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احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

مقدمة:
اإلسالم دين يطالب أتباعه بأن يؤمنوا باهلل ،وبمالئكته ،وبكتبه ،وبرسله ،وباليوم
اآلخر ،وبالقدر خريه ورشه .وال تكتفي هذه املطالبة باإليامن األعمى لكن يطالب هذا
جيوز نقيضه .بمعنى أن املسلم يطالب أن
الدين أتباعه بأن يكون إيامهنم إيامنا جازما ال ِّ
يكون متأكدا بنسبة مائة باملائة بأن ما يؤمن به صحيح ،وأن من ال يؤمن باإلسالم فهو
حائد عن الصواب .لكن كيف يتصور ذلك ،ويكون معقوال ،يف ظل ثقافة الشك التي
تعرتي العديد من جوانب احلياة؟ ويف ظل فقدان احلضارة املهيمنة عىل العامل يف قيمة
املطلق؟ ويف ظل ختطي احلضارة ألمهية األديان ودورها يف حياة األفراد والشعوب؟
من املهم التأكيد عىل أن علامء الدين اإلسالمي عىل مر التاريخ مل يقبلوا أن يرتك املسلم
نفسه للشك ،بل أقاموا أدلة عقلية يقينية عىل صحة العقائد الدينية بحيث يمكن للشخص
الذي تراوده الشكوك أن يتأملها وينظر فيها حتى تزول عنه الشبهات العقلية التي تعرتيه.
وأوجبوا عىل من تأتيه أسئلة أو شكوك أن يسارع يف تداركها والبحث عمن حيل له
اإلشكال الذي عنده وقد ساعد عىل ذلك الثقافية العلمية والفكرية التي كانت تشجع عىل
التساؤل وتنمي ثقافته بني املشتغلني بالعلم .لكن هذا الرتاث اختفى مع ضعف املنظومة
العلمية الدينية حتى غاب وجوده عن األذهان وصار املسلمون ال يعرفون شيئا عن تراثهم
الفكري ،واستبدلوه بمفاهيم فكرية غربية ال تؤمن بإمكان الوصول حلقيقة مطلقة ،مع أن
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هذه املفاهيم البديلة ليست أقوى فلسف ًيا من املفاهيم اإلسالمية كام سيتبني يف الصفحات
التالية.

لقد حققت احلداثة إنجازات مادية ال يمكن ألحد إنكارها ،واستطاع الغرب من
خالهلا رفع مستوى معيشة بالده وحتقيق أقدار من الرفاهية مل تكن ختطر ببال أحد من
العصور السالفة ،واستطاعت بالده العظمى أن تسيطر عىل العامل رشقا وغربا ،وأن
تغتصب وحتتل البالد األخرى التي من ضمنها البالد اإلسالمية .وقد سارع أهل الدول
اإلسالمية بإرسال أبنائهم لتعلم مبادئ احلضارة وأصوهلا يف الدول األوروبية يف حماولة
للحاق بركبها ،وقد كان هلذا التعلم أثرا بالغا يف عقليات النخبة املتعلمة يف هذه الدول
التي من ضمنها مرص .ومن ضمن األفكار الدخيلة التي دخلت عىل النخبة الثقافية
املرصية املسلمة فكرة عدم إمكان االستدالل عىل وجود خالق للكون ،وعىل صحة
أمرا قلب ًيا
الدين ،فأصبح الدين يف عقول الكثريين إما خمال ًفا للعلم ينبغي ختطيه وإما ً

يمكن للمرء اعتناقه لكنه ال يمكن االستدالل عىل صحته عن طريق العقل.

وقد أدى هذا التغري الشديد يف العقلية املسلمة إىل خالفات فكرية بني املثقفني
العرصيني وبني علامء الدين ،ومن ضمن علامء الدين هؤالء شيخ اإلسالم مصطفى
صربي الذي كان آخر شيخ لإلسالم يف الدولة العثامنية .مت َّيز الشيخ مصطفى صربي يف

هذه النقاشات بإدراكه لعمق اخلالف الذي هو يف األصل خالف فلسفي بني علم الكالم
اإلسالمي وبني فلسفة احلداثة ،فقرر أن تكون مناقشته هلذه األفكار من خالل أصوهلا
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الفلسفيةً ،
بدال من الغوص يف الفروع املرتتبة عىل هذه األصول .فاخلالف البسيط يف
اجتاه نقطة البداية يكون أثره كبريا يف منتصف الطريق أو يف آخره .يف هذه الورقة إن
شاء اهلل استعرض مسألة مهمة من مسائل اخلالف بني الشيخ مصطفى صربي وبني
املثقفني املرصيني يف عرصه وهي مسألة إمكان االستدالل عىل وجود اإلله .وسيتكون
هذا البحث من أحد عرش ً
فصال .األول هو هذه املقدمة ،والثاين يستعرض نشأة الشيخ
يبني طبيعة اخلالفات الفكرية التي واجهها عند جميئه
مصطفى صربي العلمية ،والثالث ِّ
إىل مرص ،والرابع حيرص مسائل اخلالف بينه وبني املثقفني العرصيني يف مسائل من ضمنها
مسألة االستدالل عىل وجود إله ،واخلامس فيه استدالل الشيخ مصطفى صربي عىل
وجود اإلله ،والسادس يعرض اعرتاضات الفيلسوف األملاين املعروف إيامنويل كانط
يبني نقد صربي لكانط ،والثامن فيه مقارنة الشيخ
عىل أدلة إثبات وجود اإلله ،والسابع ِّ
مصطفى صربي بني العلم املستفاد من العقل والعلم املستفاد من التجربة ،والتاسع فيه
رأيه يف فهم معارصيه للفلسفة ،والعارش فيه توضيح الشيخ مصطفى صربي جلدوى
مثل هذا النقاش ،ثم خامتة تطرح فيها بعض األسئلة للمهتمني باحلياة الفكرية اليوم.

الشيخ مصطفى صربي ونشأته الفكرية:
الشيخ مصطفى صربي هو آخر من تقلد منصب شيخ اإلسالم يف الدولة
العثامنية وهو أعىل منصب ديني فيها .تقلد هذا املنصب إىل أن سقطت الدولة العثامنية
وحتولت تركيا إىل دولة علامنية .تلقى الشيخ مصطفى صربي العلوم الدينية يف أواخر
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القرن التاسع عرش يف فرتة كان حالة العلوم العقلية يف تركيا قوية جدا .فقد كان إنتاج
كتب الفلسفة مستمرا يف هذه الفرتة عىل أعىل مستوى ،ومن أمثلة ذلك كتاب مثل كتاب
الربهان يف املنطق الذي ألفه العالمة إساعيل الكلنبوي الذي تويف عام 1791م أي قبل
دراسة الشيخ مصطفى صربي للعلوم العقلية بأقل من قرن .مل يكن هذا الكتاب هو
آخر ما ألف يف االفن بل ألفت عليه رشوح وحوايش منها حاشية الشيخ عبد الرمحن
البنجويني والقرة داغي مما يدل عىل أن التأليف الفلسفي كان ح ًيا يف فرتة نشأة الشيخ

مصطفى .وقد ذكر الدكتور خالد الروهيب األستاذ يف جامعة هارفارد أن احلياة الفكرية
يف القرن السابع عرش هي قمة احلياة الفكرية يف العامل اإلسالمي وأن املؤلفات الفلسفية
يف الدولة العثامنية كانت عىل أعىل مستوى ،وذكر يف كتابه( )1العالمة الكلنبوي الذي
عاش يف القرن الثامن عرش وكان امتدا ًدا للقرن اخلصب فكر ًيا الذي سبقه .ومن اجلدير

يدرس الرياضيات احلديثة يف املدرسة اهلندسية احلديثة يف تركيا
بالذكر أن الكلنبوي كان ِّ

مما يدل عىل سعة اطالعه عىل العلوم اجلديدة يف عرصه.

نشأ الشيخ مصطفى صربي يف هذه احلقبة الغنية بالتأليف الفلسفي ،ومل يكتف
بدراسة الرتاث الفلسفي اإلسالمي فدرس فلسفة احلداثة يف كتب مرتمجة إىل الرتكية
والعربية ،أبرزها كتاب املطالب واملذاهب لبول جانت وهو موسوعة فلسفية مرتمجة من
الفرنسية ،وكتاب قصة الفلسفة احلديثة لألستاذ أمحد أمني والدكتور زكي نجيب حممود.
((( انظر الفصل األول من كتابه:

Islamic Intellectual History in the Seventeenth Century.
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وملا انتقل الشيخ مصطفى صربي إىل مرص ،صدم بأن احلالة الثقافية يف بالد األزهر
انتشارا وحش ًّيا وصل إىل األزهر نفسه ،فاضطر إىل خوض نقاشات
تنترش فيها العلامنية
ً

فكرية موسعة مع مثقفي مرص .ما صدم الشيخ مصطفى هو أن قضايا أساسية يف الدين
تطرح بشكل غري الذي تلقاه من تعليمه اإلسالمي الرتاثي ،والحظ الشيخ أن هذا الطرح

الغريب عن اإلسالم ليس نا ًجتا عن فهم أصيل لإلسالم لكن عن فكر مستورد فقرر أن
يناقش هذا الفكر .فنجد الشيخ ينتقل من مناقشة الشيخ حممد عبده واألستاذ حممد فريد
بك وجدي واألستاذ أمحد أمني إىل مناقشة إيامنويل كانط وفردريش هيجل وأوجوست
كومت ،وهذا أمر مل نعهده من الشيوخ املعارصين وإن كان هو دأب علامء اإلسالم عىل مر
العصور ،فنجد أسامء فالسفة اليونان وأفكارهم حارضة يف كتبهم.
يف هذه الورقة القصرية لن أستطيع أن أمجع كل ما ناقشه الشيخ مصطفى صربي
بخصوص فلسفة احلداثة ،فسأقترص عىل مسألة وجود اإلله التي تأثر الفكر املعارص فيها
كثريا بكانط .إن شاء اهلل أعرض استدالل الشيخ مصطفى صربي عىل وجود اإلله ،ثم
ً

اعرتاضات كانط عىل أدلة وجود اإلله ونقد الشيخ مصطفى صربي لكانط .لكن قبل
ذلك ،سأعرض مشاهد من األفكار الدينية التي دعت الشيخ مصطفى صربي للخوض
يف مثل هذا النقاش.

معاصرو الشيخ مصطفى صربي وأطروحاتهم الدينية:
مناقشة الشيخ مصطفى صربي مع معارصيه بدأت بالصحف العامة ثم حتولت إىل
97
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املرسلني" .هذا
فكرة كتاب سامه "موقف العقل والعلم والعامل من رب العاملني وعباده َ

مكو ٌن من أربع جملدات األول يرسد فيه القضايا الفكرية التي رآها تطرح يف
الكتاب َّ
الساحة الفكرية املرصية والتي مل تعجبه ورآها خمالفة ملا تلقاه من العلم الديني ،والثاين
يف االستدالل عىل وجود اهلل ومناقشة االعرتاضات الغربية عىل هذه االستدالالت،
والثالث ناقش فيه الشيخ مفهوم الوجود ،والرابع يف كالم عن طبيعة املعجزة وكوهنا
دليل عىل صدق النبوة.
تكررا يف امثلة الشيخ مصطفى صربي عىل االنحرافات الفكرية التي
االسم األكثر ً
()2

رآها تطرح يف الساحة الفكرية العامة اسم األستاذ حممد فريد بك وجدي

الذي كان

رئيسا لتحرير جملة األزهر .رأى الشيخ مصطفى أن الفكر اإلحلادي يترسب من خالل
ً

متعمد بدليل عدة فقرات
كتابات هذا األستاذ ،وأشار يف عدة متواضع أن هذا الترسب َّ

من كالم األستاذ قبل رئاسته للمجلة:

ب عليها ودالت
ولد العلم احلديث وما زال جياهد القوى التي كانت تساوره فتغ َّل َ

الدولة إليه يف األرض فنظر نظرة يف األديان ورسى عليها بأسلوبه فقذف هبا مجلة
إىل عامل امليتولوجيا (األساطري) .ثم أخذ يبحث يف اشتقاق بعضها عن بعض
واتصال أساطريها ببعض ،فجعل من ذلك جمموعة تُقرأ ال ُت َقدَّ ُس تقديسا ،ولكن
((( الكالم عن معارصي الشيخ مصطفى صربي ليس بالرضورة تبن ًيا من كاتب الورقة لكالم الشيخ .املقصود
من نقله نقل رأي الشيخ فيهم بام ِّ
يوضح األسباب الدافعة للشيخ مصطفى عىل كتابة ما كتب.

8

10

االستدالل على وجود هللا
ليعرف الباحثون منها الصور الذهنية التي كان يستعبد هلا اإلنسان نفسه ويقف
عىل صيانتها جهو َده غري مدخر يف سبيلها روحه وماله(.)3
هنا يتكلم األستاذ وجدي عن أن العلم احلديث قذف باألديان إىل عامل األساطري،
ونزع عنها قداستها ،وأصبحت دراستها ليست من باب معرفة ما يطلبه اهلل من عباده
والسبيل الذي ارتضاه هلم كي يعرفوه ويعبدوه حق عبادته لكن من باب االهتامم
التارخيي الذي هيتم باألفكار التي أثرت عىل املجتمعات اإلنسانية وشكلت وجدانه
وطريقة تفكريه وصوره الذهنية .وهذا الكالم مقتضاه أن العلم يثبت أن األديان ما هي
إال أساطري ،وأهنا ليست متضمنة للحقائق إنام هي نتاج للمجتمعات التي نشأت فيها
وهي عبارة عن جمموعة من التصورات يف ذهن اإلنسان استعبد هلا نفسه.
ً
إمجاال ال يظهر أنه يقصد فيه دينًا
هذا الكالم لألستاذ فريد وجدي عن األديان
مع َّينا ،مع أن هذا الرصاع بني الدين والعلم نشأ يف أوروبا املسيحية .لكن الكالم كذلك

حيتمل أن يكون عىل الدين املسيحي ألن الكتابات احلداثية تتكلم عن الدين بشكل عام

نظرا ألن احلداثة نشأت
لكن التصور عن الدين الذي يف هذه الكتابات يكون مسيحيا ً
يف أرايض أوروبا املسيحية .والسؤال هنا :هل يعترب األستاذ وجدي اإلسالم من مجلة
األديان التي قذف العلم هبا إىل عامل األساطري؟ الشيخ مصطفى صربي يرى أن األمر
((( انظر نقله عنه يف كتاب موقف العقل والعلم والعامل الطبعة الثانية (لبنان :دار إحياء الرتاث العريب(40( ،

هـ  (98( -م) ،ص.(/(66-(65 .
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كذلك ومن ضمن العبارات التي استشهد هبا عىل كالمه هذه العبارة لألستاذ وجدي:
وقد اتصل الرشق اإلسالمي بالغرب منذ أكثر من مئة سنة فأخذ يرتشف
من مناهله العلمية ،ويقتبس من مدنيته املادية ،فوقف فيام وقف عىل هذه
امليتولوجيا ووجد دينه ماثال فيها ،فلم ينبس بكلمة ألنه يرى األمر أكرب من
أن حياوله ولكنه استبطن اإلحلاد متيقنا أنه مصري إخوانه كافة متى وصلوا
إىل درجته العلمية(.)4
هذه العبارة لألستاذ وجدي فيها أكثر من معنى .منها أن املسلمني ملا اطلعوا عىل
علوم الغرب وجدوا أن من ضمن هذه العلوم علم األساطري الذي وجدوا األديان قد

اعتربت من ضمنه ،ووجدوا أن دينهم اإلسالمي مثله مثل بقية األديان اعت رُِرب يف العلم
احلديث -الذي يعتربه األستاذ وجدي هو العلم وال علم غريه -من مجلة األساطري التي
ال تُقدَّ س بل ينظر فيها كام ينظر يف أي موروث برشي .ومنها أن املسلمني مل جيدوا ما
يدافعوا به عن دينهم أمام ما يقدمه العلم وأن األمر أكرب من املحاولة ً
فضال عن التنفيذ.

ومنها أن هؤالء الناس الذين ارتشفوا من مناهل الغرب العلمية مل جيدوا أمامهم إال
أن يلحدوا ،ولكنهم استبطنوا إحلادهم ومل يظهروه ،مع تيقنهم أن كل من يطلع عىل
ما اطلعوا عليه سوف يتوصل إىل من توصلوا هم إليه وهو اإلحلاد .وهذا الكالم من
األستاذ وجدي يشري إىل اقتناعه بأنه ال مفر عن اإلحلاد إن اختار اإلنسان العلم مسلكًا
( (4املرجع السابق ،ص.(/(66 .
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خمريا بني العلم والدين وال يسعه أن خيتارمها م ًعا .فالشيخ
له يف حياته ،فيصبح اإلنسان ً
مصطفى صربي وجد هذا الكالم عند األستاذ وجدي عمن استبطن اإلحلاد ومل يرصح

توضح الدور الذي يلعبه هؤالء املستبطنني لإلحلاد:
به ،ووجد عبارة أخرى ِّ
وقد نبغ يف البالد اإلسالمية ُكتَّاب وشعراء وقفوا عىل هذه البحوث العلمية
دسا يف مقاالهتم وقصائدهم غري
فسحرهتم فأخذوا هييئون األذهان لقبوهلا َّ

مصارحني هبا غري أمثاهلم تفاديا من أن ُيقا َطعوا أو ينفوا من األرض(.)5

هذه العبارة تفيد أن الذين ذكر األستاذ وجدي أهنم مستبطنون مل ينفضوا يدهيم عن
القضايا الفكرية والدينية بالكلية لكنهم لوهم دور إجيايب يف احلياة الثقافية .فهم يدعون
إىل ما يتبنوه ليس باملصارحة لكن من خالل تقديم أنفسهم عىل اهنم مسلمني لكنهم
يدسون يف كتاباهتم ما هي ِّيئ األذهان الستقبال العلم احلديث وما يقتضيه من قذف
ُّ

األديان إىل عامل األساطري ونزع القداسة عنها .فام الذي يمنع كون األستاذ وجدي من

هؤالء الناس؟
ومما أثار تعجب الشيخ مصطفى صربي أن األستاذ وجدي ومن يوافقه يف الفكر
ال يتعرضون لعلم الكالم وهو العلم املعني بإثبات العقائد الدينية باألدلة العقلية .فإن
كان العلم احلديث قد قذف باألديان إىل عامل األساطري ،فهل كان هذا بناء عىل انتصار له
عىل علم الكالم املدافع عن الدين اإلسالمي؟ أم أن علم الكالم عاجز حتى عن حماولة
( (5املرجع السابق.
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املواجهة؟ األستاذ وجدي –حسب تقديم الشيخ مصطفى لفكره -ال يعترب لعلم الكالم
دور يف هذه القضية دون أن يوضح أسبا ًبا علمية وفلسفية لعدم قدرته .فهو يرفض فكرة

ً
دخيال عىل اإلسالم وال صلة له به(،)6
علام
مراعاة علم الكالم من حيث الفكرة ،ويعتربه ً
ويقول أن طبيعة الدين اإلسالمي متنع أن ينشأ فيه مثل هذا العلم ،ويقول:

إن ميض مائة ومخسني عاما عىل أمة أمتت فيها نشوءها وتطوراهتا االجتامعية
واألدبية ووصلت إىل أبعد فتوحاهتا وهي طوال ذلك العهد الذهبي ال
حتتاج فيه لعلم الكالم َألدل دليل عىل أن هذا علم دخيل ال فائدة ال يف
تقوية إيامن وال يف تأييد عقيدة وال يف إنارة طريق(.)7
هذا رأي األستاذ وجدي يف علم الكالم وأمهيته ،والذي ال يتعرض ملحتوى علم
معيارا يف احلكم
الكالم بل إىل قضايا تارخيية متعلقة بانتشار اإلسالم ال تصلح ألن تكون
ً
عىل قدرة علم من العلوم عىل االستدالل عىل املسائل التي يطرحها ويتبناها.

وهذا الرأي يف علم الكالم مل جيده الشيخ مصطفى صربي عند األستاذ وجدي
فقط ،لكن وجده عند العديد من الرموز الفكرية لعرصه مثل األستاذ أمحد أمني والشيخ
أسس
حممد عبده .فاألستاذ أمحد أمني كان يرى أن قانون عدم التناقض الذي هو من ُ

علم الكالم قد تم نقضه والقضاء عليه بفلسفة هيجل:

( (6جدير بالذكر أن األستاذ وجدي يقول هذا الكالم كمسلم .فهو يرى أن دينه يف غنًى عن هذا العلم الدخيل.

((( املرجع السابق ،ص.(/(00 .
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إن قانون التناقض الذي يقوم به املنطق الشكيل القديم والذي يقرر أن
اليشء يستحيل أن يكون وأن ال يكون يف آن واحد جيب عليه اآلن أن يزول
من أجل حقيقة هيغل العليا التي تنسجم فيها املتناقضات والتي تذهب إىل
أن كل يشء يكون موجودا وغري موجود(.)8
يبني تبنيه ملفاهيم من فلسفة احلداثة عىل مفاهيم
هذا الكالم لألستاذ أمحد أمني ِّ

الفلسفة القديمة التي يتبناها علم الكالم .فبطالن التناقض عند املتكلمني من املبادئ
األوىل التي ال يستطيع اإلنسان الشك فيها وببطالهنا تبطل مجيع العلوم ،وهو األستاذ
أمحد أمني ليس بباطل .لذلك قال األستاذ أمحد أمني أن "علامء التوحيد مل ينجحوا
يف مهمتهم" واستدل عىل ذلك بأن اإلسالم دخل قلوب الناس عن طريق التصوف
والروحانيات وليس عن طريق علم الكالم.
ووجد الشيخ مصطفى صربي يف كالم الشيخ حممد عبده تضعي ًفا ألدلة املتكلمني
عىل وجود اإلله والتي تنبني يف رأي الشيخ مصطفى عىل بطالن التسلسل .فالشيخ حممد
عبده مل يكن ير أن التسلسل باطل وبالتايل وجد أن ما بني عىل بطالن التسلسل ال يصح
أن يكون ً
دليال ألن إحدى مقدماته وهي بطالن التسلسل فاسدة .وهذا ال يعني أن الشيخ
حممد عبده كان يرى عدم إمكان االستدالل عىل وجود اهلل .غاية ما يف األمر أنه كان يرى
طري ًقا لالستدالل غري طريق املستدلني .قال فيام ينقله الشيخ مصطفى صربي عنه:
( (8املرجع السابق ،ص.(/(( .
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ومجيع ما قالوه يف إبطال التسلسل من الرباهني فإنام هو مبني عىل أوهام
كاذبة .وإىل اآلن مل يقم برهان خطايب فضال عن يقيني عىل وجوب تناهي
سلسلة اجتمعت أجزاؤها يف الوجود أو الرتتيب أو مل يكن كذلك .وطريق
إثبات الواجب متسع لنا فيه مندوحة عن ارتكاب هذه األوهام(.)9
هذه العبارات مل تكن الوحيدة املعربة عن خمالفات رصحية ملثقفني عرص الشيخ
مصطفى ملا استقرت عليه البيئة العلمية اإلسالمية التي نشأ فيها الشيخ .فقد كانت هناك
ترصحيات بأن الغيب هو أمر خيالف الواقع ،وأن املعجزات التي هي من خوارق العادات
تعترب شبه وليست أدلة وأهنا ال تقع حتت العقل فبالتايل جيب رفضها ،وأن البعث بعد
املوت كذلك مما خيالف العلم فينبغي تأويل آيات البعث يف القرآن.

املستوردات الفلسفية الغربية:
من األمثلة املذكورة أعاله يتضح تأثر الثقافة املرصية العرصية بعدة مفاهيم
مستوردة من أوروبا .أوهلا أن العصور الوسطى عصور ظالمية ينبغي جتاوزها بكل ما
فيها .فاألديان مل تعد بالقداسة التي كانت هبا يف العصور الوسطى ،والسبب كام قدمته
احلداثة هو أن العلم والعقل أجابوا عىل األسئلة التي كان الدين يقدم هلا إجابات ،وأن
إجابات العقل والعلم أقرب للتصديق من اإلجابات الدينية خاصة وأن األدلة والرباهني
قامت عىل نتاج العلم والعقل بينام مل تقم مثل هذه األدلة عىل الدين .بل أن ما زعم الدين
( (9املرجع السابق ص.(/((0 .
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أنه أدلة عىل صحته ليست باألدلة ،والعقل املجرد ال يستطيع أن يقتحم جمال البحث عن
احلقائق وأقىص ما يمكن العقل فعله هو العمل كأداة مفرسة للظواهر التي يكشف لنا
العلم التجريبي عنها.
ومن التأثريات التي تظهر يف مسألة إنكار املعجزات وإنكار البعث بحجة أهنام
خيالفان الدين ،مسألة إغفال مباحث النبوات يف الفلسفة احلديثة .فديكارت الذي هو
أبو الفلسفة احلديثة اكتفى يف دفاعه عن الدين بتقديم ادلته عىل وجود اإلله ،وعىل وجود
نفس أو روح مفارقة للبدن وتظل حية بعد موت البدن .وكان ديكارت هو من حدد
مسار األسئلة الفلسفية يف عرص احلداثة ومل تكن مسائل النبوات أو السمعيات( )10جز ًءا

من النقاش الفلسفي حتى أن إيامنويل كانط الذي يعتربه الغربيون الفيلسوف الذي
دق املسامر األخري يف نعش علم ما بعد الطبيعة (امليتافيزيقا) مل يناقش مسألة النبوات
ضمن املتضادات األربعة ( )antinomiesالتي أفقدته الثقة يف قدرة العقل املحض
عىل الوصول إىل احلقائق .وقد كان من نتاج هذا اإلغفال عدم التنبه لكيفية إدراج أمور
مثل املعجزات والبعث يف النقاش الفلسفي .وبام أن الغرب قد غفل عن ذلك ،تبعه
املثقفون املرصيون من الرشق اإلسالمي كام عرب عنهم األستاذ فريد وجدي ،خاصة أهنم
ال يعرفون علم الكالم وبالتايل مل جيدوا أمامهم ً
بديال فكريا عن تقليد الغرب.

( ((0مسائل السمعيات هي املسائل العقدية التي ال تكون معرفتها من خالل العقل والتجربة لكن من خالل

الوحي .هذه املسائل أحيانًا حتتاج إىل مقدمات فلسفية مثل بعض املسائل املتعلقة بيوم القيامة ،وإعادة األرواح إىل

متوهم أن هذا أمر ال يقبله العقل.
األجساد بعد أن حتللت األجساد .هناك مقدمات فلسفية لو مل تناقش ربام يتوهم ِّ
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هذه التأثريات كام سبقت اإلشارة ناجتة عن األثر البالغ لثالثة فالسفة أوروبيني
معروفني .األول هو إيامنويل كانط ،والثاين هو فريدرش هيجل ،والثالث هو أوجوست
كومت .فكانط هو صاحب كتاب نقد العقل املحض الذي قىض عىل املحاوالت التي
حاولتها أوروبا يف القرن والنصف َ
الذين سبقاه إلثبات وجود خالق .وهيجل جاء بعد
كانط وتأثر بمتضاداته فجاء بمذهبه الذي يقبل اجتامع الضدين والذي اعتربه األستاذ
نقضا للقواعد العقلية التي بنى عليها املتكلمون علومهم .وكومت هو مؤسس
أمحد أمني ً
املذهب الوضعي أو اإلثبايت ( )positivismالذي يؤمن بأنه ال توجد موجودات إال يف
مادة وبالتايل كل ما هو متجرد عن املادة مثل اإلله فهو غري موجود .ونتيجة هذا الفكر
تربرت الفكرة التي يدعو إليها وجدي يف كتاباته وهي أن كل معقول ال يؤيده حمسوس
فهو غري موجود أو غري علمي.
يرى الشيخ مصطفى صربي أن التأثر هبذه األفكار هو حمض تقليد .بمعنى أنه أخذ
ألقوال الغربيني بدون دليل .وهذا األامر يعتربه الشيخ مصطفى صربي مذمو ًما يف غاية
الذم ألن التقليد يف العقائد غري جائز بني املسلمني فكيف إذا قلدوا غري أبناء دينهم؟

كيف للمسلم الذي هني عن أخذ معتقده بدون دليل أن يأخذ معتقد غريه بدون دليل؟
الشيخ مصطفى صربي يرى أن العقل هو معيار الصحة والفساد ،وأن العقل يقف يف
صفه وليس يف صف الغربيني ،وأن املثقفني املعارصين له ال يتبعون العقل لكنهم يتبعون
أقوال الغربيني بغري دليل.
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االستدالل على وجود اهلل(:)11
استدل الشيخ مصطفى صربي عىل وجود اهلل بالدليلني املعرو َفني لدى علامء
الكالم :األول دليل اإلمكان ،والثاين دليل احلدوث .هذين الدليلني مبنيني عىل أن العقل
مصدر من مصادر املعرفة ،وعىل أن هناك مبادئ أوىل يف الذهن ال يمكن للعقل أن يقيض
حكام مطاب ًقا للواقع .وهاتني املقدمتني قد تعرضتا للنقد
بخالفها وحكمه فيها يكون ً

يف فلسفة احلداثة فلم يعتربمها مثقفو عرص الشيخ مصطفى مقبولتني ،فوجب تقديمهام
قبل الرشوع يف االستدالل ،ثم سيأيت الرد عىل االعرتاضات الواردة عىل االستدالل

العقيل( )12عىل وجود اهلل من رِق َبل إيامنويل كانط.

قبل االستدالل عىل وجود اإلله ،يقدِّ م علامء الكالم مبحثني مهمني :األول مبحث
وجود حقائق ثابتة وإمكان العلم هبا ،والثاين مبحث األسباب أو املصادر التي من خالهلا
يتوصل إىل هذا العلم .يقول اإلمام النسفي" :حقائق األشياء ثابتة والعلم هبا متحقق
خال ًفا للسوفسطائية .وأسباب العلم للخلق ثالثة :احلواس السليمة واخلرب الصادق
والعقل ".هاتان العباراتان من أشهر العبارات بني طلبة العلم ألن كتاب رشح العقائد
(((( الكالم الذي سيأيت عن االستدالل عىل وجود اهلل ليس جمرد تقديم لكالم الشيخ لكن فيه توضيح لبعض
املفاهيم التي يستخدمها .هذا التقديم مبني عىل النموذج املعريف للشيخ الذي تلقاه وتبناه من خالل تعلمه لعلم

الكالم اإلسالمي .وكالم الشيه مصطفى عن الدليل عىل وجود اهلل يبدأ يف موقف العقل ص.(/(06 .

(((( أقول االستدالل العقيل ألن كانط مل يعرتض عىل كل األدلة عىل وجود إله ،بل قدم هو نفسه ً
دليال أخالقيا

يف كتابه نقد العقل العميل.
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النسفية لإلمام التفتازاين يعد من أهم الكتب التي يدرسها طلبة العلم املتوسطون يف علم
يدرس يف املناهج التي درسها الشيخ مصطفى صربي يف الدولة العثامنية
الكالم .وقد كان َّ
وقد أشار إىل هذا الكتاب واحلوايش املكتوبة عليه غري مرة يف كتابه موقف العقل.

يقول اإلمام النسفي أن املوجودات التي نراها وغريها هلا حقائق يف ذاهتا ،وأنه
من املمكن التوصل هلذه احلقائق .وقوله بخالف السوفسطائية يعني :أن السوفسطائية
خيالفون يف هذه املسألة فينكرون كون احلقائق ثابتة والعلم متحقق وهلم يف ذلك أكثر
من مذهب ال يتسع املقام لذكرهم هنا .ثم يقول أن هذا العلم بحقائق األشياء إما أن
يكون من طريق احلواس ،أو من طريق اخلرب الصادق ،أو من طريق العقل .والطريق
األول الذي هو طريق احلواس ظاهر ،فقارئ هذه السطور ،أو سامع من يقرأها يدرك
بحاسة من حواسه (أو أكثر) أن هذه السطور موجودة .أما الطريق الثاين الذي هو اخلرب
الصادق ،فكلنا يعلم بوجود أشياء بالرغم من عدم إدراكها بحاسة من احلواس ،كعلمنا
بأنه هناك شخص اسمه نابليون كان حيكم فرنسا ،وكعلمنا بأن هناك فيلسوف اسمه
أرسطو عاش يف اليونان قبل ألفني وأربعامئة سنة ،وكعلمنا بنتائج بعض املعادالت
الكيميائية التي درسناها يف املدارس ومل نختربها يف املعمل .فكل هذه املعلومات التي
نحن متأكدين منها مل تكن معرفتنا إياها نتيجة ملشاهدتنا هلا بحواسنا لكن عن طريق
إخبار خمرب لنا إما مشافهة ،أو عن طريق كتابة ،أو غري ذلك من الطرق.
والطريق الثالث إىل املعرفة الذي هو العقل هو األهم يف املوضوع الذي نحن
2018
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بصدده ،ألنه هو اآللة التي وجه إليها الكثري من النقد خالل احلداثة إىل أن تزعزعت
الثقة فيه عند معارصي الشيخ مصطفى صربي.
العقل مصدر من مصادر املعرفة ،وهذه نقطة مهمة جدً ا ختتلف فيها الفلسفة
اإلسالمية وعلم الكالم اإلسالمي عن فلسفة احلداثة .إن أوروبا –ومن بعدها العامل
احلديث بأمجعه -فقدت الثقة يف إمكان االستدالل عىل العقائد الدينية بل وعىل الكثري
وجه كانط ما اعتربه الكثريون
من األمور األخرى من خالل العقل ،وذلك بعد أن َّ
رضب ًة قاضي ًة للعقل ،وبالتايل لعلم ما بعد الطبيعة (امليتافيزيقا) الذي يعتمد عىل النظر
واالستدالل العقيل .أما املسلمون ،فقد احتفظ علامؤهم بقيمة العقل ودافعوا عنها
مصدرا أساس ًّيا من مصادر املعرفة .فالعقل عندهم جيوز التوصل
وظل العقل عندهم
ً

به إىل احلقائق ،خال ًفا ملن اعرتض عىل ذلك ،واملعرتضون عىل أكثر من نوع .لكن قبل

أن نخوض يف اخلالف ينبغي لنا أن نتكلم ً
أوال عن معنى العقل يف اللغة( )13ويف الفلسفة

اإلسالمية.
العقل يف اللغة هو القيد .فأنا إن عقلت شي ًئا معناه أين قيدته أو ربطته .ومما عرب
عنه به يف املعنى الفلسفي هو قوة يف للنفس هبا تستعد للعلوم واإلدراكات .واملقصود

بالقوة أنه قابلية ،بمعنى أنه جيعل نفس اإلنسان قابل ًة للعلوم واإلدراكات ،فالعقل نفسه
ليس هو العلوم واإلدراكات إنام هو اليشء الذي جيعل نفس اإلنسان فيها القابلية ألن
(((( من املهم التأكيد عىل وثاقة الصلة بني اللغة والفكر يف الفكر اإلسالمي األصيل.
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حتصل العلوم واإلدراكات ،ولواله ملا أصبحت لنفس اإلنسان هذه القدرة .والنفس
ِّ
هنا هي الروح باملعنى الرشعي ،وهي ما يشري إليه اإلنسان عندما يقول عن نفسه أنا ،أو
فعلت كذا .وهذا العقل سمي ً
عقال ألنه يقيد اإلنسان عن ارتكاب القبائح ،وعن
يقول
ُ

الوقوع يف اخلطأ يف الفكر إن ُأ رِ
حس َن استعامله .وتفعيل هذه القوة يكون عىل درجات لكن

اخلوض يف ذلك ليس مما نحتاجه يف هذه الورقة.

والعقل كي نعرف ما هي القضايا التي خيوض فيها علينا أن نعرف ما معنى أن
حيكم العقل عىل يشء .علامء املسلمني قالوا أن احلكم العقيل هو :نسبة أمر إىل أمر من
غري توقف عىل جتربة أو وضع واضع .بمعنى أن احلكم العقيل هو احلكم الذي يتوصل
إليه اإلنسان إىل معلومات ليست مستفادة من جتربة ،أو من وضع وضعه أحد ،كالقانون
الذي تضعه الدولة .فعلمنا ً
مثال بأن النار حترق الورق ،علمناه من التجربة ،مل يكفنا فيه
جمرد تصور معنى النار ،وجمرد تصور معنى الورقة ،بل وجب علينا أن نضع الورقة يف
النار حتى نعرف أهنا حترتق عند مماسة النار .فهذا علم متوقف عىل جتربة .وعلمنا بأن
صالة الصبح ركعتني مل تكن التجربة هي ما أوصلتنا إليه ،ومل يكن جمرد تصور معنى
الصالة ومعنى الصبح هو السبيل إىل معرفتنا أن صالة الصبح ركعتني ،بل احتجنا إىل
أحد يقرر لنا هذا احلكم ،وبالتايل أصبح هذا احلكم مبني عىل وضع واضع ،وهو اهلل
سبحانه وتعاىل .كذلك ً
مثال العلم بأنه جيب عىل السيارات أن تقف إن كانت اإلشارة
املرورية محراء ،هو ليس حكم منا بناء عىل جتربة أو جمرد تصور معنى اإلشارة احلمراء،
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لكن هناك واضع وضع هذا النظام لتسيري األمور.
فنحن إذا أردنا الكالم عن احلكم العقيل ،نقول أنه احلكم الغري متوقف عىل جتربة
أو وضع واضع .هذا احلكم مثاله ً
مثال أن كل اليشء أكرب من بعضه .فنحن بمجرد
تصورنا معنى الكل ،ومعنى اجلزء ،نحكم بأن الكل أكرب من اجلزء ونتأكد ونقطع أنه ال
يمكن أن تكون احلقيقة بخالف هذا احلكم .كذلك احلكم باستحالة اجتامع النقيضني.
والنقيضان مها أمران ال جيتمعان وال يرتفعان م ًعا ،كالوقوف واجللوس .فأنت إن علمت

أن الشخص الذي بجوارك جالس اآلن تعلم يقينًا أنه ليس بواقف ،والعكس صحيح،
فإنك إن علمت أنه واقف اآلن تعلم يقينًا أنه ليس بجالس .وهذا العلم ال حيصل لك
بالتجربة أو بوضع واضع لكن بمجرد تصور معنيني مها الوقوف واجللوس .والعقل
حيكم عىل األشياء إما بالوجوب ،أو اإلمكان ،أو االستحالة ،وهذه األحكام الثالثة
جمموعة يف بيت شعر لإلمام أمحد الدردير:
أقسام احلكم العقيل ال حمالة

هي الوجوب ثم االستحالة

ثم اجلواز ثالث األقســـــام

فافهم ُمنرِ ْح َت لذة األفهــام

الواجب العقيل هو ما ال جيوز يف العقل عدمه ،مثل كون الكل أكرب من اجلزء.
واملستحيل وهو املقابل للواجب خو ما ال جيوز يف العقل وجوده ،مثل اجتامع النقيضني
أو كون اجلزء أكرب من الكل .واملمكن أو اجلائز هو ما يمكن أو جيوز يف العقل وجوده
أو عدمه ،مثل كون النار حمرقة للورق أو كون صالة الصبح ركعتني .فهذه أمور ال حيكم
2321
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العقل فيها بمجرد تصور الطرفني فال حيكم فيها ،ويرتكها ملصادر أخرى للمعرفة ،ويكون
دوره يف مثل هذه األحكام أن يؤكد أهنا ال يكون اجتامعها ببعض مؤد ًيا إىل مستحيل.

ً
فمثال إن قال أحد أن صالة الصبح ركعتني ،وقال آخر بل ثالث ركعات ،هنا يتدخل
العقل ويقول :ال نستطيع ان نجمع بني القولني ألن اجتامعهام يكون اجتام ًعا للنقيضني.
تتبني صحة
فهذا التدخل يكون بمثابة دعوة من العقل ملزيد من النظر والتحري حتى نّ

أحد القولني عىل حساب اآلخر َفن َْس َلم من التناقض .فالعقل هنا ق َّيد صاح َبه ،ومنعه من

التصديق بالقولني م ًعا وطلب منه مزيدً ا من التحري والدقة.

املبادئ األوىل(:)14
الشيخ مصطفى صربي عقد ً
فصال يف كتابه عن املبادئ األوىل ،وهو أمر غري معتاد يف
كتب علم الكالم .فهذه املبادئ مل تكن تناقش جمتمعة حتت هذا العنوان عند علامء الكالم
لـام رأى
لكنها كانت متفرقة يف مباحث خمتلفة ،والشيخ مصطفى مجعها يف فصل واحد َّ
ذلك رضور ًّيا يف مهمته الفكرية .كلمة مبادئ مشتقة من البداية ،والكالم عن املبادئ
األوىل ( )first principlesيف الفلسفة يكون عن أحكام تعترب هي النقاط األوىل يف

املعرفة البرشية ويكون ما غريها مبني عليها ،مثل مبدأ عدم التناقض الذي يمنع العقل
به من اجتامع النقيضني .هذا املبدأ يعد مثل حجر األساس لكل املعرفة البرشية ،فهو إن
جائزا ولن يمكننا معرفة
تم هدمه تنهدم معه مجيع املعارف .ملاذا؟ ألن كل يشء سيصبح ً
( ((4انظر موقف العقل ص.(/((( .
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أي يشء .سيصبح من املمكن أن يقول شخص :أنا موجود يف املكان الفالين اآلن فيقول
آخر :نعم صحيح لكنك لست موجو ًدا فيه ،ويقول شخص :التجربة العلمية قالت أن

احلدث (س) واحلدث (ص) حيصالن م ًعا ،فيقول آخر نعم لكنهام ال حيصالن م ًعا،

ويقول شهود عيان :رأينا فالنًا يقتل عالنًا ،فيقول فالن :نعم صحيح لكني مل أقتله .هذا
املبدأ هو الذي يسمح لنا بالفصل يف هذه القضايا وبدونه لن نتمكن من احلكم والفصل
يف أي من هذه األمور.
ومن املبادئ األوىل كذلك مبدأ العلية .فاإلنسان يدرك بداهة أنه كلام َحدَ َ
ث

َحدَ ٌ
ث يف حياته أن هذا احلدث له سبب ،حتى أن العلامء قالوا أن هذا املبدأ معروف عند
احليوانات .فإننا إن راقبنا ترصف محار ً
مثال ،وأحدثنا صوتًا عال ًيا وراءه فإنه يلتفت لريى

السبب الذي أدى إىل هذه األمر املستجد ،وال يعترب أنه حدث عشوائي بل يعترب أن كل
أمر حيدث جيب أن تكون له علة .ويقول الشيخ مصطفى صربي أن كل فعل ال بد له من
فاعل .فنحن إن رأينا جريمة قتل عرفنا ال حمال َة أن هناك قاتل وال نقول أن هذه اجلريمة
حصلت بنفسها .هذا األمر بدهيي ال حيتاج إىل استدالل ويكون من املبادئ األوىل التي
تنبني عليها سائر العلوم .وكذلك من املمكن أن ين ِّبه عىل مبدأ العلية بام يسمونه :بطالن
أمر يوضح سبب استحالة حدوث يشء بغري سبب .معنى أن
الرتجيح بال مرجح ،وهو ٌ
يشء حدث أنه مل يكن ثم كان .هذا اليشء الذي مل يكن ثم كان ،هل يقع حتت الوجوب
العقيل ،أم اإلمكان العقيل ،أم االستحالة العقلية؟ إن كان واج ًبا ،كان من املفرتض أن
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يكون هذا اليشء موجو ًدا يف األزل ليس له بداية ،ألن الواجب يستحيل عدمه يف أي
وقت( )15وهذا اليشء كان معدو ًما يف وقت من األوقات ثم أصبح موجو ًدا .بالتايل ال

ً
مستحيال ألن املستحيل
يمكن أن يكون هذا اليشء واج ًبا .كذلك ال يمكن هلذا اليشء

ال يمكن أن يكون موجو ًدا ،والواقع أن هذا اليشء وجد بالفعل .إذن ،ال يتبقى إال أن
يكون هذا اليشء إال ممكنًا .واملمكن هو أمر ليس بالواجب ،وليس باملستحيل ،جيوز له
الوجود وجيوز له العدم ،طبيعته ال ت َُر ِّجح وجوده عىل عدمه ،وبالتايل حيتاج ليشء خارج
مرجح حمال ،ألن
يرجح وجوده عىل عدمه .وترجيح الوجود عىل العدم بدون ِّ
طبيعته ِّ

إمكانية كون هذا اليشء موجو ًدا تساوي إمكانية كونه معدو ًما ،فإن كانت طبيعة هذا

اليشء ترجح وجوده عىل عدمه ملا أصبح ممكنًا ،لكنا أثبتنا أنه ممكن .ويستحيل أن يكون
راجحا عىل العدم فيكون وجود هذا اليشء
وجود اليشء املمكن مع تساويه مع عدمه
ً
ٍ
مساو لعدمه يف نفس الوقت ،وهذا تناقض ،والتناقض أمر مرفوض
مساو ًيا لعدمه وغري
من جانب العقل ال يستطيع أن يقبله .وبذلك يتضح أنه من املستحيل أن حيصل يشء
ويتبني أن مبدأ العلية ال يمكن أن يتخلف.
بدون سبب خارج عن طبيعتهَّ ،
ومن املبادئ األوىل التي ال تتخلف كذلك بطالن الدور ،والدور هو توقف اليشء
عىل نفسه .فنحن ً
يوجه
مثال إن قلنا أن :كل ما جاء يف القرآن فهو حق ،من املمكن أن َّ
لنا سؤال :وما الدليل عىل ذلك؟ فنقول :ألن سيدنا حممد صىل اهلل عليه وسلم جاء به
من عند ربه ،فيكون السؤال :وكيف عرفتم ذلك؟ إن قلنا :ألن القرآن جاء بذلك وكل
جيوز العقل عدمه.
( ((5ألن الواجب كام قلنا هو ما ال ِّ
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ما جاء يف القرآن فهو حق ،نصبح قد ارتكبنا مغالطة منطقية ،ألن استداللنا فيه دور،
ألننا جعلنا الدليل عىل القرآن هو القرآن ،ونصبح يف حلقة مفرغة ،نصدق القرآن بناء
عىل صدق النبي املبني عىل صدق القرآن املبني عىل صدق النبي إىل آخره ،فنظل يف هذه
الدائرة ال نخرج منها أبدً ا .واملبدأ األخري الذي نحتاج إليه قبل اخلوض يف مسألة وجود
اهلل هو مبدأ بطالن التسلسل .والتسلسل هو أن يكون حلدث سبب ،وهلذا السبب سبب
ثاين ،وللسبب الثاين سبب ثالث إىل ما ال هناية .وهذا التسلسل مستحيل ألنه يعني أن
هناك سلسلة ال هنائية من األحداث قد حدثت وانقضت حتى حيدث احلديث األخري
الذي أمامنا .وهذا األمر يشتمل عىل تناقض واضح ألنه يصبح بمثابة قولنا :هناك أمور
ال هنائية قد حدثت وانتهت فيكون ما ال هناية له قد انتهى وهذا تناقض واضح .والدليل
األشهر عىل بطالن إمكان وجود ما ال هناية له من األحداث يف املايض يسمونه برهان
التطبيق الذي يفرتض أننا نمد خ ًّطا من سنة 2017م إىل ما ال هناية له يف املايض ،ونمد
خ ًطا آخر ً
مثال من السنة 1900م إىل ما ال هناية له يف املايض .من املؤكد أن يكون اخلط
بني  2017وما ال هناية له يف املايض أطول من اخلط بني  1900وما ال هناية له يف املايض،
فيكون اخلط بني  1900وما ال هناية له يف املايض له هناية ألنه يتوقف يف مكان واخلط
مستمرا .والفرق بني خط  2017وخط  1900املتناهي مقداره
اآلخر من  2017ما زال
ً

 ،117وهو فرق متناهي وبالتايل يكون اخلط من  2017إىل ما ال هناية له يف املايض ٍ
متناه
بقدر ٍ
كذلك ألنه يزيد عن املتناهي ٍ
متناه.
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بعد توضيح هذه املبادئ األوىل التي ال ينبغي أن خيتلف عليها العقالء ،سيتضح
أن االستدالل عىل وجود اإلله أمر يسري بتيسري اهلل تعاىل وبفضله .ويف هذا الفصل من
الورقة سنستعرض دليالن عىل وجود اإلله ،األول اسمه دليل اإلمكان والثاين اسمه
دليل احلدوث.
دليل اإلمكان يقول ببساطة أن العامل ممكن ،أي أنه ليس بواجب وليس بمستحيل.
ً
مستحيال ملا أمكن أن يكون
كون العامل غري مستحيل أمر واضح ،وذلك ألنه لو كان
جيوز أن يكون العامل غري موجود ،ألن
موجو ًدا .والعامل كذلك ليس واج ًبا ،ألن العقل ِّ

حمتاجا إىل
عدم وجود العامل ال ترتتب عليه استحالة عقلية ،وبالتايل يصبح العامل ممكنًا
ً
مرجح ُحمال .إذن ،العامل جيب أن يكون له سبب.
نظرا ملبدأ العلية وأن الرتجيح بال ِّ
موجد ً
وهذا السبب إما أن يكون ممكنًا وإما أن يكون واج ًبا ،فإن كان هذا السبب ممكنًا جيب أن

يكون له سبب إىل أن ننتهي إىل سبب أول واجب وإال سينتهي بنا األمر إىل سلسلة ال
هناية هلا من األسباب املمكنة وهو أمر حمال .هذا السبب األول ينبغي أن يكون واج ًبا،
وإنكار وجود هذا السبب وكونه واج ًبا غري حمتاج إىل سبب آخر يؤدي إىل استحالة عقلية

وبالتايل نستنتج أن :وجود العامل بدون سبب (خالق) مستحيل.

والدليل اآلخر عىل وجود اخلالق هو دليل احلدوث .هذا الدليل يستنتج من كون
العامل له بداية أن العامل له إله ،ألن طب ًقا ملبدأ العلية يستحيل أن يوجد يشء من العدم
دون أن يكون له سبب .وهذا اإلله يكون خال ًقا غري خملوق ألن املخلوق حيتاج إىل خالق
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فيجب أن تتوقف سلسلة املخلوقات عند خالق ليس له خالق آخر ألن التسلسل أمر
مستحيل .إذن العقل ال يقبل أن يكون هذا العامل قد بدأ بدون وجود خالق .وكون العامل
له بداية هو أمر يستدل عليه علامء اإلسالم من قبل االنفجار العظيم ( )big bangوإن
جاء يوم تم فيه استبدال نظرية االنفجار العظيم بنظرية أخرى ،لن يتأثر هذا الدليل ألن
دليل علامء اإلسالم ال يعتمد عىل االنفجار العظيم فهو سابق هلا فال يعتمد يف وجوده
عليها.

هدم كانط لالستدالل (:)16
إيامنويل كانط هو أحد أهم الفالسفة يف تاريخ البرشية .فقد اعترب نفسه أنه مقدِّ ًما

رأسا عىل
لثورة يف الفلسفة بمثابة ثورة كوبرنكوس يف الفلك ،ألن كالمها قلب علمه ً
عقب( .)17فكوبرنكوس قال أن الشمس هي مركز املجرة وليس األرض ،وكانط فعل

شبيها يف الفلسفة .فقد ادعى أن العقل ال يتأثر باملوجودات فتفرض نفسها عليه
أمرا
ً
ً

وعىل تفكريه ،بل العكس هو ما حيصل وهو أن العقل لديه قوالب داخلية يفرضها عىل
الواقع ولنرضب عىل ذلك ً
مثاال .كانط ً
مثال يقول أنه ال يوجد يشء اسمه زمان أو مكان

لكنهام أمور داخلية يف العقل ،يفرضها هو عىل املوجودات فيضعها يف قوالب الزمان
واملكان حتى يتمكن من فهمها .كذلك مبدأ مثل مبدأ العلية الذي يعترب من املبادئ
( ((6لقراءة عرض الشيخ مصطفى العرتاضات كانط ثم رد الشيخ مصطفى عليها انظر موقف العقل بداية

من ص(/(05 .

(((( انظر مقدمة كتابه :نقد العقل املحض.
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األوىل اعتربه كانط من املبادئ التي يفرضها العقل عىل الكون حتى يتمكن من فهمه
لكنه ال ينطبق بالرضورة عىل الكون يف احلقيقة .هذا املبدأ الذي هو مبدأ العلية إذا اهندم
أسايس يف االستدالل عىل وجود خالق وبالتايل
كام هدمه كانطـ ،يكون قد اهندم رك ٌن
ٌّ

يكون االستدالل عىل وجود اإلله قد اهندم ،وهذا بالفعل ما حصل يف أوروبا ،ففقدت
الثقة يف إمكانية إثبات وجود إله .هذا ما دع الشيخ مصطفى صربي للرد عىل كانط يف
هذه املسألة كام سيأيت بعد أسطر قليلة.
كانط يف كتابه نقد العقل املحض انتقد الدليلني األشهر يف أوروبا عىل وجود اخلالق:
الدليل الكوين والدليل الوجودي .أما الدليل الكوين فهو الذي يستدل عىل وجود اإلله
َ
لدلييل اإلمكان واحلدوث اللذان ُذ رِكرا
بصفته خالق هلذا الكون ،وهذا الدليل أقرب

يف الفصل املايض .وأما الدليل الوجودي هو الذي يثبت وجود اخلالق بمجرد تصور
تصور وجود ما هو
مفهومه .فهو يقول ببساطة أن اهلل هو الكائن األكمل الذي ال ُي َّ

أكمل منه ،وبام أن الوجو َد صف ُة كامل ينبغي هلذا الكائن أن يكون موجو ًدا ألنه لو مل يكن
موجو ًدا ألمكن تصور كائنًا أكمل منه .وهذا الدليل الوجودي ال وجود له يف الفكر
اإلسالمي األصيل ،بل هو دليل ابتكره املسيحيون ،والشيخ مصطفى صربي ملا وصله

مل يعتربه ً
دليال.
كانط انتقد الدليل الكوين ألكثر من السبب أذكر منهام سببني :األول أنه أنكر
بطالن التسلسل ،وقد مر الدليل عىل بطالن التسلسل ،والثاين أنه أنكر أن مبدأ العلية
يمكن تطبيقه يف غري احلسيات.
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تأثرا شديدً ا هبيوم ،وروسو ،ونيوتن .فتأثره هبيوم جعله يشك
كانط يف فكره متأثر ً

يف مبدأ العلية ،وتأثره بروسو جعله يشك يف جدوى امليتافيزيقا كعلم ،وتأثره بنيوتن
جعله يفكر يف حتويل مفاهيم امليتافيزيقا إىل قيم ومفاهيم ختدم فيزياء نيوتن وتس ِّلمها
من كل االعرتاضات الواردة عليها .هذه التأثرات هي التي جعلت كانط يعيد النظر يف
جدوى العلم اإلهلي الذي مل تثبت نتائجه بالوضوح الذي ثبتت به نتائج الفيزياء خاصة
وأن أثره يف احلياة العملية ال يكاد يظهر .فهذا العلم كثر فيه اخلالف والتخبط الشديد
يف املائة وأربعني سنة السابقة لكانط التي بدأت مع تأسيس ديكارت للفلسفة احلديثة.
إنكار كانط للتسلسل ال يعني أنه يرى أن التسلسل حاصل بالفعل .غاية ما يعنيه
كانط هو أنه كام أن هناك أمور تقدَّ م عىل أهنا أدلة عىل بطالن التسلسل ،هناك أمور تقدَّ م عىل
أهنا أدلة عىل جوازه ،وليس ألحد هذه األدلة مزية عىل اآلخر .بالتايل ،يعترب كانط مسألة
التسلسل مسألة خارجة عن حدود معرفة العقل وبالتايل ال يس ِّلم بام يس ِّلم به من يقول أن
ً
التسلسل باطل .وبالتايل ال يعترب الدليل عىل وجود اخلالق ً
مكتمال ألن أحد مقدماته
دليال
مقدمة باطلة .وهو كذلك يقول :أنتم تثبتون صان ًعا هلذا الكون لكن ما الذي يثبت أن صانع

هذا الكون هو اإلله؟ أنتم لديكم فكر ًة مسبق ًة عن اإلله وبالتايل تفرضوهنا عىل ما تقتنعون

أنه رِ
موجد هذا الكون لكنكم ليس لديكم دليل عىل ذلك .بل ربام تكون علة الكون هي
املادة ،أو جمموع الكائنات.
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ردود صربي على اعرتاضات كانط:
الشيخ مصطفى صربي يرى أن التسلسل باطل وقد قدم الدليل عىل ذلك ،وكذلك

قدم الدليل عىل مبدأ العلية .وأبدى الشيخ مصطفى اعرتاضه عىل قول كانط :ال يمكننا

جيوز كانط وجوده من غري سبب
تطبيق مبدأ العلية عىل غري املحسوسات ألن الكون الذي ِّ

هو من قبيل املحسوسات التي يرى كانط انطباق مبدأ العلية عليه .إنام غري املحسوس هو

اإلله الذي هو سبب وجود الكون ،ويكون هو ما ال ينطبق عليه مبدأ العلية .أما الكون

ً
داخال يف نطاق ما حيتاج إىل علة.
حمسوسا
فيظل
ً

كذلك يعرتض الشيخ مصطفى صربي عىل قول كانط بأن علة الكون من املمكن

أن تكون جمموع الكائنات ،إذ كيف يكون جمموع كائنات  -كل كائن منها بمفردة له
بداية – غري ذي بداية؟ واملادة هي األخرى ال تصلح ألن تكون موجد ًة للعامل ،إذ املادة

هي نفسها أمر غري مستقل ،حيتاج يف وجوده إىل موجود غريه وهو الصورة .فاملادة التي

معني لتخرج بالطريقة التي
يتكون منها هذا العامل هي عبارة عن عنارص مرتكبة بشكل َّ
هي عليها اآلن .فهذه العنارص كان من املمكن أن تتكون بطريقة خمتلفة تؤدي إىل كون

تكونت عىل هيئة معينة .هذه اهليئة هي نتيجة
مغاير للكون الذي نعيش فيه اآلن لكنها َّ

تصور املادة بصورة معينة ال تستقل املادة عنها ،وبالتايل ال تكون املادة صاحلة ألن تكون
ِّ

سبب وجود العامل ألهنا يف نفسها غري مستقلة حمتاجة إىل غريها يف وجودها .املادة هي أمر

تصورت بصورة مع َّينة ،فكيف يكون هذا األمر السلبي ً
فاعال؟
سلبي قابل للوجود إن َّ

وقول كانط أن العلية هي أمر خيتلقه الذهن يف حماولة فهمه للمحسوسات غري

مقبول عند الشيخ مصطفى صربي ،وذلك لعدة أسباب .منها أننا نتأثر بموجودات بغري
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إرادتنا .فهناك أمور حتصل لنا ونحن ال نريدها أن حتصل ،وأمور نريدها أن حتصل لنا

لكنها ال حتصل ،وذلك ألننا ال نتحكم يف ذلك لكن لكون هناك أمور مستقلة عنا تؤثر
فينا ،تكون علة إلحساسنا وبالتايل تكون ً
دليال عىل مبدأ العلية .كذلك إدراكنا للعلية

هو يف حقيقته إدراك .هذا اإلدراك هو من مقولة االنفعال وهي من األعراض النسبية
التي يلزم من تصور أحد طرفيها تصور طرف آخر .بمعنى أننا إذا تصورنا رِ
مدركًا وهو
دركًا وهو يف هذه احلالة سبب إدراكنا
اإلنسان ،جيب أن نتصور ونتأكد من وجود ُم َ
للسببية.

خامتة :
عاجزا أمام الفلسفة الغربية .فالشيخ مصطفى
بذلك يتضح أن علم الكالم مل يقف
ً
من العلامء الذين نظروا يف الفلسفة الغربية وبحثوا عن أصول اخلالف بني احلداثيني وبني
علامء اإلسالم وهي أصول ترجع إىل الفلسفة .الشيخ مصطفى مل ينشغل بجزئيات اخلالف
مع املثقفني املعارصين له لكنه ذهب ليناقش األفكار التي أدت باملثقفني املعارصين إىل
ما ذهبوا إليه من املفاهيم الدينية .لذلك ملا يقول له أحد املعارصين :ال دليل عىل وجود
اإلله ،يستطيع الشيخ مصطفى صربي أن يقول :هذا مبني عىل كالم كانط ،وأنا ال أتبع
كالم أحد إال إن أقنعني دليله ،فإن رأيت دليله وأدركت ضعفه وسجلت اعرتايض عليه،
ملز ًما بقبول كالمه .بل يصبح من يعتنق كالم كانط هو امللزم بدلييل العقيل الذي
ال أكون َ
قدمته عىل وجود خالق هلذا الكون.
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هذا النقاش يدعونا إىل إعادة النظر يف علم الكالم ويف فلسفة احلداثة ،والغوص يف
نقاشات كليهام حتى نعرف أصول األفكار التي ُت َقدَّ م لنا يف العامل ،ونكون عىل بصرية،
ونكون أتبا ًعا للحقيقة ال أتبا ًعا ألشخاص معينني ،وهبذا يكون االستقالل الفكري.
فاجلمود ال يقترص عىل بعض املفكرين املتدينني فحسب ،بل هو موجود بكثرة عند من
ينسب نفسه للحداثة والتنوير ،ألنه يتبع كالمهم ويأخذه كمس َّلم دون أن يعرضه عىل
العقل.
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