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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (كتب ابن تيمية) صول إلى العمم المأمول البن سعديطريق الو 

 (261-251 القواعد) والنقل العقل -21
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 أما بعد: وعمى آلو وصحبو أجمعين، ،وصمى اهلل وسمم عمى نبينا محمد رب العالمين، الحمد هلل

  .والناقمين، والمستمعين ،والحاضرين ،ولشيخنا ،الميم اغفر لناف
ياه-قال المؤلف   .أصول الدين من المسائل والدالئل : وفي القرآن والحكمة النبوية عامةُ -رحمنا اهلل وا 

   :أما بعد من ال نبي بعده،ة والسالم عمى والصال ،الحمد هلل
جو إليو حينما كان في عمى سؤال وُ  -اهلل ورحم-بن تيمية افيذا في ضمن الجواب الذي ذكره شيخ اإلسالم 

صمى اهلل عميو -ىل بينيا الرسول  ،فيو بعضيم عن ىذه التي يسمييا المتكممون بأصول الدين ويسأل ،مصر
ذا كان النبي  ،؟أو لم يبينيا -وسمم كتفى وىل يُ  ،؟الخوض فييالم يبينيا ىل يجوز لنا  -صمى اهلل عميو وسمم-وا 

وذلك جاء عرضًا  ،؟ إلى غير ذلك من السؤاالت التي أوردىاالظن أو البد من القطعغمبة بذلك يعني بمعرفتو ب
ال فيو بطريقة تشبو اال ضرابو من المتكممين فيما يسمونو بالقانون يرد عمى الرازي وأ -اهلل ورحم-ستطراد وا 

لكن ىذا  ،عن ىذا ويجيب ،فيو يرد عمييم ،يعني عند التعارض تعارض العقل والنقل يقدم العقل عندىم ،الكمي
وفي القرآن والحكمة النبوية  :يقول وفال زال يجيب عن ،-اهلل ورحم-في ضمن ىذا السؤال الذي عرض لو 

ليست  ،يعني ىذه القضايا التي يسمونيا بأصول الدين ليست كذلك ،أصول الدين من المسائل والدالئل عامةُ 
  .كما يقولون

بالدالئل العقمية وغيرىا عمى  -تبارك وتعالى-من األدلة من الكتاب والسنة مما يدلل فيو  -اهلل ورحم-وذكر 
وأن األدلة الصحيحة التي تورث اليقين ىي في مضامين دالئل الكتاب والسنة ال فيما يقولو  ،أصول الدين
  .ثم بدأ يذكر نماذج من ىذه التي يسمونيا بأصول الدين ،المتكممون

ىنا  -اهلل ورحم-لكن الشيخ  ،ىذه الدالئل أيضًا التي في الكتاب والسنة واألمثال المضروبةوذكر نماذج من 
مثاًل  -تبارك وتعالى-كقولو  ،ومن شاء فميراجع األصل ،وال بأس أن أذكر بعض األمثمة القميمة لذلك ،يختصر

ا َأَوَلم  }: في أمر المعاد َر َض  َواتِ الس مَ  َخَمقَ  ال ِذي الم وَ  َأن   َيَرو  ُمقَ  َأن   َعَمى َقاِدرٌ  َواْل   اَل  َأَجًل  م  يلَ  َوَجَعلَ  م  يِمث مَ  َيخ 
ن خمقيم أول مرة فيو مَ  ثبات المعاد أنّ إىذا يستدل بو عمى  ،[ٜٜ:اإلسراء]{ ُكُفورًا ِإال   الظ اِلُمونَ  َفَأَبى ِفيوِ  َري بَ 

إن الذي  :فكل منصف سيقول ،دليل نقمي قد تضمن الدليل العقمي ،من المعقول فيذا دليل ،قادر عمى اإلعادة
 .ألن اإلعادة أسيل بالنسبة لممخموقين من االبتداء ؛خمق أواًل قادر عمى اإلعادة ثانية

َر َض  َواتِ الس مَ  َخَمقَ  ال ِذي َأَوَلي َس }: -تبارك وتعالى-وىكذا في خمق األجرام العظيمة الكبيرة كقولو   ِدرٍ ِبَقا َواْل 
ُمقَ  َأن   َعَمى قُ  وَ ىوَ  َبَمى م  يِمث مَ  َيخ  فكيف  ،فخمق السموات واألرض أكبر من خمق الناس، [ٔٛ:يس] {ال َعِميمُ  ال َخل 
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 ال َمَثلُ  وَولَ  َعَمي وِ  َأى َونُ  وَ ىوَ  هُيِعيدُ  ُثم   ال َخم قَ  َيب َدأُ  ال ِذي وَ ىوَ } :إلى غير ذلك من الدالئل ؟!يعجز عن إعادتيم
َمى َع  َر ضِ  َواتِ الس مَ  ِفي اْل   .إلى غير ذلك، [ٕٚ:الروم] {َواْل 

صمى -ىل بينيا النبي : ىذه التي يسأل عنيا ىذا السائل ويقول-أما ما يسمونو بأصول المتكممين فيو يمثل ليا 
دخمو ما ما يُ : وأفيقول -خرهآإلى  ؟وىل يكفي في ذلك غمبة الظن ؟ وىل يجب عمينا أن نتعمميا؟-اهلل عميو وسمم

ن أدخمو فيو -يعني المتكممين-بعض الناس في ىذا المسمى من الباطل فميس ذلك من أصول الدين   :يقول ،وا 
وكذلك أيضًا المسائل الفاسدة وىي كثير من مسائل نحن عرفنا الدالئل الفاسدة،  ،مثل المسائل والدالئل الفاسدة

أو غير ذلك مما  ،المعتزلة وأو نفي الصفات كما يفعم ،المتكممين في ىذا الباب من نفي كثير من الصفات
ستدالل عمى حدوث العالم بحدوث اال :ومثل ،ونحو ذلك من المسائل ،مثل نفي الصفات والقدر :قال ،يقولونو

والواقع  ،خر ما يذكره في ىذا مما يسمونو بأصول الدينآإلى  ،األعراض التي ىي صفات األجسام القائمة بيا
لم  ،-صمى اهلل عميو وسمم-ولم يتطرق لو النبي  ،-مرضي اهلل تعالى عني- ىذا لم يشتغل بو السمف الصالح أن

ىذه التي أدخموىا في  :فيقول ،ولم يتكمم في ىذه المسائل بالطريقة التي يقررىا أىل الكالم ،يتكمم بيذه الدالئل
  .واقع أنيا ليست كذلكال ويسأل عنيا ىذا السائل ،أصول الدين وسموىا أصول الدين

يتمقونو عن شيوخيم  ،ومعاىدىم وما إلى ذلك ،ويدرسونو في مدارسيم ،ن ىؤالء يتمقون شيئًا ويتوارثونوأوالمشكمة 
أو من  ،وأن من أخطأ في ىذه المسائل فبعضيم يطمق عميو الكفر ،ىو أصول الدين وفيتقرر ذلك عندىم عمى أن

 .متفرقة ليؤالء من أىل الكالمالعبارات ال فيو ذلك كما أو نح ،أو من خالف فييا ،لم يعرفيا
من لم يعتقد ذلك فيو  :وبعضيم يقول ،من خالفنا فييا فقد كفر :وبعضيم يقول ،نكفر من كفرنا :بعضيم يقول

فكل  ،ال أكفر أحدًا من أىل القبمة كما يقولو األشعري في بعض كتبو كمقاالت اإلسالميين :وبعضيم يقول ،كافر
وىذه مشكمة الموروثات الباطمة  ،ثم يأتي مثل ىذا ويسأل عنو ،ون حولو ويسمونو بأصول الديننىذا مما يدند

ويحصل بسبب ذلك من الفساد والفتنة ما  ،ثم بعد ذلك يتعصبون ليا ،وال يعرفون غيرىا ،حينما يتوارثيا الناس
  .اهلل بو عميم

: ذم السمف واْلئمة لمكلم وأىمو متناول لمن استدل باْلدلة الفاسدة، أو استدل عمى -رحمو اهلل-قال 
المقاالت الباطمة، فأما من قال الحق الذي أذن اهلل فيو حكمًا ودليًل فيو من أىل العمم واإليمان، واهلل يقول 

تيم فميس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك، ييدي السبيل، وأما مخاطبة أىل االصطلح باصطلحيم ولغو الحق 
نما كرىو اْلئمة إذا لم يُ   حتج إليو.وكانت المعاني صحيحة، وا 

فالسمف حينما  ،-مرضي اهلل تعالى عني-ىنا يتكمم عمى قضية قد يتوىم فييا بعضيم خالف مقصود السمف 
بالجريد  واالكالم أن يضربحكمي في أىل " :-اهلل ورحم-وقال فيو مثل الشافعي  ،ذموا الكالم وحذروا منو

ىذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل بالكالم  :وأن يقال ،وأن يطاف بيم في العشائر واألسواق ،والنعال
 .(ٔ)موم"المذ

                                                           

 (.ٕٔٙ/ ٘) الفتاوى ومجموع ،(ٕٖٕ/ ٔ) والنقل العقل تعارض ودرء ،(ٕٓٛ/ ٔ) االستقامة: انظر - ٔ
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نما لما يعتمد عميو من الدالئل  ،ليس ىذا ىو السبب ،المصطمحات الحادثة يتضمن بعض ويقول: ليس ألن وا 
ثم أيضًا ىذه  ،فكثير من دالئل ىؤالء ىي غير صحيحة ،ذموه من أجل ىذا :فيقول ،واألحكام الباطمة ،الفاسدة

  .فذم السمف عمم الكالم ليذا ،منيا غير صحيح األحكام التي يقررونيا كثيرٌ 
 ،و وغالبو باطلنما المسألة أن مضمون عمم الكالم في جممتا  و  ،المسألة ليست مجرد مخالفة في اصطالح نإذ

ن أألن البعض قد يظن  ؛وىذه قضية ميمة ،-م وأرضاىمرضي اهلل تعالى عني-السمف  عمى خالف طريقة
 ،ال ،المسألة ىي مجرد صيغ وعبارات لم يقبميا السمف لمجرد كونيا اصطالحات واستعماالت جديدة وحادثة

 ،ضطرابالأورثتيم كثرة االختالف والحيرة وا مّ ، ومن ثَ المضامين من دالئل ومسائل أحكام ليست كما ينبغي
 .اهلل ورحم-ىذا المعنى ىو الذي يقرره شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،ووصموا إلى طرق مسدودة

العمم الصحيح ما  :نما يقولا  و  ،ثم يقول بأن السمف ال يمنعون من استعمال المصطمحات الحادثة بإطالق ىكذا
 ،بو فيو من أىل العمم واإليمان اً قفمن كان متصفًا بذلك متحق ،يقوم عمى الدالئل الصحيحة واألحكام الصحيحة

ما مخاطبة أ ،بحسب ما يتحقق بو من ىذا الشرط -من أىل العمم واإليمان ويعني أن-من ىذا الوصف  ولكل  
فميس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك  :يقول ،مثل ىذه القضية ال إشكال فييا :فيقول ،صطالح باصطالحيمأىل اال

نما    .في أي الحاالت يحتاج إليو؟ ،حتج إليوكرىو السمف إن لم يُ وكانت المعاني صحيحة، وا 
 ،حتياجليذا اال في عدد من كتبو أحواال -رحمو اهلل-وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،قد أشرت في مرات سابقة

إذا احتيج إلى مثل  :يقول ،ب األعاجم بمغتيمب كما يخاطَ خاطَ يُ  ومثل من لم يفيم إال من ىذا الطريق فإن :يقول
ن وكذلك أيضًا أن مِ  ،وتعميميم لو ،ىذا فإنيم يخاطبون باألعجمية من أجل أن يتوصل بذلك إلى إفياميم الحق

والمصطمحات الجديدة أو  ،بسموك الطرائق الصعبة في االستدالل قاد إالالناس من ال يقتنع وال يستجيب وال ين
أو لم يصرح بذلك عن  ،صرح بذلك ليتميز بزعمو سواءً  ؛تاج إلى فكحأو الصعبة التي ت ،أو الغريبة ،الغامضة

 ،ب بطريقة معيودة كما يخاطب غيرهيريد أن يتميز فال يقبل أن يخاطَ  ،بالعوام مأو من يسموني ،طرائق الجميور
في وتستعمل  ،حات، وأن يحتج عمييم بمثل ىذه المصطموأن يناقشوا ،ستدل عمييممثل ىؤالء يمكن أن يُ  :فيقول
 .لكن ىل ىذا يكون اختيارًا من البداية؟ ،ألن ذلك كاستعمال األلفاظ األعجمية ؛األلفاظ
بعض أصحاب النفوس العميمة يحتاجون إلى  ،نما ىو مثل الدواء الذي يحتاج إليو بعض المرضىا  و  ،ال :الجواب
 .والسنةنعًا وكفاية في دالئل الكتاب قْ يجد مَ  وفإن -عز وجل-فاه اهلل اومن ع ،مثل ىذا
بر عنيا لمن يفيم بيذه اْللفاظ؛ : فإذا ُعرفت المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة، وعُ -رحمو اهلل-وقال 

ليتبين ما وافق الحق من معاني ىؤالء، وما خالف فيذا عظيم منفعة، وىو من الحكم بالكتاب بين الناس فيما 
 اختمفوا فيو، ونيى الكتاب والسنة عن أمور، منيا:

 القول عمى اهلل بغير عمم. -
 وقول غير الحق. -
 والجدل بغير عمم. -
 والجدل في آياتو. -
 والتفرق واالختلف. -
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بر عنيا بمثل ىذه اْللفاظ رفت المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة، وعُ فإذا عُ : -اهلل ورحم-ىنا قولو 
يذا فليتبين ما وافق الحق من معاني ىؤالء، وما خالف  ،يعبر بيا لمن ال يفيم إال بيذا ،والمصطمحات؛ ليتبين

ىذا الكالم ذكره بعده أن قرر أن السمف لم يذموا الكالم لمجرد كونو يحوي  ،يعني ينتفع بمثل ىذا ،عظيم المنفعة
نما لما في مضامين ذلك من المعاني الباطمة في األدلة واألحكام ،أو جديدة ،مولدة طالحاتاص وتمك األلفاظ  ،وا 

 .وتحتمل الحق والباطل في النفي واإلثبات ،مجممة تشتمل عمى معانٍ 
بين  أن مثل ىذا الحكمُ  -اهلل ورحم-وذكر  ،من أجل ىذا كان السمف يذمون الكلم والعموم الكلمية :يقول

وذلك يحتاج إلى معرفة  ،رفيموعُ  ،سائر األمم بالكتاب فيما اختمفوا فيو من المعاني التي يعبرون عنيا بوضعيم
ثم اعتبار ىذه المعاني بيذه المعاني ليظير الموافق  ،ومعرفة معاني ىؤالء أيضًا بألفاظيم ،معاني الكتاب والسنة

ويتطرق لو إلى أن يكون  ،لكن يحتاج من يستعمل مثل ىذا ،فيكون كالترجمة لمن ال يفيم العربية ،والمخالف
ويعرف أيضًا الحق الذي جاء بو  ،حاتصطمويعرف دالالت ىذه الم ،ينياوما في مضام ،عارفًا بيذه األلفاظ

ولكنو ال يعرف ما تتضمنو ىذه األلفاظ  ،فإذا كان عارفًا بدالئل الكتاب والسنة ،-صمى اهلل عميو وسمم-الرسول 
ير أو بتقر  ،ما برد بعض الحقوىو ال يشعر، إ نحرافقد يقع في شيء من اال ووالمصطمحات فإنوالعبارات 

  .وىذا الذي وقع فيو الكثيرون ،الباطل
 ،فمنيم من كان لو بصر بعموم المنقول ،عمى مراتب متفاوتة -اهلل ورحم-وىؤالء جعميم شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ثم بعد ذلك دخل في شيء من الكالم فوقعت لو  ،بعموم المعقول ىذه وىذه العموم الكالمية لم يكن لو بصرو 
ذا قد اشتط في ،ويقابمو الطرف اآلخر وىو من أوغل في العموم الكالمية وليس لو معرفة بالعموم النقمية ،انحرافات
أوصل ذلك إلى  وحتى أن -اهلل ورحم-وبين ىذا وىذا طوائف ومراتب ذكرىا  ،أوغل في الباطلو  ،نحراففي اال

 .بيذه المثابةجعل ذلك  ،يعني من األول من الطرف إلى الطرف وما بينيما ،خمس درجات
ونيى الكتاب والسنة عن أمور، منيا: القول عمى  :ىنا يقول -اهلل ورحم-والحاصل أن شيخ اإلسالم ابن تيمية 

إذا كان النبي  ؟الشارع وىل ىذا مما نيى عن :ىنا اآلن يجيب عمى ىذا السائل الذي يسأل يقول ،اهلل بغير عمم
ىل يكون ذلك  ،؟فيل يأثم من اشتغل بيا -ىذه المسائل-ما تطرق إلى ىذه القضايا  -صمى اهلل عميو وسمم-

نيى الكتاب  :يقول -اهلل ورحم-فشيخ اإلسالم ابن تيمية  ،؟ىل ىذا مما نيى عنو اهلل ورسولو ،؟من المحرم
َمُمونَ  اَل  َما الم وِ  َعَمى َتُقوُلوا َوَأن  }: عمى ىذا وذكر أدلةوالسنة عن أمور، منيا: القول عمى اهلل  بغير عمم،   {َتع 

  .[ٜٙٔ:البقرة]
 .[ٜٙٔ:األعراف] {ال َحق   ِإال   الم وِ  َعَمى َيُقوُلوا اَل  َأن   ال ِكتَابِ  ِميثَاقُ  َعَمي ِيم   ُيؤ َخذ   أََلم  }، وقول غير الحق :قال
ونَ  َفِممَ }: -عز وجل-يقول اهلل  : والجدل بغير عمم،قال ، فالذي [ٙٙ:عمران آل] {ِعم مٌ  ِبوِ  َلُكم   َلي َس  ِفيَما ُتَحاجُّ

كل ىذا ، فيجادل لمجرد المجادلة وأو أن ،أو لتقرير الباطل ،بطال الحقما إل، إبالباطل يجادل بغير عمم يجادل
 .مذموم بأنواعو الثالثة

نَ  اَل  آَياِتَنا ِفي ُيم ِحُدونَ  ال ِذينَ  ِإن  }: والجدل في آياتو :قال َفو  صمى اهلل -النبي  وكذلك، [ٓٗ:فصمت] {َعَمي َنا َيخ 
وقد  ،مغضباً  -صمى اهلل عميو وسمم-فخرج  ،ردَ وىم يتجادلون في القَ  ولما خرج عمى بعض أصحاب -عميو وسمم

 .عميو الصالة والسالم-قئ في وجيو حب الرمان حمر وجيو كأنما فُ ا
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 َتَفر ُقوا َكال ِذينَ  َتُكوُنوا َواَل }: ختالفالتفرق واال -وسممصمى اهلل عميو -ىكذا أيضًا مما نيى اهلل عنو ورسولو و 
َتَمُفوا  .ومن شاء أن يتوسع في ىذا فميرجع إلى كالمو في األصل ،إلى غير ذلك ،[٘ٓٔ:عمران آل] {َواخ 

 .؟ىل ىذا مما نيى اهلل عنو :فالشاىد أن ىذا ذكره جوابًا عمى ىذا السؤال
، وال ريب أن معرفة ما بو الرسول إيمانًا مجمًل عامًّا كل أحد أن يؤمن بما جاءيجب عمى : -رحمو اهلل-وقال 

جاء بو عمى التفصيل فرض كفاية، فإن ذلك داخل في تبميغ ما بعث اهلل بو رسولو، وداخل في تدبر القرآن، 
والدعاء إلى  وعمم الكتاب والحكمة، وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير، واْلمر بالمعروف والنيي عن المنكر،

سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي ىي أحسن، ونحو ذلك مما أوجبو اهلل عمى 
 المؤمنين، فيو واجب عمى الكفاية منيم.

مر بو أعيانيم، وال يجب عمى رىم وحاجاتيم، ومعرفتيم، وما أُ وأما ما وجب عمى أعيانيم فيذا يتنوع بتنوع قد  
 ما يجب عمى القادر عمى ذلك. العمم، أو عن فيم دقيقوض العاجز عن سماع بع

 ويجب عمى من سمع النصوص، وفيميا من عمم التفصيل ما ال يجب عمى من لم يسمعيا.
 ث، والمجادل ما ال يجب عمى من ليس كذلك.ويجب عمى المفتي، والمحد  

 تعمم ىذه األمور فيل ىذا واجب؟ إذا كان يجوز  :ا عمى سؤال ىذا السائل الذي يقولىذا أيضًا ذكره جوابً 
 ،وىذا ينبغي أن يكون سمة لطالب العمم ،وال يجيب بإجابات مجممة ،فشيخ اإلسالم كما ترون في إجاباتو يفصل

نما يتحرى التفصيل والبيان دون  ،أن ال يكون قولو جزافًا بالنفي أو اإلثبات إذا كان المقام يتطمب التفصيل وا 
ويقع الخالف بسبب ذلك في المسائل  ،ونيطمقون في أحكاميم وأجوبتيم يخطئ وكثير ممن ،اإلجمال واإلطالق

 .وفي غيرىا من األمور األخرى العممية ،عتقادكثيرًا في قضايا اال هىذا تجد ،واألمور العممية ،العممية
 ،رى في جيةمثاًل يُ  -تعالىتبارك و -اهلل  :ىذا يقول ،اهلل ليس في جية :وىذا يقول ،اهلل في جية :فيذا يقول مثالً 

وىذا يقول  ،ىذا يثبت الجسم وىذا ينفي الجسم ،فيذا يحتاج إلى تفصيل ،رى لكن ال في جيةاهلل يُ  :وىذا يقول
األمر ال  :أو ال يقتضي اإلرادة يقول ،ىل األمر يقتضي اإلرادةمن اهلل مثاًل حينما يتكمم عمى قضية األمر 

والكتب التي تقرر ىذه  ،تجد ىذا في كثير من المسائل ،ر يقتضي اإلرادةاألم :وىذا يقول ،يقتضي اإلرادة
دارسين ال يتفطن وكثير من ال ،تجد فييا مثل ىذا ،القضايا عمى طريقة المتكممين ككثير من كتب أصول الفقو

أو أي قضية من القضايا تجدىا في كتب  ،يعني عمى سبيل المثال ىذه القضية ،نحرافاتلما تحتيا من اال
 :يقولون مثاًل في مقدماتو ،أو في ثنايا صمبو مما يذكر من المسائل واألصول ،ما في مقدماتوإ ،أصول الفقو

ردون و ثم ي ،الفقو ىو العمم باألحكام الشرعية الفرعية بأدلتيا التفصيمية ،أصول الفقو :ثم يتحدثون يقولون ،العمم
طبعًا  ،ال يكون من باب المظنون ،عبرنا بالعمم والعمم أمر يستوجب القطع ؟،العمم :يقولون ،الً عمى أنفسيم سؤا

   .كما يقولونالصواب ليس و  ،قرر عمى طريقتيمأ أنا
أخبار -ألنيم يطعنون باألدلة من جية الثبوت  ؛-الظنيات-إذا كان كذلك فالفقو من باب الظنون  :ثم يقولون

 ،ىو من باب الظنون إن سمم من جية الثبوت ، إذنحتمالأن الداللة يرد عمييا اال ،ومن جية الداللة ،-اآلحاد
نون وىكذا يوى   ،ىو من باب الظنون :فيقولون ،كان من قبيل التواتر لم يسمم عندىم من جية الداللةإن يعني 
 .يةنسأل اهلل العاف ،ون إلى ما يسمونو بالمعقولومن َثّم يمجئ ،الشريعة
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المعرفة حتى ال يقع في ىذا  :وبعضيم يمجأ يقول ،العمم :فالشاىد أنيم حينما يوردون عمى أنفسيم ىذا يقولون
 .أو في غاية التقارب عند من ينفي الترادف ،العمم والمعرفة رديفان :عمييم اآلخرون فيقولون فيردّ  ،اإلشكال

 .ماذا يقال؟ نإذ
ىو  ،العمم ال يتفاوت :حينما يتحدثون عن خبر الواحد يقولون ،يتفاوت مثالً العمم ال  :يقولون ،فيم يقررون عندىا

فأصل  ،-عند المتكممين-عمى أن اإليمان عندىم ال يتفاوت  العمم ال يتفاوت ىذا بناءً  ،يفيد الظن بإطالق مثالً 
ىل في وقل مثل ذلك  ،عمى اعتقاد فاسد ،عمى قضية منحرفة ،ىي مبنية عمى قضية كالمية ،المسألة غمط

 .  ؟، أو ال يقتضي اإلرادةاألمر يقتضي اإلرادة
نما  ،ال يقتضي اإلرادة :وال نقول بإطالق ،يقتضي اإلرادة ونإ :نحن ال نقول بإطالق ،عمى أصل فاسد ىذا بناءً  وا 

شكمون وجود األمر يم ال يفرقون بين اإلرادتين فيستف ،وعندنا إرادة دينية شرعية ة،عندنا إرادة كوني ،تفصيل وفي
-حينما يأمر بالكفر مثاًل  -عز وجل-فيل اهلل  ،-محبة المراد-ألن اإلرادة تقتضي عندىم المحبة  ؛مع اإلرادة

عز -ن اهلل إ :المقاالت الفاسدة الباطمة وليذا يقول بعضيم بعَض  ؟يحبو وىل معنى ذلك أن -يأمر بو كونًا وقدراً 
اإلرادة الكونية ال  :بينما أىل السنة يقولون ،ليتخمص من مثل ىذه األمور ؛لم يخمق أفعال العباد أصالً  -وجل

رادة شرعية دينية مثل ،ع المرادو وىي تقتضي وق ،تقتضي محبة المراد ما أمر بو  ،والزكاة ،األمر بالصالة :وا 
  .لمطيعوقد تجتمع اإلرادتان في المؤمن ا ،شرعًا ودينًا فيذه تقتضي المحبة ولكنيا ال تقتضي الوقوع

ومن قد يخالفيم  ،بالتجويد مينا المشتغنعند إخوان اكثيرً  اآلن تجد جداال ،وقل مثل ذلك حتى في المسائل العممية
  .ىل التجويد واجب أو ليس بواجب؟

 ،التجويد مستحب وليس بواجب ،ليس بواجب :وىؤالء يقولون ،واجب :ىؤالء يقولون افتجد رسائل ومؤلفات وردودً 
واجب أن يخرج الكالم بطريقة صحيحة  وفقدر من ،ختالف بينما المسألة فييا أن التجويد يتفاوتتجد اال مّ ومن ثَ 

 ،وىناك قدر غير واجب وىو ما كان من قبيل المحسنات من جية األداء ،فيذا القدر واجب ،كما تتكمم العرب
فمثل ىذا القدر الزائد ال  ،بو لحن جمي وما أشبو ذلك مما ال يحصل ،والغنة ،واإلقالب ،واإلخفاء ،اإلدغام :مثل
 .نما فيو تفصيل، وا  ليس بواجب بإطالق ونإ :وال يقال ،واجب ونإ :يقال

ال تطمق األحكام  :وفي أحكامنا العممية ،ميمة في حياتنا العممية الذي أريد أن أصل إليو وىي قضيةالمقصود 
نما يكون اإلنسان ولو كان  ،وفي مجادالتك ،وفي أجوبتك ،في ردود أفعالك -كما يقال- يًّان حد  وال تك ،جزافاً  وا 

وسترون أيضًا أشياء من ىذا  ،الذي يخالفو بغيضًا يكون في أحكامو يفصل كما ترون في أجوبة شيخ اإلسالم
 .السيما في ىذا الكتاب العظيم النفع ةالقبيل كثير 

ومن لم يعتقد ذلك فيو  ،م يجب عمى كل أحدنع :يقولون اً ىل يجب عمى كل أحد؟ ىم طبع :فينا يقول في مسألة
أواًل ىذه المسائل التي يدندنون حوليا ليست ىي التي  :شيخ اإلسالم يقول ،عمى األقل يقولو طوائف منيم ،كافر

 ،وسموىا بأصول الدين ،دخموىا في ىذا البابأو  ،نما أحدثوا مسائلا  و  ،صول الدين حقيقةأمسائل  :يقال ليا
ال يجب عمى كل  ،فيذا يجب اإليمان بو إيمانًا مجمالً  -صمى اهلل عميو وسمم-و الرسول أما ما جاء ب :يقول

ال فإن ذلك أمر ال يطاق بالنسبة إلييم ،الناس أن يؤمنوا وأن يعمموا تفاصيل ىذه األشياء فقدرات الناس  ،وا 
ر يتفاوت الناس فيو غاية ومن األوقات في التعمم ىذا أم ،وأيضًا ما يتوفر ليم من الفرص ،العقمية والممكات
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ولو فعموا أيضًا فإنيم ال يستطيعون  ،أن يتخصصوا في العموم الشرعية جميعاً  الناسمن  وال يطمب ،التفاوت
 ،ي أحد يعمم كل األدلةأ ،ال يحيط أحد بذلك وبأن -اهلل ورحم-اإلحاطة بكل تفاصيل الشريعة كما قال الشافعي 

وىذا يعمم أشياء تخفى  ،ىذا ، فيذا يعمم أشياء تخفى عمىويتمايزون ،ولكن العمماء يتفاوتون فيو ،فيذا أمر متعذر
   .ولكن ذلك ال يكون خافيًا عمى مجموعيم ،عمى ىذا
وال  ،من ذلك اً ال نرد شيئ ،إيمانًا مجمالً  -صمى اهلل عميو وسمم-يجب اإليمان بما جاء بو الرسول  :فينا يقال
ل عممو وما خفي عمينا فإننا نكِ  ،ما فيمنا معناه أثبتناه ،فيو حق نؤمن بو وننقاد لو وثبت عن فكل ما ،نكذب بو
م التفاصيل ىو من قبيل فروض تعم   يبقى أنّ  ،ولو سمينا ذلك تأويالً  ،وال نحرف ،لكن ال نكذب بو ،إلى عالمو

وكل من ولج  ،يتخصصوا في ىذه األمور :أي ،يجب عمى بعض األمة أن يعرفوا تفاصيل الشريعة وأن ،الكفاية
الذي يدخل في مجادلة  :فمثالً  ،نيط بو من ىذا الجانبيجب عميو أن يتعمم ما أُ  وفي باب أو تعمق بو حكم فإن

أو نحو ذلك يحتاج من العمم بالتفاصيل ما ال  ،أو يدخل في مجادلة أىل البدع ،أو أىل الكتاب ،الفالسفة
 ال بصر لو بما يتطمبو العمم بيذه األمور، وقل مثل ذلك ،ذا الباب وىو خالي الوفاضم ىيحتاجو غيره، فال يتقحّ 

أو األموال أو دخل في شيء من ىذه المعامالت  ،من وجب عميو زكاة مثاًل في نوع من التجاراتفي أيضًا 
  .يجب عميو أن يعرف أحكاميا

ىذه يحتاج المكمف أن يتعمم كيف  ،إلى ذلكالعبادات التي ىي من قبيل فروض األعيان الصالة والصيام وما 
  .صمى اهلل عميو وسمم-يؤدييا عمى وفق ما جاء بو الرسول 

 .وما إلى ذلك ،والفقو ،يجب عميو أن يكون عارفًا باألحكام ولمفتيا فإن مثالً  وىكذا الذي يتصدى
وأمور من  ،والمغة العربية ،ستنباط واستخراج األحكام وما إلى ىذا يحتاج إلى معرفة باألصولالذي يتصدى لال

ن ذلك يجب عمى إ :لكن ال يقال ،بحسبو فيذا يتفاوت الناس فيو كل   ،وما إلى ذلك ،األدلة من الكتاب والسنة
أن يؤمن  :يعني يكفي مثالً  ،أو في القضايا العممية ،عتقادكان في قضايا اال التفصيل عمى الجميع بإطالق سواءً 

عدد  :لكن ىل نطالب ىؤالء بالتفاصيل أن نقول ،خيره وشرهوالقدر خر واليوم اآل ،تبووك ،ورسمو ،ومالئكتو ،باهلل
 ال بد أن تعرف جميع األسماء الحسنى الواردة في الكتاب والسنة؟ ،الرسل الذين ورد ذكرىم  في الكتاب والسنة؟

يجب عميك أن تعرف جميع الكتب بأسمائيا التي وردت في الكتاب والسنة عمى سبيل التفصيل؟ نقول لجميع  ىل
 . الناس ىذا؟

أن ذلك يكون عمى ىذا  افييفذكر  ،مسألة الوجوب هىذ ،يكفي أن يؤمن بذلك إيمانًا مجمالً  ،ال :الجواب
 التفصيل.

َمُموا} فيو ما أوجبو اهلل كقولو:وما أوجب اهلل بو اليقين وجب : -رحمو اهلل-وقال   {ال ِعَقاِب  َشِديدُ  الم وَ  َأن   اع 
َمم  }، [19:المائدة] وقد تقرر  ،وكذلك يجب اإليمان بما أوجب اهلل اإليمان بو ،[21:محمد] {والم   ِإال   ِإَلوَ  اَل  وَأن   َفاع 

 في الشريعة أن الوجوب معمق باستطاعة العبد.
فيل يكفي في ذلك  ،وإذا كان ذلك يجب أن نتعمم :يقول ،ىذا السائل هاآلن ىو أيضًا جواب عمى سؤال أورد فيذا

  .غمبة الظن أو البد من اليقين؟
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ما أوجب اهلل  :فينا يقول ،حتى ننزلو في موضعو الصحيح ؛أن نعرف ىذا الجواب خرج من أي وجو جدًّا ميم
 ؟أو يكفي في ذلك غمبة الظن ؟أيضًا ىو يفصل ىل يجب اليقين في كل شيء ،بو اليقين وجب فيو ما أوجبو

 . ؟ناس إلى اليقين في كل مطموب شرعيمن ال وىل يتوصل كثير
لى ىذا من األدلة إفيصل  ،لتفاوت عموميم ،لتفاوت إمكاناتيم ،در الناسلتفاوت قُ  ؛أن ىذا أمر ال يمكن :الجواب

ف وضبطيا يعر  ،وبجيود عممائيا في حفظيا ،ق بالشيء يعني العالم بالسنةوكذلك الحاذ ،ما ال يصل إلى غيرىم
 -وسمم وصمى اهلل عمي-بيذا الحديث المنقول عن النبي  ومثل ىذا يكون يقين ،من تفاصيل ذلك أشياء كثيرة جدًّا

أحد  ربما ،في الصحيحينولو كان ىذا  ربما يكون :ويقول ،من ىذا اكيقين ذلك العامي الذي ال يعرف شيئً 
يكون عنده  وواشتغال فإن ،فمن كان عارفًا حاذقًا في ىذا الباب لو بصر فيو ،؟يقولو بعض العوام كما ،وضافأ

وما  -صمى اهلل عميو وسمم-وثبوت ذلك عن النبي  ،ىذا من جية مثاًل السنة ،من اليقين ما ال يكون عند غيره
   .من ىذا بخالف الجاىل الذي ال يعرف شيئاً  ،يفيد منو اليقين

وىناك أشياء تحتاج  ،ىناك قضايا تحتاج إلى تقرير في المسألة المعينة بدالئميا ،فالمقصود أن الناس يتفاوتون
وصار  ،درس العمم لعشرات السنين ،يعني أن يكون عند ىذا اإلنسان قاعدة ينطمق منيا ،قبل ذلك ةإلى خمفي

م مثاًل ما ال يوجد وصحيح مسم ،كتب الصحاح كصحيح البخاريأو بيذه ال ،عنده من اليقين والثقة بيؤالء الرواة
كان  إلى من لكن ىل يستطيع أن ينقل ىذا اليقين بمجمس واحد ،د طمبة العمم فضاًل عن العواماحعند غيره من آ

  .؟خموًا من ىذه األمور
يكون عنده  ووعرف تفاصيل أحوالو فإن ،-صمى اهلل عميو وسمم-وىكذا من عرف النبي  ،ال يستطيع ،ال :الجواب

صمى اهلل عميو -إذا كان إبراىيم  ،؟فكيف بغيره ،فاليقين يتفاوت ،من اليقين ما ال يكون عند غيره من ىذه الجية
ِيي َكي فَ  َأِرِني َرب  }: قال -وسمم َتى ُتح  ِمن   َأَوَلم  }: قال اهلل، [ٕٓٙ:البقرة] {ال َمو   {َقم ِبي ِلَيط َمِئن   َوَلِكن   َبَمى َقالَ  ُتؤ 

عين ، و أن ينتقل من مرتبة عمم اليقين إلى مرتبة عين اليقين -صمى اهلل عميو وسمم-فأراد إبراىيم  ،[ٕٓٙ:البقرة]
ظن مرجوح  ومن ،ثم أيضًا الظن عمى مراتب ،والعمم مراتب ودرجات ،فاليقين مراتب ،اليقين أرفع من عمم اليقين

فذلك قد يكون ىو  ،ومنو ما يكون غالباً  ،ومنو ما كان من قبيل الشك فال ينفع وىو مستوي الطرفين ،بعت  ال يُ 
يعني اشتغل  ،فيكون معذورًا إن لم يكن ذلك من جراء التقصير ،غاية ما يتوصل إليو المكمف في بعض المسائل

ضو عن دالئل الكتاب والسنة فيو ال عراإل ؛وصار في القضايا الشرعية عنده غمبة ظن فقط ،بعموم كالمية مثالً 
 .واهلل تعالى أعمم ،فمثل ىذا قد يذم وال يعذر ،يشتغل بيا وال يمتفت إلييا

 ؟،و غمبة الظنأىل يكفي اليقين  :فالشاىد أن ىذا ىو تفصيل يذكره شيخ اإلسالم جوابًا عمى سؤال ىذا السائل
َمُموا} ،ما أوجب اهلل بو اليقين وجب فيو :فيقول َمم  }، [ٜٛ:المائدة] {ال ِعَقابِ  َشِديدُ  الم وَ  َأن   اع   ِإال   ِإَلوَ  اَل  وَأن   َفاع 

 ،أن اهلل واحد أحد ىذه ال ينفع فييا غمبة الظن ،ىذه المسائل أنو ال يعمم الغيب إال اهلل مثالً ، [ٜٔ:محمد] {والم  
فالمسائل التي ال يتوصل إلييا إال بغمبة  ،وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معمق باستطاعة العبد :لكن يقول

ويكون معذورًا  ،ال يكون مذموماً  وفمثل ىذا ما لم يكن مقصرًا فإن ،ظن غاية ما ىنالك أن يكون عنده غمبة ظن
 .بذلك



9 
 

وليس عميو أن يترك ما يقدر عميو من اعتقاد قول غالب عمى ظنو؛ لعجزه عن تمام : -رحمو اهلل-وقال 
الذي يقدر عميو السيما إذا كان مطابقًا لمحق، فاالعتقاد المطابق لمحق ينفع صاحبو، اليقين، بل ذلك ىو 

 ويثاب عميو، ويسقط بو الفرض إذا لم يقدر عمى أكثر منو.
ال يصح لك العمل  ،ىذا ال ينفع؟ :ما يستطيع إال غمبة الظن فيل يقال ،يعني إذا كان ىذا غاية ما ىنالك

 .بمقتضى غمبة الظن؟
كان كثير مما تنازعت فيو األمة من  افإذ" :وىو يذكر ىنا يقول ،ألن اهلل ال يكمف نفسًا إال وسعيا ؛ال :الجواب

 ،ال شرعي وال غيره فيو عمى دليل يفيد اليقين قدرىذه المسائل الدقيقة قد يكون عند كثير من الناس مشتبيًا ال يُ 
أن يترك ما يقدر عميو من اعتقاد قول غالب عمى وليس عميو  ،لم يجب عمى مثل ىذا في ذلك ما ال يقدر عميو

 .خر ما ذكر ىناآإلى  ،(ٕ)..."ظنو
ولذلك صارت الفرقة الواحدة عندىم  ،صعبة من التكفير اً في ىذه المسائل الدقيقة يرتبون عمييا أحكامفالمتكممون 

ما تكمم فييا  ،ئل دقيقةويكفر بعضيا بعضًا في مسا ،يضمل بعضيا بعضاً  ،من المعتزلة وغيرىم تنقسم إلى فرق
بدليل أن الواحد منيم كما سيأتي من  ،وال يتوصل بيا عندىم بطرائقيم إلى يقين ،-صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
بل قد يقرر  ،ويقرر غيره لربما في نفس الكتاب ،يقرر المسألة والقول في موضع -اهلل ورحم- شيخ اإلسالمكالم 

وليذا  ،ن سموا ذلك يقيناً ا  فغاية ما ىنالك أنيم يدورون عمى ظنون و  ،وقد يقرر ذلك في كتاب آخر ،وما يناقض
وذكرنا من كالميم في ىذا  ،يعني األمر ال يمكن ،من طمب اليقين بالكالم فقد طمب محاالً  :قال بعضيم

من نصوصيم وعباراتيم في  اً ونقل كثير  ،من ىذا أشياء -رحمو اهلل-وسيذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،وحيرتيم
 يفكيف بما لم يبمغن ،لو نقمت ما بمغني من ذلك لطال المقام" :قال ونإفي ىذا الكتاب وغيره حتى  ،ىذا الباب

وىو من أحذقيم وأذكاىم -الغزالي إن حتى " :قال ،ومن وقوفيم ،ومن شكيم ،ن تحير ىؤالءيعني مِ  ،(ٖ)"؟ومن
وتارة نرد عمييم  ،وتارة نرد عمييم بقول الكرامية ،تارة نرد عمييم بدالئل المعتزلة ويقول: يناظر الفالسفة -وأعمميم

 .يو يريد أن يكسر الفالسفة بأي طريقف ،(ٗ)"بقول األشعري
ثم  ،من أقواليم اً ويبطل كثير  ،-المتكممين يعني-مدي فيو يرد عمييم أما اآل" :يقول ،"وكثيرًا ما يتوقف" :يقول

  .شيء ، يعني ما ترجح عنده(٘)"ال يقرر شيئاً  ،يتوقف بعد ذلك
 يطمع حتى ىؤالء وأدلة ىؤالء أدلة بين وأقابل وجيي، عمي الممحفة وأضع فراشي، عمي أضطجع" :يقول وآخر
 .(ٙ)"شيء عندي يترجح ولم الفجر،

 ،ومع ذلك يتكممون في اليقين ،(ٚ)"أموت عمى عقيدة عجائز نيسابور ،أرجع إلى دين العجائز" :يقول آخرو 
 .وما إلى ذلك في مثل ىذه المضائق والدقائق ،وطمب اليقين

                                                           

 (.ٖٗٔ/ ٖ) الفتاوى ومجموع ،(ٖ٘/ ٔ) والنقل العقل تعارض درء: انظر - ٕ
 (.ٙٙٔ/ ٔ) والنقل العقل تعارض درء - ٖ
 (.ٕٚ/ ٗ) الفتاوى مجموع: انظر - ٗ
 (.ٕٔٗ: ص) المنطقيين عمى الرد: انظر - ٘
 (.٘ٙٔ/ ٔ) والنقل العقل تعارض درء - ٙ
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ن : -رحمو اهلل-وقال  وقد أخبر تعالى في غير موضع من كتابو بالضلل، والعذاب لمن ترك اتباع ما أنزلو، وا 
 لمنافقين.جدل واجتياد في عقميات وأمور غير ذلك، وجعل ذلك من نعوت الكفار واو كان لو نظر 

ريطو نما كان بسبب تفإبعد أن بين أن عامة ضالل من ضل في ىذا الباب  -اهلل ورحم-ىنا ذكر ىذا الكالم 
أو  ،فيحصل لو ضالل بسبب ذلك ،بالعموم الكالمية ، اشتغلشتغال بذلكواال ،عراضو عن دالئل الكتاب والسنةوا  

قد  -تبارك وتعالى-فاهلل  :يقول ،- عميو وسممصمى اهلل-يحصل لو عجز عن معرفة الحق الذي جاء بو الرسول 
ن كان ل و،تباع ما أنزلافي غير ما موضع من كتابو بالضالل والعذاب لمن ترك  حكم نظر وجدل واجتياد  ووا 

 م  يلَ  َوَجَعم َنا}: -وجل عز -كما قال اهلل  ،وجعل ىذا من نعوت الكفار والمنافقين ،في عقميات وأمور غير ذلك
ًعا َنى َفَما َوَأف ِئَدةً  َوَأب َصارًا َسم  عُ  م  يَعن   َأغ  ءٍ  ِمن   م  يَأف ِئَدتُ  َواَل  م  ىَأب َصارُ  َواَل  م  يَسم  نسأل اهلل ، [ٕٙ:األحقاف]{ َشي 
  .العافية

كانت عندىم  ،فرحوا بما عندىم من العمم : أنيموىكذا لما ذكر أحوال المكذبين لمرسل ذكر في جممة أوصافيم
بل كانت صارفة ليم عن  ،عتقاد الصحيحفمم يتوصموا بيا إلى الحق واال ،ولم تنفعيم ،عموم لكنيا لم تسعفيم

: "أوتي ذكاًء ولم في كالمو عمى بعض ىؤالء المنحرفين يقول -اهلل ورحم-وليذا يذكر شيخ اإلسالم  ،تباعوا
 .(ٛ)زكاًء" يؤتَ 

يتميز عمى يريد أن  وأو يكون ذلك بسبب أن ،تباع الحق ابتداءامن نف أفي ،فالذكاء قد يضر صاحبو فيغتر بذلك
من األذكياء اليوم لربما يتقحم ويتجشم  اولذلك تجد كثيرً  ،ب بما يخاطب بو الجميور كما يزعمخاطَ فال يُ  ،غيره

يتبين ما  ط في قضايا قد الويسفس ،ويضل وينحرف ،ويركب المراكب التي ال يجوز ركوبيا ،الطرائق الصعبة
ويقررىا في صفحتو  ،إلييا القضايا التي يدعووفي كالمو في  ،كل ذلك من أجل أن  يتميز في طرحو ،تحتيا

 ،فيتكمم بمصطمحات في قضايا ،فيتميز عن اآلخرين ،أو نحو ذلك ،أو فيما يكتبو في التويتر ،في الفيس بوك
 ولم ينفع وقد يكون ىذا من األذكياء لكن ،م المترجمةأو الفالسفة األعاجم في كتبي ،ويقرأ لبعض الفالسفة العرب

لعجزه عن  ؛وبعضيم قد يمجأ إلى مثل ىذه األمور ،ضل بسبب ذلك وولكن ،يتميز فييا اً ه فطمب طريقؤ ذكا
 أعداء فإنيم، الرأي وأصحاب إياكم" :-رضي اهلل تعالى عنو-كما جاء عن عمر  ،تحصيل العموم الشرعية النقمية

راء والبدع وا بمثل ىذه اآلءفجا ،(ٜ)"وأضموا فضموا، بالرأي فقالوا يحفظوىا أن األحاديث أعيتيم، السنن
  .نحرافاتوالضالالت واال

فمن كان خطؤه لتفريطو فيما يجب عميو من اتباع القرآن واإليمان مثًل، أو لتعديو حدود : -رحمو اهلل-وقال 
بغير ىدى من اهلل، فيو الظالم لنفسو، وىو من أىل اهلل بسموك السبيل التي نيى عنيا، أو التباع ىواه 

الوعيد، بخلف المجتيد في طاعة اهلل ورسولو باطنًا وظاىرًا الذي يطمب الحق باجتياده فيذا مغفور لو 
 خطؤه.

                                                                                                                                                                                                 

 (.ٛٓٗ/ ٔ) الكالمية بدعيم تأسيس في الجيمية تمبيس وبيان ،(ٖٚ/ ٗ) الفتاوى مجموعانظر:  - ٚ
 (.ٜٖٔ/ ٔ) واإلرادة العمم والية ومنشور السعادة دار مفتاح: انظر - ٛ
 برقم ،(ٕٗٓٔ/ ٕ) وفضمو العمم بيان وجامع ،(ٕٔٓ) برقم ،(ٜٖٔ/ ٔ) والجماعة السنة أىل اعتقاد أصول شرح: انظر - ٜ
 (.ٜٕٔ/ ٘) والنقل العقل تعارض ودرء ،(ٖٕٓٓ)
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  .ىل يجب القطع أو يكفي غمبة الظن؟ ،ىذا كمو تابع لما سبق
واتقى اهلل ما استطاع فإن اهلل ال  فكل من بذل وسعو،، والقضايا تتفاوت أيضاً  ،الناس في ىذا يتفاوتون :يقول

أو كان غاية ما ىناك  ،ذلك شكًّا وفإذا أورث ،لكن الكالم في التضييع والتفريط واإلعراض ،يكمف نفسًا إال وسعيا
وما إلى ذلك فمثل ىذا يكون مذمومًا  ،أو صار في حال من الظنون الكاذبة و،أو لم يصل إلى مطموب ،توقف وأن
 .واهلل تعالى أعمم ،اخذاً مؤ 

، يين، أو عقميين، أو أحدىما سمعيًّا، واآلخر عقميًّاإذا تعارض دليلن سواء كانا سمع: -رحمو اهلل-وقال 
، نيين، وأما أن يكون أحدىما قطعيًّا، واآلخر ظنيًّافالواجب أن يقال: ال يخمو إما أن يكونا قطعيين، أو يكونا ظ

، وىذا يًّا واآلخر سمعيًّانا عقميين، أو سمعيين، أو أحدىما عقماتعارضيما سواء كفأما القطعيان فل يجوز 
متفق عميو بين العقلء؛ ْلن الدليل القطعي ىو الذي يجب ثبوت مدلولو، وال يمكن أن تكون داللتو باطمة، 

وىو محال، بل  ،وحينئذ فمو تعارض دليلن قطعيان، وأحدىما يناقض مدلول اآلخر لمزم الجمع بين النقيضين
فلبد من أن يكون الدليلن، أو أحدىما غير قطعي،  أنيا قطعيةما يعتقد تعارضو من الدالئل التي يعتقد  كل

ن ك عأو أن ال يكون مدلوالىما متناقضين، فأما م ان تناقض المدلولين المعمومين فيمتنع تعارض الدليمين، وا 
نو يجب تقديمو باتفاق العقلء سواء كان ىو السمعي، أو دون اآلخر فإ أحد الدليمين المتعارضين قطعيًّا

جح كان فإن الظن ال يدفع اليقين، وأما إن كانا ظنيين فإنو يصار إلى طمب ترجيح أحدىما، فأييما تر  ؛العقمي
  .ىو المقدم سواء كان سمعيًّا، أو عقميًّا

ورجع مرة أخرى إلى  ،في البالد المصريةاآلن انتيى من اإلجابة عمى سؤاالت ذلك الرجل الذي سألو حينما كان 
سؤاالت -ثم جاءت ىذه القضايا  ،بدأ يرد عميوو وكان قد ذكره في أول الكتاب  ،القانون الكمي الذي ذكره الرازي

 ،في كثير من كتبو -اهلل ورحم-وىذه عادة شيخ اإلسالم  ،ثم بعد ذلك رجع لمقانون الكمي ،-ىذا السائل
ويعرف بداية  ،ببعضيا ء الكالموليذا يحتاج الذي يقرأ الكتب أن يكون حاضر الذىن يربط أجزا ،يستطرد

  تو.ستطراد ونياياال
أو يكمل الرد الذي ابتدأه عمى  ،وبدأ يرد عمى الرازي ،فينا رجع إلى الكالم عمى القانون الكمي الذي ذكره الرازي

  .الرازي
ما أن نقبل المعقول إ ،فبالسبر والتقسيم ال يخمو من أربع أحوال ،والمنقول إذا تعارض المعقولفالرازي كان يقول: 

ما أن نقبل ا  و  ،وىذا ال يمكن ،ما أن نرد المعقول والمنقولا  و  ،-ضينياجتماع النق-وىذا ال يمكن  ،والمنقول
ويحتجون ليذا بشبيات سيرد عمييا  ،ألن العقل عندىم أصلوىذا عند الرازي ال يمكن؛  ،المعقولونرد  ،المنقول

 .صحيحالفعند الرازي ىذا ىو  ،ما أن نقبل المعقول ونترك المنقولا  و  ،-اهلل ورحم-شيخ اإلسالم ابن تيمية 
عمييا  ثم يكرّ  ،ىذه األقسام األربعة باعتبار أنيا حاصرة ال خامس لياإلى فالرازي بيذه الطريقة حينما يقسم 

إن  :شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول ،يقدم العقل عمى النقل وثم يستخرج ىذا الحكم أن ،باالختبار الذي ىو السبر
خر غير آالتقسيم  :لكن طريقة تقرير الرازي فيقول ،ما يعني السبر والتقسيم ،الطريقة من أصميا غير صحيحة

اهلل عممًا وعقاًل  وذا الرجل وىبى :تقول وكمما تقرأ ل ،اد الذي وىبو اهلل لشيخ اإلسالمالعقل الوقّ  :الحظ ،ىذا أصالً 
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وتفضل عميو بما لم يتفضل بو عمى كثير من العمماء  ،أعطاه كثيراً  -عز وجل-يعني اهلل  ،قًا بطريقة عجيبةوتفتّ 
 .اهلل ورحم-كثير من أىل العمم ال يبمغ ىذه المرتبة التي بمغيا شيخ اإلسالم  ،وأيضًا في غير عصره ،في عصره
 :يقول ،ض القضية بصورة أخرىنما عرْ إ :يقول ،التقسيم الذي يذكره الرازي غير صحيحيقول: ا نى وفالشاىد أن

 اما أن يكونإ :فالواجب أن يقال أو أحدىما سمعيًّا واآلخر عقميًّا ،إذا تعارض دليالن سواء كانا سمعيين أو عقميين
نما قال: إالرازي ما تطرق ليذه القضية ،قطعيين أو يكونا ظنيين أو أن نقبل  ،أو أن نقبميما ،أن نردىما ما، وا 
أو  ،أو عقميين ،ما أن يكونا سمعيينإالتقسيم غمط ف ،ال :شيخ اإلسالم يقولو  ،أو العكس ،المعقول ونرد المنقول

ما ا  و  ،أو يكونا ظنيين ،ما أن يكونا قطعيينإال يخمو  :ومن جية اليقين والظن يقول ،اواآلخر عقميًّ  اسمعيًّ  ىماحدأ
ما و ما و إ :ذاك الذي يسمونو بالتقسيم ،ثم بدأ يختبر ىذه األنواع ،خر ظنيًّاواآل أحدىما قطعيًّا أن يكون ما وا  ا   .ماا 

 :يقول ،اواآلخر سمعيًّ  اأو أحدىما عقميًّ  ،أو سمعيين ،فأما القطعيان فال يجوز تعارضيما سواء كانا عقميين :قال
ن إ ،ال :شيخ اإلسالم يقول ،الرازي يرد بالجممةو  ،ختباروالسبر واالالتقسيم فيذا ىو  ،ىذا متفق عميو بين العقالء

ال يمكن أن  ،فتراض في غير محمو أصالً اال فالمقدمة فاسدة، أصاًل، ال يجوز أن يتعارضا وكانا قطعيين فإن
 .يتعارض قطعيان

وحينئذ فمو تعارض  :ثم يقول ،وىذا متفق عمية بين العقلء :يقول ،ومعموم أن المنقول ال يخالف المعقول
، بل كل ما يعتقد تعارضو وىو محال ،دليلن قطعيان وأحدىما يناقض مدلول اآلخر لمزم الجمع بين النقيضين

ىو يتكمم بكالم طويل  ،من الدالئل التي يعتقد أنيا قطعية فلبد من أن يكون الدليلن أو أحدىما غير قطعي
ويذكر أقوليم  ،ويمثل ليا بأمثمة كثيرة جدًّا ،من ىذه الدالئل التي يسمونيا قطعية أنيا ليست قطعية اً عمى أن كثير 

ويذكر أقوال الواحد منيم في  ،وانظر ماذا يقول اآلخر ،نظر ماذا يقول ىذاا :يقول -أقوال كبار النظار-فييا 
إن ىذا معموم  :كيف ىذا يقول قضية قطعية لو كانت ىذه :يقول ،وأحيانًا في الكتاب الواحد ،موضعين من كتبو

 ،ال :واآلخر يقول ،كل أحد ومعموم بالضرورة يعمم ،يعني بدليل عقمي ،بضرورة العقل ،معموم بالعقل ،بالضرورة
 . ؟ن ىذا أمر قطعيإ :أين الذين يقولون ؟أين العقول :يقول المعينة، ىذا ليس في المسائل ،ليس كذلك

ليس ىذا مما يقطع  ،ال :طوائف يقولون :خر يقول، واآلىذا مما يعمم قطعًا بالعقل :مسألة أخرىوىذا يقول في 
مدليل لىذا دليل قطعي عقمي معارض  :اآلن أنتم أصحاب العقول اختمفتم فكيف تقولون ،بو من جية العقل

 أواًل أنيا قطعية، ، حققْ نيا قطعية الواقع أنيا ليست كذلك: إكثير من ىذه األدلة التي تقولون :فيقول ،السمعي
 اإذا كان :يقول ،ىما متناقضينأو أن ال يكون مدلوال ،أو أحدىما غير قطعي ،فالبد من أن يكون الدليالن :يقول

فنكون فيمنا منو بوجو من الداللة  ،ما في الدليمين أو في أحدىماإ ،قطعيين فالبد أن يكون المدلول غير قطعي
 .يحغير المعنى الصح ،غير المعنى المقصود

ن كان أحد الدليمين المتعارضين قطعيًّ  ،فأما مع تناقض المدلولين المعمومين فيمتنع تعارض الدليمين :يقول  اوا 
 .تفاق العقالءادون اآلخر فإنو يجب تقديمو ب

أيضًا  امن كل وجو إذا كان اأن يتعارضأي  ،ىذا أمر ال يمكن :فيقول ،إذا تعارض دليالن قطعيان :يقول
ما أن تكون ىذه الدالئل القطعية إ ،ىذا أمر ال يمكن :يقول ،-يعني الدليل المنقول-الداللة  ين من جيةقطعي

 .يحتمل معانيَ  ،ما أن يكون الدليل النقمي غير قطعي الداللةا  و  ،قطعية غير قطعية :التي يقولون عنيا



13 
 

ىنا يجب  :يقول ،خردون اآل دليمين المتعارضين قطعيًّاخر في حالة أخرى إذا كان أحد ال: االفتراض اآلويقول
   .تقديم القطعي باتفاق العقالء

أن يكون التعارض أي  ،ىذا أمر ال يمكن :يقول ،(ٓٔ)"ودونو خرط القتاد" :-ىنا غير ما نقمو-يقول شيخ اإلسالم 
نفترضيا في مسألة  نحنلكن  ،ىذا دونو خرط القتاد :يقول ،بين دليل عقمي قطعي ودليل نقمي غير قطعي

ويقرر ىذا بتقريرات وأن  ،لكن من حيث الوجود والواقع ىذا أمر ال يمكن ،التقسيم بالسبر والتقسيم من حيث ىو
    .عمم أن شيئًا منو عارض العقول الثابتة الصحيحةال يُ  -صمى اهلل عميو وسمم-ما جاء بو الرسول 

-مثل مسائل الرياضيات  :يقول ،رض العقميات القطعيةمما جاء بو الرسول عا ًئاولذلك ما تجد شي :يقول
 ،ٕ=ٔ+ٔنتائج  ،يعني التي يقطع العقل بيا ،وكثير من الطبيعيات ،ومثل كثير من مسائل اليندسة ،-الحساب
ال يوجد دليل واحد أبدًا في الكتاب  ،ولم يتطرق إلييا الشارع في الكتاب وال في السنة ،وجدتمثل ىذه ال  :يقول

  .تطرق فيو الشارع إلى قضية تخالف مثل ىذه األمور، لكن ىذه األمور أين تجدىا؟ السنة نص  وال في 
 ،ولذلك تجد ىذا المناظر من بالد اليند في بعض مناظراتو مع القساوسة الغربيين ،تجدىا في كتب أىل الكتاب

مناظرة في الرياضيات في الكتاب  ول ،في المناظرة ىذا الرجل حاذق جدًّا ،"نايك"رجل حاذق في المناظرة اسمو 
نظروا ىذا ا :ويقول ،ويذكر األرقام واألعداد التي يعرفيا صغار الطمبة ،مميئة بالناس ىيو  في جامعة، ،المقدس
فيأتي ليم  ،نظر في الكتاب المقدسا :يقول ،كذا ؟،خرج النتيجةىذا ناقص ىذا كم تو  ،وىذا زائد ىذا ،مع ىذا

إلى الكاميرا وىي  والناس إذا نظرتَ  ،في كذا ،صحاح كذانظروا في إا :ويقول ليم ،أو اآلية ،بالجزء أو بالصفحة
كل الكالم عمى قضايا  ،وبعضيم تكاد عيونو تخرج ،ر فاهغوبعضيم ف ،تعرض الوجوه بعضيم يقول ىكذا

 .رياضية محسومة
ىذا ال  ،؟!بسيطة يعرفيا صغار التالميذفي مسائل حسابية داَخَمو الخطأ نظر إلى الكتاب المقدس كيف ا :فيقول

دليل عقمي قطعي  :يقول لك "،دونو خرط القتاد ىذا" :شيخ اإلسالم ىنا يقول ،وال في السنة ،يوجد أبدًا في القرآن
 :يقول ،لكن ال يظن أحد أن ىذا في الواقع موجود ،نحن نقدم القطعي :يقول ،غير قطعي اسمعيًّ  يعارض دليال

جح كان ىو المقدم سواء كان سمعيًّا أو يصار إلى طمب ترجيح أحدىما، فأييما تر  وين فإنوأما إن كانا ظني
ال  ،ىذا من حيث التقسيم ،عقميًّا    .فما قيمتو؟ االدليل العقمي ظنيًّ ىذا إذا كان فوا 

ىذا الجواب مجمل اآلن عمى مقدمة الرازي ىذه في  ،يرد عمى الرازي ،ىنا يناقش قانون التأويل وفالحاصل أن
    بالجواب المفصل. بدأثم  ،قانون الكميال
مة ئفي أحد ىذه األوجو أجاب عمى مضامين أس ،الجواب المفصل في المجمد األول ذكر تسعة عشر وجياً و 

وجو  في ىذا ،والقواعد في ىذا الدرس والدرس الذي قبمو ،والضوابط ،كثير من الفوائدوفييا بنا  تالسائل التي مر 
 ورده من وجوه ميمة جدًّا ،قانون الكميالوفي المجمد ىذا فقط ذكر تسعة عشر وجيًا في الرد عمى  ،فقط واحد

يعني بعض الشباب  ،ومن يتبعيم بغير عمم ،حتاج إلييا في مناقشة ىؤالء من أصحاب المدرسة العقمية الحديثةيُ 

                                                           

 (.ٚٚ٘/ ٕ) النبوية السنة ومنياج ،(ٓٛ/ ٔ) والنقل العقل تعارض درءانظر:  - ٓٔ
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وتسمع  ،ليؤالء الشيوخ وال تذىبْ  ،جر عقمي لآلخرينؤ وال أ ،عقمي خذ ما يممي عميّ أنا آ :ي يقولذر الالصغا
 .و تفكر بأعطاك عقالً  -عز وجل-واهلل  ،وتتمقف كأنك ال عقل لك ،منيم

وغير ذلك  جماعاتفعنده أن كل ما يعرض من نصوص الكتاب والسنة وأقوال السمف وأقوال أىل العمم واإل
 ،ويتكمم عنيم ،إذا كان شيخ اإلسالم يناقش ىؤالء الجبال األساطين ،يعرضو عمى عقمو الضعيف المسكين

، ىمؤ وتوقف فضال ،واضطراب وشكوك ةومع ذلك وصموا إلى حير  ،أىل زمانيم أذكىىم  ،ىؤالء أذكياء :ويقول
  .خر حياتيمآىب في يذكر الذين رجعوا من أصحاب ىذه المذا ثم يبدأ ،ورجع كثير منيم

من  فكيف يأتي إنسان خموٌ  ه،وذكر رجوع الجويني وغير  ،بخاري عمى صدرهالالغزالي مات وصحيح أن ذكر 
وشيخ اإلسالم يناقش ىؤالء  ،ومنو ما ىو كسبي ،منو ما ىو وىبي ، والعقلالعمم والفيم والخبرة والمعرفة والعقل

العقول الكسبية تكون  ،؟العقول الكسبية وأ ة،العقول الوىبي ،ونأي عقول تقصد :ويقول ،في العقول وفي أقساميا
عقل حتى في ب ليسفيذه نسبية ما يكون عند ىذا عقل يكون عند اآلخر  ،خرهآبالتجارب والمعارف والعموم إلى 

  .وىذا يرى أن ىذا الكالم غير جيد ،ىذا يرى أن ىذا الشيء جيد ،المسائل الذوقية
ىذا يسمع الكالم  ،غير جيدة :وىذا يقول ،ىذه الخطبة ممتازة وجيدة :ىؤالء يحضرون الخطبة وىذا يقول وتجد

 .وىكذا في أمور كثيرة ،غير مقنع :وىذا يسمع ىذا الكالم ويقول ،مقنع جدًّا وويرى أن
دعون أنتم تو  ،ختالفالالعقول بيذه المثابة ووقعتم في ىذا ا تما دام :فجاء قوم فقالوا تحيروا أن ىؤالءوتقدم 

 ،وىو أمر نسبي ،ألنيا تتفاوت ؛والعقول ال يعول عمييا ،ال حل إال في المحسوسات نعقول إذأنكم أصحاب 
والرجل  ،اوالنجم من بعيد صغيرً  ،رى العصا في الماء منكسرةيَ  ، ينفعال حتى المحسوس :ىناك من جاء وقالو 

   .نسأل اهلل العافية ،ما بقي شيء ،وال حس ،وال عقل ،ال نقل ،من بعيد عمى ىيئة الشجرة
يل المحقق المتفق عميو بين العقلء يتبين أن إثبات التعارض بين الدليل وبيذا التفص: -رحمو اهلل-وقال 

 .وىو خلف ما اتفق عميو العقلء ،العقمي والسمعي والجزم بتقديم العقمي معموم الفساد بالضرورة
فيذا الجواب  ،ىذا القانون الكمي ،عند التعارض ن العقل مقدم عمى النقلإ :يقول وألن، ىذا خالف ما قرره الرازي

لكن سيأتي التفصيل الذي ىو بحر  ،اآلن جواب مجمل ذكره شيخ اإلسالم مع ما فيو من التفصيل الذي ترون
يبدأ  ،ولمن المجمد األ ٙٛصفحة  في يعني تجدون ىذا التفصيل ،بعد ىذا مباشرة -اهلل ورحم-من بحوره 

   .بالتفصيل في الكالم عمى ىذه القضايا التي ذكرىا الرازي
صمى -فما أخبر بو الصادق المصدوق  ،عدم عممنا بالحقائق ال ينفي ثبوتيا في أنفسيا: -رحمو اهلل-وقال 

 ىو ثابت في نفس اْلمر سواء عممنا صدقو أو لم نعمم. -اهلل عميو وسمم
بيا ال ينفي بأن الحقائق ثابتة وعدم عممنا  -اهلل ورحم-ىذا الكالم الذي يريد أن يقولو شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 ،ننا إذا قدمنا النقل كان ذلك طعنًا في  أصمو الذي ىو العقلإ :ىو يرد أيضًا عمى قول الرازي ثبوتيا في أنفسيا،
ال نردىما  :يقول ،نقدم العقل عند التعارض :لماذا قال ،ده شبياتالرازي عن :؟ كما قمت لكمماذافيكون طعنًا فيو ل

نا العقل ألننا إذا ردد :قال لماذا؟ ،وال نرد العقل ونقبل النقل ،وال نقبميما ،عند التعارض -النقل والعقلأي -
 ورحم-وشيخ اإلسالم ، ألن العقل ىو الذي دلنا عمى صحة النقل ؛وأبقينا النقل فمعنى ذلك أننا طعنا في النقل

  وواضح. قوي جدًّا ه عمى ىذه القضية رد  رد   -اهلل
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ىل تقصد بذلك أنو أصل في  ؟ماذا تقصد بو :يقول ،ن العقل أصل النقل: إقول الرازي :شيخ اإلسالم يقولف
لم تثبت ىذه الحقائق  ونمنقل أل ىل كون العقل أصال ؟ يعنيوأو أصل لعممنا بصحت ،ثبوتو في نفس األمر

عز -ىذه الحقائق ثابتة عند اهلل  :ىنا يرد ويقول ،ىذا ال يقول بو عاقل :يقول ،؟الموجودة في النقل إال بالعقل
أو أخطأنا، أو أصاب  أصبنا في فيمنا ،ما توصمنا إليياأو  ، أو ما عممناىا، توصمنا إليياسواء عممناىا -وجل

إذا كانت الحقيقة ثابتة فكون ف ،ىي ثابتة ،ال تغير من شأن ىذه الحقائقىذه قضية  ،بعضنا بعضنا أو أخطأ
إن العقل  :فيقول ،أو يعرفونيا ال يتغير من حقيقة األمر شيء ،أو يصمون إلييا ،ون في معرفتياالناس يخطئ

 ونما نعرف أنيعني مثاًل حي ،فالحقائق ثابتة ،ىذا ال يقول بو عاقل :يقول ،أصل لثبوتو؟ ،أصل لمنقل ماذا تقصد؟
 األشياء التي تدرك بالعقل ،ما تغير ،؟ما عمم بو ىل تغير من الحقيقة شيء آخر ،يوجد في البمد ىذا المسجد

ىل يؤثر ىذا  لو أخطأ فييا أحد ىل تتغير؟ ،ىذه حقيقة ٘= ٕ÷ٓٔذلك  يعني مثاًل مسائل الحساب أو نحو
    .؟فييا

    .؟الحقيقة شيًئا ىل يغير من ،لو جيميا أحد ما فيميا أصالً  ،ال :الجواب
 :لكن العقل يمكن أن يقال ،ىي ثابتة في نفسيا ،فالعقل ليس ىو الذي أثبتيا ،الحقائق ثابتة :فيقول ،ال :الجواب

ىو يجيب عمى  ،ثم يبدأ يذكر ىذا الكالم جوابًا عميو ،مثل ىذه القضية ، توصمنا وعرفنا عن طريقوىو الذي دلنا
نا الدليل العقمي دإذا رد :أنت تقول :يقول ،ودليل لنا عمى صحتو ،ي معرفتنا بالسمعدعوى أن العقل أصل ف
الدليل العقمي ىذا  ،ال :نقول لو ،فبطل المدلول الدليل بطمنافأ ،بالعقلعرفنا النقل  األن ؛وأبقينا النقمي أبطمنا النقل

ىذه  ة،كثير  ضعوقد دل عمييا الكتاب والسنة في موا ،لكن ىي ثابتة في نفسيا ،فقط ىو وسيمة لعممنا نحن بيا
نحن نعرفيا عن طريق دالئل الكتاب  :يقول ،القضايا التي ىي أصول الدين التي يجادل فييا ىؤالء المتكممون

فتراق غير وارد حينما مع أن ىذا اال ،ل يقدم عند التعارضإن العق :لكن ال يقال ،والعقول ال تخالف ذلك ،والسنة
ن الرازي ليس بعده أرأيتم كيف يناقش ىذه القضايا مع أن أىل الكالم يعتقدون  ا،وىذا قطعيًّ  ،اذا قطعيًّ يكون ى

  .واهلل المستعان ،شيء في ىذه القضايا العقمية
صمى -فما أخبر بو الصادق المصدوق  ،عدم عممنا بالحقائق ال ينفي ثبوتيا في أنفسيا: -رحمو اهلل-وقال 

 .ىو ثابت في نفس اْلمر سواء عممنا صدقو، أو لم نعمم -اهلل عميو وسمم
ومن أرسمو اهلل إلى الناس فيو رسولو، سواء عمم الناس أنو رسول، أو لم يعمموا، وما أخبر بو فيو حق، 

ن لم يطعو ن لم يصدقو الناس، وما أمر بو عن اهلل فيو أمر بو، وا  فثبوت الرسالة في نفسيا،  ،الناس وا 
عمى وجودنا فضًل عن أن يكون  اوثبوت صدق الرسول، وثبوت ما أخبر بو في نفس اْلمر ليس موقوفً 

عمى عقولنا، أو عمى اْلدلة التي نعمميا بعقولنا، وىذا كما أن وجود الرب وما يستحقو من اْلسماء  اموقوفً 
، أو لم نعممو، فتبين بذلك أن العقل ليس أصًل لثبوت الشرع، وال والصفات ثابت في نفس اْلمر سواء عممناه

إذ العمم مطابق لممعموم المستغني عن العمم، فالعمم تابع  ؛لو صفة كمال امعطيًا لو صفة لم تكن لو، وال مفيدً 
 ليس مؤثرًا فيو، فإن العمم نوعان:لو 

 ..أحدنا لما يريد أن يفعمو.كتصور  ،أحدىما: العممي وىو ما كان شرطًا في حصول المعموم
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يكون عندك تصور ماذا أن يعني أنت اآلن تريد أن تبني بناء كيذا البد  ،عمم تصوري :اآلن ىو يفصل العمم
 تريد؟

  .فيتوقف عميو المراد ،اً مسجد أو اً تريد أن تبني بيت
فيذا في األمور العممية البد من تصور  ،تسافر إلى مكة البد أن تسمك طريقًا يوصل إلييا تذىب،تريد أن 

وىو ما كان المعموم غير مفتقر في  ،خر الذي يذكره شيخ اإلسالم وىو الخبري النظريآوىناك أمر  ،المراد
فاهلل  ،ىذا عمم خبري سواء عمم الناس أو لم يعمموا ،كعممنا بوحدانية اهلل وأسمائو وصفاتو ،وجوده إلى العمم بو

 ىذا المصدر توحيد ىل ىو من النسبة أو من الجعل؟  ،د يوحد توحيداً مفظة وحّ ومعنى ىذه ال ،واحد
 ،بنفس األمر اىل نحن الذين جعمناه واحدً  -عز وجل-يعني نحن حينما نوحد اهلل  ،من النسبة وليس من الجعل

 . أو أن اهلل واحد سواء وحده الناس أو لم يوحدوه؟
يو من النسبة ف ،-جل جاللو-أو نسبنا الوحدانية هلل  ،إلى ذلك -الىتبارك وتع-اهلل  نسبنا ،ىو من النسبة نإذ

نما إ ،خمقفاهلل واحد قبل أن تُ  ًا،لست أنت الذي جعمتو واحد -عز وجل-يعني حينما توحد اهلل  ،ال من الجعل
توصمنا إليو   ،توصمنا إليو بعقولنا ،ما بمغناأو فيذا في األمور الخبرية النظرية بمغنا  ،نسبت إليو الوحدانية فقط

ىذا في  ؟،ميو وجود الشيءعحتاج إلى العمم ويتوقف لكن متى يُ  ،أو أخطأنا ذلك ىذه الحقائق ثابتة ،بالمنقول
وىذا الذي  ،البد أن يكون عندك تصور ،؟و نافذةأ ،لخشب طاولةا اذبي تصنعأن تريد  ،األمور التصورية العممية

   .هر الشيء ثم بعد ذلك يوجدالبد أن يكون قدّ  ،يأتي بمعنى التقدير وفي ،مقيسمونو بالخَ 
 ثم ال يفري  يخمقُ  القومِ  بْع ***  ُض و  ري ما خمقتَ فْ تَ  نتَ وأل

ثم ال  ،وغيرك يخمق يعني يقدر ويخطط ،تخطط وتنفذأن تستطيع  ايمدح ممكً  ،رتَ يعني ما قدّ  :تفري ما خمقتَ 
 .الخطط التي قد وضعياما عنده إمكانيات يحقق أي يفري 
 ،كتصور أحدنا لما يريد أن يفعمو ،أحدىما: العممي وىو ما كان شرطًا في حصول المعموم: -رحمو اهلل-وقال 

  فالمعموم ىنا متوقف عمى العمم بو محتاج إليو.
كعممنا بوحدانية اهلل وأسمائو  ،والثاني: الخبري النظري: وىو ما كان المعموم غير مفتقر في وجوده إلى العمم

 وصفاتو، وصدق رسمو، وملئكتو، وكتبو، ورسمو، وغير ذلك، فإن ىذه المعمومات ثابتة سواء عممناىا أو لم
فيي مستغنية عن عممنا بيا، والشرع مع العقل ىو من ىذا الباب، فإن الشرع المنزل من عند اهلل  ،نعمميا

في نفسو عن عممنا وعقمنا، ولكن نحن  و لم نعممو، وىو مستغنٍ بعقولنا أ ثابت في نفسو سواء عممناه
لى أن نعممو بعقولنا، فإن العقل إذا عمم ما ىو عميو الشرع في نفسو صار عالمًا بو، وبما  محتاجون إليو وا 
يتضمنو من اْلمور التي يحتاج إلييا في دنياه وآخرتو، وانتفع بعممو بو، وأعطاه ذلك صفة لم تكن لو قبل 

   ولو لم يعممو لكان جاىًل ناقصًا. ،ذلك
ل في فص   ؟: أي صحة تقصديقول لو ،آلن رد عمى الرازي في كالمو السابق أن بالعقل عرفنا صحة النقلاىذا 
ن كنت تقصد أننا عرفنا فقط نحن  ،متوقف عميو ثبوتو ووجوده فيذا غير صحيح إن كنت تقصد أنو ،الكالم وا 

 ،وأنيا حق ،وأن معرفتنا وعدم ذلك ال يؤثر في كونيا ثابتة ،فيذا معناه أن ىذه الحقائق ثابتة ،المساكين الضعفاء
 .نرد الدليل النقمي ونقبل الدليل العقمي كما يقول الرازي :ال نقول مّ ومن ثَ 
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 ،لذىنق اوتفت   ،ن أكثر من قراءة كتب شيخ اإلسالم السيما مثل ىذا الكتاب العظيم يكون عنده من القدرةمَ و 
   .ما ىو التأصيل؟ف ،التأصيلو  ،والحجج

وما يرجع إلى ذلك من  ،ىذه األصول ،ىذا أعظم التأصيل ،التأصيل أول ما يكون بذكر دالئل الكتاب والسنة
 ،ىذا ىو التأصيل ،والقواعد المتنوعة التي تبنى عمييا المسائل الفرعية ،ذكر اإلجماع والقياس واألدلة المعتبرة

أو  ،خالف التفصيل ما يكون عمى سبيل التقرير كما يذكره بعضيمو  ،ويذكر الدالئل ،وينطمق من قواعدد قع  يُ 
فيقرأ الكتاب من المتون أو نحو ذلك من غير أن يبين مأخذ ىذا  -رحميم اهلل-كثير منيم في دروس الفقياء 

يوضح بعض و م صاحب المتن يعني يقرأ كال ،درس غير مؤصل :فيذا يقال لو ،وما إلى ذلك ،القول وأدلتو
ثم  ،ولكن حينما يذكر مأخذ ىذا القول ،ىذا درس غير مؤصل ،ثم يمضي ،يال حتاج إلى توضيحالتي ت العبارات

 .األدلة فيذا ىو التأصيل
وأحيانًا يذكر الدالئل  ،وتتعجب من قوة استحضاره ،يذكر أدلة الكتاب والسنة كثيًرا ما ،فيذا الكتاب مميء بالدالئل

الكتب بين  ىذه :وتتعجب تقول ،وأحيانًا يورد أقوال السمف في مسألة من المسائل ،د ذىنومية تتعجب من توق  العق
كما في بعض  اا يطمب كتابً أحيانً نعم  ،وال مراجع ،كتب في السجن ما عنده ،غترف من بحرأو أن الرجل ي ،يديو

يغترف  ويأتي مثل ىذا العمم كأنما ،نسخ خطية ،أحضروا لي المجمد الفالني من الكتاب الفالني :يقول ،رسائمو
لُ }: فيذا -اهلل رحمو-من بحر  ِتيوِ  الم وِ  َفض    .[ٗ٘:المائدة] {َيَشاءُ  َمن   ُيؤ 

  


