بطعنه في النصوص الشرعية بحجة مخالفتها للعق ل.

ٌستعمل عدنان إبراهٌم دااما ًا فً خطبه ومحاضراته قول ( :العقل ال
ٌصدق هذا) وقول:
( العقل ال ٌقبل هذا) وقول ( :عققًا لٌس كذا)

وقول( :فكروا بعقولكم هل هذا ٌعقل) وغٌر ذلك من العبارات

إذا كان الدلٌل الشرعً ال ٌوافق معتقدة الباطل فٌرد النصوص الشرعٌة

بدعوى أن العقل ال ٌستطٌع تصدٌق هذه األحادٌث.

وتقدٌم العقل على النقل أصل من أصول أهل الكقم ورثوه من فقسفة
الٌونان.

وٌستدل أهل الكقم فً تقدٌم العقل على كل شًء  ،بحدٌث باطل وهو
حدٌث

(أول ما خلق هللا العقل قال له :أقبل ،
فأقبل  ،فقال له :أدبر  ،فأدبر  ،فقال :وعزتً وجقلً ما خلقت خلقا ًا أكرم
علًّي منك  ،فبك آخذ وبك أعطً وبك الثواب وبك العقاب)

الحدٌث:

رواه ابن عدي فً الكامل()٣٩٠/٢

والطبرانً فً األوسط()١٨٤٥

والبٌهقً فً شعب اإلٌمان()٤٦٣٣
عن أبً هرٌرة مرفوعا ًا.

وهو حدٌث موضوع  ،كما نص على ذلك

ابن الجوزي فً الموضوعات()٣٦٦

وقال شٌخ اإلسقم فً الصفدٌة(:)٢٤١

هذا الحدٌث موضوع وكذب عند أهل العلم بالحدٌث كما ذكر أبو حاتم
البستً وأبو الفرج بن الجوزي وغٌرهما.اهـ

وقال الشوكانً فً الموضوعات( :)٤٩٨قال ابن عدي :باطل منكر آفته ،
محمد بن وهب الدمشقً

وقال فً المٌزان :صدق ابن عدي فً أن الحدٌث باطل.اهـ

وله شاهد من حدٌث أبً أمامة

رواه العقٌلً فً الضعفاء()١١٦٩

وذكره ابن الجوزي فً الموضوعات()٣٦٨

وشاهد آخر عن عااشة

رواه أبو نعٌم فً الحلٌة()٣١٨/٧

وال ٌصح.

وله شاهد مرسل عن الحسن البصري.

رواه البٌهقً فً الشعب( )٤٦٣٢وقال :هذا من قول الحسن  ،وقد روي
عن النبً علٌه الصقة والسقم بإسناد غٌر قوي.اهـ

واألحادٌث الواردة فً فضل العقل ال ٌصح منها شًء.

قال اإلمام ابن القٌم فً المنار المنٌف(:)٦٤

أحادٌث العقل كلها كذب  ،قال أبو الفتح األزدي :ال ٌصح فً العقل حدٌث
 ،وقاله العقٌلً وأبو حاتم بن حبان.اهـ

ونص على وضعها طاافة من الحفاظ منهم:

ابن الجوزي فً كتابه الموضوعات ( )٢٧٤/١والهٌثمً فً الآللً
المصنوعة ()١٢٩/١

وابن عراق تنزٌه الشرٌعة ()١٣١

والشوكانً فً الموضوعات ()٤٩٨

وعلً القاري فً الموضوعات ()٤٨

 -حقٌقة العقل:

لفظ العقل فً لغة المسلمٌن لٌس هو لفظ العقل فً لغة فقسفة الٌونان ومن
سلك مسلكهم.

فالعقل صفة للشخص العاقل ٌ ،قال(فقن عاقل) أي له عقل ٌعقل به فهو
صفة للشخص  ،ولٌس هو عٌنا ًا قاامة بنفسها كما ٌقوله الفقسفة.

قال شٌخ اإلسقم فً الفتاوى(:)١٤٥/٩

العقل فً كتاب هللا وسنة رسوله وكقم الصحابة والتابعٌن وساار أامة
المسلمٌن هو أمر ٌقوم بالعاقل  ،سواء سمً عرضا ًا أو صفة  ،ولٌس هو
عٌنا ًا قاامة بنفسها سواء سمً جوهراًا أو جسما ًا أو غٌر ذلك  ،وإنما ٌوجد
التعبٌر باسم(العقل) عند الذات العاقلة التً هً جوهر قاام بنفسه فً كقم
طاافة من المتفلسفة الذٌن ٌتكلمون فً العقل والنفس وٌدعون ثبوت عقول
عشرة كما ٌذكر ذلك من ٌذكره من أتباع أرسطو أو غٌره من المتفلسفة
المشااٌن  ،ومن تلقى ذلك عنهم من المنتسبٌن إلى الملل.اهـ

وقال أٌضا ًا(:)١٥٣/٩

اسم العقل عند المسلمٌن وجمهور العققء إنما هو صفة  ،وهو الذي ٌسمى
عرضا ًا قااما ًا بالعاقل

وعلى هذا دل القرآن فً قوله تعالى( لعلكم تعقلون) وقوله( أفلم ٌسٌروا فً
األرض فتكون لهم قلوب ٌعقلون بها)

وقوله( قد بٌنا لكم اآلٌات إن كنتم تعقلون)

ونحو ذلك مما ٌدل على أن العقل مصدر عقل ٌعقل عقق  ،وإذا كان كذلك
فالعقل ال ٌسمى به مجرد العلم الذي لم ٌعمل به صاحبه وال العمل بق علم
 ،بل إنما ٌسمى به العلم الذي ٌعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل النار (
لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فً أصحاب السعٌر)

وقال تعالى( أفلم ٌسٌروا فً األرض فتكون لهم قلوب ٌعقلون بها).اهـ

 -مذهب العققنٌة:

العققنٌة مذهب فكري فلسفً جاء به فقسفة الٌونان  ،كسقراط وأرسطو

وٌزعم العققنٌون أنه ٌمكن الوصول إلى معرفة طبٌعة الكون والوجود
عن طرٌق االستدالل العقلً بدون االستناد إلى دلٌل من كتاب أو سنة.

وتأثر المعتزلة بالمذهب الفلسفً العققنً  ،حٌث اعتمدوا على عقولهم
وجعلوها أساس تفكٌرهم  ،وهً المرجع عندهم فً إثبات العقٌدة  ،وقالوا:
إن

ٌقتض العقل إثباته
ما اقتضى العقل إثباته من صفات هللا فهو ثابت وما لم
ِض
من صفات هللا فإنه ال ٌثبت  ،وٌسلكون فً ذلك إحدى طرٌقٌن:

األول :إن كان ٌمكنهم الطعن فً الدلٌل أي فً ثبوت هذا الدلٌل طعنوا فٌه
وقالوا ال ٌصح.

الطرٌق الثانً :إذا صح الدلٌل ولم ٌمكنهم الطعن فً صحته أولوه
بتأوٌقتهم الباطلة.

لذا تجد المعتزلة ٌطعنون فً النصوص الشرعٌة التً تخالف عقولهم
الفاسدة ٌأولونها تارة وٌضعفونها تارة أخرى  ،بحجة أن العقل ال ٌصدق
ذلك

فجعلوا العقل هو المرجع الوحٌد فً معرفة الحسن والقبٌح  ،وهو المرجع
الوحٌد إلى طرٌق االستدالل بدون الرجوع إلى الكتاب والسنة.
وأخذ المعتزلً عدنان إبراهٌم من العقل مطعنا ًا فً األحادٌث الصحاح
المخرجة فً الصحٌحٌن بحجة مخالفتها للعقل وأن العقل ال ٌصدق ذلك

فقال عن حدٌث (خلق هللا آدم على صورته) وهو مخرج فً الصحٌحٌن
قال عدنان  (:كٌف ٌقال خلقه على صورته هذا ال ٌعقل هذا تشبٌه…)
فرد الحدٌث بحجة أنه ال ٌعقل.

ورد حدٌث عااشة أن النبً علٌه الصقة والسقم بنى بها بالمدٌنة وهً
بنت تسع سنٌن.

والحدٌث مخرج فً الصحٌحٌن.

قال عدنان إبراهٌم عنه( :هذا ال ٌصح كٌف ٌتزوجها وهً بنت تسع بل
تزوجها وهً بنت إحدى وعشرٌن سنة)

وهكذا ٌفعل بالنصوص الشرعٌة

بحجة أنها ال تصدق وأنها تخالف عقله السقٌم  ،فسلك فٌها مسلك أصحابه
المعتزلة فروخ الجهمٌة  ،وهو الطعن فً النصوص الشرعٌة المخالفة
لعقولهم الفاسدة.

وهذا دلٌل على جهلهم وعدم علمهم.

قال الحافظ الذهبً فً السٌر(:)١٢٩/٢١

إذا رأٌت المتكلم المبتدع ٌقول :دعنا من الكتاب واألحادٌث وهات العقل
فاعلم أنه جاهل.اهـ

كتبه/
ببد بب مححب الببد
٢٨/٥/١٤٣٦ه

