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الشيخ /خالد بن عثمان السبت
الحمد هلل ،والصالة والسالم عمى من ال نبي بعده ،أما بعد:

فالميم اغفر لشيخنا ولنا ولمحاضرين ،قال المؤلف -رحمو اهلل :-من رد الشيخ عمى تأسيس الرازي.

قال -رحمو اهلل :-ألم يكن في آثار األنبياء والمرسمين ما ُيستغنى بو في أعظم المطالب ،وأشرف المعارف
عما ُيروى عن معمم المبدلة الصابئين ،الذين انتقموا عن الحنيفية الثابتة بالعقل والدين؟
الحمد هلل ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،أما بعد:

فذكرت في نياية الدرس الماضي كالماً عمى ىذا الكتاب الذي ىو" :بيان تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيم

الكالمية" الذي ىو نقض لتأسيس الرازي ،وأن ىذا الكتاب رد عميو ،وكذا تحدثت عن الكتاب وسبب تأليفو ،ىذا
الذي ذكره ىنا نقمو الشيخ عبد الرحمن -رحمو اهلل -بشيء من التصرف واالختصار.

يقول :ألم يكن في آثار األنبياء والمرسمين ما ُيستغنى بو في أعظم المطالب ،وأشرف المعارف عما ُيروى عن
معمم المبدلة الصابئين ،الذين انتقموا عن الحنيفية الثابتة بالعقل والدين ،ىذا الكالم يرد بو شيخ اإلسالم ابن

لما نقل في كتابو المشار إليو عن َأر ْسطو الذي يقال لو :أ ِرسطا طاليس في كتابو
تيمية -رحمو اهلل -عمى الرازي ّ
في اإللييات -كتاب أرسطو في اإللييات ،-أرسطو يقول بأن من أراد أن يشرع في المعارف اإلليية ،..ونحن

يحتف بذلك ويمحق بو
عرفنا أن عموم الفالسفة تنقسم ،فيم من عموميم اإللييات ،ومن عموميم الرياضيات ،وما
ّ
كاليندسة ،وما يسمى بالطبيعيات ،وكذلك أيضاً من عموميم الطب ،وأن كالميم في الطبيعيات فيو غمط كثير،
وفيو كثير جيد صحيح ،فعموميم متفاوتة ،ولكنيم أضل الناس في اإللييات ،والسبب في ذلك أن اإللييات ىي

مما يتصل بالغيب ،ومثل ىذا إنما يعرف عن طريق الوحي في الجممة ،ىناك أشياء تدركيا العقول مما يتصل
باإللييات ،ولكن العمدة في ىذا الباب عمى الوحي ،إذ إن التفاصيل في ىذا الباب مدارىا عمى الوحي ،وا ْن أدرك
العقل أشياء مما يتصل بيذا الباب ،ولكن ذلك ال يفي بالمطموب ،فيو يرد عمى أرسطو فيما نقمو عنو الرازي من

أن من أراد أن يشرع في المعارف اإلليية فميستحدث لنفسو فطرة أخرى- ،نسأل اهلل العافية.

فالرازي ينقل ىذا الكالم عمى سبيل اإلقرار والتسميم لو ،فشيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمو اهلل -يرد عمى ىؤالء،
يرد عمييم ويقول :كيف يستطيع اإلنسان أن يستحدث فطرة أخرى؟ بل أسيل من ىذا لو أراد اإلنسان أن ينتقل

من طباعو إلى طباع أخرى متكمفة فإنو عما قريب يرجع إلى طبعو األول ،فمزاولة الطباع أمر صعب في
النفوس فكيف بالفطر التي فطر اهلل -عز وجل -الناس عمييا ،كيف ينسمخ اإلنسان من فطرتو ثم بعد ذلك ينظر

في باب اإللييات؟!.
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وأرسطو حينما يقول مثل ىذا الكالم ،وكذا الرازي حينما تابعو إنما يقصد بذلك أن النظر في اإللييات يختمف
عن معيوده في النظر في األمور التي ىي متشخصة يراىا أمامو ،ما عيده في بيئتو ،وما شاىده بعينيو ،وما

إلى ذلك ،فعالم اإللييات عالم آخر.

يقول :فإن فطرتو والنظر بفطرتو التي عيد فييا األمور المحسوسة ىذه ال تصمح لمنظر في اإللييات ،فإن ذلك

سيؤثر عميو ،نحن نقول :ال ىذا ،وال ىذا ،نقول :ال يقيس الخالق عمى المخموق باعتبار ما شاىد من المحسوس،
وانما الفطرة إذا حصل معيا نور الوحي اجتمع نور الفطرة ونور الوحي فذلك كنور العين مع ضوء الشمس ،واهلل
-عز وجل -قد فطر العباد(( ،كل مولود يولد عمى الفطرة))(ٔ).

فطرىم عمى اإلقرار بالمعبود -سبحانو وتعالى -وما إلى ذلك مما ىو معموم ،فال يمكن أن ينسمخ اإلنسان من

ىذه الفطرة ،ولكن يقال :ىذه الفطرة ىي المحل القابل ،فإذا وجد معيا نور الوحي حصل بذلك من ألوان اليدايات

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

َأر ْسطو يقال لوِ :أرسطا ،أو أرسطا طاليس ،وبعض المعاصرين بعض الناس في العموم الطبيعية يسمونو
ِأر ْسطو ،والمعروف عند أىل العمم َأر ْسطو ،والقاعدة عند أىل العمم" :أعجمي فالعب بو".
يقصدون بذلك كما يقول أبو قتيبة -رحمو اهلل -والشاطبي وأمثال ىؤالء :إن العرب ال تتقيد في نطق األسماء

األعجمية أسماء األشخاص ،أو األمكنة ،أو غير ذلك ،ال تتقيد بيا عمى طريقة األعاجم ،وال تحاكييم في
ألفاظيم بحروفيا فضالً عن المكنة األعجمية ،يموي لسانو بالعجمة ،فيذا ليس بطريق معيود لمعرب ،وانما
يتصرفون باألسماء األعجمية بحسب فطرتيم المغوية فتنسجم معيا ،أنا ذكرت ىذا ألني رأيت البعض يبتسم

عندما أقولَ :أر ْسطو فيظن أنو خطأ بناء عمى ما سمع من معممو في المدرسة" ،أعجمي فالعب بو".
فال حاجة ألن نموي ألسنتنا حينما نتحدث المغات األعجمية؛ لنحاكي األعاجم بذلك ،وىكذا في النطق باألسماء،
حينما تقول مثالً :اإلنترنت ما يحتاج أن تأتي بيا بطريقة ،أو تقول :التويتر انطق بيا بحسب ما يتناسب مع
الفطرة المغوية عند العرب ،إذا ما أمكن الترجمة في ىذا.

وقل مثل ذلك في أشياء كثيرة مما يتعطاىا الناس من األلفاظ والمصطمحات األعجمية ،ىذه فائدة في النطق
باأللفاظ األعجمية من األعالم وغيرىا.

فالشاىد أن شيخ اإلسالم يرد عمى الرازي :ألم يكن في آثار األنبياء والمرسمين ما ُيستغنى بو في أعظم
المطالب ،وأشرف المعارف عما ُيروى عن معمم المبدلة الصابئين ،من ىو المعمم المبدل؟.
أرسطو يسمونو المعمم األول ،إذا رأيت المعمم األول فيو أرسطو عندىم ،وىو شيخ أو أستاذ الطريقة المعروفة

بطريقة الم ّشائين من الفالسفة ،قيل ليم ذلك ألنو يمشي ويمشي حولو التالميذ ويمقنيم مثل ىذه السفسطة
والفمسفةُ ،سميت بطريقة الم ّشائين طريقة أرسطو ،ولو مدرستو المعروفة ،وأفالطون لو مدرستو المعروفة.

ٔ  -أخرجو البخاري ،كتاب الجنائز ،باب ما قيل في أوالد المشركين ،برقم (٘ ،)ٖٔٛومسمم ،كتاب القدر ،باب معنى كل مولود
يولد عمى الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسممين ،برقم (.)ٕٙ٘ٛ
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فيقول شيخ اإلسالم" :عن معمم المبدلة الصابئين الذين انتقموا عن الحنيفية الثابتة بالعقل والدين"(ٕ).
بمعنى أن ىؤالء بدلوا دين األنبياء -عمييم الصالة والسالم ،-والصابئة يقال :إزاء الطوائف منيم من كانوا عمى
ادوا
ين َى ُ
آم ُنوا َوال ِذ َ
الحنيفية وعمى الفطرة وعمى التوحيد ،وىم الذين قال اهلل -عز وجل -فييم{ :إِن ال ِذ َ
ين َ
ش َرُكوا} [الحج ،]ٔٚ:ماذا قال في حكميم؟ ماذا قال عنيم؟،
ين أَ ْ
وس َوال ِذ َ
َوالصا ِب ِئ َ
ص َارى َوا ْل َم ُج َ
ين َوالن َ
ِ
ِ
ِ
ام ِة} [الحج ،]ٔٚ:ىذا في الحكم ،فميس فيو تزكية ألحد منيم ،وال حكم بنجاة ،ذكر
{إن الم َو َي ْفص ُل َب ْي َن ُي ْم َي ْوَم ا ْلق َي َ
معيم المجوس ،وذكر المشركين ،فذكر الطوائف ،ىذا في سياق ذكر الطوائف ،لكن في اآلية األخرى التي ذكر
ِ
ِ
ِ
صالِ ًحا
ين َى ُ
ص َارى َوالصا ِب ِئ َ
آم ُنوا َوال ِذ َ
فييا الصابئة{ :إِن ال ِذ َ
آم َن ِبالمو َوا ْل َي ْوِم ْاْلخ ِر َو َعم َل َ
ادوا َوالن َ
ين َم ْن َ
ين َ
َج ُرُى ْم ِع ْن َد َرب ِي ْم}
َج ُرُى ْم ِع ْن َد َرب ِي ْم َوَال َخ ْو ٌ
ف َعمَ ْي ِي ْم َوَال ُى ْم َي ْح َزُن َ
ون} [البقرة ،]ٕٙ:فحكم ليم بقولوَ { :فمَ ُي ْم أ ْ
َفمَ ُي ْم أ ْ

[البقرة ،]ٕٙ:ىنا في الثواب ،فيذا غير المقام األول الذي ذكر فيو المجوس والمشركين ،فيناك في الحكم بين

الطوائف ،وىنا في الجزاء ،فدل ذلك عمى أن ىذه الفئة الصابئة المذكورة في ىذه اآلية عمى التوحيد ،ولكن حينما

يقال :الصابئة فإن ذلك ال يعني بالضرورة دائماً في كل مقام أن المراد من كان عمى التوحيد؛ ألن الصابئة
تطمق عمى ىذه الفئة ،وتطمق أيضاً عمى قوم بدلوا دين األنبياء ،وخرجوا عنو ،كما يشير شيخ اإلسالم ابن تيمية

-رحمو اهلل -إلى أرسطو ومن معو أنيم خرجوا عن الدين الصحيح إلى ىذه الضالالت والفمسفات.

وبعض أىل العمم يذكرون وتجدون في كتب األديان والممل والنحل كما في كتاب الشيرستاني وغيره أن من

النصارى طائفة يقال ليا :الصابئة ،واليوم يوجد في العراق طائفة أيضاً يقال ليا :الصابئة ،وىم مشركون.

والذين أتى عمييم إبراىيم -صمى اهلل عميو وسمم -يعظمون الكواكب ،ويعبدونيا من دون اهلل -عز وجل،-

ال َى َذا َربي} [األنعام ،]ٚٙ:اآليات ،ىؤالء من الصابئة ،وكانوا يعبدون
وناظرىم المناظرة المعروفةَ { :أرَى َك ْو َك ًبا قَ َ
الكواكب ،وىذا ىو المشيور أن الصابئة قوم يعبدون الكواكب لكنو ليس دائماً.
فالمقصود أن شيخ اإلسالم يقول :ألم يكن فيما جاء بو النبي -صمى اهلل عميو وسمم -وما جاء بو األنبياء ما
يغني عن كالم ىؤالء الصابئة ،المبدلة ،الذين بدلوا دين األنبياء ،وانتقموا إلى ىذه الضالالت والفمسفات ،ما بقي
عمينا أن نعرف المطالب الكبرى التي تتحصل بيا النجاة إال أن نأخذ مثل ىذا الضالل ،فإن فاقد الشيء ال

يعطيو ،ىذا معنى كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية الذ يرد بو عمى الرازي ،قد يقال ويستغرب :كيف الرازي يقول
مثل ىذا الكالم؟ وكيف ينقل مثل ىذا الباطل؟ وأنو ُي ْحدث لنفسو فطرة جديدة حتى يصح نظره في اإللييات؟.
ناق ٌل عن ىؤالء ،ثم أيضاً ىو من أبطل الباطل ،بينما الرسل -عمييم الصالة والسالم -مباشرة كانوا يقولون:
اع ُب ُدوا الم َو َما لَ ُك ْم ِم ْن إِلَ ٍو َغ ْي ُرهُ} [األعراف ،]ٙ٘:فيترك ىذا جميعاً ويكون الرازي بيذه المثابة ،وشيخ اإلسالم
{ ْ
فرى أن
كان قد رد عمى من رد عمى الفتوى الحموية ،ثم رأى أن ىؤالء إنما ىم مجرد نقمة ،ينقمون عن غيرىم ،أ
الرأس الذي يرجعون إليو وأن كبير ىؤالء ،والمعظم فييم والمقدم ىو الرازي فأراد -رحمو اهلل -أن يكسره كعادتو،

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

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

من لو نظر صحيح في العموم اإلليية ،فكيف ُيستدل بكالم ىؤالء في العمم اإلليي وحاليم ىذه الحال؟.
يعني أن ىؤالء عندىم عموم متنوعة ،وذكر عموميم ،ىذا في الوجو الرابع في الرد عمى كممة الرازي فيما نقل عن
أرسطو ،الكالم السابق ىو الوجو الثامن ،وىذا ىو الوجو الرابع ،فيو لما ذكر عموميم الرياضية وعموميم من

الطب ،وما إلى ذلك ،قال :ىذه عموم فييا أشياء كثيرة صحيحة ،وفييا أيضاً أشياء غير صحيحة ،ولكنيم أضل
الناس في اإللييات.

ثم يقول :كيف يؤخذ منيم مثل ىذا في باب ىم أضل الناس فيو؟! يعني ليس ذلك بأسوأ ما عندىم من عموم

فحسب بل ىم أضل الناس في ىذا الباب ،ثم يؤخذ كالم ىؤالء مع ما فيو من االضطراب والتناقض والصعوبة،

فيو كما يقول شيخ اإلسالم" :كمحم جمل غث عمى جبل وعر"(ٖ).

فمثل ىذا الكالم صعب المنال ،وىو أيضاً قميل النوال ،ليس فيو كبير فائدة ،واذا ق أر فيو اإلنسان ،ونظر فيو

وجده في غاية التعقيد والصعوبة ،ويحتاج إلى دراسة المصطمحات حتى يفيم ،كأنيم يتحدثون بمغة أخرى ،ثم إذا

نظرت إلى ما تحتو من المعاني وجدتيا ضحمة في غاية الضعف ،مع ما فييا من الباطل الكثير ،فكيف يتجشم

مثل ىذا مع ما فيو من الوعورة ،ثم ما فيو من الباطل ،ويترك ما جاء عن األنبياء -عمييم الصالة والسالم-
يو ا ْلب ِ
وفيو اليسر ،وموافقة الفطر ،إضافة إلى البراىين الساطعة ،والحقائق الثابتةَ{ :ال يأ ِْت ِ
اط ُل ِم ْن َب ْي ِن َي َد ْي ِو َوَال
َ
َ
ولكن الكثيرين يزىدون فيما كان ميسو اًر مبذوالً لكل أحد ،يشترك فيو سائر األفراد:
ِم ْن َخ ْم ِف ِو}؟ [فصمت،]ٕٗ:
ّ
آن لِمذ ْك ِر فَ َي ْل ِم ْن ُمد ِك ٍر} [القمر ،]ٔٚ:وان كانوا يتفاضمون في غوصيم وما حصموه وضبطوه من
{ َولَقَ ْد َيس ْرَنا ا ْلقُ ْر َ
عموم الوحي ،لكنو ميسور لكل أحد ،فيتجشم بعض الناس الطريق الوعر؛ لينفرد ويتميز ،وىذا ذكره شيخ اإلسالم

ابن تيمية -رحمو اهلل -في مواضع ،وسيأتي في كالمو -رحمو اهلل -أنو قد يتجشم أيضاً في الرد عمى بعضيم
بيذه المسالك الصعبة؛ ألن من الناس من ال يقبل إال ىذا الطريق في المناظرة ،يعني ال يريد أن تناقشو مناقشة

واضحة وسيمة في قضايا بينة ،ال ،يريد أن تدخل معو في مثل ىذه المضائق واألساليب الصعبة حتى يقبل،

واعتبِ ْر ىذا بحال كل من كان فيو مسحة من شذوذ ،وأراد التميز بغير العمم الصحيح ،والعمل الصالح تجد أن
ىذه الموثة لربما تقوده إلى مثل ىذه األمور ،فيعبر بالعبارات التي ُيظن أن تحتيا أشياء ،ومن يناقشو إنما يقيس

مناظرتو وعممو وعقمو ومعرفتو بحسب ما يورد عميو من مثل ىذه األلفاظ ،والطرائق في الجدل ،وما إلى ذلك،

فيعتقد أن ىذا عنده عمم ،أما ىذا فميس عنده شيء ،وليذا يعتبرون األدلة من الكتاب والسنة من العموم العامة،
واهلل المستعان.

قال -رحمو اهلل :-واهلل خمق عباده عمى الفطرة التي فطرىم عمييا ،وبعث إلييم رسمو ،وأنزل عمييم كتبو،
فصالح العباد وقواميم بالفطرة المكممة بالشرعة المنزلة ،وىؤالء الفالسفة بدلوا وغيروا فطرة اهلل وشرعتو،

خ ْمقو وأمره ،وأفسدوا اعتقادات الناس واراداتيم ،إدراكيم وحركاتيم ،قوليم وعمميم ،وأمروىم أن يتركوا الفطرة
ٖ  -انظر :درء تعارض العقل والنقل (٘ ،)ٚٔ /ومجموع الفتاوى (.)٘ٛٚ /ٚ
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الربانية والعموم النبوية ،ويمحوا من قموبيم ذلك ويستبدلوا بو العموم الفمسفية ،المخالفة لمعقل والنقل ،وأطال
في رد ىذا األصل الخبيث.

وىذا ىو الوجو السادس من الرد عمى قول الرازي نقالً عن أرسطو بأن عميو أن يستحدث فطرة جديدة ،فطرة

أخرى ،يقول" :مع إقرارىم أن نقل الطباع من رديء األطماع شديد االمتناع"(ٗ) ،يعني الفالسفة يقرون بيذا أن
نقل الطباع أمر شديد االمتناع ،تنقل طباع إنسان من حال إلى طباع أخرى أن ىذا أمر صعب جدا ،ىذا كالم

الفالسفة وىم ُيعنون بجوانب السموك ،والتيذيب ،والتربية ،ويقولون مثل ىذا الكالم ،فكيف بنقل الناس من الفطرة
التي فطرىم اهلل -عز وجل -عمييا ،أن نحدث ليم فطرة أخرى؟! ،ثم ما حال ىؤالء الناس إذا انسمخوا من
طبعي طبعيم اهلل -عز وجل -عميو منذ خمقيم ،فينخمعون منو حتى
فطرتيم ونظروا بعيداً عن الفطرة وىي نور ْ
يحصموا نو اًر كسبيا من غير الوحي ،ىذا أمر ال يتأتى بحال من األحوال.
ّ

فيذا النور المطبوع الذي ىو الفطرة إذا صادفو النور اآلخر المكتسب من الوحي فذلك ىو اليُدى الكامل ،ىؤالء
يحصل اليداية ،ىذا ممتنع،
يريدون أن ينخمع من فطرتو وأن ينظر بنظرىم ىم الذي كمو ظممة من أجل أن
ّ

محال ،ال يمكن أن ُيتوصل إلى اليداية بيذه الطرق المظممة التي انطفأ فييا نور الفطرة ونور الوحي ،ال يمكن
ىذا فمن أراد النتائج الصحيحة فعميو أن يسمك األسباب والطرق الصحيحة الموصمة إلييا ،وليذا كانوا أضل
الناس ،أرادوا أن ينخمعوا من فطرىم ،وأن ينظروا بعيداً عن الوحي في أىم الميمات ،وىي قضايا اإلليية ،فكيف
يتعرفون عمى ذلك؟ ،فجاءوا بيذه الضالالت التي تمقفيا المتكممون ،وصارت قواعد كما سيأتي يحاكمون إلييا

النصوص ،وجعموا الوحي تابعاً ليا ،فما وافقيا قُبل ،وما خالفيا إما أن يؤول ،أو يفوض تأدباً معو ،وبعضيم قد
يجترئ صراحة عمى الرد والتكذيب ،لكن من يتأدب يقول :تؤول؛ لتوافق ما جاء بحسب ىذه المعطيات والقواعد

العقمية ،أو تفوض إلى اهلل ال ندري ما المراد بيا ،لكنو قطعاً ليس ما يخالف عندىم ،قطعاً ليس ما نفيمو مما

يخالف القواطع العقمية ،ىذا تأدباً يقولو بعضيم ،واال فمبعضيم كالم فج ،وليذا بعض الضالل المعتزلة -وكميم

ضالل -كان يقول -نسأل اهلل العافية :-النقل تيمة ،والحجة في المقاييس العقمية ،يعني النقل متيم وحكموا عميو
بأحكام جائرة ،بأنو ال يفيد إال الظن ،إما من جية الثبوت ،واما من جية الداللة ،وأورد عميو الرازي ما يسمى
بالقوادح العشرة- ،نسأل اهلل العافية ،-ولم ُيب ِ
ق شيئاً بعد ذلك.
اتر ويفيد القطع من
يعني ما سمم من كونو يفيد الظن من جية الطريق الذي وصمنا كخبر اآلحاد ،فإن كان متو اً

جية الثبوت فإنو من جية الداللة والمعاني يحتمل ،وذكر االحتماالت العشرة ،ومن ثَّم ال حاجة لمنقل؛ ألن ىذه
القضايا الكبرى في زعميم -قضايا االعتقاد -ال تصمح وال تقر وال تثبت إال بالقواطع؛ ألنو يطمب بيا القطع
واليقين ،وجعموا القطع واليقين بطريق العقل ،والدالئل العقمية ،فتركوا المنقول ،تركوا الوحي؛ ألن ال يفيد عندىم

إال الظن ،ومن ثَّم فال حاجة إليو في ىذه المطالب العالية ،فصاروا في ىذا الحال من الضالل ،واالنحراف،
وصارت كتبيم في االعتقاد موحشة ،بعيده عن الوحيُ ،يظمم القمب عند النظر فييا ،من استضاءت فطرتو

ٗ  -بيان تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيم الكالمية (ٕ.)ٗٚٓ /
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واستنارت ال يستطيع أن يق أر صفحتين من كتاب من تمك الكتب ،ويجد في قمبو باعثاً قويا يبعثو عمى حمد اهلل

جنبو ىذا ،وىداه إلى الحق ،وطريق أىل السنة والجماعة.
وشكره أن ّ
قال -رحمو اهلل :-من كتاب العقل والنقل.

مجمدا ،ىذا
ىذا الكتاب الذي ىو مطبوع ،واعتُني بو ،كتاب درء تعارض العقل والنقل ،طبع في نحو أحد عشر
ً
الكتاب ىو الذي ينقل منو الشيخ عبد الرحمن -رحمو اهلل -مثل ىذه الفوائد.
وىذا الكتاب أيضاً ىو رد ،وأكثر كتب شيخ اإلسالم ىي ردود لكنيا ردود ليست كالردود ،وانما ردود يؤصل فييا

أصوالً كبا اًر ،فجاءت بيذا النفع ،واال فإن الغالب في الردود أنيا وقتية وتذىب ،وال يكاد ينتفع بيا ،ولذلك ال
ينصح طالب العمم أن يكون زمانو مصروفاً إلى الردود ،فيتالشى العمر ،ولم يخرج بكبير طائل ،وانما تكون

عنايتو بالتأصيل ابتداء ،أما الرد فإنو مقصود لغيره ،وليس بمقصود لذاتو ،لكن إذا كانت ردوده مثل ردود شيخ
اإلسالم فذاك ،لكن من الذي يستطيع ىذا؟ ،فردود شيخ اإلسالم تجد فييا من األصول والضوابط والعمم،
والتحقيق ما ال تجده في الكتب التي ألفت ابتداء لمتأصيل ،فيذا فضل اهلل يؤتيو من يشاء.

فالحاصل أن ىذا الكتاب ىو رد أيضاً عمى القانون الكمي عند الرازي ،ىذا القانون ىو أنو إذا تعارض العقل

والنقل ،أو كما يعبرون بعبارات أخرى :تعارض السمع والعقل ،تعارض الدليل السمعي والدليل العقمي ،تعارض

الدليل النقمي مع الدليل العقمي ،عبارات مقاربة ،فيذا الدليل الكمي عندىم ،أو القانون الكمي.

يقولون :إذا تعارض المعقول والمسموع -الدليل العقمي والدليل النقمي -فينا إما واما واما واما ،يعني بطريق ما
يسمى السبر والتقسيم العقميين ،ىذه طريقة من الطرق تدرسونيا في أصول الفقو في الكالم عمى طرق استخراج

العمة في القياس ،السبر والتقسيم.
ما معنى السبر والتقسيم؟.

السبر يعني االختبار ،والتقسيم؟ حصر األوصاف إما واما واما واما ،ىذا دليل تستفيدون منو ال بأس أن أوضحو
حتى أوضح كالمو ىنا في القانون الكمي ،يعني نحن مثالً حينما نتناظر ونتناقش الموقف من الحضارة الغربية

إما أن نقبميا بحموىا ومرىا ،بطيبيا ورديئيا ،واما أن نردىا بطيبيا ورديئيا حموىا ومرىا ،واما أن نقبل رديئيا
ونرد صالحيا ،واما أن نقبل صالحيا ونرد رديئيا ،ىذا يسمى السبر ،يعني االختبار ،يشترط فيو حصر

األوصاف ،ال يأتي أحد بوصف خامس ،ال تقصر في الحصر ،البد أن تكون ىذه فقط حتى ال يأتي إنسان
ويقول :ال ،ىناك وصف غير ىذا ما ذكرتو ،فإذا كانت ىذه األوصاف حاصرة فعندئذ يبدأ االختبار ،نقول :أما
قبول الحمو والمر فيذا غير صحيح ،وال يقول بو العاقل ،أما رد الحمو والمر فغير صحيح ،وال يقبمو العاقل ،أما

قبول المر وترك الصحيح فيذا ال يقول بو عاقل أيضاً ،ما الذي بقي من األوصاف األربعة؟.

الوصف األخير أن نقبل الصحيح ونرد الفاسد ىذا ىو الصحيح ،فنقول :الموقف من الحضارة الغربية بطريق

السبر والتقسيم العقميين أن نقبل الصحيح ونرد الفاسد ،ىذه طريقة باالستدالل واالحتجاج ،واألصل التقسيم

تكر عمييا باالختبار ،أما األول فكذا ،وأما الثاني فكذا،
والسبر ،يعني التقسيم ىو إما كذا ،واما كذا ،واما كذا ثم ّ
وأما الثالث فكذا ،بقي الرابع ،ىذا االختبار ،فأصميا ىكذا :التقسيم والسبر ،لكن قدموا األشرف وىو االختبار؛
ألنو يحصل بو النتيجة ،فقالوا :السبر والتقسيم ،فالرازي في قانونو الكمي ىذا يقول :إذا تعارض الدليل العقمي
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والدليل النقمي إذا تناقضا فإما أن نأخذ بيما ،أو أن نردىما ،أو أن نقبل العقمي دون السمعي ،أو أن نقبل
السمعي دون العقمي ،ىذه أربعة ما في خامس ،ثم يرجع إلييا باالختبار ،فيقول :أما رد الجميع فيذا غير ممكن؛
ألن النقيضين ال يجتمعان وال يرتفعان ،البد من واحد أن يكون ىو الصحيح حال التعارض.

فالميل والنيار نقيضان ،فال يمكن أن نقول :نحن ليل نيار اآلن في لحظة واحدة ،في وقت واحد ،في محل
واحد ،ممكن عمى الكرة األرضية الميل في جية والنيار في جية ،لكن في محل واحد في وقت واحد تقول :نحن

ليل نيار اآلن ،اجتمع الميل والنيار ،ال يمكن ،إما ليل واما نيار.

وكذا الحياة والموت ،تقول :فالن حي ميت ،يجتمعان؟ ،ال يجتمعان ،ىل يرتفعان يعني بالنفي ال حي وال ميت

حقيقة؟ أو نقول :ال ليل وال نيار؟.

ىذا ال يمكن ،فالنقيضان ال يجتمعان ،يعني في محل واحد في وقت واحد ،وال يرتفعان بالنفي البد من وجود

واحد ،فما نستطيع أن نرد الدليل العقمي والنقمي ،وال نقبل الدليل العقمي والنقمي حال التناقض ،ىذا كالم الرازي،
ال نقبل النقيضين معاً ،وال نستطيع أن نرفع النقيضين معاً ،البد من أحدىما ،ىل نرد الدليل العقمي ونبقي

السمعي ،أو العكس؟ ،الرازي يقول :ال نستطيع أن نرد الدليل العقمي ونبقي السمعي؛ لشبية عنده ،وىو أن النقل
ثبت عنده بالعقل ،عن طريق العقل عرفنا ذلك ،صحة النقل يعني ،صحة الوحي والنبوة إلى آخره ،فيذه المقدمة

التي بنى عمييا ،إذن ما الحل؟.

قال :الحل أننا نقبل الدليل العقمي ،ونترك الدليل السمعي ،ىذا يسمونو القانون الكمي ،عند التعارض فإننا نقبل
الدليل العقمي ونرد الدليل السمعي ىذا كالم الرازي ،وىو باطل ،ومقدماتو فاسدة أصالً ،مثل :إحدى األخوات

سألت البارحة ،تقول :رسالة جوال ىل ىي صحيحة أو ال؟ لماذا الكنائس ال تتخرب وتتشقق بينما المساجد
تتشقق؟.

ِ
ش َي ِة الم ِو}
صد ًعا ِم ْن َخ ْ
فقال الشيخ المسئول بكل ىدوء{ :لَ ْو أَ ْن َزْل َنا َى َذا ا ْلقُ ْر َ
آن َعمَى َج َب ٍل لَ َأر َْيتَ ُو َخاش ًعا ُمتَ َ
[الحشر ،]ٕٔ:فيذه المساجد يق أر فييا القرآن فتتشقق ،أما الكنائس فتحضرىا الشياطين وال يق أر فييا كالم اهلل فال
تتشقق.

فيذا الجواب غمط ،والمسألة غمط أصالً؛ ألنيا مبنية عمى أساس غمط ،ألن الكنائس تتشقق وتتيدم ،وال فرق بين

المساجد والكنائس من ىذه الحيثية إال بجودة البناء فقط ،فمن قال :إن الكنائس ال تتشقق وال تتخرب؟ ،ومن
شروط المسممين عمى أىل الذمة أن ما يخرب من كنائسيم ومعابدىم -دور العبادة -أنو ال يجدد ،ما الذي

يجعمو يخرب؟.

ذكرت ىذا أنيا ُقمبت من كنائس ،واآلن ُيحرج في األزمة االقتصادية ،وفي ظل انجفال الناس وانقباضيم عن
ُ
دور العبادة بعد فضائح القساوسة التي تقرءون ،كل يوم تطمع فضائح جديدة- ،نسأل اهلل العافية ،-فضائح
منافية لألخالق ،فجور ،فالشاىد انجفل الناس عن ىذه الكنائس ،صاروا ال يأتونيا فصارت تعرض لمبيع،

فيشترييا المسممون وتحول إلى مساجد أحياناً.

المقصود أن السؤال غمط ،ثم يأتي الجواب بناء عمى سؤال أصالً مقدمتو غير صحيحة ،فمثل ىذا اآلن كالم

الرازي مبني عمى مقدمات باطمة ،من ىذه المقدمات الباطمة ومن أعظميا وأوضحيا أنو أصالً ال يحصل
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التناقض بين العقل والنقل ،ىذه المقدمة غير صحيحة ،ىذا ال يتأتى أبداً ،ال يمكن؛ ألن النقل حق إذا ثبت،
والعقل إذا كان صحيحاً فعالً فإنو ال يمكن التناقض ،فالوحي من عند اهلل حق ،وىذه العقول الصحيحة بيذا القيد

-الصحيحة -ال يمكن أن تناقض الحق ،ال يمكن أن يتناقض حق وحق أبداً ،ال يمكن ،ىذا مستحيل أن يتناقض

صحيحا لو
دليالن كالىما حق من كل وجو ،لكن ممكن يكون الدليل غير صحيح -الدليل النقمي ،-أو يكون
ً
احتماالت فيذا يناقض عمى أحد المعاني أو أحد األوجو أو أحد االحتماالت ممكن ،لكن حينما يكون ثابتاً ال

مطعن في ثبوتو ،ويكون أيضاً صريحاً في داللتو ،ثم يأتي دليل عقمي صحيح يناقضو مناقضة واضحة فيذا ال
يمكن ،فيذه المقدمة باطمة؛ وليذا سمى الكتاب" :درء تعارض" درء يعني دفع "درء تعارض العقل والنقل" ،فيذا

مجمدا ،وىو في تحقيق ىذا األصل الكبير :دفع تعارض العقل والنقل ،ال يمكن أن
الكتاب في أحد عشر
ً
يتعارض دليالن أحدىما عقمي والثاني نقمي من كل وجو ،إما أن يكون الخمل في العقل أنو دليل غير صحيح -
ىذا الدليل المعين يعني ،-ليس بعقل صحيح ،ليس بنظر صحيح ،ما بني عمى نظر صحيح ،واما أن يكون

النقل غير صحيح أو غير صريح ،ال يمكن إال ىذا.

وسيأتي مزيد من التفصيل من ىذه القضية ،لكنك إذا فيمت ىذا األصل فيمت القانون الكمي ،وما بني عميو،
وما يمكن أن ينقض بو أساسو وأصمو ،فيحتاج أن تتصور ىذه القضية ولذلك دائماً نقول :إن التعبير الصحيح

أن يقال :الدليل العقمي ،والدليل النقمي ،ال نقول :إذا تقابل الدليل العقمي مع الدليل الشرعي ،ال؛ ألن الدالئل
العقمية الصحيحة ىي من جممة أدلة الشرع ،يعني نحن اآلن في القضايا التي يدركيا العقل لو جئنا نثبت مثال

المعاد بالعقل ،أو نثبت عمو اهلل -عز وجل -بالعقل ،ممكن؟ ،ممكن ،ىذا مما يدركو العقل فنقول :األدلة عمى
العمو كما فعل الذىبي في كتابو" :العمو لمعمي الغفار" مجمد في إثبات العمو أثبتو من عدة أوجو ،منيا :األدلة
النقمية من الكتاب والسنة ،ونقول :ونثبت العمو أيضاً بدليل الفطرة ،ما قال قائل :يا اهلل إال وجد في قمبو ،في

نفسو ،في داخمو طمباً لمعمو ،جية العمو يعني ،يا اهلل ،والدليل أيضاً العقمي ،فنحتج بالنقل ،والفطرة ،والعقل،

واإلجماع؛ ألنو عائد إلى النقل ،فصار عندنا األصل ىو الدليل النقمي ،أما دليل الفطرة ،والدليل العقمي فيما أدلة

ثانوية لكنيا معتبرة ،وىي من ضمن األدلة الشرعية ،وليذا ال نقول :الدليل الشرعي والدليل العقمي ،وان كان
بعض أىل العمم يتجوزون في العبارة ،ولكن الدقيق أن نقول :دل عمى ذلك العقل والنقل ،ال نقابل العقمي

بالشرعي؛ ألن العقمي من جممة الشرعي ،ىذا ميم جدا.

فيذا كالم الرازي ،وىذا نقضو من أساسو لماذا؟ ألنيم يفترضون أعني المتكممين مثل :الرازي ومن شايعو
يفترضون التعارض بين العقل والنقل ،عندىم ىذا األساس ،وعندىم مقدمة فاسدة افترضوا فييا إمكان أو وجود

بناء عمى ذلك ،نحن نقول :ىذه المقدمة باطمة ،والدليل العقمي ال
تعارض بين العقل والنقل فجاءوا بيذا القانون ً
يعارض الدليل النقمي ،ومن ثَّم فكل ذلك يدل عمى الحق ،وال تناقض بين ىذه الدالئل.
فيذا كالم الرازي الذي يرد عميو شيخ اإلسالم ابن تيمية في القانون الكمي ،والقانون الكمي عند الرازي -وىو

المقدم فييم -يوافقو عميو مثل :الغزالي الذي قال عنو أبو بكر بن العربي لما جاء إليو ،وقد كان في األندلس،

وجاء وكان متميفًا عمى زيارة المشرق ،وكان ُيمح عمى أبيو أن يأتي إلى المشرق من أجل أن يمقى الغزالي ،وفعالً
جاء في رحمتو المشيورة وىو صغير ،لم يبمغ العشرين ،جاء إلى المشرق برحمة الحج وقضى فييا مدة طويمة
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قر ًيبا من سنتين كما في كتابو" :قانون التأويل" ألبي بكر بن العربي ،والتقى بالغزالي وسمع منو ،وأخذ عنو،
لكن
وأدرك ىذا االنحراف عنده ،وقال" :دخل في بطن الفمسفة ولم يستطع الخروج منيا" ،ما استطاع التخمصّ ،

أبا بكر بن العربي لم يعتبر بما حصل لمغزالي ،فأصابو ما أصابو من لوثة المتكممين ،فوضع لو قانوناً خالف
فيو الغزالي الذي كان عمى طريقة الرازي في ىذا الباب ،فصار عندنا قانون الرازي الذي تابعو عميو الغزالي،
وقانون ابن العربي ،وكذلك الباقالني لو قانون في مثل ىذه القضية ،فكميم يدعون أنيم أصحاب عقول

ويختمفون ،وىؤالء كبارىم.

ولمفائدة :كيف انتشرت المذاىب الكالمية في العالم اإلسالمي؟

كان أىل المغرب واألندلس عمى عقيدة أىل السنة والجماعة ،عمى عقيدة السمف الصالح ،وأول من جاء بيذه

تبنى بعض عقائد المتكممين ،وأيضاً ىو
العقائد أبو ذر اليروي ،كان في مكة ،وكان في القرن الخامس اليجريّ ،
مشتغل بالحديث ،وىو أحد رواة البخاري المشيورين جدا ،فكان الناس يأتون إلى مكة لمحج والعمرة فيمقونو،
فيأخذون عنو فحمموا شيئاً من المذاىب الكالمية إلى بالد المسممين بالد األندلس.

وبالد المغرب كانت عمى عقيدة السمف حتى جاء أبو الوليد الباجي ،وىو يعتبر في طبقة أبي بكر بن العربي،

كميم من المالكية ،فأخذ شيئاً من المذاىب الكالمية ورجع إلى بالد المغرب واألندلس ،وكان طرحاً جديداً ال عيد

لمناس بو ،فمما رآه أبو بكر بن العربي أعجبو ،وأراد أن يأخذ من حيث أخذ ،يأخذ من المصدر ،فجاء في رحمتو
ىذه التي أشرت إلييا ،وأخذ من الغزالي ...إلى آخره ،وعمل "قانون التأويل" ،ومن ثَّم انتشرت المذاىب الكالمية

في بالد المغرب ،وما يمييا من بالد األندلس ،كان عمى يد ىؤالء ،واال فقد كانوا كميم عمى عقيدة السمف ،فما
زال ىذا ينتشر فييم حتى جاء فيما بعد ابن تومرت ،وحصل ما حصل.

بعض الناس يقول :األشاعرة ىم أكثر العالم اإلسالمي ،ولكن ىذه مقدمة غير صحيحة ،لكن أيضاً كيف

انتشرت األشعرية والمذاىب الكالمية؟.

انتشرت بيذه الطريقة ،والشيء الجديد يكون لو بريق ،وقد ال يظير ما فيو من العفن إال بعد حين ،وانما يستبين
ذلك ألىل البصائر ممن ليم تحقيق بالمنقول مما جاء بو الرسول -صمى اهلل عميو وسمم ،-أما الذين لم يكن ليم

ىذا التحقيق ،وانما ليم لربما اشتغال بكالم الناس من كتب الفقو مثالً عمى طريقة في مذىب من المذاىب دون

نظر في األدلة ،ودون بصر في نصوص الوحي ،وطرق االستنباط ،وما إلى ذلك ،إنما يستنبط من قول صاحب

المذىب ،ويخرج عميو ،مجتيد في المذىب فقط يدور حول عبارات صاحب الكتاب ،أو المتبوع في المذىب،
فمثل ىؤالء تنتشر فييم مثل ىذه المذاىب انتشار النار في اليشيم ،وىذا ىو الذي حصل ،أو أولئك الذين

كثير في
يشتغمون بعموم ودراسات لربما نصيبيم معيا من عموم الوحي قميل ،تجد ىذا مثال فيمن يشتغمون
اً

كثير منيا لربما يرجع إلى أشياء عقمية أو
األصول ،ولكن ال تحقيق ليم في المنقول ،ىم يدرسون قواعد وأصوال ٌ
جدلية أو نحو ذلك.
وىكذا الذين ركبوا مراكب الجدل والمناظرة ،ولم يكونوا من أىل العمم الراسخين في الوحي ،ىذه طوائف فدخموا

في العموم الكالمية ،وانتشرت فييم ،أما شيخ اإلسالم ابن تيمية -رحمو اهلل -فذكر أحوال ىؤالء ،وجعميم عمى
احدا مثل:
خمس مراتب من حيث اإليغال في العموم الكالمية ،ليسوا عمى مرتبة واحدة ،ال يمكن أن تقارن و ً
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البييقي مثالً فضالً عن البغوي -رحم اهلل الجميع ،-رافع أعالم السمف في بالد المشرق بمثل :ابن فورك ،بل

بمثل الرازي ،بل ال يمكن أن تقارن مثل الرازي بالباقالني أو الجويني ،وأمثال ىؤالء ،يعني أن الرازي أكثر تجيماً

وايغاالً في ىذه العموم الكالمية.

فيذا الكتاب "درء تعارض العقل والنقل" يبين فيو انتفاء المعارض العقمي ىذا ،ويبطل قول من قال بأن العقل

مقدم مطمقاً ،كما يقولو المتكممون من المعتزلة واألشاعرة ،ومن شابييم كالماتريدية ،حينما نقول :األشاعرة يعني

ال ُكالبية أيضاً فيم أصل لألشعرية ،فيو يرد عمى ىؤالء.

ويبين أنيا
ولشيخ اإلسالم أيضاً كتاب آخر ألفو قبل ىذا الكتاب بنحو ثالثين سنة يقرر فيو األدلة السمعيةُ ،
قطعية ،وأنيا تفيد العمم واليقين ،وأنيا صالحة لالحتجاج في المسائل العممية والعممية ،يعني في قضايا االعتقاد،
وفي قضايا الفروع ،ىذا في كتاب أيضاً ىو مناقشة لمرازي "شرح أول المحصل" ،المحصل ىذا كتاب لمرازي

اسمو" :محصل أفكار المتقدمين" ،لكن لألسف كتاب شيخ اإلسالم ىذا مفقود ،والذين ذكروا ترجمتو يقولون:
مجمد كبير ،محصل الرازي شرَح شيخ اإلسالم أولو بيذا الكتاب "شرح أول المحصل" وقرر فيو ما ذكرت.
وأيضاً لشيخ اإلسالم رسالة مطبوعة وموجودة ،وىي ضمن بعض المجموعات أيضاً وىي" :معارج الوصول في
بيان أن أصول الدين وفروعو قد بينيا الرسول -صمى اهلل عميو وسمم ،"-ىذا يقابل الجانب اآلخر ،ىنا في ىذا

الكتاب الذي ىو "درء التعارض" يرد عمى الذين قالوا :يقدم العقل عمى النقل عند التعارض ،وىناك كتب أخرى

وىنوه ،قالوا :النقل تيمة والحجة
تكمم فييا عمى الدليل النقمي -الدليل السمعي ،-وىذا الجانب ميم جدا؛ ألنيم ّ
في المقاييس العقمية ،وطرق توىينيم لمنقل كثيرة.
ِ
المعارض لما جاء بو الرسول قد ُيعمم جممة وتفصيالً.
قال -رحمو اهلل :-وفساد
ىنا يقصد المعارض العقمي الذي قدموه عمى نصوص األنبياء ،يعني أن نصوص األنبياء عندىم ال تنفع إذا
عارضيا العقل ،فالمعول عمى العقل ،ىو يرد عمييم اآلن يقول :فساد المعارض لما جاء بو الرسول قد يعمم

جممة وتفصيال ،يعمم بطريقين ،ىذا المعارض العقمي الذي يزعمونو ،إذا جاء عندنا نقل ،وقالوا :ىذا عارضو
العقل ،عارضو العقل ىذا مالو نياية.
نصوص الصفات يقولون :يعارضيا العقل ،وىم بين مقل ومكثر في ىذا الباب ،كذلك بعضيم عنده مسائل

تتعمق بخمود الكفار في النار ،خمود أىل الجنة في الجنة ،ولذلك جاء بعضيم بعجائب وغرائب ،وأمور ال يمكن

أن تتصور ،وصمت بيم الضاللة إلى حد كبير ،واختمفوا اختالفاً كثي اًر وصار بعضيم يكفر بعضاً مع أنيم

جمي ًعا يرجعون إلى ىذه التي يسمونيا قواطع عقمية ،اختمفوا فييا اختالفاً كثي ًار ،ووقع بينيم التفرق في األصول
الكبار مما يتصل باإليمان وأبواب األسماء والصفات ،وما يتصل بالمعاد ،قضايا تتعمق بالجزاء ،بالجنة والنار،
وما أشبو ذلك ،كل ىذا بناء عمى ىذا المعارض العقمي.

يقول :نحن إذا جاءونا وقالوا لنا :عندنا معارض عقمي ليذا النقل ،يقول :نعمم البطالن بأحد الطريقين :األول

إجمالي.

قال -رحمو اهلل :-أما الجممة فإنو من آمن باهلل ورسولو إيماناً تاما ،وعمم مراد الرسول قطعاً تيقن ثبوت ما
ُّون ِفي الم ِو} [الشورى.]11:
ين ُي َحاج َ
أخبر بو ،وعمم أن ما عارض ذلك من الحجج فيي حجج داحضة { َوال ِذ َ
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ىذا الكالم ميم ليس ىنا فقط وانما نحتاجو دائماً ،ىذا الذي يقول لك :إن العقل ينافي ىذا الشيء ،يعارض ىذا

الدليل ،واليوم تسمع من بعض الرماديين ،الرمادي يعني الذي ليس عممانيا صرفًا ،وال ىو كما يقال :إسالمي

صرف ،يعني ليس بصاحب سنة محضة ،وال ىو لبرالي ،أو أزرق عمماني ،وانما رمادي بين بين ،ىؤالء الذين
يسمونيم التنويريين ،يسمونيم بالعقالنيين اإلسالميين ،ويسمييم الكفار بالمعتدلين ،إذا قيل لك :من ىم المعتدلون
عند الغرب؟.

ىم ىؤالء الرماديون ،الذي ال ىذا وال ىذا ،ويوجد في الواقع نماذج معروفة ومشيورة في ذلك ،يحاولون أن يوفقوا

بين اإلسالم ومعطيات الحضارة الغربية ،وأستاذىم الكبير في ىذا معروف وىو مدرسة جمال الدين األفغاني
ومحمد عبده ،وما تناسل منيا ،ووجدت مدارس في العالم اإلسالمي معروفة ،ورموز من ىؤالء عرفوا وقامت ليم
دعوة وانتشار وال يخفى حاليم في ذلك أمثال الترابي ،وراشد الغنوشي ،وغير ىؤالء كثير ،الذين ىم يسمونيم

اإلسالم المعتدل -التنويريين ،-ىؤالء يقول لك :أبداً نحن ال نطالب النساء بالحجاب ،وال نمنع الخمارات ،وال

نمنع الزنا ،وال كذا ،واقامة الحدود أصالً ىذه مسألة كانت في وقت من األوقات حينما لم يكن ىناك سجون،
وأمور مثل اآلن ،كان الناس في صحراء وبيئة صحراوية ،ال يستطيع أن يقبض عمى المجرم ،فاقطع يده ودعو

ليمشي ،لكن اآلن ال يمكن أن ِ
توجد مشوىين في المجتمع ،وكذا ،االجتياد واقع حتى في الحدود ،ممكن نجتيد
كثير عن المقاصد ،والمقاصد صحيح النظر فييا بال شك ،والبد
فييا ونعرف روح الشريعة ،ومقاصدىا ،يتكممون اً

من مراعاتيا ،لكن ليست المقاصد التي يريدون.

فالشاىد أن مثل ىذا الكالم في الرد عمييم إذا جاءوا بشيء قالوا :ىذا يعارض العقل ،فنحن عندنا رد إجمالي،
ورد تفصيمي ،وىكذا في الشبيات الواقعة التي تنقدح في نفس اإلنسان ،أو يمقييا غيره فال يعرف الجواب عنيا،

فنقول :الرد اإلجمالي :ىذا الذي يقولون :إنو عارضو العقل إذا ثبت عن الرسول -صمى اهلل عميو وسمم -ىذا

األمر فنعمم أن المؤمن إذا كان يقر ويوقن أن ما جاء بو الرسول ىو الحق فيذا يعني أن ما عارضو باطل،
بصرف النظر عن كوني أعرف الجواب تفصيالً ،أو ال أعرفو ،ىذه قضية يمكن أن يصل إلييا كل أحد حتى

العوام ،كل من عنده اليقين ،شرطيا اليقين بما جاء بو الرسول -صمى اهلل عميو وسمم.

معارضا عقميا ىو باطل ال يمكن أن ُيقبل ،وال يصح ،ىذا رد
إذن إن كان ذلك ثابتاً عنو فيذا الذي تسمونو
ً
إجمالي.
وعندنا رد تفصيمي ىو مناقشة ىذه الشبية ،يعني مثل ما ناقشنا قبل قميل الرازي في مسألة التعارض في أصميا،

بمحاالت العقول ،وىذا
بمحارات العقول ،ولم يأتوا ُ
وأن ىذا ال يمكن ،وأن الرسل -عمييم الصالة والسالم -جاءوا َ
كمو من اهلل ،وال يمكن أن يتعارض.

فنرد برد مفصل عمى القضية المعينة ،ىذا قد ال يحضر لكل أحد السيما العامة ،بل حتى المنتسب لمعمم قد

أما من عرفو فإنو يرد بو عمى سبيل التفصيل ،فيكون الرد
يغيب عنو الجواب ويحتاج الى أن يبحث ويراجعّ ،
عندنا مجمال ومفصال ،وىكذا في الشبيات العارضة أيا كان نوعيا ،يعني لو جاء إنسان وأتي لنا بشبية عن

الصحابة ،أو شبية عن القرآن فيما يتعمق بالقراءات ،وقال لك :ىذه آيات انظر عندكم في صحيح البخاري
يقول :كانت قرًآنا ،وأنت ما عندك جواب ،يقول لك :القرآن محرف عندكم ىذا في صحيح البخاري ،وما عندك
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يو ا ْلب ِ
جواب ،فالجواب المجمل الذي تعتصم بو وتتمسك بو ىو أن القرآنَ{ :ال يأ ِْت ِ
اط ُل ِم ْن َب ْي ِن َي َد ْي ِو َوَال ِم ْن
َ
َ
َخ ْم ِف ِو} [فصمت ،]ٕٗ:انتيينا ،أنا ال أعرف الجواب عن ىذه الجزئية ،لكن أعرف أن القرآن حق ،ال يأتيو الباطل.

إذن أتمسك باألصل الكمي ،جاءني وذكر لي قضية واقعة عن أحد من الصحابة ،وكذا ،وكذا ،وقال :معنى ىذا
أن الصحابة ليسوا بعدول جميعاً ،أنا أرجع إلى األصل الكبير{ :لَقَ ْد ر ِ
ين إِ ْذ ُي َبا ِي ُعوَن َك}
ض َي الم ُو َع ِن ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
َ
ِ
اء َعمَى ا ْل ُكف ِ
اء َب ْي َن ُي ْم} [الفتح ،]ٕٜ:إلى آخره.
سو ُل الم ِو َوال ِذ َ
ار ُر َح َم ُ
ين َم َع ُو أَشد ُ
[الفتحُ { ،]ٔٛ:م َحم ٌد َر ُ
فأتمسك بيذا األصل الكبير في عدالة الصحابة ،وان كنت ال أعرف الجواب المفصل ،ثم آتي لمقضية أو لمشبية
المعينة فإذا كنت أستطيع الجواب عنيا أجبت ،إذا ما استطعت حتى ما أضل بسبب الشبية أتمسك باألصل

الكبير ،تكون مثل الذي يتمسك في جبل فيثبت عمى الحق ،ىذا دائماً فيما يعرض من الشبيات.

وىذا األصل الكبير لكل من كان لو يقين وبصيرة ،بل صاحب أدنى بصيرة يستطيع أن يصل إليو ،أما التفصيل

فيكون ألىل العمم.

قال -رحمو اهلل :-وأما التفصيل فبعمم فساد تمك الحجة المعارضة.
فساد تمك الحجة المعارضة خالفاً لما يذكره الرازي في كتابو" :نياية العقول" من أن االستدالل بالسمعيات في
المسائل األصولية ال يمكن بحال من األحوال ،المسائل األصولية يعني مسائل االعتقاد ،األصول يعني ،فعندنا

أصول وعندنا فروع كما يقسم بعضيم ،فيقول :ىذه المسائل التي ىي من قبيل األصول ال يمكن االستدالل عمييا

باألدلة السمعية؛ ألن االستدالل بيا مبني عمى مقدمات عنده -أي الرازي -ظنية ،وأيضاً ما ِ
يرد عمييا من

المعارض العقمي ،والقوادح العشرة التي ولدىا الرازي ،فتمقفوىا عنو.

ويزعم أن العمم بانتفاء المعارض العقمي ىذا ال يمكن؛ ألنو يجوز أن يكون في نفس األمر دليل عقمي مناقض

ليا -أي لما دل عميو القرآن أو السنة -ولم يخطر ببال المستمع.

المتكممون الذين ال يعرفون األصل الذي ذكرتُو :أنو ال يمكن التعارض سيقولون :يجوز؛ ألن العقل يجوز ذلك
ائز إذن االحتمال قائم ،واذا فيو احتمال قائم فمعنى ذلك أنو ال يصح ىذا أن يكون
وال يمنع منو ،واذا كان ىذا ج ًا

قاطعاً ،فيو احتمال ،وتستمر االحتماالت التي ال تنتيي ،يحتمل أن يكون فيو دليل ما عرفتو ،ىذا ال ينتيي ،ال
يقف عند حد ،ىذا غير القوادح العشرة أيضاً التي ولدىا ،احتمال أنو منسوخ ،احتمال أنو ضعيف ،احتمال أنو

من قبيل المشترك المفظي ،احتمال أنو من قبيل المجاز ،وىكذا.

فنقول :ىذا الكالم باطل من أصمو ،فيذا الدليل في الجواب المفصل أن نعرف فساد تمك الحجة المعينة الفاسدة
المعارضة لما جاء بو الرسول -صمى اهلل عميو وسمم -عمى سبيل التفصيل ،نقول :ما ىي القضية التي عندك
تقول :فييا معارض عقمي؟ ،لكن الرازي ال يقف عند حد ،الرازي يقول :قد ال يكون عنده شيء اآلن لكنو يجوز

أن يوجد ،وما وقفنا عميو ،يجوز ما دام الذىن يتصور ىذا ،إذن النياية التي يريد أن يصل إلييا ىؤالء ىي أن
النقل ال يصمح لالستدالل ،ومن ثَّم أظممت كتبيم بعد أن أظممت قموبيم- ،نسال اهلل العافية -فوقع لبعضيم ما
وقع من الشك والحيرة كما ذكرت لكم طرفاً من كالميم في المرة الماضية ،وأقر كبارىم بأن ىذه الطرائق الكالمية
والدالئل التي يسمونيا عقمية ويقينية أنيا ال تورث اليقين ،نسأل اهلل العافية.
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قال -رحمو اهلل :-والرسول بمّغ البالغ المبين وبين مراده ،فكل ما في القرآن والحديث من لفظ يقال فيو :إنو
ُيحتاج فيو إلى التأويل االصطالحي الخاص الذي ىو صرف المفظ عن ظاىره فالبد أن يكون الرسول قد بين
مراده بذلك المفظ بخطاب آخر ،ال يجوز عميو أن يتكمم بالكالم الذي مفيومو ومدلولو باطل ،ويسكت عن بيان

المراد الحق.

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

النور ،وفرق اهلل بو بين الحق والباطل ،وبين اليدى والضالل ،وبين الرشاد والغي ،وبين أولياء اهلل وأعدائو،

وبين ما يستحقو الرب من األسماء والصفات وما ينزه عنو من ذلك حتى أوضح اهلل بو السبيل ،وأنار بو
ِ ٍ
ستَ ِق ٍيم}
الدليل ،وىدى بو الذين آمنوا لما اختمفوا فيو من الحق بإذنوَ { :والم ُو َي ْي ِدي َم ْن َي َ
اء إِلَى ص َراط ُم ْ
ش ُ
[النور.]61:
ىذا كمو رد عمى كالم الرازي السابق في المعارض العقمي ،فيقول :النبي -صمى اهلل عميو وسمم -بين الحق ولم

يترك ذلك ممتبساً عمى الناس ،فيذه األلفاظ المنقولة عن الوحي من القرآن والسنة فييا بيان الحق ،واهلل جعل

القرآن تبياناً لكل شيء ،والسنة موضحة لتبين لمناس ما نزل إلييم ،فكيف يترك الناس في ىذه الميمات بل أىم
الميمات يتركيم أمام عبارات وألفاظ ال تيدي عمى الحق ،وال تدل عميو ،بل ىي مبيمة ،أو مجممة ال يستبين

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

تبيانا لكل شيء؟ وكيف في ىذه القضايا واألصول الكبار يترك الناس أمام ىذه االحتماالت
كيف يصير القرآن ً
حتى يتسمط عمييا ىؤالء بالتأويل بمعناه االصطالحي عند المتأخرين ،يقصد أن التأويل في لغة الكتاب والسنة
والسمف يأتي بمعنى التفسير" ،عممو التأويل" في دعاء النبي -صمى اهلل عميو وسمم -البن عباس(٘) ،يعني

التفسير ،تأويل الرؤيا يأتي بمعنى التفسير ،وكذلك يكون بمعنى آخر وىو ما يئول إليو الشيء في ثاني حال،
اي
فتأويل األمر فعل المأمور ،وتأويل الخبر وقوع المخبر ،وتأويل الرؤيا بالمعنى الثاني تحققياَ { :ى َذا تَأ ِْوي ُل ُر ْؤَي َ
ِم ْن قَ ْب ُل} [يوسف ،]ٔٓٓ:ىذان معنيان.

المعنى الثالث :المبتدع وىو التأويل عند المتأخرين ،عند المتكممين وىو صرف الكالم من المعنى الراجح إلى

المعنى المرجوح بزعميم ىنا في ىذا الباب بقرينة تدل عمى ذلك ،فيقول مثالً :يد اهلل ليس المقصود اليد المتبادرة
طتَ ِ
ان} [المائدة ،]ٙٗ:يقولون ىنا :بمعنى النعمة ،فحمموه من المعنى
سو َ
إلى الذىن ،وانما القوة مثالًَ { :ب ْل َي َداهُ َم ْب ُ

المتبادر إلى معنى آخر مرجوح ،وليس عندىم دليل عمى ذلك لكن قالوا :ىذا من قبيل المحال عقالً ،بعقوليم

الفاسدة؛ ألنيم أخطئوا في ىذا النظر من أصمو فقاسوا الخالق عمى المخموقين فتبادر إلى أذىانيم التمثيل ،ففروا

٘  -أخرجو أحمد في المسند ،برقم ( ،) ٕٖٜٚوقال محققوه" :إسناده قوي عمى شرط مسمم ،رجالو ثقات رجال الشيخين غير عبد
اهلل بن عثمان بن خثيم ،فمن رجال مسمم ،وىو صدوق ،زىير أبو خيثمة :ىو ابن معاوية" ،وصححو األلباني في السمسمة
الصحيحة ،برقم (.)ٕٜ٘ٛ
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منو إلى التعطيل فحرفوا ىذه المعاني ،فشيخ اإلسالم يقول :ال يمكن أن يكون القرآن ىادياً ،والنبي -صمى اهلل

عميو وسمم -ىادياً ،وحاكماً ،ومييمناً عمى الكتب السابقة ،يفصل بينيم ويحكم فيما اختمفوا فيو من الحق ،ثم بعد

ذلك يقال :إنو ال يفيد العمم واليقين وال تؤخذ منو ىذه القضايا واألصول الكبار ،كيف يتركيم الرسول أمام مثل
ىذا اإلبيام واإلجمال في أىم الميمات ،وأعظم المطالب؟!.

ىذا ال يمكن ،لكنيم أساءوا الظن بالوحي ،وبالرسول -صمى اهلل عميو وسمم ،-ولذلك لم يتأدبوا معو ،وسيأتي

شيء من ىذا -إن شاء اهلل.

قال -رحمو اهلل :-والرسول أعمم الخمق بالحق ،وأقدر الناس عمى بيان الحق ،وأنصح الخمق لمخمق ،وىذا
يوجب أن يكون بيانو لمحق أكمل من بيانو كل أحد.

اآلن بيان الحق يتوقف عمى أمور ،يتوقف عمى العمم بو تفصيالً ،وأيضاً القدرة عمى البيان؛ ألن النبي -صمى

اهلل عميو وسمم -أفصح الخمق ،وأُعطي جوامع الكمم ،ال ينقصو بيان -عميو الصالة والسالم ،-ينضاف إلى ذلك
ِ
ِ
ين
سو ٌل ِم ْن أَ ْنفُ ِس ُك ْم َع ِز ٌ
يص َعمَ ْي ُك ْم ِبا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
يز َعمَ ْيو َما َعنتُّ ْم َح ِر ٌ
اء ُك ْم َر ُ
النصح ومحبة الخير لمناس {لَقَ ْد َج َ
رء ٌ ِ
يم} [التوبة ،]ٕٔٛ:ال ينقصو نصح -عميو الصالة والسالم ،-وحرص عمى ىداية الناس ،فإذا اجتمعت
َُ
وف َرح ٌ
ىذه األمور ،العمم ،والبيان ،والنصح ،والحرص ،فذلك كمال البيان واليداية ،فالنبي -صمى اهلل عميو وسمم -ما
كان ينقصو شيء من ىذا ،فكيف يقال :إنو ترك ىذه األمور أمام ىذه االحتماالت حتى تأتي عقول ىؤالء وتقرر

الصواب والنظر الصحيح فييا ،وانو -صمى اهلل عميو وسمم -ما بينيا ،ولم يحصل ببالغو -صمى اهلل عميو
بار عمى ىذا -نسأل اهلل
وسمم -وببيانو المطموب ،ما حصل عندىم المطموب ،ولذلك يوردون إشكاالت ِك ًا
العافية -لعمو يأتي بعضيا.

ال
قال -رحمو اهلل :-أصول الدين :إما أن تكون مسائل يجب اعتقادىا ،ويجب أن تذكر قوالً أو تُعمل عم ً
كمسائل التوحيد ،والصفات ،والقدر ،والنبوة ،والمعاد ،أو دالئل ىذه المسائل.
شيخ اإلسالم يذكر ىذا الكالم باعتبار أنو ذكر قبمو ما يتوىمو بعض ىؤالء من أن ىذه األصول التي قرروىا
ىي أصول الدين -أصوليم الكالمية -ودرسوىا ،وصارت تدرس ليم في كتبيم ومعاىدىم ،ويتخرجون عمى ىذه

الكتب ،وقد ال يعرف كثير منيم غيرىا ،وىذا إلى اليوم منتشر في بالد المسممين في شرقيا وغربيا في كثير من
تمك المعاىد الدينية ،أو الشرعية ،ومن ثَّم ىذه األشياء التي يعتقدون أنيا من األصول -أصول الدين ،-وأنيا من
المعارف اإلليية ،والحقائق الثابتة حينما ينظرون فييا ثم يتساءلون لماذا لم تنقل عن الرسول -صمى اهلل عميو
وسمم-؟ ،لماذا لم يتكمم النبي -صمى اهلل عميو وسمم -في مثل ىذه األشياء التي يتكمم فييا ىؤالء -أعني

المتكممين مثل الرازي ومن شابيو-؟ ،لماذا لم تنقل من النبي -صمى اهلل عميو وسمم-؟ ،لماذا يأخذونيا من
أرسطو وأمثال أرسطو؟ أليست من الدين؟ ،أليست قضايا أصول في االعتقاد وما إلى ذلك؟ ،فمماذا لم تنقل؟

فوجو إلى شيخ اإلسالم سؤال حينما كان بمصر سئل عن ىذه القضية حكم
فينا يأتي التساؤل واإلشكالُ ،
الخوض فيما تكمم الناس فيو من مسائل أصول الدين؟ وىل تطرق ليا النبي -صمى اهلل عميو وسمم -أو ال؟
ولماذا لم تنقل عن النبي -صمى اهلل عميو وسمم-؟ إلى غير ذلك مما ىو مركب في ذلك السؤال الطويل ،إذا

كان كذا فمماذا كذا؟ ،واذا كان كذا فمماذا كذا؟ ،وىل يجوز لنا الخوض فييا أو ال يجوز؟.
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فشيخ اإلسالم أجاب عن ىذا السؤال ،ىذا الرجل الذي سألو عنده أصل متقرر وىو أنيا أصول الدين ،ىذه
األصول الكالمية أنيا ىي أصول الدين ،فمماذا لم يتطرق ليا النبي -صمى اهلل عميو وسمم-؟ ،لماذا لم تنقل
عنو؟ ،ىل يجوز لنا أن نشتغل بيا ولم يشتغل بيا النبي -صمى اهلل عميو وسمم-؟ ،ىل كان النبي -صمى اهلل
عميو وسمم -يعرفيا أو لم يعرفيا؟ فيؤالء اختمفت أقواليم -أعني عمماء الكالم -بعضيم يقول :النبي -صمى اهلل

عميو وسمم -ما كان يعرفيا أصالً وقد عرفناىا ،وبعضيم كان يقول :عرفيا النبي -صمى اهلل عميو وسمم -ولم
يبينيا ،ىذا أسوأ ،أراد أن يتمطف قال :عرفيا ،ما يقدر أن يقول :ما يعرفيا ،الجواب والرد :إذن أنتم أعمم من

النبي -صمى اهلل عميو وسمم ،-ما شاء اهلل عرفتموىا ولم يعرفيا النبي -صمى اهلل عميو وسمم ،-فعمومكم أكمل،
وجعمتموىا في أىم الميمات أصول الدين واالعتقاد! ،فبعضيم يقول :عرفيا النبي -صمى اهلل عميو وسمم -لكن
لم يبينيا ،يقال :فأين {لِتَُبي َن لِمن ِ
اس َما ُنز َل إِلَ ْي ِي ْم} [النحل ،]ٗٗ:كيف يبين ليم أحكام الطيارة ،وقضايا مثل ىذه
ويترك القضايا التي تترتب عمييا النجاة ،وترتبون عمييا قضايا في التكفير ،وما إلى ذلك من صحة اإليمان؟!،
وطائفة قالوا :النبي -صمى اهلل عميو وسمم -عرفيا لكن الصحابة لم يعرفوىا.

وبعضيم أراد أن يتمطف مع الصحابة -رضي اهلل عنيم -فقال :الصحابة عرفوىا لكن َمن بعدىم لم يعرفوىا،
وبعضيم أراد أن ييذب العبارة فقال :كانوا مشغولين بالجياد ،ولم يتفرغوا ليا ،فجئنا نحن وتفرغنا ،فتركيا النبي

-صمى اهلل عميو وسمم -مجممة ولم يتفرغوا لتفصيميا وتنزيميا عمى الحقائق الالئقة باهلل -عز وجل -فجئنا نحن

وتفرغنا ،فمذىب السمف أسمم ومذىبنا أعمم وأحكم ،مذىب السمف أسمم؛ ألنيم فوضوا أشياء ما عرفوىا -عوام،-
فوضوا معانييا ولم يتطرقوا ليا ،ومذىب الخمف -يعني المتأخرين ،-أعمم وأحكم ،يظنون أن مذىب السمف ىو

التفويض ،وانما يصمح ىذا لسمفيم ىم؛ ألن المتقدمين من المتكممين ،أو من ابتموا بالمذاىب الكالمية كان يغمب
عمييم التفويض ،والمتأخرون منيم أمثال الرازي كان يغمب عمييم التجيم ،فيذا ممكن أن يقال :مذىب السمف

أسمم ،سمفيم ىم ،لكن مذىب الخمف ال يصح أن يوصف بأنو أعمم وأحكم ،أيضاً ىذه مقدمة باطمة ،ونتيجة

باطمة ،أو مقدمة صحيحة ونتيجة باطمة ،والباطل ىكذا كما قال شيخ اإلسالم ال يمكن تصحيحو ،حاولنا أن
نركب العبارة عمى وجو ُيصحح ليم ولكنو لم يتأت ،وبالمناسبة تجدون مثل ىذه العبارة في بعض طبعات كتاب

الحموية ،وشيخ اإلسالم يرد قوليم :مذىب السمف أسمم ومذىب الخمف أعمم وأحكم ،ويبطمو ،ولكن في الحموية
في بعض الطبعات تجد" :لكن إن صدرت ىذه الكممة عن عارف بما يقول فقد يكون ليا وجو صحيح" ،ىذه
مقحمة في الكتاب ليست من كالم شيخ اإلسالم ،وليست في بعض النسخ ،وال يمكن أن يكون ليذا وجو صحيح.

ىذا الجواب :أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادىا ،وىو رد عمى ىذا الذي يقول :ىل عرفيا النبي -

صمى اهلل عميو وسمم-؟ ىل نقمت عنو؟ لماذا لم يتطرق ليا؟.

فينا يبين ما ىي مسائل أصول الدين ،وأنيا ليست القضايا الكالمية -القانون الكمي إلى آخره -التي يقررىا
ىؤالء من أىل الكالم ،ىذا المقصود ،يقول :أصول الدين ىي ىذه التي جاء بيا النبي -صمى اهلل عميو وسمم-

وليست ما يقرره المتكممون في كتبيم ،من ثَّم فإن النبي -صمى اهلل عميو وسمم -تكمم في أصول الدين ،وبينيا
غاية البيان -عميو الصالة والسالم -ولم يترك فييا لبساً.
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قال -رحمو اهلل :-أما القسم األول :فكل ما يحتاج الناس إلى معرفتو واعتقاده والتصديق بو من ىذه المسائل
فقد بينو اهلل ورسولو بياناً شافياً قاطعاً لمعذر ،إذ ىذا من أعظم ما بمغو الرسول البالغ المبين ،وبينو لمناس،
وىو من أعظم ما أقام اهلل بو الحجة عمى عباده فيو بالرسل الذين بينوه وبمغوه ،وكتاب اهلل الذي نقل

الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظو ومعانيو ،والحكمة التي ىي سنة رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم-
مشتممة من ذلك عمى غاية المراد ،وتمام الواجب ،والمستحب ،والحمد هلل الذي بعث فينا رسوالً من أنفسنا

يتمو عمينا آياتو ويزكينا ويعممنا الكتاب والحكمة ،الذي أكمل لنا الدين وأتم عمينا النعمة ،ورضي لنا اإلسالم

دينا ،الذي أنزل الكتاب تفصيالً لكل شيء وىدى ورحمو وبشرى لممسممين.

ىذا المسائل يعني أصول اإليمان ،اإليمان باهلل بأنواعو :بأسمائو وصفاتو ،والييتو ،وربوبيتو ،وكذلك أيضاً

المالئكة ،اإليمان بالرسل -عمييم الصالة والسالم ،-اإليمان بالكتب ،بالقدر ،ىذه أصول الدين بينيا النبي -
صمى اهلل عميو وسمم -غاية البيان ،ال أصول المتكممين.

والقسم الثاني مما يقال لو ذلك أيضاً :ىي دالئل ىذه المسائل ،فدالئل أصول الدين عند المتكممين شيء آخر

تماماً ،لكن دالئل ىذه المسائل في الكتاب والسنة واضحة ،ومفصمة ،ومبينة غاية البيان ،ال تترك في الحق

لبسا ،ننظر ماذا قال.

قال -رحمو اهلل :-وأما القسم الثاني :وىو دالئل ىذه المسائل فإن اهلل بين من األدلة العقمية التي ُيحتاج

يقدر أحد من ىؤالء أىل الكالم والفالسفة وغيرىم قدره ،ونياية ما يذكرونو جاء القرآن
إلييا في العمم ما ال ُ
ض َرْب َنا
بخالصتو عمى أحسن وجو ،وذلك كاألمثال المضروبة التي يذكرىا اهلل في كتابو التي قال فيياَ { :ولَقَ ْد َ
لِمن ِ
اس ِفي َى َذا ا ْلقُ ْر ِ
آن ِم ْن ُكل َمثَ ٍل} [الروم ،]51:فإن األمثال المضروبة ىي األقيسة العقمية سواء كانت قياس
شمول ،أو قياس تمثيل ،ويدخل في ذلك ما يسمونو براىين ،وىو القياس الشمولي المؤلف من المقدمات
اليقينية.

يعني يقول :إن ىذه الدالئل المتنوعة وفي القرآن أيضاً دالئل عقمية متنوعة أفضل من أدلة المتكممين ،ال يمكن

أن تقارن معيا إطالقاً ،وىو ينتقد أدلة المتكممين ،ويبين الفرق بينيا وبين األدلة العقمية المقررة في القرآن ،مع أن
أرد :أسممت -كما يقال -فمسفة اليونان ،يقولون :أصوليا
المتكممين يقولون :إن أصوليم في دالئميم ..ىذا من ا

موجودة في القرآن ،وشيخ اإلسالم ينتقد ىذا التأصيل عندىم ،ويقول :إن دالئل القرآن أشرف منيا ،ويذكر ليذا
وجوىا كثيرة في كتبو المتفرقة ،ومنيا" :درء تعارض العقل والنقل".
ً
فيو يقول ىنا :إن نياية ما يذكرونو جاء القرآن بخالصتو عمى أحسن وجو ،ليم كالم معقد فيو حق وباطل

يتعبون أنفسيم في المقدمات البدىية التي يجتازىا القرآن أو يتجاوزىا ،وينتقل إلى المقدمات األخرى التي يريد أن

بناء عمييا ،فيقول :إنو يأتي بخالصتو عمى أكمل وجو ،وذلك كاألمثال المضروبة التي يذكرىا اهلل
يقرر النتائج ً
ض َرْب َنا لِمن ِ
اس ِفي َى َذا ا ْلقُ ْر ِ
آن ِم ْن ُكل َمثَ ٍل} [الروم ،]٘ٛ:فإن األمثال المضروبة
في كتابو التي قال فيياَ { :ولَقَ ْد َ
ىي األقيسة العقمية ،إلى آخره.

شيخ اإلسالم يربط موضوع المثل بالشبو ،ولذلك ُيدخل في األمثال في القرآن القصص القرآني ،أخبار األمم ،إلى
آخره؛ ألن القضية عنده ترتبط بموضوع االعتبار ،القياس ىو االعتبار بحيث ينتقل اإلنسان مما حصل ليؤالء
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إلى نفسو؛ لئال يفعل فعميم فيقع لو ما وقع ليم ،فالعاقل من وعظ بغيره ،وأنيا ذكرت لالعتبار ،لننتقل ،لنعبر -
عبارة -منيا إلى أنفسنا ،إلى غير ذلك.
ّ
اء كانت قياس شمول ،أو قياس تمثيل ،فقياس الشمول
ىنا يقول :فإن األمثال المضروبة ىي األقيسة العقمية سو ً
تستوي فيو كل األفراد بمقدمة كمية ،تقول مثالً :كل متحرك فيو حي ،اإلنسان متحرك إذن ىو حي مثالً ،فتستوي
نام فيو حي ،اإلنسان ٍ
كل األفراد ،المقدمة األولى كل كذا ،كل ٍ
نام إذن ىو حي ،ىذا يسمونو دليال شموليا ،يعني

ىو دليل عقمي منطقي ،ىذا قياس ،سواء كان قياس شمول أو قياس تمثيل ،ىذا قياس شمول ،وقياس التمثيل
ذكرت لكم في بعض المناسبات أنو قياس الفقياء إلحاق فرع بأصل في حكم بعمة جامعة بينيما ،تقول مثالً:

النبيذ حرام ،لماذا؟ تقول :النبيذ مسكر ،وكل مسكر فيو خمر ،وكل خمر فيو حرام ،ىذا بطريق قياس الشمول.

لكن قياس التمثيل قياس الفقياء نمحق فرًعا بأصل في عممية معينة رباعية ،فنقول بدون كل :األصل عندنا ىو
الخمر منصوص ،والنبيذ غير منصوص ،العمة اإلسكار ،الحكم تحريم الخمر ،فنمحق النبيذ غير المنصوص
بالخمر المنصوص بعمة اإلسكار ،فيمحق بو في حكمو الذي ىو التحريم ،ىذا اسمو قياس التمثيل.

البين عورىا -ال تجزئ؛ ألنيا ترى
وىناك ما يسمى أيضاً بالقياس بنفي الفارق ،تقول مثالً :التضحية بالعو ارء ّ -
نصف المرعى فيؤثر ذلك فييا ،التضحية بالعمياء من باب أولى البين عورىا إذا ما صحت في العوراء فيي في
األولى ىو ظني ليس بقطعي؛ ألنو ِ
يرد عميو أمر آخر
العمياء من باب أولى ،ىذا ظني ،ىناك قياس يسمونو ْ
وىو ما يتعمق بعناية صاحبيا بيا وجمب العمف وىي رابضة كما يقال ،فيي مظنة السمن مثالً ،غير تمك فيي

مظنة اليزال ،ال أقصد ىذا الجدل ،لكن أريد أن أقول :إن ىذا يسمي قياس األولى ،تقول :التأفيف منصوص:

{فَ َال تَقُ ْل لَ ُي َما أُف} [اإلسراء ،]ٕٖ:الضرب من باب أولى قياساً عمى التأفيف ،ىذا يسمونو قياس األولى بنوعيو
قطعي وظني.

ٍ
مساو ىو من ىذا الباب أيضاً ،المساوي ،مثل :النيي عن أكل مال اليتيم فإحراقو كذلك ،إغراقو
وىناك قياس
ٍ
مساو ألكمو.
كذلك ،ما فيو فرق،
فينا عندنا قياس تمثيل ىو قياس الفقياء ،ويدخل في ذلك ما يسمونو براىين ،وىو القياس الشمولي المؤلف من

المقدمات اليقينية ،اآلن قال :قياس الشمول ،قياس الشمول منو نوع يقال لو :البرىان ،والبرىان المقصود بو
الدليل ،لكنو نوع خاص من قياس الشمول ،وىو ما كانت مقدماتو يقينية تنتج اليقين ،يعني نتيجة يقينية ،ىذا

القياس الذي يسمونو البرىان ،ىذا النوع من األدلة التي يسمونيا البرىان ،وىو نوع من قياس الشمول ،عندىم
عمى ثالثة أنواع :نوع منو يسمونو قياس االعتالل ،مركب من مقدمتين ونتيجة ،يقول لك مثالً :كل وضوء فيو

عبادة ،كل وضوء قياس شمول ،كل وضوء فيو عبادة ،ىذه مقدمة يقينية ،مقدمة رقم اثنين كل عبادة تفتقر إلى

نية ،ىذه المقدمة الثانية ،النتيجة كل وضوء يفتقر إلى نية ،ىذا مثال عمى ما يسمونو البرىان بنوعو المعروف
باالعتالل ،يعني أن العمة مشتركة ،ما دام أن العبادة تفتقر إلى نية ،فكذلك أيضاً الوضوء ىو عبادة إذن البد

ليا من نية ،فاألولى أشمل من الثانية ،يعني المقدمة األولى أشمل من الثانية.

ونوعو اآلخر الذي يسمونو االستدالل ىو من قياس البرىان ،يعني يستدل عمى وجود الشيء بخاصيتو ،وجود

الخاصية ،مثالً :يستدل عمى أن الوتر نافمة ،يقول مثالً :النافمة تصح عمى الراحمة ،أو كل نافمة فيي تصمى
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عمى الراحمة ،والوتر يصمى عمى الراحمة في السفر ،النتيجة الوتر نافمة ،ما دام أنك تقر أن النافمة تصمى عمى
الراحمة ،والوتر يصمى عمى الراحمة إذن الوتر نافمة ،فيذا يسمونو برىان االستدالل.

الخمف ،وبعضيم يضبطو بغير ىذا فمثل ىذا يعني حينما يعمد إلى تصحيح مذىبو
ونوع ثالث يسمونو برىان ُ

بإبطال مذىب المخالف إما بطريقة السبر والتقسيم الذي ذكرناه قبل قميل ،أو بغير ذلك؛ ليصحح مذىبو ،يقول

لو :أنت تقول كذا وأنا أقول كذا ،ويأتي باألدلة عمى بطالن مذىبو ،إذن ما الذي بقي؟.

الخمف ،وبعضيم يضبطو بغير ىذا.
بقي القول اآلخر الذي يقول بو ىو الحق إذا بطل ما يقابمو ،يسمونو ُ

ىذا ما يتعمق بيذه المسألة التي ذكرىا شيخ اإلسالم في المسائل ،والدالئل التي بينيا النبي -صمى اهلل عميو

وسمم ،-وىي أصول الدين في دالئمو ومسائمو ،فالدالئل ىي التي يستدل بيا ،فاهلل -عز وجل -مثالً يقول:
ق السماو ِ
ق ِم ْثمَ ُي ْم َبمَى} [يس ،]ٛٔ:فينا استدالل بخمق السموات
ض ِبقَ ِاد ٍر َعمَى أ ْ
َن َي ْخمُ َ
ات َو ْاأل َْر َ
س ال ِذي َخمَ َ
ََ
{أ ََولَ ْي َ
واألرض األجرام العظام ىذا الذي خمقيا قادر عمى أن يخمق مثل ىؤالء الناس بضعفيم وعجزىم ومسكنتيم ،فيذا

من األدلة القرآنية ،يستدل بيم ،الذي خمق العظيمة ىذه قادر عمى أن يخمق األشياء والمخموقات الصغيرةَ { ،و ُى َو
َى َو ُن َعمَ ْي ِو} [الروم ،]ٕٚ:كمو يستوي عند اهلل -عز وجل ،-لكن "أىون" ىنا إما
يدهُ َو ُى َو أ ْ
ق ثُم ُي ِع ُ
ال ِذي َي ْب َدأُ ا ْل َخ ْم َ
أن يكون بمعنى ىين ،أفعل التفضيل ال تكون عمى بابيا ،إنما بمعنى مطمق االتصاف ،أو تكون باعتبار
المخاطبين ،روعي فييا فيم المخاطب ،بالنسبة لكم أىون فمما كان البدء أصعب عندكم واإلعادة أسيل من

البدء ،فاهلل -عز وجل -الذي بدأ الخمق قادر عمى إعادتو ،فما المانع؟.

فاألدلة عمى ىذا كثيرة في القرآن ،ولكن بعض ما يذكره شيخ اإلسالم فيما يأتي -إن شاء اهلل -يحتاج إلى إيراد
نماذج أكثر منيا لتستبين طريقة القرآن عمى األقل بطريق التبع ،يعني يحصل لك ىذا تبعاً لمكالم عمى بعض

المسائل فيكون فائدة زائدة ،يعني كما ترون بعض الكتب قضايا عقمية ،لكنيا تفيد في التأصيل والتقعيد ،وما إلى

ذلك ،وفيم ىذه العبارات ميم جدا لطالب العمم ،واهلل أعمم.
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