إىل الذات عىل زائدًة الصفات كون إنكار انتهى حني يف
تتدخل علم أو إرادة مطلقة، صفات توجد ال ألنه رضوريٍّا؛ ارتباًطا باملعلول العلَّة وارتباط
التصور وهو له، صفات ال ألنه الطبيعة؛ قوانني يف يتدخل ال خالصة ذات فاملؤلَّه مسارها. يف
العلم أن وتصور تضاربها تصور مع الصفات إثبات يف املشكلة تنشأ كما للطبيعة، العلمي
ال ما يكون هل أو يكون هللا يعلمه ما هل للقدرة: معارضة اإلرادة أن أو لإلرادة مضاد

تعدُّده. وليس هللا ووحدة تضاربها وليس الصفات اتفاق األقرب أن مع يعلمه

العالم؟ أم هللا للحرية؛ املقابل اآلخر الطرف (1-3)

ألن وذلك الدال؛ والتحليل األسايس املوضوع يغيب حتى كلها املوضوعات ب تتشعَّ وأحيانًا
وأن العالم، وليس هللا هو اإلنسان لفعل لها الحقيقي الطرف وأن العالم، يف ليست الحرية

الفقري هو فالفقر جمًعا، مرات ٧ مفرًدا، مرات ٤ والفقراء؛ الفقري مرة ١٢ الفقر، واحدة مرة أفعال؛ بال
هللاَ إِنَّ َقالُوا الَِّذيَن َقْوَل هللاُ َسِمَع ﴿َلَقْد هللا: صفة ليس والفقر مجرًدا. وجوًدا له وجود وال الفقراء وهم
ِباْلَفْحَشاءِ﴾ َويَأُْمُرُكْم اْلَفْقَر يَِعُدُكُم يَْطاُن ﴿الشَّ الشيطان: من يأتي بل ،(١٨١ :٣) أَْغِنيَاءُ﴾ َونَْحُن َفِقريٌ
َفِقريٌ﴾ َخرْيٍ ِمْن َّ إَِيل أَنَْزْلَت ِلَما إِنِّي َربِّ ﴿َفَقاَل الحاجة: بمعنى مجازي بمعنًى يُستعمل وقد ،(٢٦٨ :٢)
،(٣٢ :٢٤) َفْضِلِه﴾ ِمْن هللاُ يُْغِنِهُم ُفَقَراءَ يَُكونُوا ﴿إِْن الفقراء: هللا يُغني أيًضا املعنى وبهذا ،(٢٤ :٢٨)
َعْن يَبَْخُل َفِإنََّما يَبَْخْل ﴿َوَمْن ،(١٥ :٣٥) اْلَحِميُد﴾ اْلَغِنيُّ ُهَو َوهللاُ ِهللا إَِىل اْلُفَقَراءُ أَنْتُُم النَّاُس أَيَُّها ﴿يَا
باملعروف: يأكل األغنياء الصبية عىل الويص الفقري ولكن ،(٣٨ :٣٧) اْلُفَقَراءُ﴾ َوأَنْتُُم اْلَغِنيُّ َوهللاُ نَْفِسِه
للفقر االجتماعي البعد هو كله ذلك من األهم ولكن ،(٦ :٤) ِباْلَمْعُروِف﴾ َفْليَأُْكْل َفِقريًا َكاَن ﴿َوَمْن
،(٢٨ :٢٢) اْلَفِقريَ﴾ اْلبَاِئَس َوأَْطِعُموا ِمنَْها ﴿َفُكلُوا األغنياء: أموال من الفقراء حاجات سد رضورة وهو
ِمْن أُْخِرُجوا الَِّذيَن اْلُمَهاِجِريَن ﴿ِلْلُفَقَراءِ ،(٦٠ :٩) َعَليَْها﴾ َواْلَعاِمِلنَي َواْلَمَساِكنِي ِلْلُفَقَراءِ َدَقاُت الصَّ ﴿إِنََّما
تكون املعنى وبهذا ،(٢٧٣ :٢) ِهللا﴾ َسِبيِل ِيف وا أُْحِرصُ الَِّذيَن ﴿ِلْلُفَقَراءِ ،(٨ :٥٩) َوأَْمَواِلِهْم﴾ ِدياِرِهْم
ِبِهَما﴾ أَْوَىل َفاهللُ َفِقريًا أَْو َغِنيٍّا يَُكْن ﴿إِْن واحد: مجتمع يف جمعهما أي واألغنياء، للفقراء هللا من الوالية

.(١٣٥ :٤)
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والسياسية. االجتماعية والنظم والقيد والعقبة املوقف وليس الشاملة هللا إرادة هو القيد
مجربًا، اإلنسان يكون حرٍّا هللا يكون ما بقدر أعداء، وهللا اإلنسان ر تصوُّ إىل ذلك أدى وقد
أعداء.79 كإخوة متعاونني تصورهما من بدًال حرٍّا هللا يكون مجربًا اإلنسان يكون ما وبقدر
القضاء مشكلة أو واالختيار الجرب مشكلة ى تَُسمَّ حقيقية مشكلة هناك هل اآلن: والسؤال
اآلراء وتضاربت مسألة، أو مشكلة سموه فيما أفاضالقدماء لقد الحرية؟ مشكلة أو والقدر
هذه أن والحقيقة لتأييده. وحجج نصوص عىل يعتمد رأي كل واختيار، وكسب جرب بني
ذاته للعلم املقلوب الوضع هذا من تنشأ إنما األخرى، الكالم علم مشاكل كباقي املشكلة،
إرادة مع املطلقة هللا إرادة تتفق كيف اآلتي: فالسؤال اإلنسان». «علم من بدًال هللا» «علم
إنساني ملوضوع خاطئة صياغة اإلنسان؟ حرية مع املسبق وقدره املطلق هللا علم أو اإلنسان
بإرادة للشعور وسيلة أية لديه وليس بإرادته يشعر أن إال اإلنسان يستطيع ال الفعل. هو
عقباٍت هناك أن صحيح وتؤيده. تساعده أو باملرصاد أمامه وتقف قدرته من تحدُّ خارجية
باعث ضعف أو بدني قيد من الواقع، يف بالفعل، املوجودة املوانع وهي اإلنساني الفعل أمام
عدم أو االجتماعي البناء يف موانع وجود أو غاية كمال يف نقص أو فكر وضوح عدم أو
موجودة مادية عوامل العقبات هذه ولكن بنجاح، يتحقق كي املواتية الفعل لحظة حلول
نفسها وتفرض الفعل من تحد خارجية إرادة أنها عىل وتصورها معرفتها. يمكن بالفعل
ووهم خاطئ إدراك فاألول العقيل؛ التحليل ضد االنفعايل والتشخيص لها، تشخيص عليه
باملرصاد اإلنسانية للحرية الخارجية اإلرادة هذه تقف لم فإذا ويقني. علم الثاني بينما
والتوفيق. واملساعدة للعون تأتي فإنها — كله القديم الرتاث يف الشائع هو هذا أن مع —
الحق صاحب لإلنسان تحدث التي املفاجئة القوة إال هي ما األمر حقيقة يف املساعدة وهذه
قوة هي املوقف. ومكونات الحركات طبيعة من توقع ودون الفعل أثناء الرسالة ومحقق
هو الكم يكون ال وهنا الباعث. وشدة للغاية اإلنسان تمثل درجة عن تعرب خالصة نفسية
لإلرادة تحليل ذلك كل كيف. أمام كم انهار مرة من وكم الكيف. إليه يُضاف بل املقياس،
بتحليل ذلك يعلم أن اإلنسان ويستطيع أفعال. يف وتحققها ملضمونها ووصف اإلنسانية
املجتمعات تطور قوانني ومعرفة التاريخ مسار واستقراء باطنه يف يدور ما ورؤية شعوره

البرشية.

(ملع العبد» وإرادة هللا «إرادة مثل: واحد عنوان يف معطوفتني اإلرادتان توضع أن يُستنكف ال أنه بل 79

ص٩٧–٩٩). األدلة،
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العلمي، والتواضع الفكرية األمانة من بدافع اإلنساني املوقف هذا اإلنسان أخذ فإذا
لشعوره وصفه خالل من حريته إال ير لم الشعور، وبعمليات معرفته بمصادر والعلم
لم مؤيدة قوى ظهور أو كالعقبات بالفعل موجودة عوامل تشخيص يف يقع ولم وأفعاله،
ولم الغاية. وكمال النفس، وصفاء الضمري، ونقاء الوعي، لطهارة نتيجة الحسبان يف تكن
يتم ال ذلك باملرصاد. له تقف مطلقة خارجية إرادة يشخص ولم خالله، من الحرية إال ير
العقبات، أمام بالضعف واإلحساس العقل، عىل االنفعال وسيادة الوعي يف نقصان من إال
ويستمد صفه يف يأخذها أخرى قوة مصدر إىل أو له مضادة منه أقوى إرادة إىل فيشخصها
النفاق حد إىل ويُرضيها لها ويتزلَّف إليها ويتقرَّب يتعبدها عجزه، ويعوضفيها قوته منها
الكتاب يف املتضمن الوحي أن صحيح لحبيبته. أو ألرسته أو ألمريه يفعل كما البيوت ببناء
وظيفة ضمن القدرة هذه ولكن كصفة، يشء كل تعمُّ شاملة وإرادة مطلقة قدرة عن أخرب
ومهمة واحد. قانون يشمله واحد عالم يف بأنه لإلنسان اإلحساس وهي العامة، التوحيد
طبيعة هو ألنه له ا مضادٍّ وليس ملساره طبًقا فعله وتحقيق القانون هذا معرفة يف اإلنسان
وتنشأ الشاملة. لإلرادة واملحققة املوجهة هي الوحي، بنص اإلنسان، إرادة إن بل األشياء،
الخري اإلنسان يفعل بفعله. فيها يفعل الذي اإلنسان بفعل الخارجية اإلرادة هذه يف الحركة
وال العقاب، الرشوينال اإلنسان ويفعل للخري. اإلنسان فعل قبل جزاء وال الجزاء. يُعطى ثم
يستغفر أن قبل مغفرة وال املغفرة، وينال اإلنسان ويستغفر للرش. اإلنسان فعل قبل عقاب
نفس يُقال أن ويمكن اإلنسان. يتوب أن قبل توبة وال التوبة، فينال اإلنسان ويتوب اإلنسان،
حدث الخري اإلنسان فعل فإذا فحسب، الفعل مستوى عىل ال االنفعال مستوى عىل اليشء
ويحزن الخري. اإلنسان يفعل أن قبل يرس أو اآلخر يفرح وال اآلخر، عند والرسور الفرح
الرش. اإلنسان يفعل أن قبل ويأىس اآلخر يحزن وال الرش، اإلنسان فعل إذا ويأىس اآلخر

أو طبيعية قوة كل من أقوى الكون يف قدرًة هناك بأن لإلنسان اإليحاء الوحي مهمة
فيتمثل . والتغريُّ الحركة عىل بمستعٍص العالم هذا يف يشء ال أن بمعنى أخرى، إنسانية
إلرادة خاضع يشء وكل العالم، هذا يف بثابٍت يشء فال واقعه. بناء ويغريِّ حريته اإلنسان
مهمة التاريخ. ومسار األشياء طبيعة َوْفق بسريه اإلنسان بها يتَّحد التي اإلرادة هي عامة،
وأنه املعاني. من عالم يف يعيش اإلنسان وأن عاقلة، الطبيعة بأن لإلنسان اإليحاء الوحي
هو سبٍب وجود عىل قائمة اإلنسان رسالة غاية. أو سبب بال العالم هذا يف يشءٌ يوجد ال
يف ل تأمَّ كلما وأنه الكون، سيد فهو لذلك مستواها؛ عىل وليس األشياء طبيعة من ليس أنه
قد والسبب الكون. هذا يف مطلًقا سيًدا يكون وأن يشء كل يفعل أن بقدرتِه أنه وجد حياته
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واإليحاء غاية. والكون رسالة، فهو لغاية. العالم هذا يف يعيش فاإلنسان الغاية؛ إىل يؤدي
هه يوجِّ شامل ورصاع قوة موضوع الرسالة أن تعني يشء، كل تعمُّ شاملة قدرًة هناك بأن
قصد فهو له، ومعطى اإلنسان نحو موجًها الوحي كان وملا رسالته. لتحقيق اإلنسان
العالم. نحو موجهة واحدة غاية مًعا واإلنسان الوحي كغاية. اإلنسان إىل موجه إنساني
لوجه وجًها يسريان اإلنسان وإرادة الوحي إرادة أن يتصور أن الكالم عالم يحاول إذن كيف
هو املبدئي القلب هذا باملرصاد؟ له ويقف اآلخر يقابل منهما كل متعارضني، اتجاهني يف
ناتجة لها وجود ال وهمية مشكلة لحل والحجج النظريات من العريض الرتاث هذا سبب
يف بمعركة بالقيام الرصاع يظهر حتى اإلنسان بإرادة الوحي إرادة لعالقة خاطئ وضع عن
وعىل عقله، عىل االنفعال سيطرة وعىل الواقع، يف عجزه عن وتعرب املتكلم خيال يف تتم الهواء
هللا هو للحرية املقابل الطرف بأن الوهم عن ناشئ ذلك كل حيسخالص. عالم يعيشيف أنه
تقف التي هي اإللهية اإلرادة وأن الطبيعة، وليس الحرية ميدان هو هللا وأن املوقف، وليس
التحرر. من اإلنسان تمنع التي العقبات وأنواع القهر صنوف وليست باملرصاد للحرية

موقف؟ أم نظرية (2-3)

منهما كل سياسيان موقفان بل مبدئيتني، نظريتني ليسا األمر واقع يف واالختيار الجرب إن
املوقف ثانيًا. التعقيل عىل ثم أوًَّال النقل عىل باالعتماد له نظريٍّا تربيًرا يجد أن يحاول
أجل من متناحرة واجتماعية سياسية قوى رصاع عن يكشف سيايس موقف األسايس
املحكومني. وموقف الحاكم موقف املعارضة، وموقف السلطة موقف والحكم، السلطة
فحسب، نظري كموضوع ليس الجماعة، يف ظهرت التي املشاكل أوىل من واالختيار والجرب
يتحكم وأن يتسلَّط أن الحاكم أراد ما فإذا سيايس. كطرح خاص وبوجه عملية كداللة بل
العباد، أفعال يف الجرب إىل الدعوة يف له مربًرا يجد ما رسعان فإنه شورى، أو بيعة بال
هللا إرادة بني التفرقة بعدها يصعب حتى الحاكم يتمثلها شاملة إلرادة املطلقة والحرية
ال وكما يريد، ما يفعل السلطان فكذلك يشاء ما يفعل حرٌّ هللا أن فكما السلطان، وإرادة
الخري وإضافة القدر إنكار ا أمَّ يشء.80 عىل السلطان يُجَرب ال فكذلك اليشء عىل هللا يُجَرب

عبيد بن عمرو زاد فقد لها؛ ودعوتهم األموية السلطة مع املعتزلة متكلِّمي بعض تعاون يفرسِّ وهذا 80

ومدحه بإمامته وقال املنصور، وايل ثم أمية بني أيام الناقص يزيد دعاة من وكان القدر، مسائل يف
ص٤٠). ج١، (امللل، عمرو غري فلقطوا للناس الَحب نثرت فقال: يوًما املنصور
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يف يحدث ما كل عن مسئوًال ويجعله مسئولية اإلنسان يُعطي فإنه اإلنسان، إىل والرش
َقَدم عىل بينهما التعامل ويمكن مسئولة. والرعية مسئول، فالحاكم أنظمة. من الواقع
يُعرتَض ال أفعاًال عليه يميل أو حاكًما الحاكم من يجعل خارجي قدر يوجد ال املساواة.
قدرها.81 الحاكم وكأن للحاكم مطيعة ساكنة الرعية يجعل خارجي قدر يوجد وال عليها.
من أو النشأة حيث من سواء عرص، كل يف وظيفة لها الحرية أو الكسب أو الجرب نظريات
مجتمع كان فإذا فيه. القوى ورصاع املجتمع طبيعة عن تعبريًا تنشأ فهي الغاية. حيث
واإليمان بالتسليم الجماهري وملطالبة وجوده لتربير الجرب نظريات تنشأ وإرهاب ضغط
عبقرية كتربيرات أوًَّال تنشأ والحظ. والنصيب القسمة ملعتقدات والرتويج والقدر بالقضاء
باطًال الحق يقلبون العادة يف والذين االجتماعية لألنظمة منظرين أنفسهم جعلوا ممن
ملصلحتهم بذلك األفراد يقوم وقد النظام، يريد وكما السلطة تهوى كما ا حقٍّ والباطل
نطاق عىل بها لالستفادة مقاالتهم السلطة تتبنَّى ثم الحاكم لدى الحظوة لنيل الشخصية
صور تظهر ثم العباد.82 عىل والوالء الطاعة وفرض النظام عىل الرشعية إلضفاء أوسع
الناس ليخلِّص يأتي مخلِّص بظهور مثًال اإليمان يف الضاغطة املجتمعات هذه يف املقاومة
أو الفعيل للتحرُّر خيالية صورة وهي العدل، لواء ولينرش والظلم والضغط القهر من
حتى النفيس والتعويض الخيال طريق عن انتصار لتحقيق الرسية الحركات طريق عن
أمور أي األخرويات الجماهري عند وتنشأ نرص. إىل والهزيمة قوة، إىل الضعف يتحول
الجائع فيه ينال الظلم. ويمحق العدل فيه يسود الزمان نهاية يف آخر عامًلا وتتخيَّل املعاد
قوتَه. والضعيف ه، حقَّ واملهضوم مأواه، والرشيد ملبسه، والعاري غناه، والفقري خبزه،

القول يف األسواري ويونس الدمشقي وغيالن الجهني معبد بدعة الصحابة أيام أواخر يف حدثت 81

الحسن تلميذ وكان الغزال عطاء بن واصل منوالهم عىل ونسج القدر إىل والرش الخري وإنكار بالقدر
ص٣٩-٤٠). ج١، (امللل، البرصي

االجتماعية، واالختيار الجرب نظريات وظيفة تبني وميمون شعيب بني اآلتية الحادثة األشعري يروي 82

شاء قد ميمون: فقال هللا! شاء إن أعطيكه شعيب: فقال فتقضاه ماٌل شعيب عىل مليمون كان فيقول:
ما شاء قد هللا فإن ميمون: فقال أعطيكه! أالَّ أقدر لم هللا شاء لو شعيب: فقال الساعة. تعطينيه أن هللا
وشعيب ماله أخذ عىل هللا بأمر يحتج ميمون أن فواضح يأمر! لم يشأ لم وما يشأ لم يأمر لم وما أمر
هللا شاء ما نقول: إنَّا قائًال: عليهم رد عجرد بن الكريم لعبد كتبوا وعندما الدفع. لعدم هللا بأمر يحتج
وفرسه يشاء كما سوء» باهلل نلحق «ال ميمون: ففرس سوء، باهلل يلحق وال يكن لم يشأ لم وما كان

ص١٦٥-١٦٦). ج١، (مقاالت، هواه عىل يكن» لم يشأ لم وما هللا شاء «ما شعيب:
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والباطل بالعدل، الظلم يضاد وأنه رسالة اإلنسان أن عىل تدل وعقائد مذاهب كلها وهي
يقوم أن يستطيع ال عاجز موقف يف ولكنه بالنرص، والهزيمة بالقوة، والضعف بالحق،
املجتمعات ويف القريب. للفرج انتظاًرا وإيمان معتقدات إىل فيحوِّلها بالفعل اآلن بالرسالة
حق عىل قامت رشعية سلطة بأنها وإحساسها سلطانها من واثقة سلطة ولدى املنترصة،
الشاملة لإلرادة املطلقة الحرية نظريات تنرش قد فإنها وقمع، اضطهاد عىل بناءً وليست
والعمل، الكسب عىل الناس وحث رشعية، السلطة دامت ما التأييد من مزيٍد عىل للحصول
املجتمع هذا مثل يف املقاومة تظهر ثم الحاكم. التعرضلسلطة باستثناء يريد فيما حر كل
ويف الحكم يف حتى االختيار يف اإلنسان حرية وهي للحرية آخر معنى بإعطاء املنترص
الحكم يف واالقتصاد، السياسة يف الحر االختيار من ممكن قدر أكرب تحقيق أجل من العمل
داخلية وليسترسية، علنية القائم، النظام مواجهة يف اجتماعية سياسة هنا املقاومة واملال.
عليه هو ما الحارضعىل الوضع إبقاء تبغي التي املموهة املجتمعات ويف خارجية. وليست
الباعث، ويرتاخى يغمضالفكر، حتى واالختيار الجرب بني تجمع نظريات تروج تغيري دون
األرسار. وتغلفه الغموض به يحيط عالم من شيئًا يدرون الناس يعود فال الغاية، وتضمر
والتمرد، الرضوخ بني حينئٍذ التمييز ويصعب أحرار، أنصاف أنصافمجربين، ويصبحون
األمر وينتهي الحرية، نصف فيحتوي الجرب نصف يمتد ما الغالب ويف والثورة، اإلذعان بني
حق عن يعرب نظري غطاء مجرد الحرية نصف ويُصبح والتسليم، واإلذعان بالرضوخ كله

له. وجود ال

تحرُّر؟ أم حرية (3-3)

الوضع السؤال لوضع إعادة الحقيقة يف هو ابتالءً أو اختباًرا أو امتحانًا القدماء اه سمَّ ما إن
بل بالنفي، أو باإلثبات عنه يُجاب ثم عنه يُسأل نظريٍّا موضوًعا ليست فالحرية الصحيح؛
يف ويجد موقف، يف يوجد فاإلنسان تظهر. ال وقد فيه تظهر اجتماعي نفيس موقٌف هو
يتبع عندما إحداها اإلنسان ق يحقِّ للسلوك، عديدة بإمكانيات ويشعر عديدة، بواعث نفسه
حلولها كأحد النظرية املشكلة إلغاء البعض آثر لذلك رسالته؛ من النابع األقوى الباعث
املمارسة إىل النظرية الحرية من االنتقال أو السؤال وضع إعادة هو الوحيد حلها وكأن
العالم. يف فالحرية عالم. يف إال اإلنسان يوجد ال كما موقف، يف إال الحرية تظهر ال العملية.83

ص٣٢٠–٣٢٣). (املواقف، التوقيف إىل ف التوقُّ يجب اإللباس وعند اإليجي: يقول 83
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مشخصة. خارجية إرادة أية وليست اإلنسان لحرية اآلخر الطرف هو العالم أو املوقف
بني القديم الوضع يف الحال هو كما رأسية عالقة ليست والعالم، الحرية الطرفني، وعالقة
بني اإلنسان سلوك فيها يتحدَّد أفقية عالقة بل املشخصة، العالم وإرادة اإلنسان إرادة
هو وهللا اإلنسان بني عالقة أنه عىل القدماء ظنَّه فما واألمام. الوراء بني واإلقدام، اإلحجام
اإلنسان بسلوك والتاريخ اإلنسان بني العريض، والعالم اإلنسان بني عالقة األمر حقيقة يف
األكمل القيمة أفقيٍّا. تتفاوت بل رأسيٍّا تتفاَوت ال القيم أن كما والتقدُّم. ر التأخُّ بني فيه
ممكن قدٍر وأكرب الناس، من ممكن عدد ألكرب العدالة من ممكن قدٍر أكرب ق تحقِّ التي هي
وليست وصورتها مادتها يف مادية، القيم البرش. من ممكن قدر ألكرب والتقدم الحركة من
الشبق وراءها يتسرتَّ متطهرة مضمرة وليست ملموسة محسوسة القيم فارغة. صورية
اإلنسان وجود عن تعربِّ خاصة، وليست عامة فردية، وليست اجتماعية والقيم املادي.
املحنة أو االبتالء يعني وال وافتعاله. وزيفه ونقصه عدمه عن وليس وطبيعته وكماله
املحنة تعني بل البرش، رءوس عىل تقع املآيس من مجموعة هي الحياة وأن املصائب وقوع
يتخطَّاها العقبات أو الصعاب أو التجارب أو املواقف من مجموعٌة الحياة أن االبتالء أو
املحن ليست بالعقبة. إال يصقل وال والجهد باملقاومة إال الفعل يثبت ال بحريته. اإلنسان
والتي اإلنسان بها يمر التي التجارب هي بل النفسية، أو املادية أو البدنية املصائب هي

الدنيا.84 ملحن شاملة الدين يف املحنة رسالته. ق يحقِّ وهو فيها يوجد
الذي هو وأنه الحياة، يف رسالًة لإلنسان أن التكليف يعني إذ التكليف؛ معنى هو وهذا
واالختيار القرار عىل قدرة من لديه بما الطبيعة وملك الكون سيد أنه بما باختيارها قبلها
أقوى وتجعله البدنية حدوده من تطلق معنوية قوة التحقيق، عىل قوٍة من لديه وبما الحر،

والجبال.85 واألرض السموات من
بحرية ق يتحقَّ نفسه الوقت يف فإنه وبإرادته، اإلنسان بحرية التكليف هذا تم وكما
إن يشء. كل تفعل مطلق لوجود شاملة بإرادة أو مسبق علم يف مسبق قدر دون تامة
خالصة طبيعة إىل وتحول بدنه، إىل اإلنسان الرتكن لوالها تحرر عملية ذاته التكليف هذا

بالخوف النفوس يف ا وإمَّ باإلتالف املال يف ا وإمَّ بالعلل الجسم يف ا إمَّ وهي معروفة؛ العالم يف املحن 84
املحنة إال الوجوه هذه عن تخرج ال العالم يف محنة ال األمل. دون والقطع واألحبة باألهل والهم والهوان

ص١٢٥-١٢٦). ج٣، (الفصل، الدين يف
ص٢٠١). ج٢، (مقاالت، يكلِّفهم أنه هو ويختربهم عباده يمتحن هللا أن معني الجبائي عند 85
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رسالة عن يعربَّ وقد والسكون.86 الخمول واعرتاه والثقل الوهن وألصابَه املوجودات كسائر
واألخرى عمل دار الدنيا الحياة وتكون األخرويات فتنشأ بالصورة فنيٍّا الحياة يف اإلنسان
اإلنسان فينشأ أخرى، كونية صورة إىل الحياة يف اإلنسان رسالة تتحوَّل وقد جزاء. دار
منهم البعض يختار ثم كاملالك، الدائم النعيم من جو يف كذلك ويستمر غافًال الوجود يف
أفضل مكانة يف عليني أعىل إىل ارتفع رسالته حقق فمن ليحققها؛ الحياة إىل ويأتي رسالته
وإذا بخلقهم. ال بجهدهم جزائهم عىل حصلوا ألنهم الدائم النعيم يف استمروا الذين من
مرتبة أقل إىل ويتحوَّلون الرسالة منهم تُسلب سافلني. أسفل هبطوا الرسالة يحققوا لم
ثانية فرصة لهم تعطى ثم الشعور. حياة وانعدام الوعي غياب مرتبة وهي الوجود، يف
بال التحقيق، يف فشًال أو ونجاًحا برسالة تكليًفا الحياة تستمر وهكذا والتكليف، لالختيار

الزمان.87 بقي طاملا العملية وتستمر يأس، وبال نهاية
جزاء. أي انتظار دون وحريته طبيعته عن تعبريٌ الحياة يف اإلنسان رسالة وتحقيق
اإلنسان لها. وعمله الغاية إىل وشوقه وإبداعه، وخلقه وازدهاره، اإلنسان كمال يكفي
طبًقا رسالتَه اإلنسان يحقق وازدهار.88 وتمدد وإبداع، وخلق وحركة، حياة بطبيعته
شدة باختالف األقوى الدافع د ويتحدَّ األقوى، للدافع طبًقا سلوكه ويتحدَّد لطبيعته،
الطبيعة تعني ال الغاية. يف الكمال باختالفدرجات أو الفكري الوضوح بتفاوت أو البواعث
بالحياة اإلحساس عىل وبناء التجربة من أساسواقعي عىل الحرية تأسيس بل الحرية، نفي
بل البواعث، يف متساويني طرفني بني صوريٍّا عقليٍّا اختياًرا الحرية ليست حيوي. كدافع
رسالته، اإلنسان كان وملا الحيوي. الدافع عن تعبريًا األقوى، للباعث أي للطبيعة، اتِّباع هي
الوجود، هذا عن تعبري وحياته الرسالة، لهذه تحقيٌق الحرية فإن وجوده، رسالته وكانت

للطبيعة.89 كمال الحرية

(مقاالت، واالختبار املحنة تصحَّ لم عباده يفعله بما عامًلا هللا كان لو الرافض: الحكم بن هشام يقول 86
ص١٠٨). ج١،

انظر ص٢٧٥-٢٧٦). الِفَرق، ص٩٤؛ ج١، (امللل، بانوش بن وأحمد خابط بن أحمد رأي هو هذا 87

(املعاد). اإلنسانية مستقبل العارش، الفصل أيًضا
واجب والثواب ابتالئه، من أكثر وعافيته تفضله من أكثر العباد يف هللا جزاء إن اإلباضية: بعض قال 88

ص١٧٥). ج١، (مقدمات، ابتداء واالبتالء والتفضل باالستحقاق،
الجاحظ وعند باختيارهم. وليست للعباد فعٌل ذلك مع وهي طباع، كلها املعارف الجاحظ عند 89

طباًعا منهم وقعت أنها معنى عىل العباد إىل تنسب األفعال وسائر اإلرادة، إال للعباد فعل ال وثمامة
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اإلنسان، بها يشعر تحرُّر عملية هي بل توجد، ال أو توجد مادية واقعًة الحرية ليست
وكما يشعر، ال وقد اإلنسان به يشعر قد اإلنساني الوجود وكذلك توجد، ال وقد توجد قد
مرشوع أو تحقق إمكانية مجرد اإلنسان كان وملا تحرُّر. فالحرية إيجاد، الوجود أن
يفرض اإلنساني فاملوقف تحرُّر. مرشوع أو حرية إمكانية مجرد الحرية فكذلك وجود،
تقف الوضع. هذا خالل من يظهر أن عىل قادر الحر الفعل ولكن وضعه، اإلنسان عىل
إذن الحرية ممارسة القائمة. األوضاع وجه يف الحر واالختيار الحتمية، مواجهة يف الحرية
إىل الفرض نطاق من اإلنساني الفعل وتحرير املفروضة البدائل إيجاد عىل القدرة يف هي
اإلنسان تخىلَّ إذا إال الجرب ينشأ وال الحرية. ميدان إىل الرضورة ميدان ومن االختيار، نطاق
هي التي حريتها عن الجماعة تخلَّت إذا إالَّ الطاغية ينشأ وال حريته، هو الذي وجوده عن
صلة ليست أنها إال وشائعة، عامة والخبز الحرية بني صلًة هناك أن صحيح وجودها.
اإلنسان، مملكة فالوعي الحرية.90 عن يتنازل وال الخبز عن اإلنسان يتنازل قد حتمية.
ل. األوَّ واختياره الحر اإلنسان فعل يظل أنه إال له، خارجية تحديدات من هناك كانت مهما
أمامه، العقبات تعدَّدت ومهما الصور، من بعدد يمارسحريته أن اإلنسان ويستطيع
أو لضعف تربيًرا أو النكوص يف برغبة إال أبًدا عنه تغيب ال ممارسة تظل الحرية فإن
أكمل يف لها املمارسة هي للحرية املثىل املمارسة رسالة. عن تخليًا أو موقف من هروبًا
املستمر الشعور وتمثل بالقول، والجهر الواقع، لتغيري بالعمل فعلية ممارسة صورها،
مارس الحركة لصعوبة أو بدنية موانع لوجود الواقع يف العمل استحال فإن للغاية،
عىل الحق يكون التغيري. رضورة وإيضاح الوعي، ونرش الجهور، بالقول حريته اإلنسان
والواقع، النظر بني الفصم وضح النظر انترش وإذا النظر، مستوى عىل واضًحا األقل
والواقع. املثال بني والعمل، النظر بني والتوحيد الفصم هذا لتجاوز الفعل فظهرترضورة
بالقول تمارس الحرية فإن الحركة واستحالت العقبات، وقامت العمل، حرية صعبت إذا
التعبري حرية أمام العقبات وقامت أيًضا، القول حرية صعبت فإذا بالكلمة. الواقع ورفض

وإنما فيها لهم فعل ال كلها العباد أفعال ومعمر النظام وعند ص١٧٥). (الِفَرق، بإرادتهم وجبت وأنها
غريها اإلنسان يفعل ال فإنه فقط اإلرادة حاشا الطبيعة فعل وأنها منهم لظهورها مجاًزا إليهم تُنسب
وقد الناس استبعدتم «لَم الشهري: عمر قول عنها يكشف النظرية والحرية ص٤١)، ج٣، (الفصل، البتة

أحراًرا.» أمهاتهم ولدتهم
بثدييها». تأكل وال الحرة «تجوع املأثور: للحديث طبًقا وهذا 90
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فالشعور وانفعاالته، وعواطفه بإحساساته حرٍّا الشعور ويظل بالشعور، الحرية تمارس
حرية تضمر وال منها. تنال أن الخارجية العقبات تستطيع ال التي الخاصة اإلنسان مملكة
الضمري حرية ضاعت فإن الطاقة. ت وخفَّ الغاية واضمحلَّت البواعث خفت إذا إال الشعور
كل وانتهى عشوائية، أو تناقص إىل وتحوَّلت الغائية، وانتهت الوجود، وعدم اإلنسان، ضاع

يشء.91

لم فإن فبلسانه يستطع لم فإن بيده، ه فليغريِّ منكًرا منكم رأى «من املشهور: للحديث طبًقا وهذا 91

اإليمان». أضعف وهذا فبقلبه، يستطع
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الثامن الفصل

والقبح) (الحسن الغائي العقل





العلم يف ومكاهنا املشكلة اسم مقدمة، أوًال:

املشكلة اسم (1)

القديم االسم وجود من بالرغم الفصول، باقي مثل الفصل لهذا دقيق عنوان إيجاد يصعب
املعتزلة من عنوان العقليان والقبح فالحسن والنقل. العقل أو والقبح الحسن للمشكلة،
وإن الِفَرق كل عليه تجتمع الدين أصول من ا عامٍّ أصًال وليس الخمسة، أصولهم وأحد
أم حرفيٍّا النص، مع التعامل طريقة من أو االعتزال من ا إمَّ عليهم، معروضة املسألة كانت
ويتضح والوحي. العقل أو والسمع العقل أو والنقل العقل أيًضا اسمها يكون لذلك مجاًزا؛
عىل العقل لفظ أولوية بدليل العلم، بنية عىل االعتزال مفروضمن أنه أيًضا العنوان هذا من
الدين أصول علم يف فقط ليس املنهج مشكلة وهي الوحي. أو السمع أو النقل الثاني اللفظ
املشكلة هذه تشمل ذلك ومع العقائد. علم قواعد إحدى تكون أن دون العلوم باقي يف بل
إيمانية أخف إنسانية، وأكثر إلهية أقل ولكنها بالعقائد، أشبه موضوعات عدة املنهجية
املوضوعات هذه تظهر أن دون والغائية واللطف واألصلح الصالح مثل عقالنية، وأقوى
كله العدل باب كان ملا العاقل»، «اإلنسان إذن تسميتها يمكن كان املسألة. يف كعناوين
يظهر العاقل اإلنسان هو وها أوًَّال األفعال خلق يف الحر اإلنسان وظهر املتعني اإلنسان هو
القادر العقل عىل إال الحرية تقوم وال عقل، بال حرية فال املتعني. لإلنسان ثاٍن كشق ثانيًا
يمكن كان موضوعاتها أهم من الغائية كانت وملا األفعال. صفات بني والتمييز اإلدراك عىل
اللطف موضوع مقابل يف واإلصالح الصالح موضوع كان ملا املصلحي»، «العقل تسميتها
املوضوع ويف األصل يف الباطنية الوحدة يعيد قد العنوان هذا إن بل عنارصها. أهم من
املصلحة؛ عىل مًعا يقومان اللذين الفقه، أصول وعلم الدين أصول علم األصول، علمي بني
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ونظًرا وغايتها. العقيدة أساس أيًضا هي بل ومصدره، أساسالرشع فقط ليست فاملصلحة
الغاية كانت وملا القديم. الطبيعي مكانه يف تُرك فقد الفقه، أصول بعلم ألصق املوضوع ألن
غاية، املصلحة كانت وملا الغائي». «العقل لذلك تسميته فيمكن كذلك عنارصها أهم من
له مقابل آخر طرف دون العقل وحدانية عىل يؤكد وهو املصلحة، موضوع يتضمن فإنه
وِمْن الحر؛ اإلنسان األفعال خلق وضع كما العاقل» «اإلنسان يضع فإنه وبالتايل النص يف
تعني أن من ناتج للعقل الحرية وسبق والعقل. الحرية اإلنسان؛ يف التعني عنرصا يكون ثَمَّ
ل. األوَّ الحرية فعل هو إنما الكامل اإلنسان من املتعني اإلنسان وخروج كمال، من اإلنسان
إرادة عن تعبري أو هوى مجرد وليست عاقلة حرية يجعلها كي العقل ذلك بعد يأتي ثم
مظهران والصفات الذات أن كما العدل، هو واحد ألصل جانبان إذن والعقل الحرية ونزوع.
ثم ممارسة، موضوع الحرية ألن العقل قبل أوًَّال الحرية تثبت التوحيد. هو واحد ألصل
من اكتساب والعقل وجدانية تجربة الحرية عاقلة. وجهة لتوجيهها ذلك بعد العقل يأتي
من جزء كله املوضوع هل سؤال: ثار ثَمَّ وِمْن عاقلة؛ الحرية فتصبح املمارسة، داخل
الفعل وبزوغ وقدرته هللا إرادة شمول األصلني بني فاألفعال العدل؟ من جزء أم التوحيد

خالله. من اإلنساني العقل بزوغ ثم وعمومه الوحي شمول مثل خالله من اإلنساني

التوحيد؟ من جزء هي هل (2)

كمسألة وليس والصفات، الذات بعد األفعال يف التوحيد من كجزء أحيانًا املوضوع يدخل
التوحيد من العقل مسألة تختفي املتأخرة العقائد ويف والعلة.1 الغرض نفي يف مستقلة

ال جائزة أفعاله وجملة هللا أفعال «يف بقوله: الغزايل عنه عربَّ عام. بوجه األشاعرة موقف هو هذا 1

ص١٤٧–١٥٠)؛ (املحصل، أيًضا الرازي موقف وهو ص٨٣)؛ (االقتصاد، بالوجوب.» منها يشء يوصف
والبيضاوي ص٢٢٤–٢٤٥)؛ (الغاية، الوجود» واجب أفعال من واملقصود الغرض نفي «يف واآلمدي
والقبح، «الحسن الظواهري: ويقول ص١٤١-١٥٢). (التحقيق، والظواهري ص١٩٥–١٩٨)؛ (الطوالع،
ا أمَّ بالقبح. هللا فعل اتصاف فلعدم هللا بفعل ارتباطه ا أمَّ األفعال. عىل بالكالم ارتباط له املبحث هذا
نقًصا، لكونه بالقبح يتَّصف ال فيه الصادر الفعل أن عىل العقالء فالتفاق نفسه فعل إىل بالنسبة
يشاء ما يفعل اإلطالق عىل األمر مالك فألنه العباد أفعال إىل بالنسبة ا وأمَّ محال. تعاىل عليه والنقص
بالنظر والقبح بالحسن تتصف التي فهي العباد أفعال ا وأمَّ لفعله. غاية وال لصفة وال لعلة ال ويختار،
ص٢٣–٢٥)؛ ص١٧-١٨، (االنتصار، الخياط موقف وهو ص٢٢١–٢٤٢)؛ (التحقيق، بهم.» لتعلقها

ص٢٣٢–٢٦٣). (املحيط، الجبار عبد والقايض
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العلم يف ومكانها املشكلة اسم مقدمة، أوًال:

حاجة يف وليس نفسه يعقل التوحيد وكأن املعارصة، حياتنا من كليًة العقل باختفاء
والنبوة التوحيد أمام كليًة والنقل العقل مسألة تختفي كما تعقله.2 أمة إىل أو إنسان إىل
مسألة ودخلت واملستحيل، واملمكن الواجب يف نظرية كله التوحيد أصبح فقد والسمعيات.3
مسألة تربز لم الحديثة اإلصالح حركات بعض يف حتى أنه والعجيب منها.4 كجزء العقل
اآلخر البعض ويف وظيفته.5 تحدَّد ولم الصدارة، موضع العقل يوضع لم والنقل. العقل
العباد.6 أفعال يف والقبح والحسن هللا أفعال يف األصلح فيدخل قسمني، املوضوع ينقسم

العدل؟ من جزء هي هل (3)

وبالتايل للعدل.7 ل األوَّ املظهر وهو األفعال، خلق ملسألة نتيجة أو تطبيًقا املسألة تكون وقد
وحرية واحد. ليشء واجهتان والقبح والحسن األفعال فخلق العدل. باب يف املوضوع يظهر
األفعال، لخلق كمقدمة والقبح الحسن يوضع وأحيانًا للعدل، مظهران الغائي والعقل اإلرادة
سياق يف له كنتيجة يوضع أخرى وأحيانًا الحرية، رشط والعقل العمل، أساس فالنظر
الحسن يكون أن واألغلب الشائع ولكن األفعال، خلق هو األساس يكون عليها. الربهان
الحرية لها. رشًطا وليس للحرية طبيعية ونتيجة له، مقدمة وليس األفعال لخلق نتيجة
للحرية. إنكار والقبح الحسن وإنكار دليل. أو إثبات إىل تحتاج ال وجدانية بديهية تجربة
وقد النتائج. وإنكار باملقدمات التسليم يمكن وال نتيجة، والقبح والحسن مقدمة الحرية

ورشوحها. مثًال الرباهني أم يف السنويس موقف هو هذا 2

يف عدنان ولد موقف وأيًضا وحاشيته العقباوي ورشح التوحيدية العقيدة يف الدردير موقف هو هذا 3

الزبد. جامع
ص١٠–١٣. ص٥-٦، املريد، تحفة يف الباجوري ورشح التوحيد، جوهرة يف اللقاني موقف هو هذا 4

الوهاب. عبد بن ملحمد التوحيد» «كتاب يف الحال هو هذا 5

ص٦٦–٨٢). ص٥٣–٥٩، التوحيد، (رسالة يف عبده محمد موقف هو هذا 6

ووجوبها. األفعال بحسن والقول واالختيار فاعًال العبد كون عىل مبني والجميع الباب هذا يف فكالمهم 7

جملة يف باب العدل. يف الكالم ص٢٤٩؛ الرشح، استدالالتهم. جميع سقَطت القواعد تلك تهدَّمت وإذا
أن ا فإمَّ أبواب، أربعة وهي عدَّها التي األبواب عن يخرج ال العدل بباب يتعلق ما كل عليه. يدور ما
من به هللا يُعبد فيما كالًما يكون أن ا وإمَّ األفعال، أحكام يف كالًما يكون أن ا وإمَّ األفعال يف كالًما يكون
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

باإلضافة واألحكام واألسماء واملعاد النبوات السمعيات، يضم حتى العدل أصل م يتضخَّ
والصفات الذات أي التوحيد أصلني: عىل قائًما الدين أصول علم ويصبح األفعال. خلق إىل
يشء.9 لكل شامًال فيصبح العدل أصل م يتضخَّ وقد العلم.8 أرباع ثالثة ويشمل العدل، ثم
والتكليف والتوليد واملخلوق القرآن خلق معها ويدخل اإلرادة بعد والتجوير التعديل ويبدو
وإعجاز واملعجزات والنبوات والتوبة الذم واستحقاق واألصلح واللطف واملعارف والنظر
املعتزلة عند تجاوًزا العدل لفظ يشمل لذلك باإلمامة؛ الكل ينتهي أن قبل والرشعيات القرآن
العدل. عىل قائم ذاته التوحيد أصل وكأن العدل علوم كلها فهي كلها، الخمسة األصول

بعض دخل وربما إليه، يُضاف ال وما هللا إىل يُضاف فيما كالًما يكون أن ا وإمَّ بذلك، يتصل وما العبادات
ص٢٢٨). (املحيط، العدل، بباب املقصود هو ليس ما باألفعال التصاِله فيه يعد وربما بعض، يف ذلك
يجوز وما القديم أفعال إىل يرجع كالم وهو العدل يف الكالم وهو الخمسة األصول من الثاني األصل ا وأمَّ
املعتزلة ضاللة أصل هو الباب هذا والتجوير: التعديل يف الكالم ص٣٠١)؛ (الرشح، يجوز ال وما عليه
ص٣٠١–٣٢٣)؛ (الرشح، األصول رشح يف الجبار عبد القايض موقف هو وهذا ص٧٢). ج٣، (الفصل،
يف مجرب أنه مذهبنا فإن ذلك نسلم ال ونحن ترصفاته يف مخري ِمنَّا الواحد أن عىل بناء هذا قالوا: «فإن
وبعد الداللة. عىل بنيناه وإنما الفاسد مذهبكم عىل الداللة نبِن لم إنَّا قلنا: فيه، مخلوقة وأنها األفعال هذه
املسألة، تلك فروعات من املسألة هذه ألن املسألة؛ تلك أصل يف ينازع من مع املسألة هذه يف نتكلم ال فإنَّا
األشاعرة استدل ص٣٠٣-٣٠٤). (الرشح، أصله.» نقرر وملا الفروع من فرع يف نتكلم أن يحسن وال
فعله فحصول هلل مخلوقة أفعاله ألن أفعاله يف مجبور العبد بأن بالعقل يثبتان ال والقبح الحسن أن عىل
الصادر فإن عقًال، تقبيحه أو بتحسينه الحكم إىل سبيل فال اضطراري حصوله ما وكل اضطراري. عنه
ص١٨٠). عبده، محمد (حاشية باختياره عنه صادًرا كان لو إال قبيح أو حسن إنه يُقال ال اليشء عن
للحسن والتاسعة الثامنة املسألتني وتخصيص «املعالم» يف الرازي مثل األشاعرة بعض موقف أيًضا وهو

ص١٠٣). (العقائد، يف النسفي موقف وهو ص٨٣–٨٨)؛ (معالم، القدر، باب يف والقبح
والكسب القبائح فعل عن هللا تنزيه عن يتحدَّث إذ «الرشح»؛ يف الجبار عبد القايض موقف هو هذا 8

ويشمل بل والتكليف، واالستحقاق والعوض واآلالم املرشكني وأطفال للمعايص، إرادته وعدم واالستطاعة
(الرشح، عام بوجه املعتزلة موقف وهو والتفسري؛ واملعجزات والنبوات والقرآن والنعم األلطاف الحديث

ص٢٩٩–٣٠٨).
التكليف. التوليد، (٩) املخلوق. (٨) القرآن. خلق (٧) والتجوير. التعديل اإلرادة، ج٦. املغني، 9

واملعجزات. التنبؤات (١٥) والتوبة. الذم واستحقاق األصلح (١٤) اللطف (١٣) واملعارف. النظر (١٢)
الرشعيات. (١٧) القرآن. إعجاز (١٦)
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العلم يف ومكانها املشكلة اسم مقدمة، أوًال:

حضارة كلها والحضارة العدل، عقائد كلها العقائد وكأن يشء لكل الشامل هو العدل أصل
العدل.10 مجتمع كله املجتمع يكن لم وإن العدل

حزم ابن وكذلك ص٢٢٩-٢٣٠)؛ (املحيط، العدل أصل عىل كلها العقائد الجبار عبد القايض يجعل 10

الكالم (١) يقولون: واالختيار الجرب يف االختالف أو االتفاق عن النظر برصف املعتزلة مثل الفقهاء وكان
عليه. قادًرا كونه ونفيهم له فاعًال وإتيانهم عليه قادًرا كونه قبيًحا فاعًال لكونه نفينا فيتبع األفعال يف
نفيهم أو الحكم ذلك ونفيهم األفعال من فعل يف للحكم إثباتنا عن يخرج ال فكله األفعال أحكام (٢)
قبيحة واعتقدوها حسنة، اآلالم نثبت نحن ذلك فعىل له وإثباتنا األفعال بعض يف األحكام من لحكم
ونثبت فقط. تعاىل خلقه من لكونها حسنها أن ويعتقدون واالعتبار، العوض حسنها وجه وتثبت
هو بل املخالف ويقول يقبله. ال أنه املكلف حال من علم وإن قبحه معتقٌد ويعتقد حسنًا التكليف
من بنفيه يحسن ونقول قبيح، أنه غرينا ويعتقده يثوب، أنه املعلوم من اخرتاع يحسن إنه ونقول قبيح،
قبيح، ذلك بل الخصم ويقول يكفر، أنه بنفيه يحسن ونقول قبيح، أنه غرينا ويعتقده يثوب، أنه املعلوم
قبحه نعتقد فإنَّا يُطاق ال ما تكليف ذلك من وبالعكس بقبحها، يقول والربهمي البعثة يحسن ونقول
بحسنه. القوم ويقول وغريهم األطفال من يذنب لم من تعذيب بقبح ونقول حسن، أنه معتقد ويعتقد
ومن بحسنه. القوم وقال نفع من عرى إذا األلم بقبح ونقول بحسنها. وقالوا القبيح إرادة بقبح ونقول
واللطف اإلقرار يف كقولنا املخالف وينفيه الوجوب األشياء من كثري يف نعتقد نحن الوجوب أفعال أحكام
وهو وجوبه وننفي واجب أنه يشء يف يُعتقد وقد أقوام. من خالف وفيه الرسل وبعثه والتعويض واإلثابة
حجة من الزمان يخلو وأالَّ حال كل عىل البعثة وجوب آخرون ويعتقد بذلك، يقول من عند كاألصلح
األفعال وجوه ببيان إال ذلك يتم وال حال. كل يف الواجب باب من هو وليس جائز عندنا وذلك وإمام
أبواب عىل يشتمل وذلك والعقلية الرشعية األفعال من به هللا يعبد ما (٣) الباب. هذا يف معدوًدا فيكون
املبعوث معرفة إىل الطريق ومنها يجوز، ال وما به التعبُّد يجوز ما ومنها بالرشائع، التعبُّد حسن منها
دون وبالعقل العقل، دون بالرشع يعلم وما بالنبوات يفعل ما كله ذلك تحت ويدخل صفاته، ومعرفة
يُضاف ما (أ) (٤) واملكلَّف. املكلِّف إىل الراجعة والرشوط التكليف صفة من بيان أيًضا وفيه الرشع
بأالَّ إليه إال إضافته تصح ال ما وإنما أحكامه من حكم هو الذي الفعل وجوب ليس وجوبًا، تعاىل إليه
يحسن وجٍه عىل إليه يُضاف ما (ب) هللا. إىل إال إضافته يمكن فال العباد مقدور تحت جنسه يدخل
ج٣، (الفصل، والتجوير التعديل يف الكالم املتقدمة، الفصول من كثريٌ هذا يف ويدخل يقبح، وجه دون
يف العدل (١) بابًا ١٦ يف العدل وجه يف املحاباة وبإبطال باألصلح القائلون املعتزلة وتحريت ص٧٢).
يف العدل (٤) يكفر. أنه املعلوم يف من تبليغ يف العدل (٣) الحيوان. إيالم يف العدل (٢) العذاب. إدامة
األمر. يف العدل (٨) البدل. يف العدل (٧) اإلرادة. يف العدل (٦) االستطاعة. إعطاء يف العدل (٥) املخلوق.
يف العدل (١٢) املعرفة. يف العدل (١١) العذاب. استحقاق يف العدل (١٠) األطفال. عذاب يف العدل (٩)
الرشائع. نسخ يف العدل (١٥) األصلح يف العدل (١٤) اللطف. يف العدل (١٣) املخلوقني. أحوال إخالف

ص١٠٣-١٠٤). ج٣، (الفصل، النبوة يف العدل (١٦)
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

طرف طرفني؛ بني عالقة تحقيق العدل بالنفس. ال بالغري النفع إلحاق هو والعدل
الطرفان؟ هما من ولكن الطرفني، بني العدل يف تساٍو عالقة أو به معدول وطرف عادل
ألفعال صفة العدل هل بالذات؟ والوعي املشخص الذات املتعني؟ واإلنسان الكامل اإلنسان
يف اإلنسان ألفعال وصًفا العدل صفة تكون ال وملاذا باإلنسان؟ وصلتها املشخص الذات
إذن العدل نفسه. عن الرضر يمنع أو ذاته ينفع أن هللا عىل محال باآلخرين؟ عالقاته
مبدأ وهو اإلنسان.11 يف وحقيقة هللا يف مجاز العمل هلل. بالنسبة وليس اإلنسان إىل بالنسبة
ال والعدل «عادل». فاعل اسم يف مشخًصا وليس «عدل» فعل كاسم وجوده بدليل عامٌّ
من ظلًما أو اإلنسان من ظلًما هللا من عدًال يكون ال فالفعل اإلنسان؛ يف أو هللا يف يتغريَّ
العالم يف موجوًدا باعتباره اإلنسان أفعال األفعال، يف صفة فالعدل اإلنسان، من عدًال هللا
العباد، بني التسوية هو العدل جديد. من الحرية موضوع إىل والقبح للحسن إحالة وذلك
لألشياء طبيعي وضع العدل أقل. طرف وال أعىل طرف ال لإلنسان، مساٍو طرف فاإلنسان

فَعَله فعل كل األفعال من الصفة بهذه يختص الذي أن اعلم وحكمة. عدل بأنه الفعل وصف بيان يف 11

مرضة دفع أو ملنفعة بنفسه منَّا الفاعل يفعله ما ا وأمَّ به يرضه أو يحسن وجه عىل به املفعول لينتفَع
أو ملنفعة ا إمَّ يفعله ألنه عدل سبحانه يفعله ما جميع ص٤٨). والتجوير، (التعديل بذلك يوصف ال فإنه
ا وأمَّ عاِدل. بأنه وصفه مقام أقيم فمجاز عدل بأنه تعاىل وصفه ا فأمَّ وحكمة. عدل أفعاله جميع ملرضة،
بتنزيه العلم وهو ذكره تقدَّم ما غري به نقصد فإنَّا العدل علوم أنها الخمسة األصول أكثر عن قولنا
ص٤٨-٤٩، والتجوير، (التعديل وصوابًا حكمًة إال تكون ال أفعاله وأن اختالفه عىل قبيح كل عن هللا
(التعديل للمدح مستحق أنه بذلك ويُراد عدل بأنه الثواب يستحق الذي املؤمن يف ويُقال ص٥١)؛
عدل وهللا االسم. مقام أقيم مصدر وهو العدول، أو املثل بمعنى اللغة يف العدل ص٤٩)؛ والتجوير،
واختلف أسمائه. يف املصادر إطالق جاز ما عدًال بتسميته الرشع ورود ولوال العدل ذو أو العادل بمعنى
من عدل أو اإلنسان من وكسب هللا من عدل هي املعصية؟ حتى ولكن يفعله، أن للفاعل ما هو املعنى؛ يف
يرتاحون فيما العباد بني التسوية هو العدل الكعبي وعند نهيه. وافق ما وظلم هللا أمر وافق ما أفعالنا
والظلم ص١٣١-١٣٢)؛ (األصول، عادًال اإلنسان يكون أالَّ ويلزمه والهداية والتوفيق العلل إزاحة من إليه
الظلم فاعل (ب) الظلم. به قام من حقيقة (أ) الظالم: يف واختلفوا موضعه. غري يف اليشء وضع لغة
(اإلبانة، والتجوير واالستطاعة العباد أعمال تقدير يف الكالم باب ص١٣٢-١٣٣)؛ (األصول، «القدرية»
والتجوير التعديل يف القول باب ص١١٥–١٢٢)؛ (اإلبانة، والتجوير التعديل يف الكالم باب ص٤٩)؛
كتب بعض يف وتظهر ص٧٢–١٠٤)؛ (الفصل، والتجوير التعديل يف الكالم ص٢٥٧–٢٨٦)؛ (اإلرشاد،
وقول العدل يف واملناقشة العدل يف قوله املصلحة، يف النظام كالم مثل العدل مسائل بعض الحجاج

ص٩٠). ص٤٨–٥٠، ص٤٢–٤٥، ص٢٣–٢٥، (االنتصار، الظلم عىل هللا قدرة يف اإلسكايف
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العلم يف ومكانها املشكلة اسم مقدمة، أوًال:

طبيعي، كوضع العدل وضع إىل يتغريَّ مؤقت وضع طبيعي، غري وضع الظلم أن حني يف
األصلية املقدمة إىل والعودة الحرة، بإرادته أي اإلنسان بفعل إال يحدث ال التغري هذا ولكن

الحرية. وهي العدل، عليها يرتكز التي

مستقلٌّ؟ أصٌل هي هل (4)

التوحيد مثل الِفَرق عليها تختلف التي الكبار األصول إحدى والعقل السمع مسألة تعترب
موضوًعا ليست والعقل السمع مسألة أن والحقيقة اإلمامة.12 أو والوعيد والوعد والعدل
موضوًعا، وليست منهج هي بل التوحيد، يظهر كما الكالم علم مصنفات يف يظهر مستقالٍّ
إىل أقرب هي األقل عىل أو خاص، باب له يفرد أن دون كلها املوضوعات يتخلَّل منهج
فاألدلة إلخ.13 … وميادينها ومصادرها املعرفة وسائل يحدِّد الذي املوضوع إىل منها املنهج
ولنفيه األدلة، من النوعني هذين عىل االعتماد من بد ال يشء وإلثبات وعقلية. سمعية نوعان:
منهجية مسألة إذن والنقل العقل مسألة ثانيًا. العقلية ثم أوًَّال، النقلية األدلة تفنيد من بدَّ ال
الدليل بني التعارض حل أجل من والنقل» «العقل مشكلة تسمية جاءت ومنها خالصة،
الحسن يف منها التفسري يف نظرية أفضل وتكون املتواتر، النيص والدليل القاطع العقيل
بني الصلة وهي واحدة مسألة عىل تدل فإنها األسماء اختلفت فإن العقليني.14 والقبح
املعرفة بني الصلة املعرفة، مشكلة جديد من تضع شئنا إن أو والوحي اإلنساني العقل

والتقبيح التحسني مسائل عىل تشتمل وهي واألمانة، والرسالة والعقل السمع الرابعة: القاعدة 12

جماعة عند وإجماًعا جماعة عند ا نصٍّ اإلمامة ورشائط النبوة يف والعصمة واللطف واألصلح والصالح
فيها والخالف باإلجماع قال من مذهب عىل إثباتها وكيفية بالنص قال من مذهب عىل انتقالها وكيفية

ص١٢). ج١، (امللل، واألشعرية والكرامية واملعتزلة والخوارج الشيعة بني
ال هذا فإن وأخطئوا غلطوا العقل، جهة من قالوا فإن العقل؟ جهة من أو السمع جهة من أعلمتم 13
يكون فكيف قيل: والنقل السمع جهة من قالوا وإن القديم. يف كان عما خربٌ ألنه العقل جهة من يُعرف
(رشح عقًال أو قوًال قطعي دليل إال يعارض فال ص٢٨)؛ (التنبيه، خطأ؟ غريكم وقول صحيًحا قولُكم

ص٦٢). الفقه،
يف تعتمد رشعية نصوص عن شبه رد يف الثالث، الباب يقول: إذ الجرس حسني موقف هو هذا 14

النصوص لتلك الظاهرة املعاني ينايف مما القاطع العقيل بالدليل يثبت ما وبني بينهما التوفيق أو االعتقاد
ص٩٩). (الحصون،

333
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يف الدين، أصول علم مسائل جميع يف تدخل العقل طريق عن واملعرفة الوحي طريق عن
نظرية يف املتأخرة املؤلَّفات عرفتها التي واملسائل واملعارف، النظر مسألة يف العلم نظرية
الدليل بني والصلة املتواترة، واألخبار العقول وبداهات الرضورية املعرفة عن والبحث العلم
التكليف نظرية يف النظرية املقدمات يف تظهر كما القطعي.15 العقيل والدليل الفعيل النقيل
يف التوحيد يف وتدخل واالستدالل. النظر أو املعرفة يف وأساسها املكلَّف واجبات ضمن
النقل العقلية، األدلة أو النقلية األدلة عىل األفعال خلق يف االعتماد ويف عقًال الصفات تأويل

العقل.16 باب يف يدخل نفسه القرآن إن بل النقل، أساس العقل أو العقل أساس
واملعاد ووجوبها، فالنبوة والنقل، العقل بموضوع مرتبطة أيًضا السمعيات إن بل
ويمتد بل عقًال؟ أو إجماًعا أو ا نصٍّ تثبت هل كلها، واإلمامة والعمل واإليمان ومعناه،
«تاريخ يف النصوص نقد يف النص يستعمل إذ الكالم؛ علم خارج والنقل العقل موضوع
استعملت يهوديٍّا كان وإذا اإلنجيل، نصوص استعملت نرصانيٍّا املوضوع كان إذا األديان».
مباحث من باللغة يتعلَّق فيما خاصًة السمع مسائل من كثريٌ ل تتدخَّ كما نصوصالتوراة.17
بالنص، تبدأ التي األربع الرشعية األدلة يف وكذلك اصطالح، أم توقيف اللغة هل األصول،
يف الحكمة علوم يف املوضوع وظهر والقياس. اإلجماع يف بالعقل وتنتهي والسنة، القرآن
التعارض يف التصوف علوم يف ظهر كما والدين، الفلسفة بني أو والوحي العقل بني الصلة
نظرية أو العقل يف نظرية كله الرتاث إن يقال أن ويمكن الذوق، وعلوم العقل علوم بني
حتى خالًصا عقليٍّا عرًضا الوحي ملسائل عرض ألنه بالنقل؛ العقل صلة أي التأويل، يف
ويبدو الكلية، وقوانينه العامة ومبادئه وحده العقل طبيعة من نابع وكأنه الوحي يبدو
قيل»، «فإن قائل»، قال «فإن ،«… وقال معرتٌض اعرتض «فإن األسلوب يف حتى ذلك

ومعرفة النظر مبحث يف رسوًال»، نَبَْعَث َحتَّى ُمَعذِِّبیَن ُكنَّا «َوَما االستدالل: هذا بيان بوضوح سبق وقد 15

ص١٤٣). (التحقيق، هللا،
يصحُّ هللا أفعال من القرآن أن هو العدل بباب اتصاله ووجه فيه. الخالف وذكر القرآن يف فصل 16

وما يفعله أن يجوز وما أفعاله، يف كالم العدل وباب فيحسن. آخر وجه وعىل فيقبح وجه عىل يقع أن
(الرشح، واألحكام الرشائع تُعرف وبه والحرام، الحالل يرجع فإليه هللا، نعم من فإنه وأيًضا يجوز، ال

ص٥٤٥). (الرشح، للصالح مطابق فالقرآن ص٥٢٧)؛
ص٩٤–٩٦). (التمهيد، اإلنجيل نصوص ألوهيته ونفي املسيح نبوة إلثبات الباقالني استعمل 17
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العلم يف ومكانها املشكلة اسم مقدمة، أوًال:

ومهمة مبدئيٍّا، مفروض العقيل املعارض وكأن قال»، أو اعرتض «فإن الخصم»، قال «فإن
ألن ونظًرا العقل؛ واتساق املوضوع بنية عىل العثور يمكن حتى عليه الرد الكالم عالم
موضوعات ضمن القدماء عند يدخل لم كله، للرتاث عامان منهجان هما والنقل العقل

الغائي.18 العقل

موضوعات: عدة والقبح الحسن موضوع يشمل 18

بداهة أنه أم ونفع كرضر البدن يف أو كرشٍّ الكون يف داخل هو هل والقبح، الحسن تعريف (١)
ص١٨٩–١٩٨؛ الطوالع، ص١٢؛ ج١، امللل، ص١٤٨–١٥٠؛ الدر، ص١٤٠–١٥٠؛ (املحصل، ووجدان؟

ص٥١٥–٥٣٩). املواقف،
ص١١-١٢). (الجوهرة، هللا؟ وإرادة الرشع من خارجيتان أم لألفعال موضوعيتان صفتان هما هل (٢)
ص١٠٨؛ األدلة، ملع ص٣٧٣–٣٧٨؛ املسائل، ص١٤٠–١٥٠؛ (املحصل، العقلية الواجبات (٣)
املحيط، ص٣٧٠–٣٩٦؛ النهاية، ص١٣٠–١٥٢؛ األصول، ص٨٣-٨٤؛ االقتصاد، ص٣٠–٤٠؛ النظامية،

ص٧٢–٩٠). املعالم، ص٢٢٩-٢٣٠؛
ص٣٧٣–٣٧٨؛ املسائل، ص٢٩–٣٢؛ الحصون، ص٦٥–٦٨؛ (الكفاية، القبيح فعل عن هللا تنزيه (٤)
ص٥١٥–٥٣٩؛ املواقف، ص١٨٩–١٩٨؛ الطوالع، ص٢٢٩-٢٣٠؛ املحيط، ص٢٩٩–٣٠٨؛ الرشح،

ص١٤٩–١٥٢). التحقيق،
الفصل، ص٢٨٧–٣٠١؛ اإلرشاد، ص٢٩–٣٢؛ الحصون، ص٦٥–٦٨؛ (الكفاية، واألصلح الصالح (٥)

ص١١-١٢). الجوهرة، ص٤٢–٤٤؛ الخريدة، ص١٢٠–١٣٦؛ ج٣،
اإلرشاد، ص٣٧٣–٣٧٨؛ املسائل، ص١٤٨–١٥٠؛ الدر، ص١٤٠–١٥٠؛ (املحصل، والغائية العلة (٦)
الطوالع، ص٢٢٤–٢٤٥؛ الغاية، ص١٠٣-١٠٤؛ ج٣، الفصل، ص١٦٤–٣٩٧؛ النهاية، ص٢٠٥؛

ص٣٥–٤٤). الوسيلة، ص٥١٥–٥٣٩؛ املواقف، ص١٨٩–١٩٨؛
املسائل، ص٢٩–٣٢؛ الحصون، ص١٤٠–١٥٠؛ (املحصل، وللبهائم) (لإلنسان والعوض اآلالم (٧)
الطوالع، ص١٠٣-١٠٤؛ ج٣، الفصل، ص٢٢٩-٢٣٠؛ املحيط، ص٥٩٩–٦٠٨؛ الرشح، ص٣٧٣–٣٧٨؛

ص١١-١٢). الجوهرة، ص١٨٩–١٩٨؛
بخلق مرتبطة وهي والعصمة والختم والطبع والضالل والهداية والِخذْالن التوفيق ومعه اللطف، (٨)
االقتصاد، ص١٢٠–١٣٦؛ ج٣، الفصل، ص٢٩–٣٢؛ (الحصون، الداخلية الشعور أفعال يف األفعال
ص٢٢٩؛ املحيط، ص٥٩٩–٦٠٨؛ الرشح، ص٣٩٧–٤١٦؛ النهاية، ص١٣٠–١٥٢؛ األصول، ص٨٣-٨٤؛

ص٦٥–٦٩). الكفاية، ص١٠٣-١٠٤؛ ج٣، الفصل ص١٢؛ ج4، امللل،
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والقبح تعريفاحلسن ثانًيا:

الحسن بني لهما التعريفات وتتفاوت للفرق، طبًقا والقبح الحسن يف النظريات تختلف
العقليني والقبح الحسن أو النسبيني الذاتيني والقبح الحسن أو الوجوديني الكونيني والقبح
له، الحيس الذاتي الوجود تُثبت والثانية للرش املوضوعي الوجود تُثبت األوىل الفعليني.

املعيارية. والقيم الثابتة العقل أحكام إىل أقرب تجعله والثالثة

الكونية النظرية (1)

نسيج يف داخلة وقائع، أو أشياء أو كموضوعاٍت والقبح الحسن تثبت التي النظرية وهي
الحسن يكون الحالة هذه ويف والتاريخ. املصري يف أو التكوين يف أو الخلق يف سواء الكون
القديمة، الرشقية الديانات معروفيف هو ما عىل والرشالكونيان الخري هما العقليان والقبح
كائنان والرشمطلقان، فالخري املتفلسفون. املتكلمون أو الحكماء نقل وكما املانوية، خاصًة
هو املطلق الخري ممتزجان. ورش وخري مطلق، ورش مطلق خري هناك الوجود. يف ماديان
والرذيلة. الفضيلة بني والجهل، العلم بني الرصاع العقل، فوىض املطلق والرش ذاته العقل
يف الكونية النظرية تنتهي به، ويتصل املحض الخري إىل يتوق اإلنساني العقل كان وملا
تُعطي الفضائل يف نظرية إىل تنتهي كما املعرفة، يف إرشاقية نظرية إىل والقبح الحسن
يف الكون يف والرش الخري ص يتشخَّ وقد العملية. الفضائل عىل النظرية للفضائل األولوية
قد االمتزاج حال ويف شيطانًا. املحض والرش مالًكا املحض الخري فيصبح الدينية الثقافة
يف حاالت توجد وال الغالبة. الحال ويف الكون، يف الحال هو كما أقل والرش أكثر الخري يكون
كما الخري الرشأساس تجعل تشاؤمية نظرة فهذه أقل، والخري أكثر الرشفيها يكون الكون
يتساوى الكون يف أخرى حالة توجد وال النرصانية. يف األوىل الخطيئة عقيدة يف الحال هو



(٣) الثورة إىل العقيدة من

العرشة العقول نظرية ذلك عن تختلف وال الثنوية. وفرق املانوية فهذه والرش. الخري فيها
السعادة ومراتب الفضيلة ومراتب املعرفة درجات مع وتقابلها الحكماء عند الكون ومراتب
عند الدين أصول علم يف انترشت أن بعد الحكمة، علوم يف أدخل ولكنها املعاد، يف والشقاء
تحت سفيل عالم إىل العالم وقسمة األفالك عالم ويصبح الكون ص يتخصَّ وقد املتأخرين.1
يف آثاًرا لحركاتها وأن الكواكب، مدبر روحاني وآخر مادي عالم علوي، وعالم الكواكب أثر
سليم عقل ذي كلُّ يستطيع الخلق، يف وقبح وحسن ورش، وخري ونحس، سعد من العالم
زادت ثم العقول.2 يف متحكِّم شارع إىل حاجة ما دون العقل يف متساوون فالبرش إدراَكها.
وحده، اإلنساني النوع عىل بالرتكيز التخصيص يف أكثر درجة الصابئة عىل التناسخية
الدرجة عن االرتفاع عىل والقدرة العلوم، يف والعقل والنطق االختيارية األفعال صاحب
نتيجًة والهبوط االرتفاع ويكون النبوة، إىل أو امللكية إىل أو اإلنسانية الدرجة إىل الحيوانية
الحيوانية الصور من بل العقل، من وال الرشع من والقبح الحسن ليس ألفعاله. جزاءً أو

العالم. خارج وعقاب ثواب من يحدث يشء وال لإلنسان، ترتاءى التي اإلنسانية أو
حقائق؛ عدة إىل أسطوري حيس كوني نحو عىل ترمز إنما النظرية هذه أن والحقيقة
علم يف الخمسة األفعال ألحكام إسقاٌط األمر حقيقة يف وهما للوجود. بُعدان والرش فالخري
موضوعية وإن املوجودات. يف وليس األفعال يف والقبح فالحسن الوجود؛ عىل الدين أصول
شعوريٍّا يكون قد فالوجود شيئيٍّا. وجوًدا بالرضورة تعني ال النظرية عليها تركِّز التي القيم
الفكر نتيجة يحدث فإنه القيم تشخيص ا أمَّ الشعور. يف وجود ومناطق مستقلة كمعاٍن
الفلسفة يف الحال هو كما بالتصوف والفلسفة باإلرشاق، العقل فيه يمتزج الذي األسطوري
كوضع أو للفعل كصفة القبح إىل تشري له فنية للرشوصورة تجسيم والشيطان اإلرشاقية.
ما دون إنساني موقف يف فعل أو اجتماعي بناء هو بل له، صانع ال فالرش اجتماعي.
للخري املوضوعي الوجود إثبات وإن خارجية.3 علة إىل الوجود ظواهر إرجاع إىل حاجة
وجود وجودين، إثبات ذلك يعني وال للرش. املوضوعي الوجود إثبات يف الخطأ ولكن حق
عليه، طارئ والرش األشياء طبيعة الخري ألن واحد وجود هو بل الخري، ووجود األشياء

املطالع، ص١٩٣؛ الطوالع، ص٣٢٣؛ املواقف، ص٣٩٢-٣٩٣؛ ص٣٧٧، ص٢٦٠–٢٦٣، النهاية، 1

ص١٩٥.
ص٢٣٢). الغاية، ص٣٩٤-٣٩٥؛ ص٣٧٧-٣٧٨، (النهاية، الصابئة موقف هو هذا 2

ص٧). (اإلبانة، الرش يخلق الشيطان وأن الخري يخلق هللا أن زعموا بأنهم القدريَة األشاعرُة يتهم 3
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إثبات يتضمن شيئي خري إثبات إن درجاته. إحدى أو له غياب والقبح األصل هو والحسن
هو بل معنى، ليس الرش ألن الشعور يف أو العالم يف له وجود الرشال أن حني يف رششيئي،
القيمي الحكم يخرج ممتزجني ورششيئني خري وإثبات عدم. بل وجوًدا ليس معنى، غياب
وتشخيص األشياء، وعالم اإلنسان عالم بني خلط عىل يقوم أنه أي األشياء، إىل األفعال من
تنفي القيم موضوعية أن كما الطبيعة، يف للقيم تشخيص أو القيم مستوى عىل للطبيعة
يظهران ذاتيني، غري كونيان والرش الخري وأن اللعبة خارج اإلنسان وكأن الخالصة ذاتيتها
واختياره اإلنسان لحرية نتيجة إنسانية كأفعال وليس كونية كظواهر اإلنسان وجود يف
الكواكب ألثر نتيجة ليست القيم موضوعية أن كما التمييز، عىل وقدرته عقله عىل وبناءً
ما وكل الفلك. علم لدراسة موضوع فاألفالك األرض. وهو السفيل الكوكب عىل العلوية
عىل أنه والحقيقة األدنى. يحكم فاألعىل لها. تشخيص إال هو ما األرض يف أثرها عن يُقال
الحظ النحس. أو للحظ فيها مكان وال مصريه. اإلنسان ويقرِّر الحر، الفعل يسود األرض
حر لفعل نتيجة حدوث والنحس حر، لفعل اإلنسان عنها يرىض متوقعة غري نتيجة وقوع
التناسخية أو الصابئة أو الفالسفة عند سواء الكونية النظرية إن اإلنسان. عنها يرىض ال
عن تنتج وال برهان، يؤيدها وال عقٌل يُساندها ال بالغيبيات، اإليمان عىل تقوم غيبية نظرية
ليس اإلنسان يف أفعال حصول القيم موضوعية تعني ال كما اإلنسانية. الحرية ممارسة
إسقاط فذلك فيه تفعل القيم كانت فإذا التناسخ. نظرية يف الحال هو كما صاحبها هو
لحريته ممارًسا اإلنسان بها يأتي التي لألفعال حكمان والقبح الحسن لها. تنكر أو للحرية

وتمييزه. عقله عىل معتمًدا
أفالطونية مثل وجود مستقلة وقيم موضوعية صفات إثبات يعني ال نفسه الوقت ويف
وبواعث الشعور يف مستقلَّة معاٍن هي بل الفكر، قها وينسِّ الروح ويبغيها العقل لها يتأمَّ
كانت وملا كماله. يف اإلنساني الطبيعة نظام فيها ق يتحقَّ للعالم مثالية وأنظمة السلوك عىل
قيمتها مشخصة لكائنات والتعبُّد ل للتأمُّ ليست فهي فعل، وتوجيهات سلوك نظريات القيم
يف الذات انحراف تعني ال موضوعية صفة إثبات إن تحقيقها. يف بل معرفتها، يف ليست
بها الفرد تمتُّع أجل من ليس للقيم املوضوعي والوجود لها. الجماعة تمثل تعني بل تأملها،
الفردي التمتُّع هذا إن بل لها. الجماعة تحقيق أجل من بل شخصيٍّا، وتلذُّذًا فرديٍّا تمتًُّعا
إن لفرديتها. ثاٍن ق وتحقُّ وانتشار امتداد القيم فجماعية وإرشاق. وتصوف وانعزال تطهر
حركة تحدث حتى والتأمل التعبد يف أعىل، إىل أسفل من رأسية حركة ليست القيم حركة
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يف الخلف إىل األمام من أفقيٌة حركة ولكنها والرؤية، اإلرشاق يف أسفل إىل أعىل من مقابلة
التقدم. يف األمام إىل الخلف من أو ر التأخُّ

الحسية النظرية (2)

والقبح الحسن تجعل والتي السابقة، النظرية عكس عىل الذاتية النسبية النظرية وهي
الحس مستوى فعىل الحسية. النفعية النظرية وهي والضار والنافع واملؤلم اللذيذ هما
النافع هو الحسن يكون النفع مستوى وعىل املؤلم. هو والقبح اللذيذ هو الحسن يكون
هو والقبح املصلحة هو فالحسن واملفسدة، باملصلحة ذلك عن يُعربَّ وقد الضار، هو والقبيح
الغرض مع اتفق فما الغرضومنافرته. مالءمة بمدى والقبح الحسن د يَتحدَّ وقد املفسدة.
بالحسن هللا فعل يوصف ال الحال وبطبيعة القبيح.4 هو يكون نافَره وما الحسن هو يكون
فهي وبالتايل واملنافرة، املالءمة عليه تجري ال وأنه الغرض عن لتنزهه املعنى بهذا والقبح
قبل واالختيار العقل، قبل الحرية إثبات رضورة عىل ذلك ويدل اإلنسانية. لألفعال صفات
الحديثة اإلصالحية الحركات كربى يف سادت التي نفسها النظرية وهي والقبح. الحسن
الحق الثالث: القيم بني الجمع إىل باإلضافة والوجدان، والبداهة العقل عىل تأسيسها مع
والرشير. والضار القبيح هو والقبيح والخري، والنافع الجميل هو فالحسن والجمال. والخري
وعقليتان حسيتان خربتان والقبح الحسن والحيوان.5 اإلنسان بني يميز الذي هو وهذا
يف املعنويان والقبح والحسن الطبيعة، ويف الجمال يف الحسيان والقبح الحسن هناك مًعا.

االعتبار. ويختلف عقيل أيًضا وذلك واملفسدة، باملصلحة عنهما يعرب وقد ومنافرته الغرض مالءمة 4

لغرضهم ومخالف ألوليائه مفسدة هو بما قام فقد لغرضهم وموافقة ألعدائه مصلحة زيد قتل فإن
التحقيق، ص١٤٠–١٥٠؛ (امللل، ومنافرته الطبع مالءمة بهما ويُراد والقبح الحسن ص١٤٩)؛ (الدر،
(املحصل، عقيل معنى وهو ص٨٥-٨٦) االقتصاد، ص٢١٠-٢١١؛ الكلنبوي، حاشية ص١٤٢-١٤٣؛
الطوالع، ص٢٠٩–٢٢٦؛ الدواني، رشح يف الثالث املعاني وتوجد ص٣٢٤)؛ املواقف، ص٨٥-٨٦؛

ص١٩٥-١٩٦.
الحسن واملؤلم، والضار اللذيذ يعني والقبح الحسن وقبحها، املعقوالت جمال وقبحها، األفعال حسن 5

الوجود واجب معرفة والرش، والخري والرذيلة الفضيلة بني العقل تميز العقل، نظر يف املستقبح واللذيذ
واملفكرة واملخيلة الذاكرة اعتدال الثالث، وقواه ومخاوفه اإلنسان وحاجات بالعقل الكمالية وصفاته
وعجزها الناس عقول الوثنية إفساد عليه، اتفقت وما إليه تصل ال وما الناس عقول تفاوت وانحرافها،
للعقائد وتحديدها والنبوة النبوة، هدي إىل وحاجتها العقول تفاوت واآلخرة، والحياة هللا معرفة عن
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يكون قد الحيس فالحسن والقبح. الحسن مراتب وترتاوح اإلنسانية، والعالقات السلوك
مشاق مثل حسيٍّا قبًحا يكون قد املعنوي والحسن الطعام، يف اإلفراط مثل معنويٍّا قبًحا
الحسن كان فإن األشياء. عىل ينطبقان كما األفعال عىل والقبح الحسن ينطبق العمل.
كل فيهما يشارك بديهيان إحساسان فهما والضار، النافع أو واملؤلم اللذيذ هما والقبح
والقبح. الجمال ومرتبة الوجدان قوة خاصًة الحيوان، عن اإلنسان بهما يتميز حي موجود
الرذيلة بني والخري، الرش بني والنافع، الضار بني التمييز هذا البرشي العقل عرف لقد
اإلنسان شقاء بهما العقول. بني الفكري للتفاوت نظًرا به النظر يقوم تمييز وهو والفضيلة،

البرشي. العمران عليهما وقام وسعادته،
األفعال من قريبنَْي والقبح الحسن يجعل ماديحيسقريب، بأنه التعريف هذا ويمتاز
النظريات عكس وعىل والقانونية، والرشعية الصورية عن بعيًدا املادية الحياة يف وواقَعنْي
فالفعل للغاية. طبًقا واملنافرة املالءمة ألن نظًرا غائي تعريف أنه كما األسطورية، الكونية
الفعل بالرضورة هو الفعل ألن فعل؛ ى يَُسمَّ ال إنه بل الغاية، من خاٍل عابث، فعل املحايد
هللا أفعال يصفان ال إنسانيني، والقبح الحسن يجعل خالص إنساني تعريف وهو الغائي،

اإلنسان.6 أفعال بل الجمادات، أفعال أو
الحسن مدرك هو الفرد يجعل فردي تعريف فهو أكثر؛ التعريف هذا عيوب ولكن
يوقع التاريخ. يف ووجود جماعي إدراك والقبح الحسن أن حني يف الجماعة، دون والقبح

تعريف العنارص هذه من وواضح ص٦٦–٨٢). (الرسالة، النبي هو املعني وذلك األعمال وأنواع والجزاء
العقل عىل تأسيسها مع الحسية النظرية أي القديم، األشعري للتعريف طبًقا والقبح للحسن عبده محمد
التاسع الفصل أيًضا انظر النبوة. مع املوضوع تداخل أيًضا وواضح معارصة. الوجدان وعىل اعتزاًال

الوحي. تطور
الغرض هللا يعقل أن يستحيل إنه إذ هللا عىل الغرض ويطبق التعريف، عيوب من ذلك اآلمدي يعترب 6

إىل بالنسبة أو إليه هللا افتقار يوجب مما كونه ال من أوىل كونه ألن بالنسبة ا أمَّ املعبود، يفعله وبالتايل
يضع إنسانيٍّا والغرض الغاية جعل أن كما للغائية، نفي وهو متساويان أو كونه من أوىل كونه ال أن
مفسدة، أو صالح أو ألم أو بلذة تشعر ال وهي واملعدنيات والعنارص الجمادات من الغاية عن سؤاًال
والقبح الحسن ص٢٢٦-٢٢٧). (الغاية، اآلالم من فيه يجد بما اإلنسان تكليف أو للحيوان فائدة ا وأمَّ
اللذة (أ) حجتني: لذلك الرازي ويعطي ثابت. غري فهو هللا حق يف ا وأمَّ العقل، بمقتىض الشاهد يف ثابتان
الثواب عىل يقومان الرشعيان والقبح الحسن حتى (ب) بالفطرة. والغم واأللم العقل ببداهة والرسور

ص٨٣–٨٥). (معالم، بالعقل وهما والعقاب
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يف خطأ ذلك بعد يحدث ثم عينيٍّا. قبًحا الفردي القبح وليس الفردية، يف التعريف هذا
يتغريَّ قد ذاته الفرد إن بل الكل، إىل الجزء ومن العام إىل الفردي من واالنتقال التعميم
ملراحل طبًقا وأهدافه ومصالحه احتياجاته ويغري النفسية ألحواله طبًقا حاٍل إىل حاٍل من
األحكام وانتقال حني إىل حني من الفرد إلدراك طبًقا وتتغري بل االجتماعية. وأوضاعه عمره
وذلك نسبي تعريف وهو العكس.7 أو الجالء إىل الخفاء ومن الوضوح، إىل الغموض من
لهما وليس واألمكنة، والعصور والجماعات األفراد باختالف تختلف واملنافرة املالءمة ألن
فقط تأتي وال والتاريخ، والطبيعة الوجود هي الغاية أن كما شامل، موضوعي أساس
القصوى. والغايات العامة املبادئ إىل أقرب هي واملصالح. واالنفعاالت األهواء نسبية من
وعىل والنافع الضار وعىل واملؤلم اللذيذ عىل والقبح الحسن يقرص مادي تعريف وهي
ليس فالغرض عقيل. أساس له يكون أن دون واملنافر املالئم وعىل واملفسدة املصلحة
دعا وقد الحياة. يف والرسالة الغاية تحقيق يكون قد بل املبارش، املادي الغرض بالرضورة
أكثر يكون حتى العقل عىل القديم التعريف تأسيس إىل اإلصالحية الحركات إحدى ذلك
الحفاظ إىل تهدف واحدة الغاية وآخرة، دنيا إىل الغاية تنقسم وال وشموًال، وثباتًا تأسيًسا
والغاية واحدة الحياة األفراد. خالل من مستمر وجود هو الذي اإلنساني الوجود عىل
هو ما بني الغايات ترتتَّب إذ للقيم؛ سلم أو للغايات ترتيب التعريف يف يوجد وال واحدة.
خاصة أغراض أو شاملة وأغراض محددة أغراض بني أو املدى بعيد هو وما املدى قصري
ووجودها الصفات موضوعية يقيضعىل موضوعي غري ذاتي تعريف وهو عامة. وأغراض
ليست العينية والصفات أغراضهم. الفعل يوافق لم إن الناس غضب ويربِّر األشياء، يف
وهي اجتماعية. أوضاع عن وتعرب لألشياء طبيعية صفات هي بل نفسية، صفات فقط
الغايات تحدِّدها بل الرشطية، واالرتباطات الوهم عىل قائمة ليست لألفعال صفات أيًضا
اإلنساني الذهن يف والطبيعة، والغاية بالعقل مؤسسة فموضوعيتها الطبيعة. سها وتؤسِّ

كان وإن غرضه يخالف ما عىل القبيح يطلق قد اإلنسان فإن الوهم. غلطات أوىل ذلك الغزايل يعترب 7

يحكم ولذلك عداه ما ومستحرض بنفسه مشغوف طبع فكل الغري. إىل يلتفت ال ولكنه غريه غرض يوافق
مخالف أنه بمعنى حقه يف قبيح أنه وسببه عينه يف قبيح إنه يقول وقد قبيح. بأنه مطلًقا الفعل عىل
مخطئ ولكنه االستقباح أصل يف مصيب فهو باإلطالق، ويحكم اليشء ذات إىل القبح فيضيع نفسه يف
بل غريه إىل االلتفات عن غفلته ومنشئه اليشء ذات إىل القبيح إضافة ويف اإلطالق عىل بالقبح حكمه يف
انقلب مهما يستقبحه ما غري أحواله بعض يف يستحسن قد فإنه نفسه، أحوال بعض إىل االلتفات عن

ص٢٣٧-٢٣٨). غاية، ص٨٦-٨٧؛ (االقتصاد، لغرضه موافًقا
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الذاتية للصفات كمحل الطبع إىل الرجوع وإن الطبيعة.8 عالم ويف القيم ميدان ويف
فللصفات خالص. ذاتي وجود وأنها الخارجية الطبيعة عىل إسقاطها يعني ال لألفعال
حقيقة هي بل فحسب، ذاتية ليست اإلنسان وطبيعة اإلنسان. طبيعة من موضوعي وجود
للجسم البدني التكوين من تنشأ ال فإنها كذلك كانت وإن النفسية والصفات الوجود.
صفات هي بل الدماغ، طراوة وزيادة الدم مكونات يف النسب واختالل الحسية واإلثارة
والقيمة؛ والعقل والطبع الفطرة بحكم موضوعي استقالل ولها الوهم تجاوز شعورية
يعني ال كله وهذا والنتيجة. الخاصة والواقعة والحكم الباعث الخلقي املوقف ن يتضمَّ إذ
ليس عقيل ال تعريف وهو الخلقية. للواقعة املوضوعي والبناء للفعل املوضوعية صفة غياب
قائمة هي وإنما خياًال أو وهًما ليست النفسية فالصفات وعام. شامل آخر مقياس أي له
قيًما ويغفل الشعور. يف مستقلة ماهيات أيًضا وهي املعاني، وتداعي الرشطي الرتابط عىل
واملشاق واملتاعب اآلالم تجر بأفعال التكليف قبول عىل القائمة واإليثار التضحية مثل أخرى
رضورة كانت هنا ومن الوقتية، املرضة يسبِّب قد الغاية مع فاالتفاق رضا. عن واألوجاع
اتفاق عدم إىل الرشعي الفعل أدى ما إذا يكفر اإلنسان التعريف هذا يجعل قد القيم. سلم
للحسن مساويني ليسا ولكنهما والقبح، الحسن أوجه أحد والضار فالنافع الغرض. مع
العامة األحكام إصدار يمكن حتى والقوانني للعادات كامل استقرار يحدث ولم والقبيح.
واقعة كانت ولو حتى الوقائع بعض تنقضها فقد واملنافرة. واملالءمة والقبح الحسن عىل
واإلرادة املسبق والعلم الطبيعة، يف الغائية وهي اإللهية، الحكمة عن وماذا واحدة. جزئية
تجعل التي الحكمة الثابتة، الطبيعة قوانني يف ويظهران الحكمة تشملهما التي املسبقة
التعريف هذا ويضع للغرض؟ واملنافرة املالءَمة من نظًرا وأبعد مبارشًة أقل والقبح الحسن
القبح أن حني يف نفسه، املستوى عىل منهما كل وجود ويثبت متقابلني، والقبح الحسن
درجة فالقبيح له؛ وجود ال أصًال القبح ولكن بالضد، تعريف هذا الحسن. يقابل ما ليس
قائمة خالصة فردية نظر وجهة هو أو للحسن مؤقت غياب هو أو الحسن درجات من
أخص الحسن وليس الحسن، من أعم القبيح ليس املصلحة. أو الغرض أو الهوى عىل
نسبة هو ذلك من واألخطر االستثناء. هو والقبيح األساس هو الحسن ألن القبيح؛ من
يف األسطورية الجوانب ببعض اللحاق وبالتايل الفلك، أو الدهر مثل مصدره غري إىل الرش

(االقتصاد، املوضوعي واالرتباط الذاتية املقارنة بني بالتفرقة الغزايل هه يوجِّ الذي االنتقاد هو هذا 8

ص٨٧-٨٨).
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وأن االجتماعية، األوضاع التعريف يغفل اجتماعي. مصدره الرش أن مع الكونية، النظرية
القيمة تنشأ واملواضعات.9 وباالتفاقات االجتماعي باالستعمال مرشوطان والقبح الحسن
كانت وإن لألفعال النفسية الصفات تظل ذلك ومع الرتبية، مناهج يف وتُلقن املجتمع، يف
إدراك للعقل يمكن بذاتها، مستقلة العموم، وينقصها نشأتها، يف التجارب من مكتسبة
التقليد من تأتي ال لألفعال الذاتية أو لألشياء املوضوعية الصفات إن وشمولها. عمومها
من وتنبع الغايات من تأتي صفات هي بل التحيُّز، أو التحزُّب أو الهوى أو ب التعصُّ أو
نحو الناس وعي توجيه الحسية النظرية من الهدف يكون وقد األوىل.10 اإلنسان طبيعة
اللذة وتتجاوز العقل يدركها بعيدة غايات من ذلك وراء ما إىل الذهاب املبارشدون الحسن

للبدن. كحاجات والرضر والنفع واأللم

العقلية النظرية (3)

النفعية والحسية األسطورية، الكونية السابقتني النظريتني عىل طبيعي فعل رد وتمثل
أو العام النظري والنقص الكمال عن تعبريًا ا إمَّ عقليني، والقبح الحسن تجعل املبارشة،
فالعلم والنقص. الكمال صفتَي عن تعبريًا والقبح الحسن يكون فقد لألفعال؛ كأحكام
واملدح واملنافرة املالءمة عن النظر برصف يدركه العقل أن يف نزاع وال قبيح. والجهل حسن
وال العقول جميع عند كذلك فهي وبالتايل إضافية، وليست حقيقية صفات فهي والذم.

األساس مثل بعضها يقر أنه والعجيب الحسية. النظرية عن الغزايل دفاع ضد االنتقادات هذه معظم 9

نادرة حالة يف إال األحوال جميع يف لألغراض مخالف هو ما «إن يقول: إذ والقبح للحسن االجتماعي
نفسه يف األحوال غالب ورسوخ النادرة الحالة عن لذهوله قبيح بأنه مطلًقا عليه اإلنسان يحكم فقد
لذاته كذب ألنه قبحه وأن حال كل يف مطلًقا قبيح بأنه الكذب عىل مثًال فيقيض ذكره، عىل واستيالئه
لو ولكن األحوال بعض يف بالكذب كثرية مصالح ارتباط عن غفلته ذلك وسبب زائد، ملعنى ال فقط
ينفر الطبع ألن وذلك باستقباحه؛ إلفه لكثرة الكذب استحسان عن طبعه نفر ربما الحالة تلك وقعت
ينبغي ال وأنه نفسه، يف قبيح الكذب أن إليه ويلقي واالستصالح التأديب بطريق الصبا أول من عنه
ذلك عىل ينبه ال فلذلك نادًرا يقع وإنما األوقات أكثر يف املالزمة برشط ولكن قبيح فهو قط، يكذب أن

ص٨٧). (االقتصاد، مطلًقا.» عنه والتنفري قبحه طبعه يف ويغرس الرشط
ملذهبه املعتزيل ويتعصب اآلراء، رفض أو قبول من وألدلتها للمذاهب التعصب دور عن الغزايل يكشف 10
(االقتصاد، صحيح والعكس املضاد املذهب من معقولة كانت ولو حتى فكرة يقبل فال األشعري ضد

ص٨٧-٨٨).
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لألفراد بالنسبة تختلف التي واملنافرة املالءمة عكس عىل األشخاص إىل بالنسبة تختلف
نقصها أو الطبيعة فكمال الرشائع. إىل بالنسبة يختلفان اللذين والذم املدح إىل وبالنسبة
اإلنسانية والطبيعة مباًرشا. نقًصا أو وليسكماًال السلبي أو اإليجابي اإلنساني للفعل نتيجة
تفصيل دون ا عامٍّ يظل ولكنه العقل إىل أقرب تعريف وهو الكمال.11 هذا مثل عىل قادرٌة
تنقصه، األحكام أن كما سواء، حد عىل والرتوك لألفعال األحكام وأنواع البرشي السلوك يف

البرشي. السلوك يف الذاتية األفعال قيمة أي والذم، املدح أحكام
أصول علم يف الخمسة األحكام يف وتفصيًال أحكاًما أكثر العقلية النظرية تبدو لذلك
وثواب. مدح من بهما يتعلق وما والقبح فالحسن األصول. علم وحدة تبدو وهنا الفقه.
والحرام واملكروه، واملباح، واملندوب، الواجب، الخمسة: الرشعية األفعال عىل وينطبق
يشمالن اللذان القطبان وهما املحظور، هو والقبيح الواجب هو فالحسن (املحظور).
واملباح املندوب دون العقلية النظرية عليهما ركزت لذلك الرتك؛ أو الفعل عند والذم املدح
واملباح املحرم، عىل فرع واملكروه الواجب، عىل فرع فاملندوب فرعية. باعتبارها واملكروه
من موقف يف والرتك الفعل بني يرتاوح اإلنساني فالفعل األصل.12 نفس عىل فرع هو
وما الحرام. فهو مفسدة فعله وما الواجب، فهو مفسدة تركه فما املفسدة. أو املصلحة
الرتك أو الفعل يف يدخل ال وما املندوب. فهو مصلحة فعله وما املكروه، فهو مصلحة تركه
قبل املفاسد لدرء إتيان فعل وليس ترك فعل فالواجب املباح. فهو املفسدة أو املصلحة يف

ص١٤٩؛ (الدر، العقل مدركه أن يف نزاع وال قبيح، والجهل حسن العلم مثل والنقص الكمال صفة 11

وهو ص٢١٠). ص١٩٣–١٩٦، الكلنبوي، حاشية ص١٤٢-١٤٣؛ التحقيق، ص١٤٠–١٥٠؛ املحصل،
ص٣٢٣). املواقف، ص١٤٧؛ (املحصل، عقيل معنى

ص١٤٠–١٥٠؛ املحصل، ص١٤٩؛ (الدر، كذلك والعقاب الذم أو عاجًال بالفعل والثواب املدح تعلق 12

عندنا فهو النزاع محل وهذا ص١٤٧) املحصل، ص٢١١؛ الكلنبوي، حاشية ص١٤٢-١٤٣؛ التحقيق،
قال عام. بوجه األصول وعلماء املعتزلة موقف وهو ص٣٢٤). (املواقف، عقيل املعتزلة وعند رشعي
عىل تركه اشتمل إن ألنه الخمسة األحكام إىل ينقسم بالعقل قبحه أو حسنه جهة يدرك ما إن املعتزلة
ا وأمَّ فمباح. وإال فمكروه تركه أو فمندوب مصلحة عىل اشتمل فإن وإال فحرام فعله أو فواجب مفسدة
فقيل اإلجمال سبيل عىل ا وأمَّ فعل. فعل يف تفصييل خاص بحكم فيه يحكم فال بالعقل جهته يدرك ال ما
الشاهد يف هو كما فيحرم إذنه بال الغري ملك يف ترصف أنه الحظر دليل والتوقف. واإلباحة بالحظر

ص٣٢٧-٣٢٨). (املواقف،
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يكون أن قبل املصالح لجلب ترك فعل وليس إتيان فعل والحرام املصالح، لجلب يكون أن
من بالفعل أوىل فعًال الرتك ويكون الفعل، من أوىل الرتك يكون ثَمَّ وِمْن املفاسد، لدرء
الواجب كان ملا واملصلحة املفسدة ويف والفعل الرتك يف متقابالن واملندوب والواجب الفعل.
الفعل يف أيًضا متقابالن واملكروه املحروم أن كما مصلحة. فعله واملندوب مفسدة تركه
مصلحة. تركه املكروه وكان مفسدة فعله املحرم كان ملا واملصلحة املفسدة ويف والرتك
فالواجب واملصلحة، املفسدة يف يختلفان ولكن ترك كليهما أن يف واملكروه الواجب ويتفق
ولكن فعل كليهما أن يف واملحرم املندوب يتفق كما مصلحة. تركه واملكروه مفسدة، تركه
ا أمَّ مفسدة، فعله واملحرم مصلحة فعله فاملندوب واملفسدة، املصلحة يف أيًضا يختلفان
الذي الطبيعي الفعل هو واملفسدة املصلحة خارج أنه كما والرتك الفعل خارج فهو املباح
وبالعودة الفطرة إىل باللجوء اإلرادة وخارج العقل خارج العالم يف اإلنسان وجود عن يعربِّ

األشياء.13 إىل

الخمسة األحكام بنية (1-3)

ألفعال أحكام ألنها هللا؛ أفعال عىل وليس اإلنسان أفعال عىل الخمسة األحكام هذه وتنطبق
يكون ذلك فإن والقبح، بالحسن هللا أفعال وصف من بد ال كان وإن واإلرادة، القصد
أفعال تقع أن هللا من يصحُّ ألنه وليس غريه عىل أفعاله وصف اإلنسان إلسقاط نتيجة
ورحمًة ًال تفضُّ الحالة هذه يف تكون ثم العقاب، إال حسنها عىل زائدة صفات لها حسنة
ثم هللا عىل اإلنسان أفعال إسقاط أي مقلوب، إسقاط أيًضا فذلك وجوبًا، وليس وإحسانًا
لطيًفا هللا يكون وكيف وكرًما. عطاءً تكون سلبًا أم إيجابًا وجوبًا تكون أن من بدًال قلبها

النحو عىل واملفسدة املصلحة يف أو والرتك الفعل يف الخمسة األحكام يف والتوازي التقابل رؤية يمكن 13

اآلتي:

ا"صلحة وا"فسدةالفعل والرتك
مفسدة
مصلحة

مصلحة
مفسدة

واجب
مندوب

مباح
مكروه
محرم

×
× = =

تركه
فعله

تركه
فعله

= = ×

×

346



والقبح الحسن تعريف ثانيًا:

أيًضا فذاك النوافل مثل صالًحا األفعال عليه تجز لم فإن للغري؟ اللطف كان إن بنفسه
مع النقص، مظاهر كأحد هللا عن نفيها ثم اإلنسان عند صالًحا األفعال لوجوب إثبات
وكأن االختيار، حرية يف اإلنسان أفعال تشارك أنها أي وجوب، ال اختيار هللا أفعال أن
إن اإلنسان. عىل هللا من مقبول إسقاط والوجوب هللا عىل اإلنسان من مقبول إسقاط الحرية
املستقبلة األفعال وأنواع والقبح بالحسن يتصف الذي القصدي اإلرادي الفعل موضوعات
للذات مطلقة ألفعال وليست اإلنساني للفعل أحكام كلها واإلباحة والندب الوجوب ألحكام
التنزيه واستعمل اإلسقاط تُرك التشبيه إىل اإلسقاط أدى ما فإذا باإلسقاط. إال املشخص
نفع أو رضر أو إلجاء أو وجوب فيها يصح ال هللا فأفعال املستويني. بني بالفصل املطلق
وال ندب. بأنها أفعاله توصف وال والنصب. املشقة عليه تجوز أو والذم املدح تستحق أو
الخلق بداية ذلك يف ويدخل تفضل أفعاله والقبيح. الحسن بني يختار ال بل القبيح يفعل
واآلالم واالستحقاق واأللطاف والتمكني بالتكليف أوجبه ما إال عليه يجب ال والتكليف.
يتم ال الذي هو وحده األصلح وجوب وكأن األصلح، وجوب يف فقط والخالف واألعواض.
حالة بقدرة قادًرا كونه الستحالة الرتك عليه يجوز وال هللا، عىل اإلنسان من فيه اإلسقاط
يف باإلنسان التشبيه يف الوقوع عن هلل تنزيه الحقيقة يف ذلك كل العجز. ينتابه أو محل يف
األفعال أحكام مقلوبًا. مجاًزا هللا عن اإلنسان خطاب كل الحالة هذه يف ويكون األفعال.
الواقع، يف أبنية إىل ل وتتحوَّ ق تتحقَّ وهي األفعال، تصف خالصة إنسانية أحكام هي إذن
منها وليس خالصة إنسانية أفعال هي قبًحا. أم حسنًا كانت سواء هلل وصف منها وليس
يقع إنما والصالح النفس إىل األفعال لتحبيب فإنه وقع إن اللطف صالًحا. أو لطًفا يشء هلل
موضوع من لها بد ال الذات أن إلثبات هو إنما ذاته الخلق إن بل اإلنسان. لصالح تحقيًقا
واملوضوع. الذات بني عالقة هي الحقيقة وأن تدركه، ذات من له بد ال املوضوع وأن يدركه
لعلة إال ابتداءً يثبت ال والواجب الذوات. بني عالقة الحقيقة تكون ذاتًا املوضوع كان وإن
واقع، إىل املثال وتحقيق الرسالة وأداء والتحقيق الفعل التكليف فغاية التكليف. ذلك يف بما
مقدمة هو الذي اإلنساني الفعل بنية يف داخل ذلك والتعويضكل واإلثابة مثال. إىل والواقع

الزمان.14 يف تتم طاملا وإيجابًا سلبًا األفعال فيه تتداخل والذي لنتائج،

مجاز تفضل بأنها األمور لهذه ووصفنا ص٧٥-٧٦؛ ص٣٤–٣٨، والتجوير، التعديل ج٩؛ املغني، 14
ص٢٣٣-٢٣٤). املحيط، ص١٩٨؛ الذم، استحقاق ص٥٣–٥٥؛ ص١٢، (األصلح،
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اإلحسان مثل يخصه ألمر يحسن فعل قسمني: إىل ينقسم قبيح أو حسن فعل وكل
عىل أيًضا والقبيح البهائم. ذبح مثل حسن فعل إىل مؤديًا أو لطًفا لكونه يحسن وفعل
كذبًا، والكذب ظلًما الظلم كون مثل بالغري لتعلُّقه ال يخصه ألمر يقبح أحدهما رضبني:
مثل إليه يؤدي بما لتعلُّقه والثاني النعمة، وكفر يُطاق ال ما وتكليف والجهل القبح وإرادة
باعتباره الواجب فكذلك الواجبات. عن الكف أو عقيل قبح إىل تؤدي التي الرشعية القبائح
بني والتفرقة واإلنصاف املنعم شكر مثل يخصه ألمر واجب قسمني: إىل ينقسم حسنًا فعًال
ولطًفا.15 مصلحًة وكونها الرشعية الواجبات مثل به يتعلق ألمر وواجب وامليسء، املحسن
هو اللطف وكأن لغريه، ومفسدة للفرد مصلحة الفعل يكون أن يمنع الذي هو فاللطف
أصل يف عادلة غري قسمة للغري، والفساد للفرد الصالح دام ما لقبوله ودعوة للرش تربير

والسلوان. الصرب اآلخر من ويطلب األوىف النصيب اإلنسان يأخذ العدل!
ما ب: أَْرضُ ثالثة إىل العقلية الواجبات تنقسم وبالتايل ثالثية، القسمة تكون وقد
كالنظر غريه يف لطًفا لكونه يجب وما النعمة، وشكر الوديعة رد مثل ه تخصُّ لصفة يجب
وهو فعله، من وتحرًزا كالقبيح ترًكا كونه حيث من يجب وما والرشعيات، هللا معرفة يف
أُرضب: ثالثة إىل القبائح تنقسم وكذلك كالفعل. فعل فالرتك الضد، نفي طريق عن الواجب
وما غريه، يف مفسدة لكونه يقبح وما وعبثًا، وكذبًا ظلًما كونه مثل تخصه لصفة يقبح ما
الرتك ينقسم ال وملاذا فعل.16 أيًضا فالرتك لوجوده، وناٍف معني لواجب ترك ألنه يقبح
هذه يف يهم ما إن الغري؟ يخص ألمر ترك وإىل يخصه ألمر ترك إىل الحالتني كلتا يف أيًضا
فقط ليست والقبح فالحسن للغري. الذات وفعل للذات، الذات فعل بني التفرقة هو القسمة

اجتماعية. أفعال أيًضا هي بل فردية، أفعاًال

الخمسة األحكام تعريف (2-3)

وضع من واملحظور الواجب أن من فبالرغم بالعقل. إدراكها يمكن الخمسة األحكام
األحكام إن بل والسلب، اإليجاب بني متقابَلني كطرَفني إدراكهما يمكن العقل أن إال الرشع،
تكون أن دون كذلك بالعقل معرفتها أيًضا يمكن واملكروه املندوب مثل اختياًرا املتوسطة

ص٢٤. ص٢١، ص١٨-١٩، األصلح، ص٥٨؛ والتجوير، التعديل 15
ص١٦١. ص١٥٤، األصلح، 16
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والقبح الحسن تعريف ثانيًا:

فرق هناك كاملباح. أصًال اإلباحة عىل كلها تكون أن ودون كلها، مباحة أو كلها محظورة
من واإلمكان واملحرم، الواجب هما واالستحالة فالوجوب واإلمكان. واالستحالة الوجوب بني
الفعل هو واملباح املكروه. هو االستحالة طرف من واإلمكان املندوب، هو الوجوب طرف
من قيمة حكم إىل حاجة دون ووجودها األشياء رشعية بني التوحيد عىل القائم الطبيعي

األشياء.17 طبائع خارج
عن النظر برصف القصدية اإلرادية لألفعال نموذج الخمسة الرشعية واألحكام
النهي أو األمر حالة يف الرتك أو الفعل عند والعقاب الثواب باستحقاق املتعلقة تعريفاتها
مقولتان والقبح فالحسن الفقه. أصول علم يف معروف هو ما عىل املباح فعل يف حتى أو
ووعيد وعد من عليها يرتتب ما ا أمَّ عاقلة. كأفعاٍل أو اختيارية كأفعاٍل سواء لألفعال،
يدخل وال السمعيات يف يدخل الدين أصول علم يف الحق موضوٌع وهو املعاد، أمور فمكانها
كيفية يف تفيد لغوية بحوٌث فتلك ال، أم األمر هي هل األفعال صيغة تهم وال العقليات.18 يف
يعلم ما أيًضا يهم وال وإدراكها. األفعال ممارسة يف وليس النصوص من األحكام استنباط
يف داخل املباح هل يهم وال عقًال. إدراكها كيفية املهم بل باكتساب، أو باضطرار منها
طبيعيٌّ ولكنه قصدي إراديٌّ فعٌل إنه إذ والقصدية، اإلرادية األفعال باقي مثل التكليف

إمكانًا.19 أو وجوبًا نهي أو أمر بال فطري
فرض. بأنه ويوصف تركه. عىل والذم فعله عىل املدح يستحق ما القدماء عند والواجب
حده. يف اختالًفا وليس به للعلم طريقان ألنهما السمع أو العقل جهة من حدُّه يختلف وال
عىل مفسدة تركه يكون ما هو الواجب ألن قبيح تركه بأن علم أنه كما بالواجب والعلم

العقل دلَّ فما بينهما، ومتوسط ومحظور واجب أقسام: ثالثة العقل يف العقالء أفعال قوم: قال 17

دل وما نعمه. عىل شكره وجوب وصفاته، وتوحيده هللا معرفة كوجوب يتبدَّل وال يتغريَّ ال وجوبه عىل
من فمنهم توسط؛ فيما واختلفوا بالنعم. والكفران الكفر كتحريم ذلك عن يتغري ال حظره عىل العقل
والرباهمة؛ الرأي أصحاب وهم باإلباحة قال من ومنهم هريرة. وأبو أبان بن عيىس ومنهم بالحظر قال
األصلح، ص٥٨؛ والتجوير، التعديل ص٢٥-٢٦؛ (األصول، واملحظور الواجب معرفة إىل طريق فالعقول
عىل األشياء الحسن، بن ومحمد يوسف وأبي حنيفة وأبي النجارية وعند ص٢٤). ص٢١، ص١٨-١٩،

ص٢٥-٢٦). (األصول، أصًال اإلباحة
املعاد. العارش، الفصل انظر 18

وعند بها، مأمور فغري النوافل ا أمَّ بالواجب إال يرد لم األمر القدرية من وطائفة الراوندي ابن عند 19

ص١٥٠-١٥١). األصلح، ص٢٠٨؛ ص١٩٩-٢٠٠، (األصول، أمر أيًضا املباح بغداد، معتزلة
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

وأن واحًدا واملرتوك الرتك عىل القادر يكون أن ويشرتط رشًعا. أحيانًا يكن لم إن عقًال األقل
متولَدين.20 غري مباَرشين الفعالن يكون وأن القدرة محل يحالَّ وأن تضاد بينهما يكون
يكون ما وإىل املكلف يخصُّ ما إىل وينقسم الواجب.21 هو والحسن الحسن هو والواجب
املنعم شكر العباد. حق والثاني املنعم شكر مثل هللا حق رضبنَي، عىل وهو لغريه، ا حقٍّ
العباد عىل يلزم لذلك العقلية؛ الواجبات من والدين النفس عن الرض ودفع عقًال، معلوم
مضيق. معني وفيه ومخري موسع الزمان ويف الزمان. يف الواجب ويتم واأللطاف.22 املصالح
والثاني مقامه، يفعل ال عندما الذم يستحق األوَّل الوديعة. كردِّ والثاني الدين كقضاء األوَّل
عىل القدرة ليست املخري.23 املوسع الواجب من هللا معرفة بعينه. فعل بعدم الذم يستحق
والداعي والقصد والغاية الباعث تضم شاملة قدرٌة ولكنها الجسم، بتحريك تركه أو الواجب
فعًال وأصبح اإلنساني ومستواه شموله الفعل تحليل فقد وإال البدنية، القدرة إىل باإلضافة
يفعل لم بما املكلف يعلم أن ويصح فاعًال.24 يكون أن القادر حق فمن محًضا. طبيعيٍّا

فيهما ما أكثر ألن حده يف يختلف ال والسمع العقل جهة من الواجب ص١٩٤–١٩٧). الذم، (استحقاق 20
ال العقل إىل الواجب وجوب إضافة إن معناه. ويف فيه يؤثر ال فاختالفهما بوجوبه للعلم طريقان أنهما
وذلك بالعقل، معلوم وجوبه عىل الدال أو العقل، يف أوىل بوجوبه العلم أن بذلك الغرض ألن معناه تغري
لألحكام التقليدية والتعريفات ص٤٧). والتجوير، (التعديل وجوبه بالسمع علم ملا مخالفة يوجب ال
الثواب يستحق ما الواجب، (أ) كاآلتي: الرتك أو الفعل عن العقاب أو الثواب استحقاق طريق عن الخمسة
املباح (ج) برتكه. العقاب يستحق وال بفعله الثواب يستحق ما املندوب، (ب) برتكه. والعقاب بفعله
ويستحق بفعله العقاب يستحق ال ما املكروه، (د) برتكه. أو بفعله العقاب أو الثواب يستحق ال ما
ص٢٧، (األصلح، برتكه الثواب ويستحق بفعله العقاب يستحق ما (املحظور) املحرم (ه) برتكه. الثواب
ص٤٦). ص٤٣، ص٨، والتجوير، التعديل ص٥٣؛ القول، ص١٨٥–١٩٤؛ الذم، استحقاق ص٧٢؛
من النازل الرتتيب العرض يف آثرنا وقد .Les Mèthodes d’Exegèse, PP. 356–373 رسالتنا: وانظر
ثم واملندوب املحرم، ثم الواجب املتقابل الرتتيب وليس املحرَّم، حتى الواجب من السلب، إىل اإليجاب

املباح. وأخريًا املكروه،
الواجب يكون فال الحسن عىل يتفرع الوجوب الرشعية، الواجبات يف الوجوب عن ينفك ال الحسن إن 21

ص١٦–١٨). (األصلح، حسنًا يكون أن الواجب حق من ص٧١). (الرشح، حسنًا يكون وقد واجبًا
ص١٦١–١٧١. األصلح، 22

الذم، استحقاق ص٤٣؛ ص٨، والتجوير، التعديل ص٤١–٤٣؛ (الرشح، املعتزلة عند هذا 23

العقلية. املقبحات واجتناب الطاعات أداء يف لطف أنها املعرفة وجوب هاشم أبي عند ص٣٠٧-٣٠٨).
ص٢٠٠–٢٣٤. الذم، استحقاق 24
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والقبح الحسن تعريف ثانيًا:

علًما الخالصة املعرفة مستوى عىل الوجوب يظل أي ترك، وال فعل منه يحدث لم وإن
املوانع. زوال مع الرتك عند والذم الفعل، عند املدح باستحقاق العلم مثل صحيًحا

وال حسنًا يكون وبالتايل فعله، عند باملدح حكًما يقتيض الذي الفعل هو واملندوب
عند الحسن الفعل هو املندوب قبيًحا. يكون ال وبالتايل تركه، عند بالذم حكًما يقتيض
كان إذا إال نعمة إنه يقال ال اختياري. تطوعيٌّ فعٌل هو الرتك. عند القبيح وغري الفعل

الواجب.25 لفعل تسهيًال النوافل وهي إحسانًا.
بالحسن ويوصف الرتك. أو الفعل عند الذم أو املدح يقتيض ال الذي الفعل هو واملباح
املباح بني والفرق الصائب. والفكر الصادق والخرب الصحيح املذهب املراد كان إذا وبالحق
هو ذم. أو مدح بها يتعلق زائدة صفٌة به ليس أنه هو األخرى األربعة الرشعية واألحكام
عن يكشف خالص طبيعيٌّ الفعل وكأن حكمه، يف ال ذاته يف صفة عىل يحتوي محايد فعٌل
الفطرة عىل العيش إمكانية عن ويكشف أحكام، أو صفات بال بالطبيعة اإلنسان اتصال
يجوز أو حسنها يجوز التي األفعال اإلباحة، أصلها االشتباه أفعال وكل البدائي. كاإلنسان
األصلية.26 الرباءة عىل والشعور اإلباحة، عىل األصل يف فاألشياء حكم؛ لها ليس والتي قبحها
الفعل وهو املعتزلة، تحليالت يف يظهر لم وإن للنسق طبًقا املندوب يقابل واملكروه
اختياري تطوعيٌّ فعٌل أيًضا وهو فعله، عند الذم يستحق وال تركه عند املدح يستحق الذي

الرتك. حيث من
لرتكه. واملدح لفعله الذم يستحق الكذب، مثل الضار أو القبيح هو املحظور أو واملحرم
واملعصية والخطأ والرش والفاسد والباطل املحظور فيُقال القبيح عىل األسماء وترتادف
فيه يجتمع الذي الواجب عكس عىل عنه وبديل املحرم عىل أدل والقبيح عنه. واملنهيُّ
املحرم وليس املحرم هو القبيح يقال حني يف الحسن، هو الواجب فيُقال والعقل، الرشع
إىل يؤدي ألنه قبيح فالظلم املحرم؛ يف الناهي للمعنى نظًرا بالعقل البداية أي القبيح، هو
يقبح وقد عبث. ألنه قبيح والظلم ظلًما، يكن وإن عبثًا لكونه يقبح والرضر للغري. رضر

ص٥٨. ،٣٨-٣٩ ص٧-٨، والتجوير، التعديل 25
عند أحدهما رضبني: عىل األفعال ص٢٤٣-٢٤٤). املحيط، ص٣٢-٣٣؛ ص٧، والتجوير، (التعديل 26

بعًضا بعضها يخالف قد الحسن وجوه ألن حسنه؛ وجه يعلم االشتباه عند واآلخر قبحه يجوز االشتباه
ل األوَّ القديم من فهو الحظر أصل ا فأمَّ الباب. هذا يف يدخل اإلباحة فيه األصل فما اإلقدام. منه فيحسن

ص١٥٤-١٥٥). (األصلح،
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

بما واألمر يُطاق. وعما حسن عن نهي أو يُطاق ال بما أو بقبيح أمر أو عبث ألنه الكالم
عبث ألنه الظن ويقبح جهل، ألنها االعتقادات وتقبح بالقبيح. األمر وكذلك قبيح يُطاق ال
ترصف ويقبح ومفسدة. عبث ألنه ويقبح؛ ويقبح تقليد، ألنه االعتقاد؛ ويقبح مفسدة، أو
والكفر ظلم ألنه والظلم كذب ألنه الكذب ويقبح مفسدة. أو عبثًا أو ظلًما كان إذا العبد
والعبث. بالقبيح واألمر والجهل القبح وإرادة يُطاق ال ما تكليف ويقبح كذلك، ألنه بالنعمة
ظلًما لكونها اآلالم وتقبح حسن، عىل ندًما كان إذا الندم ويقبح عبثًا، لكونها اإلرادة وتقبح

استحقاق.27 دون أو رضر إىل أدت ما إذا امللذات وتقبح كذلك، ألنه الغم ويقبح وعبثًا،

ص١٥٥–١٥٩، ،٢٤–٢٧ ص األصلح، ص٤١؛ الرشح، ص٢٦–٣٠؛ ص١٨، والتجوير، التعديل 27
ص٦١–٦٣. الدر، ص١٠٢؛ األمري، حاشية ص١٤-١٥؛ التحفة، ص١٧٢؛
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صفاتاألفعال ثالًثا:

هي هل األفعال؟ يف أم األحكام يف والذم املدح تستوجب التي والقبح الحسن صفات هل
هي أم والقبح، بالحسن عليها الحكم مجرد ومن األفعال خارج من تأتي خارجية صفاٌت
ترتبط ذاتية صفاٌت هي هل قبيحة؟ أو حسنة تجعلها األفعال طبيعة يف داخلية صفاٌت
استعمال ويمكن واملفعول؟ بالفاعل ترتبط موضوعية صفاٌت هي أم وبالحكم، بالحاكم
صفاٌت لها ليس األفعال هل السؤال: وضع يف والصفات الذات بني الصلة يف التوحيد لغة
هل كذلك؟ تجعلها عليها زائدة صفاٍت لها أن أم قبيحة، أم حسنة تجعلها عليها زائدة
يف األعمال عىل زائدة وإنكارها التوحيد يف الذات عىل زائدة الصفات إثبات بني صلة هناك
يف الذات عىل زائدة الصفات إنكار بني صلة هناك وهل األشاعرة؟ عند الحال هو كما العدل
عىل وجب ما هل املعتزلة؟ عند الحال هو كما العدل يف األفعال عىل زائدة وإثباتها التوحيد
يف تصوروه العدل يف وضعه عليه وجب وما العدل يف وضعوه التوحيد يف تصوره األشاعرة

التوحيد؟1
األفعال وليست الرشعية األفعال القصدية، اإلرادية لألفعال صفة والقبح الحسن إن
أن بعد الكائن بأنه الفعل تحديد يكفي وال والنائم. الساهي أفعال الالقصدية، الالإرادية
الطبيعة قصد بوجوده فهو الطبيعي الفعل ا أمَّ والقصد. اإلرادة عنَرصي لغياب يكن لم
الحسن قصد. بال والرضر النفع مجرد وليس الفعل لوجود رضوري القصد الغاية. وإرادة

لعلة، أو لنفسها حسنت الطاعة ويف لعلة، أو لوصف نفسه اليشء به يوصف فيما املتكلمون اختلف 1
الكلنبوي، حاشية ص٣٢٤؛ (املواقف، عقيل املعتزلة وعند (األشاعرة) رشعي عندنا فهو النزاع، محل وهذا

ص٢٠٢-٢٠٣). ص١٩٦-١٩٧،



(٣) الثورة إىل العقيدة من

القبح أو بالحسن تتصف التي واألفعال العاقلة. الواعية اإلرادية لألفعال صفتان والقبح
أحكام بها تتعلق التي األفعال هي الواعية اإلرادية واألفعال الواعية، اإلرادية األفعال هي
كنتيجة والقبح الحسن موضوع ارتبط لذلك الرشعية؛ األحكام وهي والقبح، الحسن
كان وبالتايل األفعال؛ حرية بعد إال األفعال يف وقبح حسن فال كمقدمة، الحرية بموضوع
دون وأمره هللا إلرادة طبًقا األفعال لوقوع نظًرا وقبحها األفعال لحسن إنكاًرا بالجرب القول
الخلقي الحكم يستحيل لذلك بينها؛ والتمييز األفعال لصفات إدراك ودون العقل إعمال
يتطلب الحر. الفعل عىل إال يصدق ال الذي للحكم معيار وجود لعدم الجرب نظرية يف
والخرب املحكوم، غري الحاكم يكون حتى واملوقف الفاعلة الذات بني التفرقة الخلقي الحكم
بقوة ملجأة ا إمَّ األفعال كانت وإذا الحكم.2 لصحة رشطان والقصد العلم بينهما. يخلط
قبيحة؛ أو حسنة تكون الحالتني كلتا يف فإنها فاعليها، وبني بينهما مخًىل تكون أو الدواعي
كانت وملا املبدأ. وتمثل الهدف قوة عن تعرب ألنها حسنة أفعاٌل بطبعها امللجأة فاألفعال
وليست العاقلة الطبيعة هي هنا والطبيعة حسنة، أفعاٌل امللجأة فاألفعال خرية الطبيعة
داخلية أم األحكام من خارجية هي هل األفعال صفات عن السؤال وليس الهوى.3 طبيعة
الرشعية. األفعال يف والقبح الحسن بل عامًة والقبح الحسن عن سؤاًال األفعال تكوين يف
إمكان أحد ينكر وال السابقني. االختيارين بني واملعتزلة، األشاعرة بني الخالف هو وهذا
ونوره البديهي وعقله ذاته لإلنسان إنكاًرا كان وإال عامة األفعال يف والقبح الحسن معرفة
هو بل مطلق، جنٍس من فعل هو وال مطلًقا، فعًال ليس القبيح أو الحسن الفعل الفطري.
الصفات ألن ا عامٍّ وليس جزئي موجود خاصألنه فعٌل هو الخاصوالعام. بني يجمع فعل
هي عامة صفاٍت تجعلها الخاصة األفعال ألن عام فعل هو الجزئية. الصفات تختلفحسب

بني الَفرق يعرف ال العقل إن يقولون الذين املجربة قول بطالن بيان ص٢٤٦–٢٥٠). الذم، (استحقاق 2
ليفصل السمع إىل يحتاج إنه يقول أن ألحد وليس والنهي. األمر عىل موقوف ذلك وإن والحسن، القبيح
العقل يحكم لم أفعاله يف مجبوًرا العبد كان إذا ص١٥٢-١٥٣). (األصلح، والقبح الواجب بني العاقل
(املواقف، يُطاق ال ما تكليف ألنه الرشعيني والقبح الحسن ينفي فإنه وأيًضا اتفاًقا. قبح وال بحسن فيها
إن إذ الفساد؛ ُ بنيِّ وهذا اإلرادة، دون األمر ملوافقة طاعة تكون الطاعة أن إىل بعضهم ذهب ص٣٢٤).
يلزمها كاملؤمن، هلل مطيع بأنه الكافر تصف أن يلزمها املجربة إن قلنا لذلك األمر؛ دون اإلرادة هو املعترب
ذاته؛ هللا من ورشه خريه القدر الكرامية وتثبت ص٣٩-٤٠). والتجوير، (التعديل هللا أراد ما فعل قد أنه

ص٢١). ج١، (امللل، وقبحها حسنها كلها املوجودات وخلق ورشها خريها كلها الكائنات أراد
ص١٩–٢١. األصلح، ص٧؛ والتجوير، التعديل 3
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األفعال صفات ثالثًا:

فعٌل ألنه بل فقط، لعينه وال فقط لجنسه يقبح أو يحسن ال فالفعل والقبح؛ الحسن صفات
زمان، يف وال مكان يف ال اإلنسان يدركها مجردة معاني والقبح الحسن ليس وعام. خاص
آخر. ومكاٍن آخر زماٍن يف أخرى أفعاًال يشاركان وال خالصًة جزئيًة رضوريًة أفعاًال وليسا
الخاص يف للعام حامل لذاته والقبح لذاته الحسن الفردية. األفعال يف حالة العامة الصفات
يف الفردية الظلم أعمال تشرتك اليشء. يف وللصفة الفعل، يف وللمعنى الجزئي، يف وللشامل
إدراك يمكن وبالتايل معنى. أو كصفة العدل أفعال تشرتك وكذلك كصفة، أو كمعنًى الظلم
هي التي الخالصة الرشعية كاألفعال ليست وهي أجناسها تحت والقبيحة الحسنة األفعال

وأحواله.4 الفرد لقدرات طبًقا خاصة أفعاٌل

األفعال؟ صفات إنكار يمكن هل (1)

خارجية بإرادٍة أي بأحكامها، لها إلحاق هو األفعال طبيعة من األفعال صفات إنكار إن
املدح مستحق هو الحسن الفعل الصفة. تغريت اإلرادة تغريت فإذا الحاكم. إرادة هي
ومعظم بصفاتها.5 وليس بأحكامها تعرف فاألفعال الذم، مستحق هو القبيح والفعل
صفات ال أنها اضطراًرا األفعال وقوع يعني فال ضعيفة. الرأي هذا عليها يقوم التي األدلة

فيه بصفة القبيح يقبح البلخي عند ص١٥٩). ص١٥٥، األصلح، ص٧٧–٧٩؛ والتجوير، (التعديل 4

قانوٍن من بد فال وبالتايل قبيًحا؛ ومرة حسنًا مرة الواحد الفعل الختالف نظًرا بجنسه؛ املعتزلة وعند
ص٢١١). ج٢، مقاالت، ص٣١٠؛ (الرشح، عام عقيلٍّ

كرهها ألنه معصية يَت ُسمِّ واملعصية لنفسها. ال بها أمر ألنه هلل طاعة الطاعة األشاعرة. موقف هو هذا 5

آمر وال عنه، ونهى قبَّحه ما إال قبيح وال به، وأمر حسنه ما إال حسن ال ص٤٣). ص٤١، ج٢، (مقاالت،
أن فبطل إيجاب؛ فيه جاء مما يشء إيجاب وال تحريم فيه جاء مما يشء تحريم العقل يف ليس فوقه.
حسن عىل يشء عىل يدل ال العقل أن الحق أهل مذهب ص٧٦-٧٧). ج٣، (الفصل، العقل يف بما يرجح
حسنًا نفسية صفاٍت عىل ليست العباد أفعال أن معنى عىل رشًعا هللا من التكليف حكم يف وقبحه اليشء
يحسن وقد عقابًا. أو ثوابًا هللا عىل استوجب ُمحِجم عنها أحجم أو ُمقِدم عليها أقدم لو بحيث وقبًحا
عىل بالثناء الرشع يف ورد الحسن فمعنى النفسية. الصفات جميع يف له املساوي مثله ويقبح رشًعا اليشء
صفة قوله يقتِض لم قبح أو بحسن الرشع ورد وإذا فاعله. ذم بالرشع ورد ما القبيح ومعنى فاعله،
به فيوصف صفة ألبسه به حكم إذا وال وقبح بحسن عنه الرشع يخرب صفة عىل الفعل وليس الفعل.
الحكمي واألمر الرشعي القول كذلك صفة عنه يكتسب وال صفة املعلوم يكسب ال العلم أن وكما حقيقة.
من العلم ملتعلق ليس كما صفة القول من القول ملتعلق وليس صفة. عنه يكتسب وال صفة يكسبه ال
وصفة وجنسه لنفسه يحسن ال اليشء أن ذلك يف القول وأصل ص٣٧٠-٣٧١). (النهاية، صفة العلم
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

سواء االضطرارية، األفعال وليس االختيارية األفعال تصف ألنها قبح أو حسن من لها
وإن والقبح، بالحسن اتصافها رشط األفعال فحرية اجتماعيٍّا؛ أو بدنيٍّا االضطرار هذا كان
باألفعال ارتباطهما يثبت بل الصفات ينفي ال والثقل الخفة بني األفعال يف الصفات تفاوت
القتل مثل قبيح إىل حسن من الفعل تغري أن كما يُطاق. فيما دخولها ويف عليها وبالقدرة
الحسن إنكار يعني ال النفس، عن الدفاع حالة يف وعدًال االعتداء حالة يف ظلًما يكون قد
األفعال وأن موقف، يف تكون الصفة وأن موقف، يف تتم األفعال أن يعني بل الذاتيني، والقبح
والقاعدة الظروف تغري بل الذاتية، الصفات إنكار األفعال تغيري يعني ال موقف. يف تتحدد
ال تحققها بعد األفعال وبني املسبقة واإلرادة األوىل النية بني األفعال اختالف أن كما باقية.
أكثر فاألوىل واملتحقق. القصد بني والفعل، النية بني املسافة إىل بل الصفات، نفي إىل يرجع
ال التحقق أن حني يف احتماالت، عدة عىل تحتوي النية الثانية. من واتساًعا وإمكانيًة رحابًة
يعني بل الصفات، نفي يعني ال الواقع عن الحكم اختالف أن كما واحًدا. احتماًال إال يكون
املفهوم أو الواقع مع الفكر اتفاق أي التقليدي، باملعنى املنطقي الكذب أو الصدق فقط
كلمة، كل يف أو حرف كل يف وليس ككل الخرب يف والكذب الصدق يعني وقد املاصدق. مع
وبني القضية يف الخرب بني التطابق عىل أيًضا يقوم املنطق يف الصدق مثل الخرب يف والصدق
يلزم مما بثالث وهذا بمعنى، قائًما يكون أن املعنى وجود يتطلب وال كحادثة. الواقعة
نظًرا واستحالته الطويل التسلسل عىل يقوم جدل فذاك نهاية، ال ما إىل باملعنى املعنى قيام
حجًة وليس مقلوب الهوتيٌّ دينيٌّ فكٌر وهو له، آخر ال وما له، أول ال ما وجود لرضورة

صفات أحكام جملة يف له املساوي مثله يقبح ما الرشع يف عني وقد يقبح. فيما القول وكذلك له الزمة
بالحسن فاملعنى نفس وصفة جنس إىل يرجعان ال الحق أهل عند والقبح الحسن أن ثبت فإذا النفس،
ا وأمَّ ص٢٥٨). (اإلرشاد، فاعله بذم الرشع ورد ما بالقبيح واملراد فاعله، عىل بالثناء الرشع ورد ما
اليشء يكون اليشء وصف إن بل للمحال، الذاتية األوصاف من عندهم والقبح الحسن فليس الحق أهل
منه واملنع عليه بالثواب القضاء أو فيه باإلذن إياه تقبيحه أو الرشع لتحسني إال فليس قبيًحا، أو حسنًا
بسبب األعراض من مفارقة ومعاٍن خارجية أموٍر باعتبار له العقل تقبيح أو عليه بالعقاب القضاء أو
أو فيه أذن ما إال ليس إذن فالحسن واإلضافات. النسب باختالف يختلف وذلك، والتعلقات األغراض
ص٢٣٤-٢٣٥). (الغاية، مقابلته يف القبيح وكذا عقًال ما غرض به تعلق ما أو رشًعا فعله عىل مدح
أحسن العفو مع ارتكابه لكن ذاتيٍّا كان وإن أنه عىل أو بعارض يُحال بل بذاتي، ليس الكذب قبح
املحيط، ص١١-١٢؛ ص٢٧، ص٥-٦، والتجوير، (التعديل أيًضا: انظر ص٢٠٠)، الكلنبوي، (حاشية

ص٢٣٢). (الغاية، العقليني والقبح الحسن أيًضا البكرية رفضت وقد ص٢٤٢-٢٤٣).
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األفعال صفات ثالثًا:

يعتمد ال الذي الدائري املستقلِّ الفكر ومنطق العقل بنية عىل يقوم منطقيٍّا وفكًرا عقلية
وجود.6 إىل يحتاج ال خالص منطٌق ذاته، عىل إال

وإنكار والرشع العقل هدم إىل يؤدي لألفعال املوضوعية الصفات إنكار أن والحقيقة
بالظلم أمر وإذا قبيًحا، يكون فإنه واإلنصاف العدل عن هللا نهى فإذا األفعال. حرية
إنكار إن اإلنسانية. وللمعرفة للعقل وهدًما للحقائق، قلبًا هذا يكون حسنًا يكون فإنه
يدينها التي املطلقة اإلنسانية النسبية يف وقوع مشخصة بإرادٍة وإلحاقها القيم موضوعية
تحكم إىل كله األمر ويؤدي وثبوتها، القوانني واستقالل القيم إنكار إىل تؤدي والتي الوحي
اعتبار أن كما إلرادته. العالم بتبعية نسبيته، عن املسئول هو يكون نسبي، عالٍم يف هللا
والقيمة رصًفا ماديٍّا الوجود واعتبار الوجود عن للقيمة فضل لهو القيمة من خاليًا الوجود
والقبح الحسن عن ليخربه وحي إىل حاجة يف قاًرصا اإلنسان عقل ويظل خارجه.7 من
يكون ال كما الرشائع. بطلت الرشع أساس العقل كان وملا العقل. عىل اعتماد ما دون
العبث. يعني ما وهو رصفة انفعاليٍة هوائيٍة إرادٍة ملجرد يخضع بل عاقًال، حكيًما هللا
بصفات له وصفنا أن مع ذاته، يف قبيًحا ليس الجهل كان ملا بالجهل اتصاله ويلزم بل
التصافه حكيًما الحكيم ُسميَّ وقد ذاتها.8 يف حسنة صفاٌت والقدرة العلم ألن إنما الكمال
باسمه وحكم وراءه ى وتخفَّ مكانه وأخذ باهلل الحاكم تشبه ولو الرذائل. واجتنابه بالفضائل

يدل ما ومنها فقط الفعل ذات ليسا والقبح الحسن أن يستلزم ما منها شتى بأدلٍة األشاعرة استدل 6
كان لو العقيل: الدليل ص٢٤٣). (التحقيق، نقيل ومنها عقيل منها فيه، لجهة وال ذاته ليسا أنهما عىل
رضورة، الصور من يشء يف عنها تخلف ملا الزًما أو للذات مستنًدا كان سواء الفعل لذات والقبح الحسن
يشء وال اتفاقي ا وإمَّ اضطراري ا إمَّ العباد فعل أن كما حسنًا. ويكون ظلًما القتل يكون فقد باطل وهو
اإليجي يذكرها ضعيفة» «مسالك أربع حجٌج وهناك ص٣٢٥). (املواقف، عقًال قبح أو بحسن منهما
فقبح يكن ولم الدار يف زيد قال من (ب) صادق. فهو الغد يف وكذب غًدا ألكذبن قال من (أ) وهي:
حرف بكل قام بأن كذبًا لكونه قبحه (ج) باطالن. والقسمان الدار، يف كونه لعدم أو لذاته ا إمَّ القول
(املواقف، باملعنى املعنى قيام لزم الزائد وهذا زائد لوصف قبح لو (د) خرب. فهو كذب حرف فكل

ص٣٢٥-٣٢٦).
جهة فإن املعتزلة، أصل عىل خصوًصا وعقاب، ثواب عليه يستحق ال وجود هو حيث من الوجود إن 7
حيث فالوجود الوجود؛ وراء ذاتيتان صفتان والقبح والحسن بالجزاء، تقابل التي هي والقبح الحسن

ص١٤٧-١٤٨). ج١، (امللل، قبيح وال بحسن وليس موجود هو
ص٨٥-٨٦. ج٣، الفصل، ص٢٣٩؛ الغاية، 8
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

وتخضع الحقائق فتضيع املعارصة مجتمعاتنا يف الحال هو كما خليفته وكان إرادته ونفذ
ما والقبيح وراءه، والناس الحاكم يقرره ما فالحسن الرؤساء. وقرارات الحكام إلرادات
لألفعال املوضوعية الصفات لغياب ونظًرا ويربِّرون.9 يُؤوِّلون واملنظِّرون الحاكم عنه ينهى
آخرون، عنه وينهى البعض به يؤمر نفسه، الوقت يف وقبيًحا حسنًا اليشء يصبح فقد
اإلرادات رصاع إال يتبقى وال واإلجماع، الحوار وينتهي والصفات، العلل تبطل وبالتايل
إذ الرشع ويهدم العقل. عالم يف وليس القوة عالم يف فنعيش املتصارعة، والقوى املتنافرة
وذاك حسنًا الفعل هذا يكون وأن املتناقضة، الصفات بني الجمع عىل يقوم أن حينئٍذ يمكن
وذاك حسنًا الفعل هذا يكون أن أو نفسها، الصفات يف اشرتاكهما من بالرغم قبيًحا الفعل
يف اختالفهما من بالرغم قبيًحا اآلخر الفعل وذلك قبيًحا الفعل هذا أو حسنًا، اآلخر الفعل
عىل منها االستدالل يستحيل فإنه ومعانيها األشياء صفات إدراك استحال وإذا الصفات.
املستقبل. يف الداللة من خاٍل أنه يعني ال حارضة داللٍة بذي ليس يشء وجود وأن الصانع.
معنى بدون يشء وال معنى، يشء ولكل آية، يشء كل يف لالعتبار، العالم هذا يف ما فكل
عىل قضاء الذاتية األفعال صفات إنكار يف كان فإن والالمعقول.10 العبث عالم يف ُكنَّا وإال
اإلرادة؛ دون األمر مع اتفاًقا الفعل كان ملا للحرية هدًما أيًضا فيه فإن للرشع وهدم العقل
موضوعية إنكار إن والعقل. الحرية يه، بشقَّ العدل ألصل وشامًال كليٍّا هدًما يكون وبالتايل
عىل اإللهي الحق إثبات يف اإلنساني بالوضع لتضحية الخلقية القوانني واستقالل القيم

إليه. وزلفى هللا إىل وتقرب عليه، وجنابة لإلنسان خيانة فهي اإلنسان؛ حساب

األفعال صفات إثبات (2)

مطلقة، إرادٍة عن تعبريًا خارجية ونواهَي أوامر مجرد وليسا لألفعال والقبحصفتان الحسن
بالغلبة أو األخرى بغياب إحداهما تتحدد ال مستقلة صفٌة منهما وكل بل بتغريها، يتغريان

واإلنصاف العدل عن نهى وإذا حسنًا، يكون أن والكذب بالظلم أحدنا أمر إذا لوجب كذلك كان فلو 9

إيجابها يف العلل ألن هللا ِقبَل من يكون أن وبني ِقبَلنا من يكون أن بني الحال يفرتق وأال قبيًحا يكون أن
ص٣١١-٣١٢). (الرشح، العاملني اختالف بحسب تختلف ال الحكم

وقد هذا؟ عىل دليلكم ما لهم فنقول املكلفني، من أحد به يعترب ال شيئًا يخلق لم هللا أن عجائبهم ومن 10

(الفصل، قط إنسان يرها لم كثرية أشياءَ األرض وأعماق البحار قعور يف هلل أن الحسن برضورة علمنا
ص٩٢). ج٣،
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الحسن. غياب مجرد يعني ال القبيح أن كما القبيح غياب مجرد الحسن يعني ال عليها.11
صفٌة الحسن الفعل. عىل زائدة لصفٍة قبيح والقبيح الفعل، عىل زائدة لصفٍة حسن الحسن
للصفات تالية األحكام ذاته. الفعل إىل بل أحكامه، إىل بالرجوع تعريفه يأتي وال زائدة،
يكون والتي الفعل وجود عىل الزائدة الصفة لها.12 وأساس األحكام عىل سابقة والصفات
أو املؤثرة املختلفة، بأقسامها العلة األصوليون سماه ما هي قبيًحا أو حسنًا الفعل بها
القياس أبحاث يف املعروفة العلة استقصاء بطرق معرفتها حاولوا والتي املالئمة أو املناسبة
يف الحال هو كما حسيٌة مواقُف بل مجردة عقلية ليست الزائدة الصفات هذه واالجتهاد.
وبالتايل للنص الواقعي األساس الكتشاف رضوري األحكام وتعليل األصول. علم يف العلل
يف الزائدة الصفة وتوجد األصول. لعلم وهدًما للتعليل إنكاًرا األفعال صفات إنكار يكون
واملكروه واملندوب الواجب مثل الرتك أو الفعل عند الذم أو املدح تستحق التي األفعال
يف ورشعيته وجوده يف حكمه بل حكم بها يتعلق زائدة صفٌة له فليس املباح ا أمَّ واملحرم.
االختيارية؛ أو واملحرم، الواجب مثل املطلقة والنواهي األوامر يف الزائدة الصفات طبيعته.
والذي حكمه.13 يف ال طبيعته يف صفته، يف ال فعله يف فحسنه املباح ا أمَّ واملكروه. املندوب
وجود عىل الزائدة املوضوعية الصفات هي واملحرم الواجب وبني والقبح، الحسن بني يميز
النظر برصف لألفعال صفتان والعقاب، والثواب والذم املدح عن مستقالن وهما األفعال،
املوضوعية الصفات إثبات بني تعارض وال الفعل. عن خارجة نتائَج من عليها يرتتب عما
الزائدة الصفات هذه إن بل الرضر. ودفع النفع جلب عىل تقوم حسية كونها وبني لألفعال
وتكليف املفاسد ودرء املصالح وتحقيق الرضر ودفع النفع إفادة طريق عن معرفتها يمكن
ملرضة، دفًعا أو لنفع جلبًا ال لذاته، القبح ويرتك لذاته الحسن إذن اإلنسان يختار يُطاق. ما

ص٢٣٢-٢٣٣. املحيط، ص٨٠؛ ص٧٠، ص١١، والتجوير، التعديل 11
ص١٧١-١٧٢. ص١٥٨، األصلح، ص٧٠–٧٢؛ ص٣٠، والتجوير، التعديل 12

حيث من مباًحا ى يَُسمَّ الذي وهو حسنه، عىل زائدة له صفة ال ما (أ) رضبنَي: عىل العقلية املحسنات 13
مدخل ال حاله هذا وما املدح، به يستحق وال يفعل أالَّ يف وال فعله، يف عليه مرضة ال أنه فاعله عرف
زائدة بصفٍة يختص ما (ب) اإللجاء. حد وعىل الساهي عن الواقع يف له مدخل ال كما التكليف يف له
تخصه لصفة كذلك يحصل (١) رضبنَي: عىل وهذا املدح، به يستحق أن يف دخوله تقيض حسنه عىل
ويدخل الرشعية كالنوافل الواجبات من غريه فعل يسهل (٢) املنفعة. واجتالب والتفضل كاإلحسان
التعديل ص١٧١-١٧٢؛ (األصلح، الواجب فعل مدح فيه ويدخل العقل جهة من املنكر عن النهي فيها

ص٥٢–٦٢). والتجوير،
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جلب الحسن فعل عن يحدث قد ذلك ومع والرضر، النفع عن غني ألنه هللا أفعال وكذلك
ترك وعن مضارَّ درء الحسن فعل عن يحدث وقد . مضارَّ درء القبح ترك وعن منافع
لذاته الحسن لألفعال، املوضوعية الصفات إثبات بني تعارض فال منافع. جلب القبيح
من وليس ذاته الفعل من والرضر النفع يكون أن املهم مادية. حسيًة وكونها لذاته، والقبح
ثبات ودائمة ثابتة وتكون خارجية، بإرادٍة وليس بالفعل مرشوطة وتكون خارجية، إرادٍة
هناك عقل. عىل تقوم وال قانون يحكمها ال اإلرادة، بتغري متغرية وليست ودوامه العقل
الوقوع دون الصفات موضوعية إلثبات والقبح للحسن العقيل التعريف يف إمكانية إذن
الكمال أن حني يف رشعيان والذم واملدح حسيتان، واملنافرة املالءمة الفارغة. الصورية يف
يقتيضاملوضوعية.14 والشمول بالشمول، ويتسمان العقول كل تدركهما والنقصالعقليني
أو ملعنى كذلك يكونان قد ذلك ومع والقبح، للحسن ذاتيتان صفتان إذن والقبح الحسن
يقيض ال العقل فشمول عليه.15 زائًدا عنه خارًجا علة أو معنى وليس نفسه الفعل يف لعلة
الصفات وجود يقيضعىل ال الضار ودفع النافع وجلب موقف. يف وتحققه الفعل بنية عىل

يكن لم األمر نفس يف ال العقل عند والنقص الكمال صفة األوَّل باملعنى والقبح الحسن كان لو 14

امتناع إثبات للماتريدية وال األمر نفس يف والنقص الجهل بلزوم الواجب العلم شمول إثبات لألشاعرة
ال إذ النقص، بلزوم تعاىل عليه الوجوب إثبات للمعتزلة السفه أو الجهل بلزوم يُطاق ال بما التكليف
الكلنبوي، (حاشية األمر نفس يف نقًصا يكن لم وإن عقولهم عند نقص هو ما بلزوم لإلثبات معنى

ص٣٠٨-٣٠٩). الرشح، ص٢١٠؛
نعلم نحن ص٦٤). ج١، (امللل، والقبيح للحسن ذاتيتان صفتان والقبح الحسن العدل أهل عند 15

محبوبًا كان إنما محبوب كل يكون أن يجب ال إنه ثم مبغوًضا، لنا وأن محبوبًا لنا أن بالرضورة
ا إمَّ لزم وإال آخر، يشء إىل إلفضائه مبغوًضا كان إنما مبغوض كل يكون وأن آخر، يشءٍ إىل إلفضائه
ما ووجود لغريه ال لذاته محبوبًا يكون ما بوجود القطع فوجب باطالن، وهما التسلسل، ا وإمَّ الدور
والغم، األلم ودفع والرسور اللذة هو لذاته املحبوب أن علمنا تأملنا ملا ثم لغريه. ال لذاته مبغوًضا يكون
يجوز ال القبيح أن يف ص٨٣–٨٥). (املعالم، والرسور اللذة ودفع والغم األلم فهو لذاته املبغوض ا وأمَّ
عند ص١٠٢–١٠٩). والتجوير، (التعديل لنا ورسم حد ما به تجاوزنا أو عنه منهيون ألنَّا ِمنَّا يقبح أن
ص١٢). ج٢، (مقاالت، والصفات األعراض وأنكروا به وصف فلنفسه اليشء به يوصف ما كل املعتزلة
عالم. قديم إنه القديم يف وكالقول وبياض سواد كالقول ملعنًى ال لنفسه يكون قد اليشء به وصف ما
الصفات أن وثبتوا السكون. أو له صفة الحركة تكون أن غري من ساكن متحرك كالقول لعلة يكون وقد
أسماء، ال صفات فهذه ويقدر يعلم وكالقول أسماء، صفات فهي قادر، عالم كقولنا والكالم األقوال هي
ص٤٣). ج٢، (مقاالت، محدث كقولنا لعلة وال لنفسه ال يوصف ال وقد صفة، ال اسم فهذا يشء وكالقول
ص٤٣). ج٢، (مقاالت، لعلة ال لنفسه قبيح والقبيح لنفسه حسن الطاعات من الحسن اإلسكايف وعند
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الخلقية فالصفات فيها؛ واملشاركة تعميمها يمكن حتى األفعال عن املستقلة واملعاني
باختالف تختلف ذاتية إسقاطاٍت مجرد وليست األشياء يف موجودة موضوعيٌة صفاٌت
فقط فردية ليست وهي وحياته. وظروفه وتربيته وقيمه وعقائده وثقافاته الفرد أحوال
املشرتك. االجتماعي بالحس إدراكها يمكن اجتماعية أيًضا هي بل بالعقل، إدراكها يمكن
كما اجتماعي ووضٌع للفعل صفة له، اجتماعية بنيٌة الوقت نفس ويف لليشء وصف هي
فالصفة هللا، وعند اإلنسان عند الصفة تختلف وال الظلم. أو العدل معاني يف الحال هو
رآه «ما وهللا، اإلنسان عند ظلم والظلم واإلنسان، هللا عند عدل العدل تتغري، ال واحدة
لقد الفقه. أصول علم يف أيًضا معروف هو ما عىل حسن» هللا عند فهو حسنًا املسلمون
ليست ذاتها األشياء أن إثبات يف العقليَّني والقبح الحسن نظرية يف العقالنية قمة بلغت
قيمة الواقعة القيمة. حكم ذاته هو الواقعة حكم وأن وقيم أشياء هي بل محضة أشياءَ
يقوم والجمال األخالق ويف والقبح، الحسن يف الفعل. يف موجودان وكالهما واقعة، والقيمة
هذه يف الذات فتكون والصفات؛ الذات بني التوحيد افرتاض عىل األشياء يف الصفات اعتبار
يف القبح، صفات فيه ألن وقبيح الحسن، صفات فيه ألن حسن اليشء الجوهر. هي الحالة
والصفات، الذات بني الفصل افرتاض عىل األشياء عىل خارجة الصفات اعتبار يقوم حني
عديدة حجٌج وهناك نفسها. الذات غري آخر مصدٍر من وأنها الذات عىل زائدة الصفات وأن

قبيًحا جعله من الناس ومن والصفات، األعراض وأنكروا به وصف فلنفسه اليشء به يوصف ما كل
ووافقهم ذاتية صفاٌت والقبح للحسن والقبح الحسن أن املعتزلة معتقد ص٢٣٢). (الغاية، وذاته لعينه
وقبحه نفسه يف قبيح القبيح املعتزلة: وقالت ص٢٣٣). (الغاية، النبوات ومنكرو الفالسفة ذلك عىل
منها إن ثم الحسن، وكذلك ِمنَّا يقبح كما هللا من فيقبح (الجبائي)، به قائمة لصفٍة أو لذاته يكون
الضار الصدق كقبح استدالًال أو الظلم وقبح والهلكى الغرقى كإنقاذ رضورة يدركه العقل يستبد ما
آخر صوم كحسن كذلك ليس ما ومنها كالرباهمة وغريه املتدين بهما يحكم ولذلك النافع. الكذب وحسن
وقالت ص٣١٠). الرشح، ص١٩٥-١٩٦؛ املطالع، ص١٩٥؛ (الطوالع، شوال أول صوم وقبح رمضان
الكذب وقبح الضار الصدق كحسن بالرضورة تدرك قد إنها ثم مقبحة أو محسنة جهٌة للفعل املعتزلة:
آخر صوم يف كما محسنة جهًة ثمة أن علم الرشع به ورد إذا ولكن بالعقل تدرك ال وقد مثًال. النافع
صفة إثبات إىل منهم األوائل فذهب اختلفوا؛ ثم شوال، من يوم أول كصوم لقبحه أو رمضان من يوم
إىل والجبائي الحسن، دون القبيح يف صفة إثبات إىل متأخريهم من الحسني وأبو مطلًقا، ذلك توجب
للتمكن ليس ما القبيح الحسني: أبي قول الحدية العبارات يف عنهم نُقل ما وأحسن مطلًقا. نفيًا نفيه
الذم، استحقاق يف تؤثر صفة عىل وأنه فاعله الذم يستحق أنه ويتبعه يفعله، أن له بما العلم ومن منه،

ص٣٢٤). (املواقف، الغري حال اتضاح عن ينبئ فعل، أو قول ترك أو فعل، أو قول والذم
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يعطي النهي. أصل والقبح القبح، عىل داللة فالنهى لألفعال. املستقلة الصفات إلثبات
القبح إدراك عىل قادر أيًضا والحدس العقيل. الدليل القبح ويعطيه الحديس اإلدراك النهي
والقبح الحسن معرفة تتوقف وال الصفاء.16 لحظات ويف اليقظ الشعور لدى أحيانًا العقيل
قائمة واقعيٌة معرفٌة ألنها وذلك عام؛ بمبدأٍ اإليمان عىل أو العالم تصور عىل حدسية معرفًة
للعقل كمال هناك كان ملا النهي عىل بالقبح العلم يتقدم لم وإن لألمور. مبارش إدراٍك عىل
طريق عن بها العلم كان ولو بالقبائح. العلم العقل كمال فمن واالستدالل. النظر صحَّ وملا
إدراك من أنها عىل يدل مما كذلك ليست وهي والجالء. الخفاء يف لتساوت والنهي األمر

والخفاء. الجالء بني فيه الناس يختلف الذي العقل
النسبة؛ يف وقوع أو األشياء أوجه حسب تغيريه الخلقي الحكم شمول يعني وال
بل اليشء، يف ذاتية نظر وجهة مجرد الوجه وليس وجه. عىل تقع ألنها قبائح فالقبائح
معرفيٍّا، فقط وليس وجودي اختالٌف األوجه حسب األحكام اختالف إن جوانبه. من جانب
املوضوعي الوجود أو الحكم عمومية ترجع وال ذاتيٍّا. فقط وليس موضوعي اختالٌف
إىل للصفات املوضوعي الوجود أو الحكم عمومية ترجع وال ذاتيٍّا. فقط وليس للصفات
الخلقي الحكم يجعل خالص إنسانيٌّ اقتضاءٌ هو بل مطلق وجوٍد إىل أو خارجي عامٍّ مبدأٍ
الحسن يحسن وكذلك زائدة. لصفٍة الواجب وهو ممكنًا، للصفات املوضوعي الوجود أو
نهيًا أو بالحسن أمًرا أو الغري عن أو بالنفس لرضر دفًعا أو بالغري أو بالنفس نفًعا لوجه
فعٍل عىل والقبح الحسن وجهان اجتمع وإذا للقبح. وكراهة للحسن إرادة أو القبح عن
اإلباحة. عىل األصل يف فاألشياء الحسن لوجه أو للشبهات تفاديا القبح لوجه فالحكم واحد،
زائدة صفٌة فالقبح كراهة كان وإن الشكر، تستحق زائدة صفٌة فالحسن ندبًا كان وإن
فيه زيادة ال معياري واجٌب وهو ألجله يجب معقول وجه فله الواجب ا أمَّ الذم. تستحق

املحظور.17 وكذلك الصوري، الحكم إىل أقرب نقصان وال
كان سواء اإلنساني، ووضعه الفاعل حال عن مستقلة لألفعال الذاتية والصفات
مقهوًرا أو مربوبًا أو مملوًكا أو محدثًا اإلنسان ليس بائًسا. حزينًا أم مربوبًا مخلوًقا

ص٢٣٦–٢٤٣. ص٢٥٢–٢٥٤، املحيط، 16
حقيقته يف الواجب أن يف ص٢٢-٢٣). (األصلح، ألجله يجب معقول وجٍه من فيه بد ال الواجب أن يف 17

األفعال واملعتزلة والكرامية الخوارج عند ص٣٢). ص٢٧–٢٩، ص٨–١٢، (األصلح، فيه التزايد يصح ال
ص٣٧١). (النهاية، والقبح الحسن من نفسية صفٍة عىل
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مملوًكا يكون أن ريض إذا قبيًحا فعله يكون بل قبيًحا، يكون حتى أمره عىل مغلوبًا أو
حسنًا. يكون فعله فإن والغلبة والقهر امللكية عىل ثار إذا ا أمَّ مغلوبًا. مقهوًرا مربوبًا
مملوك، وال مالك وال مغلوب، وال غالب وال مقهور وال قاهر هو ال الذي السوي واإلنسان
بسبب منه الصفات تُنتزع للقبح. موضوعيًة صفاٍت أفعاله تتضمن محدث وال محدث ال
تكون ال والسيطرة والغلبة القهر أفعال إن بل الحر. بفعله يسرتدُّها ثم االجتماعية أوضاعه
الصفات أن كما وجوده.18 عىل وقضاء لحريته ونفي لإلنسان، مضادة ألنها هللا من حسنة
به، العلم ليست الفعل فإرادة لألفعال. الذاتية اإلرادة عن مستقلة لألشياء املوضوعية
ويأتي للفعل القبح صفة الفاعل يعلم وقد اإلرادة. من ال العلم من تأتي املستقلة والصفة
كان سواء موضوعية صفٌة العلم قبيح. بفعٍل ويأتي للفعل الحسن صفة يعلم قد كما به.
لألشياء؛ املوضوعية الصفات عىل القضاء اإلرادة تعني وال به.19 مشعور غري أو به مشعوًرا
املسألة أسقطت إذا باملرشوط. الرشط أو باملعلول العلة عالقة ليست بالصفة اإلرادة فعالقة
عن وليس املوضوعي املطلق العلم عن تعبريَين والقبح الحسن أصبح املشخص الذات عىل
الحسن فكذلك العالم لحال بالنسبة املوضوعي وجوده له املعلوم أن وكما املطلقة. اإلرادة
العالم يف إنسانًا كان سواء الفاعل حال عن النظر برصف املوضوعي وجودهما لهما والقبح
العالم صلة بني يصح ال فالقياس مفارقة. متعاليٍة ذاٍت يف مشخًصا مسقًطا إنسانًا أم
ال الذي القبح فاعل وحال باألدلة يقني إىل اعتقاد من تحويله يف اإليجابي ودوره بالعلم
رشط العلم العلم. رشط وليس الفعل رشط فهو بالنبوات العلم ا أمَّ قبيًحا. الفعل يجعل
كتأثري ليس واإلرادة والقدرة العلم يف العالم أحوال تأثري وإن القبح. رشط وليس الفعل
كان وإذا الفعل. جنس من الثاني بينما العلم، جنس من األوىل فالحاالت للقبح. الفاعل
يعني وال وترك، فعل استحقاق ذلك فإن جهله، عىل والذم علمه عىل املدح يستحق العالم
الصالة فعل يف الحائض أو الطاهر تأثري ا أمَّ القبح. أو الحسن يف الجاهل أو العالم تأثري

أصًال بالفاعل له تعلق ال مربوبًا محدثًا القبيح فاعل كون إن ص٨٩–١٠٣). والتجوير، (التعديل 18

كونه نحو فاعله حال الفعل لقبح املوجب يكون أن يجوز ال أنه يف ص٨٩-٩٠). والتجوير، (التعديل
أفعاله إن قولهم إبطال يف ص٥٩-٦٠). السابق، (املصدر مغلوبًا مقهوًرا مكلًَّفا مربوبًا مملوًكا محدثًا

ص٣١٢). (الرشح، للداللة ناصبًا ناهيًا آمًرا مالًكا ربٍّا لكونه تحسن
والتجوير، (التعديل لهما بذلك يختصان والواجب الحسن وال الكراهة أو لإلرادة يقبح ال القبيح أن يف 19

ص٨١-٨٢).
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يف الفاعل حال تأثري ا أمَّ القبح. أو الحسن فاعل كذلك وليس للعبادة رشط فذلك تركها أو
والغايات الدواعي ا أمَّ فيه. تأثريًا وليس للفعل رشط فذلك والبلوغ العقل مثل الفعل رشط
وطلبه هلل الفاعل خضوع وكذلك مؤثراته. من وليست الفعل مكونات من فهي واملقاصد
رشوط من والسهو والتذكر والنوم اليقظة حال تأثري وكذلك واملقاصد. الغايات أحد القرب،
والكبائر. الصغائر فعل وكذلك القبح، فاعل كذلك وليس للفعل رشط اإلرادة وتأثري الفعل.
مقياًسا يكون ال فقط ولكنه أفعاله بعض يف تأثريًا الفعل لحال بأن القول ينفي ال وهذا

والقبح.20 الحسن موضوعية عىل والقضاء القبح لفاعل
حقائق تبنِّي بل ذاتها الحقائق تغيري واألحوال للظروف طبًقا األفعال تغيري يعني وال
وخداعهم. األعداء عىل والكذب الحياة عىل حرًصا املواقف بعض يف الكذب مثل أخرى
والدفاع الحياة عىل الحفاظ وهي أعىل أخرى قيمة تحت يدخل ولكن قبيًحا يظل فالكذب
الوجود أو العام العقيل القانون هدم يعني ال املواقف يف السلوك تغيري إن النفس.21 عن
دون القيم وضد الحقائق وضد القوانني ضد هللا تصور يف الحكمة وما للقيمة. املوضوعي

الفاعل بحال الصفة إلثبات الخصوم يوردها حجة عرشة أربع «املغني» يف الجبار عبد القايض يعطي 20
والرشائع بالنبوات العالم (٢) باألدلة. علًما نصريه االعتقاد يف العالم حال تأثري (١) وهي: عليها، ويرد
والقدرة. والعلم اإلرادة أفعال يف العالم أحوال تأثري (٣) ذلك. يعلم ال ممن يقبح وال تركها منه يقبح
القبح. وفاعل الحسن فاعل استحقاق وكذلك جهله عىل والذم عليه املدح العقل كامل استحقاق (٤)
استحقاق يف تؤثر صفة عىل الفاعل كون (٦) وتركها. الصالة فعل يف والحائض الطاهر تأثري (٥)
الفعل. يف يؤثر والغاية والقدرة الدواعي من الفاعل عليه ما (٧) واملجنون). (الصبي املدح أو الذم
والنوم اليقظة حال تأثري (٩) مؤثًرا. الفاعل حال بجعل وإخالصه إليه وقربه هلل الفعل خضوع (٨)
الفعل. يف وأثرها والكبرية الصغرية فعل (١١) الفعل. يف تؤثر اإلرادة الفعل.(١٠) يف والنسيان والتذكر
املستويات اختالف (١٤) الفعل. يف وأثره االستحقاق (١٣) والقبول. الرضا حيث من الفاعل حال (١٢)
قبح أوجب ما أن يف ص١٣–١٥). (األصلح، الفاعلني باختالف يختلف ال الواجب أن يف واإلنسان، هللا بني
(التعديل الفاعلني باختالف يختلف ال وأنه ذلك يوجب وال يحصل أن يصح ال الحسن وحسن القبيح

ص١٢٢). والتجوير،
أجل من بخراسان قوم أموال أخذ هللا أباح وقد لعينه قبيًحا هذا من يشء وليس حزم: ابن يقول 21

إال قط امرأة يطأ ولم محصن وهو زنى من دم أباح ووجدناه خطأً. رجًال األندلس يف قتل عمهم ابن
شاب وهو يترسى أن من وال ينكح أن من يجد ولم ماتت ثم مرة وطئها سوداء شعرها عجوًزا له زوجة
زوجة. قط له يكن لم أنه إال حسنًا كالنجوم جارية مائة وله زنى شيخ دم وحرم النساء، إىل محتاج
لكان ذلك بمثل أمرنا ولو هللا. سبيل يف للقتل نفسه املرء تعريض هللا حسن فقد نفسه املرء قتل ا وأمَّ
إياه وتحسينه بذلك هللا أمر لوال والسجود الركوع أو واإلحرام الختان فإن بالنفس التشويه ا وأمَّ حسنًا.
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ومقاصدها. غاياتها ولها وأسبابها، بظروفها مرتبطة رشيعة كل إن للظروف؟ مراعاة
قتل ويظل َحيَاٌة﴾. اْلِقَصاِص ِيف ﴿َوَلُكْم حياة، حقيقته ويف قتل ظاهره يف قتل من قتل
الناس حرمة إباحة أو بها التشويه أو نفسه املرء وقتل وإيذاؤهم أموالهم وأخذ الناس
بعضها إلغاء إىل وليس القيم سلم إىل يشري املعاني وتعارض وعامة. ثابتة إنسانيًة حقائَق
األرضار أقل وترجيًحا تفضيًال بينها يختار أن اإلنسان وعىل حياة. الشهيد فموت البعض.
التغيري ينجح حتى لألشياء العينية الصفات يف تغيري أي النسخ يعني ال املنافع.22 وأكثر
الناحية من للمعاني تغيريًا وليس العملية الناحية من التغيري يف منهج النسخ ويتحقق.
صفات يف تغيريًا يعني ال وتحريًما تحليًال لألوقات طبًقا األحكام اختالف أن كما النظرية.
ل األوَّ اإلنسان منذ الوحي تطور رقيه يف ساهم اإلنساني الوعي يف تطوًرا يعني بل األشياء
نظًرا اليوم؛ ُمحرًَّما أصبح التاريخ وعرب آدم أيام األخوات فنكاح الحارض. العرص حتى
صفات نفي األفراد أوضاع باختالف الرشائع اختالف يعني وال اإلنساني.23 الوعي لتطور
بالجزية منها واالكتفاء الذمة أهل حياة عىل فالحفاظ املوقف. مع الحكم تطابق بل األفعال،
يحاكم الذمي أن حني يف وعمًال نظًرا املسلم يحاكم الكفر. عىل بناءً املسلمني كقتل ليس

فقط.24 عمًال
ال ألنه لألفعال؛ املوضوعية للصفات نفي أي العقل وخلق اإلنسان خلق يعني وال
لكل تدمري فذلك الصفات لهذه إنكار أي الخلق، قبل يوصف أو يعقل يشء هناك يكون
قمنا إذا إال شيئًا عنه نعلم ال الخلق وقبل الخلق. بعد بل الخلق قبل الحديث ليس يشء.
ولهذا الحديث لهذا يمكن كان وما الخلق، بعد اآلن ونحن الشاهد عىل الغائب بقياس
العقل؛ وليس الوهم صنع من الخلق قبل ما فافرتاض الخلق. بعد إال يحدث أن التفكري
مشخصة عينية وليسصفة العلم يف متضمن العام العقيل والقانون حجة. يكون ال وبالتايل
يف للناس وبُلِّغت الوحي يف أعطيت والقيم والنظم األفكار من مجموعة بل مشخصة لذاٍت

قبَّحه هللا ألن قبيح؛ عباده ومن حسن هللا من فهذا … تشويًها أصولهم عىل ولكان له، معنى ال لكان
ج٣، (الفصل، هللا نه حسَّ ما إال حسن أو هللا قبَّحه ما إال قبيح هناك فهل لحسن، نه حسَّ ولو مزيد وال

ص٨١-٨٢).
ص٣٨٧-٣٨٨. النهاية، 22
ص٣٨٨-٣٨٩. النهاية، 23
ص٨٩. ج٣، الفصل، 24
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العقيل والقانون علمه. يف حسنًا الحسن يزل ولم هللا علم يف قبيًحا القبيح يزل فلم الرسالة.
من عقيل قانوٌن هو بل أزلية مطلقًة ذاتًا أو قديًما كليٍّا عقًال مشخًصا، قانونًا ليس العام
إسقاًطا األفعال صفات بإثبات القول كان وإن اإلنسان.25 بوجود وموجود العقل رضورة
ويظل اإلنساني. النقص مظاهر إسقاط من بأسوأ ليس فإنه الفعل عىل العقل قانون من
الحسن ن حسَّ الذي من يُسأل: وال التنزيه.26 إىل أقرب املسقط العقل قانون حال أية عىل
عقٍل إىل يحتاج موضوع العقل وكأن العقل وظيفة عن يُسأل فال العقول؟27 يف القبح وقبَّح
وجعله العقل لوظيفة فهم سوء عىل يقوم سؤال هو املعقوالت! عليل ويميل فيه يفعل آخر
يحسن الذي هو املشخص الوحي أي هللا وجعل العقل هدم منه والهدف ذاتًا. ال موضوًعا
هللا وجعل اإليمان عىل املزايدة هو منه الهدف له. وظيفة ال العقل وكأن العقول يف ويقبح
إن األشياء. صفات ويُبدِّل العقل، قوانني يغريِّ باملرصاد، له واقًفا له، مرعبًا للعقل، هادًما
اعتبار عدم وإن الحيوان. بعالم وليس اإلنسان بعالم مرتبط موضوعيٍّا وجوًدا القيم وجود
التشكيك وإن ذلك. اإلنسان اعتبار ينفي ال وقبًحا ظلًما بعض عىل بعضه عدوان الحيوان
اإلنسانية الحقائق تدمري يف الرغبة يف استمرار الحيوان يف وجودها عدم بدعوى القيم يف
ومرة أعىل من مرة السهام إليه موجهة اإلنسان وكأن الحيوان، باسم ومرًة هللا باسم مرًة

مرتني!28 مطعون أسفل، من
وإنكار الفلسفة يف الحال هو كما املثل موضوعية الصفات موضوعية تعني وال
إثبات تعني بل النفسية، والحاالت واألزمان لألشخاص طبًقا األفعال واختالف الحدوث
العقليَّني والقبح الحسن إثبات يعني ال كما األفراد.29 أفعال يف وتحققها القيمة استقالل
يحسن هللا بأن التشبيه يف وقوع أي أو هللا عىل إجبار أي لألفعال، موضوعيتنَي كصفتنَي
ليس املمكنة، العوالم كل عىل صادق العام العقل قانون ألن اإلنسان يعقله ما ويقبح

الحسن صورة كانت يشء أي ففي معه موجود يشء ال وحده هللا كان إذا حزم، ابن حجة هي هذه 25

ص٧٤-٧٥). ج٣، (الفصل، أصًال؟ عقل هناك وليس قبيحة القبح وصورة حسنة
ص٢٧١. اإلرشاد، 26

ج٣، (الفصل، العقول؟ يف القبح قبَّح ومن العقول يف الحسن ن حسَّ من أخربونا حزم: ابن سؤال هذا 27

ص٧٥).
ص٧٨). ج٣، (الفصل، ذلك عىل يُالم وال ظلًما وال قبيًحا بعض عىل بعضه عدوانه ي يَُسمِّ ال الحيوان 28

ص٣٧٦). (النهاية، الشهرستاني اتهام هو هذا 29
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املنهج، ثنائية عىل وقضاء اآلخر، والعالم العالم هذا املوضوع، ثنائية عىل قضاء بل تشبيًها
املعرفة أساس عىل الغائب عىل بالشاهد والحكم اآلخر، للعالم والنقل العالم لهذا العقل
املطلوب وليس آخر.30 جانٍب ومن وهللا جانب من اإلنسان الشخص، وثنائية البرشية،
اإلنسان وكأن هللا عن الدفاع يف املزايدة أو به هللا واستبدال معرفة عن اإلنسان زحزحة
لإلنسان وتدمري يستحق، مما أكثر لإلنسان وإعطاء هللا يف حطة ذاك عليه! خطًرا يمثل

األفعال. لصفات اإلدراك يف لعقله واستعمال العالم يف الطبيعي وضعه عن وإخراجه
املوضوعية الصفات إثبات إىل أقرب األحيان أغلب يف ولكنها متوسطة حلوٌل تنشأ وقد
لألوامر وال لذاته ال والقبح، بالحسن اليشء وصف يكون أن مثًال نفيها. إىل منها لألفعال
وهو له صفة فهو اليشء به وصف معنًى فكل له. صفة هو بمعنًى لوصفه بل والنواهي،
منهما كلٌّ دام ما والصفة املعنى بني فرق ال أنه فالحقيقة والغائية،31 بالتعليل يسمح ما
املشخصة. اإلرادات بتغري تتغري وال الداخلية بنيته من وتنبع الفعل يف توجد مستقلة قيمًة
فإنه يجوز ال وما للنهي، قبيًحا فيكون جواًزا ولو بالقبيح يأمر أن إمكانية هلل يُرتك وقد
لم وما لألمر حسن فهو به هللا يأمر أن جاز ما كل الحسن يف وكذلك لنفسه، قبيًحا يكون
العميل الحق وانتزاع له ممكن نظريٍّ حقٍّ ترك الحقيقة يف وذاك لذاته.32 حسن فهو يجز
مستوى عىل وليس العميل الحق مستوى عىل نكون فإننا الفعل نطاق يف دمنا وما منه،

النظري. الحق
إشكال ال للخري بالنسبة لألفعال؟ املوضوعية الصفات إثبات نقد يمكن هل وأخريًا،
يكون ماذا ولكن الطبيعة. يف والحسن الفطرة، يف والخري بطبيعته، خريِّ فاإلنسان هناك،
نظر وجهة مجرد أم والفعل اليشء يف موضوعية صفٌة القبح هل للرش؟ بالنسبة الحال
معروف هو ما عىل الكوني الرش إثبات إىل ذلك يؤدي أال وجوًدا؟ وليست معرفة إنها أي

منه يحسن بأنه عليه حكموا إذ بخلقه هلل مجرد تشبيه هو «وهذا يقول: إذ حزم ابن اتهام هو هذا 30

ص٧٣). ج٣، (الفصل، علينا» يحكم بما العقل يف عليه ويحكم ِمنَّا قبح ما منه ويقبح ِمنَّا حسن ما
اليشء به وصف معنًى كل له. صفة هو ملعنًى به وصف فإنما اليشء به وصف ما كل كالب ابن عند 31

ج٢، (مقاالت، لعلة يكون وقد ملعنى ال لنفسه يكون قد اليشء به وصف ما آخرين وعند له، صفة فهو
ص٤٣).

أن يجوز ال كان معصية وكل للنهي، قبيحة فهي بها هللا يأمر أن يجوز كان معصية كل النظام عند 32

حسن فهو هللا يأمر أن جاز ما كل وكذلك بخالفه واالعتقاد به كالجهل لنفسها قبيحة فهي هللا يبيحها
ص٤١). ج١، (مقاالت، لنفسه حسن فهو به يأمر أن إال يجز لم ما وكل به لألمر
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يف ليس القبح إن الكونية؟ النظرية أنصار الفالسفة وعند القديمة الرشقية الديانات يف
حرة األفعال كانت وملا اجتماعية. أوضاًعا وتصبح تتحقق التي األفعال يف بل الوجود
يكون فإنه األفعال من الوجود يف القبح وقع فإن لها. طبًقا تتغري االجتماعية فاألوضاع
طبائع إىل أقرب فالحسن الحر؛ بالفعل مكانه الحسن يأتي ما رسعان متغريًا طارئًا قبًحا
خطورة فال والغلبة. القهر من اليومية املمارسة إىل أقرب والحرية الفطرة. وتكوين األشياء
فالقبح للقبح؛ املوضوعي الوجود إثبات من لألفعال املوضوعية الصفات إثبات من إذن
ممارستها. عىل ودافع اإلنسان لحرية تحدٍّ القبح وجود واحتمال جوهر. والحسن عرض
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وأصبح: املعرفة إىل املوضوع من السؤال تحول لألفعال املوضوعية الصفات وجود ثبت ملا
إنكار فكل واضًحا. االختيار وكان بالنقل؟ أم بالعقل الصفات هذه إدراك يمكن كيف
بالعقل. إدراكه يمكن يشء يوجد ال ألنه النقل إدراكها طريق يجعل املوضوعية للصفات
وكل الناهي. لآلمر املشخصة اإلرادة من الخارج؛ من يأتيان كالهما واملعرفة فاملوضوع
املوضوعات مع التعامل عىل قادر ألنه العقل إدراكها طريق يجعل املوضوعية للصفات إثبات
للحسن الثالث املعاني يف فقط يتحدد إنما الفعل صفات معرفة إىل والطريق املستقلة.
املعنى ألن والعقاب الثواب ألزم آجًال أو عاجًال إن بالفعل والثواب املدح تعلق أي والقبح،
والنقص الكمال وهو الثاني واملعنى الحس، يدركه للغرض واملنافرة املالءمة وهو األوَّل

ال.1 أم الرشع بهما ورد سواء العقل يدركه

مالءمة وبمعنى والجهل، كالعلم والنقص الكمال صفة بمعنى معاٍن؛ ثالثة عىل والقبح الحسن يطلق 1

العقل يدركهما عقليان أنهما يف نزاع ال املعنيني بهذين والقبح والحسن والظلم، كالعدل وعدمها الغرض
ورد فما الرشع، ورود قبل للعقل حكم األشاعرة عند والثالث ال، أم الرشع ورد بإدراكهما ويستقلُّ
وال ذاته يف محسنة جهٌة للفعل يكون أن غري من قبيح فهو عنه النهي ورد وما حسن فهو األمر به
جهة للفعل املعتزلة وعند وبالعكس. حسنًا صار عنه نهى بما أمر لو حتى واعتباراته، جهاته بحسب
الضار، الكذب وقبح النافع الصدق كحسن بالرضورة ا إمَّ العقل يدركها هللا حكم يف مقبحة أو محسنة
من والنهي األمر أن املذهبني بني والفرق الضار. الصدق قبح أو النافع الكذب حسن إىل بالنظر أو
من والقبح الحسن وعندهم فقبيح، عنه ونهي فحسن به أمر الفعل إن أي والقبح، الحسن موجبات
ا وإمَّ لذاته ا إمَّ الفعل، يف حاصلني سابقني وقبًحا حسنًا كاشفان والنهي واألمر والنهي. األمر موجبات
عقليان املعتزلة وعند رشعيان األشاعرة عند والقبح الحسن ص١٤٢-١٤٣). (التحقيق، لذاته الزمة لجهٍة
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العقل؟ هدم يمكن هل (1)

الحالة هذه يف ألنه للعقل؛ هدم الحقيقة يف هو والقبح الحسن إلدراك أساًسا النقل اعتبار إن
األفعال، يف ثابتًة ليست الصفات دامت فما لإلدراك. له موضوع وال اإلدراك يف له وظيفة ال
ليدرك النقل فهم عىل حينئٍذ العقل وتقترصوظيفة النقل يف بها الرشع يخرب الحال فبطبيعة
علم عليها يقوم التي العلم لنظرية هدم ذاته حد يف وهذا وقبحها،2 األفعال حسن بدوره
العقلية الحجة وأن النظر، رشطه وأن العلم وسائل إحدى العقل تجعل والتي الدين أصول

املعنى وهذا ص١٤٧). (املحصل، املعتزلة عند عقيل األشاعرة، عند رشعي ص٢١١)؛ الكلنبوي، (حاشية
صارت وإنما أنفسها يف مستوية كلها األفعال ألن ذلك رشعي؛ األشاعرة عند فهو النزاع، محل هو الثالث
ورود عىل زائًدا الحسن ليس الحرَمني: إمام قال حتى ونهيه، الشارع أمر بواسطة قبيحة أو حسنة
الحنفية عند القبيح وكذا فاعله. عىل بالثناء الرشع ورود نفس هو بل عليه إدراكه موقوًفا الرشع،
ص٤٩). (الدر، بالنظر تدرك وقد بالرضورة تدرك وقد ومقبحة محسنة جهًة للعقل فإن عقيل واملعتزلة
مقبحة أو محسنة جهٌة ذواتها يف ليس ص١٤٢). (التحقيق، رشعيان والقبح الحسن األشاعرة عند 2

ما الحسن والقبح. الحسن موجبات هما والنهي األمر املعتزلة. بخالف الرشع، بدون العقل يدركها
أن ويقتىض يأباه والعقاب الثواب مدار بمعنى والقبح الحسن يف العقل حكم نفس عىل الرشع حسنه
ص١٣، الكلنبوي، (حاشية املباح يف وال هللا فعل يف ثواب وال فيه الثواب وجود عىل دل ما الحسن
من والتقبيح التحسني، يتلقى وإنما التكليف حكم يف قيمة وال يشء حسن عىل يدل ال الفعل ص٢١٥).
حسنه ما إال والقبيح الحسن وما األصحاب وإطالق ص٢٥٨). (اإلرشاد، السمع وموجب الرشع موارد
لم وإن العقول جهة من الغرض وافق ما أن جحد إىل سبيل ال أو العبارة يف فتوسع قبحه أو الرشع
وكذلك كذلك، حسنًا بتسميته الرشع ورد ما ى يَُسمَّ كما حسنًا تسميته يصحُّ املنقول الرشع به يرد
ما الحسن أن بإطالقهم املراد وليس ذلك. وغري واألعراض الجواهر من األغراض وافق ما استحسان
(الغاية، أيًضا القبيح جانب يف وكذا فاعله، بمدح أخرب أو فيه أذن ما إال حسنًا يكون ال أنه الرشع حسنه
يوهم وهذا بالرشع إال والقبح الحسن يدرك ال فقالوا لفظ إطالق يف زوا تجوَّ أئمتنا ص٢٣٤-٢٣٥).
الحسن فليس كذلك، األمر يوهم وليس إدراكه توقف إىل املصري مع الرشع عىل زائًدا والقبح الحسن
وكذلك فاعله عىل بالثناء نفسه الرشع ورود عن عبارة هو وإنما به، مدركة الرشع عىل زائدة صفًة
صفة تقدير نبينه بما نعني فلسنا الخطر أو بالوجوب األفعال من فعًال وصفنا فإذا القبيح. يف القول
إيجابًا، به باألمر الرشع ورد الذي فعله بالواجب املراد وإنما بواجب، ليس عما بها يتميز الواجب للفعل
والحسن ص٢٥٨-٢٥٩). (اإلرشاد، وتحريًما حظًرا عنه بالنهي الرشع ورد الذي الفعل باملحظور واملراد
مالك فإنه هللا ذات إىل بالنسبة قبيح ال ص١٠٣). (النسفية، برضائه ليس منها والقبيح هللا برضاء منها
عنه نهى ما فالقبيح إلينا بالنسبة ا وأمَّ لفعله، غاية وال لعلة ال ويختار يشاء ما يفعل اإلطالق عىل األمور

ص١٩٥). (الطوالع، كذلك ليس ما والحسن الرشع،
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استخدام الناسيف تفاوت إن واحدة.3 ولو عقلية بحجٍة إال يقينية إىل تتحول وال ظنية تظل
واحدة العقل بداهة وتظل بينها. فردية فروٍق وجود يعني بل فيها، طعنًا يعني ال العقول
ولكن واحد الطبيعي االستعداد االجتماعي. تغليفها درجات تختلف ولكن البرش، جميع يف
يُحِدث ذلك كل والتقدم التخلف يف املجتمع ومقدار الحكم ونظم والرتبية النشأة فروق
كان وإال متفاوتة العقول جعل الذي هو هللا أن يعني ال وهذا العقول. استخدام يف تفاوتًا
للعقل، حقائق تظل أنها إال الناس عادات كونها من بالرغم العقل حقائق إن وجوًرا.4 ظلًما
الحقائق يف التشكيك وملاذا عقلية.5 حقائَق كونها ينفي ال العادات مجرى يف ووجودها
وقتل وأذاهم أموالهم وأخذ الناس قتل يف القبح يكون ال وملاذا العامة؟ والقيم البرشية
باملرصاد، الحقائق لهذه يقف وكأنه هللا تصور ملاذا الناس؟ حرمات وإباحة لنفسه املرء
الناس مصالح رعاية إىل تهدف ال وتناقض عبث الرشيعة وكأن ويغريها ويقلبها يهدمها
وعقل الحياة ضد وكأنه هللا يتصور وملاذا املظلومني؟ بحقوق واألخذ الحرمات عن والدفاع
سبيل يف بنفسه يضحي هللا سبيل يف املقتول معقولة؟ ال الرشائع تصور وملاذا اإلنسان؟
والركوع جنسية. قوٌة والختان الحياة. عىل حرًصا األمة، وبقاء الجماعة حياة أعظم، قيمٍة
واإلحرام والصوم؟ والصالة الصيام حكمة إذن مدارسنا يف ندرس وملاذا بدنية. رياضة
وليس وروح بدن فاإلنسان الطبيعي. اإلنسان إىل وعود اللباس يف املدنية ملظاهر رفض
وقضاء الرشيعة من الحكمة عىل قضاء هو العقل إدراك عىل القضاء إن وزينًة.6 وثيابًا حلًة

النقيل. الدليل نقد (١) األدلة: مناهج ثامنًا: العلم، نظرية الثالث، الفصل انظر 3
أو العقل ا أمَّ قبيًحا أو حسنًا بكونه حكم ما عىل والقبح بالحسن الحاكم ص٩٣-٩٤). ج٣، (الفصل، 4

والتقبيح التحسني من به العقل حكم ما أن محالة فال العقل هو الحاكم كان فإن محالة. ال الرشع
واألمور والعادات الرشائع إىل اْلتفات غري من وفاته حني إىل نشوئه مبدأ من نفسه ودواعي خال لو
يكن لم وإن سبيًال. بذلك الجزم الحكم إىل يجد لم واملنافرات لألغراض واملوافقات واالصطالحيات
(الغاية، واإلضافة بالنسبة مختلفة محالة ال فهي قدرناه ما إىل النظر من به األمور بهذه الحكم يف

ص١٧٧). السيالكوتي، حاشية ص٢٠٩-٢١٠؛ املرجاني، حاشية ص٢٣٦-٢٣٧؛
املنعم شكر يف الناس عادات إىل رجعوا وإن االقتحام، هذا ويقتحم املخاطرة، هذه يخاطر عقل فأي 5

ص٣٨١-٣٨٢). (النهاية، العقول مستحسنات من أنها للملوك والعباد للمالك والتعبد املحسن عىل والثناء
وأخذ الناس قتل إنه يقول: أن إال يجدون فال الظلم؟ معنى ما ونسأل قبيح. الظلم بعضهم: وقال 6

قبيًحا منه يشء فليس هذا وكل … للناس حرمة إباحة أو بها التشويه أو نفسه وقتل وأذاهم أموالهم
ووجدناه … ً خطأ رجًال األندلس يف قتل عمهم ابن أجل من بخراسان قوم أموال أخذ هللا أباح وقد لعينه.
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هدم إن املختلفات. بني والفرق املتماثالت بني الجمع يف الرشع أساس وهو التعليل عىل
الوقوع إىل والرشيعة العقل هدم ويؤدي العقل. عىل تقوم فالرشيعة للرشيعة؛ هدم العقل
يقول ال اإلنسان فإن يل واسجدوا اعبدوني هللا قال فإذا وهللا. اإلنسان بني التماثل يف
أن حني يف باإلنسان، هللا تمثيل إىل والرشيعة العقل هدم يؤدي وبالتايل نفسه، عن ذلك
ولحقائق للمبادئ إنكار ألنه قبح الكفر هللا.7 تنزيه إىل يؤدي الرشيعة وحكمة العقل إثبات
للحقائق.8 هدًما وليس الحياة عىل حفاظ تقية الكفر وإباحة حرمه. هللا ألن وليس العقول

ثم مرة وطئها أسود شعرها عجوز له زوجة إال قط امرأة يطأ ولم محصن وهو زنى من دم أباح
زنى شيخ دم وحرم النساء إىل محتاج شاب وهو يترسى أن من وال ينكح أن من يجد ولم ماتت،
هللا ن حسَّ فقد نفسه املرء قتل ا وأمَّ زوجة! قط له يكن لم أنه إال حسنًا كالنجوم جارية مائة وله
بالنفس التشويه ا وأمَّ … حسنًا لكان ذلك بمثل أمرنا ولو … هللا سبيل يف للقتل نفسه املرء تعريض
عىل ولكان له معنى ال لكان إياه وتحسينه بذلك هللا أمر لوال والسجود والركوع واإلحرام الختان فإن
لحسنه حسنه لو مزيد وال قبحه هللا ألن قبيح عباده ومن حسن هللا من فهذا … بها تشويًها أصولهم
بعض قبح ص٨١-٨٢). ج٣، (الفصل، هللا حسنه ما إال حسن أو هللا قبَّحه ما إال قبيح هناك فهل …
رشًعا عنه نهى ما القبيح ص٧٨). ج٣، (الفصل، هللا حسنه إذا بعضه وحسن هللا قبحه إذا النوع هذا
العقل يف حقيقي أمٍر إىل عائًدا ذلك وليس وقبحها. األشياء حسن يف للعقل حكم وال بخالفه والحسن
وانقلب ممتنًعا يكن لم قبحه ما لحسن القضية عكس ولو واملبني له املثبت هو بل الرشع، عنه يكشف
والتقبيح. بالتحسني هللا أفعال يف يحكم أن يف له مجال ال العقل أن بيان يف ص٣٢٣). (املواقف، األمر
أو سواء إليه بالنسبة وعدمه وجوده يكون أن ا إمَّ هللا عن الصادر الفعل (أ) ثالثًا: حجًجا الرازي يقدم
إن الحدوث وقت (ب) ناقًصا. كونه لزم الثاني كان وإن والقبح، الحسن بطل األوَّل كان فإن يكون، ال
باإليمان أمرهم فكان يكفرون أنهم الكفار من علم (ج) والقبح. الحسن بطل األوقات لسائر مساويًا كان

ص٨٥–٨٨). (معالم، قبح وال حسن فال محاًال
فال الوجوه من بوجه يحسن ال جملة العقول يف قبيح عليه التعذيب ثم يُطاق ال ما تكليف وقالوا 7

ويحسن ال قبًحا يل واسجدوا أبعدوني بيننا فيما القائل قول أليس لهم: ويُقال أصًال. الباري من يحسن
ما تكليف ِمنَّا يقبح إنما وكذلك لهم فيقال نعم، من بد فال األحوال، من حال عىل وال الوجوه من بوجه

ص٨٣). ج٣، (الفصل، الصفة هذه نستحق ال ألننا عليه والتعذيب يطاق ال
قبح. ما ذلك ولوال عنه، ونهى قبحه هللا ألن إال الكفر قبح وما حال. كل عىل قبيح الكفر بعضهم وقال 8

وال كفًرا هللا سماه ما إال كفر ال … التقية غري يف الدم بها وأباح التقية عند الكفر كلمة هللا أباح وقد
نه حسَّ أن بعد إال اإليمان يحسن وال هللا قبحه أن بعد إال يقبح ال الكفر وأن إيمانًا، هللا سماه ما إال إيمان
ما إال جور وال عنه هللا نهى ما إال ظلم ال أنه وصحَّ والظلم والكفر الجور يف قالوه ما كل فبطل هللا،
(الفصل، الباري فعل من يشء يف ظلم وال كان يشء أي أباحه، أو به هللا أمر ما إال عدل وال كذلك كان

ص٨٢-٨٣). ج٣،
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اإلنسان إىل بالنسبة مرجحة أفعاله تكون ال وكيف هللا؟ إىل بالنسبة الحقائق تستوي وكيف
األفعال أنواع أسوأ وإن األنبياء. أرسل ولذلك والصالح؛ بالهدى ُمعلَّل كالمه إن لصالحه؟
العقل هدم وإن األساس. من الفعل فيها يستحيل التي الطرفني استواء حرية هي الحرة
أساًسا الحر الفعل ينتفي وبها واملسبق والعلم اإلرادة إىل عود هو والقبح الحسن إدراك يف
جعله هو والسخط للرضا أي اإللهية، لإلرادة تابًعا العقل جعل وإن وحده. العقل وليس
تابًعا مربِّر عقل إىل ويتحول اإلدراك عىل قدرته يفقد وبالتايل سواه، آخَر ليشءٍ تابًعا عقًال
يفقد وبالتايل وتغرياتها؛ اإلرادة لتقلبات تبًعا حائًرا العقل ويظل بل والناهي. اآلمر إلرادة
إن عملية؟ أم نظرية غايتهما هل التنفيذ؟ أم اإلدراك والنهي األمر غاية وهل واتزانه. ثباته
للسلوك. عملية توجيهاٍت فقط يعطيان بل قبًحا أو حسنًا يعطيا أن يمكنهما ال والنهي األمر
يحيل ذلك فإن والقبح، للحسن مدرك عقل بال والنواهي لألوامر تنفيذًا السلوك تم ما وإذا
ألنه يعرتض ال مطيع. طيِّع وهو يشاء ما به يُفَعل متفرج أو للتنفيذ آلة مجرد إىل اإلنسان
وهل املستنري. العقل وليس العمياء الطاعة الحالة هذه يف اإليمان جوهر ويكون يفهم، ال
إن النواهي؟ واجتناب األوامر طاعة عىل املرتتبنَي والعقاب بالثواب والقبح الحسن يتحدد
الحسن اإلنسان يعرف أن فائدة وما يتم. أن بعد بالفعل الحقان بعديان والعقاب الجزاء
هذا وملاذا املعصية؟ عىل والعقاب الطاعة عىل الثواب وينال تتم أن بعد األفعال يف والقبح
قد العقل إن يقال وال عليه؟ محكوم وأيهما حاكم أيهما وتحديد والعقل هللا بني الرصاع
لوي من نوع وهذا سواه. يرىضبسلطان وال نفسه، يهدم ال فالعقل الحاكم؛ هللاهو أن حكم
العقل كان فلو بحكمه، والرضا العقل عىل بالدفاع والتشدق املنتصف إىل وقولها الحقائق
ومعرتف ُمسلَّم للعقل هللا خلق إن سواه.9 حاكم وال الحاكم هو بأنه الحكم فهو الحكم هو

عىل حاكم هللا أن رضورة بصحته يعرف الصحيح العقل أن هو الصحيح «والقول حزم: ابن يقول 9

عرًضا أو حامًال جوهًرا كان سواء له، مخلوق سواه ما كل وأن عليه، محكوم غري وأنه دونه ما كل
يحكم بما أفعاله عىل الحكم يجوز ال تعاىل هللا إن ص٧٧-٧٨). ج٣، (الفصل، سواه» خالق ال محموًال
وحكمة عدل فهو فعل ما فكل منهي. وال مأمور ال آمرنا وهو منهيون مأمورون ألننا أفعالنا عىل
ج٣، (الفصل، وظلًما جوًرا كان أمره خالف وإن ا وحقٍّ عدًال كان أمره وافق إن فعلناه ما وكل وحق
ما فالحسن والعقاب للثواب سببًا الفعل وكون وقبحها، األشياء حسن يف حكم للعقل ليس ص٩٤-٩٥).
األمر لكان عكس ولو اعتبارية أو حقيقية صفٌة للفعل وليس الرشع، قبَّحه ما والقبح الرشع نه حسَّ

ص١٨١–٢١٧). ج٢، (العضدية، بالعكس
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

إال بالوالء يدين ال خلقه بمجرد العقل وأن حكم، وال له وظيفة ال أنه يعني ال ذلك ولكن به،
املنعم شكر ويصبح املنعم، يشكر لذلك وظيفته؛ تُمحى حتى خلقه أسري يظل وال لنفسه،
عىل دليًال نقصه فيصبح استقالله؛ ليقيضعىل أو به ليعريه العقل خلق قد هللا وكأن واجبًا
عىل للقضاء ذريعة مجرد كان العقل خلق وكأن هللا، استقالل عىل دليًال وتبعيته هللا كمال
العقل فقانون مشخصة، بإرادٍة ضبطها من خري عقيل بقانوٍن الوقائع ضبط إن حكمه.10
رضا أيًضا ولكنها واالنفعال الهوى ضد اإلرادة أن صحيح متغرية. اإلرادة أن حني يف ثابت
العقل ويكون العقل حكم فحكمها ثابتة كانت وإن ومتقلبة. متغرية أمور وهي وسخط
اإلنسان وتدمري العقل وهدم هللا عن والدفاع اإليمان يف املزايدة شئنا لو أننا شك ال أوىل. بها
وهو يشء، لكل املالك وهو له، الخالق هو هللا املحكوم. وهو العقل عىل حاكم هللا إن لقلنا
خطر يف هللا هل نحن؟ فيه نوجد موقف وأي الخطر؟ مكان وأين يشء. كل عىل الحاكم
املدافعون نحن هل العقل؟ حاكمية أم هللا حاكمية عن ندافع هل خطر؟ يف العقل أن أم
الصمت إال املزايدة أمام اإلنسان يملك ال قد البرش؟ حقوق عن ندافع برش نحن أم هللا عن
العقل حكم عن فالدفاع ذلك ومع الحكام. وسطوة التاريخ وثقل العامة قهر من خوًفا
من سلطة قضية هي وهل لعقولهم.11 وأعماًال الناس حقوق عن دفاًعا الجيل مهمة هي

ا حقٍّ لكان الناس أهمل لو وأنه يفعله أالَّ وال شيئًا يفعل أن عليه موجبة علة وال عليه رشط ال هللا 10

لو تعاىل وأنه يشء. عليه خطر وال رشيعة يلزمه لم الذي الحيوان سائر خلق كما خلقهم ولو وحسنًا
لو وأنه أبًدا، ورسله وحيه حملة هم الذين باملالئكة فعله ملا وحسنًا ا حقٍّ لكان أبًدا والنذارة الرسل واتر
أن كما وحسنًا ا حقٍّ لكان كلهم مؤمنني خلقهم لو أو وحسنًا ا حقٍّ منه ذلك لكان كلهم اًرا كفَّ الخلق خلق
وجوده األوامر تقدمت قد منهي مأموٍر من إال شيئًا يقبح ال وأنه وحسن حق ذلك كل من فعله الذي
وال يشاء ما ويرتك يشاء ما يفعل أن فله ذلك كل سبق من ا وأمَّ كونه. لألشياء املرتبة الحدود وسبقت
فعله شأن من ليس يريد، ملا فعال إنه فيقولون السنة أهل ا وأمَّ ص٦١). ج١، (الفصل، لحكمه ب ُمعقِّ
إىل يحركهم املتحركني من وكثري استكمالهم قبل يعدمهم الناقصني من فكم وقبح، بحسن يوصف أنه
العقول إن قالوا: فإن ص١٤٩). املحصل، (رشح وكيف؟ لم أفعاله يف يسأل وال حركاتهم! غايات غري
ومن لهم: قلنا الطبيعة، فعل هي بل هللا من موهوبة غري الفهم ودقة الخاطر وذكاء العلم وقبول والذكاء
لحقوا الطبيعة؛ تخلق لم قالوا وإن الحياة. موِجب فهو هللا؛ قالوا فإن العقول؟ فعلت التي الطبيعة خلق

ص٩٣-٩٤). ج٣، (الفصل، بالدهرية
العقل خلق الذي هللا عىل به يحكم ال العقل أن وبَيَّنَّا فيه، ليس ما العقل يف ادعى من غلوَّ بَيَّنَّا وقد 11

ومن يظلم، وال يجور ال عدل هللا أن املسلمون علم وقد ص٧٩). ج٣، (الفصل، به هو ما عىل ورتبه
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ما يشاء، ما يفعل الذي املطلق الحاكم صورة هي باستمرار الحاكم صورة وهل الحاكم؟
وطعن نقصه مظاهر أحد يكون ذلك فهل يفعل لم وإن قبيح؟ قبَّحه وما حسن نه حسَّ
هللا صورة الدكتاتور؟ صورة أم هللا صورة هي هذه وهل سلطانه؟12 من ونيل كماله يف
العامة قلوب يف هللا مكان ويأخذ ذلك بعد الحاكم يأتي أن أسهل وما الطاغية؟ صورة أم
لرضاه تابًعا الحسن ويصبح إلرادته، وتابًعا له خاضًعا العقل ويصبح ويقبِّح، ن فيُحسِّ
يشاء، ما يفعل أحد. من عليها مراجعة وال إرادته عىل معقب وال لسخطه. تابًعا والقبح
العالم يف وليس يشاء، من ويعادي يشاء من يصالح يشاء، من ويحارب يشاء من يسالم

إاله. الوجود يف وليس سواه،

يف هللا عىل حاكمة عقولهم أن من الجهال ظنه ما عىل هذا ليس ولكن كافر، فهو والجور، بالظلم وصفه
ص٧٢). ج٣، (الفصل، عقولهم قبَّحت ما منه يقبح وأنه عقولهم، حسنت ما إال منه يحسن ال أنه

آمر وال قبيح فوقه وال بمملوك ليس الذي القاهر املالك أنه فعله، فله فعله ما كل أن عىل والدليل 12

أو يشء منه يقبح لم هكذا هذا كان فإذا الحدود. له وحدَّ الرسوم له رسم من وال خاطر وال زاجر وال
الباري يكن لم فلما إتيانه. نملك لم ما وآتينا لنا ورسم ُحدَّ ما تجاوزنا ألنَّا ِمنَّا يقبح إنما اليشء كان
أجل له: قيل قبحه. ألنه الكذب يقبح فإنما قال: فإن يشء. منه يقبح لم له آمر تحت كان وال مملوًكا
جوزتم كما يكذب أن عليه زوا فجوَّ قالوا: فإن اعرتاض. عليه يكن لم به أمر ولو حسنًا لكان نه حسَّ ولو
نصيل أن أمرنا أنه ترون أال به، يوصف أن جاز به يأمر أن جاز ما كل ليس لهم: قيل بالكذب؛ يأمر أن
يجوز ال وكذلك عليه. مستحيل ذلك ألن ويتحرك؛ ويخضع يصيل أن عليه يجوز وال ونتحرك ونخضع
كما يكذب أن عىل بالقدرة يوصف أن يجوز وال الكذب عليه يستحيل ألنه ولكن لقبحه ليس الكذب عليه
أن عىل بالقدرة الباري يوصف أنه يزعم أن لزاعم جاز ولو ويجهل. يتحرك أن بالقدرة وصفه يجوز ال
فيزعم القصة يقلب أن لقالب لجاز بفرقان ذلك بني يأتي وال يجهل أن عىل بالقدرة يوصف وال يكذب
بطل ذلك يخرب لم فلما يكذب، أن عىل بالقدرة يوصف وال يجهل أن عىل بالقدرة يوصف الباري أن
قبيح وال بالقبح، الحكم هو والتقبيح بالحسن الحكم هو التحسني ص١١٧-١١٨). (اللمع، قالوه ما
يتصف ال منه الصادر الفعل أن عىل العقالء اتفق فقد نفسها، أفعاله إىل بالنسبة ا أمَّ هللا. إىل بالنسبة
اإلطالق عىل األمور مالك فألنه العباد أفعال إىل بالنسبة ا وأمَّ محال. هللا عىل والنقص نقًصا لكونه بالقبح
وهو رشًعا عنه نهى ما فالقبيح إلينا بالنسبة ا وأمَّ لفعله. غاية وال لصنعه علة ال ويختار يشاء ما يفعل
الحرام هو فالقبيح التنزيه نهي بالنهي أريد وإن التحريم، نهي بالنهي أريد إن الحرام يف منحرص
وفعل واملباح واملندوب والواجب هللا ففعل رشًعا؛ بمنهيٍّ ليس ما أي كذلك ليس ما والحسن واملكروه،

ص١٩٥-١٩٦). (املطالع، التحريم نهي بالنهي أريد إن املكروه وكذا حسن، املكلف غري
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النبوة؟ قبل العقل إنكار يمكن هل (1-1)

قبلها كانت اإلنسانية وكأن النبوة قبل كليًة وظيفته إنكار حد إىل العقل هدم بلغ وقد
وبلغت تطورت قد اإلنسانية أن وصحيح سبيًال. العقل إىل تعرف لم الحيوان من أحط
فالسفتها يف املمثلة اإلنسانية فطليعة ذلك ومع النبوة، بانتهاء وعيها واكتمل استقاللها
قابيل امتنع فقد العامة. البرشية الحقائق إىل التوصل عىل قادرون وحكمائها وُمفكِّريها
قد عامة. إنسانيٌة حقيقٌة النفس قتل تحريم ألن بإثمه، يبوء ال حتى هابيل أخيه قتل عن
زمنية فرتٌة توجد ال وبالتايل ونبي؛ إنسان فآدم آدم، من النبوة اإلنسانية عرفت لقد يُقال
العقل كان آدم قبل إنسانية توجد وال متزامنان. والوحي العقل بنفسه. العقل فيها استقل
ظهور وقبل النبوة ختام وقبل محمد بعثة قبل فقط الحديث يكون وبالتايل بمفرده. فيها
فإثارة بعد. فيها اكتمل قد العقل يكن لم التي الوحي عىل السابقة املراحل يف أي اإلسالم
خالص، نظريٌّ سؤاٌل له، معنى ال استقلَّت قد واإلنسانية اكتمل، قد والعقل اآلن السؤال
كمال مرحلة من املايض، يف الحارض من وإسقاط الوراء، إىل ورجوع رصف، وافرتاٌض
موجودة تعد ولم انقضت قد فرتة وتوهم عام، جمعيٍّ كعقٍل نقصانه مرحلة إىل العقل
التفكري أو املايض عىل الحارض إسقاط يمكن وال الوراء، إىل ترجع ال واإلنسانية بالفعل.
الوعي استقالل ضياع إال ذلك من القصد يكون وال عليه. سابقة مرحلٍة يف مستقل بشعوٍر
ويسقط التقدم، ويضيع الحارض، املايضعىل فيطغى سابقة؛ مرحلٍة يف بأننا واإليهام الحايل

هباءً. واكتمالها تقدمها سبيل يف اإلنسانية نضال ويضيع الحساب، من التاريخ
األفعال أن يدرك وأن املآل، ويف الحال يف الفائدة يدرك أن عىل البعثة قبل قادر فالعقل
قبل البرشية تاريخ يف معروفة الجزاء قوانني كانت وقد وتعاقب، تُثاب وتجازى، تحاَسب
التمييز عن عاجز اإلنسان وكأن الرشع، بوجود إال يبدأ ال التكليف وأن الرشع، ورود
إن الرشع.13 ورود قبل وحده العقل عىل اعتماًدا والخطأ الصواب وبني والرش، الخري بني

كفًرا منه ذلك ولكان كافًرا، لكان تحريمها عليه ينزل أن قبل حرام الخمر أن اعتقد أمرءًا أن ولو 13

اعتقاد وصار كافًرا تحليلها اعتقد من اآلن وصار إيمانًا الكفر صار ثم الرسول، بإباحة عامًلا كان إن
حكم ال أن ثبت الرشع هو والقبح بالحسن الحكم أن ثبت إذا ص٨٢-٨٣). ج٣، (الفصل، كفًرا تحليلها
معرفة العباد عىل يجب كان ملا الرشع يرد لم لو أنه ندعي ص٣٢٧). (املواقف، الرشع قبل لألفعال
أئمة قال ص٩٧). (االقتصاد، موجب بمجرده العقل إن قالوا حيث للمعتزلة، خالًفا نعمته وشكر هللا
عليه يجب وال عباده عىل هللا يوجبه ما هو الواجب البعثة، قبل كفر يحرم وال إيمان يجب ال بخارى:

376



والنقل العقل رابًعا:

الوصول عىل العقل يقدر الرياضية الحقائق مثل والقبح الحسن مثل األخالقية الحقائق
إنكار إن الفطرية. الحقائق إىل أقرب فهي اكتساب؛ أو نبوة أو رشع أو تعليم دون إليها
وال القيم.14 ملوضوعية وهدم الخلقية القوانني الستقالل إنكار العقليَّني والقبح الحسن
الفكر يقع وبالتايل بالعقل، إال يثبت ال الرشع ألن بالرشع والقبح الحسن يثبت أن يمكن
األصول علماء بإجماع الرشع يف قدح العقل يف والقدح الرشع، أساس فالعقل الدور.15 يف
للنبوات. إبطال وذلك الكذب منه لحسن هللا من والقبح الحسن كان ولو األمة. وجمهور
إذا هذا كاذب، يد عىل صدورها إلمكانية النبي صدق إثبات يف املعجزة تكفي أن يمكن وال
الرشع يف يجوز وكيف أصًال.16 النبوة صدق عىل دليًال الخاص، الدليل وهي املعجزة، كانت
أثناء انتهت قد التجريب مرحلة إن واقع؟ أو عقل من له أساس ال وكأنه والنقصان الزيادة
وكيف الطبيعة. ويف العقل يف وتأسس واستتبَّ الرشع واستقر النسخ. طريق عن الوحي

العقل قبيل من يشء عليه يجب ال أنه يف ص٩٥-٩٦)؛ الفقه، (رشح والجماعة السنة أهل باتفاق يشء
يكون ال واإلرسال الخطاب قبل ص٣٧٠–٣٩٦). (النهاية، الرشع ورود قبل يشء العباد عىل يجب وال

ص٢٤-٢٥). (األصول، أحد عىل حراًما وال واجبًا يشء
بأخالق يتخلق أن غري من واحدة دفعًة العقل كامل الفطرة تام ُخلق قد إنسان قدر لو الحق أهل عند 14

أن أحدهما أمران، عليه ُعرض ثم معلم، من تعلَّم وال الرشع بزي تزيَّا وال األبوين بآداب تأدَّب وال قوم
ال أنه يشكَّ لم عليه، لوًما هللا من يستحق أنه بمعنى قبيح الكذب أن والثاني الواحد، من أكثر االثنني
العقول قضايا عن خرج عقله إىل بالنسبة سيان األمر أن حكم ومن الثاني، يف ويتوقف ل األوَّ يف يتوقف
عىل أحدهما يرجع أن يمكنه ولم واحدة، وتريٍة عىل التكليف حكم يف القوَلني فإن الفضول؛ عناد وعاند

ص٣٧١-٣٧٢). (النهاية، عقله بمجرد الثاني
أخرب أو الشارع به أمر ما يحسن العلم ألن أصًال؛ يثبتا لم بالرشع إال والقبح الحسن يثبت لم لو 15
األمر وأن عنه، يصدر ال قبيح الكذب أن عىل يتوقف قبحه، عن أخرب أو عنه نهى ما ويقبح حسنه، عن
ا وإمَّ له، حكم ال معزول أنه والتقدير بالعقل ا إمَّ وذلك يليق، ال وعبث سفه الحسن عن والنهي بالقبيح

ص١٤٥). (التحقيق، فيدور بالرشع
النبي بني التمييز يمكن ولم للرشائع، إبطال وذلك الكذب؛ منه لحسن يشء كل هللا من حسن لو 16

عىل الرشع ورود قبل مستدلٌّ استدلَّ ولو الرشع ورود قبل ألحد واجب ال ص١٤٥). (التحقيق، وغريه
بعد عليه هللا أنعم ولو ثوابًا، به يستحق كان ما ذلك وعرف وصفاته صانع وتوحيد العالم حدوث
ا مستحقٍّ كان ما الرشع ورود قبل إنسان كفر ولو عليه. منه ًال تفضُّ ذلك كان كثريًا نعًما به معرفته
(األصول، والبهائم األطفال من له ذنب ال من بإيالم كابتدائه منه عدًال ذلك كان عليه عذَّبه وإن عقابًا،

ص٢٠٢-٢٠٣).
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والحرام حراًما الحالل وقلب ا، حقٍّ والباطل باطًال الحق قلب درجة والتبديل التغيري يبلغ
عندما الحالية مجتمعاتنا يف يحدث ما بالضبط ذلك الشارع؟ إرادة تغيري بمجرد حالًال
ابتغاء ودون الطبيعة يف أو العقل يف تؤسس أن دون الشارع بإرادة وتبدل القوانني تَُسنُّ
عن تعبريًا أصبح الواقع يف يتحقق أن بعد الرشع اكتمل ما فإذا مفسدة. اتقاء أو مصلحة
جزاء أي الرشع به يرد الذي هو وحده العقاب يكون قد بثباتهما.17 وثابتًا والطبيعة، العقل
معرفته ويمكن الرشع، ورود إىل يحتاج فال الحسن الفعل عىل الثواب ا أمَّ القبيح، الفعل
كالثواب العقاب وكأن القبيح الفعل عىل بالعقل يقر ال فالعقل الرشع؛ ورود قبل بالعقل

بالرشع.18 القبح عىل والعقاب بالطبيعة الحسن عىل الثواب الفعل. طبيعة من ينشأ
من وابتداءً العقل حساب عىل النبوة إىل اإلنسان وحاجة الرشع إثبات يكون وملاذا
تعني ال والضعف الشدة بني والتفكُّر والتخيل الذاكرة اإلنسان، قوى اختالف إن حدوده؟
مظاهر أحد النحو هذا عىل تكون وقد اإلنسان. سمات من فإنها يها، يقوِّ من إىل حاجته
والقبيح الحسن أو والضار النافع إدراك يف الناس تفاوت أن كما حريته. وأعمال قوته
بتعاون تجاوزها يمكن بل العقول، قصور وإعالن عليه الوصايا لفرض ذريعة ليس
والتذكري، والتنبيه املشرتكة والنصيحة والعلوم، املعارف وتبادل املشرتكة والخربات البرش

ورود جائًزا كان فقد ذلك وغري وحج وصوم وزكاة صالة من الرشع به ورد ما كل أصحابنا: قال 17

وإنما جائًزا، كان أباحه ما وحرم حرمه ما الرشع أباح لو ولذلك منه؛ وبالنقصان فيه بالزيادة الرشع
القدرية وعند العقل. من يشء تقدير يف مدخل وال ذلك أراد ألنه عليه استقرت بما الرشيعة هللا خصَّ
منه النقصان وال فيه الزيادة وال جائًزا يكن لم سقط وما سقوطه، جائًزا يكن لم الرشع أوجبه ما

ص١٤٩). (األصول،
نَبَْعَث َحتَّى ُمَعذِِّبنَي ُكنَّا ﴿َوَما منها: رشعيان والقبح الحسن أن عىل نقلية أدلٍة عدة األشاعرة يعطي 18

أم الرشع َورَد الحرام ومرتكب الواجب تارك تعذيب لزم بالعقل مدرًكا الفعل حسن كان فلو َرُسوًال﴾.
(التحقيق، باطل والالزم تائب. غري مات إذا العايص تعذيب وجوب من املعتزلة عند هو ما عىل بناءً ال
وهذا بالرشع، التكليف تقييد املقصود وليس بالعقل ال بالرشع وجبت قد املعرفة أن املقصود ص١٤٣).
وال أصليٍّا ال الرشع قبل حكم ال إذ األحكام؛ سائر وكذلك بالرشع وجبت هللا فمعرفة األشاعرة؛ مذهب

شعًرا: قيل وقد فرعيٍّا.

وج��ب ق��د م��ا ي��ع��رف أن ع��ل��ي��ه وج��ب��ا ش��رًع��ا ك��ل��ف م��ا ف��ك��ل

ص٢٦–٢٩) (الجوهرة
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الشعور وملاذا الحرية. ممارسات مظاهر أحد وهو املنكر عن والنهي باملعروف األمر ويف
وأعظم الكون سيد اإلنسان أن مع وإرادًة عقًال وأعظم أسمى أخرى قوٍة أمام بالدونية
عىل به قادر عقٌل ولديه لصالحه، تسخريها عىل قادر ألنه واألنهار؛ واملحيطات الجبال من
تأدية قبل الذي الحر الكائن الوحيد وهو الطبيعة، قوانني وإدراك الكون أرسار معرفة
لإلنسان واألكرم حدوده وبيان العقل قصور عن اإلعالن ملاذا الرسالة؟19 وتحقيق األمانة
يهديه، هاٍد إىل حاجة يف اإلنسان أن عن اإلعالن ملاذا الالمحدودة؟ وإمكانياته قواه بيان
ويصوهو إىل حاجة يف اإلنسان وأن والقصور بالتقصري اإلحساس هذا ِلَم يرشده؟ ومرشد
ثم العاقل الذات إىل والقبح الحسن إرجاع إن العقل؟ أنقاض عىل النبوة تثبت وملاذا النبي؟
واملواقف الظروف واختالف والطبائع األمزجة وتفاوت واالنفعاالت األهواء نسبية يف إيقاعه
إلفساح العقل هدم إىل النهاية يف يؤدي أو اإلرشاق يف واإلغراق العقل إلغاء يفيضإىل ذلك كل
تدمري الحقيقة يف وذلك له. مضادًة تكن لم إن للعقل مكملة النبوة وكأن للنبوة املجال
والقبح الحسن وإثبات لهدمه، بالعقل البداية فالغاية للنبوة؛ املجال إفساح أجل من للعقل
نتيجة، وليس مقدمة نهاية، وليس بداية غاية، وليس وسيلة مجرد العقل النبوة، إلثبات
أذكى بطريقٍة التوحيد أجل من أيًضا بالعدل وتضحية العلم، إىل منه النفاق إىل أقرب وهو
الحسن فينكر العدل يف وال الحرية فينكر التوحيد يف ال أصًال يعرتفبيشء ال الذي الجرب من
بالحسن قالت التي اإلصالحية الحركات كربى يف ذلك يتم أن والعجيب العقليَّني.20 والقبح
إىل خطوة العدل، يف اعتزالية التوحيد يف أشعرية الطريق، منتصف إىل العقليَّني والقبح
اإلصالح.21 كبا لذلك مطابقة؛ غري نظرية دعوٍة عىل عملية دعوٌة الخلف، إىل وخطوة األمام

يَْحِمْلنََها أَْن َفأَبنَْيَ َواْلِجبَاِل َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َعَىل اْألََمانََة َعَرْضنَا ﴿إِنَّا الكريمة: اآلية معنى هو هذا 19

.(٧٢ :٣٣) اْإلِنَْساُن﴾ َوَحَمَلَها ِمنَْها َوأَْشَفْقَن
قد ألنه بالكلية؛ الرسل وبعثة للرشائع إبطال ذلك ويف الكذب، منه لحسن يشء كل هللا من حسن لو 20
خلق منه ولحسن إجماًعا، باطل وأنه املتنبي عن النبي تمييز يمكن فال كاذبًا للنبي تصديقه يف يكون

ص٣٢٧). (املواقف، املحذور وعاد الكاذب يد عىل املعجزة
محمد دعوة وهذه ١٩٨٣م. الرباط، جامعة اآلداب، لكلية العلمية الندوة اإلصالح» «كبوة بحثنا انظر 21
هو ما إىل والبدنية اإلدراكية القوى قيادة يف محتاًجا اإلنساني العقل كان كله «لهذا يقول: إذ عبده
بصفات االعتقاد يف الوجه وتعيني األعمال أحكام تحديد يف به يستعني معني وإىل الحياتني، يف له خري
واآلخرة الدنيا يف السعادة وسائل يف وبالجملة اآلخرة. أحوال من يعرف أن ينبغي ما ومعرفة األلوهية
يحتاج وما الصفات من الوجود جانب يف يلحظ أن ينبغي ما تحدد النبوة … النبي هو املعني وذلك …
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العقل يف يطعن ال العقل، يتناولها وال العقل، حدود تتجاوز قد موضوعات وجود إن
يف املعتقدات، يف وليسا األفعال يف فهما األفعال. يف والقبح الحسن إدراك عىل وقدرته
يف وليس الدنيا هذه يف املجرَّدات، يف وليسا يات الحسِّ يف النظريات، يف وليسا السلوك
حدود عن خارجة واألخرويات والعقائد النظريات مثل العبادات تكون وملاذا اآلخر. العالم
ومناسك الركعات أعداد مثل فيه الفائدة وجه يعرف ال يشء العبادات يف يوجد ال إذ العقل؟
الدين دروس حتى منها والحكمة دالالتها ومعروفة مفهومة كلها اإلسالمية العبادات الحج.
عىل قائم الرشع الخ. … األمة ووحدة بالفقراء واإلحساس والرياضة النظافة مثل األولية
آخر إىل مقاصد من وأهدافه قوانينه هو بل الخارجية، مظاهره هو الرشع وليس العقل.
وملاذا االستدالل. استحال وإال الرشيعة مقاصد يف الفقه أصول علم يف معروف هو ما
الديانة يف االحتفاالت بعض عىل العبادات وقياس للوحي السابقة املراحل إىل اإلسالم إرجاع
للعقل يمكن ال أنه» «إلثبات العيسوية الديانة يف والزهادة التوسل ورضوب املوسوية
يف الرشع لتطور السابقة املراحل تكون قد فيه؟ الفائدة وجه بمعرفة يستقلَّ أن البرشي
اإلنسانية الجهود تكون وملاذا اكتماله. بعد مراحله آخر يف الرشع من عقالنية أقل التاريخ
أن كما مآثرها لها فالوثنية بعده؟ أو الوحي قبل سواء مفسدة والخلق اإلبداع يف الخالصة
فيها كان وقد السعادة مسالك عن بها وتنحرف العقول الوثنية تفسد فلماذا نقائصها. لها
لم الذي أو بالرشائع يؤمن ال الذي الدهري وهل اإلنساني؟ الفكر وقادة املصلحني كبار
الفضائل؟ وممارسة الرذائل اجتناب عىل يقدر ال وأنه والقبح الحسن يعلم ال الرشائع تصله
الحسن معرفة عىل قادر العقل كامل إن الرشع؟ قبل والبهائم كالحيوانات البرش كان هل

الجهالة وخطر املعرفة وحسن املخصوص الوجه هذا عىل املعرفة فوجوب … ذلك من كافة البرش إليه
تطمنئ معرفة الرشع طريق من إال يعرف ال مما وقبحه ذلك يف الرشع أوجبه مما بيشء الجحود أو
الذي واالقتناع واليقني الجزم من املطلوب الطريق عىل يكن لم بذلك برشي عقٌل استقل ولو النفس بها
وهذا فيه املعينة املثوبة يستحق الرشع بيَّنه ما عىل العرفان ذلك عىل زيد فإن الطمأنينة. عماد هو
ينايف ال ذلك أن غري … محضة رشعيًة الوجوب معرفة طريقة وكانت عليها نصَّ التي العقوبة يستحق
الحسن ُمحَدث ليس فهو للواقع، مبينًا الرشع جاء وإنما نفسها يف حسنة الصفة هذه عىل هللا معرفة أن
أن ينايف ال وهو رشعية معرفته طريقة بل بمعرفته والقبح الحسن النبوة تبني … ذلك تؤيد ونصوصه
من يكون وقد … أخروية أو دنيوية منفعٍة إىل يؤدي مما أنه بمعنى ذاته من حسنًا به املأمور يكون
األمر إال له حسن ال النوع وهذا قبحه وجه يعرف ال ما املسيئات ومن حسنه درك يمكن ال ما األعمال

ص٧٩–٨٢). (الرسالة، النهي» إال له قبح وال

380



والنقل العقل رابًعا:

وإال االجتماعي، الوعي عن مستقل الفردي فالوعي الرشع، ورود قبل األفعال يف والقبح
العقلية الحقائق إنكار يتم وملاذا أقوامهم؟22 يف ومصلحني دعاًة األنبياء يظهر فكيف
رضورات تنكر وملاذا عليها؟ والقضاء لها تدمريه وإمكانية هللا باسم وبداهاتها العامة
الحقائق شمول يف يرى باملرصاد لها واقف هللا وكأن العلم، نظرية أساس وهو العقل
استحقاق يُطاق، ال ما تكليف جواز عدم مثل الحقائق إنكار ملاذا له؟23 تهديًدا وعمومها
عىل محظوًرا القبح يكون ال وملاذا واملعصية؟ الطاعة عىل والعقاب والثواب واملدح، الذم
هللا يستفيد وماذا قبًحا؟ والكفر والظلم الكذب أليس النعمة؟ كفر مثل العقل يف اإلطالق
الحاكم هو وإنه شيئًا يقبِّح ال العقل وإن والظلم للكفر املقبِّح وهو املنعم هو إنه قولنا من
ويجعل مكانه يأخذ أو هللا ويزحزح بعُد فيما الحاكم يأتي أن أسهل وما العقل؟ بأحكام
الرشك؛ إىل العقليني والقبح بالحسن القول يؤدي وال لألفعال. واملقبح املحسن هو نفسه
نفسه هللا إن له. رشيًكا العقل، وهو مخلوقاته، أحد يجعل ال فاهلل وهللا، العقل بني الرشك
شيئًا العقل يحسن ال وكيف باهلل. معرفتنا ألساس هدم العقل وهدم بالعقل، عرف قد
البرشية وأوقع الحقائق هدم إىل أدى قد هللا وكأن الحقائق تنفي وكيف شيئًا؟ يقبح وال
نظرية يف قبُل من الدين أصول علم نفاه ما وهو الحقائق، وإبطال والشك الالإرادية يف
وهو — مخلوقاته أحد بتدمري قوته ويثبت هللا يستعيل وهل هللاسوفسطائي؟24 وهل العلم،
عىل العقل حكم وينفي العقل عىل حاكًما هللا يصبح بأن وذلك — العقل وهو منها جزء
القيم يف والتشكيك العامة اإلنسانية الحقائق هدم ملاذا األفعال؟ وعىل األشياء وعىل نفسه
وتقوم الظلم، يفعل بقيمة، يسلم وال بحق يعرتف ال هللا وكأن االجتماعية الظروف وإبعاد
وقضاء للمفاسد وجلب للمصالح هدم هو العقل إنكار إن والعبث؟ التناقض عىل رشائعه
نفسه، ضد عامًال هللا األشعري املتكلم جعل وبالتايل الترشيع، أساس وهو التعليل عىل

بحكمته.25 العقل عىل وقاضيًا بيده، رشيعته وهادًما

ص١٠٩–١١٤. والتجوير، التعديل 22
ص٧٨). ج٣، (الفصل، اإلطالق؟ عىل العقل يف القبيح هذا ما عرفونا 23

ص٨٠–٨٣. ج٣، الفصل، 24
من الوقائع أكثر وتعطل القياس باب سد منعه ويف واملفاسد باملصالح األحكام تعليل عىل اإلجماع 25
حسنًا، لكان حسنه ولو أجل، قيل: قبحه. ألنه الكذب يقبح إنما قال: فإن ص٣٢٧). (املواقف، األحكام
قيل: بالكذب. يأمر أن له أجزتم كما يكذب أن له أجازوا قال: فإن اعرتاض. عليه يكن لم به أمر لو
ألنه ولكن لقبحه ليس الكذب عليه يجوز ال وكذلك به، يوصف أن جاز به يأمر أن جاز ما كل ليس

ص١١٧-١١٨). (اللمع، الكذب عليه يستحيل
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السمع؟ قبل العقل تحديد يمكن هل (2-1)

كليًة العقل هدم بني املتوسطة الحلول كأحد السمع قبل محدوًدا دوًرا العقل إعطاء ويمكن
فقد إليه.26 حاجة ما ودون السمع قبل مدرًكا بذاته مستقالٍّ العقل جعل وبني السمع قبل
املدركات تكون فقد الرشعية. دون وحدها العقلية املعارف إدراك عىل قادًرا العقل يكون
تكون وقد نظرية، أو بديهية سواء والكفر الجهل وقبح واإليمان العلم حسن مثل العقلية
العقلية القبائح كانت وإذا املنهيات.27 ارتكاب وقبح بالطاعات اإلثبات حسن مثل سمعية
بل اإلطالق، عىل رضورة تعرف ال قد الرشعية القبائح فإن استدالًال، أو رضورًة تعرف
العقلية القبائح ا أمَّ األصول. إىل ارتدَّت إذا إال للرضورة فيها مدخل ال ألنه استدالًال تعرف
التفصيل وعىل الجملة عىل الرشعية القبائح تعلم قد رضورية. فهي والكذب الظلم مثل
بني الفصل أن والحقيقة استدالًال.28 والرشعية رضورة العقلية القبائح تعرف باالستدالل.
وقائمة الشعور يف حية وحدة األفعال له؛ مربر ال فصل الرشعية واألفعال العقلية األفعال
الناحية من ا إمَّ عقًال الرشعية األفعال جنس معرفة ويمكن غاية. إىل وهادفة العقل عىل
فكالهما استدالل، أو رضورة عن ذلك يكون أن يهم وال االجتماعية. أو الشعورية أو البدنية
فكيف االستداللية، النظرية العلوم من جزءًا الرشعية العلوم كانت وإذا للمعرفة. طريقان
بعضاملوضوعات جاوزت ولو بالرشع؟ واألخرى بالعقل تعلم بعضاملوضوعات أن يحدث
واألمور بالعقل النظرية العلوم تعلم وكيف النظرية. العلوم وانهدمت العقل النهدم العقل
العملية؟ املوضوعات من فهًما أصعب العقائدية املوضوعات أن حني يف بالرشع العملية

ومذهب العقل، برشط ولكن بالرشع تجب كلها األحكام أن يرى الذي األشاعرة مذهب ثالثة: املذاهب 26
األحكام أن يرى الذي املعتزلة ومذهب األحكام، سائر دون بالنقل املعرفة وجوب يرى الذي املاتريدية

ص٢٨-٢٩). (التحفة، بالعقل كلها
ولكنه ص٢٤٠–٢٤٢). ص٢٣٥–٢٣٨، املحيط، ص٢٣٣-٢٣٤؛ (الغاية، املعتزلة بعض رأي هو هذا 27

الشارع بها يرد لم لو أنه بمعنى بالعقل، عندها املعرفة تجب إذ املاتريدية؛ عن املعروف الرأي هو
ص٢٨-٢٩). (التحفة، املعتزلة قالت كما العقيل التحسني عىل بناء ال لوضوحه استقالًال العقل ألدركها
مما كانت وإن األصل، هو الذي الرشع من تؤخذ أن يجب فالعقائد الحنفية؛ فقهاء رأي هو هذا 28

والسنة الكتاب عىل ذاته حيث من يتوقف ال قدرته وعلم الصانع إثبات فعلم وإال العقل، فيه يستقلُّ
والسنة للكتاب مطابقتها تعترب لم إذا املباحث هذه ألن بهما االعتداد حيث من عليهما يتوقف ولكنه

ص١٠). الفقه، (رشح بها عربة ال فحينئٍذ للفالسفة. اإللهي العلم بمنزلة كانت
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األمور يف ذلك يتم فكيف اإلنسان، حياة وتنظري السلوك تعقيل هي الوحي غاية كانت وإذا
الرشائع؟ من للتنظري استعداًدا أكثر العقائد وهل العملية؟ األمور دون النظرية

فال وإال النقل، عىل ذلك يف االعتماد دون الرشع حقائق إىل يصل أن للعقل ويمكن
كتأمالت كانت وإال النقل مع املطابقة برشط عقًال وصفاته الصانع وجود إلثبات مكان
خارجيٌة هنا واملطابقة املطابقة. رشط دون الخالص العقل عىل فيها يعتمد التي الفالسفة
مع االتساق نظرية يف ذاته مع يتطابق ال العقل وكأن العقل، غري آخر يشءٍ مع رصفة

للمطابقة. الشائع املعنى وهو الواقع
بالرشع.29 إال تجب ال ولكنها بالعقل املعارف تحصل بأن متوسط حلٌّ يأتي وقد
عقًال تجب ا فإمَّ املعرفة. عىل تاٍل الوجوب وسؤال الوجوب. ال املعرفة هو التحقيق ومناط
للعصا مسك هو آدم بني عقول يف وقبح ن حسَّ الذي هو هللا بأن والقول رشًعا. تجب أو
خالل من ويقبح يحسن ألن هلل حاجة ال إذ الرشع.30 وال العقل يريض ال املنتصف، من
عىل دام ما مبارشًة والنواهي األوامر خالل من والتقبيح التحسني عىل قادر فهو العقول؛

بالعقل تحصل كلها املعارف فقال: به، وجوبها وبني بالعقل املعرفة حصول بني األشعري فرَّق 29

(النهاية، بالعقل العلم عند العقيل حصول لنفي ال بالعقل التكليفي الوجوب لنفي ودليله بالسمع وتجب
وصفاته وقدمه صانعه وتوحيد العالم حدوث عىل تدل العقول إن (األشاعرة): أصحابنا قال ص٣٧١).
جواز عىل داللته ومنها شاء، ما عباده تكليفه جواز وعىل عباده إىل الرسل إرساله جواز وعىل األزلية،
وتحريمها وخطرها األفعال وجوب ا فأمَّ كونه. يستحيل ما كل استحالة وعىل حدوثه يصحُّ ما كل حدوث
واسطة بال إياهم بخطابه شيئًا عباده عىل هللا أوجب فإن الرشع. طريق من إال يعرف فال العباد عىل
عليهم حرم رسول لسان عىل أو واسطة بال يشء عن نهاهم إن وكذلك وجب، إليهم رسول بإرسال أو
وال يحسن ال فالعقل بالعقل. كلها واملعارف بالسمع كلها الواجبات السنة: أهل قال ص٢٤). (األصول،
ينتهي ال العقل أن إال … يوجبها بل املعرفة يوجد ال أي يعرف ال والسمع يوجب، وال يقتيض وال يقبح
الواجبات األشعري عند ص١٥١-١٥٢). ج١، (امللل، فيتوقف سمع به يرد ولم األخص ذلك معرفة إىل
وبالسمع تحصل بالعقل هللا فمعرفة وتقبيًحا؛ تحسينًا يقتيض وال شيئًا يوجب ليس والعقل سمعية كلها
(امللل، العايص وعقاب املطيع وإثابة املنعم شكر وكذلك َرُسوًال﴾، نَبَْعَث َحتَّى ُمَعذِِّبنَي ُكنَّا ﴿َوَما تجب:

ص١٥٤-١٥٥). ج١،
يف ذلك يقبح ولم غريهم أموال وأكل يطيبهم ما أكل آدم بني عقول يف قبح هللا أن بعضهم ذكر وقد 30

قبَّح ما إال قبيح فال كذلك ذلك كان فإن واملحسن، املقبح هو هللا بأن الجاهل هذا فأقرَّ الحيوان. عقول
الذي ذلك كون ِمنَّا قبح وإنما خلق ملا خلقه قط هللا يقبح ولم قولنا. وهذا ن، حسَّ ما إال محسن وال هللاُ

ص٩٤-٩٥). ج٣، (الفصل، فينا املعايص من خلق
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قادر غري العقل وكأن للعقل هدم أيًضا وهو املعصية. واجتناب الطاعة وجوب اإلنسان
أن دون مستقِبل فعل، دون انفعال مجرد العقل وكأن بنفسه، ويقبح يحسن أن عىل
وليس للعقل مظهر للغري، ذريعة مجرد وكأنه فاعًال، يكون أن دون مفعول مرسًال، يكون
العقول إثبات دعاة إىل القول وينسب العقل، هدم دعاة ذلك يرىضعن ال ذلك ومع حقيقة.
بذلك يشعر لم فيمن القول وما الطرفني. أحد إىل أقرب باستمرار يكون الوسط وكأن
من وليس منه ليس األمر دام ما العقل يقبحه ما ويحسن العقل يحسنه ما فيقبح بعقله
مرادها؟ يف وتشكيًكا هللا إرادة يف طعنًا ذلك يعترب أال هللا؟ إرادة تكون أين العقل؟ حكم
هللا إرادة تعمل وكيف العقول؟ يف هللا إرادة تعمل وكيف العقول؟ ضعاف يف القول وما
العقل؟ بضعف اإلنسان اعتذر ما إذا فتصححها عليها تقَو لم وملاذا الضعيفة؟ العقول يف
تعبريًا الحكمة كانت وملا وهللا. العقل بني تجمع التي الوجوب طريق هي الحكمة تكون وقد
أحد وهو املقياس هو ويكون هللا، وبني نفسه بني الجمع طريق العقل يكون العقل عن

الثلث.31 وهللا الثلثني ينال الوقت نفس يف الطرفني
العقل، وظيفة غري للرشع أخرى وظيفٍة إيجاد طريق عن أخرى وسٌط حلوٌل تأتي وقد
مهمة تكون قد النحو هذا وعىل بينهما. العمل تقسيم ويبقى االختصاصات، تتنازع فال
ال األسماء فعل عىل هللا دور يقترص وقد التقنني.32 ال واإلعالم اإلثبات، ال اإلخبار الرشع
لُبَّ األشياء تظل ولكن بينهما. مناصفًة واملعنى اليشء، له واإلنسان اللفظ، له فاهلل األشياء.

وجوهرها.33 األلفاظ

وما واإلثبات. بالنفي مسألة يف مختلفني كل القايضعىل الرصيح العقل هو بل العادة مجرد ذلك ليس 31
التكليف. وجوب ال الحكمة وجوب وجب الحكمة يف حسن وما اإللهية، الحكمة يف حسن العقل يف حسن
ص٣٧٤). (النهاية، تدبريًا أو تقريًرا الحكمة حيث من له يجب ولكن تكليًفا يشء هللا عىل يجب فال
.(٣٨١ (النهاية، تكليًفا ال حكًما هللا عىل فيجب الحكمة حيث من يحسن العقل من يحسن ما قولهم

الرشع ورد وإذا والقبح، الحسن من نفسية صفٍة عىل األفعال واملعتزلة والكرامية الخوارج عند 32

إذن العقل سمرقند مشايخ وعامة املاتريدية وعند ص٣٧١). (النهاية، لها مثبتًا ال عنها مخربًا كان بها
ص٩٥-٩٦). الفقه، (رشح مقتضاه العباد وعىل هللا عىل بنفسه يوجب والقبح الحسن إدراك

التسمية جعل أنه ذلك ومعنى قبيًحا. والكفر حسنًا اإليمان جعل هللا أن عبَّاًدا، إال املعتزلة أجمعت 33
وكذلك كافًرا ال الكافر خلق هللا وأن قبيح، بأنه والحكم للكفر والتسمية حسن، بأنه والحكم لإليمان

ص١٧٣). ج١، (مقاالت، مؤمنًا ال املؤمن
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العقل إثبات (2)

الحسن معرفة العقل. أعداء ألدُّ حتى أحد ينكرها ال بديهية فهو إثبات؛ إىل العقل يحتاج وال
الرياضية، املعارف مثل اعتقاد، أو ظن مجرد وليست عقلية بديهيٌة معرفٌة إذن والقبح
الحسن معرفة كانت وسواء قبيح. الظلم أن مثل صحيحة قضية الواحد من أكثر فاالثنان
عقليٌة معرفٌة فكالهما مكتسبة، أو فطرية استداللية، أو رضورية نظرية، أو بديهية والقبح
فرق وال معنًى، وكالهما اضطراًرا. العقالء كل عليهما يجتمع بديهية إىل تستند أو بديهية
بال معنًى إثبات إن إذ معقول؛ غري معنًى وجود أو الالمعنى ووجود املعنى غياب بني

لإلنسان.34 ونسيان التجريد يف وقوع موقف
وباتفاق واملعقول العقل طبيعة من كثرية العقليني والقبح الحسن إلثبات والحجج
من أو زمان إىل زمان من أو فرد إىل فرد من تختلف ال واحدة عامٍة حقائَق عىل العقالء
املجربة واعتقاد عاقل. آخر فرٍد إىل عاقل فرٍد من يتغري ال معياري الحسن مكان. إىل مكان
ال العادات إىل بالنسبة القبيح واختالف املعرفة. يف خطأ ألنه قبحه ينفي ال القبح حسن
الحسن غري الخلقي والحسن الحكم.35 أساس فاملعيار املعياري؛ القبح وجود عدم يعني
ذوقيٌّ الجمايل والحسن موضوعي معياريٌّ الخلقي الحسن الطبيعة؛ يف أو الفن يف الجمايل
قبح موضوعي، الخلقي القبح الجمايل. والقبح الخلقي القبح بني وفرق ذاتي. نسبيٌّ
حال باختالف يختلف ذاتي الجمايل القبح أن حني يف عقالني، باضطراٍر يعلم معياري
قبح وال الطبيعة. مجال يف أم الفن مجال يف ذلك كان سواء األفراد أذواق وباختالف الفرد
قبح، فيها ليس والتآليف واالعتمادات فاألكوان فيها؛ اإلنسان وجود حيث من إال الطبيعة يف

بالرضورة تدرك قد إنها ثم مقبحه، أو لحسنه جهة للفعل العقليني. والقبح بالحسن املعتزلة ُجلُّ قال 34

النافع الكذب وقبح الضار الصدق كحسن بالنظر تدرك وقد الضار، الكذب وقبح النافع الصدق كحسن
حسن عىل به يستدل العقل أن إىل املعتزلة مع والكرامية الخوارج صار وقد ص٣٢٤). (املواقف،
والعقاب املالم عليه ويجب الحسن، فعل عىل والثناء الثواب هللا عىل يجب أنه معنى عىل وقبحها األفعال
الحسن العقليني. والتقبيح التحسني عىل كالمهم املعتزلة يثبت ص٣٧١). (النهاية، القبيح فعل عىل
تركه عىل يُنَدم بحيث حسن الفعل هذا أن أدرك فإذا العقل. قبحه ما والقبيح العقل حسنة ما عندهم
الغاية، ص٣٧٨-٣٧٩؛ (النهاية، وأيًضا: ص٢٨-٢٩). (التحفة، وهكذا بوجوبه، حكم فعله عىل ويُمَدح
ص٢٣٤–٢٣٦؛ املحيط، ص١٨–٢١؛ ص٧٤، ص٦٣–٦٩، ص٥٧، والتجوير، التعديل ص٢٣٦-٢٣٧؛

ص٢٥٩-٢٦٠). اإلرشاد،
ص٢٢–٣٦. والتجوير، التعديل 35
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ال العقول بداهات عىل الناس اختالف إن مفسدًة.36 أو ظلًما أو عبثًا لكونها تقبح وإنما
البداهة أن أو العقول استخدام يف إحكام عدم يعني بل نفسها، البداهات هذه يف يقدح
انفعاالت أو آراء أو مصالح أو أهواء زالت ما بل العقول، أوليات من ليست عليها املتنازع
القائمة الجدلية فالحجة بداهته؛ عىل يقيض ال جدلية بحجٍج العقل هدم إن منازع.37 أو
القسمة كون احتمال مثل ذاته، الجديل املنهج يف لعيوب شيئًا تثبت ال العقلية القسمة عىل
استعمال أو اليشء وجوانب العقلية القسمة بني التوازي عدم أو مانعة وال جامعة غري

اليشء.38 إثبات يعني ال العقيل املعارض نفي أن كما نفسه، للمنهج الخصم
هناك له، االتهامات عىل ا وردٍّ العقل عن دفاًعا السابقة الجدلية الحجج إىل وباإلضافة
وأمور العقالء كل عليها يجتمع عامة حقائق وجود األوىل رئيسيتان؛ إيجابيتان حجتان
اآلالم، من ونفورها اللذات إىل الطباع وميل العادة بحكم فقط ليس الناس، كل عليها يتفق
ال العامة. السلوك وألحكام للقيم موضوعي وجوٍد عن تكشف عامة بديهيٍة كحقائَق بل
الحقائق ولكن الهوى، قبيل إىل أو العدد قلة إىل يرجع إنما فإنه جاز وإن العقالء بني خالف
ويرتك الحسن اإلنسان يختار الحقائق. ومنكري السوفسطائيني عكس عىل عليها متفق
يعرف املضار. ودفع املنافع جلب من ذلك عن ينتج عما النظر برصف لذاتهما القبيح
لم إن ذلك إىل الوصول الخاصة ويستطيع رشع. إىل حاجة ما دون والصبيان العقالء ذلك
واملنافرة املالءمة يوجب بديهيٍة حقائَق عىل العقالء فاتفاق إليه. الوصول العامة تستطع
أو نفعيٍّا األخالقي السلوك أصبح وإال الحقائق هذه بداهة عىل ويدل والنقص، والكمال
والكذب الصدق تساوى ما إذا أنه والثانية له.39 املوضوعي األساس وهدم رصًفا ذاتيٍّا

ص٦٣. ص٥٥، ص١٩–٢١، والتجوير، التعديل 36
الغاية، ص٢٦٠؛ (اإلرشاد، الرضورة إبطال أولها املعتزلة ضد ستٍّا حجًجا الجويني يقدم 37

واملفيد كالصدق رضورة يدرك ما والقبح الحسن من املعتزلة، مع والكرامية الخوارج ص٢٣٨-٢٣٩).
إليها يرد ثم الرضوريات من والقبح الحسن يعترب بأن نظًرا يدرك ما ومنها فائدة. يفيد ال الذي والكذب

ص٣٧١). (النهاية، مقتضياتها يف يشاركها ما
إىل يرجع ا إمَّ القبح أن اها مؤدَّ املعتزلة عند العقليني والقبح الحسن إىل جدلية حجًة الجويني ه يوجِّ 38

يكون قد القتل ألن صفة إىل وال نفسه إىل يرجع وال صفة. إىل وال نفسه إىل ال أو صفة إىل أو نفسه
ص٢٦٦-٢٦٧). (اإلرشاد، به الرشع لورود قبحه إال يبق فلم قبيًحا؛ يكون وقد حسنًا

ويجزمون حق، بغري األنبياء وقتل الضار والكذب الظلم بقبح يجزمون طرٍّا الناس بأن املعتزلة استدل 39
املتدين غري به يقول إذ الرشع؛ من هذا وليس األنبياء. وعصمة واإليمان النافع والصدق العدل بحسن
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أو نفع من فرض أي دون أقرب الصدق إىل اإلنسان فإن هدف، إىل للوصول كطريقني
قد الحالة هذه أن من وبالرغم الكذب. وقبح الصدق لحسن نظًرا رضر؛ دفع أو كسب
باستمرار يكون الحسن أن إال تماًما، والقبح الحسن يتساوى ال إذ خالصة، افرتاضية تكون
بإرادٍة يغلب أن للحسن يمكن فإنه القبح غلبة حالة يف إنه بل األقوى. الباعث إىل أقرب
من املوقف يف الحرية وممارسة املادي الظرف تجاوز عىل والقدرة الذات إىل والعود أقوى
بالعود القبح إىل الحسن ينقلب النحو هذا وعىل وضغطه. حصاره من واإلفالت تغيريه أجل
بني التمييز إمكانية إن مرة. أول والقبح الحسن انبثق منها التي األوىل الحرية ممارسة إىل

ص٣٠٩؛ ص٣٠٥، الرشح، ص١١٠؛ التمهيد، ص١٤٤؛ (التحقيق، جميًعا عليه ُمجِمعون والناس أصًال.
وقتل والتثليث الضار والكذب الظلم بقبح يجزمون طرٍّا الناس ص٣٧٨-٣٧٩). ص٣٧٣-٣٧٤؛ النهاية،
العرف؛ وال أصًال بدين يتدين ال ومن املترشع غري به يقول إذ بالرشع؛ ذلك وليس حق بغري األنبياء
هذا كل ص٢٨٠-٢٨١). اللطف، ص٣٢٦-٣٢٧؛ (املواقف، يختلف ال وهذا باألمم يختلف العرف إذ
أو نفسها يف وقبح حسن االختيارية فلألعمال فيلسوف. وال عامي فيه يختلف لم العقلية األوَّليَّات من
باملعاني قبح وما منها حسن ما تمييز عىل قادر العقل أو والحسُّ العامة. يف أو الخاصة يف أثرها باعتبار
يف نشاهد وما الحيوان أصناف بعض يف نراه ما ذلك عىل والشاهد سمع. عىل توقُّف بدون السابقة
جاهلية. يف عرف وما اإلنسان، تاريخ من إلينا وصل وما الرشع معنى ما ل تعقُّ قبل الصبيان أفاعيل
من حمًقا أشد عدَّها بل العقل نفسه سلب فقد اإلطالق عىل األعمال يف قبح وال حسن ال أن زعم فمن
بربهانه مستدل وصل فإذا بالعقل. تعرف الكمالية وصفاته الواجب إن ص٧١-٧٢). (الرسالة، النمل!
ثم البرش من أقوام لبعض حصل كما رسالة بذلك تبلغه ولم السمعية غري وصفاته الواجب إثبات إىل
لقوٍم وقع كما موته بعد يبقى اإلنسان يف العقل مبدأ أن إىل نفسه أطوار ويف ذلك يف النظر من انتقل
فيه لها سعادة يستدعي املوت بعد البرشية النفس بقاء أن إىل ومصيبًا مخطئًا هذا من انتقل ثم آخرين
بالجهل الشقاء يف تسقط إنما وإنها وبالفضائل هللا بمعرفة تكون إنما سعادتنا إن قال ثم شقاءً، أو
السعادة، بتحصيل املوت بعد للنفس نافع هو ما األعمال من أن ذلك عىل وبُني الرذائل، وبارتكاب باهلل
ذلك بعد يقول أن عليه يحظر رشعي أو عقيل مانع فأي الشقاء يف بإيقاعها بعده لها ضار هو ما ومنها
الرذائل وإن مفروضة، األعمال من يتبعها وما الفضائل جميع وإن واجبة، هللا معرفة إن عقله بحكم
ما بمثل االعتقاد إىل البرش بقية ليدعو القوانني من يشاء ما لذلك يضع وأن محظورة، عنها يكون وما
ذلك يكون أن ا أمَّ يعارضه. رشع يوجد لم حيث من به أخذ ما بمثل األعمال من يأخذوا أن وإىل يعتقد،
األخرى الحياة يف السعادة مناط الفضائل وأن واجبة هللا معرفة أن بعقولهم يعلمون الناس لعامة حاًال
به القائل يضلل كافة األمم حال من واملشهود به. يقول أن عاقل يستطيع ال فمما فيها، الشقاء ومدار

ص٧٢–٧٥). (الرسالة، رأيه يف
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وشمولها املعاني واستقالل القيم موضوعية يثبت والكذب الصدق وبني والباطل، الحق
يف موضوعية صفٍة إىل الشعور ينزع الطرفني استواء وعند واالختيار.40 الحكم وإمكان
املوضوعية الصفات ضياع إذن الطرفني استواء يعني ال حدسيٍّا. إدراًكا العقل يدركها اليشء

والرش. الخري بني الحر اإلنسان اختيار بل يشء، يف
ذاٌت فهو حاجاته؛ وسدِّ مواقف من لإلنسان يعرض ما كل احتواء عىل قادر والعقل
يف عليها يعتمد والتفكر، والتخيل التذكر مثل قواه لديه األشياء. بني التمييز عىل قادر عاقٌل
القوى هذه تضعف وقد بالفكر، أو بالخيال أو بالذاكرة اإلنسان فيلتذُّ تشتد قد سعادته.
لألشياء. إدراكهم ويف بها تمتعهم يف الناس فيختلف اإلدراك عىل اإلنسان قدرة يف فتؤثر
اإلطالق هو فاهلل شيئًا؛ هللا من ينال ال وشاملة وعامة مطلقة العقل حقائق أن إثبات إن
ألحد الشاملة العامة العقلية الحقائق هذه إن بل العقل. وهو القانون وهو والشمول،
صفات إن القول يمكن بل عليه. األدلة وأحد اإلنسانية الحياة يف اإللهي الوجود مظاهر
إنكار فإن وبالتايل العامة؛ اإلنسانية الحقائق هذه نفسها هي الشاملة املطلقة العامة هللا

هللا.41 لصفات إنكار العقليني والقبح الحسن
الرشع، وحكمة العقل طبيعة من بل خارجيٍّا، أثًرا ليس العقل سلطان من اإلعالء إن
الداخل. من نابع فينا سيئ يشءٍ وكل الخارج، من وافًدا فينا حسن يشءٍ كل كان وإال

قطًعا الصدق يؤثر فإنه والكذب الصدق فيه واستوى األغراض من غرض تحصيل له عنَّ من إن 40
الفعل يف اجتمعا إذا والقبح الحسن وجه إن هاشم وأبو عيل أبو قال وربما ص٣٢٦-٣٢٧). (املواقف،
الصدق إىل وامليل والكذب الصدق استواء حجة الجويني رفض ص٧٠). والتجوير، (التعديل أوىل فالقبح
التي الحجج إحدى وهي ص٢٣٦-٢٣٧). الغاية، ص٣٧٨-٣٧٩؛ (النهاية، طبيعة وليس عادة ذلك بأن

ص٢٤). الغاية، ص٢٦٣–٢٦٥؛ (اإلرشاد، املعتزلة ضد يوجهها
البلخي الكعبي حمود بن هللا وعبد البغدادي الوراق عيل بن الحارث منهم زعمائهم من قائلون قال 41

ليس إذ حسنًا، يكون حينئٍذ ألنه هللا؛ من مثله وقوع يمتنع قلَّما ما بوجه حسن يشء كل إن وغريهما
ومن أبًدا. هللا عن منفيٌّ فهذا البتة، يحسن فال حال كل عىل قبيًحا كان وما حال. كل عىل البتة قبيًحا
عليه التعذيب ثم يُطاق ال ما وتكليف بك يُفَعل أن تريد ال ما بغريك تفعل أن حال كل عىل القبيح
فعل ومن جائًرا، كان الشاهد يف الجور فعل من وجدنا املعتزلة: جمهور قال ص٧٨). ج٣، (الفصل،
هللا صفات من العدل قالوا: عابثًا. جائًرا كان عليه عاقبه ثم فعله عىل فاعًال أعان ومن ظامًلا، كان الظلم

ص٧٢). ج٣، (الفصل، عنه منفيان والجور والظلم
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هناك كان وإن والرباهمة. واملنانية الدهرية ومصادر العقل يف املعتزلة مصادر بني وشتان
واحدة.42 اإلنسانية والروح واحدة البرشية فالطبيعة العقل يف اتفاق

السمع قبل العقل إثبات (1-2)

تعلق مثل العقلية الواجبات يكشف أن عىل وقادر الحكم، عىل السمع قبل قادر والعقل
يمكن كما املنعم. وشكر االستحقاق قانون أي والعقاب، والثواب والذم باملدح األفعال
ذاتها األفعال خارج عقاب أو ثواب أي عن مستقالٍّ إدراًكا األفعال صفات إدراك للعقل
األخرويات كانت وقد بنائه. وإعادة الواقع توجيه يف وأثرها عليها املرتتبة النتائج وإدراك
وتاريخ الوحي تطور يف واضح هو كما التوحيد أولها كان كما الديني الفكر مكتسبات آخر

أصل لذلك سبق بأنه بعض عىل بعضنا به يحكم ما بمثل الباري عىل الحكم بإجرائهم املعتزلة اتهام 42
لدفع أو منفعة الجتالب إال يفعل ال بيننا فيما وجدنا ملا الدهرية فقالت والرباهمة. واملنانية الدهرية عند
خريًا العالم يف وجدنا وملا غريه. يعقل ال الذي هذا عابث فهو فيه فائدة ال ما فعله من ووجدنا مرضة
علمنا طائفة: وزادت حكيم. فاعٌل له يكون أن بذلك انتفى مفسدين وذبابًا ودوًدا وأقذاًرا وعبثًا ا ورشٍّ
فساد لرييها ذلك تفعل خالها الحكيم الباري وأن النفس وهو الباري غري سفيًها فاعًال للعامل أن بذلك
يشء فعل إىل النفس تعد ولم وأبطله حينئٍذ الحكيم الباري أفسده لها ذلك استبان فإذا تخيلته، ما
الخلق ذلك يضل من خلق ثم خلًقا خلق ومن وزادت الدهرية، به قالت ما بمثل املنانية وقالت بعدها.
عابث؛ ظالٌم فهو خلقه طائع بني وأعزى بعض عىل بعضهم سلط ثم خلًقا خلق ومن عابث، ظالٌم فهو
التناسخية عىل الرباهمة وزادت ص٧٣). ج٣، (الفصل، الخري خالق غري وفاعله الرش خالق أن فعلمنا
يكون ال أو معقوًال يكون أن ا إمَّ يخلو ال النبي به يأمر ما فإن أصًال؛ وشارع رشيعة إىل نحتاج ال أننا
(النهاية، مقبوًال يكن لم معقوًال يكن لم وإن النبي، عن بالعقل استُغني فقد معقوًال كان فإن معقوًال.
حسن عىل به يستدل العقل أن إىل فصاروا والرباهمة والتناسخية الثنوية ذلك يف خالفت ص٣٧٨).
عىل والعقاب املالم عليه ويجب الحسن الفعل عىل والثناء الثواب هللا عىل يجب أنه معنى عىل األفعال
ال عنها مخربًا كان بها الرشع ورد وإذا والقبح. الحسن من نفسية صفٍة عىل واألفعال القبيح. الفعل
فائدة، يفيد ال الذي والكذب املفيد كالصدق رضورة عندهم يدرك ما والقبح الحسن من ثم لها. مثبتًا
مقتضياتها يف يشاركها ما إليها يرد ثم الرضوريات، يف والقبح الحسن يعترب بأن نظًرا يدرك ما ومنها
فعل ولو التكليف. من العباد تخلية جائًزا يكن لم إنه والقدرية الرباهمة وقالت ص٣٧١). (النهاية،
خلق له ليس إنه قولها يف عليه القدرية حجرت وقد ص١٤٩). (األصول، باملعايص أغراهم قد لكان ذلك
وأضافوا األعمال من الرشور خلق له ليس أنه زعموا الذين املجوس من رش ذلك يف وهم العباد أعمال
التكليف داللة اللطف منع له ليس إنه وقولهم والتجوير، التعديل مسألة وهي كلها، الخريات اخرتاع إليه

ص٨٢). (األصول، الدنيا يف العقالء عن التكليف إسقاط له وليس للمنفعة تعويض غري من
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هناك وكأن العقوبة يستوجب املعرفة يف التقصري جعل حد إىل األمر يصل وقد النبوة.43
التخليد بمعنى وشكلها العقوبة صورة كانت وإذا الرشعي. التكليف قبل عقليٍّا تكليًفا
وقد الشكر. وجوب مثل بالعقل يُعرف األفعال عىل الجزاء أن إال بالسمع إال تعرف ال بالنار
الجزاء أي العالم، يف وأثره الطبيعة يف الفعل نتائج السمع قبل ما مرحلة يف الجزاء يكون
السمع بعد النظرية املعارف شكل كان وإذا األخروي. الجزاء إليه يُضاف أن قبل الدنيوي
والصوم الصالة مثل وطرقها العملية الرشائع أو وأفعاله وصفاته ذاته هللا معرفة هو
إدراكها يمكن واملفسدة املصلحة عىل القائمة واالجتماعية الخلقية املعارف فإن والحج،
البدائية. الرشائع أساس وهما والقبح، الحسن يجب، ال وما يجب ما السمع، قبل بالعقل
وتصبح الرشعية باألحكام تتحد حتى اإلنساني الوعي لرقي طبًقا وتتطور تختلف قد
واألشكال األحكام تغريت ومهما واملحظور. للواجب والحرام، للحالل وطبيعيٍّا عقليٍّا أساًسا
عقليتنَي فطريتنَي كمقولتنَي قائمتنَي والقبح الحسن مقولتا فستظل والقوانني والتصورات
ال فإنه املفطورة النظرية املعرفة هللا معرفة عدم يف اإلنسان عذر أمكن وإن طبيعيتنَي.
عىل قادًرا العقل يكن لم إن األوىل. البدائية أشكاله يف اإلطالق عىل هللا جهل ما إذا يُعذَر
األخالقية الحقائق إدراك عىل قادر فإنه العملية، الترشيعات أو النظرية املعارف إدراك
والسعي الركعات عدد أو املجرد الذات يدرك ال العقل كان إذا يهم ال لذلك واالجتماعية؛
العادات فيها تتدخل ترشيعات فهي القاتل دون الدية العاقلة وتحميل واملروة الصفا بني
تفاوتت وإن السمع قبل بالعقل إدراكها فيمكن منها الحكمة ا أمَّ والتقاليد. واألعراف

وبعده.44 السمع قبل والرسوم األشكال

وجاحدي الرشائع منكري أن عقًال يدركان والحسن القبح أن عىل الدليل ص٣٨١–٣٨٧). (النهاية، 43

أحاط ملا ذلك يف السمع عىل يتوقف األمر كان ولو الشكر. وحسن والكفران الظلم قبح يعلمون النبوات
مدارك من والتقبيح التحسني أن إىل املعتزلة ذهبت ص٢٦٢-٢٦٣). (اإلرشاد، والقبح بالحسن أنكره من
القبيح يف القول وكذلك صفة حسنًا بكونه وللحسن السمع، عىل إدراكهما يتوقف وال الجملة عىل العقول
الحمل أهل من كان فإن بأدلته، يعرف أن املكلف عىل الديانات كل يف الواجب ص٢٥٨). (اإلرشاد، عندهم
ص٥٣٣). واملعارف، (النظر … تفصيالتها ويف فيها نظر العلماء أهل من كان وإن األدلة، جملة يف نظر
يجب والقبيح والحسن السمع، ورود قبل واجب النعمة وشكر املعرفة أصول أن عىل املعتزلة اتفقت 44
والرباهمة املعتزلة عند ص٦٨). ج٣، (امللل، كذلك القبيح واجتناب الحسن واعتناق بالعقل معرفتهما
ليس الذي الرضر هو العقل يف القبيح أكثرهم: وقال واملحظور. الواجب معرفة إىل طريقة العقول
وال نفع فيه ليس الرضب وقبح املنعم شكر وجوب معرفة قال من ومنهم مستحق. هو وال نفع فيه
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بني التمييز عىل قادرة قوًة كان بل بيضاء، صفحًة الرشع ورود قبل العقل يكن لم
معرفة عىل قادر العقل العقل. كمال نهايته إىل بدايته منذ الوحي غرض وكان األشياء.
أو بادئًا وليس العقل لحكم وُمثِبت مقرِّر الرشع غيبًا. ليست واملعرفة رشع. بال األشياء
فليست الحيوان، إيالم تحريم مثل تطهر عاطفة عن الصادرة العقل أحكام ا أمَّ له. نافيًا
اإلنسانية يف ووقوع الوجداني، اإلنساني املوقف يف مزايدة عن بل العقل طبيعة عن صادرة
أموٍر يف الناس تنازع لقد لها. سيًدا وليس الطبيعة مستوى عىل اإلنسان ووضع الفارغة
قبل القايض يحكم كان فكيف وإال عقلية. أحكاٍم إىل وانتهوا الرشع، ورود قبل معقولة
القديمة القوانني من كثري يدخل ألم القديمة؟ القوانني كانت وفيَم املتخاصمني؟ بني الرشع
قام الذي الجدل إن السائدة؟45 لألعراف إقراًرا أو لعدالتها تمثيًال ا إمَّ اإللهية الرشائع يف

(األصول، العقول عىل والحظر اإليجاب تعليق وجه يف واختلفوا وبداهته. العقل رضورة يف مستحق هو
يجب النظر من متمكنًا عاقًال كان إذا السمع ورود قبل املفكر النظام: وعند ص١٤٩-١٥٠). ص٢٦،
ورود قبل املفكر الهذيل: أبي وعند ص٨٨). ج٣، (امللل، واالستدالل بالنظر الباري معرفة تحصيل عليه
(امللل، أبًدا العقوبة استوجب املعرفة يف قعد وإن خاطر، غري من بالدليل هللا يعرف أن عليه يجب السمع
(امللل، واالستدالل بالنظر الباري يعلم السمع ورود قبل املفكر املعتمر: بن برش وعند ص٧٧-٧٨). ج٣،
السمع ورود قبل يعرف بالكفر النار يف والخلود العقاب استحقاق إن الوعيد يف ويقول ص٩٨). ج٣،
بن جعفر الجعفران؛ وقال ص٩٠). ج٣، (امللل، بالسمع إال يعرف ال التخليد يقولون: أصحابه وسائر
وصفاته أحكامه بجميع هللا معرفة يوجب العقل إن وتقبيحه العقل تحسني يف املبرش، بن وجعفر حرب
التخليد فأثبتا دائمة عقوبة عاقبة يشكر ولم يعرفه ولم قرص أنه يعلم أن وعليه الرشع، ورود قبل
املعرفة وإيجاب وتقبيحه العقل تحسني يف األرشس بن ثمامة وقال ص١٠٥). ج٣، (امللل، بالعقل واجبًا
املعارف وأن مقدور، وهو خالقه يعلم ال من الكفار من أن عليهم وزاد أصحابه، مثل السمع ورود قبل
ص١٠٧). ج٣، (امللل، كالحيوان للعباد مسخر فهو هللا معرفة إىل يضطر لم من وأن رضورية كلها
إىل محتاجون بأنهم وعاملون-عارفون خالقهم هللا بأن عاملون العقالء من كلهم الخلق الجاحظ: وعند
فالجاهل به، جاهل وصنٌف بالتوحيد عالم صنٌف صنفان: هم ثم بمعرفتهم. محجوجون وهم النبي.
ومعرفة املنعم وشكر املعرفة أن عىل الجباءان واتفق ص١١٢). ج٣، (امللل، محجوج والعالم معذور
وموقنات األحكام مقدرات إىل النبوية الرشيعة ا وردَّ عقلية رشيعة وأثبتا عقلية. واجباٌت والقبح الحسن
الحكيم عىل يجب والحكمة العقل وبمقتىض فكر. إليها يهتدي وال عقل إليها يتطرق ال التي الطاعات
ص١٢٤-١٢٥). ج٣، (امللل، بالسمع يعرف فيه والتخليد التأقيت أن إال العايص وعقاب املطيع ثواب

الرشائع من كثري دخلت كما القديم، العهد يف حمورابي وقوانني وآشور بابل رشائع من كثري دخلت 45

تهذيبها بعد اإلسالم قبل العرب عبادات من كثريًا القرآن أثبت وقد الجديد. العهد يف والرومانية اليونانية
الحج. مناسك مثل التوحيد مع تتفق حتى
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

العقل يدركها عامة عقليٌة حقائُق هناك موضوعيتها. يثبت الرشع ورود قبل القيم حول
كانت وإذا الكمال. يف النقص صفات وكل الرشك استحالة مثل الرشع، حاجة ما دون
وسائل إحدى الفنية الصور فإن العقالء، إال عليها يقدر ال الخالصة النظرية املعرفة
وتجسيم تأليه من أشكالها تفرض التي االجتماعية والظروف النفسية األحوال عن التعبري
الخالصة.46 النظرية املعارف يف والعقالنية التجريد مراحل أعىل التنزيه كان إذا وتشبيه
إىل األوىل تحتاج العملية؛ الخلقية للمعارف رشًطا ليست الخالصة النظرية املعارف ولكن
قادًرا العقل كان وإذا الطوية.47 وحسن النية صدق عىل الثانية تقوم بينما خالص، عقٍل
ومطاَلب الحجة فعليه السمع، يبلغه أن قبل حتى والحقائق املعارف كل إىل يصل أن عىل
سمع، إىل يفتقر ال اضطراًرا العقل يعلمه ما إن تبلغه. لم أم الرسالة بلغتْه سواء بالربهان
مدلول عليه دل ما والشكر. اإلنصاف ووجوب بالنعمة، الكفر وقبح الظلم بقبح كالعلم
وبالتايل نهاية، ال ما إىل سمع إىل السمع الفتقر وإال سمع؛ إىل يفتقر ال العقل جهة من
هو املكلف داخيل.48 دليٌل العقل أن حني يف خارجي دليٌل السمع بالعقل. يشء يثبت لن
لو حتى العقلية باملعارف مطالب فاإلنسان تبلغه. لم أم الرسل دعوة بلغته سواء العامل،
جهل الذي ا أمَّ والرشائع، بالرسل بجهله معذور فهو الدعوة. تبلغه لم ولكن النبوة، عارص

والولد الزوجة إليه وينسب به يرشك أن منه يقبح وبصفاته هللا بذات العارف بأن قاطعون إننا 46
(التحقيق، رشع يرد لم وإن هللا حكم يف والعقاب الذم يستحق أي النقص، صفات من به يليق ال وما
يعتقد وأن العقول موجبات يعتقد أن لزمه الرسل دعوة تبلغه لم من إن أيًضا الكرامية قالت ص١٤٥).
ورود قبل الرسل وجود اعتقاد بوجوب القول إىل القدرية أكثر سبقهم وقد خلقه. إىل رسًال أرسل هللا أن
الرشع، قبل ويقبح يحسن العقل أن عىل الكرامية واتفقت ص٢٢٢). (الِفَرق، بوجودهم عنهم الخرب
كما عقًال واللطف واألصلح الصالح رعاية يثبتوا لم أنهم إال املعتزلة، قالت كما بالعقل هللا معرفة وتجب

ص٢١). ج٢، (امللل، املعتزلة قالت
إال تكليف ال بأنه قال فقد والصالحي وثمامة كالجاحظ رضورية املعارك إن املعتزلة من قال من 47

يوجب القول وهذا واالعتبار. للسخرة مخلوًقا كان وإنما مكلًفا يكن لم يعرفه ال ومن هللا، عرف من عىل
(األصول، اآلخرة عذاب من ناجني والدهريني والزنادقة األصنام عبدة من العوام يكون أن صاحبه عىل

ص١٥٥-١٥٦).
(مقاالت، يبلغه لم ومن الرسول خرب بلغه من بعقولهم؛ محجوجون الناس أن جميًعا املعتزلة أجمعت 48
العدل: أهل قال ص١٥٢). (األصلح، سمع دون من كلف ما بعقله ليعلم املكلف أن يف ص٢٧٢). ج١،
ج١، (امللل، السمع ورود قبل واجب النعم وشكر والعقل بالنظر، واجبة بالعقل معقولة كلها املعارف

ص٦٤).
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والنقل العقل رابًعا:

نظريٍة أصوٍل عىل تصدر والكفر اإليمان أحكام وكأن معاَقب كافر فإنه والعدل التوحيد
هو األخروي الجزاء وكأن واالجتماعية، الفردية عليها، املرتتبة األفعال عىل وليس خالصة
سلوك يف املبارشة ونتائجها الدنيا يف أثرها دون الفعل عىل املرتتبة للنتائج الوحيد الشكل
كاٍف النبي عن اإلعالن وكأن الربهان دون فقط التبليغ حد إىل األمر يصل وقد الناس.49
يعتمد أنه كما ويكذب. الخرب يصدق قد العقل؟ عن بديًال الخرب يكون وكيف لتصديقه.50

املعتزلة قالت الدعوة؛ تبلغه لم فيمن اختلفوا مكتسب العقلية املعارف من الواجب أن إىل ذهب من 49

عن زاغ ومن والرشائع، بالرسل جهله يف مقدور فهو والتوحيد العدل يف الحق واعتقد عقله كمل من إن
اإلسالم: دعوة تبلغه لم من حكم بيان يف ص٢٦٣). (األصول، الوعيد مستحق كافر فهو الحق اعتقاد
تبلغه لم فيمن قال رضورية إنها قال من العقلية. املعارف وجوب يف الخالف عىل مبني املسألة يف الكالم
املسلمني، حكم فحكمه بالرضورة وحكمته وعدله وصفاته ربه توحيد عرف قد كان إن اإلسالم دعوة
فال بالرضورة الصانع وعدل التوحيد يعرف لم وإن الرشيعة. وأحكام بالنبوة جهله يف معذور وهو
أو السد وراء من كان وإن ص٢٦٢-٢٦٣). (األصول، عذاب وال ثواب اآلخرة يف له وليس عليه تكليف
عليه دل ملا معتقدين كانوا إن (أ) فيهم: نظر اإلسالم دعوة تبلغهم لم ناس األرض أطراف من طرف يف
املسلمني من عليهم طرأ من عىل ويجب كاملسلمني، فهم وصفاته صانعه وتوحيد العالم حدوث من العقل
أهل رشائع من رشع عىل يكونوا ولم قبولها عن امتنعوا إن (ب) اإلسالم. رشيعة أحكام إىل يدعوهم أن
والنصارى اليهود من كتاب أهل كانوا إن (ج) الجزية. عنهم تقبل ال كالوثنية حينئٍذ صاروا الكتاب
أهل من صاروا بلغتهم، أن بعد قبولها عن وامتنعوا إليهم، بالغة اإلسالم دعوة تكن ولم الصابئني، أو
فإن عليه. الحجة وإقامة اإلسالم إىل دعوته قبل منهم أحد قتل يجوز وال والنصارى، كاليهود الجزية
بوجوب الشافعي وقال عليه. دية ال حنيفة: أبو قال ديته. يف اختلفوا ذلك قبل منهم واحًدا املسلم قتل
لم فإن دينه، أهل كدية قال من ومنهم املسلم كدية قال من فمنهم مقدارها، يف أصحابه واختلف الدية.
الدين أصول علم امتداد ذلك ويبني ص٣٢٧-٣٢٨). (األصول، املجويس فكدية األديان من يشء عىل يكن
يف مخلد مات، حتى يؤمن فلم الرسول دعوة تبلغه لم من الرشيعة، يف العقيدة وظهور الفقه، علوم يف
ومن ص١٤٦). (التحقيق، البعثة قبل عليه اإليمان وجوب لعدم األشاعرة عند وناٍج املعتزلة، عند النار

ص٤٥). الفقه، (رشح العقل بمجرد مكلف غري الدعوة تبلغه لم
اعتقد إن (أ) فيه: يُنظر اإلسالم دعوة تبلغه ولم األرض من قطر يف أو السد وراء كان فيمن قالوا 50

جهله فيما معذور وهو املسلمني، حكم فحكمه والرسل األحكام رشائع وجهل والتوحيد العدل من الحق
كافر فهو والتعطيل والكفر اإللحاد منهم اعتقد ومن (ب) عليه. الحجة به يقم لم ألنه األحكام؛ من
للوعد ا مستحقٍّ كان بها يؤمن فلم األنبياء بعض دعوة إليه انتهت قد كانت إن (١) فيه. ويُنظر باالعتقاد
عقاب، وال ثواب اآلخرة يف له يكن ولم مكلًفا يكن لم بحال رشيعة دعوة تبلغه لم إن (٢) التأييد. عىل
الدنيا يف والبهائم األطفال إيالم أن كما له عقابًا يكن ولم منه عدًال ذلك كان اآلخرة يف هللا عذبه إن
عىل له بثواب وليس منه فضل فهو اآلخرة يف هللا أنعم وإن يشء، عىل لهم بعقاب وليس هللا من عدل
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

بالرشائع التكليف عنه وينتج املعرفة، مصدر للخرب الراوي وتصديق والتأويل الفهم عىل
املوضوعية أسسه له والرشع يحمل.51 لم أم ترشيًعا الخرب هذا حمل سواء بالرضورة،
الجماعة تفرز دافع إىل الرشع الجماعة تحول فعندما واملبلغ. الشارع عن النظر برصف
ورشًعا، عقًال التكليف كان فإن جماعية. والقيادة التنظري ويكون والقائد، املنظِّر بينها من
هو هللا كان فإذا فاعًال. وليس به مفعوًال أيًضا ويصبح العقل يستقل ال الحالة هذه يف فإنه
يبقى فماذا ساعد، الذي وهو الوسائل وأعطى هيأ الذي وهو ركَّب الذي وهو خلق الذي
قبل العقل يثبتون العقل أعداء وكل والفقهاء واألشاعرة الصوفية أن والعجيب للعقل؟52

الذي كان إن (ج) الطاعة. عىل بثواب وليس منه فضل الجنة يف املسلمني ذراري إدخاله أن كما الطاعة،
اآلخرة يف عذبه هللا شاء إن كافر، وال بمؤمن فليس توحيًدا وال كفًرا معتقد غري اإلسالم دعوة تبلغه لم
عليه، الحجة يقوم حتى قبله الدعوة تبلغه لم أحًدا لقي ألحد وليس فضًال، عليه أنعم هللا شاء وإن عدًال
رشيعة عىل كان فإن الكفار. مع دية الشافعي عليه وأوجب عليه، دية ال العراق أهل قال فقد قتله فإن
بأقل فيه وقيل مسلم إنه مسلم) دية (فيه قيل فقد ما رشع عىل يكن لم وإن ذمي، دية فديته الذمة أهل
الخوارج: األطرافية وعند ص٢٦٣-٢٦٤). (األصل، وأصحابه الشافعي قول يف املجوس دية وهو الديات
أصحاب عذروا ص٤٨). (االعتقادات، مقدور غري فهو العالم أطراف من الرشيعة أحكام يعرف لم من
واجبات وأثبتوا العقل طريق من لزومه يعرف بما أتوا إذ الرشيعة؛ من يعرفوه لم ما ترك يف األطراف
بلغه أو منه سمعها فمن النبي دعوة أُظهرت إذا الكرامية: وعند ص٤٧). ج١، (امللل، كالقدرية عقلية
الخوارج إباضية من القول هذا وأخذوا دليل، معرفة عىل توقف غري من به واإلقرار تصديقه لزمه خربه

ص٢٢٢). (الِفَرق، برهان إىل معها يحتاج ال حجة نفسه نبي» «أنا النبي قول إن قالوا الذين
أن فعليه ُحوِّلت، قد القبلة وأن ُحرِّمت قد الخمر بأن الخرب عليه ورد من اإلباضية: بعض قال 51

بالخرب عليه ذلك أن يعلم أن عليه وليس بالخرب ذلك يعلم أن عليه كافر، أو مؤمن أخربه الذي أن يعلم
يف الخلق عىل هلل حجة ال إنه اإلباضية ِفَرق إحدى قالت ص١٠٦-١٠٧). الِفَرق، ص١٧٣؛ ج١، (مقاالت،
يجوز ال بعضهم وقال ص١٠٦). (الِفَرق، وإيماء إشارة من الخرب مقام يقوم ما أو بالخرب إال التوحيد
وقال ذلك، من يخليهم أن بعضهم وأجازه ومعرفته، لوحدانيته التكليف من عباده يخيل أن هللا عىل
سمعه يقف، لم أم ذلك عىل وقف واألحكام، الرشائع عليهم وجبت املسلمني: دين يف دخل فيمن بعضهم
منها عليه يقف لم ما برتك يأثم ال األئمة: سائر وقال ص١٧٢-١٧٣). ج١، (مقاالت، يسمعه لم أم
يجب ال إنه السمع ورود قبل املفكر يف رضار قال ص١٠٦). (الِفَرق، فيه الحجة عليه تثبتت أنه إال
ج١، (امللل، العقل بحكم يشء هللا عىل يجب وال وينهاه، فيأمره الرسول يأتيه حتى يعقله يشء عليه
تلزم الفرائض وأن الرسل، تأتهم لم ما فرًضا الناس عىل يرون ال أنهم الخوارج عن وحكى ص١٣٤).
ص١٩١). ج١، (مقاالت، ،(١٥ :١٧) َرُسوًال﴾ نَبَْعَث َحتَّى ُمَعذِِّبنَي ُكنَّا ﴿َوَما هللا: بقول واعتلوا الرسل،
إذا ا فأمَّ ورشًعا، عقًال يكلفهم لم إذ الدنيا يف لعباده يشء هللا عىل يجب ال وابنه: الجبائي قال 52

وركب الحسن من والنفور للقبيح الشهوة فيهم وخلق القبائح واجتناب عقولهم يف الواجب فعل كلفهم
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والنقل العقل رابًعا:

الحسن معرفة يف استقالله عليه ينكرون ذلك ومع الخلق، مع متزامنًا ويجعلونه البعثة
األفعال.53 خلق اإلنسان عىل ينكرون كما والقبح

كالحيوان أصبح بالعقل يُعرف لم ومن الحيوان. عن اإلنسان يميز الذي هو والعقل
إنسانيٌّ العقل اآلخرة! يف عقاب وال ثواب وال تثريب، وال عليه حرج ال العاقل لإلنسان خادًما
ووهًما؛ اإلنسان من إسقاًطا إال الحيوان إىل تُعطى ال برشية وقوٌة إنسانية ملكٌة خالص،
االضطرارية األفعال ال والقبح بالحسن توصف التي هي وحدها الحرة األفعال فإن لذلك
عاقًال فعًال يكون ال الفعل والجماد. والنبات الحيوان أفعال أو واملجانني الصبيان أفعال أو
فرشط عاقل، غري ألنه مكلًفا يكون ال فإنه حرٍّا الحيوان كان ولو حرٍّا. فعًال كان إذا إال
علٌم نوعان: وعلمه العلم. عىل القادر الكامل العقل هو والعقل والعقل.54 الحرية التكليف
واملشاهدة. والتجربة الحواس من ناشئ كسبيٌّ وعلٌم العقل طبيعة من ناشئ اضطراريٌّ
املعرب العقل لألفكار، املولد العقل عمل وهو العقل، كمال تحديد يف الخاطر يدخل وقد
تفهم ال ألنها الدين؛ علوم إىل االضطرار هو العقل كمال يكون قد الخالق. الشعور عن
هو كما العقيل العمر تحديد ذلك بعد يهم ال البلوغ. دليل العقل وسالمة بالعقل. إال
إسالم يصح ال لذلك العضوي؛ البلوغ أي االحتالم عند العقل سالمة الفقهاء، عند الحال
بعدد كميٍّا تحديًدا العقل تحديد أن كما البلوغ. قبل ما مرحلة يف ألنه كفره أو الصبي

واالستطاعة والقدرة األدلة ونصب العقل إكمال التكليف هذا عند عليه يجب فإنه الذميمة، األخالق فيهم
ما فعل إىل األمور أدعى بهم يفعل أن عليه ويجب أمرهم فيما لعللهم مزيًجا يكون بحيث األدلة وتهدئة

ص١٢٤-١٢٥). ج١، (امللل، عنه نهاهم الذي القبيح فعل عن لهم األشياء وأزجر به كلفهم
وخلق واألرض السماوات خلق عن يرى ملا بخالقه الجهل يف ألحد عذر ال قال: أنه حنيفة أبي عن 53

وعند ص٩٥-٩٦). الفقه، (رشح بعقولهم معرفته الخلق عىل لوجب رسوًال هللا يبعث لم لو نفسه.
ص١٨٥). األكرب، (الفقه فخاطبهم عقًال فجعلهم الذر صور عىل صلبه من آدم ذرية هللا أخرج الصوفية

العقل.» خلق هللا خلق ما «أول الصوفية: يروجه الذي القديس الحديث ويف
ذلك يقبح ولم غريهم أموال وأكل يُعِطبهم ما أكل آدم بني عقول يف قبَّح هللا أن بعضهم ذكر 54

لعدم البهائم فعل فيخرج الكامل؛ العلم ذي فعل املراد ص٩٤-٩٥). ج٣، (الفصل، الحيوان عقول يف
ا خاصٍّ التكليف وكان ص٢١٦). الكلنبوي، (حاشية علمهم كمال لعدم واملجانني؛ الصبيان وفعل العلم،
يتوجه ال أنه إال االختيارية أفعاله يف مختاًرا أيًضا كان وإن فهو الحيوانات من غريه ا وأمَّ اإلنسان. بنوع
والنهي األمر خطاب فهم عىل به ويقدر والنافع الضار بني به يميز عقًال فيه يخلق لم ألنه التكليف؛ عليه

ص٤١). (القول،
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العقل يكمل كيًفا. إال تحدد ال كيفية صفٌة العقل كمال خالص. خارجيٌّ تحديٌد السنني
حال، إىل حال ومن فرد، إىل فرد من الزمني العمر يختلف وقد ووعيه. الشعور باستقالل
موضوعيٍّا تحديًدا منه أكثر فردي عامل فهو عرص. إىل عرص ومن جماعة، إىل جماعة ومن
والحوار التعليم مثل ظهوره تحتم لم وإن للوعي تؤهل موضوعيٍة عوامَل وجود من بالرغم
باملراجعة صدقه من ق التحقُّ لآلخرين يكفي الجماعي. والعمل واملشورة الرأي وممارسة
الفكر ضم يمكنه عام منهٌج إذن العقل منهج واإلثبات؛ املعارضة ويمكنهم والتحقيق،
ومشاهدة الداخيل واإلحساس واإلدراك واملشاهدة الحس يشء؛ كل هو العقل البرشي.55
ظواهرها وحلل الطبيعة يف العقل عمل إذا الحوادث.56 واستقراء العادات ومجرى الوجدان

السمع.57 به جاء ما إىل ينتهي وأن بد ال فإنه
يف األصل أن يف الرشعية للقاعدة طبًقا اإلباحة عىل الرشع قبل األفعال كانت لذلك
أي العقل حكم عىل الرشائع قبل الناس وكان بتحريمها.58 نص يرد لم ما اإلباحة األشياء
إن اإلباحة عىل الوحي اكتمال قبل األفعال الطبيعية. األشياء ومحبة األصلية الرباءة عىل

اضطرار منه والعقل العقل، كمال البلوغ الهذيل: أبي عند (أ) منها: البلوغ يف عديدة آراءُ هناك 55

ومنه يمنع، ما أي العقال من العلم هو والعقل العقل، تكامل البلوغ الجبائي: عند (ب) اكتساب. ومنه
والتنبيه. الخاطر مع إال كامًال العقل يكون ال البغداديني: بعض عند (ج) اكتساب. ومنه اضطرار
أكثر (ه) الدين. علوم إىل يضطر بأن إال بالًغا اإلنسان يكون ال التميمي: األرشس بن ثمامة عند (د)
ذلك ويحدث العقل، سالمة مع الحلم املتفقهة من كثري وعند العقل كمال البلوغ أن عىل متقون املتكلمني
حتى العقل سالمة منها وأكثر سنة ٣٠ عليه أتت لو بالًغا اإلنسان يكون وال سنة ١٧ أو سنة ١٥ عند

يحتلم.
(الفصل، … والحس والعقل بالرضورة أثبتنا وقد قوله. يف حزم ابن عند باستمرار يظهر ما هذا 56

الكالم أرباب بأنهم املعتزلة عرف وقد العلم. نظرية الثالث، الفصل أيًضا: انظر ص٦٣). ص١٣، ج١،
علم بني واملفرِّقون الكالم وأنواع خالفهم من عىل والحجج واالستنباط والنظر والتمييز الجدل وأصحاب

ص٣٥-٣٦). (التنبيه، الخصوم مناظرة يف واملنصفون العقل وعلم السمع
وحصلت باإلسالم مخاَطبًا يكن ولم الدعوة تبلغه لم من ص٢٤). األصول، ص١٠؛ الفقه، (رشح 57

وعند الصبي كإسالم يصح العلماء بعض عند اآلخرة؟ يف عليه ويُثاب يصح هل التوحيد عقائد عنده
ص١٤٦). (التحقيق، يصح ال اآلخر

رشعية بداللة إال منها يشء يباح ال الحظر عىل الرشع قبل العقالء أفعال أن الفقهاء من قوم عند 58

إال منها يشء يحرم فال اإلباحة عىل الرشع قبل العقالء أفعال أن الظاهر أهل وعند ص٢٠٣). (األصول،
ص٢٠٣). (األصول، محظور فهو حظره اعتقاد جاز وما مباًحا الحظر اعتقاد يكون أن ويلزمهم برشع
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وقوانني العقل ألحكام طبًقا األفعال تكون الوحي اكتمال بعد ولكن رشع، فيها يرد لم
تسودها أن وللطبيعة واالنفعاالت األهواء تسوده أن للعقل يمكن كان الوحي قبل الطبيعة.
ليس الوحي. اكتمال منذ ثابتة الطبيعة وقوانني العقل أحكام ولكن عنها، خارجية قوٌة
ال أنه مقابل يف العقل قبل من يشء يجب ال أنه يف الرشع عىل مساومة العقل وجوب
عىل العقل يوجب ال اإلنسان، مع مساومة يف يدخل هللا وكأن الرشع، ورود قبل يشء يجب
كانت ماذا سؤال: يربز وهنا وروده.59 قبل يشء الثاني عىل الرشع يوجب وال يشء األوَّل
النبوة تأتيه أن قبل قبله الذي النبي دين عىل نبي كل كان هل نبواتهم؟ قبل األنبياء ديانات
عىل كان هل اإلسالم؟ أكملها التي السمحة الحنيفية إبراهيم؛ دين عىل كان هل الجديدة؟
سؤال هذا أن والحقيقة والطبيعة؟ الفطرة عىل األصلية الرباءة عىل كان هل أم العقل؟ دين
األنبياء دين عىل إرسائيل بني أنبياء كان حدة. عىل حالة كل عىل ينطبق بل مجرًَّدا، ليس
كان فإذا الرسالة؟ هللا يبلغه أن قبل كان دين أي عىل آدم مشكلة إال تنشأ وال السابقني.
خاتم ا أمَّ اإلنسان. لوجود معارصة النبوة تكون الوحي ى تلقَّ قد األرض يف وجوده منذ آدم

والفطرة.60 والطبيعة العقل دين وهو إبراهيم، األنبياء أبي دين عىل كان فقد األنبياء

السمع بعد العقل إثبات (2-2)

وموضوعية الثانية. يرفع األوىل إبطال وإن الرشعية، الحقائق أساس هي العقلية والحقائق
اإلنسانية للبواعث وتقوية لها تأييد إال الرشع حكم وما الرشع. حكم عىل سابقة القيم
نزل وإال النقل، لفهم رضوري العقل وأهداف. ومقاصد للسلوك دوافع إىل لها وتحويل
تفتقر وما العقل. عىل متوقفة السمع صحة معرفة فراغ. إىل الوحي وهبط خواء عىل النقل
إبطال إىل وبالتايل الدور؛ إىل يؤدي ألنه سمع إىل فيه يحتاج أن يجوز ال إليه السمع صحة
إثباته يمكن وال بذاته مكتف العقل تناقضألن سمًعا الرضورية العلوم إثبات وإن االثنني.
يفعل ال حكيم هللا بأن العلم مع إال والسنة الكتاب صحة معرفة يمكن فال بالعقل. إال

قبل يشء العباد عىل يجب وال العقل قبيل من يشء هللا عىل يجب ال أنه وبيان والتقبيح التحسني يف 59

ص٣٧٠). (النهاية، الرشع ورود
ا وإمَّ العقلية الدالئل حكم عىل ا إمَّ بتوحيده عارًفا بربه مؤمنًا نبوته قبل كان نبي كل األشاعرة عند 60

الكرامية وقالت إبراهيم. ملة عىل عليه الوحي نزول قبل كان إنه نبينا يف وقالوا قبله. نبي رشيعة عىل
ص٢٦٦-٢٦٧). (األصول، الخرب به يرد لم وإن جائز العقل طريق عن وهذا عيىس. رشيعة عىل كان إنه
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الدواعي وهناك السمع. دون بالعقل إذن هللا معرفة يمكن عقًال. إال يُعَرف ال وذلك القبيح،
تصور، ال تصديق فهي املعجزة ا أمَّ الواجبات.61 أول النظر كان لذلك والخواطر؛ النظر مع
يوجب وذلك السمع، صحة رشط العقل إن إذ العقل؛ عىل متوقِّف النبي صدق يف والنظر
لو مصلحة. بيان أو لطف كرم إىل حاجة يف وليس سمع، دون بذاته مستقالٍّ العقل كون
النبوة فصدق والعقل. الربهان عىل يعتمدون الذين األنبياء إفحام لزم عقًال الواجب يكن لم
وهو املفاسد ودرء املصالح جلب أن كما الداخلية، بالرباهني بل الخارجية باملعجزة ليس
أمور عليه ترتتب الذي ذاته االستحقاق قانون إن بل العقل.62 استنباط من الرشيعة أساس

العقل.63 وضع من املعاد
والرباهني األدلة إيجاد وإن النظر. ووجوب العقل معرفة عىل قائمة النقل معرفة إن
يكون ما الغالب ويف للنص. عقيل أساٍس عن بحث هو بل العقل، عىل االعتماد يعني ال

العقلية املعاني بطلت الرشعية األحوال إىل ورددناها اإلنسانية األفعال من والقبح الحسن رفضنا لو 61
أن يمكن وال قول. عىل وقول فعل عىل فعل يُقاس أن يمكن ال حتى الرشعية األصول من نستنبطها التي
فيه مختلف حكم بها يربط حتى عليها هي التي لألفعال صفات وال للذوات تعليل ال إذ وألنه لَم؟ يُقال
حيث من الدينية األحكام ورد إثباتها حيث من بالكلية للرشائع رفع وذلك فيه متناَزع أمر عليها ويُقاس
وروده بعد أيًضا فهم ملا الرشع ورود قبل يعقل لم لو الحسن وإن ص٣٧٤-٣٧٥). (النهاية، قبولها

ص١٥١–١٥٣). األصلح، ص٢٦٥؛ (اإلرشاد،
ا مستحقٍّ فاعله فيكون بذاته حسنه العقل يدرك أي عقليٍّا واجبًا املكلف عىل واجب أول يكن لم لو 62
العقول مقتىض لوجوب مدرًكا يكن لم فإن ص١٤٥). (التحقيق، األنبياء إفحام لزم هللا حكم يف للثواب
لم إن يقول: أن فللمخاطب فيها انظروا وقال باملعجزة جاء إذا فإنه الرسول؛ إفحام إىل ذلك أدى
يوجب، ال والعقل العقل، مدركه يكون أن فيستحيل واجبًا كان وإن عليه أقدم فال واجبًا النظر يكن
ثبوت قبل النظر يجب وإال املعجزة يف بالنظر إال يثبت ال والرشع الرشع، مدركه يكون أن ويستحيل
النتائج أي إلزاميان طريقان ص٩٨-٩٩). (االقتصاد، أصًال النبوة صحة تظهر أن إىل فيؤدي الرشع
للرشائع إبطال وذلك الكذب منه لحسن يشء كل هللا من حسن لو (أ) الخصم: ملسلمات املتناقضة
وأنه واملتنبئ النبي بني التمييز يمكن فال كاذبًا للنبي تصديقه يف يكون قد ألنه بالكلية الرسل وبعثة
األحكام تعليل عىل اإلجماع (ب) املحذور. وعاد الكاذب يد عىل املعجزة خلق منه ولحسن إجماًعا، باطل
ص٣٢٦-٣٢٧)، (املواقف، األحكام يف الوقائع أكثر وتعطل القياس باب سد منعه ويف واملفاسد باملصالح

النبوة. عن التاسع الفصل أيًضا انظر
الفعل ذلك عىل منهم يتوقع ثناء فلطلب للعدوان، واستقباحهم الغرقى إنقاذ العقالء استحسان ا وأمَّ 63

ص٣٧٩). (النهاية، الثاني الفعل عىل وذم
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برهاٍن إىل يتحول حتى للنص عقيل نقٍد إىل حاجة يف تصويريٍّا انفعاليٍّا خطابيٍّا أساًسا
يمكن األشاعرة. صاغها التي األدلة ومعظم التمانع ودليل الحدوث دليل ذلك ومثال محكم.
قد الوحي معرفة ألن نظًرا ولكن السواء. عىل العقل ومن الوحي من العام القانون معرفة
واملقياس. واملحك الضابط فهي وثابتة، قائمة العقلية املعرفة فتظل النسخ؛ بفعل تتغري
أساس فالعقل تأويله؛ يتم فإنه العقل لدليل مخالًفا ظاهره يف الرشع دليل ورد ما وإذا
هذا حل يمكن فإنه والعقل النقل تعارض إذا بينهما.64 تناقض وقوع يجوز وال السمع،
تتفق بحيث جميًعا تأويلها أو بالبعض بعضها النصوص تأويل ا إمَّ بالتأويل، التعارض
وإذا والرتاجيح».65 «التعارض باب يف الفقه أصول علم يف معروف هو ما عىل العقل مع
النقلية الحجة وتظل النقل. أساس فالعقل العقل؛ جهة من يجوز فإنه بالسمع يشء ثبت
يكون عندما ا أمَّ األوىل.66 العلم لنظرية طبًقا واحدة ولو عقلية حجٌة تؤيدها لم ما ظنية
ويفرتض النقل من اليقني يأتي أو النقل لحساب يتم تطابقهما فإن العقل أساس النقل
العقل أساس النقل كان إذا بمفرده. اليقني يعطي ال النقل أن حني يف معه، العقل تطابق
العقل أوليات فيها ظهرت التي العلم نظرية عن وماذا وأولياتها؟ العقول بداهات فأين

العقول؟67 أوليات دون واملحاجة االستدالل يمكن وكيف ركائزها؟ كإحدى
األفعال. يف والسمع العقل بني الصلة تحديد يمكن العقل، لبناء وطبًقا النحو، هذا وعىل
أن يمكن وال بالعقل. القبيح هو بالرشع واملحرم بالعقل، الحسن هو بالرشع فالواجب
املباح ا أمَّ بالعقل. حسنًا بالرشع املحرم يكون أن أو بالعقل قبيًحا بالرشع الواجب يكون
واملكروه املندوب إدخال يمكن أيًضا ذلك عىل وقياًسا مًعا. والرشع العقل فيه يلتقي فإنه
يمكن فإنه املطلقتنَي، والقبح الحسن مقولتا إال توجد ال ألنه ونظًرا النظري. البناء يف

ألن تتأوَّله؛ أن ذلك يقتيض ظاهًرا ورد إذا السمع يف فالواجب يشء من منع إذا العقل دليل إن 64
ص٢٨٠-٢٨١). (اللطف، التناقض فيهما يجوز فال العقل أدلة نصب الذي هو السمع ألدلة الناصب

يبدو وهو مخصوص وجٍه عىل الواقع الخطأ قتل يف العاقلة عىل العوض بأن السمع ورد مثال: 65

ص٤١). (اللطف، املعتزلة عند الشاملة العوض لنظرية معارًضا
العلم. نظرية الثالث: الباب أيًضا انظر ص٥٤١. اللطف، 66

… عقل ذو عليها يختلف ال التي العقل أوائل فهذه اآلتية: العبارات حزم ابن عند باستمرار تظهر 67

يف هللا أوقعها رضورة أنها يصح العقل برضورة علم من ألنه العقل؛ بأول رضورة ذلك يعلم أن بد وال
ص٦-٧). ج١، (الفصل، املقامات هذه من إال البتة االستدالل إىل سبيل وال النفس
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

املندوب يكون الحالة هذه ويف العدل. أصل شقا يتوحد وبالتايل العقل، إىل الحرية ضم
يوجد ال اختياًرا. بالعقل قبيًحا بالرشع املكروه ويكون اختياًرا، بالعقل حسنًا بالرشع
وال العقل. يف حسنًا يكون السمع يف محظور وال العقل يف قبيًحا يكون بالسمع واجب
يوجد وال العقل. يف حسنًا السمع يف مكروه وال العقل يف قبيًحا السمع يف مندوب يكون
يكون والقبح الحسن يف الطرَفني استواء حالة يف ألنه العقل يف قبيًحا يكون السمع يف مباح
أقرب الفعل يكون واالختيار الرضورة يف الطرَفني استواء حالة ويف أقرب. الحسن إىل الفعل

األصلية.68 والرباءة الطبيعة إىل
من النص إخراج أي تأويل، بأنه واتهم النص، يف العقيل العمل هذا فهم أُيسء وقد
عمٌل النص يف العقيل العمل هذا أن حني يف دليل، بال مجازي معنًى إىل الحقيقي معناه
وهو وظائفه إحدى إىل توجيهه ثم عقيل اتساٍق إىل النص وتحويل املعنى إليجاد طبيعي
ألحكام نسق إليجاد أيًضا رضوري وهو بواعث. إىل املعاني تحويل بعد النفوس عىل التأثري
ويف العالم يف عقالني موقٍف صاحب اإلنسان يكون حتى العقل عىل النقل وتأسيس الرشع
للعقل كعمل والتأويل الرشع. ألحكام وعقالنيٍّا طبيعيٍّا تحقيًقا أفعاله تكون الوقت نفس
يخرج وال الخالص. العقل عىل بناء بل الروايات، عىل واعتماًدا للقدماء تقليًدا يكون ال
هللا، عىل جرأة وليس انقطاع. بال متصلة مستمرًة ويجعلها مراحلها يوصل بل السنة، عن
حتى والعجز الفهم وعدم بالقصور له وإيحاءً للعقل إرهابًا ليس فاهلل بخلقه، اعتزاز بل

فقهيٍة بأمثلٍة العقيل النسق هذا هزَّ يحاول الجبار عبد القايض أن إال املعتزلة عقالنية من بالرغم 68

يجب ما (أ) منه: أرضب، عىل األفعال حال عن الكشف يف السمع يؤثر ما جملة إن فيقول مختارة
مثًال ليست الصالة أن مع بالصالة املثل ويرضب للنسق. قلب وهو قبيًحا العقل يف مثله وكان بالسمع
واملندوب الواجب ألن أيًضا؛ للنسق قلب وهو قبيًحا العقل يف مثله كان فيه ب ُمرغَّ (ب) القبح. عىل
مثله العقل يف كان واجب (ج) قبيحة. ليست النوافل أن مع الصلوات بنوافل املثل ويرضب حسنان.
مباًحا العقل يف مثله كان قبيح (د) والكفارات. بالزكاة املثل ويرضب النسق. مع يتفق ما وهو حسنًا
وهي الصوم أيام واألكل بالزنا املثل ويرضب رشًعا. محظوًرا يكون عقًال فالقبيح للنسق؛ قلب وهو
بًا مرغَّ مثله العقل يف كان قبيح (ه) منها. الرتوك أو األفعال حكمة تحقق ال ألنها نظًرا قبيحة؛ أفعال
محظوًرا مثله كان مباح (ز) قبيًحا. ليس أنه مع الصيام أيام يف املساكني بإطعام املثل ويرضب فيه،
يف قبيح غري وهو البهائم بذبح املثل ويرضب حسنًا، العقل يف يكون رشًعا املباح ألن النسق؛ ضد وهو
الذم، استحقاق ص١٥٩-١٦٠؛ (األصلح، لفعله طوع الكون مخلوقات وكل الكون سيد فاإلنسان العقل،
.Les Méthodes d’Exégèse, 3 ième partie pp. 356–373 رسالتنا: أيًضا انظر ص٢٣٦–٢٦٤).
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والنقل العقل رابًعا:

يقوم بل للهوى تحكيًما ليس وهو الرشيعة. أصل واالجتهاد االجتهاد، مناط وهو يستسلم،
األصول.69 علم يف االجتهاد قواعد يف الحال هو كما محكمة عقليٍة قواعَد عىل

السمع؟ دور هو ما (3-2)

عىل خروًجا أو السمع، شأن من إقالًال أو للنبوة، إنكاًرا ليس العقلية باملعارف القول إن
يف بالرأي أو النص مقابل يف بالقياس قوًال أو الوحي، مكان للهوى تحكيًما أو الرسول،
يكون ثَمَّ وِمْن والتحيُّز.70 الهوى مقابل يف والنزاهة املوضوعية هو فالعقل األمر؛ مقابل
يف البرشي العقل فإمكانيات النبوات. منكري العقلية باملعارف القائلني تسمية الخطأ من
السمع نظرية.71 وكإمكانيٍة تاريخي كواقٍع السمع وجود تنفي ال الحقائق ومعرفة اإلدراك
مزيًدا وإعطاؤه له وتقوية للعقل تأكيد الرشع به. للثقة وزيادة ليقينه وتقوية للعقل تأييد
يحتج لم فإن وعامة. خاصة إىل الناس وقسمة اللطف نظرية تأتي هنا ومن اليقني؛ من
يف العامة تحتاجه فقد الحرية، املمارسة يف عمًال أو املعرفة يف نظًرا السمع إىل الخاصة
افرتاضاٍت إعطاء يف نظرية معرفيٌة وظيفٌة إذن للسمع لعزائمها. وكتقوية للحقائق إدراكها
قد الربهان. لصحة العقل وتوجيه االفرتاض بصحة مسبق يقنٍي مع عليها للربهنة سابقة
لحكم وتثبيتًا تأكيًدا يكون قد الخصوم. بني وَحكًما العقالء، اختلف ما إذا مقياًسا يكون
وجهات بني والتقلب والرتدد اإلنساني الخطأ مقابل يف لليقني وتأسيًسا للشك منًعا العقل
اإلنسانية التجزئة مقابل يف متكاملة شاملًة نظر ووجهة الكامل الوصف يعطي قد النظر.

الفقري» برأيك وقولك تأويل غري عىل القرآن «فتأويلك مثل: للمعتزلة األشاعرة اتهام هو هذا 69

ص٨٧، ص٤٨، ،٣٦–٣٩ ص٢٨–٣٠، الفقه، رشح ص٦٥؛ اللمع، ص٣٩؛ ص١١–١٣، ص٧٦، (اإلبانة،
ص١١١).

وتقبيحه، العقل بتحسني قوًال ذلك أَوليس خارجيٍّا؛ يصري أن أوىل الحق الرسول عىل اعرتض فمن 70

اتهم وقد ص٢٤). ج١، (امللل، العقل؟ بقياس األمر عىل واستكباًرا النص، مقابلة يف بالهوى وحكًما
اإلشاعة عند الشناعة من خوًفا به حوا يُرصِّ لم وإن الرسل مجيء فائدة بإبطال املعتزلة البغدادي

ص١٤٩-١٥٠). (األصول،
(الغاية، املنقول الرشع دون بالعقول إال إدراكها يكون أن منعوا فقد النبوات منكرو ا وأمَّ 71

النقل. أساس العقل جعل يف الفالسفة إىل أيًضا االتهام ه ويتوجَّ ص٢٣٣-٢٣٤).

401



(٣) الثورة إىل العقيدة من

مدة تقصري عىل السمع يساعد قد الكلية. النظرة وفقدان الصغر يف املتناهيات يف والتيه
مراٍت االفرتاضات تبدُّل من بدًال التحقيق إىل األقرب االفرتاض نحو مبارشًة ه بالتوجُّ البحث
رصفة؛ عمليًة السمع مهمة تكون قد الصحيح. االفرتاض عىل الناظر يقع ال وقد عدة،
يخصص حتى العامة األسس عن النظري البحث مدة وتقصري العمل إىل اإلنسان توجيه
معرفيٍّا، يكن لم وإن ترشيعي السمع ودور للتحقيق. العمر وباقي للتفصيل الوقت باقي

نظريٍّا.72 يكن لم وإن عميل
أسفل. من الواقع من محكوم أيًضا فإنه أعىل، من العقل من محكوم السمع أن وكما
التأسيس صلة تكون ثَمَّ وِمْن الواقع؛ يف مؤسس أيًضا فإنه العقل يف مؤسس النقل أن وكما
والسمع، العقل هو للمسألة التقليدي الوضع كان والواقع. والعقل النقل ثالثة: أطراٍف بني
العقل أساس السمع هل املؤسس؟ وأيهما األساس أيهما السؤال وكان شقني. ذو موضوع
تابع عالقة بأدنى، وأعىل بأعىل أدنى عالقة هي العالقة وكأن السمع، أساس العقل هل أم
أو بأصل فرع عالقة بمرءوس، رئيس أو برئيس مرءوس عالقة بتابع، متبوع أو بمتبوع
الحكمة يف سواء كله، الرتاث ويف بل الدين، أصول علم يف الشائعة العالقة وهي بفرع، أصل

والفعل العقل بهما الحاكم بل املعتزلة: قال ص٣٨٧-٣٨٨. ص٢٧١، اإلرشاد، ص١٥٣؛ األصلح، 72
للعقل قالوا ص٣٢٣). (املواقف، القضية يعكس أن له وليس ومبني كاشف نفسه يف قبيح أو حسن
وقد الضار، الكذب وقبح النافع الصدق كحسن بالرضورة تُدَرك قد إنها ثم مقبحة، أو محسنة جهٌة
به ورد إذا ولكن بالعقل، تدرك ال وقد مثًال، النافع الكذب وقبح الضار الصدق كحسن بالنظر تُدَرك
من يوم أول كصوم مقبحة أو رمضان، من يوم آخر صوم يف كما محسنة جهًة ثمة أن علم الرشع
لذاته للفعل حاصَلني سابَقني وقبح حسن عن كاشفان عندهم والنهي األمر ص٣٢٤). (املواقف، شوال
القائلني املاتريدية عند ا وأمَّ ص١٣). الكلنبوي، (حاشية األشاعرة بخالف املاتريدية ووافقهم بجهاته. أو
أن جهة من عندهم بحاكم ليس أيًضا فالعقل الرشع ورود قبل األفعال يف واملقيمة الحسنة بالجهة
املعتزلة، عند الحال هو كما التوليد أو باملبارشة عنه صادًرا للعقل فعًال ليس والقبح بالحسن العلم
الرشع بدون الصحيح بالنظر أو األشاعرة عند فقط الرشع ا إمَّ بواسطة، هللا يخلقه للعلم آلة هو بل
الحسن إثبات يف للمعتزلة موافقتهم مع يشء عليه يجب ال أنه يف األشاعرة وافقوا ولذا املاتريدية؛ عند
ليشء موجبًا هللا يكون أال ذلك يعني وال ص١٨٧). ص١٨٤-١٨٥، الكلنبوي، (حاشية العقليني والقبح
والتجوير، (التعديل بالوحي للمعرفة وتأكيًدا األدلة بنصب ذلك أمكننا هللا إن بل مقبًِّحا، وال نًا محسِّ وال
(التحفة، قطًعا كفروا وإال أصًال الرشع ينفون فال للعقل ومؤكًدا مقويًا الرشع جاء ويقولون ص٦٥).
يف املاتريدية ووافقهم والقدر، القضاء وليس العقل علم أي املعتزلة عند الحاكم معنى ص٢٨-٢٩).
ومرشده العقل دليل بمعنى حاكم فالعقل العباد. أفعال يف والقبح الحسن إىل العقل إرشاد أي ذلك،

ص١٨٣-١٨٤). الكلنبوي، (حاشية كالرسول
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املخلوق عالقة التصوف، يف أو بالطبيعيات اإللهيات وعالقة باإللهيات الطبيعيات عالقة
وعالقة باألصل الفرع عالقة الفقه، أصول علم يف أو باملخلوق الخالق عالقة أو بالخالق

الفقهي. القياس يف الحال هو كما بالفرع األصل
عالقة ال حتى أو كامل اتحاٍد عالقة هي والعقل السمع بني العالقة أن والحقيقة
تحليل العقل. هو والسمع السمع، هو فالعقل منفصَلني؛ متمايَزين طرَفني لغياب باملرة
األولية املبادئ اكتشاف إىل يؤدي السمع وفهم السمع، أوليات اكتشاف إىل يؤدي العقل
وكالهما بالربهان، الحدس عالقة هي العالقة اإلنسانية. الحياة يف الثابتة والحقائق للعقل
بالعمل النظر عالقة العقل، عمل من وكالهما بالقانون االفرتاض عالقة العقل، عمل من

اإلنسان.73 عمل من وكالهما
والنقل، العقل معادلة يف الثنائية العالقة هذه يف ناقًصا طرًفا هناك أن أيًضا والحقيقة
عنرصالتوحيد هو فالواقع السابقان. الطرفان يحتكم إليه والذي التفسري محك الواقع وهو
تطور بدليل منه النقل خرج فقد الواقع، إىل باللجوء إال النقل يفرس ال والعقل. النقل بني
الوجود نظرية تسبق الدين أصول علم ويف واملنسوخ. والناسخ النزول وأسباب الوحي
ويف والتأصيل. البحث يف هللا عىل سابق العالم أن أي واألفعال، والصفات الذات نظرية
تحقيق عىل الرشيعة تقوم الفقه أصول علم ويف اإللهيات. الطبيعيات تسبق الحكمة علوم
العالم؛ يف وهللا الخلق يف الحق يتجىل التصوف علوم ويف املضار. ودفع املنافع جلب املقاصد،
الوحدة بينهما، الوحدة إيجاد العقل ووظيفة وقلبه، النص بطن يف الواقع يحرض ثَمَّ وِمْن

الصورة.74 هو والنص املادة هو فالواقع والشكل، املضمون بني

كما املعقول»، لرصيح املنقول صحيح «اتفاق عن باستمرار الحديث من الفقهاء عليه أكد ما هذا 73

ليست السمع صحة فإن ثَمَّ وِمْن الرصيح؛ العقل يعارض ال الصحيح فالنقل تيمية؛ ابن عند الحال هو
والشفاهي الكتابي النقل بمناهج والحديث القرآن نقل أي تاريخية صحٌة بل ووجوده هللا بصدق صحة

رسالتنا: انظر إلهية. وليست إنسانية غيبية، وليست علمية السمع صحة تصبح حتى
.Les Méthodes d’Exégèse, 1ère Partie 27–161

(اإلرشاد، رشًعا واقع ذلك شيخنا قال قلنا: رشًعا؟ وقوعه اتفق هل عقًال أجزتموه ما قيل فإن 74

رسالتنا: وأيًضا ص٢٢٧-٢٢٨).
Les Méthodes d’éxègèse 2me Partie, ch. 3. La structure a Priori du donné révélé, pp.

.309–321
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العقلية الواجبات خامًسا:

طبيعة من العقلية الواجبات تظهر بعدها، أو البعثة قبل سواء النقل أساس العقل كان ملا
املجريات.1 وبتكرار العادات بجريان يتم عاديٍّا وليس عقليٍّا الوجوب كان ثَمَّ وِمْن العقل؛
املستوى مستويني؛ يكشف التعبري يف املستعملة اللغة تحليل إن الوجوب؟ يعني فماذا
يقوم أيًضا إنساني مستًوى ثم إنساني موقٍف عن تعبريًا اللغة فيه تكون حيث اإلنساني
فالواجب ثَمَّ وِمْن مشخص.2 مطلٍق موقٍف إنساني، غري موقٍف عن تُعربِّ اللغة أن ادَّعاء عىل
وموضوعاتها القيم وجوب إنساني، ملعنًى صفة بل رضوري مشخٍص لوجود صفة ليس
املنطقية باالستحالة يتحدَّد وال صوريٍّا وجوًدا الرضوري الوجود ليس عدمها. واستحالة
باستحالة يتحدد إنساني وجوٌب هو بل الطبيعية، باالستحالة يتحدد ماديٍّا وجوًدا وال
الوجوب الرسالة. وتحقيق بالدعوة واإلحساس الفعل عىل الباعث هو الوجوب القيمة. غياب

ص٢٠٦. ص١٨٦-١٨٧، الكلنبوي، حاشية 1

معنى عن البحث عىل تنبني العقلية) (الواجبات الدعاوى هذه وجملة قائًال: الغزايل ذلك الحظ وقد 2

وهل ويقبح يحسن هل العقل أن يف القول وطوَّلوا فيه الخائضون خاض ولقد والقبيح. والحسن الواجب
وكيف فيها. االصطالحات واختالفات األلفاظ هذه معنى يحصلوا لم ألنهم الخبط كثر دائًما؟ يوجب
محصًال فهًما الواجب معنى يفهما لم بعُد وهما واجب، غري أم واجب العقل أن يف خصمان يخاطب
ألفاظ ستة معنى عىل الوقوف من بد وال االصطالحات. عن البحث فلنقدم بينهما. فيما عليه متفًقا
األغاليط ومثار مشرتكة األلفاظ هذه فإن والحكمة. والسفه، والعبث، والقبيح، والحسن، الواجب، هي:
ثم أخرى بعباراٍت العقل يف املعاني وتحصل األلفاظ نطرح أن املباحث هذه أمثال يف والوجه إجمالها.

.(٨٤ (االقتصاد، فيها االصطالحات تفاوت إىل وننظر عنها البحث تم التي األلفاظ إىل نلفت
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الواجب ل األوَّ أربعة: مستوياٍت عىل إذن الواجب يطلق الوجوب.3 هو والوجود الوجود، هو
تعبريًا ومشخًصا موضوعيٍّا وجوًدا القيمة افرتاضوجود وهو الوجود، واجب بمعنى اإللهي
الطبيعية الظواهر رضورة بمعنى الطبيعي الواجب الثاني األفعال. يف الذاتي وجودها عن
الحال هو كما واحد وجوٍب يف مًعا يتَّحدان قد ل. األوَّ الوجوب يقابل وهو قوانينها، وحتمية
نظرية يف الحال هو كما مستقلَّني وجوَدين يف ينفصالن وقد العالم، ِقَدم أو الوجود وحدة يف
عىل بناءً تركه عىل فعله يرتجح ما أي اإلنساني، الواجب والثالث العالم. حدوث أو الخلق
وأكل العطشان رشب مثل البدائية الطبيعية األفعال ليست وهي املضار. ودفع املنافع جلب
التي القصدية اإلرادية األفعال بل آخر، عالٍم يف أم العالم هذا يف ذلك كان سواء الجائع،
أو محال أمٍر إىل وقوعه يؤدي الذي املنطقي الواجب والرابع الحرية. ملمارسة نتيجة تكون
والوجوب قوانينها، وحتمية رضورتها الطبيعة يف الوجوب كان وملا ضده. إىل اليشء انقالب
بمعنى والوجوب هللا، أي الوجود، واجب بمعنى الوجوب بقي املنطقية، الرضورة العقل يف
يف اإلشكال وليس واحد. ووجوٌد واحد وجوٌب الحقيقة يف وهما األفعال. يف األخالقي الواجب
يلزم ما وهو املنطقي الوجوب أو الشمس وجوب أو الساقط الحجر مثل الطبيعي الوجوب
وجوب يف اإلنساني، والوجوب اإللهي الوجوب يف اإلشكال ولكن املحال، عدمه فرض من
يطلق أن الجائز من كان وإن يتمايزان؟ حد وإىل يتحدان حد أي إىل القيمة، ووجوب هللا
يتحدد اإلنساني الوجوب كان وملا هللا؟ عىل إطالقه املمكن من فهل اإلنسان، عىل الوجوب
عن مرضة يدفع وال منفعة يجلب ال فاهلل هللا، عىل يُطَلق ال فإنه املضار، ودفع املنافع بجلب
الوجوب خالل ومن اإلنسان لصالح الرشيعة خالل من يفعله فإنما ذلك فعل وإن نفسه.
املفاسد ودرء املصالح تحقيق عىل بناءً اإلنساني أو اإللهي أساسالوجوب فالغاية اإلنساني.
وإن اإلنساني، والقصد اإللهي القصد فيها يتحدد التي الرشيعة مقاصد تحقيق خالل من
املالك ألنه هللا حق يف مستحيل فذلك الذم، تاركه يستحق ما يعني اإلنساني الوجوب كان
عىل مستحيل أيًضا ذلك فإن بالحكمة، مخلٌّ ترُكه ما يعني الوجوب كان وإذا واملترصف.
يفعله أال نفسه عىل هللا قدر ما يعني الوجوب كان وإذا ومصلحة. حكمة كلها أفعاله ألن هللا
عنه.4 خالفه صدور المتناع هللا عىل يجوز ال أيًضا فإنه جائز تركه كان وإن يرتكه وال

أنها غربت إذا الشمس وعىل واجب، أنه القديم عىل ويطلق محالة، ال فعل عىل فيطلق الواجب ا أمَّ 3
ص٨٤-٨٥). (االقتصاد، واجبة
ص١٨٥–١٨٩. الدواني، رشح 4
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واملقارنة الرتجيح خالل ومن واالختيار الحرية خالل من محضيتم إنسانيٌّ إذن فالوجوب
وتملق باأللفاظ ك والتمحُّ اإليمان يف املزايدة إذن املطلوب ليس وغلبة. قوة البواعث بني
وهو كذا!» يفعل أن هللا عىل «يجب يقول: من هناك بأن البسطاء وإيمان العامة شعور
يوجب وكيف الخالق؟ أو هللا عىل العاقل أو العقل يحكم أن يجوز فكيف املأفون! املجنون
نفسه عىل فأوجب يعذب؛ أن له مباًحا كان وكأنه موجب غري يزل لم أن بعد نفسه عىل هللا
األمر ليس الدهرية؟ قول وهو األزل منذ نفسه عىل ذلك موجبًا هللا يكون وكيف ذلك؟ غري
اإلنسان؛ عىل حتى وال بل هللا، عىل يجب يُقال أن يرىض أحد من فما األلفاظ. صياغة يف
الذاتية العامة الحقائق وجوب األشياء، ومن الحكمة من الطبيعة، ومن العقل من فالوجوب
للقبض الدرك وخفراء الرشطة استدعاء إىل تهدف املزايدة وكأن الخارجي. الوجوب وليس
مؤامرة ويدبرون الحاكم سلطة يف يُشكِّكون الذين القانون عىل الخارجني املجرمني عىل

الحكم.5 نظام لقلب

والتكليف الخلق (1)

عىل يدالن أنهما إال لفظني بدوا إن وهما والتكليف. الخلق هما العقلية الواجبات وأول
بالرضورة. الخلق يتضمن فالتكليف خلق؛ بال تكليف وال التكليف. هو واحد عقيلٍّ واجٍب
بال خلق تكليف بال والخلق الخلق، غاية التكليف ألن تكليف؛ بال خلق أيًضا يجوز وال
وبال هدف أو غاية بال الخلق، ملجرد ابتداءً الخلق إذن يستحيل عبثًا. يكون وبالتايل غاية،
منه؟ الهدف وما مكلف غري خلق من الغاية وما للغائية. إنكار تكليف بال الخلق تكليف.6
العلة هي القدماء عند الغائية والعلة الرشع، أساس والتعليل بالغائية، التعليل ينكر وكيف

رهبة: وال حياء دون كثريًا فيه يردد كالم رئيسهم وابن املعتزلة رئيس الجبائي عيل ألبي مسائل يف 5

شعري فليت الناس. عرض من رجل عن أو نفسه عن يخرب املجنون وكأنه كذا»، يفعل أن هللا عىل «يجب
بوجوب قىض الذي هذا هللا عىل أوجب َمن شعري ليت فيقول نفسه به يسائل حس أو عقل له كان أما
مما كفر وهذا له فاعل ال فعًال يكون كان وإال رضورة موجب من وإيجاب وجوب لكل بد وال عليه.
يلزمه أو كذا يفعل أن هللا عىل يجب أنه مع الجنون هذا إطالق يف املعتزلة جميع بني يمانع وال … أجازه

ص٧٦). ج٣، (الفصل، املحض. الكفر لهذا فاعجبوا كذا يفعل أن
(األصلح، واجب غري الخلق ابتداء أن يف املعتزلة؟ بعض فيه ويشاركهم األشاعرة موقف هو هذا 6

وال بالتفضل ويبتدئهم الجنة يف الخلق هللا يبتدئ أن يجوز هل املعتزلة اختلف وقد ص١١٠–١١٥).
ص٢٨٩). ج١، (مقاالت، معرفة إىل ويضطرهم املعرفة من شيئًا يكلفهم وال الثواب ملنزلة يعرضهم
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الفائدة عنه. املضار ودرء هلل املنافع جلب وليس هللا، عىل الفائدة تعود ال الحقة؟ الفاعلة
التكليف. مدار وهما وعقل حرية بال خلق فال عنه.7 املضار ودرء له املنافع وجلب لإلنسان
تمنى ما وإذا وألم، وغم رضر غري من ًما متنعِّ الجنة يف يخلق أن اإلنسان تمنى ما وإذا
فإن شيئًا، يكونوا لم أن أو منسيٍّا نسيًا يكونوا وأن عدًما العالم هذا يف يكونوا أن العقالء
أحد. يعرفه لن حينئٍذ ألنه وهلل؛ بل ولإلنسان، للحياة ومحو للعدم وتمنٍّ للوجود إنكار ذلك
وبالعبث بالغثيان لإلحساس ونتيجة يشء لكل ونهاية للذات وتدمريًا للوجود إلغاءً ويكون
ونتيجة اإلنسان، يقرتفها التي السيئة لألعمال نتيجة ذلك يأتي وقد والالهدف. وبالالغائية
ليتني «يا يقول: الذي هو وحده والكافر والعقل. الحرية إعمال ولعدم بالواجب القيام لعدم
ويقتل ويحيا يُقتَل أن الشهيد ويتمنى ا. حقٍّ ربه وعده ما يجد املؤمن ولكن ترابًا»، كنت
لإلحساس مجازية صورًة التمني هذا يكون وقد الشهادة. لذة من يحرم ال حتى ويحيا
مثل: وذلك دقيقة، محاسبًة النفس ومحاسبة تأديتها عدم من والخوف والتبعة باملسئولية
الصالحني واألولياء واملرسلني لألنبياء اإلحساس هذا يأتي وكيف أمي». ولدتني ما «ليتني
إرادٍة عىل يشء إيجاب الخلق وجوب يعني ال الدعوات؟8 وأصحاب الرساالت أرباب وهم

فيه. الثبات عنرص عىل حفاًظا اإلنسانية الحياة يف اإليجاب بل مطلقة،
امُلطلق األمر صياغة إىل اإلنساني، الوجوب أي العقلية، الواجبات رفض يؤدي وقد
عصيانه. يف والجور طاعته يف العدل أحد. يراجعه ال الذي امُلطلق والسلطان امُلطلق والحاكم

له.9 يخضع قانون وال عليه مراجعة ال والظلم العدل مقياس يحدد الذي هو

حق يف محال والرضر محال. نقيضه يكون أو آجًال ا وإمَّ عاجًال ا إمَّ رضر تارَكه ينال ما الواجب 7
ال الخلق لفائدة ذلك عليه يجب إنما قيل: إن … محال لزوم الخلق وترك التكليف ترك يف وليس هللا.
نطالب ونحن الوجوب. هو املعلل والحكم للتعليل الخالق لفائدة قولكم يف الكالم قلنا: الخلق؛ لفائدة

ص٩١-٩٢). (االقتصاد، !… العلة ذكر يعنينا وال الحكم بفهم
الطائر.» ذلك كنت ليتني األرض، من رفعها تبنة كنت «ليتني قولهم: والعقالء واألولياء األنبياء عن نُقل 8

األوىل يف له أُِعدَّ ملا موجوًدا يكن لم أنه لو يود فإنه والالوجود الوجود بني نفسه راجع إذا عاقل وكل
بعضهم إن حتى به والتربم لذلك التكرُّه الصالحني واألولياء املرسلني األنبياء عن نُقل ولهذا والعقبى؛

ص٢٢٧). (الغاية، شيئًا» أُك لم ليتني يا أمي، تلدني لم ليتني يا منسيٍّا، نسيًا كنت ليتني «يا قال:
توجه يشء، عليه يجب ال هللا، عىل اإليجاب نفس ص٢٦٨). (اإلرشاد، هللا أو العبد عىل عقًال واجب ال 9

املخرتعات مخرتع الرب ص٢٧١). (اإلرشاد، غريه أمر به يتعلق وال اآلمر، ألنه إجماًعا محال عليه األمر
العبد عىل يشء وجوب عىل العقل داللة يف إذن معنى فال هللا خلق من العبد يكتسبه وما سواه. خالق فال
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وإرادته هللا بخلق الكل قول يعني وال تكليف.10 بال العباد تخلية ثم الخلق يجوز وال
إىل إشارة مجرد الخلق التكليف. عىل مرتكز والخلق الخلق، جوهر فالتكليف التكليف؛
العمل لتحقيق السبيل هو فالتكليف موجوًدا معلوم كل دام وما مدلول. إىل ودليل معنى،
غري الطرَفني استواء حرية ألن الفعالن؛ يستوي ال التكليف ويف موجود. إىل وتحويله
حرية يؤكد بل التكليف يمنع ال آخر عىل فعٍل وترجيح البواعث. لوجود نظًرا موجودة؛
بني أو والواقع املثال بني األفعال يف تفاوت يوجد لذلك التمييز؛ عىل العقل وقدرة االختيار
من والعمل اإليمان موضوع كان أيًضا ولذلك األصوليون. يقول كما والرخصة العزيمة
الفكرة طريق عن الرتجيح أسباب أحد التكليف يكون وقد الدين، أصول علم موضوعات
مقرون التكليف االستطاعة. هي فتلك قبله، أو الفعل مع التكليف يقع ال للفعل. هة املوجِّ
ووقوًعا عقلية حجًة القضية ليست تكليف. فالخلق التكليف؛ يحدث الخلق بمجرد بالخلق.
فيه العقل يشكل فعيل وجوديٍّ إنسانيٍّ مرشوٍع تأسيس القضية بل منطقي، تناقٍض يف
الحرية إظهار التكليف من الغرض له. نقيًضا يشكل وال املرشوع لتحقيق الوسائل أحد
من للخلق النداء هذا هو والتكليف إيجاد. مرشوع والوجود خلق، مرشوع فالخلق والعقل،

العقل.11 وإعمال الحرية ممارسة أجل

معلومة كلها الواجبات أصحابنا: قال شيئًا. يوجب ال العقل ص٢٧١). (اإلرشاد، إياه إيقاعه استحالة مع
يقول ص٨٤). (االقتصاد، بالرشع بل بالعقل يشء عليه يجب ال العبد إن ص٢٦٣). (األصول، بالرشع
وأنه ذلك يف شك ال والحقيقة. والحكمة والحق العدل فهو كان يشء أي يفعل أو فعل ما كل حزم: ابن
وهو أمره، خالف مما واإلنس الجن من عباده عصيان يف ظهر ما وهو جوًرا. هللا اه سمَّ ما إال جور ال
العايص، وعقاب املطيع وإثابة املنعم شكر وكذلك ص٩٩-١٠٠). ج٣، (الِفَصل، شاء كما فيهم خالقه
ما وكل اللطف، وال األصلح وال بالصالح ال بالعقل ما يشء هللا عىل يجب وال العقل دون بالسمع يجب

ص١٥٤-١٥٥). ج١، (امللل، آخر وجٍه من نقيضه فيقتيض املوجبة الحكمة من العقل يقتضيه
حيث من يجب ال العاقل تكليف أن يف ص١١٥–١٢٠). (األصلح، واجب غري املبتدأ التكليف أن يف 10

يضطره بأن املعرفة يكلفه وال عاقًال يجعل أن منه يجوز قد ص١٢١–١٢٦). (األصلح، له عاقًال حصل
أنه يعلمه بأن القبيح يفعل أال إىل ويُلِجئه نعمه، عىل شكره وإىل وفعله ذاته يختص فيما به العلم إىل
عن العباد تخلية يجوز السنة أهل وعند ص١٢٦–١٣٧). (األصل، وبينه بينه وجعل عنه ملنع رامه لو
به اندفع وال نفع إليه يرجع لم إذ هللا عىل واجبًا يكن لم التكليف وأصل ص١٤٩). (األصول، التكليف

ص١٥٤-١٥٥). ج١، (امللل، رضر عنه
ما املعتزلة: وعند التكليف؟ ففيم وإرادته بخلقه الكل كان إذا (أ) أربعة: بأموٍر التكليف نُفاة احتجَّ 11
عند التكليف (ب) الوجود. ممتنع فهو العدم معلوم كان وما الوقوع، واجب فهو الوجود معلوم كان
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حجج أكثر وإن الناس.12 لعامة التكليف أجل من واجبة الرسل بعثة كانت ثَمَّ وِمْن
اإلنسان. أفعال بحرية مرتبط التكليف أن عىل يدل مما الجربية، من مستمدة التكليف نفي
وبالتكليف وبالخلق يشء، بكل يقوم الذي هو هللا ألن فذلك للتكليف نفيًا الجرب كان وإن
واألفالك، والحيوان كاألرضوالنبات كوني موجوٍد مجرد غاية، وال له هدف ال اإلنسان وكأن
الجربية أثبتت ما وإذا فضيلة. وال له ميزة ال املوجودات، من كغريه وجود زينة، مجرد
الوحي. فهم عىل وقدرته للعقل إنكار وهذا صفته. بيان من تمنع فإنها التكليف جواز
جهل أبي تكليف يف املشهور واملثل واحد. آٍن يف العقل ولقدرة األفعال لحرية إلغاء فالجرب
األفعال حرية بنفي التكليف يبطل وبالتايل سيكفر؛ أنه معلوم وهو باإليمان لهب وأبي
مختاًرا. لكونه كان لهب أبي تكليف إن اضطرارية.13 كلها اإلنسان أفعال ويجعل أساًسا

التكليف؟ ففيم ممتنع؛ واملرجوح واجب فالراجح الرجحان وعند الفعل، يمتنع أو محال الداعني استواء
املقدور. حصول يعني الفعل ألن محال؛ قبل وجد وإن فمحال الفعل حصول حال التكليف وقع إن (ج)

ص١٥٠). (املحصل، الحكيم عىل جائز وغري عيب فهو غرًضا الشاق بالفعل األمر يكن لم إن (د)
إظهار أمكن بل محاًال، وال قبيًحا يكن لم بعث لو وأنه الرسل، بعثة هللا عىل يجب ال األشاعرة عند 12

يف ص١٤٠–١٥٠). (املحصل، للمعتزلة خالًفا هللايشء عىل يجب ال ص٨٤). (االقتصاد، باملعجزة صدقهم
ص٤٠–٥٠). (النظامية، يشء هللا عىل يجب ال ص١٣٠–١٥٢). (الرشح، التكليف عن العباد تخلية جواز
يكلف أال يجوز أنه ندعي ص١٨٩–١٩٨). (الطوالع، عليه حاكم ال إذ يشء؛ هللا عىل يجب ال تعاىل وأنه
وإذا عليه واجبًا ذلك يكن فلم خلق وإذا يخلق أالَّ هلل يجوز أنه ندعي ص٨٣). (االقتصاد، عباده هللا
تحسني منعنا وقد ص٩١-٩٢). (االقتصاد، عليه واجبًا ذلك يكن فلم كلفهم وإذا يكلفهم، أالَّ فله خلقهم
أن السنة أهل وعند ص٢٩٥). (اإلرشاد، هللا عىل واجب ال أنه وأوضحنا البرصيني، عند وتقبيحه العقل
حكيًما. يكن لم يكلفهم لم لو أنه القدرية قول خالف وهذا منه. عدًال كان شيئًا عباده يكلف لم لو هللا
من قول خالف عىل جائًزا كان كلفهم ما بعض نقص أو كلفهم ما عىل العباد تكليف يف زاد لو وقالوا:
علمه يف حينئٍذ السابق وكان الحكمة عن خروج بذلك يلزمه لم يخلق لم لو وكذلك القدرية. من ذلك أبى
لم لو أنه القدرية قول خالف عىل منه ذلك جاز األحياء دون الجمادات هللا خلق لو وقالوا: يخلق. ال أنه
قول خالف منه، فضًال ذلك لكان الجنة يف كلهم عباده هللا خلق لو وقالوا: حكيًما. يكن لم األحياء يخلق

ص١٣٧–١٤٠). األصلح، ص٣٤١-٣٤٢؛ (الِفَرق، حكيًما يكن لم ذلك فعل لو أنه القدرية
(الرشح، كلفه ما صفة بيان وعدم للعبد التكليف تجويز استحالة عىل املجربة ُشبه تعتمد 13

كان الغرض عن عري لو وألنه تكليفه فيقبح مجبور العبد أن بحجة التكليف إنكار ص٥٠٧–٥٠٩).
ابتداءً تحصيله عىل قادر فإنه لغريه وال لتعاليه له يكون ال الغرض فذلك لغرض كان وإن فيقبح، عبثًا
كونه حيث من كان لهب أبي تكليف إن القايض ويقول ص١٥١-١٥٢). (التحقيق، التكليف فيقبح
ص١٤٧-١٤٨). (الرشح، االختيار ينايف ال والعلم العلم، حيث من يؤمن ال بأنه عنه واألخبار مختاًرا،
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العقلية الواجبات خامًسا:

فليس العلم خالف عىل حدث ولو لإلرادة. وليس للعلم نتيجة يؤمن ال بأنه عنه واإلخبار
اإلرادة داخل إنسانية إرادٍة حرية هناك ألن بل علًما، الجهل أو جهًال العلم انقالب ذلك
الوقائع. بعد يحدث تجريبي علٌم هللا علم أن إىل باإلضافة اإللهي. العلم داخل وليس اإللهية
الطابع هذا عىل دليل والنسخ واملثبطني. العاملني بني الفرق هللا ليعلم امتحان؛ والحياة
وما منه فائدة ال ما فعل هو فالعبث محاًال، هللا عىل العبث كان وملا اإللهي. للعلم البعدي
الكفر. عىل ويجربه يكفر أنه يعلم وهو باإليمان جهل أبي تكليف فيستحيل فيه، عقل ال
الوجود إمكانيات وإظهار الرسالة أداء بل والثواب، النعيم التكليف من الهدف ليس
استحقاق التكليف من الغاية وليست العقل.14 وإعمال الحرية ممارسة يف اإلنساني
اإلنسانية تأكيد منه الغاية إنما هدًفا ليس الثواب ألن قبيح بالتعظيم التفضيل ألن التعظيم؛
اإلنسان يتحول أن إمكانية التعظيم يعني قد ق. متحقِّ واقٍع إىل ممكن مرشوٍع من وتحويلها
فيصبح إليه، والعودة بالخالق التشبه وبالتايل بفعله، اإلنسان محدودية عىل والقضاء إله إىل
الخلق كان فإذا للخلق. مقابل خطٌّ املعنى بهذا التكليف كان. كما معه أحد ال وكأن الخالق
التعظيم عيب ليس هللا. إىل العالم من حركة يكون التكليف فإن العالم، إىل هللا من حركة
خارجي. ربٌط وهو بالجزاء الفعل يربط أنه عيبه بل العقليني، والقبح الحسن عىل يقوم أنه
الفعل. وجوب يف يطعن ال االستحقاق غياب إن بل ذاتها. باألفعال مرتبطة األفعال نتيجة
اإلنساني التحدي مظاهر أحد ذلك كل يكون قد واملعاناة والجهد واملشقة الرضر وحدوث

الفعل.15 عىل وإقدامه
إنسان، يوجد وال لها. تأكيد إال هو ما والوحي اإلنسان، طبيعة من نابع التكليف
جماًدا يكون أن ويتمنى رسالة، ذا إنسانًا يكون أال ويتمنى ويل، أو نبي يوجد أال واألَوىل

فلم له، مقدوًرا بكونه منه ومتمكن نفسه يف ممكن به كلفه ما فإن بها، احتجاج ال جهل أبي قصة إن
ص٥١١–٥١٨؛ الرشح، ص٢٤٥؛ ص٢٣٣، (الغاية، ر متصوَّ وال واقع غري التمكني من أوجدناه ما يكن

ص٩٣-٩٤). االقتصاد،
األذَوات؛ دون بامللذات عليهم ويتفضل الجنة يف الخلق هللا يبدأ أن يجوز ال املعتزلة من فريق عند 14

أال يجوز ال الثواب. منزلة املنازل وأعىل املنازل، ألعىل إال عباده يعرض أن حكمته يف يجوز ال هللا ألن
أباح قد هللا لكان مأمورين بها يكونوا لم فلو مضطرين. إليها يكونوا أن ويستحيل املعرفة، هللا يكلفهم

الحكمة. عن خروج وذلك به الجهل لهم
الطوالع، ص١٤٩-١٥٠؛ (املحصل، الخلق بعد والتكليف الخلق عليه يجب املعتزلة من طائفة قالت 15

.(١٩٨ املطالع، ص١٩٧-١٩٨؛
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

إنكار للتكليف الوحي إنكار ويف للطبيعة. مؤيًدا إال الوحي يأتي أن يمكن وال طبيعة. أو
توجد فرسالته ُوجد قد اإلنسان دام ما تكليف؟ بال إنسان يوجد كيف اإلنساني. للوجود
والجماد اإلنسان بني الَفرق إن للعالم؟ مثايل كنظاٍم الوحي بتحقيق سيقوم الذي ومن معه.
مكلًَّفا؛ بالرضورة يكون فإنه عاقًال حرٍّا اإلنسان دام وما واألمانة. الرسالة أداء التكليف، هو
أداؤه اإلنسان وجود مًعا. والتكليف للخلق الوجوب فيكون بالتكليف، الخلق يقرن لذلك
تكليف؟ وال خلق بال هللا يُعَرف وكيف تكليف؟ وال خلق بال العالم يعني وماذا رسالته.16
الذات ترى كما كموضوع نفسها األوىل الذات يف ترى أخرى ذاٍت من إال الذات تُعَرف ال

الفارغة.17 الصورية الوحدة من خروًجا كموضوع، الثانية الذات يف نفسها األوىل
يستحيل وبالتايل الجهد، بذل عن تعبري ألنه اإلنسانية الطاقة حدود يف داخل والتكليف
إال رشط له ليس آخر إىل متكلم من كالم مجرد التكليف يكون وكيف يُطاق. ال ما تكليف
الوحي هل واستطاعة؟ قدرة إىل حاجة يف والفعل للفعل، طلبًا الكالم يتضمن أال الفهم؟
التكليف اإلنسان؟ بقدرة يتحقق للعالم مثاليٍّا ونظاًما للفعل نداءً وليس مفهوم كالٍم مجرد
وإذا عميل. تحقق دون نظري فهٍم مجرد وليس املجهود بذل وعىل الخطاب فهم عىل قائم
لغويٍّا التكليف أن صحيح مطلوبًا. يكون ال الفهم رشط حتى فإن العقل، أساس النقل كان
أدنى من يكونان والسؤال الدعاء وأن املثل، من االلتماسيكون وأن أدنى، إىل أعىل من يكون
عىل التأكيد بل بمثله، مثل أو بأعىل أدنى أو بأدنى أعىل عالقة ليست املسألة ولكن أعىل، إىل
إيجاد مرشوع نفسه فالوجود الوجود؛ عن دفاًعا اإلرادة وقدرة الفعل وغاية العقل وظيفة
بالفعل تحقيقه تم قد به لنا طاقة ال ما يكلِّفنا بأالَّ هلل دعاءنا إن والفعل. بالحرية يثبت

يَْحِمْلنََها أَْن َفأَبنَْيَ َواْلِجبَاِل َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َعَىل اْألََمانََة َعَرْضنَا ﴿إِنَّا املشهورة: اآلية معنى هو هذا 16

َربَُّك َقاَل ﴿َوإِذْ األرض: يف هلل اإلنسان خالفة معنى أيًضا وهو ،(٧٢ :٣٣) اْإلِنَْساُن﴾ َوَحَمَلَها ِمنَْها َوأَْشَفْقَن
َقبِْلِهْم﴾ ِمْن الَِّذيَن اْستَْخَلَف َكَما اْألَْرِض ِيف ﴿َليَْستَْخِلَفنَُّهْم ،(٣٠ :٢) َخِليَفًة﴾ اْألَْرِض ِيف َجاِعٌل إِنِّي ِلْلَمَالِئَكِة
َغرْيَُكْم َقْوًما َربِّي ﴿َويَْستَْخِلُف ،(١٣٣ :٦) يََشاءُ﴾ َما بَْعِدُكْم ِمْن َويَْستَْخِلْف يُذِْهبُْكْم ْ يََشأ ﴿إِْن ،(٥٥ :٢٤)
اْألَْرِض ِيف َليَْستَْخِلَفنَُّهْم اِلَحاِت الصَّ وََعِملُوا ِمنُْكْم آَمنُوا الَِّذيَن هللاُ ﴿َوَعَد ،(٥٧ :١١) َشيْئًا﴾ ونَُه تَُرضُّ َوَال
،(٣٩ :٣٥) ،(١٦٥ :٦) اْألَْرِض﴾ َخَالِئَف َجَعَلُكْم الَِّذي ﴿َوُهَو ،(٥٥ :٢٤) َقبِْلِهْم﴾ ِمْن الَِّذيَن اْستَْخَلَف َكَما

.(٦٢ :٢٧) اْألَْرِض﴾ ُخَلَفاءَ ﴿َويَْجَعلُُكْم ،(٧٣ :١٠) ،(١٤ :١٠) اْألَْرِض﴾ ِيف َخَالِئَف َجَعْلنَاُكْم ﴿ثُمَّ
أُعَرف، أن فأحببت مخفيٍّا، كنًزا «كنت الصوفية: يُردِّده الذي املشهور القديس الحديث معنى هو هذا 17

عرفوني». فبه الخلق فخلقت
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سماحة إىل واالنتهاء واملنسوخ الناسخ ويف الخمسني، وليس الخمس الصلوات فرض يف
قواعَد يف األصول علماء وضعه ما وهو والوهن. والضعف ف بالتخفُّ واالعرتاف الرشيعة
تكليف وحجة إلخ. … املحظورات» تبيح «الرضورات رضار»، وال رضر «ال باسم: معروفة
تكون واحدة بواقعٍة وكيف العقل. وهدم يُطاق ال ما وتكليف الجرب يف لهب أبي إيمان
يجوز ال والعدل؟18 التوحيد أصيل يف العقليات، يف العقائد علم وهو بأكمله لعلم أساًسا
كما قبُل من بعصيانه علم العايصالذي تكليف بني ذلك يف فرق ال يُطاق، ال ما تكليف إذن
وقلب الضدَّين بني الجمع عىل يقوم تكليف وبني جهل، وأبي لهب أبي حال يف الحال هو
وعبث، سفه يُطاق ال ما تكليف إن بالقدرة.19 متعلق غري ممكن بأمٍر التكليف أو الحقائق
بما التكليف يتم فكيف التحقيق، التكليف من الغاية كانت وإذا تركه. يجب قبيح وكالها
حدود عن الفعل يخرج فكيف األحكام، تنفيذ التكليف من الغاية كانت وإذا يُطاق؟ ال

الطاقة؟20

عليه يجب ال ألنه نتيجة؛ عندنا جائز يُطاق ال ما تكليف … يُطاق ال ما تكليف يمتنع ال األشاعرة عند 18

هلل ص٣٣٠-٣٣١). (املواقف، لحكمه ب ُمعقِّ وال يريد ما ويحكم يشاء ما يفعل يشء، منه يقبح وال يشء
ورشطه به، املكلف وهو متعلق له خطاب نوع التكليف … يطيقونه ال وما يطيقونه ما العباد يكلف أن
يكلفنا أن له ص٨٣). (االقتصاد، الكالم لتحقيق برشط فليس ممكنًا كونه ا وأمَّ فقط. مفهوًما يكون أن
(الفصل، ذلك يحملنا أال يف أمرنا ملا ذلك له يكن لم ولو حقه. من لكان ذلك شاء ولو به. لنا طاقة ال ما
قياس إىل يرجع إنما املعتزلة وكالم البتة. يشء منه يقبح فال الترصف، مطلق تعاىل أنه ص١٠٠). ج٣،
التكليف نفس يف وأرسار ومصالح لِحَكم الغيوب عالم فتكليف بالرضورة. باطل وهو الشاهد عىل الغائب

ص١٤٧). (التحقيق، إليها العقول تهتدي ال قد والعقاب الثواب استحقاق ويف
إخباره، أو إرادته أو وقوعه بعدم هللا لعلم الفعل امتناع أدناها (أ) ثالث: مراتَب عىل يُطاق ال ما 19

وإال إجماًعا، واقع بل جائز، بهذا والتكليف بالضدَّين. تتعلق ال ألنها الحادثة القدرة به تتعلق ال فمثله
وهذا الحقائق وقلب الضدَّين بني كالجمع مفهومة النفس، المتناع أقصاها (ب) مكلًَّفا. العايص يكن لم
يقع ال أنه هللا بعلم يمتنع ما (أ) ثالثة: املحال مراتب ص٣٣٠-٣٣١). (املواقف، … الوقوع مقصود غري
التكليف ويف الحقائق كقلب لذاته يمتنع ما (ب) به. التكليف وقوع يف نزاع وال بإخباره أو بإرادته أو
وهو لقدرة متعلًقا يقع لم ولكن نفسه يف أمكن ما (ج) واقًعا. به املكلف تصور يستدعي ألنه تردد به

ص١٤٧-١٤٨). (التحقيق، يُطاق ال بما التكليف
(التحقيق، تركه فيجب بالحكمة؛ يليق ال قبيح وكالهما وعبث، سفه يُطاق ال ما تكليف املعتزلة عند 20

(املحصل، يُطاق ال ما تكليف قبح ص٨٣). (االقتصاد، يُطاق ال ما تكليف املعتزلة أنكرت ص١٤٧).
البالد أقايص إىل امليش وألزمه املصاحف نقط األعمى كلف من فإن عقًال، املعتزلة قبَّحه ص١٤٧)،
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املنعم ُشكر (2)

قبيح. الشكر وعدم حسن املنعم فشكر العقلية؛ الواجبات من املنعم» «ُشكر يكون قد
اإلحسان؛ النعمة من فالقصد النظر.21 مثل االعتزال يف الخمسة األول مقدمات يف ويظهر
أي املنفعة هي النعمة إليه؟ ُمحَسن اإلنسان هل سؤال: يبقى ولكن الشكر. استوجبت لذلك
من وهي ًال. تفضُّ أو هبة وليست الرشع أساس العباد مصالح بها واملنفعة والرسور، اللذة
ونفيها معارضتها أو الطبيعة تمثُّل هو الوحيد الشكر مشخصة. إرادٍة من وليست الطبيعة
عمل والقلب بالعمل، بل بالقلب أو باللسان يكون ال واالعرتافبالشكر لها. والتنكُّر ورفضها
مضمون. بال صورية ألنها عليه؛ تدل وال للشكر تكفي ال رمزية أعماٌل العبادات للشعور.
رسالة تحقق التي املضمون ذات األعمال بالشكر، تفي التي هي املبارشة األعمال إنما
عن النظر الواجببرصف وتأدية العمل هو الوحيد والشكر شكر. األعمال الحياة. يف اإلنسان
الواجب أداء مجرد ولكن جحود، وال شكر ال ونواهيه.22 هللا أوامر يحقق أن يف أحد إرضاء
تسعى التي والطاعة شكًرا تكون التي الطاعة بني التوفيق يمكن وال الرسالة. وتحقيق
واملوت، الحياة مثل هللا إال عليها يقدر ال ما منها والنعم متضادان. فعالن فهما الثواب، لنيل
الشكر؛ األوىل استوجبت فإذا الجهاد. ونعمة املعرفة نعمة مثل غريه عليها يقدر ما ومنها
ثالثة: املنافع كانت وإذا الذات. فعل من ألنها تستوجبه؛ ال الثانية فإن الغري فعل من ألنها
التعظيم سبيل عىل ال املستحق النفع والعوضوهو أوًَّال، الغري إىل املوصل النفع وهو التفضل
الشكر فإن ثالثًا، والتعظيم اإلجالل سبيل عىل املستحق النفع وهو والثواب ثانيًا، واإلجالل

(املواقف، الجماد كآمر وكان العقول بداية يف ذلك وقبح سفيًها، ُعدَّ السماء إىل الطريان منه وطلب
ص٣٣٠-٣٣١).

لحق قضاءً عباد ألنهم العباد عىل الشكر يجب العقلية. الواجبات من املعتزلة عند املنعم شكر 21

وشكر املعرفة وابنه: الجبائي وعند ص٩٦-٩٧). (االقتصاد، الشكر عىل الثواب عليه يجيء ثم نعمته،
بالطاعات نعمه عىل املنعم شكر ص١١٧). ج١، (امللل، عقلية واجباٌت والقبيح الحسن ومعرفة املنعم
إذا العاقل ص٧٧–٨٥). ص١٣٤، الرشح، ص٢٠٣؛ الخلخايل، (حاشية املعتزلة عند واجب والعبادات
مثواه، وأكرم ألثابه شكره ولو شكره، املنعم الرب منه يريد أن نظره ابتداء يف ز وجوَّ ربٍّا له أن علم
العقاب من األمن إىل يؤديه ما إيثار إىل يرشده فالعقل الجائزان له اضطر فإذا وأرداه. لعاقبه كفر ولو

ص٢٦٨). (اإلرشاد، الثواب وارتقاب
ص٢٤١. الغاية، ص٢٧٢؛ اإلرشاد، 22
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العقلية الواجبات خامًسا:

استحقاق. ألنهما والثواب العوض يف يكون وال ابتداءً التفضل يف أي فقط، ل األوَّ يف يكون
الحقوق ألداء متبادل بقانون بغريه اإلنسان ربط أي االستحقاق، صور إحدى إذن الشكر
الحقائق بني وخلط عليها إنساني إسقاٌط والشكر الطبيعة يف موجودة الحقائق إن املتبادلة.
الشكر، تستوجب ابتداءً هللا نعم كانت إذا الحرة. اإلنسانية واملعامالت الرضورية الطبيعية
وهو الشكر يكون وكيف للعمل. طبيعية نتيجٌة وفعله اإلنسان بجهد تتم التي نعمه فإن
عىل الشكر يتم وكيف الشكر؟23 من حقها استيفاء يمكن ال متجددة كثريٍة نعٍم عىل قليل
وتجنب الثناء لطلب الشكر كان وإذا واجب»؟ عىل شكر «ال العامية: األمثال ويف الواجب أداء
كان وإذا آخر؟ طرٍف من واقتضاء طرف تملق التملق؛ يف الشاكر يقع ال فكيف العقاب،
شاكًرا، كونه إىل فاعًال كونه من سيتحول اإلنسان فإن للتوفيق، بل للنعم فقط ليس الشكر
يف اإلنسان موقف ويتحول النعمة، أسري ذليًال صوفيٍّا ويصبح والشكر، بالحمد لسانه يلهث
الشكر ويصبح والحامد. الشاكر أو والسائل املستجدي موقف إىل الفاعل موقف من العالم
إال اإلنسان عىل فما ورشها، خريها الخارجية لألفعال وقبوًال عليه وقضاءً بل الفعل عن بديًال
يف وارَدين كليهما يجعل الشكر بعدم واآلخر بالشكر أحدهما تعارضالخاطران، إن الشكر.
العادات فاختالف له؛ عقيل أساٍس أي غياب يعني ال عادًة الشكر وكون اإلنساني.24 السلوك
إنكار إن اختالفظروفها.25 من بالرغم واحدة اإلنسانية التجربة معانيها. اختالف يعني ال
آلة مجرد إىل ويتحول مبادئه، ومع الغري مع آلية عالقٍة يف أيًضا اإلنسان يضع قد الشكر
االعرتاف من كنوع والجميل بالفضل االعرتاف إىل أحيانًا اإلنسان يحتاج وقد األحكام. لتنفيذ
خلق هللا ألن الجرب يف القضية تُثار ال لذلك الحر؛ للفعل واستمراًرا للعزيمة تقويًة بالحق
فيه. أو منه غاية بال خلقه هللا وكأن رضر، دفع أو نفع جلب لغرض، ال اضطراًرا العالم

ص٢٠٣. الخلخايل، حاشية 23

ص٧٩–٨١. الفصل، ص٢٦٩-٢٧٠؛ اإلرشاد، 24
يُتعب الشكر إسحاق: أبو األستاذ قال معنى. ال عادة الشكر أن الشهرستاني وحجة ص٢٨٣. النهاية، 25
الشاكر ينفع الشكر املعتزلة وعند وتركه. فعله الستواء فعله يف فائدة فال املشكور، ينفع وال الشاكر
الشاكر املعتزلة وعند كثرية. ونعمه قليل شكر ألنه الشاكر؛ يرض ربما األستاذ: قال املشكور. يرض وال
رضا طريق عن الشكر يقابلها. وال النعم يكافئ ال الشكر األستاذ: قال النعم. بعض عىل يقترص ال
الغزايل ويعطي ص٣٩٠-٣٩١). (النهاية، بالرشع يحسن فالشكر بالسمع. وهذا الشاكر، عىل املشكور
به االشتغال (ب) للتصوف). نقد (وذلك الدنيا عن العبد يرصف به االشتغال (أ) الشكر: لنتائج حجتنَي
تحريم (وذلك واألفعال والصفات الذات يف فيفكر يشكره من عىل للتعرف فضوليٍّا اإلنسان يجعل قد

ص٩٦-٩٧). (االقتصاد، الكالم) لعلم
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القبائح فعل اهللاعن تنزيه سادًسا:

اإلنسان، جانب من واجبات النعم وشكر والتكليف الخلق مثل العقلية الواجبات كانت إذا
اإلنسان عىل يُطَلق الوجوب لفظ ألن نظًرا هللا؛ أيًضا فتشمل العقلية الواجبات تمتد فقد
العقيل الواجب إن بل الوجود. واجب بمعنى والوجوب األخالقي الوجوب عىل مًعا، وهللا
«إلهي». واجٌب أم إنساني واجٌب هو هل عليه، الحكم يصعب والتكليف، الخلق أي ل، األوَّ
شكر اإلنساني، والواجب املكلَّف. وهو املخلوق هو واإلنسان املكلِّف وهو الخالق هو فاهلل
فالشكر املشكور؛ وهو هللا وبني الشاكر، وهو اإلنسان بني أيًضا فيه التمييز يصعب املنعم،

ونكران. جحود هناك كان وإال واملشكور الشاكر بني مشرتك فعٌل
وجانب هللا جانب الجانبني، بني التوتر هذا فيها يتضح أخرى عقليٌة واجباٌت وهناك
فعل عن وتربئته واملعايص، واآلثام والرشور القبائح فعل عن هللا تنزيه مثل وذلك اإلنسان،
لم إن عليه؟ والجور الظلم تجويز يمكن كيف هللا؟ إىل القبائح إضافة يمكن وكيف الظلم.
عىل األمة تجمع القبيح؟ فعل عن هللا تنزيه إىل الطريق هو فما عقلية، واجباٌت هناك تكن
يرجع هل والتصور. األساس يف الخالف ولكن الواجب، يرتك وال القبيح يفعل ال هللا أن
ملكه، يف يريد ما يفعل وملك حكمه، يف يشاء ما يفعل الحاكم فهو وصفاته، ذاته إىل ذلك
اآلالم عن وتعويًضا والعلية للغائية وإعماًال واألصل للصالح رعايًة العقل حكم ذلك ألن أم
التنزيه أن حني يف الذات، طبيعة إىل يرجع األوَّل التنزيه بالعباد؟ لطًفا تقدير أقل عىل أو
جانب من مفرتض والثاني هللا، جانب من مفروض األوَّل العباد. مصالح إىل يرجع الثاني

اإلنسان.



(٣) الثورة إىل العقيدة من

والرش؟ الخري هللاخالق هل (1)

يريد، ما يفعل يشء، كل خالق هللا أن إىل يرجع القبائح فعل عن هللا لتنزيه طريق أول إن
يترصف يشء، كل مالك هو وذاته. طبيعته إىل راجع وذلك فعله. يف قبيح وال عليه واجب فال

بنهي.1 وال بأمر حكم وال لفعله مقياس يوجد ال يشاء. كما ملكه يف
عقل عن آخر موضوعي مقياٌس يوجد أال يراجعه؟ من له أليس املالك؟ يضل أال ولكن
يقع هل موجود؟ هو أم مملوك العالم وهل مفسدة؟ أو مصلحة من جماعة، أو طبيعة أو
يرجع وبالتايل املطلق الجرب إىل ذلك يؤدي أال الوجود؟ مقولة يف أم امللكية مقولة يف العالم
للقبح إثبات ذلك يف أليس األفعال؟ خلق وهو األوَّل املوضوع إىل والقبح الحسن موضوع
والقبائح والظلم واآلثام الرش عن مسئوًال هللا يكون وكيف منه؟ تربئته دون للمالك كحق
تنزيه قضية وهي قضية، حل يتم وهل منها؟ الذات تربئة أمكن وإن نفيها يمكن ال التي
يف الرشور وإنكار والقدر القضاء يف الوقوع وهي أخرى قضيٍة بخلق الرشور، فعل عن هللا
إن العدل؟ أصل من األول الشق يف أوًال إثباته تم الذي األفعال خلق هدم طريق عن العالم
ملسئولية إنكار ألنه مًعا والقبح والحسن األفعال خلق عىل قضاء هو هللا من يشء كل قبول
يف الخري يف نقص ألنه ليس للرش إنكار أنه كما عنه. مسئوًال هللا وجعل الرش عن اإلنسان
التفرقة محو وبالتايل إليه؛ يشء كل نسبة طريق عن منه هلل تربئة ولكن اإلنساني، اإلدراك

والقبح.2 الحسن بني والتمييز والرش الخري بني

واجب وال قبح ال أنه جهة من الواجب يرتك وال القبيح يفعل ال هللا أن عىل األمة أجمعت األشاعرة عند 1

ص١٨٥). الكلنبوي، حاشية ص٥٣؛ املفيد، القول ص٣٢٨؛ (املواقف، يريد فيما يحكم حاكم فاهلل عليه؛
ملكه، يف يترصف فإنه اإلطالق عىل امللك مالك كان من وكل اإلطالق، عىل امللك مالك سبحانه أنه وهو
فله فعله ما كل أن عىل والدليل ص٣٧٦). (املسائل، قبيح أفعاله من يشء ال فإنه ملكه يف ترصف ومن
له رسم من وال ظهر ما وال زاجر وال آمر وال قبيح فوقه وال بمملوك ليس الذي القاهر املالك أنه فعله
تجاوزنا ألنَّا ِمنَّا يقبح إنما اليشء كان إذا يشء منه يقبح لم هكذا هذا كان فإذا الحدود. له وحدَّ الرسوم
(اللمع، يشء منه يقبح لم آمر تحت وال مملوًكا الباري يكن لم فلما إثباته، نملك لم ما وأتينا لنا حدَّ ما
عليه آمر ال ألنه وجور؛ وظلم كفر عباده من هي التي لألفعال خلقه ظلًما ليس وكذلك ص١١٧-١١٨).
يضل وال هللا، َهداه َمن إال أحد يهتدي وال ص٨٢-٨٣). ج٣، (الفصل، له وامللك له األمر بل ناهي، وال
كونه يرد لم وما ذلك، وغري رش أو خري من كونه هللا أراد ما إال العالم يف يكون وال هللا، أضله من إال أحد

ص٧٧-٧٨). ج٣، (الفصل، البتة يكون فال
(الكفاية، وقدر بقضاء ورشها خريها األمور إن والرش، الخري يخلق أن حقه يف يجوز هللا إن 2

يف قبيح ال سبحانه أنه يف ص٢٩–٣٢). (املحصل، والرش الخري سبحانه هللا يخلق أن جواز ص٦٥–٦٨).
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القبائح فعل عن هللا تنزيه سادًسا:

اإلجابة من تحاشيٍّا أعمَّ سؤاٍل إىل وإحالته ل األوَّ للسؤال تضخيم ذلك أن والحقيقة
مستوى عىل يصبح فإنه اإلنساني، الفعل مستوى عىل السؤال يكون أن فبدل الخاصة،
اإلنسان؟ أفعال يف القبح خالق هو هللا هل السؤال: يكون أن من بدًال والخلق. الكون
يتوجه والسؤال ينفع؟ كما يرضهللا هل الكون؟ يف للخري خلقه الرش خالق هللا هل يصبح:
يثري مما بالرغم الخري، عن الخري يصدر أن الطبيعي من ألنه الخري عىل وليس الرش إىل
ملا له بإثباته فينتهي الرش، عن هللا لتربئة الرش نحو ويتوجه األفعال. خلق موضوع يف ذلك
النفيس البناء عىل الرش؟ هللا خلق يُقال هل التقليدي: السؤال ويدل يشء. لكل خالًقا كان
اآلجال يف األفعال، خلق موضوع آخر يف الحرام؟ هللا يرزق هل سؤال: عليه يدل الذي نفسه
تربئة إىل ينتهي فإنه الرش من هللا تربئة الهدف يكون أن من وبدًال واألسعار. واألرزاق
الجرب أخطاء إن الجرب.3 يف الحال هو كما يشء كل عن مسئوًال هللا وجعل منه اإلنسان
وكيف فعله. عن تنزيهه هو كان الهدف أن مع هللا إىل القبيح إضافة رأسها وعىل كثرية،
ومسئوليته اإلنسان لحرية إنكار أيًضا والجرب الخري؟ عن والرش الحسن عن القبح يصدر
مكتسبات أحد وأصبحت األفعال خلق يف قبُل من إثباتها تم التي الحرية هذه القبح، عن

الرش. خالق أيًضا هو الخري، خالق هللا ص٣٧٣–٣٧٨). (املسائل، قبيحة بأنها وصفها يجوز وال أفعاله
عليه يجوز هللا أن السنة أهل مذهب ص٣٨-٣٩). املفيد. (القول والكسب التأثري من أعم القدرة إن بل
السالم، عبد رشح ص١٤، (التحفة، األفعال وخلق والقبح الحسن يف للمعتزلة خالًفا والرش الخري خلق

شعًرا: قيل وقد ص١٠٢-١٠٣).

ال��زل��ل أه��ل ف��اج��ت��ن��ب وش��رٍّا خ��ي��ًرا ع��م��ل ك��ل خ��ال��ق ت��ع��ال��ى ف��ه��و

ص٣٨) (الوسيلة،

ال��ك��ف��ر وج��ه��ل ك��اإلس��الم وال��خ��ي��ر ال��ش��ر خ��ل��ق ع��ل��ي��ه وج��ائ��ز

ص١٤-١٥) (الجوهرة،

فريقان: ذلك ويف دنياهم، يف الحقيقة يف الكافرين ويرض املؤمنني له ينفع (األشاعرة) اإلثبات أهل عند 3

ما كل ألن بعضهم ذلك أبى (ب) البدن. وصحة املال كنحو دنياهم يف الكافرين عىل نعًما هلل أن (أ)
جهنم عذاب أيًضا اإلثبات أهل وعند ص١٩٥-١٩٦). ج٢، (مقاالت، ليكفروا بهم فعله إنما بالكفار فعله
ج٢، (مقاالت، نظر وال رحمة وال منفعة وال صالح وال بخري ليس ذلك وأن الحقيقة، يف ورش وبالء رضر

ص١٩٥).
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

الحرية. إلثبات البداية من ويعود قبُل، من بناه ما الدين أصول علم يهدم ثَمَّ وِمْن العدل،
يخلق أن يمكن وال يشء، والخلق مخلوق، ألنه للقبيح املوضوعي الوجود إثبات أنه كما
كفعٍل مرتني، يثبت فإنه القبيح فعل من هللا تربئة من وبدًال الغياب. أو النقص أو العدم
غائب عامَلني بني كموجود واإلنسان الكون، يف ومرة هللا يف مرة موضوعي، وكوجوٍد إلهي
يشء بكل اإلنسان لتسليم نظًرا اإلنساني القبح ينتفي نفسه الوقت ويف ساقطة. وحريته
حدَّين، ذا سالًحا الجرب ويصبح هللا. مخلوقات وأحد الوجود نسيج من القبح واعتباره
فتسلب منها. يغري أن أحد يستطيع ال كونية رضورة فالقبح هللا، إىل اإلنسان من ينقلب
للخري. فعله رضورة الرش يفعل هللا وكأن هللا، من الحرية تسلب كما اإلنسان من الحرية
عىل ويقوم اإلنسان، وحرية العقل لقوانني إلغاء القبيح فعل عىل مشخصة قدرٍة إثبات إن
عقلية حجٍج إيجاد الصعب من كان وإذا عنه.4 خارًجا لنفسه اإلنسان إسقاط وعىل التشبيه
غواية قصة ومنها نقلية حجٍج إيجاد يسهل فإنه والرش، للخري خالًقا هللا وجعل الجرب عىل
اإلنسان لقدرة إنكار اإلنسانية، للحرية إنكار وهذا اإللهية. الخطة من كجزء آلدم إبليس
يف يعيش الذي الوحيد املخلوق هو فاإلنسان الغاوي. اآلخر مع التحدي يف الدخول عىل
عالٍم يف املخلوقات باقي تعيش حني يف والحرية، الرضورة عالم والرش، الخري عالم عامَلني،
والشياطني املالئكة عالم يا ُسمِّ اللذان العاملان وهما للرش، الحتمية أو للخري الحتمية واحد،
عن هللا تنزه بأخرى معارضة النقلية الحجج أن والحقيقة الفنية.5 الصورة عىل اعتماًدا

(املحيط، الوجوه جميع من هللا إىل القبائح أضافت ص٣٠١). (الرشح، قبيح كل هللا إىل املجربة أضافت 4
موصوف غري هللا وقالت: ص٧٠). (الرشح، مستحيل هللا من قبيًحا القبيح كون إن وقالت: ص٢٤٥)،
هللا إىل أضافوا حيث ناقضوا وبالتايل للعبد؛ كسبًا يجعله أن عىل قدر وإن بالقبيح التفرد عىل بالقدرة
ص٣١٣). (الرشح، يفعل أنه علم ما خالف يفعل أن عىل بالقدرة يوصف ال املجربة وعند قبيح، كل
(اإلبانة، إليه يشء كل نسبة من بالرغم للقبيح فاعًال سفيًها جائًرا يكون أن من هللا األشاعرة ويربئ

ص٤٧–٥٤).
الخصومة وكانت الجنة إىل طرقني ثم ولعنني وخصوًصا عموًما وكلفني هللا خلقني إذا إبليس: يقول 5

تؤثر وال وسوستي فيهم وتؤثر يرونني ال حيث من أراهم حتى أوالده عىل سلطني فلم آدم، وبني بيني
يحيدوا أن دون الفطرة عىل خلقهم لو أن بعد ذلك يف الحكمة وما واستطاعتهم؟ وقدرتهم حولهم يف
خلقني كله، بهذا سلمت بالحكمة؟ وأليق بهم أحرى وكان مطيعني، سامعني طاهرين فيعيشون عنها
عملت وإذا وطرقني، مكنني الجنة دخول أردت وإذا وطردني لعنني أطع لم وإذا ومقيًدا مطلًقا وكلفني
أهلكني لو أن بعد ذلك يف الحكمة وما أمهلني؟ استمهلته إذا فلم آدم بني عىل سلطني ثم أخرجني عميل
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القبائح فعل عن هللا تنزيه سادًسا:

وتثبيتًا لحريته إثباتًا اإلنسان إىل كله ذلك وتنسب واملعايص، واآلثام والقبائح الرشور فعل
ملسئوليته.6

حتى والغضب الشهوة عن وتنزيهه وصفاٍت، ذاتًا القبائح عن هللا تنزيه يكفي وهل
الذات إىل بالعودة القبيح فعل عن هللا تنزيه أن والحقيقة العالم؟ يف رش هناك يكون ال
والجور والظلم والرشور القبائح مع تعامل دون للتوحيد إثباتًا بل استدالًال، ليس والصفات
إىل التوحيد من االنتقال عن عجز وهو عنها. ومسئوليته اإلنسان أفعال تناول أي العالم، يف
املثايل التصور هذا أن إىل باإلضافة التوحيد.7 أصل إىل بالعود العدل مسائل وحل العدل
فكيف العدل. منشأه فإن وبالتايل اإلنسان النقصعن صفات نفي عن ناشئ هو إنما للذات
العدل وكأن العدل، من ناشئًا التوحيد جعلنا إذا إال اللهم العدل؟ ملسألة كحل التوحيد يأتي
يكون نفسه الوقت ويف القبيح فعل عن املشخص الذات تربئة يتم وكيف التوحيد! أساس
يؤدي التوحيد يف بان ما عىل واألفعال الصفات إثبات إن الخلق؟8 بفعل يشء كل عىل قادًرا

األشياء. يف املوضوعية الصفات إنكار إىل يؤدي أنه كما األفعال، حرية عىل القضاء إىل

من خريًا الخري نظام عىل العالم بقاء أليس العالم؟ يف ما رش بقي وما مني والخلق آدم اسرتاح الحال يف
ص١٥–٢٣). ج١، (امللل، بالرش؟ امتزاجه

(اإلنصاف، ،(٤٩ :٤) نَْفِسَك﴾ َفِمْن َسيِّئٍَة ِمْن أََصابََك َوَما ِهللا َفِمَن َحَسنٍَة ِمْن أََصابََك ﴿َما مثل: وذلك 6

َعَليِْه َفَقَىض ُموَىس ﴿َفَوَكَزُه ص١٦٢)؛ (اإلنصاف، ،(٢٠٥ :٢) اْلَفَساَد﴾ يُِحبُّ َال ﴿َوهللاُ ص١٥٢-١٥٣)؛
ِمْن الرَّْحَمِن َخْلِق ِيف تََرى ﴿َما ص١٥١-١٥٢)؛ (اإلنصاف، ،(١٥ :٢٨) يَْطاِن﴾ الشَّ َعَمِل ِمْن َهذَا َقاَل
ص٥١؛ (اإلبانة، ِلْلَعِبيِد﴾(٤١:٤٦)، ٍم ِبَظالَّ َربَُّك ﴿َوَما ص١٥٠-١٥١)؛ (اإلنصاف، ،(٣ :٦٧) تََفاُوٍت﴾
يَْظِلُم ﴿َوَال ،(٤٠ :٤) ذَرٍَّة﴾ ِمثَْقاَل يَْظِلُم َال هللاَ ﴿إِنَّ ص٢٢٥–٢٤٨)؛ املحيط، ص٣١٥-٣١٦؛ الرشح،

.(٢٧ :٤٢) اْألَْرِض﴾ ِيف َلبََغْوا ِلِعبَاِدِه الرِّْزَق هللاُ بََسَط ﴿َوَلْو .(٤٩ :١٨) أََحًدا﴾ َربَُّك
عن منزه أنه عليه والدليل قبيحة. بكونها أفعاله وصف يجوز وال أفعاله يف قبيح ال سبحانه أنه يف 7

ألنه قبيًحا أفعاله من يشء يكون أال فيلزم يشء؛ كل خالق أنه وثبت األفعال، يف واللغو والغضب الشهوة
ص٣٧٦). (املسائل، الفعل ذلك هللا يخلق أالَّ لوجب قبيًحا أفعاله من يشء كان لو

يتعبد وال الواجب يفعل أن من بد وال الحسن إىل يفعل ال تعاىل أنه نبني أن املقصود العدل. يف الكالم 8
وأن قبيًحا كان فعله إذا ما عىل قادر أنه عىل الداللة بعد القبيح عن تنزيهه ونبني معني. وجه عىل إال به
أن يف ص٣-٤). والتجوير، (التعديل ناهيًا مالًكا ربٍّا كونه أحواله إىل يرجع ألمر منه يستحيل ال القبيح

ص١٠٨–٢٩٩). (الرشح، قبيًحا كان فعله لو ما عىل بالقدرة موصوف هللا
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

صفاٍت وإثبات والصفات الذات بني بالتمييز وذلك املشخص الذات تنزيه يتم وقد
تفعل الحالة هذه يف ولكن ذات.9 صفات وليست أفعال صفات فتكون الذات؛ عىل زائدة
يف تابعة األشياء تكون وبالتايل الخارج. من صفاتها األشياء وتهب العالم يف الصفات
ال الصفات فإن للذات، مساوية الصفات كانت ما فإذا عنها. خارجة قدرٍة إىل صفاتها
فتظهر تتغري. ال ثابتة ذاتيًة صفاته وتصبح موضوعيته، العالم إىل وترد العالم، يف تفعل
من والنهي األمر ويكون األشياء. صفات تصبح الذات صفات وكأن ذاتها يف األشياء صفات
الفاعل بحسن قبحه أو الفعل حسن يثبت وال األشياء. يف والقبح الحسن عن كاشفني هللا
صادًرا كان وإن فالفعل قبحه. أو الفعل عن الناشئ الوضع حسن يثبت بل قبحه، أو
شخصيني.10 ال موضوعيان وقبحه فحسنه الواقع. بناء تغيري إىل يهدف أنه إال فاعل، عن
واتهام املشخص الذات تربئة لألفعال الذاتية الصفات مسألة طرح من املقصود وليس
وعاجز؛ الغري، وتربئة النفس اتهام عىل يقوم ألنه بطويل عاجز، بطويل موقٌف فهذا النفس،
ملسئولية وإثباتًا الخري هللا عن ودفاًعا لألفعال. الذاتية الصفات إدراك عىل قادر غري ألنه
عامتان صورتان والرش الخري للرش. خالًقا ليس هللا أن اإلجابة تكون الرش عن اإلنسان
عن ناشئة اجتماعيٌة أوضاٌع هي مني. مجسَّ شيئني وليسا ضارة، أو نافعة اجتماعية، ملواقَف
عواطف يضع ألنه تنزيًها أكثر النفي أن ومع الجماهري. وضغوط األفراد حريات ممارسة
أفعاله يتحمل فاإلنسان اإلنسانية. الحرية إثبات إىل يؤدي أنه إال الكمال حيز يف التأليه
واإلحساس الحر الفعل طبيعة وتلك راضيًا. عنها يكن لم ولو حتى عنها مسئول وهو
لألفعال نتيجة اآلخرة يف عقابًا يكون أو عرض مجرد الرش يكون قد عنه.11 باملسئولية

فعله الكالم أن نبني أن يقتيض وذلك أفعاًال. كونها بيان بعد إال األفعال من كثريًا عنه نُنزِّه أن يصح ال 9

إال لقبحها القبائح إرادة عن ننزهه أن يصح ال ألنه اإلرادة يف القول وكذلك ذاته، صفات من هو وليس
ص٤). والتجوير، (التعديل لنفسه مريد إنه قول وإبطال فعًال كونها بعد

ص٢٥٤. ص٢٥٠-٢٥١، املحيط، 10
إال املعتزلة وعند ص١٩٥-١٩٦). ج٢، (مقاالت، الحقيقة يف أحًدا هللا يرض أن يجوز ال املعتزلة: عند 11

املجاز يف وسيئ املجاز يف رش وهو عقوبات، هي التي والسيئات عرض هو الذي الرش هللا يخلق عباًدا:
الكفار أبدان يرض ولكنه الدين باب يف أحًدا يرض ال هللا أن الجبائي وعند ص٢٨٧). ج١، (مقاالت،
له قيل الرش منه كثر من ألن الخري من فعل بما خري هللا بها. يعاقبهم التي باآلالم جهنم يف بالعذاب
الرش فاعل جهنم. وكذلك املجاز يف رش هي وإنما الحقيقة، يف برشٍّ ليست واألسقام األمراض رشير.
والرش منفعة، من لإلنسان وما النعمة هو الخري ألن الحقيقة يف رش وال بخري ليس جهنم وعذاب رشير.
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القبائح فعل عن هللا تنزيه سادًسا:

اإلنسان مسئولية تثبت الحاالت كل ويف حقيقة. ال مجاًزا يكون وقد لالستحقاق وطبًقا
وأمام العالم يف عنها مسئول واإلنسان اإلنسان، أفعال هي والقبيحة الحسنة األفعال عنه.

الناس.

القبيح؟ فعل عىل قادر هللا هل (2)

اإلنساني. الفعل عىل القدرة وخاصًة الصفات، عىل مركز ولكن السابق نفسه السؤال وهو
ويمكن القبيح. فعل عىل قادر فاهلل باإليجاب؛ الرد يكون الصفات ومطلق الذات لحق وإثباتًا
وبالتايل فعله منه ويقبح يفعله أن ا فإمَّ العقلية. القسمة منها عقلية حجٍج بعدة ذلك إثبات
إثبات كان وملا معقول.12 غري وهو منه يحسن أو القبيح فعل عن لتنزيهه الحجج تلزمه
اآلخر بالبعض بعضها للصفات ورضبًا التنزيه يف طعنًا القبيح عىل مشخص ذات قدرة
إثبات هو قدرة إثبات ملجرد بل لها، واقع ال أفعال إثبات فإن الحكمة، فوق للقدرة وإعالءً
أفعال إذن توجد ال أوىل. القدرة إثبات يكون وبالتايل والحكمة؛ والعقل الوعي ينقصها قدرة
كصفتني والعلم القدرة األفعال. وراء الواعية اإلرادة وقبحها األفعال حسن يثبت قدرة. بال
وملا جنسه. عىل قادر الفعل عىل والقادر يتعارضان.13 ال واحد مشخص لذات مطلقتني
املشخص الذات قدرة تتعدى القبح. عىل قادر الحسن عىل فالقادر القبح مثل الحسن كان
إذا اإلنسان إن بل الطبيعة. يف األجناس جميع عىل القدرة إىل وجنسه القبيح عىل القدرة من

وحكمة عدل ولكنه منفعة وال برحمة وليس فساد، وال بصالح فليس جهنم وعذاب والفساد، العبث هو
ال هللا ألن الخمار فعل من هي وإنما هللا فعل من ليست الخمر الخمارية وعند ص١٩٥). ج٢، (مقاالت،
(مقاالت، املردار موىس أبا إال املعتزلة موقف هو وهذا ص٢٧٩). (الِفَرق، املعصية سبب يكون ما يفعل
يريد ال ما يكون ما أو يكون فال أمًرا يريد فاهلل الدمشقي، غيالن موقف أيًضا وهو ص١٧٦). ج٢،
(مقاالت، الحقيقة يف سيئًة أو ا رشٍّ نسميه شيئًا هللا يخلق أن عباد أنكر وقد ص١٦٧). ج٢، (مقاالت،
يف وال الحقيقة يف رش جهنم عذاب إن يقل ولم الوجوه. من بوجه ا رشٍّ يفعل لم هللا إن ص٢٨٧). ج١،
هو فعًال فعل الباري إن قلتم إذا قائًال: املعتزلة يعارض وهو واألسقام. األمراض يف قوله وكذلك املجاز،
عذاب اإلسكايف: وعند ص٢٩٥). ج٢، (مقاالت، رشيًرا يكون أن أنكرتم فما الوجود من وجه عىل رش
رهبوا قد جهنم بعذاب كانوا إذ لعباده نظر أنه بمعنى ورحمة وصالح ومنفعة الحقيقة يف خري جهنم

ص١٩٥). ج٢، (مقاالت، الكفر ارتكاب من
ص٣١٤. الرشح، ص٢٤٨–٢٥٠؛ املحيط، ص١٥٧–١٧٦؛ ص١٢٩–١٣٢، ص٣١٨، الرشح، 12

ص١٣٢–١٣٤. والتجوير، التعديل ص٢٦٣؛ ص٢٤٦، املحيط، 13
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

يستطيع ال من البطولة يف الرغبة تساعد إذ غريه؛ مقدور عىل قادًرا يكون فإنه قادًرا كان
عاجز هو ما عمل عىل قادرة يجعلها مشخصة قدرٍة إىل عجزه تحويل يف بطًال يكون أن
إىل أقرب يكون اإلنسان فإن والكذب الصدق استوى ولو قادر.14 عليه هو مما أقدر أو عنه
الفعل يفعل قد الفاعل وأن العقليني، والقبح الحسن إلثبات نفسه الدليل وهو الصدق. فعل
فعلت قال ولو إليه. أساء من وبني أحسن من بني التفرقة عىل قادر اإلنسان وأن لحسنه،
بقدرة القادر حكم من أقوى لنفسه القادر وحكم مقنًعا.15 الجواب لكان لحسنه الحسن
رضورة، يقع ال وفعل رضورة.16 عن تعبري الفعل واحد. جنٍس ينحرصيف ال مقدوره أن يف
إنما كلها الحجج هذه أن والحقيقة البرش.17 عكس عىل يهدف ال فعل يقع وال يقع ال قد بل
الهش اإلنساني الواقع ظهور إىل وتؤدي بالقبح. تخصيصها دون النظرية القدرة تثبت
الفكر أساس وهو الشاهد عىل للغائب وقياًسا مضاد تنزيهيٍّ إجراءٍ إىل الحاجة تدعو ثم
بحكم ذلك بعد حدها ثم القبيح فعل عىل النظرية القدرة إثبات من الحكمة وما التشبيهي.
القدرة بني التوفيق يتم وكيف العقل؟ بحكم الواجب يرتك وال القبيح يفعل ال فاهلل العقل،
القبيح بقبح حاكم ال إذ يفعله، عليه يجب وما يرتكه منه قبيح هو ما وأنه القبح فعل عىل
أال لذاته؟ صادق وهو القبيح فعل عىل قادًرا يكون وكيف العقل؟18 إال الواجب ووجوب
عىل النظرية القدرة إثبات من الحكمة وما والصفات؟19 الذات بني تناقًضا ذلك يفرتض
اآلخرة يف اآلالم عن والتعويض الدنيا يف واألصلح الصالح بوجوب تقييدها ثم القبيح فعل

ص٣١٤. الرشح، ص٢٤٨–٢٥٠؛ املحيط، ص١٥٧–١٧٦؛ والتجوير، التعديل 14
ص٢١٤–٢٣٠. والتجوير، التعديل 15

ص٢٤٦–٢٥٩. املحيط، ص٣١٨–٣٣٢؛ الرشح، 16
الداللة ذكر يف ص١٧٧–١٨٠. والتجوير، التعديل ص٣٠٢–٣٠٥؛ الرشح، ص٢٦٠-٢٦١؛ املحيط، 17
يكون أن بعد ويمكن يصح إنما فعًال. هللا عن القبيح نفي قبيًحا؛ كان وقع إذا ما عىل قادر تعاىل أنه عىل
أن والعجيب ص١٢٩). والتجوير، (التعديل محال عنه فنفيه اليشء عىل يقدر لم ما ا فأمَّ عليه قادًرا
جوز وقد نفسه، األشعري إليه يصل لم ما وهو املعتزلة من الجبار عبد القايض موقف هو ذلك يكون
املحيط، ص٣١٨-٣١٩؛ (الرشح، هللا عىل القبائح وباقي والكذب الظلم األشعري أصحاب من العطوي

ص٢٥٤).
ص٣٠١). (الرشح، حسنة كلها أفعاله وأن عليه، واجب هو بما يخل وال يختاره وال القبيح يفعل ال 18

الدنيا يف للعباد األصلح وفعل املعصية، عىل والعقاب الطاعة عىل والثواب اللطف عليه وأوجبوا 19

املعتزلة. جمهور موقف هو وهذا ص٣٢٨–٣٣٠)، (املواقف، اآلالم عن والعوض
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القبائح فعل عن هللا تنزيه سادًسا:

عن دفاًعا خالص نظريٌّ إثباٌت قبيًحا كان فعله إذا ما عىل القدرة إثبات إن وباللطف؟20
بالفعل. شيئًا يثبت ال القبيح فعل عىل الذات لقدرة نظريٍّا إثباتًا وإن الخالص. الذات حق
متحققة غري مطلق ذات قدرة تكون وكيف عمًال؟ تتحقق ال نظرية قدرٍة من الفائدة فما
إثبات أو الحاصل تحصيل إىل يكون ما أقرب عمًال ونفيها نظًرا قدرة إثبات إن بالفعل؟
القبيح فعل عىل املشخص للذات قدرة إثبات إن املعلول. ونفي العلة إثبات أو ونفيه اليشء
إثبات وإن نفسه. عن مدافًعا وليس غريه عن مدافًعا وتنصيبه موقفه من لإلنسان إخراج
صحيح طغيانًا. يثبت ما بقدر قدرة يثبت ال قد القبيح فعل عىل املشخص للذات قدرة
تظل ولكن وفعله للقبيح مدركة قدرٌة وهي غاشمة، قدرة وليست عاقلة قدرة القدرة أن
غري وهو العقل عىل للحرية تغليب الكذب عىل القدرة جواز إن الحكمة. من أعىل القدرة

الحرية. عىل العقل وتغليب الكذب عىل القدرة عدم جواز مثل تماًما معقول
منها اإلنسانية، العدالة وإثبات القدرة إثبات بني الجمع تحاول متوسطة حلوٌل وتوجد
الحال ذلك وعيب عميل. كواقٍع والثانية نظري كحقٍّ األوىل عمًال، والثانية نظًرا األوىل إثبات
وبالتايل نظري، حقٍّ عىل قائم غري العميل الواقع واعتبار واقع، غري النظري الحق اعتبار هو
الحكيم.21 فعله يف وال الواقع هللا علم يف ال يجوز ال ما وهو والعمل النظر بني الفصل
ثم املطلقة القدرة حق بإثبات اإلنسانية والعدالة املطلقة القدرة بني الجمع يحدث وقد
الحسن هو هنا والكمال الطبيعي. الحق يوجب الخلقي فاملطلب الكمال. نطاق يف وضعها
حاجة، عن يعرب وآفة جهل والظلم الكمال، صفات من وصفة فضيلة فالعلم والعلم. العقيل
جديد من املسألة وضع يُعاد وقد هللا.22 عىل يستحيل ما وهو مرضة، دفع أو منفعة جلب
ال وهنا جديدة. عقليًة صياغًة بالتنزيه الشعور يفرض ثم العقلية املتاهة يف الدخول دون

الجبار. عبد القايض موقف أيًضا هو وهذا ص٣١٩-٣٢٠. الرشح، 20
ص٢٥١-٢٥٢). ج١، (مقاالت، الجبار عبد القايض مقالة مثل املعتزلة مقاالت إحدى هي هذه 21

نقص ذلك ألن محال ولكنه ويكذب يظلم أن عىل قادر هللا إن يقول إذ الهذيل أبو موقف هو هذا 22

موقف أيًضا وهو ص١٩٨–٢٠١). (الِفَرق، الظلم يفعل أن فمحال بآفة؛ ليس وهللا آفة الظلم كامل. وهللا
وعند ص٢١٠). ج٢، (مقاالت، آفة به ليس وهللا آفة الظلم ولكن الظلم عىل يقدر فهو شبيب. بن محمد
بقبحه لعلمه يفعله ال وأنه وكذبًا ظلًما لكان فعله لو ما عىل بالقدرة يوصف هاشم وأبي عيل أبي
من إال يقع ال الظلم ألن الظلم عىل القدرة استحالة ص١٢٨). والتجوير، (تعديل فعله عن وباستغنائه
والذي مرضة ودفع منفعة الجتناب إال يقع ال العدل بقبحه. جاهل أو اعتقاده عىل حاملة حاجة ذي
الظلم وقوع يجوز ال ولكن باإلثبات السنة أهل يجيب وكذلك قبحه. أو بحسنه لعلمه عليه يجب يفعله
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

أعطيت اإلنسان تميز التي العاقلة الحرية إن أي اختياًرا، بل اضطراًرا العدل القدرة تفعل
الظلم هللا يخلق أن األخرى املتوسطة الحلول ضمن ومن فأنارتها.23 املشخصة للقدرة
ويصبح ماديان.24 فعالن بل صوريني فعلني ليسا والجور فالظلم للجائر. والجور للظالم
أجل فمن الظلم. أو الجور عىل وأجربهم العباد أفعال يف هللا تدخل ما إذا إشكاًال أكثر األمر
الرد كان فإذا الجرب.25 إىل فيها ويُنتهى الحرية قضية جديد من تُثار العدل قضية حل
بتاتًا يقيض ذلك فإن واإلجالل، التعظيم عواطف عن كتعبري القدرة إثبات أي باإليجاب،
جانب تأكيد أراد قد التنزيه ويكون اإللهي.26 العدل يف مثالها وعىل اإلنسانية العدالة عىل
قادرة املطلقة القدرة ألن ذاته اإللهي الفعل عىل يقيض إنه بل آخر. جانٍب عىل فقىض

املعتزلة باقي وعند ص٢٠٠-٢٠١). (الِفَرق، عالم وهللا جهل والظلم عنه بغناه وعلمه عنه وغناه لقبحه
قادًرا يكون أن يجب الصدق عىل والقادر الظلم، عىل قادًرا يكون أن يجب العدل عىل قادر هللا البرصة: يف
عىل القدرة هي يشء عىل القدرة ولكن عنهما. ولغناه لقبحهما والكذب الظلم يفعل لم وإن الكذب عىل
وحاجته، جهله عىل لدل وقع ولو منه، وقوعه تقدير لصحَّ عليه قادًرا كان لو ص١٣٤). (الِفَرق، ضده
التعديل ص٣١٥؛ الرشح، ص٢٤٨-٢٤٩؛ (املحيط، وحاجته جهله عىل تدل داللة عىل قدرته إثبات وهذا

ص١٣٥–١٣٧). والتجوير،
أن ومحال للعدل مختار هللا باختيار. بل مضطرٍّا أي طباًعا العدل يفعل ال هللا الخياط: موقف هو هذا 23

رضورة مضطر فاملطبوع املضطر، غري املطبوع ص٤٨-٤٩). ص١٤٢–١٤٥، (االنتصار، الجور يختار
ص٢٣–٢٥). (االنتصار، االختيار عىل قادر واملضطر طبيعية،

ص٢٤٥). (املحيط، القبيح بفعل التفضل عىل بالقدرة يوصف ال هللا أن عىل واملعتزلة األشاعرة يتفق 24
للجائر، جوًرا والجور به، للظالم ظلًما هللا خلق (أ) لسببني: مبارشًة هللا فعل من القبيح أفعال ليست
مخالفة حيث من بل والفعل الصور حيث من ليس والجور والكذب الظلم (ب) للكاذب. كذبًا والكذب
أي املعرفة تلك نفوسنا يف وضع ألنه الظلم يفعل ال هللا حزم ابن وعند ص١٥٦-١٥٧). (اإلنصاف، األمر

ص١٦٣-١٦٤). (الفصل، العقول بداهات
ظلم وال العالم يف جور وال وجور، ظلم إىل عباده يضطر أن عىل قادر هللا اإلثبات: أهل من قوم قال 25

ص٢٠٨). ج١، (مقاالت، لذلك فاعل وهللا إال فيه
أن عىل بالقدرة يوصف اآلخر البعض وعند ص١٠٦). ج١، (مقاالت، ذلك الرافضة بعض جوز 26

ج١، (مقاالت، يفعله أن يفعله ال أنه وأخرب علمه ما عىل قادر وأنه يكذب وال يظلم وال ويكذب يظلم
البلخي: وعند يظلم، أن عىل قادر أنه يعني الظلم عىل قادر إنه املعتزلة من فريق وقال ص١٣٨-١٣٩).
وعند الجور. عىل قادر هللا ومعمر: عيىس بن محمد وعند وخالفه. والظلم وخالفه العدل عىل يقدر هللا
هللا السنة أهل وعند ص٢٠٠). (الِفَرق، عدًال لكان وكذب ظلم ولو والكذب، الظلم عىل قادر هللا األشج:

ص٢٠١). (الِفَرق، منه ظلًما يكن لم منه وقع ولو مقدور، كل عىل قادر فهو الجور؛ عىل قادر
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القبائح فعل عن هللا تنزيه سادًسا:

ما عىل وقضاء البرشية العدالة يف لإلنسان طعن وهذا يُفَعل! ال أنه عنه أخرب ما فعل عىل
الحياة عىل القضاء البرشي السلوك يف النتيجة وتكون رسالته. يجعله أن لإلنسان يمكن
عىل القضاء اإلمكان ففي والطغيان. الدكتاتورية وإثبات قيم من فيها ما كل وعىل اإلنسانية
قيمٌة هناك فليس والخوف. والرهبة واالستكانة املذلة روح بث ثم العالم هذا يف يشء كل
اإلثبات بني الجمع املتوسطة الحلول ضمن ومن إليها. ويركن عنها اإلنسان يدافع ثابتة
قديم علم نفي مثل واحد آٍن يف اإلنسانية والحرية املطلقة القدرة عىل للمحافظة والنفي
إثبات أجل من القديم العلم ينفي هل ولكن بالفعل.27 اإلرادة هذه حدوث إثبات ثم باإلرادة
حتى اإلرادة تدخل يثبت أنه كما العلم إىل بالنسبة التأليه عواطف يف نقص وهو الحرية،
بني التفرقة نفسها املتوسطة الحلول نوع ومن الحرية؟ تنتفي وبالتايل حادثة؛ كانت ولو
لألشياء شاملة وهي التكوين إرادة بني أو حادثة، فعل وإرادة قديمة ذات إرادة إرادتني،
النفي بني الجمع ا أمَّ واستقالله.28 حريته اإلنساني للفعل ترتك التي الفعل وإرادة جميًعا
من يحد أيًضا فإنه للرش، اإلنسانية الحرية وإثبات الرش عن التأليه تنزيه أجل من واإلثبات
هللا بني والرش الخري ويوزع للخري، اإلنسانية الحرية ينفي نفسه الوقت ويف املعظمة القدرة

واإلنسان.29
وبالتايل القبيح فعل عىل القدرة نفي إىل أقرب تصبح أن إىل املتوسطة الحلول وتتواىل
القدرة نفي من الغاية وتصبح القبح. عىل الصارخ املثل باعتباره الظلم عىل القدرة نفي
نفي يف قمته العدل أصل يبلغ وبالتايل الظلم؛ فعل عن هللا تنزيه هو القبيح فعل عىل
عظمتها إلثبات اإلنساني الفعل مواجهة يف اإللهية القدرة تدخل فبعد الظلم. وهو نقيضه
الضد؛ إىل وتغيريها قلبها عىل قدرتها إلثبات اإلنسانية العدالة إىل انتقلت عليه وسيطرتها
باإليجاب الرد كان فإذا الظلم؟ عىل بالقدرة هللا يوصف هل بوضوح: السؤال ظهر ثَمَّ وِمْن
هللا صفات تماثل التي العامة اإلنسانية املبادئ عىل يقيض مخيف شبٍح إىل القدرة تتحول

أراده. ثم يكون أنه علم ملا مريد غري يزل ولم وعباًدا. بًرشا إال املعتزلة بعض حل هو هذا 27

بمعايص الئقة غري والثانية ذات. وإرادة فعل إرادة رضبان لديه فاإلرادة برش. حل هو األوَّل التقسيم 28
من يشء حدوث علم إذا برش: ويقول ص١٧٦). ج٢، (مقاالت، األشياء سائر عىل تقع كانت وإن خلقه

ص١٥٦). (الِفَرق، حدوثه أراد فقد منه يمنع ولم العباد أفعال
ج٢، (مقاالت، يردها لم واملعصية هللا أرادها فالطاعة القريش. فضل أصحاب املفضلية رأي هو هذا 29

ص١٧٦).
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

العدل آثار وعىل كالعدل، الصفات باقي يف وتجول تصول القدرة وهي صفة تنفرد املطلقة.
فعل عىل القدرة إثبات هو التنزيه إىل الطريق ويكون العدالة. مثل اإلنسانية الحرية يف
بالنفي الرد ا أمَّ املعظمة. القدرة عىل يستعيص ال فإنه اإلنسان، عىل الضد كان وملا الضد.
قدرة فهي ذاتها؛ القدرة داخل من الحد هذا ويأتي العدل. مواجهة يف القدرة لهذه حد فإنه
تكون وقد الحدث. توجب وال الطبيعة يف وتظهر والعلم والعقل والرحمة الحكمة عىل تقوم
القدرة نفي إىل األمر يصل ثم «لو»، الرشط بأداة عنه يعرب تمنٍّ أو نظري افرتاٍض مجرد

اإلنساني. العدل عىل حرًصا عالنية اإللهية
وهو القدرة عدم تعبري من استنكاًفا الحكمة هي القدرة حد يف السبب يكون فقد
بالعقل أو عملية حكمًة تصبح كي بالرحمة الحكمة تشفع وقد بالعجز. القول من أخف
صفتان وهما ورحمته، لحكمته يفعل ال ولكنه الظلم عىل يقدر فاهلل نظرية. حكمًة لتصبح
ظلم عىل قادًرا يكون وقد يفعل.30 ال أنه عىل يدل العقل ولكن الظلم عىل ويقدر للذات،
والدفاع الظلم مقاومة عىل قدرة العقل أن يعني وذلك العقالء. دون واملجانني األطفال
وال العقول لضعاف مكان وال اإلنسان. لحقوق والحارس للقيم الضامن وهو العدل. عن
صفة مجرد بل ذات صفة العدل يجعل ال التصور هذا فإن ذلك ومع العالم. هذا يف لألغبياء
والصبية الضعاف ليظلم الفرصة ينتهز هللا وكأن الناس، ألحوال طبًقا متقلب متغرٍي فعٍل
عن مسئولياتهم وأن خاصة به لهم طاقة ال ما يحملهم وبالتايل عليهم؛ ويكذب واملجانني
يمنع واملرضالنفيس الجسماني والضعف السن فصغر محدودة؛ عليها هم التي أوضاعهم
الناس استضعاف العظماء؛ شيمة من ليس ذلك أن كما الحرة. الواعية األفعال وقوع من
فعل عىل يقدر ال هللا بأن رصاحة القول يف حرج أي يوجد ال وقد األقوياء.31 من والخوف
أنه لعلمه القبيح هللا يفعل ال فقد القدرة. إطالق من نيل من التعبري يف مما بالرغم القبيح
عىل قادر فاهلل العلم. أجل من القبح ينفي وجه. أي عىل فعله يختار فال ثَمَّ وِمْن قبيح؛

ذلك يفعل فلم ويكذب، ويظلم يجور أن وعىل والكذب والجور الظلم عىل يقدر ال الهذيل: أبي عند 30

من يمنع العقل ولكن واجب القدرة إثبات ص٢٠٩). ج٢، (مقاالت، أصًال يفعلهما وال ورحمته، لحكمته
يظلم. ال أنه عىل تدل العقول ولكن الظلم عىل يقدر الظلم، وقوع

يقدر القولني، بني فجمع العقالء؛ دون واملجانني األطفال ظلم عىل بالقدرة هللا يوصف اإلسكايف عند 31

ص٨٩). ج١، امللل، ص٢٠٠؛ ص١٦٩-١٧٠، (الِفَرق، العقالء ظلم عىل يقدر وال له عقل ال من ظلم عىل
ص٩٠). (االنتصار، ذلك من يمنع العقل بأن عنه الخياط دفاع
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القبائح فعل عن هللا تنزيه سادًسا:

تناقض ذلك أن والحقيقة يفعله.32 ال أنه علم ما فعله عىل يقدر وال يفعله أنه علم ما فعل
أن كما موجود. غري وهو علم إىل يحتاج القدرة عدم إن يعلم؟ ال ما عىل هللا يقدر كيف ألنه
اإلطالق يف متساوية والصفات القدرة. من أعىل العلم جعل هو للعلم تابعة القدرة جعل
القدرة تكون الحالة هذه ويف للعلم. تابعة القدرة بجعل إال اإلشكال يحل وال والشمول.
مع فإلنسان ذلك. فهم يمكن األحوال كل ويف مقيدة، فهي مرشوطة دامت وما مرشوطة،
كما وذم. نقص القبيح وفعل التشويه. منه يقع وال القبيح يفعل ال العقل وكمال العلم
به يتصف فعل هو املثايل. أو الصويف أو الفنان يفعل كما لذاته الحسن اإلنسان يفعل
من أفعاله ووصف املشخص بالذات بإلصاقها الطهارة عن اإلعالن يود من أو املتطهرون

خاللها.
يجوز هل يكون؟ ال أنه علم ما عىل قادر هللا هل التوحيد: يف القديم السؤال ويرجع
اإلنساني املستوى عىل العدل يف املرة هذه طرحه ويُعاد يكون؟ ال أنه هللا علم ما كون
اإلنسان لعجز إثبات بالنفي والرد يكون؟ ال أنه هللا علم ما عىل قادر اإلنسان هل الخالص:
عىل اإلنسانية للقدرة إثبات باإليجاب الرد أن حني يف املطلوب. وهو وقدرته، هللا علم أمام

األشياء.33 لتكوين مصدر أنها

ما ا فأمَّ يفعله. أنه علم قد ما يفعل أن عىل يقدر إنما هللا أن املعتزلة من وأتباعه األسواري عند 32

إن وقال ص٣٣٥). (الِفَرق، فعله عىل يقدر ال فإنه يفعله ال بأنه نفسه عنه أخرب أو يفعله ال أنه علم
عىل قادر اإلنسان أن مع يفعله ال أنه أخرب ما عىل وال يفعله ال أنه علم ما عىل بالقدرة يوصف ال هللا
دون سيوجد أنه املعلوم يف واقع الضدين أحد أن املعلوم ومن للضدين. صالحة العبد قدرة ألن ذلك
يقدر بأنه القول مع إال يكون ال اليشء بأن عالم بأنه القول قرن إذا وقال: ص٨٩). ج١، (امللل، الثاني
(التعديل الكالم صح صاحبه عن هذين من قول كل أفرد فإذا متناقًضا، محاًال ذلك كان تكوينه عىل
مع يشء كل عىل قادر غري وأنه يفعل ما غري عىل بالقدرة يوصف هللا أن وعنده ص١٢٧). والتجوير،
عىل يقدر يكون أنه هللا علم ما إن عباد وقال ص١٦١-١٦٢). ج٢، (الفصل. يكون ال بأنه علمه تقدمه
يقدر قيل وإن يكونه، أن عىل يقدر يُقال ال يكون ال أنه نعلم وما يكونه. أالَّ عىل يقدر يُقال وال تكوينه
(الرشح، وأيًضا: ص٩٤). األصول، ص١٨١–٢١٤؛ ص١٢٧-١٢٨، ص١٣٧، والتجوير، (التعديل عليه
بالقدرة يوصف ال والرافضة واملرجئة والحشوية املجربة وعند ص٢٥٤-٢٥٥). املحيط، ص٣٠٢–٣٠٧؛

يفعل. أنه علم ما خالف يفعل أن عىل
موقف األوَّل ص٢١٤). ج١، (مقاالت، املعتزلة موقف والثاني (األشاعرة)، اإلثبات أهل موقف األوَّل الرد 33
واألشج والجبائي عباد موقف هو وكذلك ص٢٥٤–٢٥٦). ج١، (مقاالت، حرب بن وجعفر الهذيل أبو
ص٢٠٠). (الِفَرق، يفعله أنه عامًلا كان فعله ولو يفعله، ال أنه علم ما يفعل أن عىل قادر هللا إن بقولهم
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

فرصة يجد أن الشعور يستطيع حتى الشعور أمام الذهن يضعه السؤال أن والحقيقة
الرد. يف عالية بنربٍة يسمح ا حادٍّ السؤال كان إذا خاصًة التأليه، عواطف عن للتعبري لديه
العلم قرر ما توجد أن القدرة تستطيع فهل بالعلم القدرة يعارض هنا الذهن كان وإذا
يكون ال بما العلم وهو داخيل تناقٍض عىل يحتوي السؤال أن من بالرغم وجوده؟ عدم
تكون كيف إذ التأليه، عواطف يف نقص عىل يحتوي أنه من وبالرغم يعلم، ال ما كون أو
للشعور يسمح كي يقدمه الذهن أن إال متعارضتني والعلم القدرة مثل مطلقتان صفتان
حساب عىل القدرة عظمة يثبت باإليجاب والرد بالتأليه. انفعاله مدى وإظهار بالتمرين
يف خطورته تكمن بل العلم. إىل بالنسبة التأليه عواطف يف نقص من ذلك يف ما عىل العلم
علم. بال يشء إيجاد أو موجود غري بيشء العلم يمكن بأنه واإليحاء الغيبية العقلية تثبيت
اإلثبات بني يجمع متوسط حل ينشأ وقد مقدور؟ املعلوم خالف هل نفسه: السؤال وهو
وقوع ينفي ولكنه يكون ال أنه علم ما كون إمكانية اإلمكانية؛ عىل القدرة يثبت والنفي،

بالفعل.34 ذلك
السمعيات إىل والسبق والعدل، التوحيد أصيل خارج أخرى متوسطٌة حلوٌل توجد وقد
فعل لو هللا إن مثًال يُقال واللغويات. الطبيعيات يف األوىل النظرية املقدمات إىل بالعودة أو
والكفر. الضالل إىل ليدعوهم يديه عىل املعجز ويظهر كاذبًا رسوًال يبعث أن لجاز القبيح
واألجسام الطبيعة إىل القدرة وصلت ما إذا الظلم يمنع وقد تصديق.35 داللة واملعجزة
إثبات وإىل الطبيعة من الذات إىل الوصول واستحال العقول عن معراة هذه وأصبحت
النظرية.36 املقدمات يف الوجود نظرية يف معروف هو ما عىل العالم من ابتداءً هللا وجود
أقدر. عليها الطبيعة قوانني فإن اإللهية القدرة مقاومة عىل قادرة اإلنسانية الحرية أن فكما
وتظل األجسام حدث يوجب ال ذلك فإن الظلم فعل اإللهية القدرة استطاعت لو وحتى
القول يف الجور اختيار استحالة وإثبات الطبيعة مقاومة قمة وتبلغ ثابتة. باقيًة األجسام

ال لديه فاهلل ص١٥١). (الِفَرق، هلل مقدوًرا يكن لم يكون ال أنه علم ما األسواري عيل موقف والثاني
بقوله الجبائي موقف أيًضا وهو ص٢٩٩). (الِفَرق، يفعله ال بأنه أخرب أو يفعله ال أنه علم ما عىل يقدر

ص٤٥-٤٦). االقتصاد، ص١٦٢-١٦٣؛ ج٢، (مقاالت، كونه حال يف اليشء يسمع ال هللا إن
ص٢١٢–٢١٤؛ ج٢، (مقاالت، يكون ال أنه عىل قادر ال عليه قادر فاهلل سليمان؛ بن عباد موقف هو 34

ص٤٦-٤٧). االقتصاد،
النبوة. عن التاسع الفصل انظر 35

الوجود. نظرية الرابع الفصل انظر 36
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القبائح فعل عن هللا تنزيه سادًسا:

عىل الدليل دل وإذا الظلم. عىل القدرة نفي أجل من اإلنسانية املبادئ وبشمول بالطباع
أفعال من والظلم القبح يمنع وقد يظلم.37 ال أنه ليقني متعاليًا يظل هللا فإن يظلم هللا أن
يف الشك الشك؛ عىل تدل ال «لو» الرشط أداة أن كما خالًصا. افرتاًضا يظل السؤال ألن هللا
دون واجبًا الظلم عىل القدرة نفي يكون وقد الظلم.38 بعدم اليقني اليقني؛ عىل بل العدل،
حالة ويف القدرة.39 نفي عىل حكم إصدار دون بالظلم االعرتاف أي يقدر»، «ال يُقال أن

املطلق.40 بالتوقف العقلية املتاهة تلغى اليأس
وبعض ذاته األشعري بني ذلك يف خالف ال وشجاعة قوة بكل األخري الحل يأتي وقد
هللا يوصف أن يجوز ال إذ الظلم. فعل عىل يقدر ال هللا أن عىل رصاحًة واإلعالن املعتزلة
املقدرة إىل ترجع لصفة أو القديم يف لصفة ا إمَّ الجهل، أو الحركة أو الكذب عىل بالقدرة
التوحيد أصول من أصًال ينقص ذلك ألن أو مقدًرا املقدور كون الستحالة األدلة لبعض أو
والتضحية الظلم عىل يقدر هللا بأن القول وشناعة اإليمان لذلك الدافع يكون وقد والعدل.41

منه الظلم قبح ولو يظلم. ال أنه عىل تدل فيها بما األجسام فإن الظلم فعل عىل هللا قدر إن اإلسكايف عند 37

ص١٢٨-١٢٩؛ والتجوير، (التعديل يظلم ال أنه عىل بأنفسها دلَّت التي العقول عن معراة األجسام لكانت
ليس هللا أن وعىل النعم عىل العقول من فيها بما تدل األجسام إن يقول وكان ص٢١١). ج٢، مقاالت،
واملطبوع ص١٤٦-١٤٧). (االنتصار، للطباع إثباتًا الظلم عىل القدرة نفي ص٩٠). (االنتصار، بظالم
ص٢٣–٢٥). (االنتصار، االختيار عىل قادر واملضطر طبيعية رضورًة مضطر املطبوع املضطر؛ غري
ال والظلم يظلم أنه عىل ذاك إذ لدلَّت يظلم ال أنه عىل الدالئل وجود مع هللا ظلم لو موىس أبي وعند

ص١٣٩). ج١، امللل، ص١٢٨؛ والتجوير، (التعديل يوجبه ال العدل أن كما الحدث يوجب
للنفي بل يظلم ال أنه يف شك يوجد وال للشك. «لو» قال الظلم. فعل لو قيل: لو وعباد الفوطي عند 38

ص٢١١). ج٢، (مقاالت، يجور وال يظلم ال هللا إن أي
يقدر» «ال يُقال وال الظلم عىل بالقدرة هللا يوصف ال يقول: إذ الزبيدي جرير بن سليمان موقف هذا 39

ص١٠٦). ج١، (مقاالت،
ص٢٠٠). (الِفَرق، وابنه الجبائي موقف هو هذا 40

أن عىل بالقدرة يوصف أن يجوز ال يقول: إذ وبوضوح رصاحة ذلك عن يعلن األشعري أن العجيب 41
القايض ويعرض ص١١٧-١١٨). (اللمع، ويجهل يتحرك أن عىل بالقدرة وصفه يجوز ال كما يكذب
لصفة ذلك عىل قادًرا كونه من يمنعوا أن ا إمَّ (أ) أمور: أربعة يف بها يتعلقون التي حججهم الجبار عبد
له. مقدًرا غريه مقتدر كون استحالة يف األدلة لبعض (ج) املقدر. إىل ترجع لصفة أو (ب) القديم. يف
رأي أيًضا وهو ص١٣٥). والتجوير، (التعديل بالدليل صحته ثبتت أصًال ينقض بذلك القول ألن أو (د)
املعتزلة وأشهر ص٣٦). (التنبيه، امليعاد يُخلف وال يكذب ال صادق يجور، ال عدل فاهلل املعتزلة؛ جمهور
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

وتحديد هللا يف الجرب افرتاض إىل األمر يصل حتى يشء كل عىل قادر هللا وبأن بالقدرة
هو الدافع يكون وقد هللا. أفعال يف جرب إىل اإلنسان أفعال يف الجرب ينقلب وبالتايل قدرته،
الحكمة. علوم يف معروف هو ما عىل الثابت الكون لنظام نظًرا للعالم؛ الجربي التصور
عىل نفسه املوضوع يفرض وبالتايل لألشياء الذاتية الصفات إثبات هو الدافع يكون وقد
النظر برصف عمًال اإلنسان عن دفاًعا الظلم عىل القدرة استحالة تكون وبالتايل اإلرادة.
للتنزيه إثباتًا بالنفي السؤال عىل الرد ويكون املشخص. للذات الواجب النظري الحق عن

عىل بالقدرة موصوف غري فاهلل ص٢٤٤). (املحيط، والجاحظ األسواري مثل ورفاقه النظام ذلك يف
هي ليست واملعايص. الرشور عىل بالقدرة يوصف ال وهللا .(٣١٣ (الرشح، قبيًحا لكان فعله لو ما فعل
هذه أخذ إنما قبيحة. ألنها يفعلها ال لكنه عليها قادر بأنه قضوا فإنهم ألصحابه؛ خالًفا للباري، مقدورة
وأوجده أبدعه فيما يفعله ال شيئًا يدخر أن يجوز ال الجواد بأن قضوا حني الفالسفة قدماء من املسألة
(امللل، لفعل وجالًال وترتيبًا نظاًما أبدعه مما وأكمل أحسن هو ما ومقدوره علمه يف كان ولو املقدور هو
عىل يقدر وال يفعل ما غري عىل قادر هللا النظام: وعند ص١٤١). والتجوير، التعديل ص٨٠–٨٢؛ ج١،
ج٢، (الفصل، التوحيد نسخ أو املحال أو كذاب يد عىل معجزة إظهار أو الولد اتخاذ أو والجور الظلم
بدالئل ظامًلا لكان وإال هللا، عىل واألوىل اإلنسان عىل قبح الظلم املردار: موىس أبي وعند ص١٦١-١٦٢).
وكذب جاء قد لعله ندِر لم عليه قدر لو يظلم. ال وهللا الشك تعني «لو» أن الفوطي هشام وعن الظلم.
من لنا يكن ولم األرض أطراف بعض يف جار أو املستقبل يف ويكذب يجور أن يجوز أو مىض فيما
بن عباد وعند ص١٩٩). (الِفَرق، منه ذلك وقوع من يؤمننا دليل وال به الظن حسن جهة من إال أمان
أن عىل يقدر ال هللا إن يقول وكان الصالح. من فعل ما غري عىل هللا يقدر ال الفوطي: تلميذ سليمان
كفرهم حال يف يؤمنوا بأن قط الكفار يأمر لم القحط. وال املجاعة يخلق لم وأنه خلق ما غري يخلق
املحاباة املتضادين، الفعلني بني الجمع عىل قط أحد يقدر ال ألنه إيمانهم حال يف قط املؤمنني نهى وال
والحاجة الجهل عىل يدل الذي الكذب هللا عىل يجوز ال النجارية: وعند ص٧٨). ج٣، (امللل، وجور ظلم
ص٣١٨؛ (الرشح، صادق ألنه الكذب عليه يجوز وال بالقبيح التفرد عىل يوصف ال وهللا قبيح ألنه أو
سلمة بن أحمد وعند ص٣٢٢-٣٢٣). (الرشح، القبح عىل بالقدرة موصوف غري هللا ص٢٥٤). املحيط،
ص١٩٨). ج٢، (مقاالت، الجور يفعل الباري أن يزعم ال أنه النجار الحسن أبي أصحاب من الكوشاني
يقدر ال ولكنه والظلم، الجور وعىل فعل، ما غري عىل قادر هللا املعتزلة: من أخرى وطوائَف البلخي وعند
كما ص١٦١-١٦٢). ج٢، (الفصل، مًعا وقاعًدا وقائًما ومعدوًما موجوًدا اليشء يكون أن أي املحال عىل
أيًضا وهو ص٢١). االنتصار، ص١٨٩؛ ج١، (مقاالت، الظلم عىل بالقدرة هللا يوصف أن الخوارج أنكرت
بن وهشام املجربة وموقف ص١٨). االنتصار، ص١٠٦؛ ج١، (مقاالت، واملرجئة الرافضة بعض موقف

ص٤٩). (االنتصار، الحكم
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القبائح فعل عن هللا تنزيه سادًسا:

وعىل العامة اإلنسانية املبادئ يحفظ أنه كما اإللهي العدل رأسها وعىل املطلقة وللصفات
املتكلم يفلت ثَمَّ وِمْن مجويس.42 كفر أو فلسفي إلحاد ذلك يف يكون أن دون العدالة رأسها
باسم متكلًما ويصبح العالم إىل ويعود اغرتابه ويقيضعىل املطلقة اإلرادة قبضة من أحيانًا

وحريته. عقله عن مدافًعا اإلنسان

أليس لهم: يُقال املعتزلة: عىل للرد األشعري: يقول إذ مجوس؛ بأنهم للمعتزلة األشاعرة اتهام هو هذا 42

كافرين؟ هذا بقولهم فكانوا عليه وجل عز يقدر ال الذي الرش عىل يقدر الشيطان أن أثبتوا املجوس
إن يقولون ألنهم املجوس؛ عىل زادوا فقد عليه يقدر ال وهللا الكفر عىل يقدرون الكافرون كان فإذا …
مجوس صاروا وإنما … هللا رسول عن الخرب يبينه ما هذا عليه. يقدر ال وهللا الرش عىل يقدر الشيطان

ص٥٤). (اإلبانة، املجوس بقول قالوا ألنهم األمة هذه
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والعلية الغائية واألصلح، الصالح سابًعا:

اإلنسان كون فإن والصفات، الذات طريق عن القبائح فعل عن هللا تنزيه صعب ما فإذا
الظلم عىل هللا قدرة نفي أن كما يشء، لكل خالًقا هللا يكون أن من يمنع ال ألفعاله خالًقا
محاولة إال يبَق فلم يشء؛ كل عىل قادًرا هللا يكون أن من يمنع ال التعبري جرأة من بالرغم
العباد. صالح فيه ملا طبًقا تتم هللا فأفعال األفعال. يف والصفات الذات خارج جديد من ذلك
غائية هللا أفعال فكل والعلية للغائية طبًقا وكذلك لهم. األصلح فعل يف وسًعا هللا يدخر ولم
بالعلل معلَّلة أفعاٌل فهي ثَمَّ وِمْن تناقض، أو عبث فيها وليس وغرض غاية إىل تهدف
يف واضح هو كما وعلتها اإللهية األفعال غاية أصلح هو ما وفعل العباد وصالح الغائية.
الصالح فعل األفعال؛ تتوقف وهنا املفاسد. ودرء املصالح جلب عىل تقوم التي الرشيعة
العدل ويقف يشء، كل عىل وقدرته يشء لكل هللا خلق والصفات، الذات مواجهة يف واألصلح
يجد ال العدل أصل وكأن الذات، قدرة مواجهة يف العباد صالح ويقف الظلم، مواجهة يف

عنه.1 ومستقالٍّ التوحيد أصل مواجهة يف إال له إثباتًا

وجوب بعدم قولهم بنوا فاألشاعرة األفعال. يف والقبح الحسن قاعدة عىل مبينة واألصلح الصالح مسألة 1

عن عبارة ووجوبها األفعال حسن أن وهي قاعدتهم، عىل تركه حرمة وعدم تعاىل عليه واألصلح الصالح
أصلهم عىل واألصلح الصالح فعل بوجوب قولهم بنوا واملعتزلة … بها واإلتيان والتكليف بها الشارع أمر
ص٥٣). (القول، وحسن قبيح هو ما منها والنهي، األمر تعلق عن النظر بقطع ذاتها، األفعال أن من



(٣) الثورة إىل العقيدة من

واألصلح؟ الصالح نفي يمكن هل (1)

صالح من يشء عليه يجب ال فاهلل الواجبات؛ نفي طريق عن واألصلح الصالح نفي يمكن
عليه، حاكم ال يشاء، ما يفعل ملكه، يف مترصف أنه بمعنى أفعاله، يف عدل هو أصلح. أو
الحقيقة يف وهذا محال.2 وهو الفضل ناقص يكون تركه وإن برتكه، الذم استوجب وإال

يشاء، ما يفعل ملكه، يف مترصف أنه بمعنى أفعاله، يف عدل هللا أن السنة أهل مذهب عىل العدل 2
والظلم املشيئة، مقتىض عىل امللك يف املترصف وهو موضعه، يف اليشء وضع فالعدل يريد. ما ويحكم
عليه يجب ال تعاىل أنه يف ص٦٣). ج١، (امللل، الترصف يف وظلم الحكم يف جور منه يتصور فال ضده؛
وإن الوجوب يتحقق لم برتكه الذم يستوجب لم فإن يشء عليه وجب لو وألنه عليه، حكم ال إذ يشء؛
ال غني ص١٩٦)، املطالع، ص١٩٦؛ (الطوالع، محال وهو بفعله مستكمًال لذاته ناقًصا كان استوجب
(العضدية، اآلالم عىل والعوض واألصلح كاللطف يشء عليه يجب وال عليه حاكم وال يشء إىل يحتاج
منه. عدل فهو به عاقب وما منه، فضل فهو به أنعم وما يشء، عليه يجب ال ص٢٠٥–٢١٧). ج٢،
املتعلقة األحكام جميع بل يشء وجوب العقول بمجرد يستفاد وال عليه. هللا يوجبه ما العبد عىل ويجب
مقدمة أن يشء هللا عىل يجب ال أنه عىل والدليل السمع. وبوجوب الرشع قضية من اة متلقَّ بالتكليف
األصلح هو ما ص١٠٨). األدلة، (ملع لذلك التعرض عن يتعاىل والرب برتكه اللوم يستوجب ما الواجب
وملا واآلخرة، الدنيا يف املعذب الفقري الكافر خلق ملا وإال ص١١١). (النسفية، هللا عىل بواجب ليس للعبد
اإلطالق، عىل املالك ألنه ص١١١-١١٢)؛ التفتازاني، (رشح الشكر واستحقاق العباد عىل منة له كان
(حاشية عقًال محال يلزم لم املطيع وعذَّب العايص أنعم لو حتى يشاء كيف ملكه يف الترصف فله
يُسألون فهم يشاء، كيف ملكه يف الترصف له إذ يريد؛ ما ويحكم يشاء ما يفعل بل ص٨٨)، الكلنبوي،
أو فعل من واجب عليه ليس ص١٨٧). الخلخايل، (حاشية الغري ملك يف ترصف فعلهم ألن يفعلون عما
قوٌل تعاىل عليه واألصلح الصالح بوجوب القول ص١٣). (التحفة، ترك شاء وإن فعل شاء إن ألن ترك
يف العقيل باللزوم املعتزلة قول ص٥٢). (القول، والعمل القول أصلحوا الذين السنة أهل ينكره باطل
الغزايل أجمل وقد ص١٨٥-١٨٦). الكلنبوي، (حاشية فاسد وغريها واألصلح اللطف أعني املواد، هذه
يوصف ال جائزة، أفعاله وجملة هللا، أفعال يف بقوله: جميًعا ورفضها سبعة يف العقلية الواجبات جملة
يُطاق ال ما يكلفهم أن يجوز (ب) عباده. يكلف أن هلل يجوز ال (أ) أمور: سبعة بالوجوب منها يشء
عن التعويض (ضد وجناية عوض بغري العباد إيالم منه يجوز (ج) العقلية). الواجبات ضد (وكالهما
ثواب عليه يجب ال (ه) واألصلح). الصالح (ضد لهم األصلح رعاية يجب ال (د) استحقاق). بال اآلالم
(ضد بالرشع بل بالعقل يشء العبد عىل يجب ال (و) االستحقاق). قانون (ضد املعصية وعقاب الطاعة
بل محاًال وال قبيًحا يكن لم بعث لو وأنه الرسل بعثة هللا عىل يجب ال (ز) العقليني). والقبح الحسن
هللا عىل يجب ال ص٨٣-٨٤). (االقتصاد، لطًفا كذلك عليه يجب وال بل باملعجزة، صدقهم إظهار أمكن
فيقتيض املوجبة الحكمة من العقل يقتضيه ما وكل اللطف، وال األصلح وال بالصالح ال بالعقل يشء
كان لو ص٣٩٧–٤١٦). (النهاية، واللطف واألصلح بالصالح القول إبطال يف آخر، وجٍه من مقتضاه
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والعلية الغائية واألصلح، الصالح سابًعا:

املتعنيَّ لإلنسان وعود منه، انبثق أن بعد جديد من التوحيد أصل إىل العدل ألصل إرجاع
خالق املتعني فاإلنسان األساس؛ من املوضوع عىل قضاء وبالتايل الكامل، اإلنسان داخل
بلغت وقد إرادته. عليه أحد يميل وال أحد، يملكه ال والتمييز، العقل عىل وقادر أفعاله،
العقلية الواجبات أول وهو والتكليف، الخلق إلغاء يف التوحيد بطن إىل الرجوع هذا ذروة
حني يف يُعاَقب، وال يُثاب فال وبالتايل صبيٍّا، األوَّل توىف الثالثة. لإلخوة الرمزية القصة يف
األوَّل سأل فإذا النار. ودخل الثالث وكفر الجنة، ودخل الثاني فآمن والثالث، الثاني بلغ
يموت أن له األصلح أن الرد كان عليني؟ أعىل يف الجنة ويدخل يؤمن حتى يعش لم ملاذا
وملاذا ومتسائًال ا محتجٍّ الثالث يهب حينئٍذ النار! يف فعذب كفر قد لكان عاش فلو صغريًا

األصلح رعاية عليه يجب ال لهم، األصلح رعاية يجب ال باألطفال، الرضر أنزل ملا عليه واجبًا الصالح
ووجوب والصالح الغرض ص٩٥). ص٨٣، (االقتصاد، يريد ما ويحكم يشاء ما يفعل أن له بل لعباده
لدفع التكليف ويمتنع … للطغيان نفيًا األصلح رعاية يمتنع إذ … الوجود واجب حق يف ممتنع رعايته
فليس للعبد األصلح هو وما يشاء، من ويهدي يشاء من يضل وهللا ص٢٤٣-٢٤٤). (الغاية، الكفران
جائزة املمكنات ص٤٧). (النظامية، يشء هللا عىل يجب ال ص٩٦–١١٢). (النسفية، هللا عىل بواجب ذلك
يشء عليه يجب ال ص٢٩–٣٢). (الحصون، الصالح غري يفعل أن جواز ص٦٥–٦٨). (الكفاية، حقه يف
ألن واجب غري الدنيا يف األصلح ص١٨١–٢١٧). ج١، (العضدية، واآلالم والعوض واألصلح كاللطف
يُغنيهم وأن الجنة يف عباده يخلق أن واألصلح الدارين يف معذبًا يكون حتى يخلق ال للكافر األصلح
الجبار عبد القايض املعتزلة من ذلك يف ويشارك ص١٤٨). (الفصل، القبيحة عىل الحسنة باملشتهيات
(امللل، املعتزلة مثل عقًال واللطف واألصلح الصالح رعاية يُثبتوا لم املشبهة وبعض ص١٠٣). (األصلح،
اللطف تثبت لم ولكنها املعتزلة مثل العقليَّني والقبح بالحسن الكرامية قول من وبالرغم ص٢١). ج٢،

شعًرا: ذلك يف قيل وقد ص٢١). ج٢، (امللل، واألصلح الصالح أو

األدب��ا أس��اء ف��ق��د اإلل��ه ع��ل��ى وج��ب��ا ال��ص��الح ف��ع��ل ي��ف��ع��ل وم��ن

ص٤٢–٤٤) (الخريدة،

واج��ب ع��ل��ي��ه م��ا زور ع��ل��ي��ه واج��ب ال��ص��الح إن وق��ول��ه��م
ال��م��ح��اال ف��ح��اذر وم��ش��ب��ه��ه��ا األط��ف��اال إي��الم��ه ي��روا أل��م
وك��ف��ر ج��ه��ل ك��اإلس��الم وأن��ه ال��ش��ر خ��ل��ق ع��ل��ي��ه وج��ائ��ز
أص��ل��ح��وا ال��ذي��ن ع��ن��د ب��اط��ل��ة واألص��ل��ح واج��ب ال��ص��الح ودع��وى

ص٥٢) (الوسيلة،
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من أفضل دنيا رتبٍة يف ولو الجنة يدخل أن له األصلح كان فقد الصغر؟ منذ هو يمت لم
يحدث ملا اإللهي العلم سبق يف التوحيد أصل إىل جديد من عود فهذا النار؟3 يف يعذب أن
فعل يف السبب هما والحرية العقل كان إذا ولكن عليها. للقضاء الحرية ضد وتوجيهه
خلط عىل إذن القضية هذه تقوم ضدهما. وليس لهما طبيعية نتيجٌة فاألصلح األصلح،
الفعلية والقدرات العمر إطار يف يعمل فاإلنسان الحرية. ومستوى الصالح مستوى بني
هي الحرية صالحه. يف ليست أفعاله نتائج كانت ما إذا حريته عن يتخىل ال والعقلية.
يقوم خالص وافرتاٌض الوراء إىل ورجوع استدراك والقصة اإلنسان. صالح يف األساس
الفعل عىل قضاء «لو» أن إىل باإلضافة واقعية. وليست افرتاضية حجة إنها أي «لو»، عىل
الخلق عىل والتكليف الخلق لعدم وتفضيل التأخري، إىل التقدم عن وإمساك الالفعل إىل
يكون وبالتايل كله، الخلق إىل األفعال من األصلح نفي يتعدى قد النحو هذا وعىل والتكليف.
الرسالة عن وتخلٍّ أوًَّال الحياة بنعمة كفر هو الخلق ورفض يخلق، أال للعايص األصلح
رفض إىل أيًضا يتعدى وقد معني.4 فعٍل يف عصيانًا يكون أن قبل املسئولية عن ونكوص

أصبح وبالتايل الكبرية، مرتكب مشكلة بسبب البرصي الحسن حلقة عطاء بن واصل ترك كما 3

انشقاق الثاني؛ االنشقاق يف السبب هي الخيالية القصة هذه فإن السنة، أهل عن انشقاًقا االعتزال
أستاذه مع نقاشه يف وهو املعتزلة األشعري ترك أجله من الذي السبب وهي املعتزلة، من األشاعرة
أطفال ثالثة من صغرية اختالفاٍت مع الكالمية املؤلفات معظم يف واردة قصٌة وهي الجبائي. عيل أبي
أخرى روايٍة ويف بالثواب. ويطالب يعاقب وال يُثاب ال (الدواني) البعض رأي يف الطفل إخوة. ثالثة أو
رشح ص١٣٨؛ ج١، امللل، ص١٥١-١٥٢؛ األصول، ص٩٥؛ (االقتصاد، دنيا رتبٍة يف ولكن الجنة دخل
رشح ص١٢؛ التحفة، يف نفسها القصة ص٢٢٧-٢٢٨؛ الغاية، ص٤٠٩-٤١٠؛ النهاية، ص٦٤؛ الفقه،
وانحاز فتخاصما واألصلح الصالح مسألة يف مناظرة وأستاذه األشعري بني جرت ص٤٤). الخريدة،
ص٣٢٩؛ املواقف، ص١٩١-١٩٢؛ الدواني، رشح ص١٣٨؛ ج١، (امللل، الصفاتية طائفة إىل األشعري

ص١٢١–١٢٧). ج٣، الفصل،
لو أنه يعلم من إماتة هللا من أصحابنا أجاز يُمتْه. لم لو اإليمان عنه هللا علم من إماتة جواز يف 4

أو املؤمنني دون الكفرة خلق لو السنة أهل وعند ص١٥١-١٥٢). (األصول، طاعة ازداد أو آلمن أبقاه
لم لو هللا حكمة بقاء يف ص٢٢١). (الِفَرق، حكمته يف ذلك يقدح ولم لجاز الكفرة دون املؤمنني خلق
الخلق يخلق لم ولو خلق، كل خلق يف حكيم هللا إن األصحاب قال الكفرة. غري يخلق لم أو الخلق يخلق
دون املؤمنني خلق أو املؤمنني دون الكفرة خلق ولو لجاز. أضدادها خلق ولو الحكمة، عن يخرج لم
منه الوجوه هذه كل وكانت جاز. الجمادات دون واألحياء األحياء دون الجمادات خلق ولو جاز. الكفرة
للكافر األصلح ص١٤٠–١٤٩). األصلح، ص٤٠٩؛ النهاية، ص١٥٠؛ (األصول، وحكمًة وعدًال صوابًا
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والعلية الغائية واألصلح، الصالح سابًعا:

العقل نعمة اإلنسان ينكر وبالتايل حيوانًا؛ أو جماًدا مخلوًقا اإلنسان يكون وأن التكليف
التكليف صحة يف الشك وأن للبرش. إنكارها هو اإلنسان حرية وإنكار الجهاد. وفضيلة
للمؤمن، أصلح كان وإن له صالًحا تكليفه يكون ال وبالتايل الكافر، بكفر املسبق هللا لعلم
العدل أصل أن حني يف منه، يفلت أن اإلنسان استطاعة دون باإلنسان، هللا لرضب عود هو
اإلطالق؛ عىل والعالم القادر الكامل، اإلنسان داخل من العاقل الحر لإلنسان إثبات هو
بحريته يأتيه ما وأن أفعاله عن مسئوًال وكونه الحرية إثبات لإلنسان األصلح كان ثَمَّ وِمْن
أوضاعهم عىل واملعذبني الفقراء ثورة تجب وبالتايل له. أصلح آخر بفعٍل وليس واختياره
القائم الوضع وتغيري والغضب الحرية ممارسة لهم األصلح ألن صالحهم فيها ليس التي
وليس اإلنساني املوقف يف تحدث إنسانية حقيقة إذن واألصلح الصالح أفضل. وضٍع إىل
والفعل. والتكليف والعقل والحياة الخلق تمحو التي «لو» الرشط بأداة يبدأ خياليٍّا افرتاًضا
للفرد ليس واألصلح لألفعال. وتسكني البواعث عىل قضاء افرتاًضا الحياة حقائق جعل وإن
إىل فرد من يتغري ال وهو الذات. وإنكار والشهادة للتضحية معنى فال وإال للجماعة، بل
يحتوي قد العام. الصالح هو موضوعية، حقيقٌة الصالح بل وقت إىل وقت ومن فرد،
الصالح ليس العام. الصالح إىل بالنسبة دالة غري ولكنها فردية خسارٍة عىل العام الصالح
مستويات بني التمييز عىل قادر واإلنسان النوع، إىل بل الشخص إىل بالنسبة األنفع هو
وصالح ورسور نفع بأنه الفعل يوصف إذ عام، بوجٍه األنفع هو األصلح واألصلح.5 الصالح
حيث من واألصلح للصالح مراتب هناك رضر. أو نفع أو وألم لذة مجرد وليس وأصلح
واإلفساد)، اإلصالح والرضر، النفع واأللم، (اللذة والشدة للجماعة)، أو (للفرد املستوى
هللا أفعال يجعل باألصلح التقيد إن يقال قد أخرى ناحيٍة ومن والبقاء). (الفناء والزمن
الجرب إىل واألصلح بالصالح القول يؤدي ثَمَّ وِمْن متناهية؛ ال أفعاله أن حني يف متناهية

سلب ثم إماتته ثم خلقه عدم له األصلح ص٣٢٩). (املواقف، يُخَلق أال واآلخرة الدنيا يف املعذب الفقري
التفتازاني، حاشية ص١١١؛ اإلسفراييني، حاشية ص١١١-١١٢؛ الخلخايل، (حاشية التكليف قبل عقله
األصلح ص١٩١). الكلنبوي، (حاشية النبي وإماتة إبليس إماتة للبرش األفضل وكان ص١١١-١١٢).

ص١٩٦). (املطالع، الدارين يف معذبًا يكون ال وحتى ص١٩٦). (الطوالع، يخلق أال الفقري للكافر
إىل بالنسبة ذلك مثل فساد أو ذلك فوق صالح عارضه شخص إىل بالنسبة بالعقل تقدره صالح كل إن 5
مراد ص١٩٠-١٩١). الكلنبوي، حاشية ص٩٧–١٠٣؛ األصلح، ص٣٩٩-٤٠٠؛ (النهاية، آخر شخٍص
العالم نظام يف ذلك عكس الفالسفة ومراد الكل، إىل بالنسبة ال الشخص إىل بالنسبة األصلح املعتزلة

ص٥٣). (القول،
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للصالح نفي املعنى بهذا فاللطف ولطًفا، وكرًما ًال تفضُّ يفعل هللا كان وإذا هللا. أفعال يف
صالٌح وهو هللا. إىل بالنسبة وليس اإلنسان إىل بالنسبة هنا األصلح أن والحقيقة واألصلح.6
وقدرته هللا إىل بالنسبة الصالح تناهي ال من يقلل وال اإلنساني املوقف إطار يف محدود
اإلنسانية الحرية عىل قضاء ذلك يف لكان العلل وإزاحة املوانع رفع الصالح كان ولو عليه.
إىل خطوة ثم األمام إىل خطوة األخرى، باليد الحرية وسلب بيد الصالح إعطاء جديد، من
إلغاء ذلك فإن مبارشة اآلخرة من واالبتداء الحياة عدم للناس األصلح كان وإذا الخلف.

واالستشهاد. واإلبداع والعمل والتحقق الحياة لنعم وترك للرسالة ورفض للدنيا
األشياء لصفات وإنكار التمييز عىل والقدرة للعقل هدم هو واألصلح الصالح نفي إن
والجماعة الفرد ملصالح وهدم الرشع، أساس وهي للمصلحة أيًضا إنكار وهو املوضوعية،
عىل قادر مستقلٍّ عقٍل بال واألمة الفرد يرتك وبالتايل الدولة. وقوام األمة حياة به وما
يقرر الذي املطلق الفرد الحاكم إلرادة الجميع فيستسلم العام، للصالح إدراك وبال التمييز
ظهر وقد لألمة. واألفسد له األصلح الحال بطبيعة وهو الصالح هو ما إرادته بمحض
املطلق. الحاكم سلطان عىل تقوم التي السياسية للنظم املوازية املتأخرة العقائد يف ذلك
فالعدل العدل، انقىض الوجوب عن خارًجا للعدل الشاملة املطلقة األفعال خالق كان وإذا
ذلك يف بما قانون لكل هدم هو والرشع العقل هدم إن واحد. ليشءٍ واجهتان والوجوب
أمامه يجد وال العبث من أو الظلم من عالم يف اإلنسان يعيش وبالتايل االستحقاق قانون

(التعديل واألصلح بالصالح يقولون ال الذين وبرش الجبار عبد القايض مثل املعتزلة بعض رأي هو هذا 6

بل األشياء أصلح بعباده يفعل أن هللا عىل ليس برش فعند ص٥٦–٦٧). األصلح، ص٢٠٦؛ والتجوير،
لهم أصلح هو ما بهم يفعل أن عليه وإنما الصالح، من عليه يقدر ملا نهاية وال غاية ال ألن محال ذلك
بما العمل وجوب مع عليهم تيرس وما كلفهم ما ألداء إليه يحتاجون فيما عللهم يزيح وأن دينهم يف
األصلح رعاية عليه يجب ال ص٢٨٧-٢٨٨). ج١، (مقاالت، منهم وقطع بهم ذلك فعل وقد به، أمرهم
بالقدرة العبد يمكن أن عليه وإنما أصلح وفوقه إال أصلح من فما الصالح من عليه يقدر ملا غاية ال وأنه
يف األشاعرة مع هنا برش ويلتقي ص٩٧-٩٨). ج١، (امللل، والرسالة بالدعوة العلل ويرتجح واالستطاعة
اختياًرا العالم خلق لوال ص٣٩٨). النهاية، ص٢٢٤؛ ج٣، الفصل، ٢٢٨-٢٢٩؛ (الغاية، األصلح رفض
لو برش وعند ص١٩٧-١٩٨). الكلنبوي، (حاشية العقاب وال األصلح أي اللطف من يشء عليه يجب لم
الخلق ابتداء ص١٥٦). (الِفَرق، لهم أصلح ذلك لكان بذلك عليهم ل وتفضَّ الجنة يف ابتداءً العقالء خلق
(االنتصار، تبقيته من له خري يكفر أنه علم من وإماتة الدنيا يف ابتدائهم من لهم أصلح كان الجنة يف
كافًرا يميته أن من له أصلح إياه إبقاؤه كان آلمن أبقاه لو أنه عبده من هللا علم لو ص٦٤-٦٥).

ص١٥٦). (الِفَرق،
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باألمر الرضا إىل عنده كله األمر وينتهي يشاء؛ ما له يفعل املطلق، للحاكم االستسالم إال
إلهي، ظلٍم إىل اإلنساني العدل ويتحول بغناه، الغني ويرسُّ بفقره الفقري فريىض الواقع،

التوحيد.7 بطن يف جديد من العدل ويعود

واألصلح الصالح إثبات (2)

قانوٌن بل خارجية، إلرادٍة مطلًقا فعًال أو صوريٍّا قانونًا ليس واألصلح الصالح فعل إن
اإلنسان بل األوحد، الفرد هو اإلنسان ليس لألمة. واألصلح اإلنسان صالح عىل قائم ماديٌّ
بل الفريدة األمة هي األمة مصالح وليست واملكان. الزمان بتغري يتغري ال الذي العام
قام لذلك والطبيعة؛ العقل عىل تقوم إنسانية حقيقٌة وهي ومكان. زمان كل يف البرش هم
إنسان اختيار إن املصالح. وجلب املفاسد درء الترشيع أساس وأصبح املصلحة، عىل الوحي
ال الرشع، أساس املصلحة والتطبيق. الوحي يف والعمل، النظر يف مطلقة رضورٌة لألصلح
بل هللا عىل تطبق ال اإلنسانية، الحياة عن تعرب ما بقدر مشخصة ذاٍت تكوين عن تعرب
وال الخاصة. مصلحته يبغي كما اإلنسان مصلحة يبغي الوحي بإنزاله وهللا اإلنسان. عىل
األصول علم أساس فاملصلحة هللا؛ مصلحة اإلنسان يبغي ال كما نفسه مصلحة هللا يبغي
الواجبات ضمن إذن هما واألصلح الصالح الفقه. أصول وعلم الدين أصول علم بشقيه؛
وهي القبيح. فعل عن هللا تنزيه وسائل وأحد املنعم، وشكر والتكليف الخلق مثل العقلية
هللا. أم اإلنسان املشخصة، الذوات عن النظر برصف الطبيعة يف اإلنسان رها يتصوَّ واجبات
هو والشاهد الشاهد.8 عىل للغائب قياًسا يكون ذلك فإن هللا، عىل واجبات إنها قيل ما وإذا

أعداءه» وأحيا أوليائه من قوًما وأمات آخرين، وأعطاها قوًما األموال منع هللا «إن حزم: ابن يقول 7

ص١٢١). ج٣، (الفصل،
(الكفاية، بالعبد الصالح فعل عليه يجب تعاىل بأنه العلم يف األشاعرة ملصنفات طبًقا املعتزلة قالت 8

(االقتصاد، األصلح رعاية عليه وأوجبوا أفعاله هللا عىل حجروا قد املعتزلة أن رأيهم ويف ص٦٥–٦٨).
اإلضالل من تركه يف ملا العقل عند الذم التارك استحقاق بمعنى العقيل بالوجوب املعتزلة قال ملا ص٩٥).
أموًرا املعتزلة وأوجبت ص٢٤٦). (التحقيق، عليه األصلح وجوب املسألة هذه فروع من جعلوا بالحكمة
ال إذ والترضر؛ االنتفاع عن يتقدس الرب ص١٩٦). (الطوالع، الدنيا يف لعباده األصلح يفعل هللا أن
عىل هللا يقدر النظام: وعند ص٢٧١). (اإلرشاد، عنهما متعاٍل والرب واللذة واآلالم والرضر للنفع معنى
هذا صالحهم، فيه ليس ما الدنيا يف لعباده يفعل أن عىل يقدر وال لعباده، صالًحا فيه أن يعلم ما فعل
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وحوامل اإلنسانية الحقيقة مصدر وهي والتاريخ، الجماعة تجارب أو اإلنسانية التجربة
وأن آخر. عالٍم أي يف أيًضا فعله كان العالم هذا يف مشاهًدا األصلح فعل كان وملا املعاني.
يعني ال فاملندوب األصلح؛ رضورة يف نقًصا تعني ال ومندوب واجب إىل األحكام قسمة
األصلح. اختيار يف اإلنسان حرية عن يكشف الذي املختار األصلح هو بل ًال، وتفضُّ تمنيٍّا
ينايف ال الصالح فعل كان لذلك لنفسه؛ أعالها يختار واإلنسان الدرجات متفاوت فالصالح
فإن الصالح فعل قد الوحي خالل من هللا كان وإذا إنساني. اختياٌر ألنه الفرص تكافؤ
صالًحا.9 األقل فيفعل يقله أو األصلح يفعل وبالتايل يزيده، أن يف االختيار حرية له اإلنسان
وهو الصالح يفعل أن يمكن وهل األصلح؟ يفعل فهل الصالح يفعل هللا كان إن قيل: فإن
كل إن قيل الصالح؟ إال يفعل وال األصلح فعل عىل قادر هو وهل األصلح؟ فعل عىل قادر
من وإن اإلنسانية. الحياة يف خارجية إرادٍة افرتاضتدخل عن ناتجة وهميٌة افرتاضاٌت هذه
اختار وإذا واألصلح. الصالح فعل يف وسًعا يدخر ال اإلنسان أن اإلنسانية الحياة يف املشاهد
فقد صالًحا األقل اآلن اختار وإذا األصلح. يختار فإنه صالًحا واألكثر صالًحا األقل بني
كإنساٍن والتكليف، الخلق بعد لإلنسان األصلح اعتبار إن بعُد. فيما أعظم لصالٍح يكون
للعمل وإيثار املمكن، عىل للواقع تفضيل إنما وغاية وكلٌّ نهاية له األصل واعتبار عاقل حر

(الِفَرق، الظلم عىل القدرة النظام أحال ص٨٠–٨٢). ج١، (امللل، الدنيا بأمور يتعلق بما قدرته تعلق يف
ص١٣٣-١٣٤). (الِفَرق، صالحهم فيه ما خالف بعباده يفعل أن يقدر ال هللا إن وقال ص١٣٢).
(امللل، العباد مصالح رعاية الحكمة حيث من ويجب والخري. الصالح إال يفعل ال الحكيم أن عىل واتفقوا

ص٦٧). ج١،
األشياء مع األصلح فعل من الصالح من دونه ما فعل إن الهذيل: أبي عند ص٢٩١-٢٩٢). (اإلرشاد، 9

ما فعل عىل هللا يقدر يُقال ال فساًدا. جميًعا لكان أصلح هو ما وضع دون هو ما فعل لو هللا وأن فساد،
أصلح؛ هو ما فعل يدع ال وهللا أوىل، أصلح هو ما فعل كان ذلك عىل قدر لو ألنه فعله مما أصلح هو
وليس منفعتهم أراد وإنما حكمة لهم خلقه ألن خلقهم وإنما إليهم، به حاجة يخلق لم وألنه به أوىل ألنه
صنع ما دون عىل يقدر أنه غري ذلك، دون هو ما ويفعل أصلح هو ما يدع أن يجز فلم ثَمَّ وِمْن ببخيل،
يقدر ما آخرون: قال بالعجز. يوصف لكان ذلك عىل قادر أنه يوصف لم ولو عاجز غري ألنه ومثله؛
ما عىل يقدر يُقال وال دونه. هو ما عىل ويقدر فعل من أصلح يشء وال وغاية، كل له الصالح من عليه
هو ما عىل قدر لو األمور. أصلح فعل ما يكن لم مثله عىل قدر لو ألنه مثله؛ وال فعله مما أصلح هو
ج٢، (مقاالت، به أمرهم ما بغري العباد هللا يأمر أن يجوز وال بخل قد كان يفعل؛ فلم فعل مما أصلح

ص٢٨٩). اإلرشاد، ص٢٣١-٢٣٢؛ الغاية، ص٧٢–٨٦؛ األصلح، ص٤٠٦-٤٠٧؛ النهاية، ص٢١٦؛
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كان ما فإذا شيئًا؟10 منه يتحقق وال محدد غري نظري أصلح من الفائدة وما النظر. عىل
عىل هللا يقدر هل السؤال: يصبح وبالتايل لطًفا، يصبح فإنه يستعمل ال نظري أصلٌح هناك
متعارضتنَي، صفتنَي للشعور العقل يقدم وهنا يؤمن؟ كي يؤمن ال أنه علم ملن لطيفة خلق

عىل يقدر هللا أن أردتم إن املعتزلة: قالت بعباده؟ فعل مما أصلح عىل قادر بأنه الباري يوصف هل 10

يقدر أردتم وإن نهاية. وال غاية ال ما عىل أمثاله عىل يقدر فاهلل بعباده؛ فعله مما أصلح هو الذي أمثال
هو األشياء أصلح فإن كلفهم ما إدراك يف إليه بحاجتهم عباده عن ادخره قد هذا من أصلح يشء عىل
وأجابوا الصالح. غاية فهو بهم فعله ما ألن عنه يعجز أو عليه فيقدر الغاية وراء يقوم يشء وال الغاية،
حكمة يف يجوز وال منه. أصلح عىل قادر وهو إال الصالح من بعبده هللا فعله يشء ال آخر: نحو عىل
لهم أصلح هو ما مقدوره يف ليس بهم فعله وأن لهم، بهم يفعله مما أصلح شيئًا منها يدخر أن هللا
له. جميع وال لذلك غاية ال أمثاله، أو مثله عىل قادر وهو إال الصالح من بهم فعله يشء وليس منه،
آخرون: وقال ص٢٢٤). ج١، (مقاالت، الفساد من ضده وعىل الصالح من بهم فعله ما عىل قادر وأنه
عىل يقدر يُقال وال يفعل. أو فعله ما إىل استصالح وال وجميع، كل له االستصالح من عليه يقدر ما
ليس ألنه فعله إال صالًحا يدع ال هللا ألن فعل؛ ما دون صالح عىل وال مثله عىل وال فعل مما أصلح
ج٢، (مقاالت، به فعله إال صالح له يبَق ولم إال العبد يموت ال وأنه فضله، ويدخر نعمه فيمنع ببخيل
محال األصلح وترك والكذب الظلم عىل بالقدرة هللا وصف والجاحظ واألسواري النظام وعند ص٢٢٧).
هللا يوصف ال ص١٢٧). والتجوير، (التعديل نهاية ال ما عىل والحسن األصلح أفعال عىل يقدر كان وإن
ذلك ترك عىل يقدر وقد بأصلح ليس ما التي األفعال من األصلح ترك وعىل والكذب الظلم عىل بالقدرة
أو بصريًا يعمي أن يقدر ال وعندهم ص٢٠٩). ج٢، (مقاالت، مقامه يقوم مما لها نهاية ال أمثال إىل
أصلح غريه خلق كان إذا جسًما أو عقربًا أو حية يخلق أن عىل يقدر ال غنيٍّا. يفقر أو صحيًحا يزمن
فعله أن يعلم ما ترك عليه يجوز وال األصلح إال يفعل ال هللا أن النظام وعند ص١٣٣-١٣٤). (الِفَرق،
ذرة منه ينقص وال ذرة الخلق يف يزيد أن عىل يقدر ال هللا تأخريه. حتى أو تركه من لخلقه أصلح
ص١٢٩-١٣٠). ص٢٣–٢٥، ص١٧-١٨، (االقتصاد، عليه هو ما عىل كونه األمور أصلح أن علم ألنه
فعل هللا عىل الكعبي وأوجب ص١٩٥-١٩٦). ج٢، (مقاالت، الحقيقة يف أحًدا يرض هللا أن املعتزلة أنكرت
هو األصلح النظام: وعند األصلح. إال يفعل ال هللا برش وعند ص٨٢). (الِفَرق، التكليف باب يف األصلح
يقدر كان لو هللا عباد: وعند ص٢٢٧). ص٢٢٣، ج٢، (مقاالت، األصلح إال يفعل ال هللا وأن حدث الذي
عن يدخر لم هللا أن فعندهم وابنه الجبائي ا أمَّ ص٢٢٣–٢٢٧). ج٢، (مقاالت، جوًرا يكون يفعل وال
جواٌد عالٌم قادٌر ألنه واللطف واألصلح الصالح من والتوبة بالطاعة أمًرا بهم فعل إذا أنه علم شيئًا عباده
لذلك. إال األصلح هو وليس االدخار، ملكه يف يزيد وال خزائنه من ينقص وال اإلعطاء يُعِجزه ال حكيم،
عىل يقدر تعاىل إنه يُقال وال … مكروًها مؤمًلا ذلك كان وإن األجل يف واألصوب العاقبة يف األجود هو
بوجوبه يقول ال وهو واجب البلخي عند واألصلح ص١١٨). ج١، (امللل، بعبده فعله مما أصلح هو يشء
ص١١٨-١١٩). املحصل، (رشح املكلفني علل بإزاحة املتعلقة املواضيع يف يقول بل املواضيع جميع يف
الراوندي ابن ويروي ص١٩٦). (الطوالع، الدنيا يف لعباده األصلح يفعل أن منها أموًرا املعتزلة أوجبت
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والتعظيم. اإلجالل عواطف عن للتعبري الشعور أمام فرصة تكون حتى والعلم، القدرة هما
يشفع ولكن مطلقة، صفٌة أيًضا أنه مع العلم، حساب عىل القدرة لسلطان تأكيد فاإلثبات
قضاء اإلنسان لصالح كان ولو حتى ذاته حد يف والتدخل اإلنسان. لصالح تتدخل أنها لها
العقليَّني، والقبح الحسن أي العدل، من الثاني الشق وحل اإلنسانية الحرية استقالل عىل
فيه كان إن القديم الوضع ثبت ما وإذا األفعال. حرية وهو منه، ل األوَّ الشق حساب عىل
للحرية تأكيد فإنه النفي ا أمَّ الخري؟ منبع والتأليه ذلك يحدث فكيف اإلنسان عىل رضر
إرادة من نابع املستقل الحر فالفعل اإلنسان. مصلحة غري يف كانت ولو حتى اإلنسانية
إرادٍة من نافع فعٍل عىل ضارٍّا حرٍّا فعًال اإلنسان ويؤثر له. ضارٍّا كان ولو حتى اإلنسان
عىل قادًرا لديهم العقل دام ما اللطف العقالء رفض لو وماذا لصالحه.11 تعمل خارجية
أن افرتاض إن مًعا؟ والسمع العقل من واألصلح الصالح ومعرفة التكليف إىل الوصول
ونفي هللا، عىل للظلم تجويٌز يؤمن ال حتى يؤمن ال أنه علم ملن لطًفا ادَّخر قد هللا يكون
اإليمان مثل الداخلية الشعور فأفعال واستقالله. عقله عىل وقضاء واختياره، اإلنسان لحرية

عنه. والتخلف تركه منه استحال تركه من أصلح يشء فعل أن علم إذا هللا إن يقول كان النظام أن
ا أمَّ املعتزلة. من الظلم عىل القدرة هلل أثبت من إال األمة عليه توافق ما هذا ألن ذلك عن الخيام ويدافع
الظلم عىل القدرة يحيلون بأجمعهم فإنهم النوابت من تكلم ومن واملرجئة كلها والرافضة بأرسها املجربة
زوا يجوِّ فلم تركه؛ من لخلقه أصلح فعله أن يعلم ما ترك هللا من يجوز ال وأنه ص١٧-١٨)، (االقتصاد،

ص٣٣–٥٣). األصلح، ص١٣–١٥؛ (االنتصار، الرتك عليه
ج٢، (مقاالت، الخري يفعل خري هللا أن فلديهم حرب، بن وجعفر املعتمر بن برش هم اإلثبات أصحاب 11
إال املعتزلة جمهور رأي هو النفي وأصحاب ص٦٤-٦٥). االنتصار، ص١٥٦؛ الِفَرق، ص٢٢٣–٢٢٧؛
ويصف األصلح. أصحاب واآلخرون اللطف أصحاب األولون ص٢٢٣–٢٢٧). ج٢، (مقاالت، برش جماعة
أصحاب اللطف أصحاب ويصف له، لون ُمجهِّ هلل رون ُمحجِّ بأنهم اللطف أصحاب األصلح أصحاب
قسَمني، املعتزلة انقسم لذلك ص١٠٠)؛ ج٣، (الفصل، بخلقه له ُمشبِّهون هلل زون ُمعجِّ بأنهم األصلح
ومن عباد مثل منهم األقل وقال نهاية، بال الصالح من فعل ما أمثال عىل قادر هللا بأن يقول ل األوَّ
كان الصالح. فعله أجل من الصالح من عليه يقدر شيئًا هللا يرتك أن يجوز ال ألنه باطل هذا وافقه:
باألصلح القول إىل ورجع باللطف القول عن تاب بًرشا أن ترى واملعتزلة باألصلح، قال من ر يكفِّ برش
وطائفة الرعاية، وجوب يف بالصالح قالت طائفة األصلح؛ يف املعتزلة اختلف ص١٢٠). ج٣، (الفصل،
(الغاية، نهاية غري إىل منه أصلح هو ما وفوقه إال صالح من ما أن عىل بناءً بوجوبه القول أحالت

ص٢٢٤-٢٢٥).
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هللا لدى كانت وإن أصلح هناك كان فإن والتمييز.12 العقل عىل قائمة حرٌة أفعاٌل والكفر
يكون حتى يعطها ولم هللا ادخرها فلماذا اختياًرا، للبرش يعطيها لها نهاية ال أخرى ألطاٌف
يهبها ومتى هللا يعطيها ومتى الصالح؟ عىل لألصلح وتغليبًا املمكنة العوالم أفضل العالم
من أصبحت التي اإلنسانية الحرية يف تدخل ذلك يف أليس مًدى؟ وألي مقياس ألي وطبًقا
غري لطٍف من الفائدة وما التوحيد؟ بطن من خرج بدوره والذي العدل، مكتسبات أحد قبُل
التوحيد، يف قبُل من ذلك تم وقد املطلقة؟ للقدرة إثباتًا نظري، حقٍّ إثبات مجرد مستعمل،
أو تفضًال أو إحسانًا أو نعمة ليست والجماعة الفرد مصلحة إن شيئًا. تحدث ال العدل ويف
لها صلة ال موضوعية رضورة واألصل واملعاناة. واملشقة للجهد نتيجة بل أحد، من لطًفا
كانت وملا وتبجيًال. حمًدا وثناءً، شكًرا واإلكراميات الذاتية واالنفعاالت املشخصة بالعواطف
ويكون: الرضر صيغة السؤال يأخذ فقد املفاسد، ودرء املصالح جلب عىل تقوم الرشيعة
صفات من صفة أية ونفي املطلقة القدرة إثبات يبقى فاإلثبات ال؟ يرضأم هللا إن يقال هل
وحياته اإلنسان حقوق عن النظر وبرصف التأليه عواطف نقصيف هناك كان وإال العجز،
اإلجابة وتكون للطاغوت. وإثبات للعدل ونفي طغيان من القدرة هذه إثبات عن ينتج ما أو
الظلم. ومقاومة نفسه عن األرضار دفع يف حقه وإثبات اإلنسان حقوق عن دفاًعا بالنفي
اإلنسان ألن األفعال؛ عن الناتجة واملشاق اآلالم رفض إىل باألصلح القول يؤدي وال
واأللم والجهد والنصب والتعب والسكون الدعة وحياة والراحة الكسل إىل يركن أن يفضل
وتثبت بالجهد نفسها تضع فالذات واألصلح؛ للصالح نقًضا يمثل ال ذلك كل والجرح.

عند ليس إنه أتباعهم من ويسري املعتمر بن وبرش الفرد وحفص عمر بن رضار حاشا املعتزلة قالت 12

واملؤمن الكافر به. هدى مما هًدى عنده وال ومؤمنهم، كافرهم الناس جميع أعطاه مما أصلح يشء هللا
يف ص١٢٠). ج٣، (الفصل، واملؤمنني بالكفار فعل مما أصلح هو يشء عىل يقدر ليس وأنه استويا، قد
الكفار أعطاها لو لها نهاية ال كثريًة ألطاًفا هللا عند أن إىل أتباعهم ومن وبرش وجعفر رضار ذهب حني
بذلك هاشم أبو وابنه الجبائي عيل أبو أشار وقد بالجنة، الثواب به يستمتعون اختياريٍّا إيمانًا آلمنوا
من وكان الخلق هللا خلق لو بأنه الثالثة اإلخوة قصة عىل الكرامية يردُّ لذلك ص١٢٠)؛ ج٣، (الفصل،
بإيمان لعلمه جميعهم خلق منه حسن وإنما عبثًا. إياهم خلقه لكان منهم أحد به يؤمن ال أنه معلومه
اخرتام وال آمن بلوغه زمان إىل أبقاه إن أنه يعلم الذي الطفل اخرتام هللا حكمة يف يجوز فال بعضهم.
ويلزمهم لغريه. صالح إيمانه وقت قبل إياه اخرتامه يف يكون أن إال آمن مدة إىل أبقاه لو الذي الكافر
ويف يؤمن. لم أبقاه لو أنه علم ألنه بلوغه قبل النبي ابن إبراهيم اخرتم إنما هللا يكون أن القول هذا عىل

ص٢٢١). (الِفَرق، طفًال األنبياء ذراريِّ من مات من كل يف منهم قدح هذا
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جهٍد بال واإلنسان اإلنساني، الوجود تحقيق الجهد بذل من والغاية باملقاومة. وجودها
يجوز فكيف بالثواب ًال متفضِّ هللا كان إذا وبالتايل حتمية. طبيعيٍة ظاهرٍة إىل يتحول حر
ورضورة للدعوة تأدية هو بل يتحمل، ال كدر أو زائد جهٍد أي األصلح فعل يف ليس الجهد؟
آخر، جزاءٍ أي له وليس إيجابي فعٌل ذاته حد يف األصلح فعل للرسالة. وأداء داخلية
اإلنسان يُعاَقب أال األصلح إن أيًضا يُقال وال لإلنسان.13 كمال العملية الحياة يف أنه إال
مصالح عن دفاًعا يكون أن إىل األصلح يتحول وبالتايل ويتوب، له يغفر وأن أفعاله يف
عام موضوعيٌّ مقياٌس هناك يكن لم إن القانون هدم وإىل وأهوائه، ورغباته اإلنسان،
عن اإلنسان يتخىلَّ وبالتايل الشخصية؛ واملصلحة والنسبية الفردية يف الوقوع دون لألصلح
األصلح األمام. إىل التقدم هو بل والتمني، الوراء إىل بالرجوع ليس األصلح أفعاله.14 نتائج
بالحرية مصريه يرتبط أن لإلنسان األصلح طبيعية. ظاهرًة كان وإال حرٍّا يكون أن لإلنسان
وأن والبلوغ العقل رفض لإلنسان األصلح ليس عليها. محاَسبًا عنها مسئوًال يكون حتى
أو طفًال أو أعجًما حيوانًا فيعيش بالغ عقٌل له يكون أن دون حيٍّا مخلوًقا اإلنسان يعيش
والبلوغ؟ العقل قبل اإلنسان اخرتم ما إذا أصلح هناك يكون وكيف معتوًها. أو مجنونًا
يكون ال عقل ودون الجهد. هذا نتيجة فقط وليس الحر اإلنسان حياة يف يقع الصالح إنما
األصلح فعل وعىل عقيل كواجٍب النعم شكر يمكن وكيف ذم.15 أو مدح استحقاق هناك
تأتيه أالَّ لإلنسان األصلح إن يقال وال وإدراك؟16 فعل هناك يكن لم إن حتمي كواجٍب
إنساني. واجٌب فالتكليف عنها؛ إرادته هللا يرصف وأن بالتبليغ الرسول يقوم وأال الرسالة
الرسالة الجهد. بذل بعد إال نتائجها تتحدد ال تتحقق عملية له بالنسبة الحر اإلنسان وجهد
إىل يتحول فكيف وإال بها، إال التحقق عملية تتم ال وبالتايل العمل؛ عىل وباعث النظر يقني
ما عىل واألصلح للصالح طبًقا كرشيعة الوحي يتغري أن يف ضري وال العالم؟ يف مثايل نظاٍم

ص٢٩٠-٢٩١. اإلرشاد، ص٧٠–٧٢؛ األصلح، ص٤٠٩؛ النهاية، 13
من مزيًدا يوجب أن مع العباد إضالل عىل وإقداره الزمان طول إبقاؤه إلبليس األصلح يكون مثًال 14

نظام يف الفالسفة إليه ذهب كما الكل حيث من الكل إىل بالنسبة باألصلح مرادهم أن يخفى وال عذابه،
ص٤٠٧؛ (النهاية، لهم صالًحا النار ألهل الخلود يكون ولذلك ص١٩٠-١٩١). الدواني، (رشح العالم

ص١٠٦–١١٠). ص١٤٠، األصلح، ص٢٤٢-٢٤٣؛ الغاية،
ص٩٠–١٩٧. األصلح، ص٤٠٧-٤٠٨؛ النهاية، 15

ص٦٧–٧٠. ص٨٦-٨٧، األصلح، ص٤٠٧-٤٠٨؛ النهاية، 16

446



والعلية الغائية واألصلح، الصالح سابًعا:

اإلنسان أهلية عىل الرشع قياس املقياس، عملية تتم حتى واملنسوخ الناسخ يف معروف هو
ثبات عن تعبريًا وليس مصالحه بتغري متغري اإلنسان، لصالح موضوع فالرشع وقدرته.
ويدرك التغري هذا من الحكمة يدرك أن اإلنساني للعقل ويمكن وشمولها. اإللهية الذات

املتصلة.17 هللا وبإرادة الثابت اإللهي بالعلم يلحق وبالتايل الثابت؛ قانونه
الدنيا يف األصلح فهل به، واالعرتاف عليه االتفاق يمكن الدين يف األصلح كان وإذا
الدين بني افرتاًضا، إال لها، وجود ال تفرقة عىل يقوم إنما السؤال هذا أن والحقيقة كذلك؟
لهذا تحقيق والدنيا الدين، لشئون تنظيم الوحي إن التفرقة؟ مقياسهذه هو فما والدنيا.18
للمثال. تحقق والواقع الواقع يف يتحقق واملثال الواقع، هو والدنيا املثال هو والدين التنظيم،

فعند واألصلح. للصالح طبًقا الرشع يف والنقصان الزيادة زون يُجوِّ بأنهم املعتزلة األشاعرة يتهم 17

الرشع ورود جائًزا كان فقد ذلك وغري وحج وصوم وزكاة صالة من الرشع به ورد ما كل األشاعرة:
خصَّ وإنما جائًزا. كان أباحه ما وحرم حرمه ما الرشع أباح لو وكذلك منه. وبالنقصان فيه بالزيادة
األشاعرة: يستأنف ثم للعقل. منه يشء تقدير يف مدخل وال ذلك، أراد ألنه عليه استقرت بما الرشيعة هللا
جائًزا يكن لم أسقطه وما سقوطه، جائًزا يكن لم الرشع أوجبه ما أن القدرية من لألصلح املدَّعون وزعم
يرصحوا لم وإن الرسل مجيء فائدة إبطال الطائفة هذه وأرست فيه. النقصان وال الزيادة وال وجوبه
الصفا بني السعي وعىل الركعات عدد عىل العقل داللة وجه كيَّف ثم اإلشاعة. عند الشناعة من خوًفا به
فال بذلك الرشع ورود جواز عىل العقل داللة به يُراد أن إال القاتل، دون الدية العاقلة وتحميل واملروة

ص١٤٩-١٥٠). (األصول، ننكره!
يف األصلح فعل يف الخالف وإنما الدين يف األصلح فعل هللا عىل يجب والبرصة بغداد معتزلة عند 18

معتزلة أوجب والدنيا الدين يف األصلح بغداد معتزلة أوجب فبينما ص٢٨٧–٢٩٠). (اإلرشاد، الدنيا
حاشية ص١٩٦؛ الطوالع، ص١٠٢؛ السالم، عبد رشح ص١٢؛ (الفقه، فقط الدين يف األصلح البرصة
ل األوَّ الفريق أراد ص١٧٤-١٧٥). السيالكوتي، حاشية ص١٩٠، الدواني، رشح ص١١؛ اإلسفراييني،
املعتزلة قالت ص٥٢-٥٣). (القول، األنفع الثاني الفريق أراد بينما والتدبري الحكمة يف واألصلح الصالح
العالم لخلق الحكمة يف الواجب بغداد: شيوخ (أ) واألصلح: الصالح رعاية وجوب يف طريَقني عىل نحن
النظر عىل واإلقدار العقل إكمال من يقدر ما بأقىص حاله استصالح ثم للتكليف قابًال يكون من وخلق
والفقر والرضاء البأساء من واملآل الحال يف العبد ينال ما وكل العلل وإزاحة اآليات وإظهار والفعل
النار يف النار أهل تخليد يف له. صالح فهو والعقاب والثواب واملوت والحياة والصحة واملرض والغنى
شيوخ (ب) ل. األوَّ من أرشَّ إىل وصاروا عنه نهوا ملا لعادوا منهم خرجوا لو فإنهم وأصلح. لهم صالح
وجب وكلفهم العقالء خلق إذا لكنه عليه، إيجاب غري من هللا من وإنعام تفضل الخلق ابتداء البرصة:
(النهاية، غاية وأبلغ وجه بأتم حقهم يف واألصلح األصلح، ورعاية وجه كل من عللهم إزاحة عليه
والجزاء صالح، والتكليف الخلق فأصل … حكيم الصانع أن املذهبنَي عىل والدليل ص٤٠٤-٤٠٥).
يف والزواجر والبواعث والصوارف الدواعي وزيادات األصلح هو صالح كل يف يمكن ما وأبلغ صالح.
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كان وإذا حدة. عىل منهما كل صالحان يوجد وال للدنيا، األصلح هو للدين إذن األصلح
إن املصالح. هذه لتحقيق وسيلة إال الدين وليس الدنيا يف العباد مصالح فإن للعباد األصلح
األصلح جعل وإنَّ الدين. هي والدنيا الدنيا هو فالدين مًعا، والدين الدنيا يف األصلحرضورة
التمييز من بد ال كان وإن واحد، يشءٍ يف فصل وتوهم تناقض الدنيا دون فقط الدين يف
أن حني يف وعقله اإلنسان بحرية مرتبطة العباد مصالح فيها أوىل، الدنيا يف األصلح فإن
واقعٌة األصلح الدنيا. يف األصلح عىل بقياسه إال إدراكه لإلنسان يمكن ال الدين يف األصلح
يتحقق فاألصلح أحد، يدفعها وال يوقفها ال الحرية، بفعل اإلنسان حياة نطاق يف داخلة
اكتشاف ثم والتكليف، الخلق بعد األصلح كان ثَمَّ وِمْن نطاقها؛ ويف الحرية خالل من
العقبات وتجاوز والرباهني اآليات إدراك عىل وقدرة مستقل وعقٍل حر كفعٍل لنفسه اإلنسان
بني واملرض، الصحة بني والفقر، الغنى بني واملفاسد، املصالح بني والتمييز املواقف يف
واألصلح واالغرتاب. الهوية بني والتجزئة، الوحدة بني والقهر، الحرية بني واملوت، الحياة
رشط هو والعقل الوجود. حكم هو العقل وحكم صنوان، والوجود فالعقل عقلية، رضورٌة
جلب عىل الرشع يقوم إذ رشعية، رضورٌة األصلح التكليف. رشط البلوغ أن كما الحرية
رضورياٍت إىل تحتاج ال كافية رضورة واألصلح وللجماعة. للفرد املفاسد، ودرء املصالح
واألصلح مًعا. والطبيعة والرشع العقل وجود سبب هي الكافية والرضورة متناهية، ال
أخرى رضورٍة ألية تخضع ال مشخصة قدرٍة إلثبات وليسرضورة اإلنسان لحياة رضورة
ذهابًا ا إمَّ للطبيعة تشخيًصا وليس ذاته، الكون بناء أو الحرية وواجب العقل طبيعة من

ولطف، وأصلح صالح من تخلو ال اليوم هللا فأفعال جيل. وبعضها خفي بعضها ألطاٍف وتقدير الرشع
عرى ما وكل الفساد، ضد فالصالح ل. تفضُّ أو عوض أو ثواب ا إمَّ الجزاء سبيل عىل غًدا هللا وأفعال
واملؤدي عاجًال النوع وبقاء العالم قوام من الخري إىل املتوجه الفعل وهو صالًحا ى يَُسمَّ الفساد عن
العبد أن الرب علم الذي الفعل وهو وخريان صالحان إذن هو األصلح آجًال. الرسمدية السعادة إىل
األعمال عىل الجزاء هو الثواب ثم الكفار آلمن فعله لو وفعل لطف هللا مقدور يف وليس عنده. يطيع
الباليا مقابل يف هو الذي والنعيم األلم، بدل التي كالسالمة الغائب عن البدل هو والعوض الحسنة،
وثناءً حمًدا بذلك يستحق استحقاق غري من الغري إىل خاصة منفعٍة اتصال هو والتفضل والفتن. والرزايا
(النهاية، ا ذمٍّ وال مالًما بذلك يستوجب لم يفعله لم وإن مجمل محسن بأنه ووصف وتعظيًما. ومدًحا
أنه علم الذين خلق وإذا الحكمة، وجوب وواجب هللا عىل حتم الخلق بغداد معتزلة عند ص٤٠٥-٤٠٦)!
هللا يقدر النظام وعند ص٢٨٧). (اإلرشاد، لهم األصلح هؤالء عند فهو عقولهم إكمال فيجب مكلفهم
صالحهم، فيه ليس ما الدنيا يف لعباده يفعل أن عىل يقدر وال لعباده صالًحا فيه أن يعلم ما فعل ما عىل

ص٨٠-٨١). ج١، (امللل، الدنيا بأمور قدرته متعلِّق يف هذا
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طبيعة يف وجودية رضورٌة هو بل وكرًما، ًال تفضُّ األصلح ليس بإنكارها. إيابًا أو بإثباتها
واإلحسان. واإلنعام والكرم للتفضل فيها مجال وال كونية رضورٌة الرشع أن كما األشياء،
العالم هذا من نقل كلها األخرويات إن إذ أخروية؛ وليس خالصة دنيويٌة رضورٌة واألصلح
القبيح فعل من املانع إن قيل وإن حرمان. عن تعويًضا أو أمل عن تعبريًا ا إمَّ آخر، عالٍم إىل
الشاهد عىل للغائب قياًسا ذلك يكون فإنما اآلخرة، يف األصلح رعاية هو عليه القدرة وعدم

العلم.19 لبناء طبًقا العقليات يف بعُد يثبت لم والذي املعاد، موضوع يف وأدخل
وال العباد مصالح يرعى إنه أي الرش، دون الخري يفعل هللا أن يعني األصلح إثبات إن
رشيرة نظرٌة نفيه أن حني يف وطهارة، وبراءة وخري تفاؤل الناحية هذه من فهو يرضهم،
إىل أقرب النفي كان لذلك بالناس؛ ويرض الرش يفعل رشير أنه عىل هلل وتصور العالم إىل
إنساني أساٍس عىل لها وضًعا بل التأليه، عواطف يف نقص أي النفي يعني وال التنزيه.
عواطف عىل األصلح فرض إىل أحيانًا األمر ويتعدى اإلنسان. مصالح عىل اإلبقاء أجل من
الرشع قيام من األصوليون عنه عرب ما وهو األصلح بفعل املطلقة القدرة فتحدد التنزيه،
شخص عن وليس الرشع حكمة عن والحديث للقدرة، تشخيص دون العامة املصالح عىل

(امللل، النار أهل عذاب يف يزيد أن عىل بالقدرة الباري يوصف ال اآلخرة أمور يف أنه النظام يرى 19

مما والنقصان لهم صالح نعيمهم ألن ذرة الجنة أهل نعيم من ينقص أن يقدر ال ص٨٠–٨٢). ج١،
إن شيئًا. عذابهم من ينقص أن عىل وال ذرة النار عذاب يف يزيد أن يقدر وال عنده ظلم الصالح فيه
ويروي النار. أهل من ليس من النار يف يلقي أن يقدر وال الجنة أهل من أحًدا يخرج أن يقدر ال هللا
أيقدر له: قيل فإذا واملوت، الفناء من لهم أصلح الجنة أهل تنعيم إن يقول كان النظام أن الراوندي ابن
يبقى حتى واملوت الفناء من لهم أصلح وإحياءهم تنعمهم علم وقد يميتهم أن الجنة أهل خلق الذي هللا
األسواري وعيل والجاحظ النظام وعند ص١٧-١٨). (االنتصار، محال هذا قال: وحده؟ كان كما وحده
ليس ممن النار أحًدا يُدخل أن أو الجنة من أحًدا يُخرج أن وال ذرة النار أهل عذاب يف يزيد أن يقدر ال
ذلك عىل والزبانية الطفل وقدر فيها إلقائه عىل قادًرا يكن لم جهنم شفري عىل الطفل وقف لو فيها.
أحد إدخال عىل وال الجنة النار أهل أحد إدخال عىل بالقدرة وصفه يجوز ال ص١٣٣-١٣٤). (الِفَرق،
عىل وال عنها الجنة دخل أحد إخراج وعىل منها النار أهل من أحد إخراج عىل وال النار الجنة أهل من
النقصان عىل وال به يجازيهم فيما الزيادة عىل وال أحياه الذي هو كان وإن الدارين أهل من أحد إماتة
املؤمنني عذاب عىل بالقدرة الباري يوصف أن أحالوا ص٢٦-٢٧). االنتصار، الراوندي، ابن عن (نقًال
األغالل يف النار أهل خلود بغداد معتزلة وعند ص٢٠٩). ج٢، (مقاالت، جهنم يف وإلقائهم واألطفال
ويحبط هللا يلعنهم أن الدنيا دار يف للفسقة األصلح وكذلك النار، من الخروج من لهم أصلح واألنكال

ص٢٨٧). (اإلرشاد، التوبة قبل اخرتموا إذا أقربائهم ثواب ويحبط أعمالهم
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يكون فإنه وعقله، لحريته وممارسته اإلنسان موقف عن تعبريًا األصلح دام وما الشارع.
اإلنسان. نظر وجهة من ثابت والقانون االستحقاق. قانون مثل عام قانوٍن عن تعبريًا
نظر وجهة من ا أمَّ القانون. ويحكمه العقل يوجهه عالم يف يعيش أن اإلنسان حق ومن
بل له، ويبدِّ يغريه أن يمكنه إرادته، عن تعبري لديه فالقانون والترشيع السلطة صاحب
خالصة، إنسانيٍة نظر وجهة عن نعرب آلهة، ولسنا بًرشا ُكنَّا وملا شاء. وقت أي يف ويوقفه
تكون إيقافه أو تأويله أو تبديله أو لتغيريه محاولة وكل وثابت. عام لنا بالنسبة فالقانون
قانوٌن ألنه مصلحته عن يعرب الذي العام للقانون اإلنسان يخضع ومصالحه. اإلنسان ضد
خاصًة به التالعب يمكن القانون وراء مطلقة لسلطٍة أو إلرادة يخضع ال ولكنه عقيل،
وليس ونزواته أهوائه عن وتعبريًا الحكام لحساب فيه القانون وضع يتم جيل يف ونحن

العام. للصالح إثباتًا
آخر وتعبريٌ مًعا، والرشع العقل رضورة عن تعبري واألصلح الصالح أن والحقيقة
غريها. أو ثنوية من الخارج، من أجنبي أثٍر أي فيهما ليس والطبيعة. الحرية رضورة عن
أكرب وإن الوحي.20 وسبب الترشيع ومصدر الرشع أساس وهو أصيل. موضوٌع فاألصلح
تابع وبأنه تراثه عن منفصل وبأنه الحضارية بالعمالة اتهامه هي الخصم ضد حجة
علوم أو الحكمة علوم مثل األخرى العلوم من نقل أي فيهما وليس أجنبية. ملؤثراٍت
الفقه، وأصول الدين أصول علم يه، بشقَّ األصول علم بنية عن تعبري هما بل التصوف،
الوحي الرشيعة، وعلم العقيدة علم العمل؛ وعلم النظر علم بتوحيد وحدته العلم إىل يعيدان

البرش.21 ورعاية الناس مصالح وهو واحد، أساٍس عىل والطبيعة

يستطيع ال فالنور ثنوي؛ مصدٍر إىل النظام عند الجور عىل القدرة وعدم األصلح فكرة البغدادي يحيل 20

ص١٣٤). الرشح، ص١٣٤؛ ص١٣١، (الِفَرق، الرش إال تفعل أن تستطيع ال والظلمة الخري، إال يفعل أن

التصوف. علوم أو الحكمة علوم من ا إمَّ الداخل، من وارًدا واألصلح الصالح املتأخرين بعض يجعل 21

اإلمكان يف ليس أنه من الغزايل اإلمام من نقل ما ويؤيده الفالسفة إليه ذهب ما إىل الكشف أرباب ذهب
لقدم املوجب باإليجاب قوله أن نعني وال نقصان. القدرة يف وال بخل الجود يف ليس إذ كان؛ مما أبدع
اآلخر البعض حاول بينما ص١٩٢). الكلنبوي، (حاشية مشكلة والرشيعة الِقَدم بني والجمع العالم
الصالح بوجوب قالوا فاملعتزلة والنايف؛ املثبت بني خالف فال اإلصالح. بغية واألصلح الصالح إثبات
حرية املعتزلة آثر الحرية. يف فالخالف اختياًرا؛ قالوا واألشاعرة الفعل، صدور وجوب بمعنى واألصلح

ص٥٥). ص٣٥–٣٩، (القول، هللا وحرية اإلنسان جرب األشاعرة وآثر هللا، وجرب اإلنسان
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ويف األفعال يف العالم، يف الرش تربير هو واألصلح الصالح إىل ه يوجَّ أن يمكن ما إن
الواقع وأن وصالح، خري فيه ما كل وأن املمكنة، العوالم أفضل العالم هذا واعتبار الطبيعة،
ليس وأن الواقع، الخرتنا الغيب علمنا لو وأننا املآل، من أفضل والحال املمكن، من أفضل
بكل والرضا الواقع لألمر االستسالم من نوًعا ذلك يسبب وقد كان. مما أبدع اإلمكان يف
يستحيل كما االجتماعي التغري قضية تستحيل وبالتايل والهوان، والظلم الضيم صنوف
التقدم، وينتهي أفضل. وضٍع إىل القائم الوضع تغيري عىل يقوم الذي السيايس العمل
أن للظالم فاألصلح للظلم؛ املقاومة وتنتهي الجهد، بذل وعىل العمل يف الرغبة ويقىضعىل
فقريًا، يكون أن وللفقري غنيٍّا، يكون أن وللغني مظلوًما، يكون أن وللمظلوم ظامًلا، يكون
وللذي ، محتالٍّ يكون أن وللمحتل مقهوًرا، يكون أن وللمقهور قاهًرا، يكون أن وللقاهر
ال هللا أن يفهم أن وقلبًا عقًال اإلنسان عىل يصعب كما االحتالل. يقبل أن االحتالل عليه يقع
عىل واجبًا ذلك يكون أن يقبل أن عليه يصعب نفسه الوقت ويف واألصلح، الصالح يراعي
الصالح عىل االستدراكات هذه كل أن والحقيقة نظري. كحقٍّ يشء عليه يجب ال فاهلل هللا،
ثبتت فقد عنه. تعبري األمر واقع يف وهي الحرية، ضد اعتباره من تأتي إنما واألصلح
من املتعني اإلنسان وخروج التوحيد عن انبثاقه بعد العدل ألصل شق أول يف األفعال حرية
اإلمامة. ثم والعمل النظر وآخرها السمعيات إىل كلها العقليات تقود كما الكامل. اإلنسان
الخروج من يمنع ال كقضاء الواقع األمر قبول إن االجتماعي. التغيري هي النهائية فالغاية
من لالنتقال نهائية ال إمكانيًة يعطيان واألصلح الصالح املزدوج اللفظ أن كما كقدر. عليه
تغيريه فإن الصالح، هو القائم الوضع كان فإذا أصلح. وله إال صالح فال اآلخر. إىل أحدهما
التعبري ا أمَّ نهاية. ال ما إىل ممكنًا املستمر التقدم يكون ثَمَّ وِمْن األصلح؛ هو أفضل وضٍع إىل
الطبيعي بالوجوب العقيل الوجوب فيه يتحدَّد خالص إنسانيٌّ مصطلٌح فهو الوجوب بلفظ
ممكنًا؛ اإلنسان إىل هللا من االنتقال يجعل التوحيد من العقل وانبثاق األخالقي. بالوجوب
حياة الناسوتظهر مصالح تربز حيث األفعال لغة عىل والصفات الذات لغة تتوقف وبالتايل
والبخل والجواد الجود مثل أخرى ألفاٌظ واألصلح الصالح ألفاظ مع يظهر لذلك البرش؛

خالصة. إنسانيٍة مصطلحاٍت أنها عىل يدل مما واملقتصد، واالقتصاد والبخيل
لنفسه لإلنسان والصالح فالصلح الوحي؛ أصل يف لفظان اإلفساد مقابل يف واإلصالح
والتقوى كاإليمان الداخلية الشعور وأفعال الحر اإلنسان من إصالح وهو البني. لذات أو
فعًال اإلصالح ويظل به. يأمره هللا فإن لإلصالح، هللا يدعو اإلنسان كان وإذا والتوبة.
من الشخص عىل الفعل يعطيه ملا علم اسم «صالح» يصبح بل هلل. فعًال منه أكثر لإلنسان
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واإلصالح الصالحات. من كلها واألعمال الصالحني من األنبياء يصبح كما الصالح. سمة
هللا. فعل من أكثر اإلنسان فعل وهو األرض. ويف (الزوجان) الذوات بني للعالقات أيًضا
مرشوط هللا وفعل رشط، اإلنسان إصالح ولكن املصلحني، أجر يضيع وال اإلصالح يعلم هللا
واتِّباع والتبعثر التشتُّت عن ناتج إنساني فعٌل أيًضا فإنه الفساد ا أمَّ اإلنسان.22 بفعل
إىل أقرب وهو والناس. (الرهط) والقبائل امللوك أفعال من وينشأ العقل، دون الهوى
خريِّ الفرد أن حني يف اجتماعي وضٌع الفساد وكأن الفرد، فعل إىل منه الجماعة فعل
وال يعلم وهللا الناس. بفعل البالد ويف والبحر الرب ويف األرض يف الفساد ويظهر بالفطرة.
األفعال، ونتائج لألفعال طبًقا الفساد عاقبة املفسدون ويرى املفسدين. وال الفساد يحب
واالستعالء الحق تبديل مثل مًعا، ومادي معنوي والفساد لالستحقاق. طبًقا الجزاء وينالون
األبناء وذبح وبخسالناسأشياءهم، املنكر عن باملعروفوالنهي األمر والكفعن والطغيان
مثل عليه للتنبيه الفساد وتفصيل والنسل. الحرث وهلك النفس وقتل النساء، واستحياء

يدل مما اسًما، مرة ١٥٠ فعًال، مرة ٣٠ منها عديدة، بصيٍغ مرة ١٨٠ القرآن يف صلح لفظ ذكر 22

أو اآلباء هم يصلح فالذي لإلنسان. والفعل ووضع. جوهر أي اسم هو بل فعًال، فقط ليس أنه عىل
مجموع أو الزوج أو الزوجات أو سيئاته عن يكفر الذي العفو التقي الثابت املؤمن أو البني ذوات
صياغاٌت فله االسم ا أمَّ لإلنسان. مرة ٢٦ ولكن هلل، مرات ٤ ذكر الفعلية الصيغة ويف الناس. أو املؤمنني
الصالحات مرة ٦٢ مذكر، جمع صالحون مرًة ٣٠ مفرًدا، «صالح» أو (مرتان) «صلح» ا أمَّ عديدة،
جمع ا أمَّ ،(٤ :٦٦) هلل واحدة مرًة إال للعمل وصف والباقي مرة، ١١ علم اسم صالح وذكر مؤنث. جمع
الصيغة ا أمَّ لألعمال. كلها «الصالحات» املؤنث وجمع األنبياء، وطليعتهم للبرش، فهم «الصالحون» املذكر
مرتنَي: الزوَجني بني اإلصالح إىل لإلشارة األوىل مرة، ١٨٠ مجموع من مرة ١٢ فتظهر «إصالح» الثانية
بَيْنَُهَما﴾ هللاُ ِق يَُوفِّ إِْصَالًحا يُِريَدا ﴿إِْن ،(٢٢٨ :٢) إِْصَالًحا﴾ أََراُدوا إِْن ذَِلَك ِيف ِهنَّ ِبَردِّ أََحقُّ ﴿َوبُُعوَلتُُهنَّ
َخرْيٌ﴾ َلُهْم إِْصَالٌح ُقْل اْليَتَاَمى َعِن ﴿َويَْسأَلُونََك مرتني: والفقراء اليتامى الناس، حال وإصالح ،(٣٥ :٤)
األرض يف واإلصالح ،(١١٤ :٤) النَّاِس﴾ بنَْيَ إِْصَالٍح أَْو َمْعُروٍف أَْو ِبَصَدَقٍة أََمَر َمْن ﴿إِالَّ ،(٢٢٠ :٢)
ذَِلُكْم إِْصَالِحَها بَْعَد اْألَْرِض ِيف تُْفِسُدوا ﴿َوَال ،(٥٦ :٧) إِْصَالِحَها﴾ بَْعَد اْألَْرِض ِيف تُْفِسُدوا ﴿َوَال مرتني:
وال ،(٢٢٠ :٢) اْلُمْصِلِح﴾ ِمَن اْلُمْفِسَد يَْعَلُم ﴿َوهللاُ املصلح: من املفسد يعلم هللا ،(٨٥ :٧) َلُكْم﴾ َخرْيٌ
حرٍّا إنسانيٍّا فعًال اإلصالح ويظل ،(١٧٠ :٧) اْلُمْصِلِحنَي﴾ أَْجَر نُِضيُع َال ﴿إِنَّا الصالحني: أجر يضيع
تَُكوَن أَْن تُِريُد ﴿َوَما ،(١١ :٢) ُمْصِلُحوَن﴾ نَْحُن إِنََّما ﴿َقالُوا واألهواء: املصالح تأباه وقد العقل يدركه
﴿َوَما مرشوًطا: اإللهي الجزاء وفعل رشًطا اإلنساني اإلصالح فعل ويظل ،(١٩ :٢٨) اْلُمْصِلِحنَي﴾ ِمَن

.(١١٧ :١١) ُمْصِلُحوَن﴾ َوأَْهلَُها ِبُظْلٍم اْلُقَرى ِليُْهِلَك َربَُّك َكاَن
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والعلية الغائية واألصلح، الصالح سابًعا:

جلب عىل ُمقدَّم املفاسد فدرء للفطرة، طبًقا اإلنسان يتبعها عامة كقاعدٍة اإلصالح ترك
األصول.23 علم من الثاني الشق يف الحال هو كما املصالح

البرش عىل أغلب اإلصالح وكأن اإلصالح، من أقل أي مرًة؛ ٥٠ القرآن يف ومشتقاته «الفساد» لفظ ذكر 23

فعل مجرد ليس كاإلصالح أيًضا الفساد أن عىل يدل مما اسًما؛ مرة ٣٢ فعًال، مرة ١٨ منها اإلفساد؛ من
هللا فعل يظهر مرتني باستثناء املرات كل يف اإلنساني الفعل يظهر األفعال ويف ووضع. وجوهر اسم هو بل
،(٢٢ :٢١) َلَفَسَدتَا﴾ هللاُ إِالَّ آِلَهٌة ِفيِهَما َكاَن ﴿َلْو الفساد: يحدث ال حتى اآللهة تعدد نفي طريق عن فيهما
النَّاَس ِهللا َدْفُع ﴿َوَلْوَال مبارشة: وليس املجتمعات ورصاع التاريخ حركة أي الناس فعل طريق عن أو
الهوى بتغليب اإلنسانية األفعال من مبارشًة الفساد يظهر ثم ،(٢٥١ :٢) اْألَْرُض﴾ َلَفَسَدِت ِببَْعٍض بَْعَضُهْم
َواْألَْرُض﴾ َمَواُت السَّ َلَفَسَدِت أَْهَواءَُهْم اْلَحقُّ اتَّبََع ﴿َوَلِو العام: الحق عىل الخاص والغرض العقل، عىل
﴿َقاَلْت القهرية: الفرعونية امللكية الحكم ونظم السياسية القيادة أي امللوك بفعل يحدث وقد ،(٧١ :٢٣)
ِيف ﴿َلتُْفِسُدنَّ إرسائيل: مثل القوم من الفساد يأتي وقد ،(٣٤ :٢٧) أَْفَسُدوَها﴾ َقْريًَة َدَخلُوا إِذَا اْلُملُوَك إِنَّ
يُْصِلُحوَن﴾ َوَال اْألَْرِض ِيف يُْفِسُدوَن َرْهٍط ِتْسَعُة اْلَمِدينَِة ِيف ﴿َوَكاَن الرهط: أو ،(٤ :١٧) ﴾ َمرَّتنَْيِ اْألَْرِض
َال َلُهْم ِقيَل ﴿َوإِذَا الناس: أو ،(١٢٧ :٧) اْألَْرِض﴾ ِيف ِليُْفِسُدوا َوَقْوَمُه ُموَىس ﴿أَتَذَُر القوم: أو ،(٤٨ :٢٧)
،(٥٦ :٧) إِْصَالِحَها﴾ اْألَْرِضبَْعَد ِيف تُْفِسُدوا ﴿َوَال ،(١١ :٢) ُمْصِلُحوَن﴾ نَْحُن إِنََّما َقالُوا اْألَْرِض ِيف تُْفِسُدوا
يُوَصَل أَْن ِبِه هللاُ أََمَر َما ﴿َويَْقَطُعوَن ،(٢٢ :٤٧) اْألَْرِض﴾ ِيف تُْفِسُدوا أَْن تََولَّيْتُْم إِْن َعَسيْتُْم ﴿َفَهْل ،(٨٥ :٧)
:١٦) يُْفِسُدوَن﴾ َكانُوا ِبَما اْلَعذَاِب َفْوَق َعذَابًا ﴿ِزْدنَاُهْم ،(٢٥ :١٣) ،(٢٧ :٢) اْألَْرِض﴾ ِيف َويُْفِسُدوَن
﴿َوإِذَا وحده: اإلنسان من الفساد يأتي وقد ،(١٥٢ :٢٦) يُْصِلُحوَن﴾ َوَال اْألَْرِض ِيف يُْفِسُدوَن ﴿الَِّذيَن ،(٨٨
:٢) َماءَ﴾ الدِّ َويَْسِفُك ِفيَها يُْفِسُد َمْن ِفيَها أَتَْجَعُل ﴿َقالُوا ،(٢٠٥ :٢) ِفيَها﴾ ِليُْفِسَد اْألَْرِض ِيف َسَعى تََوىلَّ
الخلق من يمنع وال العقل إعمال وعدم الحق عن للتويل ونتيجة طارئ الفردي الفساد ذلك وحتى ،(٣٠
شخص، اسم مرة ٢١ الفساد، مجرد اسم مرة ١١ منها مرة، ٣٢ ورد فقد كاسم الفساد لفظ ا أمَّ والتكليف.
شيئًا وليس برش فعل الفساد أن عىل يدل مما «املفسدون»؛ مرة ٢٠ وجمًعا «املفسد»، واحدة مرة مجرد
األرض: يف فساد النفس فقتل مرة، ١٦ األرض يف الفساد يظهر فرد. فعل وليس جماعة فعل وأنه مجرًدا،
واإلحجام الفعل وعدم ،(٣٢ :٥) َجِميًعا﴾ النَّاَس َقتََل ََّما َفَكأَن اْألَْرِض ِيف َفَساٍد أَْو نَْفٍس ِبَغرْيِ نَْفًسا َقتََل ﴿َمْن
النهي عن االمتناع وكذلك ،(٧٣ :٨) َكِبريٌ﴾ َوَفَساٌد اْألَْرِض ِيف ِفتْنٌَة تَُكْن تَْفَعلُوُه ﴿إِالَّ األرض: يف فساد عنه
،(١١٦ :١١) اْألَْرِض﴾ ِيف اْلَفَساِد َعِن يَنَْهْوَن بَِقيٍَّة أُولُو َقبِْلُكْم ِمْن اْلُقُروِن ِمَن َكاَن ﴿َفَلْوَال املنكر: وعن
﴿إِنَّ املتصارعة: والكتل ،(٨٣ :٢٨) َفَساًدا﴾ َوَال اْألَْرِض ِيف ُعلُوٍّا يُِريُدوَن َال ِللَِّذيَن ﴿نَْجَعلَُها واالستعالء:
﴿َظَهَر البالد: ويف والبحر الرب يف الفساد يظهر كما ،(٩٤ :١٨) اْألَْرِض﴾ ِيف ُمْفِسُدوَن َوَمأُْجوَج يَأُْجوَج
اْلَفَساَد﴾ ِفيَها َفأَْكثَُروا * اْلِبَالِد ِيف َطَغْوا ﴿الَِّذيَن ،(٤١ :٣٠) النَّاِس﴾ أَيِْدي َكَسبَْت ِبَما َواْلبَْحِر اْلَربِّ ِيف اْلَفَساُد
ِيف تَْعثَْوا ﴿َوَال ،(٧٧ :٢٨) اْألَْرِض﴾ ِيف اْلَفَساَد تَبِْغ ﴿َوَال إلهي: أمٌر الفساد عن واالمتناع ،(١١-١٢ :٨٩)
اْلُمْفِسِديَن﴾ َسِبيَل تَتَِّبْع ٣٦)،﴿َوَال :٢٩) ،(١٨٣ :٢٦) ،(٨٥ :١١) ،(٧٤ :٧) ،(٦٠ ُمْفِسِديَن﴾(٢: اْألَْرِض
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

والعلية؟ الغائية نفي يمكن هل (3)

والعلية الغائية موضوع ظهر فقد لها، وعلة األفعال يف غاية واألصلح الصالح كان وملا
واإلثبات. النفي بني للجدل موضوًعا أيًضا وأصبح بذاته استقل حتى وأعم أشمَل كموضوٍع
ورسالته اإلنسان غاية لغاية؛ تحقيق أيًضا التكليف ألن التكليف؛ بموضوع ارتبط أنه كما
عن هلل تنزيًها للغائية، نفيًا املتأخرة، العقائد يف بحدَّة املوضوع ظهر وقد التاريخ.24 يف
الغائية؟ نفي يمكن فهل إليه.25 عداه ما كل وافتقار سواه ما كل عن ومستغنيٍّا الغرض،

يُِحبُّ َال ﴿َوهللاُ عنه: مسئوًال أو به آمًرا أو له مصدًرا يكون فكيف الفساد يحب ال وهللا ،(١٤٢ :٧)
يُِحبُّ َال ﴿َوهللاُ واألقوام: األفراد من األعمال يف املتحقق الفساد أي املفسدين يحب وال ،(٢٠٥ :٢) اْلَفَساَد﴾
:١٠) اْلُمْفِسِديَن﴾ َعَمَل يُْصِلُح َال هللاَ ﴿إِنَّ ،(٧٧ :٢٨) اْلُمْفِسِديَن﴾ يُِحبُّ َال هللاَ ﴿إِنَّ ،(٦٤ :٥) اْلُمْفِسِديَن﴾
االستحقاق لقانون وطبًقا األفعال كنتائج الدنيا يف والجماعات اإلنسان حياة ويف الفساد عاقبة وتظهر ،(٨١
:٧) اْلُمْفِسِديَن﴾ َعاِقبَُة َكاَن َكيَْف ﴿َفانُْظْر ،(٨٦ :٧) اْلُمْفِسِديَن﴾ َعاِقبَُة َكاَن َكيَْف ﴿َوانُْظُروا كجزاء:
وحر. عاقل فهو بينهما، واالختيار والفساد اإلصالح بني التمييز عىل قادر واإلنسان ،(١٤ :٢٧) ،(١٠٣
الناس أيدي من والفساد ،(٢٢٠ :٢) اْلُمْصِلِح﴾ ِمَن اْلُمْفِسَد يَْعَلُم ﴿َوهللاُ يفعله: ال ولكنه الفساد يعلم هللا
الفساد ومظاهر ،(١٢ :٢) يَْشُعُروَن﴾ َال َوَلِكْن اْلُمْفِسُدوَن ُهُم إِنَُّهْم ﴿أََال املسئولية: يتحملون ال ولكنهم
َقتََل ﴿َمْن ،(٢٠٥ :٢) َوالنَّْسَل﴾ اْلَحْرَث َويُْهِلَك ِفيَها ﴿ِليُْفِسَد مثل: اآليات من عديد يف واملادي املعنوي
ِدينَُكْم﴾ َل يُبَدِّ أَْن أََخاُف ﴿إِنِّي ،(٧٣ :٨) اْألَْرِض﴾ ِيف ِفتْنٌَة تَُكْن تَْفَعلُوُه ﴿إِالَّ ،(٣٢ :٥) نَْفٍس﴾ ِبَغرْيِ نَْفًسا
،(٨٣ :٢٨) َفَساًدا﴾ َوَال اْألَْرِض ِيف ُعلُوٍّا يُِريُدوَن ﴿َال ،(١٢ :٨٩) اْلِبَالِد﴾ ِيف َطَغْوا ﴿الَِّذيَن ،(٢٦ :٤٠)
.(٤ :٢٨) ِنَساءَُهْم﴾ َويَْستَْحِيي أَبْنَاءَُهْم ﴿يُذَبُِّح .(١٨٣ :٢٦) ،(٨٥ :١١) أَْشيَاءَُهْم﴾ النَّاَس تَبَْخُسوا ﴿َوَال
يجب ال ص١٤٨). (التحقيق، باألغراض تعلل ال تعاىل أفعاله أن نذكر والقبح الحسن ملباحث وتتميًما 24

(حاشية الصالح رعاية ووجوب أفعاله يف الغرض امتناع .(٣٣١ (املواقف، يشء منه يقبح وال يشء عليه
يف العبث عدم نفيه من يلزم ألنه الفعل يف الصالح وجوب يمتنع الثالث وباملعنى ص١٨٥). الكلنبوي،
العبد. به كلف مما التمكني وجوب ص٢٢٩). (الغاية، واألصلح الحيوان إيالم عىل الثواب أو هللا حق

باإليمان؟ جهل أبي تكليف يعني وماذا
يحصل ما إىل واإللزام وأحكام أفعاله يف األغراض عن ه تنزهُّ منه يؤخذ سواه ما كل عن استغناؤه 25

شعًرا: قيل وقد ص٦). (السنوسية، غرضه
ت��ن��زه��ا ك��م��ا ال��ن��ق��ائ��ض ع��ن ت��ن��زًُّه��ا ل��ه م��وج��ب ك��ذا
ب��األع��راض ال��ذات أن��ص��اف إل��ى األغ��راض م��ن ح��ك��م أو ف��ع��ل ع��ن

ص٥٢) القول، ص٥١؛ (الوسيلة،
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والعلية الغائية واألصلح، الصالح سابًعا:

ما الواجب معاني من كان فإذا هللا. عن والغرض الغائية نفي عىل الغائية نفي يقوم
املقصودة األغراض النتفاء هللا عىل يستحيل ذلك فإن النفع، وبفاعله الرضر بتاركه يلحق
الفعل غرض كان وملا هللا.26 عىل يشء يوَجب ال ثَمَّ وِمْن بالغاية، مستكمًال ناقًصا كان وإال
تحقيق أو توسط إىل حاجة دون ابتداءً يفعل هللا فإن وبتوسطه، به يحصل عنه خارًجا

نهاية.27 ال ما إىل والغايات األفعال لتسلسلت وإال عنه خارجة غايٍة

فيما الحكمة راعى لفعله، غرض ال هللا أن األوىل والحجة عام. بوجٍه األشاعرة موقف هو هذا 26

ا إمَّ التكليف وأن ص١٨١–٢١٧). ج٢، (العضدية، سواه حاكم وال وجوبًا ال ورحمًة تفضًال وأمر خلق
ا إمَّ العبد، إىل أو عنه منزَّه وهو هللا إىل عائد ا إمَّ لغرض ا وإمَّ قبيح مجرب وأنه عبث وهو لغرض ال
التكليف ا وأمَّ … إجماًعا باطل وهو إرضاره ا إمَّ وهو اآلخرة يف ا وإمَّ حظ، بال مشقة وأنه الدنيا يف
الوجوب سبيل عىل ذلك ليس أو الواقع هو كما آخرين ونفع قوم لرض أو لغرض ال أنه فنختار
وال غاية لقدرته يكون أن دون يشء كل عىل يقدر هللا (األشاعرة) اإلثبات أهل عند ص٣٢٩). (املواقف،
ص٣٣١-٣٣٢؛ (املواقف، باألغراض معللة ليست هللا أفعال أن يف ص٢٢٣–٢٢٧). ج٢، (مقاالت، نهاية
ص١٤١–١٥٠). (امللل، للمعتزلة خالًفا لغرض شيئًا هللا يفعل أن يجوز ال ص١٨٩–١٩٨). الطوالع،
أفعال يف والعلة الغرض إبطال يف ص١٤٨–١٥٠). (الدر، باألغراض معللة ليست أفعاله أن املشهور
العقل عند الذم التارك استحقاق بمعنى العقيل بالوجوب قالوا املعتزلة ص٣٩٧–٤١٦). (النهاية، هللا
(األشاعرة) ونحن عليه. األصلح وجوب املسألة هذه فروع من جعلوا بالحكمة. اإلخالل من تركه يف ملا
عليه يجب أفعاله من شيئًا أن نسلم وال ملكه، يف املطلق املترصف فهو بالفرع؛ وال باألصل نقول ال
مستكمًال لذاته ناقًصا لكان لغرض تعاىل فعله كان لو ص٢٤٦). (التحقيق، بحكمة تركه يحل عيبًا
الكمال معنى وهو عدمه من له أصلح هو ما إال للفاعل غرًضا يصلح ال ألنه الغرض ذلك بتحصيل
الحاجة ذي عىل وتجوز تكون إنما واألغراض والخواطر املزعجات الدواعي ص٣٣١-٣٣٢). (املواقف،
الطبع وميل واللذات اآلالم عليه جازت من عىل يجوز وذلك املضار، ودفع املنافع اجتالب منه يصح الذي
الحق أهل مذهب ص٥٠–٥٢). (التمهيد، للمعتزلة خالًفا لغرض، شيئًا هللا يفعل أن يجوز ال والنفور،
ما كل بل عليها، الخلق يتوقف لحكمة وال إليها، اإلبداع يستند لغاية ال وأبدعه العالم خلق الباري أن
وأن الخلق بل عليه. الفعل أوجب ملقصود وال إليه، قاده لغرض يكن لم وخري ونفع ورش خري من أبدعه
الحكماء وجهابذة اإللهيني من طوائف ذلك عىل ووافقهم سيان. إليه بالنسبة وهما جائزان، له خلق ال
(التحقيق، نفسها للحجة باألغراض تعلَّل ال أفعاله أن إىل األشاعرة ذهبت ص٢٢٤). (الغاية، املتقدمني
ص٣٧٧؛ الخمسون، املسائل ص٣٩٩-٣٤٠؛ النهاية، ص٢٤٠؛ الغاية، ص١٤٩؛ املحصل، ص١٤٩؛

ص١٤٩-١٥٠). الدر، ص١٩٠؛ الخلخايل، حاشية ص١٩٦-١٩٧؛ الطوالع،
إذ وبتوسط؛ للفعل تبًعا يحصل عنه خارج الفعل غرض إن األشاعرة. عند الثانية الحجة هي هذه 27

ال آخر لفعٍل غرًضا ال له فعًال إال الكائنات من يشء يكون فال ابتداءً األشياء لجميع فاعل تعاىل هو
بد فال وأيًضا البعض، من أوىل غرًضا البعض جعل وليس الفعل، لذلك غرضنا ليصلح به إال يحصل
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

فإذا اإلنسان. ومستوى هللا مستوى بني خلط عىل يقوم الغاية نفي أن والحقيقة
الفعل يف الغاية ونهاية. غاية لها اإلنسان أفعال فإن غاية، وال لها نهاية ال هللا أفعال كانت
أي الغرضإذن أو الغاية إثبات يعني ال هللا. ذات يف وليست التاريخ يف رسالته ويف اإلنساني
وليس اإلنسان ينفع هللا هللا. وليس اإلنسان هو إليه املشار فإن هللا، ذات لنقصعىل تجويز
مزعجات واألغراض الدوافع ليست ذاته. ينفع الذي هو هللا أو هللا ينفع الذي هو اإلنسان
البواعث من مجموعة فاإلنسان اإلنساني. للعالم إنكاًرا ذلك كان وإال النقص، عىل تدل وال
فشل أو فرصة فوات أو جهل أي الغرض نقصان يعني ال واملقاصد. والغايات والدوافع
للرشائع إن ذاتها. هللايف أفعال وليست اإلنسان إىل بالنسبة هللا أفعال كله فاملوضوع هللا؛ عىل
ممكن الوحي كان وملا قصد. بال عبثًا هللا أفعال كانت وإال العباد ملصالح أتت فقد غرًضا.
هي الغائية إن وقصًدا. حكمًة كلها هللا أفعال تكون التحقيق ممكنة الرسالة وكانت الوقوع
إذن العلية إنكار املصلحة، أساس عىل الرشع إقامة يف واالعتزايل األصويل التفكري محور
إن الرشع.28 ألساس إنكار التعليل إنكار الوحي. وجود عىل والباعث الرشع ألساس إنكار
كانت وملا والجور. والظلم والتناقض للعبث تجويز بل تنزيًها ليس األغراض عن هللا تنزيه
والحياة. والقدرة العلم صفات مع وتناقًضا لإلله موتًا يكون نفيها فإن الحياة، هي الغائية
العلل، أسمى وهي الغائية العلة تبطل وكيف ويريد؟ ويبرص ويتكلم يسمع فلماذا وإال
الحقة. الفاعلة العلة هي إنها بل الصورية؟ والعلة املادية والعلة الفاعلة العلة من أسمى
من الفائدة وما واملصري. والهدف املستقبل هي الحركة. عىل والدافع الباعث هي فالغاية
إن العدل. مكتسبات أحد للعقل ونفي اإلنساني للجهل إثبات هذا إن نعلمها؟ ال غاية إثبات
بالحرية. والتحقيق بالعقل املعرفة ثانيًا، تحقيقها أجل من أوًَّال معرفتها الغايات وظيفة
العمل.29 النظر فغاية تحقيق؛ الفقه أصول علم فإن معرفة، الدين أصول علم كان وإذا

الغرض بوجوب القول بطل ذلك جاز وإذا آخر لغرٍض ذلك يكون وال الغرض، هو ما إىل االنتهاء من
غايات فجعلها هللا، مقدر يف ابتداءً األغراض تحصيل ص٣٧٧). الخمسون، املسائل ص٣٣٢؛ (املواقف،

ص١٩٦). (الطوالع، الغرض ينايف
واألمر واملصري املآل الم بها التي اآليات يف األصوليني عند األلفاظ ملبحث طبًقا العلية هذه توجد 28

أصول علماء درس وقد ص٢٤١-٢٤٢). (الغاية، «لتكونوا» «ليكون»، «ليجزي»، «لتجزى»، مثل والعاقبة
كله. القياس مبحث أساس وهو أن، كي، حتى، الالم، مثل: كلها التعليل حروف الفقه

الخبري، الحكيم فإنه العقول؛ إليها تهتدي ال ومصالح ِحكم ترك أو فعل كل يف يكون أن يجوز 29

الخلخايل، حاشية ص١٤٦؛ (التحقيق، االختيار ينايف ال باالختيار الفعل فوجوب باختياره فعله هذا وكل
ص١٧٨).
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والعلية الغائية واألصلح، الصالح سابًعا:

هللا يكون وكيف نفيه؟ يمكن فكيف الفعل، عىل للفاعل الباعثة العلة هو الغرض كان وإذا
عن املشخصة القدرة تنزيه يكفي ال ومقاصد؟ أغراض لها ليس وأفعاله العبث عن منزًَّها
دون الحكمة إثبات يمكن وال لألفعال.30 الذاتية والصفات القيمة موضوعية لضمان العبث
فإن هللا، تنزيه هو الغائية إنكار من الغرض كان إن الحكمة؟ تعني فماذا وإال الغائية،
الغائية إنكار إن الكامل. التنزيه من وينال الحكمة يبطل والغاية الغرض عن املؤلَّه تنزيه
أو غاية أو علة دون يريد ملا فعاًال املؤله ويجعل والعالم، املؤله بني التام الفصل إىل يؤدي

العبث. حرية سبب، أو باعث بال املطلقة الحرية يعادل ما وهو دافع، أو باعث
مصدر عن يجيب وال العالم يف الرش وقوع يعني ال الرش املشخصعن الذات تنزيه إن
أو تضحية املشخص الذات إىل والخري النفس إىل الرش نسبة من أكثر يفعل ال بل علته،

منه. هللا ينزَّه ا ورشٍّ باإلنسان يلصق نقًصا ليست والغاية غروًرا. أو نفاًقا أو مسكنة
ويف الطبيعة يف أيًضا تكون فإنها اإلنسان أفعال ويف هللا أفعال يف الغاية أن وكما
يف الغائية تعني ال غاية. نحو يسري أيًضا والتاريخ غاية، نحو تسري فالطبيعة التاريخ؛
عالقة تصور وإن أطرافها. عن مستقلة فالطبيعة آخر؛ طرٍف وكرم طرف حاجة الطبيعة
أو استذالل أو استضعاف عىل قائم تصوٌر وكرم احتياج عالقة أنها عىل َصني املشخَّ الطرفني
تعني وال مشخصة.31 إرادٍة أو مشخص علم يف وليست الطبيعة يف الحكمة تملق. أو سؤال
الغائية كمالها. هي غاية نحو متجهة فالطبيعة كمالها؛ بل الطبيعة يف نقص أي الغائية
والكرم الجود عن تعبري مجرد الطبيعة واعتبار الطبيعة. ويف اإلنسان يف الوجود أساس هي
من الغائية إنكار أن كما واستقاللها. الطبيعة لوجود إلغاء هو مشخص مطلٍق وجوٍد من
العالم ووجود األشياء موضوعية عىل قضاء حكيم فاعٍل إىل وإرجاعها والطبيعة األفعال
أن كما وهدف، لغاية كان حدوثه أنه إال ابتداءً حدث أنه من بالرغم كله الكون إن املستقل.
طبيعة يف الداخل من بل الخلق، أو الكون خارج من وليس وغرض لغاية كان العالم خلق
يحتاج ال وهللا والدافع. الباعث هو بل الفعل، لوقوع الغرضتوسًطا ليس والخلق.32 الكون

ص٣٧٦. الخمسون، املسائل ص١٤٩؛ التحقيق، 30
وقعت إذا محكمة تكون وإنما متقنة محكمة أفعاله كانت من الحكيم أن (األشاعرة) الحق أهل عند 31

ص٤٠١-٤٠٢؛ (النهاية، باالتفاق وقعت وال خربًا، تكن لم علمه حسب حصلت وإذا علمه حسب عىل
ص٢٤٣–٢٤٥). ص٢٣٣، الغاية،
املعاد. عن العارش الفصل انظر 32
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

تنتهي الغاية ألن نهاية ال ما إىل األغراض تتسلسل وال عاجًزا. كان احتاج وإن توسط إىل
كانت لذلك والكمال؛ الغاية لتحقق إعالن فالنهاية الزمان؛ نهاية إىل والتحقق بالكمال
كله. والخلق والكون والطبيعة لإلنسان تطوًرا باعتباره التاريخ يف كامنة أيًضا الغائية
حيث الوحي لتطور مماثل غاية نحو التاريخ وتطور الوحي، يف أنها كما التاريخ يف الغائية
ليس القيمة هذه هو فاهلل قيمة الغاية كانت وإذا وآثارها. األفعال نتائج النهاية يف تظهر
مستوى عىل اإللهية العناية هي التاريخ يف الغائية ووحيه. ومقصده بعلمه بل بشخصه
ال كما خارجية، إرادٍة أو مشخصة بقدرٍة الغائية هذه تتحقق وال ومساره. التاريخ حركة
التاريخ. لقوانني وطبًقا اإلنسان بفعل تتحقق بل التاريخ قوانني خارج آليٍّا تحقًقا تتحقق
املسئول هو ويكون الحياة، يف رسالته عن تخىل قد اإلنسان يكون الغائية تتحقق لم وإذا
اإلنسان تخىل لو ذلك ومع وعدمها. الغائية غياب عىل املسئولية تقع وال تحققها، عدم عن
الرسالة ألداء أخرى أمٌم ونهضت آخر إنساٌن وأتى األمم وانهارت التاريخ يف اندثر عنها
ذاته. الوجود عىل وإبقاءً اإلنسانية والحياة الناس مصالح عىل حفاًظا الغائية ولتحقيق

العلية نفي يمكن فال الغائية، العلة بدليل العلية مظاهر أحد هي الغائية كانت وملا
عىل خالص إنسانيٌّ كله فالحديث هللا، ذات يف والنفع الرضر جواز العلة تعني ال إذ أيًضا؛
املشكلة، من املشخصهروب الذات حكمة إىل الغائية العلة إرجاع أن كما اإلنسان، مستوى
واحد. آٍن يف املشخص الذات وإثبات الغائية إثبات الطرفني، من الوحي ملسك ومحاولة
حدوث أو العالم ِقَدم عىل الخوف ا أمَّ حاصل.33 تحصيل مًعا إثباتهما أو الطرفني ورفض
الحدوث.34 دليل بل والغاية العلة مكانها وليس خالصة ميتافيزيقيٌة مسائُل فتلك هللا

اختيار» عن أي وإرادته علمه عن صادرة هللا «فأفعال التوحيد رسالة يف عبده محمد محاولة هذه 33

ص٥٣–٥٨). (الرسالة،
ودفع النافع جر عىل مقصودة ألنها العلل عليه تجوز ال لعلة. العالم يفعل لم القديم أن يف مسألة 34

كانت وملا القديم. حدوث توجب محدثة كانت وإن العالم ِقَدم أوجبت قديمة كانت إن والعلة الضار،
لغرض فعًال فعل إن ص٥٠-٥١). (التمهيد، العالم وجود يحيل ذلك فإن نهاية ال ما إىل تتسلسل العلل
كان وإن عبثًا التوصل ذلك كان األوَّل كان فإن يكن، لم أو واسطة غري من عليه قادًرا يكون أن ا إمَّ
هللا أن الحق أهل مذهب هللا. أفعال يف والعلة الغرض إبطال يف ص٣٧٧). (املسائل، عجًزا كان الثاني
سواء الفعل، عىل له حاصلة لعلة ال واألنواع، الخلق وأصناف واألغراض الجواهر من فيه بما العالم خلق
ليس إذ للخلق؛ العلة تلك قدرت أو والرض، النفع يقبل ليس إذ نافعة؛ غري أو له نافعة العلة تلك قدرت
لصنعه علة وال صنعه يشء كل علة بل حاصل، وال أفعاله يف له غرض فال باعث، الفعل عىل يبعثه
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والعلية الغائية واألصلح، الصالح سابًعا:

فالحكمة واملصلحة؛ الحكمة بني تعارض وال عبثًا. كانت وإال بأغراض معللة هللا وأفعال
بل كبريًا. علوٍّا ذلك عن هللا ليتعاىل حاجة أو حطة أو نقًصا التعليل ليس سفه. الضارة
وهو الدين، أصول علم يف الوجود نظرية يف العامة املبادئ من واملعلول العلة مبحث إن
اإلنسانية، للقوانني هدم هو التعليل رفض إن الفقه.35 أصول علم يف العلة مباحث أساس
املسئولة باعتبارها الفلسفة إىل ويُشار نظري. أساٍس بال وللوقائع إدراك بال للعالم وترك
تصوٌر للعالم الفلسفة تصور أن حني يف لعلة، يفعل ال الوجود واجب ألن العلية؛ نفي عن
العالم نظام الغائية. العلة مقدمتها ويف األربعة العلل إثبات عىل ويقوم رضوري حتميٌّ
كعلة إرادٍة عن ال العالم صدور يف الدين أصول علم مع الخالف ولكن ومعقول عاقل نظاٌم

كفيض.36 طبيعٍة عن بل

والعلية الغائية إثبات (4)

الغائية وليست الغائية. وتثبت العبث تنفي الحكمة فإن حكيًما، هللا كون عىل الدليل دل إذا
أصل يف بل التوحيد أصل يف ليس أفعاله، يف بل صفاته أو ذاته حد يف هللا، شخص يف
جوهر فالغائية فحسب. منفعًة أو رضًرا أو عيبًا أو نقًصا والغاية الغرض ليس العدل.37

(التمهيد، الحكيم الفاعل عن الصادر الفعل علة يف مسألة األفعال. تعليل رفض ص٣٩٧). (النهاية،
الطوالع، ص٣٧٧؛ (املسائل، أصًال بعلة معللة أفعاله تكون أن يجوز ال سبحانه أنه يف ص٥١-٥٢).

ص١٩٧). املطالع، ص١٩٧؛
الوجود، نظرية الثالث: الفصل انظر ص٢٥٤)؛ (الغاية، واالنتفاع والرضر األغراض عن ويتنزه يتعاىل 35

واملعلول. العلة (٥) الواجب. العامة، األمور أو الوجود ميتافيزيقا ثانيًا:
الكلنبوي، حاشية ص٣٩٨-٣٩٩؛ (النهاية، لعلة يفعل أن يجوز ال الوجود واجب الفالسفة: قالت 36

ص١٩١). الخلخايل، حاشية ص١٩١؛ الجرجاني، حاشية ص١٩١؛
واجبة فعله يف الصالح فرعاية للخلق؛ وصالح غرض عن يخلو ال فالباري املعتزلة؛ موقف هو وهذا 37

الدليل دل ص٢٢٤-٢٢٥). (الغاية، وصنعته إبداعه يف للسفه وإبطاًال الحكمة عن الحكم يف للعبث نفيًا
(الغاية، املطلق الحكم من يصدر ال والقبح قبيح، والعبث إبداعه، يف عابث غري أفعاله يف حكيًما كونه عىل
غرض ال ما ألن العباد؛ مصالح برعاية معللة وأحكامه أفعاله أن عىل املعتزلة اتفقت ص٢٣٠–٢٣٢).
يفعل ال الحكيم املعتزلة: قالت ص١٩٧). املطالع، ص١٩٧؛ (الطوالع، محال الحكيم عىل وهو عبث، فيه
أو ينتفع أن ا إمَّ أمرين: أحد يفعل من والحكيم وعبث، سفه غرض غري من والفعل وغرض، لحكمة إال
صالح من أفعاله تخلو فال غريه؛ لينتفع يفعل إنما أنه تعني االنتفاع عن الرب تقدس وملا غريه. ينفع
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

استقالل وإعالن البرشي الجنس كمال وهو غاية له الوحي الحياة. عىل والباعث التاريخ
املنافع جلب أو والحاجة النقص مظاهر من مظهًرا والغاية القصد ليس واإلرادة. العقل
الوحي.38 أسباب ومن الرشع أسس من املصالح ورعاية الحاجات فإشباع املضار، ودرء
نفع ذلك يف يكون فقد آالم. أو تعب أو مشقة دون والرسور والنعيم امللذات الغاية تعني وال
النعم تكون وكيف االستحقاق. لقانون وتحقيق وامتحان ابتالء هي الجهد. لبذل نتيجة
ليس االستحقاق؟ قانون ويقىضعىل التكليف من الحكمة فتنتفي وآالم مشقة دون ابتداءً
وال والصواب. الخطأ طريق عن والتعلم والتجربة املسار بل النهاية أو البداية هو املهم

الواجبات.39 أداء هو الوحيد والشكر الواجبات، أداء عىل شكر فال الشكر، الغاية تعني
الفقه. أصول علم قلب هو بل األحكام يف قائم والتعليل التعليل، تستلزم والغاية
الخلق علة وليست الصورية.40 أو املادية أو الفاعلة العلة ال الغائية العلة هو والتعليل

عىل الدليل قام املعتزلة: قالت ص٨٥). ج٣، الفصل، ص١٤٩؛ املحصل، رشح ص٣٩٧-٣٩٨؛ (النهاية،
ص٤٠٠-٤٠١). (النهاية، وإتقان أحكام عىل أفعاله تكون من والحكيم حكيم الرب أن

«نحن اآلمال: وتوليد املقاصد تخليق من تحيا لديه فالذاتية تعبري؛ أفضل إقبال محمد ذلك عن عرب 38

ح-ط). ص الكليم، (رضب األمل» شعاع من منريون ونحن املقاصد، بتخليق أحياء
استحقاٍق بدون وهو تعظيم، الثواب فإن الثواب؛ عىل العبد تعويض منها الغرض املعتزلة: قالت 39

األحياء خلق عليه وأوجبوا ويشكروه ليعبدوه الفعل عليه القدرية أوجب ص٣٣٢). (املواقف، قبيح سابق
الكرامية. إليه ذهبت كما االعتبار منه يصح حيٍّا خلقه من أول يكون أن عليه وأوجبوا فيها والجمادات
الدوام. عىل الخلق ابتداء يف كذلك كونهم جاز الصور يف النفختني بني وأمواتًا مواتًا الخلق كون جاز وإذا
الكرامية بعض وأوجب والكفرة. واملؤمنني والجمادات األحياء خلق عليه واجبًا كان القدرية أكثر وعند
أن جاز الصور يف النفختني بني أمواتًا كله الخلق يكون أن جاز إذا وقلنا: حيٍّا. هللا خلق أول يكون أن
الشكر. املعتزلة عند الغاية تكون كما ص١٥٠-١٥١). (األصول، الدوام عىل الخلق ابتداء يف كذلك يكونوا
كانت فإذا آالئه. من أواله ما عىل هلل شكًرا املعتزلة عند تجب املكلفني طاعات أن ذلك يوضح والذي
العبد يستحق أن جاز ولو ثوابًا. الواجبات مؤدي يستحقَّ أن فيستحيل النعم عن عوًضا واجبة الطاعات
ص١٠). األدلة، (ملع ا مستحقٍّ كان وإن شكًرا الثواب عىل الرب يستحق أن لجاز عوًضا الواجب أداء عىل
الغائية والعلة الغرض ص٢٠٥). الكلنبوي، (حاشية الفاعل لفاعلية فاعلية علٌة الغائية العلة إن قالوا 40

العلة من أعم فالغاية وغاية؛ فائدة كانا لإلقدام سببًا يكونا لم وإذا باالعتبار. مختلفان بالذات متحدان
األوَّل املحرك فهو الفعل. عىل للفاعل الباعث األمر هو الغرض ص٢٠٤). الكلنبوي، (حاشية الغائية
الدواني، (رشح الفاعل كفاعلية فاعلية علٌة الغائية العلة فإن ولذلك فاعًال؛ الفاعل يصري وبه للفعل

ص٢٠٤–٢٠٩).
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والعلية الغائية واألصلح، الصالح سابًعا:

إنما الرسالة. عىل والباعث الترشيع علة هي فتلك فقط، عنه الرضر ومنع اإلنسان منفعة
املتمثلة غايته وتحقيق هللا، معرفة يف واملشاركة األمانة، وأداء الرسالة، تحقيق الخلق علة
هللا من قصًدا الوحي كان فإذا اإلنسان. قصد مع الوحي قصد فيتوحد الوحي. مقاصد يف
كان وسواء ويحققها.41 الغائية يكمل القصد هذا بتحقيق اإلنسان فإن كغائية اإلنسان إىل
عىل يقوم مجاز كله الديني والفكر اإلنساني. الذهن يف قائم فهو حقيقًة أم مجاًزا التعليل
أبنيٌة الخارج، يف وليست ذهنية أموٌر إذن العقلية الواجبات الشاهد. عىل الغائب قياس
شدة مقدار بل نظري ٌ خطأ أو صواب هناك ليس التنزيه. عواطف مقدار عن تُعربِّ عقلية
ليس إذن الخالف ذاته. العقل بنية مع اتحادها وبني االنفعال بني وتراوحها التأليه عواطف
والعلية الغائية واإلجالل.42 التعظيم درجة عن وتعبريها العقل أبنية يف بل فقط، لفظيٍّا
الخطاب. وفعل الحسنة واملوعظة وامللك الكتاب هي فالحكمة الوحي. أصل يف موجودان

هللا خلق الهذيل: أبو (أ) فرق: أربعة عىل وهي ال، أم لعلة الخلق هللا خلق فعل يف املعتزلة اختلفت 41
وجه ال كان ذلك وال لنفعهم الخلق خلق وإنما والقول. اإلرادة هو والخلق الخلق، هي والعلة لعلة، الخلق
غريه به يرض وال غريه به ينتفع وال رضًرا عنه بخلقه يزيل وال به ينتفع ال ما خلق من ألن لخلقهم؛
وما لهم خلقه يف الغرض هي والعلة املنفعة. وهي تكون لعلة الخلق هللا خلق النظام: (ب) عابث. فهو
الخلق هللا خلق معمر: (ج) الهذيل. أبو قال كما مخلوًقا كان لها معه علة يثبت ولم منفعتهم، من أراد
ص١٩٢). ج١، (مقاالت، لعلة ال الخلق هللا خلق عباد: (د) كل. وال غاية للعلة وليس لعلة، والعلة لعلة،
العاقبة. الم البرصيون وأنكر التعليل. الم غري والعاقبة األمر وصريورة املآل الم أن األشاعرة يرى 42

أفعاله تعليل إىل املاتريدية أكثر وذهب حقيقة، ال مجاز التعليل ولكن العلة. الم إنها الزمخرشي وقال
والعلة الغرض ص٢٠٨). الكلنبوي، (حاشية أفعاله بعض تعليل إىل التفتازاني ذهب باألغراض؛ تعاىل
الكلنبوي، (حاشية الخارجي الوجود بحسب وغاية فائدة اليشء وكون الزمني الوجود بحسب والغاية
مبنى فإن بالعكس بل حقيقي الفريَقني بني الخالف أن عىل يدل ال النزاع محل تحرير ولكن ص٢٠٤)!
املصالح ثبوت علم قد وعدمه تعاىل منه صدورها عن النظر بقطع ذاتها يف األفعال أن عىل املعتزلة كالم
تشتمل أفعاله جميع أن من واملاتريدية األشاعرة يقوله ما مع يتناىف ال وهذا بعض، دون بعضها يف
األشاعرة وعند علينا. ذلك خفي وإن والحكمة املصلحة فيه علم ما إال يفعل فال واملصالح الحكم عىل
وقالوا األدب راعوا أنهم بينهما الفرق بعض. دون مصلحة بعضها يكون أن يمكن ال أفعاله واملاتريدية
(القول، وعليه له واجب وقالوا مصلحة، علمه يف ذاتها فاألفعال املعتزلة ا أمَّ عليه. واجب ال له واجب

ص٥٤-٥٥).
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

للذات ليست الحكيم وصفة والقول. والنصيحة والدولة الوحي يف والعلم، النظر يف حكمة
والقرآن وللكتاب للوحي صفة بل والحميد، والعيل والخبري والعليم بالعزيز مقرونة وحدها

والتاريخ.43 والطبيعة اإلنسان يف كغائية للرشع صفة أي واألمر،

مرتنَي أحكم ولفظ كصفة، مرة ٨٧ حكيم ولفظ فعل، كاسم مرة ٢٠ القرآن يف حكمة لفظ ذكر 43

تَْعبَثُوَن﴾ آيًَة ِريٍع ِبُكلِّ ﴿أَتَبْنُوَن مرتنَي: ذكر الذي عبث لفظ هو ذلك من األهم ولكن تفضيل. كأفعل
من عديد وهناك .(١١٥ :٢٣) تُْرَجُعوَن﴾ َال إَِليْنَا َوأَنَُّكْم َعبَثًا َخَلْقنَاُكْم ََّما أَن ﴿أََفَحِسبْتُْم ،(١٢٨ :٢٦)
مخفيٍّا كنًزا «كنت عليه: ويعتمدون الصوفية يذكره الذي الحديث ذلك مثل الغائية عىل تدل األحاديث

عرفوني.» فبه الخلق فخلقت أُعرف أن فأحببت
مرة وبامللك ،(٤٨ :٣) َواْلِحْكَمَة﴾ اْلِكتَاَب ﴿َويَُعلُِّمُه مثله: مرات عرش بالكتاب الحكمة قرنت وقد
َربَِّك َسِبيِل إَِىل ﴿ادُْع واحدة: مرًة الحسنة املوعظة ومع ،(٢٥١ :٢) َواْلِحْكَمَة﴾ اْلُمْلَك هللاُ ﴿َوآتَاُه واحدة:
اْلِخَطاِب﴾ َوَفْصَل اْلِحْكَمَة ﴿َوآتَيْنَاُه واحدة: مرة القول ومع ،(١٢٥ :١٦) اْلَحَسنَِة﴾ َواْلَموِْعَظِة ِباْلِحْكَمِة
قرنت وقد ،(٢٦٩ :٢) يََشاءُ﴾ َمْن اْلِحْكَمَة ﴿يُْؤتِي مثل: مرات ٧ بمفردها الحكمة وذكرت ،(٢٠ :٣٨)
مثل: مرة ٣٨ عليم وبصفة ،(٢٤٠ :٢) َحِكيٌم﴾ َعِزيٌز ﴿َوهللاُ مثل: مرة، ٤٧ عزيز بصفة حكيم صفة
عيل وبصفة ،(٧٣ :٦) اْلَخِبريُ﴾ اْلَحِكيُم ﴿َوُهَو مرات: ٤ خبري وبصفة ،(٢٦ :٤) َحِكيٌم﴾ َعِليٌم ﴿َوهللاُ
حميد وبصفة ،(٤ :٤٣) َحِكيٌم﴾ َلَعِيلٌّ َلَديْنَا اْلِكتَاِب أُمِّ ِيف َُّه ﴿َوإِن ،(٥١ :٤٢) َحِكيٌم﴾ َعِيلٌّ َُّه ﴿إِن مرتني:
وبواسع ،(١٠ :٢٤) َحِكيٌم﴾ تَوَّاٌب هللاَ ﴿َوأَنَّ مرة: وبتوَّاب ،(٤٢ :٤١) َحِميٍد﴾ َحِكيٍم ِمْن ﴿تَنِْزيٌل مرة:
اْلَحِكيِم﴾ َوالذِّْكِر اْآليَاِت ِمَن َعَليَْك نَتْلُوُه ﴿ذَِلَك واألمر: والذكر والقرآن للكتاب أيًضا الصفة وترد مرة.
،(١-٢ :٣١) اْلَحِكيِم﴾ اْلِكتَاِب آيَاُت ِتْلَك * ﴿الم ،(١ :١٠) اْلَحِكيِم﴾ اْلِكتَاِب آيَاُت ِتْلَك ﴿الر ،(٥٨ :٣)

.(٤ :٤٤) َحِكيٍم﴾ أَْمٍر ُكلُّ يُْفَرُق ﴿ِفيَها ،(١-٢ :٣٦) اْلَحِكيِم﴾ َواْلُقْرآِن * ﴿يس
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اللطفواأللطاف ثامًنا:

للطف طبًقا تتم فإنها واألصلح للصالح طبًقا هللا أفعال تتم لم إن األصلح. مقابل يف اللطف
يوحي بل كاألصلح، اإلجبار صفة يتضمن ال ألنه األصلح من قبوًال أكثر واللطف واأللطاف.
عن للتخفيف األصلح مسألة يف اللطف يدخل وقد والجود.1 والكرم والتفضل باللطف
يف أيًضا اللطف يدخل وقد عليه. مبنية فروٌع واآلالم واألصلح األساس هو فاللطف اآلالم؛
والعصمة، والسداد والهداية التوفيق مثل الداخلية الشعور أفعال يف األفعال حرية موضوع
والقبح الحسن وكأن األفعال خلق وهو أال العدل من األوَّل الشق إىل عود فهو ثَمَّ وِمْن
حرٍّا. اإلنسان يكون أن العقل مقتضيات من وأنه الحرية، إىل جديد من يميالن العقليَّني
فاللطف الواجب. عن التخيل تجنب أو الواجب اإلنسان اختيار لحظة املصلحة أو اللطف
يف ويدخل الداخلية. الشعور أفعال حرية يف يدخل وبالتايل والسداد، التوفيق عن يبعد ال
عوامَل إلظهار اإلنسانية اإلرادة يف املجال إلفساح واالختيار الجرب مسألة يف التكليف باب
اإلرادة باستقالل وذلك التوحيد، عن منبثقة مرة مرتني، الحرية تثبت وبالتايل لها. مقويٍة
عقيل؛ حسٌن اإلنسان حرية وأن العقل باكتشاف أخرى ومرًة اإللهية، اإلرادة عن اإلنسانية
وقد ابتداءً تدخًال كان إذا الجرب من اللطف يقرتب قد كذلك. عقيل واجٌب فهي وبالتايل

أقرب ألنها املعتزلة مع األشاعرة عليها ويتفق باألصلح. القائلني مقابل يف أساًسا املعتزلة نظرية هي 1

مع أوًَّال املعتزلة موقف رفض يتم التي النادرة املرات من وهي االختيار. حرية إىل منها الكسب إىل
انظر: يشء. العدم أن املعتزلة إثبات األوىل املرة كانت وقد كذلك. األشاعرة عىل ينسحب الرفض أن
والعدم. الوجود (أ) (الواجب). العامة» «األمور أو الوجود ميتافيزيقا ثانيًا: الوجود، نظرية الرابع، الباب

يشء؟ املعدوم هل (ج)



(٣) الثورة إىل العقيدة من

يكون وقد املعصية، عن يبعده وما الطاعة عىل اإلنسان يقرب ما كان إن الكسب من يقرب
مجرد بل األصلح، فعل مثل اإلنسان إرادة يف حتميٍّا تدخًال ليس ألنه الحرية مع اتفاًقا أكثر
الذي العدل مسائل أحد اللطف يكون األحوال كل ويف الحر. الفعل عىل يدل إمكان أو جواز
إثبات عىل األدلة أحد أيًضا اللطف يكون وقد والعقل. الحرية الرئيَسني، يه شقَّ بني يجمع
السمعيات وشارفت االنتهاء عىل العقليات آلت فقد السمعيات، يف داخًال يكون أي النبوة،
املعارف من جزءًا تصبح وبالتايل النقل أساس العقل كان إذا لطف النبوة الظهور، عىل
تصوٌر هو بل معينة مسألٍة يف يدخل ال اللطف أن والحقيقة النبوات.2 عن املستقلة العقلية
العناية عن تعبري هو الحي. العالم القادر املطلق بالوجود املغلفة اإلنسانية للحياة عام
للحرية وتأييد بالنبوة، للعقل تأييد هو اإلنسانية. الحياة يف الكاملة الحياة تفرضها التي
البواعث، وإحضار النظر بتهيئة للعمل تأييد هو الفساد. واستبعاد األصلح وتهيئة بالعون،

املمكنة. العوالم أفضل يف يعيش أنه من ويقني ثقة عىل قبُل من واإلنسان

لطف؟ هناك هل (1)

ومحله ومصدره وأنواعه تعريفه (1-1)

الواجب. عن التخيل تجنب أو الواجب اإلنسان اختيار لحظة هو املصلحة ومقابله اللطف
أو سلبي، تأييٌد فهو املوانع. إزالة عن يعرب ما بقدر والسداد التوفيق عن يعرب ال فاللطف
باإلنسان. الرضر وقوع أي املفسدة ونقيضه بالتمكني. املوانع عىل قضاء الضد، بنفي توفيق
عنده الكفر يقع ما فيسمي الكفر؛ إىل وإضافته اللطف إطالق إىل الرضر حد يصل وقد
مصائب وهناك الكفر، مصيبة كانت ولو حتى تجنبها ثم أعظم، مصيبة توقع حني لطًفا

مع يكون وقد ص١٢-١٣). ص١٠، ص٨، ص٣، (اللطف، املجربة قالت كما للقدرة اسم اللطف 2
املذهب علة إىل يعود فإنه اللطف باب يف األصلح بوجوب القائلني وبني بيننا الخالف ا وأمَّ األصلح.
والخلق نفسه التكليف يوجبون وكذلك أصلح، أنه اللطف وجوب علة يجعلون ألنهم نفسه؛ املذهب دون
نفسه التكليف دون عليه اإليجاب نقرص فلذلك العبد؛ كلفه فيما ألطف أنه وجوبه علة وعندنا نفسه.
أم سبب هو هل اللطف وجوب يف كالسبب إنه نقول ما أن يف وبينهم بيننا الخالف يكون أو شاكله، وما
يف وبينهم بيننا الخالف يكون أو وغريه. كالتكليف للوجوب سبب هو وعندنا بسبب ليس فعندهم ال؟

ص٧). (اللطف، الوجود حرص
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نظرية يف الفعل وقت هللا يخلقها التي االستطاعة إىل أقرب اللطف يكون وقد منه. أعظم
الكسب.3

إن محصل ولطٌف منه، ممكنًا أو الفعل من مقربًا كان إن مقرب لطٌف نوعان: واللطف
واالضطرار اإللجاء حد دون املعصية عن ويبعد الطاعة من يقرب ل األوَّ به، للمأمور آتيًا كان
وإكمال واآلالت والقوى واألرزاق اآلجال مثل والثاني الكسب، عىل أو الحرية عىل حرًصا
إيجابي والثاني للتمكني سلبي األوَّل الطاعة. عليه تتوقف ما أي األدلة، ونصب العقل
ما نوعان: واألول واألسباب. اآلالت لتهييء والثاني والعقبات املوانع إلزالة األوَّل للفعل.
رشعيٍّا أم عقليٍّا كان سواء األوَّل هللا، فعل من يكون وما له مالزًما اإلنسان فعل من يكون
أو التكليف عىل سابق فاللطف التكليف؛ سبيل وتهيئة العلل إلزاحة والثاني الرضر، لدفع
ا إمَّ االستطاعة مثل هنا فاللطف منه؟ الفائدة فما وإال عنه متأخًرا يكون وال له مقارن
ال اللطف أن إال التوليد يف الفعل بعد أيًضا االستطاعة كانت وإذا الفعل. مع أو الفعل قبل
وبعد واجبًا التكليف مع اللطف يكون قد مولًدا.4 يكون ال اللطف وكأن الفعل بعد يكون

اجتنب، وملا اختار ملا لواله قبيًحا يجتنب أو واجبًا عنده املرء يختار ما وهو واحد، واملصلحة اللطف 3
يختار ما وهو املفسدة وعكسها هللا. من أو فعلنا من ا إمَّ القبيح واجتناب الواجب أداء إىل أقرب يكون أو
وجه عىل الطاعة فعل إىل يدعو ما ص٧٧٩). (الرشح، هللا من ويمتنع واجبًا يجتنب أو قبيًحا عنده املرء
(اللطف، تختلف الدواعي طريقة لكن الفعل إىل يدعو ما عنده يقع أن أوىل يكون أو عنده اختيارها يقع
مضاًفا يطلق وقد عنده. يطيعه العبد أن الرب علم الذي الفعل هو املعتزلة عند اللطف ص١١). ص٩،
إىل يؤدي ال حيث املعصية عن ويبعده الطاعة إىل العبد يقرب ما ص٣٠٠-٣٠١). (اإلرشاد، الكفر إىل
يختار ما كل هو ص١٤٨). (الرشح، التكليف ثبوت بعد واجب عندهم وهو هللا أفعال من وهو اإللجاء
ص٥١٩). (الرشح، القبيح ترك إىل أو االختيار إىل ا إمَّ أقرب عنده يكون أو القبيح ويتجنب الواجب املرء
وذلك الطاعة عىل قدرة خلق اللطف الحق: أهل وعند ص٩-١٠). (اللطف، املباح يف اللطف يجوز ال
وإصالًحا، واستصالًحا ومصلحًة صالًحا اللطف يكون وقد ص٣٠٠-٣٠١). (اإلرشاد، أبًدا هلل مقدور
مفسدة أنه القبيح اللطف ووصف ص٢٠–٢٥). (اللطف، الدين يف واللطف الدنيا يف الصالح ولكن
الدواني، رشح ص١٩٦؛ املطالع، ص١٩٦؛ الطوالع، ص١٤٨؛ املحصل، وأيًضا: ص١٩؛ ص١١، (اللطف،

ص١٨٩-١٩٠).
وهو له محصًال كان وإن مقربًا لطًفا ى يَُسمَّ القبيح وترك الواجب فعل من مقربًا اللطف كان إن 4
ص١٨٩-١٩٠). الكلنبوي، حاشية ص١٧٤؛ السيالكوتي، (حاشية محصًال لطًفا ى يَُسمَّ به املأمور إتيان
الرضر، دفع مجرى يجري ألنه رشعيٍّا أو عقليٍّا كان سواء فعله فيلزمنا حظنا من يكون ما إىل وينقسم
ينتقص ال ولكن املكلف، لعلة مزيًجا ليكون هللا يفعله أن من بد وال القديم فعل من يكون ما وإىل
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رشط هو اللطف وكأن االستطاعة بمعنى أيًضا هنا اللطف ويكون واجب، غري التكليف
النظرية، كاملعارف الدائمة األلطاف الستعمال اإلنسان يرتك ذلك وبعد ابتداءً، التكليف
الحالة هذه ويف األفعال. أمام والعقبات املوانع وإزالة العملية التأييدات أو النبوة ومنها
للفعل إتيانًا اللطف يكون ال قد لذلك التكليف؛ الستحال وإال واجبًا رضوريٍّا اللطف يكون
لم فإذا االختيار. حرية عىل يقيض ال حتى يحدث أن بعد الفعل عىل مساعدة بل ابتداءً
يكون قد والعقاب؟ الثواب يستحق هل التكليف؟ حال يكون فماذا ابتداءً لطف يحدث
الفعل، ورشط الذاتية القدرات عىل يقوم التكليف ألن التكليف بعد تفضًال إذن اللطف
رشًطا ليس فهو ثَمَّ وِمْن ا، حقٍّ وليس هبة إذن اللطف الحر. االختيار عىل والقدرة العقل
عمًال، يساعد ولكنه نظًرا، يقبح وال يحسن ال اللطف بدونه. التكليف يقع قد بل للتكليف

النظري.5 العقل إىل منه العلمي العقل إىل أقرب فهو
أو فعلنا من يكون قد هللا. فعل غري من أو هللا فعل من يكون فقد اللطف مصدر ا أمَّ
يحدث ال ألنه النوافل؛ دون الرضر من احرتاًزا فعله وجب فعلنا من كان إن غرينا. فعل من
هو الذي الفعل تكليف مع مفعوًال كان إن هللا فعل من يكون ما فعلها. عدم من رضر
فإنه فيه لطف هو الذي الفعل تكليف حال بعد يفعله وما واجبًا، يكون ال فإنه فيه، لطف
يكون أن واجب يف لطًفا كان إذا حقه فمن املكلف نفس فعل من لطًفا يكون وما واجب.
غري فعل من لطًفا يكون وما بمنزلته. فهو النفل يف لطًفا كان وإن الوجوب، يف بمنزلته

له مقارنًا أو للتكليف متقدًما يكون أن ا إمَّ اللطف ص٧٧٥–٧٨٠). (الرشح، التكليف بمقدمات غرضه
علة إزاحة لتضمنه إال يجب ال ألنه يجب ال أنه يف شك فال متقدًما كان فإن رابع، وال عنه متأخًرا أو
ألن يجب ال فإنه مقارنًا كان وإن يجب. ال التكليف قبل والتمكني كالتمكني، وهو تكليف، وال املكلف
وسداد عون عنه متأخر أنه إال يبَق لم ص٥٢٠-٥٢١). (الرشح، ابتداءً به متفضل هللا التكليف أصل

ص٧). (اللطف، وتوفيق
من الجبائي فعند وابنه. الجبائي اختلف ص٦٤–٦٦). (اللطف، له لطف ال ما تكليف يحسن أنه يف 5

لعظم أكثر ثوابه لكان آمن ولو مشقته، لقلة أقل ثوابه لكان اللطف مع آمن لو أنه حاله من الباري يعلم
الطاعة يفعل ال أنه حال يف املعلوم وبني بينه ويسوي اللطف. مع إال يكلفه أن منه يحسن ال مشقته،
غري حاله مستفًرسا يكون أن لوجب اللطف عدم مع كلفه لو إنه ويقول اللطف. مع إال وجه كل عىل
لطف بال الوجَهني استواء عىل اإليمان يكلفه أن تعاىل منه يحسن أنه فريى هاشم أبو ا أمَّ علته. مزيح
(اللطف، التكليف أوجبه وإن التكليف حسن يف جهة يكون ال اللطف أن يف ص١٢٢-١٢٣). ج١، (امللل،
يف ص٧٢-٧٣). (اللطف، املكلف من الواقعة للطاعة جهة يكون أن يجوز ال اللطف أن يف ص٧٠-٧١).

ص٧٥–٧٩). (اللطف، املكلف يستحقه كان الذي اللطف يفعله لم لو املكلف أن
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هو الذي الوجه عىل ويحدث يقع أن حاله من املعلوم يكون أن حقه فمن املكلف وغري هللا
واجب غري هللا لطف والطبيعة. واإلنسان هللا ثالثة: إذن اللطف مصادر الوقت. ويف لطف
وجوبًا الفعل مثل اإلنسان ولطف له. تأييًدا بعده وواجب الحرية، استحالت وإال الفعل قبل
معرفته إال اإلنسان عىل وليس والحال واملكان الزمان يف يقع فإنه الطبيعة لطف ا أمَّ وندبًا.

معه.6 فعله وتوحد
إن أي الفعل، إدراك يف أو الفعل يف اللطف يقع فقد اللطف محل إىل بالنسبة ا أمَّ
يف أي التكليف، أفعال يف إال اللطف يكون وال النظر. يف يكون كما العمل يف يكون اللطف
مكلف. غري املباح ألن املباح يف اللطف يجوز وال النوافل. يف اللطف يكون وقد الواجبات.
فيها يجوز ال األوىل فإن العبادات، وخارج العبادات رضبني، عىل املكلفني أفعال كانت وإذا
لغريه، أو له ا إمَّ لطًفا اإلمام من الحد إقامة تكون وقد البدل. فيها يجوز الثانية بينما البدل
اللطف يكون قد لذلك الزمان؛ هذا يف الحدود وإبطال اإلمام بفقدان األلطاف وتضيع
ال ا، عامٍّ بل فرديٍّا اللطف يكون وال زمان. دون زمان يف ويقع وقت، دون بوقت مرشوًطا
اللطفصالح آخر، لشخٍص مفسدة يكون لشخص لطف يوجد ال شامًال. بل ا خاصٍّ يكون
لرشوط طبًقا شخص دون لشخص يقع قد ولكنه للجميع، متاح عامٌّ اللطف للجميع.
وال السواء. عىل ولآلخرين للذات املصلحة وقوع إىل اللطف يؤدي عليه. والقدرة الفعل

الفعل.7 يف متحقق فرديٌّ معنٌي محدٌد خاصٌّ هو بل نهائيٍّا، ال ا عامٍّ نظًرا اللطف يكون

نفيه؟ أو اللطف إثبات يمكن هل (2-1)

اللطف ا أمَّ واألصلح. الصالح ومثل العقلية الواجبات مثل ونفيه يشء إثبات يمكن عادًة
يف وسًعا يدخر ال هللا ألن اللطف إثبات يمكن نفيه. أحيانًا يصعب كما إثباته فيصعب

املكلف. فعل من (ب) هللا. فعل من (أ) أخرى: قسمٌة هناك وتكون ص٧-٨. اللطف، ص٥١٩، الرشح، 6
ص٢٧–٣١). (اللطف، الطبيعة) (قوى املكلف من وال هللا من ال (ج)

يجوز ال وما األلطاف من فيه البدل دخول يجوز فيما ص٢٦–٣١. اللطف، ص٥٢١–٥٢٣؛ الرشح، 7
أو واجبًا يكون أن بد فال أفعاله يف لطًفا ويكون املكلف من يقع فعل كل ص٣٢). (اللطف، فيه ذلك
هل ص٣٧–٣٩). (اللطف، مباًحا يكون أن ممتنع فغري غريه فعل يف لطًفا يفعله ما كان إذا ا فأمَّ ندبًا،
ال ما لطفه كان إذا املكلف حال بيان يف ص٤٣–٤٥). (اللطف، البدل فيه يدخل مما القبيح يف اللطف
وإن التكليف حسن يف جهة يكون ال اللطف أن يف ص٦٧–٩٩). (اللطف، يفعله أن القديم من يجوز

ص٧٠-٧١). (اللطف، التكليف أوجبه
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والنهاية فالوسط نهايًة، أو وسًطا وليس ابتداءً يكون أن يمكن فاللطف بالعباد؛ اللطف
يوجب اللطف وترك اإللجاء. حد إىل يصل أن دون الرتجيح عىل يساعد اللطف أن كما عبث.
اإللهية العناية إىل أقرب واللطف واجبًا. اللطف يكون ثَمَّ وِمْن التكليف من الغرض نقص
يصبح أن إىل أحيانًا اللطف ينتهي لذلك اإلهمال؛ دون الخلق بعد الصلة وتوايل والرعاية
للمكلفني وأصلح اإلنسان، أصلح اللطف إن الشاملة. اإللهية اإلرادة عن تعبريًا يشء كل
بالتوفيق املكلف شعور وأن األصلح. بإثبات اللطف يثبت وبالتايل اللطف، عىل الحصول
وجود عىل لدليل املعصية حني والضالل بالِخذْالن وشعوره الطاعة حني والسداد والهداية
مثل الرشط بأداة تبدأ التي واآليات الفضل بآيات سمعية، بأدلٍة اللطف يثبت كما اللطف.

أعظم.8 أرضاٌر لوقعت اللطف تدخل لوال تعني التي «لو»

اإللجاء؛ حد إىل ينتهي ال بحيث الداعية ترجيح يفيد الذي هو اللطف ألن اللطف األشاعرة يثبت 8

هللا يكون أن فوجب املمكنات عىل قادر وهللا نفسه، يف الوجود ممكن الحدس ذلك إىل الواصلة فالداعية
املطالع، ص١٤٨؛ (املحصل، الواسطة تلك غري من الحد ذلك إىل املنتهية الداعية تلك إيجاد عىل قادًرا
اإلثبات أهل قال ص١٩٦). (الطوالع، عبثًا الوسط فيكون ابتداءً يفعل أن يمكن التقريب هذا ص١٩٦).
موقف أيًضا وهو آلمن. يؤمن ال أنه علم بمن فعلها لو لطيفة عىل يقدر هللا إن وجعفر وبرش جميًعا
الدنيا يف واألصلح العقاب يوجبون والبغداديون والثواب، والعوض اللطف املعتزلة توجب إذ املعتزلة؛
يذهب الذي وهو األلطاف باملكلفني يفعل أن هللا عىل يجب املعتزلة عند ص١٤٧-١٤٨). (املحصل،
ويورد ص٤). (اللطف، مشايخهم ألحد قوًال القول هذا خالف يكون أن منعوا حتى العدل أهل إليه
،﴾… ِبالرَّْحَمِن يَْكُفُر ِلَمْن ﴿َلَجَعْلنَا ،﴾… َوَرْحَمتُُه َعَليُْكْم ِهللا َفْضُل ﴿َوَلْوَال منها: كثرة نقلية أدلًة املعتزلة
،﴾… اْلَمَالِئَكَة إَِليِْهُم نَزَّْلنَا أَنَّنَا ﴿َوَلْو ،﴾… الَِّذيَن آيَاِتَي َعْن ُف ﴿َسأَْرصِ ،﴾… الرِّْزَق هللاُ بََسَط ﴿َوَلْو
﴿َوَلْوَال ،﴾… اْلِكتَاَب أُوتُوا الَِّذيَن أَتَيَْت ﴿َوَلِنئْ ،﴾… َعَليِْه أُنِْزَل َلْوَال ﴿َوَقالُوا اْلَمَالِئَكَة إَِليِْهُم نَزَّْلنَا َوَلْو
ص١١٦–١٥٢، (اللطف، ﴾… َرِحْمنَاُهْم ﴿َوَلْو ،﴾… َخرْيًا ِفيِهْم هللاُ َعِلَم ﴿َوَلْو ،﴾… َعَليُْكْم ِهللا َفْضُل
يفعل أن قادر وهو آلمنوا الكافرين بجميع هللا لطف لو النجار محمد بن الحسني وعند ص١٩٠–١٩٩).
لعجز ال له، لرتكهم عليه يقدرون ال ما الكفار كلف هللا وإن آلمنوا، بهم فعله لو ما األلطاف من بهم
عقله وأكمل عبًدا خلق إذا الرب أن عىل وأجمعوا ص٣١٦). ج١، (مقاالت، بهم نزلت آلفة وال فيهم حلَّ
أن حكمته يف وجب عبًدا كلف فإذا املراشد. نيل من ويمكنه يفكره أن عليه يجب بل همًال يرتكه فال
النهاية، ص٢٨٨؛ (اإلرشاد، عنده املكلف ويطيع يؤمن مما معلومه من ممكن أقىص ويفعل به يلطف
يفعله ما كان إذا فاملكلف املذهبني. بني وسط بمقالة اللطف يف يقول حرب بن جعفر وكان ص٣٧١).
فاللطف هذه الحال تكن لم ومن واجب غري فاللطف ثوابًا، وأعظم أشق اللطف عدم مع اإليمان من
آلمنوا الكافرين به أتى لو لطف هللا عند ويقول ص٥). (اللطف، املذهب هذا عن رجع إنه وقيل واجب.
فعل ما لهم واألصلح آمنوا، إذا اللطف عموم من يستحقون ما الثواب عليه يستحقون ال إيمانًا اختياًرا
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وعًدا إثباته يمكن كما واجبًا. يكون أن دون وإنعاًما ًال تفضُّ اللطف إثبات يتم وقد
سؤال ويف بلطف. الفعل إتيان من ثوابًا أكثر لطف بال الفعل إتيان وإن وجوبًا. وإنكاره
ذلك يظهر وقد أقل؟ ثوابًا واستحق لطًفا أعطيتني ملاذا الصغري يسأل قد الثالثة اإلخوة
للطف وإثباتًا ألطاع؟ والعايص آلمن الكافر أعطاه لو لطف هللا لدى هل سؤال: صيغة يف
الذين آلمن فعل لو بلطف يحتفظ أن هللا مقدور يف ليس العميل الوجوب دون النظري
أن بعد يقدر ال أم زائد لطٍف عىل هللا يقدر هل الخالف: يكون اللطف إثبات بعد كفروا.
هللا. عىل اللطف يجب ال لذلك وشح؛ بخل والثاني القدرة يمنع ل األوَّ لديه؟ ما كل أعطى
ما األلطاف من هللا مقدور ويف إال مكلف من ما ألنه عاٍص العالم يف يوجد ال لكان وجب ولو
نفي اللطف. يف وجوب فال عصاة هناك كان فلما القبيح. وتجنب الواجب الختار به فعل لو
وما الوقوع. عدم يعني والعصمة الجرب يف النفي أن حني يف الوجوب عدم يعني هنا اللطف
وإذا فيه؟ الزيادة عىل قادًرا ويكون كله يعطيه ال ثم مقربًا لطًفا هللا يعطي أن يف الحكمة
عاجزة. وإرادته متناهية فمقدوراته لديه ما أخص وهو اللطف هذا إال يستطيع ال هللا كان
هلل كصفة اللطف كان وإذا والشح؟ القدرة إثبات من أفضل والكرم العجز إثبات وفعل
العطاء مقياس وما والشح؟ البخل فلماذا كل، وال له غاية ال الصفات باقي مثل متناٍه غري
والتحكم العبث هو هذا مقياس؟ بال مطلقة مشيئٍة عن تعبري مجرد ل التفضُّ هل واإلمساك؟
سؤال بعد تفضل مجرد بل مقدوًرا، يكون وال واجبًا اللطف يكون ال لذلك املطلق. والحكم
واليد سؤال. بعد وعطاء لدعاء استجابة واللطف التوفيق. وطلب بالسداد والدعاء العصمة
لطف عنده فاهلل عمًال. ومنعه نظًرا إذن اللطف إثبات يمكن السفىل.9 اليد من خري العليا

ص٢٨٧، ج١، (مقاالت، وأكثره الثواب وأفضل وأرشفها املنازل ألعىل إال عباده يعرض ال هللا ألن بهم هللا
ص٢٢٣). ج٢،

ما عىل يقدر وقد إال عليه يقدر لطف وال نهاية وال له غاية ال هللا عليه يقدر ال ما اإلثبات أهل عند 9

كان له لطف ومن للمؤمنني. لطف وإنما له لطف كلفه من كل وليس دونه هو ما وعىل منه أصلح هو
قادر هللا والتجوير). التعديل يف الكالم (باب انتفع، إال أحًدا ينفع ال هللا ألن له هللا لطف حال يف مؤمنًا
األرض. يف لبغوا بهم فعله لو ما عباده من باملؤمنني قادر أنه كما آلمنوا بالكفار فعله لو لطف عىل
وإذا تفضل، بل واجبًا ليس فعله ألن بخيًال يكون ال بالكفار يفعل لم وإذا الفعل مع واحدة فالقدرة
ألنه ذلك عىل يقدر ص١٤٩-١٥٠). اإلبانة، ص١١٥-١١٦؛ (اللمع، سفههم! أراد فإنه بالكفار يفعل لم
ج١، (مقاالت، إليه يحتاجون شيئًا عنهم يدخر ال وأنه دينهم يف لهم أصلح هو ما إال بالعباد يفعل ال
أن يف التكليف ألن يفعله أن عليه واجبًا يكن لم وإنه محالة ال لطف هو ما يفعل إنه ص٢٨٧-٢٨٨).
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يستعمل.10 ال نظري حقٍّ من الفائدة وما عمًال. ذلك يفعل ال ولكنه الكافر آلمن فعله لو
لطف أقىص أعطى قد فاهلل استعمال. دون إثباته من أفضل املدخر اللطف نفي كان لذلك
العباد؛ صالح أفعاله يف كان ملا وإال يؤمنوا ال حتى الكفار من منعه لطف لديه وليس لديه

األلطف.11 أيًضا يفعل فإنه األصلح يفعل هللا كان وملا صالح، فاللطف

يف العبد يبلغها منزلة ال ص٤). (اللطف، وعد ما إيجاد يقتيض أنه يف الوعد بمنزلة عندهم يقتضيه
األصلح يفعل أن عليه وجب فلو والصفة، القدر يف لطًفا كونها يف منها أعظم عىل قادر وهو إال األلطاف
فلو كلفه، فيما له يلطف أن عىل قادر وهللا إال مكلف ال نهاية. ذلك من يجب ملا يكن لم الدين باب يف
هللا مقدور ويف إال مكلف من ما ص٤). (اللطف، عاٍص املكلفني يف يحصل لم يلطف أن عليه وجب
وفيهم أطاع من املكلفني وجدنا فلو القبيح. واجتنب الواجب عنده الختار به فعله لو ما اللطف من
جميع عىل قادًرا يكون أن حقه ومن لذاته، قادر هللا هللا. عىل واجبة غري األلطاف أن تبينا عىص من

ص٢٥٣–٢٥٥). (الرشح، املقدورات
برش عن الخياط ويدافع ص٥٢). (الرشح، البغداديني من وأصحابه املعتمر بن برش موقف هو هذا 10

يؤمن ال أنه يعلم بمن فعله لو لطف هللا عند إن برش يقول ص٤-٥). (اللطف، املقالة هذه عن رجع بأنه
الثواب من يستحقون لكانوا عنده فآمنوا اللطف ذلك هللا فعل ولو ذلك. فعله هللا عىل يجب وليس آلمن،
ص٢٨٧-٢٨٨). ج١، (مقاالت، عدمه مع فعلوه لو يستحقونه ما وجوده عند يفعلونه الذي اإليمان عىل
هللا يقدر أن ا إمَّ برش: قال آلمن؟ يؤمن ال أنه علم من فعلها لو لطيفة عىل بالقدرة الباري يوصف هل
فعله ولو يفعله. ولم فعله مما أصلح هو ما اللطف من هللا وعند نهاية، وال له غاية ال اللطف من عليه
ص٢٢٣). ج٢، (مقاالت، كلفهم ما عىل به يقدرون لطًفا بهم فعل وقد كرًها. ال طوًعا آمنوا بالخلق
إن ص١٥٦). (الِفَرق، طوًعا آلمن بالكافر فعله لو لطف عىل قادر هللا بأن لقوله بًرشا القدرية رت وكفَّ
من آمنوا لو استحقاقهم الثواب عليه يستحقون إيمانًا األرض يف من جميع آلمن به أتى لو لطًفا هللا عند
ما هللا مقدور يف ص٩٧-٩٨). ج١، (امللل، لعباده ذلك يفعل أن هللا عىل وليس منه، وأكثر وجوده غري
اللطف؛ أصحاب سموا ولذلك ومكن؛ العلة أزاح قد ألنه ذلك يفعل ال ولكنه عنده آلمنوا بالكفار فعله لو
(اللطف، الوجود يف داخًال واجبًا اللطف يثبتون املعتزلة كان وإن تنفيه، ما هللا مقدور يف إلثباتهم
من فعل ما وإن كل، وال له غاية ال اللطف من عليه هللا يقدر ما فإن النظام. يقوله هذا ومثل ص٢٠٠).
أن فعل مما أصلح عىل يقدر يُقال: ال مثل. مثل ولكل أمثاًال هللا عند له أن إال منه أصلح يشء ال اللطف
النقص، فعل هللا عىل يجوز وال نقص دون ما فعل ألن يفعل أن فعل ما دون عىل يقدر يُقال: وال يفعل.
ص٢٢٥). ج٢، (مقاالت، بخًال ذلك كان يفعل ولم ذلك عىل قدر لو هللا ألن أصلح ما عىل يقدر يُقال: وال
لكفر باملؤمن فعله لو ما مقدوره يف كان إذا (١) أهمها: حجج بعدة برش موقف املعتزلة يرفض 11

لم إذا (٢) ضده. عىل قادر اليشء عىل فالقادر آلمن، بالكافر فعله لو ما مقدوره يف يكون أن فيجب
وإال الكافر آلمن فعله لو ما مقدوره تحت يدخل أن فيجب غاية املكلف صالح هو الذي مقدوره يف يكن
أن جاز إذا (٤) والتعجيز. العجز إثبات وجب بالقدرة يوصف لم إذا (٣) مقدوره. تناهي ذلك اقتىض
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جربًا واقعة فاألفعال لطف، إىل يحتاج ال األفعال جرب إن إذن بالجرب اللطف يُنفى وقد
إىل وتدفع القبيح عىل اإلقدام من تمنع الجرب مثل والعصمة لطف. غري أو بلطف وقًرسا
يف حر فاإلنسان األفعال. بحرية اللطف ينفى وقد لطف.12 إىل حاجة يف فليست الطاعة
من ذاته الفعل بنية من إال الحق أو مقارن أو سابق تأييٍد أو عون إىل يحتاج ال أفعاله
وقوانني الفعل مسار ومعرفة الطاقة، وشحذ الهدف، ووضوح الباعث وقوة النظر، أحكام
رشط، وال تمييز بال الخارج من تأتي قوة ليس الحالة هذه يف فاللطف التاريخ. يف الحركة
زائدة تحققه أثناء جديدة طاقًة يولد فالفعل كيف. إىل كم من الفعل قوى تحول هو بل

التحقق.13 قبل كانت التي األوىل الطاقة عىل

عىل يقدر أنه كما محالة ال اإليمان يختار بحيث يجعله أن عىل يقدر أن فيجب اإليمان عىل العبد يقدر
الكافر اختيار (٥) كسائره. ذلك فبعض اإليمان وقوع وجوه ذلك كل ألن ذلك من ويمنعه يلجئه أن
الصوارف. عىل يقدر كما عليها قادًرا تعاىل إثباته من بد فال معقولة وهي الدواعي عند يكون اإليمان
اللطف ينتهي فلماذا األصلح، أصحاب عند والظلم الدنيا باب يف له نهاية ال الصالح كان إذا (٦)
تفضيل وكذلك واجب. غري اللطف أن عىل يدل مما العافية؛ هللا يسأل إنسان وكل يستمر؟ واألصلح
الصالح كان وإذا واجب. غري اللطف أن عىل يدل غريهم عىل والنبيني املالئكة وتفضيل عبد عىل عبد
ال ولكنه اللطف يصح السمع يف كان وإذا العاجلة. النعم يف فكذلك التفضل فيه يصح اآلجلة النعم يف
دون الكفر املكلف اختار إذا قبيًحا يكون أن لوجب واجبًا اللطف كان ولو واجب. غري يكون فإنه يفعله
األنبياء القوم كذب وإذا اللطف؟ فأين والفقر للشدة نظًرا العبادات يرتكون املكلفني من وكثري اإليمان.
أن كما معصية. عىل فيموت إليها يركن يجعله الجنة أهل من أنه املكلف تعريف وإن اللطف؟ فأين
إىل اإلعالم كان وإذا الطاعة. فائدة وتبطل باملعايص يغريه كفره عىل ويموت يكفر أنه املكلف تعريف

ص٢٠٠–٢٢٦). (اللطف، اآلن؟ اللطف يصح فكيف إبليس، إنظار مثل معلوم وقٍت
عنده يكون أو ترًكا أو فعًال عنده املرء يختار ال ما إىل به يرجع ال كان إذا املجربة عند اللطف يقع 12

تمكني يف زيادة أنه إال اللطف نوجب ال ُكنَّا وإذا رأًسا. باالختيار القول أبطلوا واملجربة اختياره. إىل أقرب
اللطف، ص٥١٩-٥٢٠؛ (الرشح، يُطاق ال ما تكليف هللا عىل يجوزون واملجربة علته. إزاحة أو املكلف
ص١٧-١٨). (اللطف، القبيح عىل اإلقدام من منع فإنها املجربة مثل بالعصمة يقول ومن ص٥-٦).

مقدور يف فليس باملكلفني، اللطف أقىص هللا عىل يجب أصلهم فمن املعتزلة. جمهور موقف هو وهذا 13

سهل وأبا عمر بن رضار حاشا املعتزلة قالت ص٣٠٠-٣٠١). (اإلرشاد، آلمنوا بالكفرة فعله لو لطف هللا
يؤمن حتى للكافر به يلطف لطف عىل البتة يقدر ال هللا إن بالرقيق: النخايس البغدادي املعتمر بن لبرش
طاقته منتهى هو فعل الذي هذا وإن بنا، فعل مما أحسن قوته يف ليس وهللا الجنة، به يستحق إيمانًا
هللا مقدور يف ليس املعتزلة عند ص٣٣). ج٥، (الفصل، أكثر عىل يقدر وال يمكنه ال التي قدرته وآخر
ص٢٨٨). (مقاالت، آلمنوا بهم فعله لو عنده لطف وال عنده، آلمن يؤمن ال أنه علم بمن فعله لو لطف
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وكيف للعدل. مكتسب ألول وتهديًدا األفعال حرية عىل خطورة إذن اللطف إثبات يمثل
االستطاعة إىل أقرب ألنه الكسب أصحاب بإثباته األوىل األفعال؟ حرية أنصار اللطف يثبت
مساعدة وكالهما املوانع، وإلزالة القدرة من املرة هذه ولكن الفعل، ساعة هللا يخلقها التي
يعي ال اإلنسان ولكن الداخل من بل الخارج من ليست واملساعدة للتوفيق. الخارج من

والتضحية. لإلخالص نتيجة املنتظرة غري القدرات
الفعل ومع الفعل قبل استطاعة ولديه قادًرا اإلنسان كان إذا عكسالحرية. إذن اللطف
ليصعب إنه األفعال؟ حرية يف تدخًال حينئٍذ اللطف يعترب أال اللطف؟ ففيم الفعل وبعد
لحرية إثبات بل للقدرة إنكاًرا ليس اللطف إنكار إن واللطف.14 الحرية بني التوفيق
من والحرية العقل اعتربنا إذا إال اللهم لطف إىل يحتاج ال ابتداءً التكليف إن بل االختيار.

وقد عنده فيؤمن يؤمن ال أنه علم بمن يفعله أن عىل بالقدرة يوصف هللا عند لطف ال الجبائي وعند
به يصلحون أو عنده به يؤمنون يشء معلومه يف كان ولو دينهم يف لهم أصلح هو ما بعباده هللا فعل
طاعة ازدادوا بهم فعله لو ما بالعباد يفعل أن يقدر أنه غري لفسادهم. مريًدا لكان بهم يفعله لم ثم
(مقاالت، اإليمان إىل لهم االستدعاء يف عاتبًا كان تركه إذا وال عليه واجبًا ذلك فعل وليس ثوابًا، فيزيدهم
آلمن. الكفار من يؤمن ال أنه علم بمن فعلها لو لطيفة عىل بالقدرة هللا يوصف ال ص٢٨٧-٢٨٨). ج١،
لو ألنه بهم فعله مما أكثر الثواب من والزيادة الدرجات باب يف بعباده يفعل أن عىل بالقدرة ويوصف
فعل إىل استدعاء هو ما ا فأمَّ اخرتمه، ملا ثوابه تكون طاعات طاعته إىل الزداد يبقى مما أكثر أبقاه
يكون منزلة عىل قادًرا يكون بهم. فعله مما أصلح عىل بالقدرة يوصف فال التكليف واستصالح اإليمان
الباري وصف ما عباد وعند ص٢٢٤-٢٢٥). ج٢، (مقاالت، يفعلها ال ثم به فعلها إذا ثوابًا أعظم عبده
يقدر ما إن آخرون وقال ص٢٢٥). ج٢، (مقاالت، جور فهو يفعله ال وهو يفعله لم ما عليه قادر بأنه
وعىل مثله عىل يقدر وهللا منه، أصلح يشء ال هللا فعله وما وجميع، وكل غاية له اللطف من عليه هللا
والقبح بالحسن قالت فقد الكرامية، موقف أيًضا وهو ص٢٢٦). ج٢، (مقاالت، يفعله وال دونه هو ما
رعاية املشبهة تثبت ولم ص٢١). ج٢، (امللل، واألصلح الصالح أو اللطف تثبت لم ولكنها املعتزلة، مثل
بالعقل ما يشء هللا عىل يجب فال ص٢١). ج٢، (امللل، املعتزلة قالت كما عقًال واللطف واألصلح الصالح
من نقيضه فيقتيض املوجبة الحكمة من العقل يقتضيه ما وكل اللطف. وال باألصلح وال بالصالح ال
يلطف ولم قوًما كلف قد هللا أن زعموا بأنهم األشاعرة اتهم وقد ص١٥٤-١٥٥). ج١، (امللل، آخر وجٍه

ص٢٢٦). ج٢، (مقاالت، بهم
املكلف املوجبة القدرة وإثبات األفعال بخلق قولهم عىل ألن والدواعي اللطف إثبات إىل سبيل ال 14

وكما والسكنات، الحركات من فيه يحدث فيما مرصف الجماد أن كما الفعل، إرادة ويف الفعل يف مرصف
االعتقاد هذا مع يصبح فكيف وشهوته، ومرضه عروضه حركات من فيه يحدث فيما مرصف الحي أن

ص١٢-١٣). (اللطف، اللطف؟ يف يتكلموا وأن
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انبثق ثم الحرية بفعل التوحيد عن انبثق الذي العدل مكتسبات من أنهما مع األلطاف
عىل واالعتماد اختياًرا اللطف ترك لإلنسان يمكن أال عاقلة. حريٌة ألنها الحرية عن العقل
ناحيٍة من والعقل والحرية ناحية من اللطف بني التوفيق يمكن وكيف وعقله؟15 حريته
والعقل الفعل، عىل قادرة لديهم فالحرية اللطف، العقالء األحرار رفض لو وماذا أخرى؟
املنتصف إىل الحرية يف يتدخل اللطف كان وإذا التكاليف؟ إىل الوصول عىل قادر لديهم
والصوارف اإليمان عىل البواعث عن وماذا كله؟ الشوط اللطف يقطع ال وملاذا الحرية؟ ففيم
وهللا حد عند اللطف يتناهى وملاذا الثانية؟ ومنع األوىل منح عىل هللا يقدر هل الكفر؟ عن
لطف يكون ال وملاذا والِخذْالن؟ اإلحباط حالة يف اللطف يكون وأين لها؟ نهاية ال مقدوراته
يصدر ال فكيف الخري إىل أقرب هللا إن يكفر؟ ال كي لطًفا للمؤمن أن كما يؤمن كي للكافر
هللا يريد كيف والطاعة؟ اإليمان إىل ويقربه الكفر من الكافر يمنع وملاذا الخري؟ إال عنه
عدم حالة يف اإلرضار ز يُجوِّ أن بد ال اللطف ز يُجوِّ من إن لطفه؟ عنه ويمنع الكافر كفر
اإلنسان حصل ما وإذا املطلق؟ الخري وهو هللا يرض كيف الحالة هذه ويف اللطف. وقوع
نهاية؟ ال ما إىل أكرب لطٍف إىل اللطف يؤدي املزيد، عىل يحصل أال املانع فما اللطف، عىل
مقياس وما آخر؟ دون لفرد يقع فكيف فرد، دون فرًدا يخص ال ا عامٍّ اللطف كان وإذا
آخر. دون فرد خصوصية تربير هي اللطف يف الصعوبة إن الفرص؟ تكافؤ أين االختيار؟
وإذا للعايص؟ مضاعفته وعدم للمطيع مضاعفته فلماذا البداية منذ موجوًدا كان وإذا
الشارط هو اإلنسان فعل يكون وبالتايل لإلنسان فالبداية الطاعة هو االختيار مقياس كان
من الفعل أثناء املتولدة املتوقعة غري القوة هو حينئٍذ اللطف ويكون املرشوط، هو واللطف
وهو آلخر مفسدة لفرد اللطف يكون قد ولكن عام اللطف أن صحيح ذاته. الفعل طبيعة

العدل. ضد
صاحب عند اللطف يظهر ال وملاذا يختفي؟ ومتى اللطف يظهر متى سؤال: ويبقى
األصلح؟ يمتنع كما واملحروم واملظلوم والفقري البائس عن يمتنع وملاذا واملشاق؟ اآلالم
ألطاف وأين بل السماء؟ عدالة من وباملحرومني األرض يف باملفسدين الدنيا يف اللطف أين
إىل باألصلح القول يؤدي كما باللطف القول يؤدي أال باملحكومني؟ والحكام بالبرش البرش
ألنه الواقع الختار املقدر علم لو اإلنسان ويجعل املمكنة، العوالم أفضل العالم هذا جعل

الكلنبوي، (حاشية محال قبيح وهو الطاعة، وهو التكليف من الغرض نقص يوجب اللطف ترك 15

ص١٨٩-١٩٠).
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أسألك ولكني القضاء رد أسألك ال إني «اللهم املأثور: القول يف معروف هو وكما فيه، لطف
وضعه اإلنسان وقبول واملصائب األحزان كل قبول إىل باللطف القول يؤدي أال فيه». اللطف
الدعاء: إال اإلنسان يملك ال وحينئٍذ إزراء! أكثر اجتماعي لوضٍع تفاديًا امُلزري االجتماعي
نفسه اإلنسان وإقحام هللا عىل تجديف كله ذلك إن نخاف.»16 مما نا نجِّ األلطاف، خفي «يا
أو تعويًضا فيها يجد خارجة مشخصة إراداٍت عىل قوته أو عجزه وإسقاط يعنيه ال فيما
اللطف أو النظري اللطف وهو كخربة العلم الوحي أصل يف يتعدى ال اللطف إن عونًا؟
أيًضا اللطف ولكن والجهد. الفعل عىل والحفاظ والعناية الرعاية أي وبالكون بالبرش
واإلنسان.17 هللا بني كعالقة فقط وليس اجتماعية كعالقٍة باإلنسان اإلنسان لطف لإلنسان،

األلطاف؟ هي ما (2)

يستطيع ال الخلق نعمة فبدون لطف؛ الخلق يشء. كل تكون قد إثباتها حالة يف األلطاف
والرسور والرضا الطاعة نعمة ألن لطف؛ والطاعة بيشء. ينعم أو يفعل أو يدرك أن اإلنسان
لنتائجه وترصد الفعل عىل باعث ألنه لطف؛ والوعيد فرح. يساويها وال لذة، تعادلها ال
عىل يه ويقوِّ حزنه يفرج ألنه للداعي؛ لطف الفاسق عىل املؤمن ودعاء العاقبة. يف وتفكر
األمم. وتنهار الحكام يتسلط بدونه ألنه لطف؛ املنكر عن والنهي باملعروف واألمر خصومه.
عىل الحد وإقامة لها. بناء وإعادة للنفس تطهري ألنها لطف؛ بل عقوبات ليست والكفارات
العقوبة يستحق بمن النازل واأللم للحق. عميل وإدراك للوعي تثبيت ألنه لطف؛ السارق

أمره من كان وما األمراض مثل يكون هللا من كان وما واملصائب الغموم أسباب من باملكلف ينزل ما 16

ص١٠٦–١٠٨). (اللطف، لطف بالبهائم أحدنا يفعله ما لطف، بالغري األلم من يفعله وما لطف، فهو
والسابعة معرَّف فاعل منها ستة هلل، صفة مرات ٧ مرات، ٨ الوحي أصل يف «اللطف» لفظ ذكر 17

﴿َوُهَو مثل: وذلك نظرية، معارف اللطف أن عىل يدل مما بالخبري مقرونة منها خمسة نكرة، كان خرب
َكاَن هللاَ ﴿إِنَّ ،(١٦ :٣١) ،(٦٣ :٢٢) َخِبريٌ﴾ َلِطيٌف هللاَ ﴿إِنَّ ،(١٤ ،٦٧) ،(١٠٣ اْلَخِبريُ﴾(٦: اللَِّطيُف
ِبِعبَاِدِه َلِطيٌف ﴿هللاُ العملية: التأييدات أي بعباده، لطيًفا فيها هللا يكون ومرة ،(٣٤ َخِبريًا﴾(٣٣: َلِطيًفا
َلِطيٌف َربِّي ﴿إِنَّ كله: الكون مظاهر أي شاء، بما لطيًفا فيها يكون ومرة ،(١٩ :٤٢) يََشاءُ﴾ َمْن يَْرُزُق
﴿َفْليَنُْظْر باإلنسان: اإلنسان لطف اإلنسان، فعل اللطف يكون الثامنة واملرة .(١٠٠ :١٢) يََشاءُ﴾ ِلَما
وهو واحد طرٍف من ليس إذن فاللطف ،(١٩ :١٨) َوْليَتََلطَّْف﴾ ِمنُْه ِبِرْزٍق َفْليَأِْتُكْم َطَعاًما أَْزَكى أَيَُّها

اإلنسان. بأخيه اإلنسان لطف وهو آخر طرٍف من يكون بل باإلنسان، هللا لطف
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وما لهم. القبيح فعل عن الناتجة اآلخرين بآالم وإحساس للقبح عميل إدراٌك ألنه لطف؛
اإلنسان فعله ملا إدراك ألنه لطف؛ املوجب حكم يف غريه من فعله عىل اإلنسان يستحقه
عن الفعل ألهمية إدراك ألنه لطف؛ وطرقها املكاسب يف النفس وإتعاب بالتبادل. لآلخر
فورة عىل وقدرة بالحياة إحساس ألنها لطًفا؛ الشهوة زيادة تكون وقد الجهد. بذل طريق
اإلنسان رسالة لتحقيق وسند لها، مصاحب الذهني والعمل كثري، املباح وأن خاصة النفس

الحياة.18 يف
ثالثة: يف يحرصاأللطاف أضيق معنًى هناك للطف الشامل املعنى هذا مقابل يف ولكن

العملية. والتأييدات والنبوة، النظرية، املعارف
الخارج من بالرضورة املعرفة تعني وال لطف. املعرفة ألن ألطاف؛ املعارف فوجوب
كان ملا عارًفا اإلنسان يكن لم لو واالستدالل. والتأمل الفكر نعمة داخلية، معرفٌة هي بل
أقل ولكان إلرادته، الطبيعة مظاهر وتسخري عليه والسيطرة السيادة له تحق الكون، سيد
أن حني يف بالشعور، يعلم إنه أي يعلم أنه ويعلم اإلنسان، يعلم والجماد. الحيوان من
كان وإن والجماد البقاء. عىل املحافظة غريزة بالغريزة، يعلم يعلم، بأنه يعلم ال الحيوان
واملعرفة العلم. هو ومعناه معناه، وداللته داللة، له بل مصمتًا وجوًدا ليس أنه إال يعلم ال
عنه. بديًال وأحيانًا له أساًسا تكون وقد بالسمع، تجب كما عقًال واجبة تكون املعنى بهذا
والجود الكرم هو واللطف النفس، عن الرضر تدفع ألنها الواجبات أداء يف لطف هللا معرفة
من النظر وجوب ينشأ الخري. نحو الطبيعي والنزوع الرش عىل الخري وتقديم والعطاء
األرضار بهم ألحقت النظر عن الناس كفَّ كلما اجتماعي. واقٌع وهذا الرضر، دفع يف الرغبة
أدركوا عقولهم وأعملوا الناس نظر وكلما مقاديرهم. عىل وسيطرت السلطة بهم ت واستخفَّ
بهم اإليقاع ألحد أمكن وما السلطة عىل الرقباء وكانوا بأحوالهم، وعي عىل وكانوا أمورهم

إيهامهم.19 أو

اللطف، ص٢٢٦؛ ج٢، (مقاالت، لطف نفسها الطاعة وأن لطف، الطاعة عىل القدرة أن وزعموا 18

ص١٠٣–١٠٨).
ويف الحرية ويف اللطف ويف والقبح، الحسن يف الغائي، العقل ويف العلم نظرية يف املوضوع هذا يدخل 19
تركه، عىل والعقاب فعله عىل الثواب يستحق ما منه واللطف لطف، هي حيث من تجب املعرفة الخواطر.
وتعرف العقل يكمل بها رضورية (١) رضبان: كاللطف واملعرفة تركه، عىل والرضر فعله عىل املنفعة
ص٢٣–٣٣). املحيط، ص٥٠٧–٥٢٤؛ ص٤١٥–٤٢٨، واملعارف، النظر ج٢، (املغني، … األدلة بأصول
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استقالل وإن لطف. أيًضا هي عملية وتوجهاٍت نظرية معارَف باعتبارها والنبوة
وليسرضوري الوقوع جائز فيصبح هللا من لطًفا السمع تجعل التمييز عىل وقدرته العقل
فإن البداهة، إىل االستدالل بإضافة للعقل بالنسبة لطف واملعارف النظر أن فكما الوقوع.
إىل بتحويله ذلك بعد العقل يقوم التي البداهة يقني ألنها العقل إىل بالنسبة لطف النبوة
يف يفرتق وال بالربهان.20 الحدس صلة هي والعقل النبوة بني فالصلة االستدالل؛ منطق
تثبيت بمعنى لطف النبوة الربهان. وتنوع الحدس عمق يف إال العامة عن الخاصة ذلك
تتحقق للربهان افرتاضات تعطي وجداني. تصديٍق إىل العقلية البداهة وتحويل اليقني
يف واملتناهي التجزئة يف الوقوع من العقل تحمي باالستدالل. وتثبت واملشاهدة الحس يف
تخصيصالجهد أجل من النظر تقرصوقت للحياة. الشمولية النظرة وتحرصعىل الصغر

والتحقيق. العمل نحو وتوجيهه
وسداد. وعون توفيق من داخله يف اإلنسان به يشعر ما فهي العملية التأييدات ا أمَّ
سابق ذلك وكل والدراية، والوعي واإلمكانيات والدوافع البواعث من فيه بما التمكني وهو
وتدفعه تقويه له، مصاحبة الفعل أثناء أخرى إمكانياٌت تحدث وقد الفعل. إتيان عىل

كان لطًفا كان وما املقبحات. واجتناب الواجبات أداء يف لطف أنها هو واجبة هللا معرفة أن عىل والدليل
الذي ألنه والعقاب الثواب باستحقاق العلم هو اللطف … النفس عن الرضر دفع مجرى جاٍر ألنه واجبًا

ص٦٤–٦٩). (الرشح، والرصف الدعاء حظ له يثبت ال
املكلفني أحوال تختلف ولذلك العقل، واجبات يف لطًفا كانت حيث من السمعيات يكلف أنه ثبت 20

يالئمه، ال وما يالئمه وما يرضه وما ينفعه ما به يميز عقًال مكلف لكل هللا خلق ص٤١٨). (اللطف،
يرض ما الرسل أولئك ألسنة عىل وبني بعباده، ولطًفا وكرًما فضًال ومنذرين ين مبرشِّ رسًال إلينا وأرسل
عن ويبعده الطاعة إىل يقرب الذي اللطف ص٤١). (القول، يرض عما ونهى ينفع بما فأمر ينفع؛ وما
الوجه لهذا تحسن أن يجوز فال لطًفا كانت وإن األنبياء بعثة ص١٥٣). (األصلح، األنبياء كبعثة املعصية
ال ما إىل وبالنسبة مسهل، لطٌف العقل إليه يهتدي ما إىل بالنسبة األنبياء بعثة ص٩٧–٩٩). (اللطف،
ص٢٦٠–٢٦٤، واملعارف، النظر ص١٨٩-١٩٠؛ الكلنبوي، (حاشية محصل لطٌف العقل إليه يهتدي
القرآن أن وزعموا األشعري: فيقول ذلك األشاعرة ويرفض ص٤). والتجوير، التعديل ص٤٩٠–٤٩٣؛
ص٢٢٦؛ ج٢، (مقاالت، الكافرين عىل وخزي وبالء ورش غي وهي للمؤمنني، وخري لطف كلها واألدلة
الناس أن نعلم فإنَّا األنبياء، كبعثة املعصية عن ويبعده الطاعة إىل العبد يقرب الذي ص٥٧). اإلرشاد،
كان لو أنه نعلم فإنَّا تحىص، ال بأمور ينتقص هذا لهم: يُقال املعصية. عن وأبعد الطاعة إىل أقرب معها
مجتهدين األطراف حكام وكان املنكر عن وينهى باملعروف يأمر معصوم بلد كل ويف نبي عرص كل يف

ص٣٢٨-٣٢٩). (املواقف، بعدمه نجزم بل توجبونه ال وأنتم لطًفا لكان متقني
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منفصلة، أوقاٍت إىل يتجزأ ال فالوقت التاريخ. يف وبقاءً رسوًخا أكثر وتجعله وقته وتطيل
قدرة عن تعرب التي املتصلة بالرسالة اإلحساس فيه يكمن ومتصل، دائم شعوٌر هو بل
كقوٍة تحققه أثناء وجود، حال هو الذي الفعل حال يف اللطف يحدث ومصريه. اإلنسان
املدى عىل التاريخية والرؤية النفس، يف الباعث وقوة اإلدراك، يف بديهة رسعة منه، متولدة
ويف الواقع يف وأمامه، نفسه يف تحقق وقد اإلنسان يراه ثم أوًَّال شعوريٍّا ال ويكون الطويل.

الشعور.21

الذي القدر يف وجوده، حال يف اليشء يف لطًفا يكون اللطف أن يف منها: مسائل، عدة القدماء يثري 21

م ويقسِّ واحد. وقٍت يف تقدمه من بد ال يجوز، ال وما يجوز وما يجب، ال وما اللطف يتقدم أن يجب
كونه يف املدرك يساوي أن يدرك ال فيما يصحُّ هل التوليد. وكأنه والثاني ل األوَّ الوقت يف اللطف القدماء
ودفع املنفعة استجالب إىل والطريق التمكني عليه، يجوز ال ومن عليه يجوز ما ذكر يف ال؟ أم لطًفا
عنه، خارج وهو لطًفا يعد وما منه، هو وليس لطًفا يعدُّ ما ذكر يف القديم، عىل ذلك واستحالة املرضة

ص٨٠–١٠١). (اللطف، والخاص العام بني التكليف، عىل والزيادة التكليف بني التمييز
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أصلح تكون فإنها منها يشء حدث فإذا واآلثام، والرشور القبائح عن منزًَّها هللا كان إذا
بها االقتناع صعب وإن هللا. من لطًفا تكون فقد باألصلح فهمها يمكن لم وإن للعباد.
أصل يتم حتى عنها التعويض فيجب استحقاق عن تكن لم وإن استحقاق. عن تكون فقد
ويقبح قبيًحا. يكون أن الظلم حق ومن فيه. نفع ال رضر كله فالظلم الجور؛ وينتفي العدل
عبثًا. أو ظلًما كونه عن يخرج الرضر حسن ما فإذا ظلًما. يكن لم وإن عبث ألنه الرضر
أو بشبهة، عليها زائًدا أو لها مساويًا أو املرضة دون النفع يكون قد للنفع. يحسن وقد
منه. أعظم رضٍر لدفع يحسن قد بل رضر ألنه األلم يقبح ال وكذلك شبهة. بال عليها زائًدا
نفٌع فيها دام ما خاطر طيب عن يقبلونها بل منها ينفرون وال اآلالم عىل يقدرون والعباد
وعىل إثباتها كيفية يف الخالف يقع ولكن اآلالم ينكر من يوجد وال أقىص.1 وخري أعظم
أم والبهائم لألطفال آالم هي هل عوض؟ عن أو استحقاق عن آالم هي هل مستًوى. أي
للعالم كان لو أنه بحجة الصانع نفي عىل باآلالم االحتجاج يمكن وال فحسب؟ للبرش آالم
دفاًعا عوض أو استحقاق عن إال تكون ال اآلالم ألن له ذنب ال من آلم ملا حكيم صانٌع
مستَحقة ألنها عوض؛ أو استحقاق بال اآلالم قبول يمكن وال وحكمته.2 الصانع وجود عن

كل منه. الحق واستيفاء الغري حق توفري وهو الفاعل أو الفعل به يُراد العدل ص٢٧١–٣٦٥. اللطف، 1
القبيح يفعل ال وأنه حسنة كلها أفعاله أن االصطالح ومنه ليرضه. أو الغري به لينتفع الفاعل يفعله فعل

ص١٣١-١٣٢). (الرشح، عليه واجب هو بما به يخلُّ وال
منه يحسن ال حكيم صانٌع العالم لهذا كان لو ص٢٤٠-٢٤١). (األصول، الدهرية موقف هو هذا 2

عىل دليل األشياء هذه بوجود علمنا ويف املستنكرة، القبيحة والصور الخبيثة الضارية السباع هذه خلق
ص٢٢٧). اللطف، ص٥٠٥–٥٠٧؛ (الرشح، لها صانع ال أنه



(٣) الثورة إىل العقيدة من

تتولد والعقل، للحرية نتيجة اآلالم ألن الجرب عقيدة يف الحال هو كما هللا، وهو فاعلها من
التوحيد.3 أصل من انبثق أن بعد العدل أصل يف وتوجد منهما،

أو كونيٍّا ا رشٍّ وليس الجهد وبذل الفعل نتيجة عن تعرب خالصة إنسانيٌة واآلالم
إثبات إن وإدراًكا. إرادًة وعقًال، حريًة املتعني، اإلنسان فعل عن مستقلًة طبيعيًة كارثًة
العالم إىل الشعوري للعالم ونقل كونية ثنائيٍة يف وقوع مًعا والخري للرش موضوعي وجوٍد
اعتبار إىل التشخيص حد يبلغ وقد للبرش. الكونية النظرية يف الحال هو كما الطبيعي
الصورة يف يظهر الذي اإلنساني الجانب عن يكشف مما الظلمة؛ مقابل يف النور هي اآلالم
فتنتهي الثنائية يف الوقوع إىل وبالتايل القوة؛ يف متساوينَي بفاعَلني القول إىل ويؤدي الفنية،
للحرية واقًفا الكون، نسيج يف األنطولوجي للرش وإثبات سوداوية الكونية اآلالم الوحدانية.
يعني وال النفس. وطهارة األشياء وبراءة الخري، نحو اإلنسان طبيعة ومنازًعا باملرصاد
يف ليس فالقبح الكونية؛ لآلالم إثبات أي لألفعال ذاتيتنَي كصفتنَي والقبح الحسن إثبات
الحرية ممارسة كيفية ويف اإلنسانية، األفعال يف القبح بل الطبيعة يف ليس والظلم الكون
أو استحقاق عن تكن لم إن لها النفس وكراهة منها الطبع لنفور اآلالم قبح العقل. وإعمال
الحرة اإلنسان ألفعال نتيجة بل هللا فعل مقابل يف للطبيعة فعًال اآلالم ليست عوض.4 عن
انطباعاٍت مجرد ذلك يعني وال اإلدراك. أو باإلحساس اآلالم من التحقق يمكن العاقلة.5
املشاعر. يهز وجودي إدراك بل العضوية للجزئيات واالفرتاق االجتماع من نابعة حسيٍة

أو ظلًما كان سواء منه يحسن القديم فاعلها كان فإن فاعلها. بحال وقبحها حسنها يعترب اآلالم 3
ملكه يف يفعل أن وللمالك مالك، تعاىل بأنه لذلك واعتلُّوا يحسن. ال ِمنَّا الواحد فاعلها كان وإن اعتباًرا،
خلقها؛ هللا من حسن قبيحة أنها مع الصور هذه إن تقول واملجربة ص٤٨٣–٤٨٥). (الرشح، يشاء ما

ص٣٠٢-٣٠٣). ص٢٨٢، (اللطف، القبائح سائر من تحسن أن فيجب
أن بعضهم واعتقد الناس، من كثري ضل وقبحها اآلالم حسن بوجه للجهل أن اعلم اآلالم. يف فصل 4

أن يجوز ال الواحد الفاعل أن اعتقدوا ملا فاعَلني لذلك فأثبتوا كلها، حسنة واملالذَّ كلها قبيحة اآلالم
طبعها لنفور قبيحة كلها اآلالم إن الثنوية قالت ص٤٨٣). (الرشح، الثنوية وهم جميًعا لها فاعًال يكون
محال وأنه ونفسهما لذاتهما يقبحان أنهما إىل والغموم اآلالم يف ذهب من الناس من ص٤٨٥). (الرشح،
يقبح ال األلم أن يف ص٢٢٦)، (اللطف، نحوها نحا ومن الثنوية، طريقة وهذه قبيحني. إال وجودهما
إىل الثنوية من صار من ص٢٧٩–٢٩٢). ص٣٥٥، (اللطف، الثنوية عن يحكى كما أمًلا كان حيث من
ص٢٩٢، اللطف، ص٤١٠؛ (النهاية، النور دون من الظلمة إىل منسوبة والغموم واألوجاع اآلالم أن

ص٣٦٦). ص٣٣٦، ص٣٠١،
ص٨٨-٨٩). ج٣، (الفصل، هللا فعل ال الطبيعة فعل اآلالم والجاحظ. معمر موقف هو هذا 5
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بالنفس قائمة معاٍن بل مجردة، معاني ليست ولكنها العقل يدركها معاني أيًضا واآلالم
عن كان إن الحزن عىل أو استحقاق عن الغري إيالم كان إذا الفرح عىل وتبعث الوجدان تهز
عن يعرب موضوعي عامٌّ إدراٌك هو بل فرد إىل فرد من يختلف ذاتيٍّا اإلدراك ليس عوض.
البديهي، واإلحساس والطبع فالعادة واستهجانه. استحسانه واشمئزازه، نفوره الطبع،
أهم إذن اآلالم تحليل مستوى العاقلة. الحرة اإلنسانية لألفعال نتيجة اآلالم يثبت ذلك كل
الحر اإلنسان فعل عن مستقلة كونيًة ماديًة ظاهرًة ليس فاأللم ذاتها. اآلالم تحليل من
وفهم نفس إدراك هو بل والوجدان املشاعر يهز ال مجرد عقيل معنًى مجرد وليس العاقل،

تاريخ.6 واستبصار واقع ورؤية معنًى

استحقاق؟ بال آالم هناك هل (1)

التوحيد أصل يف للذات كصفة القدرة ليس فاملوضوع اآلالم. فعل هللاعىل قدرة املسألة ليست
فاعل هللا أن صحيح العدل. أصل يف كموضوع استحقاق غري أو استحقاق عن اآلالم هي بل
يف كرش اآلالم تربز العدل أصل يف ولكن التوحيد، أصل يف يشء كل عىل وقادر يشء كل
اإلنسان خضوع بمجرد العالم يف الرش تربير إن والقبائح. الرشور عن منزَّه وهللا العالم،
اآلالم تقع وال والعدوان. الرش لقوى وإخضاعه اإلنسان مآيس عن تخلٍّ هو مشخصة لقدرٍة
حزنًا، يكون أن قبل وفرح نقمة، يكون أن قبل نعمة فالتكليف التكليف؛ واقع من ابتداءً
لالستحقاق اآلالم تكون لذلك ا.7 همٍّ يكون أن قبل وانطالق ا، غمٍّ يكون أن قبل ورسور
بالرضا اآلالم وتحدث منه. كمانع الثاني للفعل أو له كنتيجة األوَّل للفعل للموعظة. أو

وإيالم للطبيعة مضاد النفس إيالم فإن ثَمَّ وِمْن فرد كل به يشعر بالفعل موجود بل وهًما ليس األلم 6
سبيل يف خاطر طيبة عن األلم اإلنسان يتقبل عوض. أو استحقاق عن كان إذا إال به رضر إلحاق الغري
،(١٤٠ :٣) ِمثْلُُه﴾ َقْرٌح اْلَقْوَم َمسَّ َفَقْد َقْرٌح يَْمَسْسُكْم ﴿إِْن مساويًا. الخصم ألم كان لو أو أعظَم خرٍي

.(١٧٢ :٣) اْلَقْرُح﴾ أََصابَُهُم َما بَْعِد ِمْن َوالرَُّسوِل هلِلِ اْستََجابُوا ﴿الَِّذيَن
توليًدا فعله من تحدث قد وأنها اآلالم يفعل أن تعاىل منه يصح إذ لآلالم؛ فاعًال هللا األشاعرة يثبت 7

األشاعرة مع ويشرتك عليه. تقبح وجه عىل هللا من تقع ال فاآلالم الفعل. جنس أو الفعل نفس مبتدأ أو
وإذا هللا. لغري مقدورة تقع ال األشعري مذهب عىل اآلالم ص٣٦٦–٣٦٨). (اللطف، الجبار عبد القايض
وال عليها استحقاق سبق تقدير غري من جزاءً وقعت أو ابتداءً وقعت سواء الحسن حكمها كان وقعت
اململوك كان سواء يشاء كما ملكه يف مترصف املالك بل منها، أعظم رضر دفع وال نفع جلب تقدير
عند والتكليف ص٣٩٧). (اللطف، يشاء! ما يفعل مالك هو ص٤١٠). (النهاية، بريٍّا يكن لم أو بريٍّا
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أعظم. وخري ملنافع جلبًا املشاق لتحمل بديهية تجربة هي والفهم. للعقل طبًقا واملوافقة
ومستقبًال، حاًرضا الدنيا يف االستحقاق ويكون بالثواب،8 منوًطا التكليف حسن كان لذلك
هذه يف االستحقاق يكون أن ويكفي اآلخرين.9 عند امتدادها يف أو املبارشة اإلنسان حياة يف

استحقاق غري من باأللم االبتداء منه قبح ومن منه، لحسن باأللم ابتدأ لو ممن يحسن إنما األشاعرة
ال وامللذات اآلالم ص٢٠٩). (األصول، غريه بتكليف أمر قد هللا يكون أن إال شيئًا غريه تكليف له فليس
فسميت منه حدثت أو ابتداءً وقعت سواء حسن منه فهي هللا فعل من وقعت فإذا هللا. لغري مقدورة تقع
التزام استيجاز أو عليه استحقاق سبق تقدير إىل حسنة تقديرها يف الحق أهل عند حاجة وال جزاءً.
عليه يعرتض ال حسن هللا من فهو منهما، وقع ما بل عليها، موفني رض دفع أو روح أو عليها أعواض

ص٢٧٣). (اإلرشاد، هللا إىل األمور تفويض يلتزم من عىل اآلراء واضطربت حكمه. يف
دار يف واألسقام األمراض بأن القول الجبار عبد القايض فيبطل املعتزلة. جمهور موقف هو وهذا 8

يف املعتزلة اختلفت ص٤٣٥–٤٥٥). (اللطف، للنفع تحدث قد بل لالستحقاق هللا يفعلها إنما الدنيا
ج١، (مقاالت، ذلك منع من ومنهم مقامه، الصالح يف اللذة تقوم األلم وقوع ز جوَّ من منهم واأللم. اللذة
(األصول، باآلالم هللا ابتداء وأنكروا للثواب. للتعرض منوط التكليف حسن املعتزلة عند ص٢٨٨-٢٨٩).
بالثواب املكلف اْلتذاذ ويكون عليه. فات عما ويعوضه عليه فيثيبه به أمر به املكلف ليأتي ص٢٠٩).
النفع ص٤٠٣-٤٠٤). (النهاية، والكرم التفضل بنفس اْلتذاذه من أكثر فعله عىل املرتتبنَي والعوض
منافَع لتوقع املشقات التزام العقالء الناس عادات يف يحسن ص٤٩٤). (الرشح، لالستحقاق والرضر
ص٢٢٧–٢٢٩). اللطف، ص٤٩١-٤٩٢؛ الرشح، ص٢٢٥؛ الغاية، ص٢٧٧-٢٧٨؛ (اإلرشاد، زائدة
أو للنفع يفعله وإنما للظن أو منه أعظم رضر لدفع األلم يفعل أن تعاىل منه يحسن ال أنه يف
لالستحقاق يحسن كما للنفع اآلالم فعل منه يحسن أنه يف ص٣٦٩–٣٧٦). (اللطف، لالستحقاق
(اللطف، ظلًما كونه من بذلك ويخرج ا مستحقٍّ لكونه يحسن قد الرضر أن يف ص٣٧٧–٣٨٠). (اللطف،
وإذا العقل. يأباه مما جناية سبق غري من اآلالم استقباح ص٤٨٦-٤٨٧). الرشح، ص٣٤٤–٣٤٧؛
اتفقت ما ص٤٨٩). الرشح، ص٤١٠-٤١١؛ (النهاية، قبحه عىل فدل منه الخالص رام إليه اضطر
غري اآلالم عن واألعواض التكاليف مشاق عىل الثواب وبغداد) البرصة (معتزلة وجوبه عىل الفئتان عليه
أيًضا يحسن وال قبيح عوض غري من باآلالم االبتداء ص٢٣١). الغاية، ص٢٨٨؛ (اإلرشاد، املستحقة
ص٣٠٢، اللطف، ص٢٧٩-٢٨٠؛ (اإلرشاد، العوض بأمثال التفضيل عىل القدرة مع عليه التعويض

ص٣٥٨). ص٣٣٠،
وهذا تعبها، يقابل ما اللذة من وينال أخرى أبداٍن إىل بالتناسخ تعود أرواحها أن إىل ذاهبون ذهب 9

وقالوا واآلخرة الحرش أنكروا التناسخية من الغالة ص٩٤-١٩٥). (االقتصاد، فساده يخفى ال مذهب
اآلالم ص٢٧٦). (اإلرشاد، الثواب حكم عىل أو العقاب حكم عىل األجساد يف األرواح تقلب عىل مزيد ال
من الفوطي، ويقول ص٣٧٩–٣٨١). (اللطف، التناسخ أصحاب إليه ذهب ما عىل لالستحقاق تحسن
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اآلالم حدوث وأن حدوثها. وكيفية اآلالم أنواع يف تفضيل دون مستقبًال أو حاًرضا الدنيا
وتكليف، وابتالء امتحان الحياة أن عىل فنية صورٍة مجرد األرواح» «تناسخ طريق عن
ويف الحارض يف اإلنسان حياة بني فرق ال متعاقبة دوراٍت يف األبد إىل مستمرة الحياة وأن
والعقاب الثواب أن عن تكشف كما والتاريخ. الحضارة ويف األقربني عشريته بني املستقبل،
اإلنسان بني فرق ال واحدة قيمٌة الحياة وأن العدل، قانون هو االستحقاق وأن لألفعال نتيجة
وعربة. موعظة اآلالم تكون وقد والوعي.10 والعقل الحسِّ يف املراتب تفاوت إال والحيوان
عن التعلم هو فهذا للذات كان فإن لآلخر؟ أو للذات ملن؛ وعربة عظة اإلشكال: يظل ولكن
عظة البعض آالم تكون فلماذا لآلخر كان وإن امتحان، فالحياة والخطأ املحاولة طريق
التي الجماعية البرش تجارب ضمن ذلك يمكن الذات؟ حساب عىل اآلخر فيستفيد لآلخرين
العربة تكون أن املهم اآلخرين. مآيس عىل متفرج مجرد وليس منها جزءًا اإلنسان يكون

والتفاضل درجاتهم عن الرفع سألوه بل التكليف أمرهم أول يف عليهم يعرض لم هللا إن التناسخ أصحاب
واستحقوا فعصوا كلفوا إن وأنهم واالمتحان، التكليف بعد إال بذلك يتصفون ال بأنهم فأخربهم بينهم
خلق التناسخ أصحاب من أيًضا الخراساني مسلم أبي وعند ص٢٧٦). (الِفَرق، االمتحان فأبوا العقاب
قبل فلو ابتداء عصوه والعصاة يعصيه. أنه علم من ومنها يطيعه أنه علم من منها وكلفها. األرواح هللا
بن أيوب بن أحمد ويقول ص٢٧٦). (الِفَرق، ذنوبهم مقادير عىل املختلفة األجساد يف واملسخ بالنسخ
حية أجزاءٌ وهي املقدرة، األجزاء أوًَّال خلق واحدة. دفعة الخلق خلق هللا إن نفسها الفرقة من بانوش
منزلة من أرشف االستحقاق منزلة ألن االمتحان بني خريهم ثم تفضيل دون بينها هللا سوَّى عاقلة،
يف توالوا ثم البعض. وعىص البعض فأطاع الدنيا يف االمتحان اختار من منهم التفضيل. وبني التفضيل
التكليف إىل وتعاد والتسخري الذبح من البهائم تستحق ثم البهائم، تكليف دون وذلك آخرين أشخاص

ص٢٧٥-٢٧٦). (الِفَرق، ثانية
يحسن وال سابق، استحقاق عن إال باآلالم يبتدئ ال فالرب األرواح. بتناسخ أيًضا الرافضة غالة وتقول 10

العذاب إن الروافض من القرامطة وتقول ص٢٧٥). (اإلرشاد، به نفع لجلب وال عليه للتعويض اإليالم
األعمال عىل والعقاب الثواب عندهم وهذا النفوس. به تتأذى وما واألوصاب واآلالم والفقر األمراض هو
تضمن وإن األرواح تعليق ابتدأ الرب إن (أ) يقول: من منها طوائف. الروافض وغالة ص٢١). (التنبيه،
من التكليف فالتزموا األرواح إىل الخرية فوض ولكن بتكليف هللا يبتدئ لم (ب) وآالم. مشقات إلزام ذلك
الفطرة ابتداء من األرواح الرب كلف (ج) تعداه. من ومنهم وأداه التزم ما وىف من منهم أنفسهم، تلقاء
ص٢٨٠-٢٨١؛ التنبيه، ص٢٧٥-٢٧٦؛ (اإلرشاد. وىف من ووىف خالف من خالف ثم فيه مشقة ال ما

ص٢٤٠-٢٤١). األصول،
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وجود ضد مشخصة إرادٍة عن دفاًعا العالم يف لآلالم تربيًرا وليس لآلخر، أو للذات للبرش،
والعقل.11 الحرية عىل يؤسسها أن يف وحقه وحياته اإلنسان

عوض؟ بال آالم هناك هل (2)

وال باآلالم يتفضل ال فاهلل بالعوض. رضورة تكون فإنها استحقاق عن اآلالم تكن لم فإذا
كل مالك عىل العوض يجوز ال وملاذا لها. مقدمة وليست لألفعال نتيجة اآلالم الرش. يبدأ
وهل ملكه. يف واالستبدال البذل عىل قادر يشء لكل فاملالك للعوض. أوىف ذلك إن بل يشء؟
باململوك اإلرضار امللك سمات من وهل قانون؟ دون ملكه يف الترصف حر يشء كل مالك
فهم هو ما بقدر املشخصة للقدرة تقييًدا ليس العالم يف العوض وجوب إن نفعه؟ أم
عليه أقيم الذي فالتائب العوض. عىل تقوم نفسها الرشيعة إن بل لوقائعه، وإحكام للعالم
التوحيد يتصل النحو هذا وعىل اإلمام. عند عوض له يكن لم إن هللا عند عوض له الحد
وال الفقه. وأصول الدين أصول وحدته، األصول علم إىل وتعود بالرشيعة، والعقيدة بالفقه،
بالفعل وثقتها النفس رضاء وهو وحكمة، معنًى إىل بل ابتداءً، التفضل إىل العوض يرجع
األعواض تقع ال فكذلك ابتداءً اآلالم تقع ال فكما واالستحقاق. العدل لقوانني وتصديقها
وليس والجهد الفعل نتيجة اآلالم ألن ابتداءً العوض أجل من اآلالم تفعل وال ابتداءً.12
أصبعه يقطع أو لنفسه األلم يسبب كمن اإلنسان كان وإال العوض. عىل للحصول وسيلة
عنها والتعويض األفعال نتيجة فاآلالم العوض. عىل يحصل كي مربر بال ابتداءً يده أو
صوري قانونيٍّ تعويٍض كمجرد عوض يوجد وال معنى له يشء فكل األفعال. عىل تأكيد

وحور املالئكة بذلك ليعظ النار يف يخلده أنه يعلم ومن يكفر من خلق هللا إن املعتزلة بعض قال 11

ص٩٠-٩١). ج٣، (الفصل، بكثري بل واحد بخلٍق تكون ال واملوعظة ص٨٥–٨٧). ج٣، (الفصل، العني!
ص٣٣٠). (املواقف، لآلخرين عربة إلعطاء إال األلم عن زائًدا يكون ال العوض

منه يجوز وأنه الصرييف، وعباد الجبار عبد القايض مثل املعتزلة وبعض األشاعرة موقف هو وهذا 12

ألم أصابه وإذا يشء. هللا عىل للعبد يجب ال أنه يف ص٨٣). (االقتصاد، وجناية عوض بغري العباد إيالم
والعوض اآلالم يف فصل ص٣٧٧-٣٧٨). الخمسون، (املسائل هللا من العوض يستحق ال فإنه ومشقة
تقدير غري من االعتبار بمحض تحس اآلالم الصرييف عباد وعند ص٢٩٩–٦٠٨). (الرشح، وأحكامه
يستحقه ما يستحق أحدنا (أ) لحجتني: وذلك ص٢٢٧). اللطف، ص٢٧٧؛ (اإلرشاد، عليها تعويض
من حسن لو (ب) عوًضا. عليها يستحق أن يجوز فال هللا فعل من واإليالم نفسه، بفعل عوًضا أو ثوابًا

ص٤٩٠-٤٩١). (الرشح، ِمنَّا لحسن للعوض اإليالم هللا
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ميزان إيجاد أو منافع تبادل التعويض يعني ال جهد.13 أو فعل بال مادية خسارٍة عن
سبيل يف أقل نفع عن أو سعادة سبيل يف لذة عن التخيل يعني بل وخسارة، مكسب بني
ماهر حاسٍب العوضمن ومقدار األلم مقدار بني كمية العوضمساواًة يعني ال أكثر. نفٍع
الجهد لبذل ا إمَّ لأللم اإليجابية النتيجة هو العوض بل يشء، كل عىل ويقدر يشء كل يملك

الزمان.14 لكسب أو األخطار ملعرفة أو الوعي لتعميق أو جديد من
يف يعيش أن اإلنسان يستطيع حتى االستحقاق غاب إن اآلالم عن إذن العوض يثبت
تقع والطغيان. الظلم مظاهر ضد حقوقه عن دفاًعا العقل ويدركه القانون يحكمه عالم
إن وقبيحة عوض، أو استحقاق عن كانت إذا حسنة وتكون للغري. أو للنفس ا إمَّ اآلالم
الظلم.15 يكون الثانية ويف العدل، يكون األوىل الحالة يف عوض. أو استحقاق عن تكن لم
للعقوبة األوىل امتحانًا، أو استحقاًقا اآلالم وتصح العوض. وجب وإال للنفع األلم يصح

وقال األطفال. ألم عليه العوض ألجل ابتداءً يجوز فقال للعوض. األلم فعل يف ابنه مع الجبائي اختلف 13
التفضل (أ) أصَلني: عىل يقوم الجبائي ومذهب جميًعا. واالعتبار العوض برشط ذلك يحسن إنما ابنه
ابنه وقال مستحق. غري والتفضل مستَحق العوض (ب) متقدم. ألٍم عىل العوض ولكن باألعواض
بصفة العوض ملجرد هللا من األلم يحسن عيل أبو قال فبينما متفضًال. العوض بمثل االبتداء يحسن
وهو االعتبار وهو غرض من فيه بد ال إنه قال هاشم أبا فإن بمثله االبتداء وال التفضل يجوز ال
اللطف، ص٤٩٢-٤٩٣؛ (الرشح، رضانا غري من يؤملنا ال هللا ألن واجب، اآلالم عن كالتعويض الصحيح
فيها يكن لم وإن لألعواض هللا من تحسن اآلالم عيل أبي عند ص٤٩٠-٤٩١). اإلرشاد، ص٣٨٩-٣٩٠؛

ص٢٢٧). (اللطف، اعتبار أو مصلحة
لكن ذلك وغري الحسن فيه يعترب وال واإلجالل. التعظيم طريق عىل ال مستحقة منفعة كل العوض 14

ص٤٩٤). (الرشح، ويعم ويشمل وينعكس يطرد
من أنكروا ص١٤٧-١٤٨). (املحصل، والثواب والعوض اللطف يوجبون إذ املعتزلة موقف هو هذا 15

اآلالم عن العوض عىل واستدلوا ص٢٠٩). (األصول، عليه العوض ضمان رشط عىل ال بإيالم ابتداء هللا
الجبار: عبد القايض يقول ص٤١١). النهاية، ص١٩٢-١٩٣؛ الدواني، (رشح ظلم ألنه قبيح تركه بأن
وإن بغريه. أو بنفسه يفعله أن ا إمَّ يخلو ال اآلالم من الواحد يفعله ما جهتنا. من الحاصلة اآلالم يف
ال أصًال العوض عليه يستحق لم قبيًحا كان فإن قبيًحا. أو حسنًا يكون أن ا فإمَّ بنفسه مفعوًال كان
يستحق ال ما (ب) العوض. عليه يستحق ما (أ) رضبنَي: فعىل حسنًا كان وإن غريه. عىل وال هللا عىل
ظلًما، يكون فإنه قبيًحا كان وإذا حسنًا، أو قبيًحا يكون أن ا فإمَّ بغريه مفعوًال كان وإن العوض. عليه
(الرشح، العوض عليه يستحق أال (ب) العوض. عليه يستحق أن (أ) رضبنَي: فعىل حسنًا كان وإن

ص٢٤٠-٢٤١). األصول، ص٥٠١-٥٠٢؛
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ابتدأ ما إذا اإلنسان إىل هللا من العوض يقع وقد العزيمة.16 وشحذ النفس لتقوية والثانية
من للمظلوم انتصاًفا اآلخرة، ويف الدنيا يف املآل، يف أو الحال يف العوض فيحدث باآلالم؛
الكفارة عليه فتجب املآل، يف أو الحال يف اإلنسان إىل اإلنسان العوضمن يقع وقد الظالم.17
نفسه يفرض رصف، إنسانيٌّ أي خالص، فقهيٌّ العوض مفهوم أن عىل يدل وذلك والدية.
عىل نفسها تفرض الرشيعة وكأن الدين، أصول أساس هو الفقه أصول وكأن العقيدة عىل
سببه ألم عن جزاء إذن العوض يكون النظر.18 عىل نفسه يفرض العمل وكأن العقيدة،
منه، حسنات بأخذ وذلك لإلنسان، اإلنسان سببه ألم جزاء العوض يكون أو لإلنسان هللا
العوض هذا يثري وقد الحسنات. يوازي بما السيئات منه فرتفع حسنات له تكن لم فإن
بأن عليه اإلجابة وتسهل «اآلخرة»؟ يف أم الدنيا يف العوض يكون هل منها: إشكاالت، عدة
يف العقليات يف زلنا وما السمعيات، من ألنها بعُد تثبت لم اآلخرة ألن الدنيا يف العوضيكون
ومنها الشاهد. عىل للغائب قياًسا «اآلخرة» يف يمكن استباًقا ولكن والعدل. التوحيد أصَيل
عىل بناءً الكيل الحساب يف إال آالم عوضعن ألنه كالثواب بالذنوب يحبط العوضال أن أيًضا

يتصل وما للنفع األلم تعاىل منه يصح مثًال: اللطف مسائل من كثريًا الجبار عبد القايض يعرض 16

أو عقوبة ا إمَّ بالكافر الواقعة األمراض عيل أبي وعند ص٣٨٧–٤٠٤). (اللطف، العوض إثبات من بذلك
ص٤٣١–٤٣٦). (اللطف، والرضا الصرب واملطلوب محنة هي هاشم أبي وعند محنة.

تكن لم وإن املضار من هللا يحدثه ما مثل: هللا من العوض مسائل بعض الجبار عبد القايض يحدد 17

العوض به يلزم ال فيما غريه، فعل من كانت وإن اآلالم من هللا عىل العوض به يلزم ما وأمراًضا، آالًما
إباحته، أو بأمره وقع ألنه اآلالم من هللا عىل العوض به يجب فيما هللا، قبل من تحدث التي اآلالم من
من دون عليه العبد من الواقع الرضر يف العوض وأن األعواض يتضمن لم املرضة من بالتمكني فإنه
يف للمظلوم ينتصف أنه يف بالعقاب، يحيط ال العوض أن يف وكذلك: ص٤٣٥–٤٥٤). (اللطف، كلفة
(اللطف، الظالم من للمظلوم يجب الذي االنتصاف كيفية بيان يف الحكمة، يف واجب ذلك وأن اآلخر
منه يصح هل واألمراض. اآلالم فعل عند للعوض مريًدا يكون أن يجب ال تعاىل أنه يف ص٥٢٤–٥٣١).
يقع وإنما بالثواب يقع أن يجوز ال االنتصاف أن يف املستحق، إال يصح ال أو بالتفضل االنتصاف تعاىل

ص٥٣٨–٥٤٦). (اللطف، والتبجيل التعظيم حد عىل يقع أن الثواب حق من ألن األعواض بنقل
له. الفعل يفعل ال (أ) رضبنَي: عىل العوض كاآلتي: اإلنساني العوض مسائل بعض يحدد كما 18

الوجه بيان يف الشاهد، يف املخصوص الرضر فاعل عىل العوض وجوب يف ألجله، فعل إذا يحسن (ب)
يكن لم وإن العوض عليها العبد يلزم الذي الوجوه بيان يف الضارب، فعل يف العويض العبد يلزم الذي

ص٤٧٠–٥٠٤). (اللطف، فعله من
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عليها؛ سابًقا وليس لآلالم العوضالحق أن ومنها «اآلخرة». يف عنه التنازل يف اإلنسان رغبة
طبيعية كنتيجٍة قصد عن ال األلم يحدث بل ليعوض اإلنسان يؤلم ال ابتداءً. يعطى فال
وشدته األلم مدة أي للزمان، طبًقا ا كمٍّ العوض حساب يتفضل وقد القصدي.19 للفعل
الدائم العوض مقابل يف للجهد، نتيجة املبارش املرئي العوض هو املنقطع فالعوض ونوعه.
وقد الشاهد.20 يف العوض إىل النظر ذلك عىل ويدل بأرسها. حياة مصري عن ينتج الذي
يصبح وقد والكافر.21 املؤمن بني والرجل اليد مثل األجسام أبعاض عىل العوض يكون
كله األمر ويتحول األفعال، يف وليس األشياء يف فحسب، معنويٍّا وليس رصًفا ماديٍّا العوض
قانوني تعويٌض وكأنه فوريٍّا أو انتظاًرا ا إمَّ مدة وله تعويض، العوضإىل ويتحول فقه، إىل

وإال عوضه، هللا عىل يجب لم سيئة من العبد عن صدر ملا جزاء وقع إن األلم قالوا اآلالم: عن العوض 19
حسناته من أُخذت حسنات له كان فإن آخر، مكلَّف من كان وإن العوض وجب هللا من اإليالم كان فإن
إيالمه عن املؤلم حرق ا أمَّ هللا. عىل وجب حسنات له يكن لم وإن له، إليالمه عوًضا عليه املجني وأُعطي
يف العوض يكون أن جاز طائفة قالت (أ) هي: ذلك وإشكاالت إيالمه. يوازي بما عنده من تعويضه أو
يدوم كما عوًضا املبذولة اللذة تدوم هل (ب) كالثواب. اآلخرة يف يكون أن يجب بل آخرون وقال الدنيا
يوصل ما إيصال يجوز هل (د) بالثواب؟ يحبط كما بالذنوب العوض يحبط هل (ج) تنقطع؟ أو الثواب
االبتداء إمكان مع ذلك يكون أو بعوٍض يؤلم هل الجواز عىل (ه) ال؟ أم ألم سبق بال ابتداءً لآلالم عوًضا
عربة ذلك يصري إذ ولغريه؛ له لطًفا ليكون زائًدا عوًضا ليعوض يؤلم هل املنع عىل (و) للحكمة؟ مخالًفا

ص٣٣٠). (املواقف، القبيح؟ عن تزجره له
عند الدوام طريق عىل يستحق ال العوض ص١٢٣-١٢٤). ج١، (امللل، دائم غري منقطع العوض 20
الصاحب عن ويحكي البغدادية. من وقوم الهذيل وأبو عيل أبو يقول ما خالف الصحيح وهو هاشم أبي
ص٥٠٨–٥١٩). ص٤٩٤–٤٩٦، الرشح، ص٣٩٤؛ (اللطف، الدوام طريق عىل يستحق قال أنه الكايف
دائًما العوض يكن لم لو (ب) بدوامه. القول يف يدخل بانقطاعه القول (أ) منها: شبه عدة وللمخالف
باالعتبار والنفع والعوض االعتبار األلم يف يثبت أن بد ال (ج) اآلخرة. إىل يؤخره أن يجوز ال لكان
واحدة دفعًة املستحق عىل توفريه يصح لكان دائًما يصح لم لو (د) العوض. وكذلك دائًما مستحق
يدوم كما عوًضا املبذولة اللذة تدوم هل السابقة، اإلشكاالت ضمن من وأيًضا ص٤٩٦–٤٩٩). (الرشح،

ص٣٣٠). (املواقف، تنقطع؟ أو الثواب
ص٢٩١-٢٩٢). ج١، (مقاالت، مردودة سليمان بن وعباد األصحاب قال املقطوعة. األعضاء يف اختلفوا 21
يًدا يبدل (أ) آمن: ثم كافر وهو يده قطعت ومن كفر ثم مؤمن وهو يده قطعت فيما املعتزلة واختلفت
وتعاد توصل، (ج) املازني). الكرامية، هاشم، (أبو أبدالها أو بعينها يًدا يبدل (ب) (الكعبي). بأخرى

ص٢٦١-٢٦٢). (األصول، الكرامية) (بعض البنية أصل
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

لألعذار فيه مكان ال كمي حسابي للعدل، قانوني تصوٌر وهو طريق.22 حادثة يف أرضار عن
عالقة التعويض، له يجب وما التعويض عليه يجب ما طرَفني، بني عالقة مجرد العفو، أو
انتصار يعني العوض أن صحيح ومقداره.23 العوض إيصال وكيفية واملكلَّف املكلِّف بني
وأن العالم، يف للظلم مكان ال وأنه مقدماتها، مع األفعال نتائج وتطابق النهاية، يف الخري
من التعويض يأتي أن املهم إنما عقوبته. ينال املذنب والظالم براءته، ينال املظلوم الربيء
تشخيًصا خارجه من وليس التاريخ ويف الجماعة ويف الفرد يف وتكوينه وبنيته الفعل داخل
هو العوضكما ينتهي أال أيًضا واملهم التاريخ. خارج أكرب مشخصة قدرٍة عىل واعتماًدا له
العوض أمل عىل الرش وتربير اآلالم قبول إىل واأللطاف واللطف واألصلح الصالح يف الحال
التاريخ، عمر من أقرصبكثري النهاية يف اإلنسان وعمر االنتظار، ويطول املآل يف أو الحال يف
األرض. عىل حياته يف بعُد تتحقق لم التي السماء بعدالة قوي إيماٍن مع حرسًة فيموت

األطفال؟ إيالم يمكن هل (3)

أي العدل، هو املوضوع ولكن يشء، كل عىل قادر فاهلل هللا، قدرة إثبات هو املوضوع ليس
اإلنسان وخرج التوحيد من العدل انبثق فقد والفساد. والجور الظلم ضد العباد مصالح
إيالم من ابتداءً تثبت فهل هللا، بقدرة يتعلق األمر كان لو وحتى الكامل. اإلنسان من املتعني
آالم وإثبات والطفل؟24 هللا الطرفان: يتساوى وهل يشء؟ عىل يقدرون ال وهم األطفال

يصح وما منها واإلبراء األعواض هبة يف منها: النوع هذا من مسائل عدة الجبار عبد القايض ينكر 22

عيل أبي وعند ال؟ أم العوض يف الزيادة تجب هل األعواض؟ دفع تأخري يف يصح، ال وما فيه ذلك
فيما األمالك، وإزالة اآلجال بقطع العوض من يلزم ما بيان يف كالغرامة! التأخري حال يف الزيادة تجب
وما العوض به يلزم وما تختص ال التي األمالك ذكر يف منها، واملنفع النافع بقطع األعواض عن يجب
اإلنسان، من املقطوعة األعضاء يف اختلفوا االجتهاد. طريقه ما إتالف يف األعواض وجوب يف يلزم، ال
ص٥٣٢–٥٣٧، (اللطف، قولنا! مثل عباد وقال القدرية واختلفت مردودة، اآلخرة يف إنها أصحابنا قال

ص٥٤٧–٥٦٨).
ص٥٢٠–٥٢٣. اللطف، ص٥٠٣-٥٠٤؛ ص٤٨٥-٤٨٦، الرشح، 23

(األصول، يشء عىل لهم بعقاب وليس هللا من عدل الدنيا يف األطفال إيالم األشاعرة وعند 24

ويجب منه. عدل فهو به عاقب وما منه فضل فهو به أنعم وما يشء. هللا عىل يجب ال ص٢٦٣-٢٦٤).
املتعلقة األحكام جميع بل اليشء وجوب العقول بمجرد يستفاد وال عليه، هللا يوجبه ما العبد عىل
األطفال من الربيء إيالم ص١٠٨). األدلة، (ملع السمع ووجوب الرشع قضية من اة متلقَّ بالتكليف
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إذا تأمليٍّا الهوتيٍّا موضوًعا وليس الرتبية أو النفس علم أو الجسم لعلوم موضوع األطفال
املستوى، هذا يف وحتى الجسمي. النفيس الطبيعي املستوى عىل اآلالم إثبات املقصود كان
عىل سواء قائم فاإلسقاط األطفال. عىل باأللم وإحساسه اإلنسان إسقاط من األمر يخلو ال
املستوى عىل إال تدَرك أن يمكن ال اآلالم وكأن الطبيعي، املستوى عىل أو الالهوتي املستوى
بفعل اآلالم تكون ال حتى الطبيعي املستوى يف الالهوتي املستوى ويتدخل بل اإلنساني.
طبيعي فعل رد اآلالم نفي يكون وقد واملسببات.25 األسباب عىل وتقوم والطبع الخلقة
ليسوا داموا ما ظلم األطفال وعقاب عقاب، األلم ألن تتألم ال فاألطفال العدل. إلثبات
تتحول قد بل ذلك، دون واملجانني واألطفال والبلوغ، بالعقل مرشوط التكليف مكلفني.
تحت فهم األطفال؛ إيالم يجوز ال أنه والحقيقة العدل.26 فرط من لذات إىل األطفال آالم
مرحلة إىل بعُد يصل لم وهو الطفل يحاسب فكيف التكليف. رشط والبلوغ البلوغ، سن

(االقتصاد، ظلًما يملك فيما يتصور وال يشء كل مالك فاهلل الثواب، هللا عىل يجب وال فمقدور. واملجانني
ص٢٠٠). ص١٥٨، (الِفَرق، منه عدًال كان ذلك فعل ولو الطفل تعذيب عىل قادر هللا ص٩٤–٩٠).
شعًرا: ذلك يف قيل وقد ص٣٢٤). ج١، (مقاالت، أراد ما بهم فعل شاء وإن عذبهم شاء إن هللا إىل أمرهم

ال��م��ح��اال ف��ح��اذر وش��ب��ه��ه��ا األط��ف��اال إي��الم��ه ي��روا أل��م
ب��ال��ك��الم ول��ي��س ون��ح��وه��ا اآلالم ف��ي األط��ف��ال وأوق��ع

ص١٣) (الجوهرة،

وخلقهم اآلخرة، يف األطفال يؤلم هللا ص٥٦). (الوسيلة، واألصلح الصالح فعل عليه يجب ال ألنه وذلك
ص١١٦-١١٧). (اللمع، الجنان الكافرين ويدخل املؤمنني يعذب أن يشء منه يقبح ال بكفرهم، علمه مع
فاأللم عاقًال لكونه ال منه بالطبع منافر الحي ألن الحي عىل األلم يجوز الجبار عبد القايض عند 25

األلم بني يجمع الذي الروافض رأي أيًضا وهو ص٣٨٢–٣٨٦). (اللطف، العقل كمال إىل يحتاج ال
الخلقة. بإيجاب هللا بفعل الدنيا يف يتألَّمون األطفال (أ) أقوال: ثالثة عىل وهو الجسماني. واأللم الالهوتي
يف يتأملون األطفال (ج) باخرتاعهم. ولكن الخلقة بإيجاب ال هللا بفعل الدنيا يف يتأملون األطفال (ب)

.(١٢٢ ص١٢١، ج٢، (مقاالت، يوجبه بسبب ال باالخرتاع غريه بفعل هو ما ومنها هللا بفعل الدنيا
ويجوز وفصلوا. قطعوا ولو املهد، يف يتأملون ال األطفال يزيد: بن الواحد عبد أخت ابن بكر عند 26

اعتقادات، ص٢١٣؛ الِفَرق، ص٣١٧؛ ج١، (مقاالت، ويقطَّعون يرضبون عندما لذَّذهم هللا يكون أن
اللطف، ص٣٢-٣٣؛ ج٥، (الفصل، األول تلميذ الخوارج من عيىس بن هللا عبد قول أيًضا وهو ص٦٩).

ص٢٧٤–٢٧٩). اإلرشاد، ص٤٨٥؛ الرشح، ص٣٨٢–٣٨٦؛
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اآلالم إن االختيار؟ حرية دون زال ما وهو غريه وعن نفسه عن مسئوًال يكون كيف البلوغ؟
العاقلة، الحرة األفعال نتيجة ألنها اآلالم يستحقون ال واألطفال استحقاق، عن إال تكون ال
وأين الكافرين. وأطفال املؤمنني أطفال بني ذلك يف فرق وال كذلك. ليست األطفال وأفعال
بطاعة األوَّل يُثاب حني الكافر وطفل املؤمن طفل بني العدل يف واملساواة الفرص تكافؤ
الفردي؟ والتكليف الفردية املسئولية ضد ذلك أليس آبائه؟ بعصيان الثاني ويُعاَقب آبائه
قد لكنت عشت كنت لو الثالثة اإلخوة قصة يف الحال هو كما الكافر طفل قال لو وماذا

يكفر؟27 أال املؤمن طفل عاش ما إذا الضامن وما آمنت.
ُقِتَلْت﴾ ذَنٍْب ِبأَيِّ * ُسِئَلْت اْلَمْوءُوَدُة ﴿َوإِذَا أبيه: بجريرة إذن الطفل يؤخذ ال
ويتعظ األطفال يتألم وملاذا آلبائهم؟ موعظًة األطفال إيالم يمكن وكيف .(٨-٩ :٨١)
بعذاب اآلباء يتعظ وهل أطفالهم؟ حساب عىل تكون أن بد ال اآلباء موعظة وهل اآلباء؟
وكيف ذنب؟28 أو جريرة بغري آالمهم كانت إذا ويكفرون آلالمهم، يتأملون أم أطفالهم
عربة الطفل يكون وهل يعتربون! وغريهم يتأملون هم للبالغني؟ عربة األطفال آالم تكون
اآلباء؟ ليُثاب يتأملون وكيف األطفال يتوب وكيف للبالغ؟ عربة البالغ يكون وال للبالغ
كبري صادي إىل املطلق ويتحول بآالمهم؟ يفرح هللا وكأن النار يف األطفال يوضع وكيف
تفعل املطلقة، السلطة باسم قانون بال يفعل قاهر متسلِّط إىل أو اآلخرين، بعذاب ينعم

يقيض أن أو سوابق عىل مستَحقة تكون ألنها تحسن باألطفال الحالَّة فاآلالم املعتزلة؛ موقف هو هذا 27

أجمعت وقد ص٢٧٦). (اإلرشاد، برتبة عليها ُموٍف نفع بها يجتلب أن أو منها أهم رضر دفع بها
ص٢٩٣). ج١، (مقاالت، يعذبهم أن يجوز وال اآلخرة يف األطفال يؤلم أن يجوز ال هللا أن عىل املعتزلة
حقه يف يُقال أال يستحسن أنه إال إياه ظامًلا كان فعل ولو الطفل تعذيب عىل قادر هللا أن برش وعند
ج١، (امللل، للعقاب ا مستحقٍّ ارتكبها بمعصية عاصيًا عاقًال بالًغا الطفل كان ذلك فعل لو يُقال بل
(التعديل للعذاب ا مستحقٍّ كافًرا بالًغا لكان عذبه فلو الطفل، تعذيب عىل قادًرا كان وإن هللا إن ص٩٧).
الطفل تعذيب عىل يقدر هللا إن األطفال، آالم فيها بما مستحقة إال تحسن ال اآلالم ص١٢٨). والتجوير،
امللل، ص٢٠؛ ص١٥٨، (الِفَرق، العذاب يستحق بالًغا الطفل لكان ذلك فعل لو فإنه تعذيبه، يف له ظامًلا

ص٩٦-٩٧). ج١، امللل، ص٤٢؛ ج٢،
له ذنب ال من يؤذي أن يمكن وكيف مذنب، غري أو مذنبًا ليؤجر باألطفال ذلك فعل البعض: قال 28

الثواب حصول ذلك وحكمة األطفال إيالم األصل ص٨٧). ج٣، (الفصل، مذنب؟ غري أو مذنبًا ليؤجر
هللا يؤملهم املعتزلة بعض وعند ص١٣). (التحفة، عليها يُثاب التي املصائب من ذلك ألن ألبويهم عليه

ص١٩٢). ج١، (مقاالت، ظلًما إيالمهم كان وإال يعوضهم ثم للبالغني عربًة
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الشعبية اآلداب يف األطفال صورة أن مع بالغة!29 حكمة ذلك يف ونجد العالم، يف الرشور
مع أنهم النقل يف صورتهم أيًضا وتلك الفطري. والخري والطهارة والصدق الرباءة نموذج
اإليمان فيهم ويرون معهم، يلعبون األطفال، يحبون األنبياء كان وقد الجنة. يف األنبياء
حنان عالقة بطفلها، األم عالقة أنها عىل دائًما تصور باإلنسان هللا عالقة إن بل الطبيعي.
فاألطفال واإليذاء. اإليالم من لهم منًعا أطفالهم اآلباء افتدى وطاملا وحب. ورعاية وعطف
يجب األطفال تألم ما وإذا املرشكني.30 وأطفال املؤمنني أطفال بني فرق ال الجنة، يف كلهم
أفضل: وأيهما اآلالم؟ عن العوض يجازي هل عوض، من كان مهما ولكن العوض. لهم
إذا الكبار ألرواح عقابًا األطفال روح تكون وكيف اإلطالق؟31 عىل آالم ال أو بعوض آالم
براءة أدرك فلربما طفل، روح إىل الظالم روح تتحول أن لنعيم إنه األرواح؟ تناسخت ما

األطفال.32

البهائم؟ إيالم يجوز هل (4)

اإلنسان من يمتد اإليالم فإن منه، الطبع لنفور حي كائن كل عىل واقًعا اإليالم كان وملا
إنساني، إسقاٍط دون األطفال إيالم تحديد صعب وكما الحيوان. إىل طفًال أم كان بالًغا

إن الخرب يف وقيل واألرجل. األيدي وقطع والجذام باألمراض الدنيا يف آملهم هللا إن األشعري يقول 29

يقتحمها لم ومن الجنة أُدخل اقتحمها فمن اقتحموها، لهم يُقال ثم القيامة يوم النار لهم تؤجج األطفال
ص٥٣). (اإلبانة، النار يف إسماعيل بني أن النبي عن وروي األطفال يف وقيل النار. أدخل

تكليف تقرير وال عذاب دون الجنة يف املسلمني وأوالد املرشكني أوالد آدم ابن أطفال املعتزلة عند 30

ص٩١-٩٢). ج٣، (الفصل،
عند لطًفا ليست األطفال من املكلفني لغري أو املكلفني من العقوبة يستحق ال بمن النازلة األعواض 31
األطفال؛ إيالم يف املعتزلة اختلفت ص١٠٤-١٠٥). (اللطف، عوض من بد ال هاشم أبي وعند عيل. أبي
وعند اآلخرة. يف تعذيبهم وأنكروا إيالمهم عن بعوضهم يقولوا ولم لعلة، ال يؤملهم هللا أن يرى فالبعض
األصلح؟ يفعل أن عليه أليس ألم، غري من العوض األصلح يكون وقد ليعوضهم آملهم اللطف أصحاب
ألم غري من العوض بمثل األطفال هللا ابتداء جواز حول املعتزلة اختلفت كما ص١٩٢). ج١، (مقاالت،
األطفال يستحق الذي العوض يف اختلفوا كما ص٢٩٣). ج١، (مقاالت، واإلثبات النفي بني مقاَلني عىل

ص٢٩٣). ج١، (مقاالت، منقطع؟ أم دائم عوٌض هو هل
يف كانت األطفال أرواح النظام: تالميذ من وكالهما الحربي، والفضل البرصي حابط بن أحمد عند 32

وعند ص٨٨). ج٣، (الفصل، لها عقوبة لتؤَلم األطفال أجساد يف ركبت بأن فعوقبت عصاة قوة أجسام
ص٤٠٦). (اللطف، عقوبة كانت إذا الطفل يف اآلالم تستحسن ال التناسخ وأصحاب املعتزلة
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يجوز فكما واحدة. واملواقف كذلك. إنساني إسقاٍط دون الحيوان إيالم تحديد فاألصعب
جواز فاألَوىل يشء، عليه يجب وال يشء كل مالك هللا عوضألن أو استحقاق بال األطفال إيالم
كون عن ابتداءً أعواض توجد وال السبب.33 لنفس عوض أو استحقاق بال الحيوان إيالم
وإن عليها. سابقة وليست لآلالم نتيجة األعواض ألن إنسانًا؛ كونه وعدم حيوانًا الحيوان
وحريًة، وعقًال وعيًا يفرتض اإلنسان وضع وتفضيل كحيوان وضعه عىل الحيوان اعرتاض
فيستحيل اإلدراك، أساس هو اإلنساني اإلسقاط كان وملا الحيوان. يف يتوافر ال ما وهو
التكليف.34 ورشط العقل كمال عن النظر برصف عوض أو استحقاق بال الحيوان إيالم
رشعي. ه توجُّ وهو بالحيوان، الرفق وتفيد الحيوان عىل تسقط عادلة إنسانيٌة نظرٌة وهي
الجماد حتى حي يشء كل اعتبار درجة إىل والعدل والرسالة الحياة تقديس يبلغ وقد
مرشوًطا خالًصا، إنسانيٍّا التكليف يظل ذلك ومع والعقاب.35 الثواب يستحق مكلف وكأنه

(االقتصاد، ثواب عليه يلزم وال الجنايات عن الربيء الحيوان إيالم عىل قادر هللا األشاعرة عند 33

واملجانني واألطفال بالبهائم لحقت التي اآلالم إن اآلخرة يف البهائم تعويض يف أيًضا قالوا ص٩٤-٩٥).
نعًما اآلخرة يف هللا أنعم فإن اآلالم، من الدنيا يف نالها ما عىل تعويضها عليه واجبًا وليس هللا من عدل
الحيوان بتسخري هللا يقوم األشعري وعند ص٨٩). ج٣، الفصل، ص٢٤٠؛ (األصول، منه فضًال كانت
ص١١٦-١١٧). (اللمع، عوض أو استحقاق بال البعض دون بعضهم عىل واإلنعام لبعض بعضه
عىل يجب ال له عقل ال ومن البهائم من الواقعة اآلالم عوض أن يف الجبار عبد القايض ذلك يف ويشارك

ص٤٧٥–٤٨٨). (اللطف، هللا
بقة كل قبيح. ألنه محال عوض أو استحقاق بال الحيوان فإيالم والرباهمة. املعتزلة موقف هو هذا 34

عىل البهائم تعويض وإن بثواب. عليه ويثيبه يحرشه أن يجب هللا فإن صدمة أو بعرك أوذي وبرغوث
اآلخرة، يف لها املضمون للعوض إيالمها منه حسن اآلخرة، يف هللا عىل واجب اآلالم من الدنيا يف نالها ما
آالم حسنت إنما ص٢٤٠). (األصول، منه أعظَم نفٍع إىل اإليالم بذلك ليوصله املريض يولد كالطبيب
معظمها صار ثم اآلالم. من نالها ما عىل ويزيد يُربي ما الثواب دار يف عليها سيعوضها الرب ألن البهائم
هللا أباح ص٢٧٦). (اإلرشاد، التكليف عىل امللتزم الثواب من رتبة أحطُّ اآلالم عىل امللتزم العوض أن إىل
قيل فإن ص٨٩). ص٨٣-٨٤، ج٣، (الفصل، منه أحسن وهذا ذلك. عىل يعوضه ثم وذبحه الحيوان أكل
ألنه ذلك يف معترب غري العقل كمال إن قيل: العقل؟ كامل غري أنه مع السبع عىل العوض يستحق كيف

ص٥٠٣). (الرشح، الجنايات أروش مجرى جاٍر
لم ولو وعقابًا عذابًا اآلالم من عليها يجري بما عاملة مكلَّفة، البهائم جملة الروافض: غالة عند 35

جنس لكل أن إىل بعضهم وصار فارقته. ما أمثال إىل العودة عن لها زاجرة اآلالم كانت ملا ذلك تعلم
وأن جماد املوجودات يف ليس أنه إىل آخرون وذهب الجنس. آحاد إىل منبعثًا نبيٍّا الحيوانات أجناس من
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اآلالم عن العوض تاسًعا:

لذلك لإلنسان؛ ًرا مسخَّ الحيوان ذلك يف بما الطبيعة يف يشء كل يكون بل والعقل. بالحرية
يثبت قد له وتفاديًا اإلسقاط لهذا وإدراًكا الرشيعة. أباحت كما وركوبه الحيوان ذبح جاز
وبالتايل نافًعا، ذلك كون من بالرغم والعالج الدواء آالم مثل قبح أو حسن دون اإليالم

حسنًا.36 يكون
يف ذلك يتم هل العوضومدته. كيفية عن مسائل عدة اآلالم عن البهائم تعويض ويثري
الحيوان اقتصاص طريق العوضعن يتم وهل «اآلخرة»؟ يف أم الدنيا يف املآل، يف أم الحال
من التناسخ نظرية تربز وهنا ينقطع؟37 أم عوضها يدوم وهل اآلخر؟ البعض من بعضه

الجويني رفض وقد ص٢٧٥). (اإلرشاد، معينة أرواٍح ذوات أحياء جمادات الناس يتخيلها ما جملة
ص٢٨١-٢٨٢). (اإلرشاد، والعقل الرضورة عىل اعتماًدا ذلك،

ص٢٤٥). (الغاية، قبحه أو حسنه وينكر الحيوان إيالم اآلمدي يثبت 36

االقتصاص يجوز وليس بعض من بعضها يقتص (أ) البهائم: بني االقتصاص يف املعتزلة اختلفت 37
البهيمة هللا تعويض (ج) بينها. قصاص ال (ب) مكلَّفة. غري ألنها العذاب يف والتخليد والنار بالعقوبة
البهائم: عوض يف املعتزلة واختلفت ص٢٩٤). ج١، (مقاالت، (الجبائي) عليها املجني البهيمية لتمكني
انقطاع ال دائًما نعيمها ويكون الصور أحسن يف وتصور الجنة يف تنعم املعاد يف هللا يعوضها (أ)
تكون أن يجوز (ج) الجنة. يف ويجوز املوقف يف ويجوز الدنيا، دار يف يعوضها أن يجوز (ب) له.
فتكون جهنم تدخل ثم املوقف يف أو الدنيا يف تعوض والسباع الهوام من وأشباهها والعقارب الحيَّات
بن (جعفر يشء جهنم خزنة ينال ال كما يشء جهنم ألم من ينالهم وال والفجار، الكافرين عىل عذابًا
واختلف (عباد). وتبطل تحرش (ه) هو. كيف ندري وال عوًضا لها أن نعلم قد (د) واإلسكايف). حرب
يؤلم وال عوضهم دوام يعطوا حتى عقولهم يكمل هللا إن (أ) املعتزلة: من العوض بدوام قالوا الذين
ضمن من ص٢٧٦). اإلرشاد، ص٢٩٤؛ ج١، (مقاالت، الدنيا يف حالها عىل تكون بل (ب) بعًضا. بعضهم
بها وتمتاز حياتها مدة واملشاق اآلالم من يلحقها بما البهائم تعوض هل اإليجي: يثريها التي اإلشكاالت
الجنة يف كان وإن الجنة؟ يف ذلك فهل عوضت وإن تعوض؟ ال أو مثلها تُقاس ال التي أمثالها عن
مكابرًة والصبيان بالبهائم األلم لحوق أنكر من منهم أن عىل جزاء؟ أنه به تعقل عقل فيها يخلو فهل
الحيس؛ التعويض املعتزلة وينفي ص٣٣٠). (املواقف، فيها العقل وخلق الجنة دخولها إلزام من وهربًا
ما عىل الشهية األطعمة صنوف كل الجنة يف تكون أن بالرضورة ليس إنه الجبار عبد القايض يقول إذ
عن يُغنيها ما اللحوم من للسباع يخلق أن أو واألتبان الحشائش للبهائم هللا يخلق وأن الدنيا يف ألفنا

ص٤٩٩–٥٠٣). (الرشح، الحيوانات افرتاس
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

لالستحقاق وتنفيذًا املآل، عقاب عىل الحال لعقاب إيثاًرا الدنيا هذه العوضيف لجعل جديد
التاريخ.38 يف والعوض

أن إىل والتسخري الذبح يف املكاره وتلقى القبيحة الصور يف ترتدد البهائم حابط بن أحمد عند 38

(الِفَرق، االمتحان يف ثانيًا هللا يخربهم ثم األوىل الحالة إىل تعاد ثم بذنوبها عقاب من تستحق ما تستويف
خلقهم التي الدار يف هللا كلفهم ملا للتكليف. محتمل الحيوان أنواع جميع أن وزعم ص٢٧٥-٢٧٦).
إىل أخرجه عصاه ومن النعيم دار يف أقره أطاعه من البعض، وعصاه البعض فأطاعه شكروه فيها
والشدة والرضاء بالبأساء وابتاله الكثيفة األجسام هذه يف الدنيا إىل به أتى وعصاه أطاعه ومن النار.
من والحرشات. والسباع والبهائم والطيور الناس صور من مختلفة صوٍر يف واآلالم واللذات والرخاء
يتكرر أقبح. صورته كانت أقل طاعاته كانت ومن أحسن الدنيا يف صورته كانت أقل معاصيه كانت
اإلنسانية بني درجته تكون وذنوبه طاعاته قدر وعىل مختلفة وصورة قوالب يف الدنيا هذه يف الروح
ص٩٢-٩٣؛ ج١، امللل، ص٢٧٤-٢٧٥؛ (الِفَرق، الحيوانات! من نوع كل إىل رسًال هللا يرسل والبهيمية.
كانوا أناًسا إن أي الصور بوحدة والبكرية التناسخ أصحاب ويقول ص٢٢٦). اللطف، ص٤٨٥؛ الرشح،
الرشح، ص٣٨٧؛ اللطف» يف املذهب «نقد انظر وعاقبهم. القالب هذا إىل فنقلهم هللا فعصوا آخر قالٍب يف
يف كانت الحيوان أرواح النظام تالميذ من الحربي والفضل البرصي حابط بن أحمد وعند ص٤٨٧-٤٨٨.
األلم ص٨٨). ج٣، (الفصل، لها عقوبة لتؤلم الحيوان أجساد يف ركبت بأن فعوقبت عصاة قوم أجسام
األنبياء وعقاب الحوت بطن يف ويونس الجنة، يف آدم عقاب الشخص. دون الروح يف االستحقاق وجه عىل
عىل العقاب ناله قالب يف أذنب من إن تقول السمنية من التناسخ وأصحاب ص٤٠٥–٤٣٠). (اللطف،
تتألم الروافض غالة وعند ص٢٧٠-٢٧١). (الِفَرق، الثواب يف القول وكذلك آخر. قالٍب يف الذنب ذلك
واجرتمت كبائر اقرتفت وقد البهائم أجساد من أحسن وقوالب أجساد يف كانت أرواحها ومن البهائم
عذابها استحقته ما عليها وتوفر عقابها استوفت وإذا فيها، لتتعذب أخرى أجساٍد إىل فنقلت جرائم
التناسخ وإبطال (٤١٠ النهاية ٢٧٤-٢٧٥؛ (اإلرشاد رتب عىل والهياكل واألرواح بنيته حسن إىل ُردت

ص٢٤١). األصول، ص٥٥٩؛ ص٤٢٩-٤٣٠، ص٤١٧-٤١٨، (اللطف، يف
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اإلنسان؟ أين خامتة، عاًرشا:

مغرتب كإنساٍن وحضوره الدين أصول علم يف مستقل كمبحٍث اإلنسان غياب من بالرغم
يف وصفات كذات الوحي، أصل يف متعني وكإنسان التوحيد أصل يف كامل كإنسان فيه،
املقاالت كتب يف جزئي كموضوٍع أحيانًا يظهر أنه إال العدل، يف وعقل وكحرية التوحيد،
لم إنسانًا.1 وليس يشء وكأنه طبيعية، ظاهرٌة اإلنسان وكأن الطبيعية، املوضوعات ويف
حديث كله العلم أن من بالرغم الدين أصول علم موضوعات كأحد رصاحة اإلنسان يظهر
اإلنسان. عن فيه قسم هناك يكن لم وإن املقاالت كتب يف إال حاًرضا يظهر لم اإلنسان. عن
كأحد يظهر ما غالبًا ولكن األخرى، باملوضوعات له صلة ال منفصل كموضوٍع إال يظهر لم
باقي مثل العالم يف املوجود املرئي اإلنسان هذا وكأنه يشء وكأنه الطبيعيات موضوعات
واملقاالت األشياء وسط ضائع طبيعي كموجوٍد مباًرشا حضوًرا حارض فاإلنسان األشياء.
السمعيات، ويف بل اإللهيات، يف مغرتب كإنساٍن مبارش غري حضوًرا وحارض الطبيعية
والصفات الذات يف كامل كإنساٍن العدل، يف متعني وكإنساٍن التوحيد، يف كامل كإنساٍن
اإلنسان، غري مقلوب، كإنساٍن وعقل، كحرية العدل يف مثايل متعنٍي وكإنساٍن واألفعال،
وماهيته، جوهره منه، جزءًا اقتص الذي لذاته املغاير اإلنسان اآلخر، اإلنسان الالإنسان،
والصالة، واالبتهال والدعاء باملناجاة إال يسرتدها ال عنه نائية فظلت خارجه وشخصها
علوم يف الحال هو كما واملقامات واألحوال واملجاهدة بالرياضة جديد من بها يتوحد أو

فيه. داخًال الصويف يسرتدُّه عنه خارًجا املتكلم يقذفه فما التصوف.

ص١٢٥-١٢٦. ج١، مقاالت، 1



(٣) الثورة إىل العقيدة من

الطبيعة يف حاًرضا اإلنسان (1)

مركبًا يجعله الذي لإلنسان الثنائي التصور ل األوَّ تصورات. عدة يف حاًرضا اإلنسان ويظهر
الدين يف أيًضا بل العقلية، النقلية العلوم يف ليسفقط الشائع التصور وهو وبدن، نفس من
النفس بني الصلة تحديد أي بينهما، واملمازجة الرتكيب كيفية يف اإلشكال ولكن الشعبي.
مرة ترتكن ا إمَّ بينهما الصلة كانت صعبًا أمًرا مركبة غري وحدٍة إيجاد كان وملا والبدن.
األولوية فتكون البدن إىل ثانية مرة ترتكن أو البدن، عىل للروح األولوية فتكون روح إىل
الحياة منبع هو الروح ويكون الروح، هو اإلنسان يكون األوىل الحالة يف الروح. عىل للبدن
لها. وآفًة عليها طارئًا البدن ويكون فيه وتتشابك البدن الروح وتداخل الحواس. ومصدر
عليه. ضاغط والبدن فيه محبوس البدن، وهو الكثيف الجسم بداخل لطيف جسٌم الروح
الروح. وليسمن الجسم من العجز البدن. من عليه طارئ والعجز بنفسه مستطيع والروح
وإرادة، وكالم وبرص وسمع وحياة وقدرة علم كله الروح أن حني يف الجسم من واملوت
والقوة القدرة صاحبة هي الروح كروح. اإلنسان أم هللا سواء الحي الكائن صفات وهي
واملنهي، املأمور وهو واحد. جنٌس أفعاله أن كما واحد، جنٌس وهو الفعل، قبل واالستطاعة
وإنما يرى ال اإلنسان أن ذلك عن وينتج واملثاب.2 املعاقب واملحاسب، املكلف هو إنه أي

الروح هو اإلنسان ص١٢٥). ج١، (مقاالت، الروح هو فاإلنسان النظام. عن الشائع الرأي هو هذا 2

هي الروح له. وضاغط وحبس عليه آفة البدن وإن هذا كل وإنه له مشابكة للبدن مداخلة ولكنها
جسٌم اإلنسان ص٢٥-٢٦). ج٢، (مقاالت، ظلمة وال بنور ليست واحد، جزءٌ وإنها الداركة، الحاسة
سبيل عىل الجسد يف الجسد لهذا املتشابكة الحياة هي والروح الكثيف. الجسم لهذا متداخل لطيٌف
أخت بن بكر قول أيًضا وهو ص١٣٥-١٣٦). (الِفَرق، متضاد وال مختلف غري واحد جوهٌر املداخلة،
جماد يف هللا يحدث أن يجوز يكن ولم الحيوان. جميع وكذلك الروح، هو فاإلنسان يزيد. بن الواحد عبد
ج١، (مقاالت، الروافض مقاالت أحد أيًضا وهو ص٣١٨). ج١، (مقاالت، والقدرة والعلم الحياة من شيئًا
أن مع والطبائعيني، الفالسفة مقالة هي آلتها؛ والبدن والروح النفس هو اإلنسان أن ومقالة ص١٢٥).
والسمنية الجسم يف والدهنية الورد يف املائية مداخلة للقلب مداخل للبدن مشابك لطيٌف جسٌم الروح
(امللل، الفصل قبل واالستطاعة بنفسها مستطيعة ومشيئٌة وحياة واستطاعة قوة لها الروح اللبن. يف
يستحيل والحي وميت، حي رضبان، الجسم واحد. جنٌس وأفعاله واحد جنٌس الروح ص٨٣). ج١،
شأنه من خفيف حيٌّ النور إن يقولون الذين والربهمية الثنوية قول وهو حيٍّا. وامليت ميتًا يصبح أن
الحي والخفيف خفيًفا، يصري أن محال الثقيل وإن التسفل، شأنه من ثقيل موات الظالم وإن الصعود،
املأمور هو لديه فاإلنسان حابط. بن أحمد ذلك يف ويشارك ص١٣٦). (الِفَرق، ميتًا ثقيًال يصري أن
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اإلنسان؟ أين خاتمة، عاًرشا:

قالبًا رأوا وإنما الرسول يروا لم الصحابة وأن اإلنسان، فيه الذي الجسد هو يرى الذي
وهياكل. قوالب يرى بل أخته، أم أخاه أمه، أو أباه يرى ال ِمنَّا أحًدا وإن فيه، الرسول كان
والحيوان اإلنسان بني التفرقة يصعب وبالتايل للروح؛ قالبًا اإلنسان مثل الجماد يكون وقد
للروح وليس الهيكل أو للقالب تتم الرؤية دامت ما وهياكل. قوالب كلها دامت ما والجماد
الروح كانت وإذا شيطانًا. أم ملًكا حيوانًا، أم إنسانًا حي، يشءٍ أي رؤية تستحيل فإنه
كان وإال الزاني، ويجلد السارق يد تقطع فكيف واملعاقبة املثابة املحاسبة، الفاعلة هي
والعقاب الثواب يوقع الذي الرشع ضد وهو الزاني، غري واملجلود السارق غري املقطوع
إخراًجا البدن أوساخ عنها يخرج فكيف نظيفة، طاهرًة الروح كانت وإذا األشخاص؟ عىل
ونظافتها؟ الروح طهارة مثل نظيفة طاهرٌة وإفرازاته البدن أوساخ أن أم وعرًقا؟ وقيئًا
اإلنسان، هو امليت العاجز كان بنفسها قادرة الروح دامت ما لبدنه اإلنسان عجز كان وإن
عىل هللا قدرة تبطل وبالتايل جسده؛ هو امليت العاجز كان أو قادر، حي اإلنسان أن مع
األولوية يعطي الذي الثنائي التصور هذا أن والحقيقة يموت.3 ال الحي ألن املوتى إحياء

العالم، القادر هو والروح لألرواح، قوالب األجسام وإن الجسم، يف التي الروح هو عليه، املنعم املنهي
الروح هو فاإلنسان والديلم. القرامطة رأي أيًضا وهو ص٢٧٤). (الِفَرق، واحد جنٌس كله والحيوان
وقذى ونطفة وبول ورجوع ونخاع مخاط من الجوف من يخرج ما وكل البسه. هو ثوب والبدن فقط
أنه لعلمه يأكله بعض رجيع من بعضهم عن أخذ ربما حتى ونظيف، طاهر وعرق؛ وصديد وقيح ودم
أجزاء الخمس والحواس روح، لديها فاإلنسان الديصانية. رأي أيًضا هو ص٢١). (التنبيه، نظيف طاهٌر
باألخرى. يدركه ال ما جهة بكل يدرك اختلف، إدراكه أن إال مختلف غري واحد جزءٌ واإلنسان منها.
واملزاج األخالط الختالف اإلدراك فاختالف أخرى، جهٍة من خالطته ما غري عىل جهة من خالطته واآلفة
الروح وأن وروح خمس حواس فيه البدن أن فلديها املرقونية. رأي أيًضا وهو ص٢٦). ج٢، (مقاالت،
ليس ثالثًا جنًسا وجعلوها البدن، غري وهو إليه، تؤدي إرادات بل منه ليست والحواس اإلنسان هي
وهي خمس، حواسُّ لديها فاإلنسان املنانية. رأي أخريًا وهذا ص٢٦-٢٧). ج٢، (مقاالت، ظلمة وال بنور

ص٢٦). ج٢، (مقاالت، الخمس الحواس غري يشء ال وأنه أجسام
ال (أ) خمسة: وهي النظام فضائح السنة أهل يسميها التي وهي التصور لهذا القدماء نقد هو هذا 3

فيه قالبًا رأوا وإنما الرسول يروا لم الصحابة (ب) اإلنسان. فيه الذي الجسد يرى وإنما اإلنسان يرى
الظاهر الجسد هو ليس اإلنسان إن قال ملا (د) قالبهما. رأى وإنما وأمه أباه أحد يَر لم (ج) الرسول.
املشابكة الحياة فيه روح بل جسًدا ليس إنه أيًضا الجماد يف يقول أن لزمه للجسد مداخل روٌح بل
والشياطني. واإلنسان والجن واملالئكة والحيوانات والحرشات والطيور البهائم وسائر الفرس وكذلك له،
مالًكا رأى النبي يكون أال يوجب وال حيوانًا وال طريًا وال فرًسا وال حماًرا رأى ما أحًدا أن يوجب وهذا
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له. الحابس عليه الضاغط فهو الروح من أقوى البدن يجعل بأن ينتهي البدن عىل للروح
الحياة عىل التصور هذا يف الرتكيز يتم وبالتايل الحياة، مظاهر لكل منبع الروح أن صحيح
للروح الثنائي التصور يتحول وبالتايل بالبدن. الروح صلة تفسري يصعب أنه إال ومظاهره
صلة فهم يصعب كما آفة. باعتباره للبدن تطهرية ونظرٍة للروح، مثايل تصوٍر إىل والبدن
يف مادة ال تداخل أم جسًما، الروح كانت ملا مادة يف مادة مداخلة هي هل واملداخلة. التداخل
أصبح أن بعد داخيل أم خارجي التصور، هذا مصدر يهم وال روًحا؟ الروح كانت ملا مادة
ومدى ذاته التصور بنية هو املهم ولكن واالحتواء، والتمثل الرتجمة بفعل داخليٍّا الخارجي
واكتشاف التصور لهذا الذاتي النقد هو أيًضا واملهم العام. الحضاري التصور عن تعبريه
بل بدن، وال روح هو ال الذي اإلنسان هو ثالث طرٍف إىل الثنائية هذه من الخروج إمكانية
إال طبيعي التصور هذا أن ومع املرئي. والجسم املجرد الروح بني وسط الجسد، يف حياة
واحد نموذٌج هللا وحياة اإلنسان حياة وكأن إلهي، لتصوٍر كدليل استعماله من يخُل لم أنه

للحياة.
للبدن األولوية فتكون الروح، عىل ال البدن عىل لإلنسان الثنائي التصور يرتكن وقد
فرعيَّني؛ تصوَرين إىل املادي الطبيعي التصور هذا ينقسم وهنا الالمرئي. للروح ال املرئي
كالجسم مرئيٍّا واحًدا البدن يكون أو وأخالًطا وأعراًضا جواهر كثريًا البدن يكون أن ا إمَّ
الوحدة. عىل الثاني يركز بينما والتعدد، الكثرة عىل يركز ل األوَّ الشخص. أو القوة أو
هو البدن ويكون اإلنسان، أبعاض األبعاض؛ يف الكثرة هذه تكون وقد كثري، فاإلنسان
هي األبعاض هذه تكون وقد حدة.4 عىل بعض كل يفعل أن دون األبعاض لهذه الجامع

يف التي الروح كانت إذا (ه) أخرى. قوالَب يف أشياء رأوا وإنما البعض بعضهم يرون املالئكة أن وال
الزانية هي التي الروح إن يقول أن لزمه قالبه؛ هو الذي الجسد دون الفاعلة وهي اإلنسان هي الجسد
وهذا الزاني، غري واملجلود السارق غري املقطوع صار يداه وقطعت اإلنسان جلد فإذا والقاتلة. والسارقة
بنفسها مستطيعة اإلنسان يف هي التي الروح أن النظام فضائح ومن .«… والزاني «الزانية القرآن: ضد
اإلنسان نفس إنهما امليت العاجز يف يقول أن ا فإمَّ جسم والعجز عليها تدخل آلفة تعجز وإنما وبنفسها.
وإن بنفسه. حي اإلنسان أن بطل األوَّل قال فإن جسده. العاجز امليت إن يقول أو قادًرا حيٍّا يكون الذي
(الِفَرق، هللا لقدرة نفي وهو يموت، ال الحي ألن ميت إحياء عىل قادًرا هللا يكون أال وجب الثاني قال

ص١٣٥-١٣٦).
فاعل الجسد أبعاض من بعض كل يقول ال كثري. لديه فاإلنسان أساًسا. الهذيل أبي تصور هو هذا 4

ص٢٥). ج٢، (مقاالت، األبعاض هذه هو يقول ولكنه غريه، مع فاعل إنه وال االنفراد عىل
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يكون األوىل الحالة ويف جوهر. بدون أو الجسم وهو واحد جوهٍر عىل مجتمعة األعراض
يتحدد أو الناطق الحي هو الجوهر يكون الثانية الحالة ويف األخالط. هو االجتماع قانون
فإنه البدن تصور يف التعدد عىل الوحدة غلبت فإذا عنه.5 واملباينة التَّماس بنفس سلبًا
القوة هو اإلنسان فيصبح معنوية الوحدة تكون وقد املرئي. هذا هو أو الجسم هو يكون

البرش. هذا هو أو الشخص هو أو
هو اإلنسان يصبح حتى املعنوي املستوى إىل املادي املستوى من التصور ويتدرج
الثنائي. الروحي التصور مقابل يف واحدي ماديٌّ التصور هذا أن والحقيقة اإلنسان.6
مفاهيم عليه غلبت رصف طبيعيٌّ تصوٌر أنه إال والبداهة، الحس إىل أقرب أنه من وبالرغم

وطعم لون من مجتمعة أعراٌض والجسم مجتمعة، أعراٌض لديه فاإلنسان عمر؛ بن رضار تصور وهو 5

غريها جوهر يوجد وال وقوة، ورائحة وطعم لون كثرية؛ أشياءَ من ومجسة وبرودة وحرارة ورائحة
والرائحة والطعم اللون من األخالط هو اإلنسان برغوث: وعند ص٢٥). ج٢، ص٣١٣، ج١، (مقاالت،
املتحرك، فعل ما جهة من ال الحركة الساكن البعض فعل بعضه وسكن بعضه تحرك إذا ذلك. أشبه وما
يفعل اإلنسان أبعاض من بعض كل وأن الساكن، فعله ما جهة من ال السكون املتحرك البعض وفعل
الحر هو اإلنسان الطبائع: أصحاب وعند ص٢٥). ج٢، (مقاالت، اآلخر فعله ما جهة من ال اآلخر فعل
عظمه وكذلك حواسه، وسائر سمعه وكذلك االختالط، من الرضب بهذا اختلط والبلة. واليبس والربد
اإلنسان سليمان: بن عباد وعند ص٢٧). ج٢، (مقاالت، اإلنسان هي األمور هذه وجميع ودمه ولحمه
أربعة: يف بينها فيما تتمايز مشابهة أقاويُل الهيوىل وألصحاب ص٢٥). ج٢، (مقاالت، وأعراض جواهر
وقد عليه املوت وجوزوا وحياته، نطقه حالة يف إنسان وهو امليت، الناطق الحي الجوهر هو اإلنسان (أ)
يشء الجوهر يف (ج) وأعراضه. الجوهر وهو الناطق الحي هي اإلنسان (ب) إنسانًا. ال ذلك قبل كان
يشء الجوهر يف (د) وأعراضه. الجوهر يف وهو بصاحبه مختلط منه واحد وال مباين وال بمماس ليس
ج٢، (مقاالت، له مدبر أنه عىل الجوهر يف وهو بصاحبه مختلط منه واحد وال مباين وال بمماس ليس

ص٢٧).
الظاهر الشخص هو املرئي، الجسم هذا هو لديه فاإلنسان الهذيل، ألبي أيًضا التصور هذا ينسب 6

ج١، (مقاالت، اإلنسان جملة من وظفره اإلنسان شعر يجعل ال إنه وقيل ورجالن. يدان له الذي املرئي
فيه يكون أن يجوز وال منه ليست وأعراضه اإلنسان هو فالبدن املعتزلة جمهور رأي وهو ص١٢٥).
الذي هو اإلنسان األصم: بكر أبي وعند الروافض. رأي إنه أيًضا وقيل ص٢٤). ج٢، (مقاالت، عرض
ص٢٥). ج٢، (مقاالت، مدرًكا محسوًسا كان ما إال ونفى واحد. جوهٌر له، روح ال واحد يشءٌ وهو يرى،
ص٢٥). ج٢، (مقاالت، النظر أهل أكثر أيًضا وأنكره اإلنسان بعض القوة تكون أن النجار حسني وأنكر
القياس حقيقة يف إنسان برش ومعنى برش إنسان معنى برش، أنه معناه اإلنسان سليمان، بن عباد وعند

ص٢٥). ج٢، (مقاالت،
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املفاهيم من هروبًا واألبعاض، والكل والقوى واألخالط واألعراض الجواهر مثل الطبيعة
باقي تستبعد وال األعراض من واألظافر الشعر يستبعد وملاذا والبدن. الروح عن الالهوتية
وكيف البدن؟ من يخرج ما وكل اإلفرازات، كل مثل كجوهر البدن عن الخارجية األعراض

الخالص؟ الشعور وحياة والنطق، الحياة تستبعد
واملادي، الروحي يه بشقَّ الثنائي التصور عىل فعل كرد الثالث التصور يأتي وهنا
وال بينهما فصل ال وروح بدن هو فاإلنسان وحدته. اإلنسان إىل ويعيد والطبيعي، اإللهي
البدن. يف حالَّة طائرًة روًحا وليس والعمق، والعرض بالطول تتحدد مادة ليس تمايز،
لتعدد وإال األعراض باقي أو املباينة أو املماسة عليه تجوز ال يتجزأ، ال جزء اإلنسان
ذلك مع وهو الفردية.7 املسئولية واستحالت شخصيته وتكاثرت أفعاله وتعددت اإلنسان
يوجد ال ذلك ومع منه. الظاهرة الفعل آلة إال البدن وما فيه، فاعل وموجود العالم يف مدبر
عليه يجوز ولكن والطعوم، واأللوان والسكون الحركة عليه تجوز وال حقيقًة املكان يف
عالٌم وهو الجسد. غري جوهر أو معنًى فاإلنسان والكراهة. واإلرادة والحياة والقدرة العلم
ال ورائحة. لون له ساكنًا، متحرًكا بدا وإن والشعور الوعي حياة حياته حكيم. مختاٌر
فالبدن فيه. ويتجىل البدن يف يظهر ذلك ومع ظاهًرا. إال وصفه وال بل ملسه وال رؤيته يمكن
الشعور، حياة يف اإلنسان حقيقة له. واملدبر فيه املتحكم هو واإلنسان وللفعل، للحركة آلته
تعبري وكالهما العلم، عىل القائمة اإلرادة إن أي الواعية، اإلرادة يف تتمثل الشعور وحياة
واحد شعوٌر فهناك الشعور. حياة يف هلل مماثًال اإلنسان يصبح أيًضا وهنا الحياة.8 عن

موات البدن وروح، بدن ملعنيني، اسم فاإلنسان الحكم؛ بن هشام مثل الروافض بعض تصور هو هذا 7

ص٦٨). الِفَرق، ص٢٥-٢٦؛ ج٢، ص١٢٥، ج١، (مقاالت، األنوار من نور حساسة، آللة ال فاعلة والروح
اإلنسان هو الفعال إنسان. وكالهما وروح جسد اإلنسان برش، فعند املعتزلة. بعض رأي أيًضا وهو
الراوندي ابن (رواية عميق وال عريض وال بطويل ليس اإلنسان النظام وعند وروح. جسد هو الذي
البدن يف ساكنة والروح الروح، غري وهو القلب يف اإلنسان الراوندي ابن وعند الخياط). ينكرها التي

ص٥٤). (االنتصار،
الجسد هذا غري يشء اإلنسان معمر فعند الصالحي. فيه ويشاركه أساًسا عباد بن معمر رأي هو هذا 8

دون موضًعا يحل وال يلمس وال يرى ال متلونًا. وال ساكنًا وال محرًكا وليس قادر، عالٌم وهو املحسوس.
يف أم السماء يف أم الجسد هذا يف اإلنسان إن أتقول له: قيل فإذا مكان. دون مكان يحويه وال موضع،
الجنة ويف املدبر الجسد يف إنه أقول ولكن ذلك من شيئًا أطلق ال قال: النار؟ يف أم الجنة يف أم األرض
عريض وال بطويل ليس ألنه متمكنًا وال حاًال األشياء هذه من يشء يف هو وليس معذَّب، النار يف أو م منعَّ
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والبرصوسيلتني السمع كان فإذا واإلرادة. والبرصوالكالم والسمع والقدرة بالعلم يتصف
علًما الحياة تكون للعلم إيصاًال الكالم كان وإذا القدرة، عن تعبريًا اإلرادة كانت وإذا للعلم،
يف يتجىل حي كشعوٍر اإلنسان يظهر وبالتايل وعمًال؛ نظًرا الحي الشعور ويكون وإرادة،

املطاف.9 طول بعد صفاته اإلنسان ويسرتد والعمل، النظر يف واإلرادة، العلم
نابع بل غريها، أو الحكمة علوم من خارجي أثٍر عن ينتج ال التصور هذا أن والحقيقة
اإلنسان هو فاإلنسان مستقل. كمبحٍث اإلنسان الكتشاف ومحاولة الدين، أصول علم من

الصحابة يكون أالَّ ويوجب إنسانًا إنسان يرى أالَّ عليه يوجب القول هذا إن ثم وزن. ذي وال عميق وال
املجسد غري جوهر أو معنًى اإلنسان اإلنسان. حقيقة يف مذهبه ص١٥٤-١٥٥). (الِفَرق، هللا رسول رأوا
وال يمس وال يحس وال يرى وال متمكن، وال متلون وال ساكن وال بمتحرك ليس حكيم مختاٌر عالٌم وهو
الجسد مع وعالقته للجسد، مدبر لكنه زمان. يحرصه وال مكان يحويه وال موضع دون موضًعا يحل
أمًرا اإلنساني النفس بإثبات قضوا حيث الفالسفة من القول هذا أخذ وإنما والترصف. التدبري عالقة
العقول مثل عقلية موجوداٍت ذلك جنس من وأثبتوا متمكن، وال متميز وال بنفسه قائم جوهٌر هو ما
إنسانًا سماها التي النفس أفعال بني ميَّز الفالسفة مذهب إىل عباد بن معمر ميل كان ملا ثم املفارقة.
اإلرادة هو اإلنسان فعل إنسان. والنفس فحسب اإلرادة هو الناس فعل فقال جسد، هو الذي القلب وبني
ص١٠١-١٠٢). ج١، (امللل، الجسد فعل من فهي واالعتمادات والسكنات الحركات من ذلك سوى وما
والحركة والقعود القيام من التكليفية أفعاله توليًدا. أو كانت مبارشًة اإلرادة سوى فعل لإلنسان ليس
وهذا التوليد. طريق عىل ولكن املبارشة طريق عىل ال إرادته إىل مستندة كلها والرش الخري يف والسكون
أن أيًضا معمر وعند ص١٠٠-١٠١). ج١، (امللل، اإلنسان حقيقة يف مذهبه عىل بناه أنه غري عجب
يماس وال الحقيقة، يف مكان يف هو وليس له. آلة الظاهر والبدن العالم يف املدبر يتجزأ، ال جزء اإلنسان
والقدرة العلم عليه يجوز ولكن والطعم، واأللوان والسكون الحركة عليه يجوز وال يماسه، وال شيئًا
ص٢٦). ج٢، (مقاالت، يماسه وال ويرصفه بإرادته البدن هذا يحرك وأنه والكراهة، واإلرادة والحياة
كفر؛ اآلخرة ويف إيمان الجزأين أحد يف يحل أن لجاز جزء من أكثر كان لو ألنه يتجزأ ال جزء اإلنسان
لديه فاإلنسان الصالحي ا أمَّ ص١٢٥). ج١، (مقاالت، محال وذلك واحد حاٍل يف وكافًرا مؤمنًا فيكون
البدن هذا بعض يف جزء وهو والسكون، والحركة واملباينة املماسة عليه ويجوز يتجزأ ال جزء أيًضا

ص٢٦). ج٢، (مقاالت، األعراض جميع عليه وأجاز القلب، ومسكنه حالٌّ،
ثم هلل. واجبة أوصاف هي حكيم قادٌر عالٌم حيٌّ بأنه وصفه ألن اإلله به يوصف بما اإلنسان يوصف 9

أو وزن أو لون ذا أو يابًسا أو رطبًا أو بارًدا أو حارٍّا أو ساكنًا أو متحرًكا يكون أن عن اإلنسان نزه
معنى عىل ال له مدبر الجسد يف اإلنسان أن «زعم» وكما األوصاف. هذه عن منزَّه وهللا رائحة أو طعم
عىل ال فيه يجري بما عالم له مدبر أنه معنى عىل مكان كل يف عنده اإلله كذلك فيه، والتمكن الحلول
عىل يجرس فلم به؛ اإلله يوصف بما إياه بوصفه اإلنسان يعبد أن أراد فكأنه فيه، والتمكن الحلول معنى

ص١٥٥). (الِفَرق، إليه يؤدي بما القول إظهار
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(٣) الثورة إىل العقيدة من

والعجيب طبيعي. كبدٍن منه أقل هو ما إىل وال إلهي كروٍح منه أكثر هو ما إىل رده دون
تتحول كما اإلنسان، يف روحية نظرٍة إىل والتشبيه التجسيم أي املادية النظرة تتحول أن
واإلنسان هللا وكأن اإلنسان، يف طبيعية نظرٍة إىل اإللهيات يف التنزيه أي املثالية النظرة
شبَّه هللا نزَّه ما وإذا اإلنسان، نزَّه هللا شبَّه ما إذا والتنزيه. التشبيه يف ومتكامالن متقابالن

اإلنسان.

يفهللا مغرتبًا اإلنسان (2)

مغرتبًا، اإلنسان هناك طبيعي كموجوٍد اإلنسان عن املقاالت يف حاًرضا اإلنسان إىل وباإلضافة
وراء يقبع الذي املتعني واإلنسان والصفات، الذات نظرية وراء يقبع الذي الكامل اإلنسان
له نهاية وال له أول ال أي باق قديم خالصموجود كوعٍي أو كذات اإلنسان األفعال. نظرية
متعني كوعي أو كصفات واإلنسان وواحد. الحوادث، يشبه وال مكان يف يحل وال الزمان يف
بالحرية املتعني واإلنسان واإلرادة، والبرصوالكالم والسمع والحياة والقدرة بالعلم متحقق
الكامل، اإلنسان من املتعني اإلنسان تفرد التفرد؛ مبدأ هي الحرية وكأن بالعقل، واملتميز
اإلنسان يكون ثَمَّ وِمْن مسئولة؛ عاقلًة الحرية كانت ملا للحرية طبيعية نتيجٌة العقل وأن

الدين.10 أصول لعلم ل األوَّ الشق للعقليات النهائية النتيجة هي وأفعاًال وصفات ذاتًا

دراستنا: وكذلك إسالمية»، «دراسات يف القديم؟» تراثنا يف اإلنسان مبحث غاب «ملاذا دراستنا: انظر 10
.La Renaissance du Monde Arabe املشرتك املجلد يف Théologie ou Anthropologie
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