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  : مسألة   وأعين  اإلسالمي،  الفكر  شغلت  اليت  القضايَ   أهم     من  وتعاىل  سبحانه  للا   معرفة  
 مسألة   وهي  املسألة،  يف  ة السن    وأهل  موناملتكل     خاض  وقد   ؟ة ضروري    أم  ة نظري    للا   معرفة   هل

 من   أكثر  إىل  فيها  ت لفواخ  ،ف املكل    على  واجب    لأو    مسألة   عليها  وانبنت  ،آاثرها  هلا  ة مهم  
 .أقوال سبعة 

  عليها  مفطور    ة،ضروري    للا  معرفة   أبن    القول  فهو:  واجلماعة   ة السن    أهل  مذهب  اأم  
 للقول   غمسو     فال  عليه  وبناء    ، واجلماعة   ة السن    أهل  علماء  ذلك  تقرير  على  توارد  وقد  اإلنسان،
 العال    هبا  العلم  يف  يستوي  املفطورة   فاألمور  املتكلمني،  معظم    به  يقول   كما  ظرن  لا  بوجوب

  حيتاج  وال  اآلخر،  دون  البعض   لهحيص     خارجي     أبمر    قيتعل    ال  إذ  والكبري،  غريوالص    واجلاهل،
 العادات   ختامرها  ال   اأّن    كما  ية،متدن     وال  بل  ،عالية   ة معرفي    مراتب  إىل  إدراكها  يف  اإلنسان

 كل   وعند   والبيئات  البلدان  كل     يف  موجودة  اأّن    جند  لذا  ارئة،الط    ة البشري    واألفكار  واملذاهب
 عن للا ثيتحد   حني  ولذا إدراكاهتم،  وتفاوت الناس أفهام ابختالف رتتأث   ال اأّن   كما  الناس،
 .[30 ]الروم: َعَلي َْها{ الن اسَ  }َفَطرَ  قال: وإمنا معينة، بفئة  أو ابملسلمني هاخيص   ال الفطرة

 ومشوهلا،   لقرهبا،  ؛خملوق  أي     إىل  واألقرب  األمشل  ة احلج    هي  الفطرة  جتعل  ائص صال   وهذه
 األخرى،   املعرفية   رقالط    مجيع  على  دارةالص    تعطيها  وهذه  فوس،الن    يف  وضرورهتا  ويسرها،

  فطرته   فإن    معريف،  معطى  أي     عن  ابعيد    ي ل   خ    لو   اإلنسان  أن    :للا   معرفة   قضية   يف  ذلك  ومعىن
 عليها  جبل  اليت  فاهلداية   وكماله،  للا  كوجود  الرئيسية   ة اإلهلي    املعارف  على  حصوله  تقتضي
 .وتعاىل سبحانه للا حنو اإلنسان تحريكب كفيلة   اإلنسان

 اعرتاف    لديهم  اسالن    كل    :يقولون  مفإّن    واجلماعة   السنة  أهل  عند  املعرفة  ة فطري    على  وبناء  
 وتعاىل،   سبحانه  للا  معرفة  ة فطري    على  دليل    أكرب  ة البشري    لتاريخ  دينالت    مالزمة و   ، للا  بوجود

 يقول   مبعبود،  االعرتاف  من  ختلو   ال  اأّن    وجد  واحلضارات  عوبوالش    األمم  عوتتب    الحظ  ومن
 الشعوب  من  الساحقة   األغلبية   وكذلك  الثقافات  من  احقة الس    ة األغلبي    "إن    ابريت:  جستون

  ، (1) حضارة"  كل  ويف  عصر  كل  يف  حدث  قد  ابآلهلة  اإلميان  اآلهلة...   أو  اإلله  من  بنوع    تؤمن
 ؛ واالستدالل  ظرالن    على  يقف  ال  انعابلص    واإلقرار  املعرفة   "أصل  للا:  رمحه  تيمية   ابن  يقولو 
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 . (1)وكفرهم" شركهم  عظيم مع األمم مجيع ابلصانع يقر وهلذا وضرورة   بديهة   حيصل بل
  أو   كالش    أو   ظرالن    أوجبوا  عليه  وبناء    ة، نظري    للا   معرفة   إن    قالوا:  فقد  املتكلمني  معظم  اأم  
  للفطرة   واجلماعة   السنة   أهل  تقرير  على  واعرتضوا  األقوال،  من  ذلك  غري  إىل  ظرالن    إىل  القصد
  سبحانه  للا  معرفة   فطرية   ينكرون  الذين  املالحدة    بعضها  وأخذ  االعرتاضات،   من  جبملة  

 أصيل الت    هو  الورقة   هذه  من  غرضنا  وليس  الضرورية،  املبادئ  فطرية   ينكرون  أو  وتعاىل،
 ومناقشتها  ،للفطرة  واجلماعة   السنة   أهل  تقرير   على  املتكلمني  اعرتاضات  بيان  وإمنا  ،(2)للفطرة
 اآليت: النحو على وهي علمية، مناقشة 

  الناس؟ فيها خيتلف  فِلم   فطرية للا  معرفة كانت  إذا األول:  االعرتاض
  يف   أصال  خالف    يقع  ال  أن  املفرتض  من  كان  عليه  وبناء  اجلميع،  عند  واحدة  فالفطرة

 املعرفة.  فطرية 
  نه أ  منها:  بوجوه   ضرورة   عرفي    ال  تعاىل  أن ه  على  استدل  "وقد  اجلبار:  عبد  القاضي   يقول

 من  الضروريت  سائر  يف  كما  فيه  العقالء  خيتلف  ال  أن  لوجب  ضروريً   به  العلم  كان   لو  تعاىل
 .(3)نفاه"  من منهمو  أثبته من فمنهم ،فيه خمتلفون أّنم ومعلوم  ،النهار وبياض الليل سواد

 ومعرفة   الناس،  فيه  خيتلف  ال  مفطور  كل  أن  ومها  مقدمتني،  على  إذن  وهذه احلجة مبنية 
  ابألوجه   ذلك   بيان  وميكن  صحيح،  غري  وهذا   فطرية،  ليست  إذن  فهي   ،فيها  خمتلف  للا

 اآلتية:
 وبدهًيا  ضروريً   أو  الفطرة  من  كان  ما  كل  أن  وهي  األوىل،  املقدمة   بطالن  األول:   الوجه

 مؤثرات   هناك  تكون  قد  لكن  ،الشيء  ذات  إىل  يرجع  الوصف  هذا  أن  ذلك  فيه،  خيتلف  فال
 ابن  يقول  هذا  بيان  ويف  تذكر،  وذ ك  ر  له  بني  ما  فإذا  الناس،  لكل  وضوحه   يف  تؤثر  خارجية 
  خفيني،   يكوانن  قد  واملتصوران  به،  العقل  جزم  طرفاه  تصور  إذا  ما  هو  "البديهي  تيمية:

 

 .(571/ 4بيان تلبيس اجلهمية يف أتسيس بدعهم الكالمية )( 1)
 مركز سلف ورقة علمية بعنوان: هذه فطرتنا اليت فطران عليها، وهي على الرابط التايل: ( يف2)
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 ال   وذلك  األذهان،  لتفاوت  تتفاوت  كما  تصورها  لتفاوت  والفاء  اجلالء  يف  تتفاوت  فالقضاي
 . (1) ضرورية" كوّنا  يف يقدح

  "وال  اللقاين:  إبراهيم  يقول  للا،  معرفة   قضية   غري  يف   كان  وإن  بذلك   بعضهم  اعرتف  وقد
  سبب   ال  اليت  الضروريت  يف  ذاك  بل  ،امطلق    الضروريت  يف  والتفاوت  االختالف  امتناع  نسل م
 العقالء؛   من  مجع  فيها  خيتلف  فقد  كهذا  سبب  هلا  ما  أم ا  اجلزء،  من  أعظم  الكل    ككون  هلا،

 وقد   احلكم،  ظهور  عن  املانعة   اللواحق  عن  جتريدها  يف  وعسر  األطراف،  تصو رات  يف  لفاء
 .( 2)إليها" الن فس التفات   كثرة  ويف ذلك، يف  لتفاوهتا التفاوت فيها يقع

  ضروري   ليس  نفسه  يف  الشيء  أن   يعين  ال   املؤثرات  لبعض   الناس  بعض   على  الشيء  فخفاء
 من   هناك  أن   إال  اإلنسان،  عليها  مفطور  إّنا  :نقول  للا  معرفة   قضية   فإن  عليه  وبناء   وبدهيا،

 واستدالل.  نظر إىل فيحتاج ،عنده القضية  فتخفى ،األسباب من سبب ألي فطرته تفسد
 خيتلف  ال  أن  هو  بدهًيا  ضروري  الشيء  لكون   الوحيد  املعيار  جعلنا  إذا  أننا  الثاين:   الوجه

 أنكر  من  وهناك  احملسوسات،  أنكر  ممن  املسفسطني  من   فهناك  واحدة،  قضية   لنا  تسلم  ل  فيه
 خالف   وجود  فمجرد  ذلك،  وغري  التناقض،  مبدأ  ينكر  من  هناك   بل  العقلية،  األولية   املبادئ

 العلوم   تلك  "مث  تيمية:  ابن  يقول   هذا  ويف  ضرورية،  ليس  نفسها  يف  أّنا   يعين  ال  األمور  هذه  يف
 اليت   الشبهات  مثل  ،السوفسطائية   كالشبهات  ووساوس  شبهات  فيها  يعرض  قد   الضرورية 
 وقد   ،حمصلة   أول  يف  الرازي  أوردها  اليت  كالشبهات  بديهية الو   احلسية   العلوم  على   يوردوّنا
 عنها  اجلواب  ميكن  ال  العلوم  تلك  يف  القادحة   والشبهات  املوضع.  هذا  غري  يف  تكلمنا

 النظر  طريق  انقطع  فيها  الشك  وقع  فإذا  إليها،  ينتهي  أن  الربهان  غاية   ألن  ؛ابلربهان
 .(3)والبحث"

 معظم   عند  املوجودة   الفطرة  عن  اإلجابة   إىل  حباجة   زالوا  ال  املنكرين  أن    الثالث:   الوجه
 يف   ما  خلل  فوجود  التدين،  حنو  للشعوب  الطبيعي   االجتاه  عن  اإلجابة   إىل  وحباجة   الناس،

 

 (. 31/ 1) درء تعارض العقل والنقل( 1)
 (.1/214) عمدة املريد شرح جوهرة التوحيد( 2)
 (. 310/ 3) درء تعارض العقل والنقل( 3)
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 اإلتقان  دليل  على  يعرتض  من  مثل  وذلك  أساسها،  من  القضية   إبطال  يعين  ال  معينة   قضية 
 أبّنا   القول  على-  واإلنسان  الكون   تدمر  وأعاصري   وبراكني  زالزل  وجود  حبجة   للا  وجود  على
  ؛ للا   وجود  نفي  يف  يكفي  ال  املظاهر  هذه  وجود  له:  فيقال  ،-والعبثية   الفوضى  مظاهر  من

 يف   احلال  وهكذا  إتقانه،  على  الثابت   اآلخر  النصف  عن  اإلجابة   إىل  حباجة   زلت  ال  ألنك
 الفطرة.

  التعبري  حيسن ال لكن ،اإلنسان عند ابلفعل حاصلة  تكون قد للا  معرفة أن   الرابع:  الوجه
 عند   فطرته  إىل  يرجع  فإنه  لذا  وجودها،  يف  يشك  أو  ابلضبط،  ماهيتها  يعرف  ال  أو  عنها،
 ابن  يقول  هذا  ويف  بفطرته،  تذكره  ّناإ  إذ  الشدائد  وقوع  عند  جلًيا  ذلك  ويظهر  تذكر،  أدىن

  ل   أنه   تومهه  مع   ،ضروريً   حصوال    الناس  من  لكثري  حيصل  قد  النفس  يف  العلم  "حصول  تيمية:
 وقد   اإلنسان،  نفس  يف  موجودة  تكون  اإلرادة  أن  "فكما  ذلك:  بعد   يقول  مث  ، (1)له"  حيصل
 العلم   فهكذا  ،وجودها  يطلب  أو  وجودها،  عن  يعرب  أن  حيسن  ال   أو  وجودها،  يف  يشك

 يطلب   أو  وجوده،  يف  يشك  وهو  اإلنسان،  نفس  يف  حاصال    يكون  قد  وغريه،  الضروري
 يف   بوجوده  والعلم  شيء،  النفس  يف  الشيء  وجود  ألن  ؛عنه  يعرب  أن  حيسن  ال  أو  وجوده،
 . (2) آخر" شيء ذلك عن  والتعبري غريه وبني بينه فالتمييز آخر، شيء النفس

  يف   خطأ  ذلك  كان  فطرية   تليس  للا  معرفة   أن  على  النظر  وجوب  بنوا  حني  فاملتكلمون
 يقول  موجودة،  وهي  وجودها  عدم  يتومهون  قد  فإّنم  ووجودها،   حصوهلا  وكيفية   املعرفة   تصور

  وأن   فطرية،  وعلوم  فطرية   إرادات  فيها  النفوس  أن  له  تبني  األمر  حقيقة   عرف  "ومن  تيمية:  ابن
  وحتصيل  حصوهلا،  يف  فيسعون  حصوهلا  عدم  يظنون  قد  العلم  يف   الكالم  أهل  منا  كثري  

 كثري  يغلط  هنا  ومن  وجوده،   يف  يسعون  مث   املوجود،   عدم  روايقد     أن  فيحتاجون  ممتنع،  احلاصل
  القريبة  ابلقوة  أو  ابلفعل  حاصلني  واإلرادة  العلم  يكون  وقد  والفقه.  الكالم  يف  الائضني   من
 من  فيها  ما  إىل  النفس  رجعت  رتذك    أدىن  حصل  فإذا  والغفلة،  الذهول  من  نوع  مع  الفعل  من

 .(3) وحمبته" معرفته هلا  فيحصل املطلوب، حنو توجهت أو  واإلرادة، العلم
 

 (.422/ 7املرجع السابق )( 1)
 .( 424/ 7املرجع السابق )( 2)
 (.425/ 7املرجع السابق )( 3)
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 وهو:  آخر، اعرتاض هذا على وينبين
 للا؟   وجود  ينكر  من نرى فِلم   فطرية للا  معرفة كانت  إذا الثاين:  االعرتاض

 لوجب  فطرية[  املعرفة   كانت  لو  ]يعين  كذلك  كان  "لو  اجلبار:  عبد   القاضي  يقول   هذا  ويف
 يف   برز  ممن  كثري ا  جتد  وهلذا  خالفه،   واملعلوم  ،شبهة   أو   بشك  النفس  عن  نفيه  ميكن  ال  أن

 عيسى  وأيب  نديو الرا  كابن  ابهلل  العلم  نفسه  عن  ونفى  وكفر  ارتد  قد  به  واشتهر  اإلسالم
 ومعلوم  ،فيه  العقالء   يشرتك  أن  لوجب  ضروري  تعاىل  ابهلل   العلم  كان  "لو   ويقول:  ، (1) الوراق"
 . (2) خالفه"

 اآلتية:  لألوجه وذلك صحيح، غري للا معرفة  فطرية  إلنكار هذا على االعتماد  لكن
  وإنكارها  جحدها  ميكن  ال  الضروريت  أن   على  قائم  االعرتاض  أن    األول:   الوجه
 عن  وتغيب  ختفى  قد  الضروريت  وأن  التصور،  هذا  خطأ   عن  احلديث  سبق  وقد  وإخفاؤها،

 يعين   ال  للا   بوجود  االعرتاف  بعد  لإلحلاد  الناس  بعض   فقبول  الارجية،  للمؤثرات  الناس  بعض 
 مغايرة  نتيجة   فقبل  ،فطرته  على  طغت  أخرى  مؤثرات  هناك  أن  يعين  وإمنا  ،املعرفة   فطرية   إنكار
 يف   موجودة  املعرفة   "وهكذا  تيمية:  ابن  يقول   هذا  ويف  ،قبل  من  هبا  يقول  كان  اليت  لفطرته
 ،ابلنظر  إال  حتصل   ال  معرفته  قالوا:  الذين  هم  حمبته  أنكروا  الذين  هؤالء  فإن  ؛هؤالء  قلوب

  امتناع  إىل  سبب ا  اإلنكار  ذلك  يكون  قد  مث  وحمبته.  معرفته  من  وقلوهبم  فطرهم  يف   ما  فأنكروا
 الفطرة   فإن  ،واحملبة   املعرفة   من فيه  كان  ما  أحدهم   قلب  عن   يزول  وقد نفوسهم،  يف  ذلك  معرفة 

 .(3)ترى" وال موجودة تكون وقد  ،تزول فقد ،تفسد قد
 كثريون  املالحدة  نعم؛  إله،  بوجود  االعرتاف  أمام  قلة   ل ميث    زال  ال  اإلحلاد  أن    الثاين:   الوجه

 مث   ،خارجية   مؤثرات  دون  فطرهتا   على  ظلت   شعواب    هناك   أن  يثبت  ول  أبكثرية،  ليسوا  لكن
  إله،   بوجود  تعرتف  الشعوب  معظم  أن  الثابت   وإمنا  لإلله،  التنكر  فوجدانها  عقيدهتا  عن   حبثنا

 أن   بعد  الرازي  يقول  املتكلمون،  عليه  فقيت    أمر  وهو  ذلك،  تقرير  سبق  وقد  ،اإلله  هذا  كان  أي

 

 (. 54)ص:  رح األصول المسة( ش1)
 (.55املرجع السابق )ص: ( 2)
 (.344/ 16) جمموع الفتاوى( 3)
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 ضبط  هو  "فهذا  أصناف:  سبعة   وجعلهم  للا  معرفة   على  أدلتهم  بحس  فهموصن    الناس  عدد
 املعلوم  من  إن  فنقول:   هذا  ثبت  وإذا  اإلله.  وجود  على  مطبقون  وكلهم  الدنيا،  أهل  أصناف

 أزيد   أكثر  أو  أقل  أو  سنة   آالف  سبعة   مدة  يف  واملغرب  املشرق  أهل  مجيع  عقل  أن  ابلضرورة
 وجود   يف  شك  أو  شبهة   واحد  إلنسان  اتفق   لو  هذا  فعلى  اللق.  بني   مغمور  واحد  عقل  من

 لعدم  ال  فهمه،  وقلة   عقله  لقصور  الشبهة   أو  الشك  ذلك  أبن  يقطع  أن  فيجب  تعاىل  اإلله
 كانت  املتطاولة   الدهور  هذه  يف  اللق  مجلة   عقول  أبن  شاهد  العقل  صريح  فإن  املطلوب،

  ؛ احلكيم  اإلله   بوجود   العلم  إثبات   يف  جلي  قوي  طريق  فهذا   الواحد.   هذا  عقل  من  أكمل
 . (1) الرمحة" للا ونسأل ،الكل عقل من أقل  عقله أبن اإلنسان يعرتف أن بشرط

 نفس  يف  لكن  إليه؛  والتجأت  إله،  بوجود  اعرتفت  كثرية  شعوب  هناك  نعم  قيل:  فإن
 ابطلة.  آهلة  كانت  بل الصحيح، اإلله إىل توجهها يكن ل األمر

 إلخفاء   تتعرض  قد  نفسها  الفطرة   أن  كماف  ،الفطرة  دليل  يبطل  ال  االعرتاض  هذا   يقال: 
 فتبقى  خارجية،  مبؤثرات  وتتبدل  تتغري  الفطرة  تلك  توجيه  فكذلك  الارجية،   املؤثرات  بفعل

  الفطرة   تفسد  لكن   إله،  إىل  التوجه  بضرورة  وشعورهم  التدين،  إىل  حاجتهم  جهة   من  الفطرة
  صحيح. غري ابطل  إله إىل توجههم جهة  من

  مع  ظاهر،  إنكار  هو  إمنا  للا   وجود  إنكار  أن   على  دل  قد  القرآن  أن    الثالث:   الوجه
َا  َوَجَحد وا}  للا:  يقول  ذلك  ويف  للا،  وجود  على  ابلباطن  االعرتاف َها  هب  َقنَ ت ْ  أَنْ ف س ه مْ   َواْستَ ي ْ

ا د ينَ   َعاق َبة    َكانَ   َكْيفَ   فَاْنظ رْ   َوع ل ًوا  ظ ْلم   موسى:  لسان  على  للا  وقال  ،[14  النمل:]{  اْلم ْفس 
  َيف ْرَعْون    أَلَظ ن كَ   َوإ ين     َبَصائ رَ   َواأْلَْرض    الس َماَوات    َرب    إ ال    َهؤ اَلء    أَنْ َزلَ   َما  َعل ْمتَ   َلَقدْ   قَالَ }

  إنكاره   أن  يزعمه  أو  اإلحلاد  ميتزع    ممن  كثريا   أن  على  شاهد  وهذا،  [102  اإلسراء:]{  َمثْ ب ور ا
  نفسية   شهوة  أو  لرائسة   ظاهرا  اإلحلاد  اختاروا  وإمنا  ببطالنه،  نفسه  قرارة  يف  علمه  مع  ظاهري

 من   ومه ا  ويكون  ،وابطنا  ظاهر ا  احقيقي    اإلنكار   يكون  وقد  ذلك،  حنو  أو  اجلاه  أو  كالشهرة
  أعيان   وإنكار  األصل،   هو  وليس  اإلنكار،  فاختار  ،فطرته  أصل   على   ىغط    النفس  أوهام

 نفسها. يف بطالّنا يعين ال بدهية  لقضية 
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 وقد  إنكارها،  يعين  ال  قضية   أي  يف  االختالف  وجود  أن  من  سابق ا  بينته  ما  الرابع:   الوجه
 يقول:  أن  لقائل  أن   "إال  قال:  االعرتاض  هذا  أورد  أن  بعد  فإن ه  اجلبار،  عبد  القاضي  هلذا  تنبه
 العلم   فإن   وهلذا  العقول،   ئهبدا  يف  جتب  وإمنا  ،الضروريت  سائر  يف   القضية   هذه  جتب  ال

 . (1)فيه" العقالء يشرتك ل مث  ضروري واحلرف ابلصنائع
  وقد   نظرية،  إىل  فطرية   ضرورية   كوّنا  من  املسألة   لحيو    ال  للا  وجود  ينكر  من  وجود   فمجرد

  فطرة  كل  يف  اثبت ا  به  واإلقرار  معرفته  كانت  إذا  قيل:  "فإن  فقال:  تيمية   ابن  هذا   يف  لفص  
  يقيمون   الذين  أّنم  عونيد    وهم  وغريهم  املسلمني  نظار  النظار  من  كثري  ذلك  ينكر   فكيف
  اإلهلية؟ املطالب على العقلية  األدلة 

:   فيقال   اتفق   الذي  الكالم  أهل  هم  املعرفة   هذه  إبنكار   اإلسالم  يف  عرف  من  أول  أوالا
  وأجهلهم.  الطوائف  أضل    من  األمة   سلف  عند  وهم  والقدرية،   اجلهمية   من  ذمه  على  السلف
 فيه   خالفهم  مما  كثري  على  السلف   يوافقون  الذين  املتأخرين  يف  أصوهلم  من  كثري  انتشر  ولكن

  ، املسلمني   علماء  عن  األصل  يف  صدر  قول    هذا  أن   يظن  الناس  بعض   فصار  اجلهمية،  سلفهم
 املسلمني. وعلماء الدين أئمة  ذمه عمن أوال صدر إمنا ،كذلك  وليس

  يعلم   ال  ما  الصفات  من  وغريها  واإلرادات  العلوم  من  بنفسه  يقوم  قد  اإلنسان  أن    الثاين: 
 يف  الشيء فوجود به، قامت أبّنا صاحبها  شعور غري ابلنفس  الصفة  قيام فإن  بنفسه، قائم أنه

  وقفاه،   كوجهه  يراه  ال  ما   منها  فإن  ،بدنه  كصفات  وهذا  به،  اإلنسان  علم  غري  وغريه  اإلنسان
 خيالن   من  آاثر  هبما  يكون  وقد  وعضديه،  وفخذه  كبطنه  إليه  النظر  دتعم    إذا  يراه   ما  ومنها
 الناس  ومن  لرآه،  رؤيته  تعمد  لو  لكن  يعرفه  ول  يره  ل  وهو  األحوال  من  ذلك  وغري  خيالن  وغري
 كذلك   ذلك،  غري  أو   العمى  أو   العشى  من  لبصره  عرض  لعارض  ذلك   رؤية   يستطيع  ال  من

  لعرفه،   نفسه  حال  لأتم    تعمد  لو  لكن  يعرفه،   ال  وبعضها  بعضها  يعرف  قد  نفسه   صفات
 يعلم   صالة  إىل  قام  إذا  فاإلنسان  هلا...   عرض  وما  بصريته  لفساد  أتمل  ولو  يعرفه  ال  ما  ومنها

  الظهر.   صالة  يريد  وال  ينسه  ل  هذا  يعلم  وهو   الظهر  يصلي  أن  املمتنع  فمن  ،الظهر   أّنا
 ينوي  ال  أن   امتنع  رمضان  لصوم  مريد  وهو  رمضان  من  غدا   أن  رتصو    إذا  الصيام  وكذلك
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  إذا   قلبه  من  ذلك  دفع  ميكنه  ال   مؤمن   كل  قلب  يف  موجود  ورسوله  للا  حب    وكذلك  صومه...
  أو   عليه  ويطعن  الرسول  يسب    أحد  أخذ  إذا  ولرسوله  هلل  حبه  عالمات  وتظهر  مؤمن ا،  كان

  وأمه،   أبوه  ب  س    لو  يغضب   مما   أعظم  لذلك  يغضب  فاملؤمن  به،  يليق  ال  مبا  ويذكره  للا  يسب  
،  أو  حمًبا  يكون   أن  ميتنع  وقالوا:  للا  حمبة   أنكروا  والرأي  الكالم  أهل  من  فكثري  هذا  ومع   حمبواب 

 احللولية!   إال  حيب    للا  أبن  يقل  ل  كأنه  ؛للحلولية   خالف ا  وقالوا:  الدين،  أصول  من  هذا  وجعلوا
 على   دل  وقد  أمجعني،  اإلميان  وأهل  والتابعني  والصحابة   واملرسلني  األنبياء  دين  هذا  أن  ومعلوم

 قلوب   يف  موجودة  ورسوله  هلل   احملبة   فهذه  مواضع.  يف  بسطناه  قد  كما  والسنة   الكتاب  ذلك
 له.  عرضت لشبهة  أنكرها وإن مؤمن  كل  قلب يف بل ،هلا املنكرين أكثر

 قالوا:   الذين  هم  حمبته  أنكروا  الذين  هؤالء  فإن  هؤالء،   قلوب  يف  موجودة   املعرفة  وهكذا
  يكون   قد  مث  وحمبته،  معرفته  من  وقلوهبم  فطرهم  يف  ما  فأنكروا  ،ابلنظر  إال  حتصل  ال  معرفته
 فيه كان  ما أحدهم قلب عن  يزول وقد ،نفوسهم يف ذلك معرفة امتناع إىل سبب ا اإلنكار  ذلك

 . (1)ترى" وال موجودة تكون وقد تزول فقد ،تفسد قد الفطرة فإن ؛واحملبة  املعرفة  من
  حجبته   وإن  اإلنسان  قلب  يف  مغروسة   للا  معرفة   أن  على  يدل  مما  وهو  اخلامس:   الوجه

 إىل  اإلنسان  رجوع  وهو:   واملال،  اجلاه   أو  الشهرة  وحب  اجملتمعي  واألثر  احمليطة   البيئة   عنها
  بقوة   اإلنسان  شعور  من  الفطري  املكنون  عمق  على  أدل   فليس  للشدائد،  ضهتعر    عند  فطرته

  َوإ َذا}   فقال:  هذا  على  القرآن  أكد  وقد  الدنيوية،  السبل  أمامه  تنقطع  عندما  إليه  يلتجئ  ما
ه    إ ال    َتْدع ونَ   َمنْ   َضل    اْلَبْحر    يف    الض ر    َمس ك م   ْنَسانَ   َمس    َوإ َذا}  وقال:  ، [67  اإلسراء:]{  إ ي    اإْل 
َْنب ه    َدَعاانَ   الض ر   ا  أَوْ   جل   َواْلَبْحر    اْلرَب     يف    ي َسري   ك مْ   ال ذ ي  ه وَ }  وقال:  ،[12  يونس:]{  قَائ م ا  أَوْ   قَاع د 
ت مْ   إ َذا  َحّت   َا  َوَفر ح وا  طَي  َبة    ب ر يح    هب  مْ   َوَجَرْينَ   اْلف ْلك    يف    ك ن ْ  اْلَمْوج    َوَجاَءه م    َعاص ف    ر يح    َجاَءهْتَا  هب 
يطَ   َأّن  مْ   َوظَن وا  َمَكان    ك ل     م نْ  تَ َنا  لَئ نْ   الد  ينَ   َله    خم ْل ص نيَ   اّلل َ   َدَعو ا  هب  مْ   أ ح   لََنك وَنن    َهذ ه    م نْ   َأجْنَي ْ
 فَ َلم ا  الد  ينَ   َله    خم ْل ص نيَ   اّلل َ   َدَعو ا  اْلف ْلك    يف    رَك ب وا  فَإ َذا}  وقال:  ،[22  يونس:]{  الش اك ر ينَ   م نَ 

يَ ه مْ   َوإ َذا}  وقال:  ،[65  العنكبوت:]{  ي ْشر ك ونَ   ه مْ   إ َذا   اْلرَب     إ ىَل   جَن اه مْ   اّلل َ   َدَعو ا  َكالظ َلل    َمْوج    َغش 
 اليت   احلالة  هذه  للا  معرفة   فطرية   على  إذ ا  األدلة   أوضح  فمن  ،[32  لقمان:]{  الد  ينَ   َله    خم ْل ص نيَ 
 اإلله.  حنو وجهه فيوجه ،واملخاطر املصائب عند اإلنسان يعيشها
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  ِمنْ   أ ْخر ج كهمْ   و اّلَله }  للا:   قال   وقد  فطرية  للا  معرفة  تكون  كيف  الثالث:   االعرتاض
ئاا  ت  ْعل مهون    ال    أهَمه اِتكهمْ   بهطهونِ  ي ْ ة    و اأْل ْبص ار    الَسْمع    ل كهمه   و ج ع ل    ش  { ت ْشكهرهون    ل ع َلكهمْ   و اأْل ْفِئد 

 ؟ [ 78 النحل:]
  على   مبين    االعرتاض  هذا  ألن  يصح؛  ال  املعرفة   فطرية   إبطال  على  اآلية   هبذه  واالستدالل

  كله،   الدين  هبذا  يولد  الطفل  أبن  يقولوا  ل  فإّنم  واجلماعة،  السنة   أهل  ملذهب  خاطئ  فهم
 به  واإلقرار وتوحيده للا معرفة  تقتضي بصورة يولد إنه  :يقولون ولكن الشرائع، تفاصيل فيعرف
 الشيء  كون  من  يلزم  وال  نفسه،  يف  مغروس  لكنه   فشيئ ا،  شيئ ا  يظهر  وهذا   كماله،  ومعرفة 

  إنه   قيل:  "وإذا  تيمية:  ابن  يقول  هذا  ويف  حلظة،  أول  من  ابدي    يكون  أن  النفس  يف  مغروس ا
 أمه   بطن  من  خرج   حني  أنه  به  املراد   فليس  ذلك،   وحنوا  حنيف    خلق  أو   اإلسالم  فطرة  على  ولد
  تَ ْعَلم ونَ   اَل   أ م َهات ك مْ   ب ط ون    م نْ   َأْخَرَجك مْ   َواّلل   }  يقول:  تعاىل  للا  فإن  ويريده،  الدين  هذا  يعلم
ئ ا   فطرته   ولكن  [ 78  النحل:]{  َتْشك ر ونَ   َلَعل ك مْ   َواأْلَْفئ َدةَ   َواأْلَْبَصارَ   الس ْمعَ   َلك م    َوَجَعلَ   َشي ْ

  وحمبته   خبالقه  اإلقرار   تستلزم  الفطرة  فنفس  وحمبته.  ملعرفته  اإلسالم،  لدين  موجبة   مقتضية 
 الفطرة  كمال  حبسب  شيء  بعدا  شيئ    حتصل  ومقتضاها  الفطرة  وموجبات  له،  الدين  وإخالص

 .( 1)املعارض" عن سلمت إذا
  يتعارض  ألنه  ؛والدته  منذ  اإلنسان  عند   ق اشمتحق    الفطرة  مقتضى  يكون   أن  إذن  يلزم  فال

  لقةخ    على  اإلنسان  يولد  وإمنا   التكليف،  أصل  مع  يتعارض   كما  البشرية،  النفس  واقع  مع
  أصلها  عن  يصرفها ما للفطرة يعرض ل  ما فشيئ ا شيئا للا معرفة  تقتضي  ة ل  ب  وج  

 ، الكتب  وأنزل  الرسل  أرسل  بل  وحدها،  ابلفطرة  وتعاىل  سبحانه  للا  يكتف  ل   ولذلك
 الفطرة  نفس  أن  ثبت  "إذا   تيمية:  ابن  يقول  عنها،  للحجب  مزيلة   الفطرة،  لتلك  مؤيدة  وكلها

 بتحصيل  مستقلة   أحد  كل  فطرة  تكن  ل   وإن  بذلك،  املقصود  حصل  وحمبته  ملعرفته  مقتضية 
 والتخصيص،  كالتعليم  للفطرة  معني  سبب  إىل  ذلك  حصول  يف  منهم  كثري  حيتاج  بل  ذلك،

 للا   معرفة   من  لفطرةا  موجب  إىل  الناس  ودعوا  الكتب،  وأنزل  الرسل،  بعث  قد  للا  فإن

 

والنقل(  1) العقل  تعارض  واحلكمة  وينظر:    (. 383/  8)  درء  والقدر  القضاء  العليل يف مسائل  شفاء 
 . (289-288ص: والتعليل، البن القيم )
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 املقتضى  من  فيها   ملا  ورسله،  هلل  استجابت   وإال  الفطرة،  مينع  مانع  حيصل  ل  فإذا  وتوحيده،
   لذلك.

  يكون   أمه  ولدته   حني  أنه  به   املراد  ليس  «الفطرة   على   يولد  مولود   كل »  قوله:  أن  ومعلوم
ا  ابهلل  عارف ا  اَل   أ م َهات ك مْ   ب ط ون    م نْ   َأْخَرَجك مْ   َواّلل   }  يقول:  للا  فإن  ذلك،  يعقل   حبيث   له  موحد 

ئ ا   تَ ْعَلم ونَ   نعلم  وحنن  [78  النحل:]{  َتْشك ر ونَ   َلَعل ك مْ   َواأْلَْفئ َدةَ   َواأْلَْبَصارَ   الس ْمعَ   َلك م    َوَجَعلَ   َشي ْ
  أن   تقتضي  الفطرة  على  والدته  ولكن  األمر،  هبذا  معرفة   عنده  ليس  الطفل  أن    ابالضطرار

 من  حصل   واإلرادة  العلم  قوة  فيه  حصل  فكلما  حبسبها.  وتستوجبه  ذلك،   تقتضي  الفطرة
 ودفع   املنافع  جلب  حيب  أنه  على  ولد  أنه  كما  ،ذلك  يناسب  ما  له  وحمبتها  برهبا  معرفتها
 السبب   وذلك  سبب  على  توقف  سواء  الفطرة،  موجب  فحصول  وحينئذ  حبسبه،  املضار
 لبعضها   يتفق  قد  ولكن  املقصود،  حيصل  التقديرين  على  يتوقف،  ل   أو  خارج،  من  موجود
 الفطرة.  مقصود حيصل فال مانع، وجود  أو  الشرط فوات

  فاملقتضى   املعارض،   عدم  روقد    النفس  يف  قائم ا  لذلك  املقتضى  كان  إذا   أنه  املعلوم  ومن
  يفسدها   من  هلا  يصل  ل  إذا  السليمة   الفطرة  أن  فعلم  مقتضاه،  جيب  املقاوم  املعارض  عن  السال

  الارج   املصلح  وال  الارج  املفسد  حيصل  ل  إذا  أنه  املقصود  له...  عابدة    ابلصانع  مقرة    كانت
 إذ  زائل،  واملانع  قائم،  النافعة   واإلرادة  للعلم  فيه  املقتضي  ألن  ؛للصالح  مقتضية   الفطرة   كانت
 مقتضاه.  وجود جيب

 يف   التام  املقتضي  وجود  على  فصل  من  سبب  بدون  اإلقرار  بوقوع  استدالل  واألول
  أن   هنا  املقصود  وليس  مقتضاه،  حصول  على  التام  املقتضي  بوجود  استدالل  وهذا   الفطرة،
 كما   وجوده   تقتضي  الفطرة  إن  بل  ممتنع،  هذا  فإن  أحد،   لكل  وجوده  جيب  التام   املقتضى
 يعرض  قد  لكن  الشرب،  وجود  للزم  املانع  له  يعرض  ل  فلو  أمه،  لنب  شرب  الصيب  فطرة  تقتضي

 هو   لربه  العبد  وحب  لبنها،  شرب  عن  نفوره   يوجب  ذلك  غري  أو  أمه  يف  أو  فيه  مرض  له
 . (1) أمه" للنب  حبه فيها  فطر مما أعظم فيه، مفطور

 عليها؟  تستدلُّون فلم  فطرية للا  معرفة كانت  إذا الرابع:  االعرتاض
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  وجود   على  نستدل  أننا  دام  وما  عليها،  ال  هبا  يستدل    والبدهيات  الضروريت  أن  واملعىن
  بدهية،   فطرية   ال  نظرية   وجوده  معرفة   فإن    ،الكرمي  القرآن  يف  عليه  االستدالل   جاء  وقد  للا،

 هو  وإمنا  بضروري  ليس  تعاىل  ابهلل  العلم  أن  على  يدل  "والذي  اجلبار:  عبد  القاضي  يقول
 أن  فيجب  مستمرة،  ووترية  واحدة  طريقة   على  نظران  حبسب  يقع  أنه  ثبت  قد  ما  اكتسايب

امتول    يكون  من  أيضا  املعرفة   تكون   أن  فيجب  ،فعلنا  من  فالنظر  كذلك  كان  وإذا  نظران،  عن  د 
 يكون   أن  جيز  ل  فعلنا  من  كان   فإذا  ،املسبب  فاعل  نو يك  أن  ينبغي  السبب  فاعل  ألن  ؛فعلنا

   .(1)قبلنا" من ال فينا  حيصل ما  هو الضروري  ألن  ؛ضروريً 
 أوجه:  من غلطه وبيان
 على   يستدل  اجلبار  عبد  القاضي  نإ  إذ   املطلوب،  على  مصادرة  هذا  أن  األول:   الوجه

  خمتلف   نقطة   وهي  واستداللنا،  فعلنا  هو  الذي   النظر  خالل  من  فقط  تقع  أبّنا  املعرفة   نظرية 
 !فطرية؟  ليست للا معرفة  أن على للداللة  مقدمة  تكون فكيف وبينهم، بيننا فيها

 نظر   إىل  فيحتاج  ،الناس  بعض   على  ختفى   قد  البدهية   األمور  أن  سبق تقرير  الثاين:   الوجه
 وبقدر  فطرته،  فسدت  ملن  عليها   يستدل  للا  معرفة   فطرية   قضية   فإن  عليه  وبناء  واستدالل،

 للا.  وجود على االستدالل إىل تكون حاجتنا  الفطرة فساد
 كثرة  ابب  من  عليه  أدلة   وجود  وبني  بدهًيا   الشيء  كون  بني  منافاة  ال  الثالث:   الوجه

 على   للا  وجود  أدلة   نقصر  ل   أننا  ذلك  ،فطرته   فسدت  من  على  احلجة   وإقامة   وتواردها،  األدلة 
  كون  بني  منافاة  "وال  تيمية:  ابن   يقول  هذا  ويف  صحيح،  دليل  بكل  قلنا   وإمنا  فحسب،  الفطرة
 .(2) أدلة"  عليه  ويكون  والضرورة ابلبديهة   يعلم الشيء

 معذوراا   يكون  أن  هلا  العادم  على  لوجب  ضرورية  الفطرة   كانت  لو  اخلامس:   االعرتاض
 املعرفة. تلك يعطه ل  للا ألن

  يكون   أن  جيوز  ال  تعاىل  ابهلل   العلم  أن  على  يدل  "ومما  اجلبار:  عبد  القاضي  يقول  هذا  ويف
 الصم   عند  ذلك  ألن  معذور ا؛  يكون  أن  له  العادم  يف  لوجب  ضروري  كان  لو  أن ه  هو  ضروري
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 أن   كلهم  يف  يوجب  وهذا  فال،  وإال  كان  تعاىل  للا  اختار   إذا  حّت  تعاىل  للا  على  موقوف
 . (1)عليه" معتمد الوجه وهذا املعارف، من ذلك وغري للا معرفة  تركهم يف معذورين يكونوا

  ألوجه:  صحيح غري وهذا
 قول  معذورا"  يكون  أن  له  العادم  يف  لوجب  ضروري  كان  "لو  قوله:  أن    األول:   الوجه
 بقاء   مع  الفطرة  تلك  تفسد  وإمنا  أحد،  يعدمه  ال  أن   ابلضرورة  يعين  ضروري   كونه  فإن  متناقض،

 يقتضي   الناس  بعض   من  ذلك  فمنع  للا،  اختيار  على  موقوفة   للا  معرفة   إن   وقوله:  أصلها،
  العباد  أفعال  خلق  مبسألة   تتعلق  وإمنا  مسألتنا،  أبصل  تتعلق  ال  أخرى  مسألة   فتلك  إعذارهم،

 كفر   أو  معصية   كل  يف  ذلك  قول  ميكنهم  وإمنا  الفطرة،  على  ذلك  يقتصر  وال  اإلهلي،  والعدل
 لكن   ، املسألة   هذه   على  الرد  معرض  هنا  وليس   واجلماعة،  السنة   أهل  مذهب  على  بناء  أكرب
 ومعاقبته  وإرادته،  العبد  ابختيار  أيض ا  ويتعلق  للا،  مبشيئة   يتعلق  فعل  أي  إن  ابختصار:  يقال
 خارجية   مبؤثرات  مرتبط  الفطرة  فساد  ولذلك   وإرادته،  ابختياره  فعله  الذي  فعله  على  بناء

 ذلك. وغري اجملتمعي  والتأثري احمليطة  كالبيئة   مكتسبة،
  أوجهها،  كل   من  املسألة   يف  به  يلزمنا  أن   جيب  فإنه  مبذهبنا  يلزمنا  حني  أنه  الثاين:   الوجه

 فنقول:   ألانس،  يعطها  ل  وللا   للا  ابختيار  حاصلة  املعرفة  ألن  اإلعذار  يوجب  حني  فإنه
 ترتيب  يعرفون  وال  إليه،  يهتدون  فال  أانس  منه  حرم  وقد   للا  ابختيار  حاصل  النظر  وكذلك

 تتعلق  اإلعذار  قضية   أن  ذلك  معذورين،  غري  أو   معذورون  إّنم   نقول:  ال  ذلك  ومع  مقدماته،
 ومشيئته. للا  اختيار غري أخرى أبمور

 : وأخريا
 يرفضون  املتكلمني  أن  العجيب   ومن  عليه،  وأكدت  للا   معرفة   بفطرية   جاءت  الشريعة 

 ال   الواجب  النظر  نإ  إذ  يوجبونه،  الذي  النظر  يف  فطرية   أمور  إىل  يستندون  مث  للا  معرفة   فطرية 
 االستدالل  إىل  مراأل  فيتوقف  التسلسل،  إىل   يؤدي  ذلك  ألن   ؛نظرية   أمور  إىل  يستند  أن  ميكن

 ألنه   وتعاىل  سبحانه  ابهلل  االعرتاف  على  متوقفة   حقيقتها  يف  وهي  والضروريت،  ابلبدهيات
 ينتهي   أن   بد  ال  العلم  فيه  ابلنظر  ينال  الذي  "الربهان  تيمية:  ابن  يقول  هذا  ويف،  مودعها  هو
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  إذ   ضروري،  علم   إىل  ينتهي  أن  بد  ال  بضروري  ليس  علم  كل  فإن  فطرية،  ضرورية   مقدمات  إىل
 املؤثرات   يف  التسلسل  أو  القبلي،  الدور  لزما  دائم    نظرية   مبقدمات   أثبت  لو  النظرية   املقدمات

  النظري  العلم  فإن  وجوه،  من  العقالء  واتفاق  ابلضرورة  ابطل  وكالمها  ،ابتداء  له  حمل  يف
 املقدمات  تلك  كانت  لو   إذ  ؛النظر  بدون  معلومة   مقدمات  يف  ابلنظر  حيصل  ما  هو  الكسيب

  حادث   واإلنسان  اإلنسان،  يف  النظرية   العلوم  تسلسل  فيلزم  غريها،  على  لتوقف  نظرية   أيض ا
  علم  بعد  إال  علم  قلبه  يف  حيصل  ل   فلو  حادث،  قلبه  يف  احلاصل  والعلم  يكن،  ل  أن   بعد  كائن
  ، قلبه   يف  للا  هائ يبتد  ة أولي    بديهية   علوم  من  بد  فال  ،ابتداء  علم  قلبه  يف  حيصل  ال  أن  للزم  قبله

 . (1)إليها" ينتهي أن الربهان  وغاية 
  صرف  املتكلمني بعض  يستطع ل النفس يف ابرز  حضور  هلا كان  ملا  للا معرفة  فطرية  إن مث
 يقول   املسألة،  من  العام  موقفهم   خيالف  مبا  حجيتها  وأثبت  هبا،  أقر  بل  عنها،   النظر

 االستدالل   وهو  ، تعاىل  الصانع  إثبات   يف  طريقني  املتكلمون  سلك  "وقد  الشهرستاين:
 املمكنات   إبمكان  االستدالل  وهو   آخر  طريق ا  األوائل  وسلك  صانع،  حمدث  على  ابحلوادث

 وبديهة.  ضرورة االستدالل جهة  يف واحد كل  ويدعي ،اإلمكان طريف ألحد  مرجح على
 ما  دون  املقدمات  تقدمي  بعد  اإلمكان  عليه  دل  أو  احلدوث  به  شهد  ما  أقول:  وأان
 إليه   فريغب  احلاجات،  منتهى  هو  مدبر  إىل  ذاته  يف  احتياج   من  اإلنسانية   الفطرة  به  شهدت

 يف   إليه  ويفزع  عنه،  يعرض  وال  إليه  ويتوجه  عنه،  يستغىن  وال  به  ويستغىن   عنه،  يرغب  وال
 الواجب   إىل  الارج  املمكن  احتياج  من  له   أوضح   نفسه   احتياج  فإن  واملهمات،  الشدائد
 هذا   على  التنزيل  هذا  يف  سبحانه  اللق  تعريفاته  كانت  هذا  وعن  احملدث،  إىل  واحلادث
يب    أَم نْ }  املنهاج: يك مْ   َمنْ   ق لْ }  ،[62  النمل:]{  َدَعاه    إ َذا  اْلم ْضَطر    جي    اْلرَب     ظ ل َمات    م نْ   ي  َنج  
 َمعَ   أَإ َله    َواأْلَْرض    الس َماء    م نَ   يَ ْرز ق ك مْ   َوَمنْ   ي ع يد ه    مث     اْلَْلقَ   يَ ْبَدأ    أَم نْ }  ،[63  األنعام:]{  َواْلَبْحر  

 على   اخللق  تعال   اّللّ   خلق»  :صلى للا عليه وسلم  النيب  قال  هذا  وعن  ،[64  النمل:]{  اّلل   
 من  االحتيال  وذلك  ،االحتياج  ضرورة  هي  املعرفة   فتلك  ،«عنها  الشيطان  فاجتاهلم  ، معرفته
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 . (1) "االحتياج ونفي االستغناء تسويله هو الشياطني
 وسلم. وصحبه آله وعلى حممد، نبينا على للا وصلى
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