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مفهوم القضاء والقدر عند «ديكارت»
عرض ونقد
Descartes's Concept of The Divine Will and Decree
Presentation and Criticism
إعداد:
د .عبد القادر بن حممد بن حييى الغامدي
األتساذ املاسذد بقاسم ال راتسذت اإلتسالمية بكلية العلوم واآلداب جبذمعة البذحة فرع قلوة
الربي اإللكرتوينAa3ggg@gmail. com :

مفهوم القضاء والقدر عند «ديكارت» عرض ونقد ،د .عبد القادر بن حممد بن حيىي الغامدي

املستخلص
يعرض البحث وينق مفهوم "القضذء والق ر" دن "ديكذرت" يف ماسذئل دقيقة فيه،
كماسألة إرادة هللا تعذىل إضالل العب  ،واجلمع بني الق ر وحرية العب  ،وماسألة خلق الشر،
واحلكمة من وجوده ،وتسببه ،وكيفية تالفيه ،وهي مبذحث يف غذية األمهية تعرض هلذ يف كابه،
وأتثر هبذ كثري من الفالتسفة من بع ه وديكذرت ق نُعت أبنه" :أبو الفلاسفة احل يثة" ،وهذا
يعين أتثريه دلى الفالتسفة احمل ثني من بع ه .والبحث يعرض لعقي ته وينق هذ ببيذن جوانب
الصواب واخلطأ يف ضوء العقل والنقل.
الكلمات املفتاحية :القضذء -الق ر – ديكذرت – الفلاسفة.
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Abstract
The research presents and criticizes Descartes's concept of the divine
will and decree on sensitive issues of creed ، such as
the issue of Allah's will to mislead His servant, ، the combination of will and
the freedom of the servant, ، the issue of the creation of evil ،the wisdom of
its existence ،its cause and how to avoid it. They are very important topics ،
which he dealt with in his books ،which had great influence on many
philosophers after him. Descartes has been described as:
"The Father of Modern Philosophy". This shows his great impact on modern
philosophers after him. The research presents his faith and criticizes it by
showing where he was right and where he was wrong in light of reasoning
and the revealed text.
Keywords:
the divine will – decree – Descartes – philosophy
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املقدمة
احلم هلل رب العذملني ،خذلق كل شيء ،الذي مذ شذء كذن ومذ مل يشأ مل يكن،
احلكيم العليم الرحيم ،وصلى هللا وتسلم دلى نبينذ حمم املبعوث رمحة للعذملني ،ودلى
أصحذبه ،ودلى من تبعهم إبحاسذن إىل يوم ال ين ،أمذ بع ؛
فإن دقي ة القضذء والق ر أح أركذن اإلميذن الاساة ،وهي من أكرب أتسبذب تسعذدة
املرء وطمأنيناه ،أو شقذئه وخوفه وحريته واضطرابه ،إ ا مل يؤمن هبذ دلى الوجه الصحيح ،وق
كثر االضطراب فيهذ ج ًّا ،باسبب أهنذ يف جمملهذ من الغيب الذي ال ياساطيع العقل البشري
أن يصل إىل كنههذ ،وحيذر فيهذ ،وال يفلح فيهذ إال من تسلَّم ِّ
تلقيهذ دن طريق األنبيذء دليهم
الاسالم ،بكذمل الااسليم ،وترك اخلوض فيمذ وراء لك.
وق أشغلت هذه العقي ة البشرية ِّ
املانكبة طريق األنبيذء منذ الق م ،وال زالت تشغل
البشرية إىل اليوم ،ويف كل زمذن؛ ألن فيهذ إشكذالت وأتسئلة كثرية تطرحهذ العقول حتاذج فيهذ
إىل جواب مقنع ،وهيهذت أن يكون لك من غري طريق األنبيذء دليهم الاسالم.
وق كر الفيلاسوف "رنوفييه"( )1أن كل املذاهب الفلاسفية ت ور حول مشكلة
الانذقض املوجود بني فكريت اجلرب واحلرية ،أو اجلرب واالخايذر ،ودلى هذا فكمذ يقول ال كاور
دب الرمحن ب وي ( :فإن املذاهب الفلاسفية لياست غري حمذورة أب ية بني أنصذر هذين الرأيني
وليس مثَّة من ج ي يف أمر الفلاسفة؛ َّ
ألن كل تفكري فلاسفي ي ور حول هذا املوضوع)،
وقذل ( :ورأي "رنوفييه" هذا ميثِّل احلذلة اليت وصل إليهذ اتريخ الفلاسفة يف أواخر القرن الاذتسع
دشر ،وأوائل القرن العشرين)(.)2
وال تزال البشرية ِّ
ماعطشة ملعرفة احلق يف هذه املاسذئل ،وماطلعة إىل من يه يهم فيهذ
تسواء الاسبيل – خذصة أن مشكلة خلق الشر من أهم أتسبذب اناشذر اإلحلذد يف العذمل
الغريب  -فهم يف احلقيقة يف حذجة ملذ جذء به نبينذ حمم صلى هللا دليه وتسلم ،من دقي ة
حول القضذء والق ر مناسجمة مع العقل والفطرة ،مثمرة األمن والطمأنينة والراحة والقوة
( )1شذرل رنوفييه ،فيلاسوف فرناسي ،مؤتسس مذهب "الشخصية" ول تسنة 1815م ،أتثر أبتساذ ه
أوجياست كونت ،تويف تسنة م .1903انظر :موتسودة الفلاسفة (.)525/1
( )2موتسودة الفلاسفة (.)419/1
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والشجذدة؛ فلم يبق وحي منزل حمفوظ غريه.
وهذا البحث ليس إال وتسيلة من وتسذئل إيصذل احلق إىل اخللق ،و لك ب راتسة
مذاهب أكذبر فالتسفة الغرب احمل ثني حول هذه العقي ة ،الذين وصل أثرهم إىل املاسلمني،
بع أن أثَّروا كثرياً دلى األوروبيني ،وبيذن مذ فيهذ من حق أو ابطل ،بعرضهذ دلى الوحي
املنزل ،ومن أكذبرهم "رينيه ديكذرت" امللقب بـ"أبو الفلاسفة احل يثة" ،وله كالم كثري ودميق
وخطري حول الق ر ،حماذج درضه ونق ه يف ضوء العقل والنقل .أمذ نق ه يف ضوء العقل فألن
الرجل نصراين ،ومق ِّ س للعقل .وأمذ من انحية النقل ويف ضوء دقي ة الاسلف الصذحل فهو
إلفذدة من يقرأ البحث من املاسلمني ،كي ال ياأثر بشبهذته القوية ،وهو أيضذً إيصذل آايت
القرآن لغري املاسلمني وإقذمة احلجة دليهم كمذ قذل تعذىل :ﭽ  

     ﭼ [األنعذم.]19 :
الدراسات السابقة:
مل أج دراتسة تسذبقة تعرض وتنق فكر الفيلاسوف " ديكذرت" حول هذه العقي ة
"دقي ة القضذء والق ر" يف ضوء "العقل والنقل" .تكلم الكذتب نظمي لوقذ يف ثنذاي كاذبه
(هللا أتسذس املعرفة واألخالق دن ديكذرت)

()1

لكن هو جمرد درض وشرح من غري نق .

منهج البحث:
هو املنهج الوصفي النق ي ،يعرض فكر ديكذرت من كابه مبذشرة ،مث نق ه يف ضوء
دقي ة أهل الاسنة واجلمذدة.
أهداف البحث:
يه ف البحث – كمذ تسبق – إىل إيصذل احلق ،وهو مذ جذء يف الكاذب والاسنة،
بفهم تسلف األمة – املطَّرد مع العقل والفطرة ،الاسذمل من الانذقض واالزدواجية  -يف هذه
العقي ة العظيمة (القضذء والق ر) إىل املثقفني الغربيني ،والشرقيني ،خذصة مع كثرة االحنراف
يف هذا البذب ،و لك ب راتسة كالم "ديكذرت" وهو امللقب بـ" أبو الفلاسفة احل يثة" ،وخذصة
( )1ص.171-151
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نصرايني ،فأطروحاه هلذه املاسألة فيهذ كثري من الرد دلى األطروحذت امللح ة اليت كثرت
أنه ْ
هذه اآلونة .ويه ف البحث أيضذً إىل الرد  -يف ضوء النقل الصحيح والعقل الاسليم  -دلى
الفلاسفذت الغربية اليت اناشرت هذه اآلونة ،وهو من أدظم أنواع اجلهذد املاعينة دلى أهل
الاسنة واجلمذدة.
خطة البحث:
اقاضت مذدة البحث أن يكون يف هذه املق مة ،وفيهذ أمهية البحث ،وأه افه،
ومنهجه ،وال راتسذت الاسذبقة ،مث متهي  ،وفصالن:
التمهيد ،وفيه مبحثذن:
املبحث األول :ترمجة "ديكذرت" ،ومكذناه يف أورواب ،ومؤلفذته.
املبحث الثذين :مق مذت حول القضذء والق ر.
الفصل األول :مبذحث حول اإلرادة:
املبحث األول :إرادة اإلضالل دن ديكذرت .املبحث الثذين :إرادة اخلذلق وإرادة
املخلوق دن ديكذرت.
املبحث الثذلث :اجلمع بني اإلميذن ابلق ر وحرية إرادة العب دن ديكذرت.
الفصل الثاين :مبذحث حول الشر واخلطيئة دن ديكذرت:
املبحث األول :تسبب وقوع اخلطأ والشر دن ديكذرت .املبحث الثذين :هل هللا يري
الشر
الشر ،وهل الشر يرجع إىل هللا؟ دن ديكذرت .املبحث الثذلث :كيف ناالىف اخلطأ و َّ
دن ديكذرت؟
املبحث الرابع :رد االدرتاض دلى وجود النقص والشر يف املخلوق.
وهذا أوان الشروع فيه ماساعينذ ابهلل تعذىل ،تسذئال إايه تعذىل الااس ي والقبول ،وأن
ينفع به النذس.
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التمهيد

وفيه مبحثذن:
املبحث األول :ترمجة "ديكذرت" ،ومكذناه يف أورواب ،ومؤلفذته.
املبحث الثاين :مق مذت خماصرة حول القضذء والق ر.
املبحث األول :ترمجة "ديكارت" ،ومكانته يف أوروبا ،ومؤلفاته
"رينيه ديكذرت" ،فيلاسوف فرناسي كبري ،ول يف ( 2شعبذن 1004هـ) املوافق (31
مذرس 1596م) يف الهي وهي بل ة صغرية غرب فرناسذ ،وتويف يف (9حمرم 1060هـ) املوافق
ظل حيافظ ألتسذتذته
(  11فرباير 1650م) ،وتلقى تعليمه يف كلية "الفليش" الياسودية ،وق َّ
مقررات دراتسية حينمذ تبني أهنذ يف معظمهذ
يرض َّ
دمذ فيهذ من َّ
فيهذ إبدجذب ش ي  ،لكنه مل َ
ال خترج دن كوهنذ تلقينذ آلراء الق مذء وال تورث معرفة يقينية ،وأن الرايضة هي العلم الوحي
الذي يق م معرفة يقينية(.)1
ويع "ديكذرت" رائ الفلاسفة يف العصر احل يث ،وركنهذ الثذين مع "فراناسيس
بيكون"( ،)2ويف الوقت نفاسه كذن رايضيذً مماذزاً؛ اباكر اهلن تسة الاحليلية ،وكثرياً من
األطروحذت الفلاسفية الغربية اليت جذءت بع ه ،هي انعكذتسذت ألطروحذته ،واليت مذ زالت
تُ َّرس حىت اليوم؛ فكذن بذلك من الشخصيذت الرئياسة يف اتريخ الثورة العلمية .وديكذرت
هو الشخصية الرئياسية ملذهب العقالنية يف القرن 17م(.)3
يُلقَّب "ديكذرت" بـ"أبو الفلاسفة احل يثة" ،وأول من وصفه هبذا الوصف ،فالتسفة

( )1انظر :املوتسودة الفلاسفية املخاصرة ص.189
( )2فراناسيس بيكون ( )1626 - 1561فيلاسوف ورجل دولة وكذتب إجنليزي ،معروف أبثره يف ماسذر الثورة
العلمية دن طريق فلاسفاه اجل ي ة القذئمة دلى " املالحظة والاجريب " .من الذين انابهوا إىل غيذب
ج وى املنطق األرتسطي الذي يعام دلى القيذس .انظر :املوتسودة الفلاسفية املخاصرة ص.145
( )3انظر :اتريخ الفلاسفة الغربية لربتران رتسل الكاذب الثذلث ص 104ومذ بع هذ ،موتسودة الفلاسفة لب وي
( ،)488/1املوتسودة الفلاسفية املخاصرة ص ،189اتريخ الفلاسفة احل يثة ،يوتسف كرم ص.64
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األملذن ودلى رأتسهم "هيجل "( )1و " شلنج "( .)2ويقول "برتران رتسل"(( :)3يعارب "رينيه
ديكذرت" دذدة مؤتسس الفلاسفة احل يثة ،وحبق كمذ أظن) ( .)4وقذل "هيجل"( :إن "رينيه
ديكذرت" هو يف الواقع احملرك األول احلقيقي للفلاسفة احل يثة)(.)5
درض "ديكذرت" أتسس فلاسفاه اجل ي ة تسنة  1628م دلى َّ
أهن ذ تؤلِّف
فلاسفة ماسيحية منذفية لفلاسفة "أرتسطو"( )6والق ِّ يس "تومذ األكويين"( )7فأدجب
( )1جورج فلهلم فري ريك هيجل ( )1831— 1770فيلاسوف أملذين ول يف شاوتغذرت يف املنطقة اجلنوبية
الغربية من أملذنيذ .يعارب هيغل أح أهم الفالتسفة األملذن ،حيث يعارب أهم مؤتساسي املثذلية األملذنية يف
الفلاسفة يف أواخر القرن الثذمن دشر امليالدي .انظر :املوتسودة الفلاسفية املخاصرة ص .512
( )2انظر :الاأمالت يف الفلاسفة األوىل ل يكذرت ،د .دثمذن أمني ص .77وشلنج فيلاسوف أملذين ،وهو
فري ريك شيلنغ ول دذم  1775وتويف يف دذم  1854ويع أح الكبذر الذين صذغوا النظرة
ال ايلكايكية لاطور اجملامع .ويف دذم  1798أصبح اتساذ ا للـفلاسفة يف جذمعة ايينذ .جعل فلاسفة
الطبيعة هي أح اهامذمذته ليناقل بع لك لفلاسفة الروح .انظر :اتريخ الفلاسفة احل يثةص.294
(" )3برتران أرثر ويليذم راتسل" ( ،)1970 - 1872فيلاسوف ودذمل منطق ورايضي ومؤرخ وانق
اجامذدي بريطذين .انظر :املوتسودة الفلاسفية املخاصرة ص ،210موتسودة الفلاسفة (.)517/1
( )4اتريخ الفلاسفة الغربية الكاذب الثذلث :الفلاسفة احل يثة ص.104
( )5بواتسطة :املذاهب الفلاسفية العظمى يف العصور احل يثة ،د .حمم غالب ،دار إحيذء الكاب العربية،
1948م ،ص.69 -68
( )6ارتسطوطذليس ( 384ق .م 322 – .ق .م ) .أكرب فيلاسوف يوانين كذن أح تالميذ أفالطون ،ومعلم
اإلتسكن ر األكرب ،كاب يف مواضيع ماع دة تشمل الفيزايء ،والشعر ،واملنطق ،ودبذدة احليوان ،واألحيذء،
وأشكذل احلكم .وهو مؤتسس دلم املنطق ،قذل شيخ اإلتسالم( :وأمذ أرتسطو وأصحذبه فكذنوا مشركني
يعب ون األصنذم والكواكب ،وهكذا كذن دين اليوانن والروم قبل ظهور دين املاسيح فيهم ،وكذن ارتسطو قبل
املاسيح بنحو ثلثمذئة تسنة ،وكذن وزير االتسكن ر بن فيلبس املق وين الذي تؤرخ له اليهود والنصذرى الاأريخ
الرومي ،وكذن ق هب إىل أرض الفرس واتساوىل دليهذ ) الرد دلى املنطقيني ص .283 :انظر :موتسودة
الفالتسفة ( ،)98/1املوتسودة الفلاسفية املخاصرة ص.38
(" )7تومذ األكويين" راهب دومينيكذين (1274 -1225م) أكرب فالتسفة العصور الوتسطى النصرانية،
وال يزال أتثريه إىل اآلن كبريا يف الكنياسة الكذثوليكية ،قاسيس وق يس كذثوليكي إيطذيل ،وفيلاسوف
والهويت مؤثر ضمن تقلي الفلاسفة امل رتسية .انظر :موتسودة الفلاسفة (.)426/1
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حذرا دلى م واصلة حبثه  ،وإمتذم
به الكذردينذل وكذن أوغاسطينيذً ،وشجعه تشجيعذً ًّ
فلاسفاه خ مة لل ين  ،وص اًّ خل مذت الزاندقة .
ويف املوتسودة الفلاسفية املخاصرة ( ( : ) 1ليس هنذك أدىن شك يف أنه كذن
خملصذً لعقي ته الكذثوليكية  ،فق كذن يعاق أن فلاسفاه دلى وفذق مع اإلميذن ،
وأهنذ هي الطريق الوحي ة للاوفيق بني اإلميذن ومذ أُح رِّز يف دصره من نا ذئج
الاق م يف املعرفة الطبيعية) .
وكذن لفلاسفة "ديكذرت" أدمق اآلاثر يف خمالف أحنذء أورواب .إابن القرن الثذمن
دشر( .)2تقول الكذتبة " جنفيذف روديس لويس" واصفة أثر "ديكذرت" دلى الغربيني والبيئة
الغربية ( :ولق احافل ابلذكرى املئوية الثذلثة لظهور " املقذلة يف املنهج" دذم  ،1937يف
احافذال اتسثنذئيًذ ،مل جير مثله ملقذلة فلاسفية أخرى)(.)3
العذمل أبتسره،
ً
() 4
ومن أهم مذ ق مه "ديكذرت" ألورواب ختليص العقل من نري الاقلي
احملض  ،ونبذ الكثري من خ رافذت الكنياسة  ،ومذ أدخلاه يف ال ين وليس منه  ،ممذ
تسبب اإلحلذد والشك  .وإدطذء العقل شيئذ من حقوقه  .وختليص أورواب من الشك
يف وجود هللا والنفس إىل اليقني  .واجاه يف إبعذد فلاسفة "أرتسطو" ومنطقه دن
الكنياسة وحذرهبذ ودحضهذ  .يقول الشيخ مصطفى صربي ( :فجذء "ديكذرت"
فألغى ثنذئية العقل واإلميذن  ،ابط راح اإلميذن ( ) 5وإدذدة حقوق العقل إليه  ،وخلصه
دورا ج ي ً ا ،
من احلاسبذنية قذضيً ذ دلى الشك باسالح من الشك فذبا أ به ً
واناهت القرون الوتسطى اليت جعلت اإلميذن أصال يف اليقني والعقل اتبعذ له ،
( )1ص.189
( )2انظر :مق مة "مقذل دن املنهج" ص ،27اتريخ الفلاسفة احل يثة ص.97
( )3ديكذرت والعقالنية ص.9
( )4أفردت لذلك مبحثذً يف حبث ماساقل بعنوان (منهج رينيه ديكذرت ) وهو املبحث األول من الفصل األول منه.
( )5أي إميذن الكنياسة املزيف املاعذرض مع احلقذئق كمذ بني الشيخ نفاسه يف الكاذب نفاسه ()215 /2
 واإلميذن يف الكنياسة يعين الااسليم غري املربهن ،ومنه الثذلوث والاجاس وغريه من معاق اهتم البذطلة!!  -ال اطراح وجود هللا وتعظيم ال ين والرد دلى املالح ة الذي جعله ديكذرت من أهم وظذئفه.
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فكذن لك ضربة دلى النص رانية طبعذ) (. ) 1
مؤلفات "ديكارت":
 " -1كاذب العذمل" :كر "ديكذرت" أنه أنفق بعض الاسنني يف ال ْرس يف هذا
الكاذب( .)2ويقول دنه ( :وملذ كنت ق اجاه ت يف شرح أصول تلك احلقذئق يف
رتسذلة منعاين بعض االدابذرات من إ اداهذ ) ( ،)3يقول حممود اخلضريي ِّ
حمقق كاذب
"مقذل دن املنهج"( :يقص كاذبه العذمل . .وكذن ق ب أ الكاذبة فيه يف أواخر دذم
 .) 1629والذي منعه من إ اداه خوفه من بطش الكنياسة .يقول "ديكذرت":
(مضت اآلن ثالثة أدوام منذ اناهيت من الرتسذلة اليت حتاوي دلى كل هذه األشيذء،
أشخذصذ أجلَّة،
وأخذت مراجعاهذ كي أضعهذ بني ي ي طذبع ،دن مذ دلمت أن
ً
دمذ لعقلي من الاسلطة دلى أفكذري ،مل يقروا
وهلم الاسلطة دلى أدمذيل مذ ال يقل َّ
رأايً يف دلم الطبيعة أ اده البعض( )4قبل اآلن بقليل .وال أري أن أقول :إين كنت
دلى هذا الرأي ،لكين أري أن أقول :إنين مل أالحظ فيه قبل اتسانكذرهم ،مذ أتساطيع
مضرا ابل ين أو ابل ولة ) ( .)5وهذا يعين أن ديكذرت يري الامييز بني مذ
أن أتومهه ًّ
يراه حقًّذ يف الكنياسة ومذ يراه ابطال ،وأنه اتساخ م دقله يف الاخلص من بعض
خرافذت الكنياسة .ولكن كر تسبب د م نشر كاذبه هذا ،وهو دلمه مبذ أصذب
"جذليليو" ،ورغباه يف د م إاثرة رجذل ال ين دليه ،الذين كذنوا يعذرضون بش ة
وببطش كل مذ يعذرض طبيعيذت "أرتسطو" الكذ بة .وق نشره فيمذ بع وطبع(.)6
( )1موقف العقل والعلم والعذمل من رب العذملني (.)215 /2
( )2مقذل دن املنهج ص.120
( )3مقذل دن املنهج ،ص.168
( )4يقول احملقق معلقذ هنذ( :يقص ابلبعض غذليليه ،وابألشخذص الذين جيلهم رجذل ال ين الذين كذنوا
خياصون مبراقبة احلركة الفكرية ،ولق أ اع غذليليه يف تسنة  1632كاذبه الذي يقول فيه ب ورة األرض،
ف اناه حمكمة الافايش برومة ،ولق أمت ديكذرت كاذبه العذمل تسنة  )1633حذشية :مقذل دن املنهج،
ص.189
( )5مقذل دن املنهج ،ص.189
( )6برتمجة أميل خويل بعنوان ( العذمل أوكاذب النور) ،دار املناخب العريب ،الطبعة األوىل 1419هـ1999 -م.
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 " -2مقذل دن املنهج " وأمسذه هو" :مقذل يف املنهج حلاسن توجيه العقل والبحث دن
احلقيقة يف العلوم" ( ،)1وهو أول كابه ،وق كر يف كاذبه "الاأمالت" مذ يبني لك،
يقول يف "الاأمالت" (( :)2وق تق مت يف لك "املقذل يف املنهج" ابلرجذء إىل مجيع
من ق جي ون فيمذ كابت مذ ياساحق النق أن يافضلوا بانبيهي إليه).
 " -3أتمالت يف الفلاسفة األوىل" يقول "ديكذرت" يف تسبب أتليفه( :وق تنبأت مبذ ق
جي ه كثريون من صعوبة يف تصور أتسس املياذفيزيقذ ،حذولت أن أشرح أهم مبذحثهذ يف
()3
كثريا مبذ
كبريا ،ولكن زاد حجمه واتضحت مذدته ً
كاذب "أتمالت" ليس يف األصل ً
أضيف إليه من ادرتاضذت؛ أرتسلهذ إيل بص ده أشخذص كثريون من املاجرين ج ًّا يف
العذمل ،ومن ردود قيَّ هتذ دلى تلك االدرتاضذت) ( .)4وكذن رد فيه دلى اهلجمذت
واالدرتاضذت اليت وردت دليه من الالهوتيني والياسوديني.
 " -4مبذدئ الفلاسفة" وهذا كاذبه الرئياسي يف الفلاسفة؛ أه اه لألمرية "إليزابث" كربى
بنذت "فردريك" ملك بوهيمذ .وكاب اإله اء هلذ يف مق ماه.
مه ت أ هذن
أخريا ملَّذ ب ا يل أن تلك الرتسذئل الاسذبقة ق َّ
ويقول " ديكذرت"( :و ً
(.)5
أيضذ أن أنشر هذه "املبذدئ" ) وكذن بني أتليف
أيت ً
القراء لالقي مبذدئ الفلاسفة؛ ر ُ
"مقذل دن املنهج " وهذا الكاذب قريب من اثين دشر تسنة.
" -5انفعذالت النفس" ( ،)6طلبت منه كاذباه األمرية "أليزابت" ،وهو آخر كاذب أص ره
وبني
يف حيذته؛ ياكلم فيه دن انفعذالت النفس من غضب وحزن ورضذ وفرح وحنوهذَّ .
فيه مذهبه يف األخالق.
( )1انظر :مبذدئ الفلاسفة ص.45 -43
( )2ص.47
( ) 3ودنوانه كمذ هو دلى غالفه (الاأمالت يف الفلاسفة األوىل) ترمجه إىل العربية وق م له ودلق دليه:
دثمذن أمني.
( )4مبذدئ الفلاسفة ص.45 -43
( )5مبذدئ الفلاسفة ص.45 -43
( )6طبع برتمجة وتق مي وتعليق :جورج زينذيت .دار املناخب العريب.
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املبحث الثاني :مقدمات حول القضاء والقدر
املقدمة األوىل :معىن القضذء والق ر يف اللغة والشرع:
القضذء لغة :هو احلام والفراغ واإلمتذم ،والق ر يف اللغة :مبعىن الاق ير(.)1
ومهذ يف الشرع مبعىن :تق ير هللا تعذىل األشيذء يف ِّ
الق َ م ،ودلمه تسبحذنه أهنذ تساقع يف
أوقذت معلومة دن ه ودلى صفذت خمصوصة ،وكاذباه تسبحذنه لذلك ،ومشيئاه هلذ ،ووقودهذ
وخ ْل ُقه هلذ(.)2
دلى حاسب مذ ق رهذَ ،
املقدمة الثانية :منزلة اإلميذن ابلق ر من ال ين:
اإلميذن ابلق ر أح أركذن اإلميذن الاساة اليت وردت يف قوله صلى هللا دليه وتسلم دن مذ
تسأله جربيل دليه الاسالم دن اإلميذن ( :أَ ْن تـُ ْؤِّم َن ِّابهللَِّ ،وَم َالئِّ َكاِّ ِّهَ ،وُكاُبِّ ِّهَ ،وُر ُتسلِّ ِّهَ ،والْيَـ ْوِّم
ْاآل ِّخ ِّر ،وتـؤِّمن ِّابلْق ِّر خ ِّريِّه وش ِّرهِّ ) ( ،)3وقذل صلى هللا دليه وتسلمُ ( :كل ش ٍ
يء بَِّق َ ٍر َح َّىت
ُّ َ
َ ُْ َ َ َ َ ْ َ َ
()4
ج ُز َوالْ َكْيس)  ،وق ورد كر الق ر يف القرآن كثرياً ،ومن لك قوله تعذىل :ﭽ
الْ َع ْ
ُ

    ﭼ [القمر .]49 :دن أيب هريرة رضي هللا دنه قذلَ :جذءَ
ذصمو َن رتس َ ِّ
ِّ
ُم ْش ِّرُكوا قُـَريْ ٍ
ت ﭽ 
صلَّى َّ
اَّللُ دليه َو َتسلَّ َم يف ال َق َ ِّر ،فَـنَـَزلَ ْ
ول هللا َ
ش ُخيَ ُ َ ُ
           

  ﭼ( .)5وقذل تعذىل :ﭽ     ﭼ
[األحزاب ]38 :أي :قضذءً مقضيذً وحكمذً مباواتً .وقذل تعذىل :ﭽ  

( )1انظر :معجم مقذييس اللغة ( ،)62/5أتويل مشكل القرآن ،البن قايبة (ص.)442-441
( )2القضذء والق ر ،د .دب الرمحن احملمود ص.40
( )3رواه ماسلم (.)8
( )4رواه ماسلم (.)2655
( )5رواه ماسلم (.)2656
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  ﭼ [الفرقذن.]2 :

قذل النووي( :تظذهرت األدلة القطعيذت من الكاذب والاسنة وإمجذع الصحذبة وأهل
احلل والعق من الاسلف واخللف دلى إثبذت ق ر هللا تسبحذنه وتعذىل) ( .)1وقذل ابن حجر:
(مذهب الاسلف قذطبة أن األمور كلَّهذ باق ير هللا تعذىل ،كمذ قذل تعذىل :ﭽ 
         ﭼ [ احلجر.)2()] 21 :
املقدمة الثالثة :مراتب اإلميذن ابلق ر:
ؤمن أبربع مراتب( ،)3وهي:
ال يام اإلميذن ابلق ر حىت يُ َ
املرتبة األوىل :مرتبة العلم :وهي اإلميذن بعلم هللا احمليط بكل شيء الذي ال يعزب دنه
مثقذل رة يف الاسموات وال يف األرض ،وأن هللا ق دلم مجيع خلقه قبل أن خيلقهم ،ودلم مذ

هم دذملون بعلمه الق مي ،وأدلة هذا كثرية منهذ قوله تعذىل :ﭽ    
     ﭼ [احلشر ،]22 :وقوله تعذىل :ﭽ  
    ﭼ [الطالق .]12 :وقذل تعذىل :ﭽ 
            
           

    ﭼ [األنعذم ،]59 :وهو دليل للكاذبة أيضذً.
املرتبة الثذنية :مرتبة الكاذبة :وهي اإلميذن أبن هللا كاب مقذدير مجيع اخلالئق يف اللوح

احملفوظ ،ودليل هذا قوله تعذىل :ﭽ       
( )1شرح ماسلم (.)155/1
( )2فاح البذري (.)478/11
( )3انظر :العقي ة الواتسطية ص ،107-103شفذء العليل ص.66
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      ﭼ [احلج.]70 :
     
الاسمذو ِّ
اَّلل َم َق ِّذدير ْ ِّ ِّ
ات
وقوله صلى هللا
ب َُّ
اخلََالئق قَـْب َل أَ ْن َخيْلُ َق َّ َ َ
دليه)1وتسلمَ ( :كاَ َ
َ
و ْاألَر ِّ ِّ
ف َتسنَ ٍة)( .
ني أَلْ َ
ض ِبَ ْماس َ
َ ْ َ
املرتبة الثذلثة :مرتبة اإلرادة واملشيئة :وهي اإلميذن أبن كل مذ جيري يف هذا الكون فهو
مبشيئة هللا تسبحذنه وتعذىل؛ فمذ شذء هللا كذن ،ومذ مل يشأ مل يكن ،فال خيرج دن مشيئاه
شيء ،وال ليل قوله تعذىل :ﭽ       
   ﭼ [الكهف ،]24- 23 :وقوله تعذىل :ﭽ   

   ﭼ [الاكوير.]29 :
املرتبة الرابعة :مرتبة اخللق :وهي اإلميذن أبن هللا تعذىل خذلق كل شيء ،ومن لك
أفعذل العبذد ،فال يقع يف هذا الكون شيء إال وهو خذلقه ،وال خذلق غريه ،لقوله تعذىل:
ﭽ   ﭼ [الزمر .]62 :وقوله تعذىل :ﭽ  

 ﭼ [األدراف ،]54 :وقوله تعذىل :ﭽ   ﭼ
[الصذفذت.]96 :

( )1رواه ماسلم ( .) 2653
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الفصل األول :مباحث حول اإلرادة
املبحث األول :إرادة اإلضالل عند ديكارت
ينفي ديكذرت دن هللا إضالل أو إرادة إضالل من يشذء ،مع إثبذته ق رة هللا دليه،
ويرى أن لك من دالمذت النقص والضعف.
نقصذ ،ولئن
يقول ديكذرت( :من احملذل أن يضلَّين هللا؛ إ إن يف اخل اع أو الغش ً
أن اتساطذدةَ املخذددة من ِّ
يكن يب و َّ
تعم املخذددة دليل
دالئم الربادة والقوة؛ فال جرم أن ُّ
دلى الضعف أو دلى اخلبث؛ ومهذ أمران ال ميكن أن يوج ا يف هللا)( .)1وقذل( :من احملذل أن
يشذء هللا أن يضلين)(.)2
ٍ
لضالل
ويقول( :إ ا كذن ممذ يانزه هللا واتسع الكرم والرمحة أن يكون ق خلقين دُرضة
مقي ٍم؛ فيب و كذلك ممذ ال يليق مبقذمه أن أي ن بوقودي يف الضَّالل أحيذانً ،وليس يف
أشك يف أن هذا يقع إب نه )(.)3
اتساطذديت أن َّ
ويف كالم ديكذرت هذا إ ا درض دلى الوحي املعصوم والعقل الاسليم ح يق وابطل؛ أمذ
البذطل فجعله من احملذل أن يضل هللا من يشذء ،وجعله إرادة هللا اإلضالل  -ملن ياساحقه -
من دالمذت اخلُبث والضعف؛ وهو وإن كذن هللا تعذىل ال يظلم أح اً ،وال يضل قومذً بع إ ا
ه اهم حىت يبني هلم مذ ياقون ،ومل يرتك اخللق بال رتسل ،وال كاب تبني هلم احلق ،لكن
ديكذرت قذل( :ممذ ال يليق مبقذمه أن أي ن بوقودي يف الضالل أحيذانً) ،وهذا خطأ كبري.
وكذا أخطأ يف نفيه املخذددة دن هللا إبطالق.
فيقذل :جعله إضالل هللا من يشذء ممذ ال يليق به ،ومن دالمة الضعف ،قول بال دلم،
بل من الكمذل والق رة واحلكمة أحيذانً والع ل إضالل من ال ياساحق اهل اية .فإن هذا
اإلضالل شيء وهللا تعذىل دلى كل شيء ق ير ،لذلك قذل اإلمذم أمح ( :الق ُر ق رة
( )1الاأمالت يف الفلاسفة األوىل ص .170 ،178وانظر منه :ص .164 ،129وانظر :مبذدئ الفلاسفة
ص.70
( )2الاأمالت يف الفلاسفة األوىل ص.179
( )3الاأمالت ص.178 -177
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)1(
: منهذ قوله تعذىل،يضل من يشذء
َّ  ويري أن،يضل من يشذء
ُّ  وق بني تعذىل أنه، )هللا
          ﭽ

 وقذل.]4 : ﭼ [إبراهيم       
          ﭽ:تعذىل
    ﭽ: وقوله،]93 : ﭼ [النحل  
           
        ﭽ: وقوله،]29 :ﭼ [الروم
 ﭽ: وقذل تعذىل،]8 : ﭼ [فذطر      
          
       

:ﭼ [األنعذم       
 فإن، وق آمن هبذ أهل الاسنة واجلمذدة من غري حتريف، وغريهذ من اآلايت الكثرية.]125
 فإن الضالل لو مل يكن هللا، وهو مذ ي ل دليه العقل الاسليم،فيهذ إثبذت الكمذل هلل تعذىل
. وهذا تنقص لكمذل ُملكه،خذلقه لكذن يوج يف ملكه تعذىل مذ ال يشذؤه
 وهو وإن كذن هللا،ومن اخلطأ يف كالم ديكذرت نفي املخذددة دن هللا تعذىل إبطالق
 إال أنه تعذىل خيذدع من خيذدده؛ لذلك مل جيئ يف،ينزه أن خيذدع من ال ياساحق لك
َّ تعذىل
 وأمسذء،أمسذء هللا (املخذدع) هكذا إبطالق؛ ألن املخذددة إبطالق تكون نقصذً وهللا منزه دنه
.هللا كلهذ حاسىن ال نقص فيهذ بوجه
كمذ أنه ال جيوز أن يوصف هللا تعذىل ابملكر والكي واالتساهزاء وحنوهذ وصفذً مطلقذً؛
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ٍ
حينئذ ال يكون كمذالً .لكن من كمذله تعذىل أن ياساهزئ مبن ياساهزئ به أو آبايته أو
ألنه
رتسله وان خيذدع من خيذدده وهكذا يف حنوهذ من الصفذت  ،وهذا من كمذل ق رته وملكه
خيذدع وهو ال ياساطيع مقذبلة لك فهو من
وقهره وقوته ،وهذا ي ل دليه العقل فإن من َ
ِّ ِّ
ني ُخيَ ِّذد ُدو َن
دالمذت الضعف ،لذلك جذء القرآن ابلكمذل هلل تعذىل قذل تعذىل :ﭽإِّ َّن الْ ُمنَذفق َ
اَّللَ َوُه َو َخ ِّذددُ ُه ْم ﭼ [الناسذء .]142 :فذملخذددة كذملكر والكي واالتساهزاء يكون كمذالً إ ا
َّ
ٍ
حينئذ من الكمذل ،وض ه يكون من الضعف والعجز وهللا
كذن دلى وجه املقذبلة ،ويكون
تعذىل منزه دنه .قذل تعذىل :ﭽ      

         ﭼ
[األنفذل .]30 :وهذا مكر أبد اء هللا الذين كذنوا ميكرون برتسول هللا صلى هللا دليه وتسلم.
وقذل تعذىل دن املنذفقني :ﭽ       

         

     ﭼ [البقرة .]15-14 :وهذا
اتساهزاء ابملنذفقني.
حلق الذي يف كالم ديكذرت نودذن:
وا ُّ
األول  :الثذين :إثبذت ق رة هللا دلى إضالل من يشذء ،وهو يفهم من جممل كالمه
أشك يف أن هذا يقع إب نه).
ورمبذ دل دليه قوله ( :وليس يف اتساطذديت أن َّ
دذمذ ،حبيث ال يوج طذئفة مها ية
الثاين :نفيه دن هللا تعذىل إضالل النذس إضالالً ًّ
دلى وجه األرض ،وجعل اخللق ياخبطون يف ضالل مقيم .وهذا مفهوم من كالمه كقوله:
(فيب و كذلك ممذ ال يليق مبقذمه أن أي ن بوقودي يف الضَّالل أحيذانً) ،فإ ا نزه هللا دن
إضالل فرد ،فهو ينفي دنه اإلضالل العذم من ابب أوىل ،وكذا قوله( :ممذ يانزه هللا واتسع
ٍ
لضالل مقي ٍم) ،وتسأتكلم إب ن هللا دن كل نوع دلى
الكرم والرمحة أن يكون ق خلقين دُرضة
ح ة:
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 وهو ق رة هللا دلى إضالل من يشذء فق بينهذ تعذىل يف القرآن يف آايت:النوع األول
 وي ل دلى لك أيضذً اآلايت. وهو ي ل دلى ق رته تعذىل دليه، تسبق كر بعضهذ،كثرية
.الكثرية اليت فيهذ أنه تعذىل دلى كل شيء ق ير؛ فإن اإلضالل شيء فهو داخل حتت الق رة
 حبيث ال يعرفون احلق من،دذمذ
ًّ ً نفي أن يضل هللا تعذىل خلقه إضالال:النوع الثاين
، وهذا النفي ح يق فإن هللا تعذىل رحيم بعبذده، أو تركِّهم من غري أن تقوم احلجة دليهم،البذطل
      ﭽ:واألدلة دلى لك كثرية منهذ قوله تعذىل
      ﭽ
 ﭽ:وقذل

: وقذل تعذىل،]15 :ﭼ [اإلتسراء

،]36 :ﭼ [النحل

  

        
        

. وغريهذ من اآلايت،]71 : ﭼ [الزمر  
: فقذل تعذىل،وق َّبني تسبحذنه أنه إمنذ أضل من أضل باسبب منه ياساحق به لك

 ﭼ         ﭽ

(فلمذ د َ لوا وجذروا دن قص الاسبيل أزاغ
َّ : يقول اإلمذم الطربي يف تفاسريهذ،]5 :[الصف
 وهللا ال يوفِّق إلصذبة احلق القوم الذين اخاذروا: يقول. أمذل هللا قلوهبم دنه: يقول:هللا قلوهبم
     ﭽ: وقذل تعذىل. هـ.الكفر دلى اإلميذن)ا

.]110 : ﭼ [األنعذم       
: قذل هللا تعذىل دن أهل النذر،وبني تعذىل أن تسبب دخول الكفذر النذر هي أدمذهلم

           ﭽ
     ﭽ: وقذل تعذىل،]52 :ﭼ [يونس
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          ﭼ

[الاسج ة .]14-13 :وادرتف أهل النذر بذلك كمذ حكى هللا تعذىل قوهلم ،قذل تسبحذنه:
ﭽ          

     ﭼ [املؤمنون.]106-105 :
واآلايت يف هذا املعىن كثرية.
املبحث الثاني :إرادة اخلالق وإرادة املخلوق عند ديكارت
أثبت ديكذرت حرية العب  ،إال أنه جعلهذ حرية مطلقة ،بل ق غال يف إرادته حىت
أتصور إراد ًة أوتسع من إراديت،
جعلهذ مثل إرادة هللا – تعذىل دن لك  -يقول ديكذرت( :ال َّ
صحيح َّ
أن يف هللا زايدة دلى حرية اإلرادة ،دلمذً وق رة أدلى من دلمي وق ريت ،لكن احلرية
ٌ
()1
يف) .
نفاسهذ؛ أي الق رة دلى إرادة شيء أو د م إرادته ،ليس يف هللا أكثر اتاسذدذً ممَّذ َّ
فهو جعل ق رة هللا ودلمه أدظم من ق رة ودلم املخلوق ،وأنه ال مقذرنة يف لك بني
اخلذلق واملخلوق ،لكنه جعل الق رة دلى اإلرادة دن املخلوق ممذثلة هلذ دن اخلذلق ،وال شك
متثيل من هذا الوجه؛ ألنه مل يقاصر دلى الاشذبه يف املعىن اللغوي ،بل د اه إىل أكثر
أن هذا ٌ
من لك .وهللا تعذىل يقول :ﭽ      ﭼ

جح مذ
[الشورى .]11 :يقول اإلمذم نعيم ابن محذد( :من شبَّه هللا ِبلقه فق كفر ،ومن َ
وصف هللا به نفاسه فق كفر ،وليس مذ وصف هللا به نفاسه وال رتسوله تشبيهذً) (.)2
يف أان ،دون أي وجه
ويقول ديكذرت ( :فمع أن هذه اإلرادة أدظم يف هللا ممذ هي َّ
للمقذرنة؛ و لك إمذ ألن انضمذم املعرفة والق رة إليهذ جيعلهذ أمنت وأش َّ أتثرياً ،وإمذ ألن
( )1الاأمالت ص.172
( )2رواه الذهيب يف الاسري ( ،)610/10و كره يف ( )299/13وقذل :مسعنذه أبصح إتسنذد دن حمم ابن
إمسذديل الرتمذي .وصححه االلبذين يف خماصر العلوص .184 :وقذل الاللكذئي يف اداقذد اهل الاسنة
( :) 936()532/3كره دب الرمحن قذل ثنذ دب هللا بن حمم بن الفضل الصي اوي قذل :قذل نعيم
بن محذد به .ففيه ماذبعة الصي اوي للرتمذي .فذألثر صحيح.
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املوضودذت اليت تاعلق هبذ إرادة هللا كثرية ال حيصرهذ الع ؛ فإهنذ دلى الرغم من هذا ال تب و
يف ،إ ا أان اداربهتذ من حيث هي دلى جهة الصورة ودلى جهة
يل يف هللا أكرب ممذ هي َّ
الاح ي ) ( .)1فذلامثيل دن ه إ ا اداربهذ دلى جهة الصورة ودلى جهة الاح ي  ،وليس فقط
يف املعىن اللغوي ،وواضح من هذا وهللا أدلم الابذس ماسألة الق ر املشرتك دن ديكذرت بني
مذ يوصف به الرب ومذ يوصف به املخلوق دن ه.
ويقول( :ال يصح أن أشكو من َّ
أن هللا مل يهبين حرية اخايذر أو إرادة ات حظ
ٍ
كذف من الرحذبة والكمذل ،فذلواقع أن جتذرب وج اين تشه أبن يل إرادة ضذفية مرتامية ال
حتصرهذ ح ود ،وال حتباسهذ قيود . .حبيث ال أتصور غريهذ أوتسع وأرحب منهذ .وملذ كذنت
القوة؛ فهي دلى وجه اخلصوص األمر الذي جيعلين أحكم أين دلى صورة هللا
إراديت مبثل هذه َّ
ومثذله )(.)2
ف يكذرت يظن أن كون هللا تعذىل أدطذه احلرية الكذملة دلى االخايذر؛ أن حرياه
وإرادته كذملة كإرادة هللا ،وحذول أن يفرق بني إرادة هللا وإرادته بفروق أُخرى إال أن هذا مل
خيرجه من الامثيل من بعض اجلهذت ،فإن حرية املخلوق لياست مطلقة فإنه ال يشذء إال بع
مشيئة هللا تعذىل .وبني إرادة املخلوق وإرادة اخلذلق متيُّز من وجه واشرتاك من وجه ،واالشرتاك
الذي بينهمذ هو املعىن اللغوي ،وهو كلي ال يوج إال يف الذهن ،أمذ يف اخلذرج فال متذثل
ِّ
املشكك أو املاَّفق ،حيث يشرتكذن يف املعىن اللغوي وخيالفذن يف الكيفية
بينهمذ ،وهذا هو
والق ر ،وهذا ابب أخطأ يف فهمه كثري من اخللق .واملشكك هو كمذ قذل اجلرجذين( :الكلي
الذي مل يااسذو ص قه دلى أفراده ،بل كذن حصوله يف بعضهذ أوىل أو أق م أو أش من
البعض اآلخر؛ كذلوجود فإنه يف الواجب أوىل وأق م وأش ممذ يف املمكن)(.)3
وقول ديكذرت( :األمر الذي جيعلين أحكم أين دلى صورة هللا ومثذله) كأنه فهم فهمذً
خذطئذً األثر الذي جذء يف الاوراة( )4ووافقاه الاسنة الصحيحة ،ولفظ الاوراة اليت بني أي ينذ
( )1الاأمالت ص.187
( )2الاأمالت ص .187-186وانظر :مبذدئ الفلاسفة ص.73
( )3الاعريفذت ص.214 :
( )4كذن ديكذرت معظمذ لل ين النصراين ،وق باسطت لك يف حبثي (موقف ديكذرت من ال ين) وق
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()1

اليوم( :وقذل هللا :نعمل اإلناسذن دلى صورتنذ كشبهنذ)  ،ومل يقل :دلى مثذلنذ ،وهو كمذ جذء يف

آدم
احل يث الصحيح دن أيب هريرة رضي هللا دنه دن النيب صلى هللا دليه وتسلم قذل( :خلَ َق هللا َ
صورتِِّّه)( ،)2والضمري هنذ دن احملققني من أهل الاسنة دذئ دلى هللا تعذىل ،أي دلى
دلى َ
وجهُ َشبَ ٍه ال تعرف
صورة هللا ،ولكن ليس املراد الامثيل كمذ فهمه ديكذرت هنذ ،وإمنذ هو ْ
كيفياه ،ويشبه هذا مذ جذء يف الصحيحني من ح يث أيب هريرة رضي هللا دنه أن النيب صلى
(أو ُل ز ِّ
صو ِّرة ال َق َم ِّر لَيلَ َة البَ ْ ِّر)( ،)3ويف رواية
هللا دليه
صورتـُ ُه ْم دلى ُ
مرٍة تل ُج اجلَنَّةَ ُ
وتسلم)4قذلَ ُ َّ :
(
صو ِّرة ال َق َم ِّر لَيلَةَ البَ ْ ِّر ) .فكون وجوههم دلى صورة الب ر
(وج ُ
وه ُه ْم دلى ُ
دن البخذري ُ :
ال يلزم منه أن وجوههم متذثل القمر ،لكن هو شبه من بعض الوجوه وهو النور واجلمذل وحنو
لك .قذل شيخ اإلتسالم ابن تيمية تعليقذً دلى هذا( :وشبه الشيء ابلشيء يكون ملشذهباه له
من بعض الوجوه ،و لك ال يقاضي الامذثل الذي يوجب أن يشرتكذ فيمذ جيب وجيوز وميانع.
 .بل هنذ ثالثة أشيذء ،أح هذ :الق ر املشرتك الذي تشذهبذ فيه ،وهو معىن كلي ال خياص به
أح مهذ ،وال يوج كليذً دذمذً مشرتكذً إال يف دلم ِّ
العذمل .والثذين :مذ خياص به هذا كمذ خياص
الرب مبذ يقوم به من احليذة والعلم والق رة .والثذلث :مذ خياص به اك كمذ خياص به العب
من احليذة والعلم واملق رة ،فمذ اخاص به الرب دز وجل ال يشركه فيه العب  ،وال جيوز دليه
شيء من النقذئص اليت جتوز دلى صفذت العب  ،ومذ خياص به العب ال يشركه فيه الرب وال
ياساحق شيئذ من صفذت الكمذل اليت خياص هبذ الرب دز وجل .وأمذ الق ر املشرتك كذملعىن
الكلي الثذبت يف هن اإلناسذن فهذا ال ياسالزم خصذئص اخلذلق وال خصذئص املخلوق
فذالشرتاك فيه ال حمذور فيه)(.)5

ُح ِّكم بفضل هللا يف جملة جذمعة أم القرى.
( )1تسفر الاكوين (.)26/1
( )2مافق دليه رواه البخذري ( ،)5873وماسلم (.)2841
( )3مافق دليه رواه البخذري ( ،)3073وماسلم (.)2834
( )4ح(.)6187
( )5اجلواب الصحيح (.)444-442/3
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املبحث الثالث :اجلمع بني اإلميان بالقدر وحرية العبد عند ديكارت
يؤمن ديكذرت ابلاق ير الاسذبق من هللا تعذىل لألشيذء ،وإثبذت إرادة العب  ،وهذا ح يق،
لكنه طرح تسؤاالً :كيف ميكن الاوفيق بني احلرية اإلناسذنية ،وبني الاق ير اإلهلي؟ وأجذب أبن
يقيين
فهم لك صعب ودويص بل ممانع دلى املخلوق ألنه مانذهي الفكر ،فقذل( :نعلم بعل ٍم ٍ
أن هللا ق ر األشيذء مجيعذً تق يراً تسذبقذً دلى حصوهلذ ،ولكن مبذ َّ
ج ًّا َّ
أن مذ ق دلِّ ْمنذه دن
هللا من قبل يؤكِّ لنذ أن ق رته ق بلغت من العظمة مبلغذً جيعلنذ من اآلمثني لو خطَر لنذ أنه
ناورط يف صعوابت دويصة
كذن مبق وران أن ْنعمل شيئذً مل يق ِّ ره من قبل .فمن املياسور أن َّ
ج ًّا لو أردان أن نوفِّق بني حرية إرادتنذ وبني أوامر هللا ،وحذولنذ أن نفهم هذتني احلقيقاني،
وكأن دقولنذ تاساطيع أن تانذول حرية اخايذران وتق ير العنذية األزلية فاحيط هبمذ إحذطة .يف
حني أنَّنذ لن جن دنذءً يف الاخلص من تلك الصعوابت إ ا الافانذ إىل أن فكران مانذهٍ ،أن
ق رة هللا الشذملة  -تلك الق رة اليت دلم هبذ كل مذ هو كذئن أو مذ ميكن أن يكون ،بل أراده
منذ األزل -هي ق رة المانذهية .واحلذصل أننذ منلك من العقل مذ يكفي ألن نعرف بوضوح
ومتيُّز أن تلك الق رة يف هللا؛ وليس ل ينذ منه مذ يكفي ألن نفهم م ى تلك الق رة إىل احل
الذي نعلم معه كيف أت ن أبن تكون أفعذلنذ بامذمهذ حرة غري مقي ة ،وإننذ من جهة أخرى
لواثقون من احلرية ود م الاقي القذئمني فينذ حبيث ال نعرف شيئذً بوضوح أكثر ممذ نعرفهمذ؛
ولذلك ال ينبغي أن تكون ق رة هللا الكذملة مذنعة لنذ من هذا االداقذد ،فإن من اخلطأ أن
نشك فيمذ ن ركه جوانب ونعلم ابلاجربة وجوده يف أنفاسنذ؛ ألننذ ال نفهم شيئذً آخر نعلم أنه
ممانع دلى الفهم بطبيعاه) (.)1
هذا كالم ديكذرت ،وفيه أيضذً صواب كثري ،فقوله :إننذ من (اآلمثني لو خطَر لنذ أنَّه
كذن مبق وران أن نعمل شيئذً مل يق ِّره من قبل) هذا ح يق ال شك فيه ،فمن مل يؤمن ابلق ر
فهو دلى ضالل أو كفر فإن اإلميذن ابلق ر أح أركذن اإلميذن الاساة كمذ تسبق كره .وكذلك
إميذنه حبرية العب .
ولكن قوله بصعوبة فهم اجلمع بني حرية العب وبني أوامر هللا أو وبني الق ر ،فهذا
( )1مبذدئ الفلاسفة ص.77 -76
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دن ه ،أمذ دن كثري غريه فال ميانع وال يصعب فهم لك.
فذلق ر أربعة مراتب كمذ تسبق :العلم ،والكاذبة ،واخللق ،واملشيئة.
فذلعلم والكاذبة ال يعذرضذ حرية العب ؛ ألهنمذ ال يلزم منهمذ أن يكون العب ُمكرهذً
دلى الفعل ،بل مهذ كذشفذن ملذ تسيخاذره العب ؛ ألن هللا تعذىل يعلم الشيء قبل وقوده ،فعلم
مذ تسيخاذره العب من غري إكراه ،وكابه دليه ،وكذلك اخللق واملشيئة ،لذلك نُقل دن كثري
من أئمة الاسلف( :انظروا الق رية ابلعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا) ( ،)1قذل
ابن رجب( :يري ون أن من أنكر العلم الق مي الاسذبق أبفعذل العبذد ،وأن هللا تعذىل قاسمهم
قبل خلقهم إىل شقي وتسعي  ،وكاب لك دن ه يف كاذب حفيظ فق كذب ابلقرآن فيكفر
بذلك ،وإن أقروا بذلك وأنكروا أن هللا خلق أفعذل العبذد وشذءهذ وأرادهذ منهم إرادة كونية
ق رية فق ُخصموا؛ ألن مذ أقروا به حجة دليهم فيمذ أنكروه ،ويف تكفري هؤالء نزاع مشهور
بني العلمذء ،وأمذ من أنكر العلم الق مي فنص الشذفعي وأمح دلى تكفريه وكذلك غريمهذ من
أئمة اإلتسالم )(.)2
فإرادة العب تسبب معه أتسبذب أخر؛ فإ ا وج ت كذن لك تسببذً يف خلق هللا لفعل
العب وإخراجه من الع م إىل الوجود ،كمذ أن الزارع يزرع الب ْذرة وياسقيهذ ويعرضهذ للشمس،
وغري لك من األتسبذب ،فإ ا انافت املوانع كذن لك تسببذً يف خلق هللا تلك الشجرة.
وكذلك الكالم يف مشيئة هللا تعذىل ،فال تكون مشيئة العب إال بع مشيئة هللا ،قذل
تعذىل :ﭽ              ﭼ
فبني هبذا أنه ال يعمل العب خرياً إال باوفيق هللا،
[الاكوير ،]29-28 :قذل القرطيب والبغويَّ :
شرا إال ِبذالنه ،وخذالن العب باسبب منه كمذ تق م.
وال ًّ
يقول الشيخ دب الرمحن بن تسع ي رمحه هللا كالمذً فيه جواب واضح دلى مذ اتساصعبه
ديكذرت ،يقول ( :إن العب إ ا صلى وصذم وفعل اخلري ،أو دمل شيئذً من املعذصي؛ كذن
هو الفذدل لذلك العمل الصذحل ،و لك العمل الاسيئ ،وفعله املذكور بال ريب ق وقع
حيس ضرورًة أنه غري جمبور دلى الفعل أو الرتك ،وأنه لو شذء مل يفعل ،وكذن
ابخايذره ،وهو ُّ
( )1انظر :جمموع الفاذوى ( ،)349/23طريق اهلجرتني ( ،)151/1شرح العقي ة الطحذوية ص.302 :
( )2جذمع العلوم واحلكم ص.39 :
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هذا هو الواقع؛ فهو الذي نص هللا دليه يف كاذبه ،ونص دليه رتسوله؛ حيث أضذف األدمذل
صذحلهذ وتسيئهذ إىل العبذد ،وأخرب َّأهنم الفذدلون هلذ ،و َّأهنم مم وحون دليهذ إن كذنت صذحلة
ومثذبون ،وملومون دليهذ إن كذنت تسيئة ومعذقبون دليهذ.
تبني بال ريب أهنذ واقعة منهم ابخايذرهم ،و َّأهنم إ ا شذءوا فعلوا ،وإ ا شذءوا تركوا،
فق َّ
و َّ
أن هذا األمر اثبت دقالً وحاسذً وشردذً ومشذه ة.
ومع لك إ ا أردت أن تعرف أهنذ وإن كذنت كذلك واقعة منهم كيف تكون داخلة
أبي ٍ
يف الق ر ،وكيف تشملهذ املشيئة؟ فيقذلِّ :
شيء وقعت هذه األدمذل الصذدرة من العبذد
خريهذ وشرهذ؟ فيقذل :بق رهتم وإرادهتم؛ هذا يعرتف به كل أح  ،فيقذل :ومن خلق ق رهتم
وإرادهتم ومشيئاهم؟ فذجلواب الذي يعرتف به كل أح  :أن هللا هو الذي خلق ق رهتم
وإرادهتم ،والذي خلق مذ به تقع األفعذل هو اخلذلق لألفعذل .فهذا هو الذي حيل اإلشكذل،
َّ
ويامكن العب أن يعقل بقلبه اجامذع الق ر والقضذء واالخايذر.
ومع لك فهو تعذىل أم َّ املؤمنني أبتسبذب وألطذف وإدذانت مانودة وصرف دنهم
املوانع؛ كمذ قذل صلى هللا دليه وتسلم ( :أمذ من كذن من أهل الاسعذدة؛ فاسيياسر لعمل أهل
الاسعذدة) ،وكذلك خذل الفذتسقني ،ووكلهم إىل أنفاسهم؛ ألهنم مل يؤمنوا به ،ومل ياوَّكلوا دليه،
َّ
فوالهم مذ تولَّوا ألنفاسهم ) (.)1

( )1الانبيهذت اللطيفة دلى مذ احاوت دليه العقي ة الواتسطية من املبذحث املنيفة ص .91-90ضبط
نصهذ وخرج أحذديثهذ حمم تسليمذن آل باسذم.
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الفصل الثاني :مباحث حول الشر واخلطيئة
املبحث األول :سبب وقوع اخلطأ والشر عند ديكارت
طرح ديكذرت هذا الاسؤال كثرياً وهو( :مذ منشأ مذ نقع فيه من خطأ؟ )؛ ففرض أوالً
تسلب وليس وجوداً ،وليس خملوقذً ،وأنه انشئ من النقص الذي يف اإلناسذن ،يقول:
أن اخلطأ ٌ
نظرت إىل نفاسي ابدابذر أين مشذرك يف الالوجود [ الع م]؛ أي ابدابذر أنه ينقصين
(إ ا
ُ
أشيذء كثرية ،وج تُين درضة لعيوب ال حتصى ،وهذا دلَّة اخلطأ فيمذ يب و ،فليس اخلطأ شيئذً
تسلب وديب؛ من أجل هذا مل يكن غلطي حماذجذً إىل
واقعيذً إجيذبيذً معام اً دلى هللا ،بل هو ٌ
()1
ملَكة مينحين هللا إايهذ هلذا الغرض خذصة ) .
الفرض ،فقذل( :لكن هذا الافاسري غري مقنع؛ لك أن
إال أنه اتسا رك دلى هذا َ
اخلطأ ليس تسلبذً حباذً ،بل هو "حرمذن" أي نقص إجيذيب ،وليس هو نقصذانً يف املعرفة ،وإمنذ
هو ديب يف احلكم؛ وهو من أجل لك ياطلَّب دلة إجيذبية غري الع م) ( .)2ويقول ( :وأمذ
احلرمذن الذي هو وح ه قوام صورة اخلطأ واإلمث فليس يف حذجة إىل مشذركة هللا فيه؛ ألنه
ليس شيئذً وال موجوداً ،وألننذ إ ا أرجعنذه إىل هللا ابدابذره دلة له ملذ وجب أن ياسمى حرمذانً،
بل نفيذ وفقذً ملعىن هذين اللفظني يف اصطالح امل رتسيني ) (.)3
وكالمه هذا يقاضي حبث ماسذئل؛ وهي :هل اخلطأ والشر د م أو وجود؟ وهل هو
خملوق أو ال؟ وأمذ هل كون الشر حرمذانً أو ال فاسأحبثه فيمذ أييت إن شذء هللا:
فذجلوابَّ :
أن الشر منه مذ هو د م ،ومنه مذ هو وجود ،واملوجود منه خملوق؛ فأمذ
دليل الوجود فهو الواقع أوالً ،وكونه خملوقذً؛ فإن الع م غري خملوق ،فكونه خملوقذً ي ل دلى
وجوده؛ يقول هللا تعذىل :ﭽ          ﭼ ،فجعل الشر
ذت هللا الاذم ِّ
ذل :أَدو ُ بِّكلِّم ِّ
ذت
(م ْن نـََزَل َمْن ِّزالً مثَّ قَ َ ُ
خملوقذً ،ويقول النيب صلى هللا دليه وتسلمَ :
َ

( )1الاأمالت ص.170
( )2الاأمالت ص.171
( )3الاأمالت ص.194
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ِّ ِّ
ِّ
ك)(.)1
ضرهُ شيءٌ َحىت يـَ ْر َح َل ِّم ْن َمْن ِّزل ِّه َل َ
من َشر َمذ َخلَ َق؛ َملْ يَ ُ
وأيضذً فذلشر شيء ،وكل ٍ
موجود ،فهو خملوق هلل ،قذل تعذىل :ﭽ  
شيء
ٌ
ٌ

خذلق اخلري
 ﭼ [الرد  .]16 :يقول العالمة ابن القيم رمحه هللا( :وهو ـ تسبحذنه ـ ُ
و ِّ
الشر)( .)2وقذل النووي رمحه هللا( :مذهب أهل احلق َّ
أن كل احمل اثت فعل هللا تعذىل وخلقه
تسواء خريهذ وشرهذ) ( .)3وقذل ابن حزم رمحه هللا( :و هب أهل الاسنة كلهم إىل أن مجيع
أفعذل العبذد خملوقة خلقهذ هللا دز وجل يف الفذدلني هلذ)(.)4
فذلشر املوجود خملوق هلل ،والذنب خملوق هلل تعذىل ،وأمذ الشر الذي ليس مبخلوق،
فهو مثل د م فعل العب الذي أزاغ هللا قلبه مذ خلق له وفُطر دليه ،وهذا ليس أمراً وجودايً،
يقول اإلمذم ابن القيم رمحه هللا( :إن مذ يُبالى به العب من الذنوب الوجودية ،وإن كذنت
ِّ
الاسيئة
خلقذً هلل تعذىل فهي دقوبة له دلى نوب قبلهذ؛ فذلذنب يُكاسب الذنب ،ومن دقذب
الاسيئةُ بع هذ ،فذلذنوب كذألمراض اليت يورث بعضهذ بعضذً .يبقى أن يقذل :فذلكالم يف
الذنب األول اجلذلب ملذ بع ه من الذنوب؟ يقذل :هو دقوبة أيضذً دلى د م فعل مذ خلق له
وفُطر دليه ،فإن هللا تسبحذنه وتعذىل خلقه لعبذدته وح ه ال شريك له ،وفطره دلى حمباه
وأتليهه واإلانبة إليه ،كمذ قذل تعذىل :ﭽ       
فلمذ مل يفعل مذ ُخلق له وفُطر دليه من حمبة هللا ودبودياه
 ﭼ [الرومَّ .]30 :
واإلانبة إليه؛ دوقب دلى لك أبن زيَّن له الشيطذن مذ يفعله من الشرك واملعذصي ،فإنه
صذدف قلبذً خذليذً قذبالً للخري والشر ،ولو كذن فيه اخلري الذي مينع ض ه مل يامكن منه
الشر ،كمذ قذل تعذىل :ﭽ       
 ﭼ [يوتسف . .]24 :واإلخالص خلوص القلب من أتلُّه مذ تسوى هللا تعذىل
وإرادته وحمباه ،فخلص هلل فلم يامكن منه الشيطذن ،و َّأمذ إ ا صذدفه فذرغذً من لك متكن
( )1رواه ماسلم (.)2708
( )2شفذء العليل ص.179
( )3شرحه دلى ماسلم (.)59 /6
( )4الفصل ( )86/2دار الكاب العلمية ،وضع حواشيه :أمح مشس ال ين.
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منه حباسب فراغه؛ فيكون جعله مذنبذً ماسيئذً يف هذا احلذل دقوبة له دلى د م اإلخالص،
وهو حمض الع ل.
من خلَقه فيه؟ فذجلواب :هذا تسؤال فذتس ؛ فإن الع م كذمسه ال
فإن قيل :فذلك الع م ْ
يفاقر إىل تعلُّق الاكوين واإلح اث به ،فإن د م الفعل ليس أمراً وجودايً حىت يضذف إىل
الفذدل ،بل هو شر حمض ،والشر ليس إىل الرب تسبحذنه وتعذىل) (.)1
وق يقذل :إن الرتك فعل ،وأن تسبب د م فعل العب مذ خلق له وفُطر دليه هو حيلولة
هللا تعذىل بينه وبني لك ،وهذه احليلولة خملوقة ،لكن ظذهر اآلية ال ياسعف دلى هذا فإنه تعذىل
كر أهنم هم من زاغوا أوال ،ودلى هذا يكون الصواب مذ قرره العالمة ابن القيم رمحه هللا.
وملذ قرر ديكذرت أن اخلطأ هو "احلرمذن" أرجع تسبب احلرمذن إىل كون اإلرادة أوتسع
من الذهن ،وق َّقرر – كمذ تسبق -أن اإلرادة ال هنذئية ،وقرر أن الذهن ٍ
مانذه ألنه خملوق،
فهو جيهل أشيذء كثرية ،فمنشأ اخلطأ دن ه هو ( :أن اإلرادة ملذ كذنت أوتسع من الذهن
نطذقذً ،فإين ال أتساطيع أن أحباسهذ يف ح وده ،بل أباسطهذ أيضذً دلى األشيذء اليت ال أحيط
اتساعمذال تسيئًذ) (.)2
هبذ؛ إ اً فذحلرمذن الذي يكون يف اخلطأ إمنذ يناج من اتساعمذلنذ حرايتنذ
ً
فقرر أن هذا احلرمذن تسببه أفعذلنذ وتصرفذتنذ ،وأنه ال يقع دلى هللا تعذىل ،وهبذا جعل
ماسؤولية احلرمذن تعود دلى اإلناسذن وح ه؛ فقذل( :واملاسؤولية يف لك ال تقع دلى طبيعانذ،
وال تقع ابلاذيل دلى هللا ،بل تقع دلى أفعذلنذ وتصرفذتنذ . .فأان إ اً املاسئول وح ي دن
احلرمذن الذي يف اخلطأ ) (.)3
نقصذ اتيًذ
تسلب حبت ،وليس
ً
حرمذان وال ً
وقذل دن النقصذن الذي يف الذهن ( :هو ٌ
يناسب إىل هللا وح ه ) (.)4
ويقول( :وإ ن فمذ منشأ اخلطأ دن ي؟ إنه ينشأ من أن اإلرادة أوتسع من الفهم
نطذقذً ،فال أبقيهذ حبياسة يف ح وده ،بل أباسطهذ أيضذً دلى األشيذء اليت ال حييط هبذ فهمي.
( )1خماصر الصوادق املرتسلة ( ،)603/1ونقله يف شرح الطحذوية (.)646 -645/2
( )2الاأمالت ص.173
( )3الاأمالت ص.173
( )4الاأمالت ص.172
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تضل ،وختاذر الزلل ب ال من
وملذ كذنت اإلرادة من شأهنذ أال تبذيل ،فمن أياسر األمور أن َّ
الشر دوضذً دن اخلري ،ممذ يوقعين يف اخلطأ واإلمث) (.)1
الصواب ،و َّ
ويف كالمه هذا بعرضه دلى الوحي ودلى العقل أخطذء كثرية:
األول :جعله إرادته ال هنذئية ،وق تسبق الكالم حوهلذ.
وفاسر احلرمذن أبن تسببه اجلهل ،وأن اإلرادة تفعل
الثاين :أنه جعل الشر جمرد احلرمذنَّ ،
أشيذء بال فهم بكوهنذ صواابً أو خطأ حمل ودية الفهم أو الذهن.
الثالث :أنه تسلب كون اخلطأ خملوقذً هلل ،وق وافق هبذا املعازلة دن املاسلمني ،وق
تسبق الرد دليه.
الرابع :جعله د م الفهم هو تسبب الوقوع يف اخلطأ .فيقذل له :لو كذن كذلك ملذ كذن
جعله ال ياساطيع فهم كون مذ وقع فيه خطأ أو صواب ،فكيف
دلى اإلناسذن نب؛ ألنه َ
يالم دلى مذ ال يطيقه؛ خذصة إ ا مجع هذا مع قوله( :اإلرادة شيء واح ال ينقاسم( )2فق
لزم لطبيعاهذ أننذ ال ناساطيع أن نقاطع منهذ شيئذً دون أن نقضي دليهذ) (.)3
وللرد دليه يف هذه املاسذئل ِّ
أبني  -ماساعينذ ابهلل تعذىل  -أموراً؛
األول :أن العب ميكن منه بل جيب دليه أن مينع نفاسه من اإلرادة اجلذزمة دلى
اخلطأ ،وأال يُق ِّم دلى فعل شيء حىت َّ
ياأك من كونه صو ًااب أو خطأ ،خرياً أو خطيئة،
فحرية االخايذر الكذملة ال يلزم منهذ الوقوع يف اخلطأ.
الثاين :أن العب إ ا دمل دمالً وهو جذهل بكونه خطأً كهذا اجلهل الذي يذكره
ديكذرت فإنه معذور ،كمذ قذل تعذىل :ﭽ       ﭼ

[البقرة ،]286 :وقذل تعذىل:
.]15

ﭽ    

 ﭼ [اإلتسراء:

جمرد احلرمذن ،نعم هو حرمذن من
الثالث :أن تسبب الوقوع يف اخلطأ والشر ليس هو َّ

( )1الاأمالت ص.189
( )2يقول دثمذن أمني يف حذشية ص( :192يقص حرية االخايذر) .وهو ظذهر.
( )3الاأمالت ص ،173وحنوه ص.192
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ب العب  -ال احلرمذن الذي يصوره ديكذرت  ،-وتسببه خذالن العب
الاوفيق لكن تسببه ْ
كاس ُ
ووْكله إىل نفاسه ،ود م إدذناه والافضل دليه من هللا تعذىل ،باسبب من العب نفاسه ،وق
تسبق كر اآلايت اليت َّبني هللا تعذىل فيهذ أن زيغهم وردهم احلق وتكذيبهم تسبب الطبع دلى
قلوهبم ،وإزاغة هللا لقلوهبم ،وتركهم يف طغيذهنم يعمهون ،وال يظلم ربك أح اً.
الرابع :أن هللا خذلق كل شيء من خري وشر ،وق تسبق كر أدلاه.
اخلامس :أن إرادة العب ال تكون إال بع مشيئة هللا ،كمذ قذل تعذىل:
   

ﭽ

 ﭼ [اإلناسذن .]30 :فمذ شذء هللا كذن ومذ مل يشأ مل يكن ،وق

تسبق أيضذ بيذنه حبم هللا.
السادس :أن النقصذن الذي يف الذهن ضرورة لكل خملوق كمذ َّقرر ديكذرت ،لكن
نقص تسببه من تقصري العب يف الفهم .وق يكون هذا الاقصري ممذ يالم دليه ،فمن
منه أيضذً ٌ
نقصذن الفهم والذهن مذ يعذر به العب ومنه مذ ال يعذر به.
ومري اً هلذ ال ينفي ماسؤولية العب دن
السابع :أن كون هللا تعذىل خذلقذً ألفعذل العب ُ
أفعذله ،كمذ أن دلم هللا الاسذبق وكاذباه املقذدير ال ينفي ماسؤولية العب دن لك ،وق تسبق
نقل وشرح قول كثري من أئمة الاسلف( :انظروا الق رية ابلعلم؛ فإن أقروا به خصموا ،وإن
أنكروا كفروا).
وأمذ قول من يقول من أهل الب ع :لو كذن خذلقذً هلذ لكذن هو الفذدل هلذ وهللا منزه
دن فعل الشر ،فهذا تسببه د م الافريق بني الفعل واملفعول واخللق واملخلوق ،وهذا أح أهم
أتسبذب الضالل يف ابب الق ر ،مع األصل الثذين وهو :د م الافريق بني اإلرادة الكونية
واإلرادة الشردية.
أمذ أهل الاسنة فيفرقون فيقولون :هللا خذلق فعل العب والعب هو الفذدل ،وليس اخللق
 الذي هو فعل هللا – هو املفعول – الذي هو فعل العب  -فذهلل خذلق والعب فذدلوبني تعذىل أن دقذب العذصي باسبب فعله فقذل
وكذتسب ،لذلك نُاسب الفعل إىل العب َّ
تعذىل:

ﭽ    

تسبحذنه:

ﭽ   

 ﭼ [الاسج ة ،]14 :وقذل

 ﭼ [األدراف ،]39 :فذخللق فعل
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الرب تعذىل وهو وصفه ،والفعل من طذدة ومعصية قذم ابلعب  ،وهللا تعذىل ال يقوم به الشر
والعيب والنقص ،فهذا فعل العب .
فعل له حقيقةً ،ولكنه خملوق هلل
قذل اإلمذم ابن أيب العز( :فذحلذصل أن فعل العب ٌ
ففرق بني الفعل واملفعول واخللق واملخلوق،
تعذىل ومفعول هلل تعذىل ليس هو نفس فعل هللاٌ ،
واىل هذا املعىن أشذر الشيخ ( )1رمحه هللا بقوله( :وأفعذل العبذد خلق هللا وكاسب من العبذد)
أثبت للعبذد فعالً وكاسبذً ،وأضذف اخللق هلل تعذىل ،والكاسب هو الفعل الذي يعود دلى
فذدله منه نفع أو ضرر ،كمذ قذل تعذىل :ﭽ      ﭼ

[البقرة.)2( )]286 :
وجعله اإلرادة
الثامنْ :
حبس اإلرادة يف ح ود الذهنْ ،
زدم ديكذرت أنه ال ياساطيع َ
ابطل؛ فذلعب له فعالن :فعل ابإلرادة ،وفعل ب ون إرادة ،فذلفعل اإلرادي
شيئذً واح ً اٌ ،
إبمكذنه تركه ،أو فعل بعضه .فذلعب ماسؤول دن حرياه وإرادته فال جيوز له أن يري اإلرادة
اجلذزمة إال مذ هو خري قطعذً ،أو يرتجح دن ه أنه كذلك ترجحذً له مربراته .فقوله( :املاسؤولية
يف لك ال تقع دلى طبيعانذ) غري صحيح ،بل املاسؤولية تقع دلى إرادتنذ ،ودلى تصرفذتنذ
تصرف ب ون إرادة .لذلك
أيضذً؛ ألن تصرفذتنذ انجتة دن إراداتنذ اجلذزمة ،وال ميكن أن يقع
ٌ
يعذقَب العب دلى اإلرادة اجلذزمة ولو حذل بينه وبني الفعل حذئل ،لذلك قذل رتسول هللا
صلَّى هللا دليه وتسلَّم( :إ ا تَواجه املاسلِّ ِّ
قاول
اآلخَر،
مذن
فذلقذتل وامل ُ
أح ُ مهذ َ
باسي َفيهمذ ،ف َقاَ َل َ
َ
ُ
ََ ُ
ِّ ِّ ()3
ِّ
يف الن ِّ
ال صذحبه)  .فاود ابلعقوبة
فقيل :هذا
َّذر،
القذتل ،فمذ ُ
ابل املقاول؟! قذل :إنَّه أر َاد قَ
َ
ُ
َ
َ
صذحبِّه) (.)4
يصذ دلى قَـْا ِّل َ
إلرادته اجلذزمة قال صذحبه ،ويف الرواية األخرى( :إنه كذ َن َحر ً

( )1أي :اإلمذم الطحذوي.
( )2شرح العقي ة الطحذوية ص.502 :
( )3مافق دليه ،رواه البخذري ( ،)7083وماسلم (.)2888
( )4رواه البخذري (.)6875
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املبحث الثاني :هل اهلل يريد الشر؟ وهل الشر يرجع إىل اهلل عند ديكارت؟
أن هللا تعذىل مل ِّ
َّقرر ديكذرت  -إرادة منه تنزيه هللا تعذىلَّ -
يرد الشر واإلمث؛ فقذل( :هللا
ليس مري اً حلصول اخلطيئة واإلمث)( .)1وقذل( :ال يُري إمث اخلطيئة دلى اإلطالق)( .)2ويوافق
هبذا رأي املعازلة من فرق املاسلمني.
ويقول ( :إرادة الاضليل ال تص ر أب اً إال دن خبث أو خوف أو ضعف ،ومن مثَّ ال
ميكن ناسباهذ إىل هللا ) (.)3
وق تسبقت منذقشة ديكذرت يف بعض هذا الكالم ،وحناذج إىل منذقشاه هنذ يف
ماسألاني:
األوىل :هل هللا تعذىل أراد وقوع اخلطيئة والشر منذ؟
الثذنية :هل يناسب الشر إىل هللا؟
فاألوىل :يقذل فيهذ :لو كذنت اخلطيئة والشر واقعة بغري إرادة هللا فهذا يعين أنه يقع يف
ووصف له تعذىل ابلضعف .خذصة
ُّص لكمذل ملكه تعذىل،
ٌ
ملك هللا مذ ال يري ه ،وهذا تنق ٌ
الشر منه وجودي خملوق .لذلك ف يكذرت وقع يف ِّ
شر مذ َّفر منه ،ولانزيه
أان قرران ابألدلة أن َّ
يبني أن إرادة هللا تعذىل للشر ال لذات
هللا تعذىل دن النقص والظلم وهو تعذىل منزه منهمذَّ ،
الشر بل ملذ يرتتب دليه من مصذحل تفوق هذا الشر أضعذفذً مضذدفة ،فيكون وجود هذا الشر
حلكمة ورمحة من حيث اجلملة ،ويكون شراً ابلناسبة ملن تاسبب فيه .وإرادة هللا تعذىل للشر
هي إرادة كونية ولياست إرادة شردية؛ ومن أكرب أتسبذب االحنراف يف ماسذئل الق ر هو د م
الافريق بينهمذ ،فإن اإلرادة نودذن :اإلرادة الكونية الق رية وتعين :مشيئة هللا تعذىل الشذملة
جلميع احلوادث؛ فهي تاعلق بكل مذ يشذء هللا تعذىل فعله وإح اثه ،تسواء أحبَّه أم مل حيبه من
الكفر واملعذصي .والنوع الثذين :اإلرادة ال ينية الشردية وتعين :إرادة هللا تعذىل املاضمنة
للمحبة والرضذ ،فهي تاعلق بكل مذ أيمر هللا تعذىل به دبذده ممَّذ حيبُّه ويرضذه(.)4
( )1مبذدئ الفلاسفة ص.66
( )2مبذدئ الفلاسفة ص.67
( )3مبذدئ الفلاسفة ص.70
( )4انظر :جمموع فاذوى ابن تيمية (.)266/11
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فإرادته تعذىل للشر هي من اإلرادة الكونية فهو تعذىل ال حيبه ومل أيمر به ،وأيضذ مل يُكره دب ه
دليه – تعذىل تسبحذنه دن لك .-واألدلة من القرآن دلى كون هللا تعذىل أراد الشر املخلوق
كثرية؛ منهذ قوله تعذىل:

ﭽ        

           ﭼ

[األنعذم ،]125 :وقذل تعذىل حكذية دن نوح:
      

ﭽ     

 ﭼ [هود .]34 :وقذل تعذىل:

ﭽ

              
         

 ﭼ [املذئ ة:

 .]41واألدلة دلى هذا األصل كثرية.
املسألة الثانية :وهي هل يناسب الشر إىل هللا؟ فذجلواب أن يقذل :ال شك أوال وكمذ
تسبق أن هللا خذلق كل شيء ،ومن لك الشر املوجود ،لكنه ليس إىل هللا ،بل هو من هللا
تعذىل خري؛ ألنه يراد للخري ،فهو ليس شراً حمضذً؛ لذلك قذل النيب صلى هللا دليه وتسلم:
ك)( .)1يقول شيخ اإلتسالم ابن تيمية( :فإنه ال خيلق
(و ْ
س إِّلَْي َ
اخلَْيـ ُر ُكلُّهُ ِّيف يَ َ يْ َ
َ
كَ ،والشَُّّر لَْي َ
شرا حمضذً ،بل كل مذ خيلقه ففيه حكمة ،هو ابدابذرهذ خري ،ولكن ق يكون فيه شير لبعض
ًّ
مطلق؛ فذلرب منزه دنه ،وهذا هو الشر
النذس ،وهو شير (2ج)زئي إضذيف ،فإ َّمذ شير ي
كلي ،أو شر ٌ
الذي ليس إليه) .
()3
ولذلك مل أتت إضذفة الشر إىل هللا تعذىل إال دلى ثالثة أوجه :
دموم الق رة
الشر مع خملوقذته ل خوله ِّض ْم َن العموم الذي يفي
األول :أَ ْن يُ ْذ َكر ُّ
َ
واملشيئة واخلَْلق ،مثل قوله تعذىل :ﭽ    ﭼ [الرد  ،16 :الزمر ،]62 :وقولِّه
تعذىل :ﭽ         ﭼ [النور.]45 :
( )1رواه ماسلم (.)771
( )2جمموع الفاذوى (.)266/14
( )3انظر :فاذوى ابن تيمية ( ،)266/14شرح الطحذوية (.)518 -517/2
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الثذين :أَ ْن ُْحي َذف فذدل ِّ
الشر ،مثل قوله تعذىل دن مؤمين ِّ
اجلن:
ُ
          ﭼ [اجلن.]10 :
الثذلث :أَ ْن يُ ْاسنَ َ إىل َحمَلِّه القذئم به ،كقول إبراهيم دليه الاسالم يف قوله تعذىل:
ﭽ  

ﭽ            

 ﭼ [الشعراء ،]80-78 :فأضذف إبراهيم دليه الاسالم املرض إىل ِّ
نفاسه اليت هي
َ
ُ
َحمَ ُّل املرض ومل يُ ْاسنِّ ه إىل هللا تعذىل.
اتسم غري لك أصالً ،وق تق م
يقول اإلمذم ابن القيم( :أمسذؤه كلَّهذ حاسىن ليس فيهذ ٌ
َّ
أن من أمسذئه مذ يطلق دليه ابدابذر الفعل؛ حنو اخلذلق والرازق واحمليي واملميت ،وهذا ي ل
دلى َّ
ات حمضةٌ ال شر فيهذ؛ ألنَّه لو فعل الشر الشاُق له منه اتسم ومل
أن أفعذله كلَّهذ خري ٌ
ُّ
يلحق
ابطل ،فذلشر ليس إليه ،فكمذ ال ي خل يف صفذته وال ُ
تكن أمسذؤه كلهذ حاسىن ،وهذا ٌ
اته فال ي خل يف أفعذله ،فذلشر ليس إليه ،ال يضذف إليه فعالً وال وص ًفذَّ ،
وإمنذ ي خل يف
مفعوالته.
قذئم مبفعوله املبذين له ،ال بفعله الذي هو فعله،
ٌ
وفرق بني الفعل واملفعول ،فذلشر ٌ
اَّلل
أفهذم ،وه ى َّ
فاأمل هذا فإنه خفي دلى كثري من املاكلمني وزلت فيه أق ٌام وضلت فيه ٌ
أهل احلق ملذ اخالفوا فيه إب نه ،وهللا يه ي من يشذء إىل صراط ماساقيم)(.)1

( )1ب ائع الفوائ (.)171 /1
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املبحث الثالث :كيف نتالفى اخلطأ والشرَّ عند ديكارت؟
يرى ديكذرت أن تسبب جتنُّب اخلطأ هو املعرفة الواضحة املاميِّزة به ،يقول ( :لن
خنطئ إ ا مذ الازمنذ أن ال حنكم إال دلى أشيذء ن ركهذ إدراكذً واضحذً ماميِّزاً ،ولكن األمر
املاسايقن أننذ لن أنخذ اخلطأ ب الً من الصواب قط ،مذ دمنذ ال حنكم إال دلى مذ ن ركه يف
وضوح ومتيُّز .فمن حيث إن هللا ليس مضالًّ ،فمل َكة املعرفة اليت وهبنذ هللا ال ميكن أن ختطئ،
وكذلك مل َكة اإلرادة ،حني ال تاع َّى هبذ جمذل األشيذء اليت نعرفهذ .وهذه احلقيقة وإن مل
ياياسر إقذمة ال ليل دليهذ ،فإن نفوتسنذ ميَّذلة ابلفطرة إىل الاص يق دلى األشيذء اليت ن ركهذ
إدراكذً جليذً إىل الشعور ابتساحذلة ِّ
الشك يف حقيقاهذ)(.)1
ويف كالم ديكذرت هذا أخطذء جلية؛
اخلطأ األول :قوله( :ولكن األمر املاسايقن أننذ لن أنخذ اخلطأ ب الً من الصواب
قط) ،فمن املعلوم ابلضرورة أن اإلناسذن ق خيطئ مع معرفاه وإدراكه الصواب إدراكذً واضحذً
ماميزاً ،بل لو أخطأ وهو غري دذمل أبنه خمطئ فهو معذور يف كثري من املاسذئل ،وكثري من
أد اء الرتسل كذنوا يعلمون أهنم دلى خطأ ،وأن الرتسل دلى حق ولكن تركوا اتبذع احلق إمذ
تقلي اً لاسذداهتم أو باسبب احلاس أو الكرب أو غري لك ،لذلك قذل هللا تعذىل دن أهل
الكاذب:

ﭽ        

   

 ﭼ [البقرة .]146 :قذل ابن جرير الطربي :أي:

(أحبذر اليهود ودلمذء النصذرى) .وقوله تعذىل:

ﭽ 

 ﭼ قذل ابن كثري

يف تفاسريهذ( :والعرب كذنت تضرب املثل يف صحة الشيء هبذا) .وقوله:
ﭼ قذل القرطيب( :ظذهر يف صحة الكفر دنذداً).
وقذل تعذىل :ﭽ   

ﭽ 

    

   ﭼ [الناسذء .]17 :قذل ابن كثري ( :قذل جمذه وغري واح  :كل من
جذهل حىت ينزع دن الذنب .وقذل دب الرزاق :أخربان معمر
دصى هللا خطأ أو دم ً ا فهو
ٌ

( )1مبذدئ الفلاسفة ص.78

- 502 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 191اجلزء األول

دن قاذدة قذل :اجامع أصحذب رتسول هللا صلى هللا دليه وتسلم فرأوا أن كل شيء دصي به
فهو جهذلة ،دم اًكذن أو غريه .ودن ابن دبذس :من جهذلاه دمل الاسوء) (.)1
اخلطأ الثاين :قوله( :فمن حيث إن هللا ليس مضالًّ) وق تسبق الرد دليه.
ياياسر إقذمة ال ليل دليهذ ،فإن نفوتسنذ
اخلطأ الثالث :قوله( :وهذه احلقيقة وإن مل َّ
ميَّذلة ابلفطرة إىل الاص يق دلى األشيذء اليت ن ركهذ إدراكذً جليذً إىل الشعور ابتساحذلة الشك
املعول دليهذ هي الفطرة،
يف حقيقاهذ) فهو ادرتاف منه أنه ال ميكنه إقذمة ال ليل دليهذ ،وأن َّ
وهذا ميكن من جهة الاص يق القليب ،وأنه ياساحيل أن ِّ
يكذب اإلناسذن بقلبه أو يشك فيمذ
دلمه دلمذً مايقَّنذ ،إال أن خطأ ديكذرت الكبري هنذ هو أنه قصر اخلطأ دلى مذ قذل ،واحلق
أن اخلطأ ال يكون فقط يف الاكذيب القليب ،أو الشك ،فق يص ِّ ق بقلبه وجيح بلاسذنه،
وق يص ِّ ق بقلبه وال يعمل مبوجب لك العلم .وديكذرت نفى كمذ تسبق أن يؤخذ اخلطأ
ب ًال من الصواب قط.
املبحث الرابع :رد االعرتاض على وجود النقص والشر يف املخلوق
يهبين معرفة حبيث ال أقع يف اخلطأ؟
طرح ديكذرت تسؤاالً ،وهو :هل يق ر هللا أن ْ
وأجذب ل فع هذا االدرتاض  -بع ادرتافه بق رة هللا دلى لك  -بع ة أجوبة ،وهي جيَّ ة
يف جمملهذ ،وفيهذ رد دلى املالح ة:
ِّ
كف العقل دن الافكري يف أفعذل هللا؛ ألهنذ فوق إدراك
ب ُّ
اجلواب األول :أنه جي ُ
املخلوق ،يقول ديكذرت ( :إنين شيء ضئيل ج ًّا ابلقيذس إىل الالمانذهي؛ فينبغي أال أُدهش
لعجزي دن أن أفهم ملذ يفعل هللا مذ يفعل؛ فإن غذياه تعذىل ال ياساطيع أن يكشف دنهذ
َّ
هن حم ود كذهين ) (.)2
ٌ
لعجزي دن أن أفهم تسر صنع هللا ملذ صنع ،كمذ أنه ال
وقذل ( :ال ينبغي أن أدجب ْ
أشك يف وجوده؛ ألين رمبذ أج أشيذء كثرية أخرى ال أفهم كيف خلقهذ هللا؛ و لك
ينبغي أن َّ
()3
أين ملذ كنت أدلم َّ
أن طبيعيت ضعيفة ،حم ودة للغذية ،وأن طبيعة هللا واتسعة ال مانذهية ،وال
( )1تفاسري ابن كثري ،وانظر تفاسري الطربي ،والبغوي وغريمهذ.
( )2الاأمالت ص.171
( ) 3هذا الاعبري غري مشروع حباسب مذ ت ل دليه األدلة الشردية دن املاسلمني دلى مذهب أهل الاسنة
واجلمذدة؛ ألن صفذت هللا تعذىل توقيفية ،ويقذل :صفذت هللا .لكن لن أتابع ديكذرت يف مثل هذه
املالحظذت ،فليس هو مباسلم.
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ميكن اإلحذطة هبذ؛ فق تياسر يل اآلن أن أتبني َّ
أن يف مق وره أشيذء كثرية ال حصر هلذ،
وتاجذوز نطذق دقلي .وهذا االدابذر وح ه كذف إلقنذدي أبن مذ اصطُلح دلى تاسمياه
ابلعلل الغذئيَّة ال حمل للبحث دنه يف األشيذء الفيزيقية أو الطبيعية؛ إ يلوح يل أن اخلوض يف
غذايت هللا وحمذولة الكشف دن أتسرارهذ جراءة دليه تسبحذنه) (.)1
ويقول( :ألنه تسبحذنه و تسلطذن دلى الكون مطلق حر ،فال يُاسأل دمذ يفعل) (.)2
وهذا جواب صحيح يف جممله ،فذهلل تعذىل يقول:

ﭽ    

 ﭼ [األنبيذء.]23 :
قذل ابن دطية يف تفاسري اآلية( :وهذا وصف حيامل معنيني :إمذ أن يري أنه حبق
يعذرض وال ياسأل دن شيء يفعله؛ إ له أن يفعل يف ملكه مذ يشذء .وإمذ
ملكه وتسلطذنه ال َ
أن يري أنه حمكم األفعذل واضع كل شيء موضعه ،فليس يف أفعذله موضع تسؤال وال
ادرتاض ،وهؤالء من البشر ياسألون هلذتني العلاني ألهنم لياسوا مذلكني وألنه يف أفعذهلم خلل
كثري)(.)3
وقذل تعذىل :ﭽ     ﭼ [البقرة.]216 :

والبحث دن العلل الغذئية يف أتسرار الق ر ويف بعض أفعذل هللا تعذىل ممنوع منه ،وياسلَّم
هذا ل يكذرت ،يف هذه األبواب وحنوهذ ،وليس مطلقذً ،فهنذك جوانب أابن الشذرع أتسرارهذ
فال مذنع من البحث يف لك لزايدة اليقني .وأمذ أتسرار الق ر فكمذ يقول اإلمذم الطحذوي:
مقرب ،وال نيب مرتسل،
ملك َّ
(وأصل الق ر ُّ
تسر هللا تعذىل يف خلقه ،مل يُطْلع دلى لك ٌ
والاعمق والنظر يف لك ريعة اخلذالن ،وتسلَّم احلرمذن ،ودرجة الطغيذن ،فذحلذر كل احلذر
من لك نظراً وفكراً ووتسوتسة ،فإن هللا تعذىل طوى دلم الق ر دن أانمه ،وهنذهم دن مرامه،
كمذ قذل تعذىل يف كاذبه:

ﭽ    

 ﭼ فمن تسأل :مل

رد حكم الكاذب ،ومن رد حكم الكاذب؛ كذن من الكذفرين).
فعل؟ فق َّ
( )1الاأمالت ص .183 -182وانظر :مبذدئ الفلاسفة ص.69
( )2مبذدئ الفلاسفة ص.76
( )3احملرر الوجيز دن تفاسري اآلية.
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ويقول ابن أيب العز احلنفي رمحه هللا( :ادلم أن مبىن العبودية واإلميذن ابهلل وكابه ورتسله
دلى الااسليم ود م األتسئلة دن تفذصيل احلكمة يف األوامر والنواهي والشرائع؛ وهلذا مل ْحي ِّ
ك
هللا تسبحذنه دن َّأمة نيب ص َّقت بنبيهذ وآمنت مبذ جذء به ،أهنذ تسألاه دن تفذصيل احلكمة
فيمذ أمرهذ به وهنذهذ دنه وبلَّغهذ دن رهبذ ،ولو فعلت لك ملذ كذنت مؤمنة بنبيهذ ،بل انقذدت
وتسلَّمت وأ دنت ،ومذ َدرفت من احلكمة مذ درفاه ،ومذ خفي دنهذ مل تاوقف يف انقيذدهذ
وتاسليمهذ دلى معرفاه ،وال جعلت لك من شأهنذ ،وكذن رتسوهلذ أدظم دن هذ من أن تاسأله
دن لك ،كمذ يف اإلجنيل :اي بين إتسرائيل ال تقولوا :مل أمر ربنذ؟ ولكن قولوا :مب أمر ربنذ،
وهلذا كذن تسلف هذه األمة ،اليت هي أكمل األمم دقوالً ومعذرف ودلومذً ال تاسأل نبيهذ :مل
أمر هللا بكذا؟ ومل هنى دن كذا؟ ومل ق َّ ر كذا؟ ومل فعل كذا؟ لعلمهم أن لك مضذدي لإلميذن
واالتسااسالم ،و َّ
أن ق م اإلتسالم ال تثبت إال دلى درجة الااسليم .قذل القرطيب انقالً دن ابن
ِّ
ماسافهمذً راغبذً يف العلم ونفي اجلهل دن نفاسه ،ابحثذً دن معىن جيب
دب الرب :فمن تسأل
العي الاسؤال .ومن تسأل ماعناذً غري مافقه وال
الوقوف يف ال اينة دليه .فال أبس به ،فشفذء ِّ
حيل قليل تسؤاله وال كثريه) (.)1
ماعلم ،فهو الذي ال ُّ
اجلواب الثاين :أن الواجب هو شكر هللا تعذىل؛ ألنه د َ ل مع دب ه ،ومل يظلمه ،بل
أن هللا مل يضعين يف مر ِّ
تبة ِّ
تفضَّل دليه ،يقول ديكذرت( :وال يصح يل أن أشكو من َّ
أكمل
خليق يب أن أمح ه دلى األقل ألنه جعل يف مق وري وتسيلة أخرى لاجنُّب
األشيذء ،بل ٌ
اخلطأ ،وهي الق رة دلى الاوقف دن احلكم دلى األشيذء اليت ال أدرفهذ يف وضوح ) (.)2
وقذل ( :فال ريب أنه ليس ل ي من داع للشكوى من أن هللا مل يهبين كذء أوتسع أو
نورا فطرًاي أكمل ممذ وهبين ،مذ دام من طبيعة الذهن املانذهي أال يكون حميطًذ أبشيذء كثرية،
ً
ومن طبيعة الذهن املخلوق أن يكون مانذهيًذ .ولكن اخلليق يب من كل وجه أن أشكره تعذىل
دلى نعمذئه إ َرزقين كل مذ اتصفت به من كمذالت ياسرية دون أن يكون يل دليه فضل.
أتوهم أنه ظلمين ،فذنازع مين أو منع دين الكمذالت
وينبغي أن أابد بني نفاسي وبني أن َّ
( )1شرح الطحذوية (.)342-341/1
( )2الاأمالت ص.174
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األخرى اليت مل ينعم هبذ دلي) (.)1
وهذا أيضذً جواب صحيح يف مجلاه؛ فذلرضذ ابلقضذء مطلوب شردذً ودقالً ،مع شكر
هللا دلى النعم ،ويقول اإلمذم ابن القيم رمحه هللا( :ال يكون مبنعِّه تسبحذنه هلم من لك ظذملذً،
حرمه الرب دلى
وإمنذ يكون املذنع ظذملذً إ ا منع غريه حقذً لذلك الغري دليه ،وهذا هو الذي َّ
نفاسه ،وأمذ إ ا منع غريه مذ ليس حقًّذ له ،بل حمض فضله ومناه دليه؛ مل يكن ظذملذً مبنعه.
[ فإن قيل ] :مل تفضل دلى هذا ومل يافضل دلى هذا؟ وق توىل تسبحذنه اجلواب دنه بقوله:
ﭽ          ﭼ [احل ي ،]21 :
وقوله:

ﭽ           

          ﭼ [احل ي  ،]29 :وليس
يف احلكمة إطْالع كل ٍ
فرد من أفراد النذس دلى كمذل حكماه يف دطذئه ومنعه ،بل إ ا
كشف هللا دن بصرية العب حىت أبصر طرفذً ياسرياً من حكماه يف خلقه وأمره وثوابه ودقذبه،
وأتمل أحوال ِّ
حمل لك واتسا ل مبذ دلمه دلى مذ مل يعلمه ،وتيقَّن أن مص ر مذ دلم ومذ مل
()2
يعلم حلكمة ابلغة ال توزن بعقول املخلوقني؛ فق ُوفق للصواب) .
وق جذء هذا املعىن يف ح يث ابن دمر رضي هللا دنهمذ َّ
اَّلل صلَّى هللا دليه
أن رتسول َّ
قذلَ :من يـَ ْع َم ُل يل إىل
اتساَـ ْع َم َل دُ َّم ًذال ،فَ َ
وتسلَّم قذلَّ ( :إمنذ َمثَـلُ ُك ْم واليَـ ُه ُ
َّص َذرى َكَر ُج ٍل ْ
ود والن َ
ِّ ٍ ِّ ٍ
ِّ ِّ
ِّ ٍ ِّ ٍ ِّ ِّ
نِّ ْ ِّ
َّه ِّ
َّص َذرى دلَى
ذر دلَى ق َرياط ق َرياط؟ فَـ َعملَت اليَـ ُه ُ
ود دلَى ق َرياط ق َرياطُ ،مثَّ َدملَت الن َ
صف النـ َ
َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ٍ ِّ ٍ
ص ِّر إىل مغَ ِّ ِّ
س دلَى قِّرياطَ ْ ِّ
َّم ِّ
ني
الع ْ
ص َالة َ
ين تَـ ْع َملُو َن من َ
ذرب الش ْ
َ
ق َرياط ق َرياطُ ،مثَّ أنْـاُ ُم الذ َ
َ
ِّ ِّ
قِّرياطَ ْ ِّ
هل ظَلَ ْماُ ُك ْم
َّص َذرى ،وقذلواَْ :حن ُن أ ْكثَـ ُر َد َم ًال وأَقَ ُّل َدطَذءًَ ،
ني ،فَـغَضبَت اليَـ ُه ُ
ود والن َ
َ
قذلْ :
قذل :فَذلك فَضلِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
أشذءُ) (.)3
ن
م
يه
ت
ُو
أ
ي
ف
،
ال
:
ا
و
قذل
؟
ذ
شيئ
م
ك
ق
ح
ن
َ َ َ
َ ْ
َ َ
م َ ُْ ً
قذل ابن حجر ( :فيه حجة ألهل الاسنة دلى أن الثواب من هللا دلى تسبيل اإلحاسذن
منه جل جالله) (.)4
( )1الاأمالت ص.192
( )2خماصر الصوادق املرتسلة ( )608-606/2باصرف.
( )3مافق دليه ،رواه البخذري (.)2269 ،2268
( )4فاح البذري دن شرح هذا احل يث.
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اجلواب الثالث :أن وجود الشر أكمل من د م وجوده ،يقول ديكذرت ( :لو كنت
وح ي يف العذمل كنت أكون أكمل ممذ أان لو كذن هللا خلقين معصومذً من اخلطأ ،لكن العذمل
إ ا كذنت بعض أجزائه غري خذلية من النقص ،وكذنت األجزاء األخرى خذلية منه يكون
أدظم كمذالً ممذ لو كذنت مجيع أجزائه ماشذهبة) (.)1
فال يوج شير حمض ،يقول( :ينبغي أال ننظر يف كل خملوق دلى ِّح ة ،بل جيب النظر
انقصذ ج ًّا إ ا أخذ دلى ح ة،
إىل خملوقذته يف مجلاهذ بق ر اإلمكذن؛ فإن شيئذً ق يب و ً
كذمال ج ًّا ابدابذره جزءًا من هذا الكون كله) ( .)2وجيعل ديكذرت هذا ممذ
لكن ق يكون ً
()3
حيقق لنذ كمذل أفعذل هللا .
فريى أن وجود اخلطأ أكمل ،ويقول( :إرادته تعذىل ق تعلقت دلى ال وام أبفضل
األمور)( .)4فهو ي فع ادرتاض من يعرتض دلى وجود الشر من املالح ة.
ويوافَق ديكذرت دلى اداقذد أن وجود الشر أكمل من د مه يف هذه ال نيذ من حيث
اجلملة؛ ألن الشر ناسيب إضذيف ،وهو من هللا تعذىل خري؛ ألنه خملوق ملذ يرتتب دليه من
مصذحل دظيمة ،تفوق وجود لك الشر ،فهو شر ابلناسبة إىل بعض اخللق لكنه من حيث
العموم خري راجح دظيم النفع ،وهلذا خيلقه الرب تسبحذنه وتعذىل .وق تسبق الكالم حول
هذه املاسألة.
ويقول اإلمذم ابن أيب العز رمحه هللا( :فإن قيل :إ ا كذن الكفر بقضذء هللا وق ره ،وحنن
مأمورون أن نرضى بقضذء هللا ،فكيف نُ ِّ
نكره ونكرهه؟ فذجلواب :أن يقذل أوالً :حنن غري
مأمورين ابلرضذ بكل مذ يقضيه هللا ويق ره ،ومل يرد بذلك كاذب وال تسنة ،بل من املقضي مذ
اسخط وُميقت ،كمذ ال يرضى به القذضي ألقضياه تسبحذنه ،بل من
يُرضى به ،ومنه مذ يُ َ
القضذء مذ ياسخط ،كمذ أن من األديذن املقضية مذ يغضب دليه وميقت ويلعن ويذم.
ويقذل اثنيذ :هنذ أمران :قضذء هللا ،وهو فعل قذئم بذات هللا تعذىل .ومقضي :وهو
( )1الاأمالت ص.174
( )2الاأمالت ص.172 -171
( )3الاأمالت ص.184
( )4الاأمالت ص.182
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املفعول املنفصل دنه .فذلقضذء كله خري ود ل وحكمة ،نرضى به كله .واملقضي قاسمذن:
منه مذ يرضى به ومنه مذ ال يرضى به.
ويقذل اثلثذً :القضذء له وجهذن :أح مهذ :تعلقه ابلرب تعذىل وناسباه إليه ،فمن هذا
الوجه يرضى به .والوجه الثذين :تعلقه ابلعب وناسباه إليه ،فمن هذا الوجه ينقاسم إىل مذ
يرضى به وإىل مذ ال يرضى به .مثذل لك :قال النفس ،له ادابذران :فمن حيث ق ره هللا
وقضذه وكابه وشذءه وجعله أجال للمقاول وهنذية لعمره نرضى به ،ومن حيث ص ر من القذتل
وابشره وكاسبه وأق م دليه ابخايذره ودصى هللا بفعله ناسخطه وال نرضى به) (.)1
اجلواب الرابع :أنه ال يوج دليل أنه جيب دلى هللا تعذىل أن جيعلين كذمالً ،يقول
ديكذرت( :ال دليل يف احلقيقة دلى أن هللا كذن دليه أن يهبين قوة دلى املعرفة أدظم وأوتسع
ممذ وهبين فعال .ومهمذ خيطر ببذيل دن برادة فنه وإب اع صنعه ،فال يصح أن يذهب يب الظن
إىل أنه كذن ِّجيب دليه أن يضفي دلى كل دمل من أدمذيل مجيع الكمذالت اليت يف ق رته
أن يضيفهذ دلى بعض أدمذيل ) (.)2
وهذا أيضذ حق؛ وق تسبق نقل كالم اإلمذم ابن القيم حوله .فليس ألح دلى هللا
ب نعمة من نعم هللا تفوق كل أدمذل العب الصذحلة لو وزنت معهذ يف امليزان ،وهللا
ور َّ
حقُ ،
تعذىل هو املنَّذن الذي يعطي العب من غري اتساحقذق ،فذلواجب دلى العب شكره دلى مذ
أدطذه من النعم ،واتساكثذر مذ يكون منه تعذىل مع اتساقالل مذ يكون من العب  ،وليس للعب
االدرتاض دلى كون هللا مل يعطه بعض النعم؛ ألن هذا فضله تعذىل يعطيه من يشذء ،وق
د ل مع دب ه ،وأدطذه من النعم مذ ياساحق تعذىل الشكر دليه.
وهللا أدلم وصلى هللا وتسلم دلى نبينذ حمم ودلى آله وصحبه ،واحلم هلل رب
العذملني.

( )1شرح العقي ة الطحذوية (.)336/1
( )2الاأمالت ص.186

- 508 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 191اجلزء األول

النتائج والتوصيات
احلم هلل وح ه والصالة والاسالم دلى من ال نيب بع ه ،وبع ؛ فهذه أهم ناذئج
البحث:
 -1دقي ة القضذء والق ر أح أركذن اإلميذن الاساة اليت ال يكون مؤمنذً من مل يؤمن هبذ.
 -2دقي ة القضذء والق ر دقي ة غيبية؛ فذلواجب الرجوع فيهذ للوحي الصحيح.
 -3هذه العقي ة ضرورية لكل خملوق ،ألن حوهلذ أتسئلة ملحة إ ا مل جي اإلجذبة
الصحيحة حوهلذ ارتبكت حيذته واضطربت نفاسياه.
 -4كذنت هذه العقي ة أدظم مذ أشغل العقل البشري والفلاسفي منذ ق مي الزمذن.
 -5تسبب الضالل فيهذ هو اخلوض فيهذ ابلعقل اجملرد فيمذ حيذر فيه ،أو االدامذد دلى
الوحي املكذوب ،والعقذئ احملرفة.
 -6الفلاسفة الغربية والغرب دمومذً حبذجة إىل أن يبني هلم العقي ة اإلتسالمية الصحيحة
(دقي ة أهل الاسنة واجلمذدة) يف هذه القضذاي.
 -7دقي ة أهل الاسنة واجلمذدة فيهذ قذئمة دلى الااسليم ،والالقي من القرآن والاسنة ،من
غري ادرتاض ،واتبذع منهج الاسلف الصذحل ،والكف دمذ مل يرد يف الكاذب والاسنة.
 -8أدظم أتسبذب الضالل يف ابب القضذء والق ر ،هو د م الافريق بني اإلرادة الشردية
والكونية ،ود م الافريق بني اخللق واملخلوق ،والضالل يف ماسألة صفذت هللا تعذىل.
 -9كل من يري تنزيه هللا يف هذا البذب مبذ خيذلف الكاذب والاسنة ،فمذ يفر من شيء إال
وقع يف شر منه.
 -10ديكذرت له جوانب إجيذبية يف ماسذئل الق ر ،يف اإلميذن به من حيث اجلملة ،والرد
دلى املالح ة.
 -11يعارب ديكذرت أاب للفلاسفة احل يثة ممذ حيام دلى أهل الاسنة دراتسة مذهبه ،لكثرة
املاأثرين به يف الشرق والغرب.
 -12تسبب ضالل ديكذرت يف كثري من ماسذئل دقي ة القضذء والق ر ،هو الوحي احملرف
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دن النصذرى( ،)1ود م قبول ددوة اإلتسالم اليت وصلت إليهم يف فرناسذ بال شك،
واخلوض ابلعقل اجملرد.
 -13هنذك حذجة ملحة وواجبة دلى املاسلمني من بيذن احلق وإيصذله إىل اخللق،
ومضذدفة اجلهود يف لك.
التوصيات:
 -1يوصي البذحث ب راتسة ماسذئل القضذء والق ر دن أهل األداين األخرى وخذصة
الفالتسفة ،ومنذقشاهم يف ضوء العقل والنقل ،وإيصذل احلق هلم ،وهو من ال دوة إىل
هللا تعذىل .خذصة مع وجود االنفاذح العذملي وأتثر املاسلمني بكثري من هذه
الفلاسفذت.
 -2يوصي ب راتسة مذاهب كبذر الفالتسفة الذين هلم أتثري كبري يف بيئذهتم؛ ألن من بع هم
إمنذ أتثروا هبم.
 -3يوصي ابتبذع منهج القرآن فيهذ ابجل ال فيمذ جيوز اجل ال فيه ابليت هي أحاسن ،ومن
ِّ
ضلوا.
قبل ماخصصني مامكنني يف دقي ة أهل الاسنة واجلمذدة ،ألال يُضلوا أو يُ َ
 -4يوصي ابحلرص دلى ترمجة البحوث اجلذدة وإيصذهلذ إليهم .وهللا أدلم وصلى هللا وتسلم
دلى نبينذ حمم وآله وصحبه أمجعني.

( )1باسطت لك يف حبثي (موقف ديكذرت من ال ين) وق ُح ِّكم بفضل هللا يف جملة جذمعة أم القرى.
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املصادر واملراجع
انفعذالت النفس ،رينيه ديكذرت ،ترمجة وتعليق :جورج زينذيت .دار املناخب العريب.
ب ائع الفوائ  ،ابن قيم اجلوزية ،مكابة نزار مصطفى البذز  -مكة املكرمة ،الطبعة األوىل،
 .1996 – 1416حتقيق :هشذم دطذ  -دذدل الع وي -أشرف أمح .
اتريخ الفلاسفة احل يثة ،يوتسف كرم ،مكابة الثقذفة ال ينية القذهرة.2009 ،
اتريخ الفلاسفة الغربية لربتران رتسل الكاذب الثذلث :الفلاسفة احل يثة ،ترمجة :حمم فاحي
الشنطي ،ال ار العذمة املصرية للكاذب.1977 ،
الاأمالت يف الفلاسفة األوىل ،ترمجه إىل العربية وق م له ودلق دليه :دثمذن أمني ،تص ير:
مصطفى لبيب ،املركز القومي للرتمجة.1297 ،
انفعذالت النفس ،الينيه ديكذرت ،برتمجة وتعليق :جورج زينذيت .دار املناخب العريب.
أتويل مشكل القرآن ،البن قايبة ،شرحه ونشرة :الاسي أمح صقر ،املكابة العلمية.
الاعريفذت ،أليب احلاسن دلي بن حمم اجلرجذين ،وضع حواشيه وفهذرتسه :حمم ابتسل ديون،
دار الكاب العلمية.
جذمع البيذن دن أتويل آي القرآن ،حملم بن جرير أبو جعفر الطربي ،حتقيق :ال كاور دب
هللا الرتكي ،دار هجر للطبذدة والنشر ،الطبعة :األوىل 1422 ،هـ 2001 -م.
تفاسري القرآن العظيم ،أليب الف اء إمسذديل بن دمر بن كثري ال مشقي ،احملقق :حمم حاسني
مشس ال ين ،دار الكاب العلمية ،بريوت ،الطبعة :األوىل  1419 -هـ.
الانبيهذت اللطيفة دلى مذ احاوت دليه العقي ة الواتسطية من املبذحث املنيفة ضبط نصهذ
وخرج أحذديثهذ حمم تسليمذن آل باسذم.
جذمع العلوم واحلكم يف شرح مخاسني ح يثذ من جوامع الكلم ،زين ال ين ابن رجب احلنبلي،
حققه وخرج أحذديثه :حمم دب هللا الاسي  ،دار الكاب العلمية.
اجلذمع املاسن الصحيح = صحيح البخذري ،حمم بن إمسذديل البخذري ،احملقق :حمم زهري
بن انصر النذصر ،النذشر :دار طوق النجذة .الطبعة :األوىل1422 ،هـ.
ديكذرت والعقالنية ،جنفيذف روديس لويس ،ترمجة دب ه احللو ،منشورات دوي ات،
بريوت -ابريس ،الرابعة 1988م.
تسفر الاكوين ،ضمن الكاذب املق س.
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تسري أدالم النبالء ،لشمس ال ين أبو دب هللا حمم بن أمح بن دثمذن الذهيب ،حتقيق:
جممودة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط ،مؤتساسة الرتسذلة ،الطبعة :الثذلثة،
 1405هـ  1985 /م.
شرح أصول اداقذد أهل الاسنة واجلمذدة ،هلبة هللا بن احلاسن الاللكذئي أبو القذتسم ،احملقق:
أمح بن تسع بن مح ان ،الطبعة الثذنية 1411هـ.
شرح العقي ة الطحذوية ،البن ايب العز احلنفي ،حققه وخرج أحذديثه :د .دب هللا الرتكي،
شعيب األرانؤوط ،مؤتساسة الرتسذلة ،الطبعة الثذنية دشرة 1998 -1418م.
شفذء العليل يف ماسذئل القضذء والق ر واحلكمة والاعليل ،لشمس ال ين بن قيم اجلوزية ،دار
املعرفة ،بريوت1398 ،هـ.
طريق اهلجرتني وابب الاسعذدتني ،حملم بن أيب بكر بن أيوب بن تسع مشس ال ين ابن قيم
اجلوزية ،النذشر :دار الاسلفية ،القذهرة ،مصر ،الطبعة :الثذنية1394 ،هـ.
العذمل أو كاذب النور ،ترمجة أميل خويل ،دار املناخب العريب ،الطبعة األوىل 1419هـ1999 -م.
العقي ة الواتسطية حتقيق أشرف دب املقصود ،أضواء الاسلف ،الطبعة األوىل .1420
فاح البذري شرح صحيح البخذري ،ألمح بن دلي بن حجر ،رقم كابه وأحذديثه :حمم فؤاد
دب البذقي .دليه تعليقذت العالمة :دب العزيز بن دب هللا بن ابز .الطبعة الاسلفية.
الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،املؤلف :أبو حمم دلي بن أمح بن تسعي بن حزم
األن لاسي ،دار الكاب العلمية ،وضع حواشيه :أمح مشس ال ين.
القضذء والق ر يف ضوء الكاذب والاسنة ومذاهب النذس فيه ،املؤلف :دب الرمحن بن صذحل
احملمود .النذشر :دار الوطن ،الطبعة الثذنية .1997 – 1418
اجلواب الصحيح ملن ب ل دين املاسيح ،لاقي ال ين أبو العبذس ابن تيمية احلراين ،حتقيق:
دلي بن حاسن وآخرين ،دار العذصمة ،الاسعودية ،الطبعةالثذنية1419 ،هـ 1999 /م.
مبذدئ الفلاسفة ،رينيه ديكذرت ،ترمجة :دثمذن أمني ،دار الثقذفة للنشر والاوزيع.
جمموع فاذوى شيخ اإلتسالم ابن تيمية ،حتقيق :دب الرمحن بن حمم بن قذتسم ،النذشر :جممع
امللك فه لطبذدة املصحف الشريف1416 ،هـ1995/م.
احملرر الوجيز يف تفاسري الكاذب العزيز ،أليب حمم بن دطية األن لاسي ،احملقق :دب الاسالم
- 512 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 191اجلزء األول

دب الشذيف حمم  ،دار الكاب العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل  1422 -هـ.
خماصر الصوادق املرتسلة دلى اجلهمية واملعطلة ،البن قيم اجلوزية ،اخاصذر :حمم بن
املوصلي ،حتقيق :د .دب الرمحن بن احلاسن العلوي ،أضواء الاسلف ،الطبعة األوىل
2004 -1425م.
خماصر العلو للعلي العظيم للذهيب ،اخاصذر حمم انصر ال ين األلبذين ،املكاب اإلتسالمي،
الطبعة الثذنية 1412هـ1991-م.
م ارج الاسذلكني بني منذزل إايك نعب وإايك ناساعني ،اتسم املؤلف :البن قيم اجلوزية ،دار
النشر :دار الكاذب العريب  -بريوت  ،1973 - 1393 -الطبعة الثذنية ،حتقيق:
حمم حذم الفقي.
املذاهب الفلاسفية العظمى يف العصور احل يثة ،د .حمم غالب ،دار إحيذء الكاب العربية،
1948م ،ص.69 -68
املاسن الصحيح املخاصر بنقل الع ل دن الع ل إىل رتسول هللا صلى هللا دليه وتسلم ،ملاسلم
بن احلجذج أبو احلاسن القشريي النياسذبوري ،احملقق :حمم فؤاد دب البذقي ،دار إحيذء
الرتاث العريب – بريوت.
معذمل الانزيل يف تفاسري القرآن = تفاسري البغوي ،حميي الاسنة أبو حمم احلاسني بن ماسعود
البغوي ،حققه وخرج أحذديثه حمم النمر  -دثمذن مجعة ضمريية  -تسليمذن ماسلم
احلرش ،دار طيبة للنشر والاوزيع ،الطبعة الرابعة  1417هـ  1997 -م.
ـذرون ،طبعــة دار الفكر.
معجم مقذييس اللغة ،باحقيق وضبط دب َّ
الاسالم حمم ـ َهـ ُ
مقذل دن املنهج ،رينيه ديكذرت ،ترمجة :حممود حمم اخلضريي ،الطبعة الثذنية ،راجعهذ وق م
هلذ :حمم مصطفى حلمي ،دار الكذتب العريب للطبذدة والنشر ابلقذهرة.1968 ،
املنهذج شرح صحيح ماسلم بن احلجذج ،أليب زكراي حيىي بن شرف النووي ،النذشر :دار إحيذء
الرتاث العريب بريوت ،الطبعة الثذنية.1392 ،
موتسودة الفلاسفة ،د .دب الرمحن ب وي ،املؤتساسة العربية لل راتسذت والنشر ،الطبعة(.1984 )1
املوتسودة الفلاسفية املخاصرة ،فؤاد كذمل وآخرين ،دار القلم ،بريوت.
موقف العقل والعلم والعذمل من رب العذملني ودبذده املرتسلني ،الشيخ مصطفى صربي ،دار
إحيذء الرتاث العريب ،بريوت لبنذن.
هللا أتسذس املعرفة واألخالق دن ديكذرت .نظمي لوقذ ،املطبعة الفنية احل يثة ،القذهرة 2003م.
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