بسم هللا الرمحن الرحيم

حكم تعلم علم الكالم ،والسبب يف هني السلف عنه
خري ما نفتتح به هذه املقالة كالم إمام جليل عليم ابلكالم خبري وهو حجة اإلسالم الغزايل.
قال اإلمام الغزايل يف إحياء علوم الدين
ف إ ق قلإإعل الم اوإإدل والكالم مإإذموم كتالم ال جومم او هو مبإإا او م إإدوم إليإإه فإإاعلم اق
لل اس يف هذا غلوا وإسرافا يف اطراف.
فمن قائلل إنه بدعة وحرامم واق الابد ألق يلقى هللا عز وجل بكل ذنب س إ إإور الخ إ إإر خري له
من اق يلقاه بالم الكالم.
ومن قائلل إنه واجب وفرض إما على الكفاية او على األعياقم وإنه افض إ إ إ إ إ إإل األعمال واعلى
القرابتم ف نه حتقيق لالم التوحيدم ونضال عن دين هللا ااىل.
وإىل التحرمي ذهب الخإإافام ومالأ وابد بن ح بل وسإإفياق وليا اهل انديل من ال إإل م
قال ابن عبد األعلى ربه هللا ااىل ل مساع الخافام -رضم هللا ااىل ع ه -يوم انظر حفصا الفرد -
الابد بكل ذنب ما خال الخإ إ إإر ابه خري له من اق
وكاق من متكلمم املاتزلة -يقول ل ألق يلقى هللاَ ُ
يلقاه بخإ إإمء من علم الكالمم ولقد مساع من حفر الفرد كالما ر اقدر اق احكيهم وقال ايضإ إإال قد
اطلاع من اهل الكالم على شمء ما ظ ته قطم واق يبتلم هللا الابد بكل ما هنى هللا ااىل ع ه ما عدا
الخ إ إ إ إإر خري له من اق ي مر يف الكالم م وقالل لو علم ال اس ما يف الكالم من األهواء لفروا م ه فرارهم
من األسإإد .وقالل حكمم يف ااإإحام الكالم اق يض إربوا ابوريد وي اف لم يف القبائلم ويقالل هذا
جزاء من ر الكتام وال ةم واخذ يف الكالم.
وقال ابد بن ح بل ل ر يفلح اإإاحب الكالم ابدام ور كاد رر احدا نمر يف الكالم إر ويف
قلبه دغلم وابلغ يف ذمهم حىت هجر انارث احملاسإإم ما دهده وورعه ب إإبب صإ يفهكتااب يف الرد على
املبتدعةم وقال له وحيأ حتكم بدعتهم اورم مث رد عليهم ال إ إإع حتمل ال اس بتصإ إ إ يفأ على م الاة

البدعةم والتفكر يف لأ الخإ إ إإبهاتم فيدعوهم ذلأ إىل الراث والبحلم وقال ابد –ربه هللا ااىل-ل
علماء الكالم داندقة[1]1...
وقد ا فق اهل انديل من ال ل على هذام ور ي حصر ما نقل ع هم من التخديدات فيه.
وقالوال ما س إإكع ع ه الص إإحابة ما اهنم اعرف ابنقائقم وافص إإح بأل يب األلفاري من غريهم إر
لالمهم مبا يتولد م ه من الخ إ إ إإرم ولذلأ قال ال م ا إ إ إإلى هللا ااىل عليه وتله وسإ إ إ إإلم هلأ املت اوقم
هلأ املت اوق ) اث املتامقوق يف البحل وارستقصاء.
امإا الفرقإة األخرر فإاحتجوا قق قإالوا ل ر ناى بإه-اث ابلكالم-إر مارفإة الإدليإإل على حإدوث
الاامل ووحدانية اخلالق واإإفا ه كما جاء يف الخإإرمم فمن اين حترم مارفة هللا ااىل ابلدليل وكي يكوق
ذكر انجإإة وامل إإالبإإة لإإا م والبحإإل ع هإإا امو ار وقإإد قإإال هللا اإإاىل قإإل هإإا وا برهإإانكم إق ك تم
اإ إ إإادقب) ف لب م هم ال هاق م وقال ااىل ليهلأ من هلأ عن بي ة وحيم من حم عن بي ة ) وقال
ااىل قل فلله انجة البالغة) وقال ااىل امل ر إىل الذث حاج إبراهيم يف ربه إىل قوله فبهع الذث
كفر ) إذ ذكر س إ إ إإبحانه احتجاج إبراهيم م ووادلته وإفحامه خص إ إ إإمه يف مارض الا اء عليه م وقال عز
وجل و لأ حجت ا ت ي اها إبراهيم على قومه) وقال ااىل قالوا اي نو قد جادلت ا فأكارت جدال ا)
وقال ااىل يف قصة موسم عليه ال الم ومباحاته ما فرعوقل وما رم الااملب إىل قوله ل او لو جئتأ
بخمء مبب )
وابوملة فالقرتق من اوله إىل تخره ااجة ما الكفار مملوء ابنجج واألدلة وال اهب يف م إ إ إ إ إإائل
التوحيد م وإثبات البارث واملاادم وإرسال الرسل م فال يذكر املتكلموق وغريهم دليال احيحا على ذلأ
َ
إر وهو يف القرتق قفصح عبارة واوضح بياق م وامت ما ا م واباد عن اإليراد واألسئلة م وقد اعألف لذا
حذاق املتكلمب.
فامدة املتكلمب يف التوحيد قوله ااىل لو كاق فيهما تهلة إر هللا لف إ إ إ إ إ إإد ) ويف ال بوة وإق
ك تم يف ريب مما نزل ا على عبدان فأ وا ب إإورة من ماله ) ويف البال قل حيييها الذث انخإإأها اول مرة )
إىل غري ذلأ من اآلايت واألدلة م ومل زل الرسإإل عليهم الصإإالة وال إإالم حياجوق امل كرين وجيادلوهنم م
 [1]1قد اورد اإلمام ابن ع اكر ما ذكرانها من اقوال ال ل يف ذم الكالم وغريها يف كتابه بيب
كذم املفألر فيما ن ب أليب ان ن األشارث) ابألسانيد املتصلةم فمن اراد ال مر يف اسانيدها
فلريجا إليه ص  )333فما بادها.

قال ااىل وجادهلم ابليت هم اح ن ) والصحابة رضم هللا ااىل ع هم ايضاكانوا حياجوق امل كرين م
وجيادلوق م ولكن ع د اناجة م وكانع اناجة إليه قليلة يف دماهنم فلذا كاق اخلوض فيه قليال.
ف ق قلعل فما املختار ع د فيه فاعلم اق إطالق القول بذمه يف كل حالم او حبمده يف كل
حال خ أم بل ربد فيه من فصيل.
ف قولل إق فيه م فاةم وفيه مض إ إ إ إرة فهو ابعتبار م فاته يف وقع ارنتفام حالل او م دوم إليه او
واجب كما يقتضيه انالم وهو ابعتبار مضره يف وقع ارستضرار واله حرام.
اما مضره ف اثرة الخبهاتم وحتريأ الاقائد وإدالتها عن اوزم والتصميمم فذلأ مما حيصل يف اربتداءم
ورجوعها ابلدليل مخكو فيهم وخيتل فيه األشخاصم فهذا ضرره يف ارعتقاد انق.
واما م فاته فقد يمن اق فائد ه كخ إ إ إ إ إ إ انقائقم ومارفتها على ما هم عليه وعمارة القلب ب ور
اليقب م وهيهاتم فليس يف الكالم وفاء لذا امل لب الخ إ إ إ إري ولال التخبيط والتضإ إ إ إإليل فيه اكار من
الكخ والتاري .
وهذا الكالم إذا مساته من ادث او حخ إ إ إ إ إإوث رمبا خ ر ببالأ اق ال اس اعداء ملا جهلوا فامسا
ه إإذا الكالم ممن خ ه إإذا الكالمم مث قاله با إإد حقيق إإة اخل ةم وبا إإد التغلغ إإل في إإه إىل م تهى درج إإة
املتكلمبم وجاود ذلأ إىل التامق يف علوم اخرر اسإ إ إ إ إ إإب نوم الكالمم وحتقق اق ال ريق إىل مارفة
انقائق من هذا الوجه م دود .
ولامرث ر ي فأ الكالم عن كخ إ إ إ إ و اري م وإيضإ إ إ إإا لبال األمور ولكن على ال دورم ويف
امور جلية كاد فهم قبل التامق يف ا اة الكالم.
بل م فاته ش إإمء واحد وهو ح ارس إإة الاقيدة على الاوام وحفمها عن خ إ إويخ إإات املبتدعة قنوام
اودلم فاق الاامم ضاي ي تفزه جدل املبتدم واق كاق فاسدا.
وإذا وقاع اإلحاطة بضإ إإرره وم فاته م في بغم اق يكوق ال اظر فيهكال بيب اناذق يف اسإ إإتامال
الدواء اخل رم إذ ر يضاه إر يف موضاهم وذلأ يف وقع اناجة وعلى قدر اناجة .
و فص إ إ إإيله اق الاوام املخ إ إ إإتغلب ابنرف والص إ إ إ اعات جيب اق يألكوا على س إ إ إإالمة عقائدهم اليت
اعتقدوهام فاق اليمهم الكالم ضرر ال يف حقهمم إذ رمبا ياري هلم شكام ويزلزل عليهم ارعتقادم ور
ميكن القيام باد ذلأ ابإلاال .

واما الاامم املاتقد للبدعة في بغم اق يدعى إىل انق ابلتل ر ابلتاص إ إ إ إ إ إإبم وابلكالم املق ا
لل فس املؤثر يف القلب القريب من سإ إ إ إ إإياق ادلة القرتق وانديل املمزوج بف ون من الوع والتحذيرم فاق
ذلأ انفا من اودل املوض إإوم على ش إإرل املتكلمبم إذ الاامم إذا مسا ذلأ اعتقد انه نوم ا إ اة من
اودل المها املتكلم لي إ إ إ إ إإتدرج ال اس إىل اعتقادهم ف ق عجز عن اووام َقدَير اق ا ادلب من اهل
مذهبه يقدروق على دفاهام فاودل ما هذا وما األول حرامم وكذا من وقا يف شإ إ إ إ إ إإأ إذ جيب إدالة
شكه ابلل والوع م واألدلة القريبة املقبولةم البايدة عن امق الكالم واستقصاء اودل....
فاقكانع البدعة ش إ إ إإائاة وكاق خياف على الص إ إ إإبياق اق خيدعوا فال قس اق يالموا القدر الذث
اودع اه كتام الرسالة القدسية) ليكوق ذلأ سببا لدفا أتثري وادرت املبتدعة إق وقاع.
ف قكاق فيه ذكاء و به ملوض إ إإا ال إ إؤالم او اثرت يف نف إ إإه ش إ إإبهةم فقد بدت الالة احملذورةم وظهر
الداءم فال قس اق يرقم م ه إىل القدر الذث ذكرانه يفكتام ارقتصإ إ إ إ إإاد يف ارعتقاد) وهو قدر مخ إ إ إ إ إإب
ورقةم وليس فيه خروج عن ال مر يف قواعد الاقائد إىل غري ذلأ من مباحل املتكلمب.
واما الزايدة على ذلأ القدر إبيراد اسإإئلة واجوبة وشإ وإبه بال من األفكارم فهو اسإإتقصإإاء ر يزيد إر
ضالرً وجهال يف حق من مل يق اه ذلأ القدرم فرمكالم يزيده اإلط ام والتقرير غموضاً.
فقد عرفع لذا القدر املذموم والقدر احملمود من الكالمم وانال اليت يذم فيهام وانال اليت حيمد
فيهام والخخر الذث ي تفا بهم والخخر الذث ر ي تفا به.
وا ضح لأ اق احملمود من الكالم ما هو من ج س حجج القرتق من الكلمات الل يفة املؤثرة يف
القلوم املق اة لل فوس م دوق التغلل يف التق إ إ إ إ إإيمات و التدقيقات اليت ر يفهمها اكار ال اس م وإذا
فهموها اعتقدوا اهنا شاوذة وا اعة المها ااحبها للتلبيسم ف ذا قابله ماله يف الص اعة قاومه.
وعرفع اق الخ إ إإافام وكافة ال إ إإل إنا م اوا عن اخلوض فيه والتجرد له ملا فيه من الض إ إإرر الذث
نبه ا عليهم واق ما نقل عن ابن عباس رضم هللا ااىل ع ه من م اظرة اخلوارج م وما نقل عن علم رضم
هللا ااىل ع ه من امل اظرة يف القدرم وغريهم كاق من الكالم اولم الماهر م ويف ال اناجة م وذلأ
امود يف كل حال .
نام قد ختتل األعص إ إ إ إ إإار يف كارة اناجة وقلتهام فال يباد اق خيتل انكم لذلأ .انتهىكالم
الغزايل  .ملخصا
اقول لهنم ال ل عن الكالم امول على اوجه ل

الوجه األولل اهنم هنوا عن كالم اهل البدم واألهواءم فانه كاق يف القدمي إنا يارف ابلكالم اهل
البدم واألهواءم واما اهل ال إ إ ة فماوهلم فيما ياتقدوق الكتام وال إ إ ةم وكانوا قلما خيوض إإوق يف الكالم
قاله اإلمام البيهقمم نقله ع ه ابن ع إ إ إ إ إإاكر يف بيب كذم املفألث  )334مث قالل وانهيأ بقائله ايب
بكر البيهقمم فقد كاق من اهل الرواية والدراية.
مث قال ابن ع إ إ إ إإاكر )345ل وإنا ياين الخ إ إ إ إإافام -وهللا اعلم -بقولهل “ من ابتلم ابلكالم مل
يفلح “ كالم اهل األهواء الذين ركوا الكتام وال إ إ إ إ إ إ ةم وجالوا ماوهلم عقوهلمم واخذوا يف إ إ إ إ إإوية
الكتام عليهام وحب بلع عليهم ال إ إ ة بزايدة بياق ل قل اقاويلهم ا موا روا ام واعرض إ إوا ع هام فأما
اهل ال إ إ ة فمذهبهم يف األا إإول مبين على الكتام وال إ إ ةم وإنا اخذ من اخذ م هم يف الاقل إب ارً
ملذهب من دعم انه غري م تقيم على الاقلم وابه التوفيق .انتهى.
اقولل وعلى هذا حيمل خ إ إإديدات ال إ إإل الغليمة يف ال هم عن الكالم كما يدل عليه س إ إإياق
كالم الخافام املتقدم بادما انظر حفصاً الفرد القدرثم وقد جاء مصرحاً يف بال الرواايت ع هم رور
ع ه ابن ع اكر ب ده املتصل  )337انه قالل ألق يلقى هللا عز وجل الابد بكل ذنب خال الخر
خري له من اق يلقاه بخمء من األهواء)
قإإال الخ إ إ إ إ إ إإافام هإإذا الكالم حي مإإا رار قوم إاً يتجإإادلوق يف القإإدر بب يإإديإإه.وع عن كالمهم
ابألهواء.
ورور البيهقم انه دخل حفر الفرد على الخافامم فقالل الخافام باد خروجهل
الابد هللاَ بذنوم مال جبال امة خري له من اق يلقاه ابعتقاد حرف مما عليه هذا
ألق يلقى ُ
الرجل وااحابه) وكاق حفر يقول خبلق القرتقم نقله ابن ع اكر يف التبيب )341
الوجه الااينل اق ال هم امول على اخلوص يف الكالم ملارفة ا ادلة ما اخلصوم واإلحاطة مب اقضة
ادلتهمم والتخ إإدق بتكاري األس إإئلة واألجوبة الدقيقةم وإاثرة الخ إإبه واللوادم البايدة مما مل يكن يارف ش إإمء
م ه يف الاص إإر األولم بل كانوا يخ إإددوق ال كري على من يفتح ابم اودل واملماراتم ولذلأ قال ال م
ا إ إ إإلى هللا ااىل عليه وتله وس إ إ إإلمل هلأ املت اوق) اث املتامقوق يف البحل وارس إ إ إإتقص إ إ إإاءم وذلأ
رش إ إ إ إإتمال هذا ال وم من الكالمم على ما اش إ إ إ إإار إليه الغزايل ربه هللا على كاري من اخلبط والتض إ إ إ إإليلم
وعدم وفائه مبا هو املقصود من كخ انقائق وعمارة القلب ابليقبم بل إنه مورث ابلاكس من ذلأ
دعزعة يف الاقيدةم ووه اً يف التصميم.

قال الغزايلل وما احدثه املتكلموق من ف ري وسؤال و وجيه إشكال مث ارشتغال حبله فهو بدعةم
وض إإرره يف حق عموم اخللق ظاهرم فهذا الذث ي بغم اق يتوقىم والدليل على ض إإرر اخللق به املخ إإاهدة
والتجربةم وما اثر من الفنت بب اخللق م ذ نبغ املتكلموق وفخم ا اعة الكالم ما سالمة الاصر األول
عن مال ذلأ.
وقال الغزايل ايضاًل فقس عقيدة اهل الصال والتقى من عوام ال اس باقيدة املتكلمب وا ادلب فألر
اعتقاد الاامم يف الابات كال ود الخ إ إ إ إ إإامو ر حتركه الدواهم والصإ إ إ إ إ إواعقم وعقيدة املتكلم انارس اعتقاده
بتق يمات اودلكخيط مرسل يف اهلواء َفيئهه الراي ُ مرًة هكذا ومرًة هكذا.
الوجه الااللل ما يف التغلغل يف الكالم من خ ر الدخول يف البدعة او الكفر وذلأ ألق الباحل
فيه قد خي ئم واخل أ فيه ر خيلو عن احد اخل رين املذكورين .وقد اش إإار إىل هذا اإلمام الخ إإافام ربه
هللا يف ما رواه ع ه ابن ع إ إإاكر يف التبيب  )343قالل واما اس إ إإتحبابه اث الخ إ إإافام ر اخلوض فيهم
واإلعراض عن امل اظرة فيه ما مارفته بهم فأخ ان ابو عبد هللا اناف قالل مسع ااب الفضإ إإل ان إ إإن بن
ياقوم الادل يقولل مساع ااب ابد امد بن رو يقولل ك ا ع د ابم الخإ إ إ إ إ إإافام نت اظر يف الكالم
فخرج إلي ا الخ إ إإافام ربه هللا ف إ إإما ببال ما ك ا فيه فرجا ع ا فما خرج إلي ا إر باد س إ إإباة اايمم مث
خرج فقالل ما م اين من اخلروج إليكم ِعلةٌ عرضإ إ إ إ إ إإعم ولكن لِ َما مساتكم ت اظروق فيهم ا م وق اين ر
اح إ إ إ إ إ إ ه لقد دخلع فيه حىت بلغع فيه مبلغاًم وما ااطيع ش إ إ إ إ إإيئاً إر وبلغع فيه مبلغاً حىت الرممم
ك ع ارمم بب الغرض إ إإبم فأا إ إإيب من عخ إ إإر إ إإاةم ولكن الكالم ر غاية لهم اظروا يف ش إ إإمء إق
اخ أمت فيه يقال لكمل اخ أمتم ور اظروا يف شمء إق اخ أمت فيه يقالل كفرمت.
الوجه الرابال ما اشإ إ إ إإتمل عليه علم الكالم من حكاية مذاهب اهل البدم واألهواءم وذكر الخإ إ إ إإبه
الواردة على اعتقاد اهل ال إ إ إ إ إ إ ةم وهذا مفل إىل نخ إ إ إ إ إإر هذه املذاهبم وقد امران إبمخادهام وموجب
لتمكن هذه الخبه يف القلوم.
ف ق الخ إ إإبهة كارياً ما كوق واض إ إإحة ويكوق اووام ع ها خفياًم مث إق هذا جير إىل الراث واودل
واملمارات يف دين هللا ااىلم وقد علمع إنكار ال إ إ إ إ إإل لهم وهذا ما اشإ إ إ إ إإار إليه اإلمام ابد ربه هللا
ااىل حي ما انكر على انارث احملاس إ إ إ إ إإم ص إ إ إ إ إ إ يفهكتاابً يف الرد على املبتدعةم فقال لهل وحيأ حتكم
بدعتهم اورً مث رد عليهم! ال إ إ إ إ إ إإع حتمل ال اس بتص إ إ إ إ إ إ يفأ على م الاة البدعةم والتفكر يف لأ
الخ إ إ إ إ إإبهات فيدعوهم ذلأ إىل الراث والبحلم وقد اش إ إ إ إ إإار إىل هذا الغزايل بقولهل اما مض إ إ إ إ إإره ف اثرة

الخ إإبهات وحتريأ الاقائدم وإدالتها عن اوزم والتص إإميمم فذلأ مما حيص إإل يف اربتداء ورجوعها ابلدليل
مخكو فيه.
الوجه اخلامسل إق ال هم امول على ارقتص إ إإار على الكالم ملا فيه من دعزعة الاقيدة وس إ إإقول هيبة
الرم من القلبم قال ابن ع إ إ إ إ إإاكر يف التبيب )334ل وحيتمل اق يكوق مرادهم من ال هم عن الكالم اق
يقتص إ إ إ إإر عليهم ويأل الم الفقه الذث يُتوا إ إ إ إإل به إىل مارفة انالل وانرامم ويرفل الامل مبا امر بفاله من
شرائا اإلسالمم ور يلتزم فال ما امر به الخارمم ور ما هنى ع ه من األحكام.
وقد بلغين عن حامت بن ع واق األاإإم وكاق من افاضإإل الزهاد واهل الالم –انه قالل الكالم ااإإل
الدينم والفقه فرعه والامل مثرهم فمن اكتفى ابلكالم دوق الفقه والامل زندقم ومن اكتفى ابلامل دوق
الكالم والفقه ابتدمم ومن اكتفى ابلفقه دوق الكالم والامل ف قم ومن فنت يف األبوام كلها ختلر.
انتهى.
وال إ إ إ إ إإبب فيما قاله حامت األا إ إ إ إ إإم من اق املكتفم ابلكالم يتزندق اق اخلائل يف علم الكالم
املقتصر عليه تزعزم عقيد هم و قط هيبة الرم من قلبه.
وذلأ ألق عمل املتكلم هو الكالم على ذات هللا ااىل وا إإفا ه وإيراد األدلة الاقلية على إثبا ام
مث إيراد الخ إ إ إ إ إ إبإإه على لإإأ األدلإإة مث اووام ع هإإام مث الكالم على مإإا يرد على اووام من ال قلم
واإلجابة ع ه وهلم ج ارًم وهذا الامل يوجب وه ا يف الاقيدةم ويفض إ إإم إىل س إ إإقول هيبة الرم س إ إإبحانه
و ااىل عن القلب ومن اجل ذلأ كاق كاري من املتكلمب املقتص إ إ إ إ إ إرين على الكالم رقيقم الدينم حىت
نقل عن باضهم التهاوق إبقامة الصالة.
الوجه ال إ إ إ إ إ إإادسل اق ال هم امول على الدخول يف الكالم واخلوض فيه ع د عدم اناجة إليهم
وذلأ ألق ادلة املتكلمب مال الدواء ي تفا لا قليل من ال اسم ويتض إ إإرر لا اآلخروقم في بغم ارقتص إ إإار
م ها على قدر اناجة وعلى وقع اناجة .قال اإلمام الغزايل يف “ إوام الاوام عن علم الكالم “ ل إق
األدلة ق إ إ إ إ إإم إىل ما حيتاج فيه إىل فكر و دقيق خارج عن دقيق الاامم وقدر هم وإىل ما هو جلم
سإإابق إىل اإلفهام ببادا الراثم واقل ال مرم بل يخإإأل فيهاكافة ال اس ب إإهولة ر خ ر فيهم وما حيتاج
إىل التدقيق فليس على قدر وساه.

فأدلة القرتق مال الغذاء ي تفا به كل إن إ إ إ إ إ إإاقم وادلة املتكلمب مال الدواء ي تفا به تحاد ال اسم
وي إ إإتضإ إإر به األكاروقم بل ادلة القرتق كاملاء ي تفا به الصإ إإم والرجل القوثم وسإ إإائر األدلة كاألطامةم
ي تفا لا األقوايء مرةم وميرضوق لا اخررم ور ي تفا لا الصم ااالً.
واما مارفة الكالم الذث ر خيال الكتام وال إ إ إ إ ةم واس إ إ إ إإتاماله ع د اناجة فليس مبذمومم وقد
اش إإتهر غري واحد من علماء اإلس إإالم ومن اهل ال إ إ ة قدمياً ابلكالم .قاله ابن ع إإاكر  )352وقدم ا
اق اإلمام الخافام كاق ضليااً م ه.
قال ابن ع اكر  )339والكالم املذموم كالم ااحام األهويةم وما زخرفه ارابم البدم املرديةم
فأما الكالم املوافق للكتام وال إ إ ة املوض إإح نقائق األا إإول ع د ظهور الفت ةم فهو امود ع د الالماء
ومن يالمهم وقد كاق الخ إ إإافام ُحي ِ إ إ إ هم ويَإفهمهم وقد كلم ما غري واحد ممن ابتدمم واقام انجة عليه
حىت انق ام مث اورد ابن ع إإاكر للة من م اظرات الخ إإافام للمبتدعة الدالة على انه كاق متض إإلااً من
هذا الالمم مث قال ص351ل فأما الكالم الذث يوافق الكتام وال إ إ ةم ويبب ابلاقل والا ةم ف نه امود
مرغوم فيه ع د اناجةم كلم فيه الخافام وغريه من ائمت ا رضم هللا ااىل ع هم ع د اناجةكما سبق
ذكران له.
وقال اإلمام قم الدين ال إ إإبكم يف نقده ل ونية ابن القيمل ر خإ إإتغل من الالوم إر مبا ي فام وهو
القرتق وال إ إ إ ة والفقه وااإ إ إإول الفقه وال حوم وقخذها عن شإ إ إإيو سإ إ إإامل الاقيدةم وبتج ب علم الكالم
وانكمة اليواننيةم وارجتمام مبن هو فاسإ إ إإد الاقيدةم او ال مر يف كالمهم وليس على الاقائد اضإ إ إإر من
شيئبل علم الكالمم وانكمة اليواننيةم ومها يف انقيقة علم واحدم وهو الالم اإلهلمم لكن اليوانق طلبوه
مبجرد عقوهلمم واملتكلموق طلبوه ابلاقل وال قلم وافألقوا ثالث فرقل
إحداها غلب عليها جانب الاقلم وهم املاتزلة.
والاانية غلب عليها جانب ال قلم وهم انخوية.
والاالاة استور األمراق ع دهمم وهم األشارية.
وليا الفرق الاالث يف كالمها خماطرم إما خ أ يف باضهم او سقول هيبةم وال امل من ذلأ كله
ما كاق عليه الصإإحابة والتاباوق وعموم ال اس الباقوق على الف رة ال إإليمةم وهلذاكاق الخإإافام ربه هللا
ااىل ي هى ال اس عن ارشتغال بالم الكالمم وأيمرهم ابرشتغال ابلفقه وهو طريق ال المة.

ولو بقم ال إإاس على مإإا كإإانوا عليإإه يف دمن الص إ إ إ إ إ إحإإابإإة كإإاق األوىل للالمإإاء إإب ال مر يف علم
الكالم للةم لكن حدثع بدم اوجبع للالماء ال مر فيه ملقاومة املبتدعبم ودفا شإ إ إ إإبههم عن اق زيغ
لا قلوم املهتدين .انتهى.
واناال اق املتكلمب قد وعروا ال ريق إىل حتصيل الاقيدة وحاولوا اثبا ا ودفا الخبه ع ها بكالم
خفم دقيق طويل مبين على مقدمات فل إ إإفية غري واض إ إإحة اتاجة اىل األثبات بدرئل ركيكة ا إ إإابة
الفهم ع إإرية اهلضإإمم قابلة لورود الخإإبه والخإإكو واألنتقادات عليهام فباد قرير هذه الدرئل يخإإتغلوق
بدفا اإلنتقادات الواردة عليهام وكاريا ما يكوق الدفا ايض إ إ إ إ إإا موردا لالنتقادم فيحاولوق دفاهم وهكذا...
فصإإار الكالم الذث مارسإإوه ووسإإاوا الكالم فيه قليل ال فا كار الضإإرر خملفا ورائه شإإبها يف الاقول ووه ا
يف الاقيدةم بدر عن إيراثه ال مأني ة يف الصإ إ إ إ إ إإدور والالج يف القلومم فهو كلحم لل غل على راس
جبل وعر ر س إإهل فري قمم ور مسب في تقمم واح إإن ما ع دهم فهو يف القرتق اا إإح قري ارًم واح إإن
ف رياًم وليس ع دهم إر التكل والت ويل والتاقيد كما قيلل
الا َمد
لور الت افس يف الدنيا ملا وضاع لل كتب الت اظر ر املغين ور َ
حيللوق بزعم م هم عقدا لل وابلذث وضاوه دادت الاقد
فهم يزعموق اهنم يدفاوق ابلذث وض إ إ إإاوه الخ إ إ إإبه والخ إ إ إإكو م والفاض إ إ إإل الذكم يالم اق الخ إ إ إإبه
والخكو دادت بذلأ.
ومن طري ما بلغين اق بال األس إ إإا ذة -وكاق املقرر يف ق رهم دريس ش إ إإر الاقائد ال إ إإفية
للتفتاداين -كاق عقب اإلنتهاء من دريس هذا الكتام يدرس المذ هكتام الخ إ إإفاء للقاض إ إإم عياض
إاالحا ملا اف ده الخر املذكور و الفيا ملا اورثه دري ه من دعزعة يف الاقيدة ومن الوهن يف التصميم.
وهذا ما اشار إليه اإلمام الرادث يف وايته حيل قال فيهال ولقد اخت ت ال رق الكالمية وامل اهج
الفل إ إ إإفية فما رايع فيها فائدة إ إ إإاوث الفائدة اليت وجد ا يف القرتقم ألنه ي إ إ إإاى يف إ إ إإليم الاممة
واوالل هم ومي ا عن التامق يف إيراد املاارضإ إإات وامل اقضإ إإاتم وما ذلأ إر للالم قق الاقول البخ إ إرية
تالشى يف لأ املضايق الاميقةم وامل اهج اخلفيةم فلهذا اقولل
كإل مإا ثبإع ابلإدرئإل المإاهرة من وجوم وجوده ووحإد إه وبرائتإه عن الخ إ إ إ إ إإركإاء كمإا يف القإدم
واألدليةم والتدبري والفاالية فذلأ هو الذث اقول بهم والقى هللا به.

واما ما ر ي تهم األمر فيه إىل الدقة والغموضم وكل ما ورد يف القرتق والص إ إ إ إ إإحا املتاب للماى
الواحد فهو كما قال.
والذث مل يكن كذلأ اقولل اي إ̃له الااملبل إين ارر اخللق م بقب على انأ اكرم األكرمبم
وارحم الراببم فكل ما مده قلمم او خ ر ببايل فاستخهد واقولل إق علمع مين اين اردت به حتقيق
الباطلم او إب ال حقم فافال يب ما اان اهلهم وإق علمع مين اين ما سايع إر يف قديس ما اعتقدت
انه انقم و صورت انه الصدق فلتكن ربتأ ما قصدث ر ما حاالم فذلأ جهد املقل…
وقد اورد الواية بتمامها ج الدين ال بكم يف طبقات الخافاية الك ر .91/8
فمهر ل ا مما قدم اق ه ا نوعاق من الكالمل امودم ومذمومل
اما املذموم فهو الكالم على طريقة الفالسفة و على طريقة اهل األهواء والبدم الذين غلبوا جانب
الاقلم و ركوا الكتام وال إ إ ةم وجالوا ماوهلم عقوهلمم واخذوا بت إ إوية الكتام وال إ إ ة عليهام و الكالم
على طريقإإة املت اب واملتغلغلب يف التق إ إ إ إ إإيمإإات والتإإدقيقإإات اليت ر يفهمهإإا إر قلإإة قليلإإة من ال إإاس
املتخإإدقب بتكاري األسإإئلة واألجوبة الدقيقة مما احدثه املتكلموق من ف إإري وسإؤال و وجيه وإشإإكالم مث
اإلشتغال حبلهم ومن إاثرة اللوادم البايدة واإلكاار من إيراد الخبه الواردة على عقائد اهل ال ة مما مل يكن
يارف شمء م ه يف الاصر األولم بلكانوا يخددوق ال كري على من يفتح ابم اودل واملماراةم ولذلأ
قال ال م الى هللا عليه وعلى تله وسلمل “ هلأ املت اوق “ اث املتامقوق يف البحل واإلستقصاءم
وذلأ رشتمال هذا ال وم من الكالم – كما قال الغزايل – على كاري من اخلبط والتضليلم وعدم وفائه
مبا هو املقصإ إإود م ه من كخ إ إ انقائق وعمارت القلوم ابليقبم بل إنه مورث – ابلاكس من ذلأ
– دعزعة يف الاقيدة ووه ا يف التصميم.
فهذا هو الكالم الذث ذمه ال ل م وهنوا عن اإلشتغال بهم وكاق علم الكالم ع دهم م صرفا إىل
هذا ال ومم ومن اجل ذلأ اطلقوا ذمه وال هم ع ه ومل يفصلوا .ور يزال هذا اإلسم م صرفا إىل هذا ال وم
حبيل ر يتبادر إىل الذهن ع د إطالقه إر هذا ال ومم وإق كانع التاريفات اليت اإ إ إ إإاغوها لالم الكالم
اعم م ه وشاملة لل وم احملمود م ه كما سيأيت.
واما الكالم احملمودل فهو ما ورد فيه الاقائد اإلس إ إإالمية وي إ إإتدل عليها مبا هو من ج س حجج
القرتق من الكلمات املؤثرة يف القلومم املق اة لل فوسم املورثة لالج الصإ إإدور وطمأني ة القلوم من األدلة
اولية الماهرة.

ف ق ادلة القرتق – كما قال الغزايل -مال الغذاء ي تفا بهكل إن إ إ إ إإاقم وادلة املتكلمب مال الدواء
ي تفا به تحاد ال اس وي إ إ إإتض إ إ إإر به األكاروقم بل ادلة القرتق مال املاء ي تفا به الص إ إ إإم والرجل القوثم
وسائر األدلة كاألطامة ي تفا به القوث مرةم وميرض به اخررم ور ي تفا به الصم ااال.
وهإإذا ال وم من الكالم قإإد جإإاء بإإه األنبيإإاء من لإإدق تدم إىل امإإد ا إ إ إ إ إإلى اإإاىل عليهم الاب
وسإ إإلم .وقد حل هللا ااىل على المه يف تايت كارية حتل على اسإ إإتامال الاقول يف فهم ما جاء به
القرتق ويف قبوله واإلذعاق لهم وأتمر ابإلحتجاج على الكفار و مب البتهم ابنجةم وقد اوجبه هللا ااىل
بقولهل وجادهلم ابليت هم اح إإن)م وقد حخ إإى هللا ااىل كتابه لذا ال وم من اإلس إإتدرل ف ق القرتق
– كما قال الغزايل – من اوله إىل تخره ااجة ما الكفارم مملوء ابنجج واألدلة وال اهب يف م إ إ إ إ إإائل
التوحيد ...إىل تخر ما نقل اه ع ه تنفا.
هذا هو ال وم احملمود من الكالمم وال وم األول هو املذموم م هم
لك ه ر خيفى اق وموعة كبرية من علماء اهل ال إ إ إ إ إ ة واوماعة من لدق عهد ال إ إ إ إ إإل قد
اش إإتغلوا ابل وم األول م هم واعت وا به ووس إإاوا الكالم فيهكانارث بن اس إإد احملاس إإمم والقالن إإمم وابن
ُكالَ و
مم وح ب بن علم الكرابي مم واإلمامبل ايب ان ن األشارث وايب م صور املا ريدثم والقاضم
ايب بكر الباقالينم وايب املاب ال إ إ إ إإفمم وإمام انرمبم والغزايلم وفخرالدين الرادثم والخ إ إ إ إإهر س إ إ إ إإتاينم
واآلمدثم والقاضم عضدين اإلجيمم وساد الدين التفتاداينم وال يد الخري اورجاينم وغريهم.
والاذر لألوائل من هؤرء الالماء يف ذلأ انه قد جنم على عهدهم ش إ إإبه مص إ إإدرها الفل إ إإفةم قد
اوردها ااإإحالا على عقائد اإلسإإالم واا إولهم وظهرت بدم واهواء م خإإؤها كالم اهل البدم واألهواءم
فرار هؤرء الالماء انه من الواجب عليهم – حفاظا على ااإول اإلسإالم اق ت رق إليها الخإبهم وعلى
عقيدة امل إإلمب اق تزعزم واق خإإولا البدم -اق يدفاوا لأ الخإإبهم ويردوا على لأ البدم واألهواءم
ويب وا ب الهنام وراوا اق افض إ إإل اس إ إإلوم لدفا لأ الخ إ إإبه وللرد على لأ البدم هو األس إ إإلوم كالمم
الذث هو م خإإئها كم يكوق الرد اقور واشإإد إلزاما ألاإإحالا .وهذا ما اشإإار إليه الغزايل بقولهل “ فهو
ابعتبار م فاته يف وقع ارنتفام حالل او م دوم إليه او واجب كما يقتض إ إ إ إ إإيه انال “ م ونبه عليه
ال إإبكم بقولهل “ ولو بقم ال اس على ماكانوا عليه يف دمن الصإإحابة لكاق األوىل للالماء ب ال مر
يف علم الكالم للةم ولكن حدثع بدم اوجبع للالماء ال مر فيه ملقاومة املبتدعب ودفا ش إ إ إ إإبههم عن
اق يزيغ لا قلوم املهتدين“ .

مث باد موت لأ الخ إ إ إ إ إإبه وانداثر لأ البدم اس إ إ إ إ إإتمر علم الكالم حيا على ايدث وموعة من
املتأخرين من علماء األمةم فصاروا يقارعوق عدوا ميتام ويدفاوق شبها ويب لوق بدعا ر وجود هلا يف عامل
الاقول انيةم وإنا ماواها ب وق الكتب والزبر.
نام باد ما دوق هذا الالم واس إإتقر كأحد علوم اإلس إإالم ا إإار الاامل اإلس إإالمم املوس إإوعم حباجة
ماسإة إىل مارفته او اإلملام به ملا له من الاالقة القوية ابلالوم اإلسإالمية األخررم ورشإتبا مصإ الحا ه
وم ائله بكاري من لأ الالوم.
فمن اجل ذلأ إستمر اإلعت اء لذا الالم يف األوسال الالميةم وتابا دري ه يف املدارس اإلسالمية.
وقد ا إ إإار امل إ إإلموق اليوم حباجة ماس إ إإة إىل علم كالم جديد يدلل الاقائد اإلس إ إإالمية بدرئل
ت اسإ إإب ما عقول ال اس اليوم و توائم ما ثقافتهمم ويرد على الخإ إإبه اليت انتجتها عقول اعداء اإلسإ إإالم
الذين يكيدوق لهم ويألبص إ إ إإوق ابمل إ إ إإلمب الدوائر من املالحدة وامل إ إ إإتخ إ إ إرقب وغريهمم وقد كفل هللا
ابنفاري على هذا الدين بقولهل إان حنن نزاان الذكر وإان له نافموق)م وحنمد هللا ااىل على اق اجنز
وعده بت خئة خنبة من الالماء الرابنيب ال ابغب يف شىت ا ارت الالمية املتحم ب لدي هم املضحب يف
سإإبيله ابل فس وال فيس قاموا ابلذود عن بى اإلسإإالم وباية حقيقتهم وابلتدليل على عقائده وااإولهم
وإبثبات حقائقه وحقانيتهم وإبب ال الخإ إإبه اليت ااثرها اعداء اإلسإ إإالم ضإ إإد عقائده واس إ إ إ إإه ومقر ار هم
فأنخإإئوا بذلأ علم كالم جديد ي اسإإب عقول اهل الاصإإرم ويتوائم ما ثقافتهم .وهلم يف ذلأ ا اهات
خمتلفة.
فم هم من اعتى بخإ إ إ إإر حجج القرتق اليت اسإ إ إ إإتدل هللا لا على عقائد اإلسإ إ إ إإالم وحقائقهم فأخذ
يف إإرها ويفصإإلها ويضإإرم هلا األماال.وهذه ال ريقة افضإإل ال رق واجداها واقصإإرها .وذلأ لوضإإو هذه
األدلة وجالئها وأليراثها ثلج الصإ إ إ إ إ إإدور وطمأني ة القلوم لل اس كافة عامتهم وخاا إ إ إ إ إإتهمماألميب م هم
والفالس إ إإفةم ويف مقدمة من س إ إإلأ هذا امل هج الاامل الرابين انبغة الاص إ إإر اإلمام امللهم بديا الزماق س إ إإايد
ال ورسإ إإم يف مؤلفا ه املباركة امل إ إإماة برسإ إإائل ال ورم فقد انخإ إإأ يف رسإ إإائله هذه علمكالم جديد على هذا
امل هج القوميم ومن اجل ذلأ لقبه بال الالماء مبتكلم الاصر.
وم هم من اس إ إإتدل على عقائد اإلس إ إإالم وحقائقه مبا اكتخ إ إإفه عقول الالماء يف الاص إ إإر انديل
و وال إليه ارلم امل ت دة إىل التك ولوجيا اندياة املتقدمة قدما هائال يف شىت ا ارت.

وم هم من اعتى مبا ي مى ابلتف ري الالمم للقرتقم والقرتق ر قضم عجائبهم وبتف ري وموعة
من تاي ه الكونية مبا يوافق املكتخ إ إإفات الالمية اليت وا إ إإلع إليه عقول الالماء و ارلمم وبذلأ دعموا
إمياق املؤم ب وقووا نفوس إ إ إ إ إإهم ودادوا ثقتهم بدي هم وكتالمم وجذبوا إىل اإلمياق وموعة كبرية من الالماء
واملتالمب واملاقفب من غري املؤم ب وهذه ال ريقة طريقة امودة انفاة إذا خلع عن التكل والتا إ
يف ف ري تث الذكر انكيمم إىل غري ذلأ من اإل اهات.
وهذه اإل اهات كلها صإ إ إإب يف مصإ إ إإب واحدم وهو مصإ إ إإب اثبات الاقائد اإلسإ إ إإالمية وبياق
حقانيتهم والدفام عن حياضه ب ريقة اسب الاصرانديل.
وهذا الالم –اث علم الكالم اوديد -قد ولد و كوق  -كما هو عادة اإلبتكار والتكوق -مفرقا
مختتا كل وموعة م ه يف كتامم وهو حباجة إىل من يقوم جبماه يف كتام واحد يربه وي قه فيه.
وهللا ن إ إ إ إ إإأل اق يقيل هلذه ارمة من يقوم لذ الابأم ويقدم هلا هذه اخلدمة .وما ذلأ على هللا
بازيز.
واخريا نود اق ن به على امرينل
األولل اق ائمة علم الكالم قد عرفوه بتاريفات خمتلفة شإ إ إ إ إ إإاملة لكال ال وعب من الكالم م ونورد
م ها ثالثة اريفات لاالثة من فحول علم الكالمل اإلجيم والتفتاداين وابن اهلمام.
قال القاضإإم عضإإد الدين اإلجيم يف املواق ل والكالمل علم يقتدر ماه على إثبات الاقائد الدي ية
إبيراد انجج والدفا الخبه.
وقال التفتاداين يف املقاادل الكالمل هو الالم ابلاقائد الدي ية عن األدلة اليق ية.
وقال ابن اهلمام يف امل ايرةل والكالم مارفة ال فس ما عليها من الاقائد امل وبة إىل دين اإلسالم
عن األدلة علما يف اكار الاقائد) وظ ا يف البال م ها.
فأنع رر اق هذه التاريفات ش إ إ إإاملة لكال ال وعب من الكالم حيل عمموا األدلة ومل خيص إ إ إإوها
ابلواردة على اس إ إإلوم الفالس إ إإفةم ولالهم رحموا اق علمهم ر خيلوا عن األدلة الواض إ إإحة اليت هم من
ج س حجج القرتق فمن اجل ذلأ عمموا األدلة وعمموا التاريفات لتخمل كال ال وعب من الكالم.
الااينل اق علماء الكالم باد اق عرفوه بتلأ التاريفات وما هو قريب م ها قالوال
إق الالم املارف لا ي إ إإمى علم الكالمم وعلم اا إ إإول الدينم وعلم التوحيد والص إ إإفاتم فجالوا
الاالثة امساء مألادفة مل إإمى واحدم ما اق ال إإل قد ذموا علم الكالم وهنوا عن اإلش إإتغال بهم ومل يذم

احد م هم علم اا إ إ إ إ إإول الدينم وعلم التوحيد والص إ إ إ إ إإفاتم بل قد ال فيه بال من ذم علم الكالمم
وكي يذمه م إ إ إ إإلم وهو علم األا إ إ إ إإول الدينم وعلم التوحيد والص إ إ إ إإفاتم وهو من تكد الواجبات او
تكإدوهإا ! في بغم اق يفرق قق علم الكالم إس إ إ إ إ إإم لل وم املإذمومم وعلم اا إ إ إ إ إإول الإدين وعلم التوحيإد
والصإإفات إسإإم لل وم احملمود .نام علم الكالم علم متالق قاإإول الدين وابلتوحيد والصإإفات لكن وجه
الت مية ر يقتضم الت ميةم وذم ال ل لالم الكالم يقتضم ما ذكرانه من التفرقة .وهللا ااىل اعلم.

