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عىل اهللا نحمده هدانا أن لوال وما كنا لنهتدي لإلسالم هدانا هللا الذي احلمد
وعظيم وجهه جلالل ينبغي كام محداً فيه مباركاً طيباً كثرياً اجلليلة محداً هذه املنة
املربني، وأسوة  املهتدين إمام عىل األكمالن األمتان والصالة والسالم سلطانه،
األمني، النبي عبداهللا  بن حممد ونبينا وحبيبنا سيدنا  للعاملني: رمحة اهللا بعثه من
إىل بإحسان وتبعهم هبداهم اهتد الطاهرين ومن الطيبني آله وأصحابه وعىل

الدين. يوم

بعد... أما

وشفاء البصائر ونور األرواح وزاد العقول وغذاء القلوب حياة هو العلم فإن
وطريق وعال،  جل اخلالق  إىل االهتداء سبيل فهو ذلك يف غرو وال  الصدور 

اآلخرة. الدار يف والفالح السعادة

القصيم اإلسالمية بجامعة الرشيعة والدراسات كلية قامت املنطلق هذا من
متمثلة العثيمني صالح بن حممد شيخنا جتاه باملسئولية شعور من نابعة وفاء بوقفة
عىل العقيدة فحرصت جمال يف عطاء من له ماكان ومن حماورها جهوده عن بندوة
بخدمة وألساهم من نتاج فكره وأتزود علمه من ألهنل فيها باملشاركة أترشف أن
مرحلة املاجستري يف بتدريسه يل منه العلم سامعاً بطلب جليل رشفت إرث عامل
خري املسلمني عنا وعن مماته وأن جيزيه الدائم يف عمله من أن جيعله أسأل املوىل

اجلزاء.
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صالح بن حممد الشيخ العالمة فيها استدل التي العقدية األبواب التعرف عىل ١ـ 
بالعقل. ~ العثيمني

االستدالل بالعقل. يدخلها التي العقيدة أبواب ملعرفة العلم طالب حاجة ٢ـ
منها. لإلفادة قائمة فاحلاجة املكابر فؤاد هلا يتسع األدلة العقلية ٣ـ

   

اجلانب. هبذا للعناية عظيم دافع بالعقل االستدالل ١ـ منزلة
العقيدة. يف العقلية باألدلة العثيمني حممد الشيخ استدالل مواطن ٢ـ كشف

  

البحث من الغاية حيقق  بام العقيدة مؤلفات الشيخ يف كتب لبعض استقراء
عليه. ما تم الرتكيز وهذا العقلية باألدلة استدالله من نامذج إليراد

  

التمهيد: *
.~ صالح العثيمني بن حممد خمترصة للشيخ ترمجة ١ـ

ومعاين. ألفاظ ٢ـ
اإلسالمي. الدين يف العقل مكانة ٣ـ

بالعقل. االستدالل باب يف العلامء عليها أتفق القواعد التي من ٤ـ
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الوحيني. يف بالعقل االستدالل األول: املبحث *

واالستدالل العقيل. املناقشة، باب اآليات يف من لنامذج عرض ١ـ

الثبات  عقيل بتقرير ختم Sالذي  الرسول حوار من  نامذج  عرض  ٢ـ
لم عقدي. مسّ

العقيدة. أبواب العقلية يف العثيمني حممد الشيخ استدالالت الثاين: املبحث *

اهللا. وجود باب يف بالعقل ١ـ استدالله

الربوبية. باب يف بالعقل استدالله ـ ٢

األلوهية.  باب يف بالعقل استدالله ـ ٣

والصفات. األسامء يف باب بالعقل استدالله ـ ٤

اخلامتـــة. *
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ومولده: اسمه

العثيمني عبدالرمحن بن سليامن بن  حممد  بن صالح بن حممد  أبوعبداهللا هو 
التميمي. الوهيبي

يف ١٣٤٧هـ، عام املبارك شهر رمضان والعرشين من السابع ليلة مولده يف كان
السعودية. باململكة العربية القصيم مدن إحد ـ عنيزة مدينة

العلمي: ونشاطه أعامله

شيخه عهد  يف بعنيزة الكبري اجلامع يف ١٣٧٠هـ عام منذ التدريس بدأ  •
السعدي. عبدالرمحن

١٣٩٨هـ. عام حتى عنيزة يف العلمي مدرساً باملعهد استمر  •

رمضان  وشهر مواسم احلج يف احلرام واملسجد النبوي املسجد س يف •  درّ
الصيفية. والعطل

بالقصيم  اجلامعة بفرع الدين وأصول الرشيعة كلية يف جملس كان عضواً  •
فيها. العقيدة لقسم ورئيساً

منذ عام ١٤٠٧هـ السعودية العربية باململكة كبار العلامء هيئة يف عضواً كان  •
.~ وفاته حتى

اهللا تعاىل: رمحه وفاته

من شهر اخلامس عرش األربعاء يوم مغرب قبيل مجيعها اإلسالمية رزئت األمة
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بمدينة العثيمني بن صالح حممد العالمة الشيخ وفاة بإعالن ١٤٢١هـ شوال سنة
صالة بعد احلرام املسجد يف  الشيخ عىل وصىل السعودية العربية  باململكة جدة
املؤلفة اآلالف ١٤٢١هـ سنة شهر شوال عرش من السادس اخلميس يوم العرص
بعد الغد من عليه صىل ثم توصف ال تكاد مشاهد عظيمة املقربة يف وشيعته إيل
أخر مجوع خارج اململكة و يف اململكة مدن مجيع يف الغائب اجلمعة صالة صالة

رمحة واسعة(١). ~ املكرمة مكة الشيخ يف ودفن بارهيا، إال حيصيها ال

 

بالدليل االستدالل مجاعها عدة مصطلحات عىل قائم البحث هذا يف حديثنا
العقدية؟ املسائل لتقرير العقيل

الشئ)(٢). النون: مثال (بفتح اللغة يف نامذج معنى

هو الدليل منظور: ابن قال اإلرشاد(٣)، به وما املرشد هو اللغة: يف الدليل معنى
ما يستدل به(٤).

آخر(٥). بشئ العلم به العلم يلزم الذي هو الدليل االصطالح: يف الدليل

 (٦)( لمُ (العقل..العِ منها عدة معان عىل اللغة يف العقل جاء اللغة: يف العقل معنى
احلمق)(٧). ضد والنهى واحلجر (العقل العرب يف لسان وجاء

بن  حممد الشيخ العالمة سامحة مع ١٤ عاماً العثيمني، صالح بن حممد العالمة حلياة كتايب اجلامع انظر (١)
العثيمني. صالح

املحيط (٢٦٦) لقاموس (٢)
ص (١٤). للجرجاين (٣) التعريفات

لسان العرب (٣٩٤/٤).  (٤)
ص (١٠٤). للجرجاين (٥) التعريفات

العروس (٥٠٤/١٥). تاج  (٦)
ص (٣٢٦/٩). العرب لسان  (٧)
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يمنع ذوي  البعري من عقال العقل مأخوذ اجلرجاين: قال االصطالح العقل يف
السبيل)(١). سواء عن العدول من العقول

الذي للعلم ويقال  العلم لقبول  املتهيئة  للقوة يقال (العقل الراغب وقال 
مطبوع عقالن العقل :< عيلّ املؤمنني أمري بتلك القوة قال اإلنسان يستفيده
وضوء ضوء الشمس ينفع كام ال مطبوعاً، يكن مل إذا مسموع ينفع ومسموع، وال

ممنوع(٢). العني

ما  دليل وهو (مجع بأهنا ~ األدلة العثيمني صالح بن حممد الشيخ وعرف
ما ثبت فالسمعية وعقلية، سمعية، معرفة ذلك عىل واألدلة املطلوب، إىل يرشد
 Å  اهللا أكثر وقد والتأمل، بالنظر ثبت ما والعقلية والسنة، الكتاب وهو بالوحي
وكذا وهكذا كذا آياته فيها ومن اهللا قال آية من فكم يف كتابه النوع هذا ذكر من

اهللا تعاىل(٣). عىل الدالة العقلية سياق األدلة يكون

مالئمته ورأيت عليه وقفت مما  فتفصيله العقدية، املسائل تقرير تعريف أما
بالعبارة)(٤). (بيان املعنى تقريرهو أن معنى البحث ملوضوع

الغرض من ويكون العلم، يف عليها يربهن التي املطالب (هي املسائل معنى أما
معرفتها)(٥). العلم ذلك

العمل)(٦). دون االعتقاد نفس فيه يقصد ما (العقائد العقدية

والتعريف ملعرفته هندف مما املراد املعنى لبيان العقلية باألدلة االستدالل ومجاعها

ص (١٥٢). للجرجاين (١) التعريفات
القرآن (٣٤١ـ٣٤٢). يف غريب املفردات (٢)

األصول الثالثة (٢١). رشح (٣)
التعريفات (٦٤).  (٤)

التعريفات (٢١١).  (٥)

التعريفات (١٥٢).  (٦)
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عنده ال يقيناً وتكون نفسه، وتطمئن إليها املرء قلب، هبا التي يصدق «األمور من به
شك»(١). خيالطه وال ريب يامزجه

     

اإلسالم عناية دالالت ومن عظيمة، منزلة وأنزله بالعقل اإلسالم عني لقد
اهللا. كتاب يف مرة ٨٧ حوايل ومرادفته اللفظ هذا ورد فقد به، مصدره عناية بالعقل

طرق من والتفكري التعقل وجعل من شأنه وأعىل العقل قيمة رفع واإلسالم
به وأناط الفهم والتفكري ووسيلة التكليف مناط العقل اإلسالمية وجعل املعرفة

منها(٢): عدة وظائف
تضمنتها  التي واملقاصد األرسار واحلكم وإدراك الرشعية النصوص معاين ـ فهم ١

أحكامها
وحيوان وإنسان،  ونبات مجاد من املخلوقات هبا عن السنن التي تسري الكشف ـ ٢

تسخريها. قصد
الغايات  وإدراك والرشع، الكون يف الكامنة واألرسار احلكم من االعتبار ـ  ٣
يف اإلنسان وجود كله وبني ذلك بني والربط واألرسار احلكم لتلك البعيدة

األرض ومهمته فيها.
ورفع والتفكر للعمل الصحيح املنهج له رسم اإلسالم بالعقل أنه عناية ومن

وظيفته. عن التي تعطله واملوانع العوائق أمامه من

الواردات املرء به يزن فإنه ميزان الشوائب من سليامً كان إذا ابن تيمية العقل قال
باطل(٣). هو وما حق هو ما بني فيفرق

العقائد (٧). رسالة  (١)
التوحيد ص (١٤٢). دالئل  (٢)

العلية (٣٤/١). األعالم (٣)
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منها: العقل عىل للحفاظ رشع قواعد بالعقل أنه اإلسالم عناية ومن كام

عليها. للمحافظة الرشائع أنزلت التي اخلمس الرضورات من جعله ١ـ

& % $ # " !  [ تعاىل: قال  العقل يذهب ما حرم  ٢ـ
(املائدة:٩٠). ( / . - , + * ) ( '

 Y X W [ تعاىل: قال والتفكر، التدبر عىل واحلث إعامله عىل احلث ٣ـ 
f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z

(النحل:١١). ( g

     

من نابعة عقلية مسلامت من خالل به يستدل وبام بالعقل الصالح سلفنا اعتنى
العرض واملناقشة من مساحة اهلام اجلانب هذا فأولوا السمعية يف األدلة إعامل فكر

ذلك: دواعي من

 l  k  j  i [ تعاىل: قال اإلنسانية، املعرفة  طرق من  العقل •
 (y x w v u t s r q p o n m

(النحل:١٢).

تعاىل قال اإلنسان يف  للتأثري القرآن طرقها التي األبواب أحد  العقل خماطبة •
]3 4 5 6 7 8 9 :) (النحل:١٧).

بالعقل. فيه وفهمه والتفكري تدبره يكون إنام القرآن يف جاء سمعي دليل كل أن •

الصحيح النقل يطابق فإنه الشبهات  من  خالص صحيح رصيح عقل  كل •
الرصيح(١).

تيمية (٢٤٠/١٨). ابن فتاو جمموع (١)



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

١٢٠٩

نقلية وعقلية(١). إىل تنقسم الرشعية األدلة •

بني «إن املعارضة القيم: ابن قال رصيح ووحي صحيح عقل تعارض بني ال •
وال ا، بالنبوة حقً املؤمنني املسلمني قواعد ال تتأتى عىل الوحي ونصوص العقل

النبوة»(٢). بحقيقة املصدقني امللل أهل من أحد أصول عىل

بالعقل بني االستدالل يف فالناس وسط بالعقل االستدالل باب يف السنة أهل •
جعلوا حتى العقل إىل شئ كل أسندوا (املعتزلة القيم  ابن  يقول  وجاف غالٍ 

العقليني)(٣). والتقبيح بالتحسني وقالوا عليه مقدماً الرشع عىل حاكامً العقل

وبه األعامل،  وصالح وكامل العلوم  معرفة  يف  رشط (العقل تيمية ابن يقول •
وقوة النفس، يف غريزة لكنه بذلك، مستقالً ليس لكنه والعمل العلم  يكمل
كان والقرآن اإليامن  نور به  اتصل فإن  العني، يف التي البرص قوة بمنزلة فيها،

.(٤) الشمس) به نور اتصل العني إذا كنور

دوره إعطاء العقل مع الوحي به جاء ملا التسليم ابن تيمية.. قول القواعد  من •
معرفتها يف للعقل جمال ال التي الغيبية يف األمور اخلوض بعدم وذلك احلقيقي
حيث املكانة  من  نضعه ولكن التكليف مناط فهو العقل دور الننكر  فنحن

وضعه الرشع(٥).

دليلها وقد جاء إال ، هلا عقالً يمكن االحتجاج الرشع أثبتها عقدية مسألة ما من •
جهله(٦). وجهله من علمه من ذلك علم النقل يف العقيلّ

تيمية (٢٣٤/٢٢٨/١٩). ابن فتاو جمموع (١)
املرسلة (٩٥٥/٣). الصواعق (٢)
.(٤٥٢ مدارج السالكني (٣/ (٣)

.(٣٣٩ ،٣٣٨ تيمية (٣/ ابن فتاو جمموع (٤)
األشاعرة (٧٧/١) . ابن تيمية من موقف (٥)

االعتقاد ص (٩). أصول عىل النقلية األدلة العقلية (٦)
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م تقـدَّ يْـنِ ذَ أي  وقالـوا:  لديَّ ومسلم البخاري  يف  قومٌ تشاجر
مسلم الصناعة حسن يف كام فاق صحة البخاري فاق لقد : فقلتُ

الرضورية الفطرية العلوم بل فيها ريب التي ال الصحيحة البينة العقلية األدلة أن •
موافقة مجيعها الصحيحة العقلية األدلة وأن ختالفه ال الرسل به أخربت ما توافق

ختالف شيئاً من السمع(١). ال للسمع

يف اراد اإلبحار ملن الدليل بمثابة وهي الباب هذا ذكرها العلامء يف قواعد •  تلك
للوقوف لتنقلنا الرشعية عىل األدلة املبني العقيل احلوار عىل املبني اجلانب هذا

والسنة.. الكتاب يف العقل مناقشة عىل املبنية نامذج من االستدالالت عىل

والنقل (١٣٣/١). العقل تعارض درء  (١)



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

١٢١١

األول املبحث
    

األول املطلب
       

ال بأهنم الكفار يصف وكان كثرية، آيات العقل يف أمهية إىل نبه القرآن الكريم
واأللباب النهى أولو إال منها أن آياته اليستفيد إىل ينبه وكان يفقهون، وال يعقلون
التي األدلة من هائالً كامً كتابه جلّ وعال يف اهللا ساق وقد السليمة، العقول وهي
ويتفكر ينظر وجيتهد وأن يبدع أن البرشي للعقل أتاح سبحانه فاهللا تناقش العقل،

واملثوبة. هذا األجر عىل له بل ورتب النظر وسعه ما

عقلية أدلة عىل اشتامله إىل تشري دالالت جيد تعاىل اهللا لكتاب واملستعرض
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0  /) تعاىل:  قوله منها
العقلية بالدالئل غنية ونصوص الوحي (اإلرساء: ٩)، (> = < ; :
كتاب الكريم (القرآن أن ذلك أسباب ولعل من أبواب االعتقاد يف سائر اليقينية
درجات أعىل الوضوح إىل صورة جتمع يف أجىل أدلته جاءت ، فلذلك البرش مجيعاً

العقيل)(١). االستدالل

Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ) تعاىل: قال ١ـ
Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã

(األعراف: ٥٧).  ( Ô Ó
صريورهتا  بعد األجساد نحيي كذلك موهتا، بعد األرض هذه كام أحيينا أي:

         

التفسري ص (٤١ ـ ٤٢). يف مقدمة   (١)



١٢١٢

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

األرض فتمطر السامء، من ماء  وتعاىل، سبحانه  اهللا،  ينزل القيامة، يوم يامً مِ رَ
وهذا األرض. احلب يف ينبت كام قبورها فتنبت منه األجساد يف أربعني يوماً،
وهلذا بعد موهتا؛ األرض للقيامة بإحياء مثالً اهللا يرضب القرآن، يف كثري املعنى

.(١)( Ô Ó) قال:

 A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5)تعاىل قال ٢ـ
T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B

Z Y X W V U ] \ [ ^ _ `) (اإلرساء:٤٠ـ٤٣).

وأكثر  ووضحها األحكام نوع أي: القرآن هذا يف رصف لعباده أنه تعاىل خيرب  
ينفعهم ما يتذكروا أن ألجل ووعظ وذكر دعا إليه، ما والرباهني عىل من األدلة

يرضهم فيدعوه. وما فيسلكوه

كانوا  وحمبتهم ما للحق لبغضهم آيات اهللا نفوراً عن إال الناس أكثر ولكن أبى
ألقوا وال سمعاً اهللا هلم آيات يعريوا ومل لباطلهم تعصبوا الباطل حتى عليه من

. باالً هلا

األصول،  أصل هو الذي التوحيد واألدلة  اآليات فيه رصف ما أعظم ومن 
بحيث كثرياً شيئاً والنقلية العقلية من احلجج وأقام عليه ضده عن وهنى به فأمر

ريباً. وال شكاً قلبه يف تدع بعضها ال إىل من أصغى

للمرشكني  (M   ) :فقال هنا الذي ذكره العقيل الدليل ذلك هذا عىل األدلة ومن
موجب  أي: عىل (S R Q P O N ) إهلا آخر: جيعلون مع اهللا الذين
اهللا  إىل سبيالً الختذوا  أي: (Y  X  W  V  U  T  ) وافرتائهم زعمهم
الذي الفقري العبد فكيف جيعل الوسيلة، وابتغاء واإلنابة إليه والتقرب بعبادته

 ٤٣٠ /٣ كثري البن العظيم القرآن تفسري  (١)



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

١٢١٣

وأسفه الظلم أظلم من هل هذا إال مع اهللا؟! ربه إهلا لعبودية افتقاره شدة ير
السفه؟»(١).   

 (¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °) تعاىل: قال  ٣ـ
(األنبياء:٢٢).

) يعني  ضِ األرْ مل يتخذوا، (مِنَ أي اجلحد، بمعنى استفهام َة) آهلِ وا ذُ َ اختَّ (أَمِ  
حييون  ( ونَ ُ نْرشِ يُ مْ (هُ األرض، من ومها واحلجارة، اخلشب من األصنام
العدم من واإلجياد اإلحياء عىل يقدر  من إال اإلهلية يستحق وال األموات،
واألرض، (³ يف السامء أي ( امَ فِيهِ انَ كَ (لَوْ النعم. وجوه بأبلغ واإلنعام
اآلهلة بني التامنع بوجود من فيهام خلربتا وهلك { ا تَ دَ سَ لَفَ غري اهللا { أي ( ُµ ´

النظام»(٢).   جير عىل مل فأكثر اثنني صدر عن أمر ألن كل

Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸) تعاىل ٤ـ  قال
ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ
+ * ) ( ' & % $ # " !  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×
عقلية مناقشة  (األنعام:١٠٠ـ١٠٢)،  ( 3  2  1  0  /  .  -  ,
له كيف يكون فيهام وما خالق السموات واألرض أنه وهو وصفه، كان (فمن

الولد)(٣). استحال وجود توجد الزوجة مل وإذا صاحبة له تكن ومل ولد

مع حوار ،(النحل:١٧)  (: 9 8 7 6 5 4 3) تعاىل:  قال ٥ـ
؟ ال خيلق كمن املصنوعات العجيبة هذه خيلق العقل أفمن

 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  ) تعاىل: قال  

الرمحن (٤٥٨/١). الكريم تيسري (١)
التنزيل (٣١٤/٥). معامل (٢)

التفسري (١٧٩) زبدة (٣)

         



١٢١٤

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

([  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K
املثل رضب وهو اهللا كتاب يف عقيل حوار لألسلوب آخر نموذج  (النحل:٧٥)،
غري حمال خملوقان، أهنام مع اليستويان يستويان؟ (هل يوجه السؤال املقدمات فبعد
ملك له ليس الذي العبد املخلوق يستوي فكيف يستويان، كانا ال فإذا استوائهام.
جلميع املالك اخلالق بالرب الوجوه، مجيع من فقري هو بل استطاعة، وال قدرة، وال

شئ)(١). كل عىل القادر املاملك،

املحاورة فيها تتجىل العقيل االستدالل باب يف الكريم القرآن من نامذج تلك
باإللزام األقيسة وثالثة بإيراد وأخر املثال برضب تارة صورها أعىل يف العقلية
حواه مما ذلك وغري والتفضيل الرتجيح أو عىل املؤثر أثر داللة أو وتقسيم أو سرب

تعاىل. اهللا كتاب

املنان (٤٤٥) كالم تفسري يف الرمحن (١) تيسري الكريم



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

١٢١٥

الثاين املطلب

     

يسعى  Sكثرياً الرسول استخدمه أسلوب  األمثلة ورضب  واإلقناع احلوار
عنه الغموض وااللتباس. التي ترفع الكلية احلقيقة إىل به يصل حتى باملحاور للتدرج

ذلك: من

يل  لِد وُ اهللا، النبي S فقال: يارسول أتى رجالً أن < هريرة أبو ذكره ما  •
محر. قال:  قال: لوهنا ؟) (ما نعم. قال: قال: إبل ؟) من لك (هل فقال: أسود، غالم
(فلعل قال: ؟) قال: نزعة عرق. ذلك (فأنى ؟) قال: نعم. قال: اورق فيها (هل

نزعة)(١). ابنك

إلقناع  املتدرج االستجواب طريق عن احلوار أسلوب استخدم النبيSهنا
عىل ماسأل املسلامت تلك انسحاب و لديه ثابته مسلامت إىل تستند بحقيقة السائل
به، بحسب مالديه من حتيط التي البيئة من خالل وذلك عنده الشك إلزالة عنه

الفهم. عىل قدرة

رسوله  اهللا عىل أفاء حني األنصار ناس من أُ قال: قال < أنس رواه ما  •
فقالوا:  ناقة املائة رجاالً  Sيعطي النبي  هوازن، فطفق من أموال أفاء S ما
قال أنس:  دمائهم من تقطر وسيوفنا ويرتكنا قريشاً اهللاSيعطي اهللا لرسول يغفر
ومل  أدم من قبة يف فجمعهم األنصار إىل فأرسل S بمقالتهم اهللا رسول فحزن
؟)  عنكم بلغني حديث (ما S فقال: النبي قام اجتمعوا فلام معهم غريهم، يدع
أسناهنم حديثة منا ناس وأما شيئاً، يقولوا فلم رؤساؤنا أما األنصار: فقهاء فقال

باب (٢٦). الطالق البخاري كتاب أخرجه (١)

         



١٢١٦

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

دمائهم،  من تقطر وسيوفنا ويرتكنا قريشاً اهللاSيعطي لرسول فقالوا: يغفر اهللا
أن ترضون أما أتألفهم، بكفر عهدٍ حديثي أعطي رجاالً S: (فإين النبي فقال
به خري مما ملا تنقلبون فواهللا رحالكم، إىل بالنبي وتذهبون باألموال الناس يذهب

رضينا)(١). قد اهللا، (يارسول قالوا: ينقلبون به)،

االستجوايب،  االستنكاري االستفهام مستخدماً Sاحلوار النبي استخدم 
ببيان  عليهم يرد حلجتهم سامعة بعد ثم وملاذا؟ قلتم؟ ماذا هلم: وكأنهSيقول

الفعل. من العلة

فيه تقريري، باستفهام جيهلوهنا حقيقة إىل هبم  ليصل حوارهم يف يستمر ثم
من ذلك، احلكمة هلم بني أن بعد بام قسم، وذلك القلبية بالرىض للمشاعر حتريك

عليهم. خافياً كان مما

[إنكم سرتون  فقال: البدر ليلة القمر إىل النبي Sفنظر عند الصحابة  كان
عىل صالة تغلبوا استطعتم أال فإن يف رؤيته، تضامون القمر ال هذا ترون كام ربكم
 U  T  S  R  Q نث قرأ: فافعلوا، ثم غروهبا وقبل الشمس طلوع قبل

.(٢)[ (ق: من اآلية٣٩) X  W  V  مث

وحمسوس مشاهد هو املثل بام برضب العقيل االستدالل يف معرض احلديث هذا
رؤية  يوم القيامة،وهي وال غموض فيها لبس ال حقيقة Sقرر إن النبي حيث

.Å  اهللا

لئال يظن ومعهم وهو بينهم حقيقة للقمر ذلك برؤيتهم عىل للصحابة ودلل
ذلك. وماشابه أو الكناية اخليال حمض من هذا أن السامع

باب (٥٦). املغازي كتاب البخاري أخرجه (١)

باب (٢٤). التوحيد كتاب البخاري (٢) أخرجه



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

١٢١٧

ذكر أخر يف تفاصيل إىل يتطرق ومل عام بشكل ذلك إىل باإلشارة  واكتفى
اإلنسان  يطلق ال وحتى احلد، هذا عند ذلك، ليقف بالعقل وماشابه Å  وصف اهللا

حدود الرشع. الغيبية، إال يف األمور يف التفكري يف العنان لعقلة

أمي  S فقالت: إن النبي  إىل جاءت أمراءة أن } عباس ابن وعن  •
أرأيت عنها، حجي (نعم، قال: ؟ أفأحج عنها حتج قبل أن فامتت حتج أن نذرت
فإن له، الذي (فاقضوا قال: قالت: نعم. قاضيته ؟) أكنت دينٌ أمك عىل كان لو
واملجنون فالصغري بالعقل، منوط الرشعية أحق بالوفاء)(١).. تطبيق األحكام اهللا
كان يعقل ممن هبا.لذلك غري مطالبني تسقط عنهم و ممااليعقلون ونحوهم واملعتوه
ثم رىض عن أيضاً بل تسليم فقط عن ليس حتى يؤديه يقتنع باحلكم وأن له البد
النبيS يتدرج  أن نجد هنا فيه. ومن خيطئ قلام احلكم يفهم الذي ألن عن فهم،
أسلوب إىل السائل معرفتها، فلجأ عىل خفي احلكم الذي علة يفهم أن إىل بالسائل
وذلك  العباد، حق عىل Å  اهللا فقاس حق السائل، فهم مستو وحيسب القياس

النتيجه باالستجواب. هذه إىل بالسائلة وصل أن بعد

يغيضها  ال ،مأل اهللا يد رسول اهللاSقال: عن به، ث حيدّ أيب هريرة وعن  •
مل فإنّه واألرض موات السّ خلق منذ أنفق أرأيتم ما وقال: والنّهار يل اللّ اء سحّ نفقة

ويرفع(٢). امليزان خيفض األخر وبيده املاء، عىل وعرشه وقال يده، يف ما يغض

الربوبية  توحيد قضية عقدية، وهي عىل النبي Sاالستدالل احلديث أراد ففي
تقرير فيه ثم إن الينفذ، اهللا وأن رزق مأل اهللا أن يد عىل تقريري باستفهام وذلك

اخلافض الرافع. الرازق اخلالق Å  فاهللا والصفات، األسامء توحيد إثبات عىل

جتاه  غموض أو لبس من اإلنسان فهم عىل يطرأ ماقد يزيل أن Sأراد وكأنه

باب (١٢). والسنة االعتصام بالكتاب كتاب البخاري أخرجه (١)
.٣٥٢/٨ ح باب (١٩) التوحيد كتاب البخاري (٢) أخرجه

         



١٢١٨

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

نفقة املخلوق. اخلالق غري نفقة أن هلم يبني أن فأراد ،Å  اهللا نفقة

ال قد اإلجابة ألن ينتظره منهم اجلواب.ومل  وأتبعه السؤال األسلوب:  وكان
مبارشة. السؤال بعد عقوهلم،فبادرهم هبا تدركه

وجدت  إذا تسقي ثدهيا حتلب السبي من إمرأة فإذا Sسبي عىل النبى •   قدم
هذه  أترون  S النبي لنا فقال وأرضعته ببطنها فألصقته أخذته السبي صبياً يف
بعباده أرحم اهللا تطرحه فقال أن ال عىل تقدر وهي ال قلنا النار ولدها يف طارحة

هذه بولدها(١). من

الواقع  من املثل برضب النبيSللناس من اخلطاب توجيه يف األمر وكذلك
.Å  هللا الرمحة صفة إثبات وهي عقدية قضيه إثبات عىل امللموس املشاهد

إلثارة  أمثلة طرح او أسئلة طرح بني ما Sالعقيل حواره من نامذج  تلك
الطرف اآلخر إقناع يف أثر عظيم هلا كان وقد احلوار من للغاية يوصلة حتى الذهن

ومربية. مريب كل منه يستفيد حري رباين منهج فهذا

باب (١٨) األدب كتاب البخاري أخرجه (١)



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

١٢١٩

املبحث الثاين
      

معرض ويف العقدية املسائل يف العديد من بالعقل باالستدالل شيخنا اعتنى لقد
السمعي الدليل يقنعهم من منهم املتلقني يقول بالعقل باالستدل اهتاممه عن كالمه
السالمة مسلك فيه سالكاً عقيل.وقد كان رشعي دليل إقناعه يستلزم ومنهم من
تنحى فيه للعقل جمال ال وما العقل من بالدليل أثبته مدخل فيه للعقل  كان  فام 
جيب،  فيام القول أن تفصيل ~ الشيخ قال وكيفية الصفات ونحوها كالغيبيات
ذلك يف السمع  اتباع فوجب بالسمع إال يدرك ال تعاىل  اهللا عىل ويمتنع وجيوز، 

عنه(١).  عام سكت نفاه، والسكوت ما ونفي أثبته، ما بإثبات

املسائل بعض تقرير يف بالعقل استدالله من التالية نامذج يف الصفحات سأورد
اآليت: وفق إيراد األدلة وسيكون هذا يف بحر فشيخنا احلرص سبيل ال عىل العقدية

اهللا. وجود باب يف استدالله بالعقل ـ ١
الربوبية. باب يف بالعقل استدالله ـ ٢

األلوهية.  باب يف بالعقل استدالله ـ ٣
والصفات. األسامء يف باب بالعقل استدالله ـ ٤

      

:(٢) 

 Å؟ اهللا وجود عىل الدليل ما قال قائل: إذا الشيخ العثيمني يقول
احلموية (١٩). تلخيص (١)

(١٣ـ١٥). اإليامن أصول رشح ـ٤٣)، الواسطية ص (٤٢ العقيدة رشح  (٢)

         



١٢٢٠

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

واحلس، والرشع العقل، اهللا: عىل وجود الدليل قلنا:

هكذا وجدت أو بنفسها، الكائنات وجود هذه هل فنقول: العقل، داللة فأما ـ
صدفة؟

كيف معدومة؟ هي دامت ما عقالً فمستحيل بنفسها، وجدت قلت: فإن 
أن يمكن ال يوجد، إذاً حتى بيشء ليس املعدوم معدومة؟! وهي موجودة تكون
فأنت أيضاً، يستحيل هذا فنقول: صدفة، وجدت قلت: وإن بنفسها نفسها توجد
بأنواعها، واآلالت والصواريخ والسيارات من الطائرات أنتج ما هل اجلاحد، أهيا
واجلبال األطيار هذه يكون. فكذلك أن يمكن ال صدفة؟! فيقول: هذا وجد هل
يمكن ال ذلك وغري والبحار والرمال واحلجر والشجر والنجوم والقمر والشمس

أبداً. صدفة توجد أن
اهلند، أهل من وهم ،~ إىل أيب حنيفة من السمنية جاءوا طائفة إن ويقال:
أن يأتوا العلامء فوعدهم أذكى من حنيفة أبو وكان ،Å  اخلالق إثبات يف فناظروه
مملوءة من سفينة أفكر يف أنا قال قلت؟ ماذا قالوا: فجاءوا، يومني،  أو يوم  بعد
ونزلت احلمولة امليناء يف أرست حتى عباب املاء جاءت تشق واألرزاق البضائع

وال محالون. قائد فيها وليس وذهبت،
تأيت سفينة أن هل يعقل عقل! لك ليس إذاً قالوا: نعم. هبذا؟! قال: تفكر قالوا:

وتنرصف ؟! وتنزل قائد بدون
السموات هذه أن وتعقلون  هذا، تعقلون ال كيف !قال معقوالً ليس هذا
؟ صانع بدون كلها والناس والدواب والشجر واجلبال والنجوم والشمس والقمر

هذا أو معناه. جوابه وعجزوا عن بعقوهلم خاطبهم الرجل أن فعرفوا
مشيد أحاطت قرص يوضح ذلك فإنه لو حدثك شخص عن مثالً ولنرضب
من الزينة بأنواع  وزين واألرسة بالفرش وميلء  األهنار بينها وجرت احلدائق به



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

١٢٢١

وجد نفسه أو أوجد قد وما فيه من كامل القرص هذا إن لك وقال ومكمالته مقوماته
سفهاً حديثه وعددت إىل إنكار ذلك وتكذيبه لبادرت موجد بدون صدفة هكذا
وأفالكه وسامئه الكون الواسع بأرضه هذا أن يكون بعد ذلك أفيجوز القول من

؟! بدون موجد صدفة أو وجد نفسة أوجد قد البديع الباهر وأحواله ونظامه

(١)     

جاءت فقد بقوله  تعاىل باخللق إفراده عىل استدالله يف يقول الشيخ العثيمني
(الطور:٣٥). Aمث  @  ?  >  =   <  ;  : نث تعاىل: قوله يف إليه اإلشارة

وما ليس  ليس بيشء والعدم عدم وجوده قبل ألنه نفسه خيلق مل اإلنسان فإن
صدفة ليأيت يكن ومل من اخللق، أحد وال أمه وال أبوه يوجد شيئاً، ومل خيلقه ال بيشء
عىل املخلوقات هذه وجود حمدث؛ وألن من له بد ال حادث كل ألن موجد؛ بدون
ليس صدفة املوجود صدفة. إذ يكون أن باتاً منعاً يمنع املتآلف والتناسق النظام هذا
هبذا أن فتعني وتطوره، حال بقائه منتظامً يكون فكيف وجوده يف أصل نظام عىل
 p o n ) :اهللا تعاىل قال إال اهللا، آمر وال فال خالق وحده اهللا اخلالق هو يكون

)  (األعراف:٥٤). q
اهللا، والتدبري لغري وامللك اخللق إثبات وبني قررت ما بني جتمع كيف قلت: فإن

.(٢)(١٤ اآلية من ªمث (املؤمنون:  ©  ¨  § نث تعاىل: قوله مثل

حتويل أما تعاىل، باهللا خاص  وهذا اإلجياد،  هو اخللق إن يقال:  أن  فاجلواب
باعتبار خلقاً  سمي وإن حقيقة، بخلق ليس فإنه ،أخر إىل صورة  من اليشء
باباً، اخلشب من صنع النجار هذا : تام، فمثالً بخلق ليس الواقع لكنه يف التكوين،

اإليامن ص (٢٩). أصول رشح (١)
الواسطية (١٥ـ١٧). العقيد رشح (٢)

         



١٢٢٢

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

الناس يستطيع ال ،Å  اهللا خلقها هو الذي مادة هذه الصناعة لكن باباً فيقال: خلق
أن وال ذرة خيلقوا أن وال أبداً، أراك عود خيلقوا أن  القدرة يف بلغوا مهام كلهم

ذباباً. خيلقوا

   ) نث ! "   #  $ % &'  )  :Å  اهللا قول واستمع إىل
 9  8  7  6  5  43   2  1  0  /  .  -  ,  +   *

?مث (احلج:٧٣).    >  = <;  :
أترصف  وإنام أشاء، أترصف فيه كام حقيقياً ملكاً ليس هلذا اليشء ان بام الثاين:
بدرمهني، درمهاً بعت ولو ،Å  احلقيقي، وهو اهللا املالك أذن وكام الرشع، أمر كام فيه
من شيئاً فيه أملك وأيضاً ال قارص، ملكي فإذاً ذلك، يل حيل وال ذلك، أملك مل
فيربأ، ابرأ املريض: لعبدي أقول أستطيع أن فال هللا، ألن الترصف القدرية، الناحية
الترصف فيمرض، لكن أمرض الشحيح: الصحيح لعبدي أقول أستطيع أن وال
أملك ال  فإذاً مرض،  امرض. قال:  ولو برأ،  ابرأ، له:  قال فلو ،Å  هللا احلقيقي
من وقارص الترصف، من حيث قارص قدراً، فملكي هنا وال رشعاً املطلق الترصف

باملُلك. Å  كان انفراد اهللا كيف لنا يتبني وبذلك والعموم، الشمول حيث

كالوجهني قارص، التدبري  هذا نقول: ولكن تدبري، فلإلنسان التدبري، وأما
حتت كان ما تدبري أملك التدبري فيه وإنام أملك يشء كل ليس يف امللك، السابقني
هذا أباح يل الذي وفق الرشع عىل إال أملك تدبريه ال وكذلك حيازيت وملكي

التدبري.

عامة  كلية وامللك والتدبري»: باخللق منفرد Å  اهللا «إن قولنا: أن وحينئذ يتبني
 Å من  هللا يعارض ما ثبت ال أوردناه ما كل ألن يشء، منها يستثنى ال مطلقة،

ذلك.



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

١٢٢٣

(١)     

قد اهللا، قال غري آهلة اختاذهم يف املرشكني عىل بن العثيمني الشيخ رد يف معرض
عقليني: بربهانني اآلهلة هذه املرشكني اختاذ تعاىل أبطل اهللا

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

تعاىل:  اهللا بقول واستدل فيه، يشاركون وال شيئاً من السموات يملكون وال موتاً
- , + * ) ( ' & % $ # " !)

(الفرقان:٣).  ( 6 5 4 3 2 1 0 / .
{ z y x wv  u  t s r q p o) تعاىل:  وقال

(األعراف:١٩١ـ١٩٢).   (} |
الباطل. السفه وأبطل أسفه من آهلة اختاذها فإن اآلهلة تلك حال كانت هذه وإذا

الذي  اخلالق الرب وحده تعاىل اهللا بأن املرشكني كانوا يقرون هؤالء أن والثاين:
باأللوهية يوحدوه أن وهذا يستلزم عليه وال جيار جيري وهو يشء كل بيده ملكوت
Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä) تعاىل:  كام قال بالربوبية وحدوه كام
# " !   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í
7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( '   &  %  $
F E D C B   A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8

ـ٩٢). (املؤمنون ٨٨ (G
´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª) تعاىل:  وقال
Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ

اإليامن ص (٢٠ـ٢١). أصول رشح (١)

         



١٢٢٤

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

   (Ö  Õ  Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ  È  Ç
(يونس:٣١ـ٣٢).

      

عىل والواجب الغيبية،  األمور من Å  اهللا  صفات أن عىل الشيخ(١) استدل 
يشء إىل أن يرجع جاءت دون ما عىل هبا يؤمن أن الغيبية: نحو األمور اإلنسان

النصوص. سو

يدركها  األمور الغيبية أن يف يمكن وال الغيبية من األمور Å  بأن صفات اهللا
غري ذلك ألن صفاته، نكيف نفسه، وال به يصف مل بام اهللا نصف ال وحينئذ العقل،

ممكن.

أو مشاهدته ثالثة أمور بواحد من إال تدرك ال كيفية اليشء بأن ذلك وعلل
كيفيته. وعرفت أنت تكون شاهدته أي: إما أن صادق عنه خرب مشاهدة نظريه، أو
ثامن موديل داتسون سيارة اشرت فالناً إن واحد: قال لو كام نظريه، شاهدت أو
رجل أتاك عنه، صادق خرب أو مثلها عندك ألن فتعرف كيفيتها، رقم ألفني. وثامنني
الكيفية فتدرك متاماً، ووصفها وكذا.. كذا صفتها فالن سيارة إن وقال: صادق

اآلن.

تكييف»: «بدون قولنا: معنى إن لطيفاً: جواباً العلامء بعض قال أيضاً وهلذا
بالكيفية ألن علمنا املنفي لكن كيفية هلا بل نعتقد هلا كيفية، نعتقد أال معناه ليس
الدنيا السامء إىل نزوله تعلم، لكن ال كيفية، شك أن له ال العرش عىل اهللا استواء
معلومة، وله كيفية، لكنها قد تكون إال من موجود ما ألن تعلم، لكن ال كيفية، له

جمهولة. تكون وقد

الواسطية ص (٥٨). 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

١٢٢٥

اخلالق واملخلوق : بني التامثل انتفاء *

من اخلالق واملخلوق بني التامثل انتفاء األدلة العقلية عىل العثيمني الشيخ ساق
 (١) وجوه:

األحوال  من حال بأي واملخلوق اخلالق التامثل بني يمكن ال نقول أن : أوالً
اخلالق وجود أن لكان كافياً، وذلك الوجود، أصل إال التباين من يكن بينهام مل لو
فام كانا ويلحقه فناء، مسبوق بعدم ممكن املخلوق ووجود أبدي، أزيل واجب، فهو

إهنام متامثالن. يقال: أن يمكن كذلك ال

يف  أفعاله، ويف صفاته يف واملخلوق اخلالق بني العظيم التباين نجد أنا ثانياً:
لسمعه  البحار، قعار يف كان لو بعد، ومهام مهام خفي كل صوت Å  صفاته يسمع

.Å 
نث ! " # $ % & ' ) ( * +  تعاىل: قوله اهللا وأنزل
«احلمد :> عائشة تقول (املجادلة: ١)، 3مث  2  1    0 /.  -  ,
حديثها»  بعض عىلَّ ليخفى احلجرة، وإنه لفي إين األصوات، وسع سمعه الذي هللا
وال ،Å  اهللا إال مداه يعلم ال  ما  وبينها وبينه عىل عرشه من سمعها تعاىل واهللا

سمعنا. مثل اهللا سمع إن قائل: يقول يمكن أن

Å Ä) بذاته: للخلق مباين تعاىل اهللا أن نعلم نحن نقول: ثالثاً:
 ½   ¼  »  º  ¹   ¸ نث  تعاىل: قال (البقرة:٢٥٥)، Çمث  Æ
  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â Á À  ¿  ¾
كان فإذا يكون هكذا، أن اخللق من ألحد يمكن (الزمر: ٦٧)، وال Éمث 
صفاته يف للخلق أيضاً مبايناً فيكون للذات، تابعة ذاته، فالصفات مبايناً للخلق يف

الواسطية ص (٨٣ـ٨٤). رشح  (١)

         



١٢٢٦

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

واملخلوق. اخلالق بني التامثل وال يمكن ،Å 
يف وختتلف األسامء يف تتفق  أشياء املخلوقات يف نشاهد إننا نقول: رابعاً:
قوي وهذا ضعيف، وهذا البرص قوي هذا يف صفاهتم: الناس خيتلف املسميات،
أنثى.... وهذا ذكر وهذا ضعيف وهذا البدن قوي هذا ضعيف، وهذا السمع
املختلفة باملخلوقات بالك واحد، فام جنس من يف املخلوقات التي التباين وهكذا
كيد يداً يل إن يقول: أن ألحد  يمكن ال وهلذا، أظهر بينها فالتباين  األجناس؟ 
وهر، وذرة ومجل اآلن إنسان فعندنا اهلر، كيد يداً يل أو الذرة، كيد أويل يداً اجلمل،
التفاوت جاز إذا االسم فنقول: يف متفقة أهنا مع الثاين، عن خمتلفة يد واحد له كل
جائزاً ليس واملخلوق فجوازه بني اخلالق مع مع اتفاق املخلوقات يف املسميات بني
أن يمكن اخلالق ال عىل أن كلها تدل عقليه أربعة وجوه فعندنا واجب؛ هو بل فقط

االحوال. من حال بأي املخلوق يامثل
(١) مكان: كل بذاته يف اهللا أن قال من عىل رده  *

إن قلت: إذا قوهلم، فنقول: بطالن عىل الدليل العقيل و العثيمني الشيخ يقول
عليه: فيلزم باطلة، فهذا يلزم عليه لوازم مكان، كل يف معك اهللا

عىل  يدل الالزم وبطالن شك، بال باطل الزم وهذا التجزؤ، أو التعدد إما : أوالً
امللزوم. بطالن

الناس، وينقص  بزيادة أن يزداد لزم األمكنة، يف معك إنه قلت: إذا نقول: ثانياً:
الناس. بنقص

معك  اهللا إن قلت: فإذا القذرة، املواضع عن تنزهه أال ذلك  عىل يلزم ثالثاً:
.Å  اهللا يف قدح هذا أعظم يف اخلالء فيكون وأنت

الواسطية ص (١٤٣ـ١٤٤). 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

١٢٢٧

بأي عليه ال يدل القرآن وأن للعقل، ومناف للسمع مناف قوهلم أن هبذا فتبني
التزام أبداً. تضمن وال وال مطابقة ال داللة الدالالت، من وجه

بجهة : ليس اهللا إن قال من * رده عىل

يكون فوق ال شيئاً نعلم ال إذ ،Å  الرب  يستلزم نفي نفيكم للجهة : إن أوالً
قال وهلذا إال العدم، منفصل، وال متصل وال شامل، يمني وال وال حتته وال العامل
هذا من للعدم أصدق وصفاً وجدنا صفوا اهللا بالعدم ما لنا قيل لو العلامء: بعض

الوصف.

ما  اجلسم! كلمة يف نناقشكم نحن التجسيم! يستلزم اجلهة ثانياً: قولكم: إثبات
أجله؟! اهللا من صفات إثبات عن الناس تنفرون الذي هذا اجلسم

أن يمكن ال إىل بعض بعضها مفتقر أشياء من املكون اليشء باجلسم أتريدون
اهللا إن ونقول: نقره، ال فنحن هذا، أردتم فإن هذه األجزاء؟! باجتامع إال يقوم
جمرد فقوله اجلسم، هذا يستلزم علوه إثبات إن قال: ومن املعنى، هبذا بجسم ليس

قبول. ال نقول: أن ويكفينا دعو

تعدد يستلزم الصفات تعدد ذلك بأن وعللوا اهللا معانيها أسامء سلب من عىل رده  *
القدماء:

التعدد؛ ثبوهتا من يلزم املوصوف،حتى من ليست ذوات بائنة الصفات فألن
بدً له من تعدد فال وكل موجود به، قائمة فهي هبا، اتصف من صفات من هي وإنام
وكونه عيناً الوجود، ممكن أو الوجود، واجب وكونه الوجود، ففيه صفه صفاته،

غريه(١). يف وصفاً أو بنفسه قائامً
فيها. النقص اهللا كلها صفات كامل صفات ـ أن

املثىل ص (١٥). القواعد  (١)

         



١٢٢٨

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

وإما صفة نقص. كامل، صفة؛ له بد أن تكون فال كل موجود حقيقة، أنَ  فوجهه
ألوهية األصنام بطالن تعاىل اهللا أظهر للعبادة؛وهلذا الكامل املستحق الربِ والثاين
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ تعاىل: نث½  فقال والعجز، بالنقص باتصافها

(األحقاف: ٥). Î  Íمث  Ì Ë Ê   É È Ç  Æ   Å
ZY X W V U T S R Q PO) :وقال تعاىل

) (النحل:٢٠ـ٢١). b a ` _ ^ ] \ [
J I H G F E D C B A)  :أبيه عىل حيتج وهو عن إبراهيم وقال

O N M L K) (مريم:٤٢).
qponmlkjihg) قومه: وعىل

zyxwvutsr}|) (األنبياء:٦٦ـ٦٧).
من اهللا تعاىل، وهي كامل، صفات للمخلوق أن واملشاهدة إنه قد ثبت باحلس ثم

به.(١) أوىل الكامل فمعطي
العقل:فألن آخر باعتبار وجمهولة  باعتبار لنا معلومة النصوص ظواهر إن
املبني؛ باللسان العريب خاطبنا غريه، وقد من بمراده النصوص أعلم هبذا املتكلم

األمة.(٢)   وتفرقت اآلراء الختلفت وإال ظاهره، عىل قبوله فوجب

 S رسوله  يتكلم أو كتاباً تعاىل اهللا ينزل أن  املُحال من  فألن العقل: وأما
يف أعظم ويبقى للخلق، هداية يكون الكالم أن وهذا الكتاب هبذا بكالم يقصد
منها اليفهم التي اهلجائية احلروف بمنزلة املعنى، جمهول رضورة األمور وأشدها
كتابه:  عن قال تعاىل وقد تعاىل، تأباه حكمة اهللا الذي السفه ذلك من ألن شئ؛

.(١ (n m l k j i h g f) (هود:

املثىل ص (٢٨ـ٢٩). القواعد  (١)
املثىل ص (٤٧). القواعد  (٢)



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

١٢٢٩

داللتها عىل نصوص الصفات.وأما بمعاين عىل علمنا والعقل السمع داللة هذه
الصفات. قواعد من السادسة القاعدة يف سبقت فقد الكيفية، باعتبار جهلنا هلا

الصفات،ويدعون نصوص معاين علم يفوضون الذين قول بطالن لم عُ وهبذا
األقوال تواترت وقد  املذهب، هذا من بريئون السلف،والسلف  مذهب أن هذا
وتفويضهم أحياناً، وتفصيالً أحياناً إمجاالً النصوص هلذه  املعاين بإثبات عنهم

 (١).Å  اهللا إىل علم الكيفية
والعلو النقص. عن وتنزهيه تعاىل الكامل هللا صفة وجوب عىل دل العقل فقد وأما

ضده.(٢)   عن وتنزهيه صفة العلو تعاىل  هللا فوجب نقص، والسفل كامل صفة
سـبحانه : (٣) علـوه إثبات  *

بذاته علو اهللا وجوب رصيح يدل عىل عقل كل فإن العقل: وأما الشيخ قال
وجهني: من خلقه فوق

الوجوه  مجيع من املطلق الكامل وجب له تعاىل قد اهللا كامل صفة العلو األول: أن
وتعاىل. تبارك العلو له ثبوت فلزم

مجيع  عن منزه تعاىل واهللا نقص، صفة والسفل السفل، العلو ضده أن الثاين:
العلو. وهو له ضده السفل، وثبوت فلزم تنزهيه عن النقص، صفات

(٤) أنكر صفة املحبة : عىل من الرد *

السمعية، باألدلة ثابتة عندنا هي كام باألدلة العقلية، املحبة نثبت فنحن: يقول
وباهللا التوفيق: فنقول ثبوهتا بالعقل، أنكر عىل من احتجاجاً

املثىل ص (٤٨). القواعد  (١)

املثىل ص (٨٢). القواعد  (٢)
.(٣٦ /٤) احلموية تلخيص الواسطية ص (١٤٦).، رشح  (٣)

الواسطية ص (١٩٩). رشح  (٤)

         



١٢٣٠

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

املحبة، عىل شك بال يدل هذا وغريه، والتأييد باجلنات والنرص إثابة الطائعني
 Å أيد من أيد  اهللا أن حلق وعمن عمن سبق بآذاننا بأعيننا ونسمع نشاهد ونحن
أيدهم ملن  املحبة عىل  دليل  إال هذا وهل وأثاهبم، ونرصهم املؤمنني عباده من 

 Å؟! وأثاهبم ونرصهم
الرمحـة :(٥٢) صفـة إثبـات *

اخلالئق كل بأن هللا تعاىل الرمحة صفة عن حديثه معرض يف حممد الشيخ يقدم
ولدها عن ترفع رجلها الرموح اجلموح البعري وهلذا جتد البهائم والعقالء، ترتاحم،
الرشسة السباع جتد وكذلك ويرس، يرضع بسهولة حتى يرضع عندما تصيبه أن خمافة
عليه، نفسها ترمي أوالدها، مع يف جحرها أحد وإذا جاءها ولدها حتن عىل جتدها

أوالدها. عن ترده حتى عنهم، فتدافع

الكثرية اخلريات من نر فمنها ما هللا تعاىل، الرمحة ثبوت عىل األدلة العقلية وأما
كله اهللا، بأمر تندفع التي النقم الكثرية من نر  Å، ومنها ما اهللا بأمر حتصل التي

. عقالً الرمحة إثبات دال عىل

وال مطر، ال قاحطة، والسامء  جمدبة، األرض قحط،  ويف جدب  يف فالناس
حتى الناس.. ويسقي األنعام، وتشبع األرض، وتنبت املطر، اهللا فينزل نبات،
رمحة من فسيقول: هذا أي يشء؟ هذا من لو سألته وقلت: يدرس، مل الذي العامي

أبداً هذا يف أحد وال يشك اهللا
سبحانه:(٢) الرضا هللا إثبات صفة *

يف صفة الرىض ألن تفسريه، من مل تتمكن الرىض. يل فرس قائل: لك قال ولو

الواسطية ص (١١٢). رشح  (١)
ص (٢١٦). الواسطية (٢) رشح



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

١٢٣١

لفظها. من أجيل وأوضح يفرسها أن إلنسان ال يمكن والغرائز غريزية، اإلنسان

من فهي بمشيئته، متعلقة حقيقية، صفة وهي ،Å  اهللا يف صفة الرىض فنقول:
الشاكرين وعن وعن املقسطني املتقني وعن املؤمنني الصفات الفعلية، يرىض عن
يرىض عن وال الفاسقني، القوم عن يرىض وال الكافرين، القوم  عن يرىض وال
أعامالً ويرىض أناس، عن يرىض وال أناس عن يرىض سبحانه وتعاىل فهو املنافقني،

. أعامالً ويكره

وطاعاهتم  عىل أعامهلم وجيزهيم الطائعني يثيب Å  كونه فإن وبالدليل العقيل،
الرىض. عىل يدل

سبحانه  اهللا ألن ينازع فيه، قد Å  رىض اهللا عىل استداللك باملثوبة فإن قلت:
قوي. إيراد وهذا مما يعطي الشاكر. أكثر النعم الفاسق من يعطي قد

استدراج،  معصيته عىل  املقيم  الفاسق  إعطاؤه  يقال:  أن عنه اجلواب ولكن
 c b a ` _ ^ ] \) :تعاىل قال كام عن رىض وليس

(١) j) (األعراف:١٨٢ـ١٨٣). i h g f ed

باالنتقام : أوهلا من عىل والرد والغضب السخط صفة *

والغضب املراد بالسخط إن يقولون: وغريهم األشعرية من التعطيل أهل أن
اهللا صفات من بصفة والغضب السخط يفرسون وال االنتقام، إرادة أو االنتقام،
يقرون هبا، ألهنم باإلرادة أو انتقامه، أي غضبه، فيقولون: نفسه، هو هبا يتصف

تليق به. احلقيقة وجه عىل هللا بأنه صفة ثابتة وال يفرسونه
نتيجة واالنتقام االنتقام، غري والغضب السخط بقوله: بل الشيخ عليهم فريد
وتعاىل يسخط سبحانه فاهللا الرىض، نتيجة الثواب إن نقول: كام والسخط، الغضب

الواسطية ص (٢٢٥). رشح  (١)

         



١٢٣٢

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

منهم. ينتقم ثم عليهم ويغضب القوم هؤالء عىل

.Å  هللا والغضب السخط العقل يمنع ثبوت إن قالوا: وإذا

الباب واحد. ألن صفة الرىض، يف سبق بام نجيبهم فإننا

املجرمني من االنتقام فإن والغضب، السخط عىل يدل العقل بل ونقول:
عىل الرىض، وال دليالً عىل وليس والغضب، السخط دليل عىل الكافرين وتعذيب

والسخط. الغضب انتفاء

ترد عليكم، ف:٥٥)، خرُ اآلية: (z y x })  (الزُّ هذه ونقول:
املرشوط. غري الرشط الغضب، ألن غري االنتقام جعل ألنه

(١) : تعاىل هللا صفة الكالم إثبات  *

إن بقوهلم: القرآن يف واجلامعة السنة أهل عقيدة إثبات يف باب الشيخ ويقول
يعود. بدأ، وإليه منه خملوق غري منزل، اهللا، القرآن كالم

بنفسها قائمة عيناً ليس والكالم اهللا، كالم القرآن فنقول: العقيل؛ الدليل أما
خملوق، إنه لقلنا: اهللا؛ بائنة من بنفسها قائمة عيناً كان اهللا، ولو من بائناً يكون حتى
كان غري اهللا؛ وكان من به، فإذا كان صفة للمتكلم به، صفة للمتكلم الكالم لكن

خملوقة.  غري كلها Å  اهللا صفات ألن خملوق؛

ألن واخلرب واالستخبار؛ والنهي األمر مدلول لبطل خملوقاً؛ لو كان وأيضاً؛
داللة ال الصورة هذه عىل خلقت أشكال خملوقة. لكانت جمرد كانت لو الصيغ هذه

ونحوها. والشمس والقمر النجوم شكل يكون كام عىل معناها؛ هلا

الواسطية ص (٣٦٣). 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

١٢٣٣

بنسيان :(١) ملحوق وال بجهل غري مسبوق علمه وأن العلم صفة إثبات *

األزيل الذي ال بعلمه القديم عاملون اخللق بام عامل بأنه موصوف تعاىل اهللا إن
كذا مكان يف كذا يوم يف سيعمل كذا اإلنسان هذا بأن وعال جل عامل ألوله، هناية

بذلك. نؤمن أن فيجب القديم األزيل؛ بعلمه

خملوق، ما سواه اخلالق، وأن هو أن اهللا تعاىل بالعقل املعلوم من فإن العقل؛ وأما
بقوله:   ذلك  إىل  تعاىل اهللا  أشار وقد بمخلوقه، عاملاً اخلالق يكون أن عقالً والبد 
غري  Å  اهللا علم كان  وهلذا  (النساء:٣٢)،   ( ¯ ® ¬ « ª ©)

بنسيان. ملحوق وال بجهل مسبوق

الكتاب والسنة :(٢) يف إثباته وال نفيه مل يرد فيام القول *

كاجلسم،  فيه الناس تنازع مما  إثباته  وال نفيه يرد مل فيام السنة أهل منهج إن 
ينفونه وال فال يثبتونه لفظه يف التوقف فيه فطريقتهم ذلك، ونحو واجلهة واحليز
ردوه، عنه اهللا ينزه باطل به أريد فيستفصلون عنه، فإن معناه وأما ذلك، لعدم ورود

قبلوه. اهللا عىل يمتنع ال به حق أريد وإن

التعطيل، أهل بني الوسط القول وهي الواجبة،  الطريقة هي الطريقة  وهذه
التمثيل. وأهل

اهللا عىل ويمتنع وجيوز، فيام جيب، القول تفصيل أن داللته: فوجه العقل فأما
ما أثبته، ونفي ما بإثبات يف ذلك السمع اتباع يدرك إال بالسمع فوجب تعاىل ال

عنه. سكت عام والسكوت نفاه،

يف االستدالل العثيمني وجهوده حممد الشيخ استدالالت من مالمح كانت تلك

الواسطية ص (٥٤٥). رشح  (١)
عثيمني (١٩/٤). ابن فتاو ضمن جمموع احلموية تلخيص (٢)

         



١٢٣٤

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

صواب من فيه كان فام مجعها يف الوسع بذلت العقدية لتقرير املسائل العقلية باألدلة
وفضله. املوىل فمن تيسري

     

املعصية:(١) فعل عىل بالقدر احتج من عىل الشيخ رد *

نقول أن معصية اهللا عىل بالقدر العايص احتجاج بطالن عىل العقيل الدليل فقال
نعلم ال مجيعاً أن تعصيه؟ فنحن قبل تعصيه أن بأن اهللا قدر لك الذي أعلمك ما له:
للعايص: فنقول بنا؛ يراد ماذا ندري فال يقع، أن قبل أن يقع؛ أما بعد اهللا إال قدر ما
فنقول: ال. سيقول: املعصية؟ لك أن اهللا قدر املعصية متارس أن علم قبل عندك هل
مل فلامذا مفتوح، فالباب أمامك اهللا؛ وتطع الطاعة لك اهللا قدر أن تقدر ملاذا مل إذاً
واحتجاج لك. قدر ما تعلم ال ألنك لك؛ مصلحة تراه الذي الباب من تدخل
ألن باطل؛ فعله احتجاج عىل تتقدم حجته قبل أن أمر فعله عىل اإلنسان بحجة

املدلول. يتقدم الدليل أن إذ به اإلنسان؛ طريقاً يميش أن تكون البد احلجة

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

(األنعام: ٨٢). & ' )  (   * +مث

إحدامها باملرتبة العالية، والثانية وظيفتني: عن احلكومة أعلنت لو ونقول له:
تأخذ أنك عىل وهذا يدل العالية، املرتبة شك سريد بال تريد؟ السفيل؛ فأهيام باملرتبة
إال وهل هذا ؟! دينك أمور يف باألكمل تأخذ مل فلامذا دنياك؛ أمور  يف  باألكمل

الواسطية (٥٧٢). رشح (١)
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١٢٣٥

تناقض منك؟!

.Å  اهللا معصية عىل بالقدر العايص الحتجاج أبداً وجه ال أنه يتبني وهبذا
بقوله:(١) قدرة وال إرادة فيه له وليس عمله جمرب عىل أن العبد القائلني اجلربية عىل رد *

وال هللا تعاىل مملوك فهو الكون هذا من تعاىل واإلنسان هللا مملوك كله الكون إن
ومشيئته. بإذنه إال املالك ملك يف يترصف أن يمكن للمملوك

     

ال  القلب إقرار وزعموا أن إقرار القلب اإليامن املرجئة اخلالصة يقولون: إن
يف اإليامن. سواء عندهم والعدل فالفاسق يتفاوت

ال يتفاوت» القلب وإقرار القلب، هو إقرار اإليامن عليهم الشيخ بقوله: «إن رد
مجيعاً. املقدمتني يف ممنوع

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

خمالف. يتفاوت» ال القلب إقرار «إن فقولكم: املقدمة الثانية وأما

       

بدليلني(٢): املوتى إحياء أنكر من عىل الشيخ رد

مستدالً  عليهم فرد ممكن ذلك غري أن املوت زاعمني بعد البعث الكافرون أنكر
: بالعقل قائالً

رشح أصول اإليامن (٦٠). (١)
رشح أصول اإليامن (٤٧ـ٥١). (٢)
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وجهني: فمن العقل وأما داللة

ابتداء،  خالقهام  فيهام، وما واألرض الساموات فاطر  تعاىل اهللا أن أحدمها:
 ?  > نث =   تعاىل: اهللا قال إعادته، يعجز عن ال اخللق ابتداء عىل  والقادر
 O    N  ML   K  J  I   H   G   FE  D  C   B  A     @

(الروم: ٢٧). Pمث 
  B  A  @           ?  >= تعاىل: نث8 9  :  ;       >  وقال

(األنبياء: ١٠٤). J  مث             I  H GF E DC
  t s r q رميم: نث العظام وهي من أنكر إحياء بالرد عىل وقال آمرا

(يس: ٧٩). }مث   z      y  x wv  u
املطر  عليها فينزل خرضاء شجرة فيها ليس هامدة ميتة تكون أن األرض الثاين:
عىل قادر موهتا بعد إحيائها عىل والقادر هبيج زوج من كل خرضاء حية فيها فتهتز
نث !  "  #  $  %  &  '  )  (  تعاىل: اهللا األموات قال إحياء
(فصلت:  8مث    7   6   5   4 32  1  0  /  .  -,   +   *

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

.(٩ - ١١ (ق:

كام كان لوجد قربه امليت يف عن كشف لو أنه عىل زعموه فيام اعتامدهم وأما
منها: وجوه من ضيق فجوابه وال بسعة يتغري مل والقرب عليه

وقد قيل: الشبهات هذه بمثل الرشع به جاء معارضة ما جتوز ال أنه األول:

السقيــم الفهـــم من صحيحاً      وآفــــته قـوالً عائـب من وكم

كانت ولو احلس يدركها ال التي الغيب أمور من الربزخ أحوال أن  الثاين:
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١٢٣٧

واجلاحدون املؤمنون بالغيب ولتساوي بالغيب فائدة اإليامن لفاتت باحلس تدرك
هبا. التصديق يف

غريه  دون امليت يدركها إنام وضيقه القرب والنعيم وسعة  العذاب أن الثالث:
واسع هبيج مكان يف موحش أو مكان ضيق أنه يف منامه يف النائم ير كام وهذا
النبي كان ولقد وغطائه فراشه يف حجرته وبني هو يتغري منامه مل لغريه بالنسبة وهو

ال يرون امللك  والصحابة فيكلمه الوحي فيسمع أصحابه بني وهو إليه Sيوحى
يسمعونه وال

أن  يمكن  وال إدراكه من تعاىل  اهللا مكنهم بام حمدود اخللق إدراك أن الرابع:
بحمد يسبح يشء وكل فيهن ومن موجود فالساموات السبع وألرض كل يدركوا
حمجوب أحياناً ومع ذلك هو من خلقه شاء من تعاىل اهللا يسمعه اهللا تسبيحاً حقيقياً
  l  k  j  ih  g  f e   d  c  bنث تعاىل: اهللا يقول ذلك عنا ويف

(اإلرساء: ٤٤). xمث  w      v  u ts  r  q  p  o  n  m
إىل اجلن حرضت وقد وإياباً ذهاباً يف األرض يسعون واجلن الشياطني وهكذا
فهم  هذا ومع منذرين إىل قومهم وولوا وأنصتوا لقراءته اهللاSواستمعوا رسول

      _  ^  ]  \  [  Zنث تعاىل: اهللا يقول ذلك ويف عنا حمجوبون
  m  l k  j  ih   g     f e d  c  b  a  `
(األعراف: ٢٧)، وإذا  y x w v u t s rq    p  o  nمث
الغيب أمور من ثبت ما أن ينكروا جيوز ال فإنه موجود ال يدركون كل اخللق كان

يدركوه. ومل

عنايته باب يف العثيمني حممد شيخنا  لنا هُ فَ لَّ خَ مما مجعه يل املوىل يرس ما هذا
زاخر فبحره احلرص سبيل اإليضاح ال عىل كام أسلفت أوردته بالعقل باالستدالل

رحب. وامليدان
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١٢٣٩

C

حممد الرمحة عىل نبي والسالم والصالة الصاحلات تتم الذي بنعمته هللا احلمد
عليه الربيات، رب صالة آله وعىل عليه للربيات، ورمحة أرسله املوىل هداية الذي

وبعد: والسموات األرض صالة رب آله وعىل

بعنوان: والذي هو البحث هذا بإمتام يلَّ نَّ عَ مَ أن عىل وتعاىل املوىل سبحانه أمحد
املسائل العقدية». لتقرير العقلية عثيمني حممد بن الشيخ استدالالت من «مالمح

ألرجو موطن وإين كل يف للحمد أهل فهو وعونه وتوفيقه تيسريه عىل أمحد اهللا
وقفت التي النتائج  بعرض بحثي وأختم هذا  علمني بام ينفعني أن سبحانه منه

اآليت: يف وأخلصها هذا البحث يف عميل خالل من عليها

الوحيني. عظيمتني يف وعناية مكانة من العقل به حظي ما ـ 

االستدالل بالعقل. باب من أُسس يف سبحانه اهللا رشعه املبني عىل ما التنظيم ـ 

واإلقناع التعليم يف منهجاً لنا العقيل وهذا يؤصل احلوار الوحيني بأسلوب عناية ـ 
والرتبية.

والكافر. املؤمن مع القرآن اتبعه منهج العقول مع احلوار ـ 

إقناع  باب سنته يف Sيف وحممد كتابه يف سلكها اهللا التدرجية التي الطريقة ـ 
املراد ثم إيصاله للهدف ومن عليها يتفق التي باملسلامت بنقاشه بدأ املستهدف

طرحه.

استحضار باب يف العثيمني  حممد للشيخ سبحانه املوىل حباها التي ة كَ املَلَ ـ 

العقلية. االستدالالت
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املطروحة. املسائل عىل األدلة استعراض يف مميزة طريقه له حممد الشيخ ـ 

ووضوح اهلدف. األسلوب بسهولة متيز حممد الشيخ ـ 

الطرح. يف العبارة والكلف يف التعقيد عن ببعده متيز الشيخ حممد ـ 

اختصارها. املسائل تفصيل متيز بحرصه عىل الشيخ حممد ـ 

والصفات. األسامء باب يف تركزت العقلية الشيخ استدالالت ـ 

واالمجاع. والسنة الكتاب معتمدها الشيخ استدالالت ـ 

ميدانية. دراسة املتلقي وأثره عىل املوضوع هذا بحث يف بالتوسع أُويص ـ 

عنا خري جيزيه وأن العىل، الدرجات  ءه ويبوّ لشيخنا يغفر  أن أسال هذا واهللا
جنات النعيم. يف ووالدينا به جيمعنا وأن اجلزاء،

املرسلني. عىل وصالة العاملني رب احلمد هللا ان وآخر دعوانا
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١٢٤١

   

عبداهللا، فقيل: اسمه يف اختلف صخر الدويس، بن عبدالرمحن هو : هريرة ١ـ أيب
هريرة]، أبا [يا فقال له: النبي فرآه ه كمّ كان يضعها يف هلرة هريرة بأيب ني كُ
احلديث، املكثرين لرواية كان من العلم، يف رغبةً النبي ولزم خيرب، أسلم عام

سنة). ٧٨) ابن وهو (٥٧هـ) عام بالبرصة وقيل باملدينة تويف
االستيعاب ص(٣٦٢). ،(٢٦٧/٤) اإلصابة انظر:  

القاسم أيب  بن  عبداهللا بن عبدالسالم بن عبداحلليم بن أمحد هو تيمية: ابن ٢ـ
األسالم شيخ تيمية، ابن الدين تقي العباس،لقبه أبو الدمشقي احلنبيل، احلراين
بعنوان: اقتضاء الرصاط منها: عدة مؤلفات له جمتهد، فقيه مفرس حافظ حمدث
سنة (٦٦١هـ) وتويف ولد سنه تيمية ابن اإلسالم شيخ ورسائل فتاو جمموع

عليه. رمحة اهللا (٧٨٢هـ)
/١) املؤلفني معجم ،(١٤٤/١) تيمية ابن مناقب يف العلية األعالم انظر:

.(١٦٣

العالمة  بالراغب، األصفهاين امللقب الفضل حممد بن بن احلسني الراغب: هو ٣ـ
إىل الذريعة كتبه  من الغزايل، باإلمام يُقرن كان حتى اشتهر  أديب املاهر
سنة تويف القرآن، غريب األدباء ـ املفردات يف حمارضات ـ الرشيعة مكارم

(٥٠٢هـ).
معجم املؤلفني(٥٨١/١). ،(١٢٠/١٨) النبالء أعالم انظر: سري

اللغوي  اإلمام الفضل، األفريقي، أبو األنصاري عيل بن هو مكرم منظور: ابن ٤ـ 
.(٧١١) سنة تويف العرب لسان مؤلفاته: من منظور، بابن يلقب احلجة،
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.(١٠٨/٧) األعالم ،(٢٤٨/١) الوعاة بغية انظر:

كبار من اجلرجاين بالرشيف املعروف  عيل، بن حممد بن عيل هو اجلرجاين: ٥ـ
تويف الكليات، حتقيق لتعريفات ـ منها مصنفاً مخسني نحو له بالعربية، العلامء

هـ). ٨١٦) سنة
.(٥٥٥/٦) األعالم انظر:

بنى  الصحابة، فقهاء أكابر من عبداهللا، أم هي الصديق: بكر أيب بنت عائشة ٦ـ
رماها  مما اآليات بتربئتها ونزلت بدر، وقعة بعد هبا رسول اهللاSيف شوال
 ٥٧) سنة توفيت والتابعني، مجاعة من الصحابة عنها ث حدَ اإلفك، به أهل

عاماً). يناهز (٦٥ مر عُ ٥٨) عن أو
احلفاظ(٢٧/١). تذكره ،(١٣٥/٢) النبالء أعالم انظر: سري

ابن  اهلاشمي، عبدمناف بن عباس بن عبداملطلب عبداهللا بن ابن عباس : هو ٧ـ 
الشعب، دعا  يف هاشم وبنو سنني بثالث اهلجرة قبل S ولد الرسول عم
وكان  والصالح، الربكة وتأويل القرآن مع واحلكمة Sبالعلم الرسول له
اجتهاد عمر مع  للمعضالت يعده وكان عمر ويشاوره ويقربه ويدنيه حيبه

(٨٦هـ). سنه بالطائف تويف وفقهه،

.(٣٣١/٣) النبالء أعالم سري ،(١٢١/٤) اإلصابة انظر:  

***




