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 عواهل نشأة علن الكالم 
 وعالقتو بغريه هن العلوم

 . أحمد آآلبالق د                                                                                                                                           
 اإلدالميةكلية العلوم _جامعة محمد الفاتح_تركيا

 اهلل الرحمن الرحيمبســم 
 المقدمة

أما يدنا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعيف,الحمد هلل رب العالميف , والصبلة والسبلـ عمى أشرؼ المرسميف س
 بعد :

عند كثير ممف كتبوا في الدراسات , كانت مدار بحث  فإف موضوع نشأة عمـ الكبلـ وعبلقتو بغيره مف العموـ
بكؿ جيدي أف أبيف بشكؿ مختصر لعوامؿ نشأة عمـ الكبلـ وذلؾ باعتمادي وفي ىذا البحث سأحاوؿ  ,الكبلمية

وأودُّ أف أنبو القارئ أف الباحثيف قد ,مراجع ومدى استنباطي ألىـ النقاط المتعمقة بيذا الموضوع العمى أىـ 
تو بغيره مف وأما بالنسبة لمجانب الثاني وىو عبلقف ىذا البحث وىو نشأة عمـ الكبلـ,اىتموا بالجانب األوؿ م

ف عمـ الكبلـ قد , إ العموـ فإف الناظر ليذه الكتب المرجعية لـ يتوسعوا بيذا الجانب بؿ أشاروا إليو مجرد إشارة
 وألجؿ ىذا البد مني أف أفصؿ ىذا الجانب مف البحث حسب جيديبغيره مف العمـو ولـ يفصموا ذلؾ, تأثر وأثر

 في ىذا الجانب . محاواًل أف أسد بعض النقص ,ومصادري العممية
وىذا الموضوع عمى جانب كبير مف األىمية لمدارسيف لعمـ الكبلـ والفمسفة اإلسبلمية فالبحث يمقي بشكؿ سريع 
عمى عوامؿ النشأة لعمـ الكبلـ والباحثوف عف النشأة كانوا مجتيديف في استنباطيـ لعوامؿ النشأة وليذا نجد أف 

توافقًا في اآلراء بيف بعضيـ , والبعض منيـ قد توسع في بياف عوامؿ تباينًا بيف آراء الباحثيف وكذلؾ نرى 
النشأة والبعض اآلخر قد اختصر في بحثو ليذه العوامؿ , فكاف دوري كباحٍث جمع ىذه العوامؿ واإلشارة إلى 

 أىميا والتوسع فيو .
 في البحث . والبحث قد قسمتو إلى فصميف وخاتمة استعرضت فييا أىـ النتائج التي توصمت إلييا

 وأرجو مف اهلل التوفيؽ في ىذا البحث وعميو االتكاؿ .
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 الفصل األول
 : نذأة رلم الكالم : أواًل

أىو عمـ قديـ موغؿ في القدـ عرفتو البشرية في تاريخو ,يتساءؿ الكثير مف الباحثيف عف ماىية عمـ الكبلـ 
 ة في فترة مف فترات تاريخيا ؟أنشأتو األمة اإلسبلمي الطويؿ  أـ أنو عمـ جديد مبتكر

ى أنو نشا الحقيقة أف أقواؿ الراصديف ليذا العمـ والمشتغميف بقواعده ومبادئو يتباينوف ويختمفوف فالبعض منيـ ير 
 مف أفكار وآراء وفمسفات . ناوفد إلى ببلدنا فيما وفد إليو  في دولة اليوناف قديما,

دولة اإلسبلـ لتدافع بأسمحتو الكبلمية تمبيس المتمبسيف وحقد  بينما يرى البعض اآلخر أنو عمـ جديد نشأة في
 الحاقديف عمى عقائدىا اإليمانية .
: "وأعتقد أف وقوؼ الباحث عمى أي مف تعريفات ىذا العمـ يقرب لو تاريخ  فيقوؿ الدكتور عبد الرحمف عميره

 (1)"نشأتو وأسباب قيامو 
تتبايف بمقدار اقتراب صاحبيا مف الفمسفة أو بعده عنيا . وأذكر  ولقد وضع العمماء لعمـ الكبلـ تعريفات كثيرة

ىنا التعريؼ الذي ذكره ابف خمدوف في مقدمتو :" ىو عمـ يتضمف الحجاج عف العقائد اإليمانية باألدلة العقمية 
 (2)والرد عمى المبتدعة المنحرفيف في االعتقادات عف مذىب السمؼ وأىؿ السنة "

عمـ يدافع عف العقائد  بف خمدوف يدلنا عند فحصو وتأويمو أف عمـ الكبلـوالتعريؼ الذي قدمو ا
 تدعة الضاليف .وىو دائما يشير في وجو المب اتو,وأسمحتو الدفاعية ىي العقؿ ومعداإليمانية,

ذا كاف كذلؾ فبماذا يسمى العمـ الذي يستخدمو خصوـ أىؿ السنة والجماعة مف الجيمية والخوارج والباطنية  وا 
ة الفرؽ . وبعبارة أخرى ىؿ عمـ الكبلـ يشمؿ الدفاع عف عقيدة أىؿ السنة والجماعة فقط أـ يشمؿ كؿ وبقي

 سواء منيا الموافؽ أو المخالؼ . ,العقائد المتعمقة بأصوؿ الديف
: نتساءؿ كيؼ نشأ عمـ الكبلـ في حياة المسمميف ؟ أعني ما ىي العوامؿ التي  (3)قبؿ اإلجابة عمى ذلؾ 

ذا كاف ىذا العمـ لـ ,  ى إيجاده ومازالت حتى أصمتو ووضعت لو المبادئ أو القواعد األساسيةساعدت عم وا 
يعرؼ في البيئة العربية قبؿ ظيور اإلسبلـ أيكوف القرآف الكريـ وما فيو مف أدلة قطعية وبراىيف ساطعة ىو 

ىذا العمـ مع البيئة اإلسبلمية أو حد العوامؿ األساسية في إنشاء عمـ الكبلـ ؟ وكذلؾ نتساءؿ ما مدة أصالة ا
, عف اإلماـ  359ف كذب المفتري " ص :بو "تبييروي ابف عساكر في كتا, رجوعو إلى مؤثرات أجنبية 

 القشيري قولو : " والعجيب ممف يقوؿ ليس في القرآف عمـ الكبلـ " .
المعوقات العقمية والسمعية ويقوؿ صاحب البرىاف الزركشي : " وما مف برىاف وداللة وتحديد شيء مف كميات 

ولكف أورده عمى عادة العرب دوف دقائؽ طرؽ أحكاـ المتكمميف ". ثـ يقوؿ " واعمـ  ,إال كتاب اهلل قد نطؽ بو 
 (4)أنو قد يظير منو بدقيؽ الفكر استنباط البراىيف العقمية عمى طريقة المتكمميف "
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ض , ويذكر بقوة دعوى البع كاف القرآفشأة عمـ الكبلـ ويقوؿ الدكتور سميماف دنيا : " إف الدور األساسي في ن
 (5)أف القرآف يعوؽ النظر العقمي "

 (6)وقاؿ الدكتور عبد الرحمف عميره : " ىؿ كاف القرآف الكريـ أحد العوامؿ األساسية في نشأة عمـ الكبلـ؟ "
 رت في ىذه المرحمة منيا :في عامؿ القرآف الكريـ ويضيؼ بعض العوامؿ التي أث(7)ويقوؿ الدكتور الشافعي 

 اتساع الفتوحات اإلسبلمية وما أدت إليو مف مزيد مف االحتكاؾ بثقافات وأدياف مخالفة . -1

 التطورات السياسية واالجتماعية والثقافية داخؿ العالـ اإلسبلمي نفسو . -2

طبلع فبلسفة العرب المسمميف عمى التراث اليوناني . -3  حركة الترجمة وا 

 وضيح الجانب السياسي وأثره كما يمي :ويمكف التوسع في ت
أف ىناؾ تبلـز بيف العقبلنية وىي المتمثمة بعمـ الكبلـ وبيف السياسة  (8)يرى الدكتور محمد عابد الجابري 

فاألفكار الناشئة في العصر ,مف منطمؽ البلشعور السياسي  اعتقاديةوأف المتكمميف أصدروا مسائؿ ,تاريخيا
كميا أفكار كانت ذات مضموف سياسي ومضموف سياسي  ,يماف ومرتكب الكبيرة األموي كفكرة القدر واإل

فيي حسب تعبير الجابري أنيا ذات مضموف سياسي وتعبر عف ال شعور سياسي وأنيا أفكار  ,معارض 
 يديولوجية الدولة األموية وذلؾ عمى عدة محاور :ضدإوجدتيا المعارضة 

ساقيا ردة فعؿ مف تصرؼ معاوية بالخبلفة وأف اهلل سبحانو وتعالى  نساف خالؽ نفسو جاءالقوؿ بالقدر وأف اإل -1
 ؽ الخبلفة إلى األموييف قضاًء وقدرًا " .إليو قائبًل :" إف اهلل سا

القوؿ بأف مرتكب الكبيرة يخمد في النار جاء كردة فعؿ مف خبلؿ تصرفات الخمفاء األموييف السيئة الذيف  -2
لنار كقوؿ ىشاـ بف عبد الممؾ " الحمد هلل الذي أنقذني مف النار بيذا المقاـ منقذة ليـ مف ااحتجوا بأف الخبلفة 
 " أي مقاـ الخبلفة .

فأىؿ  ,معارضة األموييف بأف اإليماف قوؿ وعمؿ فبل يصح أف تدعي اإليماف وعممؾ يخالؼ ىذا اإليماف  -3
 .السنة جعموه منافقًا والمعتزلة جعموه فاسقًا أما الخوارج فاعتبروه كافرًا 

لؤلموييف بأف اهلل وظيفتو الخمؽ فنفوا عنو الصفات وىي ردة فعؿ عف قوؿ األموييف  قوؿ المعتزلة المعارضيف -4
بالجبر ألف اهلل سبؽ بعممو أف األموييف ىـ الخمفاء فيـ مجبروف عمى ذلؾ والمعتزلة نفوا العمـ وأف اهلل يعمـ 

 األمور بعد إيجادىا .

هلل مترتب عمى عممو فيو قديـ أيضا ليؤيد ما قالوا بو مف الجبر أـ المعتزلة ولما كاف عند األموييف أف كبلـ ا -5
 فنفوا أف اهلل يتكمـ واعتبروا ذلؾ تشبييًا البد أف يتنزه اهلل عنو .

 عمـ الكبلـ بؿ يقاؿ عمـ الجدؿ( ) وأما ما يخالؼ أىؿ السنة والجماعة فالدفاع عنو ال يسمى
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فالجواب عمى ىذا السؤاؿ  ,مى عمـ الكبلـ الذي يستخدمو خصوـ المسمميفوأما الجواب عمى سؤاؿ : " بماذا يس
لزامو بالدليؿ مى عمـ الكبلـ بؿ يسمى عمـ الجدؿ: أقوؿ ال يس . وىو معرفة بياف الخطأ في استدالؿ الخصـ وا 

 المخالؼ لمذىبو .
 نشأة عمـ الكبلـ إلى مرحمتيف : (9)وقسـ الدكتور أحمد صبحي 

 بي .مرحمة اإليماف القم - أ

 مرحمة النظر العقمي . - ب

قبؿ سردنا لؤلسباب والعوامؿ التي أدت إلى نشأة عمـ الكبلـ , البد أف نزيؿ التباسًا قد يتبادر إلى األذىاف وىو 
أف مرحمة اإليماف القمبي تتعارض مع كؿ نظر عقمي أو بحث فمسفي في مسائؿ العقيدة وأف المتكمميف مف أىؿ 

 ا كما يمي :وىذا ليس صحيح,الزيغ والبدع 
 ألن القرآن منطمق لنشأة عمم الكالم : - أ

ال يتعارض  منيجياً  وموضوعاً مف القرآف منياجًا  فعمـ الكبلـ شأنو شأف سائر العموـ اإلسبلمية قد وجد منطمقاً 
قاؿ اهلل تعالى :"  ,فقد حث القرآف المسمميف عمى أف ينظروا في ممكوت السموات واألرض ,النظر مع اإليماف 

 12. أو كقولو تعالى : " إف في ذلؾ آليات لقوـ يعقموف " النحؿ/ 11ذلؾ آلية لقوـ يتفكروف " النحؿ /إف في 
ة إال اهلل لفسدتا " . وكذلؾ تعرض السور حوارا منطقيًا إلفحاـ المشركيف كقولو تعالى :" لو كاف فييما آلي

 .2األنبياء/
 الحديث ىو عامل مساعد في نشأة عمم الكالم : - ب

رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عمى االجتياد وعمى االستنباط أمثاؿ ذلؾ إقراره لمعاذ بف جبؿ بأف  فقد حث  
 وبذلؾ يزاؿ ىذا االلتباس . ,وليس االجتياد إال بالنظر العقمي ,لـ يجد الحكـ في القرآف أو السنة فيجتيد وا  

 ثانيًا : عوامل نشأة عمم الكالم
 لى قسميف :قسـ الدكتور أحمد صبحي العوامؿ إ

 العوامؿ الداخمية -1

 العوامؿ الخارجية . -2

 أواًل : العوامل الخارجية :
 جاء عمـ الكبلـ وليد صراع فكري بيف المسمميف وأصحاب الديانات األخرى .

 بين اإلسالم والييودية : -1

عالية حيث دخموا عمى صفات اهلل سبحانو وتعالى صفات اإلنسانية الجسمية االنفأ: فالييود  التنزيو والتشبيو - أ
 قالوا : " وفرغ اهلل في اليـو السادس مف عممو الذي عممو فاستراح في اليـو السابع "
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فجاء اإلسبلـ لتقديـ صورة مغايرة تميؽ بجبلؿ اهلل سبحانو وتعالى فاهلل ليس بجسـ وال صورة ومنزه عف صفات 
 المخموقيف فاحتيج بذلؾ إلى عمـ الكبلـ لبياف ىذا األمر .

: فمعموـ أف الييود ينكروف نبوة كؿ مف عيسى ومحمد عمييما الصبلة والسبلـ فقد لـز  الشرائع إمكانية نسخ - ب
 أتي نبي مف بعد موسى ينسخ شريعتو,عف ىذا اإلنكار مشكمة كبلمية وأعني بيا النسخ . إذ أنكر الييود أف ي

حدود عقمية وأحكاـ مصمحية كما  إذ التكوف الشريعة إال واحدة ابتدأت بموسى وتمت بو ولـ تكف قبمو شريعة إال
 ذكر الشيرستاني في "الممؿ والنحؿ" . وىكذا ظير النقاش حوؿ النسخ والبداءة .

صفيـ بأنيـ أصحاب رذائؿ و ية التي خمعيا الييود لؤلنبياء و : فاإلسبلـ رفض الصورة المزر  عصمة األنبياء - ت
اء فاحتيج إلى عمـ الكبلـ لمدفاع عف عصمة ال تميؽ بأفراد عادييف مف الناس فكيؼ باألنبي أوصاؼوكبائر و 

 األنبياء ولدحض ىذه الفكرة .

 والنصرانية : اإلسالمبين  -2

بالنصرانية في شبو الجزيرة العربية قبؿ أف يمتقي بيا في البمداف المفتوحة كالشاـ ومصر فقد  اإلسبلـالتقى 
وطمب منيـ أف ال يغموا في  اإلسبلـ اعتنقت بعض القبائؿ  الديانة المسيحية عمى أيدي بعض الرىباف فجاء

وكذلؾ  إنسانية المسيح أو ألوىيتووالنصرانية حوؿ  اإلسبلـدينيـ بتأليو المسيح ونتيجة لذلؾ نشأ الصراع بيف 
وىكذا بدأ النقاش بيف عمماء المسمميف والنصارى والرسوؿ صمى  , إنكاره الصريح لعقيدة الصمب اإلسبلـأعمف 

 بدأ النقاش متمثبل قولو سبحانو وتعالى " وجادليـ بالتي ىي أحسف " اهلل عميو وسمـ أوؿ مف
 وديانات الفرس ) الزردشتية , المانوية , المزدكية ( . اإلسالمبين  -3

كانت المشكمة الكبلمية بيف المسمميف وأىؿ الكتاب تتصؿ في األغمب بالذات اإلليية فيو اختبلؼ عقائدي 
ف كاف في مظيره اختبلفاً أما بيف اإلسبل, حوؿ تصور األلوىية  عقائديًا حوؿ األلوىية  ـ وديانات الفرس فإنو وا 

بيف التوحيد والتثنية فإنو في جوىره خبلؼ يتصؿ بالجانب األخبلقي مثؿ مسألة الشر أصمو ومنشأه وتفسير 
 وجود الشر في العالـ وىؿ يمكف نسبتو إلى اإللو الواحد مع عدلو أـ إلى موجود آخر .

را ونفعا وضرا عبد الجبار :" إنيـ يعتمدوف في أصؿ المقالة عمى وجدانيـ في العالـ خيرا وش يقوؿ القاضي
 (11")د مف إثبات فاعؿ ليما وال يصح كونو فاعميما واحد لتضادىماوأنو الب ألماً و ولذة 

حكماء  خبلقية بحتة ىي محاولة تفسير وجود الشر في العالـ إذ لـ يستطعأمف فكرة  تفالتثنية إذف قد نشأ
 العجـ فيـ صدور الفكرتيف عف موجود واحد .

 وىكذا بدأت النقاشات الكبلمية بيف عمماء المسمميف وبينيـ في مسالة الخير والشر والنور والظممة .
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 بين اإلسالم والصابئة : -4

ا وزاغوا الو مجماعة  أنيـاد ر يقاؿ في المغة صبأ الرجؿ إذا عشؽ وىوى ويقاؿ أيضا صبا : إذا ماؿ وزاغ والم
 عف التوحيد فأشركوا باهلل وعبدوا الكواكب .

حيث ذىب الصابئة إلى وجوب الواسطة بينيـ وبيف اهلل المسمميف والصابئة حوؿ بعض الرسؿ  بدأ الخبلؼ بيف
سبحانو وتعالى والبد أف تكوف الواسطة روحانية ال جسمانية وأنكروا بعث  الرسؿ وأخذوا مف الكواكب الوسائط 

 وقربوا ليا القرابيف وىكذا بدأ النقاش الكبلمي بينيـ وبيف المسمميف . ثـ عبدوىا
 وديانات اليند : اإلسالمبين  -5

سواء بحرا عف طريؽ  اإلسبلـتصاؿ التجاري بيف د اإلاتصؿ العرب باليند في الجاىمية عف طريؽ التجارة ثـ زا
 اإلسبلميوديانات اليند جاءت عقب الفتح  اإلسبلـالبصرة أو برا عف طريؽ فارس ولكف المجابية الفكرية بيف 

تصاؿ المباشر بالثقافة اإلعجاب بالحكمة اليندية سواء باإلكاف المسمموف شديدوا ىػ فقد  91ألجزاء اليند عاـ 
لـ يمنع مف خصومة المسمميف العقائدية ألىـ  اإلعجاباليندية أو عف طريؽ الترجمات الفارسية عمى أف ىذا 

ىـ المواضيع الخبلفية بينيـ أبرىمية والبوذية فبدأ النقاش الكبلمي بيف المسمميف والبراىمة  و ديانتيف فييا وىي ال
 .ىي : تناسخ األرواح و إنكار النبوات 

 في موقفيف : اإلسبلـوأما بالنسبة لمبوذية فقد كانت المواجية بينيـ وبيف 
 طائية .موقؼ البل أدرية لدييـ اتجاه االعتقاد بوجود اهلل وىـ فرقة سفس - أ

وغني عف ,  ومف ثـ فإنيـ يذكروف ما وراء عالـ الشيادة مف عالـ الغيب اإلحساسالمعرفة عندىـ ال تتجاوز  - ب
نما السمعية اآلتية عف وحي , وىكذا بدأ النقاش الكبلمي  البياف أف المعرفة التقنية لدى المسمميف ليست حسية وا 

 بينيـ وبيف المسمميف واستمر .

 الخالصة :
وسائر األدياف تبيف كيؼ نشأ عمـ الكبلـ وكيؼ انبثقت  اإلسبلـالسابؽ لممواجية الفكرية بيف  مف العرض

موضوعات ىذا العمـ فقد لـز عف المواجية بيف الييودية واإلسبلـ وموضوعات تتعمؽ بالتنزيو والتشبيو وبإمكاف 
 نسخ الشرائع بعصمة األنبياء .

وخمؽ القرآف وأبحاث متعمقة بصمة الذات بالصفات مؽ بكبلـ اهلل وبيف المسيحية واإلسبلـ ظيرت موضوعات تتع
 و أخرى متصمة بالجواىر واألعراض .

شر فكاف أف انبثؽ القوؿ وظيرت الجوانب الميتافيزيقية المتعمقة باألخبلؽ أو باألحرى البحث عف  أصؿ ال
 عمى ديانات الفرس . لمرد ليي ونظرية المطؼ اإلليي والصبلح و األصمح لدى المعتزلةبالعدؿ اإل

المعرفة ليواجيوا الصابئة ودافع المسمموف عف النبوات و أنكروا التناسخ و أمروا بالمساواة وبحثوا في مصادر 
 والبراىمة والبوذية .
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وأبحاثا متصمة  واجتماعيةمع األدياف األخرى عقائديا فحسب بؿ شمؿ جوانب أخبلقية  اإلسبلـولـ يكف خبلؼ 
 العمـ الطبيعي .بنظرية المعرفة و 

نما كاف تيقؼ فيو المتكمـ أو الحبر أو البلىوتي أو الكاىف يتجادالف وي جدلياً  عاً اولـ يكف صر  ناقشاف فحسب وا 
ىناؾ تسمؿ وراء خطوط الخصـ ومحاولة التأثير عمى أتباع كؿ فرقة وتبادؿ األسمحة الفكرية أو باألحرى 

الخصـ ما مدى  إتباعذىب الخصـ وبطبلنو ومنو يعمـ التسمح بمنطؽ الخصـ والتفوؽ عميو وبياف ضعؼ م
 باليقيف . إالال يقبؿ  اإليمافألف  اإليمافيقاـو  أفنو ال يصح أضعؼ مذىبيـ و 

 العوامل الداخمية :
وانبثاؽ  اإلسبلميةالفرؽ  نشأةعممنا بأف العوامؿ الداخمية بجانب ما سبؽ ذكره مف عوامؿ خارجية قد أدت إلى 

 الكبلـ منيا : بعض موضوعات عمـ
 . اإلمامة -1

 الحكـ عمى فاعؿ الكبيرة . -2

 مسالة الجبر واالختيار . -3

 اإلمامة : -1

: اختمؼ الناس بعد نبييـ األشعري قاؿ الدكتور أحمد صبحي في كتابو " في عمـ الكبلـ : " يقوؿ أبو الحسف
 اإلسبلـ أفبا متشتتيف إال صمى اهلل عميو وسمـ في أشياء كثيرة ضمؿ فييا بعضيـ بعضا فصاروا متباينيف وأحزا

ى اهلل عميو وسمـ يجمعيـ ويشتمؿ عمييـ وأوؿ ما حدث في االختبلؼ بيف المسمميف بعد وفاة نبييـ صم
 مامة .اختبلفيـ عمى اإل

: أىؿ السنة والشيعة ىو انقساميـ إلى إنو مف المعموـ أف االنشقاؽ المذىبي القائـ بيف المسمميف إلى اليوـ
 بلؼ في جوىره السياسي وال يتعمؽ بأصوؿ االعتقاد .والخوارج وىو اخت

أما أسباب ىذا الخبلؼ مف الناحية التاريخية فراجع إلى وفاة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ وبقي رأي جميور 
أىؿ السنة والخوارج أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ لـ يستخمؼ قبؿ أف ينتقؿ إلى الرفيؽ األعمى فكاف اجتماع 

الذي أسفر عف مبايعة أبي بكر خميفة وكاف بعض كبار الصحابة يؤثروف عميًا ولكنيـ آثروا عدـ  السقيفة
فقمد عبد الرحمف بف عوؼ أحد الخبلؼ ثـ عيف أبو بكر عمرا خميفة مف بعده ثـ جعؿ عمر الشورى في ستة 

ف المسمميف ومنافسة الستة وىو عثماف الخبلفة وىكذا استمر األمر إلى وقت مقتؿ عثماف وحدوث الفتنة بي
بانتصاره إذ  ثت فتنة الجمؿ وصفيف ولـ يينأ عميومعاوية الذي طالب بدـ عثماف ثـ حد ,طمحة والزبير لعمي

 اإلمامةخرج عميو بعض شيعتو وىكذا ظيرت فرقة جديدة وىي الخوارج وبدأ النقاش حوؿ قضية  أفلـز التحكيـ 
 بيف أىؿ السنة والشيعة والخوارج .
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 الكبيرة : حكم مرتكب -2

نما أثاروا  اإلمامةولـ تكف مشكمة  ىي وحدىا التي أثارىا الخوارج عمى مستوى المبادئ بدال مف األشخاص وا 
 موضوعا آخرا يتصؿ بالحكـ عمى فاعؿ الكبيرة .

ية فكاف ىذا البحث مسالسنة والمعتزلة عمى الحكـ والت وبدأ النقاش في ىذه المسألة بيف المرجئة والخوارج وأىؿ
 ومقتضيات التوبة . اإليمافمف مباحث عمـ الكبلـ وكؿ ما تفرع عنو مف مفيـو  –األسماء واألحكاـ  –

 إلى ىذيف السببيف العوامؿ الداخمية عامبل ثالثا وىو : (11) ويضيؼ الدكتور حسف الشافعي
 مسألة الجبر واالختيار : -3

 اإلنساففي العمـ القديـ خشية الجبر بؿ وىذه المسألة التي عرفت بمسألة القدر فقد تطرؽ البعض فييا بن
 مفوض في أعمالو يحدثيا بقدرتو  دوف حاجة إلى معونة إليية وقالوا ال قدر واألمر انؼ لذا سموا " القدرية " .

تماما  اإلنسافوينفوف الفعؿ عف  اإللييةوفي مواجية ىؤالء نشأ قوـ آخروف ينزعوف إلى الجبر ويؤكدوف القدرة 
كالريشة في ميب الريح ال فعؿ لو وال قدرة وىكذا بدأ النقاش بيف  اإلنسافلى اهلل وقالوا أف ويضيفونو كمو إ
 شاعرة والمعتزلة .والمدرسة الجبرية وبيف مدرسة األ المدرسة القدرية

 (12): الخالصة
ي تفسير ر واالختيار فذىب فالكبلمية التي وردت في مسألة الجبإلى ىذه اآلراء وقد استند بعض المستشرقيف 

نشأة عمـ الكبلـ إلى أنيا محاولة مف المتكمميف إليجاد نسؽ مذىبي متجانس يسد الثغرات ويستعبد المتناقضات 
 بيف آيات الكتاب .

واألمر ليس كذلؾ حيث لـ يظير عمـ الكبلـ ليستكمؿ في القرآف عقائديا أو يسد ثغرة في التفسير و إنيا لدعوى 
نما كانت آيات عريضة لـ تخطر بباؿ أحد مف الم تكمميف أف يكوف عمـ الكبلـ  مكمبل لمقرآف في االعتقاد وا 

لييا يحتكموف .مبللقرآف دائما لوجية نظر الفرؽ الكا  ية أدلة نقمية بيا يستدلوف وا 
ف مراء الديف ولكف احتكاـ وقد تحرج المسمموف األوائؿ مف الخوض في موضوعات عمـ الكبلـ وعدوا ذلؾ م

حداث التاريخية في داخؿ البيئة عف الظروؼ السياسية واأل لديانات األخرى فضبلً صحاب اف بأالمسممي
 . اإلسبلميقد اجتمعت لتفسح مكانا لعمـ الكبلـ في الفكر  اإلسبلمية

ف كاف عمماء المسمميف قد عابوا عمى المتكمميف الخوض في المسائؿ التي تورث الخبلؼ وت الفرقة فإنيـ  ثيروا 
 األسموب المتعسؼ في كثير مف األحياف في التأويؿ . , لناحية اليمجيةا عابوا عمييـ أيضاً 
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 الفصل الثاني
 رالقة رلم الكالم بغيره من العلوم

ثبات حججيا باألدلة العقمية والشرعية ودفع ما يثار مف الشبية  عمـ الكبلـ يبحث في معرفة العقائد الدينية وا 
 . واألدلة العقمية والشرعية أيضاً 

 ,الشريعة والعموـ الشرعية متعددة أجزاءعمـ الكبلـ مف مباحثو األدلة الشرعية أصبح عمما الكبلـ أحد  فمما كاف
بالفقو ومنيا ما يبحث في المغة  ىيبحث في األحكاـ الشرعية وىو ما يسم ما ايفمنيا ما يبحث في العقائد ومن

 عمى مختمؼ أساليبيا .
ـ الكبلـ بيذه العمـو وما ه العمـو ؟ وكذلؾ ما مدى تأثر عمـ بيف ىذفالسؤاؿ المطروح : ما ىي مرتبة عمـ الكبل

 مدى تأثر العموـ بعمـ الكبلـ ؟
 أوال : منزلة عمم الكالم بين سائر العموم الشرعية :

ـ نتعرؼ عمى اهلل سبحانو مألننا بيذا الع اإلطبلؽأف عمـ الكبلـ ىو أشرؼ عمـ عمى ( 13) الغزالي اإلماـيرى 
اإليماف القطعي  اإلنساف سبحانو وتعالى ىو الغاية العظمى لدى المؤمف فعمـ الكبلـ يحقؽ لدى وتعالى واهلل

 باهلل تعالى وىذا التحقيؽ يضمف لئلنساف الفوز برضا اهلل سبحانو وتعالى .
اهلل  أفوأيضا يعزز الغزالي ويؤيد بذلؾ أف عمـ الكبلـ ىو المرحمة األولى كباقي العموـ فمتى حقؽ اإليماف عمـ 

باهلل وليذا يكوف  اإليمافسبحانو وتعالى كمؼ المؤمف بالعبادة والعمـ فبل يتـ تحصؿ باقي العموـ قبؿ حصوؿ 
 ىذا العمـ ىو األوؿ في البحث والدراسة .

ة عمى ذلؾ بقولنا : أف تميز الحضارة يعمـ مف خبلؿ فكر ىذه الحضارة ومدى تعمؽ ىذا الفكر زيادالويمكف 
زمنة عمى مر العصور وليذا نرى أف األمـ عندما تتميز عف بعضيا البعض تحرص عمى ومدى صبلحيتو لؤل

ما يميزىا عف األمـ األخرى ىو فكرىا وىذا الفكر متمثؿ بعمـ  اإلسبلميةأف يكوف ما يميزىا ىو فكرىا و األمة 
 غيرىا .يختص بيا دوف  اإلسبلميةوفمسفة لؤلمة  الكبلـ خصوصا فكاف ىذا العمـ بحد ذاتو فكراً 

 ا مدى حاجة الناس لعمـ الكبلـ ؟ولكف م
بأفرادىا مستغنية عف معرفة فمسفات األمـ األخرى ألنيـ قد اختصوا بفكر خاص ليـ وىو  اإلسبلميةاألمة 

والناس في مجاؿ العقيدة قسماف : قسـ إجمالي وال بد لكؿ مسمـ ومسممة معرفتو ألف  اإلسبلميةمعرفتيـ لمعقيدة 
 حكمو واجب وقسـ تفصيمي وىو يتميز بو العمماء عف غيرىـ وىو فرض عمى الكفاية .

والقسـ األوؿ يمثؿ فمسفة المسمميف كميـ وقد استغنوا بو عما سواه مف الفمسفات لكف يحصؿ عند بعض الناس 
ال ألصبح  اإلشكاؿمؿ أو إثارة شبية فيذا ال بد لو مف معرفة الجواب تفصيبل حتى يتـ دفع أحيانا خ في حقو وا 

 إيمانو ال يخمو مف تردد وىذا ال يجوز .
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فيذا العمـ كؿ الناس بحاجة لو لكف ليس عمى الدواـ بخبلؼ الفقو فإف الناس بحاجة لو عمى الدواـ لتجدد 
سئمة المثارة حوؿ ىذه العبادات فكانت حاجة الناس لمفقو أكثر مف حاجتيـ العبادات في كؿ لحظة ولتجدد األ

أولى مف الفقو ألف العقيدة أساس ال بد مف معرفتو ومف ثـ ينبني عميو ألف حاجتيـ إلى العقيدة أىـ و لمعقيدة 
 الفقو وغيره مف العموـ .

 ثانيًا : عالقة عمم الكالم بغيره من العموم تأثيرا وتأثرا :
فيما بينيا تتأثر ببعضيا البعض فعمـ الكبلـ بغيره مف  األفرادالشرعي ككؿ لو أفراد كثيرة مف العموـ وىذه  العمـ

العموـ وىو يؤثر فييا أيضا فبل بد إذف مف معرفة ىذا التأثر والتأثير وما مدى ىذا التأثر وىؿ ىو إيجابي أـ 
 سمبي ؟

 تأثر عمم الكالم بغيره من العموم : - أ

وكذلؾ بياف الدليؿ عؿ  اإلسبلميالكبلـ مبنيا في األصؿ عمى شرح التصورات الفكرية لمديف لما كاف عمـ 
 صدؽ ىذه التصورات انقسـ عمـ الكبلـ إلى قسميف :

 قسـ يبيف لنا التصورات الفكرية . -1

 قسـ يبيف لنا األدلة عمى ىذه التصورات . -2

ثر فيو بغيره مف العموـ ىو عمـ المغة ألف وظيفة وىو التصورات الفكرية كاف غالب التأ (14)فأما القسـ األوؿ 
قسـ التصورات ىو شرح األلفاظ المتعمقة بيذه األفكار وما ىي دالالت معانييا وكؿ ذلؾ ال يتـ فيمو إال مف 

 خبلؿ النظر في المغة .
كبلمية مف المتكمميف يبدؤوف أوال بشرح األلفاظ مف تعريؼ لمنظر ولعمـ الكبلـ ولممصطمحات ال أفوليذا نجد 

مقولة الجوىر والعرض وما يتعمؽ بيما مف مباحث اصطبلحية واشترط المتكمموف أف يكوف ىذا التعريؼ 
لمتصورات الكبلمية جامعا مانعا مستوفيا لشروط التعريؼ ومعرفة استيفاء شروط التعريؼ يعمـ مف خبلؿ عمـ 

 المنطؽ .
رطوا الشروط المنطقية التي ينبني عمييا التعريؼ وليذا نرى المتكمميف عند شرحيـ لمتصورات الفكرية اشت

االصطبلحي ألف التعريؼ االصطبلحي يختمؼ كثيرا عف التعريؼ المغوي فالتعريؼ المغوي وضع لتفييـ الناس 
كميـ عمى مختمؼ مستوياتيـ لكف العموـ الجديدة نشأت ليا لغة جديدة فيي في أصميا مستمدة مف المغة 

أىؿ العمـ يطمقوف ألفاظا ال يقصدوف بيا ما ورد في المغة مطمقا وىذه األلفاظ الموضوعة بيف الناس لكف 
ف اختمفت سائر الفرؽ المصطمح عمييا فيم الكبلمية الدارجة  كبلمية أحيانا في بعض المصطمحاتا بينيـ وا 

 اد منيا ؟بينيـ ما المر 
مر مف خبلؿ طؽ يبحث ىذا األصطبلحات والمنىذه اإل تالمنطؽ لكي يحددوا دالالوليذا لجأوا إلى عمـ 

وليذا نجد القارئ لعمـ الكبلـ وخصوصا عند بحثيـ لشرح مصطمحاتيـ يستخدموف (15مبحث التصورات)
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مصطمحات منطقية ومصطمحات لغوية فكاف ال بد لمقارئ أف يكوف عمى دراية بالمغة بعمـ المنطؽ أيضا 
 خصوصا مبحث التصورات فيو .

لمجسـ ىو الممتد في األبعاد الثبلثة مف طوؿ  وعرض وعمؽ ويقوؿ غيره  وتعريف ( عف16) فمثبل يقوؿ المتكمـ
مف المتكمميف : بؿ إف الجسـ ىو الموجود القائـ بنفسو , ويأتي فريؽ أخر ويقوؿ : الجسـ ىو المركب مف 

ا في فريؽ آخر فيقوؿ : الجسـ ىو المركب مف الييولى والصورة فتجدىـ قد اختمفو  ويأتيجوىريف فصاعدا , 
في تعريفاتيـ مصطمحات كبلمية مثؿ : الجوىر , الييولى ,  أفتعريؼ الجسـ عمى ىذه المعاني نبلحظ 

المتكمميف يتكمموف  أفنجد  أحياناالصورة ومصطمح التركيب وىذه المصطمحات يشرحيا المتكمموف في كتبيـ و 
لناقص أو حد تاـ أوىو حد رسـ مع بعضيـ البعض بمصطمحات منطقية مثؿ قوليـ : ىذا التعريؼ ىو الحد ا

ىو مانعة جمع وخمو وىكذا وبيذا نعمـ مدى تأثير مبحث التصورات في عمـ الكبلـ مف الناحية المغوية  أو
 والمنطقية .

وقد تأثر عمـ الكبلـ باألدلة الشرعية وخصوصا القرآف الكريـ والسنة والنبوية فما ثبت بالقرآف والسنة ولـ يخالؼ 
لكي تصدؽ,فكاف عمـ الكبلـ يحتج باألدلة الشرعية عمى ما لشرعية بما يتوافؽ مع العقوؿ العقؿ بؿ جاءت ا

_ سبحانو وتعالى _ قرر بالدليؿ العقمي واستند في ,فمثبًل نفي القدـ عف غير اهلل  ةالقضايا الكبلمييقرره مف 
ـ يكف شيء معو ", وكذلؾ نفي وىو قوؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ " كاف اهلل ولتقريره بالدليؿ الشرعي 

))قؿ لو كاف معو آلية إال اهلل لفسدتا (( تعدد الخالؽ, واستند المتكمموف عمى إثبات نفي التعدد بقولو تعالى: 
 برىاف التمانع . التعدد وسموه فعمموا القوؿ بشرح ىذه اآلية وتوصموا إلى برىاف يقيني يدؿ عمى نفي

بالشرع مطمقا وجعمو أحد األدلة التي يستند إلييا في اإلثبات والنفي بجوار  االحتجاجوليذا عمـ الكبلـ اعتبر 
 دليؿ العقؿ وىو عمـ يقـو عمى الجمع بيف المعقوؿ والمنقوؿ.

 لكف ىؿ ىذا التأثر إيجابي أـ سمبي ؟
صحيح ألف التصورات  يجابي مف جية وسمبي مف جية أخرى كونو قائـ عمى منيجأف ىذا التأثر إالحقيقة 

الكبلمية والشرح وسيمتو المغة وليذا استخدموا المغة في كتبيـ , وىذه  االصطبلحاتكرية قائمة عمى شرح الف
وىذه الضوابط تأثروا بيا منت خبلؿ التصورات ال بد أف تكوف مضبوطة بضوابط متفؽ عمييا مف الجميع , 

 فكانت طريقتيـ عممية منيجية . المنطؽمبحث التصورات في عمـ 
تفاؽ عمى شرح مصطمحاتيـ ,وليذا ظير النزاع فيما بينيـ ألف ر الجانب السمبي مف خبلؿ عدـ ايو لكف تـ ظ

سيبقى النزاع قائما ال  االصطبلحاتكؿ فريؽ يقوؿ أنا أقصد بقولي كذا وكذا, فإف لـ يتفقوا عمى مرادىـ مف 
 محالة .
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لعدـ معرفتيـ مف أيف نشأت,  اتاالصطبلحؾ نرى مف السمبيات أف كثيرا مف الدارسيف اليعمموف ىذه وكذل
 رفة المنشأ.يستطيعوف أف يتخطوىا مف غير مع فصار بينيـ وبيف تصورات المتكمميف فجوة ال

 
 تأثر عمم الكالم بغيره من العموم : -ب

وىذا الجانب عمى غاية مف األىمية ,فمما قاـ ىذا العمـ عمى إثبات القضايا والمسائؿ باألدلة العقمية ,تأثر بو 
 اعتمدوا, ألنيـ أبدعوابالعقؿ, والمتكمموف بيذا الجانب  االستدالؿر المصنفوف لباقي العموـ في معرفة كيفية سائ

عمى المنطؽ القياسي البرىاني إلثبات ما يقولوف بو مف القضايا المختمفة وليذا نجد أف عمماء الكبلـ قد أبدعوا 
 يمكف تمخيصو كما يمي :في باقي الفنوف عمى مختمؼ مستوياتيا , وىذا التأثير 

 (11) أواًل: أثر عمم الكالم عمى التفسير :
كثير مف آيات القرآف الكريـ عمى مخاطبة العقؿ والنفوس بآيات العقيدة وما احتوت عميو مف أفكار  احتوتلما 

ذلؾ بما جاءت بو العقيدة السميمة وك االقتناعكاف البد مف توضيح كيفية  ةوغير إسبلميومعتقدات إسبلمية 
ـَ ال يجوز   بيا؟؟ االعتقادتوضيح كيفية الرد عمى معتقدات الخصوـ والتي وضحيا القرآف الكريـ ول

مبينا أف عقيدة القرآف موافقة لمعقوؿ السميمة,ال تناقض فييا,وليذا فعمـ الكبلـ قاـ عمى توضيح ىذيف الجانبيف 
احتجوا  فمثبل متأثريف باألسموب الكبلمي, بّيَف المتكمميف مف المفسريف خصوصا ىذه اآليات وشرحوىا تفصيبلً 

))قؿ يحيييا الذي أنشأىا أوؿ مرة ((قائميف : القادر عمى فعؿ  :عمى جواز إعادة إحياء الموتى بقولو تعالى
 الشيء قادر عمى فعمو مرة أخرى .

 اد اإلعتقادي.وكذلؾ بينوا لزـو فسائد عقائد الخصوـ وخصوصا ماجاء بو القرآف الكريـ مف توضيح ليذا الفس
 ثانيا: تأثير عمم الكالم في عمم الفقو:

ويظير مف ىذا التأثير جميا مف خبلؿ استخداـ القياس المنطقي في كبل العمميف عمى حد سواء فالمتكمموف 
 استنباطولما كاف الفقو فيو  أدلتيـباألدلة العقمية  القياسية وىو عمدة  االحتجاجيركزوف في عمميـ عمى 

رعية عف طريؽ القياس أحيانا كاف البد وأف يشترؾ الفقيو المتكمـ في ىذا النوع مف األدلة والقياس األحكاـ الش
يبحث عندما الفقيي ىو أحد أنواع القياس المنطقي وليذا نجد أف الفقياء البارعيف في عمـ الكبلـ كالرازي 

جتيديف, ىؿ حققوا شروط القياس المسائؿ الفقيية فإنو يتأثر إلى حٍد كبير بالقياس المنطقي ويناقش الم
 (18) في الفقو كثير مف مسائؿ خبلفية متأثرة بعمـ الكبلـ الجدلي االجتيادالصحيحة منو نجد أف باب 

فالخبلؼ الفقيي ىو بمثابة الجدؿ , وعمـ الجدؿ ىو أحد فروع عمـ الكبلـ والمنطؽ , والفقياء اعتنوا بيذا العمـ 
بالقياس , فممعرفة ىؿ ىذا القياس صحيح أـ فاسد كاف البد مف الخوض في في مناقشاتيـ الفقيية المتعمقة 

 معرفة عمـ الجدؿ وليذا نجد أف كثيرا مف عمماء الكبلـ قد ألفوا رسائؿ في عمـ الجدؿ والمناظرة , 
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ه وكذلؾ ألؼ مف المتكمميف الفقياء كتب في الجدؿ الفقيي مثؿ اإلماـ الجويني لو كتاب في الفقو الجدلي , سما
 الكافية في الجدؿ .

 عمى عمم أصول الفقو:ر عمم الكالم يثالثًا: تأث
 مف المعمـو عند الدارسيف لعمـ أصوؿ الفقو أف مدارس ىذا العمـ تنقسـ إلى ثبلثة:

 .مدرسة المتكمميف -1
 مدرسة األحناؼ. -2
 المدرسة الجامعة بيف طريؽ المتكمميف واألحناؼ. -3

سميا نبلحظ ما مدى تأثر ىذا العمـ سماع ا سة المتكمميف( فبمجردوسألقي الضوء عمى المدرسة  األولى )مدر 
 بعمـ الكبلـ , حتى أف الطريقة في بحث األصوؿ تأثرت كميًا بطريقة عمـ الكبلـ في البحث.

ىو بمثابة نتاج الفكر اإلسبلمي حينما خاض في تأصيؿ القواعد  (19) فعمـ أصوؿ الفقو عمى طريقة المتكمميف
 ة.األصولية الفقيي

فكثير مف عمماء أصوؿ الفقو ىـ عمماء كبلـ ولما تصدر عمماء الكبلـ ىؤالء لوضع أسس عمـ األصوؿ تأثروا 
 تأثرًا طبيعيًا بما تمكنوا بو مف عمـ الكبلـ.

فكما أف الكبلـ يبحث عف معرفة األدلة العقمية التي تبرىف القواعد الكبلمية الكمية فكذلؾ عمـ أصوؿ الفقو 
ىذه القواعد الكمية عنده ثـ القياـ بالبرىنة عمييا وليذا نجد أف العمميف غايتيما ومقصدىما واحد يبحث عف بياف 

فكانت طريقة أصوؿ الفقو عمى أسموب المتكمميف تبحث في معرفة القواعد الكمية ومف ثـ البحث والنظر في 
 أواًل ثـ التوصؿ إلى قواعدىا .األجزاء التي تندرج تحتيا عمى خبلؼ طريقة األحناؼ التي تبحث في األجزاء 

األصولية الكبلمية  استخدموا القواعد االستداللية األصوليوف المتكمموف في مناقشاتيـ لبعضيـ البعض 
ومبلحظة مدى تأثرىـ بعمـ الكبلـ وخصوصًا التأثر بالمصطمحات الكبلمية واألدلة القياسية الكبلمية, وأكثر 

بعمـ المنطؽ وعمـ  إطبلعلو إف لـ يكف عمى  فالقارئـ باب القياس , تأثر بعمـ الكبلباب في أصوؿ الفقو 
 الكبلـ سيجد مف الصعوبة في بحثو ودراستو ليذا الباب.

 رابعا: تأثير عمم الكالم بالحديث الشريف وعمومو :
إف عمماء الحديث كثيرا ما ينفروف مف عمـ الكبلـ ألف المتكمميف يخضعوف فيميـ لمعنى الحديث عمى ما 

 ستندوا إليو مف أدلة كبلمية ويظير ىذا التأثير واضحا وجميا في بحثيف ىما:ا
 (21) فيـ أحاديث الصفات عمى ضوء القواعد الكبلمية: -1

إف عمماء الحديث ردوا أحاديث الصفات لعدـ معرفتيـ بالقواعد التي استند عمييا المتكمموف في معرفتيـ ما 
 منيـ , ونجد أف كثيرا منيـ أثبت ىذه الصفات عمى ظاىرىا ,  يجب هلل وما يستحيؿ وما يجوز إال ما ندر
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أحاديث الصفات ليست عمى ظاىرىا ألف الظاىر يمـز منو المستحيؿ في حؽ اهلل وىي تعارض المحكـ ومنيـ 
في القرآف والحديث , وليذا لجؤا إلى تأويميا مدعيف أف وظيفة أىؿ الحديث ىي الرواية ,أما الدراية فبل تحجب 

بشرط أف يكونوا أىؿ دراية في الحديث متمكنيف بالعقائد فإذا ماجاء الظاىر عمى خبلؼ المعتقد أوؿ ىذا عنيـ 
 ؿ الحديث.أىالظاىر , ومنو حدث الخبلؼ بيف أىؿ الكبلـ و 

 حصوؿ الخبلؼ في مسألة خبر الواحد ىؿ يفيد الظف أـ العمـ؟؟-2
ث عمى حٍد سواء واتفقت كممة المتكمميف عمى أف خبر وىذه المسألة انبرى ليا المتكمموف وعمماء أصوؿ الحدي

الواحد ال يفيد العمـ القطعي وغنما يفيد عمما ظنيا , وىذا الذي ارتضاه كثيٌر مف أىؿ  أصوؿ الحديث لكوف 
أدلة عمماء الكبلـ في ىذه المسألة قوية أما الجانب األخر مف عمماء أصوؿ الحديث قالوا: إف جبرالواحد يفيد 

واستند كؿ فريؽ إلى أدلة احتج بيا عمى إثبات رأيو والذي ألجأ المتكمموف  قطعي واف ىذا ال ضرر فيوالعمـ ال
لكف ىذا  في ىذه المسألة الحديثة ىو أف عمـ الكبلـ يحتج بالخبر عمى أنو أحد األدلة المعتبرة ,إلى الخوض 

يا الكبلمية القطعية التي ال تحتمؿ البد وأف يوصؿ إلى القطع ثبوتًا وداللة وخصوصًا في القضا االحتجاج
بو في أصوؿ القضايا اإلعتقادية المبينة عمى القطع  االحتجاجالظف أبدًا, فنظروا في خبر الواحد فمـ يسعفيـ 

بؿ يقتصر االحتجاج عمى ألف الخبر الواحد ال يفيد عندىـ  إال الظف فيو إذًا ال يحتج بو  االحتماؿال عمى 
عندما وصموا إلى مثؿ ىذه النتيجة تأثر بيـ عمماء أصوؿ الحديث عندما بحثوا مسألة  الخبر المتواتر , وليذا

 (21)خبر الواحد, ىؿ يفيد  العمـ أـ الظف فمنيـ مف أيد عمماء الكبلـ ومنيـ مف خالؼ .
 خامسًا: تأثير عمم الكالم في التصوف:

ف أىؿ الكبلـ والتصوؼ أف عمـ الكبلـ ىو العبلقة بيف عمـ الكبلـ والتصوؼ عبلقة تبلـز قوية فيعتبر كثير م
الجانب النظري الموصؿ إلى اليقيف , وكؿ منيما غايتو الوصوؿ إلى اليقيف إف التصوؼ ىو الجانب التطبيقي 

كثير مف أىؿ التصوؼ  (22) الموصؿ إلى اليقيف وكؿ منيما غايتو الوصوؿ إلى اليقيف في اإليماف وليذا لجأ
ي الوصوؿ إلى معرفة الخالؽ فظف كثير مف الباحثيف , اف بعض مف أىؿ التصوؼ إلى استخداـ عمـ الكبلـ ف

متأثر بالفمسفة الكبلمية وخرج عف كونيـ صوفية وىذا ليس صحيحا ألنو كما عممنا نجد اف غاية كؿ فريؽ 
تيـ مانعا مف اف يستخدموا عمـ الكبلـ في معرفوىمو الوصوؿ إلى اليقيف وليذا لـ ير بعض مف أىؿ التصوؼ 

, لكف  فريقًا آخر مف أىؿ التصوؼ رأو اف الوصوؿ لميقيف في التصوؼ ىو الجانب التطبيقي مف العبادات 
 وتزكية النفس والمجاىدة وبيذا ينفصؿ التصوؼ عف عمـ الكبلـ عمى حسب رأييـ.
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 سادسًا: تأثير عمم الكالم في الفمسفة والمنطق:
فيمسوؼ ينظر إلى الموجودات مف حيث ذاتيا لكف المتكمـ ينظر إلى الفبلسفة يختمفوف عف عمماء الكبلـ بأف ال

 –الموجودات مف حيث داللتيا عمى خالقيا سبحانو, وليذا لما توصؿ الفبلسفة إلى آراء أنيا باطمة في حؽ اهلل 
الغزالي ,فكاف مف المتكمميف أنيـ ناقشوا ىذه اآلراء وبينوا بطبلنيا, فعمى سبيؿ المثاؿ ناقش -سبحانو وتعالى 

بيف  ؿاألو وكاف الغزالي ىو الفبلسفة اإلسبلمييف وغيرىـ في كتاب تيافت الفبلسفة ,فبيف أقواليـ الفاسدة 
 المتكمميف في مناقشتو لمفبلسفة بشكؿ مطوؿ , حتى أنو توصؿ في النياية إلى تكفيرىـ في ثبلث مسائؿ وىي:

(23) 
ميات وقوليـ بأف الحشر يوـ القيامة ال يكوف إال بالروح دوف ال يعمـ إال الكقوليـ بقدـ العالـ وقوليـ أف اهلل 

 الجسد, وماذىب إليو الغزالي في تكفيرىـ قد وافقو عميو بعض المتكمميف والبعض اآلخر خالفو في ذلؾ.
فالمتكمموف أثروا في الفبلسفة ببياف الحؽ والباطؿ فييا وىذا التأثير إيجابي ومع أف الطرفيف قد استخدما األدلة 
العقمية, لكف الفبلسفة إذا ما توصموا إلى رأي يعارض الشرع يحمموف رأييـ ىذا عمى الشرع أما المتكمموف 

 فعمدوا إلى الموافقة بيف الشرع والعقؿ وأنيما ال يتعارضاف أبدًا.
األمثمة لف المتكمميف اإلسبلمييف عمدوا إلى تيذيب المنطؽ مف  عمـ الكبلـ بالمنطؽ كاف إيجابياً (24تأثير)وأما 

أنو قد حوى الصواب  طاليسو  أرسطوالفمسفية الباطمة وقاموا بإضافة مباحث منطقية إليو, فمـ يسمموا لمنطؽ 
دائمًا, وتوسعوا في مبحث المغالطات العقمية وبينوا بكؿ دقة الشروط الصحيحة لمبرىاف المنطقي فكاف عمـ 

ؽ ىو أحد أسس عمـ الكبلـ التي ال يستغني عنيا الكبلـ ىو مجاؿ التطبيؽ الدقيؽ لممنيج المنطقي , فالمنط
ىذا العمـ , وليذا نجد أف المؤلفيف في المنطؽ ىـ غالبًا عمماء كبلـ وفمسفة ألف المنطؽ يعتبر عندىـ آلة 

 التفكير العقمي .
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 الخاتمة
 ومما سبؽ يمكف التوصؿ إلى النتائج التالية:

ؿ ىػو امتػداد لعمػـو األنبيػاء عمػييـ الصػبلة والسػبلـ فيػو قػائـ عمػى إقامػة أف عمـ الكبلـ ليس بالعمـ الجديد بػ -1
صدؽ العقائد اإليمانية باألدلة والبراىيف القطعية الشرعية والعقمية, فالقرآف وكػؿ الشػرائع السػابقة أقػرت العقػؿ بػؿ 

 إف القرآف مدح العقؿ وىذا معمـو بالضرورة.
لخاصػػة كػػاف بعػػد زمػػف الصػػحابة والتػػابعيف , فػػاختبلط المسػػمميف لػػو مصػػطمحاتو اإف نشػػأة عمػػـ الكػػبلـ كعمػػـ  -2

بالشعوب األخرى عمى مختمؼ اعتقاداتيـ الدينية والفمسفية كاف لو األثر األكبر في نشأة ىذا العمػـ عمػى مػا ىػو 
فبػػدأ ىػػذا العمػػـ عنػػد المعتزلػػة , ومػػف ثػػـ شػػاركـ فيػػو األشػػاعرة والماتريديػػة عميػػو مػػف اصػػطبلحات كبلميػػة متعػػددة 

 ومف ثـ ظيرت فرؽ كبلمية أخرى منيا ما كتب ليا البقاء إلى اآلف ومنيا ماىو منقرض منذ عصور .
ومػػف أىػػـ عوامػػؿ نشػػأة عمػػـ الكػػبلـ حاجػػة المسػػمميف فػػي الػػدفاع عػػف العقيػػدة اإلسػػبلمية مػػف المشػػككيف فييػػا,  -3

يحصؿ مف خػبلؿ  االقتناعما كاف بيا باألدلة القوية, ول االقتناعوكذلؾ حاجتيـ إلى نشر ىذه العقيدة مف خبلؿ 
العقؿ , استغؿ المتكمموف استعماؿ األدلػة العقميػة . وعوامػؿ النشػأة متعػددة لكنيػا بمجموعيػا أسػيمت فػي نضػوج 

 ىذا العمـ وتطوره إلى أف وصؿ إلينا كعمـ وكتراث تفتخر بو ىذه األمة .
العقمػي, كػاف المتكممػوف أشػد النػاس  باطاالسػتنولما كاف عمـ الكبلـ ىو عمـ أصػوؿ الػديف وعمػـ مبنػي عمػى  -4

ذكاء وفيما, وليذا مف برز في ىذا العمـ كاف لو األثر الكبير عمػى العمػوـ األخػرى , فعممػاء الكػبلـ سػاىموا إلػى 
ليػا األثػر إنشاء عموـ أخرى وخيػر مثػاؿ عمػى ذلػؾ عمػـ أصػوؿ الفقػو , حيػث أف طريقػة المتكممػيف  حد كبير في

 صوصا دوف غيره.الواضح عمى ىذا العمـ خ
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 الكوامش
 (  مقدمة تحقيؽ شرح1)
 .448(  راجع مقدمة ابف خمدوف, ص :2)
 (  ال يسمى عمـ الكبلـ بؿ يسمى عمـ الجدؿ.3)
 (.25-3/24(   البرىاف لمزركشي )4)
 (324التفكير الفمسفي اإلسبلمي )( 5)
 26-25مقدمة تحقيؽ شرح المقاصد ص:   (6)
 (.55_53لدراسة عمـ الكبلـ لحسف الشافعي) راجع المدخؿ (7)
 .51,العدد1988انظر مقالتو العقبلنية العربية والسياسية , قراءة سياسية في أصوؿ المعتزلة, مجمة الوحدة لسنة   (8)
 .39مدخؿ إلى عمـ الكبلـ , د. أحمد محمود صبحي ,ص:  (9)
 (1/114انظر الفصؿ البف حـز )  (11)
 (.66_61ى عمـ الكبلـ لحسيف الشافعي )راجع المدخؿ إل  (11)
 عمـ الكبلـ لمدكتور أحمد صبحي.  (12)
 11-4ص  االعتقادفي عمـ  االقتصادأنظر مقدمة   (13)
أنظر كتاب المواقؼ في عمـ الكبلـ لعضد الديف اإليجي, حيث يشرح المصطمحات الكبلمية بدقة لغوية, ويبػيف أراء الفػرؽ   (14)

 حوؿ ىذه المصطمحات
 أنظر معيار العمـ في المنطؽ لمغزالي , وخصوصا مبحث التصورات.  (15)
 .أنظر ىذه التعريفات في كتاب المواقؼ في عمـ الكبلـ, مبحث الجسمية  (16)
 أنظر كتاب الفخر الرازي في التفسير, ومدى تأثير عمـ الكبلـ عنده في تفسيره لآليات القرآنية.  (17)
 ئلماـ الجويني , طبعة عيسى الحمبي,القاىرةأنظر الكافية في الجدؿ ل  (18)
 أنظر كتب عمـ أصوؿ الفقو المصنفة عمى طريقة المتكمميف مثؿ المحصوؿ لمرازي والمستصفى لمغزالي.  (19)
 أنظر دفع شبو التشبيو البف الجوزي , كيؼ تأثر بعمـ الكبلـ عند حديثو عف أحاديث الصفات.  (21)
 حسف السقاؼ لكتاب دفع الشبو البف الجوزي, وىو بتحقيقو. (  أنظر لمتوسع مقدمة الشيخ21)
أنظر عمى سبيؿ المثاؿ مدى تأثر اإلماـ ابف عربي الحاتمي بعمـ الكبلـ مف خبلؿ كتابو الفتوحات المكية , وكذلؾ الغزالي   (22)

 في كتابو إحياء عمـو الديف.
 أنظر تيافت الفبلسفة لمغزالي .  (23)
 زالي في معيار العمـ في المنطؽ, وكذلؾ كتاب الرد عمى المنطقييف البف تيمية.لغأنظر مقدمة ا  (24) 
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 المصادر والمراجعقائمة 
ىػ , تحقيػؽ وتعميػؽ مػع مقدمػة فػي 793-612شرح المقاصد لئلماـ مسعود بف عمر بف عبداهلل الشيير لسعد الديف التفتازاني  -1

 , عالـ الكتب بيروت.1989, الطبعة األولى 1موسى شرؼ , ج عميرة , تصدير صالح فعبدالرحمعمـ الكبلـ, د. 
, مكتبػػة اإلنجمػػو 1985تػػاريخ الفػػرؽ اإلسػػبلمية ونشػػأة عمػػـ الكػػبلـ عنػػد المسػػمميف : لعمػػي مصػػطفى الغرابػػي, الطبعػػة الثانيػػة,  -2

 المصرية.
 ,مكتبة الرسالة.1985عة األولى العقيدة وعمـ الكبلـ في مناىج البحث والتفكير اإلسبلمي, د. محمود الخالدي , الطب -3
 , مكتبة وىبي,القاىرة.1991المدخؿ إلى دراسة عمـ الكبلـ , د.حسيف محمود الشافعي الطبعة الثانية  -4
 العقيدة والفكر اإلسبلمي ,د.محمد ىشاـ سمطاف,بدوف طبعة ,دار األماف. -5
 البشير ,الطبعة الثانية. دراسات في الفرؽ والعقائد اإلسبلمية د. عرفاف عبد الحميد ,دار -6
 .1991معيار العمـ في المنطؽ لئلماـ محمد بف محمد الغزالي , طبعة دار الكتب العممية, الطبعة األولى  -7
 .1988المحصوؿ في عمـ أصوؿ الفقو لئلماـ فخر الديف الرازي محمد بف عمر , طبعة دار الكتب العممية , الطبعة األولى -8
 صوؿ,لمغزالي,طبعة دار الكتب العممية,الطبعة الثانيةالمستصفى مف عمـ األ -9

 ىػ1319,لمغزالي , طبعة المطبعة الخيرية بمصر, الطبعة األولى ,تيافت الفبلسفة   -11
 المواقؼ في عمـ الكبلـ لعضد الديف اإليجي ,طبعة دار الكتب العممية . -11
 .1988ية, الطبعة األولى,لمغزالي, طبعة دار الكتب العمم االعتقادفي   االقتصاد -12
 .1993دفع الشبو بأكؼ التنزيو,البف الجوزي تحقيؽ حسف السقاؼ طبعة دار اإلماـ النووي, -13
 
 

 


