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 يف الفكر اإلسالمي  احلدوث والقـدمبني  اإلهلية  اإلرادة  

                                                            

 *البوسكالوي  سعيد                                                             

 

وهي واحدة من  ،الكالسيكي قدمها يف الفكر اإلسالمي  وإشكالية حدوث اإلرادة اإلهلية أ عرض حناول يف هذا القول 
(كإشكالية اإلثبات   مني وفالسفة ، متكلّ اإلسالميني  ا املفكرينة اليت يطرحها موضوع اإلرادة الذي شغل كثريً اإلشكاليات الكثري 

اإلرادوالنفي، عال ابملر قة  والقسريةة  احلرية  املوضوع  )....اد،  هذا  أمهية  عام، ا، كما موضوع  وال ختفى  بشكل  وحساسيته    إلرادة 
العقدية والفلسفية لكل  املذهبية لكونه يعكس تصوّ  املنطلقات  تنّم عن اختالف يف   للمفّكر فرقة، بل وأحيا�ً رات نظرية متباينة 

التيولُ اوقد تناولنا هذا  .  الواحد  د وق،  علم الكالم حبصر املعىن وحسب  وليس يف   ، جي اإلسالمي ابملعىن العامو ملوضوع يف الفكر 
يف هذا املوضوع، لكن مع التنبيه    أيًضا الذين خاضوا  يني  على الفالسفة املشائ  أيًضااستعملنا هذا املفهوم عن قصد حىت ينسحب  

 هنا جمال القول فيه. ها  لنا مواقف الفكر الصويف الذي نعتقد أنه عامل قائم بذاته ليس  نا أمهإىل أنّ 

القول   وبني  ،تراوحت بني القول بقدم اإلرادة اإلهلية  ،إمجاًال   ا اإلسالميةجيو تيولُ ، يف الأربعة مواقف  ة ن مثّ إ   :ميكن القول  
ي  الذي  الوقت  ففي  والفالسفة حبدوثها.  األشاعرة  فيه  املعتزلة،   ناملشائيو   عتمد  يقول ابلقدم، جند  الذي  األول  إىل جانب   الرأي 

كون يعدو أن يحول هذا القول أو ذاك ال  عدة  متبا  ء فرقالتقاتتبّىن مذهب احلدوث. وما قد يالحظ من    بعض الفرق اجملّسمة، 
ا هو جمرد خيط رقيق، سرعان ما يتقطع ليكشف عن البون الشاسع  ما يبدو أنه جيمع بينه مالحظة اثنوية وغري ذات أمهية، ألنّ 

ا تفرتق معها بعد �ّ ابحلدوث، فإالكرامية يف القول     مع إذا كانت املعتزلة تلتقي مثًال . فيف هذه املسألة  بني هذه الفرق   الذي يفصل
ومن يعترب أن اإلرادة اإلهلية حادثة ال يف حمل وهو موقف هذه الفرقة األخرية،    للحوادث  ذلك افرتاق من جيعل الذات اإلهلية حمالًّ 

  األشاعرة ية، إال أنّ ن يف القول بقدم اإلرادة اإلهلكانوا يّتفقو : فإذا  لألشاعرة والفالسفةكذلك األمر ابلنسبة    وهو موقف املعتزلة.
ر تصوّ  ؛ إذ ال ميكن يف نظرهماملشائيني عن إرادة قدمية، وهو أمر مستحيل يف نظر الفالسفة  ن إمكانية صدور مرادات حادثةو جيّوز 

مطلقً  قدمي  عنها   القدمية،  اإلرادة   ا، ألنصدور حادث عن  ابن رشد، ال يصدر  ذلك  يوّضح  متامً   كما  قدمي،  مراد  ا كما ال  إال 
 .)1(إال مراد حادث  احملدثةن اإلرادة  ر عيصد 
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فما هي إذن املسّوغات اليت تقّدمها كل فرقة ـ خاّصة منها فرقيت املعتزلة واألشاعرة عالوة على الفالسفة ـ يف قوهلا بقدم 
صّور  يتأّسس ت  ك كيف ا لذلاإلرادة أو حبدوثها؟ وكيف تشهر كل فرقة تعليالهتا، إثبااتهتا واعرتاضاهتا يف وجه الفرق األخرى؟ وتبعً 

 كل منها لطبيعة اإلرادة اإلهلية؟  

 األشعري   -احلوار املعتزيل

املعتزلة حول حدوث اإلرادة اإلهلية؛ والتفنيد يف جّل املسائل الكالمية ـ إىل تفنيد رأي  عمد األشاعرة ـ وعلى عادهتم  
ا إبرادة حمدثة قطعوا، من رة كون هللا مريدً أبطلوا فك  ذافإعندهم، كما عند غريهم من املتكّلمني، هو عينه إثبات لعكس ما فّندوه.  

ومن بني األدلة اليت يقّدمو�ا يف إبطال فكرة حدوث   .)2("ا إبرادة قدمية أزليةبكونه مريدً " للّريبة عندهم،  مثّة، ومبا ال يدع جماًال 
إمنّ  احلوادث  أن كّل  مفاده  الذي  األساسي  الدليل  هذا  جند  املعتزلة،  لدى  إراا  اإلرادة  إىل  حادثة "دة،  تفتقر  اإلرادة  ولو كانت 

ليخلصوا، من مثّة، إىل أّن إرادة   .)3("مث يؤدي إثبات ذلك إىل إثبات إرادات ال �اية هلا  ،إىل إرادة أخرى حلدوثها  أيًضاالفتقرت  
إذ بقدر ما ا ذا وجهني:  الحً س  وه هللا جيب أن تكون قدمية أزلية. وهذا الدليل بعينه جنده يتكّرر عند مجيع األشاعرة، وقد اعتمد 

ا مبذهب املعتزلة يف حدوث ا فّتاكً يف اآلن نفسه، يشهرونه سالحً م،  فإ�ّ   ،)4(“إرادته تعاىل قدمية”ا على أن   قاطعً يعتربونه دليًال 
  .)5("ولزم التسلسلإذ لو كانت حادثة  الحتاجت إىل إرادة أخرى  " اإلرادة اإلهلية؛  

املعتزلة  تعمل  املقابل  وثيق،    لى ع  يف  بنحو  واملالربط،  اإلرادة  حادث  راد؛بني  املراد  أن  اإلرادة   ،فبما  تكون  فكذلك 
اخلاّصة به حادثة وغري قدمية. ويعتمدون، يف إثبات ذلك، على مقّدمة رئيسة وهي أن ما ال خيلو من احلوادث حادث. غري أّن 

من لينتجوا  األشاعرة  منهم  يتسّلمها  اليت  ذاهتا  هي  املقدمة  املعتزلةم  ها هذه  قول  يفّند  إىل ا  يؤّدي  بذلك  القول  أن  اعتبار  أي   ،
السقوط يف افرتاض سلسلة من اإلرادات ال �اية هلا. لذا، وجب الوقوف ضرورة عند إرادة غري حادثة هي أصل كّل احلوادث.  

يستقيم  أخرى مضمرة، عليها    مة دّ ال يقفون عند هذا احلّد، بل يعّقبون على هذا الرّد األشعري، وذلك ابلكشف عن مق واملعتزلة  
كّل دليلهم، وهي كون األشاعرة تذهب إىل أن هللا يريد إرادته كما يريد أّي مراد. ومن مثّة، فإن دحض الدليل اآلنف ال ميكن أن 

ألّن   ،)6("ادأن اإلرادة ال جيب أن تراد كما جيب ذلك يف املر "ا له؛ فإذا تبّني  بدحض هذه املقدمة اليت تشّكل أساسً يتأّتى إال  
يوّضح القاضي عبد   . ا، تعاىل عن ذلكا يريد أفعاله اليت ليست إبرادة، وال جيب أن يريد إرادته.. ولو أرادها لكان غائيًّ إمن" القدمي  
املرادات  ،اجلبار سائر  يريد  عبادة، كما  إذا كانت  يريدها،  فإنّه  العباد  إرادة  بنفسه، يف  .)7("فأّما  إذن، سقط  ذلك،  تبّني   فإذا 

 شاعرة من تسلسل اإلرادات يف بناء دليلهم حول قدم اإلرادة اإلهلية.هم، ما عّولت عليه األظر ن

أبن اإلرادة ال ينبغي أن ترتبط ابلشيء "، لتأكيد قوهلم بقدم اإلرادة اإلهلية هو إميا�م  أيًضاوممّا يتشّبث به األشاعرة،  
الوجود س فإرادة  عليه،  النهاية سابقة  والوجود ال  قة اب احلادث أل�ا يف  الوجود،  هلاعلى  إليه علماء   .)8("حق  ما ذهب  أّن  غري 

لتفني موّجها  إّمنا كان  اإلنسانية،  إرادتنا  يف  الشأن  هو  تتقّدمه كما  وال  املراد  تقارن  اإلهلية  اإلرادة  أن  من  الرأي   د املعتزلة  هذا 
إال لدحض نقيضه الذي    ـ للتدليل على ذلك مثًال   ار با من الوقت ـ كما يالحظ عند القاضي عبد اجلاألشعري، ومل يكّرسوا كثريً 
 اعتمدته غرميتهم التقليدية. 
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كذلك، فإّن من بني ما يستدّل به األشاعرة، يف معارضة مذهب املعتزلة يف حدوث اإلرادة، قوهلم ابستحالة البداء على 
له من حال املراد ما مل يكن ه قد بدا  ألنّ " ا إال  مريدً ن  كو م يعتربون أن هللا ال ميكن أن يم يربطون احلدوث ابلبداء، فإ�ّ هللا. وأل�ّ 

ا كان البداء مستحيًال   .)9("يعرفه قبل ذلك
ّ
 " عليه  ومل

ً
ا للشيء بعد ما مل  ا لنفسه، فيجب أن يستحيل عليه كونه مريدً لكونه عامل

 .)10("ا مل يزليرده، ويف ذلك إجياب كونه مريدً 

بدا ”داء يف اللغة هو الظهور، وحني يقال  املقصود ابلب   اض األشعري، أنّ عرت الويوّضح القاضي عبد اجلبار، يف تصّديه  
فإن البداء يقع يف العلم وال حيمل قّط على اإلرادة. لذا،    ما بصدده؛ ليخلص إىل أنّ   ، أي عّن لنا رأيٌ “لنا من هذا كيت وكيت

 ن هللا ال يصّح أن  إ  :سقط مذهبهم القولا يُ ممّ 
ً
يريده ال يتغّري حاله يف  ن ما أراده بعدما مل يكن  ا به، وإ يكون يعلم ما مل يكن عامل

 
ً
 وال كونه مريدً   ا به قبل إرادته له أو بعدها على حّد سواء.كونه عامل

ً
ا بعدما مل يكن  ا بعدما مل يكن كذلك ال يوجب كونه عامل

 وهلذا السبب بعينه، ولتفادي كلّ   .)12("هل  اأن العامل ابلشيء ال جيب كونه مريدً " ه من الثابت عند املعتزلة  وذلك ألنّ   ؛)11(كذلك
هللا ال يريد الشيء إال   نّ نة اإلرادة اإلهلية ملرادها، أي إ مبقار صل بني اإلرادة والعلم، أقّر شيوخ املعتزلة  أشكال االلتباس الذي قد حي 

 ”يف احلال عينه الذي يفعله فيه 
ً
 .)13(“ا حباله من قبلوإن كان عامل

ا نوعً   ،يكنبعدما مل    ،سليم أبن تكون إرادة هللا للشيءاملفكر املعتزيل من التّ هذا  ك، لدى  ذل ع  ه ليس من مانع، م إال أنّ 
رفض إطالق وصف البداء ا يمن البداء، شريطة أن يكون املقصود منه هو حدوث اإلرادة وليس حدوث العلم؛ وإن كان مبدئيً 

 اد الشيء بعد أن كرهه دلّ اء وبني إرادته بعد كراهته، فإذا أر تد ابيذهب أستاذه أبو هاشم إىل التمييز بني إرادة الشيء  بل  عليه.  
 منه عليه ومل حيّق وصفه ابلبداء.  أما إن أراده ابتداء فال يدلّ  منه ذلك على البداء، فحّق وصفه بذلك؛

ندهم ال ع  يء ن العامل ابلش خلط بينهما، حبيث إ وإذا كانت املعتزلة حترص على الفصل بني اإلرادة والعلم وتتفادى كلّ 
إذ من خالل صفة   كس من ذلك، متعن يف الربط بينهما؛عرة، على العانا جند األشف الذكر،  فإنّ ا له، كما سل وجب كونه مريدً ي

يستحيل أن يعلم العامل الشيء وال "ألن اإلرادة عندهم جتري جمرى العلم. ولذلك فإنه   على قدم اإلرادة اإلهلية،العلم القدمي تستدلّ 
يستحيل أن يعلم كون الشيء ويريد أن ال يكون، أو يعلم أنه ال يكون ويريد  "يف نظرهم، كما    ،)14("ريد ما ال يعلمهي  أو يريده،  

 ا ملكونه. وكذلك يبّني وجوب كونه تعاىل مريدً 
ً
 .)15("ا فيما مل يزل يزل، إذ كان عامل

نعلم   نا إذا كنامرة، وهو أنّ   ، يكّرره غري الّ على ذلك مبثال د  ال جتب اإلرادة عن العلم، يف نظر عبد اجلبار، ويستدلّ 
نا نا ال نريده وال نكرهه، كما نعلم أنّ  نعلم أنّ أل�ّ " نا نكرهه؛  نا نريد ذلك كما ال يعين أنّ تصّرف الناس يف األسواق، فهذا ال يعين أنّ 
فيه، ويصّح مع ذلك   عتقده، ونشكّ نو ه  ه. وكذلك ال جيب أن نعلم ما نريد؛ بل قد نظنّ ال نرضاه وال نسخطه، وال مندحه وال نذمّ 

فني من الناس يف فات احلمقاء اليت �تيها غري املكلّ م بلغة اجملاز على كون التصرّ ه يتكلّ ، ألنّ وهو مثال دالّ   .)16("أن نريدهأمجع  
كون ذلك الشيء،  ال ي  ن أ ه يريد  الشيء ال يكون، ال يعين أنّ   كون هللا عامل أبنّ   سوق احلياة ال يريدها هللا وال يكرهها. كذلك فإنّ 

ا ما سيكون فليس ابلضرورة شيئً   إذا علم أنّ   أيًضا ه ال يكون. و ه قد يريده حّىت وإن كان قد علم أنّ ثه عنده فإنّ حدو   ألنه إذا صحّ 
 .)17(ا لكونهأن يكون مريدً 
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شاعرة خبصوص إنزاهلم اإلرادة أل ا  ة املعتزلة املرموقني، وهو أبو علي اجلّبائي (والد أيب هاشم)، ضدّ وممّا يرافع به أحد أئمّ 
القدرة  نزلة واحدة هو إلزامهم بضرورة الفصل بني اإلرادة والعلم على غرار ما يقومون به بني العلم والقدرة. فإقرارهم أبنّ والعلم يف م

اإلقرار الذي   و هأن يوصف هللا ابلقدرة عليه..    ما يستحيل عليه احلدوث ال يصحّ   نّ إ ا حتمل على ما يصّح أن حيدث، حبيث  إمنّ 
يعتمد   أن  الف جيب  القدرة،  بعينه يف  مثل  ذلك  مثلها يف  اإلرادة  إذ  والعلم.  اإلرادة  بني  تعلّ "صل  أنّ يستحيل  املريد  يعلم  مبا  ه قها 

فيما   -ما شيء واحد، ال خيلو يف نظر أيب علي  فاستدالل األشاعرة ابلعلم على اإلرادة والنظر إليهما كأ�ّ   .)18("حدوثهيستحيل  
ه يوجب أن تكون اإلرادة هي معىن العلم، وهذا ال يصّح، ألنّ جيعلوا  معىن اإلرادة  إما أن  "من أمرين:    -ه القاضي عبد اجلبار در يو 

ب أن يستحيل أن يستحيل ذلك فيما يريده وجي ا ملا يعلمه، كما  العلم كما أن املعرفة هي العلم. وهذا يوجب استحالة كونه كارهً 
ا من حيث ثبت  كيف جيب كونه مريدً " العلم، فيكون السؤال هو    ا ملعىن ا أن جيعلوا معىن اإلرادة خمالفً إمو   ،)19("يريد ما ال يعلمه

 
ً
 أن يكون قادرً وجب على هذه القضية   ا، إذا كانت اإلرادة خمالفة للعلم؟ وهّال كونه عامل

ً
 .)20("اا من حيث كان  عامل

ألشاعرة وحدهم  ا على اق األمر ابلكائن اإلهلي، ليس حكرً تعلّ ي نيوالواقع، أن هذا اخللط بني مفهومي اإلرادة والعلم، ح
ونه وجه النظام األكمل ويسمّ إرادته نفس علمه ب"؛ والذين يذهبون إىل أن  أيًضابقدر ما ينسحب بعضه على الفالسفة املشائيني  

ليه إلرادة هي علمه مبا هي عا "  ا أنّ ه، معتربً دترا بني علم هللا وإز بتااتً ابلفعل، فابن سينا ال مييّ   .)21(كما رصد ذلك اإلجيي  "عناية
 ا املعتزلة فال يرتكون أيّ أمّ   .)23( اعتبار العلم هو سبب وجود املوجوداتبل يذهب إىل حدّ   ؛)22("وجود وكونه غري مناف لذاتهال

شكل واضح عن متييزها بة  لّ لبس يف التمييز بني اإلرادة والعلم حني يشرتطون ضرورة وجود داع معّني هو عّلة اإلرادة كما هو ع
ا له إال إذا دعاه الداعي إىل إجياده. فأما قبل أن أن العامل ابلشيء ال جيب أن يكون مريدً " دون على يؤكّ فهم  العلم كما عن القدرة؛

واإلرادة   ية هلولكي يسّدوا كل األبواب عمدوا إىل تقدمي متييز حاسم بني اإلرادة اإل  .)24("ا لهجيب كونه مريدً حياول إجياده، فال  
 فإنّ   ،)25(“يل فعل املراد، أو تعّجل الّسرورملا فيها من تسه” م مراده  لدى اإلنسان تتقدّ اإلنسانية، مفاده أنه إذا كانت اإلرادة  

 ة، جيب أن جتامع ومن مثّ   .)26(عليه املنافع وال السهو  هذين األمرين يستحيالن على هللا ما دام ال يشّق عليه الفعل وال تصحّ 
 أن يريد الشيء يف حال فعله له،  ”مراده وه  إرادت

ً
 وال يقتضيها.فالعلم إذن ال يوجب اإلرادة   .)27(“ا حباله من قبلوإن كان عامل

النحو ميكن أن نفهم جيّ لذا،   املعتزلة واألشدً على هذا  القائم بني فرقيت  ة حول مفهوم اإلرادة. اعر ا طبيعة االختالف 
االعتقاد وامليل:  عنهما يف تشكّ يد  حم  فاملعتزلة تشرتط عنصرين أساسيني ال اإلرادة ومها  أو ظنها”ل  النفع  على   عالوة  ،“عتقاد 

جند من أنفسنا بعد اعتقاد أن الفعل الفالين فيه جلب "أننا    مواقفه،فيما يورده اإلجيي يف   . ودليلهم على ذلك، “ميل  يتبع ذلك”
ميًال  ضر،  أو  للعلمنفع  مغاير  وهو  إليه،  فرقة    .)28("  اإلرادة  رة  شاعاألأما  من  املقد"فتجعل  طريف  ألحد  خمّصصة  ور صفة 

وإن كان األشاعرة ال ينكرون وجود   ؛)30(" للمعتزلةا  ع أو مبيل يتبعه خالفً غري مشروطة ابعتقاد النف"وهي عندهم    ،)29("ابلوقوع
حصول "واثنيهما أن    غري امليل،  ة هي رادثنني: أوالمها أن اإل ايف تفنيدهم للشرط املعتزيل على دليلني  امليل يف الشاهد. ويعتمدون  

الغائب  الشاهد  امليل يف  يوجب حصوله يف  امليل حيدّ   .)31("ال  إذا كان  أنه  يعين  ما  اإلنساين وهو  املفهوم  د على حنو جوهري 
 األمر ليس كذلك ابلنسبة للمفهوم اإلهلي هلا؛ وما ينطبق على امليل ينطبق على اعتقاد النفع.   لإلرادة، فإنّ 
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ا بعده يف ا قبله وعمّ ا عمّ ا معينً إذ ما الذي مّيز وقتً   املرّجح لإلرادة نفسه حبّدة يف مسألة حدوث العامل؛  سؤاليفرض  
 وألنّ   ،)32(“ني عن اآلخر يف تعلق اإلرادة به؟ز أحد املمكنما الذي ميّ ”قت اإلرادة هبذا دون ذاك؟ وتعلّ   أي ملَ إحداث العامل؟  
يتميّ  مثله إال  الشيء ال  الوجود ك " ه كان ميكن  إنّ ف  ص،صّ مبخز عن  العامل وهو ممكن  العدم، ويتخصّ أن حيدث  أنه ممكن  ص ما 

صت أحدمها لكن السؤال  اإلرادة هي اليت خصّ   صحيح أنّ   .)33("انب العدم يف اإلمكان بغري خمصصجانب الوجود املماثل جل
فتكون اإلرادة اإلهلية خّصصت أحد   ،فاقواالتّ ية  أدر ت اإلرادة؟ وإال وقعنا يف الال اختصّ   ا بصدد هذا االختصاص وملَ يبقى مطروحً 

  .)34(“اهيئة اتفاقً بوقت دون وقت وهيئة دون  ”ت  ا، واختصّ فاقً كنني اتّ املم

ا ذاهتا صفة وال شيء أكثر من ذلك. إ�ّ   ،)35("فة من شأ�ا متييز الشيء عن مثلهص"يذهب الغزايل إىل أن اإلرادة هي  
 " كانت احلاجة إليها.    صفتها الّتخصيص ملا متايزت عن القدرة وما  ولوال أنّ .  صصّ خم  خمّصصة وليست يف حاجة إىل أيّ 

ّ
ا ولكن مل

ب يكن  ومل  الضّدين  إىل  القدرة  نسبة  مثلهتساوى  الشيء عن  تدخّ   ،)36("ّد من خمّصص خيّصص  اإلرادة حامسً كان  بوصفها ل  ا 
مثله” الشيء عن  من شأ�ا ختصيص  اإل ".  “صفة  اختّصت  مل  القائل:  القائلرافقول  املثلني، كقول  ملَ دة أبحد  العلم   :  اقتضى 

 ا، وهذا حمال، ألنّ ا، والواجب واجبً كان املمكن ممكنً   ا، وملَ كان العلم علمً   ملَ "  :ه يقولوكأنّ  ؛)37("ابملعلوم على ما هو به؟ اإلحاطة
بل أكثر من ذلك،   ،)38("ثلهم  عنء  ادة حقيقتها متييز الشيالعلم علم لذاته وكذا املمكن والواجب وسائر الذوات فكذلك اإلر 

 فريق مضطرّ   قدرة، وهو حمال، وكلّ كانت اإلرادة إرادة والقدرة    ل مل مّيزت الشيء عن مثله كقوله ملَ قول القائ"  يضيف الغزايل أبنّ 
 .)39(يء عن مثله وليس ذلك إال اإلرادةشأ�ا متييز الش إثبات صفة  إىل 

التناقض، كما يلّح خصومه (الف  ره كان الغزايل يدرك أن يف األمر الذي قرّ  املّشائيون) علبعض  ى تبيان ذلك؛ السفة 
 معناه أنّه ال متّيز شأ�ا متييز الّشيء عن مثله غري معقول بل هو متناقض، فإّن كونه مثًال   ،والقول أليب حامد  نفسه،  فإثبات صفة"

يف حمّل هذا يف حمّل وذاك  وجه ألنّ   يف حمّلني متماثالن من كلّ  ينسواد، وال ينبغي أن يظّن أن اله ليس مثًال ا معناه أنّ له، وكونه مميّـزً 
ا ألن هذا فارق ذلك يف الوقت، فكيف يساويه آخر، وهذا يوجب التمييز. وال السوادان يف وقتني يف حمّل واحد متماثالن مطلقً 

كذلك العطشان، إذا كان بني   .)40("ة أصًال ينيإلثنسوادان وال عقلت ا  من كل وجه. فلو اّحتد احملّل والزمان ومل يبق تغاير مل يعقل 
بل إّمنا �خذ ما يراه أحسن أو أخف أو أقرب إىل جانب ميينه، إن  "و�ن ال ميكن أن �خذ أحدمها بدون متييز؛ يديه قدحان متسا

 .)41("ه حبالمثل  ء عنكان عادته حتريك اليمىن أو سبب من هذه األسباب إّما خفّي وإما جلّي، وإّال فال يتصّور متييز الشي

وم األشاعرة،  عليه  اعتمد  الذي  الربهان  خمّصصً وكّل  مبدأ  بوصفها  اإلرادة  صفة  إثباهتم  يف  الغزايل،  بينهم  للمثل ن  ا 
اللّ “ابإلجياد عن مثله” أماط  بنوه على مقّدمة حامسة  إّمنا  أنّ ،  ابن رشد، وهي وضعهم  أّ�ا   ثام عنها  املرادات متماثلة يف حني 

التقابل كّلها راجعة إىل الوجود والعدم، ومها يف غاية    بل وهي متقابلة، إذ مجيع املتقابالت"؛  نظر أيب الوليد   ة يفالبتّ ليست كذلك  
تتعلّ  اليت  األشياء  أن  فوضعهم  التماثل.  نقيض  هو  وضع كاذبالذي  متماثلة،  اإلرادة  هبا  صاحب  "ق  رأي  يف  هتافت ، 

هو مثال تغليطي وموهم الوجوه واليت جيب على املريد أن �خذ إحدامها ال حمالة    من كلّ املتماثلتني  ومثال الثمرتني    .)42(التهافت
بتمييز  ”يف حكم ابن رشد؛ ألّن أخذ إحدى الثمرتني ال يفيد أّي متييز للمثل عن مثله بقدر ما أن اإلرادة يف هذه احلالة إّمنا تتعّلق  
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 .)44(أخذ إحدامها على ترك األخذ  ا عن األخرى بقدر ما ترّجحمهإحدا  إ�ا ال توثر أخذ   .)43(“أخذ إحدامها عن الّرتك املطلق 
 وال ميكن أن تقوم بفعله االختياري بدونه.  ،فثّمة مرّجح إذن تقتضيه اإلرادة ضرورة

ا لنفسه وبدون مرّجح وهو ما ذهبت إليه املعتزلة، بدورها، حني شّددت يف الّتأكيد على أّن هللا ال جيوز أن يكون مريدً 
ول األشاعرة يف أن هللا مريد لذاته ال لعّلة تدعوه لذلك. راده يف وقت بدل آخر. لذا، فإّ�ا ال تتواىن يف تفنيد قث مح حدو يرجّ 

أنّه لو كان كذلك لكان مريدً  ألن ”  ما ميكن أن يريده كل مريد،  ا لكلّ ويعتمد شيوخ االعتزال يف االستدالل على ذلك على 
   ا هو احلالا كممتامً   ،“املرادات ال يقع فيها اختصاص

ً
ا كان هللا عامل

ّ
معلوم ميكن أن يعلم   عامل بكلّ   ا لنفسه فهومع العلم، إذ مل

ا من وجوه البطالن اليت يتضّمنها، حسبه، إىل ذلك كثريً   املغينويضيف صاحب    .)45(“فيها اختصاص  ألن املعلومات ال يقع ”
د وغري ا (من مال أو ولذا أراد أحد مّنا شيئً ك لكان، يف نظره، إمر كذلان األ ه لو ك ومن أّمهها نذكر أنّ   هللا مريد لنفسه؛ القول أبنّ 

ملا يوجبه   “ ال يصّح أن يريد الّشيء من فعله فال يقع ”ذلك من النعم) لوجب أن يريد هللا إحداثه له، بل وأن يوجده له ألن هللا  
ا للضّدين وهو ّده جيب عنه أن يكون هللا مريدً خر ض د اآلوأرا  اوابلّتايل، فإنّه إذا أراد أحد� شيئً   . )46(ذلك فيه من معاين النقص

الضّدين، فاهلل، يف نظرهم، مضطّر إىل إرادة كال وإن كان املعتزلة جييزون إرادة    ،)47(مع قوهلم بتضاّد إرادة الضّدين  ضقول يتناق
ا لكل شيء،  سيكون مريدً   أنه   سه هو د لنففما يلزم، إذن، عن القول أبن هللا مري  .)48(الضّدين، وإن كان ال خيتار إال أحدمها

ي"و أبن  املرادات  من  قدر  يكون  لصحّ ال  قدر،  من  أوىل  مرادً ريده  مجيعه  إىل  ة كون  يؤدي  وهذا  وال ا.  له  �اية  ال  ما  يريد  أن 
 .)49("آخر

أبنّه   تعاىليوصف  ا دون غريه، إالّ أبن  ال يصّح أن يقال أنه تعاىل يريد مرادً " لص القاضي عبد اجلبار إىل أنّه  هكذا، خي
وحدها اإلرادة احملدثة ختّصص   .)50("شيء دون غريه، وعلى وجه دون غريه إبرادة حمدثة، ألّ�ا هي اليت ختتّص أبن يتعّلق ب  مريد 

 حال وجوده. وهذه العّلة ال ميكن أن تكون سوى إرادة أحد املرادين، إذ ال ميكن أن يوجد شيء دون آخر إال بعّلة مقارنة له يف 
مريد ”فهو إما    ا ال لنفسه وال لعّلة؛ن هللا مريدً  جيوز أن يكو يقة استدالل القاضي على ذلك يف الّتسليم أبنّه المن طر . وتكحمدثة

ا كانت اإلرادة ال   أيًضا مريد لعّلة. و وإذا تبّني أنه غري مريد لنفسه فهو ال حمالة    .)51(“ذينهلوأنّه ال واسطة    ةلنفسه أو لعلّ 
ّ
فإنّه مل

ه جيب معلوم للمحاالت اآلنفة الذكر، فإنّ   يقال يف العامل لنفسه أنه عامل بكل  جيب أن حتمل على العلم وال ميكن أن يقال فيها ما
 ا لعّلة ميّيز هبا املراد عن غريه. ا لنفسه وإمنّ من ذلك أن ال يكون املريد مريدً 

ا فيما مل يزل عند املعتزلة، ألنّه ا، وال يصّح أن يكون مريدً يكن كذلك إالّ بعّلة جتعله مريدً   ا بعدما مل ل مريدً فاملريد ال حيص
ا بال وكذلك لو كان مريدً   ،)52("مل تكن أبن يراد هبا بعض املراد أوىل من بعض، كما قالوه يف العلم القدمي"ة،  قدميلو كانت اإلرادة  

القائلة أبن هللا مريد   .)53(“ا فيه أوىل من بعضريدً مقات أبن يكون  مل تكن بعض األو ”عّلة، فإنّه   ا انتقد أطروحة األشعرية 
ّ
ومل

ا إبرادة  جيب أن يكون مريدً " املتكّلمني، إىل أنّه    عبد اجلبار من ذلك مباشرة، على عادة كلّ لنفسه وأبنّه مريد إبرادة قدمية، خلص  
أن إحلاق صفة احلدوث ابإلرادة اإلهلية هو األمر الوحيد الذي من   هب حّىت إىلمناص من الّتسجيل هنا أنّه يذ  وال  .)54("حادثة

احلدوث؛ إثبات وجود اإلرادة اإلهلية إال على هذا النحو، أي على حنو  شأنه إثبات وجود هذه اإلرادة ذاهتا. ال ميكن، يف نظره،  
ا إبرادة ا سبيل، وجب كونه مريدً  نفي كونه مريدً إىل إذا مل يكن  . فا أصًال ألّدى إىل خروجه من أن يكون مريدً لو مل نقل بذلك  ألّ�  "
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قدمية أو لنفسه الستحال وجود األفعال منه على وجه دون   ا إبرادة ه لو كان مريدً وذلك ألنّ   .)55(ر املعتزيل، يقول هذا املفكّ "حمدثة
ا.  هلذه العّلة ابلضبط؛ وهي لكونه مريدً ابً خطا ا أوا وليس أمرً ا. فالكالم يصدر منه خربً  على كونه مريدً وجه؛ لتكون، من مثّة، دليًال 

ا ولو كان مريدً   .)56("اوال يكون خمربً من حيث صّح وقوعه بعينه من جهته  "ا إال   على كون املخرب مريدً دليًال ومل يصّح كون اخلرب  
يستحيل أن يوجد هو   ا كم ا،  اخلرب يستحيل أن يكون كذلك وال يكون املخرب مريدً   لنفسه أو إبرادة قدمية ملا صّح ذلك فيه، ألنّ 

لذي به نعلم  يق اا إىل كون املخرب مريد. ويف ذلك إبطال الطر حاجته يف كونه خربً " ا. ولو كانت اإلرادة قدمية لبطلت وال يكون خربً 
 .)57("ا أصًال كونه مريدً 

إلهلية ألفعاله. ادة ار ث به القاضي عبد اجلبار ويكّرره غري ما مرّة إىل جانب دليل مقارنة اإلذلك هو الدليل الذي يتشبّ 
 ا ا هلا مع جواز عكس ذلك، أي ال حيصل مريدً فوقوع األفعال على وجه كان يصّح أن يقع على خالفه دليل على أنّه حيصل مريدً 

ولنا   .)58("ا هلاأن ال حيدثها وال يكون مريدً ا هلا، وجيوز  يبّني أنّه مريد إبرادة حمدثة، ألنّه إذا أحدثها حصل مريدً "هلا. وكّل ذلك  
 آخر، يقّدمه القاضي، شديد االرتباط ابلدليل اآلنف، وهو أنّه ملا كان ليس مثّة شيء، يف نظر املعتزلة، ممّا أراده ضيف دليًال أن ن

وال يثبت الّداعي   .)59("املعاينليس أبن يريد الشيء أوىل من أن يكرهه إال ملعىن من  "ويصّح أن يكرهه على البدل، فإنّه    هللا إال
هم، بقدر ما أنه قد تتغّري حاله فيصّح منه أن يكره الشيء بعد إرادته أو قد يضطّر إىل كراهته، كما يقولون عل، يف نظر لفإىل ا

ا له، كما حيتمل أن ا للّشيء كما كارهً تقوم على فكرة أساسية وهي كون هللا حيتمل أن يكون مريدً   بذلك. وفكرة البدل، عندهم، 
العكس، إذ    اا بعد أن كان مريدً يصري كارهً  فإنّه ال ميكن أن يتجّدد أحدمها دون  كالمها يصّحان أو  البدل. لذا،  من هللا على 

إمنا يريدها ملعىن حيدثه وأنّه  "يد األشياء بعد أن مل يكن كذلك،   ير وهو ما يستوجب، يف األخري، كون هللا   ؛)60(اآلخر إال ملعىن
 . )61("ويفعله

 الفلسفي -احلوار الكالمي  

  ا منهم الّسقوط فيما سقطت فيه فرقةملعتزلة إىل أن إرادة هللا موجودة ال يف حمّل، جتنّـبً حلدوث، يذهب ااب  لتعليل قوهلم
وهو، كما ال خيفى، موقف يؤاخذ عنه طابعه الّتجسيمي جبعله   ؛)62(“ بذاته تعاىل  حادثة قائمة ”الكرامية اليت جعلت من اإلرادة  

اإلهلية حمالًّ  امل  الذات  السياق ثريللحوادث. واألمر  اإلرادة ، يف هذا  قالت أبن  املعتزلة حينما  إليه اإلجيي من أن  ما ذهب  ، هو 
ومن البّني أنّه حياول   .)63("ملستعّد للفيض حيصل الفيضحادثة قائمة بذاهتا، فكأنه مأخوذ من قول احلكماء: إنّه عند وجود ا"

فة. وهو تصنيف ضمين لفرقة املعتزلة يف صّف الفيض عند الفالسة  ربط موقف املعتزلة، يف وجود اإلرادة اإلهلية يف ال حمّل، بنظري
 ة.الفالسفة رغم الفوارق الكبرية بني آراء الفالسفة املشائيني وبني مذهب هذه الفرقة الكالمي 

ه نّ إ  ا مع األشاعرة؛ ، يف احلقيقة، كثريً والواقع أن ابن سينا ـ وهو الفيلسوف املشهور أكثر يف أوساط املتكلمني ـ يلتقي
ا كما ويذهب إىل أّن هللا يفعل لذاته متامً   ود داع للفعل يف اإلرادة اإلهلية.ية منه إىل املعتزلة، خاّصة حني ينكر وجأقرب إىل األشعر 

األشا  بذلك  ابن  طبعً   ؛)64(عرةيقول  عند  قدمي،  اإلهلي  الفعل  أن  وهو  األساسي  الفارق  هذا  مع  الفالسفة ا  من  وغريه  سينا 
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ا عن فعل الفاعل له، كما يوّضح ابن رشد، يف حني أن األشاعرة جيّوزون ذلك ول مرتاخيً أن يكون فعل املفع  وز املشائيني، وال جي 
 ويرون أن الفعل حادث عن إرادة  قدمية. 

ادث ا على األشاعرة الذين اهّتمهم بركوب املستحيل، لكون القول بصدور حو  وعنيفً  فيلسوف قرطبة قو�ًّ وقد جاء ردّ 
يف اآلن نفسه، على أّن قدم اإلرادة اإلهلية يقتضي قدم مراداهتا، وهو موقف اثبت لدى   وليكشف،  ، يف نظره؛اًال حم   اعن قدمي أمرً 

دوث مراداهتا، وهو ما جنده ابلفعل عند فرقة املعتزلة. نستشف عند ابن رشد الفالسفة؛ كما أن القول حبدوثها يقتضي القول حب 
نزلت اإلرادة اإلهلية حادثة تصدر عنها مرادات حادثة؛ متفادية نت منطقية مع نفسها حني أكاا من االقتناع أبّن هذه األخرية  نوعً 

ة وقوهلا بصدور احلوادث عنها. وذلك ألنّه، يف األخري، عرة بوضعها اإلرادة قدمياا من الّصعوابت اليت وقعت فيها األش بذلك كثريً 
 ادث عن إرادة قدمية. ح   ا، يف رأي الفيلسوف املّشائي، صدور مراديستحيل إطالقً 

املشائيني ابستحاالغزايل،    أن غري   الفالسفة  اعرتاضه على قول  إرادة قدمية،يف  يتساءل    لة حدوث مراد عن   نعجنده 
وأّن الوجود قبله مل "يف الوقت الذي وجد فيه إبرادة قدمية اقتضت حدوثه يف ذلك الوقت ابلذات؛    املانع من حدوث العامل مثًال 

مرادً  فليكن  ام  ا  وقته  يف  وأنّه  لذلك،  لذلكحيدث  فحدث  القدمية  ابإلرادة  مراد  فيه  حدث  الفيلسوف يتساءل    .)65("لذي 
يستحيل حدوث شيء عن  مستنكرً األشعري   أنّه  الفالسفة  أين عرف  إن كان ا: من  نظره؟  أو  العقل  بضرورة  قدمية، هل  إرادة 

ثر، وعلى رأسهم املخالفني، وهم كُ   ليس األمر كذلك عند   عقل فلمَ الابلّنظر فأين احلّد األوسط يف هذا القياس؟ وإن كان بضرورة  
 إثبات صفة هلل تعاىل فدليل العقل ساق إىل "  .)66(تعتقد حبدوث العامل عن إرادة  قدمية  -يقصد األشاعرة  –أكرب فرقة إسالمية  

قناها حنن إبذن اّحة يف األمساء، وإّمنا أطل مشمن شأ�ا متييز الّشيء عن مثله. فإن مل يطابقها اسم اإلرادة فلتسّم ابسم آخر، فال  
 .)67("وإّمنا املقصود املعىن دون اللفظالّشرع، وإالّ فاإلرادة موضوعة يف الّلغة لتعيني ما فيه غرض، وال غرض يف حّق هللا،  

إذ يرى أّن استبعادهم   ا،إرادتنا إ�هم على متثيل اإلرادة اإلهلية بعزمنا و ميعن الغزايل يف نقد الفالسفة املّشائيني مؤاخذً   
ا على أنه ال وجه للمقارنة بني إرادة هللا ية صدور مراد حادث عن إرادة قدمية إّمنا هو راجع هلذا الّتمثيل والّتشبيه؛ مشّددً مكانإل

احلادثةالقدمية   اإلنسان وقصوده  واعيً   .)68(وعزم  أّن أاب حامد، وإن كان  هنا،  ال ا جدًّ ولنا أن نسّجل،  ملفاهيم دّ ا ابلّتقاطع  اليل 
 إىل قصر اإلرادة على الكائن اإلهلي وحده وحصر مفهومها يف اإلرادة اإلهلية القدمية؛ ادة، فإنّنا نشتّم عنده ميًال القصد والعزم واإلر 
ويف الوقت  د،قصود اإلنسانية هي حادثة. لنالحظ أنّه ميّيز بني مفهومي اإلرادة والقص إال اإلرادة القدمية بينما امل إذ ال وجود إلرادة  

لى اإلنسان جنده خيّص هللا ابملفهوم األول؛ وحني يستحضر املضمون اإلنساين الذي شحن به مفهوم الذي يسحب فيه الثاين ع
اللغوي، اإل االستعمال  يست  رادة يف  نوعً جنده  يستدرك ابلقول  شعر  لذا،  اإلطالق.  احلرج يف هذا  اإلرادة على إا من  يطلق  مل  نّه 

وال ” ود هو املعىن وليس الّلفظ ما دامت اإلرادة يف اللغة تقتضي الغرض،  ألن الّشرع أطلقها عليه، وأّن املقص  الكائن اإلهلي إال
 . “غرض يف حق هللا

الغ إليه  ما ذهب  ابن رشد على  رّد  األشإّن جوهر  فرقة  ومعه  من  ازايل،  اقتضت "عرة،  قدمية،  العامل حدث إبرادة  أن 
فيه وجد  الذي  الوقت  يف  وق  ،)69("وجوده  مفادها  �فذة،  مالحظة  على  بني ينبين  واخللط  االلتباس  من  نوع  يف  األشاعرة  وع 
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لفاعل، فإّن تراخيه عن فعل الفاعل غري ا، يف نظر الفالسفة، أن يرتاخى املفعول عن إرادة امفهومي اإلرادة والفعل. فإذا كان جائزً 
فيجب أن يكون فعله على حنو    إذا أراد فعل العامل إبرادة قدمية،هللجائز؛ وهو ابلّضبط ما ارتكبه الغزايل وأصحابه، يف رأيه. فا 

لص لألشعرية، يف نظر ابن  إنّه ال خم  ، وهو أمر حمال يف الفاعل املطلق.غّري جتّددت يف الفاعل القدمي حالة ما وحلقه الت  أزيل، وإّال 
فهناك    هي بعينها حالته، يف وقت عدم الفعل.،  أن يضعوا أن حالة الفاعل من املفعول احملدث تكون يف وقت الفعل"رشد، من  

 .)70("البّد حالة متجّددة أو نسبة مل تكن. وذلك ضروري: إما يف الفاعل أو يف املفعول، أو يف كليهما

إذ ال   ا قدمية، وكذلك فعلها ومفعوالهتا؛ م املّشائيني من اإلرادة اإلهلية، إذن، يف كو�يتلّخص موقف فالسفة اإلسال  
. وال دافعون عنها ويا جدًّ األشاعرة ممكنً   ؛ وهو أمر يراهبغري واسطة أصًال مية  ة  قد نظرهم، صدور مراد حادث عن إراد  يف تصّور،  يُ 

الكبرية لألشاعرة ال حتمل على قوهلم ذي وّجهه هلا ابن رشد. إّن مؤاخذهتم  ا نقد املعتزلة، كما رأينا، هلذه الفرقة عن الخيتلف كثريً 
لصدور الفعل احملدث عن   يف نظر املعتزلة والفالسفة، ' الغريب'ريهم بقدر ما حتمل، ابلدرجة األوىل، على تفس ة، بقدم اإلرادة اإلهلي

صدور فعل حادث عن إرادة فكرة    االعتزايل وال الفلسفي  العقل  يقبل  يعة الّتعليل الذي يقّدمونه لذلك؛ إذ مل اإلرادة القدمية ولطب
مرادها، وشّددوا على كو�ا مقارنة لفعلها، حادثة مع   أصًال تتقّدم    لة أن تكون اإلرادة اإلهليةتز قدمية. وهلذا السبب عينه، نفى املع

رادة اإلهلية تقارن مرادها وال ميكن أن تتقّدمه اإل   حدوث الفعل ال قبله. وعلى غرار املعتزلة، جند ابن رشد يذهب، بدوره، إىل أنّ 
اإلرادة من املضاف، وقد تبّني أنه إذا ألّن  " ا هو شأن اإلرادة اإلنسانية. وذلك  كم ما دامت إرادة ابلفعل، وليست إرادة ابلقّوة  

املضافني ابلفعل وجد اآلخر ابلفعل فاملراد  ] ...[وجد أحد  اليت ابلفعل حادثة،  اإلرادة  بّد حادث ابلفعل. وإن    وال  فإن كانت 
ابلفعل  اليت  اإلرادة  قدمي   كانت  ابلفعل  الذي  فاملراد  ق  ويف   .)71(" قدمية  لوال  والفالسفة  املعتزلة  تلتقي  تكاد  الفرقة هذا  هذه  ول 

 نّ وذلك أ  املتكّلمة ابحلدوث؛ 
ّ
إرادة إرادة قدمية، التجأت إىل فرض صدورها عن    مكانية صدور احلوادث عن ا شّق عليها تصّور إه مل

ط ا ليجعلهم مبنأى عن التورّ ، كافيً “يابللزوم الضرور ”حادثة. أما الفالسفة، فما كان مذهبهم يف قدم العامل، عالوة على قوهلم  
عمومً (  املباشر األشعري  والرشدي  الغزايل،  الرشدي  ذلكواحلوار  على  دليل  خري  املعتزلة   )ا،  فرقيت  بني  دار  الذي  السجال  يف 

خللق من واالرافض لنظرية اإلبداع  الدفاع عن أطروحة تنسجم وموقفهم  رادات احلادثة عن املريد األول، و واألشاعرة حول صدور امل
 نتاجاهتا؛ وذلك ما دعا الفرق الكالميةإوضوع اإلرادة اإلهلية و رهم ملنظري حيكم طبيعة تصوّ   مون كمنطلقعدم اليت يعتمدها املتكلّ 

ا آخر دة قدمية وهو ما ذهبت إليه فرقة األشاعرة، أو بنسب اإلرادة إىل هذه املرادات حينً ا، إىل إراإىل نسب املرادات احلادثة، حينً 
 عتزلة. ة، حادثة وهو ما دافعت عنه فرقة امللها، من مثّ جعو 
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مل  ه 
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ا لكال األمرين يف ن يكون تعاىل مريدً ه، أ آلخر ضدّ ن جيب إذا أراد أحد� الشيء واه كا ومنها أنّ "  يقول القاضي عبد اجلبار: - 47

 . 112 الصفحةنفسه،    املصدر   ."ن إرادة الّضديين، على قول من يقول بتضادّ حالة واحدة، وهذا يوجب كونه على صفتني ضدّ 
د ال خيتار إال أح كان    دة كال الّضّدين، وإنعند� أن يضطر تعاىل إىل إرا يصحّ  : ، حيث يقول121 حة ف صال نفسه، املصدر  - 48

 . "ناملرادي
 . 111 الصفحةنفسه،  املصدر    - 49
 . 134 الصفحةنفسه،  املصدر    - 50
 . 136 الصفحةنفسه،  املصدر    - 51
 . 137 الصفحةنفسه،  املصدر    - 52
 . 136 الصفحةنفسه،  املصدر    - 53
 . 140 الصفحةنفسه،  املصدر    - 54
 . 401 الصفحةنفسه،  املصدر    - 55
 . 137 الصفحةنفسه،  املصدر    - 56
 . 138 الصفحةنفسه،  املصدر    - 57
 141 الصفحةنفسه،  املصدر    - 58
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 . 140 الصفحةنفسه،  املصدر    - 59
وثبت أنه ال شيء أراده ا بعد ما مل يكن كذلك،  ه قد حصل مريدً بت أنّ ه إذا ث ذلك أنّ ا يبّني وممّ "يقول القاضي عبد اجلبار:    - 60

 . 140 الصفحةنفسه،  املصدر  .  "إال ملعىن من املعاينيكرهه،  أن  البدل، فليس أبن يريد الشيء أوىل من    أن يكرهه على  إال ويصحّ 
 . 145 الصفحةنفسه،  املصدر    - 61
 . 291 الصفحة  م. م.، املواقف يف علم الكالماإلجيي،    - 62
 . 291 الصفحةنفسه،  املصدر    - 63
ية  "  يقول:. حيث جند ابن سينا  233فحة  الص،  .م  ، م.ربأرسطو عند الع، ضمن: بدوي،  املباحثاتابن سينا،     - 64

ّ
ال مل

ه ال يكون فعل الباري خمالف ألفعالنا، فإنّ "  نّ إ  : ا ذلك بقوله دً . ويضيف مؤكّ "ال لداع  دعاه إىل ذلك  ته،لفعل الباري ألن فعله لذا
 . " فعله كما قال: كن فيكون إلرادتنا، فإنّ  ل، وكذلك إرادته خمالفةا لتخيّ اتبعً 
 . 50ة  الصفح   .م ، م.هتافت الفالسفةالغزايل،    - 65
شيء كان، تعرفونه بضرورة  العقل أو نظره؟ وعلى لغتكم يف  قة إبحداث شيء أيّ علّ استحالة  إرادة  قدمية مت" يقول الغزايل:  - 66

من  بدّ  وهو الطريق النظري فال ا ا أوسطً أوسط. فإن اّدعيتم حدًّ  غري حدّ   أوسط أو من  ين حبدّ املنطق تعرفون االلتقاء بني هذين احلدّ 
اّدعيتم معرفة ذلك ضرورة  إظهاره،   العامل إبرادة قدمية ال   فكيف مل يشارككم يف معرفةوإن  املعتقدة حبدث  والفرقة  ذلك خمالفوكم 

 .52 الصفحةنفسه،  املصدر  حيصرها بلد وال حيصيها عدد".  
 . 44  الصفحة   . م  م.   ،افتهتافت التهمن: ابن رشد، ض ، هتافت الفالسفةالغزايل،    - 67
، فال تضاهي اإلرادة القدمية القصود يف مجيع ما ذكرمتوه إال االستعداد والتمثيل بعزمنا وإرادتنا وهو فاسد إذ ليس  "  يقول:  - 68

 . 53-52 تان الصفحم،    م. ،  هتافت الفالسفةالغزايل،   ."احلادثة
 امد  الغزايل. أليب ح  قول ، وال29الصفحة    م. م.   ،هتافت التهافت ابن رشد،    - 69
 .92 الصفحةنفسه،  املصدر    - 70
 . 58الصفحة    م. م.،  فلسفة ابن رشد، ضمن:  عن مناهج األدلة يف عقائد امللة  الكشف   ابن رشد،   - 71
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