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 احملاضرة االوىل 
 علم الَكالم لغًة و اصطالحاً موجز عن 

الكالم في اللغة هو القول أو اللفظ الدال على معنى يحسن السكوت عليه , وواحد الكالم        
 كلمة هي اللفظ الذي يتألف من أصوات منطوقة على هيئة حروف و تشير الى داللة ومعنى .

وقد وردت كلمة الكالم في القرآن وفسرت بمعاني مختلفة , ففي سورة األعراف يقول اهلل عز     
وجل : ) قال يا موسى أني اصطفيتك على الناس برساالتي وبكالمي ( و الكالم هنا يقصد به 

 المشافهة .
راد هنا التوراة . وفي سورة الفتح يقول : ) يريدون أن يبدلوا كالم اهلل , ثم يحرفونه ( . والم    

ة التوبة : ) و إن وفي آية أخرى يطلق لفظ الكالم , ويراد به القرآن يقول اهلل عز وجل في سور 
 من المشركين استجارك فأستجره حتى يسمع كالم اهلل ( . أحد
ولفظ الكالم الوارد في هذه اآليات ال يحتمل معنى زائدًا على صورة الكالم المتلفظ بها , فلم     
 .(1)يتضمن إذن أي إشارة الى المناقشة و الجدل الدائر حول مسائل االعتقاد  يكن
أما في سبب تسميته فيقول أبو ريدة  ) كان النظر في الدين بأحكامه وعقائده يسمى فقها ,     

ثم خصت اإلعتقاديات باسم الفقه األكبر , وخصت العمليات باسم الفقه , وسميت مباحث 
توحيد أو الصفات ـ تسمية للبحث بأشرف أجزائه ـ أو علم الكالم , ألن أشهر اإلعتقاديات بعلم ال

مسألة قام حولها الخالف هي مسألة كالم اهلل , أو ألنه يورث قدره على الكالم في الشرعيات 
كالمنطق في الفلسفيات , أو ألنه كثر فيه الكالم مع المخالفين ما لم يكثر في غيره , وألنه بقوة 

 (2)صار هو الكالم دون ما عداه كما يقال في األقوى من الكالميين : هذا هو الكالم  أدلته كأنه
, والمنطق و الكالم مترادفان , ويقول الشهرستاني أن لفظ الكالم أصبح أصطالحًا فنيًا في عهد 

 .  (3)المأمون , وكثيرًا ما نصادف لفظ كالم بمعنى ناظر أو جادل
وايات تدَل على إّن إصطالح الكالم و المتكلم أو المتكلمين كان نجد إن هناك شواهد في الر     

 : (4)معروفًا في القرن الثاني اإلسالمي ومنها 

                                                           
 . 131محمد علي أبو ريان , تاريخ الفكر الفلسفي في اإلسالم , دار النهضة العربية , بيروت , ص (1)
, عن أبي ربدة  4اإللهام في شرح تجريد الكالم ـ طهران , بال تأريخ , ص عبد الرزاق األهليجي : شوارق (2)

 , الطبعة الرابعة .

من ترجمته لكتاب دي بور : تأريخ الفلسفة في اإلسالم , القاهرة  95( على ص1أبو ريدة : في حاشية ) (3)
1957  . 

 .   22-21هـ , ص1427سة بوستان علي الرباني الكلبايكاني , ما هو علم الكالم , قم , إيران , مؤس (4)



( , ليناظره حول اإلسالم و  179جاء جاثليق نصراني الى هشام بن الحكم ) ت / .1
د المسيحية , فقال له : )) ما بقي من المسلمين أحد ّممن يذكر بالعلم و الكالم إاّل وق

 ناظره في النصرانية , فما عندهم شيء , وقد جئت أناظرك في اإلسالم ((
نما قصد البحث حول      من المعلوم أنَّ النصراني لم يقصد المناظرة في المسائل الفقهية , وا 

العقائد , كمسألة التوحيد و النبوة و الخاتمية و نحوها مما كان مورد البحث بين علماء 
 آنـذاك , المسيحية و اإلسالم 

 وعلى هذا ُيقصد بالكالم : العلم الذي يبحث في العقائد .
؛ ليناظره حول العقائد الدينية , ولكن  جاء أبن أبي العوجاء الى اإلمام الصادق  .2

هيبًة و اضطرابًا فامتنع عن االبتداء  (1)العلمية و المعنوية أحدثت فيهشخصية اإلمـام 
 بالتكلم .

له : لماذا ال تتكلم ؟ فأجاب بقوله : ) إني شاهدت العلماء وناظرت  فقال اإلمام     
المتكلمين , فما تداخلني هيبة قّط مثلما تداخلني من هيبتك ( . ويوجد غيرها من الروايات الدالة 

 على هذا المفهوم . 
إذن كلمة المتكلمين ترجع في األصل إلى المسألة الخاصة التي يكون عليها التدريب على     

التفكير النظري الالهوتي , فيقال مثاًل هذا من المتكلمين في االرجاء , أي من هؤالء الذين 
ل يعالجون المسألة التي آثارها المرجئة , ويضيف قائاًل : وسريعًا أخذ االصطالح يتسع و يستعم

للداللة على هؤالء الذين يعملون من القضايا المأخوذة بسبب الدين كمبادئ ال تقبل المناقشة 
موضوع برهنة , فيتكلمون في تلك القضايا أو المبادئ و يعالجونها , ثم ينتهون بتركيز هذه 
المبادئ في صيغ يرون من الواجب أن تكون مقبولة حتى من األدمغة المفكرة , هذا النشاط 

كري الذي وجه هذه التوجيه أخذ اسم ) علم الكالم ( , ولما كان القصد من هذا العلم أن الف
يستخدم للمذاهب الدينية فقد قام على فروض ضد الفروض األرسطية , وكان في المعنى الحق 
للكلمة فلسفة الدين , وأقدم أنصاره هم الذين عرفوا : بأسم المعتزلة . ) فجولدتسيهر إذا يرى أن 

 الكالم هو الدفاع عقليًا عن العقائد الدينية و اثباتها , ويشمل بذلك المعتزلة و سواهم ( .  علم
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 تعريف علم الكالم المحاضرة الثانية 

 عرف علم الكالم بتعاريف منها :

                                                           
حسام محي الدين اآللوسي , دراسات في الفكر الفلسفس اإلسالمي , المؤسسة العهربية للدراسات و  (1)

 . 53م ص1980 1النشر , بيروت ط



 (2)االيجي : ) علم يقتدر معه على أتيان العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه ( .1
التهانوي : ) هو علم يقدر منه على أتيان العقائد الدينية على الغير بإيراد الحجج ودفع  .2

  (3)الشبه (
 ويالحظ عن هذه التعاريف :

 أ. أنها لم تحدد الطريق و المنهج الذي يسلكه المسلم لتحصيل عقائده .
لنفس الباحث ب . أنها تحول علم الكالم الى علم ألثبات العقائد على الغير ولم تنظر 

 وطرق تحصيله للحقيقة .
. الفارابي : ) صناعة الكالم يقتدر بها اإلنسان على نصرة اآلراء و األفعال المحددة التي 3    

 صـرح بهـا 
 , ويالحظ عليه : (4)وأصنع الملة وتزييف كل ما خالفها باألقاويل (    

 أ. أن العقائد تثبت عند الفارابي بالنقل ) واضح الملة (
ب. من خالل عبارة ) نصرة اآلراء ( يجعله علم للمحاججة و إقناع اآلخر وليس لتحصيل 

 المعرفة ونقلها 
. إن خلدون : ) علم يتضمن الحجاج عن العقائد اإليمانية باألدلة العقلية و الرد على 4

( المبتدعة , والرد على المبتدعة المنحرفين في االعتقادات عن مذاهب السلف و أهل السنة 
.(1 ) 
. الغزالي : ) علم الكالم مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها من تشويش أهل البدعة ( 5  
(2). 

والمالحظ على التعريفين السابقين بأنه يهتم بعقائد أهل السنة فقط و التي يمثلها المذهب     
 األشعري بعقائده الستة التي سنأتي عليها الحقًا . 

. الشيخ الطوسي : ) الكالم هو العلم الذي يبحث فيه عن ذات اهلل تعالى وصفاته و المبدأ 6   
  (3)و المعاد على قانون الشرع (

                                                           
(2)

 .7عبد الرحمن بن أحمد االيجي  / المواقف في علم الكالم / مطبعة عالم الكتب / بدون تاريخ , ص 

(3)
 1985ود  صبحي في علم الكالم , المعتزلة  / دار النهضة العربية / الطبعة الخامسة / بيروت أحمد محم 

 . 16, ص

(4)
 . 17لمصدر نفسه ص 

 1035ص 3م , ج1960ابن خلدون , المقدمة , تحقيق  : علي عبد الواحد وافي , القاهرة  (1)

 . 7ـ 6هـ , ص1309الغزالي , المنقذ من الظالل , القاهرة ,  (2)

,  1هاري إدلفسون , فلسفة المتكلمين , ترجمة مصطفى لبيب , مجلس الحكمة العلمي للثقافة , ط (3)
 217م ,  ص2005



ويبدوا من عبارة ) على قانون الشرع ( قيد لتخرج بها الفلسفة التي يمكن أن تبحث نفس    
 األمور أعاله و لكن على ضوء اإلدراك القلي المستقل .

. محمد آصف المحسني : ) إنه مسائل مشتملة على العقائد الحاصلة من أدلتها اليقينة ( 7   
(4) 
 و التعريفين األخيرين يمكننا أن نستنتج منها ما يلي : 

إن علم الكالم هو علم ألنتاج المعرفة أي يوضح فيه علم الكالم هو علم به يمكن إدراك  .1
احث و لكن األجدر أن يضاف لها قيد ) ومعرفة العقائد الدينية لنفس اإلنسان الب

اإلسالمية ( فإن معرفة عموم العقائد الدينية قد يوهم بشموله لبقية األديان إال أنه يمكن 
 الدفاع عنه بأنه علم الكالم هو علم إسالمي و بالتالي فأنه قيد بقرينة خارجية .

م تحديد طريقة محددة لم يشر طريقة تحصيل اليقين بالعقائد الدينية وفيه إشارة الى عد .2
بل المهم هو تحصيل اليقين و أما السبيل المنهج لذلك فهو موكول للباحث وتعاطيه مع 

 المسائل .
عدم ذكره لدرأ الشبه في نفس التعريف توحي بأنه األولى تحصيل المعرفة أواًل وتأتي رد  .3

ا الجو السائد الشبه في مرتبة متأخرة من األهمية ولكن يمكن االعتذار عن ذلك بأنه ربم
في زمن التعريفين كانت تسيطر عليه الروح العلمية الداعية الى تحصيل المعرفة وليس 
زمن تسويق الشبه وتسود فيه اآلراء الغريبة مما دعى المؤلفين عدم التركيز عليها أو 
 أنهما يؤمنان ـ بالرغم من اختالف أزمنتهما ـ بأن تحصيل المعرفة اليقينية كفيلة برد الشبه

 أي بمعنى إيضاح الفكرة وذكر الدليل الواضح عليها كفيل برد الشبه .
وعلى هذا يمكننا االستنتاج بأن لعلم الكالم تعريفين أحدهما : منتزع من مالحظة جملة     

ما يبحث في هذا العلم من الموضوعات مثل التوحيد النبوة و المعاد وغيرها من الموضوعات 
 . (5)ة الغاية المرجوة من البحث في هذا العلم, و الثاني منتزع من مالحظ

 وعلى هذا تكون غاية علم الكالم :     
 الكشف عن العقيدة ومعرفتها .  .1
 تعلمها و االعتقاد بها . .2
 إثباتها و الدفاع عنها . .3
 : (1)وقد أنتهج المتكلمون ألدراك غاية علم الكالم مناهج خاصة بهم هي   

                                                           
 .  1هـ , ج1428 1محمد آصف المحسني : صراط الحق , مؤسسة ذو القربى , ط (4)

 . 13م , ص2003,  حسن مكي العاملي , بداية المعرفة , مؤسسة بقية اهلل لنشر العلوم , النجف األشرف (5)

.  19, ص  1علي الشابي , مباحث في علم الكالم و الفلسفة , دار بو سالمة للطباعة , تونس , ط (1)
 .  136_ 135كذلك محمد علي أبو ريان , تاريخ الفكر الفلسفي في اإلسالم ص 



أن المتكلم يبدأ من أقوال الخصوم ثم يصل عن طريق طريقة البرهان الكالمي بمعنى  .1
البرهان العقلي الى نتائج ملزمة للخصم ويرى الغزالي في ) فيصل المعرفة ( إن منهج 
المتكلم بصفة عامة ال يصلح ألقناع المسلم المجادل فضاًل عن أصحاب الملل و النحل 

 األخرى .
صوص التي ال يتفق ظاهرها مع ما يريده طريقة التأويل : إذ يلجأ للمتكلم الى تأويل الن .2

ففي تفسيره لآلي المتشابهة يعمد الى تأويلها بغية ردها الى المحكم وحملها عليه , ومن 
 هنا اختلفت مواقف المتكلمين باختالف مدارسهم الكالمية .

 طريقة التفويض أي التسليم ببعض األسرار األلهية التي يعجز العقل عن فهمها . .3
ويمكن للباحث أن يالحظ جملة من الفروق بين الفلسفة وعلم الكالم من خالل المنهج   

المتبع في كل منهما , فباألضافة الى الفرق التاريخي أعني رأي مؤرخينا القدامى في 
انقسامهم , والفرق الواقعي أعني تعامل الفريقين أحدهما مع اآلخر كضدين أو كندين أو 

) قبل ذلك أحب أن أنبه الى أنه في مسائل واسعة كهذه ال يمكن أن  كفريقين , نجد ما يلي
تكون الفروق أو المالحظات حاصرة وقاطعة , إذ أنها مالحظات أو فروق عمومية , تعتمد 

 على منطق الترجيح , واستقراء غير حاصر ( , أقول هذه الفروق هي :
دة على أساس رأيهم من حيث الموضوع : يمكن وضع جميع المتكلمين في مدرسة واح . أ

في أصل العالم هي القول بالخلق من عدم محض في الزمان , وقد أوضحنا في كتابنا ) 
مشكلة الخلق ( هذه الحقيقة في عدة فصول , كذلك يمكن القول إنهم جميعًا يقولون 

 بالبعث الجسدي , وليس بالخلود النفسي فقط .
أرسطيون , أو أفالطونيون أو ذريون أما الفالسفة المسلمون , فمعظمهم صدوريون , أو  . ب

, يقولون بقدم المادة بالزمان , إن كانت لها علة بالذات سواء على شكل مفيض أو 
محرك أول ... الخ , والشيء نفسه بالنسبة للعالم اآلخر , فهم بين منكر للخلود الفردي 

استقرائية وربما تمامًا وبين قائل بالبعث بالروح أو النفس فقط , وأكرر أن هذه تعميمات 
ن كنت أحسبها كذلك حسب علمي .  ليست حاصرة , وا 

الموقف من التأويل : نجد الفالسفة يشتطون أو يميلون الى أبعد حد في تأويل اآليات  ج.
 القرآنية , بما ال 

يقارن بموقف المعتزلة, وبعض الباطنيين من الشيعة , وهم أكثر من أمعن في التأويل     
 من المتكلمين .

االعتماد الكبير على المصادر اليونانية و الدخيلة : إن كل من يتناول كتبًا لفيلسوف  د. 
 إسالمي يجد الفرق 



في سياق الموضوعات وتناولها فهي عند هؤالء تسير على نمط يوناني أرسطي أو أفالطوني 
آن الكريم , وتستمد أسماءها وتسلسلها من هناك , أما عند المتكلمين فالمصدر األول هو القر 

و الحديث , والنقاش العقلي الذاتي وعلى هذا مثاًل نجد إن كتب األصول تسير على منوال 
واحد تقريبًا , أعني المسائل الخمس عشرة من األصول الدينية كما هو واضح في الكتب 

 المسماة ) أصول الدين ( .
ن علم الكالم , أنه دفاع . معنى الفلسفة عند الفريقين : لقد عرفنا ما يقصده المتكلمون مهـ

 عن العقائـد 
اإليمانية باألدلة العقلية و الرد على الخصم , بينما الفلسفة عند الفالسفة , البحث في الموجودات 

 بما هي موجودة أو شبيه ذلك , وهذا يعكس الفرق في الموضوعات أو المنهج و الغاية .
 
 

 نظرة تاريخية لنشوء علم الكالمالمحاضرة الثالثة 
يتضمن هذا القسم استعراض حال التفكير في الجاهلية وزمن الرسول و الراشدين للتعرف     

على طبيعة التفكير السائد ومشاكله قبل ظهور علم الكالم , وبذلك نستطيع تعرف األسباب 
الداخلية و الخارجية التي أدت الى ظهور علم الكالم و الفلسفة عند المسلمين في أواخر القرن 

 الهجري كما سنوضح . األول
 . حالة التفكير و العقيدة في الجاهلية :1

إن الذي يمكن أن يستخلص من جميع الكتب في الموضوع هو أن العرب لم يكونوا قد     
وصلوا الى طور الجدل الكالمي و التفكير الفلسفي المنظم المبوب , ومعظم ما عندهم من حكمة 

استحصلوا عليه من تجاربهم , وهذه الحكم و المعارف  وأمثال ومعلومات طبية وفلكية وسواها
هي معارف عملية بمعنى أنهم وصلوا إليها من تجارب الحياة , ولذلك فليس من المتوقع أن نجد 

 عندهم بداية لعلم الكالم وال الفلسفة اإلسالمية وال ألية فلسفة من أي نوع بمعناها الصحيح .
الم ـ شأنهم شأن الناس جميعًا آراء وعقائد في الحياة وفي ومع هذا فقد كان للعرب قبل اإلس    

 الدين , وفيما يلي أشير الى هذه اآلراء و العقائد بقدر ما يتطلب المقام .
اِبِئيَن أ. أخبرنا القرآن بوجود أديات كثيرة في الجاهلية ) ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّ

وَس َوالَِّذيَن َأْشَرُكوا ِإنَّ اللََّه َيْفِصُل َبْيَنُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد َوالنََّصاَرى َواْلَمجُ 
)  

ولذلك نجد أن قسمًا من شعرائهم كانوا مسيحيين أو يهودًا , ويظهر األثر المسيحي في شعر     
ة اليهودية و النصرانية وما يسمى بدين األحناف عدي بن زيد العبادي , بينما تظهر ثقافة الفتر 

عن أمية بن أبي الصلت وسواء من شعراء األحناف مثل زيد بن عروة وورقة بن نوفل , وقد 



أوضح جواد علي إن أهل الكتاب في الحجاز كانوا مثل سواهم من العرب على حظ ضئيل من 
و اإلنجيل , ويقتصر وجودهما على  النمو الفكري و الحضاري , وال تعرف لهم كتب سوى التوراة

 على علمائهم فقط .
ب. ويوجد الى جانب هذه األديان جماعة من األحناف , يؤمنون بإله واحد , وينبذون األصنام 

 وسواها من عادات الجاهلية غير الحميدة ويريدون العودة الى دين إبراهيم الخليل .
ج. وكان غالبيتهم مشركين , وهم أقسام , فقسم ينكرون الخالق و البعث ويقولون ) إن هي إال 
حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ( , ) وقالوا ما هي إال حياتنا الدنيا نموت و نحيا وما يهلكنا إال 

وينكرون الدهر ( , ويسميهم الشهرستاني معطلة العرب , وقسم يقرون بالخالق و حدوث العالم 
البعث و اإلعادة فمنهم من يقر بكل ذلك و ينكر الرسل ويعبد األصنام باعتبارها شفعاء ووسائط 
تقربهم الى اهلل زلفى , وكان قسم منهم يعبد المالئكة أو الجن ويزعم أنهم بنات اهلل و شفعاء لهم 

بعض قضاعة , عنده , ويقول ابن قتيبة عن أديانهم : ) كانت النصرانية في ربيعة وغسان و 
وكانت اليهودية في حمير وبني كنانة وبني الحارب بن كعب و كندة , وكانت المجوسية في تميم 

 ... وكانت الزندقة في قريش أخذوها من الحيرة (
 د. ويمكن اختصار آراء غالبية العرب بما يلي :

 األبرص :وهذا واضح في معظم الشعر الجاهلي , قال عبيد اهلل بن  اإليمان باهلل  :* 
 من يسأل الناس يحرموه     وسائل اهلل ال يخيب

 وقال لبيب :
 فأقنع بما قسم المليك فإنما     فسم الخالئق بيننا عالمها

أي عبادة األصنام كوسائط بينهم وبين اهلل , أدخلها عمر بن لحي اليهم من الشام  الوثنية :* 
 وكان العرب يعتقدون أنها أدنى مرتبة من اهلل , قال أوس بن حجر 

 وبالالت و العزى ومن دان دينها     وباهلل إن اهلل منهن أكبر
 يقول أحدهم : ومع ذلك فلم تكن هذه األصنام تؤخذ دائمًا بمأخذ االحترام ,    

 أرب يبول الثعلبان برأسه     لقد ذل من بالت عليه الثعالب
 ويقول اآلخر :

 أتينا الى سعد ليجمع بيننـا     فشتتنا سعد فال نحن مـن سعـد
 وهل سعد إال صخرة بتنوفة     من األرض ال يدعى لغي وال رشد

 ) وسعد هنا اسم صنم ألهل كنانة ( .
نهم بشر مثلهم يقول القرآن الكريم : ) ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم أل إنكار بعث الرسول :* 

بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا ؟ فكفروا وتولوا ( وقوله : ) وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم 
 الهدى إال أن قالوا : أبعث اهلل بشرًا رسوال ( .



م حكاية عنهم " أإذا متنا وكنا ترابًا ذلك يقول القرآن الكري إنكار بعث األجساد و اليوم اآلخر :* 
رجع بعيد "  " وضرب لنا مثاًل ونسي خلقه , قال من يحيى العظام وهي رميم "  " وقالوا ما هي 
إال حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إال الدهر "  " أإذا متنا وكنا ترابًا  وعظامًا أإنا لمبعوثون 

 أو آباؤنا األولون .... "
 الشاعر : قال

 حياة ثم موت ثم نشر    حديث خرافة يا أم عمرو
 ويقول شداد بن األسود يرثي قومه قتلى بدر :

 يخبرنا ابن كبشة أن سنحيا    وكيف حياة أصداء وهام
 ( () وابن كبشة أراد به النبي )

 على أن بعضهم كان يؤمن بالبعث ـ إن صحت نسبة هذه األشعار الى قائليها , يقول زهير :    
 فال تكتمن اهلل ما في صدوركم    ليخفى ومهما يكتم اهلل يعلـم
 يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر    ليوم الحساب أو يعجل فينقم

 وتوجد أشعار أخرى ...
ينظر الى الحياة نظرة مادية محضة , فالحياة تجمع كان الجاهلي  * اإليمان بحتمية الموت :

العناصر , والموت يفرقها , والذي يحيى ويميت هو الدهر , والموت محتم ـ يقول عمرو ابن 
 كلثوم  :

 و أنا لسوف تدركنا المنايا     مقدرة لنا مقدرينا
 ويقول حاتم الطائي :

 ضاق بها الصدرأماوي ما أغنى الثراء عن الفتى    إذا حشرجت يومًا و 
 وقد أدى بهم الى عدم تهيب الحرب و الى االنغماس في اللذات .

 يقول طرفة بن العبد :
 أال أيها ألالئمي أحضر الوغى     وان أشهد اللذات هل أنت مخلدي

 فإن كنت ال تستطيع دفع منيتي    فدعني أبادرها بما ملكـت يـدي
*** 

 في القرآن وزمن الرسول :. العقائد كما نجدها المحاضرة الرابعة 2
جاء القرآن بعقيدة متكاملة وجد فيها المسلمون األولون ما يكفيهم مؤونة البحث النظري و     

( المسعى وراء التعلم عن غيره , ولذلك فقد صدق المستشرق كارادي فو في قوله ) إن محمدًا )
ئل الفلسفية بحلول كونت العقيدة و إن لم يكن فيلسوفًا بالمعنى الكامل قد واجه كثيرًا من المسا

ذن لم تكن الحقيقة المطلقة هي المشكلة التي كان العرب يحولون حلها , ألنهم  اإلسالمية , وا 



نما كانت غايتهم شرح هذه  عرفوا هذه الحقيقة في نواحيها الجوهرية بواسطة الوحي الاللهي , وا 
 الحقيقة و االنتصار لها (

األوائل الى التفلسف كما نجه عند اليونان مثاًل , إذا وجدوا في وعليه لم يتجه المسلمون     
 القرآن ما يجب أن عرفوه عن اهلل و الكون واإلنسان .

وتكاد المصادر القديمة تجمع على أن المسلمين زمن الرسول لم يكونوا يختلفون في مسائل     
ئل , كما إن أحدًا من الصحابة العقيدة الرئيسية مثل وجود اهلل وصفاته ولم بحثوا في هذه المسا

وسواهم لم يسأل الرسول عن صفات اهلل بل كلهم فهموا معنى ذلك و سكتوا عن الكالم في 
الصفات و لم يتعرض أحد منهم الى تأويل شيء , ولم يكن عند أحد منهم من يستدل على 

حد منهم شيئًا من ( سوى كتاب اهلل , وال عرف أوحدانية اهلل تعالى , وعلى إثبات نبوة محمد )
الطرق الكالمية وال مسائل الفلسفة , ونجد شبيهًا لهذا القول عند الغزالي وجاء مثله في كتاب " 
أعالم الموقعين عن رب العالمين "  و الذي يستخلص من هذه الكتب أو الخوض في أمور كهذه 

لدين لم يكن كان ممنوعًا أو غير محبوب , وقد وضحت تلك المصادر أيضًا أن الجدل في ا
مرغوبًا فيه بل كان منهيًا عنه , يقول القرآن ) واعتصموا بحبل اهلل جميعًا وال تفرقوا ( ويقول ) 
وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات و أولئك لهم عذاب عظيم ( وقال ) 

ن جادلوك فقل اهلل وأطيعوا اهلل ورسوله وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم .... ( وسو  اها مثل ) وا 
أعلم بما تعملون اهلل يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ( فالجدل إذن لم يكن مطلوبًا 

 إال عند الحاجة وعلى مقدارها , ولم يشجع القرآن المسلمين عليه .
الفلسفية و  وثمة عوامل أخرى ساعدت المسلمين زمن الرسول على عدم الخوض في المسائل    

الكالمية وقبول القرآن كما هو الى جانب ما ذكرنا و أعني بها وجود الرسول بينهم , يقول طاش 
كبري زادة ) وأزال نور الصحبة عنهم ظلم الشكوك و األوهام , وكذلك بسبب االستغراق في 

ري و الحروب , يضاف الى ذلك أن مستوى المسلمين العقلي لم يكن على درجة من النضج الفك
الفلسفي بحيث يعرضهم للتساؤل الفلسفي و إثارة المشاكل الفردية , ألن معرفتهم كانت مقتصرة 

 على نقل القرآن و أقوال الرسول بدون سؤال .
ويرجع التفتازاني نزعة التوقف هذه الى " صفاء عقائدهم ببركة صحبة النبي , قرب العهد     

 مكنهم من الرجوع الى الثقات .بزمانه , ولقلة الوقائع و االختالف , وت
يضاف الى ذلك عامل آخر وهو الطبيعة االنغالقية للمجتمع اإلسالمي آنذاك ألنه لم يكن     

رغبة واسعة , بل محدودة , لمعرفة ما عند أهل الكتاب وسواهم , خصوصًا و أن جدة اإلسالم 
 ة شيء ليتعلمه عند سواه .وحداثته تجعل المسلم يعتقد أنه يملك الحقيقة كلها و أنه ليس ثم

فالخالصة أن المسلمين لم يكن عندهم كالم وال فلسفة زمن الرسول وال خوض في مسائل     
 العقيدة لألسباب التالية :   



ألن القرآن قدم لهم نظرية شاملة جاهزة عن اهلل والكون والخلود و النفس و البعث ...  .1
 الخ .

 ل إال عند الحاجة .نهي القرآن عن الخوض في الدين و الجد .2
 ضعف المستوى أو النظرة الفلسفية عنهم . .3
 انغالق مجتمعهم وتحمسهم للحقيقة الدينية التي جاء بها اإلسالم . .4
 الحروب و اإلنشغال بتأسيس الدولة الجديدة . .5
 و السبب األهم هو وجود الرسول بينهم . .6

ن كان القرآن ينهى عن الجدل فهو في الوقت نفسه ليس ضد التفكير و التأمل بشرط أن  وا 
 يؤدي هذا 

التفكير الى المعرفة الحقة , فحث القرآن على التأمل في اإلنسان ونفسه و الكون المحيط به وفي 
ق خالقه , وفي هذا رٌد على بعض المستشرقين الذين يقولون إن القرآن كان من جملة عوائ

 التفكير الحر عند المسلمين ومنهم " تنمان " .
وأخيرًا يمكننا القول إن ما يقدمه القرآن من العقائد و الحلول التي نجدها فيه حول العقيدة     

مثل القضاء و القدر واهلل وكونه وخلقه و اآلخرة و العقاب و الثواب و المسائل الخلقية يعتبر في 
اإلسالمي , بل إن القول بأن مشاكل علم الكالم اإلسالمي و  الحقيقة أهم مادة لعلم الكالم

خصوصًا مسألة مقترف الكبيرة والجبر و االختيار و التوقيت ومسائل أخرى تتعلق بقضايا عامة  
مثل النبوة و إثباتها و حدوث العالم وخلود الروح ووجود حياة أخرى إنما تبتدأ من القرآن وهذا ما 

 اعتبار إن نشأت علم الكالم هي نشأ داخلية وليس بمأثر خارجي .حدا ببعض المؤرخين الى 
 العقائد زمن الراشدين :  المحاضرة الخامسة.3
ال يمكن القول إن علم الكالم ظهر في هذا الوقت ولكن هناك جملة من العوامل يمكن    

مسألة الخالفة بعد الرسول وما حدث في سقيفة بني فأواًل اعتبارها مهيئة لظهور علم الكالم , 
ساعدة من التنازع حول الخالفة بين المهاجرين و األنصار و استبعاد بني هاشم من هذه المسألة 
و اختيار أبو بكر كخليفة للمسلمين بمبايعة عمر بن الخطاب له ومجموعة من الصحابة 

بعاد اإلمام علي )عليه السالم( من هذا األمر اآلخرين وتم بذلك تنصيب أول الخلفاء للرسول واست
حسب إدعاء الشيعة ودليلهم على ذلك قول عمر بن الخطاب إن بيعة أبو بكر كانت غلطة وقى 

ثانيًا اهلل المسلمين شرها , فأصبحت بذلك مسألة الخالفة و اإلمامة من أهم مسائل علم الكالم . 
برى ومقتل علي وخروج الخوارج وظهور المرجئة المشاكل السياسية ومقتل عثمان ثم الفتنة الك

وغيرها من الفرق األخرى التي كان ظهورها ألسباب سياسية فإنعكس هذا األمر على العقائد 
وخصوصًا في مسألة مقترف الكبيرة و حد الكافر وهو أمر تكاد تذكره جميع كتب الفرق 

كان في هذا العصر . والى جانب اإلسالمية , بل ثمة احتمال إن بدء تكون المعتزلة السياسي 



هذه الخصومات السياسية ونشوء معظم الفرق على حظ من التعمق الفكري و الجدل الكالمي 
ظهرت بوادر أخرى للتفكر في الوحدة اإلسالمية أجملها البعض في االبتعاد عن وصايا الكتاب و 

بمنع تدوين الحديث النبوي  الرسول بإتباع أهل البيت ) عليهم السالم ( بصفتهم ِعدُل القرآن و
الشريف وبانتشار المستسلمين من األحبار و الرهبان والمالحدة الذين كان لهم دور كبير في 
دخول اإلسرائيليات في التفسير و الحديث أو لتسلمهم سياسية عالية في الدولة األموية و 

ية في الفكر اإلسالمي و ظهور أفكار و عناصر أجنب ثالثًا العباسية كما سنالحظ ذلك الحقًا . 
خصوصًا بعد الفتح الكبير الذي قام به الجيش اإلسالمي لحضارات و أمم ذات مستوى فكري 

 عالي ومن هذه األفكار 
ظهرت فكرة الرجعة وحلول الجزء اإللهي عند بعض الفرق وظهور فكرة التأليه  . أ

 على يد عبد اهلل بن سبأ سواء كان وجوده حقيقيًا أو غير حقيقي .
ظهور أمثلة على التفكير بالقدر و اإلرجاء وهذا ما نالحظه لسؤال توجه من  . ب

أكان عند منصرفه من صفين فقال له  رجل الى اإلمام علي )عليه السالم( 
 مسيرنا بقضاء اهلل وقدره . وغيرها من الروايات األخرى الدالة على هذا األمر .         

 
 العقائد زمن األمويين : المحاضرة السادسة.4

يقول طاش كبري زادة في مفتاح السعادة : تعلم إن مبدأ شيوع الكالم كان بأيدي المعتزلة و     
من الهجرة ألن االعتزال كان من جهة واصل ابن عطاء الذي توفي سنة  القدرية في حدود ألمائة

هـ , وقد ظهر أواخر الصحابة وبداية زمن األمويين القول بالجبر و القول بحرية اإلرادة 131
وتكلم في هذه المسائل شخصيات عديدة مثل الجعد ابن درهم و الجهم ابن صفوان القائلين 

الدمشقي القائلين بالتفويض . ويكمن إرجاع أسباب ظهور مشكلة بالجبر ومعبد الجهني و غيالن 
 الجبر و االختيار الى ما يأتي :

إن المشكلة عامتًا تظهر حالما يصل اإلنسان الى طور معين من التفكير و تظهر كذلك  . أ
مع من يقول بوجود إله كامل القدرة و ذا علم سابق وعندئذ يحتاج اإلنسان الى أن يحدد 

 ي نفسه وما يلحقه من مسؤولية على اإلنسان سلبًا و إيجابًا .الفعل البشر 
 آيات في القرآن متضاربة ظاهريًا بعضها تؤيد الجبر وبعضها اآلخر تؤيد االختيار . . ب
  أسباب سياسية  أي تشجيع األمويين ابتداء بمعاوية للجبرية .     . ت

 وهذا معناه أن هناك مرحلتين لنشأة علم الكالم :  
 . مرحلة اإليمان القلبي 
 . ومرحلة النظر العقلي 



إذ إن اإلسالم شانه شان أي دين آخر , فال بد أن يمر بمرحلتين : مرحلة اإليمان القلبي    
يم والتقديس , إذ يضر في نشأته إن تعصف به األهواء والجدل وتشتت اآلراء والتصديق والتسل

.ولكن الدين ال بد أن ينتقل المؤمنون به إلى مرحلة ثانية وهي مرحلة النظر العقلي والتي فيها 
بحث ونظر وصياغة فلسفية للعقائد الدينية ويرجع ذلك إلى أن حب االستطالع طبيعي في البشر 

قد وِهبوا االستعداد للنظر العقلي و التفسير الفلسفي تبعًا لقوله تعالى ) وكان  , فالناس جميعاً 
اإلنسان أكثر شيئًا جداًل ( غير أن ظروفًا موضوعية و أحداثًا واقعية تتصل باحتكاك المسلمين 
بأصحاب ديانات أخرى تسلح القوامون عليها بأسلحة الجدل و الفلسفة قد أكرهت فريق من 

 ى أن يدافعوا عن دينهم فنشأ عن ذلك علم الكالم .المسلمين عل
و اآلن نرجع الى تفاصيل مسألة الجبر و االختيار لنستعرض بعض أقطاب هذه الحركة    

 ومدى تأثيرهم على نشأة علم الكالم 
 
 

 المحاضرة السابعة 
 أواًل : الممثلون لمذهب الجبر 

وهو مولى لبني مروان او الحكم وهو من خراسان ويذكر إن أخت  الجعد بن درهم : . أ
الجعد ابن درهم كانت أم مروان بن محمد وال تعرف سنة ومكان مولده ولكن يعرف إنه 
كان يقيم بدمشق , ثم ذهب مؤدبًا ومعلمًا ألبن مروان بن محمد عندما كان هذا األخير 

ي نفي الصفات , فنفي الى البصرة أو واليًا على الجزيرة . ونشر في الجزيرة آراءه ف
الكوفة وفي األخير التقى بجهم بن صفوان ونتيجة آلراءه المتطرفة أمر هشام بن عبد 

 هـ .120الملك خالد القسري بقتله فقتله سنة 
 ويمكن تلخيص آراءه في النقاط الثالث :

  محمد بدمشق , ثم القول بخلق القرآن : إذ يقال إنه أول من تكلم بخلق القرآن من أمة
طلب هناك فهرب , ثم نزل الكوفة فتعلم منه الجهم بن صفوان القول الذي نسب الى 

 الجهمية .
  إنه قال بالتعطيل أي إن الصفات هي نفسها الذات , إذ يقول ابن تيمية أصل فشو البدع

بعد القرون الثالثة من الهجرة و إن كان أصلها في عصر التابعين و أول من حفظ 
مقالة التعطيل في اإلسالم هو الجعد بن درهم , وأخذ عنه الجهم بن صفوان  عنهم

 فنسبت إليه .



  وتختلف المصادر في رأيه حول القدر وحرية اإلرادة , فبينما نجد ابن تيمية وابن نباتة
يؤكدون على أنه من الجبرية و أثر على خلفه الجهل ابن صفان وهذا الرأي ما يجمع 

 إن ثمة نصين قد يدالن على القول بحرية اإلرادة وهما عليه المحدثون نجد 
جاء في كتاب الَفْرق بين الِفَرق للبغدادي ) ثم حدث في زمان المتأخرين من  القول األول : 

الصحابة خالف القدرية في القدر و االستطاعة من معبد الجهني وغيالن الدمشقي و الجعد ابن 
درهم و تبرأ منهم المتأخرون من الصحابة كعبد اهلل بن عمر وجابر بن عبد اهلل و أقرانهم وأوصوا 

 ن ال يسلموا على القدرية وال يصلوا على جنائزهم وال يعودوا مرضاهم ( .أخالفهم بأ
في كتاب التبصير لألسفرائيني وهو بال شك نفس النص أعاله ويؤيد ذلك إن  القول الثاني : 

الرازي حين يعدد الفرق الجبرية ال يذكر معبد الجهني وكذلك وال يشير إليه الشهرستاني ضمن 
 الجبرية .

:  وهو من مولى األزد اليمانية وأصله من بلخ بخراسان وال تعرف سنة ن صفوان ب. الجهم ب
والدته وكل ما يعرف عنه إنه ذهب الى الكوفة و التقى بالجعد بن درهم و أخذ عنه القول بخلق 
القرآن . وقد التحق بالحارث الذي قام بالثورة ضد سلم بن أحوز المازني و لما أخفقت ثورة 

هـ وذلك ألسباب سياسية , أما أهم آراءه 128على يد ابن أحوز المازني سنة  الحارث قتل جهم
 فيمكن إجمالها باآلتي :

* الصفات : نفى جهم الصفات األزلية وقال إن اهلل يعلم الشيء حال خلقه و إال كان لشيء 
مخلوقاته قديمًا مع علمه فتتعدد القدماء , كما نفى جهم عن اهلل الصفات التي تؤدي الى تشبيهه ب

وذلك تبعًا لقوله تعالى ) ليس كمثله شيء ( مثل صفة الكالم ,ولذلك قال إن القرآن مخلوق لقوله 
 تعالى )ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ( 

* إن اإليمان هو المعرفة باهلل فقط و إن الكفر هو الجهل باهلل فقط ومن أتى بالمعرفة ثم جحد 
ال يتبعض أي ال ينقسم الى اعتقاد بالقلب و قول باللسان وعمل  بلسانه لم يكفر . ثم ان اإليمان

بالجوارح , كما ال يتفاضل أهله فال فرق بين إيمان األنبياء و إيمان العامة وهذا القول له مدلول 
سياسي إذ معناه التغاضي عن الحكام وهذا الموقف ينسجم مع كونه جبريًا وهذا ال ينسجم مع 

 ثورته مع الحارث .
ن اهلل وحده وسيبقى وحده واستند في ذلك الى قوله تعالى ) هو األول و اآلخر ( . ولذلك * كا

فإن الجنة و النار وحركات أهليهما ستفنى وتزول حتى ال يكون مع اهلل أبدي غيره وحتى يكون 
 اهلل هو اآلخر .

يس هلل الصفات * كالم اهلل حادث من وجهة نظره قياسًا على قوله بإن صفات اهلل حادثة وبأنه ل
 التي للبشر .

 * إن اهلل ال يرى ال في الدنيا وال في اآلخرة .



* القبح و الحسن العقليان لألشياء و إن األشياء واجبة بالعقل أي إن العقل يعرف حسن األشياء 
 وقبحها قبل ورود الشرائع السماوية .

مقتصرة عليه و اإلنسان ال  * الجبر : إذ إن اهلل خالق جميع ا؟ألفعال و األشياء وصفة الخلق
 حرية وال إرادة له خارج إرادة اهلل . 

 المحاضرة الثامنة
 ثانيًا : الممثلون لمذهب اإلختيار : 

وكان أول من تكلم في القدر وقتل على يد الحجاج لخروجه مع ابن األشعث  أ. معبد الجهني :
, ويرى البعض إنه أخذ القول بالتفويض من رجل من أهل العراق أسلم ثم تنصر و قال آخرون 
إنه أخذ هذا المذهب عن رجل فارسي يسمى سنبويه الذي قتله الحجاج أيضًا , وقد أخذه عنه 

رادة وال يعرف له رأٌي سوى قوله في حرية اإلرادة ويذكر عمر فروخ غيالن الدمشقي في حرية اإل
 في كتابه " تاريخ الفكر العربي " إن معبد الجهني يقول بخلق القرآن .

: يقال إنه كان قبطيًا قدريًا تكلم بالقدر بعد معبد الجهني وقد أخذه هشام بن ب. غيالن الدمشقي 
خصومه مثل ربيعة الرأي وعمر بن عبد العزيز الذي  عبد الملك و قتله ونجد بعض مناقشاته مع

وبخه ثم استدعاه مرة أخرى حين لم يقلع عن مقاالته فتراجع غيالن أمامه وكذلك مناقشاته مع 
األوزاعي أمام هشام قبل قتله . وقد كتب غيالن الى عمر بن عبد العزيز يدعوه فيها إلى التمسك 

ي علمه كما يقول ابن المرتضى في كتابه " المنية واألمل " بالعدل . وكان غيالن زاهدًا ووحيدًا ف
  . 
 
 

 العوامل الداخلية و الخارجية لنشوء 
لقد أشرنا إلى قول طاش كبري زادة إن علم الكالم ظهر في المائة األولى للهجرة على يد     

أن نصحح هذا  المعتزلة وقد رأينا عند حديثنا عن نشوء مذهب الجبر و االختيار هذه المقالة على
الحكم قلياًل فنقول على يد رجال كثيرين من بينهم المعتزلة . وقد أثرت مؤثرات داخلية وخارجية 
في نشوء المباحث العقلية عند المسلمين عامة وعلم الكالم خاصة وقد اختلف الباحثون في 

 آراءهم حول هذه النشأة إلى :
داخلية بحتة وعليه يرى هذا الفريق إن علم يعزو نشوء علم الكالم إلى أسباب  :الرأي األول 

الكالم اإلسالمي نشأ نشأة تلقائية . ويرى أصحاب هذا الرأي إن علم الكالم قد نشأ حول القرآن 
يعنى للدفاع عنه و للبرهان على صحة ما جاء فيه وهي مسألة يكاد ينعقد عليها اإلجماع فإن 

وهو إنه يسلم بمسلمات إيمانية آتية من القرآن و تعاريف علم الكالم السابقة وطبيعة علم الكالم 



الوحي ألكبر دليل على صحة هذه الدعوة . وكذلك يعزو عمر فروخ نشوء علم الكالم الى أسباب 
 داخلية أربعة هي :

ويعني المؤلف به سؤال المسلمين للرسول عن األشياء التي ليس عنها  . الفضول العقلي :1
جواب كاٍف في القرآن مثل السؤال عن الروح وسواها . كما في قوله تعالى ) يسألونك عن الروح 

 قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إال قلياًل (
لعقائد المنزلة مثل اإليمان ومرتكب يقول المؤلف إن مواقف الناس من ا . التشدد في المبادئ :2

الكبيرة تختلف باختالف الظروف االجتماعية والنفسية وهذا أدى الى اختالف اآلراء حول المسائل 
اإليمانية ويضرب مثاًل لذلك بالخوارج البدو , وموقف المرجئة أنصار بني أمية في الشام وموقف 

 المعتزلة وغيرها .
ف هنا يعزو نشوء بعض اآلراء الى مسألة الخالفة وما إذا كان و المؤل . التفكير السياسي :3

منصبًا دنيويًا غرضه إقامة األحكام كما عند الخوارج وأهل السنة أم منصب دينيًا كما هو عند 
 الشيعة .

يدعي المؤلف إن العربي أدرك أسرار بالغة القرآن فأقتنع به سبب هذه  . إقناع غير العرب :4
البالغة وحسن الفهم للقرآن ويدعي أيضًا إن العربي بفطرته أقرب الى التوحيد , ولكن غير 
العرب سواء أسلموا أم لن يسلموا فإن موقفهم كان مختلفًا ولذلك جادل العرب المسلمون في أمور 

 القرآن وعقائده .  
 لمحاضرة التاسعةا

ويعزو نشوء علم الكالم الى أسباب خارجية فقط , وخير ممثل لهذا الرأي الدكتور  الرأي الثاني :
علي سامي النشار في كتابه " نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم " إذ يقول النشار ما نصه ) علم 

المشائية في كثير من أصولها  الكالم إذن كان بحثًا فلسفيًا يختلف اختالفًا بينًا عن تلك الفلسفة
ولكنه كان في جوهره بحثًا ميتافيزيقيًا , كيف نوفق إذن قيام هذا العلم على أسس فلسفية وبين 
قولنا إن اإلسالم حارب الفلسفة ؟ هنا مشكلة بدء الفلسفة اإلسالمية الحقيقية ( , والنتيجة هي 

يقية وقيام تلك المذاهب متأثرة بعوامل  ثمة داع دفع المسلمين الى البحث في المسائل الميتافيز 
 أسباب خارجية :

 . المذاهب الغنوصية الشرقية .4. الفلسفة اليونانية    3. المسيحية    2. اليهودية     1
 وسوف نعرض لهذه العوامل الحقا .    
ولكن ثمة انتقادات كثيرة يمكن توجيهها الى هذين الرأيين حسب قول الدكتور حسام محي   

 الدين اآللوسي : 



إن كل من هذين الرأيين متطرف , والصحيح إن علم الكالم قد تضافرت على نشأته إذ     
على عوامل داخلية وأخرى خارجية وكانت من التداخل بدرجة قد يصعب حقًا فصلها أو التركيز 

 وهـذا هـو الرأي الثالث .واحد منها فقط 
فليس من شك إن التفكير اإلسالمي ال يمكن أن يقومه و يحدده الوضع الداخلي للمسلم فقط     

سواء أردنا بهذا الوضع االجتماعي و الجغرافي أو الثقافي ... الخ , أم أردنا به الوضع العقلي 
ى اآلخرين أي انفتاحه على غير المسلمين . فإن القرآن يعني كونه مغلقًا على نفسه أو منفتحًا عل

نفسه يتحدث عن وجود األمم و اآلراء األجنبية في العالم اإلسالمي حتى زمن الرسول وفي 
الجاهلية في الحجاز , فكيف بك وقد حدثت الفتوحات وسكن المسلمون العراق و الشام وسواها 

 رسية و الهندية و المسيحية و اليهودية وغيرها .من البلدان وفيها مقر لكثير من اآلراء الفا
ومن الجهة األخرى فإن تجريد العرب و المسلمين األوائل من أي أثر في نشوء على الكالم     

وفي إثارة مشكالته هو أمر غير تاريخي و غير طبيعي , فإن العرب و المسلمين األوائل حتى 
قول مهما يكن اإليمان يمألها فهي بال شك قابلة نهاية القرن األول الهجري كانوا بشرًا لهم ع

للنمو الداخلي وكل إنسان البد و أن تلوح في ذهنه أسئلة تتعلق بالكون و الحياة و سواها من 
المشاكل األخرى فضاًل عن إن القرآن حافز قوي للتفكير كما ويتضمن مواقف متعددة تبدو ألول 

و االختيار كما أنه بسبب المتشابه من اآليات  وهلة وحسب الظاهر متضاربة مثل مسألة الجبر
 القرآنية الكريمة تنشأ نزعة عقلية .

وهذا الرأي األخير هو األكثر قبواًل في الوقت الحاضر عند الباحثين نذكر منهم على سبيل    
المثال "كوستاف دوجا " المستشرق األلماني  و جولدتسيهر و الذي أرجع نشأة علم الكالم الى 

 ب التالية :األسبا
 مثل مسألة اإلمامة و الخالفة . األسباب السياسية .1

حيث يدعوا الى التفكير و يقدم حلواًل تبدو في بعض األحيان متضاربة  طبيعة القرآن .2
 في المسائل االعتقادية .

التي يرى المؤلف إنها كانت البذرة األولى الخطيرة التي ظهر  مسألة اإلرادة و الجبر .3
من الرسول و التي يستند الفرقاء المختلفون خولها جميعًا على حولها الجدل منذ ز 

 القرآن .
 لألديان و الفلسفة اليونانية بالخصوص . المؤثرات األجنبية .4
من مذاهب أثينية و أقانيم النصارى وعبدة األصنام و اإللحاد  الرد على أنواع الشرك .5

 الى جميع هذه وحجاج ضدهم . مثل الدهرية , وفي القرآن أشارات
مختار حيث إن القرآن فيه العديد آيات تدل على الجبر و أخرى على أن اإلنسان حر  .6

من اآليات الدالة على حرية اإلنسان ومنها قوله تعالى ) وال نكلف نفسًا إال وسعها 



ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم ال يظلمون ( وأخرى تدل على الخبر ومنها ) ومن 
 اهلل فماله من سبيل ( , ) واهلل خلقكم وما تعلمون (يضلل 

وليس من شك أن الباحث يستطيع ـ دون أن يتطرف ـ أن يرجع مذاهب المسلمين األولى     
حول الجبر و االختيار الى القرآن دون التأثر بمؤثر خارجي , وقد أوضح ماكدونالد في كتابه " 

تنشأ بحسب ضرورة فلسفية للعقل اإلنساني وهذا هو علم الكالم " .. أن مسألة الحرية و الجبر 
 رأي جولدتسيهر .

         
 المحاضرة العاشرة

 األسباب الخارجية لنشأة علم الكالم
 أواًل :األثر اليهودي والمسيحي :ـ

المسلمين باليهودية والمسيحية أمر مسلم به عند معظم الباحثين ,وهنا يجب إن يتجنب الباحث تأثر    
 موقفين متطرفين هما : 

 ـ األول يريد إن يلغي كل أثر مسيحي أو يهودي .1
 ـ واألخر يحاول أن يرجع كل فكرة أسالمية إلى المسيحيين أو اليهود .2
 مسيحيين واليهود من جهة أخرى يمكن أجماله باالتي :وأن االتصال بين المسلمين من جهة وال  

كان المسيحيون واليهود يعيشون بين ظهراني العرب حتى في الحجاز منذ الجاهلية ,وقد ازداد هذا 
االتصال بعد فتح العراق والشام ومصر وبالد فارس وغيرها . وقد وصل تأثير المعتقدات واألفكار الدينية 

المسلمين ,الن كثيرًا منهم أسلموا ظاهريًا وتمسكوا بآرائهم باطنياً  , كما أن اليهودية والمسيحية إلى 
االنتقال من دين إلى دين ال يلغي جذور االعتقادات األولى ,ولذلك فان مسائل الكالم والجدل عند 

تاب المسيحيين أو اليهود انتقلت معهم بعد إسالمهم , يضاف إلى ذلك أن اإلسالم كان يقبل بقاء أهل الك
 على اعتقادهم إذا ما دفعوا الجزية . 

أما طرق وصول أفكار هؤالء إلى المسلمين فهي االتصال اشخصي وعن طريق المناقشات ,سواء   
كانت بحضور الخلفاء أو بين أصحاب الديانتين على نطاق خاص ,كما أن بعض المسيحيين كانوا كتابًا 

الده سرجيوس والشاعر األخطل وتيودور أبو قرة لدى الحكام األمويين ,ومنهم يوحنا الدمشقي وو 
 والبطريارك تيموثي وغيرهم ,ويذكر أن يوحنا الدمشقي قد ألف كتابًا سماه )مناقشة بين مسيحي وعربي (.

ومع أن أبا ريدة قد أوضح إن الكتاب ألف باليونانية فليس من المحتمل أن المسلمين قرأؤه , أقول مع     
تأثروا بيوحنا هذا عن طريق المشافهة , بدليل أن صيغته هي : إذا قال لك العربي  هذا فإن المسلمين البد

اإلسالمي إال أنه يمكن اقتراح النقاط التالية على أغلب االحتمال ال اليقين , وعلى سبيل المثال ال الحصر 
 : 



ومحاولة القول بأنها هي ذاته كرد فعل على  مسألة البحث في قدم الصفات أو حدوثها عند متكلمينا .1
فكرة األقانيم , بينما تظهر فكرة قدم الصفات التي هي ليست نفس الذات كبديل وشبيه لفكرة األقانيم 

 وكذلك القول بصفات فعل وصفات ذات , ومسألة خلق القرآن .
مسألة حرية اإلرادة : يقول دي بور : كان النصارى الشرقيون يكادون جميعًا يقولون باالختيار ,  .2

ويشير المؤرخون إلى تيودور أبي قرة ويوحنا الدمشقي كمعاصرين للمسلمين كانا يقوالن بحرية اإلرادة 
األصل المسيحي , كما أن أوغسطين وبالجيوس يقولون بها , وقد سبقت إشارة مؤرخينا القدماء إلى 

 و اليهودي لها .
قول المرجئة بأن للعذاب و النار في اآلخرة نهاية : إن هذا القول هو قول آباء الكنيسة الشرقية ,  .3

وكان يقول به أوريجيون وتيودرو الطرطوسي وتيودور المصيصي وهذا قول يعارض رأي الكنيسة 
 الغربية التي ترى خلود عذاب النار .

 ناقشة المنطقية .عنهم أخذوا فن الم .4
 هذا باإلضافة إلى تشابه آراء يوحنا مع معظم آراء المعتزلة كما سبق وذكرت . .5
وال يستطيع الباحث أن يغفل هذا التشابه بين فكرة الغالة عن علي بن أبي طالب )ع( وبين المسيح  .6

 كما نجده عند المسيحيين .
المسيح وفكرة المهدي البد أن تكون ذات  فإن فكرة ألوهية علي ورجعته وقيامه بمعجزات تشبه معجزات

أثر مسيحي إلى جانب اآلثار األخرى , باإلضافة إلى تأثير المسيحية في التصوف خصوصا فكرة الحب 
, وكذلك يعزو البعض التشبيه عند بعض المشبهة و الحلولية ... الخ إلى التأثير المسيحي , وكذلك فعل 

 كتب الفرق .    مؤرخونا القدامى كما نجد ذلك في معظم
 األثر اليهودي :

أثر اليهود على العرب في الجاهلية الختالطهم بهم ,فنجد أن كثيرًا من شعر أمية أبن الصلت وزيد بن    
عدي في أصل العالم وسواه وفي ذكر اهلل والجنة والنار مستمد من التوراة .وال شك أن لليهود أثرهم في 

نشوء بعض مسائل علم الكالم ,آذ ظهر فيهم من المتكلمين أبو  زمن الرسول , كما كان لهم األثر في
سعيد الفيومي , ومن الفالسفة اليهود موسى بن ميمون وقد كان لهؤالء وغيرهم أثر في علم الكالم 

 اإلسالمي سواء عن طريق مجادالتهم أو كتبهم النقدية .ويمكن إجمال األثر اليهودي باالتي :
 ول ومجادلة المسلمين لهم حول هذه المسالة .. عدم اعترافهم بنوة الرس1
 . إنكارهم لنبوة المسيح واعتراف القران بها .2
. التوراة زاخرة بالتشبيهات الجسمانية هلل ,لذلك أرجع كثير من مؤرخي علم الكالم القدامي أصل مذهب 3

 التجسيم والتشبيه عند المسلمين إلى اليهود .



الجعد بن درهم هو أول من قال بخلق القران وأنه أخذه عن ابان بن . القول بخلق القران : يقال أن 4
سمعان وهذا أخذه عن طالوت بن أخت أعصم اليهودي أو ) لبيد ابن األعصم ( عدو النبي )ص( الذي 

 كان يقول بخلق التوراة 
 
 األثر الفارسي :.

 الفارسية وقد  (1)مبكر هي الغنوصية من جملة المؤثرات التي لعبت دورا في مسارب الفكر اإلسالمي ومنذ وقت   
أبان مجموعة من الباحثين أثر الغنوصية في التصوف اإلسالمي وكذلك في علم الكالم إذا دفعت أقوالهم و 

 آراءهم
المعتزلة للدفاع عن الدين اإلسالمي وفق المنهج العقلي ودفعت بني خلفاء بني العباس الى ترجمة علوم  

هج العقلي ليقف اتجاه التيار الذوقي الصوفي المتأثر بالغنوصية وقد أشار دي اليونان القائمة على المن
بور الى إن الديانة الفارسية أثرت في المجادالت الكالمية عن طريق الديانة المانوية و الفرق الغنوصية 

زمان أي الدهر و أثر مذهب الزروانية أو الدهرية , بجانب المذهب اإلثنينية , ألنه ألغى الثنائية واعتبر ال
هو المبدأ األول وصار هذا المذهب مذهبًا دينيًا يجاهر به في عهد الملك الفارسي يزدة جرد الفارسي 

 واعتبره المتكلمون الحادًا و أنكره . 
وقد أشار الباحثون الى دور مدرسة جنديسابور المختلطة بآثار غنوصية و اليونانية في حركة     

سواء قبل أو بعد الفتح اإلسالمي , ومعنى هذا الكالم إن الفكر اليوناني انتقل الترجمة والحركة العلمية 
 الى المسلمين وهو مشبع بروح الزرادشتية و المذاهب الفارسية األخرى . 

وقد عالج د.علي سامي النشار في كتابه نشأة الفكر الفلسفي اإلسالمي أثر الغنوصية بالتفصيل وهو     
يني التقى مع المانوية في  مدرسة جنديسابور وحمل المسلمون هذا الغنوص أي يرى إن الغنوص االفلوط

الطريقة و أثر في عدد من الفرق وخصوصًا الباطنية و الغالة و القرامطة فطاردهم المهدي العباسي و 
 خصوصًا الزنادقة منهم من أمثال ابن المقفع وعبد الكريم ابن العوجاء وغيرهم .

ن المتتبع للحركة الفكرية لإلسالم في العصور األولى وخصوصًا كما تظهر في مجادالت بين اإلمام      وا 
الصادق )ع( والعالف و النظام و هشام بن الحكم و الكندي وغيرهم وبين بعض الزنادقة الغنوصيين تظهر 

نوصية الفارسية ومما له داللة بجالء إن شغلهم الشاغل كان الرد على المانوية و أتباعها من المذاهب الغ
على عظم تأثير هذه التيارات في الفكر اإلسالمي إننا يندر أن نجد كتابًا من كتب العقائد والكالم ليس فيها 

 ذكرًا لفرق المرقونية و المانوية و غيرهما من المذاهب اإلثنينية الغنوصية . 
 
   

                                                           
(1)

 (  وهي تعني المعرفة ويقصد بها المعرفة الباطنية  Gnosticismالغنوصية هي الترجمة الحرفية لكلمة )  



 الحادية عشرة المحاضرة
 األثر الهندي :        

. إذ إن أهم مواضع الخالف بين  (2), والبوذية(1)كان لإلسالم مع ديانات الهند وخصوصًا البرهمية    
البراهمة و المسلمين تتعلق بتناسخ األرواح و إنكار النبوات , إذا إن التناسخ عالمة للدين الهندي ومعناه 

آخر حتى تصل في رحلتها هذه الى  إن األرواح ال تموت وال تفنى بل هي باقية أزلية تنتقل من بدن الى
الكمال األعلى و االتصال باإلله , وربطوا الثواب و العقاب أو الجنة والنار بنظرية التناسخ فقالوا : إن 
الغرض من جهنم تمييز الخير من الشر و العلم من الجهل , فاألرواح الشريرة تتردى في النبات و 

 الثواب فتنجو من الشدة وتترقى الى ما هو أرقى .خشاش الطير ومرذول الهوام الى أن تستحق 
هذه عقيدة التناسخ لدى البراهمة كما عرفها عنهم المتكلمون كما عرفوا إن الروح قد تنتقل من جسم     

 الى جسم إنسان آخر فيسمى هذا نسخًا أو الى حيوان فيسمى مسخًا أما إن كان الى نبات فهو الرسخ .
اسخ الى بعض المسلمين فقال بها احمد بن خابط فتبرأ المعتزلة منه , كما وقد تسللت عقيدة التن    

 نسبت الى أبي مسلم الخراساني و القرامطة ومحمد بن زكريا الرازي .
أما الموضع الثاني للمجابهة بين المسلم و البراهمة هو إنكارهم النبوات , ذلك إن الرسول إذا كان     

ذا كان يأتي بما يخالف العقول فكيف ينزل اهلل يأتي بما يوافق العقول فقد است غني بالعقل عن الرسول , وا 
أحكامًا تخالف المعقول , وعادتًا ما تأتي الرسل بما يخالف العقول كإن توجب الصالة و الصيام و الحج 
 في أوقات معلومة وهذا ما ال يوجبه العقل , أن تبيح ما يحضره العقل كذبح البهائم فكيف يجب بالسمع

 ما يكره بالعقل .     
نما امتد الى الجانب اإلجتماعي , إذ      ولم يكن الخالف بين المسلمين و البراهمة عقائديًا حسب وا 

يجعلون طبقة البراهمة من رجال الدين أعلى الطبقات وهي مخلوقة من رأس اإلله , تليهم طبقة الكشتريا 
طبقة الشودرا إذ ال يحق لفرد منهم مثال أن يتزوج من  وهم المحاربون و الحكام ثم طبقة الويشيا و أخيرا

                                                           
(1)

دين البراهمة هو الدين المعروف بالهندوكية ،وكتابهم المقدس هو )الفيدا(وهو لم يوضع من قبل شخص   

معين ، وهو يعبر عن تراث األمة الهندية بشكل عام . والفيدا اربع كتب دينية اولها )ريج فيدا( ويشمل ابتهاالت 

لاللهة وعلى راسهم االله )اندرا( ،وثانيها )ياجور فيدا(ويشمل عبارات نثرية يتلوها الرهبان عند تقديم  واناشيد

القرابين ،وثالثها )سما فيدا (وهي اناشيد تقال في الصلوات ، ورابعها مقاالت في السحر والخرافة . واهم 

بالحياة االجتماعية للهنود بشكل مباشر ،و عقائدهم تناسخ االرواح والقول بوحدة الوجود .وهذا الدين مرتبط 

ـ طبقة البراهمة وتشمل رجال الدين وهم خلقوا 1يتضح هذا االرتباط من خالل تقسيم المجتمع الى طبقات هي :

ـ طبقة الويشيا 3اإلله .  ـ وطبقة الكشتريا وتشمل الحكام والمحاربين وهؤالء خلقوا من ذراع2من فم اإلله . 

ـ طبقة الشوردا وتشمل اهل الحرف البسيطة 4راع وخلقوا من فخذ االله . وتشمل التجار والز

 وخلقوا منرجل اإلله         
(2)

البوذية دين ظهر في الهند كرد فعل لنظام الطبقي لدى الهندوكية , وهذا الدين يعود لبوذا   

لدين الهندوكية وإن واسمه ) سنيدهارنا ( من قبيلة ساكيا من الطبقة الكشترية أي إن البوذية تطور 

البوذية هي فلسفة حياة وليست عقيدة دينية إذا إنها تقدم تفسيرات عن االلوهية و أصل الحياة 

 والمصير , وكانوا يسمون بالسمنية .   



طبقة أعلى أو أن يرتقى الى طبقة أعلى , فجاء اإلسالم وخالفهم في ذلك و ألغى التمييز الطبقي ليقرر 
 سواسية الناس .

وجود أما مواجهة اإلسالم للبوذية فكانت لموقفين : األول : موقف ) الالأدرية ( لديهم اتجاه االعتقاد ب    
اهلل . الثاني : المعرفة عندهم ال تتجاوز اإلحساس ومن ثم فإنهم ينكرون ما هو وراء عالم الشهادة , 
وغني عن البيان إن المعرفة اليقينية لدى المسلمين ليست حسية و إنما هي عقلية وسمعية عن طريق 

أو اآلخرة وغيرها من الوحي . وال شك إن الموضوعيين مرتبطين معًا إذ ال سبيل الى معرفة اهلل 
 موضوعات عالم الغيب إال عن طريق السمع و العقل و ليس عن طريق الحس . 

 الخالصة : 
من العرض السابق للمواجهة الفكرية بين اإلسالم وسائر األديان يتبين لنا كيف انبثقت موضوعات     

وضوعات تتعلق بالتنزيل و التشبيه عقائدية في اإلسالم ., فقد لزم عن المواجهة بين اليهودية و اإلسالم م
و بامكان نسخ الشرائع وعصمة األنبياء . و بين المسيحية و اإلسالم دارت موضوعات تتعلق بالكلمة أو 
الكالم ألإللهي و خلق القرآن وأبحاث تتعلق بصلة الصفات بالذات وغيرها من الموضوعات األخرى , 

 (1)لق بالرد على الثنائية في ديانات الفرس من زرادشتيةوظهرت الجوانب الميتافيزيقية وخصوصًا ما يتع
وغيرها فضاًل عن المباحث األخالقية وخصوصًا المتعلقة بأصل الشر وكذلك انبثق  (3)ومزدكية (2)ومانوية

 القول بالعقل ونظرية اللطف االلهي و الصالح و األصلح لدى المعتزلة
ودافع المسلمون عن النبوات و أنكرو التناسخ و أقروا المساواة وبحثوا في مصادر المعرفة ليواجهوا  

 ديانات الهند .
ولم يكن خالف اإلسالم مع األديان األخرى عقائديًا متعلقًا باإللهيات فحسب و إنما شمل جوانب     

 لطبيعي .  أخالقية و اجتماعية و أبحاث تتصل بنظرية المعرفة و العلم ا
 
 

                                                           
(1)

وسميت بهذا اإلسم نسبة الى زرادشت المبشر بهذا الدين وهو رجل عاش في النصف األخير   

ي أذربيجان وهو حسب قول الشهرستاني ممن لهم شبهة كتاب و من القرن السادس فبل الميالد ف

يسمون بالمجوس نسبة الى قبيلة المجوس وسموا أيضا بعبدة النار نسبة الى مظهر عبادتهم الذي 

يتم في بيوت النار وكذلك سميت بالثنوية نسبة لقولهم بإلهين اثنين هما النور و الظلمة و الشر و 

 ) أوستا (   الخير . وكتابهم المقدس هو
(2)

نسبة الى ماني ابن فاتك ظهر بأذربيجان في القرن الثالث الميالدي وانتقل الى بابل ودرس   

زرادشت وقرأ العهين القديم و الجديد فجاءت ديانته خليط من الزرادشتية و المسيحية و اليهودية 

 م . 672, وقد قتله بهرام عام 
(3)

الملك الفارسي وقتل في عهد ابنه كسرى أنو شروان أي  نسبة الى مزدك الذي ظهر أيام قباز  

في أواخر القرن الخامس و بدايات القرن السادس الميالدي وهذه الديانو جاءت كثورة اجتماعية 

 على الطبقية الزرادشتية .



 
 

 المحاضرة الثانية عشرة
 وجوب معرفة أصول الدين 

إن معرفة خالق الكون وصفاته و أفعاله , أمر يوجبه العقل و النقل , والُعْمدة في إثبات ذلك     
هو األدلة العقلية , وأما النقلية فنذكرها من باب االستئناس و التأييد وزيادة البصيرة , إذ يستحيل 

ث واألشاعرة ,ألن أن يكون الدافع الى وجوب المعرفة هو النقل دون العقل , كما زعم أهل الحدي
 النقل قبل المعرفة , ال ُحجية فيه أصاًل , فكيف يكون دافعًا وموجبًا للمعرفة ؟

 . األدلة العقلية 1 
الدليل األول : لزوم شكر المنعم : إن للعقل النظري أحكامًا يحكم بها على االشياء من 

, أي بالنظر الى ذواتها وماهيتها فقط , وبغض النظر عن مالحظة أي  مالحظاتها بما هي هي
 مصلحة شخصية أو نوعية قد تصاحبها , يدرك ذلك كل الناس مهما اختلفت بيئاتهم و أفكارهم .

فمن تلك , حكم العقل بلزوم شكر معطي النعمة , وثنائه على ما أواله من معروف ومجازاته     
لطف . وال يكون هذا الشكر ملبيًا لذاك النداء الفطري , إال إذا كان على ما أظهره من تودد وت

ال فلو كان دون مقامه لم يكن شكرًا , بل ربما ُعّد إهانة و استخفافًا   بما يناسب حال المشكور , وا 
, وعلى هذا , فالبد من معرفة المنعم تمام المعرفة, ثم أداء شكره بما يناسب شأنه ومقامه , إذا 

 ذلك , فأعلم : اتضح لك
أننا نرى في الوجود حولنا , وفي أنفسنا , من أسباب تيسير الحياة وتوفير المعاش , ما ال     

يعد وال يحصى , وهذه كلها خيرات ونعم أنعمها علينا منعم كريم , فتوجب عقولنا علينا شكر 
قع هناك إجحاف منعمها ومفيضها , ولكن الشكر ال يكون إال بما يناسب حال المنعم , لئال ي

وتقصير في شكره ـ وهو قبيح مذموم ـ فنبحث ـ إذن ـ عنه بالتأمل و التفكر , والنظر و اإلستدالل 
 لنعرفه بما أمكن , بجماله وعظمته وجالله , فنؤدي شكره قدر طاقتنا و الميسور لنا .
فع كل إنسان الدليل الثاني : لزوم دفع الضرر : من جملة ما يحكم به العقل الفطري , لزوم د

جميع أنواع الضرر و األلم و األذى عن نفسه , مادية كانت أم نفسية , ويقبح كل اإلنسان أن 
يترك نفسه فريسة العذاب , وأسيرة الضياع , وهو يجد لها مخلصًا ومهربًا , ويملك قدرة وطاقة 

 ينجو بها الى هناء الراحة وجنة الطمأنينة و السعادة .
يبلغ أوان إدراكه وتفتح وعيه , يرى المجتمعات البشرية التي يعيش فيها ـ و االنسان عندما     

وفيها أهل الصالح و التعقل و الدراية ـ تتخبط باآلراء المتناقضة و المذاهب المختلفة , وكل 
طائفة من الناس تدعو الى مذهبها وترى أن فيه النجاة و السعادة , وتحذر من مخالفته وترى فيه 

 قاوة . الهالك و الش



وفي خضم هذه األجواء , يقف االنسان مرعوبا في نفسه , مضطربا في باطنه , وليس     
أمامه إال أن يسلك طريقًا يؤمن له النجاة ـ كما يدفعه إليه عقله ـ دفعًا لهذا الخوف و األلم و 

 النفسانيين : 
دعاويها فإن كاًل منها  فإما أن يعتقد بجميع المذاهب , ولكنه مستحيل , ألنها متناقضة في    

يبطل اآلخر ويخطؤه , فال بد له ـ إذن ـ أن يختار أحدها . فهذا الذي يختاره , إما أن يختاره عن 
هوى وتقليد ومتابعة عمياء للغير , فإنه حينذاك لن ينجو مما كان فيه من حاالت الخوف و 

رهان واضح وقاطع لكل شك اإلضطراب و العذاب النفسي . و إما أن يختاره عن دليل مقنع , وب
وريبة , فعند ذاك يندفع عنه خوفه , ويزول ألمه , ويأمن في أجواء العقائد المتضاربة , وهو 

 المتعين .
ومن هنا يظهر أن العقل كما يلزم اإلنسان بالمعرفة , يلزمه أيضًا بأن تكون عن دليل     

 وبرهان يقيني , العن تقليد ومتابعة عشوائية .
الث : المعرفة ضرورة فكرية : إن في هذا الكون , وهذه الحياة التي يحياها اإلنسان , الدليل الث

ظواهر طبيعية مختلفة : ففي السماء نجوم وكواكب ونيازك , وفي الجو سحاب ورعد وبرق وطر 
, وعلى األرض جبال و أدغال و أنهار وبحار , وفيها الطيور و السباع الحيتان و البشر , 

 الة تغير وتبدل , ونمو ورفاه .والجميع في ح
ومن بين جميع هذه الموجودات يبرز اإلنسان كموجود متميز , ذي قوة عاقلة مفكرة , يعمل     

ويكدح ويناضل ألجل البقاء , ويموت ويولد مثله , وعندما يبدأ االنسان بوعي ذاته ووجوده , 
في باطن نفسه أسئلة تطالبه بإلحاح ويجد نفسه واقعًا بين جميع هذه المتغيرات الكونية , تختلج 

 شديد بالجواب عنها , بحيث ال يمكنه أن يمر عليها بال أكتراث , وهي : 
 . والى أين أذهب ؟3. ولماذا أتيت ؟     2. من أين أتيت ؟    1

فهو يتساءل في السؤال األول عن مبدأ الوجود , وجوابه بإثبات الخالق ووحدانيته , ويتساءل     
ني عن الغاية من خلقه , وجوابه بإثبات حكمة الخالق , وبعث الرسل بالتكاليف و الشرائع في الثا

, ويتساءل في الثالث عن النهاية التي يؤول اليها بعد موته , وجوابه بإثبات المعاد و العالم 
األخروي . وهذه األسئلة تطرحها النفس البشرية من صميمها , من دون اختصاص بطائفة من 

 , وفي جميع الظروف البيئية و االجتماعية , وجوابها يشكل لب المعارف العقائدية .البشر 
 المحاضرة الثالثة عشرة2

 . األدلة النقلية : وتنقسم الى :
القسم األول : اآليات الحاثة على التفكر : اآليات الواردة في الحث على التأمل و التفكر , 
تهدف الى بيان الطرق و الوسائل التي توقظ عقل اإلنسان وفطرته , ويتنبه بها الى الحقائق و 
المعارف التي يتساءل عنها , ويتطلب جوابها , وهذه اآليات تدعو االنسان الى التفكر في 



آيات آفاقية : وهي تعم  -اهر الخلق و الكون المحيط به , التي قسمها القران الى قسمين :ظو 
كل ما يحيط باالنسان من مظاهر الوجود إن في األرض أو في السماء  . و آيات أْنُفسية : وهي 

 المتجلية في خلقة االنسان العجيبة على جميع األصعدة بدنه وجسمه وروحه ومعنوياته .
و  سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي أنفسهم , حتى يتبين لهم أنه الحق  اهلل تعالى : قال     

 االيات اآلمرة بالتفكر و الحاثة عليه كثيرة , نذكر منها :
) قل انظروا ماذا في السماوات و األرض ... ( : ففي هذه اآلية يأمر اهلل . قوله تعالى : 1

أنظروا ماذا في السماوات و األرض من المخلوقات المختلفة تعالى نبيه بأن ينذر الناس بقوله : 
عجيبين , والتي تشكل كل واحدة منها , فضاًل  المتنوعة البديعة , وما يسودها من نظم وانضباط

عن مجموعها المنسجم المتناسق , آيٌة تدعوا الى االيمان بالصانع ووحدانيته وعلمه وقدرته 
 وحكمته .

يتفكروا في أنفسهم ما خلق اهلل السموات و األرض وما بينهما إال بالحق  . قوله تعالى : ) أولم2
وأجل مسمى ..( وقوله : ) انفسهم ( , إما ظرف , والمعنى هو : أولم يتفكروا في حال الخلوة , 
ألن في تلك الحال يتمكن االنسان من نفسه , ويحضره ذهنه , ويستجمع طاقاته الفكرية .أو 

المعنى : أولم يتفكرو في أمر أنفسهم كيف هي مخلوقة , وما فيها من الدقة متعلق التفكر فيكون 
و اإلحكام في البنيان و االنسجام بين أعضاء البدن وخالياه و أنسجته , التي لما تزل أسرارها 

 تتجلى مع تقدم العلوم وتطورها .
تحث على التفكر , وتؤكد وقوله : )بالحق( , أي لغاية وهدف , ال باطاًل وعبثًا . فهذه اآلية     

على ضرورة التدبر في خلق اهلل تعالى وصنعه , وتقول إن هذا التفكر يوصل االنسان الى إدراك 
 حكمة اهلل تعالى , وانتهاء الوجود إليه تعالى .

. قوله تعالى : :  قل سيروا في األرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم اهلل ينشئ النشأة اآلخرة , 3
ل شيء قدير ( , قال العالمة الطباطبائي )رحمه اهلل ( : ) اآلية أمر النبي )ص( إن اهلل على ك

أن يخاطبهم بما يتم به الحجة عليهم , فيرشدهم الى السير في األرض لينظروا الى كيفية بدء 
الخلق و إنشائهم على اختالف طبائعهم وتفاوت ألوانهم و أشكالهم , من غير مثال سابق , 

ي عددهم , ففيه داللة على عدم التحديد في القدرة اإللهية , فهو ينشأ النشأة وحصر أو تحديد ف
 اآلخرة , كما أنشأ النشأة األولى ( 

. قوله تعالى : ) أفال ينظرون الى اإلبل كيف خلقت * والى السماء كيف رفعت * و الى 4
ت الحث الجبال كيف نصبت * والى األرض كيف سطحت (, فهنا إنك تالحظ في هذه اآليا

على النظر و التأمل في العالمات و الظواهر التي ذكرتها , لما فيها من الداللة على ربوبية اهلل 
تعالى وتدبيره لهذا الكون , المقتضي للزوم اتخاذه ربًا وعبادته وحده . ومن المعلوم أن مجرد 

نما المطلوب مشاهدة تفكر وتدبر , تتعقبها مع رفة كونية بمنشئ المشاهدة ليس هو المطلوب , وا 



هذه الظواهر ومدبرها , وهو ما يسمى عند الفالسفة االسالميين بـ ) االستدالل اآّليوي ( وهو 
 االستدالل باآلية على ذيها , وباألثر على مؤثره 

القسم الثاني : اآليات الحاثة على كون المعرفة العقائدية عن دليل : جاء في الذكر الحكيم جملة 
ذم وتقبح ما ذهب اليه الكفار من اعتناق العقائد الباطلة , ومستندها في هذا من اآليات التي ت

الذم , سلوكهم ذلك الطريق بال بينة وال برهان , بل متابعة عمياء آلبائهم , أو استسالمًا لبعض 
الظنون و األوهام , وتناقشهم فيما ذهبوا إليه , مطالبة إياهم بالدليل اليقيني عليه . وهذا 

ال  بمجموعه يكشف عن أنه تعالى ال يرى أية قيمة أو عذر لإلعتقاد عن تقليد وتبعية وظن , وا 
لكان الكفار معذوربن , ولما استحقوا ذمه تعالى , بل المسلك الوحيد الذي يرتضيه اهلل تعالى , 
 ويعذر سالكه , هو استناد معتقداته ـ أيا ما كانت ـ الى الدليل القطعي و البرهان العلمي , وما
ذاك إال ألن هذا المسلك هو الموصل الى الحق يقينًا , وما سواه مسالك متعرجة تنحرف 

 باإلنسان عن جادة الصواب .
 ومن اآليات الواردة في هذا المقام :    

أ. قوله تعالى : ) قل أرأيتم ما تدعون من دون اهلل * أروني ماذا خلقوا من األرض * أم لهم 
بكتاب من قبل هذا * أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ( فاآلية  شرك في السموات * أئتوني

 تناقش المشركين في عقيدتهم بوجود آلهة غير اهلل , بأنه ما هو دليلكم على هذه العقيدة ؟ 
 هل لتلك اآللهة آثار في األرض , ومخلوقات تقوم بتدبير شؤونها ؟ -
يزة عن سائر النظم الكونية تختص بتدبيرها أم لتلك اآللهة ظواهر في السماء و األفالك , متم -
 ؟
 أم هل جاء ذكر هذه اآللهة في كتاب سماوي سابق , يدل على ألوهيتها ولزوم عبادتها ؟ -
 أم هل عندكم دليل علمي آخر يوجب اليقين بألوهيتها ؟ -

ال فهو منحرف  , وعذره      غير إن من يعتقد بعقيدة ما , البد أن يكون له دليل عليها , وا 
مقبول , وكالمه غير مسموع . قال الخطيب البغدادي : ) و األثارة و األثرة راجعان في المعنى 
الى شيء واحد , وهو ما ُأثر من كتب األولين , وكذلك سبيل من أدعى علمًا أو حقًا من حقوق 

ال فال سبيل األمالك , أن يقيم دون اإلقرار برهانًا , إما شهادة ذوي عدل أو كتابًا غير مموه , و  ا 
 الى تصديقه ( .

ب. قوله تعالى ) ما لكم كيف تحكمون * أفال تذكرون * أم لكم سلطان مبين * فأتوا بكتابكم إن 
كنتم صادقين ( , هذه اآلية واردة في الرد على المشركين الذين أشركوا باهلل تعالى خلقه , وجعلوا 

(َأْم َخَلْقَنا  149ْفِتِهْم َأِلَربَِّك اْلَبَناُت َوَلُهْم اْلَبُنوَن )َفاْستَ له البنات سبحانه , فجاءت بعد قوله تعالى : 
نَُّهْم َلَكاِذُبوَن  151(َأاَل ِإنَُّهْم ِمْن ِإْفِكِهْم َلَيُقوُلوَن ) 150اْلَماَلِئَكَة ِإَناثًا َوُهْم َشاِهُدوَن ) (َوَلَد اللَُّه َواِ 

( ثم بعد إن ذكر معتقداتهم األثيمة و اآلفكة هذه طالبهم  (َأاْصَطَفى اْلَبَناِت َعَلى اْلَبِنينَ  152)



بالدليل عليها , إذ ال يمكن ـ بالفطرة و الوجدان ـ قبول أية مزعمة وعقيدة إال بعد إقامة الدليل 
 المحكم المبين الذي ال يقبل الريب عليها 

له : ما لكم كيف ومن هذا المنطلق , يوبخهم على هذا المسلك العشوائي الذي انتهجوه بقو     
تحكمون * أفال تذكرون (, أي أفال تتعظون فتنتهون عن مثل هذا القول . ثم يطالبهم بالبرهان 
عليه , بصورة االستفهام اإلنكاري , أعني متضمنًا إنكار أن يكون لهم أي برهان , فيقول : ) أم 

 لكم سلطان مبين ( , أي حجة بينة على ما تقولون وتدعون .
ابكم إن كنتم صادقين ( , أي فإن كانت لكم حجة بينة فأتوا بكتبكم التي دونت فيها ) فأتوا بكت

أدلتكم وبراهينكم على ما تعتقدونه , فاآليات ـ إذن ـ تحاور من منطلق وأساس فطري , وهو لزوم 
ال فال قيمة لتلك العقيدة في  إستناد كل دعوى ومعتقد الى برهان بّين ومقنع , يدعمه ويصدقه , وا 

وق العقالء , بل ليست هي إال أفك وافتراء ليس وراءه إال أهواء نفسانية , وأغراض شخصية س
 دنيوية .

ج. قوله تعالى : ) وما يتبع أكثرهم إال الظّن و إن الظن ال يغني من شيئًا * إن اهلل عليم بما 
فاسدة و إن الظن  يفعلون ( , أي ما يتبع أكثر الناس فيما يعتقدونه إال ظنًا مستندًا الى خياالت

 ال يغني من االعتقاد الحق شيئًا .
وفي قوله تعالى : ) إن اهلل عليم بما يفعلون ( وعيٌد على اتباعهم الظن و إعراضهم عن    

 البرهان المفيد لليقين وطمأنينة النفس . وغير ذلك من اآليات .   
 
 

 المحاضرة الرابعة عشرة 
 ألُحسن والُقبح الَعقليين

 
دة التحسين والتقبيح العقليين بال المفكرين منذ العصور األولى ولحد اآلن وذلك شغلت قاع

الرتباطها بعلم الكالم واألخالق والفقه وأصوله , فمثاًل الباحث في علم الكالم يبحث عن أفعال 
اهلل تعالى من حيث الجواز واالمتناع أي ما يجوز عليه أن يفعل كبعث الرسل وماال يجوز 

 ذب المعجزة , إذ يتخذ الحسن القبح أساسًا لقضائه وحكمه في هذه المسائل وغيرها .كإتيان الكا
كما أن الباحث في األخالق حينما يتناول القيم اإلنسانية بالبحث فأنه يتعرض إلى تلك القاعدة 

 بأخذ ما يحّسنه العقل أساسًا للقيم , وما يقّبحه العقل أساسًا للرذائل , فال غنى له عنهما . 
 الباحث في أصول الفقه يخوض في غمار تلك القاعدة في أكثر مباحثه .و 



ن المتكلمين من المسلمين قد خاضوا ِغمار هذه القاعدة , وبحثوا فيها بحثًا مبسوطًا عّجت بها  وا 
الكتب الكالمية , ولكن هذه القاعدة لها جذور تاريخية ترجع إلى عصر اليونان إذ قسموا الحكمة 

 ( وعملي نظريإلى قسمين )
 وقالوا إن ما يدركه اإلنسان على قسمين :

 يدرك اإلنسان ما من شانه أن ُيعلم , مثل وجود اهلل ووجود العقل ...الخ .1
 يدرك اإلنسان ما من شانه أن ُيعمل , كقولنا العدل حسن والظلم قبيح . .2

 وقالوا إن الذي يعمل يكون على ثالثة أقسام  :
 إما راجع إلى سياسة المدن وتدبير المجتمع .   - أ
دارة تدبير المنزل واألسرة . - ب  إما راجع إلى سياسة وا 
 أو راجع إلى األخالق والقيم الجمالية التي يجب أن يتخلق بها اإلنسان .  - ت

فاليونان وطـّنوا هذه القاعدة ضمن المبحث األخير من الجانب العملي وهو األخالقي فحكموا 
 سنها وقبحها .العقل في ح

ولكن المسلمين َنحوا بهذه القاعدة منحى آخر وهو التعرف على أفعاله تبارك وتعالى ومعرفة ما 
يجوز عليه عند العقل عما ال يجوز , فكان التوحيد والعدل هي المهمة األولى للمفكرين المسلمين 

. 
تام في علم الكالم , لذلك أن إننا نالحظ أن مبحث التوحيد بمراتبه والعدل قد استأثر باالهتمام ال

( , إذ قالوا بأن اهلل عادل حكيم وفعله ينافي بالعدليةفرق مهمة مثل المعتزلة والشيعة ُسموا )
العبث , والعدل يقابل الظلم وهو عادل ال يجور وان هذه الصفات واألفعال تعرف بالعقل , ولكن 

 األشاعرة وأهل الحديث لم يرتضوا بذلك . 
مسألة الحسن والقبح قد حازت على جدارة أهلتها لحل رموز كثير من المسائل وهذا يؤكد أن 

  -الكالمية المبتنية على أساس هذه القاعدة أهمها :
 لزوم معرفته تعالى عقاًل . .1
 وجوب تنزيه فعله عن العبث . .2
 لزوم تكليف العباد . .3
 لزوم بعث األنبياء . .4
 لزوم النظر في برهان مّدعي النبوة .  .5
 ق مدعي النبوة .العلم بصد .6
 الخاتمية واستمرار احكام الشريعة.  .7
 ثبات االصول االخالقية ودوامها . .8
 لزوم الحكمة في البالء والمصائب . .9



 .اهلل عادل ال يجور .10
نكارهما مساوق  هذه عشر مسائل كالمية يعتمد أثباتها على اإليمان بالحسن والقبح العقليين وا 

 المترتبة عليها .للشك في جميع هذه المسائل 
 المحاضرة الخامسة عشرة

 فرق الكالميةثبات الحسن والقبح لألفعال عند ال
 الشيعة : والفعل عندهم يتصف بالحسن والقبح على ثالثة أنحاء :  -أواًل 

 
  -ذاتية الحسن والقبح : -النحو األول 

)المخلوق( ونظر  أي أن الفعل سواء أكان صادر من فاعل واجب )أي اهلل عز وجل ( أو ممكن 
إليه العقل متجردًا عن األهواء واألغراض والمصالح فإنه يحكم بحسنه أو قبحه نتيجة  لذات 

 الفعل مثل األيمان والكفر , والعدل والظلم , والعلم والجهل .
 

 -إقتضائية الحسن والقبح : -النحو الثاني 
وهو إن الفعل قد يتغير من الحسن إلى القبح أو بالعكس وذلك لوجود اقتضاء معين يؤدي إلى  

هذه النتيجة , فمثاًل لو كان الصدق يؤدي إلى سفك دماء لوجب هنا تركه وفعل أو قول الكذب 
ألن فيه مصلحة , فلو تسلط حاكم ظالم على بريء وفي الكذب إنقاذ البريء لوجب الكذب هنا  

, وتبرير هذا الفعل هو )ارتكاب أقل القبحين ( وهو الكذب لدفع ما هو أكثر قبحًا أو  وهكذا
 ضررًا وهو قتل البريء .

  
 -الحسن والقبح  حسب نية الفاعل : -النحو الثالث 

نما يوصف بالحسن حسب نية   فالفعل يوصف بالحسن والقبح ال لذاته أو القتضاء معين وا 
ل معين فإن كان الضرب للتأديب فهو حسن وأن كان للتشفي الفاعل , فمثاًل لو ُضرب طف

 واالنتقام فهو قبيح ..
 
 
 

 المحاضرة السادسة عشرة 
 المعتزلة : والفعل عندهم يتصف بالحسن والقبح على أربع أقوال : -ثانيًا 

 
 ) إنهما ذاتيان للفعل( : -: القول األول



اعتبارات أو اوصاف أو صفات أي القبيح والحسن ثابتان لذات الشيء من غير 
 مثل العدل والظلم حيث أن ثبوتهما ال يفتقر إلى شيء وراء الذات .

 
نما لوصف أو صفة ذاتية للفعل أو لصفة هي -: القول الثاني ) إنهما ذاتيان ال لذات الفعل وا 

 جزأ من الذات( 
 كما لو قلنا بصفة الحيوانية إلى اإلنسان وهذا القول مشابه للقول األول .                

 
)التفصيل بين الحسن والقبيح (: فالحسن هو ذاتي في األفعال على عكس القبح  -: القول الثالث

 فأنه يدور مدار نية القاصد
 

 اه سابقًا ..)الحسن والقبح اإلقتضائيان (: وهو ما ذكرن -: القول الرابع
 
 
 
 
 

نكارهم للتحسين والتقبيح العقلي -ثالثًا   األشاعرة  وا 
 

لقد واجه األشاعرة أدلة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين وأدركوا بوجدانهم أن اإلنكار المطلق 
أشبه بإنكار البديهيات , لذلك حاولوا أن يبتكروا معاني متعددة للحسن والقبح فسلموا التحسين 

 تقبيح في بعض المعاني دون البعض .وال
 

 مالكات أو معاني الحسن والقبح :
 

مثل الجهل , وهذا مما يدركه العقل , وقد أقر به  نقصاً مثل العلم أو  كماالً إن الحسن والقبح  .1
 األشاعرة .

كالظلم فهو مما يدركه  المفسدةكالعدل أو  المصلحةيشتمل على إن الفعل الحسن هو الذي  .2
 العقل , وقد اقر به األشاعرة .

أو مناظرته لغرضه مثل قتل اإلنسان المعين من قبل أعدائه فأنه  المالئم لغرض الفاعلالفعل  .3
 فيه مالئمة لغرض القاتل , وهذا أقر به األشاعرة .



, فما تعلق به  عقابهتعّلق مدحه تعالى وثوابه أو ذمه و ولكن األشاعرة اخترعوا معنًا رابعًا وهو  .4
مدحه تعالى يسمى حسنًا وما تعلق به ذمه تعالى فهو قبيح , وما ال يتعلق به شيٌئ )أي من 
المدح أو الذم اإللهي( فهو خارج عن الحسن والقبح . وهو شرعي عند األشاعرة ألن األفعال 

 كلها سواء فال شيء يقتضي مدح فاعله وثوابه وال ذم فاعله وعقابه 
المعاني وتعددها يؤكد األشاعرة على أن المعنى األخير ال يمكن أن يكون حسن أو  وبعد هذه

نما يكون حسن أو قبيح شرعًا وأدلتهم على ذلك :  قبيح عقاًل وا 
فلو كان العلم بحسن األفعال وقبحها ضروريًا لما وقع  -لو كانا بديهيين لما اختلف فيه اثنان : (1

 فيه اختالف بين الناس .
لو كان الكذب قبيحًا لكان الكذب المقتضي إلى تخليص البريء  -ع ليس بقبيح :الكذب الناف (2

 من يد الظالم قبيحًا     أيضًا بينما هذا الكذب حسن .
فلو قال ألكذبن غدًا فأن حسن منه الصدق بإيفاء الوعد للزم حسن  -إذا وعد اإلنسان بالكذب : (3

 الكذب وأن قبح لكان الصدق قبيحًا فيحسن الكذب .
وهذا الدليل هو األكثر تداواًل على  -لتحسين والتقبيح العقليان فرض تكليف على اهلل تعالى :ا (4

ألسنة الناس الذين ينكرون قابلية العقل على أدراك الحسن والقبح إذ يقولون : بأن القائلين 
عبد بالتحسين والتقبيح يوجبون على اهلل ما يوجبون على العبد ويحرمون عليه ما يحرمون على ال

 ويسمون ذلك العدل والحكمة مع قصور عقولهم عن معرفة حكمته .
لما قال األشاعرة بالجبر فأن هذا الجبر ال  -التحسين والتقبيح العقلي ال يجتمع مع الجبر : (5

 بقوله : الفخر الرازييتالئم مع التحسين والتقبيح   العقلي والسبب في ذلك هو ما قرره 
 
يكون من اهلل أو من العبد والقسمان باطالن بدليل )) ألن القبيح لو قبح الفعل فأن إما أن  

ال يصدر عن اهلل وهذا متفق عليه , أما أنه ال يقبح الفعل من العبد ألن الفعل صادر من 
العبد على سبيل االضطرار ألن الفعل راجع هلل وليس للعبد لذلك فأنه ال يقبح من المضطر 

 . شيء ((
 بالمعنى الرابع هو شرعي وليس عقلي وهذا ما ذهب أليه أغلب األشاعرة ...وبهذا يكون القبيح 

 
 
 
 

 
 



 المحاضرة السابعة عشرة
 التـــوحيد

 
, فالعمل تابع للعلم ومبني عليه , والذي يلزم العلم به  علم وعملالذي يلزم المكلف أمران : 

 . التوحيد والعملأمران 
 مسة أشياء :فالعلم بالتوحيد ال يتكامل إال بمعرفة خ

 معرفة ما يتوصل به إلى معرفة اهلل . -أحدهما :
 معرفة اهلل على جميع صفاته .  -الثاني :
 معرفة كيفية استحقاقه لتلك الصفات . -الثالث :
 معرفة ما يجوز عليه وما ال يجوز . -الرابع :

 المعرفة بأنه واحد ال ثاني له في القدم . -الخامس :
 

به إال بعد العلم بأن أفعاله كلها حكمة وصواب وأنه ليس في أفعاله قبيح والعدل ال يتم العلم 
 وال أخالل بواجب

 ويتفرع من ذلك وجوب معرفة خمسة مسائل هي :
: معرفة النبوة وبيان  والثانيمعرفة حسن التكليف وبيان شروطه وما يتعلق به األول ) 

 شروطها 
 والخامسمعرفة اإلمامة وشروطها  والرابعا : معرفة الوعد والوعيد وما يتعلق بهم والثالث

 معرفة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر(
 

أما الطريق إلى معرفة ما ذكر من المباحث فهو النظر واالستدالل فقط وال يمكن الوصول 
 إلى معرفتها دون النظر , ولذلك ألن طرق معرفة األشياء هي :

ء ضرورة لكونه مركوزًا بالعقول , كالعلم : أن يعلم الشي أواًل : المعرفة الضرورية
واحد وأن الجسم الواحد ال            بأن االثنين أكثر من

 يكون في مكانين في آٍن واحد..الخ 
 )الكسبية( وتنقسم إلى : ثانيًا :المعرفة النظرية

اإلدراك بالحس : كالعلم بالمشاهدات  .1
 والمسموعات اآلنية .

لوقائع وأخبار الملوك األخبار : كالعلم بالبلدان وا .2
. 



 النظر واالستدالل . .3
 

ألن ما يعلم ضرورة ال يختلف العقالء فيه بل المعرفة الضرورية والعلم باهلل ليس بحاصل من 
أيضًا  الحّس يتفقون عليه , ولذلك ال يختلفون في أن الواحد ال يكون أكثر من اثنين , وليس 

طريقًا لمعرفة اهلل ألنه تعالى ليس بمدرك بشيء من الحواس ولو كان ُمدَركًا محسوسًا ألدركناه 
أيضَا ال يمكن أن يكون طريقًا لمعرفته ألنه  الخبرمع صحة حواسنًا وارتفاع الموانع المعقولة , و 

 . النظر يستند إلى المشاهدة أو  السماع فلم يبقى إال طريق
 

 امنة عشرةالمحاضرة الث
 الدليل على وجود اهلل

 واألدلة على وجود اهلل تعالى تتوزع بين الفالسفة والمتكلمين ومنها :
 )دليل الوجوب واإلمكان (   .1

 
 ويرجع هذا إلى أرسطو ويقوم على ركنين أساسيين  هما :

 
 االستدالل على وجود ) واجب الوجود لذاته( من )نفس الوجود( , أي من  الركن األول :

حيث هو بغض النظر عن المشاهدة والواقع , فيرى الفارابي وابن سينا أن تصور الذهن 
لواجب الوجود وحده يؤدي به حتمًا إلى االعتراف )بواجب الوجود بذاته( ولم يرى أحدهما 

 م المشاهدة أو الواقع في الوصول إلى ذلك .حاجة ملجئة أو ضرورية إلى استخدا
 
 تقسيم الوجود إلى )الممكن والواجب( . إذ أن الممكن بداهة محتاج إلى  الركن الثاني :

سبب إليجاده , فجملة الممكنات الموجودة محتاجة بتمامها إلى موجد لها , فأما أن يكون 
عينها وهو محال إذ ال يمكن أن يكون الشيء سببًا لنفسه , فوجب أن يكون السبب ما 

 وراء جملة الممكنات .
 
الذي ليس بممكن فهو واجب , إذ ليس وراء الممكن إال الممتنع والواجب ,  والموجود 

)فأما الممتنع فال يوجد فيبقى الواجب( فيثبت أن للممكنات موجد وهو واجب الوجود . 
وكذلك )دليل ثاني( أن الممكنات وأن كانت هي أسباب لبعضها فال يمكن أن تبقى 

طع سلسلة العلل إلى علة أولى إليجاد متسلسلة إلى ماال نهاية , أي يجب أن تنق
 الموجودات  وهو واجب الوجود لذاته .



 المحاضرة التاسعة عشر
 )دليل الحدوث ( .2

 
 نظرية الجوهر الفرديبنى دليل الحدوث على جملة مقدمات عقلية تشكل بمجموعها 

التي قال بها النظام والعالف من متكلمي المعتزلة , وهذا الدليل قد أخذ به أغلب 
 المتكلمين خاصة األشاعرة حيث لخص ابن رشد هذا الدليل بثالث مقدمات هي :

 
 أن الجواهر ال تنفك عن األعراض أي ال تخلوا منها . - أ

 أن األعراض حادثة . - ب
يخلوا من الحوادث فهو حادث مخلوق أن ماال ينفك عن الحوادث حادث , أي ما ال  - ت

 وكل حادث مخلوق ال بد له ُمحِدث خالق
 

 )دليل الجواز ( : يبتني هذا الدليل على مقدمتين : .3
: إن العالم بجميع ما فيه جائز أن يكون على مقابل ما هو عليه , حتى يكون  األولى

غير  من الجائز مثاًل أن يكون أصغر أو أكبر مما هو عليه , أو بشكل آخر
الشكل الذي هو عليه أو عدد أجسامه غير العدد الذي هو عليه , أو تكون 

 حركة كل متحرك إلى جهة ضد الجهة التي يتحرك أليها ..الخ
 

: إن الجائز محَدث وكل محَدث ال بد أن يكون له محِدث أي فاعل صّيره بأحد  الثاني
 باآلخر . الجائزين أولى منه 

 :)دليل العناية واالختراع ( .4
وهذا الدليل أول من استحدثه أبن رشد القرطبي , خصوصًا بعد نقده لدليل الحدوث ودليل  

الجواز , إذ أكد أن دليل العناية واالختراع هما أفضل طريقة لالستدالل على اهلل تعالى 
أي ان الجمهور يقتصرون من  -أي الجمهور  - العامةو -أي خواص العلماء - للخاصة

ختراع على ما هو مدرك بالمعرفة األولى المبنية على علم الحس , أما معرفة العناية واال
العلماء فيزيدون على ما يدرك من هذه األشياء بالحس ما يدرك بالبرهان إذ يقول أبن رشد في 

( أن الطرق التي نّبه الكتاب العزيز عليها في معرفة الباري الكشف عن مناهج األدلةكتابه )
 :فأنها تنحصر في جنسين 

 



طريق العناية باإلنسان وخلق جميع الموجودات من أجله ولنسمَّ هذا الدليل  أحدهما
 )دليل العناية( .

ما يظهر من اختراع جواهر األشياء الموجودة مثل اختراع الحياة في الجماد و  ثانيهما
 والعقل ولنسمِّ هذا )دليل االختراع( االدراكات الحسية 

 
 أصلين هما :ودليل االختراع يقوم على 

 
 أ : إن هذه الموجودات مخترعة وهذا معروف بنفسه في الحيوان والنبات .

ب : إن كل مختَرع له مختِرع فيصح من هذين األصلين أن للموجودات فاعاًل مختِرعًا 
 لها .

 
 

 المحاضرة العشرون
 عقائد الفرق اإلسالمية في اهلل تعالى

 
 أواًل : الشيعة اإلمامية

 
اإلمامية أن اهلل تعالى واحد وليس كمثله شيء , وهو قديم لم يزل وال يزال هو تعتقد 

األول واآلخر عليم حكيم عادل حي قادر غني سميع بصير , وال يوصف بما توصف 
به المخلوقات , فليس هو بجسم وال صورة , وليس جوهرًا وال عرض , وليس له ثقل أو 

ان وال يشار أليه , كما ال ند له وال شبه وال خفة وال حركة وال سكون وال مكان وال زم
ضد , وال صاحبة له وال ولدا وال شريك له ولم يكن له كفوا أحد , ال تدركه األبصار 

 وهو يدرك األبصار .
 

ومن قال بالتشبيه في خلقه بأن صور له وجهًا ويدًا وعينًا , أو أنه ينزل إلى السماء 
كالقمر ...الخ فإنه بمنزلة الكافر به , جاهل  الدنيا , أو أنه يظهر إلى أهل الجنة

بحقيقة الخالق المنزه عن النقص , بل كل ما مّيزناه بأوهامنا في أدق معانيه فهو 
 مخلوق مصنوع مثلنا مردود ألينا )على حد تعبير األمام الباقر ع( .



ن نفى عن ه التشبيه وكذلك يلحق بالكافر من قال أنه تعالى يتراءى لخلقه يوم القيامة , وا 
ن هؤالء تمسكوا بظواهر القرآن ولم ينظروا أليه  أي  -بالجسم لقلقلة في اللسان , وا 

 بنظرة عقلية .  -القرآن 
 ثانيًا : المعتزلة 

 
أجمعت المعتزلة على أن اهلل واحد ليس كمثله شيء , وهو ليس بجسم وال جثة وال صورة وال 

بذي لون وال طعم وال رائحة , وال بذي لحم وال دم وال شخص وال جوهر وال عرض , وال 
مرارة وال برودة وال رطوبة وال يبوسة , وال طول وال عرض وال عمق , وال اجتماع وال افتراق 
, وال يتحرك واليسكن وال يتبعض , وليس بذي أجزاء وجوارح وأعضاء , وال بذي جهات 

ي عليه زمان , وال يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت , وال يحيط به مكان وال يجر 
تجوز عليه المماسة وال العزلة وال الحلول في األماكن , وال يوصف بشيء من صفات 
الخلق الدالة على حدوثهم , وال يوصف بأنه متناه وال يوصف بمساحات وال ذهاب في 
الجهات , وليس بمحدود وال والد وال مولود وال تحيط به األقدار وال تحجبه األستار وال تدركه 
الحواس وال يقاس بالناس وال يشبه الخلق بوجه من الوجوه وال تحل به العاهات وكل ما 

 خطر بالبال وتصور بالوهم فغير مشبه له .
لم يزل أواًل سابقًا متقدمًا للمحدثات موجودًا قبل المخلوقات , ولم يزل عالمًا قادرًا حيًا وال 

ال تحيط به األوهام وال يسمع باألسماع , يزال كذلك , ال تراه العيون وال تدركه األبصار و 
فاهلل شيء ال كاألشياء عالم قادر حي ال كالعلماء القادرين األحياء , وأنه القديم وحده وال 
قديم غيره وال أله سواه وال شريك له في ملكه وال وزير له في سلطانه وال معين على أنشاء 

بق وليس خلق شيء بأهون عليه من ما أنشأ وخلق ما خلق , لم يخلق الخلق على مثال س
خلق شيء آخر وال بأصعب عله منه , ال يجوز عليه اجترار المنافع وال تلحقه المضار وال 
يناله السرور واللذات وال يصل أليه األذى واأللم , ليس بذي غاية يتناهى وال يجوز عليه 

اتخاذ الصحابة  الفناء وال يلحقه العجز والنقص وتقدس تعالى عن مالمسة النساء وعن
 واألبناء .

ويقول المعتزلة  بأن اهلل واحد ومتميز تمام التمييز عن الخلق , وهو األصل الوحيد الذي 
بمقتضاه يفرقون بين ما هو حق وما هو باطل في التوحيد , ويعتبرون أنفسهم بأنهم هم فقط 
أهل التوحيد وعلى هذه الفكرة بني المعتزلة مسألة الخلق , وهي مسألة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا 

دأ نفي كل مشابهة بين ماهية اهلل وماهية العالم المخلوق , وبما إن هاتين الماهيتين بمب
مختلفتان ومتباينتان تمامًا في عرف المعتزلة قالوا أن الماهية المحدثة المخلوقة ليست 



حاصلة من الماهية القديمة لذلك قالوا بالعدم , واعتبروه شيئًا وذاتًا وعينًا وحقيقة يمنحه اهلل 
 وجود ليصير كائنًا .ال

 المحاضرة الحادية والعشرون
  ثالثًا : األشاعرة

 
إن اهلل تعالى واحد , وهو خالق العالم وهو الموجد األول الذي ال يجوز أن يوصف 
بالعدم , وهو ال يوصف بالحاجة وهو قائم بنفسه مستغن عن غيره , وهو غير محتاج 

وهو سبحانه وتعالى تجوز رؤيته يوم لصانع يصنعه أو موجد يوجده أو مكان يحله , 
القيامة باألبصار ألن ما ال تصح رؤيته لم يتقرر وجوده مثله مثل المعدوم , وكل ما 
صح وجوده جازت رؤيته كسائر الموجودات , وهو تعالى ال يشبه الخلق في شيء وأنه 

بذي  تعالى ال يجوز عليه الحد والنهاية وهو ليس بجسم وال جوهر وهو ليس بعرض وال
حركة وال سكون وال ذهاب وال مجيء , وال يوجد في مكان وال يحل عليه االجتماع 
واالفتراق والقرب والبعد واالتصال واالنفصال , وهو ليس بذي حجم أو جرم أو جثة أو 
صورة أو حيزا أو مقدار , وال تجوز عليه النواحي واألقطار والجوانب والجهات , فهذه 

ليه تعالى واهلل ال يجوز عليه الطول والعرض والعمق واأللوان األمور كلها ال تجوز ع
والجهات والهيئات , وهو ليس بمحل للحوادث ال في ذاته وال في صفاته وهو ال يجوز 
عليه النقص واآلفة ألن اآلفة نوع من المنع والمنع ال يجوز عليه وال تجوز عليه الكيفية 

العدم وأنه أزلي وأبدي وهو القديم , وأنه له حياة وال الكمية وال األينية , وال يجوز عليه 
رادة وكالم وسمع وبصر , وهو صانع مريد وكالم اهلل قديم وال يجوز  وقدرة وعلم وا 

 االعتراض عليه تعالى .
ومن كل هذا نالحظ أن أغلب الفرق اإلسالمية تحاول أن تنزه اهلل تعالى عن كل ما 

 حسب رؤيته ومنهاجه المعتمد عليه .يتعلق بالحوادث والمحسوسات ولكن كاًل 
إضافة لما سبق فإن أغلب الفرق اإلسالمية تعتقد بأن اهلل يجب توحيده من كافة الجهات 

 لذلك أنقسم التوحيد إلى :
 أن اهلل واحد في ذاته ووجوب وجوده وأنه ال ثاني له . -)التوحيد الذاتي( : (1
ذاته وهذا قول األمامية , أما المعتزلة بأن صفاته تعالى هي عين  -)التوحيد الصفاتي( : (2

فإنهم ينفون أن يكون هلل صفات غير ذاته , بينما األشاعرة قالوا بأن الصفات هي ذوات 
 قائمة خارج الذات وأنها قديمة قدم الذات .

وهو توحيد اهلل تعالى بعبادته فقط وال تجوز عبادة غيره بوجه من  -)التوحيد العبادي( : (3
 إشراكه في أي نوع من أنواع العبادة .     الوجوه وال يجوز



وهو المعرفة بأن كل ما يقع في العالم من علل ومعلوالت وخلق  -)التوحيد األفعالي( : (4
عدام هو من يجاد وا   فعل اهلل تعالى .     وا 

والمراد به هو أن المشرع الوحيد هو اهلل تعالى وال يجوز ألحد أن  -)التوحيد التشريعي( : (5
 , وهذا ما يؤكده تعالى في قوله بحق أحبار ورهبان اليهود والنصارى يشرع سوى اهلل

)واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون اهلل ( وذلك بسبب أن هؤالء قد حرموا حالل اهلل 
 وحللوا حرامه أي أنهم وضعوا شرائع مقابل شريعة اهلل .

 قضائها إال باهلل تعالى ..أي ال يستعين العبد في أموره و  -)التوحيد اإلستعاني( : (6
 
 

 المحاضرة الثانية والعشرون
 صفات اهلل عند الفرق اإلسالمية

 
 أواًل :الشيعة األمامية :

 
إن الصفات اإللهية عند الشيعة األمامية هي عين الذات اإللهية , وهي مختلفة في 

الوجود وهي بحسب معانيها و مفاهيمها إال في حقائقها ووجود ذاتها ألنها لو اختلفت في 
 -الفرض قديمة وواجبة الوجود كالذات للزم تعدد واجب الوجود , وهي تنقسم إلى :

 
 وتسمى  بالجمالية. وتتفرع إلى : الثبوتيةالصفات  -أواًل :
 : ضابطتها أنها ال توصف بنقيضها .ذاتية  ) أ (
 : ضابطتها أمكانية وصفها بنقيضها. فعلية)ب( 

 
 أو التنزيهية وتسمى بالجاللية . لبيةالسالصفات  -ثانيًا :

ويوجد هذا التقسيم الثالثي في القرآن واألحاديث , وهو أن الصفات بعضها ثابتة هلل بوجه 
عام من دون استثناء وقت أو فرد أو أي شيء آخر مثل العلم فأنه تعالى عليم بكل شيء 

صفات ثابتة هلل تعالى عليم في كل آن وزمان ولم يزل وال يزال عالم بكل شيء , وهذه ال
وهي ضرورية الثبوت له , وأن اهلل تعالى ال يوصف بأضدادها ومثالها ) الحياة والقدرة 

 والعلم والوحدانية ( وأن الذات اإللهية مستحقة لمعناها استحقاقًا الزمًا ال يغني سواها .
 



م وبدون من الصفات وهي المعاني المنفية عن اهلل تعالى بوجه عا القسم الثانيأما 
استثناء وقت أو مقام كالظلم والعبث والسهو والنسيان ...الخ فاهلل تعالى ال يظلم أحد 
فكما أن العلم ثابت له وال يزال كذلك الظلم منفي عنه على اإلطالق في كل حال وفي 
كل زمان ومكان , فهذه الصفات ضرورية السلب عن اهلل سبحانه وهذه الضرورة هي 

 ة في آٍن واحد وأسلم تسمية لها هي التنزيهية .ضرورة عقلية  وشرعي
 
فهو وسط  بين القسمين السابقين , فال هو كلي الثبوت وال  النوع الثاني من القسم األولأما 

كلي السلب مثل اإلرادة فهي قد تثبت هلل تعالى بالنظر إلى شيء وقد تنتفي عنه بالنظر إلى 
 -شيء آخر , وهذا معناه أن الصفة تستحق الثبوت تارة هلل وتستحق النفي تارة أخرى فهي 

نها غير ضرورية السلب مثل صفة الخلق فأنه غير ضرورية اإليجاب كما أ –أي الصفات 
تعالى ال يوصف بأنه خالق قبل إيجاد الخلق وال يوصف بأنه رازق قبل إيجاد الرزق , وكذلك 

 المحيي والمميت والمبديء والمعيد ...الخ لذلك تسمى بصفات الفعل أو الصفات الزائدة .
 

 ونر المحاضرة الثالثة والعش
 ثانيًا : المعتزلة

 
 
المعتزلة أن الصفات اإللهية التي نتكلم عنها هي أثبات لذات واحدة ونحن نتكلم عنها تقول 

على سبيل المجاز فهي  عندهم ليست حقيقية للذات أو متميزة عنها بل هي الذات نفسها نعبر 
عنها تارة بصفة وأخرى بصفة ثانية وهكذا بينما الذات هي واحدة ال قسمة فيها وال تمييز لهذا 

 عند المعتزلة مجرد اعتبارات ذهنية فقط وهي على قسمين : فالصفات
 
 

وهي التي ال يجوز أن يوصف اهلل تعالى بأضدادها وال بالقدرة  -صفات الذات : .1
على أضدادها كالقول عالم فانه ال يوصف بالجهل وال بالقدرة على الجهل , والقدم 

 والقدرة والحكمة من صفات اهلل أيضًا .
 

وهي التي يجوز أن يوصف تعالى بأضدادها وبالقدرة على  -صفات األفعال : .2
أضدادها  كالحب فأنه يوصف بضده وهو الكره , والرضا والسخط واألمر والنهي 

 وكل أسم أشتق هلل من فعله كالقول متفضل منعم محسن خالق رازق  ..الخ 



 
والمعتزلة تذكر دائمًا إن هذه الصفات التي نتكلم عنها هي مجرد اعتبارات ذهنية , ويذكر أبو 
هذيل العالف أن هذه الصفات مناسبة لنا وموافقة لعقولنا فقط , وكان إذا قيل له لما اختلفت 

 الصفات فقيل عالم وقادر وحي ..الخ كان يقول : الختالف المعلوم والمقدور ..الخ 
 

ند المعتزلة ال يوجد اهلل فقط والصفات مجرد اعتبارات ذهنية تعبر بها عن اهلل سبحانه فأذن ع
ألن البشر ال يستطيعون أن يعبروا عن المتناهي بما هو متناهي فحاولوا التعبير عنه بهذه 

 الصفات التي هي اعتبارات .
 
 
 
 

 المحاضرة الرابعة والعشرون
   ثالثًا : األشاعرة

 
 

ويرون أن هلل صفات أزلية قديمة زائدة على الذات قائمة بها , فهو عالم بعلم قادر بقدرة حي 
 بحياة مريد بإرادة ..الخ 

 
فالصفات على مذهبهم تدل على معاني زائدة على مفهوم الذات , فهي ليست ألفاظًا 

ألن في  مترادفة , فهم ال يقولون بقول المعتزلة )بأن الصفات هي الذات( أي )هي هو(
ذلك إنكار للصفة , وال يقولون بأن الصفات غير الذات أي )ليست هي هو( )ألنها بهذا 
المعنى تصبح مستقلة وقائمة بنفسها وهذا يوجب التعدد( بل يقولون بأن الذات ومعها 

 الصفة هي قديمة من غير وجود تغاير , 
 

ات اإللهية ال بد أن تكون )أما وقد رد بعض من األمامية والمعتزلة على هذا القول : بأن الذ
قائمة بذاتها والصفات قائمة بها( وذلك حلول واعتراض وطروء تغير على الذات وأما )أن يكون 

 كل واحد من الذات والصفة قائمًا بنفسه( وذلك تعدد وشرك , 
 
 



 
 عمومًا إن الصفات عند األشاعرة تكون على ثالثة أقسام هي :

 
 الصفة النفسية -1

نفس الذات دون معنى زائد , وسميت نفسية ألنها تدل على  الوجودوهي صفة  
, فنفس الذات ال تتعقل أال بوجودها لذلك االعتقاد بوجود اهلل تعالى هو  عليها

 أساس األيمان .
 

 الصفة السلبية -2
فالقدم هو سلب  ما ال يليق به -أي تنفي-عن اهلل  تسلبوسميت هكذا ألنها  

 آلخرية الوجود وهكذا . ألولية الوجود والبقاء 
 

 وهي على خمسة صفات :
 فاهلل ليس له بداية . غير مسبوق بالعدمأي أنه  -القدم : - أ

 فال يلحقه الفناء .  أنه أبدي ليس له آخرأي  -البقاء : - ب
من الحوادث الموجودة  ليس مماثاًل لشيءومعناه أنه  -المخالفة للحوادث : - ت

 أو صفاته أو أفعاله.أو المعدومة مطلقًا سواء أكان في ذاته 
عدم وتعني عدم احتياجه تعالى إلى مكان يقوم فيه , أي  -القيام بالنفس : - ث

 أو يخصصه بصفة دون أخرى . احتياجه إلى موجد يوجده
 في الذات أو الصفات أو األفعال . عدم التعددومعناها  -الوحدانية : - ج

 
 صفات المعاني -3

نى كونها صفات معاني هو أن وتسمى صفات الذات أو الصفات الثبوتية , ومع 
, وهذا النوع هو الذي  لها معنى وجودي قائم بذات اهلل الزمة لهكل صفة منها 

 حدث فيه خالف مع المعتزلة.
 وهذا النوع ينقسم إلى :

 
 القدرة : هي صفة يوجد اهلل بها الممكن ويعدمه . ( أ

ن خفي . ( ب  السمع : هي صفة شأنها إدراك كل مسموع وا 
ن خفي .البصر : هي صفة  ( ت  شأنها إدراك كل مبصر وا 



 العلم : صفة شأنها كشف المعلومات من غير سبق جهل وال خفاء . ( ث
اإلرادة : هي صفة توجب تخصيص المقدور بخصوص وقت إيجاده دون ما  ( ج

 قبله وما بعده من األوقات .
 الكالم : صفة ليست بحرف وال صوت تدل على جميع المعلومات . ( ح
 العلم والقدرة واإلرادة . الحياة : هي صفة تقتضي صحة ( خ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


