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ُطبع ألول مرة عام (1378هـ1958 /م) ،ويس�عى إلى توضيح عالقة القرآن بالتفلس�ف ،بتأكيده أن
دعوة القرآن تخاطب الناس جمي ًعا ،على اختالف حظوظهم من العقل والقدرة على التفكير؛ فمنه ما يتجه
للقلب ليتفتح للموعظة ،ومنه ما يتجه للعقل ل ُي ْذعن للمنطق والدليل؛ ومنه ما يش�تمل على الحقيقة س�افرة
كما يفهمها الجميع؛ ومنه ما يجيء في صورة أمثال يضربها الله للناس.
ورغ�م أن الق�رآن كان م�ن أه�م العوام�ل الت�ي دفعت المس�لمين للتفلس�ف؛ الش�تماله على مختلف
الجوان�ب الفلس�فية اإللهي�ة والطبيعي�ة واإلنس�انية؛ ف�إن المتخصصي�ن ف�ي علم الكالم لم يفي�دوا من القرآن
الكري�م إف�ادة كامل�ة ،للوص�ول إل�ى معرف�ة الله المعرفة الحقة الت�ي يؤمن بها القلب قبل العقل ،والتي يجب
أن تكون على رأس األغراض التي ننشدها من دراسة القرآن.
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مقدمة ال�سل�سلة

�إن فكرة هذا امل�شروع الذي �أُط ِلق عليه «�إعادة �إ�صدار كتب الرتاث
الهجري نْ ِي /التا�سع ع�شر
الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر
َّ
والع�شرين امليال ِد َّي نْي» ،قد نبعت من الر�ؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية ب�ش�أن
�ضرورة املحافظة على الرتاث الفكري والعلمي يف خمتلف جماالت املعرفة،
وامل�ساهمة يف نقل هذا الرتاث للأجيال املتعاقبة ت�أكي ًدا لأهمية التوا�صل بني
�أجيال الأمة عرب تاريخها احل�ضاري؛ �إذ �إن الإنتاج الثقايف  -ال َّ
�شك  -تراكمي،
و�إن الإبداع ينبت يف الأر�ض اخل�صبة بعطاء ال�سابقني ،و�إن التجديد الفعال ال
يتم �إال مع الت�أ�صيل .و�ضمان هذا التوا�صل يعترب من �أهم وظائف املكتبة التي
ا�ضطلعت بها ،منذ ن�ش�أتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.
وال�سبب الرئي�سي الختيار هذين القرنني هو وجود انطباع �سائد غري
�صحيح؛ وهو �أن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلمون قد
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية ،ومل تتجاوزها .ولكن احلقائق املوثقة ت�شري �إىل
غري ذلك ،وت�ؤكد �أن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�ضوي التنويري  -و�إن
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مر ٍّمبد وجزر � -إمنا هو توا�صل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة ،مبا يف ذلك احلقبة
احلديثة واملعا�صرة التي ت�شمل القرنني الأخريين.
يهدف هذا امل�شروع  -فيما يهدف � -إىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة،
ت�ضم خمتارات من �أهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�سالمي
املذكور ْين .واملكتبة �إذ ت�سعى لإتاحة هذه املختارات
الهجري نْي
خالل القرنني
َّ
َ
على �أو�سع نطاق ممكن ،عرب �إعادة �إ�صدارها يف طبعة ورقية جديدة ،وعرب الن�شر
أي�ضا على �شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت)؛ ف�إنها ت�ستهدف يف
الإلكرتوين � ً
املقام الأول �إتاحة هذه املختارات لل�شباب وللأجيال اجلديدة ب�صفة خا�صة.
وي�سبق كلَّ كتاب تقد ٌمي �أعده �أحد الباحثني املتميزين ،وفق منهجية من�ضبطة،
جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجتهاداتهم من جهة ،والتعريف بال�سياق
التاريخي /االجتماعي الذي ظهرت فيه تلك االجتهادات من جهة �أخرى؛ مبا كان
أ�سا�سا على �آراء امل�ؤلف واجتهاداته
فيه من حتديات وق�ضايا نه�ضوية كربى ،مع الت�أكيد � ً
والأ�صداء التي تركها الكتاب .وللت�أكد من توافر �أعلى معايري الدقة ،ف�إن التقدميات
التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�ساتذة املتخ�ص�صني،
وذلك بعد مناق�شات م�ستفي�ضة ،وحوارات علمية ر�صينة ،ا�ستغرقت جل�سات متتالية
لكل تقدمي� ،شارك فيها كاتب التقدمي ونظرا�ؤه من فريق الباحثني الذين �شاركوا يف
هذا امل�شروع الكبري .كما قامت جمموعة من املتخ�ص�صني على تدقيق ن�صو�ص
الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�صلية للكتاب.
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أي�ضا  -يف �إطار هذا امل�شروع  -برتجمة تلك املختارات
هذا ،وتقوم املكتبة � ً
�إىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة �أبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية ،كما
�ستتيحها ملراكز البحث واجلامعات وم�ؤ�س�سات �صناعة الر�أي يف خمتلف �أنحاء
العامل .وت�أمل املكتبة �أن ي�ساعد ذلك على تنقية �صورة الإ�سالم من الت�شويهات
زورا وبهتانًا ،وبيان زيف كثري من االتهامات الباطلة التي
التي يل�صقها البع�ض به ً
ُي َّتهم بها امل�سلمون يف جملتهم ،خا�صة من ِق َبل اجلهات املناوئة يف الغرب.
كبريا من كتابات رواد التنوير والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي
�إن ً
ق�سما ً
خالل القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني ،ال يزال بعي ًدا عن الأ�ضواء،
ومن ثم ال يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهها جمتمعاتنا.
�سببا من �أ�سباب
ورمبا كان غياب هذا الق�سم من الرتاث النه�ضوي الإ�سالمي ً
تكرار الأ�سئلة نف�سها التي �سبق �أن �أجاب عنها �أولئك الرواد يف �سياق واقعهم
�سببا من �أ�سباب تفاقم الأزمات
الذي عا�صروه .ورمبا كان هذا الغياب � ً
أي�ضا ً
الفكرية والعقائدية التي يتعر�ض لها �أبنا�ؤنا من الأجيال اجلديدة داخل جمتمعاتنا
العربية والإ�سالمية وخارجها .ويكفي �أن ن�شري �إىل �أن �أعمال �أمثال :حممد عبده،
والأفغاين ،والكواكبي ،وحممد �إقبال ،وخري الدين التون�سي ،و�سعيد النور�سي،
ومالك بن نبي ،وعالَّل الفا�سي ،والطاهر ابن عا�شور ،وم�صطفى املراغي ،وحممود
�شلتوت ،وعلي �شريعتي ،وعلي عزت بيجوفت�ش ،و�أحمد جودت با�شا  -وغريهم -
ال تزال مبن�أًى عن �أيدي الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف �أغلبية البلدان العربية
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والإ�سالمية ،ف�ض ًال عن ال�شباب امل�سلم الذي يعي�ش يف جمتمعات �أوروبية �أو
�أمريكية؛ الأمر الذي يلقي على املكتبة عب ًئا م�ضاع ًفا من �أجل ترجمة هذه
(ورقيا
الأعمال ،ولي�س فقط �إعادة ن�شرها بالعربية وتي�سري احل�صول عليها ًّ
إلكرتونيا).
و�
ًّ
�إن هذا امل�شروع ي�سعى للجمع بني الإحياء ،والتجديد ،والإبداع،
والتوا�صل مع الآخر .ولي�س اهتمامنا بهذا الرتاث �إ�شارة �إىل رف�ض اجلديد الوافد
ثراء،
علينا ،بل علينا �أن نتفاعل معه ،ونختار منه ما ينا�سبنا ،فتزداد حياتنا الثقافية ً
وتتجدد �أفكارنا بهذا التفاعل البناء بني القدمي واجلديد ،بني املوروث والوافد،
فتنتج الأجيال اجلديدة عطاءها اجلديد� ،إ�سها ًما يف الرتاث الإن�ساين امل�شرتك،
بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها.
و�أملنا هو �أن ن�سهم يف �إتاحة م�صادر معرفية �أ�صيلة وثرية لطالب العلم
والثقافة داخل �أوطاننا وخارجها ،و�أن ت�ستنه�ض هذه الإ�سهامات همم الأجيال
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�شها الأمة؛ م�ستلهمة
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه �أولئك الرواد الذين عا�شوا خالل القرنني
الهجريني الأخريين ،وتفاعلوا مع ق�ضايا �أمتهم ،وبذلوا ق�صارى جهدهم واجتهدوا
يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�صرهم من �أجل نه�ضتها وتقدمها.
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لقد وجدنا �أن من �أوجب مهماتنا ومن �أوىل م�سئولياتنا يف مكتبة
الإ�سكندرية� ،أن ن�سهم يف توعية الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف م�صر ،ويف
غريها من البلدان العربية والإ�سالمية ،وغريهم من ال�شباب امل�سلم يف البالد غري
الإ�سالمية بالعطاء احل�ضاري للعلماء امل�سلمني يف الع�صر احلديث ،خالل القرنني
يرت�سخ االنطباع ال�سائد اخلاطئ ،الذي
امل�شار �إليهما على وجه التحديد؛ حتى ال َّ
�صحيحا �أن جهود العطاء احل�ضاري والإبداع الفكري
�سبق �أن �أ�شرنا �إليه؛ فلي�س
ً
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ضت عليها عدة قرون ،وال�صحيح هو
�أنهم �أ�ضافوا اجلديد يف زمانهم ،واملفيد لأمتهم وللإن�سانية من �أجل التقدم واحلث
على ال�سعي لتح�سني نوعية احلياة لبني الب�شر جمي ًعا.
و�إذا كان العلم ح�صاد التفكري و�إعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة،
ف�إن الكتب هي �آلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�س عرب الأجيال وفيما بني
الأمم.
إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية
وامل�شرف العام على امل�شروع
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الدين والفل�سفة والعلم من �أقدم و�أعقد الق�ضايا
تعد ق�ضية العالقة بني ّ
الفل�سفي والعقدي؛ حيث
التي ا�شتغل بها فال�سفة الإ�سالم على ال�صعيدين
ّ
ترجع جذورها التاريخية �إىل الإرها�صات الأوىل لعلم التوحيد ،مرو ًرا باملباحث
الفل�سفية الإ�سالمية التي تناولت ق�ضايا �أدلة وجود اهلل وخلق العامل والنبوة
واملعاد�...إلخ ،و�صو ًال �إىل ظهورها خالل الع�صر احلديث يف كتابات امل�صلحني
واملجددين وفق �سياقات تتنا�سب مع ثقافة الع�صر احلديث الذي طرحت فيه
مثل :الإعجاز العلمي يف القر�آن ،وموقف الدين من النظريات العلمية احلديثة،
ويف مقدمتها :نظرية دارون املتعلقة ب�أ�صل الإن�سان ،ونظرية الن�شوء واالرتقاء،
وق�ضية �أمية النبي  و�سالمة الن�ص القر�آين ،واملقابلة بني القيم ال ُّروحية
الإ�سالمية والأخالق الفل�سفية وال ُّروحية احلديثة�...إلخ.
فقد كان لزا ًما على املجددين املعا�صرين مناق�شة مثل هذه الق�ضايا
يف م�صنفاتهم ومقاالتهم ،وال�سيما عقب ظهور حركة اال�ست�شراق العقدي
واجلمعيات الإحلادية .ويعد الأ�ستاذ الإمام حممد عبده (1323-1266هـ/
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1905-1849م) ومدر�سته ،وال�شيخ م�صطفى عبد الرازق (ت 1366هـ/
1947م) وتالمذته ،من �أبرز املفكرين امل�سلمني الذين �أولوا اهتما ًما بالغًا بق�ضايا
العالقة بني الفل�سفة ،كن�سق عقلي ،والقر�آن باعتباره الد�ستور الإلهي للم�سلمني
الذي يعرب عن علم اهلل وقدره .ومن هنا ،تبدو �أهمية درا�سة هذا الكتاب الذي
ي�ؤكد يف منحاه املنهجي على �أهمية الدر�س الفل�سفي يف ال�سياق النه�ضوي من
جهة ،ويتميز بغلبة االجتاه النقدي التوفيقي من جهة �أخرى.
�أو ًال :التعريف بامل�ؤلف

يحتل الفقيه املجدد حممد يو�سف مو�سى (1383-1317هـ-1899 /
الديني
1963م) لقب ُم�صلح بامتياز؛ لي�س فقط لأنه جمع يف جعبته بني التعليم ّ
التقليدي الأزهري والتعليم احلديث ،فقد كان ذلك من �سمات �أغلب �شيوخه
البهي وغريهما ،و�إمنا لأنه تابع مدر�سة
و�أقرانه كم�صطفى عبد الرازق وحممد ّ
الأ�ستاذ الإمام حممد عبده الإ�صالحية يف �أغلب جوانبها ،بخا�صة ما يتعلق
ب�إ�صالح العملية التعليمية يف الأزهر ال�شريف.
واحلق يقال �إنّ الرجل قد وهب نف�سه للعلم؛ فلم يتزوج ومل ت�شغله
املنا�صب عن م�شروعه الإ�صالحي ،و�إمنا ق�ضى حياته كلها يف �سبيل �أمنية غالية
عزيزة على قلبه� ،أال وهي :الإ�صالح والتجديد ،بحيث القى يف �سبيلها الكثري
من العنت ،كما كان حظ العديد من امل�صلحني ال�سابقني والالحقني ،ابتدا ًء
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بالأ�ستاذ الإمام حممد عبده ،ومرو ًرا بال�شيخني املراغي وم�صطفى عبد الرازق،
ولي�س انتها ًء بال�شيخ عبد املتعال ال�صعيدي.
وك�ش�أن العديد من �أترابه �أي�ضً ا ،ولد حممد يو�سف مو�سى يف بيئة علمية
�صاحلة ،حيث در�س �أبوه يف الأزهر حي ًنا من الزمان ،كما كانت �أمه حافظة للقر�آن
الكرمي؛ نظ ًرا لن�ش�أتها يف بيت من �أبرز بيوت العلم ،فوالدها ال�شيخ ح�سني وايل
الكبري و�أخوها ال�شيخ ح�سني وايل ال�صغري كانا من �أعالم الأزهر ال�شريف.
والأخري �شغل من�صب ال�سكرتري العام ملجل�س الأزهر الأعلى ،وكان ع�ض ًوا يف
جمل�س ال�شيوخ ،وع�ض ًوا يف جممع اللغة العربية.
�أما الدكتور حامد وايل ،فقد در�س هو الآخر يف كل من الأزهر ودار العلوم،
ثم ا�ستكمل درا�سته يف برلني ،وعاد كب ًريا للأطباء بوزارة املعارف امل�صرية ،وكذلك
�سلك �أخوه �أحمد نف�س امل�سلك ،يف حني �سافر �إبراهيم وايل �إىل �إجنلرتا للدرا�سة،
مدر�سا بدار العلوم ،ومفت�شً ا بوزارة املعارف.
وعاد ً
ولد الدكتور حممد يو�سف مو�سى يف �شهر يونية (1899م1317 /هـ)،
وتويف والده يف ال�سنة الأوىل من حياته .وقد رف�ضت والدته �أن تعمل بن�صيحة
فالحا ي�شرف على �ش�ؤون الزراعة ،قائلة
عمه الذي �أ�شار عليها �أن تعده لي�صبح ً
له� :إن ابني هذا �سيكون �صاحب عمود! �أي �سيكون عاملًا �أزهر ًّيا يلتف النا�س من
حوله ،ليدر�سوا عليه ،وي�ستفيدوا من علمه.
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وكعادة �أقرانه من النابغني �أي�ضً ا تلقى ال�شيخ تعليمه الأو ّيل يف �أحد
الكتاتيب بقريته ،فحفظ القر�آن الكرمي كام ًال وهو �صغري ،ثم التحق بالأزهر ابتداء
من العام (1330هـ1912 /م) �إىل �أن نال ال�شهادة العاملية بتفوق �سنة (1343هـ/
مدر�سا مبعهد الزقازيق ملدة ثالث �سنوات �إىل �أن ُف�صل
1925م) .بعد ذلك ُعني ً
من وظيفته تلك ب�سبب قرار ال�شيخ املراغي (ت  1364هـ1945 /م) -وكان
�شيخا للأزهر �آنذاك -الذي طلب الك�شف الطبي على جميع املعينني ،ومل ينجح
ً
حممد يو�سف مو�سى يف جتاوز الك�شف الطبي؛ نظ ًرا ل�شدة �ضعف ب�صره ،والذي
 ف�ض ًال عن �أنه كان �سب ًبا يف ف�صله من وظيفته -كاد �أن يكون �سب ًبا �أي�ضً ا يفاحليلولة بينه وبني �أن يكون طال ًبا منتظ ًما يف ق�سم التخ�ص�ص ،لوال تدخل ال�شيخ
عبد املجيد �سليم (ت 1374هـ1954 /م) الذي قبل بانت�سابه على �أن يمُ تحن يف
مواد الفرق الثالث التي يتكون منها نظام التخ�ص�ص يف �آخر العام.
ورغم جناحه يف هذا االمتحان ال�شاق ،ف�إنّ ال�شيخ الظواهري (ت 1363هـ/
1944م) رف�ض تعيينه بحجة �أنه كان طال ًبا منت�س ًبا ولي�س منتظ ًما ،يف حني �أن
موقفه هذا كان ب�سبب اجلفاء الذي وقع بينه وبني ال�شيخ ح�سني وايل خال ال�شيخ
حممد يو�سف مو�سى! ونتيجة لي�أ�سه من التعيني يف الأزهر؛ اجته �إىل تعلم اللغة
الفرن�سية لتكون و�سيلة لدرا�سة احلقوق واال�شتغال باملحاماة فيما بعد .وبالفعل
ا�شتغل ال�شيخ باملحاماة ال�شرعية ،متمرنًا يف مكتب حممد بك عز العرب يف �سنة
(1351هـ1932 /م) �إىل �أن ثبتت قدمه �أمام �أ�ساطني املحامني امل�شهورين �آنذاك
�أمثال :خريت بك را�ضي ،وعبد الرزاق بك القا�ضي ،وغريهما.
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وملا انتهت م�شيخة الأزهر �إىل ال�شيخ املراغي مرة ثانية يف �سنة (1355هـ/
مدر�سا باملعاهد
1936م) ،طلب ال�شيخ املراغي تعيني حممد يو�سف مو�سى ً
الأزهرية وطلب �إعفاءه من الك�شف الطبي؛ فتم تعيينه يف معهد طنطا �أو ًال ،ثم
مدر�سا بكلية �أ�صول الدين للفل�سفة والأخالق يف عام (1356هـ1937 /م)
ُرقي ً
ثان ًيا .و�إىل هذه املرحلة املهمة من حياته ترجع بدايات كتابته يف املجالت العلمية
وبخا�صة جملة الأزهر ،كما بد�أ يرتجم عن الفرن�سية بع�ض الدرا�سات اخلا�صة
بتاريخ الفل�سفة يف ال�شرق والغرب ،م�ؤك ًدا �أن درا�سة الفل�سفة يجب �أن تكون عونًا
لنا على حل ما يعرت�ضنا من م�شكالت ومع�ضالت ،و�أن نتخل�ص من الروا�سب
التي جعلتنا نعد الفل�سفة �أم ًرا ثقي ًال� ،أو �أن نرى فيها تفك ًريا يجايف الدين!
ويف �صيف (1357هـ1938 /م) �سافر �إىل فرن�سا ا�ستعدا ًدا للح�صول على
درجة الدكتوراه ،وهناك تعرف على امل�ست�شرق الفرن�سي لوي�س ما�سينيون
(ت 1381هـ1962 /م) واتفق معه على خطة الدرا�سة والبحث .ثم رجع �إىل
م�صر وزار فرن�سا مرة �أخرى عام (1358هـ1939 /م) ،بيد �أنه مل ميكث بها �إال
ب�ضعة �أيام فقط ،فقفل راج ًعا �إىل م�صر بعد �أن ظهرت يف الأفق نذر احلرب العاملية
الثانية .وبعد عودته �إليها ا�ست�أنف ات�صاله العلمي بال�شيخ م�صطفى عبد الرازق
الذي حدد له �أيا ًما بعينها يجتمع به فيها ملراجعة بحوثه ودرا�ساته ،متهي ًدا للبدء يف
كتابة �أطروحته متى رجع �إىل فرن�سا بعد انتهاء احلرب.
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وبالفعل ما �إن و�ضعت احلرب �أوزارها حتى تقدم ال�شيخ بطلب �إجازة دون
مرتب �إىل �إدارة الأزهر ،و�سافر ثانية �إىل فرن�سا على نفقته اخلا�صة لالنتهاء من
�شيخا للأزهر
�أطروحته حول ابن ر�شد .وملا ُعني �أ�ستاذه م�صطفى عبد الرازق ً
يف ( 23من املحرم 1365هـ 27 /من دي�سمرب 1945م) �سارع ب�إحلاق تلميذه
حممد يو�سف مو�سى بالبعثة الأزهرية بفرن�سا؛ تقدي ًرا جلهوده املخل�صة ومثابرته
من �أجل طلب الدرا�سة والعلم .وبعد ثالث �سنوات ق�ضاها ال�شيخ يف البحث
والتح�صيل مت مناق�شة �أطروحته التي �أعدها عن «الدين والفل�سفة يف ر�أي ابن
ر�شد وفال�سفة الع�صر الو�سيط» بقاعة «ري�شيليو» الكربى بجامعة ال�سوربون �سنة
(1367هـ1948 /م).
كانت جلنة املناق�شة مكونة من خم�سة �أ�ساتذة من ال�سوربون والكوليج دي
فران�س ،وقد تر�أ�سها الربوف�سور ليفي بروفن�سال ،كما �شهدها طه ح�سني مع نخبة
من دار�سي العلم يف باري�س عربًا وم�سلمني .وبعد نحو خم�س �ساعات كاملة من
املناق�شة حاز ال�شيخ �أرقى درجة علمية متنحها جامعة ال�سوربون -وهي دكتوراه
جدا -والتي مل يح�صل عليها �أزهري بعده
الدولة يف الفل�سفة بدرجة م�ش ِّرف ًّ
با�ستثناء حممد عبد اهلل دراز (ت 1377هـ1958 /م).
ونظ ًرا القتناع لوي�س ما�سينيون به فقد اختري خب ًريا يف جلنة امليتافيزيقا
(الفل�سفة) باملجمع اللغوي بالقاهرة وهو ال يزال طال ًبا بفرن�سا بناء على تر�شيح
ما�سينيون له .وبعد ح�صوله على الدكتوراه انتدبه الأزهر يف �صيف (1367هـ/
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1948م) لق�ضاء �شهرين يف رحلة علمية بكل من �إ�سبانيا وبالد املغرب العربي،
طل ًبا لنفائ�س الرتاث الإ�سالمي ،وكان من نتائج ذلك �أن عرث يف مكتبة الأ�سكوريال
على ر�سالة �صغرية من تا�شفني �أحد ملوك �أ�سرة املرابطني تت�ضمن حتذي ًرا من كتب
الإمام الغزايل وتق�ضي بتحرمي قراءتها! وتدعو �إىل �ضرورة �إبادتها.
وكان طه ح�سني قد عر�ض عليه بعد ح�صوله على الدكتوراه �أن يعمل
باجلامعة امل�صرية ،ف�أجابه ب�أنه ال ير�ضى بالأزهر بدي ًال ،فقال له طه ح�سني :لن
يقدرك الأزهر! فقال :ال �أريد غري خدمة الأزهر! وبالفعل �صدقت نبوءة طه
ح�سني؛ �إذ �سرعان ما عاد الدكتور مو�سى يف �أواخر �صيف 1948من باري�س
يحمل �أرقى درجة علمية ،ليعمل يف ذات الف�صل الذي كان يدر�س فيه ،وي�أخذ
نف�س الراتب الذي كان مقد ًرا له من قبل! ويدر�س نف�س املناهج العقيمة التي
تدور يف حلقة مفرغة ال ُيدرى �أين طرفاها!! ومع ذلك ،مل ي�ؤمله عدم تقدير الأزهر
له بقدر ما �آمله ما كان عليه من جمود وتخلف؛ ف�سعى �إىل جتديده و�إ�صالحه.
وبطبيعة احلال؛ �سرعان ما ا�شتد اخلالف بينه وبني ال�شيوخ يف الأزهر
حول تطويره و�إ�صالحه ،وال�سيما بعد �أن ن�شر يف جريدة الأهرام مقا ًال خط ًريا
حول «ال�سيا�سة التعليمية بالأزهر» دعا فيه �إىل �أن يكون الق�سم االبتدائي بالأزهر
الثانوي باملعاهد
م�شرت ًكا مع املدار�س االبتدائية مب�صر ،بحيث ُيختار طالب الق�سم
ّ
الدينية من املدار�س االبتدائية ،بعد �أن تكرث بها املواد الدينية املنا�سبة ،وبحيث
أزهري يف املرحلة الثانوية ُمهي ًئا لدرا�سة لغة �أجنبية �أمل بها من
يكون الطالب ال ّ
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ال�ضروري من فروع الثقافة املختلفة ،فيت�ساوى مع زميله
وم�ستعدا لدرا�سة
قبل،
ًّ
ّ
يف املدار�س العامة من جهة ،وال ينقطع للدرا�سة التخ�ص�صية انقطا ًعا تا ًّما �إال يف
مرحلة اجلامعة من جهة �أخرى.
ت�صف احلياة العلمية لل�شيخ يف الأزهر بعد مقاله هذا،
ونتيجة لذلك؛ مل ُ
وعدوه خ�ص ًما لدو ًدا؛ فما كان منه �إال �أن
وبعد �أن ناو�أه َمن ال ُي ّقدر حرية الر�أيّ ،
قبل تر�شيح بع�ض �أ�ساتذة كلية احلقوق بجامعة ف�ؤاد الأول (القاهرة حال ًّيا) له
ل�شغل وظيفة �أ�ستاذ م�ساعد لل�شريعة بكلية احلقوق بعد ي�أ�سه من �إ�صالح الأزهر
جام ًعا وجامعة( )1على حني كان املَ ْظنونُ -والأوىل� -أن ينتقل ال�شيخ �إىل كلية
الآداب ل ُيد ِّر َ�س الفل�سفة الإ�سالمية التي نال فيها دكتوراه الدولة من باري�س!
ومع ذلك �أثبت ال�شيخ جدارته الفائقة حني بهر طالب احلقوق بغزارة معارفه
وا�ضحا من م�ؤلفاته الفقهية يف هذا ال�ش�أن.
و�شمول نظرته على نحو ما يبدو ً

( )1كان النتقال ال�شيخ �إىل اجلامعة َدو ِّي يف املحيط الثقايف عرب عنه �أميا تعبري �صاحب الر�سالة �أحمد ح�سن الزيات
يف مقال له بعنوان« :ثروة من ثروات الأزهر تنتقل �إىل جامعة ف�ؤاد» (الر�سالة ،العدد � ،941ص  )822ومما جاء
فيه« :وقد كان الأزهر �أوىل بهذه الثمرات النا�ضجة التي تفتحت يف جوه ،وعا�شت ب ُروحه ،وتعمقت يف ثقافته،
ثم �أخذت بن�صيب موفور من العلم احلديث بلغته ويف موطنه ،فاكتملت له الأداة لتجديد البايل ،و�إ�صالح
الفا�سد ،وتقومي املعوج مما كرثت ال�شكوى منه ،وطال اجلدل فيه من �أنظمة الأزهر ،وكتبه ،ولكن الأزهر لأمر
يعلمه اهلل ال يريد �أن يغري ما بنف�سه ،وال يحب �أن يعرتف بالف�ضل لأهله ،والكفاة �إذا مل يجدوا الإن�صاف يف
بيئتهم ومن ع�شريتهم حتولوا �إىل النظام املن�صف ،والعلماء �إذا مل يجدوا احلقل مهي ًئا تركوه �إىل املكان الطيب».
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وبعد نحو ثالث �سنوات ق�ضاها ال�شيخ بكلية احلقوق �أ�ستا ًذا م�ساع ًدا
ورئي�سا لق�سم ال�شريعة بجامعة
لل�شريعةُ ،رقي �سنة (1374هـ1955 /م) �أ�ستا ًذا ً
عني �شم�س ،وظل بها حتى �أحيل �إىل املعا�ش �سنة (1378هـ1959 /م)( .)1ويف
امل�صري �أحمد عبد اهلل
العام التايل (1379هـ1960 /م) ات�صل به وزير الأوقاف
ّ
طعيمة ،وعر�ض عليه �أن يعمل م�ست�شا ًرا للدين والثقافة بالوزارة فقبل بذلك.
و�سرعان ما �أ�صدر جملة «منرب الإ�سالم» ،وك ّون جلانًا خمتلفة لتف�سري القر�آن
تف�س ًريا يتنا�سب وحال الع�صر� ،إىل غري ذلك من امل�شروعات الإ�سالمية املتعددة.
كما ُدعي �أي�ضً ا لال�شرتاك يف جلنة �إ�صالح الأ�سرة بوزارة ال�ش�ؤون
رئي�سا
االجتماعية ،ويف جلنة �إ�صالح منهج الدين يف وزارة الرتبية والتعليم ،وكان ً
جلماعة الأزهر للن�شر والت�أليف ،كما �شارك يف �أعمال امل�ؤمتر الإ�سالمي والربامج
الإذاعية الدينية .وظل د�ؤوبًا يف عمله �إىل �أن �ساءت �أحواله ال�صحية ،ووافته املنية
( )1وكان ال�شيخ قد انتدب �أثناء عمله باجلامعة ثالث مرات لإلقاء حما�ضرات يف تخ�ص�ص ال�شريعة الإ�سالمية
يف كلية احلقوق بجامعة اخلرطوم .ومما أُ�ثر عنه يف هذا ال�سياق �أنه جعل املنهج الدرا�سي هناك –وكان خمتلفًا
عما هو معمول به يف م�صر -على نف�س منهج كليات احلقوق امل�صرية .فغري لغة الدرا�سة يف كثري من املواد
من الإجنليزية �إىل العربية؛ ونتيجة لذلك مت اختيار عميد الكلية من ال�سودانيني بعد �أن كان يتم اختياره من
الإجنليز .كما وقف �ضد الإجراء الذي كانت تتبعه الكلية اخلا�ص با�ستقدام م�ست�شرقني للإ�شراف على الطلبة
يف مادة ال�شريعة الإ�سالمية ،و�أ�صر ب�أن �أ�ستاذ ال�شريعة امل�سلم هو الذي يجب �أن يتوىل هذه املهمة دون
�سواه مهما بلغت مكانته العلمية .ويذكر �أي�ضً ا �أنه متتع ب�صالت قوية �أثناء وجوده هناك بالزعيم ال�سوداين
عبد الرحمن املهدي ،والذي ا�ست�ضافه يف مزارعه الوا�سعة بجزيرة �آبا �أ�سبو ًعا كام ًال .راجع بهذا ال�صدد:
حممد الد�سوقي ،حممد يو�سف مو�سى الفقيه الفيل�سوف وامل�صلح املجدد ،دم�شق ،دار القلم ،الطبعة الأوىل،
1424هـ2003 /م� ،ص .22-21
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يف �صباح يوم (18ربيع الأول 1383هـ� 8 /أغ�سط�س 1963م) ،تار ًكا على مكتبه
فتاوى و�إجابات لل�شعوب الإفريقية والآ�سيوية.
ثان ًيا :جهوده الإ�صالحية

جاءت جهود ال�شيخ التجديدية الإ�صالحية تب ًعا لثقافته العلمية املو�سوعية
التي -و�إن غلب عليها تخ�ص�ص الدرا�سات الفل�سفية والأخالقية والفقهية-
ا�ستوعبت �أغلب فروع الثقافة الإ�سالمية .وعلى ر�أ�س العوامل التي �ساعدت
على تكوين هذه الثقافة العلمية الوا�سعة(:)1
( )1البيئة العلمية التي ن�ش�أ فيها �شيخنا ،حيث كان لها �أكرب الأثر يف توجيهه
و�إر�شاده جتاه طلب العلم والتعمق يف املعرفة ،الدينية منها ب�صفة خا�صة.
()2ا�ستعداده النف�سي ونبوغه الفطري ،وحمبته للقراءة على اختالف مو�ضوعاتها
وتنوع تخ�ص�صاتها.
()3جمعه بني التعليمني الديني التقليدي واملدين احلديث� ،ساعده على ذلك
�إجادته للغة الفرن�سية يف مرحلة مبكرة من حياته ،حيث اتخذها و�سيلة
للتزود بالثقافة الغربية ،و�أداة يف �أبحاثه العلمية.

( )1حممد الد�سوقي ،حممد يو�سف مو�سى ،...مرجع �سابق� ،ص .38
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()4تلمذته لعدد من ال�شيوخ املجددين ممن كان لهم دور بارز يف الإ�صالح
والتجديد كال�شيخ املراغي ،وعبد املجيد �سليم ،وم�صطفى عبد الرازق
وغريهم ممن ينتمي تاريخ ًّيا �إىل مدر�سة الأ�ستاذ الإمام حممد عبده ،فقد
كان لل�شيخ م�صطفى عبد الرازق دور كبري يف رعاية ال�شيخ والأخذ بيده،
وال �أدل على ذلك مما قاله يف معر�ض تقدميه للطبعة الثانية من كتاب «تاريخ
الأخالق» ملحمد يو�سف مو�سى ،والتي جاء فيها« :و�إين لأعرف الأ�ستاذ
ال�شاب عاملًا موفور الن�شاط ،موفور الذكاء ،كرمي الأخالق ،مغر ًما بالدر�س،
والتما�س املزيد من العرفان .ومن جتمعت له هذه اخلالل يف عنفوان �شبابه،
فقد ا�ستكمل كل �أدوات النجاح يف احلياة العلمية ...و�أ�سال اهلل �أن يزيد
�صديقي الأ�ستاذ قوة يف �سبيل خدمة العلم وتوفيقًا ،و�أن يخلد ا�سمه يف
�سجل العاملني ال�سابقني يف نه�ضة الدرا�سات الفل�سفية والأخالقية يف
اجلامع الأزهر ال�شريف»( .)1
ولذلك ف�إن من يقف على جهود ال�شيخ يق�ضي ب�أنها جمي ًعا تخرج من
م�شكاة واحدة ،وتتغ َّيا هد ًفا واح ًدا ،فهي ترت�سم خطى الإ�سالم يف ت�شريعاته
التي �صلح عليها �أمر الدنيا والآخرة ،وحتر�ص �أبلغ احلر�ص على �أن تكون لهذه
الت�شريعات ال�سيادة والكلمة الأوىل يف حياة الأفراد واجلماعات على ال�سواء.
لكن هذا ال مينع من القول �إن جهود ال�شيخ قد متحورت حول عدد من الق�ضايا
( )1م�صطفى عبد الرازق ،تقدمي كتاب فل�سفة الأخالق يف الإ�سالم ،القاهرة1940 ،م� ،ص .7 -5
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املركزية ،ي�أتي يف مقدمتها كل من� :إ�صالح الأزهر ،و�إ�صالح التعليم بوجه عام،
أخالقي ،وبلورة ما �أ�سماه
إ�سالمي ،وجتديد الفكر
الفل�سفي وال ّ
ّ
وجتديد الفقه ال ّ
«احلل الإ�سالمي» لكافة ق�ضايا و�إ�شكاالت الواقع.
ومن بني تلك الق�ضايا ،ت�ستحق جهوده يف �إ�صالح الأزهر مزي ًدا من البيان
والتو�ضيح؛ نظ ًرا لأنها ت�ضمنت العديد من الأفكار املهمة من ناحية ،ف�ض ًال عن
التاريخي وجوهر العملية التعليمية بالأزهر حا�ض ًرا وم�ستقب ًال
�أنها راعت ال�سياق
ّ
من ناحية �أخرى .ومن املعلوم �أن البدايات الأوىل لإ�صالح الأزهر تعود �إىل �سنة
(1161هـ1748 /م) عندما عينت الدولة العثمانية وال ًيا على م�صر ،هو �أحمد
مهتما بالعلوم الريا�ضية يف الوقت الذي كان فيه
با�شا املعروف بكور وزير ،وكان ًّ
�شيخا للأزهر ،مرو ًرا بجهود ال�شيخ ح�سن العطار الذي
ال�شيخ عبد اهلل ال�شرباوي ً
توىل م�شيخة الأزهر يف عهد حممد علي ،بداية من �سنة (1246هـ1830 /م)،
حتى وفاة ال�شيخ �سنة (1250هـ1835 /م).
على �أن دعاوى الإ�صالح والتجديد قد بلغت �أوجها على يد الأ�ستاذ الإمام
حممد عبده ،والذين جاءوا من بعده من تالمذته الذين تابعوا م�ساره يف الإ�صالح
والتجديد وتولوا م�شيخة الأزهر كال�شيخ املراغي ،وم�صطفى عبد الرازق ،وحممد
م�أمون ال�شناوي (ت  1369هـ1950 /م) ،وال�شيخ حممود �شلتوت (ت 1383هـ/
1963م) .بالإ�ضافة �إىل بع�ض علماء الأزهر ممن حملوا على اجلمود والتقليد
كال�شيخ عبد املتعال ال�صعيدي وغريه ممن تعر�ض لكثري من العنت واال�ضطهاد.
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وعلى كل ،تابع ال�شيخ حممد يو�سف مو�سى مدر�سة الإ�صالح والتجديد،
م�ؤكدا �أنّ الأزهر  -و�إن كان يف م�صر -لي�س مل�صر وحدها ،ولكنه لأمة الإ�سالم
جمي ًعا .ومن هنا جاء نقده الالذع لواقع الأزهر دون �أن يعب�أ مبا قد يناله من �أذى
يف �سبيل ذلك ،م�ؤك ًدا يف مقال له مبجلة الر�سالة «فليهد أ� �إ ًذا با ًال الأبنا ُء والإخوان
ول�ست مبا �أقول اليوم �أو بعد
متم �أمره ،ولن يقف حذ ٌر دون قدرُ .
املثقفون ،فاهلل ُّ
اليوم �إال يف مقام النا�صح الأمني ،ولي�س -وقد جاوز مثلي اخلم�سني -ب�أقل من �أن
ين�صح مبا يراه حقًّا ،ولي�س �إن�سانٌ مهما عال قد ُره ب�أكرب من �أن يتقبل الر�أي احلق،
نا�صح �أمني»( .)1
يتقد ُم به ٌ
وعندما قام الأزهريون بثورة هادئة جادة وحازمة يف �أوئل اخلم�سينيات من
القرن املا�ضي ،كتب ال�شيخ يف جملتي الأزهر والر�سالة كلمة حتت عنوان «يف
�سبيل اهلل والأزهر» ،قال فيها« :ما كان الأزه ُر يف يوم ما طالب دنيا ،ولكنه �صاحب
ر�سالة ،يحر�ص على �أدائها ،ويرجو �أن ُيعانَ عليها ،بل �أال ُيحال بينه وبينها ،وهذه
الر�سالة هي حفظ كتاب اهلل وحرا�سة �شريعته ،و�إذاعة التعاليم الإ�سالمية يف م�صر
وغري م�صر ،من �أقطار الأمة الإ�سالمية ،والعمل على �أن يكون هذا الكتاب الكرمي
وتلك ال�شريعة ال�سمحاء هما الفي�صل يف نواحي الت�شريع والأخالق والتقاليد»(.)2
( )1جملة الر�سالة ،ال�سنة الثامنة ع�شرة ،العدد  ،822د.ت� ،ص .600
( )2يف �سبيل اهلل والأزهر ،جملة الأزهر  ،396 /22والر�سالة .154 /19
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وقد كان اهتمامه من�ص ًّبا بالدرجة الأوىل على املناهج التعليمية؛ لأنها ال
ويخ�ص
تعاي�ش الع�صر من جهة ،وال تعالج امل�شكالت الواقعية من جهة �أخرىُّ .
ال�شيخ كتب علم الكالم بالنقد �أكرث من غريها؛ فيقول فيها« :و�إنّ كتب علم
الكالم التي ي�شقى بدرا�ستها طالب الأزهر �إمنا تتعر�ض لمِ َن �أ�صبحنا ال ُنح�س لهم
وجو ًدا من �أرباب املقاالت املُخالفة للدين احلق ،وعقائده ال�صحيحة ،ومن العبث
نعكف على جدل قوم ال نكاد ُنح�س لهم رك ًزا ،و�أن نرتك �أمثال القاديانية
�أن َ
والبهائية ،ولهم من الن�شاط
الديني ،ومن الدعاوى ملذاهبهم ما هو معروف يف
ّ
�أوربة و�أمريكة»( .)1
كما ُينكر ال�شيخ على الأزهر عدم اال�ستفادة من مبعوثيه «ل ّأن امل�شيخة مل حتب
وال حتب �أن ينتفع الأزهر مببعوثيه ،وبهذا �صار للأزهر ُ
�شكل اجلامعة دون �أن يكون له
حقيقتها ما دام ال ي�س ُري على نظم اجلامعات (يف الإفادة من املبعوثني) ،و�أ�صبح من
العبث � ُ
إر�سال بعثات �أخرى ُ
نكلف �أع�ضاءها كث ًريا من اجلهد ،وتنفق عليهم الأمة
كث ًريا من املال ،حتى �إذا عادوا تُركوا دون الإفادة منهم ك�إخوان لهم من قبل»(.)2
( )1جملة الأزهر .131 /21 ،هذا ويعرف ابن خلدون علم الكالم يف مقدمته ب�أنه العلم الذي «يت�ضمن احلجاج
عن العقائد الإميانية بالأدلة العقلية ،والرد على املبتدعني املنحرفني يف االعتقادات عن مذاهب ال�سلف و�أهل
ال�سنة» .وي�شرح ال�شيخ هذا التعريف بقوله�« :أو بعبارة �أخرى ،هو علم يهدف �إىل بيان العقائد الدينية كما ورد
بها الكتاب وال�صحيح من ال�سنة ،و�إىل اال�ستدالل لها ،والدفاع عنها؛ و�أخ ًريا �إىل الرد على الفرق ال�ضالة مبا
ذهبت �إليه يف هذه العقائد» .من تقدميه لكتاب �إمام احلرمني اجلويني (478 -419هـ) :كتاب الإر�شاد �إىل
قواطع الأدلة يف �أ�صول االعتقاد�( ،سريد التوثيق الكامل له عند تعر�ضنا مل�ؤلفاته).
( )2جملة الر�سالة ،ال�سنة ( ،)18د.ت ،العدد (� ،)882ص .602
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و�إىل جانب ما �سبق؛ حمل يف مقالة له بعنوان «تفريط» على جميع طبقات
و�شيوخا ،و�أ�ساتذة ،و�إدارة�...إلخ .ليتحدث بعد ذلك عن ثالث
الأزهر :طالبًا،
ً
م�سائل مهمة� :أولها م�شكالت الطالب التي ُي�ضربون لأجلها! وال يجدون من
�شيوخهم معاونة حللها ،وال�صراع املحتدم بني ال�شيوخ يف املعاهد والكليات حول
املنا�صب واحلقوق املادية ،واال�ضطراب ال�شديد فيما يت�صل بعدم تركز ال�سلطان
وت�صريف الأمور يف امل�س�ؤولني وحدهم بحكم منا�صبهم حتى «عظمت البلوى
وعمت ال�شكوى»( .)1
بل �إنه كان من اجلر�أة مبكان حيث �أعلن على امللأ�« :إنّ الأمر ال يعدو
إ�سالمي يف غري حاج ٍة للأزهر� ،أو �أن
�إحدى اثنتني� :إما �أن تكون م�ص ُر والعامل ال ّ
تكون يف حاجة ما�سة �إليه .ف�إن كانت الأوىل فل ُيغلق الأزهر ،ول ُينفق ما ُير�صد له
يف امليزانية على غريه من مرافق البلد ،وليرُ يحونا من هذه احلياة التي ال ير�ضاها
حر � ٌّأبي كرمي .و�إن كانت الأخرى ،فعلى الدولة �أن تعرف للأزهر و�أبنائه منزلتهم،
و�أن توفر لهم احلياة الكرمية كفا َء ما يقومون به من ر�سالة ،وما عليهم من تبعات،
وعلى الأمة الإ�سالمية كلها �أن تطالب الدولة بذلك كله يف جد و�إحلاح»( .)2
و�أخ ًريا ،لقد ظل الأزهر يف فكر ال�شيخ -حتى بعد انتقاله للعمل باجلامعة
إ�سالمي
وحي بني ال�شعوب الإ�سالمية ،واملركز الثقا ّيف ال ّ
امل�صرية -مبثابة الرباط ال ُّر ّ
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .600
( )2يف �سبيل اهلل والأزهر ،جملة الأزهر.396 /22 ،
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ق�صر يف القيام بر�سالته نحو الأعداد الغفرية التي تفد �إليه من �شتى
الأكرب الذي ّ
الديني والثقافة الإ�سالمية بني �أبناء م�صر
بقاع املعمورة ،كما ّ
ق�صر يف بث الوعي ّ
�صحيحا �سواء �أكانوا
ق�صر يف تعريف العامل بالإ�سالم تعريفًا
جمي ًعا ،وهو كذلك ُم ِّ
ً
م�سلمني �أم غري م�سلمني(!)1
والواقع �أن ال�شيخ مل يتوقف عن الكتابة يف هذا املو�ضوع؛ بل �إنه اقرتح
عندما انتقل للعمل بكلية احلقوق� -أن يتم �إقرار قانون ي�سمح حلاملي الثانويةالأزهرية االلتحاق بكلية احلقوق �أ�سوة مبا فعله طه ح�سني يف كلية الآداب .وبالفعل
تكلم بخ�صو�ص هذا الأمر مع الدكتور حممد كامل مر�سي( )2مدير اجلامعة �آنذاك
الذي ا�ستغرب الفكرة �إىل �أن �أقنعه بها ،وكان الر�أي �أن يكون له�ؤالء الطالب
نظام درا�سي خا�ص يف ال�سنتني الأوىل والثانية ،وعندما �صرح ال�شيخ مو�سى بهذا
الأمر ل�شيخ الأزهر عبد الرحمن تاج(� )3أنكر عليه ذلك ،وقال هو ومن حوله� :إن
يف هذا خرابًا لكلية ال�شريعة! وحال موت الدكتور كامل مر�سي دون نفاذ هذا
الأمر.
( )1يف �سبيل �إ�صالح الأزهر ،جملة الر�سالة ،ال�سنة العا�شرة� ،ص .523
ُ
( )2ع ّالمة قانوين ،كان �أول رئي�س ملجل�س الدولة ،وعني وزي ًرا قبل ثورة يوليو ،ثم أ�عفي من من�صبه بعد قيام الثورة،
و أُ�عيد تعيينه مدي ًرا جلامعة القاهرة �سنة (1373هـ1954 /م) ،وا�ستمر مبن�صبه هذا حتى وفاته �سنة (1377هـ/
1957م).
( )3تخ ّرج يف الأزهر �سنة  ،1923ثم �سافر �إىل فرن�سا للح�صول على درجة الدكتوراه يف الفل�سفة وتاريخ الأديان،
وبعد عودته زاول التدري�س بكل من الأزهر وكلية احلقوق بجامعة عني �شم�س ،ثم ُعني �شيخً ا للأزهر فوزي ًرا يف
دولة الوحدة امل�صرية ال�سورية ،تويف بعد �سنة 1970م.
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ثال ًثا� :آثــاره

توزعت كتابات الدكتور حممد يو�سف مو�سى على جماالت �شتى ي�أتي يف
مقدمتها :الأخالق ،والفل�سفة ،وال�شريعة ،والإ�سالم ب�صفة عامة .هذا بالإ�ضافة
�إىل ترجماته املختلفة يف تاريخ العلوم ب�صفة خا�صة ،وحتقيقاته لبع�ض م�ؤلفات
علم الكالم .و�إىل جانب ما �سبق ال نن�سى مقاالته املتنوعة التي ن�شرها مبختلف
املجالت الثقافية ويف مقدمتها :الأزهر ،والر�سالة ،وامل�سلمون ،والكتاب ،واملجلة،
واملقتطف ،وتراث الإن�سانية ...،وغريها.
وقد ُن�شر �آخر مقال له يف جملة الر�سالة يف العدد الرابع من الإ�صدار الثاين،
وال�صادر بتاريخ ( 25ربيع الأول 1383هـ� 15 /أغ�سط�س 1963م) ،وهو املقال
الثاين من �سل�سلة «من وحي القر�آن» وفيه تف�سري لقوله تعاىل :ﱹ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﱸ([ )1احلجرات.]13 /

و�سنحاول هنا �أن نعر�ض ب�شيء من التف�صيل لكتاباته الأخالقية
والفل�سفية ،وحماولة ترتيبها ترتي ًبا تاريخ ًّيا -بغ�ض النظر عما �إذا كانت ت�أليفًا �أو
حتقيقًا �أو ترجمة -حتى نقف على طبيعة التحوالت التي طر�أت على اهتماماته
( )1ويف نهاية املقال كتبت الر�سالة« :ق�ضى اهلل �أن يكون هذا املقال �آخر ما يكتب الأ�ستاذ -رحمه اهلل رحمة
وا�سعة -فقد رحل الدكتور مو�سى عن الدنيا يف �صباح الثامن من �أغ�سط�س �سنة � ،1963أي قبل �صدور ذلك
العدد من الر�سالة» .وقد جمع الراحل �أغلب تلك املقاالت يف كتابه «الإ�سالم واحلياة».
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يف كل مرحلة من جهة ،وحتى نر�صد توزع املنحى الفل�سفي على �أغلب م�ؤلفاته
من جهة �أخرى؛ خا�صة ما يتعلق بق�ضية الكتاب الكربى الذي نعر�ض له هاهنا،
�أال وهي :ق�ضية التوفيق بني الدين والفل�سفة� .أما كتاباته الفقهية ف�سنكتفي بذكر
�أ�سمائها مع �إحالة القارئ لبع�ض املراجع التي تناولتها ب�شيء من التف�صيل؛ لئال
ن�شتت انتباهه �أكرث من الالزم.
( )1مباحث يف فل�سفة الأخالق :وقد طبع لأول مرة يف مطبعة الأزهر �سنة
(1362هـ1943 /م) .وهو يف الأ�صل عبارة عن بحوث ودرا�سات كتبها
امل�ؤلف -بح�سب ما �أ�شار يف مقدمته -يف فرتة تاريخية �سابقة ،عمد فيها
�إىل ب�سط القول يف غري �إ�سهاب ،و�إي�ضاح الفكرة مع الق�صد والإيجاز .كما
عني فيها �أي�ضً ا بربط �آراء فال�سفة الأخالق الإ�سالميني ب�أمثالهم الغربيني،
مع الإ�شارة مل�صادر فل�سفتهم والتعريف بهم «حتى ال ُير ّدد ال�شادي يف
الدرا�سات الفل�سفية �أ�سماء ال يعرف �شي ًئا عنها»(.)1

( )1ي�شتمل الكتاب على خم�سة مباحث :تناول يف �أولها :تعريف علم الأخالق ،ومو�ضوعه ،وتق�سيمه ،وغايته.
ودر�س يف ثانيها :العالقة بني الأخالق والعلم .وعر�ض يف ثالثها :ملكانة الأخالق من الفل�سفة .وخ�ص�ص
رابعها :للخلق وتعريفه ،وتكونه ،و�أ�ساليب تكوين الأخالق .و�أخ ًريا در�س يف خام�سها :ال�سلوك جلهة مق�صده
مو�ضوعي :ال�ضمري واملثل الأعلى ،والقيا�س واملقايي�س اخللقية .ويقع الكتاب يف 170
وغايته .ثم حتدث عن
ّ
�صفحة من القطع املتو�سط.
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( )2الدين والفل�سفة :معناهما ،ون�ش�أتهما ،وعوامل التفرقة بينهما :وهو يف الأ�سا�س
عبارة عن بحث للم�ؤلف ن�شر �أو ًال يف «املقتطف» �سنة (1363هـ1944 /م)
على حلقات متتابعة يف الفرتة من يناير �إىل يوليو ،ثم طبع بعد ذلك يف 44
�صفحة من القطع املتو�سط .وفيه يتحدث عن التفكري الديني باعتباره «�أول
لون من التفكري الإن�ساين» ،م�ؤك ًدا «�أن التفكري الفل�سفي ن�ش�أ �أول ما ن�ش�أ يف
حدود العقيدة والدين ،وكان حر ًّيا به �أن يظل متعاونًا مع الدين فيما يروم
املرء ويعمل جاه ًدا له ،ولكن لعوامل خمتلفة �سجل تاريخ الفكر ما كان من
وفاق �أحيانًا (بينهما) ،وخ�صومة �أحيانًا بني الدين والفل�سفة»( .)1
( )3املدخل �إىل درا�سة الفل�سفة الإ�سالمية( :)2وهذا الكتاب من ت�أليف امل�ست�شرق
الفرن�سي ليون جوتييه ،ولأن امل�ؤلف له خربته بن�شر بع�ض �آثار فال�سفة
( )1بعد �أن �أتى امل�ؤلف على ذكر جمموعة من التعريفات املتعلقة بكل من الدين والفل�سفة ،عقب عليها بالقول:
«�إن الفل�سفة هي التفكري احلر يف الإله والكون والإن�سان� ،أو التفكري احلر لك�شف املجهول و�إ�سعاد الإن�سان».
ثم حتدث بعد ذلك عن موقف الفال�سفة من الدين ورجاله ،و�أ�سباب اخل�صومة بني الدين والفل�سفة ،وبني �أن
هذه الأ�سباب ترجع �إىل كون الدين ي�صدر عن القلب الذي يتفتح للعقيدة ب�إلهام قوة عليا ،و�إن مل يقم على ما
يعتقده دليل يف ر�أيه ،يف حني �أن العقل هو �أداة الفل�سفة ،الذي ي�ستقرئ الأمور ويحللها ،ثم يعتقد بعد ذلك
ما �شاء غري متقيد بادئ الأمر بعقيدة �أو ر�أي مل يقم عليه دليل .على �أن امل�ؤلف مل ِ
يكتف بذلك و�إمنا عمد �إىل
ا�ستعرا�ض حماوالت التوفيق بني اجلانبني على يد فال�سفة الإ�سالم يف امل�شرق واملغرب بنف�س الطريقة التي
جرى عليها يف كتابه الدين والفل�سفة يف ر�أي ابن ر�شد وفال�سفة الع�صر الو�سيط ،حتى الفال�سفة الذين ورد
ذكرهم يف هذا البحث هم �أنف�سهم الذين ورد ذكرهم يف كتابه الدين والفل�سفة يف ر�أي ابن ر�شد.
( )2ليون جوتييه ،املدخل لدرا�سة الفل�سفة الإ�سالمية ،ترجمه وعلق عليه :حممد يو�سف مو�سى ،تقدمي م�صطفى
عبد الرازق ،دار الكتب الأهلية ،القاهرة ،الطبعة الأوىل1364 ،هـ1945 /م.

32

حممد حلمي عبد الوهاب

32

الإ�سالم فقد ر�أى املرتجم �أن من اخلري تقدميه �إىل طالب الفل�سفة الإ�سالمية
وا�ضحا في�سريوا �إىل
ومن ُي ْعنون بدرا�ستها؛ ليكون الطريق �أمامهم معب ًدا ً
الغاية من غري زيغ �أو التواء(.)1
( )4ابن ر�شد الفيل�سوف( :)2وهو كتاب �صغري احلجم يقع يف � 117صفحة فقط
ؤلف مبدر�سة الآداب العليا باجلزائر يف
( )1الكتاب يف الأ�سا�س عبارة عن جمموعة من املحا�ضرات التي �ألقاها امل� ُ
العام الدرا�سي  1908-1907حتت عنوان «الفال�سفة امل�سلمون والإ�سالم» .ويقع الكتاب مرتج ًما يف 225
�صفحة من القطع ال�صغري� ،شغل فيها الباب الأول الذي خ�ص�صه امل�ؤلف للحديث عن الفروق الكائنة بني
العقلية ال�سامية والعقلية الآرية ال�صفحات من � 14إىل  ،106ومبا يعادل ثلث م�ساحة الكتاب �أو �أكرث قلي ًال!!
كما �أن الفكرة الرئي�سة التي هيمنت على م�ؤلفه وقام عليها عمله ،هي القول ب�أن الفل�سفة الإغريقية -وهي
الأ�سا�س للفل�سفة الإ�سالمية بح�سب قوله -تعد �أ�سمى ما و�صلت �إليه العقلية الآرية يف التفكري ،و�أن الإ�سالم
هو خري ما خ ّلفت العقلية ال�سامية من تراث و�أن�ضج ثمراتها ،و�أن بني هاتني العقليتني تعار�ضً ا حا ًّدا حي ًنا ،وغري
حا ٍّد حي ًنا �آخر ،يف جميع مظاهر احلياة من �أدناها �إىل �أعالها ،ومن �أجل ذلك كله كان العمل على التوفيق بني
هذين الطرفني املتعار�ضني (الدين والفل�سفة) �أن�ضج ثمار تفكري فال�سفة الإ�سالم! وقد كان للدكتور مو�سى دور
كبري يف التعليق على ما ورد يف منت الكتاب من �أخطاء ،خا�صة ما يت�صل من تلك الآراء التي يقول بها امل�ؤلف
بالإ�سالم ،ودح�ض الفكرة الرئي�سة للكتاب .ومن املعلوم �أن درا�سات امل�ست�شرقني كانت قد انتهت �إىل نفي
الأ�صالة الفل�سفية على العرب وامل�سلمني� :إما بحجة �أن «اجلن�س الآري» �أ�سمى من اجلن�س ال�سامي بح�سب
الفرن�سي �إرن�ست
ا�شتهرت منذ َمطلع ال�سنوات الأوىل من القرن التا�سع ع�شر على يد الفيل�سوف
النظرية التي
ْ
ّ
رينان ،خا�صة يف كتابه «تاريخ اللغات ال�سامية» ،والتي َ�سرعان ما ت�أثر بها العديدُ من امل�ست�شرقني الالحقني
أ�سا�س للفل�سف ِة الإ�سالمية -تعترب �أ�سْ مى
وعلى ر�أ�سهم ليون جوتييه .و�إما بحجة �أنّ الفل�سفة اليونانية  -وهي ال ُ
ما و�صلت �إليه العقلية الآرية يف التفكري ،و�أنّ الإ�سالم هو خ ُري ما خ ّل ِ
فت العقلية ال�سام ّية للإن�سانية من ٍ
تراث
أن�ضج ثمراتها؛ و�أنّ ب َني هاتني العقليتني تعا ُر�ضً ا ،حا ًّدا حي ًنا وغري حا ٍّد حي ًنا �آخر ،يف جميع ما تعارفنا عليه
و� ُ
من نُظم و َع ٍ
ُ
قامت عليها الفل�سف ُة
ادات وتقاليد ،و�أنه من �أجل هذا كان
اخلالف بني الفل�سفة الإغريقية ،التي ْ
إ�سالمي!
الإ�سالمية ،وبني ّ
الدين ال ّ
( )2رقم  11من �سل�سلة �أعالم الإ�سالم ،جلنة ترجمة دائرة املعارف الإ�سالمية ،فرباير �سنة 1945م .ثم �أعادت دار
�إحياء الكتب العربية طبعه مرة �أخرى �سنة 1949م.
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من القطع ال�صغري؛ لكنه على �صغر حجمه كبري الأهمية جلهة بيان ان�شغال
ال�شيخ بابن ر�شد من ناحية ،وجلهة عنايته مب�س�ألة التوفيق بني الدين والفل�سفة
عند ابن ر�شد ب�صفة خا�صة من ناحية �أخرى(.)1
( )5فل�سفة الأخالق يف الإ�سالم و�صالتها بالفل�سفة الإغريقية مع مقالة يف الأخالق

يف اجلاهلية والإ�سالم قبل ع�صر الفل�سفة :وهو عبارة عن «درو�س يف فل�سفة
الأخالق يف الإ�سالم ،تقوم على تعرف مذاهب فال�سفة الأخالق البارزين
وخ�صائ�ص كل منها ،وعلى رد ما فيها من فكر �إىل م�صادرها يف الثقافات
القدمية ،ممثلة يف �أعالمها البارزين ،وعلى بيان مقدار �أثر ال�سابق على
الالحق»( .)2
( )1على �سبيل املثال ي�ؤكد امل�ؤلف يف معر�ض حديثه عن ابن باجة وابن طفيل -وهما من معا�صري ابن ر�شد-
�أنهما « قد عمال ٌّ
كل بقدر ُو�سعه وعلى طريقته -على �إحياء الفل�سفة ،كما ترك الثاين ب�صفة خا�صة �أث ًرا يدلبو�ضوح على ر�أيه يف التوفيق بني الفل�سفة وال�شريعة ،وعلى ما بذل من جهد يف هذا ال�سبيل ،ونعني بهذا الأثر
القيم (ق�صة حي بن يقظان) .ففي هذه الق�صة الفل�سفية نرى �أنه حينما التقى حي بن يقظان -الذي انتهى
�إىل احلقيقة بالنظر والتفكري -بالبطل الآخر �آ�سال الذي عرفها من الدين ،وروى كل منهما للآخر ق�صته ،عرفا
�أن احلقائق التي ُعرفت بالدين والفل�سفة متطابقة تطابقًا تا ًّما؛ ولهذا نرى املراك�شي واملقري ي�صفان ابن طفيل
باجتهاده يف التوفيق بني احلكمة والدين» .ابن ر�شد الفيل�سوف� ،ص .30
( )2ويقع يف � 303صفحات من القطع املتو�سط يف طبعته الثانية التي �صدرت عن مطبعة الر�سالة يف م�صر� ،سنة
(1364هـ1945 /م) .والكتاب يف الأ�صل عبارة عن جمموعة من املقاالت التي ن�شرها امل�ؤلف يف جملة
الأزهر حتت عنوان «كلمات يف الأخالق» ثم �أ�صبحت فيما بعد جز ًءا من هذا الكتاب .وهو مق�سم �إىل
خم�س مقاالت ونتيجة عامة للبحث� :أما املقاالت اخلم�س فقد تناول فيها على التوايل املو�ضوعات التالية:
التفكري الأخالقي قبل ع�صر الفل�سفة والفال�سفة (�أي قبل ع�صر نقل الفل�سفة الإغريقية للغة العربية) .ثم
ّقدم درا�سة �سريعة عن الع�صر الذي ظهر فيه الفال�سفة الذين يرغب يف احلديث عن مذاهبهم الأخالقية= ،
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()6تاريخ الأخالق( :)1وهو كما ُي�ستدل عليه من عنوانه عبارة عن «حماولة
لت�أريخ الأخالق عند ال�شرقيني وعند اليونان ،وعند غري �أولئك وه�ؤالء من
الأمم التي كان لها ذكر يف التاريخ ،و�أثر يف الأخالق».
( )7الآراء الدينية والفل�سفية لفيلون الإ�سكندري( :)2وهذا الكتاب من ت�أليف
= وهم :م�سكويه ،والغزايل ،وحميي الدين بن عربي ،ثم �أفرد لكل واحد من ه�ؤالء مقالة م�ستقلة ،فكانت الثالثة
مل�سكويه والرابعة للغزايل واخلام�سة البن عربي الذي ا�ستغرقت درا�سته نحو ثلث حجم الكتاب .و�أخ ًريا
عر�ض يف النتيجة العامة لدرا�سة املذاهب الأخالقية التي عر�ضها ملجموعة من النتائج النهائية.
( )1ويقع يف � 320صفحة من القطع املتو�سط يف طبعته الثالثة التي �صدرت عن مطابع دار الكتاب العربي �سنة
(1373هـ1953 /م) .والكتاب مق�سم �إىل متهيد و�أربع مقاالت :در�ست الأوىل تاريخ الأخالق يف ال�شرق
القدمي يف م�صر وعند الهنود وعند الفر�س وعند ال�صينيني وعند الإ�سرائيليني .وتناول يف الثانية مو�ضوع
«الأخالق عند الإغريق» ب�أدوارها الثالثة ،وحلل يف املقالة الثالثة «الأخالق يف القرون الو�سطى»� ،أي يف
الفرتة الواقعة ما بني �أواخر القرن الرابع امليالدي �إىل عام 1453م الذي فتح فيه الرتك مدينة الق�سطنطينية.
وعقد املقالة الأخرية للحديث عن «الأخالق يف الع�صر احلديث» فدر�س فيها تطور الأخالق يف �أوربا ،وحتدث
فيها عن طوائف فال�سفة ع�صر النه�ضة.
()2مكتبة م�صطفى البابي احللبي ،القاهرة1954 ،م .ويقع الكتاب يف � 414صفحة من القطع املتو�سط .يتكون
الكتاب بعد مقدمة املرتجمني من مدخل وثالثة كتب� :أولها :بعنوان «اليهودية» ويتكون من ثالثة ف�صول،
وثانيها :بعنوان «اهلل والو�سطاء والعامل» ،يف حني يحمل ثالثها عنوان «العبادة ال ُّروحية والتقدم الأخالقي».
ومن النقاط التي رمبا ا�ستهوت حممد يو�سف مو�سى ودفعته لرتجمة الكتاب؛ تلك املتعلقة مب�س�ألة «ا�صطناع
منهج الت�أويل املجازي �أو الرمزي يف امل�سيحية والإ�سالم» ،ملا لها من عالقة مبا�شرة باهتمامه املف�ضل ببحث
م�س�ألة التوفيق بني الدين والفل�سفة .فقد �شاع االعتقاد بني مفكري الديانتني �أن الكتب ال�سماوية تخاطب
النا�س جمي ًعا ،العامة واخلا�صة على ال�سواء ،و�أنها لذلك جتنح يف غري قليل من احلاالت ال�ستعمال الرموز
والأمثال واملجازات يف �سبيل تقريب احلقائق �إىل الفهم .ومن ثمة يقتنع العامة ومن �إليهم بظواهر الن�صو�ص،
يف حني يجد اخلا�صة فيها من الإ�شارات ما يدفعهم �إىل ت�أويلها بغية �إدراك احلقائق امل�سترتة خلف جدار من
الألفاظ والتعبريات ،على نحو ما كان ي�صنع املعتزلة واملت�صوفة والفال�سفة الكبار �أمثال الفارابي وابن �سينا
و�إخوان ال�صفا مما هو م�شهور يف تاريخ الإ�سالم .ويقع الكتاب يف � 414صفحة من القطع املتو�سط.
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الأ�ستاذ �إميل بريهييه الذي تتلمذ على يديه حممد يو�سف مو�سى يف مرحلة
�إعداده �أطروحة الدكتوراه .وقد ترجم مو�سى هذا الكتاب بتكليف من وزارة
الرتبية والتعليم ،و�شاركه يف ترجمته الدكتور عبد احلليم النجار.
( )8ابن �سينا والأزهر :وهو يف الأ�صل بحث كتبه امل�ؤلف باللغة الفرن�سية ون�شر
مبجلة «الريفي دي كري» بالقاهرة �ضمن عددها اخلا�ص بذكرى ابن �سينا
�سنة 1951م .على �أن امل�ؤلف عاد فيما بعد وترجمه �إىل العربية ،ون�شره
حتت عنوان «ابن �سينا بني خ�صومه و�أن�صاره يف الأزهر» وذلك يف العدد
 691من جملة «الثقافة» امل�صرية بتاريخ ( 28جمادى الآخرة 1371هـ/
 24مار�س 1952م)(.)1

( )1ويف مدخله يتحدث امل�ؤلف ب�إيجاز �شديد عن تاريخ ن�ش�أة الأزهر ،وتطوره ،وموقفه من الدرا�سات الفل�سفية يف
ما�ضيه وحا�ضره .ثم حتدث عن ثورة الغزايل على الفل�سفة والفال�سفة بخا�صة ابن �سينا ،وما كان لهذه الثورة من
اعتبار الفل�سفة عدوة للدين� ،سار ًدا جمموعة من الفتاوى لبع�ض العلماء ممن عادوا التفل�سف منذ ابن ال�صالح
حتى جالل الدين ال�سيوطي .ثم عر�ض بعد ذلك جلهود بع�ض من رجال الأزهر ممن نادوا ب�ضرورة تطوير
الأزهر منذ القرن الثالث ع�شر الهجري ،ويف مقدمتهم :ح�سن العطار ،وحممد عبده ،وال�شيخ ح�سني وايل
(خال امل�ؤلف) ،وال�شيخ عبد املجيد �سليم وغريهم .وخل�ص �إىل �أن الفل�سفة حتى الإغريقية منها قد اتخذت
مكانها الر�سمي بني املواد الدرا�سية بالأزهر بف�ضل ال�شيخ املراغي ،و�إن كانت مل ت�أخذ حتى الآن مكانها
احلري بها ،لكنها �أعانت �إىل حد ملحوظ على تطور عقلية �أبناء الأزهر ،حتى �صار للأزهر بعثات للتخ�ص�ص يف
الفل�سفة بجامعات �أوربا .ويختتم امل�ؤلف بحثه بالقول :لقد �أ�صبحنا بف�ضل اهلل على ثقة ب�أن زمن العداء ال�شديد
واخل�صومة العنيفة بني رجال الدين ورجال الفل�سفة قد انتهى �إىل غري رجعة ،و�أ�صبحنا الآن �أقدر على تقدير
جهود الفال�سفة امل�ضنية التي بذلوها يف �سبيل التوفيق بني الدين والفل�سفة.
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( )9الناحية االجتماعية وال�سيا�سية يف فل�سفة ابن �سينا :وهو عبارة عن بحث
للم�ؤلف ن�شره املعهد العلمي الفرن�سي للآثار ال�شرقية بالقاهرة �سنة
(1371هـ1952 /م) يف �سياق االحتفال بذكرى ابن �سينا( .)1على �أنه
لي�س بحثًا م�ؤلفًا كما ي�شري �إىل ذلك عنوانه بقدر ما �أنه حتقيق للف�صول
الأخرية من املقالة العا�شرة يف فن الإلهيات من كتاب ال�شفاء لل�شيخ
الرئي�س .يعقب ذلك حتليل لن�ص هذه الف�صول مع عقد مقارنات
وموازنات تعرب يف جمملها عن مدى ت�أثر ابن �سينا يف �آرائه ال�سيا�سية
واالجتماعية بهذا الفريق من الفال�سفة والفقهاء �أو ذاك .و�أخ ًريا ثمة
ملحق �صغري من �صفحتني �أ�شار فيه امل�ؤلف �إىل بع�ض املقارنات بني تفكري
ابن �سينا ،وتفكري بع�ض فال�سفة �أوربا يف م�س�ألة العمل وحقوق العمال.
( )10الأخالق يف فكر ابن �سينا :وهو عبارة عن مقالة ن�شرت يف العدد اخلا�ص
بذكرى ابن �سينا الذي �أ�صدرته جملة «الكتاب» يف �إبريل �سنة (1952م/
( )1وهذا البحث هو رقم ( )1من هذه ال�سل�سلة التي ت�ضم �إىل جانبه وعلى التوايل الأبحاث التالية:
 -2لوي�س جارديه :املقدمات الفل�سفية للت�صوف ال�سينوي (1952م).
�-3أحمد ف�ؤاد الأهواين (حمقق) :نكت يف �أحوال ال�شيخ الرئي�س ابن �سينا ليحيى بن �أحمد الكا�شي
(1952م).
 -4لوي�س ما�سينيون ،ودننري رميوندون ،وج .فيدا :بع�ض مباحث (1954م).
 -5عبد الرحمن بدوي (حتقيق وتقدمي) :عيون احلكمة (1954م).
� -6أملية مارية جوا�شون (حتقيق وترجمة وتعليق) :كتاب احلدود (1963م).
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1371هـ) .وقد ركز فيها على �إبراز ر�أي ابن �سينا يف النف�س الإن�سانية
وقواها وتعريفه ملعنى اخللق ،ور�أيه يف الف�ضيلة ،و�أنها و�سط بني رذيلتي
حجر وا�س ًعا حني
الإفراط والتفريط� ...إلخ .كما �أخذ على ابن �سينا �أنه َّ
ق�صر ال�سعادة على الفال�سفة وحدهم.
( )11الفل�سفة يف ال�شرق :وهو من ت�أليف الفيل�سوف الفرن�سي بول ما�سون
�أور�سيل ،وقد ن�شرت ترجمته لأول مرة �سنة  .)1(1946كما قام املرتجم
بن�شر خال�صة وافية لهذا الكتاب يف جملة الأزهر يف ع�شر مقاالت بلغ
عدد �صفحاتها � 42صفحة من القطع الكبري(.)2
( )12بني رجال الدين والفل�سفة :وهو عبارة عن بحث ن�شر �أو ًال على هيئة �سل�سلة
مقاالت يف املجلدين الثاين ع�شر والثالث ع�شر مبجلة الأزهر ،حيث دخل
فيه امل�ؤلف يف نقا�ش جاد ومو�ضوعي مع ال�سيد حممد فريد وجدي الذي
( )1ت�صدير� :إميل بريهييه ،دار املعارف1947 ،م.
( )2جملة الأزهر ،املجلد اخلام�س ع�شر .ويتكون الكتاب من مدخل و�ستة �أبواب عالج فيها امل�ؤلف نظرية ت�صنيف
العامل �إىل �أجنا�س ،م�ؤك ًدا �أن احل�ضارة الأوربية مدينة للأمم ال�سامية الكربى وكذلك للعرب الرحل من جهة
وللم�صريني من جهة �أخرى .وتب ًعا لذلك؛ در�س يف كتابه فل�سفات �آ�سية الغربية ،وم�صر ،وبالد ما بني النهرين،
و�إيران ،وال�صني .ويخل�ص املرتجم �إىل القول� :إن القارئ املن�صف والباحث عن احلق ال ي�سعه بعد ا�ستيعاب
الكتاب القيم الذي فرغت الآن من تلخي�ص ترجمته (مبجلة الأزهر) �إال �أن يرى �أن اليونان بنوا فل�سفتهم على
�أ�س�س قوية من ال�شرق ،فال علينا (من �إثم) �إ ًذا حني ن�أخذ بع�ض ما �أثر عن اليونان من علم وفل�سفة ،فما ن�أخذه
اليوم هو �شيء مما �أخذوه منا يف املا�ضي البعيد �أو قريب منه ،واهلل يهدي للحق ويوفق للخري .ويقع الكتاب يف
� 231صفحة من القطع املتو�سط.
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رئي�سا لتحرير املجلة �آنذاك .وقد بد�أها امل�ؤلف بالقول� :إن �أحكام
كان ً
الغزايل ومن لف لفه على الفال�سفة بالكفر ال يزال لها �أثرها حتى الآن
من نزع الثقة بهم ،وتنفري النا�س منهم(.)1
( )13ابن �سينا وم�شكالت الع�صر احلا�ضر :وهو بحث ن�شره امل�ؤلف يف املجلد
الثاين والع�شرين من جملة الأزهر يف �أربع مقاالت حتدث فيها عن م�شكالت
املجتمع الإن�ساين ،واهتمام ابن �سينا بها نظ ًرا المتيازه بنزعة عملية جعلته ال
يتقيد يف تفكريه مبذهب خا�ص من مذاهب من �سبقوه يف القدمي واحلديث
على ال�سواء .على �أنه اكتفى بعر�ض �آراء ال�شيخ الرئي�س املتعلقة مب�شكلة
العمل والعمال� ،أو م�شكلة ال�ضمان االجتماعي ،ثم م�شكلة املر�أة جلهة
م�ساواتها �أو عدم م�ساواتها للرجل يف الطبيعة واحلقوق والواجبات ،وجلهة

()1ولذلك ق�صد امل�ؤلف �إىل معرفة املوقف ال�صحيح الذي كان لعلماء الدين مع الفل�سفة وما يت�صل بها ،وملاذا كان
ه�ؤالء الرجال خ�صوما ُل ًّدا للفال�سفة واملفكرين؟ ويت�صل بهذا الغر�ض ناحية �أخرى ما انفك امل�ؤلف يعر�ض لها
با�ستمرار تتعلق بالوقوف على اجلهود التي قام بها الفال�سفة من �أجل التوفيق بني الدين والفل�سفة .وبح�سب
امل�ؤلف؛ ف�إن املنطق كان يقت�ضي من العلماء تقبل الفل�سفة اليونانية �إال �أنهم رف�ضوها جملة وتف�صي ًال وبال هوادة!
حيث ر�أوا يف رحابها و�أ�شياعها �أعداء للدين يجب احلذر منهم والتنكيل بهم ما وجدوا �إىل ذلك �سبي ًال .وهنا
تدخل حممد فريد وجدي بالتعقيب على هذه املقالة يف العدد نف�سه الذي ن�شرت فيه مقر ًرا �أن امل�سلمني مل
يجافوا الفل�سفة اليونانية �سذاجة وبالهة ،ولكن لأن لديهم بالفعل فل�سفة قر�آنية ،ت�سمو على كل فل�سفة �أخرى.
ثم توالت بعد ذلك الردود فالتعقيبات حتى املقالة الرابعة على نحو ما �سن�شري �إىل بع�ضها عند حتليلنا لكتاب
القر�آن والفل�سفة.
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الزواج والطالق :كيف يكون وملن يكون؟! وهو بذلك يعيد ما قاله من
قبل يف درا�سته «الناحية ال�سيا�سية واالجتماعية يف فل�سفة ابن �سينا» ،يف
اتفاق وا�ضح �إزاء هاتني امل�شكلتني يف الأفكار وال�صياغة مع فارق وحيد �أال
وهو اختالف خامتة البحث هنا عنها يف بحثه ال�سابق.
( )14الأخالق يف الإ�سالم( :)1وفيه تعريف «بالأخالق الإ�سالمية الفردية
واالجتماعية يف غري ا�ستيعاب جلميع التفا�صيل التي جاء بها فال�سفة
الأخالق فيما بعد� ،أي بعدما عرفوا الفل�سفة اليونانية ب�صفة خا�صة».
( )15القر�آن والفل�سفة :وهو الكتاب الذي نعر�ض له هنا ،وقد طبع للمرة الأوىل
يف (ربيع الآخر 1378هـ /نوفمرب 1958م) .وهو يف الأ�صل عبارة عن
اجلزء الأول من �أطروحة الدكتوراه للم�ؤلف ،كتبها �أو ًال بالفرن�سية ثم
(  )1ويقع يف � 135صفحة من القطع املتو�سط يف طبعته الثانية التي �صدرت يف بريوت� ،سنة ( 1412هـ1991 /م).
والكتاب بعد مقدمته ي�شتمل على ثالثة ف�صول وخامتة ،حيث در�س يف الف�صل الأول الأخالق العربية قبل
الإ�سالم ،وبني يف الف�صل الثاين الأخالق يف الإ�سالم كما ت�ؤخذ من منابعها الأ�صيلة الأوىل :كتاب اهلل
و�سنة ر�سوله � .أما الف�صل الثالث فقد خ�ص�صه للحديث عن الأخالق التي لي�ست من الإ�سالم مع
كونها فا�شية يف هذا الع�صر لدى كثري من النا�س .و�أخ ًريا حتدث يف اخلامتة عن طرق تكوين الأخالق ،مكر ًرا
بذلك ما ذكره يف املبحث الرابع من كتابه «مباحث يف فل�سفة الأخالق» .ويبدو �أنه كان موج ًها لعامة القراء
بدليل قول امل�ؤلف يف مقدمته «وهدفنا من هذا �أن ني�سر الأمر على القارئ (العادي) و�أن نقفه – يف غري م�شقة
عليه -على ما جاء به القر�آن والر�سول  ورجاالت الأخالق يف الإ�سالم يف هذه الناحية التي لها خطرها
املعروف» ،وهو ما يف�سر خلو الكتاب من تخريج الآيات القر�آنية والأحاديث النبوية ،وعدم �إحالة الن�صو�ص
املقتب�سة �إىل م�صادرها ،وعدم تخ�صي�ص ال�صفحة الأخرية منه لثبت امل�صادر واملراجع.
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ترجمها ثان ًيا �إىل العربية على هيئة كتابني؛ هذا امل�ؤ َّلف وكتاب «بني الدين
والفل�سفة يف ر�أي ابن ر�شد وفال�سفة الع�صر الو�سيط» .ويقع كتاب «القر�آن
والفل�سفة» يف � 164صفحة من القطع الكبري وفق طبعة دار املعارف.
()16بني الدين والفل�سفة يف ر�أي ابن ر�شد وفال�سفة الع�صر الو�سيط( :)1ويقوم بناء
الكتاب على متهيد وق�سمني ،يرتكب الق�سم الأول منهما من ثالثة ف�صول،
( )1دار املعارف1959 ،م .وقد التزم امل�ؤلف يف خطته املنهج التاريخي التحليلي املقارن؛ لأن �أهم ما ينبغي �أن
ُيعنى به م�ؤرخ الفل�سفة هو ا�ستعرا�ض التطور التاريخي للفكر الإن�ساين يف كل نظرية لها �أهميتها .ونتيجة
لذلك �صرف امل�ؤلف �أغلب جهده ناحية �إرجاع كل نظرية من نظريات ابن ر�شد املهمة �إىل �أ�صلها �إن كان
�أفادها من غريه ،ومقارنة ر�أيه ب�آراء �سابقيه ،مع حتليل العوامل والأ�سباب التي �أدت �إىل تكوين �آراء خا�صة به
يف بع�ض الق�ضايا� ،أو اتخاذ طريق خا�ص يف معاجلتها .وقد عر�ض امل�ؤلف يف الف�صل الأول من الق�سم الأول
حلالة بالد الأندل�س منذ فتحها امل�سلمون �سنة 92هـ حتى ع�صر ابن ر�شد .ثم خ�ص�ص الف�صل الثاين حلياة
�أبي الوليد ابن ر�شد� .أما الف�صل الثالث ،فقد عر�ض فيه جلهود من �سبقوا ابن ر�شد يف العناية مب�س�ألة التوفيق
بني الدين والفل�سفة يف امل�شرق واملغرب على حد �سواء .وبهذا ينتهي الق�سم الأول من الكتاب ،ثم ينتقل
امل�ؤلف �إىل الق�سم الثاين من كتابه فيبد�ؤه بف�صل يبني فيه مبلغ احتفال فيل�سوفنا بناحية التوفيق التي عاجلها
�أ�سالفه دون �أن يقارب واحد منهم مبل َغ اهتمامه بها .ثم يتحدث يف الف�صل الثاين عن �إ�شكالية الت�أويل
املجازي لبع�ض الن�صو�ص الدينية عند �سابقي فيل�سوف قرطبة ،ثم يتحدث يف الف�صل الثالث عن تطبيقات
هذا املبد�أ الت�أويلي ،وكيف ا�ستدل للعقائد الدينية التي جاء بها الوحي ا�ستد ً
الال يوافق كل طوائف النا�س
جمي ًعا على اختالف مداركهم ومواهبهم وعقولهم ،وذلك يف غري �ضرر وال حت ّيف للدين �أو الفل�سفة .بعد
ذلك خ�ص�ص امل�ؤلف ف�ص ًال للحديث عن الظروف والعوامل التي دفعت الغزايل �إىل اتخاذ موقف �شديد �ضد
الفال�سفة على نحو ما ظهر يف كتابه «تهافت الفال�سفة» وبيان موقف ابن ر�شد من هذا الكتاب كما ظهر يف
كتابه «تهافت التهافت» .ويف الف�صل الأخري تناول امل�ؤلف بالتف�صيل ردود الغزايل على الفال�سفة وردود ابن
ر�شد على الغزايل .و�أخري يختتم امل�ؤلف كتابه القيم هذا ببيان النتائج التي و�صل �إليها ابن ر�شد يف �سبيل
التوفيق بني الدين والفل�سفة ،ويف �سبيل �إقالة الفل�سفة من عرثتها ورد االعتبار �إليها .يقع الكتاب يف 240
�صفحة من القطع الكبري.
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يف حني يتكون الق�سم الثاين منهما من �أربعة ف�صول ،يتبعه نتيجة عامة
للبحث .وكما هو وا�ضح من عنوان الكتاب ف�إن مو�ضوعه هو بيان موقف
ابن ر�شد من الدين والفل�سفة وحماولته التوفيق بينهما.
�أما م�ؤلفاته يف جمايل الفقه وال�شريعة الإ�سالمية( )1فهي:
( )17الأموال ونظرية العقد يف الفقه الإ�سالمي مع مدخل لدرا�سة الفقه وفل�سفته:
درا�سة مقارنة( .)2ويقع الكتاب يف � 524صفحة من القطع الكبري.
( )18الفقه الإ�سالمي :مدخل لدرا�سته ونظام املعامالت فيه(.)3
( )19درو�س يف فقه الكتاب وال�سنة :البيوع منهج وتطبيقه(.)4
( )20فقه الكتاب وال�سنة :البيوع واملعامالت املالية املعا�صرة(.)5

()1انظر تف�صي ًال مو�س ًعا مل�ؤلفات ال�شيخ يف ال�شريعة الإ�سالمية �ضمن كتاب :حممد الد�سوقي ،حممد يو�سف
مو�سى ،...مرجع �سابق ،ال�صفحات .179 -160
( )2دار الكتاب العربي ،القاهرة1372( ،هـ1959 /م) .ويبلغ عدد �صفحاته � 554صفحة من القطع الكبري يف طبعة
دار الفكر العربي بالقاهرة �سنة 1987م.
( )3دار الكتاب العربي ،القاهرة1377( ،هـ1958 /م).
( )4ويقع يف � 172صفحة من القطع الكبري ،مطبعة الربملان1953 ،م.
( )5ويقع يف � 207صفحات يف طبعة دار الكتاب العربي للطباعة والن�شر1954 ،م.
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( )21الرتكة واملرياث يف الإ�سالم مع مدخل يف املرياث عند العرب واليهود
والرومان(.)1
(� )22أحكام الأحوال ال�شخ�صية يف الفقه الإ�سالمي(.)2
( )23حما�ضرات يف تاريخ الفقه الإ�سالمي(.)3
( )24املدخل لدرا�سة الفقه الإ�سالمي(.)4
(� )25أبو حنيفة والقيم الإن�سانية يف مذهبه(.)5
( )26الت�شريع الإ�سالمي و�أثره يف الفقه الغربي(.)6
( )1ويقع يف � 397صفحة من القطع الكبري يف طبعة دار املعرفة بالقاهرة.
( )2ويقع يف � 534صفحة من القطع الكبري يف طبعته الثانية التي �صدرت �سنة (1378هـ1958 /م).
()3وهو يتكون من ثالثة جملدات ،خ�ص�ص الأول منها ملا �سماه «فقه ال�صحابة والتابعني» ،والثاين للحديث عن
«ع�صر ن�ش�أة املذاهب» ،والثالث للحديث عن «�أبو حنيفة النعمان ومذهبه يف الفقه» ،ن�شره معهد الدرا�سات
العربية العالية ،م�صر1956 -1954 ،م .وقد �أهدى امل�ؤلف كتابه هذا �إىل العالمة عبد الرزاق ال�سنهوري اعرتافًا
بف�ضله يف ظهور الكتاب.
()4ويقع يف � 215صفحة يف طبعة جماعة الأزهر للت�أليف والن�شر ،التي �صدرت يف �سنة (1374هـ1954 /م).
()5و�أغلب الظن �أنه ميثل الق�سم الثالث من الكتاب ال�سابق «املدخل لدرا�سة الفقه الإ�سالمي» .كما �أنه يحمل
رقم ( )3من �سل�سلة درا�سات �إ�سالمية التي كانت ت�صدرها اجلمعية الثقافية امل�صرية ،وقد �أعادت ن�شره مكتبة
نه�ضة م�صر يف � 180صفحة من القطع املتو�سط.
( )6ويقع يف � 127صفحة من القطع ال�صغري �ضمن طبعة �سل�سلة «املكتبة الثقافية» التي كانت ت�صدرها وزارة الثقافة
والإر�شاد القومي ،القاهرة ،منت�صف �أغ�سط�س� ،سنة 1960م.
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( )27الن�سب و�آثاره(.)1
( )28الإ�سالم وم�شكالتنا احلا�ضرة(.)2
�أما م�ؤلفاته حول الإ�سالم وكتاباته الأخرى ب�صفة عامة فهي:
( )29الإ�سالم وحاجة الإن�سانية �إليه(.)3
( )30الإ�سالم واحلياة(.)4

()1وهو عبارة عن جمموعة من املحا�ضرات التي �ألقاها على طلبة معهد الدرا�سات العربية العالية ،وطبعها املعهد
�سنة (1377هـ1958 /م) .وتقع يف � 170صفحة.
( )2ويقع يف � 71صفحة من القطع املتو�سط ،وقد �صدر هذا الكتاب �ضمن �سل�سلة «الثقافة الإ�سالمية» عن املكتب
الفني للن�شر بالقاهرة ،كتاب رقم  ،4دي�سمرب 1958م.
( )3ويقع يف � 234صفحة من القطع الكبري ،وقد �صدر للمرة الأوىل يف �شهر (املحرم 1379هـ� /أغ�سط�س 1959م).
و�أعاد املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�سالمية بوزارة الأوقاف طبعه ثانية يف (1429هـ2008 /م) .وقد القى هذا
الكتاب ا�ستح�سانًا �شدي ًدا من قبل العلماء واملفكرين كال�شيخ �أبي احل�سن الندوي الذي قدم للكتاب يف
طبعته الثانية التي �صدرت عن ال�شركة العربية للطباعة والن�شر بالقاهرة �سنة 1961م ،وال�شيخ حممد الغزايل
يف مقال له مبجلة الأزهر ،كما ُترجم هذا الكتاب على نفقة وزارة الأوقاف امل�صرية لكل من اللغات :الإجنليزية،
والفرن�سية ،والإ�سبانية ،وترجمه �أحد علماء الهنود �إىل اللغة الأردية.
()4وهو �أقرب �إىل املطالعات حيث ي�ضم بحوثًا ومقاالت ودرا�سات خمتلفة ،ويقع يف � 310صفحات من القطع
الكبري يف طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة .كما ي�شتمل على جمموعة من الفتاوى املختلفة كحكم اال�شتغال
بالتمثيل ،وحكم الت�أمني على احلياة�...إلخ .ومن مباحثه املهمة مبحث «الوطن يف الإ�سالم» ،كما عرف امل�ؤلف
حتت عنوان «من عيون الرتاث الإ�سالمي» بكل من� :سرية ابن ه�شام ،وطبقات ابن �سعد ،وموط�أ الإمام مالك،
والر�سالة للإمام ال�شافعي.
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( )31نظام احلكم يف الإ�سالم(.)1
( )32ابن تيمية(.)2
( )33العقيدة وخطر االنحراف(.)3
( )34الرتجمة والتعليق على كتاب «العقيدة وال�شريعة يف الإ�سالم :تاريخ
التطور العقدي والت�شريعي يف الديانة الإ�سالمية»( .)4
( )35حتقيق وتعليق وتقدمي وفهر�سة كتاب «الإر�شاد �إىل قواطع الأدلة يف �أ�صول
االعتقاد» لإمام احلرمني اجلويني(.)5
( )36العلم عند العرب و�أثره يف تطور العلم العاملي(.)6
( )1وهو يف الأ�صل عبارة عن ف�صل موجز كتبه امل�ؤلف حول املو�ضوع �ضمن كتابه «املدخل �إىل الفقه الإ�سالمي»،
ثم عاد فو�سعه بعد �أن قام بتدري�س هذا املو�ضوع لطالب الدرا�سات العليا بكلية احلقوق جامعة القاهرة .وهو
يقع يف � 222صفحة من القطع الكبري يف طبعة دار الفكر العربي بالقاهرة.
( )2امل�ؤ�س�سة امل�صرية العامة للت�أليف والرتجمة والطباعة والن�شر ،رقم  5من �سل�سلة �أعالم العرب1962 ،م .ويقع
يف � 316صفحة.
( )3ويقع يف � 94صفحة من القطع املتو�سط ،وهو يف الأ�صل عبارة عن جمموعة من املقاالت ن�شرها امل�ؤلف يف جملة
«امل�سلمون» يف �سنتها الثالثة (1373هـ1954 /م) .ثم �أعاد ن�شرها �ضمن �سل�سلة «الثقافة الإ�سالمية» يف عددها
رقم � ،39شعبان 1382هـ.
( )4مل�ؤلفه �أجنا�س جولدت�سيهر ،وذلك باال�شرتاك مع كل من :عبد العزيز عبد احلق ،وعلي ح�سن عبد القادر ،دار
الكاتب امل�صري ،فرباير 1946م .ولهذا الكتاب ترجمة �أخرى قام بها الدكتور عبد احلليم النجار.
( )5حتقيق م�شرتك مع علي عبد املنعم عبد احلميد ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة1369( ،هـ1950/م) .ويقع يف 458
�صفحة من القطع الكبري.
( )6ترجمه باال�شرتاك مع الدكتور عبد احلليم النجار ،وقام مبراجعته الدكتور ح�سني فوزي ،وقامت بن�شره الإدارة
الثقافية بجامعة الدول العربية ،ويقع يف � 638صفحة من القطع الكبري.
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( )37مثل عليا �إ�سالمية وعربية(.)1
( )38من وحي القر�آن(.)2
( )39تقدمي كتاب «العربية :درا�سات يف اللغة واللهجات والأ�ساليب» ،ت�أليف
يوهان فك؛ نقله �إىل العربية وحققه وفهر�س له :عبد احلليم النجار؛ بت�صدير
�أحمد �أمني بك؛ وتقدمي حممد يو�سف مو�سى(.)3
( )40نقد لكتاب «تاريخ الفل�سفة احلديثة» مل�ؤلفه يو�سف كرم(.)4
(� )41أثر ال�سنة يف الت�شريع الإ�سالمي [ ،]1جملة الإ�سالم والت�صوف ،م�شيخة
الطرق ال�صوفية ،العدد احلادي ع�شر ،ال�سنة الثانية� 4( ،شوال  1379هـ/
�أول �إبريل 1960م)� ،ص  .23-19وقد �أمهره با�سم امل�ست�شار الثقايف
لوزارة الأوقاف.
(�)1سل�سلة تتكون من خم�س مقاالت ن�شرها يف جملة الأزهر ابتداء من عدد جمادى الآخرة �سنة 1379هـ �إىل
�شوال 1379هـ .ومن تلك املثل التي �ألقى ال�ضوء عليها :قوة �إميان �أبي بكر ،والإح�سا�س بامل�س�ؤولية ،والعدل
بني النا�س ،وامل�ساواة يف احلقوق ،واحلفاظ على �أموال بيت املال�...إلخ.
( )2عندما ظهر الإ�صدار الثاين ملجلة الر�سالة ،با�شر الدكتور يف كتابة �سل�سلة مقاالت حتت هذا العنوان ،غري �أن موته
حال دون متابعتها حيث مل يكتب �سوى مقالني �أولهما يف العدد ( 1020العدد الثاين يف الإ�صدار اجلديد)
ال�صادر بتاريخ ( 11ربيع الأول 1383هـ� /أول �أغ�سط�س 1963م) وفيه �شرح للآية الكرمية ﱹﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﱸ [احلديد.]7 /
ثم ن�شر يف العدد الرابع من الر�سالة مقاله الأخري الذي �أ�شرنا �إليه �سابقًا يف بداية حديثنا عن م�ؤلفاته.
( )3الدار امل�صرية ال�سعودية للطبع والن�شر والتوزيع2006 ،م.
( )4جملة الكتاب ،ال�سنة الرابعة ،جملد  ،5جزء  ،7يوليو 1949م .وقد �أعيد ن�شر هذا النقد �ضمن :يو�سف كرم
مفك ًرا عرب ًّيا وم�ؤرخً ا للفل�سفة :بحوث عنه ودرا�سات مهداة �إليه ،ت�صدير و�إ�شراف عاطف العراقي ،املجل�س
الأعلى للثقافة1988 ،م� .ص.516 -509
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(� )42أثر ال�سنة يف الت�شريع الإ�سالمي [ ،]2جملة الإ�سالم والت�صوف ،العدد
الثاين ع�شر ،ال�سنة الثانية 4( ،ذي القعدة  1379هـ� /أول مايو 1960م)،
�ص .25 -19
( )43الر�سالة للإمام ال�شافعي ،جملة تراث الإن�سانية( .)1وقد عر�ض يف مراجعته
تلك للعنا�صر التالية على التوايل :حياة ال�شافعي و�آثاره :مولده ون�ش�أته،
نبوغه وتقديره ،رحالته و�أثرها ،وم�ؤلفاته :الر�سالة :كتابتها ،وحتليلها،
وتقديرها ،ومقتب�سات من الر�سالة :وجوه بيان القر�آن ،واحلاجة �إىل ال�سنة،
وخرب الواحد و�شروطه وحجيته ،ومن له �أن يقي�س.
�أما مقاالته يف الت�صوف الإ�سالمي ففي مقدمتها:
( )44القيم ال ُّروحية يف الإ�سالم ،جملة كلية الآداب ،اجلامعة امل�صرية ،املجلد
الثاين ،اجلزء الأول ،مايو .1934
( )45الت�صوف ال�صحيح و�أثره ،جملة «الإ�سالم والت�صوف»(  ،)2م�شيخة الطرق
(� )1سل�سلة تتناول بالتعريف والبحث والتحليل روائع الكتب التي �أثرت يف احل�ضارة الإن�سانية ب�أقالم ال�صفوة
املمتازة من الأدباء والكتاب والعلماء ،وزارة الثقافة والإر�شاد القومي ،امل�ؤ�س�سة امل�صرية العامة للت�أليف والرتجمة
والطباعة والن�شر ،املجلد الأول1960 ،م� ،ص .418-405
( )2جدير بالذكر �أن ال�شيخ قد �شارك يف العديد من الندوات ال�شهرية التي كانت تعقد حتت عنوان «ندوة الإ�سالم
والت�صوف» ،وتتناول يف كل مرة مو�ضوعات تتعلق بهذا ال�ش�أن .وكانت �أول ندوة �شارك بها (وهي الندوة الثانية
للمجلة) حتمل عنوان «العلوم الظاهرية والباطنية» حا�ضر فيها مع كوكبة من �أ�ساتذة الت�صوف باجلامعة امل�صرية
كمحمد م�صطفى حلمي ،وعبد احلليم حممود ،و�أبو الوفا الغنيمي التفتازاين وغريهم .ومن الندوات التي =
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ال�صوفية ،العدد الأول 13( ،ذي القعدة 1377هـ� /أول يونية 1958م)،
�ص .27 -24
( )46الطريق �إىل احلقيقة ،جملة الإ�سالم والت�صوف ،العدد الثاين 14( ،ذي
احلجة 1377هـ� /أول يوليو 1958م)� ،ص .31 -28
( )47التدين هو العالج لأدواء الب�شرية :الدين والتدين والت�صوف ،جملة
الإ�سالم والت�صوف ،العدد الثالث 15( ،املحرم 1378هـ� /أول
�أغ�سط�س 1958م)� ،ص .54 -51
( )48التدين هو العالج لأدواء الب�شرية :من خ�صائ�ص دين الإ�سالم ،جملة
الإ�سالم والت�صوف ،العدد الرابع� 17( ،صفر 1378هـ� /أول �سبتمرب
1958م)� ،ص .15 -10
( )49حممد املثل الكامل (على هام�ش ذكرى املولد النبوي) ،جملة الإ�سالم
والت�صوف ،العدد اخلام�س 17( ،ربيع الأول 1378هـ� /أول �أكتوبر
1958م)� ،ص.22-19
( )50التدين هو العالج لأدواء الب�شرية :الدين والتدين ،جملة الإ�سالم
والت�صوف ،العدد ال�ساد�س19( ،ربيع الآخر 1378هـ� /أول نوفمرب
1958م)� ،ص .16-12
= �شارك بها فيما بعد ندوة «ي�س�ألونك عن الروح» ،وندوة «احلياة الروحية للر�سول» ،وندوة «موالد الأولياء» ،وندوة
«كرامات الأولياء بني العلم وال�شعوذة» ،وندوة «�أزمة الزواج� :أ�سبابها وعالجها».
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( )51التدين هو العالج لأدواء الب�شرية� :أثر التدين ،جملة الإ�سالم والت�صوف،
العدد ال�سابع 20( ،جمادى الأوىل 1378هـ� /أول دي�سمرب 1958م)،
�ص .27 -24
( )52التدين هو العالج لأدواء الب�شرية� :أثر التدين يف العامل الذي واجهه
الر�سول ،جملة الإ�سالم والت�صوف ،العدد الثامن 21( ،جمادى الآخرة
1378هـ� /أول يناير 1959م)� ،ص .31 -28
( )53مبادئ �إن�سانية من هجرة الر�سول ،جملة الإ�سالم والت�صوف ،ال�سنة الثالثة،
العدد الثاين 7( ،املحرم 1380هـ 1 /يوليو 1960م)� ،ص .38 -35
راب ًعا :منهج امل�ؤلف والهدف من وراء ت�أليف الكتاب

ميكن القول �إن امل�ؤلف قد تغ ّيا من وراء اختياره ملو�ضوع العالقة بني القر�آن
والفل�سفة كجزء من �أطروحته العلمية عدة �أمور� ،أتى على ذكرها يف مقدمة كتابه،
وذلك على النحو التايل:
( )1الت�أكيد على �أن القر�آن الكرمي كان من �أهم العوامل التي دفعت امل�سلمني
�إىل التفل�سف.
()2بيان ما ا�شتمل عليه القر�آن من فل�سفة يف �آياته الكرمية التي تعر�ضت لأمهات
امل�شاكل الفل�سفية الإلهية والطبيعية والإن�سانية.
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( )3بيان �أن القر�آن هو امل�صدر الأول� ،أو الأ�صيل ،الذي ا�ستوحاه املتكلمون يف
�صياغة �آرائهم ومذاهبهم الكالمية على اختالفهم وتنوعهم.
( )4الت�أكيد على �أن القر�آن الكرمي كان مع ذلك حاج ًزا دون نوع �آخر من التفكري،
ذلك الذي كان عماده الفل�سفة الإغريقية ،وذلك بف�ضل الآراء احلقة التي
�صدع بها ،ودلل عليها يف كثري من امل�شاكل التي كان املفكرون والفال�سفة
منها يف �أمر مريج.
()5بيان �أن القر�آن من هذا اجلانب -جانب معار�ضة ومقاومة الفكر الوثني -مل
بعد الدرا�سة التي يجب �أن يقوم بها املتخ�ص�صون ،كما مل يفد منه
ُي ْدر�س ُ
امل�شتغلون بعلم الكالم قدميًا الفائدة الكاملة التي ينبغي �إدراكها يف هذا
اجلانب املهم.
()6بيان اخلط�أ الذي وقع فيه امل�ست�شرقون الذين ذهبوا �إىل �أن القر�آن الكرمي
يتعار�ض مع نظر العقل احلر ،و�أنه كان من �أهم العوائق التي حالت دون تقدم
امل�سلمني يف جمال الفل�سفة.
�أما عن منهج امل�ؤلف يف الكتاب؛ فهو يف�صل �آراء كل من� :أهل ال�سنة
واملعتزلة يف امل�سائل التي يعر�ض لها (ذات اهلل و�صفاته  -العدالة الإلهية :العمل
بني اهلل والإن�سان ،م�شكلة �إرادة ال�شر وخلقه ،الإ�ضالل والهداية ،الوعد والوعيد)،
ثم يديل بدلوه يف امل�س�ألة ،حماو ًال التزام خط �أو منحى التوفيق بني كال املذهبني.
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وهو بطبيعة احلال يعر�ض لآراء �أخرى تخ�ص املج�سمة وامل�شبهة واخلوارج واملرجئة
�إىل جانب هذين املذهبني الفكريني الكبريين.
على �أن نزعة التوفيق لديه ال تقلل من حدة نزعته النقدية التي تبدو
وا�ضحة يف كافة �صفحات الكتاب ،حيث ال يتابع �أ ًّيا من هذين املذهبني على
الدوام ،و�إمنا ي�أخذ من كل واحد منهما ما يراه ح�س ًنا ،ويطرح عنه ما يراه �سي ًئا،
وعادة ما ي�ؤدي به ذلك �إىل قبول ر�أي املذهب الآخر على اعتبار تقابل املذهبني
من جهة ،ورف�ضه قبول الآراء الأخرى خارج هذين املذهبني من جهة �أخرى.
ولعله �سيت�ضح لنا خالل ا�ستعرا�ضنا لق�ضايا الكتاب كيف �أنه كان موفقًا
يف �أغلب امل�سائل التي �أدىل فيها بدلوه حماو ًال التوفيق بني كال املذهبني ،و�إن
خالفناه يف بع�ضها بطبيعة احلال.
بقي �أن ن�شري �أي�ضً ا �إىل �أن امل�ؤلف يتابع املنظومة الفل�سفية من ِ
الك ْندي
�إىل ابن ر�شد ،والتي تطالب �صراحة ب�ضرورة عدم ا�شتغال العامة بالفل�سفة وعلم
الكالم ،يقول يف ذلك:
«نقول �إذا كان الأمر كذلك ،ف�إننا نرى �أنه من الواجب واخلري بالن�سبة
للعامة عد ُم اخلو�ض يف هذه الن�صو�ص وفيما حتتمله من معان ،بعد �أن يفهموا �أنها
بعيدة عن �إفادة التج�سيم �أو الت�شبيه� .أما اخلا�صة ،فالواجب عليهم ت�أويلها مبا يتفق
وال�سياق وقواعد اللغة و�أ�صول الدين ،ومبا يتفق ب�صفة خا�صة والآيات املُ َ
حكمة
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الوا�ضحة الأخرى .ذلك خري يف ر�أينا من �أن نقول ب�صفة عامة كما قال الرازي،
ب�أن عدم التعر�ض �إىل بيان املراد من هذه الآيات �أ�سلم و�إىل احلكمة �أقرب»( .)1
وهنا ال بد من الإ�شارة �إىل حقيقة �أن الت�أ�سي�س العلمي (الديني) الذي
تلقاه ال�شيخ يف مطلع حياته �ساهم ب�شكل كبري ،بالإ�ضافة �إىل نزعته الفل�سفية ،يف
�إعادة ت�شكيل ما هو مطروح ومتناول يف الق�ضايا حمل النزاع .وهذا الأمر يدل
عليه متلك امل�ؤلف نا�صية الأمر يف اال�ست�شهاد بالقر�آن الكرمي الذي �أمت حفظه وهو
�صغري واحلديث النبوي ال�شريف .بل �إنه غال ًبا ما ي�ضيف �إىل �أي من املذهبني
نقا ًطا �إ�ضافية غفل عنها �أ�صحاب املذهب قدميًا رغم �أنها ت�ؤيد ما يذهبون �إليه.
و�آية ذلك ما ذكره -على �سبيل املثال -عند تعر�ضه مل�س�ألة الهداية
والإ�ضالل حني عر�ض لر�أي املعتزلة الذي ينفي ن�سبتهما �إىل اهلل تعاىل،
م�ستدلني يف ذلك مبجموعة من �آي الذكر احلكيم من بينها قوله تعاىل :ﱹ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮮ ﮯ

ﮰ ﮱﱸ [الروم ]29 /وت�أويلهم لها بالقول� :أي من يهدي من خذله اهلل
فلم ُيعنه بلطفه الذي ال ي�ستحقه .نقول بعد ذلك ا�ستطرد امل�ؤلف قائ ًال« :وبخا�صة
(وهذا ما نالحظه يف هذه الآية و�إن كان مل ي�شر �إليه �أحد من املعتزلة) �أنه قد

()1حممد يو�سف مو�سى ،القر�آن والفل�سفة ،الطبعة احلالية� ،ص .97
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�صرحت الآية نف�سها ب�أن ه�ؤالء الذين �أ�ضلهم اهلل قد اتبعوا �أهواءهم بغري علم،
�أي من غري دليل �أو بحث ،فا�ستحقوا اخلذالن ومنع اللطف عنهم»( .)1
ويف مو�ضع �آخر يتعلق بت�أويل املعتزلة �أي�ضً ا للآية الرابعة والثالثني من �سورة
غافر ،وهي ﱹ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﱸ  ،وبعد �أن �أتى على
ما ذكره الزخم�شري يف الك�شاف نراه يقول« :ومن املمكن �أن ي�ضيف املعتزلة �إىل
هذه الآية �آية ( )28من ال�سورة نف�سها التي جاء فيها :ﱹ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜﱸ� ،أي �إن اهلل ال مينح لطفه -الذي به يهتدي من يمُْ َنحهَ -من
ال يكون �أه ًال له»(  .)2ويقول يف مو�ضع �آخر يف �سياق ت�أكيد �أهل ال�سنة خلق اهلل
لأفعال العباد« :ولأهل ال�سنة بعد هذا �أن ي�ستندوا �أي�ضً ا �إىل قوله تعاىل :ﱹ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ.ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﱸ [ال�صافات ،]96-95 /وذلك
ك�سر �أ�صنامهم ،على �أن تكون (ما) يف
حكاية ر ّد �إبراهيم عليه ال�سالم لقومه حني َّ
الآية الثانية ا�س ًما مو�صو ًال ،ال نافية ،فيكون املعنى :كيف تعبدون الأ�صنام التي
تنحتونها من احلجر �أو اخل�شب مث ًال واهلل هو الذي خلقكم وخلق �أعمالكم التي
تعملون!»( .)3
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .169
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .170
( )3املرجع ال�سابق� ،ص .133
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�أي�ضً ا يبادر ب�إ�ضافة جمموعة من الآيات القر�آنية على ما ا�ستدل به املعتزلة
من جانبهم لإثبات �أن الهدى وال�ضالل �أمران من عمل الإن�سان نف�سه فيقول:
«ون�ستطيع هنا �أن نذكر من جانبنا �آيات �أخرى مماثلة لتلك التي ا�ستدل بها املعتزلة.
من ذلك قول اهلل  -تعاىل :ﱹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﱸ [الق�ص�ص،]50 /
وقوله :ﱹ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﱸ [املنافقون ،]6 /وقوله :ﱹ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﱸ [احلج .]53 /ومن العدل وح�سن
تف�سري القر�آن �أو ت�أويله �أن تكون هذه الآيات ،التي ذكر فيها �سبب الإ�ضالل
�أو الهدى امل�ضا َف نْي هلل تعاىل ،هي املُ ْح َكمة يف هذه الناحية ،و�أن ت�ؤ َّول الآيات
الأخرى التي مل ُيذكر فيها هذا ال�سبب بح�سبها .بهذا يكون الهدى وال�ضالل
من العبد نف�سه ،ويكون اهلل عاد ًال متام العدل �أي�ضً ا»( .)1
وهنا نالحظ �أمرين رئي�سني يف طريقة تعامل ال�شيخ مع القر�آن الكرمي:
 الأول �أخذه مبنهج الت�أويل؛ ل�صرف الآيات املت�شابهات عن معناهاالظاهري ،خا�صة تلك التي تتحدث عن �صفات اهلل تعاىل على النحو الذي ي�شي
مب�شابهته اخللق يف امتالك �أع�ضاء كالوجه واليد والقدمني�...إلخ .فال�شيخ يعيب
على ال�سلف توقفهم عن ت�أويل املت�شابهات والت�سليم بها على ظاهرها؛ مما �أوقع
فريقًا من احلنابلة (وابن تيمية �أي�ضً ا) يف �شبهة القول بالتج�سيم .يقول يف ذلك
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .174
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بعد �أن عر�ض لآراء امل�شبهة القائلة بوجود اهلل يف ال�سماء�« :أما الوقوف دون ت�أويل
هذه الآيات لفهم املراد منها ح�سب طاقة العقل الإن�ساين ،كما كان يريد الر�سول
(بح�سب احلديث املروي عنه والذي ينهى فيه عن معار�ضة القر�آن بع�ضه ببع�ض)
ورجال ال�سلف ،ف�أمر قد ال يقبله من يرى – بحق� -أن القر�آن �أوحي �إىل النبي
ل ُيفهم (و�إال فما الفائدة منه!) ،و�أن على النبي نف�سه بيانَه ،وبخا�صة ما كان منه
غام�ضً ا يف حاجة �إىل تف�سري (ومن ثم ف�إن �أي حديث يتعار�ض ون�ص القر�آن يجب
رف�ضه حتى و�إن �صح �سنده)»( .)1
 الأمر الثاين �أنه يراعي يف كافة ال�شواهد واال�ستدالالت التي يذكرها � -سواءقال بها �أهل ال�سنة �أو املعتزلة �أو �أ�ضافها بنف�سه -م�س�ألتني مهمتني هما� :سياق
الآيات من جهة ،ومكان نزولها من جهة �أخرى (مكية �أو مدنية) .والواقع �أنه كان
لهذا املنهج �إفادة كبرية مل يتداركها كثري من �أ�صحاب املذهبني؛ فقد يرتتب على
�إغفال ال�سياق العام للآيات -كما �أو�ضح ال�شيخ بحق يف �أكرث من مو�ضع -ن�سبة
�شيء ما (كالهداية والإ�ضالل على �سبيل املثال) �إىل غري فاعله! كما يرتتب على
�إغفال مو�ضع النزول مراعاة ال�سياق العام الذي نزلت فيه الآيات بحيث تختلف
الأهداف والغايات بح�سب َ
املخاطبني بها ،ففي الآيات املكية ت�أكيد على وحدانية
اهلل ملواجهة النزعات الوثنية� ،أما يف الآيات املدنية فيختلف الأمر قلي ًال �أو كث ًريا
تب ًعا للم�ستجدات التي طر�أت على الإ�سالم وامل�سلمني �أنف�سهم.
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .87
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�أما بالن�سبة حلر�ص ال�شيخ على �إبراز �ضرورة مراعاة �سياق الآيات املُ�ست�ش َهد
بها من ِقبل املعتزلة والأ�شاعرة على حد �سواء ،فنجد مث ً
اال له يف �أكرث من مو�ضع
يف الكتاب .فعلى �سبيل املثال ا�ست�شهد الأ�شاعرة بقوله تعاىل :ﱹ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒﱸ [الرعد ]16/للداللة على ن�سبة خلق �أفعال العباد هلل ،يقول
ال�شيخ�« :إننا نالحظ �أن ا�ستدالل �أهل ال�سنة بهذه الآية ال يتفق وال�سياق� .إن ما
ا�ستدل به ه�ؤالء هو جزء من هذه الآية فقط .وهي بتمامها هكذا :ﱹ 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 ﮬﱸ.
وي�ضيف ال�شيخ «ونظرة �إىل هذه الآية بتمامها ،بل �إىل الآيتني اللتني قبلها،
كافية ب�أن جتعلنا نفهم �أن الأمر هنا لي�س م�س�ألة خلق اهلل � َ
أفعال الإن�سان� ،أو �أن هذا
يوجدها باختياره وقدرته؛ بل الأمر �أَ َج ّل من هذا كله� .إن اهلل يريد بهذه
هو الذي ُ
الآية وما قبلها �أن ي ُر َّد على الكفار الذين جعلوا له �شركاءَ ،فح َّجهم مبا معناه :هل
ه�ؤالء ال�شركاء خلقوا �شي ًئا كما خلق اهلل ،فيكون لهم احلق �أن ُيعبدوا مثله؟! ثم
أكد اهلل �أن ه�ؤالء الذين زعمهم الكفار �شركاء هلل تعاىل مل يخلقوا
كانت النتيجة �أن � ّ
احلري بالعبادة»( .)1
�شي ًئا ما ،و�أن اهلل هو وحده خالق كل �شيء ،فهو �إ ًذا وحده ّ
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .134

56

حممد حلمي عبد الوهاب

56

وقد عاب ال�شيخ على الأ�شاعرة طريقة ا�ستداللهم بالقر�آن «نعني اقتطاع
ِّ
امل�ستدل بها( ،وذلك) لي�س
�آية �أو جزء منها عن �سياقها وت�أويلها مبا يتفق ومذهب
من احلق يف �شيء�( .أما) الواجب يف الت�أويل للقر�آن [فـ] مالحظة ال�سياق الذي
وردت فيه الآية ،وعدم �إكراهها على �أن ت�ؤدي وجهة نظر خا�صة .ذلك �أدنى
للحق ،و�أليق بالقر�آن»(.)1
�أما بالن�سبة لت�أكيده �ضرورة مراعاة مو�ضع النزول ،فيكفي للداللة عليه
ما ذكره عند ابتداء القول يف الآيات التي توحي بالت�شبيه حني قال« :لقد كان
من الطبيعي �أن يفي�ض القر�آن يف الكالم عن اهلل الواحد الأحد الذي ال �شريك
حد لقدرته ،واملريد الذي ال يقف �شيء ما دون ما يريد.
له ،والقادر الذي ال ّ
وكان من الطبيعي كذلك �أن ي�ؤكد القر�آن ،مع هذا كله� ،أن اهلل ال ي�شبهه �أحد
جدا
من خلقه .وبخا�صة والقر�آن نزل �أول الأمر على العرب ،وهم – �إال قلي ًال ًّ
منهم -كانوا عبدة �أ�صنام؛ ي�صنع الواحد منهم �صنمه على النحو الذي يريد ،ثم
يعكف على عبادته»( .)2
وهو يف كل �أولئك يتوافق مع ما ذكره يف مقدمة كتابه من �أن املتكلمني
مل يفيدوا من القر�آن الكرمي �إفادة كاملة وعلى النحو املطلوب للو�صول �إىل معرفة
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .134
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .74
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اهلل املعرفة احلقة التي ي�ؤمن بها القلب قبل العقل «وهذه املعرفة يجب �أن تكون
على ر�أ�س الأغرا�ض التي نن�شدها من درا�سة القر�آن ،فذلك �أوىل من ت�أويل هذه
الآية وتلك؛ لتتفق مع مذهب الأ�شاعرة �أو املعتزلة مث ًال من املتكلمني ولي�س لهذا
�أوحى اهلل تعاىل القر�آن لر�سوله عليه ال�صالة وال�سالم»( .)1
خام�سا« :القر�آن والفل�سفة» يف �سياق اخلطابات ال�سابقة عليه
ً

ومن �أهم امل�ؤلفات التي �سبقت كتاب «القر�آن والفل�سفة» يف تو�ضيح �أ�صالة
الفل�سفة الإ�سالمية والرد على مزاعم امل�ست�شرقني الغربيني كتابات الأ�ستاذ الإمام
حممد عبده؛ خا�صة تلك التي ُعنيت بالرد على مزاعم كل من :رينان وهانوتو(.)2
ال�سامي ،والتفريق بينهما،
والتمدن
آري
ُّ
حيث �أك َرث الأخري «من ذكر ُّ
التمدن ال ّ
ّ
ال�سامي،
التمدن
آري هو الذي ظف َر بق ُْرنة ُّ
و�أنّ �أحدهما قه َر الآخر ،و�أنّ ُّ
التمدن ال ّ
ّ
وما ي�شبه ذلك»(  ،)3وكذلك رده على فرح �أنطون يف بحثه عن «ابن ر�شد وفل�سفته»
وزعمه �أنّ امل�سيحية كانت �أك َرث ت�سامحُ ً ا مع العلم والعلماء من الإ�سالم(.)4
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .201
( )2حممد عبده ،الأعمال الكاملة ،حتقيق وتقدمي حممد عمارة ،دار ال�شروق ومكتبة الإ�سكندرية ،الطبعة الثانية،
(1427هـ2006 /م) ،اجلزء الثالث «الإ�صالح الفكري ،والرتبوي ،والإلهيات»� ،ص .338-337
()3املرجع ال�سابق� ،ص  ،218ويت�ضمن الرد مقاالت �ستة �إ�ضافة �إىل كلمات عن طعن الإفرجن يف الإ�سالم،
ال�صفحات .256-215
( )4وذلك حتت عنوان «اال�ضطهاد يف الن�صرانية والإ�سالم» �ضمن الأعمال الكاملة ملحمد عبده ،ال�صفحات
.368-257
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بحث فيها الإمام �أهم
و�إىل جانب تلك الردود هناك «ر�سالة التوحيد» التي َ
الق�ضايا الكالمية ،خا�صة ما يتعلقُ بالق�ضاء والقدر ،وحرية الإرادة الإن�سانية� ،إىل
جانب بحث ِه فل�سفة ابن ر�شد ،و�آراء املتكلمني يف الوجود وعلم املنطق والوالية
ال�صوفية�...إلخ(.)1
كتاب املهند�س علي يو�سف «الرد على
ويف ال�سياق ذاته [الردود] يقع ُ
رينان» ،الذي �صدر عن دار الآداب ،عام (1326هـ1908 /م) .وهو عبارة عن
ترجمة لن�ص رينان عن الفرن�سية �إ�ضافة �إىل تعليقات نقدية �ضمنها امل�ؤلف يف
حا�شية الكتاب .وجدير بالذكر �أنّ امل�ؤلف كان من �أوائل املهتمني بالفل�سفة عل ًما
أريخا ،حيث خ ّلف عدة كتيبات �صغرية عن الفارابي ،ور�سائل �إخوان ال�صفا،
وت� ً
والتوحيدي
ف�ض ًال عن ع�شرات املقاالت اخلا�صة بفال�سفة الإ�سالم :كابن �سينا،
ّ
وغريهما والتي ن�شرها مبجلة الآداب.
وهناك �أي�ضً ا كتاب حممد لطفي جمعة «تاريخ فال�سفة الإ�سالم ،درا�سة
�شاملة عن حياتهم و�أعمالهم ونقد حتليلي عن �آرائهم الفل�سفية» ،والذي طبع للمرة
الأوىل عام (1342هـ1924 /م) .وقد و�ضعه امل�ؤلف بق�صد الإجابة عن �أ�سئلة
ثالثة ،هي :هل لنا حقًّا �أجداد يف الفكر والعقل؟ وهل له�ؤالء الأجداد قيمة يف
ميدان العلم احلديث؟ و�أين كتبهم؟ وما مكانتهم بني ظهراين الفال�سفة الذين نقر�أ
تراجمهم ونرى �صورهم ونعرث ب�شذور من �أقوالهم يف الكتب واملجالت وال�صحف؟
( )1حممد عبده ،ر�سالة التوحيد ،مرجع �سابق� ،ص .568 -377
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ومن الكتب التي اهتمت بت�أ�صيل احلياة العقلية يف الإ�سالم كتاب ال�شيخ عبد
املتعال ال�صعيدي «الو�سيط يف تاريخ الفل�سفة» ،وهو يف الأ�صل عبارة عن مقاالت
من�شورة يف جملة الأزهر ظهرت يف عقد الثالثينيات �إىل جانب مقاالت �أخرى
لكل من :اخل�ضريي ،والأهواين ،وحممد يو�سف مو�سى ،و�آخرين .ومن �أهم
امل�سائل التي �أبرزها هذا الكتاب متييز �صاحبه ما بني املباحث الفل�سفية الأ�صيلة
إ�سالمي اخلال�ص ممثلة يف علم الكالم
(فل�سفة امل�سلمني) التي تعرب عن الفكر ال ّ
و�أ�صول الفقه ،والفل�سفة الإ�سالمية املتمثلة يف الينابيع الفكرية املختلفة لفال�سفة
الإ�سالم ،وهو ما عرب عنه بعنوان «الفل�سفة الإ�سالمية الداخلية واخلارجية»( .)1
وبطبيعة احلال؛ هناك امل�ؤ َّلف الأ�شهر يف هذا املجال �أال وهو كتاب «متهيد
لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية» لل�شيخ م�صطفى عبد الرازق( ،)2والذي قدم فيه ر�ؤية
إ�سالمي يف كتابات امل�سلمني
تلم�س ن�ش�أة التفكري
جديدة تقو ُم على ُّ
الفل�سفي ال ّ
ّ
�أنف�سهم قبل �أنْ يت�صلوا بالفل�سفة اليونانية ويدر�سوها درا�سة وافية .وقد تتبع فيه

( )1عبد املتعال ال�صعيدي ،الو�سيط يف تاريخ الفل�سفة الإ�سالمية ،مكتبة اجلامعة الأزهرية ،القاهرة ،الطبعة
اخلام�سة ،دون تاريخ� ،ص  7وما بعدها .كما ذهب مع كل من ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق و�أحمد ف�ؤاد
الأهواين وحممد عبد الهادي �أبو ريدة �إىل �أن الكندي من �أئمة التجديد باعتباره �أول « الفال�سفة امل�شائني»،
و�أول من مهد الطريق للنظر العقلي يف الثقافة الإ�سالمية ،و�أول من �أعمل النقد يف الفكر الفل�سفي الوافد من
الثقافات الأخرى.
()2راجع مناق�شة مو�سعة ملا ورد يف هذا الكتاب �ضمن تقدمينا له بعنوان « م�صطفى عبد الرازق» وكتابه التمهيد:
مدر�سة فل�سفية يف رحاب اجلامعة امل�صرية» �ضمن �إ�صدارات هذا امل�شروع.
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«جملة نظر الغربيني �إىل الفل�سفة الإ�سالمية وحكمهم عليها منذ ا�ستقرت معامل
النه�ضة احلديثة لتاريخ الفل�سفة �إىل �أيامنا هذه� ،أي منذ �صدر القرن التا�سع ع�شر»( .)1
ومن هنا جاء عر�ضه لآراء كل منِ :ت ِّنمان ( Tennemannت 1234هـ/
1819م) والتي �ضمنها يف كتابه «املخت�صر يف تاريخ الفل�سفة»( �( )2ص ،)8-4
وفكتور كوزان (ت 1263هـ1847 /م) �( Cousinص  )9-8التي �أعلنها يف
حما�ضراته يف تاريخ الفل�سفة بجامعة باري�س ،و�إرن�ست رنان  Renanالتي �أوردها يف
كتابيه «ابن ر�شد ومذهبه» ،و «تاريخ اللغات ال�سامية» (�ص ،)12-10وجو�ستاف
دوجا  Gustave Dugatالتي �ضمنها يف كتابه «تاريخ الفال�سفة واملتكلمني من
امل�سلمني»( �( )3ص ،)13و ُمنك (ت 1284هـ1867 /م)  Munkيف كتابه «�أم�شاج
من تاريخ الفل�سفة اليهودية والعربية» (�ص.)15-14
يتابع حممد يو�سف مو�سى �إ ًذا يف كتابه «القر�آن والفل�سفة» هذا املنحى
الت�أ�صيلي كما هو مو�ضح ب�صورة خا�صة يف كتاب التمهيد .وذلك عرب ف�صوله
الأربعة التي تناولت عالئق «القر�آن والفل�سفة واملجتمع الذي يدعو �إليه» (الف�صل
الأول) ،و�أكدت �أن «طبيعة القر�آن تدعو للتفل�سف» (الف�صل الثاين) ،وبحثت
( )1م�صطفى عبد الرازق ،متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية ،جلنة الت�أليف والرتجمة والن�شر ،القاهرة1944 ،م،
�ص .3
( )2ن�شر كتاب تنمان هذا لأول مرة بالأملانية �سنة 1812م ،فيما ينقل ال�شيخ م�صطفى عبد الرازق اقتبا�ساته عن
الرتجمة الفرن�سية للكتاب والتي قام بها الفيل�سوف الفرن�سي كوزان (ت � )1847سنة 1829م.
( )3طبع للمرة الأوىل بباري�س �سنة 1889م.

تقــدمي

61

61

م�س�ألة «ذات اهلل و�صفاته» (الف�صل الثالث) ،ثم عرجت �أخ ًريا على بحث م�س�ألة
«العدالة الإلهية» (الف�صل الرابع) ،و�أبرزت �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها �أخ ًريا
حتت عنوان «نتيجة وخامتة».
ويف كل �أولئك؛ ت�ؤكد ف�صول الكتاب �أن مذاهب املتكلمني يف جمموعها
�صحيحا ما ذهب �إليه «تنمان» من �أن
م�ستوحاة من القر�آن الكرمي �أو ًال ،و�أنه لي�س
ً
القر�آن عاق امل�سلمني عن التقدم يف الفل�سفة ثان ًيا ،وثالثًا �أن ثمة عوامل �أخرى
كان لها �أثرها يف فل�سفة امل�سلمني ،و�أن عدم �إفادة املتكلمني من القر�آن الكرمي
الإفادة الكاملة قد حال دون «�أن نعرف كيف ن�صل بالقر�آن �إىل معرفة اهلل املعرفة
احلقة التي ي�ؤمن بها القلب قبل العقل� ،أي �إىل املعرفة التي ال ي�صل �إليها العقل
وحده»( .)1
�ساد�سا� :أهم ق�ضايا الكتاب
ً
( )1الفل�سفة القر�آنية و�أبرز نواحيها

ينطلق امل�ؤلف يف بيان العالقة التي جتمع القر�آن الكرمي بالتفل�سف من عدة
اعتبارات ي�أتي يف مقدمتها:

.

�أن القر�آن الكرمي -مبا �أنه دعوة للنا�س جمي ًعا على اختالف حظوظهم من

( )1حممد يو�سف مو�سى ،القر�آن والفل�سفة ،مرجع �سابق� ،ص .201
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العقل والقدرة على التفكري -منه ما يتجه للقلب ليتفتح للموعظة؛ ومنه ما
يتجه للعقل ل ُي ْذعن للمنطق والدليل؛ ومنه -بجانب هذا وذاك -ما ي�شتمل
على احلقيقة �سافرة كما يفهمها اجلميع؛ ومنه �أي�ضً ا ما يجيء يف �شكل �أمثال
ي�ضربها اهلل للنا�س ﱹﮨ ﮩ ﮪ ﮫﱸ [العنكبوت.]43 /
و�إذا كان ذلك كذلك؛ كان القر�آن َح ِر ًّيا �أن ي�صل �إىل ما �أراد اهلل من الهداية
وتبيني احلق من الباطل ،فيما كان النا�س فيه من �أمر مريب قبل نزوله ،مما
يت�صل بكل من :اهلل ،والعالمَ  /الطبيعة ،والإن�سان.
وبحكم ابتعاد العامل كث ًريا �أو قلي ًال عن العقيدة احلقة؛ كان ال بد �إ ًذا من
�أن يتجه القر�آن لت�صحيح العقيدة قبل كل �شيء ،ولبيان احلق فيما كان
عليه النا�س يف بالد العرب التي كان يتمثل فيها الديانات وامللل املختلفة
العديدة( .)1ويخل�ص امل�ؤلف من كل ما �سبق ومن ا�ستعرا�ض احلياة العقلية
والدينية التي كان عليها العرب قبل جميء الإ�سالم �إىل القول« :كل هذا
يدل على �أنه كان للعرب قبيل ظهور القر�آن �شيء من النظر العقلي يف بع�ض
النواحي الفل�سفية ،و�إن مل يكن ذلك قائ ًما على �أ�سا�س �أو منهج معروف
حمدود ...كان للعرب يف هذه الفرتة من تاريخهم �شيء من التفكري فيما

( )1املرجع ال�سابق� ،ص .6
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يت�صل بالألوهية والعالمَ والبعث واحلياة الأخرى .وكان لهذا ،كث ًريا ما يثور
اجلدل يف هذه امل�سائل ،وبخا�صة بني �أهل ال ِّن َحل املختلفة»( .)1
وبطبيعة احلال؛ ف�إن و�ض ًعا كهذا ،ي�ستدعي �أن يقول القر�آن الكلمة الفا�صلة
فيما كانوا فيه يختلفون ،و�أن يبني احلق فيما عليه النا�س من اعتقادات وعادات ،ما
ي�ستلزم �أن يجادل بطبيعة احلال املخالفني ملا �أراد �أن يقرر من اعتقادات جديدة.
ومن هنا «كان ال بد كذلك من �أن يكون القر�آن نف�سه مو�ضع �أخذ ورد وجدال
بني الذين �آمنوا به وبني الذين �ضلوا على ما هم عليه من دين وعقيدة ،وبخا�صة،
والقر�آن نف�سه بـ (حكم) طبيعة تكوينه ،وا�شتماله على كثري من الآيات التي
يعار�ض بع�ضها بع�ضً ا يف بادئ الر�أي (ظاهر الأمر) ،يدعو �إىل كثري من (�إعمال)
التفكري من ( ِقبل) الأن�صار ومن ( ِقبل) اخل�صوم على ال�سواء»( .)2
يتح�صل مما �سبق �إ ًذا �أن القر�آن الكرمي قد نزل يف بيئة كانت يف �أم�س حاجة
�إليه من جهة ،وم�ستعدة لتلقيه من جهة �أخرى .ناهيك ب�أنه يدفع قارئيه الذين
أعد العرب وامل�سلمني للتفل�سف
يتدبرونه �إىل �أنحاء من التفكري الفل�سفي ،ما � ّ

( )1املرجع ال�سابق� ،ص  10وهو ينقل هذا الكالم عن كتاب التمهيد لل�شيخ م�صطفى عبد الرازق� ،ص 112-111
وي�ستطرد يف الهام�ش :وكان هذا اجلدل للدفاع عن �أديانهم املوروثة �ضد الدخيلة عليهم ،و�أحيانًا انت�صا ًرا لدين
�إبراهيم الذي كانوا يلتم�سونه.
( )2حممد يو�سف مو�سى ،القر�آن والفل�سفة ،مرجع �سابق� ،ص .10
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(علمي الكالم و�أ�صول الفقه) ،ولفل�سفة الرتاث الإغريقي الذي عرفوه فيما
بعد .فما املق�صود بالتفل�سف الذي �أدى �إليه ا�شتغال امل�سلمني بتدبر �آيات الذكر
احلكيم قبل �أن يتعرفوا �إىل الفل�سفة الإغريقية �إبان ع�صور الرتجمة؟
هنا ي�ؤكد امل�ؤلف �أنه �إذا كان املق�صود بالفل�سفة املعرفة احلقة هلل والكون
ال�سماوي والأر�ض/الطبيعة والإن�سان� ،أو هي نظر العقل يف تفكريه الذي ُيراد به
معرفة حقائق الوجود يف العالمَ الأكرب املحيط بالإن�سان ،والعالمَ الأ�صغر الذي
هو الإن�سان ،واملبد�أ الأول لذلك كله؛ �إذا كان هذا هو تعريف الفل�سفة والغاية
التي تهدف �إليها ،ف�إن القر�آن الكرمي قد ا�شتمل على خمتلف اجلوانب الفل�سفية
الإلهية والطبيعة والإن�سانية.
كما ي�ؤكد امل�ؤلف يف بيانه �أن طبيعة القر�آن الكرمي تدعو للتفل�سف« :لو �أن
القر�آن كان كتاب ت�شريع و�أخالق فح�سب ،ما كان -على ما نعتقد -يثري ما يثري
من نقا�ش وتفكري فل�سفي .ذلك ب�أنه قد ال يكون ع�س ًريا كل الع�سر �أن ي�أخذ املرء
نف�سه مبا يرى من ت�شريع جديد يحدد العالقات بينه وبني �أمثاله من النا�س ،وقد
ال يكون كذلك ع�س ًريا كل الع�سر �أن يغري املرء ،بحكم البيئة اجلديدة التي يجد
نف�سه فيها ،من �أحكامه الأخالقية ومعايريه ملا يكون (ي�صدر) منه ومن غريه من
�أعمال ،لي�صف بع�ضها باخلري وبع�ضها بال�شر .لكن القر�آن مع هذا وذاك ،كتاب
دين ،كتاب عقيدة ،جاء ليغري ما توا�ضع عليه العرب وغري العرب من عقائد جتري
جمرى الدم من الإن�سان� ... ،إ ًذا كان من ال�ضروري �أن يثري القر�آن ،وهذا �ش�أنه
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وطبيعته ،ما �أثار من اجلدل والتفكري؛ �سواء �أكان من الذين �أخل�صوا حقًّا بقلوبهم
للدين اجلديد� ،أم من الآخرين �أي�ضً ا الذين دخلوا يف الإ�سالم ويف قلوبهم كثري �أو
قليل مما كانوا عليه من دين وعقائد مل يتخل�صوا متا ًما منها»( .)1
ولكن لأن القر�آن قد بني احلق فيما يتعلق مب�شاكل الألوهية والطبيعة؛ ف�إننا
نرى امل�سلمني يف فجر الإ�سالم مل تكن الغاية من تفكريهم النظري البحث عن
احلقيقة يف هذه النواحي كما كان ذلك غاية تفكري غريهم من املتفل�سفني من
�أبناء الأمم الأخرى .مبعنى �أنه بعد �أن وقر يف نفو�س امل�سلمني �أنهم حازوا احلقيقة
الكاملة فيما يتعلق بهذين املبحثني بوا�سطة الوحي الإلهي ان�صرفوا �إىل �شرحها
واالنت�صار لها .وهكذا مل يتجهوا �إىل التفل�سف كما �أُثر عن اليونان؛ لأنهم وجدوا
يف القر�آن ما ا�ستغنوا به عن كل فل�سفة �إلهية وطبيعية �أخرى.
وي�ضيف امل�ؤلف �إىل ما �سبق �سب ًبا �آخر� ،أال وهو�« :أن حرارة العقيدة وتفهم
القر�آن الذي كان حديث عهد بالنزول من لدن اهلل العليم احلكيم ،ملك عليهم
�ألبابهم وعقولهم ،فق�صروا جهودهم على فهمه وفهم حديث الر�سول �-صلوات اهلل
و�سالمه عليه -وعلى ا�ستنباط ما يف هذين امل�صدرين العظيمني املقد�سني من حكمة
وت�شريع و�أخالق (يتم) بها عمارة العالمَ و�سعادة النا�س يف الدنيا والآخرة»( .)2
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .33
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .12
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ويقول يف مو�ضع �آخر« :وهذه العوامل (وهي) :النهي عن اجلدل ،روعة
القر�آن وجالله وت�أثر العرب بذلك �إىل �أكرب احلدود ،اال�ستغراق يف احلرب ،وجود
الر�سول ح ًّيا (بني جماعة امل�ؤمنني) ،كان لها بال ريب �أثرها يف االن�صراف من
جانب امل�سلمني عن معار�ضة القر�آن بع�ضه ببع�ض ،وحماولة ا�ستخراج ما يدعو �إليه
من �آراء فل�سفية تت�صل باهلل وبالعامل وبالإن�سان .وبخا�صة وقد وجدوا يف القر�آن
ما يروي ظم�أهم وما ُي�سكن حريتهم ُوطل َعتهم (تطلعاتهم) يف هذه النواحي»( .)1
وبعد �أن بني امل�ؤلف وجهة نظره العامة بخ�صو�ص هذا الأمر ،كان عليه �أن
يثبتها ب�شيء من التف�صيل؛ ف�شرع يف بيان ا�شتمال القر�آن الكرمي على �أ�صول كل
من :الفل�سفة الإلهية ،والطبيعية ،والإن�سانية ،واالجتماعية()2؛ فكان بذلك داع ًيا
�إىل تفل�سف امل�سلمني فيما بعد ،ومن �أجل �أن نتبني �أ�س�س املجتمع الذي دعا �إليه
القر�آن الكرمي.
(�أ) الفل�سفة الإلهية والطبيعية يف القر�آن

وفيما يتعلق با�شتمال القر�آن على الفل�سفة الطبيعية ينطلق امل�ؤلف من
القول �إن املفكرين والفال�سفة قد �أتعبوا �أنف�سهم يف قدمي الزمن وحديثه بحثًا عن
املبد�أ الأول للوجود� ،إنهم اختلفوا يف ذلك اختال ًفا كب ًريا� .أما القر�آن فقد جاء
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .35
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .31 - 15
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يف كل هذه امل�شاكل بالقول الف�صل ،ودلل على احلق الذي جاء به يف كل منها
باحلجج العقلية املنطقية والأداة العقلية والوجدانية التي ي�ؤمن بها العقل والقلب
م ًعا .كما ي�ؤكد �أي�ضً ا �أنه لي�س من الي�سري ح�صر الآيات القر�آنية التي تدل على
وجود اخلالق  ،و�صو ًال �إىل �إعادة الت�أكيد ب�أن القر�آن قد ا�شتمل على �أ�صول
الفل�سفتني الإلهية والطبيعية ،مدح�ضً ا بذلك فكرة �أن العامل قد تك َّون وحده كما
يقول الدهريون.
يف هذا ال�سياق يربز امل�ؤلف دليل العناية الذي ذكره ابن ر�شد يف كتابه
«الك�شف عن مناهج الأدلة يف عقائد امللة» ومفاده بيان مقدار عناية اخلالق 
الفائقة البالغة بالعامل الذي خلقه ،فجعله على نظام عجيب وارتباط تام بني
�أجزائه .ويخل�ص �إىل القول� :إن القر�آن قد وجه نظر الإن�سان �إىل ما خلق اهلل من
ال�سماوات والأر�ض وما بينهما من عوامل وخملوقات عديدة ،حتى �إذا �أعمل
الإن�سان عقله فيها و�صل حت ًما �إىل الإميان بوجود �إله عليم حكيم ،و�إىل �أن هذه
العوامل املختلفة من �صنعه تعاىل .وهكذا حل القر�آن م�شكلة الألوهية واخللق
م ًعا ،فاهلل لي�س «املحرك الأول» كما زعم �أر�سطو ،ولي�س جمرد «�صانع» �صنع ما
�صنع ثم تركه بال عناية �أو رعاية� ،أو دون علم تام مبا يكون منه.
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(ب) الفل�سفة الإن�سانية واالجتماعية يف القر�آن

�أما فيما يتعلق ب�إبراز جوانب الفل�سفة الإن�سانية واالجتماعية التي ا�شتمل
عليها القر�آن؛ فيذكر امل�ؤلف ا�شتمال القر�آن على فل�سفة تتعلق بالإن�سان يف
خمتلف حاالته و�أو�ضاعه؛ باعتباره فر ًدا� ،أو ع�ض ًوا يف �أ�سرة� ،أو ع�ض ًوا يف جمتمع
�صغري �أو كبري� ،أو ع�ض ًوا يف �أمة� ،أو ع�ض ًوا يف جماعة الإن�سانية كلها .ومن ثم مل
يهمل القر�آن ناحية من هذه النواحي ،فكان بذلك وا�ض ًعا للأ�س�س العامة التي
يقوم عليها املجتمع ال�سليم الذي دعا �إليه.
ويخل�ص من خالل ا�ستعرا�ض ق�سمات هذه الفل�سفة الإن�سانية االجتماعية
الراقية �إىل �أن اهلل رفع �ش�أن الإن�سان باعتباره فر ًدا ،وذلك مبا �أبطل من عبادة غريه
وال�س َدنَة «ووفر له الكرامة التامة مبا رفع عنه من �سلطان رجال
تعاىل ،كالأ�صنام َّ
الدين وكهنته ،فال و�سطاء وال �شفعاء بني املرء وربه ،وال ق�سي�س �أو كاهن يغفر له
ما يريد من ذنوبه»(  .)1وهكذا �أبطل القر�آن الكرمي عبادة الإن�سان للإن�سان� ،سواء
رئي�سا� ،أو �أم ًريا� ،أو وزي ًرا...
ق�سي�سا� ،أو ً
كان الأخري حاك ًما� ،أو فرعونًا� ،أو كاه ًنا� ،أو ً
�إلخ ،وبهذا تتحقق احلرية الإن�سانية يف متام العبودية هلل كما قال مت�صوفة الإ�سالم.
ومبا �أن الإن�سان اجلديد قد �صار ح ًّرا من ِر ْبقَة الأ�صنام والأزالم وال�سدنة
والأحبار والرهبان ،فقد ترتب على نيله تلك احلرية �أن ي�صبح م�س�ؤو ًال عن عمله،
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .24
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فال يحمل عنه �أحد �شي ًئا من وزره ﱹ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ.
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﱸ [الزلزلة ،] 8-7 /ﱹ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱﱸ [ فاطر.]18 /
وتب ًعا لكون الإن�سان مدن ًّيا بالطبع؛ وع�ض ًوا يف جماعة ،تكون له حقوق
وواجبات اجتماعية؛ ولذلك جند القر�آن زاخ ًرا يف هذه الناحية بكثري من املبادئ
والو�صايا التي ال جند ما يقاربها يف �أية فل�سفة �إن�سانية اجتماعية لأي فيل�سوف يف
قدمي الزمان �أو حديثه على ال�سواء .فالقر�آن الكرمي ي�أمرنا بالإنفاق مما رزقنا اهلل من
املال وجعلنا م�ستخلفني فيه ،والقر�آن ي�ؤكد وجوب الوفاء مبا يكون من عقود وما
يربم من عهود بني الأفراد وبني اجلماعات ،والقر�آن ي�ؤكد �ضرورة التزام الأمانة
والعدالة والإن�صاف ولو كان ذلك على ح�ساب �أنف�سنا �أو الوالدين والأقربني،
والقر�آن ي�ساوي بني النا�س جمي ًعا فال فرق بني �أحد و�آخر يف احلقوق والواجبات
االجتماعية العامة ،والقر�آن يحث �أخ ًريا -ولي�س �آخ ًرا -على �ضرورة ال�صفح
والعفو ومقابلة ال�سيئة باحل�سنة حي ًنا ،ودفع ال�سيئة مبثلها يف غري اعتداء وجتاوز عن
احلد حي ًنا �آخر.
ويخل�ص امل�ؤلف من جميع ما �سبق �إىل القول�« :إن القر�آن العظيم ،مبا
ا�شتمل عليه من �أ�صول الفل�سفة الإلهية والطبيعية ،قد دفع امل�سلمني للتفل�سف
مبعناه الوا�سع  ...وهو مبا و�ضع من �أ�صول الفل�سفة الإن�سانية واالجتماعية ومبا
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قرره من �أ�صول الفل�سفة الأخالقية قد دعا (�أي�ضً ا) بقوة لإقامة املجتمع ال�سليم
ال�صالح للحياة القوية العزيزة املاجدة .هذه احلياة التي تقوم على هذه الدعائم وما
�إليها من �سبيل :الإميان باهلل م�صدر كل خري ،والعدالة والأمانة والوفاء ،والت�سامح
والعفو مع َمن ي�صلحهم العفو والإغ�ضاء عما يكون منهم من �إ�ساءة ،وامل�ساواة بني
النا�س جمي ًعا يف احلقوق والواجبات العامة ،وحرية العقل والتفكري ،واالعتزاز
بالإن�سان وكرامته� ،إىل غري ذلك كله مما ال ي�صلح للحياة الطيبة بدونه»(.)1
( )2التوفيق بني الدّ ين والفل�سفة

�شغلت ق�ضية «التوفيق بني الدين والفل�سفة» م�ساحة مهمة من اهتمامات
وكتابات حممد يو�سف مو�سى بحيث توزعت على �أغلب �أعماله الفل�سفية .ومن
الالفت للنظر يف هذا ال�سياق �أن اهتمامه بها يعود �إىل مرحلة مبكرة ن�سب ًّيا من
حياته .ففي عمل من �أول �أعماله املطبوعة ،ونق�صد به كتابه عن ابن «ر�شد الفيل�سوف»،
جنده يتحدث عما �أ�سماه �إح�سا�س فيل�سوف قرطبة بر�سالته ،حيث يقول:
وقدمه �إليه ،وحينما
ابن ر�شد احلفيد من اخلليفة ّ
«حينما ق ّر َب ُ
ابن طفيل َ
ندب ُه لتلخي�ص كتب املُعلم الأول (�أر�سطو) و�شرحها ،مل يفعل ذلك اعتبا ًطا �أو
عن هوى وميل خا�ص؛ بل ِلنقُلْ �إنه فعل ما فعل عن ميل خا�ص لأبي الوليد
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .31
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وحبه للعمل الذي ندبه له ،وقدرته
(ابن ر�شد) يرجع �إىل عرفانه به وبا�ستعداده ُ
على اال�ضطالع بالر�سالة التي ُك ّلف بها� )...( .إنّ همه (ابن ر�شد) كان �شي ًئا �آخر
(غري اللحاق ببالط ال�سلطان) ،و�إنّ غايته كانت غاية �أخرى ،و�إنه لي�شعر �شعو ًرا
عميقًا بتلك املهمة �أو الر�سالة التي نيطت به )....( .هذه الر�سالة على ما نعتقد
كانت االنت�صاف للفل�سفة ور ّد االعتبار لها و�إحياءها بعد ما لقيت من الغزايل،
الدين �أو ال�شريعة .وتلك الر�سالة �أ�سمى الر�ساالت التي
والتوفيق بينها وبني ّ
ُ
الظروف
يندب لها نف�سه فيل�سوف متدين ،وهي مع هذا ر�سالة جعلتها �أم ًرا الز ًما
إ�سالمي قبل ابن ر�شد وكان يجتازها يف ع�صره �أي�ضً ا»(.)1
التي اجتازها التفك ُري ال ّ
وقد �سبق �أن ذكرنا ما قاله يف هذا الكتاب عن معا�صري ابن ر�شد-
ابن باجة وابن طفيل -وجهودهما يف التوفيق بني الدين والفل�سفة .فبعد �أن
ا�ستخل�ص ما يف ق�صة حي بن يقظان من درو�س وعرب خا�صة بهذا الأمر نراه
ينتقل للحديث عن �أثر هذا املناخ الفكري التوفيقي يف ابن ر�شد �إذ يقول« :حالة
كهذه ،التي ُوجد فيها فيل�سوفنا ،كانت تتطلب بال ريب من يعمل بقوة على
االنت�صاف للفل�سفة و�إحيائها والتوفيق بينها وبني ال�شريعة ،وقد كان ابن ر�شد هو
رجى لهذه الر�سالة؛ فقد جمع بني اال�ستعداد لها ،واحلظوة لدى �أمري ي�شجع
املُ ّ
على الفل�سفة ويقرب رجالها»(.)2
( )1حممد يو�سف مو�سى ،ابن ر�شد الفيل�سوف ،مرجع �سابق� ،ص .27-23
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .30
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ويخل�ص بعد ذلك �إىل �أن حماولة ابن ر�شد للتوفيق بني احلكمة وال�شريعة
هي �أهم الو�سائل التي ر�آها (و�أهلته كذلك) لتحقيق الر�سالة التي ندب نف�سه لها،
و�أن هذه املحاولة منه ومن �أ�سالفه هي معقد الطرافة يف الفل�سفة الإ�سالمية؛ على
نحو ما يقول امل�ست�شرق الفرن�سي ليون جوتييه( .)1ولأنه يتابع جوتييه يف قوله هذا
ويتحدث عن تلك امل�س�ألة عند ابن ر�شد يف كتابيه« :ابن ر�شد الفيل�سوف» و«الدين
والفل�سفة يف ر�أي ابن ر�شد وفال�سفة الع�صر الو�سيط»؛ جنده يتابع الإ�شادة بنف�س
املنحى يف كتاباته الأخالقية حيث يقول يف مقالة له عن م�سكويه �ضمن كتابه
فل�سفة الأخالق يف الإ�سالم و�صالتها بالفل�سفة الإغريقية مع مقالة يف الأخالق
يف اجلاهلية والإ�سالم قبل ع�صر الفل�سفة ،حتت عنوان «نزعته التوفيقية»:
«وهكذا نرى يف �أبي علي نزعة ت�سوق لالختيار بني خمتلف املذاهب،
والتوفيق بني ما يختار ليجعل منه وحدة متما�سكة ونظا ًما قائ ًما بنف�سه يف الأخالق؛
ثم تبعثه هذه النزعة �أي�ضً ا للتوفيق بني ما يختار من �آراء وبني ما ينا�سبها من حكم
ال�شريعة؛ لأنها كما يقول« :هي التي تق ّوم الأحداث وتعودهم للأفعال املر�ضية،
وتعد نفو�سهم لقبول احلكمة وطلب الف�ضائل ولبلوغ ال�سعادة ...واملرء ال يحتاج
ال�شريعة يف حال دون حال �أو طور دون طور؛ �إنه حمتاج لها يف كل حاالته؛ (حتى
تهديه وتقومه �إىل احلكمة البالغة ليتوىل تدبري نف�سه �إىل �آخر عمره)� ...إنه �إذن
( )1ليون جوتييه ،املدخل �إىل درا�سة الفل�سفة الإ�سالمية ،مرجع �سابق ،املقدمة.
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ي�أخذ عن جالينو�س وعن �أفالطون وعن �أر�سطو ،وعن غري ه�ؤالء جمي ًعا ،وميزج
مزجا ال ت�ضيع به �سمات تلك املذاهب»(.)1
ذلك كله مبا ي�أخذه من ال�شريعة ً
لي�س ذلك فح�سب؛ بل نراه يف تعاليقه على بع�ض النقاط التي �أثارها
جولدت�سيهر يف كتابه «العقيدة وال�شريعة يف الإ�سالم»؛ خا�صة تلك التي قال
فيها� :إن العقل مل يكن له �سلطان يف الدين قبل املعتزلة! ي�ؤكد على العك�س من
ذلك �أن «القر�آن م�شحون بتنبيه النا�س على التعقل والتفكر ،وكان الفكر قبل
املعتزلة �سدي ًدا م�ستقي ًما ف�صار معق ًدا كث ًريا»(.)2
ويف تعاليقه على ما ذكره ليون جوتييه يف كتابه «املدخل �إىل درا�سة الفل�سفة
الإ�سالمية» من «�أن نظرية ابن ر�شد كان لها �سوابقها يف املدار�س الفل�سفية
اليونانية» .بالقول يف الهام�ش« :نعم؛ من احلق �أن نقرر -كما يذكر امل�ؤلف� -أن
العالقة بني الدين والفل�سفة� ،أو ال�شريعة واحلكمة ،لها �أ�صلها الإغريقي الذي
ال ينكر؛ و�أن حماوالت فال�سفة الإ�سالم يف �سبيل التوفيق بني هذين الطرفني
م�سبوقة مبحاوالت كثري من رجال املذاهب الفل�سفية يف الع�صر القدمي� .إن الباحث
يف تاريخ التفكري الديني والفل�سفي يجد �أن كل املدار�س الفل�سفية تقري ًبا يف
ذلك الع�صر قد احتفظت مبكان �صغري �أو كبري للم�سائل الدينية ،وحر�صت على
الدين الذي له فائدته اخللقية واالجتماعية؛ كما يجد نزعة ت�أ�سي�س عالقة طيبة
( )1الطبعة الثانية ،مطبعة الر�سالة 1364 ،هـ1945 /م� ،ص  .110-109والطبعة الأوىل ظهرت يف �سبتمرب 1942م.
( )2حا�شية �ص .91
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بني الدين والفل�سفة تزيد قوة عند فيلون  Philonاليهودي ،و�أمثاله من متفل�سفي
مدر�سة الإ�سكندرية ،وعند بع�ض �آباء الكني�سة امل�سيحية.
�أما يف الإ�سالم؛ ف�إن الذي َيفهم الإ�سالم و ُروحه وتعاليمه ،التي تدعو
للأخذ بالو�سط يف كل الأمور ،وتوجب الإ�صالح بني املتخا�صمني والتوفيق بني
املتنافرين؛ والذي در�س تاريخ الإ�سالم وخا�صة الناحية العملية – نقول �إن الذي
فهم الإ�سالم ،ودر�س تاريخ العلوم الإ�سالمية وتطورها ،يرى �أن ُروح التوفيق
ب�صفة عامة كانت طاب ًعا للم�سلمني يف كل الفروع النظرية تقري ًبا� .إنه كان كلما
وجدت مذاهب خمتلفة �أو متعار�ضة ،وجدت مذاهب متو�سطة حتاول التوفيق
بينها وت�صل بني ما تباعد منها ،والتاريخ قدميه وحديثه �شاهد على �صدق ما نقول.
ففي علم الكالم -مث ًال -جند مذهب الأ�شعري و�س ًطا بني مذهب ال�سلف القائم
على الت�سليم مبا جاء به القر�آن واحلديث من غري تعر�ض لت�أويله ت�أوي ًال عقل ًّيا،
ومذهب املعتزلة الذي يقوم على الت�أويل ...ويف الفل�سفة جند حماولة الفارابي
التوفيق بني �أفالطون و�أر�سطو ،كما جند �أن من مميزات امل�شائني العرب ب�صفة عامة
نزعة التوفيق بني كثري من املذاهب الفل�سفية ال�سابقة .ومن احلق �أي�ضً ا� ،أن نقرر �أن
الفال�سفة امل�سلمني التزموا يف هذه الناحية ،ناحية التوفيق بني الدين والفل�سفة،
طريقة واحدة ،و�إن اختلفوا يف التفا�صيل بعد اتفاقهم على الأ�صول؛ كما �أنهم
ت�أثروا يف ذلك بالفال�سفة الإغريق ،الذين واجهوا نف�س امل�شكلة وا�ضطروا �إىل
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معاجلتها وحلها»( .)1ويف الواقع مل يكتف امل�ؤلف بذلك؛ و�إمنا �ساهم بدوره يف
عملية التوفيق هذه على نحو ما �سنف�صل خالل عر�ضنا لق�ضايا الكتاب.
�ساب ًعا :جهود امل�ؤلف التوفيقية يف �أبرز الق�ضايا الكالمية

م�ضى زمن النبي  وامل�سلمون على ر�أي واحد وعقيدة واحدة ،بحيث
مل ُير َو عن �أحد من ال�صحابة على اختالف طبقاتهم وكرثة عددهم -فيما ي�ؤكد
املقريزي� -أنه �س�أل الر�سول عن معنى �شيء مما و�صف الرب  به نف�سه الكرمية
يف القر�آن الكرمي وعلى ل�سان نبيه حممد  ،بل كلهم فهموا ذلك و�سكتوا عن
الكالم يف ال�صفات ،ولهذا يذكر امللطي (ت  377هـ987 /م) �أن من �أ�صول �أهل
ال�سنة الإميانَ بالقدر خريه و�شرهَ ،
وترك املِراء واجلدال واخل�صومات يف الدين(.)2
ثم حدث يف �آخر �أيام ال�صحابة ما �أطلق عليه ال�شهر�ستاين «بدعة القول
بالق ََدر» على يد معبد اجلهني و�آخرين .وبطبيعة احلال ا�ستند القدرية فيما ذهبوا
�إليه �إىل �آيات من القر�آن ي�ؤخذ منها �إ�ضافة اخلري وال�شر �إىل الإن�سان نف�سه وتقديره،
ال �إىل اهلل وحده .والواقع �أنه بدل �أن يلقى هذا الطرح القائل بحرية الإرادة
الإن�سانية واملنت�صر لق�ضية العدل يف مواجهة ال�سلطة ،موافقة ال�سلطة الفكرية
ممثلة يف الفقهاء واملحدثني ،كان ن�صيب القائلني به �أن «ترب�أ منهم املت�أخرون من
()1ليون جوتييه ،املدخل �إىل درا�سة الفل�سفة الإ�سالمية ،مرجع �سابق� ،ص .198 -196
( )2حممد يو�سف مو�سى ،القر�آن والفل�سفة ،مرجع �سابق� ،ص .36
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ال�صحابة (والتابعني) ( )...و�أو�صوا �أخالفهم ب�أن ال ي�سلموا على القدرية وال
ي�صلون على جنائزهم وال يعودوا مر�ضاهم»(!)1
ونتيجة لذلك كانت نهاية معبد اجلهني �أن �صلبه عبد امللك بن مروان عام
( 80هـ699 /م) ،وقيل :بل قتله لهذا ال�سبب نف�سه (القول بالق ََدر) احلجاج
الثقفي .وبطبيعة احلال؛ ف�إن تلك حجة واهية� ،أعني قتله غرية على الدين ،خا�صة
�أن هذا احلكم �صدر من �أكرث النا�س ا�ستبدا ًدا وابتعا ًدا يف الآن نف�سه عن الدين.
وهنا ال بد لنا من كلمة تو�ضح الأ�سباب احلقيقية ملحنة �أولئك املعتزلة خا�صة
�أن امل�ؤلف �أورد الروايات ال�سابقة دون �أن يعلق �أو يعقب عليها ،مكتف ًيا بالقول:
«وكانت هذه امل�شكلة ،م�شكلة القدر� ،أول م�س�ألة ظهر اخلالف فيها بهذا املظهر
ال�شديد» ،متاب ًعا منظومة �أهل ال�سنة التي حتذر على ل�سان النبي  من مغبة �أن
ُي�ضرب القر�آن بع�ضه ببع�ض ،و�أن يت�سع اجلدال يف املت�شابه من �آي الذكر احلكيم،
داع ًيا �إىل �ضرورة الإميان مبا ت�شابه علينا بال بحث؛ وذلك حتى ال ن�ضل كما �ضلت
�أمم قبلنا.
�إال �أن امل�ؤلف بذلك يناق�ض نف�سه متا ًما وهو الذي عاب على ال�سلف يف
مو�ضع �آخر من كتابه امتناعهم عن الت�أويل ،ودعا كما �سبق �أن بينا �إىل �ضرورة
()1البغدادي ،الفرق بني الفرق ،دار الآفاق اجلديدة ،بريوت ،ط1973 ،1م� ،ص  .15وينقل امل�ؤلف قو ًال �شبي ًها
بهذا عن الإ�سفراييني ذكره يف كتابه التب�صري (�ص ،)14قارن بـ القر�آن والفل�سفة� ،ص .37
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ا�شتغال اخلوا�ص بالت�أويل ،و�أن يقف العامة عند حدود �أن الآيات املت�شابهات ال
تقول بالت�شبيه والتج�سيم! على �أية حال؛ يعود امل�ؤلف لي�ؤكد ثانية �أن «كراهة
معار�ضة القر�آن بع�ضه ببع�ض مل يكن �سببها خوف امل�سلمني �أن يظهر القر�آن
متعار�ضً ا �أو متهاف ًتا غري متما�سك ،و�إمنا كانوا يخافون اجلدل يف الدين والبحث
عما �سكت القر�آن والر�سول عن بيانه ...اعتقا ًدا منهم �أن معرفة هذا امل�سكوت
عن بيانه ،لو كان ذلك ممك ًنا ،ال تفيدهم يف حياتهم الدنيا �أو يف الأخرى»(!)1
وحقيقة الأمر �أن تلك احلجة بر�أيي �أقبح من ذنب الت�أويل ولو كان خاط ًئا!
فمن جهة ،قد يف�ضي ظاهر هذا الكالم با�شتمال القر�آن على ما ال فائدة منه
خا�صة القول« :كما كانوا يعتقدون �أن معرفة هذا امل�سكوت عن بيانه ،ال تفيدهم
يف حياتهم الدنيا �أو يف الأخرى»! وهو ما رف�ضه احل�سن الب�صري رف�ضً ا قاط ًعا حني
قال« :ما �أنزل اهلل من �آية �إال وهو يحب �أن ُيعلم ما �أراد بها»(.)2
ومن جهة �أخرى ،ف�إن ما يرونه �سب ًبا لغلق باب اجلدل (االجتهاد) �أراه �سب ًبا
�أدعى لفتح باب الت�أويل كيال «يظهر القر�آن متعار�ضً ا �أو متهاف ًتا غري متما�سك»
للبع�ض من ناحية ،ومن �أجل �أن يتوافق ذلك مع �إمياننا ب�أن القر�آن حمال �أوجه و�أنه
بحكم كونه دعوة للنا�س جمي ًعا «منه ما يجعل للعقل ليذعن للمنطق والدليل،
وكان منه بجانب هذا وذاك ما ي�شتمل على احلقيقة �سافرة [كما] يفهمها اجلميع،
( )1حممد يو�سف مو�سى ،القر�آن والفل�سفة ،مرجع �سابق� ،ص .38
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .41
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ومنه ما يجيء يف �شكل �أمثال ﱹ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﱸ [العنكبوت/
 ،)1(»]43كما ذكر امل�ؤلف نف�سه يف �أول كتابه من ناحية �أخرى.
نعود �إ ًذا �إىل بيان «ال�سياقات» التي �صاحبت ن�ش�أة و�صريورة القول بالقدر،
وع�صفت بثالثة من ر�ؤو�س املذهب دفعة واحدة؛ حتى تت�ضح ال�صورة كاملة قدر
الإمكان للقارئ .ويف هذا ال�سياق ُيذكر �أن ك ًّال من معبد اجلهني وعطاء بن ي�سار
كانا ي�أتيان �إىل احل�سن الب�صري «في�س�أالنه ويقوالن :يا �أبا �سعيد �إن ه�ؤالء امللوك
ي�سفكون دماء امل�سلمني وي�أخذون الأموال ويقولون� :إمنا جتري �أعمالنا على
قدر اهلل .فقال :كذب �أعداء اهلل»(.)2
غري �أن هذا املوقف ال�صريح �سرعان ما تراجع عنه الب�صري حتت ال�ضغوط
املزدوجة من قبل ممثلي ال�سلطتني :ال�سيا�سية والدينية م ًعا .فقد حدث �أن �أر�سل
�إليه اخلليفة عبد امللك بن مروان ر�سالة ي�ستف�سر فيها عن قوله بالقدر ،فرد عليه
بر�سالة �شرح فيها حيثيات قوله ،معل ًال �إياه مبالب�سات خا�صة تتمثل يف حر�صه
الت�أكيد على نفي ن�سبة املعا�صي �إىل اخلالق  .يقول الب�صري يف موقفه اجلديد:
«كل �شيء بق�ضاء وقدر �إال املعا�صي»! ،وهي �صيغة معدلة تراجع بها احل�سن عن

( )1املرجع ال�سابق� ،ص .6
( )2ابن قتيبة ،الإمامة وال�سيا�سة ،مكتبة م�صطفى البابي احللبي1969 ،م ،اجلزء الثاين� ،ص .28
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�أقواله ال�سابقة( )1وبخا�صة بعدما عاين بنف�سه مقتل كل من معبد اجلهني وغيالن
الدم�شقي (قتل 99هـ718 /م) بينما ُذبح اجلعد بن درهم ،حتت املنرب يوم عيد
الأ�ضحى ،على يد خالد بن عبد اهلل الق�سري ،وايل الكوفة� ،سنة (120هـ/
738م)! بعد وفاة الب�صري بنحو عقد من الزمان(.)2
ومن الثابت تاريخ ًّيا �أن ال�سلطة الأموية كانت ترفع راية اجلرب خفاقة عالنية
من �أجل �أن «تربر حتتها مظامل احلكم ومفا�سده ال�شائعة ،ف�ض ًال عن تربير �شرعية
وجودها �أ�ص ًال باعتبار �أن ذلك كله �إمنا كان ق�ضاء من اهلل وقد ًرا مقدو ًرا( .وال راد
لق�ضاء اهلل و�أمره!)»( .)3وما �أف�ضلها من ذريعة لت�صفية اخل�صوم ،و�إعمال القتل
والتعذيب فيهم دون هوادة ،ودون اعرتا�ض كذلك! فعندما قتل عبد امللك
ابن مروان مناف�سه الأ�شد عمرو بن �سعيد� ،أمر ب�أنْ ُينادى يف �أ�صحابه� :إن �أمري
امل�ؤمنني قد قتل �صاحبكم مبا كان من الق�ضاء ال�سابق والأمر النافذ ،ومن هنا
ا�ست�شعر الأمويون اخلطر الكامن يف �آراء معبد اجلهني وعطاء بن ي�سار اللذين كانا
ي�ستفتيان احل�سن الب�صري كما ذكرنا من قبل.
( )1احل�سن الب�صري ،ر�سالة يف القدر� ،ضمن :حممد عمارة ،ر�سائل العدل والتوحيد ،دار الهالل1971 ،م ،ج،1
�ص .63وانظر �أي�ضً ا :ال�شريف املرت�ضى ،الأمايل ،حتقيق :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار الكتاب العربي،
بريوت ،ج � ،1ص  .153وكذلك� :إح�سان عبا�س ،احل�سن الب�صري ،دار الفكر العربي1952 ،م� ،ص .172
()2راجع تف�صيالت �أو�سع لتلك امل�س�ألة يف كتابنا :والة و�أولياء ،ال�سلطة واملت�صوفة يف �إ�سالم الع�صر الو�سيط ،تقدمي
ر�ضوان ال�سيد ،ال�شبكة العربية للأبحاث والن�شر ،بريوت2009 ،م� ،ص .230 -226
( )3عبد اجلواد يا�سني ،ال�سلطة يف الإ�سالم -العقل الفقهي ال�سلفي بني الن�ص والتاريخ ،املركز الثقايف العربي ،الدار
البي�ضاء ،املغرب ،الطبعة الثانية2000 ،م� ،ص .133 ،132
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وهنا �أكتفي بهذا القدر املوجز( ،)1و�أنتقل �إىل مراجعة امل�ؤلف يف نقطة طاملا
�أ�شار �إليها يف �أكرث من مو�ضع يف كتابه �أال وهي الت�أكيد على �أن املعتزلة قد ك َّونوا
مذهبهم بعي ًدا عن القر�آن �أو ًال ،ثم راحوا يلتم�سون منه ال�سند له والدليل عليه
من القر�آن الكرمي( ،)2با�ستثناء قولهم يف امل�س�ألة اخلا�صة بالوعد والوعيد والتي-
بح�سب امل�ؤلف -ك َّونوا مذهبهم فيها من القر�آن نف�سه ،مبعنى �أنهم وجدوا فيه
الإيحاء والدليل م ًعا(.)3
والواقع �أن هذا احلكم ال ي�ستقيم مع احلقائق التاريخية املتعلقة بن�ش�أة
مذهب االعتزال من جهة ،ومع بع�ض ما ذكره امل�ؤلف نف�سه يف موا�ضع متفرقة من
كتابه من جهة �أخرى .ففيما يتعلق بال�شق الأول ت�شري احلقائق التاريخية �إىل �أن
()1وذلك نظ ًرا ل�ضيق امل�ساحة ،عل ًما ب�أنني قد بد�أت بالفعل الإعداد لدرا�سة مطولة حول هذا الأمر حتت عنوان
«حت ّوالت ال�سلطة واملحنة يف الإ�سالم».
()2يقول يف ت�أكيد ذلك على �سبيل املثال يف ال�صفحة  102وبعد �أن �أتى على تعليل الطربي �إن ال�سبب الذي
من �أجله �أ ّول قوله تعاىل :ﱹ ﭥ ﭦ ﭧﱸ [الأنعام ]103/هو �إخبار املوىل � أن وجو ًها يف
القيامة �إليه ناظرة ،ما ن�صه�« :إن ال�صراحة التي عرب بها هذا املف�سر وامل�ؤرخ عن ال�سبب الذي من �أجله �أ ّول قوله
تعاىل :ﱹ ﭥ ﭦ ﭧﱸ  ...يجعلنا نرى �أثر القر�آن واحلديث يف التوجيه �إىل ر�أي فل�سفي خا�ص
يذهب �إليه من يراه ثم يدافع عنه كما ي�ستطيع .بينما جند يف نواح �أخرى �أن �صاحب املذهب يك ّون مذهبه
ت�صحيحا ملوقفه و�سن ًدا له لدى امل�سلمني -الدليل(�أو ًال) ،م�ستوح ًيا القر�آن وغري القر�آن ،ثم يلتم�س بعد هذا
ً
له من القر�آن ورمبا من احلديث �أي�ضً ا ،مع ما قد يكون يف ذلك من الع�سر �أحيانًا .ويف مثل هذه احلاالت الثانية،
ال يكون القر�آن هو الذي �أوحى بالر�أي �أو بالفكرة ،بل هو الذي ال ُتمِ َ�س منه ال�سند تقوية للر�أي ود ْر ًءا للتهمة
عن الذاهب �إليه .ورمبا كان �أكرث ما نرى من ذلك يف �آراء املعتزلة ،التي �صاروا �إليها بعد �إعمال العقل و�شيء
من التفكري اليوناين».
( )3حممد يو�سف مو�سى ،القر�آن والفل�سفة ،مرجع �سابق� ،ص .179
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م�ؤ�س�سي االعتزال كانوا على ات�صال وثيق بالثقافة الإ�سالمية يف ع�صرهم خا�صة
الفقه والت�صوف ،بل جند من ر�ؤو�س القوم من ا�شتغل بهذين الأمرين كعمرو بن
عبيد (ت142هـ759 /م) والذي كان يقول يف حقه امل�أمون:
		
«كلكم مي�شي رويد
�إال عمرو بن عبيد»

كلكم يطلب زيد

واجلالل الدواين� ،شارح العقائد الع�ضدية (ت 142هـ759 /م) ،ويحيى
ابن معاذ ...وغريهم.
الأمر الثاين� :إن ما ذهب �إليه امل�ؤلف يخالف ما قد �سبق وذكره يف كتابه من �أنه
قد وجد قبل املعتزلة من املف�سرين واملحدثني من ا�ستخدم نهج الت�أويل ل�صرف
الآيات املت�شابهات عن معناها الظاهري .وعلى ر�أ�س ه�ؤالء يذكر امل�ؤلف جماهد
املكي املحدث املعروف وتلميذ ابن عبا�س َ«حبرْ ُ هذه الأمة يف معرفة القر�آن»،
ومنهم �أي�ضً ا عطية العويف (ت 111هـ729 /م) وغريهما( .)1وال�شك عندي �أن
املعتزلة قد ت�أثروا مبثل هذه التوجهات الت�أويلية املبكرة يف تكوين مذهبهم ،ومل
يك ِّونوه بحكم �سبقهم يف معرفة الرتاث الفل�سفي كما يذكر امل�ؤلف بعي ًدا عن
القر�آن ثم ذهبوا يلتم�سون منه ال�سند له والدليل عليه.
( )1انظر �ص .100
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ننتقل الآن لتو�ضيح النقاط التوفيقية التي �أبرزها امل�ؤلف عند تناوله ملختلف
الق�ضايا الكالمية ،فتابع يف بع�ضها ر�أي الأ�شعرية ،وتابع يف �أكرثها ر�أي املعتزلة،
ووفق بني هذا الر�أي وذاك يف �أغلبها.
( )1م�س�ألة الر�ؤية

هذه امل�س�ألة هي �إحدى م�سائل النزاع املهمة بني �أهل ال�سنة واملعتزلة ،والتي
يجد فيها ب�سهولة كل منهما �سنده من القر�آن الكرمي ،وهي ترجع �إىل االختالف
يف ت�ص ّور ذات اهلل تعاىل وت�ص ّور ما يجب �أن يكون من ِن�سْ َب ٍة بني ال�شخ�ص الرائي
واملو�ضوع املرئي .وبعد �أن �أتى امل�ؤلف على وجهتي النظر املتعار�ضتني� :أهل
ال�سنة و�إباحة النظر ،واملعتزلة و�إنكار جواز وقوع الر�ؤية( ،)1و�أكد امتناع �أو ا�ستحالة
�إمكانية اجلمع بني هاتني الوجهتني� ،أخذ يف بيان ر�أيه التوفيقي على النحو التايل:
«علينا الآن بعد ما تقدم كله� ،أن نتقدم بكلمة ق�صرية يف هذه اخل�صومة
العنيفة التي دارت حول ت�أويل �آيات من القر�آن تتعلق بذات اهلل و�صفاته� .إنه
حني نفى املعتزلة جواز �أن ُيرى اهلل يف الدنيا �أو الآخرة ،بنوا مذهبهم على �أنه
من غري املعقول ومما ال ميكن ت�ص ّوره �أن ُيرى �أي �شيء بالعني �إال �إذا كان يف جهة
�أ�ص ًال �أو تاب ًعا (�أي ملا كان يف جهة) كالأج�سام والهيئات .ثم بعد هذا ا�ضطروا �إىل
( )1حممد يو�سف مو�سى ،القر�آن والفل�سفة ،مرجع �سابق� ،ص .110 -99
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ت�أويل الآيات الدالة على جواز ما جزموا با�ستحالته� .أما �أهل ال�سنة ،فقد ا�ستوحوا
مذهبهم من القر�آن واحلديث .ثم ب�إزاء موقف املعتزلة منهم َمن ذهب �إىل القول
كيف فيه وال انح�صار للمرئي يف جهة خا�صة
ب�أن اهلل �سيرُ ى ولكن على َو ْج ٍه ال َ
من الرائي .ومنهم من قال �إن هذه الر�ؤية �ستكون يف تلك احلالة ِعل ًما باهلل بنوع
خا�ص من الإدراك ،يزيد عن علمنا به الآن يف هذه احلياة بالعقل و�أدلته»(.)1
بعد ذلك ي�ستنكر ال�شيخ ذهاب املعتزلة �إىل قيا�س �أمور الآخرة على �أمور
هذه احلياة احلا�ضرة ،فيذهبون لهذا �إىل تقرير ا�ستحالة �أن ُيرى اهلل ما دام ذلك
ي�ستوجب -كما هو ال�ش�أن يف كل مرئي يف احلياة الدنيا� -أن يكون ج�س ًما يف جهة
ما! ثم يبد�أ بتو�ضيح ر�أيه اخلا�ص يف هذه امل�س�ألة فيقول:
«�إن من احلق ،على ما نعتقد� ،أن نقول :بجواز ر�ؤية اهلل بالعني يف الآخرة،
بل �إنها �ستكون ملن ي�شاء ُ
اهلل من خلقه يف الدار الأخرى! وذلك هو �صريح القر�آن
واحلديث� .أما كيف تكون هذه الر�ؤية ،فمن املمكن �أن نذهب فيها �إىل ر�أي َمن
يقول (بع�ض املعتزلة والطربي يف تف�سريه) �إنها �ستكون بال كيف وال �إحاطة من
ينعم به
الرائي له تعاىل .كما لنا �أن نزيد على هذا ب�أنها قد تكون ر�ؤية �أمت مما قد ُ
احلق يف هذه احلياة ،يف حلظات الو�صول� .إنهم حني يفنى الواحد منهم
ال�صوفية ّ
ح�س له وجو ًدا ،ال يرى �إال اهلل وحده على �صفة مل ي�ستطع حتى
عن نف�سه ،فال ُي ُّ
( )1املرجع ال�سابق� ،ص  109بت�صرف.
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أحد منهم التعب َري عنها ،وذلك ل�ضيق لغة الكالم التي نعرفها .هذا الر�أي
الآن � ٌ
(التوفيقي الذي ذهبنا �إليه)� ،أو هذا الفر�ض ،قد يكون �أ ْدنى �إىل احلق يف م�س�ألة
ُّ
ال يعلم احلق فيها ،وبعبارة �أدق ما �سيكون احلال فيها �إال اهلل وحده� ،أما نحن ،فلن
تنك�شف لنا هذه احلالة �إال يف الدار الأخرى»(.)1
( )2م�س�ألة الكالم

ويق�صد بها كالم اهلل :هل هو قدمي قدم املوىل ؟ �أم هو حادث خملوق؟
فقد ذهب �أهل ال�سنة �إىل �أن «القر�آن؛ مبعنى الكالم النف�سي القائم بذات اهلل،
قدمي ،واحلادث هو الكلمات التي كتب بها ،والأ�صوات التي ن�سمعها من الق ّراء
تعترب دالئل عليه»( .)2على حني ذهب املعتزلة �إىل �أنه «حادث خملوق ،ككل
()3
ع�سر لأي من
�شيء يف الوجود ما عدا ذات اهلل وحدها»  .وبطبيعة احلال؛ مل َي َ
الفريقني اال�ستدالل ملذهبه من القر�آن الكرمي.

( )1املرجع ال�سابق� ،ص .110
( )2املرجع ال�سابق� ،ص  118وذلك لأن موقفهم و�سط بني غلو احلنابلة من امل�شبهة القائلني بقدم القر�آن حتى
احلروف والأ�صوات من جهة ،وغلو املعتزلة القائلني بحدوث القر�آن من كل نواحيه من جهة �أخرى .وبهذا
الر�أي ّ
حكم الأ�شاعرة اللغة والعقل والنقل ،وخل�صوا من �شنعة القول بخلق القر�آن ب�صفة عامة كما هو ر�أي
املعتزلة� ،أو بقدمه وقدم كل ما يت�صل به حتى اجللدة والغالف! كما ذهب �إليه امل�شبهة .انظر �ص .117
( )3املرجع ال�سابق� ،ص .113
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وكعادة ال�شيخ؛ بعد �أن �أتى على ذكر وجهتي النظر املتعار�ضتني(� )1شرع يف
بيان ر�أيه التوفيقي يف �ضوء قبوله ورف�ضه لبع�ض الأفكار واملقوالت التي قال بها
الفريقان .فمن ناحية؛ �أكد ال�شيخ وقوف الأ�شاعرة موقفًا و�س ًطا بني غلو احلنابلة
من امل�شبهة من جهة ،وغلو املعتزلة من جهة �أخرى ،و�أنهم بتو�سطهم هذا قد
ّ
حكموا ك ًّال من اللغة والعقل والنقل ،وخل�صوا من �شنعة القول بخلق القر�آن
ب�صفة عامة كما هو ر�أي املعتزلة� ،أو بقدمه و ِق َدم كل ما يت�صل به كما ذهب
�إليه امل�شبهة( .)2ويف كل الأحوال ،علق ال�شيخ بالت�أييد واملوافقة �أو االعرتا�ض
واملخالفة على بع�ض الت�أويالت التي قال بها الفريقان بح�سب ما هو مو�ضح يف
اجلدول �أعاله.
ويف املح�صلة؛ يخل�ص ال�شيخ �إىل �أن ت�أويل الأ�شاعرة للآيات التي خاطب
بها اهلل مو�سى -عليه ال�سالم -لي�س من ال�سهل �أن ي�سرتيح العقل �إليه ،و�أنه
�شخ�صا مل يخلقه بعد.
من العبث كما قال املعتزلة �أن يخاطب اهلل يف الأزل ً
ومي�ضي ال�شيخ بعد ذلك يف �إ�ضافة ت�أويل جديد بدي ًال عن ذلك الذي قال به
الأ�شاعرة .وبذلك ال يكتفي ال�شيخ بنقد هذا الفريق �أو ذاك ،وال بالقبول التام
لكافة مقوالت هذا املذهب �أو ذاك؛ و�إمنا يتبنى من كل فريق ما يكون بح�سبه
�أدنى للحق ومتوافقًا مع العقل والنقل يف �آن واحد.
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .120 -111
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .117
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( )3م�س�ألة �صدور ال�شر عن اخلالق 

دار االختالف بني �أهل ال�سنة واملعتزلة يف هذه امل�س�ألة حول قدرة
املوىل  هل هي كاملة ومطلقة ،فله �أن يخلق ما ي�شاء من خري �أو �شر ،ولي�س
َّ
ي�ستقل وحده بخلق �أفعاله� ،أم �أنه من اال�ستحالة مبكان ت�ص ّور �إرادة
للإن�سان �أن
اهلل لل�شر؟! وبعد �أن �أتى ال�شيخ على جملة اال�ستدالالت التي قال بها �أهل
ال�سنة واملعتزلة ،حيث يذهب الأ�شاعرة �إىل القول ب�أن اهلل يخلق ال�شر كما يخلق
اخلري؛ لأنه تام القدرة ،على حني يذهب املعتزلة �إىل �أنه ال يخلق ال�شر وال يريده؛
لأنه عادل كل العدل وكامل كل الكمال( ،)1ي�شرع كعادته يف بيان ر�أيه اخلا�ص
يف هذه امل�سالة.
ي�ؤكد امل�ؤلف بداية �أنه لي�س من املهم تقرير من هو على حق من هذين
الفريقني ،خا�صة �أن ذلك �أمر ع�سري �إىل حد كبري .وبعد �أن �أعاد الت�أكيد على ما
كان للقر�آن من �أثر يف تكوين مذهب �أهل ال�سنة واال�ستدالل له ،ومقدار ما �أفاد
املعتزلة منه �أي�ضً ا يف اال�ستدالل ملذهبهم ،يقول�« :أما �أن اهلل تام القدرة ،فهذا مما
ال ريب فيه ،ولكن لنا �أن نرى �أنه ال �شيء َي ُح ّط من اهلل وقدرته �إن ترك ُ
اهلل ذا ُته
للإن�سان احلرية والقدرة على �أن يعمل �أو يرتك ما ي�شاء ،متى كان اهلل قاد ًرا على
التدخل يف حتديد �إرادة الإن�سان وقدرته� .إمنا كان ذلك ينال منه (من قدرة اهلل) لو
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .153 - 145
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حد من �إرادته وقدرته ،وجعل للإن�سان احلرية والقدرة اللتني
كان غريه هو الذي ّ
يح�سهما يف �أفعاله»(.)1
ينطلق ال�شيخ من اتفاق الفريقني على �أن اهلل يعلم �أز ًال كل ما �سيكون من
خري �أو �شر ،وعلى �أنه يريد اخلري وي�أمر به ،و�أنه يف مقدوره لو �أراد �أن مينع حدوث
ال�شر؛ �إىل القول�« :إ ًذا يكون من املنطق �أن نرى �أن هذا ال�شر ،الذي كان يف قدرته
(تعاىل) �أن مينع ح�صوله يف هذا العامل ،من �أعمال الإن�سان �أو غري الإن�سان (ما
ُي�سمى بالطبيعة) ،تع ّلقت �إرادته ب�أن يكون (ح�صول ال�شر رمبا لغاية ال نعرفها) ،ما
دام مل ُيرِد �أن مينعه وهو عامل ب�أنه �سيكون  ...ف�ض ًال عن هذا وذاك ،يجب �أن نفرق
بني �إرادة و�إرادة� .إن من احلق �أن املرء يريد �أن يعمل ما يجب �أن يعمله ،ولكنه قد
يريد �أحيانًا �أن يعمل �شي ًئا� ،أو �أن يعمل غريه �شي ًئا ما وهو كاره� ،أو غري حمب له،
ولكنه يريده على كل حال ف�إذا تركنا الإن�سان �إىل اهلل ،كان لنا ،على ما نرى� ،أن
نقول ب�أن اهلل يريد اخلري وهو حمب له ،وب�أنه يريد ال�شر �أي�ضً ا (!!) -حتى �إن هذا
ال�شر ال ميكن �أن يوجد لو مل ُيرده -وهو كاره له (!!) ،مبعنى �أنه يريد منا �أن نطيع
و�أن نكون �أخيا ًرا ،وهو حمب ملا يكون منا من طاعة وعمل خري ،ويريد من بع�ض
النا�س املع�صية وبع�ض الأعمال التي نعتربها �ش ًّرا ،وهو كاره لهذا الذي يكون من
املع�صية وال�شر ،ولكنه ّقدره و�أراد �أز ًال �أن يوجد خلري العامل ب�صفة عامة»(.)2
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .154
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .155
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والواقع �أن هذا الت�أويل �أكرث ف�سا ًدا بر�أيي مما ورد على ل�سان الأ�شاعرة من
الت�صريح بخلق اهلل لل�شر ،ف�ض ًال عن �أنه ال يحل الإ�شكال �أ�ص ًال على الرغم من
زعم امل�ؤلف �أن هذا ت�أويل «يحفظ هلل عدالته وكمال �إرادته وقدرته ،و�أن �أح ًدا
مل يزعم حتى الآن �أنه ُوفق �إليه يف هذه امل�شكلة التي تتعلق بذات اهلل و�صفاته
البعيدة عن الإدراك والإحاطة بها»( .)1فامل�س�ألة ال تخرج عن �أحد احتمالني:
نق�صا بحقه تعاىل� ،أو
�إما ن�سبة خلق ال�شرور يف العامل �إىل اهلل تعاىل ،وهو ما يعد ً
ن�سبتها �إىل الإن�سان �أو �أي �شيء �آخر (على �سبيل املثال القبول بالتف�سري العلمي
للكوارث الطبيعية ككون الزالزل ناجتة عن �ضعف يف الق�شرة الأر�ضية� ...إلخ).
�أما الت�سليم ب�أنها من�سوبة �إىل اخلالق  مع ت�أويل ذلك ب�أنه حلكمة قدرها
منذ الأزل! فت�أويل ال ي�سرتيح له العقل؛ خا�صة �أن الر�أي القائل بن�سبة املعا�صي
وال�شرور للخالق �سبحانه وتعاىل قد �أجرب القائلني به على الت�صريح بت�أويالت فا�سدة
منها على �سبيل املثال ت�أويل املجاعات والأعا�صري والفي�ضانات (بل والهزائم
الع�سكرية!) ب�أنها ابتالء من املوىل � ،أو ت�أويل الأوبئة والأمرا�ض ب�أنها تكفري
عن ذنوب اخللق ،ولكن �إن �صح ذلك فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية -مع �أنه
غري �صحيح متا ًما� -أو فيما يتعلق ب�إ�صابة �شخ�ص بالغ مكلف مبر�ض ما ،فكيف يتم
ت�أويل �إ�صابة الأطفال ال�صغار الذين مل يرتكبوا ذنوبًا بعد ب�أمرا�ض م�ستع�صية؟
هنا يخرج علينا البع�ض ليقولوا ب�أن يف �إ�صابتهم بتلك الأمرا�ض ابتالء لآبائهم
( )1املرجع ال�سابق بت�صرف� ،ص .156
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و�أمهاتهم وتكف ًريا عن بع�ض ذنوبهم! وبالطبع هذا ت�أويل �أ�شد �سق ًما؛ لأن ن�ص
القر�آن الكرمي وا�ضح ب�أنه ﱹ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﱸ!
ومن جهة �أخرى� ،إذا �صح ن�سبة خلق املعا�صي �إىل اهلل �سبحانه وتعاىل
فما دور �إبلي�س �إذن؟ وكيف يتم ت�أويل العديد من الآيات القر�آنية التي تن�سب
املعا�صي وال�شرور �إىل فعل ال�شيطان كقوله تعاىل حكاية عن مو�سى -عليه ال�سالم:
ﱹﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﱸ [الق�ص�ص .]15 /و�أخ ًريا،
ف�إن امل�ؤلف الذي عاب من قبل على املعتزلة قيا�س �أمور الآخرة على ما يجري يف
هذه احلياة الدنيا ،نظ ًرا للفارق ،يقي�س هنا فعل اهلل  بفعل الإن�سان! �أ�ضف
�إىل ذلك �أي�ضً ا �أن القول ب�إرادة املوىل عز وجل املع�صية من بع�ض النا�س وهو كاره
ملا يكون من املع�صية ي�ضع اخلالق  يف خانة املُكره واملُجرب! تعاىل عن ذلك
عل ًّوا كب ًريا! �أخ ًريا -ولي�س �آخ ًرا -كيف ي�ست�سيغ ال�شيخ قول ما �سبق مع �إنكاره
ما ذهب �إليه الأ�شاعرة من ن�سبة الإ�ضالل والهداية �إىل اهلل  ،ومع ت�أكيده �أن
وجود ال�ضالني الأ�شرار دليل على اختالف الطبائع يف قبول ما منه يكون الهدى
�أو بالإعرا�ض عنه ،ال على �أنه مبثابة ظلم �أو �إكراه من اهلل تعاىل()1؟
الواقع� ،أن املعتزلة يف تناولهم لهذه امل�س�ألة -م�س�ألة خلق املعا�صي
وال�شرور -مل يكن تناولهم لها مبعزل عن الهم الأكرب �أال وهو «العدل الإلهي»
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .174
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�أحد �أهم �أ�صول مذهبهم اخلم�سة؛ ومن ثم جاء ت�صورهم -ملدى قدرة اهلل وعموم
خلقه ،ولكماله وعدالته ،وفيما يت�صل بهذا وذاك من العالقة بينه وبني الإن�سان-
مت�سقًا مع هذا املبد�أ الكالمي اخلطري .ومن هنا �أي�ضً ا جاء ت�سا�ؤلهم :هل اهلل عام
القدرة واخلالقية ،فهو يخلق كل ما ي�صدر عن الإن�سان من عمل حتى ما كان
مع�صية و�ش ًّرا؟ �أم �أنه منزه لكماله عن خلق ال�شر والآثام؟ وهل يرتتب على ذلك
�أنه يهدي من ي�شاء وي�ضل من ي�شاء� ،أو �أنه لي�س لنا �أن نن�سب �إليه �إغراء �أحد
و�إ�ضالله؟ و�أخ ًريا هل عدالة اهلل التي و�صف نف�سه بها توجب حتقيق ما وعد به
من ثواب املطيع� ،أو وعد بعقاب العا�صي ال�شرير؟ �أو �أن له -لأنه مطلق الإرادة
ومتام القدرة وعظيم الرحمة� -أن يعذب من ي�شاء ،ويغفر ملن ي�شاء؟
( )4م�س�ألة الهداية والإ�ضالل

حني عر�ض ال�شيخ جلملة املذاهب والآراء اخلا�صة مب�س�ألة «الإ�ضالل
والهداية» �ضمن الف�صل الرابع املعنون «العدالة الإلهية» ،والذي ناق�ش فيه على
التوايل م�سائل :الإرادة الإن�سانية ،والإ�ضالل والهداية ،والعدالة واجلور �أو الوعد
والوعيد؛ بد�أ كعادته يف عر�ض �آراء �أهل ال�سنة الأ�شاعرة القائلة ب�أن «اهلل ُ
يخذل
من ي�شاء عن الإميان في�ضله عن �سبيل الر�شاد ،ويوفق من ي�شاء للإميان وللهداية
�إىل هذا ال�سبيل»( ،)1و�أنه «يهدي من ي�شاء وي�ضل من ي�شاء؛ لأنه مطلق الإرادة
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .159 -158
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والقدرة»( ،)1ولآراء املعتزلة القائلة ب�أن «الهدى وال�ضالل يخلقهما العبد لنف�سه،
�إذا ما �أعانه اهلل باللطف �أو خذله فحرمه �إ ّياه»( )2و�أن «اهلل يهدي من ي�ستحق
الهداية ب�إميانه ،وي�ضل من ي�ستحق الإ�ضالل بكفره وف�سقه»(.)3
ثم ي�شرع بعد ذلك يف م�سعى التوفيق بني هذين الر�أيني املتناق�ضني
فيقول�« :ألي�س لنا �أن نقول �أخ ًريا كلمة يف املو�ضوع من حيث ذاته ،ال من
الناحية املذهبية؟ بلى ،و�إ ًذا ،فلنحاول .ر�أينا �أهل ال�سنة حر�صوا يف مذهبهم على
�أن يجعلوا هلل دائ ًما كامل القدرة واحلرية على �أن يعمل ما ي�شاء كما ي�شاء ،و�إال
مل يكن �إل ًها حقًّا .كذلك ر�أينا �أن املعتزلة حر�صوا على �أن يجعلوا اهلل مع كمال
حريته وقدرته ،عاد ًال كل العدل ،و�إال مل يكن �إل ًها حقًّاٌّ .
وكل من الفريقني يجد
له �سن ًدا من القر�آن ومن العقل �أي�ضً ا.
ونحن من جانبنا نرى �أن �إل ًها حمدود الإرادة والقدرة بفعل الغري ،لي�س �إال
�إل ًها عاج ًزا ،و�أن �إل ًها مطلق الإرادة والقدرة يف غري حكمة ونظام ،لي�س �إال �إل ًها
م�ستبدا ال ي�صلح به العامل .فلم يبق �إال �أن يكون الإله احلق ،الذي به ي�ستقيم
ًّ
�أمر العامل� ،إل ًها قد ّقدر �أز ًال بحكمته �أن ي�سري العامل بجميع عنا�صره (الطبيعة
واحليوان والإن�سان) على نظام خا�ص؛ و�أال يتدخل يف �أعمال الإن�سان �إال بقدر
( )1حممد يو�سف مو�سى ،الإ�سالم وحاجة الإن�سانية �إليه ،مرجع �سابق� ،ص .78
( )2حممد يو�سف مو�سى ،القر�آن والفل�سفة ،مرجع �سابق� ،ص .170
( )3حممد يو�سف مو�سى ،الإ�سالم وحاجة الإن�سانية �إليه ،مرجع �سابق� ،ص .80
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حمدود ،ما دام قد �أمده بالعقل الذي به يت�صرف يف هذه احلياة ،وما دام �س ُي�س�أل
يف الدار الآخرة عن �أعماله يف هذه الدار الدنيا.
وبعبارة �صريحة ،الإله احلق احلكيم هو الذي جعل من نف�سه لإرادته
وقدر من حكمة ،وعلم ما �سيكون عليه كل
وقدرته بع�ض احلدود ح�سبما ر�أى ّ
َمن خلقه من هدى و�ضالل ،ح�سب طبيعته وا�ستعداداته واتباعه عقله �أو هواه.
أحد من �إرادته �أو قدرته ،ويكون يف الوقت نف�سه
حد � ٌ
وبذلك ال يكون اهلل قد ّ
عاد ًال �أي�ضً ا متام العدالة»(.)1
على �أن امل�ؤلف مل يعمد يف نهاية املطاف �إىل ح�سم الأمور كما فعل الفريقان
(الأ�شاعرة واملعتزلة)؛ و�إمنا �شدد على �أنه ال «ميكننا ،ولعله مل يمُ ِّكن �أح ًدا حتى
الآن �أن يعرف ويحدد بال�ضبط املدى الذي يكون لق ََدر اهلل الذي ال بد �أن يكون،
والذي لإرادة العبد وقدرته ال ّلتني ُي ِح ُّ�س بهما متا ًما ،يف الفعل الذي ي�صدر عن
الإن�سان .علم ذلك هلل وحده ،وال نعتقد �أن معرفته �ضرورية يف الدين»(.)2

( )1حممد يو�سف مو�سى ،القر�آن والفل�سفة ،مرجع �سابق� ،ص  .172 - 171و�أعاد امل�ؤلف نف�س الر�أي باخت�صار
يف كتابه الإ�سالم وحاجة الإن�سانية �إليه� ،ص  .82 -81مع ميل وا�ضح لديه للقبول�-إىل حد كبري -بت�أويالت
املعتزلة املتعلقة بالآيات القر�آنية التي ت�صرح ب�أن اهلل هو الذي يهدي من ي�شاء وي�ضل من ي�شاء.
()2حممد يو�سف مو�سى ،القر�آن والفل�سفة ،مرجع �سابق� ،ص  .175والإ�سالم وحاجة الإن�سانية �إليه ،مرجع �سابق،
�ص .84
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( )5الوعد والوعيد

وهذه امل�س�ألة تت�ضمن بح�سب امل�ؤلف �شقني �أ�سا�سيني هما :جواز �أال يثيب
اهلل الطائع ،وجواز �أال يعاقب العا�صي .والواقع �أن خالف الأ�شاعرة واملعتزلة يف
ال�شق الأول لي�س كب ًريا؛ حيث يرى املعتزلة �أن اهلل �سيثيب املطيع لأن الطاعة
علة ال�ستيجاب الثواب على اهلل تعاىل ،على حني يرى �أهل ال�سنة �أن اهلل �سيثيب
املطيع على ما عمل ،ال لأن العمل �سبب وعلة ال�ستحقاق الثواب على اهلل (كما
تف�ضل ووعد بذلك يف القر�آن ومن �أوفى بعهده من
يقول املعتزلة) ،بل لأن اهلل ّ
اهلل! �أما العمل فهو كما يقول الرازي مبثابة «عالمة ح�صول الثواب ،ال �أنه علة
موجبة له»(.)1
�أما ال�شق الآخر من هذه امل�س�ألة؛ وهو وجوب عقاب العا�صي يف ر�أي
املعتزلة� ،أو جواز تخ ّلف وعيد اهلل ب�أن يعفو عنه ،فاخلالف فيه بني الفريقني كبري.
وكما هو احلال دائ ًما ،فقد جل�أ كل من الطرفني �إىل اال�ستدالل على �صحة مذهبهما
بالقر�آن واحلديث كقوله �« :أتاين � ٍآت من ر ِّبي ف�أخربين ب�أن َمن مات من �أمتي
قلت (�أبو ذر راوي احلديث) :و�إن زنى و�سرق؟
ال ي�شرك بي �شي ًئا دخل اجلنةُ .
قال :و�إن زنى و�سرق» .و�إىل جانب هذا احلديث الذي ا�ستدل به الأ�شاعرة ثمة

( )1حممد يو�سف مو�سى ،القر�آن والفل�سفة ،مرجع �سابق� ،ص .184
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حديث �آخر يقول فيه النبي�« :إن َمن فعل �شي ًئا من الذنوب ف�أُخذ به يف الدنيا فهو
له كفارة وطهور ،و َمن �سرته اهلل فذلك �إىل اهلل� ،إن �شاء عذبه و�إن �شاء غفر له»(.)1
وبطبيعة احلال؛ ف�إن معنى احلديثني وا�ضح متا ًما يف �أن من مات غري م�شرك
باهلل �أدخله اهلل اجلنة ،و�إن ارتكب ومل يتب عن الكبائر التي اقرتفها! و�أن اهلل
يغفر ملن ي�شاء ما ي�شاء من الذنوب واملعا�صي ،على حني يذهب املعتزلة �إىل القول
بتخليد مرتكب الكبرية الذي مل يتب يف النار! على �أن امل�س�ألة بر�أينا �أعقد من �أن
نق�سمها مثل هذا التق�سيم مع خمالفة املعتزلة يف القول بتخليد مرتكب الكبرية
الذي مل يتب يف النار ،وعدم موافقة الأ�شاعرة يف �أن اهلل يغفر الذنوب جمي ًعا
بغ�ض النظر عن طبيعة الطرف الذي انتهكت حرمته! بلفظ �آخر؛ �إن احلل بر�أينا
ال يكمن يف هذا التق�سيم و�إمنا يف نوع املعا�صي والذنوب التي يكون للموىل 
مطلق احلرية يف �أن يعاقب مرتكبها �أو يغفرها له .ومن ثم يكون من املنطقي �أن
يكون التق�سيم مرتب ًطا بنوع املع�صية ال ب�إثابة املطيع وعقاب العا�صي .خا�صة �أن
املع�صية على ما الحظ الإمام الغزايل بحق تنق�سم �إىل :الزمة ومتعدية ،والف�سق
الزم ال يتعدى ،وكذا الكفر ،و�أما ظلم الوالة فهو متعد(.)2
مبعنى �أن من املعا�صي ما يكون مرتب ًطا بحق اهلل تعاىل ،ك�إهمال امل�سلم
يف �أداء العبادات ،ومنها ما يكون مرتب ًطا بحقوق العباد كالظلم والقهر واخليانة
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .187 - 186
(� )2أبوحامد الغزايل� ،إحياء علوم الدين ،ج� ،2ص.149
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واال�ستبداد� ...إلخ .ونحن نرى �أن النوع الأول �أمره موكول �إىل اخلالق � ،إن
�شاء عفا عن هذا النوع من املعا�صي و�إن �شاء ّ
عذب عليه� ،أما النوع الثاين  -نق�صد
املعا�صي التي تتعلق بحقوق النا�س -فهذه مما ال يجوز يف حقه تعاىل �أن يتجاوز
عنها �أو يتدخل فيها ،ويبقى �أمرها معلقًا بالطرف الآخر من املعادلة ،كاملظلومني،
وهو ما يدل عليه حديث للنبي ُ يخرب فيه �أنه �إذا كان لعبد مظلمة يوم القيامة
خيرّ ه اهلل �إما �أن ي�أخذ حقه ممن ظلمه (ب�أخذ ح�سناته �أو ب�إ�ضافة �سيئات عليه)� ،أو
�أن يعفو عنه وي�أخذ بيد �أخيه �إىل باب اجلنة!
ويبقى القول �إن كال ًما كهذا الذي ن�سوقه هنا ال يقلل من قدرة املوىل 

الذي �أخرب يف كتابه الكرمي �أنه ﱹ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﱸ [الأنعام،]12 /
ومبنطق الرحمة والعدل الإلهي تبقى املعا�صي املتعدية خارجة عن الإطار الذي
و�ضعت فيه تلك امل�س�ألة .ومن ثم ال يجوز قبول ر�أي املعتزلة القا�ضي بخلود
مرتكب الكبرية الذي مل يتب يف النار ،كما ال يجوز قبول ر�أي الأ�شاعرة القا�ضي
ب�أن ما ورد من �آيات قر�آنية بخ�صو�ص الوعد والوعيد �إمنا جاء على �سبيل الإن�شاء!
وهكذا جند املعتزلة يراعون يف الإميان املُنجي من النار العقيدة والعمل م ًعا ،وذلك
حتقيق للعدالة الإلهية� ،أو للتفرقة يف اجلزاء بني املطيع اخليرّ والعا�صي ال�شرير،
على حني ال ي�شرتط �أهل ال�سنة يف الإميان املنجي �إال العقيدة اخلال�صة مما ُيبطلها
كالنفاق مث ًال ،و َي َد ُعون م�س�ألة العقاب على املع�صية هلل وحده� ،إن �شاء �أخذ بها
و�إن �شاء عفا عنها.
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ويف كل الأحوال؛ مييل ال�شيخ �إىل قبول ما �أخرب به اجلالل الدواين �شارح
العقائد الع�ضدية حني قال« :واعلم �أن بع�ض العلماء ذهب �إىل �أن اخللف يف
الوعيد جائز على اهلل تعاىل ،وممن �صرح بذلك الواحدي يف تف�سريه الو�سيط
حيث قال :وبهذا وردت ال�سنة عن ر�سول اهلل ( حيث) قالَ « :من وعده اهلل
على عمله ثوابًا فهو ُم ْنجِ ُز ُه له ،و َمن �أوعده على عمله (�أي مع�صيته و�إفراطه يف
جنب اهلل تعاىل ال يف جنب النا�س بح�سب ما ذهبنا �إليه) عقابًا فهو باخليار....
ولقد �أح�سن يحيى بن معاذ يف هذا املعنى حيث قال« :الوعد والوعيد حق؛
فالوعد حق العباد على اهلل� ،إذ �ضمن لهم �أنهم �إذا فعلوا كذا �أن يعطيهم كذا،
والوعيد حقه تعاىل على العباد� ،إذ قال ال تفعلوا كذا (من املعا�صي يف �شقها
الإلهي) ف�إين �أعذبكم ،ففعلوا؛ ف�إن �شاء عفا ،و�إن �شاء �أخذ ،لأنه حقه تعاىل،
و�أوالهما بربنا العفو والكرم؛ لأنه عفو غفور»(.)1
وبعد �أن �أورد ال�شيخ ما قاله الدواين علق على ذلك بالقول« :بهذا الر�أي
الذي نراه نكون قد حققنا للمعتزلة ما يحر�صون عليه من وجوب �إثابة املطيع عد ًال،
كما نكون قد جعلنا من املحتمل ،بل من الراجح� ،أن يغفر اهلل لبع�ض الع�صاة
(نكرر فقط املق�صرين يف جنب اهلل تعاىل عل ًما ب�أن ثمة من الذنوب واملعا�صي ما
يكون مرتب ًطا بحق اهلل والعباد م ًعا ويف مقدمتها (الظلم) تب ًعا للحديث القد�سي:
( )1حممد يو�سف مو�سى ،القر�آن والفل�سفة ،مرجع �سابق� ،ص .195
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يا عبادي �إين حرمت الظلم على نف�سي وجعلته بينكم حمر ًما فال َت َّظاملوا...
احلديث) ،وال يكون ذلك كذبًا يف �إخباره ،الأمر الذي يخافه املعتزلة وغري
املعتزلة طب ًعا ،كما ال يكون كذلك ترهي ًبا وترغي ًبا ،على ما يذهب �إليه �أهل ال�سنة،
وهو ما ال يليق بجانب اهلل تعاىل»(.)1
وختا ًما لعل الإ�شارة ال�سابقة من جانبنا للحديث القد�سي امل�شهور ت�ؤيد
ما �سبق وذهبنا �إليه .فتحرمي اهلل الظلم على نف�سه يحول دون �أن يغفر للع�صاة
الذين تعدى ع�صيانهم وظلمهم جنب اهلل �إىل جنب العباد ،وحترميه الظلم على
العباد يجعل من حقه �أن يعفو عمن ظلمه �سبحانه وتعاىل بالتق�صري يف حقوقه
�أي يف جنب اهلل .ومما ي�ؤكد ذلك �أي�ضً ا ما قاله ابن حجر الهيتمي (ت 974هـ/
1566م) يف كتابه «�إحتاف �أهل الإ�سالم بخ�صو�صيات ال�صيام» حني عر�ض
بال�شرح للحديث الذي رواه ابن �أبي الدنيا يف ف�ضل رم�ضان ،و�أنه «�شهر يكفر
ما بني يديه �إىل �شهر رم�ضان املقبل» ،فقال�« :إن املكفَّر برم�ضان وعرفة وغريهما
�إمنا هو ال�صغائر املتعلقة بحقوق اهلل تعاىل ،بخالف الكبائر� ،إذ ال يكفرها �إال التوبة
ال�صحيحة ب�شروطها ،وبخالف حقوق الآدميني� ،إذ ال يكفرها �إال ر�ضاهم»(.)2
( )1حممد يو�سف مو�سى ،القر�آن والفل�سفة ،مرجع �سابق� ،ص .196
( )2ابن حجر الهيتمي� ،إحتاف �أهل الإ�سالم بخ�صو�صيات ال�صيام ،قدم له وعلق حوا�شيه :حممود النواوي� ،صححه
وقابل الأ�صول :حممد الديوي ،مكتبة النه�ضة احلديثة مبكة املكرمة ،مطبعة الفجالة اجلديدة ،القاهرة 1380( ،هـ/
1961م)� ،ص.20
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ثام ًنا :امل�ؤلفات التي ت�أثرت مبنحى الكتاب

ال�شك �أن ق�ضية العالقة بني الدين والفل�سفة والعلم ما تزال مطروحة يف
حياتنا املعا�صرة؛ ما يربر وجود �أثر وا�ضح لهذا الكتاب الذي بني �أيدينا على
امل�ؤلفات الالحقة عليه ،ويف مقدمتها :كتاب علي �سامي الن�شار «ن�ش�أة التفكري
الفل�سفي يف الإ�سالم» الذي ظهر عام (1366هـ1947 /م) ،وكتاب �أحمد عزت
با�شا «الدين والعلم» (1367هـ1948 /م) ،وكتا َبا توفيق الطويل «ق�صة اال�ضطهاد
الديني يف امل�سيحية والإ�سالم» (1366هـ1947 /م) ،و «ق�صة ال�صراع بني الدين
والفل�سفة».
وكذلك م�ؤلفات ال�شيخ طنطاوي جوهري حول الإعجاز العلمي يف
القر�آن؛ خا�صة تف�سريه امل�سمى بـ «اجلواهر» ،وكتابات العقاد خا�صة« :حول
ابن ر�شد» الذي �صدر عام (1372هـ1953 /م) ،وكتابي «الإن�سان يف القر�آن»
و «التفكري فري�ضة �إ�سالمية» اللذين �صدرا �سنة (1381هـ1961 /م) .وهناك
�أي�ضً ا كتاب عبد الرازق نوفل «بني الدين والعلم» ،وم�ؤ َّلف م�صطفى �صربي
«موقف العقل والعلم والعامل من رب العاملني وعبادة املر�سلني» (�أربعة �أجزاء)،
وغريها من امل�ؤلفات القيمة.
ويف اخلتام ،تلك كانت قراءتنا لكتاب «القر�آن والفل�سفة» ،ويبقى القول:
�إن حممد يو�سف مو�سى ي�ستحق املزيد من البحث والدرا�سة مل�ؤلفاته يف �ضوء
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ثقافة ع�صره ،و�إن كنا قد اختلفنا معه يف بع�ض النقاط ف�إن هذا ال ينق�صه حقه،
وال�سيما �أنه كتب كتابه هذا قبل ن�شر وحتقيق الرتاث الكالمي و�أمهات الكتب
الفل�سفية لفال�سفة الإ�سالم.

ت�أليف
حممد يو�سف مُو�سى

ُطبِع لأول مرة عام (1378هـ1958 /م)

افتتـــاح

$
احلمد هلل العليم احلكيم ،الذي يقول يف حمكم كتابه العظيم:

ﱹﯤ

ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵﱸ [البقرة]269 /؛ وال�صالة وال�سالم على خامت الأنبياء واملر�سلني،
�سيدنا حممد بن عبد اهلل  ،الذي �أوتي احلكمة وف�صل اخلطاب ،وبعد.
ف�إن هذا بحث �أردت منه بيان �أن القر�آن كان من �أهم العوامل التي دفعت
امل�سلمني �إىل التفل�سف ،ثم بيان ما ا�شتمل عليه من فل�سفة؛ �سواء ما يتعلق منها
بالإن�سان وما يتعلق باهلل و�صلته ّ
جل وعال بالإن�سان .ومن احلق �أن القر�آن قبل كل
�شيء هو كتاب العقيدة احلقة ،وال�شريعة ال�صاحلة لكل زمان ومكان ،والأخالق
التي ال يقوم جمتمع �سليم �إال بها.
ولكنه مع ذلك كله ،تع َّر َ�ض بكثري من �آياته لأمهات امل�شاكل الفل�سفية
الإلهية والطبيعية والإن�سانية ،هذه امل�شاكل التي كانت – وما تزال – تثري �أفكار
العلماء والفال�سفة وعقولهم ،وكان تع ُّر�ضه لبع�ض هذه امل�شاكل ،وبخا�صة الإلهية
منها ،على نحو يدعو �إىل تعمقها و�إنعام التفكري فيها ،كما كان على نحو يجعل
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الفكر يذهب مذاهب �شَ َّتى ،وكل من �أ�صحاب هذه املذاهب يجد من الي�سري
التما�س ما ي�ؤيده من القر�آن نف�سه و�أحاديث الر�سول التي جتري معه على ن�سق.
على �أن القر�آن و�إن دفع �إىل التفكري الفل�سفي ،وكان امل�صدر الأول الذي
ا�ستوحاه «املتكلمون» على اختالف �آرائهم ومذاهبهم ،ف�إنه كان من ناحية �أخرى
حاج ًزا دون �ضرب �آخر من التفكري الفل�سفي ،نعني به التفكري الذي كان عماده
الفل�سفة الإغريقية� ،أو الذي ت�أثر بها �إىل حد كبري ،وذلك بف�ضل الآراء احلقَّة التي
�صدع بها ود َّل َل عليها يف كثري من امل�شاكل التي كان املفكرون والفال�سفة منها
يف �أمر مريج.
و�إن القر�آن ،وهو خامتة الر�ساالت الإلهية للب�شرية جمي ًعا يف كل زمان ومكان،
مل ُي ْد َر�س من هذه الناحية الدرا�سة التي يجب �أن يقوم بها املتخ�ص�صون ،بل �إن
رجال علم الكالم مل يعرفوا كيف ُيفيدون منه الفائدة الكاملة .ف�إن علينا �أن
نعرف متا ًما كيف نعرف اهلل املعرفة احلقَّة التي ي�ؤمن بها القلب والعقل م ًعا� ،أي
املعرفة التي هي – من بع�ض نواحيها – فوق املعرفة الفل�سفية التي ت�ستند للعقل
وحده ،هذا العقل الذي يخطئ كما ي�صيب.
هذا ،ون�س�أل اهلل التوفيق والتي�سري والعون وال�سداد.
حممد يو�سف مو�سى
رو�ضة القاهرة
ربيع الآخر �سنة  1377هـ
نوفمرب �سنة  1958م

الف�صل الأول

القر�آن واملجتمع الذي يدعو �إليه

القر�آن هو الكتاب املقد�س املن َّزل على حممد  ،واملنقول �إلينا بالتواتر،
والذي ي�ضم بني دفّتيه ما به �سعادة امل�ؤمن به :من عقيدة وخلق وت�شريع .وهو
كتاب ،كما جاء فيه :ﱹ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﱸ [هود/
� ]1أوحاه اهلل �إىل ر�سوله ِل ُيخرج ال َّنا�س من الظلمات �إىل النور ب�إذن ربهم �إىل
�صراط العزيز احلميد .ﱹﮓ ﮔ ﮕ ﮖ.ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ.ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ .ﮣ ﮤ ﮥ.ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﱸ [ال�شعراء .]196-192 /والقر�آن،
و�إن نزل بني العرب و ِب ُلغ ِة العربُ ،هو َدعو ٌة ُم َو َّج َه ٌة للإنْ�سانية عا ّمة ،ال فرق بني عرب
و َع َجم ،و�أ ّمة و�أ ّمة ،وجن�س وجن�س؛ ﱹﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ [�سب�أ]28 /؛
ﱹﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﱸ [الأنبياء.]107 /
والقر�آن هو كما يقول الر�سول نف�سه يف و�صاة له رواها علي بن �أبي طالب:
«عليكم بكتاب اهلل ،فيه نَ َب�أُ ما قبلكم وخرب ما بعدكمُ ،وح ْكم ما بينكم؛ هو ال َف�صْ ل لي�س
بال َه ْزل ،ومن اتَّبع الهدى يف غريه �أ�ض ّله اهلل ،ومن دعا �إليه ُهدِ ي �إىل �صراط م�ستقيم»(.)1
( )1فخر الدين الرازي (تف�سري) ،ج .160 :1وانظر �أي�ضً ا «ابن تيمية» (موافقة املعقول للمنقول) ،ج.29 :1
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ولأن القر�آن دعوة للنا�س جمي ًعا ،على اختالف ُح ُظوظهم من العقل
يتجه للقلب ليتف ّتح للموعظة ،وكان منه ما
والقُدرة على التفكري ،كان منه ما ّ
يتجه للعقل ل ُيذعن للمنطق والدليل .وكان منه ،بجانب هذا وذاك ،ما ي�شتمل
على احلقيقة �سافرة يفهمها اجلميع ،وكان منه ،ما يجيء يف �شكل �أمثال ﱹ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫﱸ [ العنكبوت .]43 /وهذا «لأن الأمثال وال َّت ْ�شبيِهات
هي الطرق �إىل املعاين املُ ْح َتجبِة يف الأ�ستار»()1؛ ِمن �أجل هذا كله ،كان القر�آن
َح ِر ًّيا �أن ي�صل �إىل ما �أراد من الهداية و َت ْبيينِ احلق من الباطل ،فيما كان النا�س
فيه من �أم ٍر مريج قبل نزوله ،مما يت�صل باهلل والعامل والإن�سان.
والقر�آن نزل بني العرب وبلغة العرب ،بعد فرتة من نزول اليهودية
والن�صرانية ،فرتة اختلط فيها الباطل باحلق ،ودخل – على َم ِّر الزمن – فيما
�أوحاه اهلل من َق ْب ُل من الدين ال�صحيح ما لي�س منه ،وب�سبب هذا ابتعد العامل
كث ًريا �أو قلي ًال عن العقيدة احلقة .كان البد �إ ًذا من �أن يتجه القر�آن ل َت�صْ حيح
العقيدة قبل كل �شيء ،ولبيان احلق فيما كان عليه النا�س يف بالد العرب التي
كان يتمثل فيها الديانات وامللل املختلفة العديدة(.)2
حقيقة ،ف�ض ًال َع َّمن كان من العرب اليهو ِد يف «يرثب» -املدينة التي هاجر
بعد -والن�صارى يف اليمن ،كان من العرب �أي�ضً ا الوثنيون،
�إليها الر�سول فيما ُ
( )1الزخم�شري (تف�سري) ،ج.191 :3
جدا.
( )2هذا �أمر طبيعي ،ويلم�سه من يت�صفح القر�آن يف موا�ضع كثرية ًّ
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الذين و�إن كانوا جمي ًعا عبدة �أوثان و�أ�صنام ،كانوا مع هذا يختلفون فيما بينهم
يف اعتقاداتهم الدينية على ما �سيجيء ،كما كان من العرب �أخ ًريا نف ٌر ٌ
قليل من
املُ َو ِّحدين ،الذين و�صلوا �إىل �إدراك ط َرف من احلقيقة بتفكريهم.
هكذا ،ظهر القر�آن والعرب يف اختالف ديني كبري ،حتى كان منهم عدد
غري قليل يتط َّل ُعون لدين جديد ُي ُ
نقذهم مما هم فيه .و�إذا �أردنا مرج ًعا �صادقًا لبيان
هذا الو�سط الذي نزل فيه القر�آن ،ولت�صوير حظ العرب من التفكري يف امل�سائل
الدينية ُق َب ْيل ظهور الإ�سالم ،ال جند �أ�صدق وال �أبْينَ من القر�آن نف�سه ،فهو �أقدم
كتاب عربي موثوق بحفظه كما تركه الر�سول الذي بلغّه للنا�س .وبعد هذا
َن�س ْت�شهِد بال�شهر�ستاين ،فكتابه «ا ِمل َل ُل وال ِّنحل» من �أجدر املراجع بالثقة يف هذه
الناحية.
ولكي ال ننزل �إىل تفا�صيل كثرية يف هذه الناحية ال نرى �ضرورة للحديث
عنها ،نكتفي ب�أن نذكر �أن َج ْم َهرة العرب كانوا ُم�شركني عبدة �أوثان و�أ�صنام كما
�أ�شرنا من قبل� .إال �إنه كان منهم من �أنكر اخلالق والبعث ،ومل يروا � -سب ًبا لوجود
هذا العامل – �إال «الطبع املُ ْحيي والدهر املُ ْف ِني» ،وه�ؤالء هم الذين ي�سميهم
ال�شهر�ستاين « ُم ِّعطلة العرب»� ،إذ مل َت ْه ِدهم عقولهم �إىل الإقرار باخلالق والدار
الأخرى ،فك�أنهم َع َّطلوها ومل ينتفعوا بها( .)1هذا ال�صنف من العرب هم الذين
( )1ال�شهر�ستاين (امللل والنحل  ،) Gureton -ج .432 :2
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يقول عنهم القر�آن:

8

ﱹﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﱸ [اجلاثية ،]24 /وكان منهم �آخرون �أنكروا
البعث ،مع اعرتافهم باخلالق وابتداء اخللق(� ،)1إذ ح�س ُبوه حم ً
اال بعد �أن ينعدم
اجل�سم وي�صري َذ َّرات هنا وهناك .وهذا الفريق هم الذين ي�شري �إليهم القر�آن بقوله:
ﱹ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﱸ[ي�س .]78 /وقوله :ﱹﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭧ
ﭨ ﭩﱸ [ق.]3 /
وم�س�ألة البعث كانت �أحد الأمرين اللذين كان العرب ينكرونهما �إنكا ًرا
َ
التدليل على ما
�شدي ًدا( .)2وكان من ذلك �أن تناول القر�آن يف موا�ضع كثرية
�سيكون من حياة �أخرى ُي ْب َع ُث فيها النا�س جمي ًعا ِل ُي ْج َز ْوا على ما قدموا من خري
�أو �شر يف احلياة الدنيا؛ وحتى كان من ذلك �أي�ضً ا �أن ُي ْر َوى عن بع�ضهم �أنه قال:
حديث خُ َرا َفة يا �أ َّم َع ْمرو!
حيا ٌة ثم َب ْعث ثم نَ ْ�ش ٌر
ُ
و�أن ُيروى عن �شَ َّداد بن الأ�سود بن عبد �شم�س �أنه قال يرثي كفار قري�ش
الذين ُق ِتلوا يوم بدر(:)3
ُي َخبرِّ ُ نَا ال َّر ُ�سول ب�أنْ َ�س َن ْحيا

()4

وكيف حياة �أ�صداء وهام

( )1ال�شهر�ستاين ،نف�س الطبعة ،ج .432 :2
( )2والأمر الثاين «�إر�سال الر�سل»� ،إذ كانوا يقولون م�ستنكرين :ﱹ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﱸ [الإ�سراء،]94 /
ﱹ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﱸ [امل�ؤمنون .]24 /وانظر ال�شهر�ستاين ،ج .433 :2
( )3هي �أول موقعة كانت بني امل�سلمني وم�شركي قري�ش ،وقد كان الن�صر فيها للأولني.
( )4ال�شهر�ستاين( ،امللل والنحل ج )433 :2؛ م�صطفى عبد الرازق (متهيد)� ،ص.112
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يريد �أن يقول كيف ن�ستطيع ت�صديق ما يقوله حممد من �أننا �سنحيا حياة
�أخرى بعد �أن يكون قد نال منا العدم فلم يبق منا �شيء� ،أي كيف يحيا الإن�سان
بعد �أن �صار ج�س ًدا هام ًدا ال حياة فيه وال روح؟
على �أنه كان من العرب -بجانب ه�ؤالء و�أولئك من امل�شركني ،نفر قليل
كانوا ي�ؤمنون باهلل اخلالق وباليوم الآخر �إميانًا فيه كثري من الغمو�ض ،وينتظرون
�أن ير�سل اهلل �إليهم ر�سو ًال ُيخرجهم مما هم عليه من �شرك لدى الدهماء و�شَ ّك
وحرية لدى الآخرين ،من ه�ؤالء املوحدين ن�ستطيع �أن نذكر َز ْيد بن َع ْمرو بن
ال�ص ْلت ،و ُق َّ�س بن َ�س ِاع َد َة الإيادي( .)1وال ي�ستطيع الباحث
ُن َف ْيل ،و�أُ َم َّية بن �أبي َّ
�أن ُي ْغ ِفل �أن يذكر بني ه�ؤالء ال َّنفر َو َرقَة بن نَ ْو َفل بن �أ�سد بن َع ْبد ال ُع َّزى ،الذي
املحمد َّية .وق�صته مع َ�ص ْحبِه حني تفرقوا يف البلدان يلتم�سون الدين
�أدرك البعثة َّ
احلق معروفة(.)2
و�إذا ر�أينا امل�شركني يختلفون فيما بينهم فيما يت�صل باخلالق والبعث و�إر�سال
الر�سل ،ف�إن من كان على اليهودية �أو الن�صرانية من العرب وغري العرب الذين
كانوا على �صلة بهم؛ كانوا كذلك على �شيء من اخلالف يف بع�ض ما يدينون
به� .إىل هذا جند القر�آن ي�شري يف مثل قوله :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
( )1ال�شهر�ستاين (امللل والنحل  ،)Guretan -ج .437 :2
( )2راجع ابن ه�شام (�سرية) ،ج  143 :1و .144
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ﭥ ﭦ ﭧﱸ [البقرة ،]113 /وقوله :ﱹ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﱸ [التوبة.]30 /

كل هذا يدل على �أنه كان للعرب قبيل ظهور القر�آن �شيء من النظر
العقلي يف بع�ض النواحي الفل�سفية ،و�إن مل يكن ذلك قائ ًما على �أ�سا�س �أو منهج
ّ
معروف حمدود .نريد �أن نقول� :إنه كان للعرب يف هذه الفرتة من تاريخهم �شيء
من التفكري فيما يت�صل بالألوهية والعامل والبعث واحلياة الأخرى .وكان لهذا،
كث ًريا ما كان يثور اجلدل يف هذه امل�سائل ،وبخا�صة بني �أهل النحل املختلفة(.)1
البد �إ ًذا للقر�آن من �أن يقول الكلمة الفا�صلة فيما كانوا يختلفون فيه،
كان َّ
و�أن يبني احلق فيما عليه النا�س من اعتقادات ،و�أن يجادل بطبيعة احلال املخالفني
البد كذلك من �أن يكون القر�آن
ملا �أراد �أن يقرر من اعتقادات جديدة .وكان َّ
نف�سه مو�ضع � ْأخ ٍذ و َر ٍّد وجدال بني الذين �آمنوا به وبني الذين ظلوا على ما هم
عليه من دين وعقيدة ،وبخا�صة ،والقر�آن نف�سه بطبيعة تكوينه ،وا�شتماله على
كثري من الآيات التي يعار�ض بع�ضها بع�ضً ا يف بادئ الر�أي ،يدعو �إىل كثري من
التفكري من الأن�صار ومن اخل�صوم على ال�سواء.
والنتيجة التي ميكن لنا �أن ن�ستخل�صها من ذلك كله هي �أن القر�آن نزل يف
بيئة كانت يف حاجة �إليه وم�ستعدة له ،و�أنه هو بذاته يدفع قارئيه الذين يتدبرونه �إىل
( )1م�صطفى عبد الرازق (متهيد)� ،ص  111و  .112وكان هذا اجلدل للدفاع عن �أديانهم املوروثة �ضد الدخيلة
عليهم ،و�أحيانًا انت�صا ًرا لدين �إبراهيم الذي كانوا يلتم�سونه.
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أعد العرب وامل�سلمني للتفل�سف ،ولفل�سفة
�أنحاء من التفكري الفل�سفي؛ وهذا ما � ّ
الرتاث الإغريقي الذي عرفوه فيما بعد.
ذلك ب�أنه �إذا كانت الفل�سفة هي املعرفة احلقة هلل والكون ال�سماوي والأر�ض
والإن�سان؛ �أو هي نظر العقل يف تفكريه الذي يراد به معرفة حقائق الوجود يف
العامل الأكرب املحيط بالإن�سان ،والعامل الأ�صغر الذي هو الإن�سان ،واملبد�أ الأول
لذلك كله – نقول �إذا كان هذا هو تعريف الفل�سفة والغاية التي تهدف �إليها،
فهل يف القر�آن فل�سفة؟ وملاذا مل ي�ؤثر عن امل�سلمني يف ال�صدر الأول من التاريخ
الإ�سالمي بحث يف القر�آن من هذه الناحية؟
�إن القر�آن باعتباره كتاب الدين الذي هو خامت الأديان ،و�أن الغاية منه هي
هداي ُة الب�شر كافة وتعريفهم احلق فيما يختلفون فيه ،يجب �أن يكون قد احتوى
�أ�صول الفل�سفة ال�صحيحة على اختالف �ضروبها و�أق�سامها.
ولأن القر�آن قد بينّ احلق يف م�شاكل الألوهية والطبيعة ،نرى امل�سلمني يف
فجر الإ�سالم مل تكن الغاية من تفكريهم النظري البحث عن احلقيقة يف هذه
النواحي كما كان ذلك غاية تفكري غريهم من املتفل�سفني من �أبناء الأمم الأخرى؛
يح�سوا احلاجة ل�شيء من هذا ،ما داموا قد عرفوا حاجتهم من
وذلك لأنهم مل ّ
هذه احلقائق بوا�سطة الوحي الإلهي الذي كانوا قريبـي عهد به.
وهذا الر�أي هو ما يراه البارون «كا ّرادي فو» امل�ست�شرق الفرن�سي املعا�صر �إذ
يقول�« :إن حمم ًدا [�صلى اهلل عليه و�سلم] ،و�إن مل يكن فيل�سو ًفا باملعنى الكامل،
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قد واجه كث ًريا من امل�سائل الفل�سفية بحلول ك َّونت العقيدة الإ�سالمية .و�إذن فلم
تكن احلقيقة املطلقة هي امل�شكلة التي كان العرب يحاولون حلها ،لأنهم عرفوا
هذه احلقيقة يف نواحيها اجلوهرية بوا�سطة الوحي الإلهي؛ و�إمنا كانت غايتهم �شرح
هذه احلقيقة واالنت�صار لها- ،وو�ضع هذه احلقيقة التي جاء بها الوحي ،يف �أ�سلوب
�أدبي ،يف القالب الفني»(.)1
وهكذا مل يتجه امل�سلمون الأوائل �إىل التفل�سف كما �أثر عن اليونان؛
�إذ وجدوا يف القر�آن ما يجب �أن يعرفوه عن اهلل والكون والإن�سان ،وما �أتعب
الفال�سفة القدماء من اليونان وغري اليونان �أنف�سهم فيه فلم ي�صلوا �إىل احلق �إال يف
القليل منه.
وهناك لذلك �سبب �آخر ،وهو �أن حرارة العقيدة وتفهم القر�آن الذي كان
حديث عهد بالنزول من ُلدن اهلل العليم احلكيم ،ملك عليهم �ألبابهم وعقولهم،
فق�صروا جهودهم على فهمه وفهم حديث الر�سول� ،صلوات اهلل و�سالمه عليه،
وعلى ا�ستنباط ما يف هذين امل�صدرين العظيمني املقد�سني من حكمة وت�شريع
و�أخالق بها عمارة العامل و�سعادة النا�س يف الدنيا والآخرة.
ول�سنا -يف هذا الذي نقرر -من الذين يلقون القول على عواهنه بال حجة
موجا ،والذي ال
وبرهان ،وبخا�صة ونحن يف هذا الع�صر الذي ميوج بالعلم واملعرفة ً
( )1راجع كتاب «ابن �سينا» ،طبع باري�س �سنة � ،1900ص.5
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يقنعه �إال الواقع والعقل واملنطق ال�سليم ،ولذلك �سن�سوق الأدلة على ما نقول من
القر�آن نف�سه الذي ال ي�أتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه.
ولكن قبل هذا� ،أرى من اخلري �أن نتقدم ب�شهادات حقة من بع�ض
امل�ست�شرقني الذين ع ُنوا بدرا�سة الإ�سالم وتاريخه القدمي واحلديث ،وذلك
ليعملوا على �أن يقيم الغرب �صالته و�سيا�سته مع ال�شرق على �أ�سا�س يحقق
�أغرا�ض الغربيني وغاياتهم ،هذه الغايات التي قد ال تتفق �أحيانًا مع الغايات التي
ي�صبو ال�شرقيون �إليها.
وهذه ال�شهادات نقتب�سها من كتاب «م�ستقبل الإ�سالم» ،وهو كتاب يجمع
�أبحاثًا جلماعة من كبار امل�ست�شرقني الأورب ِّيني ،ويكفي �أن نذكر منهم الأ�ساتذة
املعروفني :جب الإجنليزي ،وما�سي ْنيون الفرن�سي ،وبرج الأملاين.
يرى الأ�ستاذ «جب» �أن الإ�سالم لي�س دي ًنا باملعنى املجرد اخلا�ص الذي
نفهمه اليوم من هذه الكلمة ،بل هو جمتمع بالغ متام الكمال يقوم على �أ�سا�س
ديني ،وي�شمل كل مظاهر احلياة الإن�سانية.
ويقرر الأ�ستاذ «برج» �أن فل�سفة الإ�سالم االجتماعية تقوم دائ ًما على و�ضع
امل�صلحة العامة فوق امل�صلحة الفردية ،وذلك على عك�س �أوربة التي تزعم �أنها
م�سيحية .كما يقرر يف مو�ضع �آخر �أن مبد�أ الإخاء الإن�ساين هو �أ�سا�س فل�سفة
الأخالق االجتماعية يف الإ�سالم ،ولهذا ال يوجد جمتمع �آخر كما ي�ؤكد الأ�ستاذ
�سجل له التاريخ كما �سجل للإ�سالم من النجاح يف توحيد الأجنا�س
نف�سهّ ،
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الإن�سانية املختلفة ،مع الت�سوية بينهم يف املكانة والعمل وتهيئة الفر�ص للنجاح
يف هذه احلياة(.)1
وي�ستنتج الأ�ستاذ من هذا كله� ،أنه البد من تعاون �أوربة والإ�سالم خلريهما
جمي ًعا ،و�أن الغرب ال ي�ستطيع – يف �سبيل العمل على ُرق ّيه الثقايف وحياته
الروحية – �أن ي�ستغني عن الإ�سالم وما يوجد يف العامل الإ�سالمي من ُقوى
وكفايات.
هذا ،ون�أخذ الآن يف �أن نبني ب�إيجاز – يتلوه التف�صيل يف الف�صول الآتية –
كيف ا�شتمل القر�آن العظيم على �أ�صول الفل�سفة الإلهية ،والطبيعية ،والإن�سانية،
واالجتماعية ،فكان بذلك داع ًيا �إىل تفل�سف امل�سلمني فيما بعد ،ومن ذلك نتبني
�أ�س�س املجتمع الذي دعا �إليه القر�آن.

( )1من اخلري الرجوع هنا �إىل كتابنا «الفقه الإ�سالمي»� ،ص ،74 – 70من الطبعة الثانية �سنة  ،1956حيث تكلمنا
عن نزعة الفقه اجلماعية وما قرره من نظرية �سوء ا�ستعمال احلق .والفقهاء يف تقريرهم هذا وذاك ،مل ي�ستوحوا
�إال ما جاء به القر�آن والر�سول .
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 -1الفل�سفة الإلهية والطبيعية

�أتعب املفكرون والفال�سفة ،يف قدمي الزمن وحديثه ،عقولهم يف البحث عن
املبد�أ الأول لهذا الكون �سمائه و�أر�ضه ،وكيف �صدر هذا العامل عنه �إن كان يرجع
حقًّا يف وجوده �إىل مبد�أ واحد ،وقد اختلفوا يف هذا وذاك �أ�شد االختالف ،وال
يزالون خمتلفني حتى اليوم.
ولكن القر�آن جاء يف كل هذه امل�شاكل بالقول الف�صل ،ود ّلل على احلق
الذي جاء به يف كل منها باحلجج املنطقية والأدلة العقلية والوجدانية التي ي�ؤمن
هم امل�سلمني يف الفرتة الأوىل من التاريخ
بها العقل والقلب م ًعا ،وبذلك كان ُّ
الإ�سالمي ف ْه َم ما جاء به كتاب اهلل يف هذه امل�سائل بعد �أن �آمنوا به عن علم
وب�صرية ،وذلك بطريق الدالئل الكونية التي لفتهم �إليها وحثهم على �إعمال
العقل فيها.
ولي�س من الي�سري ح�صر الآيات القر�آنية التي تدل على �أن اهلل وحده
هو الذي خلق العامل �سماءه و�أر�ضه ،والذي خلق الإن�سان و�سائر ما على ظهر
الأر�ض ،وما يف بطنها من حيوان ونبات وجماد ،و�أنه خلق هذا وذاك كله من عدم،
وجعله على نظام بديع حمكم ليكون فيه جمال للعقل والفكر ،ي�صل منه �إىل �أنه
ومي�سرة للإن�سان.
ُ�صنع �إله واحد ال رب غريه ،ولتكون احلياة الإن�سانية مم َّهدة ّ
ومن ذلك نفهم طريقة القر�آن يف بيان هذه احلقائق الفل�سفية ،ويف التدليل
عليها مبا يخاطب احل�س والقلب والعقل م ًعا ،ومن ثم ي�ستطيع من ي�ستعمل عقله
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كما ينبغي يف تد ّبر هذه الآيات الو�صول �إىل الإميان ب�أن هذا العامل من ُ�ص ْنع ذلك
الواحد القادر العليم احلكيم.
ولننظر يف هذه الآيات ،ويف القر�آن كثري �أمثالها ،لنعرف طريقته يف بيان
تلك احلقائق العلمية الفل�سفية ،وطريقته يف التدليل عليها والإميان بها.
يقول اهلل تعاىل :ﱹﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮐ.ﮒ ﮓ ﮔ.ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ .ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ .ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ .ﮥ

ﮦ  .ﮨ ﮩ ﮪﱸ [النازعات.)1(]33- 27 /
ويقول يف �سورة �أخرى:

ﱹﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﱸ [هود .]7 /كما
يقول جل �ش�أنه يف مو�ضع �آخر خماط ًبا من يجحد وجود اهلل مع ظهور الدالئل
عليه :ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ .ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ .ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ .ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﱸ([)2ف�صلت.]12 - 9 /
( )1و�أغط�ش ليلها :جعله مظل ًما ،دحاها :ب�سطها.
(� )2أندا ًدا� :شركاء� ،أقواتها :ما يحتاج �إليه من يعمرونها من الأقوات ،يف �أربعة �أيام :يف تتمة �أربعة �أيام.
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ثم يقول يف �سورة الإخال�ص :ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ.ﭖ ﭗ .ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ .ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﱸ [الإخال�ص .]4 -1/ويف
�سورة الأنبياء (الآيات  )25-23ﱹﯟ ﯠ ﯡﱸ � -أي يف ال�سماء والأر�ض-
ﱹﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ.ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ .ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ.ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﱸ.
ولي�س املقام هنا مقام تف�صيل ملا جاء به القر�آن من احللول احلقة للم�شاكل
التي �شغلت وال تزال ت�شغل الفال�سفة واملفكرين يف الفل�سفة الإلهية والفل�سفة
الطبيعية ،ولكن �أردنا الإ�شارة �إىل �أنه ا�شتمل على �أ�صول هاتني الفل�سفتني؛ من �أن
العامل مل يتكون وحده كما يقول الدهريون �أو الطبيعيون ،و�أنه ن�ش�أ بعد عدم ،و�أنه
ُ�ص ْنع �إله واحد ال �شريك له وال معني �سبحانه وتعاىل .وبذلك كان من العوامل
بعد املفكرين امل�سلمني للفل�سفة يف نواحيها املختلفة.
القوية التي وجهت فيما ُ
ونعر�ض بعد ذلك لطريقة القر�آن يف التدليل على هذه احلقائق الفل�سفية
ونحوها مما �سيجيء تف�صيل القول فيه ،هذه الطريقة التي ترجع يف جماعها �إىل ما
ي�سميه الفيل�سوف ابن ر�شد يف كتابه «مناهج الأدلة» دليل «العناية».
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وهذا الدليل يرينا مقدار عناية اهلل الفائقة البالغة بالعامل الذي خلقه؛
فجعله على نظام عجيب وارتباط تام بني �أجزائه ،وذلك ما يدركه متا ًما علماء
الفلك واملتخ�ص�صون يف علوم احلياة على تنوعها واختالف فروعها ،ومن ثم،
ن�صل �إىل �أن هذا العامل مل ُيخلق عبثًا ،و�أنه من �صنع �إله حكيم عليم تام الإرادة
والقدرة ،و�أنه البد من حياة �أخرى ُيج َزى فيها الإن�سان مبا عمل يف حياته الدنيا
من خري �أو �شر.
ولننظر يف بع�ض �آيات القر�آن التي ترينا مبلغ هذه الطريقة يف اال�ستدالل
على وجود اهلل ووحدانيته وعنايته مبا خلق ،على نحو يجعله ي�سري دائ ًما ب�إحكام
وميد الإن�سان بكل الو�سائل لال�ستقرار على
�إىل الغاية التي �أرادها خالقه و ُمبد ُعهّ .
الأر�ض وا�ستغالل كل ما يف العامل من قوى وخريات� ،إىل الأجل الذي َّقدره اهلل
للبقاء يف هذه احلياة الدنيا.
يقول اهلل تعاىل:

ﱹﯽ ﯾ ﯿ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ .ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺ

ﭻﱸ [البقرة.]164 -163/
وقريب من ذلك ما جاء يف �سورة �أخرى من قوله َّ
جل �ش�أنه:

ﱹﮉ

ﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ.ﮕ
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ﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ [�آل عمران.] 191 -190 /
فمن هذه الآيات ،التي جاء يف القر�آن كثري �أمثالها ب�أ�ساليب متعددة
متنوعة ،ي�صل الإن�سان الذي ُيعمل عقله ويفيد منه يف التفكري كما ينبغي؛ �إىل
الو�صول �إىل وجود �إله عليم حكيم ،فهو وحده القادر على خلق العامل ال�سماوي
وما فيه من �شمو�س و�أقمار وكواكب وجنوم ،مبا لكل منها من نظام حمكم ال
تعدوه ،وعلى خلق الظلمات والنور وج ْعل الليل والنهار يتعاقبان يف ترتيب
حمكم ،وعلى ت�سخري الرياح وال�سحاب بني ال�سماء والأر�ض مبا يحقق اخلري
للعامل والنا�س الذين يعمرون الأر�ض� ،إىل �آخر ما �أ�شارت �إليه تلك الآيات.
ولننظر بعد تلك الآيات التي ذكرناها �إىل �آيات قر�آنية �أخرى ،فيها �شيء
من التف�صيل ل�صنع اهلل الذي �أتقن كل �شيء ،يف العامل الأر�ضي ،وذلك ليكون
�صا ًحلا كل ال�صالحية ال�ستقرار الإن�سان وحياته فيه حيا ًة طبيعية ،وهذا �إذ يقول
اهلل العليم احلكيم:
ﱹﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ.ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ .ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
.ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
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ﯙ .ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫﯬﯭ

ﯮ ﯯ .ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ .ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ .ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ

ﭪﱸ [النحل!)1(]17 - 10 /

والنتيجة التي علينا �أن ن�ستخل�صها من هذا �أو ذاك كله ،هي �أن القر�آن
وجه نظر الإن�سان �إىل ما خلق اهلل من ال�سماوات والأر�ض وما بينهما من عوامل
َّ
وخملوقات عديدة خمتلفة ،حتى �إذا �أعمل عقله فيها و�صل حت ًما �إىل الإميان
بوجود �إله عليم حكيم ،و�إىل �أن هذه العوامل املختلفة هي من �صنع اهلل الذي �أتقن
كل �شيء و�أحاط به عل ًما.
ولذلك ال نرى �ضرورة هنا للإطالة بالإ�شارة �إىل ما ي�ؤدي �إىل هذا الإميان
�أي�ضً ا بهذه احلقائق الفل�سفية الإلهية ،واحلقائق الفل�سفية والطبيعية ،من النظر يف
الإن�سان نف�سه وما فيه من قوى و�أجهزة خمتلفة غاية يف الدقة والإحكام ،ومن
النظر من هذه النواحي �إىل احليوانات الأخرى من طيور وزواحف وغريها ،ف�إن
�إعمال الفكر ال�سليم يف ذلك يك�شف للعقل تلك احلقائق الفل�سفية التي �أ�شرنا
�إليها.
( )1تُ�سيمون :ترعون ،ذر�أ :خلق.
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هكذا ّ
حل القر�آن م�شكلة الألوهية وا َخل ْلق كما ر�أينا؛ فاهلل لي�س «املحرك
الأول» كما زعم �أر�سطوطالي�س ،ولي�س جمرد «�صانع» �صنع ما �صنع ثم تركه بال
عناية �أو رعاية منه� ،أو دون علم تام مبا يكون منه.
بل �إنه قد �أحاط بكل �شيء عل ًما؛ هو يعلم خائنة الأعني وما ُت ْخ ِفي
ال�صدور ،ويعلم ما تك�سب كل نف�س ،ويعلم كل ما كان وما يكون جملة وتف�صي ًال،
وهو ال يخفَى عليه �شيء يف الأر�ض وال يف ال�سماء ،وبذلك كله جاء القر�آن يف
�آيات كثرية نذكر منها من باب التمثيل هذه الآيات :ﱹ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﱸ [الأنعام.]3 /
ﱹ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯺ
ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅﰆﰇ ﰈﰉﰊ

ﰋ ﰌﱸ [الأنعام ]59 /ﱹ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯸ ﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ .ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢﱸ [ هود ]6-5 /ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ.

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﱸ [امللك.]14 -13 /

ومن حكمة علم اهلل تعاىل ال�شامل بكل ما يكون من الإن�سان من قول �أو
حتدثُه به نف�سه فيبقى �س ًّرا ال يجهر به وال يعلمه غريه من النا�س� ،أنه
عمل ،ومبا ِّ
حمدد ال ريب فيه ،وحينئذ يحا�سبون على ما كان
�سيبعث النا�س جمي ًعا يف يوم ّ
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منهم وثبت عنهم يف كتاب ال يغادر �صغرية وال كبرية �إال �أح�صاها ،وهذا ما ي�صرح
به القر�آن يف �آيات كثرية نكتفي بذكر هاتني منها:
ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﭡﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦﭧ ﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﱸ [املجادلة .]7 /ﱹ ﮖ ﮗ ﮘﮚ ﮛ ﮜ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﱸ [يون�س.]4 /
ويف العالقة بني هذا الإله الواحد الكبري املتعال وبني الإن�سان الذي هو
�أكرم َخل ِقه عليه ،نرى عجي ًبا من ُ�س ُم ِّو هذه العالقة يف غاياتها ،هذه الغايات
التي منها �إح�سان تربيته ود ْف ُع ُه �إىل اخلري ،و�أخذ ُه باحلزم والعزم ،وفتح باب التوبة
والرجاء واملغفرة �إن ز ّلت به القدم ف�أتى ذن ًبا �أو �ألمَ َّ مبع�صية.
ولن�سمع يف ذلك �إىل قوله تعاىل :ﱹﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰓ ﰔ
ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚﱸ [ف�صلت . ]46 /و�إىل قوله :ﱹﭩ 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 ﱸ [الن�ساء.]124 -123 /
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ذلك هو مبد�أ العدل ب�صفة عامة كما يقرره القر�آن ،ولكن اهلل تعاىل لي�س
عاد ًال فقط ،بل هو مع عدالته كرمي ،وبالنا�س رءوف رحيم ،ويف هذا نراه يقول:

ﱹ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﱸ [الزمر ]53 /ويقول :ﱹ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﱸ [الأنعام/
يبدل
 .]160وكما ي�ضاعف اهلل ثواب امل�ؤمن املطيع ويعمل ال�صاحلات ،قد ِّ
�سيئات العا�صي ح�سنات �إن تاب منها و�أح�سن عمله ،ويف هذا جاء يف القر�آن:
ﱹﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﱸ [الفرقان.]70 /
�إن لنا بعد ذلك �أن ن�ؤكد ما يف القر�آن ،يف ناحية عالقة اخلالق بالإن�سان ،من
اخلري كل اخلري له ،ومن حكمة تدفعه �إىل طريق ال�سعادة بالإميان والعمل ال�صالح،
كما تبعثه على التوبة والعودة �إىل �صالح العمل �إن ز َّلت قدمه �أحيانًا فع�صى اهلل
تعاىل.
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 -2الفل�سفة الإن�سانية واالجتماعية

ويف القر�آن مع هذا وذاك كله فل�سفة �إن�سانية تتعلق بالإن�سان يف خمتلف
حاالته و�أو�ضاعه؛ باعتباره فر ًدا� ،أو ع�ض ًوا يف �أ�سرة� ،أو ع�ض ًوا يف جمتمع �صغري
�أو كبري� ،أو ع�ض ًوا يف �أمة� ،أو ع�ض ًوا يف جماعة الإن�سانية كلها� .إن القر�آن مل
يهمل ناحية من هذه النواحي ،فكان بذلك منب ًعا لأ�صول الفل�سفة الإن�سانية
واالجتماعية على تعدد فروعها وتنوعها ،وكان بذلك وا�ض ًعا للأ�س�س العامة التي
يقوم عليها املجتمع ال�سليم الذي دعا �إليه.
( )1لقد رفع اهلل من �ش�أن الإن�سان باعتباره فر ًدا ،وذلك مبا �أبطل من عبادة غريه
تعاىل ،كالأ�صنام ونحوها التي كان العرب يخ�ضعون لها و ِل َ�س َدنَ ِتها ويعتقدون
�أنها تق ِّربهم �إىل اهلل ُز ْلفَى .ووفّر له الكرامة التامة مبا رفع عنه من �سلطان رجال
الدين وكهنته ،فال و�سطاء وال �شفعاء بني املرء وربه ،وال ّق�سي�س �أو كاهن
يغفر له ما يريد من ذنوبه.
ف�إن اهلل وحده هو الذي يغفر ملن ي�شاء ،وهو قريب ملن دعاه والتج�أ �إليه،
ويف هذا جاء يف القر�آن :ﱹﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﱸ [البقرة.]186 /
كما جاء يف مو�ضع �آخر قوله تعاىل تبكي ًتا وتقري ًعا ملن يجعل مع اهلل �آلهة �أخرى:
ﱹﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ

ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﱸ [النمل.]62 /
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وهكذا قرر القر�آن �أنه ما من �شفيع وال و�سيط بني الإن�سان ور ّبه ،و�أن �أح ًدا
غريه ال ميلك له �ض ًّرا وال نف ًعا ،و�أنه ال و�سيلة له للقربى من اهلل �إال العمل ال�صالح
وحده ،فبعمل امل�ؤمن وتقواه تقا�س منزلته عند خالقه ،ويف هذا يقول ّ
جل جالله:
ﱹ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﱸ [احلجرات . ]13 /وقد �أكد الر�سول  هذه
احلقيقة بقوله« :ال ف�ضل لعربي على عجمي �إال بالتقوى» ،وبذلك نرى القر�آن قد
مقيا�سا جدي ًدا عاد ًال يعرف به الإن�سان قيمته ومنزلته.
ا�ستحدث ً
بل �إن القر�آن يف �سبيل رفع منزلة الإن�سان وحترير عقله وتفكريه ،نراه ينعى
ب�شدة على تقليد الإن�سان لغريه يف الباطل حتى لو كان من �آبائه و�أ�سالفه الأولني،
وهو يف هذا يقول :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﱸ [البقرة� .]170 /أي هل
يتبعون �آباءهم فيما وجدوهم عليه ولو كانوا ال يعقلون اخلري وال�شر ،ومل يهتدوا
�إىل احلق وال ُّر�شد؟!
()2وبعد �أن حرر القر�آن الإن�سان من الأ�صنام َ�س َدنتها ،ومن �سلطان الأحبار
وال ّرهبان ،ومل يجعل عليه �سلطانًا �إال �سلطان عقله ال�سليم وتفكريه ال�صحيح
الذي يعرف به اخلري من ال�شر ،فقد كان من املنطق �أن يجعله م�سئو ًال عن
عمله ،فال يحمل عنه �أحد �شي ًئا من ِو ْزرِه.
ولذلك نراه يقول :ﱹ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ  .ﰉ ﰊ ﰋ

ﰌ  .ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﱸ [النجم .]41 - 39 /كما يقول يف �سورة �أخرى:
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ﱹﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ  .ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﱸ [الزلزلة ]8 - 7 /وكذلك يقول يف مو�ضع �آخر :ﱹ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱﱸ [فاطر.]18 /
( )3واهلل جلت حكمته يعلم �أن الإن�سان اجتماعي بطبعه ،فهو ال ي�ستطيع –
البد له �أن يكون ع�ض ًوا يف جماعة ،ومن ثم
حتى لو �أراد – �أن يعي�ش وحده؛ بل ّ
تكون له حقوق وواجبات اجتماعية .ولذلك ،جند القر�آن زاخ ًرا يف هذه الناحية
بالكثري من املبادئ والو�صايا التي ال جند ما يقاربها يف �أية فل�سفة �إن�سانية اجتماعية
لأي فيل�سوف يف قدمي الزمان �أو حديثه ،ونرى �أن نكتفي هنا ببع�ض هذه املبادئ
ال�سامية.
�أ� -إن القر�آن كما �أمرنا بالإميان باهلل ور�سوله� ،أمرنا بالإنفاق مما رزقنا من
املال وجعلنا خلفاءه فيه ،وذلك �إذ يقول :ﱹ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﱸ [احلديد.]7 /

وبعد �أن ت�ستقر هذه الفكرة يف عقل الإن�سان وقلبه ،يكون من الي�سري عليه �أن
ي�ؤتي الفقري حقه يف ماله ،و�أن ُي ِعني فيه ذوي احلاجة ب�صفة عامة .ويف هذا
وذاك ،جند القر�آن يجعل من امل َّتقني الذين لهم عند اهلل ح�سن اجلزاء َمن
ﱹﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﱸ [الذاريات .]19 /كما جنده يقول يف
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�آية �أخرى :ﱹ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦ

ﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰﱸ [البقرة . ]177 /
ب-وبعد هذا ،جند القر�آن ي�ؤكد وجوب الوفاء مبا يكون من عقود وعهود بني
الأفراد وبني اجلماعات ،بل بني الأمة الإ�سالمية وغريها من الأمم الأخرى،
وح�سْ ُبنا هنا �أن ن�شري �إىل هذه الآيات:
َ
ﱹ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﱸ [املائدة ،]1 /ﱹ ﯚ ﯛﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠﱸ [الإ�سراء ،]34 /ﱹ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡﱸ [النحل.]91 /
وبعد �أن جاء يف القر�آن الأمر هكذا بالوفاء بالعقود والعهود ب�صفة عامة
باعتباره �أ�ص ًال من �أ�صول الإ�سالم ،تراه �أم ًرا مطلقًا ال يقت�صر على ما يكون
بني امل�سلمني من عقد �أو عهد ،بل يعم حتى امل�شركني الذين ال ي�ؤمنون
ب�شيء من كتب اهلل ور�ساالته.
نعم! �إنه ل َي ُع ُّم ه�ؤالء الذين كانوا �شديدي العداوة والأذى للر�سول ومن
�آمن به ،فالوفاء مبا كان بينهم وبني الر�سول وامل�ؤمنني من عهد كان �أم ًرا �أمر به
القر�آن وجعله الز ًما ما داموا مل ينق�ضوه هم من ناحيتهم ،وهو يف هذا يقول
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ﱹﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠ

ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﱸ [التوبة. ]4 /

�أين هذا مما عليه حال الأمم الغربية اليوم! يتعاهدون و ُي ِ
حكمون املعاهدات
واملواثيق ،فال يرتكون لف ًظا �أو حر ًفا يكون فيه تحَ ِ لة منها ،حتى �إذا وجدت
الدولة القوية فر�صة نق�ضت ما �أبرمت يف غري خجل �أو حياء ما دامت ت�ستند
�إىل القوة والعتاد واحلديد والنار.
جـ-وكما يقرر القر�آن وجوب الوفاء مبا نعقد من عهود ومواثيق ،ي�ؤكد �ضرورة
التزام الأمانة والعدل ولو على �أنف�سنا �أو الوالدين والأقربني من النا�س
�إلينا ،ها هو ذا يقول :ﱹ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﱸ [الأنعام/
 .]152كما يقول :ﱹ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﱸ [الن�ساء.)1( ]135 /

()1الق�سط :العدل ،فال تتبعوا الهوى �أن تعدلوا :كراهة �أن تعدلوا ،تلووا� :أي �أل�سنتكم عن �شهادة احلق� ،أو
تعر�ضوا :متتنعوا عن �أدائها.

29

القر�آن واملجتمع الذي يدعو �إليه

29

ولي�س ذلك واج ًبا يف حال دون حال ،بل هو واجب حتى بالن�سبة ملن
يكون بيننا وبينهم بغ�ضاء وعداء ،ومن ثم جند اهلل العليم احلكيم يقول :ﱹ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ =ﱸ [املائدة.]8 /
د -ونعتقد �أن ال�سبب -فيما يدعو �إليه القر�آن من العدل والأمانة -على هذا
النحو الذي �أو َفى على الغاية ،فال فرق بني �أحد و�آخر يف احلقوق والواجبات
االجتماعية العامة ،هو نظرته �إىل �أن النا�س جمي ًعا �سوا�سية و�إن اختلفت
�أجنا�سهم و�أديانهم.
ويف ذلك جاء يف القر�آن:

ﱹﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﱸ [احلجرات .]13 /كما جاء يف احلديث النبوي �أن النا�س جمي ًعا
�سوا�سية ك�أ�سنان امل�شط ،كلهم لآدم ،و�آد ُم من تراب ،ال ف�ضل لعربي على عجمي
�إال بالتقوى.
وعلينا هنا �أن نذكر يف �إجالل وتقدير قولة �سيدنا عمر بن اخلطاب امل�أثورة:
«�أت�ستعبدون النا�س وقد ولدتهم �أمهاتهم �أحرا ًرا» .هذه القولة التي و�ضعت
للإن�سانية د�ستور امل�ساواة يف احلقوق العامة بني النا�س جمي ًعا ،ال الثورة الفرن�سية
على ما يزعم املُ ْغر�ضون �أو الذين يجهلون الإ�سالم وتاريخه.
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( )4و�أخ ًريا� ،إن الإن�سان قد يناله �أذى من هذا �أو ذاك من �إخوانه يف الوطن
الذي يعي�ش فيه ،وهنا نرى القر�آن يحث على ال�صفح والعفو ومقابلة ال�سيئة
باحل�سنة حي ًنا ،كما يجيز له �أن يدفع ال�سيئة مبثلها يف غري اعتداء وجتاوز عن
احلد ،ليكون هذا انت�صا ًرا لنف�سه ودف ًعا لعدوان املعتدين ،ولكل من هذا
وذاك -من ال�صفح واالنت�صار للنف�س -موطنه الذي يليق به.
ف�أو ًال:يحث اهلل تعاىل الذين ي�سيء �إليهم غريهم على ال�صفح عنهمّ ،
ويرغبهم يف
العفو ب�أنه يكون �سب ًبا للمغفرة لهم ،وذلك بقــوله :ﱹﮈ ﮉﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔﱸ [النور ،]22 /وبقــوله:
ﱹﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧﱸ [ف�صلت.]35 - 34 /
وثان ًيا:ما ينبغي لنا �أن نفهم من دعوة القر�آن �إىل الت�سامح والعفو �أنه يدعو �إىل
ال�ضعف وقبول ال�ضيم ،والعفو عن الذين ال يزيدهم العفو �إال �إمعانًا يف
الإ�ساءة والأذى والعدوان ،بل �إنه ليدعو يف هذه احلالة �إىل �أن ينت�صر
الإن�سان لنف�سه ،وهذا �إذ جعل من امل�ؤمنني الذين يتوكلون على ربهم ه�ؤالء
ﱹﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﱸ[ال�شورى ،]39 /ثم قال بعد هذا:
ﱹﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﱸ [ال�شورى.]41 - 40 /
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ومع ذلك� ،إن لنا �أن نقدر �أن ما ندب �إليه القر�آن من ال�صفح والعفو عن
امل�سيء �إمنا هو يف حقوق الأفراد حني يعتدي بع�ضهم على بع�ض فيناله ب�شيء
من الأذى� .أما حني تعتدي �أمة من الأمم علينا مع�شر امل�ؤمنني ،ف�إنه من الذل
والكفر مبا وعدنا اهلل يف كتابه العظيم من الن�صر على الظاملني �أن جننح �إىل ال�صفح
والعفو؛ بل البد من العقاب واجلهاد يف �سبيل االنت�صاف لأنف�سنا و�أمتنا ،مع
الإميان بن�صر اهلل الذي وعده عباده امل�ؤمنني املجاهدين ،ومن �أَ ْو َفى بعهده من اهلل
العزيز احلكيم!
وبعد! �إن القر�آن العظيم ،مبا ا�شتمل عليه من �أ�صول الفل�سفة الإلهية
والطبيعية ،قد دفع امل�سلمني للتفل�سف مبعناه الوا�سع ،وهذا ما �سنعرفه بالتف�صيل
فيما ي�أتي ،وهو مبا و�ضع من �أ�صول الفل�سفة الإن�سانية واالجتماعية ،ومبا قرره من
�أ�صول الفل�سفة الأخالقية التي مل نر حم ًّال للتعر�ض لها يف هذا البحث ،قد دعا
بقوة لإقامة املجتمع ال�سليم ال�صالح للحياة القوية العزيزة املاجدة.
هذه احلياة التي تقوم على هذه الدعائم وما �إليها ب�سبيل :الإميان باهلل
م�صدر كل خري ،والعدالة والأمانة والوفاء ،والت�سامح والعفو مع من ي�صلحهم
العفو والإغ�ضاء عما يكون منهم من �إ�ساءة ،وامل�ساواة بني النا�س جمي ًعا يف
احلقوق والواجبات العامة ،وحرية العقل والتفكري ،واالعتزاز بالإن�سان وكرامته،
�إىل غري ذلك كله مما ال ي�صلح جمتمع للحياة الطيبة بدونه.

الف�صل الثاين

طبيعة القر�آن تدعو للتفل�سف

لو �أن القر�آن كان كتاب ت�شريع و�أخالق فح�سب ،ما كان – على ما
نعتقد– يثري ما يثري من نقا�ش وتفكري فل�سفي .ذلك ب�أنه قد ال يكون ع�س ًريا ُك َّل
ال ُع�سْ ر �أن ي�أخذ املرء نف�سه مبا يرى من ت�شريع جديد ُيحدد العالقات بينه وبني
كل ال ُع�سْ ر �أن يغيرِّ املرء ْ
�أمثاله من النا�س؛ وقد ال يكون كذلك ع�س ًريا َّ
بحكمالبيئة اجلديدة التي يجد نف�سه فيها -من �أحكامه الأخالقية ومعايريه ملا يكون منه
ومن غريه من �أعمال ،لي�صف بع�ضها باخلري وبع�ضها بال�شر .لكن القر�آن مع هذا
وذاك ،كتاب دين ،كتاب عقيدة ،جاء ل ُي َغيرِّ مما توا�ضع عليه العرب وغري العرب
من عقائد جتري مجَْ رى الدم من الإن�سان ،وت ُهون الت�ضحية يف �سبيلها يف كثري من
الأحيان ،كما كان من قري�ش قبيلة الر�سول ومن َحا َلفَها �أول عهد القر�آن بالظهور.
�إ ًذا كان من ال�ضروري �أن يثري القر�آن -وهذا �ش�أنه وطبيعته  -ما �أثار من
اجلدل والتفكري؛ �سواء �أكان من الذين �أخل�صوا حقًّا بقلوبهم للدين اجلديد� ،أم
من الآخرين �أي�ضً ا الذين دخلوا يف الإ�سالم ويف قلوبهم كثري �أو قليل مما كانوا عليه
من دين وعقائد مل يتخل�صوا متا ًما منها.
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غري �أن القر�آن و�إن ُع ِني يف موا�ضع كثرية ببيان ُبطالن ما كان عليه العرب
من عقائد غري �صحيحة ،على اختالف دياناتهم ومللهم ،فقد نهى مع هذا عن
الفرقة يف الدين ،وعن اجلدل مع املخالفني �إال با ُحل�سنى ،وذلك منه ا�ستمالة
وحر�صا على الألفة والوحدة ،ومن مثل هذه الطريقة قوله :ﱹﭺ ﭻ
للقلوب ً

ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

ﮊﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﱸ [ال�شورى .]13 /وقوله:

ﱹﭹ ﭺ

ﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌ ﱸ [الأنعام .]159 /وقوله :ﱹ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ .ﮗ
ﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝ

ﮞ ﮟﱸ [احلج،]69 -68 /

ريا قوله :ﱹ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
و�أخ ً
ﭝﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫﱸ [العنكبوت.]46 /
والقر�آن مع هذا النهي عن اجلدلَ ،ي ْن َعى على التقليد ،و َي ُح ُّث على ال َّن َظر
والتفكري كما يظهر لقارئه من كثري من �آياته .لهذا؛ كان البد للم�سلمني من �أن
ُي ِعم ُلوا ال َّن َظر يف القر�آن نف�سه من جميع نواحيهِ ،ل ُي ُ
حيطوا به فه ًما وعل ًما �إن كان يف
الإمكان� .إ َّال �أ َّنهم يف �أ َّول الأمر ،وقد َف َت َن ُهم القر�آن ب�أ�س ُلوبه وق َّوة �أ�سْ رِه ،و�شَ غَل ْتهم
احلروب التي كانت بينهم وبني �أعدائهم يف فجر الإ�سالم؛ �إ َّال �أنهم وال َّر�سول بني
و�ضح لهم ما ي�س�ألونه عنه مما يجدونه ً
غام�ضا.
ال�س ِو ّي ،و ُي ُ
ال�سبيل َّ
ظ ْه َرانيهم َي ْهديِهم َّ
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نقول �إ َّال �أن امل�سلمني والأمر كما ذكرنا ،ما كان لهم يف هذه ال َفترْ َ ة الأوىل من
ما�س ٌة لل َّت ُّعمق يف فهم القر�آن من الناحية الفل�سفية.
ح َياتهم حاج ٌة َّ
وهذه العوامل – ال َّنهي عن اجلدل – روعة القر�آن وجالله وت�أث ُر العرب
بذلك �إىل �أكرب ا ُحل ُدود -واال�ستغراق يف احلرب -ووجود الر�سول ح ًّيا – كان
لها بال َر ْيب �أث ُرها يف االن�صراف من جانب امل�سلمني عن معار�ضة القر�آن بع�ضه
ببع�ض ،وحماولة ا�ستخراج ما يدعو �إليه من �آراء فل�سف َّية تت�صل باهلل وبالعامل
وبالإن�سان .وبخا�صة وقد وجدوا يف القر�آن ما ُيروي ظم�أهم وما ُي َ�س ِّكن حريتهم
ُوطل َع َتهم يف هذه النواحي.
وهكذا م�ضى زمن الر�سول عليه ال�سالم وامل�سلمون على ر�أي واحد
وعقيدة واحدة ،هي ما جاء يف كتاب اهلل؛ «لأنهم �أدركوا زمان الوحي و�شَ َرف
ال�صحبة عنهم ُظ َل َم ُ
ال�شكوك والأوهام»( .)1وهكذا،
ُ�ص ْح َب ِة �صاحبه ،و�أزال ُنو ُر ُّ
�أي�ضً ا كما َي ْذ ُكر املقريزي مل ُي ْر َو قط ،من طريق �صحيح �أو �سقيم ،عن �أحد من
ال�صحابة  -ر�ضي اهلل عنهم ،على اختالف طبقاتهم وكرثة عددهم� ،أنه �س�أل
ر�سول اهلل  عن معنى �شيء مما و�صف ال َّر ُّب ُ�سبحانه به نف�سه الكرمية يف
و�س َك ُتوا عن
القر�آن الكرمي وعلى ِل َ�س ِان نب ِّيه حممد  ،بل كُ ُّلهم فَهِ ُموا ذلك َ
( )1طا�ش كربى زاده (مفتاح ال�سعادة) ،نق ًال عن م�صطفى عبد الرازق (متهيد)� ،ص .272وانظر �أي�ضً ا ابن اللبان
(مت�شابه) ورقة � B2إىل.B3
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الكالم يف ال�صفات )1(...ولهذا يذكر �أبو احل�سني امللطي املتوفَّى عام 377هـ -
987م� ،أن من �أ�صول �أهل ال�سنة الإميانَ بالقَد ِر خريه و�ش ّره ،وترك ا ِمل َراء واجلدال
واخل�صومات يف الدين(.)2
ومع هذا كله ،ويف هذا اجلو الذي ال ي�سمح بدرا�سة القر�آن درا�سة �صاحلة
فيها من اجلد واحل َّرية قدر كبري ،حدث يف �آخر �أيام ال�صحابة ب ِْد َع ُة القول بالقدر
كما يذكر لنا ال�شهر�ستاين ،على �أيدي « َم ْع َبد ا ُجل َهني» و�آخرين( .)3ومما ال�شك
فيه �أن «معب ًدا» هذا و�شيعته قد ا�ستندوا فيما ذهبوا �إليه �إىل �آيات من القر�آن
ي�ؤخذ منها �إ�ضافة اخلري وال�شر �إىل الإن�سان نف�سه وتقدي ُره ،ال �إىل اهلل وحده ،وقد
كان ذلك �أيام الر�سول نف�سه(.)4
ومن اخلري �أن نرتك امل�ؤرخ ابن �سعد يروي ذلك بنف�سه فيقول« :عن عمرو
()5
جمل�سا يف عهد
ابن �شُ َع ْيب عن �أبيه عن ابني العا�ص �أنهما قاال :جل�سنا ً
أنا�س عند
أ�شد ا ْغ ِت َبا ًطا من مجَْ ٍ
ر�سول اهلل ُ كنا به � ّ
ل�س جل�سناه يو ًما؛ جِ ْئنا ف�إذا � ٌ
( )1املقريزي (اخلطط طبع م�صر ،عام 1326هـ) ،ج� ،4ص.181
( )2امللطي (�أبو احل�سني) ،كتاب التنبيه� ،ص.12
( )3ال�شهر�ستاين (امللل والنحل – كيورتن) ،ج� ،1ص.17
( )4يراد بالقدر ،الذي هو جزء هام من الإميان يف ر�أي �أهل ال�سنة ،هو علم اهلل �أو ًال وتقديره لكل �شيء قبل �أن
يكون ،بحيث ال يخرج �شيء عن علمه وتقديره و�إرادته .والقدريون :معبد و�شيعته� ،أ�ضافوا كل ذلك للإن�سان
وحده.
( )5يريد الراوي بهما عمرو بن العا�ص و�أخاه ه�شا ًما الذي كان �أ�صغر منه �س ًّنا.
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ُح َج ِر ر�سول اهلل  يرتاجعون يف القر�آن ،فلما ر�أيناهم اعتزلناهم ،ور�سول اهلل
الغ�ضب
خلف ا ُحل َجر ي�سمع كالمهم .فخرج علينا ر�سول اهلل ُ م ْغ َ�ض ًبا ُيع َر ُف
ُ
يف وجهه حتى وقف عليهم فقال� :أي قو ُم! بهذا �ض ّلت الأمم قبلكم ،باختالفهم
على �أنبيائهم ،و�ضربهم الكتاب ب ْع�ضه ببع�ض� ،إن القر�آن مل ُي ْنزل لت�ضْ رِبوا بع�ضه
ي�صدق بع�ضه بع�ضً ا؛ فما َع َرف ُتم منه فاعملوا به ،وما ت�شابه عليكم
ببع�ض ،ولكن ِّ
ف�آمنوا به[ .يريد طب ًعا بال بحث وتفكري فيه] ثم التفت �إ ّيل و�إىل �أخي؛ ف َغ َب ْطنا
�أنف�سنا �أ ّال يكون ر�آنا معهم»( .)1
وهكذا ،ظهر يف حياة الر�سول نف�سه من َع ِم َل على معار�ضة القر�آن بع�ضه
ببع�ض ،فيما يت�صل مب�س�ألة القدر ،نعني « َم ْع َبد اجلهني» و�صحبه ،مع �إنكار من
ال�صحابة عليهم �إنكا ًرا �شدي ًدا بال ريب .حقًّا ،لقد �أنكرت هذه البقية من �صحابة
الر�سول هذه البدعة �أ�شد الإنكار ،ونَ ُقموا على الذين ابتدعوها وذهبوا �إليها حتى
لقد كانوا [�أي بق َّية ال�صحابة] ُيو�صون �إىل �أخالفهم ب�أال ُي َ�س ِّلموا عليهم [�أي على
الق ََدرِيني] ،وال يعودوهم �إن مر�ضوا ،وال ُي َ�ص ّلوا عليهم �إذا ماتوا( ،)2وكانت نهاية
«معبد» �أن �صلبه عبد امللك بن مروان اخلليفة الأموي جزاء بدعته عام 80هـ
( )1ابن �سعد (الطبقات) ،ج 4ق�سم � ،2ص� 141س  .19 – 10وانظر جولد زيهري (عقيدة)� ،ص  70 = 63من
الرتجمة العربية.
( )2الإ�سفراييني (تب�صري)� ،ص.14
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659م ،وقيل :بل قتله لهذا ال�سبب نف�سه احلجاج الثقفي الوايل امل�شهور
يف عهد الأمويني(.)1
وكانت هذه امل�شكلة -م�شكلة القدرَ � -
أول م�س�ألة ظهر اخلالف فيها بهذا
املظهر ال�شديد( .)2وال عجب! فالر�سول نف�سه ،كما ر�أينا ُ ،ي ِّ
حذ ُر من �أن ُي�ضْ َرب
القر�آنُ ُ
بع�ضه ببع�ض ،وي�أ ُمر بالإميان مبا ت�شابه علينا فيه بال بحث؛ وذلك حتى ال
نَ ِ�ض ّل كما �ض ّلت �أ ٌمم قبلنا .كما ُي ِ
و�صي يف حديث �آخر باحلذر ممن يتبعون ما ت�شابه
من القر�آن(.)3
وكراهة معار�ضة القر�آن بع�ضه ببع�ض يف هذه الفرتة مل يكن َ�س َب ُبها خوف
امل�سلمني �أن يظهر القر�آن متعار�ضً ا �أو م ُتهاف ًتا غري متما�سك� ،إمنا كانوا يخافون
َ
والبحث عما �سكت القر�آن والر�سول عن بيانه ،ويرون �أنه «ما
اجلدل يف الدين
َ
َّ
ين�س ُب للر�سول( )4كما
�ضل قو ٌم بعد ُه ًدى �إال �أُو ُتوا اجلدل» كما ورد يف حديث َ
كانوا يعتقدون �أن معرفة هذا املَ�سْ ُكوت عن بيانه ،لو كان ذلك ممُ ك ًنا ،ال تفيدهم
يف حياتهم الدنيا �أو يف الأخرى.
( )1انظر جولد زيهري (عقيدة)� ،ص  77و 86 = 78و 87من الرتجمة العربية حيث يرى امل�ؤلف �أن الأمويني كانوا
يعملون على �أن تت�أ�صل عقيدة �أن كل �شيء بق�ضاء اهلل وقدره ،وهي على عك�س ما يراه «معبد» وفرقته ،توطي ًدا
مللكهم و�س ًرتا لأعمالهم .على �أننا منيل �إىل �أن قتل «معبد» بالذات كان خلروجه عن الإ�سالم فيما ذهب �إليه.
( )2حممد عبده ،ر�سالة التوحيد� ،ص  13من الأ�صل العربي.
( )3البخاري (�صحيح) طبع بوالق ،ج .92 :3
( )4انظر ابن رجب احلنبلي املتوفَّى عام 795هـ1392/م (ف�ضل علم ال�سلف)� ،ص.21

39

طبيعة القر�آن تدعو للتفل�سف

39

ق�صة َ�صبِيغ ِب َو ْزن عظيم �أو ُ�ص َب ْيغ بالت�صغري ،ابن َع َ�سل ،ويقال
من هنا جند َّ
ابن �سهل احلنظلي مع ُعمر بن اخلطاب :ق َِدم �صبيغ املدينة فجعل ي�س�أل عن
ُم َت�شابه القر�آن ،ف�أر�سل �إليه ُعمر ف�ضربه حتى �أ ْد َمى ر�أ�سه ،ثم نفاه �إىل الب�صرة
و�أمر بعدم جمال�سته ،ويف رواية �أنه َح َرمه من عطائه ،حتى �ص ُلح حاله ورجع عن
البحث يف ُم ْ�ش ِكالت القر�آن ،فعفا عنه( )1ويروِي احلافظ ابن ع�ساكر �أن �صبيغ هذا
كان ي�س�أل عن امل�شكالت التي يف القر�آن ،و�أنه كان يتنقَّل يف �أجناد امل�سلمني –
م�صر وغريها – �سائ ًال عن هذه امل�شكالت �أو املت�شابهات ،فنفاه عمر من املدينة
�إىل العراق ،و�أمر �أال ُي َجا َل�س ،ثم عفا عنه حني �ص ُلح �أمره(.)2
وح ال َّته ُّيب من البحث يف القر�آن هذا النوع من البحث ،جندها بعد
و ُر ُ
هذا لدى القا�سم بن حممد بن �أبي بكر و�سامل بن عبد اهلل بن ُع َمر بن اخلطاب،
وهما من التابعني ،حني يرى ٌّ
كل منهما فيما يت�صل بالقدر �أن ُيك َّف النا�س عما
كف اهلل عنه ،وحني ميتنع ِكال ُهما عن تف�سري القر�آن( )3ويف هذا َي ْروِي َّ
الطربي
َّ
أدركت فقهاء املدينة و�إنهم ل ُي ْع ِظ ُمون
يف تف�سريه عن عبد اهلل بن عمر قال« :لقد � ُ
القول يف التف�سري( ،)4منهم �سامل بن عبد اهلل والقا�سم بن حممد و�سعيد بن
( )1ابن حجر (�شيخ الإ�سالم) الإ�صابة ،مادة �صبيغ ،ج.198 :2
( )2ابن بدران (تهذيب) ،ج  384 :6و.385
( )3ابن �سعد (طبقات) ،ج.148 ،139 :5
عده عظي ًما خط ًريا.
(� )4أعظم ال�شيءّ :
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املُ�سيب ونافع» .كما يروي الطربي �أي�ضً ا عن �سعيد بن امل�س َّيب هذا �أنه كان �إذا
ُ�س ِئل عن تف�سري �آية من القر�آن ،قال�« :أنا ال �أقول يف القر�آن �شي ًئا»(.)1
على �أنه و�إن ُوجد يف تلك الفرتة من يكره اخلو�ض يف ت�أويل القر�آن� ،أو
ظن متعار�ضً ا كما ر�أينا ،ف�إنه قد ُوجِ د �أي�ضً ا من كان ال يرى يف ذلك
ت�أويل ما ُي ّ
ب� ًأ�سا .قال رجل البن عبا�س (68هـ 588 – 87 /م) �إين لأجد يف القر�آن
علي؛ قال [�أي القر�آن] :ﱹ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
�أ�شياء تختلف َّ
ﯯﱸ [امل�ؤمنون ، ]101 /بينما قال يف �آية �أخرى :ﱹ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﱸ( [ )2ال�صافات ]27 /؛ وقال :ﱹ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ [الن�ساء]42 /
بينما يقول يف مو�ضع �آخر ﱹ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﱸ [الأنعام ]23 /فقد كتموا
�أنهم كانوا م�شركني يف هذه الآية وقال :ﱹﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮐ.ﮒ ﮓ
ﮔ.ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ.ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﱸ [النازعات،]30 - 27 /
فذكر خلق ال�سماء قبل الأر�ض ،ثم قال :ﱹﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮬ ﮭ ﮮ .ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ .ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﱸ [ف�صلت ،]11- 9 /فذكر يف هذه
وجهها هذا
[الآيات] خلق الأر�ض قبل ال�سماء .هذه الأ�سئلة ،و�أخرى �أي�ضً اَّ ،
( )1الطربي (تف�سري) طبع امليمنية مب�صر �سنة 1321هـ.
( )2وهذه الآية وما قبلها حكاية حلال النا�س يف الدار الأخرى.
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ال�سائل البن عبا�س الذي �أخذ يف الإجابة عنها دون �أن ُينكر عليه ال�س�ؤال َع َّما
ظن ُه ُمتعار�ضً ا يف القر�آن(.)1
وغري ابن عبا�س جند ُمقَاتل بن ُ�سليمان �أحد الأوائل الذين ُعنوا بت�أويل
هذه الآيات التي ُ�س ِئل عنها ابن عبا�س ،و�آيات �أخرى كثرية(.)2
التابعي امل�شهور يقول« :ما �أ ْن َز َل اهلل �آي ًة �إ َّال
ومن ث ََّم جند ا َحل َ�س َن ال ِب�صْ ري
ّ
حب �أن ُي ْع َلم ما �أراد بها»( .)3وال َع َجب! فالقر�آن كتاب ُم َو َّج ٌه للإن�سانية
وهو ُي ُّ
روري لهذا ت�أويله لإر�ضاء ُط َل َعة الإن�سان العقل َّية،
وال�سود» ومن َّ
ال�ض ّ
كلها ُ
«للحمر ُّ
ومن �أجل ذلك �سرنى لجُ ُ وء ّ
كل من املتنازعني يف امل�سائل املت�شابهة �إىل القر�آن
يلتم�س منه بالت�أويل َ�س َن ًدا لر�أيه ،وبخا�صة �أنه يكاد يكون من املُتفَقِ عليه
نف�سه ُ
اخلا�ص،
بني امل�سلمني �أن للقر�آن من ناحية املعنى ُو ُجو ًها كثرية منها العام ومنها ّ
و�أن هذه ال ُو ُجوه يعلمها «الرا�سخون يف العلم» ،فيجب ال ُّل ُجو ُء �إليهم ملعرفة ما ُي َظن
م�ش ِك ًال من القر�آن(.)4
ْ
كيف ُنو ِّفق �إ ًذا بني ما عرفنا من كراهة الت�أويل ،وبني الإقبال عليه و َع ِّده
�ضرور ًّيا تقري ًبا ،يف ع�صر واحد؟ يف َر�أ ْينا �أن الأمر َ�س ْهل .الت�أويل املكروه الذي
( )1البخاري�( :صحيح) بوالق ،ج  152 :3و.153
( )2امللطي (التنبيه)� ،ص  45وما بعدها.
( )3ابن تيمية (موافقة) ،ج.139 :1
( )4امللطي (التنبيه)� ،ص.43
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كانوا ُي ْع ِظ ُمونه و َيعدونه خط ًريا ،والذي كان ال ُيقدم عليه �أمثال �سامل بن عبد اهلل
ابن عمر والقا�سم بن حممد بن �أبي بكر ،هو ما كان عماده الر�أي ال�شخ�صي �أو
ما كان عن غري «علم»� ،أما الت�أويل الذي كانوا ال يرون فيه ب� ًأ�سا� ،إن مل نَقُل كانوا
يرونه واج ًبا دين ًّيا ،فهو ما كان عن «علم» �أي ما كان مبا �أ ِث َر عن الر�سول و�أ�صحابه
العارفني بالقر�آن ومعانيه .و�إلينا الدليل؛ َي ْروي ابن عبا�س عن الر�سول �أنه قال:
«من قال يف القر�آن بر�أيه� ،أو مبا ال َي ْع َلمَ ،فل ْي َت َب َّو�أ َم ْق َع َده من ال َّنار»( ،)1و َي ْر ُوون عن
�أبي بكر اخلليفة الأول للر�سول بعد موته� ،أنه قالُّ �« :أي �أر�ض ُتق ُّلني ،و� ُّأي �سماء
ُتظلني� ،إذا ُق ْل ُت يف القر�آن بر�أيي �أو مبا ال �أعلم»( ،)2و ِمن ُهنا نرى َّ
الطبرَ ِّي يرت�ضي
يف تف�سريه دائ ًما ت�أويل �أهل العلم ،و َي ُع ُّده التف�سري ال�صحيح(.)3
بهذا ن�ستطيع �أن نرى يف كراهة البع�ض يف فجر الإ�سالم ت�أويل القر�آن،
كراهة البحث عما مل ُي َب ِّينه اهلل وال ر�سوله ،اتقا ًء للجدل يف الدين ،وبخا�صة عندما
ي َّت�صل الأمر بذات اهلل و�صفاته� ،أو الق�ضاء والقدر ،ونحو ذلك من امل�شكالت
حقّا .كما ن�ستطيع �أن نرى يف ارت�ضاء البع�ض الت� َ
أويل والعناية به ،احلر�ص على
( )1الطربي (تف�سري) ،ج.26 :1
( )2نف�سه.
()3امل�صدر نف�سه ،ج 97 ،96 :1يف �صدد تف�سري �آية :ﱹﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﱸ [البقرة،]11/
ج  132 :1يف تف�سري �آية :ﱹﭬ ﭭ ﭮﱸ [البقرة]25/؛ ج 138 :1يف تف�سري �آية :ﱹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﱸ [البقرة ،]26/ج 129 :12يف تف�سري �آية :ﱹ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﱸ [يو�سف.]49/
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فهم القر�آن ومعرفة ما �أراد اهلل بكل جزء منه ،مع الوقوف يف �أغلب الأمر على
ما قال الر�سول و�أ�صحابه العارفون بالقر�آن� ،أو ِب َت ْعبري �آخر مع عدم ا ُجل ُنوح لت�أويل
القر�آن ،بالهوى عن غري دليل.
ومهما يكن ،ف�إنه بعد هذه الفرتة  -فرتة ال�صحابة والتابعني -وبعد �أن �شعر
امل�سلمون بحياة ال ُه ُدوء واال�ستقرار بعد احلروب الداخلية والفتوحات ،ودخل يف
الإ�سالم من دخل من �أ�صحاب الديانات املختلفة الذين لهم طرائقهم يف بحث
وفهم الن�صو�ص الدينية ،عكف امل�سلمون من جه ٍة على فهم القر�آن وال َّت َع ُّمق يف
بجد ،و�أثار بع�ض ه�ؤالء الذين التحقوا بالإ�سالم -دون �أن يتمكن من
هذا الفهم ّ
قلوبهم من جهة �أخرى -كث ًريا من عقائدهم الدينية التي َج َر ْت منهم مجَْ رى
الدم ،و�صاروا يتجادلون حولها و ُيجا ِد ُلون امل�سلمني فيها ،يف هذه املرحلة التي
جند فيها الأمر كما و�صفنا ،والتي ق ّلت فيها حرارة الإميان ِن�سْ ب ًّيا و�أخذ امل�سلمون
يجرءون على البحث يف القر�آن ،جند الآيات املت�شابهة ي�ستعر�ضها ّ
املفكرون
و ُي َح ِّل ُلونها .وكان من هذه الآيات ما يمُ َلى على البع�ض ،بفهمها على نَ ْح ٍو خا�ص
ك�أخذها ح�سب ظواهرها مث ًال ،العقائد التي يجب �أن ُي�ؤمن بها ،وكان منها ما
ُيحاول �آخرون �إخ�ضاعها ملا َي َر ْون من مذهب .والنتيجة لهذا وذاك ،ما �سرنى قري ًبا
من مذاهب خمتلفة.
ولكن ،لعل من الطبيعي �أن نقف هنا َو ْق َف ًة ق�صرية لنت�ساءل :ما فائدة �أن
ي�شتمل القر�آن فيما �شمل من �آيات العقائد على ما هو مت�شابه منها؟ هذه الآيات
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املت�شابهة التي ر�أينا كيف اب ُت َلي �صبيغ حني �أخذ يبحث عنها( )1وكيف ُق ِتل «معبد
اجلهني» ب�سببها( ،)2والتي �صار �إىل البدعة – �إن مل نقل �إىل الكفر – كثري ممن
دخل يف الإ�سالم ب�سبب ت�أويلها ،على ما هو معروف.
للإجابة عن هذا الت�سا�ؤل يذكر فخر الدين الرازي �أن من فوائد هذه
املت�شابهات يف القر�آن �أنه «لو كان القر�آن محُْ ك ًما ُ
بالك ِّلية ملا كان ُمطا ِبقًا �إال ملذهب
واحد ،وكان ت�صريحه ُم ْب ِط ًال ِل ّ
كل ما �سوى ذلك املذهب .وذلك ما ُي َن ِّف ُر �أرباب
املذاهب [الأخرى] عن قبوله وعن النظر فيه» .و�أنه ملكان� ،أو ب�سبب ،هذه الآيات
«افتقر الناظر فيه �إىل اال�ستعانة بدليل العقل ،وحينئذ يتخ َّل ُ�ص من التقليد»(.)3
وهناك �سبب �آخر يتقدم به الرازي �أي�ضً ا ،ويراه �أقوى الأ�سباب لورود �آيات مت�شابهة
للخا�صة والعا َّمة م ًعا من النا�س .وطباع
يف القر�آن .ذلك ب�أن القر�آن كتاب ي َّتجه َّ
ه�ؤالء العامة تنبو يف �أكرث الأمر عن �إدراك احلقائق خال�صة� .أو عارية بعبارة �أو�ضح.
فمن �سمع من العوام يف �أول الأمر �أن هناك موجو ًدا (يريد به اهلل) لي�س بج�سم
ونفي؛ فكان الأ�صلح �إ ًذا �أن ُي َ
خاط َب
وال ُم َت َح ِّي ًزا وال ُم�شا ًرا �إليه ،ظن �أن هذا عد ٌم ٌ
هذا الفريق من النا�س ب�ألفاظ دا َّلة على ما ينا�سب ما يتو َّهمونه ويتخ َّيلونه ،ويكون
ذلك خملو ًطا مبا ُيد ُّل على احلق ال�صريح؛ فالق�سم الأول من هذه الآيات يكون
( )1انظر ما �سبق� ،ص.10
( )2امل�صدر نف�سه� ،ص.10
( )3الرازي ( تف�سري) ،ج 107 :2؛ وانظر الزخم�شري (ك�شاف) ،ج.175 :1
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من باب املت�شابهات� ،إذ مل تظهر فيه احلقيقة خال�صة �صريحة؛ والق�سم الثاين
الذي َي ْك ِ�ش ُف عن احلقيقة �آخر الأمر ،هو املُ ْح َك َمات(.)1
من هذه الأ�سباب ونحوها ،التي َي ْل َت ِم ُ�سها املف�سرون والباحثون يف القر�آن
لتعليل ا�شتماله على هذا ال�صنف من الآيات املت�شابهة ،ن�ستطيع �أن ن�ستخل�ص
هذه احلقيقة التي تعني �أن القر�آن بطبيعته ،ب�سبب هذه الآيات التي هي جزء هام
منه ،والتي تتع ّر�ض �إىل �أهم العقائد الدينية فيما يت�صل باهلل والعامل والإن�سان،
كان – وال يزال – من ال�ضروري �أن يثري كث ًريا من التفكري الفل�سفي ،و�أن ُيوحي
بكثري من احللول للم�شاكل الفل�سفية التي عر�ضت للمفكرين على توايل الع�صور
يف هذه النواحي .هذه الآيات كانت وال تزال حتى الآن ودائ ًما ،باعثًا للفكر،
وداعية ال�ستعمال العقل ،وبعبارة �أخرى َمعي ًنا للتوجيه الفل�سفي.
و�إن لنا ،ونحن ب�صدد ا�ستخال�ص هذه احلقيقة� ،أن ن�شري �إىل الإمام حممد
عبده �إذ يقول ،وهو ب�سبيل الإ�شارة �إىل �صفات اهلل تعاىل« :جاء القر�آن ي�صف اهلل
ب�صفات ،و�إن كانت �أقرب �إىل التنزيه مما ُو ِ�صف به يف خماطبة الأجيال ال�سابقة،
فمن �صفات الب�شر ما ي�شاركها يف اال�سم �أو اجلن�س ،كالقدرة واالختيار وال�سمع
والب�صر .وعزا �إليه �أمو ًرا يوجد ما ي�شبهها يف الإن�سان ،كاال�ستواء على العر�ش،
وكالوجه واليدين .ثم �أفا�ض يف الق�ضاء ال�سابق ويف االختيار املمنوح للإن�سان.
( )1الرازي (تف�سري) ،ج  ،108 :2وقارن هذا التعليل بابن ر�شد (الك�شف)� ،ص 61طبعة ميلري.
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وجادل املُغا ِلني من �أهل املذهبني ،ثم جاء بالوعد والوعيد على احل�سنات
وال�سيئات ،ووكل الأمر يف الثواب والعقاب �إىل م�شيئة اهلل  ،و�أمثال ذلك مما ال
حاجة �إىل بيانه يف هذه املقدمة.
فاعتبار حكم العقل ،مع ورود �أمثال هذه املت�شابهات يف النقل ،ف�سح جم ً
اال
خ�صو�صا ودعوة الدين �إىل الفكر يف املخلوقات مل تكن حمدودة بحد
للناظرين،
ً
وال م�شروطة ب�شرط»(.)1
ولكي ال ُنكْثرِ من الأمثلة لتلك الآيات املت�شابهة والتعابري املجازية التي فيها
كثري من الإيحاء الفل�سفي ،نكتفي هنا ب�أن ن�شري �إىل الآيات  42 – 28من ال�سورة
( 15ا ِحل ْجر – مكية) التي تت�ضمن خطاب اهلل للمالئكة فيما يت�صل بخلق �آدم،
هذا اخلطاب �أو الق�صة التي جندها يف موا�ضع كثرية �أخرى من القر�آن؛ و�إىل الآية
 11من ال�سورة ُ ( 41ف ِّ�صلت – مكية) ،ففيها حكاي ُة حديث بني اهلل وال�سماوات
والأر�ض؛ و�إىل م�س�ألة ا�ستواء اهلل على العر�ش التي جندها مث ًال يف الآية  54من
ال�سورة ( 7الأعراف – مكية) ،والآية  58من ال�سورة ( 25الفرقان– مكية)؛
و�إىل الآيات التي َت ْن ِ�س ُب هلل تعاىل بع�ض الأع�ضاء اجل�سد َّية من َي َدين وعينني
ووجه ونحوها ،مما ُي�شري بالتج�سيم ،وذلك قبل �آية  64من ال�سورة ( 5املائدة –
مدنية) ،الآية  13من ال�سورة ( 54القمر – مكية) ،الآية  27من ال�سورة 55
( )1ر�سالة التوحيد� ،ص.8

47

طبيعة القر�آن تدعو للتفل�سف

47

(الرحمن – مدنية) ،والآية  22من ال�سورة ( 89الفجر – مكية) .و�أخ ًريا ،ن�شري
�إىل الآيات التي ت�شهد للجرب ،والأخرى التي ت�شهد لالختيار ،وما �أكثرَ هذين
النوعني يف القر�آن! مث ًال �آيات  31 – 29من ال�سورة ( 76الإن�سان) ،الآية 96
من ال�سورة ( 37ال�صافات) ،الآية  13من ال�سورة ( 32ال�سجدة) ،الآية  8من
ال�سورة ( 35فاطر) بالن�سبة للجرب ،ثم الآية  27من ال�سورة �( 14إبراهيم) ،الآيتني
 7و 8من ال�سورة ( 99الزلزلة) ،الآية  39من ال�سورة ( 37ال�صافات) ،والآية 14
من ال�سورة ( 83املطففون) بالن�سبة لالختيار.
قلنا �إن هذه الآيات و�أمثالها ،مما يدور حول اهلل و�صفاته ونحو ذلك من
الأمور املت�شابهة ،كان من احل ْت ِم �أن تنبه العقول ،و�أن تدفعها �إىل �أنحاء من التفكري
الفل�سفي ،وقد كان .وكان من احلتم كذلك �أن يكون لكل من املفكرين ،فر ًدا �أو
طائفة جتمعهم فكرة واحدة ،موقفه منها ،وقد كان� .إال �أن هذا املوقف ،الذي كان
لكل طائفة من املفكرين مل يكن من �ضرب واحد ،لقد كان موقف البع�ض �أن
ا�ستوحى من القر�آن نف�سه� ،صوابًا �أو خط�أ ،مذهبه ،وذلك هو ال�ش�أن الغالب يف
املج�سمة باليهود
املج�سمة على ما نعتقد ،مع ت�أثر ه�ؤالء ِّ
موقف �أهل ال�سنة وموقف ِّ
الذين كان الت�شبيه معرو ًفا لدى كثري منهم .وكان من هذه املواقف �أي�ضً ا ما كان
ر�أ ًيا �أو مذه ًبا ا�شرتك يف تكوينه التفكري احلر وما و�صل �إليهم من ُتراث اليونان،
ال�س َن َد والدليل من القر�آن ،وذلك
ثم التم�س �أ�صحاب هذا املذهب له بعد ذلك َّ
بت�أويل ما يحتمل وجو ًها خمتلفة من الآيات على ما يتفق وهذا املذهب .ذلك يف
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ر�أينا هو موقف املعتزلة .ومع �أنه �سيجيء ٍّ
لكل من هذه املواقف ُمث ٌُل كثرية� ،إال �أننا
ال�ضروري �أن نتع ّرف الآن يف �إجمال هذه املواقف املختلفة.
نرى من
ّ
جاء يف القر�آن �آيات تدل -حني ت�ؤخذ بظاهرها -على �أن هلل وج ًها و َي َدين
وعيننيَ ،وجِ َهة هي ال�سماء ،ومكانًا يجل�س فيه وهو العر�ش ،ونحو ذلك مما ُي ِوه ُم
الت�شبيه واجل�سم َّية وجواز االنتقال واحلركة على اهلل ،وجاءت �آيات �أخرى ُت ْثبِت
هلل �صفات خمتلفة ،كال�سمع والكالم ونحوهما؛ وطائفة ثالثة من الآيات ،منها ما
ي�صح �أن َي ُد َّل على �أنه ُيرى بالأب�صار.
ُي َ�ص ِّرح ب�أن اهلل ال ُتدركه الأب�صار ،ومنها ما ّ
ا -يف هذه الآيات َر�أَى رجال ال�سلف متابعة ال�صحابة والتابعني يف موقفهم
منها� .إنهم َغ َّل ُبوا – كما يذكر ابن خلدون – �أدلة ال َّت ْنزيه لكرثتها وو�ضوح داللتها،
وعلموا ا�ستحالة الت�شبيه [�أي يكون بني اهلل واخللق م�شابهة يف ال�صفات] وق ََ�ض ْوا
يتعر�ضوا ملعناها ب َِب ْحث وال
ب�أن هذه الآيات من كالم اهلل ،ف�آمنوا بها ومل َّ
ت�أويل؟!(ُ )1
ويذكر هنا ال�شهر�ستاين �أن ِم ْن رجال «ال�سلف» َمن �أ ّول هذه
الآيات على وجه يحتمله اللفظ [مثل ت�أويل «اليد» بالق ُْدرة] .ومنهم َم ْن توقَّف
يف الت�أويل ،وقال عرفنا بمِ ُ ْق َت َ�ضى العقل �أن اهلل تعاىل لي�س ِ
كم ْث ِله �شيء وال ُي ْ�شبِه
�شي ًئا من املخلوقات وال ُي ْ�شب ُهه �شيء منها ،وق ََط ْعنا بذلك� ،إال �أننا [هذا دائ ًما
ال�سلف] ال نعرف معنى اللفظ الوارد فيه؛ مثل قوله
ر�أي الفريق الآخر من َّ
( )1ابن خلدون (املقدمة – طبع م�صر ،عام 1322هـ)� ،ص .367

49

طبيعة القر�آن تدعو للتفل�سف

49

تعاىل :ﱹ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﱸ [طه ،]5 /وقوله :ﱹﯣ

ﯤﱸ [�ص ،]75 /وقوله :ﱹ ﯩ ﯪﱸ [الفجر� ]22 /إىل غري
ذلك من الآيات التي لَ�سْ َنا بمِ كَ َّل ِفني مبعرفة ت�أويلها( .)1ومن ه�ؤالء الذين
أحمد ابن َح ْن َبل( .)2لقد ُ�س ِئ َل الأول عن
وقفوا هذا املوقف ما ِلك بن �أنَ�س و� ْ
معنى قول اهلل تعاىل:ﱹ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﱸ فقال« :اال�ستواء معلوم،
والكيفية جم ُهولة ،والإميان به واجب ،وال�س�ؤال عنه بدعة»(.)3
ب� -إال �أنه �شَ َّذ يف َع�صْ ِر ه�ؤالء وبعدهم ،جماعة ر�أوا الأخذ بظاهر هذه الآيات وما
ينا�سبها من حديث الر�سول ،ور�أوا تف�سريها ح�سب ظاهرها من غري ت�أويل،
فوقعوا يف ال َّت�شبيه املح�ض وال َّت ْج�سيم ال�صريح .حقًّا� ،إن بع�ضهم اعتقد �أن هلل
وج ًها وي ًدا وقد ًما ،وبع�ضهم ذهب �إىل �أن اهلل تعاىل له جه ٌة هي ال�سماءَ ،ي ْنزِل
ْ
جال�سا عليه ،وكال ًما له �صوت وحروف.
منها حني يريد ،وعر�شً ا ي�ستوي ً
بذلك ،كما نرى� ،أ�شبه الأولون يف ذات اهلل ،و�أ�شبه الآخرون يف �صفاته،
املج�سمة جماعة من احلنابلة
و�أنهم جمي ًعا �آ ُلوا �إىل التج�سيم )4(.ومن ه�ؤالء امل�ش ِّبهة ِّ
( )1ال�شهر�ستاين (امللل والنحل – كيورتن) ،ج 64 :1؛ انظر كذلك �ص .76
( )2كالهما من �أ�صحاب املذاهب الفقهية الأربعة املعروفة .وقد ُت ُوفيّ الأول عام 179هـ (795م) والآخر عام
241هـ (855م).
( )3ال�شهر�ستاين (امللل والنحل – كيورتن) ،ج65 :1؛ وانظر �أي�ضً ا �ص.76 ،75
( )4ابن خلدون (مقدمة)� ،ص  376و368؛ قارن ال�شهر�ستاين ،ج.77 :1
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[�أتباع الإمام �أحمد بن حنبل ،و�إن كان خمالفًا لهم يف هذه االعتقادات] الغالة،
الذين �أ ْو َق َع ُهم يف هذه الهاوية َت َط ُّر ُفهم يف الأخذ بظاهر الن�صو�ص ،وتف�سريها كما
وردت بدون �إعمال العقل يف ت�أويلها مبا ي َّتفق وجالل اهلل وما يجب �أن ي ّت�صف به
من كمال .وقد حكى عنهم الإيجِ ي (816 +هـ1413 /م) يف هذه الناحية ما
َت�أنَ ُف الآذان من �سماعه(.)1
جـ -و�أخ ًريا ،على النقي�ض من ر�أى ه�ؤالء الغُالة يف ال َّتم�سك بظاهر ما ت�شابه
من الآيات والأحاديث املُتعلقة بذات اهلل و�صفاته ،ف�صاروا �إىل ما ر�أينا من
ت�شبيه وجت�سيم ،جند املُ ْعتزلة الذين �ساعدهم ما عرفوه من الفل�سفة اليونانية –
�إذ كانوا �أكرث ال ِف َرقِ الكالمية الإ�سالمية ات� ً
صاال بها و�إفادة منها – على
تكوين ت�ص ُّو ٍر وف ْهم خا�ص لذات اهلل َي ْنفي عنه كل �صفة ،ت�أكي ًدا ل َو ْح َدته
أحد من خلقه –جند ه�ؤالء املعتزلة:
وتنزي ًها له عن �أن ي َّت�صف مبا ي ّت�صف به � ٌ
ي�صريون �إىل ال َّت ْعطيل بنفي كل ال�صفات ،و�إىل ت�أويل الآيات اخلا�صة بها
ب�صفة ُم ْطلقة(.)2
َو َر� ُأ�س هذه ال ِف ْرقة هو وا�صل بن عطاء (130+هـ747 /م ) ،ح َّتى �إن بع�ض
امل�ؤلفني الق َُدا َمى ُيلقِّبها �أحيانًا بالوا�صلية( ،)3كما يذكره �آخر ب�أنه �شيخ املعتزلة
( )1الإيجي (مواقف)� ،ص.273
()2املقابلة بني املج�سمة واملعتزلة يف هذه الناحية معروفة؛ ولكن انظر مث ًال� :سرتومتان ( )R. strathmannدائرة
املعارف الإ�سالمية مادة ت�شبيه ،ج.722 – 719 :4
( )3ال�شهر�ستاين (امللل والنحل – خاجني مب�صر) ،ج.57 :1
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َوق َِد ُميها( .)1على �أن املُ�ؤ�س�س احلقيقي لهذه املدر�سة هو ،على ما نعتقد� ،أبو ا ْل ُه َذ ْيل
ال َعالف� ،شيخ املعتزلة الأكرب ،كما ي�صفه ال�شهر�ستاين( )2والذي عا�ش يف الق َْرنَ نْي
الثاين والثالث من الهجرة.
وكان من َت ْنبِيه القر�آن  -با�شتماله على مثل هذا ال�ضرب من الآيات -
َ
العقل �إىل التفكري ،و�إيحائه بغري قليل من ا ُحل ُلول لبع�ض امل�شاكل الفل�سفية الهامة،
�أن َظ َهر يف البيئة الإ�سالمية ُك ُتب «العقل» ل َِدا ُود بن املُ َحبرِّ و�أمثاله .ولكنَ ،من هو
َدا ُود هذا الذي ُيع َنى يف تلك الفرتة املُ َب ِّك َرة من تاريخ الإ�سالم الفكري بال َّت�أليف
خا�صا؟ وما كتابه وقيم ُته؟ وما دِالل ُة هذا العمل؟
يف «العقل» كتابًا ًّ
ؤلف هو ،كما َي ْذ ُكر �صاحب ِميزان االعتدالَ :دا ُود بن
� -1أما عن الأمر الأول :فامل� ُ
املُ َحرب بن َف ْه َدم �أبو ُ�س َل ْي َمان الب�صْ ري �صاحب كتاب العقل ،و َل ْي َت ُه مل ُي�ص ِّنفه!
و�ص َاح َب قو ًما من املُ ْع َتزلة ف�أف�سدوه(.)3
ما زال معرو ًفا باحلديث ،ثم تركه َ
و َي ْذ ُكره ابن َت ْي ِمية ،حني ُ�س ِئ َل عن َر�أيه يف هذا احلديث�« :أول ما خلق
اهلل العقل ،فقال له �أ ْقبِلْ َف�أ ْق َبل ،ثم قال له �أ ْدب ِْر َف�أ ْد َبر ،فقالِ :وع َّز ِتي ما َخ َل ْق ُت
َّواب والعقاب»  -نقول
علي منك َفب َِك �آخُ ْذَ ،وب َِك �أُ ْع ِطيَ ،وب َِك الث ُ
خلقًا �أكرم َّ
( )1امل�سعودي (مروج) ،ج.54 :4
( )2ال�شهر�ستاين (امللل والنحل – خاجني مب�صر) ،ج33 :1؛ وانظر  ،Nybergدائرة املعارف الإ�ســـالمية ،مادة
«املعتزلة» ،ج.843 :3
( )3الذهبي (ميزان) ،ج ،324 :1حتت رقم .2599
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حني ُ�سئل ابن تيمية عن ر�أيه يف هذا احلديث ،قال :هذا احلديث باللفظ املذكور
قد رواه من َ�ص َّنف يف ف�ضل العقل كداود بن املحبرِّ ونحوه( ،)1ثم َي ْذ ُكر ر�أيه يف
احلديث فيقولَ « :وا َّتفَق �أهل املعرفة باحلديث على �أنه �ضعيف ،بل َم ْو ُ�ضوع» .ثم
يذكر ابن تيمية يف مو�ضع �آخر ب�أن داود بن املحبرِّ قدمي يف �أوائل املائة الثالثة  ،و�أن
كتاب «العقل» له من �أ�شهر ما �أُ ِّل َف يف هذه الناحية(.)2
و َي ْروِي �أبو طالب املكي (386هـ 996 -م) �أن ابن املحرب ملا �صنف كتاب
«العقل» جاء �إليه «�أحمد بن َح ْن َبل» فطلبه منه ،لك َّنه مل ُي ْعجِ ْبه بعد �أن َت َ�صف ََّح ُه
لأنه كما قال« :فيه �أ�سانيد ُ�ض َعفَاء» ،غري �أنه طلبه منه مرة �أخرى ونظر فيه طوي ًال
لل�س َند فقط ،ثم ر َّده عليه وقال:
ِب َع نْي الذي ينظر للمو�ضوع نف�سه ،ال بعني الناقد َّ
«جزاك اهلل خ ًريا ،قد انْ َت َف ْعت منه منفعة ب ِّينة»(.)3
�شدة ال ّرغبة وبعد البحث الطويل.
 -2هذا كل ما �أمكن معرفته عن الكاتب ،مع َّ
�أما الكتاب الذي ال يوجد بني �أيدينا ِل ُ�سو ِء احلظ ،فيظهر �أنه جمموعة من
الأحاديث ُت ِ�ش ُيد بالعقل وف�ضله يف املعرفة .و�إن كانت هذه الأحاديث
ؤكد نَق ََد ُة الرجال
ب�صفة عامة لي�س منها �شيء �صحيح َم ْوثُوق ب�صحته ،كما ُي� ُ
والأ�سانيد.
( )1ابن تيمية (بغية)� ،ص.5
( )2امل�صدر ال�سابق نف�سه� ،ص .29
(� )3أبو طالب املكي (قوت) ،ج� ،2ص .152

53

طبيعة القر�آن تدعو للتفل�سف

53

نَق ََل ابن تيمية عن ا ُحلف َِّاظ و�أهل املعرفة باحلديث �أن الأحاديث المْ َرو َّية عن
النبي  يف العقل ال �أ�صْ ل ِل�شي ٍء منها ،و�أنه لي�س يف ُر َوا ِتها ِث َق ٌة ُي ْع َت َمد؛ ذلك
ب�أنه َذ َك َر �أبو ال َف َر ِج ا َجل ْوزِي يف كتابه املع ُروف عن الأحاديث املو�ضوعة عامة ما
الدا ُر ُقطني ،كما َي ْنقُل ابن تيمية �أي�ضً ا« :وقد
ُرو َِي يف العقل عن النبي( .)1ويقول ّ
ُر ِو َي ْت يف العقل �أحاديث كثرية لي�س فيها �شي ٌء َي ْث ُب ُت»( )2ويظهر �أن كتاب العقل،
الدا ُر ُقطني َو�ضَ َع ُه �أربعة ،وابن املحرب يجيء بينهم الثاين يف ال ْرتتيب
كما َي ْذ ُكر ّ
ال َّز َمني (وكل منهم ي�أخُ ُذ الأحاديث التي ُت َك ّونُ مادة الكتاب و َي ْروِيها ب�أ�سانيد
جديدة ِمن ِع ْنده).
�سب �إىل الر�سول �أنه يقول :ب�أن
ومهما يكن ،ف�إن من هذه الأحاديث ما ي ْن ُ
�أف�ضل النا�س يف الدنيا والآخرة من كان �أ ْك َم َل ُهم عق ًال ،و�إن مل يكن �أ ْك َم َلهم
ِعبادة .كما �أنه يوجد يف هذه الأحاديث هذا احلديث�« :إن الرجل َل َي ُكون من
ال�صيام و�أهل ال�صالة و�أهل احلج و�أهل اجلهاد فما ُي ْج َزى يوم القيامة �إال
�أهل ِّ
ِبق َْد ِر عقله» .وابن تيمية الذي �أ َم َّدنا مبادة غري قليلة عن ُك ُتب العقل تلك ،ال
َي�شُ ُّك يف �أن املراد بهذه الأحاديث� ،إن كانت �صحيحة ،العقل الإن�ساين� ،أي ال
العقل الذي َي َر ْون �أنه �أعظم املخلوقات بعد اهلل كما هو ر�أي الكثري من �أ�صحاب

( )1ابن تيمية (بغية)� ،ص  5و6؛ وانظر �أي�ضً ا �ص.30
( )2امل�صدر نف�سه� ،ص.6
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ُك ُتب «العقل» وغريهم الذين ي�ستندون يف ر�أيهم – ليجعلوه مقبو ًال يف البيئة
الإ�سالمية على ما نعتقد – �إىل احلديث الذي ذكرناه منذ قليل.
 -3وبعد هذا� ،سوا ٌء �أكانت تلك الأحاديث ،التي رواها وا�ستند �إليها ابن املُحبرِّ
يف كتابه «العقل» �ضعيفة �أو مو�ضوعة ،ف�إن هذا العمل ،نعني ت�أليف ُك ُتب
واحلج واجلِهاد َم َث ًال من �أنواع
يف العقل جتعله يعلو يف القيمة عن َّ
ال�صالة ّ
العبادات والقربى هلل ،له داللته التي ال �شك فيها.
حب
ابن املحبرِّ كان من �أ�صحاب احلديث ،على ما ذكرنا ُم ْن ُذ قليل ،ثم َ�ص َ
قو ًما من املعتزلة ف�أف�سدوه ،كما �سبق �أن روى لنا احلافظ َّ
الذهبي يف كتابه ميزان
االعتدال( .)1واملعتزلة كانوا �أ َّول من �أ�شاد بالعقل فجعلوه الفي�صل يف �أمر العقيدة
والإميان ،حتى ليقول يف مدحه �أحد ُق َدا َمى رجالهم وهو ب ِْ�شر بن املُ ْع َت ِمد من
بغداد:
هلل َد ُّر العقــل من را ِئ ٍ
ــــد

و�صاحب يف ال ُع ْ�سر وال ُي ْ�س ِر

اكم َيق ِْ�ضي على غا ِئب
َو َح ٍ

ال�ش ِ
ـــاه ِد ِلل ْأم ِر
َ�ضــي َة ّ
ق َّ

و� َّإن �شـــيئًا َب ْع ُ
�ض �أ ْفعـــاله

ْ�صل ا َ
�أن َيف ِ
خل رْي من ال�شَّ ّر
ُّ ()2
دي�س والطهر
بخال�ص ال َّت ْق ِ

خ�صــ ُه ر ُّبه
ُلذو ُق ًوى قـــد
َّ

( )1انظر ما �سبق� ،ص  18هام�ش .76
( )2اجلاحظ (حيوان) ،ج ،95 :6نق ًال عن جولد زيهري (عقيدة)� ،ص ( 91 = 82من الرتجمة العربية).
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ومن ثم ،نتيجة لهذه النزعة العقلية ،عمل املعتزلة على ت�أويل جميع
الآيات التي ال َت َّت ِفقُ ومذه َبهم وفه َمهم لذات اهلل و�صفاته ونحو ذلك من م�سائل
علم الكالم� .إ ًذاَ ،و َجد ابن املْحبرِّ  ،ومن كان على ِ
�شاكل َته ،نف�سه يف بيئة َي ْغ ِل ُب
عليها اال�ستم�ساك بامل�أثُور يف فهم القر�آن وتف�سريه ،وترى يف �إعمال العقل ُبح ِّر َّية
عما َ�س َّن ُه الر�سول و�أ�صحابه ورجال
يف ت�أويله� ،شي ًئا ُي ْ�شبِه انتهاك ُح ْرمته ،وخُ ُر ً
وجا َّ
ال�صالح .كما َو َجد �أن يف القر�آن ،نف�سه ما يجب �أن ينظر فيه العقل ب�إنعام
ال�سلف َّ
َّ
لت�أويله حتى ي َّتفق بع�ضه مع بع�ض ،و�أن هذا القر�آن نف�سه َي ُح ُّث على �أن ينظر
الإن�سان بعقله فيما يقع عليه نَ َظ ُره من ال�سماء والأر�ض ،واختالف الليل والنهار
وتعا ُق ِبهِما ،وما يكون من ذلك من ظواهر خمتلفة(� .)1إزاء هذا كله ،ر�أى ابن
املحبرِّ �أن من اخلري كتا َبة كتاب ُيه ِّون على النا�س به َت ْر َك ت ْف�سري القر�آن بامل�أثور
�أحيانًا ،و ُي َج ِّر�ؤ ُهم على ا�ستعمال العقل يف ت�أويله؛ وذلك بجمع حديث من ُهنا
و�آخر من هناك ،على �أن َت ْه ِد َف كل هذه الأحاديث ِل َغ َر�ض واحد ،هو الإ�شاد ُة
وج ْع ُل ا�سْ ِت ْعماله عباد ًة َتفُوق ال�صالة مث ًال كما ر�أينا منذ
بالعقل و َر ْف ُعه مكانًا َع ِل ًّياَ ،
قليل(.)2

()1القر�آن مليء بالآيات التي حتث على ا�ستعمال العقل وتنعى على من يهمل ذلك؛ انظر مث ًال  5 :45و13
(�سورة اجلاثية – مكية) 190 :3 ،و�( 191سورة �آل عمران – مدنية).
( )2انظر ما �سبق� ،صفحة .19
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هذا الذي نقول ،يف داللة ُك ُتب «العقل» يف تلك الفرتة ،لي�س �إال َف ْر�ضً ا
نَ َتق ََّد ُم به� .إن عدم معرفتنا بالكتاب ،الذي �أ ّلفه ب�صفة خا�صة «ابن املحبرِّ » ،ال
يجعل من املمكن معرفة حقيقة الباعث الذي دفع م�ؤلفه �إىل كتابته ،وال الغاية
التي كان َي ْه ِد ُف �إليها.
والقر�آن مل َي ْق َبلْ كث ًريا من الفل�سفة فقط ب�سبب بع�ض الآيات الكثرية،
التي �أ�شرنا �إىل بع�ضها والتي هي جزء له خطره منه ،بل �أي�ضً ا ب�سبب بع�ض
خ�صائ�ص �أ�سلوبه.
وال�س ْجع ،فهو لهذا ُيوحي،
القر�آن كتاب َم ْنثُورَ ،خل�ص من قيود ال�شعر َّ
�إىل حد كبري بتفكري منهجي يف امل�سائل التي تناولها� ،صراحة �أو �إ�شارة ورم ًزا(.)1
والفا�صلة التي ُتخ َت َت ُم بها الآيات لي�ست يف �شيء من القافية يف ال�شعر ،هذه
القافية التي تتك َّرر دائ ًما و ُت ْل َت َز ُم يف الق�صيدة كلها بخالف الفا�صلة القر�آنية التي
ال ُت ْل َت َزم دائ ًما ،ال يف ال�سورة كلها ،وال يف جزء كبري منها .ولأن ال�شاعر ُم َق َّي ٌد بهذه
القافيةَ ،ي ْع ُ�سر عليه يف الغالب �أن يتابع ِف ْك َرته على ال َّن ْهج املنطقي ،كما َي ْع ُ�سر عليه
�أحيانًا رعاية بع�ض قواعد اللغة .ومن هنا قيلُ :ي ْغ َت َف ُر لل�شاعر ما ال ُي ْغ َتفَر للناثر،
باحا له خمالفة ما ُي�ضْ َط ّر ملخالفته من قواعد النحو.
مبعنى �أن علماء النحو جعلوا ُم ً
( )1هذه النظرية ال�صحيحة ذكرها الأ�ستاذ «ما�سينيون» كث ًريا يف درو�سه مبدر�سة الدرا�سات العليا ،ودلل عليها ُمبثُل
كثرية من القر�آن ،عامي  1946و.1947
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�أما الفا�صلة يف القر�آن ف�إنها لي�س من ال�ضروري �أن تنتهي بها الفكرة ،بل �إنها
لت�سمح مبتابعة الفكرة الواحدة يف جملة �آيات م ًعا.
ثم من ناحية طريقة عالج امل�شاكل ،جند الفل�سفة� ،ش�أنها �ش�أن كل ِع ْل ٍم
بوجه عام ،تلتزم ال َّتحديد ،وهذه اخلا�صة جندها بو�ضوح يف القر�آن كما الحظ بحق
الأ�ستاذ «ما�سينيون»(.)1
مثالً ،يف ناحية ذات اهلل و�صفاته ،يذكر القر�آن �أنه ﱹ ﭓ ﭔ .ﭖ

ﭗ  .ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ  .ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﱸ [الإخال�ص.]4 - 1 /
كما يذكر يف مو�ضع �آخر �أنه ﱹ ﭡ ﭢ ﭣ ﱸ [ال�شورى .]11 /و�أنه
َ�سمي ٌع ﱹ ﮟ ﮠ ﮡﱸ [طه ]7 /وما من دابة يف الأر�ض �إ ّ
ال ﱹﭛ ﭜ
ﭝﱸ [هود.]6 /
ويف بيان كيف خلق اهلل العامل ،يذكر القر�آن �أنه ﱹﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽﱸ [يون�س .]3 /ثم يذهب يف التحديد �إىل بيان ما كان من َت ْرتيب يف
خلق ال�سماوات والأر�ض وما ا�شتملت عليه من ليل ونهار ،وماء ومرعى( ،)2وغري
هذا وذاك .كما نراه يف مو�ضع �آخر َي ُن ُّ�ص على �أنه حني ق�صد �إىل خلق ال�سماء
( )1مرجعنا فيما ن�شري �إليه هنا من �آراء الأ�ستاذ «ما�سينيون» هو دائ ًما ،عند عدم ذكر املرجع ،درو�سه القيمة غري
املن�شورة ال�سابقة الإ�شارة �إليها.
(�( 31-27 :79 )2سورة النازعات -مكية).
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كانت ُدخانًا( .)1كما نراه �أخ ًريا ،من باب التمثيل خلا�صية التحديد يف القر�آن،
يتم بال وا�سطة من كائنات معقولة
يذكر �أن اخللقَ ،م َث ُله َمث َُل كل �أمر يريده اهللُّ ،
حم�ضة بينه وبني هذا العامل .بل �إن ا َخل ْل َق يتم فقط بقوله ُ«ك ْن» ف�إذا ال�شيء
يكون(.)2
على �أن القر�آن و�إن كان يتمثَّل فيه التحديد �أحيانًا كثرية �أو قليلة فيما يجب
فيه التحديد كما ر�أينا ،ف�إنه من جانب ،يجب �أن تالحظ �أن القر�آن نف�سه ترك
التحديد �أحيانًا �أخرى َع ْم ًدا ،وهذا كما الحظ بحق الأ�ستاذ ما�سينيون ،مما يدفع
العقل للتفكري الفل�سفي – فيما هو جمال الفل�سفة – لفهم ما يريد القر�آن متا ًما.
حقيقة ،حني يتكلم القر�آن يف �آيات كثرية عن ال�سماء ب�أنه َخ َلقَها والأر�ض
يف �ستة �أيام()3؛ وب�أنه يجب ال َّتفكر فيما هي ال�سماوات والأر�ض ،ويف َخ ْلقِهِ ما ،ويف
ماذا فيهما – حني يتعر�ض القر�آن لذلك يف منا�سبات كثرية ،مل ُيبينِّ لنا مطلقًا
ما هي ال�سماء ،وال ما املادة التي خُ ِلقت منها هي والأر�ض ،وهل هذه املادة قدمية
�أو حادثة ....،وحني يتكلم عن ال ُّروح مل يبني كذلك ما هي ،وذلك حني يقول:
ﱹ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼﱸ[الإ�سراء ،]85 /وكذلك كان الأمر يف م�شاكل �أخرى غري قليلة.
(�( 11:41 )1سورة ف�صلت  -مكية).
(�( 82 :36 )2سورة ي�س  -مكية).
(�( 3 :10)3سورة ي�س -مكية).
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لنا �أن نقول �إن معنى هذا كله ونحوه �أن القر�آن بعدم التحديد املق�صود يف
هذه امل�سائل و�أمثالها ،مما ُت َعالجِ ه فل�سفة الطبيعة وما بعد الطبيعة – يدعو العقل
بعد �أن �أثار له امل�شكلة بوجه عام �إىل النظر والتفكري ،وتكون النتيجة – �أي نتيجة
التفكري مع عدم حتديد احلل ال�صحيح من جانب القر�آن – �أن كل مذهب يف
حلول هذه امل�شاكل ال ي�صطدم بالقر�آن ،و�إن مل نَقُلْ يجد له َ�س َن ًدا من نف�سه.
ودليل ذلك ما نرى من �أقوال املف�سرين ومذاهبهم ،وبخا�صة يف هذا الع�صر
احلديث ،الذي يحاولون فيه �أن يجدوا يف القر�آن ِنتاج كل تفكري حديث ،وذلك
بال �ضرورة ،ودون �أن ي�صيبوا احلق يف �أكرث ما يذهبون �إليه(.)1
ثم ،وهناك ناحية لها �أهميتها اخلا�صة ،لأن القر�آن يدعو �إىل التفل�سف من
يقدم بني
ناحية �أخرى ،هذه الناحية هي �أنه يف �سبيل تقرير ما �أراد من عقائدِّ ،
َي َد ْي ذلك ما ي�صح �أن يكون – ب�شيء من املالحظة والنظر والتفكري – �أدلة
عليها .وهذه الوجوه من الأدلة خمتلفة يف �أنواعها ُوط ُرقها �إىل درجة ي�صح لنا �أن
حد ما� ،أ�صو ًال نظرية يف املعرفة و�إن كانت
نقول ب�أن القر�آن بذلك قد حوى �إىل ّ
يف �شكل �أ ّويل  ،rudimentaireو�أنه دعا من ي َّتجه �إليهم بهذا النوع من الأدلة �إىل
�إعمال الفكر فيما يراه ويح�سه ب�أي نوع من �أنواع احل�س ،للو�صول �إىل املجهول.
جتد هذا فيما يت�صل بوجود اهلل نف�سه ،وفيما يت�صل ب�أنه واحد ال �شريك له من
()1انظر مث ًال ما ذهب �إليه مفكر ومف�سر حديث ج ًدا مثل طنطاوي جوهري الذي ولد عام 1287هـ؛ 1870م،
وذلك يف تف�سريه ال�ضخم امل�شهور.
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خلقه ،وفيما يت�صل بالبعث واحلياة الأخرى ،وفيما يت�صل بغري هذا كله من
العقائد الدينية.
�أ -مثالً ،يف ال َّتدليـــل على �أن هذا العامل مل يوجد وحده مبح�ض ال�صدفة
�أو من الطبيعة ،بل هو عمل خالق ي�ســتحق �أن ُيعبد وحــده ،يقول
القر�آن :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﱸ [البقرة]164 /؛ ويقول :ﱹ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ .ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ .ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝﱸ [ق.]8 - 6 /

ال�صور التي ر�سمتها هذه الآيات – و�أمثالها كثري يف القر�آن(– )1
فهذه ُّ
من ُوجود ال�سماوات طبقات َب ْع ُ�ضها فوق بع�ض ،وما َيترَ َ ا َءى فيها من �شمو�س
وكواكب ،وما هي عليه من نظام دقيق مل ُي ِ�ص ْبه حتى الآن �أي خلل �أو ا�ضطراب،
ووجود الأر�ض مبا عليها من جبال وبحار ،وب�صالحيتها متا ًما ملقام الإن�سان واحليوان
عليها ،واختالف الرياح من �آنٍ لآن ،ونزول املطر الذي به حياة الأر�ض وما عليها
( )1انظر مثال �سورة �آل عمران� ،190 :سورة يون�س.6 :
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من حيوان و�إن�سان ح�سب نظام خا�ص – نقول �إن كل هذه ال�صور ،ونحوها ،التي
ت�ؤخذ من هذه الآياتُ ،تو ِق ُظ الفكر وتدعو للنظر والت�أمل ،وتكون النتيجة �أن
ي�صل الإن�سان بهذا التفكري �إىل �أن لهذا العامل – �أر�ضه و�سمائه وما بينهما –
خالقًا ي�ستحق وحده �أن يكون املعبود.
وهذا النوع من التدليل جند فيه الدعوة قو ّية �إىل وجوب املالحظة ،و�إىل
التفكري يف املوجود امل�شا َهد ،للو�صول من ذلك بالعقل �إىل املجهول� .أي �أن
و�سائل هذا ال�ضرب من املعرفة هي احلوا�س والعقل م ًعا .واملعرفة التي تكون من
ذلك تكون معرفة يقي ِن ّية ال �شك فيها .ومن �أجل هذا جند �أن القر�آن يقول بقوة يف
َم ْط َلع الآية الثانية :ﱹ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﱸ [ق ]6 /كما يقول يف مو�ضع �آخر:
ﱹﮝ ﮞ ﮟ ﮠ.ﮢ ﮣ ﮥ ﮦﱸ [الذاريات]21-20 /
ح�سه املرء وي�شاهده
ومعنى هذا كما هو وا�ضح ،وجوب املالحظة والتفكري فيما ُي ُّ
لي�صل من ذلك �إىل ما مل يكن يعرفه.
بل �إن القر�آن يف هذا ال�سبيل؛ �سبيل الإحلاح على وجوب املالحظة
�صف البهائم �أو �أَنْ َزل ،و َي ْح ُكم
والتفكري يجعل من ال َي ْنتفع بحوا�سه وعقله يف ِّ
عليه ب�أن م�أواه جهنم يف الدار الأخرى ،وهذا حني يقول :ﱹ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
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ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ

ﭱﱸ [الأعراف ،]179 /وهذا حق! و�إال َف ِل َم ُم ِّي َز الإن�سان عن احليوان
جدا من �أمثالها يف احليوان،
حوا�س لها يف حياته َد ْو ٌر �أَ�سْ َمى بكثري ًّ
مبا ُم ِّي َز به من ّ
عقل به يهتدي – �إن �أراد – �إىل احلق والر�شاد!
ومن ٍ
يقرر �أنه وحــده هو الإله ال �شريك له
ب -ومثلٌ �آخرُ .
يريد اهلل �أن ِّ
فيقول :ﱹﯟ ﯠ ﯡ ﱸ (يريد ال�سماء والأر�ض) ﱹ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﱸ [الأنبياء .]22 /ويقول يف مو�ضع �آخر :ﱹ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﱸ

تدعوان بال ريب �إىل �إعمال الفكر للو�صول
[امل�ؤمنون .]91 /هاتان الآيتان ُ
�إىل اعتقاد �أن اهلل هو واحد ،و�إال ملا ُوجِ َد العامل على هذا النظام ،وملا َب ِق َي
على كماله حتى الآن� .أو بكلمة واحدة ،و�إال لف�سد العامل كله؛ �سما�ؤه
و�أر�ضه� .أما َف ْه ُم ملاذا َي ْف ُ�س ُد العامل لو كان فيه �أكرث من �إل ٍه ،فقد اختلف
يف ت�صْ ويره الأ�شاعرة من املتكلمني وابن ر�شد مث ًال؛ ولكن اجلميع و�صل
بهاتني الآيتني �إىل تقرير وحدان َّية اهلل كما هو معروف.
و�إذا كان هذا النوع من التدليل على �صفة الوحدانية هلل تعاىل قد َي ْع ُ�سر
فهمه على كثري من النا�س ،ف�إن القر�آن دعا �إىل هذه العقيدة نف�سها من طريق �آخر
�سهل الإ ْدراك للنا�س جمي ًعا� .إنه لتقدير نَ ْفي �أن يكون هلل �شريك يقول :ﱹ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
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ﮬ ﱸ [الرعد]16 /؛ ويقول يف منا�سبة �أخرى :ﱹﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ  .ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﱸ [فاطر ]14- 13 /حقًّا �إن �أي
�إن�سان ي�سمع هذه الآيات َت ْل ِف ُته �إىل وحدانية اهلل لأنه وحده هو الذي خلق كل
�شيء ،ي�أخذ عقله حت ًما يف التفكري وينتهي بال ريب �إىل �أن خالق هذا العامل،
وكل ما ي�شتمل عليه من جليل �أو حقري ،هو اهلل وحده ال �شريك له؛ و�إال لكان
لغريه َّممن َي ْزعم البع�ض �أنهم �شركاء هلل� ،شيء من اخللق �صدر عنهم .ولهذا يقول
القر�آن يف الآية الأوىل ما معناه :هل الذين جعلوهم �شركاء هلل خلقوا �شي ًئا كما
خلق هو ،فكان من ذلك �أن ا�شتبه الأمر على ه�ؤالء امل�شركني ،وحينئذ يكون لهم
�شيء من ال ُع ْذر! ثم بعد هذا الت�سا�ؤل الإنْ َكار ِّي من جانب اهلل يقول :اهلل وحده
خالق كل �شيء ،فهو �إ ًذا وحده الإله .ولهذا �أي�ضً ا يقول يف الآية الأخرى ب�أن
ه�ؤالء الذين جعلتموهم �شركاء هلل ال ميلكون �شي ًئا ما ،فكيف يكونون �شركاء ملن
ميلك العامل كله و ُي َ�ص ّرفه كيف ي�شاء! بل �إنهم [ه�ؤالء ال�شركاء] ال ي�سمعون منكم
حني َت ْد ُعونهم يف �أمر من الأمور ،ولو �سمعوا دعاءكم ما ق ََد ُروا على �إجابتكم لأنهم
ال يقدرون على �شيء ما لأنف�سهم �أو لغريهم ،فكيف جتعلونهم يف �صف الإله!
جـ -ومثال �أخري نكتفي به يف هذه الناحية ،وي�شري من ُط ُرق املعرفة ،بعد طريق
املالحظة� ،إىل وجوب قيا�س الغائب على امل�شا َهد يف امل�سائل التي يجوز
ي�سمى بالقيا�س الأويل .والأمر يتعلق بتقدير �أن
فيها هذا القيا�س الذي َّ
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الإن�سان مل ُيخلق يف هذه احلياة َع َبثًا ،و�أنه َح ْت ًما �سريج ُع �إىل اهلل يف حياة
�أخرى ل ُي�ؤ َّدى ح�ساب ما عمل يف هذه احلياة الدنيا .ويف هذا يقول القر�آن:
ﱹﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ...ﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲ

ﯳ ﯴ .ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ .
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﱸ [احلج،]7 - 5 /
ويقول يف �آية �أخــــرى :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ

ريا يف مو�ضع �آخر :ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ
ﭨﱸ [ف�صلت]39 /؛ ويقول �أخ ً

ﮗ ﮘ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ .ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦﮨ ﮩ ﮪ ﮫﱸ [ي�س.]79-78 /

ال ريب يف �أن هذه الآيات ونحوها تدعو �إىل نوع خا�ص من التفكري ،يقوم
على النظر يف املُ�شَ ا َهد وقيا�س الغائب عليه ،وتكون النتيجة الو�صول �إىل املطلوب.
�أي �أن الإن�سان حني َت ْل ِف ُته هذه الآيات �إىل َخ ْلقه �أول الأمر من ال �شيء� ،أو من
تراب ال حياة فيه كما جاء يف هذه الآية الأوىل؛ وحني يرى الأر�ض َت ْن َب ِع ُث فيها
احلياة ،بعد املوت� ،إذا ما �أنزل اهلل املطر عليها – الإن�سان حينئذ ،ي�أخذ عقله يف
التفكري لي�صل �إىل �أن اهلل الذي فعل هذا قادر بال �شك على �إحياء املرء من
جديد بعد �أن ميوت ،و�إىل �أن يوم احل�ساب � ٍآت ال ريب فيه.
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ومل َيف ُْت القر�آنَ بعد هذا كله �أن ُي َن ِّبه �إىل ما لل َّت ْقليد وت�صديق ما ي�سمعه
وح ْك ِمه
الإن�سان من امل�أثورات  Les Traditionsمن خطر كبري يف �إف َْ�ساد تفكريه ُ
على الأ�شياء .لهذا نَ َعى القر�آن ب�شدة على الذين َي ْج ُم ُدون على ما كان عليه
الآباء والأ�سالف من تفكري ور�أيَ .ف َي ْم َن ُعون بذلك ُعقُولهم من التفكري احلق
والبحث غري املقيد للو�صول �إىل احلقيقة( .)1وهذا اللوم ال�شديد على ال ّت ْقليد
واجلمود على ما كان عليه الأ�سالف ،له قيمته الكبرية فيما يت�صل باملعرفة احلقة
القائمة على �أ�سا�س �صحيح.
و�أخ ًريا؛ وهذا جانب هام من جوانب البحث يف القر�آن مل يتعر�ض له كثري
ممن نظروا فيه وبخا�صة علماء الكالم ،القر�آن بطبيعته يدعو �إىل التفكري كذلك
ب�سبب ما ا�شتمل عليه من �أمور الغيب ودعوته �إىل الإميان بها ،وب�إعداده بهذا ملا
وراء الفل�سفة التي لي�س للعقل وحده �أن ي�صل �إليها ،ولعل هذا هو الغر�ض الأول
للقر�آن نف�سه ،ومن ث ََّم يجب يف ر�أينا �أن يكون الغاية من علم الكالم.
حقًّا� ،إن علماء الكالم عملوا جهدهم ،كما �سرتى فيما ي�أتي ،على االنتفاع
من القر�آن يف تكوين العقائد الدينية ويف التدليل عليها وحفظها من ت�شوي�ش
�أهل البدع واملالحدة( .)2ولكن َفا َت ُهم �أنه لي�س لهذا فقط �أُنزل القر�آن� .إنه جاء
( )1انظر مث ًال �سورة البقرة170 :؛ �سورة الأعراف.21 :
()2وانظر مث ًال الغزايل (املنقذ ،طبعة دم�شق)� ،ص 79و� 81إذ ي�صرح بالغاية من علم الكالم وب�أنه ال يرفع احلرية وال
ي�ؤدي للمعرفة احلقة التي كان ين�شدها.
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ؤمن
�أو ًال لتعريفنا باهلل معرفة حقة ،ثم لإعدادنا بهذه املعرفة متى تمَ َّت لنا ،لأن ن� َ
بكل ما �أخ َربنا به من الأمور الغيب َّية التي مل ي�ستطع العقل حتى الآن �إدراكها:
ذات اهلل و�صفاته ،الدار الأخرى وما يكون فيها مث ًال .ومتى و�صل القر�آن �إىل
هذا ،مبن ُينعم فيه النظر والتفكري ،يكون قد و�صل به للإميان ال�صحيح الكامل ثم
هذا الإميان ي�ستتبع التفكري يف هذه العقائد التي هي مو�ضوع الإميان ،و�إن ت�أخرت
مرحلة التفكري هذه وفل�سفة تلك العقائد فرتة ق�صرية �أو طويلة ،كما نعرف من
تاريخ التفكري الديني يف الإ�سالم.
حني يذكر القر�آن يف �آيات كثرية� ،سبق ذكر بع�ضها �أو الإ�شارة �إليها� ،أن اهلل
هو الذي خلق ال�سماوات والأر�ض ،وهو الذي ُي َ�سخِّ ُر ال�شم�س والقمر وي�ص ّرف
الرياح و ُيحيِي الأر�ض ،بعد موتها مبا ُي ْنز ُِل عليها من ماء()1؛ يكون من معناه َل ْف ُت
عقولنا �أن اهلل هذا ،الذي هذه الأمور بع�ض �أفعاله و�آثاره ،هو مالك الأمر كله،
ولي�س لأحد من َخ ْل ِقه �شركة فيه ،فيجب �إ ًذا �أن نخ�ضع له متام اخل�ضوع ،و�أن
جنعل غايتنا الأوىل من هذه احلياة معرفته والو�صول �إليه بالقدر امل�ستطاع .وحني
يذكر القر�آن �أي�ضً ا َط َر ًفا من حادث مو�سى وال�شجرة ،وما كان من حديث بني اهلل
وبني كليمه( ،)2يكون معناه لفت عقولنا كذلك �إىل �أن نعرف اهلل مبا و�صف به
نف�سه .وهكذا ،ال جند يف القر�آن �سورة َت ْخ ُلو من تعريفنا باهلل ب�آثاره يف هذا العامل:
( )1اقر�أ مث ًال �سورة �آل عمران� ،190 :سورة الأعراف� ،54 :سورة يون�س� ،6 – 3 :سورة اجلاثية.5 -3 :
( )2اقر�أ مث ًال �سورة طه� ،16-9 :سورة الق�ص�ص.35-29 :

67

طبيعة القر�آن تدعو للتفل�سف

67

الأر�ض وال�سماء وما بينهماَ ،ل َعل َّنا بهذه الأدلة الدالة عق ًال على وجوده ،نعرفه
�أي�ضً ا بقلوبنا ،و�إذا ما عرفناه هذه املعرفة �آ َم َّنا بكل ما يخرب به من غيب ال ي�صل
العقل وحده �إىل �إدراكه.
وقد جل�أ القر�آن �إىل هذه الطريق ،طريق داللة الأفعال والآثار ،لتعريفنا
باهلل ،لأن هذا الطريق وحده هو املمكن لنا فيما يت�صل باهلل تعاىل .ذلك ب�أن
املعرفة -لتكون تامة مبا ُيراد معرفته – يجب �أن تكون قائمة على ر�ؤية العني مع
التفكري بالعقل ،ولكن هذا حمال يف جانب اهلل� .إ ًذا يجب يف هذا �أن نلج�أ للآثار
لي�ستدل بها العقل على من �صدرت عنه ،ثم ليطمئن �إليها القلب �أخ ًريا .وهذه
املعرفة بالقلب هي احلقة يف ر�أي مثل الغزايل من املت�صوفة املفكرين( .)1لهذا نرى
الغزايل يذكر لنا ،يف جتربته القا�سية الطويلة للو�صول �إىل احلقيقة� ،أنه مل يجد يف
علم الكالم واف ًيا مبق�صوده ،و�أن طريق املت�صوفة هو الطريق احلق
هذه الناحية َ
ال�صحيح.
وبعد �أن ي�صل القر�آن بالإن�سان �إىل �أن يعرتف باهلل بالدليل العقلي ،ثم
�إىل �أن ي�ؤمن به قلبه ويطمئن �إليه ،وذلك من الطريق التي �أ�شرنا �إليها ،جند فيه
الدعوة قوية �إىل الإميان بالغيب� ،إىل الإميان مبا يخرب به الر�سول عن طريق الوحي
مما يقف العقل وحده �أمامه عاج ًزا عن �إدراكه والت�صديق به .ومن هذه ،كما
( )1املنقذ (طبعة دم�شق)� ،ص.132 ،131 ،81 ،79
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قلنا ،ما يرجع �إىل ذات اهلل و�صفاته ،وما يرجع �إىل البعث واحلياة الأخرى؛ �إذ
كان فريق كبري ممن نزل القر�آن بل�سانهم يرون عجي ًبا �أن يتحدث متحدث عن
()1
حياة �أخرى للإن�سان بعد �أن ي�صري باملوت عظا ًما بالية ،وترابًا تف ََّرق هنا وهناك
ويقولون ﱹ ﭧ ﭨ ﭩ ﱸ [ق� ،]3 /أي بعيد عن العقل!
وهنا جند من املفيد على ما نعتقد �أن ن�شري �إىل حادث َي ِب ُني منه كيف يكون
من ال�سهل �أن ي�صدق املرء بالغيب متى كان يعرفه املُخْبرِ به معرفة حقة .نريد �أن
حدث قومه ب�إ�سرائه من مكة �إىل امل�سجد الأق�صى ببيت
ن�شري �إىل �أن الر�سول ملا ّ
املقد�سَّ ،
كذبه �أو َّ
�شك يف �صدقه كثري منهم� .أما �أبو بكر فما كان منه �إال �أن قال
أ�صدقه فيما ُيخ ُرب به عما ينزل �إليه من ال�سماء ،فكيف ال �أ�صدقه
ما معناه�« :إين ل ِّ
يف �أنه َر�أَى بيت املقد�س وهو حقًّا غري بعيد ُب ْع َد ال�سماء!» هذا الإميان من �أبي
ال�صديق مبا يخرب به الر�سول من الغيب من �أمر ال�سماء والأر�ض ،مل يح�صل
بكر ِّ
له �إال بعد �أن عرف الر�سول حق املعرفة ،ف�صار لهذا ي�ؤمن به يف كل ما يقول.
ال َج َرم �إ ًذا �أن جند اهلل ي�صف القر�آن ب�أنه ﱹﭚ ﭛ .ﭝ ﭞ

ﭟﱸ [البقرة ،]3 - 2 /وب�أنه

ﱹﭘ ﭙ ﭚ  .ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﱸ [لقمان]4- 3 /؛ ومعنى هذا
�أن الإميان بالغيب �شرط يف االنتفاع من َه ْدي القر�آن .ثم جند القر�آن يف موا�ضع

( )1الإ�سراء -مكية.49 :
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�أخرى كثرية يجعل الإميان بهذا الغيب ،وهو هنا ب�صفة خا�صة يوم القيامة� ،شر ًطا
البد منه للإميان احلق الكامل(.)1
وبكلمة واحدة ،القر�آن بدعوته ملعرفة اهلل ب�أفعاله و�آثاره ،كخُ ْطوة البد منها
للإميان بالغيب الذي ُي ِل ُّح عليه كث ًرياُ ،ي ِع ُّد الناظر فيه لنوع خا�ص من املعرفة،
لنوع من املعرفة وراء املعرفة الفل�سفية التي تعتمد على العقل وحده .ونعتقد من
ال�ضروري �أن ُي�ضاف هذا الغر�ض ،بل �أن ُيجعل يف املقدمة ،للغر�ض الذي ُوجِ د
من �أجله علم الكالم ،و�أن ُيبحث القر�آنُ بحثًا ُم�سْ َت ِفي�ضً ا من هذه الناحية.
مما تقدم كله ،ن�ستطيع �أن ُنق ِّرر �أن القر�آن :بطبيعته و�أ�سلوبه ،وطريقة تنا ُوله
للم�سائل �أو امل�شاكل املختلفة ،يدعو للتف ْل ُ�سف ،و�أنه قاب ٌِل ملا هو حق من الآراء
التي ذهب �إليها املفكرون يف هذه النواحي ،و�أنه لهذا كان كل �أ�صحاب مذهب
كالمي �أو فل�سفي يف الإ�سالم َي ْه َت ُّمون ب�أن يجدوا ملذاهبهم �أ�سانيد من القر�آن.
علينا بعد ذلك� ،أن ن�ضرب لذلك بع�ض الأمثال ب�شيء من التف�صيل،
وهذا ما نتناوله بالبحث يف الف�صول التالية.

( )1انظر مث ًال �سورة املعارج -مكية ،26 :املدثر -مكية ،45 :املر�سالت -مكية13 :و ،14املطففني -مكية11 :
و.12

الف�صل الثالث

ذات اهلل و�صفاته

قبل اخلو�ض يف هذه امل�شكلة وما ي�أتي بعدها ،هذه امل�شاكل التي تتطلب
َح ْت ًما التع ّر�ض لكثري من الآيات والأحاديث املت�شابهة ،نرى �ضرورة تحَْديد
املبد�أ العام الذي اعتمده ٌّ
كل من �أهل ال�سنة واملعتزلة يف ت�أويل هذه الآيات
والأحاديث.
يرى كل من الفريقني �أن الآيات املُ ْح َك َمة من القر�آن هي الآيات التي ال
حتتمل �إال مع ًنى واح ًدا ،و�أن الأخرى املت�شابهة هي التي حتتمل معاين كثرية ،و�أنه
لهذا يجب ر ُّد هذه �إىل تلك ،مبعنى تف�سريها �أو ت�أويلها بها( .)1وبعد هذا املبد�أ العام
الذي هو مو�ضع اتفاق فيما بينهم جمي ًعا ،تراهم يفرتقون يف التطبيق.
«�إن كل واحد – كما يقول فخر الدين الرازي – من �أ�صحاب املذاهب
َّيدعي �أن الآيات املوافقة ملذهبه محُْ َكمة ،و�أن الآيات الأخرى املوافقة لقول
خ�صمه مت�شابهة ،فال ُب َّد من ت�أويلها ح�سب تلك .فاملعتزيل يقول ،مث ًال ،قوله
( )1انظر الزخم�شري (الك�شاف)� ،ص175-174 :1؛ الرازي (تف�سري) ،ج397 :2؛ جولد زيهري (االجتاهات)
ج 128 = 128-127من الرتجمة العربية.
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تعاىل :ﱹﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﱸ [الكهف ]29 /حمكم ،وقوله:
ﱹ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﱸ [التكوير ]29 /مت�شابه .وال�سني
يقلب الأمر يف ذلك( .)1ومعنى هذا �أن الآية الأوىل ناطقة مبذهب املعتزلة الذي هو
حرية االختيار ،و�أن الأخرى الثانية �صريحة يف مذهب �أهل ال�سنة .ومن ال�سهل
ذكر �آيات �أخرى كمثل لالختالف يف تطبيق ذلك املبد�أ العام.
مث ًال ،جاء يف القر�آن :ﱹ ﭙ ﭚ ﭛ  .ﭝ ﭞ ﭟﱸ [القيامة،]23 - 22 /
ويف ذلك ِب َن ِّ�صه ما ُيد ّل على �أن اهلل ُي َرى بالعني يف الدار الأخرى ،كما هو
مذهب �أهل ال�سنة .ولكن جاء يف القر�آن �أي�ضً ا يف مو�ضع �آخر ﱹ ﭥ ﭦ
ﭧﱸ [الأنعام .]103 /وهذا بظاهره �صريح يف نفي جواز �أن ُيرى اهلل بالعني
يف �أي حال و�آن .وكان من ذلك �أن َر�أَى �أهل ال�سنة �أن هاتني الآيتني محُْ َكم َتان
فيدالن ق َْط ًعا على جواز ر�ؤية اهلل ،يف حني ر�أى املعتزلة العك�س .وتبع هذا �أن �أ َّول
كل فريق الآية التي ال تدل ملذهبه ،بعد �أن جعلها من املت�شابه ،لت ّتفق مع الآية
الأخرى التي تتفق ومذهبه ،والتي جعلها لهذا محُْ َكمة.
ومثال �آخر .جاء يف �سورة الإ�سراء ﱹ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﱸ [الإ�سراء]16 /؛ ومعنى هذا� ،إن
� ِأخ َذ َح ْرف ًّيا� ،أن اهلل قد ي�أم ُر مبا هو �سو ٌء ومع�صية ،وهذا ما يتفق ومذهب �أهل ال�سنة
( )1الرازي (تف�سري) ،ج 395 :2و.396
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يف هذه امل�س�ألة .غري �أنه جاء يف �سورة الأعراف قوله ﱹﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﱸ []28؛ وهذا� ،إن
�أُ ِخذ كذلك َح ْرف ًّيا ،يدل على عك�س ما فهمه �أهل ال�سنة من الآية الأوىل� ،أي
يدل على �صحة مذهب املعتزلة .وتكون النتيجة ،تب ًعا للمبد�أ العام ال�سابق ذكره،
�أن �أهل ال�سنة جعلوا الآية محُ كمة و�أ َّو ُلوا الآية الأخرى َح َ�س َبها لت�سري معها ،و�أن
َ
فعل املعتزلة العك�س متا ًما(.)1
وهكذا ،يف ّ
كل هذا ومثلهُ ،ي ْع َنى �صاحب كل مذهب �أن َيجِ َد من القر�آن،
ثم من احلديث واللغة ،ما ي�ساعده على الت�أويل الذي يريد ،والذي يرى �أنه يتفق
ومذهبه.
ويف هذا نرى م�ؤلفًا �آخر ،مت�أخ ًرا عن الزخم�شري (528+هـ1131 /م)
والرازي (606+هـ1209 /م) ،وهو ابن اللبان ( 749+هـ1314 /م) ،يذكر
يف مقدمة كتابه عن «مت�شابه القر�آن واحلديث» �أن مق�صوده هو «ر ّد املت�شابه �إىل
ِيحات و َت�صْ ٍ
املُ ْحكم على القواعد ال ُّلغَوية و َت ْلو ٍ
ريحات من الكتاب وال�سنة»(.)2
غري �أنه �إذا كان الأ�شاعرة (�أو �أهل ال�سنة بوجه عام) واملعتزلة يتعار�ضان متا ًما
يف ت�أويل كثري من الآيات كما ر�أينا وكما �سرنى �أي�ضً ا ،ف�إن الفريقني يتفقان متا ًما
( )1انظر جولد زيهري (اجتاهات)� ،ص 128من الأ�صل والرتجمة العربية؛ الرازي (تف�سري) ،ج731 – 730 :1
ففي هذا املو�ضع مثال �آخر.
( )2ابن اللبان (مت�شابه) ورقة ِ B 7و .ِ A 8
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فيما ي ّت�صل بامل�شكلة التي �سنعاجلها الآن يف هذا الف�صل ،نعني م�شكلة ال َّت ْج�سيم
�أو الت�شبيه يف ذات اهلل �أو �صفاته.
لقد كان من الطبيعي �أن ُيفي�ض القر�آن يف الكالم عن اهلل الواحد الأحد
حد لقُدرته ،واملريد الذي ال يقف �شيء ما
الذي ال �شريك له ،والقادر الذي ال ّ
دون ما يريد .وكان من الطبيعي كذلك �أن ي�ؤكد القر�آن ،مع هذا كله� ،أن اهلل ال
ُي ْ�ش ِب ُه ُه �أحد « ِمن َخ ْل ِقه .وبخا�صة والقر�آن نزل �أ َّول الأمر على العرب ،وهم – �إال
جدا منهم كما عرفنا – كانوا َع َب َدة �أ�صنام؛ َي�صْ َنع الواحد منهم َ�ص َنمه على
قلي ًال ًّ
النحو الذي يريد ،ثم َي ْع ُك ُف على عبادته ،مع يقينه يف قرارة نف�سه – حني ُي ِّفكر
الدفاع
حقًّا – �أن هذا الذي َي ْع ُب ُده ال َي ُ�ض ُّر وال ينفع ،و�أنه �أ�ضعف من �أن ي�ستطيع ّ
أحد به �سو ًءا.
عن نف�سه �إن �أراد � ٌ
كان ال ُب َّد �إ ًذا ،والأمر كما ذكرنا� ،أن ي�ؤكد القر�آن يف موا�ضع كثرية �أن املعبود
اجلديد ،اهلل احلقيق بالعبادة ،لي�س كمثله �شيء ،و�أن ُيبعد �أمثال هذه الت�صورات
وب�شدة ،يف ت�ص ّور اهلل
والأفهام اخلاطئة عن اهلل .لكن هذا مل مينع �أن َيثُور اخلالفَّ ،
وفهم ذاته ،وكل فريق كان يعتمد يف ا�ستيحاء مذهبه و َد ْع ِمه من القر�آن واحلديث.
وكان من ذلك �أن ُوجد يف امل�سلمني من ذهب يف ذات اهلل �إىل الت�شبيه،
ومن ذهب �إىل التعطيل (بنفي كل ال�صفات عنه وجعل ذاته عاطلة من كل
�صفة) ،ومن كان بني ذلك قوا ًما .الأولون هم امل�ش ِّبهة ،والثانون هم املعتزلة،
واملتو�سطون هم �أهل ال�سنة.
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وفكرة الت�شبيه معناها الذهاب �إىل �أن بني اهلل تعاىل والإن�سان ُو ُجو َه �شَ َب ٍه
يف الذات� ،أو يف ال�صفات� ،أو يف كليهما م ًعا .وفكرة ال َّت ْعطيل ،على العك�س متا ًما،
ُيراد بها نفي كل ذلك ،بل نفي كل �صفة من ال�صفات م�ستقلة �أو م�ضافة للذات.
ولأن هذين ال َف ْه َمني �أو ال َّت َ�ص ُّو َر ْين لذات اهلل على طريف نقي�ض ،كانت اخل�صومة
بينهما �أو بعبارة �أخرى بني ممُ ثليهما عنيفة.
ونعتقد �أن ال�سبب اجلوهري يف هذا التعار�ض ،الذي كان عنه تلك
اخل�صومة ،يرجع – كما يقول بحق � -R.Strathmannإىل القر�آن نف�سه ،ولنا �أن
نقول� :إىل احلديث �أي�ضً ا(.)1
حقيقة ،نحن جند يف القر�آن ما َي ُد ُّل� ،إن �أُ ِخذ حرف ًّيا ،على �أن اهلل ج�س ٌم:
له وجه ،ويدان و�ساق وقدم ،دون بيان كيفية �شيء من ذلك ،وجند مثل هذا يف
احلديث �أي�ضً ا.

ا  -مث ًال يف الوجـه جند قوله تعاىل :ﱹﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﱸ [الق�ص�ص]88 /؛
وقوله :ﱹ ﮄ ﮅ ﮆﱸ[الرحمن]27 /؛ وقوله :ﱹ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﱸ[الإن�سان.]9 /
�إىل اهلل جتد قوله ﱹ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯮ  ...ﯯ ﯰ

ب -ويف �إ�ضافة «اليد»
ﯱﱸ [املائدة ،]64 /وقوله خطابًا لإبلي�س حني �أبى ال�سجود لآدم:
( ،R.Strathmann )1دائرة املعارف الإ�سالمية مادة ت�شبيه.
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ﱹ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﱸ [�ص !]75 /وقوله :ﱹ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﱸ [الفتح ،]10 /بل �إننا جند
يف بع�ض ما ُروي عن الر�سول من حديث ،تف�صيالت يف هذه الناحية .لقد
جاء عن الر�سول �أن اهلل تعاىل يوم القيامة يمُْ ِ�س ُك ال�سما َوات على �إ�صْ َبع،
والأ َر�ض َني على �إ�صْ َبع ،واخلالئق على �إ�صبع ،ثم يقول� :أنا امللك( !)1وهكذا
مل تكتف الن�صو�ص الدينية ب�أن ت�ضيف هلل َي ًدا ،بل َج َع َل ْت لليد �أ�صابع مثل
الإن�سان �أي�ضً ا!
ال�ساقِ وال َقدَم جند مث ًال قوله تعاىل :ﱹﰝ ﰞ ﰟ ﰠﱸ [القلم،]42 /
جـ-ويف َّ
وذلك يف و�صف �أحوال يوم القيامة ،وال�سياق يف ر�أي املُ َج ِّ�سمة يدل على
�أن اهلل ذاته هو الذي َي ْك ِ�ش ُف عن �ساقه؛ وجند قول الر�سول« :يك�شف ربنا
عن �ساقه في�سْ ُجد له ّ
كل م�ؤمن وكل م�ؤمنة ،ويبقى من كان ي�سجد يف الدنيا
و�سمعة فيذهب ِلي�سْ ُجد فيعود ظهره طبقًا واح ًدا»(�.)2أي قطعة واحدة
ريا ًء ُ
فال ي�ستطيع �إ ًذا ال�سجود .كما جند فيما يت�صل بالقدم ،قول الر�سول �أي�ضً ا:
«ال يزال يلقى فيها [�أي يف النار] وتقول :هل ِم ْن َمزيد ،حتى َي َ�ض َع فيها َر ُّب
العاملني ق ََد َم ُه َف َي ْن َزوِي [يتداخل] بع�ضها �إىل بع�ض ،ثم تقول :ق ٍَد قَد ٍ [يكفي
يكفي] ِب ِع َّز ِتك َو َك َر ِمك»(.)3
( )1البخاري (احللبي م�صر) كتاب التوحيد ،باب  ،19ج172 .4؛ وانظر �أي�ضً ا �ص.177
( )2امل�صدر نف�سه (نف�س الطبعة) ،ج� -129 :3ص 172و 173طبعة بوالق.
()3امل�صدر نف�سه (احللبي م�صر) كتاب التوحيد ،ج 225 = 169 :4طبعة بوالق؛ وانظر �أي�ضً ا �ص 117من طبعة احللبي.
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كان من الطبيعي �إ ًذا� ،أن تدفع هذه الآيات والأحاديث و�أمثالها �إىل �إعمال
ال ِف ْكرِ ،و�أن يذهب امل�سلمون يف فهمها وت�أويلها ُط ُرقًا �شَ َّتى ،و�أن يكون من ذلك
مذاهب خمتلفة .ومن هذا ال نَ ْد َه�ش �أن نرى من امل�سلمني يف الع�صر الأول من
ذهب �إىل ال َّت ْ�شبيه فاه ًما هذه الن�صو�ص على ظاهرها َح ْرف ًّيا :و�أن نرى منهم من
�أ�ضاف �إىل هذه الن�صو�ص ما �سبق �أن عرفه وت�أثَّر به من التوراة ،فمن املعروف �أن
التوراة تدفع بظاهر الكثري من �آياتها �إىل الت�شبيه �أي�ضً ا.
ومن ث ََّم ترى �أن الذين ُع ُنوا بت�سجيل موجات الفكر الإ�سالمي َي ْذ ُك ُرون
�أن المْ ُ�شبهة ُ�ص ُنوف متعددة .منهم من �أ�شبه يف ذات اهلل فزعم �أن اهلل على �صورة
�إن�سان ،ولكن من نور؛ ومن زعم �أن هلل �أع�ضاء كالإن�سان ،ولكنها لي�ست من حلم
ودم؛ ومن َغال ُغ ُل ًّوا كب ًريا فزعم �أنه تعاىل َ�س ْب َعة �أ�شْ با ٍر ب ِِ�شبرْ ِ نف�سه ،و�أنه يجل�س حقًّا
على العر�ش كما يجل�س امللك ،و�إن كان هو �أقوى من املالئكة الذين يحملون هذا
العر�ش .وهناك كثريون من امل�ش ِّبهة �أي�ضً ا ن َّزهوا ذات اهلل عن �أن ُت ْ�شبِه يف �شيء
ذات الإن�سان ،ولك َّنهم �أ�شبهوا يف ال�صفات؛ وذلك حني زعم بع�ضهم �أن هلل �إرادة
حادث ًة و َكال ًما حادثًا مثل ما للإن�سان ،وحني زعم �آخرون �أن اهلل ال َي ْع َل ُم �أن ال�شيء
�سيكون قبل �أن يكون ،مثله يف ذلك مثل الإن�سان �أي�ضً ا� ...إلخ(.)1

()1انظر الإ�سفراييني (تب�صري)� ،ص :71 – 70الرازي (اعتقادات)� ،ص 63وما بعدها وما تقدم هنا �ص17
وهام�ش رقم .70
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ولكي نعرف بع�ض ال�شيء طريقة ا�ستدالل امل�ش ِّبهة ،ب�صفة عامة ،على
مذهبهم من القر�آن� ،أو بعبارة �أدقّ طريقة ا�ستيحاء مذهبهم من القر�آن ،ن�شري �إىل
ُمف َِّ�سر مثل فخر الدين الرازي حني يف�سر قوله تعاىل :ﱹﯞ ﯟﱸ [اخلطاب من
اهلل لإبلي�س] ﱹ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﱸ [�ص ]75 /حيث يذكر �أن من �أثبتوا
هلل تعاىل الأع�ضاء واجلوارح احتجوا بهذه الآية «ب�أن قالوا :ظاهر الآية َي ُد ُّل عليه
فوجب امل�ص ُري �إليه ،والآيات الكثرية واردة على َوفْقِ هذه الآية فوجب القط ُع
به»( )1كذلك ُن�شيرِ ُ �إىل �أن بع�ض ه�ؤالء امل�شبهة ي�ؤكد �أن اليد امل�ضافة هلل يف القر�آن
هي حقًّا ٌيد ،غري �أنها لي�ست ِ
كيد الإن�سان ،و�أنه ح�سب ن�ص القر�آن ي�ستحيل �أن
يكون املراد باليد الواردة فيه �صفة من �صفات اهلل – كالقوة �أو القدرة �أو النعمة
مثال – كما �أ َّولها بذلك الأ�شاعرة واملعتزلة .وي�ستدلون لهذا الر�أي ب�أمور:
ا -اهلل نف�سه قد �أخرب �أنه َخ َّ�ص �آدم بمِ َ ِز َّية خا�صة هي �أنه خلقه بيديه ،كما �سبق
�أن ر�أينا ،وهذا ُيبطل ت�أويلها بالقوة �أو القدرة؛ و�إال ملا كان لآدم يف خلقه هذه
اخلا�صة ،لأن جميع اخللق خلقهم اهلل بقدرته(.)2
ب-ولو كانت اليد ُيراد بها هنا النعمة ،كما يقول الت�أويل الآخر ،لقال اهلل يف
الر ّد على اليهود – حني زعموا �أن يد اهلل َم ْغ ُلو َلة « -بل ُيده مب�سوطة» �أي
( )1الرازي (تف�سري) ،ج .404 :5
( )2الطربي (تف�سري) ،ج194 :6؛ وانظر جولد زيهري (اجتاهات)� ،ص 95 = 96من الرتجمة العربية.
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بالإفراد ،ال «بل يداه مب�سوطتان» بال َّت ْثنية ،وذلك لأن ِنعمة اهلل ال تحُْ َ�صى
َكثرْ َ ةً ،ففي َت ْثنيِتها تهوين من �ش�أنها(.)1
جـ-ويف قوله تعاىل :ﱹ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝﱸ [الفرقان ]21 /قوله ﱹﭖﱸ� ،أي لقاء اهلل ،يدل على �أنه
تعاىل ج�سم؛ لأن اللقاء هو الو�صولَ ،ف ُيقَال :هذا اجل�سم َل ِق َي ذلك �أي
و�صل �إليه وات�صل به()2؛ وهذا من �صفات الأج�سام.

و�إذا كان هذا هو ت�ص ُّور �أو فهم امل�شبهة هلل :ذاته و�صفاته ،فما هو – ب�شيء
من التف�صيل – موقف خ�صومهم املعتزلة والأ�شاعرة بالن�سبة لهذه الآيات
والأحاديث التي ي�ستوحيها �أولئك وي�ستندون �إليها؟ موقف هاتني الفرقتني م ًعا
ينح�صر يف �أ ْم َر ْين:
 -1اال�ستدالل على نَفْي الت�شبيه ،بجميع وجوهه ،بقوله تعاىل :ﱹﭡ ﭢﱸ
[�أي مثل اهلل] ﱹﭣ ﭥ ﭦ ﭧﱸ [ال�شورى .]11 /ويف ذلك
يقول فخر الدين الرازي يف تف�سريه« :احتج علماء التوحيد ،قدميًا وحديثًا ،بهذه
الآية يف نفي كونه تعاىل جِ �سْ ًما ِّ
مرتك ًبا من الأع�ضاء والأجزاء ،وحا�ص ًال يف املكان
واجلهة .وقالوا لو كان ج�س ًما لكان مث ًال ل�سائر الأج�سام ،فيلزم ح�صول الأمثال
والأ�شباه له ،وذلك باطل ب�صريح قوله تعاىل :ﱹ ﭡ ﭢ ﭣﱸ(.)3
( )1الطربي (تف�سري) ،ج194 :6؛ وانظر جولد زيهري (اجتاهات)� ،ص 95 = 96من الرتجمة العربية.
( )2الرازي (تف�سري) ،ج.16 :5
( )3امل�صدر نف�سه ،ج.525 :5
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 -2وبعد �أن جعلوا (الأ�شاعرة واملعتزلة) هذه الآية محُْ َك َم ًة ال َت ْق َبل �إال
وج ًها واح ًدا من التف�سري ،وهو نفي املماثلة – على � ِّأي َو ْجه – بني اهلل و�أي �شيء
ْ
من َخ ْل ِقه ،ر�أوا �ضرورة ت�أويل الآيات وما ثبت من الأحاديث التي تخالفها لتكون
ُم َّت ِفقة يف املعنى معها ،وذلك ح�سب املبد�أ العام امل�شرتك بينهم جمي ًعا الذي
�سبق بيانه( .)1ولنذكر الآن بع�ض املُثُل لهذا الت�أويل.
(ا) ففي الآيات التي جاء فيها ِذ ْك ُر الوجه ي�ؤولونه فيها كلها بالذات نف�سها،
والذات هو بع�ض ما ُيراد ُلغ ًة بالوجه( .)2و�إىل هذا الت�أويل ذهب الزخم�شري،
َب ْع َد املُ ْر َت َ�ضى ،وهو ب�صدد ت�أويل �آية ﱹﮄ ﮅ ﮆﱸ [الرحمن.]27 /
والوجه ُيعبرَّ به عن اجلملة والذات ،وم�ساكني «مكة» يقولون �أين وجه عربي
كرمي ُي ْن ِق ُذين من الهوان( .)3ويف هذا ترى اللجوء ل ّلغة وا�ستعمال العرب
يف َتبرْ ير الت�أويل املراد .وكذلك جند هذا الت�أويل نف�سه ،من بعد هذين
املعتزليني :املُ ْر َت�ضى والزخم�شري ،لدى الرازي ال�سني الأ�شعري املتوفى
عام 606هـ1209 /م� .إنه ُيقرر ،يف تف�سري هذه الآية ال�سابقة نف�سها� ،أن
الوجه ،و�إن كان ُيط َلق على الع�ضو املخ�صو�ص املعروف من اجل�سم كما
ُيطلق على الذات ُكلها .ال ي�صح �أن يراد به يف هذه الآية �إال الذات.
( )1انظر ما تقدم� ،ص.22
( )2املرت�ضى (�أمايل) ،ج.46 :3
( )3الزخم�شري (الك�شاف) ،ج.51 :4
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املج�سمة ،واهلل تعاىل يف ر�أيهم
لأنه لو �أردنا به الع�ضو املخ�صو�ص كما تقول ِّ
له �أع�ضاء و�أجزاء خمتلفة ،كان معناه �أنه يوم القيامة َ�س َي ْهل ُِك ُك ُّله ما عدا
وجهه ،وذلك ما ال يقول به عاقل� .أما على القول احلق ،ويريد به قول
املج�سمة ،فال �إ�شْ َك َال فيه؛ لأن املعنى يكون هكذا :ال يبقى ح ًّيا يوم
غري ِّ
القيامة غري حقيقة اهلل �أو غري ذات اهلل �شيء ،وهذا ما �سيكون ويح�صل(.)1
(ب)وفيما يت�صل بالآيات التي جاء فيها ذكر «اليد» ،على �سبيل الإفراد �أو التثنية،
م�ضافة هلل تعاىل؛ نرى الأ�شاعرة واملعتزلة يجعلونها تارة كناي ًة عن و�صف اهلل
بالكرم كما يف �آية املائدة ﱹ ﯯ ﯰ ﯱﱸ [املائدة ،)2(]64 /وتارة
كناية عن ال ِّنعمة �أو ال ُّن�صْ رة� ،أو «يد» الر�سول نف�سه – على تقدير كلمة
حمذوفة – تب ًعا لل�سياق كما يف �آية الفتح ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﱸ [� ،]10أي نعمة اهلل على الذين با َي ُعوا
الر�سول �أكرب من نعمتهم هم �أنف�سهم على الر�سول مببايعته� ،أو ُن�صرة اهلل
�إياهم �أقوى و�أ ْع َلى من ُن�ص َرتهم �إياه()3؛ وتارة� ،أخ ًرياُ ،يراد بها القوة والقدرة،
ومن مثل ذلك الآية التي فيها ذكر �أن اهلل خلق �آدم بيديه ،والتي �سبق �أن
ذكرناها.
( )1الرازي (تف�سري) ،ج.17 :8
( )2املرت�ضى (�أمايل) ،ج.92-91 :13
( )3الرازي (تف�سري) ،ج644 :5؛ والزخم�شري (الك�شاف) ،ج.463 :3
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على �أنه يجب �أن نذكر هنا ،مرة �أخرى� ،أن املتكلمني ،من معتزلة و�أ�شاعرة،
و�إن جل�أوا �إىل الت�أويل يف الآيات التي فيها �إ�ضافة ع�ضو �إىل اهلل تعاىل ويف
�أمثالها من الأحاديث التي ثبت �صحتها ،ف�أ َّولوا «اليد» مث ًال بالنعمة �أو
ال�سلف كانوا َي َتو َّقفُون عن الت�أويل
القدرة �أو نحو ذلك َح َ�سب ال�سياق ،ف�إن ّ
مطلقًا� .إنهم يرون �أن العقل قد ّ
دل على امتناع �أن يكون هلل �أي جزء �أو
ع�ضوَ ،ي ًدا �أو غريها ،فيجب �إ ًذا �أن ن�ؤمن بهذا القدر ،و�أن نفو�ض املراد بهذه
الآية �أو تلك� ،أو هذا احلديث �أو ذاك� ،إىل اهلل وحده ما دامت معرفة ذلك
فوق طاقتنا(.)1
(جـ)ويف الآية التي جاء فيها ذكر «ال�ساق» (�سورة القلم  ،)42 :68ور�أى
املج�سمة �أن املراد بها �ساق اهلل تب ًعا لل�سياق ،يرى بع�ض املعتزلة �أخ ًذا من
ال�سياق �أي�ضً ا �أن ذلك لي�س املراد به يوم القيامة ،و�إذن فال يكون املراد
�إ�ضافة هذا الع�ضو �إىل اهلل تعاىل ،بل املراد ت�صوير حال الإن�سان العا�صي
التارك لل�صالة يف �آخر عمره وقد �أذهله ما نزل به من هول املوت� ،أو حال
َه َرمه وعجزه عن ال�صالة حني ُي ْد َعى �إليها وما تتطلبه من ال�سجود هلل.
وي�ستدل من يرى هذا الر�أي ب�أن �سياق الآية هو ﱹ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ
ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ ﰥ.ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﱸ [القلم.)2(]43 - 42 /
( )1الرازي ،ج.656 :2
(�)2سعد الأن�صاري «ملتقط جامع الت�أويل ملحكم التنزيل» لأبي م�سلم الأ�صفهاين املتوفَّى عام 254هـ ،طبع كلكتا
بالهند �سنة 1340هـ� ،ص .92 – 91

83

ذات اهلل و�صفاته

83

على �أن هذا الت�أويل مل يعجب ال الرازي وال الزخم�شري� ،إذ يريان �أن الآية
وردت يف يوم القيامة� .إنهما يذهبان �إذن يف ت�أويل هذه الآية �إىل �أن ك�شف ال�ساق
كناية عن ا�شتداد الأمر وتفا ُقم احلال؛ كما يقال على حد تعبري الأول للأقطع
ال�شحيح «يده مغلولة» ،وال َيد َّثم وال َّ
غل؛ �أو على حد تعبري الآخر« :ك�شفت
احلرب عن �ساقها على املجاز» كناية عن ال�شدة(.)1
و�أخ ًريا فيما يت�صل بلفظ «قدم» التي وردت م�ضافة �إىل اهلل يف بع�ض
الأحاديث ،قد تخل�ص املعتزلة منها ب�إنكارهم �صحة هذه الأحاديث ،وذلك
موقفهم يف مثل هذه احلالة.
و�أما الأ�شاعرة ،فقد جهدوا يف ت�أويلها حتى ال يدل �شيء منها على جت�سيم
�أو ت�شبيه ،ونالهم من ذلك نَ َ�ص ٌب كثري دون �أن ينجحوا فيما �أرادوا النجاح
املطلوب .وال نرى �ضرورة لإيراد هذه الت�أويالت �أو بع�ضها ،ويكفي �أن ن�شري �إىل
مف�صلة ق ِّيمة(.)2
َد ْر�س ُ«جو ْلد زيهري» لها درا�سة َّ
ونرى من اخلري قبل �أن نجُا ِو َز هذه املَ ْرحلة �إىل ما بعدها من مراحل الت�شبيه،
�أن نلفت النظر �إىل هذه الأمور الثالثة الهامة ،و�إن كان تقدمت الإ�شارة �إىل �شيء
منها ،وهي:
( )1الك�شاف الزخم�شري ،ج131 :4؛ التف�سري الكبري للرازي ،ج.194 – 193 :8
( )2جولد زيهري (العقيدة وال�شريعة)� ،ص 104 – 103فرن�سي =  113 – 112عربي.
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هِمت بع�ض �آياته حرف ًّيا ،ولهذا
�-1إن الت�شبيه و�إن كان يف �أ�صله يرجع للقر�آن� ،إذا ُف ْ
وقع يف الت�شبيه ،بل التج�سيم ،بع�ض الذين �أ�سرفوا من �أ�صحاب احلديث
احلنابلة يف احرتام ظواهر ن�صو�ص القر�آن واحلديث وال ْأخ ِذ بها ،وذلك على
ما ذكرنا من قبل ،لكن من احلق ،فيما نعتقد� ،أن نق ّرر مع هذا �أن الت�شبيه يرجع
يف �أ�صله �أي�ضً ا �إىل ت�أثري يهودي .هذا الت�أثري مل َي�سْ َل ْم منه يف الإ�سالم كثري من
امل�سلمني الأُ َ�صالء ،وغريهم من الذين دخلوا يف الإ�سالم من غري العرب من
�أبناء الديانات الأخرى .ومن ذلك جند «فخر الدين الرازي» يذكر �أن �أكرث
اليهود م�ش ِّبهة ،و�أن َب ْد َء ظهور الت�شبيه يف الإ�سالم كان من الرواف�ض()1؛ ومن
املعروف يف تاريخ الإ�سالم الفكري �أن �أكرث ه�ؤالء الرواف�ض كانوا يف الأ�صل
من اليهود� ،أو ممن ت�أثروا بالتوراة �إىل حد كبري .على �أننا منيل �إىل اعتقاد �أن
القوي يف هذه النزعة ال َّت ْج�سيمية �أو ال َّت�شبيهية يرجع �إىل القر�آن
يكون ال�سبب ّ
واحلديث ،قبل �أن يرجع لأثر التوراة.
�-2إنه و�إن كان بع�ض احلنابلة الأ ْتقيِاء وقعوا يف التج�سيم �أو الت�شبيه ،ف�إن من اخلط�أ ما
يذكره بع�ض املعتزلة من �أن الإمام �أحمد بن َح ْن َبل كان من الذاهبني هذا املذهب.
�إنه كان كمالك بن �أن�س ،وغريه من رجال ال�سلف ،الذين ُي َن ِّز ُهون اهلل عن الت�شبيه
وعن ال َّت ْعطيل من ال�صفات ،و َي�سْ ُك ُتون عن الكالم يف الآيات والأحاديث املت�شابهة،
مع ا َجل ْزم ب�أن اهلل ال �شبيه له ولي�س َكمِ ْثلِه �شيء كما جاء يف القر�آن نف�سه(.)2
( )1الرازي (اعتقادات)� ،ص.63
( )2ال�شهر�ستاين (كيورتن) ،ج65 :1؛ الرازي (اعتقادات)� ،ص66؛ انظر كذلك «�سرتومتان
دائرة املعارف الإ�سالمية مادة ت�شبيه  ،Tasbihج.720 :4

»R. Strathmann
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� -3إن القر�آن لي�س هو وحده الذي �أوحى للمعتزلة مذهبهم يف ذات اهلل و�صفاته
وغري ذلك من م�سائل علم الكالم يف �أغلب الأمر .بل �إنهم و�صلوا لتكوين
هذا املذهب بتفكريهم اخلا�صُ ،م�سْ َت ِعين َني مبا عرفوا من فل�سفة اليونان �أي
�أن املعتزلة كانوا ،من بني الفرق الإ�سالمية الكالمية ،ال َ
أوائل يف معرفة
هذه الفل�سفة والإفادة منها .ثم وجدوا ،بعد هذا ،يف القر�آن ما ي�شهد بظاهره
ملذهبهم َف�أ َق ُّروه على الظاهر ،وما ي�شهد خل�صومهم كذلك بظاهره ف�أ َّو ُلوه ،كما
ر�أينا .و�سيجيء لهذا كله زيادة بيان.
ثم �إن املعتزلة مل يكونوا هم الذين بد�أوا هذا النوع من الت�أويل� .إنهم
املف�سرين
م�سبوقون بهذا ّ
ال�ض ْرب من الت�أويل لبع�ض الآيات املت�شابهة ببع�ض ِّ
ورجال احلديث من غري �أ ْهل مذهبهم( )1والف�ضل يف هذه الناحية لهم هم،
كما يقول بحق «جولد زيهري» هو �أنهم �أ َّولوا كل ما ُي�ؤْ ِذن بالت�شبيه يف القر�آن(،)2
ال�س ْهل ال َّت َحقُّق من ذلك بال ُّر ُجوع
ُم�سْ َت ِعينني بكل الو�سائل اللغوية وغريها .ومن َّ
�إىل تف�سري كالك�شاف ،مث ًال للزخم�شري.
املج�سمة
و�إذا كان اهلل جِ �سْ ًما� ،أو فيه بع�ض �صفات الأج�سام ،كما تذهب ِّ
وامل�شبهةُ ،م�سْ تندين �إىل ما ر�أينا من القر�آن واحلديث  ،ف�إنهم بعد ذلك ُي َح ِّددون
( )1انظر جولد زيهري (اجتاهات)� ،ص 107 – 106 = 107عربي ،حيث �أ�شار �إىل ت�أويل جماهد ،املحدث املعروف
وتلميذ ابن عبا�س ،وت�أويل عطية العويف (111هـ؛ 729م) لآية ر�ؤية اهلل ت�أوي ًال جماز ًّيا.
( )2انظر جولد زيهري (اجتاهات)� ،ص 110من الأ�صل والرتجمة العربية.
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وي�س ُريون يف هذا الت�ص ُّور والفهم �إىل �آخر ال�شوط .حقًّا،
مذهبهم يف ت�ص ُّورهم هللَ ،
�إنه ما دام اهلل يف ذاته هكذا كما َي َرون ،فال ُب َّد �إ ًذا �أن يكون يف جهة هي ال�سماء
لأنها �أ�شرف اجلهات كما جاء يف القر�آن؛ و�أن يكون مثل املُ ُلوك له عر�ش َي�سْ َت ِق ُّر
عليه؛ و�أن تكون له بعد هذا وذاك انتقاالته بني ال�سماء والأر�ض ،ويف الدار
الأخرى حيث ُيع َر�ض النا�س عليه للح�ساب.
�إ ًذا ،علينا الآن ُم َعاجلة هذه النواحي الثالث :الكون يف جهة هي ال�سماء،
كونه ُم�سْ َت ِق ًّرا على العر�ش ،وكونه َي ْن َت ِقل حيث يريد� ،أي جتوز عليه ال ُّن ْق َلة .وبهذا
َي ُّتم لنا ر�سْ ُم مذهب املُ َج ِّ�س َمة �أو امل�ش ِّبهة ،كما يتم لنا �أي�ضً ا التمهيد ملعرفة موقف
املتكلمني الآخرين من �أ�شاعرة ومعتزلة من هذا املذهب .هذا املذهب الذي
يجعل من اهلل تعاىل َم ِل ًكا له من �صفات الإن�سان غري قليل ،ومع هذا تجَ ُِد َل ُه َ�س َن ًدا
من الن�صو�ص الدينية :القر�آن واحلديث!
-1اهلل موجود يف جهة ،هي ال�سماء ،كما تقول امل�ش ِّبهة ُم�سْ َت ْوحني هذا الر�أي
من �آيات كثرية يف القر�آن .ومما َي ْل ِف ُت النظر �أن هذه الآيات ،كما �سرنى،
أهم
ال�س َور كان الغر�ض ال ُّ
ال�س َور املكية .وهذه ُّ
كلها �أو اجلانب الأكرب منها من ُّ
منها تقرير الدين اجلديد والعقيدة اجلديدة يف اهلل ،بعد �إظهار باطل ما عليه
ال�سور،
امل�شركون من عقائد ال تتفق والعقل� .إ ًذا ،اال�ستناد �إىل �آي من هذه ُّ
�أو ا�سْ تيحا ُء هذه الآي ،لفهم وت�ص ُّور ذات اهلل و�صفاته َح َ�سب الدين اجلديد،
يكون �أم ًرا طبيع ًّيا ال غرابة فيه! �أما الوقوف دون ت�أويل هذه الآيات لفهم املراد
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منها ح�سب طاقة العقل الإن�ساين ،كما كان يريد الر�سول ورجال ال�سلف،
بحق – �أن القر�آن �أُ ِ
وح َي �إىل النبي ِل ُي ْف َهم ،و�أن
ف�أ ْم ٌر قد ال يقبله من يرى – ّ
على النبي نف�سه بيانَه ،وبخا�صة ما كان منه غام�ضً ا يف حاجة �إىل تف�سري ،ومن
يرى مع هذا �أن من حق عقله عليه �أن يحاول �أن يفهم كل �شيء لي�صل �إىل
اب �أو ُح ُجب! ِلنرَ َ �إ ًذا بعد هذا ،كيف
احلقيقة التي قد يكون دونها �أحيانًا ِح َج ٌ
املج�سمة �أو امل�شبهة.
تفعل هذه الفرقة ِّ
جاء يف القر�آن قول اهلل:ﱹﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﱸ [امللك/
 !]16وقوله :ﱹﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷﱸ [الأنعام .]3 /فكان يف هاتني
املج�سمة �أو امل�شبهة تذهب �إىل �أن هلل مكانًا يخت�ص به وهو ال�سماء كما
ما يجعل ِّ
هو �صريح القر�آن� .أما قوله يف الآية الثانية :ﱹﭶ ﭷﱸ ،في�صرفونه طب ًعا عن
املعنى الظاهر بالت�أويل ،ال�ستحالة �أن يكون اهلل يف ال�سماء والأر�ض م ًعا( .)1و�أي�ضً ا
جاء يف القر�آن :ﱹﭲﱸ�أي اهلل ﱹ ﭪ ﭫ ﭬﱸ [الأنعام]61 /؛ وقوله،
ُم َت َحدثًا عن املالئكة :ﱹﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﱸ [النحل]50 /
أي�ضا �أن قالت هذه الفرقة ب�أن اهلل موجود يف اجلهة
فكان من هاتني الآيتني � ً
التي هي فوق هذا العامل كما تفيد الآية الأوىل؛ ثم َح َّد ُدوا اجلهة ،نو ًعا ما ،فقالوا
�إنها فوق املالئكة كما تقول الآية الأخرى(.)2
( )1الرازي (تف�سري) ،ج. 10 :3
( )2الرازي (تف�سري) ،ج19 :3؛ ج.147 :4
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ومل جتد هذه الفرقة �شي ًئا من ال ُع�سْ ر يف �أن َي�سْ ِن ُدوا مذهبهم بعد ذلك ب�آيات
�أخرى .مث ًال جاء يف القر�آن :ﱹ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﱸ [املعارج]5 /؛
�إىل اهلل وقوله ،بيانًا ِل َك ْي ِفية و�صول كالم اهلل و�أوامره �إىل من ي�صطفيه من َخ ْلقه:
ﱹﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﱸ [ال�شورى .]51 /فكان له�ؤالء املج�سمة وامل�شبهة �أن
ي�أخذوا من الآية الأوىل �أن اهلل تعاىل يف حهة �أعلى من جهة املالئكة ،وهذه اجلهة
هي ال�سماء َح َ�س َب الت�ص ُّور العام للم�سلمني ،حتى ي�صح �أن ُيقال �إن املالئكة
َت�صْ َع ُد �إليه .كما �أن لهم �أن َي ْف َه ُموا كذلك من الآية الثانية� ،أو بت ْعبري �أدق قوله
فيها :ﱹﰁ ﰂ ﰃ ﰄﱸُ ،ي ِ
وحي ب�أن اهلل يف مكان ُم َعينَّ وجه ٍة ُمع َّينة ،وهذا
ل َي ِ�صح �أن يكون بينه وبني من ُي َك ِّلمه حجاب(.)1
ي�ستقر على عر�شه ،الذي
  -2و�إن كان اهلل يف جهة هي ال�سماء ،فماذا يمَْ َن ُعه �أن ّ
هو �أعظم ما َخ َلق اهلل كما هو م�أثور ،متى �أراد؟ ال �شيء؛ فالك ْون على
العر�ش من �أمارات العظمة واجلالل ،والقر�آن ببع�ض ن�صو�صه يجعل هذا
حقيقة ال ر ْيب فيها يف ر�أي امل�ش ّبهة( .)2حقًّا ،جند يف القر�آن ،يف بع�ض ما
ي�صف به اهلل اليوم الآخر وما يكون فيه من ح�ساب وجزاء ،قوله :ﱹﮊ
( )1الرازي (تف�سري) ،ج.547 :5
( )2انظر مث ًال القا�ضي عبد اجلبار (تنزيه)� ،ص.224
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ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﱸ ([)1يريد من املالئكة] ﱹ ﮑ ﮒ ﮓ

�صريح
ﮔ ﮕ ﮖ ﱸ [احلاقة .]18 - 17 /فهنا تقول امل�شبهة ب�أن ذلك ٌ
يف �أن اهلل على العر�ش ،و�إال كان َح ْم ُل املالئكة َ
العر�ش ال معنى له .وي�ؤكد
هذا ال َف ْهم قول اهلل يف الآية الثانية :ﱹﮒﱸ ،لأن َع ْر�ض النا�س على اهلل
يف هذا املوقف ُي ْف َهم لو كان اهلل ُم�ست ِق ًّرا على عر�شه(.) 2
والقر�آن مع هذا ذكر ا�ستواء اهلل على العر�ش يف �أكرث من مو�ضع ملنا�سبات
خمتلفة .ففي �سورة طه املكية جند ﱹﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﱸ [ ،]5ويف �سورة
يون�س املكية �أي�ضً ا جند :ﱹﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﱸ []3؛ ويف �سورة ال�سجدة املكية كذلك جند :ﱹ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﱸ [.]4
هذه الآيات و�أمثالهاَ ،ف�ضْ ًال عما يمُْ ِكن �أن ُي َ�ضاف �إليها من الأحاديث التي ت�سري
معها ،كانت َح ِر َّي ًة حقًّا �أن تدفع بظاهرها امل�شبهة �إىل تكوين الآراء التي ذهبوا �إليها
يف ذات اهلل و�صفاته.
ي�صح له �أن
-3وبعد �أن �صح للم�شبهة ،يف ر�أيهم� ،أن يكون اهلل يف ال�سماء ،و�أن ّ
َي�ست ِق َّر على العر�ش� ،أجازوا عليه احلركة وال�سكون ،بمِ َ ْع َنى �أن ينتقل �إىل �أي
( )1انظر �أي�ضً ا ( 7 :40غافر – مكية) حيث ذكر العر�ش واملالئكة الذين يحملونه.
( )2الرازي (تف�سري) ،ج.201 :8
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اجلهات يريد .وقد �أ�سعفهم القر�آن واحلديث كذلك ،مبا يريدون من دليل� .إن
مل نقل �إن القر�آن واحلديث وحدهما كانا هما اللذين �أ ْوحيا �إليهم مبذهبهم يف
هذه الناحية �أي�ضً ا.
مث ًال ،يقول اهلل ،تخويفًا ل َّلذين مل َي ْدخلوا يف الدين اجلديد:
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸﱸ [البقرة/
 ،]210ويقول يف مو�ضع �آخر ،يف �صراحة كبرية ،مبنا�سبة و�صف اليوم الآخر وما
يكون فيه من ح�ساب :ﱹ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﱸ [الفجر]22 /؛ ويقول
يف هذه احلالة نف�سها :ﱹﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﱸ [الكهف .]48 /ففي هذه الآيات ،ومن املمكن �إ�ضافة �أخرى �إليها ،دليل
يف ر�أي امل�شبهة على �أن اهلل ُ
يح�ضر يف املكان الذي ُي ْح�شَ ُر فيه اخللق جمي ًعا ،ويف
وبخا�صة وكلمة ﱹﭱﱸ يف هذه الآية ت�شري
هذا املكان ُيعر�ض عليه النا�سَّ .
ب�صراحة ،يف ر�أي امل�شبهة دائ ًما� ،إىل �أن اهلل تعاىل ُ
يح�ضر يف هذا املكان َّثم ُي ْع َر ُ�ض
عليه النا�س(.)1
ﱹﯬ

و�س َن ًدا له ،وجدت هذا
وكما َو َج َدت هذه الفرقة من القر�آن �إيحا ًء مبذهبهم َ
كذلك يف احلديث �أي�ضً ا ،نعني هنا حديث النزول امل�شهور الذي ورد يف موا�ضع
كثرية يف كتب احلديث امل�شهورة .عن �أبي ُه َر ْي َر َة �أن ر�سول اهلل  قال« :يتنزل
( )1الرازي (تف�سري) ،ج.327 :4
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ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة �إىل ال�سماء الدنيا ،حني يبقى ثلث الليل الأخري،
فيقول :من يدعوين ف�أ�ستجيب له؟ من ي�س�ألني ف� ِ
أعطيه من ي�ستغفرين ف�أغفر
هِم حرف ًّيا ،على كون اهلل يف ال�سماء وجواز ال ُّن ْق َلة
له»( .)1وداللة هذا احلديث� ،إن ُف َ
عليه ،بل على انتقاالته فع ًال ،وا�ضحة ال َل ْب�س فيها.
هذا هو مذهب امل�شبهة فيما يت�صل باهلل من هذه النواحي الثالث :كونه
يف ال�سماء .ا�ستقراره على العر�ش ،انتقاله �إىل بع�ض اجلهات؛ وهذا هو موقفهم
من القر�آنَ :ي�سْ َت ْو ُحونَه وي�ستدلون به .وبعد هذا وذاك ،ما هو موقف املتكلمني
الآخرين :معتزلة و�أ�شاعرة ،بالن�سبة للآيات التي ا�ستوحاها �أولئك وا�ستندوا
�إليها.
موقف املعتزلة والأ�شاعرة هنا هو مثل موقفهم يف الق�سم الأول من الآيات
التي ُت ِ
وحي بظاهرها �أن اهلل ج�سم �أو فيه بع�ض �صفات الأج�سام .نعني بيان �أن
اهلل ُم َن َّزه ع ْق ًال عن �أن ي�شبه �شي ًئا من َخ ْلقه يف �شيء ما ،كالكون يف جهة ولو
كانت ال�سماء .واال�ستقرار على �شيء ولو كان العر�ش ،واحلركة واالنتقال ولو
كان هذا يوم القيامة واجتماع النا�س للح�ساب واجلزاء .وهذا كله ما َي ْع ُ�ض ُد فيه
ال َع ْق َل هذه الآي ُة املوجزة اجلامعة املُ ْح َك َمة التي �سبق ذكرها :ﱹ ﭡ ﭢ
ﭣﱸ [ال�شورى .]11 /ثم بعد بيان �أن العقل ُي ِح ُيل هذا الذي ذهب �إليه
( )1البخاري (�صحيح) كتاب التوحيد ،ج241 :4؛ وانظر �أي�ضً ا ابن �سعد (طبقات) ،ج.37 :6
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امل�شبهة ،واال�ست�شهاد فيه بهذه الآية ،يعملون على ت�أويل الآيات التي ا�ستدل بها
امل�ش ِّبهة ،ب�أية طريقة من ُط ُرق الت�أويلَ ،ل َت ْب ُع َد عن َم ِظ َّنة الت�شبيه.
ال يف قوله تعاىل :ﱹﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﱸ [امللك،]16 /
-1مث ً
ال يرى الأ�شاعرة واملعتزلة �أن يف ذلك ما يدل على �أن اهلل يف ال�سماء .بل
الأمر �أن العرب [لعل ال�صواب بع�ض العرب] كانوا ُم ِق ِّرين بوجود اهلل،
لكنهم كانوا يعتقدون �أنه يف ال�سماء لأنها -على َوفْقِ قول امل�ش ِّبهة� -أ�شرف
اجلهات والأماكن؛ فك�أن اهلل يقول لهم �أت�أمنون �أن َي ْخ ِ�سف بكم الأر�ض ،يا
ه�ؤالء الذين تعرتفون ب�أنه يف ال�سماء و َت ْ�ش َه ُدون له بالقدرة على �أنه يفعل ما
ي�شاء( !)1ويف قوله :ﱹﯔ ﯕ ﯖ ﯗﱸ [النحل .]50 /وقوله :ﱹ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬﱸ [الأنعام]61/؛ ال َف ْو ِق َّية هنا يف ر�أي هاتني الفرقتني
(الأ�شاعرة واملعتزلة) لي�ست يف املكان ،بل ُت َ�ؤ َّو ُل بال ُع ُل ّو وال َف ْوقِ يف القدرة
وال َق ْهر ،بدليل قوله يف مو�ضع �آخر حكاية عن فرعون وملئه :ﱹﮤ ﮥ
ﮦﱸ [الأعراف .)2(]127 /ذلك ب�أنه من املفهوم �أن فرعون مل يكن
ح�سي �أعلى من ُم�ؤ ِمني بني �إ�سرائيل ،بل كان فوقهم فقط بقوته
يف مكان ِّ
ريا ،قول اهلل يف �سورة �أخرى :ﱹ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
و�سلطانه ،و�أخ ً
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﱸ [ال�شورى ،]51 /ال داللة يف
(� )1سعيد الأن�صاري (جامع)� ،ص.90
( 153 )2الرازي (تف�سري) ،ج.147 :4
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لفظ ﱹﰁ ﰂ ﰃ ﰄﱸ على �أن اهلل يف مكان ُم َعني َي ْح ُج ُبه فيه عن َخ ْلقه
حجاب� .إن املعنى �أن الإن�سان �إذا �سمع كائ ًنا يتك َّلم وهو اليراه ،كان هذا
بالن�سبة له �شبي ًها مبا لو كان يتكلم من وراء حجاب ب َِج ِام َع َع َدم ر�ؤية املتكلم
يف احلالتني ،فهذه امل�شابهة تجُ َ ِّوز ا�ستعمال هذا التعبريﱹﰂ ﰃ ﰄﱸ
ا�ستعم ً
اال جماز ًّيا(.)1
-2ثم يرون دائ ًما (الأ�شاعرة واملعتزلة) يف �آية :ﱹﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏﱸ [احلاقة� ]17 /أن املراد لي�س ما ّ
يدل عليه ظاهر اللفظ من �أن اهلل
يف العر�ش ويحمله ه�ؤالء املالئكة الثمانية؛ و�إ َّال لكان اهلل يف حاجة لهم،
وهوالغني عن كل �أحد وعن كل �شيء من َخ ْل ِقه .يجب �إ ًذا ،يف ر�أيهم� ،صرف
هذا ال َّت ْعبِري عن ظاهره ،و َف ْه ُم �أن اهلل – وقد �أنزل كتابه للنا�س جمي ًعا من العامة
واخلا�صة يف الذكاء والفهم – َيخاطِ ُب النا�س مبا َي َت َعا َر ُفونه ويقدرون على َت َ�ص ُّوره
و َف ْهمِ ه .واجلاهل ال ميكن �أن َي َت َ�ص َّو َر �أو َيفْهم �أن يكون للملك عر�ش ي�ستقر عليه
متى �أراد �إظها ًرا جلالله و�سلطانه ،وال يكون الأمر كذلك بالن�سبة هلل تعاىل.
والأمر يف ذلك كما يف الآية التي فيها �إ�ضافة البيت احلرام( )2هلل على �أنه
بيته ،واحلديث الذي يقول �إن احلجر الأ�سود ميني اهلل يف الأر�ض( .)3بل �إن يف

( )1امل�صدر ال�سابق ،ج.547 :5
(�( 37 :14 )2سورة �إبراهيم – مكية).
( )3الرازي (تف�سري) ،ج.201 :8
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و�صْ ِف َح َمل ِة العر�ش بالإميان يف �آية �أخرى ( 7 :40غافر – مكية) دلي ًال – كما
يذهب الزخم�شري بحق – على �أن اهلل لي�س ج�س ًما ولي�س حممو ًال حقيقة
يف العر�ش؛ و�إ َّال ل ُو ِ�ص َف ه�ؤالء املالئكة ب�أنهم را�ؤون و ُم َعا ِي ُنون له ،ال م�ؤمنون
به ،لأنه �إمنا ي ُو�صف بالإميان ب�شيء ما من كان غائ ًبا عن هذا ال�شيء(.)1
و�أما �آية :ﱹ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﱸ [طه ]5 /ونحوها ،فلي�س املراد
منها ا�ستواء حقيق ًّيا على عر�ش حقيقي كما ترى امل�ش ِّبهة؛ بل لي�س التعبري
«باال�ستواء» �إ َّال كناي ًة عن املُ ْلك وال َق ْهر للعامل ُك ِّله� :أر�ضه و�سمائه ،والقدرة
عليه .والأمر يف هذا ِم ْثل ما نقول :ا�ستوى فالن على العر�ش ،نريد به تولية
املُ ْلك ،دون �أن يجل�س هذا الذي تولىَّ على ال�سرير �أ ْل َب َّتة؛ ومثل ما يقالَ :ي ُد
فالن مب�سوطة باخلري ،و َي ُد فالن الآخر مقبو�ضة َم ْغ ُلولة عن اخلري؛ نريد �أن
الأول كرمي ،و�أن الثاين بخيل ،و�إن كان �أحدهما �أو كالهما مقطوع اليد(.)2
-3و�أخ ًريا ،يف الآيات والأحاديث التي ُّ
تدل بظاهرها على �أن اهلل يتحرك وينتقل
من مكان �إىل �آخر ،يجب َ�ص ْر ُفها �أي�ضً ا عن هذا الظاهر ،ما دام العقل َد َّل بال
ر ْيب على ا�ستحالة الن ْق َل ِة على اهلل تعاىل ،وت�أويلها مبا ُي ْب ِع ُدها عن املعنى الذي
�أرادت امل�شبهة فهمه منها.
مث ًال قوله تعاىل :ﱹ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﱸ [الفجر ،]22 /وقوله:
( )1الزخم�شري (الك�شاف) ،ج.361 :3
( )2امل�صدر ال�سابق ،ج.427 :3
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ﱹ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﱸ [البقرةُ ،]210 /ي�ؤَ َّول
املجيء والإ ْت َيان امل�ضافان هلل ح�سب اللفظ ب�إتيان �أمرِه �أو ب� ِأ�سه .و ِم ْث ُل هذا
اال�ستعمال (�أي َف ْه ُم الكالم بتقدير كلمة حمذوفة) كثري يف اللغة العربية على
ما هو معروف ،وورد يف القر�آن نف�سه( .)1بل �إن يف القر�آن نف�سه داللة على �صحة
هذا الت�أويل ،وذلك يف قوله :ﱹﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﱸ [النحل ]33 /وقوله :ﱹ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﱸ [الأعراف.]5 /
و�أما حديث النزول ،فمن الي�سري ت�أويله ،ب�أن املراد من نزول اهلل ،ال نزوله
حقيقة ِح ِّ�س ًّيا ومكان ًّيا ،بل ُق ْرب �إجابته ملن دعاه �أو �س�أله �شي ًئا يف هذه ال َفترْ ة من
الليل ،وهي الثلث الأخري كما جاء يف احلديث ،حيث ال يكون َي ِق ًظا ،يف حالة
عبادة و َت َ�ض ُّرع هلل� ،إال من كان اهلل �أقرب �إىل �إجابته ملا ي�س�أل و�أرجى لقبول دعائه
من �سواه من النائمني الغافلني عن عبادة اهلل ودعائه.
والآن ،وقد عرفنا االختالف ال�شديد بني ت�ص ُّور امل�ش ِّبهة من جهة وبني
ت�ص ُّور الأ�شاعرة واملعتزلة من جهة �أخرى ،هلل :ذاته و�صفاته ،وكيف ا�ستوحى �أو
ا�ستند كل فريق للقر�آن واحلديث فوجد فيهما الإلهام والدليل  ،ن�ستطيع �أن ُنق ِّرر
املج�سمة.
ب�أن احلق مل يكن يف جانب امل�ش ِّبهة �أو ِّ
( )1مث ًال� ،سورة يو�سف ( )82 :12ففيها يقول �أوالد يعقوب لأبيهم ،عندما رجعوا من م�صر ،بدون �أخيهم يو�سف
الذي احتجزه عزيزها :ﱹﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﱸ ،يريدون �أهل القرية.
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قلنا فيما �سبق(� :)1إن ا�ستيحاء هذه الآيات الكثرية :ومعظمها ِّ
مكي ،لفهم
�أو ت�ص ُّور اهلل ح�سب الدين اجلديد كان �أم ًرا طبيع ًّيا ال غرابة فيه .ومعنى هذا �أن
امل�شبهة مل ُي ِ
خط ُئوا حني �سلكوا هذا ال�سبيل .لكن الذي �أخط�أوا فيه .على ما
نعتقد ،هو �أنهم قد فاتهم معرفة احلكمة – �أو عدم االلتفات �إليها واعتبارها –
يف �أن ي�شتمل القر�آن واحلديث على بع�ض التعبريات املجاز َّية التي ال ت�صح �أن
ُت ْف َه َم حرف ًّيا .من هذه احلكمة وجوب �أن يخاطب القر�آنَ ،م َث ُله يف ذلك ُ
مثل
�أي كتاب َو ْحي ٍِّي ،كل فريق و�صنف من النا�س مبا يعرفون �أو يقدرون على فهمه
وت�ص ُّوره .وحديث الر�سول ب�ش�أن اجلارية ال�سوداء اجلاهلة معروف م�شهور .فقد
�س�أل الر�سول هذه اجلارية عن اهلل �أين هو؟ ف�أجابت :يف ال�سماءِ ،
فر�ض َي الر�سول
ي�صح �أن ُت ْر�ضَ ى و ُت ْق َبل �إ ّال من العامة �أمثال هذه اجلارية.
هذه الإجابة التي ال ُّ
ال�سليم �أن تفهم هذه الآيات
لكنه من غري املعقول ،ومن خمالفة املنطق َّ
ونحوها من احلديث على املعاين التي ُت ِ
وحي بها �ألفا ًظا ،و�أن ن�صل بذلك �إىل
ت�ص ُّور اهلل ك�أنه �إله �إن�ساين ال �أكرث وال �أقل! �إله له وجه ويدان ور ِْجالن كالإن�سان،
ويجل�س وينتقل كالإن�سان؛ حتى و�صل الأمر ببع�ض ه�ؤالء املج�سمة الغُالة �إىل
القول ب�أنه ،تعاىل عن ذلك ُعل ًّوا كب ًريا ،ج�سم م�ساحته �سبعة �أ�شبار! وبخا�صة،
والقر�آن لي�س فيه �إ�شارة قريبة �أو بعيدة لكثري مما قال به ه�ؤالء امل�ش ِّبهة املج�سمة،
( )1انظر �ص .86
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مما هو �أثر من �آثار التوراة التي ت�أثر بها امل�سلمون من العرب الأ�صالء� ،أو من غري
العرب يف الإ�سالم.
�ضد
ومما يجب �أن ن�شري �إليه هنا �أن موقف املتكلمني ،الأ�شاعرة واملعتزلةَّ ،
املج�سمة وامل�ش ِّبهة ،قد َو َقفَه من قبل بع�ض رجال اليهودية الأعالم� ،أمثال فيلون
�ضد م�شبهة بني جِ ْل َد ِته( )1اليهود الذين كانوا يعتمدون على ن�صو�ص من التوراة
نف�سها يفهمونها ح�سب ن�صو�صها احلرفية.
و�إذا كان رجال ال�سلف الأوائل ال يرون ت�أويل الآيات والأحاديث املت�شابهة
كما ر�أينا ،بل كانوا يكتفون بالت�صديق والإميان بها ،و َي ِك ُلون تعيني املراد منها
�إىل اهلل العليم احلكيم؛ و�إذا كان بع�ض ه�ؤالء دخلوا بجمودهم على الن�صو�ص
املج�سمة �أو امل�ش ِّبهة؛ و�إذا كان الأ�شاعرة واملعتزلة ر�أوا ،من
وظواهرها ،يف طائفة ِّ
العقل واحرتام القر�آن� ،ضرورة ت�أويل هذه الن�صو�ص ملعرفة املعاين التي ت�شري
�إليها ظواهرها – نقول �إذا كان الأمر كذلك ،ف�إننا نرى �أنه من الواجب واخلري
بالن�سبة للعامة عد ُم اخلو�ض يف هذه الن�صو�ص وفيما حتتمله من معانٍ  .بعد �أن
ُي َف َّه ُموا �أنها بعيدة عن �إفادة التج�سيم �أو الت�شبيه� .أما اخلا�صة ،فالواجب عليهم
ت�أويلها مبا يتفق وال�سياقَ وقواعد اللغة و�أ�صول الدين ،ومبا يتفق ب�صفة خا�صة
والآيات املُ ْح َك َم َة الوا�ضحة الأخرى .ذلك خ ٌري يف ر�أينا من �أن نقول ب�صفة عامة
( )1جِ ْل َدته :قومه وع�شريته( .م).
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كما قال الرازي ،ب�أن عدم التعر�ض �إىل بيان املراد من هذه الآيات «�أ�سْ َلم و�إىل
ا ِحل ْك َمة �أقْرب»(.)1
املج�سمة �أو
هذا ،و�إذا كنا ر�أينا الأ�شاعرة واملعتزلة كانوا ِح ْلفًا واح ًدا �ضد ّ
امل�ش ِّبهة ،فيما يت�صل مبا عالجَ نا حتى الآن من م�سائل تدور حول اهلل و�صفاته،
ف�إننا �سرنى فيما �سي�أتي �أن ُك ًّال من هاتني الفرقتني (الأ�شاعرة واملعتزلة) �سيكون
َخ�صْ ًما �أ َل َّد اخل�صام للآخر فيما يت�صل مب�س�ألتني َها َّم َت نْي من امل�سائل املتعلقة �أي�ضً ا
باهلل و�صفاته :م�س�ألة الر�ؤية ،وم�س�ألة الكالم .وهذا مل يمَْنع امل�شبهة �أي�ضً ا من �أن
يكون لهم ر� ٌأي خا�ص يف بع�ض ما َ�س َي ُدور حوله النزاع واجلدل .و�سرنى �أي�ضً ا �أنه
يف هاتني امل�س�ألتني ،كما �سبق يف امل�سائل الأخرىَ ،ي�صْ ُد ُر ُك ُّل فريق عن املبد�أ
العام الذي �سبق االتفاق عليه .نعني اعتبار الآيات التي ُّ
تدل ملذهبه محُ َكمة ال
ي�صح ت�أويلها ،ور ّد الأخرى بالت�أويل �إليها.

( )1الرازي (تف�سري) ،ج.216 :5
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 - 1م�س�ألة الر�ؤية
ا -هذه امل�س�ألة هي �إحدى م�سائل النزاع ذات ال�صفة الهامة بني �أهل ال�سنة
واملعتزلة التي يجد فيها ب�سهولة ٌّ
كل منهما �سنده من القر�آن ،وهي ترجع
�إىل االختالف يف ت�ص ّور ذات اهلل وت�ص ّور ما يجب �أن يكون من ِن�سْ َبة بني
ال�شخ�ص الرائي واملو�ضوع املرئي.
ويعتمد �أهل ال�سنة على هاتني الآيتني
ﭟﱸ [القيامة ]23 - 22 /ف�إن هاتني الآيتني ب�سياقهما ،وبال�سورة التي هما
وح�سن ث َوابهم �أن َي َر ُوا
جز ٌء منها� ،صريحتان يف �أنه �سيكون من متام نعمة امل�ؤمنني ُ
اهلل على كيفية ال يعلمها �إال اهلل وحده .ول�صراحة هاتني الآيتني ،يف ر�أي �أهل
ال�سنة ،يف الداللة على مذهبهم من جواز ر�ؤية اهلل ،جعلوهما محُْ َك َم َت نْي ،وردوا
�إليهما ما يخالفهما بن�صه حرف ًّيا من الآيات الأخرى( )1ومل َي ْع ُ�س ْر عليهم مع هذا
�أن يجدوا �سن ًدا �آخر ملذهبهم من احلديث .حقيقة ْقد روى البخاري( )2جملة
�أحاديث �صريحة يف هذا املعنى جاء فيها قول الر�سول�« :إنكم �سرتون ربكم عيانًا»
و�أن النا�س قالوا يا ر�سول اهلل هل نرى ربنا يوم القيامة؟ ف�أجابهم ب�أنهم �سريونه كما
ير ْون القمر الآن ليلة البدر وال�شم�س لي�س دونها �سحاب ،وهذا وذاك يجعل �أهل
ﱹﭙ ﭚ ﭛ.ﭝ ﭞ

( )1انظر جولد زيهري (اجتاهات)� ،ص 102 = 103 – 102عربي.
( )2البخاري (�صحيح) كتاب التوحيد باب  ،24ج 175 – 174 :4ن�شر احللبي =  232 – 231بوالق.
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ال�سنة يذهبون �إىل �أنه من الوا�ضح متا ًما �أن امل�ؤمنني �سينعمون يف الدار الأخرى
بر�ؤية اهلل تعاىل.
ونحب �أن ُن َن ِّبه هنا �إىل �أن هذا الر�أي من الأ�شاعرة� ،أو �أهل ال�سنة ب�صفة عامة،
يختلف متا ًما عن الر�أي الذي ذهب �إليه يف امل�س�ألة نف�سها ،امل�ش ِّبهة من احلنابلة،
�إن ه�ؤالء ،م�ستوحني ظاهر الآيات والأحاديث اخلا�صة بر�ؤية اهلل� ،أجازوها يف هذه
احلياة الدنيا ،بل �أجازوها مع ما ت�ستلزمه – يف ر�أي املعتزلة كما �سرنى – من �أن
يكون اهلل باعتباره مرئ ًّيا يف جهة ومكان(.)1
ومهما َي ُك ْن ،فقبل بحث موقف املعتزلة من هاتني الآيتني وغريهما اخلا�صة
بالر�ؤية نرى من اخلري �أن نذكر ،ما �سبقت الإ�شارة �إليه( ،)2من �أنه قبل املعتزلة
ُوجِ د من املف�سرين واملحدثني من رف�ض ما فهمه الأ�شاعرة من هاتني الآيتني
( ،)23 - 22 :75منهم ِ
املحدث املعروف وتلميذ ابن عبا�س،
املكي ّ
مجُاهد ّ
َ«حبرْ هذه الأمة يف معرفة القر�آن» .فقد رف�ض ِ
«مجُاه ٌد» هذا َف ْه َم الأ�شاعرة،
ور�أى �أن قول اهلل ﱹﭝ ﭞ ﭟﱸ [القيامة� ]23 /إ�شارة �إىل �أن امل�ؤمنني ينتظرون،
حني ذاك يف الدار الأخرى ،جزاء اهلل عما �أ�سْ َلفُوا من عمل ط ِّيب َو َع َد ُهم اهلل
أحد
نف�سه �أخ ًريا من الآية �أنه «ال � َ
ُح�سْ َن الثواب من � ْأجله ،وا�ستنتج «جماهد» ُ
( )1ابن اجلوزي (دفع �شبهة الت�شبيه)� ،ص 29وما بعدها؛ انظر �أي�ضً ا التفتازاين (مقا�صد) طبعة �إ�ستامبول ،ج،2
�ص.82
( )2انظر ما �سبق �ص 33هام�ش رقم.133
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أي�ضا َعطية ال َع ْويف (111هـ/
من ا َخل ْلق يراه»� ،أي يرى اهلل تعاىل( )1ومنهم � ً
�صرح يف �صدد ت�أويل �آية :ﱹﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
729م) الذي ّ
ﭩ ﭪﱸ [الأنعام ]103 /مبثل هذا �أي�ضً ا .وهاتان ال�شَّ ْخ�صيتان لي�ستا
املف�سرين
من املعتزلة(� .)2إ ًذا اخلالف يف هذه امل�س�ألة نَ�شَ َب يف ْ
�صدر الإ�سالم بني ِّ
بعد بني الأ�شاعرة واملعتزلة من املتكلمني.
واملح ِّدثني ،قبل �أن ي َن�شب فيما ُ
َ
ومت�سك بها
ُّ
والطربي نف�سهُ ،م�سْ َت ْلهِ ًما الآيات والأحاديث ،التي ا�ستوحاها ّ
�أهل ال�سنة ،يذهب معهم �إىل جواز �أن ُي َرى اهلل يوم القيامة بالعني ،ولكن دون
�أن ْيدرِكه الرائي؛ �أي يحيط به� ،إذ اهلل َيجِ ُّل عن �أن ُيحيط به �أحد خلقه ب�أي
وجه من الوجوه .لذلك نرى هذا املف�سر (الطربي) يقول يف �سبيل ت�أويل �آية
الأنعام ال�سابق ذكرها منذ حلظة (« :)103 :6جائز �أن َي َر ْوا (يريد امل�ؤمنني) ر َّبهم
بب�صائرهم ،وال ُيدركوه ب�أب�صارهم؛ �إذ كان معنى الر�ؤية غري معنى الإدراك ،ومعنى
الإدراك غري معنى الر�ؤية ،و�أن معنى الإدراك هو الإحاطة كما قال ابن عبا�س يف
اخلرب الذي ذكرناه عنه .ف�إن قال قائل :وما �أنكرمت �أن يكون معنى قوله« :ال تدركه
أنكرنا ذلك لأن اهلل
الأب�صار» ال تراه الأب�صار (�أي كما يذهب املعتزلة)؟ قلناْ � :
َّ
جل ثنا�ؤه �أخرب يف كتابه �أن ُو ُجو ًها يف القيامة �إليه ناظرة ،و�أن ر�سول اهلل � أخرب
�أ َّمته �أنهم َ�سيرَ َ ْون ر َّبهم يوم القيامة كما ُي َرى القم ُر ليلة البدر وكما َي َر ْون ال�شم�س
( )1الطربي (تف�سري) ،ج.104 :28
( )2وانظر �أي�ضً ا جولد زيهري (اجتاهات)� ،ص 107من الأ�صل والرتجمة.

102

القــر�آن والفل�سفة

102

الطربي يف رد قول املعتزلة ،دون �أن
لي�س دونها �سحابة )1(»...وبعد هذا �أخذ
ّ
ي�سميهم بهذه الت�سمية ،الذين �أنكروا جواز ر�ؤية اهلل يف الدار الأخرى بالأب�صار،
و َل َو ْوا الآية التي ا�ستدل بها �أن�صار ال ُّر�ؤية عن املعنى الذي فهموه منها �إىل معنى
�آخر كما �سيجيء(.)2
املف�سر وامل�ؤرخ عن ال�سبب الذي من �أجله
�إن ال�صراحة التي عبرَّ بها هذا ِّ
�أ َّول قوله تعاىل« :ال ُت ْد ُركه الأب�صار» على نحو يجوز معه �أن ُيرى اهلل بالأب�صار
�أي�ضً ا دون �أن ت�ستطيع الأب�صا ُر الإحاطة به ،هذا ال�سبب الذي هو الآية والأحاديث
الدالة على جواز الر�ؤية ،يجعلنا نرى �أثر القر�آن واحلديث يف التوجيه �إىل
الأخرى َّ
ر�أي فل�سفي خا�ص يذهب �إليه من يراه ثم يدافع عنه كما ي�ستطيع .بينما جند يف
نَ َواح �أخرى �أن �صاحب املذهب يك ِّون مذهبه ،م�ستوح ًيا القر�آن �أو غري القر�آن ،ثم
ت�صحيحا ملوقفه و�سن ًدا له لدى امل�سلمني – الدليل له من
يلتم�س بعد هذا –
ً
القر�آن ورمبا من احلديث �أي�ضً ا ،مع ما قد يكون يف ذلك من ال ُع�سْ ر �أحيانًا .ويف مثل
هذه احلاالت الثانية .ال يكون القر�آن هو الذي �أوحى بالر�أي �أو بالفكرة ،بل هو
ال�سند تقوي ًة للر�أي ،و َد ْر ًءا للتهمة عن الذاهب �إليه .ورمبا كان
الذي ا ْل ُت ِم�س منه َّ

( )1الطربي (تف�سري) ،ج.183 :7
( )2امل�صدر نف�سه� ،ص.186 – 184
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�أكرث ما نرى من ذلك يف �آراء املعتزلة ،التي �صاروا �إليها بعد �إعمال العقل و�شيء
من التفكري اليوناين ،كما �أ�شرنا �إىل ذلك من قبل(.)1
ب -قلنا �إن �أهل ال�س َّنة اعتمدوا �أ�ص ًال ملذهبهم يف هذه امل�س�ألة �آيتي �سورة القيامة
( 22:75و ،)23وكذلك ما ورد عن الر�سول يف هذا ،و�إنهم �أ ّولوا ما يخالف
ذلك مبا يتفق ومذهبهم .والآن نقول �إن املعتزلة �سلكوا نف�س ال�سبيل و�إن
كانت النتائج متعار�ضة� .إنهم اعتمدوا �أ�ص ًال ملذهبهم �آية �سورة الأنعام (:6
 ،)103ال�صريحة بلفظها يف �أن اهلل ال ميكن �أن ُت ْدركه الأب�صار ،ثم َق َّو ْوا
اال�ستدالل بها ب�آيات �أخرى ،و�أ َّو ُلوا بعد هذا وذاك ما يخالف تلك الآية مبا
يتفق وما �أخذوه منها من ا�ستحالة ر�ؤية اهلل بالعني على �أي حال(.)2
ها هو ذا ال�شَّ ريف املُ ْر َت َ�ضى ،وهو و�إن مل يكن من متكلمي املعتزلة وواح ًدا
من رجاالتهم يف املذهب ،ف�إنه ممِ َّ ْن � َأخذ عنهم و�سار يف طريقهم �إىل التفكري،
يقول يف هذا�« :أ�صحابنا (يعني املعتزلة) ملا ا�ستدلوا على نفي الر�ؤية بالأب�صار
عن اهلل بقوله :ﱹﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭬ ﭭ
ﭮﱸ [الأنعام  ]103 /وب َّينوا �أنه تعاىل تمَ ََّدح بنفي الإدراك الذي هو ر�ؤية

( )1انظر ما تقدم� ،ص .47
( )2مع �أن هذا معروف ،و�سيت�ضح كث ًريا مما �سي�أتي ،انظر جولد زيهري (اجتاهات)� ،ص( 104من الأ�صل والرتجمة).
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الب�صر عن نف�سه على َو ْج ٍه (�أي ل�سبب) َي ْرجِ ع �إىل ذاته ،فيجب �أن يكون ثبوت
ق�ص وذ ٌّم.)1(»...
الر�ؤية له (يعني �أن يكون مرئ ًّيا من �أحد) يف وقت من الأوقات نَ ٌ
على �أننا نالحظ هنا �أمرين :ج ْعله الإدراك املنفي عن اهلل بن�ص الآية هو
الر�ؤية بالب�صر ،وهذا ما �سبق �أن جعله الطربي مبعنى الإحاطة من الرائي ال جمرد
ت�ساعد هذا املعنى للإدراك الذي ذهب �إليه الطربي .ثم
الر�ؤية .ونعتقد �أن اللغة ُ
انتهى املرت�ضى �إىل �أن الر�ؤية ال جتوز يف �أي وقت (�أي ولو يف الآخرة كما يرى
�أهل ال�سنة) لأنها تع َترب ن ْق ً�صا يف حق اهلل ،مادام اهلل قد مدح نف�سه ب�أنه هو الذي
ُي ْدرِك الأب�صار ولكن الأب�صار ال تدركه .ومعنى هذا �أن املرت�ضى يريد �أن ي�صل
�إىل �إلزام اخل�صم بنفي الر�ؤية ما دام من �أ�صول الدين ،التي قد اتفق عليها كل
امل�سلمني ،هذا الأ�صل� :إثبات كل كمال هلل وتنزي ُه ُه عن كل نق�ص .غري �أنه لأهل
نق�صا بحال
ال�سنة هنا �أن يقولوا �إن ر�ؤية اهلل بدون �إحاطة به من الرائي ال تكون ً
من الأحوال.
و�أ َّما �آية :ﱹ ﭝ ﭞ ﭟﱸ [القيامة ،]23 /التي هي عماد ا�ستدالل
الأ�شاعرة ف�إن «املرت�ضى» هذا ال يرى فيها داللة على جواز �أن ُيرى اهلل تعاىل� ،إنه
يذهب �إىل �أن النظر ُهنا ُيراد به الفكر والت�أمل يف اهلل؛ �أو انتظار عطف اهلل ورحمته
يف تلك ال�ساعة ال�شديدة التي َت ْذ َه ُل فيها النفو�س؛ �أو �أن كلمة «�إىل» لي�ست
( )1املرت�ضى (�أمايل) ،ج.16 :1
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حرف جر ،بل هي ا�سم معناه «نعمة» ،ويكون معنى الآية �إ ًذا �أن هذه الوجوه (يراد
بها امل�ؤمنون) تكون يف ذلك اليوم ناعمة بر�ؤيتها نعمة اهلل عليها( ،)1التي هي هنا
ال ُغ ْفران وح�سن الثواب.
وهذا اللغوي الأديب (نريد به املرت�ضى) ،الذي �أخذ بحظ غري قليل من
علم التف�سري �أي�ضً ا .مل َي ْن َ�س �أن َي ُر َّد ا�ستدالل جميزي الر�ؤية ب�آية �أخرى ،و�أن
يجعلها بعد هذا ت�شهد ملذهبه ومذهب �أ�صحابه املعتزلة .نعني بهذه الآية قوله
تعاىل :ﱹ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﱸ [الأعراف ]143 /حقيقة ،يرى الأ�شاعرة يف هذه الآية
نبي ور�سول
الطويلة التي حتوي ق�صة كانت ملو�سى وقومه مع اهلل� ،أن مو�سى – وهو ٌّ
َي ْعرِف ما يجوز وما ال يجوز يف حق اهلل تعاىل – �س�أل ر َّبه �أن ُيجِ ي َز له ر�ؤيته ،فيكون
هذا ال�س�ؤال منه دلي ًال على جواز �أن ُي َرى اهلل()2؛ و�إال كان ال�س�ؤال عبثًا ،وكان
مو�سى عابثًا مع اهلل ،وذلك ما ال ميكن �أن ُي َت َ�ص َّو َر بحال.

( )1امل�صدر نف�سه ،ج.28 :1
( )2الرازي (تف�سري) ،ج.294 :3
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لكن «املرت�ضى» ،وغريه من املعتزلةَ ،ي َر ْونَ �أن مو�سى كان يعرف �أن ر�ؤية
اهلل حمال ،ولكنه مع هذا �س�ألها اهلل تعاىل حني �أَ َل َّح عليه قومه ب�أن يجعلهم َي َر ْون
اهلل ليعلموا �أنه �صادق فيما ا َّدعى من �أنه ر�سول لهم .و�س�ألها (�أي الر�ؤية دائ ًما)
�إ ًذا ِب َق�صْ ِد �أن ُي ْف َحم ه�ؤالء ال�سائلني ،و�أن ُي ْل ِق َم ُهم ا َحل َجر حني ي�سم ُعون ال َّن�ص
من اهلل با�ستحالتها( )1ويزيد «املرت�ضى» ب�أن هذا الت�أويل له �آيات �أخرى ُت َق ِّويه
وت�شهد ب�صحته .من هذه الآيات قوله تعاىل :ﱹﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜﱸ [الن�ساء]153 /؛ وقوله :ﱹﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﱸ [البقرة]55 /؛
وقوله :ﱹ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﱸ (�أي للوقت الذي وا َع َد ُه اهلل
حني �س�أله الر�ؤية) ﱹﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯮ ﯯ ﯰ ﯱﱸ [الأعراف.]155 /
ففي هذه الآيات الثالث جمي ًعا جند �أن اهلل عاقب قوم مو�سى على �س�ؤالهم
مو�سى ب�أن ُيريهم اهلل تعاىل ،وذلك ِب�أن �ضَ َر َب ُه ِم بال�صاعقة ،ومعنى هذا – كما ُيقَرر
ون�ص الآية ب�صفة
املرت�ضى – �أنهم �س�ألوا ما ال يجوز ،وهو �أن َي َروا اهلل ب�أب�صارهمُّ .
( )1املرت�ضى (�أماىل) ،ج124 – 123 :4؛ الزخم�شري (ك�شاف) ،ج89 :2؛ الرازي (تف�سري) ،ج– 294 :3
.295
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خا�صة �صريح يف �أن �س�ؤال ال ُّر�ؤية كان �أم ًرا �إ ًّدا( )1مل يكن لي�صح �أن يطلبه قوم
مو�سى ،و�أن هذا ال�س�ؤال �أكرب خط�أً مما طلب �أهل الكتاب املعا�صرون ملحمد �أن
ال�سماء ت�شهد ب�صدقه .والنتيجة �أن كل هذا الذي ُي� َؤخذ
ُي َن ِّزل عليهم �آية من َّ
من الآيات الثالث هذه� ،سوا ٌء بالن�ص �صراحة �أو بالت�أويلُ ،ي َق ِّوي – كما يقول
املرت�ضى – مذهب املعتزلة ب�أن ر�ؤية اهلل ال جتوز � ْأخ ًذا من �آية الأنعام التي ذكرها
�أكرث من مرة :ﱹﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭬ ﭭ
ﭮﱸ [.)2( ]103
َب ِق َي ْت �آية �سورة ال�شورى ( )51 :42وننتهي من احلديث عن م�س�ألة الر�ؤية
بني الأ�شاعرة واملعتزلة ،وهي :ﱹ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﱸ يف هذه الآية نرى اهلل
ُ
يذكر – على �سبيل احل�صر – �أن �صلته باملُ�صْ َطف نَْي من خ ْلقه بالتكليم تكون
على ثالث حاالت؛ لكن العقل ُيجِ ي ُز حال ًة � ْأخرى رابعة ،وهي �أن يتكلم اهلل مع
يخ�صه اهلل بال َّت ْك ِليم – يرى اهلل .لكن القر�آن نَفَى
من يريد وهو – �أي هذا الذي ُّ
�صريحا يف الآية.
هذه احلالة الرابعة التي يت�ص َّو َرها العقل ،وذلك با َحل�صْ ر الوارد ً

(�ِ )1إ ًّدا :منك ًرا ،فظي ًعا( .م).
( )2املرت�ضى (�أمايل) ،ج.124 :4
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و�إ ًذا تكون ال َّنتيجة ،كما يرى املعتزلة� ،أن ر�ؤية اهلل ال جتوز و�أنها طب ًعا بعد هذا لن
تكون(.)1
على �أن الأ�شاعرة� ،أو �أهل ال�سنة ب�صفة عامة ،مل َي ْع َي ْوا باجلواب ،على الأقل
ليجعلوا الآية ال تقف مان ًعا يف �سبيل ا�ستداللهم ملذهبهم� .إنهم وقد �أجازوا الر�ؤية،
وح َك ُموا ب�أنها �ستكون يف الدار الأخرىْ � ،أخ ًذا من هذه الآيات والأحاديث التي
َ
ذكرناها فيما تقدم ،ر�أوا �ضرورة اجلمع والتوفيق بني هذه الآيات والأحاديث وبني
هذه الآية الأخرية ،وذلك قد تي�سر لهم بتقدير َق ْيد �صغري هو كلمة واحدة� .إنهم
قالوا �إن املراد وما كان ِل َب�شَ ر �أن يكلمه اهلل يف الدنيا �إال بطريق الوحي� ...إلخ.
وحينئذ تكون هذه احلاالت الثالث فقط يف هذه احلياة الدنيا احلا�ضرة ،ولكن يف
الدار الأخرى �ستكون احلالة الرابعة التي يت�ص ّورها العقل والتي مل تذكرها الآية،
وهي التكليم مع الر�ؤية يف �آن واحد( .)2وقد ي�شهد لهذا الت�أويل �أن تلك احلاالت
الثالث التي َّن�صت عليها الآية وقعت مرا ًرا يف هذه احلياة ،و�إ ًذا يكون الكالم يف
خا�صا بات�صال اهلل به�ؤالء الر�سل يف هذه احلياة ،ال يف الدار الأخرى التي
الآية ًّ
مل َيجِ ئ لها ذكر.

( )1الرازي (تف�سري) ،ج.547 :5
( )2امل�صدر نف�سه.
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حـ-علينا الآن بعد ما تقدم كله� ،أن نتقدم بكلمة ق�صرية يف هذه اخل�صومة العنيفة
وتدور حتى الآن ،حول ت�أويل �آيات من القر�آن تتعلق بذات
التي دارتُ ،
اهلل و�صفاته ،ثم نَ ْن َت ِق ُل بعدها �إىل م�شكلة الكالم الإلهي ،وهي �آخر بحوث
هذا الف�صل.
�إنه حني نفى املعتزلة جواز �أن ُيرى اهلل يف الدنيا �أو الآخرةَ ،ب َن ْوا مذهبهم
على �أنه من غري املعقول ومما ال ميكن ت�صوره �أن ُيرى � ُّأي �شيء بالعني �إال �إذا
كان يف جهة �أ�ص ًال �أو تاب ًعا [�أي ملا كان يف جهة] كالأج�سام والهيئات( .)1ثم بعد
هذا ا�ضْ ُط ُّروا ،كما ر�أينا �إىل ت�أويل الآيات الدالة على جواز ما جزموا با�ستحالته،
وهي لي�ست قليلة� .أما الأ�شاعرة� ،أو �أهل ال�سنة عامة ،فقد ا�سْ ت ْو َح ْوا مذهبهم من
القر�آن واحلديث .ثم ب�إزاء موقف املعتزلة ب�أن ما ُيرى يجب �أن يكون ج�س ًما �أو
هيئة جل�سم� ،أي ماكان يف جهة ،نرى منهم (من �أهل ال�سنة) من ذهب يف �سبيل
التخل�ص من هذه ال�صعوبة �إىل القول ب�أن اهلل �سيرُ ى ولكن على َو ْج ٍه ال ك ْي َف
فيه وال انح�صار لل َم ْر ِئ ِّي يف جهة خا�صة من الرائي .ومنهم من قال �إن هذه الر�ؤية
�ستكون يف تلك احلالة ِع ْل ًما باهلل بنوع خا�ص من الإدراك ،يزيد عن علمنا به الآن
يف هذه احلياة بالعقل و�أدلته(.)2
( )1الزخم�شري (الك�شاف) ،ج.32 :2
()2انظر يف هذا مث ًال ال�شهر�ستاين (امللل والنحل – كريتون) ،ج72 :1؛ الغزايل (االقت�صاد)� ،ص.33
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لكننا ،بعد هذا وذاك ،ال ندري كيف يذهب املعتزلة �إىل قيا�س �أ ُمور الآخرة
على �أمور هذه احلياة احلا�ضرة ،فيذهبون لهذا �إىل تقرير ا�ستحالة �أن ُيرى اهلل ما
مرئي يف احلياة الدنيا – َي�سْ َت ْلزم �أن يكون
دام ذلك – كما هو ال�ش�أن يف كل ّ
ج�س ًما يف جه ٍة َّما! �إن من احلق ،على ما نعتقد� ،أن نقول :بجواز ر�ؤية اهلل بالعني،
بل ب�أنها �ستكون ملن ي�شاء اهلل من َخ ْلقه يف الدار الأخرى! ذلك هو �صريح القر�آن
واحلديث� .أما كيف تكون هذه الر�ؤية ،فمن املمكن �أن نذهب فيها �إىل ر�أي من
يقول �إنها �ستكون بال ك ْيف وال �إحاطة من الرائي له تعاىلَ ،ك َما َل َنا �أن نزيد على
احلق يف هذه احلياة ،يف حلظات
هذا ب�أنها قد تكون ر�ؤية �أ َّمت َّمما قد َي ْن َع ُم به ال�صوفية ّ
الو�صول� .إنهم حني ي ْف َنى الواحد منهم عن نف�سه ،فال ُي ِح ُّ�س له وجو ًدا ،ال يرى
أحد منهم ال َّت ْعبِري عنها ،وذلك
�إال اهلل وحده على �صفة مل ي�ستطع حتى الآن � ٌ
ل�ضيق لغة الكالم التي نعرفها .هذا الر�أي� ،أو هذا الف َْر�ض ،قد يكون �أ ْدنى �إىل
احلق يف م�س�ألة ال َيعلم احلق فيها ،وبعبارة �أدقّ ما �سيكون احلال فيها �إال اهلل
وحده� ،أما نحن ،فلن تنك�شف لنا هذه احلالة �إال يف الدار الأخرى.
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 -2م�س�ألة الكالم

كالم اهلل هو ما �أوحاه �إىل الإن�سانية بتو�سط نَفَر من املُ�صْ َطف نَْي من َخ ْلقه،
وهم ال ُّر ُ�سل والأنبياء ،مما ي�شمل ما به نظام العامل و�سعادة الإن�سان من عقائد
وت�شريع و�أخالق .ذلك كله كالم اهلل ،و�إن ُعبرِّ عنه تارة بالعربية ،وتارة بالعربية،
وتارة �أخرى بغري ذلك من اللغات وو�سائل التعبري املختلفة املتعددة.
هذا الكالم ،هل هو قدميِ ،ق َدم اهلل الذي �صدر عنه؟ �أم ،على العك�س ،هو
حادث خملوق؟ َب ْحث ذلك هو بحث م�س�ألة� ،أو م�شكلة ،يف الإ�سالم ،قد اتخذ
مظه ًرا عنيفًا يف فرتة من فرتات التاريخ يف ع�صر العبا�س ِّيني �إىل درجة �أنْ �شَ غَلت
الدولة كلها ،و�أن �سالت من �أجلها الدماء .واملختلفون يف الإجابة عن هذا ال�س�ؤال
الذي و�ض ْعناهِ :ق َد ُم �أو حدوث كالم اهلل� ،أو مبعنى �أدق القر�آنَ ،ي ْرجع كل فريق
تمد منه العيون
همه مذهبه� ،أو – على الأقل – ي�سْ ُّ
منهم �إىل القر�آن نف�سه َي�سْ َت ْل ُ
والدليل ملذهبه .على ما هو ال�ش�أن ،كما ر�أينا حتى الآن ،يف امل�شاكل الأخرى.
�أ� -أما امل�ش ِّبهة فالأ ْمر يف ر�أيهم ي�سري� .إنهم كما عرفنا ،ذهبوا �إىل و�صف اهلل
ب�صفات َي ْ�شرك ُه الإن�سان فيها ،وذلك � ْأخ ًذا من ظاهر القر�آن واحلديث� .إ ًذا،
بنف�س هذا الطريق يجب �أن يكون كالم اهلل ،الذي هو هنا القر�آن ،قدميًا غري
خملوق ،ح َّتى احلروف والأ�صوات.
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و ْل َن�سْ َم ْع يف هذا ما يذكره ال�شهر�ستاين ،وهو جِ ُّد خبري باملذاهب الإ�سالمية.
�إنه يذكر �أن امل�ش ِّبهة زادوا عن الت�شبيه املعروف عنهم قو َلهم يف القر�آن �إنه �أز ّيل
قدمي ،حتى احلروف والأ�صوات والرقوم (الكتابة) املكتوب بها .و َي َر ْون �أن ما بني
َد َّف َتي امل�صحف هو كالم اهلل� ،أنزله �إىل ر�سوله على ل�سان امللك جربيل ،فهو يف
اللوح املحفوظ ،وهو املكتوب يف امل�صاحف ،وهو الذي ن�سمعه من ال ُق َّراء يف كل
حني ،وهو الذي َ�س َي�سْ َم ُعه يف الدار الأخرى امل�ؤمنون وهم يف اجلنة من اهلل ذاته
بغري حجاب وال وا�سطة.
�أما كيف ذهبوا �إىل هذا املذهب الذي يجعل من هذه الأ�صوات التي
ن�سمعها من ال ُق ّراء للتوراة والإجنيل والقر�آن ،هذه الأ�صوات التي يتلفظ بها من
�أراد من النا�س ْ
وتذهب مع الريح بعد النطق بها؛ كال ًما �أزل ًّيا قدميًا؟ ال �شيء� ،إ ّال
�أنهم ا�سْ َت ْو َحوا ،كما قلنا ،القر�آن نف�سه .حقًّا ،القر�آن يقول :ﱹﭠ ﭡﱸ
[ملو�سى] ﱹ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﱸ [الأعراف.]145 /
وذلك معناه �أن ما ُك ِتب ملو�سى  من التوراة هو كالم اهلل  ،وذلك املكتوب
هو الذي ن�سمعه من القارئ حني َي ْت ُلو التوراة؛ ويقول يف مو�ضع �آخر :ﱹ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﱸ [التوبة .] 6 /ومن
ا ْل َبديهي �أن املُ ْ�شرِك الذي َي�سْ َتجِ ُري مب�سلم لن َي�سْ َمع منه �إ َّال هذا الكالم الذي
نقر�ؤه ،والذي َعبرَّ ت عنه هذه الآية ب�أنه «كالم اهلل» ويقول �أي�ضً ا ،وهو �أ�صْ َر ُح مما
�سبق :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ.ﭕ ﭖ ﭗ.ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ.ﭞ
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ﭟ ﭠ ﭡﱸ [الواقعة .]80 - 77 /ومعنى هذا ،كما هو وا�ضح� ،أن هذا
املكتوب يف امل�صحف ،والذي نقر�ؤه ونَ�سْ َم ُعه من ال ُق َّراء كل حني ،هو كالم اهلل،
فيكون قدميًا مثله .هذه الآيات م�ضا ًفا �إليها �أخرى �أمثالها ،كانت م�صدر الوحي
وقدم لهم الدليل عليه� .أي على �أن القر�آن ،حتى
الذي �أوحى للم�شبهة مبذهبهمَّ ،
حروفه و�أ�صواته كما قلنا ،قدمي(.)1
بل �إن بع�ض هذه الفرقة زاد يف ال ُغ ُل ّو فذهب �إىل �أن جلدة امل�صحف التي
ت�ضمه وكذلك الغالف الذي يو�ضع فيه ،كالهما كذلك �أ َزليِ ٌّ قدمي! كما ذهب
�آخرون �إىل �أن املادة ،التي ُكتب بها القر�آن (ا ِحلبرْ ُ مث ًال) ف�صار حرو ًفا وكلمات ،هو
بعينه كالم اهلل ،و�صار قدميًا بعد �أن كان حادثًا( !)2وال ندري َع َال َم ا�سْ َت َن َد ه�ؤالء
الغالة يف هذا الر�أي الذي ال يقب ُله عقل ،والذي ال ي�شري �إليه قر�آن �أو حديث!
ب -وعلى ال�ضد من مذهب امل�شبهة ب�أن القر�آن ،حتى احلروف والأ�صوات قدمي
�أز ّيل ،ذهب املعتزلة �إىل �أنه حادث خملوقَ ،ك ُكل �شيء يف الوجود ما عدا
ذات اهلل وحدها .ومل َي ْع ُ�س ْر عليهم ،هم �أي�ضً ا ،بطبيعة احلال اال�ستدالل
ملذهبهم من القر�آن .نقول «اال�ستدالل» دون «اال�ستيحاء» لأننا نرى –
كما ذكرنا ذلك من قبل – �أن املعتزلة ك َّونوا يف �أغلب الأمر مذهبهم يف
( )1ال�شهر�ستاين (امللل والنحل – كريتون) ج.79 – 78 :1
( )2التفتازاين (املقا�صد) ،ج74 :2؛ الإيجي (املواقف)� ،ص .293
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م�شاكل علم الكالم املعروفةُ ،م�سْ تفيدين مما عرفوا من فل�سفة الإغريق ،ثم
َر ُاحوا بعد هذا يلتم�سون الأ�سانيد والأدلة من القر�آن.
ذهب املعتزلة �إىل �أن القر�آن ،ويريدون به ما ن�سمع من الأ�صوات والكلمات
والتعبريات ،حادث خملوق ،كان بعد �أن مل يكن ،وذلك �آية احلدوث ،واحلادث
ال يقوم بذات اهلل تعاىل .ومع هذا ،فاملعتزلة ال ينكرون بحال �أن اهلل القدمي الأزيل
متك ِّلم ،ولكنهم يرون �أن معنى �أنه «متكلم» �أنه خلق الكالم يف بع�ض الأج�سام
املخ�صو�صة :اللوح املحفوظ ،وجربيل ،والر�سل عليهم ال�سالم( .)1والذي َج َّر
املعتزلة �إىل هذا الر�أي يف كالم اهلل هو ما َ�سبق �أن �أ ّداهم �إليه العقل من نفي
�صفات العلم والقدرة والإرادة ونحوها عن اهلل ،وذلك حذ ًرا من القول بوجود
ال�س ْمع والب�صر والكالم لكونها من
كائنات قدماء ُم َت ِّعددين ،ومن نفي �صفات َّ
عوار�ض و�سمات ما يكون ج�س ًما( .)2وكل هذا وذاك َت ْطبيقًا للأ�صل الأول من
ي�ستحق �أحد منهم و�صْ َف االعتزال حتى يقول بها
�أ�صولهم اخلم�سة ،التي ال
ُّ
جمي ًعا ،وهي :التوحيد ،العدل ،الوعد والوعيد( ،)3املنزلة بني املنزلتني( ،)4والأمر
باملعروف والنهي عن املنكر(.)5
( )1التفتازاين (املقا�صد) ،ج74 :2؛ الإيجي (املواقف) 293 :و.294
( )2ابن خلدون (مقدمة) ،طبعة م�صر� ،ص368؛ التفتازاين (املقا�صد) ،ج.54 :2
( )3معناه وجوب �أن يحقق اهلل ما وعد به من ثواب اخلري وعقاب ال�شرير.
( )4معناه �أن امل�ؤمن العا�صي هو يف منزلة و�سط بني امل�ؤمن املطيع والكافر� ،أي هو فا�سق ال م�ؤمن وال كافر.
( )5اخلياط (االنت�صار)� ،ص126؛ وانظر �أي�ضً ا ال�شهر�ستاين (م�صر اخلانكي) ،ج� ،1ص.51
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ﱹﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

وي�ستدلُّ املعتزلة بقوله تعاىل:
ﭭﱸ [الزمر ]23 /الآية .فيقولون �إنه تعاىل و�صف القر�آن بكونه
حاد ًثا يف هذه الآية ويف �آيات كثرية �أخرى مثل :ﱹﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣﱸ [الن�ساء]87 /؛ واحلديث ال ُب َّد �أن يكون حادثًا( )1وبقوله:
ﱹﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﱸ [ال�سجدة ،]2 /فيقولون �إن
اهلل و�صف القر�آن ب�أنه َت ْنزيل و ُمنزل ،وهذا الو�صف ُي ْ�ش ِع ُر بال َّت�صْ يري وال َّتغَري من حال
�إىل �أخرى ،الأمر الذي يدل على احلدوث ،فوجب �إ ًذا �أن يكون القر�آن حادثًا(.)2
وبقوله :ﱹ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﱸ
[الأنبياء ،]2 /وهذا �صريح يف �أن القر�آن محُْ َدث .ولهذا يقول الزخم�شري يف
تف�سري هذه الآية« :ب�أن ُي َج ِّدد اهلل لهم الذ ْك َر وق ًتا بعد وقت ،و ُي ْحدِ ث لهم الآية بعد
الآية وال�سورة بعد ال�سورة»( .)3وبقوله خطابًا ملو�سى  :ﱹ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ...ﱸ [طه� ]47-12 /إىل �آخر الآيات؛ فيقولون
أزليا قدميًا،
�إن هذا اخلطاب من اهلل لر�سوله مو�سى دليل على �أن كالم اهلل لي�س � ًّ
و�إ َّال لكان اهلل قد خاطب مو�سى بهذا الكالم قبل وجوده ،وم ْعلو ٌم �أن هذا
و�س َف ًها َيجِ لُّ اهلل عنه( .)4وبقــــوله :ﱹﯾ ﯿ ﰀ
كان يكون َعب ًثا َ
( )1الرازي (تف�سري) ،ج.427 :5
( )2امل�صدر نف�سه ،ج.494 :4
( )3الزخم�شري (الك�شاف) ،ج.2 :3
( )4الرازي (تف�سري) ،ج.412 :4
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ﰁ ﰂ ﰃﱸ [الإ�سراء]86 /؛ َفيرَ َ ْون �أن الذي ميكن �أن َي ْذ َه َب و َي ُزول
من الوجود ي�ستحيل �أن يكون قدميًا ،بل ال ُب َّد �أن يكون حادثًا()1؛ لأن ما جاز
أخريا ،من باب التمثيل،
عدمه هو املمكن المْ َ
حد ُث ،ال ُ
ال�ضروري القدمي ،و� ً
بقوله :ﱹﭑ ﭒ ﭓﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﱸ [الأنعام]102 /؛
هذا اال�ستدالل هو من ناحية عامة ،لأن املعتزلة يقولون هنا �إن هذه الآية تدل
على �أن اهلل تعاىل هو خالق «لكل الأ�شياء» ،والقر�آن �شيء من الأ�شياء َط ْب ًعا،
فوجب �أن يكون خملوقًا ك�سائر الأ�شياء الأخرى(.)2
هكذا ،ي�ستدل املعتزلة بهذه الآيات على ما ذهبوا �إليه من �أن القر�آن
حمد ٌث خملوق هلل تعاىل ،ولي�س �أزل ًّيا قدميًا مثله ،و�إال لكان هناك قدماء �أكرث
َ
من واحد ،وذلك ما ُينايف التوحيد الكامل الذي هو الأ�صل الأول من �أ�صول
مذهبهم اخلم�سة .و�إن لهم �أن ُي ِ�ضيفُوا �إىل هذه الآيات كث ًريا من �أمثالها ،التي
جاء فيها ذكر القر�آن ب�أنه محُْ َدث �أو مبا يفيد احلدوث� .إ ًذا ،ماذا �سيكون موقف
خ�صومهم الأ�شاعرة� ،أو �أهل ال�سنة عامة ،بال ِّن�سبة للم�شكلة يف ذاتها �أو ًال ،ثم
بالن�سبة لهذه الآيات وت�أويلها ثان ًيا؟

( )1امل�صدر نف�سه ،ج.279 :4
( )2امل�صدر نف�سه ،ج.118 :3
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موقف الأ�شاعرة هو املوقف الو�سط بني ُغ ُل ّو  ..احلنابلة من امل�شبهة من
جانب حني قالوا بقدم القر�آن حتى احلروف والأ�صوات � ..إلخُ ،وغ ُل ّو املعتزلة من
جانب �آخر ،حني ذهبوا �إىل حدوث القر�آن من كل نواحيه� .إن الأ�شاعرة نظروا
فيما ا�ستند عليه كل من الفريقني من �أ�سانيد و�أدلةَ ،و َو َز ُنوا ذلك مبيزان دقيق من
العقل والإن�صاف؛ َف َبانَ لهم �أن احلق �أن يقولوا كما قال الأولون (احلنابلة من
احلروف والكلمات
امل�شبهة) ب�أن القر�آن قدمي  ،ولكنه لي�س هو ،كما ذهبوا �إليه،
َ
املكتوبة والأ�صوات التي ن�سمعها من القراء� .إمنا هو� ،أي القر�آن القدمي ،كالم اهلل
القائم بذاته ،ما تقر�ؤه يف التوراة والإجنيل والقر�آن لي�ست �إال دالئل عليه .كما
وافقوا الآخرين (املعتزلة) يف �أن الكالم املُ�ؤلف من احلروف والكلمات والأ�صوات
على ما نعرف من الرتتيب يف القر�آن حادث ،ولكن هذا كله لي�س هو القر�آن
حمل النزاع .القر�آن ّ
حمل النزاع هو كما قلنا – هكذا يقول املعتزلة– املعنى
النف�سي القائم بذات اهلل ،وهو قدمي ال ريب فيه ،وذلك لالتفاق بني املتكلمني
على ا�ستحالة �أن يقوم �شيء حادث بذات اهلل تعاىل.
بهذا الر�أي َّ
حكم الأ�شاعرة ،على ما نعتقد ،اللغة والعقل والنقل ،وخل�صوا
ِقدمه و ِق َد ِم كل
من �شُ ْنعة القول بخلق القر�آن ب�صفة عامة كما هو ر�أي املعتزلة� ،أو ب َ
ما يت�صل به حتى اجللدة والغالف! كما ذهب �إليه امل�ش ِّبهة.
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هذا هو موقف الأ�شاعرة ،فيما يت�صل بامل�شكلة نف�سها ،وجنده يف ُك ُتب
علم الكالم التي ب�أيدينا ،والتي ُت ْدر�س حتى الآن بجامعة الأزهر( .)1كما جنده
�أي�ضً ا للأ�شعري نف�سه ،يف بع�ض م�ؤلفاته الهامة( .)2وكما نقل عنه ال�شهر�ستاين(،)3
والغزايل �أي�ضً ا(.)14
�أما موقف الأ�شاعرة بالن�سبة ملا ا�ستدل به خ�صومهم املعتزلة من �آيات
دالة يف ر�أيهم على حدوث القر�آن ،فمن املمكن �أن ُن َلخ�صه يف كلمة واحدة:
نحدده مرة
ت�أويل هذه الآيات جملة �أو تف�صي ًال مبا يتفق ومذهبهم الذي نحب �أن ِّ
�أخرى هكذا :القر�آن ،مبعنى الكالم النف�سي القائم بذات اهلل ،قدمي ،واحلادث هو
الكلمات التي ُك ِتب بها ،والأ�صوات التي ن�سمعها من الق ّراء تعترب دالئل عليه.
مث ًال ،يف �آية الأنبياء :ﱹ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﱸ [،]2
ويف �آية الن�ساء :ﱹﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﱸ [ ]87يرى الأ�شاعرة �أن املراد
بالذكْر واحلديث ،والذي ُّ
بالقر�آن هنا الذي ُعبرِّ عنه ّ
تدل هاتان الآيتان على
حدوثه ،هو الكلمات واحلروف والأ�صوات التي هي دالئل على القر�آن الذي هو
( )1انظر مث ًال الإيجي (املواقف)� ،ص294؛ التفتازاين ( املقا�صد) ،ج 74 :2وما بعدها.
()2الأ�شعري (مقاالت)� ،ص292؛ مهرن (عر�ض)� ،ص 49رقم � = 11ص  120من «م�ستخرج» عن ابن ع�ساكر،
و�ص 113منه.
( )3ال�شهر�ستاين (امللل والنحل – كريتون) ،ج.68 :1
( )4الغزايل (االقت�صاد)� ،ص 53وما بعدها.
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النف�سي القائم بذاته تعاىل ،وهذا هو القدمي بال ريب وبال خالف من
كالم اهلل
ّ
�إن�سان( )1ويف �آية الإ�سراء :ﱹﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﱸ [،]86
َي َر ْون (الأ�شاعرة دائ ًما) �أن املراد بهذا «الإذهاب» ،الذي يتكلم اهلل عنه ،هو �إزالة
الدالة عليه من امل�صاحف(.)2
العلم بالقر�آن من قلوب عارفيه ،و�إزالة ال ُّنقُو�ش َّ
ويف خطاب اهلل ملو�ســى بقــوله :ﱹ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﱸ [طه 12 /وما
و�ص ُف يف الأزل ب�أنه �أمر �أو نهي،
بعدها] �إلخ ،يذهبون �إىل �أن كالم اهلل مل يكن ُي َ
�إذ مل يكن موجو ًدا �أز ًال من كان يتوجه �إليه الأمر والنهي� ،أو �أنه قد يكون كذلك،
�أي كان ُيو�صف يف الأزل ب�أنه �أمر ونهي كما ُيو�صف بذلك الآن ،ثم ا�ستمر
()3
أخريا ،يذهب الأ�شاعرة يف
هكذا �إىل �أن ُوجد امل�أمور واملنهي بهذا الكالم و� ً
�آية الأنعام :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﱸ [،]102
�إىل �أن هذه الآية ،و�إن كانت تدل َح َ�س َب ِّن�صها العام على �أن كل �شيء خملوق،
خ�ص�ص مع هذا مبا عدا القر�آن مبعنى الكالم النف�سي .وذلك لأن الأدلة
يجب �أن ُت ّ
قد قامت على �أن �صفات اهلل قدمية ،وعلى �أن كالمه قدمي كذلك لأنه �صفة من
هذه ال�صفات( )4فيكون املعنى املراد من الآية هو :اهلل هو اخلالق لكل �شيء ما
عدا القر�آن ،لأنه ال ميكن �أن يكون خملوقًا ما دام هو �صفة من �صفات اهلل.
( )1الرازي (تف�سري) ،ج488 :4؛ ج.504- 503 :2
( )2امل�صدر نف�سه ،ج.279 :4
( )3امل�صدر نف�سه ،ج.412 :4
( )4امل�صدر ال�سابق نف�سه ،ج.118 :3
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وهكذاَ ،ي ْخ ُل ُ�ص للأ�شاعرة مذهبهم يف ِق َدم كالم اهلل ،كما َخ َل َ�ص لهم من
قبل مذهبهم يف جواز ر�ؤيته ،و�إن كانوا ا�ضطروا – كما ر�أينا – �إىل ت�أويل القر�آن
ح�سب هذا املذهب .على �أن هذا� ،أي طريق الت�أويل ،هو الطريق الذي َ�س َل َك ُه
كل فريق من املتكلمني �أو الفال�سفة حني �أراد ا�ستيحاء مذهبه من القر�آن� ،أو
َ
اال�ستدالل عليه – بعد �أن ك َّونه بتفكريه – منه ،باعتبار القر�آن هو الكتاب واخلري
امل�شرتك بني امل�سلمني جمي ًعا.
�إال �أننا نالحظ هنا �أخ ًريا ،قبل �أن ننتقل �إىل الف�صل التايل� ،أن ت�أويل
الأ�شاعرة للآيات التي خاطب بها اهلل مو�سى  ،كما جاء يف �سورة طه (:20
 12وما بعدها) ،لي�س من ال�سهل �أن ي�سرتيح العقل �إليه فيما نرى� .إنه يكون من
�شخ�صا غري موجود لأنه
العبث حقًّا ،كما ر�أى املعتزلة� ،أن يخاطب اهلل يف الأزل ً
مل يكن خُ ِل َق بعد ،ف�ض ًال عن �أنه ال حاجة ل�شيء من هذا مطلقًا� .إن املعقول �أن
يكون اهلل قد تكلم مبا خاطب به مو�سى حني ُوجِ د هذا فع ًال يف العامل ،وحني
جاء �أوان احلديث معه ليجعله ر�سو ًال لأمته .وقد يكون الأقرب للعقل� ،إن �أَ َ�ص َّر
الأ�شاعرة على ت�أويل هذه الآيات لت َّتفق ومذهبهم� ،أن يقال �إن هذا اخلطاب من
اهلل لر�سوله مو�سى يجب �أن ي�ؤْخذ على �أنه جماز ومتثيل للحالة التي فهمها مو�سى
ب�إ�ضافة اهلل عليه ر�سالته .كما هو ال�ش�أن مث ًال يف ق�صة اخللق وحديث اهلل مع
املالئكة ثم مع �إبلي�س ،وكما هو ال�ش�أن كذلك فيما كان من َت َ�ض ُّرع من �آدم هلل بعد
�أن �أكل من ال�شجرة املح َّرمة حتى تاب اهلل عليه.
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�أ َّما ت�أويلهم لآية الإ�سراء اخلا�صة بقدرة اهلل على �إذهاب و�إزالة ما �أوحاه
�إىل ر�سوله حممد من القر�آن �إن �أراد ،ب�أن املراد �إذهاب ما يدل عليه من الكتابة
يف امل�صحف والعلم به يف ال�صدور والقلوب ،فهو ت�أويل معقول مقبول .ذلك ب�أن
القر�آن ،مبعنى الكالم ال َّن ْف ِ�سي القدمي كان موجو ًدا بال ريب قبل �أن يوحى به �إىل
حممد ،وقبل �أن ُي ْك َتب يف امل�صحف طب ًعا ،وكان حممد ال يعلم �شي ًئا منه� ،إذ مل
َي ْع َل ْم به �إ َّال بعد �أن َت َلقَّا ُه وح ًيا من جربيل� .إ ًذا ،ال َّت ْه ِد ُيد ِب�أن اهلل قادر على �إذهاب
ما �أوحى به �إليه يكفي يف �أن يكون تهدي ًداُ ،تخاف عاقب ُته� ،أن يكون تهدي ًدا ب�إزالة
الدالالت احلادثة التي دلت على وجود هذا القر�آن القدمي ،فيعود الر�سول جاه ًال
به كما كان �أول الأمر قبل الوحي.
وكذلك ت�أويلهم لآية الأنعام اخلا�صة ب�أن اهلل هو خالق كل �شيء ،ب�إ�ضافة
َق ْيد يجعلها خم�صو�صة مبا عدا القر�آن القدمي غري املخلوق ،فهو ت�أويل معقول مقبول
ال�سا ِب َق َت نْي لها،
�أي�ضً ا فيما نرى .ذلك ب�أن �سياق هذه الآية� ،أو بعبارة �أدقّ الآيتني َّ
هما يف نفي ال�شركاء عن اهلل تعاىل وبيان �أنه وحده هو ُم ِبدع ال�سماوات والأر�ض
فكيف يكون له بعد ذلك �شركاء! و�إ ًذا يكون معنى هذه الآية �أن اهلل هو خالق
نح�س ون�شاهد
كل �شيء مما ي�صح وميكن �أن يكون خملوقًا؛ �أي من العامل الذي ُّ
مث ًال ،فهو وحده امل�ستحق للعبادة كما تقول نهاية الآية مو�ضوع الت�أويل نف�سها،
و ُيع ّزز هذا الر�أي الذي نراه يف هذا الت�أويل قول القر�آن يف مو�ضع �آخر :ﱹ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
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ﮍ ﮎﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

بن�صها يف �أن
ﮫ ﮬ ﱸ [الرعد� !] 16 /إن هذه الآية – وهي �صريحة ِّ
الأمر يتعلق مبا َجعل امل�شركون هلل من �شركاء له يف العبادة مع �أنهم مل َي ْخ ُلقوا
�شي ًئا ماُّ -
تدل على �أن قول اهلل فيها :ﱹ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ يراد به هذا العامل:
�سما�ؤه� ،أر�ضه ،وما بينهما ،ال القر�آن �أي�ضً ا كما يريد �أن يفهم املعتزلة �أو بع�ضهم
ُن�صْ َرة ْملذهبهم .و�إ ًذا ،يكون من املعقول واملنطق �أن تحُ مل على �آية الرعد هذه �آية
الأنعام ،ويكون ُك ٌّل من هاتني الآيتني ال داللة فيهما على حدوث القر�آن.

الف�صل الرابع

العدالة الإلهية

عرفنا يف الف�صل الذي �سبق كيف اختلف امل�سلمون وتفرقوا ِف َرقًا خمتلفة
مهم �أو ت�صورهم هلل :ذاته و�صفاته ،تب ًعا الختالفهم يف فهم ما ي ّت�صل بذلك
يف َف ْه ِ
من القر�آن واحلديث وت�أويله .والآن �سنعرف يف هذا الف�صل كيف كان الأمر
كذلك فيما يخت�ص بت�ص ّورهم ملدى ُق ْدرة اهلل وعموم خالق ّيته ،ولكماله وعدالته،
وفيما يت�صل بهذا وذاك من العالقة بينه وبني الإن�سان.
هل اهلل عا ّم القدرة واخلالقية ،فهو يخلق كل ما َي�صْ ُدر عن املرء من عمل
حتى ما كان مع�صية و�ش ًّرا؟ �أو اهلل لكماله ُم َن َّزه عن خلق الإثم وال�شر ،والإن�سان
حر يف اختياره و�إرادته لأعماله؟
وهل اهلل يهدي من ي�شاء و ُي ِ�ض ُّل من ي�شاء ،وال ُي�سْ �أل يف ذلك عما يفعل؟
�أو �أنه لي�س لنا �أن نن�سب هلل �إغراء �أحد و�إ�ضالله ،و�إال كان هذا مما ال يتفق
والعدالة...؟

القــر�آن والفل�سفة

124

124

و�أخ ًريا ،هل عدالة اهلل التي و�صف نف�سه بها والتي ُن ِق ُّر بها لهُ ،توجِ ُب
حتقيق ما وعد به من ثواب املطيع ،و�أوعد من عقاب العا�صي ال�شرير؟ �أو �أن له،
لأنه مطلق الإرادة وتام القدرة وعظيم ال ّرحمة� ،أن يعذب من ي�شاء ولو كان م�ؤم ًنا
َخيرِّ ًا مطي ًعا ،و�أن يغفر ملن ي�شاء ولو كان �شري ًرا عا�ص ًيا؟
هذه امل�سائل التي ت�ساءلنا عنها ،وما قد يت�صل بها من ُق ْرب �أو ُبعد من
م�سائل �أخرى ،هي ما ُتك ِّون هذا الف�صل ،وبه ينتهي بحث ما �أردنا من �أ َّمهات
امل�شاكل الفل�سفية؛ هذه امل�شاكل التي -بعد �أن �أثارها القر�آن -كان القر�آن نف�سه
م�صدر الوحي يف ُح ُلولها� ،أو عماد اال�ستدالل عليها ،وهي و�إن كانت جميعها
ترجع �إىل فهم �أو ت�صور عدالة اهلل وعالقته بخلقه� ،إال �أنه َي ْح ُ�سن – َت ْوفي ًة للبحث–
�أن ن�سري يف بحثها هكذا:
 -1العمل بني اهلل والإن�سان.
 -2الإ�ضالل والهداية.
 -3العدالة واجلور �أو الوعد والوعيد

( )1املرا�س :ا َجل َلد والقوة.
( )2مقدمة ابن خلدون �ص (.)181
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 -1العمل بني اهلل والإن�سان

قبل احلديث عن �أثر القر�آن �أو دوره فيما كان من مذاهب خمتلفة يف هذه
امل�شكلة ،نرى من اخلري� ،إن مل نقل من ال�ضروري� ،أن ن�شري �إىل �أن اخلالف فيها
يرجع من بع�ض النواحي �إىل اخلالف يف ت�صور ما يجب هلل من كمال ،وما ميكن
�أن َي ُح َّط من هذا الكمال .ثم بعد هذا ،من اخلري �أي�ضً ا �أن نذكر ب�إجمال :املذاهب
الكالمية يف امل�شكلة مو�ضع البحث ،ليمكننا �أن نرى �أثر القر�آن يف تكوين هذه
املذاهب �أو يف اال�ستدالل عليها.
�أ  -يرى �أهل ال�سنة �أنه كما �أن علم اهلل �شامل جلميع املعلومات ،و�إرادته عامة
جلميع ما يكون ،فكذلك قدرته عامة يف جميع املقدورات اخلري وال�شر على
ال�سواء( )1ومعنى هذا �أنه ال يجري يف العامل العلوي �أو ال�سفلي ،عامل املالئكة
�أو الإن�سان �أو احليوان �أو الطبيعةٌ ،
عمل ما �إال ب�إرادته وقدرته .فهو قادر على
كل �شيء ،و� ُّأي من خلقه ال قدرة حقيقية له بجوار قدرته.
على �أنه ُن ِقل عن بع�ضهم �أنه قال ،ب�صدد ما ي�صدر عن الإن�سان من عمله:
«�إن قدرة العبد ت�ؤثر بمِ ُ ِعني»( .)2ومعنى هذا �أنه يرى �أن لقدرة العبد اخلا�صة �أث ًرا
( )1الإ�سفراييني (تب�صري)� ،ص.101
 )2الرازي (الأربعني)� ،ص.227
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فيما يكون عنه من �أعمال ،و�إن كانت حتتاج يف هذا �إىل �أن تن�ضم لها – َك َع ْونٍ
ح�س من
البد منه – قدرة اهلل �أي�ضً ا ،والأ�شعري نف�سه ،و�إن كان يرى �أن املرء ُي ُّ
نف�سه قدرته على �أن يفعل �أو يرتك ما ي�شاء ،يذهب �إىل �أنه يف حالة �صدور الفعل
ف�إن اهلل هو الذي يخلق الفعل وقدر ًة للعبد على �إ�صدار ذلك الفعل ،و�أنه عند
التحليل الأخري ال ت�أثري �أل ْب َّتة لقدرة املرء( :)1ومن ث ََّم جند الرازي ُيعطي للم�س�ألة
الثالثة والع�شرين من «كتاب الأربعني يف �أ�صول الدين» هذا العنوان الذي يكفي
يف الداللة على مذهبه« :ال يخرج �شيء من العدم �إىل الوجود �إال بقدرة اهلل
تعاىل»(.)2
و�أهل ال�سنة حني �أثبتوا للإن�سان �أث ًرا فيما يكون عنه من �أفعال ،وحني
جعلوا مع هذا لقدرة اهلل الأثر الأول والأخري يف هذه الناحية ،حتى يوفقوا بني
ت�صور اهلل القادر على كل �شيء والذي يت�ص ّرف فينا ويف �أعمالنا كما يريد ،وبني
ما يح�سه ٌّ
كل منا من �أنه يف �إمكانه وقدرته �أن يفعل �أو يرتك هذا الأمر دون
ذاك� -أهل ال�سنة ه�ؤالء ،مل َي ُف ْتهم �أن خل�صومهم – املُ ْج َربة الذين ذهبوا �إىل
�أنه ال �أثر مطلقًا لقدرة العبد ،واملعتزلة الذين يرون �أن لقدرة العبد كل الأثر يف
�أعماله – �أن يقولوا لهم ب�أن هذا الر�أي منهم ي�ؤدي �إىل �أن ت�ؤثر قدرتان (قدرة اهلل
( )1امل�صدر نف�سه� ،ص.228
( )3امل�صدر نف�سه� ،ص.237
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وقدرة العبد) على مقدور واحد ،وهذا ما ال يقبله العقل لأن اجتماع م�ؤث َر ْين على
�أثر واحد حمال ،كان ال بد لأهل ال�سنة �إ ًذا �أن يتجنبوا هذه امل�شكلة العار�ضة� ،أو
�أن يجدوا لها ح ًّال ،وهذا احلل هو ما ذهبوا �إليه من �إدخال فكرة َ
«الك�سْ ب» يف
عمل الإن�سان .حقيقة� ،إنهم قالوا �إنه ال ميكن �إنكار �أن اهلل قادر على كل �شيء،
و�إال ملا كان �إل ًها ،ول�شاركه بع�ض خملوقاته يف �سلطانه وبع�ض خ�صائ�صه ،وال ميكن
من ناحية �أخرى �إنكار امللمو�س املُ َح ّ�س من �أن للمرء نو ًعا من الإرادة لأعماله
والقدرة عليها .و�إ ًذا ،فما دام اهلل هو اخلالق لكل �شيء بن�ص القر�آن ،فهو الذي
خلق الإن�سان و َي ْخ ُلق �أي�ضً ا ما يكون عنه من عمل ،كما يخلق كذلك هذا «النوع
من القدرة» الذي يحثُّه على �أعماله؛ و�إ ًذا مرة �أخرى ،فهذا «النوع من القدرة»
ميكن �أن ن�سميه « َك�سْ ًبا» لأن اهلل نف�سه �أطلق يف القر�آن ا�سم «الك�سب» على
�أعمال العباد( .)1وتكون النتيجة �أن العقل ،يف ر�أي �أهل ال�سنة ،ال يرى من املحال
�أن ي�صدر الفعل الواحد بت�أثري اهلل (باعتبار اخللق للعمل منه) والإن�سان (باعتبار
الك�سب لهذا العمل منه) م ًعا على هذا النحو.
ولكن ،لنا �أن نقول ب�أنه من احلق �أن القر�آن فيه ما يدل على �صحة �إطالق
لفظ الك�سب على �أعمال الإن�سان( ،)2و�أن «الك�سب» هذا معناه ما يعمله الإن�سان.
( )1الغزايل (اقت�صاد)� ،ص.44 ،43
( )2مث ًال قوله (البقرة  )141 :2ﱹ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﱸ ،وقوله (الأنعام :)3 :6
ﱹﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﱸ.
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غري �أن هذا «الك�سب» الذي يرى الأ�شاعرة �أو �أهل ال�سنة عامة �أنه من العبد،
ولكنه خملوق مع هذا حني العمل مع العمل نف�سه ،لي�س له �أي قيمة حقَّة ،مبعنى
�أن هذا ال يجعل للإن�سان وقدرته �أث ًرا حقًّا يف �إ�صدار الفعل ،ما دام الكل (الفعل
وقدرة العبد امل�سماة «بالك�سب»  -يخلقه اهلل وحده) ،ولأن فكرة «الك�سب» هذه
فكرة غام�ضة خف َّية ُ
ا�ضط ّر الأ�شاعرة �إليها حلل م�شكلة العمل بني اهلل والإن�سان،
�إال �أنها ال ُت ْق ِنع العقل غري املتع�صب ملذهب خا�ص ،جاء يف املَثَل�« :أخفى من
خفي ال يكاد ُي ْد َرك
ك�سب الأ�شعري»! داللة على �أن هذا ال�شيء م�ضرب املثل ٌّ
�أو ُي ْف َهم.
ب� -إذا كان هذا هو مذهب �أهل ال�سنة �أو الأ�شاعرة ،فما هو مذهب املعتزلة؟
�إن ه�ؤالء ،وقد َّقدروا �أن «العدل» الإلهي وهو يف املرتبة الأوىل من الأهمية
من �أ�صول مذهبهم اخلم�سة ،يتفقون جمي ًعا على �أن �أفعال العباد خملوقة
لهم؛ فكل �إن�سان ُح ٌّر يعمل ما ي�شاء ويرتك ما ي�شاء ،لي�س اهلل خالقًا ل�شيء
من �أفعالهم ،بل وال قاد ًرا على خلق �شيء منها( .)1ومعنى هذاِ ،ب ُلغَة �أدنى
للأدب يف حق اهلل تعاىل� ،أن اهلل جعل لقدرته حدو ًدا ال تتعداها ،فهي لهذا
ال تتعلق ب�شيء من �أفعال العباد بنفي �أو �إيجاد� ،أي �أن هذه الأفعال خارجة
عن نطاق قدرة اهلل و�صالحيتها.
( )1الإ�سفراييني (تب�صري)� ،ص138؛ وانظر �أي�ضً ا الغزايل (اقت�صاد)� ،ص.41
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والذي جعل املعتزلة يقفون هذا املوقف يف هذه امل�شكلة هو ،على ما نعتقد،
ما ر�أوه ثاب ًتا بالعقل والقر�آن من �أن اهلل �سيحا�سب ُك ًّال على ما يفعل ،وما ر�أوه
عاد ًال من ناحية �أخرى من �أن اهلل «عادل» ال يجازي �إال على ما كان ي�ستطيع
العبد �أن يفعله من خري ومل يفعله ،وما كان ي�ستطيع �أن يرتكه من �شر وعمله؛
فانتهوا من هذا وذاك �إىل �أن �أفعال الإن�سان ال تتعلق قدرة اهلل ب�شيء منها ،بل
كلها من َخ ْلق الإن�سان نف�سه بكامل حريته واختياره ،و�إ ّال لكان الأمر والنهي
واملدح والذم والثواب والعقاب باط ًال وظل ًما ال يليق باهلل الذي يتعاىل عن الظلم
كما هو معروف من القر�آن(.)1
واعتبا ٌر �آخر جعل املعتزلة يقررون حرية املرء يف �أعماله وعد َم تداخل قدرة
اهلل فيها� .إنهم ،ك�سائر ال ِف َرق الإ�سالمية ،يعتقدون الكمال هلل ،بل �إن كمال اهلل
فوق كل كمال ميكن �أن يت�صوره عقل الإن�سان .و�إ ًذا ،فالكامل �إىل �أبعد غايات
الكمال ،واخليرِّ �إىل �أبعد ما ميكن �أن ُيت�ص َّور من اخلري ،ال ميكن �أن يكون قاد ًرا �أو
ُمري ًدا خللق القبيح وال�شر والإثم الذي َي ْز َخ ُر به العامل منذ �أول عهده بالوجود
حتى الآن؛ و�إ َّال ال�ستلزم ذلك – كما يقول ال َّن َّظام �أحد ر�ؤ�ساء املعتزلة(� – )1أن
يكون اهلل جاه ًال ال يعرف �أن هذا قبيح� ،أو يف حاجة �إىل فعله مع معرفته ب�أنه قبيح،

( )1الرازي (الأربعني)� ،ص.233
( )2هو �إبراهيم بن �سيار النظام املتوفَّى نحو عام 231هـ845 /م.
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وكل ذلك حمال يف حق اهلل تعاىل( ،)1اهلل الكامل والعليم والغني عن كل ما هو
من هذا القبيل.
ولي�س اخلالف يف هذه امل�س�ألة بني املتكلمني الأ�شاعرة واملعتزلة فح�سْ ب،
بل هناك فرقٌ �أخرى لكل منها مذهبها اخلا�ص فيها .جند مث ًال اجلرب َّية من املتكلمني
يذهبون �إىل �إنكار قدرة العبد �إنكا ًرا تا ًّما كما �سبق �أن �أ�شرنا �إليه()2؛ ومعنى هذا
ليخ ُل�ص لهم قدرة اهلل املطلقة .وقد ن�سيت
�إفناء ذات العبد �أمام ذات الربْ ،
هد ًما ملبد�أ امل�سئولية واجلزاء� ،إذ كيف ي�صح هلل �أن يجازي
هذه الفرقة �أن يف هذا ْ
الإن�سان على �شيء مل يكن لقدرته �أثر �أو ُحرية �أو قدرة على فعله �أو عدم فعله!
كما فات هذه الفرقة �أي�ضً ا �أن املرء منا يفرق بال ريب بني حركته اال�ضطرارية
ال�صادرة مث ًال عن مل�سه ً
�سلكا مكهربًا ،وبني حركته ح ًّرا خمتا ًرا( .)3وغري اجلربية
ه�ؤالء جند ،من غري املتكلمني ،الفال�سفة الذين يذهبون �إىل حرية العبد يف �أفعاله
وقدرته عليها كاملعتزلة كما هو معروف.

( )1الرازي (الأربعني)� ،ص 242؛ وانظر �أي�ضً ا الرازي (حم�صل)� ،ص.130
( )2انظر ما �سبق� ،ص .126
( )3وانظر الغزايل (االقت�صاد)� ،ص.41
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جـ-واخلال�صة هي �أن م�شكلة الفعل بني اهلل والإن�سان كان ب�سببها يف �صدر
الإ�سالم �أربعة مذاهب:
يقدر
القدر َّيةَ ،م ْع َبد اجلهني و�شيعته ،الذين ذهبوا �إىل �أن الإن�سان هو الذي ِّ
َ -1
�أعمال نف�سه بعلمه ،ويتوجه �إليها ب�إرادته ،ثم يوجدها بقدرته� .أي �أن اهلل تعاىل
ال ُيق َِّدر هذه الأعمال �أز ًال ،وال دخل لإرادته �أو قدرته يف وجودها ،وال َي ْع َل ُمها
�إال بعد وقوعها.
-2اجلربيةَ ،ج ْهم بن َ�صف َوان الترِّْ ِم ِذي و�شيعته ،الذين ذهبوا �إىل الطرف الآخر
يف ال ُغ ُل ّو ،فر�أوا �أن اهلل َّقدر �أز ًال �أفعال العباد ،و�أوجدها على يدي العبد بقدرته
وحده .وكان من ذلك �أن �صارت قدرة العبد ُم َع َّطلة ال �أثر لها مطلقًا.
وي�سم ْون �أي�ضً ا كما نعلم
-3وبني هذين الطرفني الغال َي نْي املتقابلني نرى املعتزلة َّ
وقدر كل �شيء �أز ًال� ،سواء �أكان فعله �أو فعل
َ
بالقدرية� .إنهم يرون �أن اهلل علم َّ
العباد؛ لكن �أفعال نف�سه هي التي يريدها ويوجدها على َوفْق العلم الأزيل،
وكلها خري ،فهو ال يخلق لل�شر بحال� ،أما �أفعال الإن�سان فال يريد اهلل �أن توجد
�أو �أال توجد ،وال يخلق �شي ًئا منها بقدرته �سواء يف ذلك خريها و�شرها ،بل �إنه
ف َّو�ض الأمر فيها للإن�سان يفعل ويرتك ما ي�شاء بقدرته املُ�سْ تق َّلة ،و�إن كان اهلل
يعلم طب ًعا �أز ًال ما �سيكون منه وجمازيه عد ًال – ملا َم َن َح ُه من حرية – عليه.

132

القــر�آن والفل�سفة

132

-4و�أخ ًريا �أهل ال�سنة �أو الأ�شاعرة الذين حاولوا �أن يكونوا و�س ًطا بني اجلربية
وبني املعتزلة ،كما حاول ه�ؤالء املعتزلة �أن يكونوا و�س ًطا بني اجلربية وبني
القَدرِية .وحماولة الأ�شاعرة ،التي مل تنجح يف ر�أينا ،تقوم على �إثبات �شيء
من الت�أثري للإن�سان يف �إيجاد الفعل؛ بالذهاب �إىل فكرة «الك�سب» كما ر�أينا
منذ قليل(.)1
هذه �إ�شارات �إىل مذاهب املتكلمني يف هذه امل�شكلةَ ،تق ََّد ْمنا بها لن�ستطيع
�أن نتبني �أثر القر�آن يف تكوينها� ،أو يف اال�ستدالل لها ،وهذا ما �سنحاوله الآن� .إال
�أننا لن نتكلم ب�صفة خا�صة عن مذهب اجلربية الذي ال نرى كبري َف ْرق بينه وبني
مذهب �أهل ال�سنة الأ�شاعرة( ،)2وال عن مذهب القدرية الأولني �أ�صحاب معبد
اجلهني الذين انحرفوا به عن الإ�سالم كث ًريا فال ُم�سْ تند له من القر�آن طب ًعا.
�أما الأ�شاعرة �أو �أهل ال�سنة عامة ،فقد َ�ص َد ُروا يف مذهبهم عن ت�ص ُّور الإله
على �أنه وحده هو القادر على كل �شيء ،من خري �أو �شر ،جميل �أو قبيح ،و�إال
لو خرج �شيء يف العامل عن قدرته ،لكان �إل ًها عاج ًزا ،وكان بع�ض َخ ْلقه ً
�شريكا
له يف اخللق والإيجاد .وانمْ ِ َحا ُء �إرادة العبد وقدرته �أمام �إرادة الرب وقدرته بع�ض
خ�صائ�ص الإ�سالم ،الذي معناه كما نعرف اخل�ضوع واال�ست�سالم .وقد وجد
ريا من الآيات التي ت�ؤيدهم ومن ذلك قوله :ﱹ ﮏ ﮐ
�أن�صار هذا املذهب كث ً
( )1وراجع حممد دراز ،املختار يف احلديث� ،ص  179وما بعدها.
( )2ولهذا �سرتى املعتزلة ي�سمونهم باجلربية ،وانظر الرازي (اعتقادات)� ،ص.68
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ﮑ ﮒﱸ [الزمر ]62 /ومن �أجل هذا جند �أحد ه�ؤالء الأ�شاعرة يقول عن
املعتزلة ،بعد �أن حكى اتفاقهم على �أن �أفعال العباد خملوقة لهم« :وقد فارقوا
بهذه املقالة ل�سان الأمة ،ف�إن الأمة قبلهم كانوا يقولون ال خالق �إال اهلل ،كما
يقولون ال �إله �إال اهلل» .وخالفوا �أي�ضً ا قوله �سبحانه وتعاىل :ﱹ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ [الرعد .)1(]16 /كما يذكر
حجة الإ�سالم الغزايل �أن ذهاب املعتزلة �إىل �أن املرء يخلق �أفعاله َيل َز ُم ُه �إنكار
ال�س َل ُف من �أنه ال خالق �إال اهلل ،كما َي ْل َز ُمه ن�سبة اخللق �إىل ما ال
ما �أجمع عليه َّ
ُي ْح َ�صى من املخلوقني(.)2
ولأهل ال�سنة بعد هذا �أن ي�ستندوا �أي�ضً ا �إىل قوله تعاىل :ﱹﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ  .ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﱸ [ال�صافات ،]96 - 95 /وذلك حكاية
َر ِّد �إبراهيم  لقومه حني َك َّ�سر �أ�صنامهم؛ على �أن تكون «ما» يف الآية الثانية
ا�س ًما مو�صو ًال ،ال نافية ،فيكون املعنى :كيف تعبدون الأ�صنام التي َت ْن ِح ُتونها من
احلجر �أو اخل�شب مث ًال واهلل هو الذي خلقكم وخلق �أعمالكم التي تعملون!
ومع �أنه �سي�أتي َج َدل املعتزلة خل�صومهم يف �صدد ت�أويل هذه الآية و�أمثالها،
ليجعلها املعتزلة ال تناق�ض مذهبهم �إن مل ُت�ؤَ ْيده ،ف�إننا نالحظ �أن ا�ستدالل �أهل
ّ
ا�ستدل به
ال�سنة ب�آية :ﱹﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ ال�سابقة ال يتفق وال�سياق� .إن ما
( )1الإ�سفراييني (تب�صري)� ،ص.38
( )2الغزايل (اقت�صاد)� ،ص.42 ،41
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ه�ؤالء هو جز ٌء من هذه الآية فقط ،وهي بتمامها هكذا :ﱹ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﱸ [الرعد.]16 /
ونَ ْظ َر ٌة �إىل هذه الآية بتمامها ،بل �إىل الآيتني ا َّلل َت نْ ِي قبلها ،كافي ٌة ب�أن تجَْ َعل َنا
نفهم �أن الأمر هنا لي�س م�س�ألة َخ ْلق اهلل � َ
أفعال الإن�سان� ،أو �أن هذا هو الذي
ُيوجِ ُدها باختياره وقدرته ،بل الأمر � َأج ُّل من هذا كله� .إن اهلل يريد بهذه الآية وما
قبلها �أن َي ُر َّد على الكفار الذين جعلوا هلل �شركاءَ ،ف َح َّجهم مبا معناه :هل ه�ؤالء
ال�شركاء َخ َلقُوا �شي ًئا كما َخ َلق اهلل ،فيكون لهم احلق يف �أن ُي ْع َب ُدوا مثله! ثم كانت
النتيجة �أن �أكد اهلل �أن ه�ؤالء الذين زعمهم الكفار �شركاء هلل تعاىل مل َي ْخ ُلقُوا
احلري بالعبادة.
�شي ًئا ما ،و�أن اهلل هو وحده خالق كل �شيء ،فهو �إ ًذا َو ْحده ُّ
ال نريد �أن نَ ْه ِدم هنا مذهب الأ�شاعرة يف هذه امل�س�ألة ،ولك َّنا نالحظ فقط
�أن هذه الطريقة يف اال�ستدالل بالقر�آن -نعني اقتطاع �آية �أو جزء من �آية عن
�سياقها وت�أويلها مبا يتفق ومذهب املُ�سْ َت ِدل بها -لي�س من احلق يف �شيء؛ الواجب
يف الت�أويل للقر�آن مالحظة ال�سياق الذي وردت فيه الآية ،وعدم �إكراهها على �أن
ت�ؤدي وجهة نظر خا�صة .ذلك �أدنى للحق ،و�أليق بالقر�آن.
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و�إذا كان هذا هو موقف الأ�شاعرة �أو �أهل ال�سنة ب�صفة عامة ،وتلك هي
العوامل التي َ�ص َد ُروا عنها ،ف�إن املعتزلة قد �صدروا يف ر�أيهم ومذهبهم �إىل ما
�سبق �أن ذكرناه من �أن الإن�سان يجب �أن يكون له احلرية والقدرة على �أعماله ما
دام هو م�سئو ًال �أمام اهلل عنها ،ومن �أن اهلل الكامل ال يليق به وال ميكن �أن نَ ْن ُ�سب
له خلق ال�شر والقبيح .ثم بعد �أن َك َّون املعتزلة هذا املذهب الذي �أ َّداهم �إليه
العقل والنظر ،راحوا يلتم�سون له الدليل من القر�آن ،وذلك من �آيات ي�ؤ ّولونها
بح�سب هذا املذهب .و ْل َن ْن ُظر الآن بع�ض هذه الآيات يتداولها الطرفان :الأ�شاعرة
واملعتزلة ،وي�ؤولها ٌّ
كل منهما مبا يتفق ومذهبه.
ا  -مث ً
ال يف قوله تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﱸ [الأنفال ،]17 /وذلك يوم «بدر»( )1حني قال
بع�ض امل�سلمني �أنا َق َت ْلت وقال الآخر و�أنا َف َع ْلت ،وحني رمى الر�سول وجوه
قري�ش ِب َق ْب�ضة من الرتاب وقال� :شاهت الوجوه – نقول يف هذه الآية ترى
�أن اهلل �أ�ضاف القتل وال َّر ْمي للم�سلمني والنبي من جهة ،وله هو نف�سه من
جهة �أخرى .ومعنى هذا ،كما يرى َّ
الطربي والرازي من �أهل ال�سنة� ،أن
العبد لي�س م�ستق ًّال بفعله ،بل لي�س له يف الفعل �إال الك�سب ،و�أما الإن�شاء
ري املعتزيل �إال �أن
والإيجاد للفعل فلله وحده( .)2وهنا مل يجد ال َّزمخَْ �شَ ُّ

( )1هي �أول معركة كانت بني الر�سول وامل�شركني وفيها انت�صر امل�سلمون.
( )2الطربي (تف�سري) ،ج127 :9؛ الرازي (تف�سري) ،ج370 :3؛ الأن�صاري (فتح) ورقة ِ .A56
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مي الر�سول امل�شركني بقب�ضة من الرتاب
ُي َ�س ِّلم ب�أنه يف هذه احلالة كان َر ُ
لي�س �إال عم ًال رمز ًّيا ،مل يكن ميكن �أن يكون له هذا الأثر العظيم لوال �أن
الرامي حقيقة هو اهلل ،وك�أن ال َّرمية مل توجد �أ�ص ًال من الر�سول( .)1ولكن
�إن �أمكن �أن نقبل للزخم�شري هذا الت�أويل فيما يخت�ص بالرمي ،ف�إنه من
غري ال�سهل �أن نقبل مثله فيما يخت�ص بالقتل .ذلك ب�أن القتل با�شره حقًّا
امل�سلمون ب�شكل عادي ،كما يقع دائ ًما ،ومع هذا �أثبته اهلل لنف�سه بعد �أن
�أ�ضافه لهم �أ ّو ًال.
ﱹﮦ ﮧ

ب -وعندما ي�ستدل �أهل ال�سنة ،كما تقدم قري ًبا( )2بقوله:
ﮨ ﮩﱸ [الزمر ،]62 /على مذهبهم ،جند ُمف َِّ�س ًرا معتزل ًّيا «�أبو ُم�سْ لم
الأ�صفهاين ( »)933-322+يذهب �إىل �أن اخللق هنا يراد به ال َّت ْقدير ال
الإيجاد وهذا �أحد معانيه يف اللغة« .ف�إذا �أخرب اهلل عن عباده �أنهم يفعلون
في�صح �إ ًذا �أن يقال �إن
الفعل الفالين فقد َّقدر هو ذلك الفعل ومل يوجده؛ ُّ
اهلل خلقه ،و�إن مل يكن �أوجده»( .)3وجند بعد الأ�صفهاين متكل ًما معتزل ًّيا
�آخر ي�ؤ ّول مثل هذا ال َّن�ص من �سورة الأنعام ( )102 :6ب�أن ن�سبة اخللق
�إىل اهلل يف هذه الآية ال يدل يف �شيء على �صحة قول املُجْبرِ ة()4؛ وذلك
()1الك�شاف ،ج.119 :2
( )2الك�شاف� ،ص60؛ والرازي (تف�سري) ،ج.117 :3
( )3الأ�صفهاين� ،ص.67
( )4يريد بهم الأ�شاعرة و�أهل ال�سنة عامة.
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لأن املراد ،كما يقول ،اهلل خالق كل �شيء مما ي�صح �أن يو�صف ب�أنه خملوق،
ولي�س كذلك �أفعال الإن�سان التي هي من خلقه .ومثل هذا قول القائل:
�أك ْل ُت كل �شيء� ،أي مما ي�صح �أن يكون م�أكو ًال( )1ومعنى هذا �أن هذه
الآية ومثلها ،و�إن كان فيها ما يدل على العموم وهو لفظ «كل»� ،إ ّال �أنها
خم�صو�صة مبا ي�صح �أن يتعلق به خلق اهلل .ويدل لذلك ما جاء بعد تلك
الآية يف �سورة الأنعام نف�سها من قول اهلل :ﱹ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭶ
ﭷ ﭸﭺ ﭻ ﭼﭾ ﭿ ﮀ ﮁﱸ [الأنعام.]104 /
فهذا ت�صريح ،كما يقول املعتزلة ،بكون العبد م�ستق ًّال بالفعل والترَّْ ك� ،أي
بكون فعله خملوقًا له و�إ َّال ملا كان م�ستق ًّال به(.)2
�صح لأهل ال�سنة اال�ستدالل ملذهبهم �أي�ضً ا بقوله:
حـ-و�إذا ّ
ﯓ  .ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﱸ [ال�صافات ،]96 - 95 /بجعل «ما»
مو�صولة يراد بها الأعمال ،ف�إن املعتزلة ي�ستدلون بهذه الآية نف�سها ملذهبهم
وخ َلق ما تعملون فيه من احلجارة واخل�شب التي
بت�أويلها هكذا .واهلل خلقكم َ
ت َّتخذون منها �أ�صنا ًما وتعبدونها( .)3وهذا الت�أويل يوجد له مثيل يف القر�آن
ي�شهد ب�أنه ي�صلح �أن يكون ُمرا ًدا هنا .من ذلك �أن مو�سى حني ر�أى احلبال
قد �صارت ح َّي ٍات ت�سعى ب ُِ�صنع �سحرة فرعون ،خاف �أن َي ْف ِت ُنوا النا�س بهذا
ﱹﮯ ﮰ ﮱ

( )1عبد اجلبار (تنزيه)� ،ص.124
( )2الرازي (تف�سري) ،ج.117 :3
( )3املرت�ضى (�أمايل) ،ج.143 :4
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وخ َّيلوه ،ف�أمره اهلل حينئذ ب�إلقاء ع�صاه ِل َت ْب َتل َع احلبال التي
الذي �صنعوه َ
جعلوها حيات ،وذلك حني يقول :ﱹ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ  .ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ  .ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﱸ (يريد الع�صا) ﱹ ﭼ ﭽ
ال�سحرة ح َّيات
ﭾﱸ [طه ،]69 - 67 /يريد احلبال التي �صارت بفعل َّ
ت�سعى على الأر�ض �أمام النا�س.
د -وحني يحتج الأ�شاعرة � ًأي�ضا بقول اهلل :ﱹﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﱸ [النحل]17 /
خ�ص نف�سه وحده يف
على �أن الإن�سان ال يخلق �أفعال نف�سه ،ما دام اهلل قد َّ
مدح ب�صفة اخلالق َّية ،ال جند ال َّرد على هذا اال�ستدالل ُي ْع ِو ُز
مقام االعتزاز وال َّت ّ
املعتزلة .حقًّا� ،إن ه�ؤالء ر ُّدوا على هذا اال�ستدالل بع�شرة �أَ ْو ُجه كما يذكر
أهمها يف ر�أينا – �أن الأمر ال يتعلق بخلق الإن�سان
الرازي ،ومنها – وهو � ُّ
أهم من ذلك بكثري� .إن املراد هنا هو
لأفعاله �أو َخ ْلق اهلل لها ،بل الأمر � ُّ
املقارنة بني اهلل الذي يخلق ما تقدم ذكره ،يف الآيات ال�سابقة لهذه الآية ،من
ال�سماوات والأر�ض والإن�سان واحليوان والنبات والبحار والنجوم واجلبال،
وبني من ال َي ْق ِد ُر على خلق �شيء �أ�ص ًال .يريد القر�آن �أن يقرر بهذه الآية �أن
من كان خالقًا لهذا كله كان هو الإله وحده( .)1وهكذا ،لي�س الأمر كما ذهب
�إليه الأ�شاعرة من �أن الأمر هو يف خلق �أفعال الإن�سان ،بل هو �أخطر من ذلك
جدا يف ر�أي املعتزلة بحق.
كث ًريا ًّ
( )1الرازي (تف�سري) ،ج.130 :4

139

العدالة الإلهــية

139

هـ -والأ�شاعرة ير ْون بعد هذا �أن يف قول �إبراهيم و�إ�سماعيل كما حكاه القر�آن
عنهما ،وهما ْير َف َعان �أُ ُ�س�س البيت املُح َّرم ،ﱹﭬ ﭭﱸ[البقرة ]128 /طل ًبا
لل َّتوبة من اهلل .وهذا كما يذكر ال َّرازيٌ ،
دليل على �أن فعل العبد من َخ ْلق
اهلل؛ و�إ ّال لكان طلب التوبة من اهلل محُ َ ً
اال �أو َج ْه ًال وعبثًا ،ما دام �أمر ذلك
للإن�سان نف�سه ،ولي�س هلل �أن يخلقه �أو ال يخلقه( .)1على �أن املعتزلة ،و�إن
�أق ُّروا ب�أن هذا �صريح الآية ،ي َر ْون هذا ال�صريح ُم َعا َر ٌ�ض مبا جاء يف �آية �أخرى.
حقيقة ،جند اهلل نف�سه ،ال واح ًدا من َخ ْلقه و�إن كان نب ًّيا ك�إبراهيم و�إ�سماعيل
قد يجوز عليه �أن ُي ْخ ِطئ يف َف ْهم ما يت�صل بذات اهلل و�صفاته ،يقول :ﱹ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﱸ [التحرمي�( ]8 /أي �صادقة) .و�إ ًَذا
يقول املعتزلة« :لو كانت التوبة فع ًال هلل تعاىل لكان طلب اهلل �إياها من العبد
حم ً
وج ْه ًال ،و�إذا ثبت هذا ،وجب َح ْم ُل قوله :ﱹ ﭬ ﭭﱸ يف الآية
اال َ
الأوىل على التوفيق للتوبة � ...أو على قبول التوبة من العبد»(.)2
و -والآن �سنجد لونًا �آخر من اخلالف يف الت�أويل َت ُدور اخل�صومة فيه على احلقيقة
واملجاز .يقول اهلل ُم َذ ِّك ًرا الإن�سان ب ِ
ِنعمه عليه حتى يف طعامه :ﱹ ﯓ
ﯔﯕﯖ.ﯘﯙﯚﯛ .ﯝﯞﯟﯠ.ﯢﯣ
ﯤﱸ [عب�س� ]27 - 24 /إلخ .هنا ،كما هو وا�ضح� ،أ�ضاف اهلل �إىل نف�سه
( )1امل�صدر نف�سه ،ج511 :1
( )2امل�صدر نف�سه.
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هذه الأفعال� :إنزال املطر� ،شق الأر�ض باحلرث ،و�إنْ َبات ا َحل ّب ونحوه من
�أنواع النبات والزروع .ومعنى هذا �إذا فهمنا الكالم على احلقيقة ال املجاز� ،أن
�شق الأر�ض باحلرث فعل اهلل ال فعل الإن�سانَ ،م َث ُل ُه َمثَل �إنزال املطر و�إنبات
الزروع وغري هذا وذاك من الأفعال الأخرى( .)1لكن الزخم�شري من �أ�ساطني
[ر�ؤ�ساء] االعتزال يقرر �أن �إ�سناد ال�شق [احلرث] هلل يف الآية من باب املجاز،
باعتبار �أن اهلل هو ال�سبب ،و�أما الفاعل له حقًّا فهو الإن�سان كما هو ُم�شا َهد
وملمو�س(.)2
و�إذا كان لنا �أن نقول كلمة هنا يف اخلالف يف ت�أويل هذه الآيات ،ف�إننا
نوافق �أَ َّو ًال على مالحظة ابن املنري �صاحب «االنْ ِت َ�صاف» من �أن الأفعال
اخلا�صة بخلق الإن�سان ،يف الآيات التي �سبقت هذه الآيات مو�ضوع النزاع،
قد �أ�ضافها اهلل �إىل نف�سه ،و�أن هذه الإ�ضافة على �سبيل احلقيقة ،وكذلك فعل
�إنزال املطر و�إنبات ال َّنبات من الأر�ض يف هذه الآيات الأخرية( .)3هذا مما ال
ريب فيه وما مل يعرت�ض عليه الزخم�شري .لكن �شق الأر�ض باحلراثة يجب
على ما نرى �أن يكون �إ�سناده هلل على املجاز من باب �إ�سناد الفعل �إىل �سببه؛
�إذ �إن الفاعل له �أمامنا هو الإن�سان حقًّا .ولي�س هذا هو كل ما نريد �أن نقوله
هنا ،بل نريد �أن نقول ب�أنه قد يكون يف �إ�سْ َنا ِد هذا الفعل [احلراثة] �أي�ضً ا هلل
( )1ابن املنري (االنت�صاف) ،ج 185 :4و.186
( )2الك�شاف ،ج.186 :4
( )3االنت�صاف ،ج 185 :4و.186
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َت ْنبي ٌه لنا على �أن احلق هو �أن فعل الإن�سان ي�صدر عنه ،ولكن بمِ ُ ِعني وهو اهلل،
كما �سبق �أن ذكرنا عن الإ�سْ فَرايينى ،ال �أن الأمر كما يقول الأ�شعري نف�سه
من �أنه ال ت�أثري مطلقًا لقدرة الإن�سان يف فعله(.)1
فرحا بقول اهلل:
ز-وجند املعتزلة َي ِط ُريون ً

ﱹﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭮﭯﭰﭱ

ﭲﱸ [الأنعام ،]148 /لأنهم يجدون يف هذه الآية داللة على �صحة
مذهبهم من �أن املرء ُح ٌّر يف عمله؛ ُيوجِ ُده بقدرته� .إنهم يقولون �إن هذا الذي
حكاه اهلل عن امل�شركني ،ذا ًّما لهم و ُم َت َو ِّع ًدا �إياهم ِب َب� ِأ�سه وعذابه ،هو مذهب
املُجْبرِ َ ة( .)2فيكون �إ ًذا باط ًال وبخا�صة وقراءة َك َذ َب [بالتخفيف] ت�صريح من
اهلل ب�أن �أولئك امل�شركني َك َذ ُبوا فيما قالوه من �أن اهلل هو الذي �أراد منهم
�أن ُي ْ�شرِكوا ،فيكون �إ ًذا ما تقوله الج برة يف ذلك [ َك ِذ ٌب] �أي�ضً ا .ولكن قراءة
َك َذ َب [بالتخفيف] لي�ست هي امل�شهورة ،بل القراءة امل�شهورة هي َّ
كذب
[بالت�شديد] .وهنا ال َي ْع َيى املعتزلة بحل هذا االعرتا�ض� .إنهم يرون �أن املعنى
�إ ًذا �أن من َك َّذب نب ًّيا فيما م�ضى من ال َّز َمن ف�إنه َّ
كذبه بزعمه �أن ما هو عليه من
وخ ْلقه ،فال معنى لأن يطلب مني النبي َت ْرك
الكفر وعدم الإميان هو مب�شيئة اهلل َ
وخ َلقَه فيِ َّ (!)3
ما �أراد اهلل يل َ
( )1انظر الرازي (حم�صل)� ،ص 140و.141
( )2يريد الأ�شاعرة �أو �أهل ال�سنة عامة ،كما �سبق �أن �أ�شرنا �إليه.
( )3الرازي (تف�سري) ،ج 171 :3و.172
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 على �أن الرازي ،الذي نَ َ�ص َب نف�سه كما نعرف لل َّرد يف تف�سريه الكبري على
ت�أويالت املعتزلة املذهب َّية ،رد على ت�أويلهم لهذه الآية نف�سها( ،)1ثم َّذكرهم
بالآية التي َت َل ْتها مبا�شرة ،نعني قوله تعاىل :ﱹﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐﱸ [الأنعام]149 /؛ ففي هذه الآية ت�صريح ب�أن االهتداء
ُم َت َعلق باهلل الذي يهدي من يريد ،ال �أنه ِف ْع ٌل َي ْخ ُلقُه لنف�سه(.)2
ح -ومهما يكن ،ف�إنه ي�شهد للمعتزلة �آيات �أخرى ال ُت ْع ِو ُزها ال�صراحة يف الداللة
على �أن اهلل ترك للعبد اختيار �أفعاله اخلا�صة و�إ�صدارها.
من هذه الآيات قوله :ﱹ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﱸ [�آل عمران .]165 /نزلت هذه الآية ،بعد
ما ُه ِز َم امل�سلمون يف َغ ْزوة �أُحد التي كانت بعد غزوة َب ْدر التي انت�صروا فيها
فتعجب امل�سلمون من َغ َلب ِة امل�شركني َظ ًّنا منهم �أن الن�صر كان
انت�صا ًرا كب ًرياَّ ،
من الواجب �أن يكون لهم ما داموا يدافعون عن الدين احلق َف َر َّد اهلل عليهم
ب�أن َبينَّ لهم �أنه ال َو ْج َه للعجب� ،إذ �إن هزميتهم �أم ٌر جاءهم من �أنف�سهم وفعلوه
املف�سر املعتزيل َي ْذ ُكر ب�صدد
هم .ومن �أجل هذا جند َع ِل َّي بن عي�سى ال ُّر ّماين ِّ
هذه الآية «ويقال هل يف الآية داللة على بطالن مذهب املُجْبرِ َ ة؟ اجلواب
نعم؛ قل هو [�أي االنهزام] من عند �أنف�سكم ،ولو مل يفعلوه مل يكن من عند

( )1الرازي (تف�سري)� ،ص 172و.173
( )2امل�صدر نف�سه� ،ص.173
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�أنف�سهم ،كما لو فعله اهلل َج َّل وع َّز لكان من عنده»( .)1على �أن لنا �أن نالحظ
�صيب
�أن لأهل ال�س َّنة �أن يقولوا �إن الن�صر والهزمية كالهما من اهلل و�إيجادهُ ،ي ُ
بهما من ي�شاء ح�سب اال�ستحقاق يف الناحيتني� ،أو ح�سب ال َّتف َُّ�ضل �أي�ضً ا
يف الن�صر .ومن ث ََّم [�أي من �أجل هذا] جند ال َّن�صْ ر وما ينا�سبه من �إنْعام اهلل
ُي�ضاف هلل ب�صفة عامة ،والهزمية ونحوها ُت�ضاف للإن�سان ب�سبب ما َج َنت يداه
ك�س َن َد �أو دليل قول القر�آن يف ال�سـورة
من �أ�سبابها .ويكفي �أن نذكر يف هذا َ
نف�ســـها :ﱹﭟ ﭠ ﭡ ﭢﱸ [�آل عمران ]123 /ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙﱸ [�آل عمران ،]126 /وقوله :ﱹ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ
ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﱸ [الن�ساء ،]79 /ونعتقد �أن هذا وا�ضح ال يحتاج
لتطويل.
ال�ص َراحة ما لي�س من
 ومن هذه الآيات التي ي�ستدل بها املعتزلة ،وفيها من َّ
ال�سهل �أن ي�ؤ ّولها اخل�صوم لت�شهد ملذهبهم ،قوله تعاىل :ﱹﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﱸ [الكهف .]29 /حقيقةَ ،ج ْع ُل الإميان والكفر �إىل م�شيئة
احلق يف �أن يقولوا هذه الآية �صريحة
الإن�سان بهذه ال�صراحة �أ ْعطى للمعتزلة َّ
«يف �أن الأمر يف الإميان والكفر والطاعة واملع�صية ُم َف َّو�ض �إىل العبد واختياره،
فمن �أنكر ذلك فقد خالف �صريح القر�آن»(.)2
الرماين ورقة  B135و .A 136

()1
( )2الرازي (تف�سري) ،ج.319 :4
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ط -و�أخ ًريا ،يف اعتماد املعتزلة على القر�آن وت�أويل كثري من �آياته ح�سب مذهبهم،
نرى من اخلري � ،إن مل نقل من ال�ضروري ،الإحالة على كتاب «املُ َح َّ�صل»
للرازي .لقد ذكر هذا امل�ؤ ِّلف �أن املعتزلة احتجوا ملذهبهم بالقر�آن يف هذه
امل�س�ألة من ع�شرة �أوجه ،وذكر هذه الأوجه الع�شرة واح ًدا بعد �آخر مع
الآيات املنا�سبة لكل منها(.)1
ونحن نكتفي ب�أن نذكر من هذه الأوجه ما َي ْرجِ ُع �إىل �إ�ضافة القر�آن الفعل
�إىل الإن�سان ،و�إىل ما فيه من املدح على الإميان واخلري ب�صفة عامةَّ ،
والذ ّم
على الكفر والع�صيان( ،)2وما فيه من تعليق �أفعال الإن�سان على �إرادته،
ومن الأمر بفعل اخلري وامل�سارعة فيه ،وهذا ال َي َت�أَ َّتى �إال �إذا كان للمرء �أن
يفعل هذا امل�أمور به مبح�ض �إرادته وقدرته ،وما فيه �أخ ًريا من الإقرار من
جانب الأنبياء تارة والكفار والع�صاة من جانب �آخر مبا عملوا من َه َنات
جدا] �أو �سيئات و�إ�ضافتها �إىل �أنف�سهم( .)3والرازي نف�سه
[ذنوب �صغرية ًّ
بعد هذا مل َي َّ
�صيلي
حل هذه امل�شكلة ،بل اكتفى بالقول ب�أن الكالم ال َّت ْف َّ
ّ
ا�ستدل بها املعتزلة يكون يف امل�ؤلفات
على كل من هذه الآيات التي
الأخرى املط َّولة( !)4ونحن من جانبنا نذكر �أن بع�ض هذه الآيات �سبق �أن
()1
()2
()3
()4

املح�صل� ،ص143 - 142
املح�صل� ،ص.142
امل�صدر نف�سه� ،ص.143
امل�صدر نف�سه� ،ص.144
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ق ََّد ْمنا املناق�شة فيها بني املعتزلة وخ�صومهم ،و�أن املناق�شة يف البع�ض الآخر
لي�ست �إ َّال على ِمثال ما �سبق ذكره منها .و�إ ًذا فال داعي للإطالة ببحثها.
والآن ،وقد عرفنا ما كان للقر�آن من �أثر ت ْوجيه كل من َفرِيقي �أهل ال�سنة
واملعتزلة �إىل املذهب الذي قال بالن�سبة لعمل الإن�سان ،وهل هو خملوق
له �أو هلل� ،أي من ناحية ما يجب هلل من القدرة التامة املطلقة ،فيجب �إ ًذا
�أن يكون كل �شيء من َخ ْلقه و�إيجاده كما يقول الأولون ،ومن ناحية ما
حا�س ُب على عمله؛ فيجب �إ ًذا �أن
هو مقدر ع ْق ًال و�شر ًعا من �أن الإن�سان َ�س ُي َ
يكون ُح ًّرا فيه وداخ ًال حتت قدرته كما ذهب �إليه الآخرون – نقول ،والآن
نتناول نف�س امل�س�ألة� ،أو بالأح َرى جان ًبا �آخر منها ،من ناحية �أخرى �سبق
�أن �أ�شرنا �إليها( .)1هذا اجلانب �أو الناحية الأخرى هي  ،هل اهلل ،لأنه مطلق
الإرادة والقدرة ،قد يريد ال�شر ويقدر على فعله� ،أو لأنه كامل كل الكمال،
ال يريد �شي ًئا من هذا وال يقدر على خلقه و�إيجاده ،و�أن ما يف العامل من �ش ٍّر
مرج ُعه فقط �إىل فعل الإن�سان وغريه مما خلق اهلل؟
ال�سنة
هذه الناحية من البحث كان من ال�ضروري �أن تثري اخلالف بني �أهل ُّ
واملعتزلة ،كما كان من ال�ضروري �أي�ضً ا �أن َي�سْ َت ْو ِح َي فيها املخ َتلفون القر�آنَ
�أو يحاولوا على الأقل �أن يجدوا منه العون وال َّت�أييد ملا يقولون .وبالفراغ من
( )1انظر ما تقدم� ،ص .130
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هذه الناحية من البحث ،نكون قد انتهينا من بحث م�شكلة العمل بني اهلل
وبني الإن�سان.
�إن «العدل» �أ�صل هام من الأ�صول اخلم�سة التي يقوم عليها مذهب
املعتزلة ،حتى �إنهم َل ُي َ�س ُّمون �أنْف َُ�س ُه ْم «�أ�صحاب العدل والتوحيد» ،على ما هو
معروف .ومن العدل عندهم وجوب احلرية والقدرة للإن�سان على �أن يفعل �أو �أ َّال
يفعل ما يريد كما ر�أينا .وكذلك من العدل �أن يفعل اهلل لعباده ما هو «الأ�صلح»،
فال يريد لهم �إ َّال اخلري ،ولكن هناك اعتبا ًرا �آخر َد َعا املعتزلة �إىل هذا االجتاه ،وهو
كما عرفنا �أي�ضً ا -كمال اهلل الذي يوجب �أ ّال َي�صْ ُد َر عنه �إال كل ما هو خريوكمال� ،أما �أهل ال�سنة فال يرون �شي ًئا ما واج ًبا على اهلل تعاىل بحال(.)1
وكان من هذا الأ�صل ،كنتيجة �ضرورية� ،أن املعتزلة يرون �أن اهلل ،كما مل
يخلق �أفعال ال�شر التي ت�صدر عن الإن�سان ،مل يخلق �أي�ضً ا بوجه عام ال�شرور
والأ�ضرار الطبيعية املوجودة يف هذا العامل .وذلك لأن ت�أثري اهلل يف العامل يجب
�أن َي ُدور َح ْول «ال�صالح والأ�صلح» للإن�سان ،و�أن كل ما يخالف ذلك ال ميكن
�أن يكون خملوقًا هلل( .)2وملا َر�أَى املعتزلة اهلل يقول :ﱹ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭩ
ﭪ ﭫ ﭬﱸ [الفلق ،]2 - 1 /ومعنى هذا �أن اهلل خلق مع اخلري بع�ض ال�شرور،
( )1انظر يف هذا الأ�صل �أي كتاب من كتب علم الكالم؛ الإ�سفراييني (تب�صري) مث ًال �ص ،39الغزايل (اقت�صاد)،
�ص83و  84الرازي (حم�صل)� ،ص 147و .148
( )2جولد زيهري (االجتاهات)� ،ص  171 = 176من الرتجمة العربية.
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ذهبوا �إىل قراءة الآية الثانية هكذا( :من �ش ٍّر ما خلق)؛ �أي بتنوين الراء يف «�شر»،
وجعل «ما» بعدها حرف نفي ،فيكون املعنى العام� :أعوذ باهلل من �شر مل يخلقه،
بل هو من خلق الإن�سان واحليوان والطبيعة(.)1
لكن �أهل ال�سنة ال يرون �صحة هذه القراءة ،بل �إن �أحدهم يراها حتريفًا من
املعتزلة للآية( .)2ونحن نظن �أن �سياق الكالم يف هذه ال�سورة ي�ساعد على قراءة
التخفيف ،وعلى �أن يكون الأمر هو التع ُّوذ باهلل من ال�شرور التي تكون يف الطبيعة
بخلق اهلل� ،أو من الإن�سان �أو احليوان بتقدير اهلل وت�سْ بيبه .على �أن َك ِل َمتنا يف هذه
اخل�صومة ِب َن ْو َع ْيها �أو ِ
ناح َيت ْيها �ستكون �إن �شاء اهلل عند متام احلديث.
وقبل �أن ن�سري يف البحث طوي ًال يف هذه الناحيةَ ،ي ْح ُ�سن �أن ن�شري �أو ًال �إىل
�أن اخلالف يف م�س�ألة «الفعل» ب�صفة عامة بني املعتزلة و�أهل ال�سنة يرجع ،فيما
يرجع� ،إىل اخلالف بني الفريقني يف فهم معنى الإرادة من اهلل .يرى الأولون �أن
�إرادة اهلل هي موافقة �أ ْمرِه ،فكل ما �أمر به فهو ُم َرا ٌد له ،وكل ما نهى عنه فهو غري
ُمراد منه( .)3ويقولون بعد هذا ،تطبيقًا لهذا املبد�أ �أو الفهم� ،إنه مبا �أنه من امل َّتفَق
عليه �أن اهلل ال ي�أمر �إ َّال مبا هو خري ،فيجب �أن يكون من املتفق عليه �إ ًذا �أ ّال يريد
ال�شر مطلقًا ،كما هو مذهبهم .لكن الأمر لي�س كذلك لدى �أهل ال�سنة� .إن ه�ؤالء
( )1انظر الزخم�شري (ك�شاف) وكذلك جولد زيهري (االجتاهات )� ،ص  172 =177من الرتجمة العربية.
( )2ابن املنري (على هام�ش الك�شاف للزخم�شري) ،ج243 :4و .244
( )3الرازي (الأربعني)� ،ص.248 – 244
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يرون �أن �إرادة اهلل توافق ِع ْلمه ،فكل ما َع ِل َمه �أز ًال �أن �سيكون فهو ُم َرا ٌد له ،وما علم
�أنه لن يكون فهو غري مراد له( .)1وكانت النتيجة املنطقية لهذا الفهم هي �أن كل
ما يقع يف هذا العامل من خري �أو �شر فهو ُمق ََّد ٌر من اهلل ومعلوم له �أز ًال ،باالتفاق
بينهم وبني خ�صومهم ،و�إ ًذا يكون احلق على َح َ�سب هذا املبد�أ �أو الفهم �أن يكون
ال�ش ُّر ُم َرا ًدا هلل �أي�ضً ا كاخلري.
من �أجل هذا يكون مو�ض ُع النزاع� ،أو بعبارة �أخرى ُّ
حمل البحث ،هو هل
الإرادة ُم َّت ِ�ص َلة بالأمر كما يرى املعتزلة� ،أو بالعلم كما يرى �أهل ال�سنة؟ و�إال� ،إن
ُ�س ِّلم له�ؤالء �أو �أولئك ر�أيهم يف هذه ال�صلة ،يجب منطق ًّيا �أن ُي َ�س ِّلم لهم ما ر َّت ُبوه
على ذلك من �أن اهلل ال يريد ال�شر وال يخلقه� ،أو �أن الأمر بالعك�س من �أنه يريده
ويخلقه كما ي�شاء(.)2
َولْنرَْ جع الآن �إىل ما كنا ب�سبيله� ،أي �إىل بيان َم َدى �إفادة كل من الفريقني؛
�أهل ال�سنة واملعتزلة ،من القر�آن يف �إقامة مذهبه؛ من �أن اهلل يخلق ال�شر كما
يخلق اخلري ،كما يرى الأولون ،لأنه تام القدرة� ،أو ال يخلقه وال يريده ،كما يرى
الآخرون ،لأنه عادل كل العدل وكامل كل الكمال.
ﱹ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﱸ

ا -يقول اهلل:
كما يقول :ﱹﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

[الفرقان،]31 /

( )1امل�صدر نف�سه؛ وانظر �أي�ضً ا الرازي (تف�سري) ،ج.138 :4
( )2ترجع يف بيان جمع كل من الفريقني ومناق�شتهما �إىل الرازي (الأربعني)� ،ص 244وما بعدها.
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ﯚﱸ [الأنعام .]123 /فمن هاتني الآيتني ،و�أمثالهما كثري يف القر�آن،
َ
الدليل على �أن اهلل كما يكون منه اخلري يكون منه ال�شر.
ي�أخذ �أهل ال�سنة
لر�سول ز َم ِنه من َج ْعل اهلل
املجرم ُ
ذلك لأن الآية الأوىل تدل على �أن عداوة ْ
وخ ْلقه ،وال �شك �أن تلك العداوة �ش ٌّر ،بل كفر( .)1كما �أن الآية الثانية تدل
َ
ِب َن ِّ�صها على �أن اهلل �أراد من املجرمني �أن يمَْ ُك ُروا ب�أهل بلدهم ِل ُي ِ�ض ُّلوهم عن
احلق ،وذلك �ش ٌّر بال ريب �أي�ضً ا(.)2
وكذلك جاء يف القر�آن يف مو�ضع �آخر قوله:

ﱹﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨﱸ [الأنعام.]122 /
وقوله حكاية لدعاء �إبراهـيم :ﱹﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﱸ [�إبراهيم/
 ]35في�أخذ �أهل ال�سنة من هاتني الآيتني �أي�ضً ا �أن الكفر ،كالإميان ،من خلق اهلل
�أي�ضً ا .وذلك لأن الآية الأوىل ،وهي من �أقوى الأدلة ملذهبهم ،جتعل «الإحياء»
و«النور» ،من اهلل ومن َخ ْلقه ،وهما كناية عن معرفة احلق والهداية له( .)3كما
�أن الآية الأخرى �صريحة ِب َل ْف ِظها يف �أن �إبراهيم طلب من اهلل �أن ُي ْب ِع َده وبنيه
( )1الرازي (تف�سري) ،ج.21 :5
( )2امل�صدر نف�سه ،ج.145 :3
( )3الرازي (تف�سري) ،ج.145 :3
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عن عبادة الأ�صنام؛ �أي عن الكفر وال�شرك باهلل ،ومعنى هذا �أنَّ الإ ْبعاد عن
()1
يتم لأهل
ال�شرك كال َّتقريب من الإميان ،لي�س �إال من اهلل وحده  .ثم ،لكي َّ
ال�سنة اال�ستدالل على ما يريدون ،يجب �أن يقولوا ب�أن من يقدر على ال�شيء
يقدر طب ًعا على �ضده ،و�ضد �إبعاد اهلل من ي�شاء عن الكفر �أن يوقع فيه من يريد.
ب-لكن املعتزلة ال يرون عنا ًء ّما يف ت�أويل هذه الآيات الأربع و�أمثالها مبا ال يعار�ض
مذهبهم .مث ًال يف الآية الأوىل يرون �أن ﱹ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﱸ �إلخ .معناه
َب َّي َّنا للنبي عدوه؛ كما يقول ا ُجل َّبائي �أحد �شيوخ املعتزلة .وهذا الت�أويل معروف
يف اللغة ،فيقال مث ًال« :جعلت فالن ل ًِّ�صا»� ،إذا َب َّي ْنت �أنه ل�ص( .)2ويف الآية
الثانية يرى اجلبائي �أي�ضً ا �أن الت�أويل احلق هو جعل «الالم» يف قوله «ليمكروا
وال�صيرْ ورة ،نعني ال «الم» التعليل .ويكون املعنى �أن اهلل
فيها»« ،الم» العاقبة َّ
جعل يف كل بلد كبارها ،فكانت العاقبة �أن �صار ه�ؤالء الكبار جمرمني ميكرون
ب�أهلها وي�ضلونهم .ويرى غري اجلبائي من املعتزلة �أي�ضً ا �أن اهلل تعاىل لمَ َّا مل مينع
ه�ؤالء الكبار من املكر بال�ضعفاء� ،صار الأمر �شبي ًها مبا لو كان �أراد ذلك منهم،
ويكون الكالم �إ ًذا قد جاء على �سبيل الت�شبيه واملجاز(.)3
ومل يقف املعتزلة عند ت�أويل الآيات التي ا�ستند �إليها خ�صومهم كما ر�أينا،
بن�صه ملذهبهم .لنقر�أ مث ًال قوله تعاىل:
بل �إنهم وجدوا يف القر�آن �أي�ضً ا ،ما ي�شهد ِّ
( )1امل�صدر نف�سه ،ج.72 :4
( )2الرازي (تف�سري) ،ج.21 :5
( )3امل�صدر ال�سابق نف�سه ،ج.145 :3
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ﱹﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﱸ [�آل عمران ]108 /هذه اجلملة ،وهي جزء من
�آية ،تدل يف ر�أي اجلبائي على �أن اهلل ال يريد �شي ًئا من ال�شر مطلقًا ،نعني �سواء
�أكان ِف ْع ًال �صاد ًرا عنه هو نف�سه� ،أم كان فع ًال من �أفعال الإن�سان ،وملاذا؟ لأن اهلل
نفى عن نف�سه �إرادة � ّأي نوع من الظلم� ،إذ جاءت كلمة ُ«ظ ْلم» نكرة بعد �أداة
النفي ،والنكرة يف �سياق النفي تفيد العموم كما يقول ال ُّنحاة(.)1
لكن �أهل ال�سنة يجيبون بل�سان �أحد رجاالتهم؛ فخر الدين الرازي املتكلم
واملف�سر املعروف ،ب�أنه لمِ َ ال يجوز �أن يكون هنا نَ ْفي �أنه يريد اهلل �أن َي ْظ ِلم �أح ًدا من
عباده ،فيمنع عنه جزاء ما عمل(� .)2أي ال نفي الذي يعتربونه ُظل ًما ب�صفة عامة!
ويف احلق� ،إنه بالرجوع �إىل �سياق الآية جندها َم�سْ ُبوق ًة ب�آيتني ( )107 – 106جاء
فيهما �أمر الآخرة ،وما يكون فيها من جزاء ُك ِّل �إن�سان على ما عمل يف هذه احلياة
الدنيا ،ثم جاءت هذه الآية ،مو�ضوع النزاعُ ،م َب ِّينة �أن اهلل ال يريد ُظ ْل ًما لأحد،
ولهذا فهو يجازي ُك ًّال مبا ي�ستحق ح�سب عمله.
وعلى ُك ٍّل ،فاملعتزلة يذكرون يف �سبيل ت�أييد َم ْذهبهم �آية �أخرى ،هي
قوله تعاىل يف و�صف حال بع�ض ُ
الكفار :ﱹ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﱸ [الن�ساء� .]60 /إنهم يرون �أن �إ�سناد الإ�ضالل هنا �إىل ال�شيطان ،ال �إىل
اهلل ،معناه �أن اهلل اليريد لهم هذا الإ�ضالل وال يكون منه .ويقولون �إن هذا يدل
( )1الرازي (تف�سري) ،ج.233 :2
( )2الرازي (تف�سري)� ،ص.234
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«على �أن ُك ْفر الكافر لي�س ب َِخ ْلق اهلل وال ب�إرادته»(.)1
ثم بعد هذا يمَْ�ضي املعتزلة يف ت�أييد مذهبهم م�ستندين �إىل �آيات كثرية
�أخرى َو َر َد فيها فعل ال�شر من�سوبًا ،كالآية ال�سابقة� ،إىل ال�شيطان ،ال �إىل اهلل،
ذلك مثل قوله تعاىل ،بعد �أن ذكر ق�صة �آدم وخروجه من اجلنة ب�سبب ع�صيانه
�أم َر اهلل :ﱹﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﱸ [الأعراف.]27 /
وقوله ،حكاية لقول مو�سى  ، بعد �أن قتل رج ًال من �أعدائه دفا ًعا عن �آخر
من �شيعته :ﱹ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﱸ [الق�ص�ص/
الدار الأخرى:
 .]15وقوله يف مو�ضع �آخر تمَْ ِثي ًال حلال الكفار وقد �أ ْد ِخ ُلوا ال َّنار يف َّ
ﱹﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨﱸ [�إبراهيم.]22 /
من الآية الأوىل من هذه الآيات الثالث يرى املعتزلة �أن من الباطل ن�سبة
وخ ْلقًا ،لأنها �صريحة يف ن�سبة قتل من قتله مو�سى
املعا�صي وال�شرور هلل تعاىل �إرادة َ
�إىل ال�شيطان ،ال �إىل اهلل( .)2وكذلك يف الآية الثانية ،حيث جاء فيها �أن الفتنة
والإ�ضالل َ
اللذ ْي ِن ي�صيبان بع�ض النا�س هما من ال�شيطان �أي�ضً ا(.)3
( )1الرازي (تف�سري) ،ج.470 :2
( )2الرازي (تف�سري) ،ج.107 :5
( )3امل�صدر نف�سه.
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و�أخ ًريا يف الآية الثالثة يرون �أنه لو كان ُك ْفر الكافر ُم َرا ًدا هلل ومن فعله،
جلاءت الآية هكذا مث ًال :فال َتلو ُموين وال �أنف�سكم� ،أي لأن اهلل هو الذي �أراد
كم عليه(.)1
الكفر لكم و�أجْبرَ ْ
وهكذا يرى املعتزلة �أنهم بهذه الت�أويالت لتلك الآيات و�أمثالها ،قد َخ ُل�ص
لهم مذهبهم من �أن اهلل ال ميكن �أن يخلق ال�شر وال �أن يريده .ومن املفهوم �أن
نقا�ش و ُر ُدو ٍد عليها ،دفا ًعا
�أهل ال�سنة مل يرتكوا لهم هذه الت�أويالت مت ُّر من غري ٍ
عن مذهبهم ،كما يت َبينَّ ُ من الرجوع للرازي مث ًال يف املوا�ضع التي �أ�شرنا �إليها �آنفًا
عند َع ْر�ض ر�أي املعتزلة.
وبعد فلي�س من املُهِ م الآن بيان من هو على حق من هذين الفريقني� :أهل
املهم هنا �أن نالحظ
ال�سنة واملعتزلة ،بل �إن هذا �أمر ع�سري �إىل حد كبري ،ولكن ّ
مرة �أخرى مقدار �أثر القر�آن يف تكوين مذهب �أهل ال�سنة واال�ستدالل له؛ ومقدا َر
ما �أفاد املعتزلة من القر�آن �أي�ضً ا يف اال�ستدالل ملذهبهم� ،إن مل نقل يف تكوينه من
بع�ض نواحيه ب�سبب الآيات التي ت�شهد بن�صو�صها لهم ،والتي لي�س من البعيد
�أن كانت لهم م�صدر �إيحاء يف بع�ض ما ذهبوا �إليه.
ومع هذاَ ،ف ْل َنقُل كلمة يف املو�ضوع� :أهل ال�سنة يرون �أن اهلل كامل القدرة،
َّ
ي�ستقل وحده بخلق
فله �أن يخلق ما ي�شاء من خري �أو �شر ،ولي�س للإن�سان �أن
( )1امل�صدر ال�سابق نف�سه ،ج.61 – 60 :4
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�أفعاله ،و�إال� ،إن جعلنا ال�شر لي�س من َخ ْلق اهلل ،وجعلنا للإن�سان كامل احلرية
والقدرة يف �إيجاد �أفعاله ،انتهى بنا الأمر �إىل حتديد قدرة اهلل من ناحية ،و�إىل �أن
جنعل هلل �شركاء من خلقه! واملعتزلة يرون �أن اهلل عادل ،ومن العدل �أ َّال ي�س�أل
الإن�سان عن �أعماله �إال �إذا كان قاد ًرا عليها .واهلل �أي�ضً ا كامل كل الكمال،
والكامل ال ي�صدر عنه ال�ش ّر بحال!
�أما �أن اهلل تام القدرة ،فهذا مما ال ريب فيه ،ولكن لنا �أن نرى �أنه ال �شيء
َي ُح ُّط من اهلل وقدرته �إن ترك ُ
اهلل ذا ُته للإن�سان احلرية والقدرة على �أن يعمل �أو
يرتك ما ي�شاء ،متى كان اهلل قاد ًرا على ال َّت َدخل يف حتديد �إرادة الإن�سان وقدرته.
حد من �إرادته وقدرته ،وجعل
�إمنا كان ذلك ينال منه لو كان غريه هو الذي َّ
للإن�سان احلرية والقدرة اللتني يح�سهما يف �أفعاله ،وهذا الر�أي الذي منيل �إليه،
ونظن �أنه لي�س بعي ًدا عن احلقيقة ،قد يكون قري ًبا من ر�أي املعتزلة يف هذه الناحية
ولكن من الناحية الأخرى ،ناحية �إرادة اهلل ال�شر �أو عدم �إرادته ،ال ميكن �أن
نذهب مع املعتزلة يف قولهم �إن اهلل ال ميكن �أن يريد ال�شر ،و�إال كان غري كامل وال
عادل �أي�ضً ا؛ ذلك ب�أن اعتقاد �أنه يقع يف العامل ما ال يريد اهلل ،معناه الذهاب �إىل
الف ْو�ضَ ى يف هذا العامل� .إذا ُكنا ال نقبل بالن�سبة ملن يتوىل �إدارة عمل ما يف هذا
العامل �أن يح�صل يف دائرة عمله ما ال يريد �أن يكون ،فكيف نر�ضى هذا للإله
خالق العامل كله ،ومن �إليه وحده تدبري �شئونه!
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ثم �إن ك ًّال من الفريقني ُم َّت ِف ٌق كما عرفنا ،على �أن اهلل يعلم �أز ًال كل ما
�سيكون من خري �أو �ش ّر يف هذه احلياة الدنيا� ،سواء �أكان ذلك ِف ْع ًال يرجع �إىل
الطبيعة �أم �إىل احليوان �أم �إىل الإن�سان ،كما �أنهم جمي ًعا على اتفاق ،كما عرفنا
كذلك ،على �أن اهلل يريد اخلري و َي�أ ُم ُر به ،وعلى �أنه يف َم ُقدوره – لو كان �أراد ذلك
�أز ًال لذاته – �أن مينع ال�شر من �أن يحدث ويكون� .إ ًذا يكون من املنطق �أن نرى
�أن هذا ال�شر ،الذي كان يف قدرته �أن مينع ح�صوله يف هذا العامل ،من �أعمال
الإن�سان �أو غري الإن�سان ،تع ّلقت �إرادته ب�أن يكون ،ما دام مل يرد �أن مينعه وهو عامل
ب�أنه �سيكون .و�إال كان اهلل �أ ْع َج َز من مدير م�صنع مث ًال ال يقع فيه �إال ما يريده!
ف�ض ًال عن هذا وذاك ،يجب �أن نفرق بني �إرادة و�إرادة� .إن من احلق �أن
املرء يريد �أن يعمل ما يحب �أن يعمله ،ولكنه قد يريد �أحيانًا �أن يعمل �شي ًئا� ،أو
�أن يعمل غريه �شي ًئا ما وهو كاره� ،أو غري حمب له ،ولكنه يريده على كل حال،
ف�إذا تركنا الإن�سان �إىل اهلل ،كان لنا ،على ما نرى� ،أن نقول ب�أن اهلل يريد اخلري وهو
حمب له ،وب�أنه يريد ال�شر �أي�ضً ا – حتى �إن هذا ال�شر ال ميكن �أن يوجد لو مل
ُي ِر ْده – وهو كاره له ،مبعنى �أنه يريد منا �أن نطيع و�أن نكون �أخيا ًرا ،وهو محُ ِ ب ملا
يكون منا من طاعة وعمل خري ،ويريد من بع�ض النا�س املع�صية وبع�ض الأعمال
التي نعتربها �ش ًّرا ،وهو كاره لهذا الذي يكون من املع�صية وال�شر ،ولكنه َّقدره
و�أراد �أز ًال �أن يوجد خلري العامل ب�صفة عامة.
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هذا الر�أي الذي نتقدم به ،والذي يحفظ هلل عدالته وكمال �إرادته وقدرته،
قد يكون �أدنى للحق ،احلق الذي نعتقد �أن �أح ًدا مل يزعم حتى الآن فيما نعلم
�أنه ُو ِّفق �إليه يف هذه امل�شكلة التي تتعلق بذات اهلل و�صفاته البعيدة عن الإدراك
والإحاطة بها.
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 -2الإ�ضالل والهداية
عاجلنا يف الق�سم الأول من البحث «العدالة الإلهية» م�س�ألة العمل بني اهلل
والإن�سان ،مبعنى مقدار ما للإن�سان من �أثر يف �إيجاد �أعماله ،وهل ي�صح �أن يريد
اهلل َخ ْلق ال�شر �أ ْو َال؟ والآن ن�أخذ يف معاجلة الق�سم الثاين منه ،نعني البحث
يف فعل اهلل من ناحية خا�صة ،هي هل هلل �أن ُي ِ�ض َّل من ي�شاء ويهدي من ي�شاء،
لأنه ال ُي�س�أل عما يفعل؟ �أو �أن ذلك ال ميكن �أن يكون ،و�إال كان مما ال يتفق مع
عدالته التامة؟ وهذا الق�سم الثاين ميكن �أن ُي ْع َترب ،كما هو وا�ضح ،جز ًءا �أو ناحية
�أخرى من الق�سم الأول الذي مو�ضوعه العمل بني اهلل والإن�سان .ولك َّنا مع هذا
�آثرناه ببحث خا�ص على حدة ،لأهمية هذه امل�شكلة التي جعلناها مو�ضو ًعا له:
الإ�ضالل والهداية ،التي هي مو�ضع خالف �شديد بني �أهل ال�سنة واملعتزلةٌّ ،
وكل
من الفريقني ي�ستوحي دائ ًما القر�آن� ،أو ي�ستند �إليه على الأقل يف مذهبه.
ورمبا كان مما يجعل لهذا البحث �أهمية خا�صة ما نعلم جمي ًعا من �أن اهلل
�أر�سل من �أر�سل من ُر ُ�سل لهداية العامل و�إخراجه من ظلمات احلرية واجلهل
�إىل نور اليقني واملعرفة ،فكيف َي ْخ ُطر بالبال مع هذا �أن يذهب بع�ض املتكلمني
بع�ض النا�س! و�إذا فر�ضنا هذا ممك ًنا،
�إىل القول ب�أن اهلل قد ير�ضى ويريد �أن ُي ِ�ض َّل َ
فكيف نثق مبا �أر�سل من الر�سل و�أوحى من الكتب؟
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وهناك ناحية �أخرى جتعل لهذا البحث �أهمية خا�صة لها خطرها الكبري.
من املمكن �أن يقبل العقل �أن ين�سب ما ي�صدر من الإن�سان من عمل �إىل الإن�سان
ال�سبب الأول
نف�سه؛ لأنه هو الذي �صدر و ُوجِ د عنه الفعل� ،أو �إىل اهلل باعتباره
َ
الذي َّقدر على الإن�سان هذا العمل ودفعه �إليه� .أما ال�ضالل عن احلق والإميان،
واالن�صراف عنه �إىل الباطل والكفر ،ف�أمر �أو حال ي�ستويل على العقل� ،أو على
القلب ،كما جاء بالقر�آن ،ف ُي ْع ِميه عن الطريق احلق ،وذلك لعوامل خمتلفة قد
يكون منها �إِ ْلف املرء ما هو عليه من عقيدة موروثة ،واعتقاد بطالن ما يخالفها.
ال�س ْه ِل �إ ًذا مع هذه االعتبارات� ،أن تن�سب هذه احلالة هلل الذي من �ش�أنه
لي�س من َّ
�أن يهدي وير�شد ،ال �أن ُي ِ�ضل ،وال للإن�سان الذي ال ير�ضى لنف�سه �أن يكون � ًّ
ضاال
على علم.
ال جرم �إ ًذا� ،أن نرى اخلالف يثور ،وب�شدة ،يف هذه الناحية املتعلقة بذات
اهلل و�صفاته :و�أن نرى كل فريق من املتكلمني يحاول ن�صر مذهبه بالقر�آن.
ولن�أخذ الآن يف بحث هذه امل�شكلة بني �أكرب ال ِف َرق الكالمية يف الإ�سالم ،نعني
دائ ًما �أهل ال�سنة واملعتزلة.
ا -يرى الطربي ،من �أهل ال�سنة �أن معنى قول القر�آن :ﱹ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﱸ [فاطر� .]8 /أن اهلل َي ْخ ُذل من ي�شاء عن الإميان في�ضله
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عن �سبيل الر�شاد ،ويوفق من ي�شاء للإميان وللهداية �إىل هذا ال�سبيل( .)1وكذلك
يرى الرازي يف هذه الآية� ،إذ ي�صرح ب�أن معناها �أن اهلل ي�ضل عن احلق من
ي�شاء ويهدي �إليه من ي�شاء( .)2ويف هذه الآية الأخرى :ﱹﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞﱸ [البقرة ،]26 /يرى الطربي �أي�ضً ا �أن املعنى هو �أن اهلل
عندما َي�ضْ ر ُِب مث ًال ما ،لبع�ض ما يريد بيانه من الأمور ،يح�صل �أن ي�ضل اهلل بهذا
املثل املنافقني ويزيدهم �ضال ًال �إىل �ضاللهم ،ويهدي به امل�ؤمنني ويزيدهم هدى
�إىل هداهم( .)3وهذا معناه �أن ال�ضال والهادي يف احلقيقة هو اهلل وحده ،والرازي
يف ت�أويله لهذه الآية نف�سها ذهب �إىل مثل هذا الر�أي ،ورد على املعتزلة يف ت�أويلهم
لها(.)4
ويف قوله تعاىل :ﱹﭧ ﭨ ﭩ  .ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﱸ [الفاحتةَ ]7 - 6 /ت ْعلي ٌم لنا كيف نطلب منه
اخلري وال ُّر�شْ د ،يرى بع�ض املعتزلة �أن فيه دلي ًال على �أن اهلل ال يخلق ال�ضالل،
يريد هذا البع�ض �أن يقول ب�أن اهلل قال :ﱹﭲ ﭳﱸ ،فو�صف الكافرين
بال�ضالل ،دون �أن ي�ضيف هذا ال�ضالل �إىل نف�سه ،فتكون النتيجة �أنهم �ضا ُّلون من
( )1الطربي (تف�سري) ،ج.69 :22
( )2الرازي (تف�سري) ،ج.274 :5
( )3الطربي (تف�سري) ،ج.139 :1
( )4الرازي (تف�سري) ،ج 248 :1وما بعدها.
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�أنف�سهم ال بفعل اهلل( .)1لكن �أهل ال�سنة مل يجدوا �أي عناء يف رد هذا اال�ستدالل
ُم�سْ َتعينني باللغة وا�ستعمال العرب لأمثال هذا ال َّت ْعبري .ويف احلق �أنه يقال مث ًال:
حتركت ال�شجرة ،وا�ضطربت الأر�ض ،ومعلوم �أن ال�شجرة ال تتحرك من نف�سها،
بل من الريح مث ًال ،وكذلك الأر�ض ال ت�ضطرب من نف�سها ،بل من زلزلة �أو وقع
قذيفة مث ًال ،فكذلك الأمر يف و�صف الكفار هنا يف هذه الآية بال�ضالل� ،أي �أن
هذا الو�صف ال مينع �أن يكون هذا ال�ضالل من �أنف�سهم� ،أو من اهلل قد َخ َل َق ُه فيهم.
وهناك �آيات �أخرى �صريحة �صراحة الآية الأوىل التي ذكرناها �أو ًال من
�سورة فاطر (� )8 :35أعانت �أهل ال�سنة على تكوين مذهبهم يف هذه امل�شكلة،
كما وجدوا فيها دلي ًال على �صحته  .هذه الآيات نكتفي الآن بذكر ثالث منها،
وهي :ﱹﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﱸ [الأنعام،]39 /

ﱹﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮠ ﮡ ﮢ

ﮣﱸ [�إبراهيم،]4 /

ﱹ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﱸ [الرعد.]33 /
من هذه الآيات الثالث يرى �أهل ال�سنة �أنه من احلق �أن نَ ْذ َهب �إىل �أن اهلل
هو الذي ي�ضل ويهدي كما ي�شاء( .)2ويقول الرازي يف �صدد ت�أويل الآية الثالثة
( )1الطربي (تف�سري) ،ج.64 :1
( )2انظر الرازي مث ًال (تف�سري) ،ج 44 :3بالن�سبة للآية الأوىل ،ج 44 :4بالن�سبة للثانية.
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الأخرية ب�أن �أ�صحابه (يريد الأ�شاعرة �أو �أهل ال�سنة ب�صفة عامة) تمَ َّ�س ُكوا بهذه
الآية من ُو ُجوه� :أ َّو ُلها قوله :ﱹ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﱸ  ،وقد ب َّينا بالدليل
�أن ذلك املُ َز ِّين هو اهلل ،وثانيها قوله ﱹﰀ ﰁ ﰂﱸ وقد ب َّينا �أن ذلك
�صريح يف املق�صود،
َّ
ال�صا َّد هو اهلل؟ وثالثها قوله ﱹﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﱸ ،وهو ٌ
ال�صا َّد لي�س �إال اهلل( ،)1فيكون نتيجة هذا ال َّت ْزيني
وت�صريح ب�أن ذلك املز ِّين وذلك َّ
وال�صد ال�ضالل َح ْت ًما.
ومع �أننا �سنعر�ض ،بعد بيان موقف �أهل ال�سنة ،موقف املعتزلة من هذه
الآيات و�أمثالها� ،إال �أننا ال منلك �إال �أن نالحظ هنا �أن الآيات التي ذكرناها حتى
الآن َ�س َن ًدا لأهل ال�سنة ،كلها مكية ما عدا اثنتني ،نعني �أنها نزلت يف �أول العهد
بالإ�سالم ،ويف مكة ،مهد الأوثان والأ�صنام ،هذه املعبودات التي كان امل�شركون،
�إال القليل ،يعبدونها وين�سبون لها القدرة على ال�ضر والنفع ويقدمون لها القرابني
طل ًبا لر�ضاها واتقا ًء ل�ضررها� .أال يجيز لنا هذا �أن نفرت�ض �أن �إحلاح القر�آن ،وبخا�صة
ال�س َور املكية منه ،يف ال�ضرب على هذه النغمة؛ نغمة �أن اهلل هو خالق كل �شيء،
ُّ
حتى ما يعر�ض للإن�سان يف حياته الفكرية الروحية من �ضالل وهدى ،ال هذه
الأ�صنام التي ال تقدر على �شيء ما �ألبتة ،بل ال متلك لأنف�سها �ض ًّرا وال نف ًعا ،كل
ذلك معناه �صرف امل�شركني بكل الطرق عن عبادة هذه الأ�صنام .و�إال ،كيف
( )1امل�صدر نف�سه ،ج.33 :4
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ي�ستطيع املرء �إذا ا�ستوحى عقله وحده ،دون �أي �سلطان ِف ْكر ِّي �آخر� ،أن ين�سب هلل
العادل الرحمن الرحيم �أن ي�ضل بع�ض عباده! وبخا�صة مبنا�سبة ما �أر�سل �إليهم
من ر�سل ،وما �أوحى �إليهم من ُك ُتب من �ش�أنها الهداية ال الإ�ضالل! هذا فر�ض
نتقدم به الآن قبل �أن ن�صل لعر�ض موقف املعتزلة.
ولكن قبل �أن ن�صل �إىل عر�ض موقف املعتزلة من تلك الآيات ،نحب �أن
ن�شري �إىل ثالث �آيات �أخرى مكية �أي�ضً ا ،ا�ستوحاها �أهل ال�سنة ،واتخذوا منها
كذلك �سن ًدا قو ًّيا ملذهبهم .هذه الآيات هـي :ﱹﭥ ﭦﱸ (�أي يا حممــد)
ﱹ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﱸ [الكهف]28 /؛ وقوله :ﱹ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﱸ [اجلاثية .]23 /و�أخ ًريا ،قوله بعد �أن ذكر �أن املالئكة
املُ َو َّكلني بالنار هم يف العدد ت�سعة ع�شر ،فكان من حتديد هذا العدد �أن �أ ْيقن
ب�صحته امل�ؤمنون ،و�أن كان �سبب فتنة للمنافقني :ﱹﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜﱸ [املدثر.]31 /
يرى �أهل ال�سنة �أن قول اهلل يف الآية الأوىلﱹ ﭨ ﭩﱸ [الكهف،]28 /
دليل �أنه هو الذي يخلق الغفلة ،التي يكون عنها ال�ضالل عن احلق ،يف قلوب من
ي�شاء ،وهذا هو مذهبهم كما هو معروف( .)1ويذكر الواحدي ،عن الآية الثانية� ،أنه
( )1الرازي (تف�سري) ،ج .317 :4
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لي�س َي ْبقَى للمعتزلة بعدها ُع ْذ ٌر وال حيلة ،لأن اهلل هو الذي َ�ص َّرح ب�أنه هو الذي
ختم على َ�س ْمع الكافر وقلبه ،وهو الذي جعل على ب�صره غ�شاوة ،وهو الذي،
ب�سبب هذا� ،أ�ضله عن الهدى واحلق( .)1و�أخ ًريا ،يرى �أهل ال�سنة �أي�ضً ا يف الآية
الثالثة الأخرية �أنها �صريحة كغريها يف ن�سبة الإ�ضالل �إىل اهلل ،لأنه جاء ذكره يف
الآية كنتيجة الفتتان املنافقني حني �أخرب اهلل �أن ِع َّدة مالئكة النار ت�سعة ع�شر،
وعلى �أنه بفعل اهلل ذاته(.)2
ب -هذا هو موقف �أهل ال�سنة ،فما موقف خ�صومهم؟ هنا نكاد نح�س �أن �شُ عور
املعتزلة يف موقفهم هو �شُ عور املحامي عن ق�ضية يرى �أنها حق وعادلة ،و ُيوقن
حم بها خ�صمه ،وما ُيقنع
بذلك �إيقانًا تا ًّما؛ ولكنه ال ميلك من الأدلة ما ُي ْف ُ
به ال َّنظارة الذين �أخذ بقلوبهم ،ال بعقولهم يف كثري من احلاالت ،ما َّقدمه
له ذلك اخل�صم من حجج ال ميلكون �إال �أن ُي�صدقوها .من �أجل هذا �سرنى
املعتزلة يلج�أون لكل و�سيلة ممكنة لهم ،وبخا�صة الو�سائل التي ُتق َِّد ُمها لهم
اللغةِ ،ل َه ْدم حجج خ�صومهم� ،أو لل َّت ْهوِين من �ش�أنها على الأقل يف ر�أي من
َي�سْ َم ُع لها.
مث ًال قوله تعاىل:

ﱹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ
( )1امل�صدر ال�سابق ،ج .593 :5
( )2امل�صدر نف�سه ،ج .256 :8
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ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛﱸ [البقرة.]26 /
يف هذه الآية ر�أينا �أهل ال�سنة يجعلون فاعل « ُي ِ�ض ُّل» هو اهلل ،فيكون الإ�ضالل من
فعله كما هو ر�أيهم ،وهذا هو الوا�ضح من ال�سياق .لكن املعتزلة يرون �أن الفاعل هو
الذين كفروا ،الذين تقدم لهم ِذ ْك ٌر يف نف�س الآية؛ �أي �أن الإخبار عن الإ�ضالل
والهداية مبا ي�ضرب اهلل من مثل ،هو من �ضمن َمقُول الكفار ،فك�أنهم قالوا :ماذا
�أراد اهلل بهذا مث ًال! ي�ضل به كث ًريا ويهدي به كث ًريا .غري �أن الرازي مل َي ْر َ�ض طب ًعا
هذا الت�أويل من املعتزلة الذي �أخذ يف تفنيده( ،)1و�إن كان مل ين�سبه للمعتزلة كما
هي عادته �أحيانًا� ،إذ َي ُ�س ُ
وق ر�أيهم و َي ُرد عليه دون �أن ُي َ�سم َي ُهم بالذات(.)2
وهنا نالحظ �أن تتمة هذه الآية ،و�أن الآية التي تليها مبا�شرة ،يدالن من
ناحية على �أن فاعل « ُي�ضل» هو اهلل ذاته ،كما يرى �أهل ال�سنة ،ومن ناحية �أخرى
على �أن الذين ُي�ض ُّلهم اهلل ب�سبب ما َي�ضْ ِر ُبه من �أمثال هم فقط الفا�سقون ،الذين
هم �ضالون من قبل �أن يجيئهم ال�ضالل من هذا ال�سبب؛ فك�أن ال�ضالل جاءهم
من ِق َبل �أنف�سهم ،ال من اهلل ب�صفة مبتد�أة .و�سي�أتي لهذا اجلزء الثاين من هذه
جدا.
املالحظة منا�سبة قريبة ًّ
ومث ًال ،ا�ستدل �أهل ال�سنة ملذهبهم ،كما ر�أينا فيما تقدم ب�آية الكهف التي
فيها يقول اهلل لر�سوله :ﱹﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﱸ [  .]28فماذا فعل
( )1الرازي (تف�سري) ،ج .139 :1
( )2امل�صدر نف�سه.
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املعتزلة؟ هنا �أي�ضً ا يلجئون للغة ،فيقولون �إنه لي�س معنى ﱹﭨ ﭩﱸ َخ َل ْقنا
الغفلة وال�ضالل فيه كما يرى اخل�صوم ،بل هو َو َج ْدنا قلبه غاف ًال� ،أي غاف ًال من
نف�سه وب�صنيع �صاحبه ،والدليل لهذا ،كما َي ْر ُوون ،ما جاء عن َع ْمرو بن َم ْع ِد ْيكرِب
�أنه قال لبني ُ�س َليم« :قات ْلناكم فما �أج ْب َّناكم ،و�س�أ ْلناكم فما �أ ْب َخ ْلناكم ،وهج ْوناكم
فما �أف َْح ْمناكم؛ �أي ما وجدناكم جبناء ،وال بخالء ،وال ُم ْفحمني عاجزين عن الرد
على ما َه َج ُ
وناكم به»(.)1
ومثال �آخر ،يف �آية املدثر ،التي فيها ﱹﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜﱸ [ ،]31يرى الزخم�شري �أن املعنى لي�س �إخبا ًرا من اهلل ب�أنه ُي�ضل ويهدي
ح�سب ما يريد� ،إن املعنى يف ر�أيه هو �أنه ملا �ضل قوم وازداد �آخرون �إميانًا ويقي ًنا،
لعدة �أ�صحاب النار ،كذلك يكون الإ�ضالل والهداية ب�صفة
ب�سبب التعر�ض ّ
عامة .مبعنى �أن يفعل اهلل بع�ض ما ي�شاء عن حكمة ،فيعرف امل�ؤمنون هذه احلكمة
َف ُي ْذ ِع ُنون لهذا العمل احلكيم فيزيدهم هذا الإذعان والت�صديق �إميانًا ،وينكر
الكافرون ما فيه من حكمة فال ي�ؤمنون به فيزيدهم كف ًرا و�ضال ًال( .)2وعلى هذا
النهج جرى هذا املف�سر نف�سه يف ت�أويل �آية البقرة ال�سابقة (� :)26 : 2إنه يذهب
�إىل �أن الإ�ضالل َح َ�سب هذه الآية مل يكن عن اهلل ذاته ،بل عن املثل الذي
�ضربه اهلل ،ولكنه �أ�سند يف الآية هلل من باب �إ�سناد ال�شيء �إىل �سببه ،لأنه ملا �ضرب
( )1الرازي (تف�سري) ،ج .317 :4
( )2الزخم�شري (ك�شاف) ،ج 160 :4؛ وانظر الرازي (تف�سري) ،ج .256 :8
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اهلل املثل ،فاهتدى به قوم و�ضل به �آخرون� ،صار اهلل نف�سه ك�أنه هو الذي �أوقع من
�ضل يف ال�ضالل ،مع �أنه هو ال�سبب فيه ال خالقه(.)1
والقا�ضي عبد اجلبار� ،أحد رجاالت املعتزلة ( ،)1024 / 415 +يرى قبل
الزخم�شري يف هذه الآية الأخرية َو ْج ًها �آخر� .إنه يقول�« :إمنا ننكر �أن ي�ضل اهلل
تعاىل عن الدين بخَ لق الكفر واملعا�صي و�إرادتها ،وال نُنكر �أن ُي�ضل من ا�ستحق
ال�ضالل ب ُِكفْره وف�سقه .وقد ن�ص اهلل تعاىل على ما نقول يف تف�سريه هذه الآية ودل
عليه ،لأنه قال (يف هذه الآية نف�سها) ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﱸ [البقرة]26 /
وعلى هذا الوجــه قال يف مو�ضــع �آخر :ﱹﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
حق ذلك فقال يف �أثر هذا :ﱹ ﯿ
ﯽ ﱸ [الأعراف ،]30 /ثم بينَّ كيف َّ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﱸ [الأعراف .]30 /وعلى هذا الوجه قال
فخ�صهـم بذلك ...وقـال :ﱹﭨ
ﱹﭹ ﭺ ﭻﱸ [�إبراهيمَّ ]27 /
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﱸ [يونـ�س]9 /؛
وقـال :ﱹﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﱸ [غافر .)2(]34 /هذا هو
ت�أويل القا�ضي عبد اجلبار ،ونرى �أنه احلق �أو �أقرب ما يكون �إليه.

( )1الزخم�شري (ك�شاف) ،ج .58 :1
( )2القا�ضي عبد اجلبار (تنزيه)� ،ص .15
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هذا ،ونعر�ض الآن لوجه �آخر من وجوه دفاع املعتزلة ،منه نتبني جان ًبا
�آخر من موقفهم بالن�سبة لكثري من الآيات التي جاء فيها �إ�سناد الإ�ضالل هلل
ب�صراحة َي ْع ُ�سر معها الت�أويل .ذلك ب�أن عندهم من متام عدالة اهلل �أن مينح عباده،
�أو يفعل بهم� ،أق�صى ال ُّل ْطف ،لي�صلوا به �إىل الهداية والطريق احلق .ما هو �إ ًذا
هذا «اللطف»؟ هو فعل من اهلل �أو نعمة �إذا ُم ِنحها العبد و�صل للطاعة والهداية
والإميان .وتوفيق اهلل للإن�سان معناه خلق هذا «اللطف» فيه ،وخذالنه �إياه معناه
امتناع هذا «اللطف» عنه وحرمانه منه لأنه ال ي�ستحقه �أو لأنه ال يزيده� ،إن فعله
اهلل به� ،إال �ضال ًال .حقيقة� ،إنه يف ر�أي املعتزلة �أي�ضً ا �أن من النا�س من علم �أنه
ي�ؤمن ويهتدي ال للطف اهلل به ،ومنهم من علم �أنه ال يزيده هذا «اللطف» الذي
�آمن به غريه �إال �ضال ًال على �ضالل( )1وهذا «اللطف» الذي يراه املعتزلة واج ًبا
مبني على قاعدتهم املتفق عليها بينهم جمي ًعا من �أن اهلل عليه �أن
على اهلل لعبادهٌّ ،
َي ْرعى بالن�سبة لعباده ما هو �أ�صلح لهم؛ و�إال ملا كان رحي ًما بهم ،وال عاد ًال! وهذه
القاعدة التي تدخل حتت «العدل»� ،أحد �أ�صول مذهبهم اخلم�سة املعروفة ،تكلم
عنها بيانًا ومناق�شة ور ًّدا جمهرة امل�ؤلفني يف علم الكالم ،وهي مع هذا معروفة،
فنكتفي بهذه الإ�شارة �إليها(.)2

(� )1إمام احلرمني (�إر�شاد)� ،ص  173و  265 = 174من الرتجمة الفرن�سية؛  146و  231 = 147فرن�سية.
( )2انظر مث ًال �إمام احلرمني (�إر�شاد)� ،ص  165وما بعدها =  255وما بعدها فرن�سية.
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بهذا املبد�أ �إ ًذا ،ات�سع للمعتزلة باب الت�أويل والرد على ما ا�ستدل به
خ�صومهم .ففي قوله تعاىل :ﱹ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﱸ [الأنعام ،]39 /نرى من �ضمن ت�أويل املعتزلة هنا �أن الإ�ضالل
ُيح َمل على منع «اللطف»( :)1و�إذا منع اهلل اللطف �أح ًدا من خلقه ،لعدم ا�ستحقاقه
له� ،ضل من نف�سه؛ كما �إذا منحه هذا «اللطف» اهتدى من نف�سه ،وهذا وذاك
بناء على ما عرفناه من مذهبهم .ويف �آية �إبراهيم :ﱹﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﱸ [ ،]4يقولون
�إنها ال ميكن �أن ُت ْفهم على ظاهرها ،و�إال لكان من الواجب �أن ير�ضى الإن�سان مبا
يخلقه اهلل فيه من ال�ضالل؛ لأن الر�ضا بكل ما ي�أتي به اهلل واجب ،وهذا ما ال
يقول به عاقل .و�إذا كان الأمر هكذا� ،أي ال ميكن فهم هذه الآية ح�سب ظاهرها
يف ر�أي املعتزلة ،فكيف �إ ًذا ُي�ؤَ ِّولونها؟ �إنهم يرون �أن من وجوه ت�أويلها �أن يقال:
�إنه تعاىل ملا ترك ال�ضال على �ضالله ومل يتعر�ض له [�أي ِ
مبنح ِه اللطف الذي ال
ي�ستحقه]� ،صار ك�أنه �أ�ضله؛ وملا �أعان املهتدي بالألطاف [جمع ُلطف]� ،صار ك�أنه
هو الذي هداه( .)2وتكون النتيجة ،من هذا وذاك� ،أن اهلل لي�س هو الهادي �أو
املُ ِ�ض ّل بل الهدى وال�ضالل حالتان �أو �أمران يخلقهما العبد لنف�سه� ،إذا �أعانه اهلل
باللطف� ،أو خذله وحرمه منه لعدم ا�ستحقاقه له.
( )1الرازي (تف�سري) ،ج .44 :3
( )2الرازي (تف�سري) ،ج .45 :4
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وهذا الوجه من الت�أويل نالحظ ،مرة �أخرى �أو �أخرية� ،أن املعتزلة يلجئون
�إليه كث ًريا ،وبخا�صة عندما ال يجدون �سن ًدا من اللغة لوجه �آخر من الت�أويل .وقد
فعلوا ذلك يف �آيات كثرية غري التي ذكرناها .ون�ستطيع �أن نذكر منها �أخ ًريا من
باب التمثيل هذه الآيات:
�-1آية الروم

ﱹﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﱸ [� .]29أي من يهدي من خذله اهلل فلم
ُي ِع ْن ُه ب ُلطفه الذي ال ي�ستحقه(.)1
وبخا�صة (وهذا ما نالحظه يف هذه الآية و�إن كان مل ُي�شِ ْر �إليه �أحد من املعتزلة)
�أنه قد �صرحت الآية نف�سها ب�أن ه�ؤالء الذين �أ�ضلهم اهلل قد ا َّتب ُعوا �أهواءهم
بغري علم� ،أي من غري دليل �أو بحث ،فا�ستحقوا اخلذالن ومنع اللطف ع ْنهم.

�-2آية فاطر :ﱹ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﱸ [ .]8يقول
�صاحب الك�شاف يف هذه الآية« :ومعنى َت ْزيني العمل والإ�ضالل واحد؛
وهو �أن يكون العا�صي على �صفة ال تجُ دي عليه امل�صالح [�أي ِنعم اهلل عليه]،
حتى ي�ستوجب بذلك خذالن اهلل و َتخل َي َت ُه و�ش�أنه [�أي ال ُي ِعي ُنه باللطف]،
هيم يف ال�ضالل( .)2وهنا �أي�ضً ا نالحظ �أن للمعتزلة �أن يقولوا ب�أن
فعند ذلك َي ُ

( )1الزخم�شري (ك�شاف) ،ج .204 :3
( )2الزخم�شري (ك�شاف) ،ج .204 :3
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قول اهلل يف �آخر هذه الآية ﱹ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﱸ� ،أي ال حتزن عليهم يا حممد لأين َم َن ْع ُتهم اللطف فكان �أن �ضلوا،
لأين عامل مبا فعلوا ،فهم ال ي�ستحقون هذا اللطف.
�-3آية غافر ﱹﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﱸ [ .]34فيها يقول
الزخم�شري �أي�ضً ا« :مثل هذا اخلذالن املُبني َي ْخ ُذل اهلل كل ُم�سْ رف يف ع�صيانه
ُمرتاب يف دينه( .)1ومن املمكن �أن ي�ضيف املعتزلة �إىل هذه الآية �آية ( )28من
ال�سورة نف�سها التي جاء فيها :ﱹﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﱸ� .أي
�إن اهلل ال مينح لطفه ،الذي به يهتدي من يمُْ َنحهَ ،من ال يكون �أه ًال له.
�-4آية الأنعام ﱹﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﱸ [.]39
ف�إن هذه الآية ي�ؤولها كذلك الزخم�شري ب�أنه من ي�ش�أ اهلل �أن يخذله و ُيخ ّليه
و�ضالله مل َي ْل ُط ْف به لأنه لي�س من �أهل اللطف ،ومن ي�ش�أ َي ْل ُطف به لأن
اللطف ُيجدي عليه فيهتدي ب�سببه(.)2
هذا ،ومن الطبيعي �أن �أهل ال�سنة مل يرتكوا هذه الت�أويالت بال مناق�شة ور ّد،
ومن املمكن �أن نجُْ ِم َل ردودهم عليها يف كلمة واحدة� :إنهم ال يرون مع املعتزلة �أن
الهدى وال�ضالل يخلقهما العبد لنف�سه� ،إذا ما �أعانه اهلل باللطف �أو خذله فحرمه
�إ ّياه� ،إنهما (الهدى وال�ضالل) حالتان يخلقهما اهلل يف قلب العبد ،وطب ًعا يكون
( )1امل�صدر نف�سه ،ج  370 :3و .371
( )2الزخم�شري (ك�شاف) ،ج .13 :2
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ذلك ملا يراه اهلل من حكمة ،لأن �شي ًئا من �أفعاله لي�س عبثًا� .إ ًذا ،التوفيق يف ر�أي
�أهل ال�سنة لي�س هو -كما تقول املعتزلة -منح «اللطف» الذي به يهتدي املرء
بعد على املع�صية .وكذلك
من نف�سه ،بل هو َخ ْلق ُق ّوة الطاعة يف العبد فال يقدر ُ
اخلذالن لي�س هو -كما تقول املعتزلة �أي�ضً ا -حرمان العبد من هذا «اللطف»
بعد
الذي لي�س �أه ًال له ،في�ضل من نف�سه ،بل هو َخ ْلق قوة املع�صية فيه فال يقدر ُ
على الطاعة( .)1وبتعبري �آخر ،التوفيق والهداية ،واخلذالن والإ�ضالل ،من خلق
اهلل عند �أهل ال�سنة.
والنتيجة من اختالف َف ْهم �أهل ال�سنة ملعنى الهداية والإ�ضالل عن َف ْهم
املعتزلة� ،أن الأولني ال يرون من احلق ما ذهب �إليه خ�صومهم من الت�أويل ،ويرون
بعد هذا �أن القر�آن �صريح �إىل �أكرب احلدود يف �أن اهلل ذاته ي�ضل من ي�شاء ويهدي
من ي�شاء؛ �أي يخلق الهدى يف قلب من يريد ،وال�ضالل يف قلب من يريد.
واملعتزلة على العك�س من ذلك كله� ،إىل درجة �أن التوفيق بني املذهبني حمال.
ولكن ،بعد ما ر�أينا من ر�أي ه�ؤالء الفريقني يف هذه امل�شكلة؛ م�شكلة
الهداية والإ�ضالل ،التي ترجع كما عرفنا فيما �سبق �إىل فهم كل من الفريقني
ملعنى العدالة الإلهية؛ وبعد ما ر�أينا كذلك موقف كل من الفريقني بالن�سبة
للآيات الكثرية من القر�آن التي تتعر�ض لهذه امل�شكلة -نقول الآن ،بعد هذا
وذاك� ،ألي�س لنا �أن نقول �أخ ًريا كلمة يف املو�ضوع من حيث ذاته ،ال من الناحية
املذهبية؟ بلى ،و�إ ًذاَ ،ف ْل ُنحاول.
(� )1إمام احلرمني (�إر�شاد)� ،ص  231 = 146من الرتجمة الفرن�سية.
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ر�أينا �أهل ال�سنة حر�صوا يف مذهبهم هنا ،كما يف م�شكلة العمل بني اهلل
والإن�سان �أي�ضً ا ،على �أن يجعلوا هلل دائ ًما كامل القدرة واحلرية على �أن يعمل
ما ي�شاء كما ي�شاء ،و�إال مل يكن �إل ًها حقًّا .كذلك ر�أينا �أن املعتزلة حر�صوا يف
مذهبهم من جانبهم على �أن يجعلوا اهلل مع كمال حريته وقدرته ،عاد ًال كل
العدل ،و�إ َّال مل يكن �إل ًها حقًّاُ .وك ٌّل من الفريقني يجد ،كما ر�أينا ،له �سن ًدا من
القر�آن ومن العقل �أي�ضً ا.
ونحن من جانبنا نرى �أن �إل ًها حمدود الإرادة والقدرة بفعل الغري ،لي�س
�إ َّال �إل ًها عاج ًزا؛ و�أن �إل ًها مطلق الإرادة والقدرة يف غري حكمة ونظام ،لي�س �إ ّال
م�ستبدا ال ي�صلح به العامل .مل يبق �إ َّال �أن يكون الإله احلق الذي به ي�ستقيم
�إل ًها ًّ
�أمر العامل� ،إل ًها قد َّقدر �أز ًال بحكمته �أن ي�سري العامل بجميع عنا�صره (الطبيعة
واحليوان والإن�سان) على نظام خا�ص؛ و�أ ّال يتدخل يف �أعمال الإن�سان �إ َّال ِبق ََدر
حمدود ،ما دام قد � ّأمده بالعقل الذي به يت�ص ّرف يف هذه احلياة ،وما دام �س ُي�س�أل
يف الدار الأخرى عن �أعماله يف هذه الدار الدنيا .وبعبارة �صريحة ،الإله احلق
احلكيم هو الإله الذي جعل من نف�سه لإرادته وقدرته بع�ض احلدود ح�سبما ر�أى
وقدر من حكمة ،وعلم ما �سيكون عليه ٌّ
كل من خلقه من ُه ًدى و�ضالل ،ح�سب
َّ
في�سره مل�صريه الذي اختاره بنف�سه.
طبيعته وا�ستعداداته واتباعه عقله �أو هواهَّ ،
أحد من �إرادته �أو قدرته ،ويكون يف الوقت نف�سه
حد � ٌ
بذلك ال يكون اهلل قد َّ
عاد ًال �أي�ضً ا متام العدالة.
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لي�س فيما نقول من «�أن اهلل جعل بذاته لإرادته وقدرته بع�ض احلدود» ما
حدا من جالله� .إن املهند�س البارع ال َي ُح ُّط
ميكن �أن ُيعترب َح ًّطا من مكانة اهلل� ،أو ًّ
من �ش�أنه �أن ُي َنف َِّذ الب َّناء يف بناء دار مث ًال «ال َّت�صْ ميم» الذي و�ضعه لهذا البناء ،بال
تعديل منه له �أو تعديل له فيه ،ما دام املهند�س قد و�ضع هذا ال َّت�صْ ميم بعد بحث
ودر�س عميق.
على �أن الإن�سان مهما �شعر بح ِّريته و�إرادته لأفعاله وقدرته عليها ،ف�إنه على
كل حال لي�س خالقًا لها ،باملعنى الذي ُيفهم من كلمة َ«خ ْلق» حني ُت�ضاف هلل
تعاىل اخلالق لكل �شيء والقادر من ذاته وحده على كل �شيء �أراده �أز ًال� .إن
الإن�سان يتوجه ملا يريد من ِف ْعل ب�إرادته ،ثم ينفِّذ هذا الفعل بقدرته ،ولكن تلك
الإرادة وهذه القدرة خلقهما اهلل فيه على النحو الذي به َت ِت ُّم الأ�شياء �أو الأفعال
التي علم �أز ًال �أنها �ستكون� .إ ًذا ،الفعل يقع من العبد مب�شاركة اهلل مبا خلقه من
�أ�سباب ،هي كما قلنا الإرادة والقدرة ا َّللتان ُي ِح�سهما العبد ،وا َّللتان َج َعل �إليه
ح�س ًنا و�إن �سي ًئا .ومن ناحية �أخرى -وهذه لها �أهميتها يف الر�أي
توجيههما �إن َ
الذي نتقدم به -لو �أراد اهلل �أن تكون �أفعال العبد من خلقه هو� ،أي من خلق اهلل
ذاته ،لكان كما �شاء ،لكنه نف�سه هو الذي �شاء للإن�سان �أن تكون �أفعاله �صادرة
عنه باختياره وقدرته.
َب ِق َي بعد هذا م�شكلة �أخرى ،فقد ر�أينا �آيات كثرية من القر�آن �صريحة
يف �أن اهلل يهدي من ي�شاء و ُي�ضل من ي�شاء ،فكيف نقول ب�أن الإن�سان هو الذي
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يهدي �أو ُي�ضل نف�سه؟ وكيف العمل يف هذه الآيات؟ من احلق �أن نقول �إىل
حد كبري مع املعتزلة� ،إن الإن�سان هو الذي يت�س َّبب يف الهدى وال�ضالل لنف�سه،
بنف�سه ،وذلك با�ستماعه هلل واتباعه ما �أنزل من هدى� ،أو ب�إعرا�ضه من نف�سه �أي�ضً ا
عن ذلك ،وهو قادر على �أن يكون من الذين ي�ستمعون القول في َّتبعون �أح�سْ َنه.
لقد تقدم كثري من الآيات التي بها ا�ستدل املعتزلة ملذهبهم ،والتي ُذكر فيها
�أمران� :إ�ضافة الهدى وال�ضالل هلل ،وبيان �أن ال�سبب يف هذا الهدى �أو ال�ضالل هو
من عمل الإن�سان نف�سه .و�إ ًذا ،يكون الإن�سان هو الفاعل لنف�سه ،ما �صار �إليه من هذين
الأمرين .ون�ستطيع هنا �أن نذكر من جانبنا �آيات �أخرى مماثلة لتلك التي ا�ستدل بها
املعتزلة .من ذلك قول اهلل :ﱹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﱸ [الق�ص�ص.]50 /
وقوله :ﱹ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﱸ[املنافقون .]6 /وقوله :ﱹﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﱸ [احلج .]53 /ومن العدل وح�سن
تف�سري القر�آن �أو ت�أويله �أن تكون هذه الآيات ،التي ُذكر فيها �سبب الإ�ضالل
�أو الهدى امل�ضافني هلل تعاىل ،هي املُ ْح َكمة يف هذه الناحية ،و�أن ُت َ�ؤ َّول الآيات
الأخرى التي مل ُيذكر فيها هذا ال�سبب بح�سبها .بهذا يكون الهدى وال�ضالل
من العبد نف�سه ،ويكون اهلل عاد ًال متام العدل �أي�ضً ا.
وجود ال�ضالني والأ�شرار يف هذا العامل ،دليل �إ ًذا على اختالف الطبائع يف
قبول ما منه يكون الهدى �أو بالإعرا�ض عنه ،ال على ظلم �أو �إكراه من اهلل تعاىل.
مبعنى �أن ال�شيء الواحد قد يكون �سب ًبا لهداية قوم ول�ضالل �آخرين ،تب ًعا ملا يكون
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من قبول و�إعرا�ضِ .ل َن ْن ُظر يف هذا �إىل قول اهلل تعاىل :ﱹﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﱸ [الإ�سراء]82 /؛ وقوله:
ﱹﮨﱸ (�أي القر�آن)ﱹ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ريا ،قوله :ﱹ ﭣ ﭤ ﭥ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﱸ [ف�صلت]44 /؛ و�أخ ً
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ .ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﱸ [التوبة]125 -124 /؛ ومعنى هذا
بو�ضوح �أن اهلل ُيعطي كل �إن�سان امل�صري الذي ي�ستحقه بعمله ُح ًّرا خمتا ًرا ح�سب
طبيعته� ،أي اهلل ُي َي ِّ�سر ٍّ
لكل �أن ي�صري �إىل ما �أراده لنف�سه بنف�سه.
على �أنه يجب �أن نقول �أخ ًريا ،ب�أنه و�إن ر�أينا �أن العمل ي�صدر عن الإن�سان
ب�إرادته و ُق ْد َرته ،فقد عرفنا �أن اهلل قد َّقدر كل �شيء �أز ًال ،و�إن � ْأخفَى عن الإن�سان
ما ُق ِّدر عليه ل ُي ْ�ش ِعره بحريته يف عمله ،وليجعله بهذا م�سئو ًال عنه .وكذلك ر�أينا �أن
العمل ي�صدر عن املرء مبا خلقه اهلل فيه من �إرادة وقدرة .ولكن مع هذا كله ،لي�س
بال�ض ْبط املدى الذي
ميكننا ،ولعله مل ِّميكن �أح ًدا حتى الآن �أن يعرف ويحدد َّ
يكون ِلق ََد ِر اهلل الذي ال بد �أن يكون ،والذي لإرادة العبد وقدرته ال َّلتني ُي ِح ُّ�س
بهما متا ًما ،يف الفعل الذي ي�صدر عن الإن�سانِ .ع ْل ُم ذلك هلل وحده ،وال نعتقد
�أن معرفته �ضرورية يف الدين .و�إ ًذاَ ،ف ْل َن ِقف عند هذا ،ولن�أخذ يف البحث ال َّتايل.
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 -3الوعد والوعيد

هذه هي امل�س�ألة الثالثة والأخرية من امل�سائل التي نرى �أن م�شكلة العدالة
الإلهية ت�شملها .ونرى قبل بحث مدى ما كان للقر�آن من �أثر يف تكوين مذهب
�أهل ال�سنة ومذهب املعتزلة يف هذه امل�س�ألة� ،أو يف َ�س َن ِده واال�ستدالل له� ،أن من
ال�ضروري -كما فعلنا فيما �سبق -حتديد كل من هذين املذهبني �أو ًال ،ليمكننا
بعد هذا معرفة �أثر القر�آن فيه.
�-1أما فيما يخت�ص مبذهب �أهل ال�سنة ف�إن كتب علم الكالم جممعة كلها على
�أنهم يرون �أنه ال يجب على اهلل �شي ٌء ما ؛ ال ثواب املطيع ،وال عقاب العا�صي،
بل الأمر يف ذلك كله له؛ �إن �شاء �أثاب �أو عاقب املطيع ،و�إن �شاء عاقب �أو
غفر للعا�صي( .)1ويف هذا يقول �إمام احلرمني« :الثواب عند �أهل احلق [يريد
�أهل ال�سنة] لي�س بحق حمتوم وال جزاء جمزوم ،و�إمنا هو ٌ
ف�ضل من اهلل تعاىل،
والعقاب ال يجب �أي�ضً ا ،والواقع منه هو عدل من اهلل .وما و َعد اهلل تعاىل من
توعد به من العقاب ،فقوله احلق و َو ْع ُده ال�صدق»( .)1كما يذكر
الثواب� ،أو َّ
الغزايل �أن اهلل «ال ُيبايل لو غفر جلميع الكافرين ،وعاقب جميع امل�ؤمنني .وال
ي�ستحيل ذلك يف نف�سه ،وال يناق�ض �صفة من �صفات الألوهية»(.)2
( )1انظر مث ًال الغزايل (اقت�صاد)� ،ص  ،84الإيجي (عقائد)� ،ص 175؛ الرازي (�أربعني)� ،ص  388و 389؛ الرازي
(حم�صل)� ،ص  147و .148
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كما ي�ؤكد هذا �أي�ضً ا الإيجي حني يذكر �أن الأمر يف تلك الناحية موكول هلل وحده؛
�إن �أثاب بالطاعة فبف�ضله من غري وجوب عليه ،و�إن عاقب باملع�صية فبعدله .وهذا
وذاك لأنه ال حق لأحد عليه ،والكل ِم ْل ُكه ،فله الت�صرف فيه كيف ي�شاء( .)3هذا
هو خال�صة و�صميم مذهب �أهل ال�سنة.
�-2أما املعتزلة فريون َت ْطبِيقًا لأ�صل «العدل» ،الأ�صل الأول من �أ�صولهم
اخلم�سة� ،أن ثواب املطيع ،وعقاب العا�صي �إن مات بال توبة �صحيحة ،كالهما
واجب على اهلل تعاىل .و�إ َّال ملا كان َع ْد ٌل وال نظا ٌم .و�إ َّال لكان ما �أخرب به اهلل
ٌ
من هذا الثواب �أو العقاب كذبًا ،والكذب يف خرب اهلل حمال بال ريب لدى
جميع املتكلمني .هذا هو مذهب املعتزلة ،على �شيء من اخلالف بينهم يف
بع�ض النواحي والتفا�صيل ،كما نقله علماء الكالم عنهم( .)4ويف هذا يذكر
�أي�ضً ا �إمام احلرمني« :وذهبت املعتزلة �إىل �أن الثواب َح ْت ٌم على اهلل تعاىل،
والعقاب واجب على ُمقْترَ ِف الكبرية �إذا مل يتب عنها .وال يجب العقاب
وجوب الثواب؛ لأن الثواب ال يجوز َح ْب ُطه ،والعقاب يجوز
عند الأكرثين َ

(� )1إر�شاد� ،ص  323 = 216من الرتجمة الفرن�سية.
( )2اقت�صاد� ،ص .84
( )3عقائد� ،ص  176و .177
( )4انظر مث ًال الغزايل (اقت�صاد)� ،ص  83و85؛ الإيجي (عقائد)� ،ص 175؛ الرازي (�أربعني)� ،ص 388؛ الرازي
(حم�صل)� ،ص  147و .148
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�إ�سقاطه عند الب�صريني وطوائف من البغداد ِّيني»(.)1
ولي�س هذا اخلالف ال�شديد بني املذهبني ،كما قد ُيفهم من «جولد زيهري»
لأن �أهل ال�سنة متفائلون حني ذهبوا �إىل جواز مغفرة اهلل للعا�صي ،ولأن املعتزلة
مت�شائمون حينما �أوجبوا عقاب من ميوت بال توبة من الع�صاة( .)2بل �إن ال�سبب
يف هذا اخلالف هو على ما نرى ،اختالف الفريقني يف ت�صور اهلل اختال ًفا �شدي ًدا،
كما �أ�شرنا �إىل ذلك �أكرث من مرة .فالأولون (نعني �أهل ال�سنة) نظروا هنا �إىل �أنه
حد حلرية اهلل وقدرته ،وهذا ما ي�ستلزم �أال يكون لأحد ّما حق �أو واجب عليه،
ال َّ
حتى لو كان قد وعد يف القر�آن برتتيب هذا احلق على نف�سه .واملعتزلة نظروا يف
هذه امل�س�ألة هلل من ناحية �أنه عادل ال يظلم �أح ًدا �شي ًئا مما عمل ،ومن ناحية �أن
ما �أخرب به يجب �أن يتحقق ليكون اهلل �صادقًا يف خربه ،وقد �أخرب بثواب املطيع
وعقاب العا�صي.
على �أن املهم هنا هو �أن نقول مع «جولد زيهري» بحق ب�أن ك ًّال من الفريقني
بحث يف القر�آن ووجد فيه ما يعتمد عليه يف مذهبه( .)3وكيف كان ذلك؟

(� )1إر�شاد� ،ص  323 = 216من الرتجمة الفرن�سية.
()2جولد زيهري (مذاهب)� ،ص  158 = 161من الرتجمة العربية.
( )3امل�صدر ال�سابق نف�سه.
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قبل الإجابة عن هذا ال َّت�سا�ؤل نذكر �أنه يبدو لنا �أن املعتزلة يف هذه امل�س�ألة
مل يك ِّونوا مذهبهم بعي ًدا عن القر�آن ثم َر ُاحوا يلتم�سون منه ال�سند له والدليل
عليه ،كما هو �ش�أنهم يف �أكرث امل�سائل التي َم َّرت بنا؛ بل �إنهم هنا ،ك�أهل ال�سنة،
ك َّونوا مذهبهم من القر�آن نف�سه ،مبعنى �أنهم وجدوا فيه الإيحاء والدليل م ًعا.
هذا ،وي�ستدل �أهل ال�سنة ملذهبهم من القر�آن ب�آيات كثرية ،وكذلك
ي�ستدلون من احلديث �أي�ضً ا؛ جاء يف القر�آن :ﱹﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﱸ [الأنعام� .]16 /أي من َي�صْ رِف اهلل عنه العذاب يوم القيامة فقد ناله
برحمته� .أخذ �أهل ال�سنة من هذا �أن الطاعة ال توجب من نف�سها الثواب ،كما
�أن املع�صية ال توجب من نف�سها كذلك العقاب ،لأن اهلل ذاته يقرر يف الآية �أن
الإبعاد عن العذاب يوم اجلزاء يكون برحمة اهلل ،وهذا �إمنا يح�صل لو كان ذلك
التف�ضل� .أما لو كان م�ستحقًّا [�أي ب�سبب عمل اخلري
ال�ص ْرف واق ًعا على �سبيل ُّ
َّ
والطاعة هلل] مل َي ْح ُ�سن �أن يقال �إنه َر ِح َمه (.)1
ومثل هذا �آية �أخرى ،وهي :ﱹﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﱸ [الفرقان .]15 /فقد �أخذ �أهل ال�سنة منها
ومن الآية التي تليها ،وهي مبعناها متا ًما� ،أن الثواب غري واجب على اهلل تعاىل،
ما دام ُي َ�ص ِّرح ب�أن اجلنة �ستكون جزاء له�ؤالء الطـــائعني املُ َّتقني بوعــد من
( )1الرازي (تف�سري) ،ج .18 :3
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اهلل لهم( .)1ومعنى هذا يف ر�أي هذا الفريق �أن اجلنة لو كانت جزاء م�ستحقًّا لهم
على �أعمالهم ،ملا كان الأمر بحاجة �إىل �أن َي ِع َدهم اهلل بها ،ف�إن ما يجب للإن�سان
من جزاء ُم�سْ َت ِح ٍّق له على عمل عمله ،يناله من غري �أن يتقدم له �أحد بالوعد به.
والرازي وهو مف�سر �أهل ال�سنة وحماميهم هنا ،ال يرى �أي ب�أ�س يف �سبيل
وا�ضحا؛ يقول القر�آن:
ن�صرة مذهب �أ�صحابه يف �أن يتك َّلف يف الت�أويل تكلفًا ً

ﱹ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴﱸ [املائدة.]64 /
�إنه يقول يف ت�أويل هذه الآية ما َي ْح ُ�سن نقله حرف ًّيا« :واعلم �أن هذه الآية
َر ٌّد على املعتزلة؛ وذلك لأنهم قالوا يجب على اهلل �إعطاء الثواب للمطيع ،ويجب
واحلجر والقيد يجري مجَْ َرى الغُل .فهم يف احلقيقة
عليه �أ ّال يعاقبه .فهذا املنع ْ
قائلون ب�أن يد اهلل مغلولة» .و�أما �أهل ال�سنة فهم القائلون ب�أن امللك ملكه
[�أي ملك اهلل] ،ولي�س لأحد عليه ا�ستحقاق ،وال لأحــد عليه اعرتا�ض.
كما قال :ﱹ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﱸ [املائدة .]17 /فقوله �سبحانه :ﱹﯯ ﯰ
ﯱﱸ [املائدة .]64 /ال ي�ستقيم �إال على هذا املذهب»( )2يريد مذهب �أهل
( )1الرازي (تف�سري) ،ج .10 :5
( )2الرازي (تف�سري) ،ج .657 :2
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ال�سنة .هذا ما يقوله الرازيُ ،م ِوه ًما �أن الآية َر ٌّد على املعتزلة ،يف حني هو يعلم
�أنها نزلت يف الرد على اليهود يف قولهم ﱹ ﯥ ﯦ ﯧﱸ ،كما يتبني من �أولها
نف�سها .ولي�س معنى هذا �أننا نَ ْن ُ�صر الآن مذهب املعتزلة ،بل تلك مالحظة عابرة
على رغبة كل �صاحب مذهب يف ُن�صرة مذهبه بالقر�آن مهما تكلف يف تف�سريه �أو
ت�أويله� .أما ر�أينا يف هذا اخلالف ف�سيكون بيانه �إن �شاء اهلل �آخر الأمر بعد الفراغ
من بحث موقف الطرفني.
ﱹﯲ ﯳ ﯴ

واملعتزلة من جانبهم يذكرون َ�ســن ًدا لهم قوله تعاىل:
ﯵﱸ [ق .]29 /فيقول الزخم�شري يف ت�أويلها ب�أن اهلل يريد �أن يقول« :لو
عذبت من ال ي�ستحق العذاب لكنت ظ َّال ًما ُم ْف ِر ًطا يف الظلم»( .)1ومعنى هذا
�أن املطيع يجب �أو ًال �أال ُي َع َّذب ثم يجب بعد هذا �أن يثاب .و�أ�صرح من هذا قوله
يف مو�ضع �آخر :ﱹ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ
ﮜﱸ [�آل عمران .]57 /وقوله :ﱹ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﮙﮚ ﮛ
ُّ
ين� ،أحد
ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﱸ [�آل عمران .]108 /فيقول الرما ّ
املعتزلة ب�أن يف الآيتني دلي ًال على ُبطالن مذهب املجربة [يريد بهم �أهل ال�سنة
كما هو معروف] .لأن الآية الأوىل دلت على َت ْو ِف َية العامل �أجره و�أن ذلك واجب
يف احلكمة ،و�إال كان ظل ًما ،واهلل ال يحب الظلم من غريه وال من نف�سه طب ًعا(.)2
( )1ك�شاف ،ج  23 :4؛ انظر �أي�ضً ا الرماين (تف�سري) ورقة  B152و .153
( ) )2الرماين (تف�سري) ورقة .B66
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وكذلك د ّلت الآية الثانية على مثل هذا املعنى ،وعلى متكني الوعد والوعيد لئال
يكون الإن�سان على غرور ،مع البيان لإقامة احلق باهلل ونفي الظلم عنه(.)1
وبعد هذه الآيات يجد املعتزلة �أي�ضً ا يف القر�آن قوله :ﱹ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲﱸ [�آل عمران .]115 /وقوله ﱹ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﱸ [�آل عمران]171 /؛ وقوله :ﱹ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﱸ [�آل عمران .]161 /يف هذه الآيات الثالث يرى
وا�ضحا على مذهب املعتزلة يف �إيجاب الثواب والعقاب
الرماين كذلك الدليل ً
ُك ٌّل لأهله ،فالأوىل َت َ�ض َم َّنت احل�ض على فعل اخلري ب ُِح�سْ ن اجلزاء عليه ،و�أنه ال
يجوز �أال ُيثاب ،و�أنه لن ي�ضيع �شيء منه()2؛ والثانية فيها ت�أكيد ب�أنه لن ي�ضيع من
�أجر العمل مثقال ذرة()3؛ والأخرية تدل على بطالن ر�أي املجربة من �أن اهلل لو
َع َّذب الأنبياء وامل�ؤمنني مل يكن ظاملًا لهم ،ذلك لأن اهلل قد بينَّ يف هذه الآية �أنه
لو مل ُي ْع ِط و ُي َو ِّف كل عامل اجلزاء احل�سن على ما عمل من خري لكان ذلك ُظ ْل ًما
له( ،)4واهلل يتعاىل عن �أن يكون ظاملًا طب ًعا.
( )1امل�صدر نف�سه ،ورقة  B66و .B67
( )2الرماين (تف�سري) ورقة .A77
( )3الرماين (تف�سري) ورقة .A142
( )4امل�صدر نف�سه ورقة .A131
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أخريا ،يرى الزخم�شري يف قوله تعاىل :ﱹ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
و� ً

ﭻ ﱸ [الن�ساء .]40 /دلي ًال على �أنه لو نق�ص من الأجر على الطاعة �أدنى
�شيء� ،أو زاد يف العقاب ،لكان ظل ًما .واهلل ،كما يقول الزخم�شري �أي�ضً ا ،ال يفعل
الظلم ،ال لأن ذلك م�ستحيل على قدرته ،بل لأنه م�ستحيل على حكمته(.)1
ومن املفهوم بعد هذا ال ُّل ُجوء من املعتزلة للقر�آن َي�سْ َت ْو ُحونه مذهبهم،
وي�ستدلون عليه� ،أنهم ردوا على ما ا�ستدل به خ�صومهم .ففي �آيتي الفرقان
( :)16 ،15:25ﱹ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﱸ �إلخ ،يرى املعتزلة �أنهما
ال يدالن ملذهب �أهل ال�سنة مطلقًا ،بل بالعك�س تدالن ملذهبهم هم .ذلك ب�أن
الوعد بهذا اجلزاء احل�سن على الطاعة �صدر من اهلل للمتقني ،وترتيب احلكم
على الو�صف ُم ْ�ش ِع ٌر «بال ِع ِّل َّية» وكذلك كلمة «جزاء» يف قوله :ﱹ ﭸ ﭹ ﭺ
ف�ضل
ﭻ ﱸ [الفرقان ]15 /ال تكون �إال للم�ستحق� .أما الوعد ،مبح�ض ال َّت ُّ
من اهلل ،فال ُي َ�س َّمى مطلقًا جزاء(.)2
وجند من ال�ضروري بعد ما تقدم� ،أن نفرق بني ِ�شقَّي هذه امل�شكلة ،م�شكلة؛
الوعد والوعيد؛ نعني �أو ًال بني جواز �أال ُيثيب اهلل الطائع ،وثان ًيا جواز �أال يعاقب
العا�صي �أو وجوب عقابه .ذلك ب�أن اخلالف بني �أهل ال�سنة واملعتزلة يف ال�شق
()1ك�شاف ،ج � ،1ص 268؛ وانظر الرازي (تف�سري) ،ج  441 :2حيث �أورد هذا الر�أي للمعتزلة ثم رد عليه مبا
يتفق ومذهب �أهل ال�سنة.
( )2الرازي (تف�سري) ،ج .10 :5
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الأول لي�س كب ًريا ،بل من املمكن �أن نقول ب�أنه ال خالف بينهما فيما �سيكون من
اهلل فع ًال يف الدار الأخرى فيما يخت�ص بهذه الناحية ،وب�أن اخلالف فيها هو من
ناحية املبد�أ ال غري.
حقيقة� ،إن املعتزلة يرون �أن اهلل �سيثيب املطيع لأن الطاعة ِعلة ال�ستيجاب
الثواب على اهلل تعاىل(ْ � ،)1أخ ًذا من �آيات كثرية َو َر َد فيها الثواب مرتت ًبا على
العمل� ،أما �أهل ال�سنة فريون كذلك �أن اهلل �سيثيب املطيع على ما عمل ،ال لأن
العمل �سبب وعلة ال�ستحقاق الثواب على اهلل ،بل لأن اهلل تف�ضل ووعد بذلك
يف القر�آن ،ومن قبل ذلك يف التوراة والإجنيل ،ومن �أ ْو َفى بعهده من اهلل! �أما
العمل عند ه�ؤالء [�أهل ال�سنة] فهو كما يقول الرازي ،عالمة ح�صول الثواب ،ال
�أنه ِع َّل ٌة ُموجبة له(.)2
�أما الناحية الثانية� ،أو ال�شق الآخر من امل�شكلة ،نعني وجوب عقاب
العا�صي يف ر�أي املعتزلة� ،أو جواز تخ ُّلف وعيد اهلل ب�أن يعفو عنه ،فاخلالف فيه
بني الفريقني حقيقي وكبري م ًعا ،كما ر�أينا فيما �سبق .وقد ا�ستوحى كل مذهبه،
وا�ستدل له من القر�آن كما ر�أينا(.)3
( )1الرازي (�أربعني)� ،ص .388
( )2الرازي (�أربعني)� ،ص .389
()3انظر يف ذلك ،ف�ض ًال عما تقدم ،العر�ض القيم ال�ستدالل كل من الفريقني من القر�آن واحلديث ل�صحة مذهبه
الذي �أمدنا به الرازي (كتاب الأربعني)� ،ص 397 -393بالن�سبة للمعتزلة؛ �ص 397ال�سطر الأخري – 402
بالن�سبة لأهل ال�سنة .وانظر �أي�ضً ا مثل العر�ض ،ولكن ب�إيجاز كبري ،للم�ؤلف نف�سه (كتاب املح�صل) �ص 172
و.173
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ت�ضمنت الوعيد على املع�صية ،وفيها
ا -يرجع املعتزلة �إىل �آيات كثرية من القر�آن َّ
ما يدل على �إرادة العموم يف كل احلاالت جلميع العا�صني غري ال َّتائبني؛
من ذلك قــــوله ﱹ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﱸ [الن�ساء ،]14 /وقوله :يف هذه ال�سورة نف�سها :ﱹ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﱸ [ .]93وقوله :ﱹﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﱸ [الزلزلة .]8 /وقوله� :إ�شارة �إىل من قَا َر َف
�شي ًئا من ال�شرك باهلل والقتل بغري حق والزنى :ﱹ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ .
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﱸ [الفـــرقـــان-68 /
 .]69وقــوله :ﱹ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﱸ[النمل.]90/
من هذه الآيات ،و�أمثالها كثري يف القر�آن ،يرى املعتزلة �أن عقاب من ك�سب
�أي �سيئة كبرية ،ومل َي ُت ْب منها توبة �صحيحة مقبولة ،واجب على اهلل تعاىل ،لأنه
�أخرب بذلك َوف َْق ما قدره �أز ًال ،والبد من �أن يكون اهلل �صادقًا يف كل ما يخرب به،
ولأن هذا هو العدل �أي�ضً ا :وبخا�صة �أن ُك ًّال من هذه الآيات فيها ما يفيد �أن هذا
العقاب عام لكل من ع�صى ،ال خم�صو�ص بحال �أو حاالت خا�صة .فالذي �أفاد
العموم يف هذه الآيات هو كلمة « َمن» باعتبارها �أداة �شرط ،وقد جاءت لبيان
ال�شرط وجزائه� ،أي ارتكاب املع�صية وعقابها (.)1
()1الرازي (�أربعني)� ،ص  393وما بعدها.
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ب� -أما �أهل ال�سنة فلم َي َ�سعهم �أمام هذه الآيات �إال بيان �أن هذه الآيات ال
تفيد العموم يف كل احلاالت( ،)1بل �إن �أكرثها يف حق الكفار خا�صة(.)2
هذا من ناحية ،ومن ناحية �أخرى ،ف�إن هذه الآيات على فر�ض الت�سليم
الدالة
بداللتها على العمومُ ،معا َر�ض ٌة بالآيات الأكرث منها عد ًدا يف القر�آن َّ
على الوعد باخلري وباملغفرة .ومن هذه الآيات قـوله :ﱹﮱ ﯓ
الدالة على �أن فعل اخلري قد ُيذهب
ﯔ ﯕﱸ [هودَّ ، )3(]114 /
ما كان املرء قد فعله من �شر ،فال ُيعاقَب �إ ًذا عليه( .)4ومعنى هذا كما يقول
الدالة على العفو واملغفرة ،على
الرازي� ،أنه يجب ترجيح جانب الآيات َّ
الدالة على العقاب ف ُت�ؤ َّول هذه َح َ�سب تلك ،وذلك حتى ال يكون
الأخرى َّ
تعا ُر�ض يف القر�آن .وبخا�صة �أن العفو عن امل�سيء برتك الوعيد ُم�سْ َت ْح َ�سن
يف العرف ،بينما �إهمال الوعد باجلزاء احل�سن وباخلري وعدم حتقيقه قبيح(.)5
هذا ،وقد جل�أ ٌّ
كل من الطرفني ،بعد القر�آن �إىل احلديث .فريجع �أهل ال�سنة
�إىل �أحاديث كثرية .نذكر منها �أو ًال هذا احلديث�« :أتاين � ٍآت من ر ِّبي ف�أخربين،
�أو قال ََّب�شرين ،ب�أن من مات من �أ َّمتي ال ي�شرك باهلل �شي ًئا دخل اجلنة ،قلت،
( )1امل�صدر نف�سه� ،ص  397و .398
( )2امل�صدر نف�سه� ،ص .400
( )3امل�صدر نف�سه� ،ص  400و .401
( )4امل�صدر نف�سه.
( )5امل�صدر ال�سابق نف�سه� ،ص .402 – 400
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[القائل هو �أبو َذ ّر راوي احلديث] :و�إن َزنَى و�سرق؟ قال :و�إن َزنَى و�سرق(.)1
ثم هذا احلديث�« :إن من فعل �شي ًئا من ُّ
الذنوب ف�أُ ِخذ به يف الدنيا فهو له كفارة
َوط ُهور ،ومن َ�س َرت ُه اهلل فذلك �إىل اهلل� ،إن �شاء عذبه و�إن �شاء غفر له»( )2فاحلديث
الأول يدل على �أن مات غري ُم ْ�شرك باهلل �سيدخل اجلنة ،و�إن كان ذلك قد يكون
بعد عذاب طويل �أو ق�صري على ما عمل من ذنوب مل َي ُت ْب منها ،وهذا ما ال يتفق
ومذهب املعتزلة الذين يرون ْتخليد العا�صي الذي مل يتب يف النار� .أما احلديث
الثاين فهو �صريح متا ًما يف مذهب �أهل ال�سنة من �أن هلل �أن يغفر ما ي�شاء من
الذنوب ملن ي�شاء من ال ُع�صاة.
على �أن املعتزلة وجدوا هم �أي�ضً ا ب�سهولة من احلديث �سن ًدا لهم كذلك،
ومن نف�س جمموع �صحيح البخاري� ،أ�صح جمموعات ُك ُتب احلديث ،كما فعل
خ�صومهم؛ يقول الر�سول« :كان برجل جِ َر ٌاح قتل نف�سه فقال اهلل ع ّز َّ
وجل َب َد َرين
َع ْبدي بنف�سه! َح َّرمت عليه اجلنة»( .)3ويقول �أي�ضً ا يف ُمنا�سبة �أخرى «ما ِمن والٍ
يلي رع َّي ًة من امل�سلمني فيموت وهو ٌّ
غا�ش لهم �إال ح ّرم اهلل عليه اجلنة ( ،)4فاحلديث
الأول ،وهو يف �صدد من قتل نف�سه ِل ُيو ِّفر على نف�سه �آالم جِ َراح �أ�صابته ،والثاين،
وهو بخ�صو�ص وجوب الن�صح على ال ُوالة لرعاياهم ،كالهما �صريح يف مذهب
( )1البخاري (�صحيح) ،ج 137 :1؛ ج( 180 :4طبعة احللبي مب�صر ،عام  1320هـ).
( )2البخاري (نف�س الطبعة) كتاب التوحيد ،ج .179 :4
( )3امل�صدر نف�سه ،ج  151 :1نف�س الطبعة؛ �أي احللبي م�صر عام  1320هـ.
( )4امل�صدر نف�سه ،ج .145 :4
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املعتزلة ِمن �أنَّ املع�صية توجب العقاب ،بل ال َّت ْخليد يف النار .ومعنى هذا �إذا
املج َمل يف القر�آن ويو�ضح غري الوا�ضح منه� ،أن وعيد اهلل
الحظنا �أن احلديث يبني ْ
للع�صاة غري التائبني لن يتخ َّلف ،و�أن العقاب �سيكون َح ْت ًما لهم جزاء �أعمالهم؛
وذلك لأن وعيد اهلل كما �سبق �أن قلنا -ال يتخ َّلف ،لأنه خرب من �أخباره ،و�إال لزم
الكذب �أحيانًا فيما يخرب به اهلل ،والكذب من اهلل حمال باتفاق امل�سلمني جمي ًعا.
هكذا جند املعتزلة يراعون يف الإميان املُنجي من النار العقيدة والعمل م ًعا،
وذلك حتقيقًا للعدالة� ،أو للتفرقة يف اجلزاء بني املطيع اخليرِّ والعا�صي ال�شرير.
بينما جند �أهل ال�سنة ال ي�شرتطون يف الإميان املنجي �إال العقيدة اخلال�صة مما ُيبطلها
كالنفاق مث ًال ،و َي َد ُعون م�س�ألة العقاب على املع�صية هلل وحده؛ �إن �شاء �أخذ بها
و�إن �شاء عفا عنها.
هذا ،وبجانب �أهل ال�س َّنة واملعتزلة جند لكل من اخلوارج واملُ ْرجِ َئة َر�أ ًيا
خا�صا يف م�س�ألة الوعيد وعقاب من ارتكب مع�صية من امل�سلمني؛ يرى الأ َّولون
ًّ
�أن من ارتكب مع�صية ومل َي ُتب منها قبل موته ميوت كاف ًرا و ُي َخ َّل ُد طب ًعا يف النار.
ومن العجيب �أنهم مع هذا ال َّت َط ُّرف ال�شديد يف مذهبهم ،الذي زاد يف �شدته
عن مذهب املعتزلة ،يحاولون هم �أي�ضً ا اال�ستناد يف ا�ستيِحائه واال�ستدالل له
من القر�آن( .)1ويرى الآخرون �أنه على العك�س مما ذهب �إليه اخلوارج واملعتزلة،
( )1انظر مث ًال الإ�سفراييني (تب�صري)� ،ص  29 ،26الرازي (حم�صل)� ،ص � 175أ�صل هام�ش رقم � 1أي�ضً ا؛ الإيجي
(عقائد)� ،ص � 175شرح وحا�شية.
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ال ي�صح احلكم على مرتكب املع�صية الكبرية ،ال ب�أنه كافر كما يرى اخلوارج وال
فا�سق كما يرى املعتزلة .ومن �أجل هذا ال ي�صح القول ب�أن جزاءه �سيكون اخللود
يف النار ،بل يجب �إ ْر َجا ُء احلكم يف ذلك هلل وحده .بل �إن بع�ض ه�ؤالء املُ ْرجِ ئة
يذهب يف ال َّت َفا�ؤُل �إىل حد القول ب�أنه ال َت ُ�ض ُّر مع الإميان مع�صية كما ال َت ْنفَع مع
الكفر طاعة(.)1
والآن بعد ما ر�أينا من هذا اخلالف ،ورجوع كل من الفريقني املتنازعني
�إىل القر�آن واحلديث ،يف تكوين املذهب ويف اال�ستدالل له؛ ما الذي ميكن �أن
نراه �أخ ًريا.
نبد�أ مبالحظة �أن املعتزلة حني �أوجبوا َعد ً
ْال على اهلل �إثابة املطيع ،باعتبار
�أن عمل اخلري ع َّلة ال�ستحقاق اجلزاء عليه ،كانوا متفائلني �أكرث من �أهل ال�سنة.
ه�ؤالء يرون �أن اهلل قد ُيثيب هذا املطيع اخليرِّ  ،كما قد يعاقبه ،و�أنه بهذا ال يكون
ظاملًا ،وذلك لأن الظلم �إمنا يكون ممن يت�ص ّرف فيما ال ميلك على ما ال يتفق
وامل�صلحة مث ًال� .أما اهلل مالك الأمر كله والنا�س جمي ًعا ،فهو يت�صرف كما يريد،
وال ُيبايل ،كما �سبق �أن ذكرنا عن الغزايل« :لو غفر جلميع الكافرين وعاقب جميع
امل�ؤمنني»! وحني نذكر �أن املعتزلة كانوا يف ناحية �إيجاب الثواب متفائلني �أكرث من
خ�صومهم ،نذكر �أنهم يف الناحية الأخرى ،ناحية �إيجاب عقاب العا�صي �إىل حد
( )1انظر مث ًال من كتب علم الكالم الإ�سفراييني (تب�صري)� ،ص  ،60وهام�ش رقم  1منها �أي�ضً ا.
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تخليد مرتكب الكبرية غري التائب يف النار ،كانوا مت�شائمني �إىل حد كبري ،وذلك
بحق متفائلني؛ �إذ لهم �أن
على عك�س خ�صومهم �أهل ال�سنة الذين ُيعتربون هنا ٍّ
يقولوا كما جاء يف القر�آن :ﱹﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐﱸ [الن�ساء .]116 /كما لهم �أن يذكروا �أي�ضً ا قوله :ﱹ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﱸ [الزمر .]53 /و�إن املرء ليق�ضي عج ًبا هنا حني يقر�أ هذه
الآية ،التي تفي�ض بالرحمة واحلنان من اهلل بالن�سبة ملن �أ�سرف على نف�سه يف
الآثام ،والتي مع هذا مل متنع املعتزلة من الذهاب �إىل تخليد مرتكب الكبرية يف
النار!
حد ما �أن َي َر ْوا �أنهم
من �أجل هذا لنا �أن نقول ب�أنه و�إن ُح َّق للمعتزلة �إىل ٍّ
منطقيون يف مذهبهم حني �أوجبوا ترتيب اجلزاء احل�سن على العمل احل�سن،
واجلزاء ال�سيئ على العمل ال�سيئ ،ف�إنه مع هذا لي�س من املنطق يف �شيء ،بل
وال من العقل� ،أن يذهبوا يف هذا ال�سبيل �إىل َح ّد القول ب�أن من فعل كبرية ومات
عنها بال توبة كان خال ًدا �أب ًدا يف النار! �إ ًذا ،ماذا يكون الفرق بينه وبني الكافر!
حاجه هذا العا�صي ب�أنه لي�س من العدل بحال �أن يخلد
ومباذا يجيبه اهلل تعاىل لو َّ
لأجل ذنب واحد يف النار كغري امل�ؤمن! العدل الذي يحر�ص عليه املعتزلة حتى
جعلوه �أ�ص ًال ها ًّما من �أ�صول مذهبهم اخلم�سة ،والذي من �أجله �أوجبوا على اهلل
ما �أوجبوا من الثواب والعقاب!
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�إن للمعتزلة �أن يقولوا �إن مذهبهم يف هذه النقطة له ما ي�سنده من القر�آن
واحلديث؛ �أما احلديث فكما �سبق �أن َر َو ْينا قري ًبا يف �سبيل اال�ستدالل ملذهبهم،
و�أما القر�آن فمث ًال �آية الن�ساء ( )93 :4اخلا�صة بجزاء القاتل .هذا حق ،ولكن �أما
كان يجب ،رعاية للعدل الذي يحر�صون على �إدخاله عن�ص ًرا يف ت�صور اهلل كما
نعرف ،ت�أويل الآية و�أمثالها َو َذ ْي ِنك احلديثني �أي�ضً ا كما فعل �أهل ال�سنة! نعتقد
�أن هذا كان واج ًبا ،و�أنه يكون �أقرب للحق �إن مل َي ُك ْن ُه متا ًما .وهذا الت�أويل ميكن
ب�أن جنعل ،مث ًال ،اخللود يف الآية كناية عن املُ ْكث الطويل يف النار؛ ويحمل ما
جاء يف احلديثني؛ من حترمي اجلنة على قاتل نف�سه وعلى ِّ
غا�ش رع َّيته ،على �أن
كل منهما �أ َّو ًال َّ
اجلنة تكون محُ ّرمة عليهما حتى ينال ٌّ
حظه من العقاب تكف ًريا
عما عمل .وبعد هذا ،فيما يخت�ص باحلديثني �أي�ضً ا ،نرى �أن الأمر جاء فيهما
على الإطالق من غري هذا الت�أويل الذي نتقدم به ،بيانًا لفظاعة هاتني اجلرميتني،
نعتقد �أن الت�أويل هكذا� ،أو بطريق �آخر معقول ،ال بد منه؛ وبخا�صة --كما الحظ
الرازي� -أن الآيات الواردة يف الوعد والغفران �أكرث عد ًدا من الأخرى الواردة يف
الوعيد والعقاب ،وبخا�صة �أي�ضً ا �أن من �آيات ال َّنمط الأول ما يدل ب�صراحة ال
َل ْب�س فيها على �أن احل�سنات ُي ْذ ِه نْب ال�سيئات ،كما عرفنا فيما �سبق.
وبعد هذا وذاك ،للم�س�ألة ناحية �أخرى لها خطرها و�أهم َّي ُتها �سبق �أن �أ�شرنا
�إليها؛ يرى املعتزلة �أن اهلل �أخرب يف القر�آن بثواب ُم َر َّتب على العمل اخلري ،وبعقاب
مرتب على العمل ال�شر ،و�أنه لهذا يجب �أن يتحقق كل ذلك ،و�إال للزم الكذب
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يف �إخبار اهلل الذي ال يخرب طب ًعا �إال مبا ُيطا ِبقُ علمه القدمي( .)1ويرى �أهل ال�سنة
�أن هذا الوعد والوعيد لي�س �إخبا ًرا من اهلل ،ال بد �أن يتحقق ،بل ذلك جمرد
وعد ووعيد ،له �أن يحقِّقهما ،كما له �أن يرجع عنهما يف الدار الأخرى� ،أي بعد
�أن يكونا قد �أ َّديا املق�صود منهما يف هذه الدار الدنيا :من الرتغيب يف عمل اخلري
والتخويف من عمل ال�شر.
حقيقة� ،إنه لو اعتربنا �أن ما تكلم عنه القر�آن من ثواب وعقاب �إخبار من
اهلل َع َّما ق ّرر �أز ًال ،يلزم �أن نقول مع املعتزلة ب�أن هذا كله �سيتحقق حت ًما يف الدار
الأخرى ،حتى يكون اهلل �صادقًا فيما �أخرب به ،ولكن القول بتحقُّق كل ما �أوعد
به قد ال يتفق والعدل ،وبخا�صة ما يت�صل مبرتكب الكبرية كما بينا �آنفًا .ثم لي�س
من الالئق يف جانب اهلل تعاىل �أن نقول ب�أن اهلل وعد و�أوعد من باب الإن�شاء ،ال
الإخبار ،للترَّْ غيب والترَّْ هيب كما ُي َعبرِّ بذلك �أهل ال�سنة ،و�إال كان ذلك ُم ْ�ش ِع ًرا
ب�شيء من عدم اجلِد والدقَّة يف التعبري من جانب اهلل ع َّز ّ
وجل� ،إ ًذا� ،إ َذا كان ر�أي
كل من الفريقني فيه جانب غري مقبول� ،أفلي�س الأقرب للحق �أن نذهب �إىل �أن
ما جاء يف القر�آن من وعد ووعيد لي�س �إخبا ًرا عما قرره �أز ًال ،فيجب �أن يتحقق
يف الدار الأخرى ،كما �أنه لي�س �إن�شاءات ُق ِ�صد بها الترَّْ غيب والترَّْ هيب ،فهذا ما
()1يظهر �أن ال�شيخ حممد عبده املفكر امل�صري املعا�صر� ،أو الأ�ستاذ الإمام كما هو معروف ،ينحاز �إىل هذا الر�أي،
انظر الإيجي (عقائد)� ،ص  176و � 177إذ �صرح بذلك يف حا�شيته ،ونقد ب�شدة تعبري �أهل ال�سنة� :إن �أثاب اهلل
فبف�ضله ،و�إن عاقب فبعدله لأنه ال حق لأحد عليه.
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ال يليق يف جانب اهلل� .إن ما جاء يف القر�آن من هذا لي�س �إال من باب الت�شريع
يف ر�أينا .نريد �أن نقول �إن اهلل بهذا الت�شريع بينَّ �أن من فعل هذا �أو ذاك من
�أعمال اخلري ي�ستحق كذا �أو كذا من الثواب ،ومن ك�سب هذا �أو ذاك من ال�شرور
ي�ستحق كذا �أو كذا من العقاب.
ويف احلق� ،أن امل�ش ِّرع العادل الذي يريد اخلري ملن ي�شرع لهم ،يجب �أن
حدد من ثواب وعقاب ،ليكون يف الأول داف ًعا
يعمل ل�سيادة ت�شريعه بتنفيذ ما َّ
للخري ،ويف الثاين زاج ًرا عن ال�شر ،ولكن الأمر مو�ضوع النزاع هنا لي�س كذلك.
�إن الكالم هنا هو الثواب والعقاب يف الدار الأخرى� ،أي يف زمان غري هذا الزمان
الذي نعي�ش فيه ،وحالة غري احلالة التي نحن عليها� ،أعني زمانًا ،وحالة لن يجدي
فيهما الثواب بق�صد الدفع للخري� ،أو العقاب بق�صد النهي عن ال�شر؛ وذلك لأن
الدار الأخرى لي�ست دار تكليف وعمل ،و�إذا كان الأمر كذلك ،فاهلل باعتباره
ُم�شَ ِّر ًعا �سيثيب حت ًما على عمل اخلري لأن �أمره �أُطيع ،ولأنه وعد بهذا ولي�س �أوىل
منه بالوفاء! و�سيعاقب على ال�شر عقابًا ينا�سبه ،ال بالتخليد يف النار الرتكاب ذنب
واحد مهما كان كب ًريا ،لأن �أمره ُع ِ�ص َي ومل َي ْرع له العا�صي ُح ْر َمةً� ،أو يعفو �إن �شاء
لأن الأمر يخت�ص به وحده ،ولأن العفو عند املقدرة �أليق بالكرمي ،فكيف مبن هو
مع كرمه البالغ عظيم الرحمة! وكيف وهو يقول ،كما ذكرنا من قبل :ﱹ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ

ﯚ ﱸ [الزمر.]53 /
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الد َواين
للجالل َّ
وجند من اخلري ،ونحن نتقدم بهذا الر�أي� ،أن نذكر كلمة َ
�شارح العقائد ال َع ُ�ضد َّية ،و�إن كان فيها طول ،مل َي ْب ُعد فيها كاتبها يف �آخر الأمر
من ناحية النتيجة العملية عن هذا الر�أي الذي نرى� .إنه يقول« :واعلم �أن بع�ض
العلماء ذهب �إىل �أن ا ُخل ْل َف يف الوعيد جائز على اهلل تعاىل ،وممن �صرح بذلك
الواحدي يف تف�سريه الو�سيط يف قوله تعاىل يف �سورة الن�ساء ﱹ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﱸ [ .]93الآية حيث قال :والأ�صل
يف هذا �أن اهلل تعاىل يجوز �أن ُي ْخ ِلف الوعيد ،و�إن كان ال يجوز �أن ُي ْخ ِلف الوعد
[ح َذف ُْت ال�سند] قال :من وعده
وبهذا وردت ال�سنة عن ر�سول اهلل عليه ال�سالم َ
اهلل على عمله ثوابًا فهو ُم ْنجِ ُزه له ،ومن �أوعده على عمله عقابًا فهو باخليار وعن
الأ�صمعي قال :جاء عمرو بن ُعبيد(� )1إىل �أبي َع ْمرو بن العالء( )2فقال :يا �أبا
عمرو! �أ ُي ْخ ِل ُف اهلل وعده؟ قال :ال؛ قال �أفر�أيت من �أوعده اهلل تعاىل على عمله
يت يا �أبا عثمان! �إن
عقابًا �أنه يخلف وعيده فيه! فقال �أبو عمرو :من ال ُع ْجمة �أُ ِت َ
الوعد غري الوعيد� .إن العرب ال َت ُع ُّد عي ًبا وال خُ ْلفًا �أن َت ِع َد �ش ًّرا ثم ال تفعله ،بل
ترى ذلك كر ًما وف�ض ًال .و�إمنا ا ُخل ْلف �أن َت ِعد خ ًريا ثم ال تفعله .قال ف�أراين هذا يف
كالم العرب؛ قال نعم� ،أما �سمعت قول ال�شاعر:
وعدته	لمَ ُخْ ُ
لف �إي َعادي و ُم ْنجِ ُز َم ْو ِعدي!
و�إين و�إن �أ ْوعدته �أو ْ
( )1هو املعتزيل الزاهد امل�شهور ،توفيِّ عام 142هـ 759 -م.
(� )2أحد القراء ال�سبعة واللغويني الكبار بالب�صرة ،تويف عام 154هـ 770 -م.
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مذهب الكرام ،و ُم�سْ َت ْح َ�س ٌن عند كل �أحد خلف
والذي ذكره �أبو عمرو ُ
الوعيد ...ولقد �أح�سن يحيى بن ُمعاذ يف هذا املعنى حيث قال :الوعد والوعيد
حق؛ فالوعد حق العباد على اهلل� ،إذ �ضمن لهم �أنهم �إذا فعلوا كذا �أن يعطيهم
كذا ،ومن �أوىل بالوفاء من اهلل! والوعيد َح ُّق ُه تعاىل على العباد� ،إذ قال ال تفعلوا
كذا ف�إين �أعذبكم ،ففعلوا؛ ف�إن �شاء عفا ،و�إن �شاء �أخذ ،لأنه حقه تعاىل ،و�أوالهما
بر ِّبنا العفو والكرم ،لأنه َع ُف ٌّو غفور»(.)1
وبعد هذا �أ�شار الدواين �إىل الر�أي الذي نراه من �آيات الوعد والوعيد،
وبخا�صة هذه على �أنها �إن�شاءات يجوز �أن تتحقق ويجوز �أ َّال تتحقق ،تب ًعا لإرادة
اهلل وعدالته ورحمته ،وذلك حتى ال تكون �إخبا ًرا فيلزم الكذب فيها �إن مل
تتحقق يف الدار الأخرى .وهذا حيث يقول(:)2
«اللهم �إال �أن تحُْ َم َل �آيات الوعيد على ا�ستحقاق ما �أوعد به ،ال على وقوعه
بالفعل» .ويف الآية املذكورة �إ�شارة �إىل ذلك حيث قال :ﱹ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚﱸ [الن�ساء� ،]93/أي جزا�ؤه امل�ستحق هو اخللود .ذلك ما �أردنا من
الر�أي الذي نتقدم به ،من �أن هذه الآيات ت�شريعات؛ ال �إخبارات وال �إن�شاءات
للرتغيب والرتهيب.
( )1الإيجي (عقائد) ال�شرح� ،ص .176
( )2امل�صدر نف�سه.
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بهذا الر�أي الذي نراه نكون قد ح َّق ْقنا للمعتزلة ما يحر�صون عليه من
وجوب �إثابة املطيع عد ًال ،لأن اهلل وعد بذلك َو َو ْعده ال�صدق ،وال �أحد �أوىل منه
بالوفاء كما ذكر ذلك بنف�سه يف القر�آن! كما نكون قد جعلنا من املحتمل ،بل
من الراجح �أن يغفر اهلل لبع�ض الع�صاة ،وال يكون ذلك كذبًا يف �إخباره ،الأمر
الذي يخافه املعتزلة وغري املعتزلة طب ًعا ،كما ال يكون كذلك ترهي ًبا وترغي ًبا ،على
ما يذهب �إليه �أهل ال�سنة ،وهو ما ال يليق بجانب اهلل تعاىل .وبخا�صة� ،أن هذا
الغفران لبع�ض الع�صاة ح�سب �إرادة اهلل هو من حقه وحده ،ما دام هو م�ش ِّر ًعا ال
خم ًربا .وبخا�صة �أي�ضً ا �أن عدم تخليد الع�صاة ،على ما يرى بع�ض املعتزلة � ًَ
أخذا
من ظاهر بع�ض الآيات ،هو �أقرب للعدل� ،إن مل نقل هو العدل الكامل الواجب
ن�سبته هلل تعاىل.
وبعد ،بعد ما تقدم من امل�شاكل التي تع َّر�ضنا لبحثها لدى ال ِف َرق الهامة
خا�صا بذات اهلل ،وما
من املتكلمني على �ضوء القر�آن؛ ومن هذه امل�شاكل ما كان ًّ
خا�صا �أخ ًريا
خا�صا بالفعل بني اهلل والإن�سان ،وما كان ًّ
خا�صا ب�صفاته ،وما كان ًّ
كان ًّ
بالإ�ضالل والهداية والوعد والوعيد -نقول بعد هذا ،بقي �أن نبينِّ كيف �أن القر�آن،
مبا ا�شتمل من الآيات التي بحثناها ،دعا و َقبِل تلك املذاهب والآراء الفل�سفية التي
عرفت عن املتكلمني .ثم بعد ذلك علينا �أن نبني �أثر القر�آن باعتباره عام ًال من العوامل
يف تفل�سف امل�سلمني ،وما يجب �أن ن�ستخل�صه من در�س ُطرق الفرق الكالمية يف
تف�سري القر�آن �أو ت�أويله وغاياتها ،وبذلك يتم البحث كله بف�ضل اهلل تعاىل.

نتيجة وخامتة

والآن ،بعد هذه الدرا�سة ،ما هي النتيجة التي ن�ستخل�صها منها؟ لقد �سبق
لنا فيما تقدم �أن �أ�شرنا �أثناء البحث �إىل بع�ض ما ي�ستنتج منه ،ولكننا نرى �أخ ًريا
�ضرورة ا�ستخال�ص النتيجة العامة لهذه الدرا�سة.
لقد تبني لنا �أو ًال من الف�صل الأول ،اخلا�ص ب�أن القر�آن يدعو بطبيعته �إىل
التفل�سف� ،أن القر�آن دعا حقًّا وما يزال يدعو قارئه �إىل التفكري بعقله ،و�إىل حماولة
الو�صول �إىل حقائق �أخرى من طريق الذوق والقلب .ها هو ذا بعدما ي�شري �إليه من
�آيات اهلل يف النا�س والأر�ض وال�سماء وما بينهماُ ،ي�سمعنا هذه العبارات ونحوها:
ﱹﭸ

ﱹﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﱸ [الرعد،]4/
ﭹﱸ [الأنعام ،]126/ﱹ ﯾ ﯿﱸ [يون�س .]24/كما
ن�سمعه يقول :ﱹﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﱸ [ق� .]37/أي ملن �أ�صغى ملا يلقى �إليه ،و�أعمل فيه عقله وتفكريه،
فلم يكن حا�ض ًرا فقط بج�سمه.
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وتبني لنا من بحث الآيات التي تعر�ضت لأمهات امل�شاكل الفل�سفية التي
عرفناها عن «املتكلمني» �أنها كانت يف جمموعها من وحي القر�آن ،ال فرق بني
مذهب �أهل ال�سنة ،ومذهب امل�ش ِّبهة ،ومذهب املعتزلة.
ومن دالئل ذلك ،وهذا ما تبي َّناه فيما �سبق� ،أن بع�ض احلنابلة – على
تقواهم وورعهم -ذهبوا �إىل «الت�شبيه» الذي ال يتفق والعقل ،وذلك ب�سبب
مت�سكهم بحرفية الن�صو�ص القر�آنية التي ت�شري �إليه.
ّ
ومن دالئل ذلك �أي�ضً ا ما عرفناه من �أن ال�سيدة عائ�شة �أم امل�ؤمنني ،وزوج
حدثك �أن ر�سول اهلل ر�أى ربه فقد كذب ،والقر�آن
الر�سول  تقول ب�أن من َّ
يقول :ﱹﭥ ﭦ ﭧﱸ[الأنعام.]103/
ال�سني املعروف ُي َ�ص ِّرح
ومن هذه الدالئل �أي�ضً ا� ،أن الإمام الطربي ِّ
املف�سر ُّ
كما عرفنا ب�أن الذي منعه و�أ�صحابه من القول ب�إنكار �أن اهلل ُي َرى هو �أنه جاء يف
القر�آن قوله تعاىل :ﱹﭙ ﭚ ﭛ  .ﭝ ﭞ ﭟ ﱸ[القيامة.]23-22/
و�أخ ًريا ،لعل من تلك الدالئل كذلك ما ذهب �إليه �أهل ال�سنة من �أن هلل
�أن ُي ّ
�ضل من ي�شاء كما له �أن َي ْه ِدي من ي�شاء ،و�أن له �أن يعاقب من ي�شاء مبا ي�شاء،
حتى املطيع بالعذاب والعا�صي بالثواب ،وهذا وذاك مع خمالفته لعدالة اهلل ،ال
ل�شيء� ،إال لأن بع�ض الآيات القر�آنية قد ت�شري �إىل هذا الر�أي.
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ذلك فيما نعتقد وا�ضح �إىل درجة �أننا ال نبالغ �إذا قلنا ب�أنه لوال القر�آن
ا�ستمدها �أ�صحابها �أو
ما عرف تاريخ الفكر الإ�سالمي �أكرث هذه املذاهب التي
ّ
�أقاموا الأدلة عليها من القر�آن نف�سه .و�آية هذا �أن تفكري الفال�سفة من غري رجال
علم «الكالم»� ،أمثال الفارابي وابن �سينا وابن ر�شد ،مل ينت ِه �إىل نحو مذاهب
املتكلمني؛ لأن ه�ؤالء الفال�سفة مل ي�ستوحوا القر�آن يف تكوين مذاهبهم وبنائها،
و�إن كانوا حاولوا �أحيانًا �أن ي�ستدلوا منه على بع�ض ما ذهبوا �إليه.
ومن �أجل ذلك ،ال يكون من احلق متا ًما ما ذهب �إليه « ِت ِّن َمان »Tennemann
من �أن جملة عوائق وقفت تقدم امل�سلمني يف الفل�سفة ،وهذه العوائق ترجع �إىل
كتابهم املقد�س الذي يتعار�ض ونظر العقل احلر (.)1
وجه امل�سلمني للتفل�سف ،و�أوحى بكثري من
لكن القر�آن و�إن كان قد دفع �أو ّ
الآراء واملذاهب الفل�سفية ،ف�إن هناك عوامل �أخرى بجانبه كان لها �أثرها فيما �أُ ِثر
عن امل�سلمني من فل�سفة ،فما هو �إذن �أثره بجانب هذه العوامل؟
حقيقة ،نحن نعرف �أن الإن�سان حيوان مفكر بطبيعته ،و�أن الإن�سان باعتباره
�إن�سانًا فيل�سوف �إىل حد كبري �أو قليل؛ فال ينبغي �إذن �أن نلتم�س لتفل�سف �أمة من
أجنبي عنها.
الأمم؛ العرب �أو غري العرب� ،أ�سبابًا كلها � ّ
( )1الوجيز يف تاريخ الفل�سفة ،ترجمة فيكتور كوزان عن الأملانية ،طبع باري�س� ،سنة 1839م� ،ص .359
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ولكن من احلق مع هذا� ،أنه كان لتفل�سف امل�سلمني عوامل �أجنبية عن
القر�آن العظيم �أي�ضً ا ،ونعني بذلك ات�صالهم بالفل�سفة اليونانية بطريق اختالطهم
َبح َم َل ِتها من ال�سريانيني وغريهم �أو ًال ،ثم بنقلها للغة العربية ثان ًيا.
�إذن ،كان مما دفع امل�سلمني للفل�سفة القر�آن �أو ًال ،ثم ما عرفوه ونقلوه من
الترُّ اث الإغريقي ثان ًياّ ،
وكل من هذين العاملني كان له �أثر خا�ص به.
وجههم القر�آن بقوة للتفكري ودفعهم بقوة �إىل ا�ستعمال العقل ،وكان
لقد ّ
م�صد ًرا �أ�صي ًال لأكرث ما نعرف من مذاهب «املتكلمني» .هذا حق ،ولكن القر�آن
كان مع هذا حاج ًزا َح َال دون نوع �آخر من التفكري؛ التفكري الذي ت�أثر كث ًريا
بالعامل الآخر وهو الفل�سفة الإغريقية؛ حتى �إن بع�ض رجال الدين كفّروا بع�ض
الفال�سفة امل�سلمني؛ �إذ ذهبوا يف ر�أيهم � -أي ر�أي ه�ؤالء البع�ض من رجال
الدين� -إىل ما يتعار�ض مع القر�آن ،وهذا ما يجعل من املمكن القول ب�أن « ِتنمان»
مل يخطئ كل اخلط�أ يف ر�أيه الذي ذكرناه �آنفًا� ،إن كان يريد �أن القر�آن يتعار�ض
ونظر العقل احلر يف ر�أي بع�ض رجال الدين� ،أو نظر العقل احلر الذي ال يقف عند
احلدود التي جاء بها القر�آن.
وف�ض ًال عن ذلك ،ف�إن القر�آن ،مبا جاء به من حلول هي احلق الذي ال ريب
فيه مل�شاكل الألوهية والعامل و�صلة الإن�سان باهلل ،كان له �أثر �آخر �إيجابي يف فل�سفة
امل�سلمني �إنه حقًّا جعل ه�ؤالء الفال�سفة ُيغيرِّ ون من فل�سفة الإغريق كما عرفوها،
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وذلك لتتفق والقر�آن يف هذه امل�شاكل ،وهذا كما بي ّناه يف ر�سالتنا :موقف
ابن ر�شد بني الفل�سفة والدين.
و�أخ ًريا بعد ذلك كله ،ما هو الدر�س الذي ينبغي �أن نفيده من هذه الدرا�سة
للقر�آن من الناحية التي تناولناه فيها؟
نعتقد للإجابة عن هذا ال�س�ؤال �أنه يجب �أن نقرر �أن القر�آن العظيم مل يدر�س
حتى اليوم من هذه الناحية الدرا�سة الكافية� ،أو بعبارة �أخرى �أن «املتكلمني» مل
يعرفوا كيف يفيدون من القر�آن الفائدة الكاملة.

�إن القر�آن ،كما ذكرنا يف مقدمة البحث ،مل ينزله اهلل على الر�سول 

لي�أخذ منه «املتكلمون» �آراءهم ومذاهبهم على اختالفها ،و�إن ك ّلفتهم هذه الآراء
واملذاهب التع�سف يف الت�أويل �أحيانًا لكثري من �آياته ،بل �إنه ف�ض ًال عن تقديره
للعقائد الدينية وتقدمي الأدلة عليها ،يجب �أن نعرف كيف ن�صل بالقر�آن �إىل معرفة
اهلل املعرفة احلقة التي ي�ؤمن بها القلب قبل العقل� ،أي �إىل املعرفة التي ال ي�صل
�إليها العقل وحده.
جدا ،وعلينا �أن نفهمها
�إن الآيات التي ت�ؤدي �إىل هذه املعرفة احلقة كثرية ًّ
حق الفهم .وهذه املعرفة يجب �أن تكون على ر�أ�س الأغرا�ض التي نن�شدها من
درا�سة القر�آن ،فذلك �أوىل من ت�أويل هذه الآية وتلك؛ لتتفق مع مذهب الأ�شاعرة
�أو املعتزلة مث ًال من «املتكلمني» ولي�س لهذا �أوحى اهلل تعاىل القر�آن لر�سوله عليه
ال�صالة وال�سالم.

مراجع البحث
�أو ًال :املراجع العربية
ن�صو�ص
 -1القر�آن الكرمي

�-2صحيح الإمام البخاري ،طبعة بوالق بالقاهرة �سنة 1289هـ ،وطبعة احللبي
بالقاهرة �سنة 1320هـ.
تف�سري ودرا�سات عن القر�آن واحلديث

املرت�ضى ،طبع اخلاجني
 -3الأمايل يف التف�سري واحلديث والأدب ،لل�شريف ال�سيد َ
بالقاهرة �سنة 1325هـ.
 -4تف�سري القر�آن ،لعلي بن عي�سى الرماين ،جزء واحد من تف�سريه الكبري،
خمطوط باري�س رقم .6523
 -5تنزيه القر�آن عن املطاعن ،للقا�ضي عبد اجلبار ،طبع الرافعي بالقاهرة.
-6جامع البيان يف تف�سري القر�آن ،للإمام حممد بن جرير الطربي ،طبع بوالق
�سنة 1330 – 1322هـ.
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 -7الك�شاف للإمام الزخم�شري ،طبع القاهرة �سنة 1354هـ.
-8االنت�صاف من �صاحب الك�شاف ،لأحمد بن حممد بن املنري ،طبع القاهرة
�سنة 1354هـ.
 -9فتح الرحمن بك�شف ما يلب�س يف القر�آن ،لأبي يحيى زكريا الأن�صاري،
خمطوط دار الكتب بباري�س رقم .661
 -10املختار يف احلديث ،للدكتور حممد عبد اهلل دراز ،ج  1طبع القاهرة �سنة
1932م.
 -11مت�شابه القر�آن ،ل�شم�س الدين بن اللبان ،خمطوط باري�س رقم .645
 -12مفاتيح الغيب ،للإمام فخر الدين الرازي ،طبعة بوالق �سنة 1278هـ.
 -13ملتقط جامع الت�أويل ،لأبي م�سلم الأ�صفهاين ،طبع كلكتا بالهند �سنة
1340هـ.
يف الفل�سفة وعلم الكالم

 -14الأربعني (كتاب) يف �أ�صول الدين ،لفخر الدين الرازي ،طبع حيدر �آباد
بالهند �سنة 1353هـ.
-15الإر�شاد ،لإمام احلرمني ا ُجل َويني ،طبعة امل�ست�شرق لو�سياين وترجمته �إىل
الفرن�سية ،باري�س �سنة 1938م.
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 -16اعتقادات فرق امل�سلمني وامل�شركني ،لفخر الدين الرازي ،طبع القاهرة �سنة
1938م.
-17الك�شف عن مناهج الأدلة ،البن ر�شد الفيل�سوف ،طبع ميلري مبيونيخ �سنة
1859م.
 -18التب�صري يف الدين ،للإمام �أبي �إ�ســــحاق الإ�سفراييني ،طبع القـــاهرة
�سنة 1940م.
 -19امللل والنحل ،للإمام حممد بن عبد الكرمي ال�شهر�ستاين ،طبعة لندن.
 -20املنقذ من ال�ضالل ،للإمام �أبي حامد الغزايل ،طبعة دم�شق �سنة 1934م.
 -21املواقف ،لن�صر الدين الإيجي ،طبعة القاهرة �سنة 1357هـ.
-22بغية املرتاد يف الرد على الفال�سفة والقرامطة والباطنية ،للإمام تقي
الدين ابن تيمية ،طبعة القاهرة �سنة 1329هـ.
 -23بيان موافقة �صريح املعقول ل�صحيح املنقول ،البن تيمية ،طبع بوالق �سنة
1331هـ.
 -24متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية ،لل�شيخ الأكرب م�صطفى عبد الرازق ،طبع
القاهرة �سنة 1944م.
 -25رفع �شبهة الت�شبيه ،البن اجلوزي ،طبع القاهرة.
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 -26ر�سالة التوحيد لل�شيخ حممد عبده مع ترجمتها الفرن�سية للأ�ستاذين :ب.
مي�شيل وم�صطفى عبد الرازق ،طبع باري�س �سنة 1925م.
 -27قوت القلوب ،لأبي طالب املكي ،طبع القاهرة �سنة 1310هـ.
 -28مقا�صد الطالبني ،ل�سعد الدين التفتازاين ،طبعة الآ�ستانة.
 -29مقاالت الإ�سالميني ،للإمام �أبي احل�سن الأ�شعري ،طبعة الآ�ستانة �سنة
1939 – 1929م.
يف ال�سرية والتاريخ والرتاجم

-30الإ�صابة يف متييز ال�صحابة ،للإمام ابن حجر الع�سقالين ،القاهرة 1329هـ.
 -31تهذيب تاريخ ابن ع�ساكر ،لعبد القادر الدم�شقي بن بدران ،طبع دم�شق
�سنة 1349هـ.
� -32سرية النبي  ،للإمام �أبي حممد عبد امللك بن ه�شام ،طبع القاهرة �سنة
1346هـ.
 -33كتاب الطبقات الكبري ،للإمام ابن �سعد ،طبع ليدن �سنة 1925م.
 -34ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،للإمام الذهبي ،طبع القاهرة �سنة 1325هـ.
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كتب خمتلفة

 -35التنبيه والرد على �أهل الأهواء والبدع ،طبع الآ�ستانة �سنة 1926م.
 -36اخلطط املقريزية ،القاهرة �سنة 1326 – 1324هـ.
 -37ف�ضل علم ال�سلف على اخللف ،البن رجب احلنبلي ،طبع القاهرة.
 -38مفتاح ال�سعادة ،لطا�ش كربى زاده ،طبع حيدر �آباد.
 -39مقدمة ابن خلدون ،القاهرة �سنة 1322هـ.
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 املراجع الأجنبية:ثان ًيا
1- Blachère (Régis) : Introduction au Coran, Ed. Maisonneuve,
Paris 1947.
2- Goldziher : Le dogme et la loi de l’Islam, Traduction française
par F. Arin, Ed. Geuthner, Paris 1920. Traduction arabe par
Mohammad Moussa et d’autres, Le Caire 1945.
3- Goldziher : Die Richtungen der Islamischen Koranauslegung,
Leyde 1920.
4- Massignon (Louis) : Cours inédits professés à l’Ecole des Hautes
Etudes, Paris années 1945-1946 et 1946-1947.
5- 
Mehren (M. A. F.) : Exposé de la réforme de l’Islamisme
commencée au IIIe siècle de l’Hégire par Abou’l Hassan Ali
El-Ash’ari et continuée par son école.
6- Nyberg (H. S.) : Encyclopédie de l’Islam, article « Al-Mu’tazila ».
7- Strothmann (R.) : Encyclopédie de l’Islam, article « Tasbih ».
8- Tennemann (Guillaume-Théophile) : Manuel de l’histoire de la
philosophie. Traduit de I’allemand par V. Cousin, Paris 1839.

فهر�س تف�صيلي مل�سائل كل ف�صل وبحوثه
الف�صل الأول ()31 - 5
القر�آن والفل�سفة واملجتمع الذي يدعو �إليه

�ش�أن القر�آن و�شمول دعوته ،ما كان عليه العرب من �أديان ،حكم القر�آن
فيما كانوا يختلفون فيه ،ا�شتماله على �أ�صول الفل�سفة احلقة.
 -1الفل�سفة الإلهية والطبيعية :وجود �إله واحد خالق ،طريقة القر�آن يف
التدليل على ذلك� ،شمول علم اهلل ،عدالته ورحمته.
 -2الفل�سفة الإن�سانية واالجتماعية :رفعه �ش�أن الإن�سان ،بيانه احلقوق
والواجبات االجتماعية.
الف�صل الثاين ()69 - 33
طبيعة القر�آن تدعو للتفل�سف

القر�آن كتاب دين وعقيدة ،بدعة القول بالق ََدر ،وبدء معار�ضة بع�ض القر�آن
ببع�ض ،بدء اخلو�ض يف ت�أويل القر�آن� ،أثر الآيات املت�شابهات يف القر�آن ،دفع ذلك
�إىل �ضروب من التفكري الفل�سفي ،ال�سلف ّية وامل�ش ّبهة واملعتزلة ،ظهور كتب يف
«العقل».
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�أثر �أ�سلوب القر�آن يف قبوله للفل�سفة ،دعوته للمالحظة هي دعوة للتفل�سف،
وكذلك دعوته �إىل قيا�س الغائب على امل�شاهد ،وكذلك �أي�ضً ا دعوته �إىل نبذ
التقليد و�إعمال العقل.
الف�صل الثالث ()122 - 71
ذات اهلل و�صفاته

املبد�أ العام لأهل ال�سنة واملعتزلة ،ثم افرتاقهم يف التطبيق ،اتفاقهم على
نفي التج�سيم والت�شبيه عن اهلل تعاىل ،فكرة الت�شبيه و�سبب وجودها ،امل�شبهة
�أ�صناف ،طريقة ا�ستداللهم ب�صفة عامة ،موقف خ�صومهم بالن�سبة للآيات التي
تدل بحرفيتها على الت�شبيه� ،أمور ثالثة هامة تتعلق بالت�شبيه.
لوازم ملذهب املج�سمة وامل�شبهة :كون اهلل يف جهة ،ا�ستقراره على العر�ش،
جواز الن ْق َلة عليه تعاىل ،موقف املعتزلة والأ�شاعرة بالن�سبة لهذه امل�سائل الثالث،
احلق لي�س يف جانب املج�سمة �أو امل�شبهة.
اخل�صومة بني الأ�شاعرة واملعتزلة يف م�س�ألة الر�ؤية وم�س�ألة الكالم ،ر�أي
الأ�شاعرة وا�ستداللهم بالقر�آن جلواز ر�ؤية اهلل ،ا�ستدالل املعتزلة بالقر�آن �أي�ضً ا
لنفيها ،ر�أينا يف امل�س�ألة ،م�س�ألة الكالم ومو�ضع النزاع ،ر�أي امل�شبهة ،مذهب
املعتزلة ،الأ�شاعرة وموقفهم من هذين الفريقني.
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الف�صل الرابع ()196 - 123
العدالة الإلهية

اختالف ت�صور امل�سلمني لقدرة اهلل وعدالته ،م�سائل ثالث يجب بحثها:
-1العمل بني اهلل والإن�سان :مذهب �أهل ال�سنة� ،أثر قدرة الإن�سان يف
ر�أيهم ،مذهب املعتزلة يف حرية الإن�سان يف عمله ،مذهبان متطرفان:
اجلربية والق ََدرِية ،الأ�شاعرة و�سط اجلربية واملعتزلة� ،آيات ي�ؤولها كل
من فريقي الأ�شاعرة واملعتزلة مبا يتفق ومذهبه ،كلمتنا يف هذا اخلالف
بني الفريقني� ،آيات �أخرى �صريحة ت�شهد للمعتزلة.
م�شكلة �إرادة ال�شر وخلقه ،مذهب املعتزلة نفي ذلك خال ًفا للأ�شاعرة،
ا�ستدالل كل من الفريقني بالقر�آن ،كلمتنا يف هذه امل�شكلة.
-2الإ�ضالل والهـداية� ،أهمية امل�سـ�ألة ،ر�أي �أهل ال�سـنة �أو الأ�شاعرة
وا�ستداللهم بالقر�آن ،ر�أي املعتزلة وا�ستداللهم �أي�ضً ا بالقر�آن ،ر�أينا يف
امل�س�ألة.
-3الوعد والوعيد ،حتديد كل من مذهب �أهل ال�سنة ومذهب املعتزلة،
ا�ستدالل �أهل ال�سنة ملذهبهم من القر�آن واحلديث ،ا�ستدالل املعتزلة
كذلك ،هل يجوز تخلف الوعيد؟ ر�أي كل من الفريقني ،ر�أي كل من
اخلوارج واملرجئة ،ر�أينا اخلا�ص.
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نتيجة وخامتة ()201 - 197

�صحيحا ما
مذاهب املتكلمني هي يف جمموعها م�ستوحاة من القر�آن ،لي�س
ً
ذهب �إليه «تنمان» من �أن القر�آن عاق امل�سلمني عن التقدم يف الفل�سفة ،عوامل
�أخرى كان لها �أثرها يف فل�سفة امل�سلمني ،الدر�س الذي ينبغي �أن نفيده من درا�سة
القر�آن من هذه الناحية الفل�سفية.
 نهاية المتن 

معد التقدمي يف �سطور
حممد حلمي عبد الوهاب
–

–

–تخ ّرج يف جامعة الأزهر عام  ،1997وا�صل درا�ساته العليا فح�صل على دبلوم الفكر
الإ�سالمي من كلية الآداب بجامعة عني �شم�س عام  ،1999ثم املاج�ستري فالدكتوراه
مبرتبة ال�شرف الأوىل -من جامعة الزقازيق.
–عمل مدي ًرا لتحرير ف�صلية «رواق عربي» يف الفرتة من  ،2009 - 2007وخب ًريا مب�شروع
برين للحرية حول ال�شرق الأو�سط التابع ملعهد كيتو -وا�شنطن.

من �أبرز الأعمال وامل�ؤلفات العلمية
●

●

●
●

●وال ٌة و�أولياء ،ال�سلطة واملت�صوفة يف �إ�سالم الع�صر الو�سيط ،ال�شبكة العربية للأبحاث
والن�شر ،بريوت.2009 ،
●املُ َّقد�سْ واملُ َّدنَ�س ،الديني وال�سيا�سي يف فكر احلركات الإ�سالمية ،دار العني للن�شر،
القاهرة .2008
●ال�سلطة من الدولة �إىل املجتمع املدين ،الإمارات.2008 ،
●القيم الروحية يف الإ�سالم ،منوذج الت�صوف ،جملة الت�سامح ال ُعمانية ،ال�سنة ال�سابعة،
العدد  ،28خريف .2009

ح ّرر ّ
وقدم للأعمال التالية
●
●

●

عمان.2010 ،
●الإ�سالم واحلداثة ،االن�سحاب الثاين من مواجهة الع�صر ،الأهلية للن�شرّ ،
●العروبة يف القرن احلادي والع�شرين� ،أعمال امل�ؤمتر الذي عقده تيار امل�ستقبل ببريوت،
 28 - 25فرباير .2008
●وطن بال مواطنني  -التعديالت الد�ستورية يف امليزان ،ت�أليف :عمرو حمزاوي ،حممد
ال�سيد �سعيد ،و�آخرون ،مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان.2007 ،

�أع�ضاء اللجنة اال�ست�شارية للم�شروع
2011/2010

رئي�س اللجنة
�إ�سماعيل �سراج الدين (مكتبة الإ�سكندرية) ،م�صر.
�أع�ضاء اللجنة
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هذا الكتاب

ُطبع ألول مرة عام (1378هـ1958 /م) ،ويسعى إلى توضيح عالقة القرآن بالتفلسف ،بتأكيده
أن دعوة القرآن تخاطب الناس جمي ًعا ،على اختالف حظوظهم من العقل والقدرة على التفكير؛ فمنه
ما يتجه للقلب ليتفتح للموعظة ،ومنه ما يتجه للعقل ل ُي ْذعن للمنطق والدليل؛ ومنه ما يشتمل على
الحقيقة سافرة كما يفهمها الجميع؛ ومنه ما يجيء في صورة أمثال يضربها الله للناس.

ورغم أن القرآن كان من أهم العوامل التي دفعت المسلمين للتفلسف؛ الشتماله على مختلف
الجوانب الفلسفية اإللهية والطبيعية واإلنسانية؛ فإن المتخصصين في علم الكالم لم يفيدوا من القرآن
الكريم إفادة كاملة ،للوصول إلى معرفة الله المعرفة الحقة التي يؤمن بها القلب قبل العقل ،والتي
يجب أن تكون على رأس األغراض التي ننشدها من دراسة القرآن.
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