
1 
 

 
 



2 
 

 مــتقدي
                                                       القرآن الكرمي موعظة  وشفاء  وهد ى ورمحة  وبرهاًن  وبصائر  تعاىل كتابه سبحانه و أنزل هللا 

 .                                       وروح ا ونور ا وتبياًن  وتفصيًل  لكل   شيء
                                                                        وقد بل غ املصطفى األمني صلى هللا عليه وسلم حروفه ومبانيه، كما بل غ وشرح حدوده 

ا        حياتي ا                                                                           ومعانيه، وترمجه اجليل الذهيب الصحابة الكرام رضي هللا عنهم واقع ا عملي ا وأمنوذج ا ،       فريد 
وبه  صدرون من كتاب هللا تعاىل وإليه يرجعون،أهل السنة واجلماعة على هنجهم، يمث سار 

                                                                             حيكمون وإليه يتحاكمون، يعملون مبحكمه، ويؤمنون مبتشاهبه، ويصد قون أبخباره، ويذعنون 
                                                                      ألوامره، ويسل  مون ألحكامه، حىت نبتت يف اإلسًلم نوابت ضعف إمياهنا، وقل يقينها 

، وابتغت احلق وسنة نبيها صلى هللا عليه وسلم واستحكمت شبهاهتا، فأعرضت عن كتاب رهبا
بني العقل                                                                عرفة يف غري ما أنزل هللا تعاىل، وكان من هؤالء من افتعل أزمات  حاد ة  والعلم وامل

                                                           منصب القاضي، وأنزل الوحي منزلة املت هم، فانربى العلماء لرد    إىلفع العقل فيها            والوحي، ر  
      نجي .                                            كان منهم اإلمام الفقيه احملد  ث أبو عبد هللا البوشو هذا االنصراف، وتقومي هذا االحنراف، 

                                                                              وقد اختار مركز سلف للبحوث والدراسات هذه الكلمة من هذا اإلمام يف ذم   علم الكًلم؛ 
                                                                                      ليقدمها للقراء الكرام بياًن  من إمام فاضل من أهل القرون الفض لة حول علم الكًلم الذي ظهر 

ا ومنهج                                                                            يف عصر هذا اإلمام وقبله بقليل، ليشك  ل إحدى حواجز العزل بني األمة وبني وحي رهب   
 سلفها رضي هللا عنهم.

                                                                               وقد قام األستاذ الدكتور لطف هللا خوجه مشكور ا ابلتعليق على هذا النص مبا جيل  ي فرائده 
                                 ويكشف غوامضه، نفع هللا به ومبا قد م.

 
 :البوشنجي ملإلما موجزةترمجة 

أبو عبد هللا، حممد بن إبراهيم بن  ،اإلمام العًلمة، احلافظ، ذو الفنون، شيخ اإلسًلمهو 
سعيد بن عبد الرمحن بن موسى العبدي، الفقيه املالكي، البوشنجي، شيخ أهل احلديث يف 

 عصره بنيسابور. 
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مسع اإلمام أمحد وسعيد بن منصور وغريمها من ،         ا وغراب             وارحتل شرق   هـ،204سنة  ولد
فن من فد ،هـ291وتويف يف غرة احملرم سنة  د صيته.                   ف، وسار ذكره، وبع       وصن   ومجع الكبار،

 .(1)الغد، وصلى عليه ابن خزمية
  

                                                           

 .( وما بعدها581 /13سري أعًلم النبًلء )ينظر:  (1)
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 (1)          نص  املقالة

 قال رمحه هللا:
 الواجب على مجيع أهل العلم واإلسًلم: )

 .(1)أن يلزموا القصد لًلتباع -
وأن جيعلوا األصول اليت نزل هبا القرآن وأتت هبا السنن من الرسول غاايت للعقول، وال  -

  .(2)العقول غاايت لألصولجيعلوا 
ويباين بني  ،فإن هللا عز وجل ورسوله صلى هللا عليه وسلم قد يفرق بني املشتبهني -

 .(3)ا وبلوى وحمنة      تعبد   اجملتمعني يف املعقول؛

                                                           

 طبعة مكتبة الغرابء األثرية. – 356-347 /4ذم الكًلم وأهله  اقها أبو إمساعيل اهلروي يف كتابهس( 1)
. وهذا د السنة وطريقة السلف الصاحل أهل القرون املفضلة                 واالتباع هو: تقل  القصد هو: التوسط واالعتدال.  (1)

روى البخاري بسنده: قال صلى هللا عليه  من أهل اإلسًلم. ةواخلاص ةالعامطلب إىل             يف الدين. ي   أصل
 .((والقصد القصد تبلغوا))وسلم: 

تقدمي النصوص والكليات الشرعية على العقل عند توهم املعارضة: أصل يف الدين. وليس العكس كما يفعله  (2)
أهل الكًلم والفلسفة؛ ألن التعبد والطاعة جاء للنص ال للعقل، قال تعاىل: }إمنا كان قول املؤمنني إذا دعوا 

م املفلحون{. }والراسخون يف العلم يقولون إىل هللا ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا مسعنا وأطعنا وأولئك ه
 آمنا به كل من عند ربنا{.

لكن ذلك على جهة االستثناء ال األصل، فاألصل اجلمع بني املشتبهات والتفريق بني خًلف ما يبدو؛  (3)
أم  ،ولو مل يدركوا املعىن قدرههل يسلمون هلل أمره و  ؛ لينظرالعبادلبلوى وامتحان ل رمبا خالفو املفرتقات، 

منها: ، ولذلك أمثلة،  يف أحوال                 ، ومجع بني املفرتقني             ني املشتبهني  ب    ق      فر  ؟ فطلبا جلواب معقول جيادلون
تخصيص النيب صلى هللا عليه وسلم ابلوصال، والتزوج أبكثر من أربعة، ـختصيصه ابحلكم أفرادا دون غريهم، ك

سوية بني املكلفني، لكن ههنا ابين وفارق فاألصل يف األحكام الشرعية: الت .ومنع نكاح زوجاته من بعده
، مبا أبدى به متيز النيب صلى هللا عليه وسلم. ويف الفرق: حترميه على قوم ما أحله آلخرين، تتعلق ابلنبوة حلكمة

يف  السًلم، فافرتقا سليمان عليه يف شريعةوالعكس. كما يف التماثيل حرمت على األمة احملمدية، وأحلت 
واإلميان مع ترك االعرتاض واجلدل، وهذا ويف هذا امتحان واختبار للتسليم  .يف املعىن مامع اجتماعه احلكم

وعلى القول اآلخر كذلك؛ إذ يبقى التشابه يف املعىن مقتضيا  ".لنا أن شرع من قبلنا شرع" ـ:ى القول ببناء عل
 الختًلف احلكم.
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أو تنفر منه نفسه، وينأى عنه  ،ومىت ورد على املرء وارد من وجوه العلم، ال يبلغه عقله -
وقف عنده، واعرتف ابلتقصري عن إدراك علمه، وابحلسور  :فهمه، وتبعد عنه معرفته

 .(4)عن كنه معرفته
أن هللا عز وجل ورسوله صلى هللا عليه وسلم لو كشف عن علة ذلك احلادث،  :ويعلم -

 .(5)ألدركته عقولنا :وأابن وأوضح عن سببه، وعن املراد من خمرجه
بده أاتًن مكشوفا بيانه، ولو كان كل ما أتى به احلكم من هللا عز وجل واألمر بتع -

 .(6)حمنة موضحة علته، مل يكن للعباد بلوى وال
م       ليسل   مور والفروض اليت ال تكشف عللها؛وإمنا احملن الغًلظ والبلوى الشديدة لأل -

 .(7)العباد هلا تسليما، ويقفوا عندها إمياًن

                                                           

خًلف قول أهل الكًلم، وأن أهل اإلميان هلم التسليم فيه توكيد: أن مسائل الدين فيها ما ال يدركه العقل،  (4)
أو التعارض ما بني العقل والنقل، قال: }أفًل يتدبرون القرآن ولو كان من  املطلق، مع اعتقاد عدم التناقض

العقل حتار فيه العقول، ال مبا حتيله. فعند غري هللا لوجدوا فيه اختًلفا كثريا{، فالشريعة كما قيل: أتيت مبا 
 .ال الكمال كل شيء؛ إذ جبل على النقص  هه مانع من إدراك       ، وحد  واملخلوق حمدودوق، خمل

حلقيقة اإلميان ابلغيب، الذي  ا     نفي   األخبار واألوامريف ما حلقائق إدراك العقل يف ؛ ألن ينايف احلكمةوذلك  (5)
معناه: التسليم ملا ال يبلغ العقل معرفة حقيقته. فهذا التسليم يعرب عن يقني وتصديق اتم خبربه وأمره، فهو 

 اإلميان ابلغيب الذي عليه مدح املؤمنون: }يؤمنون ابلغيب{. 
وساوس، فاملؤمن يلجأ إىل فيداخل النفس شكوك و  تعذر انكشاف حقيقة األمر للعقل؛ البلوى تكون يف (6)

املفتون يظل يتطري ، فينجح يف االختبار، و ، فيعود ابلكلية على اجلزئيةإميانه، ويستند إليه يف نفي الوساوس
لو كان كل ما يف الدين مدركا،  ،هذا التمحيص منتففابهلل.  الكلية الكربى: التسليم إمياًن بوساوسه، وينسى

 سرتيب.فًل يتميز املؤمن من املنافق وامل
فالعلل منها املعلومة، ومنها غري املعلومة، هذا يف األحكام، فاملسلك فيها السمع والطاعة يف كل حال:  (7)

، فهي غيب ال يدرك كنهها، والقدر وحنوها }مسعنا وأطعنا{. أما األخبار املتعلقة ابهلل تعاىل واليوم اآلخر
 املعىن: }آمنا به كل من عند ربنا{.فاملسلك فيها: التفويض يف الكيفية مع إثبات 
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أن واجبا يف كل ما سأل  ان الذي سبق إليه فكر العقول منا:ك  (8)ولوال ما وصفناه -
ليزداد  ن جييبه، وأن ينزل عليه فيه شفاء؛رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ربه عز وجل أ

 .(9)الناس به علما، ومللكوته فهما
رسول وسأل فقد سألوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ؛(01)ولسنا نرى األمر كذلك -

فما أجابه، قال هللا عز وجل:  ربه عز وجل عن الروح،هللا صلى هللا عليه وسلم 
 .}ويسألونك عن الروح قل الروح أمر ريب وما أوتيتم من العلم إال قليًل{

وعلى ذلك خالف ربنا بني ما أنزل من شرائعه، وإعًلم دينه، ومعامل فروضه وعباداته 
يف األمم اخلوايل، فأحل لطائفة ما حرمه على أمة، وحرم على أمة ما أطلقه لغريها من 

  .، وحظر على آخرين ما أابحه ملن سواهمأمة
 والزبور ها يف أحكامه، كالتوراة واإلجنيلوكذلك األمر فيما أنزل من كتبه، وخالف بين

ليسلم املوفق منهم ألمره وهنيه، وينكص ؛ وصحف من مضى من الرسل والفرقان
 .(11)املتفرقنياملخذول فيهم على عقبيه، نفارا من التفريق بني اجملتمعني، ومن اجلمع بني 

                                                           

 من أن األصل: وجوب التسليم هلل تعاىل فيما أخرب وحكم، مما مل يعرف كنهه وعلته. (8)
لو كان يف ذلك زايدة إميان وفهم واعتبار،  ،جوااب هللا تعاىل قادر أن يعطي لكل مبهم تساءل عنه العقلو (9)

د وال يصلحهم إال التسليم أصالة، مث يعطون من الفهم ما لكن وجه األمر ليس على هذا؛ فًل يصلح للعبا
 منه، فهو سبحانه أعلم حبال اإلنسان: }أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري{. يكمل إمياهنم ويزيدهم

 أن يلقوا جوااب على كل مبهم. (10)
وهذا حال مستثىن، وإمنا  .من أنه رمبا فرق بني املتشاهبني، ومجع بني املفرتقني ؛تلك أمثلة على ما تقدم (11)

األصل: اجلمع بني املتشاهبني، والتفريق بني املفرتقني: }كتاب أحكمت آايته مث فصلت من لدن حكيم 
الواحدة،  خبري{، }هللا نزل أحسن احلديث كتااب متشاهبا مثاين{. فقد خالف بني شرائع األنبياء يف املسألة

، كمسألة: السجود للمخلوق، أذن به للمًلئكة يف حق آدم عليه السًلم، وأابحه يف شريعة      وحر مفأحل 
يوسف عليه السًلم، وحرمه يف الشرعة احملمدية. ومسألة: صنع التماثيل: أبيح يف شريعة داود وسليمان 

                                              )أ ع ط يت  َخ  س ا مل   يـ ع ط ه ن  أ ح د  م ن  عليهما السًلم، وحرم علينا. ومثل ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم: 
د ا و ط ه ور ا، ف أ مي    ري ة  ش ه ر ، و ج ع ل ت  يل   األ  ر ض  ك ل ه ا م س ج  لر ع ب  م س                       ا ر ج ل  م ن  أ م يت                                                                                                                            األ  ن ب ي اء  قـ ب ل ي: ن ص ر ت  اب 

ل ت  يل الغن ، و أ ح  ة  فـ ل ي ص ل                                                                                               ائم، و مل   حت  ل  أل  ح د  قـ ب ل ي، و أ ع ط يت  الش ف اع ة ، و ك ان  الن يب   يـ بـ ع ث  إ ىل                                                       أ د ر ك ت ه  الص ًل 
 .متفق عليه (                                             قـ و م ه  خ اص ة ، و ب ع ث ت  إ ىل  الناس عامة

كذلك التخصيص ابحلكم ألًنس دون غريهم، وهم أبناء شريعة واحدة: فأذن أليب بكر رضي هللا عنه: إبقاء 
إىل املسجد، وقال: )ال يبقني يف املسجد ابب إال سد إال ابب أيب بكر(. البخاري. كذلك رضاع اببه 
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يف االتباع والتقليد ملا أمروا به، واإلعراض عن  :وعلموا أن السًلمة فيما أنزل عليهم -
طلب التكييف فيما أمجل هلم، وعن الغلو واإليغال يف التماس بنهاايهتا، للوقوع على 

 .(21)أقصى مداخلها؛ إذ كان ذلك ال يبلغ أبدا
فإن دون كل بيان بياًن، وفوق كل متعلق غامض متعلق أغمض منه، وإذ كان األمر  -

كذلك، فالواجب الوقوف عند املستبهم منه، ومن أجل ذلك أثىن هللا عز وجل على 
وه إىل آمنوا به، ووكل أفضى ببعضهم األمر إىل ما جهلوه الراسخني يف العلم: أبهنم إذا

 عز وجل الغالني يف طلب ما زوى عنهم علمه، ذم هللا هللا عز وجل، ومن أجل ذلك
ه: }وما يذكر إال أولوا وطوى عنهم خربه، فقال: }وأما الذين يف قلوهبم زيغ{، إىل قول

 .(31)األلباب{
اشتدت اخللفاء املهديون على ذوي اجلدل والكًلم يف  (41)ومن أجل بعض ما ذكرًن -

الدين، وعلى ذوي املنازعات واخلصومات يف اإلسًلم واإلميان، ومىت جنم منهم ًنجم 
 :يف دهره أطفؤوه وأَخدوا ذكره، وأنعموا عقوبته

فمنهم من سريه إىل طرف، ومنهم من ألزمه قعر حمبس، إشفاقا على الدين من فتنته، 
املسلمني من خدعات شبهته، كما فعله اإلمام املوفق عمر بن اخلطاب وحذارا على 

                                                           

الكبري، وفيه عند البخاري ومسلم: )جاءت سهلة بنت سهيل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت: اي 
عليه وسلم:  رسول هللا! إين أرى يف وجه أيب حذيفة من دخول سامل وهو حليفه. فقال النيب صلى هللا

أرضعيه. قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبري؟! فتبسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال: قد علمت أنه 
 رجل كبري(. ومجهور العلماء على أن خاص بسامل، إال ما كانت من عائشة رضي هللا عنها. واألمثلة كثرية.

للنيب صلى هللا عليه وسلم وملن  االتباع والتقليدالسًلمة يف هذا توكيد أن األصل: التسليم. عرب عنه بقوله:  (12)
لتعذر  ؛بطلب العلة من ورائها العلة ،التكييف، والتماس العلل البعيدة ذلك يستلزم: قطع الطمع يفو  .سلف

 مناص منهما.وال  ،من أن الدين فيه املبهم والظاهر حتصيل املطلوب من ذلك ملا تقدم:
فما من مبهم  ،احلكمة يف قطع الطمع من معرفة اإلجابة على كل مبهم: أن تسلسل املبهمات ال ينقطع (13)

دون أن يصل إىل منتهى؛ ألنه علم هللا، وهو   املعرفة، فهذا يزيد من طمع اإلنسان يفمبهم أكرب هإال وراء
ًلم والبحر ميده من بعده سبعة حبر ال ساحل له، وليس ملخلوق أن حيويه: }ولو أمنا يف األرض من شجرة أق

زيغ والريب، فًل اإلميان والعمل، فيدخله ال من ،فيشتغل مبا ال ينفع عما ينفع أحبر ما نفدت كلمات هللا{،
 .آمنا به كل من عند ربنا :يقولونالذين الراسخون يف العلم يسلم إال 

 من أن األصل: وجوب التسليم هلل تعاىل فيما أخرب وحكم، مما مل يعرف كنهه وعلته. (14)
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وأشباهه، فسريه إىل الشام، وزجر  }الذارايت ذروا{رضي هللا عنه حني سأله صبيغ عن 
  .الناس عن جمالسته

ولقد أتى  .وفعله علي بن أيب طالب رضي هللا عنه بعبد هللا بن سبأ؛ فسريه إىل املدائن
قال: ال  ،م، فقال: ائذن يل أن أحدثك حبديثمن أهل الكًل حممد بن سريين رجل

فقيل له يف ذلك، فقال ابن  ،آية من كتاب هللا؟ قال: وال هذا عليك قال: فأتلو ،أفعل
 .(51)سريين: مل آمن أن يذكر يل ذكرا يقدح به قليب

وقد بني هللا ما ابلعباد إليه حاجة يف عاجلهم ومعادهم، وأوضح هلم سبيل النجاة  -
تماره ئأمر سلموا ابواهللكة، وأمر وهنى، وأحل وحرم، وفرض وسن، فما أمر العباد من 

 .(61)والعمل عليه، وما هنوا عنه من شيء سلموا برتك ركوبه
ا القصوى من غاية علم أمره وهنيه؛ وهنوا عنه؛ ليبلغو  ومىت عتوا عن ظاهر ما أمروا به  -

 .(71)مل يؤمن عليه احلرية، وال غلبة الشهوة على قلبه وفهمه
ومن أجل ذلك قال ابن مسعود: وما أنت مبحدث قوما حديثا ال تبلغه عقوهلم، إال  -

كان لبعضهم فتنة. ولقد سأل سائل ابن عباس رضي هللا عنهما عن آية من كتاب 
 ؟!أخربك هبا فتكفر ، فقال: ما يؤمنك أنهللا

 .(81)حتدثوا الناس مبا جيهلون فتضروهموقال أيوب السختياين: ال 
                                                           

 أبن القلوب تتقلب.                                          السلف من الشبه ال لضعف يف إمياهنم، إمنا لعلم      ر     ذ     ح   (15)
هللا تعاىل أعلم حباجة العباد وما يصلحهم؛ يصلحهم فعل األمر وترك النهي، والتسليم يف ذلك، أما طلب  (16)

وعقًل، وجتربة  كذا علم فطرة وشرعاا،           ا وعناد                  بل يزدادون عتو   لة والكيفية فًل يفيد يف صًلحهم ومعادهم،الع
 .كذلك  وإقرارهم ،املتكلمني احليارى تفيد ذلك

الذي التبس عليهم بسببه وجه الصواب يف املسائل، فلم يهتدوا جلواب  رية جراء تتبع العقليات ابإليغالفاحل (17)
بشهادهتم؛ فالغزايل حكاه عن نفسه يف "املنقذ"،  صول الدين: وقعت على أئمة الكًلمم يف أيزيل حريهت

ونقله  وابن أيب احلديد املعتزيل واخلوجني ،واجلويين يف وصيته كما الرازي، والشهرستاين يف أول "غاية املرام"
فهذا نوع من األثر، وآخر هو: انصرافهم إىل شهوات البطن والفرج، ورعونة الدين،  عنهم ابن تيمية يف الدرء.

وي اهلر  احلقائق، وقد حكى هذا احلال عن طائفة منهم من التوصل إىل حملرمات، بعد اليأسابواالستخفاف 
 .يف "ذم الكًلم وأهله" يف آخره

الصوفية. الفًلسفة و كما يدعيه الباطنية و   ،حقيقةشريعة و  ،ل هذا على تقسيم الدين إىل: ظاهر وابطنال يد (18)
بل مبعىن: التدرج يف خماطبة الناس ليفهموا، كما يتدرج يف تعليم الصيب، ال أن الدين منه ما للخاصة، ومنه 
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وما منع هللا تعاىل رسوله حممدا صلى هللا عليه وسلم البيان عن بعض ما سأله، إال وقد  -
علم أن ذلك املنع إعطاء، وأن املنع أجدى على األمة وأسلم هلم يف بديهم 

 .(91)وعاقبتهم
لكان من سأل من املشركني واألمم الكافرين رسلهم وأنبياءهم اآلايت  ولوال ذلك -

ولكانت الرسل يف ترك إسعاف أممهم  ،وصنوف العجائب والبينات معذورين
 .(02)مذمومني

ولكان كل ما سألوا من آية دوهنا آية، وفوقها أخرى، حىت أفضى ببعضهم إىل أن سألوا  -
  .أن يروا رهبم جهرة

من الدليل على أمره: تفجري األهنار والينابيع، فقالوا: }لن نؤمن وسأل بعضهم رسولنا  -
لك حىت تفجر لنا من األرض ينبوعا{، وما ضمت اآلايت به، ولو كان األمر يف ذلك 
على عقول البشر، لقد كانوا يرون منعهم الدليل على صدق ما أتت به أنبياؤهم ورسلهم 

سكني النفوس عن نفارها، وطمأنينة القلوب، غري نظر هلم؛ ألن زايدة البيان إىل البيان ت
وطيب طباع اإلميان، غري أن هللا منعهم ما سألوا؛ إذ فوق ما سألوا آايت ال يوقف 

 .(12)على منتهاها

                                                           

ما للعامة. فالدين واحد، مسطور مبثوث لكل أحد، لكن على املتعلم واملعلم مراعاة املقدمات منعا من 
يف نص تقسيم الدين إىل قسمني إال يف كًلم الزًندقة واملبتدعة، حيث إهنم وجدوه سبيًل يرد التشويش، ومل 

 شيء آخر غري ما جاء به الرسول. لتغيري امللة، فعامة الناس هلم ظاهر الشريعة، واخلاصة هلم ابطنها، والباطن
، ومن العلوم ما ال حتتمله عقول البشر، فخري ه إال الفقر، وآخر الغىنهللا أعلم بعباده؛ فمنهم من ال يصلح (19)

والقضية الكلية يف هذا: اليقني أبن هللا تعاىل ال يقدر إال ما هو خري للعباد، وأن اخلري كله ، اجلهل بههلم 
، وجهله بعد ذلك ابلعلة أو الكيفية ال يضر؛ إذ الشر ليس إليه. فمن وثق هبذا كان منه التسليمو بني يديه، 

 .ء اإلميان ابلدالئل الكربىقام أصل بنا
وا من ؤ ؤال األنبياء ما شالكان لألمم س بطائفة من العلل واحلقائق، اجلهللوال أن اخلري والسًلمة يف  (20)

فيكون التقصري عذروا، من اجلواب منعوا ما ، فإذا وحينئذ جتب إجابتهم ليستكملوا إمياهنم، معجزات وغريها
 حاشاهم.يف البيان والبًلغ من األنبياء، 

يورث اليقني ويزيل الشك، لكن األمر خًلف ذلك؛ فاألسئلة  كل مسألةقد يقضي أبن اجلواب عن   فالعقل (21)
ملا سألوا عنه، بل الريب  اجلواب، وليس آفة املعرضني عدم فإهنا تتوالد                              إذا أجيب عنها مل تنته عند حد ، 
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حىت يبلغ من غاية معرفة أبمور  ،إميان على أحد فلم يكن جيب أن لو كان ذلك كذلك
 .(22)مث كذلك األمر الذي ال يعذر به عبد أن يسأله ،هللا عز وجل ما أحاط به علم هللا

بل األمر فيه إىل هللا عز وجل فيما يوفق وخيذل، وفيما يبني ويبهم، وفيما يشرح ومينع، 
مسألة  حىت يكون العباد يف كل وقت مسلمني ألحكامه، ال يتعقبوهنا بتكييف، وال

 .(32)عن غاية مراده فيها
أنه قال: ما من ذنب يلقى  -رمحه هللا-عبد األعلى عن الشافعي ولقد ذكر يونس بن  -

هللا به عبد بعد الشرك ابهلل أعظم من أن يلقاه هبذا الكًلم، قال: فقلت له: فإن 
 ًل من أهل الكًلم ميشي على املاءصاحبنا الليث بن سعد كان يقول: لو رأيت رج

  فًل تركن إليه. ي يف اهلواءقد قصر، إن رأيته ميشفًل تركن إليه. فقال الشافعي: ل
الشافعي قال: مذهيب يف أهل الكًلم مذهب  عن -األعلىهو ابن عبد -وذكر يونس  -

 .((32)هم ابلسياط، ويسريون من البًلدعمر يف صبيغ؛ تقنع رؤوس

                                                           

                                      يسألون وال ينتهون عند حد ، حىت وصلوا إىل  والشك يف نفوسهم، وسؤاالهتم إمنا للمعاندة والتعجيز، فهم
 كما يف بين إسرائيل: }أرًن هللا جهرة{، وأكثر من ذلك.  تعاىل، طلب رؤية هللا

ؤاالت كلها، وهكذا تتوارد األسئلة، الس دإال بعد نفا جيبفإن اإلميان ال مشروعا،  كان جواب سؤاالهتم  لو (22)
أو يصلوا إىل سؤال ما ال حيل، كطلب  ،ما أحاط به علم هللا تعاىل لتطلب بلوغ الغاية من املعرفة، حىت بلوغ

 ال السؤال الذي ال يقف عند حد. ،خلق آهلة أخرى. فكانت احلكمة التسليم
م، أبن يبني ويبه فكذلك قضى ،ع ويعطي، ويقبض ويبسطأبن يضل ويهدي، ومين أنه سبحانه قضى كما  (23)

 املتقابًلت سنة احلياة الدنيا. هيكشف وخيفي، ويشرح وجيمل. فهذ
 .ا عليه            ا منه، وحط                           ، وهو من أشد السلف حتذير  عنه هذا هو املعروف عن الشافعي؛ كرهه لعلم الكًلم وهنيه (24)

أن ينتسبوا إليه فقها، دون أن يقتدوا به عقيدة ومنهجا، مع          من بعد   املشتغلون بعلم الكًلمفكيف استساغ 
 وضوح سبيله يف هذا، ولو أتول املتأولون؟!


