علم الكالم يف حوار هادئ

بقلم
صالح الدين بن أمحد اإلدلبي
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه كام حيب ربنا ويرىض ،واحلمد هلل الذي بنعمته تتم
الصاحلات ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وإخوانه.
سبحانك ،ال علم لنا إال ما علمتنا ،إنك انت العليم احلكيم.
رب متم باخلري ،واختم لنا باخلري ،بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم األكرمني.
وبعد ،فهذه مقالة حوارية ،كتبتها لتوضيح أمر هام أرى أنه يف غاية األمهية لطالب
العلم ،تتعلق بعلم الكالم.
الذي أراه منذ زمن بعيد هو أن ما يسمى بعلم الكالم يف معظمه يشء عقيم ،ولذا
فمن مآخذي عىل كثري من علامء العقيدة ـ ومنهم األشاعرة ـ إدخاهلم علم الكالم يف كتب
العقائد وتبني الطرق الكالمية يف دراستها.
كتبت هذا يف مقدمة كتايب "عقائد األشاعرة يف حوار هادئ" ،فانربى بعض اإلخوة
األكارم للرد عىل هذه الفكرة ،انتصارا للمذهب األشعري ،وربام يعلمون أو ال يعلمون أن
عددا من كبار علامء األشاعرة رجعوا يف أواخر العمر ـ بعد إضاعة كثري من الوقت واجلهد ـ
إىل هذه احلقيقة.
الغريب من األشاعرة وغريهم أن الالحق ال يستفيد من جتربة السابق ،فتبقى الكتب
تنسج عىل ما نسج عليه األقدمون ،وهو خلط األدلة العقلية باالستدالالت الكالمية،
وبينهام فرق كبري ،وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.
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* قال أحد اإلخوة القراء عني وعن كتايب عقائد األشاعرة يف حوار هادئ مع شبهات
املناوئني متسائال:
[خالل تصفحي هلذا الكتاب وجدت كالما مل يعجبني حول اإلمام اجلويني واإلمام
الرازي ،حيث قال كاتبه "من مآخذي عىل األشاعرة إمجاال دخوهلم يف الفلسفة وتبنيهم
طرقها ومناهجها ،دون التنبه إىل عقم تلك الطرق واملناهج ،فنحن أمة أغنانا اهلل تعاىل
بالطرق القرآنية يف إثبات العقائد ،وال حاجة لنا إىل غريها ،ومن كان من هذا يف شك فلينظر
ـ عىل سبيل املثال ـ يف الشامل إلمام احلرمني واملطالب العالية لإلمام فخر الدين الرازي ـ
رمحهام اهلل وغفر هلام ـ ،فإنه يرى فيهام اإلغراق الشديد يف الطرق الفلسفية العقيمة التي ال
تعطي اليقني وال توصل إىل اهلداية"].
وقد علق عىل هذا التساؤل اثنان من الباحثني:
* قال الباحث األول يف تعليقه عىل كالمي:
"طبعا ليس بصواب ،وعىل عادة الكثري من الناس تسمية كل ما فيه دقة متناهية
وتقسيم عميق ونظر دقيق ووضع االعرتاضات واإلجابة عنها يسمونه فلسفة ،فهم ال
يعنون به الفلسفة التي هي علم من العلوم ،بل يعنون به ما مل يفهموه هم ،فقد يكون مقصود
الشيخ من هذا الباب ،ثم كتابه ليس بذاك من وجهة نظري ،ليس قويا ،وقد يكون هو وغريه
قد ِأت من حيث مل ينتبه إىل الفرق بني ماهية علم الكالم وماهية الفلسفة ،فهام يشرتكان من
ناحية أهنام يبحثان يف أحوال املعلوم ،وخيتلفان يف احليثية املتعلقة به ،فاملتكلم يبحث يف
أحوال املعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية التي جاء هبا الوحي ،والفيلسوف
يبحث يف املعلوم من أجل معرفة حقيقته فقط ال من حيث يقتدر به عىل إثبات عقيدة دينية،
فأهم نقطة يظهر فيها اخلالف هي الفرق بني غاية الفلسفة وغاية علم التوحيد (الكالم)،
فغاية الكالم إثبات العقائد التي جاء هبا النبي ،أما الفلسفة فعىل أحسن أحواهلا فإهنا تنظر إىل
العقائد عىل أهنا أشياء غري موثوق هبا إطالقا ،هذا عىل أحسن األحوال ،ويف معظمها إنكار
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للعقائد من أصلها ،وهم يعيبون عىل املتكلم بحثه يف عقائد موجودة مسبقا ،إذ الصواب -
عندهم  -أن تكون عاريا عن كل تصديق وإيامن مسبق حتى يصح لك أن تتفلسف ،ثم
الفالسفة أنفسهم مل يستطيعوا أن يعطونا تعريفا حمددا للفلسفة ،وبعد ذلك اختلفوا إىل
فالسفة إهليني وطبيعيني وغري ذلك ،فأي واحدة من هذه الفلسفات يعني الشيخ؟! ،إذ ال
ِ
تشرتط الفلسفة اإليامن باهلل وال باألنبياء مثال ،عىل عكس علم الكالم الذي يعدها أصوال،
ونقطة أخرى خيتلف فيها ِ
العلامن ،هي الوسائل املستخدمة يف كل منهام ،فالفلسفة تعترب
اليشء غري القابل للتجربة غري قابل للبحث ،فال يبحث يف اإلهليات كثري منهم ،أما عند
املتكلم فهذا هراء ،فلذلك يبحث يف الصفات اإلهلية مثال ،وهناك نقاط كثرية لالختالف
ليس هذا حمل بسطها .فإذا عرفت هذا علمت أن كالم الشيخ ال حمل له من اإلعراب ،وقائله
غري متمكن ،والسالم".
* وقال الباحث الثاين يف تعليقه عىل كالمي:
[هذا االنتقاد لألشاعرة طريقة انتقاد هزيلة ،ال قوام هلا ،والقائل بذلك مع ما له من
جهد حممود إال أنه غفـل عن أساس علم الكالم الذي يوجب عىل املتكلمني أن يبحثوا يف
كل ما من شأنه أن يدل عىل العقيدة احلقة ،ويف كل ما من شأنه أن ينقض العقيدة الباطلة،
وهذا املنهج نفسه موجود يف القرآن الكريم ،ففيه ذكر العقائد الباطلة والرد عليها ،وفيه ذكر
العقيدة الصحيحة وذكر األدلة عليها ،فاملتكلمون من حيث املنهج العام مل خيالفوا القرآن،
فقوله "ومن مآخذي عىل األشاعرة إمجاال دخوهلم يف الفلسفة وتبنيهم طرقها ومناهجها
دون التنبه إىل عقم تلك الطرق واملناهج" قول باطل ،بل هو قول من مل يعرف كالم
األشاعرة ،فليس ملثلهم يقال إهنم دخلوا يف الفلسفة وإهنم تبنوا طرقها ومناهجها دون التنبه
إىل عقم تلك الطرق! ،أهلذا احلد يعتقدهم مغفلني غافلني ال يتمتعون بأدنى ذكاء حتى يتبنوا
مناهج الفلسفة دون التنبه إىل عقمها؟! ،وأنا أجزم أن ال أحد يقول بذلك إال إن كان مل يقرأ
كتبهم املفصلة ،بل اكتفى هبذه النظرة اإلمجالية وتأثر من كثري من أهل العرص الذين تبعوا
املسترشقني واحلداثيني وبعض املجسمة يف اهتام األشاعرة بذلك ،ولو أهنم وعوا حقيقة ما
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يقولون وقرأوا بعض مباحث األشاعرة ونقدهم للفلسفة ومذاهبها ملا صدر عنهم ما صدر.
أما قوله إنه ليس مقلدا فنقول له لو مل تكن مقلدا ملا قررت ما قررته ،بل ما قلته عني التقليد،
ولكن بدل أن يكون لألشاعرة كان ملخالفيهم ومنتقدهيم والغامطني حلقهم].
* ـ أقول:
من حق األخ القارئ أن ال يعجبه كالمي ،فاإلعجاب وعدم اإلعجاب ينبني عىل ما
تقرر يف ذهن القارئ قبل ذلك من معلومات ،ولقد أحسن يف توجهه بالسؤال إىل من يتوسم
فيهم العلم واملعرفة .فأشكره عىل ذلك.
أما كالم الباحثني املعلقني عىل التساؤل ففيه وقفات:
* الوقفة األوىل:
أنقل هنا موقف ثالثة من كبار أئمة األشاعرة من علم الكالم ،وهم من املتفق عىل
جاللة قدرهم وعلو منزلتهم وأهنم من أكرب العلامء هبذا العلم وأكثرهم خربة به ،وهم غري
متهمني ال بقلة العلم وال بمحاباة أحد عىل أحد ،لعل يف ذكر موقفهم منه ما يشفي ويكفي.
ـ وقبل ذكر موقفهم منه حيسن أن أذكِّر بكلمة من كلامت اإلمام الشافعي رمحه اهلل،
فقد ثبت عنه أنه قال "ألن يلقى اهلل العبد بكل ذنب ما خال الرشك خري له من أن يلقاه بيشء
من علم الكالم" ،لكن الذي يرى أن هذا العلم هو علم عقيل حقيقي يمكن أن يوصل إىل
حقائق عقلية فإنه يؤول كل ما جاء عن الشافعي وغريه يف ذم علم الكالم بأن املراد هو
استخدام هذا العلم يف مناقضة احلقائق ال يف إثباهتا ،ولذا فلن أحتج هنا بمثل هذه الكلامت
التي قد يدخلها التأويل.
وال يعنيني يف هذا املوقف مسألة استخدام هذا العلم يف إثبات أشياء أو يف مناقضتها
بمقدار األمر اهلام الذي أريد اجلواب عنه ،وهو هل هذا علم عقيل حقيقي؟!.
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إذا كان هو كذلك ـ وهذا ما أقول بخالفه منذ أمد طويل ـ فال مانع من االستفادة
منه ،ألنه بذلك سيكون مؤكدا للحقائق اإليامنية ،ونحن نعلم يقينا أن احلقائق العلمية
واحلقائق الرشعية يستحيل أن تتناقض ،بل يؤكد ويعضد بعضها بعضا.
* أوال :موقف الفقيه الشافعي الكبري أيب املعايل إمام احلرمني ابن اجلويني عبد امللك
بن عبد اهلل بن يوسف املتوىف سنة :478
ـ قال اإلمام الذهبي يف سري أعالم النبالء ويف تاريخ اإلسالم :قال السمعاين :قرأت
بخط أيب جعفر حممد بن أيب عيل اهلمذاين قال :سمعت أبا املعايل يقول" :قرأت مخسني ألفا
يف مخسني ألفا ،ثم خليت أهل اإلسالم بإسالمهم فيها وعلومهم الظاهرة ،وركبت البحر
اخلضم ،وغصت يف الذي هنى عنه أهل اإلسالم ،كل ذلك يف طلب احلق ،وكنت أهرب يف
سالف الدهر من التقليد ،واآلن فقد رجعت إىل كلمة احلق ،عليكم بدين العجائز ،فإن مل
يدركني احلق بلطيف بره فأموت عىل دين العجائز وخيتِم عاقبة أمري عند الرحيل عىل كلمة
اإلخالص ال إله إال اهلل فالويل البن اجلويني"[ .حممد بن احلسن ِ
بن حممد أبو جعفر بن أيب
عيل اهلمذاين ثقة مات سنة  .]531ونقلها كذلك تاج الدين السبكي يف طبقات الشافعية
الكربى عن كتاب ذيل تاريخ بغداد أليب سعد السمعاين ،وهو عبد الكريم بن حممد
السمعاين املروزي ،ثقة مات سنة .562
ـ وقال الذهبي يف تاريخ اإلسالم :قال السمعاين :سمعت أبا روح الفرج بن أيب بكر
األرموي يقول :سمعت أستاذي غانم بن حسني املوشييل يقول :سمعت اإلمام أبا املعايل
اجلويني يقول" :لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بالكالم" .ونقلها كذلك
ابن كثري يف طبقات الشافعيني عن السمعاين[ .أبو روح الفرج بن أيب بكر بن الفرج
األرموي اهلمذاين فقيه فاضل صالح .غانم بن حسني املوشييل أبو الغنائم األرموي
األذربيجاين فقيه فاضل ورع مات سنة  525تقريبا].

6

ـ وقال تاج الدين السبكي يف طبقات الشافعية الكربى :ذكر ابن السمعاين أنه سمع أبا
ِ
الفضل احلافظ بأصبهان ذكر عن حممد بن طاهر املقديس احلافظ أنه
العالء أمحد بن حممد بن
قال :سمعت أبا احلسن القريواين األديب بنيسابور وكان ممن خيتلف إىل درس إمام احلرمني
قال :سمعت أبا املعايل يقول" :ال تشتغلوا بالكالم ،فلو عرفت أن الكالم يبلغ يب ما بلغ ما
اشتغلت به" .وذكره الذهبي يف تاريخ اإلسالم ويف السري عن حممد بن طاهر به.
[أبو العالء أمحد بن حممد بن الفضل األصبهاين ثقة مات سنة  .543حممد بن طاهر
بن حممد بن عيل أبو الفضل املقديس اهلمذاين البغدادي ثقة مات سنة  .507أبو احلسن عيل
بن فضال بن عيل القريواين النيسابوري أديب مشهور مات سنة .]479
قال السبكي" :يشبه أن تكون هذه احلكاية مكذوبة ،وابن طاهر عنده حتامل عىل إمام
احلرمني ،والقريواين املشار إليه رجل جمهول"!.
ـ أقول:
فات تاج الدين السبكي رمحه اهلل معرفة أيب احلسن القريواين ،فظنه جمهوال ،ولذا فقد
ظن أن هذه الراوية األخرية مكذوبة ،وهذا ترسع ،فأبو احلسن القريواين رجل معروف،
وهو أديب نيسابوري مشهور ،وكان حيرض دروس إمام احلرمني ،ثم إن تلك الروايات
الثالث عن اإلمام يعضد بعضها بعضا.
اجتامع هذه الروايات الثالثة عن إمام احلرمني رمحه اهلل جيعلنا ال نشك يف ثبوت هذا
ِ
الغوص
املعنى عنه ،والذي أفهمه من ذلك هو أنه غاص يف الكتب التي هنى عن قراءهتا و
فيها علامء اإلسالم ،وكانت قراءته هلا وغوصه فيها هربا من التقليد ،وبحثا عن مزيد من
احلقائق واألدلة العقلية ،وال أراها سوى كتب الفلسفة وعلم الكالم ونحومها ،وال ننسى
هنا أنه ال يغيب عن باله ما قاله إمامه الشافعي رمحه اهلل يف علم الكالم عىل وجه اخلصوص،
وأفهم من ذلك املعنى أنه مل جيد فيها ما يروي غلته ،وعاد بعد قراءة أكثر من عرشين جملدا
ضخام هبذه األمنية :أن يموت عىل دين العجائز ،وأن خيتِم احلق تبارك وتعاىل بلطيف بره
عاقبة أمره عند الرحيل عىل كلمة التوحيد ،وهذا يعني أنه مل يستفد من كل تلك املجلدات
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من دالئل التوحيد أكثر مما عند املرأة املؤمنة العجوز التي حترص عىل تالوة القرآن بتدبر
معاين آياته الكريمة.
ومما يؤكد صحة هذا املعنى الذي فهمته عنه قوله "لو استقبلت من أمري ما استدبرت
ما اشتغلت بالكالم" ،ونصيحته الذهبية ملن بعده بقوله "ال تشتغلوا بالكالم".
ولو كان يف علم الكالم أدلة عقلية حقيقية لكانت جديرة بالعناية ملزيد تثبيت لعقائد
اإلسالم عند املهتمني باألدلة العقلية ،ولكان إمام احلرمني أول الناصحني بقراءة هذا العلم
واالهتامم به.
* ثانيا :موقف حجة اإلسالم اإلمام الغزايل حممد بن حممد بن حممد املتوىف سنة 505
وهو من تالميذ إمام احلرمني:
ـ قال اإلمام الغزايل رمحه اهلل تعاىل وهو يتحدث يف كتابه إحياء علوم الدين عن علم
الكالم" :أما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف احلقائق ومعرفتها عىل ما هي عليه ،وهيهات،
فليس يف الكالم وفاء هبذا املطلب الرشيف ،ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف
والتعريف ،وهذا إذا سمعته من حمدِّ ث أو حشوي فربام خطر ببالك أن الناس أعداء ما
ب الكالم ثم قاله بعد حقيقة اخلبة وبعد التغلغل فيه إىل منتهى
جهلوا ،فاسمع هذا ممن َخ َ َ
وحتقق أن الطريق إىل حقائق املعرفة من هذا الوجه مسدود ،ولعمري ال
درجة املتكلمني
َ
ينفك الكالم عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض األمور ،ولكن عىل الندور ،يف أمور جلية
تكاد تـفهم قبل التعمق يف صنعة الكالم ،بل منفعته يشء واحد ،وهو حراسة العقيدة عىل
العوام وحفظها عن تشويشات املبتدعة بأنواع اجلدل ،فإن العامي ضعيف يستفزه جدل
املبتدع وإن كان فاسدا ،ومعارضة الفاسد بالفاسد تدفعه".
ـ أقول:
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تدبر قوله "أما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف احلقائق ومعرفتها عىل ما هي عليه،
وهيهات ،فليس يف الكالم وفاء هبذا املطلب الرشيف" ،وقوله "الطريق إىل حقائق املعرفة
من هذا الوجه مسدود" ،وقوله "معارضة الفاسد بالفاسد تدفعه" .وفيه كفاية ملن تدبر.
* ثالثا :موقف اإلمام فخر الدين الرازي حممد بن عمر املتوىف سنة :606
ـ ذكر ابن كثير في طبقات الشافعيين عن اإلمام فخر الدين الرازي أنه قال:
"لقد اختبرت الطرق الكالمية والمناهج الفلسفية فلم أجدها تروي غليال وال تشفي
عليال" .ثم ذكر نص الوصية التي أمالها في مرض الوفاة ،وكأنه يرى أن اللفظ
الذي قدمه هو غير اللفظ الوارد في الوصية ،أي إنهما كليهما ثابتان عنه.
تأمل قوله "ال تشفي عليال" ،وإذا لم يكن فيها الشفاء للناس من أمراض العقائد
الفاسدة فما فائدتها إذًا؟!.
ـ نقل ابن أبي أصيبعة المتوفى سنة  668وتاج الدين السبكي المتوفى سنة
 771وابن كثير المتوفى سنة  774في طبقات الشافعيين وصية فخر الدين الرازي
التي أمالها في مرض وفاته ،وفيها" :لقد اختبرت الطرق الكالمية ،والمناهج
الفلسفية ،فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن العظيم ،ألنه
يسعى في تسليم العظمة والجالل بالكلية هلل تعالى ،ويمنع عن التعمق في إيراد
المعارضات والمناقضات ،وما ذاك إال للعلم بأن العقول البشرية تتالشى وتضمحل
في تلك المضايق العميقة والمناهج الخفية" .تأمل قوله "تتالشى وتضمحل".
ـ ونقل ابن كثير في طبقات الشافعيين والذهبي في تاريخ اإلسالم وابن قاضي
شهبة في طبقات الفقهاء الشافعية عن ابن الصالح رحمه هللا أنه قال :أخبرني القطب
الطوغاني مرتين أنه سمع فخر الدين الرازي يقول "ليتني لم أشتغل بعلم الكالم"،
وبكى[ .القطب الطوغاني لم أجد له ترجمة بهذه النسبة ،ولكن ميل ابن الصالح
لقبول روايته والتأكيد على أنه سمعها منه مرتين يشير إلى أنه مقبول الرواية عنده].
والظاهر من حال ابن الصالح ومن نقلوا هذه الحكاية عنه أنهم موافقون على القول
الذي نقلوه عنه ،وهو قوله "ليتني لم أشتغل بعلم الكالم".
ثم وقفت على عدة قرائن تشير إلى أن القطب الطوغاني هو الفقيه الشافعي
قطب الدين أميري بن بختيار ،األشنهي نزيل إربل ،وابن الصالح فقيه شافعي
شهرزوري ،وشهرزور ليست بعيدة من إربل.
مات فخر الدين الرازي سنة  ،606ومات قطب الدين أميري بن بختيار سنة
 ،614ومات تقي الدين ابن الصالح سنة .643
وقطب الدين هذا وابن الصالح كالهما ممن رحل إلى الموصل لطلب العلم،
وكالهما ممن قرأ على الشيخ أبي حامد محمد بن يونس.
وأما كلمة الطوغاني فربما كان أصل األسرة من دوغان وكانوا ينطقونها
طوغان.
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والشيخ قطب الدين أثنى عليه ابن المستوفي في تاريخ إربل فقال" :فقيه عالم
زاهد ورع كامل ،كثير الخشية والوجل ،حسن السمت والوقار ،آخذ نفسه بالجد
واالجتهاد في العمل ،ما رئي ضاحكا إال متبسما" .ووصفه الذهبي في تاريخ اإلسالم
بأنه إمام زاهد ورع عالم ،ووصفه تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى
بأنه الفقيه الزاهد.
فإذا صح ما تؤدي إليه مجموعة القرائن من أن القطب الطوغاني هو هذا
فالحكاية عن فخر الدين الرازي بأنه قال "ليتني لم أشتغل بعلم الكالم" صحيحة
اإلسناد ،وإال فهي تتقوى بالروايات األخرى التي رويت عنه في هذا المعنى.
* ويمكن أن أضيف إليهم رابعا وإن لم يكن مقاربا ألولئك في رتبة العلم ،هو
اإلمام السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر المتوفى سنة :911
قال السيوطي رحمه هللا في كتابه إتمام الدراية لقراء النقاية[ :علم أصول
الدين ،بدأت به ألنه أشرف العلوم مطلقا ،ألنه يبحث عما تتوقف صحة اإليمان
عليه ،ولست أعني به علم الكالم ،وهو ما تـنصب فيه األدلة العقلية وتـنقل فيه أقوال
الفالسفة ،فذاك حرام بإجماع السلف ،نص عليه الشافعي رحمه هللا تعالى ،ومن
كالمه فيه "ألن يلقى هللا العبد بكل ذنب ما خال الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من
علم الكالم"] .لكن ليت السيوطي قال "االستدالالت الكالمية" بدال من قوله "األدلة
العقلية".
ـ ويف قول هؤالء األئمة من أساطني علامء األشاعرة الذين أفنوا جل أعامرهم يف علم
الكالم غنية ملن أراد أن يستبرص وينتفع ،إال إذا كان هؤالء األئمة متهمني عند من يظن نفسه
أكثر منهم اطالعا ومعرفة وإخالصا ،فلكل فهمه واجتهاده.
* الوقفة الثانية:
قد يتساءل بعض طالب العلم ومن حقهم أن يتساءلوا :هل علم الكالم هو العلم
الذي يعنى باألدلة العقلية عىل إثبات العقائد اإليامنية؟ ،وإذا كان ذلك كذلك فلم قال فيه
أولئك األئمة ما قالوا؟ ،وهل هذا يعني أهنم كانوا يف حرية من عقائد املذهب األشعري ثم
تابوا يف آخر العمر ورجعوا عام كانوا عليه؟!.
وجوابا عن تلك التساؤالت أقول:
علم الكالم عند املسلمني هو علم يراد منه إثبات العقائد اإلسالمية باألدلة العقلية
لكن باستخدام املنهج الكالمي الفلسفي اليوناين ،أي بطريقة خمتلفة عن طريقة النظر
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والتفكر والتدبر العقيل ،إذ مل يتبن علم الكالم اإلسالمي ـ من أول أيامه ـ األدلة العقلية
التي ينتجها العقل املتدبر بعيدا عن التأثريات اخلارجية ،وإنام بدأ باستعامل ما يسمى باألدلة
الكالمية اليونانية ممزوجة بالتفكري العقيل إلثبات العقائد ،وكان ذلك بسبب االنبهار
الشديد بام وصل للمسلمني من كتب الفلسفة التي نقلت أقوال ومناهج فالسفة اليونان،
وعلم الكالم هو جزء من تلك الفلسفة ،عىل خالف يف درجة التأثر بتلك األقوال واملناهج.
عندما وصل كالم أولئك املتأثرين بأقوال ومناهج الفلسفة اليونانية وعل ِم الكالم
اليوناين إىل مسامع علامء اإلسالم الكبار أنكروه غاية اإلنكار ،ويبدو أهنم أنكروا املنهج
والطريقة وأنكروا األفكار الدخيلة وإن كان اإلنكار لألفكار أشد ،ومن أولئك العلامء
الذين وقفوا أمام هذه اهلجمة الفكرية اإلمام الشافعي وغريه عليهم رمحة اهلل أمجعني.
ولو كان علم الكالم هو العلم الذي يعنى باألدلة العقلية عىل إثبات العقائد اإليامنية
ملا أنكروه ،وكيف ينكرون عىل من عمل بام أمره اهلل به يف آيات كثرية منها قوله تعاىل {إن يف
ذلك آليات لقوم يعقلون}؟!.
كان ذلك املنهج يف بداية األمر منهج املعتزلة عىل وجه اخلصوص ،ولكن يبدو أنه
انتقل بعد ذلك إىل غريهم ممن أرادوا أن يستفيدوا من ذلك املنهج وتلك املصطلحات يف
نرصة العقائد اإلسالمية ،ومن أولئك الذين حاولوا أن يستفيدوا تلك االستفادة علامء
األشاعرة واملاتريدية .وهنا كانت الغلطة.
وعندي أن نرصة العقائد اإلسالمية جيب أن تكون باألدلة العقلية املستوحاة من كالم
اهلل عز وجل وكالم رسوله عليه الصالة والسالم ،توضيحا ورشحا وتفصيال ،مع االستفادة
من كل بحث علمي ـ عىل الصعيد اإلنساين ـ إذا كان فيه دليل عقيل برهاين.
لكن علم الكالم يشء آخر.
وهذا يفرس لنا مل قال أولئك األئمة الكبار الثالثة ما قالوه يف علم الكالم ،اجلويني
والغزايل والرازي ،ويوضح لنا أهنم مل يكونوا يف حرية من عقائد املذهب األشعري ثم تابوا
يف آخر العمر ورجعوا عام كانوا عليه  ،ومما يؤكد لنا ذلك أهنم مل ينبهوا عىل أي خطأ فيام
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كانوا يعتقدون ،وإنام رجوعهم هو عن منهج وطريقة يف االستدالل غاية ما فيها ـ لو صحت
ـ أهنا ترتك الطريق اليسري السهل الواضح وتسلك الطريق الطويل الوعر املعقد ،ولكن أنى
هلا أن تصح؟! .وشهادات العلامء الذين نقلت أقواهلم تنبئك عن حقيقة هذا املنهج
االستداليل ،وال ينبئك مثل خبري.
* الوقفة الثالثة:
قد يقول قائل :لقد ضعفت مهم كثري من طالب العلم اليوم يف البحث واالطالع،
فمعظمهم لن يذهبوا إىل كتب علامء الكالم ليقرؤوا بأنفسهم ويتعرفوا عن طريق بعض
األمثلة عىل هذا العلم ،فهال ذكرت ولو مثاال واحدا من كتب علم الكالم لنتعرف عىل
طريقة هذا العلم من خالل املثال!.
أقول :هذا صحيح ،وكنت أظن يوم لفت النظر إىل كتابني من كتب هذا العلم أن
طالب العلم املهتم بمثل هذه األبحاث ال بد أن يرجع إليهام وأن يقرأ من كل واحد منهام
عرش صفحات أو عرشين عىل األقل ،ليتعرف بنفسه عىل ملحة رسيعة عىل هذا العلم ومنهج
الكتابة فيه ،ويبدو أنني أخطأت يف ظني.
وحيث إن احلكم عىل اليشء فرع عن تصوره فإليك ـ أهيا القارئ ـ نبذة صغرية من
بعض كتب علم الكالم لتطلع منها عىل ملحة ،وهي يف مسألة بطالن التسلسل إىل الالهناية يف
املايض:
قال سعد الدين التفتازاين املتوىف سنة  791يف كتابه رشح املقاصد[ :احتجوا عىل
بطالن التسلسل بوجوه ،... :الوجه الثاين ويسمى برهان التطبيق ـ وعليه التعويل يف كل ما
يدعى عدم تناهيه ـ :أنه لو وجدت سلسلة غري متناهية إىل علة حمضة ،ت ِنقص من طرفها
املتناهي واحدا ،فتحصل مجلتان ،إحدامها من املعلول املحض ،والثانية من الذي فوقه ،ثم
تطبق بينهام ،فإن وقع بإزاء كل جزء من التامة جزء من الناقصة ِلزم تساوي الكل واجلزء،
وهو حمال ،وإن مل يقع ـ وال يتصور ذلك إال بأن يوجد جزء من التامة ال يكون بإزائه جزء
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من الناقصة ـ لزم انقطاع الناقصة بالرضورة ،والتامة ال تزيد عليها إال بواحد عىل ما هو
املفروض ،فيلزم تناهيها ،رضورة أن الزائد عىل املتناهي باملتناهي متناه].
قال سعد الدين[ :واعرتض بوجهني :أحدمها نقـض أصل الدليل بأنه لو صح لزم أن
تكون األعداد متناهية ،ألنا نفرض مجلة من الواحد إىل غري النهاية وأخرى من االثنني إىل
غري النهاية ثم نطبق بينهام ،وتناهي األعداد باطل باالتفاق ،وأن تكون معلومات اهلل تعاىل
متناهية للتطبيق بني الكامل وبني الناقص منه بواحد ،وتناهيها باطل عند املتكلمني ،وأن
تكون احلركات الفلكية متناهية للتطبيق بني سلسلة من هذه الدورة وأخرى من الدورة التي
قبلها ،وتناهيها باطل عند الفالسفة ،وثانيهام نقض املقدمة القائلة بأن إحدى اجلملتني إذا
كانت أنقص من األخرى لزم انقطاعها ،بأن احلاصل من تضعيف الواحد مرارا غري متناهية
ِ
ومقدورات اهلل تعاىل أقل
أقل من تضعيف االثنني مرارا غري متناهية مع ال تناهيهام اتفاقا،
ِ
وشمول العلم للممتنعات أيضا مع ال تناهي
من معلوماته ،الختصاصها باملمكنات
املقدورات عندنا ،ودو ِ
رات زحل أقل من دورات القمر رضورة مع ال تناهيهام عند
الفالسفة ،وحاصل االعرتاض أنا نختار أنه يقع بإزاء كل جزء من التامة جزء من الناقصة
وال نسلم لزوم تساوهيام ،فإن ذلك كام يكون للتساوي فقد يكون لعدم التناهي ،وإن سمي
جمرد ذلك تساويا فال نسلم استحالة ذلك فيام بني التامة والناقصة بمعنى نقصان يشء من
جانبها املتناهي ،وإنام يستحيل ذلك يف الزائدة والناقصة بمعنى كون عدد إحدامها فوق عدد
األخرى ،وهو ليس بالزم فيام بني غري املتناهيني وإن نقصت من أحدمها ألوف].
قال سعد الدين[ :وقد جياب عن املنع بدعوى الرضورة يف أن كل مجلتني إما
متساويتان أو متفاوتتان بالزيادة والنقصان وأن الناقصة يلزمها االنقطاع ،وعن النقض
بتخصيص احلكم ،أما عندنا فبام دخلت حتت الوجود سواء كانت جمتمعة كام يف سلسلة
العلل واملعلوالت ،أو ال ،كام يف احلركات الفلكية ،فإهنا من املعدودات ،فال ِيرد األعداد،
ألهنا من االعتبارات العقلية ،وال يدخل يف الوجود من املعدودات إال ما هي متناهية ،وكذا
معلومات اهلل تعاىل ومقدوراته ،ومعنى ال تناهيها أهنا ال تنتهي إىل حد ال يكون فوقه عدد أو
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معلوم أو مقدور آخر ،وأما عند الفالسفة فبام تكون موجودة معا بالفعل مرتتبة ،وضعا كام
يف سلسلة املقادير عىل ما يذكر يف تناهي األبعاد ،أو طبعا كام يف سلسلة العلل واملعلوالت،
فال ي ِرد احلركات الفلكية لكوهنا متعاقبة غري جمتمعة وال جزئيات نوع واحد كالنفوس
الناطقة عىل تقدير عدم تناهيها بحسب العدد لكوهنا غري مرتتبة ،فإن قيل التخصيص يف
األدلة العقلية اعرتاف ببطالهنا حيث يتخلف املدلول عنها قلنا معناه أن الدليل ال جيري يف
صورة النص بل خيتص بام عداها ،أما عندنا فنظرا إىل أن ما ال حتقق له يف نفس األمر ال
يمكن التطبيق فيه إال بمجرد الوهم فينقطع بانقطاعه ،بخالف ما يف نفس األمر فإنه ال بد
أن يقع بإزاء كل جزء جزء أو ال يقع وهو معنى االنقطاع ،وأما عندهم فنظرا إىل أن التطبيق
بحسب نفس األمر إنام يتصور فيام له مع الوجود ترتب ليوجد بإزاء كل جزء من هذه جزء
من تلك ،فال جيري يف األعداد وال يف احلركات الفلكية وال يف النفوس الناطقة].
قال سعد الدين[ :واحلق أن حتصيل اجلملتني من سلسلة واحدة ثم مقابلة جزء من
هذه بجزء من تلك إنام هو بحسب العقل دون اخلارج ،فإن كفى يف متام الدليل حكم العقل
بأنه ال بد أن يقع بإزاء كل جزء جزء أو ال يقع فالدليل جار يف األعداد ويف املوجودات
ِ
يكف
املتعاقبة واملجتمعة املرتتبة وغري املرتتبة ،ألن للعقل أن يفرض ذلك يف الكل ،وإن مل
ذلك بل اشرتط مالحظة إجراء اجلملتني عىل التفصيل مل يتم الدليل يف املوجودات املرتتبة
فضال عام عداها ،ألنه ال سبيل للعقل إىل ذلك إال فيام ال يتناهى من الزمان] .انتهى.
املنع ـ يف اصطالح علم املناظرة ـ :هو إبطال مقدمة من مقدمات دليل اخلصم عىل
وجه اإلنكار وطلب الدليل.
النقض ـ يف اصطالح علم املناظرة ـ :هو إبطال دليل املعلـِّل بعد متامه ،متمسكا
بشاهد يدل عىل عدم استحقاقه لالستدالل به ،الستلزامه فسادا ما.
هذه نبذة من أحد كتب علم الكالم ،حيث يذكر املؤلف هنا أحد أدلة إبطال التسلسل
إىل الالهناية يف املايض ،وهذه املسألة من أهم مسائل هذا العلم ،ولك أن تتصور كتبا
يستوعب كل منها جملدات معظمها عىل هذا النسق.
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لعل مثل هذا هو ما حتدث عنه إمام احلرمني والغزايل والفخر الرازي والسيوطي،
وعندي أن مثل هذا ليس من العلوم العقلية أصال ،ألن العلوم العقلية هي التي تناقش
املسائل التي يستطيع العقل أن يديل فيها بربهان وبحيث يكون الربهان فيها مما يتفهمه العقل
ويصل به إىل اجلزم ،أما الفلسفة ـ ومنها علم الكالم ـ فهي ال تقترص عىل مثل تلك املسائل
وال عىل مثل تلك الرباهني ،فيغوص فيها الغائص وال يرجع منها ـ يف معظم احلاالت ـ
بكبري يشء.
هذا وقد ذكرت دليال عقليا عىل إبطال التسلسل إىل الالهناية يف املايض يف كتايب
"عقائد األشاعرة يف اجلولة الثانية من احلوار" ،فلرياجعه من شاء ،كام ذكرت فيه عددا من
األدلة النقلية كذلك ،والدليل العقيل الذي ذكرته هناك أراه دليال عقليا ،بخالف النص
املنقول آنفا من كالم التفتازاين رمحه اهلل ،فهو مبحث كالمي وليس بدليل عقيل.
والذين يدافعون عن علم الكالم اليوم يظنون أهنم يدافعون عن االستدالالت العقلية
إلقامة الرباهني عىل صحة العقائد اإليامنية ،وهذا حق لو أن علم الكالم هو كذلك،
وهيهات ،ولو أهنم خلـصوا كتب علم الكالم من االستدالالت الكالمية وأبقـوا فيها
األدلة العقلية ألسدوا إليها معروفا كبريا.
* الوقفة الرابعة :مباحثات مع الباحث األول:
ـ قال الباحث األول معلقا عىل قويل " ِمن مآخذي عىل األشاعرة إمجاال دخوهلم يف
الفلسفة وتبنيهم طرقها ومناهجها دون التنبه إىل عقم تلك الطرق واملناهج"" :طبعا ليس
بصواب ،وعىل عادة الكثري من الناس تسمية كل ما فيه دقة متناهية وتقسيم عميق ونظر
دقيق ووضع االعرتاضات واإلجابة عنها يسمونه فلسفة ،فهم ال يعنون به الفلسفة التي هي
علم من العلوم ،بل يعنون به ما مل يفهموه هم".
أقول:
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الكالم الذي فيه دقة متناهية وتقسيم عميق ونظر دقيق ووضع االعرتاضات واإلجابة
عنها ليس مذموما وال يشء فيه ،وال داعي لتسميته فلسفة ،لكن هذا يف واد وعلم الكالم
والفلسفة يف واد آخر.
وقوله "بل يعنون به ما مل يفهموه هم" هو من التعريض ،أي إن هذا الباحث هو من
يفهم الفلسفة وعلم الكالم والفرق بينهام ،دون املردود عليه! ،وربام يتضح من املباحثات
التالية مقدار فهمه لذلك.
ـ ثم قال الباحث األول:
"قد يكون مؤلف كتاب عقائد األشاعرة يف حوار هادئ هو وغريه قد ِأت من حيث مل
ينتبه إىل الفرق بني ماهية علم الكالم وماهية الفلسفة ،فاملتكلم يبحث يف أحوال املعلوم من
حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية التي جاء هبا الوحي ،والفيلسوف يبحث يف املعلوم من
أجل معرفة حقيقته فقط ال من حيث يقتدر به عىل إثبات عقيدة دينية ،والفلسفة يف معظمها
إنكار للعقائد من أصلها".
أقول:
الفلسفة كلمة أعجمية يونانية معناها حمبة احلكمة ،والفيلسوف ِحمب احلكمة ،وأقرب
ترمجة هلا أن نقول هي علم احلكمة ،لكن ليس كل من قال إنه ينطق باحلكمة فهو ينطق
باحلكمة حقيقة ،شأهنا يف ذلك شأن كلمة العلم ،إذ ليس كل من قال إنه يتكلم بالكالم
العلمي فهو يتكلم بالعلم املؤصل باألدلة والرباهني.
قال اإلمام الغزايل رمحه اهلل يف إحياء علوم الدين" :الفلسفة ليست علام برأسها بل هي
أربعة أجزاء ،أحدها اهلندسة واحلساب ،الثاين املنطق وهو بحث عن وجه الدليل ورشوطه
ووجه احلد ورشوطه ومها داخالن يف علم الكالم ،الثالث اإلهليات وهو بحث عن ذات اهلل
سبحانه وتعاىل وصفاته ،وهو داخل يف الكالم أيضا ،والرابع الطبيعيات".
فالتفريق الذي ذكره الباحث األول بني علم الكالم وبني الفلسفة ال يستند إىل
أساس ،ال لغوي وال تارخيي ،وإذا كان املراد أن ذلك هو ما استقر عليه األمر عند األشاعرة
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فهذا كالم اإلمام الغزايل أحد كبار أئمة األشاعرة ينقض ذلك ،وجيعل علم املنطق
واإلهليات أجزاء من علم الكالم وعلم الكالم جزءا من الفلسفة.
الفالسفة يبحثون ويتكلمون يف أمور العقيدة كام يبحثون يف غريها ،وكبار الفالسفة
اليونانيني مثال يرون أنفسهم أهنم هم أهل العقائد ،وما أكثر كالمهم يف مسائل العقائد إثباتا
أو نفيا ،ولكن كل فيلسوف له فلسفته اخلاصة به ،يف العقائد وغري العقائد.
قال الشهرستاين يف كتابه هناية اإلقدام يف علم الكالم" :مذهب أهل احلق من أهل
امللل كلها أن العامل حمدث وخملوق ،أحدثه الباري تعاىل وأبدعه ،وكان اهلل تعاىل ومل يكن معه
يشء ،ووافقتهم عىل ذلك مجاعة من أساطني احلكمة وقدماء الفالسفة ،مثل تاليس
وأنكساغورس وأنكساميس وفيثاغورس وأنبدقلس وسقراط وأفالطـن ،ومذهب
أرسطاطاليس ومن شايعه مثل برقلس واإلسكندر األفرودييس وثامسطيوس ومن نرص
مذهبه من املتأخرين أن للعامل صانعا مبدعا ،وهو واجب الوجود بذاته ،والعامل ممكن
الوجود بذاته" .فهذه األقوال من الفالسفة فلسفة ،وهي متوافقة مع العقائد اإليامنية.
ثم أضاف الشهرستاين ناقال عنهم بعض اعتقاداهتم األخرى إذ يقولون" :العامل غري
حمدث حدوثا يسبقه عدم ،فالعامل رسمدي ،وحركات األفالك رسمدية ال أول هلا تنتهي
إليه ،فال تكون حركة إال وحركة قبلها ،فهي ال تتناهى مدة ِ
وعدة" .فهذه األقوال من
الفالسفة فلسفة ،وهي عقائد كفرية.
أما بعض من يدعي لنفسه الفهم فيقول "الفلسفة يف معظمها إنكار للعقائد من
أصلها" ،وهذا يدل عىل أنه ليس له إملام بامهية الفلسفة!.
ِ
القابل للتجربة غري قابل للبحث" يدل عىل أنه
وقوله "الفلسفة تعترب اليشء غري
يتكلم عن الفلسفة وهو غري عارف هبا أصال ،ألن الفالسفة يبحثون يف واجب الوجود ـ
وأكثرهم أو الكثريون منهم عىل إثباته ـ والكل يعلمون أنه غري قابل للتجربة ،ومع ذلك فهو
عندهم قابل للبحث.
ـ قال الباحث األول:
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"كتاب عقائد األشاعرة يف حوار هادئ ليس بذاك من وجهة نظري ،ليس قويا،
وكالم مؤلفه ال حمل له من اإلعراب ،وقائله غري متمكن".
أقول:
ليس عندي مشكلة يف أن يعرب املرء عن رأيه بكل رصاحة ووضوح ،ولكن النصح
واجب ،فأقول من باب التذكري :قال اهلل جل وعال {قل هاتوا برهانكم} ،وقال تعاىل {ما
يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد}.
* الوقفة اخلامسة :مباحثات مع الباحث الثاين:
ـ قال الباحث الثاين معلقا عىل النص املنقول يف بداية هذا احلوار من كتايب عقائد
األشاعرة يف حوار هادئ " ِمن مآخذي عىل األشاعرة إمجاال دخوهلم يف الفلسفة وتبنيهم
طرقها ومناهجها دون التنبه إىل عقم تلك الطرق واملناهج"" :هذا االنتقاد لألشاعرة طريقة
انتقاد هزيلة ال قوام هلا".
أقول:
قوله عن انتقادي لدخول األشاعرة يف الفلسفة وتبنيهم طرقها ومناهجها دون التنبه
إىل عقم تلك الطرق واملناهج بأنه طريقة انتقاد هزيلة ال قوام هلا :هو دعوى مل يأت صاحبها
عليها بدليل ،و ينقضها ما تقدم نقله عن ثالثة من كبار أئمة األشاعرة ،وهم إمام احلرمني
الذي قال "ال تشتغلوا بالكالم ،فلو عرفت أن الكالم يبلغ يب ما بلغ ما اشتغلت به"،
واإلمام الغزايل الذي قال "فاسمع هذا ممن خرب الكالم ثم قاله بعد حقيقة اخلربة وبعد
التغلغل فيه إىل منتهى درجة املتكلمني وحتقق أن الطريق إىل حقائق املعرفة من هذا الوجه
مسدود" ،وفخر الدين الرازي الذي قال "لقد اختربت الطرق الكالمية واملناهج الفلسفية
فلم أجدها تروي غليال وال تشفي عليال" ،وقال "ليتني لم أشتغل بعلم الكالم" وبكى.
ومن تأمل كالم هؤالء األئمة يف آخر املطاف وعند دنو األجل عرف مقدار ما عند
هذا الباحث من ضعف العلم وقلة االطالع!.
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ـ ثم قال الباحث الثاين عني:
"إال أنه غفـل عن أساس علم الكالم الذي يوجب عىل املتكلمني أن يبحثوا يف كل ما
من شأنه أن يدل عىل العقيدة احلقة ،ويف كل ما من شأنه أن ينقض العقيدة الباطلة ،وهذا
املنهج نفسه موجود يف القرآن الكريم ،ففيه ذكر العقائد الباطلة والرد عليها ،وفيه ذكر
العقيدة الصحيحة وذكر األدلة عليها ،فاملتكلمون من حيث املنهج العام مل خيالفوا القرآن،
وقول مؤلف الكتاب قول باطل ،بل هو قول من مل يعرف كالم األشاعرة".
أقول:
أساس علم الكالم عند الكالميني املسلمني يوجب عىل املتكلمني أن يبحثوا يف كل ما
من شأنه أن يدل عىل العقيدة الصحيحة ويف كل ما من شأنه أن ينقض العقيدة الباطلة،
وهذا ال خالف فيه وال اعرتاض عليه لو أهنم التزموا باألدلة العقلية فقط ،ولكنهم خلطوا
ذلك باالستدالالت الكالمية الفلسفية اليونانية العقيمة التي ال تعطي اليقني وال توصل إىل
اهلداية ،وهذا ما جعل عددا من كبار أساطني األشاعرة يف آخر املطاف يتنبهون إىل عقم هذا
املسلك ويرجعون عنه ،وال داعي لتكرار ما تقدم يف الوقفات السابقة.
ومن ظن أن املنهج الكالمي نفسه موجود يف القرآن الكريم فليأت باآليات القرآنية
ِ
النصوص الكالمية يف ذلك
الكريمة الواردة يف إثبات وجود اهلل تعاىل والرد عىل املخالفني وب
وليقارن بينهام ،فإن تبني له االفرتاق األسايس والبعد الشاسع بني املنهجني وأن ما قاله
أولئك األئمة الثالثة صحيح فقد وقع بيننا االتفاق ،وإن تبني له أن ما قالوه باطل وأن ما
رجعوا عنه هو الصواب فليستمر عىل ترجيح العمل بأساليب فالسفة اليونان ،وله أجر النية
الصاحلة إن شاء اهلل.
لو مل يكن قويل الذي قلته مدعام بأدلة من أقوال أئمة األشاعرة ِ
أنفسهم فمن حق أي
أشعري مقلد أن يتوقف فيه ،أما بعد معرفة أن هذا هو ما رجع إليه عدد من كبار أئمتهم فال
أرى مناصا عن القول به والرجو ِع عن ذلك الربيق اخللب.
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ال أدري من الذي قوله باطل وقوله قول من مل يعرف كالم األشاعرة؟! ،هل هو
الذي أتى بنصوص كبار أئمتهم وأقواهلم ووعاها واستخلص منها النتيجة التي وصلوا
إليها؟! أو هو من مل يقف عليها؟! أو هو من وقف عليها وأعرض عن تفهم حمتواها؟!.
ـ ثم قال الباحث الثاين:
"فليس ملثلهم يقال إهنم دخلوا يف الفلسفة وإهنم تبنوا طرقها ومناهجها دون التنبه إىل
عقم تلك الطرق! ،وأنا أجزم أن ال أحد يقول بذلك إال إن كان مل يقرأ كتبهم املفصلة ،بل
اكتفى هبذه النظرة اإلمجالية وتأثر من كثري من أهل العرص الذين تبعوا املسترشقني
واحلداثيني وبعض املجسمة يف اهتام األشاعرة بذلك ،ولو أهنم وعوا حقيقة ما يقولون
وقرأوا بعض مباحث األشاعرة ونقدهم للفلسفة ومذاهبها ملا صدر عنهم ما صدر".
أقول:
يبدو أن األشاعرة عند األخ الباحث معصومون عن اخلطأ فال يقال ملثلهم إهنم
أخطؤوا!! ،ولو مل يكن ذلك كذلك فلم ال يقال؟! ،أبحجة أو بغري حجة؟! .وهذه موبقة ما
كنت أظن أن أحدا من طالب العلم ينزلق إليها.
لو كان ألي فرد من املسلمني أن يعطي أهل مذهبه تلك املرتبة لفتحنا الباب لكل
متمذهب بمذهب عقدي أو فقهي أو سلوكي أن يعطي أهل مذهبه مثل ذلك!.
هل يرى الباحث إمجاع األشاعرة عىل أمر يكون حجة ال جيوز اخلروج عنه؟! ،بل
حتى لو قال ذلك فليس من حقه أن يدفع عنهم هذه التخطئة ،ألن إمجاعهم قد انخرم هنا
بخروج ثالثة من كبار أئمتهم عىل ذلك اإلمجاع املتوهم.
قوله "أنا أجزم أن ال أحد يقول بذلك إال إن كان مل يقرأ كتبهم املفصلة ،بل اكتفى
هبذه النظرة اإلمجالية وتأثر من كثري من أهل العرص الذين تبعوا املسترشقني واحلداثيني
وبعض املجسمة يف اهتام األشاعرة بذلك" تعريض ساقط وكالم مرفوض.
ِ
أكتف ـ وهلل الفضل واملنة ـ بنظرة إمجالية يف كتب علامء الكالم ،ومل أقرأ كتبهم
مل
املفصلة وال معظمها ،لكن قرأت فيها ،ومع ذلك فقد وقفت ـ بفضل اهلل ـ عىل ما جعلني
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أنفر من تلك الطريقة الكالمية ،كام وقفت من خالل قراءات عىل تلك النصوص التي نقلتها
عن اجلويني والغزايل والرازي والسيوطي ،ولو كانت قراءات أكثر فلربام وجدت ما هو
أكثر.
ثم إنني لست ـ بحمد اهلل ونعمته وفضله ـ مقلدا للعلامء الفضالء دون التعرف عىل
الدليل ،فام بالك بمن دوهنم؟! ،فهل أنا متأثر أو مقلد لكثري من أهل العرص الذين تبعوا
املسترشقني ِ
واحلداثيني وبعض املجسمة؟؟!!! .استعد أهيا الباحث لوقفة بني يدي العليم
اخلبري الذي قال يف كتابه العزيز لك ولكل إنسان يعقل {وال تقـف ما ليس لك به علم}.
أما املصاب بداء التقليد فال أدري ما الذي سيقوله لو وقف عىل أقوال كبار األئمة يف
تزييف علم الكالم! ،أمتنى أن يذعن للحق وال يتهم إمام احلرمني والغزايل وفخر الدين
ِ
واحلداثيني وبعض
الرازي والسيوطي بأهنم من املتأثرين بالذين تبعوا املسترشقني
املجسمة!!.
أقول هذا وأنا أعلم أن معظم املصابني هبذا الداء ال يستطيعون أن يذعنوا للحق إذا
خالف ما عندهم مهام رأوا من األدلة قبل املجاهدة للخروج من ذلك الداء العضال.
ـ ثم قال الباحث الثاين عني:
"أما قوله إنه ليس مقلدا فنقول له لو مل تكن مقلدا ملا قررت ما قررته ،بل ما قلته عني
التقليد ،ولكن بدل أن يكون لألشاعرة كان ملخالفيهم ومنتقدهيم والغامطني حلقهم".
أقول:
قويل الذي قلته يف املنهج الكالمي هو نتيجة قراءات يف كتب املتكلمني ،وهو مما تفضل
اهلل به عيل منذ أمد بعيد ،وله املنة والفضل ،وقد رصحت بأنني لست أشعريا مقلدا ،وذلك
ألنني ال أرتيض لنفيس التقليد.
ثم إنني فوجئت بإنسان يقول يل "أنت يف هذا مقلد"!! .إهنا إلحدى الكرب.
كل إنسان أعلم بنفسه من أي خملوق آخر عىل وجه األرض ،أال فل ِ
يتق اهلل هذا القائل
الذي يدعي بلسان احلال أنه يعلم مما يف قلوب الناس ما ال يعلمونه هم من أنفسهم.
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لعله نيس قول اهلل تعاىل {وما كان اهلل ليطـلعكم عىل الغيب} ،وقوله تعاىل {فقل إنام
الغيب هلل}.
وددت أن يتوب القائل من هذه الكلامت قبل املامت ،فهي نفثة من الشيطان يف
اإلنسان خت ِّيل له أنه مشارك هلل تعاىل يف بعض الربوبية ،وهو علم الغيب.

وأذكـِّره بقول اهلل جل وعال {وال تقف ما ليس لك به علم} ،وقول ِه جل وعال {قل
هاتوا برهانكم} ،وقول ِه تعاىل {ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد}.
* ويف اخلتام أسأل املوىل تعاىل أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرمحنا ويردنا إىل احلق
والصواب ،إنه العفو الغفور الرحيم.
وكتبه صالح الدين اإلدلبي يف  ،1436 /5 /14املوافق  ،2015 /3 /5واحلمد هلل
رب العاملني.
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