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االستدالل يف علم العقائد لدى املدارس متكني الطالب من إدراك مناهج : أهداف التعليم
  الكالمية الكربى

درس الطالب يف مرحلة ليسانس وماسرت جوانب خمتلفة حول  :املعارف املسبقة املطلوبة
  .العقيدة اإلسالمية

  حمتوى املادة
  ) 1(احملاضرة رقم 

  ضبط املصطلح والنشأة: املبحث األول
  املنهج-1

َك (: يف قوله تعاىل" منهاج"رآن الكرمي برسم مرة واحدة يف الق" منهج"وردت كلمة  لَيْ ا إِ َأنَزْلنَ وَ
ُهم ِمبَا َأن نـَ يـْ اْحُكم بـَ هِ ۖ َف ا َعَليْ ِمنً َهيْ مُ اِب وَ َن اْلِكتَ هِ مِ ْ ََدي ْنيَ ي َِما بـَ ا ّل ًق ِ َصّد ْحلَّقِ مُ اَب ِ َال اْلِكتَ ُ ۖ وَ َّ َزَل ا

َن اْحلَ  َك مِ َ ا َجاء ُهْم َعمَّ َ اء تَّبِْع َأْهوَ َلُكْم ُأمًَّة تـَ عَ ُ َجلَ َّ َ ا َلوْ َشاء َهاًجا ۚ وَ نـْ مِ َعًة وَ نُكْم ِشرْ ا مِ ْلنَ ُِكّلٍ َجعَ ۚ  ل ّقِ
نـَ  ا فـَيـُ يعً ُكْم َمجِ ُ ِجع رْ ِ مَ َّ اِت ۚ إَِىل ا رَ بُِقوا اْخلَيـْ اْستَ ُكْم ۖ َف ا َآ ُلوَُكْم ِيف مَ بـْ يـَ ِ ِكن ّل َلٰ اِحَدًة وَ ئُُكم ِمبَا ُكنتُْم وَ ِ بّ

يهِ َختْ  ُفونَ فِ ِ ل ، وإذا رحنا نتلمس معنىاها عند املفسرين يف هذه اآلية الكرمية، سنجده )48:املائدة() تَ
: السبيل والسنة والطريق الواضح البني والسهل، والطريق الواسع، فقد ورد عند ابن كثري أن: يعين
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ابن عاشور فاعترب أن ، أما عند دمحم الطاهر )1("السبيل والسنة والطريق الواضح والسهل"املنهاج هو 
إلسالم، فهو كمنهاج املهتدين ... هو الطريق الواسع: املنهاج" فمنهاج املسلمني ال خيالف االتصال 

إىل املاء، ومنهاج غريهم منحرف على دينهم، كما كانت اليهود قد جعلت عوائد خمالفة لشريعتهم، 
ام، أريد به تنبيه الفريقني إىل الفرق بني فذلك كاملنهاج املوصل إىل غري املورود، ويف هذا الكالم إ

لتأمل يظهر هلم ، وورد املعىن نفسه يف تفسري املنار، لكنه ركز وفصل أكثر يف نسخ )2("حاليهما، و
َهاًجا(الشرائع لبعضها واعترب هذه اآلية  نـْ مِ َعًة وَ نُكْم ِشرْ ا مِ ْلنَ ُِكّلٍ َجعَ نص يف أن شرع من قبلنا ) "ل

ا( :ا، سواء كانت الالم يف قولهليس شرعا لنا مطلق ْلنَ ُِكّلٍ َجعَ   .)3("لالختصاص احلصري أم ال) ل
واملعىن نفسه يدل عليه هذا اللفظ يف احلديث النبوي الشريف، فقد ورد يف أحاديث كثرية 

دمحم بن  عن عبد هللا بن عون حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا دمحم بن املثىن العنزي حدثنا(نذكر منها 
س فيهم بعض ملدينة كنت قال قيس بن عباد عن سريين ملسو هيلع هللا ىلص فجاء رجل يف  أصحاب النيب يف 

وجهه أثر من خشوع فقال بعض القوم هذا رجل من أهل اجلنة هذا رجل من أهل اجلنة فصلى 
ركعتني يتجوز فيهما مث خرج فاتبعته فدخل منزله ودخلت فتحدثنا فلما استأنس قلت له إنك ملا 

ت قبل قال رجل كذا وكذا قال سبحان هللا ما ينبغي ألحد أن يقول ما ال يعلم وسأحدثك مل دخل
ذاك رأيت رؤ على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقصصتها عليه رأيتين يف روضة ذكر سعتها وعشبها 

ا ووسط الروضة عمود من حديد أسفله يف األرض وأعاله يف السماء يف أعاله عروة فقيل يل  وخضر
واملنصف اخلادم فقال بثيايب من خلفي وصف  ابن عون ارقه فقلت له ال أستطيع فجاءين منصف قال

لعروة فقيل يل استمسك فلقد  أنه رفعه من خلفه بيده فرقيت حىت كنت يف أعلى العمود فأخذت 
ا لفي يدي فقصصتها على النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقال إلسالم وذلك العمود عمود تلك الروضة ا استيقظت وإ

  .)4( )عبد هللا بن سالم وأنت على اإلسالم حىت متوت قال والرجل اإلسالم وتلك العروة عروة الوثقى
ه يف القرآن الكرمي  ويف معاجم اللغة العربية ال خيتلف مضمون معىن هذا اللفظ عما وجد

ج؛ بني واضح، وهو النهج"واحلديث النبوي الشريف، فقد ورد يف لسان العرب؛  ... ج طريق 
                                                             

- 1423، 3ط. (مؤسسة املختار للنشر والتوزيع: ، القاهرة2ج. تفسري القرآن العظيم. أيب الفداء إمساعيل بن كثري -1
   .67، ص)م2002

   .414، ص)ه1367، 2ط. (دار املنار: ، القاهرة6ج. تفسري املنار. دمحم رشيد رضا -2
  .223، ص)م1984دط، . (الدار التونسية للنشر: ، تونس6ج. تفسري التحرير والتنوير. دمحم الطاهر ابن عاشور -3
   .2484رقم احلديث . من فضائل عبد هللا بن سالم. كتاب فضائل الصحابة. صحيح مسلم -4
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وٌج،  هُ ٌج ونُـ هُ جات ونُـ عىن وهذا امل ،)1("وهو الطريق البني الواضح: واملنهاج كاملنهج... واجلمع 
ذا االسم "موجود يف أغلب املعاجم العربية، وقد ذهب مجيل صليبا إىل أن  مجيع الكتب اليت مسيت 

تشري إىل معىن املنهج أو املنهاج عند مؤلفيها، هو الطريق الواضح والسلوك البني  -منهاج أو منهج–
الوجه الواضح الذي "هو  ، وميز الكفوي بني املنهاج واملنهج من حيث أن املنهج)2("والسبيل املستقيم

، فاملنهج هو الدين وهو الشرعة وما ورد به القرآن "الطريق الواضح"واملنهاج " جرى عليه االستعمال
الكرمي، واملنهاج هو الدليل وهو ما وردت به السنة العطرة، واستند يف ذلك إىل تفسري ابن عباس 

مِ (: لقوله تعاىل َعًة وَ نُكْم ِشرْ ا مِ ْلنَ ُِكّلٍ َجعَ َهاًجال ت الكرميات )48:املائدة() نـْ ، حيث يعتقد أن اآل
نزلت بسبب قضية القصاص وقضية الرجم بني اليهود وحتاكمهم يف ذلك إىل رسول هللا صلى هللا عليه 

  . )3(وسلم
  .إذن فاملنهج يف العربية هو الطريق البني الواضح الواسع والسبيل املستقيم

عديدة حني أضيفت إليه الدالالت االصطالحية، نتيجة إال أن هذا اللفظ شهد تقلبات 
حموريته يف البناء املعريف والتدافع احلضاري؛ فقد رسخ يف األذهان أن املنهج هو املنهج العلمي 

الذي وضع يف ) فرونسيس بيكون(التجرييب الذي ظهر يف عصر النهضة األوروبية، على يد اإلجنليزي 
، ويعين به منهج البحث التجرييب الذي "األرغانون اجلديد"ه الشهري القرن التاسع عشر امليالدي كتاب

  .القدمي" األرغانون"عارض به أرسطو يف كتاب 
ويتلخص مضمون الكتابني يف أن أرسطو حاول تفسري الظواهر الطبيعية مستخدما القياس  

رد، العتقاده أن املشاهدة احلسية والتجربة املادية ال حتقق اليقني لطبع أدى إىل النظري ا ، وهذا 
ن، وتطور العلوم النظرية البحتة يف عهد فيثاغورس وأقليدس   .نشأة الفلسفة النظرية عند اليو

                                                             
، واملعاين نفسها وردت يف 4554ص. دار املعارف: القاهرة. حتقيق عبد هللا علي الكبري. لسان العرب. ابن منظور دمحم -1

دي    .208، ص)م2005-ه1426، 8ط. (مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع: بريوت: القاموس احمليط للفريوز آ
-ه1414د ط، . (الشركة العاملية للكتاب ش م للطباعة والنشر والتوزيع: بريوت.، 2ج. املعجم الفلسفي. مجيل صليبا -2

   .435، ص)م1994
ته. عبد العزيز بن عبد هللا احلميدي -3 مركز البحث العلمي يف الرتاث اإلسالمي، جامعة أم : مكة. تفسري ابن عباس ومرو

   .341-340، ص)دط، دت. (القرى
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حية أخرى قال بيكون  أن املنهج العلمي يبدأ مبرحلة التاريخ الطبيعي، ومنها يشرع : من 
لظواهر املراد البحث عن  ا، مث يعمد بعد ذلك إىل الباحث يف مجيع املشاهدات اليت هلا صلة  قانو

  .تبويب الشواهد اليت يفسر من خالهلا تلك الظواهر
ما أرسطو وبيكون، بعيدان عن املنهج التجرييب " يتضح إذن أن كال املنهجني الذين قال 

ثر يف منهجه بطرق البحث  -خاصة علي سامي النشار–مبفهومه احلايل، ويرى البعض  أن بيكون 
م التجريبية، غال أن نظريته تقصر البحث العلمي اليت سار عليها  علماء احلضارة اإلسالمية يف دراسا

وهذه الطريقة حتصر تفكري الباحث يف ... على املشاهدة والتجربة، ومجع املشاهدات ونتائج التجارب
  .)1("جمرد مجع الوقائع املشاهدة

هي ترمجة  )2(تبار كلمة منهجوقد أدى االستالب احلضاري وهيمنة املفاهيم الغربية، إىل اع
نية  méthodeللكلمة  الفرنسية ونظائرها يف اللغة األوروبية، واليت ترجع يف النهاية للكلمة اليو

méthodos  وهي كلمة استعملها أفالطون مبعىن البحث أو النظر أو املعرفة، كما استعملها
  .أرسطو يف أحيان كثرية مبعىن البحث

لتجربة التارخيية األوروبية وخصوصا  ومت حصر مفهوم املنهج يف نشأته وتطوره ومساره ومآله، 
عمال ديكارت  ألعمال املنطقية لـ  Descartesبعصر النهضة و  Nunezو Molinaو

ا  -يف اعتقادهم-وهي األعمال اليت  Zabarellaو مهدت للمحاولة الواضحة اليت قام 
Ramus ل"، مث حماوالت مجاعة وفرنسيس بيكون ، وغدا املنهج جمموعة من "منطق بور رو

  .القواعد العامة املضاعفة من أجل الوصول إىل احلقيقة
وملا كانت احلضارة إنسانية ليست ملكا لشعب دون غريه، فإن املسلمني يف استئنافهم للدور 
احلضاري، تفاعلوا مع املسامهات العلمية لثقافات الشعوب اليت سبقتهم عن طريق الرتمجة، وصرحوا مبا 

ألمانة العلمية، كرتمجة  ، وكتاب )بتابرامها جو (للفلكي اهلندي " سند هند الكبري"ترمجوه، حتليا 
سطي"إلقليدس، وكتاب " أصول اهلندسة " ، ودرسوها ...ألرسطو" األورغانون"لبطليموس، و" ا

                                                             
شا -1 ريخ العلم واحلضارة. أمحد فؤاد  ، )ع.م.ج(دار املعارف : القاهرة. الرتاث العلمي للحضارة اإلسالمية ومكانته يف 
   .44، ص)م1983-ه1403، 1ط(
، 3ط. (وكالة املطبوعات: الكويت. مناهج البحث العلمي. عبد الرمحن بدوي -:طالع على سبيل املثال ال احلصر -2

   .5-3، ص)م1977-ه1397
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دراسة نقدية فاحصة، واستوعبوا ما فيها قبل تنقيحها وترتيب علومها وشرحها والتعليق عليها، مث 
نتاجيات معرفية جديدة   .جتاوزها 

م وترمج نية وحديثا يف عصر ما قبل أما الغربيون فلم يصرحوا مبنقوال م، قدميا يف احلقبة اليو ا
م سرية،  النهضة األوروبية، أي يف القرنني الثاين عشر والثالث عشر امليالدي، وجاءت نقوهلم وترمجا
ا األصليني، وقد بدأت األحباث تصدر تباعا، من طرف املسلمني ومن طرف  مل تنسب إىل أصحا

مشس العرب تسطع على : "احلكم؛ فقد كتبت زيغريد هونكا كتاب الغربيني أنفسهم، تؤكد هذا
نية فلسفة مصرية "كتاب ) جورج جي أم جيمس(، وكتب "الغرب الرتاث املسروق الفلسفة اليو

ل(، وكتب "مسروقة ر " اجلذور األفرو آسياوية للحضارة الكالسيكية: أثينا السوداء"كتاب ) مارتن 
، وغريها من الدراسات العلمية الكثرية "العلم القدمي واملدنية اجلديدة" يف جزئني، وكتب جورج سارتون

نية   .اليت حطمت أسطورة املعجزة اليو
لرجوع إىل كتب الرتاجم  قي مقابل هذا ميكن التعرف على اإلنتاج العلمي الغزير للمسلمني 

ء معامجهم وللعلماء و  م وسريهم،  املصنفة علميا، حيث يوجد لألطباء ترامجهم ولألد الفقهاء طبقا
وكتاب " الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة"كما ميكن الرجوع إىل التصنيفات الزمنية مثل كتاب 

خالصة "و" الكواكب السائرة يف تراجم علماء املائة العاشرة"و" الضوء الالمع ألهل القرن التاسع"
  .، وغريها"ر يف أعيان القرن الثاين عشرسلك الدر "و" األثر يف تراجم علماء القرن احلادي عشر

احلضاري، ألن كل ثقافة تريد أن تستأنف الدور  )1("منوذج النظر"إذن فاملنهج يرتبط 
ضجة وواضحة، توجهها حنو غاية  احلضاري، البد وان تكون هلا منهجية حمكمة تتبعها، ورؤية كونية 

للغوي وهو الطريق البني والسبيل املستقيم، معينة، هلذا فإن مفهوم املنهج ال خيرج عن املعىن ا
واختالف الرؤى الكونية هي اليت حتدد املوقف حول معىن الطريق البني والسبيل املستقيم، أما آليات 
ا تتخلل مجيع مظاهر الثقافة وكل منتجات احلضارة، سواء كانت مادية أو معنوية،  تطبيق املنهج فإ

                                                             
ما مشتقان من أصل لغو "النموذج"مبعىن غري معىن " األمنوذج"نستعمل : "يعرف طه عبد الرمحن األمنوذج بقوله -1 ي ، ولو أ

ألمنوذج "Pattern"أو " Model"واحد؛ فالنموذج عبارة عن املثال مبعىن الطراز، ومقابله االجنليزي هو  ، يف حني نقصد 
على وجه اإلمجال، منهجية متبعة ورؤية حمددة للعامل، فمثال نظرية نيوتن يف اجلاذبية أمنوذج، ونظرية أينشطاين يف النسبية أمنوذج 

: بريوت. بؤس الدهرانية النقد االئتماين لفصل األخالق عن الدين: ، أنظر كتابه""Paradigm"هو  آخر، ومقابله االجنليزي
. سؤال املنهج يف أفق التأسيس ألمنوذج فكري جديد: وكذلك كتابه. 30، ص)م2014، 2ط. (الشبكة العربية لألحباث والنشر

  .11، ص)م2015، 1ط. (املؤسسة العربية للفكر واإلبداع: بريوت
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علمية هلا خصائصها، وهذه اآلليات التطبيقية بتوجيه الرؤية  وتظهر أكثر يف العلم، ألن كل شعبة
؛ فاالستقراء التجرييب استخدمه العلماء املسلمني يف )الطريق(الكونية، هي اليت حتدد مصري املنهج 

لعلم إىل توجه أخالقي حضاري، واستخدمه الغرب يف  خمتلف الشعب العلمية برؤية حمددة أفضت 
  .رى أدت به إىل توجه مادي إحلادي ال أخالقيضته احلديثة برؤية أخ

وكل ثورة علمية، ... هلذا فإن كل حماولة تتغيا النهضة والبناء احلضاري، والتجديد، واإلصالح
مبنهجية جديدة، ورؤية كونية جديدة، تتجاوز عثرات املنهجيات " أمنوذج نظر جديد"البد هلا من 

  .)1(السابقة والرؤى
منهجني كبريين، منهج ينزل من السماء إىل األرض، ينطلق من الكل إىل واحلقيقة أن هناك 

اجلزء، ويبدأ مما هو موجود من ثوابت وأصول ونصوص، وعن طريق االستنباط يصل إىل أحكام 
جزئية تفيد اإلنسان يف حياته اليومية املعيشة، وكلما كانت هذه النصوص والثوابت واألصول صحيحة  

بتة وليس هلا أصل، كانت احلياة كانت احلياة البشرية س عيدة، وكلما كانت النصوص حمرفة وغري 
  .البشرية شقية وتعيسة

ومنهج يصعد من األرض إىل السماء، وهذا هو االستقراء، غري أنه إذا كان مسلحا وموجها 
بكليات املنهج األول، فسيصل إىل غايته، أما إذا انطلق انطالقة صفرية، فسوف خيلد إىل األرض، 
يتيه ويظل سواء السبيل وال يستطيع أن يبلغ إىل السماء، وكل صنف من العلوم يستخدم منهج من 
ا  هذين املنهجني حسب طبيعة شعبته، حبيث ال ميكن الفصل بني هذه الشعب وهذين املنهجني، أل
 تنبثق كلها من سراج واحد هو التوحيد، فعلم أصول الفقه يستخدم منهج االستقراء واالستنباط

ّف هذين املنهجني وعدهلما مبسالكهما حبسب ما تقتضيه  مبختلف مسالكهما، وعلم العقيدة أيضا كي
                                                             

جديد، والفكرة ال تسبح يف الفراغ وإمنا تسبح " ألمنوذج نظر"قدمي، إال إذا ظهرت فكرة تؤسس " أمنوذج نظر"ال ميكن هدم  -1
، فستستقطب كل األفكار )املفهوم املظلة(يف فلك من األفكار اليت هي من نفس جنسها، فإذا ظهرت هذه الفكرة الرئيسة أو 

دام منوذج بطليموس كان بفكرة "أمنوذج النظر اجلديد"واملفاهيم اليت هي من جنسها ويتأسس  ، هلذا فإن "دوران األرض"، فا
أصحاب النماذج اجلديدة، جندهم إما ينادون بتجديد املنهج وإما يؤسسون لرؤية كونية جديدة أو يسعون إىل تفعيل رؤية كونية 

خذ على سبيل املث ما معا، و ا تؤسس : ال ال احلصرقدمية أثبتت فعاليتها يف وقتها، أو  الطيب برغوث والسننية وهو يعتقد أ
لرؤية كونية جديدة، طه عبد الرمحن وشروعه املنهجي حيث يعتقد أنه يؤسس ألمنوذج فكري جديد، عبد احلميد أبو سليمان 

براديغما جديدة لفهم عامل " ، أالن تورين يف كتابه"املنهج"، إيدغار موران يف كتابه "الرؤية الكونية احلضارية القرآنية"وكتابه 
  .إخل"...اليوم
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املسائل االعتقادية، والعلوم الطبيعية أيضا، فهناك تداخل عجيب بني املنهجني االستقرائي 
  .)1(واالستنتاجي يف املمارسة العلمية والعملية

ج، فهو تنوع وتعدد يف اآلليات املنهجية وليس يف أما ما حيصل اآلن من تعديد وتنويع للمناه
، هلذا فإن مفهوم املنهج ...املناهج؛ فالنقد آلية، والوصف آلية، والتجربة آلية، واإلحصاء آلية وهكذا
زال أو استقرائيا  استنتاجيااصطالحا ال خيرج عن املعىن اللغوي وهو الطريق أو السبيل، سواء كان 

ألمر اهلني واليسري، ألن املنهج صاعدا أما تتبع املفاه يم االصطالحية لآلليات املنهجية، فليس 
  .الواحد جترى عليه التعديالت والتكييفات حبسب ما يقتضيه مسار الشعبة العلمية وخصوصية العاملِ 

كما ميكن التمييز بني نوعني من املنهج، املنهج مبعىن اهلدي القرآين الذي هو الصراط 
كلمة جامعة الدين اإلسالمي، خاصة يف جانبه أالعتقادي، واملنهج مبعىن السبيل أو   املستقيم، وهو يف

طريق الشكر والعمل الصاحل، وهو طريق املتقني الذين أنعم هللا عليهم، يؤمنون : الطريق وهو نوعان
آلخرة،  لكتب املنزلة، ويوقنون  وهذا لغيب ويقيمون الصالة، وينفقون مما رزقهم هللا، ويؤمنون 

  .الطريق هو طريق اهلدي والفالح
م وعلى مسعهم وعلى أبصارهم غشاوة،  والطريق الثاين وهو طريق الذين ختم هللا على قلو

  .وهلم عذاب عظيم
فإن املنهج يف شعبة علم العقيدة، كان يف البداية مرتبط ارتباطا عضو : وخالصة القول

، مل تظهر فيه املتون العقدية، بقدر ما ظهرت العقائد  لعمل، والشاهد على ذلك عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
                                                             

املنهجية التكاملية املميزة لرتاث املسلمني، واملنهجية : "وهذا ما دفع طه عبد الرمحن إىل التمييز بني ثالثة أنواع من املنهجيات -1
. طه عبد الرمحن -:، طالع"نطقيةالتداولية املستخدمة يف الصنعة الفلسفية الغربية، واملنهجية احلجاجية املتضمنة يف الصناعة امل

ويقوم  .16، ص)م2015، 1ط. (املؤسسة العربية للفكر واإلبداع: بريوت. سؤال املنهج يف أفق التأسيس ألمنوذج فكري جديد
لغة، وال هوية للذات بغري سند الرتاث ة   .املنهج التكاملي عنده على مسلمتان مضمونيتان مها؛ ال تفكري يف الرتاث بغري معا

ال إبداع يف املضمون الفكري بغري استقالل يف املنهج اإلجرائي املتخذ، وال : وأربع مسلمات منهجية؛ منها مسلمتان عامتان مها
أن القول : ومنها مسلمتان خاصتان مها. استقالل يف املنهج بغري اخلروج من مرتبة استنساخه إىل مرتبة القدرة على استنباط نظريه

ا، وأن احلقيقة ال تظهر إال على يد اثنني على األقلمبنهجية مأصولة ال ي أحدمها مدع واآلخر : صح إال إذا صدقه العمل 
معرتض، ينتج عن املسلمتني املنهجيتني العامتني، أن املنهجية التكاملية هي منهجية تسديدية ال جتريدية إذ جتمع بني العلم 

ا تطل ا منهجية اعرتاضية ال عرضية أل ا منهجية اعتبارية ال عبارية، والعمل، وأ ا، وأ ب االشرتاك يف طلب احلقيقة ويف االنتفاع 
للوازم األظهر واألقرب م اللوازم األخفى واألبعد يف األخذ  ا ُحتَّكِ : وهذه املسلمات هي اليت أسس عليها طه عبد الرمحن كتابه" أل

  .273، أنظر املرجع السابق، ص"املنهج يف تقومي الرتاث جتديد"
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م اليومية، فإذا شئنا أن نستنبط املنهج الذي مارسه السلف الصاحل جنده يف ثنا  كممارسة يف حيا
ت الكرمية   .األحاديث الصحيحة، أو يف تعامل املصطفى وصحابته مع اآل

الستدالل، حني ت وسعت رقعة الدولة اإلسالمية وكثر أعداؤها وظهرت مث بدأ بعد ذلك يرتبط 
فإذا شئنا أن نستخرج املنهج واآلليات املنهجية املتمثلة يف طرق االستدالل، ... االحنرافات العقدية

نرجع إىل املتون العقدية، وإىل ظروف ومالبسات االحنرافات العقدية اليت صنفت من أجلها هذه 
ملكان واألشخاص، ويبقى منوذج منهج سيد إبراهيم عليه السالم املتون، خاصة املتون املرتبطة 

وآلياته االستداللية على العقائد اإلسالمية هو النموذج املثايل الذي ميكن االعتماد عليه كمقياس 
  .للموازنة يف املناهج العقدية
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االستدالل يف علم العقائد لدى املدارس متكني الطالب من إدراك مناهج : أهداف التعليم
  الكالمية الكربى

درس الطالب يف مرحلة ليسانس وماسرت جوانب خمتلفة حول  :املعارف املسبقة املطلوبة
  .العقيدة اإلسالمية

  حمتوى املادة
  ) 2(احملاضرة رقم 

  االستدالل-2
وية مثله مثل؛ االستقراء من املصطلحات كثرية التداول يف األوساط العلمية والرتب" االستدالل"

ذا الرسم، منعدم يف القرآن الكرمي واحلديث النبوي ... واملنطق واالبستومولوجيا إخل، غري أن شكله 
الشريف، ويكاد يكون منعدما يف معاجم اللغة العربية املشهورة، حيث يوجد فقط جذره الذي يعود 

َللَ "إىل األصل  ت كرميات، قال تعاىل، ففي القرآن الكرمي ورد اللفظ يف "دَ إِْذ متَِْشي ُأْختَُك (: سبع آ
َْكُفُلهُ  ن ي ُقوُل َهْل َأُدلُُّكْم َعَلٰى مَ اَلَ  آَدمُ ( :وقال أيضا، )40:طه( )فـَتـَ َطاُن َق هِ الشَّيْ لَيْ َس إِ ْسوَ فـَوَ

َلٰى  بـْ ْلٍك الَّ يـَ مُ ِ اْخلُْلِد وَ ة دَّ ( :وقال أيضا، )120:طه( )َهْل َأُدلَُّك َعَلٰى َشَجرَ َِّك َكيَْف مَ ب َأَملْ تـَرَ إَِىلٰ رَ
يًال  ِ هِ َدل يْ ا الشَّْمَس َعَل ْلنَ ا مثَُّ َجعَ نً َلهُ َساكِ َ َجلَعَ َلوْ َشاء لَّ وَ ا ( :وقال أيضا، )45:الفرقان( )الّظِ نَ َحرَّمْ وَ

َْكُفلُ  يٍْت ي ُ فـََقاَلْت َهْل َأُدلُُّكْم َعَلٰى َأْهِل بـَ ل ن قـَبْ اِضَع مِ هِ اْلَمرَ ِصُحونَ َعَليْ  َ ُهْم َلهُ هُ َلُكْم وَ ) وَن
ّزِقْـتُْم ُكلَّ ( :وقال أيضا، )12:القصص( ا مُ ئُُكْم إَِذ ِ بّ نـَ ُ ُدلُُّكْم َعَلٰى رَُجٍل يـ وا َهْل َن اَل الَِّذيَن َكَفرُ َق وَ

ي َخْلٍق َجِديٍد  نَُّكْم َلفِ هِ اْلَموْ ( :وقال أيضا، )7:سبأ() ُممَزٍَّق إِ ا َعَليْ نَ ا َقَضيـْ تِهِ فـََلمَّ وْ ُْم َعَلٰى مَ ا َدهلَّ َت مَ
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نَسأَتَهُ  ُ مِ ُْكل ٍ ( :وقال أيضا، )14:سبأ( )إِالَّ َدابَُّة اْألَرِْضَ  ة نُوا َهْل َأُدلُُّكْم َعَلٰى ِجتَارَ َ َأيـَُّها الَِّذيَن آمَ
يمٍ  ِ ْن َعَذاٍب َأل لرواية )1(، واملتصفح لبعض التفاسري)10:الصف( )تُنِجيُكم مِّ أو  سواء كانت 

لَّ  هداه إىل الطريق، بني : تدور حول الدالالت التالية" لدراية أو التفاسري املوضوعية، جيد أن معاين دَ
لشيء  ِفُكم  رّ مارة أو عالمة معروفة، نعَ نة الشيء  له الطريق سواء كان طريق هدي أو ظالل، إ

  .ونظهره لكم
يف مواضع كثرية نذكر منها احلديث وجند هذه املعاين نفسها يف احلديث النبوي الشريف، 

الذي رواه، صهيب بن سنان الرومي، والذي يروي قصة أصحاب األخدود والساحر والراهب 
  .)2(والغالم

ه يف القرآن الكرمي واحلديث  ويف املعاجم العربية ال خيتلف مضمون هذا املصطلح عما وجد
دلَّه على الطريق، وهو دليل املفازة، : "أن النبوي الشريف، فقد ورد يف معجم أساس البالغة للزخمشري

ّالُؤها، وأْدلْلت الطريق اهتديت إليها " دلّ "، ويذهب ابن فارس إىل أن هلذا اجلذر اللغوي )3("وهم أدِ
مارة تتعلمها، واآلخر: أحدمها: أصالن نة الشيء  دللت : اضطراب يف الشيء، فاألول قوهلم: إ

تدلدل : رة يف الشيء، وهو بني الداللة والداللة، واألصل اآلخر قوهلمفال على الطريق، والدليل األما
  .)4("الشيء إذا اضطرب

                                                             
مل ) أدلكم(، من شدة وضوح اللفظ 154، مصدر سابق، ص3تفسري ابن كثري، ج -:خذ على سبيل املثال ال احلصر -1

َْكُفُلهُ ( :حيمل نفسه عناء إجياد مرادف له فقال يف تفسري اآلية ن ي َلٰى مَ لُُّكْم عَ ٍْت : (وكذلك اآلية) َهْل َأدُ ي ٰى َأْهِل بـَ َل لُُّكْم عَ َهْل َأدُ
هُ  َْكُفُلوَن ِصُحونَ  ي ُهْم َلهُ َ ألجرة، فذهبت به وهم معها إىل أمه، فعرضت عليه ) َلُكْم وَ تعين هل أدلكم على من يرضعه لكم 

  .))ثديها، فقبله ففرحوا بذلك فرحا شديدا، واستأجروها على إرضاعه فناهلا بسببه سعادة ورفعة وراحة يف الدنيا ويف اآلخرة
، 3005:ب قصة أصحاب األخدود والساحر والراهب والغالم، رقم احلديث. الرقاقكتاب الزهد و . صحيح مسلم: أنظر -2
  .1366، ص)، دار طيبة للنشر والتوزيع1ط(
سل عيون السود، . معجم أساس البالغة. الزخمشري أبو القاسم جار هللا -3 ، 1، ج)م1998-ه1419، 1ط(حتقيق 

دط، . (حتقيق عبد هللا الكبري وآخرون. لسان العرب. ابن منظور: د يف، واملعىن نفسه موجو 295دار الكتب العلمية، ص:بريوت
  .1413دار املعارف، ص: ، القاهرة)دت

، 2، ج)م1979-ه1399دط، . (حتقيق عبد السالم دمحم هارون. معجم مقاييس اللغة. ابن فارس أبو احلسن أمحد -4
  .260-259دار الفكر للطباعة والنشر والتزيع، ص: بريوت



3 
 

موجودة بكثرة، فأبو " استدالل"أما يف معاجم الفروق اللغوية ومعاجم االصطالح، فاملادة 
ة ، وفرق بينه وبني الداللة والعالمة واآلي)1("طلب الشيء من جهة غريه: "اهلالل العسكري اعتربه

ا عليه، كالعاَمل ملا كان داللة على اخلالق، كان : فالداللة"واألثر،  ظر فيها أن يستدل  ما ميّكن كل 
لوضع )2("داال عليه لكل مستدل به، والعالمة ما يعرف به املعلم له ا تكون  ، وهي متغرية أل

القتضاء،  : هي العالمة الثابتة، والثر: ةواآلي"واالتفاق بني الواضعني، على خالف الداللة اليت تكون 
  .)3("أثر الشيء يكون بعده، وعالمته تكون قبله

طلب الدليل، ويطلق يف العرف على إقامة : االستدالل لغة"أما الكفوي فيذهب إىل أن 
هو يف عرف أهل : الدليل مطلقا من نص أو إمجاع أو غريمها، وعلى نوع خاص من الدليل، وقيل

  .)4("ثبات املدلول، سواء كان ذلك من األثر إىل املؤثر، أو العكسالعلم، تقرير الدليل إل
مارة : إذن لالستدالل يف اللغة العربية معنيني؛ األول نة الشيء وإظهاره  إجيايب؛ يتمثل يف إ

  .سليب؛ يعىن االضطراب واالرتباك وعدم االستقرار: واهلدي إىل الطريق وتوضيحه، والثاين
ِستُخدم االستدالل يف جماالت معرفية خمتلفة، ويف سياقات أما من الناحية االصطال حية، فقد ا

عند علماء األصول، والفالسفة، وعلماء املنطق، وعلماء : متباينة ميكن تصنيفها يف أربعة مفاهيم
  .النفس

إن التدقيق يف مفهوم العقيدة ومفهوم  :االستدالل يف اصطالح علماء األصول-أ
ما مفهو  عتقد احلقيقي، هو الذي ال حيتاج إىل دليل االستدالل يؤكد أ ُ مان متناقضان، ألن امل

واستدالل، فهو قد بلغ درجة اليقني، أما إذا كان اعتقاده ظنيا أو ومهيا، ففي هذه احلالة قد حيتاج إىل 
  .االستدالل

                                                             
دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، : القاهرة). دط، دت( .حتقيق دمحم إبراهيم سليم. الفروق اللغوية. ري أبو اهلاللالعسك -1

   .70ص
   .أبو اهلالل العسكري، نفسه -2
     .71أبو اهلالل العسكري، نفسه، ص -3
دط، . (للطباعة والنشر والتوزيع مؤسسة الرسالة: بريوت. الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية. الكفوي -4

موسوعة  . التهانوي دمحم علي الفاروقي: ، هناك شبه كبري بني ما ورد عند الكفوي وبني ما ورد يف114، ص)م1998-ه1419
شرون، ص: بريوت). م1996، 1ط. (حتقيق علي دحروج. كشاف اصطالحات الفنون والعلوم غري أن . 151مكتبة لبنان 

  .النوع من االستدالل هو استدالل األصوليني التهانوي اعترب هذا
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، وعدم )1(وهناك فرق بني االستدالل على العقائد، وطرق توطني العقائد يف نفوس الناس
قائد للنقاش واجلدال بني الصحابة رضوان هللا عليهم، يف عهد املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، دليل على عدم طرح الع

ألعمال الصاحلة والعبادات، - يف األصل–حاجتها لالستدالل  ، فالعقيدة توطن يف النفس، وتُرّسخ 
 أفرز متون عقدية ومناهج اليت شرعها الدين احلنيف، لكن الواقع التارخيي بعد املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص

  لالستدالل عليها، فما هي ظروف ومالبسات نشأة هذه املناهج االستداللية؟
اية القرن األول للهجرة، بلغت الفتوحات اإلسالمية مداها، وتوسعت يف مثانني عاما   يف 

إىل خريطة  أكرب مما توسع الرومان خالل مثانية قرون، حىت تعجب أحد املستشرقني وهو ينظر
، وقال آخر، بعد "إما أن األرض طويت هلم طيا أو انكمشت انكماشا: "الفتوحات اإلسالمية قائال

حىت أصبحت : "أن أكد الطابع األخالقي الرفيع للفتوحات اإلسالمية، واستدل بوصا أيب بكر 
 -الزمان من الفتوحات املغولية اليت كانت أسرع من الفتوح الرومانية، وأبقى على–الفتوح العربية 

رة للدهشة يف التاريخ احلريب كله تمع املسلم )2("أعظم األعمال إ ، هذه الفتوحات الكربى نقلت ا
من صورته البسيطة يف اجلزيرة العربية، إىل جمتمع جديد أكثر تعقيدا وتركيبا، بعد أن تراكمت فيه اخلربة 

ن والروماناحلضارية ملصر والشام واهلند والفرس  ، جمتمع تنوعت مشاكله، وتعقدت األبنية ...واليو
هذا الواقع اجلديد  - خاصة علماؤهم–الفكرية ملؤسساته، فكان من الطبيعي أن يواجه املسلمون 

بوسائل جديدة، خاصة وقد كثرت املعتقدات غري اإلسالمية يف البالد املفتوحة، وكثر أعداء اإلسالم، 
                                                             

حدد عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين ثالث طرق لرتكيز العقائد يف نفوس الناس؛ طريق يقيين منطقي، وطريق ظين، وطريق  -1
أما الطريق اليقيين املنطقي السليم فيقوم على أربعة مسالك؛ اإلدراك احلسي، واإلدراك أو االستنتاج العقلي، ومسلك : ومهي شكي

  .روحي، وهو الطريق الصحيح لتوطني العقيدة يف النفساخلرب الصادق ومسلك اإلشراق ال
وأما الطريق الظين فله مسالك الطريق اليقيين نفسها مع عدم بلوغها درجة القطعية، وإمنا تصل إىل حد غلبة الظن، وهذا الطريق 

يت ما ينق ض نتائجه، أو يعدهلا أو يظهر مقبول إمجاال يف العمل والعقيدة غري اجلازمة الكافية لدفع اإلنسان إىل العمل، حىت 
  .فسادها

أما الطريق الثالث فهو طريق األوهام والشكوك والتقاليد العمياء، وهلذا الطريق مسالك كلها ومهية، تعتمد على اخلداع أو على 
: دمشق. سهاالعقيدة اإلسالمية وأس. عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين -:العصبية املمقوتة، ولذا فهو طريق مرفوض كلية، طالع

   .54-32، ص)م1979-ه1399، 2ط. (دار القلم
دط، . (دار اجليل للطباعة والنشر والتوزيع: ، بريوت13ج. ترمجة دمحم بدران). عصر اإلميان(قصة احلضارة . ويل ديورنت -2

   .73ص). دت
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م، وكيف ال وقد رفض اإلسالم وأهله  وشنوا حر فكرية عقدية بوسائل ال يعرفها املسلمون يف جزير
  .طريق اإلكراه يف الدين

الستدالل، حني تسربت االحنرافات العقدية إىل املسلمني، وظهر  إذن بدأت العقائد ترتبط 
جتهاد هناك من يشذ يف اعتقاداته عما كان سائدا عند السلف الصاحل، فاضطر علماء األمة إىل اال

لبيان العقائد الصحيحة، واستخدموا يف ذلك مناهج شىت لالستدالل عليها، ختتلف عما كان عند 
ت القرآن "السلف؛  م يدافعون عن إسالمهم مبنطق بسيط، يعتمد على آ فقد وجد املسلمون أ

حت يف صراعها الكرمي وأحاديث املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، يف مواجهة مؤسسات فكرية الهوتية، قد تسل
ن وال تؤمن حبجية القرآن والسنة، مما اضطرهم ... ضدهم مبنطق أرسطو، وحبكمة اهلند وفلسفة اليو

لقوة  إىل االطالع على أساليب ومناهج اخلصوم، وجتاوزها إىل ابتكار أساليب جديدة تتميز 
  .)1("واألصالة

ت القرآن الكرمي  وما أثر على النيب صلى هللا فإذا كان منهج السلف الصاحل يعتمد، على آ
، ويسعى إىل تطبيقها لتوطني العقيدة يف -)املنهج النصوصي كما يسميه دمحم عمارة(-عليه وسلم، 

النفوس وإعداد الرجال لتقوية الدولة اإلسالمية، فإن منهج االستدالل بعد الفتوحات الكربى اختذ 
ذي يروم استخراجها، عليه أن يرجع إىل هذه املتون أشكاال خمتلفة، ختتبئ يف ثنا املتون العقدية، فال

َفت من أجلها هذه املتون، خاصة  ِ العقدية، وإىل ظروف ومالبسات االحنرافات العقدية اليت ُصنّ
ملكان  لقضا " كالعقيدة الواسطية"املرتبطة  ألشخاص كالعقيدة الطحاوية، أو املرتبطة  أو املرتبطة 

فالسياق التارخيي واالجتماعي الذي نشأ فيه املنت، "... على القدريةكالرد "واملذاهب العقدية 
ا صاحب املنت، والصراع الذي عاشه للدفاع عن العقيدة، والواقع  والتجربة التارخيية والعقدية اليت مر 
ا، من حيث؛ البنية العقدية والفكرية  االجتماعي والثقايف يف ذلك العصر، ومضامني املنت يف حد ذا

  .لغوية واملنطقية، هي اليت حتدد مناهج وطرق االستدالل على العقائدوال
ذا والستجالء مفهوم االستدالل عند علماء األصول، يستوجب البحث الرجوع إىل املتون 
ا، فيما صنفه علماء األصول ويف مصنفات  العقدية، وحماولة اإلحاطة بكل ظروف ومالبسات نشأ

  .والرتاجمامللل والنحل، وكتب الطبقات 
                                                             

 التصرف يف النص األصلي مت. (11- 10ص). دط، دت. (دار املعارف للطباعة والنشر: سوسة تونس. السلفية. دمحم عمارة -1
   ).لغو
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فالعقيدة يف األصل ال حتتاج إىل مناهج استداللية للمناقشة واجلدل، بقدر ما حتتاج إىل 
منهاج لتوطينها يف النفس، لتبلغ مبعتقدها درجة اليقني والتقوى، غري أن الظروف اجلديدة أدت إىل 

يف  - ء العلماءهؤال-ولعل هللا سبحانه وتعاىل قدر وجود "ضرورة الدفاع عن العقيدة ضد اخلصوم 
ب األهواء، لتندفع بنورهم ظلم البدع عن الدين، ومتتاز حبسن شعائرهم أركان الشرع وأساس  زمن أر

أبو احلسن األشعري وأبو منصور : "، وكان أكرب من تصدى لألهواء والبدع رجالن مها)1("اليقني
ذ)2("املاتريدي ه الظروف التارخيية ، فظهور مناهج االستدالل للدفاع عن العقيدة مرتبطة 

ملا ورد عن محاد بن أيب حنيفة "واالجتماعية اجلديدة، وكل استخدام هلا وراء قدر احلاجة منهي عنه، 
رأيتك وأنت تتكلم، فما : رمحه هللا، أنه كان يتكلم يف الكالم، فنهاه أبوه عن ذلك، فقال له محاد

الطري على رأسه، خمافة أن يزل صاحبه،  بين كنا نتكلم وكل واحد منا كأن : لك تنهاين، فقال
وانتم اليوم تتكلمون كل واحد يريد أن يزل صاحبه، ومن أراد أن يزل صاحبه، فكأنه أراد أن يكفر، 

، فهذا النص صورة حية عن تطور علم )3("ومن أراد أن يكفر صاحبه، فقد كفر قبل أن يكفر صاحبه
أن كانت تستخدم للدفاع عن العقيدة ضد اخلصوم،  الكالم واملناهج االستداللية يف العقائد، فبعد

أعداء اإلسالم، نقلها البعض ونشرها بني املسلمني وجعلها سبيال للجدل واملمارات، بغية التباهي 
والغلبة، واالنتصار للفرقة، فالفرق الكالمية ال وجود هلا يف األصل، ألن مناهج هذه الفرق وجدت 

يه احلاجة، لكن احنراف هذه املناهج عن غايتها حوهلا إىل فرق  للدفاع عن العقيدة، حبسب ما تقتض
ا هي الفرقة الناجية، مما أدى  ا على حق وأن الفرق األخرى على ضالل، وأ كل فرقة تعتقد أ

  .لبعض إىل ذم الكالم وأهله واحلنني إىل املنهج الذي كان عليه السلف الصاحل
وكنت أعد الكالم أفضل العلوم وأرفعها، : "قال فقد روى حيىي بن شيبان عن أيب حنيفة أنه

فراجعت نفسي بعد أن مضى فيه عمر، وتدبرت فقلت أن املتقدمني من أصحاب النيب صلى هللا 
م شيء مما ندركه حنن، وكانوا عليه أقدر وبه أعرف وأعلم  عليه وسلم، والتابعني وأتباعهم، مل يكن يفو

و حبقائق األمور، مث مل يتهيئوا فيه مت نازعني، وال جمادلني، ومل خيوضوا فيه، بل أمسكوا عن ذلك و
أشد النهي، ورأيت خوضهم يف الشرائع وأبواب الفقه وكالمهم فيها، وعليها عاشوا، وإليها دعوا، 

                                                             
دار الكتب العلمية، : ، بريوت2ج. مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم). طاش كربى زادة(أمحد مصطفى  -1
  .149، ص)م1985-ه1405، 1ط(
  .133م س، ص. مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم). طاش كربى زادة(أمحد مصطفى  -2
  .135م س، ص. مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم). طاش كربى زادة(أمحد مصطفى  -3
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وكانوا يطلبون الكالم واملنازعة فيها، ويتناظرون عليها، وعى ذلك مضى الصدر األول من التابعني 
أمورهم ذلك تركنا املنازعة واخلوض يف الكالم، ورجعنا إىل ما كان عليه السلف، وتبعهم، ملا ظهر من 

، واحلقيقة أنه ال ميكن املفاضلة بني منهج السلف )1("وشرعنا فيما شرعوا، وجالسنا أهل املعرفة بذلك
الصاحل ومنهج املتكلمني، ألن كل منهج يف سياقه وظروفه مفيد، فمنهج السلف هو الذي جيب أن 

ُستخدم فقط ضد أعداء اإلسالم  يكو  ن سائدا بني املسلمني يف كل زمان ومكان، ومنهج املتكلمني ي
جيب  )2(كلما دعت احلاجة إىل ذلك، وهذا االستخدام حتكمه شروط وضوابط شرعية ومنطقية

ا   .   االلتزام 
ته ا لدقيقة، أما بداية التصنيف يف العقيدة اإلسالمية، فقد اختلف العلماء يف حتديد بدا

ألحداث السياسية يف صدر اإلسالمية ، وهناك من يرجعه إىل الفنت اليت حصلت )3(فهناك من يربطه 
ألسباب النفسية واحلنني إىل العقائد  يف ذلك الزمان، وهناك من يذهب إىل أعمق من ذلك، ويربطه 

ن مل يتوطن اإلسالم بشكل اليت كانت سائدة يف اجلزيرة العربية قبل البعثة، خاصة عند املسلمني الذي
ائي يف نفوسهم، وكذلك أصحاب االعتقادات املختلفة يف البالد املفتوحة، وهناك من يرجعه إىل 

أو ) املنافقني(احلرب الظاهرة واخلفية اليت شنها أعداء اإلسالم الظاهرين أو الذين أخفوا أنفسهم نفاقا 
  ).اليهود والنصارى(عقيدة 

ر عددا من املصنفني، عاش أكثرهم يف القرن الثاين للهجرة، إال أن ورغم أن ابن الندمي ذك
يرجع إىل القرن  - حسب الكثري من مؤرخي الفرق الكالمية وامللل والنحل-التصنيف يف العقائد 

ا حجبوها  األول اهلجري، وقد أدرك ابن الندمي ذلك، إال أن أقدم الكتب مل تصله، ألن أصحا
                                                             

  .136م س، ص. مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم). طاش كربى زادة(أمحد مصطفى  -1
  .139م س، ص. وممفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العل). طاش كربى زادة(أمحد مصطفى  -2
إدارة الثقافة والنشر جبامعة : ، ترمجة حممود فهمي حجازي، م ع السعودية4، ج1مج. ريخ الرتاث العريب. فؤاد سيزكني -3

) فلهاوزن وجولد تسيهر(ويستند يف موقفه إىل املستشرقني . 3، ص)م1991-ه1411، 1ط. (اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية
هم مؤسسو الدراسات العقدية يف اإلسالم، ألن من احلقائق املعروفة يف التاريخ اإلسالمي، أن قضية  حيث يعتقدان أن اخلوارج

، وذلك "القدر"اخلالفة اليت واجه اخلوارج فيها فكرة اإلمامة عند الشيعة وإرجاء املرجئة، قد تطورت تطورا سريعا إىل نقاش حول 
   . سلم أم يف املنزلة بني املنزلتنينتيجة للنقاش حول مرتكب الكبرية، أكافر هو أم م
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على من سبقهم يف القرن األول للهجرة، أن نعتمد على ما ورد يف كتب وعلينا للتعرف "، )1(عنه
  .)2("الطبقات وكتب العقائد من أخبار

هناك نصوص كثري تثبت أن التصنيف يف العقيدة اإلسالمية بدأ يف وقت مبكر، أي منذ 
لرد على اخلوارج والقدرية واجلهمية ، وحىت القرن األول للهجرة، وانطلق يف شكل حوار ومناظرة 

ريخ تصنيف املتون  يسهل تتبع معاين االستدالل االصطالحية عند علماء األصول، ينبغي حتقيب 
  :العقدية إىل حقب معرفية وزمنية، على املنوال التايل

جمتمع مسلم نشأ يف مكة وبدأ : مرحلة املمارسة والتطبيق العملي للعقيدة اإلسالمية-1
ماية، ألن قريشا وأتباعها تريد القضاء عليه بشىت الوسائل، نتيجة برجل وامرأة وطفل، ال بد له من احل

، يعيش  اختالف أمنوذج النظر بينها وبني ما يدعو إليه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؛ فقريش تشكل جمتمعا جتار ربو
ه ومرتبته حياة مادية صرفة، تُقاس فيها قيمة اإلنسان مبعايري مادية، ويقدر مركزه بتجارته وماله ونسب

يت  كل امليتة و يف قبيلته، جمتمع يعبد األصنام اليت يصنعها من التمر واخلشب واحلجارة والطني، 
كل فيه القوي الضعيف   ...الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويقطع األرحام ويسيء اجلوار و

يك له، وإقامة جمتمع يشعر فيه أما الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فيدعو إىل التوحيد، وعبادة هللا وحده ال شر 
م  املسلم أن املسلمني مجيعا إخوة له، وال رابط بينهم سوى العقيدة، أينما كانوا ومهما كانت قوميا
م، حيبون له ما حيبون ألنفسهم، وهذه الرابطة أقوى من رابطة الدم والنسب، واجلنس  م وألوا ولغا

لشعور، واحلسب واللغة واملصاحل املادية، تشكل جمتم ع متحد يف العقيدة، متفق يف الفكر، منسجم 
جمتمع ... يتميز بصدق احلديث وأداء األمانة وصلة الرحم وحسن اجلوار والكف عن احملارم والدماء

اه، ال  متر مبا أمر هللا وينتهي عما  قيادته تشبه القلب الذي يضخ الدم وال يفاضل بني األعضاء، 
كل مال اليتيميت الفواحش وقول الزور  ، جمتمع قائم على التعارف والتعاون، واألمر ...وال 

لنفس والنفيس   ...ملعروف والنهي عن املنكر، والتضحية يف سبيل هللا 
تمع الناشئ، خصص الرسول ملسو هيلع هللا ىلص دار األرقم بن أيب األرقم، يقيم اللقاءات يف  وحلماية هذا ا

مة، وينظم األعمال ن رجال أشداء، حىت تكون النواة . تنظيما دقيقا سرية  ولتوسيعه استقطب وكوّ
                                                             

وحاولنا التحقق منه يف مصادره، ومل جند إال . 3ريخ الرتاث العريب، مرجع سابق، ص: أورد فؤاد سيزكني هذا احلكم يف كتابه -1
دط، . (والنشردار املعرفة للطباعة : بريوت. الفهرست. ابن الندمي -:بعض اإلشارات اليت ال تؤكد هذا احلكم بصفة مطلقة، أنظر

   .. 254-242، ص)دت
  .3، املرجع نفسه، ص4، ج1مج. ريخ الرتاث العريب. فؤاد سيزكني -2
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م التقوى والعمل الصاحل، يؤدي كل واحد وظيفته من  لدعوة، رجال ميزا األوىل قوية قبل اجلهر 
لدعوة وزن   موقعه بشكل دقيق وآيل، وقد كان إلسالم محزة بن عبد املطلب، يف بداية حقبة اجلهر 

  .كبري
لتزكية وتعليم الكتاب واحلكمة، فالدرس العقدي ويبدأ ا ت، والتّكوين  الستقطاب بتالوة اآل

لتزكية وتعليم الكتاب  ت القرآن الكرمي، مث ترسخ وتوطن العقيدة، ويزداد اإلميان  يبدأ بتالوة آ
  .)1(واحلكمة، وأكثر الداخلني إىل اإلسالم، يكون بسماع القرآن أو تالوته

لعروض هذا االختالف ب ني رؤية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ومنظور قريش، جعلت قريشا تناور 
واإلغراءات املادية انطالقا من منظورها، وملا فشلت، واحتار أبو سفيان كيف حيارب رجاال ال يعرف 

م؟ اضطر إىل العنف، خاصة على األشخاص الضعفاء،  السادس فأمر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف العام "سر قو
هلجرة إىل احلبشة، وكان ذلك على دفعتني، هاجر الضعفاء خوفا على إسالمهم  من الدعوة، 

م   .)2("وحفاظا على عقيد
وكانت اهلجرة األوىل بعشر رجال ومخسة نساء، لكنهم سرعان ما عادوا حلنينهم إىل اجلو 

أسلم عمر بن اخلطاب، مث جاءت اهلجرة الثانية الذي كانوا فيه مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ويف هذه احلقبة 
إىل احلبشة بقيادة جعفر بن أيب طالب، نتيجة كتابة قريش للصحيفة الظاملة، ويف احلبشة كان أول 

  .حوار عقدي بني اإلسالم واملسيحية
تمع؛ فقد ت وفيت وملا يئس الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من إميان قريش يف مكة، وضعفت مكانته يف هذا ا

زوجه خدجية، وتويف عمه أيب طالب، فبدأ يبحث عن مكان يتخذه قاعدة للدعوة، ويؤسس فيه دولة 
: املسلمني، فاجته إىل الطائف، لكن قبيلة ثقيف نّكلت به وطردته شر طردة، فبدأ يذهب إىل املواسم

رها القبائل كموسم احلج واملواسم اليت تقام يف األسواق، مثل عكاظ وذي جمنة وغريها، حيث حتض
العربية للتجارة واالستماع إىل الشعر، يعرض نفسه على هذه القبائل، يدعوها إىل هللا وإىل نصرته 

                                                             
أريد دمحما، هذا الصابئ الذي فرق أمر :"فعمر بن اخلطاب  خرج متشحا سيفه ليقتل النيب ملسو هيلع هللا ىلص، قائال: هناك شواهد كثرية -1

فلقي قريبه نعيم بن عبد هللا فوجهه إىل بيت أخته اليت أسلمت ومل يكن " قريش، وسفه أحالمها، وعاب دينها وسب آهلتها فأقتله
ا خوفا على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص،  على ت كرميات من سورة طه فقرأها فوقع ... علم  ومما حصل أن عمر وجد صحيفة فيها آ

املكتب : بريوت). م2000- ه1421، 8ط(، )السرية( 2التاريخ اإلسالمي ج. حممود شاكر - :طالع" اإلسالم يف قلبه
  .96-95ص. اإلسالمي

  .95-92ص. املكتب اإلسالمي: بريوت). م2000-ه1421، 8ط(، )السرية( 2سالمي جخ اإلالتاري. حممود شاكر -2
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فقد كانت غايته منذ البداية تثبيت العقيدة والسري على هدي هللا من أول "ومنعته حىت يؤدي رسالته، 
  .ورغم هذا فإن قريش مل ترتكه وشأنه، ومل تكن غايته مجع الناس من حوله ومقاتلة اخلصوم، )1("الطريق

   

   

                                                             
  .126ص. املكتب اإلسالمي: بريوت). م2000-ه1421، 8ط(، )السرية( 2التاريخ اإلسالمي ج. حممود شاكر -1


