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والصالة (العلق: ٤ ـ ٥)، b  a مث   `  _ ^ ]    \  [ Z نث هللا احلمد
آله وعىل حممد نبينا احلق؛ منهج إىل وهادهيا  اخلري البرشية م معلّ عىل والسالم

أمجعني. وبعد، وصحبه

يف واالستدالل التلقي يف الصحيح العلمي املنهج ماسة لبيان احلاجة أن فكام
أيضاً، ذلك يف التفصيلية إلبراز جهود األئمة ماسة حاجة ثمة فإن االعتقاد عموماً،

والكثرية. آلثارها العلمية الكبرية

مسرية لنا تتمثل االعتقاد،  يف السنة أهل منهج أصول عن نتحدث وعندما
يف غايتهم هذا املنهج وبيانه، تأصيل يف أعامرهم املباركة أفنوا أعالم ألئمة مضيئة

للخلق. احلق والنصح إصابة ذلك

حممد بن الشيخ فضيلة ذلك قدم راسخة، يف هلم الذين املعارصين األئمة ومن
.(١)~ العثيمني صالح

ببيان العقيدة الصحيحة خاصة عناية ني عُ قد موسوعي عامل أنه رغم ـ فالشيخ

اإلسالمي العامل يف الكبار املعدودين العلامء أحد العثيمني، حممد بن صالح بن حممد املحقق العالمة هو (١)
العلم طلب ١٣٤٧هـ، سنة بالقصيم عنيزة يف ولد ،الفتو رجعت وإليهم االجتهاد مرتبة بلغوا الذين
بذل ثم وفروعها، العلوم ومجع أصول أقرانه ففاق اهللا، السعدي، رمحه الشيخ عبدالرمحن والزم صغرياً
اهللا صفات يف القواعد املثىل العلمية: آثاره من مكان، كل من العلم طالب إليه فوفد التعليم يف  نفسه
وتلخيص السفارينية،  العقيدة ورشح الواسطية، العقيدة ورشح التدمرية، وتقريب احلسنى، وأسامئه
األصول، علم من واألصول التفسري، وأصول االعتقاد، ملعة ورشح التوحيد، كتاب احلموية، ورشح
= األربعاء يوم جدة يف اهللا، رمحه تويف، وغريها. املستقنع.. زاد ورشح املرام، وبلوغ صحيح مسلم، ورشح
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وكشف املخالفة العقائد  رد مع ، واستدالالً تلقياً فيها احلق املنهج وتأصيل
بطالهنا.

باملزيد  ـ اإلشادة بعد ـ حفيّ كبري علمي تراث من ~ الشيخ تركه ما وألن
والدراسات الرشيعة كلية العريقة:  الكلية هذه فِّقت وُ فقد والدراسة، البحث  من
الشيخ جهود عن علمية ندوة بتنظيمها  ـ توفيق أيّام ـ القصيم بجامعة اإلسالمية
الرئيسة أحد أعمدهتا  الشيخ ألن  نظراً الوفاء مقتىض ذلك أن عن ففضالً العلمية.
ـ اهللا ـ بإذن الندوة شأن من فإن يزل؛ مل علم من ترك وبام مىض(١)، فيام وعلمه بشخصه
فيه. واملشتغلني العلم لطالب الشيخ علم وتقريب يف املنطقة، العلمية احلركة تفعيل

يف التعامل الشيخ منهج عن البحث أتقدم هبذا يف الندوة، املشاركة يف ورغبة
مسائل االعتقاد. يف العقيل الدليل مع

األدلة مع يف التعامل منهجيته البارزة العثيمني الشيخ حممد خصائص من إن
النوع من األدلة، هبذا معرفة عىل تقوم منهجية وهي مواردها املختلفة، يف العقلية
فاسدها ومناقشة صحيحها تقرير عىل وقدرة فيها،  االستدالل  بطرق ودراية

ونقضها.

  

تراثه دراسة يتطلب بام ،~ العثيمني حممد الكبرية للشيخ العلمية املكانة ١ـ
منه. واإلفادة واملنهجي العلمي

املكرمة. مكة يف فن ودُ إثر مرض عضال، ١٤٢١/١٠/١٥هـ،    =
عثيمني:  احلسني، وابن أمحد بن لوليد العلمية، عثيمني ابن حممد الشيخ حلياة اجلامع يف ترمجته: انظر  
العدد احلكمة:  وجملة املائة، بعد الستون العدد البيان: وجملة الزهراين، نارص  للدكتور  الزاهد،  اإلمام

.www.ibnothaimeen.com االلكرتونية: الشبكة عىل الشيخ مؤسسة وموقع الثاين،
التي الدين الرشيعة وأصول كلية إىل عنيزة العلمي يف معهد التدريس ١٣٩٨هـ انتقل الشيخ من يف عام (١)

١٤٢١هـ. سنة وفاته حتى ١٤٢٩هــ سنة يف اإلسالمية والدراسات الرشيعة كلية إىل اسمها تغريّ
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اجلدل يكثر مما االعتقاد يف العقيل الدليل مع يف التعامل املنهج مسألة كون ٢ـ
موافقة احلق. منهج كل وادعاء املناهج كثرة مع خاصة فيه،

والتعامل معها العقلية األدلة تقرير املعارصين يف السنة أهل علامء جهود أن ٣ـ
كبرية. جهوداً كوهنا مع الناس من كثري غري معروفة عند

مسائل يف العقيل الدليل مع يف التعامل السنة أهل منهج ترابط مد قياس ٤ـ
والعلامء املعارصين. املتقدمني أئمته بني االعتقاد

 

خالل من باالعتقاد العقل عالقة عن منهجية أسئلة عىل اإلجابة البحث حياول
مثل: املجال، هذا يف العثيمني حممد الشيخ منهج دراسة

الفاسد؟ العقيل والدليل الصحيح العقيل الدليل ما سمة ١ـ
العقائد؟ تقرير عند عىل العقل االعتامد يف الصحيحة القواعد ما ٢ـ

االعتقاد؟ يف مسائل بالعقل االستدالل مد يمكن أيّ إىل ٣ـ
العقيدة؟ يف الفاسد العقيل االستدالل نقض هبا يمكن التي الطرق ما ٤ـ

العقائد؟ الفاسد يف العقيل الدليل عىل االعتامد آثار أبرز ما ٥ـ

 

يأيت: ما إىل حتقيقها البحث يسعى التي األهداف من أبرز

منهجه يف بدراسة العلمية العثيمني حممد الشيخ جهود من كشف جانب ١ـ
للمنهجية معلامً يربز الذي األمر  االعتقاد، مسائل يف العقيل الدليل مع  التعامل

املهمة. املسألة هذه يف السنة ألهل املعارصة العلمية
مسائل االعتقاد يف للعقل الصحيح والعلمية لإلعامل املنهجية ٢ـ حتديد املعايري

ذلك. الشيخ يف بيّنها التي القواعد بتحرير بعض
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والداه، رباه

أبواب يف الفاسدة العقلية االستدالالت نقض يف العلمية الطرق بعض بيان ٣ـ 
العقيدة.

يف االعتقاد. لالستدالالت العقلية الفاسدة السلبية اآلثار عن الكشف ٤ـ

 

املنهج االستقرائي خالل فمن االستقرائي والتحلييل. املنهجني البحث عىل يقوم
خالل ومن العقيل، بالدليل املتعلقة وتقريراته الشيخ ـ كالم اإلمكان قدر ـ تتبعت
مع التعامل يف الشيخ يكشف منهجية بام مدلوالهتا بيان حاولت التحلييل املنهج 

فاسداً. أم كان صحيحاً الدليل العقيل

 

لآليات، مباحث، وخامتة، وفهارس: وأربعة ومتهيد، مقدمة، من البحث ن يتكوّ
واملصادر، واملوضوعات. واألحاديث،

واألسباب أمهيته، جوانب باملوضوع وبعض عاماً تعريفاً فتتضمن املقدمة أما
ومنهجه. وأهدافه، عنها، اإلجابة حياول التي واألسئلة اختياره، إىل دعت التي

  

البحث. مصطلحات بيان معاين ١ـ

الشيخ. عند العقيل الدليل مكانة ٢ـ
   

       :األول املبحث
       املبحث الثاين:

         :الثالث املبحث
     :الرابع املبحث
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ورجاء االستفادة، املشاركة رشف حسبي لكن جهد املقل، إال ثمة فليس وبعد،
الشيخ مثوبة جيزل أن أسأله أعاملنا خالصة صواباً، كام جيعل أن أسأل ـ تعاىل ـ واهللا
للحق واخلري التي أصبحت منارات العظيمة كفاء جهوده العلمية ويرفع درجاته

والرشاد.
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a

   : أوالً

         ثانياً:
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وضح  أي: األمر: َج هنَ قال: يُ ، البنيّ والطريق الواضح األمر هو لغة:  املنهج
  j  [ تعاىل: ـ قال املسالك(١)، بيّنة أهنا أي: هنجه: وطريق هنجٌ وطرق واستبان،

.(٢) Zn  m  l  k
كل  فإن موضوعه، باختالف اصطالحاً تعريف املنهج خيتلف اصطالحاً: املنهج
يف يتمثل مشرتكاً هناك قدراً لكن عندهم، بحثه وسائل بام يناسب قيّدونه يُ فنّ أهل
الطريقة التي تضبط املوضوعية واإلجراءات العلمية من القواعد جمموعة اشرتاط

النتيجة(٣). إىل توصل املراد أن

 

باألمر(٤). والتعريف واملحجة املرشد لغة: الدليل

يلزم بحالة يكون اليشء (أن بـ االصطالح يف الدليل ف يُعرّ : الدليل اصطالحاً
آخر)(٥). العلم بيشء العلم به من

واملصباح ،٣٨٣/٢ منظور، البن ٤١/٦،ولسان العرب، األزهري، منصور أليب اللغة، هتذيب انظر: (١)
ص٦٢٧. للفيومي، املنري،

يف يُستعمل ثم الواضح... البنيّ الطريق (املنهاج: أصله اهللا: رمحه الطربي، اإلمام قال .٤٨ املائدة: سورة (٢)
.٤٣/٢ التنزيل، للبغوي، معامل وانظر: .٢٦٩/٦ البيان، جامع به...). يُعمل واضحاً ناً بيّ كان يشء كل
العلمية ومعجم املصطلحات وزميليه، ص١٩، عبيدات حممد للدكتور العلمي، البحث منهجية انظر: (٣)
أمحد للدكتور االجتامعية، العلوم  مصطلحات ومعجم ص٦٩٠، خياط، يوسف للدكتور والفنية،

ص٢٦٧. بدوي،
.٢٤٩/١١ البن منظور، العرب، ولسان ،٤٨/١٤ لألزهري، اللغة، انظر: هتذيب (٤)

للجرجاين، ص١٠٩. التعريفات، وانظر: .٧٨٧/١ للتهانوي، الفنون، اصطالحات كشاف (٥)
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العقللغة:للعقل يفاللغة معنيانمتقاربانمها: احلبسواملنع.فالعقلحيبس صاحبه
املضايق(١). يف الوقوع من صاحبه يمنع العقل أن كام والفعل، ذميم القول عن

هبا تكون خلقه،  أكثر  يف  ـ  تعاىل ـ اهللا وضعها غريزة هو اصطالحاً: العقل
املعرفة(٢).

 

إطالق  سأل، فهي من مصدر لغة: واملسألة مسألة، مجع املسائل لغة: املسائل
اليشء عن االستعالم والسؤال: مسؤولة، بمعنى فمسألة املفعول، عىل املصدر

به(٣). هو ما عىل معرفته وإرادة عنه واالستخبار

من  ويكون الغرض العلم، يف يُربهن عليها التي اصطالحاً: (املطالب املسائل
العلم بمعرفتها)(٤). ذلك

 

والتوثيق  الشدّ إىل اللغة يف واالعتقاد العقيدة معاين ترجع  لغة: االعتقاد
دٍّ شَ عىل يدل واحد أصل والدال والقاف (العني فارس: ابن يقول واإلحكام.

كلها)(٥). الباب فروع وإليه ترجع وثُوق، ةِ دَّ وشِ

املحيط، والقاموس ،٤٥٨/١١ البن منظور، العرب، ولسان ،٢١/٣ للزبيدي، العروس، تاج انظر: (١)
ص١٣٣٦.  للفريوزآبادي،

املحاسبي، للحارث القرآن، وفهم العقل كتاب: مع فيه، الناس واختالف ومعناه العقل ماهية انظر: (٢)
بعدها.  ص٢٠٣ وما

.٣١٨/١١ البن منظور، العرب، ولسان ،٤٧/١٣ لألزهري، اللغة، انظر: هتذيب (٣)
للكفوي، ص٥٠١٠  الكليات، للجرجاين، ص٢٢٥. وانظر: التعريفات، (٤)

والقاموس  بعدها، وما  ٢٩٦/٣ منظور، البن العرب، لسان وانظر: .٨٦/٤ اللغة، مقاييس معجم (٥)
بعدها.  ص٣٨٣ وما للفريوزآبادي، املحيط،
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(اإليامن  أنه االصطالح يف االعتقاد تعريفات  أمجع من اصطالحاً: االعتقاد
بمالئكته، وصفاته، واإليامن وأسامئه وربوبيته ألوهيته له من جيب وما باهللا اجلازم
النصوص به جاءت ما وبكل ه، ورشّ خريه والقدر واليوم اآلخر، ورسله، وكتبه،
السلف عليه أمجع  وما وأخباره، الغيب وأمور الدين،  أصول من الصحيحة
 S ولرسوله والرشع، يف احلكم واألمر والقدر ـ تعاىل ـ والتسليم هللا الصالح،

واالتّباع)(١). والتحكيم بالطاعة

    
  

هذا من السنة أئمة ملوقف امتداداً العقل من العثيمني حممد موقف الشيخ يُعدّ
وهو موقف التكليف(٢)، ومناط ووسيلة الفهم، التمييز، آلة بكونه  املعريف املصدر
وأنه أحد الصحيح العقل بأمهية باإلدالء التي جاءت الوحيني نصوص مؤسس عىل
يف سيأيت بياهنا الحقاً بضوابط مسائل االعتقاد(٣)، يف حتى املعتربة املعرفية املصادر

العقيدة. يف العقل بدليل لالستدالل الصحيح الشيخ وضعها التي القواعد مبحث

الشيخ عند العقل منزلة عىل الدالة املالمح بعض يمكن حتديد فإنه حال، وبكل
التالية: النقاط يف

  ١ـ 

جسم من مكانه مسألة واملفصل يف املستفيض بحثه بالعقل الشيخ عناية من
من  عىل الظاهر اعتامداً القلب يف أنه ح رجّ حيث يف ذلك، القول وحتقيق اإلنسان

العقل، ص٩. نارص واجلامعة، للدكتور السنة أهل يف عقيدة مباحث (١)
.٢٨٧/٩ له، الفتاو وجمموع و٤٤٤/١٠، بعدها، وما ٢٠/٩ درء التعارض، البن تيمية، انظر: (٢)

حسن، ص١٦٨  عيل لعثامن بن أهل السنة واجلامعة، عند االعتقاد مسائل عىل منهج االستدالل انظر: (١٦)
بعدها.  ٩٥/١ وما أمري، إدريس للنقل، جلابر العقل يف موافقة واملتكلمني السلف ومنهج بعدها، وما
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الدماغ، الناس: يف بعض القلب، وقال الناس يف (قال بعض :~ يقول األدلة،
 µ[ :يقول ـ تعاىل ـ ألن اهللا قالوا: القلب يف إنه قالوا: الذين دليل. منهم له وكل
   Ç  Æ   Å   Ä  ÃÂ  Á  À    ¿  ¾  ½  ¼  »  º    ¹   ̧ ¶
الدماغ؛ يف العقل بعضهم: وقال ،(٤٦ ZÍ  Ì  Ë    Ê  É  È (احلج:
ـ األخري الزمن يف ـ نشاهد وألننا ترصفه؛ اختل دماغه اختل  إذا  اإلنسان ألن 

هو  وتفكريه عقله، خيتلف ال جديد ونجد عقله قلب له زال قلبه ويُزرع يُ الرجل
هذا يترصف، ويبقى حيسن ال جمنون شخص قلب له إنساناً يزرع األول؛ نجد

القلب؟! يف العقل يكون فكيف ، عاقالً القلب زرع فيه الذي

لكن اختل العقل. الترصف؛ اختل الدماغ اختل إذا يف الدماغ؛ ألنه العقل إذاً:
 Å؛ عام قال اهللا نحيد يمكن أن وال القلب، يف إن العقل العلم قال: أهل بعض
 -  ,[ تعاىل: قال ـ كام غريه بمخلوقه من أعلم ـ اخلالق ـ وهو تعاىل اهللا ـ ألن
يف اجلسد وإن وألن النبيSقال: «أال ،(١٤ .  /  Z2  1  0 (امللك:
يف فالعقل اجلسد كله»(١)؛ فسدت فسد صلح اجلسد كله وإذا إذا صلحت مضغة
إىل التصور هذا يرسل ثم ويتصور يستقبل الدماغ لكن الصدر، والقلب يف القلب،
ذ الدماغ....، نفِّ الدماغ ثم يُ إىل من القلب ترجع األوامر ثم أوامره لينظر القلب،
إليه شيخ أشار للواقع، وقد املوافق وهو النفس، إليه تطمئن هو الذي القول وهذا
حمل إشارة عامة فقال: إليه أمحد أشار كتبه(٢)، واإلمام يف ~ تيمية ابن اإلسالم

بالدماغ(٣)...)(٤). اتصال وله القلب، العقل

أخذ املساقاة، باب كتاب يف ح (٥٢)، ومسلم لدينه، استربأ ن مَ فضل باب كتاب اإليامن، يف رواه البخاري (١)
.(٤٠٩٤) ح الشبهات، وترك احلالل

.٣٠٣/٩ ،الفتاو جمموع انظر: (٢)
الصفحة. نفس السابق، انظر: املصدر (٣)

.٣٠٠/٧ جمموع فتاو الشيخ، (٤)



١٢٥٩

  ٢ـ 

العقل(١)، بتوافر التكليف مرشوط أن السنة أهل عند القواعد املتفق عليها من
والفهم، للتمييز مرادف عقل إدراك قسمني: العقل امً الشيخ، مقسّ يقرره ما وهذا

األمور. تناول يف احلكمة وحتري الترصف إحسان بمعنى رشد وعقل

به يدرك ما اإلدراك فعقل رشد.  وعقل إدراك، عقل  نوعان: (العقل يقول:
اجلنون. وضده  العبادات.. رشوط يف كثرياً يمر الذي وهذا األشياء، اإلنسان
هذا وضد حكيامً..  ويكون الترصف  اإلنسان حيسن  بحيث رشد، عقل والثاين:

اجلنون)(٢). ال فه السَّ

هالشيخ وهذاموافقلتقسيمكثريمنأهلالعلم وإناختلفتاالصطالحات،فامسامّ
وعند البصرية(٣)، عقل وه سمّ الرشد وعقل الفهم، عقل بعضهم: ه سامّ اإلدراك عقل

العقل املسموع(٤). هو وعقل الرشد املطبوع، العقل هو عقل اإلدراك آخرين:

عقل ال واحلكمة الرشد عقل خاطبت التكليف نصوص أن الشيخ يبنيّ ثم
 &  %  $  #  "  ! تعاىل::  ـ قوله ذلك ومن  والتمييز،  اإلدراك
 6  5  4   3  2  1  0   /   .    -  ,  +  *  )   (  '
 D  C  B  A  @  ?   >   =  <  ;  :  9  8  7
(قوله يقول: ،(١٦٤ (البقرة:  Z K   J   I   H   G   F   E
اتصف ملن احلامل عقل الرشد واملراد هنا: هلم عقول؛ أي ،ZK  J[ :تعاىل
فيها أن وجد األشياء تأمل هذه حقاً إذا فاإلنسان العاقل بالعقل؛ االنتفاع عىل به

بعدها.  ٤٣٥/١٠ وما البن تيمية، ،الفتاو جمموع انظر: (١)
.٢٩٧/٧ جمموع فتاو الشيخ، (٢)

احلاسبي، ص٢٠٨. للحارث العقل، مائية انظر: (٣)
تيمية،  البن  ،الفتاو جمموع وانظر: بعدها. وما ص٥٧٧ لألصفهاين،  القرآن، ألفاظ مفردات انظر: (٤)

للسيوطي، ص١٨١٠ والكالم، املنطق وصون واالستقامة، م١ـ٢، ج١٦٢/٢، ،٢٨٧/٩
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والداه، رباه

كامله؛ صفات من وعىل ما تضمنته وموجدها، وعال، جل تدل عىل خالقها ـ آيات
اهللا وصف ال ينتفع هبا؛ وهلذا فإنه ـ قوياً ذكاؤه كان وإن ـ املعرض اإلنسان أما
ينفعهم، ما اإلدراكي يدركون العقل أهنم يف مع يعقلون(١)، ال الكفار بأهنم Å 
الذي الرشدي عقلهم وعدم انتفاعهم به، لعدم اهللا عنهم نفاه لكن يرضهم...؛ وما

مصلحتهم)(٢). فيه ما إىل يرشدهم
اإلدراك عموماً وخصوصاً؛ وعقل الرشد عقل ـ العقلني بني أن يتضح وإذن
العقل يكون أن ـ املقابل ـ يف يلزم ال لكن أن يكون عقالً مدركاً، بدّ ال الرشد فعقل

راشداً. املدرك
    

الشيخ إليه التفت منهجي أصل والعقل التكليف عن تالزم باحلديث يرتبط
الراشد؛ غري  اإلدراك وعقل الراشد العقل الصحيح  سامت أبرز يف حتديد يتمثل
بحدود ملتزماً فطرته، أصل  عىل باق  فيه العقل كان  ما  الرشد عقل أن بنيّ فقد
وهبذا يكون جتاوزها، عىل ئه جترّ التي العوارض من ساملاً التفكر والنظر، قدرته يف
أُصيب ما فهو الفاسد العقل وأما واالستدالل، للمعرفة صحيحاً مصدراً العقل
اليقني علم نعلم (نحن يقول: يطيق. ال فيام الفاعلية تطلّب عىل حتمله التي بالشبهة
الرصيح؛ هو؟! العقل عقل أي العقل لكن عىل به الرشيعة مبني جاءت كل ما أن
بشبهة شهوة، أو املشوب بشبهة العقل وليس والشهوات، الشبهات من السامل أي:

يريده)(٣). ال ولكن له ظهر بشهوة أو احلق عليه التبس
  "  ! نث  ـ:  تعاىل ـ  كقوله الكريم، القرآن  من  كثرية  آيات  يف يعقلون ال بأهنم  الكفار وصف ورد  (١)
    6   5  4  3  2    1   0   /.   -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $   #
ويونس: ،٢٢ واألنفال: ٥٨، و١٠٣، واملائدة: ،١٧١ البقرة: وكذلك: .(١٧٠ (البقرة: 7  مث 

وغريها. ..٦٣ والعنكبوت: ،٤٢
.٢٩٩ ،٢٩٨/٧ أيضاً، الفتاو جمموع وانظر: .١٧٨/٤ جمموع فتاو الشيخ، (٢)

.٢٣٣/٧ جمموع فتاو الشيخ، (٣)



١٢٦١

ىلَ متعينات أَوْ من فإن الرضر، به يلحق مما منع صاحبه العقل معاين من وإذا كان
فضالً االعتقاد، من مسائل تصوره وال يستطيع اإلحاطة به فيام ال خيوض أال ذلك
فإن أحياناً؛ عليه حتمل النفس وحظوظ األهواء لكن عنه، منهي ذلك أن عن 
عقله غالباً يكون أن ينبغي يف العقل، واملؤمن التي تتحكم هي واألهواء (النفوس

يرضه...).(١) عام صاحبه يعقل الصحيح فالعقل عقله م حكّ وإذا هواه، عىل

.٢٢٢/٥ املصدر السابق، (١)

 



١٢٦٢

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

املباحث:

األول: املبحث *
       

الثاين: املبحث *
      

الثالث: املبحث *
         

الرابع: املبحث *
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أمرين: إىل اإلشارة املباحث هذه يف فاحتة املهم من *

العثيمني  حممد الشيخ كالم من فهمه مما الباحث إليه يشري سوف ما أن األول:
النظرية  القواعد يف املتمثلة  التالية  األربعة  املباحث وتضمنتها كتبه، يف ~
االعتداد يف التطبيقي منهجه ومعامل باب االعتقاد، يف العقيل الصحيح لالستدالل
ترتبها إىل أشار التي واآلثار الفاسدة، العقلية األدلة نقض يف الدليل، ومنهجيته هبذا
يف الشيخ جهود حرص تعني ال فاسداً؛ إعامالً االعتقاد أبواب يف العقل إعامل عىل

العظيم. اجلهد هذا معامل إبراز أبرز هتدف هي دراسة وإنام األمور، هذه

منهجاً  متثل وإنام بالشيخ، خاصاً رأياً ال متثل األربعة املباحث مضامني الثاين: أن
من معارص أو إمام آخر متقدم عند مجعها أراد باحثاً أن لو حتى ألهل السنة، عاماً
والتطابق املعريف من االطراد الشيخ، وهذا ده ما قعّ مع متطابقة لوجدها السنة أهل
كتبهم طالعتَ مجيع و(لو االستدالل، يف واجلامعة السنة أهل منهج خصائص أبرز
بلداهنم وزماهنم، مع اختالف وحديثهم، قديمهم إىل آخرهم؛ أوهلم من املصنّفة
، قلّ ما وإن يف يشء قاً تفرّ وال تر بينهم اختالفاً ال الديار.... يف بينهم وتباعد ما
من جاء كأنه سلفهم؛ وجدته عن ونقلوه ألسنتهم عىل جر ما مجعت مجيع لو بل

واحد)(١). لسان عىل واحد، وجر قلب

.٢٣٩/٢ لألصبهاين، املحجة، بيان احلجة يف (١)
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والداه، رباه

األول املبحث

       

علمية  أصول عىل التأسيس ~ العثيمني حممد لد الشيخ املنهج سامت من
إىل أشار الدليل العقيل؛ فإنه عىل اعتامداً االعتقاد مسائل تقريره ومن ذلك عامة،

العقيل صحيحاً. االستدالل هبا يكون التي واألصول القواعد من مجلة

     

الصحيح: للنقل العقل الرصيح موافق األوىل: القاعدة *

للنقل الرصيح العقل موافقة بتقريرها: الشيخ ني عُ التي املهمة القواعد من
عىل القائم منهجها تطبيق يف الكالمية للفرق ذريعة تعارضهام كان زعم ألن الصحيح؛
ال الرصيح (العقل والثاين ظنياً(١). يقول: قطعياً األول واعتبار النقل عىل العقل تقديم
مطردة)(٢). قاعدة هذه أبداً؛ والسنة الكتاب من الصحيح النقل يناقض أن يمكن
يؤيد النظري، بل كالمها العلم ينايف ال (العلم األثري موضع آخر: يف أيضاً وقال

اآلخر)(٣).
اإلمام أقام بل هلا(٤)، السنة من أهل املتقدمني تأكيد األئمة القاعدة كثر وهذه
املنقول  صحيح  «موافقة هو: تقريرها، عىل كتبه من عظيامً كتاباً ~ تيمية ابن

والنقل». تعارض العقل «درء بـ: املعروف املعقول»، لرصيح

الكتاب بنصوص  االستدالل من املتكلمني وموقف ،١٢٠٨/٤ القيم، البن  املرسلة، الصواعق انظر: (١)
بعدها. وما ٣٤٠/١ صالح الغصن، سليامن بن للدكتور والسنة،

العقيدة السفارينية، ص٧٢٨. رشح (٢)
السابق، ص٨٥. املصدر (٣)

بعدها.  ١٥٥/١ وما أمري، إدريس جلابر للنقل، موافقة العقل يف واملتكلمني السلف (٤) انظر: منهج
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الغيبيات: حكامً يف الثانية: العقل ليس القاعدة *
مهيمناً يكون النقل أن واجلامعة السنة أهل عند داللة العقل اعتبار رشوط من
ألن العقائد الغيبية؛ من التفكري يف منعه ألحكام النقل خضوعه ومن عليه، وحكامً
متعذران ومها الذهني، التصور أو املحسوسة باإلحاطة مرشوطة هبا العقلية املعرفة
   Í  Ì  Ë  Ê  É   ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  Å يقول:  ] واهللا العقل، عىل

.(٣٦ ZÑ  Ð   Ï  Î  (اإلرساء:
له حكم ال بل وصفاته، اهللا بذات يتعلق فيام للعقل  م كْ حُ (ال الشيخ: يقول
ذكره ما أن نعلم وأن التام، التسليم فيها العقل ووظيفة الغيبية، األمور مجيع  يف
وإنام بمحال، تأيت ال النصوص  إن يقال: وهلذا ، حماالً ليس  األمور هذه  من اهللا
وهذا تتصوره)(١)، وال تدركه ال ما تسمع ألهنا العقول؛ حيريّ بام أي: تأيت بمحار؛
فيكون جمال،.... فيها للعقل ليس الغيبية األمور (ألن الصحيح؛ العقل لوازم من

للعقل)(٢). خمالفاً ذلك يف العقل حتكيم

عىل حتكم الصحيحة ال الشيخ؛ فالعقول إليه ما أشار يقررون أهل السنة وأئمة
ال يمكن لكن فيها أن حتتار إدراكه وتصوره، ومن ثم فهي يمكن عىل ال تقدر ما

حتيلها(٣). أن

إمجالية: داللة ـ ويمتنع تعاىل ـ هللا جيب ما عىل العقل داللة الثالثة: القاعدة *

االستدالل  منهج يف  السنة أهل وسطية القاعدة هبذه ~ الشيخ يؤكد
والطوائف، الفرق بعض بخالف األصل حيث من بداللته يعتدون بالعقل؛ فهم
األدلة من سواه ما عىل وحكامً أصالً وجيعلونه يشء كل داللته يف يطلقون ال لكنهم

 ٢٠١٠/١ الواسطية، رشح (١)
السفارينية، ص٢٠٢. ورشح املثىل، ص٣٦، والقواعد التدمرية، ص١٦، تقريب (٢) انظر:

.٣٠٩/٤ له، الصحيح واجلواب ١٤٧/١، و٢٩٧/٥، درء التعارض، البن تيمية، انظر: (٣)
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والداه، رباه

هدي يف داللته يعتربون وإنام ،(١)أخر فرق وطوائف منهج كام هو الصحيحة
بمنزلة فيها،  وقوة  النفس يف (غريزة العقل  فإن  له؛ نوراً النقل وبكون الرشيعة
إذا كان كنور العني والقرآن، اإليامن به نور اتصل فإذا العني، التي يف البرص قوة
عن وحده يعجز  التي األمور يبرص مل بنفسه انفرد وإذا الشمس.. نور به اتّصل 

ا...)(٢). هَ كِ رَ دَ

اإلمجال عىل سبيل عليه ويمتنع Å  هللا جيب ما يدرك العقل (إن الشيخ: يقول
لكن الصفات، كامل يكون أن بدّ ال الرب بأن يدرك : العقل فمثالً التفصيل، ال سبيل
سبيل عىل ينفي أو يثبت لكن بعينها أو ينفيها، يثبت كل صفة العقل أن يعني ال هذا

النقص)(٣). من الصفات، ساملاً كامل يكون أن بد ال الرب العموم: أن

العقليني؛ التحسني والتقبيح السنة ملسألة وثيقة بمفهوم أهل صلة ذو املعنى وهذا
هذا يستطيع تصور تفاصيل ال لكنه بالكامل، وصف اخلالق سن حُ يدرك فالعقل
ذلك باعتقاد التكليف به يكون الذي  النقيل الدليل عىل موقوف ألنه الوصف؛

مستقيم(٤). به وفق منهج واإليامن

العقل: عىل م يُقدّ النقل الرابعة: القاعدة *

وال الغيبيات، يف حكامً ليس العقل كان إذا فإنه بسابقتيها؛ القاعدة هذه ترتبط
يف ويمتنع جيب ما وهو وأعظمها، أجلِّ جوانبها يف االعتقاد تفاصيل يمكنه معرفة
الصحيح العقل مقتىض وهذا وحتم، واجب عليه النقل تقديم فإن ،Å  اهللا حق
املعقول...؛ عىل تقديم املنقول يقتيض (والعقل :~ يقول الشيخ الشبهة. السامل من

.٣٣٨/٣ البن تيمية، ،الفتاو جمموع انظر: (١)
.٤٥٨/٢ القيم، البن املرسلة، الصواعق وانظر: .٣٣٨/٣ البن تيمية، ،الفتاو جمموع (٢)

 ٨١٠/١ الواسطية، رشح (٣)
.٤٣٤/٨ البن تيمية، ،الفتاو جمموع انظر: (٤)
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العقل الرصيح أن فكان مقتىض يدركها، أو فيها أن يتحكم يمكن ال العقل ألن
عقلك إىل ترجع كيف بعقلك ال تدركه الذي املحض فاخلرب النقل؛ إىل فيها ع يُرجَ

فيه؟!)(١).

األمور يف سواء األثر، هو السنة أهل  عند  (األصل آخر: موضع يف وقال
Sيف كل  رسوله وسنة اهللا كتاب مون كّ حيُ إهنم األمور العملية؛ بل أو العلمية

يشء)(٢).

سواه ملا أصالً  يكون  أن جيب النقل أن يف يتحدد مهامً أصالً يقرر الشيخ إن
عىل (تقديم املعقول ألن عليه؛ األدلة من هذه أيّ تقديم يمكن ال وأنه األدلة، من
مؤتلف؛ ممكن فهو الرشعية عليه وأما تقديم األدلة متناقض، ممتنع الرشعية األدلة

الثاين)(٣). األول دون فوجب

املدلول: انتفاء عىل ليس دليالً العقل داللة عدم القاعدة اخلامسة: *

فإن جماله؛ يف به استُدل إذا يف مسائل االعتقاد العقل السنة داللة اعتبار أهل مع
أن أي بالعدم، علامً ليس به العلم وعدم بالدليل، ثبت ما العلم أن الثابتة احلقيقة
من ما سواه ألن (٤)؛ العقيل كالدليل عليه معنيّ دليل داللة نفى لعدم يُ ال املدلول
ما، بوجه معارضة ثابت اعتقاد عىل يكون لداللة العقل أن أمكن وإذا األدلة كثري،
النقل صحيح معارضة ألن املعارضة؛ من سامل الصحيح العقيل بالدليل ثبوته فإن
النقل داللة فإن التسليم؛ فيه جيب الذي النقيل الدليل وذلك هو غري جائزة مطلقاً،
عىل إثبات سياق الرد يف ـ الشيخ يقول داللة نسبية(٥). بذاته العقل وداللة مطلقة

العقيدة السفارينية، ص١١١٠  رشح (١)
السابق، ص٨٥. املصدر (٢)

.١٤٤/١ تيمية، والنقل، البن تعارض العقل درء (٣)
تيمية، ص١٠٠. املنطقيني، البن عىل الرد انظر: (٤)

بعدها.  السابق، ص١٣ وما املصدر انظر: (٥)
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والداه، رباه

ما  عىل يدل ال العقل أن فرض (عىل بعضها: األشاعرة(١) بعض الصفات ونفي
انتفاء الدليل ألن األمر؛ يف نفس انتفاءه يستلزم  ال عليه داللته عدم فإن نفيتموه
الدليل العقيل قدرنا أن فإذا قد يثبت بدليل آخر. املدلول، إذ انتفاء يستلزم ال املعني
عن السامل القائم بالدليل إثباته جيب وحينئذ أثبته، قد السمعي الدليل يثبته فإن ال

املعارض املقاوم)(٢).

الوحيد: الدليل األدلة وليس أحد العقيل الدليل السادسة: القاعدة *

عىل يؤكدون أهنم إال يف االعتقاد، الصحيح العقل لداللة السنة أهل اعتبار مع
مسألة الشيخ ناقش الوحيد(٣).وملا الداليل املصدر وليس املصادر من واحد أنه
الفرق بعض إليه ذهبت ما العقلية، نفى الناحية اهللا من وجود عىل احلوادث داللة
عىل دالة صحيحة كثرية أخر طرقاً ثمة أن ناً مبيِّ الطريق، هبذا  األدلة حرص من
العقل بالقصور؛ ألنه عىل بقرص األدلة القول وصف أن إىل ذهب بل اهللا، وجود
قول يقول شارحاً والسمع. الداللة كالفطرة يف منه أظهر أخر طرق إمهال يقتيض

العقدية: منظومته يف ~ السفاريني اإلمام
الوارثُ احلكـيمُ فهـو احلـوادثُ       سـبحانه وجــوده عىل دلّـت

اهللا إال للحوادث ث، وال حمدث حمدِ من بدّ له حادث ال كل العقيل: أن (الدليل
 Å  اهللا  وجود عىل الدليل حرص أراد ~ هل املؤلف أن نسأل: ولكن ينبغي .Å 
ألن قصور؛ هذا أنه شك فال ذلك فإن كان أراد ال. اجلواب: فقط؟ الطريق هبذا

إثبات عىل استقر بمراحل خمتلفة، لكنه معتقدهم ٣٢٤هـ)، وقد مرّ (ت األشعري احلسن أيب إىل املنتسبون هم (١)
يف اإليامن، اإلرجاء وإىل القدر، يف إىل اجلرب وامليل الفعلية، الصفات ونفي الذاتية، الصفات من وسبعاً األسامء
عبدالرمحن للدكتور من األشاعرة، تيمية ابن موقف انظر: العقل. تقديم عىل االستدالل يف منهجهم واستقر

 .٢٨/١ نور، خلالد تعاىل، اهللا توحيد السنة واألشاعرة يف أهل ومنهج ،٦٩٤/٢ املحمود،
التدمرية، ص١٦. (٢) تقريب

تيمية، ص١٦٢. املنطقيني، البن عىل الرد انظر: (٣)
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وحسية، وفطرية)(١). وعقلية، رشعية كثرية؛ Å  اهللا وجود عىل األدلة

ما عني العقيل، عىل الدليل اهللا وجود أدلة الشيخ بمنع حرص الذي قرره وهذا
الذين السليمة، الفطر أصحاب وغريهم من بل أهل السنة املتقدمون، قرره أئمة

عىل وجوده(٢). الصحيحة األدلة بتعدد أقروا

للنقل: موافقته إلثبات الغيبيات يف بالعقل السابعة: يُستدل القاعدة *

الصحيح املضبوط يف جماله العقل يُعملون السنة أهل أن عىل القاعدة هذه تدل
الصفات يف  كاخلوض جماله غري يف أعملته التي الكالمية الفرق بخالف بالنقل،
العمل عن وحجبته الشاهد، عىل الغائب قياس بطريق تأويالً أو تفويضاً تعطيالً أو
والكف التنزيه اعتقاد معاين الصفات مع حقائق كإثبات االستدالل فيه يمكنه فيام

التكييف. عن

نفي إليه من فيام ذهبت األشاعرة عىل رده يف كام املنهج هذا الشيخ أكد وقد
بنيّ إذ ، عقالً ممكن غري  ذلك أن بحجة املؤمنني، عباده ـ  تعاىل ـ  اهللا حمبة حقيقة 

لكن األدلة السمعية، عىل الغيبية األمور اعتامدنا يف يكون أن (جيب بقوله: إمكانه
ثابتة باألدلة تكون املحبة  أن أنكر ن  مَ إللزام عقلية؛ بأدلة نستدل أن من مانع ال
العبد وبني اهللا بني املحبة تثبت أن يمكن ال يقولون: األشاعرة(٣)؛ مثل العقلية،
اهللا ننزه أن جيب العقل، فإنه عليه يدل عليها، وكل ما ال يدل ال العقل ألن أبداً،

السفارينية، ص٤٣. رشح (١)
 .٣٩٥/٧ درء التعارض، البن تيمية، انظر: (٢)

انظر: املحبوب. مدح إرادة الثاين: درجته. ورفع املحبوب إكرام إرادة األول: بوجهني: أولوها وقد  (٣)
للرازي، ص٣٦٤. احلسنى، اهللا أسامء ورشح ،١٦٨/٥ البن عطية، الوجيز، املحرر

االعتقاد، ملعة ورشح تيمية، ١٥/٤، البن التعارض، درء السنة: أهل عند الصفة هذه إثبات يف وانظر
والسنة، الكتاب يف  الواردة وجل عز اهللا وصفات ،١٩٧/٨ له، الفتاو وجمموع ص١٤، للعثيمني،

ص٢٧٠.  السقاف، لعلوي
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والداه، رباه

باألدلة السمعية، عندنا هي ثابتة كام العقلية، باألدلة املحبة نُثبت نقول: فنحن عنه.
بالعقل....)(١). ثبوهتا أنكر ن مَ عىل احتجاجاً

ألن األئمة واحد؛ االعتقاد يف السنة أهل منهج أن القاعدة هبذه والشيخ يؤكد
إلزاماً الصفة، يف هذه النقل، كام موافقة العقيل االستدالل غاية أن بيّنوا املتقدمني

للمخالف(٢).

٢٤٠/١ـ٢٤١٠  الواسطية، العقيدة رشح (١)
له، ص٢٧. األصفهانية والعقيدة ،٣٥٤/١ النبوات، انظر: (٢)
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الثاين املبحث

      

أبواب يف االستدالالت العقلية يف تعاىل، رمحه اهللا العثيمني، حممد الشيخ التزم
املعريف الدقة واالطراد يف غاية ذلك يف تقريراته فجاءت علمياً دقيقاً، منهجاً العقيدة

التالية: يف النقاط املنهج هذا بعض معامل حتديد ويمكن واملنهجي..

     

عىل الدليل النقيل م قدّ ما يُ كثرياً أنه العقدية وردوده الشيخ تقريرات يف يُالحظ
لذلك سبب ال أن وربام ظن املرء ،(٢) النقيل عىل العقيل م قدّ يُ قد لكنه ،(١) العقيل
وهذا وإما يؤخره، به يبدأ فإما الشيخ ذهن الدليل إىل ورود إىل راجعاً كونه من أبعد

وغاية. رؤية مبني عىل فيه منهج وإنام للشيخ صحيح، غري

الرشعي، بالدليل الشيخ عند  االعتقاد  مسائل عىل االستدالل يف  األصل إن
املخاطب، حال باعتبار عليه الفطرة دليل ومعه العقيل الدليل م قدّ ويُ قد يؤخره لكنه
العقل دليل م قدّ غري مؤمن كان النقل، وإن م دليل قدّ الرشع بداللة مؤمناً فإن كان
عىل األدلة سياق ذكر يف وهو يقول ـ النقل. دليل الفطرة ثم فدليل دليل احلسن ثم
عىل الدليل قلنا:  Å؟ اهللا وجود عىل الدليل قائل: ما (إذا قال تعاىل: وجود اهللا
شئت؛ وإن اهللا، وجود عىل تدل كلها ثالثة والرشع. واحلس، العقل، اهللا: وجود
والفطرة، واحلس، العقل، أربعة: اهللا وجود عىل الدالئل  فتكون  الفطرة، فزد: 
،٢٩٣ ،٢٨٨ ،٢٧١/٣ ،الفتاو وجمموع ،٤٠ ،٣٥ ،٣١ املثىل، ص١١، القواعد ـ: املثال سبيل عىل ـ انظر (١)
ورشح ،٧٣٢ ،٣٢٨ ،٢٨٧ السفارينية، ص١٩٢، ورشح ،١٤٣ ،١٠٣ ،٦٠/٨ ،٢٠٢ ،١٦٥ ،١١٧/٤

.٣٩٨/٢ التوحيد، كتاب عىل املفيد والقول ٣٨٨، و٧٧/٢، ،٢٥٦ ،١٧٨ ،٩٧ ،٧٥/١ الواسطية،
السفارينية، ص٤٠٣. ورشح العقيدة، ص٥٣، يف رسائل كتاب ضمن احلموية، تلخيص انظر: (٢)
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والداه، رباه

ال ن مَ نخاطب ألننا لكن التقديم، يستحق  ال ألنه ال الرشع، رنا وأخّ والرشع. 
بالرشع)(١). يؤمن

     

حلقيقة  يف االستدالل السنة أهل أئمة منهج ~ العثيمني حممد الشيخ التزم
أنه ـ يف سياق بيان قوله ذلك ومن املحسوسات(٢)، بداللة الغيبيات عىل العقل داللة
بأدلة العني صفة وإنام تثبت العني؛ إثبات ـ تعاىل هللا ـ صفة البرص إثبات من يلزم ال
قال (فإن عىل السمع(٣): التوقيف وصفاته اهللا أسامء يف األصل ألن ،أخر رصحية
نعم فاجلواب: عني؟ البرص بال حيصل أو أن عني، بال يَر أن عقالً يمكن قائل: هل
٤)؛ (الزلزلة:  ZI  H  G [ األرض: ـ عن تعاىل ـ اهللا  قال فقد يمكن؛
قوالً يكون وقد ،يُر فعالً يكون قد الناس وعملُ عليها، الناس عمل خترب بام أي:

قدير)(٤). يشء كل واهللا عىل عني، بال وتر أذن، بال تسمع فاألرض ع؛ يُسمَ

     

كلزوم اقتضاء رضورياً، له واقتضاؤه لليشء اليشء ثبوت هو: العقيل التالزم
والدخان للنار(٥). الشمس للنهار

سار ما وهو ،(٦) العقيل لالستدالل صحيحاً طريقاً التالزم السنة أئمة وعدّ
،Å  هللا القدرة صفة إثبات يف الطريق هبذا استدالله ذلك من الشيخ أيضاً. عليه

٥٥/١ـ٥٦. الواسطية، العقيدة رشح (١)
إلبراهيم عقييل، ص٣٦٧. تيمية، ابن عند املنهج املعريف تكامل انظر: (٢)

،١٢٤/١ للسفاريني، البهية، األنوار ولوامع ،٥٤٩/٢ تيمية، البن السنة، منهاج القاعدة: هذه يف انظر (٣)
ص١٦. للعثيمني، والقواعد املثىل،

السفارينية، ص١٨٥. رشح (٤)
للكفوي، ص٧٩٥. للجرجاين، ص٢٤٧، والكليات، التعريفات، انظر: (٥)

بعدها.  ٧٢٣/٢ وما تيمية، البن النبوات، (٦)
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يقول  التي اآليات أكثر السمع فام أما . وعقالً سمعاً Å  له جتب (القدرة إذ يقول:
داللته فقرر العقل: وأما ،..(١)(٢٠ فيها: ] Zj i   h  g  f e  (البقرة: اهللا
ال ألنه أيضاً؛ وعىل القدرة عىل اخلالق يدل اخللق إن يف قوهلم: العلم ذلك أهل عىل
عىل دليل اخللق املخلوقات وإثبات فوجود عليه؛ بقدرة إال خلق يوجد أن يمكن

.(٢)(Å  اخلالق قدرة

(النظر يقول: اخللق، مع هللا بتالزمها العلم صفة إلثبات ـ استدالله أيضاً ـ ومنه
  ,[ عقلية: علمه بداللة مستدالً عىل ـ تعاىل ـ اهللا عليه(٣)؛ لقول يدل الصحيح
يكون عاملاً بمخلوقه، البدّ أن فاخلالق (امللك: ١٤)؛ Z2  1  0 /  .  -

خيلق)(٤). كيف بخلقه: وعاملاً

  

تعلقاً هلا فإن وهلذا  االستدالل، يف املؤثرة العقلية الطرق من والتقسيم السرب 
أم املعنيّ للتعليل صحيحاً الوصف  كون  اختبار يعني فالسرب واملنطق(٥). باجلدل 
حرص هو:  أو للتعليل، صالحيتها يُظنّ التي األوصاف حرص  والتقسيم: ال؟
وتعيني ليس صاحلاً ما إلبطال اختبارها ثم للتعليل، يُظن صالحيتها التي األوصاف

الصالح(٦).

،٢٠ العنكبوت: ،٤٥ النور: ،٧٥ النحل: ،١٦٥ عمران آل ،١٤٨ ،١٠٩ كذلك: البقرة: وموارد ورودها (١)
 ١٠ فاطر:

السفارينية، ص٢٩٩. رشح (٢)
اهللا. علم يعني: (٣)

السابق، ص١٩٢. املصدر (٤)
البن املنطقيني، عىل الرد انظر: املنفصل».  «القياس واملناطقة: والرتديد»، «التقسيم اجلدليون:  يسميها  (٥)

الباحسني، ص٢٦٠. يعقوب للدكتور ومقدماهتا، و:طرق االستدالل ص٢٠٥، تيمية،
الفقه، أصول يف ومذكرة ،١٤٢/٤ النجار، البن املنري، الكوكب ورشح ،٧٧/٤ األحكام لآلمدي، انظر: (٦)

ص٣٥٧. للشنقيطي،
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والداه، رباه

، عقالً ـ تعاىل ـ اهللا وجود عىل االستدالل يف الطريقة هذه الشيخ استعمل وقد
سابقها ـ املخلوقات هذه فألن تعاىل: ـ  اهللا وجود  عىل العقل داللة  (أما قال إذ 
وال بنفسها، نفسها د تُوجِ أن يمكن خالق أوجدها؛ إذ ال من هلا البد ـ والحقها
نفسه؛ خيلق اليشء ال ألن بنفسها؛ توجد نفسها أن يمكن ال صدفة. توجد أن يمكن
كل ألن صدفة؛ توجد أن يمكن وال خالقاً؟! يكون فكيف معدوم، وجوده قبل ألنه
املتآلف والتناسق البديع النظام عىل هذا وجودها وألن ث؛ حمدِ من له البد حادث
يمنع بعض، مع بعضها الكائنات وبني ومسبباهتا األسباب بني امللتحم واالرتباط
أصل يف نظام عىل إذ املوجود صدفة ليس وجودها صدفة؛ يكون أن باتاً ـ ـ منعاً

وتطوره؟! بقائه حال منتظامً يكون فكيف وجوده،

صدفة؛ توجد أن وال بنفسها، نفسها املخلوقات هذه د تُوجِ يمكن أن مل وإذا
الدليل هذا تعاىل ـ ـ وقد ذكر اهللا العاملني. رب موجد، وهو اهللا يكون هلا تعنيّ أن
 @  ?  >  =   <  ;  : [ قال: حيث الطور، سورة يف والربهان القطعي العقيل
الذين خلقوا هم وال خالق، غري من لقوا خيُ أهنم مل ٣٥)؛ يعني Z  (الطور: A
بن سمع جبري وهلذا ملا وتعاىل؛ ـ تبارك هو اهللا خالقهم يكون أن فتعنيّ أنفسهم،
  < ;  : [ اآليات:  هذه فبلغ الطور  سورة Sيقرأ اهللا  رسول < مطعم
N M L *J I H GF  E   D  C*A  @  ?  >  =
«كاد  قال: ـ مرشكاً جبري يؤمئذ وكان ـ ٣٥ـ٣٧) (الطور:  Z R Q P O

قلبي»(١))(٢). وقر اإليامن يف ما أول يطري، وذلك قلبي أن

أئمة بعض استعمل  واحد؛ واالستدالل  التلقي يف السنة  أهل  منهج وألن

الطور، سورة تفسري باب التفسري، كتاب يطري»، يف أن قلبي «كاد قوله: رو فقد البخاري مفرقاً. رواه (١)
شهود املالئكة باب املغازي، كتاب يف يف قلبي»، اإليامن وقر ما أول «وذلك ح (٤٨٥٣)، ورو قوله:

.(٤٠٢٣) رقم بدراً،
يف العقيدة، ص١١ـ١٢. كتاب: رسائل ضمن اإلسالمية، يف العقيدة ونبذة ص٨١، األصول، ثالثة رشح (٢)



١٢٧٥

باآلية نفسها(١). مستدلني الشيخ، ما أثبته يف إثبات ذاهتا الطريق املتقدمني السلف

   

اقتضاء ذلك من لإلثبات(٢). النفي اقتضاء االستدالل  العقلية يف الطرق من
ألنه ؛ عقالً الكامل له صفات وإثبات اهللا عن النقص صفات عىل نفي اتفاق العقالء

ذلك. عن تعاىل بخالفه، موصوفاً لكان بالكامل موصوفاً يكن مل لو

الصفات(٣). حقائق يف املخالفني عىل الرد يف أهل السنة أئمة من طرق وهذه

بداللة هللا ثابتة العلو صفة أن يبنيّ ـ وهو قوله عليها، الشيخ اعتامد شواهد ومن
هللا الكامل وجوب صفة دلّ عىل فقد (أما العقل: واإلمجاع: والفطرة النقل والعقل
هللا نقص؛ فوجب صفة فول والسُّ كامل، والعلو صفة النقص؛ عن ـ وتنزهيه تعاىل ـ

ضده)(٤). وتنزهيه عن العلو صفة ـ تعاىل ـ

العجز صفة السلبية كنفي الصفات لتقرير نفي الطريق هبذا يستدل الشيخ وقد
نقص، العجز أن العجز صفة استحالة عىل العقيل (الدليل يقول ـ. تعاىل ـ اهللا عن

ينزه عن العجز)(٥). أن فيجب ه عن النقص؛ منزّ Å  والرب

  

العقيدة إثبات يف املعتربة العقلية االستدالل طرق الصحيحة من األقيسة عدّ تُ
فرقاً بني هنالك أن عىل التدليل به يكون الذي الدقيق السنة؛ ألهنا امليزان أهل عند

البن املرسلة، والصواعق ،١١/٢ له، الفتاو وجمموع ،٢٢١/٣ تيمية، البن  التعارض،  درء  انظر: (١)
.٤٩٣/٢ القيم،

العريفي، ص٣٧١٠ سعود للدكتور النقلية، العقلية األدلة انظر: (٢)
تيمية، ص١٥١٠  البن انظر: التدمرية، (٣)

املثىل، ص٦٧. القواعد (٤)
السفارينية، ص٢٩٩. رشح (٥)
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والداه، رباه

.(١) وأفعاالً وصفاتٍ به ذاتاً يليق بام كلٌّ فيتميز املتامثالت؛ بني وتسوية املختلفات

املذكورة الصورة من بالثبوت أوىل فيه املطلوب احلكم يكون األوىل (أن وقياس
فالرب فيه نقص ال كامل من ثبت ملخلوق أن (ما ومعناه عليه)(٢)، الدال الدليل يف

عنه)(٣). بتنزهيه أحق النقائص فالرب خملوق من ه عنه نزّ نُ وما به، أحق ـ ـ تعاىل

القرآن نصوص يف دورانه كثر القياس الصحيح الذي هو القياس من النوع وهذا
للخالق وما للمخلوق(٤). ما إثبات يف عقالً امليزان الصحيح حقيقة به والسنة؛ ألن

حيث  االستدالل  يف العقيل الطريق هذا  ~ حممد الشيخ استعمل  وقد
من باحلكم أوىل الفرع يكون أن األولوية: (قياس فائدته: وبيان يف تعريفه يقول
  h  [ تعاىل: ـ لقوله  اهللا؛ حق يف مستعمل العلامء: يقول ـ  وهذا األصل(٥)...
وهلذا أعالها... ـ تعاىل ـ فلله كامل صفة كل أن بمعنى ،(٦٠ Zj  i (النحل:

باألوىل)(٦). القياس زاوية من العقلية بالداللة نستدل ـ أحياناً ـ

الصفات، حقيقة إثبات الدليل يف هذا عىل اعتامده الشيخ عند تطبيقاته ومن
إذا  ألنه خملوقاته؛ علوه عىل حقيقة تناقض  Å ال هللا املعية صفة حقيقة أن كإثباته
أوىل، حقيقة هللا يثبت فألن ـ معقوالً واقعاً بحسبهم ـ املخلوقني يف كان اجتامعها
املخلوق؛ حق يف بينهام ممكن فاالجتامع العلو؛ يناقض ال املعية (حقيقة معنى يقول:
أن أحد منه يفهم وال تناقضاً، ذلك يُعدّ وال معنا، والقمر نسري ما زلنا فإنه يقال:

تيمية، ص٣٨١٠  املنطقيني، البن عىل الرد انظر: (١)
تيمية، ص٧٤. البن األصفهانية، العقيدة رشح (٢)

.١٩٥/٢ له، درء التعارض وانظر: تيمية، ص٣٥٠. البن عىل املنطقيني، الرد (٣)
عبيدات، ص٤٦٠. العقلية، للدكتور عبدالكريم والداللة ،٢٩/١ درء التعارض، البن تيمية، انظر: (٤)

ي مّ سُ أوالً احلكم له ثبت فام احلكم؛ ثبوت إىل بالنظر هو القياس باب  يف واألصل بالفرع االصطالح (٥)
فرعاً. ي مِّ سُ قياساً له احلكم أُريد إثبات وما ، أصالً

١٢٩/١ـ١٣٠. الواسطية، رشح (٦)



١٢٧٧

املحيط اخلالق حق ففي املخلوق يف حق ممكناً هذا كان فإذا األرض؛ إىل نزل القمر
أوىل)(١). باب من ـ سبحانه ـ ه علوّ مع بكل يشء

املوتى  إحياء  Å  (يذكر اهللا يقول: ، عقالً البعث إثبات الطريق هبذا أفاد كام
 ? >  = العقل ]  أدلة  فقال يف ذلك؛ عىل العقلية واحلسية األدلة ويذكر
يؤمن داللة عقلية؛ فالعقل فهذه ٢٧)؛ @    Z FE  D  C B A (الروم:

أوىل)(٢). باب من عىل اإلعادة االبتداء فهو قادر عىل قدر ن مَ بأن كامالً إيامناً

    

الداللة عىل تقتيض  املحدثات أن يعني فهو ظاهر املسلك، العقيل املنهج هذا
ث، حمدِ من بدّ له ال وإنام بنفسه، نفسه  دث حيُ أن للحادث يمكن املوجد؛ ألنه ال

ـ(٣) تعاىل ـ هللا والصفات الربوبية إثبات القرآن يف طرق إحد هي وهذه الطريقة

كليهام. البابني يف هذا الطريق لتقرير مسائل من الشيخ أفاد وقد

وجود عىل (داللة احلوادث قال: تعاىل ـ بالعقل اهللا ـ وجود إثبات ففي مسألة
كوهنا وأما باحلس، مشاهدة فألهنا حسية كوهنا أما وعقلية. حسية داللة املحدث
أعرايب: سئل ملا وهلذا ث؛ حمدِ من له ال بدّ عىل أن كل حادث عقلية فألن العقل يدل
فسامء ذات البعري؛ عىل تدل والبعرة املسري، عىل يدل األثر ربك؟ قال: عرفتَ بِمَ
البصري؟ السميع عىل تدل أال  أمواج؛ ذات  وبحار فجاج، ذات وأرض أبراج،

بىل).(٤) واجلواب:
الطرق (من فقال: وصفاته، اهللا معرفة يف الطريق ـ هبذا آخر موضع ـ يف استدل كام

املثىل، ص٦٤. القواعد (١)
.٤٣٣/٢ التوحيد، عىل القول املفيد (٢)

.٣٦٤ العريفي، ص١٣٦، سعود للدكتور االعتقاد، أصول عىل النقلية العقلية انظر: األدلة (٣)
.٥٦/١ الواسطية، رشح وانظر: السفارينية، ص٤٣. رشح (٤)
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والداه، رباه

إذا ـ اهللا معرفة إىل هيتدي العقل العقلية؛ فإن  Å: األمور اهللا معرفة إىل املوصلة
هبا عىل فيستدل نعمة من الناس يف ما إىل سليامً من الشبهات؛ فينظر كان القلب
عىل به فيستدل للعاصني اهللا إمهال إىل وينظر املنعم...، رمحة وعىل املنعم، وجود
وقدرته...، اهللا عظمة عىل به فنستدل واألرض الساموات يف وننظر حلم اهللا...،

الدعاء)(١). بإجابة اهللا معرفة إىل أيضاً ونستدل

جمموع فتاو الشيخ، ٢١٢/٨.  وانظر: السفارينية، ص١٥٠ـ١٥١٠ رشح (١)



١٢٧٩

املبحث الثالث

         

مناقشة قدرته عىل العثيمني الشيخ حممد هبا متيز التي العلمية اخلصائص من
علمياً نقضاً ونقضها عقائدهم، لتقرير  املتكلمون هبا يتذرع التي العقلية األدلة

إيرادها. ملقتضيات مناسباً عقلياً
يوازي  ال املجال هذا  يف ~ جهده أن إىل اإلشارة  املهم فمن ذلك ومع
عىل غلبت العقيدة ألن عنايته بتقرير الصحيح، العقيل االستدالل تأصيل يف جهده
يف العقلية املخالف أدلة يناقش لذلك ـ وهو وأدلتهم؛ املخالفني مناقشته مناهج

غالباً. التقرير سياق
العقل أدلة إبطال يف الشيخ عليها اعتمد التي الطرق من أبرز فإن حال، وبكل

يأيت: ما االعتقاد، الفاسدة يف

  

عىل يدل وإنام مراده، يدل عىل ال املستدل ذكره ما أنّ الدليل: قلب ومفهوم
له(١). ال عليه فيكون خالفه،

نفاة حجة نقض يف عليها الشيخ اعتمد التي األساليب أحد وقد كان هذا النهج
ما عليها محلوها التي املعاين العقلية بأن من هلا، العقل حقائق الصفات بعدم قبول
عىل ه ردّ ذلك ومن هلم، ال عليهم  دليالً  العقل  فيكون بالعقل، حقائقها يستلزم

قوله  يف كام النصوص عليها دلت التي املؤمنني عباده Å  اهللا حمبة قالوا بأن الذين
وإنام حقيقية ليست حمبة ،(٥٤ Z (املائدة: y   x  w  v  u t [ تعاىل: ـ

.٣٣٨/٤ النجار، البن املنري، الكوكب ورشح ،٥٢٣/٣ الروضة، للطويف، خمترص رشح انظر: (١)
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والداه، رباه

العقل فيلزم الصفة، حقيقة مقتضيات من اإلثابة بأن أعامهلم، عىل إثابتهم بمعنى
عىل حكموا الذين العقل أهل (يقول الشيخ: يقول باهللا. يليق كام حقيقتها إثبات
من أليس العمل عىل اإلثابة ونقول: العمل. عىل إثابته اهللا يعني: حمبة بعقوهلم: اهللا
بأن حيكم أن ينفي إذ العقل ال حيبه؛ عىل عمل ثيب يُ أن ال يمكن ألنه املحبة؟ الزمها
دليالً العقل صار رجعنا إىل العقل فإذا العمل.. حيب ال وهو عمل عىل يثيب أحداً

حقيقية)(١). حمبة هي فنقول: واسطة، بدون املحبة نثبت أن وحينئذ جيب عليه.
العقلية(٢). أدلة خمالفيهم إلبطال أهل السنة أئمة استعمله مما وقلب الدليل

(٣) 

خالل ما من أمر إثبات بأنه  الصحيحة العقلية األقيسة من النوع هذا ف يُعرَّ
بطريق احلق لتقرير االعتقاد املعتمدة القرآنية األساليب أحد وهو إبطال نقيضه(٤)،

املخالف(٦). نقض استدالل يف السنة أهل من مناهج معترب ومنهج ،(٥) عقيل

يلزمهم ما بأنه الروح، حقيقة إنكارهم مسألة يف عىل الفالسفة به ردّ الشيخ وقد
اعتقادهم يف كذلك ما يلزمهم وهو ارتفاعهام(٧)، أو النقيضني اجتامع من يمكن ال

.٦٩/٣ ،الفتاو وجمموع النووية، ص٣٤٩، األربعني رشح (١)
املنطقيني، عىل والرد ،٣٥٧/١ له، اجلهمية تلبيس وبيان ،١٥٤/٩ تيمية، التعارض، البن  درء  انظر: (٢)

ص٢٥٠.
إىل النتيجة من الرجوع فيه إىل تاج حيُ القياس من النوع هذا أن بالفتح واملعنى وبالضم. بالفتح «اخللف» (٣)
بضم واملعنى نقيضها. ـ صواب املقابل يف ـ بام يقتيض عم صواهبا، التي زُ املقدمة خطأ إلثبات اخللف
املنطق، للغزايل، فن يف العلم انظر: معيار الكذب. وهو لف اخلُ من مأخوذ باطل، قياس هذا اخلاء أن

ص١٣٢.
املنطق، ص١٤٤. يف األخرضي لم لسّ رشح امللوي عىل حاشية الصبان انظر: (٤)

بعدها.  ٤٠١/١ وما حسن، عيل عثامن للدكتور االعتقاد، مسائل تقرير يف اجلدل واملناظرة منهج انظر: (٥)
تيمية، م١ـ٢، ج٢٩٤/١. البن انظر: الصفدية، (٦)

والضدان والعدم، كالوجود أحدمها من وجود بد بل ال يرتفعان  وال جيتمعان ال أمران النقيضان مها (٧)
واحلدود ص٥٧٤، للكفوي، الكليات، انظر: والسواد.  كالبياض يرتفعان لكنهام  جيتمعان،  ال أمران

ص٧٣. لألنصاري، األنيقة،
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الفلسفة (أهل يقول: ونقيضه. املعني  بالوصف وصفوه حيث ـ  تعاىل ـ اهللا يف
وال البدن داخل هي ال فقالوا: الوجود ممتنع  إال هبا يتصف ال بأمور  وصفوها
هتبط، وال تصعد وال ساكنة، وال متحركة وال مباينة له وال مداخلة وال خارجه،
مباينة خارجه، وال وال العامل ال داخل إهنا يقولون: وقد عرض. وال جسم هي وال
هذا إثبات فإذا قيل هلم: الوجود. الواجب اخلالق بذلك يصفون كام مداخلة، وال له
موجودة ممكنة أن الكليات بدليل قالوا: هذا ممكن، رضورة، العقل يف ممتنع القول
يف األذهان كلية إال توجد ال عن كون الكليات غفلوا وقد إليها. وهي غري مشار
كأن اخلارج يف وجودها ال يمكن اخليال يف أشياء الذهن يفرض فإن يف األعيان؛ ال

هذا ممتنع)(١). مع أن اجتامعهام أو ارتفاع النقيضني يتخيل

املمكن. نقيضه ثبت االعتقاد بُني عليها التي املقدمات وإذا امتنعت

 

به انتهى اآلخر؛ ألنه للطرف التعرض عن الطرفني يعجز أحد أن هو اإللزام
عنده(٢). مة مسلّ أو القبول رضورية إىل مقدمة

خالل  من معطلة الصفات بالعقل استدالل ~ الشيخ نقض الطريق وهبذا
املعاين يف ـ عقالً ـ يلزمهم أنه هلم أبان حيث حقائقها؛ غري نصوصها عىل محلهم
حتريفهم ذلك عىل زيادهتم مع نفوا حقائقها له، الصفات نظري ما عليها محلوا التي
أن العقل يوجبه زعموا معنى إىل ظاهرها عن النصوص رصفوا (إذا يقول: الوحي.
حتريف ارتكاهبم مع نفوه الذي املعنى يف يلزمهم ما نظري املعنى هذا يلزمهم يف فإنه
اليد؛ حقيقة دون القوة :Å  اهللا بيدي قالوا: املراد إذا ذلك والسنة. مثال الكتاب
يف هلم: يلزمكم نقول يد؛ له الذي باملخلوق التشبيه يستلزم اليد حقيقة إثبات ألن

.١٤٣/٤ جمموع فتاو الشيخ، (١)
الشنقيطي، م١ـ٢، ج٨٨/٢. األمني ملحمد واملناظرة، البحث انظر: آداب (٢)
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والداه، رباه

فإثبات قوة للمخلوق  ألن  احلقيقية، اليد إثبات يف يلزمكم ما نظري  القوة إثبات
قاعدتكم. التشبيه عىل يستلزم تعاىل: ـ هللا القوة

الثواب أو املحبوب ثواب إرادة تعاىل: اهللا بمحبة املراد قالوا: إذا  آخر: مثال
التشبيه، فنقول هلم: إذا يستلزم املحبة حقيقة إثبات ألن املحبة؛ حقيقة دون نفسه
ألن املحبة؛ إثبات يف يلزمكم نظري ما اإلرادة يف إثبات باإلرادة؛ لزمكم املحبة فرستم

قاعدتكم).(١) عىل التشبيه يستلزم تعاىل ـ ـ هللا اإلرادة فإثبات إرادة؛ للمخلوق
غايات لتصحيح ال بعض؛ عىل الكالمية الفرق بعض إلزامات أورد الشيخ وربام
املتامثالت، بني لتفريقه  م امللزَ خطأ  لبيان وإنام خمالفة، أشدّ كانت ربام  التي م امللزِ
خطأ أوجه د يُعدّ وهو ـ يقول باطله.  لنقض خاص  ردّ اإليراد لصاحب ويكون

نفوه  ملا حيتجوا يمكنهم أن واجلهمية(٣) املعتزلة(٢) أن (الثاين: حقائق الصفات: نفي
أهل  عىل نفوه ملا واملاتريدية األشاعرة احتج به ما واملاتريدية(٤) بمثل األشاعرة عىل
دليالً بام زعمتموه من الصفات نفيتم نفي ما ألنفسكم أبحتم لقد فيقولون: السنة
اً عقليّ دليالً نراه بام ما نفيناه علينا نفي حترمون فلامذا السمعي؛ دليله لتم وأوّ اً عقليّ
عقولنا خاطئة كانت فإن ! عقوالً لكم أن كام عقول فلنا السمعي؟! دليله ل ونُؤّ

التدمرية، ص٢٦. (١) تقريب
والعدل، التوحيد، هي: أصول استقرت عىل مخسة وقد ال، الغزّ بن عطاء واصل يد ظهرت عىل كالمية فرقة (٢)
الصفات، تعطيل املنكر، وحقيقتها: عن والنهي باملعروف املنزلتني، واألمر بني واملنزلة والوعيد، والوعد
ليس مرتكب الكبرية وأن الوعد والوعيد، إنفاذ ووجوب القدر والرؤية، ونفي بخلق القرآن، والقول
املسلمني واعتقادات فرق ص٦١، للشهرستاين، والنحل، امللل انظر: بالقوة. والتغيري كافر، وال بمؤمن

املعتق، ص١٣. عواد للدكتور اخلمسة، واملعتزلة وأصوهلم واملرشكني،للرازي،ص٣٤،
والصفات، األسامء عقائدها: نفي من صفوان، بن اجلهم منسوبة إىل التعطيل، أصل عدّ تُ كالمية  فرقة (٣)
و: لألشعري،م١ـ٢،ج٣١٢/١، اإلسالميني، مقاالت انظر: املعرفة. جمرد اإليامن وأن باجلرب، والقول

بعدها.  للقاسمي، ص٩ وما اجلهمية، وتاريخ ص٢١١، للبغدادي، الفرق، بني الفرق
صفات، وينفون الصفات اخلربية وثامين األسامء يثبتون املاتريدي، أيب منصور إىل كالمية منسوبة فرقة (٤)
احلريب، ألمحد املاتريدية انظر: اإليامن. اإلرجاء يف وإىل املعتزلة، قول القدر إىل يف أكثرهم ويميل والفعلية،

بعدها.  األفغاين، ٢٥٧/١ وما للشمس واملاتريدية، بعدها، وما ص١٣١
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عقولنا كانت فكيف صائبة عقولكم كانت وإن صائبة؟! عقولكم كانت فكيف
.اهلو واتّباع جمرد التحكم سو علينا يف اإلنكار حجة لكم وليس خاطئة؟!

واملاتريدية لألشاعرة واملعتزلة اجلهمية من صحيح وإلزام حجة دامغة وهذه
هذا يطردون السلف الذين ملذهب بالرجوع إال عنه حميص لذلك وال مدفع وال
عىل أو كتابه يف لنفسه أثبته ما والصفات األسامء ـ من تعاىل هللا ـ ويثبتون الباب
حتريف،  وال فيه تعطيل وتنزهياً ال تكييف، وال فيه متثيل S إثباتاً ال رسوله لسان

نور)(١). من له فام له نوراً مل جيعل اهللا ومن

العقيل االستدالل نقض يف السنة من مناهج أهل معترب اإللزام منهج هذا ومثل
االعتقاد(٢). كثرية يف مسائل يف الفاسد

   

املسائل مجيع فيه يف أُعمل فيام اطراد عمله العقيل عدم الدليل فساد به يتبنيّ مما
فيها(٣). باطراده العقيل الدليل صحة تُعلم متاماً كام املتامثلة؛

املخالف، استدالل نقض يف الطريق هذا حممد عىل اعتامد الشيخ ومن شواهد
كالقول الصفات بعض القول يف الصفات دون بعض: يثبت بعض ملن قوله: (يقال
نفى ن ومَ بإثبات الباقي، ألزم لنفسه أثبته اهللا مما شيئاً أثبت ن مَ أن أي بعض. يف
املخاطب يثبت إذا كان ذلك: . مثال متناقضاً كان وإال ما أثبته بنفي لزم أُ منها شيئاً
بإرادة االنتقام وإما إما ه ويُفرسّ الغضب حقيقة وينفي اإلرادة حقيقة تعاىل ـ ـ هللا
حقيقة وما نفيته من اإلرادة حقيقة أثبته من فرق بني ما له: ال يقال نفسه، باالنتقام

املثىل، ص٥٣. القواعد (١)
تلبيس وبيان ،٩٠/١٠ ،٢٦٠/٩ ،٢٩٠/٧ ،١٥٥/٦ ،١٩٦ ،١٨٠/٢ التعارض، درء ـ: ـ مثالً انظر (٢)

.٣١٦/٢ ،٦٠٣ ،١٠٧/١ اجلهمية،
.٧١٣/٢ حسن، عثامن للدكتور االعتقاد، مسائل تقرير يف واملناظرة اجلدل انظر: (٣)
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والداه، رباه

اإلرادة حقيقة فإثبات التمثيل  يستلزم الغضب حقيقة إثبات  كان فإن الغضب؛
ال الغضب فإثبات حقيقة يستلزمه ال اإلرادة حقيقة إثبات كان وإن أيضاً، يستلزمه

اآلخر)(١). أحدمها كالقول يف يف القول ألن أيضاً؛ يستلزمه

الفرق الكالمية بعض عىل قبل ـ من ـ الطريق هبذه السنة أهل أئمة ردّ ولقد
إمكان حيث من متامثلة الصفات بأن بعضها، وإثبات الصفات بعض  نفيهم يف
بإثبات إما ويلزمون رصحية، ليست عقوهلم  أن عىل يدل مما العقيل، االستدالل

نفي الكل(٢). الكل أو

 

به(٣). يقرّ مما وأجىل أوضح بالعقل املستدل نفاه ما الدليل عىل أن وهي تعني

حقائق لنفي بالعقل املعطلة استدالل نقض يف الطريق هذه الشيخ وقد استعمل
ينفيها التي  الصفات بعض حقيقة عىل العقل داللة إثباته أن من ذلك الصفات.
وهي الصفات العقلية يثبتونه ما عىل من داللتها أوضح ـ الرمحة كصفة ـ األشاعرة
نفيتم ما بالعقل نثبت أن (يمكننا مناقشتهم: يف يقول حيث  كاإلرادة(٤)، السبع
هذه ذلك: مثال العقل. عليه دلّ قد نفيتموه ما فنقول: عليه...، دالّ العقل أن
عىل تدل أسباهبا... وجود مع عنا تندفع التي  النقم وهذه نشاهدها، التي النعم
والراحة والنوم الرمحة، من آثار األرض ونبات الرمحة، آثار من املطر ونزول الرمحة،

.١٣٧/٤ جمموع فتاو الشيخ، (١)
له، املنطقيني عىل التعارض له، ٣١٣/٥، والرد ودرء تيمية، ص٣١ وما بعدها، البن التدمرية، انظر:  (٢)

 .٨٩/٩ له، الفتاو وجمموع ،٣٣٣ ص٢٩،
للشنقيطي، م١ـ٢، ج٧١٠/٢  واملناظرة، البحث آداب انظر: (٣)

والسمع واإلرادة والقدرة والعلم احلياة هي: إثباهتا  عىل األشاعرة معتقد استقر التي  السبع الصفات (٤)
يف واالقتصاد ص٢٩،  للجويني،  واإلرشاد، ص٣٥، للباقالين، اإلنصاف، انظر: والكالم. والبرص

للباجوري، ص١٢٧. التوحيد، جوهرة ورشح ص١٠٩ـ١٤٠، االعتقاد، للغزايل،
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آثار من فهي نعمة من بنا ما كل الرمحة؛ آثار  والرزق من والعلم الرمحة، آثار من
التخصيص داللة من وأبني عقالً أوضح الرمحة عىل  األشياء هذه الرمحة، وداللة
وداللة والعامل، للعامي واضحة الرمحة عىل األشياء هذه داللة ألن اإلرادة؛ عىل

عامل)(١). يفهمها إال ال اإلرادة عىل التخصيص

الفاسدة عىل العقلية األدلة إبطال يف الطريقة هبذه السنة أهل أئمة استدل وقد
التعطيل(٢).

 

.١٥٦/٣ الشيخ، فتاو وجمموع املثىل، ص٥٢، القواعد وانظر: السفارينية، ص٢٠٢ـ٢٠٣. رشح (١)
.٢٠٠ البن تيمية، ص٢٦، األصفهانية، رشح ـ: مثالً ـ انظر (٢)
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والداه، رباه

املبحث الرابع
     

العقلية  االستدالالت عىل السلبية اآلثار ببيان ~ العثيمني حممد الشيخ ني عُ
يكاد الكالمية؛ إذ ال الفرق من كثري عليها تعتمد املعتقد التي مسائل يف الفاسدة
العقل وعىل املستدل عىل وآثاره لوازمه يذكر أن دون باطالً يناقش استدالالً عقلياً
لكوهنم أعرف واجلامعة؛ السنة من مناهج أهل وقديم أصيل منهج وهذا نفسه،

باخللق. وأرحم باحلق

الشيخ إليها أشار التي الفاسدة العقلية لالستدالالت السلبية أبرز اآلثار ومن
يأيت: ما

  

أبواب يف الفاسد الدليل العقيل عىل املعتمد التي يقع فيها السيئة اآلثار أعظم من
يثبته مل ما له ثبت يُ بأن وذلك علم، بال عليه والقول عىل اهللا االعتقاد: افرتاء الكذب

مل ينفه. ما عنه ينفي أو لنفسه

ال فيام العقل عىل اعتُمد إذا اخلطري السلبي األثر هذا عىل الشيخ نص  ولقد
العقل(١) ارتكاب  عىل حيث يقول: (يف االعتامد يف مسائل العقيدة، فيه إعامله جيوز

لنفسه. أثبته عن اهللا ما ننفي وأن نعلم، ما ال عىل اهللا نقول أن عظيمني: حمظورين

يرتكبه، أن لعاقل يمكن وال بل يرتكبه، أن ملؤمن يمكن ال عظيم وهذا حمظور
فضالً عن مؤمن)(٢).

ـ. تعاىل حق اهللا ـ يف يمتنع وما جيب ما يف تفصيل (١)
السفارينية، ص١١٣. رشح (٢)
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أصالً  العقل الكالمية بعض الفرق جعل عىل يرتتب ما إىل ~ الشيخ يشري
الكتاب نصوص داللة تعطيل االعتقاد، من سيام يف ال من األدلة، غريه عىل وحكامً
املنهج بمنهج هذا مقارناً ـ يقول حيث والنفي من اإلثبات عليه يدالن فيام والسنة
السمع، عىل أو نفيها والصفات األسامء إثبات (مدار االتباع: عىل القائم السنة أهل
أهل وغريهم من واجلهمية واملعتزلة خالفاً لألشعرية أبداً، اهللا حتكم عىل ال فعقولنا
اقتىض ما فقالوا: العقل، نفيها عىل إثبات الصفات أو يف املدار الذين جعلوا التعطيل
اهللا، أثبته وإن اقتىض نفيه نفيناه وما ال! أم لنفسه أثبته اهللا سواء أثبتناه، إثباته العقل
فيتفرع فيه... توقف من ومنهم نفاه... فأكثرهم نفيه وال العقل إثباته يقتيض ال وما
والسنة، الكتاب يف يكن مل وإن به اهللا صف وُ وصف اهللا اقتىض العقل ما هذا عىل

والسنة)(١). الكتاب يف وإن كان نفوه اهللا عن نفيه العقل وما اقتىض

 

يؤدي أن إال عقلياً، منهجاً كان إذا خاصة االستدالل، يف فاسد يمكن ملنهج ال
مرجعيته دعاو تتعدد وإنام جامعاً، دقيقاً معياراً يمثل ال ألنه أهله؛ اختالف إىل
سامت أبرز من االختالف وأهواءهم(٢)؛ وهلذا قد كان منتهجيه عقول باختالف

االعتقاد(٣). يف العقل مون الذين حيكّ

حيث الفاسد، العقيل االستدالل آثار من االختالف أن إىل حممد ويشري الشيخ
الصفات نفياً العقل يف مون حيكّ الذين املتكلمني الرد عىل أوجه يعدد وهو ـ يقول
لكل فإن مستلزم لالختالف...؛ إىل العقل ذلك يف الرجوع أن (الثالث: وإثباتاًـ:

 

االعتقاد، ص٩. ملعة وانظر: رشح .٨٠/١ الواسطية، رشح (١)
.١٧٤/١ تيمية، التعارض، البن ب: درء وقارنه السفارينية، ص٢٥. رشح انظر: (٢)

 ٢٤١٠/٢ لألصبهاين، احلجة، انظر: (٣)
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والداه، رباه

ما يثبت أحدهم هؤالء؛ فتجد يف الواقع هو كام الرجوع إليه ير عقالً واحد منهم
ينفيه اآلخر)(١).

االنتساب يدعون الذين العقل إعامل يف واضطراباً اختالفاً الناس أكثر كان وما
هذه لعقوهلم فأنّى ثم ومن ذلك، عىل دليل االختالف فإن عقوهلم؛ لفساد إال إليه،

العقائد! باب يف والفهم لالستدالل مصدراً تكون أن

وأن عقول،  أصحاب أهنم يدعون الذين النظر (فأصحاب الشيخ: يقول
هذا  يف اختالفاً الناس أكثر هم ذلك، أشبه وما وبلهاء وحشوية(٢) ةٌ عامّ غريهم
أساس فيام هو عىل هؤالء يُعتمد فكيف النظر أصحاب حال هذا كان فإذا الباب...
األقوال  هذه عىل نعتمد وكيف وصفاته؟ بأسامئه Å  الرب معرفة وهو الرساالت

أصل؟)(٣). عىل ال تنبني التي املتناقضة

 

والتباين، لالختالف  طبيعة نتيجة واالضطراب التناقض  بأن القول يمكن
للشك مالزمة متناقضة ـ والبدّ ـ النتائج جاءت خمتلفة املقدمات كانت إذا أنه أي

الفرق الكالمية(٤). عند املنهج سامت من سمة وهذه اليقني، وعدم واحلرية

االعتقاد، يف عليه اعتمد  إذا الفاسد  العقل تناقض  إىل الشيخ إشارات  ومن
متناقضة؛ عقول اهللا، صفات يف م كِّ َ أهنا مرجع وحمُ التي زعمتم العقول (هذه قوله:

التدمرية، ص٢٥. (١) تقريب
قيمة ال الذي اليشء بمعنى األقوالـ أصح يف ـ وهو أهل اإلثبات، عىل املتكلمون أطلقه لقب احلشوية: (٢)
عقلية أصول عىل يبنوهنا والسنة، وال من الكتاب مبارشاً تلقياً عقيدهتم يتلقون ألهنم وذلك له؛ وال أمهية
وبيان للصابوين، ص٣٠٤، السلف، وعقيدة ص٥٥، البن قتيبة، احلديث، خمتلف تأويل انظر: وفلسفية.

.٢٢/٤ له، الفتاو وجمموع ،٣٨٢/١ تيمية، البن تلبيس اجلهمية،
السفارينية، ص١٣٥. رشح (٣)

تيمية، ص٢٨٨. البكري، البن عىل الرد انظر: (٤)
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، عقالً ذلك وجوب يقرر بعضهم فنجد يتناقضون؛ يدعون ـ كام العقالء ألن هؤالء
وكل واملمتنع، الواجب بني شاسع واسع وفرق ، يقرر امتناع ذلك عقالً واآلخر
اهللا وال جيوز وصفه به، عىل ممتنع هذا يقول: هذا العقول، ذوي من أنه يدعي منهم
ما يوزن يشء وبأي العقل؟! فأين وصفه به؛ فيجب هللا هذا واجب يقول: وهذا

وما يمتنع؟)(١). ـ تعاىل ـ هللا جيب

نظريه، يف ينفي أو ينفيه، يف مكان ما فيثبت منهم الواحد إنه (ربام يتناقض بل
إليه)(٢). يرجعون هلم قانون فليس مكان آخر؛

  

ما عىل  ومهيمناً حكامً العقل جتعل التي الكالمية الفرق  منهج  عىل يرتتب مما
وما الغيبيات  تفاصيل معرفة من يطيقه  ال فيام  وتُعمله األخر األدلة من سواه
أن العجب (من الشيخ: يقول كام وهدمه تعطيله  ،Å  اهللا عىل  ويمتنع جيب
يقتيض ألن العقل ؛ عقالً بام يدعونه العقل هيدمون وهم العقل يقولوا: نحن نتّبع
فيها يتحكم أن يمكن ال العقل ألن املجرد؛ اخلرب عىل فيها يقترص الغيبية األمور أن

يدركها)(٣). أو

لداللة أُمر بالتسليم فيه فيام إعامله متالزمان: وجهان العقل له فهدم وإذن،
فيه. بالعمل أُمر فيام اإلعامل عن وتعطيله النقل،

 

السفارينية، ص١١٢ـ١١٣. رشح (١)
التدمرية، ص٢٥. (٢) تقريب

السفارينية، ص١١١٠  رشح (٣)
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إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

C

أدلة  مع التعامل يف ~ العثيمني حممد الشيخ ملنهج املوجز العرض هذا بعد
أحب أن أسجل ثم وعونه، تيسريه عىل ـ تعاىل ـ اهللا أمحد االعتقاد؛ يف مسائل العقل

التالية: النتائج

الصحيح، النقل يوافق الشبهات سامل من رصيح عقل قسامن: العقل أن ١ـ
النقل. يناقض واألهواء بالشبه مشوب فاسد وعقل

مسائل عىل العقلية مع األدلة التعامل يف العثيمني حممد الشيخ منهج متيز ٢ـ
عليها أحكاماً حكم موضوعية، بحيث نظرة فيها علمية، ونظر االعتقاد بمنهجية

لة. معلّ معيارية

السنة  علامء يف أبرز معدوداً جعلته كبرية عقلية قدرة أويت ~ الشيخ أن ٣ـ
الفاسدة األدلة الصحيحة ومناقشة العقلية األدلة تقرير عىل القادرين املعارصين

أبواب االعتقاد. يف

العتقاد املخالفة واملناهج والعقائد بالفرق والدقيقة الشيخ الواسعة معرفة ٤ـ
واجلامعة. السنة أهل

العقيدة. مسائل عىل االستدالل العقيل واحداً يف منهجاً السنة ألهل ٥ـ أن

العقل واالستدالل إلعامل ضابطة وقواعد أصوالً متثل منطلقات أن ثمة ٦ـ
صحيحاً. يف العقيدة إعامالً به

ومسالك طرقاً االعتقاد مسائل عىل الصحيحة العقلية لالستدالالت ٧ـ أن
عليها. نظائرها وقياس تطبيقها يمكن
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الفاسدة. العقل أدلة هبا نقض يمكن صحيحة عقلية مناهج هنالك أن ٨ـ

والتناقض وهدم االختالف إىل تؤدي الفاسدة العقلية االستدالالت أن ٩ـ
األهواء. واتباع الوحي خمالفة عن فضالً العقل،

كثرياً. وسلم تسليامً حممد وآله وصحبه نبينا عىل اهللا وصىل

 


