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  بني النقل والعقل األرر ادلنهجوة إلثبات الذات اإلهلوة

 صاحل خلول محودي. د

 28/1/2009تاروخ القبول:  16/7/2008تاروخ التقدوم: 

 

وتقدست صفاتو وأسماؤه بأجؿ وأكمؿ  ،الحمد هلل الذي تفرد بالوجود
 . عبادة الواحد المعبودإلى  وصرؼ العباد ،خمؽ الخمؽ واوجد الوجود ،النعوت

عبادة اهلل إلى  سيدنا محمد الداعي ،والصالة والسالـ عمى سيد الوجود
وعمى الو وأصحابو الموحديف هلل والرافعيف لواء  ،وأقاـ عمى وجوده األدلة والشيود

 .. التوحيد وبعد
اهلل إلى  ىي العمـو الموصمة ،فاف مف اجؿ العموـ مكانة وأعظميا طمباً 

()، فمف  ،ومكانة عالية ال يدانييا مكانة ،شرؼ فالوصوؿ إليو شرؼ ال يدانيو
وأصحاب  ،فقد شغمت ىذه العمـو فحوؿ الرجاؿ ،ومف جيؿ دلؼ ،ذاؽ عرؼ

 . معرفة مالنا وما عمينا تجاه ربناإلى  حتى أوصمونا ،المقاؿ
إلى  وىي محاولة مضافة ،والبحث ىنا يتناوؿ عقيدة التوحيد لإللو الواحد

مف أىمية  اً فكاف اختياري ليذا العنواف منطمق ،افكـ كبير مما كتب في ىذا الميد
 ،فأتبعت مسالؾ التحميؿ وانتيجتيا طريقة في الكتابة ،ىذا العمـ وعموه في الشأف

تناوؿ التمييد معرفة العنواف وأىمية البحث والمدخؿ  ،فجاء البحث بتمييد ومبحثيف
أما  ،عمى مطمبيفواشتمؿ  وأما المبحث األوؿ فقد تناوؿ إطار بحث التوحيد ،إليو

 . وأما الثاني فيبحث في توحيده ،المطمب األوؿ فيبحث في معرفة اإللو
العقيدة إلى  والمبحث الثاني تناوؿ إطار معرفة الطرؽ الموصمة

ىي الحواس السميمة والخبر الصادؽ  ،مطالب ةواشتمؿ عمى ثالث ،الصحيحة
دلة العقمية في معظميا وخرج البحث بنتائج ميمة منيا مطابقة األ ،والعقؿ السميـ

 . األدلة النقمية وكانت خادمة ليا

                                                 
 كمية اإلماـ األعظـ/ نينوى /قسـ أصوؿ الديف. 
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منيا  ،واعتمدت في المبحث عمى المصادر والمراجع القديمة منيا والحديثة
 . لنسفي وغيرىااوتبصرة األدلة ألبي المعيف  ،المطالب العالية لمفخر الرازي

ؼ عف المصطمحات بالتعريفات لمسيد كما أخذت مف مصادر الكش
 . ي والكميات لمكفوي وغيرىاالجرجان

المسمميف واف إلى  أسأؿ اهلل أف يجعؿ ىذا البحث موفقًا إليصاؿ الحقيقة
 . يتقبمو مني انو سميٌع مجيب

 :دـــمتهو

 ؟ولماذا ىذا االختيار لو ،معرفة العنوافإلى  ال بد مف اإلشارة: تعريف بالعنوان
 ؟وىؿ لو أصؿ لغوي يبنى عميو العنواف

 . والميـ فييا ىو معرفة تركيبة ىذا العنواف ،مف كممات سبع يتكوف العنواف
 –ًا أطرًا جعؿ لو إطار  –والثالثي منو )أَطَر( وأَطَر الشيء  ،جمع إطار: اأُلطر

و )اإلطار( كؿ ما أحاط بالشيء مف  ،أّطَر( الشيء أطره)و ،والعود عطفو وحناه
يقاؿ بنو  ،لحمقة مف الناسا –ومنو إطار الصورة والعجمة والرؼ والباب و  ،الخارج

عصبٌة تكوف عمى موضع : حوليـ وأطار السيـ او إذا حمّ : فالف إطار لبني فالف
طار الشفة ،الوتر منو وأوردت ىذا  ،(ٔ)ما يفصؿ بينيما وبيف شعر الشارب: وا 

بمواصفات منيجية  المفظ في بداية العنواف وذلؾ لكوني اصطمحُت المنيجية عميو
 . ات اإللييةمحدودة في إثبات الذ

 ،وطرؽ نيجو ،بيف واضح وىو النيج: طريؽ نيجٌ  (نيج)والثالثي منيا : المنيجية
كالمنيج وفي التنزيؿ قولو : وضحُو والمنياج: ومنيج الطريؽ ،كنيج: سبيؿ منيج

ـْ ُأمًَّة َواحِ )تعالى  ـْ ِشْرَعًة َوِمْنَياًجا َوَلْو َشاء الّمُو َلَجَعَمُك سورة  (َدةً ِلُكؿٍّ َجَعْمَنا ِمنُك
 . ٛٗالمائدة آية /
 . (ٕ)وضح واستباف وصار نيجًا واضحًا بيناً : وانيج الطريؽ

                                                 

اإلماـ العالمة أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر / مادة )أطر( ينظر لساف العرب( ٔ)
المعجـ الوسيط إبراىيـ مصطفى واحمد حسف و  ،ٕٗ – ٖٕ/ ٗدار صادر  ،ابف منظور

 . ٕٓ/ٔ/ ةالزيات وحامد عبد القادر محمد عمي النجار/ المكتبة العممي
 مادة نيج.  ،ٜ٘ٙ/ٕوينظر المعجـ الوسيط  ،ٖٖٛ/ٕ/مادة )نيج( ينظر لساف العرب( ٕ)
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 . ضد النفي: اإلثبات
  (اأُلطر المنيجية إلثبات الذات اإلليية)وبيذا تكوف عنواف البحث 

مف خالؿ المجاالت  ،والمراد مف ىذا العنواف ىو معرفة كيفية البحث
وىي منيج المتكمميف مع منيج القراف الكريـ في  ،العممية والمنيجية الواضحة

 . الكشؼ بمنيجية و وضوح مع اإلحاطة بمضاميف ىذا البحث
فالبحث عف إثبات الذات العمية ىو مف أىـ المطالب ثـ البرىنة عمى انو 

 . واحد احد وكشؼ الطرؽ الموصمة إليو

 :اتــاف ادلصطلحــكش

ما ىو الحؽ عند ربيـ إلى  فوا أنفسيـأىؿ الحؽ الذيف أضا: أىل السنة والجماعة
 بالحجج

 . ٖٖ/ تعريفات/ يعني أىؿ السنة والجماعة: والبراىين
اعتزؿ عف مجمس الحسف البصري/  ،أصحاب واصؿ بف عطاء الغزالي: المعتزلة
 ٜٛٔ: تعريفات
 . ٖٓ: تعريفات/ عدـ اقتضاء الذات الوجود والعدـ: اإلمكان
الكتابة واإلشارة والرسالة واإلفياـ كميا )و وحي غيرؾ فيإلى  كؿ ما ألقيت: الوحي

 . ٜٛٔ: وحي بالمعنى المصدري( تعريفات
 . ٖٚ: تعريفات/ عبارة عف وجود الشيء بعد عدمو: الحدوث
لفظ يوناني بمعنى األصؿ والمادة وفي االصطالح ىي جوىر في الجسـ : الييولي

الصورتيف الجسمية قابؿ لما يعرض لذلؾ الجسـ مف االتصاؿ واالنفصاؿ محمؿ 
 .ٖٕٓ: تعريفات والنوعية/
ويقاؿ صورة الشيء ما بو يحصؿ  ما يؤخذ منو عند حذؼ المشخصات: الصورة

 . ٜٔٔ: تعريفات/ الشيء بالفعؿ
/ الجوىر الممدد اإلبعاد كميا المدرؾ في بادئ النظر بالحس: الصورة الجسمية

 . ٜٔٔ: تعريفات
/ وده بالفعؿ دوف وجود ما حؿ فيوجوىر بسيط ال يتـ وج: الصورة النوعية

 . ٜٔٔ: تعريفات
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أو كمي مقوؿ عمى كثيريف مختمفيف  ،اسـ داؿ عمى كثيريف مختمفيف بأنواع: الجنس
 . ٜٙ: تعريفات/ بالحقيقة في جواب ما ىو مف حيث كذلؾ

كمي يحمؿ عمى الشيء في جواب أي شيء ىو في جوىره كالناطؽ : الفصل
 . ٙٗٔتعريفات / والحساس

تطمؽ غالبًا عمى األمر المتعقؿ مثؿ المتعقؿ مف اإلنساف وىو الحيواف : اىياتالم
واألمر المتعقؿ مف حيث انو مقوؿ  ،الناطؽ مع قطع النظر عمى الوجود الخارجي

 . ٔٚٔ: تعريفات/ في جواب ما ىو يسمى ماىية
موضع أي محؿ يقوـ بو كالموف إلى  الموجود الذي يحتاج في وجوده: العرض
 . ٜٕٔ: تعريفات/ جسـ يحمو ويقـو ىو بوإلى  ج في وجودهالمحتا

/ وقيؿ ىو األمر الموجود في الذىف ،ىو محؿ العرض المختص بو: الموضوع
 . ٕٕٔتعريفات 
 . ٕٛٔ: تعريفات/ ىو األمر في الذىف: المحمول

والخطابة قياس مركب  ،ىو القوؿ الذي يفيـ المخاطب بو شيئاً : الخطاب االقناعي
 . ٜٔ: تعريفات/ مقبولة أو مظنونة مف شخص معتقد فيو مف مقدمات

إلى  ىو الذي يكوف وجوده مف ذاتو وال يحتاج: والمعني واجب الوجود: الواجب
 . ٕٕٕ: تعريفات/ شيء أصالً 

 . ٕٙٓ: تعريفات/ ما يقتضي لذاتو أف ال يقتضي شيئًا مف الوجود والعدـ: الممكن
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 دـث التوحوـار مباحـإر: ث األولـادلبح

والباحثيف والمحققيف مف  ،شغمت األكابر واالصاغر ،قضية اإللو وتوحيده
لكي يقؼ أماـ  ،ركف متيفإلى  المجوءإلى  ذلؾ أف اإلنساف بحاجة ،الناس

وعمماء المسمميف خاضوا في مثؿ  ،ويحؿ الغاز الحياة ،ويعرؼ ما حولو ،المجيوؿ
لزاميا بعق ،ىذه المسائؿ يدة صحيحة مبرىف عمى إقامة لمبراىيف عمى النفس وا 

قامة الحجة والبرىاف عمى غير  ،عقاًل ونقالً  ،مدلؿ عمييا ،صحتيا حفاظًا عمى  ،ىـوا 
 .. ومحاولة تحصيف فكره في اعتقاد صحيح باإللو ،فكره وعقمو

ويعيش  ،وتيدأ النفس ،ليطمئف القمب ،وكذلؾ إيجاد األجوبة المقنعة
كشؼ إلى  وىو بحاجة ،ياتو ورزقواإلنساف وىو مرتبط بخالؽ قادر مريد ميسر لح

وقد  عالـ آخر؟إلى  وما ىو موقعو فيو؟ وما ىو مصيرُه بعد انتقالو ،لغز الكوف
 . جعمُت المبحث يقع في مطمبيف

 البحث عن وجود اإلله: ادلطلب األول

إلى  اشتغؿ الناس في معرفة اإللو وكيفية االستدالؿ عمى وجوده وذىبوا
ىؿ  ؟وما ىي الكيفيات التي ىو عمييا ؟ما شكمو ؟وما ىو ىذا اإلل ،مذاىب شتى

ذا كاف موجودًا فأيف ىو ؟ىو موجود أو معدـو  ،فشغؿ الناس أاليف والكيؼ ؟وا 
عممًا أنيـ متحققوف مف وجود قوة أوجدت ىذا العالـ إال فئة قميمة ممف ينفي وجود 

وتكمـ  ،ذا اإللولكنيـ اختمفوا في تحديد المعالـ التي يتعرفوف بيا عمى ى ،ىذا اإللو
 . واتصافا بالنقص والعيب ،الفالسفة وافترضوا افتراضات كميا رجمًا بالغيب

ألنيـ قد مّف اهلل عمييـ بالوحي الذي  ،وىنا أراد عمماء المسمميف بياف ذلؾ
ورسموا منيجًا كالميًا عقميًا معتمدًا عمى البراىيف  ،فتح ليـ آفاؽ معرفة الغيب

نتيجوا كذلؾ منيجًا أخر ىو دراسة النص مف الكتاب وا ،المثبتة لوجود اإللو
واخضعوا ما توصموا إليو مف البراىيف العقمية لمبراىيف النقمية خال المعتزلة  ،والسنة

ولذا خالفوا أىؿ  ،واوجدوا لذلؾ مسوغاً  ،وقدموه عمى النقؿ ،الذيف حكّموا العقؿ
قؿ والقبيح ما قبحو سنو الع"الحسف ما ح السنة والجماعة في مفاىيـ مثؿ قوليـ

" اما المحققوف مف عمماء األمة وىـ السواد األعظـ فقد اثبتوا "الحسف ما العقؿ
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حسنو الشرع والقبيح ما قبحو الشرع" فعمى رأي المعتزلة أف العقؿ لو استقاللية في 
نما قيده  ،إعماؿ الفكر أما الرأي اآلخر فال يعطي العقؿ البشري ىذا االنطالؽ وا 

مف خالؽ عظيـ يعصمو عف الخطأ والبد ىنا مف بياف  منزالً  وبوصفبالشرع 
 . فو منيجيف انتيجيما عمماء العقيدة المسمم

والقطعية حوؿ إثبات  ةتكمـ اإلماـ الرازي عف الدالئؿ اليقيني: المنيج العقميأ. 
وأورد كالمًا قالو  ،اإللو ليذا العالـ المحسوس واثبات كونو واجب الوجود لذاتو

ف البشر في بياف معاقد ضبط ىذه الدالئؿ الدقيقة والقطعية وجعمو العقالء م
إدراؾ ىذا اإللو وكيفية  عف ذكره عجز حواسنا وفطرنا وعقولنا طريقًا واحدًا بعد

وىو أف يحكـ عقمنا الصريح باف ىذه الموجودات التي : )قاؿ ،الوصوؿ إليو
أو في وجود  ،ىامحتاجة إما في وجود ،وعقولنا ،نحكـ بوجودىا بحسب حواسنا

وبيذا الطريؽ  ،وجود موحد غائب عف حواسنا وأوىامناإلى  صفة مف صفاتيا
 .(ٔ)(يتمكف العقؿ مف إثبات ذلؾ الموجود الغائب

ما الح ،منشأ الحاجة إما اإلمكاف): ثـ يقوؿ دوث أو مجموعيما فيذه أحواؿ وا 
 : وىي إما أف تعتبر في الذوات أو الصفات أو مجموعيما طرؽ ست ثالث

 إمكاف الذوات .ٔ

 إمكاف الصفات .ٕ

 حدوث الذات .ٖ

 حدوث الصفات .ٗ

 مجموعيما اإلمكاف والحدوث في الذوات .٘

 مجموعيما اإلمكاف والحدوث في الصفات .ٙ

ىي التي يمكف االستدالؿ بيا عمى موجود واجب الوجود  ىذه الطرؽ الست عدّ و 
 . ذلؾ مقدمة لتماـ ماشرع بو مف الكالـ عدّ و  ،لذاتو

ب مقدمات ىذه الدالئؿ عمى الوجو المشيور عند ثـ يتكمـ عف مرات
وكؿ موجود فإما أف تكوف حقيقتو ما منو  الحكماء فيقوؿ )الشؾ في وجوٍد موجود

                                                 

 ٔالكتب العممية ط ٔىػ ج ٙٓٙفخر الديف الرازي ت  ،المطالب العالية مف العمـ اإلليي( ٔ)
 ٖٖ: ٔ ـٜٜٜٔ-ىػ ٕٓٗٔ
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ما أف ال تكوف( ،مف قبوؿ العدـ وىذا  ،فإذا كانت صانعو فيو واجب الوجود (ٔ)وا 
ما أف ال تكوف صانعو مف قبوؿ العدـ فيو الممكف لذاتو ،مسمـ انو البد فثبت  ،(ٕ)وا 

ما  ،(ٖ)إما واجب الوجود لذاتو ،وثبت أف كؿ موجود ،مف االعتراؼ بوجود موجود وا 
واف كاف الثاني فنقوؿ الممكف  ،فإذا كاف األوؿ فيو المطموب ،ممكف الوجود لذاتو

األوؿ إلى  لذاتو عاد التقسيـ وذلؾ المرجح ممكفٌ  ،لذاتو ال يمكف وجوده إال بمرجح
ما ينتيي ،ىو باطؿ عقالً فكاف التسمسؿ والدور و  موجود واجب الوجود لذاتو إلى  وا 

 . وىو ما أردنا البرىنة عميو
وواجب الوجود مف خالؿ ىذه البرىنة ىو اهلل تعالى والممكف ىو ماسواه 

 : وىذا الدليؿ كما ذكر الرازي مبني عمى مقدمات
 . بمرجحإلى  أف الممكف ال يترجح احد طرفيف .ٔ

 ؟وفي حاؿ البقاء ،حاصمة في حاؿ الحدوثبياف أف الحاجة موصولة و  .ٕ

 . وجوب وجود المرجح .ٖ

 . وجوب وجوده حاؿ حصوؿ األثر .ٗ

 . أف الدور باطؿ عقالً  .٘

 . أف التسمسؿ باطؿ عقالً  .ٙ

وعمى ىذه المقدمات يحصؿ الجـز بأنو ال بد مف االعتراؼ بوجود واجب 
 . الوجود لذاتو

                                                 

صوؿ الديف اإلماـ وأبكار األفكار في أ ،ٖ٘/ٔينظر المطالب العالية مف العمـ اإلليي: ( ٔ)
مطبعة دار الكتب والوثائؽ  ،تحقيؽ أ. د احمد محمد الميدي ٖٔٙسيؼ الديف االمدي ت

 وما بعدىا.  ٖٕٚ/ٔ ٕـ طٕٗٓٓ -ىػ ٕٗٗٔالقومية القاىرة 
التعريفات  ،الممكف بالذات: ما يقتضي لذاتو أف ال يقتضي شيئًا مف الوجود والعدـ كالعالـ( ٕ)

-ىػٖٚ٘ٔمطبعة مصطفى ألبابي الحمبي وأوالده  ،لجرجانيعمي بف محمد أبو الحسف ا
 ٕٙٓ/ ـ ٖٜٛٔ

الواجب لذاتو: وىو الموجود الذي يمتنع عدمو امتناعًا ليس الوجود لو مف غيره بؿ نفس ( ٖ)
 ،واف كاف لغيره سمي واجبًا لغيره ،ذاتو فاف كاف وجوب الوجود لذاتو سمي واجبًا لذاتو

 ٕٕٕ/ التعريفات
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صؿ الميـ مف تحديد وقد برىف عمماء الكالـ وأطالوا الكالـ في ىذا المف
وذلؾ مبني عمى أف  ،العقيدة وىذه البراىيف صحيحة مف حيث المقدمات والنتائج

ووجود  ،وجود موجود واجب الوجود لذاتو ،الموجود ال يخرج عف ىذيف المعنييف
والثاني حصؿ بتأثير ىذا  ،فاألوؿ ىو واجد ىذا الوجود ،موجود ممكف لذاتو

 . اتوالمرجح الذي ىو واجب الوجود لذ
اعتمد أىؿ ىذا المنيج عمى ما نقؿ مف الكتاب والسنة فقد : المنيج النقمي .ب

اعتمد القراف الكريـ عمى أدلة ميمة إلثبات الخالؽ العظيـ مف أىميا ىو دليؿ 
فاعتمد  ،وىي كينونة بناء اإلنساف صافيًا مف كدورة األوىاـ واألفكار ،الفطرة

براز صفائيا واكتشاؼ أسرارىا القراف الكريـ في بناء ىذه الفطرة و  محاكاتيا وا 
 . ىذا الصفاء بعد أف كدرتو الحياةإلى  والوصوؿ

يرى انو اعتمد في دعوتو عمى أساس  ،فالمتأمؿ ألسموب القراف ومراميو
 ،فكؿ إنساف يكاد يكوف مفطورًا عمى االعتقاد بوجود الو خالؽ ليذا العالـ ،فطري

ف بطرقيـ عمى ذلؾ ميما ييكادوف ُمجمع فالناس ،ومدبر لو وقائـ عمى تسييره
يستوي ذلؾ الممعف في البداوة  ،واختمفوا في أوصافو ،اختمفوا في تسمية ىذا الخالؽ

لذا اعتمد القراف الكريـ عمى ألفطره الكامنة في النفس  ،والمغرؽ في الحضارة
 ،ويبعث فييا العاطفة الدينية ،وخاطب الناس بما يوقظ ىذه الفطرة ،اإلنسانية

فأوقعيا في  ،عف جادة الصواب ،ويصمح ما أفسدىا وانحرؼ بيا ،وينمييا ويقوييا
ظمـ اإلشراؾ باهلل تعالى في العبادة وانحراؼ في تصور الصفات الجميمة ليذا 

 . الخالؽ العظيـ
فخمؽ اإلنساف والحيواف  ،بيف القراف أف الذي خمؽ ىذا الكوف ىو اهلل

جد اليواء والماء والميؿ والنيار وجعؿ القمر فأو  ،واألكواف ثـ سير شؤوف الحياة
فأستعمؿ  ،وكيؼ الحياة بما يتالءـ ووجود اإلنساف ،فييف نورًا والشمس ضياءً 

القراف طريقة إقامة الحجة والبرىنة عمى وجود الخالؽ بتذكير اإلنساف بالنعـ التي 
 . (ٔ)ونأخذ جممة مف اآليات الدالة عمى ذلؾ ،انعـ اهلل عميو بيا

                                                 

مفسداتيا د. مصطفى الخف و د. محي الديف  ،حقائقيا ،دة اإلسالمية أركانياينظر العقي( ٔ)
 ـ وما بعدىا٘ـ:  ٕٗٓٓ-ىػٕ٘ٗٔ ٘دار الكمـ الطيب ط ،ديب مستو
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َوآَيٌة لَُّيُم األْرُض اْلَمْيَتُة َأْحَيْيَناَىا َوَأْخَرْجَنا ِمْنَيا َحبِّا َفِمْنُو َيْأُكُموَن )) تعالىقاؿ  .ٔ
ْرَنا ِفيَيا ِمْن اْلُعُيوِن }ٖٖ} { ٖٗ{ َوَجَعْمَنا ِفيَيا َجنَّاٍت ِمن نَِّخيٍل َوَأْعَناٍب َوَفجَّ

{ ُسْبَحاَن الَِّذي َخَمَق ٖ٘يِيْم َأَفال َيْشُكُروَن }ِلَيْأُكُموا ِمن َثَمرِِه َوَما َعِمَمْتُو َأْيدِ 
{ َوآَيٌة لَُّيْم ٖٙاألْزَواَج ُكمََّيا ِممَّا تُنِبُت األْرُض َوِمْن َأنُفِسِيْم َوِممَّا ال َيْعَمُموَن }

َتَقرٍّ لََّيا { َوالشَّْمُس َتْجِري ِلُمسْ ٖٚالمَّْيُل َنْسَمُخ ِمْنُو النََّياَر َفِإَذا ُىم مُّْظِمُموَن }
{ َواْلَقَمَر َقدَّْرَناُه َمَناِزَل َحتَّى َعاَد َكاْلُعْرُجوِن َٖٛذِلَك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِميِم }

{ ال الشَّْمُس َينَبِغي َلَيا َأن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َوال المَّْيُل َساِبُق النََّياِر ٜٖاْلَقِديِم }
 . (( سورة يس اآلية{َٓٗوُكلّّ ِفي َفَمٍك َيْسَبُحوَن }

الحياة والعناية  وكيؼ منحو ،خمؽ اهلل ليذا الكوفإلى  اآليات بكؿ فقراتيا تشير
النعـ يقؼ  والمتأمؿ ليذه اآليات وما فييا مف تعداد ،بالدرجة األولى باإلنساف

 . أماميا عاجزًا إال أف تقوؿ ال يمكف ليذا الوجود إال مف واجد موجود واجب الوجود
ِإنَّ ِفي َخْمِق السََّماَواِت َواأَلْرِض َواْخِتاَلِف المَّْيِل َوالنََّياِر َواْلُفْمِك لى ))قولو تعا .ٕ

الَِّتي َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِبَما َينَفُع النَّاَس َوَما َأنَزَل الّمُو ِمَن السََّماء ِمن مَّاء 
َياِح  َفَأْحَيا ِبِو األْرَض َبْعَد َمْوِتَيا َوَبثَّ ِفيَيا ِمن ُكلّْ  َدآبٍَّة َوَتْصِريِف الرّْ

ِر َبْيَن السََّماء َواأَلْرِض آلَياٍت لَّْقْوٍم َيْعِقُموَن } (( سورة {َٗٙٔوالسََّحاِب اْلُمَسخّْ
 . البقرة

يالحظ أف اآليات تتكمـ حوؿ صمة اإلنساف بيذا الكوف وحوادثو وما يقع تحت 
ظره إليو كؿ ذلؾ تستدعي بصره ثـ يثير كوامف التفكير لدى اإلنساف ويمفت ن

 . التسميـ بأف اهلل موجود وآياتو شاخصًة أماـ العيف ال تخفى عمى احد
{ ٕ٘{ َأنَّا َصَبْبَنا اْلَماء َصبِّا }َٕٗطَعاِمِو }إلى  َفْمَينُظِر األنَسانُ )قاؿ تعالى ) .ٖ

{ َٕٛوَقْضًبا } { َوِعَنًبإٚ{ َفَأنَبْتَنا ِفيَيا َحبِّا }ُٕٙثمَّ َشَقْقَنا األْرَض َشقِّا }
{ مَّتَاًعا لَُّكْم ٖٔ{ َوَفاِكَيًة َوَأبِّا }ٖٓ{ َوَحَداِئَق ُغْمًبا }َٜٕوَزْيُتوًنا َوَنْخاًل }

 . ٕٖ – ٕٗ(( عبس اآلية {َٕٖوالْنَعاِمُكْم }

ولمقراف أسموبو في طرح العقيدة واإليماف باهلل بصورة مبسطة خالية مف 
كما يتألؼ البرىاف المنطقي مف  ،حيث الظاىر وبرىاف القراف ال يتألؼ مف ،التعقيد

وال يتعرض أللفاظ الفمسفة مف جوىر وعرض وكيؼ ،مقدمة صغرى وكبرى ونتيجة
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وذلؾ الف  ،وال يثير المشاكؿ العقمية ويفصميا ويبني عمييا ،وكـ وما أشبو ذلؾ
لطبقٍة معينٍة مف الناس بؿ جاء ليخاطب جميع الناس وعمى  خطاب القراف لـ يأتِ 

 . (ٔ)ميع المستويات فخاطب الفطرة الف الناس متساووف مف ىذه الناحيةج
التي تريد مف اإلنساف أف كميا نا آيات القراف وجدنا أف اآليات أفمو استقر 

يؤمف تخاطبو بأسموب فريد مف نوعو في طرح القضايا الكبرى حوؿ حياة اإلنساف 
حدث لو عف الحياة بعد وربطو بالكوف ثـ إخباره عف أصمو وخمقتو األولى ثـ يت

وىؿ أف اإلنساف ينتيي مف ىذه الحياة  ،الموت ويطمئنو عمى مستقبمو كيؼ يكوف
 ؟أو ماذا ؟ويبقى ىكذا

تأكد عمى أف اإلنساف لـ يترؾ سدى واف  ،ىناؾ إجابات ظاىره وصريحة
 . ىدؼ أعمى وغاية أسمىإلى  الحكمة مف خمقو ووجوده في ىذا الكوف يرمي

أف اآليات القرآنية الذاكرة لحدوث الكوف إنما إلى  شارةوىنا البد مف اإل
يجاد  خير دليؿ ليعزز دليؿ اإلمكاف ودليؿ الحدوث الف اآليات التي فييا خمؽ وا 

ودليؿ اإلمكاف ىو مف األدلة  ،كميا تدؿ بمضمونيا عمى الحدوث واإلمكاف
يؿ الحدوث البرىانية المنطقية عمى وجود واجب الوجود سبحانو وتعالى كما أف دل

 : كذلؾ دليؿ منطقي بمقدماتو ونتائجو فدليؿ الحدوث يقوؿ
النتيجة العالـ البد لو مف محدث  ،العالـ حادث وكؿ حادث البد لو مف محدثو

 . يحدثو أي يرجح حدوثو عمى عدمو
 : ويمكف صياغة دليؿ حدوث العالـ بالدليميف اآلتييف

 . حادث العالـ متغير وكؿ متغير حادث فالعالـ: أوليما
 (ٔ)واإلعراض (ٕ)وكؿ مف الجواىر ،العالـ مكوف مف الجواىر واإلعراض: ثانييما
وبيذه الدقة واإلجماؿ تحرر البحث عف وجود اإللو وكيؼ  (ٕ)فالعالـ متغير ،متغير

 . عالجو العمماء مف الحكماء والفالسفة وعمماء الكالـ المسمميف
                                                 

وينظر منيج القراف في عرض العقيدة اإلسالمية  ،وما بعدىا ٜٙينظر العقيدة اإلسالمية/( ٔ)
 . ٘٘/ ـٖٜٜٔ-ىػٗٔٗٔ: ٖجمعو أميف دار الدعوة ط 

وىو منحصر في خمسة.  ،إذا وجدت في األعياف كانت ال في موضوع الجوىر: ماىية( ٕ)
فاألوؿ إما أف  ،ألنو إما أف يكوف مجردًا أو غير مجرد ،ىيولي وصورة وجسـ ونفس وعقؿ

مف الترديد وىو أف يكوف  ،والثاني النفس ،يتعمؽ بالبدف تعمؽ التدبير والتصرؼ أو ال يتعمؽ
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 : دلول العناوة واالخرتاع

ية التي أشار إلييا ابف رشد وجعميا مف أىـ األدلة عمى مف األدلة القرآن
 : وجود الخالؽ وقد اكتشفيا مف خالؿ دراسة القراف الكريـ فوجد
فإذا قيؿ فإذا تبيف أف )بعد دراستو لما تقدـ بو عمماء الكالـ مف كؿ المذاىب قاؿ )

 ىذه الطرؽ كميا ليست واحدة وىي الشرعية التي دعا الشرع منيا الناس عمى
ما ىي الطريقة الشرعية التي  ،اإلقرار بوجود الباري سبحانوإلى  اختالؼ فطرىـ

 . ((؟نبو الكتاب العزيز عمييا واعتمدىا الصحابة رضواف اهلل عمييـ
 : ثـ نجده يستقرأ الكتاب العزيز ويتوصؿ إال أف ىناؾ طريقيف وبرىانيف

ميع الموجودات ىي ىو االعتناء باإلنساف وىي طريقة العناية فخمؽ ج: حدىماأ
 (. دليؿ العناية)مف بابيا وسمى ىذا 

مثؿ اختراع الحياة في  ،ما يظير مف اختراع جواىر األشياء الموجودات: وثانييما
 (. دليؿ االختراع)واالدراكات الحسية والعقؿ وسماىا  ،الجماد

                                                                                                                       

األوؿ  ،والثاني إما حاُؿ أو محؿ ،واألوؿ الجسـ ،وف مركبا أو الغير مجرد إما أف يك
الصورة والثاني الييولي وتسمى ىذه الحقيقة الجوىرية في اصطالح "أىؿ اهلل " بالنفس 

وما يتعيف منيا وصار موجودًا مف الموجودات بالكممات  ،الرحماني أو الييولي الكمية
ْلَبْحُر ِمَداًدا لَِّكِمَماِت َربِّي َلَنِفَد اْلَبْحُر َقْبَؿ َأف َتنَفَد َكِمَماُت ُقؿ لَّْو َكاَف اقاؿ تعالى )) ،اإلليية

بسيط روحاني إلى  واعمـ أف الجوىر ينقسـ ،((الكيؼ{َٜٓٔربِّي َوَلْو ِجْئَنا ِبِمْثِمِو َمَدًدا }
لى بسيط جسماني كالعناصر ،كالعقوؿ والنفوس المجردة لى مركب في العقؿ دوف  ،وا  وا 

لى مركب منيما كالمولودات ال خارج كالماىيات الجوىرية المركبة مف الجنس والفصؿ وا 
مطبعة مصطفى ألبابي الحمبي  ،الثالث. التعريفات: عمي بف محمد أبو الحسف الجرجاني

 . ٚٚ/ ـ ٖٜٛٔ-ىػٖٚ٘ٔوأوالده 
ميؿ العرض: ما يعرض في الجوىر مثؿ األلواف والطعـو والذوؽ والممس وغيرىا ما يست( ٔ)

 . ٖٔ/ التعريفات ،بقأوه بعد وجوده
ىػ وىي  ٜ٘ٓت  كماؿ الديف محمد بف محمد بف أبي بكر بف الشريؼ ،ينظر المسامرة( ٕ)

 ،ىػ ٔٙٛشرح عمى المسايرة في العقائد النجية في اآلخرة لكماؿ الديف بف اليماـ الجنغي ت
ي د. رشدي وأصوؿ الديف اإلسالم ٜٕ/ ـ ٕٕٓٓ-ىػٖٕٗٔ ٔدار الكتب العممية ط 

ـ ط  ٜٜٓٔ-ىػٔٔٗٔجامعة بغداد كمية العمـو اإلسالمية  ،عمياف و د. قحطاف الدوري
ٗ/ٚٗ 
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 :عمى أصميف (دليؿ العناية)الطريقة األولى  ىوقد بن
 . موجودات التي في عالمنا موافقة لوجود اإلنسافإف جميع ال: األصل األول
إذ  ،أف ىذه الموافقة ىي ضرورية مف قبؿ فاعؿ قاصد لذلؾ مريد: األصل الثاني

 . ليس يمكف أف تكوف ىذه الموافقة باالتفاؽ
فيو  ،ثـ برىف عمى ىذيف األصميف فقاؿ فأما كونيا موافقة لوجود اإلنساف

وموافقة  ،واألرض ،وكذلؾ الفصوؿ األربعة ،لقمروالشمس وا ،موافقة الميؿ والنيار
والنبات والجماد واألمطار واألنيار والبحار بالجممة  ،كثير مف وجود الحيواف

 ،وأعضاء الحيواف ،في أعضاء البدف وتظير العناية كذلؾ ،األرض والماء والنار
 . يؿوموافقة لحياة اإلنساف فإنيا مشمولة بيذا الدل ،وجميع األجناس الموجودة

 ،والسماوات ،والنبات ،وأما داللة االختراع فيدخؿ فييا وجود الحيواف كمو
 :وكذا يبنى ىذا الدليؿ عمى أصميف

ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن المَِّو َلن قاؿ تعالى )) ،إف الموجودات مخترعة: حدىماأ
 . ٖٚ( سورة الحج /(َيْخُمُقوا ُذَباًبا َوَلِو اْجَتَمُعوا َلوُ 

ف أف لمموجودات فاعاًل ف األصالافيصح ىذ ،عرِ فاف كؿ ُمّختَرع لو ُمخت: وثانييما
 .(ٔ)مخترعًا ليا

 : تطبوقات هلذون الدلولني يف القران الكروم

مثؿ قولو  ،تصنيؼ اآليات في ىذا الدليؿإلى  يذىب ابف رشد: داللة العناية .ٔ
{ َوَخَمْقَناُكْم َأْزَواًجا َٚباَل َأْوتَاًدا }{ َواْلجِ ٙأََلْم َنْجَعِل األْرَض ِمَياًدا }تعالى ))

{ َوَجَعْمَنا النََّياَر َمَعاًشا ٓٔ{ َوَجَعْمَنا المَّْيَل ِلَباًسا }ٜ{ َوَجَعْمَنا َنْوَمُكْم ُسَباتًا }ٛ}
َن { َوَأنَزْلَنا مِ ٖٔ{ َوَجَعْمَنا ِسرَاًجا َوىَّاًجا }ٕٔ{ َوَبَنْيَنا َفْوَقُكْم َسْبًعا ِشَداًدا }ٔٔ}

اًجا } { َوَجنَّاٍت أَْلَفاًفا ٘ٔ{ ِلُنْخِرَج ِبِو َحبِّا َوَنَباتًا }ٗٔاْلُمْعِصرَاِت َماء َثجَّ
 . ( سورة النبأ({ٙٔ}

َتَباَرَك الَِّذي َجَعَل ِفي السََّماء ُبُروًجا َوَجَعَل ِفيَيا ِسرَاًجا َوَقَمرًا )): وقولو تعالى
 (( سورة الفرقاف{ٔٙمُِّنيرًا }

                                                 

محمد بف احمد بف رشد األندلسي ت / ينظر الكشؼ عف منياج األدلة في عقائد الممة (ٔ)
 ٔٙ/ٓٙ/ ٜٚٛٔ مكتبة التربية ،ىػ ٜ٘٘
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{ َأنَّا َصَبْبَنا اْلَماء َصبِّا َٕٗطَعاِمِو }إلى  َفْمَينُظِر األنَسانُ و تعالى ))ومثؿ قول
{ َوِعَنًبا َوَقْضًبا ٕٚ{ َفَأنَبْتَنا ِفيَيا َحبِّا }ٕٙ{ ُثمَّ َشَقْقَنا األْرَض َشقِّا }ٕ٘}
{ مَّتَاًعا ٖٔ{ َوَفاِكَيًة َوَأبِّا }ٖٓ{ َوَحَداِئَق ُغْمًبا }ٜٕ{ َوَزْيُتوًنا َوَنْخاًل }ٕٛ}

 . (( سورة عبس{ٕٖلَُّكْم َوالْنَعاِمُكْم }
وقد صنؼ اآليات الخاصة بالخمؽ واإليجاد عمى سبيؿ اإلبداع : دليؿ االختراع .ٕ

 . واالختراع
(( سورة {ٙ{ ُخِمَق ِمن مَّاء َداِفٍق }َ٘فْمَينُظِر األنَساُن ِممَّ ُخِمَق })): قاؿ تعالى

 . الطارؽ
يَُّيا النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل َفاْسَتِمُعوا َلُو ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن َيا أَ )): وقاؿ تعالى  

 . ٖٚ ( سورة الحج(ُدوِن المَِّو َلن َيْخُمُقوا ُذَباًبا َوَلِو اْجَتَمُعوا َلوُ 
ْيُت َوْجِيَي ِلمَِّذي َفَطَر السََّماَواِت )): وقاؿ تعالى حكاية سيدنا إبراىيـ ِإنّْي َوجَّ

 . ٜٚ( سورة األنعاـ (َض َواأَلرْ 
 -: ثـ جمع اآليات التي تدؿ عمى الدليميف أو تجمع بينيما

َيا َأيَُّيا النَّاُس اْعُبُدوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَمَقُكْم َوالَِّذيَن ِمن َقْبِمُكْم َلَعمَُّكْم )): قولو تعالى
َماء ِبَناء َوَأنَزَل ِمَن السََّماء { الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأَلْرَض ِفرَاشًا َوالسَّ َٕٔتتَُّقوَن }

َماء َفَأْخَرَج ِبِو ِمَن الثََّمرَاِت ِرْزقًا لَُّكْم َفاَل َتْجَعُموْا ِلّمِو َأنَدادًا َوَأنُتْم َتْعَمُموَن 
 . ( سورة البقرة({ٕٕ}

 : درادة النص على الدلولني

َخَمَقُكْم َوالَِّذيَن ِمن َقْبِمُكْم َلَعمَُّكْم َتتَُّقوَن َيا َأيَُّيا النَّاُس اْعُبُدوْا َربَُّكُم الَِّذي اآليات ))
{ الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأَلْرَض ِفرَاشًا َوالسََّماء ِبَناء َوَأنَزَل ِمَن السََّماء َماء َفَأْخَرَج ٕٔ}

 . (({ُٕٕموَن }ِبِو ِمَن الثََّمرَاِت ِرْزقًا لَُّكْم َفاَل َتْجَعُموْا ِلّمِو َأنَدادًا َوَأنُتْم َتْعمَ 
 دليؿ اختراع

 . ((الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأَلْرَض ِفرَاشًا َوالسََّماء ِبَناءواآلية ))
 . دليؿ العناية
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 ٕٔٙ 

وىنا يذكر ابف رشد أف منيجو في استنباط ىذيف الدليميف مف الكتاب العزيز ىي 
طرة الفإلى  وأشار ،الطريؽ المستقيـ الذي جعمو فييا لفطرىـ لداللة ىذا المعنى

 . األولى المغروزة في طبائعيـ
وجعؿ ىذيف الدليميف منحصرة فييا معنى الداللة عمى وجود الصانع وىي دليؿ 

 . (ٔ)العناية ودليؿ االختراع
 البحث عن وحدانوة اإلله: ادلطلب الثاني

وأقواـ متفاوتة وقد  يختمؼ تصور اإلنساف عف اإللو في عصور مختمفة
موجود وعبروا عنو بتعابير شتى وتصوروا وجوده ورد إجماعيا عمى انو خالؽ ل

وىذا ما يسميو  ،عمى مناحي كثيرة لكنيـ وقعوا في الشرؾ وىو عدـ إفراده بالعبادة
( بوحدة الربوبية باعتبار أف العالـ مطبؽ عمى أف ٕٛٚ)ت (ٕ)احمد بف تيميو

ف اختمفوا في المسمى  . الخالؽ ىو اهلل تبارؾ وتعالى وا 
أي جعموا هلل شريكًا في  ،كثير مف الناس في الشرؾومف ىنا فقد وقع 

فمنيـ مف يرى تعدد اإللو  ،وىذه العجالو ال تسمح بذكر األقواـ وما يعبدوف ،عبادتو
ومنيـ مف يتصوره في شمس أو قمر أو كوكب وىذا  ،كما عند العرب قبؿ اإلسالـ

د النار ومنيـ مف عب ،ما يظير مف األقواـ السالفة كالبابمييف واألشورييف
ومنيـ مف عبد البقر والى يومنا ىذا كاليندوس والسيخ وغيرىـ مف  ،كالمجوس

ومنيـ مف يرى أف اهلل حؿ في جسد إنساف كما يعتقده بعض الييود  ،أرباب األدياف
وبالمحصمة فأف قضية اإللو الواحد توارد عمى القوؿ بيا جممة العقالء  ،والنصارى

وانبرى عمماء  ،هعبادة اهلل وحدإلى  ف دعوة الناسمف البشر وما جاء بو األنبياء م
واختمفوا في نسبة الصفات  ،اإلسالـ لتأسيس ىذا المعنى بما أوتوا مف عمـ ومعرفة

 ،ودخموا في خالفات لفظية أحيانًا ومعنوية أحيانًا أخرى ،إليو سبحانو وتعالى

                                                 

 ٗٙ ،ٖٙ/ انظر الكشؼ عف منياج األدلة( ٔ)
وع الفتاوى مجمد لتوحيد االلوىيو ومجمد لتوحيد الربوبية. ينظر مجموع فتاوى افرد في مجم( ٕ)

إشراؼ الرئاسة / جمع وترتيب عبد الرحمف بف محمد النجدي/ شيخ اإلسالـ بف تيميو
 . ٕح،ٔالعامة لشؤوف الحرميف ح
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 ٖٔٙ 

ي توحيد ت المذاىب واتسعت المشارب حتى في المذىب الواحد وكمو يصب فدفتعد
 : والبحث فيو يتناوؿ ،اإللو

 ،استدؿ العمماء في استنباط الدليؿ العقمي مف اآليات القرآنية: األدلة العقمية
 وتوصموا إلى
 ،)انو لو لـ يكف واحدًا لكاف متعدداً  وومنطوق: برىان التوارد والتمانع :الدليل األول

فأما أف يتفقا أو  ،رولو كاف ىناؾ إلياف أو أكث ،باف يكوف ىناؾ إلياف فأكثر
 :يختمفا

 . فاف اتفقا عمى إيجاد شيء مثالً 
ما أف  ،وعندئذ لـز اجتماع مؤثريف عمى اثر واحد وىو باطؿ ،فإما أف يوجداه معاً  وا 

باف يوجده احدىما ثـ يوجده اآلخر( وعندئذ لـز تحصيؿ الحاصؿ )يوجداه مرتيف 
ما أف يوجده احدىما دوف اآلخ ،وىو باطؿ بالبداىة وعندئذ كاف الموجد ىو  ،روا 
ما أف يوجد كؿ منيما بعض الشيء دوف بعض ،اإللو والثاني باطؿ  ،اآلخر ووا 

وعندئذ لـز عجزىما ألنو لما تعمقت قدرة احدىما بالبعض سد اآلخر طريؽ تعمؽ 
 ،فبطؿ ما أدى إليو ،وكؿ ذلؾ باطؿ ،وىذا عجز ،فال يقدر عمى مخالفتو ،قدرتو بو

لما فيو مف تورادىا عمى شيء  ،يف وىذا ىو برىاف التواردوىو وجود الييف متفق
 . واحد

 : وأراد اآلخر إعدامو ،باف أراد احدىما إيجاد العالـ ،فاف اختمفا
 . وىو باطؿ بداىةً  ،وعندئذ لـز اجتماع النقيضيف ،فأما أف ينفذ مرادىما معاً 

ما أف ينفذ مراد احدىما فقط دوف اآلخر  ،ـ ينفذ مرادهوعندئذ يمـز عجز مف ل ،وا 
 . المماثمة بينيا دالنعقا ،واآلخر مثمو

ولـز ارتفاع )زواؿ النقيضيف( وىو  ،لـز عجز كؿ منيما ،واف لـ ينفذ مراد احدىما
 . وىو وجود الييف مختمفيف وىذا البرىاف ىو برىاف التمانع ،ذلؾإلى  ما أدى، باطؿ

و مختمفيف وجب أف يكوف وبالمحصمة والنتيجة إذا بطؿ وجود الييف اثنيف متفقيف أ
 .(ٔ)اإللو واحداً 

                                                 

 ،ٛٙٔ /مفسداتيا ،حقائقيا ،أركانيا –والعقيدة اإلسالمية  ٖٙينظر شرح العقائد النسفية /( ٔ)
 .ٖ٘ٔوينظر أصوؿ الديف اإلسالمي 
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 ٔٙٗ 

قبؿ البدء ببرىنة الوحدانية بيذا الدليؿ ال بد : نفي الكموم الخمسة :الدليل الثاني
 . مف معرفة بعض المصطمحات التي نعتمد عمييا في فيـ ىذا الدليؿ

أجزائو ىو انو ال يصح فيو إلى  وتقسيـ الكؿ ،ىو ما تركب مف أجزاء: الكل .ٔ
خيط إلى  وذلؾ كتقسيـ الحصير ،قسـ عمى كؿ قسـ مف أقساموحمؿ الم

 ،والقش كذلؾ أيضاً  ،فالخيط ال يصمح أف يخبر عنو بأنو حصير ،وقش
  (ٔ).وما تركب منيما ىو الكؿ ،والقش جزء ،فالخيط جزء

جزيئات ىو يصح فيو إلى  وتقسيـ الكمي ،فيو ما تركب مف جزيئات: الكمي .ٕ
 ،وذلؾ باف يكوف الكمي موضوعاً  ،ف أقساموحمؿ المقسـ عمى كؿ قسـ م

 . والجزئي محموالً 
نساف : تقسيـ الحيواف إلى ،أنواعوإلى  تقسـ الجنس: والمثؿ في ذلؾ فرس وا 

والطائر  ،والفرس حيواف ،اإلنساف حيواف: فيذا يصح أف يقوؿ فيو ،وطائر
 (ٕ).حيواف

الف  ،ؿ أو منفصؿىو العرض الذي يقتضي االنقساـ لذاتو وىو إما متص: الكم .ٖ
أجزاءه إما أف تشترؾ في حدود يكوف كؿ منيا نياية جزء وبداية آخر وىو 

  (ٖ).المتصؿ أو ال وىو المنفصؿ
إذا عممنا مف ذلؾ فاف معنى الوحدانية هلل والبرىنة عمى ذلؾ انو سبحانو واحد في 

وال  ،تالف الكمي لو جزئيا ،ذاتو وواحد في صفاتو وواحد في أفعالو فيو ليس بكمي
وليس بجزئي الف ذلؾ يستدعي أف يكوف لو  ،كؿ الف الكؿ مركب مف أجزاء

وليس  ،وال بجزء الف ذلؾ يقتضي أال يكوف ىو اإللو ،شركاء في معنى الكمي
 . وكذا صفاتو وأفعالو ،سبحانو بكـ ال متصؿ وال منفصؿ

 : ينفي عنو الكمـو الخمسة التالية ةواتصافو سبحانو بالوحداني
وىو أف يكوف سبحانو مركبًا مف أجزاء وىذا ينفي أف  -: الكـ المتصؿ بالذات: أوالً 

 . يكوف كالً 
                                                 

 ،ٕمؤسسة الرسالة ط / ٜٗٓٔبي البقاء أيوب بف موسى الحسيف الكفوي ت ألالكميات ( ٔ)
 .ٓ٘ٚـ/ٜٜٛٔ-ىػ ٜٔٗٔ

 .ٓ٘ٚ/المصدر السابؽ (ٕ)
 .ٗٙٔ/ التعريفات( ٖ)
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 ٔٙ٘ 

وىذا ينفي أف  ،وىو أف يكوف ذات اإللو متعدد -: الكـ المنفصؿ عف الذات: ثانياً 
 . يكوف اإللو كمياً 

وذلؾ باف يكوف لو صفتاف مف نوع واحد  -: الكـ المتصؿ بالصفات: ثالثاً 
 . كقدرييف

وذلؾ كاف يكوف ألحد صفة مماثمو تمامًا  -: الكـ المنفصؿ عف الصفات: اً رابع
 . بصفتو سبحانو وتعالى

وذلؾ أف يكوف لغير اهلل فعؿ مثؿ فعمو  -: الكـ المنفصؿ باألفعاؿ: خامساً 
 . سبحانو

 . وىذه الكمـو الخمسة منفية بصفة الوحدانية
حانو وتعالى فعالف فيذا وذلؾ باف يكوف هلل سب ،وأما الكـ المتصؿ باألفعاؿ

 (ٔ).جائر
مف المالحظ عمى اآليات القرآنية إقامة الدليؿ بشكؿ يقنع المقابؿ : األدلة القرآنية

إلى  لكنو موجو ،ولو اطمؽ المتكمموف عمى البراىيف القرآنية بأنيا خطاب إقناعي
 فيو يخاطب الفطرة ،العقوؿ بطريقة تختمؼ عف قوؿ البشر مف الحكماء والفالسفة

ومف ىذا المنطمؽ المنيجي نالحظ أف منيج  ،ويحرؾ كوامنيا ،كما يخاطب العقؿ
 ،فقد أقاـ الدليؿ عمى المشركيف ،القراف لقي قبواًل واسعًا مف لدف أىؿ مكة والعرب

ومف خالؿ ىذا  ،فاستجابوا ليذا النداء الرباني بأسموب لـ يعيده العرب مف قبؿ
فكشؼ زيغيا  ،مى بطالف عقائد الشرؾأقاـ اهلل الحجة والبرىاف ع ،الخطاب
أبعاد  ووىكذا الخطاب القرآني ذ ،وفضح سذاجتيا وأقاـ الحجة عمى ذلؾ ،ووىميا

 . وىذا ما ال نعيده بكالـ الفالسفة والحكماء ،فكرية وعقمية وحسية وفطرية ووجدانية
 :إثبات الوحدانوة هلل يف الطروق ادلباذر

َلُيُكْم ِإَلٌو وَ )) قاؿ تعالى .ٔ (( سورة {ٖٙٔاِحٌد الَّ ِإَلَو ِإالَّ ُىَو الرَّْحَمُن الرَِّحيُم }َواِ 
 . البقرة

                                                 

بة محمد بف احمد بف عرفو الدسوقي/المكت/ ُأنظر حاشية الدسوقي عمى شرح اـ البراىيف( ٔ)
 ،وما بعدىا ٖٖٔ/ وأصوؿ الديف اإلسالمي ،ٓٗٔـ /ٖٕٓٓ -ىػٕٗٗٔ ،ٔالعصرية ط

 ٙٙٔ/ مفسداتيا ،حقائقيا ،والعقيدة اإلسالمية أركانيا
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( سورة (الّمُو اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم اَل تَْأُخُذُه ِسَنٌة َواَل َنْومٌ قاؿ تعالى )) .ٕ
 . ٕ٘٘البقرة/ 

و وأسمائو ىاتاف اآليتاف في تقرير وحدانية اهلل سبحانو وتعالى مع ذكر صفات
 . الستحضار الذىف لتقبؿ عقيدة التوحيد

 :إثبات الوحدانوة ونفي التعدد يف اإلله

 . ٕٕسورة األنبياء/ ((َلْو َكاَن ِفيِيَما آِلَيٌة ِإال المَُّو َلَفَسَدتَا)) قاؿ تعالى .ٔ
ِذي اْلَعْرِش إلى  ُقل لَّْو َكاَن َمَعُو آِلَيٌة َكَما َيُقوُلوَن ِإًذا الَّْبَتَغْواْ قاؿ تعالى )) .ٕ

 . ( سورة اإلسراء({ٖٗ{ ُسْبَحاَنُو َوَتَعاَلى َعمَّا َيُقوُلوَن ُعُموِّا َكِبيرًا }َٕٗسِبياًل }
َما اتََّخَذ المَُّو ِمن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُو ِمْن ِإَلٍو ِإًذا لََّذَىَب ُكلُّ ِإَلٍو ِبَما قاؿ تعالى )) .ٖ

( سورة ({ٍٜٔض ُسْبَحاَن المَِّو َعمَّا َيِصُفوَن }َخَمَق َوَلَعال َبْعُضُيْم َعَمى َبعْ 
 . المؤمنوف

يقوؿ ابف رشد في رده عمى مف استنبط دليؿ التمانع والتوارد مف اآلية الكريمة يقوؿ 
 : فيو
وأيضًا فاف  ،ومف نظر في تمؾ الصناعة أدنى نظر تبيف لو الفرؽ بيف الدليميف)

ما  ،العالـ أما ال موجودًا وال معدوماً  المحاؿ الذي أفضى أليو دليميـ ىو أف يكوف وا 
وأما أف يكوف اإللو عاجزًا مغموبًا وىذه مستحيالت  ،أف يكوف موجودًا ومعدوماً 

والمحاؿ الذي أفضى إليو دليؿ الكتاب ليس  ،دائمة االستحالة أكثر مف واحد
نما عمقت االستحالة فيو في وقت مخصوص ،مستحياًل عمى الدواـ وىو أف  ،وا 

 . العالـ فاسدًا في وقت الوجوديوجد 
ثـ استثنى انو غير فاسد فواجب  ،لو وجد العالـ فاسدًا في اآلف: ثـ يعقب ويقوؿ

فقد تبيف مف ىذا القوؿ الطرؽ )ثـ يعقب ويقوؿ  ،أف ال يكوف ىنالؾ إال الو واحد
التي دعا الشرع مف قبميا الناس إال اإلقرار بوجود الباري سبحانو ونفي اإللوىية 

 (وىما المعنياف المذاف تتضمنيما كممة التوحيد اعني "ال الو إال اهلل " ،ف سواهعم
فمف نظر بيذه الكممة وصدؽ بيذيف المعنييف المذيف تضمنتيما بيذه )ثـ يقوؿ 

ومف لـ  ،فيو المسمـ الحقيقي الذي يعتقد العقيدة اإلسالمية ،الطرؽ التي وصفنا
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ف صدؽ بيذه الكممات فيو مسمـ مع المسمـ وا ،تكف عقيدتو مبنيًة عمى ىذه األدلة
 (ٔ)(.الحقيقي باشتراؾ االسـ

وىذا الذي ذىب إليو ابف رشد في ىذه السطور يؤكد أف القراف فيو مف األدلة عمى 
ثـ يحدد مف ىو المسمـ  ،وحدانية اهلل ما يسكت الخصـ ويقنع المقابؿ باإلسالـ

 . الحقيقي ومف ىو المزيؼ
 : ي اجلزء عنه دبحانه وتعاىلإثبات الوحدانوة يف نف

َيا َأْىَل اْلِكتَاِب اَل َتْغُموْا ِفي ِديِنُكْم َواَل َتُقوُلوْا َعَمى الّمِو ِإالَّ اْلَحقّْ )) قاؿ تعالى .ٔ
ْنُو إلى  ِإنََّما اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل الّمِو َوَكِمَمُتُو أَْلَقاَىا َمْرَيَم َوُروٌح مّْ

ِبالّمِو َوُرُسِمِو َواَل َتُقوُلوْا َثاَلَثٌة انَتُيوْا َخْيرًا لَُّكْم ِإنََّما الّمُو ِإَلـٌو َواِحٌد  َفآِمُنواْ 
ُسْبَحاَنُو َأن َيُكوَن َلُو َوَلٌد لَُّو َما ِفي السََّماَوات َوَما ِفي اأَلْرِض َوَكَفى ِبالّمِو 

 . ( سورة النساء({َٔٚٔوِكياًل }

 (ٕ)(.روح القدس ،االبف ،األب)أو  (مريـ ،المسيح ،هللا)والمقصود بالثالثة 
 . ( سورة الجف({َٖوَأنَُّو َتَعاَلى َجدُّ َربَّْنا َما اتََّخَذ َصاِحَبًة َوال َوَلًدا })قولو تعالى ) .ٕ

 . اإلشارة في ىذه اآلية انو لـ يتخذ صاحبًة وال ولداً 

 . ٔٓٔ( سورة األنعاـ آية (لَُّو َصاِحَبةٌ  َأنَّى َيُكوُن َلُو َوَلٌد َوَلْم َتُكن)قولو تعالى ) .ٖ

ُقْل )قاؿ تعالى ) ،وقد جمعت سورة اإلخالص ىذه المعاني في إثبات الوحدانية .ٗ
َمُد }ُٔىَو المَُّو َأَحٌد } { َوَلْم َيُكن لَُّو ُكُفًوا َأَحٌد ٖ{ َلْم َيِمْد َوَلْم ُيوَلْد }ٕ{ المَُّو الصَّ

{ٗ})) . 

ألحد مف النعوت المتوغمة في السمب تعقيبًا عمى قاؿ صاحب نظـ الدرر )إف ا
ولما تعمـ بياف ىويتو سبحانو عمى ىذا الوجو انيار باالحدية المعممة  ،السورة

 (ٖ)(.بالتنزه عف النسمة والنظير
                                                 

 .ٜٙ/ انظر الكشؼ عف منياج األدلة في عقائد الممة (ٔ)
 -ىػ ٔٓٗٔدار القراف الكريـ  ٕط ،سير/محمد بف عمي الصابونياينظر صفوة التف( ٕ)

 . ٜٓٗ/ٔـ ٖٜٛٔ
دار  ٔط ٘ٛٛينظر نظـ الدرر/ برىاف الديف أبي الحسف إبراىيـ بف عمر البقاعي ت ( ٖ)

 . ٛٛ٘/ ٛ ـٜٜ٘ٔ -ىػ ٘ٔٗٔالكتب العممية 
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  إرار مباحث ادلنطلقات ادلنهجوة: ادلبحث الثاني

 العقودة الصحوحةإىل  ادلوصلة

العمماء واختمفوا فيو في بعض ىذه أىـ المنطمقات المنيجية ما قرره 
الموصالت وقبوليا وردىا حسب المعطيات العممية والمنيجية سواء كاف ىذا الرد 

والمعترض يطمب الحقيقة أحيانًا ويردىا لمأرب  ،مف جية أو مف قرينٍة أو تفسير
وقد قرر العمماء بالغالب عمؿ ىذه  ،إما لنصرة المذىب أو الرأي أحيانًا أخرى

 . واف وجدوا اعتراضًا أجابوا عنو بالطرؽ العقمية ،وفاعميتيا الوسائؿ
"أسباب العمـ لمخمؽ ثالثة الحواس السميمة : ففي العقيدة النسفية قاؿ

وقاؿ السعد في شرحو لمعقيدة "أف ىذه األسباب حصرت  ،والخبر الصادؽ والعقؿ"
ادؽ ووجو الضبط أف السبب إف كاف مف خارج فالخبر الص ،بحكـ االستقراء

ال  ،(خارج الذىف)ويقصد بالخارج  و إال فاف كاف الو غير المدرؾ فالحواس وا 
 . فالعقؿ

يجاده أجيب بأف السبب ،وربما اعترض احدىـ فقاؿ إف العمـ بخمؽ اهلل وا 
نما الحواس واإلخبار آالت ،الظاىري كالنار لإلحراؽ ىو العقؿ ال غيره وطرؽ  وا 

بأف يخمؽ اهلل تعالى فينا العمـ معو  ،لجممةوالسبب المفضي إليو في ا ،في اإلدراؾ
ثـ  ،ليشمؿ المدرؾ كالعقؿ واآللة كالحس والطريؽ كالخبر ،بطريؽ جري العادة

ذكر السعُد في شرحو اعتراض عمى النفسي أف أسباب العمـ ال تنحصر في ىذه 
بمعنى  ،ونظر العقؿ ،كالوجداف والحدس والتجربة ،الثالثة بؿ ىناؾ أسباب أخرى

واإلعراض عف تدقيقات الفالسفة فأنيـ  ،ب المبادئ والمقدمات عمى المقاصدترتي
التي  ،لما وجدوا بعض االدراكات كانت حاصمة عقيب استعماؿ الحواس الظاىرة

 ،جعموا الحواس احد األسباب ،الشؾ فييا سواء كانت مف ذوي العقوؿ أو غيرىـ
 ،الصادؽ جعموه سببًا آخر ولما كاف معظـ المعمومات الدينية مستفادًا مف الخبر

 ،ولما لـ يثبت عندىـ الحواس الباطنة المسماة بالحدس المشترؾ والوىـ وغير ذلؾ
ولـ يتعمؽ ليـ غرٌض بتفاصيؿ الحدسيات والتجريبيات والبديييات والنظريات وكاف 

العمـ بمجرد التفات أو إلى  جعموه سببًا ثالثًا يفضي ،العقؿإلى  مرجع الكؿ
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أو ترتيب مقدمات فجعموا السبب في العمـ باف لنا  ،أو تجربة ،بانضماـ حدس
واف  ،واف نور القمر مستفاد مف الشمس ،واف الكؿ أعظـ مف الجزء ،جوعًا وعطشاً 

ف كاف في البعض باستعانة الحس ،العالـ حادث ىو العقؿ  (ٔ).وا 
 :وعمى ىذا كاف أسباب العمـ ثالثة

 راك احلقوقة عن رروقها احلواس السلومة ومهمة إد: ادلطلب األول

 : الحواس خمس وىي ؟فما ىي ىذه الحواس
 . ولكؿ مف ىذه الحواس حٌد وميمةٌ  ،السمع والبصر والشـ والذوؽ والممس

ىي قوة مودعة بالعصب المفروش في مقعر الصماخ تدرؾ بيا : السمع .ٔ
 . الصماخإلى  األصوات بطريؽ وصوؿ اليواء بكيفية الصوت

مودعو في العصبتيف المجوفتيف المتيف تتالقياف ثـ تفترقاف  وىي قوة: البصر .ٕ
يدرؾ بيا األضواء واأللواف واألشكاؿ والمقادير والحركات  ،العينيفإلى  فتأوياف

 . والحسف والقبح وغير ذلؾ
وىي قوة مودعو في الزائدتيف الناتئتيف مف مقدـ الدماغ الشبيييف بحممتا : الشم .ٖ

 بطريقة وصوؿ اليواء المتكيؼ بكيفية ذي الرائحة يدرؾ بيا الروائح ،الثدي
 . الخيشوـإلى 

في العصب المفروش عمى جـر المساف يدرؾ بيا  وىي قوة منبثةٌ : الذوق .ٗ
 . العصبإلى  الطعوـ ووصوليا

وىي قوة منبثة في جميع البدف يدرؾ بيا الحرارة والبرودة والرطوبة : الممس .٘
 . االتصاؿ بياواليبوسة ونحو ذلؾ عند التماس و 

في اعتبار الحواس ىي سبب ميـ مف أسباب العمـ " والصحيح ما : قاؿ البزدوي
واألفعاؿ التي ىي طرؽ  ،فعؿ يكوف طريؽ العمـ ،قالو عامة العقالء الف الحس

                                                 

وتبصره األدلة في أصوؿ الديف أبو المعيف ميموف بف  ،ٖٓينظر شرح العقائد النسفية: ( ٔ)
ي نشريات رئاسة الشؤوف تحقيؽ األستاذ الدكتور حسيف اتا ،ىػٛٓ٘محمد النسفي ت 

 . ٕ٘ - ٕٗ: ٔالدينية لمجميورية التركية ح
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العمـ وىي خمسٌة وىي السمع والبصر والذوؽ والشـ والممس " ثـ عقب بعد ذلؾ 
 (ٔ).وذلؾ عمـ يقع طروده ،بقولو

ى دراسة ىذه األسباب الثالث وجدت أف الذي يجعؿ الحواس طريقًا ولد
أما االشاعرة فقد جاءت  ،لممعرفة والعمـ ىـ أصحاب مذىب أبو منصور الماتريدي

 . موضوعات أسباب العمـ مندرجة في وجوب النظر والمعرفة دوف استقاللية
 عبؿ ىناؾ خدا ،العمـإلى  وىناؾ مف يعترض عمى أف الحواس ال توصؿ

 و وىـ يعتري كسب المعمومة عف طريقيا 
قحطاف الدوري في كتابيـ أصوؿ . رشدي عمياف و د. يقوؿ د: خداع الحواس

ألنيا تخدع صاحبيا في كثير  ،الديف اإلسالمي " ال يمكف االعتماد عمى الحواس
 : مثؿ ،فأوردوا أمثمو عمى ذلؾ مف األحياف "

وغيرىا  ،في الماء تبدوا لمناظر مكسورةالعصا المستقيمة المغمورة : البصر عانخدا
 . مف األمثمة

وكذا األصوات الشديدة  ،وىو عدـ سماء األذف لألصوات الخافتة: خداع السمع
 . واألجراـ السماوية في الثاني ،كصوت مشي النممة في األوؿ

ونقمت يدؾ  ،لو وضعت في ثالث أواني ماءًا حارًا ودافئًا وبارداً : وخداع الممس
 . الدافئ تجده باردًا وىكذاإلى  رمف الحا

  (ٕ).فال تعمؿ فييا الحاسة ،ىناؾ مواد عديمة الذوؽ: خداع الذوق
ذا سممنا فيذا ال يمنع  ،الف قدرات الحواس ليا محدودية ،وىذا الكالـ غير مسمـ وا 

 ،العالـ الخارجي وىذا أمر مسمـإلى  أف الحواس السميمة ليا دورىا كمنافذ لمعقؿ
 . فالعقؿ أسير الحواس كما حققو العمماء

َوالّمُو َأْخَرَجُكم مّْن ُبُطوِن ُأمََّياِتُكْم اَل َتْعَمُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم اْلسَّْمَع )): قاؿ تعالى
 . ( سورة النحؿ({َٛٚواأَلْبَصاَر َواأَلْفِئَدَة َلَعمَُّكْم َتْشُكُروَن }

                                                 

المكتبة األزىرية  ،تحقيؽ د. ىانز بيترلتس أصوؿ الديف لإلماـ أبي اليسر محمد البزدوي/( ٔ)
 . ٕٔلمتراث: 

 . ٛٓٔ –ٙٓٔأصوؿ الديف اإلسالمي: ( ٕ)
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نتفي عندما يكوف اإلنساف فاقدًا لعناصر ثالثة ي نالحظ اآلية تأكد عمى أف العمـ
 . السمع والبصر والعقؿ

ُكمََّما َنِضَجْت ُجُموُدُىْم َبدَّْلَناُىْم ُجُموًدا َغْيَرَىا ِلَيُذوُقوْا اْلَعَذاَب ِإنَّ الّمَو )): وقولو تعالى
ا مف حاسة الممس وغيرىإلى  وىو إشارة ،سورة النساء( ({َٙ٘كاَن َعِزيزًا َحِكيًما }

 . الحواس
وأكد الشيخ عبد الرحمف حبنكو أف الطريؽ المنطقي السميـ يرتكز عمى الحواس 

 : فبمجمؿ القوؿ
ساحة اإلدراؾ منا ويتكرر ذلؾ عدة مرات مع إلى  تنقؿ حواسنا صورة األشياء .ٔ

 . يقيننا بسالمة حواسنا

 خزائف العمـ الثابتإلى  ينتقؿ إدراكنا الحسي مف ساحة اإلدراؾ الظاىر .ٕ
 . والمعرفة المتمكنة

حتى يصبح قادرًا أف يحرؾ عواطفنا  ،ثـ يتغمغؿ ذلؾ العمـ في أعماؽ نفوسنا .ٖ
 . ويوجو سموكنا

 . وعند ذلؾ يكوف عقيدة راسخة .ٗ
والسماء مف  ،وبوجود األرض تحت أرجمنا ،اعتقدنا بوجود أنفسنا: ومثاؿ ذلؾ

والشمس  ،ار محرقوفاعتقادنا أف الن ،وبوجود أشياء كثيرة ال حصر ليا ،فوقنا
وىذا ما سماه الشيخ عبد الرحمف "المسمؾ المنطقي السميـ  ،غير ذلؾإلى  مضيئة

 (ٔ).المعتمد عمى شيادة الحس وبداىتو
وبالمحصمة إف الحواس السميمة ىي طريؽ ومنطمؽ إلدراؾ الحقائؽ 

حقائؽ ومعمومات تفيده في كؿ فكرة إلى  وتوصؿ اإلنساف ،العممية في حدود قدرتيا
فمو افترضنا أف إنسانًا ُخمؽ أعمى أبكـ أصـ ال  ،الوجودإلى  بؿ ىي مفتاح العقؿ

فجعؿ الحواس بابًا وسببًا لمعمـ والمعرفة مف  ،يمكف أف يدرؾ الحياة حولو
 . المسممات

 

                                                 

 -ىػ ٜٜٖٔ/ ٕـ طعبد الرحمف حسف حبنكو دار القم ،العقيدة اإلسالمية وأسسيا( ٔ)
 ٖٗـ؛ٜٜٚٔ
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 اخلرب الصادق: ادلطلب الثاني

فاف الخبر كالـ يكوف لنسبتو خارج  ،الخبر الصادؽ أي المطابؽ لمواقع
فالصدؽ والكذب عمى  ،وال تطابقو فيكوف كاذباً  ،مؾ النسبة فيكوف صادقاً تطابقو ت

ىذا مف أوصاؼ الخبر وقد يقاؿ بمعنى اإلخبار عف الشيء عمى ما ىو بو أي 
فمف  ،اإلعالـ بنسبة تامة تطابؽ الواقع أو ال تطابقو فيكوناف مف صفات المخبر

ضيا خبر الصادؽ يقع في بعض الكتب الخبر الصادؽ بالوصؼ وفي بع اىاىن
 (ٔ).باإلضافة

بعد ىذا التعريؼ لمعالمة السعد التفتازاني لمخبر الصادؽ البد مف معرفة 
 . أىمية وتأثير ىذا السبب في حصوؿ العمـ اليقيني

وىنا البد لنا مف وضع األطر المنيجية لمتحقيؽ مف الخبر الصادؽ لدى 
 . كد مف صدؽ الخبرلقد وضع عمماء اإلسالـ مناحي ثالثًا لمتأ ،المسمميف

وىو عمـ ييتـ بتمحيص الحديث الذي يرُد عف  ،دراسة مصطمح الحديث: أوليا
 . ()رسوؿ اهلل 

 . دراسة الرواة مف حيث الجرح والتعديؿ: الثاني
 . دراسة أحوُؿ الرجاؿ: الثالث

عمى وضع  ،وتمتقي ىذه االتجاىات الثالث في الدراسة لتمحيص الخبر الصادؽ
والفرؽ بيف الخبر الصحيح الذي  ،ضح فيو الخبر الصحيح مف غيرهميزاف دقيؽ يت
 . والخبر الذي يورث اليقيف ،يورث الظف

إلى  قاـ عمماء مصطمح الحديث بتقسيـ الخبر مف حيث الصحة وعدميا
 :أربعة أقساـ
وىو الخبر الذي يرويو العدؿ الضابط عف مثمو  ،الخبر الصحيح: القسم األول
 . األوؿ ليذا الخبر بشرط أال يكوف فيو شذوذ وال عموالمصدر إلى  حتى يصؿ

                                                 

ينظر عمـو الحديث البف الصالح اإلماـ أبي عمر عثماف بف عبد الرحمف الشيير  (ٔ)
و  ٓٔـ /ٜٔٛٔ-ىػٔٓٗٔتحقيؽ نور الديف عتر المكتبة العممية ،ٖٗٙبالشيرزوري ت 

جالؿ الديف عبد الرحمف السيوطي ت / في شرح تقريب النواوي تدريب الراويو  ،ٖٚو  ٖٙ
 . ٖ٘ٔ ،ٖٙ/ ـٜٜٚٔ -ىػ ٜٜٖٔ ،ار إحياء السنة النبويةد ٕط ٜٔٔ
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 ٔٚٗ 

 . ىو أف يخالؼ الثقة في الرواية مف ىو أوثؽ منو: وّعرفوا الشذوذ
فيي مرض خفي في السند ال يطمع عميو إال جيابذة الفحوؿ في عمـ : وأما العمة
 . الحديث

العدؿ  وىو الخبر الذي عرفت طرقو وصحت وتناقمو ،الخبر الحسف: القسم الثاني
 . إال أف رجالو لـ يشتيروا اشتيار رجاؿ الصحيح ،الضابط عف مثمو

وال  ،وىو الخبر الذي لـ يستجمع شروط الصحة ،الخبر الضعيؼ: القسم الثالث
 . باف فقد وصفًا أو أكثر مف أوصاؼ الحديث الصحيح أو الحسف ،شروط الحسف
ذبًا واختالفًا وىو ليس مصدره كإلى  وىو ما نسب ،الخبر الموضوع: القسم الرابع

 (ٔ).نوعًا مف أنواع الحديث كما قرره عمماء ىذا الشأف
وال في الضعيؼ إال  ،وعمى ما تقدـ ال يأخذ في الحديث الموضوع أصالً 

والذي يعنينا ىو ما يتعمؽ باالعتقاد  ،في فضائؿ األعماؿ عمى رأي بعض العمماء
 . الحديث الصحيحإلى  فال يمتفت إال

 : دق نوعانواخلرب الصا

ونقصد بو عموـ األخبار المتواردة وسمي بذلؾ لما  ،الخبر المتواتر: النوع األول
وىو الخبر الثابت عمى السنة قوـ ال  ،انو ال يقع دفعو بؿ عمى التعاقب والتوالي

يتصور تواطؤىـ أي ال يجوز العقؿ توافقيـ عمى الكذب ومصداقو وقوع العمـ مف 
جب لمعمـ الضروري كالعالـ بالمموؾ الخالية في غير شبية وىو بالضرورة مو 
 . األزمنة الماضية والبمداف النائية

 : خبر الرسوؿ المؤيد بالمعجزة: والنوع الثاني
 : خبر الرسوؿ عمى ناحيتيف

جزء عف ربو وىو تبميغ ما ُانزؿ إليو مف ربو مف أوامر ونواىي : الناحية األولى
وىذه ميمة الرسؿ جميعًا وحُد الرسوؿ ما ذكره  ،عبادة اهلل الواحدإلى  ودعوة الناس

الخمؽ إلى  "الرسوؿ إنساف بعثو اهلل تعالى: السعد التفتازاني في شرحو لمنسفية

                                                 

 ٖ٘ٔ ،ٖٙينظر المصدر السابؽ /( ٔ)
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" والمعنى فيو ىو (ٔ)لتبميغ األحكاـ وقد يشترط فيو الكتاب بخالؼ النبي فانو اعـ
 . أف النبي اعـ مف الرسوؿ وال عكس
زة التي ال تدع مجااَل لمتكذيب وعرفيا السعد ويؤيد صاحب دعوى النبوة بالمعج

 . "(ٕ)"أمٌر خارؽ لمعادة قصد بو إظيار صدؽ مف ادعى انو رسوؿ
أي العمـ  (العمـ االستداللي)والمستفاد مف ىذا أف خبر الرسوؿ عف ربو يوجب 

وبالنتيجة فيو الذي يمكف التوصؿ  ،أي بالنظر بالدليؿ ،الحاصؿ باالستدالؿ
 . العمـ بمطمب خبريإلى  بصحيح النظر فيو

 (ٖ).بأنو قوؿ مؤلؼ مف قضايا يستمـز لذاتو قواًل آخر(: )وعرفو السعد
 ،أف العمـ االستداللي يفيد الدليؿ عمى وجود الصانع ىو العالـَ إلى  وتوصؿ السعد

 . فوجب العمـُ  (ٗ)وكؿ حادث لو صانع ،وعمى المطموب الخبري العالـ حادث
المعجزة عمى يده تصديقًا لو في دعوى الرسالة كاف  فممقطعي باف مف اظير اهلل

ذا كاف صادقًا يقع العمـ بمضمونيا قطعاً  ،صادقًا فيما أتى بو مف األحكاـ  ،وا 
فألنو يتوقؼ عمى االستدالؿ واستحضار انو خبر مف ثبت رسالتو  اً وكونو استداللي

بر وينتج أف خ ،فكؿ خبر ىذا شأنو فيو صادؽ ومضمونو واقع ،بالمعجزات
 . الرسوؿ يضاىي العمـ الثابت بالضرورة في التيقيف والثبات

ىو ما روي عف الرسوؿ مف أحداث وأخبار وسنف وقد أوردنا سابقًا : الناحية الثانية
والتي تفيد العمـ اليقيني وأحيانًا العمـ  ،منيج المسمميف في تقصي الحقائؽ الثابتة

 . المبني عمى الظف الراجح
بر المتواتر يفيد العمـ اليقيني وىو احد أسبابو المعوؿ وبالمحصمة فاف الخ

عميو في اكتساب العمـ اليقيني الذي ال يزوؿ بتشكيؾ المشكؾ فيو عمـ بمعنى 
 (٘).االعتقاد المطابؽ الجاـز والثابت

                                                 

 . ٖٛ ،ٖ٘ ،ٖٗ ،ٖٖشرح العقيدة النسفية:  (ٔ)
 . ٖٛ ،ٖ٘ ،ٖٗ ،ٖٖينظر المصدر السابؽ:  (ٕ)
 . ٖٛ ،ٖ٘ ،ٖٗ ،ٖٖينظر المصدر السابؽ:  (ٖ)
 . ٖٛ ،ٖ٘ ،ٖٗ ،ٖٖينظر المصدر السابؽ:  (ٗ)
 . ٜٖالمصدر السابؽ: ينظر ( ٘)
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 ٔٚٙ 

 العقل وإذكالوة إدراك احلقائق: ادلطلب الثالث

المعنى بقوليـ غريزة ىو قوة لمنفس بيا تستعد لمعموـ واالدراكات وىو : تعريفو
وقيؿ ىو جوىر تدرؾ بو الغائبات  ،يتبعيا العمـ بالضروريات عند سالمة اآلالت

 (ٔ).بالوسائط والمحسوسات بالمشاىدة
وىنا يأتي سؤاؿ ىؿ يستقؿ العقؿ بادراؾ حقيقة األشياء كوجود اإللو مثاًل 

ىؿ أف بمعنى  ،أو ال بد لمشارع مف تدخؿ في ذلؾ ،أو حسف األفعاؿ وقبحيا
المعمومة المكتسبة مف العقؿ والعقؿ مف الحواس وما يحيط اإلنساف في الكوف وما 

آخر ال يستقؿ العقؿ عف إدراؾ المعموـ إال  أـ ىناؾ أمرٌ  ،يحصؿ مف استنتاجات
 ؟بو

استقاللية العقؿ واستدلوا عمى ذلؾ باألدلة العقمية إلى  وبذلؾ ذىب المعتزلة
ويبني عمى ذلؾ أف  ،سواء بمغ بالدعوة أـ لـ يبمغ واف التكميؼ إنما يتـ بالبموغ
وذكروا المقولة  ،حتى واف لـ يصؿ إليو مبمغ ،اإلنساف محاسٌب عمى كفره

 . "ف ما حسنو العقؿ والقبيح ما قبحو العقؿ"الحس: المشيورة
واما عند غيرىـ فاف العقؿ محكوـ بالشرع واف التكميؼ ال بد أف يكوف المكمؼ بالغًا 

وعمى ىذا يبنى حكـ أف مف لـ تبمغو الدعوة فيو غير محاسب  ،مماً عاقاًل مس
 . ويستدلوف بآيات مف كتاب اهلل

ومف ىنا جاء  وعندىـ المقولة " الحسف ما حسنو الشرع والقبيح ما قبحو الشرع "
 . اهلل سبحانو وتعالى مف حيث الحكـ والتكميؼإلى  عدـ استقاللية العقؿ بالتوصؿ

د بيف الراغب في المساندة المتبادلة بيف العقؿ والديف الحؽ فق: وىناؾ رأي ثالث
 : بمثاليف فقاؿ

فالعقؿ  ،والشرع ال يتبيف إال بالعقؿ ،اعمـ أف العقؿ ال ييتدي إال بالشرع)
ولف يثبت بناء ما لـ  ،يكف بناء لف يغني أساس ما لـ ،والشرع كالبناء ،كاألساس

ولف يغني البصر ما لـ يكف  ،الشعاعوأيضًا فالعقؿ كالبصر والشرع ك ،يكف أساس
 (ٕ).ولف يغني الشعاع ما لـ يكف بصر( ،شعاع مف خارج

                                                 

 . ٔٗينظر شرح العقيدة النسفية: ( ٔ)
تحصيؿ السعادتيف /اإلماـ أبو القاسـ الحسيف بف محمد الراغب  ،تفصيؿ النشأتيف( ٕ)

 . ٖٚ/ٖٜٛٔدار مكتبة الحياة  ،األصفياني



 م2009هـ/1430                    ( 53العدد ) –آداب الرافدون 

 ٔٚٚ 

وىذا ىو الوسط بيف األمريف فقد بيف الراغب التالـز بيف العقؿ والديف مف جيتيف 
 . وىذا ىو الحؽ مف وجية نظري

إلى  الوتأييد ذلؾ قوؿ الراغب "اعمـ أف العقؿ بنفسو قميؿ الَغناء ال يكاد يتوصؿ إ
وقوؿ  ،نحو أف يعمـ جممة حسف اعتقاد الحؽ ،معرفة كميات األشياء دوف جزئياتيا

ونحو ذلؾ مف  ،ومالزمة العفة ،وحسف استعماؿ العدالة ،وتعاطي الجميؿ ،الصدؽ
ويبيف مالذي  ،والشرُع يعرؼ كميات األشياء ،غير أف يعرؼ ذلؾ في شيٍء شيء

العقؿ مثاًل أف لحـ الخنزير والدـ والخمر  وال يعرفنا ،يجب أف يعتقد في شيٍء شيء
واف ال ينكح ذوات  ،وانو يجب أف يتحامى مف تناوؿ الطعاـ في وقت معموـ ،محـر

فالشرع نظاـ االعتقادات  ،معرفتو إال بالشرعإلى  وأشباه ذلؾ مما ال سبيؿ ،المحاـر
ف العقؿ  ،(ٔ)."الصحيحة واألفعاؿ المستقيمة والداؿ عمى مصالح الدنيا واآلخرة وا 

 . والشرع ال يمكف انفصاليما عف بعضيما
ولذا أكد القراف الكريـ عمى استعماؿ العقؿ في أبواب الديف واستقباؿ اإليماف 

لقد ": والدخوؿ فيو وذكر القاسمي في بحث المنيج العقمي في القراف الكريـ فقاؿ
الذيف  ،اء األمةواقتفى أثره في ذلؾ عمم ،ورفع قدره ،دافع القراف الكريـ عف العقؿ

ليتخذوا مف ذلؾ طريقًا لالستدالؿ  ،وعف قيمة ادراكاتو ثانياً  ،يدافعوف عف العقؿ أوالً 
 (ٕ)".بما فيو مف مبادئ وما ىو مركوز فيو مف بيانات وموازيف

وقيمة اإلدراؾ  ،عمماء األمة أف أي تشكيؾ في قيمة العقؿ يويرو : ثـ يعقب بقولو
ىو ذريعة لمتشكيؾ فيما قاـ عمى أساسيا مف  ،وموضوعية ىذا اإلدراؾ ،الحسي

 . استدالؿ يمس قضايا العقيدة في الصميـ
عند بعض  ،ولـ يعرؼ تاريخ الفكر اإلسالمي ما عرؼ في الفمسفة الغربية

نكار موضوعية االدراكات الحسية ،اتجاىاتيا مف الشؾ في المحسوسات  ،وا 
 (ٖ).الشؾ المطمؽإلى  واالنتياء

                                                 

 . ٗٚ/ ينظر المصدر السابؽ( ٔ)
 ،ٔدار النفائس ط ،ىػٕٖٖٔالشيخ محمد جماؿ الديف القاسمي ت / دالئؿ التوحيد( ٕ)

 . ٔٗٔـ/ٕٜٜٔ-
 . ٕٗٔ/ ينظر دالئؿ التوحيد( ٖ)
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 :لي فوما مل وتعرض له اخلرب الوقوينمسالك النظر العق

عند النظر في مسالؾ النظر العقمي نقؼ أماـ مسمكيف كما قرره فالسفة 
 : المسمميف

وىي كوف الشيء بحالة يمـز مف العمـ بو العمـ : داللة االلتزاـ: المسمك األول
أو ىي أف يطرد  ،(ٔ)والثاني ىو المدلوؿ ،بشيء آخر والشيء األوؿ ىو الداؿ

 . ط بيف شيئيف بحيث عندما تتصور احدىما تتصور اآلخرتراب
فاف رأيت  ،تشاىدىا أمامؾ انؾ تتأمؿ ظاىرًة ما ،وسبيؿ االستفادة مف ىذا البرىاف

كاف مف الطبيعي في  ،عف طريؽ االستقراء أف تمؾ الظاىرة تستمـز حقيقة معينة
شاىد مقاعد فانؾ لو ت ،ميزاف العقؿ أف تؤمف بيا ولو لـ تجدىا ماثمة أمامؾ

 ،ال بد أف تعمـ أف ىناؾ صافًا وضعيا عمى ىذا الشكؿ ،مصفوفة عمى شكؿ ما
ولذا  ،إال أف داللة االلتزاـ ال تفيد اليقيف دائماً  ،ولو انؾ لـ تبصر اليد التي صفتيا

 : أقساـإلى  قسميا العمماء
تصور  وتعريفيا وىو ما يمـز فيو مف: الالـز البيف بالمعنى األخص: القسم األول

فانو يمـز وجود  ،المفظ المنبعث في الظالـ: والجـز بو ومثالو ،الممزـو تصور الالـز
بوجود  ؿ الفعؿ يتصور الكائف الحي موجوداً فاف قوة المزوـ بينيما تجع ،كائف حي

 (ٕ).التفكير في الرابطة بينياإلى  دوف الحاجة ،سماع المفظ
والالـز  وىو ما يمـز فيو تصور الممزوـ :الالـز البيف بالمعنى األعـ: القسم الثاني

فانو يحكـ  ،الحكـ بالمزـو وذلؾ كداللو اإلنساف عمى قابميتو لمعمـ وصنعة الكتابة
 . وصفة الكتابة بالمزـو مف بعد تصور الممزوـ وىو اإلنساف والالـز وىي العمـ

ر وىو ما ال يكفي فيو تصور الممزوـ وتصو : الالـز غير البيف: القسم الثالث
بؿ ال بد فيو مف دليؿ آخر عمى ىذا الترابط باف زوايا  ،الالـز لمحكـ بالممزوـ
ما لـ يطمع  ،فاف العقؿ ال يجـز بتمؾ المالزمة لكؿ مثمث ،المثمث تساوي قائمتيف

 . عمى برىاف آخر مثبت لو

                                                 

 . ٖٜالتعريفات: ( ٔ)
 وما بعدىا.  ٕٙ/ مبطالتيا ،حقائقيا ،ينظر العقيدة اإلسالمية أركانيا( ٕ)
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ويميو القسـ الثاني حتى أف  ،وأقوى األقساـ في الداللة وقوة البرىاف ىو القسـ األوؿ
 . عض العمماء ال يعتبرونو برىانًا مستقالً ب

 : القواس ادلنطقي

إذا قدرتو  ،عبارة عف التقدير يقاؿ قست النعؿ بالنعؿ: المعنى المغوي لمقياس
وفي الشريعة عبارة عف المعنى  ،نظيرهإلى  وىو عبارة عف رد الشيء ،وسويتو

 (ٔ).غيرهإلى  المستنبط مف النص لتحديد الحكـ مف المنصوص عميو
قوؿ مؤلؼ مف قضايا إذا سممت لـز عنيا لذاتيا قوؿ آخر : والقياس المنطقي
فانو قوؿ مركب مف قضيتيف إذا سممنا لـز  ،وكؿ متغير حادث ،كقولنا العالـ متغير

 (ٕ).عنيما لذاتيا العالـ حادث ىذا عند المنطقيف
 . وال يكوف ىذا القياس مفيدًا لميقيف إال إذا كانت مقدماتو يقينية

 : اليقينيات التي تتألؼ مف االقيسة عدليا العمماء أصواًل ستةو 
وىي القضايا التي يحكـ فييا العقؿ بمجرد تصور : األوليات: األصل األول

والكؿ اكبر مف الجزء فال  ،كالواحد نصؼ االثنيف ،الطرفيف وال يتوقؼ عمى واسطة
 . واسطةإلى  يحتاج في ىذيف الحكميف

وىي القضايا التي يحكـ بيا الحس : ت أو المحسوساتالمشاىدا: األصل الثاني
 . كقولنا النار محرقة

تكرار إلى  وىي التي يحتاج العقؿ في الجـز بيا: التجريبيات: األصل الثالث
 ،" وذلؾ كوف الخبز يشبعاطراد العادةويعبر عنيا " ،المشاىدة مرة بعد أخرى

 . أسفؿإلى  والحجر ييوي
ىي التي يحكـ فييا العقؿ بواسطة وال بمجرد تصور و : الحدسيات: األصل الرابع

فأف ىذا الحكـ بواسطة  ،كقولنا نور القمر مستفاد مف نور الشمس ،الطرفيف
 ،مشاىدة تشكيالتو المختمفة بحسب اختالؼ أوضاعو مف الشمس قربًا وبعداً 

  (ٖ).المطالبإلى  سرعة انتقاؿ الذىف مف المبادئ: والحدُس 
                                                 

 . ٜ٘ٔالتعريفات: ( ٔ)
 . ٜ٘ٔالتعريفات: ( ٕ)
وضوابط المعرفة عبد الرحمف  ،ٗٛمفسداتيا:  ،حقائقيا ،ينظر العقيدة اإلسالمية أركانيا( ٖ)

 . ٕٚٛـ /ٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔ ،ٚدار القمـ ط / حسف حبنكو
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 ٔٛٓ 

وىي التي يحكـ فييا العقؿ بواسطة السماع عف جمع : تراتالمتوا: األصل الخامس
دعا الناس  () مثؿ قولنا سيدنا محمد ،ال ُيِجوز العقؿ توافقيـ عمى الكذب ،كثير

 . وكوجود مكة وبغداد ،وظيرت المعجزة عمى يده ،لإليماف برسالتو
 ،وىي القضايا المجيولة المكتسبة مف المعمومات: النظريات: األصل السادس

 ،العقؿ بحدوث العالـ المكتسب مف قولنا العالـ متغير بطريؽ الكسب والنظر لحكـ
 (ٔ).وكؿ متغير حادث

دماج بعض  يافي بعض يابعد ذكر األصوؿ الستة مع زيادة عند بعض العمماء وا 
األخر فاف اليقينيات التي تتألؼ منيا االقيسة تدؿ عمى االستدالؿ العقمي وىي 

 . تمد عمييا المستدؿ لدى إقامة دليمومبادئ تتمثؿ بمقدمات يع
 العمماء تقسيـ العمـ انتيج :منيج المعرفة عند المسممين مقارنة بالمناىج األخرى

 : نوعيفمى ع
نظر واستدالؿ إلى  وىو ما ال يحتاج في تحصيمو: العمـ الضروري: النوع األوؿ

 . جزءواف الكؿ اكبر مف ال ،وتأمؿ وذلؾ كالعمـ باف الواحد نصؼ االثنيف
 :قسميفمى ع وقد قسـ العمماء العمـ الضروري

 . وجوع ،وعطش ،كعمـ اإلنساف ما يجد في نفسو مف الـ: عمـ بدييي .ٔ
 ،والسمع ،البصر وىو ما يدرؾ مف جية الحواس الخمس: العمـ الحسي .ٕ

 . والممس ،والشـ ،والذوؽ

 تحصيمو ويسمى العمـ االكتسابي وىو ما يحتاج في: العمـ النظري: النوع الثاني
 (ٕ).كالعمـ بحدوث العالـ ،كالعمـ باف زوايا المثمث تساوي قائمتيف ،نظر وتأمؿإلى 

 : خمسة أقساـإلى  وأما أحكاـ ما يحدث لإلنساف فقد قسمو العمماء
باف كاف لموجب مف حسف أو  ،وىو الحكـ الجاـز الذي ال يقبؿ تغيراً : العمـ: األول

  .عقؿ أو عادة ويكوف مطابقًا لمواقع
 . الظف وىو الحكـ غير الجاـز المرجح لمواقع عف دليؿ: الثاني
 . وىو ما تساوى فيو طرؼ اإلثبات وطرؼ النفي مف غير ترجيح: الشؾ: الثالث

                                                 

 . ٕٛٔ ،ٔٛٔينظر دالئؿ التوحيد: ( ٔ)
 . ٖٛٔينظر المصدر السابؽ: ( ٕ)
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 ٔٛٔ 

 . لمرجوحية المحكـو بو وىو يقابؿ الظف ،وىو الحكـ المرجوح: الوىـ: الرابع
انتفاء العمـ  فأما البسيط فيو ،بسيط ومركبإلى  وقد قسموه: الجيؿ: الخامس
 . وأما المركب فيو إدراؾ الشيء عمى خالؼ ما ىو بو في الواقع ،المقصود

فاالعتقاد الصحيح ما طابؽ الواقع  ،واعتقاد فاسد اعتقاد صحيحإلى  وقسموا العمـ
واالعتقاد الصحيح ىو المبني عمى دليؿ يفيد القطع  ،واالعتقاد الفاسد ما خالفو

ومف  ،المطموب في االعتقاد و ال يكتفي باألدلة الظنيةوىو  ،مرتبة العمـإلى  ترقى
 (ٔ).ىنا عممنا أف العمـ اليقيني ال يكوف إال مع دليؿ يفيد اليقيف

 :هج القرآني يف إعمال العقل يف جماله الصحوحنادل

وظائفو التي ىيأه إلى  مما ال شؾ فيو فقد وجو القراف الكريـ العقؿ اإلنساني
 :ثالث اهلل ليا وىي وظائؼ كبرى

 . الكشؼ عف السنف التي تسير بيا المخموقات .ٔ
دراؾ األسرار والحكـ والمقاصد التي  ،فيـ معاني النصوص الشرعية .ٕ وا 

 . تضمنتيا أحكاميا

مع إدراؾ الغاية  ،االعتبار مف الحكـ واألسرار الكامنة في الكوف والشرع .ٖ
وجود اإلنساف  والربط بيف ذلؾ كمو وبيف ،البعيدة لتمؾ الحكـ واألسرار الكامنة

 . في األرض وميمتو فييا

االنتفاع إلى  فيجمع ،وال يستكمؿ العقؿ وظائفو حتى يجمع ىذه المجاالت الثالث
وقد بينت آيات قرآنية كثيرة ضرورة  ،وأحكاـ الشرع واالعتبار بيا ،بمخموقات الكوف

 -: اجتماع ىذيف األمريف
َتْذُكُروا ِنْعَمَة َربُّْكْم ِإَذا اْسَتَوْيُتْم َعَمْيِو َوَتُقوُلوا  ِلَتْسَتُووا َعَمى ُظُيورِِه ُثمَّ )قاؿ تعالى )

َر َلَنا َىَذا َوَما ُكنَّا َلُو ُمْقِرِنيَن } نَّأُٖسْبحاَن الَِّذي َسخَّ َربَّْنا َلُمنَقِمُبوَن إلى  { َواِ 
 . ( سورة الزخرؼ({ٗٔ}

ٌة َجنَّتَاِن َعن َيِميٍن َوِشَماٍل ُكُموا ِمن َلَقْد َكاَن ِلَسَبٍإ ِفي َمْسَكِنِيْم آيَ )وقاؿ تعالى )
ْزِق َربُّْكْم َواْشُكُروا َلُو َبْمَدٌة َطيَّْبٌة َوَربّّ َغُفوٌر }  . ( سورة سبأ({٘ٔرّْ

                                                 

 وما بعدىا.  ٕٙ/ مفسداتيا ،حقائقيا ،ينظر العقيدة اإلسالمية أركانيا( ٔ)
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 ٕٔٛ 

 ،بؿ ويتيح لو المجاؿ واسعاً  ،فمنيج القراف الكريـ يجمع لمعقؿ الوظائؼ الثالثة
راف الكريـ أعطى إشارات في أف الق ،والدليؿ عمى ذلؾ ،لتظير قدراتو ومكانتو

وكذا األحكاـ  (المحمود)واألنفس ولـ يفصؿ فيو تفصياًل يزيؿ الخالؼ  اآلفاؽ
ومف ىنا ترؾ القراف  ،الشرعية لـ تكف مستوعبة استيعابًا مفصاًل يغني عف االجتياد

وكانت االنطالقة الحضارية التي خمفت تراثًا  ،لمعقؿ اإلنساني أف يعطي عطاًء ثراً 
يزاؿ ىذا المعيف مستمرًا  وال ،ناؿ إعجاب الباحثيف والمؤرخيف ،وفقييًا عظيماً  عممياً 

 . والى يـو القيامة بالعطاء
يحث القراف الكريـ في آيات كثيرة عمى البحث : )يقوؿ الدكتور موريس بوكاي

ويمكف القوؿ  ،واآليات الدالة عمى القدرة اإلليية ،والنظر في آيات الطبيعة المتنوعة
ىي التي كانت المحرؾ  ،ىذه الدعوة التي نادى بيا اإلسالـ لتوجيو العمـبأف 

الديني القوي النطالؽ الحضارة اإلسالمية التي أينعت في العصر الوسيط واستفدنا 
 (ٔ).منيا بشكؿ كبير(

 :منهج القران يف إقامة الربهان العقلي

الب مف يستقرئ اآليات القرآنية يجد أف آياتو تضمنت الحجاج عف مط
أو  ،العقيدة وسمكت مسالؾ عقمية فجاءت حاسمة وقاطعة ومفحمة ألنواع اإلنكار

بؿ في الغالب ما تتعدد األدلة الكثيرة عمى المطمب  ،الشؾ أو الظف أو التردد
وفي الوفاء بما  ،الواحد ويكوف كؿ واحد مف ىذه األدلة مستقاًل كافيًا في داللتو

وىذه ميزه تميز بيا منيج  ،زيادة يقيف سيؽ مف اجمو ولذلؾ ليحصؿ بمجموعيما
قامة الحجة عمى الخصـ  . القراف العظيـ في طرح األدلة وا 

وأنا ال ازداد  ،أفنيت عمري في عمـ الكالـ وأنا اطمب الدليؿ: قاؿ اإلماـ ألقاسمي
فإذا أف بالدليؿ  ،القراف الكريـ أتدبره وأتفكر فيوإلى  فرجعتُ  ،إال بعدًا عف الدليؿ

 : واهلل ما مثمي إال كما قاؿ القائؿ: و أنا ال اشعر بو فقمتُ  حقًا معي
 قرب الحبيب وما إليو وصوؿ           وػومف العجائب والعجائب جم     
 والماء فوؽ ظيورىا محموؿ           كالعيس في البيداء يقتميا الضمأ     

                                                 

طبعة  ،رميشاؿ واكيـ –ترجمة قصي اتاسي  ،الدكتور موريس بوكاي –ما يعُد بو اإلسالـ ( ٔ)
 . ٚٔٔ/ ٕدار الوثبة ط
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 . القراف فإذا ىو الحكـ والدليؿإلى  فمما رجعت: ثـ أردؼ قائالً 
صحيح أف القراف الكريـ لـ يعرض أدلتو باألسموب الذي يجده الباحث في : ثـ يقوؿ

ويسموا  ،ولكف ىذا يزيد مف قيمة الطريقة القرآنية الربانية ،الكتب الكالمية والفمسفية
 (ٔ).بيا أف تقارف بيذه الطريقة الوضعية البشرية

حيث انو ذكره بأسموب  ،في طرح البرىاف العقمي وىنا البد مف بياف طريقو القراف
 : أمور منياإلى  واضح ميسر وىذا يرجع

فال بد مف  ،القراف نزؿ لجميع الناس وليس لفئة محدده وىو الكتاب الخاتـ .ٔ
واف يفيموا ىذا الطرح ويكوف مقنعًا  ،مراعاة الناس عمى اختالؼ مستوياتيـ

يمتيا مف قيمة والعجيب أف القراف لغتو عالية ق ،ومسايرًا لقدراتيـ العقمية ،ليـ
وفي الوقت نفسو خاطب الناس بمغة يفيمونيا  ،المتكمـ وىو اهلل سبحانو وتعالى

َوَما َأْرَسْمَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ ِبِمَساِن َقْوِمِو ِلُيَبيَّْن )): ذلؾ بقولوإلى  وقد أشار
 . ٗ: ( سورة إبراىيـ(َلُيمْ 

عف  ،ىو العاجز ،الحجاج المعقد واالستدالؿ الغامضإلى  إف الذي يمجأ .ٕ
 أما مف استطاع أف يفيـ باألوضح لما لجأ ،اإلتياف بالحجة الجمية مف الكالـ

 . أسموب صعب غامضإلى 

 (ٕ)وىي تقدـ لمناس جميعاً  ،فمذلؾ أدلتو واضحة وجمية ،والقراف كتاب لجميع البشر
 :و المثاؿ عمى ذلؾ ،أعمى درجات االستدالؿ العقمي

امة الدليؿ بالممموس والمحسوس عمى بطالف عقائدىـ محاجة إبراىيـ لقومو في إق
الَِّذي َحآجَّ ِإْبرَاِىيَم ِفي ِربِّْو َأْن آتَاُه الّمُو اْلُمْمَك ِإْذ َقاَل إلى  أََلْم َترَ )): قولو تعالى

ِإنَّ الّمَو َيْأِتي ِإْبرَاِىيُم َربَّْي الَِّذي ُيْحِيـي َوُيِميُت َقاَل َأَنا ُأْحِيـي َوُأِميُت َقاَل ِإْبرَاِىيُم فَ 
ِبالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق َفْأِت ِبَيا ِمَن اْلَمْغِرِب َفُبِيَت الَِّذي َكَفَر َوالّمُو اَل َيْيِدي اْلَقْوَم 

 . (( سورة البقرة{ٕٛ٘الظَّاِلِميَن }

                                                 

 . ٗٗٔينظر دالئؿ التوحيد: ( ٔ)
 ،ٔٗ: ٔط/ ىػٜٖٖٔمطبعة الجالية بمصر  ،ينظر مقدمة التفسير الراغب األصفياني( ٕ)

ٕٗ. 
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 ٔٛٗ 

ُكوَن ِمَن اْلُموِقِنيَن َوَكَذِلَك ُنِري ِإْبرَاِىيَم َمَمُكوَت السََّماَواِت َواأَلْرِض َوِليَ وقولو تعالى ))
{ َفَممَّا َجنَّ َعَمْيِو المَّْيُل رََأى َكْوَكًبا َقاَل َىـَذا َربّْي َفَممَّا َأَفَل َقاَل ال ُأِحبُّ اآلِفِميَن ٘ٚ}
ُكوَننَّ { َفَممَّا رََأى اْلَقَمَر َبازًِغا َقاَل َىـَذا َربّْي َفَممَّا َأَفَل َقاَل َلِئن لَّْم َيْيِدِني َربّْي أل ٙٚ}

الّْيَن } { َفَممَّا رََأى الشَّْمَس َبازَِغًة َقاَل َىـَذا َربّْي َىـَذآ َأْكَبُر َفَممَّا ِٚٚمَن اْلَقْوِم الضَّ
ْيُت َوْجِيَي ِلمَِّذي َفَطَر َٛٚأَفَمْت َقاَل َيا َقْوِم ِإنّْي َبِريٌء مّْمَّا ُتْشِرُكوَن } { ِإنّْي َوجَّ

 . ( سورة األنعاـ({َٜٚحِنيًفا َوَما َأَنْا ِمَن اْلُمْشِرِكيَن }السََّماَواِت َواأَلْرَض 
فاإلتياف واألفواؿ بيذا  ،وبيذا عرفنا أف إقامة البرىاف عمى الخصـ مف جية التغير

قامة البرىاف مف وجييف  : المعنى وا 
 . التغير واف المتغير ليس بإلو وىو فيـ لمعواـإلى  ويشير: الحدوث .ٔ
 . الخواص مف أىؿ العمـوىو برىاف : اإلمكاف .ٕ

تمثؿ منيج القراف  ،والبراىيف التي عرضيا القراف بأسموب مباشر مبسط
 . باالستدالؿ

 اخلامتة ونتائج البحث

 : والتي توصؿ إلييا الباحث مف خاللو بما يمي ،تتمخص نتائج البحث
منبثة في كؿ مكاف مف الكوف إذ المصنوع ال  ،أدلة إثبات وجود الذات اإلليية .ٔ

وىذا ما  ،فاألدلة العقمية تثبت ذلؾ بما ال يدع مجااًل لمشؾ ،لو مف صانعبد 
فيي قراءة واضحة في  ،طرحتو في البحث سواء كاف دليؿ اإلمكاف أو الحدوث

 . داللتيا عمى وجود خالؽ ليذا الكوف

 ،عمى أف اهلل موجود ،إجماع ذوي العقوؿ مف جميع األدياف في شتى صورىا .ٕ
فالمحيط الديني والعقدي  ،التعبير عف ىذا اإللومع اختالؼ الناس في 

واالجتماعي والسياسي والنفسي يتدخؿ في مثؿ ىذا األمر الميـ لوجود اإلنساف 
أو أف المجتمع ىو الذي يطمؽ ىذا  ،لكي يطمؽ مسمى لإللو يرتئيو لنفسو

 . االسـ عمى ما يؤمف بو

ف وجود االختالؼ في عمى الرغـ م ،مطابقة األدلة العقمية مع األدلة النقمية .ٖ
والبحث أكد عمى أف العقؿ السميـ  ،طرح بعض القضايا التي تيـ ىذا األمر

والباحُث عندما يمعف النظر في  ،لما ثبت ومسمـٌ باف اهلل موجود ،خادـ لمنقؿ
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جميع األدلة العقمية بنسيجيا فإنيا تكاد تكوف في معظميا مطابقة لما جاء في 
 . إال الشاذ مف األقواؿ ،رةالقراف الكريـ والسنة المطي

خضاعيا منطقيًا لألدلة النقمية .ٗ يثبت  ،حاوؿ البحث إدماج األدلة العقمية وا 
بالمحصمة أال تعارض بينيما إال ما كاف فاسدًا مف األدلة العقمية التي جنحت 

 . عف سياقات ومسالؾ العقؿ السميـ

وتطويعيا  حاوؿ البحث استعماؿ المصطمحات بقدر مف األكاديمية العممية .٘
 . لخدمة الطريقة القرآنية ومنيجيتيا في إثبات وجود الذات اإلليية
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The Methodological Frames for Proving the Divine 

Entity between the Mental and the Cited Evidence 

Dr. Salih Khalil Hamodi

 

Abstract 

This study tackles one of the most important issues 

related to the existence of man and life; it is an issue studied 

by nearly everyone because it is related to the existence of 

man .The subject of this study is the divine Entity and the title 

of the study is ((The Methodological Frames for Proving the 

Divine Entity between the Mental and the Cited Evidence)). 

The study tries to put forward  this issue from both the mental 

and the cited evidence. The rational people have proved and 

agreed on that the world has an all maker, an all maker, an all 

creator and an all cherisher; they substantiated that by  abstract 

mental evidence. It is widely known that people, with their 

different religions and beliefs and since the beginning of the 

creation until now, they do belief and agree that universe has a 

capable willing creator, but they disagreed upon determining 

the concept of the God. Despite that people know the existence 

of God, they worshipped others along with him all that things 

are made by man except that brought by the prophets and 

messenger. For that reason, the study consist of an 

introduction, preface and two sections consisting of five 

topics. The introduction is the preamble and the motive to 

write this subject and to elaborate the methodology. The 

preface comprises a definition to avoid the readers confusion, 
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a list of terminologies to clarify their meanings and determine 

their limits; so it is a part  that clarify their meanings 

determine their limits; so it is apart that clarifies the issues that 

have been ambiguous within the study. Section one is 

monotheistcal frame, which is the most important, consisting 

of two topics: Topic one: searching for the God; it contains the 

mental ways and methods. The study tries to prove that 

through establishing a decisive proof and this is what has been 

agreed upon by the rational people of the world. The second 

part of topic tow deals with the Quranic way of proving the 

existence of the God by evidence and proofs. Some of these 

evidence can be understood from the contexts of the ayahs 

related to the creation showing the evidence of possibility 

which is a mental one, and the evidence of occurrence through 

investigating the Quranic ayahs which are narrated in a 

captivating style. Topic two talks about substantiating the 

oneness of Allah; these evidence are mental such as the 

evidence of successiveness and the evidence of prevention.  

Section two tackles the ways leading to the sound belief 

(creed) which are the ways that guide the man to understand 

the existence of the God and how He can be known. This is an 

epistemic frame which should be thoroughly known  and can 

be represented by three ways as explained by the rational 

people; these three ways by means of which things can be 

known are; the sound senses, the truthful tradition and the 

mind. The sound senses and the truthful tradition are two 

important means to know the sciences; the senses are the 

windows of mind to the universe since the mind cannot realize 
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the information without the senses and this is something taken 

for granted in spite of that some Islamic and Western schools 

suspect the ability of senses to get knowledge. The study 

discusses this issue and gives evidence which prove that mind 

cannot realize the information except by means of senses. The 

scholars refer that there is a second way to make use of the 

information which is the truthful tradition way. This was 

defined by the scholars as the tradition agrees with the reality 

and applied to it. An example of this is the (Al-Khabar Al-

Mutawater) the recurrent tradition which has been agreed upon 

by people to be true since those who recounted it cannot 

collude to lie, so it cannot be regarded as a lie. The third way 

is the mind. This study handles the issue of Does the mind 

stand alone to know the information? Or the Islamic Law will 

be its evidence to do that? The researcher has mentioned the 

opinions of the scholars and considered that the mind cannot 

stand alone to know something unless it is guided to the right 

direction. By means of these three ways specified by the 

scholars, it has been found that these ways are related to each 

other regarding the process of obtaining knowledge and they 

are among the most important knowledge to know the all 

Creator (Allah). The study reached at some important findings 

and the most important one is the meeting of reason and 

tradition. Also, it showed that there is no contradictory 

between them, but they are concomitant to reach the way to 

know the Divine Entity. Furthermore, the study shows that the 

mind is subject to the Islamic Law and serves it to accept and 

understand it.  


