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  ـــــــةدمــاملق
احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني ، سيدنا حممد 

  وعلى آله وصحبه أمجعني ، وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنني ، وبعد ..

يف علم تعد مسألة أفعال العباد ومن فاعلها على احلقيقة مسألة بالغة األمهية 
الكالم ، ويف جممل الفكر اإلسالمي ، بل واإلنساين بصفة عامة ، وهي من املسائل اليت 
اهتم الباحثون ا قدميا وحديثًا ، وترجع أمهيتها إىل كوا تتعلق بعموم قدرة اهللا تعاىل 
وانفراده باخللق واإلجياد ونفاذ مشيئته وإرادته ، وكوا األساس الذي عليه يتم حتديد 
عالقة العبد بربه ، ومسؤوليتـه عن أعمالـه ، وتكليفه بالطاعات واجتناب املعاصي ، 

  ومن مث ثوابه أو عقابه .

وليس البحث يف هذه املسألة والوصول إىل رأي قاطع فيها باألمر اهلني، وذلك 
لتعارض ظاهر النصوص الدالة على عموم قدرته تعاىل،وانفراده باخللق واإلجياد مع 

ليت تثبت قدرة اإلنسان على خلق أعماله ومسؤوليته عن كسبه،وهو التعارض النصوص ا
  الذي تشري إليه آيات من الكتاب العزيز واألحاديث النبوية .

فهناك آيات تدل على عموم قدرته تعاىل ، وأنه اخلالق لكل األفعال مبا فيها أفعال 
[ القمر آية  شيٍء خلَقْناه بِقَدرٍ  إِنا كُلَّ كقوله تعاىل : ، وأنه قد سبق القدر اإلنسان 

واللَّه  وقوله تعاىل :  ]٨[الرعد آية:وكُلُّ شيٍء عنده بِمقْدارٍ  ] وقوله تعاىل: ٤٩: 
قُلِ اللَّه خالق كُلِّ  ، وقوله تعاىل:] ٩٦[الصافات آية :خلَقَكُم وما تعملُـــونَ 

خالق كُلِّ شيٍء  : وقوله تعاىل، ]  ١٦[الرعد آية :  حد الْقَهار شيٍء وهو الْوا
 وهدبفَاع  : تتضمن هذا املعىن . اليت] إىل غري ذلك من اآليات  ١٠٢[ األنعام آية              

عن كسبه كقوله تعاىل اكتسابا ، وأنه املسئول إلنسان ل أنوهناك آيات تدل على 
: ِّكَللَا ي تبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسا إِلَّا وفْسن اللَّه ف  البقرة آية]
] ، وقوله تعاىل :  ٢٧[ يونس آية: والَّذين كَسبوا السيئَات  ]، وقوله تعاىل:٢٨٦:
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  فَبِم ةيبصم نم كُمابا أَصمـويو يكُمدأَي تبريٍ ا كَسكَث نفُو عع  : الشورى آية ]
١ ( ] ٣٠ (   .  

النبوية ، فهناك أحاديث تدل على  األحاديثوكذلك جند هذا التعارض يف ظاهر 
قوله كاإلنسان مقدرة منذ األزل ، وأن اإلميان والكفر مقدران منذ األزل ،  أفعالأن 

ة وبعمل أهل اجلنة يعملون ، عليه السالم فيما يرويه عن ربه تعاىل : " خلقت هؤالء للجن
  .  ) ٢ ( وخلقت هؤالء للنار وبعمل أهل النار يعملون "

وهناك أحاديث تدل على قدرة اإلنسان وكسبه ألعماله كقوله عليه السالم:"كل 
  . ) ٤ (  ) ٣ ( " ميجسانه مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو

النصوص املتعلقة بتلك املسألة أن كثر اخلالف  ظاهر تلك يفونظرا هلذا التعارض 
اليت تدل على أن  باآليات و األحاديثمتسك البعض إذ بشأا ، وتعددت اآلراء فيها ، 

اإلنسان جمرب يف مجيع أفعاله وأن اهللا هو اخلالق جلميع األفعال مبا فيها أفعال اإلنسان 
تؤكد حرية اإلنسان ومسؤوليته اليت  اآليات و األحاديثباالختيارية ، ومتسك آخرون 

  عن أعماله ، وقضوا حبرية اإلنسان واختياره .

وهكذا نظر كل فريق إىل جانب من املسألة مستعينا بالنصوص اليت تؤيد موقفه 
وتؤكد وجهة نظره دون نظر إىل النصوص اليت تؤيد املوقف املعارض إىل أن جاء الشيخ 

رب والقائلني باالختيار ، واجلمع بني التوحيد يف األشعري فحاول التوسط بني القائلني باجل
                                                

نشر مركز  –البن رشد  ١٨٧،  ١٨٦الكشف عن مناهج األدلة يف عقائد امللة صراجع :   ) ١ ( 
  م .٢٠٠٧الطبعة الثالثة  –بريوت  –دراسات الوحدة العربية 

  باب النهي عن القول بالقدر . ٨٩٩،  ٨٩٨/  ٢أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ   ) ٢ ( 
اجلامع  – ١٣١٩رقم  ١/٤٦٥املشركني  أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز باب ما جاء يف أوالد  ) ٣ ( 

 –نشر دار ابن كثري  –الصحيح املختصر من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه 
  هـ .١٤٠٧الطبعة الثالثة  –بريوت 

  .١٨٧راجع : الكشف عن مناهج األدلة يف عقائد امللة ص  ) ٤ ( 
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النصوص يف  بني ظاهراخلالقية وإثبات مسؤولية اإلنسان عن أعماله ، وإزالة التعارض  
هذه املسألة ، فكانت مقالته يف الكسب واليت تعين أن اهللا خالق الفعل والعبد كاسب له 

ته تعاىل وانفراده باخللق وتلك ، فجمع ذه املقالة بني النصوص اليت تؤكد عموم قدر
  اليت تؤكد قدرة العبد على أفعاله ومسؤوليته عنها .

ولكن كانت هذه املقالة عرضة النتقادات وجهت إليها من قبل خصوم الشيخ من 
املعتزلة والفالسفة ، األمر الذي جعل أصحاب الشيخ وتالميذه حياولون تطوير هذه 

االنتقادات ، وتعددت حماوالم يف ذلك وتنوعت ، املقالة مبا يدفع عنها تلك الشبه و
كمحاولة الباقالين ، واإلسفراييين ، واجلويين ، ولكن تبقى حماولة اجلويين هي األشهر 

  واألكثر تداوالً بني املتكلمني والفالسفة ، وذلك ألمور منها :

البناء أوالً : أن اجلويين يعد املنظر احلقيقي للمذهب األشعري ، إذ أعاد تأسيس 
  الكالمي للمذهب وفق قواعد أقيمت على الرباهني املنطقية واألدلة العقلية .

ثانياً : أن التطور احلقيقي للمذهب األشعري بصفة عامة ، ويف أفعال العباد 
ونظرية الكسب بصفة خاصة كان على يد اجلويين ، وهو يف ذات الوقت يعرب عن تطور 

  موقف اجلويين من أفعال العباد .

لثاً : أن هذا التطور الذي قدمه اجلويين يف أفعال العباد ، أحدث هزة كبرية يف ثا
أوساط األشاعرة ، وبسببه ام اجلويين من قبل متأخري األشاعرة ، باخلروج على 

  مذهب األشعري ومتابعته للفالسفة واملعتزلة .
عنوان [ وقد كانت هذه األمور هي الدافع ألن أكتب حبثًا يف هذه املسألة حتت 

تطور موقف إمام احلرمني اجلويين من أفعال العباد ] مستخدما يف ذلك املنهجني : 
  التحليلي ، والنقدي ، وقد بين البحث على مقدمة ، ومتهيد ، وأربعة مباحث ، وخامتة .

  ففي املقدمة : حتدثت عن أمهية املوضوع ، وأسباب اختياره ، وخطة البحث .

  مام احلرمني اجلويين ، واملقصود بتطور موقفه .ويف التمهيد : عرفت بإ
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أما املبحث األول : فجاء بعنوان : " مذاهب علماء الكالم يف أفعال العباد " وفيه  
  عرضت ملذهب اجلربية ، واملعتزلة ، واألشاعرة ، وأدلة كل منهم على مذهبه .

يه حتدثت وأما املبحث الثاين : فعنونت له بـ " نظرية الكسب عند األشعري" وف
  .  عن رأي األشعري يف أفعال العباد ، وعن مقالته يف الكسب 

وأما املبحث الثالث : فقد كان عنوانه : " أفعال العباد عند إمام احلرمني اجلويين " 
من اإلرشاد إىل العقيدة النظامية " وفيه حتدثت عن رأي اجلويين يف املرحلة املتقدمة من 

ري على التقليد األشعري ، مث رأيه يف املرحلة املتأخرة فكره وحياته ، وهي مرحلة الس
وهي مرحلة الترقي عن مراتب التقليد يف قواعد التوحيد ، مث حتدثت عن أسباب تطور 

  موقف اجلويين من أفعال العباد ، وحمور التطور .

وأما املبحث الرابع : فقد كان عنوانه: " موقف متأخري األشاعرة من تطور 
من أفعال العباد " وفيه ذكرت آراء بعض املتأخرين من األشاعرة يف رؤية موقف اجلويين 

  اجلويين ألفعال العباد .

  مث كانت اخلامتة واليت أمجلت فيها نتائج البحث .
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  متهيــد  
  أوالً : اجلويين : " حياته وآثاره " :

يوسف هو إمام احلرمني ، وشيخ الشافعية ، أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا بن 
  . ) ١ ( بن حممد بن عبد اهللا بن يوسف بن حممد بن حيويه اجلويين"

أشهر رجال الفكر اإلسالمي يف القرن اخلامس اهلجري ، وعلم من أعالم 
  الدراسات الفقهية واألصولية والعقدية ، واملنظر احلقيقي للمذهب األشعري .

ن بنيسابور من أعمال ولد يف العقد الثاين من القرن اخلامس اهلجري يف بلدة جوي
، وهو ابن  ) ٢ ( خرسان ، وبالتحديد يف الثامن عشر من حمرم سنة تسعة عشر وأربعمائة

اإلمام أيب حممد عبد اهللا بن يوسف، امللقب بركن اإلسالم ، كان عاملًا فقيها أصوليا ، 
  . ) ٣ ( صاحب تصانيف كثرية

ى والده التفسري واحلديث بدأ اجلويين حياته العلمية من بيت أهله ، فقرأ عل
، وأخذ عن آخرين غريه ، فظهرت  ) ٤ ( والفقه ، واألصول ، واألدب ، ومجيع مصنفاته

                                                
وما بعدها ، حتقيق : حممود  ١٦٥/  ٥ربى للسبكي انظر ترمجة اجلويين يف طبقات الشافعية الك  ) ١ ( 

بريوت ، وسري أعالم  –نشر دار إحياء الكتب العربية  –حممد الطناحي ، عبد الفتاح حممد احللو 
 –وما بعدها ، حتقيق : شعيب األرنؤوط ، حممد نعيم العرقسوس  ٤٦٨/  ١٨النبالء للذهيب 

 ١م ووفيات األعيان البن خلكان ١٩٨٩هـ / ١٤٠٦الطبعة الثالثة  –بريوت  –مؤسسة الرسالة 
  م .١٩٩٣بريوت  - دار صادر –، حتقيق د/ إحسان عباس  ٣٦١/ 

، وهوامش  ١٦٨/  ٥، وطبقات الشافعية الكربى  ٤٦٨/  ١٨راجع : سري أعالم النبالء للذهيب   ) ٢ ( 
ان ، الطبعة مكتبة اإلمي – ١٣على العقيدة النظامية لألستاذ الدكتور/ عبد الفضيل القوصي ص

  الثانية .
، طبعة دمشق  ٢٧٨ابن عساكر: تبيني كذب املفتري فيما نسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري ص  ) ٣ ( 

  هـ .١٣٤٧
  . ٣٦١ص  ١راجع : وفيات األعيان البن خلكان جـ   ) ٤ ( 
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براعته يف العلوم ، وصار من األئمة احملققني ومل يتجاوز سنه العشرين حىت حل حمل والده  
  . ) ١ ( يف التدريس بعد وفاته

من سنة سبع وأربعني  ) ٢ ( جاور مكة أربع سنوات يدرس و يفيت وينشر العلم
وأربعمائة ، وهي السنة اليت وقع فيها اخلالف بني أهل السنة والشيعة اليت كانت تسيطر 
على احلكم ، وفيها نزح إمام احلرمني عن نيسابور إىل أرض احلجاز ، وأقام بني مكة 

سابور سنة واملدينة يدرس وجيمع طرق املذهب ، وهلذا لقب بإمام احلرمني ، مث عاد إىل ني
إحدى ومخسني وأربعمائة ، وهي السنة اليت سقطت فيها الدولة البويهية الشيعية ، 
وقامت على أنقاضها الدولة السلجوقية التركية ، وقد كانت دولة سنية فأعادت ألهل 

، وبقي على  ) ٣ ( السنة مكانتهم وأعادوا إمام احلرمني إىل التدريس باملدرسة النظامية
 ) ٤ ( ثالثني سنة قضاها يف الدرس والبحث والتأليف واملناظرة واخلطابة ذلك قريبا من

 ربيع اآلخر سنة مثان وأربعني وأربعمائة ، ودفن حىت وافته املنية يف اخلامس والعشرين من
  .رحم اهللا إمام احلرمني.) ٥ (مث نقل بعد ذلك إىل مقربة احلسني فدفن جبوار والده يف داره،

  آثــاره :

ؤرخون أن للجويين مؤلفات عدة ومتنوعة، منها: الشامل يف أصول الدين يذكر امل
، واإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد ، والنهاية يف الفقه ، والورقات يف الفقه 
، والربهان يف أصول الدين ، وغياث األمم يف التياث الظلم ، ومغيث اخللق يف ترجيح 

                                                
  . ١٦٩/  ٥راجع : طبقات الشافعية الكربى   ) ١ ( 
  . ١٧٠/  ٥نفس املرجع   ) ٢ ( 
، ونشأة  ١/٣٦١، ووفيات األعيان البن خلكان  ٥/١٧٠راجع : طبقات الشافعية الكربى   ) ٣ ( 

دار الكتاب اللبناين الطبعة األوىل  ٣٧٣،  ٣٧٢األشعرية وتطورها : د / حممد جالل موسى ص 
  هـ . ١٣٩٥

  . ٣٧٣د / حممد جالل موسى : نشأة األشعرية وتطورها ص   ) ٤ ( 
  . ٤٧٦/  ١٨لنبالء الذهيب : سري أعالم ا  ) ٥ ( 
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عي ، ومنها : ملع األدلة ، والعقيدة النظامية ، وهي آخر القول احلق ، وهو يف فقه الشاف 
  . ) ١ ( مؤلفاته

وما يعنينا من هذه املؤلفات ما كان منها يف علم الكالم كالشامل يف أصول الدين 
، واإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد ، وملع األدلة ، والربهان يف أصول الدين 

خالهلا ميكن الكشف عن التطور الذي أحدثه اجلويين يف  ، والعقيدة النظامية ، إذ من
  املذهب األشعري فيما يتعلق بأفعال العباد ، وعن تطور موقفه من أفعال العباد .

  ثانيا : املقصود بتطور موقف اجلويين :

جيدر بنا قبل أن نبني ما املقصود بتطور موقف اجلويين ، أن نبني معىن التطور يف 
تطور الفكري بوجه عام ، وذلك ألن تطور املوقف مبين يف األصل على اللغة ، ومعىن ال

  التطور الفكري .
والتطور يف اللغة : يعد مصطلحا جديدا على املعاجم والقواميس العربية حيث مل 
يرد يف املعاجم القدمية إال لفظ " طور" الذي ورد يف القرآن الكرمي يف صيغة اجلمع " 

  . ) ٢ ( أطوار"

لفظ " طور" ليدل على معىن " التارة " فتقول : طورا بعد طور، أي : فقد جاء 
تارة بعد تارة ، والناس أطوار ، أي أخياف على حاالت شىت، ، وقد جاء لفظ " طور" 

[ نوح آية  وقَد خلَقَكُم أَطْوارا   ليدل أيضا على معىن احلال والضرب ، قال تعاىل:
  . ) ٣ ( لفة "] أي ضروبا وأحواالً خمت ١٤

                                                
  . ١٨/٤٧٥، وسري أعالم النبالء للذهيب  ١٧١،  ١٧٠/  ٥راجع : طبقات الشافعية الكربى   ) ١ ( 
نشر الس األعلى للشئون  – ٣٨٩موسوعة الفلسفة اإلسالمية ص -د / حمفوظ عزام : التطور   ) ٢ ( 

  القاهرة . –اإلسالمية 
هـ،  ١٤١٤طبعة  –بريوت –دار صادر – ٥٠٧ص ٤لسان العرب البن منظور مادة طورج   ) ٣ ( 

  للدكتور حمفوظ عزام . ٣٨٩وموسوعة الفلسفة اإلسالمية،حبث التطور ص

٨٠٤



      
 ٩ 

أما يف املعاجم احلديثة ، فقد اشتق احملدثون من كلمة " طور" فعلني مها : " طور"  
و" تطور" مبعىن حول من طور إىل طور آخر ، وحتول من طور إىل آخر ، مث اشتقوا منهما 

  . ) ١ ( " مصدرين مها " التطوير" ، و" التطور

يعين التحول أو "التغري التدرجيي ، وعلى هذا ميكن القول بأن التطور يف اللغة 
سواء ذلك الذي حيدث يف بنية الكائنات احلية وسلوكها ، أو الذي حيدث يف تركيب 

  . ) ٢ ( اتمع والعالقات والنظم السائدة فيه "

ور الفكري " هو ذلك الضرب ـول بأن التطـوقياسا على هذا املعىن ميكن الق
ر يف أناة وتدبر مراجعا قواعد تفكريه ـله املفكمن اجلهد اإلرادي العقلي الذي يبذ

وأسس رؤيته ، حبيث تنتهي به تلك املراجعة إىل مواقف خمتلفة كثريا أو قليالً عن مواقفه 
    .  ) ٣ ( السابقة "

أما تطور املوقف والذي هو نتيجة للتطور الفكري فيعين : تعديل املفكر أو حتوله 
ا يف مراحل متقدمة من حياته أو فكره إىل مواقف عن مواقفه السابقة واليت عرب عنه

  .  واإلتباعأخرى يرى أا األسلم واألحق بالتبين 

وعلى ذلك ميكن القول بأن املقصود بتطور موقف اجلويين : هو التحول عن آراء 
أخرى يف مرحلة متأخرة  تبناها ودافع عنها يف مرحلة متقدمة من حياته و فكره إىل آراء

كره ، حظيت ذا القدر أو أكثر من التبين والدفاع عنها ، وجاءت نتيجة و فمن حياته 
  لتطوره الفكري .

                                                
م ، ١٩٩٥هـ / ١٤١٥القاهرة  –جممع اللغة العربية  – ٣٩٦راجع : املعجم الوجيز ص  ) ١ ( 

  . ٣٨٩وموسوعة الفلسفة اإلسالمية ص
  نفس املرجع واملوضع .  ) ٢ ( 
نشر دار  ٥حممد عبد الفضيل القوصي : تطور الفكر الكالمي عند إمام احلرمني اجلويين صد /   ) ٣ ( 

  م .٢٠٠٧هـ / ١٤٣٨الطبعة الثانية  –عمان  –الرازي 

٨٠٥



      
 ١٠ 

متعددة ومتنوعة ، وخباصة فيما يتعلق  ) ١ ( وحماوالت التطور يف الفكر العقدي 
باملذهب األشعري ، وبالذات فيما يتعلق مبسألة أفعال العباد ، فهناك حماولة الباقالين ، 

هلا أن يثبت تأثريا لقدرة العبد يف حال فعله أو صفته ، وهناك حماولة واليت أراد من خال
اإلسفراييين واليت أثبت من خالهلا تأثريا لقدرة العبد يف ذات املقدور ، وهناك حماولة 
اجلويين وهي األشهر يف تطور املذهب األشعري ، واليت تعرب يف ذات الوقت عن تطور 

  لعباد .موقف اجلويين من مسألة أفعال ا

وإذا كان موضوع البحث هو الكشف عن تطور موقف إمام احلرمني من مسألة 
 يكما يقول أستاذنا الدكتور / عبدالفضيل القوص –أفعال العباد " فإن ذلك لن يتحقق 

إال بتحديد جمرى التطور يف فكر إمام احلرمني ، عرب ترتيب مصنفاتـه ترتيبا  - 
حىت يتبني السابق من الالحق ، وحتديد املراحل  متدرجــا . حبسب زمان تصنيفها ،

اليت تعرب عنها هذه املصنفات ، وذلك ألنه بدون هذا الترتيب يكون احلديث عن التطور 
  . ) ٢ ( رمجا بالغيب وخترصا على غري هدى "

جيد أا يف  ) ٣ ( وبالنظر إىل ما كتب عن مؤلفات اجلويين يف كتب التراجم
ائمة تلك املؤلفات سردا جمردا دون حتديد الترتيب الزمين ، وهذا األغلب األعم تسرد ق

األمر كما يقول األستاذ الدكتور القوصي جيعلنا نلجأ إىل تلمس الشواهد يف مؤلفات 
اجلويين حينا ، واالستعانة باالستبطان النقدي حينا آخر ، حىت نتمكن من الترتيب الزمين 

                                                
البد من اإلشارة إىل أن املقصود بالتطور العقدي ، هو التطور يف الفهم ملسائل العقيدة ، وذلك ألن   ) ١ ( 

تة ال تقبل التطور أو التغري،انظر تطور الفكر الكالمي عند إمام القضايا العقدية هي حقائق ثاب
  ألستاذنا الدكتور/عبد الفضيل القوصي . ١٦، ١٥احلرمني اجلويين ص

راجع : تطور الفكر الكالمي عند إمام احلرمني اجلويين لألستاذ الدكتور/ عبد الفضيل القوصي   ) ٢ ( 
  . ١٦،  ١٥ص

، ووفيات ٤٧٥/  ١٨، وسري أعالم النبالء  ١٧١،  ١٧٠/  ٥لكربى راجع : طبقات الشافعية ا  ) ٣ ( 
  . ٣٦١/  ١األعيان 

٨٠٦



      
 ١١ 

  . ) ١ (هلا  
رين ميكن القول بأن مؤلفات اجلويين من الشامل ، واإلرشاد وبناء على هذين األم

، تلك  ) ٢ ( ، وملع األدلة ، هي مثار ملرحلة واحدة ، وهي املرحلة املتقدمة من فكر اجلويين
املرحلة اليت كان يسري فيها إمام احلرمني على التقليد األشعري ، والتأسيس والبناء هلذا 

  املذهب .
 القوصيكما يقول أستاذنا الدكتور / عبدالفضيل  – والسبب يف ذلك الترجيح

أن اجلويين يف اإلرشاد والشامل جيهر بالقول باحلال ويعتمد عليه يف براهينه ، ومن  - 
املعلوم طبقًا ملا ذكره الشهرستاين يف اية اإلقدام أن اجلويين كان من مثبيت احلال أوائل 

من خالل املقارنة بني األفكار اليت يف اإلرشاد ، ويتأكد ذلك  ) ٣ ( عمره مث انتهى إىل نفيه
، كاملقارنة بني عناصر قضية حدوث العامل ، أو  ) ٤ ( من جهة وملع األدلة من جهة أخرى

  . ) ٥ ( اآليات املتشاات ، فلن جند كبري فرق بني هذه املؤلفات
رب وهذه الشواهد ترجح أن تكون مؤلفات اإلرشاد ، والشامل، وملع األدلة ، تع
  عن املرحلة املتقدمة من حياة وفكر اجلويين ، وهي مرحلة السري على التقليد األشعري .

أما إذا انتقلنا إىل الربهان فإن اجلويين ال يذكر فيه شيئًا عن النظامية ، ولكنه يقول 
، وملا كان هذا ما  ) ٦ ( فيه :وأما سر ما نعتقده يف خلق األعمال فال حيتمله هذا املوضع

                                                
  . ١٦د / عبد الفضيل القوصي : تطور الفكر الكالمي عند إمام احلرمني اجلويين ص  ) ١ ( 
  . ١٦نفس املرجع ص   ) ٢ ( 
  . ١٧،  ١٦د/عبد الفضيل القوصي:تطور الفكر الكالمي عند إمام احلرمني اجلويين ص   ) ٣ ( 
 –وما بعدها حتقيق : هلموت كلوبفر ، نشر دار العرب  ٣٤/  ١راجع : الشامل يف أصول الدين   ) ٤ ( 

وما  ٨٦بدون تاريخ . وراجع : ملع األدلة يف قواعد عقائد أهل السنة واجلماعة ص  –القاهرة 
  م.١٩٨٧هـ/ ١٤٠٧الطبعة الثانية  –نشر عامل الكتب  –بعدها حتقيق : د / فوقية حسني حممود 

  . ١٦د / عبد الفضيل القوصي : تطور الفكر الكالمي ص   ) ٥ ( 
 –نشر دار الوفاء املنصورة  –حتقيق د/ عبد العظيم الديب  – ٩٠/  ١الربهان يف أصول الفقه   ) ٦ ( 

  هـ .١٤١٨الطبعة الرابعة 

٨٠٧



      
 ١٢ 

نه يف النظامية ، كما جتمع املصادر ، فإن هذا ما جيعلنا نرجح أن يكون الربهان كشف ع 
والعقيدة النظامية هي آخر مؤلفات إمام احلرمني يف  ، ) ١ ( والنظامية متقاربني زمنا

  . ) ٢ ( واليت ضمنها ما انتهى إليه من آراء يف العقيدة ،

النظامية مها من آخر ما ألف اجلويين ،  وبذلك ميكن القول بأن الربهان والعقيدة
ويعربان عن املوقف الذي استقر عليه اجلويين من آراء يف املرحلة املتأخرة من حياته 

  وفكره ، وهي كما عبر إمام احلرمني الترقي عن مراتب التقليد يف قواعد التوحيد .

رحلتني خمتلفتني وذا الترتيب ملؤلفات اجلويين ميكن القول بأن فكر اجلويين مر مب
: األوىل وهي املرحلة املتقدمة من حياته ، تلك اليت كان يسري فيها على التقليد األشعري 
، ومشلت هذه املرحلة مؤلفات : الشامل ، واإلرشاد ، وملع األدلة ، أما املرحلة الثانية : 

رقي عن وهي املرحلة املتأخرة من حياته ، تلك اليت خلع فيها رداء التقليد وطلب الت
مراتبه يف التوحيد ، ومشلت هذه املرحلة مؤلفات : الربهان ، والعقيدة النظامية ، وهذه 
املرحلة هي اليت تعبر عن تطور موقف إمام احلرمني اجلويين يف العقيدة بصفة عامة ، ويف 

  أفعال العباد بصفة خاصة .

                                                
  . ١٧د / عبد الفضيل القوصي : تطور الفكر الكالمي ص  ) ١ ( 
  . ٤٠٧د جالل موسى : نشأة األشعرية وتطورها ص د / حمم  ) ٢ ( 

٨٠٨



      
 ١٣ 

  املبحث األول 
  مذاهب علماء الكالم يف أفعال العباد

 علماء الكالم يف أن أفعال اهللا تعاىل من اإلجياد واإلعدام ، وأفعال ال خالف بني
العباد االضطرارية ، وذوات العباد وقدرهم خملوقة هللا تعاىل ، وإمنا اخلالف يف أفعال 
العباد االختيارية هل هي خملوقة هللا تعاىل وال قدرة للعبد يف هذه األفعال ، وبالتايل يكون 

ال حرية له وال اختيار ، أم هي خملوقة للعباد أنفسهم ، وبالتايل يكون  جمربا يف مجيع أفعاله
  العبد حرا خمتارا يف فعله !!

وقد نتج عن هذا اخلالف ثالثة مذاهب كالمية ، متثلت يف : اجلربية ، واملعتزلة ، 
  واألشاعرة .

  أوالً : مذهب اجلربية :

 ، وأا واقعة بقدرته تعاىل وحدها ذهب اجلربية إىل أن أفعال العباد خملوقة هللا تعاىل
، وأن العباد يف أفعاهلم كاجلمادات يف حركاا ال قدرة هلم وال اختيار، وهم يف أفعاهلم 

  . ) ١ ( كالريشة املعلقة يف اهلواء تسريها الرياح كيفما تشاء
يقول األشعري يف عرض مقالة اجلربية : " والذي تفرد به جهم أنه ال فعل ألحد 

قيقة إال اهللا وحده ، وأنه هو الفاعل ، وأن الناس إمنا تنسب إليهم أفعاهلم على يف احل
  . ) ٢ ( ااز "

فاجلربية يرون أن اإلنسان جمبور يف مجيع أفعاله ال فرق بني فعل اضطراري 
  كرعشة اليد ونبض القلب وبني فعل اختياري كالذهاب وايء والقيام والقعود .

                                                
هـ / ١٣٩٩ –طبعة : مصطفى احلليب بالقاهرة  -للشهرستاين  ٨٧/  ١راجع : امللل والنحل   ) ١ ( 

  م .١٩٧٦
القاهرة  -نشر دار احلديث –حتقيق أمحد جاد  ١٦٤مقاالت اإلسالميني واختالف املصليني ص  ) ٢ ( 

  م .٢٠٠٩/  ١٤٣٠

٨٠٩



      
 ١٤ 

كون األفعال كلها جرب ، والثواب والعقاب جرب ، وطبقًا هلذا التصور" ت 
  . ) ١ ( والتكليف أيضا جرب"

  أدلة اجلربيـة :

استدل اجلربية على مذهبهم من أن العباد جمبورون يف مجيع أفعاهلم ، وأن اهللا هو 
  اخلالق هلذه األفعال بدالئل من النقل والعقل .

  أوالً : األدلة النقلية :

تدالل على مذهبهم إىل بعض آيات من الكتاب العزيز يفيد استند اجلربية يف االس
ظاهرها أن اإلنسان جمرب يف مجيع أفعاله ، وأن اهللا سبحانه هو اخلالق جلميع أفعال العباد 

 التكوير[  وما تشاُءونَ إِلَّا أَنْ يشاَء اللَّه  االضطرارية واالختيارية، منها قوله تعاىل: 
  ] . ٩٦: [ الصافات آية واللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ  اىل: ]، وقوله تع ٢٩آية :

  ثانيا : األدلة العقلية :

استدل اجلربية على مذهبهم عقالً فقالوا: " بأن دخول مقدور واحد حتت قدرتني 
حمال ، وحينئذ إما أن يكون فعل العبد مقدورا هللا فقط ، وإما أن يكون مقدورا للعبد 

الثاين غري مسلم ، ألن الدليل من العقل والنقل قضى بأن املؤثر يف مجيع األشياء فقط ، و
، ومنها أفعال العباد هو اهللا تعاىل ، وبالتايل ال ميكن أن يكون للعبد تأثري يف شيء ما ، 

  .  ) ٢ ( فيكون مضطرا يف مجيع أفعاله "

  رد مذهب اجلربية : 

جمبورون يف مجيع أفعاهلم باطل ، ومرفوض ، إن ما ذهب إليه اجلربية من أن العباد 
                                                

  ، مرجع سابق . ٨٧/  ١امللل والنحل راجع :   ) ١ ( 
 –، حتقيق : د/ عوض اهللا حجازي  ١١١،  ١١٠أبو دقيقة : القول السديد يف علم التوحيد ص  ) ٢ ( 

  بدون تاريخ .

٨١٠



      
 ١٥ 

ملا يترتب عليه من شناعات منها : نسبة اجلور والظلم إىل اهللا تعاىل حني حياسب الناس  
على أفعال هو خالقها فيهم وال دخل هلم ا ، وكذلك كيف جيرب اهللا اإلنسان على أفعال 

ه ال تكليف ، وال فائدة من مع أنه تعاىل ال يريدها بل يكرهها ، كما أنه يؤدي إىل أن
  . ) ١ ( والعقاب على املعصية إرسال الرسل ، وال معىن لترتيب الثواب على الطاعة،

  :ويدل على بطالن هذا املذهب النص ، واحلس ، والعقل 
 جزاًء بِما كَانوا أما النص:فإن اهللا عز وجل قال يف غري موضع من القرآن:

] ، ٢[الصف آيةلم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ  وقال: ] ١٤[ األحقاف آية  يعملُونَ 
] ، فنص تعاىل  ١٠٧[ الكهف آية  إِنَّ الَّذين َآمنوا وعملُوا الصالحات  وقال : 

، وهذا دليل على أن لإلنسان قدرا من احلرية  ) ٢ ( على أننا نعمل ، ونفعل ، ونصنع
هذا يبطل مذهب اجلربية ، بل " وكل ما ورد يف القرآن الكرمي واالختيار يف أفعاله ، و

من قوله " يعلمون" "يعقلون" " يكسبون" حجة عليهم ، فلو مل يكن للعبد اختيارا كان 
  . ) ٣ ( اخلطاب معه حماالً ، والثواب والعقاب عنه ساقطني

ان يف وأما من حيث احلس والعقل : " فإن القول باإلجبار خالف ما حيسه اإلنس
نفسه ، وذلك ألن كل من رجع إىل نفسه يفرق يف نفسه بني ما يرد عليه من أمر 
ضروري ال اختيار له فيه ، وبني ما خيتاره ويضيفه إىل نفسه ، كما أن كل عاقل يفرق 
بني كل حركة ضرورية كحركة املرتعش من املرض واملرتعد من احلمى ، وبني كل حركة 

  . ) ٤ ( ومن أنكر هذه التفرقة مل يعد من العقالء " اختيارية كالذهاب وايء ،
                                                

 - ١٦د/ عبد العزيز سيف النصر : القدر وحرية اإلرادة اإلنسانية يف الفكر الكالمي اإلسالمي ص  ) ١ ( 
  م .٢٠١٣هـ / ١٤٣٤ة القاهر –نشر مكتبة اإلميان 

 –بريوت  –دار الكتب العلمية  – ٥٧،  ٥٥/  ٣ابن حزم : الفصل يف امللل واألهواء والنحل   ) ٢ ( 
  م .١٩٩٦الطبعة األوىل 

  بدون تاريخ . - ٦.د / أمحد عجيبة : من قضايا العقيدة اإلسالمية ص أ  ) ٣ ( 
، والفصل يف امللل واألهواء  ٦أمحد عجيبة ص راجع : من قضايا العقيدة اإلسالمية : للدكتور /   ) ٤ ( 

  . ٥٦،  ٥٥/  ٣والنحل 
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يف أفعاله ،  وأما ما استدل به اجلربية من آيات يفيد ظاهرها أن اإلنسان جمرب 
فيمكن محلها على األفعال االضطرارية، أو تأويلها مبا يتوافق مع قدرة اهللا املطلقة ، ومبا 

  حيقق مسؤولية اإلنسان على أفعاله.

به اجلربية من الناحية العقلية: بأن دخول مقدور واحد حتت وأما ما استدل 
قادرين حمال ، فإن هذا يصدق إذا كان تعلق كل من القدرتني باملقدور تعلق تأثري وإجياد 
، أما إذا كان تعلق قدرة البارئ بفعل العبد للتأثري ، وتعلق قدرة العبد ليس للتأثري فال 

  . ) ١ ( مانع من ذلك

  املعتزلة :ثانيا : مذهب 

على خلق أفعاله حبرية اإلنسان يف أفعاله ، وأنه ميتلك القدرة ذهب املعتزلة إىل القول 
  ، مستقلة يف ذلك .اإلنساين من حيث وجوده االختيارية ، وأن هذه القدرة تؤثر يف الفعل 

يقول القاضي عبد اجلبار : " اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد من 
م وقعودهم ، حادثة من جهتهم ، وأن اهللا عز وجل أقدرهم على ذلك ، تصرفهم وقيامه

وال فاعل هلا وال حمدث سواهم ، وأن من قال أن اهللا سبحانه خالقها وحمدثها فقد عظم 
  .   ) ٢ ( خطؤه ، وأحال حدوث فعل من فاعلني "

ما فالعبد على مذهب املعتزلة " قادر خالق ألفعاله خريها وشرها ، مستحقًا على 
يفعله ثوابا وعقابا يف اآلخرة " وأن اهللا تعاىل مرته عن أن يضاف إليه شر وظلم وفعل هو 

  . ) ٣ ( كفر ومعصية ، ألنه لو خلق الظلم كان ظاملًا ، كما لو خلق العدل كان عادالً "
                                                

  للشيخ أبو دقيقة . ١١١راجع القول السديد يف علم التوحيد ص  ) ١ ( 
للقاضي عبد اجلبار ، وشرح األصول اخلمسة ص  ٣/  ٨راجع : املغين يف أبواب التوحيد والعدل   ) ٢ ( 

محد بن احلسني بن أيب هاشم ، وحتقيق د / عبد الكرمي للقاضي عبد اجلبار ، تعليق ومجع : أ ٣٢٣
  م .١٩٨٨هـ / ١٤٠٨الطبعة الثانية  –نشر مكتبة وهبة ، القاهرة  –عثمان 

  مرجع سابق . ٦٦،  ٦٥/  ١الشهرستاين : امللل والنحل   ) ٣ ( 
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وقد قال املعتزلة بقدرة اإلنسان على خلق أفعاله االختيارية حتقيقًا للعدل اإلهلي  
التكليف وما يترتب عليها من الثواب والعقاب ، وذلك ألنه لو كانت األفعال ولقاعدة 

  خبلق اهللا لبطلت قاعدة التكليف وملا حتقق العدل اإلهلي .

  أدلة املعتزلة :

استدل املعتزلة على مذهبهم من أن العبد خالق ألفعاله االختيارية مبا لديه من 
  العقل .قدرة واستطاعة على الفعل بدالئل من النقل و

  أوالً : األدلة النقلية :

اختذ املعتزلة من اآليات القرآنية اليت تسند األعمال إىل العباد دليالً على أن 
اإلنسان هو اخلالق ألفعاله على سبيل اإلحداث واالستقالل.وقد صنفت هذه اآليات من 

  كالتايل: وهي ) ١ ( حيث الداللة يف عشرة أوجه،ذكرها الرازي يف احملصل
إِنَّ اللَّه لَا  جه األول : اآليات الدالة على إضافة األفعال إليهم كقوله تعاىل: الو

 فُِسهِما بِأَنوا مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغي  وقوله تعاىل :  ١١[ الرعد آية ، [  تعفَطَو
 يهلَ أَخقَت هفْسن لَه  وحنو ذلك . ٣٠[ املائدة آية [  

ه تعاىل : ـع وذم العاصي كقولـة على مدح املطيـجه الثاين : اآليات الدالالو
  فَّىي والَّذ يماهرإِبو  وكقوله:  ٣٧[ النجم آية [  ٌةينهر تبا كَسفْسٍ بِمكُلُّ ن 

  ] . ٣٨[ املدثر آية 

لعباد كقوله الوجه الثالث : اآليات الدالة على أن أفعال اهللا تعاىل ليست كأفعال ا
فَتبارك  ] وقوله تعاىل:  ٣[ امللك آية  ما ترى في خلْقِ الرحمنِ من تفَاوت  تعاىل: 

 نيقالالْخ نسأَح اللَّه  ١٤[ املؤمنون آية . [  
                                                

راجعة : طه م ١٩٩ – ١٩٦حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين من العلماء واحلكماء واملتكلمني ص  ) ١ ( 
  نشر مكتبة الكليات األزهرية . –عبد الرؤوف سعد 
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الوجه الرابع : اآليات الدالة على التوبيخ واإلنكار لبعض األفعال كقوله تعاىل :  
 ت فكَي ونَ بِاللَّهكْفُر  وقوله تعاىل :    ٢٨[ البقرة آية [  ةرذْكنِ التع ما لَهفَم

 نيرِضعم  ٤٩[ املدثر آية . [  

فَمن شاَء فَلْيؤمن ومن شاَء  الوجه اخلامس : آيات التهديد كقوله تعاىل : 
 كْفُرفَلْي  وكقوله تعاىل٢٩[ الكهف آية [ : ا ريصلُونَ بمعا تبِم هإِن مئْتا شلُوا ممع 

  ] . ٤٠[ فصلت آية 

وسارِعوا إِلَى   الوجه السادس : األمر باملسارعة إىل الثواب كقوله تعاىل :    
 كُمبر نم ةرفغم  وقوله تعاىل :  ١٣٣[ آل عمران آية [  ِولسلرلو لَّهوا لجِيبتاس 

  ] . ٢٤[ األنفال آية 

ه تعاىل : ـتعاذة باهللا كقولـة على االستعانة واالسـالوجه السابع : اآليات احلاث
  وابِراصو وا بِاللَّهينعتاس وإذا كان اهللا تعاىل خالق كل شيء ]١٢٨[األعراف آية

  . كاإلميان والكفر والطاعة واملعاصي،فكيـف يتصور طلب اإلعانة أو االستعاذة

الوجه الثامن : اآليات الدالة على اعتراف األنبياء بتقصريهم وإضافة ذلك إىل 
ل ] وقو٢٣[ األعراف آية  ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا  أنفسهم كقول آدم عليه السالم : 

  ] . ١٦[ القصص آية  رب إِني ظَلَمت نفِْسي  :موسى عليه السالم
الدالة على اعتراف الكفار والعصاة بأن كفرهم وعصيام الوجه التاسع : اآليات 

[ املدثر  ما سلَكَكُم في سقَر . قَالُوا لَم نك من الْمصلِّني  كان منهم كقوله تعاىل : 
٤٣ – ٤٢ . [  

ر الكفار والعصاة يف دار اآلخرة على املخالفة كقوله تعاىل: ـالوجه العاشر : حتس
 ا أَخنبونَرما ظَالا فَإِنندا فَإِنْ عهنا منرِج  ١ ( ] ١٠٧[ املؤمنون آية ( .  

                                                
م أصول الدين البن ـ، وشرح معال ١٩٩ – ١٩٦ راجع : حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين ص  ) ١ ( 

                         = 
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تلك كانت اآليات اليت استند إليها املعتزلة يف بيان أن النقل يوافق العقل ويشهد  
لرأيهم من أن العبد هو اخلالق ألفعاله ، وقد كان وجه استدالهلم أنه " إذا مل يكن للعبد 

ا أمره اهللا سبحانه وتعاىل باالستعانة يف أعماله ، واملسارعة إىل العمل فعل واختيار مل
والطاعة قبل فوات األوان ، وملا اعترف بذنبه وبتقصريه يف كثري من اآليات وبكفره يف 

صاحلًا ، مث إن  غريها ، وملا حتسر الكافر وطلب من اهللا رجوعا إىل احليــاة ليعمـل
ين واضح وعمل اهللا الذي هو خلقه بني كذلك ، وهذا عمل العبد الذي هو من خلقه ب

ما نصت عليه اآليات الدالة على أن أفعال اهللا تعاىل مرتهة عما تتصف به أفعال العباد 
من اختالف وتفاوت وظلم وقبح يترته البارئ تعاىل عن أن تنسب إليه وهو احلكيم 

  . ) ١ ( العادل الذي يستحيل يف حقه الظلم والقبح والنقص

  الرد على املعتزلة :
  ميكن الرد على ما متسك به املعتزلة من وجهني :

األول : إن هذه اآليات اليت تستندون إليها يف إثبات أن العبد خالق ألفعاله ، 
معارضة باآليات الدالة على أن مجيع األفعال بقضاء اهللا وقدره وإجياده وخلقه كقوله 

قُلِ اللَّه   : ه تعاىلـ] وقول ٩٦[ الصافات آية  تعملُونَ  واللَّه خلَقَكُم وما تعاىل : 
] ، وتتعارض أيضا مع اآليات الدالة على عموم ١٦[ الرعد آية  خالق كُلِّ شيٍء

] وقوله  ٦[ احلشر آية  واللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَدير  قدرته ومشيئته كقوله تعاىل : 
] ، وتتعارض أيضا مع اآليات املصرحة  ١٦[ الربوج آية   ما يرِيد فَعالٌ ل تعاىل : 

يضلُّ بِه  بأن اهلداية واإلضالل واخلتم والطبع هي أمور من عند اهللا تعاىل كقوله تعاىل : 
                                                                                                                   

الطبعة األوىل  –نشر دار الفتح  –، حتقيق : نزار محادي  ٣٠٦،  ٣٠٥التلمساين ص=   
  م .٢٠١٠هـ / ١٤٣١

للقاضي عبد اجلبار  ٣٧٩، واحمليط بالتكليف ص ٣٦٢ – ٣٥٥األصول اخلمسة صراجع شرح   ) ١ ( 
 –نشر الدار املصرية  –مجع : احلسن بن متوية ، حتقيق د/ عمر السيد عزمي ، د/ أمحد األهواين  –

  مرجع سابق . ٣٠٦،  ٣٠٥بدون ، وشرح معامل أصول الدين ص
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 [ ختم اللَّه علَى قُلُوبِهِم  ] وقوله :  ٢٦[ البقرة آية  كَثريا ويهدي بِه كَثريا  
  ] . ٧البقرة آية 

فهذه اآليات حممولة على حقائقها كما هو الظاهر منها ، والظواهر إذا تعارضت 
  .  ) ١ ( مل تقبل شهادا، خصوصا يف املسائل اليقينية، ووجب الرجوع إىل غريها

الثاين : إنه وإن مل نثبت للعبد اختراعا فإمنا نثبت له كسبا يف بعض األفعال كما 
] ،  ٢٨٦[ البقرة آية  لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت اب العزيزنطق به الكت

وذا اجلواب خيرج به مجيع ما متسك به املعتزلة من اآليات للتوفيق بينها وبني هذه 
  . ) ٢ ( اآليات الدالة على أن اهللا تعاىل خالق كل شيء ، وأن كل شيء بقضاء اهللا وقدره

  العقلية : ثانيا : األدلة

قدم املعتزلة أدلة عقلية تثبت أن أفعال العباد االختيارية خملوقة للعباد أنفسهم وأنه 
  ال دخل لقدرة اهللا تعاىل يف هذه األفعال ، ومن هذه األدلة :

وهو من أظهر ما  ) ٣ ( " الدليل األول: وهو ما يسمى بـ" برهان الشعور باحلرية
يقول على أن اإلنسان خالق ألفعاله االختيارية ، يتمسك به املعتزلة يف االستدالل 

"وطريقة أخرى يف أن أفعال العباد غري خملوقة وأم احملدثون هلـا القاضي عبد اجلبار:
،وهو أن هذه التصرفات جيب وقوعها حبسب قصودنا ودواعينا ، وجيب انتفاؤها حبسب 

، فلوال أا حمتاجة إلينا ومتعلقة قدراكراهتنا وصارفنا مع سالمة األحوال إما حمققًا وإما م

                                                
بدون تاريخ ، وشرح املواقف  –بريوت  –لكتب ، نشر عامل ا ٣١٦راجع : املواقف لإلجيي ص   ) ١ ( 

م ١٩٩٨هـ / ١٤١٩الطبعة األوىل  –بريوت  –نشر دار الكتب العلمية  – ١٧٧/  ٨للجرجاين 
.  

، وحمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين للرازي  ٣٠٧ابن التلمساين : شرح معامل أصول الدين ص  ) ٢ ( 
  . ١٩٨ص

  اإلسكندرية . –: البري نصري ، نشر دار الثقافة  ٦٤ص ٢انظر فلسفة املعتزلة ج   ) ٣ ( 
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  .  ) ١ ( " بنا ،وإال ملا وجب ذلك فيها 

والدليل على أن هذه التصرفات جيب وقوعها حبسب قصودنا ودواعينا هو أن 
أحدنا إذا دعاه الداعي إىل القيام ، حصل منه القيام على طريقة واحدة ووترية مستمرة 

 ) ٢ ( ه موقوفًا على دواعينا ويقع حبسبها "حبيث ال خيتلف احلال فيه وهذه أمارة كون
والعلم بوقوع هذه األفعال حسب دواعينا وقصودنا وغري ذلك من أحوالنا حاصل على 
وجه ال ميكن دفعه عن النفس ومعلوم استمرار ذلك ، وكل ما نقض هذه اجلملة فيجب 

  . ) ٣ ( بطالنه "
ندرك بالضرورة وقوع األفعال منا إن ما تريد أن تقوله املعتزلة يف هذا الدليل: إننا 

حبسب دواعينا وقصدنا ، وهذا ما يدركه اإلنسان ويشعر به يف نفسه ، فإن الواحد منا 
إذا أراد القيام قام ، وإذا أراد القعود قعد ، ولوال صالحية قدرة العبد لإلجياد ملا أحس 

  ة .من النفس ذلك ، وهذا ما يدل على أن العبد خالق ألفعاله االختياري

  الرد على هذا الدليل :

وقد رد األشاعرة هذا الدليل بقوة ، ومل يروه كافيا يف إثبات صحة دعوى املعتزلة 
  ، وذلك من وجهني :

األول : وهو أن القول بأن وقوع أفعالنا حبسب قصدنا وداعينا دليل على أا 
قصده وال خلق لنا ، هذا القول غري صحيح ، وذلك ألننا " نرى من يريد الشيء وي

حيصل ما يريد وال ما يقصده ، فإنه رمبا أراد أن ينطق بصواب فيخطئ ، ورمبا أكال لقوة 
وصحة فيمرض ويضعف، ورمبا أراد القيام فيعرض له ما مينعه منه إىل غري ذلك ، فبطل 
ما ذكرمتوه  ، وصح أن فعله خلق لغريه ، يظهر على حسب مشيئة اخلالق تعاىل، وإمنا 

                                                
  . ٣٤٠، واحمليط بالتكليف ص  ٣٢٧راجع : شرح األصول اخلمسة ص  ) ١ ( 
  . ٣٣٧القاضي عبد اجلبار : شرح األصول اخلمسة ص   ) ٢ ( 
  . ٣٤٠القاضي عبد اجلبار : احمليط بالتكليف ص   ) ٣ ( 
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  .  ) ١ ( لك الفعل بعد تقدم املشيئة واخللق من اخلالق "يظهر كسبه لذ 

الثاين : إن وقوع الكسب من اخللق على حسب القصد منهم ال يدل ذلك على 
أنه خلق هلم واختراع ، أال ترى أن مشي الفرس والدابة حيصل على قصد الراكب 

خلق جري وإرادته من عدو ، وتقريب ، ووقوف إىل غري ذلك ، وال يقال إن الراكب 
الفرس وال سرعتها وال غري ذلك من أفعاهلا ، فبطل أن يكون حصول الفعل على قصد 

  . ) ٢ ( الفاعل دليل على خلقه

إن ما يريد أن يصل إليه األشاعرة من نقد هلذا الدليل ، هو بطالن داللة كون 
شياء الفعل واقع حبسب قصد اإلنسان وداعيه ، على أنه خلق له ، وذلك أن هناك من األ

ما يريدها اإلنسان وال حيصل ما يريده ، وذلك كمن أكل بغرض الصحة والقوة ، 
فضعف ومرض ، وهذا دليل على أن اإلنسان ليس خبالق أفعاله ، وأن اهللا هو اخلالق 
 ألفعالنا وقصودنا ودواعينا مجيعا والتارك خللقها يف حال انصرافنا وإعراضنا عن القصـد

  إىل فعلها واكتساا .

الدليل الثاين : يرى فيه املعتزلة أن اهللا سبحانه وتعاىل ال جيوز أن يكون هو اخلالق 
ألفعال العباد االختيارية ، ملا يف هذه األفعال من الظلم واجلور وغري ذلك من أمور تتعلق 

  باملدح والذم على الفعل ، يترته تعاىل عن الوصف ا .
أنه تعاىل ال جيوز أن يكون خالقًا  يقول القاضي عبد اجلبار : " وما يدل على

ألفعال العباد ، هو أن يف أفعال العباد ما هو ظلم وجور فلو كان اهللا تعاىل خالقًا هلا 
، ولو كان تعاىل  ) ٣ ( " –تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا  –لوجب أن يكون ظاملًا جائرا 

                                                
حتقيق الكوثري نشر مكتبة  ١٥٣ه وال جيوز اجلهل به صالباقالين : اإلنصاف فيما جيب اعتقاد  ) ١ ( 

  م .١٩٩٣هـ / ١٤١٣الطبعة الثالثة  –اخلاجني القاهرة 
  . ١٥٤الباقالين : اإلنصاف فيما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به ، ص   ) ٢ ( 
  . ٣٤٥شرح األصول اخلمسة ص  ) ٣ ( 
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، وهذا  ) ١ ( ا يتعاىل عنه القدميفاعالً للظلم لوجب أن ترجع إليه أحكام من الذم وحنوه مم 
، مما يتعاىل اهللا  ) ٢ ( ال خيتص بالظلم بل يضم مجيع القبائح من الكذب والعبث وغريمها

  . ) ٣ ( عنها وهذا يلزم كل من يقول بأن اهللا هو اخلالق ألفعال العباد "

 إذن ينطلق املعتزلة يف هذا الدليل من أحد أصوهلم ، وهو العدل والذي يستلزم
نفي الظلم واجلور عن اهللا تعاىل ، وما يتبعه ذلك من الذم والعبث مما يتعاىل اهللا 
عنه،وذلك ألنه" لو كان اهللا تعاىل خالقًا ألفعال العباد وفيها ما فيها من ظلم وجور 

فبطل ما أدى إليه وهو كونه خالقًا ألفعال  واتصافه ا باطل، ، وكذب لكان متصفًا ا
  . ) ٤ ( أن العباد هم احملدثون واخلالقون ألفعاهلم " ه وهوالعباد وثبت نقيض

  الرد على هذا الدليل :

  من وجوه ثالثة:الدليل ومل يروه كافيا يف إقامة دعوى املعتزلة وقد رد األشاعرة هذا 
األول : إن كون البارئ تعاىل خالقًا للظلم ال يعين أن يتصف تعاىل بالظلم واجلور 

وذلك ألن " اهللا تعاىل خلق الظلم ظلما للظامل به ، وخلق اجلور  كما توهم املعتزلة ،
جورا للجائر به ، وخلق الكذب كذبا للكاذب به ، كما أنه خلق الظلمة ظلمة للمظلم 
به ، وخلق الضوء ضوء للمستضيء به ، وخلق احلمرة محرة لألمحر ا ، فكما أن اهللا 

مرة لألمحر ، فكذلك خلق الطاعة طاعة للطائع خلق الظلمة لليل ، والضياء للنهار ، واحل
ا والكذب كذبا للكاذب به ، واجلور جورا للجائر به ، وال يوجب ذلك كونه جائرا 

  . ) ٥ ( وال ظاملًا وال كاذبا ، فصح ما قلناه وبطل ما قالوه "

                                                
  . ٣٧٣احمليط بالتكليف ص   ) ١ ( 
  . ٣٤٩سة صشرح األصول اخلم  ) ٢ ( 
  نفس املرجع واملوضع .  ) ٣ ( 
  . ٢٧د / أمحد عجيبة : من قضايا العقيدة اإلسالمية ص   ) ٤ ( 
  . ١٥٦الباقالين : اإلنصاف ص   ) ٥ ( 
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ة ، الثاين : إن كون البارئ تعاىل خالقًا فاعالً ال يوجب أن يتصف بالطاعة واملعصي 
ألن الطاعة صفة للطائع ، واملعصية صفة للعاصي وال يوجب ذلك وصف خالق الطاعة 
واملعصية بكونه طائعا عاصيا ، أال ترى أن األسود صفة ملن قام به السواد ، وال يكون 
صفة هللا تعاىل ، وإن كان تعاىل هو خالق السواد ، وكذلك التحرك صفة ملن له احلركة ال 

ملن  ة ، فكذلك املعصية صفة من حلت به املعصية ، والطاعة صفةصفة من خلق احلرك
  . ) ١ ( " حلت به الطاعة وال يوجب ذلك وصف خالقها بأنه طائع وال عاص

الثالث : إن الظلم والكذب واجلور ، إمنا يكون ظلما وكذبا إذا خالف األمر ، 
اخللق ، وأما اخلالق فليس  وهذا كله يصح الوصف به ملن فوقه آمرُ أمره ، وناه اه وهم

  .  ) ٢ ( فوقه آمرُ وال ناه ، فال يصح وصفه بشيء من هذا

يف االستدالل على أن اإلنسان هو اخلالق وهو عمدم الكربى الدليل الثالث : 
ألفعاله االختيارية إذ يقولون : " لو مل يكن العبد موجدا لفعله باالستقالل للزم أمور منها 

 العبدوالذم على األفعال ، إذ ال معىن للمدح والذم على ما ليس بفعل : بطالن املدح 
األوامر والنواهي ، إذ ال معىن من ليف اومنها بطالن التك :وال واقع بقدرته واختياره 

ومنها بطالن الثواب والعقاب ، إذ  :قدرته  يفلألمر مبا ال يكون فعالً للمأمور وال يدخل 
ومنها :كان خبلق املثيب وال لعقابه على ما كان خبلق املعاقب إلثابة العبد على ما وجهال 

وإنزال الكتب واحلث على وبعثة األنبياء إرسال الرسل الوعد والوعيد وبطالن فوائد 
وحيث إن هذه األمور لزمت من كون العبد  ) ٣ ( "الرذائل  و إزالة حتصيل الكماالت 

جمع عليه ، فما يؤدي إليه يكون باطالً ، ليس موجدا لفعله باالستقالل ، وهي خمالفة للم
                                                

  . ١٥٦،  ١٥٥الباقالين : اإلنصاف ص   ) ١ ( 
  . ١٥٧،  ١٥٦نفس املرجع ص   ) ٢ ( 
 – ٣٧١،  ٣٦٧بالتكليف ، ص  ، واحمليط ٣٣٥ – ٣٣٣راجع : شرح األصول اخلمسة ص  ) ٣ ( 

عامل الكتب  –حتقيق عبدالرمحن عمرية  ٢٥٣ص  ٤، وشرح املقاصد للتفتازاىن : جـ  ٣٧٨
  هـ . ١٤١٩ –الطبعة الثانية  - بريوت 
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  . ) ١ ( فيثبت نقيضه وهو أن العبد موجد لفعله باالستقالل وهو املطلوب " 

  الرد على هذا الدليل :

النافني لقدرة العبد واختياره ال إن هذه اإللزامات اليت ذكرمتوها إمنا تلزم اجلربية 
بكسبه ، و ال على من جيعل قدرته  على من جيعل فعله متعلقا بقدرته و إرادته واقعاً

  . ) ٢ (مؤثرة ال باالستقالل بل مبرجح هو مبحض خلق اهللا " 
  ثالثًا : مذهب األشاعرة :

ذهب مجهور األشاعرة إىل أن أفعال العباد خملوقة هللا تعاىل وواقعة بقدرته ، وليس 
، وذلك ألن "  لقدر العباد تأثري يف أفعاهلم ، وأن الفعل ينسب إليهم عن طريق الكسب

ومجيع املوجودات من  ) ٣ ( اهللا هو اخلالق وحده وال جيوز أن يكون خالق سواه "
 ) ٤ ( العباد وأفعاهلم وحركات احليوانات قليلها وكثريها حسنها وقبيحها خلق له تعاىل"

وبني ما  وال فرق بني ما تعلقت قدرة العباد بـهحدثت بقدرته تعاىل فاحلوادث كلها 
  . ) ٥ ( د الرب باالقتدار عليهتفر

وقد ذهب أبو إسحاق اإلسفراييين إىل أن فعل العبد االختياري واقع مبجموع 
، وذهب القاضي الباقالين إىل أن قدرة اهللا  ) ٦ ( القدرتني أي قدرة اهللا تعاىل وقدرة العبد

  . ) ٧ ( عصيةتؤثر يف ذات الفعل وإجياده ، وقدرة العبد تؤثر يف صفته من كونه طاعة أو م
                                                

  . ١١٨القول السديد ىف علم التوحيد ص  –أبو دقيقة   ) ١ ( 
  . ٢٥٤ص  ٤التفتازاىن : شرح املقاصد جـ   ) ٢ ( 
  . ١٤٤: اإلنصاف ص الباقالين   ) ٣ ( 
  نفس املرجع واملوضع .  ) ٤ ( 
  . ١٧٣اجلويىن : اإلرشاد  ص   ) ٥ ( 
  . ٣١٢اإلجيي : املواقف ص   ) ٦ ( 
، وشرح املواقف للجرجاين  ٣١٢، واملواقف ص ٩٨،  ٩٧/  ١راجع : امللل والنحل للشهرستاين   ) ٧ ( 

١٦٤/  ٨ .  
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  أدلة األشاعرة : 

استدل األشاعرة على مذهبهم من أن اهللا هو اخلالق ألفعال العباد وأنه ال أثر 
  لقدرة العبد يف فعله ، بدالئل من النقل والعقل .

  أوالً : األدلة النقلية :
استند األشاعرة يف تقرير مذهبهم إىل آيات من الكتاب العزيز تنص صراحة على 

اخلالق جلميع املوجودات ، ومنها بالطبع أفعال اإلنسان االختيارية ، وآيات أن اهللا هو 
  أخرى تفيد عموم قدرته تعاىل وأنه ال فعل إال بإرادته ومشيئته ، ومن هذه اآليات :

] وتعد هذه  ٩٦[ الصافات آية واللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ  قوله تعاىل:  – ١
 استدالهلم على أن اهللا هو اخلالق ألفعال العباد ، إذ يروا من اآلية عمدة األشاعرة يف

  أوضح األدلة اليت وردت يف الكتاب العزيز يف هذه املسألة .
وقد كان وجه االستدالل أن قالوا : أن لفظ "ما " مع ما يقع بعده يف تقدير 

ر: واهللا املصدر، فقوله " وما تعملون " أي عملكم ، ويكون املعىن على هذا التقدي
فأخرب تعاىل أنه خالق ألعمالنا على العموم ، كما أخرب أنه  ) ١ ( خلقكم وخلق أعمالكم"

  . ) ٢ ( خالق لصورنا وذواتنا على العموم
[ األنعام  خالق كُلِّ شيٍء فَاعبدوه  :  ومما استدل به األشاعرة قوله تعاىل – ٢

إلفادة أن اهللا هو املستحق للعبادة وحده ، ] ، إذ يرون أن هذه اآلية سيقت  ١٠٢آية 
ألنه هو اخلالق جلميع األشياء ، فقوله  " خالق كُلِّ شيٍء " علة مقتضية الختصاصه 
بالعبادة ، وال تكون كذلك إال إذا كان العموم املستفاد منها باقيا على حاله فيكون 

  .  ) ٣ ( ادلفظ"شيٍء" متناوالً جلميع احملدثات ومنها أفعال العب
                                                

  .٢٤٠ص  ٤شرح املقاصد جـ  –راجع   ) ١ ( 
  . ١٤٥الباقالين : اإلنصاف :   ) ٢ ( 
، ومن قضايا العقيدة  ٢٣٩،  ٢٣٨ص  ٤، وشرح املقاصد جـ  ١٤٥راجع : اإلنصاف ص  ) ٣ ( 

  . ١٥ص -اإلسالمية الستأذنا الدكتور أمحد عجيبة 
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اللَّه الَّذي خلَقَكُم ثُم رزقَكُم ثُم  ومما استدل به األشاعرة قوله تعاىل :  – ٣ 
]  ٤٠[ الروم آية  يميتكُم ثُم يحيِيكُم هلْ من شركَائكُم من يفْعلُ من ذَلكُم من شيٍء 

  ة أوجه : ، وقد متثل االستدالل ذه اآلية يف ثالث

األول : أنه قال تعاىل " اللَّه الَّذي خلَقَكُم " وهذا عام يف ذواتنا وأفعالنا مث أكد 
ذلك بقوله " ثُم رزقَكُم ثُم يميتكُم ثُم يحيِيكُم " يعين مث خلق أرزاقكم وعند املخالف أن 

  ه من كونه خالقًا لنا وألرزاقنا .العبد خيلق أفعاله ورزقه ، وهو خالف ما أخرب اهللا تعاىل ب

الثاين : أنه قال : " ثُم يميتكُم ثُم يحيِيكُم " فكما ال يقدر أحد أن خيلق موته وال 
  حياته ، فكذلك ال يقدر أن خيلق فعله ورزقه .

الثالث : أنه سبحانه وتعاىل نزه نفسه عن عقدهم وخبثهم إذ أضافوا فعل شيء 
مث أكد ذلك بعدة مواضع فقال  سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ  ال وخلقه إىل غريه فق

 :  اللَّه رقٍ غَيالخ نلْ مه ) ١ (  .  

ومما استدل به األشاعرة يف إثبات أن اهللا هو اخلالق ألفعال العباد آيات  – ٤
عال العباد وهي من شأن اهللا صرحية يف أن اهلداية والضالل واخلتم حقائق ثابتة تتعلق ا أف

] وقوله :  ٢٦[ البقرة آية  يضلُّ بِه كَثريا ويهدي بِه كَثريا  ه تعاىل : ـوحده كقول
  لَى قُلُوبِهِمع اللَّه متخ  وهي حممولة على حقائقها كما هو الظاهر  ٧[ البقرة آية [

  . ) ٢ ( منها

  ثانيا : األدلة العقلية :

  األشاعرة أدلة عقلية تثبت أن اهللا هو اخلالق ألفعال العباد ، منها :   قدم

،وكل ممكن مقدور هللا تعاىل ، وال شيء إن فعل العبد ممكن يف نفسه الدليل األول:
                                                

  . ١٤٦،  ١٤٥الباقالين : اإلنصاف ص   ) ١ ( 
  . ٨/١٧٧ملواقف للجرجاين  ، وشرح ا ٤٤١راجع شرح معامل أصول الدين البن التلمساين ص  ) ٢ ( 
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  .  ) ١ ( مما هو مقدور هللا تعاىل يقع بقدرة العبد ، إذن فعل العبد مقدور هللا تعاىل 

ممكن وكل ممكن مقدور هللا تعاىل وذلك لشمول وبيان هذا الدليل : أن فعل العبد 
قدرته تعاىل للممكنات بأسرها ، وال شيء مما هو مقدور هللا يقع بقدرة العبد ، وذلك 

  المتناع اجتماع قدرتني مؤثرتني على مقدور واحد ، إذن فعل العبد ليس مقدورا له .

شاعرة إلثبات أن الدليل الثاين: ويعد هذا الدليل من أقوى األدلة اليت قدمها األ
اإلنسان ليس خالقًا ألفعاله االختيارية ، وأا خلقًا هللا تعاىل ، وقد جاءت فكرة هذا 

وأضاف إليها اجلويين ، واتبعها متأخرو  الدليل عند الشيخ األشعري ، وفصلها الباقالين ،
  األشاعرة .

االستقالل ، ونظم هذا الدليل هو " أن العبد لو كان خالقًا ألفعاله باالختيار و
لكان عاملًا بتفاصيلها ، ضرورة أن اخلالق لشيء جيب أن يعلم تفاصيل ما خلق كما قال 

] ولكن العبد غري عامل  ١٤[ امللك آية  أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطيف الْخبِري  تعاىل:
له ، فالعبد  وال شعور –من حركات األعضاء واألجزاء وغري ذلك  –بتفاصيل أفعاله 

  . ) ٢ ( إذن ليس خالقًا ألفعاله ، ولزم أن يكون اهللا تعاىل هو اخلالق هلا "

وبيان هذا الدليل : أن املالزمة بني مقدم القضية الكربى وتاليها ، واضحة 
بالضرورة العقلية إذ جيب على من خلق الشيء أن يكون عاملًا بتفاصيل خلقه ، والعبد يف 

كن أن يقع منه على وجوه متفاوتة بالزيادة والنقصان ، فوقوع ذلك كل فعل من أفعاله مي
املعني منه دوا ألجل القصد املتعلق به وحده مشروط بالعلم به كما تشهد به البداهة 
والضرورة العقلية ، فأما املقدمة الصغرى فوجه العلم ا احلس ، ودليل ذلك أن أفعال 

                                                
  مرجع سابق . ١٦٦/  ٨، وشرح املواقف  ٣١٢اإلجيي : املواقف ص  ) ١ ( 
،  ٣١٢، واملواقف ص ٨/١٦٦، وشرح املواقف  ١٧٥، واإلرشاد ص ١٤٧راجع اإلنصاف ص  ) ٢ ( 

الطبعة  –نشر دار اجليل  –حتقيق : أمحد حجازي السقا  ٢٢٢واألربعني يف أصول الدين للرازي ص
  م .٢٠٠٤هـ / ١٤٢٤ألوىل ا
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ال يعلمها العباد ، ويتعذر أن خيلقها على هذه العباد تقع على أحكام وأوصاف وحقائق  
األحكام واألوصاف الساهي عنها واجلاهل حبقائقها ، كالنائم واملغمى عليه تصدر منه 
أفعال ليس له من كمية تلك األفعال وال كيفيتها خرب البتة ، ومنها أن من حرك إصبعه 

، دةا حركة على ح، وقامت بكل واحدة منهصبع مركب من أجزاءفال شك أن ذلك اإل
فهل هذا الذي حرك إصبعه عامل بتفاصيل الكمية والكيفية حلركات إصبعه كل جزء على 
حدة حىت ميكنه القصد إىل إجياد حركة كل جزء منها ، وملا مل يكن العبد عاملًا تفاصيل 
هذه احلركات وجب القول بأن العبد غري عامل بتفاصيل أفعاله ، ومن مث لزم القطع 

  .  ) ١ ( ن العبد غري موجد ألفعالهضرورة بأ

الدليل الثالث : يقول األشاعرة : إن العبد لو كان موجدا لفعله بقدرته واختياره 
، مستقالً يف ذلك ، لكان متمكنا من فعله وتركه ، ويلزم على هذا أن يكون ترجيح 

صدوره  فعله على تركه حمتاجا إىل مرجح ، ألنه لو مل يتوقف على ذلك املرجح لكان
اتفاقيا ال اختياريا ، وأيضا لو مل يكن حمتاجا إىل مرجح لكان وقوع أحد اجلائزين غري 
مفتقر إىل سبب ، فينسد باب إثبات الصانع ، وأال يكون هلذا العامل صانع أوجده ورجح 
أحد طرفيه اجلائزين على اآلخر ، وهذا باطل ، فيبطل ما يؤدي إليه ، مث إن هذا املرجح 

حيتاج إليه فعل العبد ال يكون صادرا منه باختياره   وإال لزم التسلسل ، وهو باطل  الذي
، ألن الكالم ينتقل إىل هذا املرجح ، فيلزم أن يكون صدور الفعل عن هذا املرجح حبيث 
ميتنع ختلفه ، فيكون ذلك الفعل اضطراريا الزما ال اختياريا بطريق االستقالل وبذلك 

  . ) ٢ ( عبد موجدا لفعله باالستقاللبطل أن يكون ال
                                                

، وشرح املواقف  ٣١٢، واملواقف ص  ٢٢٢/  ١راجع األربعني يف أصول الدين للرازي   ) ١ ( 
  . ١١٥، والقول السديد يف علم التوحيد ص ١٦٦/  ٨للجرجاين 

، وشرح معامل = أصول الدين  ٨/١٦٣، وشرح املواقف  ٣١٣،  ٣١٢راجع املواقف لإلجيي ص  ) ٢ ( 
 – ٣١٤، وأفعال العباد يف القرآن الكرمي : د / عبد العزيز ادوب ص ٤٤٢اين صالبن التلمس

  . ٢٢١،  ٢٢٠م ، واألربعني يف أصول الدين ص١٩٨٣نشر الدار العربية للكتاب 
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تلك كانت أدلة األشاعرة يف إثبات أن أفعال العباد االختيارية خملوقة هللا تعاىل ،  
  وأا واقعة بقدرته ، وأن ليس العباد يف أفعاهلم سوى الكسب .

وقد ذهب األشاعرة إىل هذا الرأي حتقيقًا لعموم قدرته سبحانه وتعاىل ولشموهلا 
مكنات ، وإثباتا للفاعل األوحد ، فال الطبيعة تفعل ، وال اإلنسان يفعل مبعزل جلميع امل

  عن قدرة اهللا تعاىل وإرادته ، بل الكل يتوقف على قدرته ونفاذ مشيئته تعاىل .
وىف ضوء ما سبق تتضح مذاهب علماء الكالم يف أفعال العباد ، وقد توقفنا فيها 

عرة ، وبنظرة فيما عرضناه من أدلة هذه املذاهب أمام مذهب اجلربية واملعتزلة واألشا
ميكن القول فيما خيتص مبذهب اجلربية : أن هذا املذهب مرفوض عقالً وشرعا ، وذلك 
ملخالفته الضرورة العقلية والشرعية ، وذلك ألن اإلنسان جيد يف نفسه فرقًا واضحا بني 

د ، تلك اليت جيد اإلنسان معها أفعاله االختيارية ، من الذهاب وايء والقيام والقعو
قدرة وإرادة على الفعل أو الترك ، وبني أفعاله االضطرارية كنبض القلب ورعشة اليد 
من املرض واحلمى ، تلك األفعال اليت ال ميلك اإلنسان معها قدرة وال إرادة وال اختيار 

خمالفة  ، أما فيما خيص مذهب املعتزلة ، فيمكن القول إن هذا املذهب ينطوي على
شرعية تتمثل يف احلد من قدرة اهللا تعاىل ، ويف ترتيهه تعاىل من أن يكون هناك مؤثر يف 
الوجود غري اهللا تعاىل ، إذ لو قلنا : إن اإلنسان هو الذي خيلق أفعاله لكان معىن هذا أن 
قدرة اهللا ستقف عند حد معني ، وأن هناك أفعاالً ال تندرج حتت قدرة اهللا تعاىل ، 

وهذا خمالف ملا أمجع  –تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا  –دث شاء اهللا ذلك أو أىب وستح
  عليه املسلمون من أنه ال خالق إال اهللا .

أما فيما خيص مذهب األشاعرة والذين سلكوا مسلكًا وسطًا بني القائلني باجلرب 
اإلنسان االختياري  والقائلني باالختيار عرب مقالة الكسب ، واليت يف جمملها تعين أن فعل

واقع من اهللا خلقًا ومن العبد كسبا عرب قدرته احملدثة واليت هي مقارنة للفعل ، وما قدموه 
من أدلة بلغت حدا من القوة مل يتمكن معها اخلصوم أن ينتقدوها ،وخباصة فيما يتعلق 

ذهب بدليل وجوب إحاطة الفاعل علما بتفاصيل ما يفعل ، فيمكن القول بأن هذا امل
٨٢٦



      
 ٣١ 

أوىل بالقبول من غريه ، إذ حيفظ للقدرة اإلهلية عمومها ومشوهلا ، ويف ذات الوقت جيعل  
لإلنسان مدخالً يف فعله ، وباإلضافة إىل ذلك فإن هذا املذهب قد تطور على يد أصحابه 
كما هو احلال عند الباقالين ، واالسفراييين ، واجلويين، و الذى تطور موقفه هو أيضا من 

  سألة .هذه امل
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  املبحث الثاين 
  نظرية الكسب عند األشعري

بينا فيما سبق مذاهب وآراء املتكلمني يف أفعال العباد من اجلربية ، واملعتزلة ، 
واألشاعرة ، وتوقفنا أمام مذهب األشعرية ، والذي حاول أصحابه التوسط بني القائلني 

، واليت يف جمملها تعين أن فعل  باجلرب والقائلني باالختيار، عرب مقالة الكسب األشعرية
اإلنسان االختياري واقع من اهللا خلقًا ومن العبد كسبا ، وبينا أن هذا املذهب أوىل 
بالقبول من غريه ، إذ قدم أصحابه أدلة بلغت من القوة حدا مل يتمكن معه اخلصوم من 

لوقت جيعل نقدها ، فضالً عن أنه حيفظ للقدرة اإلهلية عمومها ومشوهلا ويف ذات ا
  لإلنسان مدخالً يف فعله .

ويف هذا املبحث نعرض لنظرية الكسب وأقوال الشيخ األشعري فيها ، وذلك 
دف الوقوف على مدى التطور الذي أحدثه اجلويين فيها والكشف عن تطور موقفه من 
 أفعال العباد ، وخباصة إذا أدركنا أن األسباب والدوافع اليت محلت اجلويين على تطوير
موقفه من أفعال العباد كانت يف جمملها تدور حول مقالة الكسب وما وجه إليها من 

  انتقادات واعتراضات من قبل خصوم األشعري من املعتزلة والفالسفة .
ولكن قبل أن نتناول نظرية الكسب عند األشعري بالبحث والدراسة وحىت 

لة يف منظومته الكالمية ، نتعرف على األسباب اليت دفعت األشعري أن يدخل هذه املقا
  يتحتم علينا أوالً أن نعرض لرأي األشعري يف أفعال العباد ، وأدلته على هذا الرأي .

  أوالً : رأي األشعري يف أفعال العباد :
يبدأ األشعري رأيه يف أفعال العباد بالتفرقة بني أفعاهلم االضطرارية وأفعاهلم 

" يعلمه اإلنسان من نفسه ومن غريه علما االختيارية مبينا أن الفرق بينهم واضح 
، وذلك ألن معىن الضرورة " هو ما حصل عليه  ) ١ ( ضروريا ال جيوز معه الشك "

                                                
الطبعة األوىل  –القاهرة  –نشر مكتبة اإلميان  –حتقيق د/ علي عبد الباسط مزيد  ٧٥اللمع ص   ) ١ ( 

  م .٢٠١٥هـ / ١٤٣٦
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الشيء وأكره وجرب عليه ولو جهد اإلنسان يف التخلص منه مل جيد منه انفكاكًا وال إىل  
، تلك  ) ١ ( مى"اخلروج عنه سبيالً ، وذلك كحركة املرتعش من الفاجل واملرتعد من احل

األفعال اليت ليس لإلنسان معها قدرة وال إرادة وال اختيار ، أما إذا كانت األفعال على 
غري هذه الصفة بأن كان لإلنسان معها قدرة وإرادة واختيار ، إن شاء فعلها وإن شاء 

، فذلك هو فعله  ) ٢ ( تركها " كذهابه وجميئه ، وقيامه وقعوده ، وحركته وسكونه "
الختياري ، "وقد استخدم األشعري مصطلح الكسب وصفًا هلذه األفعال االختيارية ، ا

فالكسب يعين أفعال اإلنسان االختيارية واليت ختتلف عن أفعاله االضطرارية ، مبا ميتلك 
  . ) ٣ ( فيها من إرادة وقدرة على الفعل أو الترك "

فعال العباد االضطرارية وال خالف بني األشعري وغريه من علماء الكالم يف أن أ
خملوقة هللا تعاىل، وإمنا اخلالف يف أفعاهلم االختيارية هل هي خملوقة هللا تعاىل ، أم خملوقة 

  للعباد أنفسهم ؟

يرى األشعري أن أفعال العباد االختيارية واليت مساها كسبا ، خملوقة هللا تعاىل، 
سب ، وذلك انطالقًا من أنه ال وواقعة بقدرته تعاىل وحدها ، وليس للعباد فيها إال الك

خالق إال اهللا تعاىل ، ومن تصور للفاعل يتطلب توافر ثالثة شروط حىت يسمى فاعالً على 
احلقيقة ، وهي القدرة ، واإلرادة ، والعلم ، وهذه الشروط ال توجد يف احلقيقة إال يف 

  الذات اإلهلية .

، كما أنه ال معلوم إال واهللا  يقول األشعري " ال مقدور إال وهللا سبحانه عليه قادر
: " ال خالق إال اهللا ، وسيئات العباد خيلقها اهللا ، وأعمال العباد  ويقول . ) ٤ ( به عامل "

                                                
  املرجع السابق نفس املوضع .  ) ١ ( 
  نفس املرجع واملوضع .  ) ٢ ( 
  . ١١٠ص  –القدر وحرية اإلرادة اإلنسانية  –أ.د / عبدالعزيز سيف النصر   ) ٣ ( 
  . ٣١٠مقاالت اإلسالميني ص  ) ٤ ( 
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  . ) ١ ( خيلقها اهللا ، والعباد ال يقدرون أن خيلقوا منها شيئًا " 

وقة ويقول يف رده على املعتزلة : " فإن قال قائل : ملا زعمتم أن أكساب العباد خمل
[ الصافات       واللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ  هللا تعاىل ، قيل له : ألن اهللا تعاىل قال : 

] وملا كان اجلزاء  ٢٤آية  الواقعة[  جزاًء بِما كَانوا يعملُونَ  ] ، وقال :  ٩٦آية 
  . ) ٢ ( واقعا على أعماهلم كان اخلالق ألعماهلم "

ي كون أفعال العباد خملوقة هللا تعاىل بأنه " ال جيوز أن يكون يف ويعلل األشعر
سلطان اهللا عزوجل من أكساب العباد ما ال يريده كما ال جيوز أن يكون من فعله ما ال 

، وذلك ألنه لو كان يف سلطان اهللا ما ال يريد لوجب أحد أمرين : إما  ) ٣ ( يريده "
، وكالمها ال جيوز يف حقه تعاىل ، ولذلك إثبات سهو وغفلة ، أو إثبات ضعف وعجز 

  . ) ٤ ( استحال أن يكون يف سلطانه من أكساب العباد ما ال يريده "
وهلذا فقد دلت الداللة على أن اهللا تعاىل خالق كل شيء حادث وال جيوز أن خيلق 

استحال أن ] وإذا  ١٦[ الربوج آية  فَعالٌ لما يرِيد  ما ال يريده ، وقد قال تعاىل : 
يفعل الباري ما ال يريده استحال أن يقع من غريه ما ال يريده ، إذ كان ذلك أمجع أفعاالً 

  .  ) ٥ ( هللا تعاىل "
إذن ويف ضوء هذه النصوص ميكن القول بأن رأي األشعري يف أفعال العباد ، هو 

ن أنه ال خالق إال أن اهللا هو اخلالق ألفعال العباد االضطرارية واالختيارية وذلك انطالقًا م
  اهللا تعاىل ، وحتقيقًا لعموم قدرته تعاىل ونفاذ ملشيئته .

                                                
، وراجع : اإلبانة عن أصول الديانة  ١٧١راجع : مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني ص  ) ١ ( 

  .٥٢ص
  . ٧١اللمع ص   ) ٢ ( 
  . ٥٣،  ٥٢اإلبانة ص   ) ٣ ( 
  . ٥٧،  ٥٦راجع : اللمع ص   ) ٤ ( 
  املرجع السابق ، نفس املوضع .  ) ٥ ( 
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  ثانيا : أدلة األشعري : 

قدم األشعري أدلة نقلية وعقلية يف االستدالل على أن اهللا سبحانه هو اخلالق 
  ألفعال العباد االختيارية .

  أوالً : األدلة النقلية :

لعزيز تفيد أن اهللا هو اخلالق ألفعال العباد استند األشعري إىل آيات من الكتاب ا
 واللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ  ، وأا مقدرة منذ األزل ، ومن هذه اآليات قوله تعاىل: 

 ٤٩[ القمر آية       إِنا كُلَّ شيٍء خلَقْناه بِقَدرٍ  ]  وقوله تعاىل  ٩٦[ الصافات آية 
إِنَّ  مشول قدرته جلميع املمكنات ونفاذ مشيئته كقوله تعاىل:  ] وآيات أخرى تدل على
 يرٍء قَديلَى كُلِّ شع اللَّه  وقوله تعاىل :  ٢٠[ البقرة آية [  رِيدا يمالٌ لفَع  [

التكوير  [وما تشاُءونَ إِلَّا أَنْ يشاَء اللَّه رب الْعالَمني  ] وقوله تعاىل  ١٦الربوج آية 
] وآيات اخرى تفيد أن اهلداية والضالل واخلتم هي أمور من عند اهللا تعاىل  ٢٩آية

فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه يشرح صدره للْإِسلَامِ ومن يرِد أَنْ يضلَّه يجعلْ  كقوله تعاىل : 
ختم اللَّه علَى قُلُوبِهِم وعلَى وقوله تعاىل : ]  ١٢٥[ األنعام آية  صدره ضيقًا حرجا 

  . ) ١ ( ] ٧[البقرة آية  سمعهِم وعلَى أَبصارِهم غشاوةٌ
فهذه اآليات تفيد أن اهللا سبحانه وتعاىل هو اخلالق ألفعال العباد، وأن قدرته تعم 

  مجيع املوجودات ، وأنه ال فعل إال بإرادته تعاىل .

ا : األدلة العقلية :ثاني  

القارئ ملؤلفات األشعري وخباصة اللمع ميكنه أن يستخلص أدلة عقلية تثبت أن 
  اهللا هو اخلالق ألفعال العباد االختيارية ، ومن هذه األدلة:

  الدليل األول : " القائم على فكرة وجوب الكمال للذات اإلهلية " .
                                                

  . ٨٦،  ٧٢،  ٧١،  ٥٦، واللمع ص  ٦١،  ٥٦راجع : اإلبانة ص   ) ١ ( 
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اهللا هو اخلالق ألفعال العباد ، وأن ويف هذا الدليل يبني األشعري أنه إذا مل يكن  
العباد هم احملدثون ألفعاهلم ، للزم أن يكون الباري تعاىل ناقصا إىل من له القدرة عليه ، 

  وهذا ما ال جيوز يف حقه تعاىل ، لتناقضه مع عموم قدرته وكمال ذاته تعاىل .

عز وجل  أليس من زعم أن اهللا –أي املعتزلة  –يقول األشعري : " ويقال هلم 
فعل ما ال يعلمه قد نسب اهللا سبحانه وتعاىل إىل ما ال يليق به من اجلهل ، فالبد من نعم 
، فيقال هلم فكذلك من زعم أن عبدا هللا فعل ما ال يريده ، لزمه أن ينسب اهللا سبحانه 
وتعاىل إىل السهو والتقصري عن بلوغ ما يريده ، والضعف والعجز والوهن ، فإذا كان 

ن كون فعل فعله اهللا وال يريده إجياب سهو أو ضعف أو تقصري ، فكذلك يلزم إذا يلزم م
كان فعل من غريه ال يريده ، وال فرق يف ذلك بني ما كان منه وما كان من غريه ، ويف 

، وهلذا ال جيوز أن  -تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا  –ذلك إثبات النقصان يف حقه تعاىل 
  .  ) ١ ( عز وجل من أفعال العباد ما ال يريده "يكون يف سلطان اهللا 

من الواضح أن هذا الدليل موجها إىل نقطة الضعف الرئيسية لدى املعتزلة ، 
واملتمثلة يف أن القول بأن العبد خالق ألفعاله ، يؤدي إىل احلد من قدرة اهللا تعاىل ، إذ 

ليها اإلنسان ، وال تشملها يلزم من قوهلم أن هناك أفعاال ال يقدر اهللا عليها ويقدر ع
قدرته تعاىل ، وبالتايل يؤدي هذا القول إىل إثبات النقصان يف ذاته تعاىل ، وهذا ما ال 

  جيوز يف حقه تعاىل .
  الدليل الثاين : " القائم على املقارنة بني حركة االضطرار وحركة االكتساب " .

اجتها إىل ويف هذا الدليل يتخذ األشعري من حدوث حركة االضطرار وح
الظروف الزمانية واملكانية ، يف كوا خلقًا هللا تعاىل ما يدل على حدوث حركة 

  االكتساب ، وبالتايل تكون خملوقة هللا تعاىل .
يقول األشعري:" ودليل من القياس على خلق أفعال الناس، هو أن الدليل على 

                                                
  .  ٥٣،  ٥٢، واإلبانة ص  ٥٧،  ٥٦راجع : اللمع ص   ) ١ ( 
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لك أن حركة خلق اهللا تعاىل حركة االضطرار قائم يف خلق حركة االكتساب ، وذ 
االضطرار إن كان الذى يدل على أن اهللا خلقها ، حدوثها ، وحاجتها إىل مكان وزمان ، 

، ولذا فإن أي دليل يستدل به على خلق  ) ١ ( فكذلك القصة يف حركة االكتساب "
  .  ) ٢ ( حركة االضطرار كذلك يستدل به على أن حركة االكتساب خملوقة هللا تعاىل أيضا

ن يقوله األشعري يف هذا الدليل هو أننا إذا كنا حنكم خبلق اهللا تعاىل إن ما يريد أ
األفعال االضطرارية نتيجة حدوثها وحاجتها إىل املكان والزمان ، فكذلك جيب أن يكون 
حكمنا فيما يتعلق باألفعال املكتسبة ، وذلك الستوائهما يف احلدوث واالفتقار إىل املكان 

أن تكون األفعال االضطرارية اختيارية ، وال العكس ، والزمان ، وال يلزم من ذلك 
وذلك الفتراقهما يف معىن الضرورة والكسب ، فاألفعال اليت ال ميلك معها اإلنسان قدرة 
وإرادة واختيارا هي االضطرارية ، وأما اليت ميلك معهـا اإلنسان قدرة وإرادة واختيارا 

  ية .، وحيس ذلك يف نفسه ، فهي األفعال االختيار

  الدليل الثالث : " وجوب إحاطة الفاعل علما بتفاصيل ما يفعل " .

ويف هذا الدليل يبني األشعري أن اهللا هو اخلالق ألفعال العباد ، وذلك انطالقًا من 
أن الفاعل احلقيقي هو الذي يعلم ما يصدر عنه مـن أفعال ، وحييط علما بتفاصيلها ، 

، بدليل ما يظهر عنه من أفعال وال يعلم تفاصيلها ، وهذا ما نفتقده يف أفعال العباد 
وكذلك ما يصدر عنه من أفعال يف حال غفلته وذهوله وال يعلم من كميتها وال كيفيتها 

  شيء .

يقول األشعري : " الفعل ال يكون فعالً على احلقيقة إال ممن علمه على ما هو 
وذلك ألن الفعل  ) ٣ ( مه فعالً "عليه من حقيقته كما ال جيوز أن يكون فعالً ممن مل يعل

                                                
  . ٥٧اللمع ص   ) ١ ( 
  املرجع السابق نفس املوضع .  ) ٢  (
  . ٧٣اإلبانة ص   ) ٣ ( 
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  . ) ١ ( احملكم يدل على من ظهر منه أنه عامل قادر" 

تلك كانت أدلة األشعري يف إثبات أن اهللا هو اخلالق ألفعال العباد االختيارية ، 
بني فيها أن إضافة هذه األفعال لإلنسان على جهة اخللق واإلحداث ال تصح عقالً وال 

هو اخلالق العامل بتفاصيل ما يفعل ، وهذا غري متحقق يف اإلنسان  شرعا ، وذلك ألن اهللا
إذ تصدر عنه أفعاالً من غري علم بتفاصيلها وظروفها ونتائجها ، وبني فيها أنه ال يصح 
عقالً القول خبلق اإلنسان ألفعاله ، وأن هذه األفعال ال تدخل حتت قدرته تعاىل ألن ذلك 

ملا يستلزمه من الضعف والعجز واحلد من قدرته تعاىل ، يؤدي إىل النقصان يف حقه تعاىل 
وهو ما يتناىف مع الكمال الواجب له تعاىل ، وبني أننا إذا حكمنا بأن اهللا هو اخلالق 
ألفعال العباد االضطرارية جيب علينا أن حنكم خبلقه تعاىل ألفعاهلم االختيارية ، الستوائها 

  .يف احلدوث واحلاجة إىل املكان والزمان 
وبناء على هذه األدلة جيب أن نستبعد تأثري قدرة اإلنسان فيما يصدر عنه من 
أفعال ، وأن نثبت خلقها هللا تعاىل وحده ، فاهللا هو احملدث لكل األفعال وهي خمترعة له 
تعاىل ابتداًء وابتداعا من غري سبب يوجبها وال علة تولدها ، وتأكيدا هلذا املعىن مل مييز 

الفاعل واحملدث وعدمها دالني على شيء واحد ، هو املخرج من العدم  األشعري " بني
خلق وفعل وأبدع وأنشأ واخترع وذرأ وسوى ىف احلقيقة بني قول القائل : إىل الوجود ، 

 ) ٢ ( وفطر وخص اهللا ا على احلقيقة واعترب إجرائها على غريه توسعا "و ابتدع وبرأ 
  منها أفعال العباد االختيارية .فاهللا هو اخلالق جلميع احملدثات و

كان ذلك تصور األشعري ألفعال العباد ، والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن وبناء 
على هذا التصور والذي يقود صاحبه إىل اجلرب ، ما هو نصيب اإلنسان من أفعاله ؟ وما 

                                                
  . ٥٨اللمع ص   ) ١ ( 
 –حتقيق دانيال جيماريه  – ٩١البن فورك ص  -راجع : جمرد مقاالت الشيخ اىب احلسن األشعرى   ) ٢ ( 

  نشر دار املشرق بريوت .
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هو مناط التكليف إذن ؟ وعلى أي أساس يكلف اإلنسان بالطاعات واجتناب املعاصي ؟  
أفعاله اليت مل خيلقها ؟ وفيما يكون ثوابه  عنوعلى أي أساس تكون مسؤولية اإلنسان 

وعقابه؟ إن هذا ما ميثل املأزق الذي نتج عن رأي األشعري يف أفعـال العباد ، والذي 
، واليت على إثرها ختلص مقالة الكسبحاول التخلص منه بإدخاله يف منظومته الكالمية ،

، وتربأ من مة اجلرب ، ووضع أساس شرعي ملسؤولية اإلنسان الشيخ من هذه املآزق 
حىت ولو كان شكليا فقط،كما  الشيخ وتالميذه، على أفعاله ، على األقل من وجهة نظر

،والذين يرون أن اجلرب قائم يف مذهب الشيخ وبعض تالميذه،خصومه من املعتزلة  زعم
ن التفصيل ملقالة الكسب عند رغم مقالة الكسب األمر الذي جيعلنا نتعرض بشيء م

  . األشعري

  ثالثاً : الكسب عند األشعري :
ملا انتهى األشعري إىل نفي تأثري قدرة العبد يف أفعاله ، وأن هذه األفعال خملوقة هللا 
تعاىل ، اضطر الشيخ أن يقدم تفسريا لعالقة الفعل الصادر من العبد بذات العبد وقدرته 

  الكسب .، وقد أداه ذلك إىل القول ب

  . ) ١ ( ؟ األشعريفما هو الكسب عند 

يف معىن حتديده للكسب بني معناه وبني معىن اخللق فيقول  يف األشعرييفرق 
                                                

قد القلب والعزم على شيء ما جاء الكسب يف القرآن الكرمي على ثالثة أوجه : الوجه األول : ع  ) ١ ( 
[ البقرة  لَا يؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَكن يؤاخذُكُم بِما كَسبت قُلُوبكُم  قال تعاىل : 

وا يا أَيها الَّذين َآمن ] .الوجه الثاين : كسب مال من التجارة أو غريها ، قال تعاىل : ٢٢٥آية 
] .الوجه الثالث :  ٢٦٧[ البقرة آية  أَنفقُوا من طَيبات ما كَسبتم ومما أَخرجنا لَكُم من الْأَرضِ 
لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها لَها ما  مبعىن السعي والعمل لطلب الرزق وحتصيله قال تعاىل : 

ا مهلَيعو تبكَس تبسا اكْت  وقال تعاىل  ٢٨٦[ البقرة آية [  ابِم فْسلَ نسبأَنْ ت بِه ذَكِّرو
 تبكَس  ضمن موسوعة العقيدة اإلسالمية  –الكسب  –] د / اجلليند  ٧٠[ األنعام آية

  م .٢٠١٠هـ / ١٤٣١القاهرة  –، نشر الس األعلى للشؤون اإلسالمية  ٩٨٥ص
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القول: " إن اهللا خالق ، قال قائلون : معىن أن اخلالق خالق : هو أن الفعل وقع منه  
ن يكون الفعل أ هو بقدرة قدمية، فإنه ال يفعل بقدرة قدمية إال خالق، ومعىن الكسب:

  . ) ١ ( وقع منه بقدرة حمدثة،فكل من وقع منه الفعل بقدرة حمدثة فهو مكتسب"

فالكسب إذن يف رأي األشعري هو الفعل املقدور بالقدرة احلادثة واإلنسان يسمى 
  . ) ٢ ( مكتسبا للفعل " ألنه وقع له بقدرة حمدثة "

كتسبا ألفعاله ، وهذه ويرى األشعري أنه البد لإلنسان من قدرة حىت يكون م
القدرة مقارنة للفعل توجد بوجوده وتزول بزواله ،ألا عنده عرض ال يبقى زمانني إذ 

وتكون مع الفعل للفعل ، وذلك  ) ٣ ( يقول : " واإلنسان يستطيع باستطاعة هي غريه
ألن من مل خيلق اهللا له استطاعة استحال أن يكتسب شيئًا ، وملا استحال أن يكتسب 

بد الفعل إذا مل تكن له استطاعة ، صح أن كسب الفعل إمنا يوجد لوجودها ، ويف الع
  .  ) ٤ ( ذلك إثبات وجودها مع الفعل "

ويقرر األشعري أن هذه القدرة هي خلق هللا تعاىل ، كما أن الكسب ذاته فعل هللا 
 كما تعاىل إذ يقول : " دل وقوع الفعل الذي هو كسب لنا على أنه ال فاعل له إال اهللا

، ويقول : " وجب إذا أقدرنا اهللا على حركة  ) ٥ ( دل على أنه ال خالق له إال اهللا تعاىل"
  . ) ٦ ( االكتساب أن يكون هو اخلالق فينا كسبا لنا "

وهذه القدرة احلادثة ال تؤثر يف مقدورها ، بل جمرد مقارنة عادية بينها وبني 
عل خلق اهللا له يف هذه اللحظة قدرة على الفعل ، مقدورها، مبعىن أنه إذا أراد اإلنسان الف

                                                
  . ٣٠٤إلسالميني ص مقاالت ا  ) ١ ( 
  . ١٠٤ص  -مقاالت اإلسالميني   ) ٢ ( 
  . ٨٩نفس املرجع ص   ) ٣ ( 
  . ٩٢،  ٩١نفس املرجع ص   ) ٤ ( 
  نفس املرجع .  ) ٥ ( 
  . ٧٨نفس املرجع ص   ) ٦ ( 
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مكتسبة له خملوقة من اهللا تعاىل،فيكون فعل العبد من جهة اهللا تعاىل خلقًا وإبداعا وإحداثًا  
  ويكون من جهة العبد كسبا لقدرته اليت خلقها له اهللا وقت الفعل.

د مفهوم تلك كانت أقوال األشعري يف الكسب ، واليت من خالهلا ميكن حتدي
الكسب عند األشعري بأنه : الفعل الواقع من العبد بقدرته احملدثة من غري تأثري هلا يف 
إجياد الفعل ، وذا املعىن يكون فعل العبد حسب التصور األشعري واقع من اهللا خلقًا 
ومن العبد كسبا ، وبه تكون مسئولية اإلنسان عن أعماله ، وعليه يكلف بالطاعات 

  . عاصيواجتناب امل

وقد خلص ابن فورك مذهب األشعري يف أفعال العباد ومعىن العمل والفعل 
وجل ،  ومقالته يف الكسب فقال : " وكان يذهب إىل أن الفاعل على احلقيقة هو اهللا عز

ومعناه معىن احملدث ، وهو املخرج من العدم إىل  الوجود ، وكان يسوي يف احلقيقة بني 
، وبرأ ، و وأحدث ، وأبدع ، وأنشأ ، واخترع ، وذرأ  قول القائل : خلق ، وفعل، 

، وفطر ، وخيص اهللا تعاىل ذه األوصاف على احلقيقة ، ويقول : إا إذا أجريت ابتدع 
على احملدث فتوسع ، واحلقيقة من ذلك يرجع إىل معىن االكتساب ، وكان يصف 

قول إن كسب ك ، وياحملدث على احلقيقة أنه مكتسب ، وحييل وصف اهللا تعاىل بذل
وحمدثه ، وكسب العبد وخملوقه ، وإحداثه  ومفعوله ، وخلقه العبد فعل هللا تعاىل 

ن ذلك وصفان يرجعان إىل عيـن واحدة يوصف بأحدمها القدمي وباآلخر إومكتسبه ، و
ال يصلح من ذلك ال يصلح للقدمي ، وما للقدمي من ذلك احملدث ،فما للمحدث 

جمرى خلقه للحركة يف أنه عني احلركة فيتصف اهللا منها  للمحدث ،وكان جيري ذلك
بوصف اخللق ، ويتصف احملدث منها بوصف التحرك ، فتكون حركة للمحدث خلقًا هللا 

وكان ال يعدل عن تعاىل ، وكان يذهب يف حتقيق معىن الكسب بأنه ما وقع بقدرة حمدثة 
   ) ١ ( "كتبه يفهذه العبارة 

                                                
  .  ٩٢،  ٩١ص  -جمرد مقاالت   ) ١ ( 
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عال العباد ومقالته يف الكسب من خالل أقواله تلك كانت رؤية األشعري ألف 
وكما خلصها ابن فورك ، انتهى فيها األشعري إىل أن اهللا هو اخلالق ألفعال العباد ، وأن 
الفعل ينسب إليهم عن طريق الكسب ، والذي هو وقوع الفعل من العبد بقدرته احملدثة 

مقارنة عادية بينها وبني الفعل  ، دون أن يكون هلذه القدرة تأثري يف الفعل ، بل هي جمرد
  ، تنتهي عند حدود كسب الفعل ، وتزول بزواله .

ولكن إذا كانت العالقة بني قدرة العبد وفعله املكتسب ، هي جمرد مقارنة عادية ، 
مبعىن أا ال تؤثر يف مقدورها ، فما الفائدة من إثباا للعبد؟ " وما الذي يعنيه األشعري 

الكسب، إذ كانت غري مؤثرة، وهو يقرر بوضوح أن اهللا تعاىل قادر بقدرة لإلنسان على 
إذ يقول: "أما أنا فأقول:  ) ١ ( بأم كاسبون له"أن يضطر عباده إىل كل شيء وصفوا على 

  . ) ٢ ( كل ما وصف بالقدرة على أن خيلقه كسبا لعباده فهو قادر أن يضطرهم إليه "
شعري سندا قويا يف منعهم لرأيه يف أفعال " إن هذا اإلقرار هوما أعطى خلصوم األ

العباد ، مقررين أن قدرة على الكسب خملوقة من اهللا تعاىل ، وال تؤثر يف فعل العبد ، ال 
ميكن أن تسمى قدرة،ألن القدرة من شأا التأثري واإلجياد ، وهذه القدرة ال تأثري هلا ، 

، وإثبات قدرة بال  ) ٣ ( " احملض فال تكون قدرة على اإلطالق ، وهذا هو مذهب اجلرب
تأثري يؤدي إىل عدم معقولية الكسب ، ألن القدرة من شأا التأثري ، وهذا ما أشار إليه 

، ويذكر أنه " على  ) ٤ ( القاضي عبد اجلبار إذ يقول :" إن الكسب غري   معقول "
يعها من جهة اهللا فرض صحته ال معىن لتقسيم األفعال إىل اضطرارية واختيارية ما دام مج

  .  ) ٥ ( ومن خلقه "
                                                

  . ١٣٨د / عبد العزيز سيف النصر : القدر وحرية اإلرادة اإلنسانية ص  ) ١ ( 
  . ١٣٨، والقدر وحرية اإلرادة اإلنسانية ص ٣١١مقاالت اإلسالميني ص   ) ٢ ( 
  . ١٣٨د / عبد العزيز سيف النصر : القدر وحرية اإلرادة اإلنسانية ص   ) ٣ ( 
  . ٣٦٣،  ٣٤٣راجع : شرح األصول اخلمسة ص   ) ٤ ( 
  . ٣٦٨نفس املرجع ص   ) ٥ ( 
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 ٤٣ 

ويذكر اجلويين أن هذا االعتراض قد وجهه املعتزلة إىل القائلني بالكسب حسب  
التصور األشعري إذ يقول: " وما اعتقدمتوه من كون العبد مكتسبا غري معقول ، فإن 

، وهذا  ) ١ ( ة "القدرة إذا مل تؤثر يف مقدورها، ومل يقع املقدور ا فال معىن لتعلق القدر
ما يكشف عن غموض معىن الكسب ،وعسر السبيل إىل فهمه وإدراكه ، مما جعله مثالً 
سائرا بني الناس ، وهو قوهلم يف الشيء الغامض ، أخفى من كسب األشعري ، إشارة 

، بل وعدوه من حماالت الكالم مع طفرة النظام  ) ٢ ( إىل أن األمر خفي ال يكاد يفهم
  .  ) ٣ ( هاشم "وأحوال أيب 

إذن مل تقدم مقالة الكسب من وجهة نظر خصوم األشعري من املعتزلة والفالسفة 
احلل الذي حيظى بالقبول يف مسألة أفعال العباد ، بل رأوا فيها عدم املعقولية ، وأن اجلرب 

  مازال قائم يف مذهب األشعري .
من غموض املعىن  وهذا ما جعل تالميذ الشيخ ينتبهون إىل ما يف هذه املقالة

وخفائه ، فحاولوا أن يفسروا الكسب مبا يتوافق مع منطق العقل والنقل ، وتعددت 
حماولتهم يف ذلك ، واختلفت اجتاهام يف توضيح معناه ، ويف حتديد عالقة القدرة 
مبقدورها ، ومهما يكن من شيء فقد تطور مذهب األشعري يف أفعال العباد على يد 

، وكان ممن تطور على يديه مذهب األشعري يف أفعال العباد  ) ٤ ( أصحابه من  بعده "
  وتطور موقفه أيضا من هذه املسألة إمام احلرمني اجلويين .

                                                
  . ١٣٨ية اإلرادة اإلنسانية ص، والقدر وحر ١٨٨راجع : اإلرشاد ص  ) ١ ( 
  . ٣٢٣د / عبد العزيز ادوب : أفعال العباد يف القرآن الكرمي ص  ) ٢ ( 
نشر  – ٢٦١راجع : شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحملكم والتعليل البن قيم اجلوزية ص  ) ٣ ( 

  بدون تاريخ . –القاهرة  –مكتبة دار التراث 
 –مطبعة مصطفى احللىب  ٣٠٤جلليند : قضية اخلري والشر يف الفكر اإلسالمي ص د / حممد السيد ا  ) ٤ ( 

  بدون.

٨٣٩



      
 ٤٤ 

  املبحث الثالث 
  أفعال العباد عند إمام احلرمني اجلويين " من اإلرشاد إىل العقيدة النظامية "

، ونظريته يف الكسب ،  عرضنا يف املبحث السابق رأي األشعري يف أفعال العباد
وبينا أن الشيخ أدخل هذه النظرية يف منظومته الكالمية ، بغرض إجياد تفسري يوضح به 
العالقة بني الفعل الصادر من العبد بذات العبد وقدرته ، وإجياد أساس عليه تكون 

  مسؤولية اإلنسان عن أعماله ، ويف ذات الوقت حيفظ التوحيد يف اخلالقية .

غم من ذلك مل حتقق نظرية الكسب حسب التصور األشعري الغرض ولكن بالر
من وضعها ، وظل مفهوم الكسب قاصرا ومتناقضا ، ونتيجة لذلك أن كانت هذه 
النظرية نقطة الضعف اليت من خالهلا وجه خصوم األشعري ، نقدهم ملذهبه يف أفعال 

تصورات جديدة هلذه العباد ، األمر الذي أدى بتالميذ الشيخ وأصحابه أن يقدموا 
النظرية، فكان تصور الباقالين والذي أثبت فيه تأثريا لقدرة العبد يف حال فعله أو صفته ، 
وكان تصور اإلسفراييين والذي ذهب فيه إىل أن الفعل اإلنساين واقع مبجموع القدرتني 

لذي ضمنه معا : القدرة القدمية والقدرة احلادثة ، وكان تصور إمام احلرمني اجلويين وا
العقيدة النظامية ، وقد عربت هذه التصورات عن التطور الذي حلق باملذهب األشعري 
من قبل أئمة املذهب ، ولكن يبقى التطور احلقيقي للمذهب األشعري يف أفعال العباد ، 
هو ما أحدثه إمام احلرمني يف نظرية الكسب األشعرية ،والذي يعرب فــي ذات الوقت 

  مسألة أفعال العباد . عن تطور موقفه من

وملا كان غرضنا األساسي من هذا البحث هو الكشف عن تطور موقف إمام 
احلرمني من أفعال العباد ، فإننا يف هذا املبحث سنقدم عرضا لرأي إمام احلرمني يف هذه 
املسألة من خالل املرحلتني : مرحلة السري على التقليد األشعري ،واليت عربت عنها 

اإلرشاد والشامل ، وملع األدلة، واملرحلة الثانية: وهي مرحلة الترقي عن مؤلفاته من 
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 ٤٥ 

، واليت عربت عنها مؤلفاته من العقيدة النظامية  ) ١ ( مراتب التقليد يف قواعد التوحيد 
  والربهان . 

  أوالً : مرحلة السري على التقليد األشعري :
ت هذه املرحلة، يتبني له ال العباد عند اجلويين من خالل مؤلفاـإن القارئ ألفع

أن إمام احلرمني يعيد إثبات وتأكيد املذهب األشعري ، من أن اهللا هو اخلالق ألفعال 
العباد االختيارية ، وأنه ال أثر للقدرة احلادثة يف مقدورها ، إذ يقول اجلويين:" اتفق 

رب سلف األمة قبل ظهور البدع واألهواء واضطراب اآلراء على أن اخلالق املبدع 
العاملني ، وال خالق سواه ، وال خمترع إال هو ، وهذا هو مذهب أهل احلق ، فاحلوادث 
كلها حدثت بقدرة اهللا تعاىل ، وال فرق بني ما تعلقت قدرة العباد به وما تفرد الرب 

، ويقول : " وكل ما هو مقدور للعبد فإن اهللا حمدثه وخالقه ، وذلك ) ٢ ( باالقتدار عليه "
  .  ) ٣ ( ستحيل أن ينفرد العبد باختراع ما هو مقدور للرب تعاىل "ألنه من امل

ويتابع اجلويين األشعري وأئمة املذهب يف االستدالل على أن اهللا تعاىل هو اخلالق 
ألفعال العباد االختيارية ، وأن العباد ليس هلم من أفعاهلم سوى الكسب ، وذلك لكوا 

علمها إال اهللا ، ويتعذر أن خيلقها على هذه واقعة على أوصاف وأحكام وحقائق ال ي
  األحكام واألوصاف الساهي عنها واجلاهل حبقائقها .

: " ومما متسك به أئمتنا أن قالوا : األفعال احملكمة  دالة على علم  يقول اجلويين
خمترعها ، وتصدر من العبد أفعال يف حال غفلته وذهوله ، وهي على االتساق واالنتظام 

كام واإلتقان ، والعبد غري عامل مبا يصدر عنه ، فيجب أن يكون الصادر منه وصفة اإلح
                                                

أحذنا هذا التقسيم لفكر إمام احلرمني فيما يتعلق مبؤلفات اجلويين وفكره من تطور الفكر الكالمي   ) ١ ( 
  عند إمام احلرمني ألستاذنا الدكتور عبد الفضيل القوصي.

  . ١٢٠، وملع األدلة ص ١٧٣دلة يف أصول االعتقاد صاإلرشاد إىل قواطع األ  ) ٢ ( 
  . ١٧٥اإلرشاد :  ص  ) ٣ ( 
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 ٤٦ 

، وهذا لن يتحقق إال يف اهللا ، إذ هو احمليط علما بتفاصيل ما  ) ١ ( داالً على خمترعه " 
يفعل ، األمر الذي نفتقده يف أعمال اإلنسان ، إذ يصدر عنه أفعال يف غاية اإلتقان 

  تفاصيلها .واإلحكام ، وهو ال يعلم 
وهلذا ال يصح يف رأي اجلويين واألشعري من قبل القول بأن العبد خمترع ألفعاله ، 
وهو غري عامل بتفاصيلها ، ألن ذلك يؤدي إىل أن ال يكون اإلتقان واإلحكام دالني على 
املتقن املخترع ، ويؤدي أيضا إىل بطالن داللة الفعل على القادر وبطالن داللته على 

  . ) ٢ ( فينسد بـاب إثبات الصانع "الفاعل ، 

ولذا يذكر اجلويين أن ما تقرر على مذهب أهل احلق أن اهللا سبحانه وتعاىل هو 
  . ) ٣ ( خمترع األفعال ألنه هو العامل حبقائقها

مث يتابع اجلويين األشعري يف إثبات قدرة لإلنسان غري مؤثرة يف مقدورها ، 
ري يف إثباا ، وإثبات أا غري مؤثرة ، فيقول : " ويسوق نفس األدلة اليت أوردها األشع

العبد قادر على كسبه وقدرته ثابتة عليه ، والدليل على ثبوا أن العبد إذا ارتعدت يده ، 
قصدا ، فإنه يفرق بني حالته يف احلركة الضرورية وبني احلالة اليت اختارها  مث إنه حركها

، فاحلركة  ) ٤ ( وكسبها والتفرقة بني حاليت االضطرار واالختيار معلومة على الضرورة "
اليت اختارها العبد وكسبها ، هي اليت تعرب عن فعله االختياري واليت ميتلك العبد معها 

 ) ٥ ( كن هذه القدرة كما يرى اجلويين  ال تؤثر يف مقدورها أصالً "قدرة على الفعل ، ول
بأنه " ليس من شرط  ، وإمنا هي حمل للفعل تقارنه وال تتقدم عليه ، مستدالً على ذلك

أن تؤثر يف متعلقها ، كاحلال يف العلم إذ معقول تعلقه باملعلوم مع أنه   ال  تعلق الصفة
                                                

  . ١٢١، وراجع : ملع األدلة ص ١٧٥اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد ص  ) ١ ( 
  . ١٧٦،  ١٧٥املرجع السابق ص   ) ٢ ( 
  . ١٧٥راجع : اإلرشاد ص  ) ٣ ( 
  . ١٢١، وملع األدلة ص ١٩٥اإلرشاد ص  ) ٤ ( 
  . ١٨٩اإلرشاد ص  ) ٥ ( 
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  . ) ١ ( رادة املتعلقة بفعل العبد ال تؤثر فــي متعلقها "يؤثر فيه ، وكذلك احلال يف اإل 

وما يعنيه اجلويين هنا ميكن إعادة تقريره على الوجه التايل : " إن مصطلح قدرة 
كما استخدمه األشعري ليس يعين " قدرة على الكسب " حبيث يكون هلذه القدرة التأثري 

لكسب ، إذ أن اإلرادة يف تعلقها يف إجياد الفعل ، وإمنا يعين " قوة " على إرادة ا
مبوضوعها ، وهو الشيء املراد، تشبه العلم يف تعلقه مبوضوعه ، أي املعلوم ، فكما أن 
العلم ال تأثري له يف معلومه ، إذ أنه صفة كشف ، فكذلك اإلرادة ال تأثري هلا يف مرادها ، 

تعاىل يف اإلنسان علما إذ إا صفة ختصيص ، وليس صفة تأثري وإجياد ، فحني خيلق اهللا 
بشيء موجود يصبح ذلك الشيء املوجود معلوما لإلنسان ، دون أن يكون لذلك العلم 
تأثري يف وجود ذلك الشيء ، إذ كونه معلوما وموجودا لإلنسان هو من خلق اهللا تعاىل ، 

عل ، ومثال ذلك يقال يف اإلرادة والقدرة حني خيلق اهللا يف اإلنسان قوة على إرادة الف
وقدرة على الفعل ، فاإلنسان حينئذ يكون قد اكتسب شيئًا خملوقًا من اهللا فيه ، دون أن 
يكون إلرادته وقدرته تأثري يف وجود ذلك الفعل ، ألن املؤثر يف وجود ذلك الفعل هو 
اهللا تعاىل ، والقدرة على إرادة الفعل ليس هلا تأثري على الرغم من أا تسمى قدرة ، ألا 

  . ) ٢ ( فقط يف وجود الفعل وليست سببا فيه "شرط 
وقد كان تبين اجلويين ومتابعته للتصور األشعري يف نفي أثـر القدرة احلادثة يف 
مقدورها، سببا يف رفضه للتطور الذي أحدثه الباقالين يف الكسب األشعري ، والذي 

فيه خروجا على مذهب  مبينا أن ) ٣ ( أثبت فيه تأثريا للقدرة احلادثة يف صفـة الفعل
  . ) ٤ ( الشيخ وأهل احلق

كان ذلك تصور اجلويين ألفعال العباد يف املرحلة املتقدمة من حياته وفكره ، 
                                                

  نفس املرجع واملوضع .  ) ١ ( 
  . ١٤٢د/ عبد العزيز سيف النصر : القدر وحرية اإلرادة اإلنسانية ص  ) ٢ ( 
  . ٩٨،  ٩٧/  ١، وامللل والنحل للشهرستاين  ٤٥راجع : اإلنصاف ص  ) ٣ ( 
  . ١٨٩،  ١٨٨راجع : اإلرشاد ص   ) ٤ ( 
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والذي انتهى فيه إىل أن أفعال العباد خملوقة هللا تعاىل ، وليس للعباد من أفعاهلم سوى  
ن ضروب التأثري ، بل الكسب . " وأن القدرة احلادثة ال تؤثر يف مقدورها بأي ضرب م

تتعلق به جمرد تعلق وتقارنه جمرد مقارنة دون تأثري فيه ، وهي يف ذلك أشبه بالعلم الذي 
  . ) ١ ( يتعلق باملعلوم دون أن يؤثر فيه "

وما انتهى إليه اجلويين هنا من رأي هو نفس رأي األشعري يف هذه املسألة ، 
مام احلرمني كانت مرحلة املتابعة للمذهب وذلك يؤكد أن هذه املرحلة املتقدمة من فكر إ

  األشعري ، والسري على التقليد آلراء مؤسس املذهب .

" وقد كتب هلذا التصور السيادة يف املذهب األشعري ، وأضحى ميسما هلذا 
الفكر بأسره ، ويظهر أثر ذلك يف األجيال املتالحقة من األشاعرة الذين اعتربوه ترمجة 

يص منه وال مهرب ، ويكفي هنا على سبيل اإلمجال اإلشارة إىل للمذهب األشعري ال حم
صياغة الغزايل هلذا التصور يف االقتصاد ، واإلحياء ، وإىل صياغة اآلمدي يف غاية املرام ، 
ناهيك عن صياغة املواقف ، واملقاصد ، والعقائد ، انتهاء بصياغة السنوسي واملتأخرين 

  . ) ٢ ( من األشاعرة "
  رحلة الترقي عن مراتب التقليد يف قواعد التوحيد :ثانيا : م

بينما كان اجلويين يف املرحلة األوىل يتابع األشعري ، ويسلك نفس مسلكه يف 
أفعال العباد ، ويصادق على نظريته يف الكسب ، ويعيد التأسيس والتشييد لرأي 

  األشعري يف أفعال العباد ، وللمذهب األشعري ككل.

على        رحلة " يأيت على هذا البنيان من القواعد ويكر نراه هنا يف هذه امل
تصوره السابق يف املرحلة املتقدمة هدما ونقضا وتفنيدا وإبطاالً دون إشارة صرحية إىل 

                                                
  . ٢٠ي:تطور الفكر الكالمي عند إمام احلرمني اجلويين صد/حممد عبد الفضيل القوص  ) ١ ( 
  . ٢٣املرجع السابق ص   ) ٢ ( 

٨٤٤
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  . ) ١ ( سابق رأيه ، بل مع إشارة عجل إىل الترقي عن مراتب التقليد يف قواعد التوحيد " 

           د "والذي يراه احلق الذي وفق له وينطلق اجلويين يف عرض تصوره اجلدي
  ، بعد أن ترقى وارتفع عن مراتب التقليد . ) ٢ ( وال خفاء فيه "

ولكن جيدر بنا قبل أن نقدم هذا التصور عند اجلويين ، أن نشري إىل موقفه من 
  آراء السابقني يف أفعال العباد ، والدوافع اليت أدت إىل تطور موقفه . 

  اجلويين من آراء املتكلمني يف أفعال العباد :أوالً : موقف 
يف هذه  كعادة من يقدم حالً جديدا يف مسألة ما ، أن يستعرض آراء سابقيه

املسألة ، ويعرض هلا بالنقد والتفنيد ، مبينا أوجه الضعف واخللل فيها ، حىت يتمكن من 
وهذا ما أقدم عليه تقدمي تصوره والذي يراه أسلم التصورات واحللول هلذه املسألة ، 

إمام احلرمني ، إذ عارض كل املذاهب واآلراء اليت قيلت يف هذه املسألة قبل أن يقدم 
  . تصوره اجلديد

  موقفه من اجلربية :
القائلون بأن اإلنسان جمرب يف مجيع أفعاله ال قدرة وال اختيار له، وأن هذه األفعال 

  واقعة بقدرة اهللا وحده .

هب مبينا أنه " قد تقرر عند كل حاظ بعقله مترقي عن يرفض اجلويين هذا املذ
مراتب التقليد يف قواعد التوحيد ، أن الرب سبحانه وتعاىل مطالب عباده بأعماهلم يف 

  . ) ٣ ( حيام وداعيهم إليها ومبتليهم ومعاقبهم عليها يف مآهلم "
وإرادة على  ويرى اجلويين أن هذا التكليف ال يكون إال ألن اهللا ملك العبد قدرة

                                                
  . ٢٤،  ٢٣نفس املرجع ص   ) ١ ( 
  . ١٩٢راجع : العقيدة النظامية ص  ) ٢ ( 
  . ١٨٥العقيدة النظامية ص   ) ٣ ( 

٨٤٥



      
 ٥٠ 

أن اهللا تعاىل أقدر  " فقد بينت ، وأن هذا ما بينته النصوص اليت ال تقبل التأويل ، الفعل 
. وخيتم اجلويين ) ١ ( " عباده على الوفاء مبا طالبهم من امتثال األوامر واجتناب النواهي

رع ، إذ نقده ملذهب اجلربية مبينا أن هذا املذهب مما يأباه احلس والعقل ، ويرفضه الش
  . ) ٢ ( أن يف القول باجلرب حمو للتكاليف الشرعية والتكذيب مبا جاء به الرسل "

  موقفه من املعتزلة :
القائلون بأن العبد خالق ألفعاله االختيارية ، وال دخل لقدرة اهللا بأفعال العباد ، 

فإم  يرفض اجلويين هذا املذهب ويصف أصحابه بالضالل فيقول : " وأما الفرقة الضالة
اعتقدوا انفراد العبد باخللق ، مث صاروا أنه إذا عصي فقد انفرد خبلق فعله ، والرب 
تبارك وتعاىل كاره له فكان العبد على هذا الرأي الفاسد مزامحا لربه يف التدبري موقعا ما 

  . ) ٣ ( أراد إيقاعه شاء الرب تعاىل على قوهلم أوكره "
جة ملا يترتب عليه من احلد من قدرة اهللا تعاىل ، وقد رفض اجلويين هذا املذهب نتي

وأن هناك أفعاالً يفعلها العبد وال عالقة لقدرة اهللا تعاىل وإرادته ا ، وهذا خمالف ملا أمجع 
  . ) ٤ ( عليه املسلمون من أنه ال خالق إال اهللا

ق يف ويف معرض رده على املعتزلة يبني اجلويين أن اهللا سبحانه وتعاىل، متدح باخلل
كثري من آيات كتابه العزيز ، وهذا التمدح معناه انفراده تعاىل باخللق ، ولو شاركه فيه 

  . ) ٥ ( غريه ملا جاز هذا التمدح

ويسلك اجلويين نفس مسلكه يف اإلرشاد ويتابع األشعري يف رد مذهب املعتزلة ، 
                                                

  . ١٨٥راجع املصدر السابق ص  ) ١ ( 
  . ١٨٦،  ١٨٥راجع املصدر نفسه ص  ) ٢ ( 
  . ١٩٥،  ١٩٤العقيدة النظامية ص  ) ٣ ( 
  . ١٩٠املرجع السابق ص  ) ٤ ( 
  . ١٩١،  ١٩٠نفس املرجع ص  ) ٥ ( 

٨٤٦



      
 ٥١ 

ا يفعل ، وأن األفعال انطالقًا من فكرة أن الفاعل احلقيقي البد وأن حييط علما بتفاصيل م 
  دالة على علم خالقها ، وهذا ما نفتقده يف أعمال العباد .

يقول اجلويين : " وكيف يتصف العبد بكونه خالقًا وهو ال حييط علما بتفاصيل 
  .) ١ ( أفعاله، ومن مل يعلم حقيقة ما صدر منه ومل حيط مبقداره ومبلغه كيف يكون خالقه "

املعتزلة مبينا استحالة إطالق القول بأن العبد خالق  وخيتم اجلويين نقده ملذهب
أعماله ، وذلك ألن يف إطالق القول به خروج عما درج عليه سلف األمة واقتحام 

  . ) ٢ ( ورطات الضالل

ملا كان بيننا وبينهم  –أي املعتزلة  –"ولو اهتدت هلذا الفرقة الضالة ويقول:
  .   ) ٣ ( فرادا باخللق ، فضلوا وأضلوا "خالف ، ولكنهم ادعوا سداد باالختراع وان

  ثالثًا : موقفه من الباقالين :
سبق وأن أشرنا إىل أنه نتيجة لالعتراضات اليت وجهت من قبل املعتزلة والفالسفة 
لرأي األشعري يف أفعال العباد ومقالته يف الكسب،أن قدم الباقالين تفسريا يتفادى من 

  ثريا لقدرة العبد يف صفة فعله .خالله هذه االعتراضات،فأثبت تأ

إذ يرى الباقالين أن قدرة اهللا تعاىل تتعلق بأصل الفعل، وقدرة العبد تتعلق بصفته ، 
أو إيذاء، فإن ذات اللطم واقعة بقدرة كما يف لطم اليتيم تأديبا أي كونه طاعة او معصية، 

  . ) ٤ ( ة العبد وتأثريه "اهللا وتأثريه ، وكونه طاعـة على األول ومعصية على الثاين بقدر

والباقالين هنا مل خيرج على املذهب األشعري فهو يقول بالكسب ويتابع األشعري 

                                                
  . ١٩١العقيدة النظامية ص  ) ١ ( 
  . ١٨٨املرجع السابق ص   ) ٢ ( 
  . ١٩٣نفس املرجع ص   ) ٣ ( 
  . ١٦٤/  ٨، وشرح املواقف  ٣١٢را جع : املواقف لإلجيي ص  ) ٤ ( 

٨٤٧



      
 ٥٢ 

يف القول بأن أفعال العباد االختيارية خملوقة هللا ، وأنه ال خالق إال اهللا ، ولكن كل ما  
  رها .فعله هو أن فسر الكسب بطريقة جتعل أثرا للقدرة احلادثة يف حال أو صفة مقدو

مبعىن أن الباقالين " أراد أن ينسب إىل العبد تأثريا ما به يكون مكسوب العبد 
ليس إجياد الفعل يف ذاته ، بل حال جتعل الفعل طاعة أو معصية حبسب قصده واختياره ، 
وتلك احلال هي اليت يتميز ا الفعل االختياري عنده ، وهي اليت تكون مناط ثوابه 

  . ) ١ ( وعقابه "
لم أن العبد له كسب وليس  تأكيد هذا املعىن يقول الباقالين : " جيب أن تعويف

 لَها ما كَسبت  ، بل مكتسب ألفعاله من طاعة أو معصية ، ألن اهللا تعاىل قال: جمبورا
  . ) ٢ ( " يعين من عقاب معصية علَيها ما اكْتسبت و يعين من ثواب وطاعة 

لطريقة من الباقالين ، ويرى أا غري مرضية ، وال جريان هلا يرفض اجلويين هذه ا
 ) ٣ ( على قواعد أهل احلق، ويرى أن يف املصري إليها افتتاح وجوه من الفساد جيب تنكبها

، منها : أن العبد يستحيل أن ينفرد مبقدور دون الرب ، وذلك ألننا لو فرضنا للقدرة 
، فقد خرمنا اعتقاد وجوب كون الرب قادرا على احلادثة أثرا ، وحكمنا بثبوته للعبد 

كل شيء مقدور ، ومنها استحالة أن يقع الفعل بالقدرة القدمية واحلادثة ، ألن ذلك 
  .  ) ٤ ( يؤدي إىل تقدير خلق بني خالقني

وخيتم اجلويين نقده لطريقة الباقالين مبينا " أن صاحب هذه الطريقة حييل معتقده 
لة ال ميكنه اإلفصاح ا وتقدير أحوال جمهولة حيد عن السداد على ادعاء حالة جمهو

  . ) ٥ ( وتطريق لدواعي الفساد إىل أصول االعتقاد "
                                                

  . ٢٢،  ٢١لفضيل القوصي : تطور الفكر الكالمي عند إمام احلرمني اجلويين ، صد/ حممد عبد ا  ) ١ ( 
  . ٤٥اإلنصاف ص   ) ٢ ( 
  . ١٨٩اإلرشاد ص  ) ٣ ( 
  . ١٨٩اإلرشاد ص   ) ٤ ( 
  املرجع السابق نفس املوضع .  ) ٥ ( 

٨٤٨



      
 ٥٣ 

  رابعا : موقفه من مقالة الكسب األشعرية : 
رأينا اجلويين يف معارضته ملذهب اجلربية يف أفعال العباد ، ينتقد مقالة الكسب 

قع من العبد بقدرة حمدثة ، دون أن تؤثر فيه ، ويرى األشعرية ، واليت تعين أن الفعل وا
أن إثبات قدرة بال تأثري هو كنفي القدرة أصالً .. يقول اجلويين : " فإن زعم زاعم ممن مل 
يوفق ملنهج الرشاد، أنه ال أثر لقدرة العبد يف مقدورها أصالً ، فإذا طولب مبتعلق طلب 

هب يف اجلواب طوالً وعرضا وقال هللا أن يفعل ما اهللا تعاىل بفعل العبد حترميا وفرضا ، ذ
  . ) ١ ( يشاء وال يتعرض لالعتراض عليه املعترضون "

ويرد اجلويين قائالً :" ليس ملا جئت به حاصل نعم يفعل اهللا ما يشاء وحيكم ما 
يريد ، ولكن يتقدس اهللا عن اخللف ونقيض الصدق ، وقد فهمنا بضرورات العقول من 

أنه عزت قدرته طالب عباده مبا أخربهم أم متمكنون من الوفاء به،ومل  الشرع املنقول
  . ) ٢ ( يكلفهم إال على مبلغ الطاقة والوسع يف مورد الشرع "

ويرفض اجلويين ما استدل به األشعري يف إثبات عدم تأثري القدرة يف مقدورها 
خيتلف عن تعلق العلم ، قياسا على عدم تأثري العلم يف معلومه ، وذلك ألن تعلق القدرة 

فتعلق القدرة خمتص بأن حيصل املقدور ا على صفة احلدوث ، أي تعلق تأثري وإجياد ، 
أما تعلق العلم فال يشترط فيه التأثري ، وعلى ذلك فال وجه للمقايسة بني تعلق القدرة 

ويين : مبقدورها وتعلق العلم مبعلومه ، وذلك النفكاك جهة التعلق يف كل منهما يقول اجل
" إن من زعم أنه ال أثر للقدرة احلادثة يف مقدورها كما ال أثر للعلم يف معلومه فوجه 
مطالبته العبد بأفعاله عنده ، كوجه مطالبته أن يثبت يف نفسه ألوانا وإدراكات ، وهذا 
خروج عن حد االعتدال إىل التزام الباطل احملال ، وفيه إبطال الشرع ورد ما جاء به 

  . ) ٣ ( " النبيون
                                                

  . ١٩٠،  ١٨٩العقيدة النظامية ص  ) ١ ( 
  . ١٨٧العقيدة النظامية ص   ) ٢ ( 
  . ١٨٧النظامية ص  العقيدة  ) ٣ ( 

٨٤٩



      
 ٥٤ 

إذًا يرفض اجلويين املقايسة بني تعلق القدرة مبقدورها وتعلق العلم مبعلومه يف  
إثبات عدم تأثري قدرة العبد يف فعله ، ويرى أنه " إذا مل يكن لقدرة العبد تأثري يف فعله فال 
وجه لصحة التكليف ومطالبة العبد بامتثال األوامر واجتناب النواهي ، ألن ذلك شبيه 

ب املستحيل ، كما نطالبه بأن خيلق لونه وإدراكه ، وليس ذلك يف مقدوره ، بطل
وكذلك فإن القول بعدم تأثري القدرة يف مقدورها يؤدي إىل تكذيب الرسل فيما جاءت 

  . ) ١ ( به من شرائع "

مث خيتم اجلويين نقده للكسب األشعري مبينا أن هذا املصطلح ال حيمل معىن حىت 
كه ، يقول اجلويين بعد أن شبه هذه املسألة بالبحر امللتطم ال ينجى منه ميكن فهمه وإدرا

ذكر اسم حمض ولقب جمرد من غري حتصيل معىن ، وذلك لو أن قائالً قال : العبد 
مكتسب وأثر قدرته االكتساب، والرب تبارك وتعاىل خمترع وخالق ملا العبد مكتسب له، 

ألقسام املتقدمة على هذا القائل فال جيد عنها قيل له ما الكسب ، وما معناه ، وأديرت ا
  . ) ٢ ( مهربا "

ذلك كان موقف اجلويين من الكسب حسب التصور األشعري ، ختلى اجلويين 
عما جرى عليه يف املرحلة املتقدمة من متابعة األشعري ووجه نقدا للكسب ، مبينا أنه 

  لقب جمرد ال حيمل معىن وال يقدم حالً .
ارضة اجلويين آلراء ومذاهب املتكلمني يف أفعال العباد ، عارض وتلك كانت مع

مقالة اجلربية واليت ألغت أي قدرة لإلنسان على الفعل ، مبينا أن هذا املوقف مما يأباه 
احلس والعقل وال يقول به الشرع ، ورفض مذهب املعتزلة من أن اإلنسان مستقل خبلق 

قاد به حدا من عموم القدرة اإلهلية ، فضالً عن أفعاله االختياريـة مبينا أن يف االعت
خمالفته ملا أمجع عليه املسلمون من أنه ال خالق إال اهللا ، وعارض طريقة الباقالين وتفسريه 

                                                
  . ٤٠٦راجع : نشأة األشعرية وتطورها : د / حممد جالل موسى ص  ) ١ ( 
  . ١٩٠،  ١٨٩العقيدة النظامية ص  ) ٢ ( 

٨٥٠
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للكسب األشعري ، مبينا أا طريقة غري مرضية وال تتفق مع مذهب أهل احلق ،  
قدرة بال تأثري هو كنفي وعارض مقالة الكسب بوضعها األشعري ، مبينا أن إثبات 

القدرة أصالً ، وأن الكسب ذا املعىن غري معقول . وانتهى اجلويين من نقده هلذه 
  وال تصلح أن تكون حالً ملعضلة خلق األفعال . ) ١ ( املذاهب إىل أا " جبملتها  باطلة "

  ثانيا : دوافع تطور موقف اجلويين من أفعال العباد :
باد عند اجلويين يف مؤلفات املرحلة املتأخرة من حياة وفكر إن القارئ ألفعال الع

إمام احلرمني ، ميكن له أن يستخلص الدوافع اليت أدت إىل تطور موقفه يف هذه املسألة ، 
وهي يف الغالب تدور حول مقالة الكسب األشعرية ، وميكن حتديد هذه الدوافع يف 

  النقاط التالية :

األشعري مل حيقق الغرض منه وذلك أن الشيخ أوالً : إن مصطلح الكسب بوضع 
أدخل هذا املصطلح يف منظومته الكالمية بغرض التوسط بني القائلني باجلرب والقائلني 
باالختيار ، ولكن الناظر إىل معىن الكسب عند األشعري وأقواله فيه ، يتبني له أن هذا 

واليت هي حمل كسب  املصطلح قريب من اجلرب، وذلك ألنه إذا كانت القدرة احلادثة
الفعل ال تؤثر يف مقدورها فما قيمة إثباا للعبد ، وما مناط املسؤولية إذن ؟ وهل يكفي 
جمرد االقتران العادي بني قدرة العبد وفعله املكتسب يف حتمله مسؤولية أفعاله ، هذا 

ظام االقتران الذي اعتربه البعض من غرائب أهل الكالم ، كحال أيب هاشم ، وطفرة الن
، لقد وصف األشاعرة بسبب هذه املقالة باربة ، واألشاعرة يعترفون بلون من اجلرب أو 
قدر منه يف مذهب شيخهم رغم دفاعهم عنه ومن هؤالء اآلمدي والرازي وقد كانت 
هذه املقالة نقطة ضعف بارزة يف موقف األشعري،جعل كبار أصحابه منذ وقت مبكر 

  . ) ٢ ( حياولون تطويره وتعديله
                                                

  . ١٨٩العقيدة النظامية ص  ) ١ ( 
  . ٤٧٢د / حسن الشافعي : اآلمدي وآراؤه الكالمية ص   ) ٢ ( 

٨٥١



      
 ٥٦ 

ثانيا : غموض مصطلح الكسب وخفاء معناه على اخلواص قبل العوام ، مما جعله  
مثالً سائرا بني الناس وهو قوهلم يف الشيء الغامض أخفى من كسب األشعري ، وهذا ما 

  ومحله على تطوير موقفه. ) ١ ( تنبه إليه اجلويين

ثبت قدرة للعبد ثالثًا : تناقض أقوال الشيخ يف الكسب ، وذلك أن األشعري أ
على الكسب ، مث نفى أثر هذه القدرة يف الفعل املكتسب ، وجعل االقتران بني القدرة 
ومقدورها اقترانا عاديا ، مث أثبت للعبد اختيارا يف فعله بناء على التفرقة بني معىن 
ا الضرورة واالختيار ، ومساه كسبا مث قال إن اهللا قادر على أن يضطر عباده يف مجيع م

وصفوا أم كاسبون له . وقد أشار اجلويين إىل هذا التناقض مبينا " أن إثبات قدرة ال 
  . ) ٢ ( أثر هلا بوجه هو كنفي القدرة أصالً "

رابعا : االعتراضات اليت وجهت إىل الكسب مبعناه األشعري من املعتزلة 
ذا االعتراض عن والفالسفة ، واليت تضمنت عدم معقولية الكسب ، وقد نقل اجلويين ه

املعتزلة إذ يقول : " وما اعتقدمتوه من كون  العبد مكتسبا غري معقول ، فإن القدرة إذا 
  . ) ٣ ( مل تؤثر يف مقدورها ومل يقع املقدور ا فال معىن لتعلق القدرة "

خامسا : طلب اجلويين احلق من غري تقليد ، وهذه مسة الباحث عن احلقيقة عليه 
ما اهتدى إليها دون خوف من اام باخلروج عن املذهب، أو بالتناقض يف  أن يبديها إذا

أقواله، وهذا ما انتهى إليه تفكريه وأداه إليه اجتهاده . يقول اجلويين : " ليس مبدرك 
 ) ٤ ( احلق خفاء ملن وفق له ، وها حنن نبديه باجلرأة من غري تعريض وتعريج على تقليد "

أفعال العباد واقعة على حسب إيثارهم واختيارهم  ويقول:" ومن استراب يف أن

                                                
  . ١٩٠،  ١٨٩راجع : العقيدة النظامية ص  ) ١ ( 
  . ٩٨/  ١الشهرستاين : امللل والنحل   ) ٢ ( 
  . ١٨٨اإلرشاد ص  ) ٣ ( 
  . ١٩٢العقيدة النظامية ص   ) ٤ ( 
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  . ) ١ ( واقتدارهم فهو مصاب يف عقله أو مستقر على تقليده ، مصمم على جهله " 

تلك كانت األسباب والدوافع اليت أدت إىل تطور موقف اجلويين من أفعال العباد 
  م احلرمني. ، منها ما يتعلق مبوقفه من مقالة الكسب ، ومنها مـا يتعلق بشخص إما

  ثالثًا : حمور التطور :
إن األساس الذي قامت عليه رؤية اجلويين يف أفعال العباد ، والذي يعرب عن تطور 
موقفه من هذه املسألة ، هو إثبات تأثري القدرة احلادثة يف مقدورها إذ يقول : " والفعل 

رك وتعاىل تقديرا وخلقًا ، املقدور بالقدرة احلادثة واقع ا قطعا، ولكنه مضاف إىل اهللا تبا
فإنه وقع بفعل اهللا تبارك وتعاىل ، وهو القدرة ، وليست القدرة فعالً للعبد وإمنا هي 
صفته ، وهي ملك هللا تبارك وتعاىل وخلق له ، وإذا كان موقع الفعل خلقًا هللا تعاىل ، 

د اختيارا يصرف فالواقع به مضاف للرب تبارك وتعاىل خلقًا وتقديرا ، وقد ملك اهللا العب
به القدرة فإذا أوقع بالقدرة شيئًا آل الواقع إىل حكم اهللا تعاىل من حيث إنه وقع بفعل 

  . ) ٢ ( اهللا تعاىل "
من الواضح أن اجلويين يف هذا النص يذهب إىل القول بتأثري قدرة العبد يف 

قول بأا ختلق مقدورها ، وأن فعل العبد االختياري واقع ا ، ولكن ال يلزم من ذلك ال
الفعل ، وذلك ألن الباري هو املتفرد خبلق األفعال ، وخالق للقدرة اليت ا يفعل العبد 
وال يلزم من ذلك أيضا أن تكون هذه القدرة مستقلة بالتأثري بل تتوقف يف فعلها على 

 عليه أقدار وأسباب هي من عند اهللا تعاىل ، ولو مل يرد اهللا وقوع هذا الفعل ملا أقدره اهللا
  وملا هيأ أسباب وقوعه .

أحدث اهللا تبارك  يقول اجلويين : " إمنا ملا أضفنا فعل العبد إىل تقدير اإلله قلنـا
وتعاىل القدرة يف العبد على أقدار أحاط ا علمه ، وهيأ أسباب الفعل ، وسلب العبد 

                                                
  . ١٨٦،  ١٨٥املرجع السابق ص  ) ١ ( 
  . ١٩٢العقيدة النظامية ص   ) ٢ ( 

٨٥٣
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رية وإرادة ، العلم بالتفاصيل ، وأراد من العبد أن يفعل فأحدث فيه دواعي مستحثة وخ 
وعلم أن األفعال ستقع على قدر معلوم ، فوقعت بالقدرة اليت اخترعها للعبد على ما 

  . ) ١ ( " علم وأراد

فقدرة العبد يف رأي اجلويين تؤثر يف مقدورها ، وهذه القدرة هي من خلق اهللا 
وقوعه سبحانه وتعاىل ، ومقدورها يتوقف على أقدار وأسباب هيأها اهللا سبحانه وتعاىل ل

، إذا أراد الوقوع ، وهذا املقدور مضاف إىل اهللا سبحانه وتعاىل مشيئة وعلما وقضاًء 
وفعالً ، ألنه نتيجة ما انفرد اهللا خبلقه ، وذا املعىن يوصف العبد يف رأي اجلويين 

  باالختيار والقدرة على الفعل ، وبالتايل مسؤوليته عن أعماله .

خمتار مطالب مأمور منهي ، وفعله تقدير هللا ومراد  يقول اجلويين : " فالعبد فاعل
  . ) ٣ ( " وللعباد اختيارهم واتصافهم باالقتدار " : ويقول ) ٢ ( له وخلق مقضي له"

ويضرب اجلويين مثاالً من الواقع احملسوس يوضح من خالله رؤيته يف أفعال العباد 
بالتصرف فيه مل ينفذ تصرفه  فيقول : " العبد ال ميلك التصرف يف مال سيده ، ولو استبد

، فإذا أذن له يف بيع ماله ، نفذ، والبيع يف التحقيق معزي إىل السيد من حيث إن سببه 
  . ) ٤ ( ملا نفذ التصرف " إذنه ، فلوال إذنه

وقد أمجل الشهرستاين رأي اجلويين يف أفعال العباد وزاد يف إيضاحه فقال : " مث 
ه القدرة واالستطاعة فمما يأباه احلس والعقل ، وأما إن إمام احلرمني قال أما نفي هذ

إثبات قدرة ال أثر هلا بوجه فهو كنفي القدرة أصالً ، وأما إثبات تأثري يف حالة ال يفعل 
فهو كنفي التأثري، خصوصا واألحوال على أصلهم ال توصف بالوجود والعدم ، فالبد 

                                                
  . ١٩٤العقيدة النظامية ص   ) ١ ( 
  املرجع السابق نفس املوضع .  ) ٢ ( 
  . ١٩٣نفس املرجع ص  ) ٣ ( 
  . ١٩٣عقيدة النظامية ص ال  ) ٤ ( 
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ة اإلحداث واخللق ، فإن اخللق إذن من نسبة فعل العبد إىل قدرته حقيقة ال على جه 
يشعر باستقالل إجياده من العدم ، واإلنسان كما حيس من نفسه االقتدار حيس من نفسه 
عدم االستقالل ، فالفعل يستند وجوده إىل القدرة ، والقدرة يستند وجودها إىل سبب 
آخر تكون نسبة القدرة إىل ذلك السبب كنسبة الفعل إىل القدرة ، وكذلك يستند 
سبب إىل سبب آخر حىت ينتهي إىل مسبب األسباب اخلالق لألسباب ومسبباا ، 

  . ) ١ ( املستغين على اإلطالق "

تلك كانت رؤية إمام احلرمني ألفعال العباد واليت كشف عنها يف املرحلة املتأخرة 
ان من حياته واليت عربت عن تطور موقفه من أفعال العباد، من نفيه أي تأثري لقدرة اإلنس

  يف أفعاله إىل إثبات التأثري هلا .

يف مقدورها ، وأن  وقد انتهى اجلويين يف هذه املرحلة إىل أن لإلنسان قدرة تؤثـر
هذا التأثري يعطيه صفة االختيار واحلرية ، وعلى إثره يكلف اإلنسان فتكون مسؤوليته 

نسان كي يباشر ا عن أعماله ، وهذه القدرة املؤثرة هي من خلق اهللا تعاىل ، ملكها لإل
أعماله ، إال أا غري مستقلة يف إجياد الفعل بل هي السبب األخري يف سلسلة من األسباب 

  .  تنتهي عند السبب األول فيها وهو الباري تعاىل 

كان ذلك عرضنا لرأي اجلويين يف أفعال العباد ، والذي عرب عن تطور موقفه من 
عض احلقائق واليت نرغب يف التأكيد عليها ، هذه املسألة ، وقد أمكن الوقوف على ب

  وهي كالتايل :

أوالً : حرص إمام احلرمني على إثبات اإلرادة واالختيار لإلنسان يف أفعاله ، حىت 
يصح التكليف وتكون مسؤولية اإلنسان عن أعماله اليت وقعت باختياره ، تلك اليت 

  اكتسبها بقدرته اليت خلقها اهللا فيه .

                                                
  . ٧٨للشهرستاين ، واية اإلقدام له أيضا ص  ٩٩،  ٩٨/  ١راجع : امللل والنحل   ) ١ ( 
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د اجلويين على أنه ال خالق إال اهللا تعاىل وأنه هو اخلالق للمحدثات ثانيا : تأكي 
وأفعاهلا ، هذا التأكيد الذي سار عليه يف اإلرشاد وحرص عليه يف العقيدة النظامية ، 
يؤكد رفضه القاطع ملذهب املعتزلة بأن اإلنسان مستقل خبلق أفعاله االختيارية ، وأن 

  عل اإلنساين .القدرة اإلهلية ال عالقة هلا بالف

ثالثًا : القول بأن اهللا هو اخلالق ألفعال العباد ال يعين يف رأي اجلويين أنه ال قدرة 
للعبد يف فعله كما ذهبت اجلربية ، أو أنه ال تأثري لقدرة اإلنسان يف أفعاله كما هو مذهب 

كنها غري الشيخ األشعري ، بل إن لإلنسان يف رأي اجلويين قدرة تؤثر يف إجياد الفعل ، ول
  مستقلة بالتأثري بل تتوقف على أسباب هيأها اهللا تعاىل حلدوث الفعل .

رابعا : إن إثبات التأثري للقدرة اإلنسانية يف مقدورها ، هو التطور الذي أحدثه 
اجلويين يف املذهب األشعري وخباصة فيما يتعلق بأفعال العباد ، وهو دليل تطور موقف 

  صفة عامة ، ويف أفعال العباد بصفة خاصة .إمام احلرمني يف العقيدة ب

خامسا : إن معارضة اجلويين ملقالة الكسب األشعرية ، مل تكن دف رفض هذه 
املقالة أو نقضها ، رغم ما توحيه عباراته يف العقيدة النظامية ، ونقده السابق هلا ، وإمنا 

ة والفالسفة ، ومبا حيقق كانت دف تطويرها مبا يدفع عنها انتقادات اخلصوم من املعتزل
  وهو إحداث التوسط بني القائلني باجلرب والقائلني باالختيار.من وضعها عند الشيخ اهلدف 
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  املبحث الرابع 
  من تطور موقف اجلويين من أفعال العباد موقف متأخري األشاعرة 

ره ، بينا فيما سبق رأي اجلويين يف أفعال العباد يف املرحلة املتقدمة من حياته وفك
واليت كان يسري فيها على التقليد األشعري ، من نفي تأثري القدرة احلادثة يف مقدورها ، 

  وتبنيه مقالة الكسب حسب التصور األشعري .

مث انتقلنا بعد ذلك إىل الكشف عن تطور موقف اجلويين يف هذه املسألة وذلك يف 
د التوحيد ، تلك املرحلة اليت املرحلة الثانية ، مرحلة الترقي عن مراتب التقليد يف قواع

ختلى فيها اجلويين عن متابعته لألشعري ، فعدل عن رأيه السابق من نفي تأثري القدرة 
  احلادثة يف مقدورها إىل إثبات تأثري لقدرة العبد يف أفعاله .

وقد أحدث هذا املوقف من قبل إمام احلرمني هزة كبرية يف أوساط متأخري 
ات وانتقادات عدة ، وبسببه ام اجلويين باخلروج على املذهب األشاعرة ، وأثار اعتراض

األشعري ، ومتابعته للمعتزلة يف قوهلم بأن اإلنسان مستقل خبلق أفعاله االختياريـة ، بل 
وذهـب بعض متأخري األشاعرة إىل القول بأن ما انتهى إليه اجلويين من رأي يف أفعال 

  نه سلك يف تقرير هذا الرأي مسلك الفالسفة .العباد ، أخذه من احلكماء اإلهليني وأ

ويف هذا املبحث سنعرض ألقوال متأخري األشاعرة ومناقشتها بغرض حتديد أين 
يقف اجلويين يف هذه املسألة ، وهل فعالً يقول اجلويين بنفس مقالة املعتزلة ؟ أم أنه أخذ 

نساين ، أم أن اجلويين يقدم رأيه من احلكماء اإلهليني ، فقال باإلجياب الذايت يف الفعل اإل
  تصورا جديدا عرب به عن تطور موقفه من أفعال العباد ، إن هذا ما حناول الكشف عنه .

  أوالً : موقف الشهرستاين :

كان الشهرستاين من أوائل املعارضني لرأي اجلويين ، وللتطور الذي أحدثه يف 
صفًا ما انتهى إليه اجلويين بأنه املذهب األشعري ، ومحل محلة شديدة على هذا الرأي ، وا

غلو يف املذهب أخذه من احلكماء اإلهليني ، وأنه خمالف ملا أمجع عليه مجهور املسلمني إذ 
٨٥٧
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يقول :" وغال إمام احلرمني فأثبت للقدرة احلادثة أثرا هو الوجود ، غري أنه مل يثبت للعبد  
ألسباب يف سلسلة الترقي إىل استقالالً بالوجود ما مل يستند إىل سبب آخر مث تتسلسل ا

  . ) ١ ( الباري سبحانه وتعاىل وهو اخلالق املستقل بإبداعه من غري احتياج إىل سبب "

يف معرض الكالم  ويقول : " وهذا الرأي إمنا أخذه من احلكماء اإلهليني ، وأبرزه
، وليس خيتص من نسبة السبب إىل املسبب على أصله بالفعل والقدرة ، بل كل ما 

جد من احلوادث فذلك حكمه ، وحينئذ يلزم القول بالطبع وتأثري األجسام يف يو
  . ) ٢ ( األجسام إجيادا ، وتأثري الطبائع يف الطبائع إحداثًا وليس ذلك مبذهب اإلسالميني "

ويكشف الشهرستاين يف معرض نقده لرأي اجلويين عن السبب الذي محله على 
، تلك التهمة اليت حلقت بالكسب  ) ٣ ( اجلرب" هذا الرأي وهو " االحتراز من ركاكة

األشعري ، مبينا أن هذا الرأي الذي انتهى إليه اجلويين ال ميكنه من نفي تلك التهمة ، 
ألن اجلرب على تسلسل األسباب ألزم ، وذلك ألن كل مادة تستعد لصورة خاصة ، 

ختيار على املختارين والصور كلها فائضة على املواد من واهب الصور جربا ، حىت اال
جرب ، والقدرة على القادرين جرب ، وحصول األفعال من العباد عند النظر إىل األسباب 
جرب ، وترتيب اجلزاء على األفعال جرب ، وهو كاملرض حيصل عند سوء املزاج ، 
وكالسالمة حتصل عند اعتدال املزاج ، وكالصورة حتصل يف املرأة عند التصقيل ، 

ت ال موجدات ، وما له طبيعة اإلمكان يف ذاته استحال أن يكون موجدا فالوسايط معدا
  . ) ٤ ( على احلقيقة "

كانت تلك معارضة الشهرستاين لرأي اجلويين يف أفعال العباد ، وميكن القول   
  بأن هذه املعارضة متثلت يف التعليقات اآلتية : 

                                                
  . ٧٨اية اإلقدام ص   ) ١ ( 
  . ٧٨، واية اإلقدام ص ٩٩/ ١امللل والنحل   ) ٢ ( 
  . ٧٨اية اإلقدام ص   ) ٣ ( 
  . ٩٩/  ١والنحل  ، وامللل ٧٩،  ٧٨راجع : املرجع السابق ص  ) ٤ ( 
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احلكماء اإلهليني ،  األول : إن هذا الرأي الذي انتهى إليه اجلويين أخذه من 
وسلك فيه مسلك الفالسفة ، وأبرزه يف معرض الكالم ، وهو خمالف ملا امجع عليه مجهور 
املسلمني ، ألنه يلزم عليه القول بالطبع، وأن الطبائع تؤثر يف الطبائع إحداثًا واألجسام 

  .) ١ ( تؤثر يف األجسام إجيادا

يين من الفالسفة وبىن عليها نظريته يف الثاين : إن جهة اإلمكان اليت اقتبسها اجلو
أفعال العباد ليست كافية يف إثبات االختيار لإلنسان وقدرته على أفعاله ، بناء على 
تصور الفالسفة لالختيار القائم على السببية ، وذلك ألن ما له طبيعة اإلمكان يف ذاته 

حمتاج إىل الغري يف  استحال أن يكون موجدا على احلقيقة ، ألن ممكن الوجود يف ذاته
   ) ٢ ( وجوده،ومن مث ال ميكنه إجياد غريه،وال تأثري له يف وجود غريه

الثالث : إن ما انتهى إليه اجلويين يف هذه املسألة ال حيقق له غرضه ، وهو 
التخلص من مة اجلرب ، وذلك ألن " مبدأ السببية الذي أخذه من الفالسفة وعليه 

شعري ، والباقالين وأقام رأيه عليه يتضمن القول باجلرب وليس عارض آراء اجلربية ، واأل
باالختيار واحلرية ، وذلك ألن الفعل على رأيه يستند إىل القدرة احلادثة ، واليت بدورها 
تستند إىل سبب آخر ، وكل سبب يستند إىل سبب آخر ، حىت تنتهي السلسلة إىل 

، فكأن اجلويين فر من اجلرب  مسبب األسباب ، واجلرب على تسلسل األسباب ألزم
  . ) ٣ ( الكالمي إىل اجلرب الفلسفي "

  ثانيا : موقف الرازي :

ال خيتلف موقف الفخر الرازي عن موقف الشهرستاين من نسبة رأي إمام احلرمني 
اجلويين يف أفعال العباد إىل الفالسفة ، حيث يرى أن رأي اجلويين يف هذه املسألة هو 

                                                
  . ١٤٨د/ عبد العزيز سيف النصر : القدر وحرية اإلرادة اإلنسانية ص   ) ١ ( 
  . ١٥٠،  ١٤٩املرجع السابق ص  ) ٢ ( 
  . ١٥٠،  ١٤٩د/ عبد العزيز سيف النصر : القدر وحرية اإلرادة اإلنسانية ص  ) ٣ ( 
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 القول بإجياب الفعل اإلنساين إذ يقول : " زعم إمام احلرمني أن نفس رأي الفالسفة يف 
اهللا تعاىل موجد للعبد القدرة واإلرادة ، مث مها يوجبان وجود املقدور ، وهو قول 

  . ) ١ ( الفالسفة ، ومن املعتزلة قول أيب احلسني البصري "
التحقيق يتبني أن وبالرغم من نسبة الرازي لرأي اجلويين إىل الفالسفة إال أنه عند 

الرأي الذي اختاره الرازي وبرهن عليه يف أفعال العباد قريب من رأي اجلويين .. إذ 
يقول : " إنا ملا اعترفنا بأن الفعل واجب احلصول عند جمموع القدرة والداعي ، فقد 

ي اعترفنا بكون العبد فاعالً وجاعالً وإذا قلنا بأن املؤثر يف الفعل جمموع القدرة والداع
مع أن هذا اموع حصل خبلق اهللا تعاىل فقد قلنا : إن الكل بقضاء اهللا تعاىل وقدره 

  .) ٢ ( وهذا هو املختار "
فالرازي يثبت قدرة للعبد على الفعل ، والعبد يسمى فاعالً عند حصول القدرة 
والداعي للفعل ، بل إن الفعل عنده واجب الوقوع عند حصول القدرة والداعي ، وهذا 

يب من رأي اجلويين " إال أن الفرق بينهما يظهر يف أن الفخر خالف اإلمام من حيث قر
زائدا على سالمة البنية وال يوقف الفعل على الداعي بل على  إن اإلمام يثبت معنـى

  . ) ٣ ( اإلرادة
  ثالثًا : موقف اآلمدي :

نظامية هو يرى اآلمدي أن رأي اجلويين يف أفعال العباد والذي ضمنه العقيدة ال
نفس رأي املعتزلة ، وأنه ال خيتلف إال يف تسمية ذلك كسبا ال إجيادا .. يقول اآلمدي : 
" وذهب إمام احلرمني يف بعض تصانيفه إىل تأثري القدرة احلادثة يف إجياد الفعل ، ومل جيعل 

   ) ٤ ( للقدرة القدمية فيه تأثريا إال بواسطة إجياد القدرة احلادثة عليه"
                                                

  . ١٩٤حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين ص  ) ١ ( 
  القاهرة  . –نشر مكتبة الكليات األزهرية  – ٨٠أصول الدين ص  معامل  ) ٢ ( 
  . ٤٤٠ – ٤٣٩ابن التلمساين : شرح معامل أصول الدين ص   ) ٣ ( 
نشر الس األعلى للشئون  –حتقيق د / حسن الشافعي  ٢٠٧غاية املرام يف علم الكالم ص  ) ٤ ( 

  م .٢٠٠٧هـ /١٤٣١القاهرة  –اإلسالمية 
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كان موقف اآلمدي من رأي اجلويين يف هذه املسألة نابع من متابعته للموقف وقد  
  األشعري ، والذي ينفي أي أثر للقدرة اإلنسانية يف أفعاهلا .

  رابعا : موقف اإلجيي :

سلك اإلجيي نفس مسلك الرازي والشهرستاين ، فسوي بني رأي اجلويين 
لت احلكماء وإمام احلرمني بقدرة خيلقها اهللا والفالسفة يف أفعال العباد .. إذ يقول : " وقا

يف العبد ا يتم املقدور على سبيل الوجوب ال التخلف ، إذا قارنت حصول الشرائط 
  . ) ١ ( وارتفعت املوانع "

  خامسا : موقف التفتازاين :

ال خيتلف موقف التفتازاين عن سابقيه من متأخري األشاعرة يف موقفهم من رأي 
لك نفس مسلكهم ، ويذكر استناد إىل رأي سابقيه من األشاعرة أن رأي اجلويين ، فيس

اجلويين يف أفعال العباد هو نفس رأي الفالسفة .. إذ يقول : " واملشهور فيما بني القوم 
واملذكور يف كتبهم أن مذهب إمام احلرمني أن فعل العبد واقع بقدرته وإرادته إجيابا كما 

  .  ) ٢ ( هو رأي احلكماء "

  سادسا : موقف السنوسي :

أما إذا انتقلنا إىل موقف الشيخ السنوسي ، فنرى أنه يستبعد أن يكون هذا الرأي 
صدر عن إمام احلرمني ، ويرى أنه على فرض صحته فال ميكن قبوله وال يصح القول به 
.. إذ يقول : " وما نقل عن إمام احلرمني من أن له قوالً بأن القدرة احلادثة تؤثر يف 
األفعال ، لكن ال على سبيل االستقالل كما تقول القدرية ، بل على أقدار قدرها اهللا 
تعاىل ، فهو قول مرغوب عنه ال يصح القول به وال تقليده يف ذلك ، لفساده قطعا ، 

                                                
  . ١٦٥/  ٨، وشرح املواقف  ٣١٢املواقف ص  ) ١ ( 
  . ٢٢٣ص  ٤شرح املقاصد جـ   ) ٢ ( 
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  .  ) ١ ( وعدم جريانه على السنة نقالً وعقالً " 

نسبته إليه أنه ويعلل الشيخ السنوسي صدور هذا الرأي عن اجلويين على فرض 
  ،  ) ٢ ( صدر يف مناظرة جدلية إلفحام خصم قويت منافرته للحق

  سابعا : موقف الشيخ مصطفى صربي :

يرى الشيخ مصطفى صربي أن ما انتهى إليه اجلويين من رأي يف أفعال العباد ال 
يه ميتاز عن رأي املعتزلة ، وأنه مل يلق قبوالً من علماء أهل السنة ، وهلذا أنكره عل

أصحابه من األشاعرة .. إذ يقول : " إن ما ذهب إليه اإلمام ال ميتاز عن مذهب املعتزلة 
الذين وصفهم بالضالل واإلضالل ، وإن ادعى متيزه عنهم وأبدى إعجابه وافتتانه مبا 
اكتشفه من حل هلذه املعضلة ، ولذا أنكره عليه عامة أصحابه ومنهم اإلمام أبو القاسم 

اإلرشاد، وقالوا هو أقرب من مذهب املعتزلة ... ومل يلقه علماء أهل األنصاري شارح 
السنة الذين جاءوا بعده بالقبول ، ومل جيده احملققون جديرا باالختيار ، حىت وقع يف طي 

  . ) ٣ ( النسيان ، فذكروه يف كتب علم الكالم بعنوان ويروى عن إمام احلرمني "

شعرية يف احلل الذي قدمه اجلويين ملعضلة تلك كانت بعضا من أقوال متأخري األ
أفعال العباد ، والذي عرب عن تطور موقف إمام احلرمني ، وبالنظر إليها إمجاالً يتبني أا 

  تدور حول أمرين :
األول : أن ما انتهى إليه اجلويين من رأي يف هذه املسألة ، والذي يراه احلق ، هو 

ة تؤثر يف مقدورها إجيادا ، وأن اإلنسان مستقل نفس قول املعتزلة من أن القدرة احلادث
                                                

 –الطبعة األوىل  –نشر دار القلم  – ٢٨١،  ٢٨٠السنوسي : شرح السنوسية الكربى ص   ) ١ ( 
  هـ  . ١٤٠٢

  . ٢٨٥السنوسي : شرح السنوسية الكربى  ص   ) ٢ ( 
 –القاهرة  –شر املكتبة السلفية ، ن ٢٠٣مصطفى صربي : موقف البشر حتت سلطان القدر ص  ) ٣ ( 

  هـ .١٣٥٢
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خبلق أفعاله االختيارية ، ويرى القائلني ذا الرأي أنه ال خالف بني اجلويين واملعتزلة إال  
  من حيث الشكل فقط، أما املعىن فواحد، إال أن اجلويين مساه كسبا واملعتزلة مسوه خلقًا .

الفالسفة ، وسلك نفس مسلكهم بإثباته الثاين : أن اجلويين أخذ رأيه هذا من 
قدرة وإرادة على الفعل ، وأما يوجبان وجود املقدور ، ويرى القائلني ذا الرأي أن 

  هذا خمالف ملا أمجع عليه املسلمون من أنه ال خالق وال مؤثر إال اهللا .
يف هذان اآلمران مثال معا النقد املوجه من قبل متأخري األشاعرة لرأي اجلويين 

أفعال العباد ، ومها اآلن موضع النقاش ، دف الكشف عن موقف اجلويين ، وأين يقف 
  برأيه يف هذه املسألة ؟

فبالنسبة لألمر األول : ميكن التأكيد أن اجلويين يف أفعال العباد مل يكن متابعا 
سان خالق للمعتزلة، وال مقالته نفس مقالة املعتزلة ، وذلك ألن املعتزلة يقولون بأن اإلن

ألفعاله تبعا إلرادته ، أي أن العبد مستقل خبلق أفعاله االختيارية ، أما اجلويين فإنه وإن 
قال بتأثري قدرة اإلنسان يف أفعاله االختيارية، إال أنه يوقف حصول هذا التأثري على إرادة 

قلة بالفعل ، اهللا سبحانه وتعاىل ، ومعىن هذا أن القدرة اإلنسانية يف رأي اجلويين غري مست
  بل يتوقف فعلها على أقدار وأسباب هيأها اهللا لوقوع الفعل .

ومما يؤكد عدم متابعة اجلويين للمعتزلة أنه يف معرض رده عليهم وصف مقالتهم 
باستقالل اإلنسان خبلق أفعاله " بأا خروج عمـا اتفق عليه املسلمون من أنه ال خالق 

  . ) ١ ( إال اهللا "
 يوافق املعتزلة يف أفعال العباد ملا رفض مقالتهم وقدم أدلة من ولو كان اجلويين

السمع والعقل تبني أن اهللا سبحانه وتعاىل هو اخلالق ألفعال العباد ، وأنه ال جيوز أن 
  . ) ٢ ( يكون اإلنسان مستقل خبلق أفعاله

                                                
  . ١٩٠راجع : العقيدة النظامية ص  ) ١ ( 
  من البحث .  ٥٩،  ٥٨راجع أدلة اجلويين يف رفضه ملذهب املعتزلة ص    ) ٢ ( 
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د من أما بالنسبة لألمر الثاين : واملتمثل يف أن اجلويين أخذ رأيه يف أفعال العبا 
الفالسفة وسلك مسلكهم يف ذلك ، فيمكن القول بأن اجلويين وإن كان تأثر فعالً 
مبذهب الفالسفة يف رأيه يف أفعال العباد ، وذلك عندما أخذ مببدأ السببية وبىن عليه 
نظريته يف أفعال العباد ، من حيث العالقة بني الفعل اإلنساين وقدرة اهللا املطلقة ، إال أنه 

قدرة اإلنسان وإرادته علة مستقلة لوجود الفعل حىت يوجباه ، بل أوقف تأثري مل يقل إن 
قدرة اإلنسان وإرادته على اختيار الفعل على إرادة اهللا تعاىل أن خيتار اإلنسان ذلك 

  الفعل .

فاجلويين يرفض أن يكون الفعل اإلنساين صادرا عن القدرة واإلرادة باإلجياب 
ة تفعل بإجياب ذايت ، وعلى هذا يكون الفرق بني رأي اجلويين الذايت ، أو أن تكون القدر

ومذهب الفالسفة ، وإذا كان قصد اجلويين من إثبات القدرة واإلرادة على الفعل ، 
كوما علة حدوث الفعل فإن ذلك ال يقتضي أيضا إجياب وجود الفعل ، وذلك ألن 

 ى الفعل ، موافقة إرادة اهللا تعاىل باشتراط اجلويين حلصول تأثري قدرة اإلنسان وإرادته عل
خيرج رأيه عن دائرة اإلجياب الفلسفي،مبعىن أنه إذا أراد اهللا من اإلنسان أن يفعل بإرادته 
وقدرتـه ، فالفعل يقع من اإلنسان إلرادة اهللا تعاىل   ذلك ، ال لوجوب إرادة اإلنسان 

فعل الزم االنتفاء إلرادة اهللا تعاىل وقدرته ، وإذا أراد اهللا تعاىل أن ال يفعل اإلنسان ، فال
  ذلك ال إلرادة اإلنسان .

فاجلويين هنا أوقف حصول الفعل من اإلنسان أو عدم حصوله على إرادة اهللا 
تعاىل ومشيئته وهذا ال يقتضي اإلجياب كما يدعيه من يقول إن اجلويين يتبع رأي 

يتابع فيه املعتزلة وال يوافق  الفالسفة . وإذا كان اجلويين يف رأيه يف أفعال العباد ال
الفالسفة، فأين يقف اجلويين برأيه يف أفعال العباد ؟ الواقع أن ما انتهى إليه اجلويين من 
رأي يف أفعال العباد يف العقيدة النظامية واليت متثل آخر مؤلفاته ، يعرب عن رؤية جديدة 

عقيدة بصفة عامة ، وملوقفه من من إمام احلرمني ، مثلت تطورا فكريا إلمام احلرمني يف ال
أفعال العباد بصفة خاصة ، متكن من خالهلا حتقيق اهلدف الذي كان يرموا إليه األشعري 
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من مقالته يف الكسب وهو إحداث التوسط بني القائلني باجلرب والقائلني باالختيار ،  
  وإثبات مسؤولية اإلنسان عن أعماله .
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  اخلامتــة 
هو الكشف عن تطور موقف إمام احلرمني اجلويين كان اهلدف من هذا البحث 

من أفعال العباد ، وقد استدعى ذلك أن نقدم دراسة حول مذاهب املتكلمني يف أفعال 
العباد ، ونظرية الكسب عند الشيخ األشعري ، وبيان موقف اجلويين من هذه املذاهب 

دت إىل تطور موقف وتلك النظرية ، مث انتقلنا بعد ذلك إىل الكشف عن األسباب اليت أ
اجلويين ، واألساس الذي قام عليه هذا التطور ، وما أحدثه هذا التطور يف أوساط 

  متأخري األشاعرة .

وبعد عرضنا هلذه املسائل يف فكر إمام احلرمني توصلنا إىل أن اجلويين يف سبيل بناء 
هو اخلالق ألفعال  تصوره اجلديد يف مسألة أفعال العباد والذي مجع فيه بني القول بأن اهللا

العباد االختيارية وبني إثبات تأثريا لقدرة العبد يف أفعاله ، رفض مجيع مذاهب وآراء 
املتكلمني يف أفعال العباد ، فرفض مذهب اجلربية من أن اإلنسان جمبور يف مجيع أفعاله ، 
ورأى أن هذا املذهب مما يأباه احلس والعقل ، وال يقول به الشرع ، ورفض مذهب 
املعتزلة القائل بأن اإلنسان مستقل خبلق أفعاله االختيارية ، ورأى أن يف االعتقاد به خمالفة 
شرعية تتمثل يف احلد من عموم القدرة اإلهلية ومشوهلا مجيع املمكنات ، ونقضا إلمجاع 
املسلمني من أنه ال خالق وال مؤثر يف الوجود إال اهللا ، ورفض اجلويين التطور الذي 

لباقالين يف الكسب األشعري ، والذي أثبت فيه تأثري القدرة اإلنسانية يف حال أحدثه ا
الفعل أو صفته من كونه طاعة أو معصية ، ورأى أن هذه املقالة يترتب عليها وجوه من 
الفساد يف أصول االعتقـاد ، وأـا ال تتفق مع مذهب أهل احلق ، وعارض مقالة 

فيه تأثري قدرة العبد يف أفعاله ، مبينا أن إثبات الكسب بتصور األشعري ، والذي نفى 
  قدرة بال تأثري هو كنفي القدرة أصالً .

وقد تبني لنا أن األسباب والدوافع اليت أدت إىل تطور موقف اجلويين من أفعال 
العباد كانت يف معظمها تدور حول مقالة الكسب بوضعها األشعري وما اكتنفها من 
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اقض أقوال األشعري فيها ، وما وجه إليها من اعتراضات من غموض وخفاء املعىن ، وتن 
قبل املعتزلة والفالسفة ، وجبانب ذلك كان طلب اجلويين الترقي عن مراتب التقليد يف 

  ألسباب اليت أدت إىل هذا التطور.قواعد التوحيد ، من أهم ا

ومثل حمور  وقد تبني لنا أن األساس الذي قام عليه تصور اجلويين يف أفعال العباد ،
التطور يف موقف اجلويين من أفعال العباد واإلسهام األصيل من قبله يف تطوير نظرية 
الكسب ، هو إثبات تأثري القدرة اإلنسانية يف أفعاهلا ، دون أن تستقل بالتأثري ، بل 

  يتوقف تأثريها على أسباب وأقدار هي من عند اهللا تعاىل .

ي انتقل من املرحلة املتقدمة من فكره ، مرحلة وقد تبني لنا أن اجلويين ذا الرأ
التقليد للمذهب األشعري ، واليت كان فيها متابعا للفكر األشعري من نفي أي تأثري 
للقدرة اإلنسانية يف أفعاهلا إىل املرحلة املتأخرة، مرحلة الترقي عن مراتب التقليد يف 

تلك إرادة وقدرة على الفعل ، وأن قواعد التوحيد واليت أثبت فيها اجلويين أن اإلنسان مي
تؤثر يف أفعاهلا دون استقالل بل ستنتهي إىل قدرة اهللا سبحانه وتعاىل  هذه القدرة 

  وأقداره.

وقد تبني لنا أن هذا التطور يف موقف إمام احلرمني من أفعال العباد كان مثارا 
باخلروج على العتراضات من قبل بعض متأخري األشاعرة ، على إثرها ام اجلويين 

  مذهب األشعري ، ومتابعته للمعتزلة والفالسفة .

وقد تبني لنا أن القول بأن اجلويين يتبع املعتزلة يف قوهلم باستقالل العبد خبلق 
أفعاله االختيارية ، ال أساس له من الصحة ، وذلك ألن املعتزلة يقولون بأن اإلنسان 

مستقل خبلق أفعاله ، أما اجلويين وإن كان خالق ألفعاله تبعا إلرادته ، أي أن اإلنسان 
أثبت تأثريا لقدرة اإلنسان يف أفعاله إال أنه أوقف هذا التأثري على إرادة اهللا تعاىل ، فقدرة 
اإلنسان يف رأي اجلويين غري مستقلة بإجياد الفعل ، وهذا هو الفرق بني رأي اجلويين 

  واملعتزلة يف أفعال العباد .
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الرغم من تأثر اجلويين بالفالسفة ، وذلك عندما أخذ مببدأ وقد تبني لنا أنه ب 
السببية ، إال أن اجلويين مل يقل باإلجياب الذايت يف الفعل اإلنساين لوجود القدرة واإلرادة 
، أو أن القدرة تفعل بإجياب ذايت ، وذلك ألن اجلويين أوقف تأثري هذه القدرة احلادثة 

ه أن وجود القدرة واإلرادة يف اإلنسان ال يوجبا وجود على إرادة اهللا تعاىل ، وهذا معنا
املقدور ، بل وجوده متوقف على إرادة اهللا إن شاء اهللا حصل هذا املقدور وإن مل  يشأ 

  انتفى حصوله .

وقد تبني لنا أن رأي اجلويين يف أفعال العباد يعرب عن رؤية جديدة ، هي نتاج 
لعقيدة ، وتطور موقفه من أفعال العباد ، التطور الفكري إلمام احلرمني يف مسائل ا

وتطويرا لنظرية الكسب األشعرية ، مبا يدفع عنها شبهات اخلصوم ، وحيقق هدف 
األشعري من وضعها ، وهو اجلمع بني التوحيد ىف اخلالقية  ووضع أساس شرعي وعقلي 

  ملسؤولية اإلنسان عن أعماله .

عن املذهب األشعري بل عمل اجلويين  وقد تبني لنا أن اجلويين برأيه هذا مل خيرج
على إعادة التأسيس هلذا املذهب وتطويره مبا حيفظ   له البقاء ، ويدفع عنه شبهات 

  اخلصوم .
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  حبثملخص  
  من أفعال العباد »اجلويين  «تطور موقف إمام احلرمني 

تتناول هذه الدراسة تطور موقف إمام احلرمني " اجلويين " من أفعال العباد ، 
  موقف متأخري األشاعرة من هذا التطور .األسباب اليت أدت إىل هذا التطور ، وو

منهجه يف دراسته ، مث قد بدأ الباحث دراسته مبقدمة بني فيها أمهية البحث وو
آراء بني املقصود بتطور املوقف ، مث عرض ملذاهب وعرف بإمام احلرمني " اجلويين " و

  موقف اجلويين منها .املتكلمني يف أفعال العباد ، و

تطور موقفه منها ، فبدأ مث حتدث الباحث عن نظرية إمام احلرمني يف أفعال العباد و
، و الذي مثل املرحلة املتقدمة من حياته و فكره ،  »اد اإلرش «بعرض نظريته يف كتاب 

مسائل العقيدة ، مث حتدث الذي كان يسري فيها على التقليد األشعري يف أفعال العباد وو
 »العقيدة النظامية  «عن تطور موقف إمام احلرمني يف هذه املسألة من خالل مؤلفه 

مرحلة الترقي عن مراتب التقليد يف  -فكره املرحلة املتأخرة من حياته والذي مثل و
قد بني الذي انتهى فيها إىل إثبات تأثريا لقدرة العبد يف أفعاله ، وو - قواعد التوحيد 

قد ختم الباحث أن هذا اإلثبات مثل حمور التطور يف نظرية اجلويين يف أفعال العباد ، و
  . الباحث دراسته بعرض ألهم النتائج اليت توصل إليها
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 The changing  of Imam El Haramein " Al 
Jeweiny " 's opinion about people's deeds issue 

This study deals with changing the opinion of Imam El 
Haramein " Al Jeweiny " about people's deeds issue and the 
reasons that led to this changing. It also deals with the content 
of this changing and the opinion of the latest ashaera from this 
changing . 

The researcher has started his study with an introduction 
in which he showed the importance of this research and the 
approach that he used in his study , then he introduced Imam 
El Haramein " Al Jeweiny " 's opinion and showed what he's 
meant by changing , then he showed the doctrine and the 
opinions of " Al Motakallemeen " in people's deeds and " Al 
Jeweiny " 's opinion about them . 

Then the researcher spoke about Imam El Haramein's 
theory of people's deeds issue and the changing of his opinion 
about it. So , he started by introducing his theory from the 
book "Al Ershad" which represented the early stage of his life 
and his ideas. In this stage , he was imitating Al Ashaera 
concerning people's deeds and the issues of doctrine. 

Then he talked about Imam El Haramein's opinion about 
this issue through his book " Al Aqeedah Al Nezameyya " 
which represented the late stage of his life and ideas , the stage 
of avoiding the imitation in monotheism rules , and he proved 
that there is an effect for the person's ability in his deeds. 

 The researcher has illustrated that this proof represents 
the content of changing in " Al Jeweiny" 's theory about 
people's deeds . 

Finally , the researcher has finished his study by showing 
the most important results he had reached . 
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  فهرس املصادر واملراجع 
  القرآن الكرمي . – ١

  هـ " .٦٥٨التلمساين " شرف الدين عبد اهللا بن حممد ت  ابن –  

الطبعة األوىل  –نشر دار الفتح  –حتقيق نزار محادي  –شرح معامل أصول الدين  – ٢
  م .٢٠١٠هـ / ١٤٣١

 هـ" .٤٥٦ابن حزم " أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد ت  -

وت الطبعة األوىل نشر دار الكتب العلمية بري –الفصل يف امللل واألهواء والنحل  – ٣
  م .١٩٩٦

 هـ " .٦٨١ابن خلكان " أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد ت -

  م .١٩٩٣بريوت  –نشر دار صادر  –حتقيق د/ إحسان عباس  –وفيات األعيان – ٤
 هـ " .٥٧١ابن عساكر " أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة اهللا ت -

طبعة دمشق  –احلسن األشعري  تبني كذب املفتري فيما نسب إىل اإلمام أيب – ٥
  هـ .١٣٤٧

 هـ " .٤٠٦ابن فورك " أبو بكر حممد بن احلسن ت  -

حتقيق دانيال جيمريه نشر دار املشرق  –جمرد مقاالت الشيخ أيب احلسن األشعري  – ٦
  م .١٩٨٧بريوت  –
  ابن قيم اجلوزية " مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر  -

نشر مكتبة دار التراث  –ل القضاء والقدر واحملكم والتعليل شفاء العليل يف مسائ – ٧ 
  بدون تاريخ . –القاهرة  –
 أبو دقيقية " الشيخ حممود أبو دقيقية " . -

نشر مكتبة  –حتقيق د/ عوض اهللا حجازي  –القول السديد يف علم التوحيد  – ٨
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  بدون تاريخ . –الكليات األزهرية  
 هـ " .٢٢٤ل ت األشعري " أبو احلسن علي بن إمساعي -

  بدون تاريخ . –القاهرة  –نشر مكتبة اإلميان  –اإلبانة عن أصول الديانة  – ٩

نشر  –حتقيق د/ علي عبد الباسط مزيد  –اللمع يف الرد على أهل الزيغ والبدع  – ١٠
  القاهرة . –مكتبة اإلميان 

 –احلديث نشر دار  –حتقيق أمحد جاد  –مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني  – ١١
  م .٢٠٠٩هـ / ١٤٣٠القاهرة 

 هـ٦٣١اآلمدي" سيف الدين أبو احلسني علي بن أيب علي ت -

نشر الس األعلى  –حتقيق د/ حسن الشافعي  –غاية املرام يف علم الكالم  – ١٢
  م .٢٠٠٨هـ / ١٤٣١القاهرة  –للشئون اإلسالمية 

 اإلجيي " عضد الدين عبد الرمحن بن أمحد "  -

  بدون تاريخ طبع . –بريوت  –نشر عامل الكتب  – املواقف – ١٣
 هـ " .٤٠٣الباقالين " أبو بكر حممد بن الطيب ت  -

حتقيق الكوثري نشر مكتبة  –اإلنصاف فيما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به  – ١٤
  م .١٩٩٣هـ/ ١٤١٣الطبعة الثالثة  –القاهرة  –اخلاجني 

 هـ"٧٩٢التفتازاين " مسعود بن عمر بن عبد اهللا ت  -

 –الطبعة الثانية  –عامل الكتب  –حتقيق د / عبدالرمحن عمرية  –شرح املقاصد  – ١٥
  هـ .  ١٤١٩

 هـ"٨١٩اجلرجاين " علي بن حممد بن علي السيد الزين ت -

هـ / ١٤١٩الطبعة الوىل  –بريوت  –نشر دار الكتب العلمية  –شرح املواقف  – ١٦
  م .١٩٩٨
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 .اجلليند " د / حممد السيد "  - 

نشر الس األعلى  –حبيث منشور ضمن موسوعة العقيدة اإلسالمية  –الكسب  – ١٧
  م .٢٠١٠هـ / ١٤٣١القاهرة  –للشؤون اإلسالمية 

  بدون .  –مطبعة مصطفى احللىب  –قضية اخلري والشر يف الفكر اإلسالمي  – ١٨
 هـ " ٤٧٨اجلويين " إمام احلرمني أيب املعايل عبد امللك ت  -

حتقيق أسعد متيم نشر مؤسسة  –إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد اإلرشاد  – ١٩
  بدون تاريخ طبع . –الكتب الثقافية 

 –نشر دار الوفاء  –حتقيق د/ عبد العظيم الديب  –الربهان يف أصول الفقه  – ٢٠
  هـ .١٤١٨ –الطبعة الرابعة  –املنصورة 

القاهرة  –نشر دار العرب  -حتقيق هلموت كلو بفر –الشامل يف أصول الدين  – ٢١
  بدون تاريخ . –

حتقيق د/ فوقية حسني حممود  –ملع األدلة يف قواعد اعتقاد أهل السنة واجلماعة  – ٢٢
  هـ .١٤٠٧الطبعة الثانية  –نشر عامل الكتب  –

الطبعة  –نشر دار النفائس بريوت  –حتقيق د/ حممد الزبيدي  –العقيدة النظامية  – ٢٣
  م .٢٠٠٣هـ / ١٤٢٤األوىل 

 احلموي " شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا " -

  هـ .١٣٧٥بريوت  –دار صادر  –معجم البلدان  – ٢٤
 .اهللا حممد بن عمر بن احلسن الرازي " أبو عبد  -

 –نشر دار اجليل  –حتقيق د/ أمحد حجازي السقا  –األربعني يف أصول الدين  – ٢٥
  م .٢٠٠٤هـ / ١٤٢٤الطبعة األوىل 

نشر  –مراجعة د/ طه عبد الرؤوف سعد  –حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين  – ٢٦
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  بدون تاريخ . –مكتبة الكليات األزهرية  

  بدون . –نشر مكتبة الكليات األزهرية  –معامل أصول الدين  – ٢٧
 هـ"٧٤٨الذهيب " مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان ت -

نشر  –حممد نعيم العرقسوسي –األرنؤوط  حتقيق شعيب –سري أعالم النبالء  – ٢٨
  هـ.١٤٠٦الطبعة الثالثة –بريوت –مؤسسة الرسالة 

 هـ"٧٧١السبكي" تاج الدين أيب نصر عبد الوهاب بن علي ت -

عبد الفتاح حممد احللو  –حتقيق حممود حممد الطناحي  –طبقات الشافعية الكربى  – ٢٩
  بريوت . –نشر دار إحياء الكتب العربية  –
 . وسي " أبو عبد اهللا حممد بن يوسف السنوسي احلسين"السن -

  .هـ  ١٤٠٢–الطبعة األوىل –بريوت –دارالقلم –شرح السنوسية الكربى – ٣٠
 الشافعي " د/ حسن حممود عبد اللطيف "  -

  .هـ ١٤٢٨ –الطبعة األوىل–نشر دارالسالم–اآلمدي وآراؤه الكالمية – ٣١
 هـ " .٥٤٨لكرمي تالشهرستاين " أبو الفتح حممد بن عبد ا -

  هـ .١٣٩٩القاهرة  –طبعة مصطفى احلليب  –امللل والنحل  – ٣٢

  . القاهرة  بدون–نشر مكتبة املتنيب –اية اإلقدام يف علم الكالم  – ٣٣
 . هـ "٤١٥ت  - القاضي عبد اجلبار " عبد اجلبار بن أمحد  -

يد عزمي ، د / حتقيق د/ عمر الس –مجع احلسن بن متوية  –احمليط بالتكليف  – ٣٤
  بدون تاريخ . –نشر الدار املصرية  –أمحد فؤاد األهواين 

 / حتقيق د –مجع أمحد بن احلسني بن أيب هاشم  –ول اخلمسة ـرح األصـش – ٣٥
  هـ .١٤٠٨الطبعة الثانية  – مكتبة وهبة نشر – عبد الكرمي عثمان

 .القوصي " األستاذ الدكتور عبد الفضيل القوصي "  -
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 –نشر دار الرازي عمان  –لفكر الكالمي عند إمام احلرمني اجلويين تطور ا – ٣٦ 
  هـ .١٤٣٨الطبعة الثانية 

 –الطبعة الثانية  –القاهرة  –مكتبة اإلميان  –هوامش على العقيدة النظامية  – ٣٧
  بدون تاريخ .

 ادوب " د / عبد العزيز " -

  . ١٩٨٣ة للكتابنشر الدار العربي –أفعال العباد يف القرآن الكرمي  – ٣٨
 . " سيف النصر " األستاذ الدكتور عبد العزيز سيف النصر -

نشر مكتبة اإلميان  –القدر وحرية اإلرادة اإلنسانية يف الفكر الكالمي اإلسالمي  – ٣٩
  م .٢٠١٣هـ / ١٤٣٤القاهرة  –
 . عجيبة " األستاذ الدكتور أمحد علي عجيبة " -

  . بدون –مكتبة طنطا احلديثة  نشر –من قضايا العقيدة اإلسالمية  – ٤٠
 صربي " شيخ اإلسالم مصطفى صربي "  -

  هـ .١٣٥٢القاهرة  –نشر املكتبة السلفية  –موقف البشر  – ٤١
 .موسى " د / حممد جالل "  -

 .هـ  ١٣٩٥–الطبعة األوىل –الكتاب اللبناىن  دار –نشأة األشعرية وتطورها – ٤٢
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  فهرس املوضوعات 
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