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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 
 احلمد هلل والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل وبعد:

إف من أعظم السهاـ اليت وجهها أىل الباطل وسلطوىا على النصوص الشرعية، قانوهنم الكلي ف
 يم واصفاً إياه على لساف أىل البدع:قاؿ ابن القبتقدمي العقل على النقل، فيو  ىالذي شهره الرازي وقض

 وغلبت عن تقرير ذا ببياف  فإذا تضافرت األدلػة كثػرة
 ػناه لػدفع أدلة القرآف  فعليك حينئذ بقانوف وضػعػ

 األمراف عند العقل يتفقاف  قل: عارض ادلنقوؿ معقوؿ وما
 إلغاء للمنقوؿ ذي الربىاف  فتعُت اإلعماؿ للمعقوؿ والػ

، فكاف من أولئك األئمة الذين وأىلو باطل الويكشف عوار  ، لدينو من يناف  عنووقد قيض اهلل
اإلماـ الرباين شيخ اإلسالـ ابن  ،ىتكوا سًت ىذا القانوف، وبينوا عواره، وكشفوا حجابو، وأوضحوا فساده

 كتابو ددرء ىػ فرمحو اهلل رمحة واسعو وجزاه عنا وعن ادلسلمُت خَت اجلزاء، وذلك يف727تيمية احلراين ت 
؛ ليبُت ، جلها يف اجمللد األوؿ واخلامسأربع وأربعُت وجهاً من رّد على ىذا القانوف فتعارض العقل والنقل( 

انتفاء ادلعارض العقلي وينقض قوؿ من زعم تقدمي األدلة العقلية مطلقًا وما يفضي إليو من تأويل حُت 
 . ادلعارضة

 ،ضبط األوجو اليت ينقض هبا عرى ىذا القانوف بة؛ رغوتلخيصها األوجوىذه وقد قمت بتهذيب 
أسألو اإلخالص يف القوؿ والعمل، والنفع و  فللو احلمد أواًل وآخراً، دوف التعرض الستطرادات الكتاب،

واهلل ادلستعاف وعليو التكالف وال حوؿ وال قوة إال  ،لكل خَت، وإىل الشروع يف ادلقصود وفيقواإلعانة والت
   باهلل..  

 وكتب
 أبو زلمد صالح زلمد زلمد موسى اخلالقي
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 سبهيد: 

 إف األسباب اليت أوجبت ظن التعارض بُت السمع والعقل أربعة:
 كوف القضية ليست من قضايا العقوؿ. -1
 كوف ذلك السمع ليس من السمع الصحي  ادلقبوؿ. -2
 عدـ فهم مراد ادلتكلم بو. -3
 عدـ التمييز بُت ما حييلو العقل وما ال يدركو.    -4

ا القانوف وىو قوذلم: دإذا تعارض العقل والنقل وجب تقدمي العقل؛ ألنو ال ديكن اجلمع بينهما وال وىذ
إبطاذلما، وال يقدـ النقل؛ ألف العقل أصل النقل، فلو قدمنا عليو النقل لبطل العقل، وىو أصل النقل، فلـز 

مبٍت على = م الرابع وىو تقدمي العقل(بطالف النقل، فيلـز من تقدمي النقل بطالف العقل والنقل، فتعُت القس
 ثالث مقدمات:

 األوىل: ثبوت التعارض بُت العقل والنقل. 
 الثانية: احنصار التقسيم يف األقساـ األربعة اليت سبق ذكرىا يف قانوهنم.

 الثالثة: بطالف األقساـ الثالثة ليتعُت ثبوت الرابع وىو: تقدمي العقل على النقل.
 
 وف باألوجو التالية: عن ىذا القان جيابو 

  :والعقل النقل تعارضالقوؿ ب الوجه األول:
 الراج  ىو فادلقدـ الظنيُت بو داير  أف وإما   .حينئذ التعارض إمكاف ؛نسلم فال ،القطعيُت بو داير  أف إما

 عيالقط ىو العقلي أف قدر وإذا ،مطلقاً  ادلقدـ ىو فالقطعي ،قطعي أحدمها ما بو داير  أف وأما   .مطلقاً 
  .عقلياً  لكونو ال قطعياً  لكونو ؛تقدديو كاف

 أو ،مطلقا العقلي تقدمي من بد ال :األربعة األقساـ من رك  ذ   فيما القسمة احنصار نسلم ال الوجه الثاني:
 ىذه من ليس قسم ؾىنا بل باطلة دعوىفهذه  .النقيضُت رفع أو ،النقيضُت بُت اجلمع أو ،مطلقاً  السمعي
 كانا وإف ،قدـ قطعياً  كاف فأيهما ى،أخر  والسمعي تارة العقلي يقدـ: يقاؿ أف مكنادل من إذ :األقساـ
  .ادلقدـ ىو فالراج  ظنيُت كانا وإف ،التعارض فيمتنع قطعيُت مجيعاً 
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 يف أصل أو .األمر نفس يف ثبوتو يف أصل أنو: بو يريد أف إما :للنقل أصل العقل فالقوؿ بأ الوجه الثالث:
 .بصحتو عملنا
 وأ بالعقل علمنا سواء ثابت ىو بغَته أو بالسمع األمر نفس يف ثابت ىو ما فإف ؛عاقل يقولو ال ألوؿوا-
 الرسالة فثبوت .بالعدـ علماً  ليس العلم عدـ إذ ؛بغَته وال بعقل ال ثبوتو نعلم مل أو ،ثبوتو العقل بغَت

 بذلك فتبُت .ثبوهتااليت هبا ندرؾ  ولناعق ىعل موقوفاً  يكوف أف عن فضالً  ،وجودنا ىعل موقوفاً  ليسوالشريعة 
 إذ ؛كماؿ صفة لو مفيداً  وال ،لو تكن مل صفة لو معطياً  وال ، بلنفسو يف الشرع لثبوت أصالً  ليس العقل أف

 .فيو مؤثرا ليس لو تابعفالعلم بو  ؛العلمذلك  عن ادلستغٍت للمعلـو مطابق العلم
 الغريزة ىنا بالعقل أتعٍت: لو فيقاؿ، صحتو علي لنا ودليل عبالسم معرفتنا يف أصل العقل أف أراد إف وأما-
  الغريزة؟ بتلك استفدنا اليت العلـو أـ ؟فينا اليت
 كل يف شرط وىو ،النقل يعارض أف يتصور علماً  ليست الغريزة تلك ألف ؛تريده أف فيمتنع األوؿ أماف -
 .لو منافياً  يكوف أف امتنع الشيء يف شرطاً  كاف وما ،كاحلياة مسعي أو عقلي علم
 أصالً  يكوف بالعقل يعرؼ ما كل ليس أنو ادلعلـو من: فيقاؿ ،بالعقل احلاصلة ادلعرفة بالعقل أردت وإف-

 يتوقف أف غايتو السمع بصحة والعلم ،ربصر أف من أكثر العقلية ادلعارؼ فإف ؛صحتو ىعل ودليالً  للسمع
 .وصدق هبا يعلم يةالعقل العلـو كل وليس  الرسوؿ صدؽ يعلم بو ما علي

 يكن مل ،عليو السمع بصحة العلم يتوقف ال ما ادلعقوالت من للسمع ادلعارض كاف فإذا وحينئذ
 يف القدح ليس أنو كما ،مجيعها يف قدحاً  العقليات بعض يف القدح وليس ،السمع أصل يف قدحاً  فيو القدح
 صحة من يلـز ال كما ،مجيعها صحة العقليات بعض صحة من يلـز وال ،مجيعها يف قدحاً  السمعيات بعض
 غَتىا صحة بالسمع معرفتنا عليها تبٍت اليت ادلعقوالت صحة من يلـز فال ،مجيعها صحة السمعيات بعض
   .للسمع ادلناقضة العقليات صحة عن فضالً  ،تلك فساد ىذه فساد من وال ،ادلعقوالت من

 أف وإما ،األمر نفس يف بو أخرب ما وثبوت الرسوؿ بصدؽ عادلاً  يكوف أف إما العقل: يقاؿ أف الوجه الرابع:
 :بذلك عادلاً  يكوف ال
  .ىلاج يعارضو اليف نفسو  ادلعلـو ألف تو؛رضمعا امتنع عادلاً  يكن مل فإف -
إىل  عامالً بنقيض علمو، بل يبادرحىت ال يكوف  ؛دفعو ومعارضتو امتنع الرسوؿ بصدؽ عادلاً  كاف وإف -

 االمتثاؿ ضرورة.
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 دبحل أخرب أنو يعلم أف :فإما حق فهو الرسوؿ بو أخرب ما وأف السمع صحة علم إذا الخامس:الوجه 
  .يظن وال يعلم ال أو ،بو أخرب أنو يظن أو ،النزاع
 انتفاؤه أو ثبوتو علم ما فإف ؛غَته أو بسمع ادلعلـو ينايف ما العقل يف يكوف أف امتنع بو أخرب أنو علم فإف -
  .ذلك يناقض دليل يقـو أف جيوز ال
 لكونو ال الظن ىعل العلم تقدمي فيجب وحينئذ ،ينفيو علم العقل يف يكوف أف أمكن مظنوناً  كاف وإف -

 الذي كاف وإف ،بالعقل ظن ما ىعل بالسمع علم ما تقدمي جيب كما علماً  لكونو بل ،مسموعاً  أو معقوالً 
  .ج الرا ـد  ق  أو  ،األمر وقف تكافآ فإف ،ظنياً  العقل من عارضو

 خطأ مطلقاً  العقل بتقدمي اجلـز أف فتبُت ،حينئذ معارضة فال ظن وال علم السمع يف يكن مل وإف -
 .وضالؿ

 قد إنو قاؿي اليت ادلسائلألف  ؛متناقض شلتنع الشرعية األدلة ىعل ادلعقوؿ تقدمي: يقاؿ أف الوجه السادس:
 يقولوف فيما التنازع إيل بينهم األمر آؿ قد لب ،العقالء فيو اضطرب شلا مجيعها والشرع العقل فيها تعارض

 ،األشياء من لشيء ةالزم صفة ىو ليس معلـو غَت أو بالعقل معلوماً  الشيء كوف. مث  الضرورية العلـو من إنو
 يف اإلنساف يعلم وقد ،بعقلو بكر يعلمو ال ما بعقلو يعلم قد زيداً  فإف ،اإلضافية النسبية األمور من ىو بل

 قوؿ نفسو يف ألنو ؛مؤتلف شلكن فهو الشرعية األدلة تقدمي وأما. آخر وقت يف جيهلو ام ،بعقلو حاؿ
 ،شلكن إليو الناس ورد ،شلكن بذلك والعلم ،الناس أحواؿ باختالؼ زبتلف ال لو الزمة صفة وىذه الصادؽ
 التعويل عليو. والسنة فوجب الكتاب إىل التنازع عند الناس برد التنزيل جاء وذلذا

عامة  ألف ؛ينضبط ال قوؿ النبوية النصوص ىعل دلعقولو اإلنساف بتقدمي القوؿ: يقاؿ أف السابع:الوجه 
ادلقدمُت للعقوؿ متناقضوف متنازعوف، بل وصل كثَت منهم إىل احلَتة واالضطراب، فطريقتهم ال تفيد إال 

 يف يرجع بل ،أخرى ىعل حجة مذىب ذلا طائفة قوؿ يكن مل ادلعقوؿ يف تنازعوا إذا والناس احلَتة والشك.
 يعارض ما ىعل يعتمد أف حينئذ فامتنع ى،ىو  وال ،فطرهتا يغَت باعتقاد تتغَت مل اليت السليمة الفطر إىل ذلك

 والسنة. الكتاب
 وإمنا دليالً  منو كثَت ليس ت، ويعارضوف بو السمعيات،العقليا من دليالً  الناس يسميو ما أف الوجه الثامن:

  . -ربتمل حقاً وباطالً -ورلملة  -لفظاً ومعٌت–فغايتها أقواؿ مشتبهة  ،دليالً  الظاف يظنو
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 داللتو ليست العقل من ذلا معارض إنو يقاؿ وما ،عليها متفق معلومة داللتو السمع: قيل كذلك كاف وإذا
 اللتود دبا العقالء باتفاؽ معلومة داللتو ما يعارض أف جيوز فال ،كثَت نزاع فيها بل عليها متفقاً  معلومة
 .العقالء بُت فيها متنازع لو ادلعارضة

 وما ،-العقل يعارض مل وإف- فساده يعلم فالعقل العقليات من الشرع عارض ما كل إف الوجه التاسع:
 للو. وقد بسط  بياف ذلك يف غَت موضع فشرع وال عقل ال بو يعارض أف جيوز ال بالعقل فساده علم
 .احلمد

جاء  عية اليت يزعموف أف العقل عارضها شلا ع ل م باالضطرار أف الرسوؿ أف األمور السم الوجه العاشر:
 أف وادعي ذلك يف قدح فمن ،باطالً  يكوف أف امتنع اإلسالـ دين من باالضطرار معلوما كاف وماهبا، 
 .ادلسلمُت دين من بالضرورة الفساد معلـو قولو كاف بو جييء مل الرسوؿ

 وال ،ذماً  وال مدحاً  تقتضي صفة ىو ليس مسعياً  أو عقلياً  الدليل كوف: يقاؿ أف الوجه الحادي عشر:
ولذلك  -العقل أو السمع طريق وىو–الدليل الشرعي  علم بو الذي الطريق يبُت ذلك بل ،فساداً  وال صحة

ال يقابل بالدليل العقلي، وإمنا يقابل بالدليل البدعي وىو ما خالف الشرع. وتلك ادلخالفة تكوف لكوف 
  بو يتكلم بغَت علم، أو لكونو يعارضو بالكذب واجلدؿ.   ادلتكلم

أف معتقد صحة تقدمي العقل على النقل من أجهل الناس وأضلهم بالعقل، فإمنا كاف  الوجه الثاني عشر:
عمدهتم ألفاظ رلملة ومعاين مشتبهة، مث ركبوىا والفوىا تأليفًا طوياًل بنوا بعضو على بعض، وعظموا قوذلم، 

  نفوس من مل يفهمو.   وىولوه يف 
أف غاية ما ينتهي إليو ادلعارضوف للنقل بعقوذلم ىو التأويل والتفويض، وادلتأمل يف  الوجه الثالث عشر:

تأويالهتم للنصوص اليت قدموا عليها عقوذلم جيد أف عامتها شلا ع ل م باالضطرار نقيض ما أرده ادلتكلم هبا. 
وفساد ما انتهوا –وا إىل التفويض الذي يعترب أخبث من سابقو وأدرؾ بعضهم بشاعة تلك التأويالت فلجأ

. وأما الذين انتهوا إىل أف األنبياء أومهوا وخيلوا ما ال حقيقة لو فهؤالء معروفوف -إليو مبسوط يف موضعو
 بالزندقة.
ة ادلعروفة ادلسائل اليت يقاؿ: أنو قد تعارض فيها العقل والسمع ليست من ادلسائل البين عشر: رابعالوجه ال

بصري  العقل، ولكن عامة موارد التعارض ىي من األمور اخلفية ادلشتبهة اليت حيار فيها كثَت من العقالء:  
كمسائل أمساء اهلل وصفاتو وأفعالو، وما بعد ادلوت من الثواب والعقاب واجلنة والنار، والعرش والكرسي، 
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ء عن ربقيق معرفتها دبجرد رأيهم. وذلذا كاف عامة وعامة ذلك من أنباء الغيب اليت تقصر عقوؿ أكثر العقال
اخلائضُت فيها دبجرد رأيهم إما متنازعُت سلتلفُت، وإما حيارى متهوكُت وغالبهم يرى أف إمامو أحذؽ يف 
ذلك منو، وذلذا ذبدىم عند التحقيق مقلدين ألئمتهم فيما يقولوف. فكيف جيوز أف يكوف كل من اشتبو 

يف أنباء الغيب اليت ضل  النيب صلي اهلل عليو وسلم قدـ رأيو على نص الرسوؿ عليو شيء شلا أخرب بو 
فيها عامة من دخل فيها دبجرد رأيو، بدوف االستهداء هبدي اهلل واالستضاءة بنور اهلل الذي أرسل بو رسلو 

أصحابو من وأنزؿ بو كتبو، مع علم كل أحد بقصوره وتقصَته يف ىذا الباب ودبا وقع فيو من أصحابو وغَت 
مل يعارضها قط صري  معقوؿ، فضال عن  االضطراب؟!! وديكن القوؿ أف النصوص الثابتة عن الرسوؿ 

أف يكوف مقدمًا عليها، وإمنا الذي يعارضها شبو وخياالت مبناىا على معاف متشاهبة وألفاظ رلملة، فمىت 
 عقلية. وقع االستفسار والبياف ظهر أف ما عارضها شبو سوفسطائية ال براىُت

 أف يقاؿ: إذا تعارض الشرع والعقل: وجب تقدمي الشرع ألمور:  الوجه الخامس عشر:
ألف العقل مصدؽ للشرع يف كل ما أخرب بو، والشرع مل يصدؽ العقل يف كل ما أخرب بو، وال العلم  -

 بصدقو موقوؼ على كل ما خيرب بو العقل.
ا رفع للنقيضُت وتقدمي العقل شلتنع؛ ألف العقل ألف اجلمع بُت ادلدلولُت مجع بُت النقيضُت، ورفعهم -

، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا قد دؿ على صحة السمع ووجوب قبوؿ ما أخرب بو الرسوؿ 
داللة العقل، وإذا أبطلنا داللة العقل لـز أف ال يكوف دلياًل صحيحاً، وإذا مل كذلك مل جيز اتباعو، 

ل على النقل قدحًا يف العقل بانتفاء لوازمو ومدلولو. وىذا من فضاًل عن تقدديو. فصار تقدمي العق
 باب معارضة دليلهم بنظَت ما قالوه.

أىل العناية بعلم الرسوؿ العادلُت بالقرآف وتفسَت الرسوؿ  أنو قد تواتر تقدمي النقل على العقل من -
وؿ والصحابة والتابعُت صلي اهلل عليو وسلم والصحابة والتابعُت ذلم بإحساف والعادلُت بأخبار الرس

ذلم بإحساف، دبا ال ديكنهم دفعو عن قلوهبم، وأهنم كانوا كلهم متفقُت على ذلك من غَت تواطؤ وال 
تشاعر، كما اتفق أىل اإلسالـ على نقل حروؼ القرآف، ومعلـو أف النقل ادلتواتر يفيد العلم اليقيٍت 

 سواء كاف التواتر لفظيا أو معنوياً.
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 ادلالحدة بو احتج الذي بعينو ىو ،بآرائهم اإلذلية النصوص يمعارض سلكو ما أف :(1)رالوجه السادس عش
 اهلل عن الرسل بو أخربت ما جعلوا حىت ،اآلخر اليـو أمور من عباده بو هللا أخرب ما إنكار يف عليهم الدىرية
 والزكاة اخلمس كالصلوات األعماؿ من بو أمروا ما إىل ذلك نقلوا مث ،علم منو يستفاد ال اآلخر اليـو وعن

 اتفقت اليت الثالثة األصوؿ يف أحلدوا أف إىل هبم األمر فآؿ ،اخلاصة دوف للعامة فجعلوىا واحلج والصياـ
 .الشرائع عليها

 ادلكذبُت فعل من ىو ،عليها ذلك وتقدمي ،الرجاؿ بآراء األنبياء أقواؿ معارضة أف الوجه السابع عشر:
 اذلدى أىل ىم أنزؿ دلا ادلتبعُت أف وبُت كتبو وأنزؿ رسلو أرسل اهلل فإف ؛كفر كل مجاع ىو بل ،للرسل
 .والضالؿ الشقاء أىل ىم ذلك عن وادلعرضُت ،والفالح

 ويبغوهنا اهلل سبيل عن يصدوف أهنم على الكفر أىل من ذمو من ذـ سبحانو اهلل أف الوجه الثامن عشر:
 عن رلرداً  هنياً  الناس هنى فمن ،عنو وأخرب بو أمر شلا رسلو بو اهلل بعث ما ىو اهلل سبيل أف ومعلـو، عوجا
 ،الرسل بو أخربت دبا التصديق عن هناىم إذا فكيف ،اهلل سبيل عن صدىم فقد وطاعتهم اهلل رسل تصديق
 العقل أف زعم من أف ومعلـو الرسل؟ بو أخربت ما على تقدديو جيب وأنو ذلك يناقض العقل أف وبُت

 :أي ،عوجا اهلل سبيل بغى فقد اهلل سبيل ىو وذلك ،الرسل بو جاء ما يناقض باعوات جيب الذي الصري 
 ادلروية السمعية الشرعية السبيل تلك وأف ،احلق عن وميلو ذلك اعوجاج يبُت أف طلب فإنو ؛العوج لو طلب
  .األنبياء سبيل خالف من ابتدعها اليت السبيل ىو ادلستقيم وأف ،مستقيمة ال عوجا األنبياء عن

 الظلمات من الناس لتخرج والبياف باذلدى رسلو أرسل أنو أخرب اهلل أف ادلعلـو من وأن الوجه التاسع عشر:
 يدؿ دبا فيو تكلم الرسوؿ يكوف أف إما: اآلخر واليـو باهلل اإلدياف أمر: فيقاؿ كذلك كاف وإذا ،النور إىل
 أف زعم ومن ،باطل على يدؿ دبا وال حق على ؿيد دبا ال: يتكلم مل أو ،الباطل على يدؿ دبا أو ،احلق على
 الرسوؿ جعل فقد عليو تقدمو جيب الذي ادلعقوؿ صري  عارضو قد والسنة الكتاب من الرسوؿ بو جاء ما

 مل الذي كالساكت جعلو من دبنزلة وجيعلو ،وجو من حيث تكلم خبالؼ احلق بكالمو أضل الذيب شبيهاً 
 .آخر وجو من يهد ومل يضل

 احلكمة أو القرآف ىذا: للرسوؿ قاؿ لو الرجل أف اإلسالـ دين من باالضطرار نعلم إنا شرون:الوجه الع
 قبلنا فلو ،بعقولنا صدقك علمنا إمنا وحنن ،بعقولنا علمنا ما تناقض كثَتة أشياء تضمن قد إلينا بلغتو الذي

                                 
 وىو يف األصل الوجو العشروف. تلخيص اجمللد اخلامس.بداية ( من ىذا الوجو 1د
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 موجب نعتقد فنحن ،صدقك بو علمنا فيما قدحاً  ذلك لكاف ذلك تناقض عقولنا أف مع تقولو ما مجيع
 ىذا مثل يكن مل- علم وال ىدى منو نتلقى ال عنو نعرض وكالمك ،كالمك من ظهر دلا ادلناقضة األقواؿ
 ال أف أحد كل ألمكن ساغ لو ىذا أف يعلم بل ،هبذا منو الرسوؿ يرض ومل ،الرسوؿ بو جاء دبا مؤمنا الرجل
 يف الوساوس يلقي يزاؿ ال والشيطاف كثَتة لشبهاتوا متفاوتة العقوؿ إذ ؛الرسوؿ بو جاء شلا بشيء يؤمن

 وما الرسوؿ بو أخرب ما عامة يناقض ما األشخاص من واحد غَت قلب يف يلقي أف حينئذ فيمكن ،النفوس
 .بو أمر

 فعل شرعو الذي أنزلو من معارضة أف كتابو يف بُت قد وتعاىل سبحانو اهلل أف الوجه الواحد والعشرون:
 وىو إال بقولو والسنة الكتاب نصوص يرد شلن أحداً  ذبد ال أنك ـادلعلو  ومن، لألنبياء ادلعادين الشياطُت
 ذلك كشط أمكنو ولو ،يرد مل احلديث ذلك وأف ،نزلت تكن مل اآلية تلك أف ويود قولو خالف ما يبغض
لك من وكل من أبغض شيئاً من الكتاب والسنة ففيو من عداوة النيب حبسب ذلك، وكذ، لفعلو ادلصحف يف

  .أحبو ففيو من الوالية حبسب ذلك
 ال الذين واألميُت لو، احملرفُتو  ،ا أنزؿ اهللدلالكاسبُت  الكتاب أىل ذـ اهلل فأ الوجه الثاني والعشرون:

 يلووف الذينو  ،اهلل عند من ىو وما اهلل عند من ىو يكتبونو دلا فيقولوف يكذبوف والذين ،أماين إال يعلمونو
 عن يعرضوف الذين يف موجودة األنواع وىذه .الكتاب من ىو وما الكتاب من لتحسبوه بالكتاب ألسنتهم
 طوائف ومنهم ،ألقواذلم ادلخالفة األحاديث يكتموف تارة فإهنم وأىوائهم بآرائهم ويعارضونو اهلل كتاب
 ،بالتأويل حيرفوهنا تارة خيالفوهنا اليت النصوص فإف الفهم عدـ وأما، بدعهم توافق نبوية أحاديث يضعوف
 أف وإما ،أماين إال الكتاب يعلموف ال الذين كاألميُت فيصَتوف ،معانيها وفهم تدبرىا عن يعرضوف وتارة
 أو كتماف من لو بد ال بادلعقوالت وعارضو الكتاب عن أعرض من أف تبُتف .الفاسدة بالتأويالت حيرفوه
 ىلأل ؛ ألهنم مشاهبوفمذموموفوأىلها  مذمومة كلها األمور وىذه ،علم عدـ مع أمية أو ربريف أو كذب
 .الكتاب

 مالحدة من كانوا إف: بعقوذلم رسولو وكالـ اهلل كالـ يعارضوف الذينأف  الوجه الثالث والعشرون:
 هبم األمر يؤوؿ حىت ،اجلمهور مصلحة ألجل ؛أظهرت ما خالؼ أبطنت الرسل إف قالوا والقرامطة الفالسفة

 كل يعلم شلا ذلك وحنو ،العامة دوف للخاصة وإما للعامة إما: احملرمات واستحالؿ الواجبات إسقاط إىل
 والتصوؼ والكالـ الفقو أىل من كانوا وإف .اإلسالـ دين من باالضطرار علم دلا سلالف فاسد أنو مؤمن
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 االحتماؿ إىل الراج  االحتماؿ عن اللفظ صرؼ ىو الذي التأويل من ذلم بد فال ،ذلك يقولوف ال الذين
، ومضموف  يقولوف البد من تأويل الظواىر اليت خالفت آرائهم، وىؤالء قوذلم متناقض؛ فإهنم جوحادلر 

 كالمهم أف ىناؾ من كالـ اهلل ورسولو ما ظاىره الكفر واإلحلاد وىذا ظاىر البطالف.
 يناقضها دبا النبوية اإلذلية النصوص تعارض أف جيوزوف الذين ىؤالء قوؿ حقيقة أف الوجه الرابع والعشرون:

 التصديق يستفاد وال بل ،العلمية ادلسائل من شيء على واحلديث بالقرآف حيتج ال وأف الرجاؿ آراء من
 أخبار والسنة الكتاب يف ورسولو بو اهلل أخرب فيما يكوف أف جاز إذا فإنو ؛ورسولو اهلل أخبار من بشيء

 وال ،العقل مدلوؿ يطابق الذي للحق سولوور  اهلل من بياف غَت من عليها تقدديو وجيب العقل صري  يعارضها
 مسع إذا اإلنساف ألف وذلك ،حالُت من خيلو ال فاإلنساف ،العقل لصري  ادلناقضة األخبار تلك دلعاين

 .خيالفو رأي لو ليس أو ،للنص سلالفا رأيا لو أف يقدر أف فإما: الغيب عن فيو خيرب الذي ورسولو اهلل خطاب
 خرب وألغى معقولو قدـ ادلقدـ ىو معقولو وكاف ورسولو اهلل خرب يناقض ما قوالمع يسميو شلا عنده كاف فإف
 اهلل خرب على عقلو قدـ ورسولو اهلل أخبار من خَت مناقضة عقلو اقتضى من كل حينئذ وكاف ورسولو اهلل

 فائدة ولوورس اهلل خرب من يستفد ومل بل سلربه ثبوت على ورسولو بو اهلل أخرب دبا مستدال يكن ومل ورسولو
 إال اخلطاب عليها يدؿ ال اليت ادلعاين من اللفظ ذلك حيتملو فيما قلبو إتعاب يستفيد أف غايتو بل علمية
  .اللفظ إليها ليصرؼ بعيدة داللة

 ىم ذكروا قد كما- الشرع صحة عرؼ بو الذي األصل ىو العقل كاف إذاأنو  الوجه الخامس والعشرون:
 أف ادلعلـو فمن كذلك كاف فإذا .صحتو على لنا دليل أي ،بو علمنا يف أصل أنو ادلراد أف تقدـ وقد -ذلك
 ؛عكسو جيب وال ،عليو ادلدلوؿ ثبوت الدليل ثبوت من فيلـز ،عليو للمدلوؿ ملزـو وىو ؛طرده جيب الدليل
 اخلالق وتثب ثبوهتا من فيلـز للخالق آيو فإهنا كادلخلوقات وىذا .عليو ادلدلوؿ عدـ الدليل عدـ من يلـز فال
 .وجودىا اخلالق وجود من يلـز وال

 ،ذلك غَت أو كشف أو عقل من عليها النبوية النصوص غَت بتقدمي القوؿ أف: الوجه السادس والعشرون
 أخبار من بشيء يصدؽ وال ،العلمية ادلسائل من شيء على ورسولو اهلل بكالـ يستدؿ ال أف يوجب
 بل ،احلقائق من بشيء معرفة وال ىدى ورسولو اهلل أخبار من ديستفا وال ،بو أخرب الرسوؿ لكوف ؛الرسوؿ
 الفساد معلـو وىو ،واإلحلاد والزندقة والنفاؽ للكفر متضمن وذلك ؛ورسولو باهلل اإلدياف لعدـ مستلـز ذلك

 .العقل صري  يف متناقض فاسد قوؿ نفسو يف أنو كما ،اإلسالـ دين من بالضرورة
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 بو أخرب فيما تصديقو اخللق على أوجب أنو الرسوؿ دين من باالضطرار علمن حنن :الوجه السابع والعشرون
 باالضطرار معلـو ىذا كاف وإذا بو مؤمنا يكن مل كذلك يكن مل من وأنو بو أخربىم ما بثبوت وقطعهم
 .دينو من بالضرورة الفساد معلـو بآرائهم خلربه ادلعارضُت ىؤالء قوؿ كاف

 الرسوؿ بو أخرب ما على رأيهم ويقدموف بالعقل الشرع يعارضوف ينالذ أف :الوجه الثامن والعشرون
 الكالـ ىذا منهم يص  إمنا - الشرع أصل يف القدح للـز عليو قدمناه فلو للشرع أصل العقل إف: ويقولوف

 كذا بو أراد وبأنو الكالـ ىذا قاؿ وبأنو الرسوؿ بنبوة يقروا بأف وذلك ادلعارض بدوف الشرع بصحة أقروا إذا
 تلك بو يعلموف ما اخلرب من الرسوؿ عن معهم يكوف ال ادلقدمات ىذه من واحدة يف الشك فمع وإال

؟! فهؤالء ديتنع أف يستفيدوا من خرب العقل معارضة مع فكيف العقل معارضة بدوف فيها ادلتنازع القضية
 علماً، فكيف يتكلموف يف ادلعارضة؟! الرسوؿ

 السمعيات بعض يف التأويل يوجبوفم أهن وذلك ؛متناقض ىؤالء وؿق: يقاؿ أف :الوجه التاسع والعشرون
 ما وبُت البُت ومعناه الظاىر مفهومو عن فصرفتموه تأويلو، جوزمت ما بُت الفرؽ ما: ذلم فيقاؿ البعض، دوف

 أقررسبوه؟
 عقلي ضويعار  مل وما تأولناه، قاطع عقلي عارضو ما إف: مجهورىم يقولو ما يقولوا أف إما: أمرين بُت فهم
 .أقررناه قاطع
 وأيضا .العقلية ادلعارضات مجيع نفي ديكنكم ال فإف شيء، عن التأويل نفي ديكنكم ال فحينئذ: ذلم فيقاؿ
 .السمعي الدليل دبدلوؿ اجلـز يوجب ال القاطع العقلي ادلعارض فعدـ

: النظار طريق إما: يقافطر  إال معهم يبق مل الشرعية األدلة عن أعرضوا إذا ىم: يقاؿ أف :الوجه الثالثون
ىاتُت  جرب من وكل الكشفية، العبادية الطريقة وىي: الصوفية طريق وإما العقلية، القياسية األدلة وىي

 العباد، رب إال حيصيو ال ما والفساد التناقض من فيو منهما والسنة الكتاب يوافق ماال أف علم الطريقتُت
 كاف وإف وسبييز، عقل نوع لو كاف إف والشك، احلَتة إىل مراأل بو يؤوؿ إمنا إحدامها سلك من كاف وذلذا
 عدـ وىو الشك، ىؤالء فغاية .اخللق أجهل إال هبا يصدؽ ال اليت والطامات الشط  يف دخل جاىالً 

 حاؿ يشبو والثاين اليهود، حاؿ يشبو واألوؿ بالباطل، التصديق وىو الشط  ىؤالء وغاية باحلق، التصديق
 .النصارى
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، بطالف على يدؿ الالـز وبطالف القوؿ، ىذا لواـز بطالف :واحد والثالثونالوجه ال  نعلم بل ادللزـو
 :واإلحلاد الكفر أعظم من القوؿ ىذا لواـز أف دينو من أف االضطرار

 وكتبو ومالئكتو تعاىل اهلل عن بو أخرب فيما يكوف ال  الرسوؿ أف: ومضموهنا وحقيقتها ادلقالة ىذه الـزف
 احلق بو يعرؼ ىدى وال بذلك، علم منو يستفاد فال منَت، كتاب وال ىدى وال علم ال: اآلخر ـووالي ورسلو
 وال النور، إىل الظلمات من أخرجهم وال بيناً  بالغاً  بلغهم وال الناس ىدى قد الرسوؿ يكوف وال الباطل، من

  .احلميد العزيز صراط إىل ىداىم
 وقد باهلل، العلم وبياف باهلل العلم يف والرسل األنبياء من أفضل أولئك اجلهمية النفاة عند يكوف أف والزمو 

 وىكذا صرح كثَت من ادلالحدة والفالسفة والباطنية وغَتىم. سبعُت وابن عريب ابنك هبذا، ىؤالء أئمة صرح
 النحو أو احلساب أو الطب يف الناس خاطب من أف بالضرورة يعلم عاقل كلأف   والثالثون: ثانيالوجه ال 
 بو ذلم بُت نوأ وذكر أمره، وكرب قدره عظم بكالـ األمور، من ذلك غَت أو اذليئة أو واألخالؽ السياسة أو

 بل ادلطلوبات، لتلك معرفة وال ادلعلومات، تلك بياف الكالـ ذلك يف يكن ومل وأفهم، بو وىدى وعلم،
 اجلهل يف مفرطا إما: ىذا كاف -أدؿ العلم غَت على وىي أكمل، احلق نقيض على الكالـ داللة كانت

 اليت الربانية، واحلقائق اإلذلية، رو األم يف تكلم قد كاف إذا فكيف والنذالة، والشيطنة الكذب أو والضاللة
 األناـ، خالق إىل ونسبو كالـ، كل على فضلو بكالـ السامية، ادلقاصد وأعظم العالية، ادلطالب أجل ىي

 يدؿ مل الكالـ وذلك الطغاـ، الكفار الضالؿ اجلهلة شر من وجعلهم باألنعاـ، شبيهاً  خالفو من وجعل
 والعلم احلق نقيض يف ظاىرة داللتو بل القضية، ىذه مثل يف علماً  أفاد وال اإلذلية، األمور يف احلق على

 يف إال ادلتكلم ىذا مثل يكوف فهل اإليقاف، ذوو إليو يرج  الذي والتحقيق التوحيد لضد مفهمة والعرفاف،
 .واإلضالؿ والبهتاف اإلفك غاية يف أو والضالؿ، لاجله غاية

 اذلدى ضمن قد أنو بالضرورة علم وكافر، مسلم من القرآف مسع من كلأف   الوجه الثالث والثالثون:
 أف أخرب بالقرآف، جاء من أف باالضطرار علم فقد كذلك، كاف خالفو، وإذا من دوف اتبعو، دلن والفالح

 دبن فكيف ضااًل، جاىالً  كاف ذلك عن أعرض ومن واىتدى، احلق معل فقد أخباره دبضموف صدؽ من
 عند كاف اآلخر، واليـو اهلل صفات عن القرآف بو أخرب دبا يقل مل من فكل وحينئذ .وناقضو ذلك عارض
 .ذلك؟ بنقيض قاؿ دبن فكيف ضااًل، جاىاًل، بالقرآف جاء من
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 إال يعلم ال ما: أقساـ ثالثة جعلوا ادلعلومات فإهنم يناً،ب تناقضاً  متناقضوف ىؤالء فأالوجه الرابع والثالثون: 
 بالسمع إال تعلم ال اليت ادلعلومات من وجعلوا .منهما بكل يعلم وما بالسمع، إال يعلم ال وما بالعقل،
 القسم ىذا يف حجة السمعي الدليل يكوف أف ينفي ذكروه ما أف ومعلـو .وعدمو وجوده ديكن عما اإلخبار

 .اإلحلاد هناية وىذا األخروية، األمور من فيو للعقل رلاؿ ال ما على بالسمع يستدؿ فال ذأيضا، وحينئ
 من واحد كل إف: يقولوا أف ديكنهم ال بآرائهم والسنة للكتاب ُتادلعارض أف: (1دونثالالثالخامس و  الوجه
 ما يفهم عاقل يقولو ال ىذا فإف بينهما، اجلمع ديكن ال وجو على تناقضا وقد يقيٍت، ىو ادلتعارضُت الدليلُت
 الشرعية السمعية األدلة من ناقضها ما وإف اليقُت، تفيد ال الشرعية األدلة إف: يقولونو ما هناية ولكن يقولو،
 واإلحلاد قوذلم الـز كاف وذلذا .قطعية براىُت أهنا يدعوف اليت ادلبتدعة، أدلتهم من ناقضها دلا ويثبتونو
   .ذلك يناقض ما على واإلقباؿ الرسوؿ، بو جاء عما واإلعراض والنفاؽ،

 يتوقف شلا ليست لو معارضة وأهنا للسمع أصل إهنا يقاؿ اليت العقليات أف: (2دالسادس والثالثون لوجها
 أىل أئمة بذلك اعًتؼ وقد .باطلة أيضاً  ىي بل لو، أصالً  تكوف أف فامتنع عليها، السمع بصحة العلم
   .والفلسفة الكالـ أىل من النظر،

 
ويصدؽ بعد ىذا  وقلع شبهة تقدمي العقل على النقل من جذورىا، يب،وهبذا يتم ادلراد من ىذا التقر  
 قوؿ العالمة ابن القيم:مع شيخ اإلسالـ،  ادلختصر التجواؿ

 واسًتحنا من الصداع مجيعاً   فغدا النقل سادلاً من مناؼ  
 .على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو أمجعُتوسلم وصلى اهلل 

 
  
  
   
 

                                 
 ( ىذا الوجو بسطو ابن تيمية يف بداية اجمللد السادس.1د
 ( ىذا الوجو بسطو ابن تيمية يف اجمللد السابع.2د


