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 في مسائل العقيدة مناهج االستدالل



 تمهيد: 

االستدالل يهدف إلى استثمار القواعد الكلية الشرعية والقوانين العقلية، المناسبة 

إلى برهنة   للتوصل تحتاج  بأنواعها  الشرعية  القضايا  مناسبة، ألن  إلى أحكام شرعية 

 وإثبات.

الدامغة والحجج   البراهين  بعد ظهور  الجميع إال  بها  يسلم  الشرعية ال  فاألحكام 

الفاصلة، ومن أهم المسائل التي تحتاج إلى برهنة واستدالل مسائل العقيدة على وجه  

معتقده على االقتناع واليقين، اإلسالم ال بد أن يقيم    خاص، فالذي يطالب بالدخول إلى

ن الشريعة ترفض التقليد وتذم أصحابه، كذلك من هو مسلم لكن عرضت له شبه أو  أل

طرأت لديه أسئلة فهذا يحتاج إلى أدلة يبدد بها تلك الشبه ويؤسس معتقده على اليقين  

 الجازم. 

المعارف الشرعية يحتاج أصحا بالبرهان عالوة على أن سائر  التسلح  بها على 

أدواته  لكن علم  العلم، ألن  باختالف  تختلف  والدليل، ولكن طرق االستدالل ومناهجه 

وطرقه، وهنا نريد أن ندرس أهم األصول التي اعتمدها علماء العقيدة في التدليل على 

 مسائل هذا العلم. 



 تعريف  االستدالل 

 :لغة تعريفه

اللة عليه، واستدل بالشيء على الشيء: يقال استدل فالن على الشيء: طلب د

 .اتخذه دليال عليه، واستدل على األمر بكذا: وجد فيه ما يرشده إليه

والدليل هو ما يرشد ويوصل إلى المطلوب، فاالستدالل هو طلب اإلرشاد واالهتداء  

   .إلى المطلوب

 1يقول التهانوي : "االستدالل في اللغة طلب الدليل"

 اصطالحا: تعريفه

 2" االستدالل: هو تقرير الدليل إلثبات المدلول": االستدالل قائال الجرجاني  فعر

لكن رغم وجود هذا تعريف فإنه البد من التنبيه أن أصحاب كل فن ينظرون إلى الدليل  

 من زاوية فنهم ولذلك تمايزت تعاريفهم فنذكر التعريف االصطالحي كل منهم 

 المناطقة عند لاالستدال تعريف

استنتاج قضية مجهولة من قضية، أو من عدة قضايا   :اطقة االستدالل بأنهعرف المن

 .3معلومة

أو: هو التوصل إلى حكم تصديقي مجهول بواسطة حكم تصديقي معلوم، أو بمالحظة 

 .حكمين فأكثر من األحكام التصديقية المعلومة

 .استدالل مباشر، وغير مباشر :إلى قسموا االستداللد وبناء على هذا فق

بصدق قضية على صدق قضية أخرى أو كذبها،  الذي يستدل فيه المباشر بأنهوعرفوا 

 .أو االستدالل بكذب قضية على صدق قضية أخرى أو كذبها

وعرفوا غير المباشر: هو الذي يحتاج إلى أكثر من قضية حتى يتوصل إلى النتيجة 

 .المطلوبة
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إذا عملية عقلية منطقية ينتقل فيها الباحث من قضية، أو عدة قضايا  عندهم فاالستدالل 

 .[8]إلى قضية أخرى تستخلص منها

 :األصول علماء  عند االستدالل تعريف

وع من األدلة  يطلق عموما على ذكر الدليل وخصوصا على ن":فقال عرفه ابن الحاجب

  4" وهو المطلوب، فقيل كل دليل ليس بنص وال إجماع وال قياس علة

االستدالل هو محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من " وعرفه اإلمام القرافي:

 .5"جهة القواعد ال من جهة األدلة المنصوبة

 العقيدة:  علماء  عند االستدالل فيعرت

:"االستدالل له معنيان، أحدهما: انتزاع  ه لالستداللفي تعريف قال أبو الحسن األشعري

 6" الداللة، والثاني: المطالبة بالداللة

فأما االستدالل فقد يقع على النظر في الدليل والتأمل المطلوب  " وعرفه الباقالني بقوله:

 7به العلم بحقيقة المنظور فيه. وقد يقع أيضا على المساءلة عن الدليل والمطالبة به"

اختلف العلماء المعتبرون واألئمة الخائضون في "الجويني بقوله:   وعرفه

االستدالل وهو: معنى مشعر بالحكم مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلي من غير 

 8وجدان أصل متفق عليه والتعليل المنصوب جار فيه" 

نظر قيل: هو يتردد بين البحث  وال وفي التلخيص أيضا قال:"فإن قيل: فما االستدالل؟

 9.في حقيقَة المنظور فيه وبين مسألة السائل عن الدليل"

التعاريف يرى: أن االستدالل عند األشعري عملية عقلية يقصد  هوالناظر في هذ

بها استخراج داللة الدليل على الحكم، سواء كان ذلك من شخص واحد وهي التي عبر 

 .عنه بالمطالبة بالداللة عنها بانتزاع الداللة، أو كان من أكثر من شخص وهو المعبر

 
 202منتهى الوصول واألمل في علمي األصول والجدل ص  4
 450شرح تنقيح الفصول ص   5
 286مجرد مقاالت الشيخ أبي الحسن األشعري، تحقيق دانيال جيماريه ص  6
 208/  1التقريب واإلرشاد ص  7
  161/ 2ل الفقه  البرهان في أصو  8
 119/ 1التلخيص في أصول الفقه   9

https://diae.net/49098/#_ftn8


 :أهمية االستدالل في علم العقيدة

كون   في  العقيدة  مسائل  على  االستدالل  أهمية  تلخيص  االستدالل     أنيمكن 

االستدالل الفاسد يفضي بدوره إلى إقامة  تصور عقدي صحيح ، و  إلى  يفضيصحيح  ال

 .عقديفي طبيعة التصور ال يسبب اضطرابا من شانه أن ضعيفأو  فاسد تصور 

ليس لإلنسان أن يعتقد شيئاً دون في العقائد واجب ومتعين ألنه االستدالل كما أن 

من  خلقوا  ماذا  أروني  هللا  دون  من  تدعون  ما  أرأيتم  ﴿قل  هللا  قال   ، وتدليل  برهنة 

األرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم 

]األحقاف:   على [  4صادقين﴾  النقلي  أو  العقلي  بالدليل  سبحانه  طالبهم  كيف  فتأمل 

 .تصورهم العقدي

 في العقائد: االستـدالل أغراض 

أغراض االستدالل العقدي في غرضين أساسيين بينهما قدر من التباين   تنحصر

  :واالشتراك 

 .االستدالل للبرهنة على صحة المطلوب-

 .االستدالل لمحاججة الخصم وإبطال قوله-

و المقام  أما  في  االستدالل  كون  جهة  من  فواضح  المقامين  بين  االشتراك  جه 

 .األول أحد أدوات تحقيق المقام الثاني

أما وجه الفرق فمن كون األدوات المستعملة لتحقيق القناعة الذاتية غير مطابقة 

لألدو  الغيرضرورة  قناعة  لتحقيق  المستعملة  تثبيت  ات  مقام  في  االستدالل  فدائرة   ،

ا منالمبدأ  أضيق  الخصوم  لعقدي  مع  والجدل  المحاججة  والتقنيات مقام  واألدوات   ،

 .المستعملة في األول أقل منها في الثاني

 



 أنواع األدلة المعتمدة عند علماء العقائد:

استعمل علماء الكالم من أهل السنة وحتى الفرق اإلسالمية مجموعة من األدلة  

ع يستدل بأربعة أدلة هي : الكتاب والسنة  على اختالف في كيفية توظيفها، ولكن الجمي

 واإلجماع والعقل 

 الدليل األول: الكتاب )القرآن الكريم( 

قلب رسول هللا   تعريفه: على  األمين  الروح  به  نزل  الذي  كالم هللا  هو  القرآن 

المدون بين دفتي  بلسان عربي المتعبد بتالوته  هللا    صلى هللا عليه وسلم محمد بن عبد

 .ء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، المنقول إلينا بالتواترالمصحف، المبدو

أن ألفاظه ومعانيه من عند هللا، وأن ألفاظه العربية هي بالقرآن    يختص  ه:خواص

إياها، ويتفرع   رسوله، والرسول ما كان إال تاليا لها ومبلغاالتي أنزلها هللا على قلب  

 :عن هذا ما يأتي

رسوله.1 به  ألهم هللا  الرسول    ما  عبر  بل  ألفاظها  عليه  ينزل  ولم  المعاني  من 

بألفاظ من عنده عّما ألهم به ال يعد من القرآن وال تثبت له أحكام القرآن، وإنما هو من  

فيما  الرسول  قالها  التي  األحاديث  وهي  القدسية  األحاديث  وكذلك  الرسول،  أحاديث 

قرآن فال تكون في مرتبته في  يرويه عن ربه ال تعد من القرآن وال تثبت لها أحكام ال

 .الحجية، وال تصح الصالة بها، وال يتعبد بتالوتها

تفسير سورة أو آية بألفاظ عربية مرادفة أللفاظ القرآن دالة على ما دلّت عليه .2

ألفاظه ال يعد قرآناً مهما كان مطابقاً للمفسر في داللته ألن القرآن ألفاظ عربية خاصة  

 .أنزلت من عند هللا

مهما روعي من دقة أجنبية غير عربية ال تعد قرآنا    رجمة سورة أو آية بلغةت.3

الترجمة وتمام مطابقتها للمترجم في داللته، ألن القرآن ألفاظ عربية خاصة أنزلت من 

وعلمه  بدينه  يوثق  من  بواسطة  يتم  ترجمته  أو  القرآن  تفسير  كان  لو  نعم  هللا.  عند 



ا يعتبر هذا  القرآن  وأمانته وحذقه يسوغ أن  لما دل عليه  بياناً  الترجمة  لتفسير أو هذه 

ومرجعاً لما جاء به، ولكن ال يعتبر هو القرآن وال تثبت له أحكامه، فال يحتج بصيغة 

عباراته،  القرآن وال  ألفاظ  ليست  ألفاظه وعباراته  لفظه وإطالقه ألن  عبارته وعموم 

 .وال تصح الصالة به وال يتعبد بتالوته

أنه.4 خواصه  والقطع    ومن  العلم  يفيد  الذي  النقل  بطريق  أي  بالتواتر  منقول 

بصحة الرواية، ويتفرع عن هذا بعض القراءات التي تروى بغير طريق التواتر كما 

 .يقال: )وقرأ بعض الصحابة كذا( ال تعد من القرآن وال تثبت لها أحكامه

 :حجيته

جب عليهم اتّباعه البرهان على أن القرآن حجة على الناس وأن أحكامه قانون وا

صحته في  ريب  ال  قطعي  بطريق  هللا  عن  إليهم  نقل  وأنه  هللا  عند  من   .أنه 

 .أما البرهان على أنه من عند هللا فهو إعجازه الناس عن أن يأتوا بمثله

 :معنى اإلعجاز وأركانه

يقال أعجز  الغير وإثباته له،  العجز إلى  اإلعجاز: معناه في اللغة العربية نسبة 

أخ أن الرجل  عن  أثبت عجزهم  الناس  القرآن  وأعجز  عن شيء..  عجزه  أثبت  إذا  اه 

 .يأتوا بمثله

 :وال يتحقق اإلعجاز أي إثبات العجز للغير إال إذا توافرت أمور ثالثة

 .األول: التحدي، أي طلب المباراة والمنازلة والمعارضة

والمناز المباراة  إلى  المتحدي  يدفع  الذي  المقتضي  يوجد  أن  لة  والثاني: 

 .والمعارضة

 .والثالث: أن ينتفي المانع الذي يمنعه من هذه المباراة



أن  به  تحدوا  لمن  المقتضي  ووجد  به،  التحدي  فيه  توافر  الكريم  والقرآن 

 .يعارضوه، وانتفى المانع لهم، ومع هذا لم يعارضوه ولم يأتوا بمثله

رسول   إني  للناس  قال  وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول  فإن  التحدي  هللا،  أما 

وبرهاني على إني رسول هللا، هذا القرآن الذي أتلوه عليكم ألنه أوحي إلى به من عند 

هللا، فلما أنكروا عليه دعواه، قال لهم: إن كنتم في ريب من أنه من عند هللا وتبادر إلى 

مثله،  من  بسورة  أو  مثله،  سور  بعشر  أو  بمثله،  فأتوا  البشر  صنع  من  أنه  عقولكم 

م وطلب  العزيمة وتحداهم  تستفز  تهكمية  وعبارات  قارعة  بألفاظ  المعارضة  هذه  نهم 

وتدعو إلى المباراة، وأقسم أنهم ال يأتون بمثله ولن يفعلوا، ولن يستجيبوا، ولن يأتوا  

 .بمثله

هبِْعه  إِن ك نت ْم َصادِ ق  }  :قال تعالى َما أَت ِ ه َو أَْهَدى ِمْنه  ْن ِعنِد َّللاه قِيَن  ْل فَأْت وا بِِكتَاٍب ّمِ

هبِع وَن أَْهَواءه مْ  ق ل : }[ وقال تعالى51  -50القصص:  {]فَإِن لهْم يَْستَِجيب وا لََك فَاْعلَْم أَنهَما يَت

َكاَن  َولَْو  بِِمثِْلِه  يَأْت وَن  الَ  اْلق ْرآِن  َهذَا  بِِمثِْل  يَأْت واْ  أَن  َعلَى  َواْلِجنُّ  اإِلنس   اْجتََمعَِت  لهئِِن 

ْم ِلبَعْ  ه  أَْم يَق ول وَن اْفتََراه  ق ْل فَأْت واْ بِعَْشِر  }  :[ وقال سبحانه88اإلسراء:  { ]ٍض َظِهيراً بَْعض 

َصاِدقِينَ  ك نت ْم  إِن  َّللّاِ  د وِن  ن  ّمِ اْستََطْعت م  َمِن  َواْدع واْ  ْفتََريَاٍت  م  ثِْلِه  ّمِ ]س َوٍر  [  13هود:  { 

ْلنَا عَ :}وقال ا نَزه مه ثِْلِه َواْدع واْ ش َهَداءك م َوإِن ك نت ْم فِي َرْيٍب ّمِ ن ّمِ ّمِ بِس وَرةٍ  لَى َعْبِدنَا فَأْت واْ 

ن د وِن َّللّاِ  فَاتهق واْ النهاَر الهتِي َوق ود َها النهاس     إِْن ك ْنت ْم َصاِدقِينَ ّمِ فَإِن لهْم تَْفعَل واْ َولَن تَْفعَل واْ 

 [ 23، 24البقرة: { ]َواْلِحَجاَرة  أ ِعدهْت ِلْلَكافِِرينَ 

أن  من  أظهر  فهذا  تحداهم  من  عند  والمعارضة  للمباراة  المقتضى  وجود  وأما 

يحتاج إلى بيان ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم اّدعى أنه رسول هللا وجاءهم بدين  

واحتج على   أوثانهم،  من  عقولهم وسخر  وسفه  آباءهم  عليه  وجدوا  وما  دينهم،  يبطل 

هللا،   عند  من  القرآن  بأن  وأشد  دعواه  أحوجهم  كان  فما  بمثله،  يأتوا  أن  وتحداهم 

حرصهم على أن يأتوا بمثله، كله أو بعضه ليبطلوا أنه من عند هللا وليدحضوا حجة  

ويجتنبون   دينهم  عن  ويدافعون  آلهتهم  ينصرون  وبهذا  هللا،  رسول  أنه  على  محمد 

 .ويالت الحروب



بلسان   القرآن  فألن  معارضته،  من  يمنعهم  ما  انتفاء  من  وأما  وألفاظه  عربي، 

البيان وفيهم ملوك   أهل  العرب، وهم  الهجائية، وعباراته على أسلوب  العرب  أحرف 

في  والفصحاء  والخطباء  بالشعراء  مملوء  سباقهم  وميدان  البالغة،  وقادة  الفصاحة، 

نطقت  فقد  المعنوية  الناحية  من  وأما  اللفظية،  الناحية  من  هذا  القول،  فنون  مختلف 

و وخطبهم  باألمور أشعارهم  بصر  ذوو  العقول،  ناضجو  بأنهم  ومناظرتهم  حكمهم 

وخبرة بالتجارب، وقد دعاهم القرآن في تحديه لهم أن يستعينوا بمن شاءوا ليستكملوا  

ما ينقصهم ويتموا عدتهم وفيهم الكهان وأهل الكتاب. وأما من الناحية الزمنية، فالقرآن 

في ثالث   للمعارضة بل مفرقاتسع  لم ينزل جملة واحدة حتى يحتجوا بأن زمنهم ال ي

وعشرين سنة، بين كل مجموعة وأخرى زمن فيه متسع للمعارضة واإلتيان بمثلها لو  

 .كان في مقدورهم

فال ريب أن هللا سبحانه بلسان رسوله في كثير من اآليات تحدى الناس أن يأتوا 

بمثل يأتوا  أن  إلى  القرآن، وأنهم مع شدة حرصهم وتوافر دواعيهم  ما بمثل  ه، وانتفاء 

يمنعهم لم يأتوا بمثله، ولو جاءوا بمثله وعارضوه لنصروا آلهتهم، وأبطلوا حجة من  

 .سخر منهم وكفوا أنفسهم شر القتال والنضال والغزوات عدة سنين

بدل  الرسول  قتل  على  وائتمارهم  المعارضة،  بدل  المحاربة  إلى  فالتجاؤهم 

نهم بعجزهم عن معارضته، وتسليم أن هذا  ائتمارهم على اإلتيان بمثل قرآنه اعتراف م

 .القرآن فوق مستوى البشر، ودليل على أنه من عند هللا

 من حيث الثبوت:  القرآنداللة 

الرسول   عن  ونقلها  وثبوتها  ورودها  جهة  من  قطعية  جميعها  القرآن  نصوص 

إلينا، أي نجزم ونقطع بأن كل نص نتلوه من نصوص القرآن، هو نفسه النص الذي  

هللا على رسوله، وبلغه الرسول المعصوم إلى األمة من غير تحريف وال تبديل،    أنزله

ألن الرسول المعصوم كان إذا نزلت عليه سورة أو آيات أو آية بلغها أصحابه وتالها 

عليهم وكتبها كتبة وحيه، وكتبها من كتب لنفسه من صحابته منهم عدد كثير وقرءوها  

في بتالوتها  وتعبدوا  صلواتهم،  من   في  كثير  صدور  في  محفوظة  أوقاتهم،  سائر 



الصحابة   وبعض  ثابت،  بن  زيد  بواسطة  الصديق  بكر  أبو  جمع  وقد  المسلمين، 

الترتيب  مرتبة  بعض،  إلى  بعضها  وضم  المدونات  هذه  والكتابة  بالحفظ  المعروفين 

يتلوها به ويتلوها به أصحابه في حياتهم وصارت هذه المجموعة   الذي كان الرسول 

صدور الحفاظ هي مرجع المسلمين في تلقي القرآن وروايته. وقام على حفظ  وما في  

هذه المجموعة أبو بكر في حياته، وخلفه في المحافظة عليها عمر، ثم تركها عمر عند  

بنته حفصة أم المؤمنين، وأخذها من حفصة عثمان في خالفته ونسخ منها بواسطة زيد  

و  المهاجرين  كبار  من  وعدد  نفسه،  ثابت  أمصار  بن  إلى  أرسلت  نسخ  عدة  األنصار 

 .المسلمين

فأبو بكر حفظ كل ما دونت فيه آية أو آيات من القرآن حتى ال يضيع منه شيء، 

وعثمان جمع المسلمين على مجموعة واحدة من هذا المدون ونشره بين المسلمين حتى  

وتل المدون،  المصحف  من  كتابة  القرآن  المسلمون  وتناقل  لفظ،  في  يختلفوا  من ال  قيا 

وال   والمحفوظ،  منه  المكتوب  اختلف  وما  قرون.  عدة  في  أجيال  عن  أجياال  الحفّاظ 

بولوني وسوداني، وهذه ماليين المسلمين  اختلف في لفظة منه صيني ومراكشي وال 

في مختلف القارات منذ ثالثة عشر قرناً ونيف وثمانين سنة يقرءون جميعا ال يختلف 

أ ّمة، ال بزيادة وال نقص وال تغيير أو تبديل أو ترتيب    فيه فرد عن فرد، وال أ ّمة عن

ْكَر َوإِنها لَه  لََحافِظ ونَ سبحانه:}  تحقيقا لوعد هللا سبحانه، إذ قال ْلنَا الذِّ الحجر:  {]إِنها نَْحن  نَزه

9]. 

 من حيث المعنى:  داللة القرآن

القرآن   فتنقسم إلى  وأما نصوص  من جهة داللتها على ما تضمنته من األحكام 

 .قسمين: نص قطعي الداللة على حكمه، ونص ظني الداللة على حكمه

تعالىم  محكَ  فالقرآن الكريم بعضه َعلَْيكَ  :وبعضه متشابه، قال  أَْنَزَل  الهِذي   }ه َو 

َزْيغٌ  ق ل وبِِهْم  فِي  الهِذيَن  ا  فَأَمه تََشابَِهاٌت  م  َوأ َخر   اْلِكتَاِب  أ مُّ  ه نه  ْحَكَماٌت  م  آيَاٌت  ِمْنه     اْلِكتَاَب 

وَن فِي  َوا  فَيَتهبِع وَن َما تََشابَهَ ِمْنه  اْبتِغَاَء اْلِفتْنَِة َواْبتِغَاَء تَأِْويِلِه َوَما يَْعلَم  تَأِْويلَه  إاِله َّللاه   اِسخ  لره

 [7:{ ]آل عمران اْلِعْلِم يَق ول وَن آَمنها بِِه ك لٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّنَا َوَما يَذهكهر  إاِله أ ول و اأْلَْلبَابِ 
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تأويله،  عرف  ما  القرآن:  آيِ  من  "المحكمات  اآلية:  تفسير  في  القرطبي  وقال 

علمه سبيل مما استأثر هللا تعالى  وفهم معناه وتفسيره، والمتشابه: ما لم يكن ألحد إلى  

بعلمه دون خلقه، قال بعضهم: وذلك مثل وقت قيام الساعة، وخروج يأجوج ومأجوج،  

 .والدجال، وعيسى، ونحو الحروف المقطعة في أوائل السور 

ويوجد متشابه في العقائد   األحكامفعلى هذا هناك آيات محكمات في العقائد وكذا  

ي أن  واألصل  األحكام،  الكتاب وكذا  أم  هن  فالمحكمات  المحكم  إلى  المتشابه  فهم  رد 

 وأصوله. 

 

 

 

 



 

 ةالدليل الثاني: السن

 :تعريفها

 هي الطريقةالسنة   : لغة

عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قول، أو فعل،    أثرما  كل  هي  اصطالحا:  

 .أو تقرير

مختلف األغراض    القولية: هي أحاديثه صلى هللا عليه وسلم التي قالها في  ةفالسن

 " . ال ضرر وال ضرار: " والمناسبات، مثل قوله صلى هللا عليه وسلم

الخمس   الصلوات  أدائه  مثل  وسلم  عليه  هللا  صلى  أفعاله  هي  الفعلية:  والسنن 

 .بهيئاتها وأركانها، وأدائه مناسك الحج

عن    ةوالسن صدر  مما  وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول  أقّره  ما  هي  التقريرية: 

حابه من أقوال وأفعال بسكوته وعدم إنكاره، أو بموافقته وإظهار استحسانه بعض أص

أن  روي  ما  مثل  نفسه،  الرسول  عن  صادرا  عليه  والموافقة  اإلقرار  هذا  فيعتبر 

وجدا   ثم  وصليا،  فتيمما  ماء  يجدا  ولم  الصالة  فحضرتهما  سفر  في  خرجا  صحابيّين 

ما قّصا أمرهما على الرسول أقّر كالَ  الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد اآلخر، فل

، وقال للذي (  أصبت السنة، وأجزأتك صالتك: )منهما على ما فعل فقال للذي لم يعد

 (. لك األجر مرتين: )أعاد

 :حجيتها

تقرير،   المسلمون على أن ما صدر عن رسول هللا، من قول أو فعل أو  أجمع 

بس إلينا  ونقل  واإلقتداء،  التشريع  به  مقصودا  الظن وكان  أو  القطع  يفيد  صحيح  ند 

المسلمين، ومصدرا  الراجح بصدقه تشريعيا يستنبط منه المجتهدون   يكون حّجة على 



األحكام الشرعية ألفعال المكلفين، وعلى أن األحكام الواردة في هذه السنن تكون مع 

 .األحكام الواردة في القرآن قانوناً واجب اإلتباع

منهاوال تؤخذ  حجة  السنة  أن  و  دليل  العقائد  سواء  الشرعية  األحكام األحكام 

 التكليفية العملية أو األخالق:

ن هللا سبحانه في كثير من آي الكتاب الكريم أمر بطاعة رسوله طاعة له، أ  -1

وإل هللا  إلى  يردوه  أن  شيء  في  تنازعوا  إذا  المسلمين  يجعل  وأمر  ولم  الرسول،  ى 

أمرا ورسوله  إذا قضى هللا  خيارا  ونفيللمؤمن  قضاء    ،  إلى  يطمئن  لم  اإليمان عمن 

الرسول ولم يسلم له، وفي هذا كله برهان من هللا على أن تشريع الرسول هو تشريع 

 .إلهي واجب اتّباعه

تعالى }قال  س ولَ :  َوالره َّللّاَ  أَِطيع واْ  عمران:  { ]ق ْل  سبحانه32آل  وقال  من  :}[، 

ال هللايطع  أطاع  فقد  {رسول  وقال80النساء:  ]   ]{ َّللّاَ :  أَِطيع واْ  آَمن واْ  الهِذيَن  أَيَُّها  يَا 

َّللّاِ   إِلَى  دُّوه   فَر  َشْيٍء  فِي  تَنَاَزْعت ْم  فَإِن  ِمنك ْم  األَْمِر  َوأ ْوِلي  س وَل  الره َوأَِطيع واْ 

س ولِ  ْم لَعَِلَمه   }   :[، وقال59النساء:  {]َوالره س وِل َوإِلَى أ ْوِلي األَْمِر ِمْنه  َولَْو َردُّوه  إِلَى الره

ْؤِمنٍَة إِذَا قََضى َّللاه   : } [ وقال83النساء:  ] { الهِذيَن يَْستَنبِط ونَه  ِمْنه مْ  ْؤِمٍن َواَل م  َوَما َكاَن ِلم 

م  الْ  أَن يَك وَن لَه  َوَربَِّك الَ  : }[، وقال36األحزاب:  { ] ِخيََرة  ِمْن أَْمِرِهمْ َوَرس ول ه  أَْمراً  فاَلَ 

قََضْيَت  ا  مه ّمِ َحَرجاً  أَنف ِسِهْم  فِي  يَِجد واْ  الَ  ث مه  ْم  بَْينَه  َشَجَر  فِيَما  وَك  م  ي َحّكِ َحتهَى  ي ْؤِمن وَن 

 ً تَْسِليما واْ  وقال65النساء:  {]َوي َسلِّم  َعْنه   :}[،  نََهاك ْم  َوَما  ذ وه   فَخ  س ول   الره آتَاك م   َوَما 

أن هللا  7الحشر:  ] {فَانتَه وا قاطعة على  وتساندها داللة  باجتماعها  تدل  اآليات  فهذه   ،]

 .يوجب اتباع الرسول فيما شرعه

و  -2 وسلم  عليه  هللا  صلى  حياته  في  عليهم  هللا  رضوان  الصحابة  بعد إجماع 

ألوامره  ويمتثلون  أحكامه  يمضون  حياته  في  فكانوا  سنته.  اتباع  وجوب  على  وفاته 

في  إليه  أوحى  حكم  بين  االتباع  وجوب  في  يفرقون  وال  وتحريمه،  وتحليله  ونواهيه 

إن لم أجد في كتاب  ":  القرآن وحكم صدر عن الرسول نفسه. ولهذا قال معاذ بن جبل

وكانوا بعد وفاته إذا لم يجدوا في كتاب  "سول هللاهللا حكم ما أقضى به قضيت بسنة ر
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كان إذا لم يحفظ في الواقعة    هللا حكم ما نزل بهم رجعوا إلى سنة رسول هللا. فأبو بكر

ة عن نبينا؟.. كذلك كان  هل فيكم من يحفظ في هذا األمر سن ة خرج فسأل المسلمين:سن

الصحابة، من  والقضاء  للفتيا  تصدى  ممن  وغيره  عمر  من   يفعل  سبيلهم  سلك  ومن 

تابعيهم وتابعي تابعيهم بحيث لم يعلم أن أحداً منهم يعتد به خالف في أن سنة رسول  

 .هللا إذا صح نقلها وجب اتباعها

لم   -3 مبينة،  غير  مجملة  فرائض  عدة  الناس  على  فيه  هللا  فرض  القرآن  أن 

تعالى فقال  أدائها،  كيفية  القرآن أحكامها وال  الص }تفصل في  الزكاةأقيموا   {الة وآتوا 

الصيام}و عليكم  الصوم    {  كتب  ويؤدى  الزكاة  وتؤتى  الصالة  تقام  كيف  يبين  ولم 

منحه  سبحانه  ألن هللا  والعملية،  القولية  بسنته  اإلجمال  هذا  الرسول  بين  وقد  والحج. 

 . م{وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه } سلطة هذا التبيين بقوله عز شأنه

اتباعه ما أمكن   يانية حجة على المسلمين، وقانونا واجبافلو لم تكن هذه السنن الب

تنفيذ فرائض القرآن وال اتباع أحكامه. وهذه السنن البيانية إنما وجب اتباعها من جهة 

ا عن  صادرة  الظن أنها  أو  عنه  بورودها  القطع  يفيد  بطريق  عنه  ورويت  لرسول، 

واجبة  حجة  فهي  الرسول  عن  صدورها  صح  تشريعية  سنة  فكل  بورودها.   الراجح 

مبينة حكما أكانت  القرآن، ألنها   االتباع، سواء  سكت عنه  منشئة حكماً  أم  القرآن  في 

 .كلها مصدرها المعصوم الذي منحه هللا سلطة التبيين والتشريع

 :القرآنعالقة السنة ب 

نسبة السنة إلى القرآن من جهة ما ورد فيها من األحكام فإنها ال تعدو واحدا من   

 :ثالثة

إما أن تكون سنة مقررة ومؤكدة حكما جاء في القرآن، فيكون الحكم له مصدران   -1

 وعليه دليالن: دليل مثبت من آي القرآن، ودليل مؤيد من سنة الرسول.

ما جاء في القرآن مجمال، أو مقيدة ما جاء فيه رة لمفصلة ومفسإما أن تكون سنة   -2

مخصص أو  عامطلقا،  فيه  جاء  ما  أو  ماة  التقييد  أو  التفسير  هذا  فيكون   ،

التخصيص الذي وردت به السنة تبيينا للمراد، من الذي جاء في القرآن ألن هللا 
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إِلَْيَك  : } سبحانه منح رسوله حق التبيين لنصوص القرآن بقوله عز شأنه َوأَنَزْلنَا 

َل إِلَْيِهمْ  ْكَر ِلت بَيَِّن ِللنهاِس َما ن ّزِ [، ومن هذا السنن التي فصلت إقامة  44النحل:  ] {  الذِّ

وإيتاء  الصالة،  بإقامة  أمر  القرآن  ألن  البيت،  وحج  الزكاة،  وإيتاء  الصالة، 

ولم البيت،  وحج  وال  الزكاة،  الصالة،  ركعات  عدد  وال  يفصل  الزكاة،  مقادير   

 مناسك الحج.

تكون    -3 أن  حسنة  الوإما  ثابتا منشئَة  الحكم  هذا  فيكون  القرآن،  عنه  سكت  كما 

جمع بين المرأة وعمتها بالنسبة وال يدل عليه نص في القرآن. ومن هذا تحريم ال

 أو خالتها.

 :باعتبار سندهاالسنة أقسام  

باع السنة  متواترة، وسنة  تنقسم  أقسام: سنة  ثالثة  إلى  الرسول  تبار رواتها عن 

 .آحاد

هي ما رواها عن رسول هللا جمع يمتنع عادة أن يتواطأ أفراده    السنة المتواترة:

على كذب، لكثرتهم وأمانته واختالف وجهاتهم وبيئاتهم، ورواها عن هذا الجمع جمع 

جمع ال يتفقون على كذب، من مبدأ مثله، حتى وصلت إلينا بسند كل طبقة من رواته،  

 .التلقي عن الرسول إلى نهاية الوصول إلينا

بأن رواها    سنة اآلحاد: التواتر  تبلغ جموع  لم  الرسول آحاد  هي ما رواها عن 

عن الرسول واحد أو اثنان أو جمع لم يبلغ حد التواتر، ورواها عن هذا الراوي مثله  

آحاد طبقاته  بسند  إلينا  وصلت  حتى  أكثر    وهكذا  القسم  هذا  ومن  التواتر،  جموع  ال 

 .األحاديث التي جمعت في كتب السنة وتسمى خبر الواحد

الورود فالسنة المتواترة قطعية الورود عن    فإنه من حيثوبناء على هذا التقسيم  

سنة اآلحاد  أما    سبق،الرسول، ألن تواتر النقل يفيد الجزم والقطع بصحة الخبرة كما  

 .رسول، ألن سندها ال يفيد القطعظنية الورود عن ال
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 :أقسام السنة باعتبار الداللة

قد تكون قطعية الداللة، إذا  سواء متواترة أو آحاد  وأما من جهة الداللة فكل سنة  

 .كان نصها ال يحتمل تأويال، وقد تكون ظنية الداللة إذا كان نصها يحتمل التأويل

السنة من القرآن ونصوص  بين نصوص  المقارنة  القطعية والظنية،   ومن  جهة 

ينتج أن نصوص القرآن الكريم كلها قطعية الورود، ومنها ما هو قطعي الداللة ومنها 

ما هو ظني الداللة، وأما السنة فمنها ما هو قطعي الورود ومنها ما هو ظني الورود،  

 .وكل واحد منهما قد يكون قطعي الداللة وقد يكون ظني الداللة

 عقيدة: االحتجاج بالسنة في ال

اتفق العلماء على وجوب االحتجاج بالسنة المتواترة واآلحاد في مسائل األحكام، 

المتواترة فألنها مقطوع بصدورها وورودها عن رسول هللا، وأما اآلحاد فألنها وإن ف

من  الرواة  في  توافر  بما  ترجح  الظن  هذا  أن  إال  عن رسول هللا  الورود  ظنية  كانت 

  .في وجوب العمل تقان، ورجحان الظن كافالضبط واإلالعدالة وتمام 

العقائد،  مسائل  في  السنة  من  بالمتواتر  االحتجاج  وجوب  على  اتفقوا  أنهم  كما 

اعتبار   على  العقائد  في  باآلحاد  االحتجاج  في  اختلفوا  فيها    أنلكنهم  يقبل  ال  العقائد 

 . بالظن بل يجب اليقين والقطع

الذى عليه   :" النووي  ، يقولال يفيد العلم وقد ذهب الجمهور إلى أن خبر الواحد

جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب  

الظن وال   بها ويفيد  العمل  يلزم  الشرع  الثقة حجة من حجج  الواحد  األصول أن خبر 

ف يحصل  وأما من قال يوجب العلم فهو مكابر للحس، وكي:"ا، وقال أيض 10"  يفيد العلم

أعلم إليه وهللا  ذلك متطرق  الغلط والوهم والكذب وغير  في  11"العلم واحتمال  ، وقال 

ما قاله المحققون واألكثرون فإنهم قالوا أحاديث الصحيحين التي ليست "  موضع آخر: 
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بمتواترة إنما تفيد الظن فإنها آحاد، واآلحاد إنما تفيد الظن على ما تقرر، وال فرق بين 

بما   البخاري ومسلم العمل  أفادنا وجوب  إنما  بالقبول  األمة  وتلقي  ذلك،  في  وغيرهما 

فيهما، وهذا متفق عليه، فإن أخبار اآلحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت 

من   وغيرهما  الصحيحان  يفترق  وإنما  الصحيحان،  فكذا  الظن،  إال  تفيد  وال  أسانيدها 

ى النظر فيه، بل يجب العمل به مطلقًا، الكتب في كون ما فيهما صحيًحا ال يحتاج إل

وما كان في غيرهم ال يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح، وال يلزم من 

إجماع األمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كالم النبي صلى هللا 

 12. "عليه وسلم

رون العمل به، فقد يردون خبر الواحد أو ينكمعنى أنه يفيد العلم كونهم  وليس   

  .وإنما ذلك الصطالح خاص بهم في العقائد االتفاق على وجوب العمل به ، سبق

هي العقيدة  إن  يرون  واإليمان ألنهم  الكفر  بين  تميز  كذلك التي  كان  وما  ال   ، 

ليل وهو غير  وهو اإلدراك الجازم المطابق للواقع عن د يمكن أن يكون إال عن علم،

، ومن ثم ألنه ال يفيد إال الظن، وما كان كذلك ال يسمى عقيدة  متوفر في خبر الواحد، 

  .ال يكفر جاحده باالتفاق 

، ولذلك يحكم  ذا ال يتوفر إال في الخبر القطعي، وهلموالعقيدة ال تكون إال عن ع

  .بكفر منكر أي جزئية من جزئيات العقيدة ألنه منكر لمعلوم ال لمظنون

القبر ، والحوض ،   شأن المغيبات ،وأما ما ورد من أخبار اآلحاد في   كعذاب 

الكثيرة األمور  من  ذلك  وغير   ، والشفاعة   ، عن   والصراط  العقيدة  بها  شحنت  التي 

جاحدها، ويفسق   ، بها  اإليمان  فيجب   ، السنة  أهل  من  وغيرهم  خبر  األشاعرة  ألنه 

كر شيئاً لم ين جاحده أو مؤوله ألنه ال نحكم بكفر إال أننا واحد يجب العمل بمقتضاه ،

  .من العقيدة الثابتة بالقواطع

لم   ذلك  على  المغيبات العلماء  كفر  ي وبناء  من  لكثير  إنكارهم  في  المعتزلة 

 .عليهم بالفسق واوتأويلها، مما ثبت بدليل ظني، وإنما حكم
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في   به  يعمل  ال  واحد  خبر  هذا  يقولون  عندما  أنهم  لنا  يظهر  هذا  ومن 

وإنما مرادهم   ،، ونفي اإليمان بما ورد بمضمونهبهليس مرادها إبطال العمل   العقائد،

  .تتطلب القواطع ال الظنون ال تثبت به العقيدة التي يكفر جاحدها، والتي أنه

 

 

 



 الدليل الثالث: اإلجماع

 :تعريفه

اإلجماع في اصطالح األصوليين: هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في 

 .هللا عليه وسلم على حكم شرعي في واقعة عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى

وقت   اإلسالمية  األمة  من  المجتهدين  جميع  على  وعرضت  حادثة  وقعت  فإذا 

حدوثها واتفقوا على حكم فيها سمي اتفاقهم إجماعا، واعتبر إجماعهم على حكم واحد 

التعريف  الشرعي في الواقعة، وإنما قيل في  الحكم  فيها دليال على أن هذا الحكم هو 

يتصور   فال  وحده،  التشريعي  المرجح  هو  الرسول  حياة  في  ألنه  الرسول،  وفاة  بعد 

 .اختالف في حكم شرعي وال اتفاق إذ االتفاق ال يتحقق إال من عدد

 :حجيته

إذا تحققت أركان اإلجماع بأن أحصي في عصر من العصور بعد وفاة الرسول  

و بالدهم  اختالف  على  المسلمين  مجتهدي  من  فيه  من  وطوائفهم،  جميع  أجناسهم 

وعرضت عليهم واقعة لمعرفة حكمها الشرعي، وأبدى كل مجتهد منهم رأيه صراحة  

حكم  على  جميعا  آراؤهم  واتفقت  منفردين،  أو  مجتمعين  بالفعل  أو  بالقول  حكمها  في 

 اتّباعه وال يجوز  كم المتفق عليه قانونا شرعيا واجباكان هذا الح  -واحد في هذه الواقعة

الواقعة موضع اجتهاد، ألن   يس للمجتهدين في عصر تالمخالفته، ول أن يجعلوا هذه 

 .الحكم الثابت فيها بهذا اإلجماع حكم شرعي قطعي ال مجال لمخالفته وال لنسخه 

 :والبرهان على حجية اإلجماع ما يأتي

أمرهم   -1 رسوله  وطاعة  بطاعته  المؤمنين  أمر  كما  القرآن  في  سبحانه  هللا  أن 

م األمر  أولى  تعالىبطاعة  فقال  َوأَِطيع واْ }نهم،  َّللّاَ  أَِطيع واْ  آَمن واْ  الهِذيَن  أَيَُّها  يَا 

ِمنك مْ  األَْمِر  َوأ ْوِلي  س وَل  عام 59النساء:  {]الره وهو  الشأن  معناه  األمر  ولفظ   ]

ولي األمر الدنيوي هم الملوك واألمراء  ني، واألمر الدنيوي، وأيشمل األمر الدي



ا األمر  وأولو  بعض  والوالة  فسر  وقد  الفتيا.  وأهل  المجتهدون  هم  لديني 

 المفسرين على رأسهم ابن عباس أ ولي األمر في هذه اآلية بالعلماء 

األمة   -2 في  المجتهدين  جميع  آراء  عليه  اتفقت  الذي  الحكم  أن 

عدة  وردت  وقد  مجتهديها،  في  ممثلة  األمة  حكم  الحقيقة  في  هو  اإلسالمية 

حابة تدل على عصمة األمة من الخطأ، أحاديث عن الرسول، وآثار عن الص

، وقوله صلى هللا    (  ال تجتمع أمتي على خطأ: )منها قوله صلى هللا عليه وسلم

ما رآه المسلمون  : )وقوله   (لم يكن هللا ليجمع أمتي على الضاللة: )عليه وسلم

، وذلك ألن اتفاق جميع هؤالء المجتهدين على حكم   (حسنا فهو عند هللا حسن

ا في  عدة واحد  وتوافر  بهم  المحيطة  والبيئات  أنظارهم  اختالف  مع  لواقعة 

أسباب الختالفهم دليل على أن وحدة الحق والصواب هي التي جمعت كلمتهم 

 .وغلبت عوامل اختالفهم

مستند   -3 بني على  قد  يكون  أن  اإلجماع على حكم شرعي البد  أن 

وإذا لم يكن في شرعي ألن المجتهد اإلسالمي له حدود ال يسوغ له أن يتعداها، 

اجتهاده نص فاجتهاده ال يتعدى تفهم النص ومعرفة ما يدل عليه، وإذا لم يكن 

في الواقعة نص فاجتهاده ال يتعدى استنباط حكمه بواسطة قياسه على ما فيه  

أقامته   بما  باالستبدال  أو  العامة،  ومبادئها  الشريعة  قواعد  تطبيق  أو  نصف 

ا أو  كاالستحسان  دالئل  من  أو  الشريعة  العرف  مراعاة  أو  الستصحاب، 

دليل شرعي،  إلى  يستند  أن  المجتهد البد  اجتهاد  كان  وإذا  المرسلة،  المصالح 

مستند  وجود  على  دليل  الواقعة  في  واحد  حكم  على  جميعا  المجتهدين  فاتفاق 

ظنيا   دليال  إليه  استندوا  ما  كان  لو  ألنه  الحكم،  هذا  على  قطعا  يدل  شرعي، 

عنه اتفاق، ألن الظني محال حتما الختالف العقول.  الستحال عادة أن يصدر  

تفسيره   أو  نَص  تأويل  على  يكون  واقعة  في  حكم  على  اإلجماع  يكون  وكما 

 .وعلى تعليل حكم النص وبيان الوصف المنوط به

 :نينوع إلى اإلجماع من جهة كيفية حصوله  ينقسم :أنواعه

كم واقعة، بإبداء كل  يح: وهو أن يتفق مجتهدو العصر على حاإلجماع الصر.  1

منهم رأيه صراحة بفتوى أو قضاء، أي أن كل مجتهد يصدر منه قول أو فعل يعبر 



، وهذا النوع من اإلجماع يسمى اإلجماع الحقيقي، وهو حجة شرعية صراحة عن رأيه

 .في مذهب الجمهور

يبدي بعض مجتهدي العصر رأيهم صراحة في .2 اإلجماع السكوتي: وهو أن 

ى أو قضاء، ويسكت باقيهم عن إبداء رأيهم فيها بموافقة ما أبدي فيها أو  الواقعة بفتو

بأنه موافقة،    يسمىاإلجماع    منالنوع    هذاو ،مخالفته الساكت ال جزم  اعتباري، ألن 

الجمهور   فذهب  في حجيته،  اختلف  ولهذا  اإلجماع،  وانعقاد  االتفاق  بتحقيق  فال جزم 

كونه عن  يخرج  ال  وأنه  حجة،  ليس  أنه  المجتهدين  إلى  من  أفراد  بعض   .رأي 

عليه  عرضت  سكت  الذي  المجتهد  أن  ثبت  إذا  حجة  أنه  إلى  الحنفية  علماء  وذهب 

الحادثة وعرض عليه الرأي الذي أبدي فيها ومضت عليه فترة كافية للبحث وتكوين 

شبهة   توجد  ولم  عياالرأي وسكت،  أو  ملقا  أو  أنه سكت خوفا  استهزاء، ألن    في  أو 

المجتهد ومع    سكوت  والدرس  البحث  فترة  بعد  والتشريع  والبيان  االستفتاء  مقام  في 

انتفاء ما يمنعه من إبداء رأيه لو كان مخالفا، دليل على موافقته الرأي الذي أ بدي إذ لو 

 .كان مخالفا ما وسعه السكوت



 

 دليل العقل 

 تعريف العقل  

 لحبس واإلمساك.   لغة: يطلق العقل لغة على عّدة معان، هي: المنع، والجمع، وا

للعقل  اصطالحا: كثيرة  تعريفات  الجبارهناك  عبد  القاضي  تعريف  منها  حيث ، 

:"هو عبارة عن جملة من العلوم المخصوصة، متى حصلت في المكلف صح منه  قال  

ك لّف". ما  بأداء  والقيام  واالستدالل  الجويني  13النظر  علوم ضرورية    :"بأنه  وعرفه 

إ غيِره  من  العاقل  يتميز  اتّصف"بها  لقبول 14ذا  المتهيئة  "القوة  الغزالي:  وعرفه   ،

عقل".  القوة  بتلك  اإلنسان  يستنبطه  للذي  ويقال  "     15العلم،  التفتزاني:  قوة  وعرفه 

للنفس، بها تستعد للعلوم واإلدراكات وهو غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سالمة 

 16اآلالت".  

الغائبات   يدرك  مجرد  "جوهر  الجرجاني:  والمحسوسات وعرفه  بالوسائط 

 17بالمشاهدة". 

أ ينقسم إلى قسمين،فالمالحظ  التعريفات  العقل   ن ما ورد من هذه  قسمي يجعل 

ذكر  قد  و،  أو آلة    وقسم يجعل العقل قوة أو غريزة أو نورا أو جوهرا  علما أو علوما

 أن العقل يطلق على أربعة معان، هي: 18الغزالي 
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سائر البهائم، وهو الذي استعد به لقبول    فارق اإلنسان بهالوصف الذي ياألول:  

   .وتدبير الصناعات الخفية الفكرية العلوم النظرية

بجواز  الثاني:   المميز،  الطفل  ذات  في  الوجود  إلى  تخرج  التي  العلوم  هي 

 . لعلم بأن االثنين أكثر من الواحدالجائزات واستحالة المستحيالت، كا

التجارب  الثالث:   من  تستفاد  التي  حنّكته  العلوم  َمْن  فإّن  األحوال،  بمجاري 

: إنه عاقل في العادةالتجارب وهذّبته ال   .مذاهب يقال 

أن تنتهي قوة تلك الغريزة إلى أن يَعرَف عواقب األمور ويقمع الشهوة  الرابع:  

  .بها عاقالالداعية إلى اللذة العاجلة ويقهرها، فإذا حصلت هذه القّوة س ّمي صاح

ول: هو األّس والسنخ  والمنبع. والثاني: هو الفرع األقرب  ثم قال الغزالي: "فاأل

إليه. والثالث: هو فرع األول والثاني، إذ بقّوة الغريزة والعلوم الضرورية تستفاد علوم 

واألخيران  بالطبع  فاألوالن  القصوى.  والغاية  األخيرة  الثمرة  هو  والرابع:  التجارب. 

 19باالكتساب".

 قل:القرآن يحث على استعمال الع 

مناط  هو  والعقل  يعطله،  وال  العقل  إعمال  إلى  يدعو  أنه  القرآن  من خصائص 

والخطأ،  والصواب  والشر،  الخير  بين  االختيار  في  اإلرادة  موجه  وهو  التكليف، 

 .فبزواله يتوقف التكليف

اإلنسان  إلى  فيه  الموجهة  المخاطبات  كثرة  الكريم  للقرآن  القارئ  يلمس  ولذلك 

  .يشتمل على نوعين من الخطاب الكتاب  أنزله هللا تعالىالستخدام عقله، فهذا  
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للعقل وا  فاألول دافعا  التهفَكُّر والتفكير، و ما كان  إلى  ذاّماً لعقالء  كاَن  ما  الثاني: 

للذين أَوقَف وا عقولَهم عن العمل، أو أعرضوا عن الحق الذي عرفوه  بأنفسهم، أو تركوا  

 .َف آبائهم بال تفكر وال تمحيصع قولَهم وراَء ظهوِرهم وانساقوا َخلْ 

إطالق إلى  القرآن  السموات   العقول دعا  ملكوت  في  للتأمل  ودفعها  أسرها  من 

لها   األمثل  االستغالل  على  كما حث  الحياة،  مختلف شؤون  في  واستعمالها  واألرض 

تعالى  وتنميتها وأن ال يحجر  بالتعصب والتقليد، والخرافات واألساطير، قال   :عليها 

ِلقَتْ  ﴿ بِِل َكْيَف خ  وَن إِلَى اإْلِ [ يقول تعالى آمراً عباده بالنظر  17﴾ ]الغاشية:   أَفاََل يَْنظ ر 

 في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته.

قوله تعالى }أم كما جاء في  عقلية  وقد تضمن القرآن الكريم العديد من البراهين ال

فيها تذكير  بأن اآلية  الخالقون{ ]الطور[ قال المفسرون :  خلقوا من غير شيء أم هم 

بأمر بدهي، وهو استحالة وجود حادث بال محدث، وتقرير الحجة في هذه اآلية: "أنه  

ال يخلو إما أن يكونوا خلقوا من غير شيء )أي بغير خالق( أو أنهم خلقوا أنفسهم أو  

غيرهم كونه  خلقهم  ذلك  الستلزام  نفسه  إيجاد  في  يؤثر  ال  الشيء  إذ  باطل،  واألول   ،

لم  موجودا معدوما في حالة واحدة، فتعيّن القسم الثالث، هذا القسم الثالث لتعينه عقالً 

يذكر في اآلية ألن من أساليب القرآن االكتفاء بالداللة بأي شيء حصلت وهو طريقة  

 20لك الغير هو اإلله القديم.العرب، وإذا ثبت أن غيرهم خلقهم فذ

 عند المتكلمين  يالعقلاالستدال 

واألشاعرة   المعتزلة  هي  للمتكلمين  كبرى  مدارس  ثالثة  نذكر  أن  هنا  نحاول 

 والماتريدية 
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 المعتزلة: 1

يرى المعتزلة أن العقل حجة في مسائل االعتقاد بل هو الدليل األول قبل غيره، 

العقل   الكتاب  فاألدلة عندهم أربع هي: حجة  ثم  بعدها،  وهي األولى وهي األصل لما 

 21والسنة واإلجماع.  

   22ويقولون إن معرفة هللا تعالى ال تنال إال بحجة العقل. 

شرع قبل الشرع الذي ييعرف وجود هللا تعالى بعقله ال    والمعنى أن اإلنسان إنما

نهاية،   جاءه ألن الشرع الثاني يطلب فيه ما يطلب من الشرع األول وهكذا إلى غير

فال بد إذا من حجة العقل لمعرفة وجود هللا تعالى أوال، ثم ال بد لمعرفة صدق النبي 

أو   عادية  أو  عقلية  داللة  وهي  النبي،  صدق  على  المعجزة  بداللة  وذلك  العقل،  من 

جارية مجرى التصديق والقبول، أو مشعرة بقرائن األحوال، وهي كلها دالالت تنتهي 

فهوم العام، ومن هذا الباب يعتبر المعتزلة العقل أصال للشرع،  إلى دالالت عقلية بالم

وال يجوز أن يتوهم أحد أن العقل مشرع أو أن العقل هو الذي اخترع الشرع من ذاته،  

 فهذا كالم بعيد عما يعنيه المعتزلة أو يعتقدونه. 

ل إال وفي إثبات هذا المبدأ يقول القاضي عبد الجبار: "إن معرفة هللا تعالى ال تنا 

استدللنا  فلو  وعدله،  بتوحيده  تعالى  معرفة هللا  فرع على  عداها  ما  العقل، ألن  بحجة 

  23بشيء منها على هللا كنا مستدلين بفرع الشيء على أصله، وذلك ال يجوز" 

والمعنى أن اإلنسان حينما يدرك وجود هللا تعالى ويدرك أن هذا الرب عادل ال  

ي الكذب،  الخالق سبحانه يجوز عليه وال يحسن منه  الذي جاء من هذا  بالشرع  صدق 

 وتعالى. 
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ويقول هانم إبراهيم يونس: "يرى المعتزلة أن العقل أصل الشرع، إذ أن صحة   

الشرع متوقفة على العقل، فال يمكن أن نستدل على أصل التوحيد والعدل بداللة السمع  

ة العقل، وألن ما عداها بل نستدل عليها بالعقل، ألن معرفة هللا تعالى ال تنال إال بحج

فرع عن معرفة هللا تعالى بتوحيده وعدله، فالقرآن الكريم ال يمكن االستدالل به على  

قائله صادق في إخباره وأنه ال يكذب، وال   ما يدل عليه من معان إال بعد معرفة أن 

يجوز عليه الكذب، وذلك متوقف على كونه عدالً حكيما ال يفعل القبيح، وذلك بدوره  

القبيح مستغن عنه، وهذه األصول االعتقادية ال مت بِق بحِ  وقف على معرفة كونه عالماً 

يجوز االستدالل عليها بالسمع، ألن إثباته متوقف على ثبوت تلك األصول، وفي هذا  

نكون مستدلين بفرع الشيء على أصله، وذلك ال يجوز ألن فيه دورا واضحاً، وينتهي  

طري  أن  إلى  الجبار  عبد  طريق ه  القاضي  والتوحيد  العدل  أصل  وإثبات  هللا  معرفة  ق 

 24العقل، ال السمع، والعقل متقدم على السمع في ذلك". 
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 األشاعرة -2

نصه   وقد  تعالى،  معرفة هللا  إلى  الموصل  النظر  على وجوب  األشاعرة  يجمع 

 25على اإلجماع اإليجي والجرجاني.

القو   هذا  في  المعتزلة  مع  األشاعرة  َمْدَرك  ويلتقي  في  اختلفوا  أنهم  غير  ل، 

، فعند األشاعرة أن الشرع هو طريق معرفة أن -أي طريق ثبوت الوجوب-الوجوب  

 26 النظر واجب، وعند المعتزلة أن العقل هو طريق المعرفة.

واستبان    تعالى،  الباري  معرفة  وجوب  على  األمة  "أجمعت  الجويني:  ويقول 

اكتس إلى  الوصول  يتأتى  ال  أنه  إلى  بالعقل  يتوصل  ال  وما  بالنظر،  إال  المعارف  اب 

 27الواجب إال به فهو واجب". 

بالنظر دون الضرورة، ونجد    تعالى  باهلل  المعرفة  فالجويني هنا يحصر طريق 

مثل هذا الكالم عند اآلمدي حين يقول إن معرفة هللا تعالى إما أن تكون ضرورية وإما 

أي ال تتحصل إال    28أنها نظرية،أن تكون نظرية، ومحال أن تكون ضرورية، فثبت  

هذا   من  واجب  فالنظر  النظر  إال  إليها  طريق  وال  واجبة،  تعالى  ومعرفته  بالنظر، 

 الباب.

ويستدل اآلمدي والجرجاني على استحالة أن تكون معرفة هللا تعالى ضرورية  

في   يجد  لم  نظر  غير  من  نشّوه  مبدأ  من  نفسه  ودواعي  اإلنسان  خلى  لو  "إنه  بقوله: 

 29العلم بذلك أصالً، وليس الضروري كذلك".  نفسه
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والمعنى أنه لو فرضنا وجود إنسان لم ينظر في معرفة هللا تعالى منذ نشوئه ولم   

يدلّه إنسان على ذلك فلن يجد نفسه على معرفة بوجود هللا تعالى، وهذا صحيح، فمن 

معر بإن  القول  إن  بل  الضروريات،  من  ليست  تعالى  هللا  معرفة  أن  هللا الواضح  فة 

أن   كذلك"  الضروري  "وليس  بقوله:  اآلمدي  ويقصد  مستغرب،  أمر  تعالى ضرورية 

 العلم الضروري يتحصل عند اإلنسان ولو لم ينظر منذ نشوئه. 

األشاعرة  يستدل  النظر، ومن    30وكذلك  الدالة على وجوب  النصوص  بظواهر 

  [ 101ونس:  ي]   }قل انظروا ماذا في السماوات واألرض{  هذه النصوص قوله تعالى:

 [ 50فانظر إلى أثر رحمة هللا كيف يحي األرض بعد موتها{ ]الروم وقوله تعالى:

وملخص ما مضى: أن األشاعرة يقولون بوجوب النظر في معرفة هللا تعالى،  

عن  النظر  وجوب  عرفنا  وأننا  العقل،  بضرورة  تدرك  ليست  تعالى  هللا  معرفة  وأن 

 طريق الشرع ال العقل. 

  لى النظر ترتبا عادياب العلِم عترت   

من   فليس  الصحيح،  النظر  من  تمكن  إذا  العاقل  اإلنسان  أن  المسألة؛  وملخص 

إلى   الطعام  أكل  من  يصل  أن  الالزم  من  ليس  أنه  كما  العلم،  إلى  يصل  أن  الواجب 

الشبع، فالشبع يخلقه هللا في العادة بعد تناول الطعام، ولربما خلقه هللا في اإلنسان بال 

 بما ال ي وصل الطعام إلى الشبع. طعام، ولر

علماء    أكثر  الصحيح  النظر  على  عاديا  ترتبا  مترتبا  العلم  كون  إلى  أشار  وقد 

الجويني قال  وبه  األشعري،   الحسن  أبي  قول  وهو  اآلمدي و  والرازي  األشاعرة، 

 31واإليجي والجرجاني.
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 ال حكم قبل ورود السمع 

واستدالله    بنظره  العقل  أن  ذلك  في  التي  والمراد  األحكام  معرفة  منه  يتأتى  ال 

العقائد عند  بالعقل على  في دور االستدالل  والعقاب، وهذا مهم  الثواب  عليها  يترتب 

األشاعرة من حيث أنه َحدٌّ من حدود العقل في االستدالل، فال يمكن للعقل أن يستدل أو 

االستدالل  أن يبحث في ما وراء ذلك الحد، وبذلك نكون قد أخذنا سمة مهمة من سمات  

 بالعقل عندهم، وقد استدل األشاعرة على ذلك باألدلة النقلية والعقلية، ومن ذلك: 

ووجه االستدالل    [15}وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال{]اإلسراء:  قوله تعالى: 

بهذه اآلية أْن ال عذاب قبل بعثة الرسل، وهذا يدل على أنه ال وجوب وال حرمة، إذ  

يترتب على ترك   العقل غير موجب وال محرم وال حكم  العذاب  أن  فثبت  الواجبات، 

 32 له، وإال لقال: وما كنّا معذبين حتى نرزقهم عقوالً.

بالدليل العقلي فيقولون إن العقل ال يستطيع أن يعرف األحكام  وكذلك يستدلون 

من واجب وحرام لوحده باالستقالل عن الشرع، ووجه ذلك أن العقل إذا توصل إلى  

واجبة، فال يخلو إما أن يوجب الصالة لفائدة أو لغير فائدة، فإن كان ال   كون الصالة

لفائدة فهذا عبث والعقل ال يوجب العبث، وإن كان لفائدة فإما أن ترجع هذه الفائدة إلى 

عن   يتقدس  تعالى  فإنه  المعبود  إلى  ترجع  أن  المحال  ومن  العبد،  إلى  أو  المعبود 

ي راجعة إليه إما في الدنيا وإما في اآلخرة، وال  األغراض، فهي راجعة إلى العبد، وه

يمكن أن تعود إليه في الدنيا، إذا ال حّظ لإلنسان في الدنيا من الصالة أو من أي واجب  

إال التعب والنصب، وال يمكن أن ترجع إليه في اآلخرة، فإن العقل ال يستقل بمعرفة ما 

   في اآلخرة دون إخبار الشرع عنها.

 ع ظواهر النصوص )المعارض العقلي(تعارض العقل م 

إذا تعارضت القواطع العقلية مع ظواهر النصوص المفيدة للظن وهو المسمى  

األشاعرةب عند  العقلي  فإنه  المعارض  جمهورهم  يجب  ،  ما عند  وتأويل  به  األخذ 
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يناقضه من ظواهر النصوص، فكل ما قضى العقل باستحالته يجب تأويل النصوص  

أو جوازه، مع العلم بأنه ال يتصور أن يرد في السمع أمر قطعي التي ظاهرها ثبوته  

 33  مخالف لقواطع العقول. 

فهذه اآلية يدل ظاهرها على    )الرحمن على العرش استوى(  قوله تعالى:  هومثال 

ّ الجلوس، و ل بالكناية عن  والجلوس محال على هللا تعالى عقال، فوجب تأويلها، كأن تأ

   الملك أو االستيالء.

ما كان وارداً في الشرع وواقعاً في باب الجائز العقلي فيجب التصديق به    وأما 

   ظنّا إن كان ظنياً، ويجب التصديق به قطعاً إن كان قطعياً.

ويعقب الغزالي على الموضوع بمالحظة مهمة فيقول: إن هناك فرقاً كبيرا بين  

أم محال  هو  هل  ندري  ال  تقول:  أن  وبين  جائز،  األمر  إن  تقول:  ويقول    أن  جائز، 

السماء واألرض" بين  ما  المعنيين: "وبينهما  الكبير      الغزالي عن هذين  الفرق  ويعلل 

األول   فإن  جائز،  غير  والثاني  تعالى،  جائز على هللا  األول  "إذ  فيقول:  المعنيين  بين 

 34معرفة بالجواز، والثاني عدم معرفة باإلحالة"  

 تعالى كأن يخلق شمساً أخرى والمعنى أن األمور التي نحكم بجوازها على هللا 

وكالبعث والحشر وعذاب القبر تختلف عن األمور التي اختلف أنها جائزة أم مستحيلة  

 بحق هللا تعالى كالجهة والمكان والجسمية، فال مجال للخلط بين األمرين. 
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 الماتوريدية .3

الماتريدية وو  خالف  بالعقل  واجبة  هللا  معرفة  بأن  القول  في  افقوا  األشاعرة 

المعتزلة ، ومعنى ذلك أن العقل وحده عندهم شرٌط كاف لوجوب معرفة هللا تعالى،  

أو مصدر   وبمعنى آخر؛ إن العقل آلة للوجوب، وليس معنى هذا أن العقل مشّرعٌ 

آلة للوجوب أو شرط كاف وحَده للوجوب ال موجب، وثمرة ذلك   لألحكام بل هو 

دعوة أصالً ونشأ على جبل شاهق ولم يؤمن باهلل أنه لو فرضنا أن إنساناً لم تبلْغه  ال

تعالى ومات، هل يعذّب في ذلك أم ال؟ والجواب عند الماتريدية: نعم، لوجود شرط  

 الوجوب وهو العقل، وعند األشاعرة: ال، النتفاء شرط الوجوب وهو ورود السمع. 

ب الماتريدية هو العقل وقد صرح بهذا الماتريدي في كتاالتلقي عند  مصدر  ف

أحدهما   : الدين وجهان  به  يعرف  ما  يقول أصل  فهو  )التأويالت(  وفي  )التوحيد( 

عليه  يعتمد  مذهبا  انتحاله  من  بشر  يخلو  ال  فما  السمع  أما  العقل  واآلخر  السمع 

ويدعوه غيره إليه ...فلزم طلب أصل يجمعهم عليه لغاية ما احتمل وسعهم الوقوف  

بحاجة علم  إذ  ذلك  في  األحق  أن  على  من   عليه  كل  وضرورة  يشاهد  ممن  كل 

المعاين أن لهم مدبرا عالما بأحوالهم وبما عليه بقاؤهم وأنه جبلهم على الحاجات ال  

يدعهم وما هم عليه من الجهل وغلبة األهواء مع ما لهم من الحاجة في معرفة ما  

به معاشهم وبقاؤهم دون أن يقيم لهم من يدلهم على ذلك ويعرفهم ذلك والبد من أن 

عل له دليال وبرهانا يعلمون خصوصه بالذي خصه به من اإلمامة لهم وأحوجهم  يج

لهم   المفزع  جعله  الذي  هو  ...أنه  ذلك  في  فيكون  أمرهم  عليه  فيما  إليه 

 35"   .والمعتمد

وقال أيضا: " إنا وجدنا الناس مختلفي المذاهب في النحل في الدين متفقين  

ن الذي هو عليه حق والذي عليه غيره على اختالفهم في الدين على كلمة واحدة: أ

مما   ليس  التقليد  أن  فثبت  يقلد  له سلف  منهم  أن كال  من  اتفاق جملتهم  باطل على 

أن   إال  اللهم  العدد  كثرة  فيه سوى  ليس  أنه  مثله ضده على  يعذر صاحبه إلصابة 

وبرهان   يدعي  فيما  بها صدقه  يعلم  عقل  إليه حجة  القول  ينتهي  ممن  يكون ألحد 
 

 5و4ص ـ كتاب التوحيد للماتريدي:  35



مرجعه في الدين بما    -أي إلى العقل    -نصفين على إصابته الحق فمن إليه  يقهر الم

 36"يوجب تحقيقه عنه فهو المحق

فقد   هذا  ورود  وعلى  قبل  بالعقل  تجب  معرفة هللا  أن  إلى  الماتريدية  ذهبت 

وال   والرسل  األنبياء  بعثة  قبل  المعرفة  هذه  مسؤولية  يتحمل  اإلنسان  وأن  السمع 

يعاقب على تركه لها وقد صرح به الماتريدي في تفسيره    يكون معذورا بتركها بل

س ِل{ لقوله تعالى} بَْعَد الرُّ ةٌ  جه حيث ذكر  [165]النساء:  ِلئاَله يَك وَن ِللنهاِس َعلَى َّللّاِ ح 

أما   الرسل  معرفتها  سبيل  التي  والشرائع  العبادات  في  هي  إنما  الحجة  حقيقة  أن 

 37فال يكون لهم في ذلك على هللا حجةمعرفة هللا فإن سبيل لزومها العقل 

وقال أبو المعين النسفي: "من لم يبلغه الوحي وهو عاقل ولم يعرف ربه هل 

؟  ال  أم  معذورا  للعالم   يكون  بأن  يستدل  أن  عليه  ويجب  معذورا  يكون  ال  عندنا 

 38صانعا"
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