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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

لللللللللللللللللللللللللللل ل   
 

  مقدمة

 لللللللللللللللللللللللللللللالعالمة، الصدر الكبري، القاضي األعدل، أبو الولي قال الفقيه األجل األوحد

للللللللللللللللللل للل. للللللللللللل للللل للللللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللللللللللل
   :ورسوله

  الفلسفة واملنطق والشريعة

 هل أوجب الشرع الفلسفة

 النظر يف الفلسفة وعلوم املنطق مباح الشرعي، هل فإن الغرض من، هذا القول أن نفحص، على جهة النظر
 .على جهة الندب، وإما على جهة الوجوب بالشرع، أم حمظور، أم مأمور به، إما

من النظر يف املوجودات، واعتبارها من جهة داللتها على الصانع،  ل الفلسفة ليس شيئاً أكثر!أن كأن فع: فنقول
للللللل أعين من جهة ما هي لللللللللللللل للللل للللللل للللللللللل  وأنه كلما كانت املعرفة. للللللللل

 .وحث على ذلك بصنعتها أمت كانت املعرفة بالصانع أمت، وكأن الشرع قد ندب إىل اعتبار املوجودات،

 .اليه فبني أن ما يدل عليه هذا االسم أما واجب بالشرع، واما مندوب

بني يف غري ما آية من كتاب اهللا، تبارك  لب معرفتها به، فذلكفأما أن الشرع دعا إىل اعتبار املوجودات بالعقل وتط
وهذا نص على وجوب استعمال القياس العقلي، أو العقلي " األبصار فاعتربوا يا أو يل" وتعاىل، مثل قوله تعاىل 

 .والشرعي معاً

باحلث على النظر  ؟ وهذا نص"أومل ينظروا يف ملكوت السموات واألرض وما خلق اهللا من شيء"قوله تعاىل  ومثل
 .يف مجيع املوجودات

وكذلك نري إبراهيم ملكوت : "فقال تعاىل. لللللللللللللللللللللللللللل وأعلم أن ممن خصه اهللا تعاىل ذا العلم
و "؟ وقال، "رفعت أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت وإىل السماء كيف: " وقال تعاىل-.اآلية" واألرض السموات

للل" ق السموات واألرضيتفكرون يف خل لللل لللللللللل  .حتصى كثرية لللللللل

 املنطق
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وكأن االعتبار ليس شيئاً اكثر من استنباط  وإذا تقرر أن الشرع قد أوجب النظر بالعقل يف املوجودات راعتبارها،
املوجودات بالقياس فواجب أن جنعل نظرنا يف . هو القياس أو بالقياس اهول من املعلوم، واستخراجه منه، وهذا

 .العقلي

ل. أن هذا النحو من النظر الذي دعا إليه الشرع وحث وبني العقلي، إال طائفة من  لللللللللللللللللللللللللللللل
ل لل بالشرع النظر، يف القياس العقلي وأنواعه، كان جيب  وإذا تقرر أنه حيب. للللللللللللللللللللللللللللل

أن كأن مل يتقدم احد ممن قبلنا بفحص عن القياس العقلي وأنواعه، أنه جيب علينا  ، فبني أنهالنظر يف القياس الفقهي
فإنه عسري أو غري ممكن أن  .بالفحص عنه، وأن يستعني يف ذلك املتأخر باملتقدم، حىت تكمل املعرفة به! نبتدىء أن

 ذلك، كما أنه عسري أن يستنبط واحد إليه كل من يقف واحد من الناس من تلقائه وابتداء على مجيع، ما حيتاج
ل القياس الفقهي، بل معرفة القياس العقلي أحرى بذلك، وأن كأن غرينا قد فحص  لللللللللللللللللللللللللللللل

 .ذلك عن

ذلك، وسواء كأن ذلك الغري مشاركاً لنا أو  فبني أنه جيب علينا أن نستعني على ما حنن بسبيله مبا قاله من تقدمنا يف
ا التذكية ليس يعترب يف صحة التذكية ا كوا آلة ملشارك لنا يف امللة أو  أن اآللة اليت تصح. ري مشارك يف امللةغ

للل غري لللل للللللللللل القدماء قبل ملة  واعين بغري املشارك من نظر يف هذه األشياء من. للللللللللللل
أمر املقاييس العقلية قد فحص عنه، القدماء  إليه من النظر يف وإذا كأن األمر هكذا، وكأن كل ما حيتاج - .اإلسالم

لللللللللللللللللللل: فننظر فيما قالوه من ذلك. كتبهم أمت فحص، فقد ينبغي أن نضرب بأيدينا إىل لللللللللللل
 .ليس بصواب، نبهنا عليه وأن كأن فيه ما

ا نقدر على االعتبار يف املوجودات وداللة الصنعة اليت  فإذا فرغنا من هذا اجلنس من النظر وحصلت عندنا اآلالت
 الصنعة ال يعرف املصنوع، ومن ال يعرف املصنوع ال يعرف الصانع، قد جيب أن نشرع يف فيها، فإن من ال يعرف

 .الربهانية الفحص عن املوجودات على الترتيب والنحو الذي استفدناه من صناعة املعرفة باملقاييس

 إدراك كل العلومال ميكن لفرد واحد 

    يف املوجودات بتداول الفحص عنها واحداً وبني أيضاً أن هذا ا الغرض إمنا يتم لنا

فرضنا صناعة  فإنه لو. وأن يستعني يف ذلك املتأخر باملتقدم، على مثال ما عرض يف علوم التعاليم  بعد واحد،
للللللللللللللللللللللللللللل نسأن واحداهلندسة يف وقتنا هذا معدومة، وكذلك صناعة علم اهليئة، ورام أ

مثل أن يعرف قدر الشمس من األرض، وغري . أمكنه ذلك األجرام السماوية وأشكاهلا وأبعاد بعضها عن بعض، ملا
للللللللل لللللللللللللللللل بل لو قيل له أن الشمس . أذكى الناس طبعاً إال بوحي أو شيء يشبه الوحي لل

عليه  وهذا شيء قد قام. ائة ومخسني ضعفاً، أو ستني، لعد هذا القول جنوناً من قائلهبنحو، م أعظم من األرض
 .الربهان يف علم اهليئة قياماً ال يشك فيه من هو من أصحاب ذلك العلم

مل يكمل النظر فيما إال  والفقه نفسه. الذي أحوج يف هذا إىل التمثيل بصناعة التعاليم، فهذه صناعة أصول الفقه وأما
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مجيع احلجج اليت استنبطها النظار من أهل املذاهب  ولو رام أنسأن اليوم من تلقاء نفسه أن يقف على.  زمن طويليف
 فكأن أهالً أن يضحك -املناظرة فيها بينهم يف معظم بالد اإلسالم ما عدا املغرب  يف مسائل اخلالف اليت وقعت

الصنائع العلمية فقط، بل  وهذا أمر بني بنفسه، ليس يف. هلكون ذلك ممتنعاً يف حقه مع وجود ذلك مفروغاً من منه،
بعينه، فكيف بصناعة الصنائع، وهي احلكمة؟ وإذا كأن  فإنه ليس منها صناعة بقدر أن ينشئها واحد. ويف العملية

اقتضته  االفينا ملن تقدمنا من املقام السالفة نظراً يف املوجودات واعتبار هلا حبسب م هكذا، فقد جيب علينا أن!هذا
لللللللللللللللللللللللللللللل فما كأن: شرائط الربهان أن ننظر يف الذي قالوه من ذلك وما أثبتوه يف كتبهم

 . للحق نبهنا عليه وحذرنا منه وعذرناهم وسررنا به، وشكرناهم عليه، وما كان منها غرب موافق

 الفلسفة ومعرفة اهللا تعاىل

لل لللللللللللللللللللللل بالشرع، إذ، كان مغزاهم كتبهم ومقصدهم هو املقصد الذي  القدماء واجبلللللل
 عن النظر فيها من كأن أهالً للنظر فيها، وهو الذي مجع أمرين أحدمها ذكاء الفطرة، لللللللللللللللللللللللللل

ناس إىل معرفة اهللا، منه ال  فقد صد الناس عن الباب الذي دعا الشرع- والثاين العدالة الشرعية والفضيلة اخللقية
 .اجلهل والبعد عن اهللا تعاىل وذلك غاية. باب النظر، املؤدي إىل معرفته حق املعرفة!!و

 لللللللللللللللللللللللللللل

وزل زال، إما من قبل نقص فطرته، وإما من فبل سوء ترتيب نظره  وليس يلزم من أنه أن غوى غاو بالنظر فيها،
األسباب  ه عليه، أو أنه مل جيد معلماً يرشده إىل فهم ما فيها، أو من قبل اجتماع هذهشهوات فيها، أومن قبل غلبة

النحو من الضرر الداخل من قبلها هو  فإن هذا. فيه، أو اكثر من واحد منها، أن مننعها عن الذي هو أهل للنظر فيها
لللللللللللللللنافعاً بطباعه وذاته أن  وليس جيب فيما كأن. شيء حلقها بالعرض ال بالذات لللللللللللل

للذي أمره بسقي العسل أخاه إلسهال كأن به، فتزايد اإلسهال به ملا سقاه  ولذلك قال عليه السالم. بالعرض
هو  ، بل نقول أن مثل من منع النظر يف كتب احلكمة من"صدق اهللا وكذب بطن أخيك:"ذلك إليه العسل، وشكا

لل لناس قد يظن م أم ضلوا من قبل نظرهمأهل هلا، من اجل أن قوماً من أراذل ا للللللللللللللللللللللللللل
فإن املوت عن املاء بالشرق أمر عارض، وعن . شرقوا به فماتوا املاء البارد العذب حىت مات من العطش، ألن قوماً

 .وضروري العطش أمر ذايت

للللل يه كأنفكم من فق. وهذا الذي عرض هلذه الصنعة هو شئ عارض لسائر الصنائع لللللللللللللللللللللللللل
لللللللللللل الدنيا، بل اكثر الفقهاء كذلك جندهم وصناعهم إمنا للللل لللللللل فإذاً ال يبعد أن يعرض يف . للل

 .الفضيلة العلمية ما عرض يف الصناعة اليت تقتضي الفضيلة العملية الصناعة اليت تقتضي

السعادة،   املسلمني أن شريعتنا هذه اإلهلية حق وأا اليت نبهت على هذهكله وكنا نعتقد معشر وإذا تقرر هذا
لللل ودعت إليها، اليت هي املعرفة باهللا عز وجل ومبخلوقاته، فإن ذلك متقرر عند للللل للللللللللللللللللللل



 

ابن رشد- فصل املقال  5  

ن، ومنهم من فمنهم من يصدق بالربها: متفاضلة يف التصديق وذلك أن طباع الناس. جبلته وطبيعته من التصديق
تصديق صاحب الربهان بالربهان، إذ ليس يف طباعه اكثر من ذلك، و منهم يصدق  يصدق، باألقاويل اجلدلية

 . اخلطابية كتصد يق صاحب الربهان باألقاويل الربهانية باألقاويل

   
أنسأن، إال من   كلملا كانت شريعتنا هذه اإلهلية قد دعت الناس من هذه الطرق الثالث عم التصديق ا وذلك أنه

ولذلك خص عليه . تعاىل إلغفاله ذلك من نفسه جحدها كناداً بلسانه، أو مل تتقرر عنده طرق الدعاء فيها إىل اهللا
للللللللللللللللللل : ! وذلك صريح يف قوله تعاىل. اعين لتضمن شريعته طرق الدعاء إىل اهللا تعاىل للللللللللل

للسبيل ربك باحلكمة و ادع إىل للللللل  ."للللللللللللللللللللللل

على القطع أنه ال  الشريعة، حقاً وداعية إىل النظر املؤدي إىل معرفة احلق فإنا معشر املسلمني، نعلم وإذا كانت هذه
للللللللللللللللللللللللللل فإن احلق ال. يؤدي النظر الربهأين إىل خمالفة ما ورد به الشرع  .ل

لللللللللللللللللوإذا كأن هذا هكذا حنو ما من املعرفة مبوجود ما، فال خيلو ذلك املوجود أن يكون قد  لللللللل
فإن كأن مما قد سكت عنه فال تعارض هنالك، هو مبرتلة ما سكت عنه من . عرف به سكت عنه يف الشرع أو

لللللللل األحكام، لللللللللل. للللللللللللللللللللللل للللللللللللل أن يكون موافقاً ملا  لو ظاهر النطقللللللل
لللللللللللللللللللللللللللل لللللللل. هنالك فإن كأن موافقاً، فال قول. لل لللللل  .لللللللللللللللللل

ل لللللللللللللللللللللللللللل من الداللة احلقيقية إىل الداللة اازة من غري أن خيل يف ذلك بعادة لسان  للل
للللللللللل" ز من تسمية الشيء بشبيهه أو بسببه أو الحقهالتجو العرب يف اليت عددت، يف  لللللللللللللللللل

 .تعريف أصناف الكالم اازي،

لللللللللللللللل  للللللللل

الشرعية، فكم باحلري أن يفعل ذلك صاحب علم الربهان،؟ فإن  وإذا كأن الفقيه يفعل هذا يف كثري من األحكام
 وحنن نقطع قطعاً كل ما أدى إليه الربهان وخالفه ظاهر. والعارف عنده قياس، يقيين ا عند قياس ظين،الفقيه إمن

فيها مسلم، وال يرتاب ا  وهذه القضية ال يشك. الشرع أن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العريب
ه، وقصد هذا املقصد من اجلمع بني املعقول وجرب وما اعظم ازدياد اليقني ا عند من زاول هذا املعىن. مؤمن

يف الشرع خمالف بظاهره ملا أدى إليه الربهان، إال إذا اعترب الشرع  لللللللللللللللللللللللللل. واملنقول
 .أجزائه وجد يف ألفاظ الشرع ما يشهد بظاهره لذلك التأويل أو يقارب أن يشهد وتصفحت سائر

خترج كلها عن  أنه ليس جيب أن حتمل ألفاظ الشرع كلها على ظاهرها، وال أناملعىن امجع املسلمون على  وهلذا
فاألشعريون مثالً يتأولون آية االستواء وحديث  واختلفوا يف املؤول منها من غري املؤول. أب، ظاهرها بالتأويل

للللل  .ظاهره للللللللللللللللللللل

والسبب يف . قرائحهم يف التصديق ف فطر الناس وتباينوالسبب يف ورود الشرع فيه الظاهر والباطن هو اختال
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للللللللل. للللللللللللللللللللللللللللل ورود الظواهر املتعارضة فيه هو تنبيه الراسخني يف للللل للللللللللل
  ".والراسخون يف العلم: "إىل قوله" الذي أنزل عليك الكتاب، منه آيات حمكمات هو: "بقوله تعاىل

  اإلمجاع العاماستحالة

على محلها على ظواهرها وأشياء على تأويلها وأشياء اختلفوا  فإن قال قائل أن يف الشرع أشياء قد امجع املسلمون
لو ثبت  أما: الربهان إىل تأويل ما امجعوا على ظاهره، أو ظاهر ما امجعوا على تأويله؟ قلنا فيها، فهل جيوز أن يؤدي

للل للللللل للللللللللللللللللللللللللل . وأما أن كأن اإلمجاع فيها ظنياً فقد يصحللللللللللللللل . لللل

 .اإلمجاع يف التأويل يف أمثال هذه األشياء من أئمة النظر أنه ال يقطع بكفر من خرق

   
ميكن أن أنه ليس  على أن اإلمجاع ال يتقرر يف النظريات بطريق يقيين كما ميكن أن يتقرر يف العمليات، وقد يدلك

حمصوراً، وأن يكون مجيع العلماء املوجودين  يتقرر اإلمجاع يف مسألة ما يف عصر ما إال بأن يكون ذلك العصر عندنا
ل للللللللللل لللللللل للللل معلوماً أشخاصهم ومبلغ عددهم، وأن ينقل إلينا يف املسألة مذهب كل واحد  لللل

لللل منهم نقل على أنه ليس يف  ندنا أن العلماء املوجودين يف ذلك الزمان متفقونلللللللللللللللللللللللللللل
. وأن الناس طريقهم واحد يف علم الشريعة الشرع ظاهر أو باطن، وأن العلم بكل مسألة جيب أن ال يكتم عن أحد،

ن يعلم كانوا يرون أن للشرع ظاهراً وباطناً، وأنه ليس جيب أ وأما كثري من الصدر األول فقد نقل عنهم أم
 : مثل ما روى البخاري عن علي رضي اهللا عنه أنه قال-للللللللللللللللللللللللل بالباطن من ليس من أهل

للللللللللللل. حدثوا الناس مبا يعرفون" مجاعة من السلف  ومثل ما روي من ذلك عن". لللللللللللللل
لللللل النظرية،فكيف ميكن أن يتصور إمجاع منقول إلينا عن مسألة من املسائل  لللللللللللللللللللللللللل

لل األعصر من علماء يرون أن يف الشرع أشياء ال  .لللللللللللللللللللللللللللللل

ل للللللللللل للللللل لللل كلهم يرون إفشاؤها جلميع الناس على السواء، ونكتفي يف حصول  فإن الناس: للل
 فإن هذا كاف يف حصول اإلمجاع يف العمليات خبالف. ينقل إلينا فيها خالفاملسألة، فال  اإلمجاع فيها بأن تنتشر

 .األمر يف العلميات

 تكفري الغزايل لفالسفة اإلسالم

لللللللللللللللللل: فإن قلت يف التأويل إذ ال يتصور يف ذلك إمجاع، فما تقول يف الفالسفة من أهل  لللللللل
يف : مسائل  أبا حامد قد قطع بتكفريمها يف كتابه املعروف التهافت يف ثالثنصر وابن سينا؟ فإن اإلسالم، كأيب

تأويل ما جاء يف حشر األجساد وأحوال   ويف-القول بقدم العامل، وبأنه تعاىل ال يعلم اجلزئيات تعاىل عن ذلك
ل:  قلنا- .املعاد لللللللل كتاب التفرقة أن  "تكفريه إيامها يف ذلك قطعاً، إذ قد صرح يف للللللللللللللللللل

ملا روي  وقد تبني من قولنا أنه ليس ميكن أن يتقرر إمجاع يف أمثال هذه املسائل،. فيه احتمال التكفري خبرق اإلمجاع
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للللللللللللللللللللللللللل عن كثري من السلف األول، فضالً عن غريهم، أن هاهنا تأويالت جيب أن ال يفصح
، ألنه إذا مل يكن "والراسخون يف العلم"الوقوف على قوله تعاىل  االختيار عندنا هوألن . وهم الراسخون يف العلم

وقد . العلم التأويل مل تكن عندهم مزية تصديق توجب هلم من اإلميان به ال يوجد عند غري أهل أهل العلم يعلمون
لللللللللللللللللللللللللللللللقبل ا وصفهم اهللا بأم املؤمنون به، وهذا إمنا حيمل على اإلميان الذي يكون من

 .بالتأويل

لللل. املؤمنني هم أهل اإلميان به ال من قبل الربهان فإن غري أهل العلم من ل للل به  لللللللللللللللللللللل
لللللللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللللللللللللللللل. العلماء خاصاً م فيجب أن يكون بالربهان
وإذا كان ذلك كذلك، فال ميكن أن يتقرر يف . يكون إال على احلقيقة اخرب أن هلا تأويال هو احلقيقة، والربهان ال

ل التأويالت اليت خص ل. لللللللللللللللللللللللل ل للللللللللللللللل  .لللللل

 هل يعلم اهللا تعاىل اجلزئيات؟

حلكماء املشائني مبا نسب إليهم من أم يقولون أنه تقدس وتعاىل ا واىل هذا كله فقد نرى أن أبا حامد قد غلط على
معلول للمعلوم به  بل يرون أنه تعاىل يعلمها بعلم غري جمانس لعلمنا ا وذلك أن علمنا ا. أصالً ال يعلم اجلزئيات

للللللللللللللللللل . وم الذي هو املوجودللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللللللللللللللل. لللللل

للللللللللللللللل  .جعل ذوات املتقابالت وخواصها واحداً، وذلك غاية اجلهل للللللللللللل

 العلم احملدث والقدمي فهو مقول باشتراك االسم احملض، كما يقال كثري من األمساء على فاسم العلم إذا قيل على

وهلذا ليس هاهنا حد " والظلمة الصرمي املقول على الضوء" ، واملتقابالت، مثل اجللل املقول على العظيم والصغري
قوالً حركنا إليه بعض ! وقد أفردنا يف هذه املسألة. زماننا يشتمل العلمني مجيعاً كما تومهه املتكلمون من أهل

 .أصحابنا

   
الرؤيا الصادقة  يرون أنعلى املشائني ام يقولون أنه سبحانه ال يعلم بالعلم القدمي اجلزئيات؟ وهم  كيف يتوهم

العلم املنذر حيصل لإلنسان يف النوم من قبل  تتضمن اإلنذارات باجلزئيات احلادثة يف الزمان املستقبل، وان ذلك
 عليه؟ وليس يرون أنه ال يعلم اجلزئيات فقط على النحو الذي نعلمه حنن، بل وال للللللللللللللللللللللللللللل

ولذلك ما . العلم بالعكس  املعلومة عندنا معلولة، أيضاً عن طبيعة الوجود، واألمر يف ذلكالكليات، فإن الكليات
جزئي فال معىن لالختالف يف هذه املسألة، أعين يف  قد أدى إليه الربهان أن ذلك العلم مرته عن أن يوصف بكلي أو

 .تكفريهم أو ال تكفريهم

لللللللللللللل للللل  للللللللللللل

  تكلمني يف القدم واحلدوثاختالف امل
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االختالف فيها عندي بني املتكلمني من األشعرية واحلكماء املتقدمني يكاد أن  وأما مسألة قدم العامل أو حدوثه، فإن
هاهنا ثالثة أصناف من  وذلك أم اتفقوا على أن. راجعاً لالختالف يف التسمية، وخباصة عند بعض القدماء يكون

للللاملوجودات طرفان وواسط لللللللللللللل للللللل لللللللللللللللللللل للل  .للللل

سبب فاعل ومن مادة، والزمان متقدم عليه، اعين على  فأما الطرف الواحد، فهو موجود وجد من شيء، أعين عن
وغري يدرك تكوا باحلس، مثل تكون املاء واهلواء واألرض واحليوان والنبات  وهذه هي حال األجسام اليت. وجوده

 .الصنف من املوجودات اتفق اجلميع من القدماء واألشعريني على تسميتها حمدثة وهذا. ذلك

أيضاً اتفق اجلميع من  وهذا. الطرف املقابل هلذا، فهو موجود مل يكن من شيء، وال عن شيء وال تقدمه زمان وأما
لل. تبارك وتعاىلوهو اهللا  للللللللللللللللللللللللللللللل" الفرقتني على تسميته  للللللللللللللللللللللللل

 .قدره له سبحانه وتعاىل

للللللللللللللللللللللللللل وأما الصنف من املوجود الذي بني هذين الطرفني، فهو موجود مل يكن من شيء،
 .عن شيء، أعين عن فاعل، وهذا هو العامل بأسره

ل للللللللللللللل لللللللل  لللل

فإن املتكلمني يسلمون أن الزمان غري متقدم عليه، أو . الثالث للعامل  على وجود هذه الصفاتوالكل منهم متفق
الزمان  وهم أيضاً متفقون مع القدماء على أن. الزمان عندهم شيء مقارن للحركات واألجسام  يلزمهم ذلك، ان

 .املستقبل غري متناه، وكذلك الوجود املستقبل

 .فاملتكلمون يرون أنه متناه، وهذا هو مذهب أفالطون وشيعته: ضي، والوجود املاضياملا وإمنا خيتلفون يف الزمان

بني أنه قد آخذ شبهاً من  للللللللللللللللللللللللل. وأرسطو وفرقته يرون أنه غري متناه كاحلال يف املستقبل
للللفيه من شبه القدمي  فمن غلب عليه ما. الوجود الكائن احلقيقي ومن الوجود القدمي للللللللللللللللللللل

لللللللللللللللل  .شبه احملدث، مساه حمدثاً وهو يف احلقيقة ليس حمدثاً حقيقياً، وال قدمياً حقيقياً لللللللللللللللل

للللللللللللللللللللللللللل ومنهم من مساه حمدثاً. فإن احملدث احلقيقي فاسد ضرورة، القدمي احلقيقي ليس له علة
لللكون الز لللللللللللللل  .للللللللللللل

هذا جيب أن تكون  فإن اآلراء اليت شأا. يف العامل ليست تتباعد، كل التباعد حىت يكفر بعضها وال يكفر فاملذاهب
القدم و احلدوث ! هذه املسألة، اعين أن اسم يف الغاية من، التباعد، اعين أن تكون متقابلة، كما ظن املتكلمون يف

ل ،قد.سره هو من املتقابلةيف العامل بأ للللل للللللللللللللللللللل  .لل

 تأويل بعض اآليات

  ويدل ظاهرها على وجود قبل وجود العامل
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ل لللللللللللللللل للللللللللللللللللللللللل ل فإن ظاهر الشرع إذا تصفح ظهر من اآليات . لللللللل
الطرفني، أعين غري   باحلقيقة، وأن نفس الوجود والزمان مستمر مناألنباء عن إجياد العامل أن صورته حمدثة الواردة يف

يقتضي " أيام وكان عرشه على املاء وهو الذي خلق السماوات واألرض ين ستة: وذلك أن قوله تعاىل. منقطع
وجود، واملاء، وزماناً قبل هذا الزمان، أعىن املقترن بصورة هذا ال بظاهره أن وجوداً قبل هذا الوجود، وهو العرش

 يوم تبدل األرض غري األرض والسموات يقتضي ايضاً بظاهره أن:  وقوله تعاىل-.الفلك الذي هو عدد حركة

للللللللللللل: وقوله تعاىل. للللللللللللللللللللللللللللل للللللل بظاهره أن ا مسوات خلقت  يقتضي" لللللل
    من شيء

فإنه ليس يف الشرع أن اهللا كان موجوداً . متأولون لى ظاهر الشرع، بلفاملتكلمون ليسوا يف قوهلم ايضاً يف العامل ع
لللللللللللللللللل فكيف بتصور يف تأويل املتكلمني يف هذه اآليات أن االمجاع انعقد . نصاً ابداً للللللللللل

 .والظاهر الذي قلناه من الشرع يف وجود العامل قد قال به فرقة من احلكماء .عليه

لللللللللللخطأ احلاك  لللللللللللللل

فإن التصديق . املسائل العويصة أما مصيبني مأجوري، واما خمطئني معذورين ويشبه أن يكون املختلفون يف تأويل هذه
نصدق أو نصدق،  قبل الدليل القائم يف النفس، هو شيء اضطراري ال اختياري، اعين أنه ليس لنا أن ال بالشيء من

لللللللللل. نقومكما لنا أن نقوم أو ال  لللللللل فاملصدق باخلطأ من قبل شبهة عرضت له إذا  لللللللللللللل
إذ ا أجتهد احلاكم فأصاب فله أجران، وإذا، أخطأ فله أجر :" السالم ولذلك قال عليه. كان من اهل العلم معذور

خصهم  ام هم العلماء الذينوهؤالء احلك. من الذي حيكم على الوجود بأنه، كذا أو ليس بكذا وأي حاكم أعظم". 
للللللللللللللللللللللللللل وهذا اخلطأ املصفوح عنه يف الشرع، إمنا هو اخلطأ الذي يقع، من. اهللا بالتأويل

 .العويصة اليت كلفهم الشرع النظر فيها

رية أو النظ الذي يقع من غري هذا الصنف من الناس فهو امث حمض، وسواء كأن اخلطأ يف األمور وأما، اخلطأ
املوجودات إذا مل ! معذوراً، كذلك احلاكم فكما، أن احلاكم اجلاهل بالسنة إذا اخطأ يف احلاكم مل يكن. العملية،

وإذا كأن يشترط يف احلاكم يف احلالل واحلرام . إما آمث وإما كافر فليس مبعذور، بل هو" توجد فيه شروط احلاكم 
  فكم واحلري أن-ألصول ومعرفة االستنباط من تلك األصول بالقياس وهو معرفة ا-االجتهاد أن جتتمع، له اسباب

 .منها يشترط ذلك يف احلاكم على املوجودات، اعين أن يعرف األوائل العقلية ووجه االستنباط

ل للل لللللللللل إما خطأ يعذر فيه من هو من أهل النظر: لللللللللللللللللللللللللل للللللللللل لللل
وال يعذر فيه من ليس . لللللللللللللللللللللللللللل ر الطبيب املاهر إذا اخطأ يف صناعة الطب، كا يعذ-اخلطأ

ليس يعذر فيه احد من الناس، بل أن وقع يف مبادىء الشريعة فهو كفروان وقع  واما خطأ. من اهل ذلك الشأن
 .املبادئ فهو بدعة فيما بعد

للللللللللللل للللللللللللل  لل
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للللللللوهذا األشياء اليت تفضي، مجيع اصناف طرق الدالئل إىل معرفتها، فتكون معرفة  للللللللللللللللل
وبالسعادة، األخروية،  وهذا هو مثل االقرار باهللا تبارك وتعاىل، وبالنبوات،. ذه اجلهة ممكنة للجميع ذلك الشيء

 .والشقاء األخروي

اصناف الدالئل، الثالثة اليت ال يعرى احد من الناس عن وقوع التصديق  اوذلك أن هذه األصول الثالثة تؤدي اليه
األشياء إذا كانت  فاجلاحد ال مثال هذه. بالذي كلف معرفته، اعين الدالئل اخلطابية واجلدلية والربهانية له من قبلها

ألنه أن كان من اهل . يلهاالتعرض إىل معرفة دل اصالً من اصول الشرع كافر معاند بلسانه دون قلبه أو بغفلته عن
ا بالربهان، وأن كان من اهل اجلدل فباجلدل، وأن كأن من اهل املوعظة  الربهان فقد جعل له سبيل إىل التصديق

 يريد بأي طريق -"ىب أمرت أن أقايل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا ويؤمنوا: " ولذلك قال عليه السالم .فباملوعظة
 .ميان الثالثأنفق هلم من طرق اإل

ل للللللللل   للللللللللللللل

 أهل الربهان وأهل القياس

فقد تلطف اهللا فيها لعباده، الذين ال سبيل هلم إىل الربهان، اما من قبل  وأما األشياء اليت خلفائها ال تعلم اال بالربهان
ودعاهم إىل  ثاهلا وأشباههامن قبل عادم، واما من قبل عدمهم اسباب التعلم، بأن ضرب هلم ام فطرهم، واما

باألدلة املشتركة للجميع، اعين اجلدلية  التصديق بتلث األمثال، اذ كانت تلك األمثال ميكن أن يقع التصديق ا
للللللللللللل. واخلطابية فإن الضاهر هو تلك األمثال املضروبة لتلك . الشرع إىل ظاهر وباطن لللللللللللل

لللللللللللللللللللللللهو تلك امل املعاين، والباطن ل. لللللل للللللللل لللل للل األربعة أو  للللللللل
للللللللللللللللللل  .كتاب، التفرقة"لللللللل

   
ظاهره ال يتطرق  كا قلنا أن نعلم الشيء بنفسه بالطرق الثالث، مل حنتج أن نضرب له امثاالً،، وكان على واذا اتفق
كافر، مثل من يعتقد أنه ال سعادة أخروية ههنا  ن الظاهر أن كان يف األصول فاملتأول لهوهذا النحو م. اليه تأويل

لللللللللللل أن يسلم، الناس بعضهم من بعض يف ابدام وحواسهم، واا حيلة، وأنه ال  للللللللللللللللللل
 . اال وجوده احملسوس فقط غاية لالنسان

لللللل. الشرع ال جيوز تأويله ا أن ههنا ظاهراً منواذا تقرر، هذا، فقد ظهر لك من قولن للللللللللللللللللللللل
 وههنا ايضاً ظاهره جيب على اهل الربهان تأويله، علهم اياه على. املبادىء فهو بدعة كفر، وأن كان فيما بعد

ا الصنف آية هذ ومن. وتأويل غري اهل الربهان له واخراجه عن ظاهره كفر يف حقهم أو بدعة. ظاهره كفر 
اذ " اعتقها فإا مؤمنة " أن اهللا يف السماء  ولذلك قال عليه السالم يف السوداء اذ اخربته. االستواء وحديث الرتول

 .كانت ليست من اهل الربهان

ال يصدقون   اعين أم-يف ذلك أن الصنف من الناس الذين ال يقع هلم التصديق اال من قبل التخيل  والسبب
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ل-من جهة ما يتخيلونه بالشيء اال  لللللللللللللللل ويدخل ايضاً . منسوباً إىل شيء متخيل لللللللللللللل
الذين شدوا على رتبة الصنف األول قليالً يف النظر بانكار اعتقاد  على من ال يفهم من هذه النسبه اال املكان، وهم

لللللللللللللاجلواب هلؤالء يف امثال هذه أا من املتشا ولذلك كان. اجلسمية للللللللللل يعلم تأويله  وما: "لل
فقد خيتلفون يف تأويله، وذلك حبسب مرتبة  واهل الربهان مع أم جممعون يف هذا الصنف أنه من املؤول". اإل اهللا

 .كل واحد من معرفة الربهان

بالظاهر الذي  اطى النظرثالث من الشرع متردد بني هذين الصنفني يقع فيه شك، فيلحقه قوم ممن يتع وههنا صنف
لل ال جيوز تأويله ، ويلحقه آخرون بالباطن الذى ال جيوز محله على الظاهر لل للللللللل لللللل لللللللللللل

 .العلماء اعين من-يف هذا معذور . واملخطىء. واشثباهه

للللللللللللللللللللللل  لللل

من اي هذه املراتب الثالث هو عندم ما جاء يف صفات ثالث مراتب، ف تبني أن الشرع يف هذا على فإذا" فإن قيل 
قوماً ينسبون  نرى. وذلك انا. أن هذه املسألة األمر فيها بني اا من الصنف املختلف فيه: فنقول ؟"املعاد وأحواله 

 ههنا برهان يؤدي إىل استحالة الظاهر أنفسهم إىل الربهان يقولون أن الواجب محلها على ظاهرها، اذ كأن ليس

للللللللللللللللللللللللللللللل. لللللللللللللللللللللللللل وهذه طريقة األشعرية، وقوم آخرون ايضاً. فيها
لللللل. هذا الصنف ابو حامد معدود وكثري من املتصوفة ويف. كثرياً يفعل ذلك ابو  للللللللللللللللللللللللل

 .حامد يف بعض كتبه

العلماء معذوراً واملصيب مشكوراً أو مأجوراً، وذلك إذا اعترف  يف هذه املسألة منويشبه أن يكون املخطىء 
إىل نفي  حنواً من احناء التأويل، اعىن يف صفة املعاد ال يف وجوده، إذا كان التأويل ال يؤدي بالوجود وتأول فيها

لللللللللللللللو وإمنا كان جحد الوجود يف هذه كفراً ألنه يف اصل من اصول الشريعة،. الوجود للللللللللللل
اهل العلم، فالواجب عليه محلها على ظاهرها وتأويلها يف  الثالث املشتركة لألمحر واألسود وأما من كان من غري

 ولذلك ما نرى أن من كان من الناس فرضه االميان بالظاهر فالتأويل يف حقه كفر،. الكفر حقه كفر، ألنه يؤدي إىل

 .الكفر كافر  فمن افشاه له من اهل التأويل فقد دعاه إىل الكفر، والداعي إىل.ألنه يؤدي إىل الكفر

   
اليها اال من هو من  أن ال تثبت التأويالت اال يف كتب الرباهني ألا إذا كانت يف كتب الرباهني مل يصل وهلذا جبب

لللللالطرق الشعري واما إذا أثبتت يف غري كتب الربهان واستعمل فيها. اهل الربهان للللللللللللللللللللللللللل
احلكمة، وأن كان الرجل إمنا قصد خرياً، وذلك أنه رام أن يكثر اهل العلم  للللللللللللللللللللللللللللل

ثلب  وتطرق بذلك قوم إىل ثلب احلكمة، وقوم إىل. كثر بذلك اهل الفساد بدون كثرة اهل العلم بذلك، ولكن
للللللللللللللل والدليل. ويشبه أن يكون هذا احد، مقاصده بكتبه. هماللللللللللللللللللللللللل للللللللللللللل

اشعري، ومع الصوفية، صويف، ومع الفالسفة فيلسوف، حىت أنه  أنه مل يلزم مذهباً يف كتبه، بل هو مع األشعرية،
  :كما قيل
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 وأن لقيت معدياً فعدنـان،  يوماً ميان إذا القيت ذا مين

 أويل يف الشريعة للعارفنيأحكام الت

كتبه اليت تتضمن العلم، اآل من كان من اهل العم، كا جيب عليهم، ان  الذي جيب على ائمة املسلمني ان ينهوا عن
ألنه  ، اخف،"ب"وان كان الضرر الداخل على الناس من كتب الربهان. الربهان من ليس اهالً هلا ينهوا عن كتب

للللللللللللل لللللللل لللللللللللللل كثر، إال اهل الفطر ، الفاثقة، وإمنا يؤتى هذالللل لللللللللللل لل لل
منعها باجلملة صاد ملا دعا اليه الشرع، ألنه ظلم ألفضل  ولكن. والقراءة على غري ترتيب وأخذها من غري معلم

ها على كنهها من املوجودات، اذ كان العدل يف أفضل أصناف املوجودات أن يعرف اصناف الناس وألفضل اصناف
. اجلهل به فإنه على قدر عظم اجلور يف حقه للذي هو. ملعرفتها على كنهها، وهم أفضل أصناف الناس كان معداً

 ."إن الشرك لتظلم عظيم: "ولذلك قال تعاىل

ولوال  .يعةهذا اجلنس من النظر، اعين التكلم بني الشريعة واحلكمة، وأحكام التأويل يف الشر هذا ما رأينا ان نثبته يف
، "د"ذلك حرفاً، وال أن نعتذر شهرة ذلك عند الناس، وشهرة هذه املساثل اليت ذكرناها، ملا استجزنا ان نكتب يف

 .واهللا اهلادي املوفق للصواب. تذكر يف كتب الربهان يف ذلك ألهل التأويل بعذر، ألن شأن هذه املسائل أن

 لللللللللللللللللللللللللللللل

والعلم احلق هو معرفة اهللا تبارك وتعاىل . لللللللللللللللللللللللللل لم أن مقصود الشرع إمنا هووينبغي أن تع
 .األخروي املوجودات على ما هي عليه، وخباصة الشريفة منها، ومعرفة السعادة األخروية والشقاء وسائر

لل. تفيد الشقاء والعمل احلق هو امتثال األفعال اليت تفيد السعادة، وجتنب األفعال اليت لللللللللللللللللللللللل
 .تسمى العلم العملي

أفعال نفسانية،  احدمها أفعال ظاهرة بدنية، والعلم ذه هو الذي يسمى الفقه، والقسم الثاين: قسمني وهذه تنقسم
لذي يسمى الزهد والعلم ذه هو ا. عنها مثل الشكر والصرب، وغري ذلك من األخالق اليت دعا إليها الشرع أو ى

 .كتابه وإىل هذا حنا أبو حامد يف. وعلوم اآلخرة

لل وملا كان الناس قد اضربوا عن هذا اجلنس وخاضوا يف اجلنس الثاين، وكان هذا للللللل لللل لللللللل للللل للل
 .عما كنا بسبيله، فنرجع وقد خرجنا". احياء علوم الدين" السعادة، مسى كتابه 

لللللللللللللللل: احلق، وكان التعليم صنفني لللللللللللللللللللللللللللللملا كان مقصود: فنقول لللللللل ل
ل لللللللللللللللللللللللل للللللل لل لللللللللللللللللل الربهانية، واجلدلية، واخلطابية، وطرق : للللللل

الرباهني وال األقاويل  أن يقبلواإما الشيء نفسه وإما، مثاله، وكان الناس كلهم ليس يف طباعهم : اثنني التصور
الربهانية من العسر واحلاجة يف ذلك إىل طول الزمان ملن هو  اجلدلية، فضالً عن الربهاينة، مع ما يف تعلم األقاويل
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 إمنا مقصودة تعليم اجلميع، وجب أن يكون الشرع يشتمل على مجيع أحناء طرق التصديق أهل لتعله وكان الشرع

 .واحناء طرق التصور

 تقسيم املنطق والربهان

اعين وقوع التصديق من قبلها وهي اخلطابية، واخلطابية،  وملا كانت طرق التصديق منها ما هي عامة ألكثر الناس
خاصة ألقل الناس وهي الربهانية، وكان الشرع كل مقصوده األول العناية باألكثر  ومنها ما هي. أعم من اجلدلية

لألكثر يف وقوع  نت أكثر الطرق املصرح ا يف الشريعة هي الطرق املشتركةاغفال تنبيه اخلواص، كا من غري
 .التصور والتصديق

    :هذه الطرق هي يف الشريعة على أربعة أصناف

يقينية، مع أا  تكون مع أا مشتركة خاصة يف األمرين مجيعاً، اعين أن تكون يف التصور والتصديق احدها أن
مع كوا مشهورة أو مظنونة، أن تكون يقينية،  قاييس هي املقاييس اليت عرض ملقدماا،وهذه امل. خطابية أو جدلية

لللللللللللل للللللللللللللللل وهذا، هو الصنف من األقاويل الشرعية ليس له تأويل واجلاحد له . مثاالا للل
 .كافر أو املتأول

للل ، يقينية، وتكونوالصف الثاين أن تكون املقدمات، مع كوا مشهورة أو مظنونة للل لللللللللل لللللللللللل
ل. انتاجها  .لنتائجه للللللللللللللللللللللللللل

لللللللللللل والثالث عكس كل هذا، وهو أن تكون النتائج هي األمر اليت قصد انتاجها للللللللللللللللللل
 .ليه تأويل، اعين لنتائجه، وقد يتطرق ملقدماتهأيضاً ال يتطرق إ وهذا. مظنونة من غري أن يعرض هلا ان تكون يقينية

ملا قصد  مقدماته مشهورة أو مظنونة من غري أن يعرض هلا أن تكون يقينية، وتكون نتائجه مثاالت والرابع أن تكون
 .ظاهرها هذه فرض اخلواص فيها تأويل، وفرض اجلمهور اقرارها امرارها على. انتاجه

للللللللللللللللللللللللللللللل لل لللللللللللللللللللللللللللللل لللللللللللللل للللللللللل لللل
 .اعين يف التصور والتصديق، اذ كان ليس يف طباعم أكثر من ذلك اجلمهور هومحلها على ظاهرها يف الوجهني مجيعاً،

 يق، اعين إذاالشريعة تأويالت من قبل تفاضل الطرق املشتركة بعضها على بعض يف التصد وقد يعرض للنظار يف

 .مجهورية وامثال هذه التأويالت هي. كان دليل التأويل امت اقناعاً من دليل الظاهر

لللللللللل وميكن أن يكون فرض من بلغت قواهم النظرية إىل القوة اجلدلية، ويف هذا للللللل للللللللل للل
الذين ال يقدرون على أكثر من األقاويل اخلطابية، وأما اجلمهور . أقواالً واملعتزلة، وإن كانت املعتزلة يف األكثر أوثق

 .امرارها على ظاهرها، وال جيوز أن يعلموا ذلك التأويل اصالً ففرضهم

 ال جيوز أن يكتب للعامة ما ال يدركونه

  من أباح التأويل للجمهور فقد أفسده
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لللللللللللللللللللل لللل: اصناف للللللللل للللللللللللللللللللل للللل  وهم اخلطابيون الذين هم لل
 .وذلك انه ليس يوجد احد سليم العقل يعرى من هذا النوع من التصديق .اجلمهور الغالب

 .التأويل اجلديل، وهؤالء هم اجلدليون بالطبع فقط، أو بالطبع والعادة وصنف هو من اهل

 .احلكمة ين صناعةاهل التأويل اليقيين، وهؤالء هم الربهانيون بالطبع والصناعة، اع وصنف هو من

لللللل ومىت. وهذا التأويل ليس ينبغي أن يصرح به ألهل اجلدل فضالً عن اجلمهور ل لللللللللللللللللللللل
لبعدها عن املعارف املشتركة، افضى ذلك باملصرح له واملصرح إىل  هو من غري اهلها، وخباصة التأويالت الربهانية

  الظاهر واثبات املؤول، فاذا بطل الظاهر عند من هو من اهل الظاهر،أن مقصوده ابطال والسبب يف ذلك. الكفر

ينبغي أن يصرح ا  فالتأويالت ليس. ومل يثبت املؤول عنده، اداه ذلك إىل الكفر، أن كان يف اصول الشريعة
للللللللللللل  اعين الكتب- للجمهور وال أن تثبت يف الكتب اخلطابية أو اجلدلية  للللللللللللل هذين لل

لللللللللل لللللل للللللل للل  .لل

تأويله غري  أن يصرح و يقال يف الظاهر الذي األشكال يف كونه ظاهراً بنفسه للجميع وكون معرفة وهلذا، جيب
 ."وما يعلم تأويله إال اهللا: "تعاىل ممكن فيهم، انه متشابه ال يعلمه اال اهللا، وان الوقف جيب ههنا يف قوله

: " األمور الغامضة اليت ال سبيل للجمهور، إىل فهمها، مثل قوله تعاىل واب ايضاً يف السؤال عنومبثل هذا يأيت اجل

 ."الروح قل الروح من أمر ريب وما أوتيتم من العلم اال قليالً ويسألونك عن

صة مىت وخبا وهو ضد دعوى الشارع. التأويالت لغري اهلها فكافر ملكان دعائه الناس إىل الكفر وأما املصرح ذه
لللللللللللللللللللللللللللللللل .كانت تأويالت فاسدة يف اصول الشريعة، كما عرض ذلك لقوم من أهل زماننا

اشياء خمالفة للشرع من مجيع الوجوه، اعين ال تقبل تأويالً، وان  ام د، تفلسفوا وام قد ادكوا حبكمتهم العبجيبة
هلالك  فصاروا بتصرحيهم للجمهور بتلك االعتقادات الفاسدة سبباً. ذه األشياء للجمهور الواجب هو التصريح

 .للللللللللللللللللللللللللللل

   
وازالة  مقصد، هؤالء مع مقصد الشارع مثال من قصد إىل طبيب ماهر قصد إىل حفظ صحة مجيع الناس ومثال

اليت حتفظ صحتهم وتزيل  شياءاألمراض عنهم بأن وضع هلم اقاويل مشتركة التصديق يف وجوب استعمال األ
اطباء، ألن الذي يعلم األشياء احلافظة للصحة واملزيلة  امراضهم وجتنب اضدادها، اذ مل ميكنه فيهم أن يصري مجيعهم

للللللللل. الطبيب للمرض بالطرق الربهانية هو للللللللللللل لل للللللللللللل: لل للل للللللللللللللل
لللللللللللللل: أو قال. ابطاهلا حىت بطلت عندهمليست حبق، وشرع يف  الطبيب ل وال وقع هلم من  لللللللللل

شيئاً من األشياء النافعة يف حفظ الصحة وازالة  أفترى الناس الذين حاهلم هذه احلال يفعلون. قبلها تصديق يف العمل
لللللللللللللللللللللللللللل  .معهم وال هم يستعملوا، فيشملهم اهلالك للل

األشياء لكوم ال يفهمون ذلك التأويل، فضالً أن صرح هلم بتأويالت  هذا أن صرح هلم بتأويالت صحيحة يف تلك
فضالً عن أن  يؤول م األمر إىل أن ال يروا أن ههنا صحة جيب ان حتفظ وال مرضاً جيب أن يزال، ألنه ال. فاسدة

بالتأويل للجمهور وملن ليس هو بأهل له  ي حال من يصرحوهذه ه. يروا أن ههنا اشياء حتفظ الصحة وتزيل املرض
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للللللل. مع الشرع لللللللللللللل  .عن الشرع كافر والصاد. لللل

يقينياً وليس بشعري، كما للقائل، أن يقول،  الشرع يصلح النفوس والطب يصلح االبدان وإمنا كان هذا التمثيل
لإىل صحة وذلك أن نسبة الطبيب. ألنه صحيح التناسب لللللللل اعين أن الطبيب : للللللللللللللللللللللل

 صحة األبدان إذا وجدت، ويستردها إذا عدمت، والشارع هو الذي يبتغي،هذا يف صحه هو الذي يطلب أن حيفظ

ل. األنفس للللللللللللللللل  .للللللل

لللللل": فقال تعاىل. الشرعية يف غري ما آية وقد صرح الكتاب العزيز بطلبها باألفعال للللللللللل لللللللللل لل
أن :" وقال". منكم لن ينال اهللا حلومها وال دماؤها ولكن يناله التقوى: "وقال تعاىل". لعلكم تتقون الذين من قبلكم

للللللللللللللللللللللللللل ل إىل غري ذلك من اآليات اليت" لل للللللللللللللللللل للللللللللل فالشارع . ل
وهذه الصحة هي اليت تترتب عليها السعادة األخروية وعلى ضدها الشقاء  .لم الشرعي هذه الصحةإمنا يطلب بالع

 .األخروي

والتأويل . الفاسدة تبني لك من هذا انه ليس جيب أن تثبت التأويالت الصحيحة يف الكتب اجلمهورية فضالً عن فقد
: " منها مجيع املوجودات، اعين املذكورة يف قوله تعاىل الصحيح هي األمانة اليت محاهلا االنسان فأىب أن حيملها وأشفق

يف  ومن قبل التأويالت والظن بأا مما جيب أن يصرح ا. االية"السموات واألرض واجلبال  انا عرضنا األمانة على
رية فأولت املتعزلة آيات كث .الشرع للجميع ، نشأت فرق اإلسالم حىت كفر بعضهم بعضاً، وخباصةً الفاسدة منها

لللللللللللل وأحاديث كثرية وصرحوا بتأويلهم للجمهور، وكذلك فعلت فأوقعوا الناس من . لللللللللللللللل
لل لللللل لللللللللللللل  .ومزقوا الشرع وفرقوا الناس كل التفريق لللللل

 ما أخطأ فيه األشعريون

وا فيها ال مع اجلمهور وال مع اخلواص، أما مع تأويالم ليس وزائداً إىل هذا كله أن طرقهم اليت سلكوها يف اثبات
الطرق املشتركة لألكثر، واما مع اخلواص فلكنوها إذا تؤملت وجدت ناقصة عن  اجلمهور فلكوا أغمض من

بنت عليها  بل كثري من األصول اليت. الربهان، وذلك يقف عليه بأدىن تأمل من عرف شرائط الربهان شرائط
ثبوت األعراض وتأثري األشياء بعضها يف  سطائية، فاا جتحد كثرياً من الضروريات، مثلاألشعرية معارفها هي سوف

 .اجلوهرية والوسائط بعض، ووجود األسباب الضرورية للمسببات والصور

األشعرية كفرت من ليس يعرف وجود البارىء  ولقد بلغ تعدي نظارهم يف هذا املعىن على املسلمني أن فرقة من
 .كتبهم، وهم الكافرون والضالون باحلقيقة اليت وضعوها ملعرفته يفسبحانه بالطرق 

النظر، وقال قوم االميان، اعين من قبل ام مل يعرفوا اي الطرق هي  فقال قوم اول الواجبات: ومن هنا اختلفوا
مقصد  ،فأخطأوا. للجميع اليت دعا الشرع من ابواا مجيع الناس، وظنوا أن ذلك طريق واحد الطرق املشتركة

 .الشارع، وضلوا وأضلوا

للللللللللللللللللل لللللل  ل
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املشتركة اليت قصد  فاذا مل تكن هذه الطرق اليت سلكتها، األشعرية وال غريهم من اهل النظر هي الطرق :فان قيل

هي : ه؟ قلناللللللللللللللللللللللللللللللل الشارع تعليم اجلمهور ا وهي اليت الميكن تعليمهم بغريها، فأي
لللللللل للللللللل للللل فقط، فان الكتاب العزيز إذا تؤمل وجدت فيه الطرق الثالث املوجودة جلميع  لللللللل

لللللل. هي الطرق املشتركة لتعليم أكثر الناس واخلاصة الناس وهذه طرق مشتركة  للللللللللللللللللللللللل
لللللللللللللللللوإذا تؤل األمر . لتعليم أكثر الناس واخلاصة لللللللللللل لللللللللل لللللللللللللللل

أو اظهر منها للجميع وذلك شيء غري موجود فقد ابطل  فمن حرفها بتأويل اليكون ظاهراً بنفسه،. املذكورة فيه
ل لللل اتى وذلك ظاهر جداً من حال الصدر األول، و حال من . افادة السعادة االنسانية لللللللللللللللللللللل

تأويالت فيها ومن  فأن الصدر األول إمنا صار إىل الفضيلة الكاملة والتقوى باستعمال هذه األقاويل دون بعدهم
فام ملا استعملوا التأويل قل تقواهم وكثر  واما من اتى بعدهم. كان منهم وقف على تأويل مل ير أن يصرح به

للللللللللللللل  .فرقاً لللللللللللللل

 فيق بني احلكمة والشريعةكيفية التو

الشريعة أن يعمد إىل الكتاب العزيز فيلتقط منه االستدالالت  فيجب على من اراد أن يرفع هذه البدعة عن
إذا  كلفنا اعتقاده، واجتهد يف نظره ظاهراً ما امكنه من غري أن يتأول من ذلك شيئاً اال املوجودة يف شيء شيء مما

ل للل فان األقاويل املوضوعة.  ظهوراً مشتركاً للجميعللللللللللللللللللللللللللل لللللللللل للللللللللللللللللل
. ما هو منها ليس على ظاهره اال من كان من اهل الربهان يشبه أن يبلغ من نصرا إىل حد ال خيرج عن ظاهرها

لللللللللللل لللللل  .من األقاويل لللللللل

للللللللل للللللللللللللللللللللل للللللللللللللللللللل احداها انه ال : خواص دلت على االعجاز للللل
والثانية اا تقبل النصرة بطبعها إىل أن تنتهى إىل حد ال يقف على التأويل  يوجد امت اقناعاً وتصديقاً للجميع منها،

 .على التأويل احلق هل احلق اال أهل الربهان، والثالئة اا تتضمن التنبيه أل- أن كانت مما فيها تأويل  - فيها

اعين أن تأويلهم ال يقبل النصرة وال يتضمن التنبيه  :وهذا ليس يوجد ال يف مذاهب األشعرية وال يف مذاهب املعتزلة
ل للللل وبودنا لو تفرغنا هلذا املقصد وقدرنا عليه، وان انسأ اهللا يف العمر . البدع للللللللللللللللللللل

هذه الشريعة من  فان النفس مما ختلل. ر لنا منه، فعسى أن يكون ذلك مبدأ ملن يأيت بعدفيه قدر ما تيس فسنثبت
ما عرض هلا من ذلك من قبل من ينسب نفسه إىل  األهواء الفاسدة واالعتقادات املرفة يف غاية احلزن والتأمل، وخباصة

للللللللللل. احلكمة للللللل لللللللللللللللل لللللللللللللللللللللللل لللللللللللللللللل للللللل
ومها  ممن ينسب اليها اشد ا االذاية مع ما يقع بينهما من العداوة والبغضاء واملشاجرة، الرضيعة، فاالذاية

للللللللللللللللللللللللللللل وقد آذاها ايضاً كثري من. املصطحبتان بالطبع املتحابان باجلوهر والغريزة لل
الكل ويوفق اجلميع حملبته وجيمع قلوم على تقواه ويرفع عنهم البغض  واهللا يسدد. دة فيهاإليها، وهي الفرق املوجو

. الغالب وقد رفع اهللا كثرياً من هذه الشرور واجلهاالت واملسالك املضالت ذا األمر. وبرمحته والشنآن بفضله



 

ابن رشد- فصل املقال  17  

وذلك إنه . ورغبوا يف معرفة احلق وطرق به إىل كثري من اخلريات وخباصة على الصنف الذين سلكوا مسلك النظر
ارتفع عن حضيض املقلدين واحنط عن تشغيب املتلكمني، ونبه  دعا اجلمهور من معرفة اهللا سبحانه إىل طريق وسط

 .واهللا املوفق واهلادي بفضله. التام يف اصل الشريعة اخلواص على وجوب النظر

 املسألة اليت ذكرها الشيخ أبو الوليد

   اهللا عنهيف فضل املقال رضي

 .النوائب عنكم أدام اهللا عزتكم، وأبقى بركتكم، وحجب عيون

وانتهى نظركم السديد إىل ان وقفتم على الشك  هذه العلوم، ملا فقتم جبودة ذهنكم وكرمي طبعكم كثرياً ممن يتعاطى
ق وملكان ازالة هذه متعلقاً باألشياء احملدثة عنه، وجب علينا ملكان احل العارض يف علم القدمي سبحانه، مع كونه

لللللللللللل. ان حنل هذا الشك بعد ان نقول يف تقريره الشبهة عنكم لللللل  .احلل لللللللللللل

   
يف علمه كما  ان كانت هذه كلها يف علم اهللا سبحانه قبل أن تكون، فهل هي يف حال كوا: يلزم هكذا والشك

يف علمه قبل أن توجد؟ فان قلنا اا  ها على غري ما كانت عليهكانت فيه قبل كوا؟ ام هي يف علمه يف حال وجود
عليه يف علمه قبل أن توجد، لزم ان يكون العلم القدمي متغريا، وان  يف علم اهللا يف حال وجودها على غري ما كانت

لللللللللللللللللللللللل. العدم إىل الوجود قد حدث هنالك علم زائد يكون إذا خرجت من يف  لناوان ق. للل
للللل -  اعين املوجودات احلادثة-العلم ا واحد يف احلالتني، قيل فهل هي يف نفسها  لللللللللللللللللللل

حني ما وجدت، واال كان املوجود واملعدوم  وجدت؟ فسيجب ان يقال ليست يف نفسها قبل أن توجد كما هي
 .واحداً

لللللللللللللل : نعم، قيل: هو معرفو الوجود على ما هو عليه؟ فاذا قالأفليس العلم احلقيقي  :للللللللللل

فاذاً . عليه هذا إذا اختلف الشيء يف نفسه ان يكون العلم به وخيتلف، واال فقد علم على غري ما هو فيجب على
لللللللللللللللللللللللللللللللل اما أن خيتلف العلم القدمي يف نفسه، أو تكون احلادثات: جيب احد امرين

 .ليه سبحانهع

لللللللللللللللل ل االنسان، اعين من تعلق علمه باألشياء املعدومة على تقدير الوجود وتعلق علمه  لللللللللللل
 .الذي وجدت فيه فانه من البني بنفسه أن العلمني متغايران، واال كان جاهالً بوجودها يف الوقت. وجدت ا إذا

بأنه تعاىل يعلم األشياء قبل كوا على ما  مني يف اجلواب عن هذا،وليس ينجي من هذا ما جرت به عادة املتكل
فاذا : فانه يقال هلم. وغري ذلك من الصفات املختصة مبوجود موجود تكون عليه يف حني كوا من زمان ومكان

 مل حيدث فقد: فان قالوا. تغري أو مل حيدث؟ وهو خروج الشيء من العدم إىل الوجود وجدت، فهل حدث هنالك

للللللللللللللللللللللل: حدث هناك تغري، قيل هلم: وان قالوا. كابروا القدمي ام ال؟ فيلزم الشك  للللللل
فهذا هو . يوجد والعلم به بعد أن وجد علم واحد بعينه وباجلملة فيعسر أن يتصور أن العلم بالشيء قبل أن. املتقدم
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للللللللللللل ل  .ا فاوضناكم فيهميكن ان يقرر به، على م لللللللللللل

للللللللل وحل هذا الشك يستدعي كالماً طويالً، اال لللللللللللل  .للللللللللل

: املوسوم التهافت بشيء ليس فيه مقنع، وذلك انه قال قوالً معناه هذا وقد رام ابو حامد حل هذا الشك يف كتابه

للللللالعلم واملعلوم من املضاف، وكما انه قد يتغري احد وهو انه زعم أن لل لللللللللللل للل يف نفسه،  للل
ومثال ذلك . وال يتغري علمه سبحانه ا كذلك يشبه أن يعرض لألشياء يف علم اهللا سبحانه، اعين أن تتغري يف انفسها

فان . وليس بصادق. مينة زيد مث تعود يسرته وزيد بعد مل يتغري يف نفسه يف املضاف انه قد تكون االسطوانة الواحدة
هو موضوع  تغريت يف نفسها، وذلك أن االضافة اليت كانت مينة قد عادت يسرة، وإمنا الذي لن يتغري الضافة قدا

لللللللل لللللللللللللل لللللللل لللللللللللللللل. لل للللل لللللللللل للللللللللل للللللللللل لللل لل
 .ا، وذلك إذا عادت يسرة بعد أن كانت مينةتغريه عند تغري املعلوم، كما تتغري االسطوانة إىل زيد عند

لللللللللل للللللللللللللللل أن يعرف أن احلال ين العلم القدمي مع املوجود خالف احلال يف العلم احملدث  لللل
فلو كان، إذا . للموجود املوجود، وذلك أن وجود املوجود هو علة وسبب لعلمنا، والعلم القدمي هو علة وسبب مع

كما حيدث ذلك يف العلم احملدث، للزم ام يكون  بعد أن مل يوجد، حدث يف العلم القدمي علم زائدوجد املوجود 
وإمنا اتى . فاذاً واجب أن ال حيدث هنالك تغري كا حيدث يف العلم احملدث. له للللللللللللللللللللللللللللللل

. فساد هذا القياس وقد عرف. ائب على الشاهدالغلط من قياس العلم القدمي على العلم احملدث، وهو قياس الغ هذا

يكن قبل ذلك، كذلك ال حيدث يف العلم القدمي  وكما انه ال حيدث يف الفاعل تغري عند وجود مفعوله، اعين تغرياً مل
للللللللل  .عنه لللللللللللللللللل

لللللللللللللللل ل للللللللل. للللللللللللللل لللللللل لللللل للللللللال لللللللل للللللللللللللللل للللللل
حمدث اال بعلم قدمي، ألن حدوث التغري يف العلم عند تغري املوجود إمنا هو  على ما هو عليه، وإمنا لزم اال يعلمه بعلم

 .العلم املعلول عن املوجود، وهو العلم احملدث شرط يف

   
لللل صفة اليت يتعلق ا العلمالعلم القدمي إمنا يتعلق باملوجودات على صفة غري ال فإذاً للللللللللللللللللل للل

ل كما حكي عن الفالسفة ام يقولون ملوضع هذا الشك وليس األمر كما توهم . لللللللللللللللللللللللل
 اجلزئيات بالعلم احملدث الذي من شرطه احلدوث حبدوثها، إذ كان علة هلا ال معلوال للللللللللللللللللللللللل

 .وهذا هو غاية الترتيه الذي جيب أن يعترف به. عنها كاحلال يف العلم احملدث

من جهة انه موجود فقط  قد اضطر الربهان إىل انه عامل باألشياء ألن صدورها عنه إمنا هو من جهه انه عامل، ال فانه
وقد اضطر " للطيف اخلبرييعلم من خلق وهو ا أال: " أو موجود بصفة كذا، بل من جهة انه عامل، كما قال تعاىل

فواجب أن يكون هنالك للموجودات علم آخر ال . صفة العلم احملدت الربهان إىل انه غري عامل ا بعلم هو على
حييط  وكيف ميكن أن يتصور أن املشائني من احلكماء يرون أن العلم القدمي ال. القدمي سبحانه يكيف، وهو العلم

لللل لللللللللللللللللل للللللللللللللللللللل نذار يف املنامات والوحي وغري ذلك من أنواعللللللل لللللل
والسالم عليكم ورمحة . املوفق للصواب واملرشد للحق واهللا. وجه حل هذا الشك، وهو أمر ال مرية فيه وال شك
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 .اهللا وبركاته
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