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اهللا.. وبعد: رسول عىل والصالة والسالم احلمد هللا
عثيمني بن حممد الشيخ «موقف بـ: املوسوم البحث هبذا اإلسهام فيسعدين
ضمن به للمشاركة وذلك االعتقاد» عىل أصول والفطرة بالعقل االستدالل من
حتليلية دراسات العلمية:  العثيمني حممد  الشيخ جهود لندوة املقدمة البحوث

.١٤٣١ اهلجري العام يف القصيم وذلك يف جامعة واملعقود منهجية.
وفهارس. خامتة ثم مباحث وثالثة ومتهيد مقدمة يف جعلته وقد

    

بن عثيمني ~. حممد للشيخ موجزة ترمجة األول:
والفطرة. من العقل لكل االصطالحية واالستعامالت اللغوي الثاين: التعريف

االعتقاد. أصول عىل االستدالل يف وحدودها املعرفة مصادر الثالث:

   

االعتقاد  أصول عىل االستدالل يف وحدودها املعرفة مصادر  *
عثيمني. بن الشيخ حممد عند

مطالب: وفيه
االعتقاد  أصول عىل االستدالل يف وحدودها املعرفة مصادر األول: املطلب

عثيمني. حممد بن الشيخ عند
االعتقاد  أصول عىل الرشعية األدلة بني والفطرة العقل مكانة الثاين: املطلب 





٨٩٦

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

عثيمني. حممد بن الشيخ عند
الشيخ  وموقف املنقول وصحيح رصيح املعقول بني املوافقة الثالث: املطلب

منها. عثيمني حممد بن

الشيخ  عند االعتقاد أصول عىل العقيل االستدالل من صور   *
مطالب: وفيه عثيمني؛ بن حممد

األمثلة. ورضب الصحيح القياس استخدام األول: املطلب
القضايا  حلرص التقسيامت وإيراد  النص من  العقيل االستنباط الثاين: املطلب 

وحتديدها.
بني القضايا. العقيل التالزم اإلشارة إىل الثالث: املطلب

ومن  والتعليل احلكمة من  عثيمني بن حممد الشيخ موقف الرابع: املطلب
املسببات. يف وتأثريها األسباب

عند  االعتقاد أصول عىل العقيل لالستدالل تطبيقية نامذج   *
مطالب: وفيه عثيمني؛ حممد بن الشيخ

تعاىل. باهللا اإليامن األول: املطلب
اآلخر. باليوم اإليامن املطلب الثاين:

بالقدر. اإليامن الثالث: املطلب
واألحكام. مسائل األسامء الرابع: املطلب

يف يبارك وأن ينفع به وأن لوجهه خالصاً البحث هذا جيعل أن تعاىل أسأل اهللا
خطاهم. يسدد وأن فيها واملشاركني الندوة هذه عىل القائمني جهود

أمجعني. وصحبه آله حممد وعىل عىل نبينا اهللا وصىل
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التميمي. الوهيبي عثيمني املقبل بن صالح بن حممد عبداهللا أبو هو

 

شهر من والعرشين السابع القصيم يف مدن عنيزة إحد مدينة يف الشيخ ولد
~ سنة ١٤٢١هـ(١). وتويف ١٣٤٧هـ. سنة املبارك رمضان

  

جده  القرآن عىل وقرأ واالستقامة معروف بالفضل بيت يف ~ الشيخ نشأ
العلم لطلب اجته ثم عىل يده، فحفظه دامغ آل سليامن بن عبدالرمحن الشيخ ألمه

التحصيل. عىل صٍ رْ وحِ مهة عالية ذا ~ فكان

الشيخ العالمة عبدالرمحن ومنهم: العلامء؛ جهابذة من عدد يد عىل تتلمذ وقد
العالمة والشيخ باز بن عبداهللا العزيز بن العالمة عبد السعدي والشيخ ابن نارص

وغريهم(٢). الشنقيطي، املختار حممد بن األمني حممد

والتمكن العلم وسعة املعرفة بعمق العرص هذا علامء من أقرانه للشيخ شهد وقد
رمحهم الصالح، السلف والعناية بآثار والسنة واملتابعة للكتاب الرشيعة علوم من

اهللا.

.٥٥ ص علامء أعالم ،٢٧ الزاهد ص اإلمام عثيمني ابن انظر: (١)
،٣٩٥ ،٣٩٤ ،٣٣٠ ،١٣٥ ،١٣٤ ،٦٩ ص الزاهد اإلمام عثيمني ابن ،٢٦٦ رجل ص انظر: أمة يف  (٢)

.٥٥ ص علامء أعالم ،٥٢٢ ،٤٨٨
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جمتهداً  فقيهاً كام كان والعربية، الرشيعة لفنون استيعابه يف بحراً ~ كان وقد
حجة وبرهان. صاحب بالقواعد وملامً للمقاصد واعياً متمكناً

احلجة. وقوة واإلرشاق بالوضوح ومصنفاته وفتاواه أبحاثه متيزت كام

التنبه  مع باألمة أرفق هو بام واألخذ التيسري عىل حريصاً كان ~ والشيخ
تعاىل(١). اهللا دين عىل الغرية عظيم وكان والبدع ودركاهتا للرضورات وضوابطها

 (٢) 

من االستفادة بالدليل مع بالعناية  العلمي عثيمني بن حممد الشيخ منهج متيز
واختياراهتم. فقهاء املذاهب جهود

أفاد  وقد واالستنباط والتقعيد بالتأصيل كرب عناية ~ للشيخ كان كام
أمور: عدة من التميز هذا ~ الشيخ

االعتقاد. يف الصالح السلف عليه كان بام التقيد عىل الشديد احلرص ١ـ

والتقعيد بالتأصيل خاصة عناية كان هلم العلامء الذين كبار عىل يد طلبه للعلم ٢ـ
عىل باحلديث عناية هلم الذين أو السعدي بن نارص عبدالرمحن  العالمة كالشيخ 

.~ باز بن العزيز عبد الشيخ كالعالمة اخلصوص وجه
رمحهام القيم ابن وتلميذه تيمية ابن اإلسالم شيخ اإلمامني بكتب عنايته ٣ـ 
وضبط أصوهلا الرشيعة وبمقاصد بالدليل اإلمامني هذين اعتناء خيفى ـ وال اهللا

النص واملصلحة. بني عىل التوفيق واحلرص الدين بقواعد والعناية وكلياهتا
باللغة التام واالهتامم واالعتناء الفقهية والقواعد الفقه أصول يف التعمق ٤ـ

العربية.
بعدها. وما ٥٦ ص علامء أعالم ،٤٩٤ بعدها، ٤٦٥، ٤٤١ وما الزاهد ص اإلمام عثيمني ابن انظر: (١)

.٦٢ ص علامء أعالم ،٣٢٠ -٣١٤ الزاهد ص اإلمام عثيمني ابن انظر: (٢)
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الدقيق والتفسري االستنباط دقة عىل الفذة مقدرة الشيخ يف أثره له كان ذلك كل
الشيخ يعرضها التي املسائل  القواعد والكليات لشتى عىل والوقوف اهللا لكتاب

.~
متيزت والتي اليوم  أيدينا بني املاثلة  العلمية آثاره من ذلك كل عىل أدل وال
إيراد وكثرة املصطلحات اختيار يف والدقة املنضبطة واملنهجية العلمية بالشمولية
إليها املسائل جزئيات ورد الكلية الفقهية القواعد واستعامل األصولية القواعد
املسلمني عن اهللا الشيخ فجز اآلثار، بتلك اهللا وقد نفع بالفروق الفقهية، والعناية

اجلزاء. خري
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االصطالحي للعقل: واالستعامل اللغوي املعنى ـ أ

   

وتقييد(١)، حالة حبس عىل تدل اللغة يف العقل ومادة قِل، لَ يَعْ قَ عَ مصدر العقل
اليشء يف حبسة ه عىل مُ ظْ عُ يدل واحد أصل والالم والقاف فارس(٢): «العني ابن قال

والفعل»(٣). القول ذميم عن احلابس وهو العقل ذلك من ما يقارب احلبسة؛ أو

املهالك يف التورط عن صاحبه يعقل عقالً ألنه العقل «سمي منظور(٤): ابن قال
احليوان»(٥). سائر اإلنسان من يتميز به الذي التمييز هو العقل وقيل: حيبسه، أي

ضد احلمق»(٦). احلجر والنهي هو «العقل وقال:

اجلهل»(٨). «العقل ضد اخلليل(٧): وقال

.٣٠١ املعرفة ص مصادر العرب/ مادة عقل، لسان انظر:  (١)
مصنفات له اللغة األدب، علامء من الرازي القزويني زكريا بن فارس بن أمحد احلسني فارس: أبو (٢) ابن

٣٩٥هـ. سنة تويف والصاحبي، اللغة، مقاييس منها:
.(١٩٣/١) األعالم ،(٢٧/١) الرواة إنباه انظر:

عقل. مادة اللغة/ مقاييس معجم (٣)
احلجة من اللغوي اإلمام املرصي اإلفريقي منظور ابن مكرم بن حممد مجال الدين أبوالفضل منظور: ابن  (٤)

٧١١هـ. سنة تويف وغريها، األغاين العرب، وخمتار مصنفاته: لسان األنصاري، من ثابت بن نسل رويفع
عقل. مادة املحيط/ القاموس وانظر: عقل، مادة العرب لسان (٥)

نفسه. املصدر (٦)
مصنفات، له العروض، علم وواضع اللغة واألدب أئمة من األزدي الفراهيدي بن أمحد اخلليل اخلليل: (٧)

بالبرصة. ١٨٠هـ سنة تويف احلروف، ومعاين منها: العني
.(٣١٤ األعالم (٢/ ،٤٧ النحويني ص طبقات ،(٢٢٥/٧) النبالء أعالم انظر: سري

ذكرها. موطن هذا ليس للعقل أخر وقد وردت معاين ،٦٧٢ اللغة ص يف املقاييس معجم (٨)
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استعامالت: عدة االصطالح يف يستعمل لفظ العقل

سائر هبا عن ميزه اهللا لإلنسان ميزة هي التي املدركة الغريزة بمعنى يستعمل ١ـ
عن اإلنسان. الرشعي التكليف بفقدها يسقط والتي احليوان

مجيع  فيها التي يشرتك الرضورية والعلوم الفطرية عن املعارف بالعقل يعرب ٢ ـ
. مثالً اجلزء من أكرب الكل بأن كالعلم العقالء

والتكليف. والتمييز التدبري يكون هبا غريزيان فطريان للعقل املعنيان وهذان

احلسية  التجارب من يستفاد وما النظرية املعارف إدراك يف يستعمل ـ ٣
تعاىل اهللا  كتب  وسائر  القرآن يف ما فهم ذلك ومن البيان،  فهم ذلك يف ويدخل
 Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½ نث  تعاىل: اهللا يقول 

(البقرة: ٧٥). Çمث 
. يسمى جاهالً العقل معاين من املعنى هذا وفاقد والعلم الفهم هو هنا فالعقل

      Á  À ¿      ¾  ½ نث تعاىل: قال العلم بمقتىض العمل العقل عىل يطلق  كام
 {  z  y  x نث تعاىل:  وقال (امللك: ١٠)، Ç  Æمث  Å  Ä  Ã Â

.(١) (األنعام: ٣٢) مث |{  ~ ے  
العقالء ومجهور املسلمني عند العقل اسم «إن تيمية(٢): ابن اإلسالم شيخ يقول

ص٢٧، النقلية العقلية األدلة بعدها، ٥١ وما املرتاد ص بغية ،(٢٨٧ -٢٨٦/٩) الفتاو انظر: جمموع (١)
.٣٠

الرباين واإلمام اإلسالم شيخ الدمشقي ثم احلراين احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقي تيمية: ابن (٢)
والنقل، والصفدية العقل تعارض درء منها: مثلها إىل مل يسبق تصانيف له بحران، ٦٦١هـ سنة ولد البحر

٧٢٨هـ. سنة تويف وغريها،
(٣٢٠/٢ـ احلنابلة طبقات الذيل عىل ،(١٩٢/٢) احلفاظ تذكرة بعدها، ص٣ وما الدرية العقود انظر:

.(٣٢١
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من ثم القرآن... دل هذا وعىل بالعقل قائامً عرضاً يسمى الذي وهو صفة إنام هو
بموجب العمل هو يقول العقل رضورية، ومنهم من علوم هو يقول الناس من
الغريزة نفس يراد بالعقل وهذا وقد هذا العقل يتناول والصحيح أن العلوم، تلك

.(١) املضار...» دون ويقصد املنافع ويميز يعلم هبا التي اإلنسان يف التي

للفطرة: واالصطالحي اللغوي املعنى ـ ب

   

ذكر(٢) ابن  كام وإبرازه عىل فتح اليشء يدل صحيح أصل والطاء والراء الفاء
وتفطر؛ فانفطر شقه أي ه؛ رُ طُ ويَفْ رهُ طِ يَفْ هُ رَ طَ فَ يقال: الشق هو فالفطر فارس:
ابتدأه األمر أي  وفطر اخللق أي خلقهم وبرأهم، اهللا وفطر اخللقة؛ هي والفطرة
اخللقة.. والفطرة  واالخرتاع.. والفطرة االبتداء «الفطرة: منظور: قال ابن وأنشأه(٣).

.(٤) به..» املعرفة من اخللق اهللا عليه فطر ما

   

منها: استعامالت االصطالح عدة يف لفظ الفطرة تستعمل

الرضورة مقتىض هي األمور هذه ففطرية وتوحيده تعاىل اهللا بمعرفة يتعلق ما ١ـ
والدالئل الرشعية. النفسية

األفعال. يف والنقص الكامل بإدراك يتعلق ما ٢ـ
ال أنه بحيث العقيل االستدالل أساس هي التي األولية باملبادئ يتعلق ٣ـ ما
يستند العقيل الدليل أن الفطرية، بمعنى املبادئ تلك وفق عقلياً إال نستدل أن يمكن

.(٢٨٧/٩) الفتاو جمموع (١)
فطر. مادة اللغة/ يف املقاييس معجم  (٢)

فطر. مادة العرب/ لسان فطر، املحيط/ مادة القاموس فطر، مادة يف اللغة معجم املقاييس انظر:  (٣)
فطر. مادة العرب (٥٦/٥) لسان  (٤)
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نقيضها(١). تصور أو فيها يمكن الشك رضورية ال فطرية كوهنا من جهة إليها

املعارف  بناء  يقوم  وعليها  الرساالت(٢) لقبول  األوىل الركيزة  هي والفطرة
تتناول أمرين: هي إذ العقيل أساس الدليل وهي والعلوم

استدالل  إىل حتتاج ال والتي نفس كل يف املغروزة البدهية األولية األول: العلوم
استدالل. كل مرجع هي بل

وإيثاره  وإرادته وطلبه احلق معرفة تقتيض والتي النفس يف الكامنة القوة والثاين:
الباطل(٣). عىل

فيها التي الفطرة عباده عىل خلق سبحانه «اهللا تيمية: ابن اإلسالم شيخ يقول
املالئم النافع ومعرفة به والتكذيب الباطل ومعرفة به والتصديق احلق معرفة 

.(٤) بالفطرة...» له والبغض املنايف الضار ومعرفة له واملحبة

من النفوس يف رسوخاً أشد وأنه رضوري فطري اإلهلي العلم ويقول: «أصل
أن العلم الطبيعي كقولنا ومبدأ االثنني؛ نصف الواحد إن كقولنا: الريايض العلم مبدأ
الفطر وأما عنها أكثر تعرض قد أسامء املعارف هذه ألن مكانني؛ يف يكون اجلسم ال

فطرة...»(٥). تعرض عنه أن يتصور فام العلم اإلهلي

.٢١١ -٢١٠ يف اإلسالم ص املعرفة انظر: (١)
(٤٥/٤) الفتاو جمموع العقائد ص٣٩، تصحيح القائد إىل ،٢٠ ،١٩ االنطالقة الكرب ص معامل انظر: (٢)

.(١١٠/١) يف الدعوة تيمية ابن منهج
ص١٩٦، األدلة العقلية ،(٤٤ امللل (٤٣/١، يف الفصل العقل والنقل (٤٥٨/٨) تعارض انظر: درء  (٣)

.١٩٧
.٢٩ املنطق ص نقض  (٤)

.(١٦ ،١٥/٢) الفتاو جمموع (٥)
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أقسام: إىل ثالثة العلوم قسم العلامء

بوجوده وبأن فيه كعلم اإلنسان ال يمكن التشكيك فطري رضوري قسم ١ـ
الواحد. من أكثر االثنان

ويمكن السابق القسم إىل مستند واالستدالل نظري يكتسب بالنظر قسم ٢ـ
فرعني: إىل تفريعه

عادة يكون يف احلس، وهذا عىل معتمداً للعقل فيه العمل متحض ما األول:
ونحوها. والصناعات.. كالرياضيات العلوم املفضولة

أدلة  يف العقل كنظر عليه؛ الداللة يف  الرشع مع فيه العقل  اشرتك ما  الثاين: 
أصول بعض  ذلك يف ويدخل ومسائل؛ دالئل من فيها ما واستخراج  الرشع

ال التفصيل. اإلمجال وجه عىل ومعرفتها االعتقاد

إياه، له وتعليمه الشارع  بإخبار إال العقل إليه يصل ال حمض غيبي قسم ٣ـ
إليه يصل ما وغاية واإلمجالية التفصيلية مسائل االعتقاد حيوي أكثر القسم وهذا

إحالتها(١). وعدم معانيها، وفهم إثباهتا، التسليم للرشع يف فيها العقل

املصادر وهذه واحلس، والعقل اخلرب يف املعرفة تتمثل أن مصادر ندرك من هنا
يف ال صحته إثبات يف العقل عىل يعتمد فاخلرب بينها، فيام وتتداخل تتكامل الثالثة
القياسية علمياته ليجري احلس معطيات عىل والعقل يعتمد األمر، نفس ثبوته يف
من الصحيح منه لبيان اخلرب والعقل عىل يعتمد واحلس الصحيح، اخلرب وهلداية

الصحيح. غري

.٣٨ ،٣٧ النقلية ص العقلية األدلة ،(٤٨٧ -٤٨٦ االعتصام (٢/ انظر: (١)
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أو هبا، للقطع النظرية؛ العلوم يف سواء  الرشع  إىل مفتقرة والفطرة والعقل
املقدمات عىل يقوم الذي العقل من كل إذ  إليها؛  واإلرشاد للتنبيه الرضورية؛
للرشع مفتقر منهام كل أن كام اخلطأ، له  يعرض  قد واحلس الفطرية، الرضورية
معطيات خالل فمن مجيعها املعارف إدراك يف وقصوره املعريف جماله ملحدودية
بعض أصول االعتقاد العقل إىل يصل الرضورية الفطرية العلوم خالل ومن احلس
بتفاصيلها الرشعية احلقائق بمعرفة والفطرة هو ينفرد ال فهو اإلمجال؛ وجه عىل
ال الوصول إليه فإهنا العقل والفطرة يستطيع ال وما ، إمجاالً بعضها يعلم كان وإن

العقول. حماالت العقول وحمارات بني ففرقٌ حتيله
مجلةً االعتقاد أصول وإدراك إمجاال  والفطرة العقل علمه ما تفاصيل  وأما

اخلرب(١). أنواع أحد هو الذي الرشع وتفصيالً فمحله

فالقرآن إعامهلا إىل ودعا إليها ونبه والفطرية العقلية باألدلة الرشع جاء وقد 
وتدفع العقيدة  عىل تدل التي العقلية  والرباهني باحلجج ووافية مليئة والسنة
عىل العظيم القرآن اشتمل  قد  العلامء: قال السيوطي(٣): اإلمام يقول  الشبه(٢)،
كليات من يبنى وحترير وداللة وتقسيم برهان من وما واألدلة الرباهني مجيع أنواع
العرب عادة عىل أورده لكن به؛ نطق قد اهللا إال وكتاب العقلية والسمعية املعلومات

ألمرين: املتكلمني طرق دقائق دون

اجلهمية تلبيس  بيان  ،(٤٨٦/٢) االعتصام  وحدودها: وتكاملها املعرفة مصادر  عن الكالم  يف انظر (١)
العقل  تعارض  درء الالحم، حتقيق ٥٥٧ -٥٥٥ ص  اجلهمية تلبيس بني الغفيص،  حتقيق ص١٩٨

.(١٧٨/١) والنقل
.(٢٣٣ ،٢٣٣/١٩) الفتاو جمموع الطحاوية ص٧٦، الشفا ص١٨٨، العقيدة رشح انظر: (٢)

وأديب مفرس مؤرخ حافظ إمام الدين جالل الفضل أبو الشافعي بكر أيب بن عبدالرمحن السيوطي:  (٣)
سنة  املنثور تويف القرآن، والدر علوم يف منها: اإلتقان العلوم خمتلف يف مصنف ٦٠٠ عىل تصانيفه زادت

٩١١هـ.
األعالم (٣٠١/٣). ص٣٥٦، املكلل التاج ،(٢٦٦/١) السائرة الكواكب انظر:
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 m  l  k  j  i  h   g  f قاله: نث ما أحدمها: بسبب
(إبراهيم: ٤). n مث 

من  باجلليل  احلجة  إقامة عن العاجز هو املحاجة دقيق إىل  املائل أن والثاين:
الكالم(١).

ويغني يشفي املسألة بام هذه عىل الكالم تيمية ابن اإلسالم شيخ استوىف وقد
ال حشو مكتملة يقينية تامة كوهنا مع ببساطتها تتميز العقلية الرشع أدلة وبني أن

إخالل. فيها وال

أنزهلا اهللا التي املستقيمة العادلة املوازين من هي والفطرة العقل دليل بني أن كام
وكل بني املختلفات، والتفريق املتامثالت للتسوية بني العباد هبا وزود القلوب يف
فيها أن إذ االعتقاد؛ بأصول  يتعلق فيام  سيام وهدايته؛ ال الوحي إىل بحاجة منها

إال بالوحي(٢). هلا إليها سبيل دائرة احلس ووراء طور العقل وال وراء غيبيات تقع

نخلصمماسبقأنالعقل املبنيعىل املقدماتالنظرية،هو والفطرةتعدمنمصادر
ال املعرفية التي قيمته له إليه ما تصل أن كام جتاوزها يمكن ال هلا حدوداً إال أن املعرفة
ما إىل املرتبة يف أن تصل ال يمكن تصل إليها والعلوم التي املعارف أن إنكارها إال يمكن

يصلإليهالرشعال يفقيمتهاملعرفيةواليفقدره.

اإلتقان (١٠٤٥/٢). (١)
املنطقيني الرد عىل ،(١١٠/١) الدعوة يف تيمية منهج ابن ،(٢٣٣ ،٢٣٢/١٩) الفتاو انظر: جمموع (٢)

.(٢٨٨ -٢٨٥/١٩) الفتاو جمموع ص٣٨٢،
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األول املبحث

      
   

         األول: املطلب *
  

االستدالل  يف واجلامعة السنة أهل منهج عىل ~ عثيمني حممد بن الشيخ سار
يستدل كتبه والتي يف الشيخ التي ذكرها املعرفية فاملصادر االعتقاد، أصول عىل هبا

والعقل واحلس. اخلرب املعرفة الثالثة: مصادر شملت االعتقاد أصول عىل به

Sيف  النبي عن  الثابتة الصحيحة والسنة القرآن يف متمثالً باخلرب فاستدل
الكرب االعتقاد أصول بعض عىل واحلس والفطرة العقل بأدلة كام استدل اإلمجاع،

احلق. إثبات املعرفية يف املصادر هذه تضافر مبيناً

املتنوعة ومؤكداً  املعرفة بمصادر اهللا تعاىل عىل وجود مستدالً ~ الشيخ يقول
كانت إذا ما متى بحال تتعارض وال احلق عىل للداللة تتوافق وتتكامل مصادر أهنا

والرشع واحلس: والعقل تعاىل: الفطرة وجود «دل عىل صحيحة: رصحية

بخالقه من عىل اإليامن فطر قد فإن كل خملوق وجوده؛ عىل الفطرة داللة أما
قلبه عىل طرأ من إال الفطرة هذه مقتىض عن وال ينرصف تعليم، أو غري سبق تفكري

عنها... يرصفه ما

والحقها سابقها املخلوقات هذه فألن اهللا تعاىل: وجود عىل العقل داللة وأما
أن توجد يمكن مل وإذا توجد صدفة... يمكن أن ال إذ أوجدها؛ خالق من ال بد هلا
وهو موجد هلا يكون أن تعني توجد صدفة، وال أن بنفسها نفسها املخلوقات هذه
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رب العاملني. اهللا

تنطق كلها الساموية  الكتب فألن تعاىل اهللا وجود  عىل  الرشع داللة وأما
بذلك.

وجهني: اهللا فمن وجود عىل احلس أدلة وأما

يدل داللة  ما وإغاثة املكروبني إجابة الداعني من ونشاهد نسمع أننا أحدمها:
وجوده تعاىل. عىل قاطعة

وجود  قاطع عىل برهان املعجزات... تسمى التي األنبياء آيات أن الثاين: الوجه
.(١) البرش...» نطاق عن خارجة ألهنا أمور تعاىل اهللا وهو مرسلهم

العقل واحلس اهللا: د عىل وجو «الدليل الواسطية: للعقيدة رشحه يف ويقول
عىل الدالئل فتكون الفطرة، فزد شئت وإن وجود اهللا تدل عىل كلها والرشع ثالثة
يستحق ال ألنه ال الرشع وأخرنا والرشع؛ والفطرة واحلس العقل أربعة: اهللا وجود

.(٢) بالرشع...» يؤمن ال من نخاطب ألننا التقديم لكن

عىل يف داللة العقل فقال السابقة املعرفة مصادر من بيان داللة كل يف فصل ثم
أو بنفسها الكائنات هذه هل وجود فنقول: العقل «فأما داللة  تعاىل: اهللا وجود
هي دامت ما عقالً بنفسها؛ فمستحيل قلت: وجدت فإن صدفة؟ هكذا وجدت
إذاً حتى يوجد، بيشء العدم ليس معدومة؟! موجودة وهي تكون كيف معدومة،
هذه األطيار فنقول صدفة؛ وجدت وإن قلت: بنفسها! نفسها توجد يمكن أن ال

أبداً»(٣). صدفة توجد أن يمكن ال والشمس... واجلبال

املثىل القواعد ،(٣٠٤ الواسطية (١/ العقيدة رشح أمثلة: زيادة وانظر ،١٦ اإليامن ص١٣- أصول رشح (١)
.٢٧ ،٢٦ ،٢٢ ،١٩ ص١٨،

.(٥٥-٥٦ الواسطية (١/ العقيدة رشح (٢)
.٥٦ املرجع السابق ص  (٣)
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مبيناً ـ العقيل االستدالل صور املثل وهو من رضب هنا الشيخ استخدم فقد
يف  ~ حنيفة أيب عن املشهورة بالقصة واستشهد بل املؤثر، عىل األثر داللة 
إثباته، فسأهلم عن  طلبوا منه أهنم اخلالق وكيف إثبات يف منية(١) السُ مع مناظرته
امليناء يف رست حتى البضائع واألرزاق من حمملة املاء جاءت تشق عباب سفينة
له: فقالوا ذلك؟ يكون كيف محالون وال قائد هلا وليس احلمولة وذهبت ونزلت
هذا بأن باعرتافهم فألزمهم  عقل، لك ليس إذاً قالوا: نعم، قال: هبذا؟!!  رُ كِّ فَ تُ
والقمر والشمس  السموات أن هذه  عقوهلم تقبل كيف عقالً يقبل وال يعقل ال
بعقوهلم خاطبهم  الرجل أن فعرفوا صانع، بدون كلها والناس... والنجوم 

هذا. جوابه عن وعجزوا

عقلية داللة أخر وهي مرة املؤثر عىل بداللة األثر أيضاً الشيخ استشهد ثم
ربك؟ فقال: عرفت ملا سئل: بم البادية من األعرايب بقول استشهاده عند بحتةـ،
وأرض ذات فجاج ذات أبراج فسامء عىل البعري، تدل والبعرة املسري عىل يدل األثر

السميع البصري(٢). أال تدل عىل أمواج ذات وبحار

به القرآن بأوجز عبارة رشعي جاء دليل العقيل الدليل هذا أن الشيخ بني ثم
Aمث    @  ?  >  =   <  ;  : نث اهللا تعاىل: قال حيث وأدهلا وأحسنها وأمتها

قطعية(٣). عقلية رشعية هنا داللة داللة العقل أن الشيخ وذكر ،(٣٥ (الطور:

 Å  اهللا «اإلنسان يدعو فقال: اهللا عىل وجود احلس بداللة الشيخ ثم استدل

بتناسخ الغيبية والقائلون لألمور واملنكرون العامل بقدم القائلون الرشك أهل طوائف من طائفة السمنية: (١)
اإلسالم. قبل النهر وراء ما أهل هذا املذهب عىل كان وقد األرواح

.٢٤١ بني الفرق ص٢٤٠- الفرق ص٤١٩، الفهرست انظر:
سورة القرآن الكريم: تفسري اهللا إمجاالً وجود عىل األدلة الواسطية (٥٦/١-٥٧)، العقيدة رشح انظر: (٢)

.(١٩٢/٣) البقرة
.١٩٤ سورة الطور ص القرآن الكريم: تفسري انظر:  (٣)
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هذا حيث دعا حسية، داللة فهذه فيه؛ له يستجاب ثم باليشء ويدعو رب يا يقول:
نحن وكذلك ذلك رأي العني، رأ له اهللا واستجاب غريه يدع اهللا ومل اإلنسان

له»(١). استجاب اهللا أن عرصنا يف عمن نسمع

من كثري القرآن ففي السنة، وكذا يف إثباته يف القرآن ورد الدليل هذا أن بني ثم
نث0 1    2  3 4 5 6    7  8 9 تعاىل: كقوله هذا

(األنبياء: ٨٣ - ٨٤). :  ; > مث

اجلمعة  يوم الناس والرسولSخيطب دخل الذي األعرايب قصة السنة ومن
السامء يف ما واهللا أنس: قال يغيثنا، اهللا فادع السبل وانقطعت األموال هلكت قال:

خرجت   S النبي دعاء وبعد  سحاب)...  قطعة  (أي قزعة  وال  سحاب من
ورعدت وبرقت ونزل وانترشت السامء وارتفعت يف الرتس مثل سحابة وظهرت

والسالم(٢). الصالة عليه حليته من واملطر يتحادر Sإال الرسول نزل فام املطر

فطرهم تنحرف مل الذين الناس من كثرياً أن الشيخ  فبني الفطرة داللة وأما
بعض وأورد اهللا؛ بوجود تؤمن حتى البهائم العجم بل تعاىل، اهللا بوجود يؤمنون

 Å وتوحيده».  اهللا عىل معرفة جمبولة «فالفطر قال: ثم ذلك، عىل القصص

نث 6  7  تعاىل: يف قوله إليه الدليل وأشار هذا إىل نبه قد القرآن أن إىل أشار ثم
 IH  GF E DC  B  A  @  ?  >  = < ; :  9  8

(األعراف: ١٧٢). اآليةمث ...  R  Q  P O    N M  L  K  J

الواسطية (٥٧/١). العقيدة رشح انظر: (١)
البخاري (١٠٣٣) ومسلم (٨٩٧). أخرجه  (٢)

رافعة  ظهرها مستلقية عىل نملة يستسقي فوجد خرج أنه  عن سليامن  التي روي النملة  وكقصة 
ارجعوا : سليامن فقال عنا سقياك،  متنع فال من خلقك إنا خلق اللهم تقول: السامء إىل قوائمها 
اجتامع وغريها: القصة هذه وانظر ،(٥٨/١) الواسطية العقيدة رشح انظر: غريكم. بدعوة سقيتم فقد

.٣٢٩ ص٣٢٨- اإلسالمية اجليوش



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٩١١

جمبول اإلنسان أن عىل اآلية تدل «فهذه الدليل: هذا أن أورد الشيخ بعد يقول
ظهر من استخرجهم اهللا إن أقلنا: سواء وربوبيته اهللا شهادته بوجود عىل بفطرته
اآلية فإن به اإلقرار فطرهم من يف اهللا ركب ما هو إن هذا أو قلنا: واستشهدهم آدم

.(١) ربه بفطرته...» يعرف اإلنسان أن عىل تدل

أصول  عىل املتنوعة املعرفة بمصادر باالستدالل ~ وإن اعتنى الشيخ لكن
جماالت عىل الوقوف  رضورة عىل يؤكد أنه  إال  ذلك يف تضافرها  وبني االعتقاد

االستدالل عىل أصول العقيدة. يف املصادر هذه من كل مصدر وحدود

االعتقاد؛ فبني أن أصول عىل العقيل االستدالل بوضوح حدود لنا جىل وقد
جمال مما ال فهذه الغيب يتعلق بأمور ما وأما عامل الشهادة عند العقيل يقف الدليل

فيه. للعقل

لبعض معرفة مصدر كان وإن العقيل الدليل أن هي األخر واملسألة مسألة، هذه
وأما معرفة إمجالية، تضل إليها يوصلنا التي املعرفة أن إال الكرب االعتقاد أصول
هللا جيب ~: «العقل يدرك ما يقول الشيخ السمع، فمحلها الباب تفاصيل هذا

التفصيل»(٢). سبيل عىل ال اإلمجال سبيل عىل عليه  Å ويمتنع
احلس معطيات عىل يف داللته يعتمد هو اإلدراك إذ العقيل حمدود الدليل أن كام
كانت حدود زمانية سواء يتجاوزها ال حدود والباطن الظاهر احلس من ولكل
إدراكه والباطن الظاهر للحس يمكن موجود كل أن فمع غريها، أو مكانية أو
طاقاته حدود كان يف ما إال كل يشء إدراك بواسطة حواسه يمكنه اإلنسان ال لكن
هلام قد يعرض إهنام ثم فال، منه يمكن مل سبيل وما إليه له جيعل مل ما وأما وقدراته،

آلخر. شخص من مدارك العقول للعلوم تتفاوت أن كام اخلطأ؛

الواسطية (٥٩/١). العقيدة رشح (١)

الواسطية (٨١/١). العقيدة رشح (٢)





٩١٢

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

املجال حمدودي وكوهنام احلس عىل مصدر العقل بيانه العتامد يف الشيخ يقول
السمعي الدليل إىل مستندين اهللا، صفات يكيفون واجلامعة ال السنة املعريف: «أهل
ثالثة من بواحد ال تدرك إال فكيفية اليشء العقيل: وأما الدليل العقيل... والدليل
عن تكلم الشيخ فهنا .(١) عنه...» الصادق خرب أو نظريه أو مشاهدة أمور: مشاهدته
وذلك والعقل قوله: «مشاهدته»، يف وذلك وهي احلس للمعرفة الثالثة املصادر
كيفية إن ذكر عنه». ثم الصادق «خرب أو قوله يف واخلرب نظريه»، قوله: «مشاهدة يف

باخلرب(٢). والعقل وإنام باحلس العلم هبا إىل سبيل ال الصفات
الكريم القرآن حتته فيندرج اخلرب وهو املعرفة مصادر من الثالث املصدر  أما

علامً. تفيد التي الثابتة وغريمها من األخبار الثابتة والسنة املطهرة
منزه هو أنواعه ما من أن املصادر بقية عن يتميز املعرفة مصادر من املصدر فهذا
وهو ،Sالنبي عن السنة الرشيفة الثابتة وكذا القرآن الكريم به اخلطأ ونعني عن
«األدلة :~ الشيخ يقول املعرفة وبقية مصادر األدلة بقية عىل املهيمن واحلاكم
السمعي؛ الدليل هو للمؤمن إقناعاً  وأشدها وحسية  وفطرية وعقلية سمعية
صاحبه ظنه وإن فهو باطل السمع داللة ما خالف أن كل عنده ويعلم يقف ألنه

حقاً...»(٣).
األخر املعرفة ملصادر يمكن ال  معرفية حدود  إىل تصل بأهنا تتميز أهنا كام
إىل تدعو والسنة القرآن فإن آخر  جانب  ومن  جانب؛  من هذا إليها، الوصول
من تبلد إيقاظ ما وإىل واألنفس، اآلفاق اآليات يف يف والتفكر إعامل العقل بالتدبر
للحق للهداية احلياة يف والسنن الربانية احلقائق الكونية إىل للوصول والفطر احلس

الدنيا واآلخرة. يف والفالح

.(٩٨ السابق (٩٧/١- املرجع (١)
.(١٠٢ املرجع السابق (٩٩/١- انظر: (٢)

املفيد (٢٤٧/٣). القول (٣)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٩١٣

خصائص من هو إنام الترشيعات  يف واهلداية املغيبات يف فاليقني هذا وعىل
ذلك. فيام عقل وال حس يعارضها ال والتي الثابتة والسنة الكتاب املتمثل يف الوحي

أنه غري  وزعمهم ونعيمه القرب عذاب منكري عىل الرد ~ يف الشيخ يقول
والعقل»(١). بالرشع واحلس باطل الزعم «هذا الواقع: ممكن ملخالفة

فيام اعتامدهم «وأما والعقل: واحلس  الرشع أدلة بعض ذكر أن بعد  قال ثم
يتغري بسعة مل والقرب كان عليه كام لوجد قرب يف عن امليت كشف لو أنه عىل زعموه

وجوه: من فجوابه ضيق وال

التي  الداحضة الشبهات هذه بمثل به الرشع جاء ما جتوز معارضة ال أنه األول:
الشبهات... هذه لعلم بطالن التأمل حق الرشع به جاء ما هبا املعارض تأمل لو

احلس... يدركها ال التي الغيب أمور من الربزخ أحوال أن الثاين:

الثالث:...

يمكن أن  وال إدراكه، من تعاىل اهللا بام مكنهم حمدود اخللق إدراك أن الرابع:
يسبح يشء وكل فيهن، ومن واألرض، السبع، فالسموات موجود، كل يدركوا
هو ذلك ومع أحياناً. من خلقه شاء من تعاىل اهللا تسبيحاً حقيقياً يسمعه اهللا بحمد
  ih g f  e    d  c b نث تعاىل: اهللا ويف ذلك يقول عنا، حمجوب

(اإلرساء: ٤٤). s r q  pمث  o  n  m l k j
أمور ثبت من ما ينكروا أن جيوز ال فإنه موجود، كل يدركون ال وإذا كان اخللق

يدركوه»(٢). الغيب، ومل

اخلطأ يعرض هلا قد وأنه يتجاوزها ال والعقل حدود للحس أن الشيخ بني فهنا

اإليامن ص٤٨. أصول رشح (١)
.(١٢٦ الواسطية (١٢٤/٣- العقيدة رشح وانظر: اإليامن ص٤٨-٥١، أصول رشح (٢)





٩١٤

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

عامل  أن ~ الشيخ بني كام فيام يتعلق بعامل الشهادة، حتى قارصة وأهنا مصادر
الغيب. اآلخر هي من احلس والعقل ومسائل اليوم إدراك عن الغيب خارج

جمال عامل الشهادة وال عىل ال يقاس عامل الغيب أن إىل موضع يف أكثر من نبه وقد
وال التسليم إال فيه ليس الغيب ~: «عامل التسليم يقول إال فيه وليس فيه للعقل

.(١) إطالقاً القياس فيه يمكن

نحو  اإلنسان عىل والواجب األمور الغيبية، من Å  اهللا صفات «إن :~ يقول
النصوص»(٢). سو أن يرجع إىل يشء دون جاءت ما عىل هبا يؤمن أن الغيبية األمور

مدار ألن  والصفات؛ األسامء باب له يف مدخل  ال العقل  «إن أيضا: ويقول
فاملدار أبداً، اهللا عىل ال حتكم عىل السمع، فعقولنا نفيها أو األسامء والصفات إثبات

السمع»(٣). عىل إذاً

رضورة عىل وأكد كتبه كل يف عليه سار الغيب أمور االستداليل عىل املنهج وهذا
اهللا يدي بني تقدمهم البدع أهل عىل ذاته الوقت منكراً يف به العمل وأمهية اتباعه
عىل ويمتنع جيب وفيام الغيب عامل يف للعقل وحتكيمهم عقلية بمقررات ورسوله
يف خللل نتيجة وذلك فاسدة وإلزامهم بلوازم الشبه الباطلة يف أوقعهم تعاىل مما اهللا

الباب(٤). هذا يف لدهيم االستدالل منهج

يف العقل إقحام عدم عىل البعض من يرد قد الذي الشيخ االعرتاض ويورد 
فقال: ذلك يف بعض العقل إىل أحال القرآن ولكن قائل يقول إذ الصفات؛ باب

(النحل: ١٧). :مث   9 87  6    5  4 نث3 

الواسطية (١٢٤/٢). العقيدة رشح (١)
الواسطية (٧٤/١). العقيدة رشح (٢)

ص٢٣، عقيدة أهل السنة ص٣٧. رشح ملعة االعتقاد وانظر: ،(١١٧ الواسطية (٧٤/١، العقيدة رشح (٣)
ص٧٤. الربية رب فتح الواسطية (٨١/١)، العقيدة رشح (٤)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٩١٥

ويمتنع عليه وتعاىل سبحانه هللا جيب ما يدرك العقل «إن : قائالً الشيخ فيجيب
بد أن الرب ال بأن يدرك : العقل فمثالً التفصيل، سبيل عىل ال عىل سبيل اإلمجال
ينفيها؛ أو بعينها صفة يثبت كل أن العقل يعني ال الصفات، لكن هذا كامل يكون
ساملاً الصفات كامل يكون أن بد ال الرب أن سبيل العموم أو ينفي عىل يثبت لكن
األسامء بباب يتعلق ما سواء الغيب عامل الشيخ جيعل وهبذا النقص...»(١). من
السمع إىل العلم به سو طريق ال أو بغريها اآلخر يتعلق باليوم ما أو والصفات
فيها عىل إليها باستقالل البتة، والواجب تصل ال والفطرة والعقل فيها، احلاكم فهو

العقل. طور وراء أمور من هي إذ النص به ورد الوقوف عىل ما مسلم كل

إىل  الوصول بمفرده للعقل ال يمكن املطالب اإلهلية عامة أن إىل ~ نبه كام
أهل أساطني بذلك اعرتف وقد املبني، الوحي هو هبا العلم وإنام طريق فيها اليقني
فيها؛ للعقل جمال ال توقيفية، تعاىل اهللا «أسامء :~ يقول الشيخ الكالم والفلسفة
وال فيها زاد  يُ فال والسنة، الكتاب  به  ما جاء عىل فيها الوقوف فيجب هذا وعىل
تعاىل يستحقه ما إدراك يمكنه ال العقل بقوله: «ألن ذلك الشيخ علل ثم ينقص»(٢).
Å Ä Ã Â Áنث تعاىل: لقوله النص عىل ذلك يف من األسامء فوجب الوقوف
وقوله: .(٣٦ Ñ مث  (اإلرساء: Ð  Ï  Î Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ
 `  _  ^ ]     \  [ Z  Y   X  W   V  U   T  S R   Q  P نث

.(٣) (األعراف: ٣٣) l    k j  i  h  مث  g  f  e     d c    b  a

الواسطية (٨١/١). العقيدة رشح (١)
.٣٣ أيضا ص٢٨، املثىل ص١٣، وانظر القواعد (٢)

نفسه. املصدر (٣)





٩١٦

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

الثاين املطلب

     
     

املقصود املنهجي  الرتتيب  بوضوح يلحظ الشيخ ومصنفات كتب يف املتأمل
مثنياً ثم الكتاب بدليل مبتدئاً االعتقاد أصول عىل باألدلة الرشعية االستدالل يف

جمال(١). فيه هلام العقل والفطرة فيام داللة وأخرياً اإلمجاع ثم بدليل السنة

ملقصد مهم(٢). إال احلس أدلة أو العقلية يبتدئ باألدلة وال

الكتاب تتقدم ال لكنها جماهلا يف إعامهلا إىل الرشع دعا أدلة والفطرة  فالعقل
باستقالل تدل وال يعرض هلا اخلطأ قد إذ القيمة املعرفية يف الرتبة وال يف والسنة

الوحي وهدايته. حاجة إلرشاد يف هي بل االعتقاد أصول عىل

إال أنه الشيخ للعقل والفطرة مكانتها الصحيحة كمصدر للمعرفة يعطي وهنا
هديه تسري يف له ورافدة العقيدة مسائل يف للسمع تابعة تكون أن يذكر بأمهية يفتأ ال
املطلوب، واألدلة إىل يرشد وهو ما دليل «األدلة مجع الشيخ: يقول بنوره، وتستيضء
سمعية، وعقلية، فالسمعية االعتقاد) أصول بعض معرفة عىل (أي ذلك معرفة عىل

والتأمل»(٣). بالنظر ثبت ما والعقلية والسنة، الكتاب وهو بالوحي ثبت ما

املحدد: جماله يف إعامله ودعا إىل الرشع به جاء مما العقلية أن األدلة قال مبيناً ثم
آياته  ومن فيها: اهللا قال آية فكم من كتابه يف النوع من ذكر هذا Å  اهللا أكثر «وقد

وغريها. ،٤٦ ،٣٤ ،٣٣ ،٢٧ ،٢٦ ،٢٢ ،١٩ املثىل ص١٨، القواعد انظر: (١)
.١٦ ص١٣- اإليامن أصول رشح ،(٥٥-٥٦ الواسطية (١/ العقيدة رشح انظر: (٢)

املفيد القول ،(١٩٣ البقرة (٧٣/٣، سورة  القرآن الكريم: تفسري وانظر: ثالثة أصول ص٢١، رشح (٣)
.(١٠٠ ،١٩٩/٣)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٩١٧

.(١) تعاىل» عىل اهللا الدالة العقلية األدلة سياق يكون وهكذا وكذا كذا

يف زيادة اإليامن  وأثرها األدلة من النوع هذا النظر يف أمهية ~ الشيخ بني وقد
والثاين: وصفاته... بأسامئه تعاىل اهللا معرفة األول زيادة اإليامن أربعة: «وأسباب فقال:
 }  |  {  z  y  x نث تعاىل: اهللا والرشعية قال الكونية اهللا آيات النظر يف
Y Xنث ~  ے  ¡  ¢      £...اآليات مث (الغاشية: ١٧ - ١٨).وقال تعاىل:

.(٢) (يونس: ١٠١) اآليةمث  ...]    \  [  Z
عجائب من الكون يف تعاىل اهللا أودع بام علامً  اإلنسان ازداد «كلام قال:  ثم
اهللا  آيات يف النظر وكذلك Å  باهللا إيامناً ازداد البالغات احلكم ومن املخلوقات
وهي  الرشعية اآليات إىل إذا نظرت  Å ألنك باهللا إيامناً اإلنسان يزيد الرشعية
البالغة احلكم من العقول يبهر ما فيها وجدت الرسل هبا جاءت التي  األحكام
عىل مبنية وأهنا اهللا من عند نزلت الرشيعة هذه أن هبا تعرف التي العظيمة واألرسار

إيامناً»(٣). بذلك فتزداد والرمحة العدل

يزيد مما  والرشعية الكونية اآليات  يف والتأمل  النظر أن الشيخ بني وهكذا
الغفلة يوجب الداللة  من النوع  هذا عن اإلعراض أن أيضاً ذكر كام اإليامن،

وينقص اإليامن(٤).

عليه  سار الثابت الذي العلمي املنهجي للرتتيب أمثلة التالية(٥) الصفحات ويف
هنا. إيراده عن يغني مما والفطرة، والعقل يف االستدالل بالسمع الشيخ

نفسه. املصدر (١)
الواسطية (٢٣٤/٢). العقيدة رشح (٢)

.(٢٩٦/٣) سورة البقرة القرآن الكريم: تفسري وانظر الواسطية (٢٣٤/٢)، العقيدة رشح (٣)
الواسطية (٢٣٥/٢). العقيدة رشح انظر: (٤)

هناية يف االعتقاد يف باب والفطرة العقل الشيخ ألدلة عىل استخدام تطبيقية أمثلة أوردناه من ما انظر: (٥)
البحث. هذا





٩١٨

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

تقديمهم البدع أهل كتبه عىل يف املواضع من يف العديد الشيخ إنكار يف كام أن
هلذا بيان الغيب  ومسائل  االعتقاد أصول  يف للعقل وحتكيمهم النقل للعقل عىل

املنهج(١).

اهللا تعاىل قد أن إىل أشار الشيخ قيمة العقل بل يلغي الشيخ أن ذلك يعني وال
اآليات حيث تبيني وهو حممود ألمر إذ جعله غاية يف كتابه العظيم العقل عىل أثنى
(البقرة: ٢٤٢)،  نث g f  e  d c    b a مث  تعاىل: يقول اهللا

السيئة(٢). واإلرادات الشبهات والشهوات من السامل الرشد هنا عقل لكن املراد

تأيت أن مانع «ال فقال:  احلاجة عند املسلك  هذا سلوك عىل الشيخ حث بل
عن وقال املوافق...». وتطمئن تقنع اخلصم أجل أن من أو احلسية العقلية باألدلة
من احلق ما تقول تأيت به لالستدالل عىل أن أيضاً مانع ال الفطرة، «دليل الفطرة: دليل

املسلك..»(٣). هذا يسلكون العلامء املوافق، وما زال وتطمئن به لتلزم اخلصم

.٤٦ ،٤٥ ،٤٠ ،٣٩ املثىل والقواعد ،٧٥ الربية ص٧٤- رب فتح انظر: (١)
.(١٩٣ سورة البقرة (١٩٢/٣، القرآن الكريم: تفسري انظر: (٢)

يسري. بترصف املفيد (٢٤٧/٢) القول (٣)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٩١٩

املطلب الثالث

    
   

وأهنام الصحيح النقل مع يتعارض ال الرصيح  العقل ير الشيخ أن تقدم
من النصوص عليه تدلنا ما أن ير أنه كام املطلوب، عىل الداللة يف  يتضافران
ال لكنه العقل حيار فيه وقد اجلملة يف عليه يدل بل حييله العقل ال االعتقاد مسائل

صحيحاً. رصحياً والنقل العقل دام ما حييله البتة
فقال: والشهوات الشبهات السامل من بأنه الرصيح العقل الشيخ  عرف وقد
به جاءت  ما حييل ال والشهوات الشبهات،  من السامل  أي الرصيح  العقل «إن
اجلملة، يف هللا  الكامل صفات ثبوت عىل  يدل إنه بل اهللا، صفات  من النصوص
إدراكه عن  العقول  تعجز  ما الباب هذا يف التفاصيل من النصوص يف كان وإن

به»(١). واإلحاطة
يف حكم له ال بل وصفاته، اهللا بذات يتعلق فيام للعقل حكم «ال أيضاً: ويقول
من اهللا ما ذكره أن نعلم وأن التسليم التام، العقل فيها ووظيفة األمور الغيبية، مجيع
بمحار، تأيت وإنام بمحال، تأيت ال النصوص إن يقال: وهلذا ، حماالً ليس األمور هذه

وال تتصوره»(٢). تدركه ال ما ألهنا تسمع العقول، حيري بام أي:
اإلسالم شيخ ذكرها التي النافعة القاعدة للحموية تلخيصه يف الشيخ أورد وقد
عثيمني  فقال الشيخ حممد بن والنقل، درء تعارض العقل كتابه يف ~ تيمية ابن

نافعة... وخالصتها: قاعدة أن نقدم «نحب :~
.٨٠ الربية ص٧٩- رب فتح (١)

الواسطية (٢٠١/١). العقيدة رشح (٢)





٩٢٠

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

أحدمها أو ظنيني، أو قطعيني، أن يكونا بني دليلني فإما بالتعارض قيل إذا أنه
ثالثة أقسام: فهذه ظنياً واآلخر قطعياً

حمال، بينهام فالتعارض العقل بثبوت مدلوهلام، يقطع ما ومها القطعيان: األول:
ألن حمال،  وهو أحدمها ارتفاع وجوب إما يستلزم تعارضهام بجواز القول ألن
ألنه حمال أيضاً، التعارض وهو مع منهام ثبوت كل وإما الثبوت، واجب القطعي

النقيضني. بني مجع
بينهام يكون  ال أن وإما قطعيني،  يكونا ال أن فإما بينهام التعارض ظن فإن
ذلك عىل يرد وال آخر، وجه والثاين عىل وجه، عىل حيمل أحدمها تعارض بحيث
قائم غري الدليل املنسوخ ألن والسنة القطعية، الكتاب نصوص من نسخه ما يثبت

للناسخ. معارض فال
فيطلب  الثبوت حيث من وإما الداللة، حيث إما من ظنيني يكونا أن الثاين:

يقدم الراجح. ثم بينهام الرتجيح
القطعي باتفاق العقالء،  فيقدم ظنياً، واآلخر قطعياً، أحدمها يكون أن الثالث:

.(١) بالظن...» يُدفع ال اليقني ألن
وتتعاضد تتضافر بل تتعارض القطعية ال األدلة أن ير الشيخ أن تبني هنا من
ولذا وعقلية؛ سمعية عقلية أو أو كانت سمعية سواء احلق عىل يف الداللة وتتوافق
عىل املسائل لالستدالل السمع والعقل أدلة يقرن بني من مصنفاته يف العديد نجده
السمع أدلة بني بالتعارض قوهلم أهل البدع املخالفني من عىل يرد أنه كام العقدية،
ذلك ويفند بال حجة صحيحة، الدعو إال جمرد معهم ليس أنه والعقل، ويؤكد
السمع، ألدلة معارضتها يدعون التي العقلية وأقيستهم أدلتهم وفساد ببيان بطالن
ما عارضوا عىل فساد داللتها ظهر الرصحية العقلية القضايا أنه إذا حققت يؤكد بل

.٥٢ الربية ص٥١- رب فتح (١)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٩٢١

النص. عليه دل ما عىل العقل ودل النص به
منها: مهمة أمور عدة نلحظ أيضاً السابق النص ومن

يقبل هو النقليات، وإنام جنس يقبل وال العقليات جنس يرد ال الشيخ أن ١ـ
راجحاً. ظناً كان ما ويقبل أو نقلياً عقلياً سواء كان الثابت اليقني الدليل القطعي

الشأن أدلة فاسدة وكذا لكونا يردها إنام من األدلة العقلية الشيخ يرد أن ما ٢ـ
يصح. وال يثبت ما ال إنام يرد النقيل مع

أحدها أو أو عقلية نقلية سواء كانت األدلة القطعية أن عىل يؤكد أن الشيخ ٣ـ
بحال. تتعارض وال متعاضدة ومتوافقة نقيل واآلخر عقيل

ابن اإلسالم شيخ ذلك يف  تبع وقد  القضية هبذه الشيخ اهتامم عىل  يدل وما
طرق، منها: بعدة عليها ونبه مصنفاته، القضية يف أنه أبرز هذه (١)~ تيمية

بني بالتوافق تتعلق اإلسالم والتي شيخ أوردها التي أمهية القاعدة عىل النص ـ
ونفعها. فائدهتا إىل والنقل واإلشارة العقل

معارضة املنقول بمعقوالهتم الفاسدة وتقديمهم يف البدع عىل أهل اإلنكار ـ
وبيان ذلك يف تلزمهم التي الباطلة اللوازم وبيان عليهم، والرد عىل النقل للعقل

هذا الباب. يف منهجهم واضطراب أقواهلم لتناقض
عقلية بأدلة واستبداهلا هبا هؤالء يستدل التي الفاسدة العقلية الشبه نقض ـ

الباب. صحيحة يف
تلخيصه  يف ~ الشيخ يورد حيث آنفاً إليه أرشنا النص التايل مثال ملا يف ولعل

ييل: ما للحموية
ينفوا وأن إثباته عقوهلم اقتضت ما الصفات من هللا يثبتوا أن عىل النفاة «اتفق

املثال. سبيل عىل والنقل العقل تعارض درء كتابه انظر (١)





٩٢٢

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

أم خالفهام فطريق إثبات الكتاب والسنة، سواء وافق عقوهلم نفيه، اقتضت ما عنه
هو العقل. عندهم نفيها عنه أو هللا الصفات

جاء ما وخرجوا نفوه فأكثرهم نفيه، أو إثباته، العقل ال يقتيض فيام اختلفوا ثم
عىل يشء داللته نفي مع إىل اهللا علمه وفوض فيه توقف وبعضهم املجاز، عىل منه

الصفات. من

ولكنهم والنقلية، العقلية األدلة بني الطريقة  هبذه وفقوا أهنم يزعمون وهم 
وكل هللا، الكامل صفات إثبات عىل متفقة والنقلية ألن األدلة العقلية ذلك يف كذبوا
العقل كان  وإن العقل، ال خيالف فإنه والسنة من صفات اهللا الكتاب يف جاء ما

يف ذلك»(١). التفصيل إدراك عن يعجز

الربية ص٧٤. رب فتح (١)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٩٢٣

الثاين املبحث

      
   

   املطلب األول:

وجه اإلمجال ومفهومه عىل باليشء اليشء تقدير املثل وأصله هو رضب القياس
لتعريف والسنة القرآن يف  املرضوبة األمثال  ذكرت وقد أنواع وهو االعتبار هو 

باحلق(١). العباد

تعاىل اهللا تعريف من طريق مملوء «والقرآن :~ تيمية ابن يقول شيخ اإلسالم
العقلية... القياسات هي التي املرضوبة واألمثال املعقول الواضحة لعباده باألدلة
وصفاته وأسامئه نفسه به عن أخرب فيام العزيز كتابه ضمن وتعاىل سبحانه اهللا فإن
املخرب ثبوت بني ما املرضوبات األمثال هي  التي  واألقيسة واآليات األدلة من
والنهي األمر ثبوت عىل العقلية األدلة من كتابه ضمن بل قد الرصيح... بالعقل
 ÁÀ نث كقوله تعاىل: املوضع هذا غري يف عليه نبه ما والوعيد والوعد
   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì    ËÊ   É   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â

(فصلت: ٥٣)»(٢). Ó Òمث 
نوعان: القرآن املرضوبة يف واألمثال

جنس من األمثلة وهذه مقدر أو موجود معني بأصل  الفرع  فيه يقاس نوع
وذلك الشمول قياس من جنس هي التي الكلية األمثلة هي ونوع قياس التمثيل،

عثيمني ص٧٨. البن األصول علم من األصول انظر: (١)
حسن. رشيد حتقيق ،١٧٥ اجلهمية ص١٧٣- تلبيس بيان (٢)





٩٢٤

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

لألفراد. الشامل املعني للمعنى العام املفرد مطابقة جهة من

وتقدير. واعتبار متثيل القياسني وكال

فاسد هو ما ومنه صحيح هو ما منه والفساد الصحة حيث من والقياس
يردوه ومل سلف األمة استعمله وقد رشعاً املعترب القياس هو الصحيح والقياس
باألسامء األحكام بني الشارع إنام بل جلميع احلوادث؛ شاملة النصوص أن بدعو
واألنواع األحكام حتت واألعيان اجلزئية القضايا إدخال من بد وال الكلية العامة

القياس الصحيح(١). طريق العامة عن

بني  فقد ذلك، السلف يف هنج ~ عىل عثيمني بن الشيخ حممد سار وقد
ال  والتي الباب هذا يف استخدامها جيوز التي مصنفاته األقيسة  يف ~ الشيخ
واملخلوق اخلالق بني  للمساواة املقتيض فالقياس عقيل كدليل استخدامها  جيوز
واملخلوق اخلالق بني للتباين ممتنع والتمثيل الشمول قياس وهو ذلكـ عن اهللا تعاىل
األحكام ففي باب يف الواجب اجلائز واجلائز عىل عىل الواجب نقيس ال كنا وإذا

أوىل. باب من اخلالق عىل واملخلوق املخلوق اخلالق عىل قياس جيوز ال الصفات

اإلنسان كوجود  اهللا  ووجود موجود واإلنسان موجود اهللا قائل:  قال فلو
ووجود واجب اخلالق  وجود ألن  يصح؛ ال  فاسد القياس هذا  فإن بالقياس

ممكن(٢). املخلوق

ال يمكن صفات اهللا فكل بخلقه اهللا أن يقاس يمكن «ال :~ الشيخ يقول
واملخلوق»(٣). اخلالق بني لظهور التباين العظيم بصفات خلقه تقاس أن

تكامل ،(٢٨٥ -٢٨٠/١٩) الفتاو جمموع عثيمني ص٨١، البن األصول علم من األصول انظر: (١)
ص٢٧٧. املعريف املنهج

الواسطية (١٣٠/١). العقيدة رشح انظر: (٢)

الواسطية (١٣١/١). العقيدة رشح انظر: (٣)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٩٢٥

االستدالل  ير الباب وإنام هذا يف مطلقاً القياس استخدام يمنع ال ~ فالشيخ
باألوىل. القياس من زاوية يكون أن جيب هنا العقلية باألدلة

يف املخلوق فهو كامل صفة كان املخلوق فإذا يف «العلو صفة كامل الشيخ: يقول
العلامء»(١). كالم يف نجده دائامً وهذا باب أوىل من يف اخلالق

عىل العقيل االستدالل يف منها استخدامه جيوز وما أنواع القياس ويقول مبيناً
وقياس متثيل، قياس شمول، وقياس أقسام: إىل ثالثة ينقسم هذا الباب: «القياس

شمول»(٢). قياس وال قياس متثيل بخلقه يقاس ال وتعاىل سبحانه فهو أولوية،
فيقول: األنواع هذه من نوع بكل املقصود ويوضح الشيخ

أفراده... جلميع الشامل بالعام يعرف ما هو الشمول: «قياس
ثبت  ما للخالق مثل ثبت ما فيجعل مثيله اليشء هو أن يلحق التمثيل: وقياس

للمخلوق.
يقول  وهلذا األصل، من باحلكم أوىل الفرع  يكون أن هو األولوية: وقياس
(النحل: ٦٠)، نث j  i  h مث  تعاىل: اهللا، لقوله يف حق مستعمل إنه العلامء:
موجودة أشبهها والعلم.. وما والسمع أعالها، تعاىل فلله كامل، صفة كل بمعنى

وأكملها..»(٣). أعالها هللا لكن املخلوقات، يف
سواء كان  األوىل قياس استخدام جيوز أنه ير ~ الشيخ فإن هذا وعىل
باحلكم الفرع أحق أن عىل قائم القياس إذ هذا تعاىل؛ اهللا حق يف أو شموالً متثيالً
أن جيوز وال بغريه يمثل  أن جيوز فال يشء؛ كمثله ليس  تعاىل فاهللا األصل؛  من 

أفرادها. يستوي كلية قضية وغريه حتت هو يدخل

نفسه. املصدر (١)
ص٧٤. األصفهانية العقيدة رشح وانظر الواسطية (١٢٩/١)، العقيدة رشح (٢)

جتديد املنهج ص٣٦٩. ص٧٤، األصفهانية العقيدة وانظر ،(١٣٠ الواسطية (١٢٩/١، العقيدة رشح (٣)
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بل اإلهليات باب يف يستخدم الذي الفطري األوىل هو القياس الرشعي وقياس
واجلامعة السنة وأئمة أهل السلف عليها سار وقد الباب هذا يف األنبياء طريقة هو

الباب(١). هذا يف تستخدم التي الرشعية املوازين أحد وهو

حيث مع الكتاب اهللا «وامليزان التي أنزهلا :~ تيمية ابن يقول شيخ اإلسالم
(الشور: ١٧)، وقال: نث !  نث  5 6 7 8 9 مث  تعاىل: اهللا قال
هي (احلديد: ٢٥)، '    )مث  &  %  $  # "
بني ويفرق بني املتامثلني فيسو وخالفه بمثله اعتبار اليشء تتضمن عادلة ميزان

واالختالف»(٢). التامثل معرفة من وعقوهلم عباده فطر يف اهللا جعله بام املختلفني

يف الفاسد للقياس استخدامهم البدع أهل من املخالفني عىل الشيخ أنكر وقد
شبه عىل تقوم وألهنا النص  مقابلة يف ألهنا  فاسدة أقيستهم أن وبني  الباب هذا

فاسدة.

يقول: ألن اهللا تعاىل باطل فهو باإلبطال النص إىل يعود أي يشء أو قياس وأي
.(٣) (سبأ: ٢٤) نث N  M L K  J  I  H G   F مث 

يسوون أنداداً، أو أن جيعلوا له له األمثال يرضبوا أن عباده تعاىل قد هنى واهللا
ويرون قياس األوىل يف حقه يستخدمون كانوا والسلف ـ ـوالعياذ باهللا وبينهم بينه
هي إنام باملخلوق اخلالق العاملني رب فيها ويقاس يسو الفاسدة التي أن املقاييس

أوثان(٤).

حتقيق  ١٨٦ -١٨٥ ص اجلهمية تلبيس بيان  ،١٣٧ ص١٣٥- أمحد  لإلمام اجلهمية عىل الرد انظر:  (١)
الغفيص.

،٤٦ ص٤٥- املثىل القواعد وانظر ،(٢٨٨ ،٢٨٥/١٩) الفتاو جمموع املنطقيني ص٣٨٢، عىل الرد (٢)
.٧٩ ص٧٨، األصول علم من األصول

الواسطية (٢٨٠/١). العقيدة رشح انظر: (٣)
الغفيص. حتقيق تلبيس اجلهمية ص٤٨٣ انظر: بيان (٤)
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٩٢٧

بعض يف املعاين لتقريب األمثلة رضب بن عثيمني حممد الشيخ استخدم وقد
به اهللا ما وصف ندرك ال «نحن اآلن يقول: وأوضحها، حيث صورة كتبه بأبسط
ورسر... ونخل ورمان فاكهة اجلنة يف خملوق، أنه مع احلقيقة حيث من اجلنة نعيم
لقوله وصفها، نستطيع لنا، ال صفها قيل: ولو األشياء، حقيقة هذه ندرك ال ونحن
(السجدة:  }        | مث   z   y     x  w  v  u  t  s  r  q p نث تعاىل:
تعلم وال املعنى معلومة بصفات وصف الذي  املخلوق يف هذا كان فإذا ..(١٧

باخلالق؟!»(١). فكيف حقيقتها،

.(٥٧ -٥٦/١) الواسطية رشح أمثلة: وانظر ملزيد ،(٧٦ الواسطية (٧٥/١، العقيدة رشح (١)
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الثاين املطلب

     

يدل عليه  وما فوائده واستخراج النص من االستنباط بدقة ~ الشيخ متيز
ما أدلتها السمعية ويبني يورد للمسائل مناقشته خالل وهو ومسائل، أحكام من
وأصول ودالئل، قواعد من تتضمنه ما ويبني ولغوية عقلية استنباطات من فيها
والتقسيم، السرب حيرص عىل فهو التي تقرب املعاين، التقسيامت إيراد منها ويستفيد
اخلالف فيه  يقع  التي  االعتقادية املسائل يف املطردة القواعد وضع عىل  وحيرص

للمعاين واألحكام. وتقريباً تسهيالً وذلك والنزاع؛

نث :  ;  تعاىل: بقول اهللا استدالله من النصوص العقيل االستنباط أمثلة ومن
قال خالقنا، حيث تعاىل هو اهللا عىل أن @  Aمث (الطور: ٣٥)،  ?  >  =   <
اإلشارة جاءت فقد خلقنا اهللا أن العقيل عىل الدليل «أما الداللة: وجه موضحاً
فإن  (الطور: ٣٥)،  Aمث   @  ?  >  =   <  ;  : نث تعاىل: قوله يف إليه
ال بيشء وما ليس بيشء؛ ليس والعدم وجوده عدم؛ قبل ألنه نفسه خيلق مل اإلنسان
بدون صدفة يكن ليأيت ومل اخللق، من أحد أبوه وال أمه وال خيلقه ومل شيئاً، يوجد
هذا عىل املخلوقات وجود هذه حمدث؛ وألن من بد له حادث ال كل ألن موجد؛
ليس صدفة املوجود إذ صدفة. يكون أن باتاً منعاً يمنع املتآلف والتناسق  النظام
هبذا أن فتعني وتطوره، بقائه حال منتظامً يكون فكيف وجوده؛ يف أصل نظام عىل
 p o n نث تعاىل: اهللا قال اهللا، إال آمر وال خالق فال وحده؛ اهللا هو اخلالق يكون

.(١) (األعراف: ٥٤)...» qمث

.١٩٤ ص سورة الطور القرآن الكريم: تفسري األصول ص٢٩، وانظر: رشح ثالثة (١)
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٩٢٩

نث x  w v u tمث   تعاىل: اهللا قول من استنباطه أيضاً ومن األمثلة
أرواح(١). إهنم قال ملن خالفاً أجساد الكرام املالئكة ١)، أن (فاطر:

مث    Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » نث  تعاىل: اهللا قول  من واستنباطه 
؟!(٢). عاقالً ليس فعله هذا يكون كيف من إذ ، عقوالً للمالئكة أن ،(٦ (التحريم:

خالل من التقسيامت وإيراد  العقيل االستنباط عىل تدل  التي األمثلة ومن
 ³   ²  ±   ° نث  تعاىل: اهللا  قول من املستفادة الفوائد من أن  بيانه  النصوص
يف التي ألن ثبوتية ومنفية؛ إىل الصفات تقسيم صحة  (البقرة: ١٤٤)، ´مث 

اآلية هنا منفية(٣).

اهللا ألمر اخلضوع هي: «فالعامة وخاصة: عامة إىل العبودية تقسيم وكذلك 
Êمث     É  È  Ç   Æ   Å   Ä  Ã  Â   Áنث تعاىل: كقوله  الكوين 

.(٩٣ (مريم:

كقوله باملؤمنني خاصة وهي الرشعي ألمر اهللا اخلضوع هي: اخلاصة والعبودية
وقوله: (الفرقان: ٦٣)، ¨مث    §   ¦  ¥  ¤   £  ¢ نث تعاىل:

األوىل»(٤). من أخص وهذه (الفرقان: ١)، نث¤  ¥  ¦  §  ¨  ©مث 

،٥٨ ،٥٧/١) الواسطية العقيدة أمثلة: رشح زيادة وانظر ،(٦٥ الواسطية (٦٤/١، العقيدة رشح انظر: (١)
.(٤٤١/٣) سورة البقرة الكريم: تفسري القرآن ،(٦٥ ،٦٤

السابق. املرجع (٢)
.(١٦٣/١) الواسطية العقيدة رشح انظر: سورة البقرة (١٣١/٢)، القرآن الكريم: تفسري انظر: (٣)

املفيد القول أمثلة ولزيادة ،(٣٧ -٣٦ /١) املفيد القول وانظر: الواسطية (٢٢٠/٢)، العقيدة رشح (٤)
ص٣٤٥. عثيمني ابن الشيخ جهود وانظر ،(١٢٧ -١٢٦/٣)
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املطلب الثالث

   

ألصول تقريره سواء يف القضايا بني العقيل التالزم إىل قضية الشيخ كثرياً ما يشري
وبيان عىل املخالفني رده يف أو العقدية، القضايا بني العقيل التالزم وبيان االعتقاد

تلزم أقواهلم. التي اللوازم الباطلة

أو اللزوم  داللة  منها والتي الدالالت ألنواع مصنفاته بعض يف عرض وقد
عقالً وعرفاً له الزم معناه خارج عن معنى آخر عىل اللفظ داللة تعني وهي التالزم
يف منه يلزم معناه إنام داللة مبارشة اللفظ عليه يدل مل املستفاد املعنى وذلك ألن

املستفاد(١). املعنى هذا العرف أو العقل

العلم صفتي عىل يدل فهو اخلالق بلفظ التالزم مثالً لداللة الشيخ رضب وقد
اللزوم(٢). أو بااللتزام والقدرة

العلم لطالب جداً مفيدة االلتزام الداللة داللة هذه معرفة أن إىل الشيخ ويشري
الواحد الدليل من فإنه بذلك حيصل للتالزم؛ فهامً تعاىل ووفقه اهللا املعنى تدبر إذا

كثرية(٣). مسائل

فهو الزماً يكون أن صح إذا ورسوله اهللا من قول الالزم أن إىل الشيخ نبه وقد
وقول قوله بالزم تعاىل ولعلم اهللا احلق حق؛ حق، والزم اهللا ورسوله كالم ألن حق

مراداً. فيكون رسوله

.٣٩ ،٣٦ ص املبهم ٣٣، إيضاح املنطق ص٣٢، تيسري مذكرة يف انظر: (١)
.(١٢٣ -١٢١ الواسطية (١/ العقيدة رشح املثىل ص١١، القواعد انظر: (٢)

.١٢ املثىل ص١١، القواعد انظر: (٣)
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٩٣١

ألصول تقريره يف العقدية القضايا العقيل بني التالزم إىل الشيخ إشارة أمثلة ومن
الذات يف واملخلوق اخلالق بني التباين أن من الصفات باب يف ذكره ما االعتقاد،
يف ظاهر هو كام به موصوف تليق كل صفة ألن الصفات يف بينهام يستلزم التباين

.(١)وأقو أجىل اخلالق وبني بينها التباين فظهور املتباينة املخلوقات صفات
ذكر حيث األلوهية وتوحيد الربوبية توحيد بني التالزم إىل إشارته ومن األمثلة
 s  r  q p o n  m  l نث تعاىل: اهللا قول فوائد من أن
لإلقرار مستلزم الربوبية بتوحيد اإلقرار «أن (البقرة: ٢١): v u tمث 

نث o nمث...»(٢). لقوله تعاىل: األلوهية بتوحيد
أشار ما قوله بطالن عىل تدل والتي املخالف قول التي تلزم الباطلة اللوازم ومن
يثبتونه وما ما هو عقوهلم تقتضيه ما الصفات: بأن نفاة املعطلة بطالن قول من إليه

خالفها. أو والسنة الكتاب ذلك وافق سواء الصفات، من ينفي الذي هو تنفيه
القول: عىل هذا الباطلة اللوازم من أن فبني

وليس الصفات، نفي هو هؤالء عند ألن احلق احلق، يبينا مل والسنة الكتاب أن ـ
ظاهراً. وال نصاً ال اهللا عن صفات الكامل نفي عىل يدل ما السنة يف وال الكتاب يف
كانوا والذين اتبعوهم بإحسان واألنصار املهاجرين، من األولني السابقني ـ أن
صفات إثبات عنهم املتواتر أن إذ به، جاهلني أو للحق، وكامتني بالباطل قائلني

احلق. هو الصفات نفي وأن باطل، أنه يزعمون وهؤالء تعاىل هللا الكامل
فإن النقص، بصفات متصفاً أن يكون لزم اهللا عن الكامل صفة انتفت إذا ـ أنه
يكون لزم أن عنه صفات الكامل صفة فإذا انتفت من البد له اخلارج موجود يف كل
مما رش يف ويقعون النفاة هؤالء عىل األمر ينعكس وهبذا النقص، بصفات متصفاً

املثىل ص٢٦. القواعد انظر: (١)
.(٢٣٤،٢٦٩/٢) زيادة أمثلة: املرجع السابق وانظر سورة البقرة (٧٣/١)، الكريم: تفسري القرآن (٢)
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منه(١). فروا

أن الشيخ  فبني والعلو اجلهة بنفي قوهلم املخالفني عىل  إنكاره األمثلة ومن
يف تعاىل اهللا بأن والقول اجلهة بنفي الزم القول إذ هذا: يبطل قوهلم الدليل العقيل
شك بال باطل الزم وهذا التجزؤ، أو التعدد إما ـ يقولون اهللا عام ـتعاىل مكان كل

امللزوم. بطالن عىل يدل الالزم وبطالن

قلت: فإذا القذرة، عن املواقع املبتدعة هؤالء ينزهه أال القول لوازم أن من كام
تعاىل(٢). يف اهللا قدح أعظم هذا فيكون اخلالء، يف وأنت معك اهللا إن

كام ورد للعلو النفاة  هؤالء إلزام يف السلف أئمة الذي ذكره هو وهذا األمر
وغريه(٣). ~ أمحد اإلمام ذلك عن

يسري. بترصف ٧٧ -٧٤ رب الربية ص انظر: فتح  (١)
الباطلة باللوازم عىل إلزام املبتدعني أمثلة زيادة وانظر: الواسطية (١٧٦/١ ـ ١٧٧)، العقيدة رشح انظر: (٢)

.(١١٤ الواسطية (١١٣١/١، العقيدة رشح ص٥٤، املثىل القواعد ألقواهلم:
-٢٠٦ ،١٨٦ -١٨٥ ص اجلهمية تلبيس ١٣٧، بيان -١٣٥ أمحد ص لإلمام اجلهمية عىل الرد انظر: (٢)

حتقيق الغفيص. ،٢٠٧
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٩٣٣

املطلب الرابع

   
   

ويأمر حلكمة تعاىل خيلق اهللا أن السنة أهل وأئمة املسلمني الذي عليه مجهور
أنه مدعني بعضهم الكالم، ونفاه الكثري من أهل ذلك عىل وافقهم حلكمة، وقد

واالستكامل بالغري. احلاجة يستلزم
يأمر حكيم  تعاىل اهللا أن الرصيح  والعقل والسنة الكتاب عليه يدل والذي

حلكمة(١). ويفعل حلكمة وخيلق حلكمه
فإنه حكم معلل بالالم كل أن مبيناً عثيمني بن حممد الشيخ إليه ذهب ما وهذا
العلة «إثبات :~ يقول حيث وأوامره تعاىل أفعاله يف احلكمة ثبوت عىل دليل
تفسريه  عند وذلك نث g fمث  (البقرة: ٢٤٢)..»(٢) لقوله تعاىل: اهللا ألفعال

نثg  f  e  d c     b  aمث. تعاىل: لقوله
بينها وجعل األسباب املسببات عىل رتب وجود قد تعاىل اهللا الشيخ أن بني وقد
يمتنع إذ هلا؛ خلقه وعىل تعاىل الباري حكمة عىل واضحة تدل داللة ارتباطاً جيعلها

صدفة(٣). وجد االرتباط يكون هذا أن
مطلقاً بمفردها األسباب إىل  االلتفات من حيذر ذات الوقت يف الشيخ لكن
الرشع يف إليها مطلقاً قدح االلتفات أن عدم كام الرشك، إىل بالعبد إذ هذا يفيض

،(١٦٤/٢) ،٣١٢ ،٣١١ ،٧٤ سورة البقرة (١٩٣/٣)، وانظر أيضاً ص القرآن الكريم: تفسري انظر: (١)
.٣٢٤ ص٣٢٢- عثيمني ابن الشيخ جهود

.(١٨٩ ،٧٥ ،٧٤ ،٢٦ ،(١٦٤/٢) (٢٥/٣ وانظر سورة البقرة (١٩٣/٣)، الكريم: تفسري القرآن (٢)
البقرة سورة الكريم: القرآن تفسري القول املفيد (٥٥/٣)، ،١٤ اإليامن ص١٣- رشح أصول انظر: (٩٦)

.(٣١٢ ،(٢١٧/١) (٣١١/٣





٩٣٤

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

عىل األسباب املسببات وجود رتب قد تعاىل اهللا أن أن يعلم العبد عىل والواجب
فاهللا واملسبب، السبب خالق فهو تعىل اهللا بإذن  هو  إنام األسباب هذه  تأثري وأن
بتحصيل وأمر بعضه ببعض وربط الكون أسباهبا عىل اآلثار رتب الذي هو تعاىل

والقدرية(١). األسباب الرشعية

.(٢٦٩ ،٢٣٤/٢) زيادة أمثلة: املرجع السابق وانظر سورة البقرة (٧٣/١)، الكريم: تفسري القرآن (١)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٩٣٥

املبحث الثالث
     

  

  األول: املطلب

واستدل عىل  أمور أربعة يتضمن تعاىل باهللا اإليامن أن الشيخ ~ : ذكر أوالً
األمور: هذه من عليه استدل ومما النقيل، العقيل بالدليل بعضها

والعقل،  الفطرة، تعاىل: وجوده عىل فقال: «دل اهللا تعاىل: بوجود اإليامن ـ أ 
واحلس. والرشع

بخالقه اإليامن عىل فطر قد خملوق كل فإن الفطرة عىل وجوده: داللة ١ـ أما
عىل طرأ إال من الفطرة هذه مقتىض عن ينرصف وال تعليم، أو تفكري سبق غري من
فأبواه الفطرة، إال يولد عىل مولود «ما من :S النبي لقول عنها يرصفه ما قلبه

ينرصانه، أو يمجسانه»(١). أو هيودانه،

والحقها سابقها املخلوقات فألن هذه تعاىل: اهللا وجود العقل عىل داللة وأما ٢ـ
توجد يمكن أن بنفسها، وال نفسها توجد أن يمكن ال أوجدها إذ من خالق هلا البد

صدفة...»(٢).

قرص مشيد، أحاطت عن شخص حدثك «لو فقال: لذلك مثالً الشيخ رضب ثم
من الزينة بأنواع واألرسة، وزين وملئ بالفرش األهنار، بينها وجرت احلدائق، به
أو نفسه، أوجد كامل قد من فيه وما القرص هذا إن لك: وقال ومكمالته، مقوماته

صحيحه (١٣٥٩). يف البخاري أخرجه (١)
ص وانظر: أيضاً ،٨٢ ثالثة األصول ص٨٠- رشح أيضاً: وانظر ،١٥ اإليامن ص١٣- أصول رشح (٢)

.(٥٩ الواسطية (٥٥/١- العقيدة ورشح ،١٩





٩٣٦

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

حديثه وعددت وتكذيبه، ذلك إىل إنكار موجد، لبادرت بدون صدفة هكذا وجد
وسامئه، بأرضه الواسع يكون هذا الكون بعد ذلك أن أفيجوز القول، من سفهاً
بدون صدفة وجد أو نفسه، أوجد  قد الباهر، البديع ونظامه  وأحواله، وأفالكه

موجد!؟!..»(١).

يف اهللا تعاىل ذكره قد القطعي والربهان العقيل الدليل الشيخ أن هذا بني وقد
 D  C  B   A   @   ?   >   =    <  ; نث:  تعاىل: قوله يف الطور  سورة

(الطور: ٣٥ - ٣٦). Jمث   I  H GF  E
اإليامن عن الكالم عند العقيل  بالدليل الشيخ استدل بألوهيته: اإليامن ـ ب
آهلة املرشكني الختاذ معرض إبطاله وذلك يف جيب له فيها، وما اهللا تعاىل بألوهية
اآلهلة هذه املرشكني اختاذ تعاىل اهللا «أبطل :~ اهللا حيث يقول الشيخ دون من

عقليني: بربهانني
األلوهية، فهي  خصائص يشء من اختذوها التي هذه اآلهلة ليس يف أنه األول:
حياة هلم متلك رضراً، وال عنهم تدفع وال لعابدهيا، جتلب نفعاً وال ال ختلق، خملوقة

فيه. يشاركون وال الساموات من شيئاً وال يملكون موتاً، وال

 *   )  (  '  &  %  $  #  "   ! نث  تعاىل: اهللا قال
(الفرقان: ٣). 3  4 5  6مث    2  1  0  /  . - ,  +

 z  y  x  w  v  u t  s  r  q  p  o نث تعاىل: وقال
(األعراف: ١٩١ - ١٩٢). }  |  {  مث

وأبطل السفه، أسفه  من آهلة  اختاذها فإن اآلهلة، تلك حال  هذه كانت  وإذا
الباطل.

البقرة سورة الكريم: القرآن تفسري املفيد (٥٥/٣)، القول  ،١٤ اإليامن ص١٣- رشح أصول انظر: (١)
.(٣١٢ ،(٢١٧/١) (٣١١/٣



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٩٣٧

الذي  اخلالق الرب وحده تعاىل اهللا بأن املرشكني كانوا يقرون هؤالء أن الثاين:
باأللوهية يوحدوه أن يستلزم عليه، وهذا جيار وال وهو جيري يشء، كل بيده ملكوت
...اآلياتمث (البقرة: ٢١)،   q p o n m l نث تعاىل: قال كام

.(١) Ê É ÈÇ Æ  Å مث (الزخرف: ٨٧)»  Ä  Ã Â نث وقال:

العبادة، من ألوهيته يف  هللا جيب ما عىل الفطرة  بدليل  استدالله األمثلة ومن
السليمة الفطرة أن ذكر ـ بعد أن وحده حيث يقول هللا تعاىل حق الترشيع وأن
قال كام له رشيك  ال وحده اهللا عبادة جبلت عىل السليمة  «الفطرة  ـ:  البدع ترد
(الروم:  مث  ¯ ® ¬   «  ª  © نث¤ ¥ ¦     §¨  تعاىل:

ذلك»(٢). يملك ممن إال ترشيعاً تقبل ال السليمة فالفطر ،(٣٠

املعطلة  تلزم التي الباطلة اللوازم الشيخ بني حيث وصفاته: اإليامن بأسامئه ـ جـ
فقال: التشبيه إثباهتا يستلزم أن بزعم األسامء والصفات منكرة

يف كالم  كالتناقض باطلة لوازم يستلزم أنه األول: لوجوه: الزعم باطل «وهذا
يكون أن ونفى والصفات، األسامء لنفسه أثبت تعاىل اهللا وذلك أن سبحانه، اهللا
وتكذيب اهللا، كالم يف التناقض لزم التشبيه يستلزم إثباهتا كان ولو يشء، كمثله

بعضاً. بعضه

 فأنت تر متامثلني، يكونا أن صفة أو اسم من اتفاق الشيئني يف يلزم أنه ال الثاين:
أن من ذلك يلزم وال بصري، متكلم، سميع، إنسان منهام كالً أن يتفقان يف الشخصني
املخلوقات بني التباين ظهر والكالم... فإذا والبرص، والسمع اإلنسانية، املعاين يف يتامثال

وأعظم»(٣). أبني واملخلوق اخلالق بني فالتباين صفات، أسامء، أو من فيه تتفق فيام

اإليامن. أصول رشح انظر: (١)
املفيد (٤٨٨/١). القول (٢)

الربية ص٩٦. رب فتح وانظر: ،٢٣ اإليامن ص٢٢- أصول رشح (٣)





٩٣٨

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

تعاىل: اهللا علو ثانياً:

والفطرة والعقل والسنة بالكتاب  ثابت  تعاىل اهللا «علو :~ الشيح يقول
عن وتنزهيه تعاىل هللا الكامل صفة وجوب عىل دل فقد  العقل  وأما واإلمجاع... 
عن وتنزهيه صفة العلو تعاىل هللا فوجب نقص، والسفل والعلو صفة كامل النقص

ضده.

أو  داع من فام فطرية رضورية داللة تعاىل اهللا علو عىل دلت الفطرة: فقد وأما
عن يلتفت ال العلو نحو االجتاه رضورة قلبه يف وجد إال تعاىل ربه إىل خائف فزع
«سبحان ريب سجوده، يف منهم الواحد يقول املصلني، واسأل . ةً َ نَةً وال يُرسْ مْ يُ ذلك

حينذاك؟»(١). قلوهبم تتجه األعىل» أين

تعاىل أيضاً: اهللا عىل علو االستدالل يف رشح العقيدة الواسطية وقال يف

اهللا إن قالوا: الذين (أي وهؤالء قول هؤالء نقيض هبا التي يثبت العلو «أدلة
تثبت ما قاله والتي خارجه)، العامل وال داخل ال قالوا: مكان والذين كل يف بذاته
مخسة: أنواعها، فهي أفرادها، وأما حترص أدلة كثرية ال واجلامعة، فهي أهل السنة

والفطرة... والعقل، واإلمجاع، والسنة، الكتاب،

فإنه  كامل، صفة كان كامل، وإذا صفة العلو أن يعلم كل نقول: فإننا العقل، أما
ولذلك نقول: الكامل، بصفات متصف اهللا ألن هللا، ثابتاً أن يكون جيب

واملحاذي ممتنع، فاألسفل املحاذي، يف أو أسفل أو يف أعىل اهللا يف أن يكون إما
يبق إال فلم ومماثلته، املخلوق معناه، واملحاذي نقص ملشاهبة يف نقص األسفل ألن

الدليل العقيل. وجه آخر يف وهذا العلو،

رضورة  قلبه وجد يف إال رب! يا يقول: إنسان ما من نقول: فإننا الفطرة، وأما

.٦٢ املثىل ص٦١- القواعد (١)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٩٣٩

العلو...»(١). بطلب
إمجاالً الكامل صفات إثبات عىل والرشع والفطرة واحلس استدل بالعقل وقد

فقال: تعاىل هللا

ورشعاً: وفطرة، ، عقالً الكامل صفات له ثبتت قد تعاىل: «اهللا

موجود كل إن يقال: أن فوجهه هللا الكامل صفات ثبوت عىل العقل فأما داللة
باطل والثاين نقص، صفة كامل، وإما صفة إما صفة له يكون أن فالبد اخلارج يف
بطالن عىل تعاىل: اهللا وبذلك استدل للعبادة، املستحق إىل الرب الكامل بالنسبة
تبرص، وال تسمع، ال  بكوهنا والعجز النقص  بصفات  باتصافها األصنام ألوهية
ثبوت األول وهو الثاين تعني فإذا بطل وال تنرص، ختلق، وال ترض، وال تنفع، وال

هللا. الكامل صفات

هو سبحانه واهللا صفات كامل، أن للمخلوق واملشاهدة باحلس ثبت قد إنه ثم
به. أوىل الكامل فمعطي إياها أعطاه الذي

جمبولة السليمة فألن النفوس هللا الكامل ثبوت صفات عىل الفطرة داللة وأما
عرفت من وتعبد إال وتعظم حتب وهل وعبادته، اهللا، وتعظيمه، حمبة عىل ومفطورة
~ أدلة  أورد ثم .(٢) وألوهيته...» الالئقة بربوبيته الكامل بصفات متصف أنه

تعاىل(٣). هللا الكامل صفات ثبوت عىل الرشع

والقول ،(٧٨/٢) ،١٩٣ ص٣٨٨، املرجع نفس أيضا وانظر ،(١٧٩ الواسطية (١٧٨/١- العقيدة رشح (١)
الربية ص٣٢ ـ ٣٦. رب فتح ،٦٨ ص٦٧- االعتقاد ملعة رشح ،(٣٨٧/٣) املفيد

.١٩ ص١٨- املثىل القواعد ،(١٠٥ الواسطية (١٠٣/١- العقيدة رشح وانظر: ص٢٣، رب الربية (٢) فتح
االستدالل يف العقيل الشيخ للدليل عىل استخدام أمثلة وانظر ملزيد ،٢٤ رب الربية ص٢٣، انظر: فتح (٣)
،(٣٠٦/٢)  (٤٢٨ ،٢٧٠ ،٢٥٦ ،٢٤١ ،٢٤٠/١) الواسطية العقيدة رشح  االعتقاد: أصول  عىل

.٣٥ ص٣١- املثىل القواعد





٩٤٠

م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

الثاين املطلب
  

اآلخر اليوم مسائل بعض عىل عقلية أدلة مصنفاته العديد من يف الشيخ أورد
ذلك: من

حيث قال: منكريه، قول وبطالن البعث إمكانية عىل بالعقل استدالله أ ـ

الزعم وهذا ممكن، غري ذلك أن زاعمني املوت بعد  البعث الكافرون «أنكر
وجهني: فمن العقل وأما داللة والعقل... الرشع، واحلس، بطالنه دل عىل باطل

والقادر ابتداء، خالقهام فيهام، وما واألرض الساموات فاطر تعاىل اهللا أحدمها: أن
 B  A    @  ?  >  = نث تعاىل: اهللا قال إعادته، يعجز عن ال اخللق ابتداء عىل
  E  DC B  A  @          ? نث تعاىل:  وقال E مث (الروم: ٢٧)،  D  C
العظام  إحياء أنكر بالرد عىل من آمراً وقال (األنبياء: ١٠٤)، J  I  H GF مث

}مث (يس: ٧٩).  z      y  x wv u t s r q نث رميم: وهي

عليها  فينزل خرضاء، شجرة فيها ليس هامدة ميتة تكون األرض أن الثاين:
موهتا، بعد إحيائها هبيج، والقادر عىل زوج كل من فيها حية خرضاء فتهتز املطر
نث !  "  #  $  %  &  '  تعاىل: اهللا قال املوتى. إحياء عىل  قادر
7  8مث        6  5     4  32  1  0  /  .  -,  +   *  ) (

 w  v u t s r q p  o نث تعاىل:  وقال ،(٣٩ (فصلت:
z  y  }  |  {  ~ ے  ¡ ¢£  ¤  ¥    ¦  §¨   x

.(١) ©  ª  مث (ق: ٩ - ١١)...»

.(٢٤٧ القول املفيد (٢٤٦/٣، ،٤٨ اإليامن ص٤٤- رشح أصول وانظر: ،١٠٨ ص١٠٥- األصول ثالثة رشح  (١)



م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

٩٤١

منكريه بزعم عىل ونعيمه والرد القرب إثبات عذاب عىل بالعقل االستدالل ـ ب
خيالفه: الواقع أن

القرب، عذاب  فأنكروا الزيغ أهل من قوم ضل «وقد  :~ الشيخ يقول
باطل بالرشع، الزعم وهذا الواقع... ملخالفة ممكن غري ذلك أن زاعمني ونعيمه،
النائم فإن العقل: قال: «وأما ثم واحلس داللة الرشع ذكر ثم والعقل...» واحلس،
Sعىل صفته، ومن  النبي رأ وربام للواقع، املطابقة احلق الرؤيا ير منامه يف
،رأ عام بعيداً فراشه عىل حجرته يف فالنائم ومع ذلك حقاً رآه فقد صفته عىل رآه

؟!...»(١). اآلخرة يف أحوال ممكناً يكون الدنيا، أفال أحوال يف ممكناً كان هذا فإن

القيامة: يوم عىل احلساب العقيل بالدليل االستدالل ج ـ

دل وقد القيامة يوم أعامهلم العباد عىل «املحاسبة إطالع :~ الشيخ يقول
والعقل... واإلمجاع والسنة الكتاب عليه

واحلكمة والعقل وتصديقاً وتركاً فعالً بعمل كلفنا ألننا  فواضح: العقل أما
فيه»(٢). ويناقش عليه حياسب فإنه بعمل كلف أن من تقتضيان

الواسطية العقيدة رشح ،٤٩ اإليامن ص٤٨- رشح أصول وانظر: ،١٠٩ األصول ص١٠٨- رشح ثالثة (١)
.(١٢٦ -١٢٤/٢)

.٨٦ ،٨٥ رب الربية ص وانظر فتح الواسطية (١٥٢/٢)، العقيدة رشح (٢)
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املطلب الثالث
 

مرتبة العلم من مراتب القدر: عىل العقيل بالدليل االستدالل ـ أ

مرتبة العلم فاهللا  هي األوىل املرتبة القدر أن ملراتب بيانه ~ عند الشيخ ذكر
ذلك عىل واستدل ألوله هناية ال الذي األزيل  بعلمه عاملون اخللق ما علم تعاىل

ذلك: عىل العقل داللة يف يقول والعقل، والسنة بدليل الكتاب

سواه خملوق ما وأن اخلالق تعاىل هو اهللا أن بالعقل املعلوم من فإن «وأما العقل
بقوله: ذلك إىل تعاىل اهللا وقد أشار بمخلوقاته، عاملاً أن يكون اخلالق عقالً بد وال
كلها والعقل والسنة فالكتاب (امللك: ١٤)، مث    2 1  0 نث,   - . / 

األزيل...»(١). بعلمه بام اخللق عاملون عامل تعاىل اهللا أن عىل تدل

القدر: باب يف املخالفني عىل الرد العقيل يف بالدليل االستدالل ـ ب

اهللا: معصية عىل بالقدر العايص احتجاج بطالن عىل بالعقل االستدالل ١ـ
العايص بالقدر احتجاج عىل بطالن العقيل الدليل «وأما :~ الشيخ يقول
قبل أن تعصيه أن لك قدر بأن اهللا أعلمك الذي له: ما عىل معصية اهللا أن نقول
ندري فال يقع أن قبل أما يقع، أن بعد اهللا إال قدر ما نعلم ال مجيعاً فنحن تعصيه؟
اهللا قدر أن املعصية متارس أن قبل علم عندك هل للعايص: فنقول بنا؛ يراد ماذا 
اهللا؛ وتطع الطاعة لك قدر اهللا أن مل تقدر ملاذا إذاً؛ فنقول: املعصية؟ سيقول: ال لك
ال لك؛ ألنك مصلحة تراه الباب الذي من تدخل مل مفتوح، فلامذا أمامك فالباب

لك. ما قدر تعلم

.(١٩٥ الواسطية (١٩٤/٢- العقيدة رشح (١)
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٩٤٣

فعله احتجاج تتقدم حجته عىل قبل أن أمرٍ فعله عىل بحجة اإلنسان واحتجاج
املدلول. يتقدم إذ إن الدليل اإلنسان به طريقاً يميش تكون أن بد ال احلجة ألن باطل

والثاين آمن معبد أحدمها طريقني ملكة أن ذكر لك ألست لو له أيضاً: ونقول
يف تسلك ملاذا فنقول: إذاً؛ بىل. سيقول: تسلك اآلمن؟ ألست خموف صعب طريق
اهللا تكفل اآلمن الذي الطريق وتدع باألخطار املحفوف املخوف الطريق عبادتك
 (  '  &   % نث !  "  #  $  فقال: سلكه ملن باألمن تعاىل

وهذه حجة واضحة. (األنعام: ٨٢)، (     مث

والثانية العالية  باملرتبة إحدامها وظيفتني: عن احلكومة أعلنت لو له: ونقول 
تأخذ أنك عىل وهذا يدل العالية، املرتبة شك سرييد بال تريد؟ السفىل؛ فأهيام باملرتبة

أمور دينك؟!! يف باألكمل تأخذ مل فلامذا دنياك، أمور باألكمل يف

منك؟!! تناقض إال هذا وهل

.(١)«..Å  اهللا معصية عىل بالقدر العايص الحتجاج أبداً وجه ال أنه يتبني وهبذا

يف بعمله مستقل العبد قالوا: إن الذين القدرية عىل للرد العقيل االستدالل ٢ـ
ذلك(٢). يف أثر وقدرته تعاىل اهللا ملشيئة وليس والقدرة اإلرادة

والعقل: بالرشع الثانية (القدرية) الطائفة عىل «والرد : قائالً الشيخ فرد

هذا من واإلنسان تعاىل، هللا مملوك كله  الكون فإن  العقل: وأما الرشع... أما
بإذنه يف ملك املالك إال أن يترصف للمملوك يمكن وال تعاىل، هللا مملوك فهو الكون

ومشيئته(٣)...».

النووية األربعني رشح ،٤٢ ص٤١، السنة أهل عقيدة وانظر ،(٢٢٧/٢) الواسطية  العقيدة رشح (١)
.٤٠٤ ص٤٠٣،

.٥٩ اإليامن ص٥٨- رشح أصول انظر: (٢)
اإليامن ص٦٠. أصول رشح (٣)





٩٤٤
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املطلب الرابع
    

أمور: عدة عىل يف هذا الباب العقيل بالدليل ~ الشيخ استدل

الزيادة بني عقلياً تالزماً هناك أن الشيخ ذكر حيث ونقصانه: اإليامن زيادة ١ـ
نقصه عىل اإليامن فهو دال أيضاً زيادة عىل يدل نص فكل هذا وعىل والنقصان،
متالزمان والنقص الزيادة «ألن هنا: إليه ذهب ما معلالً الشيخ قال وبالعكس(١)،

اآلخر»(٢). دون أحدمها يعقل ال

لتفاضل  منعهم يف والوعيدية(٤) املرجئة(٣) عىل الرد يف بالعقل االستدالل ٢ـ
والعقل: بالسمع حمجوج الطائفتني هاتني من «وكل يقول الشيخ: حيث اإليامن،

ونقصه». زيادة اإليامن إثبات النصوص ما دل عىل يف تقدم فقد أما السمع

وإقرار القلب، إقرار هو اإليامن «إن قولكم: للمرجئة: فنقول العقل وأما
مجيعاً. املقدمتني ممنوع يف يتفاوت» ال القلب

.١٠٣ رب الربية ص انظر: فتح  (١)
السابق. املرجع (٢)

الرجاء يعطون فاملرجئة الرجاء، إعطاء األول: معنني: عىل يدور وهو باإلرجاء، القائلون هم املرجئة:  (٣)
العمل يؤخرون فهم التأخري والثاين: معصية، اإليامن مع ال يرض يقولون: منهم والغالة ألهل املعايص

عدة. القلب، واملرجئة أصناف اعتقاد جمرد أو فحسب قول اإليامن أن ويزعمون اإليامن عن
واملرجئة القدرية ،١٨٧ ص الفرق الفرق بني  ،٣٤٩ ص واالعتبار املواعظ ص ٤٣١، الربهان انظر:

ص٧٩.
تبعهم ومن واملعتزلة اخلوارج وهذا اللفظ يشمل يف النار الكبرية مرتكب بخلود يقولون الذين (٤) الوعيدية:

آيات الوعد. الوعيد عىل آيات يغلبون املسألة حيث هذه يف
التبصري ،(١٦٧/١) مقاالت اإلسالميني والوعيد: الوعد يف وقوهلم الفرقتني هاتني عن الكالم يف انظر:

.(٤٦ والنحل (٤٣/١- امللل ص٤٥، الدين يف
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٩٤٥

عليه دل ملا خمالف  القلب بإقرار اإليامن فتخصيصكم األوىل: املقدمة أما
يف اإليامن. والعمل دخول القول من والسنة الكتاب

للحس، فإن خمالف يتفاوت» ال القلب إقرار «إن فقولكم: الثانية املقدمة وأما
يتفاوت العلم أن ريب وال العلم يتبع القلب إنام إقرار لكل أحد أن املعلوم من
وما أدركه وهكذا، االثنني يفيده خرب ما يفيد ال الواحد خرب فإن طرقه بتفاوت
متفاوتة فاليقني درجات باملشاهدة أدركه ما العلم يف يساوي ال باخلرب اإلنسان
يكون أنه نفسه من جيد الواحد اإلنسان بل أمر معلوم، اليقني يف الناس وتفاوت

.أخر وحاالت أوقات يف يقيناً منه أقو وحاالت يف أوقات

أحدمها مثابر اإليامن رجلني يف بتساوي حيكم أن لعاقل يصح كيف ونقول:
املعصية منه بدرت وإذا اهللا حمارم عن متباعد ونفلها، فرضها تعاىل: اهللا طاعة عىل
ومنهمك فيام اهللا عليه أوجب ملا مضيع والثاين منها، والتوبة عنها اإلقالع بادر إىل

وهذا؟! هذا يأت ما يكفره، كيف يتساو مل أنه غري اهللا عليه حرم

ملا خمالف اإليامن من خارج الكبرية إن فاعل قولكم: هلم: فنقول وأما الوعيدية
اإليامن يف رجلني بتساوي نحكم فكيف ذلك تبني فإذا والسنة، الكتاب عليه دل
ما يفعل لنفسه ظامل والثاين للمحرمات، تارك أحدمها مقتصد فاعل للواجبات

! به؟ يكفر ما يفعل أن غري من عليه اهللا أوجب ما عليه، ويرتك اهللا حرم

أن يمكن فكيف اإليامن،  من الكبرية فاعل أخرجنا أننا هب ثانياً: ونقول 
باخلريات سابق واآلخر مقتصد، وأحدمها اإليامن يف بتساوهيام رجلني عىل نحكم

اهللا؟!»(١). بإذن

الكونية والرشعية اهللا آيات النظر يف من الشيخ جعل أن معنا كيف تقدم وقد

.١٠٤ -١٠٣ الربية ص رب فتح  (١)
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وأحكامه اهللا آيات يف النظر عن واإلعراض الغفلة ومن اإليامن، لزيادة  سبباً
والشبهات الشهوات باستيالء موته أو القلب ملرض موجب والرشعية الكونية

عليه(١).

.١٠٥ -١٠٤ السابق ص انظر: املرجع  (١٢٠)
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٩٤٧

C

وبعد: تتم الصاحلات الذي بنعمته هللا احلمد

ييل: فيام والتوصيات وأمجلها النتائج أهم بذكر هذا البحث أختم فإنني

    *

ثابت منهج واستدالالً تلقياً  االعتقاد يف واجلامعة السنة أهل منهج أن  ١ـ
والسنة. الكتاب من مؤصل

الرشعي، الدليل هو عثيمني بن حممد الشيخ عند االعتقاد تلقي أن مصادر ٢ـ
ومؤيدة للنقل. مصدقة روافد والعقل والفطرة

بن عثيمني وهي حممد الشيخ عند املعتربة األدلة من والفطرة العقل أن ٣ـ
داللة جمملة. االعتقاد عىل أصول وداللتها والسنة داللتها للكتاب تابعة يف

الصحيح. النقل خيالف أن العقل الرصيح ال ٤ـ

منها: متنوعة االستدالل يف الشيخ  استخدمها التي  املعرفة مصادر أن ٥ـ
والسنة الكتاب هي العقيدة تلقي مصادر أن غري واخلرب، والعقل احلس بأنواعه

الداللة. يف هلا تابعة األخر ومصادر املعرفة

من مصادر مصدر استخدام كل عىل رضورة العثيمني حممد الشيخ يؤكد ٦ـ
املحدد. جماله يف املعرفة

والتقعيد. يف التأصيل والثبات االستنباط بدقة العلمي الشيخ منهج متيز ٧ـ

والفطرة مكانتها للعقل يعطون زمان ومكان كل يف واجلامعة السنة أهل أن ٨ـ
فيه. يغالون أو عنه يعرضون وال جماله يف العقيل بالدليل ويستدلون





٩٤٨
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    *

إذ االعتقاد جمال يف سيام ال عموماً العلمي وبرتاثه باختيارات الشيخ العناية ـ
واإلجياز. والقوة والوضوح بالسالسة متيز

ترتيب مرتب بحسب واحد مؤلف يف العقدية ورشوحه الشيخ أقوال مجع ـ
للقارئ واملطلع الوصول  ليسهل  جربيل حديث اإليامن الوارد يف أصول

واحد. يف موضع جمموعاً أصل كل حول واختياراته إىل أقواله

كام ال الرصيح بالعقل باالستدالل وحديثاً قديامً السنة أهل اهتامم علامء إبراز ـ
فحسب بالسمع عىل االستدالل وأقواهلم ردودهم اقترصت إنام بأهنم عنهم يثار

العقل. بأدلة هلم دراية ال وأهنم

تلك ودراسة جانب السمعية، إىل العقلية الرشع بأدلة متميزة عناية للشيخ ـ
ما نفائس واستخراج باستقالل تدرس مستقلة العقلية الرشعية االستدالالت

بإذن اهللا تعاىل. هبا، اهللا ينفع تلك االستدالالت يف يذكره




