
  



 مةّ:املقدّ 

ُوهذاُ،حدوثهاُوراءُماُوُاألشياءُخفاايُعلىُالعاالط ُ ُإىلُادومُ ُحيطمُ ُالبشريُ ُالعقلُ 
ُرالبشُ ُأنظارُفختتلُ ُوهناُ،بينهماُوالعالقةُرواملؤث ُ ُاألثرُسؤالُ ُعنُهُنتجي ُُالذيُهوُالطموح
ُالغالبُيفُالدينُ ُفالعقلُ،وطبيعتهاُاملصادرُهذهُيفُواالعتقادُ ُ،عندهمُاملعرفةُ ُمصادرُحبسب

ُبوجودُ ُهاعتقادُ ُإىلُراجعُوذلُكُ،وجودهاُبوسبُ ُاألشياءُأصلُ ُتفسريُيفُحريةُ ُمنُيعاينُال
ُُمنُارئيسيُ ُامصدرُ ُابعتبارهُ ُالوحيُعلىُهاعتمادُ راجعُإىلُُوُته،وميُ قيُ ُوكمالُوتعاىلُسبحانهُهللا

ُيفُإمجالُ ُلهُعيقُ ُقدُالعقلُهذاُلكنُخالله،ُمنُالوجودُي  ف س رُ ُواحلياةُ ُللكونُاملعرفةُمصادر
ُالعالقةُإدارةُيفُاخلطأُأوُ،الوحيُ ُعلىُالعاالط ُ ُضعفُ ُببسبُ ُاإمُ ُ؛وحريةُالتفاصيلُبعض

ُالعقلُ.ُقواطعُ ُأنهُنُ ظُ ي ُُقدُماُوبنيُالوحيُنصوصُ ُبني
ُاألعلىُوُتالصُ ُوكانُ،بيةالسبُ ُقضيةُ ُواضطراُبُحريةُنوعُ ُفيهاُوقعُاليتُالقضاايُبنيُنومُ 

ُالفالسفة،ُفموقُ ُمقابلُيفُمنهُاُهفُ موقُ ُلج ُ سُ ُصوتُ ُُلأوُ ُألنهُ؛الغزال ُ ُاإلمامُصوُتُهُوُفيها
ُأيبُاإلمامُمثلُ،إليهُقصدُملاُدةقاصُ ُتكنُملُلكنهاُ،لهُموافقةُأصواتُ ُسبقتهُقدُكانتُُوإن
ُاملناوئُالغزالُصوُتُبلمقاُويفُ،"الدالئلُوتلخيصُاألوائلُمتهيُد"ُكتابهُُيفُالباقالينُبكر

ُ.القضيُةُنفسُيفُامعُ ُوللفالسفةُللغزالُابُ متعق ُ ُُتيميةُبناُاإلسالمُشيخُصوتُ ُظهرُللفلسفة
ُوالغرضُالعلمي ة،ُالورقةُحجمُبهُحيسمُ ُماُبقدرُمامنياإلُعندُالنظريةُبنيُمقارنةُ ُوهذه

وذلكُيفُُ،صُ ابلنُ ُىأحظُ ُأيهماُوتبينيُ،النظرُوجهيت ُُوعرضُ،للقارئُالفكرةُ ُتقريبُمنها
ُاملباحثُاآلتية:

ُُاإلشكال:ّحملّ ّ:املبحثّاألول

ُُعالقةُأنُ ُونيرُ ُالذينُالفالسفةُعلىُالرد ُ ُمقاُمُيفُةالسببيُ ُتناولُالغزالُ ُأنُ ُاملعلومُمنُ 
ُإجيادُ ُاإلمكانُيفُوالُاملقدورُيفُفليسُ،رورةابلضُ ُتالزمُعالقةُهيُباُتابملسبُ ُاألسباُب
ُللمعجزةُهمإنكارُ ُهذاُعلىُبىنناُوقدُ ُاملسبب،ُدونُالسببُوجودُوالُ،باملسبُ ُدونُالسبب

ُوالفارايب.ُسيناُكابنُُاملسلمنيُالفالسفةُحالُهوُكما،ُُ(1)هاأتويلُ ُأوُللعادةُاخارقُ ُابعتبارها
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ُبنيُاالقرتان"ُأنُ ُورأىُ،اإلشكاليةُهذهُيفُفةالفالسُعلىُالردُ ُهللاُرمحهُالغزالُ ُحاولُوقد
ُذاك،ُهذاُليسُشيئنيُكلُ ُُبل،ُضرورايُ ُليسُم س ب  ب اُقدي عُتُماُوبنيُسبب اُةالعادُ ُيفُي عت قدُما
ُُفليسُاآلخر،ُلنفيُن امتضم ُ ُنفيهُواُلُاآلخر،ُإلثباُتُن امتضم ُ ُأحدمهاُإثباُتُواُلُهذا،ُذاكُوال
ُالر  ي:ُمثلُاآلخرُ،ُعدمُأحدمهاُعدمُضرورةُم نُواُلُاآلخر،ُوجودُأحدمهاُوجودُ ُضرورةُم ن

ُالرقبة،ُوج ز ُ ُواملوُتُالشمس،ُوطلوعُوالنورُالنار،ُولقاءُواالحرتاقُواألكل،ُوالش  ب عُوالشرب،
ُُمنُاملشاهداتُكل ُ ُُإىلُجر ا،ُوهلمُ ُل،سه ُ املُواستعمالُالبطنُوإسهالُالدواء،ُوشربُوالشفاء

ُسبحانهُهللاُتقديرُمنُسبقُملاُاقرتاهناُفإنُواحل ر ف،ُوالصناعاُتُوالنجومُالطبُ ُيفُاملقرتانُت
ُالش  بعُخلقُاملقدورُيفُبلُللفوت،ُقابلُغريُهنفسُ ُيفُرورايُ ضُ ُلكونهُالُقالتساوُ ُعلىُخبلقها

ُُمجيعُإىلُجر اُوهلمُ ُالرقبة،ُج ز ُ ُمعُاحلياةُةوإدامُ ُالرقبة،ُج ز ُ ُدونُاملوتُ ُوخلقُاألكل،ُدون
ُ.(1)املقرتانت"

ّة:املبحثّالثاين:ّأجوبةّالغزايلّيفّالسببيّ 
ُُعنُاألسباُبُيفُاحلديثُ ُرينحصُ ُأنُالطبيعيُ ُفمنُالفالسفةُ ُمُعُقاشُ الن ُ ُملاُكان

ُاالقرتانُمنُنراهُماُأنُ هوُُالفالسفةُقولُمنُاملخرجُ ُأنُالغزالُ ُرأىُفقدُ،رةالظاهُ ُاألسباُب
ُ،ضروريُ ُألنهُالُ،قالتساوُ ُسبيلُعلىُشكليُ ُظاهريُ ُاقرتانُ ُهوُباُتواملسبُ ُاألسباُبُبني

ُوليستُ،العكسُوالُباُتاملسبُ ُهيُاألسبابُ ُفليستُ،هباُالُأسباهباُعندُحتدثُواملسب باُت
ُواسطةُبغريُإماُهوفعلُ ُ،وتعاىلُسبحانهُهللاُهوُاحلقيقيُ ُلالفاعُ ُبلُ،ابلطبعُللحرقُفاعالُالنار

ُاطبعُ ُحترقُالُالنارُتدامُ ُفماُ،للمعجزةُاخمرجُ ُالغزالُوجدُهناُومنُ.امللُكُوهوُ،بواسطةُأو
ُهللاُهاخلقُ ُالنارُلكونُإماُ؛احملل ُ ُقبولُعدمُإىلُراجعُ ُإلبراهيمُ ُحرقهاُعدمُ ُفإنُ ُ،بواسطةُوإمنا
ُُلبُ تقُالُةالربودُمنُهيئةُ ُعلىُإبراهيمُجسمُ ُجعلُأوُ،معهاُحترقُ ُأنُميكنُالُهيئةُعلى
ُُواُلُ،هباُوليسُعندهاُحصولُ ُهوُالنارُمالقاةُعندُاالحرتاقُحصولُمنُحننُنراهُوماُ،احلرقُ 
ُفاعال ُُاألمُبطنُيفُالنطفةُ ُهبوضعُ ُأبوهُفليسُ،هأم ُ ُبطنُيفُابجلننيُمثاال ُُضرُبُمثُ.لهُةعلُ ُهي
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ُموجودُ ُهوُإمناُبلُ،األُبُبسببُموجودُوبصرهُموجودُاالبنُعُ س ُمُنُ إُ:أحدُيقلُوملُ،لالبن
ُ.(1ُ)بهُلنياملوكُ ُاملالئكةُبواسطةُُأوُواسطةُبغري

ُهاتُ عالقُنأُمنُرآهُوماُاألسباُبُأتثريُبنفيُقولهُيفُهعليُالتشنيعُ ُعنُالغزالُ ُوأجاُب
ُعليهُ،تساوقُعالقةُ ُابملسبباُت ُحيكمُمعنُيُقانونُ ُهناكُيكونُ ُأاُلُهذاُنمُ ُيلزمُ ُنهأبُفأور د 
ُالشخصُيضعُ ُأنُفيمكنُ،ادُ ر ُاُوُواملسبباُتُاألسباُبُبنيُالعالقةُيفُنالتفنُ ُدامُماُاألسبابُ 

ُيرتكُأنُكنوميُ،فمتصر ُ ُعاقلُأمردُ ُشابُ ُإىلُانقلبُقدُ ُهجيدُ ُأنُيستبعدُوالُكتاابُ ُُبيتهُيف
ُا.سكُ مُ ُفينقلبُارمادُ ُيرتكُُأوُ،اكلبُ ُُفينقلبُاغالمُ 

ُواستمرارُ،وجوهباُيفُالُاوإمكاهنُاألمورُهذهُجتويزُيفُهكالمُ ُُأبنُذلُكُعنُفأجاُب
ُ،عنهُتنفكُ ُالُجرايانُ ُةالعادُ ُوفقُعلىُاجرايهنُ ُأذهانناُيفُخرسُ ُةمرُ ُبعدُةمرُ ُوتكرارهاُالعادة

ُأنهُهعلمُ ُسابقُيفُرىجُ ُقدُويكونُ،وجلُعزُ ُهللاُمقدورُيفُانُ ممكُ ُالشيءُ ُيكونُ ُأنُمانعُ ُفال
ُ.(2)التشنيعُحمضُ ُإالُهذاُعلىُاالعرتاضُيفُفليسُ،يقعُال

ُُوالُ،اتلقائيُ ُباهتامسبُ ُقبلت ُُهيئةُعلىُقتلُ خُ ُاألسبابُ ُأنُ:،ُوهوبهُأجابُآخرُ ُُكومسلُ 
ُنطفةُأنُ ُلومعاملُفمنُ،وعجائبُغرائبُفيهاُاالستعداداُتُومبادئُ،اهليئةُ ُهذهُتتغريُأنُمينع

ُ،الشعريُإالُمنهاُقالتخلُ ُيناسبُالُالشعريُةوحبُ ُ،الفرُسُإالُمنهاُقالتخلُ ُبيناسُ ُالُالفرُس
ُُوالُ،للتغري ُُقابلةُاملبادئُهذهُخواصُ ُلكنُ،ذلُكُغريُتقبلُالُهيئةُعلىُخلقتُهذهُفكل
ُاألشياءُخواصُ ُتغري  ُُأشياءُنيفعلُوُالطلسماُتُأهلُأبنُ ُاحلسُ ُشهدُوقدُ،لذلُكُحدُ 

ُلناُيكنُملُكنههاُُعلىُفنقُ ُوملُاالستعداداُتُمبادئُالضبطُ ُعنُتخرجُ ُفإذاُ،واستعداداهتا
ُلالستحالةُاألجسامُبعضُيفُاالستعدادُحصولُ ُاستحالةُ ُمنعلُ ُأينُ ُنفمُ ُ،حصرهاُإىلُسبيل

 .(3ُ)قبلُمنُهلاُيستعدُ ُكانُُماُصورةُلقبولُيستعدُ ُحىتُزمانُأقرُبُيفُاألطوارُيف
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ُُالفقهُ ُيفُاألمورُمنُ ُكثريُ ُعليهاُانبىنُوقدُ ُ،لألسباُبُالغزال ُ ُنظرةُهيُهذهُكانت
ُأوُمنصوصةُ ُةالشرعيُ ُابلعلةُأقرُ ُوإنُوهوُ،ةوالعلُ ُكمةاحلُ ُإنكارُإىلُذلُكُبهُىفأدُ ُ،واألصول
ُ.(1)للحكمُفامعر ُ ُأوُأمارةُوإمناُةعلُ ُجيعلهاُملُأنهُإالُ،مستنبطةُ 

ّ:ّهللاّرمحهّتيميةّبناّاإلسالمّشيخّرأيّ املبحثّالثالث:ّ
ُُجببهةُعليهاُوزادُ،فيهاُاإلسالمُعنُوانفحُ ُجبهاتُ ُةعدُ ُعلىُاإلسالمُشيخُوقفُلقد

ُوجلُعزُهللاُأفعالُمشلُبتعقُ ُوهذاُ،أصولهُبوتعقُ ُ،ببيةالسُ ُيفُبهتعقُ ُفقدُ،هللاُرمحهُالغزال ُ 
ُالغايةُتلُكُقبلُاانقصُ ُيكونُفإنهُوغايةُلعلةُاشيئُ ُفعلُمنُأنُ ُالغزالُ ُمذهبُ ُذإُ؛وتعليلها
ُُةُ حقيقيُ ُسباابأُتكونُ ُأنُميكنُالُاألسباُبُأنُ ُذلُكُعلىُالغزالُ ُوبىنُ،بعدهاُوكامال ُ

ّ:ُُأجوبةُبعدةُهذاُعنُاإلسالمُشيخُأجاُبُوقدُ،هلاُغرضُ ُهيُوالُ،ملسبباهتا
ُأوُغرضُللفاعلُكانُُإنُالنظرُبغض ُ ُهانفسُ ُابملفعوالُتُمنقوضةُ ُالشبهةُ ُهذهُأنُ :ّأوهلا

ُحكمتها.ُعنُبهُجياُبُاملفعوالُتُعنُبهُجيابُجواُبُوأيُ ُ،فعلهاُيفُغرضُلهُيكنُمل
ُا.انقصُ ُلكانُذلُكُغريُرقد ُ ُفلوُ،ةحبكمُ ُالفعلُعلىُاقادرُ ُيزالُالُأنهُكماله:ُُالثاين

ُشريُكُالُومشيئتهُبقدرتهُلحصُ ُإمناُذلكُفإنُ ُابطل،ُبغريهُ ُمستكملُأنهُعوىدُ :ّالثالث
ُإىلُفيُهُحيتاجُالُالذيُبفعلهُكملُُ:قيلُفإنُ،غريهُإىلُاحمتاجُ ُذلُكُيفُيكنُفلمُ،ذلُكُيفُله

ُبصفاتهُ.ُوكملُبذاتهُكمُلُُ:قيلُلوُكماُُ،حاصلُحتصيلُفهذاُغريه
ُُعدمهُأنُمسلُ ي ُُفالُدجتدُ ُماُعدمُبهُقصدُفإنُ؛اانقصُ ُذلُكُقبلُكانُُهأنُ ُدعواهم:ّالرابع

ُمعىنُاانقصُ ُبكونهُأرادُوإنُ،انقصُ ُيكونُفيهُوجودهُاحلكمةُاقتضتُالذيُالوقتُذلُكُقبل
ُممنوعُ.ُفهوُذلُكُغري

ُ ُُهوُعدمهاُأنُاُلُ،النقصُهوُهاعدمُ ُاحلكمةُتاقتضُ ُحنيُاألمورُهذهُوجودُ ُأنُ ُفتبني 
ُوموصوفاُ،لكمالهُنةاملتضم ُ ُةالثبوتيُ ُابلصفاُتُاموصوفُ ُتعاىلُالربُ ُكانُوهلذاُالنقص؛

ُأنُ ُكماُُ،الكمالُمنُهوُعنهُىنفُ ي ُُماُعدمُ ُفكانُأيضا.ُلكمالهُاملستلزمةُالسلبيةُابلصفاُت
ُُالكمال.ُمنُثبوتهُيستحقُ ُماُوجودُ 

 

ُ.(67)ص:ُُالسابقُاملرجعُ(1)



ُُرهايقد ُ ُزايدةُ ُكلُ ُُوليُسُوحنوها،ُاألفعالُيفُفكذلُكُالصفاُتُيفُهذاُمثلُقلعُ ُوإذا
ُذلكُمثلُيعقلُكماُُ،املزيدُكمالُيُفُانقصُ ُتكونُالزايداُتُمنُكثريُُبلُ،الكمالُمنُالذهن

ُويفُ،اوعيبُ ُانقصُ ُوقتُيفُهحق ُ ُيفُأشياءُوجودُ ُيكونُقدُواإلنسانُاملوجودات.ُمنُكثريُيُف
ُ.(1ُ)لهُةمنفعُ ُوقتُويفُ،لهُةُ مضرُ ُوقتُ ُيفُيكونُكماُُه؛حق ُ ُيفُاومدحُ ُكماالُُآخرُوقت

ُتكونُأنُاإمُالعلةُفتلُكُ،بعلةُلةمعلُ ُكانتُُلوُأفعالهُنإُ:قوهلمُنقضهاُاليتُاألصولُومنُ 
ُحباجةُفهيُةحمدثُ ُكانتُُوإنُ،حمالُ ُوهوُاملخلوقاتُقدمُ ُلزمُدميةقُكانتُُفإنُ،حمدثةُأوُقدمية

ُل.سلسُ التُ ُإىلُفضيي ُُأنُذلُكُمنُويلزمُ،ةعلُ ُإىل
ُ:ّّوجهنيّمنّاألصلّهذاّنقّضّوقد

ُُمنُأحدثهُماُسائرُحدوُثُيفُكالقولُُاحلكمةُهذهُحدوُثُيُفُالقول":ّاألولّالوجه
ُإنهُ:قلناُفإذاُ،كنت ُُملُأنُبعدُاحملداثتُ ُُثأحدُ ُأنهُلناُميسل ُ ُمنُخناطبُوحننُ،املفعوالتُ 
ُيفُالقولُ:لهُنقولُبلُ،التسلسلُيستلزمُهذاُ:يقولُأنُلهُيكنُملُحادثةُ ُحبكمةُ ُأحدثها
ُُهذاُعنُُكجوابُ ُكانُُفماُ،للحكمةُباملستعقُ ُاملفعولُحدوُثُيفُكالقولُُاحلكمةُحدوثُ 

ُ.(2)هذا"ُعنُناجوابُ ُكان
ّالثاينّالوجه ُمنُنوعُأيُ ُلكنُ،ابلتسلسلُلُ ُوالقُالدليلُ ُهذاُيستلزمُماُغايةُ ُأن:
ُيفُكالتسلسلُُاجلائزُالتسلسلُأوُ،ممنوعُهوُالذيُالفاعلةُالعللُتسلسلُهوُهلُ:التسلسل

ُوالشروط؟ُاآلاثر
ُيفُاُلُاملستقبلُيفُتسلسلُ ُهوُالعللُهذهُعنُاحلادُثُالتسلسلُ ُأنُيرىُاإلسالُمُوشيخ

ُإذاُفإنهُة،املاضيُ ُاحلوادثُيفُالُاملستقبلةُاحلوادُثُيفُلتسلسلُ اُ"هذا:ُهللاُرمحهُيقولُ،املاضي
ُمنهاُيطلبُاحلكمةُ ُتلُكُكانتُُفإذاُالفعل،ُبعدُحاصلةُ ُاحلكمةُكانتُُحلكمةُ ُفعاُلُفعل

ُوسببُلهُحمبوبةُ ُاحلاصلةُاحلكمةُ ُوتلُكُاملستقبل.ُيفُتسلسال ُُكانُُهابعدُ ُأخرىُحكمة
:ُقالواُه.حيبُ ُملاُاسببُ ُوجيعلهُُهحيبُ ُماُمكُ احلُ ُمنُُثحيدُ ُهسبحانُ ُيزالُالُفهوُ،اثنيةُ ُحلكمة

ُفإنُ ،ُاملللُأهلُوغريُاملللُأهلُمنُوغريهمُاملسلمنيُمجاهريُعندُجائزُ ُاملستقبلُيفُوالتسلسلُ 
 

ُ(.147ُ/8)ُالفتاوىجمموعُُ(1)
 .(152ُ/8)ُالفتاوىجمموعُُ(2)



ُُبنُاجلهمُذلُكُأنكرُوإمناُفيهما،ُاحلوادثُدجتدُ ُمعُدائمانُالنارُوعذاُبُاجلنةُنعيم
ُ.(1)صفوان"

ّاملبحثّالرابع:ّأتثريّاألسبابّعندّابنّتيمية:ّ
ُ،املعىنُعلىُالنصوصُداللةُ ُجهةُمنُهاانقشُ ُفقدُباهتامسبُ ُيفُاألسباُبُلتأثريُوابلنسبة

ُ،إمجالُفيهُُ(التأثري)ُلفظُ":ُهللاُرمحُهُفقالُ،جممالُالفظُ ُابعتبارهُالتأثريُمعىنُيفُفتوقُ ُفقد
ُفإنُ،املشروطُمعُوالشرطُاملعلولُمعُوالعلةُاملسببُمعُكالسببُُمقدورهاُمعُالقدرةُفإن
ُُمنُوسببُللفعلُشرطُفتلُكُعليهُمةاملتقد ُ ُللفعلُحةاملصح ُ ُالشرعيةُالقدرةُ ُابلقدرةُأريد

ُُللفعلُةعلُ ُفتلُكُلهُاملستلزمةُللفعلُاملقارنةُالقدرةُابلقدرةُأريدُوإنله،ُُانقصةُةوعلُ ُأسبابه
ُ،للحوادُثُاتمُ ُوسببُةاتمُ ُةعلُ ُهوحدُ ُهوُشيءُاملخلوقاتُيفُليسُأنهُومعلومُ،اتمُ ُوسبب

ُشاءُفماُ،ةخاصُ ُتعاىلُهللاُمشيئةُإالُهذاُليسُبلُ،احلوادُثُلوجودُمستلزمُهوجودُ ُأنُمبعىن
ُاإلشراقُيفُوالشمسُاإلحراقُيفُكالنارُُاملخلوقةُاألسباُبُوأماُيكن.ُملُيشأُملُوماُكانُهللُا

ُاحلادثُيكونُالُسببُاألمورُهذهُفجميعُ،ذلُكُوحنوُواإلرواءُاإلشباعُيفُوالشراُبُوالطعام
ُ،األثرُعنُمتنعهماُموانعُ ُفلهماُهذاُومعُ،رآخُ ُسببُإليهُينضمُ ُأنُمنُبدُ ُالُبلُ،هوحدُ ُبه

ُواحدُ ُاملخلوقاُتُيفُوليُسُ،املوانعُوانتفاءُ ُالشروطُ ُوجودُعلىُموقوفُ ُفهوُسببُفكلُ 
ُُمماُوهذاُشيء.ُوحدهُعنُهُريصدُ  ُعنهُيصدُرُالُدالواحُ :ُقالواُالذيُنُاملتفلسفةُخطأُ ُلُكُيبني  

ُفإنُ ُ؛غلطُ ُهذاُفإنُذلك.ُوحنوُواملربدُكاملسخنُُةالطبيعيُ ُابآلاثرُذلُكُواعتربواُ،واحدُ ُإال
ُللسخونةُالقابلُكاجلسمُُقابل:ُوالثاين،ُكالنارُُلفاعُ :ُأحدمها:ُبشيئنيُإالُيكونُالُالتسخنيُ 

ُفإنُالشمسُوكذلكُ،حترقهُملُوالياقوُتُمندلالسُ ُعلىُوقعتُإذاُفالنارُوإالُ،واالحرتاق
ُمنُموانعُولهُ،الشعاعُعليهُينعكسُالذيُللشمسُاملقابلُابجلسمُمشروطُهاشعاعُ 

ُيفُلهُوجودُ ُالُأنفسهمُيفُروهقدُ ُالذيُدالواحُ ُفهذاُ،ذلُكُوغريُوالسقوفُالسحاُب
ُ.(2)اخلارج"

 

 .(146ُ/1)ُالسنةُُمنهاجُ(1)
 .(133ُ/8)ُالفتاوىجمموعُُ(2)



ُأثرُفختلُ ُطبيعةُيفُعنهُلفخيتُ ُلكنهُ،الغزالُمعُإمجاال ُُيتقارُبُرحالطُ ُهذاُيفُوهو
ُابملسببُالسببُعالقةُنأُويبنيُ؟واملوانعُالشروطُعلىُفتوقُ ُأمُعادةُخرقُهوُهلُبالسبُ 

ُيرىُكماُُقتساوُ ُعالقةُ ُوليستُ،أتثريُنوعُهفيُوهلاُ،مبشروطهُوشرطُمبعلوهلاُةعلُ ُعالقة
ُُ.منهاُوللغرضُولألسباُبُللحكمةُةمبطلُ ُفتلُكُ،الغزال

ُ ُُالتأثريُونفيُابلتأثريُاالنفرادُنفيُبنُيُالفرقُيشرحُكماُُابلتأثرُيُاملرادُ ُاإلسالمُشيُخُويبني  
ُالغزال.ُإليهُذهبُكماُُمطلقا

ّشيخّاإلسالمّعلىّالغزايلّيفّأتثريّاألسباب:ّاملبحثّاخلامس:ّردّ 
ُهبا،ُالُاألسباُبُعندُيقعُاألثرُأنُ ُمبدئُهُيفُهللاُرمحهُالغزالُعلىشيخُاإلسالمُُوقدُردُ 

ُاجلربُولزُمُ،ابلفعلُسبحانهُهللاُانفرادُلزمُالتأثريُنفينُاُإذا:ُقولهُوأما":ُاحملاجةُمعرضُيفُفيقول
ُاالنفرادُسبيلُعلىُالتأثريُ ُاملنفي ُ ُابلتأثرُيُأردتُ ُإن:ُفنقولُُ،والنهيُاألمرُالشرعُبساطُوطيُ 

ُاالستنانُأهلُبعضُكانُُوإنُُ،احلق ُ ُقلتُفلقدُصفاتهُمُنُشيُءُيفُأُوُالفعلُنفُسُيف
ُوملُهباُيكنُملُالفعلُوأنُكعدمهاُُوجودهاُالقدرةُ ُأنُبهُأردتُ ُوإنُ،الثاينُالقسمُيفُخيالفُك
ُُاألمرُعلمُوينشرُ،الشرعُبساطُينبسطُبلُ،اجلربُ ُيلزمُاُلُوحينئذُ...ابطلُفهذاُهباُيصنع
ُدونُنفيهُأوُالتأثريُإبثباتُالقولُإطالقُ ُأنُلُكُابنُفقدُالبالغة.ُاحلجةُهللُويكونُ،والنهي

ُُأكثر:ُالقائلُصدقُولقدُ،ضالالُتُواعتقادُ ُجهاالُتُركوبُ ُالتأثريُمعىنُوبيانُاالستفصال
ُاملخلوقةُابلقدرةُاملخلوقُالفعلُارتباطُ ُلكُ ُنُ وابُ،األساءُاشرتاكُجهةُمنُالعقالءُاختالف

ُالسمواتُيفُتعاىلُهللاُخلقُهُماُمجيعُ ُذلُكُعمومُيفُويدخلُ،مبسبباهتاُاألسباُبُارتباط
ُالضالل،ُيفُدخولُ ُاالستقاللُعلىُاألسباُبُأتثريُ ُاعتقادُفإنُ ُ،واآلخرةُوالدنياُواألرض
ُكماُلغريهاُليسُشأنُ ُاإلنسانُلقدرةُكانُوإنُ،احملالُركوُبُهوإلغاؤُ ُأثرهاُنفيُواعتقادُ 
ُ.(1)تعاىل"ُهللاُشاءُإنُإليهُسنومئ

ُشيخُعمدُفقدُالشرعي ُ ُوجههُوتبينيُهإثباتُ ُحيثُمنُأماُ،التأثريُ ُحتريرُحيثُنمُ ُهذا
ُوجواهباُاملسألةُلسؤالُراحمر ُ ُفقالُ،املسألةُيفُالنصالُعلىُالنصالُ ُوضعُإىلُهللاُرمحُهُاإلسالم

ُلزمُمؤثرةُ ُكانتُُفإنُ؛فعلهُوجودُيفُرةمؤث ُ ُاملخلوقةُ ُالعبدُقدرةُ ُهُلُ:يقالُأنُ"وهو:ُنصهُما

 

 .(392ُ/8)ُالفتاوىجمموعُُ(1)



ُُوالباحثنيُالفاحصنيُمنُخلقُ ُفيهُوقفُمعروف؛ُمقامُ ُواملقامُ؟اجلربُلزمُوإالُالشرك؛
:ُفنقولُا.فصيحُ ُعرب ُُمُنُمنهمُقلُ ُولكنُ،اصحيحُ ُفهمواُوعامتهمُ،واملكاشفنيُوالبصراء

ُقدرةُبتأثريُأريدُ ُفإنُ،ابالخرتاعُوالتوحيدُابالبتداعُاالنفرادُابلتأثريُيرادُقدُ؛كمشرتُ ُاسمُالتأثريُ 
ُ ُيقلهُملُهللُافحاشُ ُالقدرةُهذهُالعبد ُُابلتأثريُأريدُوإنُالضالل.ُأهلُإىلُاملعزوُ ُهوُوإمناُ،سن  
ُميمتكل ُ ُمنُكثريُ ُُقالهُكماُُوجوههُمنُوجهُ ُيفُأُوُالفعلُصفاُتُمنُصفةُيفُإماُمعاونةُنوعُ 
ُإضافةُ ُبنيُفرقُ ُالُإذُالفعل؛ُذاتُيفُالتأثريُلبطُ ُبهُمباُابطلُاأيضُ ُفهوُ،اإلثباُتُأهل

ُكانُُوإنُ؟!شركُدونُشركُ ُإالُهوُوهلُ،فيلُأوُذرةُيفُسبحانهُهللاُغريُإىلُابلتأثريُاالنفراد
ُُالوجودُإىلُالعدُمُمنُالفعلُخروجُأنُ ُابلتأثريُأريدُوإنُ.احلقُ ُحنوُإالُحناُماُاملقالةُهذهُقائل
ُسبحانهُهللاُخلقُ ُيفُوواسطةُسببُ ُهيُاملخلوقةُ ُالقدرةُ ُأنُمبعىنُ،احملدثةُالقدرةُطبتوسُ ُكان

ُخلقُوكماُابلسحاُبُالغيثُخلقُوكماُابملاءُالنباتُ ُخلقُكماُُالقدرةُهبذهُالفعلُ ُوتعاىل
ُاألسبابُمجيعُشأنُ ُوهذاُ.حقُ ُفهذاُوأسباُبُبوسائطُواملخلوقاتُاملسبباتُمجيعُ 

ُُمجيعُإثباتُ ُفيكونُوإالُ،اشركُ ُالعبدُقدرةُإىلُالتفسرُيُهبذاُالتأثريُإضافةُوليسُ،واملسبباُت
ُاخلبريُاحلكيمُقالُوقدُ،اشركُ ُاألسباُب ُالث م ر اتُ ُ}: ُم نُك ل   ُب ه  ن ا ر جم ُف أ خم ُالمم اء  ُب ه  ُ{ف أ نز لمن ا
ُ ُهب مج ةُ }ُ،[57]األعراف: ُذ ات  ائ ق  ُح د  ُب ه  ن ا ُُ{ف أ نب  ت م ُي  ع ذ  هبم م ُُ}:ُتعاىلُوقالُ،[60]النمل: ق ات ل وه مم

ُيفُوأدواُتُوأوساطُوآالُتُأسباُبُناأيديُ ُوأنُب،املعذ ُ ُأنُهُفبنيُ.[14]التوبة:ُُ{اَّلل  ُأب  يمد يك مُم
ّحىتّآذنتموينّإالّمنكمّأحدّميوتنّال»ُ:وسلمُعليهُهللاُصلىُوقالُ،إليهمُالعذاُبُوصول
ُجيعُلُالذيُهوُسبحانهُفاهللُ.(1ُ)«ورمحّةّبركةّعليهّبصاليتّجاعلّهللاّفإنّ؛عليهّأصلي
ُ.وسلمُعليهُهللاُصلىُنبيناُبصالةُجيعلهُإمناُوذلُكُ،الرمحة

ُفنقولُالتحريرُهذاُوعلى ُويكونُ،القلوُبُأبعمالُاألبدانُأعمالُسبحانهُهللاُخلق:
ُالقدرةُمجلةُمنُالكسبُذلُكُويكونُ،االعتبارُهبذاُاآلخرُالكسبُيفُأتثرُيُالكسبنيُألحد
ُمن:ُحمالةُالُبهُالفعلُيكونُعماُعبارةُ ُإالُليستُهناُالقدرةُفإنُالثاين؛ُالكسبُيفُاملعتربة
ُتكونُ ُأنُوجبُوهلذاُ؛ذلُكُوغريُاجلوارحُيفُاملخلوقةُوالقوىُاألعضاءُوسالمةُوإرادةُقصد

 

ُابنُحبانُهح(،ُوصح19452أمحدُ)ُوُ،(1528)ُوابنُماجهُ(،2022)ُالنسائيُمبعناهُأخرجهُ(1)
 .(6ُ/271،ُوحس نهُابنُعبدُالربُ)(3083ُ،3087ُ،3092)



ُوالنهيُاألمرُمناطُهيُاليتُالقدرةُوأماُابلزمان.ُالفعلُعلىُتقدميهاُوامتنعُ،للفعلُنةُ مقارُ 
ُ.(1ُ)ه"موضعُ ُهذاُليسُآخرُحديثُفذاك

ُُللمسألةُاموضحُ ُمثاال ُُضرُبُالتفصيلُ ُهذاُوبعد :ُُفقالُالغزالُوقولُقولهُبنيُالفرقُ ُيبني  
ُقبله،:ُقالُومُنُ،الفعلُمعُالقدرةُ :ُقالُمنُقولُلُكُيظهرُنُيالقدرتُ ُهاتنُيُبنيُ"وابلتمييز

ُ،املقاالُتُأسرارُعلىُوتقفُذلك؛ُعمنُ ُومنُيطاق،ُالُماُتكليفُهاكلُ ُُاألفعاُل:ُقالُومن
ُابلعصاُوضربتُ ُابلقلمُكتبتُ ُُإذاُأنت:ُنفسُكُمنُمثالُفخذُالبيانُ ُهذاُعليُكُأشكلُوإذا

ُأمُوصفاته؟ُالفعلُنفسُمنُشيءُ ُإليهُيضافُ ُأوُُكشريكُ ُمالقلُ ُيكونُهلُابلقدومُوجنرُت
ُوهلل-ُصنعُوبهُفعلُبه:ُيقالُأمُكعدمه؟ُُوجودهُوجتعلُهخربُ ُعوتقطُ ُأثرهُتلغيُ ُأنُيصلحُهل
ُ،هباُإاُلُنيتمكُ ُالُإليهاُحمتاجُوهوُ،هفعلُ ُمنُتليسُ ُالعبدُبيدُاألسباُبُفإنُ ُ-األعلىُاملثل
ُوهوُ،غريهُخلقُيفُاوسببُ ُاشرطُ ُالبعضُ ُخلقُوجعلُ،ومسبباهتاُاألسبابُ ُخلقُسبحانهُوهللا
ُابألسبابُقتتعلُ ُحلكمةُلكنُ،ببعضُبعضهاُونظُمُ،بوالتسبُ ُاالشرتاطُعنُ ُغنُ ُذلُكُمع

ُ.(2ُ)حكيم"ُعزيزُوهللاُ،إليهاُوتعود
ُُونوعُالعبدُوقدرةُاألسباُبُوتقريرُالبابُ ُيفُهللاُرمحهُاإلسالمُشيخُذكرهُماُحاصلُ ُهذا

ُاألسباب.ُوعنُعنهُاملنفيُ ُوالتأثريُولألسباُبُلهُاملنسوُبُالتأثري
ّسببية:بعضّالفروقّبنيّرأيّشيخّاإلسالمّوبنيّرأيّالغزايلّيفّالاملبحثّالسادس:ّ

ُمنهاُ:فرقُماُبنيُرأيُالغزالُوبنيُشيخُاإلسالمُيظهرُيفُأمورُال
ُوجعلهاُمسبباهتا،ُوبنيُبينهاُوالعالقةُاألسباُبُأتثريُونفىُ،اجلربُمنُاقرتبُالغزالُ ُأن

ُ؛فأبطلهاُالرب ُ ُقدرةُمقابلُيفُالعبدُقدرةُلعفجُ،واملوانعُالشروطُ ُوأغفلُ،فقطُتساوقُ ُجمردُ 
ُ.الرد ُ ُمقامُيفُأنهُوهوُعذرهُوللغزال

ُُهللاُخلقُبنيُالفرقُ ُدوأكُ ُ،التأثريُوجودُمنُالنصوصُتهأثبتُ ُماُأثبتُ ُاإلسالمُشيخُبينما
ُوجعلهاُهللُاُحكمةُ ُوأثبتُ،إليهاُحمتاجُوهوُفعلهُمنُوليستُالعبدُبيدُمُنُهناُووكُلألسباُب

 

 .(390-389ُ/8)ُالفتاوىجمموعُُ(1)
 .(391ُ/8)ُالفتاوىجمموعُُ(2)



ُماُوهُوُ،والتعليلُاحلكمةُنفيُ ُإىلُالغزالُرأيُىأدُ ُبينماُ،عنهاُهللاُغىنُمعُابألسباُبُقةمتعل ُ 
ُ.الشرعيةُابلنصوصُيصطدم

ُُأنُنفىُكماُُ،بهُاالنفرادُنفىُبلُ،الغزالُ ُفعلُكماُُالتأثريُينفُملُاإلسالمُشيخُكذلُك
ُقتعلُ ُبهُقةمتعل ُ ُهيُبلُ،هباُالُعندهاُيوجدُاملوجودُوأنُ،كالعدمُُالعبدُيفُالقدرةُوجودُيكونُ 

ُيفُيظلمهمُملُوأنهُ،خلقهُعلىُحجةُهللُتكونُوهبذاُ،تهبعلُ ُواملعلولُمبشروطهُالشرط
ُإىلُمعهُحيتجُملُلكنهُ،الغزالُ ُخمرجُ ُمنهاُخرجُفإنهُللمعجزةُوابلنسبةُ.أفعاهلمُعلىُحماسبتهم

ُالشرطُفوختلُ ُ،لذلُكُالقابلُاحمللُ ُووجودُواملوانعُابلشروطُاملسألةُقعلُ ُوإمناُ،التأثريُنفي
ُُككذُلُُوالقابليةُاحمللُ ُمنُالقبولُفةصُينزعُوقدُ،الشرطُينزعُفقدُ،هللاُإىلُمرمهاأُعاملانُووجود

ُوكالُ،السكنيُمعُفعلُوكذاُ،حترقُتعدُفلمُ،احلرقُصفةُمنهاُنزعُفقدُ،للنارُوقعُكما
ُأخرُأسباُبُانضمامُمنُلهُبدُاُلُبلُ،اتلقائيُ ُمنهُيقعُحىتُبذاتهُللفعلُباموجُ ُليسُبنيالسبُ 
ُ.إليه

ُفيهُوأنُ ُ،ابلعادةُاألسبابُيفُالغزالُقولُخطرُإىلُونب هُهللاُرمحهُاإلسالمُشيخُهتنبُ ُكما
ُإنُ:قالُفمنُه،فعُ يدُأنُأرادُمماُاخطرُ قل ُأُليستُلوازمُوهيُ،للحكمةُاونفيُ ُللشرعُإبطاال
ُيفُينفكُ ُالُبقولُالشرعُعلىُوقالُحماراُتُيفُالعقلُ ُأدخلُفقدُسيانُوعدمهُءالشيُوجود
ُالغزالُعندُاملسلُكُهذاُخطرُإىلُتيميةُابنُاإلمامُُهتنبُ ُوقدُ،آخرُابطلُقولُمنُعنهُجوابه
ُفقال ُاملخلوقاتُهباُتعاىلُهللاُخلقُاليتُاألسباُبُمنُوغريهاُالعبدُقدرةُإنُ:قالُ"ومن:

ُالدليلُكاقرتانُُعاديُ ُاقرتانُجمردُإالُهناكُوليسُكعدمهاُُوجودهاُنإُأوُ،أسباابُليست
ُالعنيُيفُجيعلُوملُ،والعللُواحلكمُاألسباُبُمنُوشرعهُهللاُخلقُيفُماُجحدُفقدُ؛ابملدلول

ُالنارُيفُوالُ،هباُيعقلُالرجلُعنُهباُميتازُقوةُالقلبُيفُواُلُ،هباُتبصرُاخلدُ ُعنُهباُمتتازُقوة
ُالطبائعُمنُاملطبوعةُاألجسامُيفُماُينكرونُوهؤالءُ،هباُحترقُالرتابُعنُهباُمتتازُقوة

ُالفضالءُبعضُقالُوالغرائز. ُوالطبائعُوالقوىُاألسبابُإبطالُيفُالناسُمنُقومُمتكلُ :
ُُشبعُإنهُ:يقولُأنُلإلنسانُينبغيُالُ:يقولونُهؤالءُإنُ ُمثُعقوهلم.ُعلىُالعقالءُكوافأضحُ 



ُُوحنوُيُ والر ُ ُالشبعُخيلقُهللاُفإنُه؛عندُ ُيتوُ ورُ ُهعندُ ُشبعتُ ُ:يقولُبلُ،ابملاءُيوُ ورُ ُابخلبز
ُ.(1)هبا"ُالُ،عادةُهباُاملقرتانُتُهذهُعندُاحلوادُثُمنُذلُك

ُُميةيتُابنُأيضاُويضيف ُالقول ُابلعادةُقولهُيفُالغزالُتلزمُاليتُاللوازمُمنُاالزمُ هلذا
ُهللاُإن:ُويقولُوطبائع،ُوقوىُأسباابُ ُاملخلوقاُتُيفُيثبتُاُلُمنُزمتلُاأيضُ ُ"وكذلُك:ُفيقول
ُإهناُ:وقالُقدرةُ ُأثبتُ ُوإنُوالعاجز،ُالقادرُبنيُفرقُيكونُ ُالُأنُفلزمهُهبا،ُالُعندهاُيفعل
ُوالُالفعل،ُمنُوتنفيهُالكسبُمنُتثبتهُماُبنيُمعقواُلُفرقاُتثبتُمل:ُلهُقيلُابلكسب،ُمقرتنُة

ُيقارنُالعبدُفعلُفإنُابلقدرة،ُلهُاختصاصُالُاالقرتانُجمردُكانُُإذاُوالعاجز،ُالقادرُبني
ُفالُاالقرتانُدجمرُ ُإالُأتثريُ ُللقدرةُيكنُملُفإذاُصفاته،ُمنُذلُكُوغريُوإرادتهُوعلمهُحياته
ُ.(2)وغريها"ُالقدرةُبنيُفرق

ُُمنّقويلّالرجلني:ّّاملبحثّالسابع:ّاحلقّ 
ُأنُ-هللاُرمحهُمُالصاحلُالسلفُيعتقدهُكانُمُاُوهو-ُفيُهُمراءُاُلُالذيُاحلقُ ُأما

ُنصوصُصرهنُتُالذيُوهوُ،عنهمُاملنقولُهوُوهذاُقوية،ُوعالقةُ ُباُتاملسبُ ُيفُاأتثريُ ُلألسباُب
ُهللاُرمحهُالسفارينُيقولُ،الوحي ُُمجيعُمنُللقدرُاملثبتونُالصاحلُالسلفُمذهبُاوأمُ ":

ُ،حقيقةُواستطاعةُحقيقةُقدرةُلهُوإنُ،حقيقةُ ُلفعلهُفاعلُ ُالعبدُإنُ ُ:يقولونُفإهنمُالطوائف
ُتعاىلُاَّللُ ُأنُمُنُوالعقلُالشرعُعليهُدلُ ُمباُونيقرُ ُبلُ،الطبيعيةُاألسباُبُأتثريُ ُينكرونُوال

ُالقوىُ:يقولونُوالُابلسحاب،ُاملاءُوينزلُابلرايحُالسحابُ ُخيلقُاَّللُ ُوأنُ،ابملاءُالنباُتُينبت
ُهلاُأتثريُالُاملخلوقاُتُيفُاملوجودةُوالطبائع ُيقرُ ، ُأبنُ بل ُولكنُومعىنُلفظ اُأثر اُهلاُون ،

ُ.(3)"واملسببُالسببُخالقُتعاىلُواَّللُ ُ،باهتابُ مُسُيفُاألسباُبُأتثريُ ُيقولون:ُهذاُالتأثريُهو
ُبقسميهاُالشرعيةُالعلةُفأثبتُ ُ،النصوصُمعُاساقُ ات ُ ُأكثرُ ُاإلسالمُشيخُرأيُكانُُوقد

ُبناءُامطلقُ ُالعقليةُالعلةُنفىُالغزالُ ُنُ إُحنيُيفُ،العقليةُالعلةُوأثبتُ،واملستنبطةُاملنصوصة
ُ.واحلكمةُاألسباُبُنفيُعلىُبناءُللحكمُفامعر ُ ُأوُأمارةُ ُوساهاُ،األسباُبُيفُمذهبهُعلى

 

 .(137-136ُ/8)ُالفتاوىجمموعُُ(1)
 .(113ُ/3)ُالسنةُُمنهاجُ(2)
 ُ.(142ُ/2)ُالسنيةُاألنواُرُلوائحُ(3)



ُُمنُخيلوُالُاتفسريُ ُوجلُعزُهللاُعنُاملنفيُالظلمُتفسريُيفُأثرُ ُأيضاُالغزال ُ ُملذهبُوكان
ُسببُبغريُالطائعُ ُُبعذُ ُفلوُوعليهُ،ملكهُغريُيفُاملالُكُفتصرُ ُهوُالظلمُنأُوهوُ،غموض

تُ ُ}ت لمكُ :ُتعاىلُقولهُمثُلُُ،جمديةُغريُالنصوصُةن ُأطُمُجيعلُالتفسريُوهذاُ،امُ ظالُ ُيكنُمل ُآاي 
حلم ق ُ ُع ل يمكُ ُن  ت مل وه اُاَّلل ُ  ُد أمبُ ُ}م ثملُ :ُوقوله،ُ[108:ُعمرانُ]آلُل  لمع ال م ني{ُظ لمم اُي ر يدُ ُاَّلل ُ ُو م اُاب 
ُ]غافرُل  لمع ب اد{ُظ لمم اُي ر يدُ ُاَّلل ُ ُو م اُب  عمد ه مُمُم نُو ال ذ ينُ ُو َث  ودُ ُو ع ادُ ُن وحُ ُق  وممُ  ُُفضالُهذاُ.[31:
ُُبينماُ،عليهاُاالعرتاضُمنُساملاُاشرعيُ ُاتقريرُ ُوتقريرهاُاملقاصدُ ُيفُإشكاالُتُمنُتنتجهُاعمُ 

ُ،لعبادهُهللاُعنُالظلمُونفيُ،اشرعيُ ُاتقريرُ ُاألسباُبُتقريرُيفُسقةمتُ ُتيميةُابنُنظرةُكانت
ُب لُ ُأ نف س ه مُمُي  ز ك ونُ ُال ذ ينُ ُإ ىل ُُت  رُ ُ}أ مل ُم:ُقالُكماُُ،عقاُبزايدةُُأوُاحلقُنقصُمبعىنُهناُوالظلم

ُ]النساءُف ت يال{ُي ظمل م ونُ ُو الُ ُي ش اءُم نُي  ز ك  يُاَّلل ُ  ع وُ}ي  وممُ :ُسبحانهُوقال،ُ[49: سُ ُك لُ ُُن دم ُأ ان 
ُ ُف م نُمُإب  م ام ه مُم ين هُ ُك ت اب هُ ُُأ وت  ُُ.[71:ُ]اإلسراءُف ت يال{ُي ظمل م ونُ ُو الُ ُك ت اهب  مُمُُي  قمر ؤ ونُ ُف أ ومل  ئ كُ ُُب ي م 

ُُرقرُ ُأنُفبعدُ،النارُأهلُعملُ ُيعملُملُوهوُخلقهُمنُاأحدُ ُالنارُهللُاُدخلُ ي ُُأنُنفىُولذا
ُكثريُُخلقُدخولُسببُيعرفُ"وهنا:ُقائالُعلقُوعدلهُأفعالهُيفُوتعاىلُسبحانهُهللاُحكمة

ُ،الدنياُأهلُ ُإالُيدخلهاُولنُ،بعملُ ُإالُلدخُ ت ُُفالُالنارُوأماُ،هلاُخلقُوإنشاءُعملُبالُاجلنة
ُحقيقةُويعرف كُ }: ُن  فمس  ُف م ن ُس ي  ئ ة  ُم ن ُأ ص اب ك  ُُ{و م ا ُ[79]النساء: ُم  نُ}، ُأ ص اب ك م و م ا

ُ ُك س ب تم يب ة ُف ب م ا ُُمنُوغريهُيقد ُ الص ُ ُوقولُالقدر،ُمنُالسيئةُ ُأنُمعُ[30]الشورى:ُُ{أ يمد يك مُمم ص 
ُمماُذلُكُغريُإىلُ(،الشيطانُومنُفمنُخطأُيكنُوإنُ،هللاُفمنُصواابُ ُيكنُإن):ُالصحابة

ُاحلقُوجوهُبعيتُ ُوماُ،الصواُبُمنُبسببُقوتعلُ ُاحلقُ ُمنُشعبةُ ُمنهُانظرُكلُ ُُحلُظُقدُماُفيه
ُ.(1)"!همُماُوقليلُ،األلباُبُأولوُإالُهكلُ ُُابلكتاُبُويؤمن

ُعلمي ةُوآاثرُأحكامُمنُعليهاُانبىنُوماُ،اإلمامنيُقول ُُمنُاألسباُبُيفُماُحاصلُفهذا
ُأحدمهاُألنُ ُالُ،اإلسالميُالفكرُيفُأتثريمهاُهوُابلذكرُاإلمامنيُختصيصُوسببُعملية،ُو

ُزتهعزُ ُقدُقولهُكانُوإنُاإلسالمُوشيخُ،مذهبهُأهلُبنُيُإليُهُيسبقُملُأُوُبقوله،ُانفرد
ُملخالفةاُقصدُ ُهوُليسُهللاُرمحهُالغزالُقولُعدب ُُبسبُ ُفإنُ ُ،معهاُوتصاحلُ ُالشرعيةُالنصوص

ُُ:أمرينُإىلُراجعُذلُكُوإمناُ؛لحق ُ ل
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ُ.الغزالُاإلمامُعندُالنبويةُاآلاثرُيفُالزادُضعف:ُاألول
ُإىلُابإلضافةُ،اجلواُبُيفُالسرعةُمنُاخلصومُلزاماتُ إُوُاجلدالُضايقُ مُتوجبهُما:ُوالثاين

ُفلمُ،ومعقولُمنقولُمنُالشبكةُبهُأتتُماُبكلُجنابهُحلمايةُوالسعيُهللاُدينُعلىُالغرية
ُهللاُ.ُرمحهُبهُملُ كتُماُبعضُيفُاملأخذُنحيص ُ ُوملُ،النقلُرُ حير ُ 

ُُإىلُالدينُنسبةُيفُارئيسيُ ُاسببُ ُكانتُُالسببيةُيفُالغزالُكالمُُشهرةُنُ إُ:القولُوميكن
ُومنُالعقولُضعافُ ُجعلُمماُ؛للحكمةُ ُونفياُهلاُتعطيالُفيهاُألنُ؛والتجارُبُالعقلُمعاداة
ُللواقعُالنظريةُهذهُمكابرةُ ُيرونُحنيُقلوهبمُيفُاإلميانُيدخلُامُ ولُ ُابلشرعُعلمُهلمُليس

ُفيهاُيبحرونُُ،سحيقةُُةجلُ ُوخيوضونُطاميةُاأمواجُ ُيركبونُللدينُيهمبتبن ُ ُأهنمُيرونُ ُواحلسُ 
ُصريحُخمالفةُمُنُمريُجُأمرُيُفُهمُبلُ،نهمتطمئُ ُلغةب ُُالنقلُيفُجيدونُاُلُوقدُُ،العقلُضدُ 

ُإذاُالعقولُضعفاءُ"فإنُ ُ،املسألةُيفُبهُالقولُينضبطُالذيُالقاطعُالنقلُوجودُوعدمُالعقل
ُمنُلشيءُأتثريُ ُوالُيقطعُالُوالسيفُيشبعُالُواخلربُيغرقُالُواملاءُحترقُالُالنارُأنُ ُسعوا
ُأثرُكلُ ُُحصولُيشاءُاملختارُاخلالقُوإمناُ،قوةُفيهُوليُسُ،األثرُهلذاُسبُبُهوُواُلُ،البتةُذلُك
ُوملُ،والتأثريُابخللقُالربُ ُوإفرادُالتوحيدُهوُهذاُ:قالتُ،لكذاُكذاُُمالقاةُعندُاآلاثرُهذهُمن
ُكماُُُ،بهُجاؤواُماُعلىُالرسلُألعداءُوتسليطُابلتوحيُدُظنُإساءةُهذاُأنُ ُالقائُلُهذاُيدر
ُالُماُيضرُ ُقدُاجلاهلُيقُ دُ الصُ ُأنُ ُريبُوالُ،اإلميانُعنُالناسُ ُبُهُرونينف ُ ُ،كتبهمُيُفُعياانُ ُتراه

ن اهُ :ُالقرننيُذيُعنُتعاىلُقالُ،العاقلُالعدُوُهيضرُ  ءُ ُك ل ُ ُُم نُمُ}و آت  ي م ُ[84]الكهف:ُُ{اس ب  بُ ُش يم
:ُوالضحاكُجريجُوابنُزيدُوابنُقتادةُقالُ(،علما):ُعباُسُابنُعنُطلحةُأيبُبنُعليُقال

ُوقالُ(،يريدُحيثُإىلُيوصلهُعلما):ُإسحاقُقالُوكذلُكُ(،يريدُماُإىلُبهُبتسبُ ُعلما)
ُماُكلُُمنُآتيناه):ُاملفسرينُمنُكثريُُوقالُ(،سببُفهوُبشيءُشيئاُوصلُماُوكل):ُاملربد

ُعُ بُ ت ُمأُ فُ }ُ:قولهُيفُسبباُالطريقُسبحانهُهللاُسىُوقدُُ،لهُومعونةُعلماُحاجةُإليهُابخللق
ُجماهدُقالُ{(،ابُ ب ُ سُ  ُتلكُمنُسبباُأتبُعُ:أيُ،األولُهوُالثاينُالسببُ:وقيلُ(،طريقا):

ُمنهاُإذُ؛أسباابُ ُالسماءُأبوابُ ُسبحانهُىوسُ ُ،مقصودهُإىلُيوصلهُمماُأوتيهاُاليتُاألسباُب



ب ابُ ُأ ب مل غُ ُ}ل ع ل  ي:ُفرعونُعنُتعاىلُقالُ،السماءُإىلُلدخُ يُ  ب ابُ ُاأل سم {ُأ سم ]غافر:ُُالس م او ات 

ُ.(1)إليها"ُمنهاُلأدخُ ُاليتُأبواهباُ:أيُ[37
ُُنظامُفهمي ُُوبهُ،الفطرةُمُعُنآويتواطُ ُ،الصحيحُوالنقلُالصريحُالعقلُ ُميلتئُ ُبهُالذيُوهذا

ُلُ.تتبدُ ُُوالُتتغريُالُاليتُهللاُوسنةُ ُالكون
ُاألشاعرةُبلُ،القولُهذاُيفُابدعُ ُاألشاعرةُولعمومُللغزالُبهتعقُ ُيفُةيتيمُابنُيكنُ ُومل

ُيستدركُأقوالُ ُإىلُفيهاُوانقسمواُ،املسألةُهبذهُالقولُمنُأفواههمُيفُأيديهمُواردُ ُهمأنفسُ 
ُههُ تنب ُ ُهردودُ ُيفُهللاُرمحهُتيميةُابنُاإلسالمُشيخُ ُزميُ ُاممُ ُكانُُوقدُ،فيهاُبعضُعلىُبعضهم

ُللقولُلمستشكُ ُبنيُفهمُ،رادهاابط ُ ُوالقولُأقواهلمُضبطُعلىُالقدرةُمدىُيفُاختالفهمُإىل
ُجوع؛ُمنُيغنُوالُيسمنُالُحائراُاستثناءُ ُفيهُمستثنُ ُوبنيُ،وداللتهُالنصُ ُأنهُيظنُ ُملاُممسل ُ 
ُلفظُ ُعلىُيردُماُمُعُهذاُ،آخرُاوجهُ ُخالفُالنص ُ ُمنُاوجهُ ُوافقُوإنُاالستثناءُ ُهذاُألن

ُ؟العبدُعادةُأمُ،املوجوداُتُعادةُمأُ،-حاشاه-ُهللاُعادةُهيُهلُ،شكالاإلُمنُالعادة
ُوصلىُهللاُوسلمُوابركُعلىُنبيناُحممد،ُوعلىُآلهُوصحبهُأمجعني.
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