دولة ماليزاي
وزارة التعليم العايل ()KPT
جامعة املدينة العاملية
قسم العقيدة

حرية اإلنسان عند ابن رشد
حبث تكميلي مقدم لنيل درجة املاجستري يف العقيدة اإلسالمية – هيكل ج
اسم الباحث :أنس بن حممد زيدان
حتت إشراف :الدكتور عصام فودة
كلية العلوم اإلسالمية

العام اجلامعي :فرباير 2014
1

الفصل األول :دالالت عنوان البحث
وفيه ثالث مباحث:
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المبحث األول :تعريف الحرية لغة واصطالحا:

وفيه مطلبان:
المطلب األول :تعريف الحرية لغة:

ورد يف العني املنسوب للفراهيدي ،ما يلي:
العبدُ ،حٌّر بني احلُُروريَّة واحلُّرية واحلرار [زاد يف اللسان :احلرورية]" .مث يقول:
"واحلُر :نَ ُ
قيض َ
ٍ
ِّ
الو ْجنة.)1( " . .
يارهم .واحلُر من كل شيء اعتَ ُقهُ .
"واحلُِّّريَةُ من الناس :خ ُ
الو ْجه :ما بدا من َ
وحَّرة َ
ويف اجلمهرة البن دريد:
العْبد َوعبد ُمعتق َوِّيف التَّ ْن ِّزيل{ :نذرت لَك َما ِّيف بَطْين حمررا} يُ َقال َوهللا أعلم
" َو ْ
احلر :خالف َ
إِّ ََّّنَا أ ََر َادت أَنه َخ ِّادم لَك َوُه َو حر" (.)2
ويف املغرب يف ترتيب املعرب:
احلر) ِّخ َال ُ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
الصْي َح ِّة
الصيَّ ِّ
اح فَ َّع ٌ
(وبِِّّه) ُِّسّ َي ْ
ال ِّم ْن َّ
احلُر بْ ُن َّ
(و ُْ
ف الْ َعْبد َويُ ْستَ َع ُار ل ْل َك ِّرمي َكالْ َعْبد للَّئ ِّيم َ
"َ
احلس ِّن الْبص ِّر ِّ ِّ ِّ
(و ْ ِّ
ف ْاألَم ِّة وِِّبا ُك ِّين أَبو حَّرَة و ِّ
الس َِّي" (.)3
اص ُل بْ ُن َعْب ِّد َّ
الر ْْحَ ِّن َع ْن َْ َ َ ْ ّ
احلَُّرةُ) خ َال ُ َ َ َ َّ ُ ُ َ
َ
ي يف ّ
ويف خمتار الصحاح:
ِّ
"و ْ ِّ
(حَّر) الْ َعْب ُد ََيَر َ ِّ
(حِّّريَّةً)
(حَّر) َّ
الر ُج ُل ََيَر ُ
َي َعتَ َق َو َ
(احلُر) ضد الْ َعْبد" ،مث قالَ " :و َ
(حَر ًارا) ِبلْ َفْت ِّح أ ْ
َ
ِّ ()4
ِّ
ِِّبلض ِّ ِّ
َصل" ،
َّم م ْن ُحِّّريَّة ْاأل ْ
ّ
ويف اتج العروس للزبيدي:

( )1الفراهيدي ،اخلليل بن أْحد ،كتاب العني ،حتقيق :د /مهدي املخزومي؛ و د/إبراهيم السامرائي ،د .ت (دار ومكتبة اهلالل)،
ِبب" :احلاء مع الراء ح ر ،رح مستعمالن".24/3 ،
( )2ابن دريد األزدي ،حممد بن احلسن ،مجهرة اللغة ،حتقيق :رمزي مني بعلبكي( ،بيوت :دار العلم للماليني ،)1987 ،مادة
"حرر".96/1 ،
( )3املطَِّّرِّزي ،انصر بن عبد السيد ،املغرب يف ترتيب املعرب( ،بيوت :دار الكتاب العريب ،د .ت) ،مادة "حرر" ،ص.110
ُ
( )4الرازي ،حممد بن أيب بكر ،خمتار الصحاح ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد( ،بيوت – صيدا :املكتبة العصرية – الدار
النموذجية1999 ،م  ،)1420-مادة "حرر" ،ص.69
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ِّ
ال
سم {احلُِّّريَّةَُ .وقَ َ
{حّر}َ ََيَر) َكظَ َّل يَظَل! َحَراراً ِِّبلْ َفْتحَ :
ايبَ ( :
(عتَ َق) ،واإل ُ
"(و) َعن ابْن األَعر ِّّ
ِّ
الكسائي } :ح ِّررت َ ِّ
ِّ
ني ِّيف الْم ِّ
الع ْ ِّ
اضي ،وفَ ْت ِّحها ِّيف
ََْ
{حتَر؛ من} احلُِّّريَّة َال غيُ .
قلت :أَي ب َك ْسر َ
َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِِّّ
ض ِّ
ف" (.)1
امل َ
{حِّّريَّة {األَصل أَيضاًَ ،وقد أَ ْغ َفلَه املصنّ ُ
ارِّعَ ،ك َما َ
صَّرح به غيُ َواحدَ ،وقد يُستَعمل ِّيف ُ
ُ
المطلب الثاني :تعريف الحرية اصطالحا:

للحرية معان كثية ،ال ميكن لبحيث قصي أن يفردها ِبلبحث .ولكن ميكننا أن حنصرها يف عجالة
يف معان عديدة ،ومن مث حندد املسار الذي سنسلكه يف حبثنا.
يشرح بدر الدين مصطفى ،وغادة اإلمام ،احلرية ِبلقول . ." :وعادة ما تشي احلرية إىل تلك
امللكة اخلاصة اليت متيز الكائن الناطق من حيث هو موجود عاقل يصدر يف أفعاله عن إرادته هو ،ال
عن أية إرادة أخرى غريبة عنه .واحلرية حبسب معناها االشتقاقي هي عبارة عن انعدام القسر
اخلارجي ،واإلنسان احلر ِبذا املعىن هو من مل يكن عبداً أو أسيا .ومن هنا فقد اصطلح التقليد
الفلسفي على تعريف احلرية أبَّنا اختيار الفعل عن روية مع استطاعة عدم اختياره أو استطاعة اختيار
ضده .غي أننا لو رجعنا إىل املعاجم الفلسفية لوجدان أن كلمة (احلرية) حتتمل من املعاين ما ال حصر
له ،حبيث قد يكون من املستحيل أن نتقبل تعريفا واحدا ِبعتباره تعريفا عاما يصدق على سائر صور
احلرية" . .إىل أن قاال" :حسبنا أن نشي إىل أن مفهوم احلرية يتوقف كثيا على احلد املقابل الذي
تثيه يف أذهاننا هذه الكلمة؛ إذ قد نضع يف مقابل كلمة (احلرية) كلمات عديدة مثل كلمة الضرورة
 necessiteأو كلمة احلتمية  Determinismeأو كلمة القضاء والقدر  Fatalismeأو
كلمة الطبيعة  nastureإخل" (.)2
وميكننا تلخيص االجتاه الغريب يف حبث مسألة احلرية مبا يذكره سلطان العميي" :تعاطي العقل
( )1الزبيدي ،حممد بن حممد ،اتج العروس على جواهر القاموس ،حتقيق جمموعة من احملققني( ،دار اهلداية) ،مادة "حرر"،
.583-582/10
()2
(عمان :دار املسية2012 ،م1433-ه ) ،ص.270-269
مصطفى بدر الدين واإلمام غادة ،مشكالت فلسفية ،طّ 1
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الغريب مع مفهوم احلرية اتسم بسمتني ِبرزتني ،ومها:
األوىل :حتييد الدين وعزله عن التدخل يف مفهوم احلرية.
الثاين  :تغليب احلرية الفردية وطغيان اجلانب الفردي يف حدودها وطبيعتها.)1( " .
ويصف سلطان العميي حماولة املعاجم تعريف اصطالح احلرية أبَّنا انصراف واضح عن " تقدمي
مفهوم مشويل للحرية إىل توضيح احلرية عن طريق تعريف ما يدخل حتتها من أنواع ،وهذا ما صنعه
الفيلسوف الفرنسي املعاصر الالند يف معجمه الفلسفي ،فإنه ال يقف عند املعىن الشمويل للحرية،
وإمنا انتقل بشكل سريع إىل أصناف ما يدخل حتتها وأخذ يعرف كل صنف مبفرده" (.)2
إسالميا ،وكما يقول سلطان العميي" :خلت مؤلفاهتم من مصطلح احلرية الشمويل ،وكانوا
يتداولون لفظ احلرية ،إما مبعناه ىف اللغة العربية ،الذي يعين انتفاء القيد أو النقص ويعين أيضاً املعدن
النفيس وغيها من املعاين ،وإما مبعىن احلرية اليت تعين السالمة من الرق والعبودية ،وغالب تداوالت
علماء الشريعة ىف مؤلفاهتم الفقيهة أو التفسيية أو احلديثية يرجع إىل هذا املعىن.
ولفظ احلرية يستعمل مبعىن آخر عند علماء العقيدة املعاصرين ،فإَّنم يطلقونه ىف ِبب القدر
ويقصدون به أن اإلنسان له إرادة وقدرة ومؤثرة ،يستطيع ِبا أن خيتار فعله التكليفي.
وكذلك علماء التصوف كانوا يستعملون مصطلح احلرية ويقصدون به االنعتاق من الرق لغي هللا
سواء كان من البشر أو من املالذ والشهوات والتعلق ِبلذنيا ،وعدم االشتغال ِبألمور احلياتية.

 الصواب قول :الثانية.
( )1العميي ،سلطان ،فضاءات احلرية ،ط(2القاهرة :املركز العريب للدرسات اإلنسانية ،)2013 ،ص.45
( )2العميي ،مرجع سابق ،ص.35
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وإذا كان علماء الشريعة القدماء مل يستعملوا لفظ احلرية ِبملفهوم املعاصر فإن هذا ال يعين أَّنم مل
يتناولوا القضااي املندرجة حتته ِبلبحث والدراسة ،بل إن األمر على عكس ذلك ،فقد قدموا نظرايت
علمية كثية تكاد تشمل مجيع املكوانت الداخلة ضمن مفهوم احلرية املتداولة يف عصران.)1( " . . .
وحنن سنسلك يف دراستنا حلرية اإلنسان ،ما قد انقشه علماء العقيدة املعاصرين ،ونرى ما حبثه
ابن رشد يف كتبه ،من مسائل احلرية مبا يندرج يف مفهوم احلرية عند علماء العقيدة .فهو مل يكن مثارا
يف عصره مسألة حرية االعتقاد ،أو احلرية االقتصادية أو احلرية الدينية أو غيها من احلرايت ذات
املفهوم الغريب .بل كان مثارا يف عصره حرية اختيار العبد لفعله ،وهل يصح اعتقاد اختيار العبد لفعله
التكليفي.
المبحث الثاني :تعريف اإلنسان لغة واصطالحا:
وفيه مطلبان ،المطلب األول :تعريف اإلنسان لغة:

ٍ
اح ٌد ،وهو ظُهور الش ِّ
السني أَصل و ِّ
"(أَنَس) ا ْهلمزةُ والنو ُن و ِّ
ف طَ ِّري َقةَ الت ََّوح ِّ
ش.
َّيءَ ،وُكل َش ْيء َخالَ َ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ َْ َ َ
ّ
َ
ٌ
ْ
ِّ
اجلِّ ِّّن ،و ُسوا لِّظُ ُه ِّ
ال ا ََّّللُ تَ َع َاىل{ :فَِّإ ْن
ت َّ
الش ْيءَ :إِّ َذا َرأَيْتُهُ .قَ َ
ورِّه ْم .يُ َق ُ
س ِّخ َال ُ
ال :آنَ ْس ُ
ف ْ َ
قَالُواْ :اإلنْ ُ
ال
َّيءَ :إِّ َذا َِّس ْعتُهَُ .وَه َذا ُم ْستَ َع ٌار ِّم َن ْاأل ََّوِّل .قَ َ
آنَ ْستُ ْم ِّمْن ُه ْم ُر ْش ًدا} [النساءَ . ]6 :ويُ َق ُ
ال :آنَ ْس ُ
ت الش ْ
احلَ ِّ
ث:
ْ
ار ُ
ِّ
آنَ َس ْ
َّص َع ْ
ت نَْبأًَة َوأَفْ َز َع َها الْ ُق  ...ان ُ
صًرا َوقَ ْد َد َان ا ْإل ْم َساءُ
ان ِِّبلشَّي ِّء إِّ َذا َمل يستَ و ِّح ِّ
اإلنْس ِّ
و ْاألَنْس :أَنْ ِّ
ك؟ إِّ َذا َسأَلَهُ َع ْن
ب تَ ُق ُ
ف ابْ ُن إِّنْ ِّس َ
ولَ :كْي َ
َْْ ْ ْ
ش مْنهَُ .والْ َعَر ُ
س ْ َ
ْ
َ ُ ُ
ني :صبِّي ها الَّ ِّذي ِّيف َّ ِّ
ال :إِّنْسا ٌن وإِّنْس َ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ضبِّ َط ِّيف
الس َواد .ابْ ُن إِّنْ ِّس َ
ك ُ
اانن َوأ ََانسيَ .وإِّنْ َسا ُن الْ َع ْ ِّ َ َ
نَ ْفسهَ .ويُ َق ُ َ َ َ
ص ِّ
ك" (.)2
الْ ُم َخ َّ
ك َوابْ ُن أَنْ ِّس َ
ص ( )200 :13ابْ ُن إِّنْ ِّس َ

( )1العميي ،مرجع سابق ،ص .51-50
( )2ابن فارس الرازي ،أْحد ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق عبد السالم هارون (دار الفكر1399 ،ه – 1979م).145/1 ،
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المطلب الثاني :تعريف اإلنسان اصطالحا:

أما كون العنوان يشي إىل (حرية اإلنسان) ،فإن ذلك ليس الحنصار مسألة احلرية يف اإلنس دون
اجلن ،ممن يعدون شرعاً من املكلفني .بل لكون املنتفع من هذا البحث هم من اإلنس حبثاً وقراء ًة.
المبحث الثالث :ترجمة ابن رشد:

وفيه مطلبان:
المطلب األول:سيرة ابن رشد:

ابن رشد ،املعين ِبذا االسم يف حبثنا هذا هو ابن رشد احلفيد (ت 595ه ) .متييزا له عن جده ابن
رشد ،امللقب ِبلفقيه  -املتوىف ( 520ه) ( .)1وبعض الباحثني مييز بينهم بنعت احلفيد ِبلفيلسوف،
لكونه قد عين ِبلفلسفة ،واجلد ِبلفقيه .مع أن لكليهما مصنفات يف الفقه.
ابن رشد احلفيد ،هو أبو الوليد حممد بن أْحد بن حممد بن أْحد ( )2بن رشد ( .)3واكتفى ابن أيب
( )1ابن سعيد األندلسي ،املغرب يف حلى املغرب ،حتقيق شوقي ضيف (القاهرة :دار املعارف ،104/1 ،)1953 ،بواسطة:
[التليلي ،عبد الرْحن ،ابن رشد يف املصادر العربية ،ط(1القاهرة :اجمللس األعلى للثقافة2002 ،م) ،ص.]85
( )2ذكر الضيب يف ترمجته ،قبل ابن رشد اسم حممد ،ليصبح اسه حممد بن أْحد بن حممد بن أْحد بن حممد بن رشد[ .الضيب،
أْحد بن َيىي ،بغية امللتمس يف اتريخ رجال أهل األندلس (القاهرة :دار الكاتب العريب1967 ،م) ،ص.]54
ورأى ابن األِبر أن االسم الذي يسبق ابن رشد وبعد أْحد هو أْحد أيضا ،ليصبح االسم حممد بن أْحد بن حممد بن أْحد بن
أْحد بن رشد[ .ابن األِبر ،التكملة لكتاب الصلة ،حتقيق عزت العطار احلسيين ،ط( 1القاهرة :دار السعادة1956 ،م)
 ، .]553/2وإىل هذا االسم مال الذهيب يف [الذهيب ،اتريخ اإلسالم ،حتقيق بشار عواد معروف ،ط(1بيوت :دار الغرب
اإلسالمي2003 ،م).]1039/12 ،
ورأى ابن عبد امللك األنصاري أن اسه حممد بن أْحد بن حممد بن أْحد بن حممد بن أْحد بن عبد هللا بن رشد[ .ابن عبد امللك
األنصاري األوسي املراكشي ،حممد ،الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة ،حتقيق إحسان عباس ،ط( 1بيوت :دار
الثقافة1973 ،م)]21/6 ،
( )3اختار االسم املذكور أعاله [ابن فرحون ،الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب ،حتقيق حممد األْحدي أبو النور
(القاهرة :مكتبة الرتاث ،د .ت) .]259/2 ،و [ابن أيب سعيد األندلسي ،املغرب يف حلى املغرب ،مرجع سابق،
 ،]104/1واملرجع األخي منقول بواسطة[ :التليلي ،ابن رشد يف املصادر العربية ،ص ،]85و[الصفدي ،خليل بن أيبك،
الوايف ِبلوفيات ،حتقيق أْحد األرانؤوط وتركي مصطفى (بيوت :دار إحياء الرتاث1420 ،ه – 2000م)،]82/2 ،
و[النباهي ،أبو احلسن علي ،اتريخ قضاة األندلس أو املرقبةالعليا فيمن يستحق القضاء والفتيا ،حتقيق وشرح :صالح الدين
اهلواري (لبنان :املكتبة العصرية1426 ،ه 2006 -م) ،ص]124
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صبيعة (ت 668ه) بذكر " أبو الوليد حممد بن أْحد بن حممد بن رشد" (.)1
قال يف ترمجته الذهيب يف اتريخ اإلسالم:
ِّ
ِّ
ض املوطّأ على والده أَِّيب القاسم.
" ُولد سنة عشرين ،قبل وفاة ج ّده أَِّيب الْ َوليد َ
بش ْه ٍر واحدَ .
وعَر َ
ِّ ِّ
ب عن أَِّيب مروان بْن
وأخذ عن أَِّيب مروان بْن َم َسَّرة ،وأيب القاسم بْن بَ ْش ُكوال ،ومجاعة .وأخذ علم الطّ ّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
حّت صار
حّت بََرع فيه ،وأقبل على علم الكالم ،والفلسفة ،وعلوم األوائلّ ،
َح ْزبول .ودرس الفقه ّ
ُصْي بَ َعة :كتاب التّحصيل ،مجع فِّ ِّيه
يضرب به املَثَل فيها .فَ َم ْن تصانيفه على ما ذكره ابن أَِّيب أ َ
ُ
ب ،كتاب شرح
اختالفات العلماء ،كتاب املق ّدمات ِّيف الفقه ،كتاب َّناية اجملتهد ،كتاب ال ُكليّات ط ّ
ب ،كتاب احليوان ،كتاب جوامع كتب أرسطو طاليس ِّيف الطّبيعيّات
أُرجوزة ابن سينا ِّيف الطّ ّ
واإلهليّات ،كتاب ِّيف املنطق ،كتاب تلخيص اإلهليات لنيقوالوس ،كتاب تلخيص ما بعد الطبيعة
ألرسطو طاليس ،شرح كتاب [ص ]1040 :السماء والعامل ألرسطوطاليس ،شرح كتاب النفس
أيضا كتاب املزاج ،وكتاب القوى،
َّص له ً
ألرسطوطاليس ،تلخيص كتاب األسطقسات جلالينوس ،و َخل َ
طبيعي
وكتاب العلَل ،وكتاب التعرف ،وكتاب احلُميات ،وكتاب حيلة الربء ،وخلص كتاب الس ّماع ال ّ
ألرسطوطاليس ،وله كتاب هتافت التّهافت ،يرد فِّ ِّيه على الغزايل ،وكتاب منهاج ِّ
األدلَّة ِّيف األصول،
ّ
ّ
كتاب فصل املقال فيما بني احلكمة والشريعة من االتصال ،كتاب شرح كتاب القياس ألرسطو،
مقالة ِّيف العقل ،مقالة ِّيف القياس ،كتاب الفحص يف أمر العقل ،كتاب الفحص عن مسائل وقعت يف
الزمان ،مقالة ِّيف أ ّن ما يعتقده املشاؤون وما يعتقده
اإلهليات من الشفاء البن سينا ،مسألة ِّيف ّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ ِّ
ايب ِّيف
املتكلّمون من أ َْهل ملتنا يف كيفيَّة وجود العامل متقارب يف املعىن ،مقالة يف نظر أَِّيب نصر الفار ّ
يضا ،مباحثات
املنطق ونظر أرسطوطاليس ،مقالة ِّيف اتّصال العقل املفارق لإلنسان ،مقالة ِّيف ذلك أ ً
ُ
ِّ
ِّ
الرد على
يف
مقالة
،
األوىل
ة
اد
امل
جود
و
يف
مقالة
بني املؤلف وابن أَِّيب بَ ْكر بْن الط َفيل ِّيف رسه لل ّدواء،
َّ
ّ
ابن سينا ِّيف تقسيمه املوجودات إِّ َىل ممكن على اإلطالق وممكن بذاته ،مقالة ِّيف املزاج ،مقالة ِّيف
لف فِّ ِّيه أبو نصر ألرسطو ِّيف
نوائب احلُ ّمى ،مسائل ِّيف احلكمة ،مقالة ِّيف حركة ال َفلَك ،كتاب ما خا َ
الرتايق ،تلخيص كتاب األخالق ألرسطو ،وتلخيص كتاب الربهان له.
الربَهان ،مقالة ِّيف ِّّ
كتاب ُْ
( )1ابن أيب صبيعة ،عيون األنباء يف طبقات األطباء ،حتقيق نزار رضا (بيوت :دار مكتبة احلياة) ،ص .532
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مهجور ِّيف ِّ
دارِّه من
سألت َعْنهُ ،فَِّقيل :إنّه
دخلت إِّ َىل البالد
الشيوخ اتج ال ّدين :ملا
قلت :ذكر شيخ ّ
ُ
ُ
ٌ
ّ
جهة اخلليفة يعقوب ،وال يدخل أح ٌد عليه ،وال خيرج ُه َو إِّ َىل أحد .فَِّقيلِّ :ملَ؟ قَالُواُ :رفعت َعْنهُ أقو ُال
رديَّة ،ونُ ِّسب إليه كثرة االشتغال ِبلعلوم املهجورة من علوم األوائل.
ومات وهو حمبوس بداره مبراكش يف أواخر سنة أربع وتسعني.
اضعا ،منخفض
وعلما
ذكره األ َِّبر فقال :مل ينشأ ِبألندلس مثله ً
ً
وفضال .قال :وكان متو ً
كماال ً
ِّ
كي َعْنهُ أنّه مل يرتك النّظر والقراءة ُم ْذ عقل إّال ليلةَ وف ِّاة أَبِّ ِّيه وليلة عُْرِّسه،
اجلناح ،عُين ِبلعلم ّ
حّت ُح ّ
حنوا من عشرة آالف ورقة ،ومال إِّ َىل علوم
وأنّه َّ
سود فيما صنَّف وقيد [ص ]1041 :واختصر ً
ِّ
ِّ
ب كما يُ ْفَزع إِّ َىل فتياه ِّيف
األوائل ،فكانت له فيها اإلمامة دون أ َْهل عصره .وكان يفزعُ إ َىل فْتياه ِّيف الطّ ّ
ِّ
ظ الوافر من العربيَّة.
الفقه ،مع احل ّ
املتنيب .وله من املصنَّفات :كتاب بداية اجملتهد وَّناية املقتصد يف
قيل :كان َيفظ ديوان حبيب و ّ
ووجه ،وال نعلم ِّيف فنّه أنفع منه ،وال أحسن مساقًا .وله كتاب الكليَّات ِّيف الطب،
الفقه ،علل فيه َّ
وخمتصر املستصفى ِّيف األصول ،وكتاب ِّيف العربيَّة ،وغي ذلك.
وقد ُوّيل قضاء قُ ْرطُبة بعد أَِّيب ُحمَ َّمد بْن مغيث ،فَ ُح ِّمدت سيته وعظُم قدره.
اَّلل ،وسهل بْن مالك ،ومجاعة.
سع منه أبو ُحمَ َّمد بْن َح ْوط َّ
ِّ
السلطان يعقوب وأهانه ،مثّ أعاده إِّ َىل الكرامة فيما قيل ،واستدعاه إِّ َىل
وامتُحن آبخره ،فاعتقله ّ
السلطان بعده بِّ َش ْهر.
مرا ُكش ،وِبا تُ ُو ّيف ِّيف َ
ص َفر ،وقيل ِّيف ربيع ّ
ّ
األول ،وقد مات ّ
ُصْي بَ َعةُ :ه َو أوح ٌد ِّيف علم الفقه واخلالف .تف َّقه على احلافظ أَِّيب ُحمَ َّمد بْن رزق.
وقال ابن أَِّيب أ َ
وبرع يف الطب .وألف كتاب الكلّيّات أجاد فِّ ِّيه .وكان بينه وبني أيب مروان بن زهر مودة.
ب
وحدثين أبو مروان
الباجي قال :كان أبو الْ َولِّيد بْن ُر ْشد ذكيًاّ ،
وي النَّفس ،اشتغل ِبلطّ ّ
رث البَّزة ،ق ّ
ّ
على أَِّيب َج ْع َفر بْن هارون ،والزمه مدة.
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غزو ال ُفْنش استدعى أ ََِب الْ َولِّيد واحرتمه وقربه ،حّت تعدى به املوضع
وملا كان املنصور ب ُقرطُبة وقت ْ
الّذي كان جيلس فِّ ِّيه الشَّْيخ َعْبد الواحد بن أيب حفص اهلنتايتُ ،مثَّ بعد ذلك نَ َق َم عليه ألجل احلكمة،
يعين الفلسفة" انتهى كالم الذهيب (.)1
المطلب الثاني :وفاته:

تويف مبراكش ،سنة 595ه (.)2
( )1الذهيب ،اتريخ اإلسالم ،مرجع سابق .1041/12 ،سيكتفي الباحث برتمجة الذهيب البن رشدِ ،بعتبار أن موضوع البحث
هو قضية عقدية ختص ابن رشد ،وال يتعلق البحث بسية ابن رشد.
( )2اتفقت مصادر عدة على اتريخ الوفاة 595ه ،مثل[ :الضيب ،مرجع سابق ،ص .]54و[ابن أيب صبيعة ،مرجع سابق،
ص ،]532و[ابن األِبر ،التكملة لكتاب الصلة ،مرجع سابق[ ،]555/2 ،اليافعي ،عبد هللا بن أسعد ،مرآة اجلنان وعربة
اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان (حيدر أِبد :مطبعة دائرة املعارف العثمانية1390 ،ه – 1970م)،
 ]479/3بواسطة [التليلي ،مرجع سابق ،ص ،]125واختاره أيضا ابن تغري بردي ،متابعا للذهيب يف اترخيه [ابن تغري
بردي ،النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ،حتقيق :حممد عبد القادر حامت (القاهرة :املؤسسة املصرية العامة للتأليف
والرتمجة والطباعة والنشر ]154/6 ،)1963 ،بواسطة [التليلي ،مرجع سابق ،ص.]139
وذكر عبد الواحد املراكشي( :وكانت وفاته ِبا [أي مبراكش] يف آخر سنة 594ه [ .املراكشي ،عبد الواحد ،املعجب يف تلخيص
أخبار املغرب ،حتقيق :حممد سعيد العراين وحممد العريب العلمي ،ط( 7الدار البيضاء :دار الكتاب1978 ،م).]437/1 ،
وزاد ابن األِبر يف التكملة" :فتويف ِبا يوم اخلميس التاسع من صفر سنة مخس وتسعني ومخسمائة . . . .وذكر ابن فرقد أنه
تويف حبضرة مراكش بعد النكبة احلادثة عليه املشتهرة الذكر يف شهر ربيع األول سنة مخس وتسعني ومخسمائة[ " . .ابن
األِبر ،التكملة لكتاب الصلة ،مرجع سابق]555/2 ،
واتفق ابن عبد امللك األنصاري مع ابن األِبر يف اتريخ وفاته ،وإن اختلفا إن كان يف اليوم أو الليلة ،فقال . ." :واستدعي إىل
مراكش فتويف ِبا ليلة اخلميس ،التاسعة من صفر مخس وتسعني ومخسمائة ،مبوافقة عاشر دجنرب[ " . .ابن عبد امللك
األنصاري األوسي املراكشي ،حممد ،الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة ،مرجع سابق .]31/6 ،وإذا افرتضنا أن دجنرب
تعين الشهر الروماين الثاين عشر (ديسمرب) .ميكن تدقيق مدى توافق التارخيني .فعند اللواء حممد خمتار ِبشا يف كتابه املعنون
ِبسم [التوفيقات اإلهلامية يف مقارنة التواريخ اهلجرية ِبلسنني اإلفرنكية والقبطية ،د .ط ،القاهرة1423 :ه 2003 -م،
اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية ،]628/1 ،جند أن التارخيني متقارِبن إىل حد كبي .فاخلميس األول من صفر ،يوافق
الثالث من ديسمرب لعام 1198م .وعليه يكون التاسع من صفر موافقا للحادي عشر من ديسمرب وليس العاشر كما أشار
ابن عبد امللك األنصاري.
وزعم النباهي أبنه قد تويف سنة 598ه[ .النباهي ،مرجع سابق ،ص.]125
مالحظة :توقف الباحث عن النقل عن املرتمجني بعد ابن تغري بردي (ت 874ه) ،لكون ابن تغري بردي أول من أشار إىل نقله
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الفصل الثاين :املسائل املتعلقة مبسألة حرية اإلنسان ،ومواقف ابن رشد منها:
وفيه أربع مباحث:
املبحث األول :مسألة القضاء والقدر ومواقف الفرق اإلسالمية اليت عاصرها وانقشها ابن رشد
من املسألة
املبحث الثاين :العلم اإلهلي وعالقته ابلتكليف اخلاص ابإلنسان
املبحث الثالث :مسألة اخلري والشر

املبحث الرابع :الثواب والعقاب عند ابن رشد

....
المبحث األول :مسألة القضاء والقدر ومواقف الفرق اإلسالمية التي عاصرها وناقشها ابن رشد من
المسألة.

وفيه مخس مطالب:
المطلب األول :تعريف القضاء والقدر لغة:

جاء يف كتاب مصطلحات يف كتب العقائد ،تعريفهما على الشكل التايل:
"أوالً :القضاء:
 -1تعريف القضاء لغة :القضاء يف اللغة مصدر الفعل قضى يقضي قضاءاً.
قال ابن فارس رْحه هللا يف مادة قضى" :القاف ،والضاد ،واحلرف املعتل _ أصل صحيح يدل على
إحكام أمر ،وإتقانه ،وإنفاذه جلهته.
قال هللا تعاىل{ :فَ َقضاه َّن سبع َساو ٍ
ات ِّيف يَوَم ْ ِّ
ني} [فصلت.]12 :
ْ
َ ُ َْ َ َ َ
أي أحكم خلقهن ،مث قال أبو ذؤيب اهلذيل:
ابغ تُبَّ ُع [معجم مقاييس اللغة البن فارس
وعليهما مسروداتن قضامها . . .داود أو نَ َس ُج السو ِّ
.]99/5
والقضاء :هو احلكم ،والصنع ،واحلتم ،والبيان.
عن غيه ،فيما يتعلق برتمجة ابن رشد ،لذا جعله الباحث خامتة النقل فيما يتعلق برتمجة ابن رشد.
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وأصله القطع ،والفصل ،وقضاء الشيء ،وإحكامه ،وإمضاؤه ،والفراغ منه؛ فيكون مبعىن اخللق [انظر
أتويل مشكل القرآن البن قتيبة ص 442_441وانظر املفردات لغريب القرآن للراغب األصفهاين
ص ،423وانظر لسان العرب البن منظور  ،186/15والقاموس للفيوز ِبدي ص]1708
 -2إطالقات القضاء يف القرآن الكرمي :يطلق لفظ القضاء يف القرآن إطالقات عديدة منها [انظر
ايقوتة الصراط يف تفسي غريب القرآن أليب عمر حممد بن عبد الواحد البغدادي املعروف بغالم ثعلب
ص ،253ص ،306ص ،576وأتويل مشكل القرآن البن قتيبة ص 442-441ومعجم مقاييس
اللغة  ،99/5واملفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين ص ،424-423ومعجم ألفاظ القرآن
الكرمي جممع اللغة العربية ص ،511-509والوجوه والنظائر ،د .سليمان القرعاوي ص-529
:]536
ك أَالَّ تَ ْعبُ ُدوا إِّالَّ إِّ َّايهُ} [اإلسراء ،]23 :أي أمر
ضى َرب َ
{وقَ َ
أ -الوصية واألمر :قال هللا تعاىلَ :
وأوصى.
إسرائِّيل ِّيف الْ ِّكتَ ِّ
ب -اإلخبار :قال تعاىل{ :وقَ َ ِّ
اب} [اإلسراء.]4 :
َ
ضْي نَا إ َىل بَِّين ْ َ
ج -الفراغ{ :فَِّإ َذا قَضي تُم منَ ِّ
اس َك ُك ْم} [البقرة.]200 :
َْ ْ َ
الصال َة} [النساء.]103 :
ضْي تُ ْم َّ
وقال{ :فَِّإذَا قَ َ
ت قَ ٍ
د -الفعل :قال تعاىل{ :فَاقْ ِّ
اض} [طه.]72 :
ض َما أَنْ َ
ِّ
ضي األَمر الَّ ِّذي فِّ ِّيه تَستَ ْفتِّي ِّ
ان} [يوسف.]41 :
ْ َ
ه  -الوجوب واحلتم :قال تعاىل{ :قُ َ ْ ُ
و -الكتابة :قال تعاىل{ :وَكا َن أَمراً م ْق ِّ
ضيّاً} [مرمي.]21 :
َ ْ َ
َج َل} [القصص.]29 :
ز -اإلمتام :قال تعاىل{ :فَلَ َّما قَ َ
وسى األ َ
ضى ُم َ
َجلَ ْ ِّ
ت} [القصص.]28 :
ني قَ َ
ضْي ُ
وقال تعاىل{ :أََّميَا األ َ
ح -الفصل :قال تعاىل{ :وقُ ِّ
ض َي بَْي نَ ُه ْم ِِّب ْحلَ ِّّق} [الزمر.]69 :
َ
ط -اخللق :قال تعاىل{ :فَ َقضاه َّن سبع َساو ٍ
ات} [فصلت.]12 :
َ ُ َْ َ َ َ
ضى َعلَْي ِّه} [القصص.]15 :
وسى فَ َق َ
ي -القتل :قال تعاىل{ :فَ َوَكَزهُ ُم َ
اثنياً :القدر:
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قد َراً ،وقد تسكن دالُه"[ النهاية يف غريب احلديث
 -1القدر يف اللغة" :مصدر الفعل قَ ِّد َر ي ْق َد ُر َ
البن األثي .]22/4
قال ابن فارس رْحه هللا يف مادة قدر" :قدر :القاف ،والدال ،والراء ،أصل صحيح يدل على مبلغ
وقد ْرت
القد ُرَ ،
الشيء وكنهه ،وَّنايته؛ فالق ْدر مبلغ كل شيء ،يقال :قَ ْد ُره كذا أي مبلغه ،وكذلك َ
الشيء ِّ
أقدره من التقدير" [معجم مقاييس اللغة  ،62/5وانظر ايقوتة الصراط ص،576
أقدره و ُ
والنهاية .]23/4
القدر حمركة :القضاء ،واحلكم ،وهو ما يق ِّّدره هللا عز وجل من القضاء ،وَيكم به من األمور.
و َ
والتقدير :الرتوية ،والتفكي يف التسوية أمر ،وال َق َد ُر كال َق ْدر ومجيعها مجعها :أقدار [انظر لسان العرب
 ،72/5والقاموس احمليط ص.]591
والفرق بني القدر والتقدير ،كما يقول أبو هالل العسكري (أن التقدير يُستعمل يف أفعال العباد وال
يُستعمل القدر إال يف أفعال هللا عز وجل) [الفروق يف اللغة أليب هالل العسكري ص.]328
 -2إطالقات القدر يف القرآن الكرمي :يطلق القدر يف القرآن عدة إطالقات منها [انظر ايقوتة
الصراط يف تفسي غريب القرآن ص ،576واملفرادت يف غريب القرآن ص ،413-410ومعجم
ألفاظ القرآن الكرمي جملمع اللغة العربية ص:]496-495
{وأ ََّما إِّذَا َما ابْتَالهُ فَ َق َد َر َعلَْي ِّه ِّرْزقَهُ} [الفجر.]16 :
أ -التضييق :قال تعاىلَ :
اَّللَ َح َّق قَ ْد ِّرِّه} [األنعام.]91 :
{وَما قَ َد ُروا َّ
ب -التعظيم :قال تعاىلَ :
ِّ َّ ِّ
ين َاتبُوا ِّم ْن قَ ْب ِّل أَ ْن تَ ْق ِّد ُروا َعلَْي ِّه ْم}
ج -االستطاعة ،والتغلب ،والتمكن :قال تعاىل{ :إالَّ الذ َ
[املائدة.]34 :
د -التدبي :قال تعاىل{ :فَ َق َد ْرَان فَنِّ ْع َم الْ َق ِّاد ُرو َن} [املرسالت ،]23 :أي دبَّران األمور ،أو أردان
وقوعها حبسب تدبيان.
{وقَد َّْرَان فِّ َيها ال َّس ْ َي} [سبأ.]18 :
ه  -حتديد املقدار ،أو الزمان ،أو املكان :قال تعاىلَ :
َّر فِّ َيها أَقْ َو َاهتَا ِّيف أ َْربَ َع ِّة أ ََّايٍم} [فصلت.]10 :
{وقَد َ
وقالَ :
و -اإلرادة :قال تعاىل{ :فَالْتَ َقى الْ َماءُ َعلَى أ َْم ٍر قَ ْد قُ ِّد َر} [القمر ]12 :أي دبِّّر ،وأريد وقوعه.
ت} [الواقعة ]60 :أي قضينا ،وحكمنا.
ز -القضاء واإلحكام :قال تعاىلَْ :
{حن ُن قَد َّْرَان بَْي نَ ُك ْم الْ َم ْو َ
ِّ َّ
وتروى؛ ليتبني
ح -التمهل و َّ
َّر} [املدثر ]18 :أي َّ
متهلَّ ،
الرتوي يف اإلجناز :قال تعاىل{ :إنَّهُ فَكَر َوقَد َ
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ما يقوله يف القرآن.
الس ْرِّد} [سبأ.]11 :
{وقَ ِّّد ْر ِّيف َّ
وقالَ :
وترو يف السرد؛ كي حتكمه.
متهلَّ ،
أي ْ
ِّ ِّ ِّ ٍ
وها تَ ْق ِّديراً} [اإلنسان" .]16 :
َّر َ
ط -الصنع مبقادير معينة :قال تعاىل{ :قَ َوار َير م ْن فضَّة قَد ُ
انتهى كالم املؤلف يف التعريف اللغوي.

(.)1

المطلب الثاني :تعريف القضاء والقدر اصطالحا:

عرف حممد احلمد ،القضاء والقدر ،على الشكل التايل:
" القضاء والقدر يف االصطالح الشرعي:
هناك بعض ممن تطرق لتعريف القضاء والقدر يعرفه ببعض أفراده أو بعمومه دون تفصيل ،أو إشارة
إىل مراتبه وأركانه.
فهذا اجلرجاين رْحه هللا يعرف القدر فيقول:
( القدر :خروج املمكنات من العدم إىل الوجود واحداً بعد واحد مطابقاً للقضاء.
والقضاء يف األزل ،والقدر فيما ال يزال) [التعريفات للجرجاين ص.]174
وقال رْحه هللا يف تعريف القضاء:
(القضاء لغة :احلكم.
ويف االصطالح :عبارة عن احلكم الكلي اإلهلي يف أعيان املوجودات على ما هي عليه من األحوال
اجلارية يف األزل  إىل األبد) [التعريفات للجرجاين ص.]177
وهذا التعريف صحيح ،ولكن ينقصه الشمول ،واستيعاب مجيع األفراد؛ وهي مراتب القدر األربع.
( )1احلمد ،حممد ،مصطلحات يف كتب العقائد ،ط(1الرايض :دار ابن خزمية ،د .ت) ،ص.172-169
 عرف احلمد كلمة األزل كما يلي " :األزل :هو الشيء الذي ال بداية له ،واألبد :هو الشيء الذي ال َّناية له.
أو يقال :األزل :هو استمرار الوجود يف أزمنة مقدرة غي متناهية من جانب املاضي ،واألبد :هو استمرار الوجود يف أزمنة مقدرة

غي متناهية من جانب املستقبل [انظر التعريفات للجرجاين ص ."]7انتهى كالمه من [احلمد ،حممد ،مرجع سابق ،ص.]174
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وميكن أن يعرف القضاء والقدر أبحد التعريفات التالية:
أ -هو ما سبق به العلم ،وجرى به القلم مما هو كائن إىل األبد ،وأنه عز وجل قدر مقادير اخلالئق،
وما يكون من األشياء قبل أن تقع يف األزل ،وعلم سبحانه وتعاىل أَّنا ستقع يف أوقات معلومة عنده
تعاىل وعلى صفات خمصوصة؛ فهي تقع على حسب ما قدرها" [هذا تعريف السفاريين ،انظر لوامع
األنوار البهية .]348/1
علمه ،واقتضته حكمته[ .هذا تعريف الشيخ
ب -وعُِّّرف أبنه :تقدير هللا للكائنات حسبما سبق به ُ
حممد بن عثيمني ،انظر كتابه رسائل يف العقيدة ص]37
وهو تعريف خمتصر لطيف.
ج -هو تقدير هللا تعاىل لألشياء يف ِّ
الق َدم ،وعلمه سبحانه أَّنا ستقع يف أوقات معلومة وعلى صفات
خمصوصة ،وكتابته لذلك ،ومشيئته له ،ووقوعها على حسب ما قدرها ،وخلقه هلا [هذا تعريف الشيخ
د .عبد الرْحن احملمود ،انظر كتابيه :القضاء والقدر ص ،39وموقف ابن تيمية من األشاعرة
.]1310/3
وهذا التعريف من أمجع التعاريف ،وأمشلها.
د -وميكن أن يعرف القضاء والقدر تعريفاً خمتصراً فيقال:
هو علم هللا ِبألشياء ،وكتابته ،ومشيئته ،وخلقه هلا )1( .انتهى كالم حممد احلمد.
ضاء)
(و ُسوء الْ َق َ
عرف بدر الدين العيين احلنفي (ت  855ه ) القضاء والقدر بقوله " :قَ ْولهَ :
وقد ّ
ِّ ِّ
أَي :الْم ْق ِّ
ضاء
ضي إِّ ْذ حكم هللا من َحْي ُ
ث ُه َو حكمه ُكله حسن َال سوء فيه ،قَالُوا ِّيف تَ ْع ِّريف الْ َق َ
ضاء ُهو احلكم ِبلكليات على َسبِّيل ِّْ
اإل ْمجَال ِّيف ْاأل ََزلَ ،والْقدر ُه َو احلكم بُِّوقُوع اجلزئيات
َوالْقدر :الْ َق َ َ
ِّ
ٍ ِّ
ِّ
الَِّّيت لتِّْلك الكليات على سبِّيل التَّ ْف ِّ
صيل ِّيف ِّْ
اإلنْ َزال ،قَ َ
ال هللا تَ َع َاىلَ { :وإِّ ْن م ْن َش ْيء إَِّّال عْن َد َان َخَزائنُهُ
َ
احلجر.)2( ]21 :
َوَما نُنَِّّزلُهُ إَِّّال بَِّق َد ٍر َم ْعلُ ٍوم} [ ْ
كرَم ِّاين ُه َو ِّمبَْعىن
قال السيوطي (ت  911ه ) يف شرح حديث االستعاذة من سوء القضاء " :قَ َ
ال الْ ْ
( )1احلمد ،حممد ،مرجع سابق ،ص.175-173
( )2العيين ،بدر الدين ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري( ،بيوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د .ت).304/22 ،
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ضي إِّذا ح ْكم َِّّ ِّ
الْم ْق ِّ
ث ُهو ح ْكمهُ ُكلهُ حسن َال سوء فِّ ِّيه قَالُوا ِّيف تَ ْع ِّر ِّ
ض ِّاء َوالْ َق َد ِّر
يف الْ َق َ
اَّلل م ْن َحْي ُ َ ُ ُ
َ ٌَ ُ َ
ُ ُ
ِّ
اجلزئِّيَّ ِّ
احل ْكم ِِّبلْ ُكلِّّيَّ ِّ
ات َعلَى َسبِّ ِّيل ِّْ
ك
احلُ ْك ُم بُِّوقُ ِّ
اإل ْمجَ ِّال ِّيف ْاأل ََزِّل َوالْ َق َد ُر ُه َو ْ
ات الَِّّيت لتِّْل َ
الْ َق َ
وع ُْْ
ضاءُ ُه َو ُْ ُ
ِّ ِّ
ات علَى سبِّ ِّيل التَّ ْف ِّ
ص ِّيل ِّيف ِّْ
ال تَ َع َاىل َوإِّ ْن ِّم ْن َش ْي ٍء إَِّّال ِّعْن َد َان َخَزائِّنُهُ َوَما نُنَ ِّّزلُهُ إَِّّال بِّقدر
اإلنْ َز ِّال قَ َ
الْ ُكلّيَّ َ َ
احلَالَةُ" ( .)1فالكرماين إذاً ،هو صاحب هذا التعريف.
اجلِّ ِّيم ِّه َي ْ
َم ْعلُوم َو َج ْه ِّد الْبَ َال ِّء بَِّفْت ِّح ْ
احلُ ْك ِّم الْ ُكلِّّ ِّّي اإلْ َهلِّ ِّّي ِّيف
ضاءُ الْ ُم ْق َِّرت ُن ِِّبلْ َق َد ِّر) أبنه" ِّعبَ َارةٌ َع ِّن ْ
وعرفته املوسوعة الفقهية الكويتية (الْ َق َ
ان الْموجود ِّ
ِّ
ات َعلَى َما ِّهي َعلَْي ِّه ِّمن األْ ْحوال ا ْجلَ ِّ
اريَِّة ِّيف األ َْزل إِّ َىل األْبَ ِّد [القواعد الفقهية للربكيت
أ َْعيَ َ ْ ُ َ
َ َ
َ
ص  ،331وانظر يف تعريف القضاء والقدر حاشية اجلمل على شرح املنهج ."]335 / 5
المطلب الثالث :الفارق بين القضاء والقدر:

قد أورد حممد احلمد ،فوارق بني اصطالحي القضاء والقدر ،هي:
" الفروق بني القضاء والقدر:
اختلف العلماء يف ذلك على أقوال ،وفيما يلي ذكر لشيء من ذلك:
 -1قيل" :املراد ِبلقدر :التقدير ،وِبلقضاء :اخللق كقوله تعاىل{ :فَ َقضاه َّن سبع َساو ٍ
ات} [فصلت:
َ ُ َْ َ َ َ
 ،]12أي خلقهن.
فالقضاء والقدر أمران متالزمان ال ينفك أحدمها عن اآلخر؛ ألن أحدمها مبنزلة األساس وهو القدر،
واآلخر مبنزلة البناء وهو القضاء؛ فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه" [لسان العرب
 ،186/5والنهاية  ،78/4وانظر الفروق يف اللغة أليب هالل العسكري ص.]328
وقال الراغب األصفهاين رْحه هللا" :والقضاء من هللا أخص من القدر؛ ألنه الفصل بني التقدير؛
فالقدر هو التقدير ،والقضاء هو الفصل والقطع.
وقد ذكر بعض العلماء أن القدر مبنزلة امل َع ِّّد للكيل ،والقضاء مبنزلة الكيل" [املفردات ص-423
ُ
.]424
()1

السيوطي ،جالل الدين ،حاشية السيوطي على سنن النسائي ،ط(2حلب :مكتب املطبوعات اإلسالمية،)1986 ،
.270/8
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 -2وقيل العكس؛ فالقضاءُ هو العلم السابق الذي حكم هللا به يف األزل ،والقد ُر هو وقوع اخللق
على وزن األمر املقضي السابق [انظر القضاء والقدر د .عمر األشقر ص.]27
قال اجلرجاين رْحه هللا" :والفرق بني القدر والقضاء هو أن القضاء وجود مجيع املوجودات يف اللوح
احملفوظ جمتمعة ،والقدر وجودها متفرقة يف األعيان بعد حصول شرائطها" [التعريفات ،ص.]174
وقال مثل ذلك عند تعريفه للقضاء والقدر كما مر.
 -3أنه ال فرق بني القضاء والقدر؛ فكل واحد منهما مبعىن اآلخر؛ فإذا أطلق التعريف على أحدمها
مشل اآلخر؛ ويعرب عن كل واحد منهما كما يعرب عن اآلخر؛ فهما مرتادفان من هذا االعتبار ،فيقال:
هذا قدر هللا ،ويقال :هذا قضاء هللا ،ويقال :هذا قضاء هللا وقدره [انظر :القضاء والقدر ،د .عبد
الرْحن احملمود ،ص.]41
ولعل األقرب _ وهللا أعلم _ أَّنما إذا اجتمعا افرتقا؛ حبيث يصبح لكل واحد منهما مدلول حبسب
ما سبق يف األقوال السابقة.
وإذا افرتقا اجتمعا؛ حبيث إذا أفرد أحدمها دخل فيه اآلخر [انظر الدرر السنية ،مجع الشيخ عبد
الرْحن بن قاسم .]513_512/1
وِبجلملة فاألمر يسي ،واخلالف فيها ال يرتتب عليه شيء " )1( .انتهى كالم حممد احلمد.
المطلب الرابع :مواقف الفرق التي عاصرها ابن رشد:

حتدث ابن رشد عن الفرق اليت عاصرها يف زمانه فقال . ." :وأشهر هذه الطوائف يف زماننا
هذا أربعة :الطائفة اليت تسمى ِبألشعرية وهم الذين يرى أكثر الناس اليوم أَّنم أهل السنة ،واليت
تسمى املعتزلة ،والطائفة اليت تسمى ِبلباطنية ،والطائفة اليت تسمى ِبحلشوية" ( .)2ومل يعترب اجلربية
طائفة .ولكنه عندما انقش املسألة ،مل يورد إال رأي األشاعرة واملعتزلة واجلربية ،ومل يذكر قول من
ساهم ِبحلشوية [وهو نبز يطلقه خصوم أهل السنة أو خصوم أهل احلديث عليهم] ،وال حّت قول
الباطنية .إما لعدم إملامه أبقواهلم يف املسألة ،أو لكون أقوال ومواقف بعضهم كالباطنية قد تندرج حتت
( )1احلمد ،مرجع سابق ،ص.175-174
( )2ابن رشد ،الكشف عن مناهج األدلة يف عقائد امللة ،ط(3بيوت :مركز دراسات الوحدة العربية2007 ،م) ،ص.100
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الفرق اليت ساها وانقش أفكارها .يقول ابن رشد" :ولذلك افرتق املسلمون يف هذا املعىن إىل فرقتني:
فرقة اعتقدت أن اكتساب اإلنسان هو سبب املعصية واحلسنة ،وأن ملكان هذا ترتب عليه العقاب
والثواب ،وهم املعتزلة .وفرقة اعتقدت نقيض هذا ،وهو أن اإلنسان جمبور على أفعاله ومقهور ،وهم
اجلربية.
وأما األشعرية فإَّنم راموا أن أيتوا بقول وسط بني القولني ،فقالوا :إن لإلنسان كسبا ،وإن املكتسب
به واملكسب خملوقان هلل تعاىل.)1( " . .
وعليه فإن مواقف الفرق اليت رصدها ابن رشد ،يف نقاشه ملسألة القضاء والقدر ثالثة:
املعتزلة:
فرقة أسسها واصل بن عطاء؛ وذلك عندما تكلم يف حكم مرتكب الكبية ،فقال :إنه يف منزلة بني
املنزلتني ،وكان يف حلقة احلسن البصري مث اعتزله بسبب هذه املسألة ،مث تطورت عقيدة املعتزلة،
فأصبح هلم مخس أصول مشهورة؛ وهي :العدل ،والتوحيد ،واملنزلة بني املنزلتني ،والوعد والوعيد،
واألمر ِبملعروف والنهي عن املنكر ،مث تفرقوا بعد ذلك إىل عدة فرق[ .انظر :الفرق بني الفرق
(ص ،)202 114ومقاالت اإلسالميني ( ،)278 155وامللل والنحل ( ،)84 43 /1والتنبيه
والرد للملطي (ص )40والربهان يف معرفة عقائد أهل األداين (ص ،)49واملعتزلة وأصوهلم اخلمسة
للدكتور عواد املعتق] (.)2
وما يهمنا يف حبثنا هذا حول املعتزلة هو موقفها فمن مسألة القضاء والقدر ،وقد أشار غالب
عواجي إىل ذلك بقوله " :من اجلدير ِبلذكر أنه قد اتفقت مفاهيم املعتزلة مع القدرية يف مسألة من
أهم مسائل العقيدة ،أال وهي القدر وموقف اإلنسان حياله ،فذهبت املعتزلة والقدرية إىل القول أبن

( )1ابن رشد ،املرجع السابق ،ص.321
( )2الشاطيب ،إبراهيم بن موسى ،حتقيق حممد الشقي وسعد احلميد وهشام الصيين ،ط( 1الرايض :دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع،
1429ه – 2008م).343 /3 ،
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هللا تعاىل غي خالق ألفعال الناس ،بل الناس هم الذين خيلقون أفعاهلم أبنفسهم ،وليس هلل تعاىل أي
صنع يف ذلك وال قدرة ،وال مشيئة وال قضاء . .وقد ْحلهم على ذلك قلة علمهم وعدم تصورهم أن
يكون هللا تعاىل أيمر أو ينهى عن شيء وهو يعلم عاقبة ما سيؤول إليه ذلك الشيء ،فإن إثبات علم
هللا السابق ينايف أمره ِبالمتثال ،وعلمه ِبلعصاة ينايف خلقه هلم وأمرهم ِبلطاعة كما يرى هؤالء (.)1
وقد كان هلم مخس أصول مشهورة؛ وهي :العدل ،والتوحيد ،واملنزلة بني املنزلتني ،والوعد والوعيد،
واألمر ِبملعروف والنهي عن املنكر ،مث تفرقوا بعد ذلك إىل عدة فرق (.)2
الثانية :اجلربية :عرف الشهرستاين بقوله" :اجلرب هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إىل الرب
تعاىل ،واجلربية أصناف .فاجلربية اخلالصة :هي اليت ال تثبت للعبد فعال وال قدرة على الفعل أصال،
واجلربية املتوسطة :هي اليت تثبت للعبد قدرة غي مؤثرة أصال ،فأما من أثبت للقدرة احلادثة أثرا ما يف
الفعل ،وسي ذلك كسبا ،فليس جبربي.
واملعتزلة يسمون من مل يثبت للقدرة احلادثة أثرا يف اإلبداع واإلحداث استقالال :جرباي" (.)3
الثالثة :األشاعرة:
ظهرت تلك الفرقة بعد املعتزلة ،يقول فيهم غالب عواجي " :نسبة إىل أيب احلسن األشعري
(ت330ه ) ،ظهر ِبلبصرة وكان أول أمره على مذهب املعتزلة مث تركه واستقل عنهم ،ولقد أصبح
االنتساب إىل األشعري هو ما عليه أكثر الناس يف البلدان اإلسالمية.
بعضهم على معرفة مبذهبه الصحيح وآرائه اليت استقر عليها أخيا ،وبعضهم على جهل اتم بذلك
وبعضهم يتجاهل ويصر على خمالفته مع انتسابه إليه" ( .)1ويتابع يف سرد سية أيب احلسن فيقول." :
 .األشعري مر بثالثة أحوال يف عقيدته:
( )1عواجي ،غالب ،فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها ،ط(4جدة :املكتبة العصرية الذهبية للطباعة
والنشر2001 ،م)  .1171-1170/3وانظر :ابن حزم ،الفصل يف امللل واألهواء والنحل( ،القاهرة :طبعة اخلاجني ،د.
ت) .32/3
( )2الشاطيب ،االعتصام ،مرجع سابق.343/3 ،
( )3الشهرستاين ،حممد بن عبد الكرمي ،امللل والنحل (مؤسسة احلليب :د .ت).85/1 ،
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احلال األول :حال االعتزال.
احلال الثاين :إثبات الصفات العقلية السبع :وهى احلياة  -والعلم  -والقدرة  -واإلرادة  -والسمع -
والبصر  -والكالم .وأتويل الصفات اخلربية كالوجه واليدين والقدم والساق وحنو ذلك.
احلال الثالث :إثبات ذلك كله من غي تكييف وال تشبيه جراي على منوال السلف كما يف اإلِبنة
 .)2( " . .و "انتساب األشاعرة إليه إمنا هو بعد تركه لالعتزال وانتسابه إىل ابن كالب ،وهى املرحلة
الثانية من املراحل اليت مر ِبا األشعرية ،ومل يدم فيها إذ رجع إىل مذهب السلف ،ولكن بعض
األشاعرة ينتسبون إليه ولكن يف مرحلته الثانية ،ومن انتسب إليه يف مرحلته الثالثة فقد وافق السلف"
(.)3
وموقف األشاعرة من القضاء والقدر ،هو كما أشار إليه ابن رشد يف مقولته املذكورة آنفا ،وهي نظرية
الكسب ،وهي مع تعدد تعريفاهتا ،إال أننا ميكننا حصرها يف تعريفها األسبق واألويل" :اقرتان القدرة
احلادثة ِبلقدرة القدمية ،وأن احلادثة ال أتثي هلا يف الفعل البتة" ( .)4مبعىن أن قدرة هللا اليت خلقها هللا
يف العبد ،هي املؤثرة والفاعلة ،وليس للعبد منها شيء سوى اكتسابه إنفاذ الفعل حينها[ .اكتب يف
اهلامش تطور مفهوم الكسب عند األاشعرة كما ورد يف كتاب الفكر السياسي اإلسالمي]
فهذا تعريف ِبلفرق اليت رصد ابن رشد مواقفها حني أراد إظهار اجتاهات ومواقف الفرق حيال مسألة
أفعال العباد.
المطلب الخامس :موقف ابن رشد من مسألة القضاء والقدر:

لعلنا قبل الشروع يف مناقشة القضاء والقدر عند ابن رشد ،أن نعرج على تعريف ابن رشد للقضاء
والقدر.
فقد قال" :والنظام احملدود الذي يف األسباب الداخلة واخلارجة ،أعين اليت ال ختل ،هو القضاء والقدر
( )1عواجي ،غالب ،مرجع سابق.1205/3 ،
( )2عواجي ،مصدر سابق.1209-1208/3 ،
( )3عواجي ،مصدر سابق.1205/3 ،
( )4اجلاسم ،فيصل ،األشاعرة يف ميزان أهل السنة ،ط(1الكويت :املربة اخليية لعلوم القرآن والسنة2007 ،م) ،ص.755
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الذي كتبه هللا تعاىل على عباده ،وهو اللوح احملفوظ" (.)1
وقال أيضا يف تعريف القدر" :فاألفعال املنسوبة إلينا أيضا إمنا يتم فعلها إبرادتنا وموافقة األفعال اليت
من خارج  هلا ،وهي املعرب عنها بقدر هللا" (.)2
عرب عن القضاء والقدر أبنه ما ُكتب يف اللوح احملفوظ ،لكان الكالم أقرب إىل
ويرى الباحث أبنه لو ّ
الصواب.
أما عن موقف ابن رشد من مسألة القضاء والقدر ،فقد انطلق يف معاجلة هذا املوضوع من
منطلقني:
األول :إدعاء تناقض وتضارب األدلة الشرعية من القرآن والسنة ومن األدلة العقلية ،متهيدا لصرف
النظر إىل ما اعتربه أتويال للنصوص ،وحال هلذا التضارب .وهذا التأويل ما هو نظريته اخلاصة ِبذه
املسألة وسيأيت احلديث عنها يف املنطلق الثاين.
ففي حماولته احلديث عن احلاجة إىل التأويلَ ،ياول ابن رشد جاهدا احلديث عن صعوبة فهم
األدلة بال أتويل ،فيورد لنا آايت قرآنية عديدة ،وحديثني من السنة النبوية ،كي يثبت وجهة نظره.
وجيعل تلقي هذه األدلة دون أتويل فلسفي ،سبب يف ضالل الفرق اإلسالمية .فيقول ساردا األدلة" :
أما تعارض أدلة السمع يف ذلك فموجود يف الكتاب والسنة .أما يف الكتاب فإنه تُلفى فيه آايت كثية
بعمومها على أن كل شيء بقدر ،وأن اإلنسان جمبور على أفعاله .وتُلفى فيه أيضا آايت كثية تدل
على أن لالنسان اكتساِب بفعله وأنه ليس جمبورا على أفعاله.
أما اآلايت اليت تدل على أن األمور كلها ضرورية ،وأنه قد سبق القدر ،فمنه قوله تعاىل:
"إان كل شيء خلقناه بقدر" [القمر]49 :
وقوله " :وكل شئ عنده مبقدار" [الرعد]8 :

( )1ابن رشد ،الكشف عن مناهج األدلة ،مصدر سابق ،ص.189
 من خارج ،اصطالح يطلقه ابن رشد على األجرام السماوية ،اليت يرى فيها ابن رشد أتثيا على أفعال العباد ،كما سيأيت شرحه.
( )2ابن رشد ،الكشف عن مناهج األدلة ،مرجع سابق ،ص.189
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وقوله" :ما أصاب االنسان من مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم إال يف كتاب من قبل أن نربأها
إن ذلك علي هللا يسي" [احلديد .]22 :إىل غي ذلك من اآلايت اليت تتضمن هذا املعىن.
وأما اآلايت اليت تدل على أن لإلنسان اكتساِب ،وعلى أن األمور يف أنفسها ممكنة ال واجبة،
فمثل قوله تعاىل " :أو يوبقهن مبا كسبوا ويعف عن كثي" [الشورى]34 :


وقوله" :ذلك مبا كسبت أيديكم"
[وأيضا]" :وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم" [الشورى]30 :
وقوله تعاىل" :والذين كسبوا السيئات" [يونس،]27 :
وقوله تعاىل" :هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت" [البقرة،]286 :
وقوله تعاىل" :وأما مثود فهديناهم فاستحبوا العمى على اهلدى" [فصلت]17 :
ورمبا ظهر يف اآلية الواحدة التعارض يف هذا املعىن ،مثل قوله تعاىل " :أو ملا أصابتكم مصيبة قد
أصبتم مثليها قلتم أىن هذا قل هو من عند أنفسكم" [آل عمران ،]165 :مث قال يف هذه النازلة
بعينها" :وما أصابكم يوم التقى اجلمعان إبذن هللا" [آل عمران]166 :
ومثل قوله تعاىل" :ما أصابك من حسنة فمن هللا وما أصابك من سيئة فمن نفسك" [النساء:
.]79
وقوله" :قل كل من عند هللا" [النساء]78 :
وكذلك تُلفى األحاديث يف هذا أيضا متعارضة مثل قوله عليه السالم " :كل مولود يولد علي
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه" (.)1ومثل قوله عليه السالم" :خلقت هؤالء للجنة وأبعمال أهل
اجلنة يعملون ،وخلقت هؤالء للنار ،وأبعمال أهل النار يعملون" ( ،)2فإن احلديث األول يدل علي
 صواب اآلية مذكور أدىن ما قاله ابن رشد مباشرة.
( )1صحيح البخاري ،كتاب اجلنائزِ ،بب إذا أسلم الصيب فمات  -حديث ،1304:وله طرق أخرى يف البخاري ،وسنن
النسائي ،ومسند أْحد
( )2مل أعثر على خترجيه.

22

أن سبب الكفر إمنا هو املنشأ عليه ،وأن اإلميان سببه جبلة االنسان.
والثاين يدل علي أن املعصية والكفر مها خملوقان هلل ،وأن العبد جمبور عليهما " (.)1
يتابع ابن رشد احلديث عن ضالل الفرق اإلسالمية بسبب تلك األدلة ،كما يزعم ،فيدف
ِبلقول " :ولذلك افرتق املسلمون يف هذا املعىن إىل فرقتني :فرقة اعتقدت أن اكتساب اإلنسان هو سبب
املعصية واحلسنة ،وأن ملكان هذا ترتب عليه العقاب والثواب ،وهم املعتزلة .وفرقة اعتقدت نقيض هذا ،وهو
أن اإلنسان جمبور على أفعاله ومقهور ،وهم اجلربية.
وأما األشعرية فإَّنم راموا أن أيتوا بقول وسط بني القولني ،فقالوا :إن لإلنسان كسبا وإن املكتسب به

واملكسب خملوقان هلل تعاىل" (.)2

ويف معرض إثبات ضرورة التأويل الذي سيأيت به ،يتحدث ابن رشد عن تعارض األدلة العقلية.
وما هذه األدلة العقلية سوى مناقشة عقلية سليمة ،تبني عوار وخطأ املذاهب الثالثة املذكورة آنفا ،يف
مسألة القضاء والقدر ،ولكنها تفضي مع ابن رشد إىل الدعوة لتأويله اخلاص ،املتوافق مع أقوال
الفالسفة كما سيأيت بيانه .فيقول مبتدائ ِبألشعرية" :وأما األشعرية فإَّنم راموا أن أيتوا بقول وسط بني

القولني ،فقالوا :إن لإلنسان كسبا وإن املكتسب به واملكسب خملوقان هلل تعاىل .وهذا ال معىن له .فإنه إذا
كان االكتساب واملكتسب خملوقان هلل سبحانه ،فالعبد والبد جمبور على اكتسابه .فهذا هو أحد أسباب

االختالف يف هذه املسألة" ( .)3مث يتابع . . ." :إذا فرضنا أن اإلنسان موجد ألفعاله وخالق هلا ،وجب أن

يكون هاهنا أفعال ليس جتري على مشيئة هللا تعاىل وال اختياره .فيكون هاهنا خالق غي هللا .قالوا وقد
أمجع املسلمون على أنه ال خالق إال هللا سبحانه.
وإن فرضناه أيضا غي مكتسب ألفعاله؛ وجب أن يكون جمبورا عليها فإنه ال وسط بني اجلرب
واالكتساب .وإذا كان اإلنسان جمبورا على أفعاله فالتكليف هو من ِبب ما ال يطاق .وإذا كلف اإلنسان
ما ال يطيق مل يكن فرق بني تكليفه وتكليف اجلماد ،ألن اجلماد ليس له استطاعة .وكذلك اإلنسان ليس
( )1ابن رشد ،الكشف عن مناهج األدلة ،مرجع سابق ،ص.187-186
( )2ابن رشد ،املصدر السابق ،ص.187
( )3املصدر السابق.
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له فيما ال يطيق استطاعة .وهلذا صار اجلمهور إىل أن االستطاعة شرط من شروط التكليف كالعقل سواء"

(.)1

واستكماال للمحاججة العقلية ،يتحدث ابن رشد عن مثرة االعتقاد اجلربي واألشعري يف املسألة
فيقول" :وأيضا فإنه إذا مل يكن لإلنسان اكتساب كان األمر ِبألهبة (= ِبالستعداد) ملا يتوقع من الشرور
ال معىن له .وكذلك األمر ِبجتالب اخليات .فتبطل أيضا الصنائع كلها اليت املقصود منها أن جتتلب
اخليات ،كصناعة الفالحة وغي ذلك من الصنائع اليت يطلب ِبا املنافع .وكذلك تبطل مجيع الصنائع اليت
يقصد ِبا احلفظ ودفع املضار كصناعة احلرب واملالحة والطب وغي ذلك .وهذا كله خارج عما يعقله

اإلنسان" .وبذا يكون ابن رشد أخطا من جهة وأصاب من جهة أخرى .فهو قد زعم التضارب النص
املقدس ،ومل يرد أن يناقش مبنطق سليم ،مراد الشارع وتفسيه الذي مل َيي املفسرين من قبله .ومن
جهة أخرى قد انقش حبجة عقلية بينة ،وبتفسي مباشر للوازم أقوال املعتزلة واجلربية واألشعرية .ليمهد
بعد ذلك لنظريته اليت هي املنطلق الثاين يف معاجلته ملسألة القضاء والقدر.
املنطلق الثاين :ينطلق ابن رشد يف معاجلته هلذه املسألة من نظريته يف األسباب واملسببات ،وهو
يسميها "األسباب اخلارجية" ،أي :اليت تؤثر يف اإلنسان من خارجه ،كحركات الكواكب .واألفالك
وحنو ذلك ،وأما ((األسباب الداخلية)) وهو األسباب اليت تؤثر يف اإلنسان من داخله ،كاجلوع واحملبة
والشوق والكراهية وحنو ذلك ،وكل ما يؤثر يف اختيار اإلنسان لفعله فإن له سبباً من خارج (.)2
فيقول " :وإذا كان ذلك كذلك فاألفعال املنسوبة إلينا أيضا إمنا يتم فعلها إبرادتنا وموافقة األفعال اليت من
خارج هلا ،وهي املعرب عنها بقدر هللا .وهذه األسباب اليت سخرها هللا من خارج ليست هي متممة لألفعال
اليت نروم فعلها أو عائقة عنها فقط ،بل وهي السبب يف أن نريد أحد املتقابلني .فإن اإلرادة إمنا هي شوق
َيدث لنا عن ختيل ما ،أو تصديق بشيء .وهذا التصديق ليس هو الختياران ،بل هو شيء يعرض لنا عن
األمور اليت من خارج .مثال ذلك أنه إذا ورد علينا أمر مشتهى من خارج اشتهيناه ِبلضرورة من غي
( )1املصدر السابق ،ص.188
()2
(عمان :دار الفتح للدراسات والنشر1430 ،ه – 2009م)،
فودة ،سعيد ،موقف ابن رشد الفلسفي من علم الكالم ،طّ 1
ص.207
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اختيار ،فتحركنا إليه .وكذلك إذا طرأ علينا أمر مهروب عنه من خارج كرهناه ِبلضرورة ،فهربنا منه .وإذا
كان هكذا فإرادتنا حمفوظة ِبألمور اليت من خارج ومربوطة ِبا .وإىل هذا اإلشارة بقوله تعاىل" :له معقبات
من بني يديه ومن خلفه َيفظونه من أمر هللا" [الرعد.]11 :
وملا كانت األسباب اليت من خارج جتري على نظام حمدود وترتيب منضود ،ال ختل يف ذلك ،حبسب
ما قدرها ِبرئها عليه ،وكانت إرادتنا وأفعالنا ال تتم وال توجد ِبجلملة إال مبوافقة األسباب اليت من خارج،
فواجب أن تكون أفعالنا جتري على نظام حمدود .أعين :أَّنا توجد يف أوقات حمدودة ومقدار حمدود.
وإمنا كان ذلك واجبا ،ألن أفعالنا تكون مسببة عن تلك األسباب اليت من خارج .وكل مسبب
يكون عن أسباب حمدودة مقدرة ،فهو ضرورة حمدود مقدر .وليس يلفى هذا االرتباط بني أفعالنا واألسباب
اليت من خارج فقط ،بل وبينها وبني األسباب اليت خلقها هللا تعاىل يف داخل أبداننا.
والنظام احملدود الذي يف األسباب الداخلة واخلارجة ،أعين اليت ال ختل ،هو القضاء والقدر الذي كتبه

هللا تعاىل على عباده .وهو اللوح احملفوظ" انتهى كالمه (.)1

وعليه فإن ابن رشد ،يثبت للعبد حرية اختياره ألفعاله ملا قال آنفا" :فاألفعال املنسوبة إلينا أيضا

إمنا يتم فعلها إبرادتنا ." . .وكما يقول يف كتابه [تلخيص كتاب اخلطابة :ص" :]78وإذا كانت اإلرادة
صفة توجب للحي حالة ألجلها يقع منه الفعل على وجه دون وجه ،وهي ختصص بعض األضداد
ِبلوقوع دون البعض ،ويف بعض األوقات دون البعض مع استواء نسبة قدرة ذلك احلي إىل الكل ،فإن
حرية الفعل هي اليت تضمن لنا التوجه إىل اخلي والبعد عن الشر حّت أن الفعل الفاضل هو الذي
يكون ِبملشيئة واالختيار" (.)2
ولكن ابن رشد ،ملا خالف الفرق اإلسالمية املختلفة ،وافق الفالسفة يف قوهلم بتحكم األسباب
اليت من خارج ،وهو يعين األجرام السماوية أبفعالنا .لذلك جنده يقول يف موضع آخر يف الكشف
عن مناهج األدلة " :فهذا الوجه املفهوم من أنه ال فاعل إال هللا هو مفهوم يشهد له احلس والعقل والشرع.
أما احلس والعقل فإنه يرى أن هاهنا أشياء تتولد عنها أشياء ،وأن النظام اجلاري يف املوجودات إمنا هو من

( )1ابن رشد ،الكشف عن مناهج األدلة ،ص.189
( )2عفيفي ،زينب ،الفكر السياسي اإلسالمي ،ط(1القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية2011 ،م) ،ص.190
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قبل أمرين :أحدمها ما ركب هللا فيها من الطبائع والنفوس .الثاين من قبل ما أحاط ِبا من املوجودات من
خارج.
وأشهر هذه هي حركات األجرام السماوية ،فإنه يظهر أن الليل والنهار والشمس والقمر وسائر
النجوم مسخرات لنا ،وأنه ملكان النظام والرتتيب الذي جعله اخلالق يف حركاهتا ،ووجود ما ها هنا حمفوظا
ِبا ،حّت إنه لو توهم ارتفاع واحد منها ،أو توهم يف غي موضعه ،أو على غي قدره ،أو يف غي السرعة اليت
جعل هللا فيه ،لبطلت املوجودات اليت على وجه االرض .وذلك حبسب ما جعل هللا يف طباعها من ذلك
وجعل يف طباع ما هاهنا أن تتأثر عن تلك .وذلك ظاهر جدا يف الشمس والقمر ،أعين أتثيمها فيما هاهنا،
وذلك بني يف املياه والرايح واألمطار والبحار ،وِبجلملة يف األجسام احملسوسة .وأكثر ما يظهر ضرورة
وجودها يف حياة النبات ويف كثي من احليوان بل يف مجيع احليوان أبسره.
وأيضا فإنه يظهر أنه لوال القوى اليت جعلها هللا تعاىل يف أجسامنا من التغذي واإلحساس لبطلت
أجسامنا ،كما جند جالينوس وسائر احلكماء يعرتفون بذلك ،ويقولون :لوال القوى اليت جعلها هللا يف أجسام
احليوان مدبرة هلا ملا أمكن يف أجسام احليوان أن تبقى ساعة واحدة بعد إجيادها.
وحنن نقول :إنه لوال القوى اليت يف أجسام احليوان والنبات والقوى السارية يف هذا العامل من حركات
األجرام السماوية ملا أمكن أن تبقى أصال ،وال طرفة عني .فسبحان اللطيف اخلبي .وقد نبه هللا تعاىل على
ذلك يف غي ما آية من كتابه ،فقال تعاىل" :وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر" [النحل.]12 :
وقوله تعاىل" قل أرأيتم إن جعل هللا عليكم الليل سرمدا إىل يوم القيامة من إله غي هللا أيتيكم بضياء أفال
تسمعون" [القصص .]71 :وقوله تعاىل" :ومن رْحته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه وتبتغوا من
فضله" [القصص  .]73وقوله تعاىل" :وسخر لكم ما يف السموات وما يف األرض مجيعا منه" [اجلاثية:
 .]13وقوله" :وسخر لكم الشمس والقمر دائبني وسخر لكم الليل والنهار" [إبراهيم .]33 :إىل غي ذلك
من اآلايت اليت يف هذا املعىن .ولو مل يكن هلذه أتثي فيما هاهنا ملا كان يف وجودها حكمة امنت ِبا علينا.

وال جعلت من النعم اليت خيصنا شكرها )1( " .انتهى كالمه.

وِبذا يتضح لنا أن ابن رشد ،يتجاوز اعتبار األجرام السماوية مسخرة لنا ،إىل اعتبارها مؤثرة

( )1ابن رشد ،الكشف عن مناهج األدلة ،مرجع سابق ،ص.192-191
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فينا ،وأَّنا مؤثرة مبا جيري من قضاء وقدر ( ،)1ليوافق بذلك نظرائه من الفالسفة ،كالفارايب يف (رسائل
الفارايب ،كتاب الفصوص) ،وأيب احلسن العامري يف (إنقاذ البشر من اجلرب والقدر) ،وأيب الربكات
البغدادي يف (الكتاب املعترب يف احلكمة) (.)2
وهو يسمي ما اعتربه مؤثرا يف أفعال اإلنسان ،من املؤثرات الداخلة [أي من إرادة اإلنسان]،
واخلارجة [اليت من الكواكب واألجرام] ،يسميها مجيعا ِبألسباب ،كما يف قوله" :ألن أفعالنا تكون

مسببة عن تلك األسباب اليت من خارج .وكل مسبب يكون عن أسباب حمدودة مقدرة ،فهو ضرورة حمدود
مقدر .وليس يلفى هذا االرتباط بني أفعالنا واألسباب اليت من خارج فقط ،بل وبينها وبني األسباب اليت

خلقها هللا تعاىل يف داخل أبداننا" ( .)3مث َياول االستدالل إلثبات نظريته يف األسباب ،كما مر معنا،
بقول هللا تعاىل" :له معقبات من بني يديه ومن خلفه َيفظونه من أمر هللا" [الرعد .]11 :وهذا
التفسي " غي صحيح ،فاملعقبات هي املالئكة .راجع :الطربي :جامع البيان عن أتويل آي القرآن:
 ،]114/13والقرطيب :اجلامع ألحكام القرآن.)4( " ]291 /9 :
وِبذا نكون قد تبينّا حقيقة مذهب ابن رشد يف القضاء والقدر ،وأنه مذهب فلسفي ،وليس أبشعري
كما زعم عبد الباسط الناشي ،ورأى أن ابن رشد مل أيت جبديد على االعتقاد األشعري يف القضاء
والقدر ( .)5أو كما زعم عبده احللو الذي رأى أن نظرة ابن رشد "تقرتب من نظرة األشعري والغزايل"،
وفق ما َيكي حممد عمارة عنه ( .)6وبعض الباحثني عد هذا املذهب الفلسفي نوعا آخر من اجلرب،
والباحث ال يوافقهم ،لكون ابن رشد متناقض يف بعض املواضع .لذا فاألوىل أخذ ما يقوله صراحة
من اعتقادات بعني االعتبار لكونه ميثل اختياره العقدي اجللي .ويبقى على أقواله املتناقضة مع
( )1انظرْ :حود ،كامل ،دراسات يف اتريخ الفلسفة العربية( ،بيوت :دار الفكر اللبناين ،د .ت) ص.269
( )2انظر :احلاج جاسم ،بكار ،األثر الفلسفي يف التفسي ،ط( 1دمشق :دار النوادر2008 ،م) ص.658-657
( )3ابن رشد ،الكشف عن مناهج األدلة ،ص.189
( )4احلاج جاسم ،بكار ،مصدر سابق ،ص.658
( )5عبد الباسط الناشي ،دفع الرشد عن ابن رشد ،ط(1تونس :الدار التونسية للكتاب2012 ،م) ،ص.86-84
( )6عمارة ،حممد ،ابن رشد :فقيه الفالسفة . .وفيلسوف الفقهاء ،ط( 1القاهرة :دار السالم2012 ،م) ،ص.42
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اعتقاده ،كداللة على ختبط ابن رشد ،كما سيأيت عند احلديث عن العلم اإلهلي.
وخنتم هنا مبا ورد يف كتابه (الضروري يف السياسة) ،مما يؤكد ما ذهب إليه الباحث حول ميل
ابن رشد إلثبات حرية اختيار اإلنسان لفعله ،فقد جاء يف شروط الرائسة " :منها الثبات على الرأي
وعدم احليدة عنه ولو غصبا واضطرارا .ويكون (االضطرار) من وجوه عدة :كأن يكره على فعل أمر
من األمور قسراً أو ِبلتهديد ،أو تصيبه احلية فيتكب اخلطأ ،أو يتعرض للتضليل واإلغراء بلذة من
اللذات ،أو يصاب ِبلنسيان طوال الوقت" (.)1
يتابع ابن رشد ليقول" :والتخلي عن الرأي والنهج نوعان :نوع يكون طوعاً وهو الرجوع عن
الرأي اخلاطئ ،فتجنب الشر إمنا يكون طوعا .ونوع يكون كرهاً ،وهو التخلي عن الرأي الصحيح،
كاخلي إمنا ينزع عنه اإلنسان كرهاً ،ويكون هذا اضطرارا ،كما قلنا ،إما بسبب الغصب أو اإلغراء أو
اخلطأ " ( .)2وله يف موضع آخر قوله" :وقد تبني يف العلم الطبيعي أن فينا قوتني متضادتني إحدامها
القوة العاقلة ،واألخرى النزوعية .وذلك بني من كوننا منيل إىل الشيء وال نفعله .ومن النزوع ما هو
شهوة ومنها ما هو غضب [شجاعة] .ويتبني ذلك من كون الغضب كثيا ما جياهد الشهوة ويتحكم
فيها ،كما لو كان أداة عليا ِبا تتم السيطرة عليها .ولذلك فغالبا ما نغضب عندما هتامجنا الشهوة
وتريد السيطرة علينا.)3( " . . .
فإن قيل ،ما الدليل على أن ما اختصره ابن رشد ،من كتب الفالسفة يعرب عن رأيه وموقفه من
القضااي املثارة ،كان اجلواب أبن ابن رشد قد جرت عادته يف كتبه أبن يسجل اعرتاضه ،بعد أن يورد
"قلت" ،أو حنوها مما يدل على معارضته (.)4
الرأي املغاير لرأيه؛ فيقولُ :
( )1ابن رشد ،الضروري يف السياسة . .خمتصر كتاب السياسة ألفالطون ،نقله عن العربية إىل العربية الدكتور أْحد شحالن،
ط(3بيوت :مركز دراسات الوحدة العربية2011 ،م) ،ص.102
( )2ابن رشد ،املرجع السابق.
( )3ابن رشد ،املرجع السابق ،ص .121والكالم طويل هنا ،وقد اقتطفنا منه جزء يسي يشي إىل ميل ابن رشد إىل اختيار
اإلنسان لفعله.
( )4ميكن النظر يف مواقف عديدة البن رشد ،يف كتاب الضروري من السياسة ،مرجع سابق ،لفهم أسلوبه يف التأييد واملعارضة،
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المبحث الثاني :العلم اإللهي وعالقته بالتكليف الخاص باإلنسان:

فمن املسائل الكالمية املثارة يف عصر ابن رشد ،هي صفة العلم اإلهلي أو ما اصطلحوا على
تسميته ِبلعلم القدمي ،هل كان العلم القدمي يعلم ِبحملداثت ،وهل يعلمها بعلم قدمي أم بعلم حمدث؟
وهل علمه حمصور ِبلكليات دون اجلزئيات ،كما ذهب إىل ذلك املعتزلة؟ .فسنرى كيف أجاب ابن
رشد على هذه التساؤالت ،وما مدى خمالفته للفالسفة يف هذا األمر؟ .وصلة هذه املسألة مبوضوع
احلرية ،هي ارتباط العلم ِبلقدر.
قد تبىن ابن رشد ،إثبات حرية اختيار العبد لفعله التكليفي ،وربطه ِبألسباب الداخلة
واخلارجة؛ مث جعل علم هللا ِبألسباب ،هي وسيلة حتكم اإلله ِبلكون ،وبذا جعل ابن رشد العلم
اإلهلي يتجاوز حدود مفهوم املعرفة واإلحاطة ،ليصل ِبلعلم إىل حدود مفهوم القدرة واإلرادة .فيقول
يف الكشف عن مناهج األدلة بعد استدالله على حتكم األسباب اخلارجة والداخلة بقوله تعاىل" :له
معقبات" [الرعد " :]11 :وعلم هللا تعاىل ِبذه األسباب ،ومبا يلزم عنها هو العلة يف وجود هذه
األسباب .ولذلك كانت هذه األسباب ال َييط مبعرفتها إال هللا وحده .ولذلك كان هو العامل ِبلغيب وحده
وعلى احلقيقة ،كما قال تعاىل" :قل ال يعلم من يف السموات واألرض الغيب إال هللا" [النمل .]65 :وإمنا
كانت معرفة األسباب هو العلم ِبلغيب ألن الغيب هو معرفة وجود املوجود يف املستقبل ،أو ال وجوده.
وملا كان ترتيب األسباب ونظامها هو الذي يقتضي وجود الشيء يف وقت ما ،أو عدمه يف ذلك
الوقت ،وجب أن يكون العلم أبسباب شيء ما هو العلم بوجود ذلك الشيء ،أو عدمه يف وقت ما .والعلم
ِبألسباب على اإلطالق هو العلم مبا يوجد منها أو ما يعدم يف وقت من أوقات مجيع الزمان .فسبحان من
أحاط اخرتاعا وعلما جبميع أسباب مجيع املوجودات .وهذه هي مفاتيح الغيب املعنية يف قوله تعاىل:
"وعنده مفاتيح الغيب ال يعلمها إال هو"[ ،األنعام )1( ."]59 :انتهى كالمه.

وعليه ،نرى أن علم هللا ِبألسباب ،مرادف عند ابن رشد لعلم الغيبِ .بإلضافة إىل أن العلم
ِبألسباب يفضي إىل وجود تلك األسباب .فهو وإن أثبت هلل اإلرادة يف مواضع أخرى ،إال أنه ال
على سبيل املثال ال احلصر ،يف :ص.113 ،105 ،101 ،55
( )1ابن رشد ،الكشف عن مناهج األدلة ،ص.190-189
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يتحدث عن األسباب دون أن يقرَّنا بعلم هللا .يكشف عبد هللا األْحدي سر هذا الربط فيقول:
"ويرى أن العلم القدمي هو سبب وجود احملداثت .ولكن ملاذا قال ِبذا الرأي؟ يقول شيخ اإلسالم أن
ابن رشد أراد أن ينتصر بذلك للفالسفة الذين قيل عنهم إَّنم يقولون إنه يعلم الكليات وال يعلم
اجلزئيات إال بوجه كلي [درء التعارض ،)1( "]383/9 :مث ينقل عن شيخ اإلسالم ابن تيمية" :جعلوا
جمرد العلم بنظام املخلوقات موجبا لوجودها ،ومل جيعلوا للقدرة واملشيئة أثرا ،مع أن أتثي القدرة
واملشيئة اترة ،وينفوَّنا اترة [درء التعارض.)2( "]383/9 :
ويتابع عبد هللا األْحدي" :فقد بني شيخ اإلسالم رْحه هللا تناقض ابن رشد ومن وافقه يف
هذه املسألة ،إذ إنه جيعل األدلة على وجود هللا – كمال تقدم بيانه – دليل العناية اإلهلية ،ودليل
االخرتاع ،مث بعد ذلك يقول إن علم هللا القدمي هو سبب وعلة يف وجود املوجودات ،وِبذا ينفي
القدرة واملشيئة [ينظر :موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشد ،للطبالوي ،ص.]95
وإذاً ،فإن ابن رشد يوافق ابن سينا يف احلقيقة ،فكالمها يراين أن هللا ال يعلم اجلزئيات إال
بوجه كلي ،وهلذا فقد جعل ابن رشد علم هللا القدمي سببا لوجود املوجودات فرارا من القول أبن هللا
يعلم ِبحملداثت ،وهلذا يقول شيخ اإلسالم :فاملتكلمون خي منه؛ ألَّنم يقولون بعلم احملداثت بعد
وجودها ،إما بعلم زائد عند بعضهم ،وإما بذلك العلم األول القدمي عند بعضهم .وأما ابن رشد :فال
يثبت إال العلم القدمي الذي هو سبب حدوث احملداثت عنده [درء التعارض .)3( "]383 ،382/9
ويف حني يرى ابن تيمية ومن بعده عبد هللا األْحدي أن منبع قول ابن رشد "أبن العلم القدمي
هو سبب وجود احملداثت" متابعة البن سينا يف نفي العلم ِبجلزئيات إال بوجه كلي .يرى حممود قاسم
منبعا آخر ملقولة ابن رشد ،فقال بعد أن أكد على املقولة أبَّنا من بنات أفكار ابن رشد وال أحد
سواه (" :)4ومن اليسي كل اليسر أن نرى هنا كيف تظهر من جديد تلك النظرية الرشدية الشهية
حويل :مكتبة أهل األثر للنشر والتوزيع2013 ،م)
( )1األْحدي ،عبد هللا ،الكمال اإلهلي بني أهل السنة وخمالفيم ،طّ ( 1
ص.498
( )2املرجع السابق.
( )3نفس املصدر السابق.
( )4قاسم ،حممود ،نظرية املعرفة عند ابن رشد وأتويلها لدى توماس األكويين( ،القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية ،د .ت) ص.102
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القائلة أبن علم هللا سبب يف وجود األشياء ،فهو يسلم بنوع خاص جدا من الفيض ،ولكنه ليس مثة
شبه ما بني هذا الفيض وبني ذلك النوع الذي يقرره ابن سينا والفارايب .فمن قبل رأينا ابن رشد يؤكد
جازما أن هللا وحده هو الذي خيلق الكائنات مجيعها روحانية وجسمانية وأنه هو الذي حفظها يف
الوجود فهو سبب النظام والرتتيب املوجودين يف العامل .وأن اخللق اإلهلي قدرة روحانية تسري يف الكل
سرايان واحدا" (.)1
لسنا بصدد مناقشة القولني املذكرين آنفا ،بقدر ما َّن دف إىل مناقش ة التس اؤل ال ذي ل ه ص لة
مبوضوعنا :هل ينفي ابن رشد علم هللا ِبجلزئيات كما أشار إىل ذلك ابن تيمية؟
جييب ابن رشد على ذلك يف فصل املقال ،رادا على الغزايل ،فيقول " :وإىل هذا كله فقد (نرى)

أن أِب حامد قد غلط على احلكماء املشائيني فيما نسب إليهم من أَّنم يقولون إنه تقدس وتعاىل ال يعلم
اجلزئيات أصال ،بل يرون أنه يعلمها تعاىل بعلم غي جمانس لعلمنا ِبا.
وذلك أن علمنا ِبا معلول للمعلوم به ،فهو حمدث حبدوثه ومتغي بتغيه ،وعلم هللا سبحانه (ِبلوجود)
على مقابل هذا :فإنه علة للمعلوم الذي هو املوجود.
فمن شبه العلمني أحدمها ِبآلخر فقد جعل ذوات املتقابالت وخواصها واحدة ،وذلك غاية اجلهل.
فاسم العلم إذا قيل على العلم احملدث والقدمي فهو مقول ِبشرتاك االسم احملض كما يقال يف كثي من
األساء املتقابالت ،مثل اجللل املقول على العظيم والصغي ،والصرمي املقول على الضوء والظلمة .وهلذا ليس
(ههنا) حد ،يشتمل العلمني مجيعا كما تومهه املتكلمون من أهل زماننا .وقد أفردان يف هذه املسألة قوال
حركنا إليه بعض أصحابنا.

وكي ف يت وهم عل ى املش ائني أَّن م يقول ون إن ه س بحانه ال يعل م ِبلعل م الق دمي اجلزيئي ات ،وه م ي رون
أن الرؤاي الصادقة تتضمن اإلن ذارات ِبجلزئي ات احلادث ة يف الزم ان املس تقبل( ،)39وأن ذل ك العل م املن ذر
( )1قاسم ،حممود ،نظرية املعرفة عند ابن رشد وأتويلها لدى توماس األكويين ،مرجع سابق ،ص.106
( )39نقال من اهلامش الذي يف نفس املوضع من الكتاب ،كتب حممد عابد اجلابري قائالَ" :ييل إىل آراء أرسطو يف كتابه املعروف
عند العرب ِبسم "احلاس واحملسوس" .وقد وضع له ابن رشد تلخيصا بنفس االسم .ويتحدث الكتاب ،يف املقالة الثانية،
عن "الرؤاي" اليت "منها ما يسمى كهانة ومنها ما يسمى وحيا" اخل . . .وعلى آراء أرسطو هذه شيد الفارايب نظريته يف
النبوة .نشره عبد الرْحان بدوي ضمن جمموع بعنوان "أرسطوطاليس يف النفس" مكتبة النهضة املصرية القاهرة ،1964
ص .22وقد عرف الكتاب عند الالتينيني ِبسم الطبيعيات الصغرى " .Parvanaturalias :انتهى كالم اجلابري،

31

َيص ل لإلنس ان يف الن وم م ن قب ل العل م األزيل امل دبر للك ل واملس تويل علي ه .ول يس ي رون أن ه ال يعل م
اجلزئي ات فق ط -عل ى النح و ال ذي نعلم ه حن ن -ب ل وال الكلي ات :ف إن الكلي ات املعلوم ة عن دان
(معلومة) أيضا عن طبيعة املوجود ،واألمر يف ذل ك العل م ِبلعك س .ول ذلك م ا ق د أدى (إلي ه الربه ان)
أن ذلك العلم منزه عن أن يوصف بكلي أو جزئي" ( )1انتهى كالم ابن رشد.
واملع ىن أن ه اب ن رش د ي رى أن ين زه عل م هللا ع ن ه ذا الوص ف ،حبج ة أن تقس يم العل م إىل كل ي
وجزئي هو تصنيف انبع تصوير إنساين غي منصف لعلم هللا ،وكأن اخل وض يف ص فة العل م ،في ه تش بيه
بعل م اإلنس ان ،ومناقش ة لكيفي ة مل تثب ت عن ده .فيؤك د يف التهاف ت عل ى أن" :علم ه ل يس يقتس م في ه
الصدق والكذب املتقابالت اليت تقتسم الصدق والكذب على عل م اإلنس ان .مث ال ذل ك أن اإلنس ان
يقال فيه :إما أن يعلم الغي وإما أن ال يعلمه ،على أَّنما متنافضان ،إذا ص دق أح دمها ك ذب اآلخ ر،
وهو سبحانه يصدق عليه األمران مجيع ا ،أع ين :ال ذي يعلم ه بعل م يقتض ي نقص ا وه و العل م اإلنس اين،
ويعلم ه بعل م ال يقتض ي نقص ا وه و العل م ال ذي ال ي درك كيفيت ه إال ه و! وك ذلك اآلم ر يف الكلي ات
واجلزئيات يصدق عليه سبحانه أنه يعلمها وال يعلمها" (.)2
وطريقة ابن رشد يف تنزيه علم هللا ،تنطلق من إثبات أن عل م هللا الق دمي يش مل اجلمي ع كم ا ي زعم.
مث يستدرك بعدها أبن هناك علما حمداث ،خاصا ِبإلنسان ،ال ينبغي هلل أن يعلمه ،لكون ه إض افته لعل م
هللا ،جتع ل عل م هللا أش به بعل م البش ر ،فيق ول يف ض ميمته يف العل م اإلهل ي ،املطبوع ة م ع كتاب ه فص ل
املقال" :فليس يعلم املوجود يف حني حدوثه على ما هو عليه ،وإمنا لزم أال يعلمه بعلم حم دث ب ل بعل م
ق دمي ،إن ح دوث التغ ي يف العل م عن د تغ ي املوج ود إمن ا ه و ش رط يف العل م املعل ول ع ن املوج ود ،وه و
العلم احملدث" (.)3
ويش رح فكرت ه بش كل جل ي بع د ذل ك ،فيق ول" :ف إذاً ،العل م الق دمي إمن ا يتعل ق ِبملوج ودات عل ى
صفة غي الص فة ال يت يتعل ق ِب ا العل م احمل دث ،ال أن ه غ ي متعل ق أص ال كم ا حك ي ع ن الفالس فة أَّن م
ص.103
( )1ابن رشد ،فصل املقال يف تقرير ما بني الشريعة واحلكمة من اإلتصال ،ط(1بيوت :مركز دراسات الوحدة العربية)1997 ،
ص.103-102
( )2ابن رشد ،هتافت التهافت ،ص.444
( )3ابن رشد ،فصل املقال ،ص.129
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يقولون ،ملوضع هذا الشك ،إنه سبحانه ال يعلم اجلزئيات .وليس األمر كما توهم عليهم.)1( " . . .
ويؤك دها بش كل أوض ح يف هتافت ه ،فيق ول . . ." :فوج ب أن يك ون تعل ق علم ه ِب ا عل ى حن و
أشرف من علمنا ،ووجود أمت هلا من الوجود الذي تعلق علمنا به :ألن العلم الصادق هو الذي يط ابق
املوجود .فإن كان علمه أشرف من علمنا فعلم هللا يتعلق من املوجود جبهة أشرف من اجلهة اليت يتعل ق
علمن ا ِب ا .فللموج ود إذاً وج ودان :وج ود أش رف ،ووج ود أخ س .والوج ود األش رف ه و عل ة األخ س.
وهذا معىن قول القدماء :إن البارئ سبحانه هو املوجودات كلها ،وهو املنعم ِبا ،والفاع ل هل ا .ول ذلك
قال رؤساء الصوفية :ال هو إال هو" (.)2
وقد ذك ر اب ن رش د عب ارة م وجزة يف اعتق اده يف ص فة العل م يف الكش ف ع ن من اهج األدل ة ،فق ال
بعد أن استدل بقول هللا تعاىل "وما تسقط من ورقة إال يعلمه ا وال حب ة يف ظلم ات األرض وال رط ب
وال ايبس إال يف كتاب مب ني" [األنع ام ،]59 :عل ى أن األم ر أن ف " :فينبغ ي أن يوض ع يف الش رع أن ه
عامل ِبلشيء قبل أن يكون ،على أنه سيكون .وعامل ِبلش يء إذا ك ان ،عل ى أن ه ق د ك ان .وع امل مب ا ق د
تل ف أن ه تل ف يف وق ت تلف ه" ( .)3وه و يع ين كم ا أس لفنا أبن هللا ال يعل م احل دث قب ل وقوع ه ،فه و
ي زعم" :فإن ه يل زم ع ن ه ذا أن يك ون العل م احمل دث ،يف وق ت عدم ه ويف وق ت وج وده ،علم ا واح دا.
وهذا أمر غي معقول" (.)4
وقد كشف لنا عبد الباسط الناشي أصل مقولة ابن رشد أبَّنا نظرية أرسطية ،فيقول" :وكالعادة
جند أن أرسطو وراء كل التخبطات اليت وقع فيها ابن رشد بنفي العلم اإلهلي . . . .فقد نفى هذا
األخي [أي أرسطو] عن احملرك األول علم ما يف هذا العامل األرضي من أحداث ،وظواهر وجزئيات .وعلل
ذلك أبن احملرك األول عقل حمض يسمو على العقول اجملردة ،وِبلتايل جيب أن يتعلق علمه -فقط-
ِبملواضيع السامية .وملا كانت ذاته هي أسى املوجودات ،مل يكن بد من أن يقتصر علمه على ذاته .هذا
ِبإلضافة إىل أن احملرك األول لو علم ِبجلزئيات لكان مفتقرا إىل عامل السكون والفساد .يقول أرسطو" :ألنه
ال يناسب مقام املبدأ األول أن يدخل عقله ما هو أدىن رتبة منه يف الوجود ،كيف يعلم من هو منزه عن
( )1ابن رشد ،املرجع السابق.
( )2ابن رشد ،هتافت التهافت ،ص.457
( )3ابن رشد ،الكشف عن مناهج األدلة ،ص.130
( )4ابن رشد ،املرجع السابق ،ص.129

33

كدر املادة ما يف العامل من األكدار واألدانس والفواحش واجلزئيات اجلنسية من غي أن ينقص من صفاته
شيء .مث لو قلنا إن له علما ِبألشياء اخلارجة عن ذاته لوجب أن يكون علمه مستفادا منها ،وأنه ال يكون
عاملا إال بوجود تلك األشياء ،فصار املبدأ األول حمتاجا إىل غيه لكي يكون عاملا ،وهذا ال يناسب جالل
ذاته مع ما فيه من إدخال املادة يف ذات اإلله ،إذ املادة هي اإلمكان ،فلو احتاج املبدأ األول إىل األشياء
اخلارجة حلصول العلم لكان قابال للتغي واالستحالة ،وذلك عبارة عن اإلمكان .فاألوىل أن يقال :إنه ليس
لإلله علم بغيه [سانتالان :اتريخ املذاهب الفلسفية ،ص ( 52خمطوط بدار الكتب املصرية) .نقله الدكتور حممد غالب:
الفلسفة اإلسالمية يف املغرب ،القاهرة  ،1948ص .)1( "] .81

وإذا ثبت لدينا اعتقاد ابن رشد بنقص يف علم هللا حبجة أن هذا من العل م احمل دث ،أييت التس اؤل
ح ول عالق ة عل م هللا ِبختي ار العب د لفعل ه التكليف ي .فنق ول أبن اب ن رش د ،مل يعت رب عل م هللا مانع ا م ن
حري ة اختي ار العب د لفعل ه .ب ل إن ه يف مع رض حديث ه ع ن دور األج رام الس ماوية يف الع امل ،مل يك ن
واض حا حي ال دوره ا التحكم ي .فق د جع ل دوره ا حمص ور يف تنفي ذ م ا ي وحى إليه ا م ن تك اليف
وطاع ات لإلنس ان .فيق ول " :وم ذهب الق وم (=أرس طو ،املش اؤون) الق دمي ه و أن هاهن ا مب ادئ ه ي
األج رام الس ماوية ،و مب ادئ األج رام الس ماوية موج ودات مفارق ة للم واد (عق ول) ه ي احملرك ة لألج رام
الس ماوية .واألج رام الس ماوية تتح رك إليه ا عل ى جه ة الطاع ة هل ا واحملب ة فيه ا واالمتث ال ألمره ا إايه ا،
ِبحلركة والفهم عنها ،وأَّنا إمنا خلقت من أجل احلركة " (.)2
مث يعرج ابن رشد لبيان احملرك لتلك األجسام ،على غرار نظرية الفيض ذات األصل اليوانين:
"وصح عندهم أن هذه املبادئ مفارقة للمواد من قِّبل أَّنا اليت أفادت اإلجرام السماوية احلركة الدائمة
اليت ال يلحقها فيها كالل وال تعب وأن كل ما يفيد حركة دائمة ِبذه الصفة فإنه ليس جسما وال قوة
يف جسم ،وأن اجلسم السماوي إمنا استفاد البقاء من قبل املفارقات (=العقول السماوية) " (.)3

( )1الناشي ،عبد الباسط ،دفع الرشد عن ابن رشد ،مرجع سابق ،ص.105-104
( )2ابن رشد ،هتافت التهافت ،ص.251
( )3ابن رشد ،هتافت التهافت ،ص.252-251
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مث يكشف لنا عن كيفية حدوث التكليف لإلنسان ،فيقول" :ومما صح عندهم أن اآلمر ِبذه
احلركة هو املبدأ األول=( ،احملرك األول) ،وهو هللا سبحانه ،وأنه أمر سائر املبادئ(=العقول الفلكية)
أن أتمر سائر األفالك بسائر احلركات ،وأن ِبذا األمر قامت السموات واألرض كما أن أبمر امللك
األول (الرئيس) يف املدينة قامت مجيع األوامر الصادرة ممن جعل له امللك والية أمر من األمور من
{وأ َْو َحى ِّيف ُك ِّّل َسَاء أ َْمَرَها}
املدينة إىل مجيع من فيها من أصناف الناس كما قال سبحانهَ :
[فصلت .]12 :وهذا التكليف والطاعة هي األصل يف التكليف والطاعة اليت وجبت على اإلنسان
لكونه حيواان انطقا" (.)1
نفهم من هذا الكالم ،تضارِب بني ترجيحه الختيار العبد لفعله ،وبني قوله عن حتكم األجرام
ِبلقدر .كما ندرك موافقة ابن رشد للفالسفة اليوانن واإلسالميني ،يف نظرية الفيض ألجل تفسي
كيفية خلق العامل ،وإن خالفهم ِبعتبار العامل خملوقا وليس قدميا ( .)2ويبقى غامضا لدى الباحث
حقيقة التكاليف اليت أيمر هللا ِبا البشر ،اليت متر وفق رأي ابن رشد عرب األجرام السماوية ،وقد
اعتربها أكرم من اإلنسان ،واعتربها كائنات حية ( ،)3إذ أن أن التشريعات قد ختمت ِبلرسالة
معىن ملراد ابن رشد ِبلتكاليف ،إال ما يشاءه هللا من أقدار للعبد.
احملمدية .فال يبقى ً

المبحث الثالث :مسألة الخير والشر عند ابن رشد:

وفيه ثالث مطالب:
المطلب األول :تعريف الخير والشر لغة:

تعريف اخلي:
( )1ابن رشد ،هتافت التهافت ،ص.252
( )2خالد كبي عالل ،هتافت ابن رشد يف كتابه هتافت التهافت ،منشور إلكرتونيا عرب اإلنرتنت ،ص.28
( )3ابن رشد  ،هتافت التهافت ،ص.255
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ف الشِّّ
َّر ؛ ِّأل َّ
َح ٍد
ف َوالْ َمْي ُلُ ،مثَّ َُْي َم ُل َعلَْي ِّه .فَ ْ
(خ ََي) ْ
اخلَاءُ َوالْيَاءُ َو َّ
اخلَْيُِّ :خ َال ُ
َصلُهُ الْ َعطْ ُ
الراءُ أ ْ
َ
َن ُك َّل أ َ
َميِّيل إِّلَي ِّه وي ع ِّطف علَى ص ِّ
اخلِّيُ :الْ َكَرُمَ .و ِّاال ْستِّ َخ َارةُ :أَ ْن تَ ْسأ ََل َخ ْ َي ْاأل َْمَريْ ِّن
اخلِّيَا ُرَ .و ْ
اخلِّ َيةُْ :
احبِّ ِّهَ .و ْ
ُ ْ ََ ْ ُ َ َ
ِّ
استِّ َخ َارِّة الضَّبُ ِّع،
كَ .وُكل َه َذا ِّم َن ِّاال ْستِّ َخ َارِّةَ ،وِّه َي ِّاال ْستِّ ْعطَ ُ
لَ َ
استَ َخ ْرتُهُ .قَالُواَ :وُه َو م َن ْ
افَ .ويُ َقا ُل ْ
وهو أَ ْن َْجتعل خ َشبةً ِّيف ثُ ْقب ِّة ب يتِّها ح َّّت َختْرج ِّمن م َك ٍ
ال ا ْهلَُذِّيل:
ان إِّ َىل آ َخَرَ .وقَ َ
َ َْ َ َ ُ َ ْ َ
ََ َ َ
َ َُ
تِّ . . .س َو َاك َخلِّ ًيال َش ِّامتِّي تَ ْستَ ِّخيَُها
لَ َعلَّ َ
ك إِّ َّما أُم َع ْم ٍرو تَبَ َّدلَ ْ
ِّ
ِّ
ف الْ َك َال ُم فَيُ َق ُ
ص َال ِّح َهاَ ،و ْامَرأَةٌ
صِّّر ُ
ال َر ُج ٌل َخِّّيٌ َو ْامَرأَةٌ َخَِّّيةٌ :فَاضلَةٌَ .وقَ ْوٌم خيَ ٌار َوأ ْ
ُمثَّ يُ َ
َخيَ ٌارِّ . . .يف َ
خيةٌ ِّيف َمج ِّاهلا وِّميس ِّمها .وِّيف الْ ُقر ِّ ِّ
ت فَُال ًان
ات ِّح َسا ٌن} [الرْحنَ .]70 :ويُ َق ُ
آن{ :ف ِّيه َّن َخ ْ َي ٌ
ال َخايَ ْر ُ
َ ََ َ َ َ ْ
َ َْ
ِّ
ِّ
ني َر ُج ًال} [األعراف:
اخ َ ْرت بَِّين فَُال ٍن َر ُج ًال .قَ َ
ال َّ
{و ْ
فَخ ْرتُهَُ .وتَ ُقو ُلْ :
وسى قَ ْوَمهُ َسْبع َ
اختَ َار ُم َ
اَّللُ تَ َع َاىلَ :
ول هو ِّْ ِّ
ِّ ِّ
ب ِّريبَةً" (.)1
ص َد ُر ْ
اخل َيةَ َخفي َفةٌَ ،م ْ
اختَ َار خ َيةً ،مثْ ُل ْارَات َ
 .]155تَ ُق ُ ُ َ
ال الن َِّّمر بْن تَولَ ٍ
"خي :اخلَْيُِّ :ضد الشِّّ
ب:
َّرَ ،و َمجْعُهُ ُخيور؛ قَ َ ُ ُ ْ
ت قِّْرين
ت اخلُيُ َور ،وأ ْ
طوب َمجَّةٌَ ،
وعلَ ْو ُ
والقَ ْي ُ
َخطَأَتْينُ . . .خ ٌ
ال الش ِّ
ِّ
تَ ُق ُ ِّ ِّ
َّاع ُر:
ك؛ قَ َ
وخار هللاُ لَ َ
ول مْنهُ :خ ْر َ
ت َاي َر ُج ُل ،فأ َ
َنت خائٌرَ ،
فَ َما كِّنانَةُ ِّيف َخ ٍْي ِِّبَائَِّرٍةَ . . .،وَال كِّنانَةُ ِّيف َشٍّر ِّأبَ ْشر ِّار
وهو خي ِّمْنك وأَخي .وقَولُه عَّز وج َّلَِّ :جت ُدوه ِّعْن َد َِّّ
اَّلل ُه َو َخ ْياً
ُ
َ ُ َ َ ٌْ َ ْ َُ َ ْ ُ َ َ َ
؛ أَي َِّجت ُدوهُ َخ ْ ًيا لَ ُك ْم ِّم ْن َمتَ ِّاع الدنْيَاَ .وفَُالنَةُ اخلَْ َيةُ ِّم َن املرأَتنيَ ،وِّه َي اخلَْ َيةُ واخلََِّيةُ واخلُْوَرى واخلِّيى.
ِّ
وخاره علَى ِّ ِّ
وخَِّّيةٌ،
َّد َوُخمََّف ٌ
وخ ََّيهُ :فَضَّله؛ َوَر ُج ٌل َخ ْيٌ و َخِّّيٌُ ،م َشد ٌ
ف ،وامرأَة َخ ْ َيةٌ َ
صاحبِّه َخ ْياً وخ ََيًة َ
َُ َ َ
اجلمع أَخيار ِّ
ات
ك َهلُُم ْ
وخيَ ٌار .وقال تعاىل :أُولئِّ َ
اخلَْي ُ
َو َْ ْ ُ ْ ٌ
ِّ
؛ َمجْع خيٍة ،وِّهي الْ َف ِّ
ات ِّحسا ٌن
اضلَةُ ِّم ْن ُك ِّّل َش ْي ٍءَ .وقَ َ
ال ا ََّّللُ تَ َع َاىل :ف ِّيه َّن َخ ْي ٌ
ُ َ َْ َ َ
ال األَخفش :إِّنه لَ َّما و ِّصف بِِّّه؛ وقِّيل :فَُال ٌن خي ،أَشبه ال ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
؛ قَ َ
ُ َ
ّ
ص َفات فأَدخلوا فيه ا ْهلَاءَ ل ْل ُم َؤنَّث َوَملْ
َ ٌْ
َ َ
ِّ
ِّ ِّ
ي ِّر ُ ِِّّ
ي تَ ْي ِّم َمتِّي ٍم َجا ِّهلِّ ٌّي:
ُ
يدوا به أَفعل؛ وأَنشد أَبو عُبَ ْي َد َة لَر ُج ٍل م ْن بَِّين َعد ّ
الرب َال ِّت . . .،رب َال ِّت ِّهْن ٍد خيِّة امللَ ِّ
كات
ت َجم ِّام َع َّ
ْ
َولََق ْد طَ َعْن ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِّ
الناس َوَملْ تَ ُق ْل َخ ْ َيةُ ،وفال ٌن َخ ْيُ الن ِّ
ت :فَُالنَةُ َخ ْيُ ِّ
َخ َيَُ ،ال
َّاس َوَملْ تَ ُق ْل أ ْ
ِّفإن أَردت َم ْع َىن التَّ ْفض ِّيل قُ ْل َ
( )1الرازي ،أْحد بن فارس ،مقاييس اللغة ،ط( 6دار الفكر1399 ،ه 1979 -م)" ،مادة خي".233-232 /2 ،
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يُثَ َّىن َوَال ُْجي َم ُع ألَنه ِّيف َم ْع َىن أَفعل.)1( " . . .
ص َد ُر
الشَّر :السوءُ َوالْ ِّف ْع ُل لِّ َّلر ُج ِّل ِّّ
الشِّّر ِّيرَ ،والْ َم ْ
يد ْه :الشَّر ِّضد ْ
ِّضد األَخيار .ابْ ُن ِّس َ
اخلَِّْيَ ،و َمجْعُهُ
الد َع ِّاء:
ك والشَّر لَْي ِّ
ك ،أَو
تقرب بِِّّه إِّليك َوَال يُْب تَ غَى بِِّّه َو ْج ُه َ
واخليُ ُكله بِّيَ َديْ َ
س إليك؛ أَي أَن الشََّّر َال يُ ّ
َ
ص َع ُد إِّليك وإِّمنا ي ْ ِّ
ِّ
ب ِّم َن الْ َق ْوِّل َوالْ َع َم ِّل" (.)2
أَن الشََّّر َال يَ ْ
َ
ص َع ُد إليك الطَّيّ ُ
الشََّر َارةُ ،والفعل َشَّر يَ ُشر [يَ ِّشر]َ .وقَ ْوٌم أَ ْشَر ٌار:
ُشرور ،والشر لُغَةٌ فِّ ِّيه؛ عن ُكر ٍاع .وِّيف ح ِّد ِّ
يث
َْ َ َ َ
ٌُ

المطلب الثاني :مفهوم الشر عند الفالسفة:

جاء يف كتاب األثر الفلسفي يف التفسي" :والشر ىف عرف الفالسفة يطلق على أمور عدمية مثل
املوت والفقر واجلهل ،ويطلق على أمور وجودية كوجود الربد املفسد للثمار ،ووجود اآلالم والغموم،
فالربد يف نفسه من حيث هو كيفية ،أو من حيث صدوره عن علته ،ليس بشر ،إمنا هو شر ِبلقياس
إىل الثمار ،إلفساد أمزجتها ،وكذلك اآلالم فإَّنا ليست بشرور من حيث هي إدراكات ألمور ،وال
من حيث وجود تلك األمور ىف أنفسها ،أو صدورها عن عللها ،إمنا هي شرور ِبلقياس إىل املتأمل
الفاقد التصال عضو من شأنه أن يتصل.
إذاً :فالشر ىف ماهيته عدم وجود ،أو عدم كمال ملوجود [انظر :الطوسي :شرح اإلشارات
والتنبيهات .301 / 3 :وراجع :ابن سينا :الشفا (اإلهليات)  ،415 / 2والسهروردي :كتاب
التلوَيات اللوحية والعرشية :ضمن جمموعة ىف احلكمة اإلهلية.]78 :
إذاً :فيمكن أن يُعرف الشر عند الفالسفة أبنه " فقدان الشيء كماله "
وهذا الفقدان يرجع – عندهم – إىل عدم قابلية األجسام للفيض اإلهلي ،قال الفاراىب( :اخلي ىف
احلقيقة هو كمال الوجود ،وهو واجب الوجود ،والشر عدم ذلك الكمال [رسائل
الفارايب(التعليقات).]11 :

( )1ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب ،ط( 3بيوت :دار صادر1414 ،ه ) ،مادة "خي".264 /4 ،
( )2ابن منظور ،املرجع السابق ،400/4 ،مادة "شرر".
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وقسم بعض الفالسفة األشياء حبسب وجود الشر وعدمه إىل مخسة أقسام:
األول :ما كان خياً حمضاً،
والثاين :ما كان شراَ حمضاَ.
والثالث :ما كان خية غالباً على شره.
والرابع :ما كان شره غالباً على خيه.
واخلامس :ما تساوى فيه اخلي والشر [انظر :ابن سينا :الشفاء (اإلهليات)،421 / 2 :
والطوسى :شرح اإلشارات والتنبيهات ،302 / 3 :والسهروردي :كتاب التلوَيات اللوحية والعرشية:
ضمن جمموعة ىف احلكمة اإلهلية]78 :
وقد ذكر بعض املفسرين هذا التقسيم ،فالفعل إما أن يكون خياً حمضاً أو شراَ حمضاً ،أو خياً
مشوِبً بشر ،وهذا القسم على ثالثة أقسام :قسم خيه غالب ،وقسم شره غالب ،وقسم خيه وشره
متساواين [انظر :مفاتيح الغيب ،179 / 25 :والشيازي :تفسي القرآن الكرمي269 / 2 :
واآللوسي :روح املعاين.]111 / 2 :
وقد ذكر الرازي عن الفالسفة أن ما خلقه هللا تعاىل من هذه األقسام هو ما كان خياً حمضاً،
وهو العامل العلوي ،وكذلك ما كان خيه غالباً على شره ،وهو العامل السفلي [أي ما حتت فلك القمر
كما قال ابن سينا :انظر :الشفاء (اإلهليات) ،]217 / 2 :ومل خيلق عاملاً فيه شر حمض ،ويرون أنه
لوال الشر ىف هذا العامل لكانت خملوقات هللا تعاىل منحصرة ىف اخلي احملض ،ولكان عاملاً غي العامل،
وال يكون قد خلق القسم الذى فيه اخلي الغالب والشر القليل ،وترك اخلي الكثي ألجل الشر القليل
ال يناسب احلكمة ،فوقوع اخلي الكثي املشوب ِبلشر القليل من اللطف ،وإىل هذا أشار هللا –
اعل ِّيف ا ْألَر ِّ ِّ
ِّ
ال َرب َ ِّ ِّ ِّ ِِّّ
َجت َع ُل فِّ َيها َم ْن
سبحانه وتعاىل بقولهَ { :وإِّ ْذ قَ َ
ض َخلي َفةً ۖ قَالُوا أ َْ
ْ
ك ل ْل َم َالئ َكة إ ّين َج ٌ
ي ْف ِّس ُد فِّيها ويس ِّفك ال ِّّدماء وَحنن نُسبِّح ِّحبم ِّد َك ونُ َق ِّّ
ال إِِّّّين
د
ك ۖ } فقال هللا يف جواِبم{ :قَ َ
س لَ َ
ُ
َ ََ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َّ ُ َ ْ َ ُ
أَ ْعلَ ُم َما َال تَ ْعلَ ُمو َن}[البقرة]30 :
أي :أعلم أن هذا القسم يناسب احلكمة؛ ألن اخلي فيه كثي ،مث بني هلم خيه ِبلتعليم ،كما قال
َسَاءَ ُكلَّ َها } [البقرة.]31 :
آد َم ْاأل ْ
تعاىل{ َو َعلَّ َم َ
يعىن أيها املالئكة :أن خلق الشر احملض والشر الغالب والشر املساوي ال يناسب احلكمة ،وأما
َجت َع ُل فِّ َيها َم ْن يُ ْف ِّس ُد فِّ َيها
خلق اخلي املثي املشوب ِبلشر القليل فهو مناسب ،فقوله تعاىل { أ َْ
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ويس ِّف ِّ
آد َم
ََ ْ ُ
ك ال ّد َماءَ } إشارة إىل الشر ،وأجاِبم هللا – عز وجل – مبا فيه من اخلي بقوله { َو َعلَّ َم َ
َسَاءَ ُكلَّ َها }.
ْاأل ْ
فإن قال قاتل :إن هللا تعاىل قادر على ختليص هذا القسم من الشر حبيث ال يوجد فيه شر
أصالً ،فيقال له :ما قال هللا تعاىل { َولَ ْو ِّشْئ نَا َآلتَ ْي نَا ُك َّل نَ ْف ٍ
س ُه َد َاها } [السجدة ]13 :يعين :لو
شئنا خللصنا اخلي من الشر ،لكن حينئذ ال يكون هللا تعاىل خلق اخلي الكثي املشوب ِبلشر القليل،
وهو قسم معقول ،فما كان جيوز تركه للشر القليل ،وهو ال يناسب احلكمة؛ ألن ترك اخلي الكثي
للشر القليل غي مناسب للحكمة .قال الرازي :وهذا الكالم يعرب عنه من يقول برعاية املصاحل :إن
اخلي ىف القضاء والشر ىف القدر ،فاهلل قضى ِبخلي ووقع الشر ىف القدر بفعله املنزه عن القبح واجلهل
[انظر :مفاتيح الغيب  ،179 / 25وأكثر ما ذكره هنا ذكره ابن سينا فيما سبق ذكره ،وكذلك ابن
رشد ىف مناهج األدلة ىف عقائد امللة )1( "]236 :انتهى كالم بكار احلاج قاسم.
المطلب الثالث :موقف ابن رشد من مسألة فعل الخير والشر:

ينطلق ابن رشد أيضا يف نقاشه للمسألة من منطلق إثبات تعارض النصوص الشرعية ،على
غرار ما فعله يف مسألة القضاء والقدر ،اليت احتاجت إىل أتويله الفلسفي الصارف عن ظواهر
اآلايت .وسى أتويله يف هذا املوضع "مجعا على حنو ما يوجبه العقل" ( ،)2فيقول ابتداء " :فإن قيل:

فما تقول يف اإلضالل للعبيد ،أهو جور أم عدل؟ وقد صرح هللا يف غي ما آية من كتابه أنه يضل ويهدي.
مثل قوله تعاىل" :فيضل هللا من يشاء ويهدي من يشاء" [إبراهيم .]4 :ومثل قوله" :ولو شئنا آلتينا كل
نفس هداها" [السجدة .]13 :قلنا :هذه اآلايت ليس ميكن أن حتمل على ظاهرها .وذلك أن هاهنا
آايت كثية تعارضها بظاهرها ،مثل اآلايت اليت نفى فيها سبحانه عن نفسه الظلم .ومثل قوله تعاىل" :وال
يرضى لعباده الكفر" [الزمر ]7 :وهو بني أنه ،إذا مل يرضى هلم الكفر ،أنه ليس يضلهم .وما تقوله األشعرية
من أنه جيوز على هللا أن يفعل ما ال يرضاه ،أو أيمر مبا ال يريده ،فنعوذ ِبهلل من هذا االعتقاد يف هللا

سبحانه .وهو كفر" (.)3
( )1احلاج جاسم ،بكار ،األثر الفلسفي يف التفسي ،ط( 1دار النوادر :دمشق1429 ،ه – 2008م) ،ص.454-452
( )2ابن رشد ،الكشف عن مناهج األدلة ،مرجع سابق ،ص.195
( )3املرجع السابق.
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فيثبت أوال – ردا على األشاعرة – أبن النصوص الشرعية ختالف قول األشاعرة .فاهلل قد فطر
الناس مجيعا على التوحيد .لذلك يقول " :وقد يدلك على أن الناس مل يضلوا وال خلقوا للضالل ،قوله
تعاىل" :فأقم وجهك للدين حنيفا ،فطرة هللا اليت فطر الناس عليها" [الروم .]30 :وقوله" :وإذ أخذ ربك
من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدان أن تقولوا يوم القيامة
إان كنا عن هذا غافلني" [األعراف .]172 :وقول النيب صلى هللا عليه وسلم" :كل مولود يولد على
الفطرة".
وإذا كان هذا التعارض موجودا وجب اجلمع بينهما على حنو ما يوجبه العقل .فنقول :أما قوله تعاىل:
"يضل من يشاء ويهدي من يشاء" [فاطر ،]8 :فهي املشيئة السابقة اليت اقتضت أن يكون يف أجناس
املوجودات خلق ضالون .أعين :مهيئني للضالل بطباعهم ،ومسوقني إليه مبا تكنفهم من األسباب املضلة
من داخل ومن خارج .وأما قوله" :ولو شئنا آلتينا كل نفس هداها" معناه :لو شاء أال خيلق خلقا مهيئني
أن يعرض هلم الضالل ،إما من قبل طباعه وإما من قبل األسباب اليت من خارج ،أو من قبل األمرين
كليهما ،لفعل .ولكون خلقه الطباع يف ذلك خمتلفة عرض أن تكون بعض اآلايت مضلة لقوم وهداية
لقوم ،ال أن هذه اآلايت مما قصد ِبا اإلضالل .مثل قوله تعاىل" :يضل به كثيا ويهدي به كثيا وما يضل
به إال الفاسقني" [البقرة .]26 :ومثل قوله تعاىل" :وما جعلنا الرؤاي اليت أريناك إال فتنة للناس والشجرة
امللعونة يف القرآن" [اإلسراء ،]60 :ومثل قوله يف أثر تعديده مالئكة النار" :كذلك يضل هللا من يشاء
ويهدي من يشاء" [املدثر .]31 :أي أنه يعرض للطبائع الشريرة أن تكون هذه اآلايت يف حقهم مضلة
كما يعرض لألبدان الرديئة أن تكون األغذية النافعة مضرة ِبا " ( )1انتهى كالمه.
وقد برر ابن رشد ،سبب خلق األشرار ،وهل يوصف خلق األشرار أبنه من الظلم للصاحلني ،فقال:
"فإن قيل فما احلاجة إىل خلق صنف من املخلوقات يكونون بطباعهم مهيئني للضالل ،وهذا هو غاية
اجلور؟
قيل :إن احلكمة اإلهلية اقتضت ذلك .وأن اجلور كان يكون يف غي ذلك .وذلك أن الطبيعة اليت
منها خلق اإلنسان ،والرتكيب الذي ركب عليه ،اقتضى أن يكون بعض الناس ،وهم األقل شرارا بطباعهم.
( )1ابن رشد ،الكشف عن مناهج األدلة ،مرجع سابق ،ص.196-195
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وكذلك األسباب املرتتبة من خارج هلداية الناس حلقها أن تكون لبعض الناس مضلة وإن كانت لألكثر
مرشدة.
مل يكن بد ،حبسب ما تقتضيه احلكمة ،من أحد أمرين :إما أن ال خيلق األنواع اليت توجد فيها
الشرور يف األقل واخلي يف األكثر ،فيعدم اخلي األكثر بسبب الشر األقل .وإما أن خيلق هذه األنواع فيوجد
فيها اخلي األكثر مع الشر األقل .ومعلوم بنفسه أن وجود اخلي األكثر مع الشر األقل أفضل من إعدام
اخلي األكثر ،ملكان وجود الشر األقل.
وهذا السر من احلكمة هو الذي خفي على املالئكة حني قال هللا سبحانه حكاية عنهم ،حني
أخربهم أنه جاعل يف األرض خليفة ،يعين بين آدم" ،قالوا أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وحنن
نسبح حبمدك" إىل قوله "إين أعلم ما ال تعلمون" [البقرة .]30 :يريد أن العلم الذي خفي عنهم هو أنه إذا
كان وجود شيء من املوجودات خيا وشرا ،وكان اخلي أغلب عليه ،أن احلكمة تقتضي إجياده ال إعدامه.
فقد تبني من هذا القول كيف ينسب إليه اإلضالل مع العدل ونفي الظلم .وأنه إمنا خلق أسباب
الضالل ،ألنه يوجد عنها غالبا اهلداية أكثر من اإلضالل .وذلك أن من املوجودات ما أعطي من أسباب
اهلداية أسباِب ال يعرض فيها إضالل أصال ،وهذه هي حال املالئكة .ومنها ما أعطي من أسباب اهلداية
أسباِب يعرض فيها اإلضالل يف األقل ،إذ مل يكن يف وجودهم أكثر من ذلك ،ملكان الرتكيب .وهذه هي

حال اإلنسان" ( )1انتهى كالمه.
نفهم مما سبق ،أن الشر خملوق من قبل هللا بقدر قليل ،ألجل خدمة اخلي الكثي .يؤكده قوله:
"وملا كان اإلضالل شرا ،وكان ال خالق له سواه ،وجب أن ينسب إليه كما ينسب إليه خلق الشر ،لكن
ليس ينبغي أن يفهم هذا على اإلطالق .لكن على ألنه خالق للخي لذات اخلي ،وخالق للشر من أجل

اخلي .أعين :من أجل ما يقرتن به من اخلي .فيكون على هذا خلقه عدال منه" ( .)2وكما قال يف [تفسي
ما بعد الطبيعة :ص" :]162وإمنا كان كذلك؛ ألنه ملا مل يكن هذا الوجود إال على أحد أمرين :إما
أال توجد هذه األشياء اليت يلحق وجودها شر ما ،فيكون ذلك أعظم شرا ،وإما أن توجد ِبذه احلال،
إذ كان ال ميكن يف وجودها أكثر من ذلك ،ومثال ذلك أن النار منفعتها يف العامل بينة ،واتفق هلا

( )1ابن رشد ،الكشف عن مناهج األدلة ،ص.197-196
( )2ابن رشد ،الكشف عن مناهج األدلة ،ص.197

41

ِبلعرض أن تفسد كثيا من احليوان والنبات" (.)1
وبذلك يكون ابن رشد قد خالف األشاعرة يف جواز فعل هللا ملا يريده من اخلي للعبدِ ،بلقول
أبن هللا ال يريد بعباده إال خيا .وأن الشر خملوق ال لذاته ،بل ألجل النفع الذي يعود على اخلي
الكثي .كما أنه خالف املعتزلة يف زعمهم أن الشر خارج من إرادة ومشيئة هللا .إال أن ابن رشد
يبنسب اخلي والشر إىل األسباب مرة أخرى ،اليت يف داخل اإلنسان وخارجه ،متأثرا أبقوال أسالفه
من الفالسفة.
المبحث الرابع :الثواب والعقاب عند ابن رشد:

وفيه مطلبان:
المطلب األول :تعريف الثواب والعقاب لغة:

الثواب لغة:
جاء يف هتذيب اللغة:
"اثب( ،ثىب)ِ ،بث ،بثا ،وثب ،أبث.
ت َمثَابَةً لِّّلن ِّ
َّاس َوأ َْمناً} [الْبَ َقَرة.]125 :
ثوب ثيب :قَ َ
{وإِّ ْذ َج َع ْلنَا الْبَ ْي َ
ال هللا ّ
عز َوجلَ :
ال أَبُو إِّ ْس َحاق :مثابة :يَثُوبون إِّلَْي ِّه.
قَ َ
ال :واملثابة واملثَاب ،و ِّ
احد.
قَ َ
َ
َ
َ
الفراءَ .وأنْشد الشَّافِّعِّي بَيت أيب طَالب:
َوَْحنو ذَلِّك قَ َ
ال ّ
َمثاِبً ألَفثاء ال َقبائل كلّها
ِّ
الت َّ
الذو ِّام ُل
َختُب إِّلَْيه اليَ ْع ُم ُ
قَ َ
ال أَبُو إِّ ْس َحاق :واألَصل ِّيف (مثابة)َ :مثْوبةَ ،ولَ ِّكن َحَرَكة الْ َواو نُقلت إِّ َىل الثَّاء وتَبعت الو ُاو احلركةَ
فَانْ َقلَبت ألفا.
( )1احلاج جاسم ،بكار ،األثر الفلسفي يف التفسي ،مرجع سابق ،ص.458
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الَ :وَه َذا إعالل إبتباع ،تبع (مثابة) َِبب (اثب) .وأصل (اثب) ثَ َوبَ .ولَ ِّكن الْ َواو قُلبت ألفا
قَ َ
لتحركها وانفتاح ما قبلهاَ ،ال ِّ
ِّّ
َّح ِّويني ِّيف َذلِّك.
ْ
اخت َالف بَني الن ْ
َ َ
(البيت َمثابةٌ).
ال ثَ ْعلَب:
قَ َ
ُ
(مثُوبة)َ ،ومل يُقرأ ِبَا" ( )1انتهى كالم األزهري.
َوقَ َ
ال بَعضهمَ :
العقاب:
جاء يف هتذيب اللغة:
ِّ
الرجل ِّمبَا فعل ُسوءاًَ ،و ِّاال ْسم العُقوبةَ .ويُ َقال أعقبته ِّمبَْعىن عاقبته.
"والعقاب واملعاقبة :أَن جتزي َ
ضه وأبدله" (.)2
َويُ َقال
استعقب فال ٌن من فعله ندماًَ .ويُ َقال أعقبَه هللا خيا إبحسانهِّ ،مبَْعىن َّ
عو َ
َ
المطلب الثاني :اعتقاد ابن رشد في مسألة الثواب والعقاب:

بعد أن أثبت ابن رشد أن للعبد اختيارا ،وأن اخلي والشر كله مقدر ومعلوم عند هللا ،كان من
البدهي أن يؤمن ِبلثواب والعقاب يف اآلخرة ،جزاءً لإلنسان على ما قدم ،ولكنه ينطلق دوما من
أدلته العقلية كي توافق النص الشرعي ،وليس العكس .يقول ابن رشد يف الكشف عن مناهج األدلة:
"واملعاد مما اتفقت على وجوده الشرائع ،وقامت عليه الرباهني عند العلماء ،وإمنا اختلفت الشرائع يف صفة
وجوده .ومل ختتلف يف احلقيقة يف صفة وجوده وإمنا اختلفت يف الشاهدات اليت مثلت ِبا للجمهور تلك
احلال الغائبة . . . .أعين :أنه قد اتفق الكل على أنه لإلنسان سعادتني :أخراوية ودنياوية .وانبىن ذلك عند
اجلميع على أصول يعرتف ِبا عند الكل .منها أن اإلنسان أشرف من كثي من املوجودات .ومنها أنه إذا
كان كل موجود يظهر من أمره أنه مل خيلق عبثا ،وأنه إمنا خلق لفعل مطلوب منه ،وهو مثرة وجوده،
فاإلنسان أحرى بذلك.
وقد نبه هللا تعاىل على وجود هذا املعىن يف مجيع املوجودات يف الكتاب العزيز فقال تعاىل" :وما
خلقنا السماء واألرض وما بينهما ِبطال ،ذلك ظن الذين كفروا ،فويل للذين كفروا من النار" [ص.]27 :
( )1األزهري اهلروي ،حممد بن أْحد ،هتذيب اللغة ،حتقيق حممد عوض مرعب ،ط( 1بيوت :دار إحياء الرتاث العريب،)2001 ،
ِ ،110/15بب "الثاء مع البابء".
( )2األزهري اهلروي ،هتذيب اللغة ،مرجع سابق ،183/1 ،مادة "عقب".
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وقال مثنيا على العلماء املعرتفني ِبلغاية املطلوبة من هذا الوجود" :الذين يذكرون هللا قياما وقعودا وعلى
جنوِبم ،ويتفكرون يف خلق السموات واألرض ربنا ما خلقت هذا ِبطال سبحانك فقنا عذاب النار" [آل
عمران.]191 :
ووجود الغاية يف اإلنسان أظهر منها يف مجيع املوجودات .وقد نبه هللا سبحانه عليها يف غي ما آية
من كتابه فقال" :أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ترجعون" [املؤمنون .]115 :وقال" :أَيسب
اإلنسان أن يرتك سدى" [القيامة .]36 :وقال" :وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون" [الذارايت،]56 :
يعين اجلنس من املوجودات الذي يعرفه .وقال منبها على ظهور وجوب العبادة من قبل املعرفة ِبخلالق" :وما
يل ال أعبد الذ فطرين وإليه ترجعون" [يس.]22 :
وإذا ظهر أن اإلنسان خلق من أجل أفعال مقصودة به ،ظهر أيضا أن هذه األفعال جيب أن تكون
خاصة ،ألان نرى أن واحدا واحدا من املوجودات إمنا خلق من أجل الفعل الذي يوجد فيه ال يف غيه ،أعين
اخلاص به .وإذا كان ذلك كذلك فيجب أن تكون غاية اإلنسان يف أفعاله اليت ختصه دون سائر احليوان.
وهذه أفعال النفس الناطقة.
وملا كانت النفس الناطقة جزأين :جزء عملي وجزء علمي ،وجب أن يكون املطلوب األول منه هو
أن يوجد على كماله يف هاتني القوتني .أعين الفضائل العملية والفضائل النظرية .وأن تكون األفعال اليت
تكسب النفس هاتني الفضيلتني هي اخليات واحلسنات ،واليت تعوقها هي الشرور والسيئات.
وملا كان تقرير هذه األفعال أكثر ذلك ِبلوحي ،وردت الشرائع بتقريرها ،ووردت مع ذلك بتعريفها
واحلث عليها .فأمرت ِبلفضائل ،وَّنت عن الرذائل ،وعرفت ِبملقدار الذي فيه سعادة مجيع الناس يف العلم
والعمل ،أعين السعادة املشرتكة .فعرفت من األمور النظرية ما ال بد جلميع الناس من معرفته ،وهي معرفة هللا
تبارك وتعاىل ومعرفة املالئكة ومعرفة املوجودات الشريفة ومعرفة السعادة .وكذلك عرفت من األعمال القدر
الذي تكون به النفوس فاضلة ِبلفضائل العملية .وِباصة شريعتنا هذه ،فإنه إذا قويست بسائر الشرائع
وجد أَّنا الشريعة الكاملة إبطالق .ولذلك كانت خامتة الشرائع.
وملا كان الوحي قد أنذر يف الشرائع كلها أبن النفس ِبقية ،وقامت الرباهني عند العلماء على ذلك،
وكانت النفوس يلحقها بعد املوت أن تتعرى من الشهوات اجلسمانية ،فإن كانت زكية تضاعف زكاؤها
بتعريها من الشهوات اجلسمانية ،وإن كانت خبيثة زادهتا املفارقة (=للبدن) خبثا ألَّنا تتأذى ِبلرذائل اليت
اكتسبت ،وتشتد حسرهتا على ما فاهتا من التزكية عند مفارقتها البدن ،ألَّنا ليست ميكنها االكتساب إال
مع هذا البدن ،وإىل هذا املقام اإلشارة بقوله " :أن تقول نفس اي حسريت على ما فرطت يف جنب هللا وإن
كنت ملن الساخرين" [الزمر ،]56 :اتفقت الشرائع (=جواب :وملا كان) على تعريف هذه احلال للناس
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وسوها السعادة األخية والشقاء األخي" (.)1
مث يتابع" :فالشرائع كلها كما قلنا متفقة على أن للنفوس من بعد املوت أحواال من السعادة أو الشقاء،
وخيتلفون يف متثيل هذه األحوال وتفهيم وجودها للناس .ويشبه أن يكون التمثيل الذي يف شريعتنا هذه أمت

إفهاما ألكثر الناس ،وأكثر حتريكا لنفوسهم إىل ما هنالك .واألكثر هم املقصود األول ِبلشرائع" (.)2

يعلق رضا الزواري ،بعد أن أورد كالم ابن رشد يف املعاد ،حتدث فيه ابن رشد ،عن تفاوت
نظرة البشر إىل املعاد ،وإن اتفقوا على أَّنا دار لنيل الثواب" :وإذا كانت الغائية دليال على وجود
امليعاد الذي يتفق عليه كل الناس ،فإن طبيعة امليعاد ختتلف عند اجلمهور وعند اخلاصة ،ويستدل ابن
رشد على ذلك مبوقف ابن عباس من طبيعة البعث .فقد روى عنه أنه قال" :ليس يف الدنيا من
اآلخرة إال األساء" .ويعلق ابن رشد على هذا القول مبا يلي" :يشبه أن يكون هذا الرأي هو أليق
ِبخلواص .وذلك أن إمكان هذا الرأي ينبين على أمور ليس فيها منازعة عند اجلميع ،أحدها أن
النفس ِبقية ،والثاين أنه ليس يلحق عن عودة النفس إىل أجسام أخر احملال الذي يلحق عن عودة
تلك األجسام بعينها .وذلك أنه يظهر أن مواد األجسام اليت ههنا توجد متعاقبة ومنتقلة من جسم
إىل جسم".
وهكذا [والكالم للزواري] يتبني بوضوح ،أن صور البعث والعقاب والثواب احلسية املوجودة يف
القرآن متجهة إىل عامة الناس ِبدف حثهم على فعل اخلي يف هذه الدنيا .أما اخلاصة فال َيتاجون
إىل هذه الصور للقيام ِبألعمال اخلية يف هذه الدنيا ألَّنم ال يقومون ِبا هلدف عملي فقط بل
كذلك هلدف نظري .فاملعرفة العملية واملعرفة النظرية تتطلبان حضور الفضيلة لكي تتحقق على
أحسن وجه وهو ما يربزه ابن رشد حني يقول" :وملا كانت النفس الناطقة جزءين جزء عملي وجزء
علمي ،وجب أن يكون املطلوب األول منه أن يوجد على كماله يف هاتني القوتني أعين الفضائل
العملية والفضائل النظرية .وأن تكون األفعال اليت تكسب النفس هاتني الفضيلتني هي اخليات
واحلسنات واليت تعوقها هي الشرور والسيئات".
( )1ابن رشد ،الكشف عن مناهج األدلة ،ص ،201-199بتصرف يسي.
( )2ابن رشد ،املرجع السابق ،ص.201-200
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وهكذا [واحلديث ما زال للزواري] يؤكد ابن رشد ،أن أية معرفة ،عملية كانت أو نظرية ،تتطلب
اكتساب الفضائل األخالقية حسب تعبيه يف كتاب "خمتصر سياسة أفالطون" ألن انعدام هذه
الفضائل يعوق عملية املعرفة حّت ولو كانت نظرية .لكن وإن كان العلماء مطالبني بتصديق البعث
والعقاب والثواب كما يقبله العامة أي يف صيغته احلسية اخليالية للحفاظ على متاسك اجلمع .فإن
ذلك ال تعين أَّنا الصيغة الوحيدة ألن يف مقدورهم القيام ِبلفضائل واالبتعاد عن الرذائل ِبإلعتماد
على العقل وحده وهو ماتتطلبه املعرفة النظرية اليت حتتاج إىل أنفس فاضلة ملمارستها.
إن ماسبق ذكره ميكننا من اخلروج بثالث نتائج أساسية:
األوىل :أن اجلمهور يرتبط بعالقة ختارجية مع الدين ،فهو ال ميارس اخلي ويبتعد عن الشر إال
حني متثل أمامه الصور املادية للعقاب والثواب ،فهو مل يستبطن الدين لدرجة حتوله إىل قانون أخالقي
ليس له من هدف إال فعل اخلي من أجل اخلي كما يربز ذلك املعتزلة يف القدمي واحلديث"كانط".
النتيجة الثانية :أن اخلاصة تقوم بفعل اخلي ،ألن سلوكها ينبغ من عملية التبطن للدين وقد
أصبح قانوان أخالقيا أي أَّنا تتبع الفضيلة بغض النظر عن الثواب والعقاب املاديني .فهي متارس اخلي
ألنه خي دون انتظار جزاء مادي على ذلك .وهو عكس ما تقوم به العامة "ذلك ألن العفيف فيهم
إمنا يتجنب اللذات رجاء احلصول على لذات أعظم منها [] . .وميسك يده عن أموال الناس ألن
ذلك واجب يف ذاته بل إمنا يكف عنها طمعا يف ماهو أضعاف ذلك" (.)1
النتيجة الثالثة :لكن ِبلرغم من هذا التصور األدايت للفضيلة عند اجلمهور ،فإن ابن رشد َيث
عليه ألنه الوحيد القادر على دفع اجلمهور ملمارسة اخلي .وال يعود ذلك إىل وقوفه منه موقفا امتثاليا،
بقدر ما يرتبط بفهمه لطبيعة تفكي اجلمهور .فاملخيلة عنده -كما يقول ابن رشد -تكاد تعوض
العقل .فالصورة احلسية تبقى ِبلنسبة إليه أكثر إقناعا من أيه نظرية .واألكثر من ذلك ،فإن أاي معاجلة
نظرية هلذه املسألة ولغيها من املسائل العقدية تؤدي إىل إضعاف إميانه مما جيعله أكثر قابلية لالنقسام
( )1ابن رشد ،الضروري ىف السياسة ،ص90 :
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وحّت للفتنة" (.)1

خامتة:
من خالل حبثنا ملسألة حرية اختيار اإلنسان لفعله ،وموقف ابن رشد من هذه املسألة وصل الباحث
إىل ما يلي:
 -1تعدد مفاهيم احلرية بني احلضارة الغربية واإلسالمية
 -2إميان ابن رشد ِبلفلسفة ،دفعه إىل مناقشة املسائل العقدية من منطلق فلسفي.
 -3إثبات ابن رشد ،حلرية اختيار اإلنسان لفعله .وجعله مرتبطا إبرادة اإلنسان وِبألجرام
( )1الزواري ،رضا ،املخيلة والدين عند ابن رشد ،ط( 1صفاقس ،دار صامد للنشر والتوزيع2005 ،م ) ،ص.252-250
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السماوية ،أتثرا بكالم الفالسفة اليوانن.
نفي ابن رشد لعلم هللا ِبجلزئيات .غي أنه مقاربة ابن رشد للموضوع ،كانت فلسفية ،مع
مراوغات لفظية ،كي ال يتهم مبتابعة الفالسفة بنفيهم لعلم هللا للجزئيات .مع إثبات
تقليده ألرسطو يف هذا االعتقاد.
إقرار ابن رشد ،بدخول الشر القليل فقط يف القدر اإلهلي ،وأبنه من فعل هللا.
اعتقاد ابن رشد ِبلثواب والعقاب.

فهارس اآلايت القرآنية:
"يضل به كثيا ويهدي به كثيا وما يضل به إال الفاسقني"

ك لِّْلم َالئِّ َك ِّة إِِّّين ج ِّ
اع ٌل ِّيف ْاأل َْر ِّ
ض َخلِّي َفةً ۖ
{ َوإِّ ْذ قَ َ
ّ َ
ال َرب َ َ
ِّ
ِّ
قَالُوا أ َ ِّ
ك ال ِّّد َماءَ َوَْحن ُن نُ َسبِّّ ُح
ْ
َجت َع ُل ف َيها َم ْن يُ ْف ِّس ُد ف َيها َويَ ْسف ُ
ِّ
ِّ ِّ
ال إِِّّّين أ َْعلَ ُم َما َال تَ ْعلَ ُمو َن}
ك ۖ قَ َ
س لَ َ
حبَ ْمد َك َونُ َق ّد ُ
َسَاءَ ُكلَّ َها}
آد َم ْاأل ْ
{ َو َعلَّ َم َ
48

[البقرة]26 :

41

[البقرة]30 :
[البقرة]31 :

42،39
40

ت َمثَابَةً لِّّلن ِّ
َّاس َوأ َْمناً}
{وإِّ ْذ َج َع ْلنَا الْبَ ْي َ
َ
{فَِّإ َذا قَضي تُم منَ ِّ
اس َك ُك ْم}
َْ ْ َ
"هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت"

[الْبَ َقَرة]125 :
[البقرة]200 :
[البقرة]286:

43
13
23

{نذرت لَك َما ِّيف بَطْين حمررا}

"الذين يذكرون هللا قياما وقعودا وعلى جنوِبم،
ويتفكرون يف خلق السموات واألرض
ربنا ما خلقت هذا ِبطال سبحانك فقنا عذاب النار"

[آل عمران]35:

4

[آل عمران]191 :
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"أو ملا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها
قلتم أىن هذا قل هو من عند أنفسكم"
"وما أصابكم يوم التقى اجلمعان إبذن هللا"

[آل عمران23 ]165 :
[آل عمران23 ]166 :

{فَِّإ ْن آنَ ْستُ ْم ِّمْن ُه ْم ُر ْش ًدا}
"قل كل من عند هللا"
"ما أصبك من حسنة فمن هللا
وما أصابك من سيئة فمن نفسك"
الصال َة}
ضْي تُ ْم َّ
{فَِّإ َذا قَ َ

[النساء]6 :
[النساء]78 :

7
23

[النساء]79 :
[النساء]103 :

23
13

ِّ َّ ِّ
ين َاتبُوا ِّم ْن قَ ْب ِّل أَ ْن تَ ْق ِّد ُروا َعلَْي ِّه ْم}
{إالَّ الذ َ

[املائدة]34 :

14

"وعنده مفاتيح الغيب ال يعلمها إال هو"

اَّللَ َح َّق قَ ْد ِّرِّه}
{وَما قَ َد ُروا َّ
َ

[األنعام]59 :

34،27

[األنعام]91 :

14

ِّ
ني َر ُج ًال}
{و ْ
اختَ َار ُمو َسى قَ ْوَمهُ َسْبع َ
َ

[األعراف]155 :

37

"وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم

49

ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم
ألست بربكم قالوا بلى شهدان
أن تقولوا يوم القيامة إان كنا عن هذا غافلني"

[األعراف]172 :

41

"والذين كسبوا السيئات"

[يونس]27 :

23

ِّ
ضي األَمر الَّ ِّذي فِّ ِّيه تَستَ ْفتِّي ِّ
ان}
ْ َ
{قُ َ ْ ُ

[يوسف]41 :

13

"وكل شئ عنده مبقدار"

[الرعد]8 :

22

"له معقبات من بني يديه ومن خلفه َيفظونه من أمر هللا"

[الرعد]11 :

28،26

"وسخر لكم الشمس والقمر دائبني وسخر لكم الليل والنهار"

[إبراهيم]33 :

27

"وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر"

[النحل]12 :

27

{ َوإِّ ْن ِّم ْن َش ْي ٍء إَِّّال ِّعْن َد َان َخَزائِّنُهُ َوَما نُنَِّّزلُهُ إَِّّال بَِّق َد ٍر َم ْعلُ ٍوم}

احلجر]21 :
[ْ

16

إسرائِّيل ِّيف الْ ِّكتَ ِّ
{وقَ َ ِّ
اب}
َ
ضْي نَا إ َىل بَِّين ْ َ
ك أَالَّ تَ ْعبُ ُدوا إِّالَّ إِّ َّايهُ}
ضى َرب َ
{وقَ َ
َ

[اإلسراء]4 :
[اإلسراء]23 :

13
13

"وما جعلنا الرؤاي اليت أريناك إال فتنة للناس
والشجرة امللعونة يف القرآن"

{وَكا َن أَمراً م ْق ِّ
ضيّاً}
َ ْ َ

[اإلسراء]60 :

41

[مرمي]21 :

13

ت قَ ٍ
{فَاقْ ِّ
اض}
ض َما أَنْ َ

[طه]72 :

13

"أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ترجعون"

[املؤمنون]115 :

45

50

"قل ال يعلم من يف السموات واألرض الغيب إال هللا"

[النمل]65 :

27

ضى َعلَْي ِّه}
وسى فَ َق َ
{فَ َوَكَزهُ ُم َ
{أََّميَا األَ َجلَ ْ ِّ
ت}
ني قَ َ
ضْي ُ
َج َل}
{فَلَ َّما قَ َ
وسى األ َ
ضى ُم َ

[القصص]15 :
[القصص]28 :
[القصص]29 :

13
13
13

"قل أرأيتم إن جعل هللا عليكم الليل
سرمدا إىل يوم القيامة
[القصص]71 :
من إله غي هللا أيتيكم بضياء أفال تسمعون"
"ومن رْحته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه وتبتغوا من فضله" [القصص ]73
"فأقم وجهك للدين حنيفا ،فطرة هللا اليت فطر الناس عليها" [الروم]30 :

27
27
41

{ َولَ ْو ِّشْئ نَا َآلتَ ْي نَا ُك َّل نَ ْف ٍ
س ُه َد َاها}

[السجدة]13 :

40

الس ْرِّد}
{وقَ ِّّد ْر ِّيف َّ
َ
الس ْ َي}
{وقَد َّْرَان فِّ َيها َّ
َ

[سبأ]11 :
[سبأ]18 :

14
14

"يضل من يشاء ويهدي من يشاء"

[فاطر]8 :

41

"وما يل ال أعبد الذ فطرين وإليه ترجعون"
"وما خلقنا السماء واألرض وما بينهما ِبطال
ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار"

[يس]22 :

41

[ص]27 :

45

[الزمر]7 :

41

"وال يرضى لعباده الكفر"
"أن تقول نفس اي حسريت على ما فرطت يف جنب هللا

51

وإن كنت ملن الساخرين"

{وقُ ِّ
ض َي بَْي نَ ُه ْم ِِّب ْحلَ ِّّق}
َ

{فَ َقضاه َّن سبع َساو ٍ
ات ِّيف يَوَم ْ ِّ
ني}
ْ
َ ُ َْ َ َ َ
"وأما مثود فهديناهم فاستحبوا العمى على اهلدى"

[الزمر]56 :
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[الزمر]69 :

13

[فصلت،12،13،15،22 ]12 :
23
[فصلت]17 :

"وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم"
"أو يوبقهن مبا كسبوا ويعف عن كثي"

[الشورى]30 :
[الشورى]34 :

23
23

"وسخر لكم ما يف السموات وما يف األرض مجيعا منه"

[اجلاثية]13 :

27

"وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون"

[الذارايت]56 :

{فَالْتَ َقى الْ َماءُ َعلَى أ َْم ٍر قَ ْد قُ ِّد َر}
"إان كل شيء خلقناه بقدر"

[القمر]12 :
[القمر]49 :

ِّ
ات ِّح َسا ٌن}
{ف ِّيه َّن َخ ْ َي ٌ

[الرْحن]70 :

45

14
22
37،38

ت}
َْ
{حن ُن قَد َّْرَان بَْي نَ ُك ْم الْ َم ْو َ

[الواقعة]60 :

"ما أصاب االنسان من مصيبة يف األرض
وال يف أنفسكم إال يف كتاب
من قبل أن نربأها إن ذلك علي هللا يسي"

[احلديد]22 :

23

"كذلك يضل هللا من يشاء ويهدي من يشاء"

[املدثر]31 :

41

52

14

"أَيسب اإلنسان أن يرتك سدى"

[القيامة]36 :

ِّ ِّ ِّ ٍ
وها تَ ْق ِّديراً}
َّر َ
{قَ َوار َير م ْن فضَّة قَد ُ

[اإلنسان]16 :

ِّ َّ
َّر}
{إنَّهُ فَكَر َوقَد َ

[املدثر]18 :

14

{فَ َق َد ْرَان فَنِّ ْع َم الْ َق ِّاد ُرو َن}

[املرسالت]23 :

14

{وأ ََّما إِّ َذا َما ابْتَالهُ فَ َق َد َر َعلَْي ِّه ِّرْزقَهُ}
َ

[الفجر]16 :

14

فهارس األحاديث النبوية:
" كل مولود يولد علي الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه"
"خلقت هؤالء للجنة وأبعمال أهل اجلنة يعملون،
وخلقت هؤالء للنار ،وأبعمال أهل النار يعملون"
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فهارس الكتب:
ابن األِبر ،التكملة لكتاب الصلة ،حتقيق عزت العطار احلسيين ،ط( 1القاهرة :دار السعادة1956 ،م)
حويل :مكتبة أهل األثر للنشر والتوزيع،
األْحدي ،عبد هللا ،الكمال اإلهلي بني أهل السنة وخمالفيم ،طّ ( 1
2013م)
األزهري اهلروي ،حممد بن أْحد ،هتذيب اللغة ،حتقيق حممد عوض مرعب ،ط( 1بيوت :دار إحياء
الرتاث العريب)2001 ،
التليلي ،عبد الرْحن ،ابن رشد يف املصادر العربية ،ط(1القاهرة :اجمللس األعلى للثقافة2002 ،م)
ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ،حتقيق :حممد عبد القادر حامت (القاهرة :املؤسسة
املصرية العامة للتأليف والرتمجة والطباعة والنشر)1963 ،
54

اجلاسم ،فيصل ،األشاعرة يف ميزان أهل السنة ،ط(1الكويت :املربة اخليية لعلوم القرآن والسنة2007 ،م)
احلاج جاسم ،بكار ،األثر الفلسفي يف التفسي ،ط( 1دمشق :دار النوادر2008 ،م
ابن حزم ،الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،طبعة اخلاجني :القاهرة ،د .ت
ْحود ،كامل ،دراسات يف اتريخ الفلسفة العربية( ،بيوت :دار الفكر اللبناين ،د .ت)
ابن دريد األزدي ،حممد بن احلسن ،مجهرة اللغة ،حتقيق :رمزي مني بعلبكي( ،بيوت :دار العلم للماليني،
)1987
الذهيب ،اتريخ اإلسالم ،حتقيق بشار عواد معروف ،ط(1بيوت :دار الغرب اإلسالمي2003 ،م)
الرازي ،حممد بن أيب بكر ،خمتار الصحاح ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد( ،بيوت – صيدا :املكتبة العصرية
– الدار النموذجية1999 ،م )1420-
الرازي ،أْحد بن فارس ،مقاييس اللغة ،ط( 6دار الفكر1399 ،ه 1979 -م)
ابن رشد ،الكشف عن مناهج األدلة يف عقائد امللة ،ط -2007 :3بيوت :مركز دراسات الوحدة
العربية.
ابن رشد ،الضروري يف السياسة . .خمتصر كتاب السياسة ألفالطون ،نقله عن العربية إىل العربية الدكتور
أْحد شحالن ،ط(3بيوت :مركز دراسات الوحدة العربية2011 ،م)
ابن رشد ،فصل املقال يف تقرير ما بني الشريعة واحلكمة من اإلتصال ،ط(1بيوت :مركز دراسات الوحدة
العربية)1997 ،
ابن رشد ،هتافت التهافت ،ط( 1بيوت :مركز دراسات الوحدة العربية1998 ،م).
الزبيدي ،حممد بن حممد ،اتج العروس على جواهر القاموس ،حتقيق جمموعة من احملققني( ،دار اهلداية)
الزواري ،رضا ،املخيلة والدين عند ابن رشد ،ط( 1صفاقس ،دار صامد للنشر والتوزيع2005 ،م )
السيوطي ،جالل الدين ،حاشية السيوطي على سنن النسائي ،ط(2حلب :مكتب املطبوعات اإلسالمية،
)1986
الشاطيب ،إبراهيم بن موسى ،حتقيق حممد الشقي وسعد احلميد وهشام الصيين ،ط( 1الرايض :دار ابن
اجلوزي للنشر والتوزيع1429 ،ه – 2008م)
الشهرستاين ،حممد بن عبد الكرمي ،امللل والنحل (مؤسسة احلليب :د .ت)
الصفدي ،خليل بن أيبك ،الوايف ِبلوفيات ،حتقيق أْحد األرانؤوط وتركي مصطفى (بيوت :دار إحياء
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الرتاث1420 ،ه – 2000م
ابن أيب صبيعة ،عيون األنباء يف طبقات األطباء ،حتقيق نزار رضا (بيوت :دار مكتبة احلياة)
الضيب ،أْحد بن َيىي ،بغية امللتمس يف اتريخ رجال أهل األندلس (القاهرة :دار الكاتب العريب،
1967م)
ابن عبد امللك األنصاري األوسي املراكشي ،حممد ،الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة ،حتقيق إحسان
عباس ،ط( 1بيوت :دار الثقافة1973 ،م)
عفيفي ،زينب ،الفكر السياسي اإلسالمي ،ط(1القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية2011 ،م)
العميي ،سلطان،فضاءات احلرية ، ،ط -2013 :2املركز العريب للدرسات اإلنسانية.
عمارة ،حممد ،ابن رشد :فقيه الفالسفة . .وفيلسوف الفقهاء ،ط( 1القاهرة :دار السالم2012 ،م)
عالل ،خالد ،هتافت ابن رشد يف كتابه هتافت التهافت ،منشور إلكرتونيا عرب اإلنرتنت
عواجي ،غالب،فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها ،ط -2001 :4املكتبة
العصرية الذهبية للطباعة والنشر :جدة.
قاسم ،حممود ،نظرية املعرفة عند ابن رشد وأتويلها لدى توماس األكويين( ،القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية،
د .ت)
الفراهيدي ،اخلليل بن أْحد ،كتاب العني ،حتقيق :د /مهدي املخزومي؛ و د/إبراهيم السامرائي ،د .ت
(دار ومكتبة اهلالل)
ابن فرحون ،الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب ،حتقيق حممد األْحدي أبو النور (القاهرة:
مكتبة الرتاث ،د .ت)
(عمان :دار الفتح للدراسات والنشر،
فودة ،سعيد ،موقف ابن رشد الفلسفي من علم الكالم ،طّ 1
1430ه – 2009م)
املراكشي ،عبد الواحد ،املعجب يف تلخيص أخبار املغرب ،حتقيق :حممد سعيد العراين وحممد العريب
العلمي ،ط( 7الدار البيضاء :دار الكتاب1978 ،م).
خمتار ِبشا ،حممد ،التوفيقات اإلهلامية يف مقارنة التواريخ اهلجرية ِبلسنني اإلفرنكية والقبطية ،د .ط،
القاهرة1423 :ه 2003 -م ،اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية
(عمان :دار املسية2012 ،م1433-ه )
مصطفى بدر الدين واإلمام غادة ،مشكالت فلسفية ،طّ 1
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املطَِّّرِّزي ،انصر بن عبد السيد ،املغرب يف ترتيب املعرب( ،بيوت :دار الكتاب العريب ،د .ت)
ُ
ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب ،ط( 3بيوت :دار صادر1414 ،ه )
الناشي ،عبد الباسط ،دفع الرشد عن ابن رشد ،ط(1تونس :الدار التونسية للكتاب2012 ،م)
النباهي ،أبو احلسن علي ،اتريخ قضاة األندلس أو املرقبةالعليا فيمن يستحق القضاء والفتيا ،حتقيق وشرح:
صالح الدين اهلواري (لبنان :املكتبة العصرية1426 ،ه 2006 -م)
اليافعي ،عبد هللا بن أسعد ،مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان (حيدر أِبد:
مطبعة دائرة املعارف العثمانية1390 ،ه – 1970م)
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