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مقدمة ال�سل�سلة

الرتاث  كتب  اإ�شدار  »اإعادة  عليه  اأُطِلق  الذي  امل�شروع  هذا  فكرة  اإن 
/ التا�شع ع�شر  ِ الإ�شالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريَّنينْ
«، قد نبعت من الروؤية التي تتبناها مكتبة الإ�شكندرية ب�شاأن  والع�شرين امليالِديَّنينْ
املعرفة،  جمالت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املحافظة  �شرورة 
بني  التوا�شل  لأهمية  تاأكيًدا  املتعاقبة  لالأجيال  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�شاهمة 
اأجيال الأمة عرب تاريخها احل�شاري؛ اإذ اإن الإنتاج الثقايف - ل �شكَّ - تراكمي، 
واإن الإبداع ينبت يف الأر�ص اخل�شبة بعطاء ال�شابقني، واإن التجديد الفعال ل 
يتم اإل مع التاأ�شيل. و�شمان هذا التوا�شل يعترب من اأهم وظائف املكتبة التي 

ا�شطلعت بها، منذ ن�شاأتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.

غري  �شائد  انطباع  وجود  هو  القرنني  هذين  لختيار  الرئي�شي  وال�شبب 
�شحيح؛ وهو اأن الإ�شهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�شلمون قد 
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية، ومل تتجاوزها. ولكن احلقائق املوثقة ت�شري اإىل 
غري ذلك، وتوؤكد اأن عطاء املفكرين امل�شلمني يف الفكر النه�شوي التنويري - واإن 



مر مبدٍّ وجزر - اإمنا هو توا�شل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة، مبا يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملعا�شرة التي ت�شمل القرنني الأخريين. 

يهدف هذا امل�شروع - فيما يهدف - اإىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة، 
ت�شم خمتارات من اأهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�شالح والتجديد الإ�شالمي 
املختارات  هذه  لإتاحة  ت�شعى  اإذ  واملكتبة  املذكوَرينْن.  الهجريَّنينْ  القرنني  خالل 
على اأو�شع نطاق ممكن، عرب اإعادة اإ�شدارها يف طبعة ورقية جديدة، وعرب الن�شر 
الإلكرتوين اأي�ًشا على �شبكة املعلومات الدولية )الإنرتنت(؛ فاإنها ت�شتهدف يف 

املقام الأول اإتاحة هذه املختارات لل�شباب ولالأجيال اجلديدة ب�شفة خا�شة. 

وي�شبق كلَّ كتاب تقدمٌي اأعده اأحد الباحثني املتميزين، وفق منهجية من�شبطة، 
بال�شياق  والتعريف  جهة،  من  واجتهاداتهم  الرواد  باأولئك  التعريف  بني  جمعت 
التاريخي/ الجتماعي الذي ظهرت فيه تلك الجتهادات من جهة اأخرى؛ مبا كان 
فيه من حتديات وق�شايا نه�شوية كربى، مع التاأكيد اأ�شا�ًشا على اآراء املوؤلف واجتهاداته 
والأ�شداء التي تركها الكتاب. وللتاأكد من توافر اأعلى معايري الدقة، فاإن التقدميات 
التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�شاتذة املتخ�ش�شني، 
وذلك بعد مناق�شات م�شتفي�شة، وحوارات علمية ر�شينة، ا�شتغرقت جل�شات متتالية 
لكل تقدمي، �شارك فيها كاتب التقدمي ونظراوؤه من فريق الباحثني الذين �شاركوا يف 
ن�شو�ص  تدقيق  على  املتخ�ش�شني  من  قامت جمموعة  كما  الكبري.  امل�شروع  هذا 

الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�شلية للكتاب.
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هذا، وتقوم املكتبة اأي�ًشا - يف اإطار هذا امل�شروع - برتجمة تلك املختارات 
اإىل الإجنليزية ثم الفرن�شية؛ م�شتهدفة اأبناء امل�شلمني الناطقني بغري العربية، كما 
اأنحاء  الراأي يف خمتلف  البحث واجلامعات وموؤ�ش�شات �شناعة  �شتتيحها ملراكز 
العامل. وتاأمل املكتبة اأن ي�شاعد ذلك على تنقية �شورة الإ�شالم من الت�شويهات 
التي يل�شقها البع�ص به زوًرا وبهتانًا، وبيان زيف كثري من التهامات الباطلة التي 

هم بها امل�شلمون يف جملتهم، خا�شة من ِقَبل اجلهات املناوئة يف الغرب. ُيتَّ

الإ�شالمي  الفكر  والإ�شالح يف  التنوير  رواد  كتابات  كبرًيا من  ق�شًما  اإن 
خالل القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني، ل يزال بعيًدا عن الأ�شواء، 
ومن ثم ل يزال حمدود التاأثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهها جمتمعاتنا. 
اأ�شباب  النه�شوي الإ�شالمي �شبًبا من  الق�شم من الرتاث  ورمبا كان غياب هذا 
تكرار الأ�شئلة نف�شها التي �شبق اأن اأجاب عنها اأولئك الرواد يف �شياق واقعهم 
الأزمات  تفاقم  اأ�شباب  من  �شبًبا  اأي�ًشا  الغياب  هذا  كان  ورمبا  عا�شروه.  الذي 
الفكرية والعقائدية التي يتعر�ص لها اأبناوؤنا من الأجيال اجلديدة داخل جمتمعاتنا 
العربية والإ�شالمية وخارجها. ويكفي اأن ن�شري اإىل اأن اأعمال اأمثال: حممد عبده، 
والأفغاين، والكواكبي، وحممد اإقبال، وخري الدين التون�شي، و�شعيد النور�شي، 
ل الفا�شي، والطاهر ابن عا�شور، وم�شطفى املراغي، وحممود  ومالك بن نبي، وعالَّ
 �شلتوت، وعلي �شريعتي، وعلي عزت بيجوفت�ص، واأحمد جودت با�شا - وغريهم - 
ل تزال مبناأًى عن اأيدي الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف اأغلبية البلدان العربية 
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اأو  اأوروبية  جمتمعات  يف  يعي�ص  الذي  امل�شلم  ال�شباب  عن  ف�شاًل  والإ�شالمية، 
هذه  ترجمة  اأجل  من  م�شاعًفا  عبًئا  املكتبة  على  يلقي  الذي  الأمر  اأمريكية؛ 
ا  )ورقيًّ عليها  احل�شول  وتي�شري  بالعربية  ن�شرها  اإعادة  فقط  ولي�ص  الأعمال، 

ا(. واإلكرتونيًّ

والإبداع،  والتجديد،  الإحياء،  بني  للجمع  ي�شعى  امل�شروع  هذا  اإن 
والتوا�شل مع الآخر. ولي�ص اهتمامنا بهذا الرتاث اإ�شارة اإىل رف�ص اجلديد الوافد 
علينا، بل علينا اأن نتفاعل معه، ونختار منه ما ينا�شبنا، فتزداد حياتنا الثقافية ثراًء، 
والوافد،  املوروث  بني  واجلديد،  القدمي  بني  البناء  التفاعل  بهذا  اأفكارنا  وتتجدد 
امل�شرتك،  الإن�شاين  الرتاث  اإ�شهاًما يف  اجلديد،  اجلديدة عطاءها  الأجيال  فتنتج 

بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها. 

العلم  لطالب  وثرية  اأ�شيلة  معرفية  م�شادر  اإتاحة  يف  ن�شهم  اأن  هو  واأملنا 
والثقافة داخل اأوطاننا وخارجها، واأن ت�شتنه�ص هذه الإ�شهامات همم الأجيال 
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�شها الأمة؛ م�شتلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �شار عليه اأولئك الرواد الذين عا�شوا خالل القرنني 
الهجريني الأخريين، وتفاعلوا مع ق�شايا اأمتهم، وبذلوا ق�شارى جهدهم واجتهدوا 

يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�شرهم من اأجل نه�شتها وتقدمها. 
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مكتبة  يف  م�شئولياتنا  اأوىل  ومن  مهماتنا  اأوجب  من  اأن  وجدنا  لقد 
ويف  م�شر،  ال�شباب يف  من  اجلديدة  الأجيال  توعية  يف  ن�شهم  اأن  الإ�شكندرية، 
غريها من البلدان العربية والإ�شالمية، وغريهم من ال�شباب امل�شلم يف البالد غري 
الإ�شالمية  بالعطاء احل�شاري للعلماء امل�شلمني يف الع�شر احلديث، خالل القرنني 
خ النطباع ال�شائد اخلاطئ، الذي  امل�شار اإليهما على وجه التحديد؛ حتى ل يرت�شَّ
�شبق اأن اأ�شرنا اإليه؛ فلي�ص �شحيًحا اأن جهود العطاء احل�شاري والإبداع الفكري 
للم�شلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�شت عليها عدة قرون، وال�شحيح هو 
اأنهم اأ�شافوا اجلديد يف زمانهم، واملفيد لأمتهم ولالإن�شانية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�شعي لتح�شني نوعية احلياة لبني الب�شر جميًعا.

واإذا كان العلم ح�شاد التفكري واإعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة، 
فاإن الكتب هي اآلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�ص عرب الأجيال وفيما بني 

الأمم.
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حممد حلمي عبد الوهاب

تقـدمي

الق�شايا  واأعقد  اأقدم  من  والعلم  والفل�شفة  الّدين  بني  العالقة  ق�شية  تعد 
والعقدي؛ حيث  الفل�شفّي  ال�شعيدين  على  الإ�شالم  فال�شفة  بها  ا�شتغل  التي 
باملباحث  التوحيد، مروًرا  اإىل الإرها�شات الأوىل لعلم  التاريخية  ترجع جذورها 
والنبوة  العامل  وخلق  اهلل  وجود  اأدلة  ق�شايا  تناولت  التي  الإ�شالمية  الفل�شفية 
امل�شلحني  كتابات  احلديث يف  الع�شر  ظهورها خالل  اإىل  و�شوًل  واملعاد...اإلخ، 
فيه  طرحت  الذي  احلديث  الع�شر  ثقافة  مع  تتنا�شب  �شياقات  وفق  واملجددين 
مثل: الإعجاز العلمي يف القراآن، وموقف الدين من النظريات العلمية احلديثة، 
والرتقاء،  الن�شوء  ونظرية  الإن�شان،  باأ�شل  املتعلقة  دارون  نظرية  مقدمتها:  ويف 
وحية  الرُّ القيم  بني  واملقابلة  القراآين،  الن�ص  و�شالمة    النبي  اأمية  وق�شية 

وحية احلديثة...اإلخ. الإ�شالمية والأخالق الفل�شفية والرُّ

الق�شايا  هذه  مثل  مناق�شة  املعا�شرين  املجددين  على  لزاًما  كان  فقد 
العقدي  ال�شت�شراق  حركة  ظهور  عقب  ول�شيما  ومقالتهم،  م�شنفاتهم  يف 
)1266-1323هـ/  عبده  حممد  الإمام  الأ�شتاذ  ويعد  الإحلادية.  واجلمعيات 
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1366هـ/  )ت  الرازق  عبد  م�شطفى  وال�شيخ  ومدر�شته،  1849-1905م( 
1947م( وتالمذته، من اأبرز املفكرين امل�شلمني الذين اأولوا اهتماًما بالًغا بق�شايا 
العالقة بني الفل�شفة، كن�شق عقلي، والقراآن باعتباره الد�شتور الإلهي للم�شلمني 
الذي يعرب عن علم اهلل وقدره. ومن هنا، تبدو اأهمية درا�شة هذا الكتاب الذي 
يوؤكد يف منحاه املنهجي على اأهمية الدر�ص الفل�شفي يف ال�شياق النه�شوي من 

جهة، ويتميز بغلبة الجتاه النقدي التوفيقي من جهة اأخرى.

اأوًل: التعريف باملوؤلف

 -1899 )1317-1383هـ/  مو�شى  يو�شف  املجدد حممد  الفقيه  يحتل 
1963م( لقب ُم�شلح بامتياز؛ لي�ص فقط لأنه جمع يف جعبته بني التعليم الدينّي 
التقليدي الأزهري والتعليم احلديث، فقد كان ذلك من �شمات اأغلب �شيوخه 
مدر�شة  تابع  لأنه  واإمنا  وغريهما،  البهّي  وحممد  الرازق  عبد  كم�شطفى  واأقرانه 
يتعلق  ما  بخا�شة  جوانبها،  اأغلب  يف  الإ�شالحية  عبده  حممد  الإمام  الأ�شتاذ 

باإ�شالح العملية التعليمية يف الأزهر ال�شريف.

ت�شغله  ومل  يتزوج  فلم  للعلم؛  نف�شه  وهب  قد  الرجل  اإّن  يقال  واحلق 
املنا�شب عن م�شروعه الإ�شالحي، واإمنا ق�شى حياته كلها يف �شبيل اأمنية غالية 
عزيزة على قلبه، األ وهي: الإ�شالح والتجديد، بحيث لقى يف �شبيلها الكثري 
ابتداًء  والالحقني،  ال�شابقني  امل�شلحني  من  العديد  حظ  كان  كما  العنت،  من 
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بالأ�شتاذ الإمام حممد عبده، ومروًرا بال�شيخني املراغي وم�شطفى عبد الرازق، 
ولي�ص انتهاًء بال�شيخ عبد املتعال ال�شعيدي.

وك�شاأن العديد من اأترابه اأي�ًشا، ولد حممد يو�شف مو�شى يف بيئة علمية 
�شاحلة، حيث در�ص اأبوه يف الأزهر حيًنا من الزمان، كما كانت اأمه حافظة للقراآن 
الكرمي؛ نظًرا لن�شاأتها يف بيت من اأبرز بيوت العلم، فوالدها ال�شيخ ح�شني وايل 
ال�شريف.  الأزهر  اأعالم  من  كانا  ال�شغري  وايل  ح�شني  ال�شيخ  واأخوها  الكبري 
وكان ع�شًوا يف  الأعلى،  الأزهر  العام ملجل�ص  ال�شكرتري  من�شب  �شغل  والأخري 

جمل�ص ال�شيوخ، وع�شًوا يف جممع اللغة العربية. 

اأما الدكتور حامد وايل، فقد در�ص هو الآخر يف كل من الأزهر ودار العلوم، 
ثم ا�شتكمل درا�شته يف برلني، وعاد كبرًيا لالأطباء بوزارة املعارف امل�شرية، وكذلك 
�شلك اأخوه اأحمد نف�ص امل�شلك، يف حني �شافر اإبراهيم وايل اإىل اإجنلرتا للدرا�شة، 

وعاد مدر�ًشا بدار العلوم، ومفت�ًشا بوزارة املعارف. 

يونية )1899م/ 1317هـ(،  �شهر  يو�شف مو�شى يف  الدكتور حممد  ولد 
اأن تعمل بن�شيحة  وتويف والده يف ال�شنة الأوىل من حياته. وقد رف�شت والدته 
عمه الذي اأ�شار عليها اأن تعده لي�شبح فالًحا ي�شرف على �شوؤون الزراعة، قائلة 
ا يلتف النا�ص من  له: اإن ابني هذا �شيكون �شاحب عمود! اأي �شيكون عاملًا اأزهريًّ

حوله، ليدر�شوا عليه، وي�شتفيدوا من علمه. 
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اأحد  يف  الأويّل  تعليمه  ال�شيخ  تلقى  اأي�ًشا  النابغني  من  اأقرانه  وكعادة 
الكتاتيب بقريته، فحفظ القراآن الكرمي كاماًل وهو �شغري، ثم التحق بالأزهر ابتداء 
من العام )1330هـ/ 1912م( اإىل اأن نال ال�شهادة العاملية بتفوق �شنة )1343هـ/ 
1925م(. بعد ذلك ُعني مدر�ًشا مبعهد الزقازيق ملدة ثالث �شنوات اإىل اأن ُف�شل 
هـ/ 1945م( -وكان  املراغي )ت 1364  ال�شيخ  قرار  ب�شبب  تلك  وظيفته  من 
�شيًخا لالأزهر اآنذاك- الذي طلب الك�شف الطبي على جميع املعينني، ومل ينجح 
حممد يو�شف مو�شى يف جتاوز الك�شف الطبي؛ نظًرا ل�شدة �شعف ب�شره، والذي 
يف  اأي�ًشا  �شبًبا  يكون  اأن  كاد  وظيفته-  من  ف�شله  يف  �شبًبا  كان  اأنه  عن  - ف�شاًل 
احليلولة بينه وبني اأن يكون طالًبا منتظًما يف ق�شم التخ�ش�ص، لول تدخل ال�شيخ 
عبد املجيد �شليم )ت 1374هـ/ 1954م( الذي قبل بانت�شابه على اأن مُيتحن يف 

مواد الفرق الثالث التي يتكون منها نظام التخ�ش�ص يف اآخر العام.

 ورغم جناحه يف هذا المتحان ال�شاق، فاإّن ال�شيخ الظواهري )ت 1363هـ/ 
اأن  منتظًما، يف حني  ولي�ص  منت�شًبا  اأنه كان طالًبا  تعيينه بحجة  رف�ص  1944م( 
موقفه هذا كان ب�شبب اجلفاء الذي وقع بينه وبني ال�شيخ ح�شني وايل خال ال�شيخ 
حممد يو�شف مو�شى! ونتيجة لياأ�شه من التعيني يف الأزهر؛ اجته اإىل تعلم اللغة 
الفرن�شية لتكون و�شيلة لدرا�شة احلقوق وال�شتغال باملحاماة فيما بعد. وبالفعل 
ا�شتغل ال�شيخ باملحاماة ال�شرعية، متمرنًا يف مكتب حممد بك عز العرب يف �شنة 
)1351هـ/ 1932م( اإىل اأن ثبتت قدمه اأمام اأ�شاطني املحامني امل�شهورين اآنذاك 

اأمثال: خريت بك را�شي، وعبد الرزاق بك القا�شي، وغريهما. 
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وملا انتهت م�شيخة الأزهر اإىل ال�شيخ املراغي مرة ثانية يف �شنة )1355هـ/ 
باملعاهد  مدر�ًشا  مو�شى  يو�شف  حممد  تعيني  املراغي  ال�شيخ  طلب  1936م(، 
الأزهرية وطلب اإعفاءه من الك�شف الطبي؛ فتم تعيينه يف معهد طنطا اأوًل، ثم 
ُرقي مدر�ًشا بكلية اأ�شول الدين للفل�شفة والأخالق يف عام )1356هـ/ 1937م( 
ثانًيا. واإىل هذه املرحلة املهمة من حياته ترجع بدايات كتابته يف املجالت العلمية 
اخلا�شة  الدرا�شات  بع�ص  الفرن�شية  عن  يرتجم  بداأ  كما  الأزهر،  جملة  وبخا�شة 
بتاريخ الفل�شفة يف ال�شرق والغرب، موؤكًدا اأن درا�شة الفل�شفة يجب اأن تكون عونًا 
لنا على حل ما يعرت�شنا من م�شكالت ومع�شالت، واأن نتخل�ص من الروا�شب 

التي جعلتنا نعد الفل�شفة اأمًرا ثقياًل، اأو اأن نرى فيها تفكرًيا يجايف الدين!

ويف �شيف )1357هـ/ 1938م( �شافر اإىل فرن�شا ا�شتعداًدا للح�شول على 
ما�شينيون  لوي�ص  الفرن�شي  امل�شت�شرق  على  تعرف  وهناك  الدكتوراه،  درجة 
)ت 1381هـ/ 1962م( واتفق معه على خطة الدرا�شة والبحث. ثم رجع اإىل 
م�شر وزار فرن�شا مرة اأخرى عام )1358هـ/ 1939م(، بيد اأنه مل ميكث بها اإل 
ب�شعة اأيام فقط، فقفل راجًعا اإىل م�شر بعد اأن ظهرت يف الأفق نذر احلرب العاملية 
اإليها ا�شتاأنف ات�شاله العلمي بال�شيخ م�شطفى عبد الرازق  الثانية. وبعد عودته 
الذي حدد له اأياًما بعينها يجتمع به فيها ملراجعة بحوثه ودرا�شاته، متهيًدا للبدء يف 

كتابة اأطروحته متى رجع اإىل فرن�شا بعد انتهاء احلرب. 
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وبالفعل ما اإن و�شعت احلرب اأوزارها حتى تقدم ال�شيخ بطلب اإجازة دون 
من  لالنتهاء  اخلا�شة  نفقته  على  فرن�شا  اإىل  ثانية  و�شافر  الأزهر،  اإدارة  اإىل  مرتب 
لالأزهر  �شيًخا  الرازق  عبد  م�شطفى  اأ�شتاذه  ُعني  وملا  ر�شد.  ابن  اأطروحته حول 
تلميذه  باإحلاق  �شارع  دي�شمرب 1945م(  املحرم 1365هـ/ 27 من  يف )23 من 
بالبعثة الأزهرية بفرن�شا؛ تقديًرا جلهوده املخل�شة ومثابرته  حممد يو�شف مو�شى 
البحث  ال�شيخ يف  �شنوات ق�شاها  والعلم. وبعد ثالث  الدرا�شة  اأجل طلب  من 
ابن  راأي  والفل�شفة يف  »الدين  اأعدها عن  التي  اأطروحته  مناق�شة  مت  والتح�شيل 
ر�شد وفال�شفة الع�شر الو�شيط« بقاعة »ري�شيليو« الكربى بجامعة ال�شوربون �شنة 

)1367هـ/ 1948م(.

كانت جلنة املناق�شة مكونة من خم�شة اأ�شاتذة من ال�شوربون والكوليج دي 
فران�ص، وقد تراأ�شها الربوف�شور ليفي بروفن�شال، كما �شهدها طه ح�شني مع نخبة 
من دار�شي العلم يف باري�ص عربًا وم�شلمني. وبعد نحو خم�ص �شاعات كاملة من 
ال�شوربون -وهي دكتوراه  اأرقى درجة علمية متنحها جامعة  ال�شيخ  املناق�شة حاز 
بعده  اأزهري  عليها  يح�شل  والتي مل  ا-  م�شرِّف جدًّ بدرجة  الفل�شفة  الدولة يف 

با�شتثناء حممد عبد اهلل دراز )ت 1377هـ/ 1958م(.

امليتافيزيقا  جلنة  يف  خبرًيا  اختري  فقد  به  ما�شينيون  لوي�ص  لقتناع  ونظًرا 
تر�شيح  بناء على  بفرن�شا  طالًبا  يزال  وهو ل  بالقاهرة  اللغوي  باملجمع  )الفل�شفة( 
ما�شينيون له. وبعد ح�شوله على الدكتوراه انتدبه الأزهر يف �شيف )1367هـ/ 
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1948م( لق�شاء �شهرين يف رحلة علمية بكل من اإ�شبانيا وبالد املغرب العربي، 
طلًبا لنفائ�ص الرتاث الإ�شالمي، وكان من نتائج ذلك اأن عرث يف مكتبة الأ�شكوريال 
على ر�شالة �شغرية من تا�شفني اأحد ملوك اأ�شرة املرابطني تت�شمن حتذيًرا من كتب 

الإمام الغزايل وتق�شي بتحرمي قراءتها! وتدعو اإىل �شرورة اإبادتها.

يعمل  اأن  الدكتوراه  بعد ح�شوله على  عليه  قد عر�ص   وكان طه ح�شني 
لن  له طه ح�شني:  فقال  بدياًل،  بالأزهر  ير�شى  باأنه ل  فاأجابه  امل�شرية،  باجلامعة 
طه  نبوءة  �شدقت  وبالفعل  الأزهر!  خدمة  غري  اأريد  ل  فقال:  الأزهر!  يقدرك 
باري�ص  1948من  �شيف  اأواخر  يف  مو�شى  الدكتور  عاد  ما  �شرعان  اإذ  ح�شني؛ 
يحمل اأرقى درجة علمية، ليعمل يف ذات الف�شل الذي كان يدر�ص فيه، وياأخذ 
نف�ص الراتب الذي كان مقدًرا له من قبل! ويدر�ص نف�ص املناهج العقيمة التي 
تدور يف حلقة مفرغة ل ُيدرى اأين طرفاها!! ومع ذلك، مل يوؤمله عدم تقدير الأزهر 

له بقدر ما اآمله ما كان عليه من جمود وتخلف؛ ف�شعى اإىل جتديده واإ�شالحه.

الأزهر  يف  ال�شيوخ  وبني  بينه  اخلالف  ا�شتد  ما  �شرعان  احلال؛  وبطبيعة 
مقاًل خطرًيا  الأهرام  ن�شر يف جريدة  اأن  بعد  ول�شيما  واإ�شالحه،  تطويره  حول 
حول »ال�شيا�شة التعليمية بالأزهر« دعا فيه اإىل اأن يكون الق�شم البتدائي بالأزهر 
م�شرتًكا مع املدار�ص البتدائية مب�شر، بحيث ُيختار طالب الق�شم الثانوّي باملعاهد 
الدينية من املدار�ص البتدائية، بعد اأن تكرث بها املواد الدينية املنا�شبة، وبحيث 
يكون الطالب الأزهرّي يف املرحلة الثانوية ُمهيًئا لدرا�شة لغة اأجنبية اأمل بها من 
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ا لدرا�شة ال�شرورّي من فروع الثقافة املختلفة، فيت�شاوى مع زميله  قبل، وم�شتعدًّ
ا اإل يف  يف املدار�ص العامة من جهة، ول ينقطع للدرا�شة التخ�ش�شية انقطاًعا تامًّ

مرحلة اجلامعة من جهة اأخرى.

ونتيجة لذلك؛ مل ت�شُف احلياة العلمية لل�شيخ يف الأزهر بعد مقاله هذا، 
وبعد اأن ناواأه َمن ل ُيقّدر حرية الراأي، وعّدوه خ�شًما لدوًدا؛ فما كان منه اإل اأن 
له  ا(  حاليًّ )القاهرة  الأول  فوؤاد  بجامعة  احلقوق  كلية  اأ�شاتذة  بع�ص  تر�شيح  قبل 
ل�شغل وظيفة اأ�شتاذ م�شاعد لل�شريعة بكلية احلقوق بعد ياأ�شه من اإ�شالح الأزهر 
كلية  اإىل  ال�شيخ  ينتقل  اأن  نوُن -والأوىل-  املَظنْ جامًعا وجامعة)1( على حني كان 
باري�ص!  الدولة من  فيها دكتوراه  نال  التي  الإ�شالمية  الفل�شفة  �َص  لُيدرِّ الآداب 
معارفه  بغزارة  احلقوق  بهر طالب  الفائقة حني  ال�شيخ جدارته  اأثبت  ذلك  ومع 

و�شمول نظرته على نحو ما يبدو وا�شًحا من موؤلفاته الفقهية يف هذا ال�شاأن.

)1(   كان لنتقال ال�شيخ اإىل اجلامعة َدِوّي يف املحيط الثقايف عرب عنه اأميا تعبري �شاحب الر�شالة اأحمد ح�شن الزيات 
يف مقال له بعنوان: »ثروة من ثروات الأزهر تنتقل اإىل جامعة فوؤاد« )الر�شالة، العدد 941، �ص 822( ومما جاء 
فيه: »وقد كان الأزهر اأوىل بهذه الثمرات النا�شجة التي تفتحت يف جوه، وعا�شت بُروحه، وتعمقت يف ثقافته، 
اأخذت بن�شيب موفور من العلم احلديث بلغته ويف موطنه، فاكتملت له الأداة لتجديد البايل، واإ�شالح  ثم 
الفا�شد، وتقومي املعوج مما كرثت ال�شكوى منه، وطال اجلدل فيه من اأنظمة الأزهر، وكتبه، ولكن الأزهر لأمر 
يعلمه اهلل ل يريد اأن يغري ما بنف�شه، ول يحب اأن يعرتف بالف�شل لأهله، والكفاة اإذا مل يجدوا الإن�شاف يف 
بيئتهم ومن ع�شريتهم حتولوا اإىل النظام املن�شف، والعلماء اإذا مل يجدوا احلقل مهيًئا تركوه اإىل املكان الطيب«.  
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م�شاعًدا  اأ�شتاًذا  احلقوق  بكلية  ال�شيخ  ق�شاها  �شنوات  ثالث  نحو  وبعد 
لل�شريعة، ُرقي �شنة )1374هـ/ 1955م( اأ�شتاًذا ورئي�ًشا لق�شم ال�شريعة بجامعة 
عني �شم�ص، وظل بها حتى اأحيل اإىل املعا�ص �شنة )1378هـ/ 1959م()1(. ويف 
العام التايل )1379هـ/ 1960م( ات�شل به وزير الأوقاف امل�شرّي اأحمد عبد اهلل 
بذلك.  فقبل  بالوزارة  والثقافة  للدين  م�شت�شاًرا  يعمل  اأن  عليه  وعر�ص  طعيمة، 
القراآن  لتف�شري  خمتلفة  جلانًا  وكّون  الإ�شالم«،  »منرب  جملة  اأ�شدر  ما  و�شرعان 
تف�شرًيا يتنا�شب وحال الع�شر، اإىل غري ذلك من امل�شروعات الإ�شالمية املتعددة. 

ال�شوؤون  بوزارة  الأ�شرة  اإ�شالح  جلنة  يف  لال�شرتاك  اأي�ًشا  ُدعي  كما 
الجتماعية، ويف جلنة اإ�شالح منهج الدين يف وزارة الرتبية والتعليم، وكان رئي�ًشا 
جلماعة الأزهر للن�شر والتاأليف، كما �شارك يف اأعمال املوؤمتر الإ�شالمي والربامج 
الإذاعية الدينية. وظل دوؤوبًا يف عمله اإىل اأن �شاءت اأحواله ال�شحية، ووافته املنية 

)1(   وكان ال�شيخ قد انتدب اأثناء عمله باجلامعة ثالث مرات لإلقاء حما�شرات يف تخ�ش�ص ال�شريعة الإ�شالمية 
يف كلية احلقوق بجامعة اخلرطوم. ومما اأُثر عنه يف هذا ال�شياق اأنه جعل املنهج الدرا�شي هناك –وكان خمتلًفا 
عما هو معمول به يف م�شر- على نف�ص منهج كليات احلقوق امل�شرية. فغري لغة الدرا�شة يف كثري من املواد 
من الإجنليزية اإىل العربية؛ ونتيجة لذلك مت اختيار عميد الكلية من ال�شودانيني بعد اأن كان يتم اختياره من 
الإجنليز. كما وقف �شد الإجراء الذي كانت تتبعه الكلية اخلا�ص با�شتقدام م�شت�شرقني لالإ�شراف على الطلبة 
اأن يتوىل هذه املهمة دون  اأ�شتاذ ال�شريعة امل�شلم هو الذي يجب  باأن  يف مادة ال�شريعة الإ�شالمية، واأ�شر 
�شواه مهما بلغت مكانته العلمية. ويذكر اأي�ًشا اأنه متتع ب�شالت قوية اأثناء وجوده هناك بالزعيم ال�شوداين 
ال�شدد:  بهذا  راجع  كاماًل.  اأ�شبوًعا  اآبا  بجزيرة  الوا�شعة  مزارعه  يف  ا�شت�شافه  والذي  املهدي،  الرحمن  عبد 
حممد الد�شوقي، حممد يو�شف مو�شى الفقيه الفيل�شوف وامل�شلح املجدد، دم�شق، دار القلم، الطبعة الأوىل، 

1424هـ/ 2003م، �ص 22-21. 
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يف �شباح يوم )18ربيع الأول 1383هـ/ 8 اأغ�شط�ص 1963م(، تارًكا على مكتبه 
فتاوى واإجابات لل�شعوب الإفريقية والآ�شيوية.

ثانًيا: جهوده الإ�صالحية

جاءت جهود ال�شيخ التجديدية الإ�شالحية تبًعا لثقافته العلمية املو�شوعية 
والفقهية-  والأخالقية  الفل�شفية  الدرا�شات  تخ�ش�ص  عليها  غلب  -واإن  التي 
�شاعدت  التي  العوامل  راأ�ص  وعلى  الإ�شالمية.  الثقافة  فروع  اأغلب  ا�شتوعبت 

على تكوين هذه الثقافة العلمية الوا�شعة)1(:

اأكرب الأثر يف توجيهه  )1(   البيئة العلمية التي ن�شاأ فيها �شيخنا، حيث كان لها 
واإر�شاده جتاه طلب العلم والتعمق يف املعرفة، الدينية منها ب�شفة خا�شة.

)2(  ا�شتعداده النف�شي ونبوغه الفطري، وحمبته للقراءة على اختالف مو�شوعاتها 
وتنوع تخ�ش�شاتها.

)3(  جمعه بني التعليمني الديني التقليدي واملدين احلديث، �شاعده على ذلك 
و�شيلة  اتخذها  حيث  حياته،  من  مبكرة  مرحلة  يف  الفرن�شية  للغة  اإجادته 

للتزود بالثقافة الغربية، واأداة يف اأبحاثه العلمية.

)1(   حممد الد�شوقي، حممد يو�شف مو�شى...، مرجع �شابق، �ص 38.  
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الإ�شالح  يف  بارز  دور  لهم  كان  ممن  املجددين  ال�شيوخ  من  لعدد  )4(  تلمذته 
الرازق  عبد  وم�شطفى  �شليم،  املجيد  وعبد  املراغي،  كال�شيخ  والتجديد 
فقد  عبده،  حممد  الإمام  الأ�شتاذ  مدر�شة  اإىل  ا  تاريخيًّ ينتمي  ممن  وغريهم 
بيده،  ال�شيخ والأخذ  الرازق دور كبري يف رعاية  لل�شيخ م�شطفى عبد  كان 
ول اأدل على ذلك مما قاله يف معر�ص تقدميه للطبعة الثانية من كتاب »تاريخ 
الأ�شتاذ  »واإين لأعرف  فيها:  والتي جاء  يو�شف مو�شى،  الأخالق« ملحمد 
ال�شاب عاملًا موفور الن�شاط، موفور الذكاء، كرمي الأخالق، مغرًما بالدر�ص، 
والتما�ص املزيد من العرفان. ومن جتمعت له هذه اخلالل يف عنفوان �شبابه، 
اأن يزيد  واأ�شال اهلل  العلمية...  النجاح يف احلياة  اأدوات  ا�شتكمل كل  فقد 
يف  ا�شمه  يخلد  واأن  وتوفيًقا،  العلم  خدمة  �شبيل  يف  قوة  الأ�شتاذ  �شديقي 
يف  والأخالقية  الفل�شفية  الدرا�شات  نه�شة  يف  ال�شابقني  العاملني  �شجل 

اجلامع الأزهر ال�شريف«) 1(.

من  تخرج  باأنها جميًعا  يق�شي  ال�شيخ  على جهود  يقف  من  فاإن  ولذلك 
ت�شريعاته  يف  الإ�شالم  خطى  ترت�شم  فهي  واحًدا،  هدًفا  ا  وتتغيَّ واحدة،  م�شكاة 
اأن تكون لهذه  اأبلغ احلر�ص على  الدنيا والآخرة، وحتر�ص  اأمر  التي �شلح عليها 
ال�شواء.  على  واجلماعات  الأفراد  حياة  الأوىل يف  والكلمة  ال�شيادة  الت�شريعات 
لكن هذا ل مينع من القول اإن جهود ال�شيخ قد متحورت حول عدد من الق�شايا 

)1(   م�شطفى عبد الرازق، تقدمي كتاب فل�شفة الأخالق يف الإ�شالم، القاهرة، 1940م، �ص 5- 7.
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املركزية، ياأتي يف مقدمتها كل من: اإ�شالح الأزهر، واإ�شالح التعليم بوجه عام، 
اأ�شماه  ما  وبلورة  والأخالقّي،  الفل�شفّي  الفكر  الإ�شالمّي، وجتديد  الفقه  وجتديد 

»احلل الإ�شالمي« لكافة ق�شايا واإ�شكالت الواقع. 

ومن بني تلك الق�شايا، ت�شتحق جهوده يف اإ�شالح الأزهر مزيًدا من البيان 
والتو�شيح؛ نظًرا لأنها ت�شمنت العديد من الأفكار املهمة من ناحية، ف�شاًل عن 
اأنها راعت ال�شياق التاريخّي وجوهر العملية التعليمية بالأزهر حا�شًرا وم�شتقباًل 
من ناحية اأخرى. ومن املعلوم اأن البدايات الأوىل لإ�شالح الأزهر تعود اإىل �شنة 
)1161هـ/ 1748م( عندما عينت الدولة العثمانية والًيا على م�شر، هو اأحمد 
ا بالعلوم الريا�شية يف الوقت الذي كان فيه  با�شا املعروف بكور وزير، وكان مهتمًّ
ال�شيخ عبد اهلل ال�شرباوي �شيًخا لالأزهر، مروًرا بجهود ال�شيخ ح�شن العطار الذي 
توىل م�شيخة الأزهر يف عهد حممد علي، بداية من �شنة )1246هـ/ 1830م(، 

حتى وفاة ال�شيخ �شنة )1250هـ/ 1835م(.

على اأن دعاوى الإ�شالح والتجديد قد بلغت اأوجها على يد الأ�شتاذ الإمام 
حممد عبده، والذين جاءوا من بعده من تالمذته الذين تابعوا م�شاره يف الإ�شالح 
والتجديد وتولوا م�شيخة الأزهر كال�شيخ املراغي، وم�شطفى عبد الرازق، وحممد 
ماأمون ال�شناوي )ت 1369 هـ/ 1950م(، وال�شيخ حممود �شلتوت )ت 1383هـ/ 
والتقليد  اجلمود  على  حملوا  ممن  الأزهر  علماء  بع�ص  اإىل  بالإ�شافة  1963م(. 

كال�شيخ عبد املتعال ال�شعيدي وغريه ممن تعر�ص لكثري من العنت وال�شطهاد. 
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وعلى كل، تابع ال�شيخ حممد يو�شف مو�شى مدر�شة الإ�شالح والتجديد، 
موؤكدا اأّن الأزهر - واإن كان يف م�شر- لي�ص مل�شر وحدها، ولكنه لأمة الإ�شالم 
جميًعا. ومن هنا جاء نقده الالذع لواقع الأزهر دون اأن يعباأ مبا قد يناله من اأذى 
يف �شبيل ذلك، موؤكًدا يف مقال له مبجلة الر�شالة »فليهداأ اإًذا باًل الأبناُء والإخوان 
املثقفون، فاهلل متمُّ اأمره، ولن يقف حذٌر دون قدر. ول�شُت مبا اأقول اليوم اأو بعد 
اليوم اإل يف مقام النا�شح الأمني، ولي�ص- وقد جاوز مثلي اخلم�شني- باأقل من اأن 
ا، ولي�ص اإن�شاٌن مهما عال قدُره باأكرب من اأن يتقبل الراأي احلق،  ين�شح مبا يراه حقًّ

يتقدُم به نا�شٌح اأمني«) 1(.

وعندما قام الأزهريون بثورة هادئة جادة وحازمة يف اأوئل اخلم�شينيات من 
»يف  عنوان  كلمة حتت  والر�شالة  الأزهر  ال�شيخ يف جملتي  كتب  املا�شي،  القرن 
�شبيل اهلل والأزهر«، قال فيها: »ما كان الأزهُر يف يوم ما طالب دنيا، ولكنه �شاحب 
ر�شالة، يحر�ص على اأدائها، ويرجو اأن ُيعاَن عليها، بل األ ُيحال بينه وبينها، وهذه 
الر�شالة هي حفظ كتاب اهلل وحرا�شة �شريعته، واإذاعة التعاليم الإ�شالمية يف م�شر 
وغري م�شر، من اأقطار الأمة الإ�شالمية، والعمل على اأن يكون هذا الكتاب الكرمي 
وتلك ال�شريعة ال�شمحاء هما الفي�شل يف نواحي الت�شريع والأخالق والتقاليد«)2(. 

)1(   جملة الر�شالة، ال�شنة الثامنة ع�شرة، العدد 822، د.ت، �ص 600.
)2( يف �شبيل اهلل والأزهر، جملة الأزهر 22/ 396، والر�شالة 19/ 154.
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ا بالدرجة الأوىل على املناهج التعليمية؛ لأنها ل  وقد كان اهتمامه من�شبًّ
تعاي�ص الع�شر من جهة، ول تعالج امل�شكالت الواقعية من جهة اأخرى. ويخ�صُّ 
»واإّن كتب علم  فيها:  فيقول  اأكرث من غريها؛  بالنقد  الكالم  ال�شيخ كتب علم 
الكالم التي ي�شقى بدرا�شتها طالب الأزهر اإمنا تتعر�ص مِلَن اأ�شبحنا ل ُنح�ص لهم 
وجوًدا من اأرباب املقالت املُخالفة للدين احلق، وعقائده ال�شحيحة، ومن العبث 
القاديانية  اأمثال  واأن نرتك  ركًزا،  لهم  ُنح�ص  نكاد  قوم ل  نعكَف على جدل  اأن 
الدينّي، ومن الدعاوى ملذاهبهم ما هو معروف يف  الن�شاط  والبهائية، ولهم من 

اأوربة واأمريكة«) 1(.

كما ُينكر ال�شيخ على الأزهر عدم ال�شتفادة من مبعوثيه »لأّن امل�شيخة مل حتب 
ول حتب اأن ينتفع الأزهر مببعوثيه، وبهذا �شار لالأزهر �شكُل اجلامعة دون اأن يكون له 
حقيقتها ما دام ل ي�شرُي على نظم اجلامعات )يف الإفادة من املبعوثني(، واأ�شبح من 
الأمة  عليهم  وتنفق  اجلهد،  من  كثرًيا  اأع�شاءها  نكلُف  اأخرى  بعثات  اإر�شاُل  العبث 

كثرًيا من املال، حتى اإذا عادوا ُتركوا دون الإفادة منهم كاإخوان لهم من قبل«)2(.

)1(   جملة الأزهر، 21/ 131. هذا ويعرف ابن خلدون علم الكالم يف مقدمته باأنه العلم الذي »يت�شمن احلجاج 
عن العقائد الإميانية بالأدلة العقلية، والرد على املبتدعني املنحرفني يف العتقادات عن مذاهب ال�شلف واأهل 
ال�شنة«.  وي�شرح ال�شيخ هذا التعريف بقوله: »اأو بعبارة اأخرى، هو علم يهدف اإىل بيان العقائد الدينية كما ورد 
بها الكتاب وال�شحيح من ال�شنة، واإىل ال�شتدلل لها، والدفاع عنها؛ واأخرًيا اإىل الرد على الفرق ال�شالة مبا 
ذهبت اإليه يف هذه العقائد«.  من تقدميه لكتاب اإمام احلرمني اجلويني )419- 478هـ(: كتاب الإر�شاد اإىل 

قواطع الأدلة يف اأ�شول العتقاد، )�شريد التوثيق الكامل له عند تعر�شنا ملوؤلفاته(. 
)2( جملة الر�شالة، ال�شنة )18(، د.ت، العدد )882(، �ص 602.
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واإىل جانب ما �شبق؛ حمل يف مقالة له بعنوان »تفريط« على جميع طبقات 
الأزهر: طالبًا، و�شيوًخا، واأ�شاتذة، واإدارة...اإلخ. ليتحدث بعد ذلك عن ثالث 
اأولها م�شكالت الطالب التي ُي�شربون لأجلها! ول يجدون من  م�شائل مهمة: 
�شيوخهم معاونة حللها، وال�شراع املحتدم بني ال�شيوخ يف املعاهد والكليات حول 
املنا�شب واحلقوق املادية، وال�شطراب ال�شديد فيما يت�شل بعدم تركز ال�شلطان 
البلوى  منا�شبهم حتى »عظمت  امل�شوؤولني وحدهم بحكم  الأمور يف  وت�شريف 

وعمت ال�شكوى«) 1(.

يعدو  ل  الأمر  »اإّن  املالأ:  على  اأعلن  مبكان حيث  اجلراأة  من  كان  اإنه  بل 
اإحدى اثنتني: اإما اأن تكون م�شُر والعامل الإ�شالمّي يف غري حاجٍة لالأزهر، اأو اأن 
تكون يف حاجة ما�شة اإليه. فاإن كانت الأوىل فلُيغلق الأزهر، ولُينفق ما ُير�شد له 
يف امليزانية على غريه من مرافق البلد، ولرُييحونا من هذه احلياة التي ل ير�شاها 
حر اأبيٌّ كرمي. واإن كانت الأخرى، فعلى الدولة اأن تعرف لالأزهر واأبنائه منزلتهم، 
واأن توفر لهم احلياة الكرمية كفاَء ما يقومون به من ر�شالة، وما عليهم من تبعات، 

وعلى الأمة الإ�شالمية كلها اأن تطالب الدولة بذلك كله يف جد واإحلاح«) 2(.

واأخرًيا، لقد ظل الأزهر يف فكر ال�شيخ -حتى بعد انتقاله للعمل باجلامعة 
وحّي بني ال�شعوب الإ�شالمية، واملركز الثقايّف الإ�شالمّي  امل�شرية- مبثابة الرباط الرُّ

)1( املرجع ال�شابق، �ص 600.
)2( يف �شبيل اهلل والأزهر، جملة الأزهر، 22/ 396.
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ر يف القيام بر�شالته نحو الأعداد الغفرية التي تفد اإليه من �شتى  الأكرب الذي ق�شّ
ر يف بث الوعي الدينّي والثقافة الإ�شالمية بني اأبناء م�شر  بقاع املعمورة، كما ق�شّ
ر يف تعريف العامل بالإ�شالم تعريًفا �شحيًحا �شواء اأكانوا  جميًعا، وهو كذلك ُمق�شِّ

م�شلمني اأم غري م�شلمني)1(!

اإنه اقرتح  والواقع اأن ال�شيخ مل يتوقف عن الكتابة يف هذا املو�شوع؛ بل 
اإقرار قانون ي�شمح حلاملي الثانوية  -عندما انتقل للعمل بكلية احلقوق- اأن يتم 
الأزهرية اللتحاق بكلية احلقوق اأ�شوة مبا فعله طه ح�شني يف كلية الآداب. وبالفعل 
تكلم بخ�شو�ص هذا الأمر مع الدكتور حممد كامل مر�شي)2( مدير اجلامعة اآنذاك 
اأن يكون لهوؤلء الطالب  الراأي  اأقنعه بها، وكان  اأن  اإىل  الذي ا�شتغرب الفكرة 
نظام درا�شي خا�ص يف ال�شنتني الأوىل والثانية، وعندما �شرح ال�شيخ مو�شى بهذا 
الأمر ل�شيخ الأزهر عبد الرحمن تاج)3( اأنكر عليه ذلك، وقال هو ومن حوله: اإن 
يف هذا خرابًا لكلية ال�شريعة! وحال موت الدكتور كامل مر�شي دون نفاذ هذا 

الأمر. 

)1(  يف �شبيل اإ�شالح الأزهر، جملة الر�شالة، ال�شنة العا�شرة، �ص 523.
)2(   عاّلمة قانوين، كان اأول رئي�ص ملجل�ص الدولة، وعني وزيًرا قبل ثورة يوليو، ثم اأُعفي من من�شبه بعد قيام الثورة، 
واأُعيد تعيينه مديًرا جلامعة القاهرة �شنة )1373هـ/ 1954م(، وا�شتمر مبن�شبه هذا حتى وفاته �شنة )1377هـ/ 

1957م(. 
)3(   تخّرج يف الأزهر �شنة 1923، ثم �شافر اإىل فرن�شا للح�شول على درجة الدكتوراه يف الفل�شفة وتاريخ الأديان، 
وبعد عودته زاول التدري�ص بكل من الأزهر وكلية احلقوق بجامعة عني �شم�ص، ثم ُعني �شيًخا لالأزهر فوزيًرا يف 

دولة الوحدة امل�شرية ال�شورية، تويف بعد �شنة 1970م. 
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ثالًثا: اآثــاره

توزعت كت�ب�ت الدكتور حممد يو�شف مو�شى على جم�لت �شتى ي�أتي يف 
مقدمته�: الأخالق، والفل�شفة، وال�شريعة، والإ�شالم ب�شفة ع�مة. هذا ب�لإ�ش�فة 
موؤلف�ت  لبع�ص  وحتقيق�ته  خ��شة،  ب�شفة  العلوم  ت�ريخ  يف  املختلفة  ترجم�ته  اإىل 
علم الكالم. واإىل ج�نب م� �شبق ل نن�شى مق�لته املتنوعة التي ن�شره� مبختلف 
املجالت الثق�فية ويف مقدمته�: الأزهر، والر�ش�لة، وامل�شلمون، والكت�ب، واملجلة، 

واملقتطف، وتراث الإن�ش�نية،... وغريه�. 

وقد ُن�شر اآخر مق�ل له يف جملة الر�ش�لة يف العدد الرابع من الإ�شدار الث�ين، 
وال�ش�در بت�ريخ )25 ربيع الأول 1383هـ/ 15 اأغ�شط�ص 1963م(، وهو املق�ل 

نث ڄ  ڃ   تع�ىل:  لقوله  تف�شري  وفيه  القراآن«  »من وحي  �شل�شلة  الث�ين من 
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ     ڇ  ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ     

ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  مث)1( ]احلجرات/ 13[. 

الأخالقية  لكت�ب�ته  التف�شيل  من  ب�شيء  نعر�ص  اأن  هن�  و�شنح�ول 
اأو  ت�أليًف�  اإذا ك�نت  النظر عم�  � -بغ�ص  ت�ريخيًّ ترتيًب�  ترتيبه�  والفل�شفية، وحم�ولة 
حتقيًق� اأو ترجمة- حتى نقف على طبيعة التحولت التي طراأت على اهتم�م�ته 

اهلل رحمة  الأ�شت�ذ -رحمه  يكتب  م�  اآخر  املق�ل  هذا  يكون  اأن  اهلل  »ق�شى  الر�ش�لة:  املق�ل كتبت  نه�ية  )1(   ويف 
وا�شعة- فقد رحل الدكتور مو�شى عن الدني� يف �شب�ح الث�من من اأغ�شط�ص �شنة 1963، اأي قبل �شدور ذلك 

العدد من الر�ش�لة«.  وقد جمع الراحل اأغلب تلك املق�لت يف كت�به »الإ�شالم واحلي�ة«.  
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يف كل مرحلة من جهة، وحتى نر�شد توزع املنحى الفل�شفي على اأغلب موؤلفاته 
من جهة اأخرى؛ خا�شة ما يتعلق بق�شية الكتاب الكربى الذي نعر�ص له هاهنا، 
األ وهي: ق�شية التوفيق بني الدين والفل�شفة. اأما كتاباته الفقهية ف�شنكتفي بذكر 
اأ�شمائها مع اإحالة القارئ لبع�ص املراجع التي تناولتها ب�شيء من التف�شيل؛ لئال 

ن�شتت انتباهه اأكرث من الالزم.

�شنة  الأزهر  مطبعة  يف  مرة  لأول  طبع  وقد  الأخالق:  فل�صفة  يف  )1(   مباحث 
ودرا�شات كتبها  عبارة عن بحوث  الأ�شل  وهو يف  )1362هـ/ 1943م(. 
فيها  عمد  �شابقة،  تاريخية  فرتة  يف  مقدمته-  يف  اأ�شار  ما  -بح�شب  املوؤلف 
اإىل ب�شط القول يف غري اإ�شهاب، واإي�شاح الفكرة مع الق�شد والإيجاز. كما 
عني فيها اأي�ًشا بربط اآراء فال�شفة الأخالق الإ�شالميني باأمثالهم الغربيني، 
يف  ال�شادي  ُيرّدد  ل  »حتى  بهم  والتعريف  فل�شفتهم  مل�شادر  الإ�شارة  مع 

الدرا�شات الفل�شفية اأ�شماء ل يعرف �شيًئا عنها«)1(. 

)1(     ي�شتمل الكتاب على خم�شة مباحث: تناول يف اأولها: تعريف علم الأخالق، ومو�شوعه، وتق�شيمه، وغايته. 
الفل�شفة. وخ�ش�ص  ثالثها: ملكانة الأخالق من  والعلم. وعر�ص يف  العالقة بني الأخالق  ثانيها:  ودر�ص يف 
رابعها: للخلق وتعريفه، وتكونه، واأ�شاليب تكوين الأخالق. واأخرًيا در�ص يف خام�شها: ال�شلوك جلهة مق�شده 
وغايته. ثم حتدث عن مو�شوعّي: ال�شمري واملثل الأعلى، والقيا�ص واملقايي�ص اخللقية. ويقع الكتاب يف 170 

�شفحة من القطع املتو�شط.
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)2(   الدين والفل�صفة: معناهما، ون�شاأتهما، وعوامل التفرقة بينهما: وهو يف الأ�شا�ص 
عبارة عن بحث للموؤلف ن�شر اأوًل يف »املقتطف« �شنة )1363هـ/ 1944م( 
على حلقات متتابعة يف الفرتة من يناير اإىل يوليو، ثم طبع بعد ذلك يف 44 
�شفحة من القطع املتو�شط. وفيه يتحدث عن التفكري الديني باعتباره »اأول 
لون من التفكري الإن�شاين«، موؤكًدا »اأن التفكري الفل�شفي ن�شاأ اأول ما ن�شاأ يف 
ا به اأن يظل متعاونًا مع الدين فيما يروم  حدود العقيدة والدين، وكان حريًّ
املرء ويعمل جاهًدا له، ولكن لعوامل خمتلفة �شجل تاريخ الفكر ما كان من 

وفاق اأحيانًا )بينهما(، وخ�شومة اأحيانًا بني الدين والفل�شفة«) 1(.

)3(   املدخل اإىل درا�صة الفل�صفة الإ�صالمية)2(: وهذا الكتاب من تاأليف امل�شت�شرق 
فال�شفة  اآثار  بع�ص  بن�شر  خربته  له  املوؤلف  ولأن  جوتييه،  ليون  الفرن�شي 

)1(   بعد اأن اأتى املوؤلف على ذكر جمموعة من التعريفات املتعلقة بكل من الدين والفل�شفة، عقب عليها بالقول: 
»اإن الفل�شفة هي التفكري احلر يف الإله والكون والإن�شان، اأو التفكري احلر لك�شف املجهول واإ�شعاد الإن�شان«.  
ثم حتدث بعد ذلك عن موقف الفال�شفة من الدين ورجاله، واأ�شباب اخل�شومة بني الدين والفل�شفة، وبني اأن 
هذه الأ�شباب ترجع اإىل كون الدين ي�شدر عن القلب الذي يتفتح للعقيدة باإلهام قوة عليا، واإن مل يقم على ما 
يعتقده دليل يف راأيه، يف حني اأن العقل هو اأداة الفل�شفة، الذي ي�شتقرئ الأمور ويحللها، ثم يعتقد بعد ذلك 
ما �شاء غري متقيد بادئ الأمر بعقيدة اأو راأي مل يقم عليه دليل. على اأن املوؤلف مل يكتِف بذلك واإمنا عمد اإىل 
ا�شتعرا�ص حماولت التوفيق بني اجلانبني على يد فال�شفة الإ�شالم يف امل�شرق واملغرب بنف�ص الطريقة التي 
جرى عليها يف كتابه الدين والفل�شفة يف راأي ابن ر�شد وفال�شفة الع�شر الو�شيط، حتى الفال�شفة الذين ورد 

ذكرهم يف هذا البحث هم اأنف�شهم الذين ورد ذكرهم يف كتابه الدين والفل�شفة يف راأي ابن ر�شد. 
)2(   ليون جوتييه، املدخل لدرا�شة الفل�شفة الإ�شالمية، ترجمه وعلق عليه: حممد يو�شف مو�شى، تقدمي م�شطفى 

عبد الرازق، دار الكتب الأهلية، القاهرة، الطبعة الأوىل، 1364هـ/ 1945م.
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الإ�شالم فقد راأى املرتجم اأن من اخلري تقدميه اإىل طالب الفل�شفة الإ�شالمية 
اإىل  في�شريوا  وا�شًح�  معبًدا  اأم�مهم  الطريق  ليكون  بدرا�شته�؛  نون  ُيعنْ ومن 

الغ�ية من غري زيغ اأو التواء)1(.

)4(   ابن ر�صد الفيل�صوف)2(: وهو كت�ب �شغري احلجم يقع يف 117 �شفحة فقط 

ُؤلف مبدر�شة الآداب العلي� ب�جلزائر يف  )1(   الكت�ب يف الأ�ش��ص عب�رة عن جمموعة من املح��شرات التي األق�ه� املو
الع�م الدرا�شي 1907-1908 حتت عنوان »الفال�شفة امل�شلمون والإ�شالم«.  ويقع الكت�ب مرتجًم� يف 225 
�شفحة من القطع ال�شغري، �شغل فيه� الب�ب الأول الذي خ�ش�شه املوؤلف للحديث عن الفروق الك�ئنة بني 
العقلية ال�ش�مية والعقلية الآرية ال�شفح�ت من 14 اإىل 106، ومب� يع�دل ثلث م�ش�حة الكت�ب اأو اأكرث قلياًل!! 
كم� اأن الفكرة الرئي�شة التي هيمنت على موؤلفه وق�م عليه� عمله، هي القول ب�أن الفل�شفة الإغريقية -وهي 
الأ�ش��ص للفل�شفة الإ�شالمية بح�شب قوله- تعد اأ�شمى م� و�شلت اإليه العقلية الآرية يف التفكري، واأن الإ�شالم 
ا حيًن�، وغري  هو خري م� خّلفت العقلية ال�ش�مية من تراث واأن�شج ثمراته�، واأن بني ه�تني العقليتني تع�ر�ًش� ح�دًّ
ح�دٍّ حيًن� اآخر، يف جميع مظ�هر احلي�ة من اأدن�ه� اإىل اأعاله�، ومن اأجل ذلك كله ك�ن العمل على التوفيق بني 
هذين الطرفني املتع�ر�شني )الدين والفل�شفة( اأن�شج ثم�ر تفكري فال�شفة الإ�شالم! وقد ك�ن للدكتور مو�شى دور 
كبري يف التعليق على م� ورد يف منت الكت�ب من اأخط�ء، خ��شة م� يت�شل من تلك الآراء التي يقول به� املوؤلف 
ب�لإ�شالم، ودح�ص الفكرة الرئي�شة للكت�ب. ومن املعلوم اأن درا�ش�ت امل�شت�شرقني ك�نت قد انتهت اإىل نفي 
الأ�ش�لة الفل�شفية على العرب وامل�شلمني: اإم� بحجة اأن »اجلن�ص الآري« اأ�شمى من اجلن�ص ال�ش�مي بح�شب 
النظرية التي ا�شتهرتنْ منذ َمطلع ال�شنوات الأوىل من القرن الت��شع ع�شر على يد الفيل�شوف الفرن�شّي اإرن�شت 
رين�ن، خ��شة يف كت�به »ت�ريخ اللغ�ت ال�ش�مية«، والتي �َشرع�ن م� ت�أثر به� العديُد من امل�شت�شرقني الالحقني 
مى  وعلى راأ�شهم ليون جوتييه. واإم� بحجة اأّن الفل�شفة اليون�نية - وهي الأ�ش��ُص للفل�شفِة الإ�شالمية- تعترب اأ�شنْ
م� و�شلت اإليه العقلية الآرية يف التفكري، واأّن الإ�شالم هو خرُي م� خّلفِت العقلية ال�ش�مّية لالإن�ش�نية من تراٍث 
ا حيًن� وغري ح�دٍّ حيًن� اآخر، يف جميع م� تع�رفن� عليه  واأن�شُج ثمراته�؛ واأّن بنَي ه�تني العقليتني تع�ُر�ًش�، ح�دًّ
من ُنظم وَع�داٍت وتق�ليد، واأنه من اأجل هذا ك�ن اخلالُف بني الفل�شفة الإغريقية، التي ق�متنْ عليه� الفل�شفُة 

الإ�شالمية، وبني الّدين الإ�شالمّي!
)2(   رقم 11 من �شل�شلة اأعالم الإ�شالم، جلنة ترجمة دائرة املع�رف الإ�شالمية، فرباير �شنة 1945م. ثم اأع�دت دار 

اإحي�ء الكتب العربية طبعه مرة اأخرى �شنة 1949م.
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من القطع ال�شغري؛ لكنه على �شغر حجمه كبري الأهمية جلهة بي�ن ان�شغ�ل 
ال�شيخ ب�بن ر�شد من ن�حية، وجلهة عن�يته مب�ش�ألة التوفيق بني الدين والفل�شفة 

عند ابن ر�شد ب�شفة خ��شة من ن�حية اأخرى)1(. 

)5(   فل�صفة الأخالق يف الإ�صالم و�صالتها بالفل�صفة الإغريقية مع مقالة يف الأخالق 
يف اجلاهلية والإ�صالم قبل ع�صر الفل�صفة: وهو عب�رة عن »درو�ص يف فل�شفة 
الأخالق يف الإ�شالم، تقوم على تعرف مذاهب فال�شفة الأخالق الب�رزين 
الثق�ف�ت  اإىل م�ش�دره� يف  وخ�ش�ئ�ص كل منه�، وعلى رد م� فيه� من فكر 
على  ال�ش�بق  اأثر  مقدار  بي�ن  وعلى  الب�رزين،  اأعالمه�  يف  ممثلة  القدمية، 

الالحق«) 2(. 

)1(     على �شبيل املث�ل يوؤكد املوؤلف يف معر�ص حديثه عن ابن ب�جة وابن طفيل -وهم� من مع��شري ابن ر�شد- 
اأنهم� » قد عمال -كلٌّ بقدر ُو�شعه وعلى طريقته- على اإحي�ء الفل�شفة، كم� ترك الث�ين ب�شفة خ��شة اأثًرا يدل 
بو�شوح على راأيه يف التوفيق بني الفل�شفة وال�شريعة، وعلى م� بذل من جهد يف هذا ال�شبيل، ونعني بهذا الأثر 
القيم )ق�شة حي بن يقظ�ن(. ففي هذه الق�شة الفل�شفية نرى اأنه حينم� التقى حي بن يقظ�ن -الذي انتهى 
اإىل احلقيقة ب�لنظر والتفكري- ب�لبطل الآخر اآ�ش�ل الذي عرفه� من الدين، وروى كل منهم� لالآخر ق�شته، عرف� 
�؛ ولهذا نرى املراك�شي واملقري ي�شف�ن ابن طفيل  اأن احلق�ئق التي ُعرفت ب�لدين والفل�شفة متط�بقة تط�بًق� ت�مًّ

ب�جته�ده يف التوفيق بني احلكمة والدين«. ابن ر�شد الفيل�شوف، �ص 30.
)2(   ويقع يف 303 �شفح�ت من القطع املتو�شط يف طبعته الث�نية التي �شدرت عن مطبعة الر�ش�لة يف م�شر، �شنة 
)1364هـ/ 1945م(. والكت�ب يف الأ�شل عب�رة عن جمموعة من املق�لت التي ن�شره� املوؤلف يف جملة 
اإىل  مق�شم  وهو  الكت�ب.  بعد جزًءا من هذا  فيم�  اأ�شبحت  ثم  الأخالق«  »كلم�ت يف  عنوان  الأزهر حتت 
خم�ص مق�لت ونتيجة ع�مة للبحث: اأم� املق�لت اخلم�ص فقد تن�ول فيه� على التوايل املو�شوع�ت الت�لية: 
التفكري الأخالقي قبل ع�شر الفل�شفة والفال�شفة )اأي قبل ع�شر نقل الفل�شفة الإغريقية للغة العربية(. ثم 
قّدم درا�شة �شريعة عن الع�شر الذي ظهر فيه الفال�شفة الذين يرغب يف احلديث عن مذاهبهم الأخالقية،  = 
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»حم�ولة  عن  عب�رة  عنوانه  من  عليه  ُي�شتدل  كم�  وهو  الأخالق)1(:  )6(  تاريخ 
لت�أريخ الأخالق عند ال�شرقيني وعند اليون�ن، وعند غري اأولئك وهوؤلء من 

الأمم التي ك�ن له� ذكر يف الت�ريخ، واأثر يف الأخالق«.  

ت�أليف  من  الكت�ب  وهذا  الإ�صكندري)2(:  لفيلون  والفل�صفية  الدينية  )7(  الآراء 

       =   وهم: م�شكويه، والغزايل، وحميي الدين بن عربي، ثم اأفرد لكل واحد من هوؤلء مق�لة م�شتقلة، فك�نت الث�لثة 
مل�شكويه والرابعة للغزايل واخل�م�شة لبن عربي الذي ا�شتغرقت درا�شته نحو ثلث حجم الكت�ب. واأخرًيا 

عر�ص يف النتيجة الع�مة لدرا�شة املذاهب الأخالقية التي عر�شه� ملجموعة من النت�ئج النه�ئية.  
)1(   ويقع يف 320 �شفحة من القطع املتو�شط يف طبعته الث�لثة التي �شدرت عن مط�بع دار الكت�ب العربي �شنة 
ال�شرق  ت�ريخ الأخالق يف  واأربع مق�لت: در�شت الأوىل  اإىل متهيد  )1373هـ/ 1953م(. والكت�ب مق�شم 
مو�شوع  الث�نية  يف  وتن�ول  الإ�شرائيليني.  وعند  ال�شينيني  وعند  الفر�ص  وعند  الهنود  وعند  م�شر  يف  القدمي 
يف  اأي  الو�شطى«،  القرون  يف  »الأخالق  الث�لثة  املق�لة  يف  وحلل  الثالثة،  ب�أدواره�  الإغريق«  عند  »الأخالق 
الفرتة الواقعة م� بني اأواخر القرن الرابع امليالدي اإىل ع�م 1453م الذي فتح فيه الرتك مدينة الق�شطنطينية. 
وعقد املق�لة الأخرية للحديث عن »الأخالق يف الع�شر احلديث« فدر�ص فيه� تطور الأخالق يف اأورب�، وحتدث 

فيه� عن طوائف فال�شفة ع�شر النه�شة.
)2(    مكتبة م�شطفى الب�بي احللبي، الق�هرة، 1954م. ويقع الكت�ب يف 414 �شفحة من القطع املتو�شط. يتكون 
الكت�ب بعد مقدمة املرتجمني من مدخل وثالثة كتب: اأوله�: بعنوان »اليهودية« ويتكون من ثالثة ف�شول، 
وحية والتقدم الأخالقي«.   وث�نيه�: بعنوان »اهلل والو�شط�ء والع�مل«، يف حني يحمل ث�لثه� عنوان »العب�دة الرُّ
ومن النق�ط التي رمب� ا�شتهوت حممد يو�شف مو�شى ودفعته لرتجمة الكت�ب؛ تلك املتعلقة مب�ش�ألة »ا�شطن�ع 
اأو الرمزي يف امل�شيحية والإ�شالم«، مل� له� من عالقة مب��شرة ب�هتم�مه املف�شل ببحث  منهج الت�أويل املج�زي 
م�ش�ألة التوفيق بني الدين والفل�شفة. فقد �ش�ع العتق�د بني مفكري الدي�نتني اأن الكتب ال�شم�وية تخ�طب 
الرموز  قليل من احل�لت ل�شتعم�ل  واأنه� لذلك جتنح يف غري  ال�شواء،  الع�مة واخل��شة على  الن��ص جميًع�، 
والأمث�ل واملج�زات يف �شبيل تقريب احلق�ئق اإىل الفهم. ومن ثمة يقتنع الع�مة ومن اإليهم بظواهر الن�شو�ص، 
يف حني يجد اخل��شة فيه� من الإ�ش�رات م� يدفعهم اإىل ت�أويله� بغية اإدراك احلق�ئق امل�شترتة خلف جدار من 
اأمث�ل الف�رابي وابن �شين�  الألف�ظ والتعبريات، على نحو م� ك�ن ي�شنع املعتزلة واملت�شوفة والفال�شفة الكب�ر 

واإخوان ال�شف� مم� هو م�شهور يف ت�ريخ الإ�شالم. ويقع الكت�ب يف 414 �شفحة من القطع املتو�شط.
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الأ�شت�ذ اإميل بريهييه الذي تتلمذ على يديه حممد يو�شف مو�شى يف مرحلة 
اإعداده اأطروحة الدكتوراه. وقد ترجم مو�شى هذا الكت�ب بتكليف من وزارة 

الرتبية والتعليم، و�ش�ركه يف ترجمته الدكتور عبد احلليم النج�ر.

)8(   ابن �صينا والأزهر: وهو يف الأ�شل بحث كتبه املوؤلف ب�للغة الفرن�شية ون�شر 
�شين�  ابن  بذكرى  اخل��ص  عدده�  �شمن  ب�لق�هرة  كري«  دي  »لريفي  مبجلة 
�شنة 1951م. على اأن املوؤلف ع�د فيم� بعد وترجمه اإىل العربية، ون�شره 
حتت عنوان »ابن �شين� بني خ�شومه واأن�ش�ره يف الأزهر« وذلك يف العدد 
691 من جملة »الثق�فة« امل�شرية بت�ريخ )28 جم�دى الآخرة 1371هـ/ 

24 م�ر�ص 1952م()1(. 

)1(   ويف مدخله يتحدث املوؤلف ب�إيج�ز �شديد عن ت�ريخ ن�ش�أة الأزهر، وتطوره، وموقفه من الدرا�ش�ت الفل�شفية يف 
م��شيه وح��شره. ثم حتدث عن ثورة الغزايل على الفل�شفة والفال�شفة بخ��شة ابن �شين�، وم� ك�ن لهذه الثورة من 
اعتب�ر الفل�شفة عدوة للدين، �ش�رًدا جمموعة من الفت�وى لبع�ص العلم�ء ممن ع�دوا التفل�شف منذ ابن ال�شالح 
تطوير  ب�شرورة  ن�دوا  ممن  الأزهر  رج�ل  من  بع�ص  ذلك جلهود  بعد  عر�ص  ثم  ال�شيوطي.  الدين  حتى جالل 
وال�شيخ ح�شني وايل  العط�ر، وحممد عبده،  الهجري، ويف مقدمتهم: ح�شن  الث�لث ع�شر  القرن  الأزهر منذ 
)خ�ل املوؤلف(، وال�شيخ عبد املجيد �شليم وغريهم. وخل�ص اإىل اأن الفل�شفة حتى الإغريقية منه� قد اتخذت 
مك�نه�  الآن  حتى  ت�أخذ  مل  ك�نت  واإن  املراغي،  ال�شيخ  بف�شل  ب�لأزهر  الدرا�شية  املواد  بني  الر�شمي  مك�نه� 
احلري به�، لكنه� اأع�نت اإىل حد ملحوظ على تطور عقلية اأبن�ء الأزهر، حتى �ش�ر لالأزهر بعث�ت للتخ�ش�ص يف 
الفل�شفة بج�مع�ت اأورب�. ويختتم املوؤلف بحثه ب�لقول: لقد اأ�شبحن� بف�شل اهلل على ثقة ب�أن زمن العداء ال�شديد 
واخل�شومة العنيفة بني رج�ل الدين ورج�ل الفل�شفة قد انتهى اإىل غري رجعة، واأ�شبحن� الآن اأقدر على تقدير 

جهود الفال�شفة امل�شنية التي بذلوه� يف �شبيل التوفيق بني الدين والفل�شفة.
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)9(        الناحية الجتماعية وال�صيا�صية يف فل�صفة ابن �صينا: وهو عب�رة عن بحث 
�شنة  ب�لق�هرة  ال�شرقية  لالآث�ر  الفرن�شي  العلمي  املعهد  ن�شره  للموؤلف 
)1371هـ/ 1952م( يف �شي�ق الحتف�ل بذكرى ابن �شين�)1(. على اأنه 
اأنه حتقيق للف�شول  لي�ص بحًث� موؤلًف� كم� ي�شري اإىل ذلك عنوانه بقدر م� 
لل�شيخ  ال�شف�ء  كت�ب  الإلهي�ت من  فن  الع��شرة يف  املق�لة  الأخرية من 
مق�رن�ت  عقد  مع  الف�شول  هذه  لن�ص  حتليل  ذلك  يعقب  الرئي�ص. 
ال�شي��شية  اآرائه  يف  �شين�  ابن  ت�أثر  مدى  عن  جممله�  يف  تعرب  وموازن�ت 
ثمة  واأخرًيا  ذاك.  اأو  والفقه�ء  الفال�شفة  من  الفريق  بهذا  والجتم�عية 
ملحق �شغري من �شفحتني اأ�ش�ر فيه املوؤلف اإىل بع�ص املق�رن�ت بني تفكري 
ابن �شين�، وتفكري بع�ص فال�شفة اأورب� يف م�ش�ألة العمل وحقوق العم�ل. 

)10(   الأخالق يف فكر ابن �صينا: وهو عب�رة عن مق�لة ن�شرت يف العدد اخل��ص 
بذكرى ابن �شين� الذي اأ�شدرته جملة »الكت�ب« يف اإبريل �شنة )1952م/ 

)1( وهذا البحث هو رقم )1( من هذه ال�شل�شلة التي ت�شم اإىل ج�نبه وعلى التوايل الأبح�ث الت�لية:
2- لوي�ص ج�رديه: املقدم�ت الفل�شفية للت�شوف ال�شينوي )1952م(.

الك��شي  اأحمد  بن  ليحيى  �شين�  ابن  الرئي�ص  ال�شيخ  اأحوال  يف  نكت  )حمقق(:  الأهواين  فوؤاد  3-  اأحمد 
)1952م(.

4- لوي�ص م��شينيون، ودننري رميوندون، وج. فيدا: بع�ص مب�حث )1954م(.
5- عبد الرحمن بدوي )حتقيق وتقدمي(: عيون احلكمة )1954م(.

6- اأملية م�رية جوا�شون )حتقيق وترجمة وتعليق(: كت�ب احلدود )1963م(. 
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الإن�ش�نية  النف�ص  يف  �شين�  ابن  راأي  اإبراز  على  فيه�  ركز  وقد  1371هـ(. 
رذيلتي  بني  و�شط  واأنه�  الف�شيلة،  يف  وراأيه  اخللق،  ملعنى  وتعريفه  وقواه� 
ر وا�شًع� حني  اأنه حجَّ ابن �شين�  اأخذ على  اإلخ. كم�  الإفراط والتفريط... 

ق�شر ال�شع�دة على الفال�شفة وحدهم.

م��شون  بول  الفرن�شي  الفيل�شوف  ت�أليف  من  وهو  ال�صرق:  يف  )11(   الفل�صفة 
اأور�شيل، وقد ن�شرت ترجمته لأول مرة �شنة 1946)1(. كم� ق�م املرتجم 
بلغ  الأزهر يف ع�شر مق�لت  الكت�ب يف جملة  لهذا  وافية  بن�شر خال�شة 

عدد �شفح�ته� 42 �شفحة من القطع الكبري)2(. 

)12(   بني رجال الدين والفل�صفة: وهو عب�رة عن بحث ن�شر اأوًل على هيئة �شل�شلة 
مق�لت يف املجلدين الث�ين ع�شر والث�لث ع�شر مبجلة الأزهر، حيث دخل 
فيه املوؤلف يف نق��ص ج�د ومو�شوعي مع ال�شيد حممد فريد وجدي الذي 

)1(  ت�شدير: اإميل بريهييه، دار املع�رف، 1947م.
)2(   جملة الأزهر، املجلد اخل�م�ص ع�شر. ويتكون الكت�ب من مدخل و�شتة اأبواب ع�لج فيه� املوؤلف نظرية ت�شنيف 
الع�مل اإىل اأجن��ص، موؤكًدا اأن احل�ش�رة الأوربية مدينة لالأمم ال�ش�مية الكربى وكذلك للعرب الرحل من جهة 
وللم�شريني من جهة اأخرى. وتبًع� لذلك؛ در�ص يف كت�به فل�شف�ت اآ�شية الغربية، وم�شر، وبالد م� بني النهرين، 
واإيران، وال�شني. ويخل�ص املرتجم اإىل القول: اإن الق�رئ املن�شف والب�حث عن احلق ل ي�شعه بعد ا�شتيع�ب 
الكت�ب القيم الذي فرغت الآن من تلخي�ص ترجمته )مبجلة الأزهر( اإل اأن يرى اأن اليون�ن بنوا فل�شفتهم على 
اأ�ش�ص قوية من ال�شرق، فال علين� )من اإثم( اإًذا حني ن�أخذ بع�ص م� اأثر عن اليون�ن من علم وفل�شفة، فم� ن�أخذه 
اليوم هو �شيء مم� اأخذوه من� يف امل��شي البعيد اأو قريب منه، واهلل يهدي للحق ويوفق للخري. ويقع الكت�ب يف 

231 �شفحة من القطع املتو�شط.
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اأحك�م  اإن  ب�لقول:  املوؤلف  بداأه�  وقد  اآنذاك.  املجلة  لتحرير  رئي�ًش�  ك�ن 
الغزايل ومن لف لفه على الفال�شفة ب�لكفر ل يزال له� اأثره� حتى الآن 

من نزع الثقة بهم، وتنفري الن��ص منهم)1(.

املجلد  يف  املوؤلف  ن�شره  بحث  وهو  احلا�صر:  الع�صر  وم�صكالت  �صينا  )13(  ابن 
الث�ين والع�شرين من جملة الأزهر يف اأربع مق�لت حتدث فيه� عن م�شكالت 
املجتمع الإن�ش�ين، واهتم�م ابن �شين� به� نظًرا لمتي�زه بنزعة عملية جعلته ل 
يتقيد يف تفكريه مبذهب خ��ص من مذاهب من �شبقوه يف القدمي واحلديث 
الرئي�ص املتعلقة مب�شكلة  ال�شيخ  اآراء  اأنه اكتفى بعر�ص  ال�شواء. على  على 
املراأة جلهة  م�شكلة  ثم  الجتم�عي،  ال�شم�ن  م�شكلة  اأو  والعم�ل،  العمل 
م�ش�واته� اأو عدم م�ش�واته� للرجل يف الطبيعة واحلقوق والواجب�ت، وجلهة 

)1(  ولذلك ق�شد املوؤلف اإىل معرفة املوقف ال�شحيح الذي ك�ن لعلم�ء الدين مع الفل�شفة وم� يت�شل به�، ومل�ذا ك�ن 
ا للفال�شفة واملفكرين؟ ويت�شل بهذا الغر�ص ن�حية اأخرى م� انفك املوؤلف يعر�ص له�  هوؤلء الرج�ل خ�شوم� ُلدًّ
ب��شتمرار تتعلق ب�لوقوف على اجلهود التي ق�م به� الفال�شفة من اأجل التوفيق بني الدين والفل�شفة. وبح�شب 
املوؤلف؛ ف�إن املنطق ك�ن يقت�شي من العلم�ء تقبل الفل�شفة اليون�نية اإل اأنهم رف�شوه� جملة وتف�شياًل وبال هوادة! 
حيث راأوا يف رح�به� واأ�شي�عه� اأعداء للدين يجب احلذر منهم والتنكيل بهم م� وجدوا اإىل ذلك �شبياًل. وهن� 
تدخل حممد فريد وجدي ب�لتعقيب على هذه املق�لة يف العدد نف�شه الذي ن�شرت فيه مقرًرا اأن امل�شلمني مل 
يج�فوا الفل�شفة اليون�نية �شذاجة وبالهة، ولكن لأن لديهم ب�لفعل فل�شفة قراآنية، ت�شمو على كل فل�شفة اأخرى. 
ثم توالت بعد ذلك الردود ف�لتعقيب�ت حتى املق�لة الرابعة على نحو م� �شن�شري اإىل بع�شه� عند حتليلن� لكت�ب 

القراآن والفل�شفة.
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الزواج والطالق: كيف يكون وملن يكون؟! وهو بذلك يعيد م� ق�له من 
قبل يف درا�شته »الن�حية ال�شي��شية والجتم�عية يف فل�شفة ابن �شين�«، يف 
اتف�ق وا�شح اإزاء ه�تني امل�شكلتني يف الأفك�ر وال�شي�غة مع ف�رق وحيد األ 

وهو اختالف خ�متة البحث هن� عنه� يف بحثه ال�ش�بق. 

الفردية  الإ�شالمية  »ب�لأخالق  تعريف  وفيه  الإ�صالم)1(:  يف  )14(   الأخالق 
فال�شفة  به�  ج�ء  التي  التف��شيل  جلميع  ا�شتيع�ب  غري  يف  والجتم�عية 

الأخالق فيم� بعد، اأي بعدم� عرفوا الفل�شفة اليون�نية ب�شفة خ��شة«.  

)15(   القراآن والفل�صفة: وهو الكت�ب الذي نعر�ص له هن�، وقد طبع للمرة الأوىل 
عب�رة عن  الأ�شل  وهو يف  نوفمرب 1958م(.  الآخر 1378هـ/  )ربيع  يف 
ثم  ب�لفرن�شية  اأوًل  كتبه�  للموؤلف،  الدكتوراه  اأطروحة  من  الأول  اجلزء 

)1(     ويقع يف 135 �شفحة من القطع املتو�شط يف طبعته الث�نية التي �شدرت يف بريوت، �شنة )1412 هـ/ 1991م(. 
والكت�ب بعد مقدمته ي�شتمل على ثالثة ف�شول وخ�متة، حيث در�ص يف الف�شل الأول الأخالق العربية قبل 
الث�ين الأخالق يف الإ�شالم كم� توؤخذ من من�بعه� الأ�شيلة الأوىل: كت�ب اهلل  الإ�شالم، وبني يف الف�شل 
مع  الإ�شالم  من  لي�شت  التي  الأخالق  عن  للحديث  فقد خ�ش�شه  الث�لث  الف�شل  اأم�   . ر�شوله  و�شنة 
كونه� ف��شية يف هذا الع�شر لدى كثري من الن��ص. واأخرًيا حتدث يف اخل�متة عن طرق تكوين الأخالق، مكرًرا 
بذلك م� ذكره يف املبحث الرابع من كت�به »مب�حث يف فل�شفة الأخالق«.  ويبدو اأنه ك�ن موجًه� لع�مة القراء 
بدليل قول املوؤلف يف مقدمته »وهدفن� من هذا اأن ني�شر الأمر على الق�رئ )الع�دي( واأن نقفه – يف غري م�شقة 
عليه- على م� ج�ء به القراآن والر�شول  ورج�لت الأخالق يف الإ�شالم يف هذه الن�حية التي له� خطره� 
املعروف«، وهو م� يف�شر خلو الكت�ب من تخريج الآي�ت القراآنية والأح�ديث النبوية، وعدم اإح�لة الن�شو�ص 

املقتب�شة اإىل م�ش�دره�، وعدم تخ�شي�ص ال�شفحة الأخرية منه لثبت امل�ش�در واملراجع.
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ترجمه� ث�نًي� اإىل العربية على هيئة كت�بني؛ هذا املوؤلَّف وكت�ب »بني الدين 
والفل�شفة يف راأي ابن ر�شد وفال�شفة الع�شر الو�شيط«.  ويقع كت�ب »القراآن 

والفل�شفة« يف 164 �شفحة من القطع الكبري وفق طبعة دار املع�رف.

)16(  بني الدين والفل�صفة يف راأي ابن ر�صد وفال�صفة الع�صر الو�صيط)1(: ويقوم بن�ء 
الكت�ب على متهيد وق�شمني، يرتكب الق�شم الأول منهم� من ثالثة ف�شول، 

)1(    دار املع�رف، 1959م. وقد التزم املوؤلف يف خطته املنهج الت�ريخي التحليلي املق�رن؛ لأن اأهم م� ينبغي اأن 
ونتيجة  اأهميته�.  له�  نظرية  الإن�ش�ين يف كل  للفكر  الت�ريخي  التطور  ا�شتعرا�ص  هو  الفل�شفة  موؤرخ  به  ُيعنى 
اإن ك�ن  اأ�شله�  اإىل  اإرج�ع كل نظرية من نظري�ت ابن ر�شد املهمة  اأغلب جهده ن�حية  لذلك �شرف املوؤلف 
اأف�ده� من غريه، ومق�رنة راأيه ب�آراء �ش�بقيه، مع حتليل العوامل والأ�شب�ب التي اأدت اإىل تكوين اآراء خ��شة به 
يف بع�ص الق�ش�ي�، اأو اتخ�ذ طريق خ��ص يف مع�جلته�. وقد عر�ص املوؤلف يف الف�شل الأول من الق�شم الأول 
حل�لة بالد الأندل�ص منذ فتحه� امل�شلمون �شنة 92هـ حتى ع�شر ابن ر�شد. ثم خ�ش�ص الف�شل الث�ين حلي�ة 
اأبي الوليد ابن ر�شد. اأم� الف�شل الث�لث، فقد عر�ص فيه جلهود من �شبقوا ابن ر�شد يف العن�ية مب�ش�ألة التوفيق 
بني الدين والفل�شفة يف امل�شرق واملغرب على حد �شواء. وبهذا ينتهي الق�شم الأول من الكت�ب، ثم ينتقل 
املوؤلف اإىل الق�شم الث�ين من كت�به فيبدوؤه بف�شل يبني فيه مبلغ احتف�ل فيل�شوفن� بن�حية التوفيق التي ع�جله� 
الت�أويل  اإ�شك�لية  الث�ين عن  الف�شل  يتحدث يف  ثم  به�.  اهتم�مه  مبلَغ  منهم  واحد  يق�رب  اأن  دون  اأ�شالفه 
املج�زي لبع�ص الن�شو�ص الدينية عند �ش�بقي فيل�شوف قرطبة، ثم يتحدث يف الف�شل الث�لث عن تطبيق�ت 
هذا املبداأ الت�أويلي، وكيف ا�شتدل للعق�ئد الدينية التي ج�ء به� الوحي ا�شتدلًل يوافق كل طوائف الن��ص 
الفل�شفة. بعد  اأو  جميًع� على اختالف مداركهم ومواهبهم وعقولهم، وذلك يف غري �شرر ول حتّيف للدين 
ذلك خ�ش�ص املوؤلف ف�شاًل للحديث عن الظروف والعوامل التي دفعت الغزايل اإىل اتخ�ذ موقف �شديد �شد 
الفال�شفة على نحو م� ظهر يف كت�به »ته�فت الفال�شفة« وبي�ن موقف ابن ر�شد من هذا الكت�ب كم� ظهر يف 
كت�به »ته�فت الته�فت«.  ويف الف�شل الأخري تن�ول املوؤلف ب�لتف�شيل ردود الغزايل على الفال�شفة وردود ابن 
ر�شد على الغزايل. واأخري يختتم املوؤلف كت�به القيم هذا ببي�ن النت�ئج التي و�شل اإليه� ابن ر�شد يف �شبيل 
التوفيق بني الدين والفل�شفة، ويف �شبيل اإق�لة الفل�شفة من عرثته� ورد العتب�ر اإليه�. يقع الكت�ب يف 240 

�شفحة من القطع الكبري.
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نتيجة ع�مة  يتبعه  اأربعة ف�شول،  الث�ين منهم� من  الق�شم  يتكون  يف حني 
للبحث. وكم� هو وا�شح من عنوان الكت�ب ف�إن مو�شوعه هو بي�ن موقف 

ابن ر�شد من الدين والفل�شفة وحم�ولته التوفيق بينهم�.

اأم� موؤلف�ته يف جم�يل الفقه وال�شريعة الإ�شالمية)1( فهي:

)17(    الأموال ونظرية العقد يف الفقه الإ�شالمي مع مدخل لدرا�شة الفقه وفل�شفته: 
درا�شة مق�رنة)2(. ويقع الكت�ب يف 524 �شفحة من القطع الكبري.

)18(  الفقه الإ�شالمي: مدخل لدرا�شته ونظ�م املع�مالت فيه)3(.

)19(  درو�ص يف فقه الكت�ب وال�شنة: البيوع منهج وتطبيقه)4(. 

)20(  فقه الكت�ب وال�شنة: البيوع واملع�مالت امل�لية املع��شرة)5(. 

يو�شف  الد�شوقي، حممد  الإ�شالمية �شمن كت�ب: حممد  ال�شريعة  ال�شيخ يف  ملوؤلف�ت  تف�شياًل مو�شًع�  )1(    انظر 
مو�شى...، مرجع �ش�بق، ال�شفح�ت 160- 179.

)2(   دار الكت�ب العربي، الق�هرة، )1372هـ/ 1959م(. ويبلغ عدد �شفح�ته 554 �شفحة من القطع الكبري يف طبعة 
دار الفكر العربي ب�لق�هرة �شنة 1987م.

)3(  دار الكت�ب العربي، الق�هرة، )1377هـ/ 1958م(. 
)4(  ويقع يف 172 �شفحة من القطع الكبري، مطبعة الربمل�ن، 1953م.

)5(  ويقع يف 207 �شفح�ت يف طبعة دار الكت�ب العربي للطب�عة والن�شر، 1954م.
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واليهود  العرب  املرياث عند  الإ�شالم مع مدخل يف  واملرياث يف  )21(   الرتكة 
والروم�ن)1(.

)22(  اأحك�م الأحوال ال�شخ�شية يف الفقه الإ�شالمي)2(.

)23(  حم��شرات يف ت�ريخ الفقه الإ�شالمي)3(.

)24(  املدخل لدرا�شة الفقه الإ�شالمي)4(.

)25(  اأبو حنيفة والقيم الإن�ش�نية يف مذهبه)5(.

)26(  الت�شريع الإ�شالمي واأثره يف الفقه الغربي)6(.

)1(  ويقع يف 397 �شفحة من القطع الكبري يف طبعة دار املعرفة ب�لق�هرة.
)2(  ويقع يف 534 �شفحة من القطع الكبري يف طبعته الث�نية التي �شدرت �شنة )1378هـ/ 1958م(.

)3(  وهو يتكون من ثالثة جملدات، خ�ش�ص الأول منه� مل� �شم�ه »فقه ال�شح�بة والت�بعني«، والث�ين للحديث عن 
»اأبو حنيفة النعم�ن ومذهبه يف الفقه«، ن�شره معهد الدرا�ش�ت  ن�ش�أة املذاهب«، والث�لث للحديث عن  »ع�شر 
العربية الع�لية، م�شر، 1954- 1956م. وقد اأهدى املوؤلف كت�به هذا اإىل العالمة عبد الرزاق ال�شنهوري اعرتاًف� 

بف�شله يف ظهور الكت�ب.
)4(  ويقع يف 215 �شفحة يف طبعة جم�عة الأزهر للت�أليف والن�شر، التي �شدرت يف �شنة )1374هـ/ 1954م(. 

)5(  واأغلب الظن اأنه ميثل الق�شم الث�لث من الكت�ب ال�ش�بق »املدخل لدرا�شة الفقه الإ�شالمي«.  كم� اأنه يحمل 
رقم )3( من �شل�شلة درا�ش�ت اإ�شالمية التي ك�نت ت�شدره� اجلمعية الثق�فية امل�شرية، وقد اأع�دت ن�شره مكتبة 

نه�شة م�شر يف 180 �شفحة من القطع املتو�شط. 
)6(   ويقع يف 127 �شفحة من القطع ال�شغري �شمن طبعة �شل�شلة »املكتبة الثق�فية« التي ك�نت ت�شدره� وزارة الثق�فة 

والإر�ش�د القومي، الق�هرة، منت�شف اأغ�شط�ص، �شنة 1960م.
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)27(  الن�شب واآث�ره)1(.

)28(  الإ�شالم وم�شكالتن� احل��شرة)2(.

اأم� موؤلف�ته حول الإ�شالم وكت�ب�ته الأخرى ب�شفة ع�مة فهي:

)29(  الإ�شالم وح�جة الإن�ش�نية اإليه)3(.

)30(  الإ�شالم واحلي�ة)4(.

)1(  وهو عب�رة عن جمموعة من املح��شرات التي األق�ه� على طلبة معهد الدرا�ش�ت العربية الع�لية، وطبعه� املعهد 
�شنة )1377هـ/ 1958م(. وتقع يف 170 �شفحة.

)2(   ويقع يف 71 �شفحة من القطع املتو�شط، وقد �شدر هذا الكت�ب �شمن �شل�شلة »الثق�فة الإ�شالمية« عن املكتب 
الفني للن�شر ب�لق�هرة، كت�ب رقم 4، دي�شمرب 1958م. 

)3(   ويقع يف 234 �شفحة من القطع الكبري، وقد �شدر للمرة الأوىل يف �شهر )املحرم 1379هـ/ اأغ�شط�ص 1959م(. 
واأع�د املجل�ص الأعلى لل�شئون الإ�شالمية بوزارة الأوق�ف طبعه ث�نية يف )1429هـ/ 2008م(. وقد لقى هذا 
للكت�ب يف  قدم  الذي  الندوي  احل�شن  اأبي  ك�ل�شيخ  واملفكرين  العلم�ء  قبل  �شديًدا من  ا�شتح�ش�نً�  الكت�ب 
طبعته الث�نية التي �شدرت عن ال�شركة العربية للطب�عة والن�شر ب�لق�هرة �شنة 1961م، وال�شيخ حممد الغزايل 
يف مق�ل له مبجلة الأزهر، كم� ُترجم هذا الكت�ب على نفقة وزارة الأوق�ف امل�شرية لكل من اللغ�ت: الإجنليزية، 

والفرن�شية، والإ�شب�نية، وترجمه اأحد علم�ء الهنود اإىل اللغة الأردية. 
القطع  ويقع يف 310 �شفح�ت من  ودرا�ش�ت خمتلفة،  بحوًث� ومق�لت  ي�شم  املط�لع�ت حيث  اإىل  اأقرب  )4(  وهو 
ال�شتغ�ل  كحكم  املختلفة  الفت�وى  من  جمموعة  على  ي�شتمل  كم�  ب�لق�هرة.  وهبة  مكتبة  طبعة  يف  الكبري 
ب�لتمثيل، وحكم الت�أمني على احلي�ة...اإلخ. ومن مب�حثه املهمة مبحث »الوطن يف الإ�شالم«، كم� عرف املوؤلف 
حتت عنوان »من عيون الرتاث الإ�شالمي« بكل من: �شرية ابن ه�ش�م، وطبق�ت ابن �شعد، وموط�أ الإم�م م�لك، 

والر�ش�لة لالإم�م ال�ش�فعي.
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)31(  نظ�م احلكم يف الإ�شالم)1(.

)32(  ابن تيمية)2(. 

)33(  العقيدة وخطر النحراف)3(.

ت�ريخ  الإ�شالم:  يف  وال�شريعة  »العقيدة  كت�ب  على  والتعليق  )34(   الرتجمة 
التطور العقدي والت�شريعي يف الدي�نة الإ�شالمية«) 4(. 

)35(   حتقيق وتعليق وتقدمي وفهر�شة كت�ب »الإر�ش�د اإىل قواطع الأدلة يف اأ�شول 
العتق�د« لإم�م احلرمني اجلويني)5(.

)36(  العلم عند العرب واأثره يف تطور العلم الع�ملي)6(.

)1(   وهو يف الأ�شل عب�رة عن ف�شل موجز كتبه املوؤلف حول املو�شوع �شمن كت�به »املدخل اإىل الفقه الإ�شالمي«، 
ثم ع�د فو�شعه بعد اأن ق�م بتدري�ص هذا املو�شوع لطالب الدرا�ش�ت العلي� بكلية احلقوق ج�معة الق�هرة. وهو 

يقع يف 222 �شفحة من القطع الكبري يف طبعة دار الفكر العربي ب�لق�هرة.
)2(   املوؤ�ش�شة امل�شرية الع�مة للت�أليف والرتجمة والطب�عة والن�شر، رقم 5 من �شل�شلة اأعالم العرب، 1962م. ويقع 

يف 316 �شفحة.
)3(   ويقع يف 94 �شفحة من القطع املتو�شط، وهو يف الأ�شل عب�رة عن جمموعة من املق�لت ن�شره� املوؤلف يف جملة 
»امل�شلمون« يف �شنته� الث�لثة )1373هـ/ 1954م(. ثم اأع�د ن�شره� �شمن �شل�شلة »الثق�فة الإ�شالمية« يف عدده� 

رقم 39، �شعب�ن 1382هـ.
)4(   ملوؤلفه اأجن��ص جولدت�شيهر، وذلك ب�ل�شرتاك مع كل من: عبد العزيز عبد احلق، وعلي ح�شن عبد الق�در، دار 

الك�تب امل�شري، فرباير 1946م. ولهذا الكت�ب ترجمة اأخرى ق�م به� الدكتور عبد احلليم النج�ر.
)5(   حتقيق م�شرتك مع علي عبد املنعم عبد احلميد، مكتبة اخل�جني، الق�هرة، )1369هـ/1950م(. ويقع يف 458 

�شفحة من القطع الكبري.
)6(   ترجمه ب�ل�شرتاك مع الدكتور عبد احلليم النج�ر، وق�م مبراجعته الدكتور ح�شني فوزي، وق�مت بن�شره الإدارة 

الثق�فية بج�معة الدول العربية، ويقع يف 638 �شفحة من القطع الكبري.
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)37(  مثل علي� اإ�شالمية وعربية)1(.

)38(  من وحي القراآن)2(.

ت�أليف  اللغة واللهج�ت والأ�ش�ليب«،  »العربية: درا�ش�ت يف  )39(   تقدمي كت�ب 
يوه�ن فك؛ نقله اإىل العربية وحققه وفهر�ص له: عبد احلليم النج�ر؛ بت�شدير 

اأحمد اأمني بك؛ وتقدمي حممد يو�شف مو�شى)3(.

)40(  نقد لكت�ب »ت�ريخ الفل�شفة احلديثة« ملوؤلفه يو�شف كرم)4(.

)41(   اأثر ال�شنة يف الت�شريع الإ�شالمي ]1[، جملة الإ�شالم والت�شوف، م�شيخة 
الطرق ال�شوفية، العدد احل�دي ع�شر، ال�شنة الث�نية، )4 �شوال 1379 هـ/ 
الثق�يف  امل�شت�ش�ر  ب��شم  اأمهره  وقد   .23-19 �ص  1960م(،  اإبريل  اأول 

لوزارة الأوق�ف.

)1(  �شل�شلة تتكون من خم�ص مق�لت ن�شره� يف جملة الأزهر ابتداء من عدد جم�دى الآخرة �شنة 1379هـ اإىل 
�شوال 1379هـ. ومن تلك املثل التي األقى ال�شوء عليه�: قوة اإمي�ن اأبي بكر، والإح�ش��ص ب�مل�شوؤولية، والعدل 

بني الن��ص، وامل�ش�واة يف احلقوق، واحلف�ظ على اأموال بيت امل�ل...اإلخ.
)2(   عندم� ظهر الإ�شدار الث�ين ملجلة الر�ش�لة، ب��شر الدكتور يف كت�بة �شل�شلة مق�لت حتت هذا العنوان، غري اأن موته 
ح�ل دون مت�بعته� حيث مل يكتب �شوى مق�لني اأولهم� يف العدد 1020 )العدد الث�ين يف الإ�شدار اجلديد( 

نثک  گ   اأغ�شط�ص 1963م( وفيه �شرح لالآية الكرمية   اأول  ال�ش�در بت�ريخ )11 ربيع الأول 1383هـ/ 
گ  گ  گ    ڳ      ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں   ڻ   مث  ]احلديد/ 7[. 

ثم ن�شر يف العدد الرابع من الر�ش�لة مق�له الأخري الذي اأ�شرن� اإليه �ش�بًق� يف بداية حديثن� عن موؤلف�ته.
)3(  الدار امل�شرية ال�شعودية للطبع والن�شر والتوزيع، 2006م.

)4(   جملة الكت�ب، ال�شنة الرابعة، جملد 5، جزء 7، يوليو 1949م. وقد اأعيد ن�شر هذا النقد �شمن: يو�شف كرم 
العراقي، املجل�ص  واإ�شراف ع�طف  اإليه، ت�شدير  للفل�شفة: بحوث عنه ودرا�ش�ت مهداة  � وموؤرًخ�  مفكًرا عربيًّ

الأعلى للثق�فة، 1988م. �ص509- 516. 
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العدد  ]2[، جملة الإ�شالم والت�شوف،  الت�شريع الإ�شالمي  ال�شنة يف  )42(   اأثر 
الث�ين ع�شر، ال�شنة الث�نية، )4 ذي القعدة 1379 هـ/ اأول م�يو 1960م(، 

�ص 19- 25.

)43(   الر�ش�لة لالإم�م ال�ش�فعي، جملة تراث الإن�ش�نية)1(. وقد عر�ص يف مراجعته 
تلك للعن��شر الت�لية على التوايل: حي�ة ال�ش�فعي واآث�ره: مولده ون�ش�أته، 
وحتليله�،  كت�بته�،  الر�ش�لة:  وموؤلف�ته:  واأثره�،  رحالته  وتقديره،  نبوغه 
وتقديره�، ومقتب�ش�ت من الر�ش�لة: وجوه بي�ن القراآن، واحل�جة اإىل ال�شنة، 

وخرب الواحد و�شروطه وحجيته، ومن له اأن يقي�ص.

اأم� مق�لته يف الت�شوف الإ�شالمي ففي مقدمته�:

وحية يف الإ�شالم، جملة كلية الآداب، اجل�معة امل�شرية، املجلد  الرُّ )44(   القيم 
الث�ين، اجلزء الأول، م�يو 1934.

)45(   الت�شوف ال�شحيح واأثره، جملة »الإ�شالم والت�شوف«) 2(، م�شيخة الطرق 

ال�شفوة  ب�أقالم  الإن�ش�نية  احل�ش�رة  اأثرت يف  التي  الكتب  روائع  والتحليل  والبحث  ب�لتعريف  تتن�ول  �شل�شلة     )1(
املمت�زة من الأدب�ء والكت�ب والعلم�ء، وزارة الثق�فة والإر�ش�د القومي، املوؤ�ش�شة امل�شرية الع�مة للت�أليف والرتجمة 

والطب�عة والن�شر، املجلد الأول، 1960م، �ص 418-405.
)2(   جدير ب�لذكر اأن ال�شيخ قد �ش�رك يف العديد من الندوات ال�شهرية التي ك�نت تعقد حتت عنوان »ندوة الإ�شالم 
والت�شوف«، وتتن�ول يف كل مرة مو�شوع�ت تتعلق بهذا ال�ش�أن. وك�نت اأول ندوة �ش�رك به� )وهي الندوة الث�نية 
للمجلة( حتمل عنوان »العلوم الظ�هرية والب�طنية« ح��شر فيه� مع كوكبة من اأ�ش�تذة الت�شوف ب�جل�معة امل�شرية  

كمحمد م�شطفى حلمي، وعبد احلليم حممود، واأبو الوف� الغنيمي التفت�زاين وغريهم. ومن الندوات التي =
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ال�شوفية، العدد الأول، )13 ذي القعدة 1377هـ/ اأول يونية 1958م(، 
�ص 24- 27.

الث�ين، )14 ذي  العدد  والت�شوف،  الإ�شالم  احلقيقة، جملة  اإىل  )46(   الطريق 
احلجة 1377هـ/ اأول يوليو 1958م(، �ص 28- 31.

والت�شوف، جملة  والتدين  الدين  الب�شرية:  لأدواء  العالج  هو  )47(   التدين 
اأول  1378هـ/  املحرم   15( الث�لث،  العدد  والت�شوف،  الإ�شالم 

اأغ�شط�ص 1958م(، �ص 51- 54.

جملة  الإ�شالم،  دين  من خ�ش�ئ�ص  الب�شرية:  لأدواء  العالج  هو  )48(   التدين 
�شبتمرب  اأول  1378هـ/  �شفر   17( الرابع،  العدد  والت�شوف،  الإ�شالم 

1958م(، �ص 10- 15.

)49(   حممد املثل الك�مل )على ه�م�ص ذكرى املولد النبوي(، جملة الإ�شالم 
اأكتوبر  اأول  1378هـ/  الأول  ربيع   17( اخل�م�ص،  العدد  والت�شوف، 

1958م(، �ص22-19.

الإ�شالم  جملة  والتدين،  الدين  الب�شرية:  لأدواء  العالج  هو  )50(   التدين 
نوفمرب  اأول  1378هـ/  الآخر  )19ربيع  ال�ش�د�ص،  العدد  والت�شوف، 

1958م(، �ص 16-12.
       =  �ش�رك به� فيم� بعد ندوة »ي�ش�ألونك عن الروح«، وندوة »احلي�ة الروحية للر�شول«، وندوة »موالد الأولي�ء«، وندوة 

»كرام�ت الأولي�ء بني العلم وال�شعوذة«، وندوة »اأزمة الزواج: اأ�شب�به� وعالجه�«. 
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)51(   التدين هو العالج لأدواء الب�شرية: اأثر التدين، جملة الإ�شالم والت�شوف، 
دي�شمرب 1958م(،  اأول  الأوىل 1378هـ/  ال�ش�بع، )20 جم�دى  العدد 

�ص 24- 27.

واجهه  الذي  الع�مل  يف  التدين  اأثر  الب�شرية:  لأدواء  العالج  هو  )52(   التدين 
الر�شول، جملة الإ�شالم والت�شوف، العدد الث�من، )21 جم�دى الآخرة 

1378هـ/ اأول ين�ير 1959م(، �ص 28- 31.

)53(   مب�دئ اإن�ش�نية من هجرة الر�شول، جملة الإ�شالم والت�شوف، ال�شنة الث�لثة، 
العدد الث�ين، )7 املحرم 1380هـ/ 1 يوليو 1960م(، �ص 35- 38.

رابًعا: منهج املوؤلف والهدف من وراء تاأليف الكتاب 

ميكن القول اإن املوؤلف قد تغّي� من وراء اختي�ره ملو�شوع العالقة بني القراآن 
والفل�شفة كجزء من اأطروحته العلمية عدة اأمور، اأتى على ذكره� يف مقدمة كت�به، 

وذلك على النحو الت�يل:

)1(   الت�أكيد على اأن القراآن الكرمي ك�ن من اأهم العوامل التي دفعت امل�شلمني 
اإىل التفل�شف.

)2(  بي�ن م� ا�شتمل عليه القراآن من فل�شفة يف اآي�ته الكرمية التي تعر�شت لأمه�ت 
امل�ش�كل الفل�شفية الإلهية والطبيعية والإن�ش�نية.
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)3(   بي�ن اأن القراآن هو امل�شدر الأول، اأو الأ�شيل، الذي ا�شتوح�ه املتكلمون يف 
�شي�غة اآرائهم ومذاهبهم الكالمية على اختالفهم وتنوعهم.

)4(   الت�أكيد على اأن القراآن الكرمي ك�ن مع ذلك ح�جًزا دون نوع اآخر من التفكري، 
ذلك الذي ك�ن عم�ده الفل�شفة الإغريقية، وذلك بف�شل الآراء احلقة التي 
�شدع به�، ودلل عليه� يف كثري من امل�ش�كل التي ك�ن املفكرون والفال�شفة 

منه� يف اأمر مريج.

)5(  بي�ن اأن القراآن من هذا اجل�نب -ج�نب مع�ر�شة ومق�ومة الفكر الوثني- مل 
ر�ص بعُد الدرا�شة التي يجب اأن يقوم به� املتخ�ش�شون، كم� مل يفد منه  ُيدنْ
هذا  يف  اإدراكه�  ينبغي  التي  الك�ملة  الف�ئدة  قدميً�  الكالم  بعلم  امل�شتغلون 

اجل�نب املهم.

الكرمي  القراآن  اأن  اإىل  ذهبوا  الذين  امل�شت�شرقون  فيه  وقع  الذي  اخلط�أ  )6(  بي�ن 
يتع�ر�ص مع نظر العقل احلر، واأنه ك�ن من اأهم العوائق التي ح�لت دون تقدم 

امل�شلمني يف جم�ل الفل�شفة.

ال�شنة  اأهل  اآراء كل من:  يف�شل  فهو  الكت�ب؛  املوؤلف يف  اأم� عن منهج 
واملعتزلة يف امل�ش�ئل التي يعر�ص له� )ذات اهلل و�شف�ته - العدالة الإلهية: العمل 
بني اهلل والإن�ش�ن، م�شكلة اإرادة ال�شر وخلقه، الإ�شالل والهداية، الوعد والوعيد(، 
ثم يديل بدلوه يف امل�ش�ألة، حم�وًل التزام خط اأو منحى التوفيق بني كال املذهبني. 
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وهو بطبيعة احل�ل يعر�ص لآراء اأخرى تخ�ص املج�شمة وامل�شبهة واخلوارج واملرجئة 
اإىل ج�نب هذين املذهبني الفكريني الكبريين.

تبدو  التي  النقدية  نزعته  حدة  من  تقلل  ل  لديه  التوفيق  نزعة  اأن  على 
� من هذين املذهبني على  اأيًّ يت�بع  وا�شحة يف ك�فة �شفح�ت الكت�ب، حيث ل 
الدوام، واإمن� ي�أخذ من كل واحد منهم� م� يراه ح�شًن�، ويطرح عنه م� يراه �شيًئ�، 
وع�دة م� يوؤدي به ذلك اإىل قبول راأي املذهب الآخر على اعتب�ر تق�بل املذهبني 

من جهة، ورف�شه قبول الآراء الأخرى خ�رج هذين املذهبني من جهة اأخرى.

ولعله �شيت�شح لن� خالل ا�شتعرا�شن� لق�ش�ي� الكت�ب كيف اأنه ك�ن موفًق� 
واإن  التوفيق بني كال املذهبني،  فيه� بدلوه حم�وًل  اأدىل  التي  امل�ش�ئل  اأغلب  يف 

خ�لفن�ه يف بع�شه� بطبيعة احل�ل.

الِكننْدي  الفل�شفية من  املنظومة  يت�بع  املوؤلف  اأن  اإىل  اأي�ًش�  ن�شري  اأن  بقي   
اإىل ابن ر�شد، والتي تط�لب �شراحة ب�شرورة عدم ا�شتغ�ل الع�مة ب�لفل�شفة وعلم 

الكالم، يقول يف ذلك: 

ب�لن�شبة  واخلري  الواجب  من  اأنه  نرى  ف�إنن�  كذلك،  الأمر  ك�ن  اإذا  »نقول 
للع�مة عدُم اخلو�ص يف هذه الن�شو�ص وفيم� حتتمله من مع�ن، بعد اأن يفهموا اأنه� 
بعيدة عن اإف�دة التج�شيم اأو الت�شبيه. اأم� اخل��شة، ف�لواجب عليهم ت�أويله� مب� يتفق 
وال�شي�ق وقواعد اللغة واأ�شول الدين، ومب� يتفق ب�شفة خ��شة والآي�ت املُحَكمة 
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الوا�شحة الأخرى. ذلك خري يف راأين� من اأن نقول ب�شفة ع�مة كم� ق�ل الرازي، 
ب�أن عدم التعر�ص اإىل بي�ن املراد من هذه الآي�ت اأ�شلم واإىل احلكمة اأقرب«) 1(. 

الت�أ�شي�ص العلمي )الديني( الذي  اأن  وهن� ل بد من الإ�ش�رة اإىل حقيقة 
تلق�ه ال�شيخ يف مطلع حي�ته �ش�هم ب�شكل كبري، ب�لإ�ش�فة اإىل نزعته الفل�شفية، يف 
اإع�دة ت�شكيل م� هو مطروح ومتن�ول يف الق�ش�ي� حمل النزاع. وهذا الأمر يدل 
عليه متلك املوؤلف ن��شية الأمر يف ال�شت�شه�د ب�لقراآن الكرمي الذي اأمت حفظه وهو 
اأي من املذهبني  اإىل  اإنه غ�لًب� م� ي�شيف  ال�شريف. بل  النبوي  �شغري واحلديث 

نق�ًط� اإ�ش�فية غفل عنه� اأ�شح�ب املذهب قدميً� رغم اأنه� توؤيد م� يذهبون اإليه.

الهداية  مل�ش�ألة  تعر�شه  عند  املث�ل-  �شبيل  -على  ذكره  م�  ذلك  واآية 
تع�ىل،  اهلل  اإىل  ن�شبتهم�  ينفي  الذي  املعتزلة  لراأي  عر�ص  حني  والإ�شالل 

م�شتدلني يف ذلك مبجموعة من اآي الذكر احلكيم من بينه� قوله تع�ىل:  نث ڻ  
ے   ے   ھ  ھ   ھ    ہ    ہ   ہ  ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ  
ۓ  ۓمث  ]الروم/ 29[ وت�أويلهم له� ب�لقول: اأي من يهدي من خذله اهلل 
فلم ُيعنه بلطفه الذي ل ي�شتحقه. نقول بعد ذلك ا�شتطرد املوؤلف ق�ئاًل: »وبخ��شة 
اأنه قد  املعتزلة(  اأحد من  اإليه  واإن ك�ن مل ي�شر  )وهذا م� نالحظه يف هذه الآية 

)1(  حممد يو�شف مو�شى، القراآن والفل�شفة، الطبعة احل�لية، �ص 97.
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�شرحت الآية نف�شه� ب�أن هوؤلء الذين اأ�شلهم اهلل قد اتبعوا اأهواءهم بغري علم، 
اأي من غري دليل اأو بحث، ف��شتحقوا اخلذلن ومنع اللطف عنهم«) 1(. 

ويف مو�شع اآخر يتعلق بت�أويل املعتزلة اأي�ًش� لالآية الرابعة والثالثني من �شورة 
غ�فر، وهي نث  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦمث ، وبعد اأن اأتى على 
م� ذكره الزخم�شري يف الك�ش�ف نراه يقول: »ومن املمكن اأن ي�شيف املعتزلة اإىل 

نث  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   فيه�:  التي ج�ء  نف�شه�  ال�شورة  اآية )28( من  الآية  هذه 
ڱ  ڱ  ڱمث، اأي اإن اهلل ل مينح لطفه -الذي به يهتدي من مُينَْنحه- َمن 

ل يكون اأهاًل له«) 2(. ويقول يف مو�شع اآخر يف �شي�ق ت�أكيد اأهل ال�شنة خلق اهلل 
لأفع�ل العب�د: »ولأهل ال�شنة بعد هذا اأن ي�شتندوا اأي�ًش� اإىل قوله تع�ىل:  نث ے  
وذلك   ،]96-95 ]ال�ش�ف�ت/  ۇمث   ۇ   ڭ   ڭ.ڭ   ۓ   ۓ  
ر اأ�شن�مهم، على اأن تكون )م�( يف  حك�ية رّد اإبراهيم عليه ال�شالم لقومه حني ك�شَّ
الآية الث�نية ا�شًم� مو�شوًل، ل ن�فية، فيكون املعنى: كيف تعبدون الأ�شن�م التي 
تنحتونه� من احلجر اأو اخل�شب مثاًل واهلل هو الذي خلقكم وخلق اأعم�لكم التي 

تعملون!«) 3(. 

)1(   املرجع ال�ش�بق، �ص 169.
)2( املرجع ال�ش�بق، �ص 170.
)3( املرجع ال�ش�بق، �ص 133.
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اأي�ًش� يب�در ب�إ�ش�فة جمموعة من الآي�ت القراآنية على م� ا�شتدل به املعتزلة 
من ج�نبهم لإثب�ت اأن الهدى وال�شالل اأمران من عمل الإن�ش�ن نف�شه فيقول: 
»ون�شتطيع هن� اأن نذكر من ج�نبن� اآي�ت اأخرى مم�ثلة لتلك التي ا�شتدل به� املعتزلة. 
من ذلك قول اهلل - تع�ىل: نث ىئ     ىئ  ی  ی  ی  ی  مث ]الق�ش�ص/ 50[، 

وقوله: نث  ڤ        ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄمث  ]املن�فقون/ 6[، وقوله: نث ۀ   ہ  
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھمث  ]احلج/ 53[. ومن العدل وح�شن 
الإ�شالل  �شبب  فيه�  ذكر  التي  الآي�ت،  هذه  تكون  اأن  ت�أويله  اأو  القراآن  تف�شري 
الآي�ت  ل  توؤوَّ واأن  الن�حية،  هذه  َكمة يف  املُحنْ تع�ىل، هي  امل�ش�َفنينْ هلل  الهدى  اأو 
الأخرى التي مل ُيذكر فيه� هذا ال�شبب بح�شبه�. بهذا يكون الهدى وال�شالل 

من العبد نف�شه، ويكون اهلل ع�دًل مت�م العدل اأي�ًش�«) 1(. 

وهن� نالحظ اأمرين رئي�شني يف طريقة تع�مل ال�شيخ مع القراآن الكرمي: 

معن�ه�  عن  املت�ش�به�ت  الآي�ت  ل�شرف  الت�أويل؛  مبنهج  اأخذه  - الأول 
الظ�هري، خ��شة تلك التي تتحدث عن �شف�ت اهلل تع�ىل على النحو الذي ي�شي 
مب�ش�بهته اخللق يف امتالك اأع�ش�ء ك�لوجه واليد والقدمني...اإلخ. ف�ل�شيخ يعيب 
اأوقع  املت�ش�به�ت والت�شليم به� على ظ�هره�؛ مم�  ت�أويل  ال�شلف توقفهم عن  على 
فريًق� من احلن�بلة )وابن تيمية اأي�ًش�( يف �شبهة القول ب�لتج�شيم. يقول يف ذلك 

)1( املرجع ال�ش�بق، �ص 174.
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بعد اأن عر�ص لآراء امل�شبهة الق�ئلة بوجود اهلل يف ال�شم�ء: »اأم� الوقوف دون ت�أويل 
هذه الآي�ت لفهم املراد منه� ح�شب ط�قة العقل الإن�ش�ين، كم� ك�ن يريد الر�شول 
)بح�شب احلديث املروي عنه والذي ينهى فيه عن مع�ر�شة القراآن بع�شه ببع�ص( 
ورج�ل ال�شلف، ف�أمر قد ل يقبله من يرى – بحق- اأن القراآن اأوحي اإىل النبي 
لُيفهم )واإل فم� الف�ئدة منه!(، واأن على النبي نف�شه بي�نَه، وبخ��شة م� ك�ن منه 
غ�م�ًش� يف ح�جة اإىل تف�شري )ومن ثم ف�إن اأي حديث يتع�ر�ص ون�ص القراآن يجب 

رف�شه حتى واإن �شح �شنده(«) 1(.

الأمر الث�ين اأنه يراعي يف ك�فة ال�شواهد وال�شتدللت التي يذكره� - �شواء   -
اأ�ش�فه� بنف�شه- م�ش�ألتني مهمتني هم�: �شي�ق  اأو  اأو املعتزلة  اأهل ال�شنة  ق�ل به� 
الآي�ت من جهة، ومك�ن نزوله� من جهة اأخرى )مكية اأو مدنية(. والواقع اأنه ك�ن 
لهذا املنهج اإف�دة كبرية مل يتداركه� كثري من اأ�شح�ب املذهبني؛ فقد يرتتب على 
اإغف�ل ال�شي�ق الع�م لالآي�ت- كم� اأو�شح ال�شيخ بحق يف اأكرث من مو�شع- ن�شبة 
�شيء م� )ك�لهداية والإ�شالل على �شبيل املث�ل( اإىل غري ف�عله! كم� يرتتب على 
اإغف�ل مو�شع النزول مراع�ة ال�شي�ق الع�م الذي نزلت فيه الآي�ت بحيث تختلف 
الأهداف والغ�ي�ت بح�شب املخ�َطبني به�، ففي الآي�ت املكية ت�أكيد على وحدانية 
اهلل ملواجهة النزع�ت الوثنية، اأم� يف الآي�ت املدنية فيختلف الأمر قلياًل اأو كثرًيا 

تبًع� للم�شتجدات التي طراأت على الإ�شالم وامل�شلمني اأنف�شهم.

)1( املرجع ال�ش�بق، �ص 87.
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اأم� ب�لن�شبة حلر�ص ال�شيخ على اإبراز �شرورة مراع�ة �شي�ق الآي�ت املُ�شت�شَهد 
به� من ِقبل املعتزلة والأ�ش�عرة على حد �شواء، فنجد مث�ًل له يف اأكرث من مو�شع 

ک   ک    نث  تع�ىل:  بقوله  الأ�ش�عرة  ا�شت�شهد  املث�ل  �شبيل  فعلى  الكت�ب.  يف 
يقول  هلل،  العب�د  اأفع�ل  خلق  ن�شبة  على  للدللة  ]الرعد/16[  گمث   ک  
ال�شيخ: »اإنن� نالحظ اأن ا�شتدلل اأهل ال�شنة بهذه الآية ل يتفق وال�شي�ق. اإن م� 

ا�شتدل به هوؤلء هو جزء من هذه الآية فقط. وهي بتم�مه� هكذا: نث چ  چ  ڇ  
ڇ   ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک 
ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ں  ڻ      ڻ  ڻ     ڻ  ۀ  ہ  ہ  ہ        ہ  ھ  ھ  ھمث. 

وي�شيف ال�شيخ »ونظرة اإىل هذه الآية بتم�مه�، بل اإىل الآيتني اللتني قبله�، 
ك�فية ب�أن جتعلن� نفهم اأن الأمر هن� لي�ص م�ش�ألة خلق اهلل اأفع�َل الإن�ش�ن، اأو اأن هذا 
هو الذي يوجُده� ب�ختي�ره وقدرته؛ بل الأمر اأََجّل من هذا كله. اإن اهلل يريد بهذه 
هم مب� معن�ه: هل  الآية وم� قبله� اأن يُردَّ على الكف�ر الذين جعلوا له �شرك�ء، فَحجَّ
هوؤلء ال�شرك�ء خلقوا �شيًئ� كم� خلق اهلل، فيكون لهم احلق اأن ُيعبدوا مثله؟! ثم 
ك�نت النتيجة اأن اأكّد اهلل اأن هوؤلء الذين زعمهم الكف�ر �شرك�ء هلل تع�ىل مل يخلقوا 

�شيًئ� م�، واأن اهلل هو وحده خ�لق كل �شيء، فهو اإًذا وحده احلرّي ب�لعب�دة«) 1(. 

)1( املرجع ال�ش�بق، �ص 134.
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وقد ع�ب ال�شيخ على الأ�ش�عرة طريقة ا�شتدللهم ب�لقراآن »نعني اقتط�ع 
اآية اأو جزء منه� عن �شي�قه� وت�أويله� مب� يتفق ومذهب امل�شتدلِّ به�، )وذلك( لي�ص 
من احلق يف �شيء. )اأم�( الواجب يف الت�أويل للقراآن ]فـ[ مالحظة ال�شي�ق الذي 
اأدنى  ذلك  خ��شة.  نظر  وجهة  توؤدي  اأن  على  اإكراهه�  وعدم  الآية،  فيه  وردت 

للحق، واأليق ب�لقراآن«)1(.

عليه  للدللة  فيكفي  النزول،  مو�شع  مراع�ة  �شرورة  لت�أكيده  ب�لن�شبة  اأم� 
م� ذكره عند ابتداء القول يف الآي�ت التي توحي ب�لت�شبيه حني ق�ل: »لقد ك�ن 
من الطبيعي اأن يفي�ص القراآن يف الكالم عن اهلل الواحد الأحد الذي ل �شريك 
يريد.  م�  م� دون  الذي ل يقف �شيء  واملريد  لقدرته،  الذي ل حّد  والق�در  له، 
وك�ن من الطبيعي كذلك اأن يوؤكد القراآن، مع هذا كله، اأن اهلل ل ي�شبهه اأحد 
ا  من خلقه. وبخ��شة والقراآن نزل اأول الأمر على العرب، وهم – اإل قلياًل جدًّ
منهم- ك�نوا عبدة اأ�شن�م؛ ي�شنع الواحد منهم �شنمه على النحو الذي يريد، ثم 

يعكف على عب�دته«) 2(. 

وهو يف كل اأولئك يتوافق مع م� ذكره يف مقدمة كت�به من اأن املتكلمني 
مل يفيدوا من القراآن الكرمي اإف�دة ك�ملة وعلى النحو املطلوب للو�شول اإىل معرفة 

)1( املرجع ال�ش�بق، �ص 134.
)2( املرجع ال�ش�بق، �ص 74.
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اهلل املعرفة احلقة التي يوؤمن به� القلب قبل العقل »وهذه املعرفة يجب اأن تكون 
على راأ�ص الأغرا�ص التي نن�شده� من درا�شة القراآن، فذلك اأوىل من ت�أويل هذه 
الآية وتلك؛ لتتفق مع مذهب الأ�ش�عرة اأو املعتزلة مثاًل من املتكلمني ولي�ص لهذا 

اأوحى اهلل تع�ىل القراآن لر�شوله عليه ال�شالة وال�شالم«) 1(. 

خام�ًصا: »القراآن والفل�صفة« يف �صياق اخلطابات ال�صابقة عليه

ومن اأهم املوؤلف�ت التي �شبقت كت�ب »القراآن والفل�شفة« يف تو�شيح اأ�ش�لة 
الفل�شفة الإ�شالمية والرد على مزاعم امل�شت�شرقني الغربيني كت�ب�ت الأ�شت�ذ الإم�م 
حممد عبده؛ خ��شة تلك التي ُعنيت ب�لرد على مزاعم كل من: رين�ن وه�نوتو)2(. 
ن ال�ش�مّي، والتفريق بينهم�،  ن الآرّي والتمدُّ حيث اأكرَث الأخري »من ذكر التمدُّ
ن ال�ش�مّي،  نة التمدُّ ن الآرّي هو الذي ظفَر بُقرنْ واأّن اأحدهم� قهَر الآخر، واأّن التمدُّ
وم� ي�شبه ذلك«) 3(، وكذلك رده على فرح اأنطون يف بحثه عن »ابن ر�شد وفل�شفته« 

� مع العلم والعلم�ء من الإ�شالم)4(.  وزعمه اأّن امل�شيحية ك�نت اأكرَث ت�ش�حُمً

)1( املرجع ال�ش�بق، �ص 201.
)2(   حممد عبده، الأعم�ل الك�ملة، حتقيق وتقدمي حممد عم�رة، دار ال�شروق ومكتبة الإ�شكندرية، الطبعة الث�نية، 

)1427هـ/ 2006م(، اجلزء الث�لث »الإ�شالح الفكري، والرتبوي، والإلهي�ت«، �ص 338-337.
الإ�شالم،  يف  الإفرجن  طعن  عن  كلم�ت  اإىل  اإ�ش�فة  �شتة  مق�لت  الرد  ويت�شمن   ،218 �ص  ال�ش�بق،  )3(  املرجع 

ال�شفح�ت 256-215.
ال�شفح�ت  عبده،  ملحمد  الك�ملة  الأعم�ل  �شمن  والإ�شالم«  الن�شرانية  يف  »ال�شطه�د  عنوان  حتت  )4(   وذلك 

 .368-257
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واإىل ج�نب تلك الردود هن�ك »ر�ش�لة التوحيد« التي بحَث فيه� الإم�م اأهم 
الق�ش�ي� الكالمية، خ��شة م� يتعلُق ب�لق�ش�ء والقدر، وحرية الإرادة الإن�ش�نية، اإىل 
الوجود وعلم املنطق والولية  واآراء املتكلمني يف  ابن ر�شد،  ج�نب بحثِه فل�شفة 

ال�شوفية...اإلخ)1(. 

على  »الرد  يو�شف  علي  املهند�ص  كت�ُب  يقع  ]الردود[  ذاته  ال�شي�ق  ويف 
رين�ن«، الذي �شدر عن دار الآداب، ع�م )1326هـ/ 1908م(. وهو عب�رة عن 
املوؤلف يف  �شمنه�  نقدية  تعليق�ت  اإىل  اإ�ش�فة  الفرن�شية  عن  رين�ن  لن�ص  ترجمة 
ح��شية الكت�ب. وجدير ب�لذكر اأّن املوؤلف ك�ن من اأوائل املهتمني ب�لفل�شفة علًم� 
وت�أريًخ�، حيث خّلف عدة كتيب�ت �شغرية عن الف�رابي، ور�ش�ئل اإخوان ال�شف�، 
ف�شاًل عن ع�شرات املق�لت اخل��شة بفال�شفة الإ�شالم: ك�بن �شين�، والتوحيدّي 

وغريهم� والتي ن�شره� مبجلة الآداب. 

درا�شة  الإ�شالم،  فال�شفة  »ت�ريخ  لطفي جمعة  اأي�ًش� كت�ب حممد  وهن�ك 
�ش�ملة عن حي�تهم واأعم�لهم ونقد حتليلي عن اآرائهم الفل�شفية«، والذي طبع للمرة 
اأ�شئلة  الأوىل ع�م )1342هـ/ 1924م(. وقد و�شعه املوؤلف بق�شد الإج�بة عن 
اأجداد يف الفكر والعقل؟ وهل لهوؤلء الأجداد قيمة يف   � لن� حقًّ ثالثة، هي: هل 
ميدان العلم احلديث؟ واأين كتبهم؟ وم� مك�نتهم بني ظهراين الفال�شفة الذين نقراأ 
تراجمهم ونرى �شورهم ونعرث ب�شذور من اأقوالهم يف الكتب واملجالت وال�شحف؟ 

)1( حممد عبده، ر�ش�لة التوحيد، مرجع �ش�بق، �ص 377- 568.
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ومن الكتب التي اهتمت بت�أ�شيل احلي�ة العقلية يف الإ�شالم كت�ب ال�شيخ عبد 
املتع�ل ال�شعيدي »الو�شيط يف ت�ريخ الفل�شفة«، وهو يف الأ�شل عب�رة عن مق�لت 
اأخرى  اإىل ج�نب مق�لت  من�شورة يف جملة الأزهر ظهرت يف عقد الثالثيني�ت 
اأهم  ومن  واآخرين.  مو�شى،  يو�شف  وحممد  والأهواين،  اخل�شريي،  من:  لكل 
امل�ش�ئل التي اأبرزه� هذا الكت�ب متييز �ش�حبه م� بني املب�حث الفل�شفية الأ�شيلة 
)فل�شفة امل�شلمني( التي تعرب عن الفكر الإ�شالمّي اخل�ل�ص ممثلة يف علم الكالم 
واأ�شول الفقه، والفل�شفة الإ�شالمية املتمثلة يف الين�بيع الفكرية املختلفة لفال�شفة 

الإ�شالم، وهو م� عرب عنه بعنوان »الفل�شفة الإ�شالمية الداخلية واخل�رجية«) 1(. 

وبطبيعة احل�ل؛ هن�ك املوؤلَّف الأ�شهر يف هذا املج�ل األ وهو كت�ب »متهيد 
لت�ريخ الفل�شفة الإ�شالمية« لل�شيخ م�شطفى عبد الرازق)2(، والذي قدم فيه روؤية 
�ص ن�ش�أة التفكري الفل�شفّي الإ�شالمّي يف كت�ب�ت امل�شلمني  جديدة تقوُم على تلمُّ
اأنف�شهم قبل اأننْ يت�شلوا ب�لفل�شفة اليون�نية ويدر�شوه� درا�شة وافية. وقد تتبع فيه 

الطبعة  الق�هرة،  الأزهرية،  اجل�معة  مكتبة  الإ�شالمية،  الفل�شفة  ت�ريخ  يف  الو�شيط  ال�شعيدي،  املتع�ل  )1(   عبد 
فوؤاد  واأحمد  الرازق  عبد  م�شطفى  ال�شيخ  من  كل  مع  ذهب  كم�  بعده�.  وم�   7 �ص  ت�ريخ،  دون  اخل�م�شة، 
الأهواين وحممد عبد اله�دي اأبو ريدة اإىل اأن الكندي من اأئمة التجديد ب�عتب�ره اأول » الفال�شفة امل�ش�ئني«، 
واأول من مهد الطريق للنظر العقلي يف الثق�فة الإ�شالمية، واأول من اأعمل النقد يف الفكر الفل�شفي الوافد من 

الثق�ف�ت الأخرى. 
)2(  راجع من�ق�شة مو�شعة مل� ورد يف هذا الكت�ب �شمن تقدمين� له بعنوان » م�شطفى عبد الرازق« وكت�به التمهيد: 

مدر�شة فل�شفية يف رح�ب اجل�معة امل�شرية« �شمن اإ�شدارات هذا امل�شروع.
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»جملة نظر الغربيني اإىل الفل�شفة الإ�شالمية وحكمهم عليه� منذ ا�شتقرت مع�مل 
النه�شة احلديثة لت�ريخ الفل�شفة اإىل اأي�من� هذه، اأي منذ �شدر القرن الت��شع ع�شر«) 1(. 

1234هـ/  )ت   Tennemann م�ن  ِتنِّ من:  كل  لآراء  عر�شه  ج�ء  هن�  ومن 
الفل�شفة«) 2( )�ص 8-4(،  ت�ريخ  »املخت�شر يف  كت�به  والتي �شمنه� يف  1819م( 
يف  اأعلنه�  التي   )9-8 )�ص   Cousin 1847م(  1263هـ/  )ت  كوزان  وفكتور 
حم��شراته يف ت�ريخ الفل�شفة بج�معة ب�ري�ص، واإرن�شت رن�ن Renan التي اأورده� يف 
كت�بيه »ابن ر�شد ومذهبه«، و »ت�ريخ اللغ�ت ال�ش�مية« )�ص10-12(، وجو�شت�ف 
من  واملتكلمني  الفال�شفة  »ت�ريخ  كت�به  يف  �شمنه�  التي   Gustave Dugat دوج� 
امل�شلمني«) 3( )�ص13(، وُمنك )ت 1284هـ/ 1867م( Munk يف كت�به »اأم�ش�ج 

من ت�ريخ الفل�شفة اليهودية والعربية« )�ص15-14(.

املنحى  هذا  والفل�شفة«  »القراآن  كت�به  يف  اإًذا  مو�شى  يو�شف  حممد  يت�بع 
ف�شوله  التمهيد. وذلك عرب  ب�شورة خ��شة يف كت�ب  مو�شح  هو  الت�أ�شيلي كم� 
الأربعة التي تن�ولت عالئق »القراآن والفل�شفة واملجتمع الذي يدعو اإليه« )الف�شل 
الث�ين(، وبحثت  للتفل�شف« )الف�شل  القراآن تدعو  اأن »طبيعة  واأكدت  الأول(، 

)1(   م�شطفى عبد الرازق، متهيد لت�ريخ الفل�شفة الإ�شالمية، جلنة الت�أليف والرتجمة والن�شر، الق�هرة، 1944م، 
�ص 3.

)2(   ن�شر كت�ب تنم�ن هذا لأول مرة ب�لأمل�نية �شنة 1812م، فيم� ينقل ال�شيخ م�شطفى عبد الرازق اقتب��ش�ته عن 
الرتجمة الفرن�شية للكت�ب والتي ق�م به� الفيل�شوف الفرن�شي كوزان )ت 1847( �شنة 1829م. 

)3(  طبع للمرة الأوىل بب�ري�ص �شنة 1889م. 
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م�ش�ألة »ذات اهلل و�شف�ته« )الف�شل الث�لث(، ثم عرجت اأخرًيا على بحث م�ش�ألة 
»العدالة الإلهية« )الف�شل الرابع(، واأبرزت اأهم النت�ئج التي تو�شلت اإليه� اأخرًيا 

حتت عنوان »نتيجة وخ�متة«.   

ويف كل اأولئك؛ توؤكد ف�شول الكت�ب اأن مذاهب املتكلمني يف جمموعه� 
م�شتوح�ة من القراآن الكرمي اأوًل، واأنه لي�ص �شحيًح� م� ذهب اإليه »تنم�ن« من اأن 
اأن ثمة عوامل اأخرى  القراآن ع�ق امل�شلمني عن التقدم يف الفل�شفة ث�نًي�، وث�لًث� 
الكرمي  القراآن  املتكلمني من  اإف�دة  واأن عدم  امل�شلمني،  فل�شفة  اأثره� يف  له�  ك�ن 
الإف�دة الك�ملة قد ح�ل دون »اأن نعرف كيف ن�شل ب�لقراآن اإىل معرفة اهلل املعرفة 
احلقة التي يوؤمن به� القلب قبل العقل، اأي اإىل املعرفة التي ل ي�شل اإليه� العقل 

وحده«) 1(. 

�صاد�ًصا: اأهم ق�صايا الكتاب

)1( الفل�صفة القراآنية واأبرز نواحيها
ينطلق املوؤلف يف بي�ن العالقة التي جتمع القراآن الكرمي ب�لتفل�شف من عدة 

اعتب�رات ي�أتي يف مقدمته�:

للن��ص جميًع� على اختالف حظوظهم من  اأنه دعوة  الكرمي -مب�  القراآن  .    اأن 
)1(   حممد يو�شف مو�شى، القراآن والفل�شفة، مرجع �ش�بق، �ص 201.
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العقل والقدرة على التفكري- منه م� يتجه للقلب ليتفتح للموعظة؛ ومنه م� 
عن للمنطق والدليل؛ ومنه -بج�نب هذا وذاك- م� ي�شتمل  يتجه للعقل لُيذنْ
على احلقيقة �ش�فرة كم� يفهمه� اجلميع؛ ومنه اأي�ًش� م� يجيء يف �شكل اأمث�ل 

ي�شربه� اهلل للن��ص نث ہ  ہ  ھ  ھمث  ]العنكبوت/ 43[.

� اأن ي�شل اإىل م� اأراد اهلل من الهداية  .    واإذا ك�ن ذلك كذلك؛ ك�ن القراآن َحِريًّ
وتبيني احلق من الب�طل، فيم� ك�ن الن��ص فيه من اأمر مريب قبل نزوله، مم� 

يت�شل بكل من: اهلل، والع�مَل/ الطبيعة، والإن�ش�ن.

اإًذا من  العقيدة احلقة؛ ك�ن ل بد  اأو قلياًل عن  الع�مل كثرًيا  ابتع�د  .    وبحكم 
ك�ن  فيم�  احلق  ولبي�ن  �شيء،  كل  قبل  العقيدة  لت�شحيح  القراآن  يتجه  اأن 
عليه الن��ص يف بالد العرب التي ك�ن يتمثل فيه� الدي�ن�ت وامللل املختلفة 
العديدة)1(. ويخل�ص املوؤلف من كل م� �شبق ومن ا�شتعرا�ص احلي�ة العقلية 
والدينية التي ك�ن عليه� العرب قبل جميء الإ�شالم اإىل القول: »كل هذا 
يدل على اأنه ك�ن للعرب قبيل ظهور القراآن �شيء من النظر العقلي يف بع�ص 
اأو منهج معروف  اأ�ش��ص  ق�ئًم� على  واإن مل يكن ذلك  الفل�شفية،  النواحي 
التفكري فيم�  ت�ريخهم �شيء من  الفرتة من  حمدود... ك�ن للعرب يف هذه 

)1( املرجع ال�ش�بق، �ص 6.



6363 تقــدمي

يت�شل ب�لألوهية والع�مَل والبعث واحلي�ة الأخرى. وك�ن لهذا، كثرًيا م� يثور 
َحل املختلفة«) 1(.  اجلدل يف هذه امل�ش�ئل، وبخ��شة بني اأهل النِّ

وبطبيعة احل�ل؛ ف�إن و�شًع� كهذا، ي�شتدعي اأن يقول القراآن الكلمة الف��شلة 
فيم� ك�نوا فيه يختلفون، واأن يبني احلق فيم� عليه الن��ص من اعتق�دات وع�دات، م� 
ي�شتلزم اأن يج�دل بطبيعة احل�ل املخ�لفني مل� اأراد اأن يقرر من اعتق�دات جديدة. 
ومن هن� »ك�ن ل بد كذلك من اأن يكون القراآن نف�شه مو�شع اأخذ ورد وجدال 
بني الذين اآمنوا به وبني الذين �شلوا على م� هم عليه من دين وعقيدة، وبخ��شة، 
التي  الآي�ت  من  كثري  على  وا�شتم�له  تكوينه،  طبيعة  )حكم(  بـ  نف�شه  والقراآن 
يع�ر�ص بع�شه� بع�ًش� يف ب�دئ الراأي )ظ�هر الأمر(، يدعو اإىل كثري من )اإعم�ل( 

التفكري من )ِقبل( الأن�ش�ر ومن )ِقبل( اخل�شوم على ال�شواء«) 2(. 

يتح�شل مم� �شبق اإًذا اأن القراآن الكرمي قد نزل يف بيئة ك�نت يف اأم�ص ح�جة 
ق�رئيه الذين  ب�أنه يدفع  ن�هيك  اأخرى.  لتلقيه من جهة  اإليه من جهة، وم�شتعدة 
للتفل�شف  وامل�شلمني  العرب  اأعّد  م�  الفل�شفي،  التفكري  من  اأنح�ء  اإىل  يتدبرونه 

)1(   املرجع ال�ش�بق، �ص 10 وهو ينقل هذا الكالم عن كت�ب التمهيد لل�شيخ م�شطفى عبد الرازق، �ص 112-111 
وي�شتطرد يف اله�م�ص: وك�ن هذا اجلدل للدف�ع عن اأدي�نهم املوروثة �شد الدخيلة عليهم، واأحي�نً� انت�ش�ًرا لدين 

اإبراهيم الذي ك�نوا يلتم�شونه.
)2(  حممد يو�شف مو�شى، القراآن والفل�شفة، مرجع �ش�بق، �ص 10.



64 حممد حلمي عبد الوهاب64

فيم�  عرفوه  الذي  الإغريقي  الرتاث  ولفل�شفة  الفقه(،  واأ�شول  الكالم  )علمي 
بعد. فم� املق�شود ب�لتفل�شف الذي اأدى اإليه ا�شتغ�ل امل�شلمني بتدبر اآي�ت الذكر 

احلكيم قبل اأن يتعرفوا اإىل الفل�شفة الإغريقية اإب�ن ع�شور الرتجمة؟

والكون  احلقة هلل  املعرفة  ب�لفل�شفة  املق�شود  ك�ن  اإذا  اأنه  املوؤلف  يوؤكد  هن� 
ال�شم�وي والأر�ص/الطبيعة والإن�ش�ن، اأو هي نظر العقل يف تفكريه الذي ُيراد به 
معرفة حق�ئق الوجود يف الع�مَل الأكرب املحيط ب�لإن�ش�ن، والع�مَل الأ�شغر الذي 
اإذا ك�ن هذا هو تعريف الفل�شفة والغ�ية  هو الإن�ش�ن، واملبداأ الأول لذلك كله؛ 
التي تهدف اإليه�، ف�إن القراآن الكرمي قد ا�شتمل على خمتلف اجلوانب الفل�شفية 

الإلهية والطبيعة والإن�ش�نية.

كم� يوؤكد املوؤلف يف بي�نه اأن طبيعة القراآن الكرمي تدعو للتفل�شف: »لو اأن 
القراآن ك�ن كت�ب ت�شريع واأخالق فح�شب، م� ك�ن -على م� نعتقد- يثري م� يثري 
من نق��ص وتفكري فل�شفي. ذلك ب�أنه قد ل يكون ع�شرًيا كل الع�شر اأن ي�أخذ املرء 
نف�شه مب� يرى من ت�شريع جديد يحدد العالق�ت بينه وبني اأمث�له من الن��ص، وقد 
ل يكون كذلك ع�شرًيا كل الع�شر اأن يغري املرء، بحكم البيئة اجلديدة التي يجد 
نف�شه فيه�، من اأحك�مه الأخالقية ومع�يريه مل� يكون )ي�شدر( منه ومن غريه من 
اأعم�ل، لي�شف بع�شه� ب�خلري وبع�شه� ب�ل�شر. لكن القراآن مع هذا وذاك، كت�ب 
دين، كت�ب عقيدة، ج�ء ليغري م� توا�شع عليه العرب وغري العرب من عق�ئد جتري 
جمرى الدم من الإن�ش�ن، ... اإًذا ك�ن من ال�شروري اأن يثري القراآن، وهذا �ش�أنه 
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� بقلوبهم  وطبيعته، م� اأث�ر من اجلدل والتفكري؛ �شواء اأك�ن من الذين اأخل�شوا حقًّ
للدين اجلديد، اأم من الآخرين اأي�ًش� الذين دخلوا يف الإ�شالم ويف قلوبهم كثري اأو 

قليل مم� ك�نوا عليه من دين وعق�ئد مل يتخل�شوا مت�ًم� منه�«) 1(. 

ولكن لأن القراآن قد بني احلق فيم� يتعلق مب�ش�كل الألوهية والطبيعة؛ ف�إنن� 
نرى امل�شلمني يف فجر الإ�شالم مل تكن الغ�ية من تفكريهم النظري البحث عن 
النواحي كم� ك�ن ذلك غ�ية تفكري غريهم من املتفل�شفني من  احلقيقة يف هذه 
اأبن�ء الأمم الأخرى. مبعنى اأنه بعد اأن وقر يف نفو�ص امل�شلمني اأنهم ح�زوا احلقيقة 
الك�ملة فيم� يتعلق بهذين املبحثني بوا�شطة الوحي الإلهي ان�شرفوا اإىل �شرحه� 
والنت�ش�ر له�. وهكذا مل يتجهوا اإىل التفل�شف كم� اأُثر عن اليون�ن؛ لأنهم وجدوا 

يف القراآن م� ا�شتغنوا به عن كل فل�شفة اإلهية وطبيعية اأخرى.

وي�شيف املوؤلف اإىل م� �شبق �شبًب� اآخر، األ وهو: »اأن حرارة العقيدة وتفهم 
العليم احلكيم، ملك عليهم  ب�لنزول من لدن اهلل  الذي ك�ن حديث عهد  القراآن 
األب�بهم وعقولهم، فق�شروا جهودهم على فهمه وفهم حديث الر�شول -�شلوات اهلل 
و�شالمه عليه- وعلى ا�شتنب�ط م� يف هذين امل�شدرين العظيمني املقد�شني من حكمة 

وت�شريع واأخالق )يتم( به� عم�رة الع�مَل و�شع�دة الن��ص يف الدني� والآخرة«) 2(. 

)1( املرجع ال�ش�بق، �ص 33.

)2( املرجع ال�ش�بق، �ص 12.
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ويقول يف مو�شع اآخر: »وهذه العوامل )وهي(: النهي عن اجلدل، روعة 
القراآن وجالله وت�أثر العرب بذلك اإىل اأكرب احلدود، ال�شتغراق يف احلرب، وجود 
الن�شراف من  اأثره� يف  ريب  بال  له�  املوؤمنني(، ك�ن  � )بني جم�عة  الر�شول حيًّ
ج�نب امل�شلمني عن مع�ر�شة القراآن بع�شه ببع�ص، وحم�ولة ا�شتخراج م� يدعو اإليه 
من اآراء فل�شفية تت�شل ب�هلل وب�لع�مل وب�لإن�ش�ن. وبخ��شة وقد وجدوا يف القراآن 
م� يروي ظم�أهم وم� ُي�شكن حريتهم وُطلَعتهم )تطلع�تهم( يف هذه النواحي«) 1(. 

وبعد اأن بني املوؤلف وجهة نظره الع�مة بخ�شو�ص هذا الأمر، ك�ن عليه اأن 
يثبته� ب�شيء من التف�شيل؛ ف�شرع يف بي�ن ا�شتم�ل القراآن الكرمي على اأ�شول كل 
من: الفل�شفة الإلهية، والطبيعية، والإن�ش�نية، والجتم�عية)2(؛ فك�ن بذلك داعًي� 
اإىل تفل�شف امل�شلمني فيم� بعد، ومن اأجل اأن نتبني اأ�ش�ص املجتمع الذي دع� اإليه 

القراآن الكرمي.

)اأ( الفل�صفة الإلهية والطبيعية يف القراآن

من  املوؤلف  ينطلق  الطبيعية  الفل�شفة  على  القراآن  ب��شتم�ل  يتعلق  وفيم� 
القول اإن املفكرين والفال�شفة قد اأتعبوا اأنف�شهم يف قدمي الزمن وحديثه بحًث� عن 
القراآن فقد ج�ء  اأم�  اإنهم اختلفوا يف ذلك اختالًف� كبرًيا.  املبداأ الأول للوجود، 

)1( املرجع ال�ش�بق، �ص 35.
)2( املرجع ال�ش�بق، �ص 15 - 31.
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يف كل هذه امل�ش�كل ب�لقول الف�شل، ودلل على احلق الذي ج�ء به يف كل منه� 
ب�حلجج العقلية املنطقية والأداة العقلية والوجدانية التي يوؤمن به� العقل والقلب 
مًع�. كم� يوؤكد اأي�ًش� اأنه لي�ص من الي�شري ح�شر الآي�ت القراآنية التي تدل على 
وجود اخل�لق ، و�شوًل اإىل اإع�دة الت�أكيد ب�أن القراآن قد ا�شتمل على اأ�شول 
ن وحده كم�  الفل�شفتني الإلهية والطبيعية، مدح�ًش� بذلك فكرة اأن الع�مل قد تكوَّ

يقول الدهريون. 

العن�ية الذي ذكره ابن ر�شد يف كت�به  املوؤلف دليل  ال�شي�ق يربز  يف هذا 
  الك�شف عن من�هج الأدلة يف عق�ئد امللة« ومف�ده بي�ن مقدار عن�ية اخل�لق«
بني  ت�م  وارتب�ط  عجيب  نظ�م  على  فجعله  خلقه،  الذي  ب�لع�مل  الب�لغة  الف�ئقة 
اأجزائه. ويخل�ص اإىل القول: اإن القراآن قد وجه نظر الإن�ش�ن اإىل م� خلق اهلل من 
اأعمل  اإذا  عديدة، حتى  عوامل وخملوق�ت  من  بينهم�  وم�  والأر�ص  ال�شم�وات 
الإن�ش�ن عقله فيه� و�شل حتًم� اإىل الإمي�ن بوجود اإله عليم حكيم، واإىل اأن هذه 
واخللق  الألوهية  م�شكلة  القراآن  وهكذا حل  تع�ىل.  �شنعه  من  املختلفة  العوامل 
اأر�شطو، ولي�ص جمرد »�ش�نع« �شنع م�  مًع�، ف�هلل لي�ص »املحرك الأول« كم� زعم 

�شنع ثم تركه بال عن�ية اأو رع�ية، اأو دون علم ت�م مب� يكون منه.
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)ب( الفل�صفة الإن�صانية والجتماعية يف القراآن 

اأم� فيم� يتعلق ب�إبراز جوانب الفل�شفة الإن�ش�نية والجتم�عية التي ا�شتمل 
يف  ب�لإن�ش�ن  تتعلق  فل�شفة  على  القراآن  ا�شتم�ل  املوؤلف  فيذكر  القراآن؛  عليه� 
خمتلف ح�لته واأو�ش�عه؛ ب�عتب�ره فرًدا، اأو ع�شًوا يف اأ�شرة، اأو ع�شًوا يف جمتمع 
�شغري اأو كبري، اأو ع�شًوا يف اأمة، اأو ع�شًوا يف جم�عة الإن�ش�نية كله�. ومن ثم مل 
يهمل القراآن ن�حية من هذه النواحي، فك�ن بذلك وا�شًع� لالأ�ش�ص الع�مة التي 

يقوم عليه� املجتمع ال�شليم الذي دع� اإليه.

ويخل�ص من خالل ا�شتعرا�ص ق�شم�ت هذه الفل�شفة الإن�ش�نية الجتم�عية 
الراقية اإىل اأن اهلل رفع �ش�أن الإن�ش�ن ب�عتب�ره فرًدا، وذلك مب� اأبطل من عب�دة غريه 
َدنَة »ووفر له الكرامة الت�مة مب� رفع عنه من �شلط�ن رج�ل  تع�ىل، ك�لأ�شن�م وال�شَّ
الدين وكهنته، فال و�شط�ء ول �شفع�ء بني املرء وربه، ول ق�شي�ص اأو ك�هن يغفر له 
م� يريد من ذنوبه«) 1(. وهكذا اأبطل القراآن الكرمي عب�دة الإن�ش�ن لالإن�ش�ن، �شواء 
ك�ن الأخري ح�كًم�، اأو فرعونً�، اأو ك�هًن�، اأو ق�شي�ًش�، اأو رئي�ًش�، اأو اأمرًيا، اأو وزيًرا... 
اإلخ، وبهذا تتحقق احلرية الإن�ش�نية يف مت�م العبودية هلل كم� ق�ل مت�شوفة الإ�شالم.

ِربنَْقة الأ�شن�م والأزلم وال�شدنة  ا من  ومب� اأن الإن�ش�ن اجلديد قد �ش�ر حرًّ
والأحب�ر والرهب�ن، فقد ترتب على نيله تلك احلرية اأن ي�شبح م�شوؤوًل عن عمله، 

)1( املرجع ال�ش�بق، �ص 24.
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فال يحمل عنه اأحد �شيًئ� من وزره نث ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ.  
ۅ   نث ۋ     ،]  8-7 ]الزلزلة/  مث   ک  ک  ک  ک  گ  گ 
ۇئ   وئ      وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى     ې   ې   ې    ۉې   ۉ   ۅ    

ۇئمث  ] ف�طر/ 18[. 

حقوق  له  تكون  جم�عة،  يف  وع�شًوا  ب�لطبع؛   � مدنيًّ الإن�ش�ن  لكون  وتبًع� 
وواجب�ت اجتم�عية؛ ولذلك جند القراآن زاخًرا يف هذه الن�حية بكثري من املب�دئ 
والو�ش�ي� التي ل جند م� يق�ربه� يف اأية فل�شفة اإن�ش�نية اجتم�عية لأي فيل�شوف يف 
قدمي الزم�ن اأو حديثه على ال�شواء. ف�لقراآن الكرمي ي�أمرن� ب�لإنف�ق مم� رزقن� اهلل من 
امل�ل وجعلن� م�شتخلفني فيه، والقراآن يوؤكد وجوب الوف�ء مب� يكون من عقود وم� 
يربم من عهود بني الأفراد وبني اجلم�ع�ت، والقراآن يوؤكد �شرورة التزام الأم�نة 
الوالدين والأقربني،  اأو  اأنف�شن�  والعدالة والإن�ش�ف ولو ك�ن ذلك على ح�ش�ب 
والقراآن ي�ش�وي بني الن��ص جميًع� فال فرق بني اأحد واآخر يف احلقوق والواجب�ت 
ال�شفح  �شرورة  على  اآخًرا-  -ولي�ص  اأخرًيا  يحث  والقراآن  الع�مة،  الجتم�عية 
والعفو ومق�بلة ال�شيئة ب�حل�شنة حيًن�، ودفع ال�شيئة مبثله� يف غري اعتداء وجت�وز عن 

احلد حيًن� اآخر.

مب�  العظيم،  القراآن  »اإن  القول:  اإىل  �شبق  م�  جميع  من  املوؤلف  ويخل�ص 
ا�شتمل عليه من اأ�شول الفل�شفة الإلهية والطبيعية، قد دفع امل�شلمني للتفل�شف 
ومب�  والجتم�عية  الإن�ش�نية  الفل�شفة  اأ�شول  من  و�شع  مب�  وهو   ... الوا�شع  مبعن�ه 
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قرره من اأ�شول الفل�شفة الأخالقية قد دع� )اأي�ًش�( بقوة لإق�مة املجتمع ال�شليم 
ال�ش�لح للحي�ة القوية العزيزة امل�جدة. هذه احلي�ة التي تقوم على هذه الدع�ئم وم� 
اإليه� من �شبيل: الإمي�ن ب�هلل م�شدر كل خري، والعدالة والأم�نة والوف�ء، والت�ش�مح 
والعفو مع َمن ي�شلحهم العفو والإغ�ش�ء عم� يكون منهم من اإ�ش�ءة، وامل�ش�واة بني 
والتفكري، والعتزاز  العقل  الع�مة، وحرية  والواجب�ت  الن��ص جميًع� يف احلقوق 

ب�لإن�ش�ن وكرامته، اإىل غري ذلك كله مم� ل ي�شلح للحي�ة الطيبة بدونه«)1(.

)2( التوفيق بني الّدين والفل�صفة

�شغلت ق�شية »التوفيق بني الدين والفل�شفة« م�ش�حة مهمة من اهتم�م�ت 
وكت�ب�ت حممد يو�شف مو�شى بحيث توزعت على اأغلب اأعم�له الفل�شفية. ومن 
� من  اإىل مرحلة مبكرة ن�شبيًّ اأن اهتم�مه به� يعود  الالفت للنظر يف هذا ال�شي�ق 
حي�ته. ففي عمل من اأول اأعم�له املطبوعة، ونق�شد به كت�به عن ابن »ر�شد الفيل�شوف«، 

جنده يتحدث عم� اأ�شم�ه اإح�ش��ص فيل�شوف قرطبة بر�ش�لته، حيث يقول:

»حينم� قّرَب ابُن طفيل ابَن ر�شد احلفيد من اخلليفة وقّدمه اإليه، وحينم� 
اأو  ندبُه لتلخي�ص كتب املُعلم الأول )اأر�شطو( و�شرحه�، مل يفعل ذلك اعتب�ًط� 
اإنه فعل م� فعل عن ميل خ��ص لأبي الوليد  عن هوى وميل خ��ص؛ بل ِلنُقلنْ 

)1(  املرجع ال�ش�بق، �ص 31.
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)ابن ر�شد( يرجع اإىل عرف�نه به وب��شتعداده وُحبه للعمل الذي ندبه له، وقدرته 
على ال�شطالع ب�لر�ش�لة التي ُكّلف به�. )...( اإّن همه )ابن ر�شد( ك�ن �شيًئ� اآخر 
)غري اللح�ق ببالط ال�شلط�ن(، واإّن غ�يته ك�نت غ�ية اأخرى، واإنه لي�شعر �شعوًرا 
عميًق� بتلك املهمة اأو الر�ش�لة التي نيطت به. )....( هذه الر�ش�لة على م� نعتقد 
ك�نت النت�ش�ف للفل�شفة ورّد العتب�ر له� واإحي�ءه� بعد م� لقيت من الغزايل، 
التي  الر�ش�لت  اأ�شمى  الر�ش�لة  وتلك  ال�شريعة.  اأو  الّدين  وبني  بينه�  والتوفيق 
يندب له� نف�شه فيل�شوف متدين، وهي مع هذا ر�ش�لة جعلته� اأمًرا لزًم� الظروُف 
التي اجت�زه� التفكرُي الإ�شالمّي قبل ابن ر�شد وك�ن يجت�زه� يف ع�شره اأي�ًش�«)1(.

ر�شد- ابن  مع��شري  عن  الكت�ب  هذا  يف  ق�له  م�  ذكرن�  اأن  �شبق  وقد 
اأن  فبعد  والفل�شفة.  الدين  بني  التوفيق  يف  وجهودهم�  طفيل-  وابن  ب�جة  ابن 
نراه  الأمر  بهذا  خ��شة  وعرب  درو�ص  من  يقظ�ن  بن  حي  ق�شة  يف  م�  ا�شتخل�ص 
ينتقل للحديث عن اأثر هذا املن�خ الفكري التوفيقي يف ابن ر�شد اإذ يقول: »ح�لة 
على  بقوة  يعمل  من  ريب  بال  تتطلب  ك�نت  فيل�شوفن�،  فيه�  ُوجد  التي  كهذه، 
النت�ش�ف للفل�شفة واإحي�ئه� والتوفيق بينه� وبني ال�شريعة، وقد ك�ن ابن ر�شد هو 
املُرّجى لهذه الر�ش�لة؛ فقد جمع بني ال�شتعداد له�، واحلظوة لدى اأمري ي�شجع 

على الفل�شفة ويقرب رج�له�«)2(. 

)1( حممد يو�شف مو�شى، ابن ر�شد الفيل�شوف، مرجع �ش�بق، �ص 27-23.
)2( املرجع ال�ش�بق، �ص 30.
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ويخل�ص بعد ذلك اإىل اأن حم�ولة ابن ر�شد للتوفيق بني احلكمة وال�شريعة 
هي اأهم الو�ش�ئل التي راآه� )واأهلته كذلك( لتحقيق الر�ش�لة التي ندب نف�شه له�، 
واأن هذه املح�ولة منه ومن اأ�شالفه هي معقد الطرافة يف الفل�شفة الإ�شالمية؛ على 
نحو م� يقول امل�شت�شرق الفرن�شي ليون جوتييه)1(. ولأنه يت�بع جوتييه يف قوله هذا 
ويتحدث عن تلك امل�ش�ألة عند ابن ر�شد يف كت�بيه: »ابن ر�شد الفيل�شوف« و»الدين 
والفل�شفة يف راأي ابن ر�شد وفال�شفة الع�شر الو�شيط«؛ جنده يت�بع الإ�ش�دة بنف�ص 
املنحى يف كت�ب�ته الأخالقية حيث يقول يف مق�لة له عن م�شكويه �شمن كت�به 
فل�شفة الأخالق يف الإ�شالم و�شالته� ب�لفل�شفة الإغريقية مع مق�لة يف الأخالق 

يف اجل�هلية والإ�شالم قبل ع�شر الفل�شفة، حتت عنوان »نزعته التوفيقية«: 

املذاهب،  خمتلف  بني  لالختي�ر  ت�شوق  نزعة  علي  اأبي  يف  نرى  »وهكذا 
والتوفيق بني م� يخت�ر ليجعل منه وحدة متم��شكة ونظ�ًم� ق�ئًم� بنف�شه يف الأخالق؛ 
ثم تبعثه هذه النزعة اأي�ًش� للتوفيق بني م� يخت�ر من اآراء وبني م� ين��شبه� من حكم 
ال�شريعة؛ لأنه� كم� يقول: »هي التي تقّوم الأحداث وتعودهم لالأفع�ل املر�شية، 
وتعد نفو�شهم لقبول احلكمة وطلب الف�ش�ئل ولبلوغ ال�شع�دة... واملرء ل يحت�ج 
ال�شريعة يف ح�ل دون ح�ل اأو طور دون طور؛ اإنه حمت�ج له� يف كل ح�لته؛ )حتى 
اإذن  اإنه  اآخر عمره(...  اإىل  نف�شه  ليتوىل تدبري  الب�لغة  اإىل احلكمة  تهديه وتقومه 

)1( ليون جوتييه،  املدخل اإىل درا�شة الفل�شفة الإ�شالمية، مرجع �ش�بق، املقدمة. 
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ي�أخذ عن ج�لينو�ص وعن اأفالطون وعن اأر�شطو، وعن غري هوؤلء جميًع�، وميزج 
ذلك كله مب� ي�أخذه من ال�شريعة مزًج� ل ت�شيع به �شم�ت تلك املذاهب«)1(.

اأث�ره�  التي  النق�ط  بع�ص  على  تع�ليقه  يف  نراه  بل  فح�شب؛  ذلك  لي�ص 
ق�ل  التي  تلك  خ��شة  الإ�شالم«؛  يف  وال�شريعة  »العقيدة  كت�به  جولدت�شيهر يف 
فيه�: اإن العقل مل يكن له �شلط�ن يف الدين قبل املعتزلة! يوؤكد على العك�ص من 
التعقل والتفكر، وك�ن الفكر قبل  الن��ص على  بتنبيه  اأن »القراآن م�شحون  ذلك 

املعتزلة �شديًدا م�شتقيًم� ف�ش�ر معقًدا كثرًيا«)2(.

ويف تع�ليقه على م� ذكره ليون جوتييه يف كت�به »املدخل اإىل درا�شة الفل�شفة 
الفل�شفية  املدار�ص  يف  �شوابقه�  له�  ك�ن  ر�شد  ابن  نظرية  »اأن  من  الإ�شالمية« 
اليون�نية«.  ب�لقول يف اله�م�ص: »نعم؛ من احلق اأن نقرر -كم� يذكر املوؤلف- اأن 
الذي  الإغريقي  اأ�شله�  له�  واحلكمة،  ال�شريعة  اأو  والفل�شفة،  الدين  بني  العالقة 
ل ينكر؛ واأن حم�ولت فال�شفة الإ�شالم يف �شبيل التوفيق بني هذين الطرفني 
م�شبوقة مبح�ولت كثري من رج�ل املذاهب الفل�شفية يف الع�شر القدمي. اإن الب�حث 
يف  تقريًب�  الفل�شفية  املدار�ص  كل  اأن  يجد  والفل�شفي  الديني  التفكري  ت�ريخ  يف 
ذلك الع�شر قد احتفظت مبك�ن �شغري اأو كبري للم�ش�ئل الدينية، وحر�شت على 
الدين الذي له ف�ئدته اخللقية والجتم�عية؛ كم� يجد نزعة ت�أ�شي�ص عالقة طيبة 

)1(  الطبعة الث�نية، مطبعة الر�ش�لة، 1364 هـ/ 1945م، �ص 109-110. والطبعة الأوىل ظهرت يف �شبتمرب 1942م.
)2( ح��شية �ص 91.
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بني الدين والفل�شفة تزيد قوة عند فيلون Philon اليهودي، واأمث�له من متفل�شفي 
مدر�شة الإ�شكندرية، وعند بع�ص اآب�ء الكني�شة امل�شيحية.

تدعو  التي  وتع�ليمه،  وُروحه  الإ�شالم  َيفهم  الذي  ف�إن  الإ�شالم؛  يف  اأم� 
لالأخذ ب�لو�شط يف كل الأمور، وتوجب الإ�شالح بني املتخ��شمني والتوفيق بني 
املتن�فرين؛ والذي در�ص ت�ريخ الإ�شالم وخ��شة الن�حية العملية – نقول اإن الذي 
التوفيق  ُروح  اأن  يرى  وتطوره�،  الإ�شالمية  العلوم  ت�ريخ  ودر�ص  الإ�شالم،  فهم 
اإنه ك�ن كلم�  النظرية تقريًب�.  الفروع  ب�شفة ع�مة ك�نت ط�بًع� للم�شلمني يف كل 
التوفيق  حت�ول  متو�شطة  مذاهب  وجدت  متع�ر�شة،  اأو  مذاهب خمتلفة  وجدت 
بينه� وت�شل بني م� تب�عد منه�، والت�ريخ قدميه وحديثه �ش�هد على �شدق م� نقول. 
ففي علم الكالم -مثاًل- جند مذهب الأ�شعري و�شًط� بني مذهب ال�شلف الق�ئم 
 ،� عقليًّ ت�أوياًل  لت�أويله  تعر�ص  غري  من  واحلديث  القراآن  به  ج�ء  مب�  الت�شليم  على 
الف�رابي  الفل�شفة جند حم�ولة  الت�أويل... ويف  على  يقوم  الذي  املعتزلة  ومذهب 
التوفيق بني اأفالطون واأر�شطو، كم� جند اأن من مميزات امل�ش�ئني العرب ب�شفة ع�مة 
نزعة التوفيق بني كثري من املذاهب الفل�شفية ال�ش�بقة. ومن احلق اأي�ًش�، اأن نقرر اأن 
الفال�شفة امل�شلمني التزموا يف هذه الن�حية، ن�حية التوفيق بني الدين والفل�شفة، 
اأنهم  طريقة واحدة، واإن اختلفوا يف التف��شيل بعد اتف�قهم على الأ�شول؛ كم� 
اإىل  وا�شطروا  امل�شكلة  نف�ص  واجهوا  الذين  الإغريق،  ب�لفال�شفة  ذلك  ت�أثروا يف 
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بدوره يف  �ش�هم  واإمن�  بذلك؛  املوؤلف  يكتف  الواقع مل  ويف  وحله�«)1(.  مع�جلته� 
عملية التوفيق هذه على نحو م� �شنف�شل خالل عر�شن� لق�ش�ي� الكت�ب. 

�صابًعا: جهود املوؤلف التوفيقية يف اأبرز الق�صايا الكالمية

م�شى زمن النبي  وامل�شلمون على راأي واحد وعقيدة واحدة، بحيث 
مل ُيرَو عن اأحد من ال�شح�بة على اختالف طبق�تهم وكرثة عددهم -فيم� يوؤكد 
املقريزي- اأنه �ش�أل الر�شول عن معنى �شيء مم� و�شف الرب  به نف�شه الكرمية 
يف القراآن الكرمي وعلى ل�ش�ن نبيه حممد ، بل كلهم فهموا ذلك و�شكتوا عن 
الكالم يف ال�شف�ت، ولهذا يذكر امللطي )ت 377 هـ/ 987م( اأن من اأ�شول اأهل 

ال�شنة الإمي�َن ب�لقدر خريه و�شره، وترَك امِلراء واجلدال واخل�شوم�ت يف الدين)2(.

اأي�م ال�شح�بة م� اأطلق عليه ال�شهر�شت�ين »بدعة القول  ثم حدث يف اآخر 
ب�لَقَدر« على يد معبد اجلهني واآخرين. وبطبيعة احل�ل ا�شتند القدرية فيم� ذهبوا 
اإليه اإىل اآي�ت من القراآن يوؤخذ منه� اإ�ش�فة اخلري وال�شر اإىل الإن�ش�ن نف�شه وتقديره، 
الإرادة  بحرية  الق�ئل  الطرح  هذا  يلقى  اأن  بدل  اأنه  والواقع  وحده.  اهلل  اإىل  ل 
الفكرية  ال�شلطة  موافقة  ال�شلطة،  مواجهة  يف  العدل  لق�شية  واملنت�شر  الإن�ش�نية 
ممثلة يف الفقه�ء واملحدثني، ك�ن ن�شيب الق�ئلني به اأن »ترباأ منهم املت�أخرون من 

)1(  ليون جوتييه، املدخل اإىل درا�شة الفل�شفة الإ�شالمية، مرجع �ش�بق، �ص 196- 198.
)2(  حممد يو�شف مو�شى، القراآن والفل�شفة، مرجع �ش�بق، �ص 36.
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ول  القدرية  على  ي�شلموا  ل  ب�أن  اأخالفهم  واأو�شوا   )...( )والت�بعني(  ال�شح�بة 
ي�شلون على جن�ئزهم ول يعودوا مر�ش�هم«)1(! 

ونتيجة لذلك ك�نت نه�ية معبد اجلهني اأن �شلبه عبد امللك بن مروان ع�م 
احلج�ج  ب�لَقَدر(  )القول  نف�شه  ال�شبب  لهذا  قتله  بل  وقيل:  هـ/ 699م(،   80(
الثقفي. وبطبيعة احل�ل؛ ف�إن تلك حجة واهية، اأعني قتله غرية على الدين، خ��شة 
اأن هذا احلكم �شدر من اأكرث الن��ص ا�شتبداًدا وابتع�ًدا يف الآن نف�شه عن الدين. 
املعتزلة خ��شة  اأولئك  احلقيقية ملحنة  الأ�شب�ب  تو�شح  لن� من كلمة  بد  وهن� ل 
اأن املوؤلف اأورد الرواي�ت ال�ش�بقة دون اأن يعلق اأو يعقب عليه�، مكتفًي� ب�لقول: 
اأول م�ش�ألة ظهر اخلالف فيه� بهذا املظهر  »وك�نت هذه امل�شكلة، م�شكلة القدر، 
ال�شديد«، مت�بًع� منظومة اأهل ال�شنة التي حتذر على ل�ش�ن النبي  من مغبة اأن 
ُي�شرب القراآن بع�شه ببع�ص، واأن يت�شع اجلدال يف املت�ش�به من اآي الذكر احلكيم، 
داعًي� اإىل �شرورة الإمي�ن مب� ت�ش�به علين� بال بحث؛ وذلك حتى ل ن�شل كم� �شلت 

اأمم قبلن�.

اإل اأن املوؤلف بذلك ين�ق�ص نف�شه مت�ًم� وهو الذي ع�ب على ال�شلف يف 
مو�شع اآخر من كت�به امتن�عهم عن الت�أويل، ودع� كم� �شبق اأن بين� اإىل �شرورة 

)1(    البغدادي، الفرق بني الفرق، دار الآف�ق اجلديدة، بريوت، ط1، 1973م، �ص 15. وينقل املوؤلف قوًل �شبيًه� 
بهذا عن الإ�شفراييني ذكره يف كت�به التب�شري )�ص14(، ق�رن بـ القراآن والفل�شفة، �ص 37.
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ا�شتغ�ل اخلوا�ص ب�لت�أويل، واأن يقف الع�مة عند حدود اأن الآي�ت املت�ش�به�ت ل 
»كراهة  اأن  ث�نية  ليوؤكد  املوؤلف  يعود  اأية ح�ل؛  على  والتج�شيم!  ب�لت�شبيه  تقول 
القراآن  يظهر  اأن  امل�شلمني  خوف  �شببه�  يكن  مل  ببع�ص  بع�شه  القراآن  مع�ر�شة 
اأو مته�فًت� غري متم��شك، واإمن� ك�نوا يخ�فون اجلدل يف الدين والبحث  متع�ر�ًش� 
اأن معرفة هذا امل�شكوت  عم� �شكت القراآن والر�شول عن بي�نه... اعتق�ًدا منهم 

عن بي�نه، لو ك�ن ذلك ممكًن�، ل تفيدهم يف حي�تهم الدني� اأو يف الأخرى«)1(! 

وحقيقة الأمر اأن تلك احلجة براأيي اأقبح من ذنب الت�أويل ولو ك�ن خ�طًئ�! 
منه  ف�ئدة  ل  م�  على  القراآن  ب��شتم�ل  الكالم  هذا  ظ�هر  يف�شي  قد  فمن جهة، 
خ��شة القول: »كم� ك�نوا يعتقدون اأن معرفة هذا امل�شكوت عن بي�نه، ل تفيدهم 
يف حي�تهم الدني� اأو يف الأخرى«! وهو م� رف�شه احل�شن الب�شري رف�ًش� ق�طًع� حني 

ق�ل: »م� اأنزل اهلل من اآية اإل وهو يحب اأن ُيعلم م� اأراد به�«)2(. 

ومن جهة اأخرى، ف�إن م� يرونه �شبًب� لغلق ب�ب اجلدل )الجته�د( اأراه �شبًب� 
اأو مته�فًت� غري متم��شك«  القراآن متع�ر�ًش�  الت�أويل كيال »يظهر  اأدعى لفتح ب�ب 
للبع�ص من ن�حية، ومن اأجل اأن يتوافق ذلك مع اإمي�نن� ب�أن القراآن حم�ل اأوجه واأنه 
بحكم كونه دعوة للن��ص جميًع� »منه م� يجعل للعقل ليذعن للمنطق والدليل، 
وك�ن منه بج�نب هذا وذاك م� ي�شتمل على احلقيقة �ش�فرة ]كم�[  يفهمه� اجلميع، 

)1( حممد يو�شف مو�شى، القراآن والفل�شفة، مرجع �ش�بق، �ص 38.
)2(  املرجع ال�ش�بق، �ص 41.
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ومنه م� يجيء يف �شكل اأمث�ل نث  ہ  ہ  ھ  ھ   مث  ]العنكبوت/ 
43[«)1(، كم� ذكر املوؤلف نف�شه يف اأول كت�به من ن�حية اأخرى. 

نعود اإًذا اإىل بي�ن »ال�شي�ق�ت« التي �ش�حبت ن�ش�أة و�شريورة القول ب�لقدر، 
وع�شفت بثالثة من روؤو�ص املذهب دفعة واحدة؛ حتى تت�شح ال�شورة ك�ملة قدر 
الإمك�ن للق�رئ. ويف هذا ال�شي�ق ُيذكر اأن كالًّ من معبد اجلهني وعط�ء بن ي�ش�ر 
ك�ن� ي�أتي�ن اإىل احل�شن الب�شري »في�ش�ألنه ويقولن: ي� اأب� �شعيد اإن هوؤلء امللوك 
اأعم�لن� على  اإمن� جتري  ي�شفكون دم�ء امل�شلمني وي�أخذون الأموال ويقولون: 

قدر اهلل. فق�ل: كذب اأعداء اهلل«)2(.

غري اأن هذا املوقف ال�شريح �شرع�ن م� تراجع عنه الب�شري حتت ال�شغوط 
املزدوجة من قبل ممثلي ال�شلطتني: ال�شي��شية والدينية مًع�. فقد حدث اأن اأر�شل 
اإليه اخلليفة عبد امللك بن مروان ر�ش�لة ي�شتف�شر فيه� عن قوله ب�لقدر، فرد عليه 
تتمثل يف حر�شه  اإي�ه مبالب�ش�ت خ��شة  معلاًل  قوله،  فيه� حيثي�ت  �شرح  بر�ش�لة 
الت�أكيد على نفي ن�شبة املع��شي اإىل اخل�لق . يقول الب�شري يف موقفه اجلديد: 
»كل �شيء بق�ش�ء وقدر اإل املع��شي«!، وهي �شيغة معدلة تراجع به� احل�شن عن 

)1( املرجع ال�ش�بق، �ص 6.
)2(  ابن قتيبة، الإم�مة وال�شي��شة، مكتبة م�شطفى الب�بي احللبي، 1969م، اجلزء الث�ين، �ص 28.



7979 تقــدمي

اأقواله ال�ش�بقة)1( وبخ��شة بعدم� ع�ين بنف�شه مقتل كل من معبد اجلهني وغيالن 
الدم�شقي )قتل 99هـ/ 718م( بينم� ُذبح اجلعد بن درهم، حتت املنرب يوم عيد 
)120هـ/  �شنة  الكوفة،  وايل  الق�شري،  اهلل  عبد  بن  خ�لد  يد  على  الأ�شحى، 

738م(! بعد وف�ة الب�شري بنحو عقد من الزم�ن)2(. 

� اأن ال�شلطة الأموية ك�نت ترفع راية اجلرب خف�قة عالنية  ومن الث�بت ت�ريخيًّ
من اأجل اأن »تربر حتته� مظ�مل احلكم ومف��شده ال�ش�ئعة، ف�شاًل عن تربير �شرعية 
وجوده� اأ�شاًل ب�عتب�ر اأن ذلك كله اإمن� ك�ن ق�ش�ء من اهلل وقدًرا مقدوًرا. )ول راد 
القتل  واإعم�ل  لت�شفية اخل�شوم،  اأف�شله� من ذريعة  وم�  واأمره!(«)3(.  لق�ش�ء اهلل 
امللك  عبد  قتل  فعندم�  كذلك!  اعرتا�ص  ودون  هوادة،  دون  فيهم  والتعذيب 
اأمري  اإن  اأ�شح�به:  ُين�دى يف  ب�أننْ  اأمر  ابن مروان من�ف�شه الأ�شد عمرو بن �شعيد، 
هن�  ومن  الن�فذ،  والأمر  ال�ش�بق  الق�ش�ء  من  ك�ن  مب�  �ش�حبكم  قتل  قد  املوؤمنني 
ا�شت�شعر الأمويون اخلطر الك�من يف اآراء معبد اجلهني وعط�ء بن ي�ش�ر اللذين ك�ن� 

ي�شتفتي�ن احل�شن الب�شري كم� ذكرن� من قبل.

)1(   احل�شن الب�شري، ر�ش�لة يف القدر، �شمن: حممد عم�رة، ر�ش�ئل العدل والتوحيد، دار الهالل، 1971م، ج1، 
العربي،  الكت�ب  دار  اإبراهيم،  الف�شل  اأبو  حممد  حتقيق:  الأم�يل،  املرت�شى،  ال�شريف  اأي�ًش�:  وانظر  �ص63. 

بريوت، ج 1، �ص 153. وكذلك: اإح�ش�ن عب��ص، احل�شن الب�شري، دار الفكر العربي، 1952م، �ص 172. 
)2(  راجع تف�شيالت اأو�شع لتلك امل�ش�ألة يف كت�بن�: ولة واأولي�ء، ال�شلطة واملت�شوفة يف اإ�شالم الع�شر الو�شيط، تقدمي 

ر�شوان ال�شيد، ال�شبكة العربية لالأبح�ث والن�شر، بريوت، 2009م، �ص 226- 230.
)3(   عبد اجلواد ي��شني، ال�شلطة يف الإ�شالم -العقل الفقهي ال�شلفي بني الن�ص والت�ريخ، املركز الثق�يف العربي، الدار 

البي�ش�ء، املغرب، الطبعة الث�نية، 2000م، �ص 132، 133.
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وهن� اأكتفي بهذا القدر املوجز)1(، واأنتقل اإىل مراجعة املوؤلف يف نقطة ط�مل� 
نوا  اأ�ش�ر اإليه� يف اأكرث من مو�شع يف كت�به األ وهي الت�أكيد على اأن املعتزلة قد كوَّ
مذهبهم بعيًدا عن القراآن اأوًل، ثم راحوا يلتم�شون منه ال�شند له والدليل عليه 
من القراآن الكرمي)2(، ب��شتثن�ء قولهم يف امل�ش�ألة اخل��شة ب�لوعد والوعيد والتي- 
فيه  وجدوا  اأنهم  مبعنى  نف�شه،  القراآن  من  فيه�  مذهبهم  نوا  كوَّ املوؤلف-  بح�شب 

الإيح�ء والدليل مًع�)3(. 

بن�ش�أة  املتعلقة  الت�ريخية  احلق�ئق  مع  ي�شتقيم  ل  احلكم  هذا  اأن  والواقع 
مذهب العتزال من جهة، ومع بع�ص م� ذكره املوؤلف نف�شه يف موا�شع متفرقة من 
كت�به من جهة اأخرى. ففيم� يتعلق ب�ل�شق الأول ت�شري احلق�ئق الت�ريخية اإىل اأن 

)1(  وذلك نظًرا ل�شيق امل�ش�حة، علًم� ب�أنني قد بداأت ب�لفعل الإعداد لدرا�شة مطولة حول هذا الأمر حتت عنوان 
»حتّولت ال�شلطة واملحنة يف الإ�شالم«. 

اإن ال�شبب الذي  اأتى على تعليل الطربي  اأن  ت�أكيد ذلك على �شبيل املث�ل يف ال�شفحة 102 وبعد  )2(  يقول يف 
من اأجله اأّول قوله تع�ىل: نث ٿ  ٹ   ٹمث   ]الأنع�م/103[ هو اإخب�ر املوىل  اأن وجوًه� يف 
القي�مة اإليه ن�ظرة، م� ن�شه: »اإن ال�شراحة التي عرب به� هذا املف�شر واملوؤرخ عن ال�شبب الذي من اأجله اأّول قوله 
تع�ىل: نث ٿ  ٹ   ٹمث ... يجعلن� نرى اأثر القراآن واحلديث يف التوجيه اإىل راأي فل�شفي خ��ص 
يكّون مذهبه  املذهب  اأن �ش�حب  اأخرى  نواح  بينم� جند يف  ي�شتطيع.  عنه كم�  يدافع  ثم  يراه  اإليه من  يذهب 
)اأوًل(، م�شتوحًي� القراآن وغري القراآن، ثم يلتم�ص بعد هذا -ت�شحيًح� ملوقفه و�شنًدا له لدى امل�شلمني- الدليل 
له من القراآن ورمب� من احلديث اأي�ًش�، مع م� قد يكون يف ذلك من الع�شر اأحي�نً�. ويف مثل هذه احل�لت الث�نية، 
ًءا للتهمة  ل يكون القراآن هو الذي اأوحى ب�لراأي اأو ب�لفكرة، بل هو الذي الُتِم�َص منه ال�شند تقوية للراأي ودرنْ
عن الذاهب اإليه. ورمب� ك�ن اأكرث م� نرى من ذلك يف اآراء املعتزلة، التي �ش�روا اإليه� بعد اإعم�ل العقل و�شيء 

من التفكري اليون�ين«. 
)3( حممد يو�شف مو�شى، القراآن والفل�شفة، مرجع �ش�بق، �ص 179.
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موؤ�ش�شي العتزال ك�نوا على ات�ش�ل وثيق ب�لثق�فة الإ�شالمية يف ع�شرهم خ��شة 
الفقه والت�شوف، بل جند من روؤو�ص القوم من ا�شتغل بهذين الأمرين كعمرو بن 

عبيد )ت142هـ/ 759م( والذي ك�ن يقول يف حقه امل�أمون:

             »كلكم مي�شي رويد   كلكم يطلب زيد
اإل عمرو بن عبيد«

واجلالل الدواين، �ش�رح العق�ئد الع�شدية )ت 142هـ/ 759م(، ويحيى 
ابن مع�ذ... وغريهم.

الأمر الث�ين: اإن م� ذهب اإليه املوؤلف يخ�لف م� قد �شبق وذكره يف كت�به من اأنه 
قد وجد قبل املعتزلة من املف�شرين واملحدثني من ا�شتخدم نهج الت�أويل ل�شرف 
الآي�ت املت�ش�به�ت عن معن�ه� الظ�هري. وعلى راأ�ص هوؤلء يذكر املوؤلف جم�هد 
القراآن«،  معرفة  الأمة يف  ُ هذه  »َحربنْ عب��ص  ابن  وتلميذ  املعروف  املحدث  املكي 
ومنهم اأي�ًش� عطية العويف )ت 111هـ/ 729م( وغريهم�)1(. ول�شك عندي اأن 
املعتزلة قد ت�أثروا مبثل هذه التوجه�ت الت�أويلية املبكرة يف تكوين مذهبهم، ومل 
عن  بعيًدا  املوؤلف  يذكر  كم�  الفل�شفي  الرتاث  معرفة  �شبقهم يف  بحكم  نوه  يكوِّ

القراآن ثم ذهبوا يلتم�شون منه ال�شند له والدليل عليه.

)1(  انظر �ص 100.
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ننتقل الآن لتو�شيح النق�ط التوفيقية التي اأبرزه� املوؤلف عند تن�وله ملختلف 
الق�ش�ي� الكالمية، فت�بع يف بع�شه� راأي الأ�شعرية، وت�بع يف اأكرثه� راأي املعتزلة، 

ووفق بني هذا الراأي وذاك يف اأغلبه�. 

)1( م�صاألة الروؤية

هذه امل�ش�ألة هي اإحدى م�ش�ئل النزاع املهمة بني اأهل ال�شنة واملعتزلة، والتي 
يجد فيه� ب�شهولة كل منهم� �شنده من القراآن الكرمي، وهي ترجع اإىل الختالف 
َبٍة بني ال�شخ�ص الرائي  يف ت�شّور ذات اهلل تع�ىل وت�شّور م� يجب اأن يكون من ِن�شنْ
اأهل  املتع�ر�شتني:  النظر  وجهتي  على  املوؤلف  اأتى  اأن  وبعد  املرئي.  واملو�شوع 
ال�شنة واإب�حة النظر، واملعتزلة واإنك�ر جواز وقوع الروؤية)1(، واأكد امتن�ع اأو ا�شتح�لة 
اإمك�نية اجلمع بني ه�تني الوجهتني، اأخذ يف بي�ن راأيه التوفيقي على النحو الت�يل:

بكلمة ق�شرية يف هذه اخل�شومة  نتقدم  اأن  تقدم كله،  م�  بعد  الآن  »علين� 
اإنه  القراآن تتعلق بذات اهلل و�شف�ته.  اآي�ت من  ت�أويل  التي دارت حول  العنيفة 
اأنه  بنوا مذهبهم على  اأو الآخرة،  الدني�  ُيرى اهلل يف  اأن  املعتزلة جواز  حني نفى 
من غري املعقول ومم� ل ميكن ت�شّوره اأن ُيرى اأي �شيء ب�لعني اإل اإذا ك�ن يف جهة 
اأ�شاًل اأو ت�بًع� )اأي مل� ك�ن يف جهة( ك�لأج�ش�م والهيئ�ت. ثم بعد هذا ا�شطروا اإىل 

)1(  حممد يو�شف مو�شى، القراآن والفل�شفة، مرجع �ش�بق، �ص 99- 110.
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ت�أويل الآي�ت الدالة على جواز م� جزموا ب��شتح�لته. اأم� اأهل ال�شنة، فقد ا�شتوحوا 
مذهبهم من القراآن واحلديث. ثم ب�إزاء موقف املعتزلة منهم َمن ذهب اإىل القول 
ٍه ل كيَف فيه ول انح�ش�ر للمرئي يف جهة خ��شة  ب�أن اهلل �شرُيى ولكن على َوجنْ
من الرائي. ومنهم من ق�ل اإن هذه الروؤية �شتكون يف تلك احل�لة ِعلًم� ب�هلل بنوع 

خ��ص من الإدراك، يزيد عن علمن� به الآن يف هذه احلي�ة ب�لعقل واأدلته«)1(.

بعد ذلك ي�شتنكر ال�شيخ ذه�ب املعتزلة اإىل قي��ص اأمور الآخرة على اأمور 
هذه احلي�ة احل��شرة، فيذهبون لهذا اإىل تقرير ا�شتح�لة اأن ُيرى اهلل م� دام ذلك 
ي�شتوجب -كم� هو ال�ش�أن يف كل مرئي يف احلي�ة الدني�- اأن يكون ج�شًم� يف جهة 

م�! ثم يبداأ بتو�شيح راأيه اخل��ص يف هذه امل�ش�ألة فيقول: 

»اإن من احلق، على م� نعتقد، اأن نقول: بجواز روؤية اهلل ب�لعني يف الآخرة، 
بل اإنه� �شتكون ملن ي�ش�ء اهلُل من خلقه يف الدار الأخرى! وذلك هو �شريح القراآن 
واحلديث. اأم� كيف تكون هذه الروؤية، فمن املمكن اأن نذهب فيه� اإىل راأي َمن 
يقول )بع�ص املعتزلة والطربي يف تف�شريه( اإنه� �شتكون بال كيف ول اإح�طة من 
الرائي له تع�ىل. كم� لن� اأن نزيد على هذا ب�أنه� قد تكون روؤية اأمت مم� قد ينعُم به 
ال�شوفية احلّق يف هذه احلي�ة، يف حلظ�ت الو�شول. اإنهم حني يفنى الواحد منهم 
عن نف�شه، فال ُيح�صُّ له وجوًدا، ل يرى اإل اهلل وحده على �شفة مل ي�شتطع حتى 

)1(  املرجع ال�ش�بق، �ص 109 بت�شرف.
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الآن اأحٌد منهم التعبرَي عنه�، وذلك ل�شيق لغة الكالم التي نعرفه�. هذا الراأي 
نى اإىل احلق يف م�ش�ألة  )التوفيقيُّ الذي ذهبن� اإليه(، اأو هذا الفر�ص، قد يكون اأدنْ
ل يعلم احلق فيه�، وبعب�رة اأدق م� �شيكون احل�ل فيه� اإل اهلل وحده، اأم� نحن، فلن 

تنك�شف لن� هذه احل�لة اإل يف الدار الأخرى«)1(. 

)2( م�صاألة الكالم

ويق�شد به� كالم اهلل: هل هو قدمي قدم املوىل ؟ اأم هو ح�دث خملوق؟ 
فقد ذهب اأهل ال�شنة اإىل اأن »القراآن؛ مبعنى الكالم النف�شي الق�ئم بذات اهلل، 
قدمي، واحل�دث هو الكلم�ت التي كتب به�، والأ�شوات التي ن�شمعه� من القّراء 
»ح�دث خملوق، ككل  اأنه  اإىل  املعتزلة  ذهب  على حني  عليه«)2(.  دلئل  تعترب 
�شيء يف الوجود م� عدا ذات اهلل وحده�«)3(. وبطبيعة احل�ل؛ مل َيع�َشر لأي من 

الفريقني ال�شتدلل ملذهبه من القراآن الكرمي.

)1(   املرجع ال�ش�بق، �ص 110.
القراآن حتى  بقدم  الق�ئلني  امل�شبهة  احلن�بلة من  ال�ش�بق، �ص 118 وذلك لأن موقفهم و�شط بني غلو  )2(   املرجع 
وبهذا  اأخرى.  نواحيه من جهة  القراآن من كل  الق�ئلني بحدوث  املعتزلة  احلروف والأ�شوات من جهة، وغلو 
الراأي حّكم الأ�ش�عرة اللغة والعقل والنقل، وخل�شوا من �شنعة القول بخلق القراآن ب�شفة ع�مة كم� هو راأي 

املعتزلة، اأو بقدمه وقدم كل م� يت�شل به حتى اجللدة والغالف! كم� ذهب اإليه امل�شبهة. انظر �ص 117.
)3(  املرجع ال�ش�بق، �ص 113.
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وكع�دة ال�شيخ؛ بعد اأن اأتى على ذكر وجهتي النظر املتع�ر�شتني)1( �شرع يف 
بي�ن راأيه التوفيقي يف �شوء قبوله ورف�شه لبع�ص الأفك�ر واملقولت التي ق�ل به� 
الفريق�ن. فمن ن�حية؛ اأكد ال�شيخ وقوف الأ�ش�عرة موقًف� و�شًط� بني غلو احلن�بلة 
قد  هذا  بتو�شطهم  واأنهم  اأخرى،  جهة  من  املعتزلة  وغلو  جهة،  من  امل�شبهة  من 
القراآن  بخلق  القول  �شنعة  والنقل، وخل�شوا من  والعقل  اللغة  حّكموا كالًّ من 
ذهب  كم�  به  يت�شل  م�  كل  وِقَدم  بقدمه  اأو  املعتزلة،  راأي  هو  كم�  ع�مة  ب�شفة 
العرتا�ص  اأو  واملوافقة  ب�لت�أييد  ال�شيخ  علق  الأحوال،  ويف كل  امل�شبهة)2(.  اإليه 
واملخ�لفة على بع�ص الت�أويالت التي ق�ل به� الفريق�ن بح�شب م� هو مو�شح يف 

اجلدول اأعاله. 

ويف املح�شلة؛ يخل�ص ال�شيخ اإىل اأن ت�أويل الأ�ش�عرة لالآي�ت التي خ�طب 
واأنه  اإليه،  العقل  ي�شرتيح  اأن  ال�شهل  من  لي�ص  ال�شالم-  -عليه  مو�شى  اهلل  به� 
بعد.  يخلقه  مل  �شخ�ًش�  الأزل  يف  اهلل  يخ�طب  اأن  املعتزلة  ق�ل  كم�  العبث  من 
به  ق�ل  الذي  بدياًلً عن ذلك  ت�أويل جديد  اإ�ش�فة  بعد ذلك يف  ال�شيخ  ومي�شي 
الأ�ش�عرة. وبذلك ل يكتفي ال�شيخ بنقد هذا الفريق اأو ذاك، ول ب�لقبول الت�م 
اأو ذاك؛ واإمن� يتبنى من كل فريق م� يكون بح�شبه  لك�فة مقولت هذا املذهب 

اأدنى للحق ومتوافًق� مع العقل والنقل يف اآن واحد. 

)1(   املرجع ال�ش�بق، �ص 111- 120.
)2(   املرجع ال�ش�بق، �ص 117.



86 حممد حلمي عبد الوهاب86

  3( م�صاألة �صدور ال�صر عن اخلالق(

قدرة  امل�ش�ألة حول  واملعتزلة يف هذه  ال�شنة  اأهل  بني  دار الختالف 
املوىل  هل هي ك�ملة ومطلقة، فله اأن يخلق م� ي�ش�ء من خري اأو �شر، ولي�ص 
لالإن�ش�ن اأن ي�شتقلَّ وحده بخلق اأفع�له، اأم اأنه من ال�شتح�لة مبك�ن ت�شّور اإرادة 
اأهل  به�  ق�ل  التي  ال�شتدللت  على جملة  ال�شيخ  اأتى  اأن  وبعد  لل�شر؟!  اهلل 
ال�شنة واملعتزلة، حيث يذهب الأ�ش�عرة اإىل القول ب�أن اهلل يخلق ال�شر كم� يخلق 
اخلري؛ لأنه ت�م القدرة، على حني يذهب املعتزلة اإىل اأنه ل يخلق ال�شر ول يريده؛ 
لأنه ع�دل كل العدل وك�مل كل الكم�ل)1(، ي�شرع كع�دته يف بي�ن راأيه اخل��ص 

يف هذه امل�ش�لة.

تقرير من هو على حق من هذين  املهم  لي�ص من  اأنه  بداية  املوؤلف  يوؤكد 
الفريقني، خ��شة اأن ذلك اأمر ع�شري اإىل حد كبري. وبعد اأن اأع�د الت�أكيد على م� 
ك�ن للقراآن من اأثر يف تكوين مذهب اأهل ال�شنة وال�شتدلل له، ومقدار م� اأف�د 
املعتزلة منه اأي�ًش� يف ال�شتدلل ملذهبهم، يقول: »اأم� اأن اهلل ت�م القدرة، فهذا مم� 
ل ريب فيه، ولكن لن� اأن نرى اأنه ل �شيء َيُحّط من اهلل وقدرته اإن ترك اهلُل ذاُته 
لالإن�ش�ن احلرية والقدرة على اأن يعمل اأو يرتك م� ي�ش�ء، متى ك�ن اهلل ق�دًرا على 
التدخل يف حتديد اإرادة الإن�ش�ن وقدرته. اإمن� ك�ن ذلك ين�ل منه )من قدرة اهلل( لو 

)1(   املرجع ال�ش�بق، �ص 145 - 153.
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ك�ن غريه هو الذي حّد من اإرادته وقدرته، وجعل لالإن�ش�ن احلرية والقدرة اللتني 
يح�شهم� يف اأفع�له«)1(. 

ينطلق ال�شيخ من اتف�ق الفريقني على اأن اهلل يعلم اأزًل كل م� �شيكون من 
خري اأو �شر، وعلى اأنه يريد اخلري وي�أمر به، واأنه يف مقدوره لو اأراد اأن مينع حدوث 
ال�شر؛ اإىل القول: »اإًذا يكون من املنطق اأن نرى اأن هذا ال�شر، الذي ك�ن يف قدرته 
)تع�ىل( اأن مينع ح�شوله يف هذا الع�مل، من اأعم�ل الإن�ش�ن اأو غري الإن�ش�ن )م� 
ُي�شمى ب�لطبيعة(، تعّلقت اإرادته ب�أن يكون )ح�شول ال�شر رمب� لغ�ية ل نعرفه�(، م� 
دام مل ُيِرد اأن مينعه وهو ع�مل ب�أنه �شيكون ... ف�شاًل عن هذا وذاك، يجب اأن نفرق 
بني اإرادة واإرادة. اإن من احلق اأن املرء يريد اأن يعمل م� يجب اأن يعمله، ولكنه قد 
يريد اأحي�نً� اأن يعمل �شيًئ�، اأو اأن يعمل غريه �شيًئ� م� وهو ك�ره، اأو غري حمب له، 
ولكنه يريده على كل ح�ل ف�إذا تركن� الإن�ش�ن اإىل اهلل، ك�ن لن�، على م� نرى، اأن 
نقول ب�أن اهلل يريد اخلري وهو حمب له، وب�أنه يريد ال�شر اأي�ًش� )!!( -حتى اإن هذا 
ال�شر ل ميكن اأن يوجد لو مل ُيرده- وهو ك�ره له )!!(، مبعنى اأنه يريد من� اأن نطيع 
واأن نكون اأخي�ًرا، وهو حمب مل� يكون من� من ط�عة وعمل خري، ويريد من بع�ص 
ا، وهو ك�ره لهذا الذي يكون من  الن��ص املع�شية وبع�ص الأعم�ل التي نعتربه� �شرًّ

املع�شية وال�شر، ولكنه قّدره واأراد اأزًل اأن يوجد خلري الع�مل ب�شفة ع�مة«)2(.

)1(   املرجع ال�ش�بق، �ص 154.

)2(   املرجع ال�ش�بق، �ص 155.
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والواقع اأن هذا الت�أويل اأكرث ف�ش�ًدا براأيي مم� ورد على ل�ش�ن الأ�ش�عرة من 
الت�شريح بخلق اهلل لل�شر، ف�شاًل عن اأنه ل يحل الإ�شك�ل اأ�شاًل على الرغم من 
اأحًدا  واأن  وقدرته،  اإرادته  وكم�ل  »يحفظ هلل عدالته  ت�أويل  هذا  اأن  املوؤلف  زعم 
مل يزعم حتى الآن اأنه ُوفق اإليه يف هذه امل�شكلة التي تتعلق بذات اهلل و�شف�ته 
احتم�لني:  اأحد  عن  تخرج  ل  ف�مل�ش�ألة  به�«)1(.  والإح�طة  الإدراك  عن  البعيدة 
اإم� ن�شبة خلق ال�شرور يف الع�مل اإىل اهلل تع�ىل، وهو م� يعد نق�ًش� بحقه تع�ىل، اأو 
ن�شبته� اإىل الإن�ش�ن اأو اأي �شيء اآخر )على �شبيل املث�ل القبول ب�لتف�شري العلمي 
للكوارث الطبيعية ككون الزلزل ن�جتة عن �شعف يف الق�شرة الأر�شية... اإلخ(. 

اأم� الت�شليم ب�أنه� من�شوبة اإىل اخل�لق  مع ت�أويل ذلك ب�أنه حلكمة قدره� 
منذ الأزل! فت�أويل ل ي�شرتيح له العقل؛ خ��شة اأن الراأي الق�ئل بن�شبة املع��شي 
وال�شرور للخ�لق �شبح�نه وتع�ىل قد اأجرب الق�ئلني به على الت�شريح بت�أويالت ف��شدة 
والهزائم  )بل  والفي�ش�ن�ت  والأع��شري  املج�ع�ت  ت�أويل  املث�ل  �شبيل  على  منه� 
الع�شكرية!( ب�أنه� ابتالء من املوىل ، اأو ت�أويل الأوبئة والأمرا�ص ب�أنه� تكفري 
اأنه  ب�لكوارث الطبيعية -مع  اإن �شح ذلك فيم� يتعلق  عن ذنوب اخللق، ولكن 
غري �شحيح مت�ًم�- اأو فيم� يتعلق ب�إ�ش�بة �شخ�ص ب�لغ مكلف مبر�ص م�، فكيف يتم 
ب�أمرا�ص م�شتع�شية؟  اإ�ش�بة الأطف�ل ال�شغ�ر الذين مل يرتكبوا ذنوبً� بعد  ت�أويل 
ابتالء لآب�ئهم  اإ�ش�بتهم بتلك الأمرا�ص  ب�أن يف  البع�ص ليقولوا  هن� يخرج علين� 

)1(   املرجع ال�ش�بق بت�شرف، �ص 156.
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اأ�شد �شقًم�؛ لأن ن�ص  ت�أويل  وب�لطبع هذا  واأمه�تهم وتكفرًيا عن بع�ص ذنوبهم! 
القراآن الكرمي وا�شح ب�أنه نث ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یمث!

وتع�ىل  �شبح�نه  اهلل  اإىل  املع��شي  خلق  ن�شبة  �شح  اإذا  اأخرى،  جهة  ومن 
فم� دور اإبلي�ص اإذن؟ وكيف يتم ت�أويل العديد من الآي�ت القراآنية التي تن�شب 
املع��شي وال�شرور اإىل فعل ال�شيط�ن كقوله تع�ىل حك�ية عن مو�شى -عليه ال�شالم: 
نثڃ  ڃ    ڃ  چ چ  چ  ڇ   ڇ  ڇمث  ]الق�ش�ص/ 15[. واأخرًيا، 

ف�إن املوؤلف الذي ع�ب من قبل على املعتزلة قي��ص اأمور الآخرة على م� يجري يف 
هذه احلي�ة الدني�، نظًرا للف�رق، يقي�ص هن� فعل اهلل   بفعل الإن�ش�ن! اأ�شف 
اإىل ذلك اأي�ًش� اأن القول ب�إرادة املوىل عز وجل املع�شية من بع�ص الن��ص وهو ك�ره 
 يف خ�نة املُكره واملُجرب! تع�ىل عن ذلك  مل� يكون من املع�شية ي�شع اخل�لق 
ا كبرًيا! اأخرًيا -ولي�ص اآخًرا- كيف ي�شت�شيغ ال�شيخ قول م� �شبق مع اإنك�ره  علوًّ
م� ذهب اإليه الأ�ش�عرة من ن�شبة الإ�شالل والهداية اإىل اهلل ، ومع ت�أكيده اأن 
وجود ال�ش�لني الأ�شرار دليل على اختالف الطب�ئع يف قبول م� منه يكون الهدى 

اأو ب�لإعرا�ص عنه، ل على اأنه مبث�بة ظلم اأو اإكراه من اهلل تع�ىل)1(؟

املع��شي  خلق  -م�ش�ألة  امل�ش�ألة  لهذه  تن�ولهم  يف  املعتزلة  اأن  الواقع، 
األ وهو »العدل الإلهي«  وال�شرور- مل يكن تن�ولهم له� مبعزل عن الهم الأكرب 

)1(   املرجع ال�ش�بق، �ص 174.
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اأحد اأهم اأ�شول مذهبهم اخلم�شة؛ ومن ثم ج�ء ت�شورهم -ملدى قدرة اهلل وعموم 
خلقه، ولكم�له وعدالته، وفيم� يت�شل بهذا وذاك من العالقة بينه وبني الإن�ش�ن- 
مت�شًق� مع هذا املبداأ الكالمي اخلطري. ومن هن� اأي�ًش� ج�ء ت�ش�وؤلهم: هل اهلل ع�م 
القدرة واخل�لقية، فهو يخلق كل م� ي�شدر عن الإن�ش�ن من عمل حتى م� ك�ن 
ا؟ اأم اأنه منزه لكم�له عن خلق ال�شر والآث�م؟ وهل يرتتب على ذلك  مع�شية و�شرًّ
اإليه اإغراء اأحد  اأنه لي�ص لن� اأن نن�شب  اأو  اأنه يهدي من ي�ش�ء وي�شل من ي�ش�ء، 
واإ�شالله؟ واأخرًيا هل عدالة اهلل التي و�شف نف�شه به� توجب حتقيق م� وعد به 
من ثواب املطيع، اأو وعد بعق�ب الع��شي ال�شرير؟ اأو اأن له -لأنه مطلق الإرادة 

ومت�م القدرة وعظيم الرحمة- اأن يعذب من ي�ش�ء، ويغفر ملن ي�ش�ء؟

)4( م�صاألة الهداية والإ�صالل

»الإ�شالل  مب�ش�ألة  اخل��شة  والآراء  املذاهب  جلملة  ال�شيخ  عر�ص  حني 
والهداية« �شمن الف�شل الرابع املعنون »العدالة الإلهية«، والذي ن�ق�ص فيه على 
التوايل م�ش�ئل: الإرادة الإن�ش�نية، والإ�شالل والهداية، والعدالة واجلور اأو الوعد 
والوعيد؛ بداأ كع�دته يف عر�ص اآراء اأهل ال�شنة الأ�ش�عرة الق�ئلة ب�أن »اهلل يخُذل 
من ي�ش�ء عن الإمي�ن في�شله عن �شبيل الر�ش�د، ويوفق من ي�ش�ء لالإمي�ن وللهداية 
اإىل هذا ال�شبيل«)1(، واأنه »يهدي من ي�ش�ء وي�شل من ي�ش�ء؛ لأنه مطلق الإرادة 

)1(   املرجع ال�ش�بق، �ص 158- 159.
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والقدرة«)1(، ولآراء املعتزلة الق�ئلة ب�أن »الهدى وال�شالل يخلقهم� العبد لنف�شه، 
ي�شتحق  من  يهدي  »اهلل  واأن  اإّي�ه«)2(  فحرمه  خذله  اأو  ب�للطف  اهلل  اأع�نه  م�  اإذا 

الهداية ب�إمي�نه، وي�شل من ي�شتحق الإ�شالل بكفره وف�شقه«)3(. 

املتن�ق�شني  الراأيني  هذين  بني  التوفيق  م�شعى  يف  ذلك  بعد  ي�شرع  ثم 
من  ل  ذاته،  حيث  من  املو�شوع  يف  كلمة  اأخرًيا  نقول  اأن  لن�  »األي�ص  فيقول: 
الن�حية املذهبية؟ بلى، واإًذا، فلنح�ول. راأين� اأهل ال�شنة حر�شوا يف مذهبهم على 
اأن يجعلوا هلل دائًم� ك�مل القدرة واحلرية على اأن يعمل م� ي�ش�ء كم� ي�ش�ء، واإل 
�. كذلك راأين� اأن املعتزلة حر�شوا على اأن يجعلوا اهلل مع كم�ل  مل يكن اإلًه� حقًّ
�. وكلٌّ من الفريقني يجد  حريته وقدرته، ع�دًل كل العدل، واإل مل يكن اإلًه� حقًّ

له �شنًدا من القراآن ومن العقل اأي�ًش�.

ونحن من ج�نبن� نرى اأن اإلًه� حمدود الإرادة والقدرة بفعل الغري، لي�ص اإل 
اإلًه�  اإلًه� مطلق الإرادة والقدرة يف غري حكمة ونظ�م، لي�ص اإل  اإلًه� ع�جًزا، واأن 
ا ل ي�شلح به الع�مل. فلم يبق اإل اأن يكون الإله احلق، الذي به ي�شتقيم  م�شتبدًّ
الع�مل بجميع عن��شره )الطبيعة  ي�شري  اأن  اأزًل بحكمته  قّدر  اإلًه� قد  الع�مل،  اأمر 
واحليوان والإن�ش�ن( على نظ�م خ��ص؛ واأل يتدخل يف اأعم�ل الإن�ش�ن اإل بقدر 

)1( حممد يو�شف مو�شى، الإ�شالم وح�جة الإن�ش�نية اإليه، مرجع �ش�بق، �ص 78. 
)2( حممد يو�شف مو�شى، القراآن والفل�شفة، مرجع �ش�بق، �ص 170.

)3( حممد يو�شف مو�شى، الإ�شالم وح�جة الإن�ش�نية اإليه، مرجع �ش�بق، �ص 80.
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حمدود، م� دام قد اأمده ب�لعقل الذي به يت�شرف يف هذه احلي�ة، وم� دام �شُي�ش�أل 
يف الدار الآخرة عن اأعم�له يف هذه الدار الدني�. 

لإرادته  نف�شه  من  جعل  الذي  هو  احلكيم  احلق  الإله  �شريحة،  وبعب�رة 
وقدرته بع�ص احلدود ح�شبم� راأى وقّدر من حكمة، وعلم م� �شيكون عليه كل 
َمن خلقه من هدى و�شالل، ح�شب طبيعته وا�شتعداداته واتب�عه عقله اأو هواه. 
نف�شه  الوقت  اأو قدرته، ويكون يف  اإرادته  اأحٌد من  وبذلك ل يكون اهلل قد حّد 

ع�دًل اأي�ًش� مت�م العدالة«)1(. 

على اأن املوؤلف مل يعمد يف نه�ية املط�ف اإىل ح�شم الأمور كم� فعل الفريق�ن 
ن اأحًدا حتى  )الأ�ش�عرة واملعتزلة(؛ واإمن� �شدد على اأنه ل »ميكنن�، ولعله مل مُيكِّ
الآن اأن يعرف ويحدد ب�ل�شبط املدى الذي يكون لَقَدر اهلل الذي ل بد اأن يكون، 
والذي لإرادة العبد وقدرته الّلتني ُيِح�صُّ بهم� مت�ًم�، يف الفعل الذي ي�شدر عن 

الإن�ش�ن. علم ذلك هلل وحده، ول نعتقد اأن معرفته �شرورية يف الدين«)2(. 

)1(   حممد يو�شف مو�شى، القراآن والفل�شفة، مرجع �ش�بق، �ص 171 - 172. واأع�د املوؤلف نف�ص الراأي ب�خت�ش�ر 
يف كت�به الإ�شالم وح�جة الإن�ش�نية اإليه، �ص 81- 82. مع ميل وا�شح لديه للقبول-اإىل حد كبري- بت�أويالت 

املعتزلة املتعلقة ب�لآي�ت القراآنية التي ت�شرح ب�أن اهلل هو الذي يهدي من ي�ش�ء وي�شل من ي�ش�ء.
)2(  حممد يو�شف مو�شى، القراآن والفل�شفة، مرجع �ش�بق، �ص 175. والإ�شالم وح�جة الإن�ش�نية اإليه، مرجع �ش�بق، 

�ص 84.
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)5( الوعد والوعيد

وهذه امل�ش�ألة تت�شمن بح�شب املوؤلف �شقني اأ�ش��شيني هم�: جواز األ يثيب 
اهلل الط�ئع، وجواز األ يع�قب الع��شي. والواقع اأن خالف الأ�ش�عرة واملعتزلة يف 
ال�شق الأول لي�ص كبرًيا؛ حيث يرى املعتزلة اأن اهلل �شيثيب املطيع لأن الط�عة 
علة ل�شتيج�ب الثواب على اهلل تع�ىل، على حني يرى اأهل ال�شنة اأن اهلل �شيثيب 
املطيع على م� عمل، ل لأن العمل �شبب وعلة ل�شتحق�ق الثواب على اهلل )كم� 
ل ووعد بذلك يف القراآن ومن اأوفى بعهده من  يقول املعتزلة(، بل لأن اهلل تف�شّ
اأنه علة  اأم� العمل فهو كم� يقول الرازي مبث�بة »عالمة ح�شول الثواب، ل  اهلل! 

موجبة له«)1(.

راأي  يف  الع��شي  عق�ب  وجوب  وهو  امل�ش�ألة؛  هذه  من  الآخر  ال�شق  اأم� 
املعتزلة، اأو جواز تخّلف وعيد اهلل ب�أن يعفو عنه، ف�خلالف فيه بني الفريقني كبري. 
وكم� هو احل�ل دائًم�، فقد جل�أ كل من الطرفني اإىل ال�شتدلل على �شحة مذهبهم� 
ب�لقراآن واحلديث كقوله : »اأت�ين اآٍت من ربِّي ف�أخربين ب�أن َمن م�ت من اأمتي 
ل ي�شرك بي �شيًئ� دخل اجلنة. قلُت )اأبو ذر راوي احلديث(: واإن زنى و�شرق؟ 
ق�ل: واإن زنى و�شرق«.  واإىل ج�نب هذا احلديث الذي ا�شتدل به الأ�ش�عرة ثمة 

)1(  حممد يو�شف مو�شى، القراآن والفل�شفة، مرجع �ش�بق، �ص 184.
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حديث اآخر يقول فيه النبي: »اإن َمن فعل �شيًئ� من الذنوب ف�أُخذ به يف الدني� فهو 
له كف�رة وطهور، وَمن �شرته اهلل فذلك اإىل اهلل، اإن �ش�ء عذبه واإن �ش�ء غفر له«)1(.

وبطبيعة احل�ل؛ ف�إن معنى احلديثني وا�شح مت�ًم� يف اأن من م�ت غري م�شرك 
واأن اهلل  اقرتفه�!  التي  الكب�ئر  يتب عن  ارتكب ومل  واإن  اأدخله اهلل اجلنة،  ب�هلل 
يغفر ملن ي�ش�ء م� ي�ش�ء من الذنوب واملع��شي، على حني يذهب املعتزلة اإىل القول 
بتخليد مرتكب الكبرية الذي مل يتب يف الن�ر! على اأن امل�ش�ألة براأين� اأعقد من اأن 
نق�شمه� مثل هذا التق�شيم مع خم�لفة املعتزلة يف القول بتخليد مرتكب الكبرية 
اأن اهلل يغفر الذنوب جميًع�  الن�ر، وعدم موافقة الأ�ش�عرة يف  الذي مل يتب يف 
بغ�ص النظر عن طبيعة الطرف الذي انتهكت حرمته! بلفظ اآخر؛ اإن احلل براأين� 
   ل يكمن يف هذا التق�شيم واإمن� يف نوع املع��شي والذنوب التي يكون للموىل
مطلق احلرية يف اأن يع�قب مرتكبه� اأو يغفره� له. ومن ثم يكون من املنطقي اأن 
يكون التق�شيم مرتبًط� بنوع املع�شية ل ب�إث�بة املطيع وعق�ب الع��شي. خ��شة اأن 
املع�شية على م� لحظ الإم�م الغزايل بحق تنق�شم اإىل: لزمة ومتعدية، والف�شق 

لزم ل يتعدى، وكذا الكفر، واأم� ظلم الولة فهو متعد)2(. 

امل�شلم  ك�إهم�ل  تع�ىل،  اهلل  بحق  مرتبًط�  يكون  م�  املع��شي  من  اأن  مبعنى 
والقهر واخلي�نة  العب�د ك�لظلم  م� يكون مرتبًط� بحقوق  العب�دات، ومنه�  اأداء  يف 

)1(  املرجع ال�ش�بق، �ص 186 - 187.
)2(  اأبوح�مد الغزايل، اإحي�ء علوم الدين، ج2، �ص149.
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وال�شتبداد... اإلخ. ونحن نرى اأن النوع الأول اأمره موكول اإىل اخل�لق ، اإن 
�ش�ء عف� عن هذا النوع من املع��شي واإن �ش�ء عّذب عليه، اأم� النوع الث�ين - نق�شد 
املع��شي التي تتعلق بحقوق الن��ص- فهذه مم� ل يجوز يف حقه تع�ىل اأن يتج�وز 
عنه� اأو يتدخل فيه�، ويبقى اأمره� معلًق� ب�لطرف الآخر من املع�دلة، ك�ملظلومني، 
وهو م� يدل عليه حديث للنبي  ُيخرب فيه اأنه اإذا ك�ن لعبد مظلمة يوم القي�مة 
خرّيه اهلل اإم� اأن ي�أخذ حقه ممن ظلمه )ب�أخذ ح�شن�ته اأو ب�إ�ش�فة �شيئ�ت عليه(، اأو 

اأن يعفو عنه وي�أخذ بيد اأخيه اإىل ب�ب اجلنة! 

  ويبقى القول اإن كالًم� كهذا الذي ن�شوقه هن� ل يقلل من قدرة املوىل
الذي اأخرب يف كت�به الكرمي اأنه نث  ڇ  ڇ  ڇ  ڇمث ]الأنع�م/ 12[، 
ومبنطق الرحمة والعدل الإلهي تبقى املع��شي املتعدية خ�رجة عن الإط�ر الذي 
بخلود  الق��شي  املعتزلة  راأي  قبول  يجوز  ل  ثم  ومن  امل�ش�ألة.  تلك  فيه  و�شعت 
مرتكب الكبرية الذي مل يتب يف الن�ر، كم� ل يجوز قبول راأي الأ�ش�عرة الق��شي 
ب�أن م� ورد من اآي�ت قراآنية بخ�شو�ص الوعد والوعيد اإمن� ج�ء على �شبيل الإن�ش�ء! 
وهكذا جند املعتزلة يراعون يف الإمي�ن املُنجي من الن�ر العقيدة والعمل مًع�، وذلك 
ال�شرير،  والع��شي  اخلرّي  املطيع  بني  اجلزاء  للتفرقة يف  اأو  الإلهية،  للعدالة  حتقيق 
على حني ل ي�شرتط اأهل ال�شنة يف الإمي�ن املنجي اإل العقيدة اخل�ل�شة مم� ُيبطله� 
ك�لنف�ق مثاًل، وَيَدُعون م�ش�ألة العق�ب على املع�شية هلل وحده، اإن �ش�ء اأخذ به� 

واإن �ش�ء عف� عنه�.
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ويف كل الأحوال؛ مييل ال�شيخ اإىل قبول م� اأخرب به اجلالل الدواين �ش�رح 
اخللف يف  اأن  اإىل  ذهب  العلم�ء  بع�ص  اأن  »واعلم  ق�ل:  الع�شدية حني  العق�ئد 
الو�شيط  تف�شريه  يف  الواحدي  بذلك  �شرح  وممن  تع�ىل،  اهلل  على  ج�ئز  الوعيد 
حيث ق�ل: وبهذا وردت ال�شنة عن ر�شول اهلل  )حيث( ق�ل: »َمن وعده اهلل 
ِجُزُه له، وَمن اأوعده على عمله )اأي مع�شيته واإفراطه يف  ُمننْ على عمله ثوابً� فهو 
اإليه( عق�بً� فهو ب�خلي�ر....  جنب اهلل تع�ىل ل يف جنب الن��ص بح�شب م� ذهبن� 
والوعيد حق؛  »الوعد  ق�ل:  املعنى حيث  هذا  مع�ذ يف  بن  يحيى  اأح�شن  ولقد 
ف�لوعد حق العب�د على اهلل، اإذ �شمن لهم اأنهم اإذا فعلوا كذا اأن يعطيهم كذا، 
�شقه�  املع��شي يف  )من  كذا  تفعلوا  ل  ق�ل  اإذ  العب�د،  على  تع�ىل  والوعيد حقه 
تع�ىل،  لأنه حقه  اأخذ،  �ش�ء  واإن  عف�،  �ش�ء  ف�إن  ففعلوا؛  اأعذبكم،  ف�إين  الإلهي( 

واأولهم� بربن� العفو والكرم؛ لأنه عفو غفور«)1(. 

وبعد اأن اأورد ال�شيخ م� ق�له الدواين علق على ذلك ب�لقول: »بهذا الراأي 
الذي نراه نكون قد حققن� للمعتزلة م� يحر�شون عليه من وجوب اإث�بة املطيع عدًل، 
اأن يغفر اهلل لبع�ص الع�ش�ة  كم� نكون قد جعلن� من املحتمل، بل من الراجح، 
)نكرر فقط املق�شرين يف جنب اهلل تع�ىل علًم� ب�أن ثمة من الذنوب واملع��شي م� 
يكون مرتبًط� بحق اهلل والعب�د مًع� ويف مقدمته� )الظلم( تبًع� للحديث القد�شي: 

)1(  حممد يو�شف مو�شى، القراآن والفل�شفة، مرجع �ش�بق، �ص 195.
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�ملوا...  َتظَّ فال  حمرًم�  بينكم  وجعلته  نف�شي  على  الظلم  حرمت  اإين  عب�دي  ي� 
وغري  املعتزلة  يخ�فه  الذي  الأمر  اإخب�ره،  يف  كذبً�  ذلك  يكون  ول  احلديث(، 
املعتزلة طبًع�، كم� ل يكون كذلك ترهيًب� وترغيًب�، على م� يذهب اإليه اأهل ال�شنة، 

وهو م� ل يليق بج�نب اهلل تع�ىل«)1(.

توؤيد  امل�شهور  القد�شي  للحديث  ال�ش�بقة من ج�نبن�  الإ�ش�رة  وخت�ًم� لعل 
للع�ش�ة  يغفر  اأن  دون  يحول  نف�شه  على  الظلم  اهلل  فتحرمي  اإليه.  وذهبن�  �شبق  م� 
الذين تعدى ع�شي�نهم وظلمهم جنب اهلل اإىل جنب العب�د، وحترميه الظلم على 
ب�لتق�شري يف حقوقه  وتع�ىل  �شبح�نه  يعفو عمن ظلمه  اأن  العب�د يجعل من حقه 
اأي يف جنب اهلل. ومم� يوؤكد ذلك اأي�ًش� م� ق�له ابن حجر الهيتمي )ت 974هـ/ 
عر�ص  حني  ال�شي�م«  بخ�شو�شي�ت  الإ�شالم  اأهل  »اإحت�ف  كت�به  يف  1566م( 
واأنه »�شهر يكفر  الدني� يف ف�شل رم�ش�ن،  اأبي  ابن  الذي رواه  ب�ل�شرح للحديث 
ر برم�ش�ن وعرفة وغريهم�  م� بني يديه اإىل �شهر رم�ش�ن املقبل«، فق�ل: »اإن املكفَّ
اإمن� هو ال�شغ�ئر املتعلقة بحقوق اهلل تع�ىل، بخالف الكب�ئر، اإذ ل يكفره� اإل التوبة 

ال�شحيحة ب�شروطه�، وبخالف حقوق الآدميني، اإذ ل يكفره� اإل ر�ش�هم«)2(. 

)1(  حممد يو�شف مو�شى، القراآن والفل�شفة، مرجع �ش�بق، �ص 196.
)2(   ابن حجر الهيتمي، اإحت�ف اأهل الإ�شالم بخ�شو�شي�ت ال�شي�م، قدم له وعلق حوا�شيه: حممود النواوي، �شححه 
وق�بل الأ�شول: حممد الديوي، مكتبة النه�شة احلديثة مبكة املكرمة، مطبعة الفج�لة اجلديدة، الق�هرة، )1380 هـ/ 

1961م(، �ص20. 
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ثامًنا: املوؤلفات التي تاأثرت مبنحى الكتاب

ل�شك اأن ق�شية العالقة بني الدين والفل�شفة والعلم م� تزال مطروحة يف 
على  اأيدين�  بني  الذي  الكت�ب  لهذا  وا�شح  اأثر  وجود  يربر  م�  املع��شرة؛  حي�تن� 
التفكري  »ن�ش�أة  الن�ش�ر  املوؤلف�ت الالحقة عليه، ويف مقدمته�: كت�ب علي �ش�مي 
الفل�شفي يف الإ�شالم« الذي ظهر ع�م )1366هـ/ 1947م(، وكت�ب اأحمد عزت 
ب��ش� »الدين والعلم« )1367هـ/ 1948م(، وكت�َب� توفيق الطويل »ق�شة ال�شطه�د 
الديني يف امل�شيحية والإ�شالم« )1366هـ/ 1947م(، و »ق�شة ال�شراع بني الدين 

والفل�شفة«.  

يف  العلمي  الإعج�ز  حول  جوهري  طنط�وي  ال�شيخ  موؤلف�ت  وكذلك 
العق�د خ��شة: »حول  وكت�ب�ت  »اجلواهر«،  بـ  امل�شمى  تف�شريه  القراآن؛ خ��شة 
ابن ر�شد« الذي �شدر ع�م )1372هـ/ 1953م(، وكت�بي »الإن�ش�ن يف القراآن« 
وهن�ك  1961م(.  )1381هـ/  �شنة  �شدرا  اللذين  اإ�شالمية«  فري�شة  »التفكري  و 
�شربي  م�شطفى  وموؤلَّف  والعلم«،  الدين  »بني  نوفل  الرازق  عبد  كت�ب  اأي�ًش� 
»موقف العقل والعلم والع�مل من رب الع�ملني وعب�دة املر�شلني« )اأربعة اأجزاء(، 

وغريه� من املوؤلف�ت القيمة.

ويف اخلت�م، تلك ك�نت قراءتن� لكت�ب »القراآن والفل�شفة«، ويبقى القول: 
ملوؤلف�ته يف �شوء  البحث والدرا�شة  املزيد من  اإن حممد يو�شف مو�شى ي�شتحق 
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ثق�فة ع�شره، واإن كن� قد اختلفن� معه يف بع�ص النق�ط ف�إن هذا ل ينق�شه حقه، 
ول�شيم� اأنه كتب كت�به هذا قبل ن�شر وحتقيق الرتاث الكالمي واأمه�ت الكتب 

الفل�شفية لفال�شفة الإ�شالم.



حممد يو�سف ُمو�سى

ت�أليف

ُطِبع لأول مرة عام  )1378هـ/ 1958م( 
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افتتـــاح

$
ې   نث  العظيم:  كت�به  حمكم  يف  يقول  الذي  احلكيم،  العليم  هلل  احلمد 
ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ 

ۈئ  ۈئمث ]البقرة/ 269[؛ وال�شالة وال�شالم على خ�مت الأنبي�ء واملر�شلني، 

�شيدن� حممد بن عبد اهلل ، الذي اأوتي احلكمة وف�شل اخلط�ب، وبعد.

ف�إن هذا بحث اأردت منه بي�ن اأن القراآن ك�ن من اأهم العوامل التي دفعت 
امل�شلمني اإىل التفل�شف، ثم بي�ن م� ا�شتمل عليه من فل�شفة؛ �شواء م� يتعلق منه� 
ب�لإن�ش�ن وم� يتعلق ب�هلل و�شلته جّل وعال ب�لإن�ش�ن. ومن احلق اأن القراآن قبل كل 
�شيء هو كت�ب العقيدة احلقة، وال�شريعة ال�ش�حلة لكل زم�ن ومك�ن، والأخالق 

التي ل يقوم جمتمع �شليم اإل به�.

الفل�شفية  امل�ش�كل  لأمه�ت  اآي�ته  من  بكثري  �َص  تعرَّ كله،  ذلك  مع  ولكنه 
الإلهية والطبيعية والإن�ش�نية، هذه امل�ش�كل التي ك�نت – وم� تزال – تثري اأفك�ر 
�شه لبع�ص هذه امل�ش�كل، وبخ��شة الإلهية  العلم�ء والفال�شفة وعقولهم، وك�ن تعرُّ
منه�، على نحو يدعو اإىل تعمقه� واإنع�م التفكري فيه�، كم� ك�ن على نحو يجعل 
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القــراآن والفل�صفة

حممد يو�صف مو�صى
رو�شة الق�هرة 

ربيع الآخر �شنة 1377 هـ 
نوفمرب �شنة 1958 م

الي�شري  املذاهب يجد من  اأ�شح�ب هذه  �َشتَّى، وكل من  الفكر يذهب مذاهب 
التم��ص م� يوؤيده من القراآن نف�شه واأح�ديث الر�شول التي جتري معه على ن�شق.

اإىل التفكري الفل�شفي، وك�ن امل�شدر الأول الذي  اأن القراآن واإن دفع  على 
ا�شتوح�ه »املتكلمون«  على اختالف اآرائهم ومذاهبهم، ف�إنه ك�ن من ن�حية اأخرى 
ح�جًزا دون �شرب اآخر من التفكري الفل�شفي، نعني به التفكري الذي ك�ن عم�ده 
ة التي  الفل�شفة الإغريقية، اأو الذي ت�أثر به� اإىل حد كبري، وذلك بف�شل الآراء احلقَّ
�شدع به� ودلََّل عليه� يف كثري من امل�ش�كل التي ك�ن املفكرون والفال�شفة منه� 

يف اأمر مريج.

واإن القراآن، وهو خ�متة الر�ش�لت الإلهية للب�شرية جميًع� يف كل زم�ن ومك�ن، 
َر�ص من هذه الن�حية الدرا�شة التي يجب اأن يقوم به� املتخ�ش�شون، بل اإن  مل ُيدنْ
اأن  علين�  ف�إن  الك�ملة.  الف�ئدة  منه  ُيفيدون  كيف  يعرفوا  مل  الكالم  علم  رج�ل 
ة التي يوؤمن به� القلب والعقل مًع�، اأي  نعرف مت�ًم� كيف نعرف اهلل املعرفة احلقَّ
املعرفة التي هي – من بع�ص نواحيه� – فوق املعرفة الفل�شفية التي ت�شتند للعقل 

وحده، هذا العقل الذي يخطئ كم� ي�شيب.

هذا، ون�ش�أل اهلل التوفيق والتي�شري والعون وال�شداد.



القراآن واملجتمع الذي يدعو اإليه

ل على حممد ، واملنقول اإلين� ب�لتواتر،   القراآن هو الكت�ب املقد�ص املنزَّ
به: من عقيدة وخلق وت�شريع. وهو  املوؤمن  به �شع�دة  م�  دّفتيه  والذي ي�شم بني 
]هود/  ںمث  ڱ    ڱ    ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   نث   فيه:  ج�ء  كم�  كت�ب، 
اإىل  ربهم  ب�إذن  النور  اإىل  الظلم�ت  من  ��ص  النَّ ِلُيخرج  ر�شوله  اإىل  اهلل  اأوح�ه   ]1

�شراط العزيز احلميد. نثگ  گ  گ  ڳ.ڳ  ڳ     ڱ     ڱ.ڱ  ں  ں  ڻ  
ڻ.    ڻ  ۀ     ۀ.ہ  ہ  ہ  ھمث ]ال�شعراء/ 192-196[. والقراآن، 
َهٌة لالإننْ�ش�نية ع�ّمة، ل فرق بني عرب  واإن نزل بني العرب وِبُلغِة العرب، ُهو َدعوٌة ُمَوجَّ
وَعَجم، واأّمة واأّمة، وجن�ص وجن�ص؛  نثۀ  ہ  ہ  ہ  ہمث ]�شب�أ/ 28[؛ 

نثک  ک  گ   گ  گمث ]الأنبي�ء/ 107[.
ط�لب:  اأبي  بن  علي  رواه�  له  و�ش�ة  يف  نف�شه  الر�شول  يقول  كم�  هو  والقراآن 
ل لي�ص  م م� بينكم؛ هو الَف�شنْ »عليكم بكت�ب اهلل، فيه نََب�أُ م� قبلكم وخرب م� بعدكم، وُحكنْ
ل، ومن اتَّبع الهدى يف غريه اأ�شّله اهلل، ومن دع� اإليه ُهِدي اإىل �شراط م�شتقيم«)1(.  ب�لَهزنْ

الف�سل الأول

)1( فخر الدين الرازي )تف�شري(، ج1: 160. وانظر اأي�ًش� »ابن تيمية« )موافقة املعقول للمنقول(، ج1: 29. 
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العقل  من  ُحُظوظهم  اختالف  على  جميًع�،  للن��ص  دعوة  القراآن  ولأن 
م�  منه  وك�ن  للموعظة،  ليتفّتح  للقلب  يتّجه  م�  منه  ك�ن  التفكري،  على  والُقدرة 
يتجه للعقل لُيذعن للمنطق والدليل. وك�ن منه، بج�نب هذا وذاك، م� ي�شتمل 

على احلقيقة �ش�فرة يفهمه� اجلميع، وك�ن منه، م� يجيء يف �شكل اأمث�ل نث  ہ  
بِيه�ت  �شنْ ہ  ھ  ھمث ] العنكبوت/ 43[. وهذا »لأن الأمث�ل والتَّ
َتجِبة يف الأ�شت�ر«)1(؛ ِمن اأجل هذا كله، ك�ن القراآن  هي الطرق اإىل املع�ين املُحنْ
� اأن ي�شل اإىل م� اأراد من الهداية وَتبنْينِي احلق من الب�طل، فيم� ك�ن الن��ص  َحِريًّ

فيه من اأمٍر مريج قبل نزوله، مم� يت�شل ب�هلل والع�مل والإن�ش�ن.

اليهودية  نزول  من  فرتة  بعد  العرب،  وبلغة  العرب  بني  نزل  والقراآن 
– فيم�  الزمن  َمرِّ  – على  ب�حلق، ودخل  الب�طل  فيه�  اختلط  والن�شرانية، فرتة 
َقبنُْل من الدين ال�شحيح م� لي�ص منه، وب�شبب هذا ابتعد الع�مل  اأوح�ه اهلل من 
حيح  لَت�شنْ القراآن  يتجه  اأن  من  اإًذا  لبد  ك�ن  احلقة.  العقيدة  عن  قلياًل  اأو  كثرًيا 
العقيدة قبل كل �شيء، ولبي�ن احلق فيم� ك�ن عليه الن��ص يف بالد العرب التي 

ك�ن يتمثل فيه� الدي�ن�ت وامللل املختلفة العديدة)2(.

ن ك�ن من العرب اليهوِد يف »يرثب«  -املدينة التي ه�جر  حقيقة، ف�شاًل َعمَّ
الوثنيون،  اأي�ًش�  العرب  اليمن، ك�ن من  والن�ش�رى يف  بعُد-  فيم�  الر�شول  اإليه� 

)1( الزخم�شري )تف�شري(، ج3: 191.
ا. )2(  هذا اأمر طبيعي، ويلم�شه من يت�شفح القراآن يف موا�شع كثرية جدًّ
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اأوث�ن واأ�شن�م، ك�نوا مع هذا يختلفون فيم� بينهم  الذين واإن ك�نوا جميًع� عبدة 
يف اعتق�داتهم الدينية على م� �شيجيء، كم� ك�ن من العرب اأخرًيا نفٌر قليٌل من 

دين، الذين و�شلوا اإىل اإدراك طَرف من احلقيقة بتفكريهم. املَُوحِّ

هكذا، ظهر القراآن والعرب يف اختالف ديني كبري، حتى ك�ن منهم عدد 
غري قليل يتطلَُّعون لدين جديد ُينقُذهم مم� هم فيه. واإذا اأردن� مرجًع� �ش�دًق� لبي�ن 
هذا الو�شط الذي نزل فيه القراآن، ولت�شوير حظ العرب من التفكري يف امل�ش�ئل 
الدينية ُقَبينْل ظهور الإ�شالم، ل جند اأ�شدق ول اأبنْنَي من القراآن نف�شه، فهو اأقدم 
هذا  وبعد  للن��ص.  بلّغه  الذي  الر�شول  تركه  كم�  بحفظه  موثوق  عربي  كت�ب 
ن�َشتنْ�شِهد ب�ل�شهر�شت�ين، فكت�به »امِلَلُل والنِّحل«   من اأجدر املراجع ب�لثقة يف هذه 

الن�حية.

ولكي ل ننزل اإىل تف��شيل كثرية يف هذه الن�حية ل نرى �شرورة للحديث 
َهرة العرب ك�نوا ُم�شركني عبدة اأوث�ن واأ�شن�م كم�  عنه�، نكتفي ب�أن نذكر اأن َجمنْ
اأ�شرن� من قبل. اإل اإنه ك�ن منهم من اأنكر اخل�لق والبعث، ومل يروا - �شبًب� لوجود 
ي�شميهم  الذين  هم  وهوؤلء  ِني«،  املُفنْ والدهر  يي  املُحنْ »الطبع  – اإل  الع�مل  هذا 
والدار  ب�خل�لق  الإقرار  اإىل  ِدهم عقولهم  َتهنْ اإذ مل  العرب«،  لة  »ُمعطِّ ال�شهر�شت�ين 
لوه� ومل ينتفعوا به�)1(. هذا ال�شنف من العرب هم الذين  الأخرى، فك�أنهم َعطَّ

)1(   ال�شهر�شت�ين )امللل والنحل - Gureton (، ج 2: 432. 
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ڃڃ   ڄ   ڄ       ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ       ڤ    ڤ   نثڤ   القراآن:  عنهم  يقول 
ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇمث ]اجل�ثية/ 24[، وك�ن منهم اآخرون اأنكروا 
اأن ينعدم  اإذ ح�شُبوه حم�ًل بعد  البعث، مع اعرتافهم ب�خل�لق وابتداء اخللق)1(، 

ات هن� وهن�ك. وهذا الفريق هم الذين ي�شري اإليهم القراآن بقوله:    اجل�شم وي�شري َذرَّ
نث  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںمث]ي�ص/ 78[. وقوله: نثٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ   

ٹ   ٹمث  ]ق/ 3[.

اإنك�ًرا  وم�ش�ألة البعث ك�نت اأحد الأمرين اللذين ك�ن العرب ينكرونهم� 
م�  على  التدليَل  كثرية  موا�شع  يف  القراآن  تن�ول  اأن  ذلك  من  وك�ن  �شديًدا)2(. 
ا على م� قدموا من خري  َزونْ َعُث فيه� الن��ص جميًع� ِلُيجنْ �شيكون من حي�ة اأخرى ُيبنْ
َوى عن بع�شهم اأنه ق�ل: اأو �شر يف احلي�ة الدني�؛ وحتى ك�ن من ذلك اأي�ًش� اأن ُيرنْ

رو! ٌر              حديُث ُخَراَفة ي� اأمَّ َعمنْ ث ثم نَ�شنْ        حي�ٌة ثم َبعنْ

اد بن الأ�شود بن عبد �شم�ص اأنه ق�ل يرثي كف�ر قري�ص  واأن ُيروى عن �َشدَّ
الذين ُقِتلوا يوم بدر)3(: 

ي�        وكيف حي�ة اأ�شداء وه�م)4( �ُشول ب�أننْ �َشَنحنْ نَ� الرَّ ُ      ُيَخربِّ

)1( ال�شهر�شت�ين، نف�ص الطبعة، ج 2: 432.
)2(   والأمر الث�ين »اإر�ش�ل الر�شل«، اإذ ك�نوا يقولون م�شتنكرين: نث  ائ  ەئ  ەئ  وئ    مث  ]الإ�شراء/ 94[،  

نث  ے    ۓ  ۓ  ڭ   ڭمث ]املوؤمنون/ 24[. وانظر ال�شهر�شت�ين، ج 2: 433.
)3( هي اأول موقعة ك�نت بني امل�شلمني وم�شركي قري�ص، وقد ك�ن الن�شر فيه� لالأولني.

)4( ال�شهر�شت�ين، )امللل والنحل ج 2: 433(؛ م�شطفى عبد الرازق )متهيد(، �ص112.
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يريد اأن يقول كيف ن�شتطيع ت�شديق م� يقوله حممد من اأنن� �شنحي� حي�ة 
اأخرى بعد اأن يكون قد ن�ل من� العدم فلم يبق من� �شيء، اأي كيف يحي� الإن�ش�ن 

بعد اأن �ش�ر ج�شًدا ه�مًدا ل حي�ة فيه ول روح؟

على اأنه ك�ن من العرب -بج�نب هوؤلء واأولئك من امل�شركني، نفر قليل 
وينتظرون  الغمو�ص،  من  فيه كثري  اإمي�نً�  الآخر  وب�ليوم  اخل�لق  ب�هلل  يوؤمنون  ك�نوا 
اأن ير�شل اهلل اإليهم ر�شوًل ُيخرجهم مم� هم عليه من �شرك لدى الدهم�ء و�َشّك 
رو بن  َعمنْ َزينْد بن  اأن نذكر  ن�شتطيع  املوحدين  وحرية لدى الآخرين، من هوؤلء 
لنْت، وُق�صَّ بن �َش�ِعَدَة الإي�دي)1(. ول ي�شتطيع الب�حث  ة بن اأبي ال�شَّ ُنَفينْل، واأَُميَّ
ى، الذي  َفل بن اأ�شد بن َعبنْد الُعزَّ فر َوَرَقة بن نَونْ ِفل اأن يذكر بني هوؤلء النَّ اأن ُيغنْ
ِبه حني تفرقوا يف البلدان يلتم�شون الدين  حنْ ديَّة. وق�شته مع �شَ اأدرك البعثة املحمَّ

احلق معروفة)2(.

واإذا راأين� امل�شركني يختلفون فيم� بينهم فيم� يت�شل ب�خل�لق والبعث واإر�ش�ل 
الر�شل، ف�إن من ك�ن على اليهودية اأو الن�شرانية من العرب وغري العرب الذين 
ك�نوا على �شلة بهم؛ ك�نوا كذلك على �شيء من اخلالف يف بع�ص م� يدينون 

به. اإىل هذا جند القراآن ي�شري يف مثل قوله: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ    

)1(  ال�شهر�شت�ين )امللل والنحل - Guretan(، ج 2: 437.
)2( راجع ابن ه�ش�م )�شرية(، ج 1: 143 و 144.
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ٿ  ٹ  ٹمث ]البقرة/ 113[، وقوله: نث ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  
ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀمث    ]التوبة/ 30[.

النظر  من  �شيء  القراآن  ظهور  قبيل  للعرب  ك�ن  اأنه  على  يدل  هذا  كل 
العقلّي يف بع�ص النواحي الفل�شفية، واإن مل يكن ذلك ق�ئًم� على اأ�ش��ص اأو منهج 
معروف حمدود. نريد اأن نقول: اإنه ك�ن للعرب يف هذه الفرتة من ت�ريخهم �شيء 
من التفكري فيم� يت�شل ب�لألوهية والع�مل والبعث واحلي�ة الأخرى. وك�ن لهذا، 

كثرًيا م� ك�ن يثور اجلدل يف هذه امل�ش�ئل، وبخ��شة بني اأهل النحل املختلفة)1(.

ك�ن لبدَّ اإًذا للقراآن من اأن يقول الكلمة الف��شلة فيم� ك�نوا يختلفون فيه، 
واأن يبني احلق فيم� عليه الن��ص من اعتق�دات، واأن يج�دل بطبيعة احل�ل املخ�لفني 
القراآن  يكون  اأن  اعتق�دات جديدة. وك�ن لبدَّ كذلك من  يقرر من  اأن  اأراد  مل� 
اآمنوا به وبني الذين ظلوا على م� هم  ٍذ وَردٍّ وجدال بني الذين  نف�شه مو�شع اأخنْ
على  وا�شتم�له  تكوينه،  بطبيعة  نف�شه  والقراآن  وبخ��شة،  وعقيدة،  دين  من  عليه 
كثري من الآي�ت التي يع�ر�ص بع�شه� بع�ًش� يف ب�دئ الراأي، يدعو اإىل كثري من 

التفكري من الأن�ش�ر ومن اخل�شوم على ال�شواء.

والنتيجة التي ميكن لن� اأن ن�شتخل�شه� من ذلك كله هي اأن القراآن نزل يف 
بيئة ك�نت يف ح�جة اإليه وم�شتعدة له، واأنه هو بذاته يدفع ق�رئيه الذين يتدبرونه اإىل 

)1(   م�شطفى عبد الرازق )متهيد(، �ص 111 و 112. وك�ن هذا اجلدل للدف�ع عن اأدي�نهم املوروثة �شد الدخيلة 
عليهم، واأحي�نً� انت�ش�ًرا لدين اإبراهيم الذي ك�نوا يلتم�شونه.
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اأنح�ء من التفكري الفل�شفي؛ وهذا م� اأعّد العرب وامل�شلمني للتفل�شف، ولفل�شفة 
الرتاث الإغريقي الذي عرفوه فيم� بعد.

ذلك ب�أنه اإذا ك�نت الفل�شفة هي املعرفة احلقة هلل والكون ال�شم�وي والأر�ص 
اأو هي نظر العقل يف تفكريه الذي يراد به معرفة حق�ئق الوجود يف  والإن�ش�ن؛ 
الع�مل الأكرب املحيط ب�لإن�ش�ن، والع�مل الأ�شغر الذي هو الإن�ش�ن، واملبداأ الأول 
لذلك كله – نقول اإذا ك�ن هذا هو تعريف الفل�شفة والغ�ية التي تهدف اإليه�، 
فهل يف القراآن فل�شفة؟ ومل�ذا مل يوؤثر عن امل�شلمني يف ال�شدر الأول من الت�ريخ 

الإ�شالمي بحث يف القراآن من هذه الن�حية؟

اإن القراآن ب�عتب�ره كت�ب الدين الذي هو خ�مت الأدي�ن، واأن الغ�ية منه هي 
هدايُة الب�شر ك�فة وتعريفهم احلق فيم� يختلفون فيه، يجب اأن يكون قد احتوى 

اأ�شول الفل�شفة ال�شحيحة على اختالف �شروبه� واأق�ش�مه�.

ولأن القراآن قد بنّي احلق يف م�ش�كل الألوهية والطبيعة، نرى امل�شلمني يف 
فجر الإ�شالم مل تكن الغ�ية من تفكريهم النظري البحث عن احلقيقة يف هذه 
النواحي كم� ك�ن ذلك غ�ية تفكري غريهم من املتفل�شفني من اأبن�ء الأمم الأخرى؛ 
وذلك لأنهم مل يح�ّشوا احل�جة ل�شيء من هذا، م� داموا قد عرفوا ح�جتهم من 

هذه احلق�ئق بوا�شطة الوحي الإلهي الذي ك�نوا قريبـي عهد به.

وهذا الراأي هو م� يراه الب�رون »ك�ّرادي فو«  امل�شت�شرق الفرن�شي املع��شر اإذ 
يقول: »اإن حممًدا ]�شلى اهلل عليه و�شلم[، واإن مل يكن فيل�شوًف� ب�ملعنى الك�مل، 
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نت العقيدة الإ�شالمية. واإذن فلم  قد واجه كثرًيا من امل�ش�ئل الفل�شفية بحلول كوَّ
تكن احلقيقة املطلقة هي امل�شكلة التي ك�ن العرب يح�ولون حله�، لأنهم عرفوا 
هذه احلقيقة يف نواحيه� اجلوهرية بوا�شطة الوحي الإلهي؛ واإمن� ك�نت غ�يتهم �شرح 
هذه احلقيقة والنت�ش�ر له�، -وو�شع هذه احلقيقة التي ج�ء به� الوحي، يف اأ�شلوب 

اأدبي، يف الق�لب الفني«)1(.

اليون�ن؛  عن  اأثر  كم�  التفل�شف  اإىل  الأوائل  امل�شلمون  يتجه  مل  وهكذا 
اأتعب  وم�  والإن�ش�ن،  والكون  اهلل  عن  يعرفوه  اأن  يجب  م�  القراآن  يف  وجدوا  اإذ 
الفال�شفة القدم�ء من اليون�ن وغري اليون�ن اأنف�شهم فيه فلم ي�شلوا اإىل احلق اإل يف 

القليل منه.

وهن�ك لذلك �شبب اآخر، وهو اأن حرارة العقيدة وتفهم القراآن الذي ك�ن 
حديث عهد ب�لنزول من لُدن اهلل العليم احلكيم، ملك عليهم األب�بهم وعقولهم، 
فق�شروا جهودهم على فهمه وفهم حديث الر�شول، �شلوات اهلل و�شالمه عليه، 
املقد�شني من حكمة وت�شريع  العظيمني  امل�شدرين  ا�شتنب�ط م� يف هذين  وعلى 

واأخالق به� عم�رة الع�مل و�شع�دة الن��ص يف الدني� والآخرة.

ول�شن� -يف هذا الذي نقرر- من الذين يلقون القول على عواهنه بال حجة 
وبره�ن، وبخ��شة ونحن يف هذا الع�شر الذي ميوج ب�لعلم واملعرفة موًج�، والذي ل 

)1( راجع كت�ب »ابن �شين�«، طبع ب�ري�ص �شنة 1900، �ص5.
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يقنعه اإل الواقع والعقل واملنطق ال�شليم، ولذلك �شن�شوق الأدلة على م� نقول من 
القراآن نف�شه الذي ل ي�أتيه الب�طل من بني يديه ول من خلفه.

بع�ص  من  حقة  ب�شه�دات  نتقدم  اأن  اخلري  من  اأرى  هذا،  قبل  ولكن 
وذلك  واحلديث،  القدمي  وت�ريخه  الإ�شالم  بدرا�شة  عُنوا  الذين  امل�شت�شرقني 
يحقق  اأ�ش��ص  على  ال�شرق  مع  و�شي��شته  �شالته  الغرب  يقيم  اأن  على  ليعملوا 
اأغرا�ص الغربيني وغ�ي�تهم، هذه الغ�ي�ت التي قد ل تتفق اأحي�نً� مع الغ�ي�ت التي 

ي�شبو ال�شرقيون اإليه�.

وهذه ال�شه�دات نقتب�شه� من كت�ب »م�شتقبل الإ�شالم«، وهو كت�ب يجمع 
اأن نذكر منهم الأ�ش�تذة  اأبح�ًث� جلم�عة من كب�ر امل�شت�شرقني الأوربيِّني، ويكفي 

املعروفني: جب الإجنليزي، وم��شيننْيون الفرن�شي، وبرج الأمل�ين.

يرى الأ�شت�ذ »جب«  اأن الإ�شالم لي�ص ديًن� ب�ملعنى املجرد اخل��ص الذي 
نفهمه اليوم من هذه الكلمة، بل هو جمتمع ب�لغ مت�م الكم�ل يقوم على اأ�ش��ص 

ديني، وي�شمل كل مظ�هر احلي�ة الإن�ش�نية.

ويقرر الأ�شت�ذ »برج«  اأن فل�شفة الإ�شالم الجتم�عية تقوم دائًم� على و�شع 
اأنه�  التي تزعم  اأوربة  الفردية، وذلك على عك�ص  الع�مة فوق امل�شلحة  امل�شلحة 
فل�شفة  اأ�ش��ص  هو  الإن�ش�ين  الإخ�ء  مبداأ  اأن  اآخر  مو�شع  يقرر يف  كم�  م�شيحية. 
الأخالق الجتم�عية يف الإ�شالم، ولهذا ل يوجد جمتمع اآخر كم� يوؤكد الأ�شت�ذ 
الأجن��ص  توحيد  النج�ح يف  من  لالإ�شالم  �شجل  كم�  الت�ريخ  له  �شّجل  نف�شه، 
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للنج�ح  الفر�ص  املك�نة والعمل وتهيئة  بينهم يف  الت�شوية  الإن�ش�نية املختلفة، مع 
يف هذه احلي�ة)1(.

وي�شتنتج الأ�شت�ذ من هذا كله، اأنه لبد من تع�ون اأوربة والإ�شالم خلريهم� 
وحي�ته  الثق�يف  ُرقّيه  على  العمل  �شبيل  – يف  ي�شتطيع  ل  الغرب  واأن  جميًع�، 
ُقوى  الع�مل الإ�شالمي من  ي�شتغني عن الإ�شالم وم� يوجد يف  – اأن  الروحية 

وكف�ي�ت.

هذا، ون�أخذ الآن يف اأن نبني ب�إيج�ز – يتلوه التف�شيل يف الف�شول الآتية – 
كيف ا�شتمل القراآن العظيم على اأ�شول الفل�شفة الإلهية، والطبيعية، والإن�ش�نية، 
والجتم�عية، فك�ن بذلك داعًي� اإىل تفل�شف امل�شلمني فيم� بعد، ومن ذلك نتبني 

اأ�ش�ص املجتمع الذي دع� اإليه القراآن.

)1(   من اخلري الرجوع هن� اإىل كت�بن� »الفقه الإ�شالمي«، �ص70 – 74، من الطبعة الث�نية �شنة 1956، حيث تكلمن� 
عن نزعة الفقه اجلم�عية وم� قرره من نظرية �شوء ا�شتعم�ل احلق. والفقه�ء يف تقريرهم هذا وذاك، مل ي�شتوحوا 

. اإل م� ج�ء به القراآن والر�شول
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1- الفل�صفة الإلهية والطبيعية

اأتعب املفكرون والفال�شفة، يف قدمي الزمن وحديثه، عقولهم يف البحث عن 
املبداأ الأول لهذا الكون �شم�ئه واأر�شه، وكيف �شدر هذا الع�مل عنه اإن ك�ن يرجع 
� يف وجوده اإىل مبداأ واحد، وقد اختلفوا يف هذا وذاك اأ�شد الختالف، ول  حقًّ

يزالون خمتلفني حتى اليوم.

ولكن القراآن ج�ء يف كل هذه امل�ش�كل ب�لقول الف�شل، ودّلل على احلق 
الذي ج�ء به يف كل منه� ب�حلجج املنطقية والأدلة العقلية والوجدانية التي يوؤمن 
الت�ريخ  الأوىل من  الفرتة  امل�شلمني يف  وبذلك ك�ن همُّ  مًع�،  والقلب  العقل  به� 
به عن علم  اآمنوا  اأن  بعد  امل�ش�ئل  به كت�ب اهلل يف هذه  م� ج�ء  َم  فهنْ الإ�شالمي 
اإعم�ل  على  وحثهم  اإليه�  لفتهم  التي  الكونية  الدلئل  بطريق  وذلك  وب�شرية، 

العقل فيه�.

وحده  اهلل  اأن  على  تدل  التي  القراآنية  الآي�ت  ح�شر  الي�شري  من  ولي�ص 
هو الذي خلق الع�مل �شم�ءه واأر�شه، والذي خلق الإن�ش�ن و�ش�ئر م� على ظهر 
الأر�ص، وم� يف بطنه� من حيوان ونب�ت وجم�د، واأنه خلق هذا وذاك كله من عدم، 
وجعله على نظ�م بديع حمكم ليكون فيه جم�ل للعقل والفكر، ي�شل منه اإىل اأنه 

دة ومي�ّشرة لالإن�ش�ن. نع اإله واحد ل رب غريه، ولتكون احلي�ة الإن�ش�نية ممهَّ �شُ

ومن ذلك نفهم طريقة القراآن يف بي�ن هذه احلق�ئق الفل�شفية، ويف التدليل 
عليه� مب� يخ�طب احل�ص والقلب والعقل مًع�، ومن ثم ي�شتطيع من ي�شتعمل عقله 
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ننْع ذلك  كم� ينبغي يف تدّبر هذه الآي�ت الو�شول اإىل الإمي�ن ب�أن هذا الع�مل من �شُ
الواحد الق�در العليم احلكيم.

بي�ن  لنعرف طريقته يف  اأمث�له�،  القراآن كثري  الآي�ت، ويف  ولننظر يف هذه 
تلك احلق�ئق العلمية الفل�شفية، وطريقته يف التدليل عليه� والإمي�ن به�.

گ  گ.ڳ   نثژ  ژ  ڑ  ڑ  ک ک.گ   تع�ىل:  اهلل  يقول 
ۀ   ڻ.   ڻ  ڻ   ڻ   ں.  ڱ  ڱ   ڱ   ڳ.   ڳ   ڳ  

ہ   . ہ ہ  ھمث ]الن�زع�ت/ 27 -33[)1(.

ويقول يف �شورة اأخرى:  نث ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
كم�   .]7 ]هود/  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄمث 

اآخر خم�طًب� من يجحد وجود اهلل مع ظهور الدلئل  يقول جل �ش�أنه يف مو�شع 
عليه: نث  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ  ھ  ھ  
ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ        ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ      . ے 
ۋ.  ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ        وئ  وئ  
ۇئ.   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ      ٿ       ٿ مث)2(]ف�شلت/ 9 - 12[.

)1( واأغط�ص ليله�: جعله مظلًم�، دح�ه�: ب�شطه�.
)2(  اأنداًدا: �شرك�ء، اأقواته�: م� يحت�ج اإليه من يعمرونه� من الأقوات، يف اأربعة اأي�م: يف تتمة اأربعة اأي�م.
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نثٱ  ٻ  ٻ  ٻ.پ  پ.  پ   �شورة الإخال�ص:  يقول يف  ثم 
ڀ   ڀ  ڀ.  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿمث ]الإخال�ص/1- 4[. ويف 
ال�شم�ء والأر�ص-  اأي يف  نثۋ  ۅ     ۅمث -  )الآي�ت 25-23(  �شورة الأنبي�ء 

ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ     ەئ.وئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ     نثۉ  
يئ   ىئ    مئ    حئ   جئ   ی   یی   ی   ىئ   ىئىئ   ېئ   ېئ   ېئ   .ۈئ    ۆئ 
جبحب  خب     مب   ىب  يب  جتحت  خت  مت.ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺمث.

ولي�ص املق�م هن� مق�م تف�شيل مل� ج�ء به القراآن من احللول احلقة للم�ش�كل 
التي �شغلت ول تزال ت�شغل الفال�شفة واملفكرين يف الفل�شفة الإلهية والفل�شفة 
الطبيعية، ولكن اأردن� الإ�ش�رة اإىل اأنه ا�شتمل على اأ�شول ه�تني الفل�شفتني؛ من اأن 
الع�مل مل يتكون وحده كم� يقول الدهريون اأو الطبيعيون، واأنه ن�ش�أ بعد عدم، واأنه 
ننْع اإله واحد ل �شريك له ول معني �شبح�نه وتع�ىل. وبذلك ك�ن من العوامل  �شُ

القوية التي وجهت فيم� بعُد املفكرين امل�شلمني للفل�شفة يف نواحيه� املختلفة.

ونعر�ص بعد ذلك لطريقة القراآن يف التدليل على هذه احلق�ئق الفل�شفية 
ونحوه� مم� �شيجيء تف�شيل القول فيه، هذه الطريقة التي ترجع يف جم�عه� اإىل م� 

ي�شميه الفيل�شوف ابن ر�شد يف كت�به »من�هج الأدلة«  دليل »العن�ية«. 
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خلقه؛  الذي  ب�لع�مل  الب�لغة  الف�ئقة  اهلل  عن�ية  مقدار  يرين�  الدليل  وهذا 
علم�ء  مت�ًم�  يدركه  م�  وذلك  اأجزائه،  بني  ت�م  وارتب�ط  عجيب  نظ�م  على  فجعله 
ثم،  ومن  فروعه�،  واختالف  تنوعه�  على  احلي�ة  علوم  يف  واملتخ�ش�شون  الفلك 
ن�شل اإىل اأن هذا الع�مل مل ُيخلق عبًث�، واأنه من �شنع اإله حكيم عليم ت�م الإرادة 
والقدرة، واأنه لبد من حي�ة اأخرى ُيجَزى فيه� الإن�ش�ن مب� عمل يف حي�ته الدني� 

من خري اأو �شر.

ولننظر يف بع�ص اآي�ت القراآن التي ترين� مبلغ هذه الطريقة يف ال�شتدلل 
على وجود اهلل ووحدانيته وعن�يته مب� خلق، على نحو يجعله ي�شري دائًم� ب�إحك�م 
اإىل الغ�ية التي اأراده� خ�لقه وُمبدُعه. وميّد الإن�ش�ن بكل الو�ش�ئل لال�شتقرار على 
ره اهلل  الأر�ص وا�شتغالل كل م� يف الع�مل من قوى وخريات، اإىل الأجل الذي قدَّ

للبق�ء يف هذه احلي�ة الدني�.

ٱ      . حب  جب   يئ     ىئ         مئ     حئ     ی   ی       ی   نث  تع�ىل:   اهلل  يقول 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  

ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

چمث ]البقرة/163- 164[.

ڈ   نث  �ش�أنه:  جلَّ  قوله  من  اأخرى  �شورة  يف  ج�ء  م�  ذلك  من  وقريب 
ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  .  گ  



1919 القراآن واملجتمع الذي يدعو اإليه

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہمث ]اآل عمران/ 190- 191 [.

متعددة  ب�أ�ش�ليب  اأمث�له�  كثري  القراآن  يف  ج�ء  التي  الآي�ت،  هذه  فمن 
متنوعة، ي�شل الإن�ش�ن الذي ُيعمل عقله ويفيد منه يف التفكري كم� ينبغي؛ اإىل 
الو�شول اإىل وجود اإله عليم حكيم، فهو وحده الق�در على خلق الع�مل ال�شم�وي 
ل  حمكم  نظ�م  من  منه�  لكل  مب�  وجنوم،  وكواكب  واأقم�ر  �شمو�ص  من  فيه  وم� 
ترتيب  يف  يتع�قب�ن  والنه�ر  الليل  ل  وجعنْ والنور  الظلم�ت  خلق  وعلى  تعدوه، 
اخلري  يحقق  مب�  والأر�ص  ال�شم�ء  بني  وال�شح�ب  الري�ح  ت�شخري  وعلى  حمكم، 

للع�مل والن��ص الذين يعمرون الأر�ص، اإىل اآخر م� اأ�ش�رت اإليه تلك الآي�ت.

ولننظر بعد تلك الآي�ت التي ذكرن�ه� اإىل اآي�ت قراآنية اأخرى، فيه� �شيء 
من التف�شيل ل�شنع اهلل الذي اأتقن كل �شيء، يف الع�مل الأر�شي، وذلك ليكون 
�ش�حًل� كل ال�شالحية ل�شتقرار الإن�ش�ن وحي�ته فيه حي�ًة طبيعية، وهذا اإذ يقول 

اهلل العليم احلكيم:

ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ     چڇ   چ   چ   چ   ڃ   نثڃ    

ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ    . ڌ 
ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ.  ڳ   گ   گ   گ   گ    کک  
ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ   ڻ    ںں   ڱ  
ۇ      ۇ   ڭ   ڭ   ڭ     ۓ  ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    .
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ۆ. ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   
ەئ   ەئ   ائ   ائ    ى   ى   ې   ې   ې   ې  
پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   وئ.    وئ  
ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ   .ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ.   ڀ  

ڤمث ]النحل/ 10 - 17[)1(!

القراآن  اأن  هي  كله،  ذاك  اأو  هذا  من  ن�شتخل�شه�  اأن  علين�  التي  والنتيجة 
ه نظر الإن�ش�ن اإىل م� خلق اهلل من ال�شم�وات والأر�ص وم� بينهم� من عوامل  وجَّ
الإمي�ن  اإىل  حتًم�  و�شل  فيه�  عقله  اأعمل  اإذا  حتى  خمتلفة،  عديدة  وخملوق�ت 
بوجود اإله عليم حكيم، واإىل اأن هذه العوامل املختلفة هي من �شنع اهلل الذي اأتقن 

كل �شيء واأح�ط به علًم�.

ولذلك ل نرى �شرورة هن� لالإط�لة ب�لإ�ش�رة اإىل م� يوؤدي اإىل هذا الإمي�ن 
اأي�ًش� بهذه احلق�ئق الفل�شفية الإلهية، واحلق�ئق الفل�شفية والطبيعية، من النظر يف 
الدقة والإحك�م، ومن  نف�شه وم� فيه من قوى واأجهزة خمتلفة غ�ية يف  الإن�ش�ن 
النظر من هذه النواحي اإىل احليوان�ت الأخرى من طيور وزواحف وغريه�، ف�إن 
اإعم�ل الفكر ال�شليم يف ذلك يك�شف للعقل تلك احلق�ئق الفل�شفية التي اأ�شرن� 

اإليه�.

)1(  ُت�شيمون: ترعون، ذراأ: خلق. 



2121 القراآن واملجتمع الذي يدعو اإليه

هكذا حّل القراآن م�شكلة الألوهية واخَللنْق كم� راأين�؛ ف�هلل لي�ص »املحرك 
الأول«  كم� زعم اأر�شطوط�لي�ص، ولي�ص جمرد »�ش�نع«  �شنع م� �شنع ثم تركه بال 

عن�ية اأو رع�ية منه، اأو دون علم ت�م مب� يكون منه.

ِفي  ُتخنْ وم�  الأعني  خ�ئنة  يعلم  هو  علًم�؛  �شيء  بكل  اأح�ط  قد  اإنه  بل 
ال�شدور، ويعلم م� تك�شب كل نف�ص، ويعلم كل م� ك�ن وم� يكون جملة وتف�شياًل، 
وهو ل يخَفى عليه �شيء يف الأر�ص ول يف ال�شم�ء، وبذلك كله ج�ء القراآن يف 

اآي�ت كثرية نذكر منه� من ب�ب التمثيل هذه الآي�ت: نث ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڃڃ  چ   چ  چ  چ  ڇمث ]الأنع�م/ 3[.

ېئىئ   ېئ   ېئ      ۈئ   ۈئ   ۆئۆئ   ۇئ    ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   نث 
ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ        مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  
نث ۇئ  ۆئ          ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ    ىئ   ]الأنع�م/ 59[  جت          حتمث 
ٻ   جب.   يئ   ىئ   مئ      جئ   ی   ی    ی   ی   ىئ         ىئ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ      ٺ  ٺ  

ٿمث ] هود/ 5-6[ نث ٱ  ٻ  ٻ        ٻ    ٻپ  پ    پ   پ  ڀ.  

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     مث ]امللك/ 13- 14[.  
ومن حكمة علم اهلل تع�ىل ال�ش�مل بكل م� يكون من الإن�ش�ن من قول اأو 
ا ل يجهر به ول يعلمه غريه من الن��ص، اأنه  ُثه به نف�شه فيبقى �شرًّ عمل، ومب� حتدِّ
�شيبعث الن��ص جميًع� يف يوم حمّدد ل ريب فيه، وحينئذ يح��شبون على م� ك�ن 
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منهم وثبت عنهم يف كت�ب ل يغ�در �شغرية ول كبرية اإل اأح�ش�ه�، وهذا م� ي�شرح 
به القراآن يف اآي�ت كثرية نكتفي بذكر ه�تني منه�:

ٺ   ٺ     ڀ   ڀڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ   نث 
ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ     ڃ     چ  چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  
ڍ  مث ]املج�دلة/ 7[. نث ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ ں     ں  ڻ  ڻ  
ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  

ے  ے  ۓ   ۓ    ڭ  ڭ        ڭمث ]يون�ص/ 4[.

ويف العالقة بني هذا الإله الواحد الكبري املتع�ل وبني الإن�ش�ن الذي هو 
الغ�ي�ت  هذه  غ�ي�ته�،  يف  العالقة  هذه  �ُشُموِّ  من  عجيًب�  نرى  عليه،  َخلِقه  اأكرم 
ُعُه اإىل اخلري، واأخذُه ب�حلزم والعزم، وفتح ب�ب التوبة  التي منه� اإح�ش�ن تربيته ودفنْ

والرج�ء واملغفرة اإن زّلت به القدم ف�أتى ذنًب� اأو اأمَلَّ مبع�شية.

يث   ىث   جث  يت    ىت   نثمت   تع�ىل:  قوله  اإىل  ذلك  يف  ولن�شمع 
حجمج  جح  مح  جخ  حخمث ]ف�شلت/ 46[ . واإىل قوله: نث ٹ  ڤ       
ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ  چ  چ.  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک مث ]الن�ش�ء/ 123- 124[.
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ذلك هو مبداأ العدل ب�شفة ع�مة كم� يقرره القراآن، ولكن اهلل تع�ىل لي�ص 
ع�دًل فقط، بل هو مع عدالته كرمي، وب�لن��ص رءوف رحيم، ويف هذا نراه يقول: 

ڭ      ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ     ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   نث  

ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ   مث ]الزمر/ 53[ ويقول: نث ک  ک  ک  

]الأنع�م/  ک  گ  گگ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںمث 
ل  يبدِّ قد  ال�ش�حل�ت،  ويعمل  املطيع   املوؤمن  ثواب  اهلل  ي�ش�عف  وكم�   .]160
�شيئ�ت الع��شي ح�شن�ت اإن ت�ب منه� واأح�شن عمله، ويف هذا ج�ء يف القراآن: 

چ   چ   چ     ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   نث 
چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    مث ]الفرق�ن/ 70[.

اإن لن� بعد ذلك اأن نوؤكد م� يف القراآن، يف ن�حية عالقة اخل�لق ب�لإن�ش�ن، من 
اخلري كل اخلري له، ومن حكمة تدفعه اإىل طريق ال�شع�دة ب�لإمي�ن والعمل ال�ش�لح، 
كم� تبعثه على التوبة والعودة اإىل �ش�لح العمل اإن زلَّت قدمه اأحي�نً� فع�شى اهلل 

تع�ىل.
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2- الفل�صفة الإن�صانية والجتماعية

ب�لإن�ش�ن يف خمتلف  اإن�ش�نية تتعلق  القراآن مع هذا وذاك كله فل�شفة  ويف 
اأو ع�شًوا يف جمتمع �شغري  اأ�شرة،  اأو ع�شًوا يف  فرًدا،  ب�عتب�ره  واأو�ش�عه؛  ح�لته 
مل  القراآن  اإن  كله�.  الإن�ش�نية  جم�عة  يف  ع�شًوا  اأو  اأمة،  يف  ع�شًوا  اأو  كبري،  اأو 
الإن�ش�نية  الفل�شفة  لأ�شول  منبًع�  بذلك  فك�ن  النواحي،  هذه  من  ن�حية  يهمل 
والجتم�عية على تعدد فروعه� وتنوعه�، وك�ن بذلك وا�شًع� لالأ�ش�ص الع�مة التي 

يقوم عليه� املجتمع ال�شليم الذي دع� اإليه.

)1(   لقد رفع اهلل من �ش�أن الإن�ش�ن ب�عتب�ره فرًدا، وذلك مب� اأبطل من عب�دة غريه 
تع�ىل، ك�لأ�شن�م ونحوه� التي ك�ن العرب يخ�شعون له� وِل�َشَدنَِته� ويعتقدون 
بهم اإىل اهلل ُزلنَْفى. ووّفر له الكرامة الت�مة مب� رفع عنه من �شلط�ن رج�ل  اأنه� تقرِّ
اأو ك�هن  الدين وكهنته، فال و�شط�ء ول �شفع�ء بني املرء وربه، ول ق�ّشي�ص 

يغفر له م� يريد من ذنوبه.

اإليه،  ف�إن اهلل وحده هو الذي يغفر ملن ي�ش�ء، وهو قريب ملن دع�ه والتج�أ 
ويف هذا ج�ء يف القراآن:  نثى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ ۇئ  ۇئ  
ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئمث ]البقرة/ 186[. 
كم� ج�ء يف مو�شع اآخر قوله تع�ىل تبكيًت� وتقريًع� ملن يجعل مع اهلل اآلهة اأخرى: 

نث ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ              ۅۉ  

ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى    مث ]النمل/ 62[.
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وهكذا قرر القراآن اأنه م� من �شفيع ول و�شيط بني الإن�ش�ن ورّبه، واأن اأحًدا 
ا ول نفًع�، واأنه ل و�شيلة له للقربى من اهلل اإل العمل ال�ش�لح  غريه ل ميلك له �شرًّ
وحده، فبعمل املوؤمن وتقواه تق��ص منزلته عند خ�لقه، ويف هذا يقول جّل جالله: 
نث  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌمث ]احلجرات/ 13[ . وقد اأكد الر�شول  هذه 
احلقيقة بقوله: »ل ف�شل لعربي على عجمي اإل ب�لتقوى«، وبذلك نرى القراآن قد 

ا�شتحدث مقي��ًش� جديًدا ع�دًل يعرف به الإن�ش�ن قيمته ومنزلته.

بل اإن القراآن يف �شبيل رفع منزلة الإن�ش�ن وحترير عقله وتفكريه، نراه ينعى 
ب�شدة على تقليد الإن�ش�ن لغريه يف الب�طل حتى لو ك�ن من اآب�ئه واأ�شالفه الأولني، 

وهو يف هذا يقول: نث ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  
ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹمث ]البقرة/ 170[. اأي هل 
اآب�ءهم فيم� وجدوهم عليه ولو ك�نوا ل يعقلون اخلري وال�شر، ومل يهتدوا  يتبعون 

�شد؟! اإىل احلق والرُّ

الأحب�ر  �شلط�ن  ومن  �َشَدنته�،  الأ�شن�م  من  الإن�ش�ن  القراآن  حرر  اأن  )2(  وبعد 
والّرهب�ن، ومل يجعل عليه �شلط�نً� اإل �شلط�ن عقله ال�شليم وتفكريه ال�شحيح 
الذي يعرف به اخلري من ال�شر، فقد ك�ن من املنطق اأن يجعله م�شئوًل عن 

ِره. عمله، فال يحمل عنه اأحد �شيًئ� من ِوزنْ

ولذلك نراه يقول: نث مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  .  ىب  يب  جت   
حت  .  مت  ىت  يت  جث مث ]النجم/ 39 - 41[. كم� يقول يف �شورة اأخرى: 
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نث ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  .  ک  ک  ک  ک  
نث ۋ  ۅ   اآخر:  يقول يف مو�شع  ]الزلزلة/ 7 - 8[ وكذلك  گ  گ مث 
ۇئ   وئ      وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى     ې   ې   ې    ۉې   ۉ   ۅ    

ۇئمث ]ف�طر/ 18[.

– ي�شتطيع  فهو ل  بطبعه،  الإن�ش�ن اجتم�عي  اأن  يعلم  )3( واهلل جلت حكمته 
حتى لو اأراد – اأن يعي�ص وحده؛ بل لبّد له اأن يكون ع�شًوا يف جم�عة، ومن ثم 
تكون له حقوق وواجب�ت اجتم�عية. ولذلك، جند القراآن زاخًرا يف هذه الن�حية 
ب�لكثري من املب�دئ والو�ش�ي� التي ل جند م� يق�ربه� يف اأية فل�شفة اإن�ش�نية اجتم�عية 
لأي فيل�شوف يف قدمي الزم�ن اأو حديثه، ونرى اأن نكتفي هن� ببع�ص هذه املب�دئ 

ال�ش�مية.

اأ-         اإن القراآن كم� اأمرن� ب�لإمي�ن ب�هلل ور�شوله، اأمرن� ب�لإنف�ق مم� رزقن� من 
نث ک  گ  گ   يقول:  اإذ  وذلك  فيه،  وجعلن� خلف�ءه  امل�ل 
گ  گ    ڳ      ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں   

ڻ مث ]احلديد/ 7[.

          وبعد اأن ت�شتقر هذه الفكرة يف عقل الإن�ش�ن وقلبه، يكون من الي�شري عليه اأن 
يوؤتي الفقري حقه يف م�له، واأن ُيِعني فيه ذوي احل�جة ب�شفة ع�مة. ويف هذا 
وذاك، جند القراآن يجعل من املتَّقني الذين لهم عند اهلل   ح�شن اجلزاء َمن 
نث ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ مث ]الذاري�ت/ 19[. كم� جنده يقول يف 
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اآية اأخرى: نث ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ  

ڦمث ]البقرة / 177[ .
بني  وعهود  عقود  من  يكون  مب�  الوف�ء  وجوب  يوؤكد  القراآن  جند  هذا،  ب-  وبعد 
الأفراد وبني اجلم�ع�ت، بل بني الأمة الإ�شالمية وغريه� من الأمم الأخرى، 

ُبن� هن� اأن ن�شري اإىل هذه الآي�ت: وَح�شنْ

                              نث ژ  ژ  ڑ  ڑ  کمث ]امل�ئدة/ 1[، نث  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  
ۋ  ۋ               ۅمث ]الإ�شراء/ 34[، نث ڑ  ک  ک  ک  ک  
گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ      ں  

ں   ڻ  ڻمث ]النحل/ 91[.

ع�مة  ب�شفة  والعهود  ب�لعقود  ب�لوف�ء  هكذا  الأمر  القراآن  يف  ج�ء  اأن          وبعد 
ب�عتب�ره اأ�شاًل من اأ�شول الإ�شالم، تراه اأمًرا مطلًق� ل يقت�شر على م� يكون 
يوؤمنون  الذين ل  امل�شركني  يعم حتى  بل  اأو عهد،  امل�شلمني من عقد  بني 

ب�شيء من كتب اهلل ور�ش�لته.

ومن  للر�شول  والأذى  العداوة  �شديدي  ك�نوا  الذين  هوؤلء  لَيُعمُّ  اإنه          نعم! 
اآمن به، ف�لوف�ء مب� ك�ن بينهم وبني الر�شول واملوؤمنني من عهد ك�ن اأمًرا اأمر به 
القراآن وجعله لزًم� م� داموا مل ينق�شوه هم من ن�حيتهم، وهو يف هذا يقول 
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نثک  ک  گ  گ  گ   منهم:   ور�شوله  اهلل  براءة  ذكر  بعد 
ڻ      ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ     ڳ   گ  

ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہمث ]التوبة/ 4[ .
         اأين هذا مم� عليه ح�ل الأمم الغربية اليوم! يتع�هدون وُيحِكمون املع�هدات 
لة منه�، حتى اإذا وجدت  واملواثيق، فال يرتكون لفًظ� اأو حرًف� يكون فيه حَتِ
الدولة القوية فر�شة نق�شت م� اأبرمت يف غري خجل اأو حي�ء م� دامت ت�شتند 

اإىل القوة والعت�د واحلديد والن�ر.

جـ-    وكم� يقرر القراآن وجوب الوف�ء مب� نعقد من عهود ومواثيق، يوؤكد �شرورة 
الن��ص  من  والأقربني  الوالدين  اأو  اأنف�شن�  على  ولو  والعدل  الأم�نة  التزام 
اإلين�، ه� هو ذا يقول: نث  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦمث ]الأنع�م/ 

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻٻ   نث   يقول:  كم�   .]152
پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ٺٺ ٿ ٿ  
ڄ    ڦ  ڦڦ    ڤ   ڤ  ڤ   ڤ   ٹ  ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ    مث ]الن�ش�ء/ 135[ )1(.

اأو  احلق،  �شه�دة  عن  األ�شنتكم  اأي  تلووا:  تعدلوا،  اأن  كراهة  تعدلوا:  اأن  الهوى  تتبعوا  فال  العدل،  )1(  الق�شط: 
تعر�شوا: متتنعوا عن اأدائه�.
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ملن  ب�لن�شبة  واجب حتى  هو  بل  دون ح�ل،  واجًب� يف ح�ل  ولي�ص ذلك 
يكون بينن� وبينهم بغ�ش�ء وعداء، ومن ثم جند اهلل العليم احلكيم يقول:  نث ہ  
ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےۓ  ڭ  ڭ  
ې   ۉ   ۉ    ۅۅ   ۋ   ٴۇ  ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ  

ې  ې  =مث ]امل�ئدة/ 8[.
هذا  على  والأم�نة-  العدل  من  القراآن  اإليه  يدعو  -فيم�  ال�شبب  اأن  د-   ونعتقد 
النحو الذي اأوَفى على الغ�ية، فال فرق بني اأحد واآخر يف احلقوق والواجب�ت 
اختلفت  واإن  �شوا�شية  جميًع�  الن��ص  اأن  اإىل  نظرته  هو  الع�مة،  الجتم�عية 

اأجن��شهم واأدي�نهم.

چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   ڄ   نث  القراآن:  يف  ج�ء  ذلك  ويف 
ڈ   ڈ    ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ     ڇڇ   ڇ   چ   چ   
جميًع�  الن��ص  اأن  النبوي  احلديث  يف  ج�ء  كم�   .]13 ]احلجرات/  ژمث 
�شوا�شية ك�أ�شن�ن امل�شط، كلهم لآدم، واآدُم من تراب، ل ف�شل لعربي على عجمي 

اإل ب�لتقوى.

وعلين� هن� اأن نذكر يف اإجالل وتقدير قولة �شيدن� عمر بن اخلط�ب امل�أثورة: 
و�شعت  التي  القولة  هذه  اأحراًرا«.   اأمه�تهم  ولدتهم  وقد  الن��ص  »اأت�شتعبدون 
لالإن�ش�نية د�شتور امل�ش�واة يف احلقوق الع�مة بني الن��ص جميًع�، ل الثورة الفرن�شية 

ر�شون اأو الذين يجهلون الإ�شالم وت�ريخه. على م� يزعم املُغنْ
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الوطن  اإخوانه يف  ذاك من  اأو  اأذى من هذا  ين�له  قد  الإن�ش�ن  اإن  )4(    واأخرًيا، 
الذي يعي�ص فيه، وهن� نرى القراآن يحث على ال�شفح والعفو ومق�بلة ال�شيئة 
ب�حل�شنة حيًن�، كم� يجيز له اأن يدفع ال�شيئة مبثله� يف غري اعتداء وجت�وز عن 
املعتدين، ولكل من هذا  لنف�شه ودفًع� لعدوان  انت�ش�ًرا  ليكون هذا  احلد، 

وذاك -من ال�شفح والنت�ش�ر للنف�ص- موطنه الذي يليق به.

ف�أوًل:  يحث اهلل تع�ىل الذين ي�شيء اإليهم غريهم على ال�شفح عنهم، ويرّغبهم يف 
العفو ب�أنه يكون �شبًب� للمغفرة لهم، وذلك بقــوله:  نثڈ  ڈژ  
وبقــوله:   ،]22 ]النور/  گمث  گ   گ   کک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ  

ڳ   گ   گ          گ   گ   ک     ک   کک    ڑ    ڑ    ژ   نثژ  

ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ     ۀ    

ہ  ہمث ]ف�شلت/ 34 - 35[.

اإىل  يدعو  اأنه  والعفو  الت�ش�مح  اإىل  القراآن  دعوة  من  نفهم  اأن  لن�  ينبغي  وث�نًي�:  م� 
يف  اإمع�نً�  اإل  العفو  يزيدهم  ل  الذين  عن  والعفو  ال�شيم،  وقبول  ال�شعف 
ينت�شر  اأن  اإىل  احل�لة  هذه  يف  ليدعو  اإنه  بل  والعدوان،  والأذى  الإ�ش�ءة 
الإن�ش�ن لنف�شه، وهذا اإذ جعل من املوؤمنني الذين يتوكلون على ربهم هوؤلء 
نث ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  مث ]ال�شورى/ 39[، ثم ق�ل بعد هذا: 

نثھ  ھ  ے  ے ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ  

ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېمث ]ال�شورى/ 40 - 41[. 
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ومع ذلك، اإن لن� اأن نقدر اأن م� ندب اإليه القراآن من ال�شفح والعفو عن 
اإمن� هو يف حقوق الأفراد حني يعتدي بع�شهم على بع�ص فين�له ب�شيء  امل�شيء 
الذل  ف�إنه من  املوؤمنني،  مع�شر  علين�  الأمم  اأمة من  تعتدي  اأم� حني  الأذى.  من 
والكفر مب� وعدن� اهلل يف كت�به العظيم من الن�شر على الظ�ملني اأن جننح اإىل ال�شفح 
مع  واأمتن�،  لأنف�شن�  النت�ش�ف  �شبيل  يف  واجله�د  العق�ب  من  لبد  بل  والعفو؛ 
َفى بعهده من اهلل  الإمي�ن بن�شر اهلل الذي وعده عب�ده املوؤمنني املج�هدين، ومن اأَونْ

العزيز احلكيم!

الإلهية  الفل�شفة  اأ�شول  من  عليه  ا�شتمل  مب�  العظيم،  القراآن  اإن  وبعد! 
والطبيعية، قد دفع امل�شلمني للتفل�شف مبعن�ه الوا�شع، وهذا م� �شنعرفه ب�لتف�شيل 
فيم� ي�أتي، وهو مب� و�شع من اأ�شول الفل�شفة الإن�ش�نية والجتم�عية، ومب� قرره من 
اأ�شول الفل�شفة الأخالقية التي مل نر حمالًّ للتعر�ص له� يف هذا البحث، قد دع� 

بقوة لإق�مة املجتمع ال�شليم ال�ش�لح للحي�ة القوية العزيزة امل�جدة.

ب�هلل  الإمي�ن  ب�شبيل:  اإليه�  وم�  الدع�ئم  هذه  على  تقوم  التي  احلي�ة  هذه 
ي�شلحهم  من  مع  والعفو  والت�ش�مح  والوف�ء،  والأم�نة  والعدالة  خري،  كل  م�شدر 
يف  جميًع�  الن��ص  بني  وامل�ش�واة  اإ�ش�ءة،  من  منهم  يكون  عم�  والإغ�ش�ء  العفو 
احلقوق والواجب�ت الع�مة، وحرية العقل والتفكري، والعتزاز ب�لإن�ش�ن وكرامته، 

اإىل غري ذلك كله مم� ل ي�شلح جمتمع للحي�ة الطيبة بدونه.





م�  على   – ك�ن  م�  فح�شب،  واأخالق  ت�شريع  كت�ب  ك�ن  القراآن  اأن  لو 
نعتقد– يثري م� يثري من نق��ص وتفكري فل�شفي. ذلك ب�أنه قد ل يكون ع�شرًيا ُكلَّ 
ر اأن ي�أخذ املرء نف�شه مب� يرى من ت�شريع جديد ُيحدد العالق�ت بينه وبني  الُع�شنْ
م  ر اأن يغريِّ املرء -بحكنْ اأمث�له من الن��ص؛ وقد ل يكون كذلك ع�شرًيا كلَّ الُع�شنْ
البيئة اجلديدة التي يجد نف�شه فيه�- من اأحك�مه الأخالقية ومع�يريه مل� يكون منه 
ومن غريه من اأعم�ل، لي�شف بع�شه� ب�خلري وبع�شه� ب�ل�شر. لكن القراآن مع هذا 
وذاك، كت�ب دين، كت�ب عقيدة، ج�ء لُيَغريِّ مم� توا�شع عليه العرب وغري العرب 
رى الدم من الإن�ش�ن، وتُهون الت�شحية يف �شبيله� يف كثري من  من عق�ئد جتري جَمنْ
الأحي�ن، كم� ك�ن من قري�ص قبيلة الر�شول ومن َح�َلَفه� اأول عهد القراآن ب�لظهور.

اأث�ر من  القراآن -وهذا �ش�أنه وطبيعته - م�  اأن يثري  اإًذا ك�ن من ال�شروري 
� بقلوبهم للدين اجلديد، اأم  اجلدل والتفكري؛ �شواء اأك�ن من الذين اأخل�شوا حقًّ
من الآخرين اأي�ًش� الذين دخلوا يف الإ�شالم ويف قلوبهم كثري اأو قليل مم� ك�نوا عليه 

من دين وعق�ئد مل يتخل�شوا مت�ًم� منه�.

طبيعة القراآن تدعو للتفل�سف

الف�سل الثاين
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غري اأن القراآن واإن ُعِني يف موا�شع كثرية ببي�ن ُبطالن م� ك�ن عليه العرب 
نهى مع هذا عن  دي�ن�تهم ومللهم، فقد  من عق�ئد غري �شحيحة، على اختالف 
ا�شتم�لة  منه  وذلك  ب�حُل�شنى،  اإل  املخ�لفني  مع  اجلدل  وعن  الدين،  يف  الفرقة 

للقلوب وحر�ًش� على الألفة والوحدة، ومن مثل هذه الطريقة قوله:  نثچ  چ  
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
چ   ڃ   نث  وقوله:   .]13 ]ال�شورى/  کمث  ک   ک   ک    ڑ   ژڑ  
ژ           ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ      ڇ   چ   چ   چ  
ڑ     مث ]الأنع�م/ 159[. وقوله: نث ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ. ڳ  
 ،]69  -68 ]احلج/  ںمث  ں   ڱ           ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ       

واأخرًيا قوله: نث ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  
ڀٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ   ڤمث ]العنكبوت/ 46[.

َظر  والقراآن مع هذا النهي عن اجلدل، َيننَْعى على التقليد، وَيُحثُّ على النَّ
والتفكري كم� يظهر لق�رئه من كثري من اآي�ته. لهذا؛ ك�ن لبد للم�شلمني من اأن 
َظر يف القراآن نف�شه من جميع نواحيه، ِلُيحيُطوا به فهًم� وعلًم� اإن ك�ن يف  ُيعِمُلوا النَّ
ِره، و�َشَغلتنْهم  ة اأ�شنْ ل الأمر، وقد َفَتَنُهم القراآن ب�أ�شُلوبه وقوَّ الإمك�ن. اإلَّ اأنَّهم يف اأوَّ
�شول بني  احلروب التي ك�نت بينهم وبني اأعدائهم يف فجر الإ�شالم؛ اإلَّ اأنهم والرَّ
مم� يجدونه غ�م�ًش�. ي�ش�ألونه عنه  م�  لهم  وُيو�شُح  ِوّي،  ال�شَّ بيل  ال�شَّ دِيهم  َيهنْ َرانيهم  ظهنْ
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ة الأوىل من  َ الَفرتنْ امل�شلمني والأمر كم� ذكرن�، م� ك�ن لهم يف هذه  اأن  اإلَّ  نقول 
ق يف فهم القراآن من الن�حية الفل�شفية. عمُّ ٌة للتَّ حَي�تهم ح�جٌة م��شَّ

وهذه العوامل – النَّهي عن اجلدل – روعة القراآن وجالله وت�أثُر العرب 
– ك�ن   � الر�شول حيًّ احُلُدود -وال�شتغراق يف احلرب- ووجود  اأكرب  اإىل  بذلك 
له� بال َرينْب اأثُره� يف الن�شراف من ج�نب امل�شلمني عن مع�ر�شة القراآن بع�شه 
وب�لع�مل  ب�هلل  تت�شل  ة  فل�شفيَّ اآراء  من  اإليه  يدعو  م�  ا�شتخراج  وحم�ولة  ببع�ص، 
ن حريتهم  ُي�َشكِّ وب�لإن�ش�ن. وبخ��شة وقد وجدوا يف القراآن م� ُيروي ظم�أهم وم� 

وُطلَعَتهم يف هذه النواحي.

واحد  راأي  على  وامل�شلمون  ال�شالم  عليه  الر�شول  زمن  م�شى  وهكذا 
الوحي و�َشَرف  اأدركوا زم�ن  وعقيدة واحدة، هي م� ج�ء يف كت�ب اهلل؛ »لأنهم 
وهكذا،  والأوه�م«)1(.  ال�شُكوك  ُظَلَم  عنهم  حبة  ال�شُّ ُنوُر  واأزال  �ش�حبه،  َبِة  حنْ �شُ
اأو �شقيم، عن اأحد من  َو قط، من طريق �شحيح  ُيرنْ ُكر املقريزي مل  اأي�ًش� كم� َيذنْ
�ش�أل  اأنه  عددهم،  وكرثة  طبق�تهم  اختالف  على  عنهم،  اهلل  ر�شي   - ال�شح�بة 
يف  الكرمية  نف�شه  به  �ُشبح�نه  بُّ  الرَّ و�شف  مم�  �شيء  معنى  عن    اهلل  ر�شول 
القراآن الكرمي وعلى ِل�َش�ِن نبيِّه حممد ، بل ُكلُّهم َفِهُموا ذلك و�َشَكُتوا عن 

)1(   ط��ص كربى زاده )مفت�ح ال�شع�دة(، نقاًل عن م�شطفى عبد الرازق )متهيد(، �ص272. وانظر اأي�ًش� ابن اللب�ن 
.B3اإىل B2 مت�ش�به( ورقة(
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الكالم يف ال�شف�ت...)1( ولهذا يذكر اأبو احل�شني امللطي املتوفَّى ع�م 377هـ - 
987م، اأن من اأ�شول اأهل ال�شنة الإمي�َن ب�لَقدِر خريه و�شّره، وترك امِلَراء واجلدال 

واخل�شوم�ت يف الدين)2(.

ومع هذا كله، ويف هذا اجلو الذي ل ي�شمح بدرا�شة القراآن درا�شة �ش�حلة 
َعُة القول ب�لقدر  ية قدر كبري، حدث يف اآخر اأي�م ال�شح�بة ِبدنْ فيه� من اجلد واحلرَّ
َبد اجُلَهني«  واآخرين)3(. ومم� ل�شك  كم� يذكر لن� ال�شهر�شت�ين، على اأيدي »َمعنْ
القراآن  اآي�ت من  اإىل  اإليه  ذهبوا  فيم�  ا�شتندوا  قد  و�شيعته  »معبًدا«  هذا  اأن  فيه 
يوؤخذ منه� اإ�ش�فة اخلري وال�شر اإىل الإن�ش�ن نف�شه وتقديُره، ل اإىل اهلل وحده، وقد 

ك�ن ذلك اأي�م الر�شول نف�شه)4(.

ومن اخلري اأن نرتك املوؤرخ ابن �شعد يروي ذلك بنف�شه فيقول: »عن عمرو 
عهد  يف  جمل�ًش�  جل�شن�  ق�ل:  اأنهم�  الع��ص)5(  ابني  عن  اأبيه  عن  �ُشَعينْب  ابن 
ن� ف�إذا اأن��ٌص عند  ل�ٍص جل�شن�ه يوًم�؛ ِجئنْ ِتَب�ًط� من جَمنْ ر�شول اهلل  ُكن� به اأ�شّد اغنْ

)1( املقريزي )اخلطط طبع م�شر، ع�م 1326هـ(، ج4، �ص181.
)2( امللطي )اأبو احل�شني(، كت�ب التنبيه، �ص12.

)3( ال�شهر�شت�ين )امللل والنحل – كيورتن(، ج1، �ص17.
)4(   يراد ب�لقدر، الذي هو جزء ه�م من الإمي�ن يف راأي اأهل ال�شنة، هو علم اهلل اأوًل وتقديره لكل �شيء قبل اأن 
يكون، بحيث ل يخرج �شيء عن علمه وتقديره واإرادته. والقدريون: معبد و�شيعته، اأ�ش�فوا كل ذلك لالإن�ش�ن 

وحده.
.� )5( يريد الراوي بهم� عمرو بن الع��ص واأخ�ه ه�ش�ًم� الذي ك�ن اأ�شغر منه �شنًّ
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راأين�هم اعتزلن�هم، ور�شول اهلل  القراآن، فلم�   يرتاجعون يف  ُحَجِر ر�شول اهلل 
ًب� ُيعَرُف الغ�شُب  �شَ خلف احُلَجر ي�شمع كالمهم. فخرج علين� ر�شول اهلل  ُمغنْ
يف وجهه حتى وقف عليهم فق�ل: اأي قوُم! بهذا �شّلت الأمم قبلكم، ب�ختالفهم 
ِربوا بع�شه  �شه ببع�ص، اإن القراآن مل ُيننْزل لت�شنْ على اأنبي�ئهم، و�شربهم الكت�ب بعنْ
ق بع�شه بع�ًش�؛ فم� َعَرفُتم منه ف�عملوا به، وم� ت�ش�به عليكم  ببع�ص، ولكن ي�شدِّ
ن�  فَغَبطنْ اأخي؛  واإىل  اإيّل  التفت  ثم  فيه[  وتفكري  بال بحث  طبًع�  ]يريد  به.  ف�آمنوا 

اأنف�شن� اأّل يكون راآن� معهم«) 1(.

وهكذا، ظهر يف حي�ة الر�شول نف�شه من َعِمَل على مع�ر�شة القراآن بع�شه 
اإنك�ر من  َبد اجلهني«  و�شحبه، مع  ببع�ص، فيم� يت�شل مب�ش�ألة القدر، نعني »َمعنْ
�، لقد اأنكرت هذه البقية من �شح�بة  ال�شح�بة عليهم اإنك�ًرا �شديًدا بال ريب. حقًّ
الر�شول هذه البدعة اأ�شد الإنك�ر، ونَقُموا على الذين ابتدعوه� وذهبوا اإليه� حتى 
ة ال�شح�بة[ ُيو�شون اإىل اأخالفهم ب�أل ُي�َشلِّموا عليهم ]اأي على  لقد ك�نوا ]اأي بقيَّ
ّلوا عليهم اإذا م�توا)2(، وك�نت نه�ية  الَقَدِريني[، ول يعودوهم اإن مر�شوا، ول ُي�شَ
امللك بن مروان اخلليفة الأموي جزاء بدعته ع�م 80هـ  اأن �شلبه عبد  »معبد«  

)1( ابن �شعد )الطبق�ت(، ج4 ق�شم 2، �ص141 �ص 10 – 19. وانظر جولد زيهري )عقيدة(، �ص 63 = 70 من 
الرتجمة العربية.

)2(  الإ�شفراييني )تب�شري(، �ص14.
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659م، وقيل: بل قتله لهذا ال�شبب نف�شه احلج�ج الثقفي الوايل امل�شهور 
يف عهد الأمويني)1(.

وك�نت هذه امل�شكلة -م�شكلة القدر- اأوَل م�ش�ألة ظهر اخلالف فيه� بهذا 
َرب  ُر من اأن ُي�شنْ املظهر ال�شديد)2(. ول عجب! ف�لر�شول نف�شه، كم� راأين� ، ُيحذِّ
ه ببع�ص، وي�أُمر ب�لإمي�ن مب� ت�ش�به علين� فيه بال بحث؛ وذلك حتى ل  القراآُن بع�شُ
ي يف حديث اآخر ب�حلذر ممن يتبعون م� ت�ش�به  ّل كم� �شّلت اأمٌم قبلن�. كم� ُيو�شِ نَ�شِ

من القراآن)3(.

وكراهة مع�ر�شة القراآن بع�شه ببع�ص يف هذه الفرتة مل يكن �َشَبُبه� خوف 
يخ�فون  ك�نوا  اإمن�  متم��شك،  غري  مُته�فًت�  اأو  متع�ر�ًش�  القراآن  يظهر  اأن  امل�شلمني 
اأنه »م�  اجلدَل يف الدين والبحَث عم� �شكت القراآن والر�شول عن بي�نه، ويرون 
�شلَّ قوٌم بعد ُهًدى اإل اأُوُتوا اجلدل«  كم� ورد يف حديث ين�َشُب للر�شول)4( كم� 
ُكوت عن بي�نه، لو ك�ن ذلك مُمكًن�، ل تفيدهم  ك�نوا يعتقدون اأن معرفة هذا املَ�شنْ

يف حي�تهم الدني� اأو يف الأخرى.

)1(   انظر جولد زيهري )عقيدة(، �ص 77 و78 = 86 و87 من الرتجمة العربية حيث يرى املوؤلف اأن الأمويني ك�نوا 
يعملون على اأن تت�أ�شل عقيدة اأن كل �شيء بق�ش�ء اهلل وقدره، وهي على عك�ص م� يراه »معبد« وفرقته، توطيًدا 
مللكهم و�شرًتا لأعم�لهم. على اأنن� منيل اإىل اأن قتل »معبد« ب�لذات ك�ن خلروجه عن الإ�شالم فيم� ذهب اإليه. 

)2(  حممد عبده، ر�ش�لة التوحيد، �ص 13 من الأ�شل العربي.
)3( البخ�ري )�شحيح( طبع بولق، ج 3: 92.

)4( انظر ابن رجب احلنبلي املتوفَّى ع�م 795هـ/1392م )ف�شل علم ال�شلف(، �ص21.
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َبينْغ ب�لت�شغري، ابن َع�َشل، ويق�ل  ِبيغ ِبَوزنْن عظيم اأو �شُ ة �شَ من هن� جند ق�شَّ
ي�ش�أل عن  فجعل  املدينة  �شبيغ  َقِدم  اخلط�ب:  بن  ُعمر  مع  احلنظلي  �شهل  ابن 
الب�شرة  اإىل  نف�ه  ثم  راأ�شه،  َمى  اأدنْ ف�شربه حتى  ُعمر  اإليه  ف�أر�شل  القراآن،  ُمَت�ش�به 
واأمر بعدم جم�ل�شته، ويف رواية اأنه َحَرمه من عط�ئه، حتى �شُلح ح�له ورجع عن 
ِكالت القراآن، فعف� عنه)1( ويرِوي احل�فظ ابن ع�ش�كر اأن �شبيغ هذا  البحث يف ُم�شنْ
ل يف اأجن�د امل�شلمني –  ك�ن ي�ش�أل عن امل�شكالت التي يف القراآن، واأنه ك�ن يتنقَّ
م�شر وغريه� – �ش�ئاًل عن هذه امل�شكالت اأو املت�ش�به�ت، فنف�ه عمر من املدينة 

اإىل العراق، واأمر األ ُيَج�َل�ص، ثم عف� عنه حني �شُلح اأمره)2(.

بعد  جنده�  البحث،  من  النوع  هذا  القراآن  يف  البحث  من  هيُّب  التَّ وُروُح 
هذا لدى الق��شم بن حممد بن اأبي بكر و�ش�مل بن عبد اهلل بن ُعَمر بن اخلط�ب، 
وهم� من الت�بعني، حني يرى كلٌّ منهم� فيم� يت�شل ب�لقدر اأن يُكفَّ الن��ص عم� 
ربي  الطَّ ِوي  َيرنْ القراآن)3( ويف هذا  تف�شري  ِكالُهم� عن  ميتنع  كفَّ اهلل عنه، وحني 
ِظُمون  يف تف�شريه عن عبد اهلل بن عمر ق�ل: »لقد اأدركُت فقه�ء املدينة واإنهم لُيعنْ
بن  و�شعيد  حممد  بن  والق��شم  اهلل  عبد  بن  �ش�مل  منهم  التف�شري)4(،  يف  القول 

)1(  ابن حجر )�شيخ الإ�شالم( الإ�ش�بة، م�دة �شبيغ، ج2: 198.
)2(  ابن بدران )تهذيب(، ج 6: 384 و385.

)3(  ابن �شعد )طبق�ت(، ج5: 139، 148.
)4(  اأعظم ال�شيء: عّده عظيًم� خطرًيا.
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املُ�شيب ون�فع«.  كم� يروي الطربي اأي�ًش� عن �شعيد بن امل�شيَّب هذا اأنه ك�ن اإذا 
�ُشِئل عن  تف�شري اآية من القراآن، ق�ل: »اأن� ل اأقول يف القراآن �شيًئ�«)1(.

على اأنه واإن ُوجد يف تلك الفرتة من يكره اخلو�ص يف ت�أويل القراآن، اأو 
ت�أويل م� ُيظّن متع�ر�ًش� كم� راأين�، ف�إنه قد ُوِجد اأي�ًش� من ك�ن ل يرى يف ذلك 
القراآن  يف  لأجد  اإين  – 588م(   87  / )68هـ  عب��ص  لبن  رجل  ق�ل  ب�أ�ًش�. 

نث  ائ  ائ  ەئ    ەئ    وئ     القراآن[:  ]اأي  ق�ل  ؛  عليَّ تختلف  اأ�شي�ء 
وئمث ]املوؤمنون/ 101[ ، بينم� ق�ل يف اآية اأخرى: نث ڀ  ڀ   ڀ   ٺ   
ٺ    مث)2( ] ال�ش�ف�ت/ 27[ ؛ وق�ل: نث  ں   ں   ڻ  ڻمث   ]الن�ش�ء/ 42[ 
بينم� يقول يف مو�شع اآخر نث  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ    ڭمث ]الأنع�م/ 23[  فقد كتموا 

اأنهم ك�نوا م�شركني يف هذه الآية وق�ل: نثژ  ژ  ڑ  ڑ  ک ک.گ  گ  
گ. ڳ  ڳ  ڳ  ڳ. ڱ  ڱ  ڱ  ںمث ]الن�زع�ت/ 27 - 30[، 

فذكر خلق ال�شم�ء قبل الأر�ص، ثم ق�ل: نثڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  
ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے.  ھ   ھ   ھ  ہ  ہ   ہ   ہ  
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ      ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ. ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې  ى  
ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ        وئ  وئ  ۇئ مث ]ف�شلت/ 9 -11[، فذكر يف هذه 
هذا  هه�  وجَّ اأي�ًش�،  واأخرى  الأ�شئلة،  هذه  ال�شم�ء.  قبل  الأر�ص  ]الآي�ت[ خلق 

)1( الطربي )تف�شري( طبع امليمنية مب�شر �شنة 1321هـ.
)2( وهذه الآية وم� قبله� حك�ية حل�ل الن��ص يف الدار الأخرى.
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 � ال�ش�ئل لبن عب��ص الذي اأخذ يف الإج�بة عنه� دون اأن ُينكر عليه ال�شوؤال َعمَّ
ظنُه ُمتع�ر�ًش� يف القراآن)1(.

بت�أويل  ُعنوا  اأحد الأوائل الذين  ُمَق�تل بن �ُشليم�ن  وغري ابن عب��ص جند 
هذه الآي�ت التي �ُشِئل عنه� ابن عب��ص، واآي�ت اأخرى كثرية)2(.

اأننَْزَل اهلل اآيًة اإلَّ  ري الت�بعّي امل�شهور يقول: »م�  ومن َثمَّ جند احَل�َشَن الِب�شنْ
ٌه لالإن�ش�نية  ُمَوجَّ ف�لقراآن كت�ب  به�«)3(.  ول َعَجب!  اأراد  م�  َلم  ُيعنْ اأن  وهو ُيحبُّ 
ة،  رورّي لهذا ت�أويله لإر�ش�ء ُطَلَعة الإن�ش�ن العقليَّ ود«  ومن ال�شَّ كله� »للُحمر وال�شُّ
وء كّل من املتن�زعني يف امل�ش�ئل املت�ش�بهة اإىل القراآن  ومن اأجل ذلك �شرنى جُلُ
اأنه يك�د يكون من املُتَفِق عليه  نف�شه يلتم�ُص منه ب�لت�أويل �َشَنًدا لراأيه، وبخ��شة 
بني امل�شلمني اأن للقراآن من ن�حية املعنى ُوُجوًه� كثرية منه� الع�م ومنه� اخل��ّص، 
واأن هذه الُوُجوه يعلمه� »الرا�شخون يف العلم«، فيجب اللُُّجوُء اإليهم ملعرفة م� ُيَظن 

ِكاًل من القراآن)4(.  م�شنْ

ه  اإًذا بني م� عرفن� من كراهة الت�أويل، وبني الإقب�ل عليه وَعدِّ ُنوفِّق  كيف 
الت�أويل املكروه الذي  ل.  �َشهنْ اأن الأمر  َراأينْن�  تقريًب�، يف ع�شر واحد؟ يف   � �شروريًّ

)1(  البخ�ري: )�شحيح( بولق، ج 3: 152 و153.
)2(  امللطي )التنبيه(، �ص 45 وم� بعده�.

)3(  ابن تيمية )موافقة(، ج1: 139.
)4(  امللطي )التنبيه(، �ص43.
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ِظُمونه وَيعدونه خطرًيا، والذي ك�ن ل ُيقدم عليه اأمث�ل �ش�مل بن عبد اهلل  ك�نوا ُيعنْ
ابن عمر والق��شم بن حممد بن اأبي بكر، هو م� ك�ن عم�ده الراأي ال�شخ�شي اأو 
م� ك�ن عن غري »علم«، اأم� الت�أويل الذي ك�نوا ل يرون فيه ب�أ�ًش�، اإن مل نَُقل ك�نوا 
�، فهو م� ك�ن عن »علم«  اأي م� ك�ن مب� اأِثَر عن الر�شول واأ�شح�به  يرونه واجًب� دينيًّ
وي ابن عب��ص عن الر�شول اأنه ق�ل:  الع�رفني ب�لقراآن ومع�نيه. واإلين� الدليل؛ َيرنْ
ُوون عن  �ر«)1(، وَيرنْ َعَده من النَّ اأ َمقنْ َتَبوَّ َلم، َفلينْ »من ق�ل يف القراآن براأيه، اأو مب� ل َيعنْ
اأبي بكر اخلليفة الأول للر�شول بعد موته، اأنه ق�ل: »اأيُّ اأر�ص ُتقلُّني، واأيُّ �شم�ء 
ّي يرت�شي  رَبِ ُتظلني، اإذا ُقلنُْت يف القراآن براأيي اأو مب� ل اأعلم«)2(، وِمن ُهن� نرى الطَّ

ه التف�شري ال�شحيح)3(. يف تف�شريه دائًم� ت�أويل اأهل العلم، وَيُعدُّ

القراآن،  ت�أويل  الإ�شالم  فجر  البع�ص يف  كراهة  نرى يف  اأن  ن�شتطيع  بهذا 
نه اهلل ول ر�شوله، اتق�ًء للجدل يف الدين، وبخ��شة عندم�  كراهة البحث عم� مل ُيَبيِّ
امل�شكالت  ونحو ذلك من  والقدر،  الق�ش�ء  اأو  بذات اهلل و�شف�ته،  الأمر  يتَّ�شل 
حّق�. كم� ن�شتطيع اأن نرى يف ارت�ش�ء البع�ص الت�أويَل والعن�ية به، احلر�ص على 

)1(  الطربي )تف�شري(، ج1: 26.
)2(  نف�شه.

)3(  امل�شدر نف�شه، ج1: 96، 97 يف �شدد تف�شري اآية: نثک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳمث  ]البقرة/11[، 
ج 1: 132 يف تف�شري اآية: نثڤ  ڤ  ڦمث  ]البقرة/25[؛ ج1: 138 يف تف�شري اآية: نث چ  چ  چ  
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌمث ]البقرة/26[، ج12: 129 يف تف�شري اآية: نث ڱ  ں  

ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہمث  ]يو�شف/49[.



4343 طبيعة القراآن تدعو للتفل�صف

اأغلب الأمر على  اأراد اهلل بكل جزء منه، مع الوقوف يف  فهم القراآن ومعرفة م� 
بري اآخر مع عدم اجُلُنوح لت�أويل  م� ق�ل الر�شول واأ�شح�به الع�رفون ب�لقراآن، اأو ِبَتعنْ

القراآن، ب�لهوى عن غري دليل.

ومهم� يكن، ف�إنه بعد هذه الفرتة - فرتة ال�شح�بة والت�بعني- وبعد اأن �شعر 
امل�شلمون بحي�ة الُهُدوء وال�شتقرار بعد احلروب الداخلية والفتوح�ت، ودخل يف 
الإ�شالم من دخل من اأ�شح�ب الدي�ن�ت املختلفة الذين لهم طرائقهم يف بحث 
ق يف  َعمُّ وفهم الن�شو�ص الدينية، عكف امل�شلمون من جهٍة على فهم القراآن والتَّ
هذا الفهم بجّد، واأث�ر بع�ص هوؤلء الذين التحقوا ب�لإ�شالم -دون اأن يتمكن من 
رى  جَمنْ منهم  َجَرتنْ  التي  الدينية  عق�ئدهم  من  كثرًيا  اأخرى-  جهة  من  قلوبهم 
التي  املرحلة  هذه  فيه�، يف  امل�شلمني  وُيج�ِدُلون  يتج�دلون حوله�  و�ش�روا  الدم، 
� واأخذ امل�شلمون  بيًّ جند فيه� الأمر كم� و�شفن�، والتي قّلت فيه� حرارة الإمي�ن ِن�شنْ
املفّكرون  ي�شتعر�شه�  املت�ش�بهة  الآي�ت  جند  القراآن،  يف  البحث  على  يجرءون 
ٍو خ��ص  ُلونه�. وك�ن من هذه الآي�ت م� مُيَلى على البع�ص، بفهمه� على نَحنْ وُيَحلِّ
م�  منه�  وك�ن  به�،  ُيوؤمن  اأن  يجب  التي  العق�ئد  مثاًل،  ظواهره�  ك�أخذه� ح�شب 
ن من مذهب. والنتيجة لهذا وذاك، م� �شرنى قريًب�  ُيح�ول اآخرون اإخ�ش�عه� مل� َيَرونْ

من مذاهب خمتلفة.

َفًة ق�شرية لنت�ش�ءل: م� ف�ئدة اأن  ولكن، لعل من الطبيعي اأن نقف هن� َوقنْ
ي�شتمل القراآن فيم� �شمل من اآي�ت العق�ئد على م� هو مت�ش�به منه�؟ هذه الآي�ت 
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املت�ش�بهة التي راأين� كيف ابُتلَي �شبيغ حني اأخذ يبحث عنه�)1( وكيف ُقِتل »معبد 
اجلهني« ب�شببه�)2(، والتي �ش�ر اإىل البدعة – اإن مل نقل اإىل الكفر – كثري ممن 

دخل يف الإ�شالم ب�شبب ت�أويله�، على م� هو معروف.

هذه  فوائد  من  اأن  الرازي  الدين  فخر  يذكر  الت�ش�وؤل  هذا  عن  لالإج�بة 
ية مل� ك�ن ُمط�ِبًق� اإل ملذهب  كًم� ب�لُكلِّ املت�ش�به�ت يف القراآن اأنه »لو ك�ن القراآن حُمنْ
ُر اأرب�ب  ِطاًل ِلكّل م� �شوى ذلك املذهب. وذلك م� ُيَنفِّ واحد، وك�ن ت�شريحه ُمبنْ
املذاهب ]الأخرى[ عن قبوله وعن النظر فيه«.  واأنه ملك�ن، اأو ب�شبب، هذه الآي�ت 
»افتقر الن�ظر فيه اإىل ال�شتع�نة بدليل العقل، وحينئذ يتخلَّ�ُص من التقليد«)3(. 
وهن�ك �شبب اآخر يتقدم به الرازي اأي�ًش�، ويراه اأقوى الأ�شب�ب لورود اآي�ت مت�ش�بهة 
ة مًع� من الن��ص. وطب�ع  ة والع�مَّ يف القراآن. ذلك ب�أن القراآن كت�ب يتَّجه للخ��شَّ
هوؤلء الع�مة تنبو يف اأكرث الأمر عن اإدراك احلق�ئق خ�ل�شة. اأو ع�رية بعب�رة اأو�شح. 
فمن �شمع من العوام يف اأول الأمر اأن هن�ك موجوًدا )يريد به اهلل( لي�ص بج�شم 
ًزا ول ُم�ش�ًرا اإليه، ظن اأن هذا عدٌم ونفٌي؛ فك�ن الأ�شلح اإًذا اأن ُيخ�َطَب  ول ُمَتَحيِّ
لونه، ويكون  مونه ويتخيَّ هذا الفريق من الن��ص ب�ألف�ظ دالَّة على م� ين��شب م� يتوهَّ
ذلك خملوًط� مب� يُدلُّ على احلق ال�شريح؛ ف�لق�شم الأول من هذه الآي�ت يكون 

)1(  انظر م� �شبق، �ص10.
)2( امل�شدر نف�شه، �ص10.

)3( الرازي ) تف�شري(، ج 2: 107؛ وانظر الزخم�شري )ك�ش�ف(، ج1: 175.
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الث�ين  والق�شم  �شريحة؛  احلقيقة خ�ل�شة  فيه  تظهر  اإذ مل  املت�ش�به�ت،  ب�ب  من 
َكَم�ت)1(. �ِشُف عن احلقيقة اآخر الأمر، هو املُحنْ الذي َيكنْ

َيلنَْتِم�ُشه� املف�شرون والب�حثون يف القراآن  من هذه الأ�شب�ب ونحوه�، التي 
لتعليل ا�شتم�له على هذا ال�شنف من الآي�ت املت�ش�بهة، ن�شتطيع اأن ن�شتخل�ص 
هذه احلقيقة التي تعني اأن القراآن بطبيعته، ب�شبب هذه الآي�ت التي هي جزء ه�م 
اأهم العق�ئد الدينية فيم� يت�شل ب�هلل والع�مل والإن�ش�ن،  منه، والتي تتعّر�ص اإىل 
ك�ن – ول يزال – من ال�شروري اأن يثري كثرًيا من التفكري الفل�شفي، واأن ُيوحي 
بكثري من احللول للم�ش�كل الفل�شفية التي عر�شت للمفكرين على توايل الع�شور 
للفكر،  ب�عًث�  الآن ودائًم�،  تزال حتى  الآي�ت ك�نت ول  النواحي. هذه  يف هذه 

وداعية ل�شتعم�ل العقل، وبعب�رة اأخرى َمعيًن� للتوجيه الفل�شفي.

واإن لن�، ونحن ب�شدد ا�شتخال�ص هذه احلقيقة، اأن ن�شري اإىل الإم�م حممد 
عبده اإذ يقول، وهو ب�شبيل الإ�ش�رة اإىل �شف�ت اهلل تع�ىل: »ج�ء القراآن ي�شف اهلل 
ف به يف خم�طبة الأجي�ل ال�ش�بقة،  ب�شف�ت، واإن ك�نت اأقرب اإىل التنزيه مم� ُو�شِ
فمن �شف�ت الب�شر م� ي�ش�ركه� يف ال�شم اأو اجلن�ص، ك�لقدرة والختي�ر وال�شمع 
اأموًرا يوجد م� ي�شبهه� يف الإن�ش�ن، ك�ل�شتواء على العر�ص،  اإليه  والب�شر. وعزا 
وك�لوجه واليدين. ثم اأف��ص يف الق�ش�ء ال�ش�بق ويف الختي�ر املمنوح لالإن�ش�ن. 

)1(  الرازي )تف�شري(، ج 2: 108، وق�رن هذا التعليل ب�بن ر�شد )الك�شف(، �ص61 طبعة ميلري. 
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احل�شن�ت  على  والوعيد  ب�لوعد  ج�ء  ثم  املذهبني،  اأهل  من  املُغ�ِلني  وج�دل 
وال�شيئ�ت، ووكل الأمر يف الثواب والعق�ب اإىل م�شيئة اهلل ، واأمث�ل ذلك مم� ل 

ح�جة اإىل بي�نه يف هذه املقدمة.

ف�عتب�ر حكم العقل، مع ورود اأمث�ل هذه املت�ش�به�ت يف النقل، ف�شح جم�ًل 
للن�ظرين، خ�شو�ًش� ودعوة الدين اإىل الفكر يف املخلوق�ت مل تكن حمدودة بحد 

ول م�شروطة ب�شرط«)1(.

رِث من الأمثلة لتلك الآي�ت املت�ش�بهة والتع�بري املج�زية التي فيه�  ولكي ل ُنكنْ
كثري من الإيح�ء الفل�شفي، نكتفي هن� ب�أن ن�شري اإىل الآي�ت 28 – 42 من ال�شورة 
ر – مكية( التي تت�شمن خط�ب اهلل للمالئكة فيم� يت�شل بخلق اآدم،  15 )احِلجنْ
هذا اخلط�ب اأو الق�شة التي جنده� يف موا�شع كثرية اأخرى من القراآن؛ واإىل الآية 
لت – مكية(، ففيه� حك�يُة حديث بني اهلل وال�شم�وات  11 من ال�شورة 41 )ُف�شِّ
والأر�ص؛ واإىل م�ش�ألة ا�شتواء اهلل على العر�ص التي جنده� مثاًل يف الآية 54 من 
– مكية(، والآية 58 من ال�شورة 25 )الفرق�ن– مكية(؛  ال�شورة 7 )الأعراف 
وعينني  َيَدين  من  اجل�شديَّة  الأع�ش�ء  بع�ص  تع�ىل  َتننْ�ِشُب هلل  التي  الآي�ت  واإىل 
ووجه ونحوه�، مم� ُي�شري ب�لتج�شيم، وذلك قبل اآية 64 من ال�شورة 5 )امل�ئدة – 
ال�شورة 55  الآية 27 من  – مكية(،  )القمر  ال�شورة 54  الآية 13 من  مدنية(، 

)1( ر�ش�لة التوحيد، �ص8.
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)الرحمن – مدنية(، والآية 22 من ال�شورة 89 )الفجر – مكية(. واأخرًيا، ن�شري 
اأكرَث هذين  اإىل الآي�ت التي ت�شهد للجرب، والأخرى التي ت�شهد لالختي�ر، وم� 
النوعني يف القراآن! مثاًل اآي�ت 29 – 31 من ال�شورة 76 )الإن�ش�ن(، الآية 96 
من ال�شورة 37 )ال�ش�ف�ت(، الآية 13 من ال�شورة 32 )ال�شجدة(، الآية 8 من 
ال�شورة 35 )ف�طر( ب�لن�شبة للجرب، ثم الآية 27 من ال�شورة 14 )اإبراهيم(، الآيتني 
7 و8 من ال�شورة 99 )الزلزلة(، الآية 39 من ال�شورة 37 )ال�ش�ف�ت(، والآية 14 

من ال�شورة 83 )املطففون( ب�لن�شبة لالختي�ر.

من  ذلك  ونحو  و�شف�ته  اهلل  يدور حول  مم�  واأمث�له�،  الآي�ت  هذه  اإن  قلن� 
ِم اأن تنبه العقول، واأن تدفعه� اإىل اأنح�ء من التفكري  الأمور املت�ش�بهة، ك�ن من احلتنْ
الفل�شفي، وقد ك�ن. وك�ن من احلتم كذلك اأن يكون لكل من املفكرين، فرًدا اأو 
ط�ئفة جتمعهم فكرة واحدة، موقفه منه�، وقد ك�ن. اإل اأن هذا املوقف، الذي ك�ن 
لكل ط�ئفة من املفكرين مل يكن من �شرب واحد، لقد ك�ن موقف البع�ص اأن 
اأو خط�أ، مذهبه، وذلك هو ال�ش�أن الغ�لب يف  ا�شتوحى من القراآن نف�شه، �شوابً� 
مة ب�ليهود  مة على م� نعتقد، مع ت�أثر هوؤلء املج�شِّ موقف اأهل ال�شنة وموقف املج�شِّ
الذين ك�ن الت�شبيه معروًف� لدى كثري منهم. وك�ن من هذه املواقف اأي�ًش� م� ك�ن 
راأًي� اأو مذهًب� ا�شرتك يف تكوينه التفكري احلر وم� و�شل اإليهم من ُتراث اليون�ن، 
َنَد والدليل من القراآن، وذلك  ثم التم�ص اأ�شح�ب هذا املذهب له بعد ذلك ال�شَّ
بت�أويل م� يحتمل وجوًه� خمتلفة من الآي�ت على م� يتفق وهذا املذهب. ذلك يف 
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راأين� هو موقف املعتزلة. ومع اأنه �شيجيء لكلٍّ من هذه املواقف ُمُثٌل كثرية، اإل اأنن� 
نرى من ال�شرورّي اأن نتعّرف الآن يف اإجم�ل هذه املواقف املختلفة.

ج�ء يف القراآن اآي�ت تدل -حني توؤخذ بظ�هره�- على اأن هلل وجًه� وَيَدين 
وعينني، َوِجَهة هي ال�شم�ء، ومك�نً� يجل�ص فيه وهو العر�ص، ونحو ذلك مم� ُيوِهُم 
ة وجواز النتق�ل واحلركة على اهلل، وج�ءت اآي�ت اأخرى ُتثنِْبت  الت�شبيه واجل�شميَّ
هلل �شف�ت خمتلفة، ك�ل�شمع والكالم ونحوهم�؛ وط�ئفة ث�لثة من الآي�ت، منه� م� 
ح ب�أن اهلل ل ُتدركه الأب�ش�ر، ومنه� م� ي�شّح اأن َيُدلَّ على اأنه ُيرى ب�لأب�ش�ر. رِّ ُي�شَ

ا- يف هذه الآي�ت َراأَى رج�ل ال�شلف مت�بعة ال�شح�بة والت�بعني يف موقفهم 
زيه لكرثته� وو�شوح دللته�،  ننْ ُبوا – كم� يذكر ابن خلدون – اأدلة التَّ منه�. اإنهم َغلَّ
ا  ونْ وعلموا ا�شتح�لة الت�شبيه  ]اأي يكون بني اهلل واخللق م�ش�بهة يف ال�شف�ت[ وَق�شَ
ث ول  ِبَبحنْ ملعن�ه�  �شوا  يتعرَّ به� ومل  ف�آمنوا  الآي�ت من كالم اهلل،  ب�أن هذه 
هذه  اأّول  َمن  »ال�شلف«   رج�ل  ِمننْ  اأن  ال�شهر�شت�ين  هن�  ويذُكر  ت�أويل؟!)1( 
رة[. ومنهم َمننْ توقَّف  الآي�ت على وجه يحتمله اللفظ ]مثل ت�أويل »اليد« ب�لُقدنْ
ِبه  ِله �شيء ول ُي�شنْ ى العقل اأن اهلل تع�ىل لي�ص كِمثنْ َت�شَ يف الت�أويل، وق�ل عرفن� مِبُقنْ
دائًم�  ]هذا  اأنن�   اإل  ن� بذلك،  وَقَطعنْ منه�،  بُهه �شيء  ُي�شنْ املخلوق�ت ول  �شيًئ� من 
لف[ ل نعرف معنى اللفظ الوارد فيه؛ مثل قوله  راأي الفريق الآخر من ال�شَّ

)1( ابن خلدون )املقدمة – طبع م�شر، ع�م 1322هـ(، �ص 367. 
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نثۉ   ]طه/ 5[، وقوله:  نث ڈ     ژ  ژ  ڑمث  تع�ىل: 
ېمث ]�ص/ 75[، وقوله: نث ى  ائمث ]الفجر/ 22[ اإىل غري 
َن� مِبَكلَِّفني مبعرفة ت�أويله�)1(. ومن هوؤلء الذين  ذلك من الآي�ت التي َل�شنْ
َبل)2(.  لقد �ُشِئَل الأول عن  د ابن َحننْ اأنَ�ص واأحمنْ وقفوا هذا املوقف م�ِلك بن 
معنى قول اهلل تع�ىل:نث ڈ     ژ  ژ  ڑمث فق�ل: »ال�شتواء معلوم، 

والكيفية جمُهولة، والإمي�ن به واجب، وال�شوؤال عنه بدعة«)3(.

ِر هوؤلء وبعدهم، جم�عة راأوا الأخذ بظ�هر هذه الآي�ت وم�  ب-   اإل اأنه �َشذَّ يف َع�شنْ
ين��شبه� من حديث الر�شول، وراأوا تف�شريه� ح�شب ظ�هره� من غري ت�أويل، 
�، اإن بع�شهم اعتقد اأن هلل  �شيم ال�شريح. حقًّ جنْ �شبيه املح�ص والتَّ فوقعوا يف التَّ
ِزل  ًه� ويًدا وقدًم�، وبع�شهم ذهب اإىل اأن اهلل تع�ىل له جهٌة هي ال�شم�ء، َيننْ وجنْ

منه� حني يريد، وعر�ًش� ي�شتوي ج�ل�ًش� عليه، وكالًم� له �شوت وحروف.

بذلك، كم� نرى، اأ�شبه الأولون يف ذات اهلل، واأ�شبه الآخرون يف �شف�ته، 
مة جم�عة من احلن�بلة  هة املج�شِّ واأنهم جميًع� اآُلوا اإىل التج�شيم.)4( ومن هوؤلء امل�شبِّ

)1(  ال�شهر�شت�ين )امللل والنحل – كيورتن(، ج 1: 64؛ انظر كذلك �ص 76.
ع�م  والآخر  )795م(  179هـ  ع�م  الأول  ُتُويّف  وقد  املعروفة.  الأربعة  الفقهية  املذاهب  اأ�شح�ب  من  كالهم�   )2(

241هـ )855م(.
)3(  ال�شهر�شت�ين )امللل والنحل – كيورتن(، ج1: 65؛ وانظر اأي�ًش� �ص75، 76.

)4( ابن خلدون )مقدمة(، �ص 376 و368؛ ق�رن ال�شهر�شت�ين، ج1: 77.
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]اأتب�ع الإم�م اأحمد بن حنبل، واإن ك�ن خم�لًف� لهم يف هذه العتق�دات[ الغالة، 
ُفهم يف الأخذ بظ�هر الن�شو�ص، وتف�شريه� كم�  َقَعُهم يف هذه اله�وية َتَطرُّ الذين اأونْ
وردت بدون اإعم�ل العقل يف ت�أويله� مب� يتَّفق وجالل اهلل وم� يجب اأن يّت�شف به 
من كم�ل. وقد حكى عنهم الإيِجي )+ 816هـ/ 1413م( يف هذه الن�حية م� 

َت�أنَُف الآذان من �شم�عه)1(.

جـ-   واأخرًيا، على النقي�ص من راأى هوؤلء الُغالة يف التَّم�شك بظ�هر م� ت�ش�به 
من الآي�ت والأح�ديث املُتعلقة بذات اهلل و�شف�ته، ف�ش�روا اإىل م� راأين� من 
تزلة الذين �ش�عدهم م� عرفوه من الفل�شفة اليون�نية –  ت�شبيه وجت�شيم، جند املُعنْ
– على  منه�  واإف�دة  به�  ات�ش�ًل  الإ�شالمية  الكالمية  الِفَرِق  اأكرث  ك�نوا  اإذ 
َدته  م خ��ص لذات اهلل َيننْفي عنه كل �شفة، ت�أكيًدا لَوحنْ ٍر وفهنْ تكوين ت�شوُّ
وتنزيًه� له عن اأن يتَّ�شف مب� يّت�شف به اأحٌد من خلقه –جند هوؤلء املعتزلة: 
به�  ت�أويل الآي�ت اخل��شة  ال�شف�ت، واإىل  طيل بنفي كل  عنْ التَّ اإىل  ي�شريون 

لقة)2(. ب�شفة ُمطنْ

قة هو وا�شل بن عط�ء )+130هـ/ 747م (، حتَّى اإن بع�ص  َوَراأ�ُص هذه الِفرنْ
املعتزلة  �شيخ  ب�أنه  اآخر  يذكره  كم�  ب�لوا�شلية)3(،  اأحي�نً�  به�  ُيلقِّ الُقَداَمى  املوؤلفني 

)1( الإيجي )مواقف(، �ص273.
انظر مثاًل: �شرتومت�ن )R. strathmann( دائرة  الن�حية معروفة؛ ولكن  )2(  املق�بلة بني املج�شمة واملعتزلة يف هذه 

املع�رف الإ�شالمية م�دة ت�شبيه، ج4: 719 – 722.
)3( ال�شهر�شت�ين )امللل والنحل – خ�جني مب�شر(، ج1: 57.
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َوَقِدمُيه�)1(. على اأن املُوؤ�ش�ص احلقيقي لهذه املدر�شة هو، على م� نعتقد، اأبو النُْهَذينْل 
ننَينْ  الَعالف، �شيخ املعتزلة الأكرب، كم� ي�شفه ال�شهر�شت�ين)2( والذي ع��ص يف الَقرنْ

الث�ين والث�لث من الهجرة.

 - الآي�ت  من  ال�شرب  هذا  مثل  على  ب��شتم�له   - القراآن  ِبيه  َتننْ من  وك�ن 
العقَل اإىل التفكري، واإيح�ئه بغري قليل من احُلُلول لبع�ص امل�ش�كل الفل�شفية اله�مة، 
اأن َظَهر يف البيئة الإ�شالمية ُكُتب »العقل«  ِلَداُود بن املَُحربِّ واأمث�له. ولكن، َمن هو 
�أليف  َرة من ت�ريخ الإ�شالم الفكري ب�لتَّ َداُود هذا الذي ُيعَنى يف تلك الفرتة املَُبكِّ

�؟ وم� كت�به وقيمُته؟ وم� ِدللُة هذا العمل؟ يف »العقل«  كت�بً� خ��شًّ

ُكر �ش�حب ِميزان العتدال: َداُود بن  1-   اأم� عن الأمر الأول: ف�ملوؤلُف هو، كم� َيذنْ
فه!  َتُه مل ُي�شنِّ ري �ش�حب كت�ب العقل، وَلينْ َم�ن الب�شنْ َدم اأبو �ُشَلينْ املَُحرب بن َفهنْ

َتزلة ف�أف�شدوه)3(. �َحَب قوًم� من املُعنْ م� زال معروًف� ب�حلديث، ثم تركه و�شَ

م� خلق  »اأول  احلديث:  َراأيه يف هذا  �ُشِئَل عن  ِمية، حني  َتينْ ابن  ُكره  وَيذنْ
ُت  ِتي م� َخَلقنْ َبر، فق�ل: وِعزَّ َف�أدنْ ِبرنْ  اأدنْ َبل، ثم ق�ل له  َف�أقنْ ِبلنْ  اأقنْ اهلل العقل، فق�ل له 
واُب والعق�ب«  - نقول  ِطي، َوِبَك الثَّ ، َوِبَك اأُعنْ خلًق� اأكرم عليَّ منك َفِبَك اآُخذنْ

)1(  امل�شعودي )مروج(، ج4: 54.
)2(   ال�شهر�شت�ين )امللل والنحل – خ�جني مب�شر(، ج1: 33؛ وانظر  Nyberg، دائرة املع�رف الإ�شـــالمية، م�دة 

»املعتزلة«، ج3: 843.
)3(  الذهبي )ميزان(، ج1: 324، حتت رقم 2599.
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حني �ُشئل ابن تيمية عن راأيه يف هذا احلديث، ق�ل: هذا احلديث ب�للفظ املذكور 
ُكر راأيه يف  نَّف يف ف�شل العقل كداود بن املحربِّ ونحوه)1(، ثم َيذنْ قد رواه من �شَ
وع«.  ثم  �شُ احلديث فيقول: »َواتََّفق اأهل املعرفة ب�حلديث على اأنه �شعيف، بل َمونْ
يذكر ابن تيمية يف مو�شع اآخر ب�أن داود بن املحربِّ قدمي يف اأوائل امل�ئة الث�لثة ، واأن 

كت�ب »العقل«  له من اأ�شهر م� اأُلَِّف يف هذه الن�حية)2(.

ِوي اأبو ط�لب املكي )386هـ - 996م( اأن ابن املحرب مل� �شنف كت�ب  وَيرنْ
َحُه  فَّ ِجبنْه بعد اأن َت�شَ ه مل ُيعنْ َبل«  فطلبه منه، لكنَّ »العقل«  ج�ء اإليه »اأحمد بن َحننْ
َعَف�ء«، غري اأنه طلبه منه مرة اأخرى ونظر فيه طوياًل  لأنه كم� ق�ل: »فيه اأ�ش�نيد �شُ
ه عليه وق�ل:  َند فقط، ثم ردَّ ِبَعنينْ الذي ينظر للمو�شوع نف�شه، ل بعني الن�قد لل�شَّ

نة«)3(. ت منه منفعة بيِّ »جزاك اهلل خرًيا، قد اننَْتَفعنْ

ة الّرغبة وبعد البحث الطويل.  2-   هذا كل م� اأمكن معرفته عن الك�تب، مع �شدَّ
اأنه جمموعة من  ِل�ُشوِء احلظ، فيظهر  اأيدين�  اأم� الكت�ب الذي ل يوجد بني 
الأح�ديث  هذه  ك�نت  واإن  املعرفة.  يف  وف�شله  ب�لعقل  ُت�ِشيُد  الأح�ديث 
ُثوق ب�شحته، كم� ُيوؤكُد نََقَدُة الرج�ل  ب�شفة ع�مة لي�ص منه� �شيء �شحيح َمونْ

والأ�ش�نيد.

)1(  ابن تيمية )بغية(، �ص5.
)2( امل�شدر ال�ش�بق نف�شه، �ص 29.

)3( اأبو ط�لب املكي )قوت(، ج2، �ص 152.
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َرويَّة عن  �ِظ واأهل املعرفة ب�حلديث اأن الأح�ديث املنْ نََقَل ابن تيمية عن احُلفَّ
َتَمد؛ ذلك  ل ِل�شيٍء منه�، واأنه لي�ص يف ُرَواِته� ِثَقٌة ُيعنْ النبي  يف العقل ل اأ�شنْ
م�  املو�شوعة ع�مة  الأح�ديث  املعُروف عن  ِزي يف كت�به  اجَلونْ الَفَرِج  اأبو  َذَكَر  ب�أنه 
ُقل ابن تيمية  اأي�ًش�: »وقد  ُرِوَي يف العقل عن النبي)1(. ويقول الّداُرُقطني، كم� َيننْ
ُبُت«)2( ويظهر اأن كت�ب العقل،  ُرِوَيتنْ يف العقل اأح�ديث كثرية لي�ص فيه� �شيٌء َيثنْ
تيب  َعُه اأربعة، وابن املحرب يجيء بينهم الث�ين يف الرتنْ ُكر الّداُرُقطني  َو�شَ كم� َيذنْ
ب�أ�ش�نيد  ِويه�  وَيرنْ الكت�ب  ُتَكّوُن م�دة  التي  ي�أُخُذ الأح�ديث  َمني )وكل منهم  الزَّ

جديدة ِمن ِعننْده(.

ومهم� يكن، ف�إن من هذه الأح�ديث م� يننْ�شُب اإىل الر�شول اأنه يقول: ب�أن 
َمَلهم  اأكنْ يكن  واإن مل  عقاًل،  َمَلُهم  اأكنْ ك�ن  من  والآخرة  الدني�  يف  الن��ص  اأف�شل 
َلَيُكون من  الرجل  »اإن  اأنه يوجد يف هذه الأح�ديث هذا احلديث:  ِعب�دة. كم� 
اإل  القي�مة  يوم  َزى  ُيجنْ فم�  اجله�د  واأهل  واأهل احلج  ال�شالة  واأهل  ي�م  ال�شِّ اأهل 
تلك، ل  العقل  ُكُتب  قليلة عن  مب�دة غري  ن�  اأَمدَّ الذي  تيمية  وابن  ِر عقله«.   ِبَقدنْ
َي�ُشكُّ يف اأن املراد بهذه الأح�ديث، اإن ك�نت �شحيحة، العقل الإن�ش�ين، اأي ل 
ن اأنه اأعظم املخلوق�ت بعد اهلل كم� هو راأي الكثري من اأ�شح�ب  العقل الذي َيَرونْ

)1(  ابن تيمية )بغية(، �ص 5 و6؛ وانظر اأي�ًش� �ص30.
)2( امل�شدر نف�شه، �ص6. 
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ُكُتب »العقل«  وغريهم الذين ي�شتندون يف راأيهم – ليجعلوه مقبوًل يف البيئة 
الإ�شالمية على م� نعتقد – اإىل احلديث الذي ذكرن�ه منذ قليل.

3-   وبعد هذا، �شواٌء اأك�نت تلك الأح�ديث، التي رواه� وا�شتند اإليه� ابن املُحربِّ 
يف كت�به »العقل«  �شعيفة اأو مو�شوعة، ف�إن هذا العمل، نعني ت�أليف ُكُتب 
اأنواع  من  َمَثاًل  واجِله�د  واحلّج  الة  ال�شَّ عن  القيمة  يعلو يف  جتعله  العقل  يف 

العب�دات والقربى هلل، له دللته التي ل �شك فيه�.

حَب  ُذ قليل، ثم �شَ ابن املحربِّ ك�ن من اأ�شح�ب احلديث، على م� ذكرن� ُمننْ
هبي يف كت�به ميزان  قوًم� من املعتزلة ف�أف�شدوه، كم� �شبق اأن روى لن� احل�فظ الذَّ
ل من اأ�ش�د ب�لعقل فجعلوه الفي�شل يف اأمر العقيدة  العتدال)1(. واملعتزلة ك�نوا اأوَّ
من  َتِمد  املُعنْ بن  ر  ِب�شنْ وهو  رج�لهم  ُقَداَمى  اأحد  مدحه  ليقول يف  والإمي�ن، حتى 

بغداد:
هلل َدرُّ العقــل من راِئــــٍد

ي على غاِئب َوَحاكٍم َيْق�صِ

واإنَّ �صـــيًئا َبْع�ُض اأْفعـــاله

َـُّه ربُّه لُذو ُقًوى قـــد خ�صـ

و�صاحب يف الُع�ْصر والُي�ْصِر

َة ال�ّصـــاِهِد ِلالأْمِر َق�صــيَّ

ّر ل اخَلْي من ال�صَّ اأن َيْف�صِ
هر)2( بخال�ض التَّْقدي�ِض والطُّ

)1(  انظر م� �شبق، �ص 18 ه�م�ص 76.
)2( اجل�حظ )حيوان(، ج6: 95، نقاًل عن جولد زيهري )عقيدة(، �ص 82 = 91 )من الرتجمة العربية(.
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جميع  ت�أويل  على  املعتزلة  عمل  العقلية،  النزعة  لهذه  نتيجة  ثم،  ومن 
ِفُق ومذهَبهم وفهَمهم لذات اهلل و�شف�ته ونحو ذلك من م�ش�ئل  الآي�ت التي ل َتتَّ
ِلُب  َيغنْ ، ومن ك�ن على �ش�ِكلَته، نف�شه يف بيئة  اإًذا، َوَجد ابن املنْحربِّ علم الكالم. 
يَّة  عليه� ال�شتم�ش�ك ب�مل�أُثور يف فهم القراآن وتف�شريه، وترى يف اإعم�ل العقل بُحرِّ
ُه الر�شول واأ�شح�به ورج�ل  � �َشنَّ مته، وُخُروًج� عمَّ ِبه انته�ك ُحرنْ يف ت�أويله، �شيًئ� ُي�شنْ
�لح. كم� َوَجد اأن يف القراآن، نف�شه م� يجب اأن ينظر فيه العقل ب�إنع�م  لف ال�شَّ ال�شَّ
ينظر  اأن  َيُحثُّ على  نف�شه  القراآن  واأن هذا  بع�ص،  مع  بع�شه  يتَّفق  لت�أويله حتى 
الإن�ش�ن بعقله فيم� يقع عليه نََظُره من ال�شم�ء والأر�ص، واختالف الليل والنه�ر 
ابن  راأى  كله،  هذا  اإزاء  خمتلفة)1(.  ظواهر  من  ذلك  من  يكون  وم�  وتع�ُقِبِهم�، 
ب�مل�أثور  القراآن  �شري  تفنْ َك  َترنْ به  الن��ص  ن على  ُيهوِّ اأن من اخلري كت�َبة كت�ب  املحربِّ 
وؤُهم على ا�شتعم�ل العقل يف ت�أويله؛ وذلك بجمع حديث من ُهن�  اأحي�نً�، وُيَجرِّ
ِدَف كل هذه الأح�ديث ِلَغَر�ص واحد، هو الإ�ش�دُة  واآخر من هن�ك، على اأن َتهنْ
م�له عب�دًة َتُفوق ال�شالة مثاًل كم� راأين� منذ  ِتعنْ ُل ا�شنْ �، وَجعنْ ُعه مك�نً� َعِليًّ ب�لعقل وَرفنْ

قليل)2(.

انظر مثاًل 45: 5 و13  )1(  القراآن مليء ب�لآي�ت التي حتث على ا�شتعم�ل العقل وتنعى على من يهمل ذلك؛ 
)�شورة اجل�ثية – مكية(، 3: 190 و191 )�شورة اآل عمران – مدنية(.

)2(  انظر م� �شبق، �شفحة 19.
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�ًش�  هذا الذي نقول، يف دللة ُكُتب »العقل«  يف تلك الفرتة، لي�ص اإل َفرنْ
«، ل  املحربِّ »ابن  ب�شفة خ��شة  اأّلفه  الذي  ب�لكت�ب،  معرفتن�  اإن عدم  به.  ُم  نََتَقدَّ
يجعل من املمكن معرفة حقيقة الب�عث الذي دفع موؤلفه اإىل كت�بته، ول الغ�ية 

ِدُف اإليه�. التي ك�ن َيهنْ

الكثرية،  الآي�ت  بع�ص  ب�شبب  فقط  الفل�شفة  من  كثرًيا  َبلنْ  َيقنْ والقراآن مل 
بع�ص  ب�شبب  اأي�ًش�  بل  منه،  خطره  له  جزء  هي  والتي  بع�شه�  اإىل  اأ�شرن�  التي 

خ�ش�ئ�ص اأ�شلوبه. 

ُيوحي،  لهذا  فهو  ع،  جنْ وال�شَّ ال�شعر  قيود  من  َخل�ص  ُثور،  َمننْ كت�ب  القراآن 
اإىل حد كبري بتفكري منهجي يف امل�ش�ئل التي تن�وله�، �شراحة اأو اإ�ش�رة ورمًزا)1(. 
هذه  ال�شعر،  يف  الق�فية  من  �شيء  يف  لي�شت  الآي�ت  به�  ُتخَتَتُم  التي  والف��شلة 
ر دائًم� وُتلنَْتَزُم يف الق�شيدة كله� بخالف الف��شلة القراآنية التي  الق�فية التي تتكرَّ
ٌد بهذه  ل ُتلنَْتَزم دائًم�، ل يف ال�شورة كله�، ول يف جزء كبري منه�. ولأن ال�ش�عر ُمَقيَّ
�ُشر عليه  ج املنطقي، كم� َيعنْ هنْ َرته على النَّ �ُشر عليه يف الغ�لب اأن يت�بع ِفكنْ الق�فية، َيعنْ
َتَفر للن�ثر،  َتَفُر لل�ش�عر م� ل ُيغنْ اأحي�نً� رع�ية بع�ص قواعد اللغة. ومن هن� قيل: ُيغنْ
َطّر ملخ�لفته من قواعد النحو.  مبعنى اأن علم�ء النحو جعلوا ُمب�ًح� له خم�لفة م� ُي�شنْ

)1(   هذه النظرية ال�شحيحة ذكره� الأ�شت�ذ »م��شينيون« كثرًيا يف درو�شه مبدر�شة الدرا�ش�ت العلي�، ودلل عليه� مُبُثل 
كثرية من القراآن، ع�مي 1946 و1947.
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اإنه�  بل  الفكرة،  به�  تنتهي  اأن  ال�شروري  من  لي�ص  ف�إنه�  القراآن  الف��شلة يف  اأم� 
لت�شمح مبت�بعة الفكرة الواحدة يف جملة اآي�ت مًع�.

ِعلنٍْم  كل  �ش�أن  �ش�أنه�  الفل�شفة،  جند  امل�ش�كل،  عالج  طريقة  ن�حية  من  ثم 
بوجه ع�م، تلتزم التَّحديد، وهذه اخل��شة جنده� بو�شوح يف القراآن كم� لحظ بحق 

الأ�شت�ذ »م��شينيون«)1(.

نث ٻ  ٻ. پ   اأنه  القراآن  مثاًل، يف ن�حية ذات اهلل و�شف�ته، يذكر 
پ  . پ  ڀ   ڀ  ڀ . ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿمث ]الإخال�ص/ 1 - 4[. 
واأنه  ]ال�شورى/ 11[.  نث ٺ  ٿ   ٿ  مث  اأنه  اآخر  مو�شع  يذكر يف  كم� 

�َشميٌع نث  ں  ڻ      ڻمث   ]طه/ 7[ وم� من دابة يف الأر�ص اإّل نثڀ  ڀ   
ڀمث ]هود/ 6[.

ويف بي�ن كيف خلق اهلل الع�مل، يذكر القراآن اأنه نثڃ  ڃ  چ     چ  
تيب يف  چ  چمث ]يون�ص/ 3[. ثم يذهب يف التحديد اإىل بي�ن م� ك�ن من َترنْ
خلق ال�شم�وات والأر�ص وم� ا�شتملت عليه من ليل ونه�ر، وم�ء ومرعى)2(، وغري 
اأنه حني ق�شد اإىل خلق ال�شم�ء  َيُن�صُّ على  اآخر  هذا وذاك. كم� نراه يف مو�شع 

)1(   مرجعن� فيم� ن�شري اإليه هن� من اآراء الأ�شت�ذ »م��شينيون« هو دائًم�، عند عدم ذكر املرجع، درو�شه القيمة غري 
املن�شورة ال�ش�بقة الإ�ش�رة اإليه�.

)2(  79: 27-31 )�شورة الن�زع�ت- مكية(.
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القراآن،  التحديد يف  التمثيل خل��شية  ب�ب  اأخرًيا، من  نراه  ُدخ�نً�)1(. كم�  ك�نت 
يذكر اأن اخللق، َمَثُله َمَثُل كل اأمر يريده اهلل، يتمُّ بال وا�شطة من ك�ئن�ت معقولة 
ال�شيء  ف�إذا    » »ُكننْ بقوله  فقط  يتم  اخَللنَْق  اإن  بل  الع�مل.  هذا  وبني  بينه  حم�شة 

يكون)2(.

على اأن القراآن واإن ك�ن يتمثَّل فيه التحديد اأحي�نً� كثرية اأو قليلة فيم� يجب 
ترك  نف�شه  القراآن  اأن  اأن تالحظ  ف�إنه من ج�نب، يجب  راأين�،  التحديد كم�  فيه 
ًدا، وهذا كم� لحظ بحق الأ�شت�ذ م��شينيون، مم� يدفع  التحديد اأحي�نً� اأخرى َعمنْ
العقل للتفكري الفل�شفي – فيم� هو جم�ل الفل�شفة – لفهم م� يريد القراآن مت�ًم�.

حقيقة، حني يتكلم القراآن يف اآي�ت كثرية عن ال�شم�ء ب�أنه َخَلَقه� والأر�ص 
فكر فيم� هي ال�شم�وات والأر�ص، ويف َخلنِْقِهم�، ويف  يف �شتة اأي�م)3(؛ وب�أنه يجب التَّ
م�ذا فيهم� – حني يتعر�ص القراآن لذلك يف من��شب�ت كثرية، مل ُيبنيِّ لن� مطلًق� 
م� هي ال�شم�ء، ول م� امل�دة التي ُخِلقت منه� هي والأر�ص، وهل هذه امل�دة قدمية 
وح مل يبني كذلك م� هي، وذلك حني يقول:  اأو ح�دثة،.... وحني يتكلم عن الرُّ

نث وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
یمث ]الإ�شراء/ 85[، وكذلك ك�ن الأمر يف م�ش�كل اأخرى غري قليلة.

)1(  11:41 )�شورة ف�شلت - مكية(.
)2(  36: 82 )�شورة ي�ص - مكية(.

)3(10: 3 )�شورة ي�ص- مكية(.
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لن� اأن نقول اإن معنى هذا كله ونحوه اأن القراآن بعدم التحديد املق�شود يف 
هذه امل�ش�ئل واأمث�له�، مم� ُتَع�جِله فل�شفة الطبيعة وم� بعد الطبيعة – يدعو العقل 
بعد اأن اأث�ر له امل�شكلة بوجه ع�م اإىل النظر والتفكري، وتكون النتيجة – اأي نتيجة 
التفكري مع عدم حتديد احلل ال�شحيح  من ج�نب القراآن – اأن كل مذهب يف 
حلول هذه امل�ش�كل ل ي�شطدم ب�لقراآن،  واإن مل نَُقلنْ يجد له �َشَنًدا من نف�شه. 
الع�شر  هذا  يف  وبخ��شة  ومذاهبهم،  املف�شرين  اأقوال  من  نرى  م�  ذلك  ودليل 
احلديث، الذي يح�ولون فيه اأن يجدوا يف القراآن ِنت�ج كل تفكري حديث، وذلك 

بال �شرورة، ودون اأن ي�شيبوا احلق يف اأكرث م� يذهبون اإليه)1(.

ثم، وهن�ك ن�حية له� اأهميته� اخل��شة، لأن القراآن يدعو اإىل التفل�شف من 
م بني  اأراد من عق�ئد، يقدِّ اأنه يف �شبيل تقرير م�  ن�حية اأخرى، هذه الن�حية هي 
– اأدلة  والتفكري  والنظر  – ب�شيء من املالحظة  اأن يكون  م� ي�شح  َيَدينْ ذلك 
عليه�. وهذه الوجوه من الأدلة خمتلفة يف اأنواعه� وُطُرقه� اإىل درجة ي�شح لن� اأن 
نقول ب�أن القراآن بذلك قد حوى اإىل حّد م�، اأ�شوًل نظرية يف املعرفة واإن ك�نت 
يف �شكل اأّويل rudimentaire، واأنه دع� من يتَّجه اإليهم بهذا النوع من الأدلة اإىل 
اإعم�ل الفكر فيم� يراه ويح�شه ب�أي نوع من اأنواع احل�ص، للو�شول اإىل املجهول. 
جتد هذا فيم� يت�شل بوجود اهلل نف�شه، وفيم� يت�شل ب�أنه واحد ل �شريك له من 

)1(  انظر مثاًل م� ذهب اإليه مفكر ومف�شر حديث جًدا مثل طنط�وي جوهري الذي ولد ع�م 1287هـ؛ 1870م، 
وذلك يف تف�شريه ال�شخم امل�شهور.
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من  كله  هذا  بغري  يت�شل  وفيم�  الأخرى،  واحلي�ة  ب�لبعث  يت�شل  وفيم�  خلقه، 
العق�ئد الدينية.

دليـــل على اأن هذا الع�مل مل يوجد وحده مبح�ص ال�شدفة  اأ-   مثاًل، يف التَّ
يقول  وحــده،  ُيعبد  اأن  ي�شــتحق  خ�لق  عمل  هو  بل  الطبيعة،  من  اأو 

نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ   القراآن: 
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ     ڀ   ڀ  

ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ  

نث ڇ   ويقول:  ]البقرة/ 164[؛  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چمث 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ. ڑ  
.  ڳ  ڱ   ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ          ڳ  ڳ 

ڱ  ڱ   ڱمث ]ق/ 6 - 8[.

 – القراآن)1(  – واأمث�له� كثري يف  الآي�ت  التي ر�شمته� هذه  ور  ال�شُّ فهذه 
�شمو�ص  فيه� من  اَءى  َيرَتَ وم�  بع�ص،  فوق  ه�  �شُ َبعنْ ال�شم�وات طبق�ت  ُوجود  من 
بنْه حتى الآن اأي خلل اأو ا�شطراب،  وكواكب، وم� هي عليه من نظ�م دقيق مل ُي�شِ
ووجود الأر�ص مب� عليه� من جب�ل وبح�ر، وب�شالحيته� مت�ًم� ملق�م الإن�ش�ن واحليوان 
عليه�، واختالف الري�ح من اآٍن لآن، ونزول املطر الذي به حي�ة الأر�ص وم� عليه� 

)1( انظر مثال �شورة اآل عمران: 190، �شورة يون�ص: 6.
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من حيوان واإن�ش�ن ح�شب نظ�م خ��ص – نقول اإن كل هذه ال�شور، ونحوه�، التي 
اأن  النتيجة  وتكون  والت�أمل،  للنظر  وتدعو  الفكر  ُتوِقُظ  الآي�ت،  هذه  من  توؤخذ 
ي�شل الإن�ش�ن بهذا التفكري اإىل اأن لهذا الع�مل – اأر�شه و�شم�ئه وم� بينهم� – 

خ�لًق� ي�شتحق وحده اأن يكون املعبود.

اإىل وجوب املالحظة، واإىل  التدليل جند فيه الدعوة قوّية  النوع من  وهذا 
اأن  اأي  املجهول.  اإىل  ب�لعقل  ذلك  من  للو�شول  امل�ش�َهد،  املوجود  يف  التفكري 
و�ش�ئل هذا ال�شرب من املعرفة هي احلوا�ص والعقل مًع�. واملعرفة التي تكون من 
ذلك تكون معرفة يقيِنّية ل �شك فيه�. ومن اأجل هذا جند اأن القراآن يقول بقوة يف 
َلع الآية الث�نية: نث ڇ  ڇ  ڍ  ڍمث  ]ق/ 6[ كم� يقول يف مو�شع اآخر:  َمطنْ
 ]21-20 ]الذاري�ت/  ہمث  ۀ   ڻ  ڻ.ڻ   ں    ں   نثڱ  

ه املرء وي�ش�هده  ومعنى هذا كم� هو وا�شح، وجوب املالحظة والتفكري فيم� ُيح�شُّ
لي�شل من ذلك اإىل م� مل يكن يعرفه.

املالحظة  وجوب  على  الإحل�ح  �شبيل  ال�شبيل؛  هذا  يف  القراآن  اإن  بل 
ُكم  وَيحنْ اأَننَْزل،  اأو  البه�ئم  بحوا�شه وعقله يف �شفِّ  َيننْتفع  والتفكري يجعل من ل 

عليه ب�أن م�أواه جهنم يف الدار الأخرى، وهذا حني يقول: نث ٱ  ٻ  
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ  پ   ٻ   ٻ   ٻ   
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ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  
َز الإن�ش�ن عن احليوان  ڦمث ]الأعراف/ 179[، وهذا حق! واإل َفِلَم ُميِّ
ا من اأمث�له� يف احليوان،  َمى بكثري جدًّ ٌر اأَ�شنْ َز به من حوا�ّص له� يف حي�ته َدونْ مب� ُميِّ

ومن عقٍل به يهتدي – اإن اأراد – اإىل احلق والر�ش�د! 

له  �شريك  ل  الإله  هو  وحــده  اأنه  ر  يقرِّ اأن  اهلل  يريُد  اآخر.  ب-   ومثٌل 
ې   ۉ     ۉ   نث   والأر�ص(  ال�شم�ء  )يريد  مث   ۅ  ۅ      نثۋ   فيقول: 
ېمث ]الأنبي�ء/ 22[. ويقول يف مو�شع اآخر: نث پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤمث 
]املوؤمنون/ 91[. ه�ت�ن الآيت�ن تدُعوان بال ريب اإىل اإعم�ل الفكر للو�شول 
اإىل اعتق�د اأن اهلل هو واحد، واإل مل� ُوِجَد الع�مل على هذا النظ�م، ومل� َبِقَي 
الع�مل كله؛ �شم�وؤه  اأو بكلمة واحدة، واإل لف�شد  على كم�له حتى الآن. 
فقد اختلف  اإلٍه،  اأكرث من  فيه  لو ك�ن  الع�مل  �ُشُد  َيفنْ مل�ذا  ُم  َفهنْ اأم�  واأر�شه. 
ويره الأ�ش�عرة من املتكلمني وابن ر�شد مثاًل؛ ولكن اجلميع و�شل  يف ت�شنْ

ة اهلل كم� هو معروف. به�تني الآيتني اإىل تقرير وحدانيَّ

�ُشر  واإذا ك�ن هذا النوع من التدليل على �شفة الوحدانية هلل تع�ىل قد َيعنْ
فهمه على كثري من الن��ص، ف�إن القراآن دع� اإىل هذه العقيدة نف�شه� من طريق اآخر 

نث  ڱ   اأن يكون هلل �شريك يقول:  ي  نَفنْ اإنه لتقدير  راك للن��ص جميًع�.  �شهل الإدنْ
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ     ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ        ہ  ھ  ھ  
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ڍ   ڍ   ڇ   نثڇ   اأخرى:  من��شبة  يف  ويقول  16[؛  ]الرعد/  مث  ھ 
.  ک   ک   ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  
� اإن اأي  ک  گ   گ  گ   گ     ڳ  ڳ  ڳمث ]ف�طر/ 13 -14[ حقًّ
اإن�ش�ن ي�شمع هذه الآي�ت َتلنِْفُته اإىل وحدانية اهلل لأنه وحده هو الذي خلق كل 
�شيء، ي�أخذ عقله حتًم� يف التفكري وينتهي بال ريب اإىل اأن خ�لق هذا الع�مل، 
وكل م� ي�شتمل عليه من جليل اأو حقري، هو اهلل وحده ل �شريك له؛ واإل لك�ن 
عم البع�ص اأنهم �شرك�ء هلل، �شيء من اخللق �شدر عنهم. ولهذا يقول  لغريه ممَّن َيزنْ
القراآن يف الآية الأوىل م� معن�ه: هل الذين جعلوهم �شرك�ء هلل خلقوا �شيًئ� كم� 
خلق هو، فك�ن من ذلك اأن ا�شتبه الأمر على هوؤلء امل�شركني، وحينئذ يكون لهم 
ر! ثم بعد هذا الت�ش�وؤل الإننَْك�ِرّي من ج�نب اهلل يقول: اهلل وحده  �شيء من الُعذنْ
اإًذا وحده  الإله. ولهذا اأي�ًش� يقول يف الآية الأخرى ب�أن  خ�لق كل �شيء، فهو 
هوؤلء الذين جعلتموهم �شرك�ء هلل ل ميلكون �شيًئ� م�، فكيف يكونون �شرك�ء ملن 
ّرفه كيف ي�ش�ء! بل اإنهم ]هوؤلء ال�شرك�ء[ ل ي�شمعون منكم  ميلك الع�مل كله وُي�شَ
ُعونهم يف اأمر من الأمور، ولو �شمعوا دع�ءكم م� َقَدُروا على اإج�بتكم لأنهم  حني َتدنْ

ل يقدرون على �شيء م� لأنف�شهم اأو لغريهم، فكيف جتعلونهم يف �شف الإله!

جـ-   ومث�ل اأخري نكتفي به يف هذه الن�حية، وي�شري من ُطُرق املعرفة، بعد طريق 
يجوز  التي  امل�ش�ئل  امل�ش�َهد يف  على  الغ�ئب  قي��ص  اإىل وجوب  املالحظة، 
اأن  بتقدير  يتعلق  والأمر  الأويل.  ب�لقي��ص  ى  ي�شمَّ الذي  القي��ص  هذا  فيه� 
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ًم� �شريجُع اإىل اهلل يف حي�ة  الإن�ش�ن مل ُيخلق يف هذه احلي�ة َعَبًث�، واأنه َحتنْ
ى ح�ش�ب م� عمل يف هذه احلي�ة الدني�. ويف هذا يقول القراآن:  اأخرى لُيوؤدَّ

نثڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ...  ې  
ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ    ائ   ائ   ى   ى  
  . ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ     پ     پ   ڀ  ڀ          ڀ  ڀ    ۆئ  ۈئ.   
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤمث ]احلج/ 5 - 7[، 

نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   اأخــــرى:  اآية  ويقول يف 
ٹ    ٹ           ٿٿ   ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    پ  
نث گ  گ   ڳ   اآخر:  مو�شع  يف  اأخرًيا  ويقول  ]ف�شلت/ 39[؛  ٹمث 
ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں.    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  ڳ   

ہ ہ  ہ      ھ  ھمث ]ي�ص/ 79-78[.

ل ريب يف اأن هذه الآي�ت ونحوه� تدعو اإىل نوع خ��ص من التفكري، يقوم 
على النظر يف املُ�َش�َهد وقي��ص الغ�ئب عليه، وتكون النتيجة الو�شول اإىل املطلوب. 
اأي اأن الإن�ش�ن حني َتلنِْفُته هذه الآي�ت اإىل َخلنْقه اأول الأمر من ل �شيء، اأو من 
َبِعُث فيه�  تراب ل حي�ة فيه كم� ج�ء يف هذه الآية الأوىل؛ وحني يرى الأر�ص َتننْ
احلي�ة، بعد املوت، اإذا م� اأنزل اهلل املطر عليه� – الإن�ش�ن حينئذ، ي�أخذ عقله يف 
من  املرء  اإحي�ء  على  �شك  بال  ق�در  هذا  فعل  الذي  اهلل  اأن  اإىل  لي�شل  التفكري 

جديد بعد اأن ميوت، واإىل اأن يوم احل�ش�ب اآٍت ل ريب فيه.
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ليد وت�شديق م� ي�شمعه  قنْ ه اإىل م� للتَّ ومل َيُفتنْ القراآَن بعد هذا كله اأن ُيَنبِّ
ِمه  اإفنْ�َش�د تفكريه وُحكنْ Les Traditions من خطر كبري يف  امل�أثورات  الإن�ش�ن من 
عليه  ك�ن  م�  على  ُمُدون  َيجنْ الذين  على  ب�شدة  القراآن  نََعى  لهذا  الأ�شي�ء.  على 
احلق  التفكري  من  ُعُقولهم  بذلك  َنُعون  َفَيمنْ وراأي.  تفكري  من  والأ�شالف  الآب�ء 
ليد  الّتقنْ على  ال�شديد  اللوم  وهذا  احلقيقة)1(.  اإىل  للو�شول  املقيد  غري  والبحث 
واجلمود على م� ك�ن عليه الأ�شالف، له قيمته الكبرية فيم� يت�شل ب�ملعرفة احلقة 

الق�ئمة على اأ�ش��ص �شحيح.

واأخرًيا؛ وهذا ج�نب ه�م من جوانب البحث يف القراآن مل يتعر�ص له كثري 
اإىل التفكري كذلك  ممن نظروا فيه وبخ��شة علم�ء الكالم، القراآن بطبيعته يدعو 
ب�شبب م� ا�شتمل عليه من اأمور الغيب ودعوته اإىل الإمي�ن به�، وب�إعداده بهذا مل� 
وراء الفل�شفة التي لي�ص للعقل وحده اأن ي�شل اإليه�، ولعل هذا هو الغر�ص الأول 

للقراآن نف�شه، ومن َثمَّ يجب يف راأين� اأن يكون الغ�ية من علم الكالم.

�، اإن علم�ء الكالم عملوا جهدهم، كم� �شرتى فيم� ي�أتي، على النتف�ع  حقًّ
ت�شوي�ص  من  وحفظه�  عليه�  التدليل  ويف  الدينية  العق�ئد  تكوين  القراآن يف  من 
اإنه ج�ء  اأُنزل القراآن.  اأنه لي�ص لهذا فقط  َف�َتُهم  اأهل البدع واملالحدة)2(. ولكن 

)1( انظر مثاًل �شورة البقرة: 170؛ �شورة الأعراف: 21.
)2(  وانظر مثاًل الغزايل )املنقذ، طبعة دم�شق(، �ص79 و81 اإذ ي�شرح ب�لغ�ية من علم الكالم وب�أنه ل يرفع احلرية ول 

يوؤدي للمعرفة احلقة التي ك�ن ين�شده�.
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اأوًل لتعريفن� ب�هلل معرفة حقة، ثم لإعدادن� بهذه املعرفة متى مَتَّت لن�، لأن نوؤمَن 
ة التي مل ي�شتطع العقل حتى الآن اإدراكه�:  بكل م� اأخرَبن� به من الأمور الغيبيَّ
اإىل  القراآن  و�شل  ومتى  مثاًل.  فيه�  يكون  وم�  الأخرى  الدار  و�شف�ته،  اهلل  ذات 
هذا، مبن ُينعم فيه النظر والتفكري، يكون قد و�شل به لالإمي�ن ال�شحيح الك�مل ثم 
هذا الإمي�ن ي�شتتبع التفكري يف هذه العق�ئد التي هي مو�شوع الإمي�ن، واإن ت�أخرت 
اأو طويلة، كم� نعرف من  العق�ئد فرتة ق�شرية  التفكري هذه وفل�شفة تلك  مرحلة 

ت�ريخ التفكري الديني يف الإ�شالم.

حني يذكر القراآن يف اآي�ت كثرية، �شبق ذكر بع�شه� اأو الإ�ش�رة اإليه�، اأن اهلل 
ُر ال�شم�ص والقمر وي�شّرف  هو الذي خلق ال�شم�وات والأر�ص، وهو الذي ُي�َشخِّ
ُت  ِزُل عليه� من م�ء)1(؛ يكون من معن�ه َلفنْ الري�ح وُيحِيي الأر�ص، بعد موته� مب� ُيننْ
واآث�ره، هو م�لك الأمر كله،  اأفع�له  اأن اهلل هذا، الذي هذه الأمور بع�ص  عقولن� 
واأن  اخل�شوع،  مت�م  له  نخ�شع  اأن  اإًذا  فيجب  فيه،  �شركة  َخلنِْقه  من  لأحد  ولي�ص 
جنعل غ�يتن� الأوىل من هذه احلي�ة معرفته والو�شول اإليه ب�لقدر امل�شتط�ع. وحني 
يذكر القراآن اأي�ًش� َطَرًف� من ح�دث مو�شى وال�شجرة، وم� ك�ن من حديث بني اهلل 
به  مب� و�شف  نعرف اهلل  اأن  اإىل  وبني كليمه)2(، يكون معن�ه لفت عقولن� كذلك 
ُلو من تعريفن� ب�هلل ب�آث�ره يف هذا الع�مل:  نف�شه. وهكذا، ل جند يف القراآن �شورة َتخنْ

)1( اقراأ مثاًل �شورة اآل عمران: 190، �شورة الأعراف: 54، �شورة يون�ص: 3 – 6، �شورة اجل�ثية: 3- 5.
)2( اقراأ مثاًل �شورة طه: 9-16، �شورة الق�ش�ص: 35-29.
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نعرفه  الدالة عقاًل على وجوده،  الأدلة  بهذه   � َلَعلنَّ بينهم�،  وم�  وال�شم�ء  الأر�ص 
� بكل م� يخرب به من غيب ل ي�شل  اأي�ًش� بقلوبن�، واإذا م� عرفن�ه هذه املعرفة اآَمنَّ

العقل وحده اإىل اإدراكه.

لتعريفن�  والآث�ر،  الأفع�ل  دللة  طريق  الطريق،  هذه  اإىل  القراآن  جل�أ  وقد 
ب�أن  ذلك  تع�ىل.  ب�هلل  يت�شل  فيم�  لن�  املمكن  هو  وحده  الطريق  هذا  لأن  ب�هلل، 
املعرفة -لتكون ت�مة مب� ُيراد معرفته – يجب اأن تكون ق�ئمة على روؤية العني مع 
التفكري ب�لعقل، ولكن هذا حم�ل يف ج�نب اهلل. اإًذا يجب يف هذا اأن نلج�أ لالآث�ر 
لي�شتدل به� العقل على من �شدرت عنه، ثم ليطمئن اإليه� القلب اأخرًيا. وهذه 
املعرفة ب�لقلب هي احلقة يف راأي مثل الغزايل من املت�شوفة املفكرين)1(. لهذا نرى 
الغزايل يذكر لن�، يف جتربته الق��شية الطويلة للو�شول اإىل احلقيقة، اأنه مل يجد يف 
احلق  الطريق  هو  املت�شوفة  طريق  واأن  مبق�شوده،  وافًي�  الكالم  علَم  الن�حية  هذه 

ال�شحيح.

وبعد اأن ي�شل القراآن ب�لإن�ش�ن اإىل اأن يعرتف ب�هلل ب�لدليل العقلي، ثم 
اإىل اأن يوؤمن به قلبه ويطمئن اإليه، وذلك من الطريق التي اأ�شرن� اإليه�، جند فيه 
الدعوة قوية اإىل الإمي�ن ب�لغيب، اإىل الإمي�ن مب� يخرب به الر�شول عن طريق الوحي 
به. ومن هذه، كم�  والت�شديق  اإدراكه  اأم�مه ع�جًزا عن  العقل وحده  مم� يقف 

)1(  املنقذ )طبعة دم�شق(، �ص79، 81، 131، 132.
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قلن�، م� يرجع اإىل ذات اهلل و�شف�ته، وم� يرجع اإىل البعث واحلي�ة الأخرى؛ اإذ 
ك�ن فريق كبري ممن نزل القراآن بل�ش�نهم يرون عجيًب� اأن يتحدث متحدث عن 
ق هن� وهن�ك)1(  حي�ة اأخرى لالإن�ش�ن بعد اأن ي�شري ب�ملوت عظ�ًم� ب�لية، وترابً� تَفرَّ

ويقولون نث ٹ   ٹ   ٹ  مث ]ق/ 3[، اأي بعيد عن العقل!

وهن� جند من املفيد على م� نعتقد اأن ن�شري اإىل ح�دث َيِبنُي منه كيف يكون 
رِب به معرفة حقة. نريد اأن  من ال�شهل اأن ي�شدق املرء ب�لغيب متى ك�ن يعرفه املُخنْ
ن�شري اإىل اأن الر�شول مل� حّدث قومه ب�إ�شرائه من مكة اإىل امل�شجد الأق�شى ببيت 
به اأو �شكَّ يف �شدقه كثري منهم. اأم� اأبو بكر فم� ك�ن منه اإل اأن ق�ل  املقد�ص، كذَّ
قه فيم� ُيخرُب به عم� ينزل اإليه من ال�شم�ء، فكيف ل اأ�شدقه  م� معن�ه: »اإين لأ�شدِّ
َد ال�شم�ء!«  هذا الإمي�ن من اأبي  � غري بعيد ُبعنْ يف اأنه َراأَى بيت املقد�ص وهو حقًّ
ديق مب� يخرب به الر�شول من الغيب من اأمر ال�شم�ء والأر�ص، مل يح�شل  بكر ال�شِّ

له اإل بعد اأن عرف الر�شول حق املعرفة، ف�ش�ر لهذا يوؤمن به يف كل م� يقول.

ٺ   ڀ   ڀ.  نثڀ    ب�أنه  القراآن  ي�شف  اهلل  جند  اأن  اإًذا  َجَرم  ل 
ڀ   ڀ       . ڀ   پ    پ   نث  وب�أنه   ،]3  -  2 ]البقرة/  ٺمث 
هذا  ومعنى  3 -4[؛  ]لقم�ن/  ٺ  ٺ  ٺٺ   ٿ  ٿ  ٿمث 
ي القراآن. ثم جند القراآن يف موا�شع  اأن الإمي�ن ب�لغيب �شرط يف النتف�ع من َهدنْ

)1(   الإ�شراء- مكية: 49.
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اأخرى كثرية يجعل الإمي�ن بهذا الغيب، وهو هن� ب�شفة خ��شة يوم القي�مة، �شرًط� 
لبد منه لالإمي�ن احلق الك�مل)1(.

وة لبد منه�  وبكلمة واحدة، القراآن بدعوته ملعرفة اهلل ب�أفع�له واآث�ره، كُخطنْ
املعرفة،  من  خ��ص  لنوع  فيه  الن�ظر  ُيِعدُّ  كثرًيا،  عليه  ُيِلحُّ  الذي  ب�لغيب  لالإمي�ن 
لنوع من املعرفة وراء املعرفة الفل�شفية التي تعتمد على العقل وحده. ونعتقد من 
ال�شروري اأن ُي�ش�ف هذا الغر�ص، بل اأن ُيجعل يف املقدمة، للغر�ص الذي ُوِجد 

َتِفي�ًش� من هذه الن�حية. من اأجله علم الكالم، واأن ُيبحث القراآُن بحًث� ُم�شنْ

ر اأن القراآن: بطبيعته واأ�شلوبه، وطريقة تن�ُوله  مم� تقدم كله، ن�شتطيع اأن ُنقرِّ
اأو امل�ش�كل املختلفة، يدعو للتفلنْ�ُشف، واأنه ق�ِبٌل مل� هو حق من الآراء  للم�ش�ئل 
التي ذهب اإليه� املفكرون يف هذه النواحي، واأنه لهذا ك�ن كل اأ�شح�ب مذهب 

ون ب�أن يجدوا ملذاهبهم اأ�ش�نيد من القراآن. َتمُّ كالمي اأو فل�شفي يف الإ�شالم َيهنْ

التف�شيل،  من  ب�شيء  الأمث�ل  بع�ص  لذلك  ن�شرب  اأن  ذلك،  بعد  علين� 
وهذا م� نتن�وله ب�لبحث يف الف�شول الت�لية.

)1(   انظر مثاًل �شورة املع�رج- مكية: 26، املدثر- مكية: 45، املر�شالت- مكية: 13و14، املطففني- مكية: 11 
و12.





قبل اخلو�ص يف هذه امل�شكلة وم� ي�أتي بعده�، هذه امل�ش�كل التي تتطلب 
حَتنْديد  �شرورة  نرى  املت�ش�بهة،  والأح�ديث  الآي�ت  من  لكثري  التعّر�ص  ًم�  َحتنْ
الآي�ت  هذه  ت�أويل  يف  واملعتزلة  ال�شنة  اأهل  من  كلٌّ  اعتمده  الذي  الع�م  املبداأ 

والأح�ديث.

َكَمة من القراآن هي الآي�ت التي ل  يرى كل من الفريقني اأن الآي�ت املُحنْ
حتتمل اإل معًنى واحًدا، واأن الأخرى املت�ش�بهة هي التي حتتمل مع�ين كثرية، واأنه 
لهذا يجب ردُّ هذه اإىل تلك، مبعنى تف�شريه� اأو ت�أويله� به�)1(. وبعد هذا املبداأ الع�م 

الذي هو مو�شع اتف�ق فيم� بينهم جميًع�، تراهم يفرتقون يف التطبيق.

 »اإن كل واحد – كم� يقول فخر الدين الرازي – من اأ�شح�ب املذاهب 
لقول  املوافقة  الأخرى  الآي�ت  واأن  َكمة،  حُمنْ ملذهبه  املوافقة  الآي�ت  اأن  عي  يدَّ
قوله  مثاًل،  يقول،  ف�ملعتزيل  تلك.  ح�شب  ت�أويله�  من  فالُبدَّ  مت�ش�بهة،  خ�شمه 

زيهري )الجت�ه�ت( )تف�شري(، ج2: 397؛ جولد  الرازي  )الك�ش�ف(، �ص1: 174-175؛  الزخم�شري  انظر     )1(
ج127-128 = 128 من الرتجمة العربية.

ذات اهلل و�سفاته

الف�سل الثالث
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تع�ىل: نثڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چمث ]الكهف/ 29[ حمكم، وقوله:  
نث وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئمث ]التكوير/ 29[ مت�ش�به. وال�شني 
يقلب الأمر يف ذلك)1(. ومعنى هذا اأن الآية الأوىل ن�طقة مبذهب املعتزلة الذي هو 
حرية الختي�ر، واأن الأخرى الث�نية �شريحة يف مذهب اأهل ال�شنة. ومن ال�شهل 

ذكر اآي�ت اأخرى كمثل لالختالف يف تطبيق ذلك املبداأ الع�م.

مثاًل، ج�ء يف القراآن: نث پ  ڀ    ڀ   .    ڀ      ٺ  ٺمث ]القي�مة/ 22 - 23[، 
هو  كم�  الأخرى،  الدار  يف  ب�لعني  ُيَرى  اهلل  اأن  على  يُدّل  م�  ه  ِبَن�شِّ ذلك  ويف 

مذهب اأهل ال�شنة. ولكن ج�ء يف القراآن اأي�ًش� يف مو�شع اآخر نث ٿ  ٹ   
ٹمث ]الأنع�م/ 103[. وهذا بظ�هره �شريح يف نفي جواز اأن ُيرى اهلل ب�لعني 
َكمَت�ن  يف اأي ح�ل واآن. وك�ن من ذلك اأن َراأَى اأهل ال�شنة اأن ه�تني الآيتني حُمنْ
ل  ًع� على جواز روؤية اهلل، يف حني راأى املعتزلة العك�ص. وتبع هذا اأن اأوَّ فيدلن َقطنْ
كل فريق الآية التي ل تدل ملذهبه، بعد اأن جعله� من املت�ش�به، لتّتفق مع الآية 

َكمة. الأخرى التي تتفق ومذهبه، والتي جعله� لهذا حُمنْ

ومث�ل اآخر. ج�ء يف �شورة الإ�شراء نث وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  
ېئ  ېئ      ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یمث ]الإ�شراء/ 16[؛ ومعنى هذا، اإن 
�، اأن اهلل قد ي�أمُر مب� هو �شوٌء ومع�شية، وهذا م� يتفق ومذهب اأهل ال�شنة  فيًّ اأِخَذ َحرنْ

)1(    الرازي )تف�شري(، ج2: 395 و396.
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نثھ  ھ   ھ  ے   اأنه ج�ء يف �شورة الأعراف قوله  امل�ش�ألة. غري  يف هذه 
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ مث ]28[؛ وهذا، اإن 
�، يدل على عك�ص م� فهمه اأهل ال�شنة من الآية الأوىل، اأي  فيًّ اأُِخذ كذلك َحرنْ
يدل على �شحة مذهب املعتزلة. وتكون النتيجة، تبًع� للمبداأ الع�م ال�ش�بق ذكره، 
ُلوا الآية الأخرى َح�َشَبه� لت�شري معه�، واأن  اأن اأهل ال�شنة جعلوا الآية حُمكمة واأوَّ

فعَل املعتزلة العك�ص مت�ًم�)1(.

َنى �ش�حب كل مذهب اأن َيِجَد من القراآن،  وهكذا، يف كّل هذا ومثله، ُيعنْ
ثم من احلديث واللغة، م� ي�ش�عده على الت�أويل الذي يريد، والذي يرى اأنه يتفق 

ومذهبه.

1131م(  )+528هـ/  الزخم�شري  عن  مت�أخًرا  اآخر،  موؤلًف�  نرى  هذا  ويف 
يذكر  1314م(،  هـ/   749+( اللب�ن  ابن  وهو  1209م(،  )+606هـ/  والرازي 
اأن مق�شوده هو »رّد املت�ش�به اإىل  يف مقدمة كت�به عن »مت�ش�به القراآن واحلديث« 

ريح�ٍت من الكت�ب وال�شنة«)2(. كم على القواعد اللَُّغوية وَتلنِْويح�ٍت وَت�شنْ املُحنْ

غري اأنه اإذا ك�ن الأ�ش�عرة )اأو اأهل ال�شنة بوجه ع�م( واملعتزلة يتع�ر�ش�ن مت�ًم� 
يف ت�أويل كثري من الآي�ت كم� راأين� وكم� �شرنى اأي�ًش�، ف�إن الفريقني يتفق�ن مت�ًم� 

)1(   انظر جولد زيهري )اجت�ه�ت(، �ص128 من الأ�شل والرتجمة العربية؛ الرازي )تف�شري(، ج1: 730 – 731 
ففي هذا املو�شع مث�ل اآخر.

.ِِِِِ ِA 8 ِو B )2( ابن اللب�ن )مت�ش�به( ورقة 7 
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�شيم  جنْ فيم� يّت�شل ب�مل�شكلة التي �شنع�جله� الآن يف هذا الف�شل، نعني م�شكلة التَّ
اأو الت�شبيه يف ذات اهلل اأو �شف�ته.

لقد ك�ن من الطبيعي اأن ُيفي�ص القراآن يف الكالم عن اهلل الواحد الأحد 
الذي ل �شريك له، والق�در الذي ل حّد لُقدرته، واملريد الذي ل يقف �شيء م� 
دون م� يريد. وك�ن من الطبيعي كذلك اأن يوؤكد القراآن، مع هذا كله، اأن اهلل ل 
ل الأمر على العرب، وهم – اإل  ِبُهُه اأحد »ِمن َخلنِْقه. وبخ��شة والقراآن نزل اأوَّ ُي�شنْ
َنمه على  َنع الواحد منهم �شَ ا منهم كم� عرفن� – ك�نوا َعَبَدة اأ�شن�م؛ َي�شنْ قلياًل جدًّ
ر  ُكُف على عب�دته، مع يقينه يف قرارة نف�شه – حني ُيفكِّ النحو الذي يريد، ثم َيعنْ
رُّ ول ينفع، واأنه اأ�شعف من اأن ي�شتطيع الّدف�ع  ُبُده ل َي�شُ � – اأن هذا الذي َيعنْ حقًّ

عن نف�شه اإن اأراد اأحٌد به �شوًءا.

ك�ن لُبدَّ اإًذا، والأمر كم� ذكرن�، اأن يوؤكد القراآن يف موا�شع كثرية اأن املعبود 
اجلديد، اهلل احلقيق ب�لعب�دة، لي�ص كمثله �شيء، واأن ُيبعد اأمث�ل هذه الت�شورات 
ة، يف ت�شّور اهلل  والأفه�م اخل�طئة عن اهلل. لكن هذا مل مينع اأن َيُثور اخلالف، وب�شدَّ
ِمه من القراآن واحلديث. وفهم ذاته، وكل فريق ك�ن يعتمد يف ا�شتيح�ء مذهبه وَدعنْ

وك�ن من ذلك اأن ُوجد يف امل�شلمني من ذهب يف ذات اهلل اإىل الت�شبيه، 
كل  من  ع�طلة  ذاته  وجعل  عنه  ال�شف�ت  كل  )بنفي  التعطيل  اإىل  ذهب  ومن 
املعتزلة،  هم  والث�نون  هة،  امل�شبِّ هم  الأولون  قواًم�.  ذلك  بني  ك�ن  ومن  �شفة(، 

واملتو�شطون هم اأهل ال�شنة.
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وفكرة الت�شبيه معن�ه� الذه�ب اإىل اأن بني اهلل تع�ىل والإن�ش�ن ُوُجوَه �َشَبٍه 
طيل، على العك�ص مت�ًم�،  عنْ يف الذات، اأو يف ال�شف�ت، اأو يف كليهم� مًع�. وفكرة التَّ
ُيراد به� نفي كل ذلك، بل نفي كل �شفة من ال�شف�ت م�شتقلة اأو م�ش�فة للذات. 
َرينْن لذات اهلل على طريف نقي�ص، ك�نت اخل�شومة  وُّ �شَ َمني اأو التَّ ولأن هذين الَفهنْ

بينهم� اأو بعب�رة اأخرى بني مُمثليهم� عنيفة.

تلك  عنه  ك�ن  الذي  التع�ر�ص،  هذا  يف  اجلوهري  ال�شبب  اأن  ونعتقد 
اأن  ولن�  نف�شه،  القراآن  اإىل   -R.Strathmann بحق   يقول  – كم�  يرجع  اخل�شومة، 

نقول: اإىل احلديث اأي�ًش�)1(.

�، على اأن اهلل ج�شٌم:  اأُِخذ حرفيًّ ، اإن  حقيقة، نحن جند يف القراآن م� َيُدلُّ
له وجه، ويدان و�ش�ق وقدم، دون بي�ن كيفية �شيء من ذلك، وجند مثل هذا يف 

احلديث اأي�ًش�.

ا-      مثاًل يف الوجـه جند قوله تع�ىل: نثڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱمث ]الق�ش�ص/ 88[؛ 
نث ٹ  ڤ  ڤ    وقوله:  نث ڌ   ڌ  ڎمث]الرحمن/ 27[؛  وقوله: 

ڤمث]الإن�ش�ن/ 9[. 

ب-    ويف اإ�ش�فة »اليد«  اإىل اهلل جتد قوله نث ۉ  ې  ې  ې  ې وئ ... وئ  ۇئ  
ۇئمث ]امل�ئدة/ 64[، وقوله خط�بً� لإبلي�ص حني اأبى ال�شجود لآدم: 

)R.Strathmann   )1، دائرة املع�رف الإ�شالمية م�دة ت�شبيه.
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نث ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېمث ]�ص/ 75[! وقوله: نث ٱ  ٻ    
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀمث ]الفتح/ 10[، بل اإنن� جند 
يف بع�ص م� ُروي عن الر�شول من حديث، تف�شيالت يف هذه الن�حية. لقد 
َبع،  اإ�شنْ ال�شم�َوات على  مُينْ�ِشُك  القي�مة  اأن اهلل تع�ىل يوم  الر�شول  ج�ء عن 
َبع، واخلالئق على اإ�شبع، ثم يقول: اأن� امللك)1(! وهكذا  والأَر�شنَي على اإ�شنْ
مل تكتف الن�شو�ص الدينية ب�أن ت�شيف هلل َيًدا، بل َجَعَلتنْ لليد اأ�ش�بع مثل 

الإن�ش�ن اأي�ًش�!

�ِق والَقَدم جند مثاًل قوله تع�ىل:  نث حس  خس  مس  حصمث  ]القلم/ 42[،  جـ-   ويف ال�شَّ
مة يدل على  وذلك يف و�شف اأحوال يوم القي�مة، وال�شي�ق يف راأي املَُج�شِّ
�ِشُف عن �ش�قه؛ وجند قول الر�شول: »يك�شف ربن�  اأن اهلل ذاته هو الذي َيكنْ
ُجد له كّل موؤمن وكل موؤمنة، ويبقى من ك�ن ي�شجد يف الدني�  عن �ش�قه في�شنْ
فيعود ظهره طبًق� واحًدا«)2(.اأي قطعة واحدة  ُجد  ِلي�شنْ و�ُشمعة فيذهب  ري�ًء 
فال ي�شتطيع اإًذا ال�شجود. كم� جند فيم� يت�شل ب�لقدم، قول الر�شول اأي�ًش�: 
َع فيه� َربُّ  »ل يزال يلقى فيه� ]اأي يف الن�ر[ وتقول: هل ِمننْ َمزيد، حتى َي�شَ
َزِوي ]يتداخل[ بع�شه� اإىل بع�ص، ثم تقول: َقٍد َقدٍ ]يكفي  الع�ملني َقَدَمُه َفَيننْ

ِتك َوَكَرِمك«)3(. يكفي[ ِبِعزَّ

)1(  البخ�ري )احللبي م�شر( كت�ب التوحيد، ب�ب 19، ج4. 172؛ وانظر اأي�ًش� �ص177.
)2(  امل�شدر نف�شه )نف�ص الطبعة(، ج3: 129- �ص172 و173 طبعة بولق.

)3(  امل�شدر نف�شه )احللبي م�شر( كت�ب التوحيد، ج4: 169 = 225 طبعة بولق؛ وانظر اأي�ًش� �ص117 من طبعة احللبي.
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ك�ن من الطبيعي اإًذا، اأن تدفع هذه الآي�ت والأح�ديث واأمث�له� اإىل اإعم�ل 
ِر، واأن يذهب امل�شلمون يف فهمه� وت�أويله� ُطُرًق� �َشتَّى، واأن يكون من ذلك  الِفكنْ
َه�ص اأن نرى من امل�شلمني يف الع�شر الأول من  مذاهب خمتلفة. ومن هذا ل نَدنْ
�: واأن نرى منهم من  فيًّ بيه ف�هًم� هذه الن�شو�ص على ظ�هره� َحرنْ �شنْ ذهب اإىل التَّ
اأ�ش�ف اإىل هذه الن�شو�ص م� �شبق اأن عرفه وت�أثَّر به من التوراة، فمن املعروف اأن 

التوراة تدفع بظ�هر الكثري من اآي�ته� اإىل الت�شبيه اأي�ًش�.

ُكُرون  ومن َثمَّ ترى اأن الذين ُعُنوا بت�شجيل موج�ت الفكر الإ�شالمي َيذنْ
ُنوف متعددة. منهم من اأ�شبه يف ذات اهلل فزعم اأن اهلل على �شورة  ُ�شبهة �شُ اأن املنْ
اإن�ش�ن، ولكن من نور؛ ومن زعم اأن هلل اأع�ش�ء ك�لإن�ش�ن، ولكنه� لي�شت من حلم 
 � ِ نف�شه، واأنه يجل�ص حقًّ ب�ٍر ِب�ِشربنْ َعة اأ�شنْ ا كبرًيا فزعم اأنه تع�ىل �َشبنْ ودم؛ ومن َغال ُغُلوًّ
على العر�ص كم� يجل�ص امللك، واإن ك�ن هو اأقوى من املالئكة الذين يحملون هذا 
ِبه يف �شيء  هوا ذات اهلل عن اأن ُت�شنْ هة اأي�ًش� نزَّ العر�ص. وهن�ك كثريون من امل�شبِّ
هم اأ�شبهوا يف ال�شف�ت؛ وذلك حني زعم بع�شهم اأن هلل اإرادة  ذات الإن�ش�ن، ولكنَّ
َلُم اأن ال�شيء  ح�دثًة وَكالًم� ح�دًث� مثل م� لالإن�ش�ن، وحني زعم اآخرون اأن اهلل ل َيعنْ

�شيكون قبل اأن يكون، مثله يف ذلك مثل الإن�ش�ن اأي�ًش�... اإلخ)1(.

�ص17  هن�  تقدم  وم�  بعده�  وم�  �ص63  )اعتق�دات(،  الرازي   :71 – �ص70  )تب�شري(،  الإ�شفراييني  )1(  انظر 
وه�م�ص رقم 70.



78 78
القــراآن والفل�صفة

على  ع�مة،  ب�شفة  هة،  امل�شبِّ ا�شتدلل  طريقة  ال�شيء  بع�ص  نعرف  ولكي 
مذهبهم من القراآن، اأو بعب�رة اأدّق طريقة ا�شتيح�ء مذهبهم من القراآن، ن�شري اإىل 
ر مثل فخر الدين الرازي حني يف�شر قوله تع�ىل: نثۋ  ۋ مث ]اخلط�ب من  ُمَف�شِّ
اهلل لإبلي�ص[ نث  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېمث ]�ص/ 75[ حيث يذكر اأن من اأثبتوا 
هلل تع�ىل الأع�ش�ء واجلوارح احتجوا بهذه الآية »ب�أن ق�لوا: ظ�هر الآية َيُدلُّ عليه 
القطُع  فوجب  الآية  هذه  َوفنِْق  على  واردة  الكثرية  والآي�ت  اإليه،  امل�شرُي  فوجب 
به«)1( كذلك ُن�شرِيُ اإىل اأن بع�ص هوؤلء امل�شبهة يوؤكد اأن اليد امل�ش�فة هلل يف القراآن 
� يٌد، غري اأنه� لي�شت كيِد الإن�ش�ن، واأنه ح�شب ن�ص القراآن ي�شتحيل اأن  هي حقًّ
يكون املراد ب�ليد الواردة فيه �شفة من �شف�ت اهلل – ك�لقوة اأو القدرة اأو النعمة 

له� بذلك الأ�ش�عرة واملعتزلة. وي�شتدلون لهذا الراأي ب�أمور: مثال – كم� اأوَّ

ا-      اهلل نف�شه قد اأخرب اأنه َخ�صَّ اآدم مِبَِزيَّة خ��شة هي اأنه خلقه بيديه، كم� �شبق 
اأن راأين�، وهذا ُيبطل ت�أويله� ب�لقوة اأو القدرة؛ واإل مل� ك�ن لآدم يف خلقه هذه 

اخل��شة، لأن جميع اخللق خلقهم اهلل بقدرته)2(.

ُيراد به� هن� النعمة، كم� يقول الت�أويل الآخر، لق�ل اهلل يف  ب-  ولو ك�نت اليد 
ُلوَلة - »بل يُده مب�شوطة«  اأي  الرّد على اليهود – حني زعموا اأن يد اهلل َمغنْ

)1(  الرازي )تف�شري(، ج 5: 404.
)2( الطربي )تف�شري(، ج6: 194؛ وانظر جولد زيهري )اجت�ه�ت(، �ص96 = 95 من الرتجمة العربية.
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ى  ثنْنية، وذلك لأن ِنعمة اهلل ل حُتنْ�شَ ب�لتَّ ب�لإفراد، ل »بل يداه مب�شوطت�ن«  
نِيته� تهوين من �ش�أنه�)1(. ًة، ففي َتثنْ َ َكرثنْ

جـ-  ويف قوله تع�ىل: نث  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ   
اأنه  على  يدل  اهلل،  لق�ء  اأي  نثپمث،  قوله   ]21 ]الفرق�ن/  ڀمث  ڀ  
اأي  ذلك  َلِقَي  اجل�شم  هذا  َفُيَق�ل:  الو�شول،  هو  اللق�ء  لأن  ج�شم؛  تع�ىل 

و�شل اإليه وات�شل به)2(؛ وهذا من �شف�ت الأج�ش�م.

ر اأو فهم امل�شبهة هلل: ذاته و�شف�ته، فم� هو – ب�شيء  واإذا ك�ن هذا هو ت�شوُّ
الآي�ت  لهذه  ب�لن�شبة  والأ�ش�عرة  املعتزلة  خ�شومهم  موقف   – التف�شيل  من 
والأح�ديث التي ي�شتوحيه� اأولئك وي�شتندون اإليه�؟ موقف ه�تني الفرقتني مًع� 

َرينْن: ينح�شر يف اأمنْ

ي الت�شبيه، بجميع وجوهه، بقوله تع�ىل: نثٺ  ٿمث  1-   ال�شتدلل على نَفنْ
]اأي مثل اهلل[    نثٿ  ٿ     ٹ  ٹمث ]ال�شورى/ 11[. ويف ذلك 
يقول فخر الدين الرازي يف تف�شريه: »احتج علم�ء التوحيد، قدميً� وحديًث�، بهذه 
ًب� من الأع�ش�ء والأجزاء، وح��شاًل يف املك�ن  ًم� مرتكِّ الآية يف نفي كونه تع�ىل ِج�شنْ
واجلهة. وق�لوا لو ك�ن ج�شًم� لك�ن مثاًل ل�ش�ئر الأج�ش�م، فيلزم ح�شول الأمث�ل 

والأ�شب�ه له، وذلك ب�طل ب�شريح قوله تع�ىل: نث  ٺ  ٿ        ٿمث)3(.

)1(  الطربي )تف�شري(، ج6: 194؛ وانظر جولد زيهري )اجت�ه�ت(، �ص96 = 95 من الرتجمة العربية.
)2(  الرازي )تف�شري(، ج5: 16.

)3( امل�شدر نف�شه، ج5: 525.
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اإل  َبل  َتقنْ َكَمًة ل  حُمنْ الآية  واملعتزلة( هذه  )الأ�ش�عرة  اأن جعلوا  وبعد   -2
ه – بني اهلل واأي �شيء  ًه� واحًدا من التف�شري، وهو نفي املم�ثلة – على اأيِّ َوجنْ وجنْ
من َخلنِْقه، راأوا �شرورة ت�أويل الآي�ت وم� ثبت من الأح�ديث التي تخ�لفه� لتكون 
الذي  جميًع�  بينهم  امل�شرتك  الع�م  املبداأ  ح�شب  وذلك  معه�،  املعنى  يف  ِفقة  ُمتَّ

�شبق بي�نه)1(. ولنذكر الآن بع�ص املُُثل لهذا الت�أويل.

نف�شه�،  ب�لذات  يوؤولونه فيه� كله�  الوجه  ُر  ِذكنْ التي ج�ء فيه�  )ا(       ففي الآي�ت 
والذات هو بع�ص م� ُيراد ُلغًة ب�لوجه)2(. واإىل هذا الت�أويل ذهب الزخم�شري، 
ى، وهو ب�شدد ت�أويل اآية نث ڌ   ڌ  ڎمث ]الرحمن/ 27[.  َت�شَ َد املُرنْ َبعنْ
والوجه ُيعربَّ به عن اجلملة والذات، وم�ش�كني »مكة«  يقولون اأين وجه عربي 
ِقُذين من الهوان)3(. ويف هذا ترى اللجوء لّلغة وا�شتعم�ل العرب  ُيننْ كرمي 
هذين  بعد  من  نف�شه،  الت�أويل  هذا  جند  وكذلك  املراد.  الت�أويل  ير  َتربنْ يف 
َت�شى والزخم�شري، لدى الرازي ال�شني الأ�شعري املتوفى  املعتزليني: املُرنْ
اأن  ُيقرر، يف تف�شري هذه الآية ال�ش�بقة نف�شه�،  اإنه  ع�م 606هـ/ 1209م. 
اجل�شم كم�  املعروف من  املخ�شو�ص  الع�شو  ُيطَلق على  ك�ن  واإن  الوجه، 
الذات.  اإل  الآية  هذه  يف  به  يراد  اأن  ي�شح  ل  ُكله�.  الذات  على  ُيطلق 

)1( انظر م� تقدم، �ص22.
)2( املرت�شى )اأم�يل(، ج3: 46.

)3( الزخم�شري )الك�ش�ف(، ج4: 51.



8181 ذات اهلل و�صفاته

مة، واهلل تع�ىل يف راأيهم  لأنه لو اأردن� به الع�شو املخ�شو�ص كم� تقول املج�شِّ
ُكلُّه م� عدا  ِلُك  �َشَيهنْ اأنه يوم القي�مة  اأع�ش�ء واأجزاء خمتلفة، ك�ن معن�ه  له 
قول  به  ويريد  احلق،  القول  على  اأم�  ع�قل.  به  يقول  ل  م�  وذلك  وجهه، 
� يوم  َك�َل فيه؛ لأن املعنى يكون هكذا: ل يبقى حيًّ مة، فال اإ�شنْ غري املج�شِّ
القي�مة غري حقيقة اهلل اأو غري ذات اهلل �شيء، وهذا م� �شيكون ويح�شل)1(.

)ب(    وفيم� يت�شل ب�لآي�ت التي ج�ء فيه� ذكر »اليد«، على �شبيل الإفراد اأو التثنية، 
م�ش�فة هلل تع�ىل؛ نرى الأ�ش�عرة واملعتزلة يجعلونه� ت�رة كن�يًة عن و�شف اهلل 
وت�رة  ]امل�ئدة/ 64[)2(،  نث وئ  ۇئ  ۇئمث  امل�ئدة   اآية  ب�لكرم كم� يف 
اأو »يد«  الر�شول نف�شه – على تقدير كلمة  رة،  �شنْ اأو النُّ عمة  كن�ية عن النِّ

ٻ   ٻ   ٻ     ٱ   نث  الفتح  اآية  يف  كم�  لل�شي�ق  تبًع�   – حمذوفة 
ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  مث ]10[، اأي نعمة اهلل على الذين ب�َيُعوا 
اأو ُن�شرة اهلل  اأنف�شهم على الر�شول مبب�يعته،  اأكرب من نعمتهم هم  الر�شول 
َلى من ُن�شَرتهم اإي�ه)3(؛ وت�رة، اأخرًيا، ُيراد به� القوة والقدرة،  اإي�هم اأقوى واأعنْ
ومن مثل ذلك الآية التي فيه� ذكر اأن اهلل خلق اآدم بيديه، والتي �شبق اأن 

ذكرن�ه�.

)1( الرازي )تف�شري(، ج8: 17.
)2(  املرت�شى )اأم�يل(، ج13: 92-91.

)3( الرازي )تف�شري(، ج5: 644؛ والزخم�شري )الك�ش�ف(، ج3: 463.
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 على اأنه يجب اأن نذكر هن�، مرة اأخرى، اأن املتكلمني، من معتزلة واأ�ش�عرة، 
واإن جل�أوا اإىل الت�أويل يف الآي�ت التي فيه� اإ�ش�فة ع�شو اإىل اهلل تع�ىل ويف 
اأو  ب�لنعمة  »اليد«  مثاًل  لوا  ف�أوَّ التي ثبت �شحته�،  اأمث�له� من الأح�ديث 
ُفون عن الت�أويل  القدرة اأو نحو ذلك َح�َشب ال�شي�ق، ف�إن ال�ّشلف ك�نوا َيَتوقَّ
اأو  اأي جزء  اأن يكون هلل  اأن العقل قد دّل على امتن�ع  اإنهم يرون  مطلًق�. 
ع�شو، َيًدا اأو غريه�، فيجب اإًذا اأن نوؤمن بهذا القدر، واأن نفو�ص املراد بهذه 
الآية اأو تلك، اأو هذا احلديث اأو ذاك، اإىل اهلل وحده م� دامت معرفة ذلك 

فوق ط�قتن�)1(.

وراأى   ،)42  :68 القلم  )�شورة  »ال�ش�ق«   ذكر  فيه�  ج�ء  التي  الآية  )جـ(  ويف 
املج�شمة اأن املراد به� �ش�ق اهلل تبًع� لل�شي�ق، يرى بع�ص املعتزلة اأخًذا من 
املراد  يكون  فال  واإذن  القي�مة،  يوم  به  املراد  لي�ص  ذلك  اأن  اأي�ًش�  ال�شي�ق 
الع��شي  املراد ت�شوير ح�ل الإن�ش�ن  اإىل اهلل تع�ىل، بل  الع�شو  اإ�ش�فة هذا 
الت�رك لل�شالة يف اآخر عمره وقد اأذهله م� نزل به من هول املوت، اأو ح�ل 
هلل.  ال�شجود  من  تتطلبه  وم�  اإليه�  َعى  ُيدنْ حني  ال�شالة  عن  وعجزه  َهَرمه 

مس  حص   نث حس  خس   هو  الآية  �شي�ق  ب�أن  الراأي  هذا  يرى  من  وي�شتدل 
مص  جض  حض  خض  مض.ٱ  ٻ  ٻ  ٻ پ  پ        پ  پ  

ڀ   ڀ  ڀ   مث ]القلم/ 42 - 43[)2(.
)1( الرازي، ج2: 656.

)2(  �شعد الأن�ش�ري »ملتقط ج�مع الت�أويل ملحكم التنزيل« لأبي م�شلم الأ�شفه�ين املتوفَّى ع�م 254هـ، طبع كلكت� 
ب�لهند �شنة 1340هـ، �ص 91 – 92.
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على اأن هذا الت�أويل مل يعجب ل الرازي ول الزخم�شري، اإذ يري�ن اأن الآية 
وردت يف يوم القي�مة. اإنهم� يذهب�ن اإذن يف ت�أويل هذه الآية اإىل اأن ك�شف ال�ش�ق 
كن�ية عن ا�شتداد الأمر وتف�ُقم احل�ل؛ كم� يق�ل على حد تعبري الأول لالأقطع 
اأو على حد تعبري الآخر: »ك�شفت  ؛  ال�شحيح »يده مغلولة«، ول يَد ثمَّ ول غلَّ

احلرب عن �ش�قه�  على املج�ز« كن�ية عن ال�شدة)1(.

بع�ص  يف  اهلل  اإىل  م�ش�فة  وردت  التي  »قدم«  بلفظ  يت�شل  فيم�  واأخرًيا 
وذلك  الأح�ديث،  هذه  �شحة  ب�إنك�رهم  منه�  املعتزلة  تخل�ص  قد  الأح�ديث، 

موقفهم يف مثل هذه احل�لة.

واأم� الأ�ش�عرة، فقد جهدوا يف ت�أويله� حتى ل يدل �شيء منه� على جت�شيم 
النج�ح  اأرادوا  فيم�  ينجحوا  اأن  دون  كثري  ٌب  نَ�شَ ذلك  من  ون�لهم  ت�شبيه،  اأو 
املطلوب. ول نرى �شرورة لإيراد هذه الت�أويالت اأو بع�شه�، ويكفي اأن ن�شري اإىل 

مة)2(. لة قيِّ �ص »ُجولنْد زيهري«  له� درا�شة مف�شَّ َدرنْ

حلة اإىل م� بعده� من مراحل الت�شبيه،  ونرى من اخلري قبل اأن جُن�ِوَز هذه املَرنْ
اأن نلفت النظر اإىل هذه الأمور الثالثة اله�مة، واإن ك�ن تقدمت الإ�ش�رة اإىل �شيء 

منه�، وهي:

)1(  الك�ش�ف الزخم�شري، ج4: 131؛ التف�شري الكبري للرازي، ج8: 193 – 194.
)2( جولد زيهري )العقيدة وال�شريعة(، �ص103 – 104 فرن�شي = 112 – 113 عربي.
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�، ولهذا  1-  اإن الت�شبيه واإن ك�ن يف اأ�شله يرجع للقراآن، اإذا ُفِهمتنْ بع�ص اآي�ته حرفيًّ
احلديث  اأ�شح�ب  من  اأ�شرفوا  الذين  بع�ص  التج�شيم،  بل  الت�شبيه،  يف  وقع 
ِذ به�، وذلك على  احلن�بلة  يف احرتام ظواهر ن�شو�ص القراآن واحلديث والأخنْ
م� ذكرن� من قبل، لكن من احلق، فيم� نعتقد، اأن نقّرر مع هذا اأن الت�شبيه يرجع 
َلمنْ منه يف الإ�شالم كثري من  يف اأ�شله اأي�ًش� اإىل ت�أثري يهودي. هذا الت�أثري مل َي�شنْ
الء، وغريهم من الذين دخلوا يف الإ�شالم من غري العرب من  امل�شلمني الأُ�شَ
اأبن�ء الدي�ن�ت الأخرى. ومن ذلك جند »فخر الدين الرازي«  يذكر اأن اأكرث 
َء ظهور الت�شبيه يف الإ�شالم ك�ن من الرواف�ص)1(؛ ومن  هة، واأن َبدنْ اليهود م�شبِّ
املعروف يف ت�ريخ الإ�شالم الفكري اأن اأكرث هوؤلء الرواف�ص ك�نوا يف الأ�شل 
من اليهود، اأو ممن ت�أثروا ب�لتوراة اإىل حد كبري. على اأنن� منيل اإىل اعتق�د اأن 
�شبيهية يرجع اإىل القراآن  �شيمية اأو التَّ جنْ يكون ال�شبب القوّي يف هذه النزعة التَّ

واحلديث، قبل اأن يرجع لأثر التوراة.

2-  اإنه واإن ك�ن بع�ص احلن�بلة الأتنْقِي�ء وقعوا يف التج�شيم اأو الت�شبيه، ف�إن من اخلط�أ م� 
َبل ك�ن من الذاهبني هذا املذهب.  يذكره بع�ص املعتزلة من اأن الإم�م اأحمد بن َحننْ
ُهون اهلل عن  الت�شبيه  اإنه ك�ن كم�لك بن اأن�ص، وغريه من رج�ل ال�شلف، الذين ُيَنزِّ
ُكُتون عن الكالم يف الآي�ت والأح�ديث املت�ش�بهة،  طيل من ال�شف�ت، وَي�شنْ عنْ وعن التَّ

ِله �شيء كم� ج�ء يف القراآن نف�شه)2(. م ب�أن اهلل ل �شبيه له ولي�ص َكِمثنْ مع اجَلزنْ

)1(  الرازي )اعتق�دات(، �ص63.
 »R. Strathmann  2(   ال�شهر�شت�ين )كيورتن(، ج1: 65؛ الرازي )اعتق�دات(، �ص66؛ انظر كذلك »�شرتومت�ن(

دائرة املع�رف الإ�شالمية م�دة ت�شبيه Tasbih، ج4: 720.
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3-   اإن القراآن لي�ص هو وحده الذي اأوحى للمعتزلة مذهبهم يف ذات اهلل و�شف�ته 
وغري ذلك من م�ش�ئل علم الكالم يف اأغلب الأمر. بل اإنهم و�شلوا لتكوين 
اأي  اليون�ن  فل�شفة  مب� عرفوا من  َتِعيننَي  ُم�شنْ اخل��ص،  بتفكريهم  املذهب  هذا 
معرفة  يف  الأوائَل  الكالمية،  الإ�شالمية  الفرق  بني  من  ك�نوا،  املعتزلة  اأن 
هذه الفل�شفة والإف�دة منه�. ثم وجدوا، بعد هذا، يف القراآن م� ي�شهد بظ�هره 
ُلوه، كم�  وه على الظ�هر، وم� ي�شهد خل�شومهم كذلك بظ�هره ف�أوَّ ملذهبهم َف�أَقرُّ

راأين�. و�شيجيء لهذا كله زي�دة بي�ن.

اإنهم  الت�أويل.  من  النوع  هذا  بداأوا  الذين  هم  يكونوا  مل  املعتزلة  اإن  ثم 
رين  املف�شِّ ببع�ص  املت�ش�بهة  الآي�ت  لبع�ص  الت�أويل  من  رنْب  ال�شّ بهذا  م�شبوقون 
هم،  لهم  الن�حية  هذه  يف  والف�شل  مذهبهم)1(  ل  اأهنْ غري  من  احلديث  ورج�ل 
لوا كل م� ُيوؤنِْذن ب�لت�شبيه يف القراآن)2(،  كم� يقول بحق »جولد زيهري«  هو اأنهم اأوَّ
ُجوع  ق من ذلك ب�لرُّ َحقُّ ل التَّ هنْ َتِعينني بكل الو�ش�ئل اللغوية وغريه�. ومن ال�شَّ ُم�شنْ

اإىل تف�شري ك�لك�ش�ف، مثاًل للزخم�شري.

مة  ًم�، اأو فيه بع�ص �شف�ت الأج�ش�م، كم� تذهب املج�شِّ واإذا ك�ن اهلل ِج�شنْ
دون  تندين اإىل م� راأين� من القراآن واحلديث ، ف�إنهم بعد ذلك ُيَحدِّ وامل�شبهة، ُم�شنْ

)1(   انظر جولد زيهري )اجت�ه�ت(، �ص107 = 106 – 107 عربي، حيث اأ�ش�ر اإىل ت�أويل جم�هد، املحدث املعروف 
.� وتلميذ ابن عب��ص، وت�أويل عطية العويف )111هـ؛ 729م( لآية روؤية اهلل ت�أوياًل جم�زيًّ

)2(  انظر جولد زيهري )اجت�ه�ت(، �ص110 من الأ�شل والرتجمة العربية.
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 ،� ر والفهم اإىل اآخر ال�شوط. حقًّ رهم هلل، وي�َشرُيون يف هذا الت�شوُّ مذهبهم يف ت�شوُّ
اإنه م� دام اهلل يف ذاته هكذا كم� َيَرون، فالُبدَّ اإًذا اأن يكون يف جهة هي ال�شم�ء 
َتِقرُّ  لأنه� اأ�شرف اجله�ت كم� ج�ء يف القراآن؛ واأن يكون مثل املُُلوك له عر�ص َي�شنْ
الدار  ويف  والأر�ص،  ال�شم�ء  بني  انتق�لته  وذاك  هذا  بعد  له  تكون  واأن  عليه؛ 

الأخرى حيث ُيعَر�ص الن��ص عليه للح�ش�ب.

اإًذا، علين� الآن ُمَع�جلة هذه النواحي الثالث: الكون يف جهة هي ال�شم�ء، 
َلة. وبهذا  قنْ َتِقل حيث يريد، اأي جتوز عليه النُّ ا على العر�ص، وكونه َيننْ َتِقرًّ كونه ُم�شنْ
هة، كم� يتم لن� اأي�ًش� التمهيد ملعرفة موقف  َمة اأو امل�شبِّ ُم مذهب املَُج�شِّ َيتمُّ لن� ر�شنْ
الذي  املذهب  هذا  املذهب.  هذا  من  ومعتزلة  اأ�ش�عرة  من  الآخرين  املتكلمني 
ُد َلُه �َشَنًدا  يجعل من اهلل تع�ىل َمِلًك� له من �شف�ت الإن�ش�ن غري قليل، ومع هذا جَتِ

من الن�شو�ص الدينية: القراآن واحلديث!

الراأي  َتونْحني هذا  ُم�شنْ هة  امل�شبِّ تقول  ال�شم�ء، كم�  1-  اهلل موجود يف جهة، هي 
�شرنى،  كم�  الآي�ت،  هذه  اأن  النظر  َيلنِْفُت  ومم�  القراآن.  يف  كثرية  اآي�ت  من 
َور ك�ن الغر�ص الأهمُّ  َور املكية. وهذه ال�شُّ كله� اأو اجل�نب الأكرب منه� من ال�شُّ
منه� تقرير الدين اجلديد والعقيدة اجلديدة يف اهلل، بعد اإظه�ر ب�طل م� عليه 
ور،  امل�شركون من عق�ئد ل تتفق والعقل. اإًذا، ال�شتن�د اإىل اآي من هذه ال�شُّ
ر ذات اهلل و�شف�ته َح�َشب الدين اجلديد،  تيح�ُء هذه الآي، لفهم وت�شوُّ اأو ا�شنْ
� ل غرابة فيه! اأم� الوقوف دون ت�أويل هذه الآي�ت لفهم املراد  يكون اأمًرا طبيعيًّ
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منه� ح�شب ط�قة العقل الإن�ش�ين، كم� ك�ن يريد الر�شول ورج�ل ال�شلف، 
َهم، واأن  ٌر قد ل يقبله من يرى – بحّق – اأن القراآن اأُوِحَي اإىل النبي ِلُيفنْ ف�أمنْ
على النبي نف�شه بي�نَه، وبخ��شة م� ك�ن منه غ�م�ًش� يف ح�جة اإىل تف�شري، ومن 
يرى مع هذا اأن من حق عقله عليه اأن يح�ول اأن يفهم كل �شيء لي�شل اإىل 
احلقيقة التي قد يكون دونه� اأحي�نً� ِحَج�ٌب اأو ُحُجب! ِلرَنَ اإًذا بعد هذا، كيف 

مة اأو امل�شبهة. تفعل هذه الفرقة املج�شِّ

]امللك/  چمث  چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   اهلل:نثڄ   قول  القراآن  يف  ج�ء 
]الأنع�م/ 3[. فك�ن يف ه�تني  نثڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃمث  16[! وقوله: 
مة اأو امل�شبهة تذهب اإىل اأن هلل مك�نً� يخت�ص به وهو ال�شم�ء كم�  م� يجعل املج�شِّ
هو �شريح القراآن. اأم� قوله يف الآية الث�نية: نثڃ  ڃمث، في�شرفونه طبًع� عن 
املعنى الظ�هر ب�لت�أويل، ل�شتح�لة اأن يكون اهلل يف ال�شم�ء والأر�ص مًع�)1(. واأي�ًش� 
ج�ء يف القراآن: نثڄمثاأي اهلل نث  ڤ    ڤ  ڤمث ]الأنع�م/ 61[؛ وقوله، 
ُمَتَحدًث� عن املالئكة: نث ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆمث ]النحل/ 50[ 
اأن ق�لت هذه الفرقة ب�أن اهلل موجود يف اجلهة  اأي�ًش�  فك�ن من ه�تني الآيتني 
ُدوا اجلهة، نوًع� م�، فق�لوا  التي هي فوق هذا الع�مل كم� تفيد الآية الأوىل؛ ثم َحدَّ

اإنه� فوق املالئكة كم� تقول الآية الأخرى)2(.

)1(  الرازي )تف�شري(، ج3: 10 .
)2( الرازي )تف�شري(، ج3: 19؛ ج4: 147.
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ِنُدوا مذهبهم بعد ذلك ب�آي�ت  ر يف اأن َي�شنْ ومل جتد هذه الفرقة �شيًئ� من الُع�شنْ
اأخرى. مثاًل ج�ء يف القراآن: نث  ې  ې  ې  ې  مث ]املع�رج/ 5[؛ 
ِفية و�شول كالم اهلل واأوامره اإىل من ي�شطفيه من َخلنْقه:  اإىل اهلل وقوله، بي�نً� ِلَكينْ

خب   حب    جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی     ی   ی   ی   ىئ    ىئ   نثىئ  

مب  ىب   يب  جت مث ]ال�شورى/ 51[. فك�ن لهوؤلء املج�شمة وامل�شبهة اأن 

ي�أخذوا من الآية الأوىل اأن اهلل تع�ىل يف حهة اأعلى من جهة املالئكة، وهذه اجلهة 
املالئكة  اإن  ُيق�ل  اأن  ي�شح  للم�شلمني، حتى  الع�م  ر  الت�شوُّ َح�َشَب  ال�شم�ء  هي 
بري اأدق قوله  َهُموا كذلك من الآية الث�نية، اأو بتعنْ َعُد اإليه. كم� اأن لهم اأن َيفنْ َت�شنْ
نة، وهذا  فيه�: نثحئ  مئ  ىئ  يئمث، ُيوِحي ب�أن اهلل يف مك�ن ُمَعنيَّ وجهٍة ُمعيَّ

ح اأن يكون بينه وبني من ُيَكلِّمه حج�ب)1(. لَي�شِ

2-    واإن ك�ن اهلل يف جهة هي ال�شم�ء، فم�ذا مَينَْنُعه اأن ي�شتقّر على عر�شه، الذي 
على  ن  ف�لكونْ �شيء؛  ل  اأراد؟  متى  م�أثور،  هو  كم�  اهلل  َخَلق  م�  اأعظم  هو 
اأم�رات العظمة واجلالل، والقراآن ببع�ص ن�شو�شه يجعل هذا  العر�ص من 
القراآن، يف بع�ص م�  �، جند يف  حقيقة ل رينْب فيه� يف راأي امل�شّبهة)2(. حقًّ

ي�شف به اهلل اليوم الآخر وم� يكون فيه من ح�ش�ب وجزاء، قوله:  نثژ  

)1(   الرازي )تف�شري(، ج5: 547.
)2( انظر مثاًل الق��شي عبد اجلب�ر )تنزيه(، �ص224.
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نث  ک  گ  گ   املالئكة[  من  )1(]يريد  ژ  ڑ  ڑ  ک  کمث 
گ  گ     ڳ  مث ]احل�قة/ 17 - 18[. فهن� تقول امل�شبهة ب�أن ذلك �شريٌح 
ُل املالئكة العر�َص ل معنى له. ويوؤكد  يف اأن اهلل على العر�ص، واإل ك�ن َحمنْ
�ص الن��ص على اهلل  م قول اهلل يف الآية الث�نية: نثگمث، لأن َعرنْ هذا الَفهنْ

ا على عر�شه)2 (. َهم لو ك�ن اهلل ُم�شتِقرًّ يف هذا املوقف ُيفنْ

والقراآن مع هذا ذكر ا�شتواء اهلل على العر�ص يف اأكرث من مو�شع ملن��شب�ت 
خمتلفة. ففي �شورة طه املكية جند نث ڈ     ژ  ژ  ڑ  مث ]5[، ويف �شورة 

اأي�ًش� جند: نثڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ   يون�ص املكية 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇمث ]3[؛ ويف �شورة ال�شجدة املكية كذلك جند: نث ڦ   ڦ   
 .]4[ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ   چ  چ  چمث 
�ف اإليه� من الأح�ديث التي ت�شري  اًل عم� مُينِْكن اأن ُي�شَ هذه الآي�ت واأمث�له�، َف�شنْ
� اأن تدفع بظ�هره� امل�شبهة اإىل تكوين الآراء التي ذهبوا اإليه�  ًة حقًّ معه�، ك�نت َحِريَّ

يف ذات اهلل و�شف�ته.

3-  وبعد اأن �شح للم�شبهة، يف راأيهم، اأن يكون اهلل يف ال�شم�ء، واأن ي�شّح له اأن 
َنى اأن ينتقل اإىل اأي  َي�شتِقرَّ على العر�ص، اأج�زوا عليه احلركة وال�شكون، مِبَعنْ

)1( انظر اأي�ًش� 40: 7 )غ�فر – مكية( حيث ذكر العر�ص واملالئكة الذين يحملونه.
)2(  الرازي )تف�شري(، ج8: 201.
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اجله�ت يريد. وقد اأ�شعفهم القراآن واحلديث كذلك، مب� يريدون من دليل. اإن 
حي� اإليهم مبذهبهم يف  مل نقل اإن القراآن واحلديث وحدهم� ك�ن� هم� اللذين اأونْ

هذه الن�حية اأي�ًش�.

ەئ   نث  اجلديد:  الدين  يف  خلوا  َيدنْ مل  للَّذين  تخويًف�  اهلل،  يقول  مثاًل، 
ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ ېئ  ېئ  ېئمث ]البقرة/ 
210[، ويقول يف مو�شع اآخر، يف �شراحة كبرية، مبن��شبة و�شف اليوم الآخر وم� 
يكون فيه من ح�ش�ب: نث ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    مث ]الفجر/ 22[؛ ويقول 

نثڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   يف هذه احل�لة نف�شه�: 
ڄمث ]الكهف/ 48[. ففي هذه الآي�ت، ومن املمكن اإ�ش�فة اأخرى اإليه�، دليل 
�َشُر فيه اخللق جميًع�، ويف  ر يف املك�ن الذي ُيحنْ يف راأي امل�شبهة على اأن اهلل يح�شُ
ة وكلمة نثڦمث  يف هذه الآية ت�شري  هذا املك�ن ُيعر�ص عليه الن��ص. وبخ��شَّ
َر�ُص  ر يف هذا املك�ن ثمَّ ُيعنْ ب�شراحة، يف راأي امل�شبهة دائًم�، اإىل اأن اهلل تع�ىل يح�شُ

عليه الن��ص)1(.

وكم� َوَجَدت هذه الفرقة من القراآن اإيح�ًء مبذهبهم و�َشَنًدا له، وجدت هذا 
كذلك يف احلديث اأي�ًش�، نعني هن� حديث النزول امل�شهور الذي ورد يف موا�شع 
كثرية يف كتب احلديث امل�شهورة. عن اأبي ُهَرينَْرَة اأن ر�شول اهلل  ق�ل: »يتنزل 

)1( الرازي )تف�شري(، ج4: 327.
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الأخري،  الليل  ثلث  يبقى  حني  الدني�،  ال�شم�ء  اإىل  ليلة  كل  وتع�ىل  تب�رك  ربن� 
ف�أغفر  ي�شتغفرين  من  ف�أعِطيه  ي�ش�ألني  من  له؟  ف�أ�شتجيب  يدعوين  من  فيقول: 
َلة  قنْ �، على كون اهلل يف ال�شم�ء وجواز النُّ له«)1(. ودللة هذا احلديث، اإن ُفِهَم حرفيًّ

عليه، بل على انتق�لته فعاًل، وا�شحة ل َلبنْ�ص فيه�.

هذا هو مذهب امل�شبهة فيم� يت�شل ب�هلل من هذه النواحي الثالث: كونه 
يف ال�شم�ء. ا�شتقراره على العر�ص، انتق�له اإىل بع�ص اجله�ت؛ وهذا هو موقفهم 
املتكلمني  موقف  هو  م�  وذاك،  وبعد هذا  به.  وي�شتدلون  ُحونَه  َتونْ َي�شنْ القراآن:  من 
وا�شتندوا  اأولئك  ا�شتوح�ه�  التي  لالآي�ت  ب�لن�شبة  واأ�ش�عرة،  معتزلة  الآخرين: 

اإليه�.

موقف املعتزلة والأ�ش�عرة هن� هو مثل موقفهم يف الق�شم الأول من الآي�ت 
التي ُتوِحي بظ�هره� اأن اهلل ج�شم اأو فيه بع�ص �شف�ت الأج�ش�م. نعني بي�ن اأن 
ولو  ك�لكون يف جهة  م�،  �شيء  َخلنْقه يف  من  �شيًئ�  ي�شبه  اأن  اًل عن  عقنْ ه  ُمَنزَّ اهلل 
ك�نت ال�شم�ء. وال�شتقرار على �شيء ولو ك�ن العر�ص، واحلركة والنتق�ل ولو 
ُد فيه  �شُ ك�ن هذا يوم القي�مة واجتم�ع الن��ص للح�ش�ب واجلزاء. وهذا كله م� َيعنْ

نث  ٺ  ٿ         �شبق ذكره�:  التي  َكَمة  املُحنْ اجل�معة  املوجزة  الآيُة  َل هذه  الَعقنْ
ٿمث ]ال�شورى/ 11[.  ثم بعد بي�ن اأن العقل ُيِحيُل هذا الذي ذهب اإليه 

)1(  البخ�ري )�شحيح( كت�ب التوحيد، ج4: 241؛ وانظر اأي�ًش� ابن �شعد )طبق�ت(، ج6: 37.
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امل�شبهة، وال�شت�شه�د فيه بهذه الآية، يعملون على ت�أويل الآي�ت التي ا�شتدل به� 
ة الت�شبيه. ُعَد عن َمِظنَّ هة، ب�أية طريقة من ُطُرق الت�أويل، َلَتبنْ امل�شبِّ

1-  مثاًل يف قوله تع�ىل: نث ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چمث ]امللك/ 16[، 
ل يرى الأ�ش�عرة واملعتزلة اأن يف ذلك م� يدل على اأن اهلل يف ال�شم�ء. بل 
اهلل،  بوجود  ين  ُمِقرِّ ك�نوا  العرب[  بع�ص  ال�شواب  ]لعل  العرب  اأن  الأمر 
هة- اأ�شرف  لكنهم ك�نوا يعتقدون اأنه يف ال�شم�ء لأنه� -على َوفنِْق قول امل�شبِّ
�ِشف بكم الأر�ص، ي�  اجله�ت والأم�كن؛ فك�أن اهلل يقول لهم اأت�أمنون اأن َيخنْ
َهُدون له ب�لقدرة على اأنه يفعل م�  هوؤلء الذين تعرتفون ب�أنه يف ال�شم�ء وَت�شنْ

ي�ش�ء)1(! ويف قوله: نثڭ  ڭ  ڭ  ۇمث ]النحل/ 50[. وقوله: نث ٹ  
الفرقتني  ه�تني  راأي  يف  هن�  ة  ِقيَّ الَفونْ ]الأنع�م/61[؛  ڤمث  ڤ   ڤ    
القدرة  ِق يف  والَفونْ ب�لُعُلّو  ُل  ُتوؤَوَّ بل  املك�ن،  لي�شت يف  واملعتزلة(  )الأ�ش�عرة 

ر، بدليل قوله يف مو�شع اآخر حك�ية عن فرعون وملئه: نثۀ  ۀ   والَقهنْ
ہمث ]الأعراف/ 127[)2(. ذلك ب�أنه من املفهوم اأن فرعون مل يكن 
اإ�شرائيل، بل ك�ن فوقهم فقط بقوته  ُموؤِمني بني  اأعلى من  ي  يف مك�ن ح�شِّ

و�شلط�نه، واأخرًيا، قول اهلل يف �شورة اأخرى: نث  ىئ  ىئ          ىئ   ی  ی  ی  
ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خبمث ]ال�شورى/ 51[، ل دللة يف 

)1(  �شعيد الأن�ش�ري )ج�مع(، �ص90.
)2( 153 الرازي )تف�شري(، ج4: 147.
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ُجُبه فيه عن َخلنْقه  لفظ نثحئ  مئ  ىئ  يئمث  على اأن اهلل يف مك�ن ُمَعني َيحنْ
يتكلَّم وهو ليراه، ك�ن هذا  ك�ئًن�  �شمع  اإذا  الإن�ش�ن  اأن  املعنى  اإن  حج�ب. 
ب�لن�شبة له �شبيًه� مب� لو ك�ن يتكلم من وراء حج�ب ِبَجِ�مَع َعَدم روؤية املتكلم 
التعبرينثمئ  ىئ  يئمث  هذا  ا�شتعم�ل  ز  جُتَوِّ امل�ش�بهة  فهذه  احل�لتني،  يف 

.)1(� ا�شتعم�ًل جم�زيًّ

نثژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   اآية:  2-  ثم يرون دائًم� )الأ�ش�عرة واملعتزلة( يف 
اهلل  اأن  من  اللفظ  ظ�هر  عليه  يدّل  م�  لي�ص  املراد  اأن  ]احل�قة/ 17[  کمث 
لهم،  ح�جة  يف  اهلل  لك�ن  واإلَّ  الثم�نية؛  املالئكة  هوؤلء  ويحمله  العر�ص  يف 
وهوالغني عن كل اأحد وعن كل �شيء من َخلنِْقه. يجب اإًذا، يف راأيهم، �شرف 
ُم اأن اهلل – وقد اأنزل كت�به للن��ص جميًع� من الع�مة  ِبري عن ظ�هره، وَفهنْ عنْ هذا التَّ
ره  وُّ واخل��شة يف الذك�ء والفهم – يَخ�ِطُب الن��ص مب� َيَتَع�َرُفونه ويقدرون على َت�شَ
هم اأن يكون للملك عر�ص ي�شتقر عليه  َر اأو َيفنْ وَّ ِمه. واجل�هل ل ميكن اأن َيَت�شَ وَفهنْ
تع�ىل.  ب�لن�شبة هلل  الأمر كذلك  اإظه�ًرا جلالله و�شلط�نه، ول يكون  اأراد  متى 
اأنه  على  احلرام)2( هلل  البيت  اإ�ش�فة  فيه�  التي  الآية  يف  كم�  ذلك  والأمر يف 
بيته، واحلديث الذي يقول اإن احلجر الأ�شود ميني اهلل يف الأر�ص)3(. بل اإن يف 

)1( امل�شدر ال�ش�بق، ج5: 547.
)2( 14: 37 )�شورة اإبراهيم – مكية(.

)3(  الرازي )تف�شري(، ج8: 201.
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ِف َحَملِة العر�ص ب�لإمي�ن يف اآية اأخرى )40: 7 غ�فر – مكية( دلياًل  – كم�  و�شنْ
يذهب الزخم�شري بحق – على اأن اهلل لي�ص ج�شًم� ولي�ص حمموًل حقيقة 
َف هوؤلء املالئكة ب�أنهم راوؤون وُمَع�ِيُنون له، ل موؤمنون  يف العر�ص؛ واإلَّ لُو�شِ
ال�شيء)1(.  هذا  عن  غ�ئًب�  ك�ن  من  م�  ب�شيء  ب�لإمي�ن  يُو�شف  اإمن�  لأنه  به، 
املراد  فلي�ص  ونحوه�،   ]5 ]طه/  ڑمث   ژ   ژ   ڈ      نث  اآية:  واأم� 
هة؛ بل لي�ص التعبري  � على عر�ص حقيقي كم� ترى امل�شبِّ منه� ا�شتواء حقيقيًّ
ر للع�مل ُكلِّه: اأر�شه و�شم�ئه، والقدرة  »ب�ل�شتواء«  اإلَّ كن�يًة عن املُلنْك والَقهنْ
عليه. والأمر يف هذا ِمثنْل م� نقول: ا�شتوى فالن على العر�ص، نريد به تولية 
ة؛ ومثل م� يق�ل: َيُد  َبتَّ املُلنْك، دون اأن يجل�ص هذا الذي توىلَّ على ال�شرير األنْ
اأن  نريد  اخلري؛  عن  ُلولة  َمغنْ مقبو�شة  الآخر  فالن  وَيُد  ب�خلري،  مب�شوطة  فالن 

الأول كرمي، واأن الث�ين بخيل، واإن ك�ن اأحدهم� اأو كالهم� مقطوع اليد)2(.

3-  واأخرًيا، يف الآي�ت والأح�ديث التي تدلُّ بظ�هره� على اأن اهلل يتحرك وينتقل 
ُفه� اأي�ًش� عن هذا الظ�هر، م� دام العقل َدلَّ بال  رنْ من مك�ن اإىل اآخر، يجب �شَ
ِعُده� عن املعنى الذي  َلِة على اهلل تع�ىل، وت�أويله� مب� ُيبنْ رينْب على ا�شتح�لة النقنْ

اأرادت امل�شبهة فهمه منه�.

مثاًل قوله تع�ىل: نث ى  ائ  ائ  ەئ  ەئمث ]الفجر/ 22[، وقوله: 

)1( الزخم�شري )الك�ش�ف(، ج3: 361.
)2(  امل�شدر ال�ش�بق، ج3: 427.



9595 ذات اهلل و�صفاته

ل  ُيوؤَوَّ  ،]210 ]البقرة/  ۈئمث  ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ      ەئ   ەئ   نث 
هذا  وِمثنُْل  ب�أ�ِشه.  اأو  اأمِره  ب�إتي�ن  اللفظ  ح�شب  هلل  امل�ش�ف�ن  والإتنَْي�ن  املجيء 
ُم الكالم بتقدير كلمة حمذوفة( كثري يف اللغة العربية على  َفهنْ ال�شتعم�ل )اأي 
م� هو معروف، وورد يف القراآن نف�شه)1(. بل اإن يف القراآن نف�شه دللة على �شحة 

هذا الت�أويل، وذلك يف قوله: نثۉ  ې  ې      ې  ې  ى   ى   ائ  ائ  
ەئمث ]النحل/ 33[ وقوله: نث چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ        ڎ  مث ]الأعراف/ 5[.

واأم� حديث النزول، فمن الي�شري ت�أويله، ب�أن املراد من نزول اهلل، ل نزوله 
ة من  �، بل ُقرنْب اإج�بته ملن دع�ه اأو �ش�أله �شيًئ� يف هذه الَفرتنْ � ومك�نيًّ يًّ حقيقة ِح�شِّ
الليل، وهي الثلث الأخري كم� ج�ء يف احلديث، حيث ل يكون َيِقًظ�، يف ح�لة 
ع هلل، اإل من ك�ن اهلل اأقرب اإىل اإج�بته مل� ي�ش�أل واأرجى لقبول دع�ئه  رُّ عب�دة وَت�شَ

من �شواه من الن�ئمني الغ�فلني عن عب�دة اهلل ودع�ئه.

وبني  جهة  من  هة  امل�شبِّ ر  ت�شوُّ بني  ال�شديد  الختالف  عرفن�  وقد  والآن، 
ر الأ�ش�عرة واملعتزلة من جهة اأخرى، هلل: ذاته و�شف�ته، وكيف ا�شتوحى اأو  ت�شوُّ
ر  ا�شتند كل فريق للقراآن واحلديث فوجد فيهم� الإله�م والدليل ، ن�شتطيع اأن ُنقرِّ

مة. هة اأو املج�شِّ ب�أن احلق مل يكن يف ج�نب امل�شبِّ

)1(   مثاًل، �شورة يو�شف )12: 82( ففيه� يقول اأولد يعقوب لأبيهم، عندم� رجعوا من م�شر، بدون اأخيهم يو�شف 
الذي احتجزه عزيزه�:  نثڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں   مث، يريدون اأهل القرية.
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ي، لفهم  قلن� فيم� �شبق)1(: اإن ا�شتيح�ء هذه الآي�ت الكثرية: ومعظمه� مكِّ
� ل غرابة فيه. ومعنى هذا اأن  ر اهلل ح�شب الدين اجلديد ك�ن اأمًرا طبيعيًّ اأو ت�شوُّ
م�  فيه. على  اأخط�أوا  الذي  ال�شبيل. لكن  ُيخِطُئوا حني �شلكوا هذا  امل�شبهة مل 
نعتقد، هو اأنهم قد ف�تهم معرفة احلكمة – اأو عدم اللتف�ت اإليه� واعتب�ره� – 
يف اأن ي�شتمل القراآن واحلديث على بع�ص التعبريات املج�زيَّة التي ل ت�شح اأن 
مثُل  ذلك  يف  َمَثُله  القراآن،  يخ�طب  اأن  وجوب  احلكمة  هذه  من   .� حرفيًّ َهَم  ُتفنْ
، كل فريق و�شنف من الن��ص مب� يعرفون اأو يقدرون على فهمه  ِييٍّ اأي كت�ب َوحنْ
فقد  م�شهور.  اجل�هلة معروف  ال�شوداء  اجل�رية  ب�ش�أن  الر�شول  ره. وحديث  وت�شوُّ
َي الر�شول  �ش�أل الر�شول هذه اجل�رية عن اهلل اأين هو؟ ف�أج�بت: يف ال�شم�ء، فر�شِ

َبل اإّل من الع�مة اأمث�ل هذه اجل�رية. ى وُتقنْ �شَ هذه الإج�بة التي ل ي�شحُّ اأن ُترنْ

اأن تفهم هذه الآي�ت  ليم  لكنه من غري املعقول، ومن خم�لفة املنطق ال�شَّ
اإىل  بذلك  ن�شل  واأن   ،� األف�ًظً به�  ُتوِحي  التي  املع�ين  على  احلديث  من  ونحوه� 
الن ك�لإن�ش�ن،  ر اهلل ك�أنه اإله اإن�ش�ين ل اأكرث ول اأقل! اإله له وجه ويدان وِرجنْ ت�شوُّ
ويجل�ص وينتقل ك�لإن�ش�ن؛ حتى و�شل الأمر ببع�ص هوؤلء املج�شمة الُغالة اإىل 
وبخ��شة،  اأ�شب�ر!  �شبعة  م�ش�حته  ا كبرًيا، ج�شم  ُعلوًّ تع�ىل عن ذلك  ب�أنه،  القول 
هة املج�شمة،  والقراآن لي�ص فيه اإ�ش�رة قريبة اأو بعيدة لكثري مم� ق�ل به هوؤلء امل�شبِّ

)1( انظر �ص 86.
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مم� هو اأثر من اآث�ر التوراة التي ت�أثر به� امل�شلمون من العرب الأ�شالء، اأو من غري 
العرب يف الإ�شالم.

ومم� يجب اأن ن�شري اإليه هن� اأن موقف املتكلمني، الأ�ش�عرة واملعتزلة، �شدَّ 
هة، قد َوَقَفه من قبل بع�ص رج�ل اليهودية الأعالم، اأمث�ل فيلون  املج�شمة وامل�شبِّ
�شد م�شبهة بني ِجلنَْدِته)1( اليهود الذين ك�نوا يعتمدون على ن�شو�ص من التوراة 

نف�شه� يفهمونه� ح�شب ن�شو�شه� احلرفية.

واإذا ك�ن رج�ل ال�شلف الأوائل ل يرون ت�أويل الآي�ت والأح�ديث املت�ش�بهة 
منه�  املراد  تعيني  وَيِكُلون  به�،  والإمي�ن  ب�لت�شديق  يكتفون  ك�نوا  بل  راأين�،  كم� 
اإىل اهلل العليم احلكيم؛ واإذا ك�ن بع�ص هوؤلء دخلوا بجمودهم على الن�شو�ص 
راأوا، من  هة؛ واإذا ك�ن الأ�ش�عرة واملعتزلة  اأو امل�شبِّ مة  وظواهره�، يف ط�ئفة املج�شِّ
ت�شري  التي  املع�ين  ملعرفة  الن�شو�ص  هذه  ت�أويل  �شرورة  القراآن،  واحرتام  العقل 
الواجب واخلري  اأنه من  ف�إنن� نرى  اإذا ك�ن الأمر كذلك،  – نقول  اإليه� ظواهره� 
اأن  بعد  الن�شو�ص وفيم� حتتمله من مع�ٍن.  للع�مة عدُم اخلو�ص يف هذه  ب�لن�شبة 
ف�لواجب عليهم  اأم� اخل��شة،  الت�شبيه.  اأو  التج�شيم  اإف�دة  اأنه� بعيدة عن  ُموا  ُيَفهَّ
خ��شة  ب�شفة  يتفق  ومب�  الدين،  واأ�شول  اللغة  وقواعد  وال�شي�َق  يتفق  مب�  ت�أويله� 
َكَمَة الوا�شحة الأخرى. ذلك خرٌي يف راأين� من اأن نقول ب�شفة ع�مة  والآي�ت املُحنْ

)1( ِجلنَْدته: قومه وع�شريته. )م(.
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لَم واإىل  »اأ�شنْ اإىل بي�ن املراد من هذه الآي�ت  ب�أن عدم التعر�ص  كم� ق�ل الرازي، 
َمة اأقنْرب«)1(. احِلكنْ

هذا، واإذا كن� راأين� الأ�ش�عرة واملعتزلة ك�نوا ِحلنًْف� واحًدا �شد املج�ّشمة اأو 
و�شف�ته،  اهلل  تدور حول  م�ش�ئل  من  الآن  ع�جَلن� حتى  مب�  يت�شل  فيم�  هة،  امل�شبِّ
ف�إنن� �شرنى فيم� �شي�أتي اأن ُكالًّ من ه�تني الفرقتني )الأ�ش�عرة واملعتزلة( �شيكون 
َتنينْ من امل�ش�ئل املتعلقة اأي�ًش�  ًم� اأَلدَّ اخل�ش�م لالآخر فيم� يت�شل مب�ش�ألتني َه�مَّ َخ�شنْ
ب�هلل و�شف�ته: م�ش�ألة الروؤية، وم�ش�ألة الكالم. وهذا مل مَينْنع امل�شبهة اأي�ًش� من اأن 
يكون لهم راأٌي خ��ص يف بع�ص م� �َشَيُدور حوله النزاع واجلدل. و�شرنى اأي�ًش� اأنه 
ُدُر ُكلُّ فريق عن املبداأ  َي�شنْ يف ه�تني امل�ش�ألتني، كم� �شبق يف امل�ش�ئل الأخرى، 
الع�م الذي �شبق التف�ق عليه. نعني اعتب�ر الآي�ت التي تدلُّ ملذهبه حُمَكمة ل 

ي�شح ت�أويله�، ورّد الأخرى ب�لت�أويل اإليه�.

)1( الرازي )تف�شري(، ج5: 216.
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1 - م�صاألة الروؤية

ال�شنة  اأهل  بني  اله�مة  ال�شفة  ذات  النزاع  م�ش�ئل  اإحدى  هي  امل�ش�ألة  ا-   هذه 
ترجع  وهي  القراآن،  من  �شنده  منهم�  كلٌّ  ب�شهولة  فيه�  يجد  التي  واملعتزلة 
بني  َبة  ِن�شنْ من  يكون  اأن  م� يجب  وت�شّور  اهلل  ذات  ت�شّور  اإىل الختالف يف 

ال�شخ�ص الرائي واملو�شوع املرئي.

ٺ   ڀ     . ڀ  ڀ     پ   نث  الآيتني  ه�تني  على  ال�شنة  اأهل  ويعتمد 
التي هم�  وب�ل�شورة  ب�شي�قهم�،  ف�إن ه�تني الآيتني  ]القي�مة/ 22 - 23[  ٺمث 
جزٌء منه�، �شريحت�ن يف اأنه �شيكون من مت�م نعمة املوؤمنني وُح�شن ثَوابهم اأن َيَرُوا 
اهلل على كيفية ل يعلمه� اإل اهلل وحده. ول�شراحة ه�تني الآيتني، يف راأي اأهل 
، وردوا  َكَمَتنينْ ال�شنة، يف الدللة على مذهبهم من جواز روؤية اهلل، جعلوهم� حُمنْ
�ُشرنْ عليهم مع هذا  � من الآي�ت الأخرى)1( ومل َيعنْ اإليهم� م� يخ�لفهم� بن�شه حرفيًّ
جملة  البخ�ري)2(  روى  قدنْ  حقيقة  احلديث.  من  ملذهبهم  اآخر  �شنًدا  يجدوا  اأن 
اأح�ديث �شريحة يف هذا املعنى ج�ء فيه� قول الر�شول: »اإنكم �شرتون ربكم عي�نً�« 
واأن الن��ص ق�لوا ي� ر�شول اهلل هل نرى ربن� يوم القي�مة؟ ف�أج�بهم ب�أنهم �شريونه كم� 
ن القمر الآن ليلة البدر وال�شم�ص لي�ص دونه� �شح�ب، وهذا وذاك يجعل اأهل  يرونْ

)1( انظر جولد زيهري )اجت�ه�ت(، �ص102 – 103 = 102 عربي.
)2(  البخ�ري )�شحيح( كت�ب التوحيد ب�ب 24، ج4: 174 – 175 ن�شر احللبي = 231 – 232 بولق.
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ال�شنة يذهبون اإىل اأنه من الوا�شح مت�ًم� اأن املوؤمنني �شينعمون يف الدار الأخرى 
بروؤية اهلل تع�ىل.

ه هن� اإىل اأن هذا الراأي من الأ�ش�عرة، اأو اأهل ال�شنة ب�شفة ع�مة،  ونحب اأن ُنَنبِّ
هة من احلن�بلة،  يختلف مت�ًم� عن الراأي الذي ذهب اإليه يف امل�ش�ألة نف�شه�، امل�شبِّ
اإن هوؤلء، م�شتوحني ظ�هر الآي�ت والأح�ديث اخل��شة بروؤية اهلل، اأج�زوه� يف هذه 
احلي�ة الدني�، بل اأج�زوه� مع م� ت�شتلزمه – يف راأي املعتزلة كم� �شرنى – من اأن 

� يف جهة ومك�ن)1(. يكون اهلل ب�عتب�ره مرئيًّ

، فقبل بحث موقف املعتزلة من ه�تني الآيتني وغريهم� اخل��شة  ومهم� َيُكننْ
اأنه قبل املعتزلة  اإليه)2(، من  اأن نذكر، م� �شبقت الإ�ش�رة  ب�لروؤية نرى من اخلري 
الآيتني  ه�تني  من  الأ�ش�عرة  فهمه  م�  رف�ص  من  واملحدثني  املف�شرين  من  ُوِجد 
عب��ص،  ابن  وتلميذ  املعروف  املحّدث  املكّي  جُم�ِهد  منهم   ،)23  -  22  :75(
الأ�ش�عرة،  َم  َفهنْ »جُم�ِهٌد«  هذا  رف�ص  فقد  القراآن«.   معرفة  الأمة يف  »َحربنْ هذه 
وراأى اأن قول اهلل نث ڀ      ٺ  ٺمث    ]القي�مة/ 23[ اإ�ش�رة اإىل اأن املوؤمنني ينتظرون، 
َوَعَدُهم اهلل  َلُفوا من عمل طيِّب  اأ�شنْ الدار الأخرى، جزاء اهلل عم�  حني ذاك يف 
اأنه »ل اأحَد  له، وا�شتنتج »جم�هد«  نف�ُشه اأخرًيا من الآية  َن الثواب من اأجنْ ُح�شنْ

)1(   ابن اجلوزي )دفع �شبهة الت�شبيه(، �ص29 وم� بعده�؛ انظر اأي�ًش� التفت�زاين )مق��شد( طبعة اإ�شت�مبول، ج2، 
�ص82.

)2( انظر م� �شبق �ص33 ه�م�ص رقم133.
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يف )111هـ/  من اخَللنْق يراه«، اأي يرى اهلل تع�ىل)1( ومنهم اأي�ًش� َعطية الَعونْ
نثٿ  ٹ   ٹ   ٹ   اآية:  ت�أويل  �شدد  �شّرح يف  الذي  729م( 
�شيت�ن لي�شت�  خنْ ٹ  ڤمث ]الأنع�م/ 103[  مبثل هذا اأي�ًش�. وه�ت�ن ال�شَّ
رين  ر الإ�شالم بني املف�شِّ من املعتزلة)2(. اإًذا اخلالف يف هذه امل�ش�ألة نَ�َشَب يف �شدنْ

ثني، قبل اأن يَن�شب فيم� بعُد بني الأ�ش�عرة واملعتزلة من املتكلمني. واملَحدِّ

َتلنِْهًم� الآي�ت والأح�ديث، التي ا�شتوح�ه� ومت�ّشك به�  والطربيُّ نف�شه، ُم�شنْ
اأن ُيَرى اهلل يوم القي�مة ب�لعني، ولكن دون  اأهل ال�شنة، يذهب معهم اإىل جواز 
ب�أي  اأحد خلقه  به  ُيحيط  اأن  َيِجلُّ عن  اهلل  اإذ  به،  يحيط  اأي  الرائي؛  ِركه  يدنْ اأن 
اآية  ت�أويل  �شبيل  يقول يف  )الطربي(  املف�شر  هذا  نرى  لذلك  الوجوه.  من  وجه 
ا )يريد املوؤمنني( ربَّهم  الأنع�م ال�ش�بق ذكره� منذ حلظة )6: 103(: »ج�ئز اأن َيَرونْ
بب�ش�ئرهم، ول ُيدركوه ب�أب�ش�رهم؛ اإذ ك�ن معنى الروؤية غري معنى الإدراك، ومعنى 
الإدراك غري معنى الروؤية، واأن معنى الإدراك هو الإح�طة كم� ق�ل ابن عب��ص يف 
اخلرب الذي ذكرن�ه عنه. ف�إن ق�ل ق�ئل: وم� اأنكرمت اأن يكون معنى قوله: »ل تدركه 
ن� ذلك لأن اهلل  الأب�ش�ر«  ل تراه الأب�ش�ر )اأي كم� يذهب املعتزلة(؟ قلن�: اأنكرنْ
جلَّ ثن�وؤه اأخرب يف كت�به اأن ُوُجوًه� يف القي�مة اإليه ن�ظرة، واأن ر�شول اهلل  اأخرب 
ن ال�شم�ص  ن ربَّهم يوم القي�مة كم� ُيَرى القمُر ليلة البدر وكم� َيَرونْ ونْ ته اأنهم �َشرَيَ اأمَّ

)1( الطربي )تف�شري(، ج28: 104.
)2( وانظر اأي�ًش� جولد زيهري )اجت�ه�ت(، �ص107 من الأ�شل والرتجمة.
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اأن  دون  املعتزلة،  قول  رد  يف  الطربّي  اأخذ  هذا  وبعد  �شح�بة...«)1(  دونه�  لي�ص 
ي�شميهم بهذه الت�شمية، الذين اأنكروا جواز روؤية اهلل يف الدار الأخرى ب�لأب�ش�ر، 
وؤية عن املعنى الذي فهموه منه� اإىل معنى  ا الآية التي ا�شتدل به� اأن�ش�ر الرُّ وَلَوونْ

اآخر كم� �شيجيء)2(.

ر واملوؤرخ عن ال�شبب الذي من اأجله  اإن ال�شراحة التي عربَّ به� هذا املف�شِّ
رُكه الأب�ش�ر«  على نحو يجوز معه اأن ُيرى اهلل ب�لأب�ش�ر  ل قوله تع�ىل: »ل ُتدنْ اأوَّ
اأي�ًش� دون اأن ت�شتطيع الأب�ش�ُر الإح�طة به، هذا ال�شبب الذي هو الآية والأح�ديث 
الة على جواز الروؤية، يجعلن� نرى اأثر القراآن واحلديث يف التوجيه اإىل  الأخرى الدَّ
راأي فل�شفي خ��ص يذهب اإليه من يراه ثم يدافع عنه كم� ي�شتطيع. بينم� جند يف 
ن مذهبه، م�شتوحًي� القراآن اأو غري القراآن، ثم  نََواح اأخرى اأن �ش�حب املذهب يكوِّ
يلتم�ص بعد هذا – ت�شحيًح� ملوقفه و�شنًدا له لدى امل�شلمني – الدليل له من 
ر اأحي�نً�. ويف مثل  القراآن ورمب� من احلديث اأي�ًش�، مع م� قد يكون يف ذلك من الُع�شنْ
هذه احل�لت الث�نية. ل يكون القراآن هو الذي اأوحى ب�لراأي اأو ب�لفكرة، بل هو 
ًءا للتهمة عن الذاهب اإليه. ورمب� ك�ن  ند تقويًة للراأي، وَدرنْ الذي النُْتِم�ص منه ال�شَّ

)1(  الطربي )تف�شري(، ج7: 183.
)2( امل�شدر نف�شه، �ص184 – 186.
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اأكرث م� نرى من ذلك يف اآراء املعتزلة، التي �ش�روا اإليه� بعد اإعم�ل العقل و�شيء 
من التفكري اليون�ين، كم� اأ�شرن� اإىل ذلك من قبل)1(.

ة اعتمدوا اأ�شاًل ملذهبهم يف هذه امل�ش�ألة اآيتي �شورة القي�مة  ب-   قلن� اإن اأهل ال�شنَّ
)22:75 و23(، وكذلك م� ورد عن الر�شول يف هذا، واإنهم اأّولوا م� يخ�لف 
ذلك مب� يتفق ومذهبهم. والآن نقول اإن املعتزلة �شلكوا نف�ص ال�شبيل واإن 
ك�نت النت�ئج متع�ر�شة. اإنهم اعتمدوا اأ�شاًل ملذهبهم اآية �شورة الأنع�م )6: 
ا  ونْ َقوَّ ثم  الأب�ش�ر،  ركه  ُتدنْ اأن  ميكن  ل  اهلل  اأن  يف  بلفظه�  ال�شريحة   ،)103
ُلوا بعد هذا وذاك م� يخ�لف تلك الآية مب�  ال�شتدلل به� ب�آي�ت اأخرى، واأوَّ

يتفق وم� اأخذوه منه� من ا�شتح�لة روؤية اهلل ب�لعني على اأي ح�ل)2(.

ى، وهو واإن مل يكن من متكلمي املعتزلة وواحًدا  َت�شَ ريف املُرنْ ه� هو ذا ال�شَّ
التفكري،  اإىل  طريقهم  يف  و�ش�ر  عنهم  اأَخذ  مِمَّننْ  ف�إنه  املذهب،  يف  رج�لتهم  من 
ب�لأب�ش�ر  الروؤية  نفي  على  ا�شتدلوا  مل�  املعتزلة(  )يعني  »اأ�شح�بن�  هذا:  يقول يف 

عن اهلل بقوله: نثٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ح بنفي الإدراك الذي هو روؤية  نوا اأنه تع�ىل مَتَدَّ ڦمث ]الأنع�م / 103[ وبيَّ

)1( انظر م� تقدم، �ص 47.
)2( مع اأن هذا معروف، و�شيت�شح كثرًيا مم� �شي�أتي، انظر جولد زيهري )اجت�ه�ت(، �ص104 )من الأ�شل والرتجمة(.
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ِجع اإىل ذاته، فيجب اأن يكون ثبوت  ٍه )اأي ل�شبب( َيرنْ الب�شر عن نف�شه على َوجنْ
.)1(»... � من اأحد( يف وقت من الأوق�ت نَق�ٌص وذمٌّ الروؤية له )يعني اأن يكون مرئيًّ

له الإدراك املنفي عن اهلل بن�ص الآية هو  على اأنن� نالحظ هن� اأمرين: جعنْ
الروؤية ب�لب�شر، وهذا م� �شبق اأن جعله الطربي مبعنى الإح�طة من الرائي ل جمرد 
الروؤية. ونعتقد اأن اللغة ت�ش�عُد هذا املعنى لالإدراك الذي ذهب اإليه الطربي. ثم 
انتهى املرت�شى  اإىل اأن الروؤية ل جتوز يف اأي وقت )اأي ولو يف الآخرة كم� يرى 
�ًش� يف حق اهلل، م�دام اهلل قد مدح نف�شه ب�أنه هو الذي  اأهل ال�شنة( لأنه� تعَترب نقنْ
ِرك الأب�ش�ر ولكن الأب�ش�ر ل تدركه. ومعنى هذا اأن املرت�شى يريد اأن ي�شل  ُيدنْ
اإىل اإلزام اخل�شم بنفي الروؤية م� دام من اأ�شول الدين، التي قد اتفق عليه� كل 
امل�شلمني، هذا الأ�شل: اإثب�ت كل كم�ل هلل وتنزيُهُه عن كل نق�ص. غري اأنه لأهل 
ال�شنة هن� اأن يقولوا اإن روؤية اهلل بدون اإح�طة به من الرائي ل تكون نق�ًش� بح�ل 

من الأحوال.

ا�شتدلل  عم�د  هي  التي   ،]23 ]القي�مة/  ٺمث  ٺ   ڀ       نث    اآية:   � واأمَّ
الأ�ش�عرة ف�إن »املرت�شى«  هذا ل يرى فيه� دللة على جواز اأن ُيرى اهلل تع�ىل، اإنه 
يذهب اإىل اأن النظر ُهن� ُيراد به الفكر والت�أمل يف اهلل؛ اأو انتظ�ر عطف اهلل ورحمته 
»اإىل«  لي�شت  اأن كلمة  اأو  النفو�ص؛  فيه�  َهُل  َتذنْ التي  ال�شديدة  ال�ش�عة  يف تلك 

)1( املرت�شى )اأم�يل(، ج1: 16.



105105 ذات اهلل و�صفاته

)1( امل�شدر نف�شه، ج1: 28.
)2( الرازي )تف�شري(، ج3: 294.

حرف جر، بل هي ا�شم معن�ه »نعمة«، ويكون معنى الآية اإًذا اأن هذه الوجوه )يراد 
به� املوؤمنون( تكون يف ذلك اليوم ن�عمة بروؤيته� نعمة اهلل عليه�)1(، التي هي هن� 

ران وح�شن الثواب.  الُغفنْ

وهذا اللغوي الأديب )نريد به املرت�شى(، الذي اأخذ بحظ غري قليل من 
واأن  اأخرى،  ب�آية  الروؤية  جميزي  ا�شتدلل  َيُردَّ  اأن  �َص  َيننْ مل  اأي�ًش�.  التف�شري  علم 
قوله  الآية  بهذه  نعني  املعتزلة.  اأ�شح�به  ومذهب  ملذهبه  ت�شهد  هذا  بعد  يجعله� 

ۈ  ٴۇ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ   نث ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    تع�ىل: 
ائ   ائ    ى   ېى   ې   ې   ې     ۉ   ۉ   ۅ     ۅ     ۋ   ۋ  
ېئ       ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ    ۆئ   ۇئۆئ   ۇئ   وئ    وئ   ەئ   ەئ  
الآية  الأ�ش�عرة يف هذه  ]الأعراف/ 143[ حقيقة، يرى  ىئ  ىئ  ىئ مث 
الطويلة التي حتوي ق�شة ك�نت ملو�شى وقومه مع اهلل، اأن مو�شى – وهو نبيٌّ ور�شول 
ِرف م� يجوز وم� ل يجوز يف حق اهلل تع�ىل – �ش�أل ربَّه اأن ُيِجيَز له روؤيته، فيكون  َيعنْ
هذا ال�شوؤال منه دلياًل على جواز اأن ُيَرى اهلل)2(؛ واإل ك�ن ال�شوؤال عبًث�، وك�ن 

َر بح�ل. وَّ مو�شى ع�بًث� مع اهلل، وذلك م� ل ميكن اأن ُيَت�شَ
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اأن روؤية  اأن مو�شى ك�ن يعرف  َن  َيَرونْ لكن »املرت�شى«، وغريه من املعتزلة، 
ن  اهلل حم�ل، ولكنه مع هذا �ش�أله� اهلل تع�ىل حني اأََلحَّ عليه قومه ب�أن يجعلهم َيَرونْ
عى من اأنه ر�شول لهم. و�ش�أله� )اأي الروؤية دائًم�(  اهلل ليعلموا اأنه �ش�دق فيم� ادَّ
النَّ�ص  ي�شمُعون  حني  احَلَجر  ُيلنِْقَمُهم  واأن  ال�ش�ئلني،  هوؤلء  َحم  ُيفنْ اأن  ِد  ِبَق�شنْ اإًذا 
يه  ُتَقوِّ اأخرى  اآي�ت  له  الت�أويل  هذا  ب�أن  »املرت�شى«   ويزيد  ب��شتح�لته�)1(  اهلل  من 

وت�شهد ب�شحته. من هذه الآي�ت قوله تع�ىل: نثۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  
ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ    ے   ھ  ھ   ھ   ھ  
ۆ   ۈ  ۈمث ]الن�ش�ء/ 153[؛ وقوله: نثھ  ھ  ھ  
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇمث ]البقرة/ 55[؛ 

وقوله: نث ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅمث )اأي للوقت الذي واَعَدُه اهلل 
ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې    ۉ   نثۉ   الروؤية(  �ش�أله  حني 

ەئوئ  وئ   ۇئ   ۇئمث ]الأعراف/ 155[.

ففي هذه الآي�ت الثالث جميًع� جند اأن اهلل ع�قب قوم مو�شى على �شوؤالهم 
َرَبُهِم ب�ل�ش�عقة، ومعنى هذا – كم� ُيَقرر  مو�شى ب�أن ُيريهم اهلل تع�ىل، وذلك ِب�أن �شَ
املرت�شى – اأنهم �ش�ألوا م� ل يجوز، وهو اأن َيَروا اهلل ب�أب�ش�رهم. ون�صُّ الآية ب�شفة 

 – الرازي )تف�شري(، ج3: 294  – 124؛ الزخم�شري )ك�ش�ف(، ج2: 89؛  )1(   املرت�شى )اأم�ىل(، ج4: 123 
.295
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اأن يطلبه قوم  ا)1( مل يكن لي�شح  اإدًّ اأمًرا  وؤية ك�ن  الرُّ اأن �شوؤال  خ��شة �شريح يف 
اأن  اأهل الكت�ب املع��شرون ملحمد  اأكرب خط�أً مم� طلب  مو�شى، واأن هذا ال�شوؤال 
ُيوؤَخذ  الذي  هذا  اأن كل  والنتيجة  ب�شدقه.  ت�شهد  م�ء  ال�شَّ من  اآية  عليهم  ل  ُيَنزِّ
ي – كم� يقول  من الآي�ت الثالث هذه، �شواٌء ب�لن�ص �شراحة اأو ب�لت�أويل، ُيَقوِّ
ًذا من اآية الأنع�م التي ذكره�  املرت�شى – مذهب املعتزلة ب�أن روؤية اهلل ل جتوز اأخنْ

ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ    نثٿ   مرة:  من  اأكرث 
ڦمث  ]103[ )2(.

َبِقَيتنْ اآية �شورة ال�شورى )42: 51( وننتهي من احلديث عن م�ش�ألة الروؤية 
مئ   حئ   جئ   ی     ی   ی   ی   ىئىئ  ىئ   نث   وهي:  واملعتزلة،  الأ�ش�عرة  بني 
اهلل  نرى  الآية  هذه  يف  جتمث    يب   ىب    مب   خب   حب    جب   يئ   ىئ  

تكون  ب�لتكليم  َطَفنينْ من خلنْقه  ب�ملُ�شنْ �شلته  – اأن  احل�شر  �شبيل  – على  يذُكر 
رى رابعة، وهي اأن يتكلم اهلل مع  على ثالث ح�لت؛ لكن العقل ُيِجيُز ح�لًة اأخنْ
ِليم – يرى اهلل. لكن القراآن نََفى  كنْ ه اهلل ب�لتَّ من يريد وهو – اأي هذا الذي يخ�شُّ
ر الوارد �شريًح� يف الآية.  َره� العقل، وذلك ب�حَل�شنْ هذه احل�لة الرابعة التي يت�شوَّ

ا: منكًرا، فظيًع�. )م(. )1( اإِدًّ
)2( املرت�شى )اأم�يل(، ج4: 124.



108 108
القــراآن والفل�صفة

تيجة، كم� يرى املعتزلة، اأن روؤية اهلل ل جتوز واأنه� طبًع� بعد هذا لن  واإًذا تكون النَّ
تكون)1(.

ا ب�جلواب، على الأقل  َيونْ على اأن الأ�ش�عرة، اأو اأهل ال�شنة ب�شفة ع�مة، مل َيعنْ
ليجعلوا الآية ل تقف م�نًع� يف �شبيل ا�شتدللهم ملذهبهم. اإنهم وقد اأج�زوا الروؤية، 
ًذا من هذه الآي�ت والأح�ديث التي  وَحَكُموا ب�أنه� �شتكون يف الدار الأخرى، اأخنْ
ذكرن�ه� فيم� تقدم، راأوا �شرورة اجلمع والتوفيق بني هذه الآي�ت والأح�ديث وبني 
هذه الآية الأخرية، وذلك قد تي�شر لهم بتقدير َقينْد �شغري هو كلمة واحدة. اإنهم 
اإلخ.  الوحي...  اإل بطريق  الدني�  اأن يكلمه اهلل يف  ِلَب�َشر  املراد وم� ك�ن  اإن  ق�لوا 
وحينئذ تكون هذه احل�لت الثالث فقط يف هذه احلي�ة الدني� احل��شرة، ولكن يف 
الدار الأخرى �شتكون احل�لة الرابعة التي يت�شّوره� العقل والتي مل تذكره� الآية، 
وهي التكليم مع الروؤية يف اآن واحد)2(. وقد ي�شهد لهذا الت�أويل اأن تلك احل�لت 
ت عليه� الآية وقعت مراًرا يف هذه احلي�ة، واإًذا يكون الكالم يف  الثالث التي ن�شَّ
� ب�ت�ش�ل اهلل بهوؤلء الر�شل يف هذه احلي�ة، ل يف الدار الأخرى التي  الآية خ��شًّ

مل َيِجئ له� ذكر.

)1( الرازي )تف�شري(، ج5: 547. 
)2( امل�شدر نف�شه.
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حـ-  علين� الآن بعد م� تقدم كله، اأن نتقدم بكلمة ق�شرية يف هذه اخل�شومة العنيفة 
اآي�ت من القراآن تتعلق بذات  ت�أويل  التي دارت، وتُدور حتى الآن، حول 
َتِقُل بعده�  اإىل م�شكلة الكالم الإلهي، وهي اآخر بحوث  اهلل و�شف�ته، ثم نَننْ

هذا الف�شل.

ا مذهبهم  اإنه حني نفى املعتزلة جواز اأن ُيرى اهلل يف الدني� اأو الآخرة، َبَنونْ
اإذا  اإل  ب�لعني  �شيء  اأيُّ  ُيرى  اأن  ت�شوره  ومم� ل ميكن  املعقول  من غري  اأنه  على 
ك�ن يف جهة اأ�شاًل اأو ت�بًع� ]اأي مل� ك�ن يف جهة[ ك�لأج�ش�م والهيئ�ت)1(. ثم بعد 
وا، كم� راأين� اإىل ت�أويل الآي�ت الدالة على جواز م� جزموا ب��شتح�لته،  ُطرُّ هذا ا�شنْ
ا مذهبهم من  َحونْ تونْ وهي لي�شت قليلة. اأم� الأ�ش�عرة، اأو اأهل ال�شنة ع�مة، فقد ا�شنْ
اأو  اأن يكون ج�شًم�  ب�أن م� ُيرى يجب  ب�إزاء موقف املعتزلة  القراآن واحلديث. ثم 
هيئة جل�شم، اأي م�ك�ن يف جهة، نرى منهم )من اأهل ال�شنة( من ذهب يف �شبيل 
ٍه ل كينَْف  التخل�ص من هذه ال�شعوبة اإىل القول ب�أن اهلل �شرُيى ولكن على َوجنْ
ِئيِّ يف جهة خ��شة من الرائي. ومنهم من ق�ل اإن هذه الروؤية  فيه ول انح�ش�ر للَمرنْ
�شتكون يف تلك احل�لة ِعلنًْم� ب�هلل بنوع خ��ص من الإدراك، يزيد عن علمن� به الآن 

يف هذه احلي�ة ب�لعقل واأدلته)2(.

)1(  الزخم�شري )الك�ش�ف(، ج2: 32.
)2(انظر يف هذا مثاًل ال�شهر�شت�ين )امللل والنحل – كريتون(، ج1: 72؛ الغزايل )القت�ش�د(، �ص33.
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لكنن�، بعد هذا وذاك، ل ندري كيف يذهب املعتزلة اإىل قي��ص اأُمور الآخرة 
على اأمور هذه احلي�ة احل��شرة، فيذهبون لهذا اإىل تقرير ا�شتح�لة اأن ُيرى اهلل م� 
اأن يكون  َتلنْزم  – َي�شنْ ال�ش�أن يف كل مرئّي يف احلي�ة الدني�  – كم� هو  دام ذلك 
�! اإن من احلق، على م� نعتقد، اأن نقول: بجواز روؤية اهلل ب�لعني،  ج�شًم� يف جهٍة مَّ
بل ب�أنه� �شتكون ملن ي�ش�ء اهلل من َخلنْقه يف الدار الأخرى! ذلك هو �شريح القراآن 
واحلديث. اأم� كيف تكون هذه الروؤية، فمن املمكن اأن نذهب فيه� اإىل راأي من 
يقول اإنه� �شتكون بال كينْف ول اإح�طة من الرائي له تع�ىل، َكَم� َلَن� اأن نزيد على 
َعُم به ال�شوفية احلّق يف هذه احلي�ة، يف حلظ�ت  هذا ب�أنه� قد تكون روؤية اأمتَّ ممَّ� قد َيننْ
َنى الواحد منهم عن نف�شه، فال ُيِح�صُّ له وجوًدا، ل يرى  الو�شول. اإنهم حني يفنْ
ِبري عنه�، وذلك  عنْ التَّ اأحٌد منهم  اإل اهلل وحده على �شفة مل ي�شتطع حتى الآن 
نى اإىل  ل�شيق لغة الكالم التي نعرفه�. هذا الراأي، اأو هذا الَفرنْ�ص، قد يكون اأدنْ
اهلل  اإل  فيه�  احل�ل  �شيكون  م�  اأدّق  وبعب�رة  فيه�،  احلق  َيعلم  ل  م�ش�ألة  احلق يف 

وحده، اأم� نحن، فلن تنك�شف لن� هذه احل�لة اإل يف الدار الأخرى.
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2- م�صاألة الكالم

َطَفنينْ من َخلنْقه،  كالم اهلل هو م� اأوح�ه اإىل الإن�ش�نية بتو�شط نََفر من املُ�شنْ
عق�ئد  من  الإن�ش�ن  و�شع�دة  الع�مل  نظ�م  به  م�  ي�شمل  مم�  والأنبي�ء،  �ُشل  الرُّ وهم 
وت�شريع واأخالق. ذلك كله كالم اهلل، واإن ُعربِّ عنه ت�رة ب�لعربية، وت�رة ب�لعربية، 

وت�رة اأخرى بغري ذلك من اللغ�ت وو�ش�ئل التعبري املختلفة املتعددة.

هذا الكالم، هل هو قدمي، ِقَدم اهلل الذي �شدر عنه؟ اأم، على العك�ص، هو 
ث ذلك هو بحث م�ش�ألة، اأو م�شكلة، يف الإ�شالم، قد اتخذ  ح�دث خملوق؟ َبحنْ
مظهًرا عنيًف� يف فرتة من فرتات الت�ريخ يف ع�شر العب��شيِّني اإىل درجة  اأننْ �َشَغلت 
الدولة كله�، واأن �ش�لت من اأجله� الدم�ء. واملختلفون يف الإج�بة عن هذا ال�شوؤال 
ن�ه: ِقَدُم اأو حدوث كالم اهلل، اأو مبعنى اأدق القراآن، َيرنْجع كل فريق  الذي و�شعنْ
تمدُّ منه العيون  َتلنْهُمه مذهبه، اأو – على الأقل – ي�شنْ منهم اإىل القراآن نف�شه َي�شنْ

والدليل ملذهبه. على م� هو ال�ش�أن، كم� راأين� حتى الآن، يف امل�ش�كل الأخرى.

اهلل  و�شف  اإىل  ذهبوا  عرفن�،  كم�  اإنهم  ي�شري.  راأيهم  يف  ر  ف�لأمنْ هة  امل�شبِّ اأ-   اأم� 
اإًذا،  القراآن واحلديث.  ًذا من ظ�هر  اأخنْ ركُه الإن�ش�ن فيه�، وذلك  َي�شنْ ب�شف�ت 
بنف�ص هذا الطريق يجب اأن يكون كالم اهلل، الذي هو هن� القراآن، قدميً� غري 

خملوق، حتَّى احلروف والأ�شوات.
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َمعنْ يف هذا م� يذكره ال�شهر�شت�ين، وهو ِجدُّ خبري ب�ملذاهب الإ�شالمية.  ولنَْن�شنْ
اإنه اأزيّل  هة زادوا عن الت�شبيه املعروف عنهم قوَلهم يف القراآن  اإنه يذكر اأن امل�شبِّ
ن اأن م� بني  قدمي، حتى احلروف والأ�شوات والرقوم )الكت�بة( املكتوب به�. وَيَرونْ
َتي امل�شحف هو كالم اهلل، اأنزله اإىل ر�شوله على ل�ش�ن امللك جربيل، فهو يف  َدفَّ
اء يف كل  اللوح املحفوظ، وهو املكتوب يف امل�ش�حف، وهو الذي ن�شمعه من الُقرَّ
َمُعه يف الدار الأخرى املوؤمنون وهم يف اجلنة من اهلل ذاته  حني، وهو الذي �َشَي�شنْ

بغري حج�ب ول وا�شطة.

التي  الأ�شوات  هذه  من  يجعل  الذي  املذهب  هذا  اإىل  ذهبوا  كيف  اأم� 
ن�شمعه� من الُقّراء للتوراة والإجنيل والقراآن، هذه الأ�شوات التي يتلفظ به� من 
� قدميً�؟ ل �شيء، اإّل  هب مع الريح بعد النطق به�؛ كالًم� اأزليًّ اأراد من الن��ص وتذنْ
نثٺ   ٺمث  القراآن يقول:   ،� القراآن نف�شه. حقًّ َحوا، كم� قلن�،  َتونْ ا�شنْ اأنهم 
]ملو�شى[ نث  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤمث ]الأعراف/ 145[. 
وذلك معن�ه اأن م� ُكِتب ملو�شى  من التوراة هو كالم اهلل ، وذلك املكتوب 

نث ې   اآخر:  مو�شع  ويقول يف  التوراة؛  ُلو  َيتنْ الق�رئ حني  من  ن�شمعه  الذي  هو 
ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ مث ]التوبة/ 6 [. ومن 
الذي  الكالم  اإلَّ هذا  منه  َمع  َي�شنْ َتِجرُي مب�شلم لن  َي�شنْ الذي  ِرك  املُ�شنْ اأن  النَْبديهي 
َرُح مم�  ت عنه هذه الآية ب�أنه »كالم اهلل«  ويقول اأي�ًش�، وهو اأ�شنْ نقروؤه، والذي َعربَّ

نث ٱ     ٻ  ٻ.ٻ  پ       پ.پ  ڀ  ڀ        ڀ.ٺ   �شبق: 
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اأن هذا  ]الواقعة/ 77 - 80[. ومعنى هذا، كم� هو وا�شح،  ٺ  ٺ  ٺمث 

اء كل حني، هو كالم اهلل،  َمُعه من الُقرَّ املكتوب يف امل�شحف، والذي نقروؤه ونَ�شنْ
فيكون قدميً� مثله. هذه الآي�ت م�ش�ًف� اإليه� اأخرى اأمث�له�، ك�نت م�شدر الوحي 
م لهم الدليل عليه. اأي على اأن القراآن، حتى  الذي اأوحى للم�شبهة مبذهبهم، وقدَّ

حروفه واأ�شواته كم� قلن�، قدمي)1(.

بل اإن بع�ص هذه الفرقة زاد يف الُغُلّو فذهب اإىل اأن جلدة امل�شحف التي 
ت�شمه وكذلك الغالف الذي يو�شع فيه، كالهم� كذلك اأَزيِلٌّ قدمي! كم� ذهب 
ُ مثاًل( ف�ش�ر حروًف� وكلم�ت، هو  اآخرون اإىل اأن امل�دة، التي ُكتب به� القراآن )احِلربنْ
َتَنَد هوؤلء  بعينه كالم اهلل، و�ش�ر قدميً� بعد اأن ك�ن ح�دًث�)2(! ول ندري َعاَلَم ا�شنْ

الغالة يف هذا الراأي الذي ل يقبُله عقل، والذي ل ي�شري اإليه قراآن اأو حديث!

ب-   وعلى ال�شد من مذهب امل�شبهة ب�أن القراآن، حتى احلروف والأ�شوات قدمي 
اأزيّل، ذهب املعتزلة اإىل اأنه ح�دث خملوق، َكُكل �شيء يف الوجود م� عدا 
ال�شتدلل  احل�ل  بطبيعة  اأي�ًش�،  هم  عليهم،  �ُشرنْ  َيعنْ ومل  وحده�.  اهلل  ذات 
 – ملذهبهم من القراآن. نقول »ال�شتدلل«  دون »ال�شتيح�ء«  لأنن� نرى 
اأغلب الأمر مذهبهم يف  نوا يف  – اأن املعتزلة كوَّ كم� ذكرن� ذلك من قبل 

)1(  ال�شهر�شت�ين )امللل والنحل – كريتون( ج1: 78 – 79.
)2( التفت�زاين )املق��شد(، ج2: 74؛ الإيجي )املواقف(، �ص 293.
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تفيدين مم� عرفوا من فل�شفة الإغريق، ثم  م�ش�كل علم الكالم املعروفة، ُم�شنْ
َراُحوا بعد هذا يلتم�شون الأ�ش�نيد والأدلة من القراآن.

ذهب املعتزلة اإىل اأن القراآن، ويريدون به م� ن�شمع من الأ�شوات والكلم�ت 
والتعبريات، ح�دث خملوق، ك�ن بعد اأن مل يكن، وذلك اآية احلدوث، واحل�دث 
ل يقوم بذات اهلل تع�ىل. ومع هذا، ف�ملعتزلة ل ينكرون بح�ل اأن اهلل القدمي الأزيل 
متكلِّم، ولكنهم يرون اأن معنى اأنه »متكلم«  اأنه خلق الكالم يف بع�ص الأج�ش�م 
َجرَّ  والذي  ال�شالم)1(.  عليهم  والر�شل  وجربيل،  املحفوظ،  اللوح  املخ�شو�شة: 
نفي  من  العقل  اإليه  اأّداهم  اأن  �َشبق  م�  هو  اهلل  الراأي يف كالم  هذا  اإىل  املعتزلة 
العلم والقدرة والإرادة ونحوه� عن اهلل، وذلك حذًرا من القول بوجود  �شف�ت 
ع والب�شر والكالم لكونه� من  منْ ال�شَّ دين، ومن نفي �شف�ت  ُمَتعدِّ ك�ئن�ت قدم�ء 
بيًق� لالأ�شل الأول من  عوار�ص و�شم�ت م� يكون ج�شًم�)2(. وكل هذا وذاك َتطنْ
به�  يقول  َف العتزال حتى  اأحد منهم و�شنْ ي�شتحقُّ  التي ل  اأ�شولهم اخلم�شة، 
جميًع�، وهي: التوحيد، العدل، الوعد والوعيد)3(، املنزلة بني املنزلتني)4(، والأمر 

ب�ملعروف والنهي عن املنكر)5(.

)1(  التفت�زاين )املق��شد(، ج2: 74؛ الإيجي )املواقف(: 293 و294.
)2(  ابن خلدون )مقدمة(، طبعة م�شر، �ص368؛ التفت�زاين )املق��شد(، ج2: 54.

)3( معن�ه وجوب اأن يحقق اهلل م� وعد به من ثواب اخلري وعق�ب ال�شرير.
)4(  معن�ه اأن املوؤمن الع��شي هو يف منزلة و�شط بني املوؤمن املطيع والك�فر، اأي هو ف��شق ل موؤمن ول ك�فر.

)5( اخلي�ط )النت�ش�ر(، �ص126؛ وانظر اأي�ًش� ال�شهر�شت�ين )م�شر اخل�نكي(، ج1، �ص51.
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ڤ     ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   نث  تع�ىل:  بقوله  املعتزلة  وي�شتدلُّ 
بكونه  القراآن  تع�ىل و�شف  اإنه  فيقولون  الآية.  ]الزمر/ 23[  ڤمث 

نثٺ  ٺ  ٺ   اأخرى مثل:  اآي�ت كثرية  الآية ويف  ح�دًث� يف هذه 
ٿ  ٿمث ]الن�ش�ء/ 87[؛ واحلديث لُبدَّ اأن يكون ح�دًث�)1( وبقوله: 
نثٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀمث ]ال�شجدة/ 2[، فيقولون اإن 

َغري من ح�ل  يري والتَّ �شنْ ِعُر ب�لتَّ اهلل و�شف القراآن ب�أنه َتننْزيل وُمنزل، وهذا الو�شف ُي�شنْ
اإىل اأخرى، الأمر الذي يدل على احلدوث، فوجب اإًذا اأن يكون القراآن ح�دًث�)2(. 
ٿمث  ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   نث  وبقوله: 
الزخم�شري يف  يقول  ولهذا  َدث.  حُمنْ القراآن  اأن  �شريح يف  وهذا  ]الأنبي�ء/ 2[، 
ِدث لهم الآية بعد  َر وقًت� بعد وقت، وُيحنْ د اهلل لهم الذكنْ تف�شري هذه الآية: »ب�أن ُيَجدِّ

الآية وال�شورة بعد ال�شورة«)3(. وبقوله خط�بً� ملو�شى : نث ائ     ەئ  ەئ  وئ  
وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ...مث ]طه/ 12-47[ اإىل اآخر الآي�ت؛ فيقولون 
� قدميً�،  اإن هذا اخلط�ب من اهلل لر�شوله مو�شى دليل على اأن كالم اهلل لي�ص اأزليًّ
لوٌم اأن هذا  واإلَّ لك�ن اهلل قد خ�طب مو�شى بهذا الكالم قبل وجوده، ومعنْ

نثی  ی  جئ    َعبًث� و�َشَفًه� َيِجلُّ اهلل عنه)4(. وبقــــوله:  ك�ن يكون 

)1(  الرازي )تف�شري(، ج5: 427.
)2( امل�شدر نف�شه، ج4: 494.

)3( الزخم�شري )الك�ش�ف(، ج3: 2. 
)4( الرازي )تف�شري(، ج4: 412.
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َهَب وَيُزول  ن اأن الذي ميكن اأن َيذنْ ونْ حئ  مئ ىئمث ]الإ�شراء/ 86[؛ َفرَيَ
من الوجود ي�شتحيل اأن يكون قدميً�، بل لُبدَّ اأن يكون ح�دًث�)1(؛ لأن م� ج�ز 
التمثيل،  واأخرًيا، من ب�ب  القدمي،  ال�شُروري  حَدُث، ل  املنْ عدمه هو املمكن 
بقوله: نث ٱ  ٻ  ٻ ٻ  پ  پ    پپ  ڀ  ڀ  ڀ مث ]الأنع�م/ 102[؛ 
اإن هذه الآية تدل  هذا ال�شتدلل هو من ن�حية ع�مة، لأن املعتزلة يقولون هن� 
ًع�،  َطبنْ الأ�شي�ء  من  �شيء  والقراآن  الأ�شي�ء«،  »لكل  خ�لق  هو  تع�ىل  اهلل  اأن  على 

فوجب اأن يكون خملوًق� ك�ش�ئر الأ�شي�ء الأخرى)2(.

القراآن  اأن  من  اإليه  ذهبوا  م�  على  الآي�ت  بهذه  املعتزلة  ي�شتدل  هكذا، 
اأكرث  قدم�ء  هن�ك  لك�ن  واإل  مثله،  قدميً�   � اأزليًّ ولي�ص  تع�ىل،  هلل  خملوق  حمَدٌث 
من واحد، وذلك م� ُين�يف التوحيد الك�مل الذي هو الأ�شل الأول من اأ�شول 
التي  اأمث�له�،  الآي�ت كثرًيا من  اإىل هذه  يُفوا  ُي�شِ اأن  لهم  واإن  مذهبهم اخلم�شة. 
اإًذا، م�ذا �شيكون موقف  اأو مب� يفيد احلدوث.  َدث  ب�أنه حُمنْ القراآن  ج�ء فيه� ذكر 
ثم  اأوًل،  ذاته�  يف  للم�شكلة  �شبة  ب�لنِّ ع�مة،  ال�شنة  اأهل  اأو  الأ�ش�عرة،  خ�شومهم 

ب�لن�شبة لهذه الآي�ت وت�أويله� ث�نًي�؟

)1(  امل�شدر نف�شه، ج4: 279.
)2( امل�شدر نف�شه، ج3: 118.
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من  امل�شبهة  من  احلن�بلة   .. ُغُلّو  بني  الو�شط  املوقف  هو  الأ�ش�عرة  موقف 
ج�نب حني ق�لوا بقدم القراآن حتى احلروف والأ�شوات .. اإلخ، وُغُلّو املعتزلة من 
ج�نب اآخر، حني ذهبوا اإىل حدوث القراآن من كل نواحيه. اإن الأ�ش�عرة نظروا 
فيم� ا�شتند عليه كل من الفريقني من اأ�ش�نيد واأدلة، َوَوَزُنوا ذلك مبيزان دقيق من 
الأولون )احلن�بلة من  ق�ل  يقولوا كم�  اأن  اأن احلق  لهم  َفَب�َن  العقل والإن�ش�ف؛ 
امل�شبهة( ب�أن القراآن قدمي ، ولكنه لي�ص هو، كم� ذهبوا اإليه، احلروَف والكلم�ت 
املكتوبة والأ�شوات التي ن�شمعه� من القراء. اإمن� هو، اأي القراآن القدمي، كالم اهلل 
الق�ئم بذاته، م�  تقروؤه يف التوراة والإجنيل والقراآن لي�شت اإل دلئل عليه. كم� 
وافقوا الآخرين )املعتزلة( يف اأن الكالم املُوؤلف من احلروف والكلم�ت والأ�شوات 
القراآن  هو  لي�ص  كله  هذا  ولكن  القراآن ح�دث،  الرتتيب يف  من  نعرف  م�  على 
– هكذا يقول املعتزلة– املعنى  قلن�  النزاع هو كم�  القراآن حمّل  النزاع.  حمل 
النف�شي الق�ئم بذات اهلل، وهو قدمي ل ريب فيه، وذلك لالتف�ق بني املتكلمني 

على ا�شتح�لة اأن يقوم �شيء ح�دث بذات اهلل تع�ىل.

م الأ�ش�عرة، على م� نعتقد، اللغة والعقل والنقل، وخل�شوا  بهذا الراأي حكَّ
من �ُشننْعة القول بخلق القراآن ب�شفة ع�مة كم� هو راأي املعتزلة، اأو ِبقَدمه وِقَدِم كل 

هة. م� يت�شل به حتى اجللدة والغالف! كم� ذهب اإليه امل�شبِّ
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ُكُتب  يف  وجنده  نف�شه�،  ب�مل�شكلة  يت�شل  فيم�  الأ�ش�عرة،  موقف  هو  هذا 
ر�ص حتى الآن بج�معة الأزهر)1(. كم� جنده  ُتدنْ ب�أيدين�، والتي  التي  علم الكالم 
اأي�ًش� لالأ�شعري نف�شه، يف بع�ص موؤلف�ته اله�مة)2(. وكم� نقل عنه ال�شهر�شت�ين)3(، 

والغزايل اأي�ًش�)14(.

اآي�ت  من  املعتزلة  خ�شومهم  به  ا�شتدل  مل�  ب�لن�شبة  الأ�ش�عرة  موقف  اأم� 
واحدة:  كلمة  ُنَلخ�شه يف  اأن  املمكن  فمن  القراآن،  على حدوث  راأيهم  دالة يف 
ده مرة  ت�أويل هذه الآي�ت جملة اأو تف�شياًل مب� يتفق ومذهبهم الذي نحب اأن نحدِّ
اأخرى هكذا: القراآن، مبعنى الكالم النف�شي الق�ئم بذات اهلل، قدمي، واحل�دث هو 

الكلم�ت التي ُكِتب به�، والأ�شوات التي ن�شمعه� من القّراء تعترب دلئل عليه.

 ،]2[ ٺمث  ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   نث  الأنبي�ء:  اآية  يف  مثاًل، 
املراد  اأن  الأ�ش�عرة  يرى   ]87[ نثٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿمث  الن�ش�ء:  اآية  ويف 
على  الآيت�ن  ه�ت�ن  تدلُّ  والذي  واحلديث،  ر  ب�لّذكنْ عنه  ُعربِّ  الذي  هن�  ب�لقراآن 
حدوثه، هو الكلم�ت واحلروف والأ�شوات التي هي دلئل على القراآن الذي هو 

)1( انظر مثاًل الإيجي )املواقف(، �ص294؛ التفت�زاين ) املق��شد(، ج2: 74 وم� بعده�. 
)2(  الأ�شعري )مق�لت(، �ص292؛ مهرن )عر�ص(، �ص49 رقم 11 = �ص 120 من »م�شتخرج« عن ابن ع�ش�كر، 

و�ص113 منه.
)3(  ال�شهر�شت�ين )امللل والنحل – كريتون(، ج1: 68.

)4( الغزايل )القت�ش�د(، �ص53 وم� بعده�.
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كالم اهلل النف�شّي الق�ئم بذاته تع�ىل، وهذا هو القدمي بال ريب وبال خالف من 
اإن�ش�ن)1( ويف اآية الإ�شراء: نث ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئمث ]86[، 
ن )الأ�ش�عرة دائًم�( اأن املراد بهذا »الإذه�ب«، الذي يتكلم اهلل عنه، هو اإزالة  َيَرونْ
امل�ش�حف)2(.  من  عليه  الة  الدَّ ُقو�ص  النُّ واإزالة  ع�رفيه،  قلوب  من  ب�لقراآن  العلم 
ويف خط�ب اهلل ملو�شــى بقــوله: نث ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئ مث ]طه/ 12 وم� 
ُف يف الأزل ب�أنه اأمر اأو نهي،  بعده�[ اإلخ، يذهبون اإىل اأن كالم اهلل مل يكن ُيو�شَ
اإذ مل يكن موجوًدا اأزًل من ك�ن يتوجه اإليه الأمر والنهي، اأو اأنه قد يكون كذلك، 
اأي ك�ن ُيو�شف يف الأزل ب�أنه اأمر ونهي كم� ُيو�شف بذلك الآن، ثم ا�شتمر 
هكذا اإىل اأن ُوجد امل�أمور واملنهي بهذا الكالم)3( واأخرًيا، يذهب الأ�ش�عرة يف 
اآية الأنع�م: نث ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ    پپ  ڀ  ڀ  ڀ  مث ]102[، 
ه� الع�م على اأن كل �شيء خملوق،  اإىل اأن هذه الآية، واإن ك�نت تدل َح�َشَب ن�شِّ
�ص مع هذا مب� عدا القراآن مبعنى الكالم النف�شي. وذلك لأن الأدلة  يجب اأن ُتخ�شّ
قد ق�مت على اأن �شف�ت اهلل قدمية، وعلى اأن كالمه قدمي كذلك لأنه �شفة من 
هذه ال�شف�ت)4( فيكون املعنى املراد من الآية هو: اهلل هو اخل�لق لكل �شيء م� 

عدا القراآن، لأنه ل ميكن اأن يكون خملوًق� م� دام هو �شفة من �شف�ت اهلل.

)1( الرازي )تف�شري(، ج4: 488؛ ج2: 503 -504.
)2( امل�شدر نف�شه، ج4: 279.
)3( امل�شدر نف�شه، ج4: 412.

)4( امل�شدر ال�ش�بق نف�شه، ج3: 118.
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ُل�ُص لالأ�ش�عرة مذهبهم يف ِقَدم كالم اهلل، كم� َخَل�َص لهم من  وهكذا، َيخنْ
قبل مذهبهم يف جواز روؤيته، واإن ك�نوا ا�شطروا – كم� راأين� – اإىل ت�أويل القراآن 
�َشَلَكُه  الطريق الذي  الت�أويل، هو  اأي طريق  اأن هذا،  ح�شب هذا املذهب. على 
اأو  القراآن،  ا�شتيح�ء مذهبه من  اأراد  الفال�شفة حني  اأو  املتكلمني  فريق من  كل 
نه بتفكريه – منه، ب�عتب�ر القراآن هو الكت�ب واخلري  ال�شتدلَل عليه – بعد اأن كوَّ

امل�شرتك بني امل�شلمني جميًع�.

ت�أويل  اأن  الت�يل،  الف�شل  اإىل  ننتقل  اأن  قبل  اأخرًيا،  هن�  نالحظ  اأنن�  اإل 
الأ�ش�عرة لالآي�ت التي خ�طب به� اهلل مو�شى ، كم� ج�ء يف �شورة طه )20: 
12 وم� بعده�(، لي�ص من ال�شهل اأن ي�شرتيح العقل اإليه فيم� نرى. اإنه يكون من 
�، كم� راأى املعتزلة، اأن يخ�طب اهلل يف الأزل �شخ�ًش� غري موجود لأنه  العبث حقًّ
مل يكن ُخِلَق بعد، ف�شاًل عن اأنه ل ح�جة ل�شيء من هذا مطلًق�. اإن املعقول اأن 
الع�مل، وحني  ُوِجد هذا فعاًل يف  به مو�شى حني  مب� خ�طب  يكون اهلل قد تكلم 
رَّ  ج�ء اأوان احلديث معه ليجعله ر�شوًل لأمته. وقد يكون الأقرب للعقل، اإن اأَ�شَ
الأ�ش�عرة على ت�أويل هذه الآي�ت لتتَّفق ومذهبهم، اأن يق�ل اإن هذا اخلط�ب من 
اهلل لر�شوله مو�شى يجب اأن يوؤنْخذ على اأنه جم�ز ومتثيل للح�لة التي فهمه� مو�شى 
مع  اهلل  وحديث  اخللق  ق�شة  يف  مثاًل  ال�ش�أن  هو  كم�  ر�ش�لته.  عليه  اهلل  ب�إ�ش�فة 
ع من اآدم هلل بعد  رُّ املالئكة ثم مع اإبلي�ص، وكم� هو ال�ش�أن كذلك فيم� ك�ن من َت�شَ

مة حتى ت�ب اهلل عليه.  اأن اأكل من ال�شجرة املحرَّ
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اأوح�ه  م�  واإزالة  اإذه�ب  على  اهلل  بقدرة  اخل��شة  الإ�شراء  لآية  ت�أويلهم   � اأمَّ
اإىل ر�شوله حممد من القراآن اإن اأراد، ب�أن املراد اإذه�ب م� يدل عليه من الكت�بة 
يف امل�شحف والعلم به يف ال�شدور والقلوب، فهو ت�أويل معقول مقبول. ذلك ب�أن 
�ِشي القدمي ك�ن موجوًدا بال ريب قبل اأن يوحى به اإىل  فنْ القراآن، مبعنى الكالم النَّ
َتب يف امل�شحف طبًع�، وك�ن حممد ل يعلم �شيًئ� منه، اإذ مل  حممد، وقبل اأن ُيكنْ
ِديُد ِب�أن اهلل ق�در على اإذه�ب  هنْ �ُه وحًي� من جربيل. اإًذا، التَّ َلمنْ به اإلَّ بعد اأن َتَلقَّ َيعنْ
م� اأوحى به اإليه يكفي يف اأن يكون تهديًدا، ُتخ�ف ع�قبُته، اأن يكون تهديًدا ب�إزالة 
الدللت احل�دثة التي دلت على وجود هذا القراآن القدمي، فيعود الر�شول ج�هاًل 

به كم� ك�ن اأول الأمر قبل الوحي.

وكذلك ت�أويلهم لآية الأنع�م اخل��شة ب�أن اهلل هو خ�لق كل �شيء، ب�إ�ش�فة 
َقينْد يجعله� خم�شو�شة مب� عدا القراآن القدمي غري املخلوق، فهو ت�أويل معقول مقبول 
�ِبَقَتنينْ له�،  اأي�ًش� فيم� نرى. ذلك ب�أن �شي�ق هذه الآية، اأو بعب�رة اأدّق الآيتني ال�شَّ
هم� يف نفي ال�شرك�ء عن اهلل تع�ىل وبي�ن اأنه وحده هو ُمبِدع ال�شم�وات والأر�ص 
فكيف يكون له بعد ذلك �شرك�ء! واإًذا يكون معنى هذه الآية اأن اهلل هو خ�لق 
كل �شيء مم� ي�شح وميكن اأن يكون خملوًق�؛ اأي من الع�مل الذي نح�صُّ ون�ش�هد 
مثاًل، فهو وحده امل�شتحق للعب�دة كم� تقول نه�ية الآية مو�شوع الت�أويل نف�شه�، 

نث چ   اآخر:  القراآن يف مو�شع  الت�أويل قول  نراه يف هذا  الذي  الراأي  وُيعّزز هذا 
ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ  
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ڳڱ   ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   کک   ڑ  
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ     ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ     ہ  ھ  
اأن  ه� يف  بن�شِّ �شريحة  ھ  ھ مث ]الرعد/ 16 [! اإن هذه الآية – وهي 
ُلقوا  اأنهم مل َيخنْ الأمر يتعلق مب� َجعل امل�شركون هلل من �شرك�ء له يف العب�دة مع 
�شيًئ� م�- تدلُّ على اأن قول اهلل فيه�: نث ہ  ہ  ہ        ہمث يراد به هذا الع�مل: 
�شم�وؤه، اأر�شه، وم� بينهم�، ل القراآن اأي�ًش� كم� يريد اأن يفهم املعتزلة اأو بع�شهم 
هبهم. واإًذا، يكون من املعقول واملنطق اأن حُتمل على اآية الرعد هذه اآية  َرة ملذنْ ُن�شنْ

الأنع�م، ويكون ُكلٌّ من ه�تني الآيتني ل دللة فيهم� على حدوث القراآن.



عرفن� يف الف�شل الذي �شبق كيف اختلف امل�شلمون وتفرقوا ِفَرًق� خمتلفة 
مهِم اأو ت�شورهم هلل: ذاته و�شف�ته، تبًع� لختالفهم يف فهم م� يّت�شل بذلك  يف َفهنْ
الأمر  ك�ن  كيف  الف�شل  هذا  يف  �شنعرف  والآن  وت�أويله.  واحلديث  القراآن  من 
رة اهلل وعموم خ�لقّيته، ولكم�له وعدالته،  كذلك فيم� يخت�ص بت�شّورهم ملدى ُقدنْ

وفيم� يت�شل بهذا وذاك من العالقة بينه وبني الإن�ش�ن.

ُدر عن املرء من عمل  هل اهلل ع�ّم القدرة واخل�لقية، فهو يخلق كل م� َي�شنْ
ه عن خلق الإثم وال�شر، والإن�ش�ن  ا؟ اأو اهلل لكم�له ُمَنزَّ حتى م� ك�ن مع�شية و�شرًّ

حر يف اختي�ره واإرادته لأعم�له؟

�أل يف ذلك عم� يفعل؟  لُّ من ي�ش�ء، ول ُي�شنْ وهل اهلل يهدي من ي�ش�ء وُي�شِ
يتفق  ل  مم�  هذا  ك�ن  واإل  واإ�شالله،  اأحد  اإغراء  هلل  نن�شب  اأن  لن�  لي�ص  اأنه  اأو 

والعدالة...؟

العدالة الإلهية

الف�سل الرابع
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ُتوِجُب  له،  به�  ُنِقرُّ  والتي  به�  نف�شه  و�شف  التي  اهلل  عدالة  هل  واأخرًيا، 
حتقيق م� وعد به من ثواب املطيع، واأوعد من عق�ب الع��شي ال�شرير؟ اأو اأن له، 
لأنه مطلق الإرادة وت�م القدرة وعظيم الّرحمة، اأن يعذب من ي�ش�ء ولو ك�ن موؤمًن� 

ا مطيًع�، واأن يغفر ملن ي�ش�ء ولو ك�ن �شريًرا ع��شًي�؟ ً َخريِّ

ُبعد من  اأو  ُقرنْب  به� من  يت�شل  قد  وم�  ت�ش�ءلن� عنه�،  التي  امل�ش�ئل  هذه 
ه�ت  اأمَّ اأردن� من  ن هذا الف�شل، وبه ينتهي بحث م�  م�ش�ئل اأخرى، هي م� ُتكوِّ
امل�ش�كل الفل�شفية؛ هذه امل�ش�كل التي -بعد اأن اأث�ره� القراآن- ك�ن القراآن نف�شه 
واإن ك�نت جميعه�  اأو عم�د ال�شتدلل عليه�، وهي  ُحُلوله�،  الوحي يف  م�شدر 
فيًة للبحث–  �ُشن – َتونْ ترجع اإىل فهم اأو ت�شور عدالة اهلل وعالقته بخلقه، اإل اأنه َيحنْ

اأن ن�شري يف بحثه� هكذا: 

1- العمل بني اهلل والإن�ش�ن.

2- الإ�شالل والهداية. 

3- العدالة واجلور اأو الوعد والوعيد

)1(  املرا�ص: اجَلَلد والقوة. 
 )2(  مقدمة ابن خلدون �ص )181(.
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)1(   الإ�شفراييني )تب�شري(، �ص101.
2( الرازي )الأربعني(، �ص227.

1- العمل بني اهلل والإن�صان

قبل احلديث عن اأثر القراآن اأو دوره فيم� ك�ن من مذاهب خمتلفة يف هذه 
امل�شكلة، نرى من اخلري، اإن مل نقل من ال�شروري، اأن ن�شري اإىل اأن اخلالف فيه� 
يرجع من بع�ص النواحي اإىل اخلالف يف ت�شور م� يجب هلل من كم�ل، وم� ميكن 
اأن َيُحطَّ من هذا الكم�ل. ثم بعد هذا، من اخلري اأي�ًش� اأن نذكر ب�إجم�ل: املذاهب 
الكالمية يف امل�شكلة مو�شع البحث، ليمكنن� اأن نرى اأثر القراآن يف تكوين هذه 

املذاهب اأو يف ال�شتدلل عليه�.

واإرادته ع�مة  اأن علم اهلل �ش�مل جلميع املعلوم�ت،  اأنه كم�  ال�شنة  اأهل  اأ -   يرى 
جلميع م� يكون، فكذلك قدرته ع�مة يف جميع املقدورات اخلري وال�شر على 
ال�شواء)1( ومعنى هذا اأنه ل يجري يف الع�مل العلوي اأو ال�شفلي، ع�مل املالئكة 
اأو الإن�ش�ن اأو احليوان اأو الطبيعة، عمٌل م� اإل ب�إرادته وقدرته. فهو ق�در على 

كل �شيء، واأيُّ من خلقه ل قدرة حقيقية له بجوار قدرته.

على اأنه ُنِقل عن بع�شهم اأنه ق�ل، ب�شدد م� ي�شدر عن الإن�ش�ن من عمله: 
اأثًرا  اأن لقدرة العبد اخل��شة  اأنه يرى  مِبُِعني«)2(. ومعنى هذا  »اإن قدرة العبد توؤثر 
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ٍن  فيم� يكون عنه من اأعم�ل، واإن ك�نت حتت�ج يف هذا اإىل اأن تن�شم له� – َكَعونْ
لبد منه – قدرة اهلل اأي�ًش�، والأ�شعري نف�شه، واإن ك�ن يرى اأن املرء ُيح�صُّ من 
نف�شه قدرته على اأن يفعل اأو يرتك م� ي�ش�ء، يذهب اإىل اأنه يف ح�لة �شدور الفعل 
ف�إن اهلل هو الذي يخلق الفعل وقدرًة للعبد على اإ�شدار ذلك الفعل، واأنه عند 
ة لقدرة املرء)1(: ومن َثمَّ جند الرازي ُيعطي للم�ش�ألة  تَّ التحليل الأخري ل ت�أثري األبنْ
الث�لثة والع�شرين من »كت�ب الأربعني يف اأ�شول الدين« هذا العنوان الذي يكفي 
اهلل  بقدرة  اإل  الوجود  اإىل  العدم  من  �شيء  يخرج  »ل  مذهبه:  على  الدللة  يف 

تع�ىل«)2(.

وحني  اأفع�ل،  من  عنه  يكون  فيم�  اأثًرا  لالإن�ش�ن  اأثبتوا  ال�شنة حني  واأهل 
جعلوا مع هذا لقدرة اهلل الأثر الأول والأخري يف هذه الن�حية، حتى يوفقوا بني 
ت�شور اهلل الق�در على كل �شيء والذي يت�شّرف فين� ويف اأعم�لن� كم� يريد، وبني 
دون  الأمر  هذا  يرتك  اأو  يفعل  اأن  وقدرته  اإمك�نه  يف  اأنه  من  من�  كلٌّ  يح�شه  م� 
اإىل  ذهبوا  الذين  رَبة  – املُجنْ خل�شومهم  اأن  َيُفتنْهم  مل  هوؤلء،  ال�شنة  اأهل  ذاك- 
اأنه ل اأثر مطلًق� لقدرة العبد، واملعتزلة الذين يرون اأن لقدرة العبد كل الأثر يف 
اأعم�له – اأن يقولوا لهم ب�أن هذا الراأي منهم يوؤدي اإىل اأن توؤثر قدرت�ن )قدرة اهلل 

)1(   امل�شدر نف�شه، �ص228.
)3(  امل�شدر نف�شه، �ص237.
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وقدرة العبد( على مقدور واحد، وهذا م� ل يقبله العقل لأن اجتم�ع موؤثَرينْن على 
اأثر واحد حم�ل، ك�ن ل بد لأهل ال�شنة اإًذا اأن يتجنبوا هذه امل�شكلة الع�ر�شة، اأو 
ب«  يف  ، وهذا احلل هو م� ذهبوا اإليه من اإدخ�ل فكرة »الَك�شنْ اأن يجدوا له� حالًّ
عمل الإن�ش�ن. حقيقة، اإنهم ق�لوا اإنه ل ميكن اإنك�ر اأن اهلل ق�در على كل �شيء، 
واإل مل� ك�ن اإلًه�، ول�ش�ركه بع�ص خملوق�ته يف �شلط�نه وبع�ص خ�ش�ئ�شه، ول ميكن 
الإرادة لأعم�له  نوًع� من  للمرء  اأن  املَُح�ّص من  امللمو�ص  اإنك�ر  اأخرى  ن�حية  من 
والقدرة عليه�. واإًذا، فم� دام اهلل هو اخل�لق لكل �شيء بن�ص القراآن، فهو الذي 
ُلق اأي�ًش� م� يكون عنه من عمل، كم� يخلق كذلك هذا »النوع  خلق الإن�ش�ن وَيخنْ
ه على اأعم�له؛ واإًذا مرة اأخرى، فهذا »النوع من القدرة«   من القدرة«  الذي يحثُّ
على  »الك�شب«  ا�شم  القراآن  يف  اأطلق  نف�شه  اهلل  لأن  ًب�«   »َك�شنْ ن�شميه  اأن  ميكن 
اأعم�ل العب�د)1(. وتكون النتيجة اأن العقل، يف راأي اأهل ال�شنة، ل يرى من املح�ل 
اأن ي�شدر الفعل الواحد بت�أثري اهلل )ب�عتب�ر اخللق للعمل منه( والإن�ش�ن )ب�عتب�ر 

الك�شب لهذا العمل منه( مًع� على هذا النحو.

ولكن، لن� اأن نقول ب�أنه من احلق اأن القراآن فيه م� يدل على �شحة اإطالق 
لفظ الك�شب على اأعم�ل الإن�ش�ن)2(، واأن »الك�شب«  هذا معن�ه م� يعمله الإن�ش�ن. 

)1(  الغزايل )اقت�ش�د(، �ص43، 44.
)2(   مثاًل قوله )البقرة 2: 141( نث ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئمث، وقوله )الأنع�م 6: 3(: 

نثڃ  چ   چ  چ  چ  ڇمث.
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غري اأن هذا »الك�شب«  الذي يرى الأ�ش�عرة اأو اأهل ال�شنة ع�مة اأنه من العبد، 
ة، مبعنى  ولكنه خملوق مع هذا حني العمل مع العمل نف�شه، لي�ص له اأي قيمة حقَّ
� يف اإ�شدار الفعل، م� دام الكل )الفعل  اأن هذا ل يجعل لالإن�ش�ن وقدرته اأثًرا حقًّ
وقدرة العبد امل�شم�ة »ب�لك�شب«  - يخلقه اهلل وحده(، ولأن فكرة »الك�شب«  هذه 
ة ا�شُطّر الأ�ش�عرة اإليه� حلل م�شكلة العمل بني اهلل والإن�ش�ن،  فكرة غ�م�شة خفيَّ
ِنع العقل غري املتع�شب ملذهب خ��ص، ج�ء يف املََثل: »اأخفى من  ُتقنْ اأنه� ل  اإل 
َرك  ك�شب الأ�شعري«! دللة على اأن هذا ال�شيء م�شرب املثل خفيٌّ ل يك�د ُيدنْ

َهم.  اأو ُيفنْ

اأو الأ�ش�عرة، فم� هو مذهب املعتزلة؟  اأهل ال�شنة  ب-   اإذا ك�ن هذا هو مذهب 
روا اأن »العدل«  الإلهي وهو يف املرتبة الأوىل من الأهمية  اإن هوؤلء، وقد قدَّ
من اأ�شول مذهبهم اخلم�شة، يتفقون جميًع� على اأن اأفع�ل العب�د خملوقة 
لهم؛ فكل اإن�ش�ن ُحرٌّ يعمل م� ي�ش�ء ويرتك م� ي�ش�ء، لي�ص اهلل خ�لًق� ل�شيء 
من اأفع�لهم، بل ول ق�دًرا على خلق �شيء منه�)1(. ومعنى هذا، ِبُلَغة اأدنى 
لالأدب يف حق اهلل تع�ىل، اأن اهلل جعل لقدرته حدوًدا ل تتعداه�، فهي لهذا 
ل تتعلق ب�شيء من اأفع�ل العب�د بنفي اأو اإيج�د، اأي اأن هذه الأفع�ل خ�رجة 

عن نط�ق قدرة اهلل و�شالحيته�.

)1( الإ�شفراييني )تب�شري(، �ص138؛ وانظر اأي�ًش� الغزايل )اقت�ش�د(، �ص41.
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والذي جعل املعتزلة يقفون هذا املوقف يف هذه امل�شكلة هو، على م� نعتقد، 
راأوه  اأن اهلل �شيح��شب ُكالًّ على م� يفعل، وم�  ب�لعقل والقراآن من  ث�بًت�  راأوه  م� 
ي�شتطيع  م� ك�ن  اإل على  اأن اهلل »ع�دل« ل يج�زي  اأخرى من  ن�حية  ع�دًل من 
اأن يرتكه من �شر وعمله؛  اأن يفعله من خري ومل يفعله، وم� ك�ن ي�شتطيع  العبد 
ف�نتهوا من هذا وذاك اإىل اأن اأفع�ل الإن�ش�ن ل تتعلق قدرة اهلل ب�شيء منه�، بل 
والنهي  الأمر  لك�ن  واإّل  واختي�ره،  بك�مل حريته  نف�شه  الإن�ش�ن  َخلنْق  كله� من 
واملدح والذم والثواب والعق�ب ب�طاًل وظلًم� ل يليق ب�هلل الذي يتع�ىل عن الظلم 

كم� هو معروف من القراآن)1(.

واعتب�ٌر اآخر جعل املعتزلة يقررون حرية املرء يف اأعم�له وعدَم تداخل  قدرة 
اهلل فيه�. اإنهم، ك�ش�ئر الِفَرق الإ�شالمية، يعتقدون الكم�ل هلل، بل اإن كم�ل اهلل 
فوق كل كم�ل ميكن اأن يت�شوره عقل الإن�ش�ن. واإًذا، ف�لك�مل اإىل اأبعد غ�ي�ت 
ر من اخلري، ل ميكن اأن يكون ق�دًرا اأو  الكم�ل، واخلريِّ اإىل اأبعد م� ميكن اأن ُيت�شوَّ
اأول عهده ب�لوجود  َخُر به الع�مل منذ  َيزنْ ُمريًدا خللق القبيح وال�شر والإثم الذي 
�م اأحد روؤ�ش�ء املعتزلة)1( – اأن  ظَّ حتى الآن؛ واإلَّ ل�شتلزم ذلك – كم� يقول النَّ
يكون اهلل ج�هاًل ل يعرف اأن هذا قبيح، اأو يف ح�جة اإىل فعله مع معرفته ب�أنه قبيح، 

)1( الرازي )الأربعني(، �ص233.
)2( هو اإبراهيم بن �شي�ر النظ�م املتوفَّى نحو ع�م 231هـ/ 845م. 
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وكل ذلك حم�ل يف حق اهلل تع�ىل)1(، اهلل الك�مل والعليم والغني عن كل م� هو 
من هذا القبيل.

ب،  ولي�ص اخلالف يف هذه امل�ش�ألة بني املتكلمني الأ�ش�عرة واملعتزلة فح�شنْ
بل هن�ك فرٌق اأخرى لكل منه� مذهبه� اخل��ص فيه�. جند مثاًل اجلربيَّة من املتكلمني 
� كم� �شبق اأن اأ�شرن� اإليه)2(؛ ومعنى هذا  يذهبون اإىل اإنك�ر قدرة العبد اإنك�ًرا ت�مًّ
ن�شيت  وقد  املطلقة.  اهلل  قدرة  لهم  ُل�ص  ليخنْ الرب،  ذات  اأم�م  العبد  ذات  اإفن�ء 
ًم� ملبداأ امل�شئولية واجلزاء، اإذ كيف ي�شح هلل اأن يج�زي  هذه الفرقة اأن يف هذا هدنْ
الإن�ش�ن على �شيء مل يكن لقدرته اأثر اأو ُحرية اأو قدرة على فعله اأو عدم فعله! 
ال�شطرارية  ريب بني حركته  بال  يفرق  من�  املرء  اأن  اأي�ًش�  الفرقة  ف�ت هذه  كم� 
ا خمت�ًرا)3(. وغري اجلربية  ال�ش�درة مثاًل عن مل�شه �شلًك� مكهربً�، وبني حركته حرًّ
هوؤلء جند، من غري املتكلمني، الفال�شفة الذين يذهبون اإىل حرية العبد يف اأفع�له 

وقدرته عليه� ك�ملعتزلة كم� هو معروف.

)1(  الرازي )الأربعني(، �ص 242؛ وانظر اأي�ًش� الرازي )حم�شل(، �ص130.
)2( انظر م� �شبق، �ص 126.

)3( وانظر الغزايل )القت�ش�د(، �ص41.
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�شدر  يف  ب�شببه�  ك�ن  والإن�ش�ن  اهلل  بني  الفعل  م�شكلة  اأن  هي  جـ-  واخلال�شة 
الإ�شالم اأربعة مذاهب:

ر  َبد اجلهني و�شيعته، الذين ذهبوا اإىل اأن الإن�ش�ن هو الذي يقدِّ 1-  القَدريَّة، َمعنْ
اأعم�ل نف�شه بعلمه، ويتوجه اإليه� ب�إرادته، ثم يوجده� بقدرته. اأي اأن اهلل تع�ىل 
َلُمه�  ر هذه الأعم�ل اأزًل، ول دخل لإرادته اأو قدرته يف وجوده�، ول َيعنْ ل ُيَقدِّ

اإل بعد وقوعه�.  

ِمِذي و�شيعته، الذين ذهبوا اإىل الطرف الآخر  نْ فَوان الرتِّ م بن �شَ 2-  اجلربية، َجهنْ
ر اأزًل اأفع�ل العب�د، واأوجده� على يدي العبد بقدرته  يف الُغُلّو، فراأوا اأن اهلل قدَّ

لة ل اأثر له� مطلًق�. وحده. وك�ن من ذلك اأن �ش�رت قدرة العبد ُمَعطَّ

ن اأي�ًش� كم� نعلم  ونْ 3-  وبني هذين الطرفني الغ�لَينينْ املتق�بلني نرى املعتزلة وي�شمَّ
ر كل �شيء اأزًل، �شواء اأك�ن فعله اأو فعل  ب�لقَدرية. اإنهم يرون اأن اهلل علم وقدَّ
العب�د؛ لكن اأفع�ل نف�شه هي التي يريده� ويوجده� على َوفنْق العلم الأزيل، 
وكله� خري، فهو ل يخلق لل�شر بح�ل، اأم� اأفع�ل الإن�ش�ن فال يريد اهلل اأن توجد 
اأو األ توجد، ول يخلق �شيًئ� منه� بقدرته �شواء يف ذلك خريه� و�شره�، بل اإنه 
تقلَّة، واإن ك�ن اهلل  �ص الأمر فيه� لالإن�ش�ن يفعل ويرتك م� ي�ش�ء بقدرته املُ�شنْ فوَّ

يعلم طبًع� اأزًل م� �شيكون منه وجم�زيه عدًل – مل� َمَنَحُه من حرية – عليه.
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اجلربية  بني  و�شًط�  يكونوا  اأن  الذين ح�ولوا  الأ�ش�عرة  اأو  ال�شنة  اأهل  4-  واأخرًيا 
وبني  اجلربية  بني  و�شًط�  يكونوا  اأن  املعتزلة  هوؤلء  ح�ول  كم�  املعتزلة،  وبني 
الَقدِرية. وحم�ولة الأ�ش�عرة، التي مل تنجح يف راأين�، تقوم على اإثب�ت �شيء 
من الت�أثري لالإن�ش�ن يف اإيج�د الفعل؛ ب�لذه�ب اإىل فكرة »الك�شب«  كم� راأين� 

منذ قليل)1(.

ن� به� لن�شتطيع  منْ هذه اإ�ش�رات اإىل مذاهب املتكلمني يف هذه امل�شكلة، َتَقدَّ
اأن نتبني اأثر القراآن يف تكوينه�، اأو يف ال�شتدلل له�، وهذا م� �شنح�وله الآن. اإل 
ق بينه وبني  اأنن� لن نتكلم ب�شفة خ��شة عن مذهب اجلربية الذي ل نرى كبري َفرنْ
مذهب اأهل ال�شنة الأ�ش�عرة)2(، ول عن مذهب القدرية الأولني اأ�شح�ب معبد 

تند له من القراآن طبًع�. اجلهني الذين انحرفوا به عن الإ�شالم كثرًيا فال ُم�شنْ

ر الإله  َدُروا يف مذهبهم عن ت�شوُّ اأم� الأ�ش�عرة اأو اأهل ال�شنة ع�مة، فقد �شَ
اأنه وحده هو الق�در على كل �شيء، من خري اأو �شر، جميل اأو قبيح، واإل  على 
لو خرج �شيء يف الع�مل عن قدرته، لك�ن اإلًه� ع�جًزا، وك�ن بع�ص َخلنْقه �شريًك� 
َِح�ُء اإرادة العبد وقدرته اأم�م اإرادة الرب وقدرته بع�ص  له يف اخللق والإيج�د. وامننْ
وجد  وقد  وال�شت�شالم.  اخل�شوع  نعرف  كم�  معن�ه  الذي  الإ�شالم،  خ�ش�ئ�ص 

اأن�ش�ر هذا املذهب كثرًيا من الآي�ت التي توؤيدهم ومن ذلك قوله: نث ک   ک  

)1(  وراجع حممد دراز، املخت�ر يف احلديث، �ص 179 وم� بعده�.
)2( ولهذا �شرتى املعتزلة ي�شمونهم ب�جلربية، وانظر الرازي )اعتق�دات(، �ص68.
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ک  گمث ]الزمر/ 62[  ومن اأجل هذا جند اأحد هوؤلء الأ�ش�عرة يقول عن 
ف�رقوا  »وقد  لهم:  العب�د خملوقة  اأفع�ل  اأن  اتف�قهم على  اأن حكى  بعد  املعتزلة، 
كم�  اهلل،  اإل  خ�لق  ل  يقولون  ك�نوا  قبلهم  الأمة  ف�إن  الأمة،  ل�ش�ن  املق�لة  بهذه 

يقولون ل اإله اإل اهلل«.  وخ�لفوا اأي�ًش� قوله �شبح�نه وتع�ىل: نث ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ں  ڻ      ڻ  ڻ     ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ        ہمث ]الرعد/ 16[)1(. كم� يذكر 
اإنك�ر  َيلَزُمُه  اأفع�له  يخلق  املرء  اأن  اإىل  املعتزلة  ذه�ب  اأن  الغزايل  الإ�شالم  حجة 
َلُف من اأنه ل خ�لق اإل اهلل، كم� َيلنَْزُمه ن�شبة اخللق اإىل م� ل  م� اأجمع عليه ال�شَّ

ى من املخلوقني)2(. �شَ ُيحنْ

نثے  ۓ   تع�ىل:  قوله  اإىل  اأي�ًش�  ي�شتندوا  اأن  بعد هذا  ال�شنة  ولأهل 
وذلك حك�ية   ،]96 -  95 ]ال�ش�ف�ت/  .  ڭ  ڭ  ۇ  ۇمث  ۓ  ڭ    
ر اأ�شن�مهم؛ على اأن تكون »م�«  يف الآية الث�نية  َردِّ اإبراهيم  لقومه حني َك�شَّ
ِحُتونه� من  ا�شًم� مو�شوًل، ل ن�فية، فيكون املعنى: كيف تعبدون الأ�شن�م التي َتننْ

احلجر اأو اخل�شب مثاًل واهلل هو الذي خلقكم وخلق اأعم�لكم التي تعملون!

ومع اأنه �شي�أتي َجَدل املعتزلة خل�شومهم يف �شدد ت�أويل هذه الآية واأمث�له�، 
ه، ف�إنن� نالحظ اأن ا�شتدلل اأهل  ليجعله� املعتزلة ل تن�ق�ص مذهبهم اإن مل ُتوؤَيدنْ
به  ا�شتدّل  م�  اإن  وال�شي�ق.  يتفق  ال�ش�بقة ل  نثہ  ہ  ہ  ہمث  ب�آية:  ال�شنة 

)1(  الإ�شفراييني )تب�شري(، �ص38.
)2( الغزايل )اقت�ش�د(، �ص41، 42.
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نث چ  چ  ڇ  ڇ    بتم�مه� هكذا:  فقط، وهي  الآية  هوؤلء هو جزٌء من هذه 
ک   ک   کک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ  
ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ   گ   گ  

ڻ      ڻ  ڻ     ڻ ۀ  ہ  ہ  ہ        ہ  ھ  ھ  ھمث ]الرعد/ 16[.

َعلَن�  ِ قبله�، ك�فيٌة ب�أن جَتنْ لَتنينْ َرٌة اإىل هذه الآية بتم�مه�، بل اإىل الآيتني الَّ ونَظنْ
الذي  هو  هذا  اأن  اأو  الإن�ش�ن،  اأفع�َل  اهلل  َخلنْق  م�ش�ألة  لي�ص  هن�  الأمر  اأن  نفهم 
ُيوِجُده� ب�ختي�ره وقدرته، بل الأمر اأَجلُّ من هذا كله. اإن اهلل يريد بهذه الآية وم� 
هم مب� معن�ه: هل هوؤلء  َيُردَّ على الكف�ر الذين جعلوا هلل �شرك�ء، َفَحجَّ قبله� اأن 
َبُدوا مثله! ثم ك�نت  ال�شرك�ء َخَلُقوا �شيًئ� كم� َخَلق اهلل، فيكون لهم احلق يف اأن ُيعنْ
ُلُقوا  َيخنْ اأن هوؤلء الذين زعمهم الكف�ر �شرك�ء هلل تع�ىل مل  اأكد اهلل  اأن  النتيجة 

ده احلريُّ ب�لعب�دة. �شيًئ� م�، واأن اهلل هو وحده خ�لق كل �شيء، فهو اإًذا َوحنْ

� نالحظ فقط  ِدم هن� مذهب الأ�ش�عرة يف هذه امل�ش�ألة، ولكنَّ ل نريد اأن نَهنْ
عن  اآية  من  جزء  اأو  اآية  اقتط�ع  -نعني  ب�لقراآن  ال�شتدلل  يف  الطريقة  هذه  اأن 
َتِدل به�- لي�ص من احلق يف �شيء؛ الواجب  �شي�قه� وت�أويله� مب� يتفق ومذهب املُ�شنْ
يف الت�أويل للقراآن مالحظة ال�شي�ق الذي وردت فيه الآية، وعدم اإكراهه� على اأن 

توؤدي وجهة نظر خ��شة. ذلك اأدنى للحق، واأليق ب�لقراآن.
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ب�شفة ع�مة، وتلك هي  ال�شنة  اأهل  اأو  الأ�ش�عرة  واإذا ك�ن هذا هو موقف 
م�  اإىل  ومذهبهم  راأيهم  يف  �شدروا  قد  املعتزلة  ف�إن  عنه�،  َدُروا  �شَ التي  العوامل 
�شبق اأن ذكرن�ه من اأن الإن�ش�ن يجب اأن يكون له احلرية والقدرة على اأعم�له م� 
دام هو م�شئوًل اأم�م اهلل عنه�، ومن اأن اهلل الك�مل ل يليق به ول ميكن اأن نَننْ�ُشب 
اإليه  اهم  اأدَّ الذي  املذهب  هذا  املعتزلة  ن  َكوَّ اأن  بعد  ثم  والقبيح.  ال�شر  له خلق 
اآي�ت يوؤّولونه�  العقل والنظر، راحوا يلتم�شون له الدليل من القراآن، وذلك من 
ُظر الآن بع�ص هذه الآي�ت يتداوله� الطرف�ن: الأ�ش�عرة  َنننْ بح�شب هذا املذهب. ولنْ

واملعتزلة، ويوؤوله� كلٌّ منهم� مب� يتفق ومذهبه.

ا-          مثاًل يف قوله تع�ىل: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  
ڀ   ڀ  ڀ  ڀمث ]الأنف�ل/ 17[، وذلك يوم »بدر«)1( حني ق�ل 
بع�ص امل�شلمني اأن� َقَتلنْت وق�ل الآخر واأن� َفَعلنْت، وحني رمى الر�شول وجوه 
قري�ص ِبَقبنْ�شة من الرتاب وق�ل: �ش�هت الوجوه – نقول يف هذه الآية ترى 
ي للم�شلمني والنبي من جهة، وله هو نف�شه من  منْ اأن اهلل اأ�ش�ف القتل والرَّ
اأن  ال�شنة،  اأهل  ربي والرازي من  الطَّ اأخرى. ومعنى هذا، كم� يرى  جهة 
العبد لي�ص م�شتقالًّ بفعله، بل لي�ص له يف الفعل اإل الك�شب، واأم� الإن�ش�ء 
اأن  اإل  املعتزيل  �َشريُّ  خَمنْ الزَّ يجد  وهن� مل  وحده)2(.  فلله  للفعل  والإيج�د 

)1(  هي اأول معركة ك�نت بني الر�شول وامل�شركني وفيه� انت�شر امل�شلمون.
.A56 )2( الطربي )تف�شري(، ج9: 127؛ الرازي )تف�شري(، ج3: 370؛ الأن�ش�ري )فتح( ورقةِ ِ
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الرتاب  بقب�شة من  امل�شركني  الر�شول  َرمُي  ب�أنه يف هذه احل�لة ك�ن  ُي�َشلِّم 
�، مل يكن ميكن اأن يكون له هذا الأثر العظيم لول اأن  لي�ص اإل عماًل رمزيًّ
مية مل توجد اأ�شاًل من الر�شول)1(. ولكن  الرامي حقيقة هو اهلل، وك�أن الرَّ
اإن اأمكن اأن نقبل للزخم�شري هذا الت�أويل فيم� يخت�ص ب�لرمي، ف�إنه من 
 � غري ال�شهل اأن نقبل مثله فيم� يخت�ص ب�لقتل. ذلك ب�أن القتل ب��شره حقًّ
امل�شلمون ب�شكل ع�دي، كم� يقع دائًم�، ومع هذا اأثبته اهلل لنف�شه بعد اأن 

اأ�ش�فه لهم اأّوًل.

ہ   نثہ   بقوله:  قريًب�)2(  تقدم  كم�  ال�شنة،  اأهل  ي�شتدل  ب-   وعندم� 
لم  ُم�شنْ »اأبو   � معتزليًّ ًرا  ُمَف�شِّ جند  مذهبهم،  على   ،]62 ]الزمر/  ہمث  ہ  
دير ل  قنْ التَّ به  يراد  اأن اخللق هن�  اإىل  الأ�شفه�ين )+322-933(«  يذهب 
الإيج�د وهذا اأحد مع�نيه يف اللغة. »ف�إذا اأخرب اهلل عن عب�ده اأنهم يفعلون 
ر هو ذلك الفعل ومل يوجده؛ في�شحُّ اإًذا اأن يق�ل اإن  الفعل الفالين فقد قدَّ
 � الأ�شفه�ين متكلًم� معتزليًّ بعد  اأوجده«)3(. وجند  واإن مل يكن  اهلل خلقه، 
ن�شبة اخللق  ب�أن  الأنع�م )6: 102(  �شورة  النَّ�ص من  يوؤّول مثل هذا  اآخر 
رِبة)4(؛ وذلك  اإىل اهلل يف هذه الآية ل يدل يف �شيء على �شحة قول املُجنْ

)1(الك�ش�ف، ج2: 119.
)2( الك�ش�ف، �ص60؛ والرازي )تف�شري(، ج3: 117.

)3( الأ�شفه�ين، �ص67.
)4( يريد بهم الأ�ش�عرة واأهل ال�شنة ع�مة.
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لأن املراد، كم� يقول، اهلل خ�لق كل �شيء مم� ي�شح اأن يو�شف ب�أنه خملوق، 
ولي�ص كذلك اأفع�ل الإن�ش�ن التي هي من خلقه. ومثل هذا قول الق�ئل: 
هذه  اأن  هذا  ومعنى  م�أكوًل)1(  يكون  اأن  ي�شح  مم�  اأي  �شيء،  كل  اأكلنُْت 
اأنه�  اإّل  لفظ »كل«،  وهو  العموم  يدل على  م�  فيه�  واإن ك�ن  ومثله�،  الآية 
خم�شو�شة مب� ي�شح اأن يتعلق به خلق اهلل. ويدل لذلك م� ج�ء بعد تلك 

الآية يف �شورة الأنع�م نف�شه� من قول اهلل: نث ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
]الأنع�م/ 104[.  چڇ  ڇ  ڇ  ڇمث  ڃ   ڃچ  چ   
نْك، اأي  فهذا ت�شريح، كم� يقول املعتزلة، بكون العبد م�شتقالًّ ب�لفعل والرتَّ

بكون فعله خملوًق� له واإلَّ مل� ك�ن م�شتقالًّ به)2(.

نثے  ۓ  ۓ   بقوله:  اأي�ًش�  ملذهبهم  ال�شتدلل  ال�شنة  لأهل  �شّح  حـ-  واإذا 
»م�«   بجعل   ،]96  -  95 ]ال�ش�ف�ت/  مث  ۇ   ۇ   ڭ   ڭ     . ڭ    
مو�شولة يراد به� الأعم�ل، ف�إن املعتزلة ي�شتدلون بهذه الآية نف�شه� ملذهبهم 
بت�أويله� هكذا. واهلل خلقكم وَخَلق م� تعملون فيه من احلج�رة واخل�شب التي 
تتَّخذون منه� اأ�شن�ًم� وتعبدونه�)3(. وهذا الت�أويل يوجد له مثيل يف القراآن 
ي�شهد ب�أنه ي�شلح اأن يكون ُمراًدا هن�. من ذلك اأن مو�شى حني راأى احلب�ل 
ِتُنوا الن��ص بهذا  نع �شحرة فرعون، خ�ف اأن َيفنْ �ٍت ت�شعى ِب�شُ قد �ش�رت حيَّ

)1( عبد اجلب�ر )تنزيه(، �ص124.

)2( الرازي )تف�شري(، ج3: 117.
)3( املرت�شى )اأم�يل(، ج4: 143. 
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التي  احلب�ل  َتلَع  ِلَتبنْ ع�ش�ه  ب�إلق�ء  حينئذ  اهلل  ف�أمره  لوه،  وَخيَّ �شنعوه  الذي 
جعلوه� حي�ت، وذلك حني يقول: نث ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ .  ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ   .  ڃ  ڃ  چ  چمث )يريد الع�ش�( نث  چ  چ  
�ت  حرة حيَّ ڇمث ]طه/ 67 - 69[، يريد احلب�ل التي �ش�رت بفعل  ال�شَّ

ت�شعى على الأر�ص اأم�م الن��ص.

د-    وحني يحتج الأ�ش�عرة اأي�ًش� بقول اهلل: نثٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹمث ]النحل/ 17[ 
على اأن الإن�ش�ن ل يخلق اأفع�ل نف�شه، م� دام اهلل قد خ�صَّ نف�شه وحده يف 
ِوُز  د على هذا ال�شتدلل ُيعنْ ة، ل جند الرَّ مق�م العتزاز والتَّمّدح ب�شفة اخل�لقيَّ
ُجه كم� يذكر  اأَونْ وا على هذا ال�شتدلل بع�شرة  اإن هوؤلء ردُّ  ،� املعتزلة. حقًّ
– اأن الأمر ل يتعلق بخلق الإن�ش�ن  راأين�  ه� يف  اأهمُّ – وهو  الرازي، ومنه� 
هو  هن�  املراد  اإن  بكثري.  ذلك  من  اأهمُّ  الأمر  بل  له�،  اهلل  َخلنْق  اأو  لأفع�له 
املق�رنة بني اهلل الذي يخلق م� تقدم ذكره، يف الآي�ت ال�ش�بقة لهذه الآية، من 
ال�شم�وات والأر�ص والإن�ش�ن واحليوان والنب�ت والبح�ر والنجوم واجلب�ل، 
ِدُر على خلق �شيء اأ�شاًل. يريد القراآن اأن يقرر بهذه الآية اأن  وبني من ل َيقنْ
من ك�ن خ�لًق� لهذا كله ك�ن هو الإله وحده)1(. وهكذا، لي�ص الأمر كم� ذهب 
اإليه الأ�ش�عرة من اأن الأمر هو يف خلق اأفع�ل الإن�ش�ن، بل هو اأخطر من ذلك 

ا يف راأي املعتزلة بحق. كثرًيا جدًّ

)1(  الرازي )تف�شري(، ج4: 130.
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اإبراهيم واإ�شم�عيل كم� حك�ه القراآن  ن بعد هذا اأن يف قول  هـ-   والأ�ش�عرة يرونْ
م، نثڤ  ڤمث ]البقرة/ 128[ طلًب�  َفَع�ن اأُ�ُش�ص البيت املُحرَّ عنهم�، وهم� يرنْ
ازي، دليٌل على اأن فعل العبد من َخلنْق  وبة من اهلل. وهذا كم� يذكر الرَّ للتَّ
اًل وعبًث�، م� دام اأمر ذلك  �ًل اأو َجهنْ اهلل؛ واإّل لك�ن طلب التوبة من اهلل حُمَ
واإن  املعتزلة،  اأن  على  يخلقه)1(.  اأو ل  يخلقه  اأن  ولي�ص هلل  نف�شه،  لالإن�ش�ن 
ن هذا ال�شريح ُمَع�َر�ٌص مب� ج�ء يف اآية اأخرى.  وا ب�أن هذا �شريح الآية، يَرونْ اأقرُّ
� ك�إبراهيم واإ�شم�عيل  حقيقة، جند اهلل نف�شه، ل واحًدا من َخلنْقه واإن ك�ن نبيًّ

م م� يت�شل بذات اهلل و�شف�ته، يقول: نث ٱ   ِطئ يف َفهنْ قد يجوز عليه اأن ُيخنْ
ا  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ مث ]التحرمي/ 8[ )اأي �ش�دقة(. واإَذً
يقول املعتزلة: »لو ك�نت التوبة فعاًل هلل تع�ىل لك�ن طلب اهلل اإي�ه� من العبد 
الآية  يف  ڤ  ڤمث  نث  قوله:  ُل  َحمنْ وجب  هذا،  ثبت  واإذا  اًل،  وَجهنْ حم�ًل 

الأوىل على التوفيق للتوبة ... اأو على قبول التوبة من العبد«)2(.

و-   والآن �شنجد لونً� اآخر من اخلالف يف الت�أويل َتُدور اخل�شومة فيه على احلقيقة 
ڭ    نث  طع�مه:  يف  حتى  عليه  ِبنعِمه  الإن�ش�ن  ًرا  ُمَذكِّ اهلل  يقول  واملج�ز. 
ڭ  ڭ  ڭ  .  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   .  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  .  ۉ  ۉ    
ېمث ]عب�ص/ 24 - 27[ اإلخ. هن�، كم� هو وا�شح، اأ�ش�ف اهلل اإىل نف�شه 

)1(  امل�شدر نف�شه، ج1: 511
)2( امل�شدر نف�شه.
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من  ونحوه  احَلّب  واإننَْب�ت  ب�حلرث،  الأر�ص  �شق  املطر،  اإنزال  الأفع�ل:  هذه 
اأنواع النب�ت والزروع. ومعنى هذا اإذا فهمن� الكالم على احلقيقة ل املج�ز، اأن 
�شق الأر�ص ب�حلرث فعل اهلل ل فعل الإن�ش�ن، َمَثُلُه َمَثل اإنزال املطر واإنب�ت 
الزروع وغري هذا وذاك من الأفع�ل الأخرى)1(. لكن الزخم�شري من اأ�ش�طني  
]روؤ�ش�ء[ العتزال يقرر اأن اإ�شن�د ال�شق ]احلرث[ هلل يف الآية من ب�ب املج�ز، 
� فهو الإن�ش�ن كم� هو ُم�ش�َهد  ب�عتب�ر اأن اهلل هو ال�شبب، واأم� الف�عل له حقًّ

وملمو�ص)2(.

ف�إنن�  الآي�ت،  هذه  ت�أويل  يف  اخلالف  يف  هن�  كلمة  نقول  اأن  لن�  ك�ن        واإذا 
الأفع�ل  اأن  من  �ف«   »الننِْت�شَ �ش�حب  املنري  ابن  مالحظة  على  ًل  اأَوَّ نوافق 
اخل��شة بخلق الإن�ش�ن، يف الآي�ت التي �شبقت هذه الآي�ت مو�شوع النزاع، 
قد اأ�ش�فه� اهلل اإىل نف�شه، واأن هذه الإ�ش�فة على �شبيل احلقيقة، وكذلك فعل 
ب�ت من الأر�ص يف هذه الآي�ت الأخرية)3(. هذا مم� ل  اإنزال املطر واإنب�ت النَّ
ريب فيه وم� مل يعرت�ص عليه الزخم�شري. لكن �شق الأر�ص ب�حلراثة يجب 
على م� نرى اأن يكون اإ�شن�ده هلل على املج�ز من ب�ب اإ�شن�د الفعل اإىل �شببه؛ 
�. ولي�ص هذا هو كل م� نريد اأن نقوله  اإذ اإن الف�عل له اأم�من� هو الإن�ش�ن حقًّ
اأي�ًش� هلل  َن�ِد هذا الفعل ]احلراثة[  اإ�شنْ هن�، بل نريد اأن نقول ب�أنه قد يكون يف 

)1(  ابن املنري )النت�ش�ف(، ج4: 185 و186.
)2( الك�ش�ف، ج4: 186.

)3( النت�ش�ف، ج4: 185 و186.
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بيٌه لن� على اأن احلق هو اأن فعل الإن�ش�ن ي�شدر عنه، ولكن مِبُِعني وهو اهلل،  َتننْ
َفرايينى، ل اأن الأمر كم� يقول الأ�شعري نف�شه  كم� �شبق اأن ذكرن� عن الإ�شنْ

من اأنه ل ت�أثري مطلًق� لقدرة الإن�ش�ن يف فعله)1(.

ٿ   ٿ   ٿ    ٺ      ٺ   ٺ   نث  اهلل:  بقول  فرًح�  َيِطرُيون  املعتزلة  ز-  وجند 
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ  

�شحة  على  دللة  الآية  هذه  يف  يجدون  لأنهم   ،]148 ]الأنع�م/  ڄمث 

مذهبهم من اأن املرء ُحرٌّ يف عمله؛ ُيوِجُده بقدرته. اإنهم يقولون اإن هذا الذي 
ِبَب�أ�ِشه وعذابه، هو مذهب  اإي�هم  ًدا  � لهم وُمَتَوعِّ حك�ه اهلل عن امل�شركني، ذامًّ
]ب�لتخفيف[ ت�شريح من  َكَذَب  ب�طاًل وبخ��شة وقراءة  اإًذا  ة)2(. فيكون  رِبَ املُجنْ
منهم  اأراد  الذي  هو  اهلل  اأن  من  ق�لوه  فيم�  َكَذُبوا  امل�شركني  اأولئك  ب�أن  اهلل 
ِركوا، فيكون اإًذا م� تقوله الج برة يف ذلك ]َكِذٌب[ اأي�ًش�. ولكن قراءة  اأن ُي�شنْ
ب  كذَّ هي  امل�شهورة  القراءة  بل  امل�شهورة،  هي  لي�شت  ]ب�لتخفيف[  َكَذَب 
َيى املعتزلة بحل هذا العرتا�ص. اإنهم يرون اأن املعنى  ]ب�لت�شديد[. وهن� ل َيعنْ
به بزعمه اأن م� هو عليه من  َمن ف�إنه كذَّ � فيم� م�شى من الزَّ ب نبيًّ اإًذا اأن من َكذَّ
ك  الكفر وعدم الإمي�ن هو مب�شيئة اهلل وَخلنْقه، فال معنى لأن يطلب مني النبي َترنْ

!)3( م� اأراد اهلل يل وَخَلَقه يِفَّ

)1( انظر الرازي )حم�شل(، �ص140 و141. 
)2( يريد الأ�ش�عرة اأو اأهل ال�شنة ع�مة، كم� �شبق اأن اأ�شرن� اإليه.

)3(  الرازي )تف�شري(، ج3: 171 و172.
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د يف تف�شريه الكبري على  َب نف�شه كم� نعرف للرَّ             على اأن الرازي، الذي نَ�شَ
رهم  ة، رد على ت�أويلهم لهذه الآية نف�شه�)1(، ثم ذكَّ ت�أويالت املعتزلة املذهبيَّ

ب�لآية التي َتَلتنْه� مب��شرة، نعني قوله تع�ىل: نثڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  
ک  کمث ]الأنع�م/ 149[؛ ففي هذه الآية ت�شريح ب�أن الهتداء 

ُلُقه لنف�شه)2(. ٌل َيخنْ ُمَتَعلق ب�هلل الذي يهدي من يريد، ل اأنه ِفعنْ

ِوُزه� ال�شراحة يف الدللة  ح-   ومهم� يكن، ف�إنه ي�شهد للمعتزلة اآي�ت اأخرى ل ُتعنْ
على اأن اهلل ترك للعبد اختي�ر اأفع�له اخل��شة واإ�شداره�.

       من هذه الآي�ت قوله: نث ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  
جب   خب  مب  ىب  يب  جتمث ]اآل عمران/ 165[. نزلت هذه الآية، بعد 
ر التي انت�شروا فيه�  وة اأُحد التي ك�نت بعد غزوة َبدنْ م� ُهِزَم امل�شلمون يف َغزنْ
� منهم اأن الن�شر ك�ن  ب امل�شلمون من َغَلبِة امل�شركني َظنًّ انت�ش�ًرا كبرًيا، فتعجَّ
من الواجب اأن يكون لهم م� داموا يدافعون عن الدين احلق َفَردَّ اهلل عليهم 
َه للعجب، اإذ اإن هزميتهم اأمٌر ج�ءهم من اأنف�شهم وفعلوه  ب�أن َبنيَّ لهم اأنه ل َوجنْ
ُكر ب�شدد  ر املعتزيل َيذنْ ّم�ين املف�شِّ هم. ومن اأجل هذا جند َعِليَّ بن عي�شى الرُّ
ة؟ اجلواب  رِبَ املُجنْ الآية دللة على بطالن مذهب  »ويق�ل هل يف  الآية  هذه 
نعم؛ قل هو ]اأي النهزام[ من عند اأنف�شكم، ولو مل يفعلوه مل يكن من عند 

)1(  الرازي )تف�شري(، �ص172 و173. 
)2( امل�شدر نف�شه، �ص173.
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اأنف�شهم، كم� لو فعله اهلل َجلَّ وعزَّ لك�ن من عنده«)1(. على اأن لن� اأن نالحظ 
ة اأن يقولوا اإن الن�شر والهزمية كالهم� من اهلل واإيج�ده، ُي�شيُب  اأن لأهل ال�شنَّ
اأي�ًش�  ل  َف�شُّ التَّ اأو ح�شب  الن�حيتني،  ي�ش�ء ح�شب ال�شتحق�ق يف  بهم� من 
ر وم� ين��شبه من اإننْع�م اهلل  �شنْ يف الن�شر. ومن َثمَّ ]اأي من اأجل هذا[ جند النَّ
ُي�ش�ف هلل ب�شفة ع�مة، والهزمية ونحوه� ُت�ش�ف لالإن�ش�ن ب�شبب م� َجَنت يداه 
من اأ�شب�به�. ويكفي اأن نذكر يف هذا ك�َشَنَد اأو دليل قول القراآن يف ال�شـورة 

نف�شـــه�: نثٺ  ٺ  ٺ  ٿمث ]اآل عمران/ 123[ نث گ    گ   ڳ  
ڳ  ڳ  ڳمث ]اآل عمران/ 126[، وقوله: نث جب  حب  خب     مب   ىب  يبجت  حت  

خت  مت   ىت   يت  جث   مث ]الن�ش�ء/ 79[، ونعتقد اأن هذا وا�شح ل يحت�ج 
لتطويل.

َراحة م� لي�ص من         ومن هذه الآي�ت التي ي�شتدل به� املعتزلة، وفيه� من ال�شَّ
نثڃ  ڃ  ڃ   تع�ىل:  قوله  ملذهبهم،  لت�شهد  اخل�شوم  يوؤّوله�  اأن  ال�شهل 
ُل الإمي�ن والكفر اإىل م�شيئة  چ   چ  چ  مث ]الكهف/ 29[. حقيقة، َجعنْ
طى للمعتزلة احلقَّ يف اأن يقولوا هذه الآية �شريحة  الإن�ش�ن بهذه ال�شراحة اأعنْ
�ص اإىل العبد واختي�ره،  »يف اأن الأمر يف الإمي�ن والكفر والط�عة واملع�شية ُمَفوَّ

فمن اأنكر ذلك فقد خ�لف �شريح القراآن«)2(.

 .A )1(  الرم�ين ورقة B135 و 136 
)2( الرازي )تف�شري(، ج4: 319.
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ط-   واأخرًيا، يف اعتم�د املعتزلة على القراآن وت�أويل كثري من اآي�ته ح�شب مذهبهم، 
ل«   نرى من اخلري ، اإن مل نقل من ال�شروري، الإح�لة على كت�ب »املَُح�شَّ
ب�لقراآن يف هذه  املعتزلة احتجوا ملذهبهم  اأن  املوؤلِّف  للرازي. لقد ذكر هذا 
مع  اآخر  بعد  واحًدا  الع�شرة  الأوجه  هذه  وذكر  اأوجه،  ع�شرة  من  امل�ش�ألة 

الآي�ت املن��شبة لكل منه�)1(.
ِجُع اإىل اإ�ش�فة القراآن الفعل   ونحن نكتفي ب�أن نذكر من هذه الأوجه م� َيرنْ
ّم  اإىل الإن�ش�ن، واإىل م� فيه من املدح على الإمي�ن واخلري ب�شفة ع�مة، والذَّ
اإرادته،  على  الإن�ش�ن  اأفع�ل  تعليق  من  فيه  وم�  والع�شي�ن)2(،  الكفر  على 
ومن الأمر بفعل اخلري وامل�ش�رعة فيه، وهذا ل َيَت�أَتَّى اإل اإذا ك�ن للمرء اأن 
الإقرار من  اأخرًيا من  فيه  وم�  اإرادته وقدرته،  به مبح�ص  امل�أمور  يفعل هذا 
َهَن�ت  مب� عملوا من  اآخر  والع�ش�ة من ج�نب  والكف�ر  ت�رة  الأنبي�ء  ج�نب 
نف�شه  والرازي  اأنف�شهم)3(.  اإىل  واإ�ش�فته�  �شيئ�ت  اأو  ا[  ]ذنوب �شغرية جدًّ
�شيليَّ  فنْ بعد هذا مل َيحلَّ هذه امل�شكلة، بل اكتفى ب�لقول ب�أن الكالم التَّ
املوؤلف�ت  يف  يكون  املعتزلة  به�  ا�شتدّل  التي  الآي�ت  هذه  من  كل  على 
لة)4(! ونحن من ج�نبن� نذكر اأن بع�ص هذه الآي�ت �شبق اأن  الأخرى املطوَّ

)1(  املح�شل، �ص142 - 143
)2(  املح�شل، �ص142.

)3(  امل�شدر نف�شه، �ص143.

)4(  امل�شدر نف�شه، �ص144.
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ن� املن�ق�شة فيه� بني املعتزلة وخ�شومهم، واأن املن�ق�شة يف البع�ص الآخر  منْ َقدَّ
لي�شت اإلَّ على ِمث�ل م� �شبق ذكره منه�. واإًذا فال داعي لالإط�لة ببحثه�.

جيه كل من َفِريقي اأهل ال�شنة   والآن، وقد عرفن� م� ك�ن للقراآن من اأثر تونْ
واملعتزلة اإىل املذهب الذي ق�ل ب�لن�شبة لعمل الإن�ش�ن، وهل هو خملوق 
اإًذا  له اأو هلل، اأي من ن�حية م� يجب هلل من القدرة الت�مة املطلقة، فيجب 
اأن يكون كل �شيء من َخلنْقه واإيج�ده كم� يقول الأولون، ومن ن�حية م� 
اًل و�شرًع� من اأن الإن�ش�ن �َشُيح��َشُب على عمله؛ فيجب اإًذا اأن  هو مقدر عقنْ
ا فيه وداخاًل حتت قدرته كم� ذهب اإليه الآخرون – نقول، والآن  يكون ُحرًّ
نتن�ول نف�ص امل�ش�ألة، اأو ب�لأحَرى ج�نًب� اآخر منه�، من ن�حية اأخرى �شبق 
اأن اأ�شرن� اإليه�)1(. هذا اجل�نب اأو الن�حية الأخرى هي ، هل اهلل، لأنه مطلق 
الإرادة والقدرة، قد يريد ال�شر ويقدر على فعله، اأو لأنه ك�مل كل الكم�ل، 
ل يريد �شيًئ� من هذا ول يقدر على خلقه واإيج�ده، واأن م� يف الع�مل من �شرٍّ 

مرجُعه فقط اإىل فعل الإن�ش�ن وغريه مم� خلق اهلل؟

نة   هذه الن�حية من البحث ك�ن من ال�شروري اأن تثري اخلالف بني اأهل ال�شُّ
ِحَي فيه� املخَتلفون القراآَن  َتونْ واملعتزلة، كم� ك�ن من ال�شروري اأي�ًش� اأن َي�شنْ
�أييد مل� يقولون. وب�لفراغ من  اأو يح�ولوا على الأقل اأن يجدوا منه العون والتَّ

)1(  انظر م� تقدم، �ص 130.
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هذه الن�حية من البحث، نكون قد انتهين� من بحث م�شكلة العمل بني اهلل 
وبني الإن�ش�ن. 

مذهب  عليه�  يقوم  التي  اخلم�شة  الأ�شول  من  ه�م  اأ�شل  »العدل«  اإن 
هو  م�  على  والتوحيد«،  العدل  »اأ�شح�ب  اأننُْف�َشُهمنْ  ون  َلُي�َشمُّ اإنهم  حتى  املعتزلة، 
معروف. ومن العدل عندهم وجوب احلرية والقدرة لالإن�ش�ن على اأن يفعل اأو األَّ 
يفعل م� يريد كم� راأين�. وكذلك من العدل اأن يفعل اهلل لعب�ده م� هو »الأ�شلح«، 
فال يريد لهم اإلَّ اخلري، ولكن هن�ك اعتب�ًرا اآخر َدَع� املعتزلة اإىل هذا الجت�ه، وهو 
هو خري  م�  كل  اإل  عنه  ُدَر  َي�شنْ اأّل  يوجب  الذي  اهلل  كم�ل  اأي�ًش�-  عرفن�  -كم� 

وكم�ل، اأم� اأهل ال�شنة فال يرون �شيًئ� م� واجًب� على اهلل تع�ىل بح�ل)1(.

وك�ن من هذا الأ�شل، كنتيجة �شرورية، اأن املعتزلة يرون اأن اهلل، كم� مل 
ال�شرور  ع�م  بوجه  اأي�ًش�  يخلق  الإن�ش�ن، مل  ت�شدر عن  التي  ال�شر  اأفع�ل  يخلق 
والأ�شرار الطبيعية املوجودة يف هذا الع�مل. وذلك لأن ت�أثري اهلل يف الع�مل يجب 
ل »ال�شالح والأ�شلح«  لالإن�ش�ن، واأن كل م� يخ�لف ذلك ل ميكن  اأن َيُدور َحونْ

اأن يكون خملوًق� هلل)2(. ومل� َراأَى املعتزلة اهلل يقول: نث ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  
ڤ   ڤ  ڤمث ]الفلق/ 1 - 2[، ومعنى هذا اأن اهلل خلق مع اخلري بع�ص ال�شرور، 

)1(   انظر يف هذا الأ�شل اأي كت�ب من كتب علم الكالم؛ الإ�شفراييني )تب�شري( مثاًل �ص39، الغزايل )اقت�ش�د(، 
�ص83و 84 الرازي )حم�شل(، �ص147 و 148.

)2( جولد زيهري )الجت�ه�ت(، �ص 176 = 171 من الرتجمة العربية.
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ذهبوا اإىل قراءة الآية الث�نية هكذا: )من �شرٍّ م� خلق(؛ اأي بتنوين الراء يف »�شر«، 
وجعل »م�«  بعده� حرف نفي، فيكون املعنى الع�م: اأعوذ ب�هلل من �شر مل يخلقه، 

بل هو من خلق الإن�ش�ن واحليوان والطبيعة)1(.

لكن اأهل ال�شنة ل يرون �شحة هذه القراءة، بل اإن اأحدهم يراه� حتريًف� من 
املعتزلة لالآية)2(. ونحن نظن اأن �شي�ق الكالم يف هذه ال�شورة ي�ش�عد على قراءة 
ذ ب�هلل من ال�شرور التي تكون يف الطبيعة  التخفيف، وعلى اأن يكون الأمر هو التعوُّ
بيبه. على اأن َكِلَمتن� يف هذه  بخلق اهلل، اأو من الإن�ش�ن اأو احليوان بتقدير اهلل وت�شنْ

َعينْه� اأو ن�ِحَيتينْه� �شتكون اإن �ش�ء اهلل عند مت�م احلديث. اخل�شومة ِبَنونْ

�ُشن اأن ن�شري اأوًل اإىل  وقبل اأن ن�شري يف البحث طوياًل يف هذه الن�حية، َيحنْ
اأن اخلالف يف م�ش�ألة »الفعل« ب�شفة ع�مة بني املعتزلة واأهل ال�شنة يرجع، فيم� 
يرجع، اإىل اخلالف بني الفريقني يف فهم معنى الإرادة من اهلل. يرى الأولون اأن 
ِره، فكل م� اأمر به فهو ُمَراٌد له، وكل م� نهى عنه فهو غري  اإرادة اهلل هي موافقة اأمنْ
َفق  اإنه مب� اأنه من املتَّ ُمراد منه)3(. ويقولون بعد هذا، تطبيًق� لهذا املبداأ اأو الفهم، 
عليه  اأن اهلل ل ي�أمر اإلَّ مب� هو خري، فيجب اأن يكون من املتفق عليه اإًذا اأّل يريد 
ال�شر مطلًق�، كم� هو مذهبهم. لكن الأمر لي�ص كذلك لدى اأهل ال�شنة. اإن هوؤلء 

)1(  انظر الزخم�شري )ك�ش�ف( وكذلك جولد زيهري )الجت�ه�ت (، �ص 177= 172 من الرتجمة العربية.
)2( ابن املنري )على ه�م�ص الك�ش�ف للزخم�شري(، ج4: 243و 244.

)3( الرازي )الأربعني(، �ص244 – 248.
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يرون اأن اإرادة اهلل توافق ِعلنْمه، فكل م� َعِلَمه اأزًل اأن �شيكون فهو ُمَراٌد له، وم� علم 
اأنه لن يكون فهو غري مراد له)1(. وك�نت النتيجة املنطقية لهذا الفهم هي اأن كل 
ٌر من اهلل ومعلوم له اأزًل، ب�لتف�ق  م� يقع يف هذا الع�مل من خري اأو �شر فهو ُمَقدَّ
بينهم وبني خ�شومهم، واإًذا يكون احلق على َح�َشب هذا املبداأ اأو الفهم اأن يكون 

ال�شرُّ ُمَراًدا هلل اأي�ًش� ك�خلري.

من اأجل هذا يكون مو�شُع النزاع، اأو بعب�رة اأخرى حملُّ البحث، هو هل 
َلة ب�لأمر كم� يرى املعتزلة، اأو ب�لعلم كم� يرى اأهل ال�شنة؟ واإل، اإن  �شِ الإرادة ُمتَّ
ُبوه  � اأن ُي�َشلِّم لهم م� رتَّ �ُشلِّم لهوؤلء اأو اأولئك راأيهم يف هذه ال�شلة، يجب منطقيًّ
على ذلك من اأن اهلل ل يريد ال�شر ول يخلقه، اأو اأن الأمر ب�لعك�ص من اأنه يريده 

ويخلقه كم� ي�ش�ء)2(.

َولنْرَننْجع الآن اإىل م� كن� ب�شبيله، اأي اإىل بي�ن َمَدى اإف�دة كل من الفريقني؛ 
كم�  ال�شر  يخلق  اهلل  اأن  من  مذهبه؛  اإق�مة  يف  القراآن  من  واملعتزلة،  ال�شنة  اأهل 
يخلق اخلري، كم� يرى الأولون، لأنه ت�م القدرة، اأو ل يخلقه ول يريده، كم� يرى 

الآخرون، لأنه ع�دل كل العدل وك�مل كل الكم�ل.

 ،]31 ]الفرق�ن/  ىمث  ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ    نث  اهلل:  ا-   يقول 
نثۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   كم� يقول: 

)1(  امل�شدر نف�شه؛ وانظر اأي�ًش� الرازي )تف�شري(، ج4: 138.
)2( ترجع يف بي�ن جمع كل من الفريقني ومن�ق�شتهم� اإىل الرازي )الأربعني(، �ص244 وم� بعده�.
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القراآن،  يف  كثري  واأمث�لهم�  الآيتني،  ه�تني  فمن   .]123 ]الأنع�م/  ۆمث 
اأن اهلل كم� يكون منه اخلري يكون منه ال�شر.  ي�أخذ اأهل ال�شنة الدليَل على 
ل اهلل  رم لر�ُشول زَمِنه من َجعنْ ذلك لأن الآية الأوىل تدل على اأن عداوة املجنْ
، بل كفر)1(. كم� اأن الآية الث�نية تدل  وَخلنْقه، ول �شك اأن تلك العداوة �شرٌّ
لُّوهم عن  ِلُي�شِ بلدهم  ب�أهل  مَينُْكُروا  اأن  املجرمني  اأراد من  اهلل  اأن  على  ه�  ِبَن�شِّ

احلق، وذلك �شرٌّ بال ريب اأي�ًش�)2(.

ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   نث  قوله:  اآخر  مو�شع  يف  القراآن  يف  ج�ء  وكذلك 
ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ  

ہمث   ]الأنع�م/ 122[.

]اإبراهيم/  ڦمث  ڦ   ڤ  ڤ  نثڤ  اإبراهـيم:  لدع�ء  حك�ية  وقوله 
35[ في�أخذ اأهل ال�شنة من ه�تني الآيتني اأي�ًش� اأن الكفر، ك�لإمي�ن، من خلق اهلل 
اأي�ًش�. وذلك لأن الآية الأوىل، وهي من اأقوى الأدلة ملذهبهم، جتعل »الإحي�ء«  
كم�  له)3(.  والهداية  احلق  معرفة  عن  كن�ية  وهم�  َخلنْقه،  ومن  اهلل  من  و»النور«، 
وبنيه  ِعَده  ُيبنْ اأن  اهلل  من  طلب  اإبراهيم  اأن  يف  ِظه�  ِبَلفنْ �شريحة  الأخرى  الآية  اأن 

)1(   الرازي )تف�شري(، ج5: 21.
)2( امل�شدر نف�شه، ج3: 145.

)3( الرازي )تف�شري(، ج3: 145.
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عن  الإبنْع�د  اأنَّ  هذا  ومعنى  ب�هلل،  وال�شرك  الكفر  عن  اأي  الأ�شن�م؛  عب�دة  عن 
لأهل  يتمَّ  لكي  ثم،  وحده)1(.  اهلل  من  اإل  لي�ص  الإمي�ن،  من  قريب  ك�لتَّ ال�شرك 
ال�شيء  يقدر على  ب�أن من  يقولوا  اأن  يريدون، يجب  م�  ال�شتدلل على  ال�شنة 

يقدر طبًع� على �شده، و�شد اإبع�د اهلل من ي�ش�ء عن الكفر اأن يوقع فيه من يريد.

ب-  لكن املعتزلة ل يرون عن�ًء ّم� يف ت�أويل هذه الآي�ت الأربع واأمث�له� مب� ل يع�ر�ص 
مذهبهم. مثاًل يف الآية الأوىل يرون اأن نث  ڤ  ڤ  ڤ  ڤمث اإلخ. معن�ه 
�ئي اأحد �شيوخ املعتزلة. وهذا الت�أويل معروف  � للنبي عدوه؛ كم� يقول اجُلبَّ نَّ َبيَّ
الآية  ل�ص)2(. ويف  اأنه  ننْت  َبيَّ اإذا   ،»� ِل�شًّ مثاًل: »جعلت فالن  فيق�ل  اللغة،  يف 
الث�نية يرى اجلب�ئي اأي�ًش� اأن الت�أويل احلق هو جعل »الالم« يف قوله »ليمكروا 
ورة، نعني ل »لم«  التعليل. ويكون املعنى اأن اهلل  رينْ فيه�«، »لم« الع�قبة وال�شَّ
جعل يف كل بلد كب�ره�، فك�نت الع�قبة اأن �ش�ر هوؤلء الكب�ر جمرمني ميكرون 
ب�أهله� وي�شلونهم. ويرى غري اجلب�ئي من املعتزلة اأي�ًش� اأن اهلل تع�ىل مَلَّ� مل مينع 
هوؤلء الكب�ر من املكر ب�ل�شعف�ء، �ش�ر الأمر �شبيًه� مب� لو ك�ن اأراد ذلك منهم، 

ويكون الكالم اإًذا قد ج�ء على �شبيل الت�شبيه واملج�ز)3(.
ومل يقف املعتزلة عند ت�أويل الآي�ت التي ا�شتند اإليه� خ�شومهم كم� راأين�، 
ه ملذهبهم. لنقراأ مثاًل قوله تع�ىل:  بل اإنهم وجدوا يف القراآن اأي�ًش�، م� ي�شهد بن�شِّ

)1(  امل�شدر نف�شه، ج4: 72.
)2(  الرازي )تف�شري(، ج5: 21.

)3( امل�شدر ال�ش�بق نف�شه، ج3: 145.
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نثی  ی  ی  ی  جئمث ]اآل عمران/ 108[ هذه اجلملة، وهي جزء من 
اآية، تدل يف راأي اجلب�ئي على اأن اهلل ل يريد �شيًئ� من ال�شر مطلًق�، نعني �شواء 
اًل �ش�دًرا عنه هو نف�شه، اأم ك�ن فعاًل من اأفع�ل الإن�ش�ن، ومل�ذا؟ لأن اهلل  اأك�ن ِفعنْ
اأداة  بعد  »ُظلنْم«  نكرة  اإذ ج�ءت كلمة  الظلم،  نوع من  اأّي  اإرادة  نف�شه  نفى عن 

النفي، والنكرة يف �شي�ق النفي تفيد العموم كم� يقول النُّح�ة)1(.

لكن اأهل ال�شنة يجيبون بل�ش�ن اأحد رج�لتهم؛ فخر الدين الرازي املتكلم 
ِلم اأحًدا من  ي اأنه يريد اهلل اأن َيظنْ واملف�شر املعروف، ب�أنه مِلَ ل يجوز اأن يكون هن� نَفنْ
عب�ده، فيمنع عنه جزاء م� عمل)2(. اأي ل نفي الذي يعتربونه ُظلًم� ب�شفة ع�مة! 
ُبوقًة ب�آيتني )106 – 107( ج�ء  ويف احلق، اإنه ب�لرجوع اإىل �شي�ق الآية جنده� َم�شنْ
فيهم� اأمر الآخرة، وم� يكون فيه� من جزاء ُكلِّ اإن�ش�ن على م� عمل يف هذه احلي�ة 
نة اأن اهلل ل يريد ُظلنًْم� لأحد،  الدني�، ثم ج�ءت هذه الآية، مو�شوع  النزاع، ُمَبيِّ

ولهذا فهو يج�زي ُكالًّ مب� ي�شتحق ح�شب عمله.

هي  اأخرى،  اآية  هبهم  َمذنْ ت�أييد  �شبيل  يف  يذكرون  ف�ملعتزلة   ، ُكلٍّ وعلى 
قوله تع�ىل يف و�شف ح�ل بع�ص الُكف�ر: نث ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  
ڦمث  ]الن�ش�ء/ 60[. اإنهم يرون اأن اإ�شن�د الإ�شالل هن� اإىل ال�شيط�ن، ل اإىل 
اهلل، معن�ه اأن اهلل ليريد لهم هذا الإ�شالل ول يكون منه. ويقولون اإن هذا يدل 

)1(  الرازي )تف�شري(، ج2: 233.
)2( الرازي )تف�شري(، �ص234.
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ر الك�فر لي�ص ِبَخلنْق اهلل ول ب�إرادته«)1(. »على اأن ُكفنْ

اآي�ت كثرية  اإىل  ت�أييد مذهبهم م�شتندين  املعتزلة يف  مَينْ�شي  بعد هذا  ثم 
اإىل اهلل،  ال�شيط�ن، ل  اإىل  ال�ش�بقة،  ال�شر من�شوبً�، ك�لآية  فيه� فعل  َوَرَد  اأخرى 
ذلك مثل قوله تع�ىل، بعد اأن ذكر ق�شة اآدم وخروجه من اجلنة ب�شبب ع�شي�نه 
اأمَر اهلل: نث ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک   ک  ک  گ  گمث ]الأعراف/ 27[. 
وقوله، حك�ية لقول مو�شى  ، بعد اأن قتل رجاًل من اأعدائه دف�ًع� عن اآخر 
]الق�ش�ص/  نث  ڃ  ڃ    ڃ  چ چ  چ  ڇ   ڇ  ڇمث  من �شيعته: 
ار الأخرى:  �ر يف الدَّ ِخُلوا النَّ 15[. وقوله يف مو�شع اآخر مَتنِْثياًل حل�ل الكف�ر وقد اأدنْ

ڳ    گ      گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   نث 
ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ں     ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ     ڳ   ڳ 

ہ  ہ  ہمث ]اإبراهيم/ 22[.

من الآية الأوىل من هذه الآي�ت الثالث يرى املعتزلة اأن من الب�طل ن�شبة 
املع��شي وال�شرور هلل تع�ىل اإرادة وَخلنًْق�، لأنه� �شريحة يف ن�شبة قتل من قتله مو�شى 
اأن الفتنة  الث�نية، حيث ج�ء فيه�  اإىل اهلل)2(. وكذلك يف الآية  اإىل ال�شيط�ن، ل 

والإ�شالل اللَذينِْن ي�شيب�ن بع�ص الن��ص هم� من ال�شيط�ن اأي�ًش�)3(.

)1(  الرازي )تف�شري(، ج2: 470.

)2(  الرازي )تف�شري(، ج5: 107.
)3( امل�شدر نف�شه.
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فعله،  ومن  ُمَراًدا هلل  الك�فر  ر  ُكفنْ ك�ن  لو  اأنه  يرون  الث�لثة  الآية  واأخرًيا يف 
اأراد  اأنف�شكم، اأي لأن اهلل هو الذي  َتلوُموين ول  جل�ءت الآية هكذا مثاًل: فال 

رَبكمنْ عليه)1(. الكفر لكم واأجنْ

وهكذا يرى املعتزلة اأنهم بهذه الت�أويالت لتلك الآي�ت واأمث�له�، قد َخُل�ص 
اأن  اأن يريده. ومن املفهوم  اأن يخلق ال�شر ول  اأن اهلل ل ميكن  لهم مذهبهم من 
اأهل ال�شنة مل يرتكوا لهم هذه الت�أويالت مترُّ من غري نق��ٍص وُرُدوٍد عليه�، دف�ًع� 
ُ من الرجوع للرازي مثاًل يف املوا�شع التي اأ�شرن� اإليه� اآنًف�  عن مذهبهم، كم� يتَبنيَّ

�ص راأي املعتزلة. عند َعرنْ

وبعد فلي�ص من املُِهم الآن بي�ن من هو على حق من هذين الفريقني: اأهل 
ال�شنة واملعتزلة، بل اإن هذا اأمر ع�شري اإىل حد كبري، ولكن املهّم هن� اأن نالحظ 
مرة اأخرى مقدار اأثر القراآن يف تكوين مذهب اأهل ال�شنة وال�شتدلل له؛ ومقداَر 
م� اأف�د املعتزلة من القراآن اأي�ًش� يف ال�شتدلل ملذهبهم، اإن مل نقل يف تكوينه من 
بع�ص نواحيه ب�شبب الآي�ت التي ت�شهد بن�شو�شه� لهم، والتي لي�ص من البعيد 

اأن ك�نت لهم م�شدر اإيح�ء يف بع�ص م� ذهبوا اإليه.

ومع هذا، َفلنَْنُقل كلمة يف املو�شوع: اأهل ال�شنة يرون اأن اهلل ك�مل القدرة، 
ي�شتقلَّ وحده بخلق  اأن  اأو �شر، ولي�ص لالإن�ش�ن  ي�ش�ء من خري  م�  اأن يخلق  فله 

)1(  امل�شدر ال�ش�بق نف�شه، ج4: 60 – 61.
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احلرية  لالإن�ش�ن ك�مل  اهلل، وجعلن�  َخلنْق  لي�ص من  ال�شر  اإن جعلن�  واإل،  اأفع�له، 
والقدرة يف اإيج�د اأفع�له، انتهى بن� الأمر اإىل حتديد قدرة اهلل من ن�حية، واإىل اأن 
األَّ ي�ش�أل  اأن اهلل ع�دل، ومن العدل  جنعل هلل �شرك�ء من خلقه! واملعتزلة يرون 
الكم�ل،  كل  ك�مل  اأي�ًش�  واهلل  عليه�.  ق�دًرا  ك�ن  اإذا  اإل  اأعم�له  عن  الإن�ش�ن 

والك�مل ل ي�شدر عنه ال�شّر بح�ل!

اأم� اأن اهلل ت�م القدرة، فهذا مم� ل ريب فيه، ولكن لن� اأن نرى اأنه ل �شيء 
َيُحطُّ من اهلل وقدرته اإن ترك اهلُل ذاُته لالإن�ش�ن احلرية والقدرة على اأن يعمل اأو 
يرتك م� ي�ش�ء، متى ك�ن اهلل ق�دًرا على التََّدخل يف حتديد اإرادة الإن�ش�ن وقدرته. 
وجعل  وقدرته،  اإرادته  من  حدَّ  الذي  هو  غريه  ك�ن  لو  منه  ين�ل  ذلك  ك�ن  اإمن� 
اإليه،  اأفع�له، وهذا الراأي الذي منيل  لالإن�ش�ن احلرية والقدرة اللتني يح�شهم� يف 
ونظن اأنه لي�ص بعيًدا عن احلقيقة، قد يكون قريًب� من راأي املعتزلة يف هذه الن�حية 
اأن  ميكن  ل  اإرادته،  عدم  اأو  ال�شر  اهلل  اإرادة  ن�حية  الأخرى،  الن�حية  من  ولكن 
نذهب مع املعتزلة يف قولهم اإن اهلل ل ميكن اأن يريد ال�شر، واإل ك�ن غري ك�مل ول 
ع�دل اأي�ًش�؛ ذلك ب�أن اعتق�د اأنه يقع يف الع�مل م� ل يريد اهلل، معن�ه الذه�ب اإىل 
ى يف هذا الع�مل. اإذا ُكن� ل نقبل ب�لن�شبة ملن يتوىل اإدارة عمل م� يف هذا  �شَ الفونْ
الع�مل اأن يح�شل يف دائرة عمله م� ل يريد اأن يكون، فكيف نر�شى هذا لالإله 

خ�لق الع�مل كله، ومن اإليه وحده تدبري �شئونه!
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م�  اأزًل كل  يعلم  اهلل  اأن  عرفن�، على  ِفٌق كم�  ُمتَّ الفريقني  اإن كالًّ من  ثم 
اإىل  يرجع  اًلً  ِفعنْ اأك�ن ذلك  �شواء  الدني�،  احلي�ة  �شّر يف هذه  اأو  �شيكون من خري 
الطبيعة اأم اإىل احليوان اأم اإىل الإن�ش�ن، كم� اأنهم جميًع� على اتف�ق، كم� عرفن� 
كذلك، على اأن اهلل يريد اخلري وَي�أُمُر به، وعلى اأنه يف َمقُدوره – لو ك�ن اأراد ذلك 
اأزًل لذاته – اأن مينع ال�شر من اأن يحدث ويكون. اإًذا يكون من املنطق اأن نرى 
اأعم�ل  من  الع�مل،  هذا  مينع ح�شوله يف  اأن  قدرته  ك�ن يف  الذي  ال�شر،  هذا  اأن 
الإن�ش�ن اأو غري الإن�ش�ن، تعّلقت اإرادته ب�أن يكون، م� دام مل يرد اأن مينعه وهو ع�مل 

َجَز من مدير م�شنع مثاًل ل يقع فيه اإل م� يريده! ب�أنه �شيكون. واإل ك�ن اهلل اأعنْ

اأن  اإن من احلق  واإرادة.  اإرادة  بني  نفرق  اأن  وذاك، يجب  ف�شاًل عن هذا 
املرء يريد اأن يعمل م� يحب اأن يعمله، ولكنه قد يريد اأحي�نً� اأن يعمل �شيًئ�، اأو 
اأن يعمل غريه �شيًئ� م� وهو ك�ره، اأو غري حمب له، ولكنه يريده على كل ح�ل، 
ف�إذا تركن� الإن�ش�ن اإىل اهلل، ك�ن لن�، على م� نرى، اأن نقول ب�أن اهلل يريد اخلري وهو 
اأي�ًش� – حتى اإن هذا ال�شر ل ميكن اأن يوجد لو مل  حمب له، وب�أنه يريد ال�شر 
ب مل�  ه – وهو ك�ره له، مبعنى اأنه يريد من� اأن نطيع واأن نكون اأخي�ًرا، وهو حُمِ ُيِردنْ
يكون من� من ط�عة وعمل خري، ويريد من بع�ص الن��ص املع�شية وبع�ص الأعم�ل 
ره  قدَّ وال�شر، ولكنه  املع�شية  الذي يكون من  لهذا  ا، وهو ك�ره  �شرًّ نعتربه�  التي 

واأراد اأزًل اأن يوجد خلري الع�مل ب�شفة ع�مة.
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هذا الراأي الذي نتقدم به، والذي يحفظ هلل عدالته وكم�ل اإرادته وقدرته، 
قد يكون اأدنى للحق، احلق الذي نعتقد اأن اأحًدا مل يزعم حتى الآن فيم� نعلم 
اأنه ُوفِّق اإليه يف هذه امل�شكلة التي تتعلق بذات اهلل و�شف�ته البعيدة عن الإدراك 

والإح�طة به�.
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2- الإ�صالل والهداية

ع�جلن� يف الق�شم الأول من البحث »العدالة الإلهية« م�ش�ألة العمل بني اهلل 
والإن�ش�ن، مبعنى مقدار م� لالإن�ش�ن من اأثر يف اإيج�د اأعم�له، وهل ي�شح اأن يريد 
الث�ين منه، نعني البحث  الق�شم  ن�أخذ يف مع�جلة  اأونْ َل؟ والآن  ال�شر   َخلنْق  اهلل 
لَّ من ي�ش�ء ويهدي من ي�ش�ء،  يف فعل اهلل من ن�حية خ��شة، هي هل هلل اأن ُي�شِ
لأنه ل ُي�ش�أل عم� يفعل؟ اأو اأن ذلك ل ميكن اأن يكون، واإل ك�ن مم� ل يتفق مع 
َترب، كم� هو وا�شح، جزًءا اأو ن�حية  عدالته الت�مة؟ وهذا الق�شم الث�ين ميكن اأن ُيعنْ
� مع هذا  اأخرى من الق�شم الأول الذي مو�شوعه العمل بني اهلل والإن�ش�ن. ولكنَّ
اآثرن�ه ببحث خ��ص على حدة، لأهمية هذه امل�شكلة التي جعلن�ه� مو�شوًع� له: 
الإ�شالل والهداية، التي هي مو�شع خالف �شديد بني اأهل ال�شنة واملعتزلة، وكلٌّ 

من الفريقني ي�شتوحي دائًم� القراآن، اأو ي�شتند اإليه على الأقل يف مذهبه.

اأن اهلل  اأهمية خ��شة م� نعلم جميًع� من  ورمب� ك�ن مم� يجعل لهذا البحث 
واإخراجه من ظلم�ت احلرية واجلهل  الع�مل  لهداية  ُر�ُشل  اأر�شل من  اأر�شل من 
ُطر ب�لب�ل مع هذا اأن يذهب بع�ص املتكلمني  اإىل نور اليقني واملعرفة، فكيف َيخنْ
لَّ بع�َص الن��ص! واإذا فر�شن� هذا ممكًن�،  اإىل القول ب�أن اهلل قد ير�شى ويريد اأن ُي�شِ

فكيف نثق مب� اأر�شل من الر�شل واأوحى من الكتب؟
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اأهمية خ��شة له� خطره� الكبري.  اأخرى جتعل لهذا البحث  وهن�ك ن�حية 
من املمكن اأن يقبل العقل اأن ين�شب م� ي�شدر من الإن�ش�ن من عمل اإىل الإن�ش�ن 
نف�شه؛ لأنه هو الذي �شدر وُوِجد عنه الفعل، اأو اإىل اهلل ب�عتب�ره ال�شبَب الأول 
ر على الإن�ش�ن هذا العمل ودفعه اإليه. اأم� ال�شالل عن احلق والإمي�ن،  الذي قدَّ
اأو على  اأو ح�ل ي�شتويل على العقل،  اإىل الب�طل والكفر، ف�أمر  والن�شراف عنه 
لعوامل خمتلفة قد  الطريق احلق، وذلك  ِميه عن  فُيعنْ ب�لقراآن،  القلب، كم� ج�ء 
اإِلنْف املرء م� هو عليه من عقيدة موروثة، واعتق�د بطالن م� يخ�لفه�.  يكون منه� 
ِل اإًذا مع هذه العتب�رات، اأن تن�شب هذه احل�لة هلل الذي من �ش�أنه  هنْ لي�ص من ال�شَّ
ل، ول لالإن�ش�ن الذي ل ير�شى لنف�شه اأن يكون �ش�لًّ  اأن يهدي وير�شد، ل اأن ُي�شِ

على علم.

ل جرم اإًذا، اأن نرى اخلالف يثور، وب�شدة، يف هذه الن�حية املتعلقة بذات 
ب�لقراآن.  مذهبه  ن�شر  يح�ول  املتكلمني  من  فريق  كل  نرى  واأن  و�شف�ته:  اهلل 
ولن�أخذ الآن يف بحث هذه امل�شكلة بني اأكرب الِفَرق الكالمية يف الإ�شالم، نعني 

دائًم� اأهل ال�شنة واملعتزلة.

ا- يرى الطربي، من اأهل ال�شنة اأن معنى قول القراآن: نث   گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ُذل من ي�ش�ء عن الإمي�ن في�شله  ڳ  ڱ  ڱ  ڱمث ]ف�طر/ 8[. اأن اهلل َيخنْ
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عن �شبيل الر�ش�د، ويوفق من ي�ش�ء لالإمي�ن وللهداية اإىل هذا ال�شبيل)1(. وكذلك 
من  احلق  عن  ي�شل  اهلل  اأن  معن�ه�  ب�أن  ي�شرح  اإذ  الآية،  هذه  يف  الرازي  يرى 

ي�ش�ء ويهدي اإليه من ي�ش�ء)2(. ويف هذه الآية الأخرى: نثڳ  ڱ  ڱ  
اأن اهلل  اأن املعنى هو  اأي�ًش�  ڱ  ڱ  ںمث ]البقرة/ 26[، يرى الطربي 
ِرُب مثاًل م�، لبع�ص م� يريد بي�نه من الأمور، يح�شل اأن ي�شل اهلل بهذا  عندم� َي�شنْ
املثل املن�فقني ويزيدهم �شالًل اإىل �شاللهم، ويهدي به املوؤمنني ويزيدهم هدى 
اإىل هداهم)3(. وهذا معن�ه اأن ال�ش�ل واله�دي يف احلقيقة هو اهلل وحده، والرازي 
يف ت�أويله لهذه الآية نف�شه� ذهب اإىل مثل هذا الراأي، ورد على املعتزلة يف ت�أويلهم 

له�)4(.

.  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   نثٹ   ٹ  ٹ  تع�ىل:  قوله  ويف 
ليٌم لن� كيف نطلب منه  ڦ  ڦ   ڄ  ڄمث ]الف�حتة/ 6 - 7[ َتعنْ
ال�شالل،  اأن اهلل ل يخلق  فيه دلياًل على  اأن  املعتزلة  د، يرى بع�ص  �شنْ اخلري والرُّ
الك�فرين  فو�شف  ڄمث،  نثڄ   ق�ل:  اهلل  ب�أن  يقول  اأن  البع�ص  هذا  يريد 
ب�ل�شالل، دون اأن ي�شيف هذا ال�شالل اإىل نف�شه، فتكون النتيجة اأنهم �ش�لُّون من 

)1( الطربي )تف�شري(، ج22: 69.
)2( الرازي )تف�شري(، ج5: 274.

)3( الطربي )تف�شري(، ج1: 139.
)4( الرازي )تف�شري(، ج1: 248 وم� بعده�.
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اأنف�شهم ل بفعل اهلل)1(. لكن اأهل ال�شنة مل يجدوا اأي عن�ء يف رد هذا ال�شتدلل 
بري. ويف احلق اأنه يق�ل مثاًل:  عنْ َتعينني ب�للغة وا�شتعم�ل العرب لأمث�ل هذا التَّ ُم�شنْ
حتركت ال�شجرة، وا�شطربت الأر�ص، ومعلوم اأن ال�شجرة ل تتحرك من نف�شه�، 
بل من الريح مثاًل، وكذلك الأر�ص ل ت�شطرب من نف�شه�، بل من زلزلة اأو وقع 
قذيفة مثاًل، فكذلك الأمر يف و�شف الكف�ر هن� يف هذه الآية ب�ل�شالل، اأي اأن 
هذا الو�شف ل مينع اأن يكون هذا ال�شالل من اأنف�شهم، اأو  من اهلل قد َخَلَقُه فيهم.

من  اأوًل  ذكرن�ه�  التي  الأوىل  الآية  �شراحة  �شريحة  اأخرى  اآي�ت  وهن�ك 
�شورة ف�طر  )35: 8( اأع�نت اأهل ال�شنة على تكوين مذهبهم يف هذه امل�شكلة، 
كم� وجدوا فيه� دلياًل على �شحته . هذه الآي�ت نكتفي الآن بذكر ثالث منه�، 
وهي: نث گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱمث ]الأنع�م/ 39[، 

ڻ   ڻ    ڻ   ں  ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   نث 

نث  ىئ  ی  ی  ی    ی  جئ  حئ   مئىئ   ]اإبراهيم/ 4[،   ڻمث 

يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  مث ]الرعد/ 33[.

َهب اإىل اأن اهلل  من هذه الآي�ت الثالث يرى اأهل ال�شنة اأنه من احلق اأن نَذنْ
هو الذي ي�شل ويهدي كم� ي�ش�ء)2(. ويقول الرازي يف �شدد ت�أويل الآية الث�لثة 

)1( الطربي )تف�شري(، ج1: 64.
)2( انظر الرازي مثاًل )تف�شري(، ج3: 44 ب�لن�شبة لالآية الأوىل، ج4: 44 ب�لن�شبة للث�نية.



161161 العدالة الإلهــية

بهذه  ُكوا  مَت�شَّ ع�مة(  ب�شفة  ال�شنة  اأهل  اأو  الأ�ش�عرة  )يريد  اأ�شح�به  ب�أن  الأخرية 
ب�لدليل  ن�  بيَّ وقد   ، ی  ی  ی ی مث  ىئ   نث  قوله:  ُله�  اأوَّ ُوُجوه:  من  الآية 
ذلك  اأن  ن�  بيَّ وقد  نثجئ  حئ   مئمث  قوله  وث�نيه�  اهلل،  هو  املَُزيِّن  ذلك  اأن 
�دَّ هو اهلل؟ وث�لثه� قوله نث يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يبمث، وهو �شريٌح يف املق�شود،  ال�شَّ
يني  زنْ �دَّ لي�ص اإل اهلل)1(، فيكون نتيجة هذا التَّ وت�شريح ب�أن ذلك املزيِّن وذلك ال�شَّ

ًم�. وال�شد ال�شالل َحتنْ

هذه  املعتزلة من  موقف  ال�شنة،  اأهل  موقف  بي�ن  بعد  �شنعر�ص،  اأنن�  ومع 
الآي�ت واأمث�له�، اإل اأنن� ل منلك اإل اأن نالحظ هن� اأن الآي�ت التي ذكرن�ه� حتى 
الآن  �َشَنًدا لأهل ال�شنة، كله� مكية م� عدا اثنتني، نعني اأنه� نزلت يف اأول العهد 
ب�لإ�شالم، ويف مكة، مهد الأوث�ن والأ�شن�م، هذه املعبودات التي ك�ن امل�شركون، 
اإل القليل، يعبدونه� وين�شبون له� القدرة على ال�شر والنفع ويقدمون له� القرابني 
طلًب� لر�ش�ه� واتق�ًء ل�شرره�. األ يجيز لن� هذا اأن نفرت�ص اأن اإحل�ح القراآن، وبخ��شة 
َور املكية منه، يف ال�شرب على هذه النغمة؛ نغمة اأن اهلل هو خ�لق كل �شيء،  ال�شُّ
حتى م� يعر�ص لالإن�ش�ن يف حي�ته الفكرية الروحية من �شالل وهدى، ل هذه 
ا ول نفًع�، كل  الأ�شن�م التي ل تقدر على �شيء م� األبتة، بل ل متلك لأنف�شه� �شرًّ
ذلك معن�ه �شرف امل�شركني بكل الطرق عن عب�دة هذه الأ�شن�م. واإل، كيف 

)1( امل�شدر نف�شه، ج4: 33.
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ِرّي اآخر، اأن ين�شب هلل  ي�شتطيع املرء اإذا ا�شتوحى عقله وحده، دون اأي �شلط�ن ِفكنْ
الع�دل الرحمن الرحيم اأن ي�شل بع�ص عب�ده! وبخ��شة مبن��شبة م� اأر�شل اإليهم 
من ر�شل، وم� اأوحى اإليهم من ُكُتب من �ش�أنه� الهداية ل الإ�شالل! هذا فر�ص 

نتقدم به الآن قبل اأن ن�شل لعر�ص موقف املعتزلة.

ولكن قبل اأن ن�شل اإىل عر�ص موقف املعتزلة من تلك الآي�ت، نحب اأن 
منه�  واتخذوا  ال�شنة،  اأهل  ا�شتوح�ه�  اأي�ًش�،  مكية  اأخرى  اآي�ت  ثالث  اإىل  ن�شري 
حممــد(  ي�  )اأي  نثٿ  ٹمث  هـي:  الآي�ت  هذه  ملذهبهم.   � قويًّ �شنًدا  كذلك 

نث    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤمث  ]الكهف/ 28[؛ وقوله: نث ٱ  ٻ  
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ       ٻ   
املالئكة  اأن  ذكر  اأن  بعد  قوله  واأخرًيا،  ]اجل�ثية/ 23[.  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹمث 
اأينْقن  اأن  العدد  هذا  حتديد  من  فك�ن  ع�شر،  ت�شعة  العدد  يف  هم  ب�لن�ر  لني  املَُوكَّ

ب�شحته املوؤمنون، واأن ك�ن �شبب فتنة للمن�فقني: نثڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   
ۈ  ۈمث ]املدثر/ 31[.

يرى اأهل ال�شنة اأن قول اهلل يف الآية الأوىلنث  ٹ  ٹمث   ]الكهف/ 28[، 
دليل اأنه هو الذي يخلق الغفلة، التي يكون عنه� ال�شالل عن احلق، يف قلوب من 
ي�ش�ء، وهذا هو مذهبهم كم� هو معروف)1(. ويذكر الواحدي، عن الآية الث�نية، اأنه 

)1( الرازي )تف�شري(، ج 4: 317.
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ح ب�أنه هو الذي  رَّ ٌر ول حيلة، لأن اهلل هو الذي �شَ لي�ص َيبنَْقى للمعتزلة بعده� ُعذنْ
الذي،  وهو  ب�شره غ�ش�وة،  الذي جعل على  وهو  وقلبه،  الك�فر  ع  �َشمنْ ختم على 
ب�شبب هذا، اأ�شله عن الهدى واحلق)1(. واأخرًيا، يرى اأهل ال�شنة اأي�ًش� يف الآية 
الث�لثة الأخرية اأنه� �شريحة كغريه� يف ن�شبة الإ�شالل اإىل اهلل، لأنه ج�ء ذكره يف 
ة مالئكة الن�ر ت�شعة ع�شر،  الآية كنتيجة لفتت�ن املن�فقني حني اأخرب اهلل اأن ِعدَّ

وعلى اأنه بفعل اهلل ذاته)2(. 

ب-   هذا هو موقف اأهل ال�شنة، فم� موقف خ�شومهم؟ هن� نك�د نح�ص اأن �ُشعور 
املعتزلة يف موقفهم هو �ُشعور املح�مي عن ق�شية يرى اأنه� حق وع�دلة، وُيوقن 
حُم به� خ�شمه، وم� ُيقنع  �؛ ولكنه ل ميلك من الأدلة م� ُيفنْ بذلك اإيق�نً� ت�مًّ
مه  ظ�رة الذين اأخذ بقلوبهم، ل بعقولهم يف كثري من احل�لت، م� قدَّ به النَّ
له ذلك اخل�شم من حجج ل ميلكون اإل اأن ُي�شدقوه�. من اأجل هذا �شرنى 
ُمه� لهم  املعتزلة يلج�أون لكل و�شيلة ممكنة لهم، وبخ��شة الو�ش�ئل التي ُتَقدِّ
ِوين من �ش�أنه� على الأقل يف راأي من  هنْ م حجج خ�شومهم، اأو للتَّ اللغة، ِلَهدنْ

َمُع له�. َي�شنْ

ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   نث   تع�ىل:  قوله  مثاًل 
ک   ک   ڑک   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ   ڍ   

)1( امل�شدر ال�ش�بق، ج 5: 593.
)2( امل�شدر نف�شه، ج 8: 256.



164 164
القــراآن والفل�صفة

ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ ڱمث ]البقرة/ 26[. 
«  هو اهلل، فيكون الإ�شالل من  لُّ يف هذه الآية راأين� اأهل ال�شنة يجعلون ف�عل »ُي�شِ
فعله كم� هو راأيهم، وهذا هو الوا�شح من ال�شي�ق. لكن املعتزلة يرون اأن الف�عل هو 
ٌر يف نف�ص الآية؛ اأي اأن الإخب�ر عن الإ�شالل  الذين كفروا، الذين تقدم لهم ِذكنْ
والهداية مب� ي�شرب اهلل من مثل، هو من �شمن َمُقول الكف�ر، فك�أنهم ق�لوا: م�ذا 
�َص طبًع�  اأراد اهلل بهذا مثاًل! ي�شل به كثرًيا ويهدي به كثرًيا. غري اأن الرازي مل َيرنْ
هذا الت�أويل من املعتزلة الذي اأخذ يف تفنيده)1(، واإن ك�ن مل ين�شبه للمعتزلة كم� 

هي ع�دته اأحي�نً�، اإذ َي�ُشوُق راأيهم وَيُرد عليه دون اأن ُي�َشمَيُهم ب�لذات)2(.

وهن� نالحظ اأن تتمة هذه الآية، واأن الآية التي تليه� مب��شرة، يدلن من 
ن�حية على اأن ف�عل »ُي�شل«  هو اهلل ذاته، كم� يرى اأهل ال�شنة، ومن ن�حية اأخرى 
ِرُبه من اأمث�ل هم فقط الف��شقون، الذين  على اأن الذين ُي�شلُّهم اهلل ب�شبب م� َي�شنْ
هم �ش�لون من قبل اأن يجيئهم ال�شالل من هذا ال�شبب؛ فك�أن ال�شالل ج�ءهم 
اأنف�شهم، ل من اهلل ب�شفة مبتداأة. و�شي�أتي لهذا اجلزء الث�ين من هذه  ِقَبل  من 

ا. املالحظة من��شبة قريبة جدًّ

ومثاًل، ا�شتدل اأهل ال�شنة ملذهبهم، كم� راأين� فيم� تقدم ب�آية الكهف التي 
فيه� يقول اهلل لر�شوله: نثٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤمث ] 28[. فم�ذا فعل 

)1( الرازي )تف�شري(، ج 1: 139.
)2( امل�شدر نف�شه.
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ن�  املعتزلة؟ هن� اأي�ًش� يلجئون للغة، فيقولون اإنه لي�ص معنى نثٹ  ٹمث َخَلقنْ
ن� قلبه غ�فاًل، اأي غ�فاًل من  الغفلة وال�شالل فيه كم� يرى اخل�شوم، بل هو َوَجدنْ
ِرب  ِد يكنْ رو بن َمعنْ ُوون، م� ج�ء عن َعمنْ نف�شه وب�شنيع �ش�حبه، والدليل لهذا، كم� َيرنْ
ن�كم  �كم، و�ش�ألنْن�كم فم� اأبنَْخلنْن�كم، وهجونْ نَّ اأنه ق�ل لبني �ُشَليم: »ق�تلنْن�كم فم� اأجبنْ
ن�كم؛ اأي م� وجدن�كم جبن�ء، ول بخالء، ول ُمفنْحمني ع�جزين عن الرد  فم� اأفنَْحمنْ

على م� َهَجون�ُكم به«)1(.

ومث�ل اآخر، يف اآية املدثر، التي فيه�  نثڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  
ۈمث ]31[، يرى الزخم�شري اأن املعنى لي�ص اإخب�ًرا من اهلل ب�أنه ُي�شل ويهدي 
ح�شب م� يريد، اإن املعنى يف راأيه هو اأنه مل� �شل قوم وازداد اآخرون اإمي�نً� ويقيًن�، 
ب�شفة  والهداية  الإ�شالل  يكون  كذلك  الن�ر،  اأ�شح�ب  لعّدة  التعر�ص  ب�شبب 
ع�مة. مبعنى اأن يفعل اهلل بع�ص م� ي�ش�ء عن حكمة، فيعرف املوؤمنون هذه احلكمة 
وينكر  اإمي�نً�،  والت�شديق  الإذع�ن  هذا  فيزيدهم  احلكيم  العمل  لهذا  ِعُنون  َفُيذنْ
الك�فرون م� فيه من حكمة فال يوؤمنون به فيزيدهم كفًرا و�شالًل)2(. وعلى هذا 
النهج جرى هذا املف�شر نف�شه يف ت�أويل اآية البقرة ال�ش�بقة )2 : 26(: اإنه يذهب 
الذي  املثل  ذاته، بل عن  الآية مل يكن عن اهلل  الإ�شالل َح�َشب هذه  اأن  اإىل 
�شربه اهلل، ولكنه اأ�شند يف الآية هلل من ب�ب اإ�شن�د ال�شيء اإىل �شببه، لأنه مل� �شرب 

)1( الرازي )تف�شري(، ج 4: 317. 
)2( الزخم�شري )ك�ش�ف(، ج 4: 160؛ وانظر الرازي )تف�شري(، ج 8: 256.
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اهلل املثل، ف�هتدى به قوم و�شل به اآخرون، �ش�ر اهلل نف�شه ك�أنه هو الذي اأوقع من 
�شل يف ال�شالل، مع اأنه هو ال�شبب فيه ل خ�لقه)1(.

والق��شي عبد اجلب�ر، اأحد رج�لت املعتزلة )+ 415 / 1024(، يرى قبل 
اهلل  ي�شل  اأن  ننكر  »اإمن�  يقول:  اإنه  اآخر.  ًه�  َوجنْ الأخرية  الآية  هذه  يف  الزخم�شري 
ا�شتحق  ُي�شل من  اأن  ُننكر  واإرادته�، ول  واملع��شي  الكفر  بَخلق  الدين  تع�ىل عن 
ره وف�شقه. وقد ن�ص اهلل تع�ىل على م� نقول يف تف�شريه هذه الآية ودل  ال�شالل ِبُكفنْ
عليه، لأنه ق�ل )يف هذه الآية نف�شه�( نث  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀمث ]البقرة/ 26[ 

وعلى هذا الوجــه ق�ل يف مو�شــع اآخر: نثېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  
ی  مث ]الأعراف/ 30[، ثم بنيَّ كيف حقَّ ذلك فق�ل يف اأثر هذا: نث ی  
ق�ل  الوجه  هذا  وعلى   .]30 ]الأعراف/  جبمث  يئ   ىئ   مئ   حئ    جئ  

نثٹ   وقـ�ل:  بذلك...  هـم  فخ�شَّ  ]27 ]اإبراهيم/  چمث  چ   نثڃ  

9[؛  ]يونـ�ص/  ڦمث  ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ  
هو  هذا   .)2(]34 ]غ�فر/  ڦمث  ڦ     ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   نثڤ   وقـ�ل: 

ت�أويل الق��شي عبد اجلب�ر، ونرى اأنه احلق اأو اأقرب م� يكون اإليه. 

)1( الزخم�شري )ك�ش�ف(، ج 1: 58. 
)2( الق��شي عبد اجلب�ر )تنزيه(، �ص 15.
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ج�نًب�  نتبني  منه  املعتزلة،  دف�ع  وجوه  من  اآخر  لوجه  الآن  ونعر�ص  هذا، 
الإ�شالل هلل  اإ�شن�د  فيه�  التي ج�ء  الآي�ت  من  لكثري  ب�لن�شبة  موقفهم  من  اآخر 
�ُشر معه� الت�أويل. ذلك ب�أن عندهم من مت�م عدالة اهلل اأن مينح عب�ده،  ب�شراحة َيعنْ
اإًذا  هو  م�  احلق.  والطريق  الهداية  اإىل  به  لي�شلوا  ف،  اللُّطنْ اأق�شى  بهم،  يفعل  اأو 
هذا »اللطف«؟ هو فعل من اهلل اأو نعمة اإذا ُمِنحه� العبد و�شل للط�عة والهداية 
والإمي�ن. وتوفيق اهلل لالإن�ش�ن معن�ه خلق هذا »اللطف«  فيه، وخذلنه اإي�ه معن�ه 
امتن�ع هذا »اللطف«  عنه وحرم�نه منه لأنه ل ي�شتحقه اأو لأنه ل يزيده، اإن فعله 
اأنه  اأن من الن��ص من علم  اأي�ًش�  اإنه يف راأي املعتزلة  اإل �شالًل. حقيقة،  اهلل به، 
يوؤمن ويهتدي ل للطف اهلل به، ومنهم من علم اأنه ل يزيده هذا »اللطف«  الذي 
اآمن به غريه اإل �شالًل على �شالل)1( وهذا »اللطف«  الذي يراه املعتزلة واجًب� 
على اهلل لعب�ده، مبنيٌّ على ق�عدتهم املتفق عليه� بينهم جميًع� من اأن اهلل عليه اأن 
عى ب�لن�شبة لعب�ده م� هو اأ�شلح لهم؛ واإل مل� ك�ن رحيًم� بهم، ول ع�دًل! وهذه  َيرنْ
الق�عدة التي تدخل حتت »العدل«، اأحد اأ�شول مذهبهم اخلم�شة املعروفة، تكلم 
الكالم، وهي مع هذا معروفة،  املوؤلفني يف علم  ا جمهرة  وردًّ ومن�ق�شة  بي�نً�  عنه� 

فنكتفي بهذه الإ�ش�رة اإليه�)2(.

)1( اإم�م احلرمني )اإر�ش�د(، �ص 173 و 174 = 265 من الرتجمة الفرن�شية؛ 146 و 147 = 231 فرن�شية.
)2( انظر مثاًل اإم�م احلرمني )اإر�ش�د(، �ص 165 وم� بعده� = 255 وم� بعده� فرن�شية.



168 168
القــراآن والفل�صفة

به  ا�شتدل  م�  على  والرد  الت�أويل  ب�ب  للمعتزلة  ات�شع  اإًذا،  املبداأ  بهذا 
ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   گڳ    گ   نث  تع�ىل:  قوله  ففي  خ�شومهم. 
الإ�شالل  اأن  هن�  املعتزلة  ت�أويل  �شمن  من  نرى   ،]39 ]الأنع�م/  ڱمث 
ُيحَمل على منع »اللطف«)1(: واإذا منع اهلل اللطف اأحًدا من خلقه، لعدم ا�شتحق�قه 
له، �شل من نف�شه؛ كم� اإذا منحه هذا »اللطف«  اهتدى من نف�شه، وهذا وذاك 

بن�ء على م� عرفن�ه من مذهبهم. ويف اآية اإبراهيم: نثڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  
يقولون   ،]4[ ۀمث  ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں  ڱ   ڱ   ڱ  

هم على ظ�هره�، واإل لك�ن من الواجب اأن ير�شى الإن�ش�ن مب�  اإنه� ل ميكن اأن ُتفنْ
يخلقه اهلل فيه من ال�شالل؛ لأن الر�ش� بكل م� ي�أتي به اهلل واجب، وهذا م� ل 
يقول به ع�قل. واإذا ك�ن الأمر هكذا، اأي ل ميكن فهم هذه الآية ح�شب ظ�هره� 
اأن يق�ل:  ت�أويله�  اأن من وجوه  اإنهم يرون  لونه�؟  ُيوؤَوِّ اإًذا  يف راأي املعتزلة، فكيف 
اإنه تع�ىل مل� ترك ال�ش�ل على �شالله ومل يتعر�ص له ]اأي مبنِحِه اللطف الذي ل 
ي�شتحقه[، �ش�ر ك�أنه اأ�شله؛ ومل� اأع�ن املهتدي ب�لألط�ف ]جمع ُلطف[، �ش�ر ك�أنه 
اأو  اله�دي  هو  لي�ص  اهلل  اأن  وذاك،  هذا  من  النتيجة،  وتكون  هداه)2(.  الذي  هو 
ّل بل الهدى وال�شالل ح�لت�ن اأو اأمران يخلقهم� العبد لنف�شه، اإذا اأع�نه اهلل  املُ�شِ

ب�للطف، اأو خذله وحرمه منه لعدم ا�شتحق�قه له.

)1( الرازي )تف�شري(، ج 3: 44.
)2(  الرازي )تف�شري(، ج 4: 45.
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وهذا الوجه من الت�أويل نالحظ، مرة اأخرى اأو اأخرية، اأن املعتزلة يلجئون 
اإليه كثرًيا، وبخ��شة عندم� ل يجدون �شنًدا من اللغة لوجه اآخر من الت�أويل. وقد 
فعلوا ذلك يف اآي�ت كثرية غري التي ذكرن�ه�. ون�شتطيع اأن نذكر منه� اأخرًيا من 

ب�ب التمثيل هذه الآي�ت:

ھ    ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   نث  الروم  1-  اآية 
ھ  ھ ے  ے  ۓ  ۓ  مث ]29[. اأي من يهدي من خذله اهلل فلم 

ُه بُلطفه الذي ل ي�شتحقه)1(. ُيِعننْ
        وبخ��شة )وهذا م� نالحظه يف هذه الآية واإن ك�ن مل ُي�ِشرنْ اإليه اأحد من املعتزلة( 
بُعوا اأهواءهم  اأنه قد �شرحت الآية نف�شه� ب�أن هوؤلء الذين اأ�شلهم اهلل قد اتَّ
بغري علم، اأي من غري دليل اأو بحث، ف��شتحقوا اخلذلن ومنع اللطف عننْهم.

2-  اآية ف�طر: نث ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ  ڱ ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ  مث ]8[. يقول 
يني العمل والإ�شالل واحد؛  �ش�حب الك�ش�ف يف هذه الآية: »ومعنى َتزنْ
وهو اأن يكون الع��شي على �شفة ل جُتدي عليه امل�ش�لح ]اأي ِنعم اهلل عليه[، 
ب�للطف[،  ُيِعيُنه  ل  ]اأي  و�ش�أنه  وَتخلَيَتُه  اهلل  بذلك خذلن  ي�شتوجب  حتى 
فعند ذلك َيهيُم يف ال�شالل)2(. وهن� اأي�ًش� نالحظ اأن للمعتزلة اأن يقولوا ب�أن 

)1(  الزخم�شري )ك�ش�ف(، ج 3: 204.
)2( الزخم�شري )ك�ش�ف(، ج 3: 204.
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قول اهلل يف اآخر هذه الآية نث ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  
ُتهم اللطف فك�ن اأن �شلوا،  ہ  مث، اأي ل حتزن عليهم ي� حممد لأين َمَنعنْ

لأين ع�مل مب� فعلوا، فهم ل ي�شتحقون هذا اللطف. 

3-  اآية غ�فر نثڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦمث ]34[. فيه� يقول 
رف يف ع�شي�نه  ُذل اهلل كل ُم�شنْ الزخم�شري اأي�ًش�: »مثل هذا اخلذلن املُبني َيخنْ
ُمرت�ب يف دينه)1(. ومن املمكن اأن ي�شيف املعتزلة اإىل هذه الآية اآية )28( من 
ال�شورة نف�شه� التي ج�ء فيه�: نثگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱمث.      اأي 

اإن اهلل ل مينح لطفه، الذي به يهتدي من مُينَْنحه، َمن ل يكون اأهاًل له.  

4-  اآية الأنع�م نثگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱمث ]39[. 
ف�إن هذه الآية يوؤوله� كذلك الزخم�شري ب�أنه من ي�ش�أ اهلل اأن يخذله وُيخّليه 
لأن  به  َيلنُْطف  ي�ش�أ  ومن  اللطف،  اأهل  من  لي�ص  لأنه  به  َيلنُْطفنْ  و�شالله مل 

اللطف ُيجدي عليه فيهتدي ب�شببه)2(.

هذا، ومن الطبيعي اأن اأهل ال�شنة مل يرتكوا هذه الت�أويالت بال من�ق�شة ورّد، 
ومن املمكن اأن جُننِْمَل ردودهم عليه� يف كلمة واحدة: اإنهم ل يرون مع املعتزلة اأن 
الهدى وال�شالل يخلقهم� العبد لنف�شه، اإذا م� اأع�نه اهلل ب�للطف اأو خذله فحرمه 
اإّي�ه، اإنهم� )الهدى وال�شالل( ح�لت�ن يخلقهم� اهلل يف قلب العبد، وطبًع� يكون 

)1( امل�شدر نف�شه، ج 3: 370 و 371.

)2( الزخم�شري )ك�ش�ف(، ج 2: 13.



171171 العدالة الإلهــية

ذلك مل� يراه اهلل من حكمة، لأن �شيًئ� من اأفع�له لي�ص عبًث�. اإًذا، التوفيق يف راأي 
املرء  يهتدي  به  الذي  »اللطف«  منح  املعتزلة-  تقول  هو -كم�  لي�ص  ال�شنة  اأهل 
من نف�شه، بل هو َخلنْق ُقّوة الط�عة يف العبد فال يقدر بعُد على املع�شية. وكذلك 
»اللطف«   هذا  من  العبد  حرم�ن  اأي�ًش�-  املعتزلة  تقول  -كم�  هو  لي�ص  اخلذلن 
الذي لي�ص اأهاًل له، في�شل من نف�شه، بل هو َخلنْق قوة املع�شية فيه فال يقدر بعُد 
على الط�عة)1(. وبتعبري اآخر، التوفيق والهداية، واخلذلن والإ�شالل، من خلق 

اهلل عند اأهل ال�شنة.

م  م اأهل ال�شنة ملعنى الهداية والإ�شالل عن َفهنْ والنتيجة من اختالف َفهنْ
املعتزلة، اأن الأولني ل يرون من احلق م� ذهب اإليه خ�شومهم من الت�أويل، ويرون 
بعد هذا اأن القراآن �شريح اإىل اأكرب احلدود يف اأن اهلل ذاته ي�شل من ي�ش�ء ويهدي 
يريد.  من  قلب  يف  وال�شالل  يريد،  من  قلب  يف  الهدى  يخلق  اأي  ي�ش�ء؛  من 

واملعتزلة على العك�ص من ذلك كله، اإىل درجة اأن التوفيق بني املذهبني حم�ل.

م�شكلة  امل�شكلة؛  هذه  يف  الفريقني  هوؤلء  راأي  من  راأين�  م�  بعد  ولكن، 
الهداية والإ�شالل، التي ترجع كم� عرفن� فيم� �شبق اإىل فهم كل من الفريقني 
ب�لن�شبة  الفريقني  من  كل  موقف  كذلك  راأين�  م�  وبعد  الإلهية؛  العدالة  ملعنى 
هذا  بعد  الآن،  -نقول  امل�شكلة  لهذه  تتعر�ص  التي  القراآن  من  الكثرية  لالآي�ت 
وذاك، األي�ص لن� اأن نقول اأخرًيا كلمة يف املو�شوع من حيث ذاته، ل من الن�حية 

املذهبية؟ بلى، واإًذا، َفلنُْنح�ول.

)1( اإم�م احلرمني )اإر�ش�د(، �ص 146 = 231 من الرتجمة الفرن�شية.
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اأهل ال�شنة حر�شوا يف مذهبهم هن�، كم� يف م�شكلة العمل بني اهلل  راأين� 
يعمل  اأن  على  واحلرية  القدرة  ك�مل  دائًم�  يجعلوا هلل  اأن  على  اأي�ًش�،  والإن�ش�ن 
املعتزلة حر�شوا يف  اأن  راأين�  �. كذلك  اإلًه� حقًّ واإل مل يكن  ي�ش�ء،  ي�ش�ء كم�  م� 
كل  ع�دًل  وقدرته،  حريته  كم�ل  مع  اهلل  يجعلوا  اأن  على  ج�نبهم  من  مذهبهم 
�. وُكلٌّ من الفريقني يجد، كم� راأين�، له �شنًدا من  العدل، واإلَّ مل يكن اإلًه� حقًّ

القراآن ومن العقل اأي�ًش�.

الغري، لي�ص  اإلًه� حمدود الإرادة والقدرة بفعل  اأن  ونحن من ج�نبن� نرى 
اإّل  اإلًه� مطلق الإرادة والقدرة يف غري حكمة ونظ�م، لي�ص  واأن  اإلًه� ع�جًزا؛  اإلَّ 
ا ل ي�شلح به الع�مل. مل يبق اإلَّ اأن يكون الإله احلق الذي به ي�شتقيم  اإلًه� م�شتبدًّ
الع�مل بجميع عن��شره )الطبيعة  ي�شري  اأن  اأزًل بحكمته  ر  قدَّ اإلًه� قد  الع�مل،  اأمر 
واحليوان والإن�ش�ن( على نظ�م خ��ص؛ واأّل يتدخل يف اأعم�ل الإن�ش�ن اإلَّ ِبَقَدر 
حمدود، م� دام قد اأمّده ب�لعقل الذي به يت�شّرف يف هذه احلي�ة، وم� دام �شُي�ش�أل 
الإله احلق  الدني�. وبعب�رة �شريحة،  الدار  اأعم�له يف هذه  الدار الأخرى عن  يف 
احلكيم هو الإله الذي جعل من نف�شه لإرادته وقدرته بع�ص احلدود ح�شبم� راأى 
ر من حكمة، وعلم م� �شيكون عليه كلٌّ من خلقه من ُهًدى و�شالل، ح�شب  وقدَّ
بنف�شه.  اخت�ره  الذي  مل�شريه  ره  في�شَّ هواه،  اأو  عقله  واتب�عه  وا�شتعداداته  طبيعته 
نف�شه  الوقت  اأو قدرته، ويكون يف  اإرادته  اأحٌد من  بذلك ل يكون اهلل  قد حدَّ 

ع�دًل اأي�ًش� مت�م العدالة.
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لي�ص فيم� نقول من »اأن اهلل جعل بذاته لإرادته وقدرته بع�ص احلدود«  م� 
ا من جالله. اإن املهند�ص الب�رع ل َيُحطُّ  � من مك�نة اهلل، اأو حدًّ ميكن اأن ُيعترب َحطًّ
ميم«  الذي و�شعه لهذا البن�ء، بال  �شنْ �ء يف بن�ء دار مثاًل »التَّ َذ البنَّ من �ش�أنه اأن ُيَنفِّ
ميم بعد بحث  �شنْ تعديل منه له اأو تعديل له فيه، م� دام املهند�ص قد و�شع هذا التَّ

ودر�ص عميق.

يته واإرادته لأفع�له وقدرته عليه�، ف�إنه على  على اأن الإن�ش�ن مهم� �شعر بحرِّ
كل ح�ل لي�ص خ�لًق� له�، ب�ملعنى الذي ُيفهم من كلمة »َخلنْق« حني ُت�ش�ف هلل 
اإن  اأزًل.  اأراده  والق�در من ذاته وحده على كل �شيء  تع�ىل اخل�لق لكل �شيء 
ذ هذا الفعل بقدرته، ولكن تلك  ل ب�إرادته، ثم ينفِّ الإن�ش�ن يتوجه مل� يريد من ِفعنْ
الإرادة وهذه القدرة خلقهم� اهلل فيه على النحو الذي به َتِتمُّ الأ�شي�ء اأو الأفع�ل 
اإًذا، الفعل يقع من العبد مب�ش�ركة اهلل مب� خلقه من  اأنه� �شتكون.  اأزًل  التي علم 
اإليه  لت�ن َجَعل  ُيِح�شهم� العبد، والَّ لت�ن  الَّ اأ�شب�ب، هي كم� قلن� الإرادة والقدرة 
الراأي  اأهميته� يف  له�  اأخرى -وهذه  ن�حية  واإن �شيًئ�. ومن  اإن ح�َشًن�  توجيههم� 
الذي نتقدم به- لو اأراد اهلل اأن تكون اأفع�ل العبد من خلقه هو، اأي من خلق اهلل 
ذاته، لك�ن كم� �ش�ء، لكنه نف�شه هو الذي �ش�ء لالإن�ش�ن اأن تكون اأفع�له �ش�درة 

عنه ب�ختي�ره وقدرته.

�شريحة  القراآن  من  كثرية  اآي�ت  راأين�  فقد  اأخرى،  م�شكلة  هذا  بعد  َبِقَي 
يف اأن اهلل يهدي من ي�ش�ء وُي�شل من ي�ش�ء، فكيف نقول ب�أن الإن�ش�ن هو الذي 
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اإىل  نقول  اأن  احلق  من  الآي�ت؟  هذه  العمل يف  وكيف  نف�شه؟  ُي�شل  اأو  يهدي 
حد كبري مع املعتزلة، اإن الإن�ش�ن هو الذي يت�شبَّب يف الهدى وال�شالل لنف�شه، 
بنف�شه، وذلك ب��شتم�عه هلل واتب�عه م� اأنزل من هدى، اأو ب�إعرا�شه من نف�شه اأي�ًش� 

َنه. بعون اأح�شنْ عن ذلك، وهو ق�در على اأن يكون من الذين ي�شتمعون القول فيتَّ

فيه�  ُذكر  والتي  ملذهبهم،  املعتزلة  ا�شتدل  به�  التي  الآي�ت  من  كثري  تقدم  لقد 
هو  ال�شالل  اأو  الهدى  هذا  يف  ال�شبب  اأن  وبي�ن  هلل،  وال�شالل  الهدى  اإ�ش�فة  اأمران: 
من عمل الإن�ش�ن نف�شه. واإًذا، يكون الإن�ش�ن هو الف�عل لنف�شه، م� �ش�ر اإليه من هذين 
به�  ا�شتدل  التي  لتلك  مم�ثلة  اأخرى  اآي�ت  ج�نبن�  من  نذكر  اأن  هن�  ون�شتطيع  الأمرين. 
املعتزلة. من ذلك قول اهلل: نثىئ     ىئ  ی  ی  ی  یمث ]الق�ش�ص/ 50[. 

وقوله: نث  ڤ        ڦ  ڦ   ڦ  ڦ     ڄمث]املن�فقون/ 6[. وقوله: نثۀ   ہ  
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھمث ]احلج/ 53[.  ومن العدل وح�شن 
الإ�شالل  �شبب  فيه�  ُذكر  التي  الآي�ت،  هذه  تكون  اأن  ت�أويله  اأو  القراآن  تف�شري 
الآي�ت  ل  ُتوؤَوَّ واأن  الن�حية،  هذه  َكمة يف  املُحنْ تع�ىل، هي  امل�ش�فني هلل  الهدى  اأو 
الأخرى التي مل ُيذكر فيه� هذا ال�شبب بح�شبه�. بهذا يكون الهدى وال�شالل 

من العبد نف�شه، ويكون اهلل ع�دًل مت�م العدل اأي�ًش�.

وجود ال�ش�لني والأ�شرار يف هذا الع�مل، دليل اإًذا على اختالف الطب�ئع يف 
قبول م� منه يكون الهدى اأو ب�لإعرا�ص عنه، ل على ظلم اأو اإكراه من اهلل تع�ىل. 
مبعنى اأن ال�شيء الواحد قد يكون �شبًب� لهداية قوم ول�شالل اآخرين، تبًع� مل� يكون 
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ُظر يف هذا اإىل قول اهلل تع�ىل: نثۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   من قبول واإعرا�ص. ِلَنننْ
ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓمث ]الإ�شراء/ 82[؛ وقوله: 

ەئ  ائ   ائ   ېى    ې   ې   ې   القراآن(نث   )اأي  نثہمث 
ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئمث ]ف�شلت/ 44[؛ واأخرًيا، قوله: نث ٿ  ٿ  ٿ  
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  

ڇ   چ    چ   چ   چ   ڃ   ڃ   .ڃ   ڄ  ڄ   ڄ  

هذا  ومعنى  125[؛   -124 ]التوبة/  مث  ڍ  ڇ   ڇ   ڇ  

ا خمت�ًرا ح�شب  بو�شوح اأن اهلل ُيعطي كل اإن�ش�ن امل�شري الذي ي�شتحقه بعمله ُحرًّ
ر لكلٍّ اأن ي�شري اإىل م� اأراده لنف�شه بنف�شه. طبيعته، اأي اهلل ُيَي�شِّ

على اأنه يجب اأن نقول اأخرًيا، ب�أنه واإن راأين� اأن العمل ي�شدر عن الإن�ش�ن 
َفى عن الإن�ش�ن  ر كل �شيء اأزًل، واإن اأخنْ َرته، فقد عرفن� اأن اهلل قد قدَّ ب�إرادته وُقدنْ
ِعره بحريته يف عمله، وليجعله بهذا م�شئوًل عنه. وكذلك راأين� اأن  ر عليه لُي�شنْ م� ُقدِّ
العمل ي�شدر عن املرء مب� خلقه اهلل فيه من اإرادة وقدرة. ولكن مع هذا كله، لي�ص 
بنْط املدى الذي  ب�ل�شَّ اأن يعرف ويحدد  اأحًدا حتى الآن  ن  ميكنن�، ولعله مل ميكِّ
يكون ِلَقَدِر اهلل الذي ل بد اأن يكون، والذي لإرادة العبد وقدرته اللَّتني ُيِح�صُّ 
بهم� مت�ًم�، يف الفعل الذي ي�شدر عن الإن�ش�ن. ِعلنُْم ذلك هلل وحده، ول نعتقد 

�يل. اأن معرفته �شرورية يف الدين. واإًذا، َفلنَْنِقف عند هذا، ولن�أخذ يف البحث التَّ
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3- الوعد والوعيد

هذه هي امل�ش�ألة الث�لثة والأخرية من امل�ش�ئل التي نرى اأن م�شكلة العدالة 
الإلهية ت�شمله�. ونرى قبل بحث مدى م� ك�ن للقراآن من اأثر يف تكوين مذهب 
اأهل ال�شنة ومذهب املعتزلة يف هذه امل�ش�ألة، اأو يف �َشَنِده وال�شتدلل له، اأن من 
اأوًل، ليمكنن�  ال�شروري -كم� فعلن� فيم� �شبق- حتديد كل من هذين املذهبني 

بعد هذا معرفة اأثر القراآن فيه.

1-  اأم� فيم� يخت�ص مبذهب اأهل ال�شنة ف�إن كتب علم الكالم جممعة كله� على 
اأنهم يرون اأنه ل يجب على اهلل �شيٌء م� ؛ ل ثواب املطيع، ول عق�ب الع��شي، 
بل الأمر يف ذلك كله له؛ اإن �ش�ء اأث�ب اأو ع�قب املطيع، واإن �ش�ء ع�قب اأو 
غفر للع��شي)1(. ويف هذا يقول اإم�م احلرمني: »الثواب عند اأهل احلق ]يريد 
اأهل ال�شنة[ لي�ص بحق حمتوم ول جزاء جمزوم، واإمن� هو ف�شٌل من اهلل تع�ىل، 
والعق�ب ل يجب اأي�ًش�، والواقع منه هو عدل من اهلل. وم� وَعد اهلل تع�ىل من 
ُده ال�شدق«)1(. كم� يذكر  د به من العق�ب، فقوله احلق وَوعنْ الثواب، اأو توعَّ
الغزايل اأن اهلل »ل ُيب�يل لو غفر جلميع الك�فرين، وع�قب جميع املوؤمنني. ول 

ي�شتحيل ذلك يف نف�شه، ول ين�ق�ص �شفة من �شف�ت الألوهية«)2(.

)1(   انظر مثاًل الغزايل )اقت�ش�د(، �ص 84، الإيجي )عق�ئد(، �ص 175؛ الرازي )اأربعني(، �ص 388 و 389؛ الرازي 
)حم�شل(، �ص 147 و 148.
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كم� يوؤكد هذا اأي�ًش� الإيجي حني يذكر اأن الأمر يف تلك الن�حية موكول هلل وحده؛ 
اإن اأث�ب ب�لط�عة فبف�شله من غري وجوب عليه، واإن ع�قب ب�ملع�شية فبعدله. وهذا 
وذاك لأنه ل حق لأحد عليه، والكل ِملنُْكه، فله الت�شرف فيه كيف ي�ش�ء)3(. هذا 

هو خال�شة و�شميم مذهب اأهل ال�شنة.

اأ�شولهم  من  الأول  الأ�شل  »العدل«،  لأ�شل  ِبيًق�  َتطنْ فريون  املعتزلة  2-  اأم� 
اخلم�شة، اأن ثواب املطيع، وعق�ب الع��شي اإن م�ت بال توبة �شحيحة، كالهم� 
ٌل ول نظ�ٌم. واإلَّ لك�ن م� اأخرب به اهلل  واجٌب على اهلل تع�ىل. واإلَّ مل� ك�ن َعدنْ
من هذا الثواب اأو العق�ب كذبً�، والكذب يف خرب اهلل حم�ل بال ريب لدى 
جميع املتكلمني. هذا هو مذهب املعتزلة، على �شيء من اخلالف بينهم يف 
بع�ص النواحي والتف��شيل، كم� نقله علم�ء الكالم عنهم)4(. ويف هذا يذكر 
تع�ىل،  اهلل  على  ٌم  َحتنْ الثواب  اأن  اإىل  املعتزلة  »وذهبت  احلرمني:  اإم�م  اأي�ًش� 
اإذا مل يتب عنه�. ول يجب العق�ب  ف الكبرية  رَتِ ُمقنْ والعق�ب واجب على 
ُطه، والعق�ب يجوز  َحبنْ الثواب ل يجوز  الثواب؛ لأن  عند الأكرثين وجوَب 

)1( اإر�ش�د، �ص 216 = 323 من الرتجمة الفرن�شية.
)2( اقت�ش�د، �ص 84.

)3( عق�ئد، �ص 176 و 177.
)4(   انظر مثاًل الغزايل )اقت�ش�د(، �ص 83 و85؛ الإيجي )عق�ئد(، �ص 175؛ الرازي )اأربعني(، �ص 388؛ الرازي 

)حم�شل(، �ص 147 و 148.
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اإ�شق�طه عند الب�شريني وطوائف من البغداديِّني«)1(.

ولي�ص هذا اخلالف ال�شديد بني املذهبني، كم� قد ُيفهم من »جولد زيهري«  
لأن اأهل ال�شنة متف�ئلون حني ذهبوا اإىل جواز مغفرة اهلل للع��شي، ولأن املعتزلة 
مت�ش�ئمون حينم� اأوجبوا عق�ب من ميوت بال توبة من الع�ش�ة)2(. بل اإن ال�شبب 
يف هذا اخلالف هو على م� نرى، اختالف الفريقني يف ت�شور اهلل اختالًف� �شديًدا، 
كم� اأ�شرن� اإىل ذلك اأكرث من مرة. ف�لأولون )نعني اأهل ال�شنة( نظروا هن� اإىل اأنه 
ل حدَّ حلرية اهلل وقدرته، وهذا م� ي�شتلزم األ يكون لأحد ّم� حق اأو واجب  عليه، 
حتى لو ك�ن قد وعد يف القراآن برتتيب هذا احلق على نف�شه. واملعتزلة نظروا يف 
هذه امل�ش�ألة هلل من ن�حية اأنه ع�دل ل يظلم اأحًدا �شيًئ� مم� عمل، ومن ن�حية اأن 
م� اأخرب به يجب اأن يتحقق ليكون اهلل �ش�دًق� يف خربه، وقد اأخرب بثواب املطيع 

وعق�ب الع��شي.

على اأن املهم هن� هو اأن نقول مع »جولد زيهري«  بحق ب�أن كالًّ من الفريقني 
بحث يف القراآن ووجد فيه م� يعتمد عليه يف مذهبه)3(. وكيف ك�ن ذلك؟ 

)1( اإر�ش�د، �ص 216 = 323 من الرتجمة الفرن�شية.
)2(جولد زيهري )مذاهب(، �ص 161 = 158 من الرتجمة العربية.

)3( امل�شدر ال�ش�بق نف�شه.
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�ش�وؤل نذكر اأنه يبدو لن� اأن املعتزلة يف هذه امل�ش�ألة  قبل الإج�بة عن هذا التَّ
نوا مذهبهم بعيًدا عن القراآن ثم َراُحوا يلتم�شون منه ال�شند له والدليل  مل يكوِّ
ت بن�؛ بل اإنهم هن�، ك�أهل ال�شنة،  عليه، كم� هو �ش�أنهم يف اأكرث امل�ش�ئل التي َمرَّ

نوا مذهبهم من القراآن نف�شه، مبعنى اأنهم وجدوا فيه الإيح�ء والدليل مًع�. كوَّ

وكذلك  كثرية،  ب�آي�ت  القراآن  من  ملذهبهم  ال�شنة  اأهل  وي�شتدل  هذا، 
ى    ې   ې   ې   نثې   القراآن:  يف  ج�ء  اأي�ًش�؛  احلديث  من  ي�شتدلون 
ِرف اهلل عنه العذاب يوم القي�مة فقد ن�له  ىمث ]الأنع�م/ 16[. اأي من َي�شنْ
برحمته. اأخذ اأهل ال�شنة من هذا اأن الط�عة ل توجب من نف�شه� الثواب، كم� 
اأن املع�شية ل توجب من نف�شه� كذلك العق�ب، لأن اهلل ذاته يقرر يف الآية اأن 
الإبع�د عن العذاب يوم اجلزاء يكون برحمة اهلل، وهذا اإمن� يح�شل لو ك�ن ذلك 
� ]اأي ب�شبب عمل اخلري  ل. اأم� لو ك�ن م�شتحقًّ رنْف واقًع� على �شبيل التف�شُّ ال�شَّ

�ُشن اأن يق�ل اإنه َرِحَمه )1(. والط�عة هلل[ مل َيحنْ

ومثل هذا اآية اأخرى، وهي: نثڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڃ  ڃ      ڃ  چ  چ  مث ]الفرق�ن/ 15[. فقد اأخذ اأهل ال�شنة منه� 
ومن الآية التي تليه�، وهي مبعن�ه� مت�ًم�، اأن الثواب غري واجب على اهلل تع�ىل، 
ح ب�أن اجلنة �شتكون جزاء لهوؤلء الطـــ�ئعني املُتَّقني بوعــد من  رِّ م� دام ُي�شَ

)1( الرازي )تف�شري(، ج 3: 18.
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� لهم  اهلل لهم)1(. ومعنى هذا يف راأي هذا الفريق اأن اجلنة لو ك�نت جزاء م�شتحقًّ
على اأعم�لهم، مل� ك�ن الأمر بح�جة اإىل اأن َيِعَدهم اهلل به�، ف�إن م� يجب لالإن�ش�ن 
َتِحقٍّ له على عمل عمله، ين�له من غري اأن يتقدم له اأحد ب�لوعد به. من جزاء ُم�شنْ

والرازي وهو مف�شر اأهل ال�شنة وحم�ميهم هن�، ل يرى اأي ب�أ�ص يف �شبيل 
القراآن:  يقول  وا�شًح�؛  تكلًف�  الت�أويل  يف  يتكلَّف  اأن  يف  اأ�شح�به  مذهب  ن�شرة 

نث ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       

ۈئمث ]امل�ئدة/ 64[.

�: »واعلم اأن هذه الآية  �ُشن نقله حرفيًّ اإنه يقول يف ت�أويل هذه الآية م� َيحنْ
َردٌّ على املعتزلة؛ وذلك لأنهم ق�لوا يجب على اهلل اإعط�ء الثواب للمطيع، ويجب 
الُغل. فهم يف احلقيقة  َرى  والقيد يجري جَمنْ ر  املنع واحلجنْ يع�قبه. فهذا  اأّل  عليه 
ملكه  امللك  ب�أن  الق�ئلون  فهم  ال�شنة  اأهل  واأم�  مغلولة«.   اهلل  يد  ب�أن  ق�ئلون 
اعرتا�ص.  عليه  لأحــد  ول  ا�شتحق�ق،  عليه  لأحد  ولي�ص  اهلل[،  ملك  ]اأي 

نث ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ   ھ  ھ  ھ  ے   ق�ل:  كم� 
ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭمث ]امل�ئدة/ 17[. فقوله �شبح�نه: نثوئ  ۇئ  

ۇئمث  ]امل�ئدة/ 64[. ل ي�شتقيم اإل على هذا املذهب«)2( يريد مذهب اأهل 

)1(  الرازي )تف�شري(، ج 5: 10.
)2( الرازي )تف�شري(، ج 2: 657.
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ال�شنة. هذا م� يقوله الرازي، ُموِهًم� اأن الآية َردٌّ على املعتزلة، يف حني هو يعلم 
اأنه� نزلت يف الرد على اليهود يف قولهم نث  ې  ې  ېمث، كم� يتبني من اأوله� 
ر الآن مذهب املعتزلة، بل تلك مالحظة ع�برة  نف�شه�. ولي�ص معنى هذا اأنن� نَننْ�شُ
على رغبة كل �ش�حب مذهب يف ُن�شرة مذهبه ب�لقراآن مهم� تكلف يف تف�شريه اأو 
ت�أويله. اأم� راأين� يف هذا اخلالف ف�شيكون بي�نه اإن �ش�ء اهلل اآخر الأمر بعد الفراغ 

من بحث موقف الطرفني.

ۈئ      ۆئ   ۆئ   نث  تع�ىل:  قوله  لهم  �َشــنًدا  يذكرون  ج�نبهم  من  واملعتزلة 
»لو  يقول:  اأن  يريد  اهلل  ب�أن  ت�أويله�  يف  الزخم�شري  فيقول   .]29 ]ق/  ۈئمث 

هذا  ومعنى  الظلم«)1(.  ِرًط� يف  ُمفنْ ًم�  ظالَّ لكنت  العذاب  ي�شتحق  ل  من  عذبت 
ب ثم يجب بعد هذا اأن يث�ب. واأ�شرح من هذا قوله  اأن املطيع يجب اأوًل األ ُيَعذَّ

يف مو�شع اآخر: نث ک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳڳ  
ڳ  ڱ    ڱ  ڱمثُّ ]اآل عمران/ 57[. وقوله: نث ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  
ىئىئ  ی  ی  ی  ی  جئمث ]اآل عمران/ 108[. فيقول الرم�يّن، اأحد 
ال�شنة  اأهل  ]يريد بهم  ب�أن يف الآيتني دلياًل على ُبطالن مذهب املجربة  املعتزلة 
ِفَية الع�مل اأجره واأن ذلك واجب  كم� هو معروف[. لأن الآية الأوىل دلت على َتونْ
يف احلكمة، واإل ك�ن ظلًم�، واهلل ل يحب الظلم من غريه ول من نف�شه طبًع�)2(. 

)1(  ك�ش�ف، ج 4: 23 ؛ انظر اأي�ًش� الرم�ين )تف�شري( ورقة B152 و 153.
.B66 2( ( الرم�ين )تف�شري( ورقة(
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وكذلك دّلت الآية الث�نية على مثل هذا املعنى، وعلى متكني الوعد والوعيد لئال 
يكون الإن�ش�ن على غرور، مع البي�ن لإق�مة احلق ب�هلل ونفي الظلم عنه)1(.

وبعد هذه الآي�ت يجد املعتزلة اأي�ًش� يف القراآن قوله: نث ەئ  وئ      وئ  
ۇئ      ۇئ  ۆئمث ]اآل عمران/ 115[. وقوله نث  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  
نث ک   وقوله:  ]اآل عمران/ 171[؛  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  مث 
ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   گ  گ    گ     گ       
يرى  الثالث  الآي�ت  هذه  يف   .]161 عمران/  ]اآل  ہمث  ہ   ۀ   ۀ 
الرم�ين كذلك الدليل وا�شًح� على مذهب املعتزلة يف اإيج�ب الثواب والعق�ب 
ن اجلزاء عليه، واأنه ل  َمنَّت احل�ص على فعل اخلري ِبُح�شنْ ُكلٌّ لأهله، ف�لأوىل َت�شَ
يجوز األ ُيث�ب، واأنه لن ي�شيع �شيء منه)2(؛ والث�نية فيه� ت�أكيد ب�أنه لن ي�شيع من 
اأجر العمل مثق�ل ذرة)3(؛ والأخرية تدل على بطالن راأي املجربة من اأن اهلل لو 
ب الأنبي�ء واملوؤمنني مل يكن ظ�ملً� لهم، ذلك لأن اهلل قد بنيَّ يف هذه الآية اأنه  َعذَّ
ِط وُيَوفِّ كل ع�مل اجلزاء احل�شن على م� عمل من خري لك�ن ذلك ُظلنًْم�  لو مل ُيعنْ

له)4(، واهلل يتع�ىل عن اأن يكون ظ�ملً� طبًع�.

.B67 و B66 1(   امل�شدر نف�شه، ورقة(
.A77 2(  الرم�ين )تف�شري( ورقة(

.A142 3(  الرم�ين )تف�شري( ورقة(
.A131 4( امل�شدر نف�شه ورقة(
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نث ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ   واأخرًيا، يرى الزخم�شري يف قوله تع�ىل: 
اأدنى  الط�عة  على  الأجر  من  نق�ص  لو  اأنه  على  دلياًل  ]الن�ش�ء/ 40[.  چ مث 
�شيء، اأو زاد يف العق�ب، لك�ن ظلًم�. واهلل، كم� يقول الزخم�شري اأي�ًش�، ل يفعل 

الظلم، ل لأن ذلك م�شتحيل على قدرته، بل لأنه م�شتحيل على حكمته)1(.

مذهبهم،  ُحونه  َتونْ َي�شنْ للقراآن  املعتزلة  من  اللُُّجوء  هذا  بعد  املفهوم  ومن 
الفرق�ن  اآيتي  ففي  خ�شومهم.  به  ا�شتدل  م�  على  ردوا  اأنهم  عليه،  وي�شتدلون 
)15:25، 16(: نث ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄمث اإلخ، يرى املعتزلة اأنهم� 
ل يدلن ملذهب اأهل ال�شنة مطلًق�، بل ب�لعك�ص تدلن ملذهبهم هم. ذلك ب�أن 
احلكم  وترتيب  للمتقني،  اهلل  من  �شدر  الط�عة  على  احل�شن  اجلزاء  بهذا  الوعد 

ة«  وكذلك كلمة »جزاء«  يف قوله: نث ڃ        ڃ  چ   يَّ ِعٌر »ب�لِعلِّ على الو�شف ُم�شنْ
ل  ف�شُّ چ مث ]الفرق�ن/ 15[ ل تكون اإل للم�شتحق. اأم� الوعد، مبح�ص التَّ

ى مطلًق� جزاء)2(. من اهلل، فال ُي�َشمَّ

ي هذه امل�شكلة، م�شكلة؛  وجند من ال�شروري بعد م� تقدم، اأن نفرق بني �ِشقَّ
الوعد والوعيد؛ نعني اأوًل بني جواز األ ُيثيب اهلل الط�ئع، وث�نًي� جواز األ يع�قب 
الع��شي اأو وجوب عق�به. ذلك ب�أن اخلالف بني اأهل ال�شنة واملعتزلة يف ال�شق 

)1(  ك�ش�ف، ج 1، �ص 268؛ وانظر الرازي )تف�شري(، ج 2: 441 حيث اأورد هذا الراأي للمعتزلة ثم رد عليه مب� 
يتفق ومذهب اأهل ال�شنة.

)2( الرازي )تف�شري(، ج 5: 10.
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الأول لي�ص كبرًيا، بل من املمكن اأن نقول ب�أنه ل خالف بينهم� فيم� �شيكون من 
اهلل فعاًل يف الدار الأخرى فيم� يخت�ص بهذه الن�حية، وب�أن اخلالف فيه� هو من 

ن�حية املبداأ ل غري.

 حقيقة، اإن املعتزلة يرون اأن اهلل �شيثيب املطيع لأن الط�عة ِعلة ل�شتيج�ب 
على  مرتتًب�  الثواب  فيه�  َوَرَد  كثرية  اآي�ت  من  ًذا  اأخنْ تع�ىل)1(،  اهلل  على  الثواب 
العمل، اأم� اأهل ال�شنة فريون كذلك اأن اهلل �شيثيب املطيع على م� عمل، ل لأن 
العمل �شبب وعلة ل�شتحق�ق الثواب على اهلل، بل لأن اهلل تف�شل ووعد بذلك 
اأم�  اهلل!  بعهده من  َفى  اأونْ ومن  والإجنيل،  التوراة  قبل ذلك يف  ومن  القراآن،  يف 
العمل عند هوؤلء ]اأهل ال�شنة[ فهو كم� يقول الرازي، عالمة ح�شول الثواب، ل 

ٌة ُموجبة له)2(. اأنه ِعلَّ

عق�ب  وجوب  نعني  امل�شكلة،  من  الآخر  ال�شق  اأو  الث�نية،  الن�حية  اأم� 
ب�أن يعفو عنه، ف�خلالف فيه  اأو جواز تخلُّف وعيد اهلل  الع��شي يف راأي املعتزلة، 
بني الفريقني حقيقي وكبري مًع�، كم� راأين� فيم� �شبق. وقد ا�شتوحى كل مذهبه، 

وا�شتدل له من القراآن كم� راأين�)3(.
)1(  الرازي )اأربعني(، �ص 388.
)2(  الرازي )اأربعني(، �ص 389.

)3(  انظر يف ذلك، ف�شاًل عم� تقدم، العر�ص القيم ل�شتدلل كل من الفريقني من القراآن واحلديث ل�شحة مذهبه 
الذي اأمدن� به الرازي )كت�ب الأربعني(، �ص393- 397 ب�لن�شبة للمعتزلة؛ �ص397 ال�شطر الأخري – 402 
ب�لن�شبة لأهل ال�شنة. وانظر اأي�ًش� مثل العر�ص، ولكن ب�إيج�ز كبري، للموؤلف نف�شه )كت�ب املح�شل( �ص 172 

و173.
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نت الوعيد على املع�شية، وفيه�  ا-   يرجع املعتزلة اإىل اآي�ت كثرية من القراآن ت�شمَّ
�ئبني؛  التَّ غري  الع��شني  جلميع  احل�لت  كل  يف  العموم  اإرادة  على  يدل  م� 

ۆئ   ۇئ     ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   نث  قــــوله  ذلك  من 
گ   نث  نف�شه�:  ال�شورة  هذه  يف  وقوله:   ،]14 ]الن�ش�ء/  مث  ۈئ  ۆئ  

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳمث ]93[. وقوله: نثک  
ک  ک  ک  گ  گ  مث ]الزلزلة/ 8[. وقوله: اإ�ش�رة اإىل من َق�َرَف 

�شيًئ� من ال�شرك ب�هلل والقتل بغري حق والزنى: نث ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  .  
ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦمث ]الفـــرقـــ�ن/ 68- 

69[.  وقــوله: نث ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   
ٹ  ٹ  ٹ      ٹمث ]النمل/90[.

 من هذه الآي�ت، واأمث�له� كثري يف القراآن، يرى املعتزلة اأن عق�ب من ك�شب 
اأي �شيئة كبرية، ومل َيُتبنْ منه� توبة �شحيحة مقبولة، واجب على اهلل تع�ىل، لأنه 
َق م� قدره اأزًل، ولبد من اأن يكون اهلل �ش�دًق� يف كل م� يخرب به،  اأخرب بذلك َوفنْ
ولأن هذا هو العدل اأي�ًش�: وبخ��شة اأن ُكالًّ من هذه الآي�ت فيه� م� يفيد اأن هذا 
العق�ب ع�م لكل من ع�شى، ل خم�شو�ص بح�ل اأو ح�لت خ��شة. ف�لذي اأف�د 
لبي�ن  اأداة �شرط، وقد ج�ءت  ب�عتب�ره�  »َمن«   الآي�ت هو كلمة  العموم يف هذه 

ال�شرط وجزائه، اأي ارتك�ب املع�شية وعق�به� )1(.

)1(  الرازي )اأربعني(، �ص 393 وم� بعده�.
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ل  الآي�ت  هذه  اأن  بي�ن  اإل  الآي�ت  هذه  اأم�م  َي�َشعهم  فلم  ال�شنة  اأهل  ب-   اأم� 
الكف�ر خ��شة)2(.  اأكرثه� يف حق  اإن  بل  احل�لت)1(،  العموم يف كل  تفيد 
الت�شليم  فر�ص  على  الآي�ت  هذه  ف�إن  اأخرى،  ن�حية  ومن  ن�حية،  من  هذا 
الة  بدللته� على العموم، ُمع�َر�شٌة ب�لآي�ت الأكرث منه� عدًدا يف القراآن الدَّ

ڭ   نثۓ    قـوله:  الآي�ت  هذه  ومن  وب�ملغفرة.  ب�خلري  الوعد  على 
الة على اأن فعل اخلري قد ُيذهب  ڭ  ڭ مث ]هود/ 114[)3( ، الدَّ
م� ك�ن املرء قد فعله من �شر، فال ُيع�َقب اإًذا عليه)4(. ومعنى هذا كم� يقول 
على  واملغفرة،  العفو  على  الة  الدَّ الآي�ت  ج�نب  ترجيح  يجب  اأنه  الرازي، 
ل هذه َح�َشب تلك، وذلك حتى ل يكون  الة على العق�ب فُتوؤوَّ الأخرى الدَّ
�َشن  َتحنْ تع�ُر�ص يف القراآن. وبخ��شة اأن العفو عن امل�شيء برتك الوعيد ُم�شنْ
يف العرف، بينم� اإهم�ل الوعد ب�جلزاء احل�شن وب�خلري وعدم حتقيقه قبيح)5(.

هذا، وقد جل�أ كلٌّ من الطرفني، بعد القراآن اإىل احلديث. فريجع اأهل ال�شنة 
اإىل اأح�ديث كثرية. نذكر منه� اأوًل هذا احلديث: »اأت�ين اآٍت من ربِّي ف�أخربين، 
قلت،   اجلنة،  �شيًئ� دخل  ب�هلل  ي�شرك  تي ل  اأمَّ من  م�ت  ب�أن من  رين،  ب�َشَّ ق�ل  اأو 

)1(  امل�شدر نف�شه، �ص 397 و 398.
)2( امل�شدر نف�شه، �ص 400.

)3( امل�شدر نف�شه، �ص 400 و 401.
)4( امل�شدر نف�شه.

)5( امل�شدر ال�ش�بق نف�شه، �ص 400 – 402.
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و�شرق)1(.  َزنَى  واإن  ق�ل:  و�شرق؟  َزنَى  واإن  راوي احلديث[:  َذّر  اأبو  هو  ]الق�ئل 
نوب ف�أُِخذ به يف الدني� فهو له كف�رة  ثم هذا احلديث: »اإن من فعل �شيًئ� من الذُّ
وَطُهور، ومن �َشرَتُه اهلل فذلك اإىل اهلل، اإن �ش�ء عذبه واإن �ش�ء غفر له«)2( ف�حلديث 
رك ب�هلل �شيدخل اجلنة، واإن ك�ن ذلك قد يكون  الأول يدل على اأن م�ت غري ُم�شنْ
بعد عذاب طويل اأو ق�شري على م� عمل من ذنوب مل َيُتبنْ منه�، وهذا م� ل يتفق 
ليد الع��شي الذي مل يتب يف الن�ر. اأم� احلديث  ومذهب املعتزلة الذين يرون تخنْ
من  ي�ش�ء  م�  يغفر  اأن  هلل  اأن  من  ال�شنة  اأهل  مذهب  يف  مت�ًم�  �شريح  فهو  الث�ين 

الذنوب ملن ي�ش�ء من الُع�ش�ة.

على اأن املعتزلة وجدوا هم اأي�ًش� ب�شهولة من احلديث �شنًدا لهم كذلك، 
ومن نف�ص جمموع �شحيح البخ�ري، اأ�شح جمموع�ت ُكُتب احلديث، كم� فعل 
خ�شومهم؛ يقول الر�شول: »ك�ن برجل ِجَراٌح قتل نف�شه فق�ل اهلل عّز وجلَّ َبَدَرين 
مت عليه اجلنة«)3(. ويقول اأي�ًش� يف ُمن��شبة اأخرى »م� ِمن واٍل  َعبنْدي بنف�شه! َحرَّ
ًة من امل�شلمني فيموت وهو غ��صٌّ لهم اإل حّرم اهلل عليه اجلنة )4(، ف�حلديث  يلي رعيَّ
ر على نف�شه اآلم ِجَراح اأ�ش�بته، والث�ين،  الأول، وهو يف �شدد من قتل نف�شه ِلُيوفِّ
لرع�ي�هم، كالهم� �شريح يف مذهب  الُولة  الن�شح على  وهو بخ�شو�ص وجوب 

)1(  البخ�ري )�شحيح(، ج 1: 137؛ ج4: 180 )طبعة احللبي مب�شر، ع�م 1320 هـ(.
)2( البخ�ري )نف�ص الطبعة( كت�ب التوحيد، ج 4: 179.

)3( امل�شدر نف�شه، ج 1: 151 نف�ص الطبعة؛ اأي احللبي م�شر ع�م 1320 هـ.
)4( امل�شدر نف�شه، ج 4: 145.



188 188
القــراآن والفل�صفة

اإذا  هذا  ومعنى  الن�ر.  يف  ليد  خنْ التَّ بل  العق�ب،  توجب  املع�شية  اأنَّ  ِمن  املعتزلة 
َمل يف القراآن ويو�شح غري الوا�شح منه، اأن وعيد اهلل  لحظن� اأن احلديث يبني املجنْ
ًم� لهم جزاء اأعم�لهم؛  للع�ش�ة غري الت�ئبني لن يتخلَّف، واأن العق�ب �شيكون َحتنْ
وذلك لأن وعيد اهلل كم� �شبق اأن قلن� -ل يتخلَّف، لأنه خرب من اأخب�ره، واإل لزم 
الكذب اأحي�نً� فيم� يخرب به اهلل، والكذب من اهلل حم�ل ب�تف�ق امل�شلمني جميًع�.

هكذا جند املعتزلة يراعون يف الإمي�ن املُنجي من الن�ر العقيدة والعمل مًع�، 
ال�شرير.  والع��شي  اخلريِّ  املطيع  بني  اجلزاء  يف  للتفرقة  اأو  للعدالة،  حتقيًق�  وذلك 
بينم� جند اأهل ال�شنة ل ي�شرتطون يف الإمي�ن املنجي اإل العقيدة اخل�ل�شة مم� ُيبطله� 
ك�لنف�ق مثاًل، وَيَدُعون م�ش�ألة العق�ب على املع�شية هلل وحده؛ اإن �ش�ء اأخذ به� 

واإن �ش�ء عف� عنه�.

َراأًي�  ِجَئة  واملُرنْ اخلوارج  من  لكل  جند  واملعتزلة  ة  ال�شنَّ اأهل  وبج�نب  هذا، 
لون  � يف م�ش�ألة الوعيد وعق�ب من ارتكب مع�شية من امل�شلمني؛ يرى الأوَّ خ��شًّ
ُد طبًع� يف الن�ر.  اأن من ارتكب مع�شية ومل َيُتب منه� قبل موته ميوت ك�فًرا وُيَخلَّ
�شدته  يف  زاد  الذي  مذهبهم،  يف  ال�شديد  َطرُّف  التَّ هذا  مع  اأنهم  العجيب  ومن 
له  وال�شتدلل  ا�شتِيح�ئه  يف  ال�شتن�د  اأي�ًش�  هم  يح�ولون  املعتزلة،  مذهب  عن 
اإليه اخلوارج واملعتزلة،  اأنه على العك�ص مم� ذهب  القراآن)1(. ويرى الآخرون  من 

)1(   انظر مثاًل الإ�شفراييني )تب�شري(، �ص 26، 29 الرازي )حم�شل(، �ص 175 اأ�شل ه�م�ص رقم 1 اأي�ًش�؛ الإيجي 
)عق�ئد(، �ص 175 �شرح وح��شية.
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ل ي�شح احلكم على مرتكب املع�شية الكبرية، ل ب�أنه ك�فر كم� يرى اخلوارج ول 
ف��شق كم� يرى املعتزلة. ومن اأجل هذا ل ي�شح القول ب�أن جزاءه �شيكون اخللود 
ِجئة  َج�ُء احلكم يف ذلك هلل وحده. بل اإن بع�ص هوؤلء املُرنْ يف الن�ر، بل يجب اإرنْ
َفع مع  رُّ مع الإمي�ن مع�شية كم� ل َتننْ َف�وؤُل اإىل حد القول ب�أنه ل َت�شُ يذهب يف التَّ

الكفر ط�عة)1(.

والآن بعد م� راأين� من هذا اخلالف، ورجوع كل من الفريقني املتن�زعني 
اإىل القراآن واحلديث، يف تكوين املذهب ويف ال�شتدلل له؛ م� الذي ميكن اأن 

نراه اأخرًيا.

ب�عتب�ر  اإث�بة املطيع،  ًل على اهلل  اأوجبوا َعدنْ اأن املعتزلة حني  نبداأ مبالحظة 
اأن عمل اخلري علَّة ل�شتحق�ق اجلزاء عليه، ك�نوا متف�ئلني اأكرث من اأهل ال�شنة. 
، كم� قد يع�قبه، واأنه بهذا ل يكون  هوؤلء يرون اأن اهلل قد ُيثيب هذا املطيع اخلريِّ
يتفق  ل  م�  على  ميلك  ل  فيم�  يت�شّرف  ممن  يكون  اإمن�  الظلم  لأن  وذلك  ظ�ملً�، 
وامل�شلحة مثاًل. اأم� اهلل م�لك الأمر كله والن��ص جميًع�، فهو يت�شرف كم� يريد، 
ول ُيب�يل، كم� �شبق اأن ذكرن� عن الغزايل: »لو غفر جلميع الك�فرين وع�قب جميع 
املوؤمنني«! وحني نذكر اأن املعتزلة ك�نوا يف ن�حية اإيج�ب الثواب متف�ئلني اأكرث من 
خ�شومهم، نذكر اأنهم يف الن�حية الأخرى، ن�حية اإيج�ب عق�ب الع��شي اإىل حد 

)1(   انظر مثاًل من كتب علم الكالم الإ�شفراييني )تب�شري(، �ص 60، وه�م�ص رقم 1 منه� اأي�ًش�.



190 190
القــراآن والفل�صفة

تخليد مرتكب الكبرية غري الت�ئب يف الن�ر، ك�نوا مت�ش�ئمني اإىل حد كبري، وذلك 
على عك�ص خ�شومهم اأهل ال�شنة الذين ُيعتربون هن� بحقٍّ متف�ئلني؛ اإذ لهم اأن 

يقولوا كم� ج�ء يف القراآن: نثڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  
اأي�ًش� قوله: نث  ۀ  ۀ   ک    کمث ]الن�ش�ء/ 116[. كم� لهم اأن يذكروا 
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     

يقراأ هذه  ليق�شي عجًب� هن� حني  املرء  واإن  ]الزمر/ 53[.  ۇ   ۆ          ۆ     مث 

نف�شه يف  على  اأ�شرف  ملن  ب�لن�شبة  اهلل  من  واحلن�ن  ب�لرحمة  تفي�ص  التي  الآية، 
الآث�م، والتي مع هذا مل متنع املعتزلة من الذه�ب اإىل تخليد مرتكب الكبرية يف 

الن�ر!

ا اأنهم  من اأجل هذا لن� اأن نقول ب�أنه واإن ُحقَّ للمعتزلة اإىل حدٍّ م� اأن َيَرونْ
احل�شن،  العمل  على  احل�شن  اجلزاء  ترتيب  اأوجبوا  حني  مذهبهم  يف  منطقيون 
واجلزاء ال�شيئ  على العمل ال�شيئ، ف�إنه مع هذا لي�ص من املنطق يف �شيء، بل 
ول من العقل، اأن يذهبوا يف هذا ال�شبيل اإىل َحّد القول ب�أن من فعل كبرية وم�ت 
عنه� بال توبة ك�ن خ�لًدا اأبًدا يف الن�ر! اإًذا، م�ذا يكون الفرق بينه وبني الك�فر! 
ه هذا الع��شي ب�أنه لي�ص من العدل بح�ل اأن يخلد  ومب�ذا يجيبه اهلل تع�ىل لو ح�جَّ
لأجل ذنب واحد يف الن�ر كغري املوؤمن! العدل الذي يحر�ص عليه املعتزلة حتى 
� من اأ�شول مذهبهم اخلم�شة، والذي من اأجله اأوجبوا على اهلل  جعلوه اأ�شاًل ه�مًّ

م� اأوجبوا من الثواب والعق�ب!
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اإن للمعتزلة اأن يقولوا اإن مذهبهم يف هذه النقطة له م� ي�شنده من القراآن 
واحلديث؛ اأم� احلديث فكم� �شبق اأن َرَوينْن� قريًب� يف �شبيل ال�شتدلل ملذهبهم، 
واأم� القراآن فمثاًل اآية الن�ش�ء )4: 93( اخل��شة بجزاء الق�تل. هذا حق، ولكن اأم� 
ك�ن يجب، رع�ية للعدل الذي يحر�شون على اإدخ�له عن�شًرا يف ت�شور اهلل كم� 
نعرف، ت�أويل الآية واأمث�له� َوَذينِْنك احلديثني اأي�ًش� كم� فعل اأهل ال�شنة! نعتقد 
ُه مت�ًم�. وهذا الت�أويل ميكن  اأن هذا ك�ن واجًب�، واأنه يكون اأقرب للحق اإن مل َيُكننْ
م�  الن�ر؛ ويحمل  الطويل يف  ث  املُكنْ الآية كن�ية عن  ب�أن جنعل، مثاًل، اخللود يف 
اأن  ته، على  نف�شه وعلى غ��صِّ رعيَّ ق�تل  ج�ء يف احلديثني؛ من حترمي اجلنة على 
ه من العق�ب تكفرًيا  ًل حظَّ اأوَّ اجلنة تكون حُمّرمة عليهم� حتى ين�ل كلٌّ منهم� 
فيهم�  ج�ء  الأمر  اأن  نرى  اأي�ًش�،  ب�حلديثني  يخت�ص  فيم�  هذا،  وبعد  عمل.  عم� 
على الإطالق من غري هذا الت�أويل الذي نتقدم به، بي�نً� لفظ�عة ه�تني اجلرميتني، 
نعتقد اأن الت�أويل هكذا، اأو بطريق اآخر معقول، ل بد منه؛ وبخ��شة --كم� لحظ 
الرازي- اأن الآي�ت الواردة يف الوعد والغفران اأكرث عدًدا من الأخرى الواردة يف 
النَّمط الأول م� يدل ب�شراحة ل  اآي�ت  اأن من  اأي�ًش�  الوعيد والعق�ب، وبخ��شة 

ِهبنْ ال�شيئ�ت، كم� عرفن� فيم� �شبق. َلبنْ�ص فيه� على اأن احل�شن�ت ُيذنْ

ُته� �شبق اأن اأ�شرن�  وبعد هذا وذاك، للم�ش�ألة ن�حية اأخرى له� خطره� واأهميَّ
اإليه�؛ يرى املعتزلة اأن اهلل اأخرب يف القراآن بثواب ُمَرتَّب على العمل اخلري، وبعق�ب 
مرتب على العمل ال�شر، واأنه لهذا يجب اأن يتحقق كل ذلك، واإل للزم الكذب 
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يف اإخب�ر اهلل الذي ل يخرب طبًع� اإل مب� ُيط�ِبُق علمه القدمي)1(. ويرى اأهل ال�شنة 
يتحقق، بل ذلك جمرد  اأن  بد  اإخب�ًرا من اهلل، ل  لي�ص  والوعيد  الوعد  اأن هذا 
قهم�، كم� له اأن يرجع عنهم� يف الدار الأخرى، اأي بعد  وعد ووعيد، له اأن يحقِّ
ي� املق�شود منهم� يف هذه الدار الدني�: من الرتغيب يف عمل اخلري  اأن يكون� قد اأدَّ

والتخويف من عمل ال�شر.

حقيقة، اإنه لو اعتربن� اأن م� تكلم عنه القراآن من ثواب وعق�ب اإخب�ر من 
� قّرر اأزًل، يلزم اأن نقول مع املعتزلة ب�أن هذا كله �شيتحقق حتًم� يف الدار  اهلل َعمَّ
ق كل م� اأوعد  الأخرى، حتى يكون اهلل �ش�دًق� فيم� اأخرب به، ولكن القول بتحقُّ
به قد ل يتفق والعدل، وبخ��شة م� يت�شل مبرتكب الكبرية كم� بين� اآنًف�. ثم لي�ص 
من الالئق يف ج�نب اهلل تع�ىل اأن نقول ب�أن اهلل وعد واأوعد من ب�ب الإن�ش�ء، ل 
ِعًرا  نْهيب كم� ُيَعربِّ بذلك اأهل ال�شنة، واإل ك�ن ذلك ُم�شنْ نْغيب والرتَّ الإخب�ر، للرتَّ
ة يف التعبري من ج�نب اهلل عزَّ وجّل، اإًذا، اإَذا ك�ن راأي  ب�شيء من عدم اجِلد والدقَّ
كل من الفريقني فيه ج�نب غري مقبول، اأفلي�ص الأقرب للحق اأن نذهب اإىل اأن 
م� ج�ء يف القراآن من وعد ووعيد لي�ص اإخب�ًرا عم� قرره اأزًل، فيجب اأن يتحقق 
نْهيب، فهذا م�  نْغيب والرتَّ د به� الرتَّ يف الدار الأخرى، كم� اأنه لي�ص اإن�ش�ءات ُق�شِ

)1(  يظهر اأن ال�شيخ حممد عبده املفكر امل�شري املع��شر، اأو الأ�شت�ذ الإم�م كم� هو معروف، ينح�ز اإىل هذا الراأي، 
انظر الإيجي )عق�ئد(، �ص 176 و 177 اإذ �شرح بذلك يف ح��شيته، ونقد ب�شدة تعبري اأهل ال�شنة: اإن اأث�ب اهلل 

فبف�شله، واإن ع�قب فبعدله لأنه ل حق لأحد عليه.
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ل يليق يف ج�نب اهلل. اإن م� ج�ء يف القراآن من هذا لي�ص اإل من ب�ب الت�شريع 
من  ذاك  اأو  هذا  فعل  من  اأن  بنيَّ  الت�شريع  بهذا  اهلل  اإن  نقول  اأن  نريد  راأين�.  يف 
اأعم�ل اخلري ي�شتحق كذا اأو كذا من الثواب، ومن ك�شب هذا اأو ذاك من ال�شرور 

ي�شتحق كذا اأو كذا من العق�ب.

اأن  لهم، يجب  ي�شرع  يريد اخلري ملن  الذي  الع�دل  ع  امل�شرِّ اأن  ويف احلق، 
د من ثواب وعق�ب، ليكون يف الأول دافًع�  يعمل ل�شي�دة ت�شريعه بتنفيذ م� حدَّ
للخري، ويف الث�ين زاجًرا عن ال�شر، ولكن الأمر مو�شوع النزاع هن� لي�ص كذلك. 
اإن الكالم هن� هو الثواب والعق�ب يف الدار الأخرى، اأي يف زم�ن غري هذا الزم�ن 
الذي نعي�ص فيه، وح�لة غري احل�لة التي نحن عليه�، اأعني زم�نً�، وح�لة لن يجدي 
فيهم� الثواب بق�شد الدفع للخري، اأو العق�ب بق�شد النهي عن ال�شر؛ وذلك لأن 
الدار الأخرى لي�شت دار تكليف وعمل، واإذا ك�ن الأمر كذلك، ف�هلل ب�عتب�ره 
ًع� �شيثيب حتًم� على عمل اخلري لأن اأمره اأُطيع، ولأنه وعد بهذا ولي�ص اأوىل  ُم�َشرِّ
منه ب�لوف�ء! و�شيع�قب على ال�شر عق�بً� ين��شبه، ل ب�لتخليد يف الن�ر لرتك�ب ذنب 
َمًة، اأو يعفو اإن �ش�ء   ع له الع��شي ُحرنْ َي ومل َيرنْ واحد مهم� ك�ن كبرًيا، لأن اأمره ُع�شِ
لأن الأمر يخت�ص به وحده، ولأن العفو عند املقدرة األيق ب�لكرمي، فكيف مبن هو 

مع كرمه الب�لغ عظيم الرحمة! وكيف وهو يقول، كم� ذكرن� من قبل: نث  ۀ  
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   

ۆ          ۆ    مث    ]الزمر/ 53[.
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َواين  وجند من اخلري، ونحن نتقدم بهذا الراأي، اأن نذكر كلمة للَجالل الدَّ
اآخر الأمر  ُعد فيه� ك�تبه� يف  َيبنْ ديَّة، واإن ك�ن فيه� طول، مل  �ش�رح العق�ئد الَع�شُ
من ن�حية النتيجة العملية عن هذا الراأي الذي نرى. اإنه يقول: »واعلم اأن بع�ص 
العلم�ء ذهب اإىل اأن اخُللنَْف يف الوعيد ج�ئز  على اهلل تع�ىل، وممن �شرح بذلك 

نث گ  گ   الن�ش�ء   �شورة  تع�ىل يف  قوله  الو�شيط يف  تف�شريه  الواحدي يف 
والأ�شل  ق�ل:  حيث  الآية   .]93[ ڳمث  ڳ   ڳ   گ   
ِلف الوعد  ِلف الوعيد، واإن ك�ن ل يجوز اأن ُيخنْ يف هذا اأن اهلل تع�ىل يجوز اأن ُيخنْ
وبهذا وردت ال�شنة عن ر�شول اهلل عليه ال�شالم ]َحَذفنُْت ال�شند[ ق�ل: من وعده 
ِجُزه له، ومن اأوعده على عمله عق�بً� فهو ب�خلي�ر وعن  اهلل على عمله ثوابً� فهو ُمننْ
اأب�  ي�  العالء)2( فق�ل:  رو بن  َعمنْ اأبي  اإىل  ُعبيد)1(  الأ�شمعي ق�ل: ج�ء عمرو بن 
ِلُف اهلل وعده؟ ق�ل: ل؛ ق�ل اأفراأيت من اأوعده اهلل تع�ىل على عمله  عمرو! اأُيخنْ
مة اأُِتيَت ي� اأب� عثم�ن! اإن  عق�بً� اأنه يخلف وعيده فيه! فق�ل اأبو عمرو: من الُعجنْ
ا ثم ل تفعله، بل  الوعد غري الوعيد. اإن العرب ل َتُعدُّ عيًب� ول ُخلنًْف� اأن َتِعَد �شرًّ
ترى ذلك كرًم� وف�شاًل. واإمن� اخُللنْف اأن َتِعد خرًيا ثم ل تفعله. ق�ل ف�أراين هذا يف 

كالم العرب؛ ق�ل نعم، اأم� �شمعت قول ال�ش�عر:

مَلُْخلُف اإيَعادي وُمْنِجُز َمْوِعدي!  واإين واإن اأْوعدته اأو وعْدته  

)1(  هو املعتزيل الزاهد امل�شهور، تويفِّ ع�م 142هـ - 759م.
)2( اأحد القراء ال�شبعة واللغويني الكب�ر ب�لب�شرة، تويف ع�م 154هـ - 770م.
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اأحد خلف  �َشٌن عند كل  َتحنْ وُم�شنْ الكرام،  اأبو عمرو مذهُب  والذي ذكره 
الوعيد... ولقد اأح�شن يحيى بن ُمع�ذ يف هذا املعنى حيث ق�ل: الوعد والوعيد 
حق؛ ف�لوعد حق العب�د على اهلل، اإذ �شمن لهم اأنهم اإذا فعلوا كذا اأن يعطيهم 
ُه تع�ىل على العب�د، اإذ ق�ل ل تفعلوا  كذا، ومن اأوىل ب�لوف�ء من اهلل! والوعيد َحقُّ
كذا ف�إين اأعذبكم، ففعلوا؛ ف�إن �ش�ء عف�، واإن �ش�ء اأخذ، لأنه حقه تع�ىل، واأولهم� 

بربِّن� العفو والكرم، لأنه َعُفوٌّ غفور«)1(.

والوعيد،  الوعد  اآي�ت  من  نراه  الذي  الراأي  اإىل  الدواين  اأ�ش�ر  هذا  وبعد 
وبخ��شة هذه على اأنه� اإن�ش�ءات يجوز اأن تتحقق ويجوز األَّ تتحقق، تبًع� لإرادة 
مل  اإن  فيه�  الكذب  فيلزم  اإخب�ًرا  تكون  ل  حتى  وذلك  ورحمته،  وعدالته  اهلل 

تتحقق يف الدار الأخرى. وهذا حيث يقول)2(:

»اللهم اإل اأن حُتنَْمَل اآي�ت الوعيد على ا�شتحق�ق م� اأوعد به، ل على وقوعه 
ب�لفعل«.  ويف الآية املذكورة اإ�ش�رة اإىل ذلك حيث ق�ل:  نث ڳ  ڳ  
ڳ  ڱمث  ]الن�ش�ء/93[، اأي جزاوؤه امل�شتحق هو اخللود. ذلك م� اأردن� من 
الراأي الذي نتقدم به، من اأن هذه الآي�ت ت�شريع�ت؛ ل اإخب�رات ول اإن�ش�ءات 

للرتغيب والرتهيب.

)1(  الإيجي )عق�ئد( ال�شرح، �ص 176.
)2( امل�شدر نف�شه.
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من  عليه  يحر�شون  م�  للمعتزلة  ن�  قنْ حقَّ قد  نكون  نراه  الذي  الراأي  بهذا 
ده ال�شدق، ول اأحد اأوىل منه  وجوب اإث�بة املطيع عدًل، لأن اهلل وعد بذلك َوَوعنْ
ب�لوف�ء كم� ذكر ذلك بنف�شه يف القراآن! كم� نكون قد جعلن� من املحتمل، بل 
من الراجح اأن يغفر اهلل لبع�ص الع�ش�ة، ول يكون ذلك كذبً� يف اإخب�ره، الأمر 
الذي يخ�فه املعتزلة وغري املعتزلة طبًع�، كم� ل يكون كذلك ترهيًب� وترغيًب�، على 
اأن هذا  يليق بج�نب اهلل تع�ىل. وبخ��شة،  ال�شنة، وهو م� ل  اأهل  اإليه  م� يذهب 
ًع� ل  الغفران لبع�ص الع�ش�ة ح�شب اإرادة اهلل هو من حقه وحده، م� دام هو م�شرِّ
ا  خمرًبا. وبخ��شة اأي�ًش� اأن عدم تخليد الع�ش�ة، على م� يرى بع�ص املعتزلة اأخَذً
من ظ�هر بع�ص الآي�ت، هو اأقرب للعدل، اإن مل نقل هو العدل الك�مل الواجب 

ن�شبته هلل تع�ىل.

اله�مة  الِفَرق  لدى  لبحثه�  �شن�  تعرَّ التي  امل�ش�كل  من  تقدم  م�  بعد  وبعد، 
وم�  اهلل،  بذات   � م� ك�ن خ��شًّ امل�ش�كل  ومن هذه  القراآن؛  املتكلمني على �شوء  من 
� اأخرًيا  � ب�لفعل بني اهلل والإن�ش�ن، وم� ك�ن خ��شًّ � ب�شف�ته، وم� ك�ن خ��شًّ ك�ن خ��شًّ
ب�لإ�شالل والهداية والوعد والوعيد -نقول بعد هذا، بقي اأن نبنيِّ كيف اأن القراآن، 
مب� ا�شتمل من الآي�ت التي بحثن�ه�، دع� وَقِبل تلك املذاهب والآراء الفل�شفية التي 
عرفت عن املتكلمني. ثم بعد ذلك علين� اأن نبني اأثر القراآن ب�عتب�ره ع�ماًل من العوامل 
الكالمية يف  الفرق  ُطرق  در�ص  من  ن�شتخل�شه  اأن  يجب  وم�  امل�شلمني،  تفل�شف  يف 

تف�شري القراآن اأو ت�أويله وغ�ي�ته�، وبذلك يتم البحث كله بف�شل اهلل تع�ىل.



والآن، بعد هذه الدرا�شة، م� هي النتيجة التي ن�شتخل�شه� منه�؟ لقد �شبق 
لن� فيم� تقدم اأن اأ�شرن� اأثن�ء البحث اإىل بع�ص م� ي�شتنتج منه، ولكنن� نرى اأخرًيا 

�شرورة ا�شتخال�ص النتيجة الع�مة لهذه الدرا�شة.

لقد تبني لن� اأوًل من الف�شل الأول، اخل��ص ب�أن القراآن يدعو بطبيعته اإىل 
� وم� يزال يدعو ق�رئه اإىل التفكري بعقله، واإىل حم�ولة  التفل�شف، اأن القراآن دع� حقًّ
الو�شول اإىل حق�ئق اأخرى من طريق الذوق والقلب. ه� هو ذا بعدم� ي�شري اإليه من 
اآي�ت اهلل يف الن��ص والأر�ص وال�شم�ء وم� بينهم�، ُي�شمعن� هذه العب�رات ونحوه�:

نثڃ   ]الرعد/4[،  ۆمث  ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   نثڭ  
كم�  ]يون�ص/24[.  یمث  ی   نث   ]الأنع�م/126[،  ڃمث 

ن�شمعه يقول: نثٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڤمث     ]ق/37[. اأي ملن اأ�شغى مل� يلقى اإليه، واأعمل فيه عقله وتفكريه، 

فلم يكن ح��شًرا فقط بج�شمه.

نتيجة وخامتة
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وتبني لن� من بحث الآي�ت التي تعر�شت لأمه�ت امل�ش�كل الفل�شفية التي 
القراآن، ل فرق بني  اأنه� ك�نت يف جمموعه� من وحي  »املتكلمني«  عرفن�ه� عن 

هة، ومذهب املعتزلة. مذهب اأهل ال�شنة، ومذهب امل�شبِّ

– على  احلن�بلة  بع�ص  اأن  �شبق،  فيم�  �ه  تبينَّ م�  وهذا  ذلك،  دلئل  ومن 
ب�شبب  وذلك  والعقل،  يتفق  ل  الذي  »الت�شبيه«  اإىل  ذهبوا  وورعهم-  تقواهم 

مت�ّشكهم بحرفية الن�شو�ص القراآنية التي ت�شري اإليه.

ومن دلئل ذلك اأي�ًش� م� عرفن�ه من اأن ال�شيدة ع�ئ�شة اأم املوؤمنني، وزوج 
والقراآن  فقد كذب،  ربه  راأى  ر�شول اهلل  اأن  ثك  ب�أن من حدَّ تقول    الر�شول 

يقول: نث ٿ  ٹ   ٹمث ]الأنع�م/103[.

ح  رِّ ني املعروف ُي�شَ ر ال�شُّ ومن هذه الدلئل اأي�ًش�، اأن الإم�م الطربي املف�شِّ
كم� عرفن� ب�أن الذي منعه واأ�شح�به من القول ب�إنك�ر اأن اهلل ُيَرى هو اأنه ج�ء يف 

القراآن قوله تع�ىل: نث پ  ڀ    ڀ    .   ڀ      ٺ  ٺ      مث]القي�مة/23-22[.

واأخرًيا، لعل من تلك الدلئل كذلك م� ذهب اإليه اأهل ال�شنة من اأن هلل 
ِدي من ي�ش�ء، واأن له اأن يع�قب من ي�ش�ء مب� ي�ش�ء،  اأن ُي�شّل من ي�ش�ء كم� له اأن َيهنْ
حتى املطيع ب�لعذاب والع��شي ب�لثواب، وهذا وذاك مع خم�لفته لعدالة اهلل، ل 

ل�شيء، اإل لأن بع�ص الآي�ت القراآنية قد ت�شري اإىل هذا الراأي.



199199
نتيجة وخامتة

القراآن  لول  ب�أنه  قلن�  اإذا  نب�لغ  ل  اأنن�  درجة  اإىل  وا�شح  نعتقد  فيم�  ذلك 
اأو  اأ�شح�به�  ا�شتمّده�  التي  املذاهب  اأكرث هذه  الفكر الإ�شالمي  ت�ريخ  م� عرف 
اأق�موا الأدلة عليه� من القراآن نف�شه. واآية هذا اأن تفكري الفال�شفة من غري رج�ل 
نحو مذاهب  اإىل  ينتِه  ر�شد، مل  وابن  �شين�  وابن  الف�رابي  اأمث�ل  »الكالم«،  علم 
املتكلمني؛ لأن هوؤلء الفال�شفة مل ي�شتوحوا القراآن يف تكوين مذاهبهم وبن�ئه�، 

واإن ك�نوا ح�ولوا اأحي�نً� اأن ي�شتدلوا منه على بع�ص م� ذهبوا اإليه.

  »Tennemann َم�ن ومن اأجل ذلك، ل يكون من احلق مت�ًم� م� ذهب اإليه »ِتنِّ
من اأن جملة عوائق وقفت تقدم امل�شلمني يف الفل�شفة، وهذه العوائق ترجع اإىل 

كت�بهم املقد�ص الذي يتع�ر�ص ونظر العقل احلر )1(.

لكن القراآن واإن ك�ن قد دفع اأو وّجه امل�شلمني للتفل�شف، واأوحى بكثري من 
الآراء واملذاهب الفل�شفية، ف�إن هن�ك عوامل اأخرى بج�نبه ك�ن له� اأثره� فيم� اأُِثر 

عن امل�شلمني من فل�شفة، فم� هو اإذن اأثره بج�نب هذه العوامل؟

حقيقة، نحن نعرف اأن الإن�ش�ن حيوان مفكر بطبيعته، واأن الإن�ش�ن ب�عتب�ره 
اإن�ش�نً� فيل�شوف اإىل حد كبري اأو قليل؛ فال ينبغي اإذن اأن نلتم�ص لتفل�شف اأمة من 

الأمم؛ العرب اأو غري العرب، اأ�شب�بً� كله� اأجنبّي عنه�.

)1( الوجيز يف ت�ريخ الفل�شفة، ترجمة فيكتور كوزان عن الأمل�نية، طبع ب�ري�ص، �شنة 1839م، �ص 359.
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اأجنبية عن  امل�شلمني عوامل  لتفل�شف  اأنه ك�ن  ولكن من احلق مع هذا، 
القراآن العظيم اأي�ًش�، ونعني بذلك ات�ش�لهم ب�لفل�شفة اليون�نية بطريق اختالطهم 

بَحَمَلِته� من ال�شري�نيني وغريهم اأوًل، ثم بنقله� للغة العربية ث�نًي�.

ونقلوه من  م� عرفوه  ثم  اأوًل،  القراآن  للفل�شفة  امل�شلمني  دفع  مم�  اإذن، ك�ن 
اث الإغريقي ث�نًي�، وكّل من هذين الع�ملني ك�ن له اأثر خ��ص به. الرتُّ

لقد وّجههم القراآن بقوة للتفكري ودفعهم بقوة اإىل ا�شتعم�ل العقل، وك�ن 
م�شدًرا اأ�شياًل لأكرث م� نعرف من مذاهب »املتكلمني«.  هذا حق، ولكن القراآن 
كثرًيا  ت�أثر  الذي  التفكري  التفكري؛  اآخر من  نوع  دون  َح�َل  مع هذا ح�جًزا  ك�ن 
ب�لع�مل الآخر وهو الفل�شفة الإغريقية؛ حتى اإن بع�ص رج�ل الدين كّفروا بع�ص 
رج�ل  من  البع�ص  هوؤلء  راأي  اأي   - راأيهم   يف  ذهبوا  اإذ  امل�شلمني؛  الفال�شفة 
الدين- اإىل م� يتع�ر�ص مع القراآن، وهذا م� يجعل من املمكن القول ب�أن »ِتنم�ن«  
مل يخطئ كل اخلط�أ يف راأيه الذي ذكرن�ه اآنًف�، اإن ك�ن يريد اأن القراآن يتع�ر�ص 
ونظر العقل احلر يف راأي بع�ص رج�ل الدين، اأو نظر العقل احلر الذي ل يقف عند 

احلدود التي ج�ء به� القراآن.

وف�شاًل عن ذلك، ف�إن القراآن، مب� ج�ء به من حلول هي احلق الذي ل ريب 
فيه مل�ش�كل الألوهية والع�مل و�شلة الإن�ش�ن ب�هلل، ك�ن له اأثر اآخر اإيج�بي يف فل�شفة 
ون من فل�شفة الإغريق كم� عرفوه�،  � جعل هوؤلء الفال�شفة ُيغريِّ امل�شلمني اإنه حقًّ
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وذلك لتتفق والقراآن يف هذه امل�ش�كل، وهذا كم� بيّن�ه يف ر�ش�لتن�: موقف 
ابن ر�شد بني الفل�شفة والدين.

واأخرًيا بعد ذلك كله، م� هو الدر�ص الذي ينبغي اأن نفيده من هذه الدرا�شة 
للقراآن من الن�حية التي تن�ولن�ه فيه�؟

نعتقد لالإج�بة عن هذا ال�شوؤال اأنه يجب اأن نقرر اأن القراآن العظيم مل يدر�ص 
حتى اليوم من هذه الن�حية الدرا�شة الك�فية، اأو بعب�رة اأخرى اأن »املتكلمني«  مل 

يعرفوا كيف يفيدون من القراآن الف�ئدة الك�ملة.

  الر�شول  القراآن، كم� ذكرن� يف مقدمة البحث، مل ينزله اهلل على  اإن 
لي�أخذ منه »املتكلمون«  اآراءهم ومذاهبهم على اختالفه�، واإن كّلفتهم هذه الآراء 
اإنه ف�شاًل عن تقديره  اآي�ته، بل  اأحي�نً� لكثري من  واملذاهب التع�شف يف الت�أويل 
للعق�ئد الدينية وتقدمي الأدلة عليه�، يجب اأن نعرف كيف ن�شل ب�لقراآن اإىل معرفة 
اهلل املعرفة احلقة التي يوؤمن به� القلب قبل العقل، اأي اإىل املعرفة التي ل ي�شل 

اإليه� العقل وحده.

ا، وعلين� اأن نفهمه�  اإن الآي�ت التي توؤدي اإىل هذه املعرفة احلقة كثرية جدًّ
حق الفهم. وهذه املعرفة يجب اأن تكون على راأ�ص الأغرا�ص التي نن�شده� من 
درا�شة القراآن، فذلك اأوىل من ت�أويل هذه الآية وتلك؛ لتتفق مع مذهب الأ�ش�عرة 
اأو املعتزلة مثاًل من »املتكلمني«  ولي�ص لهذا اأوحى اهلل تع�ىل القراآن لر�شوله عليه 

ال�شالة وال�شالم.
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�شنة 1322 – 1330هـ.



204 204
القــراآن والفل�صفة

7- الك�ش�ف لالإم�م الزخم�شري، طبع الق�هرة �شنة 1354هـ.

8-  النت�ش�ف من �ش�حب الك�ش�ف، لأحمد بن حممد بن املنري، طبع الق�هرة 
�شنة 1354هـ.

الأن�ش�ري،  زكري�  يحيى  لأبي  القراآن،  يف  يلب�ص  م�  بك�شف  الرحمن  فتح     -9
خمطوط دار الكتب بب�ري�ص رقم 661.

10-   املخت�ر يف احلديث، للدكتور حممد عبد اهلل دراز، ج 1 طبع الق�هرة �شنة 
1932م.

11- مت�ش�به القراآن، ل�شم�ص الدين بن اللب�ن، خمطوط ب�ري�ص رقم 645.

12- مف�تيح الغيب، لالإم�م فخر الدين الرازي، طبعة بولق �شنة 1278هـ.

�شنة  ب�لهند  كلكت�  طبع  الأ�شفه�ين،  م�شلم  لأبي  الت�أويل،  ج�مع  ملتقط     -13
1340هـ.

يف الفل�صفة وعلم الكالم

اآب�د  طبع حيدر  الرازي،  الدين  لفخر  الدين،  اأ�شول  )كت�ب( يف  14- ا لأربعني 
ب�لهند �شنة 1353هـ.
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الفرن�شية، ب�ري�ص �شنة 1938م.
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الف�صل الأول )5 - 31(

القراآن والفل�صفة واملجتمع الذي يدعو اإليه

�ش�أن القراآن و�شمول دعوته، م� ك�ن عليه العرب من اأدي�ن، حكم القراآن 
فيم� ك�نوا يختلفون فيه، ا�شتم�له على اأ�شول الفل�شفة احلقة.

اإله واحد خ�لق، طريقة القراآن يف  1- الفل�شفة الإلهية والطبيعية: وجود 
التدليل على ذلك، �شمول علم اهلل، عدالته ورحمته.

احلقوق  بي�نه  الإن�ش�ن،  �ش�أن  رفعه  والجتم�عية:  الإن�ش�نية  الفل�شفة   -2
والواجب�ت الجتم�عية.

الف�صل الثاين )33 - 69(

طبيعة القراآن تدعو للتفل�صف

القراآن كت�ب دين وعقيدة، بدعة القول ب�لَقَدر، وبدء مع�ر�شة بع�ص القراآن 
ببع�ص، بدء اخلو�ص يف ت�أويل القراآن، اأثر الآي�ت املت�ش�به�ت يف القراآن، دفع ذلك 
يف  كتب  ظهور  واملعتزلة،  وامل�شّبهة  ال�شلفّية  الفل�شفي،  التفكري  من  �شروب  اإىل 

»العقل«.
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اأثر اأ�شلوب القراآن يف قبوله للفل�شفة، دعوته للمالحظة هي دعوة للتفل�شف، 
نبذ  اإىل  دعوته  اأي�ًش�  وكذلك  امل�ش�هد،  على  الغ�ئب  قي��ص  اإىل  دعوته  وكذلك 

التقليد واإعم�ل العقل.

الف�صل الثالث )71 - 122(

ذات اهلل و�صفاته

املبداأ الع�م لأهل ال�شنة واملعتزلة، ثم افرتاقهم يف التطبيق، اتف�قهم على 
امل�شبهة  وجوده�،  و�شبب  الت�شبيه  فكرة  تع�ىل،  اهلل  والت�شبيه عن  التج�شيم  نفي 
اأ�شن�ف، طريقة ا�شتدللهم ب�شفة ع�مة، موقف خ�شومهم ب�لن�شبة لالآي�ت التي 

تدل بحرفيته� على الت�شبيه، اأمور ثالثة ه�مة تتعلق ب�لت�شبيه.

لوازم ملذهب املج�شمة وامل�شبهة: كون اهلل يف جهة، ا�شتقراره على العر�ص، 
َلة عليه تع�ىل، موقف املعتزلة والأ�ش�عرة ب�لن�شبة لهذه امل�ش�ئل الثالث،  جواز النقنْ

احلق لي�ص يف ج�نب املج�شمة اأو امل�شبهة.

راأي  الكالم،  وم�ش�ألة  الروؤية  م�ش�ألة  يف  واملعتزلة  الأ�ش�عرة  بني  اخل�شومة 
اأي�ًش�  ب�لقراآن  املعتزلة  ا�شتدلل  اهلل،  روؤية  جلواز  ب�لقراآن  وا�شتدللهم  الأ�ش�عرة 
مذهب  امل�شبهة،  راأي  النزاع،  ومو�شع  الكالم  م�ش�ألة  امل�ش�ألة،  يف  راأين�  لنفيه�، 

املعتزلة، الأ�ش�عرة وموقفهم من هذين الفريقني.



الف�صل الرابع )123 - 196(

العدالة الإلهية

اختالف ت�شور امل�شلمني لقدرة اهلل وعدالته، م�ش�ئل ثالث يجب بحثه�:

الإن�ش�ن يف  قدرة  اأثر  ال�شنة،  اأهل  مذهب  والإن�ش�ن:  اهلل  بني  1-  العمل 
راأيهم، مذهب املعتزلة يف حرية الإن�ش�ن يف عمله، مذهب�ن متطرف�ن: 
كل  يوؤوله�  اآي�ت  واملعتزلة،  اجلربية  و�شط  الأ�ش�عرة  والَقَدِرية،  اجلربية 
من فريقي الأ�ش�عرة واملعتزلة مب� يتفق ومذهبه، كلمتن� يف هذا اخلالف 

بني الفريقني، اآي�ت اأخرى �شريحة ت�شهد للمعتزلة.

       م�شكلة اإرادة ال�شر وخلقه، مذهب املعتزلة نفي ذلك خالًف� لالأ�ش�عرة، 
ا�شتدلل كل من الفريقني ب�لقراآن، كلمتن� يف هذه امل�شكلة.

الأ�ش�عرة  اأو  ال�شـنة  اأهل  راأي  امل�شـ�ألة،  اأهمية  والهـداية،  2-  الإ�شالل 
وا�شتدللهم ب�لقراآن، راأي املعتزلة وا�شتدللهم اأي�ًش� ب�لقراآن، راأين� يف 

امل�ش�ألة.

املعتزلة،  ال�شنة ومذهب  اأهل  والوعيد، حتديد كل من مذهب  3-  الوعد 
ا�شتدلل اأهل ال�شنة ملذهبهم من القراآن واحلديث، ا�شتدلل املعتزلة 
كذلك، هل يجوز تخلف الوعيد؟ راأي كل من الفريقني، راأي كل من 

اخلوارج واملرجئة، راأين� اخل��ص.
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نتيجة وخامتة )197 - 201(

مذاهب املتكلمني هي يف جمموعه� م�شتوح�ة من القراآن، لي�ص �شحيًح� م� 
ذهب اإليه »تنم�ن«  من اأن القراآن ع�ق امل�شلمني عن التقدم يف الفل�شفة، عوامل 
اأخرى ك�ن له� اأثره� يف فل�شفة امل�شلمني، الدر�ص الذي ينبغي اأن نفيده من درا�شة 

القراآن من هذه الن�حية الفل�شفية. 
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الكتاب هذا 
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للناس. الله  يضربها  أمثال  صورة  في  يجيء  ما  ومنه  الجميع؛  يفهمها  كما  سافرة  الحقيقة 
مختلف  على  الشتماله  للتفلسف؛  المسلمين  دفعت  التي  العوامل  أهم  من  كان  القرآن  أن  ورغم 
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