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  منزلة العقل في تلقي أمور الدين

لسالم عىل خري البرش حممد رسول  هللا كام أمر، والصالة وا احلمد
اهللا صىل اهللا عليه وسلم وعىل آله وصحبه وذريته ومن سـار عـىل 

 .األثر
 ... أما بعد

  ؟ ما هو العقل-١

 العقل هو ما أعطاه اهللا لبني آدم يميزهم به عن سائر البهـائم ❁
 .يميزون به احلسن من القبيح

  ؟ ما فائدة العقل-٢

 وقرص النفس ،إلمساك عن القبيح العقل هو ا: قال األصمعي❁
وعمدة القـاري لبـدر  ١/٢٥٠املخصص البن سيده [.وحبسها عىل احلسن

 واألذكيـاء البـن ١/٧٥وإحيـاء علـوم الـدين للغـزايل  ٣/٢٧٠الـدين العينـي 

 ]٩/٢٨٧ وجمموع الفتاوى البن تيمية ١٣اجلوزي 
   Â        Á À      ¿       ¾ ½  Æ Å  Ä Ã﴿: عن أهل النارقال اهللا تعاىلـ 

Ç        ﴾ ]١٠ :امللك[ 
 ومل ، فاهللا تعاىل أنكـر علـيهم أهنـم مل يـستفيدوا مـن عقـوهلم❁

 فاستحقوا أن يكونوا من أصحاب ،يميزوا هبا ما ينفعهم يف اآلخرة
 .النار



 ٣ 

  : ال يتعارض مع النقل الصحيحسليم والعقل ال-٣
 ،ٌع لـه فالنقل أصل والعقل تبـ،بل إن العقل جيب أن يتبع النقل

 .والنقل هو كل ما ثبت من نصوص الكتاب والسنة
 والعقـل الـرصيح ال خيـالف :قال شيخ اإلسالم ابـن تيميـة ❁

  ]١٢/٨١جمموع الفتاوى [ .النقل الصحيح
 إن العقـل الـرصيح مطـابق للـسمع :وقال شـيخ اإلسـالم ❁

 ]٨٧ وخمترص الصواعق املرسلة البن القيم٦/٥٢٥جمموع الفتاوى [. الصحيح
ً العقل ال جيعل حاكام بإطالق:ال اإلمام الشاطبي ق❁  وقد ثبت ،ُ

 بل الواجـب أن يقـدم مـا حقـه ، وهو الرشع،عليه حاكم بإطالق
 ألنه ؛ ويؤخر ما حقه التأخري وهو نظر العقل، وهو الرشع،التقديم

 ألنـه خـالف املعقـول ؛ًال يصح تقديم الناقص حاكام عىل الكامل
 ]٢/٣٢٥االعتصام للشاطبي [.واملنقول

 والعاقل ال يستغنى عن توفيق اهللا لـه يف كـل : قال األصبهاين❁
ً تفضال وكرما من ، فهو يف كل وقت حمتاج إىل توفيق جديد،وقت ً

احلجة يف بيان املحجة [. ونفس العقل بالتوفيق كان،اهللا سبحانه وتعاىل
١/٣١٩ [ 

 إن العقل السليم ال يمكن بحال أن يصطدم أو يتعارض مـع ❁
 ألن ؛ن العقل يشهد للنقل ويؤيـده به النقل الصحيح، بل إما جاء

الذي خلق العقل هو اهللا تعـاىل، وهـو الـذي أرسـل إليـه النقـل، 
ًوجعله متفقا مع العقل، وجعله صاحلا له يف كـل زمـان ومكـان  ؛ً

 أعلم بصنعته وبام يـصلحه،  تعاىلة خالقه وهوَعنَْوألن اإلنسان ص
 ٤ 

ه ولـصالح مـلبـالغ حكمتـه وعًامـا فبرب العبـاد نظضـع َفإذا و
ــنعته ــاىل. ص ــال اهللا تع   Z,   -  .  /  0   1  2] :  ق

 ]١٤:امللك[
 عباده بمنهجه ورشعه، كان من املحال أن  اهللا تعاىلألزموإذا  ❁

ً ضنكا، وإنام األمر كام قـال اهللا ًوا، أو يعيشوا معيشةَقْشَيضلوا أو ي
Â  Á  À  ¿   ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ] : تعاىل

 Ã  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Å  Ä 
  Ð      Ï  ÎZ  ]١٢٤، ١٢٣:طه[ 

 من يضع نظام التشغيل للمصنوعات َىلَْوومعلوم بالرضورة أن أ
 . هو صانعها– وهللا املثل األعىل –

  : تعارض العقل مع النقلأسباب -٤
 فإن ذلك مرجعه ألحد ،نه لو حدث تعارض بني العقل والنقلإ

  :سببني
 :  

، فمـن نقلهـا للنـاس دون  أو املوضـوعةكاألحاديث الـضعيفة
 . من التعارض بني العقل والدليل اخلاطئًمتحيص أحدث حالة

 : 

 عــىل النحــو > رســوله معنــى كــالمومل يــدرك مــراد اهللا وال 
يـث الـصحيحة األحاد كام شكك بعض املسترشقني يف ،الصحيح
  . وحديث ولوغ الكلب يف اإلناء، الذبابةكحديث

 وما أثبته السمع الصحيح مل ينفه : ابن تيميةقال شيخ اإلسالم ❁



 ٥ 

 يتعـارض العقـل الـرصيح  وحينئـذ فـال جيـوز أن،عقل رصيـح
 وإنام يظن تعارضهام مـن غلـط يف مـدلوهلام أو ،يحوالسمع الصح
  ]٧/٣٩قل درء تعارض العقل والن[ .مدلول أحدمها 

 :تقديم النقل على العقلوجوب  -٥
ُ بني ديننـا عـىل العقـل وأمرنـا : إذا قال قائل:قال األصبهاين ❁

 فبأهيام ،أخربنا إذا أتاك أمر من اهللا خيالف عقلك: باتباعه، فنقول له
 بالـذي أعقـل فقـد : فإن قال؟ بالذي تعقل أو بالذي تؤمر؟تأخذ
 آخذ بالـذي جـاء مـن : وإن قال،وترك سبيل اإلسـالم    ،أخطأ

 ] ١/٣٢١احلجة يف بيان املحجة  [.ترك قولهعند اهللا فقد 

  : مع النصالقياس ال يصح -٦
ً كـان قياسـا بـاطال ،عارضـهإن القياس إذا صـادم الـنص و ❁ ً

ًويسمى قياسا إبليسيا  وهلـذا ؛احلق بالباطل ألنه يتضمن معارضة ؛ً
 وبمثل ه وآخرته،دنيا أن أفسد اهللا عليه عقله وكانت عقوبة إبليس

 قال . مصريهثليكون مصريهم مف إىل يوم القيامة أتباعهجرمه جيرم 
ــــــــاىلاهللا  b  a  ]  :تع  ̀ _      ^  ]  \  [

  e  d  cZ  ]ــام ــاىل ،]١٢١: األنع ــال اهللا تع 9  ]  :وق
    E  D  C  B  A  @  ?  >   =  <  ;  :

G  F Z  ]١٥١البن القيم خمترص الصواعق ] [١١٢: األنعام[ 

  : اكتمال الدين-٧
ــــاىل ــــال اهللا تع K   Q  P   O  N  M  L ] :ق

U  T  S  R Z   ]٣: املائدة[ 
 ٦ 

 إذا ،حيوجنا ربنا تعاىل ليشء خارج عـن الـدينفباكتامل الدين مل 
 والدين ،ه املصلحة فيهْجَوَ واحتجنا أن نعرف حكمه و،ٌأمرطرأ لنا 

 .وص الرشعية أو النصع أو اآليات املسموعةَمَهنا معناه الس
 . ال يلغون العقلالسنةأهل  ـ٨

ُوينبغي أن يعلم هنا أنه ليس عدم اعتامدنا عىل العقل يف األمـور 
 بل إن للعقل منزلة كبرية عند أهل ،الغيبية هو إلغاء للعقل بالكلية

 فقد أمجع املسلمون عىل أنه ال تكليف عىل صبي وال جمنون، ،السنة
  .لعقل رفع عنه التكليففمن فقد ا ،لغياب العقل فيهام

اجلنة وبالعقل يبلغ اإلنسان  ،والعقل الزم التباع األمر والنهي
 .أو النار

 غري أنك ال تطمع أن ، العقل ميزان صحيح: قال ابن خلدون❁
وكل مـا وراء  ،وصفة اجلنة والنار ،تزن به حقائق الصفات اإلهلية

 ] ٤٦٠املقدمة البن خلدون [ . فإن ذلك طمع يف حمال،طوره
ـــ اهللا تعــالى جعــل العقــل لتــدبر اآليــات الــسمعية       ٩

  . ال لتدبر األمور الغيبية،والبصرية
 هي ما البصرية واآليات ، هي آيات القرآنالسمعيةواآليات 

 .جعله يف األكوان تدل عىل أن خالقها هو الواحد الرمحن
 وإنـام ، ألن األمور الغيبية ال تدرك بالعقل والـسمع والبـرص❁

 .لوحيتدرك با
 والرشع هو األمور الغيبية واألوامر ،ـ والوحي إنام جاء بالرشع

  .ً بل اجعله تابعا للرشع،ً فال جتعل العقل حاكام عىل الرشع،اإلهلية



 ٧ 

   على العقل هو إلغاء الوحي االعتمادـ معنى ١٠
  :وهذا باطل

ُإن األصل عند أهل السنة يف دينهم هو اتباع الكتاب والسنة - ُ. 
 أساس الدين عىل العقل واملعقول السـتغنى اخللـق  ولو كان❁

 ولبطـل ، وعـن الـرشع، وعن الكتـب، وعن األنبياء،عن الوحي
 وجلاز ، ولكان الدين هو ما تستحسنه العقول،معنى األمر والنهي

 ولكـان ،ً يقبلوا شيئا حتى يعقلوه وهـذا كلـه باطـلَّالللمؤمنني أ
 .اهٌ كل بحسب هو،الغيب هو ما خيرتعه كل إنسان

  . وإنما هو آلة الفهم، العقل ال يثبت تشريعا:الخالصة ❁

  :المخالفين شبهات -١١
 إما أن يقال باجلمع ، عند تعارض النقل والعقل: قال الرازي❁
  . أو بتقديم العقل، أو ببطالهنام،بينهام

 لبطل ، عىل العقل–نا لو قدمنا النقل ـ يف حال التعارض إ :وقال
 فتعني ، وللزم بالتايل بطالن العقل والنقل،العقل وهو أصل النقل

 ]١٩٣أساس التقديس للرازي [. تقديم العقل

   :الرد عليه
 العقل والنقـل يفأن تقديم العقل عىل النقل يتضمن القدح ) ١(

َّ ألن العقل قد صـدق الـرشع؛ًمعا وليس العكس   ومـن رضورة ،َ
  أي أن العقـل قـد آمـن بالـرشع ومـن،تصديقه لـه قبـول خـربه

 فـإذا جـاء الـرشع ،اإليامن التصديق بنـصوص الـرشعرضورات 
 ألنـه إذا ؛ وجب عىل العقـل أن يقبلـه،والوحي بام مل يفهمه العقل

 ، أي نقض اإليـامن بالـرشع؛َّرده يكون قد نقض التصديق بالرشع
 ٨ 


 . 

 قد شهدا بأن النقـل أعلـم مـن  والوحيًوأيضا ألن الرشع) ٢(
 أقـل مـن ،الـوحيعلم ، وأن نسبة علم العقل ومعارفه إىل العقل

 وال ، العباد إىل علـم اهللا تعـاىل ال يشءفنسبة علم ،خردلة إىل جبل
م اجلاهل عىل َدَقُ فكيف ي،علم للعباد إال بام علمهم إياه رب العباد

رشع الذي أتى من عنـد  وكيف يقدم العقل العاجز عىل ال!؟العامل
 

. 
  :الرد عليه

من جحده   عقلإن اهللا تعاىل موجود بالنقل، وإن جحد ذلك -
ً، فكيف يكون عقلهم الفاسد أصال للقبـول بوجـود اهللا من البرش

 فهـل حيتـاج وجـود اهللا تعـاىل إىل الذي أثبتته آيات القرآن؟تعاىل 
 بات عقوهلم له؟إث

ــو- ــق س ــامء اهللا وصــفاته ح ــا أو مل  وإن أس ــا بعقولن اء علمناه
 فال يتوقف إثبات صفات اهللا تعاىل عىل إثبات عقول البرش ؛نعلمها

بـل صـفاته تعـاىل  ، فصفات اهللا ثابتة وإن مل تثبتها عقول البرش،هلا
 .ً يوجد البرش أصالثابتة قبل أن 

 وإن ، من كذبهبوته عقل حق وإن كذب بن> وإن رسول اهللا -
 .كذب كالمه من كذبه


 كان  كالم الرازي كله ومن وهبذا بطل

 .  واحلمد هللا رب العاملنيعىل مذهبه من املعتزلة واملتكلمني



 ٩ 

  : أول من عارض النقلإبليس -١٢
 للـنص وتقـديم ة معارضـة العقـلمؤسس مدرس إبليس هو -

  . عىل النقلالعقل
 فهـو أول مـن ،)إبلـيس(إن تقديم العقل عىل النقل هو سـبيل 

 عنـدما أمـره بالـسجودتعاىل  وذلك أن اهللا ،عارض النقل بالعقل
قولـه  : مهـا عارض أمره بقياس عقيل مركب من ،آلدم

[,  +  *  Z ، 0  1  2]  وقولـه   /  .  -  Z ،نـت  وكا
ــه ــىل مذهب ــه وع ــوقإ (: لدي ــري املخل ــسجد َن خ ني ال ي

 ).منه لألدنى
 إعلـم أن أول شـبهة : حممد بن عبد الكريم الـشهرستاينقال ❁

 ومـصدرها اسـتبداده بـالرأي يف ، شبهة إبليس:ةيف اخلليقوقعت 
  ]١/١٦ امللل والنحل[ .مقابلة النص

  : إبليسأتباع-١٣
 فظفر به ، عارض الوحي بالرأياجلعد بن درهم الذي:  أوهلم-

ى به يف أصل املنرب َّحَضَ ف،أمري العراق خالد القرسي يوم األضحى
 ثـم ،املعتزلـة واملتكلمـنيوه اجلهم بـن صـفوان َعِبَ وت،بعد اخلطبة

 ،العقـل املجـردأتبـاعهم إىل اتبـاع القرامطة والباطنية الذين دعوا 
جـاج واقـتالع ُوقادهم ذلك إىل اخلروج عىل املـسلمني وقتـل احل

 .احلجر األسود من مكانه
 ،ه عـىل هـذا املـذهب الباطـلُفَلَ من كان سفلينظر كل امريء-

 ؟وهل وصفوا يف التاريخ بالديانة أم باخليانة
 ١٠

  ؟ المنحرفة نأخذ دينناالعقول  هذه من أي-١٤
  املنحرفة بتقديم العقل عـىل النقـل،عىل أن أرباب هذه الطريقة

سـفة وفـرق الـشيعة واخلـوارج واملعتزلـة ومن تأثر هبم مـن الفال
العقـل الـذي حتديد  مضطربون يف ، مجيعهموطوائف أهل الكالم

 ،يعارض النقل أشد االضـطراب
وأن خمالفه قد خرج عن رصيح العقل .  

ُمجيعا عندما ت همونحن نصدق بطل كل فرقة منهم عقـل الفرقـة ً
 .قوهلم باطلةاألخرى، فتصبح كل ع

 > بعقل من منكم يوزن كـالم اهللا ورسـوله : قال ابن القيم❁
أعقل أرسطو أم عقل أفالطون أم ابن سـينا أم اجلعـد أم جهـم أم 

 أم فخر الدين الـرازي العالف أم اجلبائي أم برش املرييسالنظام أم 
 ]٩٦،١٧٠خمترص الصواعق [ - وقد هداه اهللا تعاىل ورجع عام كان عليه ـ

  : طريقة أهل البدع-١٥

  حتى جيدوااآليات واألحاديثيبحثوا يف أن طريقة أهل البدع -
 . ولو بتعسف،ما يؤيد رأهيم ويدعم بدعتهم

لـوا اآليـات َّوَ أ،فإن كانـت األدلـة عـىل مـا خيـالف مـذهبهم-
 أو قاموا بـرد األحاديـث ،ًواألحاديث تأويال ال حتتمله النصوص

 وأهنا بذلك الداللة ال تفيد ،حاد أهنا من رواية اآل بزعمالصحيحة
ن عقوهلم املريضة هي القواطع التي جيب إلغاء مـا  وقالوا إ،اليقني

 .خيالفها



 ١١

  :الرد عليهم  ❁

^  _ ̀   ji   h  gf  e  d  c  b  a   ]  :قال اهللا تعاىل
  n  m  l     kZ  ]١: احلجرات[ 

   À  ¿  ¾    ½  ¼    »  º  ¹   ¶  ¸]  :قال اهللا تعـاىلو
  É  È  Ç  ÆÅ  Ä    Ã  Â   ÁZ ] ٥١: النور[ 

!  "         #  $    %  &  '  )  (  ]  :قال اهللا تعاىلو
     8  7    6  5  4  3  2  10  /  .  -   ,  +  *

  9Z  ]٣٦: األحزاب[ 

  : أسوة حسنةإمامكم لقد كان لكم في -١٦

 واملتكلمني بو احلسن األشعري سبيل املعتزلةأفقد ترك اإلمام  -
 ، الـسنة أهـلمن اخللف وسلك سبيل السلف وعىل رأسهم إمـام

اإلبانـة عـن أصـول (َّاإلمام أمحد بن حنبل ودون ذلـك يف كتابـه 
 ).رسالة إىل أهل الثغر(و) مقاالت اإلسالميني(و) لديانةا

  

بعتموه فاتبعوه يف كل  فإن اتأسوة حسنة؟يف إمامكم  فهل لكم -
أخذوا بعض قوله وتـردوا عليـه ذن هو لكم أن تَأمره، وإال فهل أ

 بعضه؟

 ١٢

   عند أهل السنةمصدر تلقي العقيدة
  هو الكتاب والسنة

 فأهل السنة يأخذون عقيدتهم مـن نـصوص الكتـاب     -١
  :والسنة

  :األخذ بالقرآن ❁
 ﴾ فيه وجوب اإليـامن بـام  7 6    5﴿ :قال اهللا تعاىل

قـال اهللا  ، أعلم باهللا مـن اهللا ألنه ال يصف اهللا؛وصف اهللا به نفسه
  ]١٤٠ :البقرة[﴾  º ¹ ¸ ¶﴿: تعاىل
  : وهو:األخذ بالسنة ❁

 ألنه ال يصف اهللا بعد اهللا أعلم ؛>اإليامن بام وصفه به رسوله 
 -  , +﴿ :> الذي قـال اهللا يف حقـه >باهللا من رسول اهللا 

 ]٤-٣ :مالنج[﴾  4  3   2 1 0 / .

ن العقـل هـو     إلفالسفة ومن تبعهم فإنهم يقولون      وأما ا  -٢
 : مصدر التلقي

 .بغري الرجوع إىل الرسول والرسالة 
   .ونرد عليهم

 غـري ، غري عقـل اجلهمـي،بأن عقل املعتزيل غري عقل األشعري
عقل الفيلسوف، فعن أي هذه العقول يأخذ الناس دينهم؟ وكلها 

  .ها األهواءعقول ناقصة ومتناقضة وملؤ



 ١٣

 :والفالسفة طعنوا في أحاديث اآلحاد -٣
َّن احلديث الصحيح حجة بنفسه يف العقائد إوأهل السنة يقولون  ُ

 .غ طاملا ثبت عن رسول اهللا ، وإن كان حديث آحاد،واألحكام

قـي األوامـر مـن خـالقهم وال     تلأن يتقبلـوا  البـشر  عادة   -٤
   : تلقيها من بشر مثلهمايتقبلو

 وبخاصة ،من املعلوم أن البرش ال يثقون يف أقوال برش مثلهم ❁
إذا كان ما خيربون عنه من األمور الغيبية التي ال تـدركها عقـوهلم 

 أو إذا كانت ترشيعات يستحسنون بعضها ،كاجلنة والنار واملالئكة
 .ويرفضون البعض اآلخر الختالف عقوهلم وأهوائهم يف تقديرها

 وإذا أمـر ،أل الغيبيات خالقها وعاملهاأما إذا أخرب عن هذه  ❁
 فهو مالك البـرش ،اخلالق بالترشيعات التي تصلح حياة املخلوقني

 . والعدل واإلحسان،تقان وكل أوامره نابعة من احلكمة واالأل
  ،فإن النفوس تؤمن بتلك األخبار الغيبيـة واألوامـر اإلهليـة ❁

 مـا ال ،ا وتـسكن هلـ، وهتتدي هبـا، وتذعن وختضع هلا،وتثق فيها
  .تفعله ألقوال غريه من املخلوقني

 :نصوص القرآن تيسر على المخلوق معرفة الخالق -٥
 .أما نصوص الفالسفة فإهنا تعرس عىل الناس وتتهمهم باجلهل

إن األســلوب القــرآين يف إثبــات األســامء والــصفات يمتــاز  ❁
 أما طريقة الفالسـفة فهـي ،بالسهولة واليرس والبساطة والوضوح

 وأنت ال تستطيع متييز احلق من خالل ،يئة بالشبهات والشكوكمل
 فيخرج الدارس هلـذا ،هذا الكم اهلائل من الشبهات واملعارضات

 ١٤

 .ًالعلم الفلسفي بالشك واحلرية بدال من اإليامن واليقني
ال جيوز خماصمة أهـل احلـق  « : ومن هنا نص العلامء عىل أنه❁

 ،ن يف ذلك دعوة إىل الباطل أل؛بإلقاء شبهات أهل األهواء عليهم
]  بترصيف٣٥١ رشح الطحاوية[» . وإفساد دين اإلسالم،وتلبيس احلق

 .يقصد بأهل األهواء الفالسفة ومن شاهبهم
  : صفة الرحمة بين األشاعرة وأهل السنة-٦

ًفاألشاعرة مثال ردوا صفة الرمحة بعقوهلم زعام منهم أهنا ال تليق  ً
 .ينة الضعف والعجز ألن الرمحة عندهم قر؛باهللا

 ،ـ وأهل السنة يثبتون صفة الرمحة التـي أثبتهـا اهللا تعـاىل لنفـسه
﴾ ~ { |  }﴿: أل قال اهللا ،غوأثبتها له رسول اهللا 

 ، ويـرحم مـن يـشاء،فهو الذي يرحم كل من سـواه] ٥٨ :الكهف[
 ولـيس يف ،وفي هذا غاية الكمال والقـدرة     ويعذب من يشاء 

َّ فكيف يتب،ًهذا ضعف أبدا  ؟ٌع أحد هذه العقول املريضةَ
قـال اهللا  ،ن رمحة اهللا غري رمحة املخلوقنيإُـ وأهل السنة يقولون 

4       2 1﴿: تعاىل  ]١١ :الشورى[﴾   7 6    5  3
أصل الفلسفة عند أصـحابها هـو التـشبه باإللـه علـى        ـ ٧

  :قدر الطاقة
 ،والفالسفة جيعلون هذا غاية احلكمـة وهنايـة الكـامل اإلنـساين

ختلقوا بـأخالق  « :من قولهغ ويؤيدون هذا بام ينسبونه للرسول 
 » اهللا 

 أمـا الروايـة فلـيس هلـذا ،باطل روايـة ودرايـة    وهذا احلديث 
 وأمـا الدرايـة فـإن صـفات اهللا ال ،احلديث أصل يف كتـب الـسنة

 .ًتسمى أخالقا



 ١٥

ثم إن بعـض الـصفات ال جيـوز االتـصاف هبـا كـاجلربوت  ❁
  .والعظمة والكربياء

 وهم ،ًوأيضا كيف يدعو الفالسفة إىل التشبه بصفات الباري ❁
الذين جيتهدون كل االجتهاد يف نفي صفاته تعاىل عنـه بـزعم أهنـا 

  ؟ أليس يف هذا تناقض،تشبه صفات املخلوقني

 : اتفاق أهل السنة واختالف أهل البدعة-٨

 لـذلك هـم ، أهل السنة يتلقـون ديـنهم مـن مـصدر واحـد❁
 .جمتمعون عليه

 لذلك خيتلفون ، وأهل البدعة يتلقون دينهم من مصادر شتى❁
 .باختالفها

وت  أما أهـل الفلـسفة فـإن مـصادرهم تتفـاوت بقـدر تفـا❁
ــذلك هــم خيتلفــون ؛، وتتعــدد بقــدر تعــدد أهــوائهمعقــوهلم  ل

 .ً وال يتفقون عىل يشء أبدا،ويتناقضون
، ولًر الناس انتقاال من قول إىل ق إن أصحاب علم الكالم أكث❁

 وجيزمون بنقيضه وتكفري قائله ، جيزمون بالقول يف موضعوتراهم
 .هم بقوهلميقينعدم عىل وهذا دليل  ،يف موضع آخر

 ، النـزاع واالخـتالفن أصـحاب علـم الكـالم كثـريوولذا فـإ
ًوالفالسفة أكثر منهم اختالفا ونزاعا ً. 

ًـ وبسبب كثرة تناقضهم واختالفهم تراهم يكفر بعضهم بعضا ِّ، 
 . بخالف أهل السنة،ربأ بعضهم من بعضويت

 ١٦

ــن  أمــا أهــل الــسنة  ❁ ــم ع ــون علمه ــذين يتلق المــصادر ال
 ؛ً، فإن منهجهم يصدق بعضه بعضا)ُالكتاب والسنة (المعصومة

 ونصوص الكتاب والـسنة يـصدق بعـضها ،ألن مصدره معصوم
 .ُ وفروعها ترشح أصوهلا وتفصلها، فأصوهلا تؤيد بعضها،ًبعضا
 وليس ،ًأهل السنة ال يكفر بعضهم بعضا « :ينيقال االسفار  ❁

 فهـم إذن أهـل اجلامعـة ،بينهم خالف يوجـب التـربي والتكفـري
 g﴿ :قال اهللا تعاىل ، واهللا تعاىل حيفظ احلق وأهله،القائمون باحلق

h i kj l  m  ﴾ ]فــال يقعــون يف تنــاقض  ،]٩ :احلجــر
 بعـضهم  وليس فريق من فرق املخالفني إال وفيهم تكفـري،وتنابذ

ــبعض ــاخلوارج،ل ــض ك ــن بع ــضهم م ــربي بع ــروافض ، وت  وال
 حتى إذا ما اجتمع سبعة منهم يف جملس واحـد افرتقـوا ،والقدرية

 وكانوا بمنزلة اليهـود والنـصارى حـني ،ًعن تكفري بعضهم بعضا
ًكفر بعضهم بعضا َ َّ  % $ # " !﴿ : قال اهللا تعـاىل،َ

ـــرة[ ﴾  , + * (  ) ' & ـــال اهللا ] ١١٣ :البق وق
 »] ٨٢ :النساء[ ﴾  O   P     Q   R S  T U  V W X﴿ :عاىلت
وقاله عبد [  ، ]١٨٦التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني [

 ]رقِرق بني الفَالفالقاهر البغدادي يف 



 ١٧

  عرفنا ربنا بالوحي ال بالعقل

 .ـ فإن اهللا تعالى من الغيب١



 

 لذلك كل ما يتعلق باهللا تعاىل مـن أخبـار كأسـامئه و صـفاته ❁
 . ال جيوز أن نتجاوز فيها الوحي،توقيفيةكلها جيب أن تكون 

 ]٣٦ :اإلرساء[﴾  Á Â Ã Ä Å Æ Ç ﴿:قال اهللا تعاىل
﴾   Ï Ð Ñ Ò Ó Ô     Õ ﴿: يــذم الكفــارقــال اهللا تعــاىل

 ]١٦٩ :البقرة[

  . ال بتدبر ذاته،ـ وإن اهللا تعالى أمر بتدبر كتابه٢

 ومـن تـدبر ذات الـرمحن كـان ،فمن تدبر القرآن زاد يف اإليامن
َ ألنه كلف العقل ما ال يطيق؛نصيبه اخلذالن َّ  ، ألن العقل خملـوق؛َ

 ؟ فكيف يطلب من املخلوق أن حييط بخالقه،واهللا تعاىل خالقه
ــ  ا أعطينــا العقــل إلقامــة العبوديــة ال إلدراك  وإنمـــ

 ]١/٣١٩هاين باحلجة يف بيان املحجة لألص[.الربوبية

 ١٨

وجوب التسليم لحكم اهللا تعالى وحكم         
 :> رسوله

³ ² ±     °  ¯ ® ¬﴿ :قـال اهللا تعـاىل 

´ µ   ¶ ¸ ¹     º » ¼ ½  ¾ ¿ 

À  ﴾] ٦٥ :النساء [ 
اإليـامن يف الـرس ال يـستحقون اسـم: يعني: قال القاسمي ، 

ًحتى جيعلوك حكام، فيام اختلف بينهم مـن أمـور ثـم ال جيـدوا يف 
 ويـذعنوا حلكمـك ،ًقلوهبم ضيقا مما حكمت به وينقـادوا ألمـرك

ًتسليام تاما بظـاهرهم وبـاطنهم مـن غـري ممانعـة وال مدافعـة وال  ً
 ]٥/٢٧٣حماسن التأويل  [.منازعة
يؤمن من مل حيكمـه يف  وأقسم سبحانه بأنه ال: قال ابن القيم 

 ثم يـرىض بحكمـه وال جيـد يف نفـسه ،كل ما تنازع فيه هو وغريه
 .ً وينقاد له انقيادا،ً ثم يسلم له تسليام،ًحرجا مما حكم به

فاهللا تعاىل علق سعادة الدارين بمتابعته : وقال ابن القيم <، 
 .وجعل شقاوة الدارين يف خمالفته

¯   °]  :قال اهللا تعاىل   ®  ¬    µ   ́ ³  ²  ±      
  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶Z ] ٦٥: النساء [ 

 يف مجيع مـا > م رسولهَّكَحُبأننا ال نؤمن حتى ن اهللا تعاىل أقسم
فال يبقى فيها حرج من  > وحتى تتسع صدورنا حلكمه ،شجر بيننا



 ١٩

 وال ٍبعقـلٍبال معارضة ً تسليام >  ونسلم حلكمه، أمره تعاىلاتباع
 . برأي
  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁZ]  : قــــال اهللا تعــــاىل❁

 ]١٠: الشورى[

 ،أن حكم ما تنازعنا فيه مـردود إىل اهللا وحـدهاهللا تعاىل أخرب  -
 أحـد َمَّدَ، فلـو قـ>  يف كتابه وعىل لسان رسـوله،فهو احلاكم فيه

ًحمكام ل مل يكن ،حكم العقل عىل حكمه تعاىل ِ َ  .كتابهُ

1  2  3  4      5  6  7  8  9    :  ]  :قـال اهللا تعــاىل ❁
  ?  >  =  <;Z ]٣: األعراف [ 

 .عن خمالفته تعاىل باتباع الوحي املنزل وهنى  اهللاأمر
أخرب سبحانه أن كتابه هدى وشفاء وبينة ورمحة ونور ومفصل و

 فلو كان يف العقل ما يعارضه وجيب تقديمه ،وبرهان وحجة وبيان
 بـل كانـت هـذه الـصفات ،ء من ذلك مل يكن فيه يش،عىل القرآن

 .] بترصف١٠٢خمترص الصواعق املرسلة [. للعقل دونه
يعني مل يكن القرآن هدى وشفاء وبينة ورمحة ونـور ومفـصل  -

، بل كان العقل أحق هبذا من القـرآن وهـذا وبرهان وحجة وبيان
  .باطل
قال اهللا تعـاىل: ﴿! "        # $   % & ' ( ) 

 ]٣٦ :األحزاب[ ﴾ 0 / . -  , + *
 ٢٠

 ،>ـ فقطع سبحانه وتعاىل التخيري بعد أمره تعاىل وأمر رسوله 
 .>ًفليس ملؤمن أن خيتار شيئا بعد أمر اهللا وأمر رسوله 

ــال العلــامء  ، وعلــى الرســول الــبالغ،مــن اهللا الرســالة :ـــ ق
 .وعلينا التسليم

 َذاق«  : >قال رسول اهللا َطعم َ ْ ِاإليامن َ َ ِ ْمن ْ َريض َ
ِ  َربا ِباهللاَِّ َ

ِوباإلسالم َ ْ ِ ْ ِ ًدينا َ ٍوبمحمد ِ َّ َُ ًرسوال>  َِ ُ  ]٣٤صحيح مسلم  [» .َ

ًـ والرضا باهللا ربا هو الرضا بقضائه وقدره ، وأمره وهنيه ، ال 
ًيستثنى من ذلك شيئا ، وال يظن أن اخلري يف خالف قدر اهللا ، بل 

ختياره ٌيرىض ويسلم عن قناعة تامة ، ويوقن أن قضاء اهللا خري من ا
 .لنفسه يف مجيع أحواله 

، ويـسلم لـذلك > ـ وال يكون يف نفسه حرج مما قىض رسوله 
 عليه ، أو اعتراض بالقضاء أو عدم الرضا  ال يتنقصه تسليما تاما 

 منه ، أو قوله ملاذا يصيبني هـذا كان أولىظن أن غري هذا القضاء 
 .القضاء بمفردي من دون الناس 

 ؟ ولكن سل ماذا شرع؟ شرعال تسل لماذا :ـ وقالوا
وهـو يعلـم مـن       ،ٌ ورشعه لطف كله،ـ فاهللا تعاىل هو الذي رشع

فيجـب أن   ، فهو سبحانه اللطيف اخلبري،خلق ويعلم ما يـنفعهم    
 .ى وإن خفيت عنا احلكمة حت،نتلقى أوامره بالقبول والمحبة



 ٢١

  :معرفة علة الحكم ال تلزم لإليمان بالحكم

 أو ألنه ،نه يستفيد من طاعة الطائعني مل يرشع الرشع أل أل ـ اهللا
 بل رشع الرشع لكي يسعد الناس يف ،يترضر من معصية العاصني

 فهـو الـذي ، وهو تعاىل غني عنهم وعن طاعاهتم،الدنيا واآلخرة
 . وهو أعلم بام يصلحهم،خلقهم

 وقـد ال تظهـر يف ،ـ وقد تظهر احلكمة يف بعـض أوامـر الـرشع
 .البعض اآلخر

برش القـارصة قـد تـدرك تلـك احلكمـة وقـد ال ـ ألن عقول ال
 .تدركها

ـ وليس معنى عدم إدراك احلكمة يف التـرشيع أن احلكمـة غـري 
 وإن ، بل هللا تعاىل احلكمة البالغة يف كل أوامـره وقـضائه،موجودة

 .كنا ال نفهمها كلها

ــشريعات     ــي التـ ــة فـ ــة الحكمـ ــل ومعرفـ ــشترط عقـ ال يـ
  :اإللهية حتى نؤمن بها

فنحن إذا تدبرنا عامة ما جاء يف ديننا من ذكر  :اينقال األصبه ❁
صفات اهللا تعاىل، وسائر الغيبيات التي أمرنـا اهللا أن نعتقـدها مـن 

 ، وصفة اجلنة والنـار، والرصاط، وامليزان، واحلوض،عذاب القرب
 ٢٢

 ولكـن ال نـستطيع أن نـدرك ،فهذه أمور ورد األمر بـاإليامن هبـا
ًئا مـن أمـور الـدين وعقلنـاه  فـإذا سـمعنا شـي،حقائقها بعقولنـا

 وما مل يمكننا إدراكـه ، ومنه التوفيق، فلله احلمد والشكر،وفهمناه
قـال اهللا ، وفهمه ومل تبلغه عقولنا آمنـا بـه وصـدقناه وإن مل نعقلـه

ــاىل À Á Ã﴿ :تع Â Ä Å Æ Ç È  É Ê Ë 

Ì Í Î﴾] جاء مثله  و١/٣٢١احلجة يف بيان املحجة  []٨٥ :اإلرساء

 والتدمرية لـشيخ اإلسـالم ابـن تيميـة ٣٠٨همية لإلمام الدارمي الرد عىل اجليف 

 وخمتــرص الــصواعق املرســلة ٢/١١٧ ومفتــاح دار الــسعادة البــن القــيم ١٤٦

 ]١/١٧للموصيل 

  :ومثال التشريع الذي ندرك بعض حكمته

  :تشريع الزكاة
ــاىل ــال اهللا تع    ﴾ j k l m n o p﴿ :ق

 ] ١٠٣ :التوبة[

 .من البخل والشح  المزكيتزكية لنفسـ فالصدقة 

 . وهي نامء للامل، بإخراج حق اهللا تعاىل فيهوتزكية المالـ 

 . من احلقد واحلسد للغنيوتزكية لنفس الفقيرـ 

 من اجلرائم الناشئة عن الفجوة املالية بني وتزكية للمجتمعـ 
 .األغنياء والفقراء



 ٢٣

  :تشريع غض البصر

قال اهللا تعاىلو: ﴿N O  P Q R S 

U T  V W Y X﴾] ٣٠ :النور [ 
 مـن الوقـوع يف لقلـب المـسلم   وأطهر فغض البصر أزكـى   ـ 

 وما يتبع ذلك مـن التعلـق ،الشهوات وعشق ما ال يستطيع بلوغه
 .الشديد بغري اهللا تعاىل

فالبد أن نـؤمن ،وأما إذا جهلنا احلكمة من أحد الترشيعات 
 ولكننــا ال ،أن هنــاك حكمــة أو جمموعــة حكــم يف هــذا التــرشيع

ً فإن اهللا تعاىل منزه أن يرشع شيئا عبثا،ندركها بعقولنا القارصة  أو ،ً
ً أو سدى،ًلعبا ُ. 

ـــ  ــم   ـ ــي لـــم نعلـ فـــال ينبغـــي أن نعـــارض التـــشريعات التـ
 .حكمتها برأي أو هوى

 ﴾º    » ¼ ½  ¾ ¿ À ¹﴿ :قال اهللا تعاىل
 ] ٥٠ :القصص[

فمـن أعـرض عـن الهـدى فالبـد أن يقـع فـي اتبـاع                 ـ 
 .الهوى

  K L M N O﴿ :أن نصدق بقوله تعاىلـ وجيب 

P Q R S T U ﴾] ٣ :املائدة[ 

  
وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وأصحابه 

ًوأزواجه وذريته وآل بيته وسلم تسليام كثريا ً 
 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 

 ٢٤

  الفهرس
 ٢.......منزلة العقل يف تلقي أمور الدين

 ٢.................؟ ما هو العقل-١
 ٢............... ما فائدة العقل؟-٢
  ال يتعارض مع سليمال والعقل -٣

 ٣....................النقل الصحيح
 ٤ أسباب تعارض العقل مع النقل-٤
 ٥. وجوب تقديم النقل عىل العقل-٥
القياس مع النص-٦  ٥......  ال يصح 
 ٥................... اكتامل الدين-٧
 ٦...... ـ أهل السنة ال يلغون العقل٨
 تعاىل جعل العقل لتدبر اآليات السمعية اهللاـ ٩

 ٦......البرصية، ال لتدبر األمور الغيبيةو

ـ معنى االعتامد عىل العقل هو إلغاء ١٠
 ٧...............وهذا باطل الوحي

 ٧............ شبهات املخالفني- ١١
 ٩.. إبليس أول من عارض النقل- ١٢
 ٩..................أتباع إبليس- ١٣
 ١٠ من أي هذه العقول املنحرفة نأخذ ديننا- ١٤

 ١٠............. طريقة أهل البدع- ١٥
 ١١ حسنة لقد كان لكم يف إمامكم أسوة- ١٦

هو   عند أهل السنةمصدر تلقي العقيدة
 ١٢....................... ُالكتاب والسنة

 فأهل السنة يأخذون عقيدهتم من -١
 ١٢........نصوص الكتاب والسنة

 وأما الفالسفة ومن تبعهم فإهنم يقولون - ٢
 ١٢....... .أن العقل هو مصدر التلقي

 ١٣.. والفالسفة طعنوا يف أحاديث اآلحاد- ٣

ألوامر من خالقهم تلقي اأن يتقبلوا البرش عادة  -٤

 ١٣.......... وال يتقبلون تلقيها من برش مثلهم

 نصوص القرآن تيرس عىل املخلوق -٥
 ١٣...................معرفة اخلالق

 ١٤. صفة الرمحة بني األشاعرة وأهل السنة- ٦

  ـ أصل الفلسفة عند أصحاهبا هو٧
 ١٤...... التشبه باإلله عىل قدر الطاقة

 ١٥ اتفاق أهل السنة واختالف أهل البدعة- ٨

 ١٧.......... الوحي ال بالعقلعرفنا ربنا ب
 ١٧.......... ـ فإن اهللا تعاىل من الغيب١
 ١٧ـ وإن اهللا تعاىل أمر بتدبر كتابه، ال بتدبر ذاته٢

  وجوب التسليم حلكم اهللا تعاىل وحكم 
 ١٨............................... >رسوله 

 ٢١ علة احلكم ال تلزم لإليامن باحلكممعرفة
 ٢٢......................ترشيع الزكاة

 ٢٣.................ترشيع غض البرص


