
 بعرافصل الال
 انة العقل عند علماء املسلمنيكم

 
ني لنا فيما سبق أن العقل كما يف نصوص القرآن صفة حممودة يطلق على املؤمنني والعاملني، كما تب

على الذين كفروا ومل يهتدوا هبدي اهللا، وقد رأينا أن القرآن رفع مرتلة  أن الالعقالنية وصف يطلق
هلم يف معرفة احلق من الباطل، كما أننا مل جند يف القرآن قويعملوا عالعقل وطلب من بين اإلنسان أن 

أي إشارة إىل حتديد جمال العقل، فالقرآن مل يضع أي حدود لعمل العقل وافترض أن كل عمل عقلي 
ل سليم يتفق مع احلقائق اليت يقررها الوحي، ورأينا أن القرآن تضمن إثارات لبعض قضايا موكل تأ

 هدفها أن يؤمن اإلنسان مبا جاء يف النصوص القرآنية من أحوال اخللق وصفات اخلالق الفلسفة الغائية
عن طريق التدبر والتأمل والتفكر يف ملكوت السماء واألرض وما خلق اهللا من جبال وجنوم ومساء 
 وأنعام وغري ذلك من املخلوقات، أما موقف السنة النبوية من العقل فقد وجدناه خيالف ما ألفيناه يف
القرآن بل إن أقاويل رجال احلديث تذهب إىل القول بأنه مل يثبت حديث واحد عن النيب يف العقل، 

 .وبالتايل فإن العقل ال فضل له وقد أمهلته السنة النبوية إمهاال كامال وذلك إستنادا إىل موقفهم
 
 أن نستكشف نال، وحاولبناء على ما سبق فإننا إذا تركنا جانبا موقف القرآن والسنة النبوة من العقو

مكانة العقل عند املسلمني، جند أن مواقفهم من العقل تتالءم مع موقف القرآن والسنة منه، وهذه 
، ألن القرآن والسنة النبوية مها املصدران مالنتيجة يف احلقيقة هي النتيجة اليت كان يتوقع منه

أمهية العقل يف حتصيل املعرفة إىل املصدر األساسيان ملعرفة مجهرة املسلمني، وإمنا يعود اختالفهم يف 
الذي يعتمد عليه كل فريق منهم، فمن كان يعتمد على ما جاء يف القرآن من مواصفات العقل ومل 
يأبه مبا جاء يف السنة يف معرفة فضل العقل، رفع مكانته وجعله مساويا للوحي، ومن كان يعتمد على 

مرتلته وجعلها مرتبة أدىن من مرتبة احلديث الضعيف،  حط من ٠ما جاء يف السنة من أخبار العقل،
ومن كان يعتمد على القرآن والسنة معا، رفع مرتلة العقل إىل حد معقول وجعلها بعد الوحي 

 .مباشرة
 :ن أن نصنف نظرة املسلمني إىل مكانة العقل يف مواقف ثالثة هيكلى هذا األساس ميعو
 
لعقل يف اإلسالم مبا وصل إليهم من السنة  ام ملكانةوهم يعتمدون يف تقيمه: قف أهل احلديثمو -١

النبوية، فلما كانت املعلومات يف فضل العقل وشرفه اليت جاءت يف احلديث النبوي شحيحة، وكانت 
لت إليهم مل تثبت عندهم مل جيدوا بدا من أن يرتلوا العقل مرتبة تناسب مرتبة صاآلثار القليلة اليت و
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كر فضل العقل، وهي مرتبة احلديث املوضوع، ولذلك ُيقدم احلديث األحاديث اليت جاء فيها ذ
ضعيف احلديث خري من رأي "الضعيف على العقل عندهم، ويف ذلك يقول اإلمام أمحد بن حنبل 

قال أن هذا الرأي ميثل مذهب وي، ٢عتقد أن العقل غريزة خلقها اهللا يف اإلنساناويقال أنه ، ١"فالن
ل العقل يف األمور الدينية ويعظم النقل، وكان ذلك نتيجة ما يرفض إعان اإلمام أمحدوك، ٣السلف

، ٤لغضبته على رجال الكالم واملعتزلة خاصة، العتمادهم على العقل يف تقرير كثري من أمور الدين
وقف هو يف احلقيقة نتيجة مباشرة لرد الفعل الذي جاء من قبل رجال احلديث، وال جمال ملا اهذ

ذكروا ، ٥ي على تفكري أهل احلديث، ذلك أن مؤرخي آراء الفرقرأأصحاب الإلنكار أثر مواقف 
هذا التأثري السليب الذي تركته مواقف أهل الرأي والعقل على رجال احلديث، ويقول الشهرستاين يف 

وكان بني املعتزلة وبني السلف يف كل زمان اختالف يف الصفات، وكان السلف يناظروهنم  "كذل
 بل على قول اقناعي، ويسمون الصفاتية، فمن مثبت صفات الباري ي،نون كالمعليها، ال على قا

ول قويناظرون املعتزلة يف قدم العامل على .. تعاىل معاين قائمة بذاته، ومن مشبه صفاته بصفات اخللق
وملا كانت املعتزلة ينفون الصفات والسلف يثبتون، مسي السلف "قول يف مكان آخر وي، ٦"ظاهر

فبالغ بعض السلف يف اثبات الصفات إىل حد التشبيه بصفات احملدثات، . طلةمعملعتزلة صفاتية، وا
من أوله  فمنهم. واقتصر بعضهم على صفات دلت األفعال عليها وما ورد به اخلرب، فافترقوا فرقتني

 مث إن مجاعة من املتأخرين زادوا على ما.. ومنهم من توقف يف التأويل. على وجه حيتمل اللفظ ذلك
د عرب ابن وق، ٧.."قاله السلف، فقالوا البد من إجرائها على ظاهرها، فوقعوا على التشبيه الصرف
 وأهل النقل، فقال لتيمية عن هذا الصراع وأثره السيئ على أهل احلديث، إذ قابل بني أهل العق

وأهل وإذا قابلنا بني الطائفتني، أهل احلديث، وأهل الكالم، فالذي يعيب بعض أهل احلديث "
فبأن حيتجوا بأحاديث ضعيفة : إمنا يعيبهم بقلة املعرفة أو بقلة الفهم، أما األول: عة حبشو القولمااجل

 يفهموا معىن األحاديث الصحيحة، بل فبأن ال: أو موضوعة أو بآثار ال تصلح لالحتجاج، وأما الثاين
إما زيادة أقوال . اجع إىل شيئنيواألمر ر. قد يقولون القولني املتناقضني وال يهتدون للخروج من ذلك

غري مفيدة ُتظن أهنا مفيدة، كاألحاديث املوضوعة، وإما أقوال مفيدة، لكنهم ال يفهموهنا، إذ كان 
وثانيا إىل فهم معناه، كإتباع القرآن، فاخللل يدخل . إتباع احلديث حيتاج أوال إىل صحة احلديث

وال ريب أن هذا موجود يف . اس فإمنا يعيبهم هبذاومن عاهبم من الن. عليهم من ترك إحدى املقدمتني
بعضهم، حيتجون بأحاديث موضوعة، يف مسائل األصول والفروع، وآثار مفتعلة وحكايات غري 
صحيحة، ويذكرون من القرآن واحلديث ما ال يفهمون معناه، ورمبا تأولوه على غري تأويله ووضعوه 

 واملعقول السخيف قد يكفرون ويضللون ويبدعون على غري موضعه، مث إهنم هبذا املنقول الضعيف
أقواما من أعيان األمة وجيّهلوهنم، ففي بعضهم من التفريط يف احلق والتعدي على اخللق ما قد يكون 
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بعضه خطأ مغفورا، وقد يكون منكرا من القول وزورا، وقد يكون من البدع والضالالت اليت 
اضح فو، ٨.."هل أو ظامل، وقد رأيت من هذا عجائبفهذا ال ينكره إال جا. توجب غليظ العقوبات

إذاً أن هذا الرتاع وهذا النقد الذي كان يوجهه أصحاب العقل إىل أهل احلديث أوقعهم يف متاهات 
بهم وتطرفوا يف تأويل بعض القضايا كالصفات واستدالل احلديث هحىت إن بعضهم خرجوا عن مذ

ال حيتجوا حبديث إال إذا ثبت عن النيب  و يقبلواالضعيف واملوضوع، مع أن منهجهم يقتضي أن ال
صلى اهللا عليه وسلم، بل أن ال يرووا حديثا موضوعا، ألن الذي يروى أحاديث من هذا القبيل 

 مث إهنم تكلفوا أمورا مل يكونوا حيسنوهنا وهي التأويل وحتليل ،يكون ذلك جرحا لصدقه وعدالته
دالل هبا، مما جعل خصومهم يعريوهنم بعدم الفهم وقلة معاين اآليات واألحاديث الصحيحة واالست
 :٩النظر، ويف ذلك يقول الزخمشري املعتزىل

 قولون تّيس ال يدري ويفهُم ي  ن قلُت من أهل احلديث وأهلهوإ
 
أنه ال جمال إلنكار هذا التأثري السليب الذي تعرض له رجال احلديث، وردة الفعل الذي  من البنيف

وأثرها يف تطور وصريورة تفكريهم، والنتائج اليت ترتبت على ذلك م ذا اهلجوأبدوها يف مقابل ه
واليت مازالت دفينة حىت اآلن ومل تدرس على الوجه املطلوب، وموقفهم من العقل والرأي يتمشى 

 .ما مع هذه النتائج وهذا التأثري السليب الذي تعرضوا لهامت
 
السمع، واملعارف بالعقل، فالعقل ال  ببات كلهاالواج"كذا ذهب رجال السنة إىل القول بأن وه 

، ١٠"حيسن وال يقبح، وال يقتضي وال يوجب، والسمع ال يعرف، أي ال يوجد املعرفة، بل يوجب
بنية على هذا األساس، وبناء على ما نقلناه يرى أصحاب هذا من هنا كانت أصول املعرفة عندهم وم

كما ال يصح تقرير أي مبدأ من مبادئها عن ة ة الدينياملوقف عدم جواز إدخال العقل يف جمال املعرف
طريقه، بل يرون عدم جواز إعمال الفكر يف معرفة مضامني بعض اآليات القرآنية وخاصة املتشابة 

ومن العجب أن أهل "ة عبثا أن خيفف وطأة هذا الفريق على العقل، فقال يمنها، وقد حاول ابن تيم
نة أهل تقليد ليسوا أهل نظر واستدالل، وأهنم ينكرون حجة الكالم يزعمون أن أهل احلديث والس

ليس : فيقال هلم.  بعض أئمة السنة، وهذا مما ينكرونه عليهمعن ١١العقل، ورمبا حكى إنكار النظر
واهللا قد . السنة واحلديث ال ينكرون ما جاء به القرآن، هذا أصل متفق عليه بينهم فإن أهل. هذا حبق

لتدبر يف غري آية، وال يعرف عن أحد من سلف األمة وال أئمة السنة واوالتفكر أمر بالنظر واالعتبار 
وعلمائها أنه أنكر ذلك، بل كلهم متفقون على األمر مبا جاءت به الشريعة، من النظر والتفكر 

فإهنم " الكالم"ولفظ " النظر واالستدالل"االعتبار والتدبر وغري ذلك، ولكن وقع اشتراك يف لفظ و
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ا ابتدعه املتكلمون من باطل نظرهم وكالمهم واستدالهلم، فاعتقدوا أن انكار هذا مستلزم أنكروا م
عند أهل  هذه حماولة من ابن تيمية لدفع شبهة انكار النظر، ١٢"إلنكار جنس النظر واالستدالل

احلديث، إال أن كالمه هذا وإن صدق على بعض أهل احلديث فإنه ال يصدق على مجاهريهم ملا مّر 
قدمون احلديث الضعيف من الرأي، وما نقلناه عن الشهرستاين وابن قتيبة وابن اجلوزي  ي من أهنمبنا

ن رجال احلديث مل إمن أهنم كانوا يرفضون إعمال العقل يف األمور الدينية، باإلضافة إىل ذلك ف
م ابن يكونوا يرفضون فقط أساليب املتكلمني يف النظر والتفكري وسبل استخدامهم للعقل كما زع

تيمية، بل كانوا يرفضون أيضا استخدام العقل يف املسائل الفقهية، وهذا واضح من كالم اإلمام أمحد 
ال أرى هلم : يا أبا عبد اهللا إن أصحاب احلديث يكتبون كتب الشافعي، فقال"بن حنبل، إذ قيل له 

ث كانوا دي أهل احلوإذا تبني لك هذا عرفت أن كالم ابن تيمية السابق، والذي مفاده أن، ١٣"ذلك
ينكرون فقط استدالل املتكلمني ونظرهم وكالمهم، وأهنم كانوا جممعني على األمر بالتدبر والتفكر 

 يسلم من املعارضة، مث إن ابن تيمية نفسه الوالنظر، وأنه مل يرو عن أحد من السلف املنع يف ذلك، 
ده هلذه املسألة بقليل كالما مفاده أن قبل إيرا" نقض املنطق"يناقض بنفسه وذلك أنه أورد يف كتابه 

وأما النظر يف مسألة معينة لطلب حكمها "العقل ال يفيد يف معرفة حكم قضية معينة، وذلك بقوله 
والتصديق باحلق فيها والعبد ال يعرف ما يدله هذا وال هذا، فمجرد هذا النظر ال يفيد بل قد يقع له 

فأنت ترى أنه يعتقد أن اجتهادات ، ١٤"لقاء الشيطانتصديقات حيسبها حقا وهي باطل، وذلك من إ
العقل يف قضية من القضايا رمبا تكون من الفروع، من غري استعانة ملصادر الوحي ال يفيد، وأن 

قل هبذه الطريقة من إلقاء الشيطان، فكيف يستقيم له، واحلالة هذه، نفي عاحلكم الذي يتوسل إليه ال
 ديث؟ما أوردناه قبل قليل عن أهل احل

أحطّ من مرتلة العقل ومكانته ابوسليمان داود بن على الظاهري الذي اعتمد على القرآن ن ممو
ألف كتبا يف الرد على  وابو الفضل القرطلوسي الذي، ١٥والسنة يف بناء مذهبه وأبطل القياس والرأي
 .١٦أيب حنيفة يف الرأي وعلى الشافعي يف القياس

 
 من أهل احلديث، وإن كانوا قلة، وضعوا العقل يف فةهناك طائمهما يكن من أمر فإنه ال شك أن و

مرتبة عليا، كما أن بعضهم أختلفوا حول مصداقيته يف تأويل بعض آيات الصفات وقدرته يف معرفة 
على أن من بينهم من ال يعتقد ما يذهب إليه مجهورهم، فابن اجلوزي، يروي جمموعة  اخلالق، مما يدل

ليها ابن القيم والذهيب وابن تيمية وغريهم من رجال احلديث بالوضع من األحاديث اليت حكم ع
كما أنه حتدث عن شرف العقل وقيمته، وأتى بكل حكاية طريفة لتوضيح ، ١٧ليثبت فضل العقل
ولذلك جاء " منهاج القاصدين" فصل القول يف مسألة فضائل العقل يف كتابه هذلك، وقد ذكر أن
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 اهتمامه البالغ هلذا املوضوع ورغبته يف إظهار شرف لىا يدل عمم، ١٨كالمه خمتصرا يف كتابه هذا
العقل، إال أن البن اجلوزي آراءه اخلاصة يف هذا الباب، ورجال احلديث ينتقدون له كثريا النفراده 

 .راء يف بعض املسائل منها موقفه من العقل ومنها موقفه من  بعض مسائل الصفاتببعض اآل
 من تردد يف احلكم على العقل وقدرته على معرفة بعض ظرث يف النن أتباع مذهب أهل احلديمو

أمور الدين ومعظم هوالء أصلهم من متكلمة األشاعرة ومن حنى حنوهم، فذهب بعضهم إىل التوقف 
 مل يرد فيها نصٌّ واعتقدوا أن العقل ال ينتهي إىل معرفتها، كالبحث عن اخص عن املسائل اليت

ومنهم من أثبت أن معرفة اهللا ومعرفة أنه ليس ، ١٩ عن سائر املخلوقاتوصف يتميز به الباري تعاىل
كمثله شيء حتصل مبقتضى العقل، إال أهنم توقفوا على حتصيل معىن اللفظ الوارد يف مثل قوله تعاىل 

اختاروا التوقف من البحث عن معرفة مثل هذه القضايا عن  ف،٥:طه" محن على العرش استوىرلا"
 .٢٠طريق العقل اخلالص

 
كان وضع استخدام العقل يف نظر الفقهاء أفضل بكثري من نظرة احملدثني إليه، وذلك أن : قهاءالف. ٢

 قبل وضع مذاهبهم يف اطبيعة عملهم كانت تلزمهم التعمق يف علوم القرآن، فكان أول ما درسو
يمهم ألمهيته يف الفقه اللغة وتفسري القرآن، فمكنهم ذلك معرفة مكانة العقل يف اإلسالم، مث كان تق

حتصيل العلوم حسب قرهبم أو بعدهم عن السنة النبوية، فمن كان وثيق الصلة بالسنة كاإلمام مالك 
ترك العقل، وعول على السنة، وذلك ألمرين، األول منهما أن من يكون وثيق الصلة بالسنة النبوية 

 للقضايا املستجدة عن طريق تقل حاجته إىل االجتهاد، والفقيه احملدث عادة حياول إجياد احللول
البحث عن األحاديث اليت تتصل باملوضوع املراد بالبحث فيه بشكل مباشر أو غري مباشر قبل أن 
يعول على الرأي، فإذا وجد حديثا فيه إشارة للقضية ولو كانت من بعيد اكتفى به ومل يكلف نفسه 

 .باالجتهاد
 
تشجع استخدام العقل واالتكال عليه ملعاجلة   ذاهتا الواألمر الثاين هو أن دراسة السنة النبوية حبد 

ومها أن أحاديث العقل الىت وردت يف السنة النبوية كانت كلها : القضايا املستجدة، وذلك ألمرين
ه رجال احلديث، ومن مث فليس هناك يف السنة ما يشجع الفقيه احملدث على رموضوعة طبقا ملا قر

 هو أن النتائج اليت ُيتوصل بالرأي تكون عادة أحكاما جديدة مل تكن االعتماد بالرأي، واألمر الثاين
يف أصل النصوص، وادخال أحكام جديدة يف الشريعة عن طريق العقل احملض يعترب بدعة، والبدعة 
مذمومة يف السنة النبوية، هذا هو التعليل املعقول هلذه القضية، ومن اعتقد أن االعتماد بالرأي أو عدم 

ليه عند الفقيه أمر يرجع إىل البيئة اليت عاش فيها الفقيه فقد جانب الصواب، ذلك أننا جند االعتماد ع
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بعض الفقهاء املتحمسني الستخدام الرأي وجدوا يف املدينة كما هو حال ربيعة شيخ اإلمام ملك بن 
 ومن املعلوم أنس الذي لقب بربيعة الرأي لكثرة اعتماده على الرأي بينما كان اإلمام أمحد يف العراق

أنه كان من أبعد الناس على االعتماد بالرأي، وكان الفقهاء يف املدينة يستعملون الرأي استعماال مل 
أثر البيئة على التفكري، وإمنا الذي  وحنن ال ننفي، ٢١يكن به بأس قبل ظهور مذهب اإلمام مالك

االعتماد على الرأي ة  إن عملينرفضه هو جعل البيئة السبب الوحيد الذي يكمن وراء هذه القضية، مث
رمبا ترجع أحيانا إىل أمور فيسيولوجية أو بيئية أو تربوية، فإذا نشأ اإلنسان يف جو يغلب عليه تربية 

يف حل القضايا، فال شك أن هذه التربية تؤثر تأثريا بالغا على  النشء حبفظ النصوص واالعتماد عليها
فة وأصحابه كانوا أفضل من استخدم العقل، حىت أهنم تفكري اإلنسان، وعلى هذا جند أن أبا حني
ويبدو أن هذه املدرسة هي اليت اثرت يف احلركة الفقهية ، ٢٢كانوا يقدمون القياس على آحاد األخبار

بل ظهور مذهب مالك، ذلك أنه يروى أن ربيعة شيخ اإلمام مالك أخذ عن أيب قيف املدينة املنورة 
لفقهاء إىل قسمني بالنظر إىل موقفهم من العقل، القسم  اكن تقسيموعلى كل، فإنه من املم، ٢٣حنيفة

األول وميثله الفقهاء احملدثون، كاإلمام مالك وأصحابه كاليث بن سعد وامساعيل بن اسحاق القاضي 
 واإلمام الشافعي، واإلمام أمحد بن احلنبل فهؤالء فقهاء وحمدثون يف نفس الوقت، وموقفهم ،وغريمها

تلف عن موقف مجهرة احملدثني من العقل، والقسم الثاين وميثله ابن أيب ليل، الذي كان من العقل ال خي
حابه، كايب صومحاد بن أيب سليمان، شيخ أيب حنيفة، وابو حنيفة وأ، ٢٤يفيت بالرأي قبل أيب حنيفة

ن اهلذيل زفر بن اهلذيل، وايب يوسف يعقوب بن إبراهيم، وبشر بن الوليد، وايب عبد اهللا حممد ب
هم، الذين استخداموا العقل استخداما حسنا، والعقل عندهم يأيت بعد النصوص القطعية غريحسن، و

قول أبو حنيفة يالداللة الصحيحة الثابتة، سواء أكانت نصوص القرآن أم نصوص احلديث، وكان 
 .٢٥"اعلمنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن قدر على غري ذلك فله ما رأي، ولنا ما رأين"
 
البني بنفسه أن مكانة العقل عند أهل الرأي مكانة ال يستهان هبا، فابوحنيفة يرى أن علمه رأي، ن مو

من املولعني باستخدام الرأي، وهكذا  وكان ابن أيب ليل يفيت برأيه كما مر بنا آنفا، وكان زفر ومحاد
رة، وهذا هو السبب اشلثابت مبجند أن العقل بالنسبة هلم ميثل املصدر الثاين للشريعة بعد الوحي ا

الرئيس يف نظرنا لكون مذهبهم يف الفقه أكثر مرونة من أي مذهب آخر، ولذلك كان مقبوال عند 
معظم احلكومات اإلسالمية يف قانون األحوال  غالبية املسلمني، وحىت يف الوقت احلاضر تستخدمه

 .الشخصية
 
 :ةوف، واملتصموقف املتكلمني والفالسفة والعلماء الطبيعيني -٣
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ا تركنا جانبا موقف أهل احلديث والفقهاء من العقل أو النظر وانتقلنا إىل موقف املتكلمني وخاصة ذإ
تصوفة األوائل، وجدنا أنه خيتلف متاما من ملاملعتزلة، والفالسفة وعلماء الطبيعة وخاصة األطباء، وا

ائل يسأل، هل من  سنه، ولعلموقف فقهاء األحناف من العقل كما يتناقض موقف أهل احلديث م
املمكن إجياد موقف موحد من العقل للمتكلمني والفالسفة وعلماء الطبيعة واملتصوفة؟، وهذا الشك 

دا هلؤالء مجيعا من مسألة أمهية العقل وفضله حسؤال وجيه، ومن الصعب أن جيد الدارس موقفا مو
كون يف أمور هلا من األمهية ما جيعلنا أن واالعتماد عليه يف حتصيل املعرفة، إال أننا وجدناهم يشتر

 :ندرجهم حتت عنوان واحد، وهذا القدر املشترك فيما بينهم هو
تصوفة يتفقون يف أن املعرفة اليت ملأن كال من املتكلمني والفالسفة والعلماء وخاصة األطباء وا: الوأ

 واضح عند مجيع مروهذا األ، "اهللا"حتصل يف عقولنا ترجع أصوهلا إىل مصدر مساوي هو يف النهاية 
وهم ، ٢٦هذه الفرق ماعدا املعتزلة الذين قالوا إن أول ما أوجب اهللا هو النظر املؤدي إىل معرفة اهللا

رفة عن طريق السمع، بل السمع عندهم مصدر من ععلى كل حال ال ينكرون حصول بعض أنواع امل
ستفاد، وعند ابن رشد العقل مل العقل اأهم مصادر املعرفة، أما الفالسفة املسلمون فقد اعتقدوا أن

املنفعل، يتصل بالعقل الفعال الذي هو ليس جبزء من النفس اإلنسانية، بل هو مفارق هلا، وهو آخر 
باتصال العقل املستفاد أو املنفعل بالعقل الفعال حتصل املعرفة، وكما والعقول الكونية املفارقة للمادة، 

ن سلسلة العقول الكونية املفارقة للمادة اليت يرجع أصلها إىل هو معروف فإن العقل الفعال جزء م
العقل األول وهو اهللا، فاملعرفة اليت حتصل يف عقولنا معرفة إهلية يف أصلها، أما املتصوفة فقد اعتقدوا 

وأن اهللا سبحانه خيلق يف اإلنسان علوما ال يدركها ممن ، ٢٧أن العقل غريزة أودعها اهللا يف اإلنسان
أما علماء الطبيعة وخاصة األطباء منهم فقد حكى عنهم اسحاق بن حنني ، ٢٨تنان احليواسواهم م

هلم الناس أأن الطب إهلام من  اهللا جل وعال، فقال بعضهم إن اهللا جل وعز "أن قوما منهم اعتقدوا 
نه ويذكر ابن جلجل أ، ٢٩"وبعضهم قال إن اهللا عز امسه، أهلم الناس الطب بالتجربة.. الطب بالرؤيا

، ٣٠"أيف الطب خري؟ فقال نعم، أنزل الدواء من أنزل الداء" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رةسئل م
، ٣١"لكل داء دواء"لم قال سولعله يشري إىل ما جاء يف صحيح مسلم من أن رسواهللا صلى اهللا عليه و

وها عن رجوإن استخوهذه األفكار الدينية كان هلا أثر يف األطباء املسلمني، فاعتقدوا أن علومهم 
 .طريق التجربة واملالحظة، وتوصلوا إليها بعقوهلم، إال أهنا ترجع يف أصوهلا إىل مصادر إهلية

 
رفه مساويا، إال أنه قادر بطبيعته اليت خلقها اأمجعوا على أن العقل وإن كان املصدر األول ملع: ثانياو

 املعتزلة، ألن أصول الداللة ند السمع عاهللا هبا على حتصيل خمتلف أنواع املعارف، وأنه مقدم على
وعند الفالسفة وخاصة عند ابن ، ٣٢عندهم أربعة، أوهلا حجة العقل، فالكتاب، والسنة، واإلمجاع
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فيكون العقل احلاكَم يف مثل هذه احلالة، أما ،  ٣٣طنهاارشد ُتأول النصوص إذا عارض ظاهرها ب
م ميكن أن يرتفع إىل الدرجات الُعال، عن ره، يف نظالفارايب ومن حنا حنوه كابن سينا فالعقل اإلنساين

طريق ممارسة الفضائل اخللقية، حىت يصل إىل مرتبة النبوة، فيحصل له الوحي من عند اهللا، ويقول 
ن اهللا عز وجل يوحي إليه، بتوسط العقل الفعال، فيكون ما يفيض من اهللا وفيك"الفارايب يف ذلك 

 يفيضه العقل الفعال إىل عقله املنفعل بتوسط العقل املستفاد، مث إىل تبارك وتعاىل إىل العقل الفعال،
قوته املتخيلة فيكون مبا يفيض منه إىل عقله املنفعل حكيما فيلسوفا ومتعقال على التمام، ومبا يفيض 

، ٣٤"منه إىل قوته املتخيلة نبيا منذرا مبا سيكون وخمربا مبا هو اآلن من اجلزئيات بوجود يعقل يف اإلهلي
باء والعلماء الطبيعيني من أنكر قيمة الوحي يف حتصيل العلوم، وذهبوا إىل أن العقل وحده طومن األ

جابر بن حيان، والطبيب املشهور  قادر على الوصول إىل املعرفة احلقيقية، ومن هؤالء العامل الكيميائي
بني من جعل ل  من العقهذا الفريق كما يظهر من آرائهم يتراوح موقفهمو. ٣٥حممد بن زكريا الرازي

مرتبته فوق مرتبة الوحي كاملعتزلة، وبني من جعله يف مرتبة النبوة كالفالسفة، ومن جعله حكماً بني 
 قيمة الوحي أصال واكتفى بالعقل وحده ىالنصوص املتعارضة كابن رشد، وفوق كل ذلك من نف

د منهم كاحلارث بن اسد أما املتصوفة وخاصة الزها. كمحمد بن زكريا الرازي وجابر بن حيان
موضوعا غري منفصل عن الدين، وإمنا هو موضوع يف نظرهم "احملاسيب  فقد أصبح العقل عندهم 

متحرك حبركة الدين يأخذ منه، ويسترشد به، مث ليعطيه بعد ذلك  ويرشد الناس إىل الطريق 
 ومن حنى يبن احملاسفهو يف مرتبة الوحي، أو هو دوهنا بقليل، وقد كانت هذه حماولة م، ٣٦"السوي

حنوه لوضع مذهب يف العقل يتوسط بني مذهب أهل احلديث الذي حط من مرتلة العقل إىل أدىن 
 .ه فوق مرتبة الوحيواملستويات وبني مذهب املعتزلة الذين رفعوا مرتلة العقل وجعل

 
ا كان  مارنة إىلبناء على ما سبق ميكن القول بأن للعقل عند هؤالء مرتلة عليا ومرتبة رفيعة باملقو

شأنه عند أهل احلديث والفقهاء، ومن اجلدير باملالحظة أن موقف املعتزلة من العقل يتمتع بشيء من 
لماء الطبيعيني واملتصوفة، فمذهبهم يف العقل عالوضوح باملقارنة مع أتباع هذه الفرق من الفالسفة وال

موقف " شرح األصول اخلمسة"واضح وضوح الشمس، وقد ناقش القاضي عبد اجلبار يف كتابه 
أول ما أوجب اهللا هو النظر املؤدي إىل معرفة اهللا تعاىل ألنه تعاىل ال "املعتزلة من النظر، وأهنم رأوا أن 

والواجبات نوعان، عقلية ، ٣٧" يعرف ضرورة، وال باملشاهدة، فيجب أن نعرفه بالتفكر والنظر
والشرعية كالعبادات وما يقع على ، اء الدينوشرعية، فالعقلية حنو رد الوديعة وشكر النعمة وقض

وجه القربة، والكالم هنا على الواجبات العقلية اليت ال جيوز انفكاك املكلف عنها حبال من األحوال، 
عن وجوب شكر النعمة عليه، وذلك أن النعمة ال ختلو أن تكون من  فال جيوز للمكلف أن ينفك
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من قبل اآلدميني فال ميتنع جواز االنفكاك عن شكرها، وإن قبل اآلدميني أو من قبل اهللا، فإن كانت 
كانت من قبل اهللا فشكر نعمه ال جتب إال بعد معرفته وتوحيده وعدله وذلك ال حيصل إال بالنظر 

إنه وإن كان : هال جعلتم العلم باهللا تعاىل أول الواجبات فإنه هو املقصود بالباب؟ قلنا: فإن قيل"
احلصول عن النظر وال حيصل إال به، فيجب أن يكون النظر أول كذلك إال أنه يتأخر يف 

فاهللا سبحانه وتعاىل ال يعرف ضرورة وال مشاهدة، ألنه لوكان األمر كذلك ملا ، ٣٨"الواجبات
 معرفته فيهم، وقد نفى البعض حصوهلا فيهم، وعالوة على ذلك فإن لإختلف الناس يف حصو

اإلنسان هللا عمل انساين حمض ال حيده إال احلدود ة ر، فمعرفالضرورة تنفي احلرية، واإلنسان حر خمتا
وهكذا فإن العلم باهللا عند املعتزلة حيصل عن طريق النظر، ومن ، ٣٩العقلية اليت جتعل هذه املعرفة علما

 النظر أول الواجبات اليت يطلب من املكلف باإلتيان به، ومل يكن النظر أول الواجبات لذاته، نهنا كا
رفة اهللا ال حتصل إال عن طريقه، وملا كانت معرفة اهللا واجبة، كان النظر الذي معذلك ألن وإمنا كان 

ب إال به فهو جما ال يتم الوا: يؤدي إىل ذلك واجبا، وذلك متشيا مع القاعدة األصولية القائلة
ن واجب، ومن هنا كان على املكلف أن جيتهد يف حتصيل هذا العلم عن طريق النظر، ومل جيز له أ

يقلد فيه على أحدا من الناس، ذلك أن التقليد هو قبول قول الغري من غري أن يطالبه حبجة وبينة، وأما 
 .٤٠التقليد يف الفروع فذلك جائز للعامي القاصر عن النظر، فال يصح قياس األصول عليه

 
 
 
 عقل عند املعتزلةال
العقل، وعرفوا أن العلم ال ة رفوا قيما سبق يتبني لك مدى رفعة مكانة العقل عند املعتزلة، فقد عومم

يكون إال به وال حيصل إال بسببه مهما كان نوع هذا العلم، فاعتمدوا عليه يف معرفة اهللا تعاىل، 
 بعض خصومهم اهتموهم بأهنم أجهل خلق اهللا بالعقل، كما نومعرفة توحيده وعدله، ومن العجب أ

كون عدم فهم مضمونه وما يدل عليه، وأما جهلوا بالوحي، وحجتهم يف ذلك أن اجلهل بالوحي ي
اجلهل بالعقل فهو أنه ال يتصور أن يعارض العقل الصحيح الوحي، ولكن اجلاهل يظن أن تلك 

" أن العقل الصريح ال يعارض الوحي"القضية وهي  وال شك أن هذه، ٤١الشبهة عقلية وهي جهلية
ضية حتتاج إىل توضيح، ذلك أن  قاجلوزية،واليت ردد هبا قوم من أهل احلديث كابن تيمة وابن القيم 

معارضة العقل الصحيح للوحي رمبا حتصل يف حاالت كثرية وألسباب كثرية، منها أن نصوص 
تشابه اليت مل يتمكن املفسرون حسم اخلالف يف الوحي اليت يعارضها صحيح العقل من النوع امل

ن كثرية وأوجه خمتلفة يصل بعضها معرفة موضوعها ومقصودها، وذلك أن النص القرآين حيتمل معا
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إىل حد التعارض، ورمبا حيرز العقل يف تلك القضية  نوعا من التقدم العلمي، وذلك مثل قوله تعاىل 
فذوا من أقطار السموات واألرض فانفذوا ال تنفذون ن معشر اجلن واالنس إن استطعتم أن تيا(

وضوعها، فمنهم من قال إهنا ختص  متلفوا يفي مثل هذه اآلية جند أن املفسرين اخفف، ٤٢)إال بسلطان
أحوال البشر يف اآلخرة، ومنهم من قال إهنا يف الدنيا وموضوعها تعجيز اآلدميني عن اخلروج من 

ا يف معىن لفظ السلطان، فمنهم من قال إن السلطان يعين هنا وأقطار السموات واألرض، مث اختلف
القول بأن السلطان هنا قوة ربانية، ويف مثل هذه احلالة قد العلم، إال أن غالبية املفسرين يذهبون إىل 

يعترض صاحب العقل بعض هذه التفسريات ويدعى أهنا تتناقض والعقل الصريح، إذ أحرز العقل 
البشري شيئا من التقدم يف الوصول إىل بعض األجرام السماوية وخرج من اقطار األرض بل من 

الصناعية إىل ما وراء السموات، أو عن طريق إرسال أقطار السموات عن طريق إرسال العقول 
 . اآلدميني أنفسهم، ويكون هذا مبثابة اخلروج من أقطار السموات واألرض

 
 على الوحي حبد ذاته وإمنا هو اعتراض على بعض ااحلقيقة أن مثل هذا االعتراض ال يكون اعتراصو

لى الوحي، وبيت القصيد يف  عه اعتراضآراء املفسرين، إال أن بعض أهل السنة يتسرعون ويظنون أن
هذه القضية، أن عدم التميز بني التفسريات والنصوص حبد ذاهتا هو سبب التناقض بني العقل 

 .والوحي
 
لتعارض بني العقل الصريح والوحي، أن جيتهد صاحب العقل امن هذه احلاالت اليت حيصل فيها و

ة بظاهر النصوص، ومثال ذلك أن يجهذه النتويصل باجتهاده إىل نتيجة علمية صحيحة، فتتناقض 
بسطها كما " دحاها" معىن كلمة أن، ٤٣)األرض بعد ذلك دحاهاو(املفسرين فهموا من قوله تعاىل 

هذا التفسري أن األرض مبسوطة وليست كروية، وقد ثبت  جاء يف تفسري اجلاللني وغريه، فظاهر
 .وطالدى العلماء الطبيعني أن شكل األرض بيضوي وليس مبس

 
 أن. ٤٤)بينهما برزخ ال يبغيان. ج البحرين يلتقيانمر(ذلك أن املفسرين فهموا من قوله تعاىل ن مو

ربانيا، وهذا خيالف التجربة  ماء النهر احللو وماء البحر املاحل ال خيتلطان، وأن بينهما حاجزا
ا يف احلت ماءا مواملالحظة الىت يتوصل بطريقهما النظريات العلمية، فإذا أخذت وعائيني وجعل

أحدمها مث أخذت وعاءا آخر وجعلت فيه ماءا عذبا وخلطت بينهما اتضح لك أهنما ميتزجان، وهكذا 
ووجد يف بعض احمليطات حبريات من املاء  يكون شأن البحرين الذين يلتقيان فإهنما خيتلطان ال حمالة،

 والذي ذكره علماء الطبيعة أنه حيتمل العذب فظن بعض املغفلني أن ماؤها ال خيتلط مباء احمليط املاحل،
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أن يكون هناك عني أو نبع ماء عذب يف أعماق بعض البحار، فيجري منه املاء العذب، وهذا التيار 
املائي العذب الذي ينبع من عمق البحر يشكل حبرية من املاء العذب يف داخل البحر، وطاملا استمر 

طح البحر مقابل بؤرة عني النبع، فإذا ابتعد املاء العذب جريان املاء من النبع بقي املاء العذب على س
من البؤرة اختلط مباء البحر املاحل ففسد، وكذلك إذا توقف جريان املاء العذب من عني النبع، فيتبني 
لك أن هناك تناقضا واضحا بني هذا التفسري وبني ما يتوصل إليه باملالحظة والتجربة العقليني، ومثل 

ة، وقد يظهر لك هذا التناقض إذا أمعنت النظر يف بعض األقوال اليت يتفوه هبا بعض هذه القضايا كثري
 ".التفسري العلمي للقرآن"املعجبني مبا يعرف بـ 

 
العقل والنقل قضية حتتاج إىل دراسة متعمقة، وأن تبديع أو  من البني بنفسه أن قضية عدم تعارضف

ليه عادة املتعصبون من أهل السنة، وليس  إأمر يلجأجتهيل كل من خالف رأيه هبذا التفسري أو ذاك 
هلم غرض يف ذلك سوى احلطّ من مرتلة العقل، وقد مر بنا موقفهم من العقل ورأينا كيف ردوه إىل 

 .أسفل السافلني
 
امه للمتكلمني من أهنم أجهل خلق اهللا بالعقل، فهذا من أعجب العجائب، وقد اعترف هو هتأما او

  ٤٥ه ال سبيل إىل دفع حذقهم يف الكالم والعقلياتأنل، وأقر نفسه بعد ذلك بقلي
 
ما املعتزلة فهم قوم عرفوا قيمة العقل، وأدركوا أن اإلنسان ال يكون مكلفا إال اذا اتصف به، وقد أ

شرع أن كل من يذهب عقله لسبب من األسباب يرفع عنه القلم، فال يكون حمال للعقاب لثبت يف ا
الواجبات الدينة كالصالة والصوم واحلج وغريهم، وأهم من كل  ب أن يقوموالثواب، وال يطلب منه

ذلك أنه ال سبيل إىل معرفة مقاصد الشريعة إذا مل يكن هناك عقل يفهمها ويستخرج معانيها، وال 
ن أحدا جيادل يف ذلك مهما بلغ عناده ورفضه للعقل، ومن هنا كانت املعتزلة أول من اكتشف أأظن 

نوا مذهبهم على هذا األساس، إال أن الصراع الذي احتدم بينهم وبني أهل السنة هذه احلقيقة فب
والذي نتج عن املسألة اليت أثارها احملدثون والفقهاء وهي مسألة العقل والنقل، جعلت املعتزلة 
 . يفقدون التوازن يف تفكريهم فبالغوا يف استعمال العقل حىت أوجبوا على اهللا أشياء توصلوها بعقوهلم
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 خلامس افصلال
 هوم العقالنية عند املدرسة السلفية املعاصرةفم
 
عد هذا القدر من الدرس والنقد ملواقف املسلمني من مرتلة العقل أمكن لنا أن حندد مكانة العقل وب

سلمني عامة، فمنهم من رأى أن دور العقل يقتصر يف فهم النصوص وليس له من احلجية ملعند ا
قف أهل احلديث، ومنهم من رأى أن العقل مصدر من مصادر مو هو حال نصيب مابقي النقل كما

املعرفة وأن مرتلته تأيت بعد مرتلة النص الصريح القاطع كما هو حال الفقهاء وخاصة األحناف، 
ي أن املصدر األول للمعرفة، سواء أكانت معرفة دنيوية أم دينية، هو النظر كما هو أومنهم من ر

لهم من العلماء والفالسفة واألطباء، وعلى هذا األساس اختذ عامة املسلمني حال املعتزلة ومن شاك
وفقهائهم ومفكريهم يف مجيع العصور إىل يومنا هذا مواقف متباينة من مكانة العقل يف اإلسالم 
وأمهيته يف حتصيل املعرفة، فطبقة العامة أجبلوا النقل ومل يروا للعقل قيمة تذكر وذلك نتيجة لقصورهم 

النظر وتقليدهم بأهل السنة، وهناك طبقة ثانية وهي الطبقة املتوسطة وميثلها الفقهاء ودارسوا عن 
الشريعة وهؤالء وجدوا العقل آلة هلا قيمتها يف فهم النصوص واستخراج ما خفي من معانيها، كما 

 العلماء وضعوه مرتبة دون النص الصريح، أما الطبقة الثالثة وميثلها املفكرون والسياسيون وبعض
الطبيعيني، فقد رأوا أن العقل هو صاحب السيادة وأن النقل إذا تعارض مع العقل وجب تأويله أو 

املدرسة "استبعاده إذا كان من السنة وإن كانت صحيحة، وقد عرف هبؤالء يف هذا العصر بأتباع 
 ".العقلية

 
 أهنا مجاعة هتتم هاسباب منحيسن بنا أن ال نغفل موقف السلفية املعاصرة من العقالنية وذلك ألو

بأمور العقيدة ومنها أهنا متثل عددا ال يستهان به من أفراد األمة اإلسالمية يف هذا العصر، وخنتصر 
خ سلمان بن فهد العوده ويقول يف حماولته لتوضيح يبذكر وجهة نظر أستاذ سلفي شهري هو  الش

سم يطلق على ذلك التوجه الفكري الذي يسعى إن املدرسة العقلية ا"وجهة نظره يف االجتاه العقالين 
إىل التوفيق بني نصوص الشرع وبني احلضارة الغربية والفكر الغريب املعاصر، وذلك بتطويع النصوص 
وتأويلها تأويال جديدا يتالءم مع املفاهيم املستقرة لدى الغربيني، ومع انفجار املعلومات 

، وتتفاوت رموز تلك املدرسة تفاوتا كبريا يف موقفها من واالكتشافات الصناعية اهلائلة يف هذا العصر
النص الشرعي، ولكنها تشترك يف االسراف يف تأويل النصوص، سواء كانت نصوص العقيدة، أو 

ومن ، ٤٦"نصوص األحكام، أو األخبار احملضة، ويف رد ما يستعصي من تلك النصوص على التأويل
البهي، والشيخ حممد الغزايل والشيخ حممود د كتور حممأنصار هذه املدرسة الشيخ حممد عبده، والد
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شلتوت، والفيلسوف املسلم املعاصر حممد إقبال، ومنهم أمحد خان اهلندي، وقاسم أمني،  ومجع غفري 
واملعاهد العلمية يف العامل اإلسالمي، وهذه املدرسة العقالنية ويسمى أيضا  من أساتذة اجلامعات

ىل العصر، متد رواقها اليوم على عدد من املدراس اإلسالمية، واجلماعات نسبة إ" املدرسة العصرية"بـ
واألشخاص واملعاهد اليت هتتم بالفكر اإلسالمي يف عدد من البالد اإلسالمية ويف بالد أخرى، غربية 

قد حاول الشيخ سلمان بن فهد أن يبني أبرز معامل هذه املدرسة العقلية و. ٤٧يف أمريكا وغريها
 ٤٨هاراهي كما ياملعاصرة، و

 
رد السنة النبوية كليا أو جزئيا، فمنهم من يردها مطلقا، ومنهم من يقبل املتواتر العملى، ومنهم . ١

ث اآلحاد ـ واملقصود حبديث اآلحاد ما مل يبلغ يأما حد. من يقبل املتواتر مطلقا عمليا كان أو قوليا
ك دون أن يصل إىل حد ذلما أشبه حد التواتر كأن يروى من طريق واحد أو من طريقني فقط أو 

التواتر ـ فقد يقبلون منه ما يتوافق مع روح القرآن، وما يتفق مع العقل، أو التجربة البشرية، وقد 
 .ائيردها بعضهم مطلقا، فال يقبل منها شي

 
التوسع يف تفسري القرآن الكرمي على ضوء العلم احلديث بكافة جوانبه، ولو أدى ذلك إىل . ٢

ة لتركيب اآليات القرآنية من الناحية اللغوية، وغري موافقة للمنقول عن السلف نبقوال جمااستحداث أ
 .رضي اهللا عنهم

 
يد اإلمجاع بقيود جديدة مل تكن قالتهوين من شأن اإلمجاع، إما برفضه رفضا كليا، ومنهم من ي. ٣

 .معروفة من قبل
 
يف اجملتهد، ومع غض النظر أيضا ة  املطلوباحلرية الواسعة يف االجتهاد مع غض النظر عن الشروط. ٤

 .عن األطر العامة اليت جيب أن تضبط هذا االجتهاد
 
 .ي يسود احلضارة املعاصرةذامليل إىل تضييق نطاق الغيبيات ما أمكن، وذلك تأثرا بالتيار املادي ال. ٥
 
 .تناول األحكام الشرعية العملية تناوال يستجيب لضغوط الواقع، ومتطلباته. ٦
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رز معامل املدرسة العقالنية كما يراها الشيخ سلمان، اليت هي يف احلقيقة الوريث الشرعي أبذه هي ه
، ومن املستحسن أن ننبه نحلركة املعتزلة، ولنا مالحظات على هذه النقاط اليت ذكرها الشيخ سلما

 :ران مهاإىل أمرين هامني قبل أن نسجل مالحظاتنا على وجهة نظر الشيخ سلمان، وهذان األم
 
إن الشيخ سلمان خصم لدود للمدرسة العقالنية، ذلك أن الشيخ ميثل املدرسة السلفية اليت : والأ

 يأخذ هذا األمر باحلسبان قبل تقيم نتقف اجلانب املناقض متاما للمدرسة العقالنية، وعلى هذا ينبغي أ
 .انتقاداته للمدرسة العقالنية

 
املدرسة العقالنية شيئا من الغمز، ذلك أن هذا ن شيخ سلماإن يف التعريف الذي عرفه ال: انياث

التعريف يوحي أن أصحاب هذه املدرسة أتباع حقيقيون للحضارة الغربية وللفكر الغريب، وهذا 
رف عن أهل احلديث والسلفيني عامة من اهتام خصومهم باخلروج من إطار عاالهتام يتمشى مع ما 

لل والنحل الدخيلة، فقد كان القدماء من أهل احلديث يتهمون التراث اإلسالمي واهلرولة وراء امل
خصومهم من أصحاب اإلعتزال وغريهم من املتكلمة، بالفسق، والزندقة واإلحلاد وغري ذلك من 
األلقاب اليت يف النهاية متهد لتكفري أتباع هذه املدرسة، واحلقيقة أن أتباع املدرسة العقالنية يف العصر 

، صحيح أن هناك صلة فيما بينهم وبني احلضارة الغربية، ولكن ينبغي أن تفسر احلديث ليسوا كذلك
هذه الصلة على الوجه الصحيح، وهو أن هؤالء العقالنيني حبكم مذهبهم، وهو إعالء مرتلة العقل 
وجعله مصدرا أساسيا للمعرفة، حيبذون كل اكتشاف علمي جديد يتوصل به العقل بغض النظر عن 

 ولذلك جندهم معجبني باالكتشافات العلمية اليت توصل إليها العلماء الغربيون، صاحب هذا العقل،
كما الحظها الشيخ نفسه، فهذه االكتشافات العلمية ليست إال نصرا للعقل وتأكيد ألمهيته، ومن هنا 
كانت مقبولة لدى العقالنيني، مث إن النظريات العلمية ليست دينا للغرب وال تشكل فكرا غربيا، 

 .ا هي نظريات علمية ميكن أن يستفيد منها كل جمتمع حسب حاجته إذا ثبتت صحتهاوإمن
 
حضارته، ففيه وا قوله بأن أتباع املدرسة العقالنية يسعون إىل التوفيق بني الدين وبني الفكر الغريب مأ

د من نظر ألن املعروف من هذه املدرسة التوفيق بني معطيات العلم احلديث ومعطيات الوحي، ولتتأك
 أنظر مثال التفسري الذي وضعه طنطاوي جوهري للقرآن الكرمي، حبيث حاول أن يفسر القرآن ناقول

ثر باحلضارة والفكر أعلى ضوء النظريات العلمية احلديثة، وليس هناك من شك أن من بينهم من ت
على منهج الغربيني، إال أنه ليس من القسط أن يسقط هذه التأثريات اليت تلقاها بعض الشخصيات 

 .املدرسة بأكمله
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ما مالحظاتنا على النقاط اليت ذكرها الشيخ سلمان ومساها بأهنا أبرز معامل املدرسة العقلية املعاصرة أو
 :فهي
فأما رد السنة . صار هذه املدرسة رد السنة النبوية كليا أو جزئيانذكر الشيخ أن من معامل فكر أ. ١

لعام ألنصار هذه املدرسة، وهناك أسباب كثرية  اثل اخلطجزئيا فهذا ال سبيل إىل انكاره وهو مي
أما رد السنة النبوية كليا حبيث ال يعتربوهنا مصدرا . تكمن وراء موقفهم هذا ال سبيل إىل ذكرها هنا

عرفة الدينية، فهذا فيه شيء من اإلجحاف والتعدي على أنصار املدرسة العقلية، وال من مصادر امل
لسنة النبوية مصدرا من مصادر املعرفة الدينية، والشخصيات النادرة كأمحد نعرف أحدا أنكر كون ا

خان اهلندي الذين ذكرهم الشيخ بأهنم أنكروا السنة مل ينكروها مجلة وإمنا الذي أنكروه جعلها 
يف هذا العصر من " القرآنيني"مصدرا مستقال للعلوم الشرعية، وهذا حال موقف الذين عرفوا بـ

ينكرون السنة النبوية من حيث هي مصدر من مصادر الشريعة وإمنا ينكرون السنة، فهم ال 
 .استقالليتها عن القرآن

 
 احلديثة وأهنم ال يبالون ما مأما ما ذكره يف النقطة الثانية من أهنم يفسرون القرآن على ضوء العلو. ٢

ب أن رين من الغإذا وافق تفسريهم هذا على ما نقل عن السلف أم مل يوافق فهذا صحيح، إال أ
الشيخ سلمان يريد أن حيكم على أنصار املدرسة العقالنية ونظرهتا للتفسري مبا يعتمد عليه مذهبه هو، 

رسة ال يعولون كثريا على التفسري باملأثور دمن التفسري باملأثور، ومن املعلوم أن أصحاب هذه امل
 .وذلك متشيا مع مقتضى مذهبهم العقالين

 
لثة وهى عن التهوين من شأن اإلمجاع أو اإلضافة إليه بقيود جديدة مل ثالنقطة الوهنا نأيت إىل ا. ٣

 اتكن معروفة من قبل، وال نرى يف ذلك بأسا، فقد أنكر حجية اإلمجاع مجع غفري من أكابر علم
أهل السنة، منهم الشيخ الصنعاين السلفي، فإذا هون أصحاب املدرسة العقلية من شأن اإلمجاع أو 

ليه قيودا جديدة مل تكمن معروفة يف أصول الفقه من قبل، فهذا األمر ليس بذي قيمة كبرية أضافوا إ
 .وال يكون قدحا يف حق أنصار املدرسة العقالنية

 
هاد، ذكر الشيخ أن هؤالء العقالنيني يغضون الطرف عن الشروط تفيما يتعلق بالتوسع يف االج. ٤

هل أيضا، الذي دأب عليه أنصار السلفية وهو اجلالهتام بهذا نوع من أنواع ا. املطلوبة يف االجتهاد
أهنم يتهمون غريهم بالتقصري يف حتصيل العلوم الشرعية، وقد رأينا مثل هذه االهتامات عند ابن تيمة 

ية وغريهم من أنصار السلفية، فقد وجهوا اهتاماهتم بالتجهيل والتسفيه إىل خصومهم زوابن قيم اجلو
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البن تيمية، وهو يف احلقيقة " نقض املنطق"ة املعتزلة، ومن تصفح كتاب من أصحاب الكالم وخاص
الصواعق املرسلة على "ليس نقضا للمنطق بقدر ما هو مدح للصفاتية وقدح للمتكلمني، وكتاب 

البن قيم اجلوزية يرى حقيقة ما قلناه آنفا، وعلى كل فإن عين الشيخ سلمان " اجلهمية واملعطلة
اليت وضعها علما أهل السنة يف العصور املظلمة اليت سادها اجلمود والتقليد بشروط االجتهاد تلك 

فأصحاب املدرسة العقالنية حمقون بأن يغضوا الطرف عن هذه الشروط التعجيزية، وإذا أراد بشروط 
االجتهاد ما هو متعارف عليه اليوم بني العلماء وهو أن العامل إذا عرف مصادر املسألة اليت يبحث 

متكن من الوصول إليها ودراستها فإنه ال يطلب منه أن يكون حافظا للقرآن والسنة وأقاويل عنها و
الصحابة والتابعيني وتابعي التابعني وعلم اللغة واألدب وإىل غري ذلك مما ذكروه من العلوم اليت ال 

 .سبيل إىل حتصيلها وحفظها
 
 
ذا األمر يعود إىل تأثرهم بالتيار  هن ذكر أنفيما يتعلق يف تضييق نطاق الغيبيات، فإن الشيخ سلما. ٥

وهذا يف احلقيقة خطأ منه، فالغيبيات يف احلقيقة ليس هلا مكان . املادي الذي يسود احلضارة املعاصرة
لدين اإلسالمي تضمن بعض األمور الغيبية، إال أنه مل جيعل موضع اهتمام االصدارة يف اإلسالم، و

 باألمور الدينية االعتقادية، وليس هلا أثر كبري يف حياة املسلم اليومية، املسلمني، فالغيبيات تتعلق عادة
باإلضافة إىل ذلك فإن املسلمني حبكم الواقع املتخلف الذي كانوا يعيشون فيه يف القرون الثالثة اليت 
مضت انغمسوا يف اخلرافات الىت كانت مرتبطة بصورة أو بأخرى بالغيبيات، وملا ظهرت احلركة 

دية يف العامل اإلسالمي يف الربع األول من القرن الثامن عشر امليالدي بدأ اجملددون حماربة التجدي
اخلرافات كما حاولوا من تقليل سلطة الغيبيات على العقل املسلم، وكان موقف العقالنيني من الغيب  

 وتشجيع يتمشى مع هذا االجتاه يف التجديد وهو حماربة اخلرافات والتقليل من سلطة الغيبيات
املسلمني بالعمل والكسب بدال من التواكل، وقد كان من رواد هذه الدعوات التجديدية الشيخ 
املفكر  مجال اللدين األفغاين وتلميذه الشيخ حممد عبده، فإذا كان العقالنيون قد ضيقوا على جمال 

 .صبحوا  موضع سخريةالغيبيات فهذا هو بعينه ما كان يتوقع منهم ولو شجعوا االهتمام بالغيبيات أل
 
وأخريا ذكر الشيخ سلمان أن هؤالء العقالنيني تناولوا األحكام الشرعية العملية تناوال يستجيب . ٦

 ألن هذا هو املطلوب يف حقيقة األمر، أما أن ،وال نرى أن يف ذلك بأسا. لضغوط الواقع ومتطلباته
ر املدرسة القدمية، فهذا صافيني وأنيكون الفقه جامدا ال يستجيب للواقع كما هو حاله عند السل

 .الذي ال نرى فيه خريا
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خالصة القول أن هذا التيار العقالين وريث حركة اإلعتزال وهو جيعل األولوية للعقل يف حتصيل و

ثل أرقي تيار إسالمي عرف أمهية العقل يف اجملالني العلمي والديين معا، إال أنه مازال مياملعرفة، وهو 
 واجهها املعتزلة قبل أكثر من أربعة عشر قرنا، ومستقبل هذا التيار مازال يتارضات اليواجه نفس املع

فني قغري واضح وإن كان هناك شيء من التقدم البطيء، وهو على كل حال ميثل مذهب طبقة املث
 .ثقافة عالية من أبناء املسلمني وطبقة السياسيني واحلكام يف العامل اإلسالمي
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 فصل السادسال
 عقالنية يف عصر الصحابةاللعقيدة وع اضو
 
ناولنا يف الفصول السابقة بالدرس مكانة العقل يف اإلسالم، وقارنا بني موقف القرآن من العقل  ت

هذين املوقفني مبوقف فرق املسلمني من العقل، فتبني لنا أن  وموقف السنة النبوية منه، مث قابلنا
صادر املعرفية اليت اعتمدت عليها الفرق امل كبري، بمواقفهم من مكانة العقل بدت متأثرة، إىل حد

اإلسالمية، باإلضافة إىل ذلك املؤثر اتضح من دراستنا أنه كانت هناك عوامل أخرى لعبت دورا 
يق من مكانة العقل، ومن أهم هذه العوامل أو املؤثرات، االجتاه الفكري رمهما يف حتديد موقف كل ف

هما يكن من أمر فإن حركة العقل أو العقالنية يف هذه املرحلة من الذي كانت تتبناه هذه الفرق، وم
احلضارة اإلسالمية كانت مرحلة حبث عن الذات أو مرحلة الصراع من أجل البقاء، ولذلك كان 
على أصحاب املذاهب الفقهية وأنصار التيارات الفكرية حتديد مواقفهم من العقل والعقالنية ليتحدد 

المية كمصدر من مصادر املعرفة، وسوف نرى يف الفصول القادمة كيف مصريه يف احلضارة اإلس
أصبحت هذه املواقف من العقل عند فرق املسلمني النواة األوىل لنشأة اخلالفات الفكرية يف الوسط 
اإلسالمي واليت تطورت من خالفات اجتهادية إىل خالفات فكرية سياسية وانتهت إىل خالفات 

طور الذي وصلت إليه اخلالفات اوجها يف الوسط اإلسالمي مثلت املرحلة عقيدية، وسنرى أن هذا ال
الثانية من حركة العقل يف احلضارة اإلسالمية وهي مرحلة النضج والتهيؤ إىل التعامل مع اجملردات 
العقلية، وستتوقف هذه احلركة العقالنية يف الشرق اإلسالمي بعد املرحلة الثالثة وهي مرحلة انتصار 

 .٤٩الوصول إىل قمة التفلسف، وسوف نتعرض هلذه املرحلة األخرية يف كتاب آخرالعقل و
ليت  ا،لغرض من هذا الفصل هو توضيح  ما إذا كانت هناك أية رابطة بني آراء فرق املسلمنياو

 يف القرنني الثالث والرابع اهلجريني، حول العقل ومكانته بوصفه مصدرا للمعرفة، وبني تعاش
وخاصة القرنني األول والثاين من مكانة العقل، وكذلك حناول أن ،  الفاضلةمواقف أهل القرون

نسلط األضواء، بقدر املستطاع، على تطور هذه احلركة العقالنية، كما حناول استكشاف أهم 
اليت كانت وراءها، وقد يبدو للوهلة األوىل أن ليس هناك أية رابطة بني املواقف الفكرية اليت  األسباب
لفرق اإلسالمية يف القرنني الثالث والرابع اهلجريني من العقل وبني مواقف اصحاب القرنني اختذهتا ا

 :األول والثاين منه، والبد لنا من أن نسلط مزيدا من األضواء على هذه القضية
كن تقسيم املراحل اليت مرت هبا مي) القرن األول اهلجري(لرتعة العقالنية يف عصر الصحابة  ا-١

صحابة إىل مرحلتني، األوىل هي املرحلة اليت تبدأ بالبعثة النبوية وتنتهي بوفاته، اللية عند احلياة العق
دي النيب ومل تتكون يوكانت ثقافة الصحابة يف هذه املرحلة يف طور الطفولة فكانوا يتتلمذون بني 
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 وتنتهي بنهاية عصر جيل لديهم ثقافة دينية مستقلة إال بعد وفاة النيب، واملرحلة الثانية تبدأ بوفاة النيب
الصحابة، وتتميز هذه املرحلة بأن تكونت لدى الصحابة ثقافة عالية يف الدين وخاصة يف التفسري 
واحلديث، فأصبحوا أساتذة غريهم من املسلمني ممن مل يأخذوا الثقافة عن النيب، ويف كلتا املرحلتني 

فيما يلى نلقى مزيدا من األضواء على هاتني اختلفت معاملة الصحابة للنصوص الدينية اختالفا بينا، و
 .املرحلتني

 
 رحلة األوىلامل
ان الصحابة رضي اهللا عنهم يدركون أن هناك نوعني من املعارف، معرفة دينية أساسها الوحي ك

 ومعرفة دنيوية تكتسب بطول اخلربة والدراية ومصدرها األول هو العقل البشري، ومع ،االهلي
 عند اهللا يف األصل فإن ذلك مل مينعهم من التفريق بني هذين مناملعارف اعتقادهم بأن كل هذه 

 النوعني من املعارف، وكان من عادة الصحايب أن ينظر يف األمر الذي يقوم به النيب، فإن وجده وحيا
إهليا قبله ومل يسأل عن العلل اليت رمبا تكون من ورائه، ألهنم كانوا قد هنوا عن السؤال كما جاء يف 

ا أن نسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن جييء الرجل من ينهن"ديث احل
 ٥٠.."أهل البادية العاقلُ فيسأله وحنن نسمع

 
باألمور الدنيوية وفهم أن النيب استنتجه بعقله وخربته قبله أيضا من  أما إذا تبني له أن األمر متعلق 

بداء الرأي فيه إذا طلب منه ذلك، وكذلك إذا شعر  ان املمكنغري منازعة مع كونه على علم بأن م
أن من الضروري ابداء رأيه يف القضية وذلك بعد طلب اإلذن من النيب، ولذلك جند أن بعض 

قتراحاهتم وآراءهم يف بعض القضايا كاليت أشرنا إليها آنفا للنيب صلى اهللا االصحابة كانوا يعرضون 
 الصحايب ما إذا كان األمر وحيا إهليا أو خربة نبوية سأله واستفسر به عليه وسلم، أما إذا مل يعرف

أن امرأة قدمت الضب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فرفع يده منه، فقال "كما جاء يف احلديث 
خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول اهللا قال ال ولكن مل يكن بأرض قومي فأجدين أعافه، قال 

  ٥١" فأجتررته فأكلته ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينظر إىل:خالد بن الوليد
 
هذا هو املنهج القرآين الذي ترىب عليه جيل الصحابة رضوان اهللا عليهم، كما جاء يف قوله تعاىل و
وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم كثري املشاورة ، ٥٢"يف األمر فإذا عزمت فتوكل على اهللا اورهموش"

 .٥٣ريهايف شؤون احلرب وغ
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هبذا األسلوب كان الصحايب يتعامل مع هذين النوعني من املعارف، وهو أسلوب مبين على التأكد و
له أن األصل الذي تستند إليه  من املصدر احلقيقي للمعرفة والتعامل معها بناء على ذلك، فإذا تبني
مل يدر أهو وحي أم ن قام، وإاملعرفة وحي قبله، وإن كان خربة أدىل برأيه مراعيا األداب اليت تليق بامل

 .خربة تثبت
 
قال النيب  صلى اهللا عليه "قد جيتهد البعض يف فهم النصوص كما حدث يف غزوة بين قريظة إذ و

ال يف بين قريظة فأدرك بعضهم العصر يف الطريق فقال  إ٥٤رصوسلم يوم األحزاب اليصلّين أحد الع
 ذلك فذُكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه نامل يرد مبعضهم ال نصلى حىت نأتيها وقال بعضهم بل نصلى 

هذا هو اخلط العام الذي ميثل . وحدث مثل هذا كثريا للصحابة، ٥٥"وسلم فلم يعّنف واحدا منهم
لقائمة بني العقل والنقل يف هذه املرحلة، ومل يكن العقل يقوى على امذهب الصحابة يف فهم العالقة 

 وخروجا على اهللا ورسوله، وقد حاول بعض من رافاقا وكفالوقوف أمام النص، بل كان ذلك يعد ن
كان يف العهد النبوي أن يضعوا العقل أمام النص ذلك أنه يروي أن رجال يقال له ذو اخلويصرة قال 

روى البخاري هذا احلديث ، ٥٦.." اهللا، فقال ويلك، ومن يعدل إذا مل أعدللاعدل يا رسو"يوما 
 مثل هذا الفعل وهو التحكم إىل العقل وترك النص كفر أنا يعين مم، ٥٧"استتابة املرتدين"يف كتاب 

أن عمر بن اخلطاب وثب إَبان توقيع معاهدة بني النيب وكفار مكة يف صلح "يستتاب فاعله، ويروى 
قال يا رسول اهللا ألست برسول اهللا؟ قال بلى، قال أولسنا باملسلمني، قال بلى، قال فاحلديبية، 

 قال بلى، قال فعالم نعطىي الدنية يف ديننا؟، قال أنا عبد اهللا ورسوله، لن أخالف أوليسوا باملشركني؟،
خرى، أفعل النيب يكون نصا يف بعض احلاالت، كما يكون اجتهادا يف حاالت ف" ٥٨أمره ولن يضيعين

هو القول "ويبدو أن البعض مل يقتنع بفعله ولذلك عولوا على العقل، ويرى الشهرستاين أن هذا 
، ٥٩"بيحه، وحكما باهلوى يف مقابلة النص، واستكبارا على األمر بقياس العقلتق العقل وبتحسني

 واالجتهاد يف صوهنا ينبغي أن نالحظ الفروق القائمة بني االجتهاد يف مقابل النص واالجتهاد يف الن
 احلالة خارج النص، فالذي اعترب ردة هو احلالة األوىل، وهو أمر مل يكن شائعا بني املسلمني، أما

ثانية وهي االجتهاد يف النص عن طريق التأويل فقد كانت موضع جدل بينما أمجع املسلمون يف ال
 هناك يف عهد الصحابة تجواز االعتماد على العقل فيما مل يرتل به نص، وخالصة القول أنه كان

 :األول حماوالت إلقحام العقل يف مقابل النص وترجع هذه احملاوالت إىل أمور أمهها
 
 .القتناع بقرار النص كما هو احلال عند ذي اخلويصرة اعدم -١
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دم معرفة املوقف ما إذا كان نصا أم اجتهادا من النيب كما حدث لعمر بن اخلطاب، فلم يدر ع -٢
ا إذا كان فعل النيب يف املعاهدة توقيفا أم اجتهادا منه، فلما علم أن ذلك توقيفا ندم و ميف أول وهلة 

 .تاب
النص يف املقام أو نسيانه، كما حدث لكثري من الصحابة يف وفاة النيب ودفنه د عرفة وروعدم م -٣

اء ميوتون كما يومرياثه ويف اإلمامة، فقد قال عمر إن حممدا مل ميت ونسي النص الوارد يف أن األنب
ت ميوت غريهم، ورأي بعض الصحابة أن يكون قرب النيب يف مكة كما رأي غريهم أن يكون يف البي

املقدس، ونسوا أن األنبياء يدفنون حيث ميوتون، وجادل بعضهم يف إرثه ونسوا أن األنبياء ال يورثون 
وأن ما تركوه صدقة، وهكذا جند أن عدم معرفة النص الوارد يف املقام أو نسيانه أدي يف بعض 

 .احلاالت عند بعض كبار الصحابة اقحام العقل يف جمال النص
 
ا تتجلى بوضوح إذا علمنا أن القرآن مل يكن مدونا يف هذه املرحلة نفكرناها آن هذه األمور اليت ذإ

 من حياة الصحابة كما أهنم مل يكونوا حيفظون كله بل كان الرجل منهم حيفظ سورة أو سورتني ومل
يكن يتعداها إىل غريها إال إذا حفظها ووعاها ومل يكن هذا األمر يسريا فقد كان بعضهم حيتاجون 

 طويلة حلفظ سورة او سورتني ودراستها وفهمها، فال غرابة إذا أن تغيب من أذهان بعض إىل سنني
 .كبار الصحابة كعمر بن اخلطاب آية أو آيتني ناهيك عمن هم دونه يف حفظ القرآن ودراسة تفسريه

 
اإلضافة إىل ذلك فإن احلاالت اليت اجتهد فيها بعض الصحابة يف مقابل النص كانت حاالت ب

ن هلا من احلساسية ما يغشي الذهن ويذهب بالتوازن العقلي عند البعض، فقضية توقيع كاائية إذ استثن
ة احلج مما جعل ضمعاهدة صلح حديبية كانت قضية مصريية إذ أن الكفار منعوا املسلمني أداء فري

اهللا شخصية مثل عمر بن اخلطاب يفقد التوازن لشدة خطورة املوقف، وكذلك قضية وفاة النيب صلى 
عليه وسلم فقد أذهلت عقول الصحابة رضوان اهللا عليهم وزرعت يف قلوهبم الرعب والفزع حىت 
قال بعضهم أن النيب مل ميت، كما أن عدم وجود إمام للمسلمني بعد وفاة النيب كان أمرا ال يقل أمهية 

ويتسرعون عن وفاة النيب، وحاالت كهذه هي اليت جعلت بعض الصحابة يفقدون التوازن العقلي 
بالعمل ما متليه عواطفهم يف تلك اللحظة من غري روية وال حبث عن النصوص الواردة يف املناسبات 

 .واملواقف الىت كانوا يواجهوهنا
 
لنصوص يف مراجع مدونة أو عدم حفظها أو اجلهل عنها يف بعض اهذان السببان ومها عدم توفر ف

 . إلقحام العقل يف جمال النصعةت املتسراحلاالت، وصعوبة املوقف كانتا وراء احملاوال
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 رحلة الثانيةامل
 تلك اليت تبدأ بعد انتقال النيب إىل الرفيق األعلى ومبايعة ابوبكر ليكون خليفة رسول اهللا، وهذه هيو

تتميز كون الصحابة أساتذة لغريهم من املسلمني، ومجع القرآن وتدوينه تدوينا أوليا حبيث  املرحلة
ر القرآن ومعرفة تفسريه باالمجال، كما أن ثقافتهم يف حفظ القرآن سوإلحاطة بأمكن للصحايب ا

ودراسة تفسريه قد تطورت بشكل ملفت للنظر، وينبغي ان ال تغيب عن أذهاننا أن هذه الثقافة 
رآنية مل تكن واحدة عند مجيع الصحابة بل كانت متفاوتة فيما بينهم، فكان بعضهم حيفظ القرآن قال

 كان اآلخرون حيفظون أجزاء منه، وكانت معرفتهم للتفسري أيضا متفاوتة والعلة يف ذلك كله، بينما
تفاوت الصحابة يف القدرات العقلية وتفاوهتم أيضا يف معرفة مصادر التفسري وحتصيل القدرات 

داهتم العلمية اليت حيتاجون إليها ملعرفة تفسري القرآن ومنها املعرفة اللغوية ومعرفة أديان العرب وعا
وتقاليدهم وأنساهبم وكذلك معرفة األديان السماوية كاليهودية والنصرانية ومعرفة أسباب الرتول 
واملناسبات اليت نزلت فيها السور واآليات القرآنية  ومعرفة الناسخ واملنسوخ إىل غري ذلك من علوم 

 ٦٠نيةالقرآن اليت متكن صاحبها من استخراج املعاين الكامنة وراء النصوص القرآ
من تفاوت جيل الصحابة يف الثقافة القرآنية تياران للتعامل مع النصوص القرآنية والوصول إىل أ نشو

ار الذي رأى أصحابه عدم التسرع يمعانيها إما ألغراض تعليمية أو لإلفتاء واألول منهما هو ذلك الت
ن النيب، كما أهنم كرهوا يف تفسري القرآن بالرأي واالعتماد على ما علموا من التفسري باملأثور ع

التعمق يف املعاين البعيدة اليت حتتاج إىل التأمل وإعمال الفكر، وكذلك كرهوا السؤال عن متشابه 
القرآن، وميثل هذا التيار معظم كبار الصحابة وعلمائهم يف التفسري، كايب بكر وعمر بن اخلطاب، 

ما األب؟ فقال ، ٦١"أبا واكهةوف "عن أنس أن رجال سأل عمر بن اخلطاب قوله تعاىل"فقد روي 
  ٦٢"هنينا عن التكلف والتعمق"عمر 
يروى أيضا عن عمر بن اخلطاب أنه قال إنه سيأيت ناس جيادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم و

 ٦٣"ب السنن أعلم بكتاب اهللاابالسنن فإن أصح
 
 
ليه عمر  إآن فأرسلدم املدينة فجعل يسأل عن متشابه القر ق٦٤يروى أيضا أن رجال يقال له صبيغو

وقد أعد له عراجني النخل فقال من أنت قال أنا عبد اهللا صبيغ فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجني 
سه فقال يا أمري املؤمنني حسبك قد ذهب أفضربه وقال أنا عبد اهللا عمر فجعل له ضربا حىت دمي ر



 23

عن أنس قال ت د بن ثابيف الصحيح البخاري أن محادا روي عن زي و٦٥"الذي كنت أجد يف رأسي
  ٦٦"كنا عند عمر فقال هنينا عن التكلف"
 
من قال يف القرآن برأيه، أو مبا ال يعلم فليتبوأ مقعده "يروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال و

قال " من قال يف القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ"قال الترمذي حديث حسن،  ويف رواية " لنارامن 
واملقصود بتفسري القرآن ، ٦٧كلم أهل احلديث بعض رواة احلديث تريب، وقدالترمذي حديث غ

وهكذا روي عن بعض أهل العلم "بالرأي هنا هو تفسريه بغري علم كما بينه الترمذي نفسه إذ قال 
اب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وغريهم أهنم شددوا يف هذا يف أن يفسر القرآن بغري علم، حمن أص

تادة وغريمها من أهل العلم أهنم فسروا القرآن فليس الظن هبم أهنم قالوا وقن جماهد وأما الذي روي ع
م مل يقولوا هنيف القرآن أو فسروه بغري علم أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أ

من قبل أنفسهم من غري علم، حدثنا احلسني بن مهدي البصري أخربنا عبد الرزاق عن معمر عن 
حدثنا ابن أيب عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن . تادة قال ما يف القرآن آية إال وقد مسعت فيها شيئاق

قال جماهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود مل أحتج إىل أن أسأل ابن عباس عن كثري : األعمش قال
 .٦٨"من القرآن مما سألت

 
 اهللا عنهما ويبدو أن من أهم ضير وعمر رواضح إذا أن هذا هو التيار الذي تزعمه اخلليفتان أبو بكف

 :الدوافع الكامنة وراء هذا املوقف الذي اختذه اخلليفتان
 هناك احتمال كبري يف نخلوف على العقيدة، فقد كان معظم املسلمني حديثي العهد بالكفر فكاا -١

 .عليه وسلم  صلى اهللاأن يؤدي ذلك إىل ردة مجاعية أو احمليد عن العقيدة السليمة اليت تركها هلم النيب
وفر املادة العلمية وخاصة السنة لدى اخلليفتني، مما جعلهما غري حمتاجني إىل اقحام العقل يف ت -٢

 .جمال التفسري يف تلك احلقبة
 .مشل املسلمني ومنع اخلالفات املذهبية والعقيدية اليت من شأهنا أن توهن شوكتهم التفاين يف مجع -٣
 .لوقت الكايف للتأمالت الفكرية اعدم توفرانشغاهلم باجلهاد و -٤
جود السلطة بأيدي كبار الصحابة مما مكنهم من أخذ يد كل من حياول التالعب بالنصوص و -٥

 .عن طريق التفسري والتأويل
 احلاجة إىل مثل هذا التعمق يف التفسري لدى اجملتمع اإلسالمي آنذاك، وبكلمة أخرى رعدم توف -٦

 .ك احلقبةقلة املستجدات يف تل
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أما التيار الثاين فقد متثل يف بعض صغار الصحابة الذين مازالوا يتتلمذون على أيدي كبار الصحابة، و
 الفترة، وكان هوالء يفسرون القرآن كوآخرون مل يكن هلم باع طويل يف التفسري ممن عاشوا يف تل

مثال ذلك ما يروى  وى الرأي،حبسب ما لديهم من علوم اللغة باإلضافة إىل فهمهم املعتمد غالبا عل
إن : أن عمر بن اخلطاب استعمل قدامة بن مظعون على البحرين فقدم اجلارود على عمر فقال"من 

أبو هريرة يشهد على ما : ال اجلارودقفقال عمر من يشهد على ما تقول؟ . قدامة شرب فسكر
ن ما كان لك أن جتلدين، قال يا قدامة إين جالدك، قال واهللا لو شربت كما يقولو: أقول، فقال عمر

س على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا إذا ما لي"ومل؟ قال ألن اهللا يقول : عمر
أنا من الذين آمنوا وعملوا  ف٦٩" مث اتقوا وأحسنواااتقوا وآمنوا وعملوا الصاحلات مث اتقوا وآمنو

 صلى اهللا عليه وسلم بدرا وأحدا  رسول اهللالصاحلات مث اتقوا وآمنوا مث اتقوا وأحسنوا، شهدت مع
واخلندق واملشاهد، فقال عمر آال تردون عليه قوله؟ فقال ابن عباس إن هذه اآليات أنزلن عذرا 

ءيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب يا" يقول هللاللماضني وحجة على الباقني ألن ا
 ٧١دقتص: قال عمر، ٧٠"واألزالم رجس من عمل الشيطان

 
تركت يف املسجد رجال يفسر القرآن برأيه، يفسر "ى أيضا أن رجال جاء إىل ابن مسعود فقال رويو

ان فيأخذ بأنفاسهم حىت خيأيت الناس يوم القيامة د، ٧٢"م تأيت السماء بدخان مبنييو"هذه اآلية 
لم، إمنا أعقل اهللا من علم علما فاليقل به، ومن مل يعلم فلي: يأخذهم كهيئة الزكام، فقال ابن مسعود

كان هذا ألن قريشا استعصوا على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فدعا عليهم بسنني كسين يوسف 
سماء فريى بينه وبينها كهيئة لفأصاهبم قحط وجهد حىت أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إىل ا

 ٧٣"الدخان من اجلهد
 
سا يف االجتهاد يف تفسري القرآن، بأال يرون يظهر من هذه الروايات أنه كان هناك قوم من الصحابة و

إال أهنم كانوا على منطني، مجاعة أجازوا االجتهاد ألنفسهم ومل يستكملوا شروطه كما رأينا يف 
ملوا شروط االجتهاد واجتمعت هلم آلته ومعظم هؤالء من صغار كاملثالني السابقني، وقوما است

 كعب وغريهم، ويف هذا التيار األخري وجد العقل الصحابة كعلى وابن عباس وابن مسعود وأيب بن
سبيال للوصول إىل النصوص ليحكم عليها وعلى معانيها، إال أنه جيدر بنا أن نشري إىل أن العقل وإن 
استطاع أن يتسرب إىل عمق النصوص القرآنية، يف تلك احلقبة املتقدمة نسبيا من عمر احلضارة 

صحابة من املفسرين، إال أنه مل خيرج من حدودها ودالالت اإلسالمية، بفضل غزارة علوم صغار ال
ألفاظها، ومهما يكن من أمر فإن هذه البداية إلدخال العقل يف جمال التفسري كانت هلا أمهية كبرية يف 
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تطوير الثقافة اإلسالمية ونشأة العلوم عند املسلمني، فقد أصبحت النقطة األوىل اليت أنطلق منها جيل 
راساهتم، ليس يف التفسري فقط، بل يف مجيع جماالت العلوم، وسوف نرى دوي هذه التابعني يف د

احلركة العقلية يف عصر التابعني، صحيح أن هذا التيار العقالين يف التفسري مل يكن السبب الوحيد 
ركة الذي يكمن وراء الثورة العقلية اليت هنض هبا جيل التابعني، إال أهنا مثلت النواة األوىل هلذه احل

العلمية، وكالم قتادة الذي نقلناه آنفا عن الترمذي يدل داللة واضحة على أن من يلتحق مبدرسة ابن 
مسعود ويقرأ قراءته مل حيتج إىل أن يسأل كثريا عن تفسري القرآن بل جيتهد برأيه بعد أن يستكمل 

سأل ابن عباس عن لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود مل احتج إىل أن أ: شروط االجتهاد، ولذلك قال
 ". كثري من القرآن مما سألت

 
بناء على ما سبق ميكن القول إن الرتعة العقلية يف تطورها يف عصر الصحابة مرت مبراحل خمتلفة و

ة مل ينتج بعضها نشاطا عقليا يف الثقافة اإلسالمية ألسباب كانت واضحة ناختذت خالهلا أمناطا متباي
نتاج الفكري السليم، إما لعدم توفر اإلميان الصادق كما اإلمة هلذا أمهها عدم استكمال الشروط الالز

 هو احلال عند بعض املنافقني، وإما لعدم حتصيل املادة العلمية اليت متكن صاحبها من استنتاج املعاين
الكامنة يف النصوص كما كان حال قدامة وأمثاله، أو إما أهنم استكملوا شروط االجتهاد ولكّن 

وف االجتماعية والفكرية اليت كانوا يعيشون فيها منعتهم من ادالء آرائهم يف النصوص ورعهم والظر
والتعمق فيها، كما هو حال أيب بكر وعمر، فلم ُتوت هذه الرتعة العقلية أكلها إال يف املرحلة األخرية 

 . من عصر الصحابة
 :ذه املرحلة األخرية متيزت بأمور أمهاهو
لصحابة بشكل كبري، فقد اشتهر عدد من الصحابة بتفسري  الدى صغارإرتفاع املستوى العلمي  -١

القرآن منهم على بن أيب طالب، وعبد اهللا بن عباس، وعبد اهللا بن مسعود، وأيب بن كعب، وزيد بن 
 موسى األشعري، وعبد اهللا بن زبري، وأشهر هؤالء علي وابن عباس وابن مسعود وايب بن وثابت، واب

ن غريهم من الصحابة مبعرفتهم الواسعة للغة العربية وآداهبا وأساليبها ومناحيها، كعب، ومتيز هؤالء م
ومصاحبتهم للنيب صلى اهللا عليه وسلم وخمالطتهم له، مما مكنهم من معرفة املناسبات واحلوادث اليت 
ما نزل فيها القرآن، باإلضافة إىل ذلك فإهنم مل يكونوا يتحرجون من االجتهاد يف تفسري القرآن ك

كان احلال عند قدامى الصحابة وخاصة عند اخلليفتني أيب بكر وعمر، بل كانوا يعتقدون أن ال بأس 
يف أن جيتهد الواحد منهم ويقرر ما أدى إليه فهمه واجتهاده يف تفسري القرآن، والشك أن هذين 

 احلصيلة العلمية األمرين كانا يف جانب كبري من األمهية السيما األمر األخري، ونعين باألمرين كثرة
فقد كانت احلصيلة العلمية ، ٧٤لدى هؤالء الصحابة، وعدم حترجهم من االجتهاد يف تفسري القرآن
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روط الالزمة لذلك عند غري هؤالء شاليت متكن الشخص التعامل مع تفسري القرآن من غري إخالل لل
ن للقرآن ريلني ومفسمن الصحابة كما أشرنا إىل ذلك قبل قليل فأبوبكر وعمر كانا عاملني جلي

عظيمني، ومن هنا تبني لك أن امليزة احلقيقية اليت ميزت علّيا وابن عباس وابن مسعود وأمثاهلم وبني 
 برأيهم، واألخذ مببدإ القياس وهو منهج عقلي نغريهم من الصحابة هي عدم التحرج من تفسري القرآ

ألوين عن شيء إال أخربتكم، وسلوين عن سلوين فواهللا التس"حبت، حىت أنه ينسب لبعضهم أهنم قالوا 
وروي أيضا " الكتاب، فواهللا ما من آية إال وأنا أعلم أبالليل نزلت أم بالنهار، أم يف سهل أم يف جبل

واهللا ما نزلت آية إال وقد علمت فيما أنزلت؟ وأين أنزلت؟ إن ريب وهب ىل قلبا عقوال، " قوهلم
القرآن أنزل على سبعة أحرف، ما منها ن إ: ه قالويروى عن ابن مسعود أن، ٧٥"ولسانا سؤوال

 ٧٦"حرف إال وله ظهر وبطن، وإن علي بن أيب طالب عنده منه الظاهر والباطن
حابة ُيشتم منها رائحة الوضع إال أهنا تدل صالشك أن مثل هذه األقوال اليت تنسب إىل بعض الو

ى عامة املسلمني، مما لد مقبولة داللة واضحة، إن صح وضعها، أن واضعوها تأكدوا من أهنا تكون
يعين أنه مل يكن أمرا غريبا أن يصل علم بعض الصحابة كعلى وابن مسعود وابن عباس يف التفسري إىل 

 .لم كل شيء عن كتاب اهللاعهذا احلد الذي يدعى الواحد منهم أنه ي
 
ة اصصحابة وخيتبني لنا من كل ذلك صحة ما قلناه آنفا وهو أن املستوى العلمي لدى صغار الو

الذين اشتهروا بالتفسري وصل إىل مرتلة عليا جعلت الواحد منهم يشعر أن من حقه أن يديل برأيه يف 
 .تفسري كتاب اهللا

 
طريق لظهور املذاهب العقيدية املختلفة كاجلربية واملرجئة لهور اخلالفات السياسية اليت مهدت اظ -٢

ة اليت ورطت عددا كبريا منهم يف سيات السياوالقدرية، فقد عاصر صغار الصحابة هذه اخلالف
حروب دامية كحرب صفني وحرب اجلمل وغريمها، مث إن هذه املواقف السياسية املتباينة أفرزت 

ن نقل بعض العلماء مواقفهم السياسية إىل مذاهب فكرية أمذاهب فكرية عقيدية متناقضة، وذلك 
قيقة مذهب يتالءم مع موقفهم السياسي، فقد عقيدية، فأعلن قراء الشام مذهب اجلرب، وهو يف احل

كانوا أنصارا حقيقيني للدولة األموية، بينما أعلن معارضوها مذهب القدرية أو مذهب اإلرادة احلرة، 
 .اليت تزعمها معبد اجلهين وغيالن الدمشقي
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يروى عن كثرة الرواية عن النيب مما أدى إىل كثرة الوضع يف احلديث مما أثار الشكوك حول ما  -٣
تفسري باملأثور عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن كبار الصحابة، وشجع من جهة أخرى اإلعتماد ال

 .على االجتهاد والرأي
 
قبل بعض املسلمني اجلدد، فاضطر الصحابة إىل  اخلوف من اقتحام جمال تفسري القرآن من -٤

 كجيل الصحابة، فالصحابة وا مل يكوناالجتهاد يف تفسري القرآن، ذلك أننا نعلم أن جيل التابعني
رضوان اهللا عليهم هنوا عن أن يسألوا رسول اهللا يف كثري من قضايا القرآن، كما مر ذكره، بينما كان 

ال عن كل ما خيطر بباهلم من قضايا الدين، وقلنا جيل التابعني ؤجيل التابعني غري متورعني عن الس
أو " التابعني" بون شاسع وفرق جد كبري، فال نعين هنا كلمة ومل نقل علماء التابعني ألن بني األمرين

باملعىن االصطالحي الذي يطلق عادة على أولئك الذين لقوا الصحابة وتتلمذوا " جيل التابعني"
عليهم، بل نعين أولئك الذين عاشوا يف هذا العصر، وهكذا كانت هذه األسئلة توجه عادة إىل علماء 

ن الصحابة أن من الواجب عليهم أن ينهضوا هبذه املسؤلية وأن حياولوا الصحابة، ورأى املفسرون م
اإلجابة عن كل ما يلقى عليهم من أسئلة حول القرآن والدين بشكل عام، وذلك لعلمهم أنه إن مل 
يفعلوا ذلك فرمبا ينتهز الفرصة بعض الكذابني واملنافقني وأعداء الدين، وممن ليس هلم معرفة متكنهم 

 .  لقرآن، فيزجون أنفسهم يف هذا اجملال ليفسدوا صفاء الدين احلنيف الذي تركه هلم نبيهممن تفسري ا
 
شعوب املغلوبة لظهور القصاصني والكذابني واملنافقني وأصحاب الديانات القدمية، فقد محلت ا -٥

ا كان ما كان لديهم من معارف دينية وتقاليد وعادات متوارثة، ودخلوا يف اجملتمع اإلسالمي، ومل
هؤالء يكنون احلقد للدين اإلسالمي الذي أبطل اعتقاداهتم وأدياهنم شرعوا يطعنون اإلسالم من ض بع

ود الذين مابرحوا جيادلون هاخللف، فكان بعضهم يسأل املسلمني أسئلة الهوتية كما كان حال الي
لى املسلمني كطبيعة علماء املسلمني منذ أمد بعيد، والنصارى الذين كانوا يطرحون أسئلة الهوتية ع

املسيح، ومعىن الكلمة، وما إذا كان جوهر القرآن وهو كالم اهللا كجوهر املسيح، وهل هو خملوق أم 
  ٧٧هو قدمي

 
لتها إىل بين أمية، فمنذ أن توىل عثمان بن عفان ووج السلطة من أيدي علماء الصحابة وأيلخر -٦

 بن أمية إىل املدينة، وقد نفاه النيب كمفرجع احلاخلالفة بدأ بنو أمية يستعدون لالستيالء على السلطة، 
منها، وتزوج مروان بن احلكم ابنة اخلليفة عثمان، وتسلم عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح بوالية مصر، 

مر البصرة، وكان أمراء جنوده معاوية بن أيب سفيان عامل الشام، وسعد بن أيب اوتوىل عبد اهللا بن ع
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إىل بين أمية ومل يكن واحد من علماء الصحابة يف موقع ة لت السلطفلما آ، ٧٨وقاص عامل الكوفة
سياسي رفيع ميكنه من أخذ يد املتالعبني بتفسري القرآن ورواية احلديث وإثارة األسئلة املثرية للجدل 

بعض مسائل العقيدة وغريها اضطروا إىل نشر ما لديهم من علوم صحيحة يف التفسري واحلديث  يف
 يكن لديهم أثر يفسرون به القرآن اجتهدوا فيه وفسروه برأيهم، إذ كان ذلك السبيل وغريمها فإذا مل

الوحيد لضمان استمرار الدعوة إىل اهللا على هدى، وقد سلك بعض التابعني هذا الطريق نفسه فيما 
 .بعد عندما واجهوا موقفا كهذا منهم اإلمام الشهري حسن البصري

 
تياج الناس إىل فتاوى حديثة تلىب حاجة العصر، وهذه احسالمي وكثرة املستجدات يف اجملتمع اإل -٧

الفتاوى تطورت فيما بعد حىت أصبحت علما مستقال وهو علم الفقه، وقد خترج كبار فقهاء أهل 
 .لعراق وهي املدرسة اليت أسسها بعض كبار الصحابة يف التفسري كابن مسعوداالرأي من مدرسة 

 
ة الفتوحات وإرتفاع مستوى املعيشة  لدى اجملتمع ثرمية من كاتساع حدود الدولة اإلسال -٨

اإلسالمي، ومن جهة أخرى قلة االنشغال باجلهاد ووجود وفرة من الزمن أتاح لكثري من املسلمني 
م فتح املسلمون مدينة دمشق بعد هزميتهم جليش ٦٣٥ففي سنة. م واالنشغال بهلالتفرغ لطلب الع

ل عمر بن العاص االستيالء على فلسطني وعلى مدينة القدس، ويف م أكم٦٣٦بيزنطة، ويف متوز عام
م سقطت مدينة القيصرية آخر معقل بيزنطي يف فلسطني، ويف هذا العام بالذات بدأت ٦٤٠عام

الغارات على اجلبهة اإليرانية فكانت معركة القادسية اليت انتصر فيها املسلمون انتصارا حامسا على 
م،  وتغلغل املسلمون يف بالد فارس فكانت معركة هناوند عام ٦٣٧ سنةقوات اململكة الفارسية يف

م، مت احتالل املقاطعة الشمالية من بالد ما بني النهرين، ٦٥١م، ويف تلك احلقبة وحىت عام٦٤٢
م، وخضعت ٦٣٩وباشر املسلمون بفتح أرمينية، ومن جهة أخرى بدأ اهلجوم على البالد املصرية عام

م، بعد حصار، مث انطلق ٦٤١الواقعة على ضفاف النيل للمسلمني عام) الفسطاط(مدينة بابل 
م، ومت فتح كل هذه البالد قبل وفاة اخلليفة ٦٤٢املسلمون إىل االسكندرية اليت سقطت بأيديهم  عام

 ٧٩م٦٤٤الثاين عمر بني اخلطاب الذي قتل على يد عبد فارسي عام
 
تدر باملسلمني غنائمها حتسن الوضع ة  املفتوحبعد أن متت هذه الفتوحات اهلائلة وعادت البالدو

االقتصادي لدي اجملتمع اإلسالمي حتسنا كبريا، ومن جهة أخرى توقفت حدة الغزوات وهدأت 
سلمني التفرغ لطلب العلم وخاصة دراسة القرآن وتفسريه جبهات القتال، مما أتاح لكثري من امل

 .ورواية احلديث
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ة من حياة الصحابة كانت عنصرا أساسيا وحافزا مشجعا خريرحلة األهذه األمور اليت متيزت هبا املف

جليل الصحابة حنو التقدم يف التفسري بالرأي والتوسع يف االجتهاد لضمان استمرار الدعوة يف الطريق 
مسها هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهكذا وصلت احلركة العقلية لدى الصحابة أوجها، فقد راليت 

 تطور استخدام الصحابة للعقل منذ وفاة النيب وحىت هناية عصر الصحابة، كما تبني لنا تبني لنا كيف 
أن استخدام العقل مل يكن حمصورا يف جمال معني دون غريه كما يدعيه البعض، فقد وجدنا أن 
الصحابة كانوا مينعون توريط العقل يف مسائل العقيدة ومتشابه القرآن يف املرحلة األوىل من حياة 

صحابة وقد بينا األسباب اليت كانت وراء هذا املنع، وعلى كل فإن هذه احلاالت اليت منع عمر بن ال
اخلطاب اخلوض يف بعض املسائل معدودة، وهي حكايته مع صبيغ، ورده على الرجل الذي سأل عن 

ض األقاويل بينما ال جند أثرا هلذا املنع يف املرحلة الثانية، صحيح أنه يروى بع"   األب"معىن كلمة 
عنهم واليت تظهر يف الوهلة األوىل بأهنم كانوا مينعون الرأي ويذمون الكالم واملتكلمني، بل يروى 

هي إال نتاج الصراع الذي احتدم  وسوف نرى أن هذه الروايات ما، ٨٠هذه األقوال عن النيب ذاته
راع مع بداية لصدأ هذا ابني العرب واملوايل من جهة وبني الفقهاء واملتكلمني من جهة أخرى وقد ب

عصر التابعني، وليس هذا يف شيء مما حنن فيه اآلن، وما صح من هذه األقول فمحمول على من 
كس ذلك وهو أن الصحابة كانوا جيتهدون عيتعرض لتفسري القرآن بغري علم كما بيناه، بل اتضح لنا 

ا خمتارين يف ذلك أم مضطرين، يف تفسري القضايا الواردة يف القرآن مهما كان نوعها، سواء أكانو
ومن هنا نعود لنجيب على السؤال الذي طرحناه يف بداية هذا الفصل وهو أننا افترضنا وجود عالقة 
وثيقة بني موقف أنصار التيارات الفكرية يف القرنني الثاين والثالث من قيمة العقل وبني موقف جيل 

ارات العقالنية ومدرسة الرأي جذورا عميقة متتد الصحابة من الرأي، واآلن يبدو جليا أن لنشأة التي
إىل عصر الصحابة، وتزداد وضوحا هذه الرابطة يف املرحلة األخرية من ذلك العصر، فقد تبني لنا أن 
العقل كان مصدرا أساسيا من مصادر املعرفة الدينية عند الصحابة، وإال كيف نفسر وجود املدارس 

صة يف الكوفة، كما هو احلال يف املدينة بصورة أقل يف أواخر اليت اشتهرت بالرأي يف العراق وخا
القرن األول اهلجرى، ونبوغ علماء أمعنوا يف الرأي كعكرمة وربيعة وايب حنيفة وابن أيب الليل 
وغريهم، والتفسري الوحيد هلذه الظاهرة هو وجود أستاذين كبريين من مفسري الصحابة من ورائها، 

 املدينة، والثاين ابن مسعود وكان يف العراق، وكالمها كانا يعتقدان جبواز أحدمها ابن عباس وكان يف
 ٨١االعتماد على الرأي يف تفسري القرآن
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التابعني والفقهاء وأتباع التيارات ومن هنا نكتشف سر اختالف املتأخرين من صغار الصحابة و
 والفقهاء موقف نين التابعالكالمية يف مكانة العقل، فقد وقف عبد اهللا بن عمر ومن حنى حنوه م

العداء من الرأي، بينما أيد آخرون من التابعني ومعظمهم من املوايل وبعض الفقهاء إعمال الرأي يف 
ا قناعا للصراعات السياسية واالقتصادية اليت بدأت تدور ناألمور الدينية، ونعلم أن هذين املوقفني كا

نه، وقد استمر الرتاع الفكري يف اإلسالم كقناع رحاها إبتداء من أواخر خالفة عثمان رضي اهللا ع
للصراعات السياسية واالقتصادية والعنصرية، فمن أراد أن يعارض اخلالفة أو أراد أن يروج بعض 
األفكار السياسية بدافع ما، وقد يكون هذا الدافع اقتصاديا أو قوميا، تستر مبذهب ديين، فإن كانت 

ذهبا خمالفا هلا، وإن كانت تتبين مذهبا كالميا متسك مبذهب احلكومة تتبين مذهبا سنيا انتحل م
سلفي، وهلم جرا، وحىت ال نلقي الكالم على عواهنه، دعنا نتعرض فيما يلى ملزيد من التحليالت 
 .للصراعات السياسية واالقتصادية والعنصرية يف اجملتمع اإلسالمي يف القرنني الثاين والثالث اهلجريني
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 ، ١٥٩لين، تفسير سورة آل عمران اآلية رقم لسيوطي، جالل الدين، تفسير الجال ا١٥٨       

 الحديث كالم طويل في ذلك، فمن أراد   التوسع فاليرجع ولعلماء) الظهر(اء في بعض الروايات لفظ وج
 .إلى كتب الحديث

، وانظر ٣٨١٠ب، الحديث رقم زامن األح) ص(لصحيح، البخاري، كتاب المغازي، باب مرجع النبي  ا٥٥
 ٨٩٤ديث رقم حكذلك كتاب الجمعة ال

 ٦٤٢١لبخاري، الصحيح، كتاب استتابة المرتدين، رقم  ا٥٦
 .اب اآلداب وفرض الخمس والمناقبذلك أورده في كت ك٥٧

 ٣٦٥، ص٣بن هشام، سيرة ابن هشام، ج ا١٦٢

 ٢٠،ص١لشهرستاني، الملل والنحل، ج ا١٦٣

 وجود هذا التفاوت بين ، وما بعدها١٩٥د أمين، في كتابه فجر اإلسالم، ص حمقد بين األستاذ أ ل١٦٤
ذهب إليه ابن خلدون من أن جيل جيل الصحابة في فهمهم للقرآن ومعرفة تفسيره كما نحى جانبا ما 

فاعلم أن " من مقدمته ٤٣٨الصحابة كلهم كانوا قد فهموا القرآن ووعوا جميع معانيه، فقد قال في ص 
القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بالغتهم فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته 

تؤيد ما ذهب إليه، وقد وردت شواهد أخرى تساند هذا ، وقد ذكر األستاذ أحمد أمين حججا دامغة "وتراكيبه
أن العرب ال تستوي في المعرفة بجميع ما في القرآن من الغريب "الرأي ومنها ما نقل عن ابن قتيبة من 

،  مما ٣٦ ص ١انظر التفسير والمفسرون للذهبي، ج" والمتشابه بل إن بعضها يفضل في ذلك عن بعض
 . ة كانوا متفاوتين في فهمهم للنصوص القرآنية تفاوتا بيناال يدع مجاال للشك أن الصحاب

 ٣١ورة عبس، اآلية  س١٦٥

 الخطاب أيضا، فقد نسبه الشاطبي، الموافقات، بننسب هذا القول إلى أبي بكر احيانا، وإلى عمر  ي١٦٦
يبة ، ونسبه الطبري وابن أبي ش١٩٦، إلى عمر وتابعه في ذلك أحمد أمين، فجر اإلسالم، ص٥٧ ص،٢ج

وتقول بعض الروايات أن عمر بن الخطاب خطب مرة فقرأ . إلى أبي بكر، تفسير الطبري، سورة عبس
ثم قال إن هذا لهو التكلف يا عمر، وعلى كل فمن " هذه الفاكهة قد عرفناها، فما هو األب"هذه اآلية فقال 

 .العسير التأكد من صحة هذه الروايات مما يفتح بابا للشك فيها
 ١١٩دارامي في سننه، كتاب المقدمة، الحديث رقم واه ال ر٦٣

لنوع ا(ناك روايات متضاربة في تسمية هذا الرجل، فالسيوطي يسميه عبد اهللا بن صبيغ، انظر  ه١٦٨
م القرآن، ويبدو أن هذه التسمية من عنده ولعله توهم أن اسمه وفي كتابه االتقان في عل) الثالث واألربعون

أنا عبد اهللا، ويدلنا على ذلك أن هذه الحكاية جاءت في سنن الدارمي الذي نقلناها عبد اهللا لما قال الرجل 
، وجاء في تاج العروس أن اسم هذا الرجل الذي أدبه الخليفة عمر ربيعة "صبيغ"عنها، والدارمي يسميه 

 ".صبغ"بن المنذر، وأن له أخا يسمي صبيغا، انظر تاج العروس مادة 
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 ١٤٨، وانظر الحديث رقم ١٤٤ كتاب المقدمة، الحديث رقم واه الدارامي في سننه، ر٦٥
 ٦٧٤٩لبخاري، الصحيح، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، الحديث رقم  ا٦٦
لذي يفسر القرآن برأيه، الحديث رقم اذي في سننه، كتاب تفسير القرآن، باب ما جاء في رمواه الت ر٦٧

 . ٢٨٧٦، و ٢٨٧٥

 .لترمذي، المصدر السابق ا١٧٢

 ٩٣لمائدة، ا ١٧٣

 ٩٠لمائدة،  ا١٧٤
 ١٩٨مين، أحمد، فجر اإلسالم، ص أ٧١
 ١٠لدخان،  ا٧٢
 ١٩٨ اإلسالم، ص جر وانظر أحمد أمين، ف٢٠٢-٢٠١، ص ٣لشاطبي، الموافقات، ج ا٧٣

 ٢٠١صمين، أحمد، فجر اإلسالم،  أ١٧٨
 ٢٠٣، وأمين،أحمد، فجر اإلسالم، ص٤٠٤ ص٤لسيوطي، االتقان في علوم القرآن، ج ا٧٥

 .لسيوطي، المصدر السابق ا١٨٠

، وعلى سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي ٩٢ورديل، دومينيك، اإلسالم في القرون الوسطى، ص س١٨١
 ٦٢في اإلسالم، ص 

 ٢٥،ص١لشهرستاني، الملل والنحل، ج ا١٨٢

 ٢٣-١٧ن، كلود، تاريخ العرب والشعوب اإلسالمية ص ها ك١٨٣

 بعدها وما ٣٣لسيوطي، صون المنطق، ص  ا١٨٤

 ٢٠٠مين، أحمد، فجر اإلسالم، ص أ١٨٥


