
 



 : وبعد، هوصحب آله وعلى، بعده نيب ال من على والسالم والصالة، وحده هلل احلمد
 منهجية يف إشكالية   الشريعة عن األجنبية والعلوم املسلمني غري من املستوردة الثقافة متثل
 : شيئني بني التمييز حيث من معها التعاطي

 تتقارضها األمم التز  ما اليت املشرتكة اإلنسانية واملعارف العلوم قبيل من هو ما: األول
 الطبيعية كالعلوم،  األصيلة الفكرية وخصائصها مقوماهتا عن تتنازل أن دون ،البعض بعضها مع

 وحنوها. والرايضية
 مؤثر ا هبا االشتغال يعد حبيث، أتثريه جمال يف للوحي املزامحة العلوم قبيل من هو ما :الثاين 

 أو، العمل أو، العقيدة يف سواء، سواه ما على حاكم   كمصدر    والسنة الكتاب مركزية يف
 السلوك.

 االستدالل: أعين، االستدالل يف السلفي املنهج مسات أحد وه األخرية هذه رفض  و  
 جتليات أحد احلقيقة يف كانت  واليت، الفلسفيةو  الكالمية التأويالت ورفض، والسنة ابلكتاب

 وائل.األ وفلسفة اليوانين املنطق بكتب حينها املتمثلة املستوردة ابلثقافة التأثر
، عنه النهي يف وتشديدهم، الكالم علم من السلف موقف إبراز الورقة هذه من والغرض

 واملنطق؛ الفلسفة وبني بينه والفرق، الكالم علم تعريف ذلك وقبل، بذمهم قصدوه ما بيان مع
 وتداخل. تقارب من الثالثة العقلية العلوم هذه بني ملا

 : املنطق: أوال
 أو، االستدالل مناهج وتصحيح التفكري طرائق ترتيب يف تستخدم عقلية صناعةاملنطق:  
 .(1)"التفكري يف اخلطأ عن هنالذ    مراعاهتا تعصم قانونية "آلة: أصحابه عرفه كما

 ق. 322-348) أرسطو يعترب، و لذاته يراد علم ا وليس، العلوم من غريه لضبط آلة فهو
 عتىنا قدو ، األول ابملعلم يسمى ولذا مباحثه؛ يف الكالم دجر   من وأول، املنطق علم واضع م(

 ابن بعده ومن ،هـ(339 ت) الفارايب نصر هؤالء رأس وعلى، املرتمجة بكتاابته العرب الفالسفة
  األندلس. فالسفة من هـ(595 ت) رشد ابن بعدمها ومن، (هـ428 ت) سينا

                                                           

 (.232: ص) للجرجاين، التعريفات (1)



، الفقهاء ستخدمهي ال، سلمنيامل علماء عند مذموم ا األرسطي اليوانين املنطق هذا زال وما
 اليت الكالمية أدلتهم ألن واألشاعرة؛ املعتزلة من املتقدمون املتكلمون حىت وال، األصوليون وال

 امليتافيزيقا عليه قامت الذي األرسطي للمنطق معارضة الدينية العقائد إلثبات هبا لونيتوص  
 ذلك من وللزم، أدلتهم لبطلت املنطق حواصح   فلو، اآلخر يبطل أحدمها وقبول، األرسطية

 ت) هللا رمحه الغزايل حامد أبو جاء حىت، (2)األدلة هذه مدلول هي اليت العقائد بطالن
 على الباحثون يتفق ويكاد، والعقائد األصول يف املسلمني بعلوم املنطق علم فخلط هـ(505

 أصول مصنفات يف خاصة، أمره فشا بعده ومن، (3)ذلكل لوأص   جرو   من أول هو الغزايل أن
 هذا ولكن .(4)األوائل املتكلمون عليه كان  ملا خالف ا، األشعرية والعقيدة الكالم كتب  أو، الفقه

، عنيف ا ارافض   موقف ا منها وقف من منهم بل، بدعوته قبلوا الغزايل بعد الفقهاء كل  أن يعين ال
 األمور والة دعاو ، املنطق علم حترمي يف الشهرية فتواه أصدر والذي، هللا رمحه الصالح كابن
 .يدرسه من وإخراج، العلمية املدارس يف تدريسه ملنع

 ستثناءاب، للمنطق موضوعية نقدية لدراسة يتطرق مل منيواحملر    الرافضني الفقهاء موقف لكنو 
 ،املنطقيني( على الرد) كتابه  يف -هللا رمحه- تيمية ابن اإلسالم شيخ هبا قام اليت النقدية الدراسة
 -تيمية البن النقد الذع وهو، اإلسالمية الفلسفة أستاذ- النشار يعل الدكتور وصفه والذي
 املنهج اتريخ مؤلفه فيه تتبع، املنهج عن اإلسالمي الرتاث يف كتاب  أعظم": بقوله
، (5)فذة" وعبقرية اندرة أصالة يف طقاملن هذا يف راءهآ هو وضع مث، عليه واهلجوم ططاليسياألرس

 بل فقط؛ الشريعة يف مقحم ا حمدث   علم ا كونه  ابعتبار ليس، املنطق نقد يف تتمثل هنا والعبقرية
 العقلي القياس أن معترب ا، مع ا واملعقول للمنقول معارض ا، ذاته يف صحيح غري كونه  منطلق من

                                                           

 عند البحث مناهج) كتاب  من والسادس الثاين الفصل :األرسطي للمنطق املتكلمني رفض يف انظر (2)
 النشار. علي للدكتور اإلسالم( مفكري

 يكن مل ولكنه، الغزايل على سابق وهو ،املنطق( حلد التقريب) املنطق يف كتاب  -هللا رمحه- حزم البن (3)
 كتاابت  أن إىل النشار علي كالدكتور  الباحثني بعض ويشري، العام العلمي املسار على يذكر أثر ذا

ا كانت  اجلويين  املسلمني. بعلوم املنطق مزج يف البارز الغزايل دور على يتفق الكل ولكن، للغزايل متهيد 
 .(648 /1) خلدون ابن ومقدمة، (337: ص) املنطقيني على الرد: انظر (4)
 .العربية النهضة دار .ط، (369: ص) النشار سامي لعلي، اإلسالم مفكري عند البحث مناهج (5)



 بل، الدينية واملسائل اإلهليات يف فقط ليس، عام ا وقانوان   برهاان   وحصر ا دوم ا يصلح ال املنطقي
 التجرييب ابملنطق حديث ا ي عرف ما وهو، التجربة على تقوم اليت الطبيعية العلوم يف حىت

 .احلديثة األوربية النهضة يف سبب ا كان  والذي، االستقرائي
 ثالثة يف املنطق علم دراسة من همومواقف املتأخرين العلماء اجتاهات تلخيص وميكننا

 : اجتاهات
 فتوى ذلك يف وله، سبق كما  -هللا رمحه- الصالح ابن لذلك ذهب وممن، التحرمي :األول

 ذلك يف وعمدهتم، املنطق( صون) :مساه كتااب    ذلك يف -هللا رمحه- السيوطي ومجع، مشهورة
 .شر   الشر    ومدخل، احملرمة للفلسفة مدخل أنه

 الذي -هللا رمحه- الغزايل لذلك ذهب وممن، كفاية  فرض   بعضهم جعله بل، اجلواز: الثاين
 يف املعيار) كتابه  مقدمة يف قال كما  حيسنه! ال من بعلم يوثق ال أنه اعترب حىت ذلك يف ابلغ

 ال نظر فكل، الكتاب هبذا إال وسقيمه وصحيحه وقوميه الدليل فاسد بني يـ ف ر ق   "ال: املنطق(
 .(6)واألغوار" الغوائل مأمون غري العيار فاسد أنه فاعلم املعيار هبذا ريايع وال امليزان هبذا يتزن

 الفالسفة ضالل من نفسه على أيمن حبيث، الشريعة علوم من للمتمكن اجلواز :الثالث
 البحث آداب) رسالته يف الشنقيطي األمني العالمة لذلك انتصر وممن مبنطقهم. املختلط
 .(واملناظرة

 : يلي ما املسألة هذه يف تقريره ينبغي والذي
 األدلة استخدام طلقم وليس، األرسطي اليوانين املنطق علم هو املذكور النزاع حمل أن -1

 نوع هو الفقهي للقياس الفقهاء واستخدام، العقلية األدلة ألعظم متضمن القرآن فإن العقلية؛
 من لكل معروف ومناظراهتم حماوراهتم يف هلا السلف أئمة واستخدام، العقلية األدلة إعمال من

 كالمهم.  طالع
 املنطق وليس، الشريعة مسائلو  اإلهليات يف املنطق استخدام يف هو الذم حمل أن -2

 عن النظر بغض وهذا، تعاطيها حيرم ال اليت الدنيوية العلوم من ههذ فإن الطبيعي؛ أو الرايضي

                                                           

 .(60: ص) للغزايل، املعيار (6)



 املتفلسفة لهتقو  فيما "واخلطأ: هللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ قال، عدمه من ذاهتا يف صدقها
 العلوم يف يقولونه فيما وأما، املتكلمني خطأ من أعظم والشرائع واملعاد والنبوات اإلهليات يف

 أهل من عليهم رد من صواب من أكثر املتفلسفة صواب يكون فقد والرايضية الطبيعية
  .(7)هللا رمحه كالمه  خلإ "والرايضية الطبيعية األمور من علم فيما نقدح مل وحنن الكالم...

 رمحه اإلسالم يخش قال، وهجروه موهذ بل، به يشتغلوا مل السلف علماء أبن نقطع أننا -3
 وعن عنه وينهون، أهله ويذمون، يذمونه الدين وأئمة املسلمني علماء زال ما "وهلذا: هللا

 ذكره كما  به إال االجتهاد يتم   ال مما أو، كفاية  فرض اعتباره الواضح اخلطأ فمن ولذا ؛(8)أهله"
 .األصول يف املصنفني من املتأخرين بعض

 سفةلللف مدخال لكونه ؛دراسته حترمي يف الرتدد ينبغي ال األوائل بفلسفة املخلوط املنطق -4
 إال ذلك من يتمكن ال فإنه لينقضها؛ يدرسها من إال ذلك من يستثىن وال، للشريعة املناقضة

 تيمية ابن كتاابت  طالع من يشك   وال، الشريعة علوم يف الرسوخ بشرط وهذا، منها التمكن بعد
  وافية. دراسة دراستها بعد إال ذلك من نيتمك   مل أنه وأصوهلم للمناطقة نقضه يف -هللا رمحه-

 أخف فإنه الكفرية الفلسفة شوائب من املسلمني علماء بعض خلصه الذي املنطق وأما
 البحث آداب): بـ عنوهنا املنطق يف رسالة الشنقيطي العالمة كتب  وقد، سابقه من شأان  

 ابلفلسفة خمتلط ا كان  ما التحرمي حمل   وأن، الفلسفة شوائب من صهاخل   أنه فيها وذكر ،واملناظرة(
 تعلمه؛ عن غىن يف املسلمون لكان اليوانين املنطق كتب  ترتجم مل لو أنه أيضا وذكر، احملرمة
 حيتاج صار واملعطلة النفاة عليه اعتمد ملا ولكن، دينهم من يءش تقرير يف حيتاجونه ال فإهنم
 عليهم. للرد تعلمه املسلمني بعض

 ال حبيث، الفقه أصول خاصة ،اآلالت علوم ببعض املنطق مصطلحات اختلطت وكذلك
 طالب فيحتاج، املصطلحات هذه فهم إذا إال بدقة الكتب هذه فهم من العلم طالب نيتمك  
 السنة. أهل علماء هذ به مما هذا من يسري لشيء العلم

 : الفلسفة علم: اثنيا
                                                           

 (.311: ص) املنطقيني على الرد (7)
 .(9 /7) الفتاوى جمموع (8)



 .احلكمة( حمبة) :تعين ريقيةإغ كلمة  الفلسفة
 تعريف وهذا، اإلنسان طاقة حبسب عليه هي ما على الكلية األشياء علم: االصطالح ويف
 حبسب التعاريف ختتلف إذ ؛للفلسفة واحد تعريف حتديد ميكن ال أنه احلقيقةو ، (9)هلا الكندي

 ختتلف -وأرسطو وأفالطون كسقراط- األوائل عند فالفلسفة، الفلسفي واجتاهه الفيلسوف نظر
 االجتاهات هذه من اجتاه كل  داخل تبايناتال عن فضال، املعاصرة والفلسفة احلديثة الفلسفة عن

 طريق عن وجوهرها األشياء حلقائق للوصول يهدف علم االجتاه هلذا وفق ا والفلسفة، الرئيسة
 العقلي. النظر

 : رئيسة جماالت ثالثة يف الفلسفة وتبحث
 اإلهليات. علم عنها ويتفرع، الطبيعة( بعد ما) امليتافيزيقا :األول
 واجلمال. جتماعواال والسياسة األخالق يف البحث عنها ويتفرع، القيم نظرية :الثاين

  املعرفة. أصول يف تبحث وهي، املعرفة نظرية :والثالث
، والرايضيات، والطبيعيات، اإلهليات: مباحث أربعة تشمل أهنا -هللا رمحه- الغزايل ذكرو 

  .(10)واملنطقيات
 يتوصل اليت اآللة هو فاملنطق، ابلغاية واآللة الوسيلة عالقة هي والفلسفة املنطق بني والعالقة
 ليحكم للعقل اجملال إفساح يعين وهذا، املختلفة األبواب يف إلدراكاته خالهلا من الفيلسوف

 عليه حرج وال، مسبق ديين حكم دون والشرائع املعادو  والنبوات اإلهليات قضااي على ويستدل
 على واملتأخرين املتقدمني من العلماء أطبق وهلذا حبثه؛ خالل من إليها يتوصل نتيجة أي يف
 بعلم االشتغال حترمي على متفقة املذاهب أئمة وأقوال، تعلمها وحترمي الفلسفة هذه ذم

 .(11)الفلسفة

                                                           

 .للكتاب املصرية اهليئة .ط، (523: ص) وهبة مراد، املعاصر الفلسفي املعجم :راجع (9)
 .(22 /1) اإلحياء :انظر (10)
 .(34 /3) القناع كشافو ، (182 /4) املطالب وأسىن، (125 /4) والنظائر األشباه: انظر (11)



 حكم، مسألة عشرين يف وضللهم، (الفالسفة هتافت) يف -هللا رمحه- الغزايل حاكمهم وقد
  اجلسماين. املعاد وإنكار، للجزئيات هللا علم ونفي، العامل قدم: وهي، منها ثالث يف بكفرهم

 املنزل الوحي عن بديل هو بل، لإلسالم فقط مزامح ا ليس منهج ا متثل شك بال والفلسفة
، االعتبار هبذا والفلسفة اإلسالم بني اجلمع ميكن ال ولذا ؛سللنا وهدى نور ا هللا جعله الذي

 املسلمني بداينة وأتثر، اإلسالم بالد يف نشأ أنه به يقصد اإلسالم فالسفة من فالان   أبن والقول
  االعتبار. هبذا إسالمية فلسفة هناك أن وليس، وعقائدهم مصطلحاهتم بعض يف

 : الكالم علم: اثلثا
 ابألدلة اإلميانية العقائد عن احلجاج نيتضم   علم "هو: فقال مقدمته يف خلدون ابن عرفه

، (12)" السنة أهلو  السلف مذاهب عن االعتقادات يف املنحرفني املبتدعة على والرد، العقلية
 .(13)الشبه" ودفع احلجج إبيراد الدينية العقائد إثبات على معه يقتدر "علم :بقوله اإلجيي وعرفه

 : الفلسفة وبني بينه الفرق
، الربهان إقامة يف العقلية املقدمات على يعتمدان كوهنما  يف والفلسفة الكالم علم يشرتك

 : وهي، بعضها استخالص ميكننا فروق بينهما ولكن
 ال الكالم فعلم، الكالم علم موضوع من أعم الفلسفة موضوعف: املوضوع جهة من -1
 وإمنا، احلديثة أو القدمية الفلسفة مباحث من غريها وال الرايضيات وال الطبيعيات يف يبحث

  فقط. الدينية العقائد تقرير جبانب يهتم
، هللا كوجود  عنده الثابتة الدينية العقائد نصرة إىل املتكلم يعمد: البحث منهجية -2

 يستدل فهو، مسبق ا شيئ ا الفيلسوف يعتقد ال بينما، العقلية ابألدلة هاوحنو  والنبوة ووحدانيته
 املتكلم. خبالف يعتقد مث، بعقله

 ليست فهي، رالظهو  يف الكالم علم   -عام بشكل- الفلسفة   سبقت: النشأة جهة من -3
، القدمية اهلندية الفلسفة فوجدت، األمم من كثري  بنائها يف شاركت بل، األمم من أبمة خاصة

                                                           

 .(580 /1) خلدون ابن مقدمة (12)
 (.7: ص) املواقف (13)



 املنتسبون الفالسفة كتبه  وما، احلديثة الغربية والفلسفات ،-أشهرها وهي- واليواننية، والصينية
 -بظنهم- أنشأه من غرض ألن اإلسالمية؛ البيئة يف نشأ فإنه ؛الكالم علم خبالف، لإلسالم

 املالحدة. شبهات دفع
 يقول فكما خصوص ا املتأخرين عند العملي الواقع يف وأما، األصل جهة من الفروق وهذه

 ،املتأخرين هؤالء عند واملتكلمني[ الفالسفة ]طريقة الطريقتان اختلطت "ولقد: خلدون ابن
 سببو ، (14)"اآلخر من الفنني أحد يتميز ال حبيث، الفلسفة مبسائل الكالم مسائل والتبست

 شرعية منحهو  ،املسلمني بعلوم األرسطي للمنطق الغزايل مزج من قليل قبل إليه أشران ما ذلك
 طريقة يف كتب  من "وأول: هللا رمحه خلدون ابن قال، املسلمني علماء من واسع قطاع لدى

 واعتمدوا أثرهم قفوا ومجاعة اخلطيب ابن اإلمام وتبعه، هللا رمحه الغزايل املنحى هذا على الكالم
 املوضوع شأن عليهم والتبس، الفلسفة كتب  خمالطة يف بعدهم من املتأخرون توغل مث، تقليدهم

 إىل اإلسالم شيخ وأشار، (15)فيهما" املسائل اشتباه من اواحد   فيهما فحسبوه ،الع ل مني يف
 .(16)ذلك مثل

 : الكالم علم من السلف موقف
، وحترميه ذمه يف ابلغوا بل، الكالم بعلم يشتغلوا مل أهنم السلف ملذهب الناقلون خيتلف ال

 الشافعي ذهب التحرمي إىل"و : قال مث، الكالم تعلم يف اخلالف اإلحياء يف الغزايل نقل وقد
 عدم -هللا رمحه- بني مث، (17)"السلف من احلديث أهل ومجيع وسفيان حنبل بن وأمحد ومالك
 "وعلى: نفسه املوضع يف فقال، وسلم عليه هللا صلى النيب ألمر امتثاال   بذلك الصحابة اشتغال

 الكالم لماءفع، وظلم" طغيان األستاذ على فالزايدة، عنهم هللا رضي الصحابة استمر هذا
 األلفاظ جملرد اإلحداث فجعل بعضهم تكلف وإن، حمد ث علم أبنه يقرون أنفسهم

 لزم احلاجة وجدت فلما، احلاجة لعدم بذلك السلف اشتغال عدم أتول أو، واالصطالح
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 دفاعه يف -هللا رمحه- عساكر كابن،  الكالم لعلم املنتصرين من كثري  طريقة وهذه، به االشتغال
 .(18)(املفرتي كذب  تبيني) املشهور كتابه  يف األشعري عن

 : الكالم علم ذم يف السلف أقوال 
 ذم يف أحاديث) :بعنوان له جزء يف (هـ454 ت) املقرئ فضل أبو اإلمام منها قدر ا أورد 

 أهل على (ـه412 ت) الصويف السلمي الرمحن عبد أيب اإلمام رد من انتخبها ،وأهله( الكالم
 : منها طائفة نقل يستحسن، الكالم
 من الناس أحدث فيما تقول ما: هللا رمحه حنيفة أليب قلت: قال اجلامع نوح عن -1
 وإايك، السلف وطريقة ابألثر عليك !الفالسفة "مقاالت: فقال واألجسام؟ األعراض يف الكالم

 بدعة". فإهنا، حمدثة وكل
 غريب طلب ومن، تزندق ابلكالم الدين طلب "من: هللا رمحه يوسف أبو تلميذه وقال -2

 أفلس". ابلكيمياء املال طلب ومن، كذب  احلديث
 وما ،هللا عبد أاب اي: فقيل ،والبدع" "إايكم: هللا رمحه أنس بن مالك اإلمام وقال -3 
 وال، وقدرته وعلمه وكالمه وصفاته هللا أمساء يف يتكلمون الذين البدع "أهل: قال البدع؟

 إبحسان". هلم والتابعون الصحابة عنه سكت عما يسكتون
 الزندقة". أمره فآخر الكالم طلب "من: هللا رمحه مهدي بن الرمحن عبد اإلمام وقال -4
، ابجلريد يضربوا أن الكالم أصحاب يف "حكمي: هللا رمحه الشافعي اإلمام وقال -5
 والسنة الكتاب ترك من جزاء هذا: ويقال، والقبائل العشائر يف هبم ويطاف، اإلبل على وحيملوا
 الكالم". يف وأخذ

 والقلب، القلب من الرب هيبة سقط الكالم يف ما "أقل: هللا رمحه اجلنيد اإلمام وقال -6
  اإلميان". من عري فقد هللا من اهليبة عن عري إذا

 الكالم ذم) كتابه  يف -هللا رمحه- هـ(481 ت) اهلروي إمساعيل أبو منها طائفة وأورد 
 جتاهل والغريب، مصنفاهتم يف يوردوهنا العلم أهل زال مامشهورة،  آثر وغريها وهي، وأهله(

                                                           

 .(258: ص): انظر (18)



 علم حترمي يف القاطعة ونصوصهم أئمتهم ألقوال املتبوعة للمذاهب املنتسبني من الكالم علماء
 أقواهلم عن ويعرضون، به ويلزمون ذلك ويوجبون، الفروع يف تقليدهم إىل فيدعون، هوذم الكالم

  األئمة. هؤالء ملنهج مفارقون األمرين يف وهم، والعقائد الدين أصول يف
 : الكالم لعلم السلف كراهة  سبب

 : اآليت يف تتمثل واليت، للكالم ذمهم علة فهم ميكننا عنهم الواردة اآلثر خالل من
، الوحي لعلوم املزامحة العلوم من فهو، والسنة الكتاب عن لإلعراض يؤدي أنه -1
 الكتاب ترك من جزاء هذا: "ويقال: السابق الشافعي قول ويف، النفوس يف مكانتها على واملؤثرة
 القدر يف الكالم "فإن: هللا رمحه أمحد اإلمام وقال، ذلك يؤكد ما الكالم" بعلم واشتغل والسنة
 بكالمه أصاب وإن- صاحبه يكون ال ،عنه ومنهي مكروه السنن من وغريها والقرآن والرؤية
 االستدالل ملنهج إبطال فهذا، (19)ابآلثر" ويؤمن اجلدال يدع حىت، السنة أهل من -السنة

  الدين. أمور تقرير يف الصحابة يسلكها مل وطريقة بدعة ابعتباره ؛ذاته يف
 هو الذي مثال   األجسام وحدوث ضااألعر  فدليل ،ابطلة ومقدماته ذاته يف خطأ أنه -2
 يف صحيح غري الثابتة الصفات سائر أجله من ونفوا تعاىل هللا وجود على دليل أعظم عندهم

 حكايته. جتوز فال كذلك  كان  وما، الوجوه كل  من ذاته
 والسنة الكتاب   هبا يرد   أصال   صاحبها يعتربها واليت الفاسدة املقدمات هذه أن -3
 -لصاحبه الزم وهذا- بدعة إىل أوصل فإن، ذاته يف بدعة فهو، حمالة ال ابطلة لنتائج توصل

 من البدع هذه ابتدع فإنه ؛عبيد[ ]ابن عمر ا هللا "لعن: مالك اإلمام قال كما،  ثن ابطل فهو
 ولكنه، والشرائع األحكام يف تكلموا كما  والتابعون الصحابة فيه لتكلم علم ا كان  ولو، الكالم
 .(20)ابطل" على يدل ابطل

 وأمثاهلا "وهذه: العقلية املتكلمني أدلة بعض انقش أن بعد -هللا رمحه- اإلسالم شيخ وقال
 أصحابه وجتهيل، عنه والنهي ذمه على وأئمتها األمة سلف اتفق الذي الكالم من هي

 متضمنة بقضااي واستدلوا، مستقيمة ليست طرق ا االستدالل يف سلكوا حيث، وتضليلهم
                                                           

 (.21: ص) السنة أصولانظر:  (19)
 .(73 /5) للهروي، الكالم ذمانظر:  (20)



 جاهلني فكانوا، املعقول وصرائح والسنة الكتاب نصوص هبا خالفوا مسائل هبا فلزمهم، للكذب
 .(21)ودالئلهم" وأحكامهم ووسائلهم مسائلهم من كثري  يف ظاملني كاذبني

 ال  معل   قال مث، النقل ففضع  ، مطلق ا العقلي القياس إنكار ألمحد اجلويين نسبة على وعق ب
 يف بل، املطلوب إىل يفضي صحيح عقلي دليل يف نظر عن يـ ن ه مل أمحد "فإن: صحته عدم

 فساد على العقلية ابألدلة االحتجاج من وغريهم اجلهمية على الرد يف الدين أصول يف كالمه
 البدعي الكالم من ذم أمحد ولكن، أصحابه وعند كتبه  يف معروف هو ما للسنة املخالفني قول
 بغري ودينه هللا يف والكالم، والسنة للكتاب املخالف الكالم وهو، األمة سائر ذمه ما

 يف مثله يوجد مل السنة يوافق ما على العقلية ابألدلة االحتجاج من كالمه  يف واملوجود ...علم
 كانت  إذا اإلهلية املطالب على العقلية ابألدلة يستدل أمحد أن واملقصود ..األئمة. سائر كالم

 يف املبتدع والكالم، علم بال الكالم أو، والسنة الكتاب خيالف ما يذم إمنا، صحيحة
 .(22)الدين"

 توصل اليت املتكلمني ألدلة وإمنا، العقلية األدلة استخدام ملطلق متجه ا األئمة إنكار فليس
 غريها ففي حق من فيها وما، أغلبها وكذب، مقدماهتا لفساد والسنة؛ الكتاب ملعارضة حتما

 وأقطع أصرح كذلك  كونه  مع، مقدماهتم يف تطويلهم من وأقصر أيسر هو ما العقلية األدلة من
  ظهور ا. وأكثر

 االصطالح يف مشاحة ال فإنه، كذلك  احلادثة واملصطلحات األلفاظ جملرد اإلنكار وليس
 ال محد[أ: ]أي "وهو: السابق املوضع يف اإلسالم شيخ قال حق ا؛ ومعناها مضموهنا كان  إذا

 بل، ذلك إىل احتيج إذا أخرى بعبارات عنها يعرب أن -والسنة الكتاب معاين فع ر   إذا- يكره
 .(23)هذا" يف املبتدعة املعاين يكره بل، ذلك فعل قد هو

 الصحيحة العقلية األدلة استخدام ملطلق وال، األلفاظ إحداث جملرد متجه ا ليس فاإلنكار
 األرسطي املنطق على املبنية الفالسفة أدلة جنس من هي اليت املتكلمني ألدلة وإمنا، نفسها يف
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، صاحبها نفس يف الشبهات يثري بل، يقينا يورث وال، الدينية املسائل يف دليال   يصلح ال الذي
  يضر. فيما بل ينفع ال فيما للعمر إضاعة به واالشتغال، املذموم اجلدل من وهو

 للكتاب ورجوعه به اشتغاله على بعضهم وندم وحريهتم املتكلمني أساطني أحوال أتمل ومن
 يف اخلري كل  اخلري وأن، األمة هلذه السلف نصيحة وصدق، السلفي املنهج بركة علم والسنة

  منهجهم. لزوم
 "ولقد: األصفهاين بكر أيب بن إبراهيم تلميذه على أمالها اليت وصيته يف الرازي الفخر قال
 وجدهتا اليت الفائدة تساوي فائدة فيها رأيت فما، الفلسفية واملناهج الكالمية الطرق اختربت

 يف التعمق عن ومينع، تعاىل هلل ابلكلية واجلالل العظمة تسليم يف يسعى ألنه العظيم؛ القرآن يف
 تلك يف وتضمحل تتالشى البشرية العقول أبن للعلم إال ذاك وما واملناقضات؛ املعارضات إيراد

 .(24)" اخلفية واملناهج العميقة املضايق
 درس إىل خيتلف وكان- األديب القريواين احلسن أاب مسعت: طاهر بن حممد احلافظ وقال 

 تشتغلوا ال ،أصحابنا "اي: يقول اليوم املعايل أاب مسعت: فقال -الكالم يف املعايل أيب األستاذ
: الفقيه الطربي الفتح أبو وقال .به" اشتغلت ما بلغ ما يب يبلغ الكالم أن عرفت فلو، ابلكالم
 ختالف مقالة كل  عن رجعت قد أين علي اشهدوا: فقال، مرضه يف املعايل أيب على دخلت
 .(25)نيسابور" عجائز عليه ميوت ما على أموت وأين، السنة

 الفالسفة؛ مالحدة مقاومة إىل -أصحابه دعوى حسب- يهدف الكالم علم أن ورغم
، عقلية قطعيات العقلية مقدماهتم وجعلوا ،-متفاوتة بدرجات وإن- أصابتهم اآلفة نفس أن إال

 املنزلتني بني ابملنزلة وقالوا، والقدر هللا صفات املعتزلة فأنكرت، الواضحة الشرع نصوص هبا ردوا
 قطعية. رأوها كالمية  عقلية مقدمات على بنوه هذا وكل، الكبرية مرتكب وختليد

، الرازي الفخر بلورها اليت نسختها خاصة، األشاعرة فيها وقع - أقل بدرجة- اآلفة ونفس
 األرسطي. ابملنطق الكالم فيها اختلط واليت، منهم املتأخرون عليها استقر   اليت وهي
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 العقل بتقدمي يصرح املتأخرة صورته يف األشعري املذهب مؤسسي أحد الرازي والفخر 
 .(26)الظن تفيد اليت النقلية الدالئل على اقطعي   داللته ابعتبار

 وسالمة صحة تؤكد اخلضم؛ البحر هذا يف خاض من ألغلب املالزمة االحنرافات وهذه
، الكالم علم يف دخلوا وال، للمنطق يلجؤوا ومل، البدع أهل على ردوا الذين، السلف منهج
 املوافقة أو، منهم املأخوذة الصحيحة العقلية واألدلة، والسنة الكتاب بدالئل حاججوهم وإمنا

 السليمة. للفطر
 الشافعي وانظر، القرآن خلق يف واجلهمية املعتزلة أمحد انظر بل، نظراي   كالم ا  هذا وليس

 احلاجة دون عليهم الرد يف السلف أئمة وصنف، املريسي بشر على الدارمي ورد، الفرد حفص ا
 م ا.سال   وخرج فيها دخل من قل   اليت ومتاهاته الكالم علم مهلكة يف للخوض
 خبلق القائلني الكالم علوم يف الغارقني بعض مع مناظرته -هللا رمحه- أمحد حكى وقد

 ال، أعرف ال: فقلت، أفهمه ال وكالم، كذا  اجلسم: يومئذ يقول برغوث "جعل: فقال، القرآن
، نفسه وصف كما  وهو، عدل وال له شبيه ال، صمد أحد أنه أعلم أنين إال هذا! ما أدري
 .(27)"عين يسكت فجعل

 ال غالب ا والذي، الباطل املذموم كالمهم  يف جيارهم ومل، الوحي ببينات وأسكته بل، فناظره
 شيء. يتبني وال، وينقضان، بعضهما على يوردان الطرفان يظل بل، املناظر معه ينقطع

 مرادف ا الكالم" "علم مصطلح يستخدم صار املتأخرين العلماء بعض أن إىل ننبه أن بقي
 أصول ابلكالم "املراد: قال حيث -هللا رمحه- النووي صنيعك  وهذا، والعقيدة التوحيد لعلم

  .(28)العلم" هذا أصحاب وابملتكلمني، الدين
 خوض مع الكالم علم عن هنيه استشكل حيث، أيض ا -هللا رمحه- السفاريين صنيع وهذا

 الذي "العلم: بقوله ذلك عن أجاب مث، األنوار( لوامع) كتابه  يف فيه هو وتصنيفه، فيه العلماء
 وحافظ إمام كل  فيه صنف الذي غري منه حذران الذي والكالم، فيه ألفنا الذي غري عنه هنينا
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 واإلحلاد، والتأويل ابلفلسفة املشحون العلم هو اإلسالم أئمة عنه هنى الذي الكالم فعلم، وفقيه
، الباهرة حقائقها عن النبوية واألخبار، الظاهرة معانيها عن القرآنية اآلايت وصرف، واألابطيل

  .(29)كالمه   آخرىلإ "اخلرب وصحيح احلكيم الذكر يف جاء وما، األثر ومذهب السلف علم دون
 السلف وكالم والسنة الكتاب يف جاءت كما  اإلميان وأصول العقيدة هو ذكره الذي وهذا

، وابطل منكر على عل م ا صار الكالم علم فإن مناسب؛ غري الكالم بعلم وتسميتها، الكرام
 وأصوب. أوىل السلف عن جاء مما حنوها أو السنة أو األكرب الفقه أو ابلعقيدة فتسميته

 : خامتة
، به االشتغال جواز وعدم، املذموم الكالم علم من القطعي السلف موقف سبق مما تبني

 يف إلعماله رفض هو بل، املغالطني بعض جيرو   كما  للعقل إلغاء   ليس ذلك وأن، أصحابه وذم
 الكتاب يف متوافرة أدلتها الشريعة ومسائل الدينية فالعقائد، كذلك  اخلاطئة وابلطريقة، جماله غري

 جهودها هتدر بل، دنياها وال دينها يف األمة تنفع ال الكالمية العلوم وهذه، يتبعهما وما والسنة
  املشؤوم. اجلدل من حلقات يف

 وسلم. وصحبه آله وعلى، حممد نبينا على هللا وصلى
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