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 الملخص:

إن سلف األمة اإلسالمية من الصحابة رضوان هللا عليهم لم يعرف إشكالية العالقة بين العقل والنقل العتبارات كثيرة أهمها 

كما  ،ريمفي التعامل مع متشابه القرآن الك هج التفويضمن عتمادهموال ،عارفمهيمنة صورة التكامل التي يحددها الوحي بين ال

بعد مرحلة الترجمة وإلى السجال والمناظرات لعدم وجود تلك التحديات الفكرية التي تِرد على العقيدة.  حينها م تدع الحاجةل

لتبدأ مشكلة  حي من خاللهاأعادوا قراءة نصوص الو ونظرة وجودية فلسفيةمنظومة معرفية ب مجموعة من الفالسفة ظهر

 لعقلية والفلسفية بالبزوغ.العالقة بين الوحي ومناهجهم ا

القواعد الكلية التي تفرعت عنها مجموعة من المسائل والجزئيات في مختلف  عقل والنقل اقتضت صياغةإن طبيعة العالقة بين ال

بناء المعارف وفق مقدماتها وذلك من أجل  ،علم الكالم بشكل خاصو القول الفلسفي وفي مجال عام،المجاالت المعرفية بشكل 

 قسمالذي ي الفالسفة قانونهم الكلي محافظة على النسق الذي يحكم بناء العلوم اإلسالمية. وعلى هذا االعتبار صاغالو فيةالفلس

وهو مبني على أن ظواهر النصوص موجهة للجمهور  مراتب الخطاب اإللهي وفق ما ينسجم ومستوى إدراك المخاطبين

كل : تعتبر : األولىوفق صيغ متعددة التعارضفيها الحاالت التي يتوهم  بينيرجح عند المتكلمين فهو الكلي  أما القانون والعامة،

  األصل فيها هو الوحي. الثالثة:و ،األصل فيها هو العقل والثانية: بذاته،من العقل والنقل أصل 

المعاصر الزال يتخبط  اإلسالميبل إن النتاج الفكري  ةوالفلسفة اإلسالمي تاريخ الفكرإن ثنائية العقل والنقل إشكالية مركزية في 

الغربية المعاصرة لهذه اإلشكالية في  كما أن بعض القراءات التي تطورت اليوم إلى العالقة بين العلم والوحي.شكالية اإل في هذه

اعرة التي قام بها فرانك جريفيل بعنوان ابن تيمية وخصومه األش كتلك ،والمعرفيةإلسالمي لتغص باألخطاء العلمية التراث ا

   لشبه واالختالف والحلقة المفرغة.حول العقل والوحي: أوجه ا

 

 الكلي  القانون  ،الفرع ،األصل ،العقل ،الوحي :الكلمات المفتاحية
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Efforts of motakalimin in the development of macro-law 

 

Summary: 

The nature of the relationship between reason and transmission necessitated the 

formulation of a set of holistic rules that branched out from a group of issues and parts in various 

fields of knowledge in general and in the field of theology and jurisprudence in particular, in 

order to overcome the problems that arise in those fields of knowledge, and to preserve the 

pattern Which governs building Islamic sciences according to an integrative vision. It is on this 

consideration that Islamic scholars formulated their total law that defines the relationship 

between reason and transmission, and it is a law that prevails between situations in which the 

contradiction between revelation and reason is fancied in different formulas: the formula of the 

philosophers which is based on the phenomena of texts directed to the public and the general 

public. As for the version of the speakers, there are two aspects: the principale in the first one is 

the mind and in the second is the revelation   .  

 

Keywords: Total law,The mind, Branch, the origin, Revelation 

 

 

 تمهيد:  

ووفقها توزعت  ،لمسلمينالمتكلمين والفالسفة ا رإن قضية العقل والنقل والعالقة بينهما من أخطر القضايا التي شغلت فك

 زاوية القيميةالفمن  ،وقد استهدف علماء اإلسالم معالجتها من زوايا متعددة ،واختلفت األقوال واضطربت ائفوالطالمذاهب و

وأما من  من الزاوية الفلسفية عرفت بإشكالية "البرهان والبيان"و ،العقليين والشرعيين"لتقبيح "واعرفت بإشكالية التحسين 

من الزاوية ها الشاطبي وقد تناول. الزاوية الكالمية فقد عرفت بإشكالية "القانون الكلي" خاصة عند المتكلمين المتأخرين

 .في كتابه االعتصام األصولية والكالمية

المسةةائل والجزئيةةات فةةي القواعةةد الكليةةة التةةي تفرعةةت عنهةةا مجموعةةة مةةن  عقةةل والنقةةل اقتضةةت صةةياغةة بةةين الإن طبيعةة العالقةة 

ومحافظةة علةى النسةق الةذي يحكةم بنةاء  ،تجاوزا لإلشكاالت التي تطةر  فةي المجةال لكالمي وأخرى في الدرس الفلسفيالدرس ا

ومةا صةاحبه مةن - المعاصةر شةهده العةالم اإلسةالميالذي لسفي الغربي ومع االجتيا  الف علوم اإلسالمية وفق رؤية تكاملية. هذاال

تفاقمةت هةذه اإلشةكالية وصةارت العالقةة أكثةر  -اإلسالميفي المحيط والوسط  سائدةال تناقضات فكرية مختلفة عن طبيعة األسئلة

 تعقيدا من ذي قبل.



 

 
 

 

 

 

 :الموضوعأهمية 

 العالقةة بةين العقةل والنقةةل إشةةكاليةيةتلم  مركزيةة لالحاضةر  الةةزمن ده إلةى حةدوراإلسةةالمي وتطةو رالنةاظر فةي تةاريخ الفكةإن  

المعرفةة العقليةة  رالعنايةة بةأبرز مصةاد مزيةدا مةن كما أن االهتمام الكبير اليةوم بنظريةة المعرفةة ليفةرض ،الجواب عنها راهنيةو

ابن تيمية وخصةومه األشةاعرة حةول العقةل لموضوع بعنوان اوقد لفت نظري مقال في  ،مجاالتها والعالقة بينها ديدحوت ،والنقلية

مركةز نهةوض للبحةوث والدراسةات  ،ترجمةة عمةرو بسةيوني- يفيلوالوحي: أوجه الشبه واالختالف والحلقة المفرغة لفرانك جر

ن نةص الغزالةي "القةانون الكلةي فةي التأويةل" هةو أول نةص أ» :دعوى كقولةهالةغير أنه لم يكن دقيقةا فةي مجموعةة مةن  -م0202

اللةذين يسةتخدمهما  علةى تطةوير المصةطلحين المتعارضةين "العقةل والنقةل"رض هةذين المصةطلحين، وسةيعمل بةالطبع عربي يع

، وإنمةا فخةر الةدين الةرازي هةو  -أي العقل أصل الوحي –الغزالي ال يستخدم هذه العبارة »كقوله  ، أو«الرازي وابن تيمية كثيرا

 سردها .يضيق بالمقام  غير أن رفيةخطاء المعاألوغيرها من « الوحيد الذي يستخدمها

بةين العقةل  إشةكالية العالقةةمعةالجتهم  االستفادة من منهج العلماء فةي هو إمكانية موضوعاهنية هذا التظهر ر ومن الجوانب التي 

نظرا لهيمنة العالقة بين "العلم والوحي"  ة معاصرة شبيهة بها وهيفي تناول إشكالي واستثماره ،وصياغتهم للقانون الكلي والنقل

 وهذا األمر متا  وفق صيغة القانون الكلي العامة. ،لعلوم البحثة ومناهجها التجريبيةا

الصايغة التاي  وماا ؟ التاي تواوم ماال هالهاا القااوو  الكلاي متاد المتكلمايال ؟ وماا المااحا ة للقااوو  الكلايالصيغة الفلسفي فما

   بتيت؟استقا مليها وملى أي أساس 

 هذه الومقة:المتهج المعتمد في 

ه مةنهج معةين إلنجةاز هةذ ، كةان مةن الضةروري السةير علةى خطةواتةالعلمي هج دور كبير في بناء وإحكام الورقاتلما كان للمن 

يجمةع بةين المةنهج التةاريخي الوصةفي للوقةوف علةى  ع منهج مركباتببا سنحاول بحول هللا مقاربة هذا الموضوعولذلك  ،المقالة

فةي وذلةك  الكلةي عليهةا القةانون رالصيغة التي اسةتقن للمقابلة بين مقارال ستعانة بالمنهجاالثم  ،لكليالقانون ا رل تطوحاربعض م

   المطالب التالية:

 إشكالية العق  والتق  في التااث اإلساميالمولب األول: وشأة _

 معالم القاوو  الكلي متد الفاسفةالمولب الثاوي: _

 أوال: القاوو  الكلي متد الغزالي: متد المتكلميالصيغ القاوو  الكلي  الثالث: المولب_

 ثاويا: القاوو  الكلي متد الاازي                                                            

 القاوو  الكلي متد ابال تيميةثالثا:                                                             

 تتائج:ال_ 

 

 قة البحثية:أهداف الوم

  إن هذه الورقات تسعى إلى تتبع جذور الخالف الفكري وراء ظهور إشكالية العالقة بين العقل والنقل التي تطةورت فةي

 مراحل نضج الفكر اإلسالمي بشكل عام والفكر الكالمي بشكل خاص. 



 

 
 

 

 

 .الكشف عن األصل الذي بني عليه القانون الكلي عند الفالسفة 

  النقل.لجة إشكالية العالقة بين العقل والمتكلمون للقانون الكلي لمعابيان الصيغ التي طورها 

 وملء الحلقة المفرغة المزعومة فيه. ،محاولة إبراز النسق المنهجي للقانون الكلي في صيغته الكالمية 

 المولب األول: وشأة إشكالية العق  والتق  في التااث اإلسامي

 لةم يعةرف إشةكالية العالقةة بةين العقةل والنقةل العتبةارات كثيةرة أهمهةا ان هللا علةيهماإلسالمية من الصحابة رضةو األمة إن سلف

متشةابه القةرآن  التعامةل مةعهجهم فةي امنة نوأل ،لقربهم من زمن التنزيل ي على معارفهمهيمنة صورة التكامل التي يحددها الوح

ى التةزام الصةمت الداعيةة إلة -السةاال عنةه بدعةة""أمروها كما جاءت" "الكيف مجهةول و- األئمةا عبارات تلخصه كانت الكريم

ولةم تةدع الحاجةة إلةى السةجال والمنةاظرات  ،فلم يكن الجدل قد تفشى بعةد ،إلى هللا عز وجل بها وتفويض العلم ،وعدم الكالم فيها

 ،بحةث مسةائل عقديةة بدأت بعةض العقةول فةي خر القرن األوليدة. فلما كان آد على العقلعدم وجود تلك التحديات الفكرية التي ترِ 

أو تةردد  ،كأحداث القتل المتعلةل فيهةا بالقةدر مةن قبةل األمةويين ،المجتمع اإلسالميفي جري لقدر واإليمان انطالقا مما يكمسألة ا

إال أنهةا مسةائل وبحةوث مرتبطةة  ،له منحصرا في معرفة هللا فقةطالقول في مسألة اإليمان بين التشدد والتساهل فيه إلى درجة جع  

تعةود فةي األصةل إلةى فهةم  وهةي ،دون غيرهةا مةن المسةائل اانب العملي من حياة المسلمين، وهذا ما يفسر سبق الخوض فيهبالج

وقةةد انتبةةه  ،معةةين للكتةةاب والسةةنة وإلةةى تفاعةةل العقةةل المسةةلم معهةةا سةةواء بةةااللتزام الكامةةل بظةةاهر الةةنص أو النةةزوع إلةةى تأويلةةه

وظهةور  ،لمةوروثانتشةار المعقةول اوبعد   .1«المرحلة كانت في بدايتها غير نضيجة في هذه هذه المقاالتأن »الشهرستاني إلى 

بل أصحاب النزعة العقلية من من قِ  كت عنهالكالم فيما س   اقتضت الضرورة به الملل والنحل األخرى مما ال قبل لألوائلتحديات 

، والمفرقةون بةين لتمييةز والنظةر واالسةتنباط والحجةجاإنهم أرباب الكالم وأصحاب الجةدل و: »لطيالم عنهم يقول الذين المعتزلة

إنهم أول من ظهر مةن الفةرا اإلسةالمية فةي : »ويقول عنهم القاسمي، 2«علم السمع وعلم العقل والمنصفون في مناظرة الخصوم

التةي تظهةر أقوال خصومهم المنصةفين  وهذه بعض ،3«صدر اإلسالم بقواعد األصول والعمل على الجمع بين المنقول والمعقول

ن المعتزلة قد أخضعوا كل شيء للعقل، وأنهم أطلقوا له العنان في البحث في جميع المسائل، وأن الواجب ما إ»مبالغة من يقول: 

 4«أوجبه العقل، وإذا تعارض النص مع العقل فإن المرجح هو العقل وأنه مقدم على سائر األدلة.

قةول علةى إطالقةه فيةه الكثيةر مةن المبالغةة وعةدم الدقةة والموضةوعية. فالمسةألة ن هةذا الأ ة إلةىوقد ذهبت الدكتورة ختيةري مليكة

إمةامهم  وهةذا األمةر يصةعب ألن يةد االتةالف قةد أصةابت كتةب 5تحتاج إلى توضيح لمعرفة الموقف الحقيقي للمعتزلة مةن العقةل.

ن كتةب واصةل يقةال عةن كتةب أبةي هةذيل مةا قيةل عةو ،6باإلحراا والتدمير ولم تبق منها إال كباقي الوشم على ظاهر اليةد واصل

  ،العالف أيضا
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 05, 01, 00بيروت, الطبعة االولى ص  -انظر تاريخ الجهمية و المعتزلة  لجمال الدين القاسمي الدمشقي, الناشر:  مؤسسة الرسالة  3

  500م , ص 5005عتزلة في أصول الفقه: دراسة تحليلية, رسالة دكتوراه, جامعة محمد األول, المغرب, ختيري مليكة. تراث الم 4

 نفس المصدر 5

 15ص 1991انظر الشوايثي سليمان, واصل بن عطاء وآراؤه الكالمية, الناشر: الدار العربية للكتاب,  ط  6



 

 
 

 

 

إذ  ،أنه حاول جاهدا أن يتعرف على هذه الكتب لجمع آراء العةالف إال أن محاولتةه كانةت عبثةا»فقد أكد األستاذ طلعت األخرس: 

يشةاع بشةكل موضةوعي ألن جةل مةا  يجعل مةن العسةير الكشةف عةن تصةوراتهموهذا ما .  7«ال يوجد شيء مما ذكره المارخون

 ،خصومهمعنهم إنما هو من كتب 

المفكةر قبةل ورود السةمع إنةه إذا كةان عةاقال متمكنةا مةن النظةر يجةب عليةه تحصةيل معرفةة البةاري تعةالى »قول النظام في  وأما 

  المتكلمون من مذاهب شتى في موضوع أول واجب على المكلف. يشترك فيه 8«بالنظر واالستدالل

 ،الفكريةة والمذهبيةة النصةوص التةي تخةالف أصةولهم رلم يجدوا بدا مةن تأويةل ظةواهة هو أنهم ومما يذكره الخصوم عن المعتزل

ونتيجةة  .النصةوص وتفويضةها ربظةواه همإيمةانولم يكن عندهم حةرج فةي  ،منهج السلفاحتفظوا ب على عك  أهل الحديث الذين

ظهةر أبةو الحسةن  جةين قةائمين فةي الةدفاع عةن الةديننهلتةدافع بةين مالمتضمن ل بين المعتزلة والمحدثين الذي يحكى لهذا الصراع

آخةذا بالنقةل فةي االسةتدالل  لتوسةطبا الفةريقينمةنهج ن التقريةب بةي مةن خاللةه حةاوالم ،المذهب الجديد ماس  (هـ403األشعري)

          9.ة والكالميةيدالعق كمنهج عقلي يتم من خالله مقاربة المسائل أن يمهد لالعتراف بعلم الكالم فاستطاع ،ونصيب وافر من العقل

 تةراثالعلةى  االسةتداللية هه المعرفيةة ومناهجةأصةول نىممن ب – ترجمةال لةمرح بعد- ،الفالسفةخرى ظهر بعض وفي الجهة األ

مةةن خةالل هةةذه  نصةةوص الةوحي اءةرقة واأعةةاد وهةةم الةذين ،فلسةفية ذات نظةرة وجوديةةة أخةةرى الفلسةفي لتظهةر منظومةةة معرفيةة

 جهم العقلية والفلسفية بالبزوغ.اهمشكلة العالقة بين الوحي ومن تبدأل المنظومة الفلسفية

 

 المولب الثاوي: معالم القاوو  الكلي متد الفاسفة

على طريقة  ينرالمصد دد للعالقة بينحأول من تكلم في القانون الكلي الم( هـ304أبو علي ابن سينا ) الرئي  يعد الفيلسوف

وأما الشاع فيتبغي أ  يعلم فيه قاوو  واحد هو أ  الشاع والمل  اآلتية ملى »: يقولث سالته األضحوية حيرفي  الفالسفة

 .10«... لسا  وبي مال األوبياء ياام بها هواب الجمهوم كافة  

 ،البرهانهل خطابا للخاصة من أ تليس اعلى أنههي حملها  من النصوص في أول النظر م العقلفيما صاد قة ابن سيناإن طري 

بين مضمونين تقريب الين، ألن التوفيق يستلزم رال يقوم بعملية التوفيق بين المصد فهو ،فقط للجمهور ةموجه واعتبارها

التي  ألنه يعتبر الحقائق ،حسب منهجه الفلسفية حقيقة أَو ظاهرا، ولي  هناك تناقض بين النصوص الشرعية وآرائه متناقضين

وقد »: في قولهابن تيمية  هو نف  ما عبر عنهو ،أفهام أكثر العوام بتقار تمثيلية اصور ليست إال الوحي نصوصوردت في 
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هذا األص ، كالقاوو  الذي ذكاه في مسالته األضحوية. وهؤالء يقولو : األوبياء قصدوا  ابال سيتا وأمثاله قاوووهم ملى وضع

 11.«بهذه األلفاظ ظواهاها، وقصدوا أ  يفهم الجمهوم متها هذه الظواها

ليحاول النهوض بأعباء  هـ(595)تـــظهر أبو الوليد بن رشد  ،لسفة على يد الغزالي إلى تلك الطعون المتتاليةفلما تعرضت الف

( لهذه القضية كمة من االتصالحوتقرير ما بين الشريعة وال فخصص مشروعه )فصل المقال ،)العقل والنقل( حل إشكالية

إ  أدى التظا »ل: يقو وفيه ،لهذه اإلشكالية كتابا مستقال لذين خصصواين امسلمال سفةالالف بذلك يعد من أوائل الشائكة، وهو

الباهاوي إلى وحو ما مال المعافة بموجود ما، فا يخلو ذلك الموجود أ  يكو  قد سكت مته في الشاع أو ماف به. فإ  كا  

 ة ووقت به، مما قد سكت مته فا تعامض هتالك، هو بمتزلة ما سكت مته مال األحكام...وإ  كاوت الشايع

فا يخلو ظاها التوق أ  يكو  موافقا  لما أدى إليه الباها  فيه أو مخالفا . فإ  كا  موافقا ، فا قول هتالك. وإ  كا  مخالفا ، 

«.طلب هتالك تأويله
12

هكذا يعطي ابن رشد الكمال المطلق للنظر العقلي وينزه الطريقة البرهانية ويحل مشكلة مخالفة ظواهر  

 تفصيلإلى  وقد استند في طريقته ،بالدعوة إلى تأويل كل ما خالف برهانه من نصوص الوحي نهجه الفلسفيالنصوص لم

 :حيث يقول ،يحدو في ذلك حدو سلفه من الفالسفةل ،بيان ما فيه من مراتب تنسجم ومستوى إدراك المخاطبينالخطاب اإللهي ب

قد تلوف هللا فيها لعباده الذيال ال سبي  لهم إال الباها  إما مال قب  وأما األشياء التي لخفائها ال تعاف إال بالباها ، ف »

فواهم، وإما مال قب  ماداتهم وإما مال قب  مدمهم أسباب التعلم بأ  ضاب لهم أمثالها وأشباهها ودماهم إلَى التصديق بتلك 

متي الجدلية والخوابة وهذا هو السبب في األمثال إذا كاوت تلك األمثال يمكال أ  يقع التصديق لها باألدلة المشاكة للجميع، أ

«.أ  وقسم الشاع إلَى ظاها وباطال
13

 

 

 صيغ القاوو  الكلي متد المتكلميالالمولب الثالث: 

مةر، يقوم على أن أقوال األنبياء لم يقصدوا بها إال مةا هةو حةق فةي نفة  األ قانون الفالسفة ألن األول بخالف إن قانون المتكلمين

 ،في تأويل ظواهر النصوص لدفع المعارض العقلي بعد ذلك جتهد المتكلموني، ثم عقولملل تهطابقجامه أو موأمارة هذا الحق انس

 وهذا القدر متفق بينهم جميعا.

ألنه من أوائل من  نون الكليأول من وضع القا ،رحمه هللا هـ(324)تــــ لقاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقالنيويعتبر ا

ولن يصح أن يعرف أن القول قول هلل، ولمن هو رسول له، وصدا من »في قوله:  الذي بني عليه اساستدل على صحة األس

أل  العلم بأ  القول قول له والاسول مسول له خبر الرسول صلى هللا عليه وسلم عن صوابه وصدقه إال بعد معرفة هللا تعالى، 

 ه،لم بكالمه وإرساله وصفة من صفات، ألنه ع  فاع للعلم به سبحاوه

                                 
ام ابن تيمية, تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم, درء تعارض العقل والنقل, تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم, الناشر: جامعة اإلم  11
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  32الوليد محمد بن أحمد بن محمد, فصل المقال, تحقيق: محمد عمارة, الناشر: دار المعارف, الطبعة: الثانية ص ابن رشد, أبو 12
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عقال قبل العلم بصحة  فوجب أن يكون العلم باهلل وبنبوة رسله معلوما…يعرف هللا رف هذه الصفة هلل من الومحال أن يع 

 المتكلمون صيغ القانون الكلي. وعلى ضوء هذا األصل طور 14.«السمع

 أوال: القاوو  الكلي متد الغزالي

بين  جعل مذهبه مذهب الطائفة الخامسةسلك التوسط بين الطوائف وم هـ(525)تــــأبو حامد الغزالي الطوسياإلمام لقد سلك 

لكال إذا  ،أسئلة أكاه الخوض فيها والجواب ألسباب مده» حين قال: جوابه عن أسئلة ابن العربي التي عرضها عند المذاهب

 :عنوانالتي تحمل  تهرسال في كشف عن معالمهالذي  وهو 15،«أذكا قاوووا كليا يتتفع به في هذا التمط ،تكامت المااجعة

هي أما رسالة الغزالي ف ،فإن كانت رسالة ابن رشد أول الرسائل المستقلة في الموضوع فعلى طريقة الفالسفة .)قانون التأويل(

 .طريقة المتكلمينعلى  بشكل مستقل هذا الموضوع المنهجية التي عالجت سائلالر تعتبر أول

الجامعة بين البحث عن المعقول والمنقول، الجاعلة كل واحد »التي قال عنها هي فة على منهج الطائ وقد صاغ قانونه باالعتماد

 منهما أصالً مهما، المنكرة لتعارض العقل والشرع وكونه حقا، ومن كذب العقل فقد كذب الشرع، 

كاذب، وكيف يكذب إذ بالعقل عرف صدا الشرع، ولوال صدا دليل العقل لما عرف الفرا بين النبي والمتنبي، والصادا من ال

 16«.العقل بالشرع، وما ثبت الشرع إالَّ بالعقل

وما يلفت االنتباه أكثر اسةتعماله  ،كل منهما أصال في مجالهبل يعتبر أن  ،وهو كالم ي ظهر أن اإلمام ال يقول أن العقل أصل النقل

 لعبارتين:

 األولى: ما ثبت الشرع إال بالعقل.

 والثانية: كيف يكذب العقل بالشرع؟

 لكنهةا ليسةت بةنف  حمولتهةا الدالليةة ،تقارب عبارة "العقل أصل النقةل" التةي يسةتعملها معظةم المتكلمةين أما األولى: فهي عبارة 

هنةا نحتةاج بحةث طريقتةه فةي إثبةات صةحة النقةل حتةى نتبةين و ،كذلك لم يكن لإلمام أن يعتبر أن كال منهما أصل بذاتةه ولو كانت

 الفرا بينهما:

كذلك آمنت أنا بصدا محمد صلى هللا عليه وسلم وصدا موسی عليه السالم، ال بشةق القمةر، وال بقلةب العصةا » يقول رحمه هللا 

فقد ال يوثق به، بل من يامن بقلب العصةا حيةة يرفةر بخةوار العجةل كفةر السةامري، فةإن  ،حية، فإن ذلك يتطرا إليه إلتباس كثير

تعلمت الموازين )األقيسة المنطقية( من القرآن، ثم وزنت بها جميع المعةارف  التعارض في عالم الح  والشهادة كثير جدا. لكني

اإللهية، بل أحوال المعاد وعذاب أهل الفجور وثواب أهل الطاعة كما ذكرته في كتاب )جواهر القرآن(، فوجدت جميعها موافقةة 

هنا يستخدم الغزالةي المصةطلحات  17«لقرآن حقلما في القرآن وفي األخبار، فتيقنت أن محمدا صلى هللا عليه وسلم صادا وأن ا

وقةد أعلةن الغزالةي رحمةه هللا أن فحةص  والتةي يشةرحها فةي مواضةع متعةددة مةن كتابةه القسةطاس المسةتقيم.التي صاغها بنفسه، 

                                 
م  ص 1995أبي بكر محمد بن الطيب, التقريب واإلرشاد, تــ: عبد الحميد بن علي أبو زنيد, مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية,  الباقالني, 14

555  

 7أبو حامد محمد بن محمد, قانون التأويل تـحقيق: الكوثري, مكتب نشر الثقافة اإلسالمية, مطبعة األنوار ط:األولى ص الغزالي, 15

الغزالي, أبو حامد محمد بن محمد, قانون التأويل, تـحقيق: الكوثري, مكتب نشر الثقافة اإلسالمية, مطبعة األنوار, الطبعة:األولى ص   16

  9و7

 81القسطاس المستقيم صالغزالي,  17



 

 
 

 

 

ودعةةواه تلةةك تحتةةاج أن  ،بحسةةب اصةةطالحه الةةذي يقصةةد بةةه األقيسةةة المنطقيةةة« المةةوازين»المعةةارف اإللهيةةة متاحةةة عةةن طريةةق 

وهةي تنقسةم إلةى  ،طرد أوال في بيان هةذه األدلةة المنطقيةة أو المةوازين التةي اعتمةدها وعلمةاء الكةالم علةى طريقةة المتةأخريننست

         قسمين:

 األول: هو المسمى بالقياس االقتراني ويسمى القياس الحملي، وقياس الشمول.

  الشرطي.والقسم الثاني: هو المسمى بالقياس االستثنائي أو 

ويسةمى شةمولياً ألن الحةد   ،-لكةن-ياس الحملي إنما سمي اقترانيةاً القتةران حةدوده الثالثةة مةن غيةر أن يتخللهةا حةرف اسةتثناء فالق

واصةطلح عليةه اإلمةام  18،األصغر إذا اندرج في األوسط واندرج األوسط في األكبر لزم اندماج األصغر فةي األكبةر وشةموله لةه

 19واألصغر. ،واألوسط ،ثالثة أقسام األكبرالغزالي بميزان التعادل وقسمه إلى 

كةل مةن يقةدر علةى اطةالع »وقد توسع اإلمام الغزالةي فةي شةرحه فةي قولةه:  ،إن أول أشكال القياس االقتراني هو الميزان األكبر

ه الشم  فهو اإلله فهذا أصل وإلهي هو القةادر علةى االطةالع وهةذا أصةل آخةر فيلةزم مةن مجموعهةا بالضةرورة أن إلهةي هةو إلة

 .20«دونك يا نمرود

حةده أن كةل شةيئين وصةف »قةال رحمةه هللا  ،فقد اصطلح عليةه الغزالةي الميةزان األوسةط ،أما الشكل الثاني من القياس االقتراني

فاإلله ينفى عنه األفول والقمر يثبت له األفةول »فقال:  ،ومثل له بمثال شار  ،21«أحدهما بوصف يسلب ذلك الوصف عن اآلخر

 . 22«اين بين اإلله والقمرفهذا يوجب التب

قةال رحمةه هللا وأمةا حةد هةذا  ،أما الشكل الثالث من القيةاس االقترانةي فقةد اصةطلح عليةه اإلمةام الغزالةي ميةزان التعةادل األصةغر

بد أن يوصف باآلخر بالضةرورة وال يلةزم أن  الوصفين الأحد  واحد فبعضأن كل وصفين اجتمعا على شيء  هو»فـــــ الميزان 

 .23«ه كله أما وصف كله فال يلزم لزوما ضروريا بل قد يكون في بعض األحوال وقد ال يكونيوصف ب

أن كل ما هةو الزم للشةيء تةابع لةه فةي »أما القياس الشرطي المتصل فهو ما اصطلح عليه اإلمام الغزالي ميزان التالزم وحده: و

ومثالةه: إن كانةت صةنعة  ،جةب بالضةرورة وجةود الةالزمكل حال: فنفي الالزم يوجب بالضرورة نفي الملزم ووجةود الملةزوم يو

 ،وهذا في العقل أولي ومعلةوم أنةه عجيةب مرتةب وهةذا مةدرك بالعيةان ،العالم وتركيب اآلدمي تركيبا عجيبا محكما فصانعه عالم

 .  24«فيلزم عنه أن صانعه عالم
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والمنطقيةون  ،والمتكلمةون يسةمونه السةبر والتقسةيمهو على ضد نمط التالزم »أما القياس الشرطي المنفصل فقال فيه رحمه هللا   

انحصةر فةي قسةمين فيلةزم مةن ثبةوت  كةل مةا أن»فهو وأما حد هذا الميزان  25،«يسمونه الشرطي المنفصل، ونحن سميناه التعاند

 .  26«أحدهما نفي اآلخر ومن نفي أحدهما ثبوت اآلخر

جب أن تسلك طريق المنطق الذي يمكن أن يحفظ صورة الفكر من وهكذا يظهر أن البرهنة العقلية في نظر اإلمام الغزالي ي 

الخطأ واالضطراب، فإذا كانت المقدمات والمواد أيضا صحيحة أمكن الوصول إلى الحق. كما نالحظ أيضا أن مصطلح الميزان 

ن هو ما توزن به أعمال وهو مرتبط بمسألة عقدية تتعلق بمجال السمعيات فالميزا ،الذي استخدمه قد استمده من اللفظ القرآني

المعرفة، فأيها وقع فيه شك أخذ فعرض على هذه  موازينالناس، سواء كانت خيرة أو شريرة، ونف  الشيء ينطبق عنده على 

 الموازين. 

إذا هي مصطلحات صاغها بنفسه وجعل تحتها مجموعة من صور االستدالل المنطقية التي استخدمها في اختبار صحة النقةل، إذ 

وهةو  ،لتحصةيل اليقةين بةأن القةرآن وحةي إلهةي ،تحديده صحة هذه الموازين بطريقة عقلية قام بمقارنتها بنصوص الةوحيبمجرد 

 معنى عبارته "ما ثبت الشرع إال بالعقل".

وأما عبارته الثانية: "كيف يكذب العقل بالشةرع؟" فهةي اسةتفهام إنكةاري يثبةت أن العقةل ال يكةذب إذا اسةتعمل بشةكل صةحيح فةي 

فكيف يعةرف صةدا الشةاهد بتزكيةة المزكةي »كما أن العقل شاهد للوحي الذي من خالله تعرف حقيقة هذا األخير  ،برهانية حجة

. فالشاهد في هذا التشبيه هو الوحي، الذي يخبرنا بالغيبيات التي تخفى على أي مصدر آخر للمعرفة، والمزكي الةذي 27«الكاذب؟

 يشهد على صدا الشاهد هو العقل.

وفيهةا  ،ألنةه يضةعه فةي محاكمةة يجةري فيهةا الطعةن فةي شةهادة الةوحي ،تشبيه العقل بالشاهد المزكي مقارنة دقيقةة للغايةة ويعتبر

يدعي الغزالي أن الطريقة الوحيدة التي يستطيع القاضي من خاللها التحقق من صدا الوحي هي وجود عقل يشةهد شةهادة تزكيةة 

الوحي، فإنه يثبت صدقه، وهذه هي مهمة المزكي، وبمجرد إثبات العقل صدا الوحي  أي إذا أثبت العقل حقيقة ما يدعيه ،للوحي

 يثق به فيما ال يستطيع التأكد من صحته.

 ،وهنا البد من اإلشارة إلى أن الغزالي يعتمد فةي اسةتدالله هةذا علةى تلةك التقاطعةات بةين المجةاالت المعرفيةة المنقولةة والمعقولةة

"بةل أزن بهةا أيضةا العلةوم الحسةابية والهندسةية والطبيةةة  قولةه:معرفيةة متنوعةة كمةا يظهةر فةةي  ويسةتعمل المةوازين فةي مجةاالت

والفقهية والكالمية، وكل علم حقيقي غير وضعي فإني أميز حقه عةن باطلةه بهةذه المةوازين. وكيةف ال؟ وهةو القسةطاس المسةتقيم 

  28والميزان الذي هو رفيق الكتاب والقرآن".
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 متد الاازي ثاويا: القاوو  الكلي

وهةو كتةاب يةذكر  ،حديث عن القةانون الكلةيمن كتابه أساس التقدي  لل الفص هـ(626)تـــــالدين الرازي رقد خصص اإلمام فخل

فيمةا يتعلةق  المدينة بشأن "التقةدي  والتنزيةه" رة التي سادت بين أهلردا على الحي   هراهبعد وقت قصير من وصوله إلى أنه ألفه 

سةيف الدولةة لحةاكم إهداءه الكتةاب لكما أن  ،الذين كان يعتبرهم من المجسمة الكرامية إلى وجود فرقة في إشارة بالمسائل اإللهية

له أوسع انتشار في ساهماأليوبي 
29

. 

  :ةيأربعة أقسام رئيس إلى لقد قسم اإلمام الرازي رحمه هللا كتابه هذا 

 م الثةانيوفةي القسة .-حيةز–ما، وأنةه لةي  فةي مكةان أن هللا لةي  جسة الحجج العقلية على رحمه هللا في القسم األول وضع المالف

صةلى هللا  يشر  القسم الثالث كيف تناول أصةحاب النبةيووالحديث.  القرآنالواردة في  المتشابهات يناقش معنی بعض المواضع

وأهمهةا مةا إذا كةان  ،بالموضوع لرابع عددا من المسائل ذات الصلةهذه القضية، ويتناول القسم ا لفالسوغيرهم من  ،عليه وسلم

، ينةاقش فخةر فةي نهايةة الجةزء الثةانيو. أم يعتبر خارجا من الملة ال يزال مسلما د أن هللا له جسميمكن اعتبار الشخص الذي يعتق

 فةي الحةاالت التةي يتعةارض فيهةا ظةاهر الةوحي مةع مةا هةو معلةوم هالةذي يطبقة نون الكلةي"القا" الدين في فصل الثاني والثالثون

 بالعقل.

هو أن بينهما بعض الفروا لذلك نحتاج إلى عرضهما  ،والذي يظهر بعد مالحظة قانونه في كتابيه أساس التقدي  ومفاتيح الغيب

اعلم أن الدالئل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء، ثم »ولنبدأ بأساس التقدي  وفيه يقول رحمه هللا:  ،معا لبيان الفرا

 يشعر ظاهرها بخالف ذلك فهناك ال يخلو الحال من أحد أمور أربعة:  وجدنا أدلة نقلية

 إما أن يصدا مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين وهو محال. 

 وإما أن يبطل فيلزم ترذيب النقيضين وهو محال.

حة الظواهر النقلية إال إذا عرفنا وإما أن يصدا الظواهر النقلية ويكذب الظواهر العقلية، وذلك باطل ألنه ال يمكننا أن نعرف ص

صلى هللا -بالدالئل العقلية إثبات الصانع وصفاته، وكيفية داللة المعجزة على صدا الرسول، وظهور المعجزات على محمد

 ، ولو جوزنا القد  في الدالئل العقلية القطعية صار العقل متهما غير مقبول القول. -عليه وسلم

مقبول القول في هذه األصول، وإذا لم تثبت هذه األصول خرجت الدالئل النقلية عن كونها مفيدة، ولو كان كذلك لخرج أن يكون 

 فثبت أن القد  لتصحيح النقل يفضي إلى القد  في العقل والنقل معا وأنه باطل. 

ولما بطلت األقسام األربعة
30
النقلية إما أن يقال إنها غير بأن هذه الدالئل  ،لم يبق إال أن يقطع بمقتضى الدالئل العقلية القاطعة 

صحيحة، أو يقال إنها صحيحة إال أن المراد منها غير ظواهرها. ثم أن جوزنا التأويل واشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك 

ع المرجوع إليه في جميالقاوو  الكلي التأويالت على التفصيل، وإن لم يجز التأويل فوضنا العلم بها إلى هللا تعالى، فهذا هو 

 31«.المتشابهات وباهلل التوفيق
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هذا فيما يخص عرضه للقانون في أساس التقدي  أما في مفاتيح الغيب فقد ذكر مثاال للتعارض بين ظاهر نص االستواء والدليل 

وإما أن  فإما أن نعمل بكل واحد من الدليلين، وإما أن نتركهما معا، وإما أن نرجح النقل على العقل،»ثم قال رحمه هللا:  ،العقلي

نرجح العقل وناول النقل. واألول باطل وإال لزم أن يكون الشيء الواحد منزها عن المكان وحاصال في المكان وهو محال. 

والثاني: أيضا محال ألنه يلزم رفع النقيضين معا وهو باطل. والثالث: باطل ألن العقل أصل النقل فإنه ما لم يثبت بالدالئل 

مه وقدرته وبعثته للرسل لم يثبت النقل فالقد  في العقل يقتضي القد  في العقل والنقل معا، فلم يبق إال العقلية وجود الصانع وعل

 .32«أن نقطع بصحة العقل ونشتغل بتأويل النقل وهذا برهان قاطع في المقصود

أن الخيةارات المتاحةة محةدودة  لقد بنى اإلمام فخر الدين الرازي قانونه الكلي في كال النسختين على حجة السةبر والتقسةيم زاعمةا

وأن القسمة محصورة ليكون البرهان قاطعا. ونقف اآلن مع النسخة األولى وفيها يعتبر اإلمام أنه في حالةة وجةود التعةارض بةين 

ر مةن ال يخلةو األمة -ولم يتحدث عن تعارض األدلة السمعية والعقلية، أو بين السمع والعقل-األدلة العقلية القطعية وظواهر النقل 

وقةد اسةتدل علةى إبعادهمةا كمةا يظهةر  ،أربع خيارات يفرض اإلمام ابتةداء أن األول والثةاني جمةع بةين النقيضةين أو رفعهمةا معةا

ثةةم يقتةةر  الخيةةار الثالةةث أي أن يكةةون المعنةةى  ،بالمبةاد  األوليةةة للعقةةل ليتةةرك الخيةةار الثالةةث والرابةةع فقةةط مةةن يحةةتمالن الصةةحة

بحجةة عةدم  ،وهةو مةا يبطلةه اإلمةام الفخةر أيضةا ،صةحيحا، وأن تسةتبعد البةراهين العقليةة -ة النقليةةظةواهر األدلة-الظاهر للوحي 

إمكان معرفةة صةحة الظةواهر النقليةة إال إذا عرفنةا بالةدالئل العقليةة إثبةات الصةانع وصةفاته، وكيفيةة داللةة المعجةزة علةى صةدا 

العقل متهما غير مقبول، ولو كان كذلك لخرج أن يكون مقبول القةول الرسل، ولو جوزنا القد  في الدالئل العقلية القطعية؛ صار 

في هذه األصول، وإذا لم تثبت هذه األصول؛ خرجت الدالئل النقلية عةن كونهةا مفيةدة؛ فثبةت أن القةد  فةي العقةل لتصةحيح النقةل 

 ليحتفظ بالخيار الرابع. ،يفضي إلى القد  في العقل والنقل معا، وأنه باطل

ويظهر الفرا في الحجة  ،لثانية الواردة في مفاتيح الغيب فال تختلف عن األولى في استبعاد االحتمال األول والثانيأما النسخة ا

بأن العقل أصل النقل فإنه ما لم يثبت بالدالئل العقلية وجود الصانع وعلمه وقدرته »التي يستدل بها على إبطال الخيار الثالث 

 .33«فالقد  في العقل يقتضي القد  في العقل والنقل معا ،وبعثته للرسل لم يثبت النقل

عك  النسخة الثانية وهي نف  النسخة التي افتتح بها « العقل أصل النقل»ففي النسخة األولى ال يستخدم الفخر الرازي عبارة  

 اإلمام ابن تيمية كتابه درء تعارض العقل والنقل.

عن رفض هذا االحتمال بأن قبول الوحي كمصدر معصوم للمعرفة يكون مشروطا  إن اإلمام فخر الدين الرازي رحمه هللا يدافع

مسبقا باالستدالل بالبراهين والدالئل العقلية على وجود هللا وثبوت نبوة محمد صلى هللا عليه وسلم، ليصير بذلك تصديق النقل 

لسفية والكالمية على وجود هللا ونبوة محمد صلى وهو يتحدث هنا عن البراهين الف ،مشروطا ابتداء باألدلة المستندة إلى العقل

ولن يصح أن يعرف أن القول قول هلل، ولمن هو رسول له، »وقد سبقه إلى تقريره هذا اإلمام الباقالني في قوله:  ،هللا عليه وسلم

القول قول له وصدا من خبر الرسول صلى هللا عليه وسلم عن صوابه وصدقه إال بعد معرفة هللا تعالى، ألن العلم بأن 

  34«.فوجب أن يكون العلم باهلل وبنبوة رسله معلوما عقال قبل العلم بصحة السمع… والرسول رسول له فرع للعلم به سبحانه
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أو أن "العلم بالسمع فرع للعلم به سبحانه عقال" يحتمل معنيين: إما أن يراد به أنه أصةل فةي  ،إن القول بأن:" العقل أصل النقل "

فاألول: ضرب من المثالية الملحدة ال يقول بها مسلم ألن الواقع يفةرض  ،اقع أو أصل في ثبوت علمنا بكونه صحيحاثبوته في الو

فما أخبر به الرسول صلى هللا عليةه وسةلم ثابةت فةي نفسةه سةواء أدركنةاه بعقولنةا أو لةم  ،أن الثابت لي  موقوفا وال تابعا لعلمنا به

فالرسةل صةلوات هللا »قةال ابةن تيميةة:  ،فةي علةم الكةالم مطابقتهةا الواقةع علةى مةا هةي عليةهندركه ألن صدا القضايا ومعقوليتها 

علةةيهم أخبةةروا بالقضةةايا التةةي هةةي حةةق فةةي نفسةةها ال تكةةون كةةذبا بةةاطال قةةط. وبينةةوا مةةن الطةةرا العلميةةة التةةي يعةةرف بهةةا صةةدا 

وقةول القاضةي أبةو » ،36«و بةه مةع طمأنينةة الةنف حد العلم اعتقاد الشيء على مةا هة»وذكر الجويني قول المعتزلة:  ،35«القضايا

. فقضةايا الةدين حقةائق 38وهو نف  تصور الشيخ المفيد مةن اإلماميةة ،37«بكر الباقالني أيضا: العلم معرفة المعلوم على ما هو به

هةذه القضةايا ومعقوليةة  ،وشةرط كونهةا علةمع اعتقادهةا علةى مةا هةي عليةه فةي الواقةع ،في نفسها مستقلة عن المامن والمصدا بها

 .                                        39تبحث في إطار هذا المفهوم سواء تم إدراكها أم لم يتم

أي أن العقةل  ،أو أن "العلم بالسمع فرع للعلم بةه سةبحانه عقةال" هةو المعنةى الثةاني ،ليتعين أن المراد من أن" العقل أصل النقل "

 حا.أصل في ثبوت علمنا بكون السمع صحي

 

 ثالثا: القاوو  الكلي متد ابال تيمية 

بيةان تلبةي  الجهميةة كتابةه  هسببا في تأليفوكان ذلك  ،كامال الرازي اإلمام عملب علم ودرايةعلى  هـ(804)تـــــقد كان ابن تيميةل

جهميةة محاكيةا : نقةض تأسةي  الاشةتهر أيضةا بعنةوان وهةو الةذي ،تةاب فخةر الةدين: تأسةي  التقةدي الذي يقدم نفسةه رةرد علةى ك

 هكتابة ابةن تيميةة كلةي السةبب األساسةي فةي تةأليفالمخصةص للقةانون ال الثاني والثالثونويعد الفصل  ،الرازي فخر عنوان رتاب

بمةنهج نقةدي  شةتاته وعةرض فيةه مةا تفةرا فةي غيةره جمةع ،الموضةوعضخم خاص ب وهو مشروع "درء تعارض العقل والنقل"

وقةد خةالف فيةه »هةـ(: 0111وعنةه يقةول الراغةب باشةا ) ،مناهج الجدلية عند مالفهالية ومدى غزارة المعارف العقل عميق يظهر

ه على إلزام الخصوم مةع مةا يسةتفاد رواقتدا… جمهور المتكلمين موردا عليهم عجائب إيرادات تدل على كمال تضلعه في العلوم

 ،40«في اقتناص الشوارد راغبها من هو وال ينثنى عن اصطياد ،منه فوائد ال يستغنى عن اقتنائها الطالب
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القبول والتصديق العام" أو "تطابق إن إثبات القضايا الدينية أو صحتها أو يقينيتها, مصطلحات لها أكثر من معنى في الفلسفة؛ إذ يراد بها  " 39

لبراهين الفكرة مع الواقع", وعلى الرؤية األولى ال يمكن بلوغ مرتبة الصدق في االعتقاد إال عند اقتناع جميع العقالء, كما ال يركن لألدلة وا

= =الفالسفة إلى القول باإلثبات المرتهن على العقيدة الدينية إال إذا أذعن بها العقالء كافة. وألن هذا المعيار في الصدق مستعص مال بعض

بالفرد, وهم في كال المعيارين سواء التصديق العام, أو التصديق الشخصي يخلطون بين صدق القضية في حد ذاتها, وتصديق الناظر فيها أي 

 15ص1للخروسبناه جالصدق بالنسبة وباإلضافة إلى هذا الناظر فيها كان فردا أو مجتمعا. انظر الكالم اإلسالمي المعاصر 

 50سالم, محمد رشاد, مقدمة درء تعاض العقل والنقل ص  40



 

 
 

 

 

 ،جمع ما تفرا في غيره ،فهو مشروع متكامل ،41اإلمام ابن القيم ما أوده في سفر الصواعق المرسلة قطرة من بحره وقد اعتبر 

أما كتابنا هذا فهو فةي بيةان انتفةاء المعةارض العقلةي وإبطةال قةول مةن زعةم تقةديم »: وفيه قال ،أحاط بموضوعه من كل جوانبهو

 42.«العقلية مطلقا األدلة

 قانونا كليا في موضوعه يمكن اعتباره اجديد قوال فيه بل أنشأ ،فقط النقد يقتصر فيه علىإذ لم  ،فريد يفهو كتاب ذو منهج نقد

إذا قيل: تعارض : »ثم قال "وبيان ذلك بتقديم أصل": إجمالي في قوله بجوابرد بعد أن عرض كالم اإلمام الرازي ف ،في الباب

فأما  ال يخلو إما أ  يكووا قوعييال، أو يكووا ظتييال، وإما أ  يكووا أحدهما قوعيا  وآلها ظتيا .الواجب أن يقال: ف…دليالن

القوعيا  فا يجوز تعامضهما: سواء كاوا مقلييال أو سمعييال، أو أحدهما مقليا  واآلها سمعيا ، وهذا متفق مليه بيال العقاء، 

وحيتئذ فلو تعامض دليا  قوعيا ، وأحدهما  ،: وال يمكال أ  تكو  داللته باطلةت مدلولهأل  الدلي  القوعي هو الذي يجب ثبو

يتاقض مدلول اآلها، للزم الجمع بيال التقيضيال، وهو محال، ب  ك  ما يعتقد تعامضه مال الدالئ  التي يعتقد أوها قوعية فا بد 

ا متتاقضيال، فأما مع تتاقض المدلوليال المعلوميال فيمتتع مال أ  يكو  الدليا  أو أحدهما غيا قوعي، أو أ  يكو  مدلوالهم

وإ  كا  أحد الدليليال المتعامضيال قوعيا  دو  اآلها فإوه يجب تقديمه باتفاق العقاء، سواء كا  هو  تعامض الدليليال.

 السمعي أو العقلي، فإ  الظال ال يافع اليقيال.

 43«.ما، فأيهما تاجح كا  هو المقدم، سواء كا  سميعا  أو مقليا  تاجيح أحده ال: فإوه يصام إلىوأما إ  كاوا جميعا  ظتيي

غيةر أن تقسةيمه يختلةف عةن تقسةيم الفخةر الةرازي واحتماالتةه األربعةة عنةد  ،إن أصله هذا يقيمه على حجة السبر والتقسيم أيضةا

 : فيقسم إلى ما يلي  أما العام ،تقسيم عام وآخر خاص على حجته فابن تيمية صاغ ،التعارض

 .بين الدليلين القطعيين التعارضأوال:  

 .الظنيرض بين القطعي وتعاثانيا: ال

 .ض بين الظنيينرتعاثالثا: ال

إمةا أن يكةون بةين دليلةين عقليةين أو بةين سةمعيين التعارض أن  أي ،ت ثالثحتماالإلى ا كل قسم مما سبق وأما الخاص فيقسم فيه

فالخيارات في العالقة بين األدلةة عنةد ابةن تيميةة ثالثةة أقسةام عامةة مبنيةة  .الثشيء في الثاني والثالونف   ،ي وسمعيأو بين عقل

 .وكل قسم يحتمل ثالثة احتماالت مبنية على طبيعة الدليل إما عقلي أو سمعي ،على قوة داللتها على مدلولها

 فكيف يرجح ابن تيمية في كل قسم؟

ما يلزم من هذا القسم من لوازم مناقضة للمباد  األولية  حجته في ذلكو ،أما القسم األول فباطل عنده بجميع احتماالته الثالثة

 "، وهو باطل.للزم الجمع بين النقيضين"فلو تعارض دليالن قطعيان  ،للعقل

فلو كان القطعي عقليا والنقلي ظنيا لقدم  ،وهو مسلم عنده ،أما القسم الثاني: فهو يرجح فيه القطعي سواء كان عقليا أو نقليا

 .ولكن لكونه قطعيا ،العقلي ال للحجة التي اعتمدها اإلمام الرازيورجح 
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 أما القسم الثالث: فهو يرجح فيه أي الدليلين ترجح عنده سواء كان عقليا أو نقليا.

ي ال مطلقا ال عن حالة التعارض بين الظواهر النقلية والقواطع العقلية الت مشكلة العالقة بين العقل والنقل عن يتحدث بن تيميةفا

 العقلية أو النقلية برتبة قطعية األدلة عنده ىظفقد تح ،أي اً كان مصدرهلقوله بتقديم القطعي مطلقا  يرى فيها أي حاجة لالستدالل

لقطعيين، ليبقى التعارض بين الدليلين بنفي ا ميسل   فتكون مرجوحة. كما أنه أو وهمية ، كما قد تكون ظنيةوحينها تكون راجحة

ألنه معيار  هائنقرواألدلة  في القطع أوجه لكشف عنوبالتالي فالعبرة با، األخرى فقط حتماالتاال ينب التعارض الظاهر

 .الترجيح

تقديم الظني و ،وأن باإلمكان تقديم العقل القطعي على النقل الظني ،وصل إلى حل اإلشكالية من أساسها قد فهل يعني هذا أنه

نحن » وذلك عند رده على من يقول: ،يشوبه نوع من الترددابن تيمية موقف نجد هنا  ؟ترجح العقلي على الظني النقلي إذا

نستدل بمخالفة العقل للسمع على أن داللة السمع المخالفة له باطلة، إما لكذب الناقل عن الرسول، أو خطئه في النقل، وإما لعدم 

 44«.داللة قوله على ما يخالف العقل محل النزاع

نحن نستدل بمخالفة العقل للسمع على أن داللة العقل المخالفة له باطلة لبطالن بعض مقدماته، فإن »حمه هللا: رحيث يقول  

مقدمات األدلة العقلية المخالفة للسمع فيها من التطويل والخفاء واالشتباه واالختالف واالضطراب ما يوجب أن يكون تطرا 

 45«طرقه إلى مقدمات األدلة السمعية.الفساد إليها أعظم من ت

 وهو من األصل؟ ومن الفرع؟ ،إلى أساسه مرة أخرى ليعيد اإلشكال رحمه هللا في الترجيح بين األدلة

الرسول  مكذوبا علىواعتبر النقل إما  قدم العقل لذلك ،عتبر أن العقل أصل النقلقصد الرد عليه ي ابن تيمية هفالقول الذي أورد 

مقدمات األدلة  راجحا على تبر النقل أصالعياإلمام ابن تيمية ف وأما مطلوب.خاطئ أو ال يدل على ال صلى هللا عليه وسلم أو

يقابل  ولذلك نجده ،تطرقه إلى مقدمات النقل يوحي أن تطرا الفساد إليها أعظم من لخفائها الذي أكثر عرضة للخطأ ألنها العقلية

عارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، ألن الجمع بين إذا ت»: صياغته التاليةب اعتباره أن "العقل أصل النقل" دليل الرازي في

صحة السمع ووجوب قبول ما  العقل ممتنع، ألن العقل قد دل علىالمدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع للنقيضين، وتقديم 

اللة العقل لم يصلح أن يكون أخبر به الرسول صلى هللا عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا داللة العقل، وإذا أبطلنا د

 .46«معارضاً للنقل

حيث أبطل تقديم  وخالفه في الخيار الثالث ،موافقا اإلمام الرازيالخيارين األول والثاني حجته هذه  في لقد أبطل رحمه هللا

قام بتطويرها التي اإلمام الغزالي "الشاهد المزكي" من حجة  "المفتي والعامي" المستلهمةحجة  وقد اعتمد في ذلك على ،العقل

وهذا كما أن العامي إذا علم عين المفتي ودل غيره عليه وبين له أنه … العقل متول، ولي الرسول ثم عزل نفسه»حيث قال: 

المستفتي أن يقدم قول المفتي، فإذا قال له العامي: أنا األصل في علمك  تلف العامي الدال والمفتي وجب علىعالم مفت، ثم اخ

ا قدمت قوله علي قولي عند التعارض قدحت في األصل الذي به علمت بأنه مفت، قال له المستفتي: أنت لما بأنه مفت، فإذ

 شهدت بأنه مفت، ودللت علي ذلك، شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك، كما شهد به دليلك،
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فيما خالفت فيه المفتي الذي هو اعلم  وموافقتي لك في هذا العلم المعين ال يستلزم أني أوافقك في العلم بأعيان المسائل، وخطاك 

ستدالل، ثم خالفته باجتهاد واستدالل كنت مخطئاً وأنت إذا علمت أنه مفت باجتهاد وامنك ال يستلزم خطأك في علمك بأنه مفت، 

تدالل الذي به في االجتهاد واالستدالل، الذي خالفت به من يجب عليك تقليده وإتباع قوله، وإن لم تكن مخطئاً في االجتهاد واالس

 47.«مت أنه عالم مفت يجب عليك تقليدهعل

- وهةي طريةق تعةرف العةامي علةى المفتةي أو طريةق تعةرف العقةل علةى النقةل ،لقد بنى ابن تيمية هةذه الحجةة علةى مسةألة دقيةق

كيسةر العلةم  هعنةد فما يتوقف عليه إثبات وجود هللا عز وجةل وصةدا الرسةول مةن العلةم العقلةي يسةير ،-المفارقة لطريقة الرازي

وحينها إذا كان المعارض للسمع من المعقوالت مةا ال يتوقةف العلةم بصةحة السةمع عليةه، لةم  ،ف به العامي على المفتيرالذي يتع

 .واضحع  يكن القد  فيه قدحاً في أصل السمع، وهذا القدر بينع 

له تعالى باآليات أما استدال» حيث يقول: ،ريماآلية والعالمة عليه سبحانه ألنه ورد في القرآن الك العامي هي طريقة طريقإن 

ن والفرا بين اآليات وبين القياس أن اآلية هي العالمة وهي الدليل الذي يستلزم عين المدلول ال يكون مدلوله فكثير في القرآ

 .48«أمرا كليا مشتركا بين المطلوب وغيره بل نف  العلم به يوجب العلم بعين المدلول

 ،للمدلول ه مستلزمنأل ،يوجب علما كليا مشتركا بينه وبين غيره وال ،تعالى يوجب العلم باهلل العلم به فهو طريق يعتبر نف  

ة يستلزم من العلم بأن كل معين من معينات القضية الكلي عند ابن تيمية لفطرةأقرب لمعين للمعين المطلوب باستلزام  والعلم

من أفراد الدليل كما إذا قيل ل فرد من أفراد الحكم الكلي المطلوب يلزم كل فرد فال بد أن يعرف أن ك» رحمه هللا يقول ،النتيجة 

فال بد أن يعرف أن كل فرد من أفراد الجيم يلزم كل فرد من أفراد الباء وكل فرد من أفراد الباء كل "أ ب وكل ب ج فكل ج أ" 

ف المعين أقرب إلى الفطرة من ء المعين والباء المعين لألليلزم كل فرد من أفراد األلف ومعلوم أن العلم بلزوم الجيم المعين للبا

 49«.هذا

 يسةلك فةال 50.بمقارنةة التغيةر ملاى حدوثاهيسةتدل  الو "حدوث اإلوسا بـــ"وسط في دليل الحدوث يستدل في الحد األولذلك نجده 

المحةاوالت المبكةرة فةي  رت فةيوال تلةك التةي ظهة ،واألعةراض  المتكلمين مثال طريقة الجواهر عند الطرا النظرية في منهجه

يشاهد حدوثه االستدالل بما  ةطريق بل يسلك 51،وهي تعتمد على الحركة والسكون التي بدأها أبو هذيل العالف التوجه االعتزالي

فالطريقة المةذكورة فةي القةرآن هةي المعلومةة بةالح  والضةرورة، وال يحتةاج »ابن تيمية:  يقول ،مباشرة فضي إلى العلملكونها ت

 ،ضةرورة حدوثةه وأنةه غيةر قةديم ممةا يةدرك بةالح باليعلةم  ألنةه 52«ع ذلك إلى إقامة دليل على حةدوث مةا يحةدث مةن األعيةانم

 ويمكن أن نطور هذا االنتقال من االستدالل النظري إلى الحسي المشاهد باالستناد إلى الفيزياء المعاصرة.
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في داللتها  النقل والعقل أدلةقاعدة تالزم  من خالله يستخلص ،الكريم أنه طريق القرآن ة علىيالطريق الذي أشار إليه ابن تيمف

فاألدلة العقلية  األدلة العقلية والسمعية متالزمة، كل منهم مستلزم صحة اآلخر. أن» وفي ذلك يقول رحمه هللا: ،على المطلوب

التي بها يعرف هللا، وتوحيده، وصفاته، وصدا  ة العقليةواألدلة السمعية فيها بيان األدل تستلزم صدا الرسل فيما أخبروا به،

 53.«ولكن من الناس من ظن أن السمعيات لي  فيها عقلي أنبيائه.

تعةارض ظةاهر  تتجةاوز بةين العقةل والنقةلالتعةارض  قضية أن كضي إلى تقديم العقل، ألنه يدرفية القانون الذي يابن تيملم يقبل 

 وهةو مةا يجعةل الموضةوع ،مختلفةينوفةق منهجةين ا وتصةورات أحكامةنتجةت تعارض بةين منظةومتين أال إلى كم عقليحنص مع 

يكمن فةي إثبةات مةنهج فةي النظةر واالسةتدالل فةي مقابةل مةنهج المتكلمةين وتةرجيح معقةول نقلةي ال يسةلم أن النقةل  ب عداً آخرو حين

 .والفلسفي يعقلالموروث عند مقابلته بال مجرد أخبار

 

 :وتائج

 

   وقد بةدأت صةياغته عنةد الفالسةفة  ،يحدد طبيعة العالقة بين العقل والنقل عند اإلثبات والترجيح أن القانون الكلي ستنتجي

واكتمةل نضةجه فةي  ره علةى يةد البةاقالنيأمةا عنةد المتكلمةين فقةد كانةت بةواد ،على يد ابن سةينا واكتملةت عنةد ابةن رشةد

 وابن تيمية. الرازيفخر الدين صيغتين متقابلتين على يد 

 سةت خطابةا للخاصةة حملهةا علةى أنهةا ليي ألنةه العقل والنصةوص ال يقوم على الترجيح بين ي متد الفاسفةالقاوو  الكل

فهو ال يقوم بعملية التوفيق بةين المصةدرين، ألن التوفيةق يسةتلزم التقريةب بةين مضةمونين متناقضةين  ،من أهل البرهان

 هذا المنهج.الفلسفية حسب  ءاآلراحقيقة أَو ظاهرا، ولي  هناك تناقض بين النصوص الشرعية و

   األدلةة  فقه بين ظواهر النصوص العقديةة وبةين مقةدماتهو المنهج الذي يرجح وِ  المتكلميال:مفهوم القاوو  الكلي متد

هةو مةدلول عةام: و تيميةة فةذومفهةوم القةانون الكلةي عنةد ابةن أما و إثبات وجود هللا عز وجل. العقلية التي يحتج بها على

وهةو  ،ظنيهةا وقطعيهةا األدلة العقليةة دالالتها وبينمراتب جميع بنصوص الوحي وأخباره  جح وفقه بينالمنهج الذي ير

القانون الكلةي عنةد المتكلمةين وحسب داللة المفهومين يكون  .يقوم على مراتب األدلة ال على مصدرها النقلي أو العقلي

القةانون الكلةي أمةا  ،والةوحي د إليهةا فةي إثبةات الصةانعيخص حالة المقابلة بين ظواهر النصوص واألدلة العقلية المسةتن

 يحدد طبيعة العالقة بين العقل والنقل مطلقا.فهو عند ابن تيمية 

 سواء كان عقليا أم نقليا، يعةود إلةى إدراكةه أن التعةارض فةي  لتي تقضي بتقديم القطعيإن تراجع ابن تيمية عن القاعدة ا

-الةةدال علةةى صةةدا الرسةول والعقةةل المنةةاقض لخبةةر الرسةةول العقةةل-عقلةين، القةانون الكلةةي هةةو تعةةارض بةةين 
54

فكةةان  ،

 استعماله للعقل بمعنيين مختلفين في كتابه درء التعارض: 

 ومن بينها الدعاوى األربعة كما عند مخالفيه أي ما به يمكن إثبات الحجج الكالمية« العقل»: مصطلح األول . 
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 ه مصدقا لخبةر الرسةول وموافقةا للفطةرة البشةرية حيةث سةتكون الفلسةفة الذي يعتبر« العقل الصريح» : مصطلحالثاويو

قالاه الااازي وقاا ماال أمساواطالي: أواه: مخالفا في ذلك ما  ،والمنطق إحدى األسباب في تغير الفطرة وفساد أحكامها

كتاب فااي أول كتابااه فااي اإللهيااات مااال أماد أ  يشاااع فااي المعااامف اإللهيااة فليسااتحدث لتفسااه فواااة أهاااى.
55

لتتحةةدد  

 :طريقة ابن تيمية فيما يلي

 _ صريح العقل يثبت صحة النقل الذي ال يخلو من الدالئل العقلية.                        

 ولذلك فالتعارض بينهما مستحيل.  ،_ الوحي الصحيح يثبت صريح العقل                               

 أخطأ فيما يدخل تحت مصطلح العقل._من توهم التعارض فقد                        

 

  إثبات الصانع يق طرألنه  ،في القانون الكلي  وأساساالقواعد المنطقية أصالالمبني على اتخاذ المتكلمين العقل

ضرورة من المباد  العقلية  بل أشد- هللا هو األصل ألنه ضرورة فطرية اعتبار ابن تيمية اإليمان بوجودو ،والوحي

 ههو وغير يسلم من الدورل ،حي فحامل دليل صحته في ذاته كونه معجزة الرسول صلى هللا عليه وسلموأما الو ،-ذاتها

في  56أن تلك النتيجة التي خلص إليها األستاذ فرانك جريفيل وهكذا يظهر ،والغزالي كاآلمدي ممن على هذا المذهب

تمد على الوحي؛ يحرمه من هذا التحقق ض ابن تيمية للمنطق الصوري، وفشله في وضع بديل عنه ال يعرف  »قوله: 

وإن كنت  ،دعوى عريضة تحتاج إلى دليل 57«.سم بهاالتي أعتقد أن فكره يت "الدور"أي المستقل، ويادي إلى الدائرية 

إن "درء التعارض" عبارة عن عملي معقد » :بقوله الذي وصفه قصور دراسته لمشروع ابن تيمية أرى أن سببها هو

«.النزاعات التي يلتقطها في الكتابالموقف الذي يتبناه ابن تيمية من  -في كثير من األحيان-ي ومكتوب بطريقة تخف
58
  

األربع واألربعين  لنقل عند المتكلمين الذي بلغاالعالقة بين العقل و نقداا ابن تيمية في قد توهم الكاتب بسبب إغرو

 .قانونا كليا في الباب أنه لم يضع وجهاً 

 

 : التوصيات

 المعاصر.كفيل بإحياء ملكة المتكلم ه من عمق منهجي ونقدي ة إعادة قراءة التراث الكالمي لما يتضمنضرور 

 الواقعيةةةة بعيةةةدا عةةةن ضةةةرورة إعةةةادة قةةةراءة اإلشةةةكاليات المعرفيةةةة فةةةي التةةةراث اإلسةةةالمي وفةةةق سةةةياقاتها التاريخيةةةة و

 الوافدة.اإليديولوجيات 
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م من الجامعة 1999رس الفلسفة واألدب العربي والدراسات اإلسالمية في جامعات دمشق وبرلين ولندن, حصل على الدكتوراه عام د 56

م يدريس في جامعة ييل التاريخ 5000الحرة في برلين وعمل باحثا في معهد الشرق التابع للجمعية األلمانية الشرقية في بيروت, لبنان عام 

 عتني في كتاباته باإلمام الغزالي ألنه يمثل إحدى نقاط التحول في الفكر اإلسالمي.الفكري لإلسالم, ي

مقال بعنوان ابن تيمية وخصومه األشاعرة حول العقل والوحي: أوجه الشبه واإلختالف والحلقة المفرغة لفرانك جريفيل, ترجمة عمرو  57
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  اإلسالمية ومعالجة اإلشكاالت المعرفية الحديثةة وفقهةا كسةاال العالقةة بةين ضرورة إبراز المنهج التكاملي في المعرفة

 الوحي والعلم.

 يصهاحونقدها وتم ،اث اإلسالميربية لإلشكاليات الترالغ رةاءات المعاصراجعة القرم رةورض. 

 

 المصادم والمااجع:

 

o ماسسةة الرسةالة الطبعةة  ،ن علةي أبةو زنيةدتـةـ: عبةد الحميةد بة ،التقريةب واإلرشةاد ،أبي بكر محمد بةن الطيةب ،الباقالني

 م . 1994 ،الثانية

o هةـ 1464ط: دار الفكةر العربةي  ،تحقيةق: د. سةليمان دنيةا ،رسالة أضحوية في أمر المعاد ،أبو علي الحسين ،ابن سينا– 

 م .1939

o تـةـ: محمةد يوسةف موسةى  ،اإلرشاد إلى قواطةع األدلةة فةي أصةول االعتقةاد ،أبو المعالي عبد الملك بن عبد هللا ،الجويني

 م .1952 ،مصر ،الناشر مكتبة الخانجي ،وعبد المنعم عبد الحميد

o ط: مطبعةة األنةوار  ،مكتةب نشةر الثقافةة اإلسةالمية ،قانون التأويل تـحقيق: الكةوثري ،أبو حامد محمد بن محمد ،الغزالي

 .األولى

o الطبعةة:  ،بيةروت –شةر: دار إحيةاء التةراث العربةي النا ،مفةاتيح الغيةب ،فخر الدين أبو عبد هللا محمد بةن عمةر ،الرازي

  هـ. 1302الثالثة 

 تحقيةق: الةدكتور محمةد رشةاد سةالم ،درء تعةارض العقةل والنقةل ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ،ابن تيمية، 

 م .1991-هـ 1311الطبعة: الثانية،  ،ع السعودية-الناشر: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، م

o الطبعةةة:  ،الناشةةر: دار المعةةارف ،تحقيةةق: محمةةد عمةةارة ،فصةةل المقةةال ،أبوالوليةةد محمةةد بةةن أحمةةد بةةن محمةةد ،ابةةن رشةةد

 الثانية.

o ةليماني ،قةانون التَّأويةل ،ابن العربةي محمةد بةن عبةد هللا أبةو بكةر المعةافري ةد الس  الناشةر: دار القبلةة للثقافةة  ،تحقيةق: محم 

 م  .1946 -هـ  1326الطبعة: األولى،  ،سة علوم القرآن، بيروتاإلسالمي ة، جد ة، ماس

o الناشةر:  ،المحقق: صةال  بةن محمةد بةن عويضةة ،البرهان في أصول الفقه ،أبو المعالي عبد الملك بن عبد هللا ،الجويني

 م . 1998 -هـ  1314: الطبعة األولى لبنان، الطبعة –دار الكتب العلمية بيروت 

o م.1986مكتبة الكليات األزهرية  ،تــ: أحمد حجازي السقا ،األربعين في أصول الدين ،الرازي فخر الدين 

o الناشةر: دار المعةارف، القةاهرة  ،المحقةق: الةدكتور سةليمان دنيةا ،تهافةت الفالسةفة ،حامد محمد بن محمةد أبو ،الغزالي-

  : السادسة مصر الطبعة

o م 1996: 4ط  ،مكتبة وهبة عثمان،: عبد الكريم الخمسة تـــشر  األصول  ،القاضي عبد الجبار الهمداني. 

o األولى.الرياض الطبعة: –مكتبة الرشد  ،تقويم النظر في مسائل خالفية ،محمد فخر الدين ،ابن الدَّهَّان 

o لبنان. –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  ،محك النظر في المنطق ،الغزالي  



 

 
 

 

 

o م0220في العربي الطبعة: الثانية الركز الثقا ،ي تقويم التراثتجديد المنهج ف ،عبد الرحمن ،طه. 

o المحقةق: علةي بةن محمةد الةدخيل هللا ،محمد بن أبي بكر الصواعق المرسلة في الرد على الجهميةة والمعطلةة ،ابن القيم، 

 .هـ1324الطبعة: األولى،  ،الناشر: دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية

     الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشةريف،  ،مجموع الفتوى تـ: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،يميةابن ت

 .م1995هـ/1316طبعة:  ،المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية

    لملةةك فهةةد بيةةان تلبةةي  الجهميةةة فةةي تأسةةي  بةةدعهم الكالميةةة تـةةـ: مجموعةةة مةةن المحققةةين الناشةةر: مجمةةع ا ،ابةةن تيميةةة

 .هـ1306الطبعة: األولى،  ،لطباعة المصحف الشريف

     النهضةةة  دار-الةةديندراسةةة فلسةةفية آلراء الفةةرا اإلسةةالمية فةةي أصةةول  –فةةي علةةم الكةةالم  ،أحمةةد محمةةود ،صةةبحي

 م.1995 ،الطبعة الخامسة ،العربية

 


