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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (كتب ابن تيمية) صول إلى العمم المأمول البن سعديطريق الو 
 (151-151 القواعد) والنقل العقل التأسيس، -11

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

  :أما بعد ،من ال نبي بعدهة والسالم عمى والصال ،الحمد هلل
 .من رد الشيخ عمى تأسيس الرازي: -رحمو اهلل-المؤلف الميم اغفر لشيخنا ولنا ولمحاضرين، قال ف

وأشرف المعارف  ،ستغنى بو في أعظم المطالبألم يكن في آثار األنبياء والمرسمين ما يُ : -رحمو اهلل-قال 
 فية الثابتة بالعقل والدين؟ يالذين انتقموا عن الحن ،لة الصابئينعن معمم المبد   روىعما يُ 

 مى رسول اهلل، أما بعد:الحمد هلل، والصالة والسالم ع
بيان تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيم " :عمى ىذا الكتاب الذي ىو اً فذكرت في نياية الدرس الماضي كالم

ىذا  ،اب وسبب تأليفوالكت وكذا تحدثت عن ،ذا الكتاب رد عميووأن ى ،الذي ىو نقض لتأسيس الرازي "الكالمية
 .ختصارشيء من التصرف واالب -رحمو اهلل-نقمو الشيخ عبد الرحمن  ىنا الذي ذكره

روى عن عما يُ وأشرف المعارف  ،ى بو في أعظم المطالبنستغألم يكن في آثار األنبياء والمرسمين ما يُ  :يقول
بن اىذا الكالم يرد بو شيخ اإلسالم  ،فية الثابتة بالعقل والدينيالذين انتقموا عن الحن ،الصابئين لةمعمم المبد  

ليس في كتابو طا سطارِ أ :طو الذي يقال لوسْ عن أرَ في كتابو المشار إليو  نقلا عمى الرازي لمّ  -اهلل رحمو-تيمية 
نحن و  ،..أرسطو يقول بأن من أراد أن يشرع في المعارف اإلليية ،-كتاب أرسطو في اإللييات-في اإللييات 

 ويمحق بو بذلك وما يحتفّ  ،ومن عموميم الرياضيات ،فيم من عموميم اإللييات ،عرفنا أن عموم الفالسفة تنقسم
 ،وأن كالميم في الطبيعيات فيو غمط كثير ،من عموميم الطب أيضاً وكذلك  ،وما يسمى بالطبيعيات ،كاليندسة

والسبب في ذلك أن اإللييات ىي  ،في اإلليياتولكنيم أضل الناس  ،فعموميم متفاوتة ،وفيو كثير جيد صحيح
ىناك أشياء تدركيا العقول مما يتصل  ،نما يعرف عن طريق الوحي في الجممةإمثل ىذا و  ،ما يتصل بالغيبم

أدرك  نْ وا   ،في ىذا الباب مدارىا عمى الوحين التفاصيل إ إذ ،ولكن العمدة في ىذا الباب عمى الوحي ،باإللييات
الرازي من  ما نقمو عنوفيطو فيو يرد عمى أرس ،ولكن ذلك ال يفي بالمطموب ،العقل أشياء مما يتصل بيذا الباب

 .نسأل اهلل العافية- ،ليية فميستحدث لنفسو فطرة أخرىأراد أن يشرع في المعارف اإل أن من
 ،يرد عمى ىؤالء -رحمو اهلل-بن تيمية افشيخ اإلسالم  ،لوالرازي ينقل ىذا الكالم عمى سبيل اإلقرار والتسميم ف

أن ينتقل  اإلنسان بل أسيل من ىذا لو أراد ؟يستحدث فطرة أخرىطيع اإلنسان أن كيف يست :يرد عمييم ويقول
مر صعب في فمزاولة الطباع أ ،األول لى طبعويرجع إنو عما قريب مفة فإكتم إلى طباع أخرى واعبمن ط

كيف ينسمخ اإلنسان من فطرتو ثم بعد ذلك ينظر  ،الناس عمييا -عز وجل-ي فطر اهلل النفوس فكيف بالفطر الت
 .!؟ليياتفي باب اإل
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نما يقصد بذلك أن النظر في اإللييات يختمف إ وكذا الرازي حينما تابعو ،وأرسطو حينما يقول مثل ىذا الكالم
وما  ،عينيوب وما شاىده ،في بيئتو ما عيده ،يراىا أمامو ةفي األمور التي ىي متشخص في النظر هعن معيود
  .فعالم اإللييات عالم آخر، إلى ذلك

ن ذلك فإ ،اإلليياتفي منظر لاألمور المحسوسة ىذه ال تصمح  التي عيد فييا فطرتوبوالنظر  فطرتون فإ :يقول
 ،شاىد من المحسوس ال يقيس الخالق عمى المخموق باعتبار ما :نقول ،وال ىذا ،ال ىذا :نحن نقول ،سيؤثر عميو

واهلل  ،ك كنور العين مع ضوء الشمسونور الوحي فذلنور الفطرة  جتمعاحصل معيا نور الوحي  نما الفطرة إذاا  و 
 .(ٔ)((كل مولود يولد عمى الفطرة)) ،فطر العباد قد -عز وجل-

اإلنسان من  فال يمكن أن ينسمخ ،ا ىو معموموما إلى ذلك مم -سبحانو وتعالى-فطرىم عمى اإلقرار بالمعبود 
الوحي حصل بذلك من ألوان اليدايات  ورنفإذا وجد معيا  ،ل القابلىذه الفطرة ىي المح :ولكن يقال ،رةىذه الفط

 لذي نقمووكالم الرازي ا ،فيذا الوجو الذي يذكره شيخ اإلسالم ىنا يرد فيو عمى كالم أرسطو ،ما ال يقادر قدره
 .ىذا الرد عنو ىو الوجو الثامن في

وبعض المعاصرين بعض الناس في العموم الطبيعية يسمونو  ،ليسطا أرسطاو أ ،سطاأرِ  :قال لويطو سْ أرَ 
 ".لعب بواأعجمي ف" :القاعدة عند أىل العممو  ،طوسْ والمعروف عند أىل العمم أرَ  ،طوسْ أرِ 

لعرب ال تتقيد في نطق األسماء ا نإ :الشاطبي وأمثال ىؤالءو  -رحمو اهلل-قتيبة  ويقصدون بذلك كما يقول أب
وال تحاكييم في  ،ال تتقيد بيا عمى طريقة األعاجم ،أو غير ذلك ،أو األمكنة ،أسماء األشخاصعجمية األ
 مانا  و  ،معربلمعيود  يذا ليس بطريقف ،يموي لسانو بالعجمة ،األعجمية ةكنملاظيم بحروفيا فضاًل عن ألفا

يبتسم  أنا ذكرت ىذا ألني رأيت البعض ،معيا يتصرفون باألسماء األعجمية بحسب فطرتيم المغوية فتنسجم
 ".لعب بواأعجمي ف" ،سةفي المدر  عمى ما سمع من معممو خطأ بناء طو فيظن أنوسْ أرَ  :أقول عندما

 ،وىكذا في النطق باألسماء ،لنحاكي األعاجم بذلك ؛نموي ألسنتنا حينما نتحدث المغات األعجمية نفال حاجة أل
نطق بيا بحسب ما يتناسب مع اتويتر ال :أو تقول ،طريقةب نترنت ما يحتاج أن تأتي بيااإل :حينما تقول مثالً 

   .إذا ما أمكن الترجمة في ىذا ،الفطرة المغوية عند العرب
ىذه فائدة في النطق  ،محات األعجميةطا يتعطاىا الناس من األلفاظ والمصمأشياء كثيرة مفي  مثل ذلكوقل 

 .باأللفاظ األعجمية من األعالم وغيرىا
ستغنى بو في أعظم ألم يكن في آثار األنبياء والمرسمين ما يُ  :يرد عمى الرازي شاىد أن شيخ اإلسالمالف

  .؟لمن ىو المعمم المبد   ،لة الصابئينروى عن معمم المبد  وأشرف المعارف عما يُ  ،المطالب
ستاذ الطريقة المعروفة وىو شيخ أو أ ،يو أرسطو عندىمفاألول  إذا رأيت المعمم ،المعمم األولأرسطو يسمونو 

 التالميذ ويمقنيم مثل ىذه السفسطة حولو ييمشي ويمشألنو قيل ليم ذلك  ،ائين من الفالسفةطريقة المشّ ب
  .أفالطون لو مدرستو المعروفةو  ،لو مدرستو المعروفةو  ،طريقة أرسطوائين ميت بطريقة المشّ سُ  ،والفمسفة

                                                           

(، ومسمم، كتاب القدر، باب معنى كل مولود ٖ٘ٛٔأخرجو البخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أوالد المشركين، برقم ) - ٔ
 (.ٕٛ٘ٙأطفال الكفار وأطفال المسممين، برقم ) يولد عمى الفطرة وحكم موت



3 
 

 .(ٕ)"الحنيفية الثابتة بالعقل والدين الصابئين الذين انتقموا عن لةمعمم المبد  عن " :فيقول شيخ اإلسالم
منيم من كانوا عمى زاء الطوائف إ :والصابئة يقال ،-عمييم الصالة والسالم-نبياء بمعنى أن ىؤالء بدلوا دين األ

 َىاُدوا َوال ِذينَ  آَمُنوا ال ِذينَ  ِإن  }: فييم -عز وجل-وىم الذين قال اهلل  ،الحنيفية وعمى الفطرة وعمى التوحيد
اِبِئينَ    ،؟ماذا قال عنيم ؟ماذا قال في حكميم ،[ٚٔ:الحج] {َأْشَرُكوا َوال ِذينَ  َواْلَمُجوَس  َوالن َصاَرى َوالص 

ذكر  ،وال حكم بنجاة ،ألحد منيم ةفميس فيو تزكي ،في الحكم ىذا ،[ٚٔ:الحج] {اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َبْيَنُيمْ  َيْفِصلُ  الم وَ  ِإن  }
ي ذكر تلالكن في اآلية األخرى  ،ذكر الطوائف سياقىذا في  ،ذكر الطوائفف ،وذكر المشركين ،معيم المجوس
اِبِئينَ  َوالن َصاَرى َىاُدوا َوال ِذينَ  آَمُنوا ال ِذينَ  ِإن  }: ةفييا الصابئ  َصاِلًحا َوَعِملَ  اْْلِخرِ  َواْلَيْومِ  ِبالم وِ  آَمنَ  َمنْ  َوالص 

 {َرب ِيمْ  ِعْندَ  َأْجُرُىمْ  َفَمُيمْ } بقولو: كم ليمحف ،[ٕٙ:البقرة] {َيْحَزُنونَ  ُىمْ  َواَل  َعَمْيِيمْ  َخْوفٌ  َواَل  َرب ِيمْ  ِعْندَ  َأْجُرُىمْ  َفَمُيمْ 
فيناك في الحكم بين  ،يذا غير المقام األول الذي ذكر فيو المجوس والمشركينف ،ىنا في الثواب ،[ٕٙ:البقرة]

ولكن حينما  ،توحيدالصابئة المذكورة في ىذه اآلية عمى الفدل ذلك عمى أن ىذه الفئة  ،زاءوىنا في الج ،الطوائف
ألن الصابئة  ؛التوحيد كان عمى راد منأن الممقام  في كل اً دائمن ذلك ال يعني بالضرورة الصابئة فإ :يقال

بن تيمية اكما يشير شيخ اإلسالم  ،وخرجوا عنو ،عمى قوم بدلوا دين األنبياء أيضاً طمق تو  ،تطمق عمى ىذه الفئة
   .صحيح إلى ىذه الضالالت والفمسفاتإلى أرسطو ومن معو أنيم خرجوا عن الدين ال -رحمو اهلل-

الشيرستاني وغيره أن من كتاب كما في  حلنالممل والتجدون في كتب األديان و ذكرون و ي وبعض أىل العمم
 .وىم مشركون ،ئةالصاب :يقال ليا أيضاً واليوم يوجد في العراق طائفة  ،الصابئة :ليا طائفة يقالارى النص

 ،-عز وجل-ويعبدونيا من دون اهلل  ،يعظمون الكواكب -صمى اهلل عميو وسمم-براىيم والذين أتى عمييم إ
وكانوا يعبدون  ،ىؤالء من الصابئة ،اآليات ،[ٙٚ:األنعام] {َرب ي َىَذا َقالَ  َكْوَكًبا رََأى}: وناظرىم المناظرة المعروفة

   .ليس دائماً  الصابئة قوم يعبدون الكواكب لكنووىذا ىو المشيور أن  ،الكواكب
وما جاء بو األنبياء ما  -صمى اهلل عميو وسمم-ما جاء بو النبي في ألم يكن :فالمقصود أن شيخ اإلسالم يقول

ما بقي  ،وانتقموا إلى ىذه الضالالت والفمسفات ،الذين بدلوا دين األنبياء ،المبدلة ،يغني عن كالم ىؤالء الصابئة
ن فاقد الشيء ال فإ ،الضالل اإال أن نأخذ مثل ىذعمينا أن نعرف المطالب الكبرى التي تتحصل بيا النجاة 

كيف الرازي يقول  :ستغربيل و اقي قد ،عمى الرازي بو يردالذ بن تيمية اىذا معنى كالم شيخ اإلسالم  ،يعطيو
  .؟دث لنفسو فطرة جديدة حتى يصح نظره في اإلليياتحْ وأنو يُ  ؟وكيف ينقل مثل ىذا الباطل ؟مثل ىذا الكالم

 :كانوا يقولون مباشرة -عمييم الصالة والسالم-بينما الرسل  ،من أبطل الباطل ىو أيضاً ثم  ،عن ىؤالء ناقلٌ 
وشيخ اإلسالم  ،فيترك ىذا جميعًا ويكون الرازي بيذه المثابة ،[٘ٙ:األعراف] {َغْيُرهُ  ِإَلوٍ  ِمنْ  َلُكمْ  َما الم وَ  اْعُبُدوا}

ى أن أفر  ،ينقمون عن غيرىم ة،مجرد نقمىم نما إىؤالء  ثم رأى أن ،ى الحمويةكان قد رد عمى من رد عمى الفتو 
 ،أن يكسره كعادتو -رحمو اهلل-والمقدم ىو الرازي فأراد  موالمعظم فيي ،الرأس الذي يرجعون إليو وأن كبير ىؤالء

 ."بيان تمبيس الجيمية" :وىو ،فألف ىذا الكتاب العظيم

                                                           

 (.ٛ٘ٗ/ ٕبيان تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيم الكالمية ) - ٕ
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في العمم اإلليي أنيم من أقل الناس نصيبًا  وخبروا كالم أرسطو وذويلذين وقد عمم جميع ا: -رحمو اهلل-قال 
وىذا يعرفو كل  ،كثير الضالل عظيم المشقة -مع قمتو-وىو  ،وأكثر اضطرابًا وضالالً  ،في معرفة العمم اإلليي

 .؟ه الحالم ىؤالء في العمم اإلليي وحاليم ىذستدل بكالفكيف يُ  ،من لو نظر صحيح في العموم اإلليية
 نلرد عمى كممة الرازي فيما نقل عىذا في الوجو الرابع في ا ،وذكر عموميم ،وعةن ىؤالء عندىم عموم متنأيعني 
من فيو لما ذكر عموميم الرياضية وعموميم  ،وىذا ىو الوجو الرابع ،الكالم السابق ىو الوجو الثامن ،أرسطو
ولكنيم أضل  ،أشياء غير صحيحة أيضاً  وفييا ،صحيحةكثيرة ىذه عموم فييا أشياء  :قال ،وما إلى ذلك ،الطب

 .الناس في اإللييات
ما عندىم من عموم  وأأسليس ذلك ب يعني ؟!ناس فيوكيف يؤخذ منيم مثل ىذا في باب ىم أضل ال :ثم يقول

 ،ضطراب والتناقض والصعوبةيؤخذ كالم ىؤالء مع ما فيو من االثم  ،فحسب بل ىم أضل الناس في ىذا الباب
  .(ٖ)"كمحم جمل غث عمى جبل وعر" :فيو كما يقول شيخ اإلسالم

ذا قرأ فيو اإلنسان ،ليس فيو كبير فائدة ،قميل النوال أيضاً وىو  ،فمثل ىذا الكالم صعب المنال ونظر فيو  ،وا 
 ثم إذا ،كأنيم يتحدثون بمغة أخرى ،فيميحتاج إلى دراسة المصطمحات حتى يو  ،وجده في غاية التعقيد والصعوبة

فكيف يتجشم  ،مع ما فييا من الباطل الكثير ،في غاية الضعف اني وجدتيا ضحمةما تحتو من المعإلى  تنظر 
 -عمييم الصالة والسالم-ن األنبياء ويترك ما جاء ع ،ما فيو من الباطل ثم ،مثل ىذا مع ما فيو من الوعورة

 َواَل  َيَدْيوِ  َبْينِ  ِمنْ  اْلَباِطلُ  َيْأِتيوِ  اَل }: ائق الثابتةوالحق ،إضافة إلى البراىين الساطعة ،وموافقة الفطر ،وفيو اليسر
: يشترك فيو سائر األفراد ،ما كان ميسورًا مبذواًل لكل أحدفي ونالكثيرين يزىد ولكنّ ، [ٕٗ:فصمت] ؟{َخْمِفوِ  ِمنْ 
ن كانوا يتفاضمون في غوصيم وما حصموه وضبطوه من وا  ، [ٚٔ:القمر] {ُمد ِكرٍ  ِمنْ  َفَيلْ  ِلمذ ْكرِ  اْلُقْرآنَ  َيس ْرَنا َوَلَقدْ }

وىذا ذكره شيخ اإلسالم  ،لينفرد ويتميز ؛فيتجشم بعض الناس الطريق الوعر ،كل أحدلر و يسم لكنو ،عموم الوحي
 مفي الرد عمى بعضي أيضاً  قد يتجشم أنو -رحمو اهلل-وسيأتي في كالمو  ،في مواضع -رحمو اهلل-بن تيمية ا

مناقشة  ناقشوتيعني ال يريد أن  ،ال يقبل إال ىذا الطريق في المناظرةمن  ألن من الناس ؛ه المسالك الصعبةبيذ
 ،في مثل ىذه المضائق واألساليب الصعبة حتى يقبل يريد أن تدخل معو ،ال ،ةسيمة في قضايا بينو واضحة 

والعمل الصالح تجد أن  ،وأراد التميز بغير العمم الصحيح ،و مسحة من شذوذكان فيىذا بحال كل من  ْر واعتبِ 
نما يقيس إ يناقشو نوم ،ظن أن تحتيا أشياءعبارات التي يُ الفيعبر ب ،ىذه الموثة لربما تقوده إلى مثل ىذه األمور

 ،إلى ذلك وما ،الجدلوالطرائق في  ،يو من مثل ىذه األلفاظومعرفتو بحسب ما يورد عم مناظرتو وعممو وعقمو
 ،من العموم العامة وليذا يعتبرون األدلة من الكتاب والسنة ،ميس عنده شيءفأما ىذا  ،يعتقد أن ىذا عنده عممف

 .واهلل المستعان
 ،وأنزل عمييم كتبو ،وبعث إلييم رسمو ،عمى الفطرة التي فطرىم عمييا واهلل خمق عباده: -رحمو اهلل-قال 

 ،وىؤالء الفالسفة بدلوا وغيروا فطرة اهلل وشرعتو ،فصالح العباد وقواميم بالفطرة المكممة بالشرعة المنزلة
راداتيمفسدوا اعتقادات الناس وأ ،قو وأمرهخمْ  وأمروىم أن يتركوا الفطرة  ،قوليم وعمميم ،إدراكيم وحركاتيم ،وا 

                                                           

 (.ٚٛ٘/ ٚ(، ومجموع الفتاوى )ٔٚ/ ٘انظر: درء تعارض العقل والنقل ) - ٖ
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وأطال  ،المخالفة لمعقل والنقل، لك ويستبدلوا بو العموم الفمسفيةويمحوا من قموبيم ذ ،الربانية والعموم النبوية
 .األصل الخبيث ىذا في رد

 ةفطر  ،أرسطو بأن عميو أن يستحدث فطرة جديدة من الرد عمى قول الرازي نقاًل عنوىذا ىو الوجو السادس 
أن يعني الفالسفة يقرون بيذا  ،(ٗ)"متناعمن رديء األطماع شديد االمع إقرارىم أن نقل الطباع " :يقول ،أخرى

ىذا كالم  ،الى طباع أخرى أن ىذا أمر صعب جد  تنقل طباع إنسان من حال إ ،متناعنقل الطباع أمر شديد اال
فطرة الفكيف بنقل الناس من  ،ويقولون مثل ىذا الكالم ،والتربية ،والتيذيب ،عنون بجوانب السموكالفالسفة وىم يُ 

ثم ما حال ىؤالء الناس إذا انسمخوا من  ،؟!نحدث ليم فطرة أخرىأن  ،عمييا -عز وجل-التي فطرىم اهلل 
عون منو حتى فينخم ،خمقيم نذم عميو -عز وجل- اهلل طبعيمعي فطرتيم ونظروا بعيدًا عن الفطرة وىي نور طبْ 

   .ىذا أمر ال يتأتى بحال من األحوال ،من غير الوحي انورًا كسبي   امو يحصّ 
ىؤالء  ،دى الكاملاليُ  تسب من الوحي فذلك ىوكخر المالنور اآل والمطبوع الذي ىو الفطرة إذا صادف فيذا النور

 ،ممتنعىذا  ،ل اليدايةمن أجل أن يحصّ  ظممةوأن ينظر بنظرىم ىم الذي كمو يريدون أن ينخمع من فطرتو 
ال يمكن  ،فييا نور الفطرة ونور الوحي نطفأاداية بيذه الطرق المظممة التي صل إلى اليتو ال يمكن أن يُ  ،محال
وليذا كانوا أضل  ،عميو أن يسمك األسباب والطرق الصحيحة الموصمة إلييافمن أراد النتائج الصحيحة ف ىذا

فكيف  ،قضايا اإللييةوىي  ،عن الوحي في أىم الميمات وأن ينظروا بعيداً  ،أن ينخمعوا من فطرىم اأرادو  ،الناس
كما سيأتي يحاكمون إلييا وصارت قواعد  ،وا بيذه الضالالت التي تمقفيا المتكممونءفجا ،؟عمى ذلك نيتعرفو 

وبعضيم قد  ،أو يفوض تأدبًا معو ،يؤولما أن إوما خالفيا  ،بلفما وافقيا قُ  ،ليا جعموا الوحي تابعاً و  ،النصوص
المعطيات والقواعد  ما جاء بحسب ىذهلتوافق  ؛ولؤ ت :لكن من يتأدب يقول ،لرد والتكذيبعمى ايجترئ صراحة 

ليس ما نفيمو مما  قطعاً  ،قطعًا ليس ما يخالف عندىم لكنو ،أو تفوض إلى اهلل ال ندري ما المراد بيا ،العقمية
ال  ،بعضيم ىذا تأدبًا يقولو ،لعقميةقواطع اال يخالف وكميم -الل المعتزلة وليذا بعض الض   ،مبعضيم كالم فجفوا 
يعني النقل متيم وحكموا عميو  ،والحجة في المقاييس العقمية ،النقل تيمة :-نسأل اهلل العافية-كان يقول  -ضالل

ما من ،إما من جية الثبوت ،ال يفيد إال الظن بأنو ،حكام جائرةبأ وأورد عميو الرازي ما يسمى  ،جية الداللة وا 
  .ذلكشيئًا بعد  بقِ لم يُ و  ،-نسأل اهلل العافية- ،بالقوادح العشرة

القطع من  ويفيد اً ن كان متواتر فإ ،كخبر اآلحادن من جية الطريق الذي وصمنا يعني ما سمم من كونو يفيد الظ
ىذه  ألن ؛نقلمال حاجة ل مّ ومن ثَ  ،حتماالت العشرةوذكر اال ،الداللة والمعاني يحتمل من جية نوجية الثبوت فإ

يطمب بيا القطع  ألنو ؛ال تصمح وال تقر وال تثبت إال بالقواطع -عتقاداالقضايا -القضايا الكبرى في زعميم 
يد عندىم ألن ال يف ؛تركوا الوحي ،نقولمفتركوا ال ،والدالئل العقمية ،عموا القطع واليقين بطريق العقلوج ،واليقين

 ،نحرافواال ،ىذا الحال من الضالل فصاروا في ،ليةافال حاجة إليو في ىذه المطالب الع مّ ومن ثَ  ،إال الظن
و فطرت من استضاءت ،عند النظر فييا ظمم القمبيُ  ،بعيده عن الوحي ،عتقاد موحشةوصارت كتبيم في اال

                                                           

 (.ٓٚٗ/ ٕبيان تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيم الكالمية ) - ٗ
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يبعثو عمى حمد اهلل  اجد في قمبو باعثًا قوي  وي ،صفحتين من كتاب من تمك الكتب ال يستطيع أن يقرأ تواستنار 
 .وطريق أىل السنة والجماعة ،وىداه إلى الحق ،ىذا بووشكره أن جنّ 

  .من كتاب العقل والنقل: -رحمو اهلل-قال 
ىذا  ،اعشر مجمدً  أحد نحو طبع في ،تعارض العقل والنقل درءكتاب  ،ني بوواعتُ  ،ىذا الكتاب الذي ىو مطبوع

 .مثل ىذه الفوائد -رحمو اهلل- نقل منو الشيخ عبد الرحمنالكتاب ىو الذي ي
ا ردود يؤصل فييا نما  و  ،ردود لكنيا ردود ليست كالردود وأكثر كتب شيخ اإلسالم ىي ،ىو رد أيضاً وىذا الكتاب 

ال فإن الغالب في الردود أنيا وقتية ،النفع يذاب تجاءف ،راً اأصواًل كب  ال ولذلك ،وال يكاد ينتفع بيا ،وتذىب وا 
نما تكون ا  و  ،ولم يخرج بكبير طائل ،فيتالشى العمر ،إلى الردود اً مصروف ينصح طالب العمم أن يكون زمانو

مثل ردود شيخ لكن إذا كانت ردوده  ،وليس بمقصود لذاتو ،مقصود لغيره نوأما الرد فإ ،عنايتو بالتأصيل ابتداء
 ،تجد فييا من األصول والضوابط والعممردود شيخ اإلسالم ف ؟،ىذا ستطيعالذي يمن لكن  ،كاإلسالم فذا

 .فيذا فضل اهلل يؤتيو من يشاء ،يلمتأصللفت ابتداء حقيق ما ال تجده في الكتب التي أتالو 
إذا تعارض العقل  وىو أنىذا القانون  ،عمى القانون الكمي عند الرازي أيضاً ن ىذا الكتاب ىو رد أالحاصل ف

 تعارض ،ليل العقميتعارض الدليل السمعي والد ،تعارض السمع والعقل :يعبرون بعبارات أخرىأو كما  ،والنقل
 .القانون الكميأو  ،عندىم فيذا الدليل الكمي ،ةعبارات مقارب ،الدليل النقمي مع الدليل العقمي

يعني بطريق ما  ،ماا  ما و ا  ما و ا  و ما إفينا  -العقمي والدليل النقمي الدليل-إذا تعارض المعقول والمسموع  :لونيقو 
الكالم عمى طرق استخراج  ق تدرسونيا في أصول الفقو فيمن الطر  ةىذه طريق ،يسمى السبر والتقسيم العقميين

   .السبر والتقسيم ،في القياس عمةال
   .؟معنى السبر والتقسيمما 

 ون منو ال بأس أن أوضحوىذا دليل تستفيد ،ماا  ما و ا  ما و ا  ما و إ حصر األوصاف ؟والتقسيم ،ختبارالسبر يعني اال
 نتناقش الموقف من الحضارة الغربيةو حينما نتناظر  مثالً  نحن يعني ،في القانون الكمي كالمو ىنا وضحأحتى 

ما أن نقبل رديئيا ا  و  ،حموىا ومرىاما أن نردىا بطيبيا ورديئيا ا  و  ،ائييبطيبيا ورد ،ما أن نقبميا بحموىا ومرىاإ
حصر  ويشترط في ،ختباريعني اال ،ىذا يسمى السبر ،د رديئياما أن نقبل صالحيا ونر ا  و  ،ونرد صالحيا

يأتي إنسان  التكون ىذه فقط حتى  البد أن ، تقصر في الحصرال ،وصف خامسبأتي أحد  يال ،األوصاف
أما  :نقول ،ختباراال أبديذه األوصاف حاصرة فعندئذ كانت ى فإذا ،ما ذكرتو غير ىذاوصف  ىناك ،ال :ويقول

أما  ،العاقل وال يقبمو ،غير صحيحفأما رد الحمو والمر  ،عاقلول بو الوال يق ،قبول الحمو والمر فيذا غير صحيح
 .؟ةوصاف األربعما الذي بقي من األ ،أيضاً  قبول المر وترك الصحيح فيذا ال يقول بو عاقل

 موقف من الحضارة الغربية بطريقال :فنقول ،الوصف األخير أن نقبل الصحيح ونرد الفاسد ىذا ىو الصحيح
واألصل التقسيم  ،اججحتاالستدالل و الاىذه طريقة ب ،اسدن أن نقبل الصحيح ونرد الفيالسبر والتقسيم العقمي

 ،وأما الثاني فكذا ،أما األول فكذا ،ختبارعمييا باال تكرّ ما كذا ثم ا  و  ،ما كذاوا   ،كذا ماإىو  يعني التقسيم ،والسبر
 ؛شرف وىو االختبارلكن قدموا األ ،تقسيم والسبرال :كذاىا فأصمي ،ختبارىذا اال ،بقي الرابع ،الثالث فكذاأما و 

إذا تعارض الدليل العقمي  :فالرازي في قانونو الكمي ىذا يقول ،السبر والتقسيم :فقالوا ،يحصل بو النتيجة ألنو
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أو أن نقبل  ،أو أن نقبل العقمي دون السمعي ،أو أن نردىما ،ما أن نأخذ بيماإف إذا تناقضا والدليل النقمي
 ؛أما رد الجميع فيذا غير ممكن :فيقول ،ختبارثم يرجع إلييا باال ،عة ما في خامسىذه أرب ،السمعي دون العقمي

  .صحيح حال التعارضال ىو البد من واحد أن يكون ،ألن النقيضين ال يجتمعان وال يرتفعان
في محل  ،في وقت واحد ة،لحظة واحدفي ليل نيار اآلن  نحن :نقول أنيمكن  الن، فانقيضلميل والنيار اف

نحن  :تقول في وقت واحد لكن في محل واحد ،في جية والنيار في جية يلمال مكن عمى الكرة األرضيةم ،واحد
ما ليل  إما ،ال يمكن ،اجتمع الميل والنيار ،ناآلليل نيار    .نياروا 

بالنفي ال حي وال ميت يعني يرتفعان  ىل ،ال يجتمعان ،؟يجتمعان ،فالن حي ميت :تقول ،والموتالحياة وكذا 
 .  ؟ال ليل وال نيار :أو نقول ؟حقيقة

وال يرتفعان بالنفي البد من وجود  ،في وقت واحديعني في محل واحد  ،النقيضان ال يجتمعانف ،ىذا ال يمكن
 ،ىذا كالم الرازي ،حال التناقضوالنقمي وال نقبل الدليل العقمي  ،فما نستطيع أن نرد الدليل العقمي والنقمي ،واحد
ىل نرد الدليل العقمي ونبقي  ،البد من أحدىما ،وال نستطيع أن نرفع النقيضين معاً  ، نقبل النقيضين معاً ال

وىو أن النقل  ،ة عندهيلشب ؛نستطيع أن نرد الدليل العقمي ونبقي السمعي ال :الرازي يقول ،؟أو العكس ،السمعي
المقدمة  ، فيذهخرهآصحة الوحي والنبوة إلى  ،يعني قللنصحة ا ،عن طريق العقل عرفنا ذلك ،ثبت عنده بالعقل
     .؟ما الحل نإذ ،التي بنى عمييا

ننا نقبل عند التعارض فإ ،ونو القانون الكميىذا يسم ،ونترك الدليل السمعي ،قبل الدليل العقميالحل أننا ن :قال
حدى األخوات إ :مثل ،ومقدماتو فاسدة أصالً  ،وىو باطل ،الدليل العقمي ونرد الدليل السمعي ىذا كالم الرازي

ب وتتشقق بينما المساجد  تتخر الالكنائس  ماذال ؟رسالة جوال ىل ىي صحيحة أو ال :تقول ،سألت البارحة
  .؟تتشقق
 {الم وِ  َخْشَيةِ  ِمنْ  ُمَتَصد ًعا َخاِشًعا َلرََأْيَتوُ  َجَبلٍ  َعَمى اْلُقْرآنَ  َىَذا َأْنَزْلَنا َلوْ } :بكل ىدوء ولئالشيخ المس فقال

فال  أما الكنائس فتحضرىا الشياطين وال يقرأ فييا كالم اهلل ،فتتشقق ا القرآنيقرأ فييفيذه المساجد ، [ٕٔ:الحشر]
 .تتشقق
وال فرق بين  ،تتشقق وتتيدمألن الكنائس  ،ألنيا مبنية عمى أساس غمط ؛والمسألة غمط أصالً  ،غمطالجواب فيذا 

ومن  ،ب؟ن الكنائس ال تتشقق وال تتخر إ :قالفمن  ،إال بجودة البناء فقط والكنائس من ىذه الحيثية المساجد
ما الذي  ،أنو ال يجدد -ور العبادةد-ئسيم ومعابدىم شروط المسممين عمى أىل الذمة أن ما يخرب من كنا

  .؟يجعمو يخرب
عن  وانقباضيم الناسنجفال ا لظوفي  ،ج في األزمة االقتصاديةحر  واآلن يُ  ،كنائسمبت من قُ  اىذا أني ذكرتُ 

فضائح  ،-نسأل اهلل العافية- ،ةكل يوم تطمع فضائح جديد ،ونءدور العبادة بعد فضائح القساوسة التي تقر 
 ،بيعلم تعرض فصارت يا يأتونال واصار  ،الكنائسجفل الناس عن ىذه نافالشاىد  ،فجور ،لألخالق منافية

   .ول إلى مساجد أحياناً المسممون وتحفيشترييا 
 فمثل ىذا اآلن كالم ،و غير صحيحةتقدمثم يأتي الجواب بناء عمى سؤال أصاًل م ،ن السؤال غمطأالمقصود 

أصاًل ال يحصل  الباطمة ومن أعظميا وأوضحيا أنو من ىذه المقدمات ،الرازي مبني عمى مقدمات باطمة
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 ،ألن النقل حق إذا ثبت ؛ال يمكن ،ال يتأتى أبداً  اىذ ،ىذه المقدمة غير صحيحة ،التناقض بين العقل والنقل
يذا القيد وىذه العقول الصحيحة ب ،فالوحي من عند اهلل حق ،ال يمكن التناقض نوصحيحًا فعاًل فإ والعقل إذا كان

أن يتناقض ىذا مستحيل  ،ال يمكن ،ال يمكن أن يتناقض حق وحق أبداً  ،ال يمكن أن تناقض الحق -الصحيحة-
لو  اأو يكون صحيحً  ،-ميالدليل النق-يكون الدليل غير صحيح  لكن ممكن ،دليالن كالىما حق من كل وجو

لكن حينما يكون ثابتًا ال  ،حتماالت ممكناالو أحد األوجو أو أحد احتماالت فيذا يناقض عمى أحد المعاني أ
يذا ال فمناقضة واضحة  ثم يأتي دليل عقمي صحيح يناقضو ،صريحًا في داللتو أيضاً ويكون  ،طعن في ثبوتوم

فيذا  ،"تعارض العقل والنقل "درءيعني دفع  " درءتعارض "درء :سمى الكتاب وليذا ؛فيذه المقدمة باطمة ،يمكن
ال يمكن أن  ،دفع تعارض العقل والنقل :وىو في تحقيق ىذا األصل الكبير ،اعشر مجمدً  حدأ الكتاب في

- ليل غير صحيحد ما أن يكون الخمل في العقل أنوإ ،يتعارض دليالن أحدىما عقمي والثاني نقمي من كل وجو
أن يكون ما ا  و  ،ما بني عمى نظر صحيح ،ليس بنظر صحيح ،بعقل صحيح ليس ،-معين يعنيالدليل الىذا 

  .ال يمكن إال ىذا ،النقل غير صحيح أو غير صريح
 ،وما بني عميو ،مياألصل فيمت القانون الكىذا لكنك إذا فيمت  ،أتي مزيد من التفصيل من ىذه القضيةيوس

ن التعبير الصحيح إ :دائمًا نقول ذلكلو  تصور ىذه القضيةتيحتاج أن ف ،أصمووما يمكن أن ينقض بو أساسو و 
ألن الدالئل  ؛ال ،إذا تقابل الدليل العقمي مع الدليل الشرعي : نقولال ،والدليل النقمي ،عقميالدليل ال :أن يقال

مثال حن اآلن في القضايا التي يدركيا العقل لو جئنا نثبت نيعني  ،أدلة الشرع من جممةالعقمية الصحيحة ىي 
األدلة عمى  :العقل فنقول ىذا مما يدركو ،ممكن ،؟ممكن ،بالعقل -عز وجل-أو نثبت عمو اهلل  ،المعاد بالعقل

األدلة  :منيا ،أوجو عدة من العمو أثبتو ثباتإمجمد في  "معمي الغفارالعمو ل" و:الذىبي في كتاب فعل العمو كما
في  ،قمبو إال وجد فييا اهلل  :ما قال قائل ،دليل الفطرةب أيضاً ونثبت العمو  :ونقول ،لسنةالنقمية من الكتاب وا

 ،والعقل ،والفطرة ،فنحتج بالنقل ،العقمي أيضاً والدليل  ،يا اهلل ،العمو يعني ةجي ،داخمو طمبًا لمعموفي  ،نفسو
والدليل العقمي فيما أدلة  ،فطرةأما دليل ال ،فصار عندنا األصل ىو الدليل النقمي ،عائد إلى النقل ألنو ؛اإلجماعو 

ن كان  ،الدليل الشرعي والدليل العقمي : نقولالوليذا  ،وىي من ضمن األدلة الشرعية ،ثانوية لكنيا معتبرة وا 
 نقابل العقمي ال ،دل عمى ذلك العقل والنقل :قيق أن نقولولكن الد ،العبارةبعض أىل العمم يتجوزون في 

    .اىذا ميم جد   ،ألن العقمي من جممة الشرعي ؛بالشرعي
 الرازي ومن شايعو :المتكممين مثل ألنيم يفترضون أعني ؟لماذا ضو من أساسووىذا نق ،فيذا كالم الرازي

وعندىم مقدمة فاسدة افترضوا فييا إمكان أو وجود  ،عندىم ىذا األساس ،يفترضون التعارض بين العقل والنقل
والدليل العقمي ال  ،ىذه المقدمة باطمة :نحن نقول ،عمى ذلك تعارض بين العقل والنقل فجاءوا بيذا القانون بناءً 

  .ال تناقض بين ىذه الدالئلو  ،عمى الحق يدل ذلك فكل مّ ومن ثَ  ،يعارض الدليل النقمي
ىو و -القانون الكمي عند الرازي و  ،القانون الكميفي ابن تيمية فيذا كالم الرازي الذي يرد عميو شيخ اإلسالم 

 ،كان في األندلسوقد  ،عربي لما جاء إليوالأبو بكر بن  الغزالي الذي قال عنو :فقو عميو مثلايو  -المقدم فييم
 وفعالً  ،مح عمى أبيو أن يأتي إلى المشرق من أجل أن يمقى الغزاليوكان يُ  ،عمى زيارة المشرق اوجاء وكان متميفً 

جاء إلى المشرق برحمة الحج وقضى فييا مدة طويمة  ،بمغ العشرين، لم يجاء في رحمتو المشيورة وىو صغير
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 ،وأخذ عنو ،سمع منوو بالغزالي والتقى  ،عربيالألبي بكر بن  "قانون التأويل" و:كتاب في كمامن سنتين  اقريبً 
 لكنّ  ،ما استطاع التخمص "،دخل في بطن الفمسفة ولم يستطع الخروج منيا" :وقال ،نحراف عندهوأدرك ىذا اال

وضع لو قانونًا خالف ف ،المتكممين فأصابو ما أصابو من لوثة ،ما حصل لمغزاليبن العربي لم يعتبر ب بكر اأب
 ،الغزاليعميو  وفصار عندنا قانون الرازي الذي تابع ،رازي في ىذا البابعمى طريقة الكان فيو الغزالي الذي 

كميم يدعون أنيم أصحاب عقول ف، لو قانون في مثل ىذه القضية قالنياوكذلك الب ،بن العربياون وقان
  .ؤالء كبارىمىو  ،ويختمفون
 ؟الم اإلسالمينتشرت المذاىب الكالمية في العكيف ا :ولمفائدة

أول من جاء بيذه و  ،عمى عقيدة السمف الصالح ،ندلس عمى عقيدة أىل السنة والجماعةكان أىل المغرب واأل 
ىو  أيضاً و  ،ى بعض عقائد المتكممينتبنّ  ،القرن الخامس اليجريكان في و  ،كان في مكة ،العقائد أبو ذر اليروي

 ،حج والعمرة فيمقونوملمكة لى إفكان الناس يأتون  ،المشيورين جد  وىو أحد رواة البخاري ا ،مشتغل بالحديث
  .ندلسالمية إلى بالد المسممين بالد األفيأخذون عنو فحمموا شيئًا من المذاىب الك

 ،يعتبر في طبقة أبي بكر بن العربيوىو  ،وليد الباجيالعمى عقيدة السمف حتى جاء أبو  وبالد المغرب كانت
وكان طرحًا جديدًا ال عيد  ،ندلساألرجع إلى بالد المغرب و فأخذ شيئًا من المذاىب الكالمية و  ،كميم من المالكية

 فجاء في رحمتو ،أخذ من المصدري ،حيث أخذ من يأخذوأراد أن  ،العربي أعجبوبن مما رآه أبو بكر ف ،مناس بول
مية شرت المذاىب الكالانت مّ ومن ثَ  ،"قانون التأويل"وعمل  ،هخر آإلى  ...وأخذ من الغزالي ،ىذه التي أشرت إلييا

ال  ،كان عمى يد ىؤالء ،من بالد األندلس اوما يميي ،في بالد المغرب فما  ،كانوا كميم عمى عقيدة السمففقد وا 
 .وحصل ما حصل ،ابن تومرتزال ىذا ينتشر فييم حتى جاء فيما بعد 

كيف  أيضاً لكن  ،ىذه مقدمة غير صحيحةولكن  ي،سالماإل األشاعرة ىم أكثر العالم :ولقيبعض الناس 
  .؟انتشرت األشعرية والمذاىب الكالمية

نما يستبين ا  و  ،فيو من العفن إال بعد حينما وقد ال يظير  ،بريق والشيء الجديد يكون لو ،بيذه الطريقةانتشرت 
 أما الذين لم يكن ليم ،-صمى اهلل عميو وسمم-جاء بو الرسول  بصائر ممن ليم تحقيق بالمنقول مماىل الأل ذلك

لربما اشتغال بكالم الناس من كتب الفقو مثاًل عمى طريقة في مذىب من المذاىب دون ليم نما ا  و  ،تحقيقىذا ال
نما يستنبط من قول صاحب إ ،وما إلى ذلك ،ستنباطوطرق اال ،ر في نصوص الوحيبصودون  ،نظر في األدلة

 ،أو المتبوع في المذىب ،فقط يدور حول عبارات صاحب الكتابمجتيد في المذىب  ،ج عميوويخر   ،المذىب
أو أولئك الذين  ،ي حصلوىذا ىو الذ ،انتشار النار في اليشيمالمذاىب  فمثل ىؤالء تنتشر فييم مثل ىذه

في  اً كثير  فيمن يشتغمونمثال تجد ىذا  ،معيا من عموم الوحي قميلم عموم ودراسات لربما نصيبييشتغمون ب
أو  ةرجع إلى أشياء عقمييمنيا لربما  كثيرٌ  ىم يدرسون قواعد وأصوال ،المنقول يق ليم فيقولكن ال تح ،صولاأل

  .أو نحو ذلك ةجدلي
ىذه طوائف فدخموا  ،ولم يكونوا من أىل العمم الراسخين في الوحي ،الجدل والمناظرة وىكذا الذين ركبوا مراكب

وجعميم عمى  ،فذكر أحوال ىؤالء -رحمو اهلل-بن تيمية اأما شيخ اإلسالم  ،وانتشرت فييم ،في العموم الكالمية
 :مثل اواحدً  ال يمكن أن تقارن ،ليسوا عمى مرتبة واحدة ،م الكالميةغال في العمو من حيث اإلي مراتب خمس
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بل  ،بن فوركا :رافع أعالم السمف في بالد المشرق بمثل ،-رحم اهلل الجميع-البغوي  نالبييقي مثاًل فضاًل ع
 يعني أن الرازي أكثر تجيماً  ،وأمثال ىؤالء ،جوينيلقالني أو اابل ال يمكن أن تقارن مثل الرازي بالب ،بمثل الرازي
يغااًل في    .كالميةالعموم ال ىذهوا 

بأن العقل  ويبطل قول من قال ،المعارض العقمي ىذا يبين فيو انتفاء "عارض العقل والنقلت يذا الكتاب "درءف
شاعرة يعني األ :حينما نقول ،ريديةاتشابييم كالم ومن ،واألشاعرةكما يقولو المتكممون من المعتزلة  ،مطمقاً  مقدم
 .فيو يرد عمى ىؤالء ،لألشعرية فيم أصل أيضاً البية الكُ 
بين أنيا ويُ  ،خر ألفو قبل ىذا الكتاب بنحو ثالثين سنة يقرر فيو األدلة السمعيةآكتاب  أيضاً شيخ اإلسالم ول

 ،عتقاديعني في قضايا اال ،لعمميةوأنيا صالحة لالحتجاج في المسائل العممية وا ،أنيا تفيد العمم واليقينو  ،قطعية
مرازي لل ىذا كتاب المحص   "،لشرح أول المحص  "مرازي لىو مناقشة  أيضاً ىذا في كتاب  ،وفي قضايا الفروع

 :والذين ذكروا ترجمتو يقولون ،مفقود لكن لألسف كتاب شيخ اإلسالم ىذا ،"ل أفكار المتقدمينمحص  " :اسمو
ل الرازي  ،مجمد كبير  .وقرر فيو ما ذكرت "شرح أول المحصل" بيذا الكتاب خ اإلسالم أولوشي شرحَ محص 

 صول في"معارج الو  :ىيو  أيضاً  وىي ضمن بعض المجموعات ،وموجودةسالة مطبوعة شيخ اإلسالم ر لأيضًا و 
ىنا في ىذا  ،خريقابل الجانب اآل ىذا ،"-صمى اهلل عميو وسمم-بينيا الرسول  قد بيان أن أصول الدين وفروعو

خرى أىناك كتب و  ،التعارض يقدم العقل عمى النقل عند :قالوا نيذ" يرد عمى الالتعارض "درءالكتاب الذي ىو 
النقل تيمة والحجة  :قالوا ،نوهنيم وىّ أل ؛اوىذا الجانب ميم جد   ،-ل السمعيالدلي-قمي الدليل الن عمىكمم فييا ت

 .منقل كثيرةلوطرق توىينيم  ،س العقميةيفي المقاي
 .عمم جممة وتفصيالً قد يُ  الرسولجاء بو ض لما وفساد المعارِ : -رحمو اهلل-قال 
يعني أن نصوص األنبياء عندىم ال تنفع إذا  ،عمى نصوص األنبياء ي قدموهذالمعارض العقمي ال يقصدىنا 

فساد المعارض لما جاء بو الرسول قد يعمم  :ن يقولىو يرد عمييم اآل ،ل عمى العقللمعو  فا ،عارضيا العقل
  ىذا عارضو :وقالوا ،عندنا نقل ءإذا جا ،عارض العقمي الذي يزعمونوالمذا ى ،يعمم بطريقين ،جممة وتفصيال

   .العقل ىذا مالو نيايةعارضو  ،عقلال
 مسائل كذلك بعضيم عنده ،بين مقل ومكثر في ىذا البابوىم  ،يعارضيا العقل :نصوص الصفات يقولون

وأمور ال يمكن  ،جاء بعضيم بعجائب وغرائب ولذلك ،خمود أىل الجنة في الجنة ،لنارا في خمود الكفارب تتعمق
يم بعضًا مع أن كثيرًا وصار بعضيم يكفر اً وا اختالففواختم ،وصمت بيم الضاللة إلى حد كبير ،أن تتصور

ووقع بينيم التفرق في األصول  ،ارً يكث اً اختمفوا فييا اختالف ،عقميةىذه التي يسمونيا قواطع  يرجعون إلى ًعايمج
 ،بالجنة والنار ،ق بالجزاءتعمتقضايا  ،وما يتصل بالمعاد ،الكبار مما يتصل باإليمان وأبواب األسماء والصفات

  .كل ىذا بناء عمى ىذا المعارض العقمي ،ذلك وما أشبو
األول  :نعمم البطالن بأحد الطريقين :يقول ،النقل عندنا معارض عقمي ليذا :لناوقالوا  ونانحن إذا جاء :يقول

 .جماليإ
عًا تيقن ثبوت ما وعمم مراد الرسول قط ،ان آمن باهلل ورسولو إيمانًا تام  نو مالجممة فإأما : -رحمو اهلل-قال 

ونَ  َوال ِذينَ } ما عارض ذلك من الحجج فيي حجج داحضة وعمم أن ،أخبر بو  .[11:الشورى] {الم وِ  ِفي ُيَحاجُّ
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نما فقط ليس ىناىذا الكالم ميم  يعارض ىذا  ،العقل ينافي ىذا الشيء نإ :كل ىذا الذي يقول ،دائماً  نحتاجو وا 
إسالمي  :وال ىو كما يقال ،افً صر  اعمماني   ليسي ذالالرمادي يعني  ،ديينواليوم تسمع من بعض الرما ،الدليل
 نيذلا ءالؤ ى ،نما رمادي بين بينا  و  ،أو أزرق عمماني ،وال ىو لبرالي ،يعني ليس بصاحب سنة محضة ،صرف
من ىم المعتدلون  :قيل لكإذا  ،ينويسمييم الكفار بالمعتدل ،سالميينيسمونيم بالعقالنيين اإل ،تنويريينال ميسموني

 .؟الغرب عند
 يحاولون أن يوفقوا ،في ذلك نماذج معروفة ومشيورة ويوجد في الواقع ،ال ىذا وال ىذا يذال ون،ىم ىؤالء الرمادي

ة جمال الدين األفغاني مدرسىو و  معروف في ىذا الكبير أستاذىمو  ،الحضارة الغربيةومعطيات  اإلسالم بين
فوا وقامت ليم ورموز من ىؤالء عر  ،معروفة اإلسالمي جدت مدارس في العالمو و  ،وما تناسل منيا ،ومحمد عبده

 يسمونيمىم  نيذال ،وغير ىؤالء كثير ،الغنوشيراشد و  ،الترابيل امثأذلك  فيدعوة وانتشار وال يخفى حاليم 
وال  ،وال نمنع الخمارات ،النساء بالحجاب لبانحن ال نط اً بدأ :لك لو ىؤالء يق ،-نيالتنويري- اإلسالم المعتدل

 ،سجون ىناكن كلم يىذه مسألة كانت في وقت من األوقات حينما  قامة الحدود أصالً ا  و  ،وال كذا ،نمنع الزنا
 ودعقطع يده و اف ،عمى المجرم  يستطيع أن يقبضال ،بيئة صحراويةصحراء و كان الناس في  ،وأمور مثل اآلن

نجتيد  ممكن ،حتى في الحدودجتياد واقع اال ،وكذا ،د مشوىين في المجتمعيمكن أن توجِ  الاآلن لكن  ،يمشيل
والبد  ،فييا بال شكالنظر  صحيحوالمقاصد  ،عن المقاصد اً كثير  يتكممون ىا،مقاصدو  ،فييا ونعرف روح الشريعة

    .يريدون لكن ليست المقاصد التي ،من مراعاتيا
 ،فنحن عندنا رد إجمالي ،العقل ىذا يعارض :جاءوا بشيء قالواىذا الكالم في الرد عمييم إذا أن مثل فالشاىد 

 ،نياأو يمقييا غيره فال يعرف الجواب ع ،في نفس اإلنسان وىكذا في الشبيات الواقعة التي تنقدح ،ورد تفصيمي
ىذا  -صمى اهلل عميو وسمم-العقل إذا ثبت عن الرسول  وعارضإنو  :يقولونالذي  ىذا :الرد اإلجمالي :فنقول

 ،باطل رضواما عالحق فيذا يعني أن ىو  ويوقن أن ما جاء بو الرسول يقر كان المؤمن إذاأن  األمر فنعمم
 قضية يمكن أن يصل إلييا كل أحد حتىىذه  ،وأو ال أعرف ،أعرف الجواب تفصيالً  النظر عن كونيبصرف 

 .صمى اهلل عميو وسمم-بو الرسول اليقين بما جاء  ياشرط ،كل من عنده اليقين ،العوام
ىذا رد  ،وال يصح ،قبلباطل ال يمكن أن يُ  ىو اعقمي   الذي تسمونو معارضً ن كان ذلك ثابتًا عنو فيذا اإ نإذ

 .إجمالي
 ،قشنا قبل قميل الرازي في مسألة التعارض في أصمياايعني مثل ما ن ،ةىو مناقشة ىذه الشبيعندنا رد تفصيمي و 

وىذا  ،حاالت العقولولم يأتوا بمُ  ،العقولحارات جاءوا بمَ  -عمييم الصالة والسالم-وأن الرسل  ،وأن ىذا ال يمكن
 .وال يمكن أن يتعارض ،من اهلل كمو

لمعمم قد  بل حتى المنتسب ،ةقد ال يحضر لكل أحد السيما العامىذا  ،فنرد برد مفصل عمى القضية المعينة
فيكون الرد  ،بو عمى سبيل التفصيل يرد فإنو وا من عرفأمّ  ،ويراجعأن يبحث الى عنو الجواب ويحتاج  يغيب

شبية عن بلنا  أتييعني لو جاء إنسان و  ،كان نوعيا اوىكذا في الشبيات العارضة أي   ،ومفصال عندنا مجمال
البخاري  كم في صحيحعند انظريات ىذه آ :وقال لك ،القراءاتبفيما يتعمق عن القرآن  شبية أو ،الصحابة

 ما عندكو  ،في صحيح البخاري ىذاالقرآن محرف عندكم  :لك يقول ،وأنت ما عندك جواب ا،قرآنً كانت  :قولي
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 ِمنْ  َواَل  َيَدْيوِ  َبْينِ  ِمنْ  اْلَباِطلُ  َيْأِتيوِ  اَل }: القرآنأن  فالجواب المجمل الذي تعتصم بو وتتمسك بو ىو ،جواب
   .الباطل وال يأتي ،لكن أعرف أن القرآن حق ، أعرف الجواب عن ىذه الجزئيةالأنا  ،انتيينا ،[ٕٗ:فصمت] {َخْمِفوِ 

معنى ىذا  :قالو  ،وكذا ،وكذا ،الصحابة من عن أحد واقعة يةني وذكر لي قضءجا ،األصل الكميبك أتمس نإذ
 {ُيَباِيُعوَنكَ  ِإذْ  اْلُمْؤِمِنينَ  َعنِ  الم وُ  َرِضيَ  َلَقدْ } :أنا أرجع إلى األصل الكبير ،اً جميعالصحابة ليسوا بعدول  أن
 .إلى آخره، [ٜٕ:الفتح] {َبْيَنُيمْ  ُرَحَماءُ  اْلُكف ارِ  َعَمى َأِشد اءُ  َمَعوُ  َوال ِذينَ  الم وِ  َرُسولُ  ُمَحم دٌ }، [ٛٔ:الفتح]

مشبية لتي لمقضية أو آثم  ،ن كنت ال أعرف الجواب المفصلوا   ،صحابةيذا األصل الكبير في عدالة الب فأتمسك
أتمسك باألصل  ةإذا ما استطعت حتى ما أضل بسبب الشبي ،ستطيع الجواب عنيا أجبتأالمعينة فإذا كنت 

 .ئمًا فيما يعرض من الشبياتدا اىذ ،تكون مثل الذي يتمسك في جبل فيثبت عمى الحق ،الكبير
أما التفصيل  ،أدنى بصيرة يستطيع أن يصل إليوصاحب بل  ،كان لو يقين وبصيرةوىذا األصل الكبير لكل من 

 .فيكون ألىل العمم
 .وأما التفصيل فبعمم فساد تمك الحجة المعارضة: -رحمو اهلل-قال 

الل بالسمعيات في من أن االستد "نياية العقول" :وي في كتابما يذكره الراز ل اً خالف فساد تمك الحجة المعارضة
عندنا ف ،األصول يعني ،عتقادالمسائل األصولية يعني مسائل اال ،المسائل األصولية ال يمكن بحال من األحوال

ستدالل عمييا صول ال يمكن االه المسائل التي ىي من قبيل األىذ :فيقول ،أصول وعندنا فروع كما يقسم بعضيم
د عمييا من ما يرِ  أيضاً و  ،ظنية -الرازي أي-ستدالل بيا مبني عمى مقدمات عنده ألن اال ؛األدلة السمعيةب

 .عنو مقفوىافت ،ي ولدىا الرازيوالقوادح العشرة الت ،العقمي المعارض
عقمي مناقض أن يكون في نفس األمر دليل  يجوز ألنو ؛العمم بانتفاء المعارض العقمي ىذا ال يمكن أن ويزعم
 .ولم يخطر ببال المستمع -السنة وأما دل عميو القرآن أي ل-ليا 

ز ذلك العقل يجو  ن أل ؛يجوز :ال يمكن التعارض سيقولوننو أ :و يعرفون األصل الذي ذكرتُ ال نيذالالمتكممون 
ذا كان ىذا جو  ،وال يمنع منو ذا ،حتمال قائماال نإذ اائزً ا  ن يكون و ال يصح ىذا أنأاحتمال قائم فمعنى ذلك  وفي وا 

 ال ، ينتييالىذا  ،دليل ما عرفتو يحتمل أن يكون فيو ،ال تنتيي تياالحتماالت الوتستمر  ،احتمال وفي ،قاطعاً 
 احتمال أنو ،ضعيف احتمال أنو ،منسوخ احتمال أنو ،التي ولدىا أيضاً  ةىذا غير القوادح العشر  ،يقف عند حد
  وىكذا. ،من قبيل المجاز مال أنواحت ،رك المفظيتمن قبيل المش

 الفاسدة  ةالمعينفيذا الدليل في الجواب المفصل أن نعرف فساد تمك الحجة  ،ىذا الكالم باطل من أصمو :نقولف
ي عندك تما ىي القضية ال :ولقن ،عمى سبيل التفصيل -صمى اهلل عميو وسمم-الرسول  لما جاء بو المعارضة

 يكون عنده شيء اآلن لكنو يجوز  القد  :الرازي يقول ، يقف عند حداللكن الرازي  ،فييا معارض عقمي؟ :تقول
ىؤالء ىي أن  صل إليياالنياية التي يريد أن ي نإذ ،يجوز ما دام الذىن يتصور ىذا ،نا عميووقف وما ،أن يوجد

بعضيم ما لفوقع  -نسال اهلل العافية- ،قموبيم أظممت كتبيم بعد أن أظممت مّ ومن ثَ  ،النقل ال يصمح  لالستدالل
مية كبارىم بأن ىذه الطرائق الكال وأقر ،من كالميم في المرة الماضية اً طرفوقع من الشك والحيرة كما ذكرت لكم 

 .نسأل اهلل العافية ،ويقينية أنيا ال تورث اليقين والدالئل التي يسمونيا عقمية
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إنو  :يوفكل ما في القرآن والحديث من لفظ يقال ف ،غ البالغ المبين وبين مرادهبمّ  والرسول: -رحمو اهلل-قال 
المفظ عن ظاىره فالبد أن يكون الرسول قد بين  صرف الحي الخاص الذي ىوطصحتاج فيو إلى التأويل االيُ 

ويسكت عن بيان  ،باطل ومدلولو كالم الذي مفيوموال يجوز عميو أن يتكمم بال ،مراده بذلك المفظ بخطاب آخر
 .المراد الحق

 ،إلمكان معرفة ذلك بعقوليم ؛د من الخمق أن يفيموا من كالمو ما لم يبينو ليم ويدليم عميويوال يجوز أن ير 
وأخرجيم بو من الظممات إلى  ،فإن ىذا قدح في الرسول الذي بمغ البالغ المبين الذي ىدى اهلل بو العباد

 ،وبين أولياء اهلل وأعدائو، وبين الرشاد والغي ،وبين اليدى والضالل ،وفرق اهلل بو بين الحق والباطل ،النور
وأنار بو  ،لك حتى أوضح اهلل بو السبيلوبين ما يستحقو الرب من األسماء والصفات وما ينزه عنو من ذ

 {ُمْسَتِقيمٍ  ِصرَاطٍ  ِإَلى َيَشاءُ  َمنْ  َيْيِدي َوالم وُ }: وىدى بو الذين آمنوا لما اختمفوا فيو من الحق بإذنو ،الدليل
 .[61:النور]

بين الحق ولم  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  :فيقول ،ىذا كمو رد عمى كالم الرازي السابق في المعارض العقمي
 واهلل جعل ،عن الوحي من القرآن والسنة فييا بيان الحق فيذه األلفاظ المنقولة ،عمى الناس يترك ذلك ممتبساً 

الميمات بل أىم فكيف يترك الناس في ىذه  ،إلييم نزللمناس ما لتبين  والسنة موضحة ،لكل شيء اً تبيانالقرآن 
أو مجممة ال يستبين  ،بل ىي مبيمة ،وال تدل عميو ،عبارات وألفاظ ال تيدي عمى الحق مامأالميمات يتركيم 

 بل يناقض يعارض :يقولون ،ظاىرىا أو بعض ىذه النصوص نبل إ ،-تبارك وتعالى-فييا مراد الحق الناظر 
  .؟نإذ -صمى اهلل عميو وسمم- ما ىو البيان الذي بينو النبي :يقولف ،العقل

ىذه االحتماالت مام أاألصول الكبار يترك الناس القضايا و وكيف في ىذه  ؟لكل شيء اتبيانً  آنكيف يصير القر 
لغة الكتاب والسنة يقصد أن التأويل في  ،عند المتأخرين االصطالحي بمعناه يتسمط عمييا ىؤالء بالتأويلحتى 

يعني  ،(٘)البن عباس -عميو وسممصمى اهلل -في دعاء النبي  "مو التأويلعم  " ،والسمف يأتي بمعنى التفسير
 ،حالثاني ل إليو الشيء في و ئخر وىو ما يآبمعنى  وكذلك يكون ،ا يأتي بمعنى التفسيرتأويل الرؤي ،التفسير

 ُرْؤَيايَ  تَْأِويلُ  َىَذا}: الثاني تحققيا أويل الرؤيا بالمعنىوت ،وتأويل الخبر وقوع المخبر ،فتأويل األمر فعل المأمور
  .ىذان معنيان ،[ٓٓٔ:يوسف] {َقْبلُ  ِمنْ 

ن وىو صرف الكالم من المعنى الراجح إلى يعند المتكمم ،التأويل عند المتأخرينوىو المبتدع  :المعنى الثالث
قصود اليد المتبادرة الم يد اهلل ليس :مثالً  فيقول ،تدل عمى ذلك ةىنا في ىذا الباب بقرين المعنى المرجوح بزعميم

معنى الفحمموه من  ،بمعنى النعمة :يقولون ىنا ،[ٗٙ:المائدة] {َمْبُسوَطتَانِ  َيَداهُ  َبلْ }مثاًل:  القوةنما وا   ،إلى الذىن
بعقوليم  ،ىذا من قبيل المحال عقالً  :وليس عندىم دليل عمى ذلك لكن قالوا ،خر مرجوحآ ىالمتبادر إلى معن

فروا ف ،لخموقين فتبادر إلى أذىانيم التمثيعمى المالخالق فقاسوا  من أصموالنظر ا في ىذا و ئألنيم أخط ؛الفاسدة

                                                           

(، وقال محققوه: "إسناده قوي عمى شرط مسمم، رجالو ثقات رجال الشيخين غير عبد ٜٖٕٚ)أخرجو أحمد في المسند، برقم  - ٘
زىير أبو خيثمة: ىو ابن معاوية"، وصححو األلباني في السمسمة  ،اهلل بن عثمان بن خثيم، فمن رجال مسمم، وىو صدوق

 (.ٜٕٛ٘الصحيحة، برقم )
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صمى اهلل -والنبي  ،ال يمكن أن يكون القرآن ىادياً  :شيخ اإلسالم يقولف ،منو إلى التعطيل فحرفوا ىذه المعاني
بعد  ثم ،ما اختمفوا فيو من الحقفيبينيم ويحكم يفصل  ،ومييمنًا عمى الكتب السابقة ،وحاكماً  ،ىادياً  -عميو وسمم

ف يتركيم الرسول أمام مثل كي ،صول الكباراألو قين وال تؤخذ منو ىذه القضايا ال يفيد العمم واليإنو  :يقال ذلك
  .؟!م المطالبوأعظ ،بيام واإلجمال في أىم الميماتىذا اإل

وسيأتي  ،يتأدبوا معو لمولذلك  ،-صمى اهلل عميو وسمم-وبالرسول  ،وا الظن بالوحيءلكنيم أسا ،ىذا ال يمكن
 .ن شاء اهللإ-شيء من ىذا 

وىذا  ،مقخوأنصح الخمق لم ،وأقدر الناس عمى بيان الحق ،أعمم الخمق بالحق الرسولو : -رحمو اهلل-قال 
  .بيانو لمحق أكمل من بيانو كل أحديوجب أن يكون 

صمى -ألن النبي  ؛القدرة عمى البيان أيضاً و  ،يتوقف عمى العمم بو تفصيالً  ،بيان الحق يتوقف عمى أموراآلن 
ينضاف إلى ذلك  ،-عميو الصالة والسالم- ينقصو بيان ال ،الكممعطي جوامع أُ و  ،أفصح الخمق -اهلل عميو وسمم

 ِباْلُمْؤِمِنينَ  َعَمْيُكمْ  َحِريٌص  َعِنتُّمْ  َما َعَمْيوِ  َعِزيزٌ  َأْنُفِسُكمْ  ِمنْ  َرُسولٌ  َجاَءُكمْ  َلَقدْ } ناسمالنصح ومحبة الخير ل
فإذا اجتمعت  ،وحرص عمى ىداية الناس ،-عميو الصالة والسالم-صو نصح ال ينق ،[ٕٛٔ:التوبة] {َرِحيمٌ  َرُءوفٌ 

ما  -صمى اهلل عميو وسمم-فالنبي  ،فذلك كمال البيان واليداية ،والحرص ،والنصح ،والبيان ،العمم ،ىذه األمور
حتماالت حتى تأتي عقول ىؤالء وتقرر ىذه االترك ىذه األمور أمام  نوإ :فكيف يقال ،كان ينقصو شيء من ىذا

صمى اهلل عميو -ولم يحصل ببالغو  ،ما بينيا -صمى اهلل عميو وسمم- ونا  و  ،فييا الصحيح الصواب والنظر
نسأل اهلل -عمى ىذا  ابارً كِ دون إشكاالت ر و ولذلك ي ،ما حصل عندىم المطموب ،وببيانو المطموب -وسمم

  .يأتي بعضيا ولعم -العافية
عمل عماًل ويجب أن تذكر قواًل أو تُ  ،أصول الدين: إما أن تكون مسائل يجب اعتقادىا: -رحمو اهلل-قال 

  .أو دالئل ىذه المسائل ،والمعاد ،والنبوة ،والقدر ،والصفات ،كمسائل التوحيد
من أن ىذه األصول التي قرروىا  بعض ىؤالء ما يتوىمو باعتبار أنو ذكر قبمو ىذا الكالم يذكر شيخ اإلسالم

ويتخرجون عمى ىذه  ،ومعاىدىم في كتبيم ليموصارت تدرس  ،ودرسوىا -أصوليم الكالمية-أصول الدين  ىي
إلى اليوم منتشر في بالد المسممين في شرقيا وغربيا في كثير من  وىذا ،ال يعرف كثير منيم غيرىاوقد  ،الكتب

وأنيا من  ،-أصول الدين-ىذه األشياء التي يعتقدون أنيا من األصول  مّ ومن ثَ  ،الشرعية أو ،تمك المعاىد الدينية
صمى اهلل عميو -والحقائق الثابتة حينما ينظرون فييا ثم يتساءلون لماذا لم تنقل عن الرسول  ،المعارف اإلليية

 أعني-في مثل ىذه األشياء التي يتكمم فييا ىؤالء  -صمى اهلل عميو وسمم-لماذا لم يتكمم النبي  ،؟-وسمم
 يأخذونيا من ماذال ؟،-صمى اهلل عميو وسمم-لماذا لم تنقل من النبي  ،؟-الرازي ومن شابيو المتكممين مثل

   ؟ فمماذا لم تنقل ؟،ا إلى ذلكعتقاد ومقضايا أصول في اال أليست ؟،من الدينأليست ؟ أرسطو وأمثال أرسطو
ل عن ىذه القضية حكم بمصر سئ لى شيخ اإلسالم سؤال حينما كانجو إفوُ  ،واإلشكالل يأتي التساؤ  فينا

 ؟ال أو -صمى اهلل عميو وسمم-ليا النبي وىل تطرق  ؟الخوض فيما تكمم الناس فيو من مسائل أصول الدين
إذا  ،لك السؤال الطويلا ىو مركب في ذإلى غير ذلك مم ؟-صمى اهلل عميو وسمم-ولماذا لم تنقل عن النبي 

ذا كان كذا فمماذا ك ،؟كان كذا فمماذا كذا     .؟فييا أو ال يجوز وىل يجوز لنا الخوض ،؟ذاوا 
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ىذه  ،أنيا أصول الدينأصل متقرر وىو عنده  الرجل الذي سألو ىذا ،سؤالفشيخ اإلسالم أجاب عن ىذا ال
لماذا لم تنقل  ،؟-صمى اهلل عميو وسمم-فمماذا لم يتطرق ليا النبي  ،أصول الدين ىي أنيا الكالمية األصول

صمى اهلل -ىل كان النبي  ،؟-صمى اهلل عميو وسمم-النبي  ولم يشتغل بيا ن نشتغل بياىل يجوز لنا أ ،؟عنو
صمى اهلل -النبي  :بعضيم يقول -أعني عمماء الكالم-قواليم فيؤالء اختمفت أ ؟فيا أو لم يعرفيايعر  -عميو وسمم
ولم  -صمى اهلل عميو وسمم-عرفيا النبي  :يقول كان وبعضيم ،ما كان يعرفيا أصاًل وقد عرفناىا -عميو وسمم

أنتم أعمم من  نإذ :الجواب والرد ،يعرفيا ما :يقولأن  يقدر ما ،عرفيا :قالأراد أن يتمطف  ،ىذا أسوأ ،يبينيا
 ،فعمومكم أكمل ،-صمى اهلل عميو وسمم-ما شاء اهلل عرفتموىا ولم يعرفيا النبي  ،-صمى اهلل عميو وسمم-النبي 

لكن  -صمى اهلل عميو وسمم-عرفيا النبي  :فبعضيم يقول ،!عتقادا في أىم الميمات أصول الدين واالجعمتموىو 
لَ  َما ِلمن اسِ  ِلتَُبي نَ } فأين :يقال ،لم يبينيا وقضايا مثل ىذه  ،كيف يبين ليم أحكام الطيارة، [ٗٗ:النحل] {ِإَلْيِيمْ  ُنز 

 ،؟!صحة اإليمانمن  وما إلى ذلك ،قضايا في التكفير وترتبون عمييا ،ويترك القضايا التي تترتب عمييا النجاة
   .عرفيا لكن الصحابة لم يعرفوىا -صمى اهلل عميو وسمم-لنبي ا :وطائفة قالوا

 ،ن بعدىم لم يعرفوىاالصحابة عرفوىا لكن مَ  :قالف -اهلل عنيمرضي -يتمطف مع الصحابة وبعضيم أراد أن 
تركيا النبي ف ،فجئنا نحن وتفرغنا ،م يتفرغوا لياول ،ولين بالجيادكانوا مشغ :وبعضيم أراد أن ييذب العبارة فقال

فجئنا نحن  -عز وجل-اهلل ب لتفصيميا وتنزيميا عمى الحقائق الالئقة واجممة ولم يتفرغم -صمى اهلل عميو وسمم-
 ،-عوام-ألنيم فوضوا أشياء ما عرفوىا  ؛ف أسمممذىب السم ،فمذىب السمف أسمم ومذىبنا أعمم وأحكم ،وتفرغنا

ىو يظنون أن مذىب السمف  ،أعمم وأحكم ،-يعني المتأخرين-ومذىب الخمف  ،فوضوا معانييا ولم يتطرقوا ليا
بتموا بالمذاىب الكالمية كان يغمب اأو من  ،ن المتكممينالمتقدمين مألن  ؛نما يصمح ىذا لسمفيم ىموا   ،ضالتفوي

مذىب السمف  :مكن أن يقالميذا ف ،ن منيم أمثال الرازي كان يغمب عمييم التجيمو المتأخر و  ،عمييم التفويض
تيجة ون ،ىذه مقدمة باطمة أيضاً  ،حكمأأعمم و بأنو  يصح أن يوصف المذىب الخمف لكن  ،سمفيم ىم ،أسمم
حاولنا أن  ،والباطل ىكذا كما قال شيخ اإلسالم ال يمكن تصحيحو ،باطمة أو مقدمة صحيحة ونتيجة ،باطمة

وبالمناسبة تجدون مثل ىذه العبارة في بعض طبعات كتاب  ،لم يتأت   ح ليم ولكنوصح  عمى وجو يُ نركب العبارة 
ولكن في الحموية  ،ويبطمو ،حكمأو عمم أالخمف مذىب السمف أسمم ومذىب  :وشيخ اإلسالم يرد قوليم ،الحموية

ىذه  ،"ما يقول فقد يكون ليا وجو صحيحلكن إن صدرت ىذه الكممة عن عارف ب" :تجدطبعات ال في بعض
  .وال يمكن أن يكون ليذا وجو صحيح ،نسخال وليست في بعض ،اإلسالمكالم شيخ مقحمة في الكتاب ليست من 

-ىل عرفيا النبي  :وىو رد عمى ىذا الذي يقول ،يجب اعتقادىامسائل ما أن تكون إأصول الدين  :ىذا الجواب
  .؟لماذا لم يتطرق ليا ؟ىل نقمت عنو ؟-صمى اهلل عميو وسمم

قررىا التي ي -خرهآالقانون الكمي إلى -نيا ليست القضايا الكالمية أو  ،الدين أصول فينا يبين ما ىي مسائل
 -صمى اهلل عميو وسمم-التي جاء بيا النبي  الدين ىي ىذهأصول  :يقول ،المقصود ىذا ،ىؤالء من أىل الكالم

وبينيا  ،تكمم في أصول الدين -صمى اهلل عميو وسمم-ن النبي فإ مّ من ثَ  ،قرره المتكممون في كتبيموليست ما ي
  .ولم يترك فييا لبساً  -عميو الصالة والسالم-غاية البيان 



16 
 

 المسائلىذه الناس إلى معرفتو واعتقاده والتصديق بو من  : فكل ما يحتاجأما القسم األول: -رحمو اهلل-قال 
 ،وبينو لمناس ،البالغ المبين ا بمغو الرسولإذ ىذا من أعظم م ،يًا قاطعًا لمعذرفقد بينو اهلل ورسولو بيانًا شاف

وكتاب اهلل الذي نقل  ،مغوهوىو من أعظم ما أقام اهلل بو الحجة عمى عباده فيو بالرسل الذين بينوه وب
 -صمى اهلل عميو وسمم-والحكمة التي ىي سنة رسول اهلل  ،ثم التابعون عن الرسول لفظو ومعانيو الصحابة

هلل الذي بعث فينا رسواًل من أنفسنا والحمد  ،والمستحب ،الواجبوتمام  ،مشتممة من ذلك عمى غاية المراد
ورضي لنا اإلسالم  ،نعمةالالذي أكمل لنا الدين وأتم عمينا  ،والحكمةنا ويعممنا الكتاب ييتمو عمينا آياتو ويزك

 .الذي أنزل الكتاب تفصياًل لكل شيء وىدى ورحمو وبشرى لممسممين ،دينا
لييتو ،بأسمائو وصفاتو :اإليمان باهلل بأنواعو ،اإليمانالمسائل يعني أصول ىذا   أيضاً وكذلك  ،وربوبيتو ،وا 

-نيا النبي ىذه أصول الدين بي ،بالقدر ،اإليمان بالكتب ،-عمييم الصالة والسالم-اإليمان بالرسل  ،المالئكة
   .ال أصول المتكممين ،ة البيانغاي -صمى اهلل عميو وسمم

خر آفدالئل أصول الدين عند المتكممين شيء  ،ىي دالئل ىذه المسائل :أيضاً ذلك  والقسم الثاني مما يقال لو
ال تترك في الحق  ،غاية البيان ةومبين ،فصمةوم ة،دالئل ىذه المسائل في الكتاب والسنة واضحلكن  ،اً تمام
  .نظر ماذا قالن ،لبسا
حتاج وأما القسم الثاني: وىو دالئل ىذه المسائل فإن اهلل بين من األدلة العقمية التي يُ : -رحمو اهلل-قال 

اء القرآن ونياية ما يذكرونو ج ،الكالم والفالسفة وغيرىم قدره أىل ر أحد من ىؤالءإلييا في العمم ما ال يقدُ 
 َضَرْبَنا َوَلَقدْ } :ذلك كاألمثال المضروبة التي يذكرىا اهلل في كتابو التي قال فيياو  ،بخالصتو عمى أحسن وجو

األقيسة العقمية سواء كانت قياس فإن األمثال المضروبة ىي  ،[51:الروم] {َمَثلٍ  ُكل   ِمنْ  اْلُقْرآنِ  َىَذا ِفي ِلمن اسِ 
وىو القياس الشمولي المؤلف من المقدمات  ،ويدخل في ذلك ما يسمونو براىين ،أو قياس تمثيل ،شمول
 .اليقينية

ال يمكن  ،لمتكمميندالئل عقمية متنوعة أفضل من أدلة ا أيضاً  ىذه الدالئل المتنوعة وفي القرآن نإ :يعني يقول
مع أن  ،في القرآن ةدلة العقمية المقرر األبين ويبين الفرق بينيا و  ،المتكممينوىو ينتقد أدلة  ،طالقاً إأن تقارن معيا 

أصوليا  :يقولون ،فمسفة اليونان -الكما يق-أسممت  :داىذا من أر  ..أصوليم في دالئميمإن  :المتكممين يقولون
ويذكر ليذا  ،القرآن أشرف منيادالئل  نإ :ويقول ،اإلسالم ينتقد ىذا التأصيل عندىمشيخ و  ،لقرآناجودة في و م

  ."تعارض العقل والنقل "درء :ومنيا ،المتفرقة وكثيرة في كتب اوجوىً 
وباطل  حق ويم كالم معقد فيل ،ا يذكرونو جاء القرآن بخالصتو عمى أحسن وجون نياية مإ :فيو يقول ىنا

ريد أن وينتقل إلى المقدمات األخرى التي ي ،التي يجتازىا القرآن أو يتجاوزىا ىيةالبديتعبون أنفسيم في المقدمات 
روبة التي يذكرىا اهلل ألمثال المضوذلك كا ،يأتي بخالصتو عمى أكمل وجو نوإ :فيقول ،عمييا يقرر النتائج بناءً 

بة ن األمثال المضرو فإ، [ٛ٘:الروم] {َمَثلٍ  ُكل   ِمنْ  اْلُقْرآنِ  َىَذا ِفي ِلمن اسِ  َضَرْبَنا َوَلَقدْ } :التي قال فييا وفي كتاب
 .خرهآإلى  ،ىي األقيسة العقمية

إلى  ،أخبار األمم ،رآنيفي القرآن القصص القفي األمثال  دخلولذلك يُ  ،بويربط موضوع المثل بالش  شيخ اإلسالم 
ليؤالء  و االعتبار بحيث ينتقل اإلنسان مما حصل القياس ى ،عتبارعنده ترتبط بموضوع االألن القضية  ؛خرهآ
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-لنعبر  ،ننتقلل ،وأنيا ذكرت لالعتبار ،قل من وعظ بغيرهاالعف ،ليمما وقع  لئال يفعل فعميم فيقع لو ؛لى نفسوإ
  .غير ذلكإلى  ،منيا إلى أنفسنا -ارةعبّ 

الشمول قياس ف ،أو قياس تمثيل ،كانت قياس شمول واءً ىي األقيسة العقمية سضروبة ن األمثال المفإ :ىنا يقول
تستوي ف ،ىو حي مثالً  نإذاإلنسان متحرك  ،كل متحرك فيو حي :مثالً قول ت ،ةبمقدمة كمي تستوي فيو كل األفراد

يعني  ،اشمولي   ىذا يسمونو دليال ،ىو حي نإذ اإلنسان نامٍ  ،فيو حي كل نامٍ  ،المقدمة األولى كل كذا ،فرادكل األ
 وقياس التمثيل ،ىذا قياس شمول ،سواء كان قياس شمول أو قياس تمثيل ،قياسىذا  ،دليل عقمي منطقيىو 

 :تقول مثالً  ،حكم بعمة جامعة بينيمالحاق فرع بأصل في إقياس الفقياء  ذكرت لكم في بعض المناسبات أنو
   .ىذا بطريق قياس الشمول ،حرامكل خمر فيو و  ،وكل مسكر فيو خمر ،مسكرالنبيذ  :تقول ؟لماذا ،النبيذ حرام

األصل عندنا ىو  :بدون كل فنقول ،رباعية ةمعينبأصل في عممية  افرعً  س التمثيل قياس الفقياء نمحقلكن قيا
منصوص الغير فنمحق النبيذ  ،لحكم تحريم الخمرا ،العمة اإلسكار ،والنبيذ غير منصوص ،الخمر منصوص

    .قياس التمثيل ىذا اسمو ،فيمحق بو في حكمو الذي ىو التحريم ،سكاربالخمر المنصوص بعمة اإل
ألنيا ترى  ؛ال تجزئ -ن عورىاالبيّ -ء التضحية بالعورا :تقول مثالً  ،بالقياس بنفي الفارق أيضاً وىناك ما يسمى 

فيي في وراء في الع إذا ما صحت البين عورىا التضحية بالعمياء من باب أولى ،فيؤثر ذلك فييا نصف المرعى
خر آد عميو أمر ألنو يرِ  ؛ظني ليس بقطعي لى ىويسمونو األوْ قياس  ىناك ،ىذا ظني ،العمياء من باب أولى

فيي ك متغير  ،فيي مظنة السمن مثالً  ،يقال جمب العمف وىي رابضة كماوىو ما يتعمق بعناية صاحبيا بيا و 
: منصوص : التأفيفتقول ،قياس األولىإن ىذا يسمي  :أقول لكن أريد أن ،ال أقصد ىذا الجدل ،مظنة اليزال

ولى بنوعيو األىذا يسمونو قياس  ،الضرب من باب أولى قياسًا عمى التأفيف ،[ٖٕ:اإلسراء] {ُأف   َلُيَما َتُقلْ  َفاَل }
 .قطعي وظني

 وغراقإ ،كذلكحراقو إل مال اليتيم فالنيي عن أك :مثل ،وياالمس ،أيضاً الباب من ىذا ىو  وىناك قياس مساوٍ 
  .ألكمو مساوٍ  ،ما فيو فرق ،كذلك

الشمولي المؤلف من  القياس وىو ،دخل في ذلك ما يسمونو براىينوي ،تمثيل ىو قياس الفقياءفينا عندنا قياس 
والبرىان المقصود بو  ،البرىان :يقال لو منو نوعقياس الشمول  ،قياس الشمول :اآلن قال ،المقدمات اليقينية

ىذا  ،يعني نتيجة يقينية ،تنتج اليقين ةكانت مقدماتو يقيني ىو ماو  ،الشمول لكنو نوع خاص من قياس ،الدليل
عندىم  ،من قياس الشمولوىو نوع  ،البرىان اي يسمونيتىذا النوع من األدلة ال ،الذي يسمونو البرىان القياس

كل وضوء فيو  :مثالً  يقول لك ،مركب من مقدمتين ونتيجة ،عتاللقياس االيسمونو  نوع منو :عمى ثالثة أنواع
مقدمة رقم اثنين كل عبادة تفتقر إلى  ،ىذه مقدمة يقينية ،كل وضوء فيو عبادة ،مولكل وضوء قياس ش ،عبادة

مثال عمى ما يسمونو البرىان بنوعو المعروف ىذا  ،النتيجة كل وضوء يفتقر إلى نية ،ىذه المقدمة الثانية، ةني
البد  نىو عبادة إذالوضوء  أيضاً فكذلك  ،العبادة تفتقر إلى نيةن أما دام  ،ن العمة مشتركةأيعني  ،باالعتالل
    .المقدمة األولى أشمل من الثانية يعني ،فاألولى أشمل من الثانية ،نية ليا من

وجود  ،يعني يستدل عمى وجود الشيء بخاصيتو ،االستدالل ىو من قياس البرىانيسمونو  ذيخر الونوعو اآل
نافمة فيي تصمى أو كل  ،النافمة تصح عمى الراحمة :يقول مثالً  ،الوتر نافمةأن يستدل عمى  :مثالً  ،الخاصية
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تصمى عمى النافمة أن  ك تقرما دام أن ،النتيجة الوتر نافمة، في السفرلوتر يصمى عمى الراحمة وا ،عمى الراحمة
 .ستداللبرىان االفيذا يسمونو  ،الوتر نافمة نوالوتر يصمى عمى الراحمة إذ ،احمةالر 

 يعني حينما يعمد إلى تصحيح مذىبو وبعضيم يضبطو بغير ىذا فمثل ىذا ،مفونوع ثالث يسمونو برىان الخُ 
قول ي ،ليصحح مذىبو ؛أو بغير ذلك ،ذكرناه قبل قميل ذيما بطريقة السبر والتقسيم الإلف بطال مذىب المخاإب
  .؟ما الذي بقي نإذ ،ويأتي باألدلة عمى بطالن مذىبو ،ذاأقول ك اكذا وأنأنت تقول  :لو

  .بغير ىذا ووبعضيم يضبط ،مفيسمونو الخُ  ،ما يقابموبطل ىو الحق إذا  ي يقول بوذال بقي القول اآلخر
صمى اهلل عميو -بينيا النبي والدالئل التي  ،يخ اإلسالم في المسائلىذا ما يتعمق بيذه المسألة التي ذكرىا ش

: مثاًل يقول -عز وجل-فاهلل  ،التي يستدل بياىي فالدالئل  ،وىي أصول الدين في دالئمو ومسائمو ،-وسمم
السموات خمق ب استداللفينا ، [ٔٛ:يس] {َبَمى ِمْثَمُيمْ  َيْخُمقَ  َأنْ  َعَمى ِبَقاِدرٍ  َواأْلَْرَض  الس َماَواتِ  َخَمقَ  ال ِذي َأَوَلْيَس }

فيذا  ،ومسكنتيموعجزىم الذي خمقيا قادر عمى أن يخمق مثل ىؤالء الناس بضعفيم األجرام العظام ىذا واألرض 
 َوُىوَ }األشياء والمخموقات الصغيرة، خمق العظيمة ىذه قادر عمى أن يخمق ي ذال ،يستدل بيم ،من األدلة القرآنية

ما إىنا  "أىون"لكن  ،-عز وجل-اهلل  كمو يستوي عند، [ٕٚ:الروم] {َعَمْيوِ  َأْىَونُ  َوُىوَ  ُيِعيُدهُ  ُثم   اْلَخْمقَ  َيْبَدأُ  ال ِذي
أو تكون باعتبار  ،تصافمق االمعنى مطبنما إ ،تفضيل ال تكون عمى بابياالأفعل  ،أن يكون بمعنى ىين

واإلعادة أسيل من عندكم  أصعب ءبالنسبة لكم أىون فمما كان البد ،روعي فييا فيم المخاطب ،المخاطبين
  .؟فما المانع ،إعادتو الذي بدأ الخمق قادر عمى -عز وجل-فاهلل ء، البد
 رادإي يحتاج إلى -ن شاء اهللإ-ما يذكره شيخ اإلسالم فيما يأتي ولكن بعض  ،األدلة عمى ىذا كثيرة في القرآنف

عمى بعض يعني يحصل لك ىذا تبعًا لمكالم  ،طريق التبعبنماذج أكثر منيا لتستبين طريقة القرآن عمى األقل 
وما إلى  ،قعيدلكنيا تفيد في التأصيل والت ،يعني كما ترون بعض الكتب قضايا عقمية ،المسائل فيكون فائدة زائدة

  .واهلل أعمم ،لطالب العمم اوفيم ىذه العبارات ميم جد   ،ذلك


