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

 (81ٔ-7ٓٔ القواعد) والنقل العقل -1ٔ
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 .بعدو  من ال نبي بعده،والصالة والسالم عمى  ،الحمد هلل

ونفى ما نفاه كان أولى بالمعقول الصريح، كما كان  -صمى اهلل عميو وسمم-كل من أثبت ما أثبتو الرسول 
أولى بالمنقول الصحيح، وكل من خالف صحيح المنقول فقد خالف أيضًا صريح المعقول، وكان أولى بمن 

   .[ٓٔ:الممك]  {السَِّعيرِ  َأْصَحابِ  ِفي ُكنَّا َما َنْعِقلُ  َأوْ  َنْسَمعُ  ُكنَّا َلوْ  َوَقاُلوا}قال اهلل فييم: 
  الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:
وكان ما سبق من قيميم بأن تقديم المعقول عمى  ،الرازي هفال زال الكالم في الرد عمى قانون التأويل الذي ذكر 

 ،فيكون طعنًا بالدليل الدال عمى المنقول ،المنقول يكون طعنًا في المنقول بزعميم أن المنقول دل عميو المعقول
الواحد منيم يتناقض في  ،وأن ىذا الذي يسمونو عقميات أنيم متناقضون فيو ،مضى طرف منو ووىذا الجواب عن

كون أي وأن ىذه الداللة  ،غيره وىذا من قبيل القطعيات العقمية يخالف هفما يعتقد ،يضًا يتناقضونوىم أ ،نفسو
نما عُ توق   وإن كنتم تقصدون أن ،إجمالية ىذه داللة :المعقول دل عمى صحة المنقول نقول رف ف ذلك عميو وا 

ن كنتم تقصدون  ،بالمعقول فيذا غير صحيح ال فالمنقول ثابت ويُ  تعرف بوذلك من قبيل ما يُ أن وا  توصل بو وا 
ن لم يتعرف عمييا أحد من الناس ،موفي أص منا بأن المعقول فإذا ق ،فيذا صحيح ،وأن األشياء والحقائق ثابتة وا 

 ،بين أن ىذا التعارض أصاًل غير واقع في المعقوالت الصحيحة -اهلل ورحم-ال يقدم عمى المنقول شيخ اإلسالم 
رض فإن ذلك لكن لو فُ  ،-فتراضىذا اال-أن ىذا غير واقع أصاًل  ،وكذلك في المنقوالت الصحيحة الصريحة

من القواطع  وإن :فيذا المعقول ليس كما يقولون -إذا صح المنقول-بأنو معقول  وعن وايدل عمى أن ىذا الذي قال
 والمعقول دلّ  ،والحقائق الواقعية ثابتة ،العممية والحقائق ،وذلك أن غاية ما ىنالك أن الحقائق الشرعية ؛العقمية
ىذا  :دل غيره وقال لو اً لو أن أحد ،فحينما نقدم عميو المنقول فنحن نقدم الحق الثابت عمى غيره ،ف ببعضياوعر  
العقل مع النقل مثل العامي مع  ،ثم اعترض ذلك الدال من العامة ،فجاء ىذا اإلنسان وسألو ىذا مفٍت، ،عالم

، فيل يصح ىذا خذ بقولي وال تأخذ بقولو ،قولو غير صحيح ،ال :قال وفمو أن ،المقاربة العالم إن صحت
 ؛خذ بقولي :وقال لممستفتي ،العامي الذي دل غيره عمى عالم فاستفتاه ثم رجع العامي الذي ىو قد دلو ؟ويستقيم

      .عالم وال يمتفت إلى ذاكال يأخذ بقول َمن؟، يأخذ بقول ،فإن قولو غمط ،فإن قولو غير صحيح
فأرشده إلى  ووعرض عمت وثم بعد ذلك جاء إلي ،ىذا طبيب عالم بالطب :دلو عمى غيره وقال ووىكذا لو أن

  ىل يقبل ىذا منو؟ ،خذ كالمي أنا ،تمتفت إلى كالمو ال وقال: ال، فجاء ىذا العامي الذي دلو ،الدواء
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ىذا قول فيؤخذ ب ،عالم بالطب أو بالشرع لكن تفاصيل ذلك ال يعرفيا ىذا العامي وىذا دلو عمى أن ،ال :الجواب
يدل عمى صحة النقل مثاًل فإن ىذا ال يتوقف عميو القبول فيما يتصل بكميات حينما وىكذا العقل  ،العالم

  .أو كميات النقل وجزئياتو ،الشريعة
كان أولى بالمعقول الصريح كما كان أولى بالمنقول  كل من أثبت ما أثبتو الرسول، ونفى ما نفاه :فينا يقول
-والعقل ما عرف عن طريق العقل  ،ما عرف عن طرق السمع أن النقل معناهنحن نعرف  ،لماذا؟ الصحيح،

وينفي ما نفاه ىذا أسعد بالمعقول من ذاك الذي يتحكم بعقمو  ،فينا الذي يثبت كل ما أثبتو النقل -األدلة العقمية
ألن مثل ىذه المعقوالت سبق أن  ؛يعارضو وما إلى ذلك وأو أن ،فيرد المنقول بحجة أن عقمو لم يستوعب ذلك

فيسميو بعضيم بالقطعيات أنو في الواقع ما يذكرونو من المقدمات  نأو  ،ختالف والتناقضأصحابيا في غاية اال
  .الكثير نيم ىذا التفاوت واالختالفوقع بي مّ ن ثَ ومِ  ،كذلك ليس
فيو أسعد بالمعقول من ذاك الذي  -ونحن نعمم قطعًا أن النقل ال يعارض العقل-تمسك متمسك بالنقل  ن إذاإذ

فيؤالء  ،إن العقل يخالف ىذا ،ن معقولي يخالف ىذاإ :وىكذا يأتي كل أحد ويقول ،يتحكم بعقمو ويخالفو غيره
لكن إذا اعتصمنا بالنقل فإننا نعمم أن  ،أبعد ما يكون الواحد منيم عن مقتضى األخذ بالدالئل القطعية الصحيحة

عمييم عقوليم ويردون  ويعني أولئك الذين يأخذون بما تممي وكان أولى بمن قال اهلل فييم،: قال ،ما خالفو باطل
يعني ما كنا في جممة أصحاب ، [ٓٔ:الممك] {السَِّعيرِ  َأْصَحابِ  ِفي ُكنَّا َما َنْعِقلُ  وْ أَ  َنْسَمعُ  ُكنَّا َلوْ  َوَقاُلوا} :المنقول
التبعنا  ،التبعنا الوحي ،التبعنا ما جاء بو ،-عميو الصالة والسالم-مو كنا نسمع أو نعقل التبعنا الرسول ف ،النار
   .ىذا ىو المراد ،-عميو الصالة والسالم-تباع الرسول امقتضى العقل ىو  {َنْعِقلُ  َأوْ  َنْسَمعُ  ُكنَّا َلوْ }، القرآن
الناس بطرق أىل البدع  لم يدعُ  -صمى اهلل عميو وسمم-سول ا أن الر مم قطعً قد عُ : -رحمو اهلل-قال 

 وأدلة اليدى والحق. ،واآليات البينة ،و إنما دعاىم بالبراىين الصحيحة ،والفمسفة والكالم
يعني  ،الناس بطرق أىل البدع والفمسفة والكالم لم يدعُ  -صمى اهلل عميو وسمم- نبيال ،تابع لما سبق وىذا كم

 ،بيا -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  لم يدعُ  -وليست كذلك في أغمبيا-ىذه الدالئل التي يسمونيا بالدالئل العقمية 
وأدلة  ،واآليات البينة ،ةحإنما دعاىم بالبراىين الصحي ،-رضي اهلل تعالى عنيم-ولم يشتغل بيا أصحابو 

وقد عرفنا من قبل أن القرآن والسنة قد  ،سواء كان ذلك من قبيل المنقول أو كان من قبيل المعقول اليدى والحق
قيسة واألمثال المضروبة فكل ىذا ومن ذلك األ ،وذكرنا ليذا أمثمة ،-دالئل عقمية-تضمنا دالئل من المعقول 

يعني مثل ىذه الدالئل يحتج  ،والف والمخالفعمى المُ  -اهلل ورحم-حتج بيا كما يقول الشاطبي ويُ  ،أدلة عقمية
 َكانَ  َوَما َوَلدٍ  ِمنْ  والمَّ  اتََّخذَ  َما}، [ٕٕ:األنبياء] {َلَفَسَدتَا والمَّ  ِإالَّ  آِلَيةٌ  ِفيِيَما َكانَ  َلوْ }: بيا حتى عمى المخالفين

ىذه من الدالئل العقمية بصرف النظر عن كون ىذا من  ،[1ٔ:المؤمنون] {َخَمقَ  ِبَما ِإَلوٍ  ُكل   َلَذَىبَ  ِإًذا ِإَلوٍ  ِمنْ  وَمعَ 
 .لكنيا أدلة قطعية صحيحة ،أو دليل التمانع في الربوبية ،دليل التمانع مثاًل في اإلليية

ثم وجد في عقمو ما  ،والبراىين اليقينيةإذا عمم الرجل أن محمدًا رسول اهلل بالعقل والنقل : -رحمو اهلل-قال 
وأن ال يقدم رأيو عمى  ،سمم موارد النزاع إلى من ىو أعمم بو منوينازعو في خبره كان عقمو يوجب عميو أن يُ 

ن التفاوت وأ ،وأنو أعمم باهلل و أسمائو وصفاتو واليوم اآلخر منو ،ويعمم أن عقمو قاصر بالنسبة إليو ،قولو
فإذا كان عقمو يوجب عميو  ،عمم بذلك أعظم من التفاوت الذي بين العامة وأىل العمم بالطبالذي بينيما في ال
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واستعماليا  ،أن ينقاد لطبيب ييودي فيما أخبر بو من مقدرات من األغذية واألشربة واألضمدة والمسيالت
كان ذلك أقرب قو نو إذا صدّ أو  ،عمى وجو مخصوص مع ما في ذلك من الكمفة واأللم لظنو أنو أعمم منو

بل يكون  ،بما يصفو الطبيب شفىن كثيرًا من الناس ال يُ أو  ،لحصول الشفاء مع عممو أن الطبيب يخطئ كثيراً 
ن كان ظنو واجتياده يخالف وصفو ،ومع ىذا يقبل قولو ،استعمالو لما يصفو سببًا ليالكو فكيف  ،ويقمده وا 

ال يجوز أن يكون خبرىم عمى  ،قونصادقون مصدَّ  والرسل ،-عمييم الصالة والسالم-حال الخمق مع الرسل 
فكيف يجوز  ،؟ومن عارضيم ففيو من الجيل والضالل ما ال يحصيو إال ذو الجالل ،خالف ما أخبروا بو قط

   . ؟!صب في معارضتو قطن لم يُ ض من لم يخطئ قط بمعارَ أن يُ 
ويذكرون األدلة المتنوعة من  ،حق -ممصمى اهلل عميو وس-يعني أن ىؤالء من عمماء الكالم يقرون أن النبي 

ال يترددون وال يشكون فيما  ،وذلك ثابت عندىم يقيناً  ،-صمى اهلل عميو وسمم-جية العقل عمى صحة نبوتو 
وىذه األمور يثبتونيا  ،فيم يثبتون الرسالة والنبوة ،-صمى اهلل عميو وسمم-رسول اهلل  وويقررونو بأن ويقولون
وأن يقبل  ،فإذا كان كذلك فيذا يقتضي أن يصدقو في تفاصيل ذلك ،العقل قد دل عمييان إ :ويقولون ،بالعقل

 وألن عقم ؛بعقمو ووال يصح أن ينازع ،وأعمم باهلل وبدينو وشرعو من وألن ؛باالنقياد والتسميم ووأن يتمقى عن ،وعن
ول اهلل ىل يمكن أن يكون ىذا إذا كان رس ،رسول اهلل وأقر وأثبت وأيقن بالدالئل القطعية أن وىو الذي بزعم

ويجعل العقل حاكمًا عمى ما يقولو الرسول  ،ويرد ما شاء ،ويقبل ما شاء ،في عقمو والعقل أعمم باهلل منو فينازع
     .؟-صمى اهلل عميو وسمم-
ىذا ىو الوجو السادس  ،جواباً  -اهلل ورحم-نما ذكره شيخ اإلسالم وىذا الكالم إ ،وال يقبل ،يذا ال يمكن أن يكونف

إذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديم  :وىو أن يقال ،من األوجو التي رد بيا عمى القانون الكمي عند الرازي
وال العمم  ،والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر بو ،ألن العقل مصدق لمشرع في كل ما أخبر بو ؛الشرع

 ؛فالعقل دل عمى وجوب تقديم النقل ،ية ليست كما تتوىمونفالقض ،بصدقو موقوف عمى كل ما يخبر بو العقل
وقد  ،ألن العقول تتفاوت ؛والنقل ال يصدق العقل في كل ما يمميو ،ألن العقل مصدق لمنقل في كل ما أخبر بو

لكن العكس صحيح أن العقل  ،وأن ىذا المعقول غير صحيح ،يكون معقول ىذا غير معقول ىذا كما ىو الواقع
مرسل من عند اهلل  وإذا كان يقر ويثبت أن ،في كل ما يخبر بو -صمى اهلل عميو وسمم-ق الرسول الصحيح يصد

بو وشرعو منو فيذا يقتضي أن ينقاد لو في كل ما يقول وال اأعمم باهلل وآياتو وكت ووأن ،ال يكذب عمى اهلل ووأن
ألن  ؛نقدم العقل عمى النقل :الرازي يقول ،فيو يرد عميو بعكس ما قال ،وال منازعة ،يوجد عنده نوع معارضة

واهلل تعالى  ،ىذا ىو المراد ،العكس ىو الصحيح ،بالعكس ،ال :نقول لو ،العقل ىو الذي دل عمى صحة النقل
 .أعمم
  . ألبتةما عمم بصريح العقل ال يتصور أن يعارضو الشرع : -رحمو اهلل-قال 
ال فالتعبير الدقيق أن يقاليم ف ،يقصد النقلفيو الشرع  :ما يقولعند العقل ال يعارض  :يتساىمون في العبارة وا 
كما  ،ألن العقل كما عرفنا من أدلة الشرع ؛العقل والشرع : يقالال ،يقابل بين العقل والنقل ،العقل والنقل ،النقل

 .ثانوية :نما كما يقالا  و  ا أدلة تابعة وليست مستقمة وأصميةلكني ،أن الفطرة من أدلة الشرع
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 بل المنقول الصحيح ال يعارضو ،ل ال يتصور أن يعارضو الشرع ألبتة: ما عمم بصريح العق-رحمو اهلل-قال 
وقد تأممت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيو فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة  ،معقول صريح قط

   عمم بالعقل بطالنيا.الصريحة شبيات فاسدة يُ 
لكن في ىذا  ،وىو يتكرر في ىذا الكتاب كثيرًا وفي غيره من كتب شيخ اإلسالم ،ىذا الكالم في غاية األىمية
قرر ىذا األصل الكبير أن أىل تُ  -كما يقال-أو بماء العينين  ،تكتب بماء الذىب الكتاب بالذات تجد جمال

يتصور وجود التناقض بين العقل  والكالم بنوا ىذه المعارضات ومن تبعيم في كل زمان بناء عمى أصل فاسد أن
ن  مّ ومن ثَ  ،ىذا أمر ال يمكن ،ىذه المقدمة فاسدة ،والنقل فما عارض المنقول الصحيح الصريح فيي شبيات وا 

ليست كذلك وال ترقى  ىيو  ،كما يسمونيا أو قطعيات عقمية ،أو دالئل من المعقول ،ظن أصحابيا أنيا عقميات
 ،ير عقميعِ ال أُ  ،م عقميأنا أحك   :ليذا من كان دونيم اليوم ممن يقول ؛يم فيياوال أدل عمى ىذا من اختالف ؛إليو

 اقد يكون ىذا شاب   ،العقل ووال يمكن أن يقبم ، يدخل في العقلالىذا الحديث  ،وىذا ال أقبم ،وبعندنا عقل نفكر 
متخصص  وى ،-اهلل عميو وسممصمى -لكنو ليس لو بصر بما جاء بو الرسول  اجامعي   اوقد يكون أستاذً  ،اصغيرً 

عقمي  :ويقول ،فيتكمم بيذه القضايا ،أو الصيدلة أو الحساب أو غير ذلك ،خر يحسنو كاإلدارة مثالً آفي جانب 
أو أن المرأة  ،في أحد جناحي الذباب داء وفي اآلخر شفاء مثالً  عقمي ال يمكن أن يتصور أنّ  ،ال يقبل مثل ىذا

صمى اهلل عميو -رسول مفينبغي لك أن تنقاد ل ،ال تعرف ىذا ،تحسن ىذا أنت ال :نقول ،ناقصة عقل ودين
مع أن العمم ال زال يثبت مثل ىذه ، [ٗ-ٖ:النجم] {ُيوَحى َوْحيٌ  ِإالَّ  وَ ى اْلَيَوى * ِإنْ  َعنِ  َيْنِطقُ  َوَما}: -وسمم

لم ربما أنيم  بسببلكن تقاصرت عقول أقوام قبل ذلك ولربما بعده  ،مسألة الذباب أثبتوىا عممي ا :مثل ،األشياء
     .يطمعوا عميو

وأن  ،خره فالعمم أثبت والطب أثبت أن دماغ الرجل أكبر من دماغ المرأةك مسألة المرأة وعقل المرأة إلى آكذل
وذكروا ما يعترييا أثناء الحيض من الضمور في  ،تالفيف المخ في الرجل أكثر من تالفيف المخ في المرأة

وليذا جعمت شيادة  ؛وما إلى ذلك ،من التشتت وعدم القدرة عمى التركيز وأمور أخرى تسبب ليا شيًئا ،الدماغ
 ،وتمقاه من تمقاه من المسممين من أولئك ،الطب عند غير المسممين وىذا كالم كمو يثبت ،امرأتينبشيادة  رجلال

 -صمى اهلل عميو وسمم-ىذه الجزئية فعرفوا بيا صدق ما جاء بو الرسول  ،ىذه المعرفة ،ىذه القضيةيعني أخذوا 
أو لم يتكمموا  ،ميس عندنا شك سواء تكمم بذلك أىل ىذه العموم التجريبيةفا نحن أمّ  ،إن كانوا غير عارفين بذلك

ا وأمّ  ،ض بشيءعارَ وال يمكن أن يُ  ،حق ثابت -صمى اهلل عميو وسمم-ما قالو النبي  ،ليس عندنا أدنى تردد ،فييا
ولذلك نختمف نحن في األشياء فيما بيننا في األمور  ؛وغمط ،وضعيف ،قاصر وما تمميو عقولنا فإن ذلك نعمم أن
فيذا  ،فاختمفت العقول وتفاوتت ،كما سبق ووىذا يستقبح ،ىذا يستحسن ىذا ،الحياتية من منظور عقمي بحت

ختصاص الواحد في مكان واحد ويجتمع أىل اال ،ىذا يرجح ىذا ويرجح ىذا ،خرآوىذا يفيم شيئًا  ،يفيم شيئاً 
-وىو من آيات اهلل  ،وقد رأيت ىذا بنفسي ،وىذا يفيم من جية ،وتجد ىذا يفيم من جية ،ويسمعون كالمًا واحداً 

 ،ز فيويْ وىم غالبًا من أىل المَ وىذه العقول المتفاوتة أىل اختصاص واحد  ،ىذه الفيوم المتفاوتة ،-عز وجل
وسمعوا جميعًا كالمًا واحدًا  ،ختصاصيجتمعون تحت سقف واحد ويتناقشون في مسائل من ىذا العمم في اال

 . ؟ذا يقال فيما وراء ذلك إذنفما ،من جية ووىذا يفيم ،كتوب بين أيدييم ىذا يفيمو من جيةوىو م
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   .إذا تكمم غير المختصين ماذا يقال؟
حتى في األمثال فيمًا آخر، وذاك يفيم  ،إلى أقوال السمف في التفسير مثاًل كيف ىذا يفيم من اآلية فيماً نظر ا

وقد تكممت عمى ىذًا كثيرًا في مجالس في شير  ،[ٖٗ:العنكبوت] {اْلَعاِلُمونَ  ِإالَّ  َيْعِقُمَيا َوَما}: عنيا التي قال اهلل
من جية أخرى تمامًا مما يكون من قبيل اختالف  وتجد ىذا يفيم المثل من جية وىذا يفيم ،رمضان في سنوات

فالعقول ليست عمدة وال يمكن أن تكون حاكمة  ،األقوال في بعض المواضع مما ال تجتمع فيو ،التضاد قطعاً 
، ىذه مقالو وعقولنا نرفضوما ال تقبمو  ،ونقبل ما قبمتو عقولنا ،نحن لنا عقول :ثم يقول القائل ،عمى المنقول
  .نسأل اهلل العافية ،قد تؤدي بصاحبيا إلى المروق من الدين عظيمة جد ا

 ،وىذا تأممتو في مسائل األصول الكبار ،عمم بالعقل ثبوت نقيضيا الموافق لمشرعبل يُ : -رحمو اهلل-قال 
عمم بصريح العقل لم ووجدت ما يُ  ،وغير ذلك ،ومسائل القدر والنبوات والمعاد ،كمسائل التوحيد والصفات

فال يصمح أن يكون  ،إما حديث موضوع أو داللة ضعيفة ونو يخالفإ :بل السمع الذي يقال ،يخالفو سمع قط
ونحن نعمم أن الرسل ال يخبرون  ،فكيف إذا خالفو صريح المعقول ،دلياًل لو تجرد عن معارضة العقل الصريح

بل يخبرون بما يعجز العقل عن  ،اءهيخبرون بما يعمم العقل انتف فال حارات العقولحاالت العقول بل بمَ بمُ 
فإن أدلة النفاة لمصفات والقدر ونحو  ،والكالم عمى ىذا األصل عمى وجو التفصيل مذكور في موضعو ،معرفتو

 ذلك إذا تدبرىا العاقل الفاضل وأعطاىا حقيا من النظر العقمي عمم بالعقل فسادىا وثبوت نقيضيا.
ال  ،متناقض ،ذكره شيخ اإلسالم في معرض بيان أن تقديم المعقول عمى األدلة النقمية ممتنع ولكالم كمىذا ا
أمر  م بوأو غير معمو  ،بالعقل اكون الشيء معمومً ن وذلك أل ،بخالف تقديم األدلة النقمية كما سبق ،يمكن
عقل  ووعقل ىذا يممي غير ما يممي ،وىذا يزعم أن العقل ال يدل عميو ،فيذا يزعم أن العقل يدل عميو ،نسبي
 َعنِ  َيْنِطقُ  َوَما}: -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  عمى العكس من ىذا،لكن الوحي  ،فيي مسألة نسبية ،اآلخر

ىذا ، [ٕٗ:فصمت] {َخْمِفوِ  ِمنْ  َوالَ  َيَدْيوِ  َبْينِ  ِمنْ  اْلَباِطلُ  َيْأِتيوِ  اَل }، [ٗ-ٖ:النجم] {ُيوَحى َوْحيٌ  ِإالَّ  وَ ى اْلَيَوى * ِإنْ 
القرآن فيو محفوظ وال يمكن أن يرد عميو الباطل وال يمكن أن يدل عمى خالف الحق وسيأتي مناقشة ما يتصل 

ال يوجد في  :فيو يقول ىذا ،افترقت في ذلكوائف التي بحسب الط ،بالتأويل والتفويض والتحريف والتكذيب
ما وال في ،ال يوجد ال في أبواب الصفات ،موضع واحد مخالفة صريحة بين منقول صحيح صريح ومعقول صحيح

  وال غير ذلك. ،-ألن العقل دل عمى أمور تتصل بالمعاد-بالمعاد  يتصل
لجممة في أوائل وقد شرحت ىذه ا ،حارات العقولحاالت العقول بل بمَ نعمم أن الرسل ال يخبرون بمُ  ونحن :ويقول

ألنو ال يوجد  ؛ال يمكن -العقل الصحيح-ىذا محال  :العقل عنو  يأتون بشيء يقولالالرسل  ،ىذه المجالس
ألنيا  ؛ألنو ال يدركيا ؛عندىا حارات العقول يعني يأتون بأشياء العقل يتوقفلكن الرسل يأتون بمَ  ،التعارض

حاالت وال يأتون بمُ  ،حارات العقوليأتون بمَ  ،خل لمعقل فيياأمور غيبية محضة موقوفة عمى النقل والسماع ال مد
بعد ذلك اآلن السيل لما يجيء وينطمق ثم  ،حار الماء :تقول ،حارات يعني األشياء التي تتوقف فييامَ العقول، 
حار الماء يعني ما وجد مسمكًا  :تقول ،ويقف ويدور في مكانو ،دم فيو يبدأ يضطربمكان يصط ىلإيصل 
ليس لمعقل فييا  ،يأتون بأشياء العقل يتوقف فييا ،حارات العقولفينا الرسل يأتون بمَ  ،حار ،فيتصرف ويسمك
   .كيف يكون؟ ،ال يمكن ىذا ،محال ىذا :ولكنيم ال يأتون بأمور العقول تحيميا تقول ،مجال
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ىو الذي خمق العقل  -وتعالىتبارك -فاهلل  ،يتكممون بالوحي ،-تبارك وتعالى-ينقمون عن ربيم الرسل ىؤالء 
  .؟!بما يناقض العقلالرسل فكيف يأتي 

جمع المسممون عمى نقيضو أحديث صحيح  -صمى اهلل عميو وسمم-عمم عن النبي وال يُ : -رحمو اهلل-قال 
ن فإن ما يعمم بالعقل الصريح البي   ،ن لعامة العقالءفضاًل عن أن يكون نقيضو معمومًا بالعقل الصريح البي  

فإذا لم يوجد في األحاديث الصحيحة ما يعمم  ،أظير مما ال يعمم إال باإلجماع ونحوه من األدلة السمعية
 ،فأال يكون فييا ما يعمم نقيضو بالعقل الصريح الظاىر أولى وأحرى ،نقيضو باألدلة الخفية كاإلجماع ونحوه

ر فييا كثير من العقالء كمسائل أسماء ولكن عامة موارد التعارض ىي من األمور الخفية المشتبية التي يحا
وعامة ذلك من أنباء  ،وما بعد الموت من الثواب والعقاب والجنة والنار والعرش والكرسي ،اهلل وصفاتو وأفعالو

وليذا كان عامة الخائضين فييا  ؛الغيب التي تقصر عقول أكثر العقالء عن تحقيق معرفتيا بمجرد رأييم
ما حيارى مُ  ،مختمفينبمجرد رأييم إما متنازعين  وليذا  ؛وغالبيم يرى أن إمامو أحذق منو في ذلك ،كينتيو  وا 

    المعمومة بصريح العقل.ئمتيم فيما يقولون من العقميات مقمدين أل  -عند التحقيق-تجدىم 
ذا كان مقمدًا فمعنى ذلك أن ،مقمدة يتبعون أئمتيم ،والواقع أنيم مقمدة ،ىم يدعون أنيم أصحاب عقميات اآلن  ووا 

 ،وقال فالن ،قال فالن :ىم مقمدة يقولون ،ألن المقمد أبعد ما يكون عن مقتضى العقل ؛جعل العقل جانباً 
ولذلك ىم يرددون  ،؟أين العقولف ،تمقوا عنيم ىذه األشياء نه شيوخيم وأئمتيم ممويرددون الكالم الذي يردد

ألن من كانوا في زمانو كانوا يعولون  ؛ليذا قصد شيخ اإلسالم الرد عمى الرازيو  ؛ون أشياء قاليا شيوخيمويجتر  
أنت مقمد  ؟،أي عقل :وأن ىذا يعارض العقل نقول ،ويحتجون عميو بالعقميات ،فيم مقمدة منو، وينقمون ،عميو

 ،؟ختالف فيما بينكمثم لماذا ىذا التناقض واال ؟ألفالطون فأين مقتضى العقل الذي تقولو أو ،ألرسطو أولمرازي 
إذا كان ال يوجد تناقض بين دليل نقمي سمعي من الكتاب والسنة مع دليل لربما  :يقول ،فيذه ليست عقميات

جمع المسممون عمى رد شيء من لم يُ  :يقول ،يكون من قبيل القطعي لكن فيو نوع خفاء بالنسبة لمدليل العقمي
 هألن ذلك يجد ؛فكيف بالعقل الذي يكون أظير وأوضح ،ىذا إذا كان ال يخالفو إجماع ،المسموع الثابت الصحيح

فإذا كان ال  ،ىذا غير موجود ،ىذا ال يمكن :يقول ،-الدالئل العقمية والواضحة الصريحة-اإلنسان من نفسو 
يات تخالف المنقول عندنا عقم :ىؤالء الذين يقولون :فيقول ،في الجمي من باب أولى ويوجد في الخفي فانعدام

وغاية ما ىنالك أنيم  ،اصونكون خرّ تيو  فيؤالء مُ  ،نما ىي ظنون كاذبة، إىذه ليست عقميات :إلى آخرة يقول
قد  ،جعل قالدة في عنقو يقاد فييا وإنما ىو عمى اسمو كأن ،طالقاً إوالمقمد ليس بمتبع لمعقل  ،يقمدون من قبميم
 ِمنْ  َوالَ  َيَدْيوِ  َبْينِ  ِمنْ  اْلَباِطلُ  َيْأِتيوِ  الَ } أن يسمم قياده لموحي الذي ىوأب ،لكن لمن؟ لمخموق مثمو ،أسمم عقمو لغيره

    .[ٕٗ:فصمت] {َخْمِفوِ 
نحرافات التي يسمونيا بتمي باالشتغال بمثل ىذه الضالالت واالافيكذا كل من أعرض عن الكتاب والسنة 

 ِكتَابٌ  مْ ىَجاءَ  َوَلمَّا}: لما ذكر الييود وخبرىم -تبارك وتعالى-كما قال اهلل  ،ذلك عقميات أو دالئل قطعية أو نحو
 ِبوِ  َكَفُروا َعَرُفوا َما مْ ىَجاءَ  َكَفُروا َفَممَّا الَِّذينَ  َعَمى َيْسَتْفِتُحونَ  َقْبلُ  ِمنْ  َوَكاُنوا مْ يَمعَ  ِلَما ُمَصد قٌ  المَّوِ  ِعْندِ  ِمنْ 

 ِمنَ  َفِريقٌ  َنَبذَ  مْ يَمعَ  ِلَما ُمَصد قٌ  المَّوِ  ِعْندِ  ِمنْ  َرُسولٌ  مْ ىَجاءَ  َوَلمَّا}، وقال: [91:البقرة] {اْلَكاِفِرينَ  َعَمى المَّوِ  َفَمْعَنةُ 
 تَْتُمو َما َواتََّبُعوا}؟ ماذا كانت النتيجة، [ٔٓٔ:البقرة] {َيْعَمُمونَ  اَل  مْ يَكَأنَّ  ورِِىمْ يظُ  َورَاءَ  المَّوِ  ِكتَابَ  اْلِكتَابَ  ُأوُتوا الَِّذينَ 
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 ،تباع أرذل األشياء وىو السحرافمما تركوا الكتاب المنزل اشتغموا ب، [ٕٓٔ:البقرة] {ُسَمْيَمانَ  ُمْمكِ  َعَمى الشََّياِطينُ 
فأودى بيم  ،فابتموا باتباع ىذه التي يسمونيا عقميات وىي في الواقع تخرصات ،فيؤالء تركوا أيضًا السمع والنقل
  .وسيأتي أكثر من ىذا ،ختالفضطراب والحيرة واالذلك إلى كثير من التناقض واال

مقمدين ألئمتيم فيما يقولون من العقميات المعمومة بصريح  -عند التحقيق-وليذا تجدىم : -رحمو اهلل-قال 
منيم قد يرى  ايات مع أن كثيرً واإللي ،والطبيعيات ،تباع أرسطو يتبعونو فيما ذكره من المنطقياتأفتجد  ،العقل

أو ينسب النقص في الفيم إلى  ،وتجده لحسن ظنو بو يتوقف في مخالفتو ،بعقمو نقيض ما قالو أرسطو
ن ما ال ريب فيو كما العقل المتصفون بصريح العقل أن في المنطق من الخطأ البي   عمم أىلُ يَ  :نفسو مع أنو

 .ذكر في غير موضع
التقصير العظيم ظاىر لجميور عقالء بني لييات فما فيو من الخطأ الكثير، و وأتباعو في اإل وأما كالم أرسطو 

مخالفة وس المقاالت البدعية جمعت بين رء وكذلك ،ستقصىبل في كالميم من التناقض ما ال يكاد يُ  ،آدم
 النقل والعقل المعمومين.

ىذه األغالط ىي في الواقع مخالفة لما ىو مقتضى و  ،فييا أغالط ،الشيء الكثير يعني أن فييا من مخالفة العقل
وىكذا ىؤالء األتباع الذين  ،أفالطون لو مدرسة ،أرسطو لو مدرسة ،فيم مدارس ،وليذا يختمفون ؛العقل الصحيح

فبناء  ،ختالفون غاية االرابي و ابن سينا والرازي ىم مختمفاأعني أمثال الف ،جاءوا من بعدىم خالفوىم في أشياء
   .ختالفلو كان العقل متحدًا لما أوجب ليم ىذا اال ؟!عمى أي شيء اختمفوا

قد تعارض فييا العقل والسمع ليست  وإن :فالحاصل أنو يذكر ىذا الكالم في معرض بيان أن المسائل التي يقال
-نقل عن النبي إذ لم يُ  ؛كالرياضيات واليندسة والطبيعيات الظاىرة ،المعروفة بصريح العقل ةمن المسائل البين

 .وقد مضى الكالم عمى ىذا في مجمس سابق ،شيء من ىذا الجنس -صمى اهلل عميو وسمم
أو في قضايا  ،في أمور حسابية رياضية-ال يوجد عنو أشياء من ىذا القبيل  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
أصاًل لم  -صمى اهلل عميو وسمم-بي ألن الن ؛خالف صريح المعقولت -العموم الطبيعية وما إلى ذلك ،طبيعية

 ،ع جاء باليدى الذي يحصل بو استقامة أحوال الناسمشر   ،-تبارك وتعالى-نما ىو مخبر عن ربو إ ،يرسل بيذا
فال يوجد في كالمو ما يعارض ىذه األمور التي تكون من قبيل القواطع  ،ويصح سيرىم عمى الصراط المستقيم

التي  ىخر أما األشياء األ ، يوجد شيء يخالفو من النقلالىذا  ،ٕ=ٔ+ٔالواضحة مسائل الرياضية الك ،العقمية
والدليل كثرة اضطرابيم  ،كذلك تليس ا قواطع عقمية فيييخره مما يزعمون أنآيجعمونيا مقدمات ونتائج إلى 

 .فييا
عما يدل عمى  ومما يدل عمى فساد معقوالت الفالسفة وأىل الكالم الباطل بقطع النظر: -رحمو اهلل-قال 

 وعدم االستقرار واالتفاق عمى رأي واحد. ،كثرة التناقض واالضطراب بين أىميا :فسادىا عقاًل ونقالً 
ليست ىناك حاجة أن  ،بصرف النظر عما يدل عمى فسادىا عقاًل ونقالً  :يقول ،يعني أن ىذا دليل واضح جد ا

والدالئل النقمية التي  ،خرهآخمسة إلى  ،أربعة ،ثالثة ،اثنان ،واحد :عقمية عمى فسادىاالدلة األ قول:نأتي مثاًل ون
، كثرة التناقض يدل عمى أن العقل ىنا ليس بقاطع ،ىنا أمر واضح يقر بو كل أحد :يقول ،..تدل عمى فسادىا

وليس ىناك  ،ختالفلما حصل فيو ىذا االضطراب الكبير واال -الدالئل الصحيحة-لو كان من األمور القطعية 
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ولذلك لما جاءت العموم الكالمية واشتغل الناس بيا كثرت  ،طائفة أكثر من أىل الكالم اختالفًا وحيرة واضطراباً 
    .واهلل المستعان ،ظاىرة عظيمة كما ىو معموم الفرق كثرةً 

في كتاب آخر  ثم ،إنو مقطوع بو :وقال ،بل ربما قال الواحد من أئمتيم ورؤسائيم القول: -رحمو اهلل-قال 
فضاًل عن تقديميا  ،ىذه حاليا ال يصمح أن تكون معتبرة في األمور الجزئية فعقولٌ  ،وإنو مقطوع بخالف :يقول

 عمى نصوص األنبياء والمرسمين في األمور العظيمة من أصول الدين.
وأن تناقض أصحاب  ،عمى النصوص ال ينضبط بتقديم اإلنسان لمعقولوفي بيان معرض أن القول  هىذا ذكر 

ن؟ ىذا الذي يقول لك اآلن حينما نرجع لعقل مَ  ،المعقوالت الذين يزعمون أنيم أصحاب معقوالت يدل عمى ذلك
يقصد - ،لكم عقول تفكرون بيا ،عقولكم ليؤالء : ال تسممواويقول ليم ،أو يأتي ليضل بعض الشبيبة ،يناقشك
 :نقول لو ،جعميا حاكمة عمى كل شيءا ،لكم عقول تفكرون بيا أنتم ،عقولكم لمعمماء يعني ال تسمموا -العمماء
وقد سمعت ىذا السؤال يتكرر  ،حينما يقال ىذا الكالم المضمل ،ثانويالول األىذا يقولو الطالب في  ن؟عقل مَ 

وكميم في  ،في يوم واحد مرتين في الصباح وفي المساء من أناس ال يعرف بعضيم بعضاً  ؤمن غير تواط
وقال  ،سمة صالح جاء إليو هوعمى ظاىر  ستقيم،ي اكمما رأى إنسانً  ،ليم ، ويقوليوجد من يأتييم ،مرحمة ثانوية

ال تعر عقمك  ،عقمك مْ حك   ،عندك عقل :ويقول ،قال اهلل قال رسولو ،نتبو ال يضممك ىؤالء، يضممون بماذا؟ا :لو
      .عقل من ىذا؟ ،عقمك حذر أن تؤجر عقمك لآلخرين أو أن تمغيا ،ألحد

شتباه لذكرت لكم من المسائل في لوال خشية اإلشكال واال، و ؟فأي عقل الذي يحكم عمى النقل عقمي أو عقمك
مما يدل  ،بالعقل يمكن أن يدرك مما ،ختالف فيواألمور العممية والعممية ما أجزم أننا سنخرج بأشياء في غاية اال

 .نسأل اهلل العافية ،العقل يدل عمى كذا :وىذا يقول ،العقل يقتضي كذا :فيذا يقول ،عمى أن العقول متفاوتة
وال يفتأ  ،ويعممون ،صغار وكبار ،دعاة عمى أبواب جينم ىناك ،شياطين يضممون ىناك ،مشكمة كبيرة ىناك

مثل ىذا يحتاج اإلنسان  ،رون عميو ىو ما ذكرتو والذي يد ،أن يضمل الناس ذا،كل بيوكأنو قد وُ  ،الواحد منيم
 ،هوخطؤ  ،وتناقضو ،ولتبين جيم -مجادلة عممية صحيحة في-قش واحد من ىؤالء و ولو نُ  ،إلى أن ينتبو ويحذر

نحراف والزندقة ول أمرىم إلى االيئ -اهلل ورحم-كما سيأتي من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية -نك تجد ىؤالء ثم إ
  .ر من المالحدةصا ووقد حصل لبعض ىؤالء أن ،أحياناً 

ول يئ -برد اليقين ونال يجدبسبب أنيم -ىؤالء  الكثير من أن أمر -اهلل ورحم- بن تيميةوذكر شيخ اإلسالم ا
يذوق ال و  ،نشراح والسرور بمعرفة اهللاالال يجد  ،-نسأل اهلل العافية- ،إلى المجون والفسق في أحسن حاالتو

ول فيئ ،وريبة ايجد قمقً  ،ىو ال يجد ىذا ،البراىين والحجج والدالئل الصحيحةيجد برد اليقين في ال و  ،طعم اإليمان
  .أمرىم في النياية إلى المجون

كان  ،يعني ينكص عمى عقبيو ،ينحرف ،فاجر ،يتحول إلى إنسان فاسق والمجون عند شيخ اإلسالم يعني أن
 ،وقد ذكر في أخبارىم أشياء عجيبة ،وليذا تجد عمماء الكالم ىؤالء في الغالب أبعد الناس عن التدين ،امستقيمً 

الحظ الشك إلى  ،شكوا ىل يصمي أو ال ،-عمى قدمو- وفوضعوا الحبر عمى رجم وأحد ىؤالء شك فيو تالمذت
وا قرءاو  ،ما يتوضأ وال يصميأنو معناه  ،فوضعوا حبرًا فوجدوه بعد ثالثة لم يتغير ؟ يصميالحد ىل يصمي أو 
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كيف يكون ليؤالء  :درس مستقل عن مثل ىذه القضايا وطرح فيسر في يوم يُ يولعل اهلل ي ،في تراجم ىؤالء
  .بيذا العنوان، أتباع؟

كان  فبعض ىؤالء ما ،-نسأل اهلل العافية- ،عمى جرائرىا ويغدو -يعني عمى خمر-ام يبيت عمى فسق ظّ الن  
بخالف  واحد منيم أن يكون عالمًا رباني ا،أبعد ما يكون ال ،منو ، والقربباهلل رتباطوىم أبعد الناس عن اال ،يصمي

نظر في او  ،رأيت اليقين ،العمم والعمل رأيتَ  ،-تبارك وتعالى-اهلل  في تراجميم ذكرتَ  فإذا قرأتَ  ،أئمة السنة
وأنواع ىذه  ،اب من مناظرات اإلمام أحمد ليموشيخ اإلسالم ذكر في ىذا الكت ،مناظراتيم ومجادالتيم

 .إن شاء اهلل-وسيأتي شيء من ىذا  ،وكيف كان يحتج عمى أنواع األدلة التي كان يحتجون بيا ،المناظرات
ذا قرأت في ترجمة اإلمام أحمد في أي باب من األبواب في ثباتو في عممو وسعتو  ،في عبادتو لربو ،في يقينو ،وا 

نسأل اهلل  ،كالمالعمماء  بخالف ىؤالء،فبقي ذكر  ،ويذكر عمى كل لسان ،ورأيت عجبًا إضافة إلى محبة الناس ل
 .العافية
 وكثير من أذكياء أىل الباطل ورؤسائيم تراجعوا عن باطميم واعترفوا بالضالل والحيرة.: -رحمو اهلل-قال 

وأحيانًا في  ،خر يناقضوآثم في كتاب  ،يقر في كتاب كالماً  ،ىؤالء يتناقضون :يقول ،ىذا الكالم تابع لمذي قبمو
والريبة  ،والشك ،ولذلك أدى بيم ىذا األمر إلى الحيرة :يقول ،وذاك يناقضو اوىذا يقول كالمً  ،نفس الكتاب

  .فرجع من رجع منيم ،ضطرابواال
العمم واإليمان فصار إمامًا في اليدى بعدما كان فمنيم من وفق بعد ذلك لسموك طرق أىل : -رحمو اهلل-قال 

ومنيم من لم يتيسر لو ذلك فاعترف ببطالن ما كان عميو أواًل وبقي عمى دين العجائز  ،إمامًا في الضالل
وذلك أن اليدى ىو ما بعث  ،وفي غييم يترددون ،وكثير منيم في طغيانيم يعميون ،وأىل الفطر الصحيحة

  .!فكيف بمن عارضو بما يناقضو وقدم مناقضو عميو؟ ،اهلل بو رسولو فمن أعرض عنو لم يكن ميتدياً 
ىذا يمكن أن يبسط في  :وقال ،وذكر شيخ اإلسالم أشياء كثيرة منو ،اوقد ذكرت لكم طرفًا من كالميم شعرًا ونثرً 

نظر في أحواليم او  ،أكثر ، والذي لم يبمغنيبمغني من ىذا شيء كثير : ماوقال ،حيرة أىل الكالم ،كتاب مستقل
عز -إال من لطف اهلل  ،ل بيم ذلك إلى الضاللاإلسالم أن مثل ىؤالء يتقمبون ويئو وأطوارىم حينما يذكر شيخ 

 لو وصية جميمة جد ا ،وا وصية الرازيقرءا ،منيم من تاب ،عمى سبيل المثال في أحوال ىؤالءنظر ا ،بو -وجل
لى آخره وفي مضامينيا رجوعو ولزومويذكر أوالده فييا يوصي    .لموحي والسنة وا 

كر عن وذُ  ،ووقع لمجويني ،-تفسير الرازي-وتجدون أيضًا ىذه الوصية موجودة في بعض طبعات التفسير 
والحال التي  ،لكن إذا نظرت إلى تقمبات ىؤالء ،مات وصحيح البخاري عمى صدره وأن -كما سبق-الغزالي 

إذا نظرت إلى الغزالي مثاًل تجد  ،عجائب وغرائب أو في أطوار حياتيم تجد ،يصيرون إلييا في مجمل أمورىم
ولم  -دخل في جوفيا-قد دخل في بطن الفمسفة  ونإ :ليبالعموم الكالمية وأوغل في ذلك حتى ق شتغلا وأن

أعني -وأولئك  ،تحاديشبو كالم أىل الحمول واال -نسأل اهلل العافية- كالم عظيم جد ا وفم ،يستطع الخروج منيا
أشياء في الفمسفة أيضًا من ىذا القبيل  وثم تجد ل ،ويحتجون بو ،يرجعون إلى كالمو ىذا -تحادأىل الحمول واال

فالعالم الرباني ال يكون  ،واعتزل الناس ،صار إلى التصوف وثم بعد ذلك أدى بو الحال إلى أن ،عظيمة اوأمورً 
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ذا نظرت إلى غيره  ،متقمباً  بقي أربعين يومًا ال يصمي  ةي  نِ مَ ن مثاًل حينما ناظر طائفة من الس  الجيم بن صفواكوا 
 .نسأل اهلل العافية ،وقل مثل ىذا أيضًا في آخرين وما جرى ليم في ىذا الباب ،متحيرًا ال يدري بأي دين يدين

ون في ترجمة الشيرستاني مع أن أيضًا لو تقرء ،صار إلى حال لربما يشك فييا بأصل دين اإلسالم عضيمبف
أجمع كل ما ذكره شيخ اإلسالم ابن أن وقد حاولت  ،ليست لو ترجمة كثيرة ،قميمة ،ترجمتو شحيحة في الكتب

نفس الذين يترجمون لو  ،أشياء عجيبة التراجم وكذلك ما وجد في كتب ،عنو في كتبو -اهلل ورحم-تيمية 
 وىذا إلى أن وبعضيم يعزو ،وأحيانًا يكون عمى طريقة الباطنية ،يعني أحيانًا عمى طريقة المتكممين ،رون فيوييتح
 ،ىذا من يحسن الظن بو ،فأراد أن يصانعيم ،وكان األمير منيم ،نتقل إلى ناحية فييا ظيور ليؤالء الباطنيةا

ىذا الذي  ،يعني ىذا الذي أحسن الظن بو ،-المال-ل شيئًا من العطاء والنوال ليحص   ؛أراد أن يصانعيم :يقول
    .عمماء الكالم ءالؤ ى ،صاحب الكتاب المعروف المشيور في الممل والنحلىو الشيرستاني و ، ما رماه بالزندقة

ويعارضوه بآرائيم  ،غ لمناظرين أن يعرضوا عن كتاب اهللو  والمقصود ىنا أنو لو سُ : -رحمو اهلل-قال 
فإن الذين سمكوا ىذا السبيل كميم يخبر  ،ومعقوالتيم لم يكن ىناك أمر مضبوط يحصل ليم بو عمم وال ىدى

قراره عمى نفسو  ،والمسممون يشيدون عميو بذلك ،وشكو ،عن نفسو بما يوجب حيرتو فثبت بشيادتو وا 
وعارضو بما يناقضو  ،ر من أعرض عن الكتابوشيادة المسممين الذين ىم شيداء اهلل في األرض أنو لم يظف

    .وال معرفة يسكن بيا قمبو ،بيقين يطمئن إليو
والذين ادعوا في بعض المسائل أن ليم معقواًل صريحًا يناقض الكتاب قابميم آخرون من ذوي المعقوالت 

الكتاب والسنة من المعقول  فصار ما ُيدعى معارضة ،إن قول ىؤالء معموم بطالنو بصريح المعقول :فقالوا
ما بظيور تناقضيم ظيورًا  ،إما بشيادة أصحابو عميو وشيادة األمة ،جزم بأنو معقول صحيحليس فيو ما يُ  وا 
ما لمعارضة آخرين من أىل ىذه المعقوالت ليم ،ال ارتياب فيو ر ما يعارضون بو الشرع من بل من تدب ،وا 

والناس إذا تنازعوا في المعقول لم يكن قول طائفة ليا  ،بطالنو العقميات وجد ذلك مما يعمم بالعقل الصريح
 ،بل يرجع في ذلك إلى الفطر السميمة التي لم تتغير باعتقاد يغير فطرتيا وال ىوى ،مذىب حجة عمى األخرى

ن كان ذلك قد قالتو  ،عتمد عمى ما يعارض الكتاب من األقوال التي يسمونيا معقوالتفامتنع حينئذ أن يُ  وا 
 ،إن كل إنسان لو عقل فيعتمد عمى عقل نفسو :إال أن يقال ولم يبقَ  ،ئفة كبيرة لمخالفة طائفة كبيرة لياطا

صموات اهلل وسالمو -وما وجده معارضًا ألقوال الرسول من رأيو خالفو وقدم رأيو عمى نصوص األنبياء 
 .عمييم

فإذا كان فحول النظر وأساطين الفمسفة الذين بمغوا في الذكاء والنظر  ،ومعموم أن ىذا أكثر ضالاًل واضطراباً 
ثم لم يصموا إلى معقول صريح يناقض  ،وىم ليميم ونيارىم يكدحون في معرفة ىذه العقميات ،إلى الغاية

ما إلى اختالف بين االحزاب ،ا إلى حيرة وارتياببل إمّ  ،الكتاب في فكيف غير ىؤالء ممن لم يبمغ مبمغيم  ،وا 
 يبين أن من أعرض عن الكتاب وعارضوفيذا وأمثالو مما  ،؟!الذىن والذكاء ومعرفة ما سمكوه من العقميات
 .أو جيل مركب ،بما يناقضو لم يعارضو إال بما ىو جيل بسيط

 وَوالمَّ  وِحَسابَ  هَفَوفَّا هِعْندَ  المَّوَ  َوَوَجدَ  َشْيًئا هَيِجدْ  َلمْ  هَجاءَ  ِإَذا َحتَّى َماءً  الظَّْمآنُ  وَيْحَسبُ  ِبِقيَعةٍ  َكَسرَابٍ }فاألول: 
 .[19:النور] {اْلِحَسابِ  َسِريعُ 
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ي   َبْحرٍ  ِفي َكُظُمَماتٍ  َأوْ } والثاني:  َعَمى ُنورٌ }، وأصحاب القرآن واإليمان في [0ٓ:النور] {ُنورٍ  }إلى  {... ُلج 
 ثم ذكر اآليات المتعمقة بذلك. ،[13:النور] {ُنورٍ 

أن ىؤالء تناقضوا في  وحاصمو ،وال حاجة إلعادتو ،ىذا الكالم مضى الكالم عميو في القضايا السابقةمضمون 
 ،وأن كل طائفة ال يمكن أن يكون قول الطائفة األخرى حجة عمييا فيما تدعي أن عقوليا توصمت إليو ،عقوليم
عمى نصوص الكتاب  ومتبعو وحكّ  شيئاً  وعميو عقم ىن كل من أممإ :فيمكن أن يقول قائل مّ ومن ثَ  ،وتقرره
-ومن ثم فكأن الرسل  ،ورد لموحي برمتو ،وكفر وضالل ،وبيذا يحصل اضطراب عظيم ،عمييا ووقدم ،والسنة

تابعًا  وبخالف من جعل عقم ،بشيء من اليدى والنور -وجل عز–لم يأتوا من عند اهلل  -عمييم الصالة والسالم
  .لمنقل
 ،وال كدوا كدىم ،إذا كان ىؤالء األئمة الكبار قد وصموا إلى الحيرة فكيف بالصغار الذين لم يبمغوا مبمغيم :ويقول

ىذه النتيجة  أو ،وصموا إلى ىذه الغاية فيؤالء الذين أفنوا أعمارىم في ىذه األمور العقمية ،؟موا تحصيميموال حصّ 
ىذا جواب في  ،؟ومن ثم يريد أن يحكم بعقمو عمى الوحي ،فكيف بالناشئ الذي لم يبمغ ىذا المبمغ ،المؤسفة

 ،أو الجيل المركب؟ ،لكن كيف يكون ىذا من قبيل الجيل البسيط ،الصميم عمى ىؤالء الذين يمبسون عمى الناس
 :إذا قال ولكن -صمى اهلل عميو وسمم-يكون من قبيل الجيل المركب إذا قرر بعقمو ما يخالف ما جاء بو الرسول 

  .فيكون جيمو من قبيل الجيل البسيط ،إلى شيء ولم ييتدِ  ،الف العقلىذا يخ
 وقد يكون الحق ،عتقادين منيم باطالً لعقميات من ىؤالء قد يكون كال االوالمتناقضون في ا: -رحمو اهلل-قال 

والحق الذي مع كل منيما ىو الذي جاء  ،وباطالً  ومع ىؤالء حقًّا ،وباطالً  فيو تفصيل يبين أن مع ىؤالء حقًّا
     بو الكتاب الذي يحكم بين الناس فيما اختمفوا فيو.

واأللفاظ التي لم ترد في  ،يعني ىؤالء المشكمة أيضًا أنيم يختمفون في أمور ترجع إلى بعض المصطمحات
ثباتًا مجماًل إ ن ذلكفيؤالء لربما يثبتو  ،وباطالً  كون ىذه األلفاظ مجممة تحتمل حق اوقد ت ،الكتاب وال في السنة
والصحيح  ،من الحق ىؤالء شيءمع و  ،ن الحق أحياناً م فيكون مع ىؤالء شيء ،مجمالً وىؤالء ينفونو نفيًا 
 ،ىذا ينظر إلى ىذا الجانب من زاوية ،ين فيما يرجع إلى العقل، وىكذا في كثير من المختمفالتفصيل في مثل ىذا
لو أردنا أن نقرب  ،وىذا معو جانب من الحق ،جانب من الحق وفيكون ىذا مع ،اوية أخرىوىذا ينظر إليو من ز 

وأخذنا اآلراء  ،اآلن لو جئنا وعرضنا مسألة وحصل نقاش فييا ،كل أحد والصورة بالمثال الذي يمكن أن يفيم
  اإلنترنت ىل ىو خير أو شر؟ :لو قمنا ليم مثالً  ،يختمفون ىممن الناس لوجدنا

ىناك  :من يقول أتيوي ،اآلن ىؤالء اختمفوا وتناقضوا ،خير :وبعض الناس يقول ،شر :يقول الناسفبعض 
 ،جابية حكم بحكم عامإيوىذا الذي نظر إلى جوانب  ،فيذا الذي نظر إلى جوانب سمبية حكم بحكم عام ،تفصيل
يعني ما يرجع  ،بأنظارىم ىذا مثال بسيط فيما يختمف الناس فيو ،لو أنو فصل لكان أقرب إلى الصوابولكن 

نما ذلك يرجع فيو إلى ما أحصاه وعرفو عقمو من جوانب ا  و  ،-صمى اهلل عميو وسمم-وقال رسولو  ،إلى قال اهلل
 .وقل مثل ذلك في أمثمة كثيرة يختمف الناس فييا ،ئل عنوالحسن أو القبح التي يتصف بيا ىذا الموضع الذي سُ 

وأنيم  ،وأنيم ال يقولون عمى اهلل إال الحق ،دالو عمى صدق الرسل اآليات والبراىين: -رحمو اهلل-قال 
 ،ال يجوز أن يستقر في خبرىم عن اهلل شيء من الخطأ ،معصومون فيما يبمغون عن اهلل من الخبر والطمب
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فوجب أن جميع ما يخبر  ،كما اتفق عمى ذلك جميع المقربين بالرسل من المسممين والييود والنصارى وغيرىم
تى عمم فم ،ال يجوز أن يكون في ذلك شيء مناقض لدليل عقمي وال سمعي ،رسول عن اهلل صدق وحقبو ال

وأنو ال يجوز أن يكون في الباطن  ،قاطعًا أنو حق اً بشيء من ذلك جزم جزمالمؤمن بالرسول أنو أخبر 
ن أنو عارضو من ن كل ما ظُ أو  ،وأنو يمتنع أن يعارضو دليل قطعي ال عقمي وال سمعي ،بخالف ما أخبر بو

ذا كان العقل العالم بصدق الرسول قد  ،ذلك فإنما ىو حجج داحضة وشبو من جنس شبو السوفسطائية وا 
بأن كل ما خالف خبر الرسول  اً صحيح كان ىذا العقل شاىد ه دليلٌ شيد لو بذلك وأنو يمتنع أن يعارض خبرَ 

 قل المخالف لمسمع.ببطالن الع ون ىذا العقل والسمع جميعًا شِيدافيك ،فيو باطل
ىو حق  -عمييم الصالة والسالم-أيضًا يحتج بو عمى الرازي باعتبار أن ما جاءت بو الرسل  وىذا الكالم كم

د عمييم الخطأ رِ ال يمكن أن يَ  كما أنو ،ال يمكن أن يقولوا عميو كذباً  ،فيم ال يقولون عمى اهلل إال الحق ،وصدق
ذا كان األمر كذلك وجب تقديم ما جاء ،-تبارك وتعالى-فيم معصومون في البالغ عن اهلل  ،فيما يقولون  بو واوا 

وىذا الكالم ىو الوجو العاشر من الجواب عمى القانون الكمي الذي ذكره  ،من قبيل العقميات وعى أند  يُ ما  عمى
   .الرازي
وجب تقديم  :ىم قالوا ،إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل :فيقال ،ض دليميم بنظير ما قالوهعارَ يُ  أنْ  :يقول
قد و  ،اقضنىذا إذا ثبت الت ،ورفعيما رفع لمنقيضين ،ألن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين :يقول ،العقل

عني ي ،وال يرتفعان ،في وقت واحد مواضع واحدفي  ذات واحدة وأنيما ال يجتمعان في ،عرفنا معنى النقيضين
وال غير موجود  ،ىذا موجود معدوم في آن واحد : نقول، والوىذا غير موجود ،ىذا موجود : نقولاليعني  ،بالنفي

ىذا معنى  :ىذا ال حي ،ال حي وال ميت :وال نقول ،ىذا حي ميت في آن واحد : نقولال ،وال معدوم في آن واحد
الدليل العقمي  :فيقول ،البد أن يوصف بواحد من ىذين ،ىذا ال يمكن ،منيما يعني ال يوصف بواحدٍ  ،يرتفعان

ال يمكن أن نثبت الدليل العقمي  ،عند ذلك ال يمكن أن يجتمعا ورض أنيما تناقضا من كل وجو فإنوالنقمي لو فُ 
 :نقول ،ما أن نقول بإثبات النقيضين أو برفعيماإ :فيقول ،ن ىذا التناقضمكال يفال ا  و  ،ىذا افتراض فقط ،النقميو 

   .؟ماذا بقي ذاً نقبل الدليل العقمي وال النقمي، إال 
وتقديم العقل  :يقول ،ورفعيما رفع لمنقيضين ،ىذا جمع بين النقيضين ،نثبت الدليل العقمي والنقمي :أو نقول
ألن العقل قد دل عمى صحة  ؛ىذا ممتنع :يقول ،نقدم العقل :التي قال فييا الرازي وأىل الكالم هىذ ،ممتنع
 .يعكس عمى الرازي دليمو ،خر ما ذكر ىناآووجوب قبول ما أخبر بو الرسول إلى  ،السمع
ألن العقل ىو الذي دل عميو كما ذكرت في أول  ؛أننا نقدم النقل عمى العقل ،الصحيح أن يقال عكس ذلك :يقول

   .ىذا المجمس
نما ىو إمن ذلك ف وعارض وأنن ن كل ما ظُ أو  ،دليل قطعي ال عقمي وال سمعي ويمتنع أن يعارض ووأن :يقول

  .؟السوفسطائيةما ىي  ،السوفسطائية ووشبو من جنس شب ،حجج داحضة
 ،فيريد أن يتمحل بقمب الحق باطالً  ونما يموه بما يطرحا  و  ،مجرد احتماالت ليس ،سفسطفالن يُ  :السفسطة يقال

مًا وممبسًا ومشككًا في الحقائق فيكون مغالطًا موى ،خرهآحجج ودالئل إلى  وويموه بما يذكره ويورده عمى أن
 ،وقد يكون عنده من القدرة عمى اإلقناع ،ولذلك بعض ىؤالء يمكن أن يجادل في أن ىذه السارية ذىب ،الثابتة
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يعني  ،ىذه سفسطة ،فسطائيو س :ويغالط يقال لو، ويمبس ذلك بالباطل ،فالذي يموه الحقائق ،باطل ولكن كالم
 ،أو يثبت ىذا الباطل ،ليرد بو الحق ؛يجادل بالباطل ،أبعد ما تكون عن الدالئل والبراىين والحجج الصحيحة

بالجدال  افيو يجد راحة ولذة وسرورً  ،تعممومن ىؤالء من يجادل لممجادلة فقط يعني أصبحت ىذه صنعة وتُ 
عز -من قبيل الجدال المذموم الذي نيى اهلل ولذلك كان كل ىذا  ،يعني ليس ليدف الوصول إلى الحق ،لمجدال
عز -نما ذكر عمى سبيل الذم كما قال اهلل إفأكثر ما تجدون في القرآن من ذكر الجدال  ،وعنو وذم -وجل
     .[٘:غافر] {اْلَحقَّ  ِبوِ  ِلُيْدِحُضوا ِباْلَباِطلِ  َوَجاَدُلوا}: -وجل
وأن إخباره لنا  ،وأن ما جاء بو ثابت ،الرسول صادق والكالم ىنا إنما ىو لمن عمم أن: -رحمو اهلل-قال 

فمن كان ىذا معمومًا لو امتنع أن يجعل العقل مقدمًا عمى خبر  ،بشيء يفيد تصديقنا بثبوت ما أخبر بو
وأمور  ،إن كالم اهلل ورسولو في التوحيد :وأما من أفصح بحقيقة قولو وقال ،-صمى اهلل عميو وسمم-الرسول 

     منو عمم بالحقيقة فيذا لكالمو مقام آخر. الغيب ال يستفاد
 ،يؤمن بو ،-صمى اهلل عميو وسمم-نما يوجو ويحتج بو عمى من يثبت صدق الرسول إما سبق من الحجج  :يقول

فكيف تقدم عميو العقل فإن  ،ووتثبت صدق ،-عميو الصالة والسالم-إذا كنت تؤمن بو  :وفنقول ل ،وويثبت صدق
 ون ما جاء بو باطالفكيف يك ،-تبارك وتعالى-قد كذب عمى اهلل  وأو أن -بخطأ-ذلك يقتضي أنو جاء بغمط 

وليذا كان تقديمك لمعقل عمى  ؛فأنت مناقض لنفسك ،؟إن العقل دل عمى ذلك :وتقول ،رسول اهلل وأنت تثبت أنو
 ،مثل ىؤالء ىم الذين يوجو إلييم الكالم السابق :فيقول ،ضى العقلوأن ذلك خالف مقت ،النقل ىو محض تناقض

صمى -ما أن يجعل النبي يمزميم إذا قدموا العقل إ فالحاصل أن مثل ىؤالء ..،وأما من أفصح بحقيقة حالو :يقول
يصيب  وإن :إذا قال ،-عميو الصالة والسالم-أو يخطئ في األمور التي يخبر عنيا  ،يكذب -اهلل عميو وسمم

 ،السمعبطال لداللة إبل ىذا  ،-صمى اهلل عميو وسمم-فيذا تكذيب لمنبي  ،د عميو مثل ىذا الكالمرِ يَ  ،ويخطئ
ز عميو في مثال واحد فإن ذلك يمكن أن يسري عمى بقية األدلة جو  أو يرد عميو الكذب ويُ  ،الغمط ويرد عميو
تمقى ويُ  ،فإن النصوص تسمم -وىو مقتضى العقل-نع ىذا من أصمو وقطع ىذا االحتمال لكن إذا مُ  ،السمعية

ال فمو بقي  ،ورث تمك الدالئل النقمية اليقينفتُ  ،باإلذعان والتسميم -صمى اهلل عميو وسمم-عن اهلل وعن رسولو  وا 
ّماو إلى ىذا إّما عمى ىذا الرد وتقديم المعقوالت فإن ذلك يؤدي   وما أنا  و  ،أخطأالرسول ما أن إي يعن ،إلى ىذا ا 

بطال ليذا الطريق طريق العمم بما أخبر بو األنبياء إفيذا  ،وحاشاىم من ىذا كمو ،قال عمى اهلل غير الحق كذباً 
  .عمييم الصالة والسالم-والمرسمون 

ولم يتعمد  ،الرسول ما أخطأ ،ال :-الواحد من ىؤالءأي - وغاية ما يمكن أن يقولو إذا أحسن المقالَ  :ويقول
ألجل نفع العامة كما يقولو القرامطة  ؛ولكنو أخبر بأمور عمى خالف حقائقيا ،-عز وجل-الكذب عمى اهلل 
ألن العوام ال  ؛م قالوا عمى سبيل التقريب لمعوامينإ :يقولون ،وكالم ابن سينا قريب من ىذا ،وبعض الفالسفة

 ،حور عين اوفييا أنيار من لبن وعسل وفييوىناك جنة نار  ىناك :تقول ليم ،ينضبطون إال بأمور محسوسة
قالوا  -عمييم الصالة والسالم-ن الرسل إ :يقولون ،يقولون ىذا ،-نسأل اهلل العافية-وليس ىناك شيء من ىذا 

    .ىذا لممصمحة
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 ؛فالظاىر ىو الذي لمعوام ،الدين لو باطن وظاىر :الباطنية يقولون :يقال ليم نيفالباطنية ىؤالء من القرامطة الذ
 ،جنة يوجد :فالبد حتى ينضبط مع القانون أن يقال لو ، ينضبطون إال مع شيواتيم واألمور المحسوسةالألنيم 

نضباط والقبول بمعرفة الحقائق والمعاني أما أىل الحقائق فإن ىؤالء يحصل منيم اال ،نار إلى آخره يوجدو 
 -عميو الصالة والسالم-فجوزوا عمى الرسول  ،-قبحيم اهلل-ىكذا زعموا  ،ثل العميا من غير جزاءوالمُ  ،الشريفة

فإن خبر الرسول  مّ ومن ثَ  ،-تبارك وتعالى-بل ىذا كذب عمى اهلل  ،وىذا مثل تجويز الكذب ،التمبيس والتدليس
وىذا  ،-اهلل ورحم-وكفر كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،وىذه زندقة ،عتبار ال يكون موجبًا لمعممعمى ىذا اال
   .؟ماذا عسى أن يقولوا نالعقول إذ فيؤالء الذين يقدمون ،ة ىو زندقةيوليذا مذىب الباطن ؛ال شك فيو

وىذه  ،أو أن الرسول لم يعرف ىذه الحقائق ،غير الحق عمداً  -عز وجل-أو قال عمى اهلل  ،أخطأ الرسول
ووضعنا النقاط عمى  ،لنا األشياء عمى حقائقياوجئنا نحن ونزّ  ،نما تكمم  بكالم مجمل محتملا  و  ،األمور أصالً 

المخاطبين ما  كان يعرفيا لكنّ  ونإ :ن قائلومِ  ،ن الرسول ما كان يعرفياإ :ن قائلفمِ  ،الحروف كما يزعم بعضيم
السنة عندىم كما قال فيكون ظواىر نصوص الكتاب و  ،فجئنا نحن ونزلناىا عمى حقائقيا ،كانوا مؤىمين لفيمو

 ،-نسأل اهلل العافية- ،ن األخذ بظواىر الكتاب والسنة من أصول الكفرإ :-وس المتكممينبعض رء-بعضيم 
  .نسأل اهلل العافية ،ول إلييا حال ىذا الذي يقدم العقل عمى النقلفيذه الحال التي يئ

بالرسول إيمانًا جازمًا ليس مشروطًا بعدم ففي الجممة ال يكون الرجل مؤمنًا حتى يؤمن : -رحمو اهلل-قال 
 أؤمن بخبره إال أن يظير لو معارض يدفع خبره لم يكن مؤمنًا بو. :فمتى قال ،معارض

وأن السمع يجب أن  ،العقل اآلن أثبت أن الرسول صادق :ا يحتج عمييم فيما سبق ويقوليعني ىذا اآلن لمّ 
أنا أقبل السمع بشرط أن  :وقال ،منيم استدرك اً فمو أن أحد ،؟نفأنتم متناقضو  ،فكيف تردون السمع بالعقل ،يقبل

نما كانوا يتكممون في حال إىم  ،كأنك ما صنعت شيئاً  :نقول ،فإذا عارض العقل قدمت العقل ،ال يعارض العقل
ليس رسول إيمانًا جازمًا ال يكون الرجل مؤمنًا حتى يؤمن بال :عمييم في ىذا الكالم يقول ثم يردّ  ،المعارضة
 يدفع خبره لم يكن مؤمنًا بو. أؤمن بخبره إال أن يظير لو معارض :فمتى قال ،بعدم معارض مشروطاً 

، ىل يكون ىذا فإن عارضو لن أقبل ،أنا أؤمن بك بشرط أن ال يعارض عقمي ما تقول ،يا رسول اهلل :يقول 
 .؟اصحيحً  اإيمانً 
 َحَرًجا أَْنُفِسِيمْ  ِفي َيِجُدوا اَل  ثُمَّ  مْ يَبْينَ  َشَجرَ  ِفيَما ُيَحك ُموكَ  َحتَّى ُيْؤِمُنونَ  اَل  َوَرب كَ  َفاَل } نماا  و  ،ال يكون مؤمناً  ،أبداً 
ال  ،فيذه ثالثة أشياء البد منيا لتحقيق اإليمان ،[٘ٙ:النساء] {َتْسِميًما َوُيَسم ُموا َقَضْيتَ  ِممَّا عز -قد نفاه اهلل فوا 
  .عنيم -وجل
ومنيا ما يعمم  ،ومنيا ما ال يعمم إال بالسمع ،منيا ما ال يعمم إال بالعقل :ثالثة أقسام العموم: -رحمو اهلل-قال 

 بالسمع والعقل.
 ،ال يعارض العقل القائمين بأننا نقبل ذلك بشرط أنىذا الكالم وما بعده قضايا متتابعة يحتج بيا عمى ىؤالء 

ىذا في الواقع  ،العموم ثالثة أقسام :فيقول ليم ،نقبل النقل ما لم يعارض العقل ،يعني نقبل ما جاء بو الرسول
ىذا  ،أنتم تقولون ىذا :يقول ،وتتفقون عمى أن العموم ثالثة أقسام ،وتجمعون ،أنتم تقرون :يقول ،كالم المتكممين

وشيخ اإلسالم  ،يخ اإلسالمجاء بو بسياق كأنو كالم ش -اهلل ورحم-كالميم اآلن ينقمو لكن الشيخ عبد الرحمن 
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ىذا تقسيم صحيح  :وقال ،خر الكالم أقر ىذا التقسيمآلكنو في  ،أنتم مجمعون عمى أن العموم ثالثة أقسام :يقول
منيا  :العموم ثالثة أقسام :فينا يقول ،ابتداء من كالمو وكأن وجعم -اهلل ورحم-فالشيخ عبد الرحمن  ،ال ينازع فيو
ىناك أشياء ال تعمم إال  نإذ ،والعقل ،ومنيا ما يعمم بالسمع ،ومنيا ما ال يعمم إال بالسمع ،بالعقلإال ما ال يعمم 

    .بالسمع
نما ىي أمور عقمية إ ،-صمى اهلل عميو وسمم-فالذي ال يعمم إال بالعقل ىذا ال يمكن أن يكون قد جاء بو الرسول 

ىل عندك  ،ٕ=٘÷ٓٔبأن  -صمى اهلل عميو وسمم-ة عن النبي نمسائل الحساب ما فييا أدلة معيّ  :مثل ،ةمحض
 ؟دليل عمى ىذا

صمى اهلل -فيذه أمور ما تطرق ليا الرسول  ،ىذا مما يعمم بالعقل ،عمم بالعقل فقط أن الواحد نصف االثنينىذا يُ 
ما وعموم اليندسة وما إلى ذلك م ،ىذه مثل عموم الرياضيات ،وال يتعمق بيا اليدى والضالل أصالً  ،-وسمم عميو

ن كان بعضيا ظني   ة،دارياإلعموم الك ،ما يعرف بالعقل من أنواع العموم ،يرجع إلى العقل وبعض جزئيات  ،اوا 
عموم  ،رف إال بالعقلما عُ  والمقصود أن ظني اأو  ابصرف النظر عن كونو قطعي   ،اقطعي  يكون ىذه العموم 

 ،نما عرف بالعقل فقطإكثير من ىذا  ،ىذا واإلدارة وما أشب ،عموم المنطق ،اليندسةكوالعموم الرياضية  ،ةالطبيع
لكن قد ال  ،ستنبط منيا بعض المعاني المتصمة بووبعض ىذه األشياء قد يوجد بعض المواضع في النقل قد يُ 
 .لكن يستنبط ىذا ،يكون ذلك عمى سبيل القصد األول من سياق النص ووروده

نما  ،العادية العاداتبوال أقصد  ،ىذه األمور العادية ،فيذا ما ال يعمم إال بالعقل  ،أقصد األمور غير الشرعيةوا 
استواء  :يعني مثل ،يعني التي ال مدخل لمعقل فييا ،ىذه األمور الغيبية المحضة ،ومنيا ما ال يعمم إال بالسمع

  ؟قلعمى العرش ىل يعمم بالع -عز وجل-اهلل 
مكن أن يتوصل بالعقل ىل ي ،ال ؟يتوصل إلييا العقلىل  ؟،اءستو ية االبقض لكن ىل يعمم ،العقل يدرك العمو

سرافيل؟ ميكال و اسمو جبريل و  اممكً  لى أن ىناكإ  ا 
براىيم و ىل يمكن أن يعمم بالعق ،ال يمكن   .؟آخرهموسى إلى ل أن اهلل أرسل نوحًا وا 

  عمم بالعقل؟تفاصيل ما في الجنة ىل ت ،عينالوالحور  ،الجنة ،ىذا كمو متوقف عمى الخبر الصادق
لكن ىل يدرك العقل الميزان والحوض  ،لكن يمكن أن يدرك العقل المعاد والجزاء والحساب في الجممة ،ال

 وتفاصيل ما في الجنة والنار؟ ،والصراط
ىذا  ،فقطخره ىذا كمو موقوف عمى السمع آإلى  ،صات القيامة من دنو الشمسرَ ما يحصل في عَ  ،ال :الجواب

وىذا كثير  ،عمم بالسمع والعقلوىناك ما يُ  ،أقصد أن ىناك ما ال يعمم إال بالسمع ،ىم يقرون بيذا ،النوع الثاني
 اكون أن ىناك جزاء وحسابً  ،بصفات الكمال ىذا يعرف بالنقل والعقل امتصفً  -عز وجل-فكون اهلل  ،كما سبق
بالعمو ىذا ممكن أن يعرف بالعقل  امتصفً  -عز وجل-هلل كون ا ،ىذا يمكن أن يعرف بالعقل والنقل اومعادً 
  .يحتج عمييم اآلن وى ،ليذا األمر بعةثم سيذكر أشياء أخرى كميا تا ،والنقل
 والمركب منيما كالخبر. ،والعقل ،الحس :وطرق العمم ثالثة: -رحمو اهلل-قال 
 ما ىي؟  ثالثة طرق التي يتوصل بيا إلى العممال
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تعرف أنك اآلن في ليل أو في نيار أو ف ،األمور الحسية :الحس ،والمركب منيما كالخبر ،والعقل ،الحس :يقول
أو  ،إلنسان في نفسوبالنسبة لبالصحة والمرض عرف أشياء مما يتصل تُ و  ،عن طريق الحواس الخمس نحو ذلك

والطبيب ينظر في أشياء من تحاليل  ،ثار المرضآينظر إلى وجو ىذا فيرى فيو  ،في غيره عن طريق الحس
 ،فيو حمى مثالً  ،عرف أنو مريض اجده حار  فإن و  يضع يده عميوو  ،عرف ذلك بالحسإلى غير ذلك في ةمخبري

ىذه كميا معمومات من  ،كما تعرف البرودة والحرارة واليبوسة والمين وما إلى ذلك ،فيذا يعرف عن طريق الحس
ن الواحد نصف االثنين إلى إ :مثمما قمنا :أو العقل وىي معروفة، ،خمسحيث ىي تعرف عن طريق الحواس ال

 . يعرف بالحسالىذا ، آخره
يقولون ف ،اآلن لو جئنا لمسألة الخبر أو التواتر مثالً  ،كالخبر :قال ،المركب من الحس والعقل ،أو المركب منيما

ويكون  ،من طبقات اإلسناد عمى الكذب في كل طبقة تواطؤىميستحيل  ،ىو نقل جمع عن جمع :في التواتر
 ،بمعنى أنيم ينقمون يضيفون إلى شيء محسوس :ىذه الجممة أن يكون المستند ىو الحس ،مستندىم الحس

 ،مستندىم الحس ،قتل أو ،ما ماتعندشممت رائحة المسك من فالن  :أو يقول ،رأيت :أو يقول ،سمعت :يقول
أو نحو  ،أو رأيت ،سمعت :يقول ،ر حينما يخبر عن شيءخبِ فيذا المُ  ،ما كان دون التواتر في وىكذا الخبر

 ،العقل بصدقويحكم فيذا  ،وال يصل إلى التواتر ،والرابع ،والثالث ،أنا رأيت :خر ويقولآوحينما يأتي  ،ذلك
كما أن  ،فالعقل لو مدخل في ىذه القضية ،بذلك من القرائن وما يحتفّ  ،أو رده بحسب حال الناقل ،وقبولو

 هىذ ،سو أو نحو ذلكجْ أو وجد مَ  ،هأو شاىد ،سمعو عن غيره بشيءما أن ينقل إفيو  ،الحس لو مدخل فييا
  .طرق المعرفة والعمم والتمقي

فمن األمور ما ال يمكن عممو إال بالخبر كما يعممو كل شخص بإخبار الصادقين كالخبر : -رحمو اهلل-قال 
وقد قامت  ،وىذا التقسيم يجب اإلقرار بو ،-صموات اهلل عمييم أجمعين-وما يعمم بخبر األنبياء  ،تراالمتو 

 م إال بالخبر.عمَ مون بالخبر ما ال يُ مِ عْ وأنيم قد يُ  ،األدلة اليقينية عمى نبوات األنبياء
وكذلك  ،ىم عن طريق الوحيعممون يَ  ،عمم إال بالخبرعممون بالخبر ما ال يُ وأنيم قد يَ  :ويمكن أن يكون

 ،"لقد رأى من آيات ربو الكبرى" ،شاىدسري بو أيضًا أو  -صمى اهلل عميو وسمم-رج بالنبي لما عُ  ،المشاىدة
 .تبارك وتعالى-يخبرون عن اهلل  ،ممون غيرىم بخبرىمعْ وكذلك يُ  ،عممون بالخبرىم يَ  ،مون غيرىممِ عْ وكذلك يُ 

   نباء.فإن النبوة مشتقة من اإل  ،ونفس النبوة تتضمن الخبر ،غيرىم بخبرىممون مِ عْ وكذلك يُ : -رحمو اهلل-قال 
فخبرىم في غاية  ،-عز وجل-فيؤالء يقولون عن اهلل  ،الخبر الميم ،وشأن طبىو الخبر الذي لو خ النبأ

  .األىمية
ويمتنع أن يقوم  ،فالنبي يخبر بالغيب ،بغيَّ خبار بالمُ اإل :فإن النبوة مشتقة من اإلنباء وىو: -رحمو اهلل-قال 

جزم بأن كل ما أخبرت فال يمكن أن يُ  ،دليل صحيح عمى أن كل ما أخبر بو األنبياء يمكن معرفتو بدون الخبر
ون بالطرق الحسية والعقمية قر  المُ  وليذا كان أكمل األمم عمماً  ،بو األنبياء يمكن غيرىم أن يعرفو بدون خبرىم

 فمن كذب بطرق منيا فاتو من العموم بحسب ما كذب بو من تمك الطرق. ،والخبرية
فأولئك الذين ال يؤمنون وال يمتفتون إلى ما جاء في  ،كون األنبياء يخبرون عن أشياء ال يتوصل إلييا بالعقولف

العمم ىذا  قد حرموا من ىؤالءفإن  ،مثل حال الفالسفة -عمييم الصالة والسالم-ما جاء بو األنبياء -المنقول 
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أنا ال أقبل شيئًا مما ال  :وىكذا لو أن أحدًا قال ،وىو األمور الغيبية ،القدر الذي ال يعرف إال عن طريق الخبر
فإن مثل ىذا قد حرم من  ةوعطل عقمو حتى في األمور المعاشي ،أو يؤخذ عن طريق العقل مثالً  ،يتصل بالعقل

ألن  ؛ أقبل عن طريق العقلالأنا  :يوجد أحد يقول ولكن ال ،رفةالعمم بقدر ما عطل من ىذا النوع من طرق المع
ال يستطيع إال أن  ،يعني البد من أشياء يعرفيا عن طريق العقل ،يومية متكررة صورةىذه أمور تمس حياتو ب

  .في النفيأي  ،يكون مكابراً 
لكن لو  ،فإن ىذا ال يكون إال عمى سبيل المكابرة ،أنا ال أقبل ما كان عن طريق الحس مثالً  :وىكذا لو قال أحد

وىكذا لو  ،من العمم أشياء و، فيكون قد فاتأنا ال أقبل إال ما كان عن طريق السمع فقط :قال فيما يتصل بالشرع
في الرواية  هفإن الخبر يكون مستند ،فيذه أمور مترابطة ومتالزمة ، أقبل ما كان عن طريق الحسالأنا  :قال

  .واهلل المستعان ،إلى الحس
 


