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 ةــدمــقـم
ــل  ــسموات واألرض, وجع ــق ال ــذي خل ــد هللا ال احلم

ت والنور, وأرسل رسوله باهلـد وديـن احلـق ليظهـره الظلام
عىل الدين كله, صىل اهللا عليه وعىل آلـه وصـحابته ومـن دعـا 

 . بدعوهتم إىل يوم الدين
علــم "أمــا بعــد, فــإن مــن يطــالع آراء املتكلمــني حــول 

 وطرقه يف االستدالل عـىل مـسائل العقيـدة يـصادف "الكالم
ًموقفا عجيبا, فهم تارة يرفعونه إىل  منزلة يعلو فيها عـىل سـائر ً

العلوم, وجيعلون معرفته هي الطريق الذي ال طريق سـواه إىل 
اإليامن الـصحيح, وتـارة هيبطـون بـه إىل حـد النهـي عـن 
االشتغال به, والترصيح بتحـريم ذلـك معلنـني أن القـرآن 
الكريم قد اشتمل عىل كل الدالئل وأنواع الرباهني العقليـة 

لم يف إثبات عقائده اإليامنية من جهـة, التي حيتاج إليها املس
ــناف  ــائر أص ــدين, وس ــة امللح ــا يف مواجه ــدفاع عنه وال

املخالفني من جهة أخر . 
هذا املوقف الذي يبدو فيه التضارب واالضطراب هو 

 دفعنـي إىل حماولـة التعـرف عـىل حقيقـة املـنهج الكالمـي ما
 ومسالكه يف االستدالل, ومقارنتـه بمـنهج القـرآن الكـريم يف

 : ذلك للتوصل إىل جواب حمدد لكل من هذين السؤالني
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 أي املنهجني هو األصح يف مبناه ويف أهدافه? 
وأهيام أنسب هلذا العرص الذي سجل العلم التجريبي فيـه 

 أكرب انتصاراته? 
وقــد حاولنــا أن يكــون اجلــواب عــىل هــذين الــسؤالني 
ًمستضيئا بـآراء املـربزين مـن مفكـري اإلسـالم مـن خمتلـف 

 :ملدارس والطوائف يف إطار فصلني رئيسني ا
منهج االسـتدالل الكالمـي مـن وجهـة نظـر : الفصل األول  

 : املدارس   الفكرية اإلسالمية ويتضمن أربعة مباحث 
 .املتكلمون ورضورة املنهج : املبحث األول 

 .أهل السنة ومنهج االستدالل الكالمي: اين ـاملبحث الث
 . ومنهج االستدالل الكالمي الفالسفة: املبحث الثالث 
 .الصوفية ومنهج االستدالل الكالمي : املبحث الرابع 

املتكلمون ومنهج االستدالل الكالمي : املبحث اخلامس 
)رؤية أخر.( 

مـنهج الربهنـة يف القـرآن الكـريم ومـسالكه, : الفصل الثـاين  
 :مباحث   ثالثة ويشتمل عىل

 .رآن الكريم مسالك الربهنة يف الق: املبحث األول 
 .خصائص املنهج القرآين : اين ـاملبحث الث

كفايـة الرباهـني القرآنيـة عـىل مـسائل : املبحث  الثالـث 
 .العقيدة 
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 .وتتضمن أهم نتائج البحث : اخلامتة 
أسأل املويل عز وجل أن هيـدينا سـواء الـسبيل, إنـه نعـم 

 .املويل ونعم النصري 
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 املبحث األول
 املتكلمون ورضورة املنهج

 كغريه من العلوم الناشـئة –املعروف أن هذا املنهج نشأ 
 اسـتجابة ملجموعـة مـن العوامـل التـي − يف امللة اإلسالمية
ملجتمـع اإلسـالمي الـذي كـان يتنـامى يف أوجدهتا ظروف ا

يف حـــدوده اجلغرافيـــة, ويف مقوماتـــه الفكريـــة : اجتـــاهني
 .)١(واحلضارية بشكل عام 

لكن هذا املنهج, رغم هذه الظروف, قد واجه منذ نـشأته 
موجة حادة  من املعارضة والـرفض, وإنكـار مـرشوعيته, ومل 

 وحـدهم يكن التابعون وعلامء  السلف من فقهاء وحمدثني هم
 − كـام سـنر–املمثلني هلذه املعارضة, وإنام شاركهم يف ذلـك 

 .والفالسفة بعض املدارس الفكرية األخر كالصوفية
 الـذي −وطبيعي أن تكون املعارضة الشديدة هلذا املـنهج 

علـم " أو "علـم الكـالم"اشتهر من بني عدة أسامء لـه باسـم 
قيمتـه, وأمهيـة ً دافعا لرجاله إىل التأكيـد عـىل −"أصول الدين

الدور الذي يقوم به يف خدمـة العقيـدة فوصـفوه بأنـه أفـضل 
                                                           

F١Eאא Jא Jא
W٣٦٧אא،א،

٨אאא،،Wאאא
٣٢K 
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املعارف الدينية, وأرشف العلوم الرشعية, وأساسها, ورأسها, 
 يتعلق بأرشف املعلومـات, − كام يقولون–ورئيسها, حيث إنه 

 – وصفاته, وحيث إن ضده − سبحانه وتعاىل–وهي ذات اهللا 
 كـام يقـول −البدعـة, ومهـا  هو الكفر و−أي ضد علم األصول

  .)٢( أخس األشياء, فوجب أن يكون هو أرشف األشياء −الرازي
بل إن علامء الكالم قـد جعلـوا حتـصيل هـذا العلـم مـن 

 واجبـة − تعـاىل–واستدلوا عىل ذلك بأن معرفة اهللا  الواجبات
 أن − يف زعمهـم−بإمجاع املسلمني, وملا كان من غـري املمكـن 

 .)٣(ًرفة إال به كان حتصيله واجبا يتوصل إىل هذه املع
 مـن وجهـة −أما من جهة الدور املنوط هبذا العلم, فهـو 

 محايـة العقيـدة يف مواجهـة أعـدائها مـن −نظر علـامء الكـالم
 .)٤(املبتدعة وامللحدين ورد شبهاهتم 

وقد أكد املتكلمون عىل هذا اجلانب يف معظـم تعريفـاهتم 
يقتدر معه عىل إثبات العقائد علم "لعلم الكالم, إذ عرفوه بأنه 

                                                           
F٢EאW١٣٠٧אא،WאאW١٧٥١،،

א١٣٢٥K 
F٣EאאWאאW١٣٠א،Wא١א

٢٥١אא،Wא،א
אWא،אאא١٩٦٣١٧٢K 

F٤EאאWאא،א
אאWאא١

١٩אאא،،WאW١٣٠٨،
אWא٢١٦١K 
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علـم يتـضمن ", وبأنـه "الدينية بـإيراد احلجـج ودفـع الـشبه
احلجاج عن العقائد اإليامنية باألدلة العقلية, والرد عىل املبتدعة 
, "املنحرفني يف االعتقادات عن مذاهب السلف وأهـل الـسنة

وذلك هو املعنى الذي نقف عليه يف واحد من أقدم التعريفات 
ت (رة لعلــم الكــالم, وهــو تعريــف أيب نــرص الفــارايب املــأثو
الذي يقرر أن الكالم صناعة يقتدر هبا اإلنـسان عـىل ) هـ٣٣٩

نرصة اآلراء واألفعال املحدودة التـي رصح هبـا واضـع امللـة, 
 . )٥("...وتزييف كل ما خالفها باألقاويل
لمـون أمهيـة هـذا العلـم حـني من جهة أخر أبرز املتك

 فـيام يـر الغـزايل −ده وغايتـه, فمقـصوده عن مقصو حتدثوا
 هو حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش أهل −مثال

البدعة, فقد ألقى اهللا تعاىل إىل عباده عىل لسان رسـوله عقيـدة 
ثـم ألقـى ... هي احلـق عـىل مـا فيـه صـالح ديـنهم ودنيـاهم

ًالشيطان يف وساوس املبتدعة أمورا خمالفة للسنة فلهجـوا هبـا, 
 − تعـاىل−كادوا يشوشون عقيدة احلق عىل أهلها, فأنـشأ اهللا و

طائفة املتكلمني, وحرك دواعيهم لنرصة السنة بكـالم مرتـب 
يكشف عن تلبيسات أهل البدعة املحدثة عـىل خـالف الـسنة 

                                                           
F٥EאאWא١א٣٤א،W٣٦٣א،K

אא،Wאאאא
١٠٧K 
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 .)٦("...املأثورة فمنه نشأ علم الكالم وأهله
ــازاين  ــرر التفت ــذلك يق ـــ٧٩٢ت(ك ــنهج ) ه ــة م أن غاي

حتليـة اإليـامن باإليقـان, ومنفعتـه "كالمي هـي االستدالل ال
 وغايـة الكـالم أن يـصري "الفوز بنظام املعـاش ونجـاة املعـاد

ًاإليامن والتـصديق باألحكـام الـرشعية حمكـام ال تزلزلـه شـبه 
 .)٧("املبطلني

وقد استمرت هـذه الفكـرة يف كتابـات املتكلمـني حتـى 
لتقي هبا لد العصور املتأخرة ففي القرن الثاين عرش للهجرة ن

الرتقـي مـن " حيث يذكر أن فائدة هذا العلم هـي "التهانوي"
ــسرتشدين  ــاد امل ــان, وإرش ــد إىل ذروة اإليق ــضيض التقلي ح
بإيضاح احلجة هلم, وإلـزام املعانـدين بإقامـة احلجـة علـيهم, 

 .)٨("..وحفظ قواعد الدين عن أن تزلزهلا شبه املبطلني
عريــف علــم ًوهكــذا ال نقــرأ للمتكلمــني شــيئا حــول ت

الكالم, أو موضوعه,  أو غايته ومقـصوده إال وهـو متـضمن 
للتأكيد عىل دور هذا العلم يف إثبات العقائد اإليامنية والربهنـة 
عليها, ونرصهتا ضد شبهات املالحدة واملبتدعة, وإقنـاع أهـل 

                                                           
F٦EאאW،אא،אא

א١٩٥٥א٩٠،K 
F٧EאW١٥K 
F٨EאאWא٥٠٠

٢٢K 
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يتفرس فيهم خمائل الـذكاء والفطنـة, ويتوقـع "الضالل الذين 
 . )٩("م يف عقائدهم من الريبةمنهم قبول احلق بام اعرتاه

وقد بلغت مغاالة املتكلمني يف قيمـة هـذا العلـم وأمهيـة 
بأنـه ) هــ٢٢٥ت ("اجلـاحظ"دوره إىل احلد الذي رصح فيـه 

 وال للنبي حجة, ومل يفصل بـني "مل يثبت للرب ربوبية"لواله 
حجة وشبهة, وبني الدليل وما يتخيل يف صـورة الـدليل, وبـه 

لفرقة, والسنة مـن البدعـة, والـشذوذ مـن تعرف اجلامعة من ا
 .)١٠("االستفاضة

 بعـد اجلـاحظ −وذلك هو املعنى الذي عرب عنـه الـرازي 
بأنـه أفـضل " وزاد عليه حني وصف علم الكالم −بعدة قرون

أسـاس " واعتـربه "املعارف الدينية, وأرشف العلوم الـرشعية
ت غريه من العلوم الدينيـة ورأسـها ورئيـسها; فإنـه مـا مل يثبـ

كـام أن ضـد علـم ... وجود صانع خمتـار, مل يثبـت يشء منهـا
األصول هو الكفر والبدعة, ومها أخس األشـياء, فوجـب أن 

 .)١١("يكون أرشف األشياء
                                                           

F٩EאאWא٧אK 
F١٠EאאWאW٢

٣٢٩K 
F١١Eא١٣٠٧אאא، J

אא Jא
אא،אא
אאא،אא
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وال غرابة يف أن تبلغ املغاالة مـن جانـب املتكلمـني هـذا 
ًاحلد; إذ كانوا خيوضـون حربـا عنيفـة ضـد مجهـور كبـري مـن 

ا العلم موقف العداء, وطعنوا يف املسلمني الذين وقفوا من هذ
بدعة, وهو املوقف الـذي  مرشوعيته, وأعلنوا أن االشتغال به

−هــ ٣٨١أبو احلسن حممد بن يوسف املتـويف (أمجله العامري 
 : يف قوله) م٩٩٢

ًثم إن قوما من محلة اآلثار أقدموا عىل ثلـب املتكلمـني, "
ــا إىل ال ــسبوا أرباهب ــذم صــناعة الكــالم, ون ــوا ب ــة وأولع بدع

والضالل, واحتجوا بأهنم ليسوا يعرفون إال بأصحاب اجلـدل 
ْ﴿ وإن :  يف موضع الـذم           فقـال− تعاىل−الذي وضعه اهللا  ِ َ

َجادلوك فقل اهللاَُّ أعلم بام تعملـون ﴾ ُ َُ َ َُ َ ُْ َ ََ ِ ْ َ ِ , وقـال اهللا ]٦٨: احلـج[َ
َ﴿ جيادلونك يف احلق بعـدما تبـني ﴾: تعاىل َُّ َ ََ ْ ََ َ َِّ ْ ِ َ ُ ِ , بـل ]٦: ألنفـالا[َ

, وهلـذا مل يوجـد )١٢(قرن اجلدال بالرفـث والفـسوق يف الكفـر 
الصحابة خائضني فيه, أو مائلني إليه, ومعلوم أهنـم مـا كـانوا 

 .)١٣("...ليرتكوه إال لعلمهم بأنه أمر قد حظر عليهم
                                                                                                                  

،אא،א
אאאא

 Kאא،אא
F١٢Eא﴿א

אא﴾zאW١٩٧x 
F١٣EאW،אא،אאK

אאאKK١٣٨٧ J١٩٦٧٣٧א،
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ــشكل نظــرة املتكلمــني إىل  ــرصاع تت ــذا ال ويف خــضم ه
 ملحـة يف إثبـات  وهـي كـام رأينـا موقنـة بأمهيتـه,−منهجهم 
 عىل أساس أنه حيقـق مهمـة تتعـدد جوانبهـا عـىل −مرشوعيته
 : النحو التايل

 إثبات العقائد اإليامنية بأدلتها العقلية, ويرتتب عـىل ذلـك −١
إزالة الشبهات التي قد تثار ضدها, وحتقيق اإليامن اجلـازم 

 . باهللا تعاىل وصفاته ورسله
 الـسنة املـأثورة والبدعـة  التمييز بني احلجة والشبهة, وبني−٢

 . املحدثة
 إرشاد املسرتشد بإيضاح احلجة له, وإلـزام املعانـد بإقامـة −٣

احلجة عليـه, ويف ذلـك نـرصة لإلسـالم وقيـام بواجـب 
 . الدعوة إليه

ً رضورته لبناء ما عداه من العلوم الرشعية باعتباره أساسـا −٤
 . هلا كام عرب عن ذلك الرازي

 . تحقيق الفوز بسعادة الدارينً وأخريا, رضورته ل−٥
 أمهية املنهج الكالمـي وال خيفى أن صد هذه النظرة إىل

 يف كتابـه "الوسـت"يرتدد يف العرص احلارض; إذ يقـرر  ما زال

                                                                                                                  
אאWאK 
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يــد أن اإلســالم بحاجــة إىل علــامء توح)  الفــرق اإلســالمية(
 الفنيني واملهندسـني إذا كـان ومؤرخني بقدر ما هو بحاجة إىل

 .)١٤( املستقبل إحد القو الروحية يفيد أن يظل ير
ً هذه قد تكون صـحيحة حقـا إذا هـي "الوست"وفكرة 

أن ) علـامء التوحيـد(أخذت يف اعتبارها أن عىل هؤالء العلامء 
أحـدمها أن القـضايا املطروحـة يف عـرصنا بـني : يراعوا أمرين

االجتاهات اإلسالمية املتعـددة, وكـذلك القـضايا املثـارة بـني 
غريه من امللل, ليست بالرضورة نفس القضايا التـي اإلسالم و

أثريت بني الشيعة واخلوارج واملعتزلة, واألشـاعرة وغـريهم, 
وال هي بالـرضورة نفـس املـشاكل التـي أثـريت بـني هـؤالء 

 . وغريهم من أتباع الديانات املختلفة
أن أساليب احلوار واإلقنـاع يف عـرصنا احلـايل ال : ثانيهام

كانت يف العصور القديمة, والبـد أن حتتـل يمكن أن تظل كام 
معطيات العلم التي فرضت نفـسها عـىل العقـول يف العـصور 

 . األخرية, البد أن حتتل مكاهنا يف هذا احلوار
 نظرة املتكلمني إىل قيمـة − بإجياز−تلك عىل أية حال هي 

علم الكالم, واملكانة التي يستحقها, وهي كام تقدم نظرة تغايل 
 . يته, وتتشدد يف إثبات مرشوعيتهيف بيان أمه
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ًعىل أن هذا التشدد, وتلك املغاالة ختف حدهتا كثريا, بـل 
وتنقلب يف بعض األحيان إىل نقد املـنهج الكالمـي بأشـد ممـا 

 وذلك عندما يكون عـامل الكـالم − كام سنر−ادعاه خصومه 
ًبعيدا عن موقف اخلصومة التقليدية بينه وبني أنـصار املدرسـة 

, أو عندما يكتشف يف حلظـة مـن حياتـه خطـأ املـنهج السلفية
 .  الكالمي كام سيأيت بيانه 

وقبل أن نتعرف عىل مواقف املدارس اإلسالمية املختلفـة 
 –ًمن منهج االستدالل الكالمي نشري أوال إىل أن هـذا املـنهج 

 :  يقوم عىل عدة طرق  أشهرها−كام هو معروف
 .    طريقة القياس−أ

 . قراء طريقة االست−ب
 .  طريقة االستدالل عىل انتفاء املدلول النتفاء دليله−ج
 .)١٥(  طريقة اجلدل −د

قد واجهت هذه الطرق انتقادات كثرية من علـامء الـسنة, 
 ال تفيـد يف – فـيام يـري اإلمـام ابـن تيميـة –فطريقة القيـاس 

ٌاإلهليات, ألن اهللا سبحانه وتعاىل ﴿ ليس كمثله يشء ﴾ ْ َ ِ ِِ ْ َ َ ْ  فـال )١٦(َ
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جيوز أن يمثل بغريه, وال جيوز أن يدخل هو وغريه حتت قـضية 
 .)١٧(كلية يستوي أفراها

واملتكلمون حني سلكوا طريقة القياس يف املطالب اإلهلية 
 ملا سلك طوائـف ": مل يصلوا إيل اليقني, يقول اإلمام ابن تيمية

من املتفلسفة واملتكلمة مثل هذه األقيسة يف املطالب اإلهليـة, مل 
 احلـرية –  بعـد التنـاهي −ا هبا إيل القني, وغلب علـيهم يصلو
 .)١٨("أو تكافئهاضطراب ملا يرونه من فساد أدلتهم واال

اجلـدل يف ) أبـو أمحـد بـن حممـد ( كذلك عاب اخلطـايب 
 واجلدل ال يبني بـه ", وفيها يقول " الغنية عن الكالم"رسالته 

ني حق, وال تقوم به حجـة, وقـد يكـون اخلـصامن عـىل مقـالت
خمتلفتني كلتامها باطله, ويكون احلق يف ثالثة غريمها, فمناقضة 
أحدمها صاحبه غري مصحح مذهبه وإن كان مفـسدا بـه قـول 

 .)١٩("خصمه, ألهنام جمتمعان معا يف اخلطأ مشرتكان فيه 
 فـإن ": ويقول اإلمام ابن حـزم يف نقـده لطريقـة اجلـدل 

ملـرء أن خيلـص تعلق املرء بام يقول خصمه ضعف, وإنام يلزم ا
                                                           

F١٧EאאאW،אאא
א،א،אא

١٩٥١א،١،١٤،١٥K 
F١٨Eא،אK 
F١٩EאWאKKא،אא

٩٩K 



 − ٢١ −

قوله جمردا ال أسوة له يف تناقض خصمه, بـل لعـل خـصمه ال 
 .)٢٠("يقول ذلك 

فطريقة اجلدل كام رأينا من كالم علامء أهل السنة تقوم أصال 
عىل مـسلامت اخلـصم, وتتـسم بالتـدقيق وتعديـد االحـتامالت 

, وتقصد هذه الطريقة يف األغلب )٢١(والفروض, وتشقيق الكالم 
م, بـرصف النظـر عـن صـحة الـدعو أو عـدم إىل قهر اخلـص

 أكثر الطـرق − كام سنر−صحتها, ومن هنا كانت هذه الطريقة 
ًتعرضا للنقد, بل ربام يصح القول بأهنا كانت الـسبب املبـارش يف 

 . جلب العداوة ملنهج املتكلمني يف االستدالل
واآلن, وقد عرفنا بإجيـاز رأي املتكلمـني يف قيمـة املـنهج 

مهيته, ووقفنا عىل أشهر الطرق املستخدمة يف هـذا الكالمي وأ
املنهج, نحاول أن نتعـرف رأي املـدارس اإلسـالمية املختلفـة 

  .فيه, ومواقفها منه, وذلك ما نوجزه يف الصفحات التالية
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 املبحث الثاين
 أهل السنة ومنهج االستدالل الكالمي

إذا كان علم الكالم عىل هذا النحو الذي رأينا من األمهية 
لد أنـصاره مـن علـامء الكـالم فإنـه ينتفـي عنـه يف نظـرهم 

 − كـام يقولـون−الوصف بأنه بدعـة, ويـصبح االشـتغال بـه 
 .ًواجبا

رضـته لكن هذا مل يكن رأي املدارس اإلسـالمية التـي عا
ولعل أهـل . ووجهت إليه سهام النقد, وهنت عن االشتغال به

السنة من املحدثني والفقهاء وكل من آثر طريق الـسلف كـانوا 
أشد املعارضني هلذا العلم وطرقه يف االسـتدالل عـىل أصـول 

 .الدين
وحتى ال تتشعب بنا السبل حتت غبار هذه املعركـة بيـنهم 

املقام عن التعرض لتفاصيل ً ونظرا لضيق −وبني علامء الكالم 
  فـإين أوجـز موقـف −هذه املعركة وما ترتب عليها من نتـائج

 :أهل السنة من علم الكالم يف الوجوه التالية
 :الوجه األول

أن االشتغال بعلم الكالم بدعة, ومـا دام كـذلك فإنـه ال 
 :جيوز االشتغال به, والدليل عىل ذلك ما ييل
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مـن النهـي ) (سول اهللا  ما جاء يف كتاب اهللا وسنة ر−١
عن التكلف واجلدال, ومن أمثلة ذلك يف القرآن الكـريم قـول 

ً وقالوا أآهلتنا خري أم هو ما رضبوه لـك إال جـدال ﴿: اهللا تعاىل ََّ َُ ُ ُ َ َِ َ َ َُ ٌَ َ ْ ُْ َ ََ َ َ ِ َ
َبل هم قـوم خـصمون  َُ ٌ ِْ َ ْ َُ : , وقولـه سـبحانه]٥٨: الزخـرف[﴾ ْ

ُوإذا رأيت الذين خيوضـ﴿ َُ َ ْ َِ َّ َ َ َ َ َّون يف آياتنـا فـأعرض عـنهم حتـى ِ َ ُ َْ ْ ََ ْ ِْ َ َ َِ ِ
ِخيوضوا يف حديث غريه  ٍ ِِ ْ َ َ ِ ُ  ].٦٨: األنعام[﴾ َُ

ومن أمثلته يف السنة النبوية ما روي عن عبد اهللا بـن عمـر 
: قال رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم: ريض اهللا عنهام أنه قال

ة آيـة حمكمـة, أو سـن: العلم ثالثة, فام سو ذلك فهو فـضل«
أخرجه أبو داود, وقال فيه عبد اهللا بن » قائمة, أو فريضة عادلة

 .)٢٢(الفريضة العادلة ما اتفق عليه املسلمون : عروة
قـال : ومن ذلك حديث أم املؤمنني عائشة ريض اهللا عنهـا

من أحدث يف أمرنـا هـذا مـا «: رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
حديث أيب هريرة  ومنه )٢٣(أخرجه الشيخان . »ليس منه فهو رد

إنـام هلـك مـن «:  صىل اهللا عليه وسلم اهللا عنه عن النبي ريض
 .»كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم عىل أنبيائهم

ومن أبلغ ما ورد يف هذا املعنى قوله صىل اهللا عليه وسـلم 
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: فيام رواه عن أبو الدرداء وأبو أمامة وأنس ووائلة بن األسـقع
روا املراء فإن نفعه قليل وهييج العداوة ذروا املرء لقلة خريه, ذ"

بني اإلخوان, ذروا املراء فإن املراء ال تـؤمن فتنتـه, ذروا املـراء 
فإن املراء يورث الشك وحيبط العمل, ذروا املراء فإن املؤمن ال 
ًيامر, فكفى بك إثام أال تزال مماريا, ذروا املراء فإن املـامر ال  ً

راء فأنـا زعـيم بثالثـة أبيـات يف أشفع له يوم القيامة, ذروا املـ
اجلنة, يف وسطها ورياضها وأعالها ملن ترك املراء وهو صادق, 
ذروا املراء فإنه أول ما هنى اهللا عنه بعد عبـادة األوثـان ورشب 
اخلمر, ذروا املراء فإن الشيطان قد يـئس مـن أن يعبـد ولكـن 

 .)٢٤( "احلديث... رىض بالتحريش وهو املراء يف الدين 
أورد شيخ اإلسالم إسـامعيل اهلـرو األنـصاري يف وقد 

 الكثــري مــن هــذه األخبــار, ونقــل عنــه "ذم الكــالم"كتابــه 
 .)٢٥(السيوطي من ذلك ما يكفي ويشفي يف هذا الباب 

ورغم هذه التوجيهات والوصايا القرآنيـة والنبويـة فـإن 
كام يقـرر ذلـك ابـن الـوزير اليمنـي تركـوا −معظم املتكلمني 

 تعلم احلق من كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله صـىل االعتامد عىل
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ِ ال يأتيه الباطل مـن بـني اهللا عليه وسلم ذلك الكتاب الذي ﴿ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ُِ ْ ْ
ِيديه وال من خلفه  ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ الـذي أنزلـه مـن أنـزل ] ٤٢: فـصلت[﴾  ََ

امليزان ليعرف به احلق بعد داللـة اإلعجـاز عـىل صـدقه, كـام 
ان بعد داللة العقل عـىل صـحته, يعرف احلق يف األموال بامليز

َ اهللاَُّ الـذي أنـزل الكتـاب  ﴿ :قولـهولذلك مجعهام اهللا تعاىل يف  َ ِْ ِْ َ ََّ َ
َباحلق وامليزان  َ ِ ْ َْ ِّ َ ِ ﴾]٢٦(] ١٧: الشور(. 

 اآلثار املروية عن سلف األمة وجمتهدي األئمة, وهي −٢
ــدل عــىل أن مــسالك املتكلمــني وطــرائقهم يف  ــرية ت ــار كث آث

 . من األمور املبتدعة يف الديناالستدالل
من ذلك عىل سبيل املثال ما رو أن ابن عبـاس ريض اهللا 

َ فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعـون ﴿ : عنهام قال يف قوله تعاىل َ ُ َُ َ ْ َِ ِ َِّ ٌ َ ْ َُّ َِّ ِ َ
ِما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلـه  ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َ ْ ََ َ ََ َْ َ ْ ُ َ ََ ْْ , هـم ]آل عمـران[﴾ َ

ب اخلصومات واملراء يف الدين, وروي عنه كـذلك مـن أصحا
ال ترضبوا كتاب اهللا تعاىل بعضه بـبعض; فـإن ": :طريق عطاء

 .)٢٧( "ذلك يوقع الشك يف قلوبكم
ما أخاف عىل هـذه األمـة ": ومنه قول عمر ريض اهللا عنه

ِّمن مؤمن ينهاه إيامنه, وال من فاسق بني فسقه, ولكني أخـاف  َ
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قرآن حتى أزلقه بلسانه ثـم تأولـه عـىل غـري ًعليها رجال قرأ ال
 .)٢٨( "تأويله

وقد ورد الكثري يف هذا املعنى مرويا عن األئمـة األربعـة, 
إيـاكم ": فهذا إمام أهـل املدينـة, مالـك ريض اهللا عنـه يقـول

أهـل البـدع : وما البدعة يـا أبـا عبـد اهللا? قـال: والبدعة, قيل
ــذين يتكلمــون يف أســامء اهللا تعــاىل وصــف اته وكالمــه, وال ال
, ومثلـه قـول "يسكتون عام سكت عنـه الـصحابة والتـابعون

ألن يبتيل اهللا العبد بيشء سو ": اإلمام الشافعي ريض اهللا عنه
 ."الرشك خري له من أن يلقاه بيشء من الكالم

كذلك نبه اإلمام أبو حنيفـة ريض اهللا عنـه إىل واحـد مـن 
 الكـالم فـاحتج أخطر أدواء الكالم حني هنى ولده محـاد عـن

يا بني, كنـا نـتكلم وكـل ": عليه بأنه سمعه يتكلم فيه فقال له
واحد منا كأن عىل رأسه الطري خمافـة أن يـزل صـاحبه, وأنـتم 
اليوم تتكلمون وكل واحد يريد أن يزل صاحبه, ومـن أراد أن 
يزل صاحبه فكأنه أراد أن يكفر, ومـن أراد أن يكفـر صـاحبه 

 ." صاحبهفكأنه قد كفر قبل أن يكفر
ــون  ــة−واملتكلم ــيامء − يف رأي أيب حنيف ــىل س ــسوا ع  لي

رأيتهم قاسية قلوهبم, غليظة "املتقدمني, وال منهاج الصاحلني 
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, ولذا حـذر مـن )٢٩( "أفئدهتم, ال يبالون خمالفة الكتاب والسنة
طريقتهم, ونبه إىل التمسك باألثر وطريقة السلف, فحني سئل 

الناس من الكـالم يف األعـراض ما تقول فيام أحدث : رمحه اهللا
مقاالت الفالسـفة, عليـك بـاألثر وطريقـة : واألجسام? قال

َالسلف, وإياك وكل حمدثة, فإهنا بدعة ُ" )٣٠(. 
وكان رأي الـشافعي رمحـه اهللا يف كـل مـن يـرتك الـسنة, 
وجيايف طريقة الـسلف, وينـتهج مـنهج املتكلمـني أن يـرضبوا 

م يف العشائر والقبائل, باجلريد, وحيملوا عىل اإلبل, ويطاف هب
هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل عـىل : ويناد عليهم

 .)٣١(الكالم 
ويذكرنا رأي اإلمام الشافعي هنا بام فعـل الفـاروق ريض 

 حني قـدم إىل املدينـة وجعـل يـسأل عـن "صبيغ"اهللا عنه مع 
متشابه القرآن, فرضبه عمر ريض اهللا عنه حتى أدمى رأسه عدة 

 أذن له إىل أرضه وكتب إىل أيب موسـى األشـعري أال مرات ثم
 .)٣٢(جيالسه أحد من املسلمني 

                                                           
F٢٩EאWאKKK،אאא

٢L١٣٥K 
F٣٠EאאאWאKKKא

٣٢אK 
F٣١Eא٦٥אK 
F٣٢E١٧אK 



 − ٣١ −

وهكذا يتبني لنا من خالل األحاديث واآلثار املروية عـن 
 وهـي أكثـر −الصحابة والتابعني وأئمة السنة وعلامء الـسلف 

 يتبــني اتفــاق اجلميــع عــىل أن −مــن أن حتــىص يف هــذا املقــام
ــالكالم بدعــة,  وأن طرائــق املتكلمــني يف إثبــات االشــتغال ب

العقيدة طرائق مبتدعة, وأن التمسك بالكتاب والسنة وطريقة 
السلف يف ذلك هو الطريق الصحيح لفهـم العقيـدة والربهنـة 

 .عىل أصوهلا, وما خالف ذلك فهو بدعة
ً يدل عىل ذلك أيضا أن الصحابة رضوان اهللا عليهم مل −٣

 فيه بدعة, وهـذا املوقـف يتكلموا يف هذا العلم فيكون الكالم
ال حيتاج إىل تفصيل أو تأكيد, وهذا  من الصحابة ثابت مشهور

املتقدمني من أصحاب النبي صىل "أبو حنيفة رمحه اهللا يذكر أن 
اهللا عليه وسلم, والتابعني وأتبـاعهم مل يكـن يفـوهتم يشء ممـا 

ثـم مل يتهيـأوا فيـه متنـازعني وال جمـادلني, ومل ... ندركه نحن 
 .)٣٣( "وا فيه, بل أمسكوا عن ذلك, وهنوا عنه أشد النهيخيوض

 يف هذا املعنى − اإلمام أمحد بن حنبل−وإلمام أهل السنة 
ما يضيق عنه املقام, ويكفي أن نذكر مـا قالـه ألحـد تالمذتـه, 

: ًعىل املتكلمني, فقد هناه عن ذلك قائال وقد أخربه أنه يود الرد
ك وتشتهر بالكالم, لو كان اتق اهللا, وال ينبغي أن تنصب نفس"
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 وكثـريا "...يف هذا خري لتقدمنا فيه الصحابة, هذه كلها بدعـة 
من أحب الكـالم مل يفلـح, وال ": ُما سمع ريض اهللا عنه يقول

 ومن وصاياه الكثرية لتالميـذه أال حييـدوا "يؤول أمره إىل خري
عن طريق الـصحابة رضـوان اهللا علـيهم, وأن يتجنبـوا أهـل 

نبوا أهل الكالم, وعليكم بالسنن ومـا كـان عليـه جت": الكالم
أهل العلم قبلكم, فإهنم كانوا يكرهون الكالم واخلـوض مـع 

 .)٣٤( "أهل البدع
ً وفضال عن كل ذلك, فإن البدع يف طرائق املتكلمـني −٤

تتضح يف أن هذه الطرائق ختالف طريقة النبـي صـىل اهللا عليـه 
 كان صـىل اهللا عليـه وسلم وصحابته يف الدعوة إىل الدين, فقد

وسلم يدعو الكفار إىل اإلسالم من غري أن يـأمرهم بـالنظر يف 
األدلة عىل أساليب املتكلمني, وقد اشتهر يف ذلك قولـه صـىل 

 :اهللا عليه وسلم
 .»أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهللا«

ًومل يثبت عنه صىل اهللا عليه وسلم حني بعث معـاذا ريض 
إىل اليمن أن أمره بدعوة الناس إىل النظر واالستدالل, اهللا عنه 

وإنام بني أن حكم الكافر يف الرشع أن يدعى إىل اإلسالم, فـإن 
أبى وسأل النظر, واإلمهال ال جياب إىل ذلك, فإما أن يسلم أو 
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 .)٣٥(يعطى اجلزية أو يقتل 
ومن هنا نص اإلمام ابن تيمية رمحه اهللا عىل أن اهللا سبحانه 

قد أوجب عىل نبيه صىل اهللا عليه وسلم البالغ املبني, ": وتعاىل
وأنزل عليه الكتاب ليبني للناس ما نزل إليه, فالبـد أن يكـون 
خطابه وبيانه وكالمه أكمل وأتم من بيان غريه, فكيف يكـون 
مع هذا مل يبني احلق, بل بينه من قامـت األدلـة عـىل جهلـه أو 

 .)٣٦( "نقص علمه وعقله?
 :الوجه الثاين

مما اعرتض به أهـل الـسنة عـىل املتكلمـني أن طـرقهم يف 
االستدالل فاسدة, وال توصل إىل اليقني, وقد سبقت اإلشارة 
إىل رأي اإلمام ابن تيمية وبيانـه لفـساد طـريقتهم يف القيـاس, 
وأن اعتامد هذه الطريقة يف املطالب اإلهلية ال يوصل إىل اليقني, 

 احلــرية −لتنــاهي بعــد ا–غلــب علــيهم "وأهنــم لــذلك قــد 
 .)٣٧( "واالضطراب, ملا يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها

فطريقة القياس إذن ال تفيد يف اإلهليات; ألن اهللا سـبحانه 
ٌ ليس كمثله يشء ﴿:وتعاىل ْ َ ِ ِِ ْ َ َ ْ َ ﴾]كـام −فال جيوز ] ١١: الشور 

 أن يمثـل بغـريه, وال أن يـدخل هـو −يقول اإلمام ابـن تيميـة
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 .)٣٨(لية يستوي أفرادها وغريه حتت قضية ك
أما طريقـة اجلـدل, وهـي طريقـة تعتمـد عـىل مـسلامت 
اخلصم, وتتـسم بالتـدقيق وتعديـد االحـتامالت والفـروض, 
ًوهتدف أساسا إىل التغلـب عـىل اخلـصم, فهـي أكثـر الطـرق 
ًتعرضا للنقد من علامء السنة, بل قد يصح القـول بأهنـا كانـت 

 .نهج املتكلمنيالسبب املبارش يف جلب العداوة إىل م
 ال يبني به حق, وال تقوم بـه − كام يقول اخلطايب−فاجلدل 

حجة, وقد يكون اخلصامن عىل مقالتني خمتلفتني كلتامها باطلة, 
ويكون احلق يف ثالثه غريمها, فمناقـضة أحـدمها صـاحبه غـري 

 .)٣٩( "ًمصحح مذهبه وإن كان مفسدا به قول خصمه
ق املـرء بـام يقـول  أن تعلـ− كام يقول ابـن حـزم−واحلق 

ًخصمه ضعف, وإنام يلزم املرء أن خيلص قوله جمـردا ال أسـوة 
 .)٤٠(له يف تناقض خصمه, بل لعل خصمه ال يقول ذلك 

ــرق  ــسنة لط ــل ال ــد أه ــان نق ــتطراد يف بي ــد االس ال نري
االستدالل عند املتكلمني, فهذا موقـف مـشهور ال حيتـاج إىل 

ن نرتك هـذا املوضـوع تأكيد, لكن ما ينبغي أن يشار إليه قبل أ
 .أن املتكلمني أنفسهم قد نقدوا هذه الطرق وبينوا فسادها
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 قـد بـني فـساد االسـتدالل − عىل سبيل املثال−فاآلمدي 
بطريقة االستقراء يف املباحث اإلهلية, كذلك نص الغـزايل عـىل 
بطالن طريقة االسـتدالل عـىل انتفـاء املـدلول بانتفـاء دليلـه, 

ر أن صحة الصالة يلزمها ال حمالـة أما ت": يوضح ذلك قوله
إن كانـت صـالة : ًكون املصيل متطهرا فال جرم يصح أن نقول

زيد صحيحة فهو متطهر, ومعلوم أنه غري متطهر, وهـي نفـي 
الالزم, فلزم منه أن صالته غري صحيحة, وهـو نفـي امللـزوم, 

ومعلوم أن صالته صـحيحة, وهـذا وجـود : وكذلك إن قلت
:  أنه متطهر, وهو وجود الالزم, أما إن قلتامللزوم, فيلزم منه

ومعلوم أنه متطهر فيلزم منه أن صالته صحيحة, فهـذا خطـأ; 
ألنه ربام بطلت صالته بعلـة أخـر, فهـذا وجـود الـالزم ومل                 

ومعلوم أن صـالته : يدل عىل وجود امللزوم, وكذلك إن قلت
خطـأ; ألنـه ليست بصحيحة, فهو إذن كان غري متطهر, فهـذا 

 جيــوز أن يكــون عــدم صــحة   الــصالة لفقــدان رشط ســو
 .)٤١( "الطهارة, فهذا نفي امللزوم ومل يدل عىل نفي الالزم

وقد أضاف ابن الوزير اليمني يف نقده لطـرق االسـتدالل 
ًمنها أهنم بنـوا أدلـتهم غالبـا أو . ًعند املتكلمني وجوها أخر
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تالف بـني أذكيـاء ًدائام عىل مقدمات خمتلـف فيهـا أشـد االخـ
العامل, وفحول علم املعقوالت, فكان طبيعيا  أن تكون النتائج 

من رشط املقـدمات "املستخلصة منها حمل اختالف كثري; ألنه 
  فعـىل... ن بالشك واالخـتالف أوىل أن تكون أجىل, وأال تكو

قدر ما يف تلـك القواعـد مـن الـشكوك واالحـتامالت تعـرف 
 .)٤٢( "...ضعف ما تفرع عنها

كذلك كان استدالهلم عىل املعارف الواضحة اجللية بأدلة 
 مـن مظـاهر − يف نظـر ابـن الـوزير−ًدقيقة خفية مظهرا آخـر 

 مفاسـد − كـام يقـول−انتقاص هذه األدلة, إذ تولد عن ذلـك 
كثرية, منها إجياب ما ال جيب من االستدالل وتكلفـه وتكليفـه 

تأثيمه ومعاداتـه, املسلمني, ومنها تكفري من ال يعرف ذلك أو 
وذلك مع حتريمه يؤدي إىل حرام آخر, وهو التفرق الذي نص 

 .)٤٣( "...القرآن الكريم  عيل النهي عنه 
 :الوجه الثالث

إن القرآن الكريم قد اشتمل عـىل الرباهـني العقليـة عـىل 
ً فضال عـن أهـل الـسنة −أصول الدين, وقد قرر هذه احلقيقة 

 املتكلمــني وبعــض  الكثــريون مــن مــشاهري−وســلف األمــة
الفالسفة اإلسالميني كـام سنفـصل ذلـك عنـد احلـديث عـن 
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 .الرباهني القرآنية وكفايتها يف إثبات مسائل العقيدة 
فإذا ثبت ذلك وثبت معه أن الرباهني العقليـة الـواردة يف 
القرآن  الكريم خري وأنفع مـن أدلـة املتكلمـني, وال تثـري بـني 

ــن ــه األخــرية م ــا أثارت ــسلمني م ــة وتكفــري امل  خــالف وفرق
 املنع مـن − فيام ير  أهل السنة−للمسلمني إذا ثبت هذا صح 

 .االشتغال هبذا العلم وما ينتهجه من طرائق يف االستدالل
 −واحلق أن علامء املسلمني من مجيع الطوائف قد أمجعـوا 

 عىل كفاية براهني القرآن يف −كام يقرر ذلك ابن الوزوير اليمني
اج الناس إىل معرفته واعتقـاده والتـصديق بـه إثبات كل ما حيت

من غري ظن وال تقليد, وكام أن املتكلم ينظر يف كتب شـيوخه "
ليتعلم منها األدلة من غري تقليـد غـريه, فكـذلك مـن نظـر يف 
القرآن يتعلم منه األدلة من غري تقليد, بل القـرآن العظـيم هـو 

لنظـر, ومل الذي منه تعلم املتكلمون النظـر, لكـنهم غـالوا يف ا
 .)٤٤( "يقترصوا عىل القدر الكايف النافع املذكور يف كتاب اهللا

 حقيقـة أن −ولإلمام ابـن تيميـة يف تأكيـد هـذه احلقيقـة 
 −القرآن الكريم تضمن من األدلة العقلية ما فيـه غنـاء وشـفاء

ــه  ــل يف كتاب , ويف "درء تعــارض العقــل والنقــل"كــالم طوي
ــن  ــة م ــع متفرق ــاو"مواض ــائل جم" ويف "الفت ــة الرس موع
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وفيه حيكى عن طوائف من املسلمني قوهلم باستغناء "الكرب  
وأن اهللا قد بني يف كتابـه باألمثـال "الدين عن الكالم املحدث 

 .)٤٥( "املرضوبة من الدالئل ما هو أعظم منفعة مما حيدثه هؤالء
وســوف نقــف عــىل يشء مــن ذلــك عنــد احلــديث عــن 

 .خصائص الرباهني القرآنية
 :لرابعالوجه ا

اعتمد أهل السنة يف هذا الوجه من وجوه نقدهم لطرائـق 
املتكلمني عىل ما ترتب عليهـا مـن آثـار, فقـد كـان اخـتالف 
ًاملتكلمني فيام بينهم أمرا جلال فرق أمـة حممـد صـىل اهللا عليـه 
ًوسلم شيعا وأحزابا, وفرقها فرقا متباينة متطاحنة, ترمـي كـل  ً ً

الل, أو تنـسبها إىل الفـسق واحدة منها األخر بالكفر والـض
 .ّوالبدعة, مما فل وحدة املسلمني وبدد قواهم

االنتصار "ويف ذلك يقول أبو املظفر بن السمعاين يف كتابه 
 :"ألهل احلديث

أما إذا نظرت إىل أهل األهواء والبـدع رأيـتهم متفـرقني "
ًخمتلفني شيعا وأحزابا, ال تكـاد جتـد اثنـني مـنهم عـىل طريقـة  ً

ً يبــدع بعــضهم بعــضا, بــل يرتقــون إىل  العتقــادواحــدة يف ا ِّ
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...   أخـاه, واجلـار جـاره االبن أبـاه, والرجـلالتكفري, يكفر 
ًتنقيض أعامرهم وملا تتفق كلامهتم, حتسبهم مجيعا وقلوهبم شتى 

أو ما سمعت أن املعتزلة مع اجتامعهم يف هذا اللقب,  يكفر ... 
م البغـداديني, البغداديون مـنهم البـرصيني, والبـرصيون مـنه

ّويكفــر أصــحاب عــىل أصــحاب أيب هاشــم, وكــذلك ســائر 
 .)٤٦( "رءوسهم وأرباب املقاالت منهم

من اآلثار اخلطرية التي ترتبت عـىل طرائـق املتكلمـني يف 
االستدالل كـذلك الطعـن عـىل إيـامن العـوام مـن املـسلمني 

ومن قبيح مـا ": يقول ابن السمعاين يف ذلك. والقول بكفرهم
 اعتقادهم أننا إذا بنينا احلق عىل مـا قـالوا, وأوجبنـا يلزمهم يف

طلب الدين بالطريق الذي ذكـروه, وجـب مـن ذلـك تكفـري 
فـإذا ... العوام بأمجعهم; ألهنم ال يعرفون إال االتبـاع املجـرد 

كفر هؤالء الناس فهم السواد األعظم, ومجهور األمة, فامذا إال 
ن الرشيعة وأعـالم طي بساط اإلسالم وهدم منار الدين وأركا

 بـدار − أعنـي دار اإلسـالم−اإلسالم, وإحلـاق هـذه الـديار 
ومتى يوجد يف األلوف من املـسلمني عـىل الـرشط ... الكفر? 

 .)٤٧( "الذي يراعونه لتصحيح معرفة اهللا?
وقد أشار ابن الوزير اليمني إىل مفسدة أخر نتجت عن 
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ق, القول بـالتكفري, وهـي مفـسدة أرضت بالوصـول إىل احلـ
وتتمثل يف عدم جرأة الناظر عىل املخالفـة خمافـة أن تلـصق بـه 

فإن أوائل "هتمة الكفر, فقد صار يف املخالفة كالردة من الدين 
 كام هي العـادة الدائمـة يف −أهل علم الكالم البد أن يقرصوا 

 فلام كفروا املخالف كتم بعـضهم −كل من ابتدأ ما مل يسبق إليه
ملوافقـة بالتأويـل البعيـد, وفـسد املخالفة, وتكلـف بعـضهم ا

 .)٤٨( "األكثرون
وملا كان تأويل نـصوص القـرآن والـسنة هـو األصـل يف 

 فالســفة ومتكلمــني −نــشوء البــدع لــد خمتلــف الطوائــف 
ً فإن علامء السنة, قد بذلوا جهودا مـشكورة يف بيـان −وصوفية

عدم مرشوعية التأويل, ويف بيان فساد ما اعتمد عليه القـائلون 
أويل, وهو زعمهم بوجود تعارض بني العقل والنقل, وأنه بالت

يف حال التعارض بينهام يقدم العقل ويؤول النقل, وكالم علامء 
 .السلف يف رد هذا الزعم وبيان بطالنه مما ال يتسع له املقام

 زعـم التعـارض بـني −ومن أشهر من تصدوا هلذا الزعم 
ني هتافتـه  شيخ اإلسالم ابن تيميـة; حيـث بـ−العقل والسمع

وبطالنه وأثبت أنه ال يمكن أن يوجد تعارض بني عقل رصيح 
ونقل صحيح, وأنه إذا صح العقل وصح النص فـال تعـارض 
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 وكذلك فعل ابن القيم وغريه ممن ال يتسع املقـام للحـديث )٤٩(
 .عنهم من أعالم املدرسة السلفية

وهكذا ينتهي بنا موقـف املحـدثني والفقهـاء, وكـل مـن 
سلف الـصالح إىل رفـض طـرق املتكلمـني يف سلك طريق الـ

إثبات أصول العقيدة لفسادها مـن جهـة, وملـا أدت إليـه مـن 
مفاســد أرضت بالــدين وبوحــدة املــسلمني مــن جهــة ثانيــة, 
وملخالفتها لطريق الصحابة رضوان اهللا عليهم من جهة ثالثـة, 
ثم لكفاية براهني القرآن والسنة واالستغناء هبا يف بيان أصـول 

 . وإثباهتا من جهة رابعةالدين
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 املبحث الثالث
 الفالسفة ومنهج االستدالل الكالمي

ًإذا كان النظر العقيل يمثل قاسـام مـشرتكا بـني املتكلمـني  ً
ً بونا شاسـعا− رغم ذلك −والفالسفة, فإن بينهام  إذ خيتلـف : ً

ًا كبريا, ومن ًمنطلق النظر العقيل ومنهجه لد كل منهام اختالف
هنا مل يستخدم الفالسفة, ومل يرتضوا طـرق االسـتدالل التـي 
سار عليها علامء الكالم, بل إن هـذه الطـرق تعرضـت للنقـد 

 . الشديد من بعض الفالسفة
أول فالســفة املــسلمني, مل ) هـــ٢٥٢ −١٨٥(فالكنــدي 

يلجأ يف االستدالل عىل مسائل العقيـدة إىل األدلـة الكالميـة, 
ًن أنه بدأ متكلام, وأن فلسفته قد وصفت بأهنا ملتقـى بالرغم م

ــزايل"العقــل النظــري  ــسفي يف "االعت  بالعقــل النظــري الفل
 .)٥٠(اإلسالم 

 حـسبام يعـرب −ومن يتأمل طريقة الكندي يف االسـتدالل 
 فإنه لن − "يف الفلسفة األوىل"ًعنها مثال كتابه إىل املعتصم باهللا 
ني فحسب وإنام يتبـني كـذلك أن يتبني مغايرهتا لطرائق املتكلم
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الكندي قد ملس اخلطأ األسايس الذي وقـع فيـه املتكلمـون يف 
 −أحيان كثرية, وهو املامثلة بـني عـاملي الغيـب والـشهادة, أو 

 .  بني موضوعات الطبيعة وما وراء الطبيعة−بعبارة الكندي
ــود اهللا  ــىل وج ــتدالل ع ــنام أرادوا االس ــاملتكلمون حي ف

 "اخللــق" و"الفعــل" حتــدثوا عــن −ً مــثال−ســبحانه وتعــاىل 
 .  بمعانيها اإلنسانية"اإلجياد"و

ــاإلرادة  ــصوروها ك ــة فت ــاولوا اإلرادة اإلهلي ــذلك تن وك
اإلنسانية يمكن أن ترتدد بني احتاملني, وقـد تنبـه الكنـدي إىل 

 حني قرر أن − ولعله أول من تنبه إىل ذلك−هذا اخلطأ املنهجي
لطبيعة, أعني التي ال هيويل هلـا, من بحث األشياء التي فوق ا"

ًوال تقارن اهليويل, فلـن جيـد هلـا مـثال يف الـنفس, بـل جيـدها 
 .)٥١("...باألبحاث العقلية

 طريقـه احلـس, − فيام ير الكندي−فالبحث يف الطبيعة 
والبحث فيام وراء الطبيعة طريقه العقل, واخللط بني املنهجـني 

فلهـذه العلـة حتـري "هو السبب يف حرية الكثريين واضطراهبم 
كثري من الناظرين يف األشياء التي فوق الطبيعة; إذ استعملوا يف 

فـإذن . البحث عنها متثيلها يف النفس عىل قدر عاداهتم للحـس
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كل طبيعي فذو هيـويل, فـإذا مل يمكـن أن يـستعمل يف وجـود 
األشياء الطبيعية الفحص الريايض, إذ هو خاصة مـا ال هيـويل 

 يف الفحص به عىل ما ليس بطبيعـي, فمـن له, فإذن هو كذلك
 .)٥٢("...استعمله يف البحث عن الطبيعيات حار وعدم احلق

لكل علم إذن منهجه الذي جيب أن يـسلكه البـاحثون يف 
فينبغي أن نقصد لكل مطلـوب مـا جيـب لـه, وال "هذا العلم 

ًنطلب يف العلم الريايض إقناعا, وال يف العلم اإلهلي حسا, وال  ً
 وال يف أوائل العلم الطبيعـي اجلوامـع الفكريـة, وال يف ًمتثيال,

ًالبالغة برهانا, وال يف أوائل الربهان برهانا, فإنا إن حتفظنا هذه  ً
الرشائط سهلت علينا املطالـب املقـصودة, وإن خالفنـا ذلـك 
أخطأنـــا أغراضـــنا مـــن مطالبنـــا وعـــرس علينـــا وجـــدان 

 .)٥٣("...مقصوداتنا
من أصعب املآخـذ التـي تـرد والكندي إذ ينبه عىل واحد 

عىل املتكلمني وهو مماثلتهم بني العامل اإلهلي والعامل الطبيعي ال 
يشري إليهم رصاحة, وإنام يأخذ جانب احلذر, فيكتفي بالتلميح 

 فهـو حـني يـرشح طريقتـه يف "املتسمني بـالنظر"ويصفهم بـ 
 يـنص عـىل أنـه سـيورد آراء "إىل املعتـصم بـاهللا"تأليف كتابه 
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توقيـا "اء كاملة, ثم يتمم ما مل يقولوه, ولكن دون توسع القدم
سوء تأويل كثري من املتسمني بالنظر يف دهرنا من أهـل الغربـة 

 .)٥٤("..عن احلق, وإن تتوجوا بتيجان احلق من غري استحقاق
وممــا يؤكــد رفــض فيلــسوف العــرب ملــنهج االســتدالل 

 اهللا  سـواء يف إثبـات وجـود−الكالمي أن األدلة التـي قـدمها 
 قـد جـاءت −تعاىل, أو يف إثبات توحيده, أو فيام سـو ذلـك

 . خمالفة هلذا املنهج
يـسوق الكنـدي  −ً مـثال −ففي إثبـات وجـود اهللا تعـاىل 

كـام . )٥٥(ً تناهي العامل مؤسسا له عىل أصول رياضـية برهانه عن
ًيقدم دليال آخر معتمدا عىل طريقة الربهنة القرآنية التـي تنبنـي  ً

املحـسوس مـن آثـار القـدرة والتـدبري اهد يف العامل ما يشعىل 
 : واحلكمة والعناية اإلهلية, ويتضح ذلك يف قوله

 − أظهـر اهللا لـك اخلفيـات−إن يف الظاهرات للحواس "
ًألوضح داللة عىل تدبري مدبر أول, أعني مـدبرا لكـل مـدبر, 
ًوفاعال لكل فاعـل, ومكونـا لكـل مكـون, وأوال لكـل أول,  ً ً
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ة, ملن كانت حواسـه اإلهليـة موصـولة بأضـواء وعلة لكل عل
 .)٥٦("...عقله

فإن يف نظم العـامل ": ويؤكد الكندي نفس الفكرة يف قوله
وترتيبه وفعل بعضه يف بعض, وانقياد بعضه لـبعض, وإتقـان 
هيئته عىل األمر األصلح, ألعظم داللة عىل أتقن تـدبري, ومـع 

حكـيم, كل تدبري مدبر, وعىل أحكم حكمة, ومع كل حكمـة 
 .)٥٧("...ًألن هذه مجيعا من املضاف

ومعنى ذلك كلـه أن فيلـسوف العـرب مل يـرتض املـنهج 
. الذي سار عليه املتكلمون يف االستدالل عىل مـسائل العقيـدة

أبو احلسن حممد بـن يوسـف املتـوىف سـنة (وإذا كان العامري 
 −وهو من أشهر رجـال مدرسـة الكنـدي الفلـسفية) هـ٣٨١

 ثـم إن ": عىل علم الكالم كام يتبـني يف قولـهيعلق أمهية كرب
ًقوما من محلة اآلثار أقدموا عىل ثلب املتكلمني, وأولعـوا بـذم 

ونحـن ... صناعة الكالم, ونسبوا أرباهبا إىل البدعة والـضاللة
إن من ذهب يف علم الكالم هـذا املـذهب فقـد دل مـن : نقول

باب  ويعضد العامري رأيه هذا بأسـ"...نفسه عىل جهل عظيم
 مع الذمي كام − كام يقول−من بينها أن صناعة الكالم تستعمل 
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تستعمل مع امليل, وتبتذل مع اخلليع كام تبتذل مع املطيع, وهبـا 
ًيصري اإلنسان داخال يف مجلة اخلاصة الذين هم يبنـون أمـرهم 
ًبني نفي اليشء وإثباته عىل البصرية, وخارجا من طبقة العامـة 

 .)٥٨("...هم إىل مقتادهيم بغري حجةالذين يلقون أزمة أمور
ذه األمهيـة, أقول إذا كان العامري يعطى علم الكـالم هـ

 الكثري من نتاج هذا العلم حني يشرتط يف املشتغلني فإنه يسقط 
ًبه رشوطا نحسبها مل تتوفر يف الكثريين منهم يف أحيـان كثـرية, 

 : وتتضح هذه الرشوط يف قول العامري
لكـالم فهـو أن يكـون صـناعة اوأما الذي يستصلح به "

 مع عرفانه أبواب املقـاييس, ومثـل االجتهـاد, –  املنتمي إليها
ً مستبـرصا يف اعتقـاده, −وتأليف املقدمات الستخراج النتائج 

ًمتحققا ملذهبه, مـستنكفا عـن إتبـاع أشـياخه بحـسن الظـن,  ً
ًمتعففا عن التدليس عند لزوم احلجة, متوقيـا عـن التـدرج إىل  ً

 واالستعالء عىل اخلصم بحسب االستطالة, فإنه متى مل املغالبة
ًيأخذ نفسه به يوشك أن يصري مثريا للفتنـة فيخـرس بـه الـدنيا 

 .)٥٩("...واآلخرة
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والذي ينبغـي تأكيـده هنـا عـىل أيـة حـال هـو أن تفرقـة 
الكندي بني العامل اإلهلي والعامل احليس وتأكيده عـىل أن ملعرفـة 

آلخر, وأن اخللـط واالضـطراب ًكل منهام منهجا خيتلف عن ا
الذي وقع فيه الكثريون يف مسائل اإلهليات سببه عـدم األخـذ 

 فالكنـد −هبذه التفرقة بني العـاملني, واخللـط بـني املنهجـني 
ًبذلك قد وضع األساس الذي فصله فيام بعد ابن رشد تفصيال 

 . ًكافيا
واحلق أن أصعب ما قدمته مدرسة الفالسـفة مـن مآخـذ 

االسـتدالل الكالمـي, إنـام جـاء مـن الفيلـسوف عىل مـنهج 
أبو الوليد حممد بـن أمحـد املتـوىف سـنة  ( "ابن رشد"القرطبي 

الذي يعترب بحق أول فيلسوف إسالمي تناول بالنقد ) هـ٥٩٥
العميق طرائق املتكلمني يف االستدالل وكـشف عـن عيوهبـا, 

 .فأصاهبا يف مقاتلها
ــاول بالنقــد طرائــق امل تكلمــني يف وابــن رشــد حــني يتن

االستدالل إنام يأيت عىل كل ما قدمـه هـؤالء يف إثبـات أصـول 
ًالعقيدة بـدءا مـن إثبـات وجـود اهللا سـبحانه وتعـاىل وانتهـاء 

 −ًبإثبات املعاد وما يعرض فيه من أحوال, متحريا يف ذلك كله 
 صىل اهللا عليه وسلم بحسب اجلهد − مقصد الشارع−كام يقول

إذا تؤملـت مجيعهـا, "تأويالهتم التي ًواالستطاعة, مبينا فساد 
وتؤمل مقصد الرشع, ظهر أن جلها أقاويل حمدثـة وتـأويالت 
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 .)٦٠("...مبتدعة
ومن املمكن تلخـيص موقـف ابـن رشـد مـن املتكلمـني 

 : وطرقهم يف االستدالل فيام يأيت
إن األدلة التي قررها املتكلمون ليست هـي األدلـة : ًأوال

إذا تؤملـت وجـدت "قـني, فهـي الربهانية التي توصل إىل الي
ناقصة عن رشائط الربهان, بل كثري مـن األصـول التـي بنـت 

 .)٦١("عليها األشعرية معارفها هي سوفسطائية
 قد سلكوا −ً مثال–فاملتكلمون يف إثباهتم لوجود اهللا تعاىل 

طريـق احلـدوث, أو دليـل اجلـوهر الفـرد, : طريقني, أحدمها
كـل مـن هـذين الطـريقني دليل املمكن والواجـب, و: والثاين

 كـام يقـول ابـن −يقوم عىل عدد من املقدمات التي يرد عليهـا 
ومعنى ذلك أهنا تثري مـن الـشبه . )٦٢( شك ليس باليسري −رشد

 . أكثر مما تدعو إىل اليقني
 مقـدمتهم األوىل للطريـق − مثاال عىل ذلك –وإذا أخذنا 

فنـا األول, ومؤداها أن اجلواهر ال تنفك عـن األعـراض, لوق
عىل ما تثريه من شبه, وما يرد عليها من شكوك كثرية, منهـا أن 
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ًوجود جوهر ال ينقـسم لـيس معروفـا بنفـسه, وفيـه أقاويـل 
متضادة شديدة التعاند, وليس يف قوة صناعة الكـالم ختلـيص 
: احلق منها, ثم إذا سلمنا بحدوثه, فإنه يرد عليهم هذا السؤال

دوث عــرض مــن  فــإن احلــ"مــا القابــل لــنفس احلــدوث?"
فـإن مـن : األعراض, وإذا وجد احلادث فقد ارتفـع احلـدوث

أصوهلم أن األعراض ال تفارق اجلواهر, فيضطرهم األمـر إىل 
 . أن يضعوا احلدوث من موجود ما, وملوجود ما

إن كان املوجود يكون من غري عـدم, : ًوأيضا فقد يسألون
جود وسـط فبامذا يتعلق فعل الفاعل; فإنه ليس بني العدم والو

عندهم, وإن كان ذلك كذلك, وكـان فعـل الفاعـل ال يتعلـق 
عندهم بالعدم, وال يتعلق بام وجـد وفـرغ مـن وجـوده, فقـد 

 . ينبغي أن يتعلق بذات متوسطة بني العدم والوجود
إن يف العـدم : وهذا هو الذي اضطر املعتزلة إىل أن قالـت

جـود ًوهـؤالء أيـضا يلـزمهم أن يوجـد مـا لـيس بمو. ًذاتا ما
وكلتـا الطـائفتني يلـزمهم أن يقولـوا . ًبالفعل موجودا بالفعل

 .)٦٣("بوجود اخلالء
ًفإذا كانت هذه املقدمة مثارا هلذه الشكوك, وموردا لتلـك  ً
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فهذه "ًاإللزامات; فكيف يصح أن تكون مبدءا ملعرفة اهللا تعاىل 
 ليس يف قوة صناعة اجلدل حلهـا, فـإذن − كام تر –الشكوك 

ًل هذا مبدءا ملعرفـة اهللا تبـارك وتعـاىل, وبخاصـة جيب أال جيع
 .)٦٤("...للجمهور, فإن طريقة معرفة اهللا تعاىل أوضح من هذه

هذه الفكرة التي ألح ابن رشد عىل بياهنا, وهي ما يرتتـب 
عىل طرق االستدالل الكالمية مـن شـبه وإلزامـات وشـكوك 

هذه عويصة جتعلها أخفى مما ينصبوهنا لالستدالل عليه, أقول 
ًالفكرة تتفق متاما مع ما قدمه علامء املدرسة الـسلفية مـن نقـد 

وقد توسع فيها من بعد ابن رشد أعالم هـذه . ملناهج املتكلمني
 . املدرسة كابن تيمية وابن القيم ومن تابعهام

فابن تيمية يف تعليقه عىل طريقة املتكلمـني يف االسـتدالل 
طريقة باطلـة, وأن " عىل حدوث العامل يقرر أهنا عند املحققني

ًمقدماهتا فيها تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت املـدعى هبـا مطلقـا, 
وهلذا جتد من اعتمد عليها يف أصول دينه, فأحد األمـرين الزم 
له, إما أن يطلع عىل ضعفها, ويقابل بينها وبـني أدلـة القـائلني 
بقدم العامل, فتتكافأ عنده األدلـة, أو يـرجح هـذا تـارة, وهـذا 

 هو حال طوائف منهم, وإما أن يلتزم ألجلهـا لـوازم تارة, كام
 ألجلهـا "جهـم"معلومة الفساد يف الرشع والعقل, كام التـزم 
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 انقطاع حركـات "أبو اهلذيل"فناء اجلنة والنار, والتزم ألجلها 
 أن املـاء − كاألشـعري وغـريه−أهل اجلنة, والتزم قوم ألجلها

 ونحـو ذلـك, واهلواء والرتاب والنار هلـا طعـم ولـون وريـح
 −والتــزم قــوم ألجلهــا وألجــل غريهــا أن مجيــع األعــراض 

 ال جيوز بقاؤها بحال; ألهنم احتـاجوا −كالطعم واللون وغريه
إىل جواب النقض الوارد علـيهم ملـا أثبتـوا الـصفات هللا, مـع 

صـفات : االستدالل عىل حدوث األجـسام بـصفاهتا, فقـالوا
 تبقـى بحـال, األجسام أعراض; أي أهنا تعرض فتـزول, فـال

 .)٦٥("بخالف صفات اهللا فإهنا باقية
عـن هـذا ) هــ٨٤٠−٧٧٥(وقد عرب ابن الوزير اليمنـى 

أن خـوض مجيـع املتكلمـني يف "املعنى أوضح تعبري حني قرر 
ًعقائدهم اخلالفية بني الفرق اإلسالمية يتوقـف دائـام أو غالبـا  ً
عىل اخلوض يف مقدمات لتلك العقائد, ومجيع تلك املقـدمات 

تلف فيها أشد االختالف بـني أذكيـاء العـامل وفحـول علـم خم
املعقوالت من علامء اإلسالم, ودع عنك غـريهم, ومـن رشط 
 . املقدمات أن تكون أجىل, وأال تكون بالشك واالختالف أوىل

فلينظر بإنصاف من كان من أهل النظر من علـامء الكـالم 
رضـات يف تلك القواعـد الدقيقـة, واملباحـث العميقـة, واملعا
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الشديدة, واملناقشات اللطيفة يف أحكام القدم, ومتى يصح من 
اهللا تعاىل إجياد احلوادث, وما لزم كل خـائض يف ذلـك, حتـى 
التزم بعض شيوخ الكالم نفي القدرة عـىل تقـديم اخللـق عـن 
وقته, وبعضهم أن احلوادث ال هناية هلا يف االبتداء كام ال هنايـة 

هم أنه قادر يف القدم وال يصح منـه هلا يف االنتهاء, وقال مجهور
 .الفعل فيه مع قدرته

 القدم ويف أحكاموكذلك اختالفهم فيام يتعلق به العلم يف 
الوجود واملوجود وهل مها يشء واحد عىل التحقيق, أو بيـنهام 

 .)٦٦("...فرق دقيق
 ومن قبله ابـن −والنتيجة التي ينتهي إليها ابن الوزير هنا 

ً عام قرره ابن رشد, بل إنه يتفق معه متاما  تكاد ال ختتلف−تيمية
وقــد أمجــع أهــل امللــل الدينيــة, وأهــل الفــرق "حــني يقــول 

اإلسالمية, عىل وضوح الطريق إىل معرفة اهللا سبحانه وتعـاىل, 
 وعلمت دقته بالـرضورة عنـد "األكوان"واشتد اختالفهم يف 

من حققه, فكيف يكون ما اشتد اختالفهم فيه, وعلمت دقتـه 
ًضه كاشفا وموضـحا وجمليـا ملـا أمجعـوا عـىل وضـوحه وغمو ً ً

 .)٦٧("وسهولته
 فـيام –أن طرق االستدالل الكالمي كذلك ليـست : ًثانيا
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 هي الطرق الرشعية التي نصبها الرشع جلميـع −ير ابن رشد
 كـام يقـول ابـن −الناس, أو للسواد األعظم منهم, فاملتكلمون

كة للجميـع التـي  مل يعرفوا أي الطرق هي الطرق املشرت−رشد
دعا الرشع من أبواهبا مجيع الناس, وظنوا أن ذلك طريق واحد 

 .)٦٨(...فأخطأوا مقصد الشارع وضلوا وأضلوا
ويف هذه النقطة يلتقي ابن رشد مـرة أخـر مـع املوقـف 

 لد اإلمام ابن تيمية وتالمذته −ً مثال−السلفي كام نقف عليه 
ق االسـتدالل  أن طـر− كـام أعلـن ابـن رشـد−الذين أعلنـوا

الكالمي ليست هي الطرق الرشعية, ففي تعليقه عـىل طريقـة 
احلدوث أو دليل اجلوهر الفرد الذي اعتمده املتكلمون إلثبات 

 : اخلالق سبحانه يقول ابن تيمية
 صـىل اهللا −ًفهذه الطريقة مما يعلم باالضطرار أن حممـدا "

بوة أنبيائه,  مل يدع الناس هبا إىل اإلقرار باخلالق ون−عليه وسلم
وهلذا قد اعرتف حذاق أهل الكـالم كاألشـعري وغـريه بأهنـا 
ليست طريقة الرسـل وأتبـاعهم, وال سـلف األمـة وأئمتهـا, 

 .)٦٩("...وذكروا أهنا حمرمة عندهم, بل املحققون عىل أهنا باطلة
وهكذا يتفق ابن رشد وابن تيمية يف القـول بـأن مـسالك 

 −عـن كوهنـا غـري برهانيـةً فضال −االستدالل لد املتكلمني 
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فهي خمالفة للطرق العقلية التي جاء هبا الرشع, فـاملتكلون إنـام 
 لكوهنم تركوا االعـتامد − كام يقول ابن الوزير اليمنى−أخطأوا

من بـني يديـه الذي ال يأتيه الباطل عىل تعلم احلق من الكتاب 
 وتعرضوا ملا ال يمكـن مـن إيـضاح املحـارات  −وال من خلفه

 تتـضح, والـسري يف الطـرق التـي ال توصـل, والـوزن التي ال
ــا رســله, وال  ــا اهللا تعــاىل, وال علمته ــي مل ينزهل ــاملوازين الت ب

وفطن األذكياء, وما خرج عـن ت عليها عقول العقالء اجتمع
 لـه ميـزان يميـز بـه  الوضوح حتى يكونذلك كله فمن أين له

ـــد الدقـــة واخلفـــاء واالخـــتالف  احلـــق مـــن الباطـــل عن
 .)٧٠("...الشديد
 −إن الطرق الكالمية بام سبق يف وصـفها ال تـصلح : ًثالثا

أمـا مـع " ال للجمهـور, وال للخـواص, −كام يقول ابن رشد
اجلمهور فلكوهنا أغمض من الطرق املشرتكة لألكثر, وأما مـع 

 وجـدت ناقـصة عـن رشوط − إذا تؤملـت−اخلواص لكوهنا 
 .)٧١("...الربهان

 يتنـاول بالنقـد مـسالك ويؤكد ابن رشد هذا املعنى حني
املتكلمني يف االستدالل عىل وجود اهللا تعاىل, ويكشف عـام يف 
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مقدماهتا من شكوك وما يكتنفهـا مـن غمـوض لينتهـي إىل أن 
ًقد مجعت بـني هـذين الوصـفني معـا, أعنـي أن "هذه الطرق 

اجلمهور ليس يف طـبعهم قبوهلـا, وال هـي مـع هـذا برهانيـة, 
 .)٧٢("... للجمهورفليست تصلح ال للعلامء وال

ومعنى أن هذه املسالك ليست برهانية أهنا ليست جاريـة 
 كام يقول ابن تيمية –عىل قواعد الربهنة الصحيحة, وإنام تقوم 

 فإنـه وإن " عىل مقدمات ظنية أو مغالطيـة−موافقا البن رشد 
 –كان طوائف من أهل الكـالم يزعمـون أن املـسائل اخلربيـة 

 جيب القطع فيها كلها عـىل −ألصولالتي قد يسموهنا مسائل ا
كل أحد, فهذا الذي قالوه عىل إطالقه خطـأ خمـالف للكتـاب 

 . والسنة, وإمجاع سلف األمة وأئمتها
ًثم هم مع ذلك من أبعد الناس عام أوجبوه; فإهنم كثريا ما 
حيتجون فيها باألدلة التي يزعموهنا قطعيات وتكون يف احلقيقة 

تكون مـن الظنيـات, حتـى أن من األغلوطات, فضال عن أن 
ًالشخص الواحد منهم كثريا ما يقطع بصحة حجة يف موضـع, 

 .)٧٣("ويقطع ببطالهنا يف موضع آخر
باإلضافة إىل ما سـبق, يـذهب ابـن رشـد يف نقـده : ًرابعا

ملنهج االستدالل الكالمي إىل أن بعض هذه الطـرق تعتمـد يف 
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ثلة بـني عـاملي مقدماهتا عىل قياس الغائب عىل الشاهد, أو املام
 . ال برهانية الغيب والشهادة, وتلك مقدمات خطابية

التـي "ويف هذا املعنى يقرر ابن رشـد أن أدلـة املتكلمـني 
يلتمسون هبا بيان إبطال قدم األعـراض, إنـام هـي الزمـة ملـن 
ًيقول بقدم مـا حيـس منهـا حادثـا, أعنـي مـن يـضع أن مجيـع 

 األعـراض التـي إن: األعراض غري حادثة, ذلك أهنم يقولون
يظهر للحس أهنـا حادثـة, إن مل تكـن حادثـة, فإمـا أن تكـون 
منتقلة من حمل إىل حمل, وإما أن تكـون كامنـة يف املحـل الـذي 
ظهرت فيه قبل أن تظهر, ثم يبطلون هذين القـسمني فيظنـون 

 . أهنم قد بينوا أن مجيع األعراض حادثة
ًثـا فهـو وإنام بان من قوهلم أن ما يظهر من األعراض حاد

حادث, ال ما ال يظهر حدوثه, وال ما ال يـشك يف أمـره, مثـل 
فتؤول أدلتهم عـىل ... األعراض املوجودة يف األجرام الساموية

حدوث مجيع األعراض إىل قياس الغائب عـىل الـشاهد, وهـو 
دليل خطايب إال حيث النقلة معقولة بنفسها وذلك عند التـيقن 

 .)٧٤("باستواء طبيعة الشاهد والغائب
 كـام يـر −وإذا جاز لنا قياس الغائب عىل الشاهد فلسنا 

 بحاجـة إىل االسـتدالل بحـدوث األعـراض عـىل −ابن رشد
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حدوث األجسام, إذ يكفينا أن نـستدل مبـارشة عـىل حـدوث 
ًنحكم باحلدوث عىل ما مل نـشاهده منهـا قياسـا "األجسام بأن 

 .)٧٥("عىل ما شاهدناه
 الـشاهد, قـد جـاءوا فاملتكلمون حني قاسوا الغائب عىل

ــاس يف احلــرية  ــوا الن ــوا وأوقع ــة, فوقع ــست برهاني ــة لي بأدل
 واالضطراب, وتلـك هـي الفكـرة التـي رأينـا أصـوهلا لـد
الكندي, لكن ابن رشد قد عنـي بتأصـيلها وبيـان مـا يرتتـب 
عليها من خالل نقده لعدد من األدلة الكالميـة التـي افتقـدت 

 .)٧٦(بسببها صفة الربهان 
ًوأخريا ينتهي بنا ابن رشد إىل بيان ما ترتـب عـىل : ًخامسا

سلوك هذه املـسالك يف االسـتدالل مـن آثـار خطـرية أرضت 
باملسلمني ومزقت وحدهتم, وأرضت كـذلك بالـرشع نفـسه, 
وذلك أن املتكلمني قد بنوا طرقهم يف االستدالل عـىل أسـاس 
من التأويالت التي يصدق عىل أكثرها أهنا تـأويالت مبتدعـة, 

ت كل طائفـة مـنهم أن مـا حتـصل لـدهيا بنـاء عـىل هـذه وظن
التأويالت هو احلق, وأن ما عداه هـو الباطـل, وأن املخـالف 

 . لذلك إما مبتدع وإما كافر مستباح الدم واملال
 −فكل طوائف املتكلمـني املـشهورة يف زمـان ابـن رشـد 
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قـد اعتقـدت يف اهللا " −األشعرية واملعتزلة والباطنية واحلشوية
ًدات خمتلفة, ورصفت كثريا من ألفاظ الرشع عن ظاهرها اعتقا
 تلك االعتقادات وزعموا أهنا الرشيعة أويالت نزلوها عىلإىل ت

مجيع الناس, وأن من زاغ عنهـا  ااألوىل التي قصد باحلمل عليه
فهو إما كافر وإما مبتدع, وإذا تؤملت مجيعها, وتؤمـل مقـصد 

 .)٧٧("...يالت مبتدعةالرشع ظهر أن جلها أقاويل حمدثة, وتأو
وقد ترتب عىل هذه التأويالت املبتدعة أمران لكـل مـنهام 
خطورته عىل العقيدة من جهة, وعىل وحدة املسلمني من جهـة 
ثانية, وهذان األمران مها متزيق الرشع, وإحـداث الفرقـة بـني 
ــالكفر أو الفــسق  املــسلمني, وحكــم بعــضهم عــىل بعــض ب

 . واالبتداع
 قبل التأويالت, والظن بأهنا جيـب ومن": يقول ابن رشد

أن يرصح هبا يف الرشع للجميع نشأت فرق اإلسالم حتى كفر 
ًبعضهم بعضا, وبدع بعضهم بعضا, وبخاصة الفاسـدة منهـا,  ً
ــرية, ورصحــوا  ــرية وأحاديــث كث ــة آيــات كث فأولــت املعتزل
بتأويلهم للجمهور, وكذلك فعلت األشعرية وإن كـانوا أقـل 

اس مـن قبـل ذلـك يف شـنئان وتبـاغض تأويال, وأوقعـوا النـ
ولقد .... وحروب, ومزقوا الرشع, وفرقوا الناس كل التفريق

بلغ تعدي نظارهم يف هذا املعنـى عـىل املـسلمني أن فرقـة مـن 
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األشعرية كفرت من ليس يعرف وجود البـاري بـالطرق التـي 
أول : ومن هنا اختلفوا فقال قوم... وضعوها ملعرفته يف كتبهم

أعنـي مـن قبـل أهنـم مل . اإليـامن: نظر, وقال قومالواجبات ال
يعرفوا أي الطرق هي الطرق املشرتكة للجميع التي دعا الرشع 
من أبواهبا مجيع الناس, وظنوا أن ذلك طريق واحد, فأخطـأوا 

 .)٧٨("مقصد الشارع وضلوا وأضلوا
وحني يعزو ابن رشـد إىل تـأويالت املتكلمـني كـل هـذه 

وتفريق للمسلمني, وتكفري بعـضهم املفاسد من متزيق للرشع, 
 "الكالم"ًبعضا أو تبديعه, فإنه يلتقي يف ذلك مع سائر خصوم 

من املحدثني والفقهاء, وكل من نارصوا مذهب السلف رغـم 
فهو ال يقـدح يف . خالفه اجلوهري مع هؤالء يف مسألة التأويل

التأويل عىل إطالقه, وإنام يعيب عىل املتكلمني بمختلف فرقهم 
لتأويالت التي جلأوا إليها تأويالت فاسـدة أو مبتدعـة; إذ أن ا

ًيعتقد هؤالء يف اهللا تعاىل اعتقـادات خمتلفـة أوال, ثـم يؤولـون 
نصوص الرشع بعد ذلك لتتفق مع معتقداهتم هذه, لكن تـدبر 
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 أن جلهـا أقاويـل − كام يقول ابن رشد−هذه التأويالت يظهر 
 . حمدثة, وتأويالت مبتدعة

 تـأويالت , فـإن هجـوم ابـن رشـد عـىلوعىل أيـة حـال
ً ووصفها بأهنا مبتدعة, واعتبارها سببا ملـا وقـع بـني املتكلمني 

جيـب "املسلمني من تفريق واختالف وتباغض, ونصه عىل أنه 
عىل من أراد أن يرفع هذه  البدعـة عـن الـرشيعة أن يعمـد إىل 
الكتاب العزيز فيلتقط منه االستدالالت املوجودة يف يشء ممـا 

ظاهرها ما أمكنه من غري أن  وجيتهد يف نظره إىل لفنا اعتقاده,ك
ًظـاهرا بنفـسه; أعنـي  ًيتأول من ذلك شيئا إال إذا كان التأويل

ًظهورا مشرتكا للجميع أقـول إن ابـن رشـد بـذلك كلـه . )٧٩("ً
 يف –ًيقرتب كثريا من آراء علامء املدرسة السلفية, وان كان هـو 

ه التـأويالت التـي عاهبـا عـىل  مل يسلم من مثـل هـذ–احلقيقة 
املتكلمني لكنا لن نتوقـف عنـد هـذه املـسألة, إذ لـسنا بـصدد 

 .دراسة ابن رشد 
 كـام حيكـي –ومن املهم أن نشري هنا إىل أن علامء الـسلف 

ــة ــن تيمي ــنهم اب ــن −ع ــه م ــا في ــرد م ــالم ملج ــذموا الك  مل ي
ــظ  ــدة كلف ــطالحات املول ــوهر"االص ــرض" و "اجل  و "الع

لك, بل ألن املعاين التي يعـربون عنهـا هبـذه  وغري ذ"اجلسم"
العبارات فيها من الباطل املذموم يف األدلة واألحكام ما جيـب 
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النهي عنه; الشتامل هذه األلفاظ عـىل معـان جمملـة يف النفـي 
هـم : واإلثبات كام قـال اإلمـام أمحـد يف وصـفه ألهـل البـدع

قـة خمتلفون يف الكتاب, خمالفون للكتـاب, متفقـون عـىل مفار
يتكلمون باملتشابه مـن الكـالم, وخيـدعون جهـال ... الكتاب

 .)٨٠(الناس بام يلبسون عليهم 
 كاموصفها ابن −وإنام وصف السلف تأويالت املتكلمني 

 بأهنا تـأويالت مبتدعـة; ألن مـا أدخلـه املتكلمـون يف −رشد 
مسمى أصول الدين من املسائل والـدالئل الفاسـدة مل يـرد يف 

 وال يف كالم أحد الصحابة − اهللا عليه وسلم صىل−كالم النبي 
 .)٨١(والتابعني وال أحد األئمة املتبوعني 

 كـام −وهم هبذه التأويالت املبتدعة قد خاضوا باملسلمني 
حمارات وجماهل " يف −اعرتف بذلك كثري من النظار املتأخرين 

ًثـم إن املتكلمـني كثـريا مـا ... ال هداية للعقول فيها إىل اليقني
 املعارف اجللية الواضحة عىل أدلة دقيقة خفيـة, فيتولـد يقفون

عن ذلك مفاسد, منهـا إجيـاب مـا ال جيـب مـن االسـتدالل, 
وتكلفه وتكليفه املسلمني, ومنها تكفري من ال يعرف ذلك, أو 
تأثيمه ومعاداته, وذلك مع حتريمه يؤدي إىل حـرام آخـر, هـو 

 . التفرق الذي نص القرآن الكريم عىل النهي عنه
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ومنها متكني أعداء اإلسالم من التشكيك عـىل املـسلمني 
فيه ويف أمثاله, ومنها االبتداع وتوسيع دائرته, وما أحسن قول 

العلـم نكتـة :  يف مثل ذلـك− ريض اهللا عنه−أمري املؤمنني عيل 
 .)٨٢("يسريه كثرها أهل اجلهل

وهكذا يتبني لنا أن ابن رشد برغم خالفـه األسـايس مـع 
يف مسألة التأويل, وخالفـه احلـاد مـع الغـزايل املوقف السلفي 

ــسفة والفالســفة, يأخــذ عــىل طــرق االســتدالل  حــول الفل
الكالمي نفس املآخذ التي أخذها السلف من قبلـه, وينتقـدها 

 . كذلك بنفس األفكار التي قررها الغزايل يف كتبه
فاألدلة الكالمية ليست برهانية, وإنـام هـي سوفـسطائية, 

 الشبه أكثـر ممـا تـؤدي إىل اليقـني, وهـي وهي كذلك تثري من
ليست األدلة التي جاء هبـا الـرشع ونـصبها جلميـع النـاس أو 

 عىل قياس الغائب − يف بعض األحيان–لغالبيتهم, وهي مبنية 
عىل الشاهد, أو املامثلة بني عاملي الغيب والشهادة, وذلك مـن 

سانية األدلة اخلطابية التي تغفل خطورة تطبيق االعتبارات اإلن
عىل األمور اإلهلية, وتنسى أن اإلسالم قصد إىل تطهري العقائد 
 . من تلك اخلرافات التي حجبتها ومسختها بسبب تلك املامثلة

وفضال عن ذلك فإن هـذه الطـرق بـام قامـت عليـه مـن 
تأويالت فاسدة أو مبتدعة, قد أدت إىل نتـائج خطـرية أرضت 
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 كـام يقـول –ل ذلك باإلسالم واملسلمني; إذ وقع الناس من قب
 يف شــنئان وتبــاغض, وحــروب ومــزق الــرشع, −ابــن رشــد

وافرتق الناس كل االفرتاق, ورمـى كـل فريـق مـنهم اآلخـر 
والنتيجة التي .. بالكفر والضالل, أو نسبه إىل الفسق والبدعة 

نخلص إليها من كل ما سبق أن الفالسـفة قـد رفـضوا مـنهج 
ا املنهج, وبينوا ما االستدالل الكالمي, وكشفوا عن عيوب هذ

ترتب عليه من آثار ضارة يف جمال العقيدة من جهـة, وبالنـسبة 
ومما جتدر اإلشارة إليه هنا أن : لوحدة املسلمني من جهة أخر

موقف الفالسفة هذا من علم الكالم ال يعنـى أهنـم ينتهجـون 
 –املنهج الصحيح فيام تبنوه من آراء حـول العقيـدة, بـل أهنـم 

ذلك كانت هلم يف بعض مـسائل العقيـدة آراء عىل العكس من 
استوجبت تكفرهم, مثل موقفهم من العلـم اإلهلـي, وقـوهلم 
بقدم العامل, ورأهيم يف البعث, لكنـا مل نفـصل القـول يف ذلـك 
ألننــا معنيــون بــام ورد يف الفكــر اإلســالمي مــن نقــد ملــنهج 
املتكلمني يف  االستدالل حتى تتضح املقارنة بـني هـذا املـنهج 

 . منهج القرآن الكريم و
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 املبحث الرابع
 الصوفية ومنهج االستدالل الكالمي

من املعروف أن منهج الصوفية خيتلف عن مـنهج اجلـدل 
الكالمي, وكذلك خيتلف عن سائر املناهج القائمة عىل النظـر 
العقيل, وذلك ألن التصوف يف حقيقته جتربة روحية, والتجربة 

ضع لقـوانني املنطـق وقواعـد الربهنـة شعور, والشعور ال خيـ
ــذوق, ــامده ال ــصوفية ع ــنهج ال ــة, فم ــدس, أو  العقلي أو احل

سبيل العاقل يف حاجته إىل "البصرية, أما العقل فسبيله عندهم 
 .)٨٣("...الدليل, ألنه حمدث, واملحدث ال يدل إال عىل مثله

وقد ألح الكثريون من الصوفية عىل تأكيـد املخالفـة بـني 
 يف "الـديلمي"نهج املتكلمني كـام يلخـص ذلـك منهجهم وم

ًيعرفـون اخلـالق أوال, ثـم ) املتـصوفة(إن العارفني من "قوله 
ًيعلمون أن له خلقا, بينام يستنبط املتكلمون من وجود اخلالئق 

وذلك هو املعنى الذي أوضحه ذو النون . )٨٤("...وجود اخلالق
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 : ية بقولهاملرصي حني فرق بني العلم الكسبي واملعرفة الكشف
: العطايا مواهب, والطاعات مكاسب, والناس رجالن"

دارج وواصل, فالدارج سائر عـىل طريـق اإليـامن, والواصـل 
طائر بقوة املعرفة, ولكل  دليـل, دليـل اإليـامن العلـم ودليـل 

 .)٨٥("!!املعرفة اهللا تعاىل, فمتى يلحق  السائر الطائر
لسان :  ثالثةاأللسنة": وقريب من هذا املعنى قول الشبىل

علم, ولسان حق, ولسان حقيقة, فلسان العلم ما تـأد إلينـا 
بالوسائط, ولسان احلقيقة ما أوصل اهللا تعاىل من األرسار بـال 

 .)٨٦("...واسطة, ولسان احلق فليس له طريق
 − كـام يقـول الغـزايل–فطريق الصوفية يف املعرفـة يبـاين 

يم املجاهـدة تقـد"طرق النظار من أهل العلـم, إذ يقـوم عـىل 
بمحو الصفات املذمومة, وقطع العالئق كلها, واإلقبـال بكـل 

 وحينئــذ تفــيض الرمحــة عــىل الــصويف "اهلمــة عــىل اهللا تعــاىل
وليس عليـه إال "وينكشف له رس امللكوت, وتظهر له احلقائق 

ــع اإلرادة  ــة م ــصفية املجــردة, وإحــضار الني االســتعداد بالت
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باالنتظـار ملـا يفتحـه اهللا الصادقة, والتعطش التام, والرتصـد 
 .)٨٧("...تعاىل من الرمحة

 –أما النظار; فإهنم, رغم خمـالفتهم للـصوفية, مل ينكـروا 
...  وجود هذا الطريق, وإفضاءه إىل املقـصد−فيام ير الغزايل

ولكن استوعروا هذا الطريق, واستبعدوا إفضاءه إىل املقصود, 
هاد كاملمتنع, وإن وزعموا أن حمو العالئق إىل ذلك احلد باالجت

 .)٨٨("...حصل يف حاله فثباته أبعد منه
 –فاملتكلمون ومعهم سائر أرباب النظر العقيل, مل يرتضوا 

 طريـق الـصوفية, والـصوفية −يتضح مـن الـنص الـسابق كام
كذلك مل يرتضوا مسالك املتكلمني, واعتقدوا أن علمهم يعلو 

 هـؤالء ًيف درجته كثريا عـىل كـل  مـا يمكـن أن يتوصـل إليـه
ــسهروردي"بعقــوهلم, كــام يوضــح ذلــك قــول   −٥٣٩ ("ال

يف مقارنته بني علم الـصوفية وعلـوم غـريهم, وفيـه ) هـ٦٣٢
علم الصوفية وزهـاد العلـامء نـسبته إىل علـم علـامء "يعلن أن 

الدنيا الذين ظفروا باليقني بطريق النظر واالستدالل كنسبة مـا 
مثابـة اللـبن, ألنـه علمهم ب: ذكرناه من علم الدراسة والوراثة

اليقني واإليامن الذي هو األساس, وعلم الصوفية بـاهللا تعـاىل 
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من أنصبة املشاهدة وعني اليقني وحق اليقني كالزبد املستخرج 
 .)٨٩("...من اللبن

 والدة −والسالك لطريق الصوفية حني يولـد مـرة ثانيـة 
 − كـام يقـرر ذلـك الـسهروردي− عىل يد الشيخ فإنه −معنوية

هبذه الوالدة مـرياث األنبيـاء, ومـن مل يـصله مـرياث يستحق 
األنبياء ما ولـد, وإن كـان عـىل كـامل الفطنـة والـذكاء نتيجـة 
ًالعقــل, والعقــل إذا كــان يابــسا مــن نــور الــرشع, ال يــدخل 

ظـاهر الكـون, : ًامللكوت, وال يزال مرتددا يف امللـك, وامللـك
... ريةباطن الكون, والعقل لسان  الروح, والبـص: وامللكوت

قلب الروح, واللسان ترمجان القلب, وكل ما ينطق به الرتمجان 
معلوم عند من يرتجم عنه, وليس كل ما عند من يـرتجم عنـه 
يربز إىل الرتمجان, فلهذا املعنى حرم الواقفون مع جمرد العقـول 

 الذي هو موهبة اهللا تعاىل عند األنبيـاء −العرية عن نور اهلداية 
أسـبل دوهنـم احلجـاب لوقـوفهم مـع  الصواب و−وأتباعهم

 .)٩٠("...الرتمجان, وحرماهنم غاية التبيان
مل يكتف الصوفية برفض طرق املتكلمني وغريها مما يقوم 
عىل النظـر العقـيل, وال بـالنظر إلـيهم باعتبـارهم قـد حرمـوا 
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אאא،١٩٧١א،١،١٨٦K 
F٩٠E،٢٣٩אK 
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ــوا إمجــاعهم ــني, وإنــام أعلن ــصواب واليق ــام يقــول −ال  ك
ال يف الدين, واخلـصومة  عىل إنكار املراء واجلد−"الكالباذي"

ــدر والتنــازع فيــه, وكــذلك عــىل ذم أهــل البدعــة  يف الق
ً, ويف هذا املعنى يقـول احلـارث املحاسـبي حاكيـا )٩١(واألهواء

 : جتربته يف طلب احلق
ً فقيض يل الرءوف بعبـاده قومـا وجـدت فـيهم دالئـل "

ورعـني يف ... التقو, وأعالم  الورع وإيثار اآلخرة عىل الدنيا
تاركني التعمق واإلغالء, مبغضني للجدال ...  واألهواءالبدع

ًواملراء, فأصبحت رابغا يف مذهبهم, ورجوت النجاة ملن أقرب 
ًبه, ورأيت االعوجاج فيمن خالفه, ورأيت الرين مرتاكام عـىل 
ــن  ــة مل ــة البالغ ــت احلج ــده, ورأي ــه وجح ــن جهل ــب م قل

 .)٩٢("...فهمه
 سار الغزايل − وغريه من الصوفية−وعىل طريق املحاسبي 

ًطالبا للحق, حتى انتهى بعد جتربة روحية مضنية ضمنها كتابه 
 إىل احلق الذي نشده واليقني الذي أجهـد "املنقذ من الضالل"

نفسه لبلوغه, ومل يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كالم, بل بنور 
                                                           

F٩١EאW،٥٨אK 
F٩٢EאW?א?،אא

א،٣٧א،W،אא
אאW،א٢٠٢K 



 − ٧٢ −

ــر قذقــه اهللا تعــاىل يف الــصدر, و ذلــك النــور هــو مفتــاح أكث
 .)٩٣(املعارف

ل, أن الــصوفية رفــضوا مــنهج املتكلمــني, ومجلــة القــو
 جمـانبني − ومعهم سائر أرباب النظر العقـيل−واعتربوا هؤالء 

للصواب, واتفقوا عىل ذم اجلدال واملراء يف الدين واخلـصومة 
يف القــدر ونحــو ذلــك مــن مــسائل اخلــالف بــني املتكلمــني, 

وأمجعــوا عــىل أن طريــق املعرفــة عنــدهم هــو الكــشف             
يان, وليس نظر العقل وبراهينـه, وأن الوصـول إىل تلـك والع

أن يسبقه جهاد كبري يف تـصفية الـنفس وتزكيتهـا,  املعرفة البد
واإلقبــال عــىل اهللا تعــاىل بكــل اهلمــة,  وقطــع العالئــق كلهــا

 .)٩٤(والتدرج فيام رسموا لذلك من مقامات وأحوال 
هل يعني ذلك أن الصوفية حـني أسـسوا معـرفتهم عـىل 

 ًلكشف أو البصرية قد أغفلوا العقل, أو رفضوه متاما? منهج ا
إن اجلـواب عـيل هـذا الــسؤال لـيس ضـمن خطـة هــذه 
الدراسة, وإذا كان بعض ما تقدم مـن نـصوص للـصوفية قـد 
يفيد أهنم يرفضون العقـل, وال يـسندون إليـه دورا يف املعرفـة 

                                                           
F٩٣EאWא،אא،אא
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عندهم, فإن نصوصا أخر كثرية تدل عىل عكس ذلـك متامـا 
 يربطـون بـني احلقيقـة − السيام املعتدلون مـنهم −م وتفيد أهن

ــة  ــاط متــني, وجيعلــون التحقــق بعلــوم الرواي والــرشيعة برب
والدرايــة أساســا الغنــى عنــه للوصــول إىل املعرفــة بمعناهــا 
الذوقي عندهم وقد فصلت الكالم يف هذه املـسألة يف موضـع 

 .)٩٥(آخر 
وفية ويف ختام هذا املبحث أشري إىل أن بياننـا رفـض الـص

لطرائق املتكلمني يف االستدالل ال يعنـى تفـضيل طـريقتهم يف 
ذلــك, وقــد بينــت يف موضــع آخــر مــا أدخلــة الــصوفية, أو 
بعضهم, عىل اإلسالم من بـدع, ومـا ورد عـىل طـريقتهم مـن 
مآخذ, وهو ما يضيق املقام عن بيانه هنـا خـوف اإلطالـة مـن 

لربهنـة جهة, وألن نقد طرائق املتكلمني, وبيان فـضل طـرق ا
 . )٩٦("القرآنية هو شاغلنا األسايس يف هذا البحث من جهة ثانية 

 −واآلن, وإذا كان منهج االستدالل الكالمي قـد واجـه 
 معارضة شديدة من كل مـن الفالسـفة والـصوفية, −كام رأينا

والفقهاء واملحدثني ومن نرصوا طريقة السلف, وواجه كذلك 
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فـام حقيقـة . )٩٧( −يديـة ال سـيام الز−نفس املعارضة من الشيعة
رأي املتكلمني أنفسهم يف هذا املنهج? ذلك ما نجيب عليـه يف 

  .الصفحات التالية
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 املبحث اخلامس
 املتكلمون ومنهج االستدالل الكالمي

رؤية أخر 
 أن − كـام سـبقت اإلشـارة إىل ذلـك–حاول املتكلمـون 

 من يدافعوا عن منهجهم يف االستدالل, وقدموا لذلك العديد
املربرات, وغالوا يف ذلـك إىل  احلـد الـذي جعلـوا فيـه تعلـم 

 من الواجبات, وأعلنـوا أن ذلـك رضوري للـدفاع "الكالم"
 . عن الدين, ورد شبهات املبتدعة وامللحدين

 −كام يكشف عن ذلك تـراثهم –لكن محاسهم هلذا العلم 
ًيفرت كثريا حني يبدون رأهيم فيـه بعيـدا عـن مقـام اجلـدل مـع  ً

 وينعدم هذا احلامس حني يأيت هذا الرأي بعد "الكالم"م خصو
ًأن يكون الواحد منهم قد قطـع يف االشـتغال بـالكالم شـوطا 
ًبعيدا, أو بلغ فيه إىل الغاية, وسوف نتوقف هنا مـع عـدد مـن 
مربزهيم وأئمتهم من األشعرية واملعتزلة, لنتبني حقيقة موقـف 

 . ايتههؤالء بعد أن خاضوا يف هذا العلم إىل هن
فمــن أئمــة الكــالم مــن األشــاعرة اجلــويني, والغــزايل, 
ًوالرازي, والشهرستاين, وهؤالء مجيعا قـد انتهـوا مـن طريـق 



 − ٧٦ −

 كام أكدوا ذلك إىل احلرية والـرتدد, وأعلـن بعـضهم "الكالم"
 . رصاحة ندمه الشديد عىل االشتغال به

. )٩٨( − وهو املشهود له باإلمامة يف هـذا العلـم−فاجلويني 
عن جتربته يف حتـصيل علـم الكـالم وغـريه مـن علـوم  ثناحيد

ًلقد قرأت مخسني ألفا يف مخسني ألفـا, ثـم ": املعقوالت فيقول ً
خليـت أهــل اإلسـالم بإســالمهم منهـا وعلــومهم الظــاهرة, 
وركبت البحر اخلضم, وغصت يف الـذي هنـى أهـل اإلسـالم 
عنه, كل ذلك يف طلب احلق, وكنت أهـرب يف سـالف الـدهر 

 .)٩٩("...تقليدمن ال
ًوبعد أن قطع عمرا مديدا يف هذا االجتاه طالبا للحق هاربا  ً ً ً

: واآلن قد رجعت عن الكل إىل كلمة احلق": من التقليد يقول
عليكم بدين العجائز, فإن مل يدركني احلق بلطف بـره فـأموت 
عىل دين العجائز, وختتم عاقبة أمري عند الرحيل عىل مـذهب 

فالويـل البـن ) ال إلـه إال اهللا(الص أهل احلق, وكلمـة اإلخـ
 .)١٠٠("− يريد نفسه−اجلويني 

ثم ها هو يقرر رصاحة رفضه للكالم, وجيهر بالنهي عـن 
ال تشتغلوا بالكالم فلو عرفت أن الكـالم يبلـغ ": االشتغال به
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, وهو فضال عـن ذلـك يعلـن .)١٠١("...يب ما بلغ ما اشتغلت به
لسلف ويـشهد عـىل ًرجوعه عن كل رأي له جاء خمالفا لرأي ا

َّاشهدوا عيل أين رجعـت عـن كـل مقالـة خيـالف فيهـا "ذلك 
ـــه عجـــائز  ـــا يمـــوت علي ـــسلف, وإين أمـــوت عـــىل م ال

 .)١٠٢("...نيسابور
 هو بعينه ما نقف عليـه "اجلويني"هذا املوقف الذي قرره 

 يقـتحم − كام يقول– فقد ظل منذ راهق البلوغ "الغزايل"لد 
غمرتـه, ويتوغـل يف كـل جلة هـذا البحـر العميـق, وخيـوض 

مظلمة, ويتهجم عىل كل مشكلة, يتفحص عقيـدة كـل فرقـة, 
ويستكشف أرسار مذهب كل طائفة, ليميز بني حمـق ومبطـل, 
ومتسنن ومبتدع, وظل يف سعيه لطلب احلقيقة حتى أناف سنه 

 . عىل اخلمسني
وحني وصل بعد هذه املدة الطويلة إىل طلبته مل يكن ذلك, 

 .)١٠٣(ريق االستدالل الكالمي ومل يتحقق له من ط
ــد  ــشؤهم ق ــانوا يف أول ن ــزايل ك واملتكلمــون يف رأي الغ

أحسنوا الـذب عـن الـسنة, والنـضال عـن العقيـدة املتلقـاة "
بالقبول من النبوة, والتغيري يف وجـه مـا أحـدث مـن البدعـة, 
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ــن  ــسلموها م ــدمات ت ــىل مق ــك ع ــدوا يف ذل ــنهم اعتم ولك
اج مناقــضات خــصومهم, وكــان أكثــر خوضــهم يف اســتخر

اخلصوم ومؤاخذاهتم بلوازم مسلامهتم, وهـذا قليـل النفـع يف 
 .)١٠٤("...ًحق من ال يسلم سو الرضوريات شيئا أصال

وملا تقادم الزمان بعلم الكالم, وطالت مدة االشـتغال بـه 
 يف البحث عـن − كام يعرتف بذلك الغزايل−خاض املتكلمون 

 يكن ذلك مقصود اجلواهر واألعراض, وأحكامها, ولكن ملا مل
علمهم, مل يبلغ كالمهم فيه الغاية القصو, فلم حيصل منه مـا 

 .)١٠٥("...يمحو بالكلية ظلامت احلرية يف اختالف اخللق
والغزايل حني يقارن بـني أدلـة القـرآن واألدلـة الكالميـة 

جتر للعوام جمر املاء الذي جعل اهللا منه كل "يقرر أن األوىل 
كلمون وراء ذلك من تنفري وسـؤال, يشء حي, وما أحدثه املت

والـدليل عـىل ... وتوجيه إشكال, ثم اشتغال بحله فهو بدعـة
ترضر اخللق به املشاهدة, والعيان, والتجربة, وما ثار من الرش 

 .)١٠٦("...منذ نبغ املتكلمون, وفشت صناعة الكالم
وحتــى فــيام يتعلــق باهلــدف الــذي نظــر إليــه املتكلمــون 

ًعية علمهم وداال عىل أمهيته, وهو الدعوة ًباعتباره مربرا ملرشو
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إىل الدين, وهداية الكافرين, يقـرر الغـزايل أن مـن دخلـوا إىل 
اإلسالم ممن ال حيىص عددهم إنام آمنـوا وصـدقوا دون معرفـة 

, ويؤكد أن األدلة القرآنيـة فيهـا الكفايـة .)١٠٧(باألدلة الكالمية 
آن ال يقمعه إال  ومن ال يقنعه أدلة القر"إلثبات أمهات العقائد

 .)١٠٨("السيف والسنان
 إىل إيثـار − كـام انتهـى أسـتاذه اجلـويني−وينتهي الغزايل 

 والـصواب مـا رأوه, "احلـق مـا قـالوه"مذهب السلف, وأن 
فأهم املواضع باالحتياط ما هو تـرصف يف ذات اهللا وصـفاته, 
وأحق املواضع بإجلام اللسان وتقييده عن اجلريـان فـيام يعظـم 

 .)١٠٩(, وأي خطر أعظم من الكفرفيه اخلطر
وهكــذا رفــض الغــزايل مــنهج املتكلمــني يف االســتدالل 
ألسباب تتصل بصميم املنهج ومبناه من جهة, وأسباب تتصل 
بام ترتب عليه من نتائج ضارة من جهـة أخـر, فـام هـو مـن 

اعتامد املتكلمني يف أدلتهم عىل مـسلامت : صميم املنهج ومبناه 
ئق أحكــام اجلــواهر واألعــراض اخلــصوم وخوضــهم يف دقــا

ونحوها مما مل يكن من مقصود علمهـم, واعـتامدهم يف بعـض 
أدلتهم عىل اجلدل الذي يقـوم عـىل طريقـة القـسمة املنطقيـة, 
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االسـتدالل عـىل انتفـاء "وكذلك عىل الطريقة املعروفة باسـم 
 . "املدلول بانتفاء دليله

وصل دائام  ال ت− فيام ير الغزايل−وكلتا هاتني الطريقتني 
فلــو ســلمنا بــأهنم وصــلوا بقــسمتهم العقليــة إىل . إىل اليقــني
 ال يلزم من إبطـال ثـالث ثبـوت اء مجيع احلاالت, فإنهاستقص

رابع, فقد تكون األقـسام كلهـا باطلـة, وكـذلك يمكـن نفـي 
زمه; كام أن وجود الـالزم امللزوم دون أن يدل ذلك عىل نفي ال

 .)١١٠(ال يدل عىل وجود امللزوم 
ا من جهة ما ترتب عىل استخدام الطرق الكالميـة مـن أم

 يتمثل يف انتشار البدع, وإثارة −فيام ير الغزايل–نتائج فذلك 
وما أحدثه املتكلمون وراء ذلـك "الشكوك وتشويش القلوب 

مـن تنقـري وسـؤال وتوجيـه ) يقصد زيادة عـىل أدلـة القـرآن(
ر اخللق إشكال, ثم اشتغال بحله فهو بدعة, ورضره يف حق أكث

ظاهر; فهو الذي ينبغي أن يتوقى, والدليل عىل ترضر اخللق به 
املــشاهدة والعيــان والتجربــة, ومــا ثــار مــن الــرش منــذ نبــغ 

 .)١١١("املتكلمون, وفشت صناعة الكالم
ومن أشنع مظاهر هذا الرش ما صدر عـن املتكلمـني مـن 
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كفـروا عــوام "طعـن عـىل إيـامن العـوام مــن املـسلمني; فقـد 
 وزعموا أن من ال يعرف الكالم معرفتنـا ومل يعـرف املسلمني,

ومن ظن أن ... العقائد الرشعية بأدلتها التي حررناها فهو كافر
مدرك اإليامن بالكالم واألدلة املجردة والتقسيامت املرتبة فقـد 

 .)١١٢("أبدع جد إبداع
حممـد بـن عبـد (من أئمة األشاعرة كـذلك الـشهرستاين 

 وقـد أطلـق عليـه العلـامء )هــ٥٤٨ −٤٧٩الكريم بـن أمحـد 
 لتعدد إمامته يف الكثري مـن "اإلمام األفضل"واملؤرخون اسم 

كان إمـام عـرصه "الفنون والعلوم, ووصفه ابن تغربردي بأنه 
إهنا مل تكن يف :  عن عقليته"كارا د فو"يف علم الكالم, وقال 

 . جوهرها إال عقلية فلسفية
قليـة التـي لكن إمام عرصه يف علم الكالم, وصاحب الع

ليست يف جوهرها إال عقليـة فلـسفية يعـرتف لنـا بعـد طـول 
الطلب وكثرة التطواف بالوقوع يف احلرية واإلحـساس بالنـدم 

 ."هناية اإلقدام"فيقول يف أول كتابه 
 املـني تلك املعـوسريت طريف ب    لقد طفت يف تلك املعاهد كلها

 )١١٣( ًارعا سن نادمــن أوقـىل ذقـع   ًلم أر إال واضعا كف حائـرــف
                                                           

F١١٢EאWאאא١٥٠א،W
،א١٨٤K 

F١١٣EאאאW،אא،אא
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 − ٨٢ −

فخر الدين ابن اخلطيـب                 ( وأكثر من ذلك يرصح الرازي 
وهـو مـن أئمـة األشـعرية, وقـد فـاق أهـل ) هـ٦٠٦ −٥٤٤
 يف علـم الكـالم واملعقـوالت − كام وصفه ابن خلكان−زمانه

وعلوم األوائل, يرصح بأن الطرق الكالمية واملناهج الفلسفية 
ة تـساوي تلـك التـي وجـدها يف القـرآن ال تنطوي عـىل فائـد

الكريم, وأن هذه الطرق وتلـك املنـاهج ال تـشفى علـيال وال 
تروي غليال, ولذلك يعلن توبته ورجوعـه إىل االتبـاع, اتبـاع 

 . القرآن والسنة
والرازي يف وصيته التي أمالها يف مرض موته عـىل تلميـذه 

ني الـذي إبراهيم بن أيب بكر األصفهاين يـذكرنا بموقـف اجلـوي
سبقت اإلشارة إليه, وكذلك بموقف الغزايل, ومما جـاء يف هـذه 

ًاعلموا أين كنت رجال حمبا للعلم, فكنت أكتب يف : الوصية قوله
ولقـد اختـربت ... ًكل يشء شيئا, ال أقف عىل كميـة وال كيفيـة

الطرق الكالمية, واملناهج الفلسفية فام رأيت فيها فائـدة تـساوي 
ا يف القـرآن العظـيم; ألنـه يـسعى يف تـسليم الفائدة التي وجدهت

العظمة واجلالل بالكلية هللا تعاىل, ويمنـع مـن التعمـق يف إيـراد 
املعارضات واملناقضات, وما ذاك إال للعلم بأن العقول البـرشية 

 .)١١٤("تتالشى وتضمحل يف تلك املضايق العميقة واملناهج اخلفية
                                                                                                                  

אאאא،WאKKK،٨K 
F١١٤EאאאאWא
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تـه التـي ويؤكد الرازي كذلك يف وصيته عىل حقيقة عقيد
بكـل مـا "انتهى إليها بعد طول البحث والتنقيب, وهي إيامنه 

يثبت بالدالئل الظاهرة من وجوب وجود اهللا تعاىل ووحدتـه, 
وبراءته عن الرشكاء, يف القدم واألزليـة, والتـدبري والفعاليـة, 

 . ذلك ما يؤمن به, ويلقى اهللا تعاىل عليه
ض, فـإن الـرازي وأما ما انتهى األمر فيه إىل الدقة والغمـو

يرجع فيه إىل ما ورد يف القرآن واألخبار الصحيحة املتفـق عليهـا 
, وما قال فيه بغري ذلك, فإنه يستغفر اهللا تعاىل منه, ويعتـذر لـه "

 . بأنه ما سعى إال يف تقديس اعتقد أنه احلق, وتصور أنه الصدق
 عودته إىل طريـق − مثل أسالفه –ويف ختام وصيته يعلن 

 –ديني متابعة سـيد املرسـلني حممـد : وأقول"سنة, القرآن وال
 وكتايب القرآن العظيم, وتعوييل يف طلب −صىل اهللا عليه وسلم

 .)١١٥("الدين عليهام
وقد سجل الرازي عجـز العقـل عـن اجتيـاز مثـل هـذه 

 . املضايق التي حاول املتكلمون اخلوض فيها يف هذه األبيات
 هنايـــة إقـــدام العقـــول عقـــال

 
 لعـاملني ضـاللوأكثر سـعي ا 

 
 وحاصــل دنيانــا آذ ووبــال  فأرواحنا يف وحشة من جسومنا

                                                                                                                  
אא،אא١٣٩٨١٩٧٨
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 ومل نستفد من بحثنا طول عمرنا

 
 سو أن مجعنا فيه قيل وقالوا 

 
 :وله يف هذا املعنى كذلك

  
 العلــم للــرمحن جــل جاللــه

 
ــو  ــتغمغمس ــه ي   واه يف جهالت

 
 مـــا للـــرتاب وللعلـــوم وإنـــام

 
 )١١٦(م قت لتعلم أهنا ال تعلـخل 

 
هؤالء هم أعالم املتكلمني وأئمتهم من األشـاعرة, وقـد 

 إىل الشك واحلـرية, ونقـد الطـرق −كام رأينا–انتهى األمر هبم 
الكالمية, والنهي عن االشتغال هبا, واالعرتاف بأن احلـق هـو 

اتبـاع القـرآن والـسنة, وهـذا هـو : مذهب السلف, أو االتباع
 . تزالبعينه موقف الكثريين من أئمة االع

 أحد مشاهري املعتزلة يقول بعـد أن "ابن أيب احلديد"فهذا 
 . "الكالم"قطع عمره متوغال يف 

ــي اختلفــت ــل الت  وأســائل املل
 

 يف الدين حتى عابـد الـوثن 
 

ــــيل ــــالغ أم ــــسبت أين ب  وح
 

 ٌفيام طلبت ومـربئ شـجني 
 

 فـــإذا الـــذي اســـتكثرت منـــه
 

 هو اجلاين عىل عظائم املحن 
 

ـــ ـــه ب ـــضللت يف تي ـــمف  ال عل
 

 )١١٧(وغرقت يف يم بال سـفن  
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ًويقول ابـن أيب احلديـد معقبـا عـىل قـول البهاشـمة مـن 
: املعتزلة إن اهللا تعاىل عن قوهلم ال يعلم من ذاته غري ما يعلمون

ًوهذا ما يرصح به أصحابنا, وال يتحاشون عنه, ثم ينشد الئام "
 . هلم عىل ذلك

ـــا أغلوطـــة الفكـــر  فيـــك ي
 

ــاه عقــيل وانقــىض    عمــريت
 

ــــوا  فلحــــى اهللا األوىل زعم
 

ــــالنظر  ــــوم ب ــــك املعل  أن
 

ـــوا ـــذي زعم ـــذبوا إن ال  ك
 

 خـــارج عـــن قـــوة البـــرش 
 

ــام ــول ف ــك العق ــافرت في  س
 

 ربحـــت إال عنـــا الـــسفر 
 

 رجعــت حــرس فــام وقعــت
 

ـــر    )١١٨(ال عـــىل عـــني وال أث
 

 جيلون أبا القاسم الكعبي − كام هو معلوم−وإذا كان املعتزلة 
فإن ذلك جيعل . )١١٩(ويعتربونه من أئمتهم ) هـ٣١٩البلخي  ت (

رأيه يف املنهج الكالمي له وزنه, وها هو يلخص رأيه يف مقاالتـه 
هنيئا هلم السالمة, ويكرر ذلك مرتني أو : وقد ذكر العامة: فيقول
 حني أعلن "اجلويني"وهو بذلك يذكرنا بإمام احلرمني . )١٢٠(ًثالثا 

 . بورأنه يدين بام يدين به عجائز نيسا
                                                           

F١١٨E،٩٤אK 
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وقد حكى احلاكم املعتزيل يف خمتـرص لـه يف معرفـة اهللا أن 
وجعفر بن حرب اهلمداين ) هـ٢٣٤ت(جعفر بن مبرش الثقفي 

من أئمة املعتزلة, قد رجعا عن اخلوض يف دقيـق )  هـ٢٢٦ت(
الكالم, كذلك قرر الشيخ أبو احلسن ابن عيل البرصي, أشـهر 

صحابه البهاشـمة قـرر  أيب هاشم, يف تعليقه عىل املعتزلة بعد أ
 .)١٢١(طالن مذاهبهم جمرد معرفة مقاصدهمأنه يكفي يف معرفة ب

كل ذلك يؤكد لنا أن فحول علم الكالم أشاعرة ومعتزلة 
قـــد انتهـــوا بعـــد طـــول خوضـــهم يف مـــسائله إىل احلـــرية 
واالضــطراب, وهنــى بعــضهم رصاحــة عــن االشــتغال بــه, 

 .وأعلنوا العودة إىل هدي الكتاب والسنة
 ناهيــك عــن موقــف −كــان الفالســفة, والــصوفية وإذا 
 قد رفضوا الطرق الكالمية, ونبهوا إىل عيوهبـا, فـال −السلف

شك أن موقف املتكلمني أنفسهم, وترجيحهم لطريقة القـرآن 
عىل طرقهم يف الربهنة له داللته اخلاصة, ومغـزاه الـذي حيفـز 
ت اهلمة إىل دراسة منهج القرآن الكـريم يف الربهنـة عـىل أمهـا

 . مسائل العقيدة, وذلك ما نتبينه يف الصفحات التالية
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 منهج الربهنة يف القرآن ومسالكه
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 املبحث األول
 مسالك الربهنة عىل مسائل العقيدة يف القرآن الكريم

يستطيع من يتدبر آي القرآن الكريم أن يتبني أنه قد تـضمن 
ًمنهجا واضح ا للربهنة العقلية عىل أمهات مسائل العقيدة, تلـك ً

حقيقة يؤكدها مجهور علامء املسلمني, بل حكـى الـبعض إمجـاع 
مفكري املسلمني من مجيع الطوائف عىل تـضمن القـرآن جلميـع 

 . األدلة التي حيتاج إليها يف إثبات مسائل العقيدة وأصوهلا
لـه  أنـه مـا مـن برهـان, إال و"السيوطي"وعىل هذا أكد 

يبني من كليات املعلومـات العقليـة ... داللة, وتقسيم وحتديد
والسمعية إال وكتاب اهللا قد نطق به, ولكـن أورده عـىل عـادة 

 : العرب دون دقائق طرق املتكلمني, ألمرين
َّ﴿ ومـا أرسـلنا مـن رسـول إال : بسبب ما قالـه: أحدمها ِ ٍ ُ َ َ ْ َْ َِ َ ْ َ

ْبلسان قومه ليبني هلم ﴾ ِّ َُ َ َ َ ُ ِْ ِ ِ َ ِ ِ ِ)١٢٢(. 
أن املائل إىل دقيق املحاجة هو العاجز عـن إقامـة : والثاين

احلجة باجلليل من الكالم, فإن من استطاع أن يفهم باألوضح 
الذي يفهمه األكثرون, مل ينحط إىل األغمض الـذي ال يعرفـه 

                                                           
F١٢٢EאW٤K 
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 .)١٢٣("...إال األقلون
بدر الدين حممـد (وذلك هو ما نص عليه اإلمام الزركيش 

قبل السيوطي, وما نص عليـه ) هـ٧٩٤ سنة بن عبداهللا املتوىف
وقبل أن نعرض آراء املفكـرين . )١٢٤(من قبلهام اإلمام ابن تيمية 

من خمتلف الطوائف اإلسالمية يف ذلك نشري إىل أشهر املسالك 
التي سلكها القرآن الكـريم يف الربهنـة عـىل مـسائل العقيـدة, 

 .ونوجزها فيام ييل
 : دة مسالك للربهنة هياألقيسة العقلية, وهذه تتضمن ع−أ

قبل أن نتحدث عن هذه املسالك نشري إىل أن العلم اإلهلي 
 ال جيـوز أن يـستدل فيـه – كام نبه إىل ذلك اإلمام ابن تيميـة –

بقياس متثييل يستوي فيه األصل والفـرع, وال بقيـاس شـمويل 
تستوي فيه أفراده, فأن اهللا سبحانه ليس كمثله يشء, فال جيـوز 

ه, وال جيوز إن يدخل هو وغريه حتت قضية كليـة أن يمثل بغري
 .)١٢٥( "ْ قياس األويل"يستوي أفرادها, ولكن يستعمل يف ذلك 

نعود بعد هذه املالحظة املهمـة إيل بيـان األقيـسة العقليـة 
                                                           

F١٢٣EאאWאW،א
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 :التي وردت يف القرآن الكريم وهي 
 : القياس االقرتاين−١

 قـول مؤلـف مـن أقـوال, إذا −كام عرفه ابن سـينا–وهو 
ًت لزم عنها قول آخـر, بالـذات اضـطرارا وهـذا القـول سلم

 .)١٢٦(ًليس مرصحا به وال بنقيضه يف املقدمات ) النتيجة(اآلخر 
وحول ما جاء من هذا النـوع مـن االسـتدالل يف القـرآن 
الكريم يذكر الزركيش أن مـن طـرق االحتجـاج عـىل املعنـى 
 املقصود يف القرآن بحجة عقلية تقطع املعانـد وتلجـم اخلـصم

ًنوعا منطقيا  وهو استنتاج النتيجة من مقـدمتني, وذلـك مـن "ً
ِ﴿ وأن اهللاََّ يبعـث مـن يف :  إىل قولـه تعـاىل"احلـج"أول سورة  ْ َ ْ َ ََ ُ َّ َ

ِالقبور ﴾ فنطق عىل مخس نتائج من عرش مقدمات ُ ُ ْ . 
ٍ﴿ وأنبتت مـن كـل زوج : فاملقدمات من أول السورة إىل ْ ْ َ ََ ِّ ُ ِ ْ َ ْ َ

ٍهبيج ﴾ ِ َ)١٢٧( .. 
ُّ﴿ ذلـك بـأن اهللاََّ هـو احلـق ﴾: ئج من قولهوالنتا َ ْ َ ُ َّ ََ ِ َ إىل . )١٢٨(ِ

ِقوله ﴿ وأن اهللاََّ يبعث من يف القبـور﴾ ُ ْ َ ْ َ َُ ُ َّْ ِ َ : ومنـه قولـه تعـاىل. )١٢٩(َ
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ْ﴿وال تتبع اهلو فيضلك عن سبيل اهللاَِّ إن الذين يضلون عـن  َ َ ْ ُ َ ََ ََ َّ َُّ َّ َِّ ِِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ِ َّ َ َ
ٌسبيل اهللاَِّ هلم عذاب َ َ ْ َُ َ ِ ٌ شديد﴾ِ ِ َ)١٣٠(. 

مقــدمتان ونتيجــة, ألن اتبــاع اهلــو يوجــب الــضالل, 
والضالل يوجب سوء العذاب, فأنتج أن اتباع اهلـو يوجـب 

 . سوء العذاب
َومنه قوله تعاىل ﴿ فلام أفل قال ال أحب اآلفلني ﴾ ِ ِ َِ ْ َُّ ُ ََ َ ََ َ أي . )١٣١(ََّ

الكوكب أفل, وريب فليس بآفل, فالكوكب لـيس بـريب, أثبتـه 
ويف ذلـك يقـول . )١٣٢("..قرتاين جيل من الشكل الثـاينبقياس ا

 أراد أن −عليـه الـسالم–إن إبـراهيم ": الزخمرشي يف تفـسريه
ينبههم عىل اخلطـأ يف ديـنهم, وأن يرشـدهم إىل طريـق النظـر 
ًواالستدالل, ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤد إىل أن شيئا منها 

, لقيـام ًال يـصح أن يكـون إهلـا) الكواكب والشمس والقمر(
ًدليــل احلــدوث فــيهام, وأن وراءهــا حمــدثا أحــدثها, وصــانعا  ً
ًصنعها, ومدبرا دبر طلوعها وأفوهلا وانتقاهلا ومسريها وسـائر 

 .)١٣٣("أحواهلا
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 : القياس االستثنائي−٢
وهذا النوع خيتلف عن سابقه يف أن أحد األمرين النتيجـة 

يف القرآن ًأو نقيضها يكون مرصحا به يف املقدمات, ومن أمثلته 
ْ﴿ ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا مـن  الكريم قوله تعاىل ْ َِ ُّ َ َ َ َْ َ ِ ْ ْ َِ َ َ ْ ُ

َحولك ﴾ ِ ْ وقد شهد احلس والعيان عىل أهنم ما انفضوا من . )١٣٤(َ
ً أنه كان فظا غلـيظ − صىل اهللا عليه وسلم–حوله, فانتفى عنه 

 . القلب
 : القياس املضمر−٣

دالل غــري  مــن االســت نـوع−كــام يعرفــه املناطقــة–وهـو 
 مــن العــام إىل − مثــل القيــاس−املبــارش, وفيــه ينتقــل العقــل

اخلاص, لكن يـرصح فيـه باملقدمـة الـصغر فقـط, وحتـذف 
الكرب مع وجود ما ينبئ عن املحـذوف, وكثـري مـن بـراهني 
القرآن جتر عىل هذه الطريقة ملا تدل عليه من فصاحة, وقـوة 

 .)١٣٥(بيان, والقرآن مبناه عىل احلذف واإلجياز 
ومما ورد يف القرآن من هذا النوع من االستدالل قـول اهللا 
تعاىل يف إبطال قول النصار أن املسيح ابن اهللا ألنه خلـق مـن 
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َّغري أب ﴿ إن مثل عيسى عند اهللاَِّ كمثل آدم خلقه من تراب ثم  َ َ َ َ َُ َ َ َ ٍَّ ُ َْ ُ َِ ِ َِ ََ َ ِ َ ْ ِ
ــن فيكــون  ــه ك ــال ل ُق َ َُ َ ْ ُُ َ َــ ــك ف ــن رب َ احلــق م َ ِّ َْ َِ ُّ ــن َالْ َ تكــن م ِْ ُ َ

َاملمرتين ِ َ ْ فهذا دليل واضح عىل بطـالن قـوهلم, وهـو يف . )١٣٦(﴾ُْ
الوقت نفسه مل تذكر فيه سو مقدمة واحدة, هي إثبات مماثلة 

إن آدم خلـق مـن غـري : آدم لعيسى, وكان سياق الدليل هكذا
ًأب كعيسى, فلو كان عيسى ابنا بـسبب ذلـك لكـان آدم أوىل, 

ً باعرتافكم فعيسى ليس ابنا هللا أيضاًلكن آدم ليس ابنا هللا ً . 
وال خيفى أن احلذف هنا قد أعطى الكالم طالوة وأكـسبه 
ًرونقا, وجعل اجلملة مثال مأثورا يعطى الكالم حجـة يف الـرد  ً ً
ًعىل النصار, ويذكر اجلميع بأن آدم, والنـاس مجيعـا ينتهـون 

 .)١٣٧(إليه, من تراب 
 : قياس اخللف−٤

الـذي تبـني " ذلك االستدالل −يناكام عرفه ابن س–وهو 
ويـسمى كـذلك . )١٣٨("فيه املطلوب من جهـة تكـذيب نقيـضه

برهان التفنيد, وهيدف إىل دحض اخلـصم بجـره إىل التنـاقض 
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, وقد عـرف يف األوسـاط اإلسـالمية الكالميـة .)١٣٩(مع نفسه 
 . دليل التامنع: باسم

وقد سلك القرآن الكريم هذا املسلك يف االستدالل عـىل 
يـد مـن مهـامت الـدين وأصـوله, ففـي االسـتدالل عــىل العد

َّوحدانية اهللا تعاىل جاء قوله سبحانه ﴿ لو كان فيهام آهلة إال اهللاَُّ  ِ ٌ ََ ِ َِ َ ِ َ ْ َ
َلفسدتا ﴾ َ َ َ َوقوله سبحانه ﴿ ما اختذ اهللاَُّ من ولـد ومـا كـان . )١٤٠(َ ََ ََ ََ َ ٍْ َِ َّ

َمعه من إله إذا لذهب كل إله بام  َِ ٍ ٍ َِ ُّ َ َِ ِ ُِ َ ْ ُ ََ َ ٍخلق ولعال بعضهم عىل بعض ً ْ َ ُ ْ َ َ ََ َ ُْ َ َ ََ َ
َسبحان اهللاَِّ عام يصفون ﴾ ُ َِ َ َ َّْ ويف إثبـات أن القـرآن كـالم اهللا . )١٤١(َُ

ُتعاىل جاء قوله عز وجل ﴿ ولو كان من عند غـري اهللاَِّ لوجـدوا  َ َ ْ ْ ََ َِ ْ َ ِ ِ ِْ َ َ
ًفيه اختالفا كثريا ﴾ ِ ِ ِ َِ ً َ ْ)١٤٢(. 

ب بإثبات كذب ففي كل هذه اآليات استدالل عىل املطلو
 هو إثبات وحدانية اهللا −ًمثال–نقيضه فاملطلوب يف اآلية األوىل 

عز وجل, ونقيضه هو تعدد اآلهلة, وقد أثبت الربهان يف اآليـة 
 "لـو كـان للعـامل صـانعان"فساد هذا النقيض عىل أساس أنـه 

لكان ال جير تـدبريمها عـىل نظـام, وال يتـسق عـىل إحكـام, 
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و أحدمها, وذلك ألنه لو أراد أحـدمها ولكان العجز يلحقهام أ
ــذ إرادهتــام  ــا أن تنف ــه, فإم ــاء جــسم, وأراد اآلخــر إماتت إحي
فيتناقض, الستحالة جتزئة الفعل إن فرض االتفاق, أو المتناع 
اجتامع الضدين إن فرض االخـتالف, وإمـا أال تنفـذ إرادهتـام 
 فيؤدي إىل عجزمها, أو ال تنفذ إرادة أحدمها فيؤدي إىل عجزه,

 .)١٤٣("ًواإلله ال يكون عاجزا
كذلك تقصد اآلية الثانية إىل إثبات الوحدانية, وقد أثبت 
الربهان الذي تضمنته فساد التعـدد, وهـو نقـيض املطلـوب, 
َفثبت املطلوب, يقول الزركيش حول هذه اآلية ﴿ مـا اختـذ اهللاَُّ  َ َّ َ

ٍمن ولد وما كان معه من إله ﴾ وهذه حجة عقلية ِ ٍ َِ َِ ْ ُ َ َ َ َْ ََ , تقديرها أنه َ
لو كان خالقان الستبد كل منهام بخلقه, فكان الذي يقدر عليه 
أحدمها ال يقدر عليه اآلخـر, ويـؤدي إىل تنـاهي مقـدوراهتام, 

ًوذلك يبطل اإلهلية, فوجب أن يكون إهلا واحدا ً...)١٤٤(. 
وإذا تركنا توضيح السيوطي والزركيش لوجه الداللـة يف 

ق, فإنه يصح لنا أن نعرب عن وجه اآليتني, واستخدمنا لغة املنط
 :  عىل النحو التايل"قياس استثنائي"الداللة هنا يف صورة 

َ﴿ لو كان فيهام آهلة إال اهللاَُّ لفسدتا ﴾ َ َ ََ ٌ ََ ََّ ِ َ ِ َِ ِ َ  . ولكنهام مل تفسدا ْ
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وهـذا إثبـات التوحيـد, وهـو (إذن ليس مع اهللا آهلة غريه 
 ). املطلوب

) ت واألرض آهلة مـع اهللالو كان يف السموا ("مقدم"فهنا 
نقـيض " فلزم "نقيض التايل"وقد استثنينا )  لفسدتا ("تال"و 

, وقد قرر ابـن رشـد أن )١٤٥( وهو وحدانية اهللا عز وجل "املقدم
مغروزة يف الفطر بالطبع; –وكذا ما يف معناها –داللة هذه اآلية 

وذلك أنه من املعلوم بنفسه أنه إذا كان ملكان كل واحد مـنهام 
 فعل صاحبه, أنه ليس يمكن أن يكون عن تدبريمها مدينة فعل

واحدة; ألنه ليس يكون عن فاعلني من نوع واحد فعل واحد, 
 أن تفسد املدينـة الواحـدة; إال −إن فعال معا–فيجب رضورة 

ٍأن يكون أحدمها يفعل ويبقى اآلخر عاطال, وذلـك منتـف يف  ً
 عـىل حمـل صفة اآلهلة, فإنه متى اجتمع فعالن من نـوع واحـد

 .)١٤٦("...واحد فسد املحل رضورة
 : قياس التمثيل

وهــو أن يقــيس املــستدل األمــر الــذي يدعيــه عــىل أمــر 
معروف, ويبني اجلهة اجلامعة بينهام, وقد سلك القرآن الكريم 
ًيف استدالله هذا الطريق عىل أدق وجه وأحكمه مقربا مـا بـني 
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 . احلقائق القرآنية والبداهة العقلية
ياس اإلعادة للخلق يوم القيامـة عـىل اخللـق ومن ذلك ق

َابتداء كام يف قوله تعاىل ﴿ كـام بـدأكم تعـودون ﴾ ُ ُ ََ َْ َ ًُ , وقولـه .)١٤٧(ََ
ُ﴿كام بدأنا أول خلـق نعيـده﴾ َّ َُ ُ َ َِ ٍ ْ ََ َ ْ َ َ, وقولـه سـبحانه ﴿ أفعيينـا )١٤٨(َ ِ َ َ َ

ِباخللق األول ﴾ َّ ََ ْ ِ ْ ْ , ففي هذه اآليات احـتج القـرآن الكـريم .)١٤٩(ِ
 .)١٥٠( بابتداء اخللق −كام يقول الزخمرشي–ي اإلعادة عىل منكر

ومما ورد يف القرآن من االستدالل بقياس التمثيل كـذلك 
قياس اإلعادة عىل إحياء األرض بعـد موهتـا بـاملطر والنبـات 
َ﴿خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلـي وحييـي األرض  ُ ُ ُْ ِّ َ َّ ََ ْ ِ ْ َ َ ِّ ُ َ ِّ َ ُْ َْ َْ ِْ ِ َِ ِ ِْ ْ

ْبعد مو ْ ََ َهتا وكذلك خترجون ﴾َ َُ ََ َْ َُ َ ِ ِ)١٥١(. 
ومنه قياس اإلعادة عىل إخراج النار من الشجر األخرض, 

َّ أن أيب بـن −كـام يقـول الـسيوطي–وقد رو احلـاكم وغـريه 
يـا حممـد, : خلف جاء بعظام بالية ففتها وذرها يف اهلواء, وقال

ِأفيحيي اهللا هذا بعدما بيل ورم? فأنزل اهللا تعـاىل ﴿ قـل حيي ْ ُ ْ َيهـا ُ
ٌالذي أنـشأها أول مـرة وهـو بكـل خلـق علـيم ﴾ َّ َِ َ ٍ ْ ِّ َ ََّ ُ ِ َ َ َُّ ٍَ َِ ََ َ فعلـم . )١٥٢(ْ
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 كيفيـة االسـتدالل بـرد النـشأة − كام يقول الزركيش–سبحانه 
األخر إىل األوىل, واجلمع بيـنهام بعلـة احلـدوث, ثـم زاد يف 

ِ﴿ الـذي جعــل لكـم مــن الـشجر األخــرض: احلجـاج بقولــه َ ْ َ ْ ِ َ َ َ ََّ ِ ِْ ُ َ َ َّ 
ًنارا﴾ وهذا يف غاية البيان يف رد اليشء إىل نظريه, واجلمـع . )١٥٣(َ

 .)١٥٤(بينهام من حيث تبديل األعراض عليهام 
ِويقرر ابن تيميـة أن يف قـول اهللا تعـاىل ﴿ قـال مـن حييـي  ْ ُ ْ َ َ َ
ٌالعظام وهي  رميم ﴾ وهذا استفهام إنكار متضمن للنفـي, أي  َ َ َِ ِِ َ َ ْ

ًإن كوهنـا رمـيام يمنـع عنـده ال أحد حييي العظام وهي رميم, ف
إحياءها ملصريها إىل حال اليبس والربودة املنافية للحيـاة التـي 
مبناها عىل احلـرارة والرطوبـة, ولتفـرق أجزائهـا واختالطهـا 

 . بغريها ولنحو ذلك من الشبهات
هذه العظام رميم, وال أحد حييي العظام وهـي : والتقدير

لبة كاذبـة, ومـضموهنا رميم, فال أحد حيييها, ولكن هذه الـسا
امتناع اإلحياء, فبني سبحانه إمكانه من وجوده ببيان إمكان ما 

َ﴿ حيييهـا الـذي أنـشأها : هو أبعد من ذلك وقدرته عليه فقال َ َ ْ َ ِ َّ َ ِ ْ ُ
ٍأول مرة﴾ وقد أنشأها من الرتاب, ثم قال ﴿ وهو بكـل خلـق  ْ ِّ ََ ُ ِ َ َ َُّ ٍ َّ َ َ

ٌعليم ﴾ ليبني علمه بام تفرق من األجزاء  ِ : أو استحال ثـم قـالَ
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ً﴿ الذي جعل لكم من الشجر األخرض نارا﴾ فبني أنـه أخـرج  َْ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َ َ ََّ ِ ُِ َ َ َّ
النار احلارة اليابسة من البارد الرطب, وذلك أبلـغ يف املنافـاة, 
ــة أيــرس مــن اجــتامع احلــرارة,  ألن اجــتامع احلــرارة والرطوب

 ... يبوسةواليبوسة, إذ الرطوبة تقبل من االنفعال ما ال تقبله ال
ــارص أوىل  ــوان مــن العن ــدير فتكــون احلي ُوعــىل كــل تق ُّ
ِباإلمكان من تكون النار من الشجر األخرض, فالقادر عـىل أن  ُّ
ًخيلق من الشجر األخرض نارا أوىل بالقدرة أن خيلق من الرتاب 

َثم قال ﴿ أوليس الـذي خلـق الـساموات واألرض ... ًحيوانا ْ َ ََّ ْ َ َ َ ْ َِ َِ َ َّ ََ َ
َبقادر ع ٍ ِ َ ْىل أن خيلق مثلهم ﴾ِ ُ َ ُْ ِْ َ ْ َ َ وهذه مقدمة معلومة بالبداهة, . )١٥٥(َ

وهلذا جاء باستفهام التقرير الدال عىل أن ذلك مـستقر معلـوم 
 .)١٥٦("...عند املخاطب

 : االستدالل العقيل بالنظر يف امللكوت−ب
ِ﴿ إن يف خلق : ومن أمثلته يف القرآن الكريم قول اهللا تعاىل ْ َ ِ َّ ِ

ِالساموات  َ َ ِواألرض واخـتالف الليـل والنهـار والفلـك التـي َّ ِ ِ َِّ ْ ْ َُّ ََ َ َ ْ َ َِ َّ ِ ْ ِ ْ َ ْ
ٍجتري يف البحر بام ينفع الناس وما أنزل اهللاَُّ من السامء مـن مـاء  َِ َ َّ َ َْ َ َ َ ُ َ ْ َِ ِ َ َْ ْ َ َّ َْ ِ ِ ِِ ْ َ
ِفأحيا به األرض بعد موهتا وبث فيها من كـل دابـة وتـرصيف  ٍ ِ ِ ِِ ِْ َ َ َْ ََ َّ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ ِّْ ُ َّ َِ َ َ َْ

ِياح والسحاب املسخر بـني الـسامء واألرضِّالر ْ َ َّ ْ َ ََّ ْ َ َ َ َ َِ َ ِ َّ ُْ ِ ٍ آليـات لقـومِ ْ ََ ِ ٍ َ َ  
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َيعقلون ﴾ ُ ِ ْ َ)١٥٧(. 
ة الـسابقة هلـذه وحيكى الزخمرشي أن املرشكني ملا نزلت اآلي

ٌ﴿ وإهلكم إله واحد ﴾ تعجبـوا وقـالوا: اآلية ِ َ ٌ ََ ِ ِْ ُ ُ ًإن كنـت صـادقا : َ
ِ إن يف خلق الـساموات ﴾ فأت بآية نعرف هبا صدقك, فنزلت ﴿ َ َ َّ ِ ْ َ ِ َّ ِ

اآلية, ويذكر أن فيها دالئل عىل عظيم القدرة وباهر احلكمة, وأن 
ويل ملن قرأ هذه اآلية فمج ":  قال− صىل اهللا عليه وسلم–النبي 
 .)١٥٨( أي مل يتفكر فيها ومل يعترب هبا "هبا

واألدلة العقلية القرآنيـة القائمـة عـىل أسـاس التفكـر يف 
 يف طريقني أحدمها هـو −فيام ير ابن رشد–تنحرص امللكوت 

الطريق ": يقول. دليل االخرتاع: ما أسامه دليل العناية, والثاين
التي نبـه الكتـاب العزيـز عليهـا, ودعـا الكـل مـن باهبـا, إذا 

 : استقرئ الكتاب العزيز, وجدت تنحرص يف جنسني
طريق الوقوف عىل العناية باإلنسان وخلق مجيع : أحدمها

 . ملوجودات من أجله, ولنسم هذه دليل العنايةا
ما يظهـر مـن اخـرتاع جـواهر األشـياء : والطريقة الثانية

واملوجودات, مثل اخرتاع احلياة يف اجلامد, واإلدراكات احلسية 
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 .)١٥٩("والعقل, ولنسم هذه دليل االخرتاع
ن رشـد يف وقد وافق ابن تيمية وغريه من علامء السلف اب

قـيل بـالنظر يف امللكـوت هـو أحـد مـسالك  االستدالل العأن
الربهنة املشهورة يف القرآن الكريم, لكنهم أطلقـوا عليـه اسـم 

ــة األن" ــسدالل ــاق" و "ف ــة اآلف ــضمون  "دالل ــق أن م واحل
االستدالل واحد عند اجلميع وإن اختلفت تسمياته, فهو يقوم 
عىل النظر والتفكر يف الفعل املعجـز, والتـدبري املحكـم الـذي 

عقل ويقوده إىل اإلقرار بالفاعل احلكيم, واخلالق املدبر, يدل ال
والفعل املعجز والتدبري املحكم, يف هذا االستدالل, ينظر إليه, 

 :ويتفكر فيه من جانبني مها 
جانب اإلنسان وما يعرض له يف حياته من أحـوال, ومـا    −١

يعرتيه من أطوار يف اخللق, فكل عاقل يعرف من أحـوال 
ً نطفة ثم علقة ثم مـضغة ثـم حلـام وعـصبا نفسه أنه كان ً

ًوعظاما وآالت وحواس موافقة ملصاحله, وأنه بعد ذلـك 
تعاقبت عليه األحوال من صغر وكـرب, وضـعف وقـوة, 
وجهل وعقل, ومرض وصحة, وتـدبر ذلـك كلـه يـدل 

 . داللة واضحة عىل وجود اخلالق سبحانه
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 عليـه, اجلانب املشاهد لنا يف هذا الكـون, ومـا ينطـوي    −٢
ويكشف عنه من آثار القدرة والتـدبري, ففـي عاملنـا هـذا 
ًنــر أقــامرا وكواكــب وأفالكــا دائــرة ونجومــا ســائرة,  ًً
ونلمس اختالف الليل والنهار, والفـصول واألحـوال, 
وتباين القمرين حـرارة وبـرودة, مـع علمنـا باسـتمداد 
ًالقمر لنوره من الشمس, وهي دائام متوقدة, مـع أهنـا يف 

األجواء الرطبة الباردة, وفيه كذلك ما نـشاهد مـن أرفع 
سامء مرفوعة وأرض مبسوطة وجبال منصوبة ونعلـم أن 

 . ذلك كله معلق يف الفضاء حمفوظ من السقوط
كل ذلك وغـريه ممـا كـشف العلـم فيـه عـن تفاصـيل ال 
حتىص; إذا تفكرت فيه العقول فإنه يدهلا دون عناء عىل أن هلذه 

ًا قادرا ومدبرا حكيامًاآليات واملشاهد خالق ً ً . 
ويف القرآن الكريم عرض للكثري مـن هـذه اجلوانـب بـام 
تنطوي عليه من آيات ودالئـل, والغـرض منهـا تنبيـه العقـل 
اإلنساين للتفكر فيها وتدبرها ليقـف بـذلك عـىل أجـىل دليـل 
وأوضح برهان, وسوف نكتفي هنـا بـذكر بعـض مـا عرضـه 

 : لتمثيل فحسبالقرآن من هذه املشاهد عىل سبيل ا
ُ﴿ وآية هلـم : من هذه املشاهد واآليات ما جاء يف قوله تعاىل ُ َ ٌ َ ََ

َالليل نسلخ منه النهار فـإذا هـم مظلمـون  ْ َ َُ ُ ْ َ ِْ ُ ِ َ ُ َّْ ْ ِ ُ َ ُ ََّ والـشمس جتـري ِ ْ َ ُ َْ َّ
ِملستقر هلا ذلك تقدير العزيز العليم  َِ َ َْ ِْ ِ ُ ٍّ ِْ ِ ِْ َ ََ ََ َ ُوالقمر قدرناه منازل َ ِْ َ َ ْ َ َُ ََ َّ َ َّ حتى َ َ



 − ١٠٤ −

ِعاد كالعرجون القديم  ِ َ ْ ِْ ُ ُ َْ َ َ ال الشمس ينبغي هلا أن تـدرك القمـر َ َ َْ ْْ َ ِ ْ ُ َ َ َ ِ َ َ ُْ َّ َ
َوال الليل سابق النهار وكل يف فلك يسبحون﴾ َُ َ َ َ َ ْ َْ ٍَ َ ٌّ ُ َِّ ُ ِ َّ ُ ِ َ)١٦٠(. 

َ﴿ أفـال ينظـرون إىل اإلبـل كيـف : ومن ذلك قوله تعـاىل ْ ََ ِ ِ ِ ْ َ ِ َ ُ َ َُ ْ َ
ْخلقت ﴾ َ ِ َانه ﴿ فلينظر اإلنسـوقوله سبح. )١٦١(ُ ْ ِ ْ ِ ُ َْ َ َـن مم خلق !ْ ِ ُ َّ ِ ُ 

ٍخلق من ماء دافـق﴾ ِ َِ ٍْ َ َ ِ َ, وقولـه عـز وجـل ﴿ ولقـد خلقنـا .)١٦٢(ُ ْ ََ ََ ْ َ
َاإلنسـ ْ ِ ٍـن من ساللة من طـني!ْ ِ ِ ٍ ِْ ْ ََ َ ُ  ثـم جعلنـاه نطفـة يف قـرار ٍ َ ََّ ً َ ْ ُِ ُ ُ َ ََ ْ
ٍمكني  ِ َ  َثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا ُّ َْ َ ً َ َ َ ْ ْ َُ َ ََ ََ َ العلقة مـضغة فخلقنـا َّ ْ َ ً َ ََ َ َْ َ ْ ُ َ

َاملضغة عظاما فكسونا العظام حلام ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك  َ َ َّ ً ْ َ َ ًَ ُ َْ َ ْ ََ ً ُ َ َ َ ََ ََ ْ ْْ َ َ َ ُِْ َِ َ ْ
َاهللاَُّ أحسن اخلالقني ﴾ ِ ِ َ ُ ْْ َ َ)١٦٣(. 

 : السرب والتقسيم−ج
 هــو حــرص −كــام عرفــه اجلرجــاين–والــسرب والتقــسيم 

 بعضها ليتعني الباقي للعلية, كـام األوصاف يف األصل, وإلغاء
يقال علة حرمة اخلمر إما اإلسـكار, أو كونـه مـاء العنـب, أو 

 .)١٦٤(جمموعهام, وقد بطل األخريين فتعني اإلسكار للعلة 
طـال دعـو ويستخدم هذا املـسلك لالسـتدالل عـىل إب

 بحرص األوصاف املمكنة هلذه الدعو, ثم بيـان أنـه املعارض
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ًوصاف وصفا يـسوغ قبوهلـا فيـه, فتبطـل ليس يف أحد هذه األ
 : الدعو بذلك, وهو يتنوع إىل نوعني

املنحرص, وهو ما يـدور بـني النفـي واإلثبـات, : أحدمها
ويقوم عىل حرص األوصاف التي يمكن التعليـل هبـا للقيـاس 
 . عليه, ثم اختيارها يف املقيس وإبطال ما ال يصلح منها بدليله

 يدور بني النفي واإلثبات, أو ما املنترش, وهو ما ال: ثانيهام
َيدور بينهام, ولكن يكون الدليل عىل نفي عليه ما عدا الوصف  َّ ِّ

 . ًاملعني فيه ظنيا
 : وقد اشرتط األصوليون يف النوع األول منه رشطني مها

 . ًأن يكون احلكم يف األصل معلال بمناسب−١
ًيكون حارصا مجيع األوصاف, وذلك بأن يوافق اخلـصم أن −٢

 .)١٦٥(عىل انحصارها يف ذلك, أو يعجز عن إظهار وصف زائد 
َومن أمثلة هذا االستدالل يف القرآن قول اهللا تعاىل ﴿ثامنية  ََ ِ َ
ِأزواج من الضأن اثنني ومن املعز اثنني قـل آلـذكرين حـرم أم  َ ََ َّ َ ْ َْ ْ ْ َ َ َ َِ َ َّ ُ ْ َْ ْ ِ َِ َِ َْ ِ ِِ ْ َّ ٍْ

ْاألنثيني أما اشتملت عليه أر َ َّ َْ َِ ْ ََ ََ ْ َ ْْ ِ َ ُ ْحام األنثيني نبئوين بعلم إن كنـتم ْ ْ ُُ َ ْْ ُ ْ َِ ٍ ْ ِ ِ ِ ُ ِّ َ َِ ُ ْ
َـدقني  !َصـ ِ ِ ومن اإلبل اثنني ومن البقر اثنني قـل آلـذكرين ِ ْ َ َ َ َ ََ ْ َْ َّ ُ ْ َ َْ ْ ِْ َِ َِ ِ ِِ ِ ِ ْ

ِحرم أم األنثيني أما اشتملت عليه أرحام األنثيني﴾ ِْ ُ ْ َ َّ ْ َ ََّ َ ْ َ ََ َْ َ ُْ ُْ َْ َ َِ َ ََ ْ ْ ِ)١٦٦(. 
فإن الكفار ملا ": االستدالل بقولهوقد بني السيوطي وجه 
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حرموا ذكور األنعام تارة, وإناثها أخر, رد تعاىل ذلك عليهم 
إن اخللق هللا, خلق من كـل زوج : بطريق السرب والتقسيم فقال

ًمما ذكر ذكرا وأنثى فمم جاء حتريم ما ذكـرتم? ومـا علتـه? ال 
الرحم خيلو إما أن يكون من جهة الذكورة أو األنوثة أو اشتامل 

الشامل هلام, أو ال يدري له علة, وهو التعبدي, بأن أخذ ذلـك 
عن اهللا, واألخذ عن اهللا إما بوحي, أو إرسال رسول, أو سامع 
ْكالمه, ومشاهدة تلقي ذلـك عنـه, وهـو يف معنـى قولـه ﴿ أم  َ

َكنتم شهداء إذ وصاكم اهللاَُّ هبذا ﴾ َْ ُ َ ِْ ُ ُ َُّ َ َِ َ ُ ْ 
واألول . وجـه منهـافهذه وجوه التحريم, ال ختـرج عـن 

ًيلزم عليه أن تكون مجيع الذكور حراما, والثاين يلـزم عليـه أن 
ًتكون مجيع اإلناث حراما, والثالث يلزم عليه حتريم الـصنفني 
ًمعا, فبطل ما فعلوه من حتريم بعض يف حالة وبعض يف حالـة; 
ألن العلة عىل ما ذكر تقتيض إطالق التحريم, واألخذ عـن اهللا 

اطل, ومل يدعوه, وبواسطة رسول كذلك; ألنـه مل بال واسطة ب
 وإذا بطـل −صىل اهللا عليه وسلم–يأت إليهم رسول قبل النبي 

مجيع ذلـك ثبـت املـدعى, وهـو أن مـا قـالوه افـرتاء عـىل اهللا 
 .)١٦٧("وضالل

 : التسليم اجلديل للخصم−د
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وأســاس التــسليم هــو أن يفــرض املحــال, إمــا منفيــا أو 
يكون املدعى ممتنع الوقـوع المتنـاع ًمرشوطا بحرف االمتناع ل

ًوقوع رشطه, ثم يسلم وقوعه تسليام جدليا, ويـدل عـىل عـدم 
 . فائدة ذلك عىل تقدير وقوعه

ْ﴿ ما اختذ اهللاَُّ من ولد وما كان معه من : ومثاله قول اهللا تعاىل ُ َ َ َ ِْ ٍ َِ َ ََ ََ ََ َّ
َإله إذا لذهب كل إله بام خلق و ََ َ َ ُّ َ ََ َ ِ ٍ ٍِ ِ ُِ َ َ َلعال بً ََ ٍعضهم عىل بعضَ ْ َ ُ َْ َ ُْ﴾)١٦٨(. 

فاالستدالل يف اآلية الكريمة هيدف إىل إثبـات وحدانيتـه 
ًتعاىل وأنه ليس معه إله, ولو سلم جدال أن مع اهللا تعـاىل إهلـا, 
لزم مع ذلك التسليم ذهاب كل إله من االثنني بام خلق, وعلوا 
بعضهم عىل بعض, ويرتتب عىل ذلك أنه ال يتم يف العامل أمـر, 

 ينفذ حكم, وال تنـتظم أحوالـه, والواقـع خـالف ذلـك, وال
 .)١٦٩(ففرض إهلني فصاعدا حمال ملا يلزم عليه من املحال 

هذا ويمكن أن نعد ضـمن هـذه الطريقـة يف االسـتدالل 
صورة أخر تضمن القـرآن الكـريم أمثلـة هلـا, وفيهـا يتجـه 
ــه  ــبعض مقدمات ــسليم ب ــاراة اخلــصم والت ــتدالل إىل جم االس

تى يقع يف عثرة فينكشف زيـف دعـواه, وذلـك واستدراجه ح
ِكــام يف مثــل قولــه تعــاىل ﴿ قالــت رســلهم أيف اهللاَِّ شــك فــاطر  ِ َ ٌَّ َ ِ َ ْ ُ ُُ ُ َْ
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ْالساموات واألرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنـوبكم ويـؤخركم  َ ْ ْ َ ْ ْ َ َُّ ُِّ َ ُُ َ ْ َ َ َ َُ ُِ ُ ُْ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ ْ
ٌإىل أجل مسمى قالوا إن أنتم إال برش  َ َ ََّ ِ ِ ِْ َ ُُ ْ َ َْ َُ ٍ َّمثلنا تريدون أن تصدونا عام َ َ َ ُّ َ ُ ُُ ْ َ َْ ِ َ ُ ِ

ٍكان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبني  ِ ُِ ٍُ َ َ َْ َ ُ َ ُْ ُ َ ُ ْ ََ َ قالت هلم رسلهم إن نحن ُ ْ َُ ْ َِ ْ ُ ُ ُْ َُ َ ْ
ِإال برش مثلكم ولكن اهللاََّ يمن عىل من يشاء من عباده﴾ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُّ َ َّ َ َُ َ ُ َْ َ َ ََ ُُ ْ ٌ َّ ِ)١٧٠(. 

 رسل اهللا جيـارون خـصومهم ففي اآليتني الكريمتني نر
–ًيف دعواهم, فيعترتفون هلـم بكـوهنم بـرشا مـثلهم, فكـأهنم 

 قـد سـلموا انتفـاء الرسـالة عـنهم, −وحسب فهم خصومهم
وهذا ليس هو مراد الرسل, بل هـو مـن قبيـل جمـاراة اخلـصم 

ًما ادعيتم من كوننا بـرشا حـق ال ننكـره, : ليعثر, فكأهنم قالوا
 .)١٧١(يمن اهللا علينا بالرسالة ولكن هذا ال ينايف أن 

 : االستفهام التقريري−هـ
وهو االستفهام عن املقدمات اجللية الواضحة التي يمنـع 
جالؤها ووضـوحها أن جيحـدها أحـد أو يـامري فيهـا, ومـن 
َأمثلته يف القرآن الكريم قول اهللا تعاىل ﴿ أولـيس الـذي خلـق  َ َّ ََ ِ َ ْ َ َ

َالساموات واألرض بقادر ع ٍَ ِ َِ ِ ْ َ ََّ ْ َ ُىل أن خيلق مثلهم بىل وهو اخلـالق َ َّ ْ َْ َ َ َ ُْ ُ َ َْ َ ُِ َ ْ َ َ
ُالعليم ﴾ ِ َ َوقوله سـبحانه ﴿ أومل يـروا أن اهللاََّ الـذي خلـق . )١٧٢(ْ َ ََّ ِ َّ َ َْ َ ََ ْ َ

َالساموات واألرض ومل يعي بخلقهن بقادر عىل أن حييي املوتى  ْ َّ ْ َ َ َ ََْ ََ َ ْ َ َِّ ْ ُ َ َْ ََ َ ٍ ِ ِ ِِ ِِ ْ َ ْ َ ْ
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ْبىل إنه عىل كل يش َ ِّ ُ َ ََ ُ ََّ ٌء قديرِ ِ َ ٍ ﴾)١٧٣(. 
تـان عـىل املعـاد  تـربهن اآلي− وغريه يف القرآن كثري−وهبذا

فإنه من املعلوم ببداهـة العقـول أن " ال يمكن معارضتها بطريقة
خلق السموات واألرض أعظم من خلق أمثال بني آدم, والقدرة 

 .)١٧٤("عليه أبلغ, وأن هذا األيرس أوىل باإلمكان والقدرة من ذلك
فمن اجليل أن ":  هو ما عرب عنه الغزايل حني قالوهذا املعنى

وأن التـدبري ال ... من قدر عىل االبتداء فهـو عـىل اإلعـادة أقـدر
ينتظم يف دار واحدة بمدبرين فكيف ينتظم يف كل العامل, وأن من 

َخلق علم كام قال تعاىل ﴿ أال يعلم من خلق﴾ َ ََ ْ ْ ََ ُ َ)١٧٥(. 
وغريها مما جاء يف  –وقد نظر ابن رشد إىل مثل هذه األدلة 

ً باعتبارها طرقا برهانية يقينية واضحة مناسـبة جلميـع −القرآن
: الناس عىل اختالف فطرهم, وقرر يف تعليقه عىل قولـه تعـاىل

ُ﴿أفمن خيلق كمن ال خيلق ﴾ أن هذه اآلية ُُ ُْ َْ ََ ْ َْ ََ َ هـي برهـان قولـه : َ
ٌ﴿ ليس كمثله يشء ﴾ وذلـك أنـه مـن املغـروز : تعاىل ْ َ ِ ِِ ْ َ َ ْ يف فطـر َ

إما عىل غـري صـفة الـذي ال : اجلميع أن اخلالق جيب أن يكون
ًخيلق شيئا, أو عىل صفة غري شبيهة بصفة الذي ال خيلـق شـيئا,  ً

 .وإال كان من خيلق ليس بخالق
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فإذا أضيف إىل هذا األصل أن املخلوق لـيس بخـالق, لـزم 
إما منتفية عن اخلالق, وإمـا : عن ذلك أن تكون صفات املخلوق

 .)١٧٦("ود يف اخلالق عىل غري اجلهة التي هي عليها يف املخلوقموج
هبذا نكون قد وقفنا عىل طرق الربهنة يف القـرآن الكـريم, 
وهى الطرق التي سلكها القرآن الكريم يف الربهنة عىل وجـود 
اخلالق سبحانه, وعىل وحدانيته, وعىل تنزهه تعاىل عن صفات 

ب والنبوات وغريها مما املخلوقني, كام أثبت هبا البعث واحلسا
َّيدخل يف عقيدة املسلم, وفضال عن ذلك  فإنه فند هبـا كـل مـا 
ألقى به املرشكون وغريهم من أعداء اإلسالم عىل العقيدة مـن 

 . شبهات فأجلمتهم وكشفت عن فساد مقاالهتم
كل ذلك يف وضوح يناسب مجيع العقـول, وعـىل أسـاس 

ا يسلم به اخلـصوم مقدمات صادقة يف ذاهتا وليست من قبيل م
ًوسوف نزيد هذه النقطة وضوحا . كام هو شأن اجلدل الكالمي

 . ًوتفصيال يف الصفحات التالية
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 اينــاملبحث الث
 خصائص املنهج القرآين

 كام أشار إىل ذلك العديد من املتكلمـني –للرباهني القرآنية 
 من اخلصائص ما يميزهـا –والفالسفة فضال عن علامء السلف 

اها مـن بـراهني الكـالم واملنطـق, ويمكـن إمجـال هـذه عام عد
 : اخلصائص فيام ييل

 : أن الرباهني القرآنية تتميز بالسهولة والوضوح: ًأوال
وقد أكد هذه احلقيقة علامء املـسلمني مـن خمتلـف الفـرق 

 مـن أئمـة االعتـزال −عـىل سـبيل املثـال–والطوائف, ومنهم 
 يف "املحيط"الرابع من القايض عبد اجلبار الذي قال يف املجلد 
) القـرآن(واتفق فيـه ": النبوات يف ذكر إعجاز القرآن ما لفظه

ًأيضا استنباط األدلة التي توافق العقول, وموافقـة مـا تـضمنه 
ألحكام العقل عىل وجه يبهر ذوي العقول وحيـريهم, فـإن اهللا 
سبحانه ينبه عىل املعاين التـي يـستخرجها املتكلمـون بمعانـاة 

اظ سهلة قليلة حتتوي عىل معان كثرية, كام ذكره عز وجهد بألف
ٌ﴿ ويف األرض قطع : وجل يف نقض مذاهب الطبيعيني يف قوله ََ ِ ِ ْ َ ْ ِ

ٌمتجاورات ﴾ اآلية, ويف اآليات التي ذكرها يف نفي الثاين, ويف  َ ُِ َ َ



 − ١١٢ −

 .)١٧٧("...غري ذلك من األبواب التي ال تكاد حتىص
 مـن شـيوخ وقد وافق القايض عبد اجلبـار يف ذلـك كثـري

َّاملعتزلة كأيب احلسني البرصي وخمتار بن حممـود, وابـن متويـه, 
واحلاكم أبو سعيد املحسن بن كرامه وغريهم, ومما قاله الشيخ 
خمتار بن حممود يف ذلك, ما جاء يف الفصل الثامن مقدمة كتابـه 

 :  وفيه قوله"املجتبى"
وقال شيخنا خامتة أهل األصول ركن الدين اخلوارزمي "

إهنم كلفـوا :  يف اجلواب عن شبهة املعجز"الفائق"محه اهللا يف ر
أن يسمعوا أوائل الدالئل التي تتسارع إىل فهم كل عاقل, فـإن 
ًفهموا ذلك كفاهم علام, فثبت بام أشار إليه أن الوقوف بأوائـل 
الدالئل كاف ألهل اجلمل, وال تلزمهم األبحـاث العميقـة يف 

 ترتيبها املنطقـي أو النظـري غوامضها, وأن تركيب األدلة عىل
 .)١٧٨("...ليس برشط للعلم باهللا تعاىل وبصفاته

والشيخ خمتار إذ يوافق عىل القول بصعوبة األدلـة املركبـة 
عىل طريقة الكالم واملنطـق, فإنـه يـسوق يف االسـتدالل عـىل 
حدوث العامل ستة براهني غري دليل املتكلمني, ويستدل عىل أن 

 بأربع طرائق تنبني يف معظمها عىل داللـة العامل خملوق هللا تعاىل
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 .)١٧٩(األنفس, وداللة اآلفاق كام جتلت يف القرآن الكريم 
إذا تركنا شيوخ املعتزلة واجتهنا إىل األشاعرة فسوف نجد 
الكثريين من أئمتهم يؤكـدون كـام أكـد املعتزلـة عـىل سـهولة 
الربهان القرآين ووضوحه وخلوه عن التعقيدات والتفريعـات 

 . ثرية التي ينطوي عليها االستدالل الكالميالك
فالغزايل قد بالغ يف نقد املتكلمني وطرقهم يف االسـتدالل 
ًفوصفهم بأهنم من أشد الناس غلوا وإرسافا, إذ كفـروا عـوام  ً
املسلمني, وزعموا أن من ال يعرف الكالم معرفتهم, ومل يعرف 

نبي صىل اهللا العقائد بأدلتهم التي حررها فهو كافر بينام حكم ال
عليــه وســلم, وحكــم صــحابته رضــوان اهللا علــيهم بإســالم 

طوائف من أجالف العرب كانوا مشتغلني بعبادة الـوثن, ومل "
 "يشتغلوا بتعاليم الدليل

ويشري الغزايل إىل صعوبة األدلة الكالمية حني يضيف إىل 
ما سبق أن أمثال هؤالء الناس الذين حكم النبي صىل اهللا عليه 

لو اشتغلوا هبذه األدلة مل يفهموها "حابته بإسالمهم وسلم وص
ــررة,  ــة املح ــالم, واألدل ــامن الك ــدرك اإلي ــن أن م ــن ظ وم

 .)١٨٠("والتقسيامت املرتبة, فقد أبعد
وعىل العكس من ذلك يقرر الغزايل أن براهني القرآن هي 
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ببادئ الرأي مـن أول "براهني واضحة جلية تسبق إىل األفهام 
فأدلـة " ", وإدراكهـا عـىل كافـة النـاسالنظر, ويسهل فهمهـا

القرآن مثل الغذاء ينتفع به كل إنـسان, وأدلـة املتكلمـني مثـل 
الدواء ينتفع به آحاد الناس, ويترضر بـه األكثـرون, بـل أدلـة 
 ,القرآن كاملاء الذي ينتفع به الصبي الرضـيع والرجـل القـو
ــرة,  ــاء م ــا األقوي ــع هب ــي ينتف ــة الت ــة كاألطعم ــائر األدل وس

 . ًرضون هبا أخر وال ينتفع هبا الصبيان أصالويم
ًأدلة القرآن أيضا ينبغي أن يصغى إليها إصغاء : وهلذا قلنا

ًإىل كالم جيل, وال يامري فيه إال مراء ظاهرا, وال يكلف نفـسه  ً
تدقيق الفكـر, وحتقيـق النظـر, فمـن اجلـيل أن مـن قـدر عـىل 

 .)١٨١("....االبتداء فهو عىل اإلعادة أقدر
كام يقول –متيزت أدلة القرآن بالوضوح واجلالء ألنه وإنام 

يسعى يف تسليم العظمة واجلـالل بالكليـة هللا تعـاىل, –الرازي 
ويمنع من التعمق يف إيراد املعارضات واملناقـضات, ومـا ذاك 
إال للعلم بـأن العقـول البـرشية تتالشـى وتـضمحل يف تلـك 

الــسبب ولعــل هــذا . )١٨٢("املــضايق العميقــة واملنــاهج اخلفيــة
 وغـريه مـن علـامء الكـالم إىل "اجلـويني"األخري هو ما دفـع 
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ًالرجوع عن االشتغال هبذا العلم بعد أن قضوا عمرا طويال يف  ً
االشــتغال بــه, بــل إن بعــضهم مل يتوقــف فقــط عــن صــناعة 

 .)١٨٣( وإنام هنى رصاحة عن االشتغال به "الكالم"
يتفق فالسفة املسلمني كـذلك مـع مـن ذكرنـا مـن أئمـة 

ملعتزلة واألشعرية يف متييزهم بني الربهان القرآين واالستدالل ا
الكالمي, عىل أساس وضوح األول وسهولته, وخفاء الثـاين, 

 . ودقته وتعقيده
 − صـلوات اهللا −فالكندي حني يتحدث عن علم الرسل 

فيام سئلوا " يذكر أهنم − عز وجل −عليهم الذي تلقوه عن اهللا 
قية التي إذا قصد الفيلسوف اجلـواب عنه من األمور اخلفية احل

ما نجد أتى بمثلها يف الوجـازة, والبيـان, ... فيها بجهد حيلتة
وقرب السبيل, واإلحاطة باملطلوب, كجواب النبـي صـىل اهللا 

إذ تقول له, وهـي ... عليه فيام سأله املرشكون عنه مما علمه اهللا
لعظـام يا حممد, مـن حييـي ا...: طاعنة ظانة أنه ال يأيت بجواب

َوهي رميم? فأوحى إليه الواحد احلق جل ثناؤه, ﴿ قل حيييهـا  ِ ْ ُ ْ ُ
ٌالذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ﴾ إىل قوله َّ َِ َ ٍ ْ ِّ َ ََّ ُ ِ َ َ َُّ ٍَ َِ ََ َ ْ﴿ كـن : ْ ُ

ُفيكون﴾ َُ َ. 
 − فيام يقول الكندي–فأي دليل يف العقول النرية الصافية 
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 أن مل تكن, فممكـن, أبني وأوجز من أنه إذا كانت العظام, بعد
ًإذا بطلت بعد أن كانت وصارت رمـيام أن تكـون أيـضا, فـإن  ً

, ومـن إبداعـه, فأمـا عنـد )*(ًمجع املتفرق أسهل من صنعة أيسا
بارئهم فواحد, ال أشد وال أضعف, فإن القـوة التـي أبـدعت 
ممكن أن تنشئ مـا أدثـرت, وكوهنـا بعـد أن مل تكـن, موجـود 

 .)١٨٤("...للحس فضال عن العقل
وهكــذا قــرر الكنــدي أنــه لــيس ألدلــة القــرآن نظــري يف 
الوجازة, والبيان, وقـرب الـسبيل, وذلـك هـو املعنـى الـذي 

الكـشف " و "فصل املقـال"أفاض ابن رشد يف بيانه يف كتابيه 
 فالواجب عـىل مـن أراد رفـع البدعـة عـن "عن مناهج األدلة
  إىل الكتـاب العزيـز−كام يقـول ابـن رشـد–الرشيعة أن يعمد 

فيلتقط منه االستدالالت املوجودة يف يشء مما كلفنـا اعتقـاده, 
وجيتهد يف نظره إىل ظاهرها ما أمكنه من غري أن يتأول من ذلك 
ًشيئا إال إذا كان التأويل ظاهرا بنفسه, أعنـي ظهـورا مـشرتكا  ً ً ً
للجميع, فإن األقاويل الرشعية املرصح هبا يف الكتـاب العزيـز 
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لت عىل اإلعجاز, إحـداها أنـه ال للجميع هلا ثالث خواص د
ًيوجد أتم إقناعا وتصديقا للجميع منها ً...")١٨٥(. 

 ألدلة فإهنا لصعوبتهاأما ما جاء به األشعرية واملعتزلة من ا
وغموضها ال تفيد األكثرية من النـاس, بـل وال تفيـد األقليـة 

طرقهم التي سلكوها يف إثبـات تـأويالهتم "منهم كذلك, فإن 
 أما مع اجلمهـور −مع اجلمهور, وال مع اخلواصليسوا فيها ال 

فلكوهنا أغمض من الطرق املشرتكة لألكثر, وأما مع اخلواص 
 وجـــدت ناقـــصة عـــن رشائـــط −إذا تؤملـــت–فلكوهنـــا 
 .)١٨٦("الربهان

ويؤكد ابن رشد أن الطرق القرآنية هي التي يسهل فهمها 
الطـرق املـشرتكة "عىل مجيع الناس عامتهم وخاصتهم, فهـي 

 بيــنام الطــرق التــي جــاء هبــا "م أكثــر النــاس واخلاصــةلتعلــي
معتاصـة تـذهب عـىل كثـري مـن أهـل "املتكلمون هي طـرق 

 .)١٨٧("ًالرياضة يف صناعة اجلدل, فضال عن اجلمهور
يتضح مما تقدم أن السهولة والبـساطة والوضـوح سـامت 
الزمة للربهان القرآين مميزة له عن غريه من طـرق االسـتدالل 

ق أئمة املعتزلة واألشعرية والفالسفة فضال عـن وأساليبه باتفا
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أهل احلديث والفقهاء وغريهم ممـن نـرصوا طريقـة الـسلف, 
 − يف ذات املوضوع–ًويمكننا أن نضيف إىل أقوال هؤالء مجيعا 

أقوال الكثريين من أئمـة الـشيعة وعلامئهـم, ال سـيام الزيديـة 
ن ما سبق منهم, غري أن املقام ال يتسع هلذا التطويل, ونحسب أ

 .)١٨٨(كاف يف إثبات هذه امليزة للرباهني القرآنية 
أن الرباهني القرآنية توافق الفطـرة, وتناسـب مجيـع : ًثانيا
 : العقول

فالقرآن الكريم هو كتاب دعوة وهدايـة, وهـو وحـي اهللا 
تعاىل إىل نبيه صىل اهللا عليه وسلم لتبليغه جلميع البـرش يف كـل 

 النـاس متفاوتـة, ومـشارهبم مكان وزمان, وملا كانـت طبـائع
متباينة, وقدراهتم عىل النظر والتفكر خمتلفة, وكان مـن النـاس 

 أو القيـاس التـام, التفاوت من ال يقنعه إال الربهانبسبب هذا 
ومنهم من ال يقنعه غري اجلدل كأتباع املذاهب الذين يتعصبون 
ملذاهبهم وجيادلون عنها, ومنهم من ليسوا من هذين الصنفني, 

م اجلمهور األعظم من الناس, وهؤالء أقرب يف تفكـريهم وه
 . إىل الفطرة السليمة

أقول ملا كان الناس من حيث الطبائع والعقول عـىل هـذا 
التباين, وكان القرآن رشيعة اهللا إىل الناس كافة, فإنه قد تضمن 
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من الرباهـني العقليـة, وأسـاليب اإلقنـاع مـا يـصلح جلميـع 
بائع, فخاطب العقل, يف قمة وعيـه العقول, ويناسب مجيع الط

وعلمه, ويف أدنى درجاته يف البساطة, وخاطب القلب, وأثـار 
العاطفة والوجدان, واجتـه إىل اإلنـسان يف كليتـه, أو يف كامـل 
كينونته, فـسلك معـه طـرق اإلقنـاع العقـيل تـارة, والتوجيـه 
واإلرشاد تارة ثانية, واستعمل طرق اجلدل واإللزام تارة ثالثة, 

بحيـث "ًان بذلك موافقا للطباع املختلفة, والعقول املتباينة فك
ال يعلو عىل مدارك اجلميع, جيد فيه املثقف بغيته, والفيلـسوف 

 .)١٨٩("طلبته, والعامة من سواد الشعب غاياهتم
هذه احلقيقة بينها لنا ابن رشد غايـة البيـان حـني قـرر أن 

ابية منهـا اشتمل عىل أصناف الدالئل اخلط"القرآن الكريم قد 
واجلدلية, والربهانية فاملرء إذ كان من أهل الربهان فقـد جعـل 

يقصد اإلقرار باهللا تعاىل وبـالنبوات ( له سبيل إىل التصديق هبا 
بالربهــان, وإن كــان مــن أهــل اجلــدل ) وبــاآلخرة وأحواهلــا

 . فباجلدل, وإن كان من أهل املوعظة فباملوعظة
 إال بالربهـان, فقـد وأما األشـياء التـي خلفائهـا ال تعلـم

تلطف اهللا فيها لعباده الذين ال سبيل هلم إىل الربهان, إمـا مـن 
قبل فطرهم, وإما من قبـل عـاداهتم, وإمـا مـن قبـل عـدمهم 
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أسباب العلم بأن رضب هلـم أمثاهلـا وأشـباهها, ودعـاهم إىل 
 .)١٩٠("التصديق بتلك األمثال

ريم وابن رشد يؤكد هذه السمة أو الطبيعة يف القرآن الكـ
ملـا كـان مقـصود الـرشع تعلـيم ": وبراهينه مرة أخر فيقول

ًتـصورا : العلم احلق, والعمـل احلـق, وكـان التعلـيم صـنفني
ًوتصديقا, كام بني ذلك أهـل العلـم بـالكالم, وكانـت طـرق 

الربهانية, واجلدلية واخلطابية, : ًالتصديق املوجودة للناس ثالثا
 وإمـا مثالـه, وكـان إمـا الـيشء نفـسه,: وطرق التصور اثنتان

الناس كلهم ليس يف طبـاعهم أن يقبلـوا الرباهـني واألقاويـل 
ًاجلدلية, فضال عن الربهانية, مع ما يف تعليم األقاويل الربهانية 

 ملـن هـو أهـل  من العرس, واحلاجة يف ذلك إىل طـول الزمـان
لتعلمها, وكان الرشع إنام مقصوده تعلـيم اجلميـع, وجـب أن 

 عىل مجيع أنحاء طرق التـصديق, وأنحـاء يكون الرشع يشتمل
 .طرق التصور

وملا كانت طرق التصديق منها ما هي عامة ألكثر النـاس, 
أعني وقـوع التـصديق مـن قبلهـا, وهـي اخلطابيـة واجلدليـة 

 ومنها ما هي خاصة ألقل النـاس, −واخلطابية أعم من اجلدلية
ثر من وهي الربهانية, وكان الرشع مقصوده األول العناية باألك
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غري إغفال لتنبيه اخلواص, كانت أكثر الطـرق املـرصح هبـا يف 
ــصور  ــوع الت ــر يف وق ــشرتكة لألكث ــرق امل ــي الط ــرشيعة ه ال

 .)١٩١("...والتصديق
أما نفع الطرق الربهانية القرآنية عامتهم وخاصـتهم فقـد 
بينه ابن رشد حني فصل األدلة الرشعية عىل وجود اهللا تعـاىل, 

 : ة واالخرتاع, ثم أعقب ذلك بقولهوحرصها يف دليل العناي
فهذه الطريق هي الرصاط املستقيم التي دعـا اهللا النـاس "

منها إىل معرفة وجوده, ونبههم عىل ذلك بام جعـل يف فطـرهم 
وإىل هذه الفطرة األوىل املغروزة يف طباع  من إدراك هذا املعنى,

ْ﴿ وإذ أخذ ربك مـن : البرش اإلشارة بقوله تعاىل ُّ َِ َ َ َ َْ َ ْبنـي آدم مـن ِ َ َِ َِ َ
ْظهورهم ذريتهم ﴾ إىل قوله ِّ ُْ َّ َُ ُ ُِ َ﴿ قالوا بىل شهدنا ﴾ : ِ ْ ِ َ َ َ ُ َ)١٩٢(. 

فقد بان من هذه األدلـة أن الداللـة عـىل وجـود الـصانع 
داللة العنايـة, وداللـة االخـرتاع : منحرصة يف  هذين اجلنسني
مها بأعياهنام طريق اخلواص, وأعنـي  وتبني أن هاتني الطريقتني

واص العلـامء, وطريقـة اجلمهـور, وإنـام االخـتالف بـني باخل
املعرفتني يف التفصيل, أعني أن اجلمهور يقترصون  من معرفـة 
العناية واالخرتاع عىل ما هو مدرك باملعرفة األوىل املبنيـة عـىل 
علم احلس, وأمـا العلـامء فيزيـدون عـىل مـا يـدرك مـن هـذه 
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ــن  ــي م ــان, أعن ــدرك بالربه ــا ي ــاحلس م ــياء ب ــة األش العناي
واالخرتاع, حتى لقد قال بعض العلامء إن الذي أدركه العلـامء 

كـذا وكـذا  من معرفة أعضاء اإلنسان واحليوان هو قريب مـن
والعلامء ليس يفضلون اجلمهـور يف هـذين ... )١٩٣(آالف منفعة 

االستداللني من قبل الكثرة فقـط, بـل ومـن قبـل التعمـق يف 
 .)١٩٤("..معرفة اليشء الواحد نفسه

لك هو املعنى الذي عرب عنه اإلمام الزركيش حني قـرر وذ
أخرج خماطباته يف حماجة خلقه يف أجل صورة "أن اهللا تعاىل قد 

تشتمل عىل أدق دقيق, لتفهم العامـة مـن جليلهـا مـا يقـنعهم 
ويلزمهم احلجة, وتفهم اخلواص من أثنائها مـا يـويف عـىل مـا 

 .)١٩٥("أدركه فهم اخلطباء
ما قاله الغزايل عن أدلة املتكلمني وأهنا فإذا أضفنا إىل ذلك 

 أحد, وترصحيه بأن اخلوض يف الكالم − بذاهتا –ال يستفيد هبا 
حـرام لكثـرة اآلفـات, –إذا تركنا املداهنة ومراقبة اجلوانـب –

ً بأن املبتدع بعد أن يتعلم ولو شـيئا "اإلحياء"وكذا ترصحيه يف 
إجلـام "تـرصحيه يف ًيسريا من اجلدل فقلام ينفع معه الكالم, ثم 

 بأن أدلة القـرآن تـشبه الغـذاء الـذي ال يـستغنى عـن "العوام
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االنتفاع به إنسان, وأن أدلة املتكلمني تـشبه الـدواء الـذي قـد 
 .)١٩٦(ينتفع به آحاد الناس لكن يسترض به األكثرون 

أقول إذا أضـفنا كـالم الغـزايل هـذا إال كـالم ابـن رشـد 
فإننـا نخـرج –كر أقـواهلم والزركيش, وغريهم ممن ال نطيل بذ

من ذلك إىل اعتقاد صحيح باتفاق العلامء من خمتلف الطوائف 
عىل أن الربهان القرآين يتميز بموافقته للفطرة, ومناسبته جلميع 
العقول من أبسط املستويات إىل أعالها حتـى أن بعـض كبـار 

 حـني قـرأ −كام حيكي ذلك الشيخ أبو زهرة–األطباء يف أوربا 
َعاىل ﴿ ولقد خلقنا اإلنسقول اهللا ت ْ ِْ ْ َ ْ ََ ََ ٍن من ساللة مـن طـني﴾ ـ!ـَ ِ ِ ٍ ِْ ْ ََ َ ُ

َإىل قوله عز وجل ﴿ ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ﴾ ُ َُ ْ َ ْ َُ َِّ َِ َ ْ َّْ ُ ِ)١٩٧( . 
ًاعتقد أن حممدا صىل اهللا عليه وسـلم أعظـم طبيـب رأتـه 
ًاألجيال السابقة, فلام علم أنه كان أميا ال يقرأ وال يكتب آمـن 

 .)١٩٨(هذا من علم اهللا تعاىل بارئ النسم بأن 
من خصائص املنهج القرآين كذلك أن أدلته برهانية, : ًثالثا

 : يقينية
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ومعنى أهنا برهانيـة هـو أهنـا مبنيـة عـىل قواعـد الربهنـة 
العقلية السليمة, فمقدماهتا صحيحة, ونتائجها بالتـايل يقينيـة, 

ثر, والفعـل فليس هناك ما هو أوضح من داللة األثر عىل املـؤ
: −ً مـثال –عىل الفاعل, وقد مر بنا يف هذا املعنى قول الكنـدي 

. إن يف الظاهرات للحـواس ألوضـح داللـة عـىل مـدبر أول"
ْوكذلك إشارته إىل ما يف نظم العامل, وترتيبه, وفعـل بعـض يف  َ
بعض, وانقياد بعضه لبعض, وإتقان هيئته عىل الوجه األكمل, 

اللة للعقل عىل أتقـن تـدبري, ومـع وتقريره أن يف ذلك أعظم د
 . كل تدبري مدبر

وكذلك وقفنا عىل هذا املعنى يف قول الغـزايل أن قـول اهللا 
َ﴿ أال يعلم من خلق ﴾ فيه داللـة يقينيـة بدهييـة : تعاىل َ ََ ْ ْ ََ ُ فمـن "َ

 ومثل ذلك وقفنا عىل الكثري منه لـد "اجليل أن من خلق علم
 .)١٩٩(ته هنا ابن رشد وابن تيمية, فال نطيل بإعاد

والذي نريد تأكيده هنا هـو اتفـاق املفكـرين مـن خمتلـف 
 متيـز االسـتدالل  سمة"الربهانية"الطوائف اإلسالمية عىل أن 

 من األدلة الكالمية التي يظهر عنـد التحقيـق القرآين عن غريه
 ناقصة عن رشائط الربهـان, –كام سبق يف قول ابن رشد –أهنا 

 أكثر مما تـؤدي إىل اإلقنـاع, وأن وأهنا تثري من الشبه والشكوك
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 تتـضمن − كام رأينا يف كالم اإلمام ابن تيمية وغريه–مقدماهتا 
من التفصيالت والتفريعات واإللزامات ما يمنع ثبوت املدعى 

 . ًهبا مطلقا
ًليس معنى اختصاص الدليل القرآين بكونه برهانيا يقينيـا  ً

وجبتهـا قواعـد أنه يلتزم الرتاكيب واألشكال والتآليف التـي أ
املنطق عىل النحو الذي حددها عليه أرسطو ومن تابعوه; فمن 
البدهي أن القرآن الكريم ليس كتاب منطق, كام أنه ليس كتاب 
ًفلسفة أو كتابا يف العلوم, وإنام وصف دليله بأنه برهاين يقينـي 
معناه أنه جير وفق قواعد العقـل الـسليم وفطرتـه ومنطقـه, 

خلق اهللا تعاىل, وهو نعمته الكـرب عـىل ذلك العقل الذي هو 
 . اإلنسان, وهبا متيز اإلنسان عىل غريه من املخلوقات

ــة الــصحيحة تعنــي أن  ــدليل للفطــرة العقلي وموافقــة ال
مقدماته صحيحة يف نظر العقل وأن النتـائج املـستخرجة منهـا 
ًالزمة هلا لزوما عقليا, وأهنا لذلك تؤدي إىل التصديق اليقينـي  ً

 خيالطه أدنى شك لكل من كانت فطرته العقليـة باقيـة الذي ال
 . عىل صفائها بعيدة عن مجيع املؤثرات واألهواء

وسواء كانت األدلة القرآنية برهانية أو جدلية أو خطابيـة 
فإهنا يف كل احلاالت تقوم عىل مقدمات صحيحة, وتـؤدي إىل 
 التصديق اليقيني طاملا كانت الفطرة عىل استقامتها, أعني عـىل

 . حالتها األصلية التي فطر اهللا الناس عليها



 − ١٢٦ −

وعىل هذا فإن ما ذكره ابن رشد عن تنوع طرق التـصديق 
فيام –يف القرآن الكريم بني خطابية, وجدلية, وبرهانية, مل يكن 

; مـا )٢٠٠( يستوجب ما اعرتض به عليه بعض البـاحثني −أعتقد
كـريم داموا يعتقدون بام يقول به كل مسلم وهـو أن القـرآن ال

يتضمن رسالة عامة جلميع البرش, وأنه خياطب مجيع العقول يف 
كام يقول الـدكتور حممـد –مستوياهتا املختلفة, وأنه لذلك يأيت 

 يأيت مـن احلقيقـة الربهانيـة الـصارمة بـام يـريض حتـى −دراز
أولئك الفالسفة املتعمقني, ومن املتعـة الوجدانيـة بـام يـريض 

اهللا قادر عىل أن خياطب العقـل حتى هؤالء الشعراء املرحني, و
ًوالقلب معا, وأن يمزج احلق واجلامل معا, وهـذا مـا جتـده يف  ً
كتاب اهللا حيثام ال ينسى حظ القلب من تشويق وترقيق وحتذير 

 .)٢٠١(وتنفري وهتويل وتعجب 
لكن الذين ال يرضيهم كالم ابن رشد يف ذلك خيـشون أن 

) األدلة اخلطابية(لة يكون ما يعنيه ابن رشد هبذا النوع من األد
هو ما عناه به غريه من الفالسفة وأهل املنطق الذين نظـروا إىل 
الدليل اخلطايب باعتباره يقوم عىل مقدمات ظنيـة وال ينـتج إال 
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ًظنا, وذلك ما ال يكون يف منهج القرآن أصـال, إذ ال يعقـل أن  ً
ًيعيب عىل الكفار شيئا ثم يتضمن مثله, وقد عاب عليهم اتباع 

ِن يف مثل قول اهللا تعـاىل ﴿ إن الـذين ال يؤمنـون بـاآلخرة الظ ِ ِ َِ َ ْ َِ َ َُّ ْ ُ َ َّ ِ
َليسمون امللـ ََْ َ ُّ َ َـئكة تسمية األنثى !ُ َ َْ َُ ْ َ ِ ِْ َ وما هلـم بـه مـن علـم إن ْ ِ ٍ َْ ِ ِ ِْ َِ ْ َُ

ًيتبعون إال الظن وإن الظن ال يغني من احلق شيئا ﴾  ْ َ ُ َّ َ َّ ُ ََ ِّ َ ْ ِ ِ ْ َ ََّّ َّ َّ َِ ِ ِ َّ)٢٠٢(. 
دو يل أن ابن رشد مل يكن يعني باألدلة اخلطابيـة والذي يب

يف حديثه عن طرق التصديق يف القرآن معناها الـذي اصـطلح 
ًعليه املناطقة وهو أهنا األدلة التـي تنـتج ظنـا أو حممـوال عـىل  ً
 . الظن, ويمكننا االستدالل عىل ذلك من كالم ابن رشد نفسه

و جدليـة فهو ال مانع عنده من أن تكون األدلـة خطابيـة أ
وتؤدي يف نفس الوقت إىل تصور أو تصديق يقيني فهـو حـني 
: يذكر طرق االستدالل يف الرشع يقرر أهنا عىل أربعة أصـناف

 خاصة يف −)ألكثر الناس( مع أهنا مشرتكة –أن تكون : أحدها
ًاألمرين مجيعا, أعني أن تكون يف التصور والتصديق يقينية, مع 

 −يف رأيـه–هكذا يوصف الدليل , و.)٢٠٣(أهنا خطابية أو جدلية 
 . بأنه يقيني مع كونه خطابيا أو جدليا

وابن رشد من جهة ثانيـة يعلـن أن أدلـة الـرشع بجميـع 
ــا  ــة–أنواعه ــة وخطابي ــة وجدلي ــول −برهاني  هــي أهــل للقب
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والتصديق هبا من كل إنسان إال من رفضها ألمر خـارج عنهـا 
مــن وذلـك أن طبـاع النـاس متفاضــلة يف التـصديق فمـنهم "

يصدق بالربهان, ومنهم من يصدق باألقاويل اجلدلية تصديق 
ومـنهم مـن يـصدق باألقاويـل اخلطابيـة ... صاحب الربهان

وذلـك أنـه ملـا . كتصديق صاحب الربهان باألقاويل الربهانية
كانت رشيعتنا هذه اإلهلية قد دعـت النـاس مـن هـذه الطـرق 

ً عنـادا الثالث, عم التصديق هبا كل إنـسان, إال مـن جيحـدها
بلسانه, أو مل تتقرر عنده طرق الدعاء فيها إىل اهللا تعاىل إلغفاله 

 .)٢٠٤(لذلك من نفسه 
وهكذا بني ابن رشـد أن األدلـة القرآنيـة بأنواعهـا تولـد 
التصديق اليقيني لـسائر النـاس, ومـن مل يتحـصل لديـه منهـا 

إما جاحد معاند هلـا بلـسانه, وإمـا : اليقني فهو أحد شخصني
 عـدم التـصديق يف رفها, أو مل تقرر عنده, فـسبب يعشخص مل

احلالتني ال يرجع إىل طبيعة األدلة, وذلك مثل قول الغـزايل أن 
من ال تقنعه األدلة القرآنية فهو مريض, وال يقمعه إال الـسيف 

 . والسنان
ًأخريا, ممـا يـدلنا عـىل أن ابـن رشـد حـني جعـل األدلـة 

قصد هبا ذلـك املعنـى اخلطابية ضمن أنواع األدلة الرشعية مل ي
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الذي اصطلح عليه املناطقة وهو أهنـا التـي تنـتج الظـن أو مـا 
حيمل عىل الظن أنـه قـرر رصاحـة أن أدلـة الـرشع جتمـع بـني 

أهنا يقينية, وأهنا بـسيطة ال تركيـب فيهـا, ويف ذلـك : وصفني
 : يقول

وذلك أن الطرق الرشعية إذا تؤملت وجدت يف األكثـر "
أن : دمها أن تكـون يقينيـة, والثـاينأح: بني وصفني قد مجعت

 . تكون بسيطة غري  مركبة
أعني قليلة املقدمات, فتكون نتائجها قريبة من املقـدمات 

 .)٢٠٥("...األوىل
 
 
 

                                                           
F٢٠٥EאW١٤٩א،W،א٣א،٣٢K 



 − ١٣٠ −

 

 

 

 
 أبيض

 

 

 

 



 − ١٣١ −

 املبحث الثالث
 كفاية الرباهني القرآنية

ملا كانت األدلة التي اشتمل عليها القرآن الكريم جيتمع هلا 
السهولة والبساطة, والوضوح, وموافقة  خصائص −كام تبينا–

جلميع العقول, وأهنا قبل ذلـك أدلـة برهانيـة  الفطرة واملناسبة
يقينية, وال تثري من الشكوك مـا أثارتـه الطـرق الكالميـة, وال 
يرتتب عليها من اإللزامات ما التزم بـه   املتكلمـون أو ألزمـوا 

النـاس إىل به, فإهنا تكون بذلك كافية يف إثبات كل مـا حيتـاج 
معرفته واعتقاده, والتصديق به, سواء يف ذلك املوافق يف الدين 

 . واملخالف
ذلك هو ما قال به الكثريون من علامء املسلمني من سـائر 
الفرق والطوائف, بل إن بعضهم يذكر إمجـاع علـامء املـسلمني 
من مجيع الطوائف عىل ذلك, وأن القـرآن يفيـد معرفـة األدلـة 

غري ظن وال تقليد, وكام أن املـتكلم ينظـر يف من (عىل العقيدة 
كتب شيخه ليتعلم منها األدلة من غري تقليد غريه, فكذلك من 
نظر يف القرآن يتعلم منـه األدلـة مـن غـري تقليـد, بـل القـرآن 
العظيم هو الذي منه تعلم املتكلمون النظـر, لكـنهم غـالوا يف 

كور يف كتـاب النظر, ومل يقترصوا عىل القدر الكايف النافع املـذ



 − ١٣٢ −

 .)٢٠٦() اهللا تعاىل
وقد مر بنا كالم الكندي يف ذلـك, كـام وقفنـا عـىل كـالم 
الغزايل وابن  رشـد يف كفايـة الرباهـني القرآنيـة لكـل النـاس 

لألكثرية  من اخللـق, ولألقليـة مـنهم, وهـم : ونفعها للجميع
أهل اجلدل, وللخواص وهم أهل صناعة الربهـان, ونـضيف 

أبا احلسن قد قرر هذا املعنـى يف رسـالته هنا أن شيخ األشعرية 
ويف غـري موضـع مـن . )٢٠٧("يف استحسان اخلوض يف الكـالم"

كتبه األخر . 
ًوممن أكد ذلك من أئمة األشعرية أيضا اجلويني والـرازي 

كل هؤالء يرون أن الدالئل الواردة يف علـم الكـالم . واألجيي
. )٢٠٨(ريم لالحتجاج عىل مسائل العقيدة مأخوذة من القرآن الك

لقـد اختـربت الطـرق ": وقد سجل الـرازي يف وصـيته قولـه
الكالمية فام رأيت فيها فائدة تساوي الفائـدة التـي وجـدهتا يف 

كام قارن بني أدلـة املتكلمـني وبـراهني . )٢٠٩("...القرآن العظيم
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 . وانتهى إىل القول"أقسام اللذات"القرآن الكريم يف كتابه 
املناهج الفلسفية, فام رأيتها لقد تأملت الطرق الكالمية و"

ًتشفي عليال, وال تروي غليال, ورأيت أقـرب الطـرق طريقـة  ً
, )٢١٠("ومن جرب مثل جتربتي, عـرف مثـل معرفتـي... القرآن

 أن الكل أقر بأنـه ال "األربعني" يف كتابه "الرازي"كذلك ذكر 
يمكن أن يزاد يف تقرير الدالئل عىل ما ورد يف القـرآن, وذلـك 

 الذي ذكره الغزايل يف األصل األول من الركن األول هو املعنى
وأوىل مـا يستـضاء لـه مـن ":  يف قولـه"الرسالة القدسية"من 

األبواب, ويسلك من طريق النظـر واالعتبـار مـا أرشـد إليـه 
 .)٢١١("القرآن, فليس بعد بيان اهللا بيان

ولو رحنا نستقيص ما قاله املعتزلة والشيعة يف ذلك لطـال 
ويكفينا أن نشري هنا إىل رأي واحـد مـن املـشاهري يف بنا املقام, 

كل من هاتني الطائفتني, فمن أئمـة الـشيعة اإلمـام حييـى بـن 
أن أكثـر القـرآن " : "التمهيـد"محزة, وقد ذكر يف أوائل كتابـه 
ولنذكر آية واحدة ليقـاس ... مشتمل عىل ذكر األدلة ورشحها

َ﴿ أومل ير: هبا الباقي, وهي قوله تعاىل َ َْ َ َ اإلنسَ ْ ِ ْ أنا خلقناه من ُنـ!ـْ ُِ َ ْ َ َ َّ َ
ٌنطفة فإذا هو خصيم مبني ﴾ إىل آخر السورة, فاهللا تعاىل حكى  ِ ُ ٌ ِ َ َ ُ َ َ َ ِْ ٍ ُ
يف هذه اآلية إنكـار املنكـرين لإلعـادة, وقـرر وجـه شـبههم, 
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وأمـا اآليـات ... وأجاب عن كل واحدة منها بجـواب خيـصه
والــرد عــىل الدالــة عــىل إثبــات الــصانع, وصــفاته, والنبــوة, 

 .)٢١٢("منكرهيا, فأكثر من أن حتىص
وممن قرر ذلك من املعتزلة القايض عبد اجلبار الـذي ذكـر 

 أن من دليل إعجـاز القـرآن أنـه "املحيط"يف املجلد الرابع من 
ًاتفق فيه أيضا استنباط األدلة التي توافق العقول, وموافقة ما "

حيـريهم, تضمنه ألحكام العقل عىل وجه يبهر ذوي العقول, و
فإن اهللا سبحانه ينبه عـىل املعـاين التـي يـستخرجها املتكلمـون 
بمعاناة وجهد بألفاظ سهلة قليلة, حتتوي عىل معان كثرية, كـام 
ِذكره عز وجل يف نقض مذاهب الطبيعيني يف قوله تعاىل ﴿ ويف  َ

ٌاألرض قطع متجاورات ﴾ َ ُ ِْ َ ٌَ َ ِ ِ َ ويف اآليات التي ذكرها يف نفي . )٢١٣(ْ
 .)٢١٤("يف غري ذلك من األبواب التي ال تكاد حتىصالثاين, و

ًوأخريا, فإن موقف أصحاب الـسنن والفقهـاء وغـريهم 
من أنصار السلف معروف مشهور ال حيتاج إىل إيـضاح, ومـع 
ذلك, ولكي يتأكد لنا ما نقـل مـن إمجـاع املـسلمني عـىل هـذه 

ًاملسألة نسوق شيئا قليال مما ذكره أعالم هذه املدرسة ً . 
إن ما عند أئمـة ": ء اإلمام ابن تيمية الذي يقولمن هؤال

                                                           
F٢١٢E،١٩אK 
F٢١٣EאאאאK 
F٢١٤EאאאW،א٢١،

،א٩٣K 



 − ١٣٥ −

 مـن الـدالئل العقليـة عـىل − أهل الكـالم والفلـسفة–النظار 
املطالب اإلهلية, فقد جاء القرآن بام فيهـا مـن احلـق, ومـا هـو 
أكمل وأبلغ منها عىل أحسن وجه, مـع تنزهـه عـن األغـاليط 

 .)٢١٥("الكبرية املوجودة عند هؤالء
بـني مـن األدلـة "أن اهللا سبحانه وتعاىل ويؤكد ابن تيمية 

العقلية التي حيتاج إليها يف العلم بذلك مـا ال يقـدر أحـد مـن 
هؤالء قدره, وهناية ما يذكرونـه جـاء القـرآن بخالصـته عـىل 

 .)٢١٦("أحسن وجه
:  إذ قـال"بدائع الفوائد"وذلك ما أكده ابن القيم يف كتابه 

ًا وافيا, اطلعت فيـه ًوإذا تأملت  القرآن وتدبرته, وأعرته فكر"
من أرسار املناظرات, وتقرير احلجج الصحيحة وإبطال الـشبه 
ْالفاسدة, وذكر النقض, والفرق, واملعارضة, واملنـع, عـىل مـا  َ

 .)٢١٧("يشفي ويكفي ملن برصه اهللا, وأنعم عليه بفهم كتابه
يتضح مما سبق صحة ما ذكره البعض من إمجاع العلامء من 

ية الرباهـني القرآنيـة يف إثبـات مـسائل مجيع الطوائف عىل كفا
العقيدة وأنه ما من برهان وداللـة وتقـسيم يبنـى مـن كليـات 
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املعلومات العقلية والسمعية إال وكتاب اهللا قد نطق بـه, لكـن 
 .)٢١٨(أورده عىل عادة العرب دون دقائق طرق املتكلمني 
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 ةــامتـاخل
 . ز يف كلامتإن ما يمكن استخالصه من هذا البحث يوج

ً إن طرق االسـتدالل الكالميـة مل تلـق قبـوال لـد :أوهلا
الكثرة الغالبة من علامء املسلمني من خمتلف املدارس, سواء يف 
ذلك الفالسـفة والـصوفية والـشيعة, ال سـيام الزيديـة, وإنـام 

فضال عـن الفقهـاء واملحـدثني ونـارصي –رفضها كل هؤالء 
 تفتقد −لك يف املبحث األولكام تبينا ذ– ألهنا −مذهب السلف

صفة الربهان اليقيني كـام حيـددها أهـل صـناعة الربهـان, وال 
تنحو منحى الطرق التي جاء هبا الـرشع للربهنـة عـىل أمهـات 
مسائل الدين وأصوله, وألهنا تنتهي إىل تفريعـات وتقـسيامت 
ودقائق يعجز عن فهمها اخلـواص فـضال عـن مجهـور البـرش 

ع باخلطاب, وهي فوق ذلـك قـد أدت الذين توجه إليهم الرش
 .إىل نتائج خطرية بالنسبة للمسلمني, وبالنسبة للدين ذاته

ًوال نحــسب أحــدا يــدانيهم خــربة  – إن املتكلمــني :ًثانيــا
 قــد اعرتفــوا بعــدم نفعهــا ورجــع −ًبــصناعة الكــالم وفهــام لــه

 −مشاهريهم إىل األخذ بمنهج القرآن, بل أعلن بعضهم رصاحة
 .  حتريم االشتغال بالكالم−هور السلفينيكام أعلن ذلك مج

 أن القرآن الكريم قد بـني مـسائل العقيـدة وبـرهن :ًثالثا
عليها برهنة عقلية عىل وجه يبهـر ذوي العقـول وحيـريهم كـام 



 − ١٣٨ −

جاء يف تعبري املتكلمني أنفسهم, وأن براهينـه تتـسم بالـسهولة 
والبساطة والوضـوح وتـؤدي إىل اليقـني العقـيل, وال يرتتـب 

ليها من الشبه واإللزامات ما ترتب عىل طرق املتكلمـني ممـا ع
ًفرق كلمة املسلمني وشتت مجعهـم, وجعلهـم فرقـا وأحزابـا  ً
ترمي كل منها األخر بالكفر أو تنسبها إىل الفسق واالبتداع, 
ًفضال عام حكم به بعضهم عـىل عـوام املـسلمني بـالكفر, كـام 

 الربهنـة يف مـنهج"فصلنا القول يف ذلـك عنـد احلـديث عـن 
 .  وعند عرضنا ملوقف املتكلمني منه"القرآن

 وإذا كنــا يف أمــور حياتنــا نقــدم يف كــل يشء رأي :ًرابعــا
أصحاب اخلربة فيه, وال نستمع ملتخـصص يف علـم أو فـن إذا 
حتدث يف غـري ختصـصه, وإذا كـان املتكلمـون هـم أصـحاب 

ل إىل اخلربة احلقيقية يف الطرق الكالمية, وكان رأهيم فيهـا يـص
حد إعالن فساد االستدالل هبا, والنهي عن االشتغال هبا, بـل 
وحتريمها, إذا كان ذلك كذلك مل يكن مما يسيغه العقل أن تظل 
بعض معاهدنا وجامعاتنا يف تعليم شبابنا عقيدهتم مـن خـالل 
ميدان يبدو أمامهم كساحة قتال بني املعتزلة واألشعرية, أو بني 

ألشـعرية واملاتريديـة, أو حتـى بـني هؤالء والشيعة, أو بـني ا
 !!املعتزلة واملعتزلة وبني األشعرية واألشعرية

فهل يستطيع شـاب أن خيـرج مـن هـذه املعـارك بعقيـدة 
سليمة مربأة من الشبهات? وهل يستطيع مسلم هذا العرص أن 
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ينافح عن عقيدته هبذه األساليب التي مل تعد  تناسب متطلبات 
  وطموحاته العلمية? العقل املعارص واكتشافاته

ربام يصح القول بأن هذه األساليب قامت بدور خطري يف 
الدفاع عن العقيدة يف مواجهة امللحدين, نعـم قـد يـصح هـذا 
لكن عندما كانت هي ذاهتا اسـتجابة ملتطلبـات البيئـة, وتلبيـة 

 . حلاجات العقل, ومعنى ذلك أهنا كانت مناسبة لعصورها
ف العقـل فيـه آفـاق لكن يف هـذا العـرص الـذي استـرش

الكواكب والنجوم, وأوشك العلم فيـه أن يـصبح هـو الـسيد 
عىل اإلنـسان, مل تعـد هـذه الطـرق مناسـبة وال كافيـة إلقنـاع 
املخالفني, فاملجادل يف هـذا العـرص ال يقنعـه إال احلجـة التـي 

 . تقوم عىل لغة العلم وتعتمد عىل فتوحاته
 الكــون, ويف القــرآن الكــريم ومــا تــضمنه مــن آيــات يف

واخللق وأطواره وغري ذلك يوجد املدخل احلقيقـي إىل احلجـة 
العلمية التي تناسب روح العرص, وكل عرص, وإذا كان الكثري 
من مفكرينا اليوم يغفلون هذه احلقيقة, فإن املفكرين القـدامى 
من املسلمني تنبهوا إليها, وانطلقوا هبدي القـرآن وإرشـاده إىل 

نـالوا هبـا مـن تقـدير األصـدقاء استشكاف نظريـات علميـة 
واألعداء ما هم أهل له, وأرغموا تاريخ العلم عىل أن خييل هلم 

 . مكانة عالية بني رواد العلم, إن مل تكن يف مقدمتهم
 تم بعون اهللا تعاىل وتوفيقه
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 أبيض
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 عــــاملراج
 :  املراجع العربية−أ

 ).هـ٣٢٤أبو احلسن عىل بن إسامعيل ت( األشعري  
حتقيق الدكتور فوقية حممود الطبعة الثانية, دار الكتـاب, . اإلبانة−

 . م١٩٨٧القاهرة سنة 
منـشور ضـمن : رسالة يف استحـسان اخلـوض يف علـم الكـالم−

 مذاهب اإلسالميني للدكتور عبد الرمحن بدو. 
  ).هـ٤٣٠أبو نعيم أمحد بن عبد اللهت (األصفهاين  

 . م١٩٧١−هـ ١٣٩١ة بمرص سنة ط دار السعاد. حلية األولياء−
 ). الدكتور زاهر عواض( واألملعي 

−هــ ١٤٠٠مناهج اجلـدل يف القـرآن الكـريم, ط الثانيـة سـنة −
 . م١٩٨٠

 ). الدكتور أمحد فؤاد( األهواين 
 . م١٩٦٥طبعة دار املعارف . أفالطون−
 ). ٢٦(سلسلة أعالم العرب . الكندي فيلسوف العرب−

 ).هـ٧٥٦ عبد الرمحن بن أمحد تعضد الدين(  اإلجيي 
 . هـ١٣٢٥املواقف برشح اجلرجاين ط السعادة بمرص سنة −

 ).الدكتور عبد الرمحن( بدوي 



 − ١٤٢ −

 . م١٩٦٩ربيع الفكر اليوناين, الطبعة الرابعة, النهضة املرصية −
  ).هـ٧٩٢جالل الدين حممد بن أسعد ( التفتازاين  

 . ـه١٣٢٦رشح العقائد النسفية ط احللبي سنة 
  )حممد أعىل بن عىل الفاروق ( التهانوي  

 . هـ١٣١٧كشاف اصطالحات الفنون ط القسطنطينية سنة −
 ). شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم( ابن تيمية 

. حتقيق الـدكتور حممـد رشـاد سـامل. درء تعارض العقل والنقل−
−. هــ١٣٩٩الطبعة األوىل, جامعة اإلمام حممد بن سعود سنة 

  .م١٩٧٩
 . الرد عىل املنطقيني, دار املعرفة للطباعة والنرش, بريوت−

 :  اجلامي
طبعـة احللبـي ) ذيل عىل أساس التقديس للرازي(الدرة الفاخرة−

 . م١٩٢٥
 : اجلرجاين 

 . م١٩٣٨ −هـ١٣٥٧التعريفات طبعة البايب احللبي سنة −
 ) املرحوم الدكتور حممد كامل( جعفر 
بعـة األوىل, دار املعـارف بمـرص سـنة الط. من الرتاث الـصويف −

 . م١٩٧٤
 )الدكتور( جالل رشف 

خــصائص احليــاة الروحيــة يف مدرســة بغــداد طبــع دار الفكــر −



 − ١٤٣ −

 . م١٩٧٧اجلامعي سنة 
  ).هـ٥٩٧مجال الدين أبو الفرج املتوىف سنة (ابن اجلوزي  

صفوة الصفوة, حتقيق حممود فاخوري, ط األوىل, دار الوشاحي −
 . م١٩٧٣بحلب سنة 

 ):هـ٤٧١إمام احلرمني أبو املعاىل عبد امللك بن عبد اهللا ت( اجلويني  
الشامل يف أصول الدين, اجلزء األول, حتقيـق هلمـوت كلـوبفر −

 . م١٩٥٩مطبعة دار العرب سنة 
  ).أبو سعيد(اخلراز  

 الطريق إىل اهللا حتقيق الدكتور عبد احلليم حممـود ط دار الكتـب −
 . م١٩٧٥ احلديثة بمرص سنة

 ). ٨٠٨عبد الرمحن بن حممد ت(  ابن خلدون 
 . املقدمة ط دار الفكر−

 )هـ٣٠٠أبو احلسن عبد الرحيم ت(  اخلياط 
 . م١٩٥٧االنتصار, املطبعة الكاثوليكية, بريوت سنة −

 ). الدكتور حممد عبد اهللا(دراز  
 . هـ١٣٨٩النبأ العظيم, الطبعة األوىل, السعادة, القاهرة سنة −

  :دي بور 
تاريخ الفلسفة يف اإلسالم, ترمجـة الـدكتور أبـو ريـدة, ط جلنـة −

 . م١٩٣٨التأليف والرتمجة والنرش, القاهرة سنة 



 − ١٤٤ −

  ).هـ٦٠٦فخر الدين املتوىف سنة (الرازي  
املطالب العالية حتقيق الدكتور أمحـد الـسقا, الطبعـة األوىل, دار −

 . م١٩٨٧هـ ١٤٠٧الكتاب العريب, بريوت سنة 
 .  مفاتيح الغيب ط اخلريية, القاهرة−

 ). اإلمام بدر الدين حممد بن عبد اهللا( الزركيش 
الربهان يف علوم القرآن, حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم, الطبعة −

 .  جملدات٤م ١٩٨٠ −هـ١٤٠٠الثالثة, دار الفكر سنة 
 ). الدكتور( زكي نجيب حممود 

 . م١٩٥١الرتمجة والنرش سنة املنطق الوضعي, ط جلنة التأليف و−
 )هـ ٥٣٨أبو القاسم جار اهللا حممود بن عمر ت (  الزخمرشي 

 −هــ١٣٩٧الطبعة األوىل, دار الفكـر العـريب سـنة ... الكشاف−
١٩٧٧ . 

 ). تاج الدين بن عىل (  السبكي 
 . هـ١٣٢٤الطبقات الكرب, ط القاهرة سنة −

 :  السلمي
دين رشيبـة, الطبعـة األوىل, دار طبقات الصوفية, حتقيق نـور الـ−

 . م١٩٥٣الكتاب العريب بمرص سنة 
 :  السهروردي

عوارف املعارف, حتقيق الدكتور عبـد احللـيم حممـود, وحممـود −



 − ١٤٥ −

 . م١٩٧١الرشيف ط السعادة سنة 
 ) أبو عىل احلسني بن عبد اهللا (  ابن سينا 

ة اإلشارات والتنبيهـات, حتقيـق الـدكتور سـليامن دنيـا, الطبعـ−
 . م١٩٦٨سنة . الثانية, دار املعارف القاهرة

اهلداية, حتقيق الدكتور حممد إسامعيل عبـده, ط مكتبـة القـاهرة −
 . احلديثة

 ) هـ٩١١جالل الدين عبد الرمحن بن حممد ت(  السيوطي 
إعجاز القرآن, حتقيق عيل حممـد البجـاوي, القـسم األول ط دار −

 . م١٩٦٩الفكر العريب سنة 
نون يف مناقب العـارف بـاهللا ذي النـون, خمطـوط بـدار الرس املك−

 . ح٢٠٨٩١الكتب املرصية حتت رقم 
صون املنطق, حتقيق الدكتور عيل سامي النشار ط اخلانجي سـنة −

 . م١٩٤٧
 ) هـ١٢٥٠أبو عىل حممد بن عىل بن حممد ت(  الشوكاين

 . إرشاد الفحول, ط دار املعارف بريوت−
 ). الدكتور أمحد( صبحي 
 . م١٩٧٦ علم الكالم, الطبعة الثانية, دار الكتب اجلامعية سنة يف−

 ). حممد بن إبراهيم الوزير( الصنعاين 
إيثار احلق عىل اخللق نرشة رشكـة الكتـب العربيـة بمـرص سـنة −

 . هـ١٣١٨
املعاهد . ترجيح أساليب القرآن عىل أساليب املبتدعة واليونان ط−

 . هـ١٣٤٩األزهرية سنة 



 − ١٤٦ −

 )  أبو نرص عبد اهللا الرساج( الطويس 
اللمع, حتقيق الـدكتور عبـد احللـيم حممـود وطـه رسور, ط دار −

 . هـ١٣٨٠الكتب احلديثة بمرص سنة 
 )هـ٣٨١أبو احلسن حممد بن يوسف ت(  العامري 

اإلعالم بمناقب اإلسـالم, حتقيـق الـدكتور أمحـد غـراب ط دار −
 . م١٩٦٧الكتاب العريب سنة 

 ).  حممد عاطفالدكتور( العراقي 
 . م١٩٦٨ط دار املعارف . النزعة العقلية يف فلسفة ابن رشد−

 ). هـ٥٠٥أبو حامد ت( الغزايل 
 . م١٩٥٧إحياء علوم الدين ط احللبي سنة −
املنقذ من الضالل حتقيق الـدكتور عبـد احللـيم حممـود, الطبعـة −

 . ١٩٥٥الثانية, األنجلو املرصية سنة 
 . م والزندقة, جمموعة القصور العوايلفيصل التفرقة بني اإلسال−
 . ضمن جمموعة القصور العوايل. إجلام العوام−
 . القسطاس املستقيم, ضمن جمموعة القصور العوايل−

 ) هـ٣٣٩أبو نرص ت (  الفارايب 
 . إحصاء العلوم, حتقيق الدكتور عثامن أمني−

 ). الدكتور مهدي( فضل اهللا 
 . م١٩٧٩الثانية, بريوت سنة مدخل إىل علم املنطق, الطبعة −

 ). هـ٤٠٠عبد الكريم املتوىف سنة ( القشريي 
الرسالة القشريية, حتقيق الـدكتور عبـد احللـيم حممـود وحممـود −



 − ١٤٧ −

 . الرشيف ط دار الكتب احلديثة
 ). الدكتور راجح( كردي 
 . نظرية املعرفة بني اإلسالم والفلسفة, دكتوراة بكلية دار العلوم−

 ). هـ٣٨٠أبو بكر حممد بن إسحاق املتوىف سنة  ( الكالباذاي
التعرف ملذهب أهل التصوف حتقيق الدكتور عبد احلليم حممـود −

 . م١٩٦٠ط احللبي سنة . وطه رسور
 )أبو يوسف يعقوب (  الكندي 
دار : الرسائل حتقيق الدكتور أبو ريدة, وقد رجعنا إىل الطبعتـني−

 . م١٩٧٠نية سنة , والطبعة الثا١٩٥٠الفكر العريب سنة 
 ). هنري( كربان 
تاريخ الفلسفة اإلسالمية ترمجة نصري مـروي وحـسن قبـيس ط −

 . م١٩٦٦بريوت 
 ). هـ٢٤٣أبو عبد اهللا احلارث بن أسد املتوىف سنة ( املحاسبي 

الرعاية حلقوق اهللا حتقيق الدكتور عبد احلليم حممود وآخر ط دار −
 . م١٩٧٠الكتب احلديثة سنة 

 . م١٩٧١. حلب. حتقيق عبد الفتاح أبو غدة. ملسرتشدينرسالة ا−
 ). الدكتور إبراهيم بيومي( مدكور 
يف الفلسفة اإلسالمية منهج وتطبيق الطبعـة الثالثـة دار املعـارف −

 . م١٩٧٦بمرص سنة 
 : الشيخ مصطفى عبد الرازق*

 . م١٩٤٤متهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية ط مرص سنة −



 − ١٤٨ −

 ). هـ١١٠٨ املهدي اليمني املتوىف صالح بن( املقبيل 
مكتبـة دار . العلم الشامخ يف تفضيل احلق عىل اآلبـاء واملـشايخ−

 . م١٩٨١البيان سنة 
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