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  :ص البحثملخ
لة العقل يف اإلسالم ودوره احلقيقي؛ حيث عين اإلسالم بـه، وجعلـه منـاطَ    نـزيهدف هذا البحث إىل بيان مـ

لـم  ف ووضع ضوابط حمددة تتفق مع قدراته وإمكاناته، ،، وأحد الضرورات اخلمس اليت جيب حفظها ورعايتهاالتكليف
له جتاوزها وتعديها، ومن ذلك أنه ال جمـال للعقـل يف األمـور    يطلق له العنان، بل جعل له حدوداً وجماالت ال جيوز 

، حيث مل يكلّفه ما ال يستطيع، وجعل العصمة للوحي املتمثل يف الكتاب نوهذا من فضل اهللا ورمحته باإلنسا. الغيبيات
  .والسنة، ويف هذا صيانة للعقل البشري من التمزق واالحنراف، وللمجتمع من الفرقة واخلالف

ت األمة على هذا املنهج عزت وسادت، وملا ختلت عنه دب إليها الضعف واخلالف، وذلك بسبب نشأة ما وملا سار
والفالسفة املشائني من أمثال الكندي والفارايب وابن سيناء وابن  سلمني على يد املعتزلةيسمى بالتيار العقلي يف حياة امل

، وأصحابه، كاشفني آثاره وأضراره التياروقفاً حازماً ضد هذا هذا التيار وقف السلف الصاحل واألئمة موخلطورة . رشد
  .الق عن الصراط املستقيمنـزمبيني اضطراب أصحابه مبا حيفظ األمة من اال

إىل إحياء مذهب املعتزلة والفالسـفة،   رة، نشأة يف املسلمني نابتة تدعويف أعقاب الزمن، ويف هذه العصور املتأخ مثّ
ـ  ممـن وقد تأثر عدد من أبناء املسـلمني   .اعتباره يف نظرهم من التراث اإلسالمي األصيلونشره بني املسلمني، ب ت قلّ

أصبح حىت . بضاعتهم وثقافتهم من علم الكتاب والسنة، فوقعوا فريسة هلذا املنهج اخلاطئ املنحرف عن جادة الصواب
وذلـك مـن خـالل    األصول والثوابت،  عزعحبيث يز ،يف حياة املسلمني املعاصرة مأحد العوائق عن التقدهذا التيار 

يف دينها وعقيدا، ومصادر شريعتها  ك األمةيتشكمن أجل  -عن قصد أو عن غري قصد-احملاوالت العديدة ألصحابه 
وعقيدا، والتهوين من قدسية النصوص الشرعية، وجعل العقل هو احلاكم على نصوص الشرع دون اعتبار للقواعـد  

  .ثني، أو بالطعن والسب تارةحدز تارة حلملة الدين من الصحابة واملُالشرعية، واهلمز واللم
لتقرير  جندت أقالم بعض ممتهين الصحافة أو الكتابة، عرب الوسائل املقروءة أو املسموعة أو املرئيةوبسبب هذا التيار 
ما قهريا على عـدد لـيس   ، وجعله حكتمجيد العقل وإكبارهب: ، فراحوا خيوضون فيما يسمىهذا التيار والدفاع عنه

عرضوا احلدود واجلنايات على العقل، وعرضوا الوالء والرباء يف اإلسالم على لنصوص الشرعية اإلسالمية، فبالقليل من ا
 .ااهللا من تبعايف قضايا املرأة املسلمة وشؤوا على العقل، حىت صار ذلك لوثة نعوذ ب تالعقل، وعرضوا بعض املسلما

األفكار الـيت  و .فاستغلهم بعض املغرضني للطعن يف الدين ومصادره، خري معني ألعداء اإلسالم،أصبح ار هذا التيمث إن 
، خدمت املستشرقني خدمة جليلة، وال عجب فكثري منهم تتلمذ علي أيدي املستشـرقني  أصحاب هذا التيارينادي ا 

  .الناسول من شبهام وأهوائهم؛ بل وتفوق عليهم يف عرضها وبثها بني 
مبيناً أن السـلف   .أردت من خالل هذا البحث بيان خطورة هذا التوجه، وأثره على حياة املسلمني املعاصرةوهلذا 

الصاحل وأتباعهم املتمسكني بالكتاب والسنة الصحيحة هم أصحاب العقول السليمة والصحيحة على احلق واحلقيقـة،  
  .النقلية والعقليةمدعماً ما أقوله باألدلة . ول الصريحوأنه ال تعارض البتة بني املنقول الصحيح واملعق

  



 

  
  مقدمة

  
  .أمجعني وأصلي وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه رب العاملني،احلمد هللا 
  :أما بعد

بني  مييز بهوف، ويعرف خالقه جل شأنه، ويكلّ يشرف اإلنسان إذ به، نعمة العقل نعم اهللا على عبادهمن أعظم فإن 
  .واهلدى والضالل ،والشر اخلري

ومن ذلك أنه ال جمال ، يف املهالكوقع ، فإذا جتاوزها ولكن هذا العقل له طاقات وحدود ال جيوز له جتاوزها وتعديها
 ، حيث مل يكلّفنوهذا من فضل اهللا ورمحته باإلنسا. على التفصيل ليس له إدراك حقيقتها إذ للعقل يف األمور الغيبيات

للوحي املتمثل يف الكتاب والسنة، ويف هذا صيانة للعقل البشري من التمزق حقاً جعل العصمة بل طيع، ما ال يست العقل
  .واالحنراف، وللمجتمع من الفرقة واخلالف

وملا سارت األمة على هذا املنهج عزت وسادت، وملا ختلت عنه دب إليها الضعف واخلالف، وذلك بسبب نشأة ما 
هذا التيار وقف السلف الصاحل واألئمة موقفاً حازمـاً  وخلطورة . سلمني على يد املعتزلةياة امليسمى بالتيار العقلي يف ح

الق عن الصراط نـزمبيني اضطراب أصحابه مبا حيفظ األمة من اال، ضد هذا االجتاه وأصحابه، كاشفني آثاره وأضراره
  .املستقيم

يف املسلمني نابتة تدعو إىل إحياء مذهب املعتزلة والفالسفة، يف أعقاب الزمن، ويف هذه العصور املتأخرة، نشأة إنه مث 
  .ونشره بني املسلمني، باعتباره يف نظرهم من التراث اإلسالمي األصيل

أهم هذه اآلثار من خـالل   أن أبينعلى حياة املسلمني، أحببت من أجل اآلثار اخلطرية هلذا التيار االعتزايل العقلي و
  :نهذا البحث، الذي هو بعنوا

  
  وأثره يف حياة املسلمني املعاصرةلدى املعتزلة التيار العقلي 

  
  :خطة البحث

  .وأسباب اختياره، وفيها أهمية هذا املوضوع، وهدفه، ومشكلته: مقدمة
  .لة العقل، ودوره احلقيقي يف اإلسالمنـزم: متهيد

  .نشأة التيار العقلي يف اإلسالم: املبحث األول
  .من أصحاب االجتاه العقلي موقف السلف: املبحث الثاني
  .أثر التيار العقلي يف حياة املسلمني املعاصرة: املبحث الثالث
  .أوىل الناس بالعقل الصريح السليم: املبحث الرابع

  .وفيها أهم ما توصلت إليه من نتائج مع التوصيات: اخلامتة



 

  :أهداف البحث
 .بيان منـزلة العقل ودوره احلقيقي يف اإلسالم .١
 .، وأثره على حياة املسلمني املعاصرةعلى يد املعتزلة التيار العقلي يف اإلسالمبيان نشأة  .٢
 .، وحتذير املسلمني منهالعقلي بيان خطورة هذا التيار .٣
 .كشف االام املوجه للسلف وأهل السنة بأم أصحاب مجود فكري، أو أم يلغون األدلة العقلية .٤
ـ املستمدو ،نةوأهل الس لفاألدلة العقلية للسوبني التفريق بني أدلة أصحاب التيار العقلي،  .٥ نة ة من القرآن والس
 .النبوية
 

  :منهج البحث
مع ذكر بعض املعاصرة، يف حياة املسلمني وآثاره  ،العقلي االعتزايل املنهج العام هلذا التيارسنتطرق إىل يف هذا البحث 

  .الشبهات، ودون التفصيل يف ذكر الشخصياتدون الدخول يف التفاصيل والردود والشواهد ما أمكن ذلك، 
إنه وأسال اهللا أن يصلح أحوال املسلمني يف كل مكان، وأن يكثر فيهم دعاة اهلدى، وأن جينبهم دعاة الشر والضالل، 

  .ويل ذلك والقادر عليه
  

  
  
  
  
  
  



  ) ٥(                                                      .     ره يف حياة املسلمني املعاصرةوأث املعتزلة لدىالتيار العقلي 
 

 

  متهيد
  لة العقل، ودوره احلقيقي يف اإلسالمنـزم

  
  :، فمن ذلكوإمكاناته وفق ضوابط حمددة تتفق مع قدراته لغاًلقد اهتم اإلسالم بالعقل اهتماماً با

 . )١(د ارتفع التكليفقفُما جعله مناط التكليف، فإذا أن اهللا   .١
اليت أمر اهللا حبفظها ورعايتـها، ألن   )وهي الدين والنفس والعقل والنسل واملال( جعله أحد الضرورات اخلمس  .٢

 . )٢(عليها مصاحل الدين والدنيا مبنية على احملافظة
كَذَلك {:قال تعاىل .أن أحكام اإلسالم كلها معقولة ختاطب أوىل األلباب والنهى، واحلجى، ومن يعقل ويسمع  .٣

 . ]٢٤٢ :البقرة[.}يبين اللَّه لَكُم آياته لَعلَّكُم تعقلُونَ
ووحدانيته، وعلمه،  ،، وعلى ربوبيتهى عظمتهلاليت هي آيات اهللا الدالة عأن القرآن والسنة مملوءان باألدلة العقلية   .٤

 .)٣(اليت تقصر عنها عقول أهل الكالم والفلسفة، ووقدرته، وحكمته، ورمحته
علوم القرآن، حتت مباحث جدل القرآن، ورمبا أطلقوا العقائد، ويف كتب مجلة من هذه األدلة العقلية وقد أورد العلماء 

إِنَّ في خلْقِ السموات واَألرضِ واختالف اللَّيلِ والنهارِ والْفُلْك {: وله تعاىلمثل ق .عليها الرباهني واحلجج واآليات
ضاَألر ا بِهياٍء فَأَحم ناِء ممالس نم لَ اللَّها أَنزمو اسالن نفَعا يرِ بِمحي الْبرِي فجي تالَّت يهثَّ فبا وهتوم دعكُلِّ ب نا م

   .]١٦٤ :البقرة[}دابة وتصرِيف الرياحِ والسحابِ الْمسخرِ بين السماِء واَألرضِ آليات لقَومٍ يعقلُونَ
حتاج إليهـا يف العلـم   بين من األدلة العقلية اليت ي -سبحانه وتعاىل-ن اهللا إ: (رمحه اهللا )هـ٧٢٨ت(ابن تيميةقال 

ه، واية ما يذكرونه جاء يف القرآن خبالصـته علـى   ردقَ] يعين املتكلمني والفالسفة[لك ما ال يقدر أحد من هؤالءبذ
ولَقَد ضربنا للناسِ في هذَا الْقُرآن من {:أحسن وجه، وذلك كاألمثال املضروبة اليت ذكرها اهللا يف كتابه اليت قال فيها

  .)٤()فإن األمثال املضروبة هي األقيسة العقلية ]٥٨:الروم[}كُلِّ مثَلٍ
ضرب اهللا هذه األمثال ليستبينوا احلق ويتبعوه، وهذه األمثال هي حجج وبراهني قاطعة كما ذكر ذلـك ابـن   إمنا و
   .)٥(]٨٩: اإلسراء[}ثَلٍولَقَد صرفْنا للناسِ في هذَا الْقُرآن من كُلِّ م{: قوله تعاىل يف تفسريرمحه اهللا  )هـ٧٧٤ت(كثري

حاج عباده  -سبحانه–واهللا : (يف بيان ميزات احلجج العقلية يف القرآن الكرمي رمحه اهللا) هـ٧٥١ت(ابن القيموقال 
فيما أراد تقريرهم به وإلزامهم إياه بأقرب الطرق إىل العقل، وأسهلها تناوالً، وأقلها تكلفّـاً،   وأنبيائه على ألسن رسله
 ،العقلية اليت يف كتابه مجعت بني كوا عقلية مسعية ظاهرة -سبحانه-، فحججه، وأجلها مثرة وفائدةونفعاً وأعظمها غىن

                                                
 ).ن.د(شرح عبد اهللا دراز، دار املعرفة، بريوت، طبعة ).٣/١٣(للشاطيب الشريعة،يف أصول  املوافقات: انظر )١(
 ).٢/١٠(املرجع السابق : انظر )٢(
 .١٤٠٨على الدخيل اهللا، دار العاصمة، الرياض، األوىل، : البن القيم، حتقيق).٢/٧٩٣(على اجلهمية واملعطلة الصواعق املرسلة: انظر )٣(
 .)٣/٢٩٦(، وجمموع الفتاوى)٢٩-١/٢٨(لدرء تعارض العقل والنق) ٤(
 .هـ، دار السالم، الرياض، ودار الفيحاء، دمشق١٤١٤، الطبعة األوىل، )٥٨١و٣/٨٧(تفسري ابن كثري: انظر) ٥(



  ) ٦(                                                      .     ره يف حياة املسلمني املعاصرةوأث املعتزلة لدىالتيار العقلي 
 

 

، سهلة الفهم، قريبة التناول، قاطعة للشكوك والشبه، ملزمة للمعاند واجلاحد، وهلـذا كانـت   قليلة املقدماتواضحة 
  .)٦()ق أنفعاملعارف اليت استنبطت منها يف القلوب أرسخ، ولعموم اخلل

   .لدى الفالسفة املتكلمنيال تكاد توجد يف احلجج العقلية العظيمة وهذه امليزات 
والقرآن : (أن األمثال املضروبة يف القرآن هي مقاييس عقلية، فقال رمحه اهللا) هـ٧٦٢ت(احلنفي ابن أيب العز ذكرو
رب اُهللاقد ض ة املفيدثل، وهي املقاييس العقلية للناس فيه من كل مالقرآنَ للمطالب الدينية، لكن نيبي يف احلكـم   احلق

  .)٧()والدليل، فماذا بعد احلق إال الضالل
عقلية، وقد يسـميها بعـض   بة يف القرآن الكرمي مقاييس وون هذه األمثال املضروكون هؤالء العلماء احملققني يسم

 .يف االصطالح أو براهني أو أدلة، فاملقصود واحد وال مشاحة اًحججاملفسرين 
يدرك أصول االعتقاد على اإلمجال ال على التفصيل، فالعقل يدرك وجود اهللا وعظمتـه،  العقل الصحيح السليم   .٥

كما أن العقل السليم يـدرك ضـرورة    .، واتصافه بصفات العظمة واجلالل على وجه العمومعبادتهوضرورة طاعته و
 .على اإلمجال ال على التفصيل ،كذلك األعمال وضرورة البعث واجلزاء على ،النبوات وإرسال الرسل

 .نوع حيصل بالعقل، كعلم الطب واهلندسة وحنوها من العلوم التجريبية :العلوم بالنسبة إىل طرق حتصيلها نوعان  .٦
، وهي العلوم اإلهلية، وعلوم الديانات، ولكن ميكن أن يقـام  على جهة التفصيل نوع ال ميكن أن حيصل مبجرد العقلو

 .كما تقدم األدلة اليت جاء ا الرسل هي أدلة شرعية عقليةفإن ا أدلة عقلية، وهلذا عليه
عن أي تشـريعٍ يف   -أيضاً–، وهو عاجز العقل البشري عاجز عن معرفة مسائل العقيدة الغيبية بنفسه استقالالً  .٧

ي، وليس الرد واالعتراض، ألن الوحي ، ودوره الطبيعي هو الفهم واإلتباع واالعتقاد ملا جاء به الوحاألحكام واألخالق
  .جاء ليكون ميزاناً بني هذه العقول املختلفة

، ألن بل هو مسـتحيل  ،غري متصور أصالً الكتاب والسنة مع العقل الصحيح السليمتعارض النص الصريح من   .٨
صـلى اهللا   -املعصوم  ألنه صادر عن .فإذا جاء ما يوهم ذلك فإن الوحي مقدم وحمكم ،العقل السليم ال يعارض احلق

وهو معرض للوهم واخلطأ والنسيان واهلـوى واجلهـل    .بل هو نظر البشر الناقص ،والعقل ال عصمة له -عليه وسلم 
الذي  -صلى اهللا عليه وسلم  -رائهم الناقصة على كالم اهللا ورسوله آتقدمي عقول الناس وو .قطعاًناقص فهو  ،والعجز

 .)٨(ضالل وتعسف ،ال من خلفهال يأتيه الباطل من بني يديه و
ابتداء  العقلشرحاً، وتطبيقاً، كما يستعان ب: العقل يساند التشريعأما يف جانب الفهم فإن وهذا يف جانب التشريع،   

 .باليت هي أحسن املخالفنيعلى رد الشكوك، وعلى جمادلة 
                                                

 ).٢/٤٦٠(الصواعق املرسلة) ٦(
مؤسسـة الرسـالة، األوىل،    عبـد اهللا التركـي، وشـعيب األرنـاؤوط،    : حتقيـق ).١/٣٨( البن أيب العز احلنفيشرح العقيدة الطحاوية، ) ٧(

 .هـ١٤٠٨
حممـد رشـاد   : ، حتقيـق .)٢٨٠–٨٨/ ١(، البن تيميةدرء تعارض العقل والنقل. )١/٢٢٧(البن أيب العز احلنفيشرح الطحاوية : انظر )٨(

عاصـمة،  ناصـر العقـل، دار ال  : تـأليف  ).٣٢(وحبوث يف عقيدة أهل السنة واجلماعـة، ص  .هــ ١٤٠١سامل، طبع جامعة اإلمام، األوىل، 
 .م١٩٩٨هـ، ١٤١٩الرياض، الثانية، 
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ما علم (: من قبل املتكلمني فيقول على دعوى تعارض العقل والنقل املفترضة رمحه اهللا )هـ٧٢٨ت(ابن تيميةويرد 
بصريح العقل ال ير أن يعارضه الشرع ألبتة، بل املنقول توقد تأملت ذلك يف . الصحيح ال يعارضه معقول صريح قطصو

عامة ما تنازع الناس فيه، فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصرحية شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطالا، بل يعلم 
ت نقيضها املوافق للشرع، وهذا تأملته يف مسائل األصول الكبار كمسائل التوحيد والصفات، ومسائل القدر بالعقل ثبو

إمـا  : فه مسع قط، بل السمع الذي يقال إنه خيالفهلوالنبوات واملعاد وغري ذلك، ووجدت ما يعلم بصريح العقل مل خيا
جترد عن معارضة العقل الصريح، فكيـف إذا خالفـه   لو حديث موضوع، أو داللة ضعيفة، فال يصح أن يكون دليالً 

 العقول، فال خيربون مبا يعلـم العقـلُ   )٩(وحنن نعلم أن الرسل ال خيربون مبحاالت العقول بل مبحارات صريح املعقول؟
  .(١٠))تهانتفاءه، بل خيربون مبا يعجز العقل عن معرف

: وجد ما يوهم التعارض، فال خيلو احلال من ثالثة أمور إذافال تعارض ألبته بني املعقول الصريح واملنقول الصحيح، و
  .أو يكون املستدل به قد غلط يف استدالله. أو يكون النقل غري صحيح. إما أن يكون العقل غري صريح

العقل ال يجعل حاكماً بإطالق، وقد ثبت عليه : (هذه القضية فيقول رمحه اهللا) هـ٧٩٠ت(اإلمام الشاطيب  يؤكدو
وهـو نظـر   -ويؤخر ما حقه التأخري -وهو الشرع-أن يقدم ما حقه التقدميوهو الشرع، بل الواجب  كم بإطالقحا

  .)١١()ل؛ ألنه خالف املعقول واملنقولألنه ال يصح تقدمي الناقص حاكماً على الكام -العقل
ع صـدر عـن   فإذا وجد التعارض يف الظاهر ومل ميكن اجلمع بينهما فإن الشرع هم املقدم على العقل، ألن الشـر 

  .، والنسيان، فهو ناقص قطعاًوالوهم ، خبالف العقل فإنه عرضة للخطأ،املعصوم
اعتمادنا على العقل يف األمور الغيبية ال يعين إلغاء العقل بالكلية، فقد أمجع املسلمون على أنه عدم علم أن ينبغي أن يو

، ولذلك أمر اهللا بتدبر كتابه، باجلواز ال باالستحالةكي حيكم  البد من نظر العقل هال تكليف على صيب و ال جمنون، وأن
  .ميكن أن يتحقق هذا التدبر إال بالعقلال و 

العقل ميزان صحيح، فأحكامه يقينية ال كذب فيها، غـري أنـك ال   : (تعاىل رمحه اهللا) هـ٨٠٨ت(قال ابن خلدون
ة، وكل ما وراء طوره، فإن ذلـك طمـع يف   تطمع أن تزن به التوحيد واآلخرة وحقائق النبوة، وحقائق الصفات اإلهلي

ألنه عاجز وقاصر عن إدراك ذلك، وهلذا . وهكذا ال يعتمد على العقل يف تشريع األحكام واألخالق كذلك  .)١٢()حمال
فالعقل كميزان  .)١٣(الذهب، فطمع أن يزن به اجلبال مثاالً على هذا برجل رأى امليزان الذي يوزن بهابن خلدون ضرب 

  .كن أن نزن فيه ما هو أكرب من قدرته وطاقته، وإال كانت نتائجه غري دقيقة، ورمبا تعرض للتلفالذهب ال مي
                                                

واألول  .أي ما جييزه العقل ال ما حيكم العقل باستحالته) مجازات(كما يف املطبوعة، ويف نسخة باجليم) محارات(هكذا باحلاء ) ٩(
أيت مبا يحيله املعقول، والشرع ال ي): (٢/٥٧٨(وكما قال ابن أيب العز احلنفي يف شرح الطحاوية. أصوب كما تدل عليه آخر العبارة
 ).  ولكنه يأيت مبا حتار فيه العقول

 ).١٤٧/ ١(العقل درء تعارض )١٠(
 .براهيم الشاطيب، املكتبة التجارية الكربى، مصرإل ).٢/٣٢٦(االعتصام ) ١١(
 .لعبد الرمحن بن حممد بن خلدون، املكتبة التجارية ).٣٦٤(املقدمة، ص) ١٢(
 ).٤٦٠(ص املرجع السابق: انظر) ١٣(
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  .العقل له حدود وطاقات ال جيوز له شرعاً وعقالً أن يتجاوزها فإذا ما جتاوزه وقع يف الزلل واخلطأتبني ذا أن ف
ذا يتابع، ولو كان أساس الدين على املعقول السـتغىن  الكتاب والسنة، وأما العقل فهو  إتباععلم أن األصل هو و

  .اخللق عن الوحي، وعن األنبياء، ولبطل معىن األمر والنهي، وجلاز للمؤمنني أن ال يقبلوا شيئاً حىت يعقلوا
، وما تعبد الناس به من اعتقاده، من ذكر عذاب تعاىل حنن إذا تدبرنا عامة ما جاء يف أمر الدين من ذكر صفات اهللامث 
بعقولنا، وإمنـا ورد األمـر    حقائقهاإخل، فهذه أمور ال ندرك ..لقرب، واحلوض، وامليزان، والصراط، وصفة اجلنة والنارا

، فلله احلمد ، أي حكم العقل جبوازه ال باستحالتهبقبوهلا واإلميان ا، فإذا مسعنا من أمور الدين شيئاً، وعقلناه، وفهمناه
   .)١٤(ا إدراكه وفهمه ومل تبلغه عقولنا آمنا به وصدقناهنكنيف ذلك، ومنه التوفيق، وما مل مي

وطرف عظمـوه وقدسـوه   . طرف جحدوا العقل وعطلوهمع العقل طرفان ووسط؛  ميف تعاملهالناس ومع هذا ف
وصرفوه عـن  نصاً قرآنياً خالف عقوهلم أولوه وجعلوه حاكماً على النصوص، فإن وافق النص قُبل وإال فال، فإن كان 

وإن مل يستطيعوا لذلك سبيالً طعنوا فيه وردوه، كذا دون  ،احلق، وإن كان نبوياً صحيحاً ووجدوا له خمرجاً أولوه معناه
  .اعتبار للقواعد واألصول الشرعية يف التعامل مع النصوص

                                                
ومفتـاح دار  ). ١٤٦(والتدمريـة، ص ). ٣٠٨(والرد على اجلهمية للـدارمي، ص ). ٣٢١-١/٣٢٠(احلجة يف بيان احملجة،: انظر )١٤(

 ).١/١٧،٧٤(وخمتصر الصواعق للموصلي). ١١٨-٢/١١٧(السعادة، 
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  املبحث األول
  نشأة التيار العقلي يف اإلسالم

  
ظهرت يف أزمنـة   بلدفعة واحدة، وال يف زمن واحد، تظهر مل يف األمة اإلسالمية  تاليت نشأالبدع من املعلوم أن 

ظهرت على يد املعتزلة يف النصف الثاين مـن  اليت بدعة تقدمي العقل على النقل من ذلك وخمتلفة، ويف أماكن متباعدة، 
كتـب   القرن الثاين اهلجري، حيث نشطت املعتزلة يف هذه الفترة، وتوسع زعماؤها يف البحث والتدقيق، واطلعوا على

  ).هـ٢١٨-١٩٨(الفالسفة اليت ترمجت يف عهد املأمون
رت أيام املأمون فخلطـت  شمث طالع بعد ذلك شيوخ املعتزلة كتب الفالسفة حني ن(: )هـ٥٤٨ت(قال الشهرستاين

  .)١٥()مناهجها مبناهج الكالم
ب يف البالد اإلسالمية املفتوحة، من هو كثرة األديان واملذاه ،ولعل السبب يف ولوع املعتزلة باملناهج العقلية والفلسفية

ـ يهودية، ونصرانية، وجموسية، وزرادشتية، ومسنية، إىل غري ذلك من الطوائف اليت ال تؤمن بالنقل املتم ل يف الكتـاب  ث
ومنها بدعة تقدمي العقل على النقـل، أو مناقشـة أصـحاب     ،، مما كان له األثر يف إثارة بعض املسائل البدعيةوالسنة

ـ  الفلسفات  وازم من األديان األخرى مع عدم العلم الشرعي العاصم من االحنراف، فأدى ذلك إىل التزامهم بـبعض اللّ
  .الباطلة أثناء اجلدل معهم

  :وبعرض بعض عقائد أعالم املعتزلة يتبني لنا هذا االحنراف
وجل تفىن حىت ال يكون إن مقدورات اهللا عز : (وهو من أوائل رواد االعتزال ):هـ٢٣٥ت(يقول أبو اهلذيل العالف

أن اهللا عامل بال علـم، وأن  : (مث يزعم. نعوذ باهللا من شناعة هذا القول الباطل .)١٦()بعد فناء مقدوراته قادراً على شيء
ويعترب أن الرواية ريبة واحلجة يف املقاييس   .إىل غري ذلك من الصفات) علمه هو ذاته، وقادر بال قدرة، قدرته هو ذاته

  . )١٧(العقلية
   .)١٨()وإمنا اقتبس هذا الرأى من الفالسفة: (قولليقول الشهرستاين راداً عليه هذا ا

 ،)النظّـام (بل وتلميذه الذي كان يفوقـه يف الـذكاء وسـعة االطـالع     ومن زعماء املعتزلة املعاصرين للعالف 
  .)١٩()كالم املعتزلةة، وخلط كالمهم بقد طالع كثرياً من كتب الفالسف: (الذي قال عنه الشهرستاين )هـ٢٣٢ت(

طعن يف خيار الصحابة والتابعني من  -عنه امع ضالالته اليت حكيناه–مث إن النظام : ()هـ٤٢٩(البغداديعنه ويقول 
أجل فتاويهم، فذكر اجلاحظ يف كتاب املعارف، ويف كتابه املعروف بالفتيا، أنه عاب على أصحاب احلديث روايتـهم  

                                                
 .هـ١٤٠٢حممد سعيد كيالين، دار املعرفة، بريوت، : حنقيق ).١/٣٠(، للشهرستاين امللل والنحل: انظر )١٥(
 .مكتبة حممد علي صبيح، القاهرة).١٢٢(ص أليب منصور البغداديالفرق بني الفرق، : انظر) ١٦(
 .طبعة الدار التونسية للنشر ).٢٣٤(ر، صبد اجلبافضل االعتزال وطبقات املعتزلة، للقاضي ع: انظر) ١٧(
 ).٥٠-١/٤٩(امللل والنحل )١٨(
  ).٥٤-١/٥٣( املرجع السابق )١٩(
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ـ ذب الناس، وطعن يف الفاروق عمر، وعاب عثمان، واريرة كان أكَ، وزعم أن أبا هةأحاديث أيب هرير ن مسـعود،  ب
  .)٢٠()حاشاهم مجيعاً

للرد على تناقضهم وفساد مذهبـهم  ) تأويل خمتلف احلديث(رمحه اهللا كتابه) هـ٢٧٦ت(ابن قتيبةقد ألف اإلمام و
، وقـد  مجلة من هذه األحاديـث كذّب النظام ذكر أنّ رد لألحاديث النبوية الصحيحة، و العقلي، وما ترتب عليه من

، عي عليها أا مناقضة للكتـاب دوله أقاويل يف أحاديث ي: (عليه ورد عليه، مث قال ابن قتيبة يف آخر الرد اأجاب عنه
   .)٢١()حجة العقل قد تنسخ األخباروأحاديث يستبشعها من جهة حجة العقل، وذكر أن 

ومناقشة املسائل اخلفية واجللية باملنهج العقلي وحده، مع  ، البحث والتدقيقنشطت املعتزلة فيما بعد بشىت فرقها يفمث 
    .خلطه مبناهج الفالسفة اليونان اليت ترمجت يف تلك الفترة

وقد أوتى هؤالء بسبب غلوهم يف العقل وحتكيمه يف أمور العقيدة الغيبية، فأي حديث خيالف ما تقرر يف أذهـام  
 من األحاديث النبوية الصحيحة والطعن يف رواا، ومن أمثلة ريفأدى م ذلك إىل رد كث حبكم العقل ردوه أو حرفوه،

  :ذلك
ردهم لألحاديث اليت جرت غري موافقة ألغراضهم ومذاهبهم، ويدعون أـا  : (رمحه اهللا)هـ٧٩٠ت(قال الشاطيب

، والصراط، وامليزان، ورؤية اهللا القربخمالفة للمعقول، وغري جارية على مقتضى الدليل، فيجب ردها، كاملنكرين لعذاب 
عز وجل يف اآلخرة، وكذلك حديث الذباب وقتله، وأن يف أحد جناحيه داء ويف اآلخر دواء، وأنه يقدم الـذي فيـه   

وما أشبه ذلك مـن األحاديـث   الداء، وحديث الذي أخذ أخاه بطنه فأمره النيب صلى اهللا عليه وسلم بسقيه العسل، 
وفيمن اتفق  -حاشاهمو–ورمبا قدحوا يف الرواة من الصحابة والتابعني رضي اهللا عنهم  .قل العدولالصحيحة املنقولة ن

وقد جعلوا القول بإثبات الصراط وامليزان واحلوض قوالً مبا ال يعقل، وذهبت طائفة منهم  .األئمة على عدالتهم وإمامتهم
  .)٢٢()ن القرآهلم يفإىل نفي أخبار اآلحاد مجلة، واالقتصار على ما استحسنته عقو

وهو من رواد املعتزلة أنـه ذكـر حـديث الصـادق      اخلطيب بسنده عن عمرو بن عبيد اهروما  :أمثلة ذلكومن 
لو مسعت األعمش يقول هذا لكذبته، ولو مسعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته، ولو مسعـت  : (، فقال)٢٣(املصدوق

                                                
 ).٨٩-٤/٨٨(، )٥٦-٢/٥٥(واحليوان للجاحظ ).٥٨-١/٥٧(، وامللل والنحل)١٥٠-١٤٧(ق بني الفرقالفر: انظر )٢٠(

حتقيق حممد حميي الدين األصفر، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل،  ).٤٧، ٣١، ٢٤(ص البن قتيبة تأويل حمتلف احلديث،) ٢١(
حممد عبداهلادي أبـو  /ن سيار النظام وآراؤه الكالمية والفلسفية، للدكتوروإبراهيم ب). ١/٦٧(لسان امليزان البن حجر: وانظر. هـ١٤٠٩

 .م، دار الندمي للصحافة والنشر، القاهرة١٩٨٩ريدة، الطبعة الثانية، 
 ).٢٣٢-١/٢٣١(االعتصام : انظر )٢٢(
إن أحدكم يجمع : (ملصدوق وهو الصادق ا -صلى اهللا عليه وسلم_رضي اهللا عنه، قال حدثنا رسول اهللا  وهو حديث ابن مسعود) ٢٣(

/ ٢/٤٢٤(احلديث، رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب بـدء اخللـق،  بـاب ذكـر املالئكـة     ..) خلقه يف بطن أمه أربعني يوماً نطفة
 ).٢٦٤٣٩:ح/٤/٢٠٣٦(، ومسلم يف صحيحه،  يف كتاب القدر)٣٢٠٨:ح
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ت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول هذا لرددته، ولو مسعـت اهللا  عبد اهللا بن مسعود يقول هذا ما قبلته، ولو مسع
   .)٢٤()ليس على هذا أخذت ميثاقنا: (يقول هذا، لقلت له: تعاىل

منهجهم جتاه العقل والنقل، فيعترب العقل هو  )هـ٤١٥ت(عبد اجلبار املعتزيل  القاضيويقرر شيخ املعتزلة يف عصره 
أن يستدل باألدلة النقلية يف معظم مسـائل االعتقـاد،    -حسب زعمه-ه، وال ميكن األصل، والنقل هو الفرع التابع ل

  .  )٢٥()ولو استدللنا بشيء منها على اهللا لكنا مستدلني بفرع الشيء على أصله، وذلك ال جيوز: (ويعلل ذلك بقوله
رضة لالحتمال ودليل العقل إذا ورد يف القرآن آيات تقتضي بظاهرها التشبيه، وجب تأويلها ألن األلفاظ مع(: ويقول

   .)٢٦()بعيد عن االحتمال
وأما ما ال يعلم كونه صـدقاً  : (ويقول وهو يتحدث عن األحاديث النبوية الشريفة وأقسامها من حيث القبول والرد

ـ  ،وال كذباً ادات فهو كأخبار اآلحاد، وما هذا سبيله جيوز العمل به إذا ورد بشرائطه، فأما ما قبوله فيما طريقه االعتق
فال، إال إذا كان موافقاً حلجج العقول، واعتقد مبوجبه ال ملكانه، بل للحجة العقلية، فإن مل يكن موافقاً هلا، فإن الواجب 
أن يرد، وأن حيكم أن النيب مل يقله، وإن قاله فإمنا قاله على طريق احلكاية عن غريه، هـذا إذا مل حيتمـل التأويـل إال    

  .)٢٧()لواجب أن يتأولا إذا احتمله فابتعسف، فأم
وبناء على هذا املنهج رد املعتزلة كثراً من أحاديث اآلحاد الصحيحة، بل املتواترة أحياناً إذا خالفت منهج العقلـي،  

  .)٢٨(من يطالع كتب املعتزلة يرى أم ال يستدلون بالكتاب والسنة إال فيما يؤيد ما قرروه من أدلتهم العقليةوهلذا 
 ليه هنا وحنن نتحدث عن نشأة التيار العقلي يف اإلسالم ومدى القبول اتمع املسلم له، هو وجودومما جيدر التنبيه إ

الوحي املعصوم واملتمثل يف وجـود الكتـاب    وجودبسبب ، اتمع املسلم، وبني غريه من اتمعاتالفرق الكبري بني 
صراع بني العقـل   مشكلة الوحي، ومن مث مل يوجدوجد لديها تال  والسنة بني يدي املسلمني، فاتمعات األخرى قد
  .يف الغالب والنقل، وإمنا كان العقل هو سيد الساحة وحده

ظهر يف جو يهيمن عليه اإلميان بالوحي الذي ال يقبل التشكيك، يظهر وهذا التيار العقلي  أما يف اتمع املسلم، فإنه
  .)٢٩(نة الفكر اإلسالمييف حماولة عقل مما جعل من الصعب اختراق هذا اإلميان

                                                
 ).٣/٢٧٨(وميزان االعتدال للذهيب .وت، دار الكتب العلمية، بري)١٢/١٧٢(للبغدادي، تاريخ بغداد: انظر) ٢٤(
: عبـدالكرمي عثمـان، مكتبـة وهبـة، القـاهرة، الطبعـة األوىل      .د:حتقيـق ).٨٨(شرح األصول اخلمسة، للقاضي عبـد اجلبـار، ص  ) ٢٥(

 .م١٩٦٥/هـ١٣٨٤
 ).٢٠٠(احمليط بالتكليف ص) ٢٦(
 .القاهرة م،١٩٦٥مكتبة وهبة،  ).٧٦٩-٧٦٨( للقاضي عبد اجلبار ،شرح األصول اخلمسة )٢٧(
  ).٢٦٩،٦٧٢،٦٩٠، ٢٣١-٢٢٦، ٢١٣-١٩٥،٢١١-١٩٤(شرح األصول اخلمسة، ص: انظر على سبيل املثال) ٢٨(
 .هـ١٤١٨دار إشبيليا، الرياض، الطبعة األوىل، ).١٧٥(للدكتور عبد الرمحن الزنيدي، ص: السلفية وقضايا العصر: انظر) ٢٩(
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  املبحث الثاني

  موقف السلف من أصحاب االجتاه العقلي
  

عـن هـدي    هحنرافوا ،تهالسلف الصاحل واألئمة خلطور هتنبإىل اتمع املسلم على يد املعتزلة ملا تسلل التيار العقلي 
ينتهي بأصـحابه إىل إبطـال    ألنه ،مقاومة، وحذروا الناس من شره وفساده قاوموه أشدوا له، وفتصدالكتاب والسنة 

كانوا ينهون عن جمالسة املبتدعة أو مساع كالمهم أو عرض شبهام، و .ونسف العقيدة اإلسالمية الصحيحة ،الشريعة
  :ة عنهم يف ذلكدومن اآلثار الوار

يعيبـون أهـل اجلـدل    وما برح من أدركنا من أهل الفضل والفقه من خيار أولية الناس : (رمحه اهللالزناد  وأبقال 
  .)وخيربون أم أهل ضالل وحتريف والتنقيب، ويعيبون األخذ بالعقل أشد العيب، وينهون عن لقائهم وجمالستهم،

العقـل أوىل،  : مل ال تكتب احلديث؟ يقـول : إذا رأيت الرجل إذا قيل له(: رمحه اهللا )هـ٥٣٥ت(قال األصبهاينو
  .)فاعلم أنه صاحب بدعة

: فقد قال رمحه اهللا، ليها وعدم األخذ ا نوع جنونترك السنة واالعتراض ع أني رمحه اهللا إىل لقد ذهب الشافع بل
  .)٣٠()به فأنا أشهدكم أن عقلي قد ذهب حديثًا ومل آخذ-صلى اهللا عليه وسلم- مىت عرفت لرسول اهللا(

 ،كانوا ينـهون عـن منـاهجهم   واألئمة لف على أن الس شاهد يف هذاوهذا ما وقع فيه املبتدعة من أهل الكالم، و
  .حبجة معارضتها للعقل ةمنها رد األحاديث الصحيحو، وحيذرون من مسالكهم الضالة
أن فصل ما بيننا وبني املبتدعة هو مسألة العقـل فـإم   : واعلم: (رمحه اهللا) هـ٤٨٩ت(وقال أبو املظفر السمعاين

تبـاع،  األصل يف الـدين اال : السنة، قالواللمعقول، وأما أهل تباع واملأثور تبعاً وا دينهم على املعقول، وجعلوا االأسس
، ولو كان أساس الدين على املعقول ال ستغىن اخللق عن الوحي، وعن األنبياء، ولبطل معىن األمر والنهي، واملعقول تبع

  . )٣١()لواولقال من شاء ما شاء، ولو كان الدين بين على املعقول جلاز للمؤمنني أن ال يقبلوا شيئاً حىت يعق
يدل على أن حمور اخلالف بني السلف واملعتزلة ليس هو يف ذات إعمال العقل، ودوره يف فهم يف النصـوص  وهذا 

  .أيهما املقدم عند االختالف، وأيهما التابع: الشرعية، وإمنا يف مسألة
  

                                                
، والسـري  )٢٥٦/ ٢(صـفة الصـفوة   : ، وانظـر )١٠٦/ ٩(أبو نعيم يف احللية ، و)٢٠٥ص (البيهقي يف املدخل إىل السنن رواه  )٣٠(
)١٠/٣٤.( 
أمحد سعد محدان، دار طيبة للنشـر،  / للاللكائي، حتقيق ).١/١٢٨(، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة)١/٣٢٠(احلجة يف بيان احملجة) ٣١(

  .هـ١٤٢٦الرياض، الطبعة التاسعة 
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والـداعون إىل متجيـد   (: اهللالعقل بالصنم إذا غال فيه املرء وطغى، فقال رمحه  -رمحه اهللا-وصف ابن تيمية هلذا و
واإلرشاد ملا أرسل  العقل، إمنا هم يف احلقيقة يدعون إىل متجيد صنم مسوه عقالً، ولو كان العقل وحده كافياً يف اهلداية

  .)٣٢()اهللا الرسل
ية، الّذين رفعوه عن منـزلته احلقيقة، وجعلوه حكماً بإطالق على النصوص الشرع: ويعين بالغالة يف التمجيد العقل
  .بل جعلوه كافياً يف اهلداية واإلرشاد

لة من عند اهللا عز وجل ما نـزكيف ينقدح يف ذهن املؤمن أن يف نصوص الوحي امل(: بقوله ابن القيميشري إىل ذلك و
وصـل   ترقان،بل مها أخوان ال يف! بل كيف ينفك العقل الصريح عن مالزمة النص الصحيح؟! خيالف العقول السليمة؟

ا يف كتابه، وإذا تعارض النقل وهذه العقول أخذنا بالنقل الصحيح، ورمي ذه العقول حتت األقدام، وحطَّت اهللا بينهم
حيث حطها اهللا وأصحاا، فكيف يظن أن شريعة اهللا الكاملة ناقصة حتتاج إىل سياسة خارجة عنها تكملـها، أو إىل  

  .)٣٣()الناس حاجة إىل رسول آخر بعد حممد ذلك فهو كمن ظن أن ب نقياس أو معقول خارج عنها، ومن ظ
 .، وتربيرها مبربرات واهيةوهذه اللوازم ال تكاد تنفك عن الدعاة إىل تقدمي العقل على النقل، مهما حاولوا الفرار منها

  .وهي بال شك لوازم باطلة
ات الكثرية، ومـن أنفسـهم   خلطورة هذا التيار العقلي ألّف السلف يف بيان ضرره وآثاره، والرد على أربابه املؤلفو

أعظم كتاب عقلي كتـب يف   الذي يعد ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا كتاب درء تعارض العقل والنقل وأمجعها 
إنه مل يكتب يف تاريخ الفكر العاملي كتاب أدق وأعمق من هذا الكتاب؛ ألنه ما بقي : اإلسالم، حىت قال بعض العلماء

؛  )٣٤(اء والنظريات اليت ميكن أن تصعب أو يدق فهمها وال يستطيع كل عقل أن خيوض فيهامن أنواع الفسلفات واآلر
خ اإلسالمإال وتعرض هلا شإىل، ويبقى هذا الكتاب حجة قائمة من خالل منهج شرعي وعقلي منظميف هذا الكتاب  ي 

  . قيام الساعة
فهـو   ،هني أو قواطع عقلية، فهي من وضع عقول البشرإا برا: فأي نظرية تأيت بعدها نظريات ال ختلو عن أن يقَالَ

ى كل األقوال اليت مع العقل الصحيح الصريح، ويرد عل يبني كيف أنه ال ميكن أبداً أن يتعارض الوحي الصحيح الصريح
  .الناس يف هذا التعارض كئولأوردها أُ
كره من قبله؛ لكنه ذكره كقانون يف كتـاب  وضع الفخر الرازي القانون الكلي يف تعارض العقل والنقل، وقد ذملا و

يف كتابه نقض التأسيس أو بيان تلبيس اجلهميـة يف تأسـيس بـدعهم     نقضه ورد عليه شيخ اإلسالم، أساس التقديس
   .الكالمية

                                                
 ).١/١٤٠(درء التعارض )٣٢(
 .)٤٥٩ـ  ٤٥٨/ ٢(عق املرسلة الصوا )٣٣(
عمر بـن حممـود أبـو عمـر، دار ابـن القـيم،       /حتقيق ).٣٩٥، ٢٦٥(، صطريق اهلجرتني، وباب السعادتني، البن قيم اجلوزية: انظر) ٣٤(

  .هـ١٤٠٩الطبعة األوىل، 
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ينكره  العقول البشرية متفاوتة فيما بينها، فما يعرفه عقل فالن من الناس، قد يقال هلؤالء من املعلوم عند العقالء أنمث 
آخر، وما يتصوره عقل قد جيهله آخر، إىل غري ذلك من االختالفات، فأي عقل منها إذن هو الذي جيعل ميزانـاً   لعق

  ل مادام أن العقل قادر بنفسه على معرفة ما جيب هللا، وما ينفى عنه؟نـزمث ما فائدة الوحي امل .ملعرفة احلقائق
أو بصرفه عن ظاهره ملخالفته  عقل، ومتعباً له، ألنه سينشغل برد بعضه،لل وبقاًم ينيبل يعترب الوحي على مذهب العقل

  .له
ومل يغلوا فيه ويقحموه يف جمـاالت   ،السلف كانوا وسطاً يف نظرم إىل العقل، فلم يلغوا دوره احلقيقيإن أخرياً فو
أجلموه بلجام النصوص الشـرعية  مل يكن أهال هلا، بل استخدموه فيما أذن اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، مث ،غيبية
ويعتربون األدلة النقلية تفيد اليقني سواء كانت مسعية، أو مسعية عقلية، ويكتفون ا يف االستدالل،  .ال يطغى عليهالكي

هو األساس كما يفعل  وجعلهوإن أتوا بدليل عقلي ليس يف النقل فإمنا يأتون به لالعتضاد واالستئناس، ال للتعويل عليه 
جعلوا األدلة العقلية يف اصطالحهم تفيد اليقني القاطع، ولذلك مسوها يف كتبهم بالقواطع العقلية، وتارة حيث  .يونالعقل

  .)٣٥(م منها على العكس من ذلك متاماًأما األدلة النقلية فقد كان موقفه. بالرباهني العقلية، وتارة باحلجج
اليت كانوا يرمون إليها، فهم يريدون الوصول إىل اليقني القاطع وهذا االعتماد على العقل أدى م إىل عكس النتيجة 

  .ائهمربمن خالل أدلتهم العقلية، فإذا م جيدون أنفسهم يف قمة الشك واحلرية، وهذا بشهادة علمائهم وك
النظر السائرين على منهجهم، املقتفني آثارهم، يتعظون م، وما وصلوا إليه من االحنراف والضياع، ويعيدون  فليت

  . هلم إن كانوا يعقلون اًفيما عندهم، فينقادون لشرع اهللا وهديه خري
وأخرياً فإن هذا املوقف للسلف ليس طعناً يف األدلة العقلية الصحيحة وإمنا هو رد لكل ما خالف الكتاب والسنة مما 

  .يدعى أن العقل دل عليه وليس كذلك
م العقل صحته، وإمنـا  لال يطعنون يف جنس األدلة العقلية، وال فيما ع واعلم أن أهل احلق: (قال ابن تيمية رمحه اهللا

دليل صحيح يف نفس األمـر، وال   -وهللا احلمد-ف الكتاب والسنة، وليس يف ذلكلأنه خيااملعارض يطعنون فيما يدعى 
  .)٣٦()العقلبدليل مقبول عند عامة العقالء، وال دليل مل يقدح فيه 

  . كما هو مبسوط يف موضعه ألقيسة العقلية يف بعض مسائل العقيدةوهلذا استدل السلف ببعض ا
  

                                                
 ).٢٤(معامل أصول الدين للرازي، ص: انظر )٣٥(
 ).١/١٩٤(درء تعارض العقل والنقل) ٣٦(
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  املبحث الثالث
  أثر التيار العقلي يف حياة املسلمني املعاصرة

  
جيـد   - )٣٧(، أو املعتزلة اجلدديني اجلددأو من يسمون بالعقل-تأمل يف أقوال وكتبات أرباب التيار العقلي املعاصر امل

على منواهلم حـذو   واوسارأو حرفوها،  ها بالعقلوردفملعتزلة يف التعامل مع نصوص الوحي أم قد تأثروا بأسالفهم ا
  .القذة بالقذة

رجال املعتزلة باستثناء املغالني منهم واملفرطني واملغرضني والضـالني كـانوا    واحلقيقة أن: (قول فاروق الدملوجيي
وأولـوا   مل يردعهم قيد، وحكّموا العقل يف مجيـع القضـايا،  يالم، فلم يقفوا عند حد، ووأحراراً يف آرائهم ويف تأ

إذا تعارض العقل والنقل وجب التأويـل ملـا   : كلمتهم املشهورة: لواااملنقوالت كافة حسبما يقتضيه الزمن واحلال، فق
  .)٣٨()يقتضيه العقل

ويف هذا رد علـى   .سلمنياملنحرف الذي أضر باإلسالم واملهذا الفكر  هؤالء ورث، فقد ًالكل قوم وارث نّإوحيث 
ريخ، وهذا ظن ال حقيقة له، يها الدهر، واندثرت يف أعماق التامن أبناء املسلمني أن أفكار املعتزلة قد عفى عل من يظن

  .بل إن هؤالء الذين تتلمذوا على كتب املعتزلة قد زادوا على أسالفهم فأتوا بالطوام والعجائب .فالواقع خيالفه
انتصار مذهب أهل السلف على املعتزلة يف عصر املتوكل سبباً من أسـباب ركـود    ذا التيارأصحاب ه وهلذا يعترب

   .)٣٩(احلركة الفلسفية يف العامل اإلسالمي
، يف حياة املسلمني املعاصرة عائقاً للتقدمأصبح والذي منا هنا بيان أثر هذا التيار يف حياة املسلمني املعاصرة، حيث 

يف دينها وعقيدا، ومصادر  ك األمةيتشكل -عن قصد أو عن غري قصد-العديدة ألصحابه وذلك من خالل احملاوالت 
شريعتها وعقيدا، والتهوين من قدسية النصوص الشرعية، وجعل العقل هو احلاكم على نصوص الشرع دون اعتبـار  

وال شـك أن هـذا   . والسب تارة للقواعد الشرعية، واهلمز واللمز تارة حلملة الدين من الصحابة واحملدثني، أو بالطعن
  .التشكيك قد أثّر يف حياة املسلمني ويف نظرم لدينهم، وخاصة أنصاف املتعلمني والعوام

ومما ينبغي التنبه له أن أصحاب هذا التيار ليسوا على درجة واحدة يف الضالل والغواية، بل منهم املنحرف الشـديد  
هو بني ذلك، ومنهم أتباع بعض الفرق، والقـوميني، واالشـتراكيني،    االحنراف، ومنهم األقرب لالعتدال، ومنهم من

                                                
االجتاهـات  : وانظـر . االجتاه الذي يقدم العقل على النقل، وجيعل العقل مصدراً من مصادر الدين وحمكّما على النصوص ونعين به) ٣٧(

 ).١٧(العقالنية احلديثة، للدكتور ناصر العقل، ص
 ).٤٩(هذا هو اإلسالم، ص) ٣٨(
 .م١٩٨٢، الدار العربية للكتاب، الطبعة الثالثة، عمر حممد التومي الشيباين: تأليف ).٧٧(مقدمة يف الفلسفة اإلسالمية، ص: انظر )٣٩(
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والرأمساليني، واالنتهازيني، والنفعيني، بل رمبا اغتر م بعض طالب العلم واملشايخ وأسـاتذة اجلامعـات واملفكـرين    
  ..ابونوهذا ال مينع من بيان احلق، والنصح ألمة، فكل بين آدم خطاء وخري اخلطائني التو )٤٠(واملثقفني

بقدر ما يهمنا بيان االجتاه العام هلذا الفكر التيار العقلي، املخالفات الفردية اليت يسلكها رجال هذا هنا وحنن ال يهمنا 
  .اهلوى، ورد ما سواهاملنحرف، الذي أخذ من الكتاب والسنة ما يوافق 

   .ألرباب هذا التيارالسمات العامة 
 . صوص الشرعيةلنوتقدميه على ا ،العقلحتكيم  الغلو يف -١
تفسري اإلسالم يف عقيدته وأصوله تفسرياً عقالنياً مادياً أو فكرياً، دون اعتبار ملفاهيم النصوص ومنهج السلف يف  -٢

 . التلقي واالستدالل
عدم قبول أخبار اآلحـاد يف  و .تر أو آحاد، يف الصحيحني أو يف غريمهاارد األحاديث اليت ال ميكن تأويلها، متو -٣

 .باب العقائد
 . رواة األحاديث الطعن يف الصحابة والتابعني وخصوصاً -٤
 . وهذا أمر طبعي ملن قدم العقل على النقل. كاملالئكة واجلن والسحر ؛وكثري من الغيبيات ،إنكار املعجزات -٥
 .تقارب ووحدة األدياندعوة إىل ال -٦
    . الدعوة إىل القومية -٧
٨- مفهوم الوالء والرباءيف  ماضطرا. 
 .ن وتنحية الشريعةديحماولة جتديد ال -٩

  .متجيد الشخصيات املنحرفة - ١٠
هذا أبرز السمات العامة ألرباب هذا التيار، مع العلم بأن هناك من العلماء والدعاة الكبار واملفكرين من قـد يقـع يف   

  .آثر لتغلغل هذا لتيار يف حياة املسلمني املعاصرةوقد يكون ذلك نتيجة وشيء منها، عن غري قصد، 
  :ثارتلك اآلفمن 
 .وتقدميه على النصوص الشرعيةومتجيده، الغلو يف العقل  -١

يف أقوال أصحاب التيار العقلي جيد أم قد حكّموا العقل أكثر من حتكيمهم للشرع، بل جعلوا األدلة العقلية املتأمل 
تكذيبـه فـإم    يستطعون مقدمة على األدلة الشرعية، فكذبوا بكل ما ال يتوافق مع عقوهلم من أمور الشرع، وما ال

  .والتأويل، حىت تتفق هلم أصوهلم ومبادئهم املتناقضة عقالً وشرعاً بالتحريف تسلطون عليهي
على أنه إذا ! مية إال قليالً ممن ال ينظر إليهاتفق أهل امللة اإلسال( :رمحه اهللا )هـ١٣٢٣ت( حممد عبدهاإلمام قال     

  .)٤١()عقلذ مبا دل عليه الختعارض العقل والنقل أُ

                                                
، دار الـوطن،  الريـاض، الطبعـة    )٢/٤١٢(ناصـر العقـل،  /واالفتراق والبدع، للـدكتور رسائل ودراسات يف األهواء : انظر) ٤٠(

 .هـ١٤٢٣الثانية،
 .هـ١٣٦٧ار، الطبعة السابعة، دار املن .)٥٦(ص  مع العلم واملدنية، حممد عبده، اإلسالم والنصرانية )٤١(
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وال ندري ماذا يعين بأهل امللة اإلسالمية؟ ومن هؤالء القليل؟ ومن الذي حكى هذا االتفاق؟ وكيف يقـال ذلـك   
  . كتب السلف واألئمة مليئة بالتحذير من مسلك املعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل عند التعارضو

 املنار غري مرة أن الذي عليه املسلمون من أهـل  نا يفركَذَ: (رمحه اهللا )هـ١٣٥٤(وقال السيد حممد رشيد رضا    
وغريهم من الفرق املعتد بإسالمهم أن الدليل العقلي القطعي إذا جاء يف ظاهر الشرع ما خيالفه فالعمل بالدليل  )٤٢(السنة

زهر وغـريه  وهذه املسألة مذكورة يف كتب العقائد اليت تدرس يف األ ،القطعي متعني، ولنا يف النقل التأويل أو التفويض
  : من املدارس اإلسالمية يف كل األقطار كقول اجلوهرة

  .)٤٣()يهانـزه أو فوض ورم تلْأو*     وكل نص أوهم التشبيها                          
وهذا خالف منهج السف كمـا   ،العقلي على ظاهر الشرع أنه عند التعارض يقدم الدليل -عفا اهللا عنه-فهو يقرر

  .شاء ملن شاء أن يقول يف كتاب اهللا ماعليه فتح الباب على مصراعيه وترتب . تقدم
فق العقل إن العقل هو أساس النقل، وأن كل ما عارض العقل فإنه يعارض النقل، وكل ما وا: (يقول حسن حنفيو  

  .)٤٤()قد احتمينا بالنصوص فجاء اللصوصل: (قالمث . )لك عند املعتزلة والفالسفةفإنه يوافق النقل، ظهر ذ
ومتجيد ألقوال املعتزلة والفالسفة، وهذا . فحقيقته نسف لدين اإلسالم من أساسه. وبطالن هذا القول يغين عن إبطاله

يبين جبالء املنهج الذي سلكه أرباب التيار العقلي املعاصر يتبعاً ألسالفهم املعتزلة، فلم يأتوا جديد، وإمنا هو ترداد ملنهج 
  . ةوأقوال املعتزلة والفالسف

إن كون الشريعة اإلسالمية هي خامتة الشرائع السماوية البشرية، إمنا يعين بلـوغ  : (حممد عمارةالدكتور ويقول    
فلم تعد صورة البشر هي صـورة اخلـراف    ،البشرية سن الرشد، مبا يعنيه سن الرشد من رفع وصاية السماء عن البشر

  .)٤٥(!)الضالة اليت ال غىن هلا عن النيب يتلوه النيب كي يصحح هلا املسار
هل أصبح البشر اليـوم يف  و. كيف رفعت الوصاية وفينا كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم!! سبحان اهللا

                                                                                                                             ! ع اهللا وراءنا ظهرياً؟وماذا سيكون احلال لو نبذنا شر! غىن عن هدي األنبياء؟
وحرفوا األحاديث . مبا يتالءم مع العقل -زعموا –النصوص القرآنية اليت ختالف املعقول  وبسب هذا املنهج حرفوا 

 !.آحاد ال يؤخذ ا يف بـاب العقائـد  بتضعيفها، أو الطعن يف رواا، أو وصمها بأخبار ها والنبوية الصحيحة، أو رد
  .األعراض عن تفسري الصحابة لكالم اهللا وكالم رسوله صلى اهللا عليه وسلمو

هو العقل، فـإن   -كما يقولون-لو أن اهللا سبحانه وتعاىل جعل املعيار ، فال الوحينـزإمن حكمة لإلغاء ل ويف هذا
ال الوحي نقمـةً  نـزس حينئذ يستطيعون أن يصلوا إىل العقيدة الصحيحة والعلم اليقيين بعقوهلم وآرائهم، ولكان إالنا

وابتالًء، ومل يكن خرياً وال مصلحةً وال رمحة، وإذا كنا نستطيع أن نصل إىل احلق عن طريق العقول واآلراء واألفكـار  
فما فائدة الوحي قرآناً أو سنةً وحنن نستطيع أن نعـرف احلـق    ،السفةواملناهج الوضعية واملذاهب البشرية، وكالم الف

                                                
 .ويعين م األشاعرة ) ٤٢(
 .هـ١٣٦٧، الطبعة الثانية، دار املنار، )٧٢-٧١(حممد رشيد رضا ص: شبهات النصارى وحجج اإلسالم )٤٣(
 .م١٩٨٠القاهرة،  ).٨٨ص (، التراث والتجديد )٤٤(
 .)١٥(ص، اإلسالم وقضايا العصر) ٤٥(
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! ال القرآن وحنن جند أن ما يف هذا القرآن يعارض ما يقوله الناس وما يقرونه بعقـوهلم؟ نـزوما الفائدة من إ! بغريمها؟
ن اشتغلوا بإبطال ما جاء به فاشتغال الناس بتأويل القرآن ليوافق ما لديهم من احلق الذي عرفوه إمنا هو ضياع وقت، وإ

أن الوحي ليس له قيمة وال فائدة، وهذا عكس ما جتمع عليه : هذا الوحي، فهي أيضاً مشغلة ونقمة وابتالء، ومعىن هذا
نـور، وشـفاء، وروح،   : مجيع الفطر السليمة والعقول القومية من أن الوحي نور وهداية، وهلذا وصف اهللا القرآن بأنه

   .لصراط املستقيم، كما فسره السلفووصفه باهلداية وا
لتقرير  جندت أقالم بعض ممتهين الصحافة أو الكتابة، عرب الوسائل املقروءة أو املسموعة أو املرئيةوبسبب هذا التيار 
عرضوا احلدود واجلنايـات علـى العقـل،    ، فبغري علملنصوص الشرعية ايف ، فراحوا خيوضون هذا التيار والدفاع عنه

  .ملرأة املسلمة وشؤوا على العقليف قضايا ا تء والرباء يف اإلسالم على العقل، وعرضوا بعض املسلماوعرضوا الوال
 .إنكار الغيبيات - ٢

كـذيب  تو. ألوامر والنواهيلوتعطيل  يعة،لشرلإبطال ، فإنكاره حمك التمييز بني املسلم والكافرهو اإلميان بالغيب 
  .للرسل والشك فيما أتوا به

  .تيار العقلي وقع الشك واحلرية يف الدينوبسبب هذا ال
 يف ويكون مسلماً حقـاً  ،اجلانب الغييب يف الدينكل ميكن للمسلم املعاصر أن ينكر : (يقول الدكتور حسن حنفي

  .)٤٦()سلوكه
في عليه أن اإلميان بالغيب ركن من أركان اإلميان، بل هو أول وصف وصف اهللا به املتقني يف كتابه، يف قوله هل خيو
الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ الصـالة وممـا رزقْنـاهم    ) ٢(ذَلك الْكتاب ال ريب فيه هدى للْمتقني  {: تعاىل

  .]٣-٢: سورة البقرة[. }ينفقُونَ
م، فنحكم عليه يف الطاهر نعم قد يكون كالم حسن حنفي صحيحاً يف حق املنافق، الذي يبطن الكفر ويظهر اإلسال

 .، ولكنه ليس مبسلم حقاًوأخالقه باإلسالم لسلوكه
والقيامة، ألفاظ  ئكة والشياطني، بل واخللق والبعثألفاظ اجلن واملال(: بل يقرر ما هو أخطر وأدهى من ذلك فيقول

  .)٤٧()الناس تتجاوز احلس واملشاهدة، وال ميكن استعماهلا، ألا ال تشري إىل واقع، وال يقبلها كل
مث هـذه  . فماذا يبقى له من الدين؟ إال السلوك الظاهرات، يغيبم عقله القاصر يف الوهذه نتيجة حتمية لكل من حكّ

  .الشبهة هي حجة وشبهة املالحدة منكري البعث يف كل زمان
 .الدعوة إىل تطوير الدين وجتديده )٣

عقائدياً، وفكرياً،  -حسب مقتضيات العصر احلديث-دعا أرباب هذا التيار إىل التجديد والنظر يف اإلسالمحيث 
  .وتشريعياً، إما بدعوى أن اإلسالم يتطور كسائر األنشطة البشرية، أو ملسايرة الفكر الغريب واحلياة الغربية

                                                
 .دار التنوير، بريوت ).٩٣( صيف فكرنا املعاصر، حلسن حنفي،  قضايا معاصرة )٤٦(
 ).٩٣(وقضايا معاصرة ص. م١٩٨٠القاهرة،  ).١٠٣( ص ،حلسن حنفي، التراث والتجديد )٤٧(
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فتح و ،به عاً للتجديد املستمر الذي ينادونوذلك تب .وتغيري أحكام الشريعة الربانية تبديل الدينوحقيقة هذه الدعوة 
ولتحقيق هذه الدعوة نادوا بتفسري بعض القضايا اإلسالمية تفسرياً  .الباب لكل عقل بأن يقول يف دين اهللا ما شاء

عقالنينا، وحاولوا إخضاع القرآن والسنة للمقاييس املادية حىت تتالءم مع منهج وقيم احلضارة الغربية اليت يروا املقياس 
  . )٤٨(الوحيد لكل وض وتقدم

   .العقل واحلضارة الغربية للدين، ال العكسىل ؤالء أن خيضعوا األووكان 
  .الدعوة إىل وحدة األديان) ٤

إن األديان الثالثة املوسوية والعيسوية واحملمدية، على متام االتفاق يف املبدأ والغايـة،  : (يقول مجال الدين األفغاين   
أن يتحد أهل : ح يل بارق أمل كبريوعلى هذا ال.. ملته الثانية،استكوإذا نقص يف الواحد شيء من أوامر اخلري املطلق، 

األديان الثالثة، مثلما احتدت األديان يف جوهرها وأصلها وغايتها، وذا االحتاد يكون البشر قد خطوا حنو السالم خطوة 
  .)٤٩()كبرية يف هذه احلياة القصرية

نعم ديننا . ية، وجتاهل لكون اإلسالم ناسخ لألديان السابقةوهذا فيه جتاهل للتحريف الذي وقع يف اليهودية والنصران
يدعو إىل السالم، وحسن التعامل، والعدل، ونصرة املظلوم، ولكن هذا ال يعين الدعوة إىل وحدة األديان، واالعتـراف  

  .بالكفر والشرك وإقراره
ق بالصدق حضرة القس احملترم إسحاق كتايب إىل امللهم باحلق الناط: (وكتب حممد عبده إىل القس إسحاق طيلر يقول
  !!وهذه مبالغة ال تقبل من داعية لإلصالح. !!)طيلر أيده اهللا يف مقصده ووفاه املذخور من موعده 

وإنا لنهنئك على هذه الربكة العظمى اليت اختصك اهللا ا من بني قومك،  ونستبشر بقرب الوقت الذي : (إىل أن قال
فتصبح امللتان العظيمتان املسيحية واإلسالم وقد تعرفت كـل   ،فتهزم له ظلمات الغفلة يسطع فيه نور العرفان الكامل

وتعانقتا معانقة األلفة، فتغمد عند ذلك سيوف احلـرب الـيت طاملـا     ،وتصافحتا مصافحة الوداد ،منهما إىل األخرى
  .اب الدعوة إىل وحدة األديانوالدعوة إىل السالم حق، ولكن ال يكون ذلك على حس .)عجت هلا أرواح امللتنينـزا

متصادقة يدرسها أبنـاء امللـتني    نا نرى التوراة واإلجنيل والقرآن ستصبح كتباً متوافقة، وصحفاًإو: (-أيضاً-ويقول
  .)٥٠()ويوقرها أرباب الدينني، فيتم نور اهللا يف أرضه، ويظهر دينه احلق على الدين كله

ومن رامه فقد . حال ذلكميف والنسخ، أما بعد التحريف والنسخ، فوهذا يصدق على التوراة واإلجنيل قبل التحر 
  .رام مستحيالً، ومل يعرف حقيقة اإلسالم

ا واضـحة،  النبالتوحيد بطريقة أو بأخرى، وأقووحنن يف منطقة الشرق األوسط، نؤمن : (يقول عبد العزيز كاملو  
هـذه  . قانيم الثالثة يف الفرك املسيحي خيتم بإله واحـد اإلسالم واملسيحية واليهودية، حىت اإلميان باأل: يستوي يف هذا

  .)٥١()منطقة توحيد، والصور ختتلف، وتفسريها الفلسفي خيتلف
                                                

هــ، الطبعـة   ١٤١٤دار عامل الكتـب، الريـاض،    .)٢/٥٥٣(حممد اجلمال، / ، للدكتوريف  اجتاهات الفكر اإلسالمي املعاصر: انظر) ٤٨(
 .األوىل

 ).٢٩٥-٢٩٤(مجع حممد عمارة ص: لدين األفغايناألعمال الكاملة جلمال ا )٤٩(
  .م١٩٧٦املؤسسة العمومية للدراسات والنشر، بريوت،  .)٣٥٦-٢/٣٥٥(مجع حممد عمارة : األعمال الكاملة حملمد عبده )٥٠(
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هذا خلط بـني  أليس !! فإذا كانت الصور ختتلف، وتفسريها خيتلف، فأين التوحيد اخلالص الذي دعا إليه أنبياء اهللا؟
  .وبني الدعوة إىل وحدة األديان ،ة إىل التسامح واحلواروكما ذكرت سابقاً فرق بني الدعو .احلق والباطل

والفروق بني املسلمني وأهل الكتاب، ليست من اخلطر، حبيث خترج الكتابيني من : (حممد عمارةالدكتور ويقول   
  .)٥٢(!)والتدين بالدين اإلهلي ،إطار اإلميان

  !!كفر اليهود والنصارىصراحة على وماذا سيقول الدكتور حممد عمارة عن اآليات اليت تنص 
الدعوة إىل وحدة األديان تضاد عقيدة الوالء والرباء، مات والثوابت الشرعية، فوال شك أن هذه الدعوة خمالفة للمسلّ

، وحينما يتم التقريب بني والنصرانية حقيقتها تذويب لألديان وامتصاص لعداوا لليهوديةوهي يف . اليت قررا الشريعة
وتتحقـق أهـداف    ،هي النتيجة، وحينئذ يسهل القضاء عليها لتزول األديان كلـها  –حتماً  –لمانية األديان فإن الع

  .)٥٣(بل أهداف الصهيونية املاسونية
 .إبطال أن تكون شريعة اإلسالم خامتة الشـرائع و .إبطال أن يكون القرآن الكرمي حاكماً على الكتب السابقة وفيه

  .وسلم خامت النبيني إبطال أن يكون حممد صلى اهللا عليهو
  .رد السنة النبوية -٥
ومـا   {: السنة النبوية هي املصدر الثاين للعقيدة والشريعة، وقد دلت نصوص الكتاب على حجيتها، كقوله تعاىل  

الْع يددش إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتوا وهتفَان هنع اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُمولكن أرباب التيـار   ].٧:سورة احلشر[}قَابِآت
طون العقلي، ردوا نصوصاً كثرية من السنة النبوية الصحيحة، بزعمهم أا أخبار آحاد ال تقبل يف العقائد، وما مل يستطيعوا رده فإم يسل

  .عليه بالتحريف، فنتج عن ذلك إنكار كثري من املغيبات
أصحاب هذه املوجة اليت جعلت حديث اآلحاد هو كل شيء وتركـت   حنن نطالب: (حممد عمارةالدكتور بقول 

القرآن وراء ظهرها أن تعود إىل حتكيم العقل والتريث واالهتمام بالقرآن أوالً، وهو النص اليقيين مث باملتواتر من احلديث 
  .)٥٤()ظينث اآلحاد يف بعض األعمال وليس يف نطاق التشريعات ألنه يحبد كله ألنه نص قطعي، مث بعد ذلك

ومن املعلوم أن أكثر األحاديث النبوية، هي أحاديث آحـاد كمـا   -وهذا فيه حتجيم للعمل واالستدالل خبرب اآلحاد
يعرف ذلك أصحاب احلديث، فإذا كنا ال نستدل حبديث اآلحاد إال يف بعض األعمال وليس يف نطاق التشريع، فمـا  

نة وفعل الصحابة على هذا التفريق، أليس يف هذا إبطـال للعمـل   يبقى لنا من األحاديث، وما الدليل من الكتاب والس
وغريمها، والسبب يف ردها شبهة املعتزلة ومن قال بقوهلم، أا  بآالف األحاديث النبوية الصحيحة املروية يف الصحيحني

  .ظنية
ه السـالم يف آخـر   ول عيس علينـزحديث : ونتيجة هلذا املنهج ردوا كثرياً من األحاديث النبوية الصحيحة، مثل

اسة، وحديث موسى عليه السالم وملك املوت، وحديث عدم مس الشيطان لعيسـى  الزمان، وأحاديث الدجال واجلس
                                                                                                                                                                

 ).١٩٤(، صالعصرقضايا اإلسالم و )٥١(
 .)٨٢( ص: جتديد الفكر اإلسالمي )٥٢(
 .هـ١٤١٤فهد الرومي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة،  ).١/١٣٧( ص ،فسريمنهج املدرسة العقلية يف الت: انظر )٥٣(
 ).٢/٢٠٠(، نقالً عن موقف املدرسة العقلية من السنة النبوية، ٢٧٦جريدة املسلمون، السنة السادسة، العدد )٥٤(
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وإخراج حظ  -صلى اهللا عليه وسلم-بن مرمي وأمه، وحديث سحر النيب صلى اهللا عليه وسلم، وحديث شق صدر النيب 
عليه وسلم، وأحاديث املعراج، وحديث وقوع الـذباب يف اإلنـاء،    الشيطان منه، وحديث إسالم قرين النيب صلى اهللا

  .)٥٥(والنار، وغريها مل أهل اجلنة، وحديث حتاجت اجلنةوحديث إن أحدكم يعمل بع
وقد تأثر عدد من أبناء املسلمني الذين قلت بضاعتهم وثقافتهم من علم الكتاب والسنة، فوقعوا فريسة هلذا املنـهج  

  .دة الصواباخلاطئ املنحرف عن جا
   .)٥٦(وبارك املستشرقون هذا املوقف، وجمدوه ألنه خيدم وجهتهم يف إبطال االستدالل بالسنة النبوية

  .، ومتجيد الشخصيات املنحرفةالعداوة للحق وأهله) ٦
احلـق  علـى هـؤالء   التبس بسبب هذا املنهج، وبسبب إعراضهم عن الوحي، وإتباع العقول املتضاربة واملختلفة، 

ل، فظنوا أنّ ما هم عليه هو احلق، وأنّ ما عليه سلف األمة وأئمتها باطل، ولذلك عادوا السنة وأهلها، ورموهم بالباط
  .)٥٨(من قراءا واحذر هم باألوصاف املنفرة منها، بلكتب واووصف .)٥٧(باألقوال الشنيعة

عقيدة، وإحياء الفرق املنحرفة ونشرها بـني  مما مييز أرباب هذا التيار اجلرأة على إثارة الشبهات واآلراء الشاذة يف ال
   )٥٩(.الفكر واالعتقاد، وهذه هي شبهة الشيطان املسلمني، ومتجيدها والدعاية هلا، بدعوى التسامح الديين، وحرية

   .استغالل بعض املغرضني هذا التيار للطعن يف اإلسالم ومصادره) ٧
 ،بعد أن يكون احلرص على نشر التيار العقلي يف العامل اإلسالميال يف خري معني ألعداء اإلسالم،لقد أصبح هذا التيار 

يعلمـون كثـرة    مأل ،من مكائد أعداء اإلسالم من اليهود والنصارىيف وسائل اإلعالم املختلفة  ينيالعقل كتاباتنشر و
  . احملذرة للمسلمني منهم املنحرفة،م االنصوص القرآنية والنبوية الفاضحة هلم وملخططام عرب التاريخ، الكاشفة لشخصي

بإحالل العقالنية بـدالً   إالهذه النصوص هي بني أيدي املسلمني صباح مساء فال سبيل إىل صرفهم عنها  نّإوحيث 
يسهل تعامل يهود معها يف املستقبل، حيث ال ثوابت وال فعند ذلك منها، ألن هذه العقالنية ال حتتكم إىل نص مقدس 

  ! العقلينييوم يكون حالالً غداً مبباركة هؤالء فما كان حراماً ال. أصول
اإلسالمي حيشد نفوس املسلمني ملواجهة ) النص(يهود وأسلوب التعامل معهم، فبعدما كان الاملوقف من : ومن ذلك

ويتجاوز تلكم النصوص كلها مقدماً ما يراه مصلحة عليها؛ ) املزعوم(، سيأيت العقل )أشد الناس عداوة للذين آمنوا(
 نإضافة إىل أم بواسطة العقالنية يتساوون مع البشر اآلخرين الـذي . التسامح معهم، ونبذ العداوة والرباءة جتاههممن 

   .كانوا حيتقروم ويزدروم لسوء مسلكهم

                                                
 ).٢١٢-٢/٢٠٢(موقف املدرسة العقلية من السنة النبوية: انظر )٥٥(
 ).١/٢٨٤(املرجع السابق، : انظر) ٥٦(
بسبب نـزعته العقلية حيث وصف كتاب السنة لعبد اهللا بن اإلمام أمحد بأنه كتاب زيغ وكفر ) هـ١٣٧١ت(كما فعل الكوثري )٥٧(

 ).٤٢٠،٤٠٧،٤٠٩(ص/ مقاالت الكوثري: انظر. ووثنية وجتسيم
 ).٨٠-٧٤(مقدمة حسن السقاف على كتاب ابن اجلوزي دفع شبه التشبيه بأكف التنـزيه، ص: انظر) ٥٨(
 ).٢/٤١٥(رسائل ودراسات يف األهواء واالفتراق والبدع، : انظر ) ٥٩(
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وإنين بالبحث مل خيامرين دهش وال عجب حني قرأت أن : ((م بسيوين يف حبثه حول العقالنيةيقول األستاذ عبد السال
بأن البشر ما داموا يؤمنون بالدين (الدعوة العقالنية بذور يهودية، يربر سارتر الوجودي اليهودي نشرها يف العاملني  بذور

فسيظل يقع على اليهود متييز جمحف، على اعتبار أم يهود، أما إذا زال الدين من األرض وتعامل الناس بعقوهلم، فعقل 
  . )٦٠())هم التمييز احفولن يقع علي. اليهودي كعقل غري اليهودي

عبادة الـذهب، وتعريـة اجلسـم    : اليهود متهمون بتهم ثالث كربى هيإن (( :-أيضاً  –ويقول سارتر اليهودي 
  .)٦١( ))البشري، ونشر العقالنية املضادة لإلهلام الديين

 التيار الليربايل يتـبىن  وهذا ما جعلللطعن من خالله يف الدين ومصادره،  بعض املغرضني قد استغل هذا التيار نمث إ
  .من منابره الثقافية واإلعالميةويفسح اال هلم يف كثري  أرباب هذا االجتاه

، خدمت املستشرقني خدمة جليلة، وال عجب فكثري منهم تتلمذ علي أصحاب هذا التيارإن األفكار اليت ينادي ا مث 
م وأهوائهم؛ بل وتفول من شبهاولقد أدرك املستشرقون . سلمنيق عليهم يف عرضها وبثها بني املأيدي املستشرقني و

أن الشبهة من قبلهم مردودة، ولكن إن كانت بلسان مسلم وببنانه فإن األمر خيتلف، ولذا ال تعجب إذا رأيت الـدعم  
  .هلم الغريب الكبري ألولئك، سواء كان دعماً مادياً أو معنوياً، أو تسخري وسائل اإلعالم

 ،ما نشروه من أفكار مضللة هدامـة وذلك بسبب  ،وضعفها ،من أعظم أسباب تردي األمة اإلسالمية يارإن هذا الت
يف مسائل الفروع أو يف مسائل األصول الـيت   مع هؤالءختالف االولو كان  .أصابت أمة اإلسالم واملسلمني يف مقتل

لألثر، لكان هلم منا العذر، ولكـن   وإتباعيق اع بني السلف، وكان خالفاً ناجتاً عن حبث واجتهاد وحتقنـزكان فيها 
من الدين بالضرورة، وقدموا املعقول على املنقـول،   ةأعرضوا عن هذا كله وخاضوا يف األصول امع عليها واملعلوم

  .وتكلموا يف ذات اهللا ويف أمسائه وصفاته بغري علم
  

                                                
  . .م١٩٩٢/هـ١٤١٢، لعبد السالم البسيوين، دار الوفاء، الطبعة األوىل، )١٠ص(هداية أم غواية : العقالنية )٦٠(
  ). ٢٠ص (املصدر السابق ) ٦١(
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  املبحث الرابع

  أوىل الناس بالعقل الصريح السليم
  

أصحاب من قبل أصحاب التيار العقلي، يزعمون أن متبعي النصوص الشرعية هم لف باطل موجه إىل السهناك اام 
ستخدمونه يف يبخسون العقل حقّه، فال يبل  مجود فكري بسبب متسكهم بالكتاب والسنة، وأم ال يستخدمون عقوهلم

نوا وسطاً يف نظرم إىل العقل، فلم يلغوا دوره ويف هذا تشويه ألصحاب املنهج السلفي الذي كا أيٍ من نواحي احلياة،
 بـل  .يـون كما فعـل العقل  ومل يغلوا فيه ويقحموه يف جماالت مغيبة مل يكن أهالً هلا ،كما فعل غريهم من اجلامدين

  .مث أجلموه بلجام النصوص الشرعية لكي ال يطغى عليها ،صلى اهللا عليه وسلماستخدموه فيما أذن به اهللا ورسوله 
ـ  ل احلديث والسنة أَهلُ تقليدون أَنَّ أَهمأَنَّ أَهل الكالم يزع: ن العجبوم: (ل شيخ اإلسالم ابن تيميةقا  لليسوا أَه
ـ نه عووهذا مما ينكر ،ة السنةأَئم عن بعض ار النظركإن بما حكيرو. قلالع نكرون حجةي وأَنهم ،لواستدال نظر . يهملَ
د ه قللَّوا. ه بينهميتفَق عللٌ مهذا أَص ،ون ما جاء به القُرآنرفإِنَّ أَهل السنة واحلديث ال ينك. قهذا حب ليس: هملَ يقالف

 ركمائها أَنه أَنلأَئمة السنة وع المة واأل سلف نم وال يعرف عن أَحد ،ة آيريالتدبر يف غو رالتفَكُّعتبار واالر والنظأَمر ب
  .)٦٢()كذل بر وغريالتدو عتباراالن النظر والتفكُّر وم مر مبا جاءت به الشريعةألى ابل كلُّهم متفقون عل ،ذلك
حتث اليت ن كتابه العزيز من األدلة العقلية واحلجج البينة ضم قد -عز وجل-مما يدل على بطالن هذه الشبهة أن اهللا و

  .العقل على النظر والتفكر
دالئل الكتاب والسنة تأيت خبالصـتها  أن  جيدالعقلية  من األدلة، ة ما يذكره أهل الكالم والفلسفةعام رتدبمن  إنّمث 

واألباطيـل مـع كثرـا    تأيت بأشياء مل يهتدوا هلا، وحتذف ما وقع منهم مـن الشـبهات   بل الصافية عن الكدر، و
  .)٦٣(واضطراا

النظار أهل الكالم والفلسفة من الدالئل العقلية على أئمة ن ما عند  أنيفقد تب( :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
هه عن نـزمنها على أحسن وجه، مع ت ملاملطالب اإلهلية، فقد جاء القرآن الكرمي مبا فيها من احلق، وما هو أبلغ وأك

ن هداهم، وجهلهم أكثر مـن  م أكثر ماألغاليط الكثرية املوجودة عند هؤالء، فإن خطأهم فيها كثري جداً، ولعل ضالهل
  .)٦٤()علمهم

  
  

  
                                                

 ).٥٦-٤/٥٥(شيخ اإلسالم ابن تيمية، فتاوى جمموع  )٦٢(
 ).٢٣٣-١٩/٢٣٢(املرجع السابق :انظر )٦٣(
 ).٩/٢٢٥(املرجع السابق ) ٦٤(
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  .ما يتميز به العقل السليم
فالكفار قد وصفهم القـرآن  ، بيان ما يتميز به العقل السليم الذي وصف اهللا به املؤمننيي األمر وضوحاً هو ومما جيلّ

ة للحق بعد أن عرفوه، والعقل املعاند أن عقوهلم معاند: بأم ال يعقلون مع أن فيهم عباقرة مبتكرون، والسبب يف ذلك
  .كالعقل العدمي
الَّـذين  ) ١٩٠(إِنَّ في خلْقِ السموات واَألرضِ واختالف اللَّيلِ والنهارِ آليات ُألولـي اَأللْبـابِ   {: قال تعاىل

فَكَّرتيو وبِهِمنلَى جعوداً وقُعاماً ويق ونَ اللَّهذْكُري كانحبالً ساطذَا به لَقْتا خا منبضِ راَألرو اتوملْقِ السي خونَ ف
  ].١٩٠،١٩١: آل عمران[.}فَقنا عذَاب النارِ

األلباب هم أصحاب العقول، وذلك ألن األصل يف اإلنسان هو العقل الذي  ، وأولولمجع لُب، وهو العق: األلبابو
  . )٦٥(ال عقل قشور بال لبهو لُبه، وإنسان ب

وهلذا فاملؤمنون حقاً هـم   .هو الذي مينع صاحبه عما ال يليق، عاملاً مبا يسعده وينفعه يف دنياه وأخراه السليم العقلو
الَ  لَّذينٱ لْبكْمٱ لصمٱ للَّهٱعند  لدوابٱإِنَّ شر {:، وأما فغريهم فقد قال اهللا تعاىل يف وصفهمالسليمةأصحاب العقول 

  ].٢٣-٢٢: األنفال[.}معرِضونَفيهِم خيرا َألسمعهم ولَو أَسمعهم لَتولَّواْ وهم  للَّهٱولَو علم  *يعقلُونَ 
درٍ بأْسهم بيـنهم شـديد   ال يقَاتلُونكُم جميعاً إِالَّ في قُرى محصنة أَو من وراِء ج{: وقال تعاىل يف وصف اليهود

  ].١٤: احلشر[.}تحسبهم جميعاً وقُلُوبهم شتى ذَلك بِأَنهم قَوم ال يعقلُونَ
  ].٥٨: ملائدةا[}وإِذَا ناديتم إِلَى الصالة اتخذُوها هزواً ولَعباً ذَلك بِأَنهم قَوم ال يعقلُونَ{: وقال تعاىل

ـٰبِ {:بل هم أنفسهم يعترفون ذا يوم القيامة، قال تعاىل حى أَصا فا كُنلُ مقعن أَو عمسا نكُن قَالُواْ لَوريِ ٱوـعلس  
ـٰبِ  عترفُواْٱفَ حقًا َألصحفَس ريِٱبِذَنبِهِمع١١، ١٠: امللك[.}لس.[  

الـذين  . السليمة الواعية لو األلباب هم أصحاب العقولوليس بعاقل، فأسيئاً  تصرف تصرفاًكل إنسان ي فإنّوهكذا 
  .واألرض يتفكرون يف خلق السموات

السلف الصاحل رمحهم اهللا قد استعملوا األقيسة والدالئل العقلية، ومل ينكروها بإطالق، وإمنا أنكروا األمر أن  وحاصل
فساده، مما يتذرع به من يبطل بعض النصوص الشرعية، أو حيرفها حبجـة  الشرع، ويعلم  الفما كان منها فاسدا مما خي

  .أا ختالف القواطع العقلية، وهي يف احلقيقة خياالت، وأوهام وشهوات
امتدح أهل العقول الـذين يتفكـرون يف ملكـوت     ألن اهللافيه نوع متجيد هلم،  بالعقليني هؤالء تسمية وهلذا فإنّ  

م ورسوهلم وينقادون لشرع خـالقهم، و ال  وظعالسموات واألرض، ويتن بأحوال من سبقهم من األمم، ويطيعون ر
 األوىلفإن ولذا ، يقلالع تيارأصحاب العلى متاماً ال ينطبق هذا الوصف و. يقدمون عقوهلم على كالم رم وكالم نبيهم

  .همءمنا يتبعون أهوافهو أصدق وصف ينطبق عليهم، فهم إ ،)أهل األهواء(وصفهم مبا وصفهم به السلف 
ـ فعقل م مقبول ومردود، إىل  الشرع تقسيمام العقول يف إن أردمت إقح: التيار العقليهذا ألصحاب نقول  مث ن ن م

    !هوى؟ البشر حنكّم؟ أهو عقل زيد أم عقل عمرو؟ أعقل رجل أم عقل امرأة؟ أعقل متزن أم عقل صاحب
                                                

 ).٤٦٦(معجم مفردات القرآن، ص: انظر) ٦٥(
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إىل حممد صلى اهللا  يلبِه جرب ن رجلٍ تركنا ما جاءلُ مجاءنا رجل أَجد أَو كلَّما(: مالك حيث قالورحم اهللا اإلمام 
    .)٦٦()ءالعليه وسلم جلدل هؤ

، لكان كلما جاءنا رجل أجدل من اآلخر، تركنا ما وآراء الرجالباجلدل واملراء  كان الدينلو  أنه -رمحه اهللا- ويعين
 -أيضـاً – عليه وسلم لكالمه، مث يأيت من هو أجدل منه، فنترك أنزل اهللا تعاىل، وما نزل به جربيل على حممد صلى اهللا

  . ممن تركوا الكتاب والسنة وراءهم ظهرياً يني، وهذا هو واقع احلال عند هؤالء العقلكالم من قبله لكالمه، وهكذا
اتباع مـا   ى كل مسلم يريد النجاة لنفسه أن حيذر من األهواء والبدع ومزالق العقول، وأن حيرص علىفالواجب عل
؛ فإنه صلى اهللا عليه وسلم تركنا علـى احملجـة   عليه بالنواجذ ضعوي تمسك بهي -صلى اهللا عليه وسلم-جاء به حممد 
  .ا كنهارها ال يزيغ عنها إال هالكالبيضاء ليله

                                                
 ).٥(واخلطيب يف شرف أصحاب احلديث، ص). ١/١٤٤(رواه الاللكائي يف كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة،  )٦٦(
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  اخلامتة

ضـرورة   – والشريعة واألخالق الذي يتضمن الفهم الصحيح للعقيدة اإلسالمية–إن إحياء التراث اإلسالمي  .١
 .ملحة يف هذا العصر، الذي بدأت فيه اليقظة اإلسالمية تظهر يف شىت أحناء العامل اإلسالمي يف شىت ااالت حبمد اهللا

هـو املنـهج    تلقي العقيدة اإلسالمية وفهمها،يف  -رضوان اهللا تعاىل عليهم أمجعني- إن منهج السلف الصاحل .٢
وهذا املنـهج  . يوم، حىت تصبح حبق أمة مسلمة تستحق نصر اهللا ورضوانهالصحيح الذي جيب تقدميه لألمة اإلسالمية ال

، وااللتزام مبا كان عليه حتريفهيف كل مسألة من مسائل العقيدة، وعدم رد شيء منهما أو  الكتاب والسنة تباعايتمثل يف 
. عقل البشري من أمور الغيبأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعدم اخلوض يف أمور العقيدة مما ال جمال فيه لل

 .مث احلرص على وحدة املسلمني ومجع كلمتهم على احلق
مل حيدث االحنراف يف األمة إال عندما احنرفت عن املنهج الصحيح لتلقي العقيدة واالستدالل عليها، فأعرضت  .٣

ول املنحرفة عن دين اهللا، ، وبعضها من نتاج العقالوثنياتعن وحي اهللا عز وجل إىل مناهج بشرية، بعضها من خملفات 
 .اليت فرقت األمة املسلمة إىل طوائف ومذاهب لكل منها منهجه وطريقته

أن التيار العقلي وإن كان له قبول يف الغرب بسبب عدم وجود الوحي املعصوم، إال أن هذا التيار ال قبول لـه   .٤
بالفشل الـذريع   ينيوم، وهلذا منيت أطروحات العقلوال مربر له يف العامل اإلسالمي لوجود اإلميان اليقيين بالوحي املعص

 .بني احلني واآلخر
وذلك مـن خـالل   تث األصول والثوابت، جييف حياة املسلمني املعاصرة معول هدم التيار العقلي أصبح لقد  .٥

دا، يف دينها وعقيدا، ومصادر شريعتها وعقي ك األمةيتشك -عن قصد أو عن غري قصد-احملاوالت العديدة ألصحابه 
والتهوين من قدسية النصوص الشرعية، وجعل العقل هو احلاكم على نصوص الشرع دون اعتبار للقواعد الشـرعية،  

وال شك أن هذا التشكيك قد أثّـر يف  . واهلمز واللمز تارة حلملة الدين من الصحابة واحملدثني، أو بالطعن والسب تارة
 .املتعلمني والعوام منهم حياة املسلمني ويف نظرم لدينهم، وخاصة أنصاف

األفكار اليت ينـادي ـا   لذا فإن بعض املغرضني قد استغل هذا التيار للطعن من خالله يف الدين ومصادره، و .٦
خدمت املستشرقني خدمة جليلة، وال عجب فكثري منهم تتلمذ علي أيدي املستشرقني ول من قد ، أصحاب هذا التيار

 .هم يف عرضها وبثها بني الناسعليشبهام وأهوائهم؛ بل وتفوق 
السلف الصاحل رمحهم اهللا قد استعملوا األقيسة والدالئل العقلية، ومل ينكروها بإطالق، وإمنا أنكروا ما كان إن  .٧

الشرع، ويعلم فساده، مما يتذرع به من يبطل بعض النصوص الشرعية، أو حيرفها حبجة أا ختالف  الفمنها فاسدا مما خي
 .قلية، وهي يف احلقيقة خياالت، وأوهام وشهواتالقواطع الع

  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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