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 :ةاملَقّدمَ 
 كعادته النبوي املسجد يف (هـ971) أنس بن مالك اإلمام اهلجرة دار إمام جلس

 :يصيح صائحب إذاف ،يستمعون حوله والطالب وسلم عليه هللا ىصل هللا رسول أحاديث يروي
 كلهم بةالطل فهرع ،-هلا موطًنا ليست ألهنا فيلة املدينة يف تكن ومل- عظيم فيل للمدينة جاء
 ‼امالكً اإلمام  وتركوا الفيل لريوا

 أال ،يقم ومل مالك اإلمام لدرس منصًتا جالًسا بقي التالميذ أولئك من تلميًذا أن بيد
 ذلك؟ قبل الفيل رأيت هل معهم؟ خترج مل مل :مالك اإلمام فسأله ،الليثي حيىي بن حيىي وهو

 أنت؟ من وسأله: مالك، به فأعجب .الفيل ألرى ال امالكً  ألرى رحلت إمنا :حيىي قالف
 .(9)له امكرمً  بعد يزل مل مث بلدك؟ وأين

 الشرعي العلم عن لطلبةل الصَّارف وجدان جزئيَّاهتا وحللنا القصة هذه يف نقبنا ولو
 ،الشرعي العلم عن الصَّوارف تلك أبرز هو اخلارج من الوافد الفيل كان وإن كثرية، اأمورً 
 الدرس، والتزموا الليثي حيىي اإلمام فعل ما لفعلوا وواضحة حمدَّدة غاية الطلبة هلؤالء كان فلو

- مكاهنم خارج من املسلمني على تدخل اليت الدخيلة اخلارجية الصوارف تكون ما وغالًبا
 عن يصد من اسالن من أن جند كذلكو  ،أعظم وبليتها أشد فتنتها -الفيل لحا هو كما
 .اجلد أراد أو الصد هذا قصد سواء ،وإذاعتها عنهما الصوارف بنشر واخلري العلم

 كثرية حاالت يف يتمثَّل الفيل فإن ،تلك الفيل قصة علينا متليها عربال من وغريها هذه
 .وبراهينه وحججه الوحي عن العباد ليصرف

 عوامل ذاهتا هي عنها حتدثنا اليت الصارفة العوامل تلك تكون تكاد هللا! سبحان ايو 
 فيها وغلو دخيلة مبناهج فتتانابال بدًءا شبهها، تكن مل إن الشرعية العقليات عن االنصراف
 وغياب ر،والتبص   لالهتداء إليه الرجوع وعدم ،فيه أهله من وتفريط الوحي عن وانصراف

 الدين أعداء فينصر سلوكه، وحججه الدين انصر على جيب الذي واملنهج واألصل الغاية
 سواء ،ومنصت اهب وانعق الدخيلة املناهج لتلك انشر بني وما الدين، ينصر أنه يظن وهو

 .يعرف مل أو وحججه الوحي على أثرها عرف وسواء ،يقصد مل أو إذاعتها قصد

                                                      

 (.129/ 91سري أعالم النبالء )ينظر:  (9)
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 جند نتفقدها حينما السلف حياة ويف الوحي يف الربهانية واملهارات العقلية الدالئل إن
 أقواها فهي الدالالت،و  الرباهني وسط يف وغرة والبينات، احلجج جبني يف شامة أهنا

 أن تسمع حىت واجلمال بهاءال هبذا عقلك يهنأ يكاد ال ولكن ،وأوضحها وأعالها وأسهلها،
 الطعنات عليهم وتوزَّع الدعاوى هلم وتكال واحلرفية، والتخلف ابجلمود يوصمون السنة أهل
 يف يكن مل إن املهمالت قائمة يف موضوع   مهمَّش   هو بل منهجهم، يف للعقل مكان ال أبهنم
 عقوهلم يُعملوا مل السلف أن وزعم ،الصف داخل من طاوعهم من وطاوعهم احملذوفات، سلَّة
 أسطوري   دينهم وكأن ،بينة وال دالئل وال برهنة أو حجج دون التسليم مبجرد اكتفوا بل

 .كغريهم واحملتوى األدلَّة خرايف   ،نشأوامل الوالدة
 عن ابلفعل السنة أهل عزف هل :تساؤل السطح على يطفو وذاك هذا بني

 هذا إىل هبم حنت اليت العوامل أهم   وما ؟إن وجد العزوف هذا أسباب ما الشرعية؟ العقليات
 اجلانب؟

 التساؤالت من خالل املطالب التالية. هذه اإلجابة عن الورقة هذه ستحاول

 :ووفرهتا الشرعية العقليات أمهية
 املناهج من غريه عن ويتميز السنِ   املنهج يتَّسم والسائد، الشائع هو ما عكس على

 ويعتمد للمعرفة، سائلو  يعتربمهاو  مجيًعا مهايعتمد فهو ،وعقاًل  حسًّا املتكامل املعريف ِ  ببنيانه
 نيب على املنزَّل كالوحي السمعيَّة أو ،املشاهد كالكون البصرية سواءً  ؛املعرفيَّة املصادر كل

 ويبطل احلق   ليتبنيَّ  املصادر تلك كل يف إعماهلا إىل ويدعو العقول ينبه يفتأ ال وهو اإلسالم،
 .الباطل

 كلها مرة، ومخسني اتسعً  القرآن يف العقل مادة وردت قد" بل فحسب، هذا ليس
 وذكر واحِلجر، واألحالم كاأللباب مرادفاته؛ ذكر سوى هذا ة،مذمَّ  العقل انتفاء أن يفيد

 ال العقلية األعمال فهذه والعلم، والفقه واالعتبار والنظر والتدبر والتذكر كالتفكر أعماله؛
 وكمال مدح أوصاف أهنا على ذكرها ويرد تعاىل، هللا كتاب من سورة ذكرها من ختلو تكاد

 اإلسالم رفع على شك دون يدل وهذا شرعية، ةمذم   نقصاهنا أو انتفاءها وأن هبا، للمتصف
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 لقيام وشرطًا للتكليف مناطًا جعله وقد ال كيف به، واحتفائه له وتكرميه العقل شأن من
 .(9)!"احلجة؟

 جيعلها ما وهو ؛آن يف املقنعة والواضحة القويَّة ابلعقليات مليء   الوحي فإن هنا ومن
 األداين.و  األفكار من غريها عن ومستغنية والتبيان، الربهنة يف بذاهتا مكتفية

 مبَيزات ومتتاز وعقليات، دالئل من اإلنسان إىل ُُييَّل ما كل تُفوقُ  الشرعية فالعقليات
 املصدر، إهلية مساوية فهي تساميها، أن عن فضاًل  غريها فيها تقارهبا تكاد ال وخصائص

 واضحة سهلة بدت ولذا البشر؛ واقع من منسوجة جزئياهتا واملخرب، املظهر يف يقينية فطرية
 إال مناظر هبا استمسك ما وطر، وكل العقل وطر وتقضي القلب تروي ابملختصر، مقنعة

 تذر، وال شاكًّا وال مرتدًدا تبقي ال اندحر، إال معاند وال انبهر، إال عاقل تدبرها وال انتصر،
 البشر. عامَّة عن فضاًل  املتعلِ مة سواد عنه انصرف ولكن

 ابب يف سواء ،منه حذَّر إال ابطاًل  وال ،بيَّنه إال احلق من شيًئا يرتك مل الوحيف
 ما غاية الفاضل أتمل وإذا" الدالئل، يف أو املسائل يف وسواء املعقوالت، ابب أو األخبار

 يف ذكر ما بعض إىل يعود منها الصواب وجد العقلية الطرق من والفالسفة املتكلمون يذكره
 ما والتحقيق البيان متام من القرآن طرق ويف وأوجزها، عبارة أبفصح العقلية الطرق من القرآن

َناَك } تعاىل: قال مثله، عندهم يوجد ال  {اِبحلَْقِ  َوَأْحَسَن تـَْفِسريًاَواَل ََيُْتوَنَك مبََثٍل ِإالَّ ِجئـْ
 .(2)"[33 ]الفرقان:

 العقليات أنواع من نوع كل يف ضربوا الصاحلني السلف من وأتباعه املبني والوحي
يف  أو احلق تقرير ابب يف سواء ،املعلى دحالقِ  مسالكه من مسلك كل يف هلم وكان بسهم،

 وأايم، قصص ذلك يف وهلم واملعارضات، والتقسيمات القياساتك ،الباطل إبطال ابب
 عبد لإلمام احليدة ككتاب ذلك، فيها ورد اليت لكتبهم وتدبر نبتمع   واحدة مطالعة وتكفي

يف  والتبصري حنبل، بن أمحد لإلمام واجلهمية الزاندقة على الرد وكتاب املكي، الكناين العزيز
 العكربي، وغريها. بطة البن واإلابنة الطربي، جعفر أليب معامل الدين

                                                      

 (.31د. سعود العريفي )ص:  ،( األدلة العقلية النقلية9)
 (.77/ 9( شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز )2)



5 
 

 انصراف يف تسبَّبت اليت العوامل أو املشغلة الفيلة عن الورقة هذه يف حديثنا ولكن
 ابجلمودو  الفهم وقلة ابلبالدة السنة أهل اهتام همبين ساد حىت العقليات تلك عن الناس

 والنصية.

 األنظار: عن الشرعية العقليات إزاحة عوامل أهم
 التفكر وعن الشرعية العقليات عن االنصراف يف أسهمت اليت العوامل هي كثرية

 الوحي عن االنشغال حول تدور الغالب يف ولكنها مبقتضاها، والعمل بقضاايها والتيقن فيها
 غالًبا ذلك إىل وجينح ،اثنوية أو دخيلة وعلمية فكرية دراسات من بغريه والسنة والقرآن اإلهلي

 اتمبمارس عنه االنشغال أو ،آخر يف مفر ِطًا أو االجتاهات من اجتاه يف طًامفرِ  كان من
 والتفكر التدبر أو للوحي القراءة جمرد عن سواء عنه عراضاإل أو غريه، من مستقاة سلوكية

 العوامل: هذه تفصيل إىل ولننتقل وبراهينه، وحججه عقلياته ويف فيه

 الوحي: عن أفكارها ودراسة األجنبية الكتب برتمجة االنشغال
 زيد وسلم عليه هللا صلى أمر حيث وسلم عليه هللا صلى النيب عهد يف الرتمجة ظهرت

 ،(9)أايم سبعة يف عنه هللا رضي فتعلمها هم؛شر  قيليتَّ  يهود لغة بتعلم عنه هللا رضي اثبت بن
 واملعارف العلوم ترمجة يف للتوسع قوايًّ  دافًعاو  هامًّا دورًا اإلسالمية الفتوحات يف التوسعُ  ومثَّل

 أشهر ومن ،ابلرتمجة وعناية اهتماًما املسلمون اخللفاء أوىل فقد منها، واالستفادة األجنبية
 عليهم وأغدق ،نياملرتمج هلا انتخب قدو  ،بغداد يف احلكمة بيت املأمون اخلليفة إنشاء ذلك

 يف رمسي كمشروع تمدواعتُ  للكتب، ترمجتهم جراء واملكرمات العطااي هلم وأجزل ،األموال
 تشهد أنه ومع وعلومه، الوحي عن هبا وانشغلوا املقبلون، عليها فأقبل العباسية، الدولة

 أو العقلية سواء العلمية اجملاالتو  يندامليا شىت يف ابلفعل وازهارًا تقد ًما اإلسالمية احلضارة
 للعيان ظهر أنه إال ،عليه غبار ال حممود طبيعي نشاط وهذا ،السلوكية أو التجريبية احلسية

 ذاهتا يف والعلوم الكتب وترمجة ،هذه رتمجةال حركة بعد الشرعية العقليات عن الناس انصراف
 العقدية واللواثت الفكرية الشبهات انتقال يف يكمن اإلشكال ولكن ،حرج فيها ال جائزة

                                                      

هذا "( وقال: 2791(، والرتمذي )3761(، وأخرجه أبو داود )7911( علقه البخاري بصيغة اجلزم )9)
 ."وقد روي من غري هذا الوجه عن زيد بن اثبت ،حديث حسن صحيح
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 هللا رمحه- تيمية ابن ذلك وضَّح قد كما ،هبا الرابين والوحي اإلهلية العلوم عن واالنشغال
 ذلك إذ وأهله: الكالم بذم واألئمة السلف مراد على أيضا ينبه وهذا" يقول: حيث -تعاىل

 الذي احلق قال من فأما ،الباطلة املقاالت على استدل أو ةالفاسد ابألدلة استدل ملن يتناول
 السبيل. يهدي وهو احلق يقول وهللا ،واإلميان العلم أهل من فهو ودلياًل  حكما فيه هللا أذن
 وكانت ذلك إىل تيجاح إذا مبكروه ليس ولغتهم ابصطالحهم حاالصطال أهل خماطبة وأما

 جائز هذا فإن وعرفهم، بلغتهم والرتك والفرس الروم من العجم كمخاطبة ،صحيحة املعاين
 بن خالد بنت خالد ألم النيب قال وهلذا إليه، حيتج مل إذا األئمة كرهه وإمنا للحاجة، حسن
 إليها، املهاجرين من كان أابها ألن احلبشة؛ أبرض ولدت صغرية وكانت العاص بن سعيد
 أهل من كانت ألهنا احلسن؛ احلبشة بلسان والسنا ،(9)«سناه هذا خالد، أم اي» هلا: فقال
 يقرأ وكذلك ،ابلرتمجة إايه تفهيمه إىل حيتاج ملن واحلديث القرآن يرتجم وكذلك اللغة. هذه

 بن زيد النيب أمر كما ،ابلعربية ويرتمجها بلغتهم وكالمهم األمم كتب من إليه حيتاج ما املسلم
 .(2)"عليه اليهود من َيمن مل حيث ذلك له ويكتب له ليقرأ اليهود كتاب يتعلم أن اثبت

 الطب كعلم العلم جوانب من كثرية جوانب يف ابلرتمجة اإلسالمية األمة انتفعت فقد
 مع اخلبيث ومجع ابلنابل، احلابل خلط من القوم من ولكن والفلك، والكيمياء والفيزايء
 .الفلسفية ابلعلوم وافتنت الطيب،

 :ترمجتها مشروع بعد عليها والرد اليواننية ابلفلسفة االنشغال
 امليادين ازدهار يف أثره له كان العباسي العصر يف الرتمجة مشروع أن ابيـَّنَّ  أن سبق

 فقد نفسه، املشروع بذلك خاصرهتا يف طعنت حىت بذلك األمة هتنأ تكد مل ولكن العلمية،
 يف اليواننية لفلسفاتاب وافتنت ،بني احلق والباطل خلط من املرتمجة ابلعلوم اهتم ممن كان

 ألولئك تقليده مبجرد يكتف ومل اجملرد، البشري العقل عن منأى يف هو مما والغيبيات اإلهليات
 علوم على العلوم تلك يفضِ ل أضحى بل شيء، يف العقل من ليست اليت اجلوانب هذه يف

م علم على أولئك علم ويفضِ ل اإلهلي! الوحي  وأشغل نفسه وأشغل سبحانه! الغيوب عالَّ
 الصارفة العوامل أهم من كان ذلك أن شك وال وأخباره، عقلياته وعن الوحي عن هبا األمة

                                                      

 (.1223( صحيح البخاري )9)
 ( بتصرف يسري.317/ 3فتاوى )( جمموع ال2)
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 عن هبا وشغل فاهتاوخملَّ  الفلسفة اليواننيةآباثر  ُفنت قد عامل من فكم الشرعية، العقليات عن
 من وكم وقضاايهم! دقائقهم وفهم عليهم ابلرد شغل قد عامل من وكم الشرعية! العقليات

 عليها! الرد حبجة فيها وتعمَّق أبقواهلم فنت قد علم طالب
 املخالفة اليواننية الفلسفية األفكار تلك اعتنق اخللفاء بعض أن بلة الطني زادو 
 ،ويقرهبم همالسجي له حاشية اليواننية للفلسفة املعتنقني من واختذ اإلسالمي، للدين واملناقضة

 فاعتنقها. املأمون هبا وأقنعوا ،القرآن خبلق القائلني املعتزلة صورة يف جتلَّت واليت
 من علجي كان يذوال ،الكالمي ابلتيار يُعرف ما اإلسالمي البيت داخل يف وصار

 احلديث أهل ناقضوي ناهضي بذلك وهو ،داثرًا املذموم الكالم وعلم شعارًا الدين أصول علم
 والسنة واحلديث الوحي وعلم وذووه، أهله مكرًَّما الكالم علم فأضحى واجلماعة، السنة وأهل
 .مرة كل ناقاخل عليه يضيق

 والوحي القرآن وعن الشرعية، العقليات عن الصارفة العوامل أكرب من شك وال وهذا
 وال وحججها، برباهينها وانتفعوا القرآنية العقليات نم استفادوا الذين هم ال هؤالء فإن عامة،

 تركوا وال ،استسقواهم  الف ؛عطشى الناس فرتكوا ،هبا والينتفع الناس من لغريهم تركوها هم
 .املستعان وهللا يستسقون، غريهم

 :له ومعارضة للوحي مناقضة وعقليات ملناهج السلطة فرض
 واعتنقت ة،العباسي الدولة يف رمسي كمشروع الرتمجة مدتاعتُ  سابًقا ذكران كما

 إىل املأمون أرسل حىت هيِ ًنا اإلشكال مل يزل ولكن الدين، أصول تهمسَّ  اليت وقواعدها أصوهلا
 اعتنقه ما الناس على وفرض القرآن، خبلق القول على وأجربهم ،العلماء المتحان األمصار
 قد العلماء من فكم ،أمجعني اإلسالم علماء على الكرب واشتد اخلطب عظم وهنا ،واعتقده

 أراد ما وقال لألمر استسلم من منهم وكم ،التورية على وأجرب عليه ضيق قد منهم وكم ،قتل
 خلق فتنة يف -تعاىل هللا رمحه- أمحد لإلمام جرت اليت العظمى احملنة قصة ذلك ومن اخلليفة،
 مل وملا بذلك، ابلعراق انئبه إىل املأمون أرسل حني امتحن ممن كان أمحد اإلمام فإن القرآن،

 آخرين وتقييد بعضهم عنق بضرب َيمره املأمون إليه أرسل لذلك العلماء من استجابة جيد
 ولكن ،آخرون رَّىوو  ،املأمون أراد ما إىل أكثرهم أجاب ذلك الناس رأى وملا إليه، ومحلهم

 نوح بن وحيىي ،حنبل بن أمحد اإلمام :ومها احلق كلمة لقول وهنضوا العلماء من اثنان ذَّ بَ 
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 اإلمام أن ذكريُ و  الطريق، يف وهو مات الثاين أن إال ،اخلليفة إىل مقيدين مالفحُ  النيسابوري،
 توىلَّ  ولكن ،الطريق يف واإلمام املأمون مات وابلفعل ،املأمون وجه يريه الَّ أ ربَّه دعا قد أمحد
 ،سنتني قرابة أمحد اإلمام وُحبس ،دؤاد أيب ابن املعتزلة رأس القضاء وتوىل ،املعتصم بعده

 كثري يف واستخدم حججهم ردَّ  والنقاش للمناظرة طلبوه حني أهنم مع وضرب، فيها عذِ ب
 الواثق واصل مث ،احلبس يف واإلمام املعتصم ومات ،العقلية واملهارات الشرعية العقليات منها

 ورفع أكرمهو  ،السجن من أمحد اإلمام وأخرج ،احلق له تبنيَّ  حىت هسابقُ  عليه كان ما
 .(9)منزلته

 هبا الناس وإشغال القرآين للمنهج خمالفة ملناهج السلطة فرض جتليات إحدى هذه
 هذا على بعد ومن قبل من النماذج توالت وقد واحد منوذج فهذا الشرعية، العقليات عن

 القصص. من أبمثاهلا مليء ريخوالتا ،املنوال

 :اليواننية العقليات يف املتكلمني غلو
 مث ومن صغرية، ابحنرافات تبدأ األمة عليها افرتقت اليت البدعية القضااي أصول

 طريق يف واإلسالم ،اطريقً  النفسه شقَّ ت حىت وتكرب فتكرب اإلسالمي املنهج يف الشرخ واصلتُ 
 أمرها، أول يف ووجهت إن هاشر   وينتهي ،هلا َُيبه ال صغرية تبدأ الثلج كرة كحال متاًماغريه؛ 
البنيان؛  وقوَّضت البشر قتلت حىت تعاظمت هبا وايهتم   ومل أمرها يف الناس تساهل إن ولكن
 العبادة يف دواوتشدَّ  غلوا الذين النفر أولئك مبنع يبادر وسلم عليه هللا صلى النيب جند ولذا

 .(2)وهللا أقوم وال أانم النساء أتزوج وال اللحم آكل ال وهللا قائلهم: قالو 
 كانت ما كثريًا اليتو  والتطرف، الغلو ملشكلة املبكِ ر التنب ه ضرورة يظهر هنا ومن

 السلوكية. العملية أو الفكرية العلمية سواء امليادين غالب يف اجلادة عن االحنراف سبب
 الشرعية العقليات إبعاد يف العوامل أهم من كانوا الذين املتكلمني حال يف جليًّا هذا ويظهر

 ابلعقل، وهومسَّ  ابتدعوه فيما الغلو بدأ منهم إذ ؛ذاهتا الشرعية واملنصات العلمية النوادي عن
 .احلدث صنع يف نصيبها هلا الفعل ردات وكانت

                                                      

 (.217/ 96(، البداية والنهاية البن كثري )116/ 1ينظر: جمموع الفتاوى البن تيمية ) (9)
 .(1ومسلم ) ،(6777) أخرجه البخاري (2)
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 قول على كانوا والصحابة السلف إن حيث صغرية، بنتوءات الكالمي املشروع بدأ
 القرآن لقخب القول مث ،ظهر ما أول القدر يف القول ظهر مث فيه، ُيتلفون ال املعتقد يف واحد
 ،األقوال من وغري ذلك ،عطاء بن واصل اعتزال مع األوىل املعتزلة وظهرت ،اجلعد يد على
 .الناس بني ونشرها شخصه ثوب يف األدران ووضع أولئك، أرجاس ومجع اجلهم جاء حىت

 ،اتناسقً  أكثر طور إىل اإلنشاء طور من الكالم علم حتول صفوان بن اجلهم بظهورف
 اإلسالمية الفرق يف صفوان بن اجلهم تركه الذي ئالسي لألثر وذلك الظاهرة، طور إىل بل

 ، بلالصفات يف سيما وال أصوله، من كثري أو قليل يف به الفرق هذه أتثرت حىت املختلفة،
 .(9)االعتقاد أصول من كثري يف أصوله على فهم الكالم، أهل من للسنة املنتسبون حىت

 من االستفادة بغرض ؛هبا والعناية اليواننية الفلسفة كتب ترمجة حركة سوًءا األمر وزاد
 ومن شعاره الفلسفة من الكتب هذه يف ما جعل من القوم يف ظهر ولكن ومعارفها، علومها
 يتناسب ماع له يبحثون وراحوا اإلسالمية، العلوم لباس ألبسوه أن لبثوا ما مث ،داثره اجدلياهت

 قياساته. مع
 املسائل هي الفلسفية العلوم تلك جعلوا أن غلوهم هبم ووصل األمور تفاقمتو 

 وافق فما الشرع، من وينفى يثبت فيما وفيصاًل  حاكًما العقل كون زعموا مث ،الربهانية العقلية
 مصريه فإن تلك عقلياهتم مع ظاهره يتعارض نص وكل ،عقوهلم وافق ألنه قبلوه عقوهلم منها

 ومل العقل، حييله ما الراوي روى "فإن البغدادي: منصور أبو يقول، (2)التفويض أو التأويل
 ولكنه العقول، يف ظاهره يروع الثقة رواه ما كان وإن مردود... فخربه صحيًحا، أتوياًل  حيتمل
 .(3)العقول" موافقة على وأتولناه روايته، قبلنا العقول قضااي يوافق أتوياًل  حيتمل

 يف العقلي النظر ضرورة يعلنون فتارةً  العقل؛ يف غلوهم ىعل املبنية اآلاثر وتكاثرت
 وحينًا كتبهم، هبا وصدروا ،الواجبات أول جعلوه بل الكالمية، ابلطريقة تعاىل هللا وجود
 والبالدة، الذهن وضعف العقل وقلة ابجلمود طريقتهم ويسلك هنجهم ينهج ال من يرمون

                                                      

 وما بعدها(. 67 :السفياين )ص هلصادق عبد ،الفروق يف العقيدة بني أهل السنة واألشاعرةينظر: ( 9)
 (.117 :د. سليمان الغصن )ص ،املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة( ينظر: منهج 2)
 .(23: ( أصول الدين )ص3)
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 الوحي نصوص وأما ،والربهنة والعلم العقل ألقاب اليواننيني الفالسفة على ُيلعون وأخرى
 بزعمهم. الربهان من شيًئا حتوي وال خطابية عندهم فهي

 معيار هي وأهنا ،بعلمه يوثق ال يعرفها ال من أن زعموا حىت تعلمها أوجبوا وأحياانً 
 من يعانون العلم طلبة زال وما اإلسالمية، العلوم من علم كل يف طرائقها وأقحموا العلوم،

 اليوم!! حىت اإلقحام هذا
 النظر!! يف ومسلكهم العقلية بطريقتهم إال يصح ال املؤمن إميان أن عمواز  واترة

 ظن وأنه الربهانية، وعدم ابخلطابية ووصمه للوحي هتميشهم من ذلك غري إىل
 العقول أهل علم الكالم علم هلم فاخلاصة اخلاصة، دون العامة خطاب وأنه الداللة،

 والذكاء!!

 :الشرعية وعقلياته عامة للوحي املتكلمني توهني
 تعانيه ماو  ،اجلافة الكالمية الكتب يعرف ابحث أو قارئ على األمر هذا ُيفى ال

 قد واليت النبوية، السنة أو الكرمي القرآن سواء عامة الوحي عن والنفرة اجلفاء من الكتب تلك
 فتصفَّح شئت وإن نبوية، سنة أو قرآنية آلية ذكر فيها يرد أن دون الصفحات مئات تتجاوز

 ذلك من جتد لن بنفسك، ذلك والحظ املتكلمون هاألف اليت العقيدة كتب من كتاب أي
 مسألته، وانتهاء قضيته تقرير من املؤلف ينتهي بعدما ذلك يكون ما وغالًبا ،اندرًا إال شيًئا
 بعد أوردوها الوحي نصوص أوردوا إن فهم ويقعِ د، يقرر ما حسب على الوحي يطو ِعل َييت

 أفكار. من عقوهلم بنته ما هبا ليعضِ دوا يوردوهنا ،العقلية أتصيالهتم من االنتهاء
 أهناو  ،ظنية داللتها أن يعتقدون وهم الوحي نصوص على يعتمدوا أن هلم وكيف

 بعدم يقولون وهم النصوص على يعتمدون وكيف اليقني؟! من شيءٍ  إفادة عن تتقاصر
 .(9)!؟العقائد على هبا االستدالل إمكان

 يقول له، واتبع العقل عن فرع أبنه الوحي صمي أن َيبه ال منهم كثريًا إنف ولذا
 ذلك عن اجلواب يف واألصل" :ابلوحي الصفات يثبت من على يرد وهو اجلبار عبد القاضي

 السمع صحة ألن ممكن؛ غري املسألة هذه على ابلسمع االستدالل إن أوال: هلم: يقال أن
                                                      

(، 976 :لآلمدي )ص ،(، غاية املرام227 :للقاضي عبد اجلبار )ص ،( ينظر: شرح األصول اخلمسة9)
 وما بعدها(. 236 :(، أساس التقديس )ص26 :للرازي )ص ،أصول الدين
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 الذي الرازي قانون وما، (9)"؟!األصل على ابلفرع استدالل إال هذا وهل عليها... ةموقوف
 نصوص ظواهر أبن زعم عمَّن فضاًل  هذا ببعيد. عنا الوحي على العقل بتقدمي فيه حكم

 .(2)والضالل! الكفر أصول هي الوحي

 .(3)وعقلياته الوحي عن الناس انصراف عوامل أهم من للوحي التوهني هذا ويعترب

 :الربهان من خال الداللة ظين وأنه الوحي كفاية عدم املتكلمني دعوى
 كما ظنية أخبار جمرد أبهنا ونصوصه الوحي يصمون الكالم أهل غالب يفتأ ال

 جمرد هي وإمنا والرباهني، واحلجج العقلية العلوم عن منأى يف أهنا يرون فهم ولذا ذكران؛
 يف أثره وترديدها الدعوى هلذه كان شك وبال العقليات، من شيًئا حتمل ال وألفاظ نصوص
 العقل أبن قائلهم قال حىت فيه، واحلجج اليقينيات من شيء وجود وعدم الوحي مجود اعتقاد

 نقول: ما تؤكد اليت النصوص لبعض نتطرق ولعلنا األهلية، وأعطاه الشرع زكَّى الذي هو
 إذ ؛جمال فيه للتعارض فليس اجلانبني أحد على فيه العقل دل ما "كل الغزايل: يقول

 ال أن فإما العقل، خالف على مسعي دليل ورد فإن وتكاذهبا، نسخها يستحيل العقلية األدلة
 ،امتعارضً  يكون وال ،مؤواًل  فيكون امتواترً  يكون أن وإما صحيح، غري أنه فيعلم امتواترً  يكون

 ألن ؛حمال فذلك العقل دليل خالف على وهو والتأويل اخلطأ حيتمل ال متواتر نص وأما
 .(6)والبطالن" الفسخ يقبل ال العقل دليل

 ال الشرع أن أساس على والعقل الشرع بني املعارضة افتعاهلم من يستغرب ال ولذا
 الرازي جاء مث يلالغزا عند حاضرًا كان والذي الباب، يف العمدة هو العقل وأن فيه، عقل

 أدلة وجدان مث شيء، ثبوت على قامت إذا العقلية القطعية الدالئل أن "اعلم فقال: وقعَّده
 أربعة: أمور أحد من احلال ُيلو ال فهناك ذلك، خبالف ظاهرها يشعر نقلية

 حمال. وهو النقيضني تصديق فيلزم والنقل، العقل مقتضى يصدق أن إما
 حمال. وهو النقيضني تكذيب فيلزم نبطلهما، أن وإما

                                                      

 (.227 :اخلمسة )ص ( شرح األصول9)
 (.1/ 3( ينظر: حاشية الصاوي على اجلاللني )2)
 وما بعدها(. 911/ 91جمموع الفتاوى البن تيمية )ينظر: ( 3)
 وما بعدها(. 937/ 2( املستصفى )6)
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 العقلية. الظواهر وتصدق النقلية الظواهر تكذب أن وإما
 ميكننا ال ألنه ؛ابطل وذلك العقلية، الظواهر وتكذب النقلية الظواهر تصدق أن وإما

 وكيفية وصفاته الصانع إثبات العقلية ابلدالئل عرفنا إذا إال النقلية الظواهر صحة نعرف أن
 صلى دمحم يد على املعجزات وظهور وسلم عليه هللا صلى الرسول صدق على املعجزة داللة

 مقبول غري امتهمً  العقل صار القطعية العقلية الدالئل يف القدح صار ولو ،وسلم عليه هللا
 تثبت مل وإذا األصول. هذه يف القول مقبول يكون أن عن خلرج كذلك كان ولو القول،

 مفيدة. كوهنا عن النقلية الدالئل خرجت األصول هذه
 ،امعً  والنقل العقل يف القدح إىل يفضي النقل لتصحيح العقل يف القدح أن فثبت

  ابطل. وإنه
 أبن القاطعة العقلية الدالئل مبقتضى يقطع أن إال يبق مل األربعة األقسام بطلت وملا

 منها املراد أن إال صحيحة إهنا يقال: أو صحيحة، غري إهنا :يقال أن إما النقلية الدالئل هذه
 على التأويالت تلك بذكر التربع سبيل على اشتغلنا التأويل جوزان إن مث ظواهرها، غري

 املرجوع الكلي القانون هو فهذا تعاىل. هللا إىل هبا العلم فوضنا التأويل وزجن مل وإن التفصيل،
 .(9)التوفيق" وابهلل ،املتشاهبات مجيع يف إليه

 كافٍ  غري أنه يرون فإهنم ،-بزعمهم- الوحي يف العقالنية أو احلجية وجود ولعدم
 الإ اليقني يفيد ال ياللفظ الدليل" :الرازي يقول عنه، العقلي املعارض انتفاء يعلم حىت لقبوله

 النقل ترجيح ذإ ،عليه لرجح كان لو يالذ يالعقل املعارض موعد ...عشرة أمور نتيق   عند
 املنتج كان ذاإو  ،ليهإ الفتقاره ؛النقل يف للقدح املستلزم ،العقل يف القدح يقتضى العقل على

 يف لليقني إفادهتا "يف الوحي:نصوص  عن اإلجيي ويقول، (2)"؟!ابلنتيجة ابلك فما ايًّ ظن ِ 
 وهل العقلي؟ املعارض بعدم اجلزم مبجردها حيصل هل أنه على مبن ألنه نظر؛ العقليات

 .(3)طرفيه" أبحد اجلزم ميكن ال مما ومها ذلك؟ يف مدخل للقرينة

                                                      

 .وما بعدها( 221 :أساس التقديس )ص (9)
 (.19)ص:  حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين( 2)
 .(61 :الكالم )ص( املواقف يف علم 3)
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 عن الوحي خبلو ِ  اعتقاًدا أورث الناس بني اوانتشاره الدعوى هلذه نيالكالمي ِ  ونشر
 إذ ؛متاًما ذلك عكس على النصوص واقع أن مع ،العقلية والرباهني احلجج وعن العقل

 األخبار من فيه وما العقليات من فيه ما بني زواميي   أن دون الوحي على أطلقوها املتكلمون
 العوام   ملستوى املناسبة هي أهنا وزعموا اخلطابيات، بوتقة يف مجيًعا حشروها بل اجملردة،

الكالمية  ابلرباهني وإمنا ،مبثلها عليهم احلجة تقام فال والعباقرة الذهن متَّقدو وأما وحاهلم،
 .(9)وحنوها!! األرسطية الفلسفيةو 

 يناقض املعقول أن همظن  " هو املوقف هذا مثل إىل املتكلمني دفع الذي الدافع وكان
 .(2)"...الرسول به أخرب ما ظاهر أو وسلم عليه هللا صلى الرسول به أخرب ما

 األدلة هؤالء يسميها اليت والسنة القرآن أدلة إن" تعاىل: هللا رمحه القيم ابن يقول
 :نوعان اللفظية

 .اخلرب دمبجر   يدل :أحدمها
 األدلة ذكر من مملوء والقرآن ،العقلي الدليل على واإلرشاد التنبيه بطريق يدل :والثاين

 ،ورمحته وحكمته وقدرته وعلمه ووحدانيته ربوبيته وعلى عليه الدالة هللا آايت هي اليت العقلية
 يتجرد فلم ،اخلرب جمرد وهو األول النوع صدق على تدل   خلقه يف املشهودة العيانية فآايته
 الدالة الرباهني من كتابه يف لعباده بني قد بل ،صدقها على تدل   آايت عن سبحانه إخباره

 تفيد ال األدلة تلك إن :القائل فقول ،وكفاية وهدى شفاء فيه ما رسوله وصدق صدقه على
 والوقاحة البهت أعظم من فهذا العيانية العقلية األدلة لذكر املتضمن النوع به أراد إن ؛اليقني

 إن كماله وصفات ووحدانيته وجوده على اوحججً  أدلة جعلها اليت هللا آايت فإن ؛واملكابرة
 أقام فقد اخلرب مبجرد الدال األول النوع به أراد وإن ،اأبدً  مبدلول دليل يفد مل يقينا تفد مل

 ال جمرد خرب على فيه عباده حيل فلم ،ثبوته على اليقينية والرباهني القطعية األدلة سبحانه
 اخلرب. صدق على الدال الدليل دون نفسه اخلرب من إال ثبوته يستفيدون

 الدالة املتعددة األدلة هو بل ،به أخرب فيما صدقه على الدال العام الدليل غري وهذا
 من نتضمَّ  قد كتاابً  جتد فال ،اإلميان وأصول واملعاد والنبوات الصفات وإثبات التوحيد على

                                                      

 وما بعدها(. 71 :( ينظر: إجلام العوام للغزايل )ص9)
 (.662/ 97البن تيمية ) ،( جمموع الفتاوى2)
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 يفد مل فإن ،عقلية لفظية فأدلته ،القرآن تضمنه ما املطالب هذه على العقلية واألدلة الرباهني
 .(9)"؟!يُؤِمنونَ  تِهَوآاي اّللَِّ  بَعدَ  َحِديث ي ِ ِبأف اليقني

 :والعقول الذكاء يلأو  ةخاصّ  الكالم علم أن دعوى
 العوام إجلام" كتاب وهو املتكلمني مراجع من مهم ٍ  مرجع عنوان من جليًّا هذا يظهر

 به هللا أخرب مبا هللا اتصاف اعتقاد أن هامفادُ  بدعوى هافتتح الذيو  غزايل،لل "الكالم علم عن
 هللا: رمحه يقوليعقلون، ف وال يفهمون ال ممن واجلهال الرعاع به يقول ما هو الصفات من

 حيث ،الضالل احلشوية من واجلهال الرعاع عند للتشبيه املومهة األخبار عن سألتن فقد"
 واالنتقال والنزول والقدم واليد الصورة من عنه ويتقدس يتعاىل وما وصفاته هللا يف اعتقدوا

 األخبار ظواهر من أخذوه مما جمراه جيري وما واالستقرار، العرش على واجللوس
 .(2)..."وصورها

 على يقتصر نأ والذكاء العقل يرزق مل من على أن يقرر الكتاب هذا يف والغزايل 
 كان من وأما العامة، خطاب ألهنا والرباهني؛ واحلجج العقليات من خالية هي إذ النصوص؛

 والفلسفية!! الكالمية املسائل هي اليتو  العقليات، يف اخلوض فعليه العكس على
 ،ابلعواطف اإلقناع على تعتمد اليت اخلطابية األمور شأن شأنه عندهم الوحي فإن

 واحلجج العقلية األدلة على تعتمد اليت الربهانيات ابب ابهبا فإن والفلسفة الكالم بعكس
 الربهانية.

 ابهلل اإلميان عليه جيب ممن وغريه العامي نإ سائاًل: نفسه على أورد أنه والعجيب
 واحلجج ابلرباهني اإلميان أبن وأجاب ذلك! إىل تدفعه اليت الرباهنيو  األدلة من له بد ال تعاىل

 الناس عامة وأما !!منه العصر ُيلو قد بل اثنني!! أو لواحد إال عصر كل يف حيصل ال
 غالًبا!! صدقه وقرائن ابلسماع فيأخذونه العقائد من أشبهه وما ابهلل فاإلميان

 عامة وأما النهى!! وأويل العقول أرابب دون العوام تناسب بزعمهم القرآن فأدلة
 .(3)مراميه!! يف الغوص وال فيه التعمق دون للوحي الظاهر الفهم فعليهم الناس

                                                      

 وما بعدها(. 713/ 2( الصواعق املرسلة )9)
 ( مقدمة كتاب إجلام العوام.2)
 وما بعدها(. 71ينظر: إجلام العوام )ص  (3)
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 حالني: أحد من ُيلو ال العقلي احلجاج من الشريعة خبلو حيكم "والذي
 الدالئل، أنواع من نصوصها تضمنه ما وحقيقة الشريعة بقدر جاهاًل  يكون أن إما

 هللا بينها اليت للعلة وينكره احلق يعرف معانًدا ابً مكذ   يكون أن وإما احلالني، أخف وهذا
 ِكبـْر   ِإالَّ  ُصُدورِِهمْ  يف  ِإنْ  َأاَتُهمْ  ُسْلطَانٍ  ِبَغرْيِ  اّللَِّ  آاَيتِ  يف  جُيَاِدُلونَ  الَِّذينَ  }ِإنَّ  قوله: يف تعاىل

 .(9)"[17 ]غافر: اْلَبِصرُي{ السَِّميعُ  ُهوَ  إِنَّهُ  اِبّللَِّ  فَاْسَتِعذْ  بَِبالِِغيهِ  ُهمْ  َما
 كما اإلهلية، والدالئل الشرعية العقليات عن الناس صد يف أثره له القول هذا فكان

 لنا ُيرج مل الفكري هجهممنف والعمل، السلوك يف هللا سبيل عن البعد يف أيًضا أثره له كان
 انتشرت من ذلك، فقد العكس على بل الشدائد، يف إليه وتلجأ ابلعبادة هللا توحِ د أجيااًل 
 ال اليت البدعية والوسائل واألضرحة، القبور ومن السادة من هللا بغري والتعلق والشركيات البدع

 دينهم حال إصالح يف السعي دون ،حاهلم بواقع والرضا الدنيا إىل والركون هلا، حقيقة
 .هللا أمر كما العليا هي هللا كلمة لتكون ومنافستها األمم ومالحقة ودنياهم

 .الكالمي   الفكر فيها ساد اليت التاريخ عصور له شهدت ما هذا

 :الفلسفية لعقلياهتم اتبعة الوحي نصوص منياملتكلّ  جعل
 غري الوحي على املتكلمني اعتماد بعدم القول من سبق ما أبن اجملادل جيادل قد

 ،يقرروهنا اليت العقدية املسائل على هبا ليستدلوا والنصوص اآلايت يوردون هم إذ صحيح؛
 أََفلَ  فـََلمَّا َريبِ   َهَذا قَالَ  َكوَْكًبا رََأى اللَّْيلُ  َعَلْيهِ  َجنَّ  }فـََلمَّا تعاىل: قوله مع الرازي فعل كما
 استدلَّ  السالم عليه إبراهيم أن" امنه استنبط حيث؛ [77 ]األنعام: اآْلِفِلنَي{ ُأِحب   اَل  قَالَ 

 احلركة ابألفول داملقصو  وأن ،(2)"له اوخالقً  له رابًّ  يكون أن جيوز ال أنه على الكوكب أبفول
 علماء من غريه وكذلك الشهري، الكالمي األجسام حدوث بدليل استدالل وذلك والتغري،
 .ابلنصوص يستدلون الكالم

 يف املقرَّرة وأصوهلا املعروفة التفسري قواعد من ينطلقون ال منياملتكل   أن الواقع ولكن
 بعضها القرآن نصوص يقارنون وال ،الشرعية والنصوص اآلايت معاين إىل هبا ليتوصَّلوا مظاهنا
 السلف. أقوال يف وال السنة يف أمثاهلا عن يبحثون وال القرآن، مقصود ليعرفوا ببعض

                                                      

 (. 962 :ريفي )صد. سعود الع ،( األدلة العقلية النقلية9)
 (.62/ 93مفاتيح الغيب للرازي ) (2)
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 كالم من العقلية وفرضياهتم نظرايهتم يستخلصون ولكنهم حاهلم، واقع هذا ليس
 ي  شرع نص   يف جاء إن مث ومسائلهم، قواعدهم نصوصهم على ويبنون ،ومؤسسيهم معلميهم

 املعلمني أولئك نصوص ألن ذلك؛ ببيان يتربعون قد عقليَّات يسموهنا اليت تلك وافق ما
 النصوص تلك أعناق يل ِ  عن ينفك ون ال بل الوحي!! نصوص بعكس برهانية والفالسفة

 ظاهر. هذا يف وتكل فهم تلك، أغراضهم لتوافق اللغة غرائب يف والبحث
 الذي األصل هو العقل أن قرر حيث ؛نفسه الرازي كالم يف هذا شئت إن واقرأ

 الوحي مع التعامل يف طريقته بني مث ،الوحي من كان ولو ُيالفه شيء كل ويرد ،إليه يُرجع
 غري منها املراد أن إال صحيحة إهنا يقال: أو صحيحة، غري إهنا :يقال أن إما" :فقال

 التفصيل، على التأويالت تلك بذكر التربع سبيل على اشتغلنا التأويل جوزان إن مث ظواهرها،
 .(9)تعاىل" هللا إىل هبا العلم فوضنا التأويل وزجن مل وإن

 من وهم ،هللا وجود إثبات يف املتكلمني دعن مشهور دليل األجسام حدوث دليلو 
- السلف من نصًّا له جيدون ال ما وهو قبلهم، أحد عن الدليل ذلك يعرف ومل أحدثوه،
 .الوحي عن فضاًل  -عليهم هللا رضوان

 األفول معىن أن عونيد   السلف عن واحد بقول ينكره من فليأت هذا يكن مل وإن
 ؟!واملغيب االحتجاب األفول معىن أن على متفقون والعلماء ذلك له وأىن والتغري، احلركة هو

 .(2)والتفسري اللغة أهل اتفق فعليه
 أقوال من أصوهلم ويبنون قواعدهم يستقون إمنا املتكلمني من وغريه فالرازي ،إذن

 املستعان. وهللا فعلوا، به يتشبَّثون ما القرآن يف وجدوا إن مث ني،اليوانني   الفالسفة
 مث مواهلم،أب وشح وا فامتنعوا ابلنفقة تعاىل هللا أمرهم الذين كحال إال حاهلم وما

 الذي هو هللا إن :يقولون فذهبوا ذاك، فعلهم على به يعتضدون أمتكَ  عن يبحثون طفقوا
 هَلُمْ  ِقيلَ  }َوِإَذا :يف شأهنم تعاىلهللا  قال !!هللا أراد ما تغيري على قدرة لنا وليست الفقري أفقر

                                                      

 .وما بعدها( 221 :أساس التقديس )ص (9)
وما  911/ 9(، ولالستزادة ينظر: درء التعارض )623البن تيمية )ص:  ،( ينظر: شرح حديث النزول2)

 بعدها(.
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 ِإالَّ  أَنـُْتمْ  ِإنْ  َأْطَعَمهُ  اّللَُّ  َيَشاءُ  َلوْ  َمنْ  أَُنْطِعمُ  آَمُنوا لِلَِّذينَ  َكَفُروا الَِّذينَ  قَالَ  اّللَُّ  َرَزَقُكمُ  ممَّا أَْنِفُقوا
 .[67 ]يس: ُمِبنٍي{ َضاَللٍ  يف 

 وابتكروا د،التزه   فأظهروا أقوام، فجاء" هللا: رمحه اجلوزي ابن يقول هؤالء مثل ويف
 يتبع أن ال الدليل، يتبع أن لإلنسان ينبغي وإمنا الدليل، هلا بواتطل   مث اهلوى، هلم نهازي   طريقة
 .(9)"دليلها! ويتطلب طريًقا

 البدع" :تعاىل هللا رمحه يقول حيث املسألة هذه يف الشاطيب إلمامل القول أترك ولعلي
 بوصف الغالب يف توصف مل فإهنا املعاصي، سائر خبالف ...ومضل   ضال املبتدعو  ضاللة،
 ىاهلد ضد والضاللة الضالل أن وذلك ...البدعة شبه أو بدعة تكون أن إال الضاللة
 التبس ألنه ...الطريق عن اخلروج وهو الضالل، هوضد   ...الطريق هديته فتقول: ...واهلداية

 الدليل. وهو يهديه، هاد له يكن ومل األمر، عليه
 له ظهر ما أن متوه   السنة بطريق اجلهل مع اهلوى عليه غلب ملا البدعة فصاحب

 ضال فهو املستقيم، الطريق عن بسببه فحاد عليه، فمضى غريه، دون القومي الطريق هو بعقله
 أن يوشك يهديه دليل له وليس اجلادة على ابلليل كاملار للجادة، راكب أنه ظن حيث من

 قصدها. يتحرى بزعمه كان وإن ،ةٍ فَ تلَ مَ  يف فيقع عنها، يضل
 ال والشهوة، اهلوى مأخذ أخذها حيث أدلتها يف ضل إمنا األمة هذه من فاملبتدع

 اهلوى جعل بتدعامل ألن ؛وغريه املبتدع بني الفرق هو وهذا هللا. أحكام حتت االنقياد مأخذ
 شأن ومن العرب، كالم على جارية أهنا األدلة شأن ومن بع،ابلت   األدلة وأخذ مطالبه، أول

 غري يف تقدم من رهقر   حسبما حيتمل ال انصًّ  فيه جتد فقلما ابلظواهر، فيه الحرتازا كالمها
 غري على لويتأو   املقصود، الظاهر يف مقتضاه عن يصرف أن فيه ميكن ظاهر وكل العلم، هذا
 كان مبقاصدها، االضطالع وعدم الشريعة أبصول اجلهل ذلك إىل انضم   فإذا فيه. قصد ما

 اخلروج يف أعرق املبتدع فكان الشرع. مقاصد عن واخلروج التحريف إىل وأقرب أشد األمر
 أراد ما إىل األدلة ألفاظ انقياد أمكن اهلوى غلب فإذا البدعة، ضالل يف وأمكن السنة، عن

 منها.

                                                      

 (.69( صيد اخلاطر )ص: 9)
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 على يستشهد وهو إال امللة إىل نسبيُ  ممن امبتدعً  جتد ال أنك ذلك على والدليل
 اليت األزلية احلكمة يف اثبت أمر وهو وشهوته، عقله وافق ما على فينزله شرعي، بدليل بدعته

 .(9)"[27 ]البقرة: َكِثريًا{ ِبهِ  َويـَْهِدي َكِثريًا ِبهِ  }ُيِضل   تعاىل: قال هلا، مرد ال

 :للعقل مناقض هو مبا بوصمها السلفية العقليات عن الناس تنفري
 السنة أهل وصم الشرعية: العقليات عن العقول صرف يف أثرت اليت العوامل أهم من

 بتسميته احلق عن ينفر كان ممن هؤالء أبمثال مليء اإلسالمي والتاريخ واحلشوية، ابجلمود
 وهذا لذلك، تبًعا صورة أهله وتشويه هلا، حقيقة ال شفافة معاين وتضمينها موحشة أبمساء
 إال املتكلمني كتب من كتاب ُيلو يكاد ال حيث الشرعية العقليات ألهل حصل ما ابلفعل

 الفهم وقلة واحلشوية واحلرفية ابجلمود الشرعية العقليات أعملوا الذين السنة أهل فيه ويصمون
 الذهن. وبالدة

الذين يقولون مبغفرة هللا ابسم احلشوية؛ ألهنم  السنةهل أل الزخمشري نبزومن ذلك 
}َذِلَك : ، وأهنم يف ذلك كاليهود الذين حكى هللا عنهم قوهلمألهل الكبائر إذا شاء هللا تعاىل

ًما َمْعُدوَداٍت{   .[26]آل عمران: أِبَنَـُّهْم قَاُلوا َلْن مَتَسََّنا النَّاُر ِإالَّ َأايَّ
على أنفسهم أمر العقاب  التويل واإلعراض بسبب تسهيلهمذِلَك ": الزخمشري قال

 .(2)"وطمعهم يف اخلروج من النار بعد أايم قالئل كما طمعت اجملربة واحلشوية
 واألمثلة يف هذا كثرية.

 :ياتالعقل حساب على اخلرافة يف الصوفية غلو
 اكتمل حىت ،كذلك هلا َيبه ال صغرية بنتوءات التصوف بدأ املتكلمني كحال

 إىل مليلاب تأبد االحنراف وبوادر عليهم، هللا رضوان السلف منهج عن مستقاًل  مسلًكا
 ،الصاحل السلفمنهج و  وسلم عليه هللا صلى النيب تابعةمب العناية دون فيها والغلو العبادة
 وصار ،للعبادة فيها جيلسون خاصة أماكن هلم وبنيت ،ابلعبادة ُعرفوا من صرةالب يف فكان
 مساع عند وتدبره خشوعه شدة من العابد على يغشى كأن ذلك؛ يف الغلو من نوع فيهم

                                                      

 (.237-233/ 9الشقري ورفاقه ) قيق:حت ،( االعتصام9)
 .(361/ 9) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (2)
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 كان وإمنا" تعاىل: هللا رمحه تيمية ابن يقول استحسنها، وبعضهم بعضهم أنكرها وقد ،القرآن
 مسع إذا عليه غشىيُ  من فيهم كان فإنه ،البصرة بادعِ  من التابعني يف األمور هذه مبادئ
 يف صار وكذلك البصرة. قاضي أوىف بن وزرارة الضرير جهري كأيب ميوت من ومنهم ،القرآن
 تلك يف يقول حىت متييزه معه يضعف ما والسكر الفناء من له يعرض من الصوفية شيوخ
 يزيد أيب مثل عن ذلك حنو حيكى كما ،فيه غالط   أنه عرف صحا إذا ما األقوال من احلال
 .(9)"وأمثاهلم الشبلي بكر وأيب النوري احلسني وأيب

 تشكل حىت تتفاقم فقد العاقبة، ةمودحم كنت مل تحصل اليت اتالنتوء هذه ولكن
 .اإلسالمي املنهج عنبعيد  خاص مبنهج تواستقل كبريًا، اشرخً 

 األمة يف حوأصب واخلرافات، البدع وتفشَّت احملداثت انتشرت هؤالء أمثال فكر فمن
 وراحوا أهلَّوهم، حىت الصاحلني أو ادب  العُ  هؤالء يف الغلو واستشرى لتصوف،اب يعرف ما

 من ويل ُيلو يكاد ال حىت منهم واحد لكل اخليالية الكرامات هلم خُتتلق أو ألنفسهم ُيتلقون
 واخلرافات؛ األكاذيب لرتويج شيءٍ  أبي يتشبَّثون كانوا إهنم حىت احلال وساء !!كرامة

 من كتاب يوجد يكاد فال ،والتصورات العقائد بناء يف واهلواتف الرؤى قصص كاعتماد
 .وهكذا الفالين األجر عليه رًداوِ  وأعطاه أحد هاتفه أو مناًما رأى ويل ٍ  قصة وفيه إال كتبهم

 الباطن التفسري من اختذ بعضهم وللوحي للشرع وخمالفتهم للعلن ظهورها من خوفهم ومن
 يقول ما بكل للويل ِ  يسلِ موا أن الناس على كانف اخلرافات، هاوايت من للتخلص جسرًا
 من ألهنا ؛من الناس مرأى على الفاحشة فعل وإن قتل، وإن اخلمر شرب وإن يفعل ما وبكل

 !!الوالية مرحلة بلغ إذا اإلنسان إليها يصل اليت األسرار
 هو إذ للواقع؛ واالستسالم اجلرب فكر أذاعوا أهنم فيها غلووال للخرافة الطريق مهَّد ومما

ر أن يعتقدوا مل إذا هذا !هللا قدَّره ما تغيري أحد ميلك وال ،هللا عند من ومكتوب مقدر  املقدِ 
 .(2)!!لطوا ومسافات مفاوز وبينه بينه حيول مكان يف القاطن أوسنني،  منذ املقبور الويل هو

                                                      

 (.221/ 91جمموع الفتاوى ) (9)
 :الرابط ( ولالستزادة ينظر2)

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=163250 
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 تعاىل هللا رمحه الشافعي اإلمام أدرك قد بل ثًا،يحد أمرًا ليس اخلرافات يف الغلو هذاو 
 يصري حىت الظهر َييت ال النهار أول فتصوَّ  رجاًل  أن لو" عنه: يروى كما ذلك من شيًئا
 .(9)"اأبدً  إليه عقله فعاد ايومً  أربعني الصوفية أحد لزم َما" :قَال أنه أيضا عنه يو ور  "،أمحق

 حىت اخلطب وتفاقم الشرر تطاير فقد املتأخرة القرون وأما ،القرن الثاين يف وهو هذا
 اإلسالمي الفكر على الصوفية الطرق سيطرت لقد" :تعاىل هللا رمحه ابديس ابن الشيخ قال

 ،زاوية 361 اجلزائر يف الزوااي عدد فبلغ ،مذهلة سيطرة عشر التاسع القرن يف املغريب واجملتمع
 أصبحوا الصوفية مبعارضتهم عرفوا الذين والفقهاء ،211111 اإلخوان وأ املريدين وعدد

 وهذه للقدر... الناس واستسلم ،البدع وكثرت ،اجلمود وخيم ،الظالم فساد ،طرقيني بدورهم
 .(2)األخرى" االجتماعية الطاقات مجيع وشل الفكر تعطيل إىل أدت االجتماعية الظاهرة

 العقل وأعدموا واملعرفة، الفكر أدوات وشلت اجلهل وساد اخلرافة انتشرت وهكذا
 !تظهر؟ أن الشرعية للعقليات فأىن الويل، ميليه ما على واعتمدوا خرافاهتم، مزابل يف ودفنوه

 واملتكلمني: الصوفية بني الواقع هذا يشرح وهو تعاىل هللا رمحه تيمية ابن يقول
 هو الشرعي فالطريق شرعي، وطريق مبتدعان طريقان والدين العلم طلب يف هلم والناس"

 به جاء مبا علم من بد فال ،امبوجبه والعمل أبدلته، واالستدالل الرسول به جاء فيما النظر
 أحدمها. يكفي ال به، وعمل

 ابلرباهني بني الرسول فإن ؛اليقينية والرباهني العقلية دلةلأل متضمن الطريق وهذا
 ضرب كما إليها، حيتاجون اليت العقليات للناس بينوا والرسل عليه، السمع يتوقف ما العقلية

 هدايته. يسألوه أن عباده هللا أمر الذي املستقيم الصراط هو وهذا مثل، كل من القرآن يف هللا
 فإن ؛البدعي والرأي البدعي الكالم أهل طريق فأحدمها: املبتدعان: الطريقان وأما

 فيبقى األعمال، من ورسوله به هللا أمر فيما يفرطون أهله من وكثري كثري، ابطل فيه هذا
 الباطلة. اليهودية إىل منحرفون وهؤالء عمل، وفساد علم فساد يف هؤالء

 النصرانية إىل منحرفون وهؤالء البدعية، والعبادة والتصوف الرايضة أهل طريق والثاين:
 عليه فاضت يذكرونه الذي الوجه على نفسه اإلنسان صفى إذا يقولون: هؤالء فإن ؛الباطلة

                                                      

 (.327تلبيس إبليس )ص: ينظر:  (9)
 (.92/ 9اثر ابن ابديس )آينظر: ( 2)
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 هللا صلى الرسول به جاء ملا خمالفة بل ،مبتدعة عبادته تكون هؤالء من وكثري تعلم، بال العلوم
 جاء ما يعرفوا مل حيث العلم، نقص من وفساد العمل، جهة من فساد يف فيبقون وسلم، عليه

 كل وينتحل األخرى، يف طائفة كل وتقدح وهؤالء، هؤالء من يقع ما اوكثريً  الرسول، به
 أهل طريقة على أصحابه وال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان وما ..الرسول. اتباع منهم
 كان بل والتصوف، العبادة أهل من البدع أهل طريقة على وال والرأي، الكالم أهل من البدع
 .(9)"واحلكمة الكتاب من هللا بعثه ما على

 :ملتكلمنيعلى ا فعل ردةك امطلق   العقلي لنظرل السنة أهل بعض ذم
 داخل من سبًبا كان عمَّن هنا نتكلم حني جنده ما وهذا ،غريه كزلة ليست العامل زلة

 ،األنظار عن الشرعية العقليات تنحية يف غريه شارك من السنة أهل فمن الس ن، البيت
 وافقوا أهنم بيد العقليات، من ابتدعوه فيما املتكلمني على اإلنكار يف غلوا الذين هم وأولئك

 ملسألة والبيان التذكري على اقتصرواف فيه، عقليات ال أخبار الوحي أبن القول يف املتكلمني
 وأصول السنة كأصول بذلك يوحي مبا كتبهم ومسَّوا ،هبا واالعتصام للنصوص التسليم

 ما كل أصول احتوائه عن فضاًل  ،الكثرية ابلعقليات الوحي غناء بيان وأغفلوا الشريعة،
 إىل يستند كان من منهم أن واألمر واألدهى الصحيحة، العقليات من املتكلمون به يستدل
 .حمله غري يف ولكن ابلوحي يستدل كان من ومنهم زمام، وال هلا خطام ال ضعيفة نصوص

 ويهحي ما دون حبروفه استدل املرادة املسألة على به واستدل وثبت النص له صفا ومن
 ،وكتبهم حماوراهتم يف تربز ومل الشرعية العقليات غفلتفأُ  ،االستداللية واملهارات العقليات من

 دالئله لبيان حاجة فال نقاشه، وقت وانتهى أمره استقر قد ابلرسول اإلميان أبن واحتج وا
 ووحدانيته اخلالق كوجود العقدية؛ املسائل من أمثاله يف وال ذلك يف العقل واستخدام
 اآلخر. ابليوم اإلميان ودالئل وربوبيته،

 وأن السلف، مذهب هو هذا أن ظنوا حاهلم الناس وعامة الكالم أهل رأى فإذا
 احلجج من خال الوحي وأن سلطان، أو حجة دومنا واإلذعان التسليم سوى فيه ليس الدين

 عن وابتعدوا ،وفلسفاهتم عقلياهتم يف لذلك وغلوا ،االستداللية واملسالك العقلية واملهارات
 خالفهم. ممَّن الوحي على اقتصر من وجهَّلوا ودالالته، الوحي نصوص

                                                      

 (.622/ 1منهاج السنة النبوية ) (9)
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 الدين أصول" قال: حيث بيان أميا القضية هذه تعاىل هللا رمحه تيمية ابن بنيَّ  وقد
 على الدالة واآلايت والرباهني األدلة وهي- رسوله به وأرسل كتابه به هللا أنزل الذي احلق
 والرباهني العقلية األدلة إىل وهداهم الناس دل وأنه ،بيان أحسن الرسول بينها قد -ذلك

 وصفاته ووحدانيته هللا ربوبية إثبات يعلمون وهبا ،اإلهلية املطالب يعلمون هبا اليت اليقينية
 بيانه ميكن وما بل ،العقلية ابألدلة معرفته إىل حيتاج مما ذلك وغري واملعاد رسوله وصدق
 هذا ومع ،الصادق ابخلرب تعرف األمور من كثريا فإن إليها؛ حيتاج ال كان وإن العقلية ابألدلة

  والعقلي. السمعي الطريقني: بني فجمع عليها؛ الدالة العقلية األدلة بني فالرسول
 تظنه كما اخلرب؛ مبجرد ليست الدين أصول على والسنة الكتاب داللة أن وبينا

 والسنة الكتاب بل ،وغريهم والصوفية والفقهاء واحلديث الكالم أهل من الغالطني من طائفة
 الذين الغالطون وهؤالء ،الدين ألصول املبينة واألدلة والرباهني اآلايت إىل وهدايهم اخللق دال

 الدين أصول يف صنفوا إذا صاروا اليقينية والرباهني العقلية الدالئل من القرآن يف عما أعرضوا
 الكالم هذا أن عرفوا الثاين واحلزب ...النظر يف الكالم كتبهم يف يقدمون حزب أحزااب:
 ال هللا وأن ،خملوق القرآن أبن القول ينشأ وعنه ،والسنة الكتاب خمالفة مستلزم وهو مبتدع

 ما فيها قدموا اكتبً  فصنفوا ،اجلهمية بدع من ذلك وحنو العرش فوق وليس ،اآلخرة يف يرى
 وذكروا ،السلف وكالم واحلديث القرآن من والسنة ابلكتاب االعتصام وجوب على يدل

 على يدل ال مبا يستدلون وقد ،بضعيفها صحيحها اآلاثر ُيلطون قد لكنهم ،صحيحة أشياء
 يذكرون فال ،داللته جهة من ال إخباره جهة من ابلقرآن يستدلون إمنا فهم وأيضا املطلوب.

 العقلية األدلة بني قد وأنه ،واملعاد والنبوة والوحدانية الربوبية إثبات على األدلة من فيه ما
 ابلرسول اإلميان وجعلوا ،ذلك وحنو والشريعة السنة أصول كتبهم مسوا وهلذا ذلك؛ على الدالة

 مل إذ اجلهل؛ إىل ونسبوهم أولئك فذمهم ،عليه الدالة األدلة يبني أن حيتاج فال استقر قد
 ؛الكفر إىل بل البدعة إىل أولئك ينسبون وهؤالء ،الرسول صدق على الدالة األصول يذكروا
 عن أعرضتا لكوهنما املالم؛ يلحقهما والطائفتان الرسول. قاله ما ختالف أصوال أصلوا لكوهنم

 الطائفتان عنها أعرض فلما ،وآايته وأدلته الدين أصول فإهنا ،بكتابه هللا بينها اليت األصول
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نَـُهُم اْلَعَداَوَة } تعاىل: هللا قال كما العداوة؛ بينهما وقع ُروا بِِه َفَأْغَريـَْنا بـَيـْ فـََنُسوا َحظًّا ممِ َّا ذُكِ 
 .(9)"[96]املائدة:  {َواْلبَـْغَضاَء ِإىَلٰ يـَْوِم اْلِقَياَمةِ 

 غريه على وفضَّلته جانب يف غلت الطائفتني من واحدة كل أن القول حاصل ،إذن
 به العمل ومسالك ومهاراته العقل إعمال فصار وابطل، حق من فيه ما بني التمييز دون

 قوم   أحدث م الَ  لكن ،آية غري يف القرآن يف هللا مدحه قد العقل" أن مع هؤالء، عند مذموًما
 -للمعقول خمالف   األمر نفس يف وهو بل- والسن ة للكتاب املخاِلف املبتدَع الكالم من

م َعَرفَ  من صار الدين أصول يف اوكالمً  دين وأصولَ  عقلي ات ذلك ُيسم ون وصاروا  أهن 
 رأى ذافإ ،واجلدل والكالم والقياس والرأي املعقول جنس عن ينفر ذلك يف لُضال مبتدعة

 والعقل الشرع مسمى يف أدخلوا وهؤالء وهؤالء، مبطاًل  امبتِدعً  اعتقده اجلنس هبذا يتكل م من
 والشرع السن ة إىل املنتسبني جنس أن   رأوا امل هؤالء أن   كما،  مذموم هو وما حممود هو ما

 جاءت السن ة إن   :يقولون وهم- املعقول صريح فيها وخالفوا مواضع، يف واؤ أخط قد واحلديث
 وُيسم وهنم والسن ة، ابلشرع األصول يف ُيستدل   ما جنس عن ينفرون هؤالء صار -بذلك

 حممود هو ما والسمع والعقل الشرع مسم ى يف أدخلوا وهؤالء هؤالء من وكل   وعام ة. حشوي ة
 ومذموم.

 مسم ى اوخالفو  ومذمومه، حمموده عندهم والسن ة الشرع مسم ى من قبلوا هؤالء مث  
 واوخالف ومذمومه، حمموده عندهم العقل ىمسم   قبلوا وأولئك ،ومذمومه حمموده العقل

 .ومذمومه حمموده الشرع مسم ى
 بني الفرقان وبيان واالستفسار، والتفصيل البيان هنا املتبصر املؤمن على والواجب

 املعقول وهو ،الغر اء والسن ة املنز ل الشرع به جاء مبا التصديق يوجب ذلك فإن   والباطل؛ احلق
 الشرع يف أُدخل ما رد   ويُوجب ،أحسن هي ابليت اجلدل وهو ،الصدق الكالم وهو ،احلق  

 ومُس ي ،كذب وهو اصدقً  اكالمً  ومُس ي ابطل؛ وهو معقواًل  مُس ي ما ورد   ،منها وليس والسن ة
  .(2)"علم بغري ابلباطل جدل وهو أحسن هي ابليت جداًل 

                                                      

 وما بعدها(. 911/ 91( جمموع الفتاوى )9)
 (.331/ 9( النبوات البن تيمية )2)
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 ما" -إبحسان تبعهم من وعلى عليهم هللا رضوان- السلف أن سبق مما علمنا ،إذن
 ما كانوا وإن ها،تمعرف من مكلف ُيلو ال اليت األولية واملعارف الضرورية العلوم هذه جهلوا
 جليات جيهل ممن كانوا ولو االصطالحية، أمسائها جمرد يف العقول أهل اصطالح حفظوا

 وصفاء الذكاء يف املنتهى فإليهم الفقهيات، يف اخلفيات استنباط نهمم صح ما العقليات
 لغوية، منها: خمتلفة العبارات ولكن والقرآن، السنة وحفظ الربهان ومعرفة األذهان

 وعامة وخاصة، وعامة، وجماز، وحقيقة، زة،ووجي وبسيطة، وركيكة، وفصيحة، واصطالحية،
 بل كثري، مستعمل شهري عريب ذلك ومجيع العموم، هبا يراد وخاصة اخلصوص، هبا يراد

 لكل ذلك كما ،واصطالح عرف فن أهل ولكل وملحونة، ومعربة وعجمية، عربية اللغات
 .(9)"وبلد زمن أهل

 علم يف اخلوض عن ينهون الذين :والسلف السنن وأتباع ألثروا احلديث أهل"ف
 رسله تعاىل هللا علمه مما تقليد غري من عقوهلم عرفته مبا إال مذهبهم على حيتجون وال ،الكالم
 أن كما فيه، ينظروا أن أمرهم فيما إال ينظرون وال االستدالل، وكيفية األدلة من عباده وسائر

 من ينظرون األثر أهل فكذلك تقليد، غري من شيوخهم كتب من يتعلمون النظر علم بةطل
 وسلم عليه هللا صلى هللا سولر  من جرى ومبا بذلك، ويستدلون هللا، كتاب يف تقليد غري

 نبوة وعلى تعاىل، هللا ىعل به االستدالل من صالحهم على اجملمع األمة وسلف وأصحابه،
 ...أنبيائه

 يف كتاب هلم يوجد يكاد وال واآلاثر، األخبارُ  هموتفسريُ  القرآن، تاهبمك الءؤ فه
 وهم والسنة، الكتاب إىل ابلرجوع احملضة الوصية مبعىن هو إمنا فيه فالذي وجد فإن العقيدة،

 ابلنظر صرحوا وقد البتة، واالستدالل العقل وترك لنظرا نفي إليهما ابلرجوع يعنون ال
 ...العقلي واالستدالل

 ما مبجرد :أي :[27 ]هود: {يِ أْ الرَّ  يَ دِ }ابَ  عاىل:ت قوله تفسري يف كثري ابن وقال
 احلق فإن ؛به ميدحون ما عني هو به ذموهم الذي هذاو  .نظر غري من لك جابوااست دعوهتم
 وإمنا ،ظهر مىت إليه واالنقياد اتباعه جيب بل نظر، وال فكر وال روية إىل حيتاج ال الظاهر
 أمرين: النظر علم من ينكرون

                                                      

 .(367/ 6) بن الوزيرال ،العواصم والقواصم (9)
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 غري السلف عادة به وجرت فيه ابلنظر تعاىل هللا أمر فيما النظر أبن القول أحدمها:
 وإن شاف، كاف عندهم هو بل املتكلمني، طريق من ابتدع ما إىل يرد أن إال للعلم مفيد

 .املتكلمني طرائق خالف
 مل من وجتهيل ،للمعرفة واملتكلمني املنطقيني طرائق بتعني القول ينكرون أهنم واثنيهما:

 األربعة، الفقهاء وأئمة القدماء، العرتة أئمة كان الطريقة هذه وعلى ...وتكفريه يعرفها
 علم يف هلم جند ال ولذلك ؛الشريعة وعلوم والتفسري الفقه وأئمة احلديث، حفاط ومجاهري
 .(9)"إبثبات وال بنفي ذكرا الكالم

 :القرآنية األدلة على اإلقبال دون سبق من لكل ابلذم اكتفت طائفة ظهور
 الشرع على حاكًما إايه وجعلهم العقل، ابب يف املتكلمني إفراط عن تكلَّمنا أن سبق

 عامَّة العقلية األدلة يف واملفر ِطة هلا املقابلة للطائفة تطرَّقنا مث واملسائل، القضااي يف وفيصاًل 
 السنة. أهل من ذلك يف قصَّر من وأ الصوفية سواء

 كل ضالل عرفوا ملا ،هؤالء مع وال هؤالء مع ال يكونوا مل طائفة ظهرت أنه بيد
 لنفسها جتعل أن دون فقط ابلذم اكتفت ولكنها ،وذمومها مجيًعا عنهما أعرضوا منهما طائفة
 يتخذوا مل ولكنهم ر ِطنيواملفَ  رِطنياملفْ  انتقدوا فهم ،القرآنية العقلية األدلة من واضًحا موقًفا
 اليت هي فال ،وأخباره عقلياته وبيان به االستدالل عن أعرضوا بل ،الوحي من اصحيحً  موقًفا

 من تتخذ لمف السنة، من ابستنباطها اهتمت اليت هي وال ،القرآن من العقلية األدلة استقت
 وهللاا، معتربً  موقًفا عقلياته من وال ،امدََّكرً  أو داللة ومسائله دالئله يف وال يتدبَّر، كتاابً  القرآن

هم. عنه أعرض من كتابه يف ذمَّ  وتعاىل سبحانه  وأَّثَّ
 أولئك وتعدي هؤالء تفريط عرف قد اثلث: وحزب" تعاىل: هللا رمحه تيمية ابن يقول

 عن واخلروج األدلة معرفة إىل نفسه اشتاقت الذي الذكي العلم طالب وذم فذمهم ،وبدعتهم
 مما ذلك وحنو يسلكوها مل السلف وأن ضارة طريقهم إن وقال: ،طريقهم سلك إذا التقليد
 على داللته تتبني ال جممل أمر على يدل إمنا لكنه ،صحيح كالم وهو ،ذمها يقتضي

 ذكرها اليت األدلة أبواب يفتح وال ،بدعة إنه قوله: مع املتكلمني طريق يعتقد قد بل ،املطلوب
 وعن التقليد عن مبعرفتها الذكي وُيرج ،حق الرسول به جاء ما أن تبني اليت القرآن يف هللا

                                                      

 (.332/ 3) بن الوزيرال ،العواصم والقواصم (9)
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 هللا آايت عن وأعرضوا ،القرآن يتدبروا مل ألهنم بفرقهم؛ أضل فهؤالء واجلهل. والبدعة الضالل
وََكأَيِ ن مِ ْن } تعاىل: هللا قال املخلوقة هللا آايت عن يعرض من يعرض كما بكتابه بينها اليت

َها ُمْعِرُضونَ  َها َوُهْم َعنـْ  أن واملقصود ...[911]يوسف:  {آيٍَة يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض مَيُر وَن َعَليـْ
 يذكرون ال اليقينية والرباهني العقلية الدالئل من القرآن يف ماع أعرضوا الذين الغالطني هؤالء
 أبن يعرتفون واملتكلمون ،ذلك من مملوء والقرآن ،الرسول به جاء الذي والعلم والدليل النظر

 أخر طرقا يسلكون لكنهم ،فيه ما الدين أصول على الدالة العقلية األدلة من القرآن يف
 .(9)"غالط وهو ،اخلليل إبراهيم طريق هذه أن يظن من ومنهم ،األعراض كطريق

 التقول عن التورع جةحب ؛القرآن تدبر يف التفريط الشياطني له تسول من هؤالء ومن 
 تدبر من هللا عباد تنفريه الشيطان: مكايد من" هللا: رمحه هبرية ابن يذكر كما القرآن، على

 ال أان اإلنسان: يقول حىت خماطرة، هذه فيقول: التدبر، عند واقع اهلدى أن هملعل ؛القرآن
 .(2)"اتورعً  القرآن يف أتكلم

 القرطيب: اإلمام يقول كما الغاية هو وبيناته وحججه القرآن يف والتفكر فالتدبر
 عبارته، حقائق ويتدبر تالوته، حق يتلوه أن كتابه حبفظ هللا خصه من على فالواجب"

بَـُّروا ُمَباَرك   إِلَْيكَ  أَنـْزَْلَناهُ  }ِكَتاب   تعاىل: هللا قال غرائبه، ويتبني عجائبه، ويتفهم  آاَيتِِه{ لَِيدَّ
 جعلنا ،[26 ]دمحم: أَقـَْفاهُلَا{ قـُُلوبٍ  َعَلى أَمْ  اْلُقْرآنَ  يـََتَدبَـُّرونَ  }أََفاَل  تعاىل: هللا وقال ،[21 ]ص:

 يلتمس وال بشرطه، ويفي بقسطه، ويقوم تدبره، حق ويتدبره رعايته، حق يرعاه ممن هللا
 .(3)"غريه يف اهلدى

 أنه يعلم أن حيب كان من) قال: عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد عن ورد وقد
 ،وجل عز هللا حيب فهو القرآن أحب فإن ؛القرآن على نفسه فليعرض وجل عز هللا حيب
 . (6)(وجل عز هللا كالم القرآن فإمنا

                                                      

 وما بعدها(. 972/ 91( جمموع الفتاوى )9)
 .(917/ 2البن رجب ) ،ذيل طبقات احلنابلةينظر:  (2)
 .(2/ 9تفسري القرطيب ) (3)
 .(962/ 9السنة لعبد هللا بن أمحد )ينظر:  (6)
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 القرآن تدبر عن آدم بن إبعاد على يكون ما أحرص من الشيطان أن شك وال
 القارئ على جيلب الشيطان" هللا: رمحه القيم ابن يقول ،وبيناته وحججه آايته يف والتفكر

 املتكلم به أراد ما ومعرفة وتفهمه تدبره وهو ابلقرآن، املقصود عن يشغله حىت ورجله، خبيله
 انتفاع يكمل فال القرآن، مقصود وبني قلبه بني حيول أن على جبهده فيحرص سبحانه، به

 .(9)"منه وجل عز ابهلل يستعيذ أن الشروع عند فأمر به، القارئ

 :ابلعقل النصوص ورد ابملتكلمني السنة أهل بعض أتثر
 ُوجد فكذلك العقل، ابب يف ر ِطنيفَ ابمل أتثر من الس ن البيت داخل يف وجد أنه كما

 أثرهم هلؤالء وكان حييلها، العقل أن بدعوى النصوص يرد   من منهم فصار رِطني،ابملفْ  أتثر من
 ذلك سببو  ؛عقليات من الشرعية النصوص يف عمَّا واالبتعاد العقل يف الغلو يف شك بال
 إليه ملح ما وهذا ،عظَّموهو  فيه غلواف ،العقل هو وطريقه العلم هو كان وغايتهم مقصودهم أن
 أشياء بوجوب قضوا العقل[ ]أي: فيه املسرفون لكن" يقول: إذ تعاىل هللا رمحه تيمية ابن

 وما النبوات هبا وعارضوا ،ابطل وهي ،حقا اعتقدوها بزعمهم عقلية حلجج وامتناعها وجوازها
 وخرجوا ،فاسدة وأعمال أحوال يف ودخلوا ،ابطلة أبشياء صدقوا عنه واملعرضون ،به جاءت

 بعض الطائفتني من كل من يقرتب وقد غريهم. على آدم بن به هللا فضل الذي التمييز عن
 الذي االحنراف فهذا به. السنن مبعارضة واترة ،واليته حمل عن العقل بعزل اترة ،احلديث أهل
 فإن ؛القليب الوجد يف بينهم الذي االحنراف مبنزلة التمييزي العقل يف والصوتية احلرفية بني

 يف أولئك يفعل كما الغاية وهو امليزان هو جعلوه حىت فيه وأسرفوا وعظموه صدقوا الصوتية
 ذلك وسبب الكمال. صفات من تعده ومل فيه وطعنت ذلك عن أعرضت واحلرفية ،العقل

 العمل مطلوهبم كان ملا الصوت وأهل ،العقل هو واببه العلم مطلوهبم كان ملا احلرف أهل أن
 وعمل: علم من بد ال أنه مع ،اآلخر ويذم به يتعلق ما يعظم فريق كل صار احلب: واببه
 كان إذا وكالمها وصوت. حرف ،وحال قال ،وحركة متييز ،وحب ذهن وعمل علمي عقل

 .(2)"العاملني رب هلل واحلمد ،املستقيم الصراط هو كان والسنة ابلكتاب موزوان

                                                      

 .(13/ 9إغاثة اللهفان ) (9)
 (.331/ 3جمموع الفتاوى ) (2)
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 :الشرعية العقليات وانعدام ،البدعية ابلعقليات العقائد كتب إشغال
 يف للكالميني مناقشات من السنة أهل كتب به ملئت ما أحد على ُيفى يكاد ال
 أهل يذكر حىت ومسائله العقل يذكر يكاد وال وتفنيًدا، وإبطااًل  هلا، وردًّا نقًضا عقلياهتم،
 والرباهني واحلجج العقل أهل هم الكالم أهل أن مباشرة غري بطريقة يوحي ما وهو الكالم،

 يسلم وال ،ذلك انتحاهلم يف ينازعوا أن وينبغي ،انتحااًل  انتحلوه إمنا أهنم مع السنة، أهل دون
 تطيل اليت تلك خاصة ،السنة أهل كتب من كثري يف اإلشكال هذا ويكتمل يدعونه. ما هلم

 مث عليها، وترد وتدقيقاهتم، وتشقيقاهتم أقواهلم وتسرد ،وعقلياهتم املتكلمني مناقشة يف النفس
 تطرقت تطرقت وإن وبرهانيات، حجج من فيه وما عقليات، من الوحي يف ملا تتطرق ال يه

 املتكلمني. على الرد يف القول صيللتف مواز تفصيل دون
 املتكلمني مناقشات كثرة إليهم أوحى ما وأهله العلم طلبة ذهن يف راسًخا فيبقى

 أهم من العامل وهذا العقل، أهل هم الكالم أهل أن من ذكرهم عند العقل إيراد ودوام
 .اومعاجلته اهل التنبه العلم أهل على ينبغي اليت العوامل

 السلفية: الشرعية العقليات إبراز عدم
 البدعية العقليات مبناقشة السنة أهل كتب إشغال من ذكره سبق ما غرار على

 ونصوص تفاصيلها ويبينوا الشرعية، العقليات يربزوا أن السنة أبهل حيسن ،هاورد الكالمية
 وأايمهم وقصصهم ،هلا السلف وإعمال حوهلا، التفسري وأهل العلماء وأقوال فيها الوحي

 والبي نات. واملهارات العقليات بتلك ومناظراهتم
 للفرق عنايتها أولت التقليدية الكالمية "الدراسات حلمي: مصطفى لدكتورا يقول

 وتوسعت تعمقت كما ،واجلهمية والقدرية والشيعة كاخلوارج األوىل القرون أهل عن املنشقة
 للمحدثني العقلي للنتاج تلتفت ومل واألشعري، االعتزايل الكبريين: املذهبني عرض يف

 النقاش يف ومنهجهم الدين أصول من مواقفهم إببراز يسمح الذي الكايف ابلقدر والفقهاء
 على قائمة منطقية وبراهني عقلية أدلة إىل يستندون كانوا أبهنم العلم مع خمالفيهم، على والرد

 أكثر كانوا الذين األوائل بفهم أيًضا واالسرتشاد النبوية، واألحاديث القرآنية اآلايت تفسري
 الدين. أبصول املتصلة العقائد ودقائق النزول وأسباب العربية اللغة أبسرار ودراية علًما
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 إنصاف نظرة إىل حتتاج والسنة احلديث أهل طريقة أن نرى احلقيقة هذه ضوء ويف
 عن فضاًل  )عقليني(، وليسوا ن(و )نصي أبهنم تصفهم اليت الفكرة شاعت حيث ،وتقدير

 شوهت صفات من ذلك إىل وما ابجلمود كوصفهم ،خطأ عنهم تشاع أخرى أوصاف
 .(9)والعامة" اخلاصة أذهان يف مهتصور 

 :وبراهينه القرآن تدبر عن الثانوية لعلوماب االنشغالو  املبالغة
 فيصاًل و  ،به يؤت   وإماًما ،أمجعني للناس وبالًغا ،للعاملني حجَّةً  القرآن هللا أنزل

 ِمنَ  َجاَءكَ  َما بـَْعدَ  أَْهَواَءُهمْ  اتَـّبَـْعتَ  َولَِئنِ  َعَربِيًّا ُحْكًما أَنـْزَْلَناهُ  }وََكَذِلكَ  تعاىل: قال ؛اكًماحو 
 اهلدىو  احلق إىل مجعاء للبشرية وهادايً  ،[37 ]الرعد: َواٍق{ َواَل  َويل ٍ  ِمنْ  اّللَِّ  ِمنَ  َلكَ  َما اْلِعْلمِ 

 الَِّذينَ  اْلُمْؤِمِننيَ  َويـَُبشِ رُ  أَقـَْومُ  ِهيَ  لِلَّيِت  يـَْهِدي اْلُقْرآنَ  َهَذا }ِإنَّ قال تعاىل:  املستقيم، والصراط
 َعَذاابً  هَلُمْ  أَْعَتْدانَ  اِبآْلِخَرةِ  يـُْؤِمُنونَ  اَل  الَِّذينَ  َوَأنَّ  (1) َكِبريًا َأْجرًا هَلُمْ  َأنَّ  الصَّاحِلَاتِ  يـَْعَمُلونَ 
 َوِشَفاء { ُهًدى آَمُنوا لِلَِّذينَ  ُهوَ  }ُقلْ  للمؤمنني؛ ورمحة وشفاء وهدى ،[91 ،1 ]اإلسراء: أَلِيًما{

 للناس ونذيرًا ،[22 ]اإلسراء: لِْلُمْؤِمِننَي{ َوَرمْحَة   ِشَفاء   ُهوَ  َما اْلُقْرآنِ  ِمنَ  }َونـُنَـز ِلُ  ،[66 ]فصلت:
َنا }وََكَذِلكَ  تعاىل: قال كما القيامة يوم عذاب من  اْلُقَرى أُمَّ  لِتـُْنِذرَ  َعَربِيًّا قـُْرآانً  إِلَْيكَ  أَْوَحيـْ

 .[7 ]الشورى: ِفيِه{ َرْيبَ  اَل  اجْلَْمعِ  يـَْومَ  َوتـُْنِذرَ  َحْوهَلَا َوَمنْ 
 يـَْعَلُمونَ  لَِقْومٍ  َعَربِيًّا قـُْرآانً  آاَيتُهُ  ُفصِ َلتْ  ِكَتاب   (2) الرَِّحيمِ  الرَّمْحَنِ  ِمنَ  }تـَْنزِيل   فالقرآن

 ومسائله وحججه آايته تدبر ملن البشارة فيه هللا جعل ،[3 ،2 ]فصلت: َونَِذيرًا{ َبِشريًا (3)
 ُمَصدِ ق   ِكَتاب   }َوَهَذا :تعاىل قال بغريه، وانشغل عنه أعرض ملن والنذارة به، وعمل به وآمن
 .[92 ]األحقاف: لِْلُمْحِسِننَي{ َوُبْشَرى ظََلُموا الَِّذينَ  لِيـُْنِذرَ  َعَربِيًّا ِلَساانً 

 آايته؛ يف والتفكر التدبر بعد والتذكر واالتعاظ التقوى حصول منه األعظم واملقصود
َنا َعَربِيًّا قـُْرآانً  أَنـْزَْلَناهُ  }وََكَذِلكَ  تعاىل: قال  هَلُمْ  حُيِْدثُ  َأوْ  يـَتـَُّقونَ  َلَعلَُّهمْ  اْلَوِعيدِ  ِمنَ  ِفيهِ  َوَصرَّفـْ

 َلَعلَُّهمْ  َمَثلٍ  ُكل ِ  ِمنْ  اْلُقْرآنِ  َهَذا يف  لِلنَّاسِ  َضَربـَْنا }َوَلَقدْ  تعاىل: وقال ،[993 ]طه: ذِْكرًا{
 .[22 ،27 ]الزمر: يـَتـَُّقوَن{ َلَعلَُّهمْ  ِعَوجٍ  ِذي َغيـْرَ  َعَربِيًّا قـُْرآانً  (27) يـََتذَكَُّرونَ 

                                                      

 ( مقدمة كتاب منهج علماء احلديث والسنة يف أصول الدين.9)
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 اإلعراب ووجوه القراءة وجوه عرفةمب االنشغالعن القرآن الكرمي  االنشغال أنواع ومن
 وأحكامه ومسائله القرآن معاين وإىل ،تعاىل هللا مراد إىل االلتفات دون وقائليها وتفاصيلها
 بينهما! مجع برجل وأكرم وحكمه،

 ومثله القرآن، حقيقة عن احلروف صفات ويف املخارج يف والتقعري التشقيق ومثله
 .النغم ومراعاة الصويت األداء وإجادة الصوت بتحسني االنشغال أيًضا

 معانيه يف رالتفك   دائم فهو القرآن فهم ابب يف اوأم  " تعاىل: هللا رمحه تيمية ابن يقول
 من اشيئً  مسع وإذا ،الناس كالم من غريه عن وحكمه القرآن مبعاين واستغنائه أللفاظه والتدبر
 يشهد مل وإن ،رده وإال ،قبله ابلتزكية له شهد فإن ،القرآن على عرضه وعلومهم الناس كالم

 به حجب فيما مهته جيعل وال ،كالمه من ربه مراد على عاكفة ومهته وقفه رد وال بقبول له
 وتفخيمها وترقيقها حروفه خروج يف ابلوسوسة إما ،القرآن حقائق عن العلوم من الناس أكثر

 هلا قاطع للقلوب حائل هذا فإن ،ذلك وغري واملتوسط والقصري الطويل ابملد والنطق وإمالتها
 وجوه تتبع وكذلك ،الصوت وحتسني النغم مراعاة وكذلك... كالمه من الرب مراد فهم عن

 ،ابلبيان منها أشبه واألحاجي ابأللغاز هي اليت املستكرهة التأويالت واستخراج اإلعراب
 .(9)"أفكارهم ونتائج الناس أقوال ةحكاي إىل الذهن صرف وكذلك

 :وعقلياته الوحي حساب على التقليد يف املبالغة
 البالاي مفتتح هو بل خبري، يوًما جاء وال خريًا، األايم من يوم يف الغلو يكن مل

 على االطالع بعد وآرائهم أقواهلم بدراسة واالهتمام وتوقريهم العلماء فتعظيم واملشكالت،
 فجعلوا القضية، وقلبوا أانس هذا عن شذ   ولكن الصحيح، املنهج عليه يركِ ز ما هو الوحي

 مع لتتوافق واحلديثية القرآنية صوصالن   أعناق يلوون واوجعل األصل، هو اإلمام أو العامل قول
 ال كافرًا النصوص أعناق أجله من يُلوى الذي هذا يكون أن واألمر واألدهى ،األئم ة أقوال
 شك   بال وهذا اإلسالم، إىل املنتسبني الفالسفة بعض مع حصل كما بصلة لإلسالم ميت
 والرباهني واحلجج القرآنية العقليات وعن القرآن من تعاىل هللا مراد فهم عن الصوارف من

 من قول على القرآن أتويل وكذلك" ذلك: عن الصوارف يسرد وهو تيمية ابن يقول ،الشرعية

                                                      

 وما بعدها(. 61/ 97( جمموع الفتاوى )9)
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 لقول وتقوية ملذهبه اتبعً  القرآن جيعل حىت طريق بكل يتعسف فهو ،مذهبه أو دينه قلد
 .(9)"أكثره أو ذلك من كثري يف كالمه من هللا مراد فهم عن لديهم مبا حمجوبون وكل ،إمامه

 ويعرف ويعقل ،معناه ويتدبر ،األصل هو ورسوله هللا قاله ما جيعل أن الواجبـ"ف
 وجتعل ،وهذا هذا على القرآن داللة ويعرف ،السمعي اخلربي وإما العقلي إما ،ودليله برهانه
 حيتمل األلفاظ: هذه ألصحاب فيقال ،جمملة متشاهبة وختالفه توافقه قد اليت الناس أقوال
 ما هبا أرادوا وإن ،قبل الرسول خرب يوافق ما هبا أرادوا فإن ،وكذا كذا وحيتمل ،وكذا كذا

 .(2)"رد ُيالفه

 اخلامتة:
 هللا ففضل" .[12 ]يونس: اآلية فـَْليَـْفَرُحوا{ فَِبَذِلكَ  َوِبَرمْحَِتهِ  اّللَِّ  ِبَفْضلِ  }ُقلْ  تعاىل: قال

 نفسه ظلم فقد بغريه فرح ومن ،به مفروح أبعظم فرح فقد به فرح من ،واإلميان القرآن ورمحته
 له ورمحته لعبده بكفايته العلم فيه ومتكن القلب يف استقرَّ  فإذا موضعه. غري يف الفرح ووضع
 كل فرح من أعظم والسرور الفرح له أوجب الدوام على إليه وإحسانه به وبره عنده وحلمه

 هذه يف رقيه حبسب واالرتفاع العلو درجات يف ايً مرتقـ   يزال فال سواه. حمبوب بكل حمب
 عن وحكمه القرآن مبعاين واستغنائه أللفاظه والتدبر معانيه يف التفكر دائم فهو ...املعارف

 .(3)"الناس كالم من غريه
ا العسري من أنه مع  منتصفه من لعصااب واإلمساك اجلادة سبيل على االستقامة جدًّ

 ما غري يف ابالستقامة األمر يكرر الوحي جند ولذا واجلفاء؛ الغلو طرفا يتجاذهبا اليت األمور يف
 ]هود: َتْطَغْوا{ َواَل  َمَعكَ  اَتبَ  َوَمنْ  أُِمْرتَ  َكَما }فَاْسَتِقمْ  وتعاىل: سبحانه كقوله موضع؛

992]. 
 وأخباره، وعقلياته وبراهينه حججه :الوحي عن والذود هللا دين لرفعة البذل أراد منف

 مراده. ويبلغه تعاىل هللا سريفعه شك الو  الصوارف، إىل االلتفات وعدم والبذل ابجلد فعليه

                                                      

 (.61/ 97( جمموع الفتاوى )9)
 .(961/ 93الفتاوى )جمموع  (2)
 .وما بعدها( 61/ 97جمموع الفتاوى ) (3)
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 هذه؟! ورقتنا به بدأان الذي ذلك ،الليثي حيىي بن حيىي -القارئ أخي- ذكرتَ أوَ 
 !الصوارف؟ إىل التفاته وعدم الشرعي العلم على وصربه التزامه عاقبة كانت ماذا تعلمأوَ 

 إىل بعد واملنقولة املشهورة هي أللموط   الليثي حيىي بن حيىي رواية كانت لقد نعم،
 مالك اإلمام إىل رحل وإمنا قرطيب، أندلسي فهو ،املغرب من األصل يف الليثي أن رغم ،الناس

 بعلم األندلس حيىي بن حيىي قدم" الرب: عبد بن عمر أبو قالأايمه،  أواخر يف -هللا رمحهما-
 إىل والعامة السلطان وانتهى عليه، الفقيه دينار بن عيسى بعد األندلس فتيا فعادت كثري،
 .(9)"الرأي حسن ا،فقيهً  وكان رأيه،

 .أمجعني وصحبه آلهعلى و  ،دمحم نبينا على وسلم هللا وصلى

                                                      

 (.122/ 91الرسالة ) .ط ،( سري أعالم النبالء9)


