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تصدير
ىذا الكتاب تقريب لكتاب ابن تيمية رمحو اهلل تعاىل " درء تعارض العقل ك النقل " ,
ك ىو أحد الكتب اليت تقوـ على اجلدؿ لتحقيق الوفاؽ بُت أطراؼ سلتلفُت يف فهم
النصوص الدينية ك قد كاف ذلذا االختالؼ أثر يف سبزيق أمتنا إىل ضلل
ك طوائف .
ك كثَتا ما كاف التمزؽ الفكرم حيمل أمساء رموزه ك صانعيو  ,فاألشعرية  ,ادلاتريدية ,
ك اجلهمية  ,إشارات إىل أؤلئك العلماء الذين عكفوا على تعاطي اخلالفات  ,ك
تشقيق اآلراء يف ىذه األمة .
لقد ضرب ىؤالء ادلختلفوف صفحا عن مفهوـ األكامر اإلذلية الصرحية الداعية للوحة
كالتماسك حُت اغرموا باجلدؿ ك ادلناظرات ك اخلصومات ك كأهنم كانوا ينفذكف
سلططا لتخريب الوجود اإلسالمي  ,ربت ستار حرية الرأم  ,ك البحث عن احلق .
ك حرية الرأم كانت ك ال تزاؿ قاعدة الفكر اإلسالمي ك أمل ادلسلمُت إىل ربقيق
مزيدا من التقدـ ك لكن سوء استخداـ ىذه احلرية أدت إىل نتائج عكسية سباما .
ك لقد ظن أدعياء الفكر أف بُت العقل ك الشريعة تناقضا ك تعاديا يدعواف اإلنساف
إىل مرافقة العقل ك مفارقة الشريعة ك كانت ىذه ادلقولة أساس الصراع الذم احتدـ
بُت االذباىات ك الفرؽ فجاء لنب تيمية رمحو اهلل ليفند ىذا االدعاء ك يؤكد أف العقل
ك الشريعة متعاكناف على رسالة كاحدة ك ىذا ما بينو يف طيات كتابو ىذا الذم ضلن
بصدده .
إف الرسالة اليت هنض هبا ابن تيمية رمحو اهلل يف ىذا الكتاب ىي أعظم ما تواجو بو
تيارات التعصب ك االضلراؼ ترشيدا للمسَتة كتنويرا للعقوؿ .
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مقدمة
يدرؾ ادلخصصوف يف الدراسات الفلسفية قبل غَتىم أمهية الكتاب ادلنهجي يف عرض
قضاياه ك مناقشتها نقدا ك سبحيصا  ,قبوال ك رفضا .
كىذا الكتاب الذم بُت أيدينا ىو من النمط من ادلؤلفات اجليدة ك اجلادة ك قد
ظل ىذا الكتاب حبيسا يف خزائن الكتب من القرف الثامن اذلجرم إىل أف قيض اهلل
لو من توىل ربقيقو ربقيقا علميا ك أخرجو يف طبعة رائعة ك ىو ادلرحوـ األستاذ زلمد
رشاد سامل فأخرج اجلزء األكؿ منو .
أىمية ىذا الكتاب :
يعاجل ىذا الكتاب مشكلة العالقة بُت العقل ك الشرع تلك ادلشكلة اليت أرقت الكثَت
من ادلفكرين قدديا ك حديثا كقد كاف سب ظهور ىذه ادلشكلة قدديا عوامل كثَتة
تتصل بوضع األمة اإلسالمية بُت األمم ك كضعها السياسي ك احلضارم على خارطة
الكرة األرضية ك مدل صلة مثقفيها بأصوؿ حضارهتم أك انقطاعهم عنها.
قرأ ابن تيمية رمحو اهلل ىذا كلو ككقف إزاءه متسائال عن األسباب الكامنة كراء ىذا
الزعم القائل بإمكاف تعرض العقل ك الشرع ك حددىا يف أمور :
 ظن بعض ادلفكرين أف ما عند أر سطو من تصورات عقلية عن اهلل صحيح
ال خطأ فيو .
 اجلهل بادلَتاث النبوم ادلتمثل بالكتاب ك السنة الصحيحة .

 عدـ التفرقة بُت العقل القطعي الصريح الداللة ك بُت ما يسميو الناس
معقوالت أك داللة عقلية .
كقد أخذ ادلؤلف يف مواقفو مع معارضيو دبنهج ربليلي رائع سبثل فيما يلي :
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 كاف يبدأ أكال بتحديد ادلصطلح ليعرؼ ما فيو من معاين ليمكن بعدىا أف
يقبلها أك يرفضها .
 مث يضع أمامو األدلة اليت ظنها الفالسفة عقليات للمناقشة ك التمحيص .

 مث يوضح دلعارضيو باألمثلة العقلية أف العقل الصريح ال يتعارض أبدا مع
ادلنقوؿ الصحيح .
 ك يف النهاية يقوؿ ألصحاب ىذه الدعاكل  :إنو ديكن للخصوـ أف يعارضوا
قولكم دبثل حجتكم ك ال سبلكوف دليال صحيحا تردكف بو صولتهم عليكم .
كسوؼ يتم الًتكيز يف ىذا التقدمي على قضايا أساسية كانت زلور اخلالؼ بينو
ك بُت خصومو ك ىي :
 منهجو يف إثبات كجود اهلل .
 مذىبو يف التوحيد .

 موقفو من التشبيو ك التنزيو .
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اإلمام ابن تيمية  -مدخل تاريخي
نشأتو :
ىو اإلماـ تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن اإلماـ رلد الدين أب
الربكات عبد السالـ بن أيب زلمد بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن علي بن عبد اهلل بن
تيمية احلراين .
كلد حبراف يف يوـ االثنُت من شهر ربيع األكؿ سنة  666ىػ  -ادلوافق  22يناير
 6261ـ  .ىاجر بو كالده إيل دمشق عندما أغار التتار علي البالد اإلسالـ سنة
 666ىػ كيف دمشق استقر بو ادلقاـ .حفظ القراف كىو يف سن الصبا مث اذبو إيل
ربصيل علوـ احلديث كالفقو كاألصوؿ كعلم الكالـ كلقد انبهر بذكائو كفطنتو أىل
دمشق
منهجو اإلصالحي :
جهاده :
حيدثنا التاريخ عن كثَت من مواقف ابن تيمية ضد غارات التتار ك ربريض ادلسلمُت
على القتاؿ  ,فلقد تقدـ الصفوؼ يف كاقعة شقحب سنة  602ىػ اليت كانت بُت
التتار ك ادلسلمُت ك أفىت اجلنود بضركرة الفطر يف رمضاف حىت يقوكا على مالقاة
األعداء ك افطر ىو أمامهم ك كاف يبيت لياليو على األسوار حارسا أمينا على أمن
البالد .

محاربة البدع :
لقد اشتدت عداكة ابن تيمية للمتصوفة ك الباطنية ك حرص على زبليص رلتمعو من
خرافاهتم اليت ملكوا هبا عقوؿ السذج معلنا ذلم انو ال يوجد طريق إىل اهلل غَت طريق
زلمد صلى اهلل عليو ك سلم ك ليس ىناؾ ىدل سول ىدل القراف .
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محنتو ووفاتو :
جرت الطبيعة البشرية على أف كل من عال صلمو ك استشهد بفضلو كثر حساده ك
لقد كاف خصوـ ابن تيمية يف كثَت من األحياف ىم قضاتو من الفقهاء الذين كرب
عليهم سلالفتو ذلم يف فتاكاىم ك أرائهم فألقي بو يف السجن عدة مرات بسبب فتاكاه
ك اجتهادا تو كلقد كانت حياة ابن تيمية داخل السجوف أحب إليو من حياة جيرب
فيها عل النفاؽ أك السكوت على الباطل ك استمرت حياتو عل ىذا النحو فما خيرج
من السجن إال ليودع يف غَته ك ما كانت تنتهي زلاكمة إال لتبدأ أخرل كقد ظل ابن
تيمية يف سجنو األخَت سنتُت ك أشهر ك قد أفىت حببسو ىذه ادلرة طائفة من أىل
األىواء على رأسهم القاضي ادلالكي األخنائي .
كعندما منع ابن تيمية من الكتابة ك التأليف ك ىو يف سجنو ك اليت كانت أنيسة
ك زاده الركحي اشتدت بو علتو ك ازداد بو الضيق حىت فاضت ركحو الطاىرة إىل
بارئها ليلة االثنُت لعشرين من ذم القعدة سنة  627ىػ ك مات الرجل كما يقضي
عظماء الرجاؿ من أصحاب العقائد الثابتة ك اإلدياف الراسخ الذم جيعل صاحبو غصة
يف حلوؽ أعدائو فال يتنفسوف إال يف غيبتو ك ال ينعموف باحلياة إال بعد رحيلو ك قد
شهد جنازة ابن تيمية من اخلالئق ماال حيصره عد .
رحم اهلل ابن تيمية ك جزاه اهلل عن اإلسالـ ك ادلسلمُت خَت اجلزاء ...
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منهج ابن تيمية في إثبات وجود اهلل :
سلك ابن تيمية يف االستدالؿ على كجود اهلل اذباىُت كالمها ديكن االستدالؿ بو
على كجود الصانع سبحانو ك تعاىل :
 .1الموقف الذاتي :

االتجاه األول :

كىو جلوء ادلرء إىل الفطرة السليمة اليت ىي مضطرة بطبعها إىل اإلقرار بوجود الرب
اخلالق  ,ك ذلك دلا ربتاجو النفوس من جلوئها إىل قوـ عُليا تستنقذ هبا عند حلوؿ
ادلصائب .

االتجاه الثاني :
كقد يطرأ على بعض الناس من يفسد فطرهتم فيحتاجوف يف ذلك إىل ما ينَت ذلم
السبيل ك يوضح ذلم الطريق كالتعليم مثال  ,ك لذلك بعث اهلل الرسل ك أنزؿ الكتب
.
االتجاه الثالث :
أف يف النفوس قوة لطلب احلق ك ترجيحو على غَته ك من ىنا نفهم من أسلوب
القرآف يف االستدالؿ على كجود اهلل جاء يف صورة التذكَت ك التنبيو .
االتجاه الرابع :

صلد أنو يف كل نفس ما يدفعها إىل قبوؿ احلق ك رفض الباطل شلا يعرض ذلا من خارج
ذاهتا ك يف ىذا دليل على أف فطرة اإلنساف مركوزة على االعًتاؼ باحلق .

االتجاه الخامس :
إف كل نفس إذا مل يعرض ذلا مصلح ك ال مفسد من خارج ذاهتا فإننا صلدىا تطلب
ما ينفعها ك رباكؿ أف تدفع عنها ما يضرىا .
االتجاه السادس :
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إنو ال ديكن للنفس أف تكوف خالية من الشعور خبالقها ك عن اإلحساس بوجوده
كذلك الف نفس البد أف تكوف مريدة ك شاعرة .
 .2الموقف الخارجي :

كيقسم ابن تيمية ىذه األدلة إىل نوعُت  :أقيسة ك آيات

أ .األقيسة :
كىي ال تدؿ إال على معٌت غَت متعُت  .فإذا قيل ىذه ُحزلدث فال بد لو من ُحزلدث .
أك كل شلكن البد لو من كاجب فإف النتيجة اليت تؤدم إليها مقدمات ىذا القياس
ىي إثبات كاجب قدمي  .لكنها ال تدؿ على عينو .
ب .اآليات :
كيف معرض االستدالؿ باآليات على كجود اهلل صلد القرآف يضع أماـ اإلنساف أكثر
ىذه اآليات داللة ك أظهرىا كضوحا يف االستدالؿ كىي أية اخللق من العدـ قاؿ
تعاىل  " :اقرأ باسم ربك الذم خلق  .خلق اإلنساف من علق " .

إف أدلة ابن تيمية على كجود اهلل سبتاز بوضوحها ك بداىتها مع نفسها ك ىي أكثر
مالءمة للنفوس ك العقوؿ كجلميع الناس عامتهم ك خاصتهم .

8

ابن تيمية بين التشبيو و التنزيو
لقد كضع القرآف أمامنا آيات عديدة يدكر احلديث فيها حوؿ تنزيو اهلل تعاىل عن
مشاهبة احلوادث مثل قولو تعاىل  " :ليس كمثلو شي " ك قولو تعاىل  " :كمل يكن لو
كفوا أحد " ك مع ذلك فقد ذكر القرآف مجيع الصفات اإلذلية اليت كصف اهلل هبا
نفسو من العلم ك القدرة ك العلو ك االستواء  .ك طلب من ادلؤمنُت أف يؤمنوا جبميع
صفاتو ك آيات كتابو العزيز ك منها آيات التنزيو كعلى ذلك فليس من التشبيو يف شي
أف يؤمن العبد بأف اهلل عليم ك قدير ك أنو استول على عرشو ما داـ يعتقد أنو
سبحانو ليس كمثلو شي يف صفاتو  ,ك كما أنو ال يشبو شي يف ذاتو .ك ما على
العبد إال أف يثبت كجود الصفة هلل كما أثبتها لو القرآف ك ال يبحث يف كيفها ك كما
ق منهج القرآف يف ذلك إثبات بال تشبيو  ,ك تنزيو بال تعطيل .
ككاف ابن تيمية على ىذا ادلنهج القومي ك كاف كل ما صرح بو أما نطق بو القرآف ك إما
جاءت بو السنة الصحيحة فهو يثبت هلل صفات العلو ك االستواء ك اجمليء
ك اإلتياف ك النزكؿ ك ىذا ادلنهج قد اخذ بو أيضا أبو احلسن األشعرم يف رسالتو إىل
أىل الثغر ك يف كتابو " اإلبانة " ك " اللمع " .
ك مع أف ابن تيمية يصرح بنفي التمثيل ك التشبيو ك التكييف ذلذه الصفات إال أف
خصومو نسبوا إليو أقوال كاف بعيد عنها كمجيع االهتامات اليت كجهت إىل اإلماـ ابن
تيمية سواء يف حياتو أك بعد شلاتو ال تكاد زبرج عن منطُت من احلديث :
 النمط األول :
منط من احلديث مكذكب ك زلض افًتاء عليو بقصد التشنيع ك التشويو .
 النمط الثاني :

اهتامو بالتشبيو ك التجسيم نتيجة اخلطأ يف فهم مذىبو .

9

تقريب الكتاب
الفصل األكؿ  :ىل تتعارض األدلة القطعية :
يشرح ابن تيمية رمحو اهلل تعاىل يف ىذا الفصل قانوف الرازم الذم كضعو يف كتابو
" هناية العقوؿ " كالذم يذىب فيو إىل القوؿ بأف العقل قد يتعارض مع الشرع ,
ٍ
كحينئذ ينبغي عنده أف نرد دليل الشرع ك نعتصم بدليل العقل ك ىذه الدعول
يردىا ابن تيمية من عدة أكجو .
فبُت رمحو اهلل أكال أف كالـ القائلُت بتعارض العقل ك الشرع يتطلب إثبات
التعارض فعال  ,مث يطلب بعد ذلك أف ما يدعيو ادلتكلموف ك الفالسفة من أدلة
ىي يف ذاهتا أدلة عقلية صرحية يف داللتها على مطلوهبا  ,مث بعد ذلك ينظر رمحو
اهلل فيما يدعونو من شرع ىل ىو شرعي صحيح أـ أنو ليس شرعيا يف ذاتو ك ىم
يسمونو كذلك ؟ مث يشرح ابن تيمية اجلهة اليت يكوف الدليل مقبوال أك مرفوضا
ألجلها  ,ك ليس أف الدليل يقبل كونو قطعي الداللة على ادلراد ,
ك كداللة طلوع الشمس على كجود النهار  ,فهذه داللة قطعية ال يشك فيها
عاقل  .مث يتعرض بعد ذلك للعلم فيقسمو إىل علم نظرم ك عملي مث إىل كسيب
ك كىيب ك يبُت أف العلم باهلل ال يتوقف على العقليات ادلخالفة للشرع  ,ك ينصح
الفالسفة
ك ادلتكلمُت بضركرة االعتصاـ بألفاظ الكتاب ك السنة الف اهلل أعلم دبا يليق بو
منا  ,ك بُت رمحو اهلل أف سبب اخلطأ عندىم ىو استعماذلم لتلك األلفاظ اجململة
يف حق اهلل تعاىل  ,ك أهنا أكقعتهم ك أكقعت ادلسلم معهم يف حَتة ك اضطراب ,
ك لو كانت طريقتهم سديدة يف استعماؿ ىذه األلفاظ لكانت الرسل أسبق منهم
إىل استعماذلا ك اإلشارة إليها  ,كدلا مل يستعمل الرسل يف حق اهلل ال نفيا كال إثباتا
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دؿ ذلك على أهنا طريقة فاسدة  ,أك على األقل أهنا ليست ىي الطريقة األقوـ
ذلداية البشر .
تقريب الفصل األول
قاؿ شيخ اإلسالـ :
ادلقصود ىنا الكالـ على قوؿ القائل  " :إذا تعارضت األدلة السمعية ك العقلية
 ... ...إخل "
 اجلواب على اعًتاض الرازم ك الفالسفة :
ٍ
كحينئذ نقوؿ اجلواب من كجوه :
الوجو األول :

أف قولو  " :إذا تعارض النقل ك العقل "
القطعيُت  ,فال نسلم إمكاف التعارض حينئذٍ .
إما أف يريد بو
ن
الظنيُت  ,فادلقدـ ىو الراجح مطلقا .
ك إما يريد بو ن
ك إما أف يريد بو أف أحدمها قطعي  ,فالقطعي ىو ادلقدـ مطلقا  ,ك إذا قدر أف
العقلي ىو القطعي كاف تقدديو لكونو قطعيا  .ال لكونو عقليا .
فعلم أف تقدمي العقلي مطلقا خطأ كما أف جعل جهة الًتجيح كونو عقليا خطأ .
الوجو الثاني :

أف يقاؿ ال نسلم اضلصار القسمة فيما ذكرناه من األقساـ األربعة  ,إذ من ادلمكن أف
يقاؿ :
يقدـ العقلي تارة ك السمعي أخرل  ,فأيهما كاف قطعيا قدـ  ,ك إف كانا مجيعا
قطعيُت  ,فيمنع التعارض ك إف كانا ظنيُت فالراجح ىو ادلقدـ .
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فدعول ادلدعي  :أنو البد من تقدمي العقلي مطلقا أك السمعي مطلقا  ,أك اجلمع بُت
النقيضُت  ,أك رفع النقيضُت – دعول باطلة – بل ىناؾ قسم ليس من ىذه األقساـ
كما تقدـ  ,بل ىو احلق الذم ال ريب فيو .
الوجو الثالث :

ىو العقل أصل يف إثبات الشرع يف نفسو أـ أصل يف علمنا بو ؟
قولو  " :إف قدما النقل كاف ذلك طعنا يف أصلو الذم ىو العقل  ,فيكوف طعنا فيو "
غَت ُم نسلم .
كذلك الف قولو  " :إف العقل أصل النقل " إما أف يريد بو :
أنو أصل يف ثبوتو يف نفس األمر أك أصل يف علمنا بصحتو .
فاألكؿ ال يقولو عاقل  ,فإف ما ىو ثابت يف نفس األمر بالسمع أك بغَته ىو ثابت ,
سواء علمنا بالعقل أك بغَت العقل ثبوتو ك عدـ علمنا باحلقائق ك ال ينفي ثبوهتا يف
أنفسها .
فتبُت بذلك أف العقل ليس أصال لثبوت الشرع يف نفسو .
الوجو الرابع :
أف يقاؿ إما أف يكوف عادلا بصدؽ الرسوؿ  ,ك ثبوت ما أخرب بو يف نفس األمر ,
ك إما أف ال يكوف عادلا بذلك .
فإف مل يكن عادلا امتنع التعارض عنده إذا كاف ادلعقوؿ معلوما لو  ,الف ادلعلوـ ال
يعارضو اجملهوؿ ك إف مل يكن ادلعقوؿ معلوما مل يتعارض رلهوالف .

الوجو الخامس :
ىل أخربت الرسل دبوارد النزاع ؟
إنو إذا علم صحة السمع ك إف ما أخرب بو الرسوؿ فهو حق فإما أف يعلم أنو أخرب
دبحل النزاع  ,أك يظن أنو أخرب بو أك ال يعلم كال يظن .
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فإف علم أنو أخرب بو امتنع أف يكوف يف العقل ما ينايف ادلعلوـ بسمع أك بغَته  ,فإف
ما علم ثبوتو أك انتفاؤه ال جيوز أف يقدـ دليل يناقض ذلك .
ك إف مل يكن يف السمع علم ك ال ظن فال معارضة حينئذٍ  ,فتبُت بذلك أف اجلزـ
بتقدمي العقل مطلقا خطأ ك ضالؿ .
الوجو السادس :

جيب تقدمي الشرع عند مظنة التعارض
أف يقاؿ إذا تعارض الشرع ك العقل كجب تقدمي الشرع  ,الف العقل مصدؽ للشرع
يف كل ما أخرب بو ك الشرع مل يصدؽ العقل يف كل ما أخرب بو  ,ك ال العلم بصدقو
موقوؼ على كل ما خيرب بو العقل .
ك معلوـ أف ىذا إذا قيل أكجو من قوذلم كما قاؿ بعضهم  :يكفيك من العقل أف
يعلمك صدؽ الرسوؿ ك معاين كالمو ك بُت ابن تيمية رمحو اهلل يف ىذا الوجو أف
معارضة الشرع للعقل ليس فيو حجة على تقدمي أراء العقالء على الشرع .

الوجو السابع :
أف يقاؿ  :تقدمي ادلعقوؿ على الداللة الشرعية شلتنع متناقض ك أما تقدمي األدلة
الشرعية فهو شلكن مؤتلف .
فلو قيل بتقدمي العقل على الشرع  ,ك ليست العقوؿ شيئا كاحدا بينا بنفسو بل فيو
االختالؼ ك االضطراب ك أما الشرع فهو يف نفسو قوؿ الصادؽ ك ىذه صفة الزمة
لو ال تنفك عنو ك ال زبتلف باختالؼ الناس .

الوجو الثامن :
موارد النزاع من األمور اخلفية
أف يقاؿ  :ادلسائل اليت يقاؿ أنو قد تعارض فيها العقل ك السمع من ادلسائل البينة
ادلعركفة بصريح العقل  ,كمسائل احلساب اذلندسة ك ضلو ذلك بل مل ينقل أحد
بإسناد صحيح عن نبينا صلى اهلل عليو ك سلم شيئا من ىذا اجلنس إال يف حديث
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مكذكب موضوع يعلم أىل النقل أنو مكذكب مثل حديث عرؽ اخليل ك أمثاذلا من
األحاديث ادلكذكبة ادلوضوعة باتفاؽ أىل العلم فال جيوز ألحد أف يدخل ىذا ك
أمثالو يف األدلة الشرعية .
الوجو التاسع :

إىل عقل من ضلتكم عند النزاع ؟
ك ىو أف يقاؿ  :القوؿ بتقدمي اإلنساف معقولة على النصوص النبوية قوؿ ال ينضبط ,
ك ذلك الف أىل الكالـ ك الفلسفة ادلتنازعُت فيما يسمونو عقليات كل منهم يقوؿ :
" إنو يعلم بضركرة العقل أك بنظره ما يدعى األخر أف ادلعلوـ بضركرة العقل أك بنظره
نقيضو .
الوجو العاشر :

رلادلة أىل الباطل باليت ىي أحسن
أف يعارض دليلهم بنظَت ما قالوه  ,فيقاؿ إذا تعارض العقل ك النقل كجب تقدمي
النقل الف اجلمع بُت ادلدلولُت مجع بُت نقيضُت ك رفعهما رفع للنقيضُت ك تقدمي
العقل شلتنع  ,الف العقل دؿ على صحة السمع ككجوب قبوؿ ما أخرب بو الرسوؿ
صلى اهلل عليو ك سلم فلو أبطلنا النقل لكنا أبطلنا داللة النقل لكنا قد أبطلنا داللة
العقل مل يصح أف يكوف معارضا للنقل فكاف تقدمي العقل موجبا عدـ تقدديو فال جيوز
تقدمو .
الوجو الحادي عشر :
الدليل اليقيٍت ىو القطعي يف داللتو
إف ما يسميو الناس دليال من العقليات ك السمعيات ليس كثَت من دليال ك إمنا بظنو
الظاف دليال ك ىذا متفق عليو بُت العقالء .
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فنقوؿ :
أما ادلتبعوف للكتاب ك السنة من الصحابة ك التابعُت ك تابعيهم فهم متفقوف على
داللة ما جاء بو الشرع يف باب اإلدياف ك األمساء ك الصفات ك اليوـ األخر ك ما يتبع
ذلك ك ادلعارضوف لذلك من أىل الكالـ مل يتفقوا على دليل كاحد من العقليات مع
العلم أف أىل احلق ال يطعنوف يف جنس ىذه األدلة العقلية ك إمنا فيما يدعي ادلعارض
أنو خيالف الكتاب ك السنة ك ليس يف ذلك دليل صحيح يف نفس االسم ك ال دليل
مقبوؿ عند عامة العقالء .
الوجو الثاني عشر :
كل ما عارض الشرع علم فساده بالعقل
إف كل ما عارض الشرع من العقليات فالعقل يعلم فساده ك إف مل يعارض العقل ك
ما علم فساده بالعقل ال جيوز أف يعارض بو ال عقل ك ال شرع .
ك ىذه اجلملة تفصيلها ىو الكالـ على حجج ادلخالفُت للسنة من أىل البدع بأف
نبُت بالعقل فساد تلك احلجج ك تناقضها ك من تأمل ذلك كجد يف ادلعقوؿ شلا يعلم
فساد ادلعقوؿ ادلخالف للشرع ماال يعلمو إال اهلل .
الوجو الثالث عشر :
علم احملدثُت دبقاصد الرسوؿ
أف يقاؿ  :إف أىل العناية بعلم الرسوؿ  ,العادلُت بالقرآف عندىم من العلوـ الضركرية
دبقاصد الرسوؿ ك مراده ما ال دينعهم دفعو عن قلوهبا ك ذلذا كانوا متفقُت على ذلك
من غَت تواطؤ ك ال تشاغر كما اتفق أىل اإلسالـ على نقل حركؼ القرآف ك نقل
الصلوات اخلمس ك القبلة بالتواتر كمعلوـ أف النقل ادلتواتر يفيد العلم اليقيٍت سواء كاف
التواتر لفظيا أك معنويا .
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الوجو الرابع عشر :

األمور الشرعية فطرية
بأف يقاؿ  :األمور السمعية اليت يقاؿ أف العقل عارضها كإثبات الصفات ك ادلعاد
ك ضلو ذلك  ,ك ىي شلا علم باالضطرار أف الرسوؿ صلى اهلل عليو ك سلم جاء هبا ك
ما كاف معلوما باالضطرار من دين اإلسالـ امتنع أف يكوف باطال مع كوف الرسوؿ
رسوؿ اهلل حقا  ,ك فمن قدح يف ذلك ك أدعى أف الرسوؿ مل جيئ بو كاف قولو معلوـ
الفساد بالضركرة من دين ادلسلمُت .
الوجو الخامس عشر :

الدليل إما قطعي ك إما غَت قطعي
أف يقاؿ  :كوف الدليل عقليا أك مسعيا ليس ىو صفة مدحا أك ذما ك ال صحة كال
فسادا بل ذلك يبُت الطريق الذم بو علم  ,ك ىو السمع أك العقل كاف كاف السمع
البد لو من العقل ك كذلك كونو عقليا أك نقليا  ,ك إما كونو شرعيا فال يقابل بكونو
عقليا
ك إمنا بكونو دعيا إذ البدعة تقابل الشرعة ك كونو يدعيا صفة ذـ ك شرعيا صفة مدح
كما خالف الشريعة فهو باطل .
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الفصل الثاني – من أصول المبتدعة
لبس الحق بالباطل

يشرح ادلؤلف رمحو اهلل يف ىذا الفصل أصال من أصوؿ احلوار العلمي بُت أىل الرأم
كىو ضركرة االتفاؽ على مدلوؿ ادلصطلح ك معٌت اللفظ الذم يستعملونو يف النفي أك
اإلثبات  ,ك دلا كاف ىذا األصل غائبا يف ذىن الفالسفة يف حوارىم أكقعهم يف
خالفات كثَتة أكقعت ادلسلمُت بعدىم يف حَتة.
مث أخذ ادلؤلف يشرح طريقة اإلماـ أمحد بن حنبل يف ادلناظرة اليت جرت بينو
ك بُت خصومو يف خلق القرآف ك قاؿ ذلم اإلماـ أمحد رمحو اهلل  :البد أف تشرحوا لنا
معٌت اللفظ الذم تستعملونو  ,ألنو رلمل ك معناه مبهم  ,فإف كاف معناىا حقا قبلناه
 ,ك إف كاف معناه باطال رددناه عليكم ك ال حيق لكم بعد ذلك أف تلزموا ادلسلمُت
قبولو  ,الف يف القرآف عناء عنو ك أحكم األلفاظ ما ربدث اهلل بو عن نفسو يف كتابو
 ,ك أخرب بو رسولو  ,كال يصح ترؾ ىذه األلفاظ احملكمة جلل ما ربدث بو ىؤالء من
ألفاظ رلملة ألتبس فيها احلق بالباطل .
 ىم يعارضوف ألفاظ القرآف بألفاظ رلملة :
فإف ىؤالء عربكا عن ادلعاين اليت أثبتها القرآف بعبارات أخرل ليست يف القرآف مثل
لفظ  :القدـ  ,كاحلدكث  ,ك اجلوىر  ,كاجلسم  ,كالعرض  ,ك كادلتحيز  ,ك غَتىا من
األلفاظ ك العبارات اليت تأيت على غَت معانيها يف لغة العرب .
 ادلبتدعة يوقعوف ادلسلم يف حَتة :
ك إذا كانت ىذه األلفاظ رلملة فادلخاطب ذلم غما أف يفصل ك يقوؿ  :ما تريدكف
هبذه األلفاظ ؟ فإف فسركىا بادلعٌت الذم يوافق القرآف قيلت ك إال ردت عليهم .
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ك إما أف ديتنع عن موافقتهم يف التكلم هبذه األلفاظ نفيا أك إثباتا فإف امتنع عن
التكلم هبا معهم فقد ينسبوه إىل العجز ك اجلهل ك إف تكلم هبا معهم نسبوه إىل أنو
أطلق تلط األلفاظ اليت ربتمل حقا ك باطال ك أكمهوا اجلهاؿ باصطالحاهتم .
 منهج اإلماـ أمحد بن حنبل يف مناظرتو :
كهبذا ناظر اإلماـ أمحد رمحو اهلل اجلهمية ك صار يطالبهم بداللة الكتاب ك السنة
على قوذلم فإذا كانت ىذه األلفاظ كردت يف الكتاب ك السنة كافقهم عليها ك إف
كجد أف اللفظ ال يُدرل مقصود ادلتكلم بو ك ليس لو أصل يف الكتاب ك السنة ك
اإلمجاع رده عليهم .
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الفصل الثالث  :منهج الرازي في إثبات
وجود اهلل تعالى

يشرح ادلؤلف رمحو اهلل يف ىذا الفصل منهج الرازم يف إثبات كجود اهلل عز ك جل ك
يرد عليو مبينا أف منهجو قد سلك فيو مسلك الفالسفة حينا ك مسلك ادلعتزلة حينا
أخر .
ك الرازم قد أثبت كجود اهلل خبمسة طرؽ ىي :
* الطريق األول :
كجود األشياء بعد أف كانت عدما ك ىذا ما عرب عنو حبدكث الذكات أك حدكث
األجساـ ك ىذه طريقة ادلعتزلة .

* الطريق الثاني :
طريق اإلمكاف  :دبعٌت أف العامل كاف ديكن أف يوجد ك أال يوجد لكنو اآلف موجود
فإذف البد من موجد رجح كجوده من عدمو ك ىذه طريقة ابن سينا ك الفالسفة .
* الطريق الثالث :

إمكاف الصفات  :دبعٌت اختصاص كل كائن دبا يلزمو ك يعينو من الصفات الالزمة لو
كالسمع ك البصر لإلنساف فذلك دليل على أف ىناؾ ربا خالقا يرعى سللوقاتو .

* الطريق الرابع :
ك ىذا الطريق ىو االستدالؿ حبدكث الصفات ك كاألعراض على كجود اهلل  ,مثل
صَتكرة النطفة إنسانا ك البذرة زرعا .
* الطريق الخامس :
ىو االستدالؿ دبا يف الصفة من دقة ك إحكاـ كإتقاف على كجود الصانع
كلقد قارف ابن تيمية رمحو اهلل تعاىل بُت ىذه الطرؽ اخلمسة ك ما يف القرآف الكرمي
منها ك بُت أصل كل طريق ك من أخذه الرازم .
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فصل – ضرورة التالزم بين
الدليل و المدلول

يلقي ادلصنف الضوء يف ىذا الفصل على قاعدة عظيمة ك ىي ضركرة ادلالزمة بُت
الدليل ك ادلدلوؿ ك ذلك مثل التالزـ الضركرم بُت الشمس ككجود النهار فإذا رأينا
الشمس طالعة تيقنا من كجود النهار ك مثل داللة كجود الكتابة على الشخص
الكاتب ك مثل داللة كجود االبن على أبيو ك ىذا يساكم سباما كجود اخللق فإنو
يسلتزـ ضركرة كجود خالقو ك أدلة القرآف ىي من ىذا النوع الذم يظهر فيها التالزـ
الضركرم بُت كل دليل ك مدلولو .
ك القرآف مسى كل دليل يف آية دبعٌت أنو آية على مدلولو ك عالمة دالة عليو
ك على صفاتو  ,ك استعماؿ القرآف لفظ آية أكثر داللة على ضركرة التالزـ ادلطلوب
بُت الدليل ك مدلولو من استعماؿ لفظ الدليل .
 حاجة اخللق إىل خالقهم ضركرة ك فطرة :
كذلذا كاف أكثر الناس على أف اإلقرار بالصانع ضركرم ك فطرم ك ذلك أف اضطرار
النفوس إىل ذلك أعظم من اضطرارىا إىل ماال يتعلق بو حاجتها .
فإذا كانت ىذه األمور شلا ربتاج النفوس إليها كالبد ذلا منها بل ىي ضركرية فيها ,
كاف شرطها كالزمها  ,ك ىو االعًتاؼ بالصانع ك اإلقرار بو  ,ك أكىل أف يكوف
ضركريا يف النفوس .
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فصل – الدليل و كيفية الداللة
ربدث ابن تيمية رمحو اهلل تعاىل يف ىذا الفصل عن قضية أف الشئ الواحد قد يكوف
لو أكثر من دليل يستدؿ بو عليو ك إف من يعلم دليال كاحدا من ىذه األدلة ال يصح
لو أف ينفي أدلة اآلخرين أك يدعي أنو ليس ىناؾ ال دليال كاحدا فقط  ,مث أستدؿ
رمحو اهلل على ىذا األمر بكثَت من اآليات ك األحاديث اليت تسانده يف ىذا الرأم
يشرح هبا كجهة نظره يف ذلك مث يتعرض رمحو اهلل باحلديث لقضية نفسية ىامة ك
ىي كسوسة الشيطاف ك كيف يتخلص اإلنساف منها بذكر اهلل عز ك جل ك قراءة
القرآف ك يبُت رمحو اهلل أف الرسل أمركا باستعماؿ الربىاف الصحيح ك قد بُت الرسوؿ
صلى اهلل عليو ك سلم كيف نتخلص من كسوسة الشيطاف باالستعاذة باهلل
ك الدعاء ك التضرع إىل اهلل عز ك جل أف يثبت القلب على اإلدياف الف نواىي
القلوب بيديو سبحانو .
 وسوسة الشيطان تزول مع االستعاذة :
قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية رمحو اهلل :
ك القرآف فيو شفاء دلا يف الصدكر من األمراض ك النيب صلى اهلل عليو ك سلم علم أف
كسواس التسلسل يف الفاعل يقع يف النفوس  ,ك أنو نو معلوـ الفساد بالضركرة فأمر
عند كركده باالستعاذة منو ك االنتهاء عنو ففي البخارم عن أنس رضي اهلل تعاىل عنو
قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم  " :لن يربح الناس يتساءلن  :ىذا اهلل
خالق كل شئ فمن خلق اهلل ؟ ك أمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم من كجد ىذا
فليستعذ باهلل من الشيطاف ك لينتو .
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فصل – العلوم إما ضرورية
و إما كسبية

قسم ادلصنف العلوـ نوعاف :
 علوـ ضركرية فطرية مغركزة يف النفوس دبقتضى الفطرة ك أف ىذه العلوـ قد ال
يستطيع ادلرء أف يقيم دليال على صحتها لشدة بداىتها ك ظهورىا .
 كىناؾ نوع آخر من العلوـ ىي ما يسمى بالعلوـ الكسبية ك ىي تطلب الدليل
على صحتها ك ىي يف ذاهتا يف حاجة إىل إثبات صحتها بدليل أكضح منها .
مناقشة المناطقة في التعريف بالحد :
ناقش ابن تيمية رمحو اهلل تعاىل يف ىذا ادلوضع ادلناطقة يف قضية احلد فيوجز ما فصلو
يف كتابو " الرد على ادلنطقيُت " من أف القصد من التعريف باحلد الشارح ىو سبييز
احملدكد عن غَته  ,ك ال سبيل لنا إىل ذلك إال استعماؿ األلفاظ الشارحة
ك أف ىذا ىو رأم معظم ادلفكرين ك أف الغاية من التعريف ىو التصور التاـ للمحدكد
ك ذلك ال يكوف إال باجلنس ك الفصل كقولنا يف اإلنساف أنو حيواف ناطق  ,فالنطق
فصل الزـ بل ذايت يف اإلنساف كال ديكن تصور اإلنساف بدكف صفة النطق ,
كابن تيمية رمحو اهلل يعًتض على ىذه الشركط من كجوه كثَتة مبينا ذلم ما الفرؽ بُت
الفص الذايت كالنطق ك الصفة الدائمة كالضحك مثال .
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فصل – طرق معرفة اهلل
كثيرة و متنوعة

قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية رمحو اهلل :
كدلا كانت طرؽ معرفة اهلل كثَتة ك متنوعة  ,صار كل طائفة من النظار تسلك طريقا
إىل إثبات معرفتو ك يظن أنو ال طريق إال تلك  .ك ىذا غلط زلض  ,ك ىو قوؿ بال
علم فإنو من أين لإلنساف أف يقوؿ أنو ال ديكن ادلعرفة إال هبذا الطريق ؟ فإف ىذا نفي
عاـ ال يعلم بالضركرة  ,فالبد من دليل يدؿ عليو  ,ك ليس مع النايف دليل يدؿ عليو
 ,بل ادلوجود يدؿ على أف للمعرفة طرقا أخرل  ,ك أف غالب العارفُت باهلل من
األنبياء ك غَت األنبياء  ,بل ك عموـ اخللق  ,عرفوه بدكف تلك الطريقة ادلعينة .
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فصل – أقوال العلماء في
حديث الفطرة

كيف ىذا الفصل يقوـ ابن تيمية رمحو اهلل بشرح آية  " :ك إذ أخذ ربك من بٍت آدـ
من ظهورىم ذريتهم ك أشهدىم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا بلى " ك حديث
النيب صلى اهلل عليو ك سلم  " :كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانو أك ينصرانو
أك ديجسانو " ك كقد أسهب رمحو اهلل تعاىل يف تفسَت ىذه اآلية الكردية
ك يف شرح ىذا احلديث الشريف  ,ك ربدث عن سبب اخلالؼ يف حديث الفطرة
ساردا أقواؿ العلماء يف ىذا احلديث ك يف معٌت الفطرة ك قاؿ أف الفطرة الصحيحة
ىي أصل احلنيفية اليت خلق اهلل خلقو عليها كقاؿ أف الفطرة تدؿ على خالقها
سبحانو
ك تعاىل ك ىذا الذم أخرب بو الصادؽ ادلصدكؽ يف قولو  " :كل مولود يولد على
الفطرة " .
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فصل – اإلنسان و العبودية
هلل عز و جل

أقواؿ العلماء رمحهم اهلل يف آية  " :ك ما خلقت اجلن ك اإلنس إال ليعبدكف "
ك للناس يف ىذه العبادة اليت خلقوا ذلا قوالف :
 القول األول :
أهنا كقعت منهم  .مث ىؤالء منهم من يقوؿ مجيعهم خلقوا ذلا ك منهم من يقوؿ إمنا
خلق ذلا بعضهم .

 القول الثاني :
أهنم كلهم خلقوا ذلا  ,ك مع ذلك فلم تقع إال من بعضهم  ,ك ىؤالء حزباف :
حزب يقوؿ  :إف اهلل تعاىل مل يشأ إال العبادة  ,ك لكنهم فعلوا ماال يشاءكف بغَت
قدرتو ك ال مشيئتو ك ىم القدرية ادلنكركف لعموـ قدرتو ك مشيئتو ك خلقو .
ك الثاين يقولوف  :بل كل ما كقع فهو دبنشئتو ك قدرتو ك خلقو  ,لكن ىو ال حيب إال
العبادة اليت خلقهم ذلا  ,ك ال يأمر إال بذلك  ,فمنهم من أعانو ففعل ادلأمور بو
ك منهم من مل يفعلو .
 آية الميثاق و أقوال العلماء فيها :
قاؿ تعاىل  " :كإذ أخذ ربك من بٍت آدـ من ظهورىم ذريتهم ك أشهدىم على
أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا بلى شهدنا أف تقولوا يوـ القيامة إنا كنا عن ىذا غافلُت
"
فإف ىذه اآلية فيها قوالف :
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من الناس من يقوؿ ىذا اإلشهاد كاف دلا استخرجوا من صلب آدـ  ,كما نقل ىذا
عن طائفة من السلف ك ركاه بعضهم مرفوعا عن النيب صلى اهلل عليو ك سلم .
كلكن يف حديث أيب ىريرة أنو أراىم آدـ  ,ك يف حديث عمر ك غَته انو قاؿ  :ىؤالء
للجنة ك ىؤالء للنار ففيها إثبات للقدر أف اهلل علم ما سيكوف قبل أف يكوف كعلم
الشقي ك السعيد من ذرية آدـ ك سواء كاف استخرجو فرآه آدـ ىي أمثاذلم
ك أعياهنم .
فأما نطقهم فليس يف شئ من األحاديث ادلرفوعة الثابتة ك ال يدؿ عليو القرآف .
ك األخذ يتضمن خلقهم  ,ك اإلشهاد يتضمن ىداه ذلم إىل ىذا اإلقرار فإنو قاؿ
تعاىل  " :ك أشهدىم " أم جعلهم شاىدين فالشهادة ىي اإلقرار كما يف قولو عز ك
جل  " :كونوا قوامُت بالقسط شهداء هلل ك لو على أنفسكم " ك كما قيل دلاعز :
شهد على نفسو أربعا  ,فإشهادىم على أنفسهم جعلهم شاىدين على أنفسهم أم
مقرين لو بربوبيتو كما قاؿ تعاىل يف سباـ الكالـ  " :ألست بربكم قالوا بلي شهدنا "
فقوذلم بلى شهدنا ىذا إقرارىم بربويتو ك ىو سللوقوف لو .
كذلذ فإف مجيع بٍت آدـ مقركف هبذا شاىدكف بو على أنفسهم ك ىذا أمر ضركرم ذلم
ال ينفك عنو سللوؽ كال ديكن ألحد جحده .
مث إف اهلل بكماؿ رمحتو ك إحسانو ال يعذب أحدا إال بعد إرساؿ رسولو إليهم ك إف
كانوا فاعلُت ال يستحقوف بو الذـ ك العقاب  ,كما كاف مشركو العرب ك غَتىم شلن
بعث إليهم رسوؿ  ,فاعلُت للسيئات ك القبائح اليت ىي سبب الذـ ك العقاب ك
الرب تعاىل مع ىذا مل يكن معذبا ذلم حىت يبعث إليهم رسوال ك الناس ذلم يف ىذا
النقاـ ثالثة أقواؿ  ,ك قاؿ بكل قوؿ طائفة من ادلنتسبُت إىل السنة من أصحاب
األئمة األربعة .
طائفة تقوؿ  :إف األفعاؿ ال تتصف بصفات تكوف هبا حسنة ك ال سيئة البتة .
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كطائفة تقوؿ  :بل األفعاؿ متصفة بصفات حسنة ك سيئة ك ىذا يعلم بالعقل ك
يستحق العقاب بالعقل .
كطائفة تقوؿ  :بل ىي متصفة بصفات حسنة ك سيئة تقتضي احلمد ك الذـ ك لكن
ال يعذب أحد إال بعد بلوغ الرسالة ىذا أصح األقواؿ ك عليو يدؿ الكتاب ك السنة
فإف اهلل أخرب عن أعماؿ الكفار دبا يقتضي أهنا سيئة قبيحة مذمومة  ,قبل رليء
الرسل إليهم  ,ك أخرب أنو ال يعذهبم إال بعد إرساؿ رسوؿ إليهم قاؿ تعاىل  " :ك ما
كنا معذبُت حىت نبعث رسوال " ك ىذه اآلية حجة على الطائفتُت السابقتُت ك
القرآف دؿ على ثبوت حسن ك قبح قد يعلم بالعقوؿ  ,ك يعلم أف ىذا الفعل زلمود
ك مذموـ ,
ك دؿ على أنو ال يعذب أحدا إال بعد إرساؿ رسوؿ .
كصلى اهلل على سيدنا زلمد ك على آلو ك صحبو ...
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